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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2542 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സൗര പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഡി െക �രളി
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ)

െക.എസ് .ഇ.ബി.�െട സൗര പ�തി �കാരം
സം�ാനെ�ാ�ാെക എ� �ര�റ�ളിൽ
സൗരനിലയ�ൾ നിർ�ി�ാൻ അേപ�
ലഭി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ�ാ�ാെക നി�ം ലഭി� Phase I
േനാൺ സ�ിഡി �ീമിൽ 2,78,817
അേപ�കളിൽ നി�ം �ര�റം അ�േയാജ�മായ
5000 േപെര ൈഫനൽ സർേ��് േശഷം
െതരെ���. ഇതിൽ K S E B –�െട �തൽ
�ട�ിൽ 28 MW –ൽ നി�ം (Model I, II) 2702
േപർ�് 25.923 MW –ന് ഓർഡർ നൽകിയി��്.
ഉപേഭാ�ാവിെ� �തൽ �ട�ിൽ (Model III)
രജി�ർ െച� 22,766 േപർ�ം K.S.E..B. ഡിമാ�്
അറിയി�ി��താണ്. എ�ാൽ അതിൽ നി�ം 84
ഉപേഭാ�ാ�ൾ മാ�മാണ് Model 3–ന് േവ�ി
�േ�ാ�് വ�ി��ത്. ഈ 84 േപർ�ം 1.2 MW –
െ� ഓർഡർ നൽകിയി��്. അതായത് േഫസ്  I
Model I, II, III പ�തിയിൽ ആെക 2,786
നിലയ�ൾ�് (27.123 MW) ഓർഡർ നൽ�ക�ം
1264 (9.437 MW) നിലയ�ൾ
�ർ�ീകരി�ക�ം െച�. ബാ�ി��
നിലയ�ൾ നിർ�ാണ �േരാഗതിയിലാണ്. േഫസ്
II സ�ിഡി േ�ാ�ാമിൽ 21,166 േപർ രജി�ർ
െച�തിൽ 8,476 േപർ�് ര�് ഘ��ളിലായി
ഓർഡർ നൽകിയി��്. ആദ�ഘ�-�ിൽ 299
നിലയ�ൾ (1250 kW) �ർ�ീകരി�ി��്.
ര�ാംഘ�ം 2021 �ൈല മാസ�ിലാണ് എം-
പാനൽ െച�ി��ത് ഇവ�െട നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ നട� വ��.

(ബി) എ� �ണേഭാ�ാ�ൾ�് ഈ പ�തി �കാരം
സൗരനിലയ�ൾ അ�വദി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ�ാ�ാെക നി�ം ലഭി� Phase I
േനാൺ സ�ിഡി �ീമിൽ 2,78,817
അേപ�കളിൽ നി�ം �ര�റം അ�േയാജ�മായ
5000 േപെര ൈഫനൽ സർേ��് േശഷം
െതരെ���. ഇതിൽ K S E B –�െട �തൽ
�ട�ിൽ 28 MW –ൽ നി�ം (Model I, II) 2702
േപർ�് 25.923 MW –ന് ഓർഡർ നൽകിയി��്.
ഉപേഭാ�ാവിെ� �തൽ �ട�ിൽ (Model III)
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രജി�ർ െച� 22,766 േപർ�ം K.S.E..B. ഡിമാ�്
അറിയി�ി��താണ്. എ�ാൽ അതിൽ നി�ം 84
ഉപേഭാ�ാ�ൾ മാ�മാണ് Model 3–ന് േവ�ി
�േ�ാ�് വ�ി��ത്. ഈ 84 േപർ�ം 1.2 MW –
െ� ഓർഡർ നൽകിയി��്. അതായത് േഫസ്  I
Model I, II, III പ�തിയിൽ ആെക 2,786
നിലയ�ൾ�് (27.123 MW) ഓർഡർ നൽ�ക�ം
1264 (9.437 MW) നിലയ�ൾ
�ർ�ീകരി�ക�ം െച�. ബാ�ി��
നിലയ�ൾ നിർ�ാണ �േരാഗതിയിലാണ്. േഫസ്
II സ�ിഡി േ�ാ�ാമിൽ 21,166 േപർ രജി�ർ
െച�തിൽ 8,476 േപർ�് ര�് ഘ��ളിലായി
ഓർഡർ നൽകിയി��്. ആദ�ഘ�-�ിൽ 299
നിലയ�ൾ (1250 kW) �ർ�ീകരി�ി��്.
ര�ാംഘ�ം 2021 �ൈല മാസ�ിലാണ് എം-
പാനൽ െച�ി��ത് ഇവ�െട നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ നട� വ��.

(സി) എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ് ഇതി�െട
അധികമായി െക.എസ് .ഇ.ബി.�് ലഭി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി)
�ര�റ സൗര പ�തിയി�െട 135 MW േശഷി
�ിഡിേല�് ��ിേചർ��താണ്.

(ഡി)

വാമന�രം മ�ല�ിൽ ��ത പ�തിയിേല�്
എ� അേപ� ലഭി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിൽ സൗര
േ�ാജ�് േഫസ്  I –ൽ 992 അേപ�കൾ ലഭി�.
ഇതിെ� �ാരംഭഘ� സർേ� നട�ക�ം അതിൽ
നി�് അ�േയാജ�െമ�് കെ��ിയ 72
�ാപന�ളിൽ വിശദമായ സർേ� നട�ക�ം
െച�. ഇതിൽ 22 നിലയ�ൾ�് ൈഫനൽ
ഫീസിബിലി�ി�് േശഷം ഓർഡർ നൽ�ക�ം 2
നിലയ�ൾ �ർ�ീകരി�ക�ം െച�ി��്.
ബാ�ി��വ�െട നിർ�ാണ�വർ�ന�ൾ

ഡിസംബർ 31 –ഓ��ടി �ർ�ീകരി��താണ്.
എ�ാൽ േഫസ്  II സ�ിഡി പ�തിയിൽ
നിലവിൽ 63 എ�ം രജി�ർ െച�ക�ം 15
നിലയ�ൾ�് ഓർഡർ നൽകിയി���മാണ്.
ബാ�ി�� 2kw, 3kw നിലയ�ൾ�്
ഡവല�ർമാർ�് േവ�ി�� െടൻഡർ നടപടികൾ
�േരാഗമി��.

(ഇ)

ആയതിന് െക.എസ് .ഇ.ബി. എ� �പയാണ്
സ�ിഡി ഇന�ിൽ നൽ��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) സ�ിഡി പ�തി ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ-�ൾ�്
മാ�മാ��ത്. ഇതിൽ 1 �തൽ 3kW േശഷി
വെര�� നിലയ�ൾ�് 40% സ�ിഡി�ം 3-ന്
�കളിൽ 10 kw വെര േശഷി�� നിലയ�ൾ�്
ആദ� 3kw –ന് 40% �ടർ�് 20% സ�ിഡി എ�
നിര�ിലാണ് േക�സർ�ാർ ധനസഹായം
നൽ��ത്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


