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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 493 17-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

 േസാളാർ ൈവദ�തി�് ന�ായവില

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്,
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ, 
�ീ. എ. െക. എം. അഷ്റഫ്, 

െ�ാഫ. ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 

�ീ . െക . ��ൻ��ി 
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) വീ�കളിൽ  േസാളാർ ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�ാ�ളള
െക.എസ് .ഇ.ബി. �െട പ�തി  
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം
വാ�ാന�ളാണ് നൽകിയി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാന ഗവൺെമ�ിെ� ഊർ� േകരള
മിഷെ� ഭാഗമായി ആയിരം െമഗാവാ�്
സൗേരാർ�ം സം�ാനെ� ൈവദ�തി
�ംഖലയിൽ ��ിേ�ർ�ാൻ ല��മി�് നട��
പ�തിയാണ് 'സൗര'. സൗര പ�തി�െട
ഭാഗമായി 500 െമഗാവാ�് �ര�റ സൗര
നിലയ�ളിൽ നി�ം, േശഷി�� 500 െമഗാവാ�്
േസാളാർ പാർ�്, സ�കാര� സംരംഭകർ, േ�ാ�ിംഗ്
േസാളാർ എ�ി�െന�ം ൈകവരി�ാ��
�വർ�ന�ളാണ് നട� വ��ത്. ഇതിൽ
�ര�റ േസാളാർ പാന�കൾ വഴി��
ൈവദ�േതാ�ാദന�ിൽ ഉപേഭാ�ാ��െട

�ര�റ�ളിലാണ് നിലയ�ൾ �ാപി��ത്.
ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം, താരിഫ് കാ�ഗറി, എ�ിവ
അ�സരി�് വ�ത�� വിഭാഗ�ളി��
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് �ണകരമാ�� വിധം വ�ത��
േമാഡ�കൾ െക.എസ് .ഇ. ബി.എൽ. �േ�ാ�്
വ�ി��്.

സൗര േഫസ്-I (Non subsidy) പ�തിയിൽ 50
െമഗാവാ�് െടൻഡർ ആണ് വിളി�ത്. എ�ാ�രം

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം പ�ാളികളാകാനാ��
പ�തിയാണിത്. ഇതിൽ 3 േമാഡ�കളാണ്
നിലവി��ത്. ഉപേഭാ�ാവിന് യാെതാ�വിധ
�തൽ �ട�ം ഇ�ാ� േമാഡൽ 1, 2 എ�ിവ�ം,
ഉപേഭാ�ാവിെ� �ർ� �തൽ �ട�് േവ�ി
വ�� േമാഡൽ 3-ഉം ആണ് പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ത്. ഇതിൽ േമാഡൽ 1
െതരെ���� ഉപേഭാ�ാവിന് �ര�റം
വി�െകാ���തിെ� ഭാഗമായി നിലയം ആെക

ഉത്പാദി�ി�� ൈവദ�തി�െട 10 ശതമാന�ം,
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േമാഡൽ 2 െതരെ����വർ�് 25
വർഷേ��് ഉത്പാദി�ി�� ൈവദ�തി നി�ിത
താരിഫിൽ �ർ�മാ�ം ലഭ�മാ�ം. ഈ പ�തിയിൽ
നിലവിൽ 23 െമഗാവാ�ിെ� 1937 നിലയ�ൾ
ക�ീഷൻ െച�് �ർ�ീകരി�ി��്. േശഷി��
നിലയ� �െട നിർ�ാണം �േരാഗതിയിലാണ്. 

സൗര േഫസ്  - II സ�ിഡി (250MW)
പ�തിയിൽ ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് മാ�േമ
പെ���ാനാ�. ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി 1
�തൽ 3 കിേലാവാ�് വെര േശഷി��
നിലയ�ൾ�് 40 ശതമാനം സ�ിഡി�ം, 3
കിേലാവാ�ിന് �കളിൽ 10 കിേലാവാ�് വെര
േശഷി�� നിലയ�ൾ�് ആദ� 3 കിേലാവാ�ിന്
40 ശതമാന�ം �ടർ�� ഓേരാ കിേലാ വാ�ി�ം
20 ശതമാനം സ�ിഡി�മാണ് േക� സർ�ാർ
നൽ��ത്. 10 കിേലാവാ�ിന് �കളിൽ
സ�ിഡിയി�. എ�ാൽ ഹൗസിംഗ്
െസാൈസ�ികൾ�് 10 കിേലാവാ�ി� �കളിൽ
500 കിേലാവാ�് വെര 20 ശതമാനം സ�ിഡി
അ�വദി���്.

ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�് വിഭി�മായി േകരള
േമാഡൽ പ�തി വഴി സ�ിഡി ലഭ�മാകാൻ േവ�
�തൽ �ട�ാൻ സാ��ിക സൗകര�മി�ാ�
ഉപേഭാ�ാ�െള �ടി ഈ പ�തി�െട
ഭാഗമാ�ാൻ ��് തനതായ േമാഡ�ക�ം
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. ഒ��ിയി��്. ഇതിൽ
ആെക �തൽ �ട�ിെ� 12 ശതമാനം, 20
ശതമാനം, 25 ശതമാനം ആണ് ഉപേഭാ�ാ�ൾ

�തൽ �ടേ��ത്. �തൽ �ട�ിെ�
േതാത�സരി� ഉ�ാദി�ി�� ൈവദ�തി�െട
യഥാ�മം 25 ശതമാനം, 40 ശതമാനം, 50
ശതമാനം വിഹിതം ലഭി�ം. നിലവിൽ ഈ
പ�തിയിൽ �തിയ രജിേ�ഷൻ ഇ�.

ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് മാ��� സ�ിഡി
�ീമിൽ നിലവിൽ
112.80 െമഗാവാ�ിെ� 30019 നിലയ�ൾ
ക�ീഷൻ െച�. 

2019-20 വർഷേ��് 50 െമഗാവാ�ം, 2020-21
വർഷേ��് 200 െമഗാവാ�ം സ�ിഡി
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ാനാണ് േക� നവ-
�ന�പേയാഗ ഊർ� മ�ാലയം
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.-ന് അ�മതി
നൽകിയിരി��ത്. പ�തി �ർ�ീകരണ�ി�
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േവ�ി �ാ�ിംഗ് സംവിധാനേ�ാ� �ടി ഇ-കിരൺ
(e-Kiran) മാേനെ��് േപാർ�ൽ വികസി�ി�ി��്.

പ�തിയിേല�് െപാ�ജന�� പിടി� പ�വാ�ം
െപാ�ജന�ൾ�് പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ
േബാധ�െ���വാ�ം പ�തിയിേല�് േച�വാ�ം
നിലവി�� സംവിധാന�ൾ പര�ാ�മാെണ�ി�ം
വളെര �റ�് ഉപേഭാ�ാ�ൾ മാ�ം പ�തി
െതരെ���തിെന �ടർ� സർ�ാരിെ�
ഈസ്  ഓഫ് �യിംഗ് ബിസിനസ്  എ�
മാർഗേരഖ കണ�ിെല��് േകരള�ിെല എ�ാ
ഇല�ി�ൽ സബ്  ഡിവിഷ�ക�ം േക�ീകരി�
േ�ാ�് രജിേ�ഷൻ ക�ാ�യി�കൾ
സംഘടി�ി�ക�ം െച�.

'സൗര' പ�തി�െട �േരാഗതി�ായി ഇതിെ�
ഏേകാപനം വിതരണ വിഭാഗെ�
ഏൽ�ി�ക��ായി. �ടർ�് സർ�ിൾ
തല�ിൽ ടാർഗ�് നി�യി� നൽകി
നിലയ��െട സർേ�, രജിേ�ഷൻ, ക�ീഷനിംഗ്
ഇവ �ടർ�യായി േബാർഡ്  തല�ിൽ

അവേലാകന�ൾ നട�ക�ം െച�. മീ�ർ
അേലാേ�ഷൻ പവർ ക�ാളി�ി െട�ിംഗ് ഇവ
സമയ ബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ാൻ നടപടികൾ
എ��. െന�് മീ�ർ ലഭ�ത സർ�ിൾ തല�ിൽ

ഉറ�വ��ി. ആവശ�മായ മീ��കൾ വാ�ി
സർ�ിൾ േ�ാ�കളിൽ എ�ി�. 50 കിേലാവാ�്
വെര�� നിലയ�ൾ� PQ െട�ിംഗ് നടപടികൾ
ല�കരി�.

സമയബ�ിതമായി പ�തി �ർ�ീകരി�ാൻ

േവ�ി േസാളാർ പാനൽ നിർ�ാതാ��െട�ം
ഇൻെവർ�ർ നിർ�ാതാ��െട�ം
അവേലാകന�ൾ സംഘടി�ി�ക�ം പ�തി
നട�ി�ിന് േനരി�� ���ൾ വിലയി��ക�ം
�� പരിഹാര�ൾ കെ��ക�ം െച�വ��.
ഇല�ി�ൽ ഇൻെ��േറ�്/അെനർ�് എ�ീ
�ാപന��മായി സഹകരി� സൗര പ�തി
നിർ�ഹണം കാര��മമായി നട�വ��.

സൗര പ�തി ഗവൺെമ�് ജീവന�ാ�െട ഇടയിൽ
വ�ാപകമാ��തിെ� ഭാഗമായി എ�ാ ജി�യി�ം
കളേ��കൾ േതാ�ം േ�ാ�് രജിേ�ഷൻ
ക�ാ�യി�കൾ നട�ക ��ായി. സം�ാന

ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷൻ �റെ��വി��
റിന�വബിൾ എനർജി & െന�് മീ�റിംഗ്
െറ�േലഷൻ 2020 �കാരമാണ് േ�ാസ�േമർസ്
അെ��ിൽ കാപ്�ീവ് കൺസ�േമ�് വിതരണ
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ൈലെസൻസി�െട �ിഡിേല�് ബാ�് െച�്
അധിക ൈവദ�തി�് വില നേ��ി വ��ത്.
സം�ാന ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷെ�
റിന�വബിൾ എനർജി & െന�് മീ�റിംഗ്
െറ�േലഷൻ 2020 �കാരം േ�ാസ�േമർസ്
അെ��ിൽ കാപ്�ീവ് കൺസ�േമഴ്  സ്  വിതരണ
ൈലെസൻ സി�െട �ിഡിേല�് ബാ�് െച�്
അധിക ൈവദ�തി�് വിതരണ ൈലെസൻസി
അതാത് വർഷ�ിെ� വിതരണ
ൈലെസൻസി�െട Average Pooled Power
Purchase Cost നിര�ിൽ Settlement Period-െ�
അവസാനം നൽേക�താണ്.

Average Pooled Power Purchase Cost Fix
െച�� Methodology സം�ാന ൈവദ�തി
െറ�േല�റി ക�ീഷെ� െറ�േലഷനിൽ
നി�ർഷി��. 

േമൽ െറ�േലഷൻ അ�സരി�് വിതരണ
ൈലെസൻസി�െട െതാ� ��� സാ��ിക

വർഷ�ിെല Own Generation- െ��ം Power
Purchase Cost-െ��ം Weighted Average Pooled
Cost ആണ് Average Pooled Power Purchase
Cost (APPC) ആയി കണ�ാ��ത്. അതായത്
ഓേരാ വർഷ�ം APPC വ�ത��മായിരി�ം
�ണി�ിന് 3.22 �പ നിര�് എ�ത് 2021-22 െല
െറ�േല�റി ക�ീഷൻ അംഗീകരി� APPC
നിര�ാണ്.

േമ�റ� �കാരം 2022-23 സാ��ിക

വർഷേ��� Average Pooled Power Purchase
Cost എ�ാൽ െക.എസ് . ഇ.ബി.എൽ. െ� 2021-
22 -െല Audited Accounts �കാര��
Generation & Power purchase Cost -െ�
Weighted Average Pooled Cost ആണ്. ഇത്
2.69/unit ആണ്. സം�ാന ൈവദ�തി െറ�േല�റി
ക�ീഷൻ 23.02.2023-െല ഉ�രവ് �കാരം
(OP64/2022) Rs.2.69/ unit അംഗീകരി�ി��്.

(ബി) ഒ� �ണി�് ൈവദ�തി�് 3.22 �പ നൽ�െമ�
�ഖ�ാപന�ിൽ നി�ം െക.എസ് .ഇ.ബി. പി േ�ാ�്
േപാകാ�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന ഗവൺെമ�ിെ� ഊർ� േകരള
മിഷെ� ഭാഗമായി ആയിരം െമഗാവാ�്
സൗേരാർ�ം സം�ാനെ� ൈവദ�തി
�ംഖലയിൽ ��ിേ�ർ�ാൻ ല��മി�് നട��
പ�തിയാണ് 'സൗര'. സൗര പ�തി�െട
ഭാഗമായി 500 െമഗാവാ�് �ര�റ സൗര
നിലയ�ളിൽ നി�ം, േശഷി�� 500 െമഗാവാ�്
േസാളാർ പാർ�്, സ�കാര� സംരംഭകർ, േ�ാ�ിംഗ്
േസാളാർ എ�ി�െന�ം ൈകവരി�ാ��
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�വർ�ന�ളാണ് നട� വ��ത്. ഇതിൽ
�ര�റ േസാളാർ പാന�കൾ വഴി��
ൈവദ�േതാ�ാദന�ിൽ ഉപേഭാ�ാ��െട

�ര�റ�ളിലാണ് നിലയ�ൾ �ാപി��ത്.
ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം, താരിഫ് കാ�ഗറി, എ�ിവ
അ�സരി�് വ�ത�� വിഭാഗ�ളി��
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് �ണകരമാ�� വിധം വ�ത��
േമാഡ�കൾ െക.എസ് .ഇ. ബി.എൽ. �േ�ാ�്
വ�ി��്.

