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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4313 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സ�കാര� േമഖലയിെല ൈവദ�തി ഉ�ാദനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി ,
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്, 

െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ , 
�ീ എൻ എ െന�ി��് 

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

(എ)

സം�ാന�് സ�കാര� േമഖലയിൽ ൈവദ�തി
ഉ�ാദി�ി��തിന് അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(എ) ഇല�ിസി�ി ആ�് 2003 �കാരം സം�ാന�്

സ�കാര� േമഖലയിൽ ൈവദ�തി
ഉൽ�ാദി�ി��തിന് അ�മതി നൽകിയി��്.
സം�ാന�് ൈവദ�തി�െട ആഭ��ര ഉ�ാദനം
വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി 2012-െല
സം�ാന െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തി നയം
�കാരം സ�കാര� സംരംഭകെര ഉൾെ���ി വിവിധ
െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തികൾ
നട�ിലാ���്.

(ബി)

സ�കാര� േമഖലയിൽ �വർ�ി��

�ാപന�ൾ ഏെത�ാെമ�ം ഇവയിൽ നി�്
എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി��െവ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡ്  ഏർെ��ി�ളള കരാർ
�കാരം ൈവദ�തി ഉൽ�ാദി�ി�� സ�കാര�
േമഖലയിൽ �വർ�ി�� ജനേറ��ക�െട
(Wind, Small hydro) വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം

1 ആയി േചർ�ിരി��.ഇ.എം.സി.യിെല
െച�കിട ജലൈവദ�ത െ�ാേമാഷൻ െസ�ിെ�
േന�ത��ിൽ 45.6 MW േശഷി�� വിവിധ
െച�കിട ജല ൈവദ�ത പ�തികൾ സം�ാന�്

ൈവദ�ത ഉത്പാദനം സാധ�മാ�ിയി��്. അതിൽ
42.5 MW സ�കാര� സംരംഭകർ�് അ�വദി�
പ�തികളിൽ നി�ാണ് ഉത്പാദി�ി��ത്.
��തൽ വിവര�ൾ അ�ബ�ം 2ആയി

േചർ�ിരി��.

(സി) ൈവദ�തി രംഗ�് സ�യംപര�ാ�ത േന��തിന്
സ�കാര�േമഖലെയ േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(സി) ഉ�്. സം�ാന�് നിലവി�ളള െച�കിട
ൈവദ�ത നയം 2012 അ�സരി�  ്സ�കാര�
േമഖലയിൽ ൈവദ�തി ഉൽപാദനം നട��തിന്
ആവശ�മായ േ�ാ�ാഹനം നൽ���്.
ൈവദ�തി രംഗ�് സ�യം പര�ാ�ത
ൈകവരി��തിനായി �ന�പേയാഗ ഊർ�
േ�ാത�കളിൽ ഒ�ായ സൗേരാർ��ിൽ

നി�ം ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി��തി�ളള പ�തികൾ
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സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ��. സം�ാന

സർ�ാർ ആവി�രി� നട�ിലാ�ി വ�� ഊർ�
േകരള മിഷൻ പ�തിയിൽ ഉൾെ�� െസൗര
പ�തിയിൽ �ര�റ സൗേരാർ� �ാ�് �ാപി�

�തി�ളള സ�ിഡി ലഭ�മാണ്. സം�ാനെ�

ൈവദ�ത ഉത്പാദന േമഖലയിൽ സ�യംപര�ാ�ത
േന��തിെ� ഭാഗമായി നിലവിൽ സംരംഭകർ
േനരി��/ അഭി�ഖീകരി� ���ൾ �റ��തി�ം
നടപടികൾ ല�കരി��തി�ം േവ�ി െച�കിട
ജല ൈവദ�ത പ�തി നയം ���ാ��
ആേലാചനയിലാണ് സർ�ാർ. അേതാ െടാ�ം
തെ� 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 ഇ.എം.സി
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 /ൈഹ�ിഡ്  പവർ
േ�ാജ�ക�െട സാേ�തികവിദ�കൾ ആശയ�ൾ

എ�ിവ�െട സാധ�താപ ഠന�ി�ം ൈപല�്
െഡേമാൺേ�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 ല��ം.
വിജയക രമായ ൈ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��
സാേ�തിക വിദ� ലഭി�� �റ�് 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��. �ടാെത
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െ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��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



  അനുബന്ധം   1

(a)

Sl.No. Wind Generators (MW)

1 Agali 13.8

2 Koundikkal 4.8

3 Ramakkalmedu 14.25

4 Ahalya 8.4

5 Inox 16

6 Kosamattom 1

(b)

Sl.No. Small Hydro (MW)

1 Ullunkal 7

2 Iruttukanam I & II 4.5

3 Karikkayam 15

4 Meenvallom 3

5 Pathankayam 8

6 Periyar 0.05

                                                         



     അനുബന്ധം   2

നം ോജകപ്രോജക്ട് സ്വകോര്യ സ്ംര്ംഭകൻ

ൈവൈദ്യുതി 
ഉത്പോദ്ന
ോജകശേഷി 
(MW)

1 കോര്ിക്കയം അയ്യപ്പ ൈഹൈഡ്രോജകഡ്രോ പവൈർ ലിമിറ്റഡ് 15

2 അള്ളുങ്കൽ
ഇ ഡി സ്ി എൽ പവൈർ ോജകപ്രോജക്ട്സ്് 
ലിമിറ്റഡ് 7

3 ഇരുട്ടുകോനം വൈിയോറ്റ് പവൈർ ൈപ്രവൈറ്റ് ലിമിറ്റഡ് 4.5

4 ആനക്കോംൊപോയിൽ
ആനക്കോംൊപോയിൽ പവൈർ ൈപ്രവൈറ്റ് 
ലിമിറ്റഡ് 8

5 പോതംകയം
മിനോർ അോജകല്ലോയ് സ്് & ോജകഫോർജിങ് 
ൈപ്രവൈറ്റ് ലിമിറ്റഡ് 8

ൊസ്ക്ഷന് ഓഫീസ്ര്                  


