
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 629 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈവദ�തി �ാമം ഒഴിവാ�ാൻ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) ൈവദ�തി �ാമം ഇെ��് ഉറ�് വ���തിനായി
നട�ിലാ�� പ�തികെള�റി�  ്വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ൈവദ�തി �ാമം ഇെ��് ഉറ�വ���തിനായി
താെഴ�റ�� പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��.
വിവിധ കാരണ�ളാൽ നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

�ട�ി�ിട� ജലൈവദ�ത പ�തികളായി��
ചാ�ൻേകാ�നട േ�ജ്  II (3x2 MW),
പളളിവാസൽ എ�്�ൻഷൻ �ീം (2x30 MW),
േതാ�ിയാർ (1x30 MW+1x10 MW) ജലൈവദ�ത
പ�തികൾ 1. ചാ�ൻേകാ�നട േ�ജ്  II (3x2
MW) പ�തി 20.02.2021 ന് രാ��ിന്

സമർ�ി�. 2. പളളിവാസൽ എ�്�ൻഷൻ �ീം
(2x30 MW) ��ത പ�തി�െട ബാ�ി�ളള
ഇലേ�ാ െമ�ാനി�ൽ ���ികൾ 11.08.2021ന്
റീ െടൻഡർ െച�ിരി�കയാണ്. ഒേ�ാബർ 2022ന്
പ�തി �ർ�ീകരി�വാൻ ല��മി��. 3
േതാ�ിയാർ (1x30 MW+1x10 MW) ബാ�ി�ളള
ഇലേ�ാ െമ�ാനി�ൽ ���ികൾ വിഭജി�്
െടൻഡർ �ണി�ക�ം ���ികൾ

നട�വരിക�ം െച��. െമയ്  2022ൽ
�ർ�ീകരി�വാൻ ല��മി��.
നിർ�ാണ�ിലിരി�� മ�് പ�തികൾ
ഇ�കാരമാണ്. 4. െപാരി�ൽ��് SHEP
(1x24MW) ��ത പ�തി�െട ഇലേ�ാ
െമ�ാനി�ൽ ���ികൾ 94.9% �ർ�ീകരി�.
മാർ�  ്2022 ൽ പ�തി �ർ�ീകരി�വാൻ

ല��മി��. 5. �ത�ാൻെക�് (3x8 MW) Rate
escalation ന് േവ�ി േകാൺ�ാ�ർ േകസ്  ഫയൽ
െച�ി��. എ�ാൽ േകാൺ�ാ��മായി
30.07.2021ന് െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡ്  ചർ�
നട�ക�ം േകാൺ�ാ�ർ െമഷീൻ ഇറ�മതി
െച�വാൻ ഒ� നിർ�ി� �ക അഡ�ാൻസ്
െകാ��വാൻ ആവശ�െ��ിരി��. 6.
െപ�വ�ാ�ഴി SHEP (2x3MW) 25.01.2021 ൽ
��ത പ�തി�െട ഇലേ�ാ െമ�ാനി�ൽ
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���ികൾ M/s കിർേലാ�ർ �േദ�് ലിമി�ഡ്
എ� ക�നി�് അവാർഡ്  െച�. േ�ായി�്
അ�വൽ �േരാഗമി��. 2023 മാർ�  ്മാസം
�ർ�ീകരി�വാൻ ല��മി��. 7. പഴ�ിസാഗർ
SHEP (3x2.5 MW) 25.01.2021 ൽ ��ത
പ�തി�െട ഇലേ�ാ െമ�ാനി�ൽ ���ികൾ

