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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5853 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജലൈവദ�തി പ�തിക�െട �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക.െക.രമ
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് നാളി�വെര എ� ജല ൈവദ�ത
പ�തികളാണ് �ാപി�െ��ി��െത�് േപ�ം
�ാപിതമായ വർഷ�ം സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ജലൈവദ�ത പ�തികെള സംബ�ി�

വിശദവിവര�ം ജനേറ��ക�െട േശഷി�ം എ��ം
അ�ബ�ം 1 ആയി േചർ�ിരി ��.
ഇ.എം.സിയിെല െച�കിട ജലൈവദ�ത
െ�ാേമാഷൻ െസ�ിെ� േന�ത��ിൽ 50.1 MW
േശഷി�� വിവിധ െച�കിട ജല ൈവദ�ത
പ�തികൾ സം�ാന�് ൈവദ�ത ഉത്പാദനം
സാധ�മാ�ിയി��്. അതിൽ 47 MW സ�കാര�
സംരംഭകർ�് അ�വദി� പ�തികളിൽ നി�ാണ്
ഉത്പാദി�ി��ത്. വിശദാംശ�ൾ അ�
ബ�ം-2ആയി േചർ�ിരി��.

(ബി)

േമൽ�റ� ഓേരാ നിലയ�ി�ം നാളി�വെര
എ� ജനേറ��കളാണ് �ാപി�ി��െത�്

െവളിെ���േമാ; ��ത ജനേറ��ക�െട േശഷി
എ� വീതമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജലൈവദ�ത പ�തികെള സംബ�ി�

വിശദവിവര�ം ജനേറ��ക�െട േശഷി�ം എ��ം
അ�ബ�ം 1 ആയി േചർ�ിരി ��.
ഇ.എം.സിയിെല െച�കിട ജലൈവദ�ത
െ�ാേമാഷൻ െസ�ിെ� േന�ത��ിൽ 50.1 MW
േശഷി�� വിവിധ െച�കിട ജല ൈവദ�ത
പ�തികൾ സം�ാന�് ൈവദ�ത ഉത്പാദനം
സാധ�മാ�ിയി��്. അതിൽ 47 MW സ�കാര�
സംരംഭകർ�് അ�വദി� പ�തികളിൽ നി�ാണ്
ഉത്പാദി�ി��ത്. വിശദാംശ�ൾ അ�
ബ�ം-2ആയി േചർ�ിരി��.

(സി) നിലവിൽ എ� ജനേറ��കൾ
�വർ�ി�ി��െ��ം മ��വ ഓേരാ�ം
�വർ�ി�ി�ാ�തി�� കാരണെമെ��ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �വർ�ന രഹിതമായ ജനേറ��ക�െട വിവര�ൾ
�വെട േചർ��. മ��വ �വർ�ി��താണ്

(1) . ശബരിഗിരി - 2 എ�ം ജനേറ�ർ നം.4 -
അനിയ�ിതമായ �ക�നം �ലം
നിർ�ിയി�ിരി��, അ���പണികൾ
�േരാഗമി�� ജനേറ�ർ നം. 2 - ജനേറ�ർ േ��ർ
തകരാർ, അ���പണികൾ �േരാഗമി��.(2).
ക�ട - 1 എ�ം ജനേറ�ർ േ��ർ തകരാറ് ,
അ���പണികൾ �േരാഗമി��. (3 ).
െപ�ംേതന�വി -2 എ�ം ��തി േ�ാഭം �ലം
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�വർ�ന രഹിതമായിരി�� (4). പ�ിവാസൽ
- 2 എ�ം വിദ� സമിതി�െട പരിേശാധനയിൽ,
െപൻേ�ാ�് ൈപ�ിെ� കനം കാല�ഴ�ം �ലം
�റ�ി��തായി കെ��ിയതിെന �ടർ�്
ജനേറ��കൾ നിർ�ി വ�ിരി��. പ�ിവാസൽ
എ�്�ൻഷൻ �ീമിെ� െപൻേ�ാ�് ���ി

�ർ�ീകരി� �േതാെട, ��ത െജെനേറ��കൾ
�വർ�ന സ�മാ��താണ്(5). ���രം
ഡീസൽ പവർ േ�ാജ�് (ബി ഡി പി പി) (6).
േകാഴിേ�ാട്  ഡീസൽ പവർ േ�ാജ�് (െക ഡി പി
പി) �വർ�നം നിർ�ലാ�ാ��ായ കാരണം :-
ഉ�ാദന െചലവിൽ വ� വർ�നവ്, �റ�
െചലവിൽ �റെമ നി�� ൈവദ�തി�െട ലഭ�ത

(ഡി) എ�ാ ജനേറ��ക�ം �വർ�ി�ാ�തിനാൽ

ഡാ�കളിെല അധിക ജലം ഉപേയാഗെ���ാെത

�റേ��് ഒ�േ��ി വ�� സാഹചര�ം
നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

(ഡി)
ശ�മായ മഴ�ം, നീെരാ��ം �ലം അതാ�
ഡാ�ക�െട �ൾ കർവ്  പാലി� അധിക ജലം
�റേ�� ഒ��ി വിേട�ി വ�ി��്

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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ജലവൈവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെടെ പ്രവൈര്ത്തനം

