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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2560 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െെവദ�തി ഉൽ�ാദനം - പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക ആൻസലൻ,
�ീ ഒ . ആർ. േക�, 
�ീ. പി. മ�ി��ി, 

�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ 

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

(എ) െക.എസ് .ഇ.ബി.- �് കഴി� അ�്
വർഷ�ി�ളളിൽ െെവദ�തി ഉ�ാദനം, വിതരണം,
�സരണന�ം �റ�ൽ എ�ിവയിൽ
എ�േ�ാളം േന�ം െെകവരി�ാൻ
കഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) കഴി� അ�് വർഷ�ി�ളളിൽ

െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. വിവിധ േമഖലകളിൽ
ൈകവരി� േന��ൾ �വെട േചർ��. ഉത്പാദന
േമഖല ആഭ��ര ഉത്പാദനം െമ�െ���ാൻ

നടപടി സ�ീകരി�തിെ� ഭാഗമായി കഴി� അ�
വർഷ�ി��ിൽ 314.137 MWെ� പ�തി
കളാണ് േകരള�ിൽ �ർ�ിയാ�ിയത്. ഇതിൽ
12.6 െമഗാവാ�് േശഷി�� ജലൈവദ�ത
പ�തികൾ െക.എസ് .ഇ. ബി.എൽ. േനരി�ം
(െവ��വൽ - 3.6 MW, െപ�ംേതന�വി - 6
MW, ക�യം -3 MW), 12.55 MW േശഷി��
ജലൈവദ�ത പ�തികൾ സ�കാര� സംരംഭകർ
�ഖാ�ിര�ം (പത�യം - 8 MW, കാരി�യം 4.5
MW, േദവിയാർ - 0.05 MW) �ടാെത സൗേരാർ�
പ�തികളിൽ നി�ം 261.987 െമഗാവാ�ം കാ�ിൽ
നി�ം 27 MWഉം ഉൾെ���. �സരണ േമഖല
കഴി� അ� വർഷ�ാലയളവിൽ ��തായി 70
സബ്േ�ഷ�ക�ം (അപ്േ�ഡ്
െച�വ�ൾെ�െട) 1674 സർക��് കി.മീ �സരണ
ൈല�ക�െട നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി. �സരണ
വിതരണ ന�ം �റ�� സം�ാന��െട

�ൻപ�ിയിലാണ് േകരളം. 2021- മാർ�  ്വെര��
കണ��സരി�  ്ന�െട �സരണ ന�ം േകവലം
3.4 ശതമാനം മാ�മാണ്. ഇത് രാജ�� തെ�
ഏ��ം �റവാണ്. �ാൻ��ിഡ്  പ�തി �ർ�മാ�ം
�ർ�ിയാ�േ�ാൾ �സരണ ന��ിൽ 07.8
MW െ� �റ��ാ�ം. ഇ�വഴി �തിവർഷം 522
ദശല�ം �ണി�് ൈവദ�തി ലാഭി�ാനാ�ം.
സം�ാന�ിെ� ൈവദ�തി ഇറ�മതി േശഷി
വർ�ി�ി��തിനായി അ�ർസം�ാന

�സരണ �ംഖല�െട വികസനം
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ത�രിതെ����തി�ം കഴി� അ�
വർഷ�ാലയളവിൽ �മം നട�ിയി��. ഇതിെ�
ഫലമായി ഇടമൺ - െകാ�ി 400 െക.വി �സരണ
ൈലനിെ��ം �ഗ�ർ - മാട��റ 320 െക.വി
HVDC ൈലനിെ��ം നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി�ാനായി. ഇ�വഴി ഇറ�മതി
േശഷിയിൽ ഏകേദശം 2000 െമഗവാ�ിെ� വർ�ന
ൈകവരി�ാനായി. വിതരണ േമഖല ഏകേദശം 19
ല�ം �തിയ ൈവദ�തി കണ��കൾ
നൽകിയി��്. ടി കാലയളവിൽ 9,641 കി.മീ.
എ��്ി. ൈലൻ, 19,272 കി.മീ എൽ.�ി. ൈലൻ
എ�ിവ നിർ�ി�ക�ം 11,583 �ാൻേ�ാർമ�കൾ
�ാപി�ക�ം െച�ി��്. �ടാെത വിതരണന�ം
�റ��തി�ം ൈവദ�തി �ംഖല
െമ�െ����തി�മായി 9,349 കി.മീ. സിംഗിൾ
േഫസ്  ൈലൻ �ീ േഫസാ�ി മാ�ക�ം 90,494
കി.മീ. എൽ.�ി. / എ��്ി. ൈലൻ റീ ക��റിംഗ്
എ�ീ ���ിക�ം െച�ി��്. �ടാെത 41.7
ല�ം േകടായ മീ��കൾ ഈ കാലയളവിൽ മാ�ി
�ാപി�. ൈവദ�ത വിതരണ ക�നികൾ ഊർ�
ന�ം �മമായി �റ� െകാ� വ��തിനായി
േക�സർ�ാർ െകാ�വ� PAT Cycle 2
ല���ൾ ഈ കാലയളവിൽ
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. വിജയകരമായി ൈകവരി�.
ഊർ� േമഖലയിൽ വിതരണന�ം ചരി��ിൽ

