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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5860 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഇ െക വിജയൻ,
�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ , 

�ീ വി ശശി, 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

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

(എ)

കൽ�രി �ാമം �ലം താപ ൈവദ�തി
നിലയ�ളിെല ഉ�ാദനം �റ�തിനാൽ

ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വർ�ി�ി�  ്ൈവദ�തി �ാമം
പരിഹരി�വാൻ േക�ം സം�ാന�ിെ�

പി�ണ അഭ�ർ�ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(എ) അഭ�ർ�ി�ി��. േക� സർ�ാരിെല ഊർ�
വ��് െസ��റി, സം�ാന ചീഫ് െസ��റി�്
അയ�  ്14/10/2021-െല DO 15-27/27/2021
Hydel – II ന�ർ ക�ിൽ രാജ�െ� കൽ�രി
�ാമ�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ ഒേ�ാബർ 31
വെര�ളള ദിവസ�ളിൽ off peak േനര�ളിൽ
ഇ��ി ഉൾെ�െട�ളള ജലൈവദ�ത നിലയ�ളിൽ
നി�ളള ഉ�ാദനം ഉയർ�ി പരമാവധി പി�ണ
നൽ��തി�ളള നിർേ�ശം െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ-
ന് നൽകണെമ�് ആവശ�െ��ി��. ലഭ�മാ��
മി� ൈവദ�തി വിവരം േക��ി�ം നൽകിയി��്.

(ബി) സം�ാന�് ൈവദ�തി ഉ�ാദനം
വർ�ി�ിേ��തിെ� ആവശ�കത

��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. ഇതിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�ി വ��
ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട വിശദാംശം
അ�ബ�ം 1-ആയി േചർ�ിരി��. ഇ�
�ടാെത െടൻഡറിംഗ് േ�ജി�� പ�തികൾ
സംബ�ി�� വിവര�ൾ �വെട
േചർ�ിരി��. 1) ചി�ാർ (2x12 MW) 2)
ആന�യം (3x2.5 MW) 3) മരീ�ഴ (2x3 MW) 4)
ഒലി�ൽ (2x2.5 MW) 5) �വാരംേതാട്  (2x1.5
MW) എ�ിവയാണ്. സം�ാന�്

സൗേരാർ��ിന് �ൻ��ം നൽകി ഉത്പാദനം
വർ�ി�ി ��തിനായി 337.12 െമഗാവാ�ിെ�
സൗേരാർ� പ�തികൾ �ർ�ീകരി�. ഇതിെ�
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 2 ആയി

േചർ�ിരി��. ���രം, അഗളി, ക�ിേ�ാട്

എ�ിവിട�ളിൽ െക.എസ് .ഇ.ബി. �െട
അധീനതയി�� �ല�് 8 െമഗാവാ�ിെ�
സൗേരാർ� നിലയം �ാപി��തി��

ദർഘാ�കൾ �ണി�  ്എ�ിെമ�് 20.01.2020- ൽ
ഒ�വ�. പണി �േരാഗമി� വ��. െവ�്
ക�ടയിൽ 50 െമഗാവാ�് േ�ാ�ിംഗ് േസാളാർ
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പ�തി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി �മി
ഏെ����തി�� നടപടി �മ�ൾ
�േരാഗമി�വ��. ��ത പ�തി
എൻ.എ� .്പി.സി. ആണ് നട�ാ��ത്. ഇ��ി
ജി�യിെല റിസർേവായ�കളിൽ േ�ാ�ിംഗ്
േസാളാർ �ാ�കൾ �ാപി�ാൻ തത��ിൽ

തീ�മാനി�ി��്. ഇതിനാ�� സർേ�
�ാരംഭദശയിലാണ്. േക�സർ�ാർ �ാപനമായ

േസാളാർ എനർജി േകാർ�േറഷൻ ഓഫ് ഇ��
ലിമി�ഡ്  (SECI) �േഖന ബാണാ�രസാഗർ
റിസർേവായറിൽ 100 െമഗാവാ�് �ാ�്
�ാപി�ാ�ം ല��മി���്. ഇതിെ� പഠനം
�ാരംഭ ദശയിലാണ്. ഇ��ി റിസർേവായറിൽ
എൻ.�ി.പി.സി. വിശദമായി പഠനംനട�ിയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ 25 െമഗാവാ�ിെ� േ�ാ�ിംഗ്
േസാളാർ പ�തി െച�േതാണിയി�ം 100
െമഗാവാ�ിെ� േ�ാ�ിംഗ് േസാളാർ പ�തി
അ��ളിയി�ം �ാപി��തി�� നിർ േ�ശം
�േ�ാ�് വ�ി��്. േകാ�യം ജി�യിൽ ഏ�മാ�ർ
വിേ�ജിൽ െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.- െ� �മിയിൽ
ആരംഭി�ിരി�� 1 െമഗാവാ�് �ാപിത

