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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5862 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാനെ� ൈവദ�ത നിലയ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

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

(എ)

േകരളസം�ാനെ� െമാ� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം
എ�യാണ്; ഇത് ഏെതാെ� തരം ൈവദ�ത
നിലയ�ളിൽ നി�് എ�െയാെ� വീതമാണ്
ലഭ�മാ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) 2021 ഒേ�ാബർ മാസെ� കണ�കൾ �കാരം
സം�ാനെ� �തിദിന ശരാശരി ഉപേഭാഗം
ഏകേദശം 71.24 ദശല�ം �ണി�് ആണ്. ഓേരാ
േ�ാത�ിൽ നി�ം ലഭി� ൈവദ�തി�െട �തിദിന
ശരാശരി കണ�കൾ താെഴ പറ��.
ജലൈവദ�ത നിലയ�ൾ : 35.03 ദശല�ം
�ണി�് സൗേരാർ� നിലയ�ൾ : 0.5833
ദശല�ം �ണി�് കാ�ാടി�ാട�ൾ : 0.2433
ദശല�ം �ണി�് ദീർഘകാല കരാർ വഴി : 17.243
ദശല�ം �ണി�് േക� വിഹിതം : 29.43 ദശല�ം
�ണി�്

(ബി)
സം�ാന�് �വർ�ി���ം

�വർ�നരഹിത�മായ എ� ൈവദ�ത
നിലയ�ൾ വീതമാ��െത�ം ��ത
നിലയ��െട േപര്, ഇ�നം, ആരംഭി� വർഷം
�ട�ിയ വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് �വർ�ി�� ൈവദ�തി
നിലയ��െട വിശദാംശം അ�ബ�ം 1 ആയി

േചർ�ിരി��. സം�ാന�് �വർ�ി��

സൗേരാർ� നിലയ��െട പ�ിക അ�ബ�ം 2
ആയി േചർ�ിരി��. േമൽ പ�ികയി�ളള
ൈവദ�തി നിലയ�െള�ാം �വർ�ന�മമാണ്.

(സി) ഇവയിൽ �വർ�ി�ാ� നിലയ�ൾ
ഏെതാെ�െയ�ം ഇവ �വർ�നം

നിർ�ലാ�ിയ വർഷം, �വർ�നം

നിർ�ലാ�ാ��ായ കാരണം എ�ീ
വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �വർ�നരഹിതമായ ൈവദ�തി നിലയ��െട
വിശദാംശം താെഴ�റ��. പ�തി - ബി.ഡി.പി.പി
ആരംഭി� വർഷം - 1997-98 ഇ�നം - LSHS
നിർ�ലാ�ിയ വർഷം - 2020 �വർ�നം

നിർ�ലാ�ാ��ായ കാരണം:- ഉത്പാദന
ചിലവിൽ വ� വർ�നവ്, �റ� െചലവിൽ
�റെമ നി�� ലഭ�ത. Independent Power
Producers (IPPs), Captive Power Plants (CPPs),
co-generation plant എ�ിവ�െട േപര്, ഇ�നം,
ക�ീഷനിംഗ് തീയതി എ�ിവ സംബ�ി�്

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം - III ആയി

േചർ��. ഇതിൽ co-generation plant ആയ

MPS Steel castings pvt. Ltd.
�വർ�നരഹിതമായി�് ഏകേദശം 4 �തൽ 5
വർഷമായി. ഇത് ഒ� ൈ�വ�്
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ക�നിയായതിനാൽ �വർ�നം നിർ�ലാ

�ാ��ായ കാരണം വ��മ�. സം�ാനെ�

എ�ാ സൗേരാർ� നിലയ��ം
�വർ�ന�മമാണ്. 2018 – െല െവ�െ�ാ�ം
�ലം മാ�ളം �ാമപ�ായ�് സംരംഭകരായി��
പാ�കയം പ�തിയിെല െമഷീ�കൾ തകരാറിൽ
ആ�ക�ം അത് കാരണം
ൈവദ�േതാർേ�ാത്പാദനം നിർ�ിവ�ക�ം

െച�. നിലവിൽ ഈ പ�തി �വർ� ന�മമ�.