ക്രമ 
നമ
ർ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വൈർഷം ഇന്ധനം

ജനേറേറ്ററുകളുടെടെ 
േശേഷിയും, എണ്ണവും

1 ഇടെമലവയാർ 1987 ജലവം 37.5x2=75 MW

2 ഇടുക്കി 1976-86 ജലവം 130x6=780 MW

3 കക്കാടെ് 1999 ജലവം 25x2=50 MW

4 കല്ലടെ 1994 ജലവം 7.5x2=15 MW

5 കഞ്ചിേക്കാടെ് വൈിൻഡ് ഫാം 1995 കാറ്റ് 0.225x8=2.03 MW

6

കുറ്റിയാടെി + െക ഇ എസ് + 
െക എ ഇ സ് 1972,2001,2010 ജലവം

25x3+50x1+50x2= 
225 MW

7 കുറ്റിയാടെി െടെയ്ല് േറേസ് 2009 ജലവം 1.25x3=3.75 MW

8 കക്കയം എസ് എച്ച് ഇ പി 2018 ജലവം 1.5x2=3 MW

9 േലവാവൈർ മീൻമുട്ടി 2006 ജലവം 0.5x1+1.5x2=3.5 MW

10 േലവാവൈർ െപരിയാർ 1997 ജലവം 60x3=180 MW

11 മാട്ടുപ്പെപ്പെട്ടി 1998 ജലവം 1x2=2 MW

12 മലവമ്പുഴ 2001 ജലവം 1x2.5=2.5 MW

13 മലവങ്കര 2005 ജലവം 3.5x3=10.5 MW

14 േനരിയമംഗലവം + എൻ ഇ സ് 1961-63, 2008 ജലവം
17.55x3+25x1=77.65 
MW

15 പള്ളിവൈാസൽ 1940-51 ജലവം
5x3+7.5x3 = 37.50 
MW

16 പന്നിയാർ 1963-64 ജലവം 16.2x2=32.40 MW

17 േപപ്പൊറേ 1996 ജലവം 3x1=3 MW

18

െപാരിങ്ങൽകുത്ത് & പി എൽ 
ബി ഇ + െപാരിങ്ങൽ 
ൈമേക്രാ HEP

1957-
60,1999,2016 ജലവം

9x4 + 16x1=52 MW



19 ശേബരിഗിരി 1966-67 ജലവം 55x4+60x2=340

20 െചെങ്കുളം 1954-55 ജലവം 12.8x4=51.20

21

െവൈള്ളത്തൂവൈൽ എസ് എച്ച് ഇ 
പി 2016 ജലവം 1.8x2=3.6 MW

22 േഷാളയാർ 1966-68 ജലവം 18x3=54

23 െചെമ്പുകടെവൈ് I 2004 ജലവം 0.9x3=2.7 MW

24 െചെമ്പുകടെവൈ് II 2004 ജലവം 1.25x3=3.75 MW

25 ഉറുമി I 2004 ജലവം 1.25x3=3.75 MW

26 ഉറുമി II 2004 ജലവം 0.8x3=2.4 MW

27 പൂഴിേത്താടെ് 2020 ജലവം 1.6x3=4.8 MW

28 റോന്നി-െപരിനാടെ് 2012 ജലവം 2x2=4 MW

29 പീച്ചി 2013 ജലവം 1.25x1=1.25 MW

30 വൈിലവങ്ങാടെ് 2014 ജലവം 2.5x3=7.5 MW

31 ചെിമ്മണി 2015 ജലവം 2.5x1=2.5 MW

32 ആഢ്യൻപാറേ 2015 ജലവം 0.5x1+1.5x2=3.5 MW

33 ബാരാേപാൾ 2016 ജലവം 5x3=15 MW

34 െപരുന്തേന്തേനരുന്തവൈി 2017 ജലവം 3x2=6 MW

35 െക ഡി പി പി 1999 LSHS 21.32x3=63.96 MW

36 ബി ഡി പി പി 1997-98 LSHS 16x6=96 MW
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നം േപ്രാജക്ട് സംരംഭകർ
സ്ഥാപിത

വൈർഷം

ൈവൈദ്യുതി
ഉത്പാദ്
ന േശേഷി

(MW)

നിലവവൈലവിലുള്ള
ജനേറേറ്ററുകളുടെടെ

േശേഷിയും
(MW), എണ്ണവും

1 പാമ്പുംകയം മാങ്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
2004

0.11
0.055 x 2 എണ്ണം

2 ഇരുന്തട്ടുപ്പകാനം
വൈിയാട്ട് പവൈർ ൈപ്രവൈറ്റ് 
ലവിമിറ്റഡ്

2010
4.5

1.5 x 3 എണ്ണം

3 മീൻവൈല്ലം
പാലവക്കാടെ് ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത്

2015
3

1.5 x 2 എണ്ണം

4 ഉള്ളുങ്കൽ
ഇ ഡി സി എൽ പവൈർ 
േപ്രാജക്ട്സ് ലവിമിറ്റഡ്

2015
7

3.5 x 2 എണ്ണം

5 കാരിക്കയം
അയ്യപ്പെ ൈഹൈഡ്രേഡ്രാ പവൈർ 
ലവിമിറ്റഡ്

2017
15

5 x 3 എണ്ണം

6 പാതംകയം

മിനാർ അേല്ലായ് സ് & 
േഫാർജിങ് ൈപ്രവൈറ്റ് 
ലവിമിറ്റഡ്

2017

8

3.5 x 2 എണ്ണം
1 x 1 എണ്ണം

7
ആനക്കാം 
െപായിൽ

ആനക്കാംെപായിൽ പവൈർ 
ൈപ്രവൈറ്റ് ലവിമിറ്റഡ്

2021
8

3.5 x 2 എണ്ണം
1 x 1 എണ്ണം

8 അരിപ്പൊറേ
സിയാൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചെർ
ലവിമിറ്റഡ്

2021
4.5

2.25 x 2 എണ്ണം

ക്ഷന് ഓഫീസര്                  