േശഷി�� �ിഡ്  ബ�ിത സൗേരാർ� �ാ�്
2021-22- ൽ �ർ�ീകരി�ാനാണ്

പ�തിയി�ിരി��ത്. ഇതിൽ നി�ം �തിവർഷം
ഏകേദശം 14 ല�ം �ണി�് ൈവദ�തി
ഉത്�ാദനമാണ് ല��മി�ി രി��ത്. പാല�ാട്
ജി�യിെല െന�ാറയി�� െക.എസ് .ഇ.ബി. �െട
അധീനതയി�� �മിയിൽ 1.5 െമഗാവാ�്
�ാപിതേശഷി�� സൗേരാർ� �ാ�്
നിർ�ാണ�ിനാ�� വർ�് ഓർഡർ 04.05.2021
ൽ നൽകിയി��്. ഇത് �കാരം 6
മാസ�ി��ിൽ പ�തി �ർ�ിയാ�ാനാണ്

ല��മി�ി��ത്. ഇതിൽ നി�ം �തിവർഷം
ഏകേദശം 18 ല�ം �ണി�് ൈവദ�തി
ഉത്�ാദി�ി�ാനാ�െമ�് �തീ�ി��. PM-
KUSUM പ�തി�െട ഭാഗമായി ആെക 40
െമഗാവാ�് സൗേരാർ� �ാ�ക�െട
നിർ�ാണ�ിനായി എം.എൻ.ആർ.ഇ.ൽ നി�ം
അ�മതി ലഭി�ി��്. കർഷക�െട തരി� �മിയിൽ
സൗേരാർ� �ാ�കൾ നിർ�ി�  ്ൈവദ�തി
ഉത്�ാദി�ി�ക എ�താണ് ഈ പ�തി�െട
ല��ം. ഇതിനായി കർഷകരിൽ നി�ം
രജിേ�ഷൻ സ�ീകരി�ക�ം അ�േയാജ�മായ
തരി�നി ല�ൾ കെ��ാ�� �മ�ൾ
നട�െകാ�ിരി�ക�ം െച��. ഇത് �ടാെത
PM-KUSUM പ�തി�െട ഭാഗമായി ഫീഡർ
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തല�ി�� സൗേരാർ�വത്�ര ണ�ിനായി

എം.എൻ.ആർ.ഇ.- ൽ നി�ം അ�മതി
ലഭ�മായി��്. 2000 �ിഡ്  ബ�ിത പ�ക�െട
സൗേരാർ�വത്�രണമാണ് ഇതിൽ
ല��മി�ി��ത്. കാർഷിക ആവശ��ിനാ��

പ�കൾ ��തലായി ഉപേയാഗി�ി��
ഫീഡ�ക�െട പരിധിയിൽ സൗേരാർ� �ാ�്
�ാപി�  ്�ഷിയാവശ��ിനാ�� ൈവദ�തി
ഉത്�ാദി �ി�ക എ�താണ് ഈ പ�തി�െട
ല��ം. 30 ശതമാനം സ�ിഡിയാണ് ഈ
പ�തി�ായി എം.എൻ.ആർ.ഇ. വകയി�
�ിയി��ത്. ഇതിെ� �വർ�ന�ൾ

�േരാഗമി��. സൗേരാർ� രംഗ�് നിേ�പം
േ�ാ�ാഹി�ി�� പ�തിയാണ് സൗര സ�ിഡി
പ�തി. ഇതിൽ ഗാർഹീക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ാണ്