(ഡി)
സം�ാന�് ൈവദ�തി വിതരണ�ിനായി

നിലവിൽ �വർ�ന�മമായ നിലയ�ളിൽ
നി�ം സം�ാനെ� െമാ� ൈവദ�തി
ഉപേഭാഗ�ിെ� എ� ശതമാനം വീതം
ൈവദ�തിയാണ് ലഭി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;
സം�ാനെ� െമാ� ൈവദ�തി
ഉപേഭാഗ�ിെ� എ� ശതമാനം വീതം
ലഭ�മാ��തി�� േശഷിയാണ് �വർ�നം

നിർ�ലാ�ിയ നിലയ�ൾ�ളളത്;
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) 2021 ഒേ�ാബർ മാസെ� കണ��സരി�്
സം�ാനെ� �വർ�ന�മമായ

നിലയ�ളിൽ നി�ം (െക.എസ് .ഇ.ബി.�േടത്
ഉൾെ�െട) ഏകേദശം 1115.66 ദശല�ം �ണി�്
ൈവദ�തി ലഭ�മായി��്. ഇത് സം�ാന�ിെ�

െമാ�ം ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ�ിെ� 50-51%
ആണ്. ഒേ�ാബർ മാസെ� കണ�കൾ
എ��കയാെണ�ിൽ �വർ�നം നിർ�ലാ�ിയ

co-generation പ�തിയായ MPS Steel castings
pvt. Ltd. ൽ നി�ം ലഭ�മാേക�ിയി�� ൈവദ�തി
സം�ാനെ� െമാ�ം ഉപേഭാഗ�ിെ� 0.34%
ആണ്.

(ഇ)

നിലവിൽ �വർ�ന�മമ�ാ� ൈവദ�ത
നിലയ�ൾ �വർ�ന�മമാ��തിനായി

എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

(ഇ) ബി.ഡി.പി.പി.-യിൽ ഇ�നം മാ�ി
�വർ�ന�മമാ��തിനായി താരിഫ്
അടി�ാന�ി�� ബിഡിംഗ് നട�ിലാ�ാ��
സാധ�താപഠനം നട�ാൻ േബാർഡ്  ഉ�രവ്

നൽകിയി��്. 2018 – െല െവ�െ�ാ�ം �ലം
മാ�ളം �ാമപ�ായ�് സംരംഭകരായി��
പാ�കയം പ�തിയിെല െമഷീ�കൾ തകരാറിൽ
ആ�ക�ം അത് കാരണം
ൈവദ�േതാർേ�ാത്പാദനം നിർ�ിവ�ക�ം

െച�. നിലവിൽ ഈ പ�തി �വർ�ന�മമ�.
മാ�ളം �ാമപ�ായ�ം ഇ.എം.സി- �മായി
േചർ�് ��ത പ�തി�െട
�ന��ാരണ�ി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�്
വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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സെംസ്ഥാനത്ത് പ്രവരത്തിക്കുന്ന ൈവദ്യുതി നിലയങ്ങള
ക്രമ

നമ്പര
പദ്ധതി ആരംഭിച്ച 

വരഷം
ഇന്ധനം

1 ഇടമലയാര 1987 ജലം
2 ഇടുക്കി 1976-86 ജലം
3 കക്കാട് 1999 ജലം
4 കല്ലട 1994 ജലം
5 കഞ്ചിോട്ക്കാട് വിന്ഡ് ഫാം 1995 കാറ്റ്
6 കുറ്റിയാടി + െക.ഇ.എസെ്  + 

