
1 of 5

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4278 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈവദ�തി ഉ�ാദനരംഗെ� വളർ�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. േതാമസ്  ,
�ീ. ടി.സി�ിഖ് , 

�ീമതി െക.െക.രമ, 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 

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

(എ) �സരണേശഷി ഉയർ�ി സം�ാന�ിെ�

ൈവദ�തി ആവശ�ം �ട�മി�ാെത നിറേവ��തിന്
കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് നട�ിയ

�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകരള�ിെ� ൈവദ�തി ആവശ�കത�െട േകവലം
30 ശതമാനം മാ�മാണ് സം�ാന�്

ആഭ��രമായി ഉൽപാദി�ി��ത്. േശഷി��
ൈവദ�തി സം�ാന�ി� �റേമ നി�ം േക�
വിഹിതമാ�ം �സ�/മ��/ദീർഘ കാലകരാ�കൾ
വഴി�ം പ�ർ എ�്േച�ിൽ നി�ം വാ�ി�ം
എ�ി�കയാണ് െച��ത്. ഇ�കാരം ൈവദ�തി
എ�ി��തിന് �ാ�മായ രീതിയിൽ
സം�ാന�ിെ� ൈവദ�തി ഇറ�മതി േശഷി
വർ�ി�ിേ����്. ഇ� കണ�ിെല��്

കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് �സരണ �ംഖല
ശ�ിെ����തിന് സവിേശഷ ��
നൽകിയി��. ഇതിെ� ഭാഗമായി ഏെറ�ാലം
�ട�ി�ിട�ി�� തി�നൽേവലി - ഇടമൺ -
െകാ�ി-മാട��റ ൈലനിെ� നിർ�ാണം
സർ�ാരിെ� സജീവമായ ഇടെപട�കൾ വഴി
�ർ�ിയാ�ി ക�ീഷൻ െച�. �ടാെത ൈവദ�തി
ഉൽപാദന�ിന് ആഭ��ര േ�ാത�കൾ
പരിമിതമായ ന�െട സം�ാന�ിെ� സവിേശഷ
സാഹചര�ം േക� സർ�ാരിെ�
��യിൽെ���ി നട�ിയ സ�ർദ��െട
ഫലമായി സം�ാന�ിന് അ�വദി� 320 െക.വി
HVDC ൈലനിെ� നിർ�ാണ�ം �ൻ
സർ�ാരിെ� �ിയാ�കമായ ഇടെപട�ക�െട
ഫലമായി �ർ�ിയാ�വാൻ സാധി�. ഈ
പ�തിക�െട �ർ�ീകരണേ�ാെട

സം�ാന�ിെ� ൈവദ�തി ഇറ�മതി
േശഷിയിൽ ഏകേദശം 1800 െമഗാവാ�ിെ�
വർ�നവ് ഉ�ായി��്. ഇതി� �റേമ
ആഭ��രമായി ഉൽപാദി�ി���ം �റേമ നി�്
ഇറ�മതി െച���മായ ൈവദ�തി �സരണ
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ന�ം �റ�  ്സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ
എ�ി��തി�ളള ആഭ��ര �സരണ
�ംഖല�െട വികസന�ി�ം കഴി�
സർ�ാരിെ� കാല�് �േത�ക �ൻഗണന
നൽകിയി��. ഇതിെ� ഭാഗമായി സാേ�തിക
പഠന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ആവശ�മായ

�ല�ളിൽ �തിയ സബ് േ�ഷ�ം അ�ബ�
ൈല�ക�ം �ാപി�ക നിലവി�ളള സബ്
േ�ഷ�ക�േട�ം ൈല�ക�േട�ം േവാൾേ�ജ്
നിലവാരം ഉയർ�ക�ം േശഷി വർ�ി�ി�ക�ം
െച�ക �ട�ിയ പ�തിക�ം നട�ാ�ി. േമൽ
പരിപാടിക�െട ഭാഗമായി കഴി� സർ�ാരിെ�
കാല�് അപ്േ�ഡ്  െച�വ�ൾെ�െട വിവിധ
േവാൾേ�ജി�ളള 72 സബ് േ�ഷ�ക�ം 1720
സർക��് കി.മീ �സരണ ൈല�ക�ം �ർ�ീകരി�.