പെ���ാനാ�ക. ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി 1
�തൽ 3kW വെര േശഷി�� നിലയ�ൾ�് 40%
സ�ിഡി�ം 3 �തൽ 10 kW വെര േശഷി��
നിലയ�ൾ�് ആദ� 3kW –ന് 40% ഉം �ടർ�്
20% സ�ിഡി എ� രീതിയിലാണ് േക�സ�ിഡി
നൽ��ത്. സ�ിഡി നൽ��തിനാൽ ഗാർഹീക
ഉപേഭാ�ാ�ൾ സൗര നിലയം �ാപി� �തിൽ
താൽപര�ം �കടി�ി�  ്നിേ�പം നട�ി വ��.
ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തിന് 
പാര�േര�തര ഊർ� േ�ാത�കെള�ടി 
പരമാവധി �േയാജനെ����തിന് േവ�ി ��
വിവിധ പ�തികൾ അെനർ�് �േഖന
നട�ിലാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി �ി��്.
സൗേരാർ�െ� ന�െട ൈവദ�തി
ആവശ��ിനായി വിനിേയാഗി��തി��
സംവിധാനമായ േസാളാർ പവർ �ാ�കൾ
വീ�കളി�ം, �ാപന�ളി�ം വ�ാപകമാ� �തിന്
േവ�ി�� വിവിധ പ�തികൾ
നട�ിലാ�ിവ��. കാർഷിക ആവശ��ി നായി
വിനിേയാഗി�വ�� പ�കൾ സൗേരാർ�
ൈവദ�തിയിേല�് മാ��തി�ം, ഇല�ിക്
വാഹന�ൾ�� ചാർജിങ്  േ�ഷ�കളിൽ
ൈവദ�തി ഉത്പാദന�ിന് േസാളാർ �ാ�കൾ
�ാപി��തി�ം ഉ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. കാ�ിൽ നി�ം ൈവദ�തി
ഉത്പാദി�ി�വാൻ കഴി�� അളവിൽ കാ�ിെ�
ലഭ�ത�� ��തൽ �ല�ൾ കെ���തി�
േവ�ി�� പഠന �വർ�ന�ൾ അെനർ�്
�േഖന നട�ിവ��. സം�ാന�്

തിരമാലയിൽ നി�ം ൈവദ�തി  ഉത്പാദി
�ി��തി�� സാധ�തക�ം പരിേശാ ധി�വ��.
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(സി) ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി
സൗേരാർ� രംഗ�് നിേ�പം
േ�ാ�ാഹി�ി�വാൻ പ�തികൾ
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ഉ�്. ഇതിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�ി വ��
ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട വിശദാംശം
അ�ബ�ം 1-ആയി േചർ�ിരി��. ഇ�
�ടാെത െടൻഡറിംഗ് േ�ജി�� പ�തികൾ
സംബ�ി�� വിവര�ൾ �വെട
േചർ�ിരി��. 1) ചി�ാർ (2x12 MW) 2)
ആന�യം (3x2.5 MW) 3) മരീ�ഴ (2x3 MW) 4)
ഒലി�ൽ (2x2.5 MW) 5) �വാരംേതാട്  (2x1.5
MW) എ�ിവയാണ്. സം�ാന�്

സൗേരാർ��ിന് �ൻ��ം നൽകി ഉത്പാദനം
വർ�ി�ി ��തിനായി 337.12 െമഗാവാ�ിെ�
സൗേരാർ� പ�തികൾ �ർ�ീകരി�. ഇതിെ�
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 2 ആയി

േചർ�ിരി��. ���രം, അഗളി, ക�ിേ�ാട്

എ�ിവിട�ളിൽ െക.എസ് .ഇ.ബി. �െട
അധീനതയി�� �ല�് 8 െമഗാവാ�ിെ�
സൗേരാർ� നിലയം �ാപി��തി��

ദർഘാ�കൾ �ണി�  ്എ�ിെമ�് 20.01.2020- ൽ
ഒ�വ�. പണി �േരാഗമി� വ��. െവ�്
ക�ടയിൽ 50 െമഗാവാ�് േ�ാ�ിംഗ് േസാളാർ
പ�തി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി �മി
ഏെ����തി�� നടപടി �മ�ൾ
�േരാഗമി�വ��. ��ത പ�തി
എൻ.എ� .്പി.സി. ആണ് നട�ാ��ത്. ഇ��ി
ജി�യിെല റിസർേവായ�കളിൽ േ�ാ�ിംഗ്
േസാളാർ �ാ�കൾ �ാപി�ാൻ തത��ിൽ

