
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 622 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ഇ.ബി. െയ മിക��താ��തി�� �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) െക.എസ് .ഇ.ബി. െയ സാേ�തികമായി മിക���ം
സാ��ികമായി െക�റ�ളള�മായ
�ാപനമാ�ി മാ��തിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം
�വർ�ന�ളാണ് വിഭാവനം െച�ി�ളളത്;
വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(എ) െക.എസ് .ഇ.ബി െയ സാേ�തികമായി മിക���ം
സാ��ികമായി െക�റ�ളള�മായ
�ാപനമാ�ി മാ��തി�ളള വിവിധ
�വർ�ന�ൾ ആണ് നട� വ��ത്. ഇവയിൽ
�ധാനെ��വ �വെട േചർ��. ആഭ��ര

ഉൽപാദനം െമ�െ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�.
�ന�പേയാഗ ഊർ� േ�ാത�കൾ�ായി
വിവിധ കരാ�കളിൽ ഏർെ��. വർഷ�ൾ
പഴ��ളള ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട നവീകരണം.
നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ �ട�ി�ിട�
പ�തികൾ �നരാരംഭി�. �സരണരംഗെ�
�തന പ�തികൾ. ജേനാപകാര�ദമായ
വിവരസാേ�തിക വിദ�യിൽ �തി� ചാ�ം.
�ലപരിമിതി�ം െപാ�ജന��െട എതിർ�ം �ലം
താപനിലയ��ം, വന�മി-പരി�ിതി

സംബ�മായ കാരണ�ളാൽ ജലൈവദ�ത
പ�തിക�ം �ട�വാൻ സാധി�ാ�
അവ�യാണ്. െച�കിട ജലൈവദ�ത
പ�തിക�ം, സൗേരാർ� പ�തിക�മാണ്
നിലവിൽ സം�ാന�ി�ളളിൽ നട�ിലാ�ി
വ��ത്. �തിയ ജലൈവദ�ത പ�തികൾ :
സം�ാന�് െക.എസ് .ഇ.ബി�െട കീഴിൽ
ആെക 193.5 െമഗാവാ�് �ാപിതേശഷി�ളള

�ത�ാൻെക�് (24 െമഗാവാ�്), െപ�വ�ാ�ഴി (6
െമഗാവാ�്), പളളിവാസൽ എ�്�ൻഷൻ (60
െമഗാവാ�്), െപാരി�ൽ��് (24 െമഗാവാ�്),
െതാ�ിയാർ (40 െമഗാവാ�്), ചി�ാർ (24
െമഗാവാ�്), അ�ർക�ാർ (2 െമഗാവാ�്),
ചാ�ൻേകാ�നട (6 െമഗാവാ�്), പഴ�ിസാഗർ
(7.5 െമഗാവാ�്) �ട�ിയ ജലൈവദ�ത
പ�തിക�േട�ം 85 ദശല�ം �ണി�് അധിക
സംഭരണ േശഷി ലഭ�മാ�� െച�ളം
ഓെ�േ�ഷൻ പ�തി�േട�ം നിർ�ാണം
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�േരാഗമി��. ഈ ജലൈവദ�ത പ�തികൾ
�ർ�ിയാ�േ�ാൾ വാർഷിക ഉൽ�ാദന േശഷി
539.20ദശല�ം �ണി�് ക�് വർ�ി�ം.
െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തികൾ ആയ

ആന�യം (7.5 െമഗാവാ�്) ഓലി�ൽ (5
െമഗാവാ�്), �വാരംേതാട്  (3 െമഗാവാ�്), മാരി�ഴ
(6 െമഗാവാ�്) എ�ീ പ�തിക�െട െടൻഡർ
നടപടികൾ �േരാഗമി��. ഇ��ി ജലൈവദ�ത
പ�തി�െട ഭാഗമായി 780 െമഗാവാ�്
��ിേ�ർ��ത് സംബ�ി�  ്സാധ�താപഠനം
നട�ി വിശദമായ പ�തി�പേരഖ
ത�ാറാ��തി�ളള കരാ�ം നൽകിയി��്.
�ടാെത, അ�ർ െച�ളം (24 െമഗാവാ�്), ലാ�ം
(3.5 െമഗാവാ�്), െച�കടവ് III (7.5 െമഗാവാ�്),
മാ�ളം (40 െമഗാവാ�്), പീ�ാട്  (3 െമഗാവാ�്),
െവേ�ൺ ക�ാർ (5 െമഗാവാ�്), വളാംേതാട്  (7.5
െമഗാവാ�്), കീരിേ�ാട്  (12 െമഗാവാ�്),
പ��ടവ് (4 െമഗാവാ�്), ചാ�ൻേകാ�നട I (5
െമഗാവാ�്), മാർ�ല (7 െമഗാവാ�്)
എ�ിവിട�ളിലായി ആെക 118.5 െമഗാവാ�്
േശഷി�ളള 11 ജലൈവദ�ത പ�തിക�ം ��തായി
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��. നിലവിെല �തി�ല
സാഹചര��ളി�ം േകരള�ിൽ 310 െമഗാവാ�്
സൗേരാർ� നിലയ�ളിൽ നി�ം 70 െമഗാവാ�്
കാ�ാടി�ാട�ളിൽ നി�ം ഉൽ�ാദി�ി���്.
സം�ാന ഗവൺെമ�ിെ� ഊർ� േകരള
മിഷെ� ഭാഗമായി ആയിരം െമഗാവാ�്
സൗേരാർ�ം സം�ാനെ� ൈവദ�തി
�ംഖലയിൽ ��ിേ�ർ�ാൻ ല��മി�് നട��
പ�തിയാണ് സൗര. 500 െമഗാവാ�് �ര�റ
സൗരനിലയ�ളിൽ നി�ം േശഷി�� േസാളാർ
പാർ�്, സ�കാര� സംരംഭകർ, േ�ാ�ിംഗ് േസാളാർ
എ�ി�െന വിവിധ മാർ��ളി�െട
ൈകവരി�ാ��ളള �വർ�ന�ളാണ്

നട�വ��ത്. കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട

സർ�ാർ െക�ിട��െട �ര�റ�് സൗേരാർ�
നിലയ�ൾ �ാപി��തിന് 250 േകാടി �പ
േകരള സർ�ാർ ബജ�ിൽ വകയി��ിയി��്.

(ബി) െക.എസ് .ഇ.ബി. �െട �വർ�ന െചല�ം
െെവദ�തി വാ�ൽ െചല�ം
��ിസഹമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) െക.എസ് .ഇ.ബി.�െട �വർ�ന െചല�ം
ൈവദ�തി വാ�ൽ െചല�ം,
��ിസഹമാ��തിന് �വെട േചർ��
നടപടികൾ സ�ീകരി��. 1. �ടിയ പലിശ
നിര�ി�� േലാ�കൾ തിരി�ട�  ്�റ�
പലിശനിര�ി�� േലാ�കൾ എ���. 2.
�തന സാേ�തിക വിദ�കൾ ഉപേയാഗി�്
�വർ�ന മികവ് വർ�ി�ി�ക. 3. ‘ERP’
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�തലായവ നട�ിലാ���വഴി ജീവന�ാ�െട
�നർ വിന�ാസ�ി�െട െചലവ് ���ക. 4.
�റ� നിര�ി�� ൈവദ�തി വാ�ൽ
കരാ�കളിൽ ഏർെ��് ൈവദ�തി വാ�ൽ െചലവ്
���ക. 5. െക.എസ് .ഇ.ബി �െട �ടി�ിക
��തൽ ഊർ�ിത �മ�ളി�െട പിരിെ���ക
എ�ിവയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


