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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 497 17-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

ഫിലെമ�് രഹിത േകരളം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം. എം. മണി,
�ീ ഡി െക �രളി, 

�ീ. എ. �ഭാകരൻ, 
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ 

�ീ . െക . ��ൻ��ി 
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� സ�ർ�

ൈവദ�തീകരണെ� �ടർ�ം

വ�വസായ-വാണിജ� സംരംഭ��െട

വർ�നവിന് അ��തമാ�ം

വർ�ി�വ�� ൈവദ�േതാപേയാഗം

നിറേവ��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(എ) വർ�ി� വ�� ൈവദ�േതാപേയാഗം നിറേവ��തിെ�

ഭാഗമായി വിതരണ �ഖല ശ�ിെ����തി� കഴി�

ഗവൺ െമ�ിെ� കാല�് െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ �ട�ിയ

പ�തിയാണ് ദ�തി -1. ദ�തി-1 പ�തിയിൽ ഉൾ െ���ി �ഗർഭ

േകബിൾ നിർ �ാണം ABC ഉപേയാഗി�� എ�്.ടി ൈലൻ/
എൽ.ടി ൈലൻ നിർ�ാണം �ാൻ സ്  േഫാർമർ �ാപി�ൽ/
േശഷി വർ �ി�ി�ൽ ൈലനിെ� �ാപിതേശഷി ���

���ികൾ എ�്.ടി ൈല�ം എൽ.ടി ൈല�ം റീ ക��റിങ്

നട�� ���ികൾ ൈല�ക�െട�ം

�ാൻ സ്  േഫാർമ�ക�െട�ം മ� �തി�ാപന��െട�ം

standardization ���ികൾ, വിതരണ ന�ം �റ��

���ികൾ �ട�ിയവ നട�ിലാ�ി. ദ�തി 1 പ�തിയിൽ

3415.76 േകാടി �പ�െട ���ികൾ �ർ�ീകരി�ി��്. 

നിലവി�� ദ�തി 1 പ�തി�െട �ടർ�യായി വിതരണ രംഗം

��തൽ ശ�ിെ����തി�ം നവീകരി��തി�ം

�ണേമ��� ൈവദ�തി ഉറ�വ��ാ�മായി ദ�തി 2.0,
വിതരണ �ംഖല ശ�ിെ����തിനായി േക� സർ�ാർ

�ഖ�ാപി� Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS)
എ�ീ പ�തികളിൽ ഉൾ െ�� ���ികളാണ് വിതരണ

േമഖലയിൽ ഇനി െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ നട�ിലാ��ത്. ദ�തി

2.0 ൽ 2022-23 സാ��ിക വർഷം �തൽ 2026-27 വെര

നട�ിലാ�ാനായി 4016.10 േകാടി �പ�െട ���ികളാണ്

ആ��ണം െച�ി��ത്.

�ാൻ��ിഡ്  പ�തിയി�െട അ�� ��്

ദശാ��ൾ�ാവശ�മായ െെവദ�തി �സരണ �ംഖല നട�ാ�ി

വ��.

സം�ാനെ� ൈവദ�തി ആവശ�കത ��വനായി നിറേവ�ാൻ

സം�ാനെ� ആഭ��ര ൈവദ�േതാ�ാദനം പര�ാ�മ�.
സം�ാന�ിെ� ൈവദ�തി ആവശ�കത�െട ഏകേദശം

എ�പ� ശതമാനേ�ാള�ം േകരള�ിെ� �റ��
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നിലയ�ളിൽ നി�ാണ് കെ���ത്. വർധി� വ��

ഉപേയാഗം ��ിൽ��െകാ�് ��തൽ ജലൈവദ�ത

നിലയ�ൾ �ാപി�ക, പാര�േര�തര ഊർ�

േ�ാത�കളിൽ നി�ം ��തൽ ൈവദ�തി ഉത്പാദി�ി�ക

�ട�ിയ മാർ��ൾ വഴി ആഭ��ര ഉത്പാദനം വ�ം

വർഷ�ളിൽ വർ�ി�ി�് ��തൽ ൈവദ�തി ലഭ�മാ��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. 

ആഭ��ര ൈവദ�േതാ�ാദനം �ടാെത േക�വിഹിതമാ�ം

ദീർഘകാല/ മധ�കാല/ �സ�കാല കരാ�കൾ വഴി�ം പവർ

എ�്േച�് വഴി�ം ൈവദ�തി വാ�ി�ം സം�ാന�ിെ�

വർ�ി� വ�� ൈവദ�തി ആവശ�കത നിറേവ�ി വ��.
സംസ്  ഥാന�് ൈവദ�തി �ാമം ഉ�ാകിെ��് ഉറ�്

വ���തിനായി ൈവദ�തി�െട ആവശ�കത അ�� 25
വർഷേ��ം ��തൽ വ��തേയാെട അ�� 5 വർഷേ��ം

കണ�ാ�ക�ം ഇതിന�സരി�് ��തൽ ൈവദ�തി

സം�ാന�ിന് �റ�നി�ം െകാ�വ��തിനായി വിവിധ

കരാ�കളിൽ ഏർെ���തി�� നടപടിക�ം സ�ീകരി� വ��.
വർധി� വ�� ൈവദ�േതാപേയാഗം നിറേവ���ിനായി

പാര�േര�തര ഊർ� േ�ാത�കളിൽ നി�� ഊർ�

ഉത്പാദനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിേനാെടാ�ം

ഉപേഭാ�ാ��െട ഊർ� ഉപേയാഗം �റ��തി��

നടപടിക�ം സ�ീകരി� വ��. ഫിലെമ�് രഹിത േകരളം എ�

പ�തി ഊർ� ഉപേയാഗം �റ��തി� വിഭാവനം െച�

പ�തിയാണ്.

വർ�ി� വ�� ൈവദ�േതാപേയാഗം നിറേവ��തിന് താെഴ

പറ�� പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��.

ന�ർ പ�തി േശഷി

1 പ�ിവാസൽ  60 MW

2 േതാ�ിയാർ 40 MW

3 ���ാടി RMUപ�തി
3x25 MW to 3x27.5
MW

4 �ത�ാൻെക�് 24 MW

5 പഴ�ിസാഗർ 7.5 MW

6 െപ�വ�ാ�ഴി 6 MW

7 ചി�ാർ 24 MW

8
ഒലീ�ൽ&
�വരംേതാട് 

2x2.5 MW, 2x1.5
MW

9 മാ�ളം 40MW

10
െച�ളം
ഓെ�െ�ഷൻ

85MW

ഇതി��റെമ 218.5 MW െ� ജലെെവദ�തി പ�തിക�െട�ം

367.5 MW െ� �ന�പേയാഗ ഊർ� പ�തിക�െട�ം
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�വ ർ�ന�ൾ �േരാഗമി��.

വർ�ി� വ�� ൈവദ�തി ഉപേയാഗം േനരി��തി�ം വ��

േവനൽ കാലെ� അധിക ഊർ� ആവശ�ം ��ിൽ ക�ം

േക� ഗവെ��ിെ� pilot scheme-II �കാരം �തിവർഷം 6
മാസേ��് (January to June) 2022 �തൽ PTC �മായി 270
െമഗാവാ�ിെ� 3 വർഷെ� മധ�കാല കരാറിൽ ഏർെ��ി��്.

2023 െഫ�വരി, മാർ�്, ഏ�ിൽ, െമയ്  മാസ�ളിേല�

�സ�കാല കരാറി�ം ബാ�ിങ്  കരാറി�ം ഏർെ��ി��്.
�ടാെത െമയ്  20 വെര 100 െമഗാവാ�ം െമയ്  21 �തൽ 31 വെര

200 െമഗാവാ�ം ൈവദ�തി� �സ�കാല െടൻഡർ

�ണി�ക�ം െച�ി��്.

െഫ�വരി, മാർ�്, ഏ�ിൽ മാസ�ളിേല� ഏർെ��ി��

�സ�കാല ബാ�ിങ്  കരാ�കൾ താെഴ പറ�ം �കാരമാണ്.

�മ
നം. 

മാസം

��വൻ
സമയ
ലഭ�ത 

(MW)

��വൻ സമയ ലഭ�ത �ടാെത
പീ� ്സമയെ��
അധികമായി ഏർെ��ി��ത
(MW)

1 െഫ�വരി 100 125

2 മാർ�് 350 150

3 ഏ�ിൽ  300 -

4
െമയ്(െമയ്
20 വെര)

200 -

ഇ��ടാെത െമയ്  മാസെ� പീ�് ആവശ�കത

കണ�ിെല��് �സ�കാല െടൻഡർ താെഴ പറ�ം വിധം

�ണി�ക�ം െച�ി��്.

