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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4288 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാനെ� ൈവദ�േതാ�ാദനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക.െക.രമ
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് നിലവിൽ ൈവദ�തി �ാമം ഉേ�ാ;
അറിയി�ാേമാ;

(എ) കൽ�രി �ാമം �ല�ം ദീർഘകാല കരാ�കൾ വഴി
ലഭ�മാേക� ൈവദ�തി േ�ാത�കളിൽ
ഒ�ി��ായ സാേ�തിക തകരാ� �ല�ം
സം�ാന�് ലഭ�മാ�� ൈവദ�തിയിൽ �റവ്
വ�ി��്. എ�ാൽ ഇേ�ാൾ മഴ
ശ�മായതിനാൽ ഉപേഭാഗം താരതേമ�ന
�റ�ി��്. അതിനാൽ ക�� ൈവദ�തി
�തിസ�ി�െട സാഹചര�ം നിലവിൽ ഇ�.
കാലാവ� അ��ലമ�ാ� ദിവസ�ളിൽ 200-
300 MW െ� �റവ് സം�ാന�്

അ�ഭവെ��ി��്.

(ബി)

നിലവിെല ഉപേഭാഗ നിര�് �കാരം എ�
ദിവസേ��� ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി��തി��
ഇ�നമാണ് (ജലം ഉൾെ�െട) വിവിധ
േ�ാത�കളിൽ ലഭ�മായി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആഭ��ര ഉ�ാദന�ിന്  �റേമ സം�ാന�ി�

�റ�നി�ം േക�വിഹി തമാ�ം ദീർഘകാല
കരാ�കൾ വഴി�ം, പവർ എ�്േച�് വഴി�ം
ൈവദ�തി വാ�ിയാണ്  സം�ാന�ിെ�

ൈവദ�തി ആവശ�കത നിറേവ��ത്.
സം�ാനെ� ജലൈവദ�ത നിലയ�ളിൽ
നി�� ൈവദ�തി വർഷം ��വ�ം ലഭ�മാക��

വിധ�ിലാണ്  ഉ�ാദനം �മീകരി��ത്.
23.10.2021-െല കണ�് �കാരം നിലവിെല
ജലസംഭരണ േശഷി 3795.851 ദശല�ം �ണി�്
ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�ാൻ പര�ാ�മാണ്. ജനേറഷൻ
െഷഡ�ൾ അതാത് മാസ�ളിൽ ��� ൈഹ
െലവൽ ക�ി�ി തീ�മാന�കാരം
�മെ����താണ്.

(സി) സം�ാന�് േലാഡ്െഷഡിംേഗാ പവർ കേ�ാ
ഏർെ��േ�� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് േലാഡ്  െഷഡിേ�ാ പവർകേ�ാ
ഏർെ��േ�� സാഹചര�ം നിലവിൽ ഇ�.

(ഡി) ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ�ിെ� എ� ശതമാനമാണ്
സം�ാന�് ഉത്പാദി�ി��ത്; സം�ാന�്

ഉൽപാദി�ി���ം �റേമനി�് ലഭ�മാ���മായ

(ഡി) സാധാരണ ഗതിയിൽ സം�ാന�ിെ� ഊർ�
ആവശ�കത�െട ഏകേദശം 30% മാ�മാണ് 
ആഭ��രമായി ഉ�ാദി�ി��ത്. എ�ാൽ
ശ�മായ മഴയിൽ അണ െ��കളിൽ
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ൈവദ�തി�െട േ�ാത�കൾ തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

സംഭരി�ി�� െവ��ിെ� അളവ് �ടിയതിനാ�ം
കൽ�രി �ാമ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