ആദ�മായി പ�് ശതമാന�ിൽ താെഴ 8.7%
(2019-20) െകാ� വരാൻ സാധി�ത് ഒ� വലിയ
േന�മാണ്. െക.എസ് .ഇ.ബി. �െട ആെക
�സരണ-വിതരണ ന�ം എ�ാല�ി െല�ം
�റവായ 12.08 ശതമാന�ിൽ എ�ി�ാൻ

സാധി�. സ�ിത സാേ�തിക വാണിജ� ന�ം
(അ�ീേഗ�് െട�ി�ൽ & കേമ��ൽ േലാ�് AT&C)
2018-19 ൽ െവ�ം 10.71% ആ�ി �റ�ാൻ
ആയി. ൈവദ�തി വിതരണ രംഗം
കാര��മമാ��തി�ം ആേഗാള
നിലവാര�ി���ം തട�രഹിതമാ യ�ം
�ണേമ�േയറിയ�ം അപകടര ഹിത�മായ
ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ �ൾ�് ലഭ�മാ��തിനായി
വിഭാവനം െച� നട�ിലാ�ി വ�� 4036 േകാടി
�പ�െട ദ�തി 2021 പ�തി �േരാഗമി� വ��.
��ത കാലയളവിൽ 1473 േകാടി �പ�െട
���ികൾ �ർ�ിയാ�ാൻ സാധി�

(ബി) ��ത കാലയളവിൽ കാ�്, �ര��കാശം,
മാലിന�ം എ�ിവയിൽ നി�ളള െെവദ�തി
ഉ�ാദന�ിൽ എ�േ�ാളം േന�ം െെകവരി�ാൻ
കഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സൗേരാർ� പ�തിക�െട �ാപിത േശഷി
വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി 320 െമഗാവാ�ിെ�
സൗേരാർ� പ�തികൾ �ർ�ീകരി�. ���രം,
അഗളി, ക�ിേ�ാട്  എ�ിവിട�ളിൽ
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െക.എസ് .ഇ.ബി �െട അധീനതയി�� �ല�്

8 െമഗാവാ�ിെ� സൗേരാർ� നിലയം
�ാപി��തി�� ദർഘാ�കൾ �ണി�്
എ�ിെമ�് 20.01.2020 ൽ ഒ�വ�. പണി
�േരാഗമി� വ��. െവ�് ക�ടയിൽ 50
െമഗാവാ�് േ�ാ�ിഗ് േസാളാർ പ�തി
നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി �മി
ഏെ����തി�� നടപടി �മ�ൾ
�േരാഗമി�വ��. ��ത പ�തി
എൻ.എ� .്പി.സി ആണ് നട�ാ��ത്. േകാ�യം
ജി�യിൽ ഏ�മാ�ർ വിേ�ജിൽ
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ-െ� �മിയിൽ
ആരംഭി�ിരി�� 1 െമഗാവാ�് �ാപിത

േശഷി�� �ിഡ്  ബ�ിത സൗേരാർ� �ാ�്
2021-22 ൽ �ർ�ീകരി�ാനാണ്

പ�തിയി�ിരി��ത്. ഇതിൽ നി�ം �തിവർഷം
ഏകേദശം 14 ല�ം �ണി�് ൈവദ�തി
ഉത്പാദനമാണ് ല��മി�ിരി��ത്. പാല�ാട്
ജി�യിെല െന�ാറയി�� െക.എസ് .ഇ.ബി �െട
അധീനതയി�� �മിയിൽ 1.5 െമഗാവാ�്
�ാപിത േശഷി�� സൗേരാർ� �ാ�്
നിർ�ാണ�ിനാ�� വർ�് ഓർഡർ
04.05.2021- ൽ നൽകിയി��്. ഇത് �കാരം 6
മാസ�ി ��ിൽ പ�തി �ർ�ിയാ�ാനാണ്

ല��മി�ി��ത്. ഇതിൽ നി�ം �തിവർഷം
ഏകേദശം 18 ല�ം �ണി�് ൈവദ�തി
ഉത്പാദി�ി�ാനാ�െമ�് �തീ�ി��. PM-
KUSUM പ�തി�െട ഭാഗമായി ആെക 40
െമഗാവാ�് സൗേരാർ� �ാ�ക�െട
നിർ�ാണ�ിനായി എം.എൻ. ആർ.ഇ- ൽ നി�ം
അ�മതി ലഭി�ി��്. കർഷക�െട തരി� �മിയിൽ
സൗേരാർ� �ാ�കൾ നിർ�ി�  ്ൈവദ�തി
ഉത്പാദി�ി�ക എ�താണ് ഈ പ�തി�െട
ല��ം. ഇതിനായി കർഷകരിൽ നി�ം
രജിേ�ഷൻ സ�ീകരി�ക�ം അ�േയാജ�മായ
തരി�നില�ൾ കെ��ാ�� �മ�ൾ
നട�െകാ�ിരി��. ഇത് �ടാെത PM-KUSUM
പ�തി�െട ഭാഗമായി ഫീഡർ തല�ി��

സൗേരാർ�വത്�രണ�ി നായി
എം.എൻ.ആർ.ഇ.- ൽ നി�ം അ�മതി
ലഭ�മായി��്. 2000 �ിഡ്  ബ�ിത പ�ക�െട
സൗേരാർ�വത്�രണമാണ് ഇതിൽ
ല��മി�ി��ത്. കാർഷിക ആവശ��ിനാ��

പ�കൾ ��തലായി ഉപേയാഗി�ി��
ഫീഡ�ക�െട പരിധിയിൽ സൗേരാർ� �ാ�്
�ാപി�  ്�ഷിയാവശ� �ിനാ�� ൈവദ�തി
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ഉത്പാദി�ി�ക എ�താണ് ഈ പ�തി�െട
ല��ം. 30 ശതമാനം സ�ിഡിയാണ് ഈ
പ�തി�ായി എം.എൻ.ആർ.ഇ വകയി��ി

യി��ത്. ഇതിെ� �വർ�ന�ൾ

�േരാഗമി��. �ടാെത കാ�ിൽ നി�ം 74.1 MW
ൈവദ�തി ഉദ്പാദി�ി��തിനാ�ളള നടപടി
സ�ീകരി� വ��. കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�്

ആെക 5,329വീ�കളിലായി 16 െമഗാവാ�്
േശഷി�� �ര�റ സൗേരാർ� �ാ�കളാണ്
അെനർ�് �േഖന വിവിധ പ�തികളി�െട
�ാപി�ി��ത് . ഇതിൽ 2950 വീ�കളിൽ
ഉത്പാദി�ി�� ൈവദ�തിബാ�റിയിൽ േശഖരി�്
ആവശ� �ിന് വിനിേയാഗി�� സംവിധാനമായ
ഓഫ് �ിഡ്േസാളാർ പവർ �ാ�കളാണ്
�ാപി�ത്. ആെക േശഷി 6.2 െമഗാവാ�്. ഇതിൽ
2379 വീ�കളിൽ �ിഡ്  കണ�ഡ്  േസാളാർ പവർ
�ാ�കളാണ് �ാപി�ത്. ആെക േശഷി 9.8
െമഗാവാ�്. �ിഡ്  കണ�ഡ്  േസാളാർ പവർ
�ാ�കളിൽ ഉത്�ാദി�ി�െ��� ൈവദ�തി
െക.എസ്  . ഇ.ബി �ി�മായി ബ�ി�ി��തി�െട

