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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 198 17-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

ഹരിേതാർ� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�,
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്, 
�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ, 
�ീ വി െക �ശാ�് 

null
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) െെവദ�ത വാഹന േ�ാ�ാഹന നയ�ിന്

ലഭി�� മിക� �തികരണ�ൾ �ടി
കണ�ിെല��് സം�ാന�് തട�മി�ാെത
ആവശ�ാ�സരണം െെവദ�തി ലഭ�മാ��തിന്
ആവി�രി�ി�� പ�തികെള�റി�്
അറിയി�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് തട�മി�ാെത ആവശ�ാ� സരണം
ൈവദ�തി ലഭ�മാ��ത് ല��മി�്
�സരണേമഖലയിൽ നട�ാ�� '�ാൻ��ിഡ് '
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 400 െക. വി. �െട ��
സബ് േ�ഷ�ക�ം 220 െക. വി. �െട 22
സബ് േ�ഷ�ക�ം 4390 സർക��് കി. മീ.
EHTൈല�ക�മാണ് നിർ�ി�ാൻ
ഉേ�ശി�ി��ത്. ഇതിൽ 178 സർക��് കി. മീ. 400
െക. വി. ൈല�ം 465 സർക��് കി. മീ. 220 െക. വി.
ൈല�ം 548 സർക��് കി. മീ. 110 ൈല�ം
നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി. 2022-2026
കാലയളവിൽ ഒ� 400kV സബ് േ�ഷേ��ം
പതിെനാ�് 220 kV സബ് േ�ഷ�ക�െട�ം ഒ�
110kV സബ്േ�ഷെ��ം നിർ�ാണം �ർ�ി

യാ��താണ്. �ടാെത 248 സർക��് കി. മീ. 400
െക. വി. ൈല�ം 1000 സർക��് കി. മീ. 220 െക വി
ൈല�ം 750 സർക��് കി. മീ. 110 െക. വി. ൈല�ം
നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ാൻ ഉേ�ശി�ി��്. ഇവ
�ടാെത 2022-2023 സാ��ിക വർഷെ�
തന� പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി വ�ത��
േവാൾേ��കളിൽ 25 സബ് േ�ഷ�ക�ം 435
സർക��് കിേലാമീ�ർ EHT ൈല�ക�ം
നിർ�ി��തിന് ല��മി�ി��്. കഴി�
ഗവെ��ിെ� കാല�് ആേഗാള നിലവാര�ിൽ

തട�രഹിതമായി, �ണേമ�േയറിയ ൈവദ�തി
അപകടരഹിതമായി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് എ�ി�്

ൈവദ�തി വിതരണ രംഗം കാര��മമാ��തി�
നട�ിലാ�� 'ദ�തി ' പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

എ� .്ടി. ൈലൻ/ �ഗർഭ േകബിൾ നിർ�ാണം,
എൽ. ടി. ൈലൻ നിർ�ാണം, �ാൻസ്  േഫാർമർ
�ാപി�ൽ/േശഷി വർ�ി�ി�ൽ, ൈലനിെ�
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�ാപിത േശഷി ��� ���ികൾ, എ� .്ടി.
ൈല�ം എൽ.ടി. ൈല�ം റീ ക��റിംഗ് നട��
���ികൾ, ൈല�ക�െട�ം �ാൻേ�ാർമ�
ക�െട�ം മ� �തി�ാ പന��െട�ം
standardization ���ികൾ, വിതരണ ന�ം
�റ�� ���ികൾ �ട�ിയവ നട�ിലാ�ി
വ��. ൈവദ�തി തട�ം പരമാവധി
�റ�വാനായി തി�വന��രം, െകാ�ി,
േകാഴിേ�ാട്  നഗര�ളിൽ നിരീ�ണ നിയ�ണ
സംവിധാനമായ �ാഡ നട�ിലാ�ിയി��്.
കൺേ�ാൾ െസ��കളിൽ നി�ം 11 െക.വി.
വിതരണ �ംഖല�െട ത�മയ നിരീ�ണ�ി�ം,
തകരാ�കൾ കെ�� �തി�ം, അടിയ�ിരമായി
സൈ�  �നഃ�ാപി��തി�ം SCADA പ�തി
ഉപകരി�ം. ക�ി െപാ�ിവീ��� �ലേമാ
ഇൻ�േല�ർ തകരാറിലാ���െകാേ�ാ എ� .്�ി.
ൈല� കളിൽ ൈവദ�തി തട�ം ഉ�ാ�ക
യാെണ�ിൽ തകരാ��ായ �ലം ഉടനടി
അറി��തിനായി ക��ണിേ��ിംഗ് േഫാൾ�്
പാസ്  ഡി��ർ (CFPD) എ� ഉപകരണം KSEBL
ജീവന�ാർ സ��മായി വികസി�ി� ,് നിർ�ി� ,്
�ാപി� വ��. �ടാെത 2022-23 �തൽ 2024-
25 സാ��ിക വർഷം വെര നട�ിലാ�ാനായി,
വിതരണ �ംഖല ശ�ിെ����തിനായി േക�
സർ�ാർ �ഖാപി� Revamped Distribution
Sector Scheme (RDSS)- െ� ഭാഗമായി DPR
ത�ാറാ�ിയി��്. ൈവദ�തി�െട �ണനിലവാരം
െമ�െ����തി�ം ൈവദ�തി തട�ം
ഒഴിവാ��തി�ം ��തൽ �ല�ളിൽ �ഗർഭ
േകബി�കൾ, എ, ബി, സി ക��ർ, കവചിത
ചാലക�ൾ എ�ിവ �ാപി�� ���ികൾ

