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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5858 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈവദ�തി ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാ�� നടപടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ)

രാജ�െ� കൽ�രി �ാമ�ം സം�ാനെ�

കാലവർഷ�ൾെ�െട�� പലവിധ �ര���ം

ൈവദ�തി വിതരണേ��ം ലഭ�തേയ�ം

എ�കാരം ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) ഉ�്. കൽ�രി �ാമം �ലം േക�നിലയ�ളിൽ

നി�ം ദീർഘകാല കരാ�കൾ വഴി�ം ലഭ�മാേക�

ൈവദ�തിയിൽ �റവ് വ�ി��്. ചില

ദിവസ�ളിൽ ഏകേദശം 120 െമഗാവാ�ിെ� �റവ്

വെര വ�ി��്. ടി �റവ് �ധാനമാ�ം

ൈവ�േ�ര�ളിെല പീ�് സമയ�ളള ൈവദ�തി

ലഭ�തെയയാണ് ബാധി�ി��ത്. ൈവദ�തി

ലഭ�തയിൽ �റ��ായ അവസര�ളിൽ പവർ

എ�്    േച�ിൽ നി�ം ഉയർ� നിര�ിൽ ൈവദ�തി

വാ�ി �റവ് പരിഹരി�ി��്. ഇത�ാെത

കാലവർഷം �ല�ളള �ര��ൾ ൈവദ�തി

�സരണ േമഖലെയ കാര�മായി ബാധി�ി�ി�.
കാലവർഷം ഉൾെ�െട�� ��തി �ര��ൾ

�ലം ൈവദ�തി �തി�ാപന�ൾ�് േക�പാ�കൾ

സംഭവി�ക�ം തൻ�ലം ൈവദ�തി വിതരണ

സംവിധാനെ� സാരമായി ബാധി�ക�ം െച�.
ലഭ�മായ കണ�കൾ �കാരം

െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. വിതരണ വിഭാഗ�ിന്

കീഴിൽ ഈ �ളയം �ലം 2021 ഒേ�ാബർ  

മാസ�ിൽ   സംഭവി� സാ��ിക ന�ം 24.24
േകാടി �പേയാളം വ�െമ�് കണ�ാ��.

(ബി)

എ�ിൽ സം�ാനെ� വ�വസായ, ഗാർഹിക

േമഖലകൾ ഉൾെ�െട�� േമഖലകൾ�് ൈവദ�തി

ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാനായി സ�ീകരി�വ�� �ധാന

നടപടികൾ എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വ�വസായ, ഗാർഹിക േമഖലകൾ

ഉൾെ�െട�ളള േമഖലകൾ�് ൈവദ�തി ലഭ�ത

ഉറ�ാ�ാനായി താെഴ പറ�� ജലൈവദ�ത

പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��. ഇ� �ടാെത

െടൻഡറിംഗ് േ�ജി�ളള പ�തികൾ ചി�ാർ

(2x12 MW) ആന�യം (3X2.5 MW) മാരി�ഴ

(2x3 MW) ഒലി�ൽ (2x2.5 mw) �വരംേതാട്

(2x1.5 MW)

(സി) ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് നിലവിെല താരിഫ്

വ�വ�കൾ �കാരം ൈവദ�തി ഉറ�വ��ാൻ

സ�ീകരി�വ�� �ധാന നടപടിക�ം അതിനായി

(സി) ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ൈവദ�തി

ഉറ�വ��വാൻ േക�ാവിഷ്  �ത ൈവദ�ത

പ�തികളായ രാജീവ് ഗാ�ി �ാമീൺ
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ആവശ�െ�� േക� സഹായ�ം ലഭ�മായ േക�

സഹായ�ം സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ

നൽകാേമാ?

ൈവദ�തീകരൺ േയാജന (RGGVY), റീ �േ�ർഡ്

ആ�ിലേറ�ഡ്  പവർ െഡവലപ്െമ�് & റിേഫാംസ്

േ�ാ�ാം (RAPDRP), ദീൻ ദയാൽ ഉപാ��ായ

�ാമ േജ�ാതി േയാജന (DDUGJY) സംേയാജിത

ഊർ� വികസന പ�തി (IPDS) പ�തിക�ം,
�ടാെത സൗഭാഗ� പ�തി�ം നട�ിലാ�ി.
പ�തിക�െട വിശദവിവരം താെഴ േചർ��. i.
രാജീവ് ഗാ�ി �ാമീൺ ൈവദ�തീകരൺ േയാജന-
എ�ാ �ാമീണ വീ�കളി�ം ൈവദ�തി

