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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4282 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ,
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ, 
�ീ �േമാദ് നാരായൺ, 
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്  

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

(എ) സം�ാനെ� ജലൈവദ�ത പ�തികളിൽ
നിർ�ാണ ഘ��ിലിരി��വ എെത�ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ; അവ�െട �ർ�ീകരണ�ിന്

തട���േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് നിർ�ാണ�ിലിരി�� പ�തികൾ
�വെട േചർ��. 1) പ�ിവാസൽ എ�്�ൻഷൻ
�ീം (2x30 MW) ��ത പ�തി�െട ബാ�ി��
ഇലേ�ാെമ-�ാനി�ൽ ���ികൾ 11.08.2021-ന്
റീ െടൻഡർ െച�ിരി�കയാണ്. നവംബർ 2022-ൽ
പ�തി �ർ �ീകരി�വാൻ ല��മി��. 2)
േതാ�ിയാർ ജലൈവദ�തി പ�തി (1x10 MW +
1x30 MW) ബാ�ി 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% �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�. േകാൺ�ാ�്
�ക ���തിന് േകാൺ�ാ�ർ േകസ്  ഫയൽ
െച�ി��്. േകാൺ�ാ��മായി െക.എസ് .
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ഇ.ബി.എൽ ചർ� നട�ിയതിൻ�കാരം ഒ�
അഡ�ാൻസ്  �ക െകാ��� പ�ം ഒ� െമഷീൻ
ഇറ�മതി െച�തരാെമ�് െകാൺ�ാ�ർ സ�തം
അറിയി�ി��്. ഇതിനാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��. 7. ���ാടി ജലൈവദ�ത പ�തി (3x25 MW
to 3x27.5 MW) ��ത പ�തി�െട
�ന��ാരണ, നവീകരണ േശഷി വർ�ി�ി�ലിെ�
���ികൾ �േരാഗമി��. േമാഡൽ െട�ി�്,
റിേവ�് എ�ിനീയറി�് �ർ�ീകരി�. �ായി�്
അ�വൽ �േരാഗമി��. 2023 െസപ്�ംബർ
മാസം �ർ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��.
സം�ാന�് സ�കാര�േമഖലയിൽ നിർ�ാണ
ഘ��ിലിരി�� ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട
വിവരം അ�ബ�ം 1 ആയി േചർ�ിരി��.
നിലവിൽ വനം - റവന� വ����െട വിവിധ
തടസ�ൾ പല പ�തികളി�ം േനരി���്.

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി
വിലയി��ാൻ എെ�ാെ� �മീകരണ�ളാണ്
ഏർെ���ിയിരി��ത്; ഇത് സംബ�ി�്

റിേ�ാർ�കൾ ലഭ�മാേണാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തിന് പ�തിക�െട നിർ�ാണ
�േരാഗതി സമയാ സമയ�ളിൽ വിലയി��ി

തട��ൾ േനരി��െവ�ിൽ അവ
പരിഹരി��തിനായി െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ ഒ�
േ�ാജ�് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി �പീകരി�
�വർ�ി� വ���്. ഈ ക�ി�ി യഥാസമയം
�ിരമായി �ടി തട���ം �േരാഗതി�ം
വിലയി��ി പരിഹാരമാർ��ൾ
നിർേ�ശി���്. പ�തി�െട നിർ�ാണ
�േരാഗതി ബ�മാനെ�� ഊർ� വ��് മ�ി
�തൽ വിവിധ തല�ളിൽ അവേലാകനം
െച���്. �ടാെത പ�തിക�െട നിർ�ാണ
�േരാഗതി അവ േലാകനം നട�ി വിലയി��ി

റിേ�ാർ�കൾ നൽകാൻ ഒ� േ�ാജ�് േമാണി�റിംഗ്
െസ�ം �പീകരി�ി��്. സംസ്  ഥാനെ� െച�കിട
ജല ൈവദ�ത പ�തിക�െട േമൽേനാ�
�മതല�ായി സർ�ാർ ഊർ� വ��് െസ��റി
അധ��നായ െച�കിട ജലൈവദ�ത െ�ാേമാഷൻ
െസൽ ഇ.എം.സിയിൽ �വർ�ി� വ���്. ഈ
െച�കിട ജലൈവദ�ത െ�ാേമാഷൻ െസൽ �േഖന
പ�തി സംരംഭക�മായി സർ�ാർ വിവിധ
ഘ��ിൽ ആശയവിനിമയം നട���്.
അേതാെടാ�ം സംരഭകർ�് ആവശ�മായ
സാേ�തിക സഹായ�ൾ െസൽ വഴി
നൽകിവ���്. െക. എസ് . ഐ. ഡി. സി�െട
ജി�ാ-സം�ാന ഏകജാലക �ിയറൻസ്  �േഖന
പ�തി സംരംഭകർ�് ആവശ�മായ വ��്
അ�മതികൾ േന��തി�� സംവിധാന�ം
സർ�ാർ ഒ��ിയി��്. അേതാെടാ�ം തെ�
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നിലവിൽ സംരംഭകർ േനരി��/ അഭി�ഖീകരി�
���ൾ �റ��തി�ം നടപടികൾ
ല�കരി��തി�ം േവ�ി െച�കിട ജല ൈവദ�ത
പ�തി നയം ���ാ�� ആേലാചനയിലാണ്
സർ�ാർ.

