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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 191 17-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

പാര�േര�തര ഊർ� ഉ�ാദനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ,
�ീ പി എസ്  �പാൽ, 

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ , 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

null
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ഊർ� ഉ�ാദനം

വർ�ി�ി��തിന് പാര�േര�തര ഊർ�

േ�ാത�കെള പരമാവധി

�േയാജനെ����തിന് േവ�ി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ഊർേ�ാൽ�ാദനം

വർ�ി�ി��തിന് പാര�േര�തര ഊർ�

േ�ാത�കെള പരമാവധി �േയാജന െ����

നിരവധി നടപടികളിൽ ഒ�ാണ് 'സൗര'. 'സൗര'
പ�തി ര�ഘ��ളിലായാണ് നട�ാ��ത്.
ഇതിൽ 'സൗര േഫസ്  I' േ�ാ�ാം എ�ാ�രം

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം പ�ാളി കളാകാ��

പ�തിയാണ്. നിലവിൽ ഈ പ�തിയിൽ �തിയ

രജിേ�ഷൻ ഇ�. ��ത പ�തി 2022 മാർ�്

മാസേ�ാെട �ർ�ിയാ�ാൻ ല��മി��.
'സൗര' േഫസ്  II' സ�ിഡി പ�തിയാണ്.
ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ാണ് ഈ േ�ാ�ാമിൽ

പെ���ാനാ�ക. ��ത പ�തി 2022
�േണാ��ടി �ർ�ിയാ�ാൻ ല��മി��.
സം�ാനെ� വിവിധ ഹരിത ൈവദ�തി

പ�തികളിൽ നി�ം 372.124 െമഗാവാ�്

ൈവദ�തിയാണ് ഉത്പാദി�ി��ത്. ഇതിെ�

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.
േബാർഡിെ� സ��ം �ല�് 13.25 MW
േശഷി�ളള �ൗ�് മൗ�ഡ്  േസാളാർ �ാ�് വഴി

�തിവർഷം ശരാശരി 9.77 MU ഇേ�ാൾ

ലഭി���്. േബാർഡിെ� െക�ിട��െട

േമൽ�രയിൽ �ാപി� േസാളാർ നിലയ�ിെ�

േശഷി 3.252 MW ആണ്. അവിെട നി�ം

�തിവർഷം ശരാശരി 7.9 MU ൈവദ�തി ഇേ�ാൾ

ലഭി���്. േബാർഡിെ� അധീനതയി�ളള

േ�ാ�ിംഗ് േസാളാർ റിസർേവായ�കൾ (0.51
MW), ഡാം േടാ�് (0.45 MW), കനാൽ േടാ�് (3
MW), കനാൽ ബാ�് (1 MW) നിലയ�ളിൽ

നി�മായി �തിവർഷം ശരാശരി 1.667 MU
ൈവദ�തി ഇേ�ാൾ ലഭി���്. േബാർഡിെ�
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സ��ം �ല�് (BDPP, െന�ാറ, ഏ�മാ�ർ)
എ�ിവിട�ളിലായി 6.5 MW െ� സൗേരാർ�

നിലയ��െട നിർ�ാണം നട� വ��. ഇവ

�ർ�ിയാ�േ�ാൾ 6.5 MW ൈവദ�തി

��ിേ�ർ�ാനാ�ം. NHPC ഉം, WKNCEPPL ഉം

േചർ�് െവ�് ക�ടയിൽ 50 MW െ� േ�ാ�ിംഗ്

േസാളാർ �ാ�് �ാപി�ാ�ളള നടപടികൾ

നട� വ��. േബാർഡിെ� നിയ�ണ�ി�ളള

ഡാ�കളി�ം (8 എ�ം) േകരള വാ�ർ

അേതാറി�ി�െട ഉടമ�തയി�ളള ര�്

റിസർേവായ�കളി�ം േസാളാർ നിലയ�ൾ

�ാപി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
േകരള�ിൽ 100 MW �ിഡ്  ബ�ിത വിൻഡ്