അവ�ാപി�� െക�ിട�ിെല ൈവദ� താവശ�ം
നിറേവ��തി�ം, അധികമായി
ഉത്�ാദി�ി�െ��� ൈവദ�തി െക.എസ്  . ഇ.ബി
�ിഡിേല�് കയ�മതി െച��തി�ം കഴി��.
അ�െന ഉത്പാദി�ി�  ്നൽ�� ൈവദ�തി�െട
അളവ് �ണേഭാ�ാവിന്  സ��ം ബി�ിൽ �റവ്
െച�കി�ക�ം െച�ം. പാല�ാട്  �ഴൽമ��്

അെനർ�ിെ� സ��മാ�� �ല�് ര�്
െമഗാവാ�് േശഷി�� സം�ാനെ� ആദ�െ�
�ഖലാബ�ിത (IPP േമാഡൽ) േസാളാർ പവർ
�ാ�് �ാപി�  ്ൈവദ�തി െക.എസ് .ഇ.ബി
�ിഡിേല�് നൽ�� പ�തി നട�ിലാ�ി. ഇ��ി
ജി�യിെല രാമ�ൽേമടിൽ സൗേരാർ��ം,
കാ�ിൽ നി�� ഊർ��ം �േയാജനെ���ി

ബാ�റി സംഭരണേ�ാ� �ടി�� അ�യ
ഊർ� പാർ�ിെ� ആദ� ഘ�മായി ഒ�
െമഗാവാ�് േശഷി�� സൗേരാർ� പവർ �ാ�ിൽ
500 കിേലാവാ�ിെ� നിർ�ാണം ആരംഭി�വാൻ
കഴി�. അെനർ�് സി-ഡാ�മായി േചർ�്
നട�ാ�� ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി
തേ�ശീയമായി �ിഡ്-ൈ� ഇൻവർ�ർ
സാേ�തികവിദ� വികസി�ി�ി��്. 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�ി.
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(സി) കഴി� അ�് വർഷ�ി�ളളിൽ

െെവദ�േതാ�ാദനരംഗ�് ഏെത�ാം �തിയ
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി�ളളത്; അവ�െട
നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� 5 വർഷ�ി��ിൽ �ർ�ീകരി�

ൈവദ�ത പ�തിക�െട വിശദാംശം അ�ബ�ം 1-
ആയി േചർ�ിരി��. കഴി� അ�്
വർഷ�ി��ിൽ ൈവദ�തി ഉത്പാദനരംഗ�്

�തിയ ജലൈവദ�ത പ�തിക�ം അവ�െട
നിലവിെല �ിതി�ം അ�ബ�ം 2-ആയി
േചർ�ിരി��. കഴി� 5 വർഷ�ി��ിൽ

�ർ�ീകരി� സൗേരാർ�പ�തിക�െട�ം,
കാ�ിൽ നി�ളള പ�തിക�െട�ം വിശദാംശം
അ�ബ�ം – 3 ആയി േചർ�ിരി��. കഴി�
അ�് വർഷ�ി��ിൽ �തിയതായി പാതംകയം
(8 MW), ആന�ാംെപായിൽ (8 MW) എ�ീ
പ�തികൾ �ർ�ിയാ�ി കഴി�. അേതാെടാ�ം
തെ� അരി�ാറ െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തി
(4.5 MW) ക�ീഷനിംഗിന് (COD) ത�ാറായി
രി�കയാണ്. �ടാെത 2016-17 കാലയളവിൽ
െമാ�ം 47.4 െമഗാവാ�് �ാപിത േശഷി�� 20
(IPP only) വിവിധ െച�കിട ജലൈവദ�ത
പ�തികൾ '��്' (BOOT) അടി�ാന�ിൽ

നട�ിലാ�ാൻ േവ�ി�� അ�മതി സർ�ാർ
ന�ിയി��. ��ത സർ�ാർ ഉ�രവിേ�ൽ

��തൽ വിശദീകരണേ�ാ��ടി 2021-ൽ ഉ�രവ്

�റെ��വി�. �തിയ ഉ�രവ് വ�തിന് േശഷം
ചില പ�തിക�മായി �േ�ാ�് േപാകാൻ
സാേ�തികമാ�ം, സാ��ിക മാ�ം ��ി��്
ഉെ��് പ�തി സംരംഭകർ ഇ.എം.സിെയ
അറിയി�ി��്. ബാ�ി വ�� പ�തിക�െട
സംരംഭകരിൽ ചിലർ സർ�ാരിേല�� അപ്
��് �ീമിയം �ക അട�ക�ം ഉടെന തെ�
ഇം�ിെമേ�ഷൻ എ�ിെമ�് ഒ�് വ���മാണ്
എ�് അറിയി�ി��്. ചില സംരംഭകർ േകാവിഡ്
19 �ല��ായ സാ��ിക െഞ���ിൽ