തീ�മാനി�ി��്. ഇതിനാ�� സർേ�
�ാരംഭദശയിലാണ്. േക�സർ�ാർ �ാപനമായ

േസാളാർ എനർജി േകാർ�േറഷൻ ഓഫ് ഇ��
ലിമി�ഡ്  (SECI) �േഖന ബാണാ�രസാഗർ
റിസർേവായറിൽ 100 െമഗാവാ�് �ാ�്
�ാപി�ാ�ം ല��മി���്. ഇതിെ� പഠനം
�ാരംഭ ദശയിലാണ്. ഇ��ി റിസർേവായറിൽ
എൻ.�ി.പി.സി. വിശദമായി പഠനംനട�ി യതിെ�
അടി�ാന�ിൽ 25 െമഗാവാ�ിെ� േ�ാ�ിംഗ്
േസാളാർ പ�തി െച�േതാണിയി�ം 100
െമഗാവാ�ിെ� േ�ാ�ിംഗ് േസാളാർ പ�തി
അ��ളിയി�ം �ാപി��തി�� നിർ േ�ശം
�േ�ാ�് വ�ി��്. േകാ�യം ജി�യിൽ ഏ�മാ�ർ
വിേ�ജിൽ െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.- െ� �മിയിൽ
ആരംഭി�ിരി�� 1 െമഗാവാ�് �ാപിത

േശഷി�� �ിഡ്  ബ�ിത സൗേരാർ� �ാ�്
2021-22- ൽ �ർ�ീകരി�ാനാണ്

പ�തിയി�ിരി��ത്. ഇതിൽ നി�ം �തിവർഷം
ഏകേദശം 14 ല�ം �ണി�് ൈവദ�തി
ഉത്�ാദനമാണ് ല��മി�ി രി��ത്. പാല�ാട്
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ജി�യിെല െന�ാറയി�� െക.എസ് .ഇ.ബി. �െട
അധീനതയി�� �മിയിൽ 1.5 െമഗാവാ�്
�ാപിതേശഷി�� സൗേരാർ� �ാ�്
നിർ�ാണ�ിനാ�� വർ�് ഓർഡർ 04.05.2021
ൽ നൽകിയി��്. ഇത് �കാരം 6
മാസ�ി��ിൽ പ�തി �ർ�ിയാ�ാനാണ്

ല��മി�ി��ത്. ഇതിൽ നി�ം �തിവർഷം
ഏകേദശം 18 ല�ം �ണി�് ൈവദ�തി
ഉത്�ാദി�ി�ാനാ�െമ�് �തീ�ി��. PM-
KUSUM പ�തി�െട ഭാഗമായി ആെക 40
െമഗാവാ�് സൗേരാർ� �ാ�ക�െട
നിർ�ാണ�ിനായി എം.എൻ.ആർ.ഇ.ൽ നി�ം
അ�മതി ലഭി�ി��്. കർഷക�െട തരി� �മിയിൽ
സൗേരാർ� �ാ�കൾ നിർ�ി�  ്ൈവദ�തി
ഉത്�ാദി�ി�ക എ�താണ് ഈ പ�തി�െട
ല��ം. ഇതിനായി കർഷകരിൽ നി�ം
രജിേ�ഷൻ സ�ീകരി�ക�ം അ�േയാജ�മായ
തരി�നി ല�ൾ കെ��ാ�� �മ�ൾ
നട�െകാ�ിരി�ക�ം െച��. ഇത് �ടാെത
PM-KUSUM പ�തി�െട ഭാഗമായി ഫീഡർ
തല�ി�� സൗേരാർ�വത്�ര ണ�ിനായി

എം.എൻ.ആർ.ഇ.- ൽ നി�ം അ�മതി
ലഭ�മായി��്. 2000 �ിഡ്  ബ�ിത പ�ക�െട
സൗേരാർ�വത്�രണമാണ് ഇതിൽ
ല��മി�ി��ത്. കാർഷിക ആവശ��ിനാ��

പ�കൾ ��തലായി ഉപേയാഗി�ി��
ഫീഡ�ക�െട പരിധിയിൽ സൗേരാർ� �ാ�്
�ാപി�  ്�ഷിയാവശ��ിനാ�� ൈവദ�തി
ഉത്�ാദി �ി�ക എ�താണ് ഈ പ�തി�െട
ല��ം. 30 ശതമാനം സ�ിഡിയാണ് ഈ
പ�തി�ായി എം.എൻ.ആർ.ഇ. വകയി�
�ിയി��ത്. ഇതിെ� �വർ�ന�ൾ

