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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4294 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാനം േനരി�� ൈവദ�തി �തിസ�ി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ ,
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്, 

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ , 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) 

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

(എ)

സം�ാനം ക�� ൈവദ�തി �തിസ�ി

േനരി�� എ�ത് വ�തയാേണാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�ിെ� ഊർ� ആവശ�കത�െട 30%
മാ�മാണ്  ആഭ��രമായി ഉ�ാദി�ി��ത്.
സം�ാന�ി� �റ� നി�ം േക�വിഹിതമാ�ം

ദീർഘകാല കരാ�കൾ വഴി�ം, പവർ എ�്േച�്

വഴി�ം ൈവദ�തി വാ�ിയാണ്  േശഷി� ൈവദ�തി

ആവശ�കത നിറേവ��ത്. 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) ൈവദ�തി �തിസ�ിെയ �ടർ�്

േലാഡ്െഷഡിംേഗാ പവർകേ�ാ ഏർെ���വാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)
േലാഡ്  െഷഡിേ�ാ പവർകേ�ാ ഏർെ���ാൻ

നിലവിൽ തീ�മാനി�ി�ി�.

(സി)

രാജ��് കൽ�രി �ാമം ��മായത്

സം�ാനെ� ബാധി�ി�േ�ാ എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കൽ�രി �ാമം �ലം േക��ളിൽ നി�ം

ദീർഘകാല കരാ�കൾ വഴി�ം സം�ാന�്

ലഭ�മാ�� ൈവദ�തിയിൽ �റവ് ഉ�ായി��്.
ഏകേദശം 5-6% �റവാണ്  ഉ�ായത്.
സം�ാന�് ഇേ�ാൾ മഴ ശ�മായതിനാൽ

ഉപേഭാഗം താരതേമ�ന �റ�ി��്. ഇതിനാൽ

കൽ�രി �ാമം �ല�� ൈവദ�തി ദൗർലഭ�ം

തീ�മായി സം�ാനെ� ബാധി�ി�ി�.

(ഡി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം

ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

(ഡി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം

ൈവദ�തി ഉത്പാദന�ിൽ സ�യം പര�ാ�ത
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ൈകവരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?
ൈകവരി�വാൻ താെഴ പറ�� നടപടികൾ

സ�ീകരി� വ��. വിവിധ കാരണ�ളാൽ

�ട�ി�ിട� പ�തികളായ പ�ിവാസൽ

എ�്�ൻഷൻ �ീം (2 x 30 െമഗാവാ�്), േതാ�ിയാർ

(1 x 10 െമഗാവാ�് + 1 x 30 െമഗാവാ�്) എ�ീ

പ�തികൾ �നരാരംഭി�. നിർ�ാണ�ിലിരി��

ജലൈവദ�ത പ�തികൾ ഇ�കാരമാണ്.
(അ�ബ�ം) െടൻഡറിംഗ് േ�ജി��

പ�തികൾ ചി�ാർ (2x12 MW), ആന�യം

(3x2.5 MW), മാരി�ഴ (2x3 MW), ഒലി�ൽ

(2x2.5 MW), �വരംേതാട്  (2x1.5 MW)
എ�ിവയാണ്. ���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

പ�തി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി �മി

ഏെ����തി�� നടപടി �മ�ൾ

�േരാഗമി�വ��. ��ത പ�തി എൻ. എ� .് പി.
സി. ആണ് നട�ാ��ത്. കാസർേഗാഡ്

ചീേമനിയിൽ 100 MWെ� േസാളാർ �ാ�്

�ാപി��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി��.
േ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�ി��. �ടാെത സൗര

�ര�റ പ�തിയി�െട ആെക 8.751 െമഗാവാ�്

േശഷി�െട സൗേരാർ� നിലയ��ം

�ാപി�ി��്. എനർജി മാേനെ��് െസ�ർ

�േഖന സം�ാന�്  ൈവദ�േതാദ്പാദനേശഷി

വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ആന�ാംെപായിൽ

െച�കിട ജല ൈവദ�ത പ�തി (8 MW) ക�ീഷൻ
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െച�ക�ം �ിഡിേല�് ൈവദ�തി ഉ�ാദനം

ആരംഭി�ക�ം െച�. അേതാെടാ�ം അരി�ാറ

െച�കിട ജല ൈവദ�ത പ�തി (4.5 MW)
Commercial Date of Operation
(COD)ലഭി��തിനായി കാ�് നിൽ�കയാണ്.
അ��ടാെത കനാ�കളിെല ഒ��ിൽനി�്

(ൈഹേ�ാൈകന�ി�് സാേ�തികം) ൈവദ�തി

ഉ�ാദി�ി��തി�� സാധ�താപഠന�ം ൈപല�്

അടി�ാന�ി�� പ�തി നിർ�ാണ�ം

ല��മി�് Expression of Interest (EOI) വിളി�്

േയാഗ�രായ സംരംഭകെര െതരെ���ി��്.
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 /
ൈഹ�ിഡ്  പവർ േ�ാജ�ക�െട

സാേ�തികവിദ�കൾ ആശയ�ൾ എ�ിവ�െട

സാധ�താപഠന�ി�ം ൈപല�് െഡേമാൺ

േ�ഷ�ം േവ�ി 14.09.2021 -ൽ EMC
താത്പര�പ�ം �ണി�ി��്. RESCO/EPC
േമാഡലിൽ േകരള�ിെല അ�േയാജ�മായ

�ല�ളിൽ 1 �തൽ 50 കിേലാവാ�് േശഷി��

പിേ�ാ/ ൈമേ�ാ-ൈഹേ�ാ/ ൈമേ�ാ വിൻഡ് /
ൈഹ�ിഡ്  പവർ േ�ാജ�ക�െട സാധ�ത��

പഠന�ം ൈപല�് ഇൻ�േലഷ�ം ആണ് ലക് ഷ�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



നമ്പര പദ്ധതിയുടെടെ പേപര് േശേഷി
1 ഭൂതത്താന്കെകെട്ട് 24 MW
2 െപാരിങ്ങല്കുത്ത് 24 MW
3 െപരുവണ്ണാമൂഴി 6 MW
4 പഴശ്ശിസാഗര 7.5 MW
5 കുറ്റ്യാടെി പRMU

(3x25  MW  to
3x27.5 MW)

7.5 MW കൂടെിേച്ചേരല്