െക.എ.ഇ.എസെ്
1972, 2001, 2010 ജലം

7 കുറ്റിയാടി െടയ്ല് ോട്റേസെ് 2009 ജലം
8 കക്കയം എസെ്.എച്ച്.ഇ.പി 2018 ജലം
9 ോട്ലാവര മീന്മുട്ടി 2006 ജലം
10 ോട്ലാവര െപരിയാര 1997 ജലം
11 മാട്ടുപ്പെപ്പെട്ടി 1998 ജലം
12 മലമ്പുഴ 2001 ജലം
13 മലങ്കര 2005 ജലം
14 ോട്നരിയമംഗലം  + എന്.ഇ.എസെ് 1961-63, 2008 ജലം
15 പള്ളിവാസെല് 1940-51 ജലം
16 പന്നിയാര 1963-64 ജലം
17 ോട്പപ്പൊറേ 1996 ജലം
18 െപാരിങ്ങല്കുത്ത് & പി.എല്.ബി.ഇ + 

െപാരിങ്ങല് ൈമോട്ക്രാ HEP
1957-60,

1999,
2016

ജലം

19 ശബരിഗിരി 1966-67 ജലം
20 െചെങ്കുളം 1954-55 ജലം
21 െവള്ളത്തൂവല് എസെ്.എച്ച്.ഇ.പി 2016 ജലം
22 ോട്ഷാളയാര 1966-68 ജലം
23 െചെമ്പുകടവ് I 2004 ജലം
24 െചെമ്പുകടവ് II 2004 ജലം
25 ഉറുമി  I 2004 ജലം
26 ഉറുമി  II 2004 ജലം
27 പൂഴിോട്ത്താട് 2020 ജലം
28 റോന്നി – െപരിനാട് 2012 ജലം
29 പീച്ചി 2013 ജലം
30 വിലങ്ങാട് 2014 ജലം
31 ചെിമ്മണി 2015 ജലം
32 ആഢ്യന്പാറേ 2015 ജലം
33 ബാരാോട്പാള 2016 ജലം
34 െപരുന്തോട്ന്തേനരുന്തവി 2017 ജലം
35 െക.ഡി.പി.പി 1999 LSHS
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നം. പദ്ധതിയുടെട ോട്പര്
സ്ഥാപിത
ോട്ശഷി 

(െമഗാവാട്ട്)

പൂരത്തീകരിച്ച
തീയതി

I .      റൂഫ് ോട്ടാപ്പെ് ോട്സൊളാര  ോട്ഫ്ലാട്ടിംഗ് ോട്സൊളാര  ,    ഗ്രൗ  ണ്ട് മൗണ്ടഡ് ോട്സൊളാര

1 െകാല്ലോട്ങ്കാട് സെബ് ോട്സ്റ്റേഷന് പരിസെരത്ത്
1.00 08.08.2016

2 പടിഞ്ഞാറേത്തറേ ഡാമിനു മുകളില് 0.40 29.08.2016

3
ഇടയാര സെബ് ോട്സ്റ്റേഷന് െസെക്ഷന് & ഓഫിസെ് 
പരിസെരത്ത് 1.25 05.09.2016

4 ജനോട്റേഷന് റൂഫ് ോട്ടാപ്പെ് പദ്ധതി 17 എണ്ണം 0.7 07/2017

5 പാലക്കാട് 5 ആദ്ിവാസെി ോട്കാളനി (ഡി.ഡി.ജി) 0.047 30.11.2016

6 പാലക്കാട് 2 ആദ്ിവാസെി ോട്കാളനികള (ഡി.ഡി.ജി) 0.018 30.11.2016

7 ബാരാോട്പാള കനാല് ോട്ടാപ്പെ് ഗ്രിഡ് കണക്ട് കനാല് ോട്ടാപ്പെ് 3.00 17.11.2016

8 െക.എസെ്.ഇ.ബി  ട്രാന്സ്മിഷന് വിഭാഗത്തിെല 
അനുോട്യാജയമായ െകട്ടിടങ്ങളുടെട മുകളില് (27 നം) 0.910 02/2018