പവർ പ�തികൾ �ാപി��തി�ളള നടപടികൾ

�േരാഗമി��. േക� പ�തിയായ PM KUSUM
ൽ ഉൾെ���ി 51 MW േസാളാർ

�ാപി�ാ�ളള MNRE �െട അ�മതി

േബാർഡിന് ലഭി�ി��്. ഇതിൽ 40 MW
കർഷകർ�് േസാളാർ �ാപി�  ്ആ��ല�ം

ലഭി��തി�ം, 11 MW ഫീഡർ

േസാളൈറേസഷ�മാണ്. ഇതിെ� നടപടി

ആരംഭി�ി��്. ബാ�റി എനർജി േ�ാേറജ്  സി�ം

(BESS) 10MW/50MWh �ാപി�ാ�ളള

നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്. സം�ാന�്

ഊർ� ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തിന്

പാര�േര�തര ഊർ� േ�ാത�കെള പരമാവധി

�േയാജന െ����തിന് േവ�ി അെനർ�് �േഖന

താെഴ�റ�� പ�തികൾ ആ��ണം െച�്

നട�ിലാ�ിവ��. 1. സൗേരാർ�െ� ന�െട

ൈവദ�തി ആവശ��ിനായി വിനിേയാഗി��

തി�� സംവിധാനമായ േസാളാർ പവർ �ാ�കൾ

വീ�കളി�ം, �ാപന�ളി�ം വ�ാപകമാ��തിന്

േവ�ി�� വിവിധ പ�തികൾ അെനർ�് �േഖന

നട�ിലാ�ിവ��. േക� നവ-�ന�പേയാഗ

ഊർ� മ�ാലയം (എം.എൻ.ആർ.ഇ.)
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. �േഖന നട�ിലാ��

ഗാർഹിക �ര�റ സൗേരാർ� സ�ിഡി

പ�തിയിൽ 25 െമഗാവാ�് േശഷി അെനർ�് �േഖന

�ാപി�� �വർ�നം നട�വ��. 2.
കാർഷിക ആവശ��ിനായി വിനിേയാഗി� വ��

പ�കൾ സൗേരാർ� ൈവദ�തിയിേല�്

മാ���ി�� �ധാനമ�ി-��ം പ�തി

സം�ാന�് വ�ാപകമാ��തി�ളള �വർ�നം

ആരംഭി�ി��്. 3. റിന�വബിൾ എനർജി േസവന

ദാതാ�ൾ �േഖന സ�കാര� പ�ാളി��ിൽ

േസാളാർ പവർ �ാ�കൾ �ാപി�ക�ം, ഒ�
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നി�ിത നിര�ിൽ �ാപന�ൾ�് ൈവദ�തി

ലഭ�മാ�ക�ം െച�� െറേ�ാ (RESCO)
േമാഡൽ സം�ാന�് അെനർ�് �േഖന

വ�ാപമാ��തി�ളള �വർ�നം ആരംഭി�ി��്.
4. ഇല�ിക് കാ�ക�െട ഉപേയാഗം വർ�ി�

വ��തിനാൽ ഇവ�ാവശ�മായ ചാർ�ിംഗ്

േ�ഷ�കൾ വ�ാപകമാ� �താണ്. ഇത്

സം�ാനെ� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം

വർ�ി�ി��താണ്. ആയതിനാൽ ചാർ�ിംഗ്

േ�ഷ�കളിൽ ൈവദ�തി ഉത്പാദന�ിന്

േസാളാർ �ാ�കൾ �ാപി��തിന്

അ�േയാജ�മായ �ല ലഭ�ത�� േ�ഷ�കളിൽ

ഇതിനായി സ�ിഡി പ�തി അെനർ�് �േഖന

നട�ിലാ��താണ്. 5. 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��. അ�േയാജ�മായി

കെ��� �ല�ളിൽ സ�കാര�

പ�ാളി�േ�ാെട കാ�ാടി പാട�ൾ

�ാപി��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി��താണ്. ഈ സർ�ാർ

അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം സം�ാന�് 
ഊർേ�ാ�ാദനം വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി

പാര�േര�തര ഊർ� േ�ാത�ായ െച�കിട ജല

ൈവദ�ത പ�തികൾ വികസി�ി��തിന്

എനർജി മാേനെ��് െസ�ർ നടപടികൾ

ആരംഭി�ി��്. ഇതിേല�ായി �തിയ ജലൈവദ�ത

പ�തികൾ�് ഇം�ിെമേ�ഷൻ കരാ�കൾ

വ�ക�ം, ൈഹേ�ാ ൈകന�ിക് സാേ�തിക വിദ�

പരീ�ി�ാ�ം നടപടി എ��ി��്. �ടാെത

സ�കാര� സംരംഭക �ാതിനിധ�ം േ�ാ�ാഹി�ി�്

െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തികൾ�� െട�ർ

നടപടികൾ ആരംഭി�കയാണ്.

(ബി)

േകരളം ല��മി�� സൗേരാർ� �ാപിതേശഷി

േന��തിെ� ഭാഗമായി ��ി�െ���

െതാഴിലവസര�ൾ കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സൗേരാർ� �ാപിത േശഷി േന��തിെ�

ഭാഗമായി െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. �േഖന ഉേ�ശം

39,60,000 ���ി ദിന�ൾ (11000
െതാഴിലവസര�ൾ) ��ി�െ��ം. േകരളം

ല��മി�� 3,000 െമഗാവാ�് സൗേരാർ�

�ാപിതേശഷി േന��തിെ� ഭാഗമായി അെനർ�്

�േഖന ഏകേദശം 40 ല�ം െതാഴിൽ ദിന�ൾ

��ി�െ���താണ്.

(സി) ജലസംഭരണികളിൽ ��തൽ േ�ാ�ിംഗ് േസാളാർ

നിലയ�ൾ �ാപി�ാ�� പ�തികൾ

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജലസംഭരണികളിൽ ��തൽ േ�ാ�ിംഗ് േസാളാർ

നിലയ�ൾ �ാപി�ാ�� പ�തികൾ

പരിഗണനയി��്. േബാർഡിെ� നിയ�ണ
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�ി�ളള ഡാ�കളി�ം (8 എ�ം) േകരള വാ�ർ

അേതാറി�ി�െട ഉടമ�തയി�ളള ര�്

റിസർേവായ�കളി�ം േസാളാർ നിലയ�ൾ

�ാപി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
ഇതിനാ�� �ല പരിേശാധനകൾ

നട�വ��.

(ഡി)

െക.എസ് .ഇ.ബി.�െട സൗര �ര�റ സൗേരാർ�

പ�തിയിൽ രജി�ർ െച� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

���ിക�െട �േരാഗതി ഓൺൈലനായി �ാ�്

െച�ാൻ സൗകര�െമാ��� േ�ാജ�്

മാേനജ്  െമ�് േപാർ�ൽ നിലവിൽ വ�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) െക.എസ് .ഇ.ബി-�െട സൗര �ര�റ സൗേരാർ�

പ�തിയിൽ രജി�ർ െച� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

���ി �േരാഗതി ഓൺൈലനായി �ാ�്

െച�ാൻ േ�ാജ�് മാേനെ��് േപാർ�ൽ

നിലവി��്. ഈ ഏകജാലക േപാർ�ൽ വഴി

െഡവല�ർ, കൺസ�മർ �ട�ിയവർ�്

ദിവേസന�� �ഫ് േടാ�് േസാളാറിെ� �േരാഗതി

അവേലാകനം െച�ാ��താണ്.
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. �േഖന നട�ിലാ��

ഗാർഹിക �ര�റ സൗേരാർ� സ�ിഡി

പ�തിയിൽ 25 െമഗാവാ�് േശഷി അെനർ�് �േഖന

�ാപി�� �വർ�നം നട�വ��. ഈ
പ�തി നട�ാ��തിന് ‘സൗരേതജ�്’ എ�

േപരിൽ �േത�ക ക�ാ�യിൽ അെനർ�്

നട�ിവ��. ഇതിൽ രജി�ർ െച�

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ���ിക�െട �േരാഗതി

ഓൺൈലനായി �ാ�് െച�ാൻ

സൗകര�െമാ��� ‘ൈബൈമസൺ’ എ�

േപാർ�ൽ അെനർ�് സ�മാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ






