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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 352 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ാർ�് എനർജി േ�ാ�ാം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഇ ച�േശഖരൻ,
�ീ പി എസ്  �പാൽ, 
�ീ. ഇ െക വിജയൻ, 

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ 

Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ

േക�ീകരി�  ്നട�ി വ�� ഊർ� സംര�ണ

�വർ�ന��െട �േരാഗതി�ം ഫല�ാ�ി�ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. സം�ാന�്  �ൾ വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�ൾ േക�ീകരി�  ്ഊർ� സംര�ണ

�വർ�ന�ൾ ഇ.എം.സി�െട േമൽേനാ��ിൽ

നട�ിലാ��. ഇ.എം.സി�െട �ാർ�് എനർജി

േ�ാ�ാം വഴി വിദ�ാർ�ികളിൽ ഊർ�

സംര�ണ�ിെ� അവേബാധം കാര��മമായി

എ�ി��. �ടാെത,സം�ാന�് �ൾ

വിദ�ാർ�ികളിൽ ഊർ� ഉപേയാഗ�ിെ��ം

സംര�ണ�ിെ��ം �ാധാന�ം

േബാ��െ���ാ�ത�� വിധ�ിൽ

'നാേള�ി�ിരി ഊർ�ം', 'ലാഭ�ഭ' എ�ീ ര�്

പ�തികൾ െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ

നട�ിലാ�ിയി��്. ഇതിെ� ഭാഗമായി േപാ�ർ

ക�ാംെപയ്ൻ, ൈസ�ിൾ റാലി, ല�േരഖക�െട

വിതരണം �തലായവ സംഘടി�ി�ി��്.

(ബി) സം�ാന�് അെനർ�് �േഖന �ാർ�് എനർജി

േ�ാ�ാം നട�ാ�ി വ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) ഇ�. സം�ാന�് ഇ.എം.സി �ഖാ�ിരമാണ്

�ാർ�് എനർജി േ�ാ�ാം നട�ാ�ി വ��ത്.
�ൾ ��ികൾ�ിടയിൽ ഊർ�

സംര�ണെ���ി അവേബാധം

��ി��തി�േവ�ി എനർജി മാേനെ��്

െസ�ർ (EMC) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസവ��മായി

േചർ�് ആരംഭി� പരിപാടിയാണ് �ാർ�് എനർജി

േ�ാ�ാം (SEP). 1997ൽ ആരംഭി�

വിദ�ാലയ�ളി�െട�� ഊർ� സംര�ണ

പരിപാടി നവീകരി�  ്2014-ൽ �ാർ�് എനർജി

േ�ാ�ാമിന് �പം െകാ��. സർവീസിൽ ഉ�/
വിരമി� അധ�ാപക�ം, മ�് എൻ.ജി.ഒ
�വർ�ക�ം ഈ �ീമിെ�

േകാർഡിേന�ർമാരാണ്. സം�ാനെ� 14 റവന�

ജി�കളിൽ ജി�ാ േകാർഡിേന�ർമാെര�ം 41
വിദ�ാഭ�ാസ ജി�കളിൽ േജായി�്
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േകാർഡിേന�ർമാെര�ം, ഉൾെ���ി ഒ�

