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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4314 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈവദ�തി �തിസ�ി േനരി��തിന് പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എൻ എ െന�ി��് ,
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി, 

െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 

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

(എ) രാജ�െ� ൈവദ�തി �തിസ�ി സം�ാനെ�

എ�കാരം ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;
(എ) ഉ�്. 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�ി� �തിനാൽ സം�ാന�് ൈവദ�തി �ാമം
ഉ�്. എ�ാൽ ഇേ�ാൾ മഴ ശ�മായതിനാൽ

ഉപേഭാഗം താരതേമ�ന �റ�ി��്. ഇതിനാൽ
കൽ�രി �ാമം �ല�� രാജ�െ� ൈവദ�തി
�തിസ�ി സം�ാനെ� തീ�മായി
ബാധി�ി�ി�. താപനിലയ�ളിൽ നി�ം
േകരള�ിന്  ലഭിേ�� ൈവദ�തിയിൽ ഏകേദശം
5-6% �റവ് വ�തായി കണ�ാ�ാം. ഈ �റവ്
�ധാനമാ�ം ൈവ�േ�ര�ളിെല ലഭ�ത
െയയാണ്  ബാധി��ത്. ൈവദ�തി ലഭ�തയി��
�റവ് നിക��തിനായി അതാത് സമയ�ളിൽ
പവർ എ�്േച�ിൽ നി�ം ഉയർ� നിര�ിൽ
ൈവദ�തി വാ�ി�ം �ടാെത ജലൈവദ�ത
പ�തികളിൽ നി�� ഉ�ാദനം
താൽ�ാലികമായി ഉയർ�ി�ം �തിസ�ി

തരണം െച�� സമീപനമാണ്  സ�ീകരി�ി��ത്.
ഇ�ര�ിൽ ഉയർ� നിര�ിൽ ൈവദ�തി
വാ��ത് െക.എസ് .ഇ.ബി- �് അധിക
സാ��ിക ബാധ�ത ഉ�ാ���്. മാ�മ�
ജലൈവദ�തി നിലയ�ളിെല ഉ�ാദനം
വർ�ി�ി��ത് ടി നിലയ�ളിൽ നി��
േവനൽ�ാലെ� ൈവദ�തി ലഭ�തെയ
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�തി�ലമായി ബാധി�ാ�ം ഇടയാ�ം.
ൈവദ�തി�െട ദൗർലഭ�ം കണ�ിെല��്

ൈവ�േ�ര�ളിെല ഉപേഭാഗം പരമാവധി
�റ�ാൻ െപാ�ജന�േളാട്  �ശ��വ� മാധ�മ�ൾ
�േഖന അഭ�ർ�ി�ി��്.

(ബി) ൈവദ�തി �ാമം േനരി��തി�ം ൈവദ�തി
രംഗ�് സ�യംപര�ാ�ത േന��തി�ം �തിയ
പ�തികൾ ആവി�രി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. ആഭ��ര ഉത്പാദനം വർ�ി�ി ��തി�െട
ൈവദ�തി ഇറ�മതി ആവശ�കത �േമണ �റ�
െകാ�വരാൻ ഉ� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
780 െമഗാവാ�് �ാപിതേശഷി�� ഇ��ി
ര�ാംഘ� പ�തി�െട സാധ�ത പഠനം
�േരാഗമി��. നിർ�ാണ�ിലിരി�� 193.50
MW െ� പ� ജലൈവദ�ത പ�തികൾ ഉടനടി
�ർ�ിയാ�ം. ��തായി 119 െമഗാവാ�്
ഉത്പാദനേശഷി�� 12 ജലൈവദ�ത പ�തികൾ
നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��. ൈവദ�തി �ാമം
േനരി��തി�ം ൈവദ�തി രംഗ�് സ�യംപര�ാ�ത
േന��തി�ം െച�കിട, വൻകിട ജലൈവദ�ത
പ�തികൾ ആവി�രി���്.
നിർ�ാണ�ിലിരി�� പ�തികൾ �വെട
േചർ�ിരി��.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 �ീം (60 െമഗാവാ�്) 7.
േതാ�ിയാർ (40 െമഗാവാ�്)െടൻഡറി�്
േ�ജി�ളള പ�തികൾ 1. ചി�ാർ (2x12 MW) 2.
ആന�യം (3x2.5 MW) 3. മാരി�ഴ (2x3 MW) 4.
ഒലി�ൽ (2x2.5 MW) 5. �വരം േതാട്  (2x1.5
MW) �ന�പേയാഗ ഊർ�േ�ാത�കളിൽ