(ബി) കഴി� സർ�ാരിന് ൈവദ�തി ഉ�ാദനരംഗ�്

എ�േ�ാളം വളർ� ൈകവരി�ാനായി എ�്
വ��മാ�ാേമാ; നിലവിൽ �ർ�ീകരി�ാ��

ജലൈവദ�ത പ�തികൾ ഏെത�ാെമ�ം അവ
സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ�ാൻ

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് 314.137
െമഗാവാ�ിെ� പ�തികളാണ് േകരള�ിൽ

�ർ�ിയാ�ിയത്. ഇതിൽ 12.6 െമഗാവാ�്
േശഷി�ളള ജലൈവദ�ത പ�തികൾ െക. എസ് .
ഇ. ബി േനരി�ം, 12.55 െമഗാവാ�് േശഷി�ളള
ജലൈവദ�ത പ�തികൾ സ�കാര� സംരംഭകർ
�ഖാ�ിര�ം (പത�യം-8 െമഗാവാ�്, കാരി�യം
4.5 െമഗാവാ�്, േദവിയാർ 0.05 െമഗാവാ�്),
�ടാെത സൗേരാർ� പ�തികളിൽ നി�ം
261.987 െമഗാവാ�ം കാ�ിൽ നി�ം 27 െമഗാവാ�ം
ഉൾെ���. ബാണാ�രസാഗർ റിസർേവായറിൽ
500 കിേലാവാ�് േശഷി�ളള േ�ാ�ിംഗ് േസാളാർ
പ�തി നട�ിലാ�ിയത് എ�� പറേയ�
േന�മാണ്. ��ത പ�തിയിൽ നി�ം ൈവദ�തി
2019 ജ�വരി �തൽ േകരള �ിഡിേല�
ലഭി�വ��. കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�്

ഉത്പാദനം ആരംഭി� ജലൈവദ�ത പ�തികൾ
�വെട േചർ��. 1. െവളള�വൽ - 3.6 MW 2.
െപ�േ�ന�വി – 6 MW 3. ക�യം – 3 MW 4.
ചാ�ൻേകാ�നട – 6 MW ജലൈവദ�ത
പ�തികളായ ഇ��ി (3x130 MW), േഷാളയാർ
(3x18 MW) എ�ിവ�െട �ന��ാരണ
നവീകരണ ���ികൾ �ർ�ിയായി. വിവിധ
കാരണ�ളാൽ �ട�ി�ിട� പ�തികളായ
പളളിവാസൽ എ�്�ൻഷൻ �ീം (2x30 MW),
േതാ�ിയാർ (1x10 MW + 1x30 MW) എ�ീ
പ�തികൾ �നരാരംഭി�. നിർ�ാണ�ിലിരി��

പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി ഇ�കാരമാണ്. 1.
പളളിവാസൽ എ�്�ൻഷൻ �ീം (2x30 MW)
��ത പ�തി�െട ബാ�ി�ളള ഇലൿേ�ാ
െമ�ാനി�ൽ ���ികൾ 11.08.2021ന്
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റീെടൻഡർ െച�ിരി�കയാണ്. നവംബർ 2022ൽ
പ�തി �ർ�ീകരി�വാൻ ല��മി��. 2.
േതാ�ിയാർ ജലൈവദ�ത പ�തി (1x10 MW +
1x30 MW) ബാ�ി�ളള ഇലേ�ാ െമ�ാനി�ൽ
���ികൾ വിഭജി�  ്െടൻഡർ �ണി�ക�ം
���ികൾ നട�ക�ം െച�വ��. െമയ്  2022
ൽ പ�തി �ർ�ീകരി�വാൻ ല��മി��. 3.
െപാരി�ൽ��് SHEP (1x24 MW) ��ത
പ�തി�െട ഇലേ�ാ െമ�ാനി�ൽ ���ികൾ