ൈവദ�തി ലഭ�തയി�� �റവ് ഭാഗികമായി
നിക��തിനാ�ം ജലൈവദ�തി നിലയ�ളിൽ
നി�� ആഭ��ര ഉ�ാദനം കാര�മായി
വർ�ി�ി�ി��്. 2021 ഒേ�ാബർ 19 തീയതി
വെര�� ഈ മാസെ� കണ�കൾ
എ��കയാെണ�ിൽ സം�ാനെ� �തിദിന
ശരാശരി ൈവദ�തി ഉ�ാദനം ഉപേഭാഗ�ിെ�

48.49% ആയി��. ഇതിൽ സം�ാന�്

ഉ�ാദി�ി�� ൈവദ� തി�െട�ം (�തിദിന
ശരാശരി) സം�ാന�് �റ�് നി�ം ലഭി�
ൈവദ�തി�െട�ം കണ�കൾ (�തിദിന ശരാശരി)
കണ�കൾ താെഴ പറ��:-സം�ാന�്

ഉ�ാദി�ി� ൈവദ�തി (�തിദിന ശരാശരി) 1.
ജലൈവദ�തനിലയ�ൾ - 33.187 ദശല�ം
�ണി�് 2. കാ�ാടി�ാട�ൾ - 0.3541 ദശല�ം
�ണി�് 3. സൗേരാർ�നിലയ�ൾ - 0.574
ദശല�ം �ണി�് 4. താപനിലയ�ൾ - 0.1371
ദശല�ം �ണി�് സം�ാന�് �റ�് നി�ം
ലഭി� ൈവദ�തി (�തിദിന ശരാശരി) 1.
ദീർഘകാലകരാ�കൾ വഴി - ഏകേദശം 15.56
ദശല�ം �ണി�് 2.േക�വിഹിതം - 28.88
ദശല�ം �ണി�് 3. പവർ എ�്േച�് - 0.03
ദശല�ം �ണി�്

(ഇ) ൈവദ�തി�െട കാര��ിൽ സം�ാനെ�

സ�യംപര�ാ�മാ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) ൈവദ�തി�െട കാര��ിൽ സം�ാനെ� സ�യം
പര�ാ�മാ��തിന് വിവിധ െച�കിട/വൻകിട
ജലൈവദ�ത പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��.
നിർ�ാണ�ിലിരി�� ജലൈവദ�ത പ�തികൾ
1) �ത�ാൻെക�് (24 െമഗാവാ�്) 2)
െപാരി�ൽ��് (24 െമഗാവാ�്) 3)
െപ�വ�ാ�ഴി (6 െമഗാവാ�്) 4) പഴ�ിസാഗർ (7.5
െമഗാവാ�്) 5) ���ാടി RMU (7.5െമഗാവാ�്) 6)
പ�ിവാസൽ എ�്�ൻഷൻ �ീം (2 x 30
െമഗാവാ�്) 7) േതാ�ിയാർ (1 x 10 െമഗാവാ�് + 1 x
30 െമഗാവാ�്) എ�ിവയാണ്. �ടാെത ചി�ാർ (24
െമഗാവാ�്), ആന�യം (7.5 െമഗാവാ�്), മാരി�ഴ
(6 െമഗാവാ�്), ഒലി�ൽ (5 െമഗാവാ�്),
�വരംേതാട്  (3 െമഗാവാ�്) എ�ീ പ�തികൾ
െടൻഡറിംഗ് േ�ജിലാണ്. ���രം, അഗളി,
ക�ിേ�ാട്  എ�ിവിട�ളിൽ െ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
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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�്
�ാപിതേശഷി�� �ി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�്
�ാപിതേശഷി�� 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�ി��. മ�
സം�ാന�ളിൽ നി�് ��തൽ ൈവദ�തി
എ�ി�ാ�ം, �സരണ ന�ം �റ�ാ�ം
തട�മി�ാെത �ണേമൻമ�� ൈവദ�തി
ലഭ�മാ�ാ�ം നിലവിെല �സരണ �ംഘല
ശ�ിെ����തി�� ���ികൾ െക. എസ് .
ഇ. ബി നട�ാ�ി വ��. ഇതിെ� ഭാഗമായി
സം�ാന സർ�ാരിെ� ഇടെപട േലാെട PGCIL-
ഉം െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.-ഉം േചർ�് 400 kV
തി�െനൽേവലി- ഇടമൺ - െകാ�ി - ��ർ -
അരീേ�ാട്  ൈ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�െട കാര��ിൽ സം�ാനെ� സ�യം
പര�ാ�മാ�� പ�തിയാണ് സൗര പ�തി. സൗര
�ര�റ പ�തി �കാരം 1000 െമഗാവാ�്
സൗേരാർ�ം സം�ാനെ� ൈവദ�തി
�ംഖലയിൽ ��ിേ�ർ�ാൻ ല��മി��. ഇതിൽ
�ര�റ നിലയ�ളിൽ നി�് 500 െമഗാവാ�ം ഇതര
മാർ��ളി�െട 500 െമഗാവാ�ം ആണ്