സൗര േഫസ്-I (Non subsidy) പ�തിയിൽ 50
െമഗാവാ�് െടൻഡർ ആണ് വിളി�ത്. എ�ാ�രം

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം പ�ാളികളാകാനാ��
പ�തിയാണിത്. ഇതിൽ 3 േമാഡ�കളാണ്
നിലവി��ത്. ഉപേഭാ�ാവിന് യാെതാ�വിധ
�തൽ �ട�ം ഇ�ാ� േമാഡൽ 1, 2 എ�ിവ�ം,
ഉപേഭാ�ാവിെ� �ർ� �തൽ �ട�് േവ�ി
വ�� േമാഡൽ 3-ഉം ആണ് പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ത്. ഇതിൽ േമാഡൽ 1
െതരെ���� ഉപേഭാ�ാവിന് �ര�റം
വി�െകാ���തിെ� ഭാഗമായി നിലയം ആെക

ഉത്പാദി�ി�� ൈവദ�തി�െട 10 ശതമാന�ം,
േമാഡൽ 2 െതരെ����വർ�് 25
വർഷേ��് ഉത്പാദി�ി�� ൈവദ�തി നി�ിത
താരിഫിൽ �ർ�മാ�ം ലഭ�മാ�ം. ഈ പ�തിയിൽ
നിലവിൽ 23 െമഗാവാ�ിെ� 1937 നിലയ�ൾ
ക�ീഷൻ െച�് �ർ�ീകരി�ി��്. േശഷി��
നിലയ� �െട നിർ�ാണം �േരാഗതിയിലാണ്. 

സൗര േഫസ്  - II സ�ിഡി (250MW)
പ�തിയിൽ ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് മാ�േമ
പെ���ാനാ�. ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി 1
�തൽ 3 കിേലാവാ�് വെര േശഷി��
നിലയ�ൾ�് 40 ശതമാനം സ�ിഡി�ം, 3
കിേലാവാ�ിന് �കളിൽ 10 കിേലാവാ�് വെര
േശഷി�� നിലയ�ൾ�് ആദ� 3 കിേലാവാ�ിന്
40 ശതമാന�ം �ടർ�� ഓേരാ കിേലാ വാ�ി�ം
20 ശതമാനം സ�ിഡി�മാണ് േക� സർ�ാർ
നൽ��ത്. 10 കിേലാവാ�ിന് �കളിൽ
സ�ിഡിയി�. എ�ാൽ ഹൗസിംഗ്
െസാൈസ�ികൾ�് 10 കിേലാവാ�ി� �കളിൽ
500 കിേലാവാ�് വെര 20 ശതമാനം സ�ിഡി
അ�വദി���്.

ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�് വിഭി�മായി േകരള
േമാഡൽ പ�തി വഴി സ�ിഡി ലഭ�മാകാൻ േവ�
�തൽ �ട�ാൻ സാ��ിക സൗകര�മി�ാ�
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ഉപേഭാ�ാ�െള �ടി ഈ പ�തി�െട
ഭാഗമാ�ാൻ ��് തനതായ േമാഡ�ക�ം
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. ഒ��ിയി��്. ഇതിൽ
ആെക �തൽ �ട�ിെ� 12 ശതമാനം, 20
ശതമാനം, 25 ശതമാനം ആണ് ഉപേഭാ�ാ�ൾ

�തൽ �ടേ��ത്. �തൽ �ട�ിെ�
േതാത�സരി� ഉ�ാദി�ി�� ൈവദ�തി�െട
യഥാ�മം 25 ശതമാനം, 40 ശതമാനം, 50
ശതമാനം വിഹിതം ലഭി�ം. നിലവിൽ ഈ
പ�തിയിൽ �തിയ രജിേ�ഷൻ ഇ�.

ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് മാ��� സ�ിഡി
�ീമിൽ നിലവിൽ
112.80 െമഗാവാ�ിെ� 30019 നിലയ�ൾ
ക�ീഷൻ െച�. 

2019-20 വർഷേ��് 50 െമഗാവാ�ം, 2020-21
വർഷേ��് 200 െമഗാവാ�ം സ�ിഡി
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ാനാണ് േക� നവ-
�ന�പേയാഗ ഊർ� മ�ാലയം
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.-ന് അ�മതി
നൽകിയിരി��ത്. പ�തി �ർ�ീകരണ�ി�

േവ�ി �ാ�ിംഗ് സംവിധാനേ�ാ� �ടി ഇ-കിരൺ
(e-Kiran) മാേനെ��് േപാർ�ൽ വികസി�ി�ി��്.