ഇം�ിെമേ�ഷൻ എ�ിെമ�് െവ�വാ�ം, അപ്
��് �ീമിയം �ക അട�വാ�ം ��തൽ സമയം
ആവശ�െ��ി��്. സൗേരാർ�ം, കാ�്, ൈജവ
ഊർ�ം എ�ിവയാണ് േകരള�ിൽ ലഭ�മായി�ളള
�ധാനെ�� �ന�പേയാഗ േ�ാത�കൾ. ഇതിൽ
�ലഭമായി ലഭി�� സൗേരാർ�െ� ന�െട
ഊർ� ആവശ��ിനായി �േയാജനെ����
തി�� വിവിധ പ�തികളാണ് സം�ാ ന�്

ആ��ണം െച�് നട�ിലാ�ി
വ��ത്.�ര��കാശ�ിൽ നി�ം ൈവദ�തി
ഉത്പാദി�ി��തി�� സംവിധാനമായ േസാളാർ
പവർ �ാ�കൾ ഇ�് വീ�കളി�ം, �ാപന�ളി�ം

വ�ാപകമായി െകാ�ിരി �കയാണ്. കാർബൺ
രഹിത �ഷിയിട�ൾ എ� ല��േ�ാ��ടി
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കാർഷിക ആവശ��ിനായി വിനിേയാഗി� വ��
പ�കൾ സൗേരാർ� ൈവദ�തിയിേല�്
മാ���ി�� PM-KUSUMപ�തി
സം�ാന�് വ�പമാ�� തി�ളള �വർ�നം

ആരംഭി�ി��്. സം�ാനെ� േസാളാർ
പാന�കൾ �ാപി�ാൻ �ല സൗകര���
എ�ാ കർഷക�േട�ം പ�കൾ സൗേരാർ�
ൈവദ�തിയിേല�് മാ��ത് ഈ ഇന�ിൽ

േവ�ിവ�� ൈവദ�തിയിൽ �ന�പേയാഗ
േ�ാത�ക�െട പ�് വർ�ി�ി��താണ്.
സൗേരാർജ േമഖലയിൽ െറേ�ാ - റിന�വബൾ
എനർജി സർവിസ്  ക�നി (റിന�വബിൾ എനർജി
േസവന ദാതാവ്) േമാഡൽപ�തിസം�ാന�്

അെനർ�് �േഖന നട�ിലാ��താണ്. സർ�ാർ-
െപാ�േമഖല �ാപന�ളിൽ സൗേരാർ
�വ�രി��തിെ� ഭാഗമായി അെനർ�ിെ�
പ�തിയി�ൾെ���ി സൗര ൈവദ�ത നിലയം
�ാപന�ളിൽ �ാപി�ക�ം �ടർ�്
ഉത്പാദി�ി�� ൈവദ�തി നി�ിത നിര�ിൽ
അതാത് �ാപന�ൾ�് ലഭ�മാ��ം
െച��താണ് പ�തി. െറേ�ാ മാ�കയിൽ സൗര
ൈവദ�ത നിലയം �ാപി��തി�െട

�ന�പേയാഗ േ�ാത� ക�െട വിനിേയാഗം
വർ�ി�ി�ാ��താണ് . 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�തിഉത്പാദി�ി��തി�ം,
ൈഹ�ജൻ ഇ�നം ഗതാഗത രംഗ�് 
�േയാജനെ� ���തി�ം ഉ� സാധ�തക�ം
പരിേശാധി� വ��.