�േരാഗമി��. സൗേരാർ� രംഗ�് നിേ�പം
േ�ാ�ാഹി�ി�� പ�തിയാണ് സൗര സ�ിഡി
പ�തി. ഇതിൽ ഗാർഹീക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ാണ്

പെ���ാനാ�ക. ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി 1
�തൽ 3kW വെര േശഷി�� നിലയ�ൾ�് 40%
സ�ിഡി�ം 3 �തൽ 10 kW വെര േശഷി��
നിലയ�ൾ�് ആദ� 3kW –ന് 40% ഉം �ടർ�്
20% സ�ിഡി എ� രീതിയിലാണ് േക�സ�ിഡി
നൽ��ത്. സ�ിഡി നൽ��തിനാൽ ഗാർഹീക
ഉപേഭാ�ാ�ൾ സൗര നിലയം �ാപി� �തിൽ
താൽപര�ം �കടി�ി�  ്നിേ�പം നട�ി വ��.
ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തിന് 
പാര�േര�തര ഊർ� േ�ാത�കെള�ടി 
പരമാവധി �േയാജനെ����തിന് േവ�ി ��



6 of 6

വിവിധ പ�തികൾ അെനർ�് �േഖന
നട�ിലാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി �ി��്.
സൗേരാർ�െ� ന�െട ൈവദ�തി
ആവശ��ിനായി വിനിേയാഗി��തി��
സംവിധാനമായ േസാളാർ പവർ �ാ�കൾ
വീ�കളി�ം, �ാപന�ളി�ം വ�ാപകമാ� �തിന്
േവ�ി�� വിവിധ പ�തികൾ
നട�ിലാ�ിവ��. കാർഷിക ആവശ��ി നായി
വിനിേയാഗി�വ�� പ�കൾ സൗേരാർ�
ൈവദ�തിയിേല�് മാ��തി�ം, ഇല�ിക്
വാഹന�ൾ�� ചാർജിങ്  േ�ഷ�കളിൽ
ൈവദ�തി ഉത്പാദന�ിന് േസാളാർ �ാ�കൾ
�ാപി��തി�ം ഉ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. കാ�ിൽ നി�ം ൈവദ�തി
ഉത്പാദി�ി�വാൻ കഴി�� അളവിൽ കാ�ിെ�
ലഭ�ത�� ��തൽ �ല�ൾ കെ���തി�
േവ�ി�� പഠന �വർ�ന�ൾ അെനർ�്
�േഖന നട�ിവ��. സം�ാന�്

തിരമാലയിൽ നി�ം ൈവദ�തി  ഉത്പാദി
�ി��തി�� സാധ�തക�ം പരിേശാ ധി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



                                                                                        അനുബന്ധം  - 1

 
നമ്പര പദ്ധതിയുടെടെ േപര് േശേഷി

1
പള്ളിവാസല
എക്സ്റ്റന്ഷന് സ്കീം

60 MW

2 േതാട്ടിയാര HEP 40 MW

3 െപാരിങ്ങലകുത്ത് 24 MW
4 െപരുവണ്ണാമൂഴി 6 MW
5 പഴശ്ശിസാഗര 7.5 MW
6 ഭൂതത്താന്െകെട്ട് 24 MW

7
കൂറ്റ്യാടെി  RMU  (3x2.5MW

to 3x2.75 MW)

7.5MW കൂടെിേച്ചേരല



                 െസക്ഷന് ഓഫീസര
അനുബന്ധം   –     I I

നം. പദ്ധതിയുടെടെ േപര്
സ്ഥാപിത
േശേഷി 

(െമെഗാവാട്ട്)

പൂരത്തീകെരിച്ചേ
തീയതി

I .      റൂഫ് േടൊപ്പ് േസാളാര  േഫ്ലാട്ടിംഗ് േസാളാര  ,    ഗ്രൗ  ണ്ട് മൌണ്ടഡ് േസാളാര