��ിേ�ർ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്. PM-KUSUM
പ�തി�െട ഭാഗമായി ആെക 40 െമഗാവാ�്
സൗേരാർ� �ാ�ക�െട നിർ�ാണ�ിനായി
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എം.എൻ. ആർ.ഇ- ൽ നി�ം അ�മതി ലഭി�ി��്.
കർഷക�െട തരി� �മിയിൽ സൗേരാർ�
�ാ�കൾ നിർ�ി�  ്ൈവദ�തി ഉത്�ാദി�ി�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�  ്�ഷിയാ വശ��ിനാ�� ൈവദ�തി
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 കൾ സ�ീകരി�
വ��. സം�ാന�് ൈവദ�തി�െട കാര��ിൽ

സ�യംപര�ാ�മാ��തിന് ല��മി�് െകാ�്
െച�കിട ജല ൈവദ�ത പ�തിക�െട
നട�ി�ിനാണ് ഇ.എം.സി കഴി� കാല�ളിൽ
��തൽ �� േക�ികരി�ി��ത്. 2012-െല
സം�ാന െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തി
നയ�കാരം 2016-17 കാലയളവിൽ െമാ�ം 47.4
െമഗാവാ�് �ാപിതേശഷി�� 20 (IPP only)
വിവിധ െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തികൾ '��്'
(BOOT) അടി�ാന�ിൽ നട�ിലാ �ാൻ
േവ�ി�� അ�മതി സർ�ാർ ന�ിയി��.
അേതാെടാ�ം കനാ�കളിെല ഒ��ിൽനി�്
(ൈഹേ�ാൈകന�ി�് സാേ�തികം) ൈവദ�തി
ഉ�ാദി�ി��തി�� സാധ�താ പഠന�ം ൈപല�്
അടി�ാ ന�ി�� പ�തി നിർ�ാണ�ം
ല��മി�് Expression of Interest (EOI) വിളി�്
േയാഗ�രായ സംരംഭകെര തിരെ���ി��്.
അ�മായി ബ�െ��് ൈപല�് പ�തി
ആരംഭി�വാ�� �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��. ൈപല�് പ�തി�െട സാധ�ത
മന�ിലാ�ിയ േശഷം ഉചിതമായ കനാ�കളിൽ
��തൽ ൈഹേ�ാ ൈകന�ിക് പ�തികൾ
നട�ിലാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ം. �ടാെത
പിേ�ാ/ൈമേ�ാ ൈഹേ�ാ/ൈമേ�ാ വിൻഡ് /
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ൈഹ�ിഡ്  പവർ േ�ാജ�ക�െട
സാേ�തികവിദ�കൾ/ ആശയ�ൾ എ�ിവ�െട
സാധ�താപഠ ന�ി�ം ൈപല�്
െഡേമാൺേ�ഷ�ം േവ�ി 14.09.2021 - ൽ EMC
താത്പര�പ�ം �ണി�ി��്. RESCO/EPC
േമാഡലിൽ േകരള�ിെല അ�േയാജ�മായ
�ല�ളിൽ 1 �തൽ 50കിേലാവാ�് േശഷി��
പിേ�ാ/ ൈമേ�ാ-ൈഹേ�ാ/ ൈമേ�ാ വിൻഡ് /
ൈഹ�ിഡ്  പവർ േ�ാജ�ക�െട സാധ� ത��
പഠന�ം ൈപല�് ഇൻ�ാേളഷ�ം ആണ് ല��ം.
വിജയകരമായ ൈപല�്  പ�തി�െട മാ�കയിൽ
സാധ�മായ  ഇട�ളിൽ ഘ�ം ഘ�മായി െ�ഷ�ൽ
പർ�സ്  െവഹി�ിൾ, േജായി�് െവ��ർ �തലായ
മാർഗ�ളി�െട ��തൽ പ�തികൾ നട �ിലാ�ം.
�� ആശയ�ൾ�് േ�ാ�ാഹനം ന�ാൻ
ഉേ�ശി�ി�� ഈ പ�തിയിൽ ലഭ�മാ��
േ�ാജ�് നിർേ�ശ�ൾ/ ആശയ�ൾ ഇ.എം.സി
പരിേശാധി�  ്സം�ാന�ി�� അ�േയാജ�ത
കണ�ി െല��് �ല�നിർ�യ�ം �����ിക�ം
എ�ാ മാസ�ി�ം ഒ� നി�ിത തിയതിയിൽ
�സി�ീകരി�ാ�ം അതി�െട ��തൽ
സാേ�തിക സാ��തകൾ ആരായാ�ം

ല��മി��. െഡേമാൺേ�ഷൻ പ�തികൾ
ഏെ���ാ�� സാധ�തെയ�റി�  ്സമയാ
സമയ�ളിൽ തീ�മാനം എ���താണ് .
ൈവദ�തി�െട കാര��ിൽ സം�ാനെ�

സ�യംപര�ാ�മാ��തിന് സൗേരാർ�ം, കാ�്,
ൈജവ ഊർ�ം എ�ീ �ധാനെ�� �ന�പേയാഗ
േ�ാത�കൾ പരമാവധി
�േയാജനെ����തി�� വിവിധ പ�തികൾ
ആ��ണം െച�് നട�ിലാ��താണ്.
വീ�കളി�ം, �ാപന �ളി�ം േസാളാർ പവർ
�ാ�കൾ വ�ാപകമാ��താണ്. കാർഷിക
ആവശ��ിനായി വിനി േയാഗി�വ�� പ�കൾ
സൗേരാർ� ൈവദ�തിയിേല�് മാ���ി��

പ�തി സം�ാന�് വ�ാപകമാ��തി�ളള
�വർ �നം ആരംഭി�ി��്. സൗേരാർജ
േമഖലയിൽ െറേ�ാ - റിന�വബൾ എനർജി
സർവിസ്  ക�നി (റിന�വബിൾ എനർജി േസവന
ദാതാവ്) േമാഡൽ പ�തി സം�ാ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
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അതാത് �ാപന�ൾ�് ലഭ�മാ��ം
െച��താണ് പ�തി. ഇല�ി�് കാ�ക�െട
ഉപേയാഗം വർ�ി�വ��തിനാൽ
ഇവ�ാവശ�മായ ചാർജിങ്  േ�ഷ�കൾ
വ�ാപകമാ��താണ്. ഇത് സം�ാനെ�

ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം വർ�ി�ി��താണ്.
ആയതിനാൽ 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��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�തി  ഉത്പാദി�ി��തി�ം, ൈഹ�ജൻ
ഇ�നം ഗതാഗത രംഗ�്  �േയാജനെ��
��തി�ം ഉ� സാധ�തക�ം പരിേശാധി
�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