പ�തിയിേല�് െപാ�ജന�� പിടി� പ�വാ�ം
െപാ�ജന�ൾ�് പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ
േബാധ�െ���വാ�ം പ�തിയിേല�് േച�വാ�ം
നിലവി�� സംവിധാന�ൾ പര�ാ�മാെണ�ി�ം
വളെര �റ�് ഉപേഭാ�ാ�ൾ മാ�ം പ�തി
െതരെ���തിെന �ടർ� സർ�ാരിെ�
ഈസ്  ഓഫ് �യിംഗ് ബിസിനസ്  എ�
മാർഗേരഖ കണ�ിെല��് േകരള�ിെല എ�ാ
ഇല�ി�ൽ സബ്  ഡിവിഷ�ക�ം േക�ീകരി�
േ�ാ�് രജിേ�ഷൻ ക�ാ�യി�കൾ
സംഘടി�ി�ക�ം െച�.

'സൗര' പ�തി�െട �േരാഗതി�ായി ഇതിെ�
ഏേകാപനം വിതരണ വിഭാഗെ�
ഏൽ�ി�ക��ായി. �ടർ�് സർ�ിൾ
തല�ിൽ ടാർഗ�് നി�യി� നൽകി
നിലയ��െട സർേ�, രജിേ�ഷൻ, ക�ീഷനിംഗ്
ഇവ �ടർ�യായി േബാർഡ്  തല�ിൽ

അവേലാകന�ൾ നട�ക�ം െച�. മീ�ർ
അേലാേ�ഷൻ പവർ ക�ാളി�ി െട�ിംഗ് ഇവ
സമയ ബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ാൻ നടപടികൾ
എ��. െന�് മീ�ർ ലഭ�ത സർ�ിൾ തല�ിൽ

ഉറ�വ��ി. ആവശ�മായ മീ��കൾ വാ�ി
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സർ�ിൾ േ�ാ�കളിൽ എ�ി�. 50 കിേലാവാ�്
വെര�� നിലയ�ൾ� PQ െട�ിംഗ് നടപടികൾ
ല�കരി�.

സമയബ�ിതമായി പ�തി �ർ�ീകരി�ാൻ

േവ�ി േസാളാർ പാനൽ നിർ�ാതാ��െട�ം
ഇൻെവർ�ർ നിർ�ാതാ��െട�ം
അവേലാകന�ൾ സംഘടി�ി�ക�ം പ�തി
നട�ി�ിന് േനരി�� ���ൾ വിലയി��ക�ം
�� പരിഹാര�ൾ കെ��ക�ം െച�വ��.
ഇല�ി�ൽ ഇൻെ��േറ�്/അെനർ�് എ�ീ
�ാപന��മായി സഹകരി� സൗര പ�തി
നിർ�ഹണം കാര��മമായി നട�വ��.

സൗര പ�തി ഗവൺെമ�് ജീവന�ാ�െട ഇടയിൽ
വ�ാപകമാ��തിെ� ഭാഗമായി എ�ാ ജി�യി�ം
കളേ��കൾ േതാ�ം േ�ാ�് രജിേ�ഷൻ
ക�ാ�യി�കൾ നട�ക ��ായി. സം�ാന

ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷൻ �റെ��വി��
റിന�വബിൾ എനർജി & െന�് മീ�റിംഗ്
െറ�േലഷൻ 2020 �കാരമാണ് േ�ാസ�േമർസ്
അെ��ിൽ കാപ്�ീവ് കൺസ�േമ�് വിതരണ
ൈലെസൻസി�െട �ിഡിേല�് ബാ�് െച�്
അധിക ൈവദ�തി�് വില നേ��ി വ��ത്.
സം�ാന ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷെ�
റിന�വബിൾ എനർജി & െന�് മീ�റിംഗ്
െറ�േലഷൻ 2020 �കാരം േ�ാസ�േമർസ്
അെ��ിൽ കാപ്�ീവ് കൺസ�േമഴ്  സ്  വിതരണ
ൈലെസൻ സി�െട �ിഡിേല�് ബാ�് െച�്
അധിക ൈവദ�തി�് വിതരണ ൈലെസൻസി
അതാത് വർഷ�ിെ� വിതരണ
ൈലെസൻസി�െട Average Pooled Power
Purchase Cost നിര�ിൽ Settlement Period-െ�
അവസാനം നൽേക�താണ്.