�മ
ന�ർ 

മാസം
പീ� ്സമയേ���
അധിക ആവശ�കത (MW)

1
2023 െമയ്
20വെര 

100

2
2023 െമയ് 21
�തൽ 31വെര

200

തലാബിര പി�്  െഹഡ്  കൽ�രി നിലയ�ിൽ  നി�ം 400MW
ൈവദ�തി�ം സൗേരാർജ ൈവദ�തി�ായി േസാളാർ എനർജി

േകാർ�േറഷ�മായി 300 െമഗാവാ�ം TP sourya �മായി 110
െമഗാവാ�ം ൈവദ�തി�ായി കരാറിൽ KSEBL ഏർെ��ി��്.
�ടം�ളം ആണവ നിലയ�ിെല �ണി�് II & �ണി�് IV നി�ം

NTPC �െട നിർ�ി� താൽ�ർ താപ ൈവദ�തി നിലയം stage
III ൽ നി�ം ൈവദ�തി വാ�ാൻ സ��ത അറിയി�ി��് .
ഇ� �ടാെത NTPC �െട telengana താപ



4 of 4

ൈവദ�തിനിലയ�ിൽ നി�ം േശഷി�� 600MW
ൈവദ�തി�ം ദാേമാദർ വാലി േകാർപേറഷെ� �ർഗാ�ർ,
േകാഡർമാ എ�ീ താപ ൈവദ�തി നിലയ�ളിൽ നി�ം

ൈവദ�തി വാ��തിന് �ാരംഭ ചർ� നട� വ��. �ടാെത

NTPC �മായി 90 MW സൗേരാർ� ൈവദ�തി �ണി�ിന്

2.77�പ�് 25 വർഷേ��് ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി� വ��. പകൽ സമയ�് �റ� നിര�ിൽ

െെവദ�തി നൽ��തി�� സാധ�ത പരിേശാധി��താണ്.

(ബി) ൈവദ�തി ലാഭി��തിനായി സർ�ാർ

നട�ിലാ�ിവ�� ഫിലെമ�് രഹിത

േകരളം പ�തി�െട �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫിലെമ�് രഹിത േകരളം പ�തിയി�െട 10.03.2023 െല

കണ�കൾ �കാരം ഇ�വെര 1,14,14,786 എൽ.ഇ.ഡി

ബൾ�കൾ 14,60,669 ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ായി വിതരണം െച�

കഴി�

(സി)

��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി

പതിനാല്  ല��ിലധികം വ��

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് എൽ.ഇ.ഡി.
ബൾ�കൾ വിതരണം െച��തിന്

സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഫിലെമ�് രഹിത േകരളം പ�തി നട�ിലാ�ാനായി

െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ െപാ�ജന�ൾ� ��ത പ�തിയിൽ

register െച��തി�� സൗകര�ം ഒ��ിയി��. Registered
ഉപേഭാ�ാ�ൾ� വിതരണം െച��തിനായി ഒ� േകാടി

പതിേന� ല��ി അൻപതിനായിരം എൽ ഇ ഡി ബൾ�കൾ

െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ വാ�ിയി��്. ഇവ െസ�ൻ

ഓഫീ�കൾ വഴി 65 �പ� ഉപേഭാ�ാ�ൾ� വിതരണം െച�

വ��. പ�തി�െട ആരംഭ�ിൽ ബൾ�കൾ വീ�കളിൽ

എ�ി� നൽ��തി�� സൗകര��ം ഒ��ിയി��.

(ഡി)

നട�് സാ��ിക വർഷം എൽ.ഇ.ഡി.
ബൾ�കൾ വിതരണം െച��തി��

പ�തികൾ ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;
വിതരണം െച�� എൽ.ഇ.ഡി.
ബൾ�ക�െട �ണനിലവാരം

ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) ഫിലെമ�് രഹിത േകരളം പ�തിയിെല Registered
ഉപേഭാ�ാ�ൾ� വിതരണം െച��തിനായി 1,17,50,000
എൽ.ഇ.ഡി ബൾ�കൾ െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ വാ�ക�ം

1,10,19,640 എൽ.ഇ.ഡി ബൾ�കൾ 13,98,905
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ായി 31.03.2022 വെര വിതരണം െച�ക�ം

ഉ�ായി. ബാ�ി�� 7,30,360 എൽ ഇ ഡി ബൾ�കളിൽ

നട� സാ��ിക വർഷം 3,95,146 ബൾ�ക�െട വിതരണം

�ർ�ിയായി. േശഷി�� 3,35,214 എൽ.ഇ.ഡി ബൾ�ക�െട

വിതരണം �േരാഗമി��. വിതരണം െച�� എൽ.ഇ.ഡി

ബൾ�ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തി�� നടപടികൾ

െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ സ�ീകരി�ി��്

െസ�ൻ ഓഫീസർ