1 െകൊല്ലങ്കേങ്കാടെ് സബ് േസ്റ്റഷന് പരിസരത്ത്
1.00 08.08.2016

2 പടെിഞ്ഞാറത്തറ ഡാമെിനു മുകെളില 0.40 29.08.2016

3
ഇടെയാര സബ് േസ്റ്റഷന് െസക്ഷന് & ഓഫിസ് 
പരിസരത്ത് 1.25 05.09.2016

4 ജനേറഷന് റൂഫ് േടൊപ്പ് പദ്ധതി 17 എണ്ണം 0.7 07/2017

5 പാലക്കാടെ് 5 ആദിവാസി േകൊളനി (ഡി.ഡി.ജി) 0.047 30.11.2016

6 പാലക്കാടെ് 2 ആദിവാസി േകൊളനികെള (ഡി.ഡി.ജി) 0.018 30.11.2016

7 ബാരാേപാള കെനാല േടൊപ്പ് ഗ്രിഡ് കെണക്ട് കെനാല േടൊപ്പ് 3.00 17.11.2016

8 െകെ.എസ്.ഇ.ബി  ട്രാന്സ്മിഷന് വിഭാഗത്തിെല 
അനുേയാജയമൊയ െകെട്ടിടെങ്ങളുടെടെ മുകെളില (27 നം) 0.910 02/2018

9 െകെ.എസ്.ഇ.ബി ഡിസ്ട്രിബയൂഷന്  വിഭാഗത്തിെല 
അനുേയാജയമൊയ െകെട്ടിടെങ്ങളുടെടെ മുകെളില  (12 നം) 0.46 21.12.2017

10 തിരുവനന്തപുരം ൈവദയുതി ഭവനത്തിന്െറ മുകെളില 0.03 17.05.2017

11 ബാണാസുരസാഗര റിസരെവായര/ കെക്കയം ഗ്രിഡ് 
കെണക്ട് േഫ്ലാട്ടിംഗ് 0.5 04.12.2017

12 െകെ.എസ്.ഇ.ബി പ്രസരണ-വിതരണ വിഭാഗങ്ങളിെല 
അനുേയാജയമൊയ െകെട്ടിടെങ്ങളുടെടെ മുകെളില (24 എണ്ണം) 0.495 31.05.2019

13 ഗവണ്മെമെന്റ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്സ് സൗത്ത് (4 നം.) 0.0575 09/2019

14 മെേഞ്ചേശേവരം കൊസരേഗാഡ് 0.50 30.05.2017

15 കുറ്റ്ിപ്പുറം 0.50 28.11.2017

16 േപഴയ്ക്കാപ്പള്ളി-മൂവാറ്റുപുഴ, എറണാകുളം 1.25 15.01.2018

17 േപാത്തന്േകൊടെ് സബ് േസ്റ്റഷന്  പരിസരത്ത് 2.00 02.02.2018

18 പീരുേമെടെ്, ഇടുക്കി 0.50 23.04.2018



19 തലക്കുളത്തൂര, േകൊഴിേക്കാടെ് 0.65 22.04.2017

20 ബാരാേപാള കെനാല ബാങ്ക് ഗ്രിഡ് കെണക്ട് കെനാല ബാങ്ക് 1.00 07.11.2016

21 െപാന്നാനി, മെലപ്പുറം 0.5 16.01.2019

22 െകൊട്ടിയം, െകൊല്ലങ്കം 0.6 24.01.2020

23 കെഞ്ചേിേക്കാടെ് (െഗ്രൗണ്ട് െമൌണ്ടഡ്) 1.00 20.08.2015

24
ചാലയൂര ആദിവാസി േകൊളനിയിെല വീടുകെളുടെടെ 
േമെലക്കൂരയില 0.096 31.08.2015

25 െപാരിങ്ങലകുത്ത് പവരെഹൗസിെന്റ േമെലക്കൂരയില 0.050 10.09.2015

26
േഫ്ലാട്ടിംഗ് േസാളാര -  ബാണാസുരസാഗര 
റിസരേവായറില 0.010 21.01.2016

27

ബാണാസുരസാഗര റിസരേവായറില പരിസരത്തുള്ള
േസാളാര ട്രീ, േസാളാര ഫൗണ്ടന്, േസാളാര ഫ്ലവര, 
േസാളാര കെയാനപ്പി

0.003372 21.01.2016

ആെകെ 17.526872

II കെണ്മസയൂേമെഴ്സ് (റൂഫ് േടൊപ്പ് ഇന്സ്റ്റേലഷന്) 169.763 as on
30.09.2021

III സിയാല 39.44 24.03.2018

IV അനരട്ട്, കുഴലമെന്ദം 2 12.2017

V KMRL 5.395 17.11.2016

VI HINDALCO 3 12.2016

VII അമ്പലത്തറ േസാളാര പാരക്ക് 50 10.12.2019

VIII ൈപേവളിൈകെ 50

ആെകെ ( I to VI I I ) 337.124


