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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 507 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഹരിത ൈവദ�തി ഉ�ാദനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ �േമാദ് നാരായൺ,
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ, 

�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ, 
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്  

Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ഹരിത ൈവദ�തി ഉ�ാദനം
വർ�ി�ി��തിന് സ�ീകരി�ിരി�� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ; ഇതിെ� േന��ൾ പഠന
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ഹരിത ൈവദ�തി ഉ�ാദനം
വർ�ി�ി��തി� സ�ീകരി�ിരി�� നടപടികൾ
താെഴെ�ാ���. േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി
േബാർഡ്  ലിമി�ഡ്  1. േബാർഡിെ� സ��ം
�ല�് 9.25 MW േശഷി�ളള �ൗ�് മൗ�ഡ്
േസാളാർ �ാ�് വഴി �തിവർഷം ശരാശരി 8.445
Mu ഇേ�ാൾ ലഭി���്. 2. േബാർഡിെ�
െക�ിട��െട േമൽ�രയിൽ �ാപി� േസാളാർ
നിലയ�ിെ� േശഷി 3.252 MW ആണ്. അവിെട
നി�ം 5.136 MU ൈവദ�തി ഇേ�ാൾ ലഭി���്.
3. േബാർഡിെ� അധീനതയി�ളള ഡാം
റിസർേവായറി� (0.5 MW), ഡാം േടാ�് (0.45
MW), കനാൽ േടാ�് (3 MW), കനാൽ ബാ�് (1
MW) ഈ നിലയ�ളിൽ നി�മായി �തിമാസം
0.301 MU ൈവദ�തി ഇേ�ാൾ ലഭി���്.
കാസർേഗാഡ്  ജി�യിെല അ�ല�റയി�ം

ൈപവളികയി�മായി 100 MW േശഷി��
േസാളാർ �ാ�കൾ �ാപി�  ്�വർ�ി� വ��.
ഇതി��റേമ ചീേമനിയിൽ 100 MW േശഷി��
േസാളാർ �ാ�് �ാപി�ാ�ളള നടപടികൾ
�േരാഗമി��. 4. േബാർഡിെ� സ��ം �ല�്

(ക�ിേ�ാട് , അഗളി, BDPP, െന�ാറ,
ഏ�മാ�ർ) എ�ിവിട�ളിലായി 10.5 MW െ�
സൗേരാർ� നിലയ��െട നിർ�ാണം നട�
വ��. ഇവ �ർ�ിയാ�േ�ാൾ 10.5 MW
ൈവദ�തി ��ിേ�ർ�ാനാ�ം. 5. NHPC-ഉം,
WKNCEPPL-ഉം േചർ�് െവ�് ക�ടയിൽ 50
MW െ� േ�ാ�ിംഗ് േസാളാർ �ാ�്
�ാപി�ാ�ളള നടപടികൾ നട� വ��. 6.
േബാർഡിെ� നിയ�ണ�ി�ളള ഡാ�കളിൽ
SECI വഴി�ം Tariff Based Bid വഴി�ം േസാളാർ
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നിലയ�ൾ �ാപി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��. 7. NHPC �മായി േചർ�് അഗളി (72
MW) െ� വിൻഡ്  ടർൈബൻ �ാപി�ാ�ളള

നടപടി �േരാഗമി� വ��. 8. േക� പ�തിയായ
PM KUSUM ൽ ഉൾെ���ി 51 MW േസാളാർ
�ാപി�ാ�ളള MNRE �െട അ�മതി
േബാർഡിന് ലഭി�ി��്. ഇതിൽ 40 MW
കർഷകർ�് േസാളാർ �ാപി�  ്ആ��ല�ം

ലഭി��തി�ം, 11 MW ഫീഡർ
േസാളൈറേസഷ�മാണ്. ഇതിെ� നടപടി
ആരംഭി�ി��്. 9. ബാ�റി എനർജി േ�ാേറജ്
സി�ം (BESS) 10 MW �ാപി�ാ�ളള

നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്. സം�ാന�് ഹരിത
ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തിന്
സ�ീകരി�ിരി�� നിരവധി നടപടികളിൽ ഒ�ാണ്
'സൗര' പ�തി. ഇതിെ� ഭാഗമായി �ര�റ
സൗേരാർ� �ാ�കൾ �ാപി��തിനായി

അേപ�കൾ �ണി�ക�ം അവയിൽ നി�ം
െതരെ��� �ര�റ�ളിൽ സൗേരാർ�
�ാ�കൾ �ാപി�ാ�� നടപടികൾ
ആരംഭി�ക�ം െച�. 'സൗര' ഒ�ാംഘ�
പ�തിയിൽ എ�ാ�രം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം

പ�ാളികളാകാ��താണ്. ഒ�ാം ഘ��ിൽ

29.074 െമഗാവാ�ിെ� വർ�് ഓർഡർ
നൽകിയി��്. ഇതിൽ 10.116 െമഗാവാ�ിെ�
നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ �ർ�ീകരി�ക�ം

െച�ി��്. ഇത് 2021 ഡിസംബർ 31 ഓ� �ടി
�ർ�ിയാ�ാൻ ല��മി��. 'സൗര' ര�ാം ഘ�
സ�ിഡി പ�തി ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�

േവ�ി മാ���താണ്. ഇതിൽ 2019-20
വർഷ�ിൽ 10.2 െമഗാവാ�് േശഷി�് വർ�്
ഓർഡർ നൽകിയി��്. ഇതിൽ 335 നിലയ�ൾ
(1275 KW) �ർ�ീകരി�. 2020-21 വർഷ�ിൽ

36.435 െമഗാവാ�ിെ� 8055 നിലയ�ൾ�് വർ�്
ഓർഡർ നൽകിയി��്. അെനർ�്
സൗേരാർ�െ� ന�െട ൈവദ�തി
ആവശ��ിനായി വിനിേയാഗി��തി��
സംവിധാനമായ േസാളാർ പവർ �ാ�കൾ
വീ�കളി�ം, �ാപന�ളി�ം വ�ാപകമാ��തിന്
േവ�ി�� വിവിധ പ�തികൾ അെനർ�്
ആ��ണം െച� നട�ിലാ�ി വ��. കാർഷിക
ആവശ��ിനായി വിനിേയാഗി�വ�� പ�കൾ
സൗേരാർ� ൈവദ�തിയിേല�് മാ��തി��
�ധാനമ�ി-��ം പ�തി സം�ാന�്

വ�ാപകമാ��തി�ളള �വർ�നം

ആരംഭി�ി��്. റിന�വബിൾ എനർജി േസവന
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ദാതാ�ൾ �േഖന സ�കാര� പ�ാളി��ിൽ

േസാളാർ പവർ �ാ�കൾ �ാപി�ക�ം ഒ�
നി�ിത നിര�ിൽ �ാപന�ൾ�് ൈവദ�തി
ലഭ�മാ�ക�ം െച�� െറേ�ാ (RESCO)
േമാഡൽ സം�ാന�് വ�ാപി�ി�� പ�തി
അെനർ�് �േഖന സം�ാന�്

നട�ിലാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
ഇല�ിക് കാ�ക�െട ഉപേയാഗം
വർ�ി�വ��തിനാൽ ഇവ�ാവശ�മായ
ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കൾ വ�ാപകമാ��താണ്.
ഇത് സം�ാനെ� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം
വർ�ി�ി��താണ്. ആയതിനാൽ ചാർ�ിംഗ്

േ�ഷ�കളിൽ ൈവദ�തി ഉത്പാദന�ിന്

േസാളാർ �ാ�കൾ �ാപി��തിന്

അ�േയാജ�മായ �ല ലഭ�ത�� േ�ഷ�കളിൽ
ഇതിനാ�� പ�തി അെനർ�് �േഖന
നട�ിലാ���ി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. കാ�ിൽ നി�ം ൈവദ�തി
ഉത്പാദി�ി�വാൻ കഴി�� അളവിൽ കാ�ിെ�
ലഭ�ത�� ��തൽ �ല�ൾ

കെ���തി�േവ�ി�� പഠന
�വർ�ന�ൾ അെനർ�് �േഖന നട�ിവ��.
അ�േയാജ�മായി കെ��� �ല�ളിൽ

സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട കാ�ാടി പാട�ൾ
�ാപി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്. സം�ാന�് തിരമാലയിൽ
നി�ം ൈവദ�തി ഉത്പാദി�ി��തി�ം,
ൈഹ�ജൻ ഇ�നം ഗതാഗത രംഗ�് 
�േയാജനെ����തി�ം ഉ� സാധ�തക�ം
പരിേശാധി�വ��. സം�ാന�് ഹരിത
ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വർ�ി�ി���മായി
ബ�െ��് നട�ിവ�� �വർ�ന��െട

േന��ൾ പഠന വിേധയമാ�ിയി��്. ഇതിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഹരിത ൈവദ�തി ഉ�ാദനം
വർ�ി�ി���മായി ബ�െ��� �ടർ
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. എനർജി മാേനെ��്
െസ�ർ ഹരിത ഊർ� പ�തികളിൽെ��
െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തികൾ സ�കാര�
സംരംഭകർ വഴി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ വഴി�ം നട�ിലാ��തി��
നി�� ഏജൻസിയായി എനർജി മാേനെ��്
െസ�ർ �വർ�ി��. 2012 െല സം�ാന

െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തി നയ�കാരം ഏ��ം
ഒ�വിലായി 2017 കാലയളവിൽ െമാ�ം 47.4
െമഗാവാ�് �ാപിതേശഷി�� 20 (IPP only)
വിവിധ െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തികൾ '��്'
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(BOOT) അടി�ാന�ിൽ നട�ിലാ�ാൻ
േവ�ി�� അ�മതി സർ�ാർ ന�ിയി��.
��ത സർ�ാർ ഉ�രവിേ�ൽ ��തൽ
വിശദീകരണേ�ാ��ടി 2021 െഫ�വരിയിൽ
പരി�രി� ഉ�രവ് �റെ��വി�. �തിയ ഉ�രവ്

വ�തിന് േശഷം ചില പ�തിക�മായി �േ�ാ�്
േപാകാൻ സാേ�തികമാ�ം, സാ��ികമാ�ം

��ി��് ഉെ��് പ�തി സംരംഭകർ
ഇ.എം.സി.െയ അറിയി�ി��്. അേതാെടാ�ം
തെ� �തിയ െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തികൾ
അ�വദി�വാ�� െട�ർ നടപടികളിേല�്
കട�കയാണ് സർ�ാർ. 2003-2004
കാലഘ��ിൽ ഇ.എം.സി�െട�ം
�നിേഡാ�െട�ം സാേ�തിക സഹകരണ
േ�ാ��ടി നട�ിലാ�ിയ മാ�ളം െച�കിട
ജലൈവദ�ത പ�തി�െട നട�ി�ി�െട

ഉ�ായി�� സാ�ഹിക വികസനം പഠന
വിേധയമാ�ി, ആ പ�തിയി�െട മാ�ളം
�ാമപ�ായ�ിെന �േരാഗതി�െട പാതയിേല�്
നയി�ാൻ സാധി�ി��്. ഇ�ര�ിൽ മ�
െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തികൾ �േഖന�ം
പ�തി �േദശ�് സാ�ഹിക വികസന�ിന്

കാതലായ സംഭാവന നൽകാൻ സാധി�ി��്.