95.2 ശതമാനം �ർ�ീകരി�. മാർ�  ്2022 ൽ
പ�തി �ർ�ീകരി�വാൻ ല��മി��.
4.െപ�വ�ാ�ഴി SHEP (2x3 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 മാർ�  ്മാസം
�ർ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��. 5. 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 ഉേ�ശി��. 6.
�ത�ാൻെക�് (3x8 MW) ഇലേ�ാ െമ�ാനി�ൽ
���ികൾ 86.61% �ർ�ീകരി�. 7.���ാടി
ജലൈവദ�ത പ�തി RMU(3x25 MW to 3x27.5
MW) ��ത പ�തി�െട �ന��ാരണ
നവീകരണ േശഷി വർ�ി�ി�ൽ ���ികൾ

�േരാഗമി��. േമാഡൽ െട�ിംഗ്, റിേവ�്
എ�ിനീയറിംഗ് �ർ�ീകരി�. �ായി�്
അ�വൽ �േരാഗമി��. 2023 െസപ്�ംബർ
മാസം �ർ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��.
പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�

�തിന് പ�തിക�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി
സമയാസമയ�ളിൽ വിലയി��ി തട��ൾ
േനരി��െവ�ിൽ അവ പരിഹരി��തിനായി
െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡ്  ഒ� േ�ാജ�്
േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി �പീകരി�ി��്. ഈ ക�ി�ി
യഥാസമയം �ിരമായി �ടി തട���ം
�േരാഗതിക�ം വിലയി��ി പരിഹാരമാർ��ൾ
നിർേ�ശി�ാ��്. പ�തി�െട നിർ�ാണ
�േരാഗതി വിവിധ തല�ളിൽ അവേലാകനം
െച���്. �ടാെത പ�തിക�െട നിർ�ാണ
�േരാഗതി വിലയി��ി റിേ�ാർ�കൾ നൽകാൻ
ഒ� േ�ാജ�് േമാണി�റിംഗ് െസ�ം
�പീകരി�ി��്. ഈ സർ�ാരിെ� കാല�്അ�ർ
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ക�ാർ (2 MW) ചാ�ൻേകാ�്നട േ�ജ്  II (6
MW) എ�ീ പ�തികൾ �ർ�ീകരി�  ്ആെക (8
െമഗാവാ�്) ൈവദ�തി അധികമായി
ഉത്പാദി�ി�വൻ സാധി�ി��്. കഴി�
സർ�ാരിെ� (2016-21) കാലയളവിൽ എനർജി
മാേനെ��് �േഖന പാതംകയം (8 MW)
�ർ�ിയാ�ി �ിഡിൽ ൈവദ�തി എ�ി�.
ആന�ാംെപായിൽ (8 MW), അരി�ാറ (4.5 MW)
എ�ീ പ�തികൾ �ർ�ികരണ�ിെ�

അവസാന ഘ��ിലാണ്. നിലവിൽ
ആന�ാംെപായിൽ (8 MW) പ�തി�െട
ഉദ്ഘാടനം കഴി�. �ടാെത കഴി�
സർ�ാരിെ� കാല�് അെനർ�് �േഖന വിവിധ
പ�തികളി�െട ആെക 28.829 െമഗാവാ�്
േശഷി�� സൗേരാർ� നിലയ�ൾ
�ാപി�ി��്. 6.293 െമഗാവാ�് ഓഫ് �ി�ം
(ബാ�റി സംഭരണ സംവിധാനം ഉ�ത് -
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ �ിഡ്  ബ�മി�ാ�ത്),
22.536 െമഗാവാ�് െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ �ിഡ്
ബ�ിത�മായ സൗേരാർ� �ാ�ക�മാണ്
�ാപി�ത്.