നി�� ൈവദ�തി 5 വർഷ�ിനകം

3000െമഗാവാ�ായി ഉയർ�ം. ഇതിൽ
1000െമഗാവാ�് �ര�റ സൗേരാർ�
നിലയ�ളിൽ നി�് ലഭ�മാ�ം.േകരള�ിെല

നിലവിെല സാഹചര��ിൽ

ൈവദ�േതാ�ാദന�ിൽ �ർ�മാ�ം സ�യം
പര�ാ�ത േന�ക എ�ത് വളെര ചിലേവറിയതാണ്.
ഇതിനാൽ തെ� �റ� നി��� ൈവദ�തി
ഇറ�മതിെയ ആ�യിേ��തായി വ�ം. മ�
സം�ാ ന�ളിൽ നി�് ��തൽ ൈവദ�തി
എ�ി�ാ�ം, �സരണ ന�ം �റ�ാ�ം
തട�മി�ാെത �ണേമ��� ൈവദ�തി
ലഭ�മാ�ാ�ം നിലവിെല �സരണ �ംഖല
ശ�ിെ����തി�� ���ികൾ

െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. നട�ാ�ി വ��.ൈവദ�തി
�ാമം േനരി��തി�ം ൈവദ�തി രംഗ�്

സ�യംപര�ാ�ത േന��തി�ം സൗേരാർ�ം, കാ�്,
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ൈജവ ഊർ�ം എ�ീ �ധാനെ�� �ന�പേയാഗ
േ�ാത�കൾ പരമാവധി
�േയാജനെ����തി�� വിവിധ പ�തികൾ
ആവി�രി�ാൻ ഉേ�ശി��.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�പമാ��തി�ളള �വർ �നം

ആരംഭി�ി��്കാർബൺ രഹിത �ഷിയിട�ൾ
എ� ല��േ�ാ��ടി കാർഷിക
ആവശ��ിനായി വിനിേയാഗി�വ�� പ�കൾ
സൗേരാർ� ൈവദ�തിയിേല�് മാ���ി��

PM-KUSUM പ�തി സം�ാന�് വ�ാപക
മാ��തി�ളള �വർ�നം ആരംഭി�ി��്.
സം�ാനെ� േസാളാർ പാന�കൾ
�ാപി�ാൻ �ല സൗകര��� എ�ാ
കർഷക�േട�ം പ�കൾ സൗേരാർ�
ൈവദ�തിയിേല�് മാ��ത് ഈ ഇന�ിൽ

േവ�ിവ�� ൈവദ�തിയിൽ �ന�പേയാഗ
േ�ാത�ക�െട പ�് വർ�ി�ി��താണ്
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�ിതനിര�ിൽ
അതാത് �ാപന�ൾ�് ലഭ�മാ��ം
െച��താണ് പ�തി. െറേ�ാ മാ�കയിൽ സൗര
ൈവദ�ത നിലയം �ാപി��തി�െട

�ന�പേയാഗ േ�ാത� ക�െട വിനിേയാഗം
വർ�ി�ി�ാ��താണ് . 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
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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�്  �േയാജ
നെ����തി�ം ഉ� സാധ�തക�ം
പരിേശാധി�വ��.