(സി)

സം�ാന�ിന് �റ�നി�� ൈവദ�തി ലഭ�ത
�റ�� സാഹചര��ിൽ ��ത ജലൈവദ�ത
പ�തികൾ �ർ�ിയാ�ാൻ കർ� പ�തി
ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തിന് പ�തിക�െട നിർ�ാണ
�േരാഗതി സമയാ സമയ�ളിൽ വിലയി��ി

തട��ൾ േനരി��െവ�ിൽ അവ
പരിഹരി��തിനായി െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ ഒ�
േ�ാജ�് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി �പീകരി�
�വർ�ി� വ���്. ഈ ക�ി�ി യഥാസമയം
�ിരമായി �ടി തട���ം �േരാഗതി�ം
വിലയി��ി പരിഹാരമാർ��ൾ
നിർേ�ശി���്. പ�തി�െട നിർ�ാണ
�േരാഗതി ബ�മാനെ�� ഊർ� വ��് മ�ി
�തൽ വിവിധ തല�ളിൽ അവേലാകനം
െച���്. �ടാെത പ�തിക�െട നിർ�ാണ
�േരാഗതി അവ േലാകനം നട�ി വിലയി��ി

റിേ�ാർ�കൾ നൽകാൻ ഒ� േ�ാജ�് േമാണി�റിംഗ്
െസ�ം �പീകരി�ി��്. സംസ്  ഥാനെ� െച�കിട
ജല ൈവദ�ത പ�തിക�െട േമൽേനാ�
�മതല�ായി സർ�ാർ ഊർ� വ��് െസ��റി
അധ��നായ െച�കിട ജലൈവദ�ത െ�ാേമാഷൻ
െസൽ ഇ.എം.സിയിൽ �വർ�ി� വ���്. ഈ
െച�കിട ജലൈവദ�ത െ�ാേമാഷൻ െസൽ �േഖന
പ�തി സംരംഭക�മായി സർ�ാർ വിവിധ
ഘ��ിൽ ആശയവിനിമയം നട���്.
അേതാെടാ�ം സംരഭകർ�് ആവശ�മായ
സാേ�തിക സഹായ�ൾ െസൽ വഴി
നൽകിവ���്. െക. എസ് . ഐ. ഡി. സി�െട
ജി�ാ-സം�ാന ഏകജാലക �ിയറൻസ്  �േഖന
പ�തി സംരംഭകർ�് ആവശ�മായ വ��്
അ�മതികൾ േന��തി�� സംവിധാന�ം
സർ�ാർ ഒ��ിയി��്. അേതാെടാ�ം തെ�
നിലവിൽ സംരംഭകർ േനരി��/ അഭി�ഖീകരി�
���ൾ �റ��തി�ം നടപടികൾ ല�കരി�
�തി�ം േവ�ി െച�കിട ജല ൈവദ�ത പ�തി
നയം ���ാ�� ആേലാചനയിലാണ് സർ�ാർ.

(ഡി) അ�ാരാ� നിലവാര�ി�� ൈവദ�തി
�സരണ സംവിധാനം ഏർെ���ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി) ൈവദ�തി �സരണ േമഖല
ആ�നികവത്�രി��തിെ� ഭാഗമായി ധാരാളം
�തിയ പ�തികൾ ൈവദ�തി േബാർഡിെ�
പരിഗണനയി��്. സം�ാന�ിെ� �സരണ
�ംഖല�െട േശഷി വർധി�ി� �സരണ ന�ം
�റ��തിനായി വിഭാവനം െച�ി�� വൻകിട
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പ�തിയാണ് �ാൻ��ിഡ് . �ാൻ��ിഡ്
പ�തിയിൽ KIIFB, PSDF, MNRE എ�ിവ�െട
ധനസഹായേ�ാെട ഏകേദശം പതിനായിരം
േകാടി �പ�െട െചലവ് കണ�ാ�ി��
���ികളാണ് ര� ഘ�ം�ളിലായി
�ർ�ിയാ�ാൻ ല��മി�ി��ത്. ഒ�ാം
ഘ��ിൽ KIIFB, PSDF ധനസഹായേ�ാെട