Average Pooled Power Purchase Cost Fix
െച�� Methodology സം�ാന ൈവദ�തി
െറ�േല�റി ക�ീഷെ� െറ�േലഷനിൽ
നി�ർഷി��. 

േമൽ െറ�േലഷൻ അ�സരി�് വിതരണ
ൈലെസൻസി�െട െതാ� ��� സാ��ിക

വർഷ�ിെല Own Generation- െ��ം Power
Purchase Cost-െ��ം Weighted Average Pooled
Cost ആണ് Average Pooled Power Purchase
Cost (APPC) ആയി കണ�ാ��ത്. അതായത്
ഓേരാ വർഷ�ം APPC വ�ത��മായിരി�ം
�ണി�ിന് 3.22 �പ നിര�് എ�ത് 2021-22 െല
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െറ�േല�റി ക�ീഷൻ അംഗീകരി� APPC
നിര�ാണ്.

േമ�റ� �കാരം 2022-23 സാ��ിക

വർഷേ��� Average Pooled Power Purchase
Cost എ�ാൽ െക.എസ് . ഇ.ബി.എൽ. െ� 2021-
22 -െല Audited Accounts �കാര��
Generation & Power purchase Cost -െ�
Weighted Average Pooled Cost ആണ്. ഇത്
2.69/unit ആണ്. സം�ാന ൈവദ�തി െറ�േല�റി
ക�ീഷൻ 23.02.2023-െല ഉ�രവ് �കാരം
(OP64/2022) Rs.2.69/ unit അംഗീകരി�ി��്

(സി) ഉയർ� വില�് േബാർഡ്  �റ�് നി�ം ൈവദ�തി
വാ��ത് പരിഗണി�് സം�ാന�്

ഉ�ാദി�ി�� േസാളാർ  ൈവദ�തി�് ന�ായമായ
വില നൽകാൻ ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

(സി) സം�ാന ഗവൺെമ�ിെ� ഊർ� േകരള
മിഷെ� ഭാഗമായി ആയിരം െമഗാവാ�്
സൗേരാർ�ം സം�ാനെ� ൈവദ�തി
�ംഖലയിൽ ��ിേ�ർ�ാൻ ല��മി�് നട��
പ�തിയാണ് 'സൗര'. സൗര പ�തി�െട
ഭാഗമായി 500 െമഗാവാ�് �ര�റ സൗര
നിലയ�ളിൽ നി�ം, േശഷി�� 500 െമഗാവാ�്
േസാളാർ പാർ�്, സ�കാര� സംരംഭകർ, േ�ാ�ിംഗ്
േസാളാർ എ�ി�െന�ം ൈകവരി�ാ��
�വർ�ന�ളാണ് നട� വ��ത്. ഇതിൽ
�ര�റ േസാളാർ പാന�കൾ വഴി��
ൈവദ�േതാ�ാദന�ിൽ ഉപേഭാ�ാ��െട

�ര�റ�ളിലാണ് നിലയ�ൾ �ാപി��ത്.
ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം, താരിഫ് കാ�ഗറി, എ�ിവ
അ�സരി�് വ�ത�� വിഭാഗ�ളി��
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് �ണകരമാ�� വിധം വ�ത��
േമാഡ�കൾ െക.എസ് .ഇ. ബി.എൽ. �േ�ാ�്
വ�ി��്.

സൗര േഫസ്-I (Non subsidy) പ�തിയിൽ 50
െമഗാവാ�് െടൻഡർ ആണ് വിളി�ത്. എ�ാ�രം

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം പ�ാളികളാകാനാ��
പ�തിയാണിത്. ഇതിൽ 3 േമാഡ�കളാണ്
നിലവി��ത്. ഉപേഭാ�ാവിന് യാെതാ�വിധ
�തൽ �ട�ം ഇ�ാ� േമാഡൽ 1, 2 എ�ിവ�ം,
ഉപേഭാ�ാവിെ� �ർ� �തൽ �ട�് േവ�ി
വ�� േമാഡൽ 3-ഉം ആണ് പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ത്. ഇതിൽ േമാഡൽ 1
െതരെ���� ഉപേഭാ�ാവിന് �ര�റം
വി�െകാ���തിെ� ഭാഗമായി നിലയം ആെക

ഉത്പാദി�ി�� ൈവദ�തി�െട 10 ശതമാന�ം,
േമാഡൽ 2 െതരെ����വർ�് 25
വർഷേ��് ഉത്പാദി�ി�� ൈവദ�തി നി�ിത
താരിഫിൽ �ർ�മാ�ം ലഭ�മാ�ം. ഈ പ�തിയിൽ
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നിലവിൽ 23 െമഗാവാ�ിെ� 1937 നിലയ�ൾ
ക�ീഷൻ െച�് �ർ�ീകരി�ി��്. േശഷി��
നിലയ� �െട നിർ�ാണം �േരാഗതിയിലാണ്. 