(സി)

സം�ാന�് �തിയ ജലൈവദ�ത പ�തികൾ
എവിെടെയ�ാം ആരംഭി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

(സി) െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡിെ� കീഴിൽ ��തായി
ആവി�രി�� ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട െട�ർ
നടപടികൾ �േരാഗമി�� പ�തിക�െട
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 1 ആയി

േചർ�ിരി��. ഭരണാ�മതി ലഭി��ം,
�ലെമ��് നടപടികൾ �േരാഗമി���മായ
പ�തി ക�െട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 2
ആയി േചർ�ിരി��. �ടാെത 780MW െ�
ര�ാംഘ� ജലൈവദ�ത നിലയ�ിെ��ം 16-
ഓളം െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക�േട�ം
പര�േവഷണ �വർ�ന�ൾ നട�വ��. 2012-
സം�ാന െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തി
നയ�കാരം 2016-17 കാലയളവിൽ െമാ�ം 47.4
െമഗാവാ�് �ാപിത േശഷി�� 20 (IPP only)
വിവിധ െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തികൾ '��്'
(BOOT) അടി�ാന�ിൽ നട�ിലാ�ാൻ
േവ�ി�� അ�മതി സർ�ാർ ന�ിയി��.
പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 3
ആയി േചർ�ിരി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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  െടെണ്ടര് നടെപടെികള് പുരോരോഗമിക്കുന്ന പദ്ധതികള്

1) മോരിപ്പുഴ –       6 MW (14.84 MU) ോകോഴിോക്കോടെ് ജില

2) ഒലിക്കല -       5 MW (10.26 MW) ോകോഴിോക്കോടെ് ജില

3) പൂവോരംോതോടെ് – 3 MW ( 5.88 MU) ോകോഴിോക്കോടെ് ജില

4) ആനക്കയം –  7.5 MW (22.83 MU) തൃശ്ശൂര് ജില

5) മോങ്കുളം –        40 MW (82 MU) ഇടുക്കി ജില

ആെക 61.5MW 135.81 MU
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ഭരണോനുമതി  ലഭിച്ചതും  ,    സ്ഥലെമടുപ്പ്  നടെപടെികള്  പുരോരോഗമിക്കുന്നതുമോയ
പദ്ധതികള്

)1 വോളംോതോടെ്         – 7.5 MW 15.29 MU മലപ്പുറം ജില

)1 െചെമ്പുക്കടെവ്         – 7.5 MW 17.72 MU ോകോഴിോക്കോടെ് ജില

)1 ചെോത്തന്കോകോട്ടുനടെ-II  5 MW–  12.06 MU ോകോഴിോക്കോടെ് ജില

)1 പശുക്കടെവ്-               4 MW 10.34 MU ോകോഴിോക്കോടെ് ജില

)1 അപ്പര് െചെങ്കുളം-       24 MW 53.22 MU ഇടുക്കി ജില

)1 ലോഡ്രം-                  3.5 MW 12.13 MU ഇടുക്കി ജില

)1 മോര്മല                   – 7 MW 23.02 MU ോകോട്ടയം ജില

)1 പീച്ചോടെ്                   – 3 MW 7.7 MU ഇടുക്കി ജില

)1 െവോസ്റ്റേണ് കലോര്-      5 MW 17.41 MU ഇടുക്കി ജില

)11 ോദേവിയോര് -              24 MW 25.94 MU ഇടുക്കി ജില

)11 കീരിോത്തോടെ്           – 12 MW 27.65 MU ഇടുക്കി ജില

     12)                102.5 MW         222.48 MU
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നം പദ്ധതി ൈവദേയുത ഉത്പോദേന ോശേഷി (MW)

1 അറ്റ് െല I 6

2 അറ്റ് െല II 6

3 ഫര്ോളോങ്ങര 0.35

4 കനകപുരഴ 0.75

5 കോഞ്ഞിരപുരഴ 1

6 കിളികല് 3

7 കുളിരോമുട്ടി 3

8 ഓനിപുരഴ 1.5

9 െപരുവ 2

10 ഉരുട്ടിപുരഴ 1

11 വളോന്തോടെ് ോസ്റ്റേജ് II 3

    െസെക്ഷന്ക ഓഫീസെര്


