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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4318 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കൽ�രി �ാമം �ല�� ൈവദ�തി നിയ�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) രാജ�െ� കൽ�രി �ാമം �ലം സം�ാന�്

ൈവദ�തി നിയ�ണം ഏർെ��േ�� സാഹചര�ം
നിലവി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) കൽ�രി �ാമം �ലം സം�ാന�് ൈവദ�തി
നിയ�ണം ഏർ��േ�� സാഹചര�ം നിലവിൽ
ഇ�. കൽ�രി �ാമം �ലം േക��ളിൽ നി�ം
ദീർഘ കാല കരാ�കൾ വഴി�ം സം�ാന�് ലഭ�
മാ�� ൈവദ�തിയിൽ �റവ് ഉ�ായി��്. ഈ
�റവ് �ധാനമാ�ം ൈവ�േ�ര�ളിെല
ലഭ�തെയയാണ്  ബാധി��ത്. സം�ാ ന�് മഴ
ശ�മായ അവസര�ളിൽ ഉപേഭാഗം താരതേമ�ന
�റ�ി��്. ഇതിനാൽ കൽ�രി �ാമം �ല��
ൈവദ�തി ദൗർലഭ�ം തീ�മായി സം�ാനെ�

ബാധി�ി�ി�. കൽ�രി �ാമം �ട�ക�ം ടി �ാമം

�ലം �റ�് നി�ം സം�ാന�് ലഭിേ��
ൈവദ�തിയിൽ ഉ�ാ�� �റവ് ഗണ�മായി
��ക�ം െച�� പ�ം ഉപേഭാഗ�ിൽ

നിയ�ണ�ൾ ഏർെ�� േ��ി വേ��ാം.
ൈ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.
ൈവദ�തി�െട ദൗർലഭ�ം കണ�ിെല��്

ൈവ�േ�ര�ളിെല ഉപേഭാഗം പരമാവധി
�റ�ാൻ െപാ�ജന�േളാട്  �ശ��വ� മാധ�മ�ൾ
�േഖന അഭ�ർ�ി�ി��്. നിലവിെല കൽ�രി
�ാമ�ിെ� പ�ാ� ല�ിൽ ൈവദ�തി
ദൗർലഭ��� സം�ാന �േളാട്  േക�
നിലയ�ളിൽ നി�� ൈവദ�തി വിഹിത�ിെല

unallocated share ആയ 15% ൽ നി�ം ൈവദ�തി
വിഹിതം ഉപേയാഗി�ാൻ േക� സർ�ാർ ആവശ�

െ��ി��. നിലവിെല ദൗർലഭ�ം മറികട��തി
നായി ൈവ�േ�രം 6 മണി �തൽ രാ�ി 11.00
മണി വെര�� സമയ�് േക� �ളിൽ നി�ം
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(15% unallocated share) 100 MW ൈവദ�തി
ലഭ�മാ��തിന്  സം�ാനം േക� സർ�ാരിേനാട്
അേപ�ി�ി��്. ഇത് സംബ�ി� ഉപാധിക�ം
നിബ�നക�ം അറിയി�ാ�ം അഭ�ർ�ി�ി��്

(ബി)

ഉെ��ിൽ ആയത് േനരി��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

(ബി) കൽ�രി �ാമം �ലം സം�ാന�് ൈവദ�തി
നിയ�ണം ഏർ��േ�� സാഹചര�ം നിലവിൽ
ഇ�. കൽ�രി �ാമം �ലം േക��ളിൽ നി�ം
ദീർഘ കാല കരാ�കൾ വഴി�ം സം�ാന�് ലഭ�
മാ�� ൈവദ�തിയിൽ �റവ് ഉ�ായി��്. ഈ
�റവ് �ധാനമാ�ം ൈവ�േ�ര�ളിെല
ലഭ�തെയയാണ്  ബാധി��ത്. സം�ാ ന�് മഴ
ശ�മായ അവസര�ളിൽ ഉപേഭാഗം താരതേമ�ന
�റ�ി��്. ഇതിനാൽ കൽ�രി �ാമം �ല��
ൈവദ�തി ദൗർലഭ�ം തീ�മായി സം�ാനെ�

ബാധി�ി�ി�. കൽ�രി �ാമം �ട�ക�ം ടി �ാമം

�ലം �റ�് നി�ം സം�ാന�് ലഭിേ��
ൈവദ�തിയിൽ ഉ�ാ�� �റവ് ഗണ�മായി
��ക�ം െച�� പ�ം ഉപേഭാഗ�ിൽ

നിയ�ണ�ൾ ഏർെ�� േ��ി വേ��ാം.
ൈ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.
ൈവദ�തി�െട ദൗർലഭ�ം കണ�ിെല��്

ൈവ�േ�ര�ളിെല ഉപേഭാഗം പരമാവധി
�റ�ാൻ െപാ�ജന�േളാട്  �ശ��വ� മാധ�മ�ൾ
�േഖന അഭ�ർ�ി�ി��്. നിലവിെല കൽ�രി
�ാമ�ിെ� പ�ാ� ല�ിൽ ൈവദ�തി
ദൗർലഭ��� സം�ാന �േളാട്  േക�
നിലയ�ളിൽ നി�� ൈവദ�തി വിഹിത�ിെല

unallocated share ആയ 15% ൽ നി�ം ൈവദ�തി
വിഹിതം ഉപേയാഗി�ാൻ േക� സർ�ാർ ആവശ�

െ��ി��. നിലവിെല ദൗർലഭ�ം മറികട��തി
നായി ൈവ�േ�രം 6 മണി �തൽ രാ�ി 11.00
മണി വെര�� സമയ�് േക� �ളിൽ നി�ം
(15% unallocated share) 100 MW ൈവദ�തി
ലഭ�മാ��തിന്  സം�ാനം േക� സർ�ാരിേനാട്
അേപ�ി�ി��്. ഇത് സംബ�ി� ഉപാധിക�ം
നിബ�നക�ം അറിയി�ാ�ം അഭ�ർ�ി�ി��്

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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