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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4325 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�തിയ ജലൈവദ�ത പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �തിയ ജലൈവദ�ത പ�തികൾ
ആരംഭി��േ�ാ;

(എ)
ഉ�്

(ബി)

എ�ിൽ എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി

ഉ�ാദി�ി�ാനാണ് ല��മി��ത്; ജലൈവദ�ത

നിലയ�ൾ എവിെടെയാെ� നിർ�ി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡിെ� കീഴിൽ ��തായി
ആവി�രി�� ജലൈവദ�ത പ�തികളിൽ
െടൻഡർ നടപടികൾ �േരാഗമി�� പ�തിക�െട
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 1 ആ�ം,
ഭരണാ�മതി ലഭി��ം �ലെമ��് നടപടികൾ
�േരാഗമി�� �മായ പ�തിക�െട
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 2 ആ�ം

േചർ�ിരി��. �ടാെത, 780 െമഗാവാ�ിെ�
ഇ��ി ര�ാംഘ� ജലൈവദ�ത നിലയ�ിെ��ം,
പതിനാേറാളം െ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�് �ാപിതേശ ഷി�� 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 വിശദാംശം
അ�ബ�ം 3 ആയി േചർ�ിരി��. �ടാെത
�തിയ െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തികൾ
അ�വദി�വാ�� െട�ർ നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



    െസെക്ഷന് 
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  െടെണ്ടര് നടെപടെികള് പുരോരോഗമിക്കുന്ന പദ്ധതികള്

1) മോരിപ്പുഴ –       6 MW (14.8 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 135.77 MU
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ഭരണോനുമതി  ലഭിച്ചതും  ,    സ്ഥലെമടുപ്പ്  നടെപടെികള്  പുരോരോഗമിക്കുന്നതുമോയ
പദ്ധതികള്

I. വോളംോതോടെ്         – 7.5 MW 15.29 MU മലപ്പുറം ജില

II. െചെമ്പുക്കടെവ്         – 7.5 MW 17.72 MU ോകോഴിോക്കോടെ് ജില

III. ചെോത്തന്ോകോട്ടുനടെ-II  5 MW–  12.06 MU ോകോഴിോക്കോടെ് ജില

IV. പശുക്കടെവ്-               4 MW 10.34 MU ോകോഴിോക്കോടെ് ജില

V. അപ്പര് െചെങ്കുളം-       24 MW 53.22 MU ഇടുക്കി ജില

VI. ലോഡ്രം-                  3.5 MW 12.13 MU ഇടുക്കി ജില

VII. മോര്മല                   – 7 MW 23.02 MU ോകോട്ടയം ജില

VIII. പീച്ചോടെ്                   – 3 MW 7.7 MU ഇടുക്കി ജില

IX. െവോസ്റ്റേണ് കലോര്-      5 MW 17.41 MU ഇടുക്കി ജില

X. ോദേവിയോര് -              24 MW 25.94 MU ഇടുക്കി ജില

XI. കീരിോത്തോടെ്           – 12 MW 27.65 MU ഇടുക്കി ജില

                          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