RDSS, ദ�തി 2.0 എ�ീ പ�തികളിൽ
ഉൾെ���ിയി��്. ൈവദ�തി തട�ം പരമാവധി
�റ�ക എ� ല��ം �ൻനിർ�ി RDSS
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ��തൽ �േദശ�ളിൽ
�ാഡ, റിംഗ് െമയിൻ �ണി�കൾ �ട�ിയവ
വ�ാപി�ി�വാൻ KSEBL 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��. 1.
േബാർഡിെ� സ��ം �ല�് 13.25 MW
േശഷി�ളള �ൗ�് മൗ�ഡ്  േസാളാർ �ാ�് വഴി
�തിവർഷം ശരാശരി 9.77 MU ഇേ�ാൾ
ലഭി���്. 2. േബാർഡിെ� െക�ിട��െട
േമൽ�രയിൽ �ാപി� േസാളാർ നിലയ�ിെ�
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േശഷി 3.252 MW ആണ്. അവിെട നി�ം
�തിവർഷം ശരാശരി 7.9 MU ൈവദ�തി ഇേ�ാൾ
ലഭി���്. 3. േബാർഡിെ� അധീനതയി�ളള
േ�ാ�ിംഗ് േസാളാർ റിസർേവായ�കൾ (0.51
MW), ഡാം േടാ�് (0.45 MW), കനാൽ േടാ�് (3
MW), കനാൽ ബാ�് (1 MW) ഈ നിലയ�ളിൽ
നി�മായി �തിവർഷം ശരാശരി 1.667 MU
ൈവദ�തി ഇേ�ാൾ ലഭി���്. 4. േബാർഡിെ�
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�ം. 5. HPC ഉം, WKNCEPPL ഉം
േചർ�് െവ�് ക�ടയിൽ 50 MW െ� േ�ാ�ിംഗ്
േസാളാർ �ാ�് �ാപി�ാ�ളള നടപടികൾ
നട� വ��. 6. േ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��. 7.
േകരള�ിൽ 100 MW �ിഡ്  ബ�ിത വിൻഡ്
പവർ പ�തികൾ �ാപി��തി�ളള നടപടികൾ
�േരാഗമി��. 8. േ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�ി��്. 9. ബാ�റി എനർജി േ�ാേറജ്
സി�ം (BESS) 10MW/50MWh �ാപി�ാ�ളള

നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്.

(ബി) േസാളാർ സി�ി പ�തി�െട വിശദാംശ�ം
പ�തി�െട േന���ം മതി�് െചല�ം
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ സം�ാന�ിെല�ം ഒ� നഗരെമ�ി�ം
േസാളാർ നഗരമായി െതരെ���വാ�ളള േക�
നവ-�ന�പേയാഗ ഊർ� മ�ാലയ�ിെ�

(എം.എൻ.ആർ.ഇ.) നിർേ�ശ�കാരം സം�ാന

സർ�ാർ തല�ാന നഗരിയായ
തി�വന��രെ� േസാളാർ സി�ിയായി
െതരെ���ി��്. പ�തി�െട േനാഡൽ
ഏജൻസി അെനർ�് ആണ്. അെനർ�് ചീഫ്
എ�ിക��ീവ് ഓഫീസർ ആണ് പ�തി
നട�ി�ി�� േനാഡൽ ഓഫീസർ.
തി�വന��രം നഗര�ിെല ൈവദ�തി ആവശ�ം

��വൻ പാര�േര�തര ഊർ� േ�ാത�കളിൽ
നി�ാ�ി മാ�ക എ�താണ് ല��ം. നിലവിൽ
�തിവർഷ ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം ഏകേദശം 4.7



4 of 5

ല�ം �ണി�ാണ്. ഇത് �ർ�മാ�ം സൗേരാർ�
നിലയ�ളിൽ നി�് ഉത്പാദി�ി��തിന് 118
െമഗാവാ�് േശഷി�� നിലയ�ൾ ആവശ�മാണ്.
ഇത് �ാപി��തിന് ഏകേദശം 470 േകാടി �പ
െചലവ് കണ�ാ��. തി�വന��രം നഗരെ�
േസാളാർ നഗരമാ�ി മാ��തി�േവ�ി താെഴ
പറ�� വിവിധ പ�തികൾ നട�ിലാ��താണ്.
1. ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് സ�ിഡിേയാെട
േസാളാർ പവർ �ാ�് �ാപി�ൽ. 2.
നഗര�ിെല എ�ാ സർ�ാർ െക�ിട�ളി�ം
സൗേരാർ� പവർ �ാൻ�കൾ �ാപി�ൽ. 3.
സൗേരാർ��ിൽ �വർ�ി��

ഇ.വി.ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കൾ വിവിധ
�ല�ളിൽ �ാപി�ൽ. 4. നഗര�ിെല എ�ാ
ബസ്  െഷൽ��ക�ം േസാളാറിൽ �വർ�ി��

�ാർ�് ബസ്  െഷൽ��കളായി മാ�ക. 5.
തി�വന��രം നഗര�ിെല എ�ാ സർ�ാർ
വാഹന��ം ഇല�ിക് വാഹന�ളായി മാ�ക.
ഇതിനായി ആവശ�ാ�സരണം ഇല�ിക്
വാഹന�ൾ വാടക� ലഭ�മാ�� ഓൺൈലൻ
സംവിധാനം ഏർെ���ക. 6. വിവിധതരം
ഹരിേതാർ� ഉപകരണ�ൾ വ�ാപി�ി�ക. േക�
നവ-�ന�പേയാഗ ഊർ� മ�ാലയ�ിെ��ം,
സം�ാനെ� വിവിധ വ��ക�െട�ം
സംേയാജിത �വർ�ന�ി�െട തി�വന��രം
നഗരെ� സ�ർ� ഹരിത നഗരമാ�ി മാ�വാൻ
കഴി��താണ്.

(സി) പരി�ിതി സൗ�േദാർ� േ�ാ�ാഹന

നയ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.-െ� സൗര പ�തി ��തൽ
ആകർഷകമാ�ിയി�േ�ാ; ഗാർഹിക േമഖലയിെല
ഊർ� കാര��മത വർ�ി�ി��തിന്
പരിപാടി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) പരി�ിതി സൗ�േദാർ� േ�ാ�ാഹക

നയ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ 'സൗര' പ�തി
ആകർഷകമാ�ിയി��്. ഇതിെ� ഭാഗമായി സൗര
സ�ിഡി പ�തി ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ായി

നട�ാ�ിയി��്. പ�തി നിർ�ഹണം
ത�രിതഗതിയിലാ�ാൻ 37 െഡവല�ർമാെര �ടി
��തായി നിലവി�� 3 ക�നികെള �ടാെത
എംപാനൽ െച�ി��്. പ�തി ��തൽ
ആകർഷക�ം സമയബ�ിത �മാ�ാൻ 'ഇ-
കിരൺ മാേനെ��് േപാർ�ൽ' �ാ�ിംഗ്
സംവിധാനേ�ാ� �ടി െപാ�ജന�ൾ�ായി
സമർ�ി�ക��ായി. �ടാെത, എ�ാ ഇല�ി�ൽ
സബ് ഡിവിഷ�കളി�ം േ�ാ�് രജിേ�ഷൻ
കാ�യി�കൾ സംഘടി�ി�. ഗാർഹിക
േമഖലയിൽ ഊർ� കാര��മത
വിലയി���തി�� രീതികൾ, ഊർ�
സംര�ണ മാർ��ൾ, ഊർ� കാര��മമായ
ഉപകരണ�ൾ �ട�ിയവ�മായി ബ�െ��
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പരിപാടി നട�ിവ��. ഗാർഹിക േമഖലയിൽ
ഊർ�സംര�ണ രംഗ�് അവേബാധം
സ��ി��തി� േവ�ി സർ�ാരിതര
�ാപന�ൾ (NGO) വഴി 'ഊർ�കിരൺ' എ�
േപരിൽ ഊർ�സംര�ണ �ാ�ക�ം പ�തിക�ം
നട�ിലാ�ി വ��. ആകാശവാണി, എഫ്.എം.
േറഡിേയാ, േസാഷ�ൽ മീഡിയ എ�ീ മാധ�മ�ളിൽ
�ടി ഊർ� സംര�ണ�ിെ� �ാധാന��ം
�ണ��ം, ഗാർഹിക േമഖലയിൽ ഊർ�
സംര�ണം എ�െന നട�ാെമ��� വിവരണം
നൽകിവ��. ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

അവ�െട ഊർ� ഉപേഭാഗം കണ�ാ�ാ�ം
ഏെറ �റ�വാ��� മാർ��ൾ കെ��വാൻ
സഹായി��തിനായി 'േഹാം എനർജി
അ�െ��് �ീം' ഇ.എം.സി. �പീകരി�ി��്. ഈ
പ�തി േദശീയതല�ിൽ �� േന�ക�ം 'േഹാം
എനർജി അസ�ർ' എ� േപരിൽ
േദശീയതല�ിൽ നട�വാൻ േക� സർ�ാരിെ�
ഊർ� മ�ാലയ�ിന് കീഴി�� ബ�േറാ ഓഫ്
എനർജി എഫിഷ�ൻസി തീ�മാനി�ക�ം
െച�ി��്. ഇതിനാ�� സാേ�തിക സഹായം
എനർജി മാേനെ��് െസ�റാണ് നൽ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


