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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4329 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സൗേരാർ�, ജലൈവദ�ത നിലയ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം രാജേഗാപാലൻ,
�ീ. െക.വി.�േമഷ് , 
�ീ. എ. രാജ, 

�ീമതി ശാ��മാരി െക. 

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

(എ)

ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് സൗര �ര�റ
സൗേരാർ� പ�തി�െട ഭാഗമായി ആെക എ�
െമഗാവാ�് േശഷി�� സൗേരാർ�
നിലയ�ളാണ് �ാപി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന ഗവൺെമ�ിെ� 'സൗര' �ര�റ
പ�തി�െട ഭാഗമായി െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ-െ�
�തൽ �ട�ി�ളള േമാഡൽ I –�ം II-�ം �ടി 9.764
െമഗാവാ�് േശഷി�െട സൗരനിലയ��ം
േമാഡൽ-III-ൽ 1.256 െമഗാവാ�് േശഷി�െട
സൗരനിലയ��ം �ാപി�ി��്. ഇതിൽ ഈ
സർ�ാരിെ� കാല�് ആെക 8.751 െമഗാവാ�്
േശഷി�െട സൗരനിലയ�ളാണ് �ാപി�ത്.

(ബി)

കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ഉദ് ഘാടനം െച�
െച�കിട ജല ൈവദ�ത നിലയ��െട
വാണിജ�ാടി�ാന�ി�� �വർ�നം

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�്. കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ഉദ്ഘാടനം
െച� �വെട േചർ�ിരി�� െച�കിട
ജലൈവദ�ത നിലയ��െട
വാണിജ�ാടി�ാന�ി�ളള �വർ�നം

ആരംഭി�ി��്. (1) ക�യം SHEP (3MW) (2)
െവളള�വൽ SHEP (3.6 MW) (3)
െപ�േ�ന�വി SHEP (6 MW) (4)
ചാ�ൻേകാ�നട േ�ജ്  II SHEP (6MW)
കഴി� സർ�ാരിെ� (2016-21) കാലയളവിൽ
എനർജി മാേനെ��് െസ�ർ വഴി പാതംകയം (8
MW) പ�തി �ർ�ിയാ�ി �ിഡിൽ ൈവദ�തി
എ�ി�ക�ം വാണിജ�ാടി�ാന�ി��

�വർ�നം ആരംഭി�ക�ം െച�. അ�േപാെല
ആന�ാംെപായിൽ (8 MW), അരി�ാറ (4.5 MW)
എ�ീ പ�തികൾ �ർ�ികരണ�ിെ�

അവസാന ഘ��ിൽ എ�ക�ം െച�ി��. ഈ
സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം
ആന�ാംെപായിൽ (8 MW) പ�തി�െട
ഉദ്ഘാടനം കഴി� വാണിജ�ാടി�ാന�ി��

�വർ�നം ആരംഭി�ി��്.

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ�് �റ്
ദിവസ�ി��ിൽ എ� െമഗാവാ�് േശഷി��

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം
��ദിന�ി�ളളിൽ അ�ർക�ാർ
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പ�തികൾ �ർ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ? (2MW/5.14MU), ചാ�ൻേകാ�നട േ�ജ്  - II
(6MW/14.76MU) എ�ീ ജലൈവദ�ത പ�തികൾ
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. �ർ�ീകരി�ി��്.
െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിയായ അ�ർക�ാർ
(2 x 1 MW) 30.09.2021-ൽ രാ��ിന്

സമർ�ി�. �ടാെത �ര�റ സൗരപ�തി
അ�സരി�  ്7.985 െമഗാവാ�് േശഷി�െട
പ�തികൾ �ർ�ീകരി�ി��്. എനർജി
മാേനെ��് െസ�ർ വഴി ആന�ാംെപായിൽ

െച�കിട ജല ൈവദ�ത പ�തി (8 MW) ക�ീഷൻ
െച�ക�ം �ിഡിേല�് ൈവദ�തി ഉ�ാദനം
ആരംഭി�ക�ം െച�. അേതാെടാ�ം തെ�
അരി�ാറ െച�കിട ജല ൈവദ�ത പ�തി (4.5
MW) Commercial Date of Operation (COD)�്
കാ�് നിൽ�കയാണ്. അരി�ാറ പ�തി ഉടൻ
തെ� ഉദ്ഘാടനം നട�ാൻ സാധി�ം. ഈ
സർ�ാർ അധികാരേമ�് �റ്  ദിവസ�ി��ിൽ

0.181 െമഗാവാ�് േശഷി�� സൗേരാർ�
നിലയ�ൾ അെനർ�് �േഖന �ാപി�ി��്.
ഇതിൽ 0.111 െമഗാവാ�് ഓഫ് �ി�ം (ബാ�റി
സംഭരണ സംവിധാനം ഉ�ത് -
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.�ിഡ്  ബ�മി�ാ�ത്),
0.070 െമഗാവാ�് െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.�ിഡ്
ബ�ിത�മായ സൗേരാർ� �ാ�കളാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