സൗര േഫസ്  - II സ�ിഡി (250MW)
പ�തിയിൽ ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് മാ�േമ
പെ���ാനാ�. ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി 1
�തൽ 3 കിേലാവാ�് വെര േശഷി��
നിലയ�ൾ�് 40 ശതമാനം സ�ിഡി�ം, 3
കിേലാവാ�ിന് �കളിൽ 10 കിേലാവാ�് വെര
േശഷി�� നിലയ�ൾ�് ആദ� 3 കിേലാവാ�ിന്
40 ശതമാന�ം �ടർ�� ഓേരാ കിേലാ വാ�ി�ം
20 ശതമാനം സ�ിഡി�മാണ് േക� സർ�ാർ
നൽ��ത്. 10 കിേലാവാ�ിന് �കളിൽ
സ�ിഡിയി�. എ�ാൽ ഹൗസിംഗ്
െസാൈസ�ികൾ�് 10 കിേലാവാ�ി� �കളിൽ
500 കിേലാവാ�് വെര 20 ശതമാനം സ�ിഡി
അ�വദി���്.

ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�് വിഭി�മായി േകരള
േമാഡൽ പ�തി വഴി സ�ിഡി ലഭ�മാകാൻ േവ�
�തൽ �ട�ാൻ സാ��ിക സൗകര�മി�ാ�
ഉപേഭാ�ാ�െള �ടി ഈ പ�തി�െട
ഭാഗമാ�ാൻ ��് തനതായ േമാഡ�ക�ം
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. ഒ��ിയി��്. ഇതിൽ
ആെക �തൽ �ട�ിെ� 12 ശതമാനം, 20
ശതമാനം, 25 ശതമാനം ആണ് ഉപേഭാ�ാ�ൾ

�തൽ �ടേ��ത്. �തൽ �ട�ിെ�
േതാത�സരി� ഉ�ാദി�ി�� ൈവദ�തി�െട
യഥാ�മം 25 ശതമാനം, 40 ശതമാനം, 50
ശതമാനം വിഹിതം ലഭി�ം. നിലവിൽ ഈ
പ�തിയിൽ �തിയ രജിേ�ഷൻ ഇ�.

ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് മാ��� സ�ിഡി
�ീമിൽ നിലവിൽ
112.80 െമഗാവാ�ിെ� 30019 നിലയ�ൾ
ക�ീഷൻ െച�. 

2019-20 വർഷേ��് 50 െമഗാവാ�ം, 2020-21
വർഷേ��് 200 െമഗാവാ�ം സ�ിഡി
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ാനാണ് േക� നവ-
�ന�പേയാഗ ഊർ� മ�ാലയം
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.-ന് അ�മതി
നൽകിയിരി��ത്. പ�തി �ർ�ീകരണ�ി�

േവ�ി �ാ�ിംഗ് സംവിധാനേ�ാ� �ടി ഇ-കിരൺ
(e-Kiran) മാേനെ��് േപാർ�ൽ വികസി�ി�ി��്.



10 of 11

പ�തിയിേല�് െപാ�ജന�� പിടി� പ�വാ�ം
െപാ�ജന�ൾ�് പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ
േബാധ�െ���വാ�ം പ�തിയിേല�് േച�വാ�ം
നിലവി�� സംവിധാന�ൾ പര�ാ�മാെണ�ി�ം
വളെര �റ�് ഉപേഭാ�ാ�ൾ മാ�ം പ�തി
െതരെ���തിെന �ടർ� സർ�ാരിെ�
ഈസ്  ഓഫ് �യിംഗ് ബിസിനസ്  എ�
മാർഗേരഖ കണ�ിെല��് േകരള�ിെല എ�ാ
ഇല�ി�ൽ സബ്  ഡിവിഷ�ക�ം േക�ീകരി�
േ�ാ�് രജിേ�ഷൻ ക�ാ�യി�കൾ
സംഘടി�ി�ക�ം െച�.