സംഘടനാ സംവിധാനം �പീകരി�ക വഴി

േകരള�ിൽ എ�ാ �ല�ളി�ം �ാർ�് എനർജി

േ�ാ�ാമിെ� ഇടെപടൽ സാധ�മാ�ിയി��്.
നിലവിൽ സം�ാനെ� 8770 വിദ�ാലയ�ൾ

�ാർ�് എനർജി േ�ാ�ാമിെ� ഭാഗമായി രജി�ർ

െച�ി��്. �രിപ��ം സർ�ാർ-സർ�ാർ

എയിഡഡ്  വിദ�ാലയ�ളാണ്

ഭാഗഭാ�ായിരി��ത്. അൺ എയിഡഡ്

വിദ�ാലയ�െള �ാർ�് എനർജി േ�ാ�ാമിെ�

ഭാഗഭാ�ാ�ാ�� �വർ�ന�ൾ നിലവിൽ

നട���്. ��ികളിൽ ഊർ� സംര�ണെ�

പ�ി�� ചർ�കൾ സംഘടി�ി��തി��

േ�രണ നൽ�ക�ം, അ�വഴി കൗ�ക�ം,
ജി�ാസ�ം വളർ�ക, തത്ഫലമായി

അവരവ�െട വീ�കളിൽ /നാ�ിൽ ഊർ�

സംര�ണെ� പ�ി�� ചർ�കൾ�്

വഴിെയാ��ക എ�ത് ഒ� വിജയകരമായ

മാ�കയായി��്. അ�േപാെല തെ� വിവിധ

റിേസാ�് ൈക���ൾ, േഷാർ�് സിനിമകൾ

എ�ിവ�ം വിദ�ാലയ�ൾ�ായി �ാർ�് എനർജി

േ�ാ�ാമിെ� ഭാഗമായി ലഭ�മാ�ിയി��്.
��ികളിൽ കൗ�കം ജനി�ി��തിേല�ായി

�ീമിെ� ഭാഗമായി വിവിധ മ�ര പരിപാടികൾ

�ൾ, വിദ�ാഭ�ാസ ജി�, സം�ാനതല�ിൽ

നട�ി വിജയികെള കെ����്.

(സി)

�ാർ�് എനർജി േ�ാ�ാമിെ� ഉേ�ശ�ല���ൾ

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാർ�് എനർജി േ�ാ�ാമിെ� �ധാന

ഉേ�ശ�ല���ൾ �വെട േചർ��.- ഊർ�

സംര�ണ�ിെ��ം ഊർ�

കാര��മത�െട�ം അവേബാധം �വതല�റയിൽ

��ി�ൽ പരി�ിതി സൗ�ദമായ സാേ�തിക

വിദ�ക�െട അവേബാധം �വതല�റയിൽ

��ി�ൽ �യി�െകാ�ിരി�� ഊർ�

വിഭവ��െട വിേവക�ർ�മായ ഉപേഭാഗ ശീലം

�വതല�റയിൽ ��ി�ൽ.

(ഡി) ഊർ� സംര�ണ�മായി ബ�െ��

േബാധവൽ�രണ, �ചരണ �വർ�ന�ൾ

��തൽ �ാധാന�േ�ാെട നട�ാ�ാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േക� ഊർ�സംര�ണ നിയമം 2001
സം�ാന�്  നട�ിലാ��തി�� കർ�

പ�തികളിൽ അതീവ �� പതി�ിേ��

േമഖലയായി�ാണ് വിദ�ാലയ�ളിെല

ഊർ�സംര�ണ വിദ�ാഭ�ാസെ� സർ�ാർ

കണ�ാ�ിയി��ത്. അതിെ� ഭാഗമായി

ഇ.എം.സി വിവിധ മാർ��ളി�െട��

േബാധവത്കരണ പരിപാടികൾ നട�ിവ��.
��ികളിൽ ഊർ� സംര�ണെ� പ�ി��

ചർ�കൾ സംഘടി�ി��തി�� വിവിധ
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മാർ��ൾ അവലംബി�ക�ം അ�വഴി അവരിൽ

കൗ�ക�ം, ജി�ാസ�ം വളർ��ത് വഴി

അവരവ�െട�ം ബ�മി�ാദിക�െട�ം വീ�കളിൽ

ഊർ� സംര�ണെ� പ�ി�� ചർ�കൾ,
�വർ�ന�ൾ എ�ിവ സാധ�മാ�െമ�്

�തീ�ി��.

(ഇ)

�ാർ�് എനർജി േ�ാ�ാം അൺ എയ്ഡഡ്

വിദ�ാലയ�ളിേല�് �ടി വ�ാപി�ി�വാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

(ഇ) നടപടി സ�ീകരി�ം. നിലവിൽ സം�ാനെ�

8770 വിദ�ാലയ�െള രജി�ർ െച�ി�� �ാർ�്

എനർജി േ�ാ�ാമിൽ 545 അൺ എയിഡഡ്

വിദ�ാലയ�ൾ ഭാഗമായി��്. ��തൽ അൺ

എയിഡഡ്  വിദ�ാലയ�െള �ാർ�് എനർജി

േ�ാ�ാമിെ� ഭാഗമാ�ാ�� രജിേ�ഷൻ

ൈ�വ് സം�ാനെ� 41 വിദ�ാഭ�ാസ

ജി�കളി�ം നട�ിലാ�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