(ബി)

ഹരിത ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വ�ാപകമാ��തിന്
ഏെതാെ� ഏജൻസികെളയാണ്
�മതലെ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഹരിത ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വ�ാപകമാ��തിന്
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.െന �ടാെത അെനർ�്,
എനർജി മാേനെ��് െസ�ർ എ�ീ
ഏജൻസികേള�ം �മതലെ���ിയി��്. േക�
നവീന നവീകരണ ഊർ� മ�ാലയ�ിെ�

(എം.എൻ.ആർ.ഇ.) സം�ാനതല േനാഡൽ
ഏജൻസി �ടിയാണ് അെനർ�്.

(സി) ഹരിത ൈവദ�തി ഉ�ാദനം സംബ�ി�  ്േക�
സർ�ാർ എെ��ി�ം നിയ�ണേമാ
മാർഗനിർേദശേമാ നൽകിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േക� സർ�ാരിെ� (MNRE �െട) PM-KUSUM
പ�തി�െട മാർ� നിർേ�ശം ലഭി�ി��്.
കംേപാണ�് Aയിൽ 40 MW ഉം കംേപാണ�് C
യിൽ 11 െമഗാവാ�ം െച�ാ�ളള അ�മതി
കി�ിയി��്. (F.No.32/645/2017-SPV Division,
Govt. of India, MNRE dtd. 22.07.2019.)
ആയതിെ� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ MNRE �െട
Web site �ം, െക.എസ് .ഇ.ബി.�െട PM-KUSUM
നാ�ളള രജിേ�ഷൻ േപാർ�ലി�ം ലഭ�മാണ്.
ഹരിത ൈവദ�തി ഉത്പാദനം സംബ�ി�്

േക�സർ�ാർ 20.08.2019െല േനാ�ിഫിേ�ഷൻ
അ�സരി�  ്മാർ� നിർേ�ശ�ൾ നൽകിയി��്.
ഇത് �കാരം ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

സൗരനിലയം �ാപി��തിന് സ�ിഡി
ലഭ�മാണ്. 2019-20 കാലഘ��ിൽ േക�
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സ�ിഡി അ�വദി� 50 െമഗാവാ�ിേ��ം 2020-
21ൽ അ�വദി� 200 െമഗാവാ�ിേ��ം നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ നട�വ��. �ാ�കൾ�് ആദ�

3 KW ന് 40 % ഉം, 4 KW �തൽ 10 KW വെര
�ാ�് ക�ാസി�ി�െട 20 % സ�ിഡി എ�
രീതിയിലാണ് േക� സർ�ാർ ധനസഹായം
നൽ��ത്. ഹരിത ൈവദ�തി ഉത്പാദനം
സംബ�ി� േക�സർ�ാരിെ� മാർ�േരഖ
ഇതിേനാെടാ�ം അ�ബ�മായി ഉളളട�ം
െച��. േക� സർ�ാരിെ� സാ��ിക

സഹായേ�ാെട നട�ിലാ�� സൗേരാർ�
സ�ിഡി പ�തികളിൽ േക� നവീന നവീകരണ
ഊർ� മ�ാലയം (എം.എൻ.ആർ.ഇ.)
നി�യി�� െബ�്മാർ�് വിലേയാ,
മ�രാധി�ിത ��ിയ വഴി ലഭി�� വിലേയാ
ഇതിൽ ഏതാേണാ �റവ് ഇതിെ�
അടി�ാന�ിൽ നി�ിത ശതമാനം �കയാണ്
സ�ിഡി അ�വദി��ത്.

(ഡി)
ഹരിത ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വർ�ി�ി�്
സം�ാന�ിന് �റ�് നി�ം ൈവദ�തി
വാ��ത് �ർണമാ�ം നിർ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) ആെക ൈവദ�തി�െട നി�ിത അള� മാ�േമ
ഹരിേതാർ�ം വഴി നൽകാൻ കഴി�. ഹരിത
ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വർ�ി�ി�  ്സം�ാന�ിന്

�റ�് നി�ം ൈവദ�തി വാ��ത് �റ�ാ��
നടപടികൾ സ�ീകരി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