(ഡി) �തിയ േക� ൈവദ�തി നയം നട�ാ��തിന്
സം�ാന�ിന് സാ��ിക സഹായം വാ�ാനം
െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ േക� സഹായം
ന�െ��� സാഹചര��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) നിലവിെല േദശീയ ൈവദ�തി നയം 2005-ൽ ആണ്
�റ�ിറ�ിയി��ത്. ഇത് കാേലാചിതമായി
പരി�രി��തിെ� ഭാഗമായി കരട്  നിർേ�ശം
2021-ൽ �റ�ിറ�ിയി��്. നിലവിെല േദശീയ
ൈവദ�തി നയ�ി�ം കരട്  നിർേ�ശ�ളി�ം
സം�ാന�ൾ�് �േത�ക സാ��ിക

സഹായ�ൾ വാ�ാനം െച��ി�. എ�ാൽ
പതിന�ാം ധനകാര� ക�ീഷെ� �പാർശ �കാരം
�വർ�ന മികവിെ� അടി�ാ ന�ിൽ

സം�ാന സർ�ാ�ക�െട കടെമ��ാ��
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വാ�ാ പരിധി Gross State Domestic Product
(GSDP) �െട 0.50% വർ�ി�ി��തിന്
ൈവദ�തി േമഖലയിൽ നട�ിലാേ�� ചില
നിർേ�ശ�ൾ 09.06.2021- െല ക�് �കാരം
സം�ാന സർ�ാരിെന േക�സർ�ാർ
അറിയി�ി��്. പ�തി�െട ആ��ല�ം സം�ാന

സർ�ാരിന് ലഭ�മാകണെമ�ിൽ ഏതാ�ം
നിർബ�ിത നിർേ�ശ�ൾ പാലി�െ�േട�
തായി��്. സം�ാന�ിെ� �കടന മികവിന്
ലഭി�� മാർ�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ��ത
പ�തിയിൽ പ�ാളിയാകാൻ സാധി�ക. ��ത
നിർേ�ശ�ളിൽ ൈവദ�തേമഖല സ�കാര�വൽ
�രി�ണെമ��ൾെ�െട�� നിർേ�ശ�ൾ
േബാണസ്  മാർ�ി�� മാനദ�� ളായാണ്
ഉൾെ���ിയിരി��ത്. ടി പ�തി വിശദമായി
പരിേശാധി�തിൽ നി�ം ��ത േബാണസ്  മാർ�്
ഇ�ാെത തെ� േകരള സർ�ാർ
�ാപന��െട�ം വാ�ർ അേതാറി�ി�െട�ം
ൈവദ�തി �ടി�ിക സമയ ബ�ിതമായി

തീർ�ാ�ക�ം കാർഷിക ഉപേഭാ�ാ��െട

സ�ിഡി ഡയറ�് െബനിഫിഷ�റി �ാൻ�ർ �ീ�ം
െച��� വഴി സ�കാര�വത്കരണ നിർേ�ശ�ൾ
പാലി �ാെത തെ� പ�തി�െട ��വൻ
ആ��ല��ം സം�ാന സർ�ാരിന്
ലഭ�മാ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയിരി��ത്.
06.07.2021- �തിയ േക� പ�തിയായ
“നവീകരി� വിതരണേമഖല പ�തി” (Revamped
Distribution Sector Scheme) RDSS െ� മാർ�
നിർേ�ശ�ൾ േക� ഊർ�വ��്

�റെ��വി�ി��്. ��ത പ�തിയിൽ �ീ-
െപയ്ഡ്  �ാർ�് മീ�റിംഗ്, ഫീഡർ േവർതിരി�ൽ,
സി�ം ഇം�വ്െമ�് �ട�ിയവ ഉൾെ�െട��
അടി�ാന സൗകര��ൾ ��ി��തിനായി
DISCOM ന് ധനസഹായം ലഭ�മാ�ം. െക.എസ് .ഇ.
ബി.എൽ. ��ത പ�തി�െട �പേരഖ
ത�ാറാ�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



                                                                അനുബന്ധം   - 1

ക്രമ
നമ
ര

പദ്ധതിയ
െടെ േപര്

െമഗാവാട്ട് (MW) പ്രതിവരഷ  ഉല്പാദനം
(MU)

1 കക്കയം  െചെറുകിടെ  ജലവൈവദയുത
പദ്ധതി

3 10.39

2 ചൊത്തന്കേകാട്ടുനടെ 6 14.76

3 െപരുന്തേന്തേനരുന്തവി 6 25.77

4 െവള്ളത്തൂവല 3.6 12.17

5 അപ്പരകല്ലാര 2 5.14

Total 20.6 68.23

    െസെക്ഷന്ക ഓഫീസെര



  അനുബന്ധം   - 2

ക്രമ
നമര

പദ്ധതിയെടെ േപര് നിലവവിെലവ സ്ഥിതി

1 പഴശ്ശിസൊഗര (7.5MW, 25.16 MU) നിരമ്മാണ പ്രവൃത്തികള് പുരേരാഗമിച്ചുവരുന്തന.