ലഭ�മാ��തിനായി 2005 ഏ�ിൽ 4 ന് േക�

സർ�ാർ RGGVY പ�തി നട�ിലാ��തി�

224.36 േകാടി �പ�െട അ�മതി നൽകി. ഈ
പ�തി 14 ജി�കളിൽ 224.36 േകാടി �പ

െചലവഴി� മാർ�  ്2015-ൽ �ർ�ീകരി�ക�ം

െച�. ഈ പ�തി �ഖാ�ിരം േക� വിഹിതമായി

175.93േകാടി �പ ലഭ�മായി. 2. റീ �േ�ർഡ്

ആ�ിലേറ�ഡ്  പവർ െഡവലപ്െമ�് & റിേഫാംസ്

േ�ാ�ാം (RAPDRP),- നഗര /ഉപ-നഗര��െട

വിതരണ-ഉപ �സരണ �ംഖല ശാക് തീകരണം

ല��മാ�ി 2009-ൽ അ�മതി ലഭി� ��ത

പ�തി 43നഗര/ഉപ-നഗര�ളിൽ നട�ിലാ�ി,
മാർ�  ്2018-ൽ �ർ�ീകരി�. ��ത പ�തി

നട�ിലാ��തി� േക� സർ�ാർ 1078േകാടി

�പ�െട അ�മതി നൽ  �ക�ം, പ�തി

1033.17േകാടി �പ െചലവഴി� �ർ�ീകരി�ക�ം

െച�, പ�തി �ക�െട 50% േക�സഹായമായി

മാ��തി�� നടപടി �േരാഗമി�വ�� 3 . ദീൻ

ദയാൽ ഉപാ��ായ �ാമ േജ�ാതി േയാജന (ഡി.
ഡി. �. ജി. െജ. ൈവ)- �ാമീണ ഭവന

ൈവദ�തീകരണം, ഉപ-�സരണ വിതരണ

�ഖല�െട ശാ�ീകരണം, �ട�ിയവ

ല��ംെവ� 2016-ൽ അ�മതി ലഭി� ��ത

പ�തി 14ജി�കളി�ം നട�ിലാ�ി. പ�തി

െസപ്�ംബർ 2019ൽ �ർ�ീകരി�ക�ം െച�.
��ത പ�തി നട�ിലാ��തി� േക�

സർ�ാരിെ� 485.37 േകാടി �പ�െട അ�മതി

ലഭി�ക�ം, പ�തി 504.84 േകാടി �പ ചിലവഴി�

�ർ�ീകരി�ക�ം െച�. ഈ പ�തി�െട

�ർ�ീകരണ റിേ�ാർ�് േക� അംഗീകാര�ിന്

സമർ�ി�ി��് . ��ത പ�തി�്

േക�സഹായമായി നാളി�വെര 238.64 േകാടി

�പ ലഭി�. 4 സംേയാജിത ഊർ� വികസന

പ�തി (IPDS)- നഗര/ �ാ� �േദശവികസനം

ല��മാ�ി 2016-ൽ അ�മതി ലഭി� ��ത

പ�തി 14 ജി�ാതല�ിൽ നഗര /ഉപ-നഗര�ളിൽ

നട�ിലാ�ി, 2019 ഡിസംബർ മാസം
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�ർ�ീകരി�ക�ംെച�. ��ത പ�തി

നട�ിലാ��തി� േക� സർ�ാർ 595.03 േകാടി

�പ�െട അ�മതി നൽ  �ക�ം, പ�തി

579.514േകാടി �പ െചലവഴി� �ർ�ീകരി�ക�ം

െച�. ഈ പ�തി�െട �ർ�ീകരണ റിേ�ാർ�ിൻ

േമൽ േക� അംഗീകാരം ലഭി�കഴി�. ��ത

പ�തി�് േക�സഹായമായി നാളി�വെര

337.88േകാടി �പ ലഭി�. 5. സൗഭാഗ� സൗഭാഗ�

പ�തി �കാരം േകരള�ിന് 2018-െല

�ളയ�ിൽ ൈവദ�തി വിേ�ദി�െ�� 319171
എ�ം വീ�കൾ �ന:ൈവദ�തീകരി�. ഇ◌ൗ പ�തി

90േകാടി �പ� 300000 വീ�ക�െട

�ന:ൈവദ�തീകരണ�ി� േവ�ി special case
ആയി�ാണ് അ�മതി ലഭി�ത്. എ�ാൽ

95.75േകാടി �പ �ട�ി 319171 എ�ം വീ�കൾ

�ന:ൈവദ�തീകരി�. പ�തി�െട

േക�സഹായമായി 66.34 േകാടി �പ ലഭ�മായി.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



 Appendix 

നമർ പദ്ധതതിയുടട പപരര പശേഷതി
1 പളളതിവവാസൽ

എകരറൻഷൻ സസസ
60
ടമെഗവാവവാടര

2 പതവാടതിയവാർ HEP 40
ടമെഗവാവവാടര

3 ടപവാരതിങൽക്കൂതര 24
ടമെഗവാവവാടര

4 ടപരുവണവാമൂഴതി 6 ടമെഗവാവവാടര
5 പഴശതി സവാഗർ 7.5

ടമെഗവാവവാടര
6 ഭൂതതവാൻടകെടര 24

ടമെഗവാവവാടര
7 കുററവാടതി RMU  (3X25

MW to 3x27.5MW)

7.5
ടമെഗവാവവാടര
കൂടതിപച്ചേരൽ

 


