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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 199 17-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

െച�കിട ജലെെവദ�ത പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്,
�ീ. എം. എം. മണി, 

�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 

null
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ)

പരി�ിതി സൗ�ദ ഊർേ�ാ�ാദന

മാർ��ളിൽ �ധാനെ�� േമഖല എ� നിലയിൽ
െച�കിട ജലെെവദ�ത പ�തികൾ
നട�ിലാ��തി�ളള നടപടികൾ ഇേ�ാൾ ഏത്
ഘ��ിലാണ്;

(എ) പരി�ിതി സൗ�ദ ഊർേ�ാത്പാദന

മാർ��ളിൽ �ധാനെ�� േമഖല എ� നിലയിൽ
വിവിധ വൻകിട/െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തികൾ
െക.എസ് .ഇ. ബി.എൽ നട�ാ�ി വ��. ഇത്
സംബ�ി�� വിവര�ൾ അ�ബ �മായി

േചർ�ിരി��. പാര�േര�തര ഊർ�

േ�ാത�ായ െച�കിട ജല ൈവദ�ത പ�തികൾ
വികസി�ി��തിന് നടപടികൾ �േരാഗ മി��.
ഇതിേല�ായി �തിയ ജലൈവദ�ത പ�തികൾ�്
ഇ��ിെമേ�ഷൻ കരാ�കൾ വ�ക�ം, ൈഹേ�ാ

ൈകെനറ�ിക് സാേ�തിക വിദ� പരീ�ി�ാ�ം

നടപടി എ��ി��്. �ടാെത സ�കാര� സംരംഭക
�ാതിനിധ�ം േ�ാ�ാഹി�ി�  ്െച�കിട
ജലൈവദ�ത പ�തികൾ�� �തിയ െട�ർ
നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്.

(ബി)

വിവിധ വ��ക�െട പ�ാളി�േ�ാെട പ�തി
നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി ഒ� സമ�
സംേയാജിത പ�തി നിർ�ഹണം സംബ�ി�

നിർേ�ശം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(ബി) െക.എസ് .ഇ.ബി.ലിമി�ഡ്  േകരള ഇറിേഗഷൻ
ഡി�ാർ�്െമ�മായി സഹ കരി�  ്2 പ�തികൾ
വിഭാവനം െച�ി��്. (i) �രിയാർ��ി - കാര�ാറ
വിവിേധാേ�ശ� പ�തി (ii) ട�ിൻ ക�ാർ മൾ�ി
പർ�സ്  �ീം എനർജി മാേനെ��് െസ�റിെല
െച�കിട ജലൈവദ�ത െസൽ �േഖന വിവിധ
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ വഴി�ം,
സഹകരണ സംഘ�ൾ വഴി�ം െച�കിട
ജലൈവദ�ത പ�തികൾ നട�ിലാ�വാ�� ഒ�
സമ� സംേയാജിത പ�തി നിർ�ഹണം
സംബ�ി� നിർേ�ശം സർ�ാർ
പരിേശാധി�വ��.

(സി) സം�ാന�് ജലേസചന കനാ�കളി�ം
നീെരാ��കളി�ം െെഹേ�ാ െെകന�ി�്
സാേ�തികവിദ��െട സഹായേ�ാെട െെവദ�തി

(സി) സം�ാന� ജലേസചന കനാ�കളി�ം
നീെരാ��കളി�ം ൈഹേ�ാ ൈകന�ിക്
സാേ�തികവിദ��െട സഹായേ�ാെട ൈവദ�തി
ഉ�ാദി�ി��തി�� മിനി ൈമേ�ാ ജല
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ഉ�ാദി�ി��തി�ളള പ�തികൾ
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

ൈവദ�തപ�തികൾ എനർജി മാേനെ�ൻറ്
െസ�ർ �േഖനയാണ് നട�ിലാ��ത്. എ�ാൽ
നിലവി�� പ�തികളിൽ നി�് ക�ാസി�ി
അഡിഷൻ വഴി ൈവദ�േതാ�ാദനം കഴി�
�റ��� ജലം ഉപേയാഗി� �വർ�ി��

മിനി/ ൈമേ�ാ ൈഹഡൽ പ�തികൾ
�ാവർ�ികമാ��തി�� വിശദമായ പഠന�ൾ
നട�ി വ��. അ�കാരം നിലവിൽ 11
കിേലാവാ�് �ാപിത-േശഷി�� സ്�
ടർൈബൻ െപാരി�ൽ�� പ�തി�െട െടയിൽ
േറസ്  ചാനലിൽ �ാപി� വിജയകരമായി
�വർ�ി�വ��. ഇേത രീതിയിൽ നട�ാ�ാൻ
സാധി�� 36 കിേലാവാ�ിെ� മെ�ാ� സ്�
ടർൈബ�ം െപാരി�ൽ�� പ�തിയിൽ
�ാപി��തിനാ�� നടപടികൾ
�േരാഗമി��. പരി�ിതി�് അ�േയാജ�മാ��
രീതിയിൽ ജലേസചന കനാ�കളി�ം, �വർ�ി�്

െകാ�ിരി�� ൈവദ�ത പ�തിക�െട ൈടൽ
േറ�കളി�ം ൈഹേ�ാ ൈകന�ി�് സാേ�തിക
വിദ��െട സഹായേ�ാെട ൈവദ�തി ഉ�ാദനം
സാധ�മാ�വാനായി ഇ.എം.സി,
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ േചർ�� ൈപല�്
പ�തി�് സർ�ാർ അ�മതി നൽകി ബജ�ിൽ
�ക െവ�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