2 െപരുന്തവണ്ണാമൂഴി (6MW, 24.70MU) നിരമ്മാണ പ്രവൃത്തികള് പുരേരാഗമിച്ചുവരുന്തന.

3 ചെിന്നാര
(24 MW, 26.45MU)

നിരമ്മാണ പ്രവൃത്തികള് പുരേരാഗമിച്ചുവരുന്തന.

4 മരീപ്പൂഴ (6MW, 14.84MU) കരാര  ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  നടെപടെികള്
പുരേരാഗമിച്ചുവരുന്തന.

5 ഒലവിക്കല (5MW, 10.26MU) കരാര  ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  നടെപടെികള്
പുരേരാഗമിച്ചുവരുന്തന.

6 പൂവാരംേതാടെ് (3MW, 5.88MU) കരാര  ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  നടെപടെികള്
പുരേരാഗമിച്ചുവരുന്തന.

7 മാങ്കുളം (40MW) 90%  സ്ഥലവെമടുപ്പ്  പൂരത്തിയായി. െടെന്കഡര
ക്ഷണിക്കുന്നതിനുള്ള നടെപടെികള് നടെനവരുന്തന.

8 ആനക്കയം (7.5MW) റീ െടെന്കഡര 01.09.2021-ന് ക്ഷണിച്ചു.

9 അപ്പര  െചെങ്കുളം  (24MW)

(53.22MU)

ഭൂമി ഏറ്റെറ്റെടുക്കല നടെപടെി പുരേരാഗമിക്കുന.

10 പീച്ചാടെ് (3MW, 7.7MU) സ്ഥലവെമടുപ്പ് േജാലവികള് പുരേരാഗമിച്ചുവരുന്തന.

11 െവേസ്റ്റേണ്  കല്ലാര  (5MW,

17.41MU)

11.09.2015-ല ഭരണാനുമതി ലവഭിച്ച പദ്ധതിയെടെ
നിശ്ചയിച്ചിരുന്തന്ന  പവ്വരഹൗസെിെന സ്ഥാനം
മാറ്റുന്നതിനുള്ള  പഠനം  പൂരത്തിയാക്കി  മണ്ണ്
പരിേശോധിക്കുന്നതിനുള്ള  നടെപടെികള്
സെവീകരിച്ചുവരുന്തന.

12 ലവാഡ്രം (3.5MW, 12.13MU) സ്ഥലവെമടുപ്പ് േജാലവികള് പുരേരാഗമിച്ചുവരുന്തന.

13 മാരമ്മലവ (7MW, 23.02MU) സ്ഥലവെമടുപ്പ് േജാലവികള് പുരേരാഗമിച്ചുവരുന്തന.

14 േദവിയാര (24MW, 25.94MU) ഭരണാനുമതി നലകി

15 വാളാംേതാടെ് (7.5MW, 15.29MU) ഭരണാനുമതി നലകി

16 െചെമ്പുകടെവ്  III (7.5MW,

16.65MU)

ഭരണാനുമതി നലകി

17 ചൊത്തന്കേകാട്ടുനടെ  I  (5MW,

12.06MU)

ഭരണാനുമതി നലകി

18 പശുക്കടെവ് (4MW 10.34MU) ഭരണാനുമതി നലകി

19 കീരിേത്താടെ് (12MW, 27.65MU) ഭരണാനുമതി നലകി
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നം . പദ്ധതിയെടെ േപര്
സ്ഥാപിത

േശേഷി
(െമഗാവാട്ട് )

പൂരത്തീ 
കരിച്ച

തീയതി
I.       റൂഫ് േടൊപ്പ് േസൊളാര  ,     േഫ്ലാട്ടിംഗ് േസൊളാര  ,    ഗ്രൗ  ണ്ട് െമൗണ്ടഡ് േസൊളാര

1 െകാല്ലേങ്കാടെ് സെബ് േസ്റ്റേഷന്ക പരിസെരത്ത്
1.00 08.08.2016

2 പടെിഞ്ഞാറത്തറ ഡാമിനു മുകളില 0.40 29.08.2016

3
ഇടെയാര സെബ് േസ്റ്റേഷന്ക െസെക്ഷന്ക & ഓഫിസെ് 
പരിസെരത്ത് 1.25 05.09.2016

4 ജനേറഷന്ക റൂഫ് േടൊപ്പ് പദ്ധതി 17 എണ്ണം 0.7 07/2017

5 പാലവക്കാടെ് 5 ആദിവാസെി േകാളനി (ഡി.ഡി.ജി) 0.047 30.11.2016

6 പാലവക്കാടെ് 2 ആദിവാസെി േകാളനികള് (ഡി.ഡി.ജി)
0.018 30.11.2016

7
ബാരാേപാള് കനാല േടൊപ്പ് ഗ്രിഡ് കണക്ട് കനാല 
േടൊപ്പ് 3.00 17.11.2016

8
െക.എസെ്.ഇ.ബി  ട്രാന്കസ്മിഷന്ക വിഭാഗത്തിെലവ 
അനുേയാജയമായ െകട്ടിടെങ്ങളുടെടെ മുകളില (27 നം.) 0.910 02/2018

9
െക.എസെ്.ഇ.ബി ഡിസ്ട്രിബയൂഷന്ക  വിഭാഗത്തിെലവ 
അനുേയാജയമായ െകട്ടിടെങ്ങളുടെടെ മുകളില  (12 നം.) 0.46 21.12.2017

10 തിരുന്തവനന്തേപുരരം ൈവദയുതി ഭവനത്തിന്കെറ മുകളില 0.03 17.05.2017

11
ബാണാസുരസൊഗര റിസെരെവായര/ കക്കയം ഗ്രിഡ് 
കണക്ട് േഫ്ലാട്ടിംഗ് 0.5 04.12.2017

12
െക.എസെ്.ഇ.ബി പ്രസെരണ -വിതരണ വിഭാഗങ്ങളിെലവ 
അനുേയാജയമായ െകട്ടിടെങ്ങളുടെടെ മുകളില (24 എണ്ണം) 0.495 31.05.2019

13 ഗവണ്െമന് ഇന്കസ്റ്റേിറ്റെയൂഷന്കസെ് സൌത്ത് (4 നം.) 0.0575 09/2019

14 മേഞ്ചേശേവരം കാസെരേഗാഡ് 0.50 30.05.2017

15 കുറ്റെിപ്പുറം 0.50 28.11.2017

16 േപഴയ്ക്കാപ്പള്ളി-, മൂവാറ്റുപുരഴ, എറണാകുളം 1.25 15.01.2018

17 േപാത്തന്കേകാടെ് സെബ് േസ്റ്റേഷന്ക  പരിസെരത്ത് 2.00 02.02.2018



18 പീരുന്തേമടെ്, ഇടുക്കി 0.50 23.04.2018

19 തലവക്കുളത്തൂര, േകാഴിേക്കാടെ് 0.65 22.04.2017

20
ബാരാേപാള് കനാല ബാങ്ക് ഗ്രിഡ് കണക്ട് കനാല 
ബാങ്ക് 1.00 07.11.2016

21 െപാന്നാനി, മലവപ്പുറം 0.5 16.01.2019

22 െകാട്ടിയം, െകാല്ലം 0.6 24.01.2020

ആെക 16 .317

II കണ്സെയൂേമഴ്സ് (റൂഫ് േടൊപ്പ് ഇന്കസ്റ്റേേലവഷന്ക) 130.651

III സെിയാല 39.44

IV അനരട്ട്, കുഴലമന്ദം 2

V KMRL 5.395

VI HINDALCO 3

VII അമലവത്തറ േസൊളാര പാരക്ക് 50

VIII ൈപേവളിൈക 50

ആെക (I to VIII) 296.803

കാറ്റെില നിനളള പദ്ധതികള്

1 കഞ്ചേിേക്കാടെ് ( Inox)    16 3/2017

2 െകാശേമറ്റെം ഫിനാന്കസെ് ലവിമിറ്റെഡ് 1 20/03/2018

3 മലവയാള മേനാരമ 10 28/04/2019

ആെക 27