M/s കിർേലാ�ർ �േദ�് ലിമി�ഡ്  എ� ക�നി�്
അവാർഡ്  െച�. േ�ായി�് അ�വൽ
�േരാഗമി��. 2023 െസപ്�ംബർ മാസം
�ർ�ീകരി�വാൻ ല��മി��. 8. അ�ർ ക�ാർ
SHEP (2x1 MW) ��ത പ�തി�െട ര�്
െമഷീ�ക�െട�ം െമ�ാനി�ൽ �ി�ി�്
05.09.2021ൽ നട�. ജലൈവദ�ത പ�തികളായ
ഇ��ി (ഒ�ാം ഘ�ം 3x130 MW), േഷാളയാർ
(3x18 MW) (പവർെഹൗ�ം െപൻേ�ാ�ം)
നിലയ��െട �ന��ാരണ നവീകരണ
���ികൾ �ർ�ിയാ�ി. 9. ���ാടി
ജലൈവദ�ത പ�തി (3x25 MW to 3x27.5 MW)
��ത പ�തിക�െട �ന��ാരണ നവീകരണ
േശഷി വർ�ി�ി�ൽ �േരാഗമി��. M/s ഭാരത്
െഹവി ഇല�ി�ൽസ്  ആണ് കരാ�കാരൻ. ��ത
���ി 2023 െസപ്�ംബർ മാസം
�ർ�ീകരി�വാൻ ല��മി��. െടൻഡറി�്
േ�ജി�ളള മ�് പ�തികൾ ഇ�കാരമാണ്. ചി�ാർ
(2x12 MW) ആന�യം (3x2.5 MW) മാരി�ഴ
(2x3 MW) ഒലീ�ൽ (2X2.5 MW) �വരംേതാട്
(2x1.5 MW)

(ബി) �ാൻ��ിഡ്  പ�തി �ർ�ീകരി�വാൻ

സ�ീകരി�� നടപടികെള�റി�  ്വ��മാ�ാേമാ?
(ബി) സം�ാന�ിെ� �സരണ �ംഖല�െട േശഷി

വർ�ി�ി�  ്�സരണ ന�ം �റ��തിനായി
വിഭാവനം െച�ി�ളള വൻകിട പ�തിയാണ്
�ാൻ��ിഡ് . ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി

നട�ിലാ��തിനായി ഒ� ചീഫ് എ�ിനീയ�െട

േന�ത��ിൽ �േത�ക വിഭാഗം െഷാർ�ർ

ആ�ാനമായി ���ി��. �ടാെത
േകരള�ിെ� െത�്, വട�് േമഖലയിെല
നിർ�ാണ ���ിക�െട േമൽേനാ��ിനായി

കളമേ�രി�ം െഷാർ��ം ആ�ാനമായി ര�്
െഡപ��ി ചീഫ് എ�ിനീയർമാ�െട ഓഫീ�ക�ം
�വർ�ി���്. ��ത ഓഫീസി� കീഴി�ളള
വിവിധ കൺ��ൻ വിഭാഗ�ളി�െട വിശദമായ
പ�തി റിേ�ാർ�്, എ�ിേമ�് എ�ിവ
ത�ാറാ�ക�ം സാ��ിക േ�ാത�കളായ
KIIFB, PSDF, MNRE എ�ിവയിൽ നി�ളള
അ�മതി േനടിെയ��ക�ം െച�വ��.
സമയബ�ിതമായി െടൻഡർ നടപടികൾ
�ർ�ിയാ�ി വിവിധ സർ�ാർവ��ക�െട
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സഹകരണേ�ാ��ടി ��ത പ�തി വിവിധ
പാേ��കളായി നട�ിലാ�ി �ത�മായ �േരാഗതി
വിലയി��ി വ��. ഗവൺെമ�ിെ� �ാഗ്ഷി�്
േ�ാജ�കളിൽ ഉൾെ�� ടി പ�തി�െട �േരാഗതി
േബാർഡ്  തല�ിൽ വിലയി���തിന് �റേമ
ചീഫ് െസ��റി ഉൾെ��� ഉ�തതല ക�ി�ി�ം
�ത�മായ ഇടേവളകളിൽ അവേലാകനം െച�
വ��

െസ�ൻ ഓഫീസർ