9 െക.എസെ്.ഇ.ബി ഡിസ്ട്രിബയൂഷന്  വിഭാഗത്തിെല 
അനുോട്യാജയമായ െകട്ടിടങ്ങളുടെട മുകളില്  (12 നം) 0.46 21.12.2017

10 തിരുന്തവനന്തേപുരം ൈവദ്യുതി ഭവനത്തിന്െറേ മുകളില് 0.03 17.05.2017

11 ബാണാസുരസൊഗര റേിസെരെവായര/ കക്കയം ഗ്രിഡ് 
കണക്ട് ോട്ഫ്ലാട്ടിംഗ് 0.5 04.12.2017

12 െക.എസെ്.ഇ.ബി പ്രസെരണ-വിതരണ വിഭാഗങ്ങളിെല 
അനുോട്യാജയമായ െകട്ടിടങ്ങളുടെട മുകളില് (24 എണ്ണം) 0.495 31.05.2019

13 ഗവണ്മെമന്റ് ഇന്സ്റ്റേിറ്റയൂഷന്സെ് സൌത്ത് (4 നം.) 0.0575 09/2019

14 മോട്ഞ്ചശവരം കാസെരോട്ഗാഡ് 0.50 30.05.2017

15 കുറ്റിപ്പുറേം 0.50 28.11.2017

16 ോട്പഴയ്ക്കാപ്പെള്ളി-മൂവാറ്റുപുഴ, എറേണാകുളം 1.25 15.01.2018

17 ോട്പാത്തന്ോട്കാട് സെബ് ോട്സ്റ്റേഷന്  പരിസെരത്ത് 2.00 02.02.2018

18 പീരുന്തോട്മട്, ഇടുക്കി 0.50 23.04.2018



19 തലക്കുളത്തൂര, ോട്കാഴിോട്ക്കാട് 0.65 22.04.2017

20 ബാരാോട്പാള കനാല് ബാങ്ക് ഗ്രിഡ് കണക്ട് കനാല് ബാങ്ക് 1.00 07.11.2016

21 െപാന്നാനി, മലപ്പുറേം 0.5 16.01.2019

22 െകാട്ടിയം, െകാല്ലം 0.6 24.01.2020

23 കഞ്ചിോട്ക്കാട് (െഗ്രൗണ്ട് െമൗണ്ടഡ്) 1.00 20.08.2015

24
ചൊലയൂര ആദ്ിവാസെി ോട്കാളനിയിെല വീടുകളുടെട 
ോട്മല്ക്കൂരയില് 0.096 31.08.2015

25 െപാരിങ്ങല്കുത്ത് പവരെഹൗസെിെന്റ ോട്മല്ക്കൂരയില് 0.050 10.09.2015

26
ോട്ഫ്ലാട്ടിംഗ് ോട്സൊളാര -  ബാണാസുരസൊഗര 
റേിസെരോട്വായറേില് 0.010 21.01.2016

27

ബാണാസുരസൊഗര റേിസെരോട്വായറേില് പരിസെരത്തുള്ള
ോട്സൊളാര ട്രീ, ോട്സൊളാര ഫൗണ്ടന്, ോട്സൊളാര ഫ്ലവര, 
ോട്സൊളാര കയാനപ്പെി

0.003372 21.01.2016

ആെക 17.526872

II കണ്മസെയൂോട്മഴ്സ് (റൂഫ് ോട്ടാപ്പെ് ഇന്സ്റ്റേോട്ലഷന്) 169.763 as on
30.09.2021

III സെിയാല് 39.44 24.03.2018

IV അനരട്ട്, കുഴല്മന്ദം 2 12.2017

V KMRL 5.395 17.11.2016

VI HINDALCO 3 12.2016

VII അമ്പലത്തറേ ോട്സൊളാര പാരക്ക് 50 10.12.2019

VIII ൈപോട്വളിൈക 50

ആെക ( I to VI I I ) 337.124
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