(സി) പാര�േര�തര േ�ാത�കളിൽ നി��
ൈവദ�തി�െട ഉ�ാദനം വർ�ി�ി�ാൻ സർ�ാർ
നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) ഉ�്. പാര�േര�തര േ�ാത�കളിൽ നി�ളള
ൈവദ�തി�െട ഉത്പാദനം വർ�ി�ി��തിെ�
ഭാഗമായി സർ�ാർ നട�ാ�ിയ ഒ� പ�തിയാണ്
സൗരപ�തി. ഇതിെ� ഭാഗമായി �ര�റ
സൗേരാർ� �ാ�കൾ �ാപി��തിനായി

അേപ�കൾ �ണി�ക�ം അവയിൽ നി�ം
െതരെ��� �ര�റ�ളിൽ സൗേരാർ� �ാ�്
�ാപി��തി�ളള നടപടികൾ ആരംഭി�ക�ം

െച�. സൗര ഒ�ാംഘ� പ�തിയിൽ ആെക 2847
നിലയ�ൾ�് 28.207 െമഗാവാ�ിെ� ഓർഡർ
നൽ�ക�ം ഇതിൽ 9.764 െമഗാവാ�ിെ� 1314
ൈസ�ക�െട നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

�ർ�ീകരി�ക�ം െച�ി��്. ഒ�ാംഘ�ം
ഡിസംബർ 31 ഓ� �ടി �ർ�ീകരി�ാനാണ്

ല��മി��ത്. ര�ാം ഘ� സ�ിഡി പ�തിയിൽ
ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ാണ്

പെ���ാനാ�ക. ഇതിൽ 320 നിലയ�ൾ (1250
kw) �ർ�ീകരി�. 2020-21 വർഷേ��ളള

എംപാനൽ ലി�് 2021 �ൈലമാസ�ിൽ

�സി�ീകരി�. ഇതിൽ 32.97 െമഗാവാ�ിെ� (7244
എ�ം) വർ�് ഓർഡർ നൽകിയി��്. �ടാെത
2021 ൽ രജി�ർ െച� 3 കിേലാവാ�ിന് �കളി�ളള
എ�ാ ഉപേഭാ�ാ �ൾ�ം ഓർഡർ
നൽകിയി��്. �ടാെത 3 കിേലാവാ�ിൽ താെഴ
േശഷി�ളള ��വൻ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം
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സാ��മായ ഡവല�ർ ക�ാസി�ി നൽ���ം
േശഷി�� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ��വ�ം
സൗരനിലയം �ാപി��തിനായി 100
െമഗാവാ�ിെ� െടൻഡർ െസപ്�ംബർ മാസ�ിൽ

�ണി�ക�ം െച�. െടൻഡർ �റ�തി�
േശഷ�ളള �ടർനടപടികൾ �േരാഗതിയിലാണ്.
കാ�ിൽ നി�ം 27 െമഗാവാ�് േശഷി�ളള പ�തി
നട�ിലാ�ി. കാർഷിക ആവശ��ിനായി

വിനിേയാഗി�വ�� പ�കൾ സൗേരാർ�
ൈവദ�തിയിേല�് മാ���ി�� �ധാനമ�ി-
��ം പ�തി സം�ാന�്

വ�ാപകമാ��തി�ളള �വർ�നം

ആരംഭി�ി��്. സർ�ാർ-െപാ�േമഖല
�ാപന�ൾ 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�� െറേ�ാ (റിന�വബിൾ
എനർജി േസവന ദാതാവ്) േമാഡൽ പ�തി
നട�ിലാ��തിന് തീ�മാനി�ി��്. ഇല�ി�്
കാ�ക�െട ഉപേയാഗം വർ�ി� വ��തിനാൽ
ഇവ�ാവശ�മായ ചാർജിങ്  േ�ഷ�കൾ
വ�ാപകമാേ����്. ഇത് സം�ാനെ�

ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം വർ�ി�ി ��താണ്.
ചാർജിങ്  േ�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�വാൻ ഉേ�ശി��. 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�മായ �ല�ൾ കെ��� �റ�്
സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട കാ�ാടി പാട�ൾ
�ാപി��തി�ം ഉേ�ശി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