'സൗര' പ�തി�െട �േരാഗതി�ായി ഇതിെ�
ഏേകാപനം വിതരണ വിഭാഗെ�
ഏൽ�ി�ക��ായി. �ടർ�് സർ�ിൾ
തല�ിൽ ടാർഗ�് നി�യി� നൽകി
നിലയ��െട സർേ�, രജിേ�ഷൻ, ക�ീഷനിംഗ്
ഇവ �ടർ�യായി േബാർഡ്  തല�ിൽ

അവേലാകന�ൾ നട�ക�ം െച�. മീ�ർ
അേലാേ�ഷൻ പവർ ക�ാളി�ി െട�ിംഗ് ഇവ
സമയ ബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ാൻ നടപടികൾ
എ��. െന�് മീ�ർ ലഭ�ത സർ�ിൾ തല�ിൽ

ഉറ�വ��ി. ആവശ�മായ മീ��കൾ വാ�ി
സർ�ിൾ േ�ാ�കളിൽ എ�ി�. 50 കിേലാവാ�്
വെര�� നിലയ�ൾ� PQ െട�ിംഗ് നടപടികൾ
ല�കരി�.

സമയബ�ിതമായി പ�തി �ർ�ീകരി�ാൻ

േവ�ി േസാളാർ പാനൽ നിർ�ാതാ��െട�ം
ഇൻെവർ�ർ നിർ�ാതാ��െട�ം
അവേലാകന�ൾ സംഘടി�ി�ക�ം പ�തി
നട�ി�ിന് േനരി�� ���ൾ വിലയി��ക�ം
�� പരിഹാര�ൾ കെ��ക�ം െച�വ��.
ഇല�ി�ൽ ഇൻെ��േറ�്/അെനർ�് എ�ീ
�ാപന��മായി സഹകരി� സൗര പ�തി
നിർ�ഹണം കാര��മമായി നട�വ��.

സൗര പ�തി ഗവൺെമ�് ജീവന�ാ�െട ഇടയിൽ
വ�ാപകമാ��തിെ� ഭാഗമായി എ�ാ ജി�യി�ം
കളേ��കൾ േതാ�ം േ�ാ�് രജിേ�ഷൻ
ക�ാ�യി�കൾ നട�ക ��ായി. സം�ാന

ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷൻ �റെ��വി��
റിന�വബിൾ എനർജി & െന�് മീ�റിംഗ്
െറ�േലഷൻ 2020 �കാരമാണ് േ�ാസ�േമർസ്
അെ��ിൽ കാപ്�ീവ് കൺസ�േമ�് വിതരണ
ൈലെസൻസി�െട �ിഡിേല�് ബാ�് െച�്
അധിക ൈവദ�തി�് വില നേ��ി വ��ത്.
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സം�ാന ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷെ�
റിന�വബിൾ എനർജി & െന�് മീ�റിംഗ്
െറ�േലഷൻ 2020 �കാരം േ�ാസ�േമർസ്
അെ��ിൽ കാപ്�ീവ് കൺസ�േമഴ്  സ്  വിതരണ
ൈലെസൻ സി�െട �ിഡിേല�് ബാ�് െച�്
അധിക ൈവദ�തി�് വിതരണ ൈലെസൻസി
അതാത് വർഷ�ിെ� വിതരണ
ൈലെസൻസി�െട Average Pooled Power
Purchase Cost നിര�ിൽ Settlement Period-െ�
അവസാനം നൽേക�താണ്.

Average Pooled Power Purchase Cost Fix
െച�� Methodology സം�ാന ൈവദ�തി
െറ�േല�റി ക�ീഷെ� െറ�േലഷനിൽ
നി�ർഷി��. 

േമൽ െറ�േലഷൻ അ�സരി�് വിതരണ
ൈലെസൻസി�െട െതാ� ��� സാ��ിക

വർഷ�ിെല Own Generation- െ��ം Power
Purchase Cost-െ��ം Weighted Average Pooled
Cost ആണ് Average Pooled Power Purchase
Cost (APPC) ആയി കണ�ാ��ത്. അതായത്
ഓേരാ വർഷ�ം APPC വ�ത��മായിരി�ം
�ണി�ിന് 3.22 �പ നിര�് എ�ത് 2021-22 െല
െറ�േല�റി ക�ീഷൻ അംഗീകരി� APPC
നിര�ാണ്.

േമ�റ� �കാരം 2022-23 സാ��ിക

വർഷേ��� Average Pooled Power Purchase
Cost എ�ാൽ െക.എസ് . ഇ.ബി.എൽ. െ� 2021-
22 -െല Audited Accounts �കാര��
Generation & Power purchase Cost -െ�
Weighted Average Pooled Cost ആണ്. ഇത്
2.69/unit ആണ്. സം�ാന ൈവദ�തി െറ�േല�റി
ക�ീഷൻ 23.02.2023-െല ഉ�രവ് �കാരം
(OP64/2022) Rs.2.69/ unit അംഗീകരി�ി��്

െസ�ൻ ഓഫീസർ