ആവി�രി� പ�തികളിൽ 178 കി മി 400െക വി
ൈല�ം 845കി മി 220െക വി ൈല�ം ഉൾെ��� 9
ൈലൻ പാേ��ക�ം 12 സബ്േ�ഷ�കൾ
ഉൾെ��� 5 പാേ��ക�ം ഉ�്. ഇതിൽ 1589
േകാടി �പ�െട �വർ�ികൾ �ർ�ിയായി

കഴി�. �ർ�ിയായ പ�തികളിൽ 6, 220 െക വി
സബ്േ�ഷ�ക�ം 178 കി.മി 400 െക വി ൈല�ം,
450 കി.മി 220 െക വി ൈല�ം ഉൾെ���. ഒ�
400 െക വി സബ് േ�ഷൻ ഉൾെ�െട 6
സബ് േ�ഷ�ക�െട നിർ�ാണം �േരാഗമി��
ര�ാം ഘ��ിൽ KIIFB, MNRE എ�ിവ�െട
ധനസഹായേ�ാെട �ർ�ികരി�ാൻ 11 ൈലൻ
പാേ��ക�ം 13 സബ്േ�ഷ�ക�ം വിഭാവനം
െച�ി��്. ഒ�ാം ഘ�ം 2022 �ം ര�ാം ഘ�ം
2024 �ം �ർ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി�ിരി��ത്.
പരി�ിതി ���ളാൽ ഉൽ�ാദന പ�തികൾ
തടസെ��� സാഹചര��ിൽ

സം�ാന�ിനാവശ�മായ ൈവദ�തി �റെമ നി�ം
തട�രഹിതമായി എ�ി��തി�� ഇറ�മതി
േശഷി ൈകവരി��തി�ം ഇതി�െട
ല��മി��.േക�വിഹിതമായി ലഭി�� ൈവദ�തി
സം�ാനെ��ി��തിനാവശ�മായ �സരണ
ൈല�ക�െട േശഷി ഉറ� വ���തി��
നടപടിക�ം സ�ീകരി� വ��. ഇതിെ� ഭാഗമായി
�ട�ി�ിട�ി�� തി�െനൽേവലി - ഇടമൺ -
െകാ�ി - ��ർ 400 െക വി ൈലനിെ�
നിർ�ാണ�ം �ഗ�ർ-��ർ 320 െക വി HVDC
ൈലനിെ� നിർ�ാണ�ം �ർ�ീകരി�. ഇ�വഴി
സം�ാ-ന�ിെ� ഇറ�മതി േശഷിയിൽ
കാര�മായ വർ�നവ് ഉ�ായി��്. �ടാെത ഉ��ി-
കാസറേഗാഡ്  400 െക വി ൈലനിെ� നിർ�ാണം
�േരാഗമി��.ൈവദ�തി �ണ നിലവാരേ�ാ��ടി

ആവശ�കത�് അ�സരി�  ്നൽ��തിന്
സാേ�തിക പഠന�ൾ നട�ി ആവശ�മായ
സബ്േ�ഷ�ക�ം അ�ബ�ൈല�ക�ം

നിർ�ി�ാൻ വിഭാവനം െച�ി��്. ൈവദ�തി
കാര��മതേയാെട ലഭ�മാ��തിേല�ായി വിവിധ
�തന സാേ�തിക വിദ�കൾ ഉപേയാഗി��
നിർ�ാണ ���ികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത് .
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കാല�ഴ�ം വ��ം കാര��മത �റ��മായ

ഉപകരണ�ൾ മാ�ി �തിയ മിക� െപർേഫാമൻസ്
ഉ� ഉപകരണ�ൾ �ാപി�

വ��.�ലപരിമിതി�� �ല�ളിൽ

ഉൾെ�ാ�ി�ാ�� പരിപാലന�ിലവ് �റ�
ഗ�ാസ്  ഇൻ�േല�ഡ്  സബ് േ�ഷ �കൾ
�ാവർ�ികമാ�ി വ��. �ധാനെ�� 220 െക വി
സബ് േ�ഷ�കളിൽ ൈവദ�ത സംവിധാ ന�ിെ�

�ര� വർധി�ി��തി�ം ൈവദ�ത തട��ൾ
�ത�മായി േരഖെ�� ��തി�ം അവ ഫല�ദമായി
പരിഹരി ��തി�ം �തന സാേ�തിക വിദ��െട
സഹായേ�ാെട�� ഓേ�ാേമഷൻ സി�ം
�വർ�ികമാ���്. സം�ാന�ിെല വിവിധ
സബ് േ�ഷ�കൾ ബ�ി�ി� െകാ��
റിലയബിൾ ക��ണിേ�ഷൻ & ഡാ�ാ
അ��ിസിഷൻ സി�ം നട�ിലാ�ി വ��.
�ടാെത നിലവി�� �ര�ാസംവിധാന�ൾ�
പകരം അത�ാ�നിക സാേ�തിക വിദ�
അ�സരി�� ന�െമറി�ൽ റിേലയ്സ്  അട���
സംവിധാന�ൾ ഉപേയാഗെ���ി വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം   1

No പദ്ധതി സംരംഭകർ ൈവൈദ്യുത 
ഉത്പാദ്ന 
േശേഷി (MW)

1. അടയ്ക്കാേത്താട് ശ്രീ ശേരവൈണാ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് 3

2. ആനക്കൽ അങ്കർ സ്ട്രക്ടറൽസ് ലിമിറ്റഡ് 2

3. അരിപ്പാറ സിയാൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് 4.5

4. ഇഞ്ചവൈരക്കുത്ത് കാര്ബറണ്ടം യൂണിേവൈഴ്സൽ ഇലേക്ട്രാ 
മിനറൽസ് ലിമിറ്റഡ്

3

5. കീഴാർക്കുത്ത് ജനറൽ െമക്കാനിക്കൽ വൈർക്സ് 
ലിമിറ്റഡ്

20

6. േകാഴിയിലകുത്ത് എ ബി ജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ൈപ്രൈവൈറ്റ്  
ലിമിറ്റഡ്

1.5

7. േലാവൈർ മർമല െനച്ചുപാടം കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് 0.9

8. മുത്തപ്പൻപുഴ മിനാർ ഇസ്പാറ്റ് ലിമിറ്റഡ് 1.5

9. പനംകുടന എ ബി ജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ൈപ്രൈവൈറ്റ്  
ലിമിറ്റഡ്

1

10. േതാണിയാർ സിയാൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് 3

11. തൂവൈൽ സിയാൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് 1

12. അറ്റ് െല I ടി.െക സുന്ദരേരശേൻ 6

13. അറ്റ് െല II മിനാർ ഇസ്പാറ്റ് ലിമിറ്റഡ് 6

14. ഫര്േളോങ്ങര ആനപ്പുറം സ്റ്റീൽസ് ൈപ്രൈവൈറ്റ് 
ലിമിറ്റഡ്

0.35

15. കനകപുഴ ൈവൈ സ്ലീബാച്ചൻ 0.75

16. കാഞ്ഞിരപുഴ മിനാർ ഇസ്പാറ്റ് ലിമിറ്റഡ് 1

17. കിളേികല്ല് മിനാർ ഇസ്പാറ്റ് ലിമിറ്റഡ് 3

18. കുളേിരാമുട്ടി മിനാർ ഇസ്പാറ്റ് ലിമിറ്റഡ് 3

19. ഓനിപുഴ ആനപ്പുറം സ്റ്റീൽസ് ൈപ്രൈവൈറ്റ് 
ലിമിറ്റഡ്

1.5



20. െപരുവൈ ആനപ്പുറം സ്റ്റീൽസ് ൈപ്രൈവൈറ്റ് 
ലിമിറ്റഡ്

2

21.
ഉരുട്ടിപുഴ ആനപ്പുറം സ്റ്റീൽസ് ൈപ്രൈവൈറ്റ് 

ലിമിറ്റഡ്
1

22. വൈളേേനാട് േസ്റ്റജ് 
II

െക വൈി എം എനർജി ൈപ്രൈവൈറ്റ് 
ലിമിറ്റഡ്

3

23. മുക്കുടം മുക്കുടം ഇലേക്ട്രാ എനർജി ൈപ്രൈവൈറ്റ് 
ലിമിറ്റഡ്

4

24. െവൈള്ളക്കയം ൈവൈ സ്ലീബാച്ചൻ 0.09

25. അേവൈർകുട്ടി തൃശൂർ മുൻസിപ്പൽ േകാർപ്പേറഷൻ 10

26. കണ്ണംകുഴി തൃശൂർ മുൻസിപ്പൽ േകാർപ്പേറഷൻ 10

27. കാഞ്ഞിരെക്കാല്ലി തൃശൂർ മുൻസിപ്പൽ േകാർപ്പേറഷൻ 4

28. ഇട്ടിയാനി തൃശൂർ മുൻസിപ്പൽ േകാർപ്പേറഷൻ 1.5

29. കൂടം പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 4.5

30. െചമ്പുകട്ടി പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 6.5

31. പാലക്കുഴി പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 1

 


