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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4337 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആണവ, താപ െെവദ�ത നിലയ�ളിൽ നി�� െെവദ�തി വിഹിതം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക ആൻസലൻ,
�ീ എം �േകഷ്  , 

�ീ. എൻ.െക. അ�ർ, 
�ീമതി െദലീമ 

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

(എ) �ടംകളം ആണവ െെവദ�ത നിലയ�ിൽ നി�ം
എ� �ണി�് െെവദ�തിയാണ് സം�ാന�ിന്

ലഭി��ത്; അർഹതെ�� ��വൻ െെവദ�തി�ം
ലഭി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) �ടം�ളം ആണവ ൈവദ�തി നിലയ�ിൽ നി�ം
ഏകേദശം 251.2MW (6.028 MU/day)
ൈവദ�തിയാണ് ലഭ�മാേക�ത്. അർഹതെ��
��വൻ ൈവദ�തി�ം നിലവിൽ ലഭി���്.

(ബി) കായം�ളം താപെെവദ�ത നിലയ�ിെ� ഉ�ാദന
േശഷി എ�യാണ്; എ� �ണി�ാണ് നിലവിൽ
ഉ�ാദി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കായം�ളം താപൈവദ�ത നിലയ�ിെ� �ാപിത

േശഷി 359.58 MW ആണ്. നിലവിൽ ടി
നിലയ�ിൽ നി�ം ൈവദ�തി ഉൽപാദനം ഇ�.

(സി)

��ത െെവദ�ത നിലയ�ിൽ നി�ം
സം�ാന�ിന് എ� �ണി�് െെവദ�തിയാണ്
ലഭി��ത്; എ� �ണി�് െെവദ�തിയാണ്
ലഭിേ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കായം�ളം താപൈവദ�ത നിലയ�ിൽ

ഉൽ�ാദി�ി�� ��വൻ ൈവദ�തി�ം
സം�ാന�ിന് അവകാശെ��താണ്. എ�ാൽ
ടി നിലയ�ിൽ നി�ളള ൈവദ�തി ഉൽ�ാദന
ചിലവ് സം�ാന�ി� �റ� നി�ം വാ��
ൈവദ�തി�ളള െചലവിേന�ാൾ
��തലായതിനാൽ ��ത നിലയ�ിൽ നി�ം
ൈവദ�േതാൽ�ാദനം നട��ി�.

(ഡി) സം�ാനെ� സ�കാര� െെവദ�ത ഉ�ാദന
ക�നികൾ ഏെതാെ�യാണ്; ഓേരാ
ക�നി�േട�ം ഉ�ാദന േശഷി എ�യാണ്;
നിലവിെല ഉ�ാദനം എ�യാണ്; ഇവ
ഉ�ാദി�ി�� ��വൻ െെവദ�തി�ം സം�ാനം

വാ�ാ�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) സം�ാനെ� സ�കാര� ൈവദ�തി ഉ�ാദക�െട
�ാപിത േശഷി 670.76 MW ആണ്. ഇതിൽ
ക�ാപ്�ീവ് പവർ �ാ�് (CPP) ക�െട �ാപിത

േശഷി 100.93 MW ഉം ഇൻഡിെപൻഡ�് പവർ
െ�ാഡ�സർ (IPP) സിെ� �ാപിത േശഷി
569.83 MW ഉം ആണ്. സം�ാനെ� സ�കാര�
ൈവദ�തി ഉ�ാദന ക�നികൾ അവ�െട ഉ�ാദന
േശഷി, ഉ�ാദനം (െസപ്�ംബർ 2021 െല
കണ�കൾ �കാരം) എ�ിവ സംബ�ി�

വിശദാം ശ�ൾ അ�ബ�ം 1 ആയി

േചർ�ിരി��. ഇതിൽ Independent Power
Producers (IPP) ഉ�ാദി�ി�� ��വൻ
ൈവദ�തി�ം സം�ാന�ിന് ലഭ�മാ���്.
ഇ.എം.സിയിെല െച�കിട ജലൈവദ�ത
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െ�ാേ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. നിലവിൽ ഈ സ�കാര�
െച�കിട ജല ൈവദ�ത നിലയ�ളിൽ നി�ം
ഉത്പാദി�ി�� ൈവദ�തി െക.എസ് .ഇ.ബി
സം�ാന ൈവദ�ത െറ�േല�റി ക�ീഷെ�
�പാർശ �കാര�� നിര�ിൽ വാ�ക യാണ്.
��തൽ വിവര�ൾ അ�ബ�ം 2 ആയി

േചർ�ിരി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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