
1 of 4

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 658 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സൗേരാർ� നയം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി.സി�ിഖ്
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) ഗാർഹിക ആവശ��ിന് സൗേരാർ�ം

ഉപേയാഗി��ത് േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഗാർഹിക ആവശ��ിന് സൗേരാർ�ം

ഉപേയാഗി��ത് േ�ാ�ാഹി�ി��തിനാ��

MNRE സ�ിഡി നൽകി വ���്.
ഉപേഭാ�ാവിെ� സാ��ിക ഭാരം
ല�കരി��തിനായി നിലയ�ിെ� വില�െട 12
�തൽ 25 ശതമാനം വെര മാ�ം ഉപേഭാ�ാവ്

െചലവി�� േകരളാ േമാഡൽ (Model-I)
നിലവി��്. 2, 3 kw നിലയ�ൾ േകരളാ േമാഡൽ
�കാരം �ാപി�ാ��താണ്. �തൽ �ട�ിെ�
േതാത�സരി�  ്ഉത്പാദി�ി�� ൈവദ�തി�െട 25
ശതമാനം �തൽ 50 ശതമാനം വെര വിഹിതം
ലഭി�ം. ര�ാംഘ� സ�ിഡി പ�തിയിൽ 10.2
െമഗാവാ�് േശഷി�് വർ�് ഓർഡർ നൽകിയി��്.
ഇതിൽ 234 നിലയ�ൾ (854 kw) �ി�മായി
ബ�ി�ി�ക�ം െച�ി��്. ഗാർഹിക
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് സൗരനിലയം
�ാപി��തി�ളള സ�ിഡി പ�തി �കാരം 1
�തൽ 3 kw േശഷി�ളള നിലയ�ൾ�് 40
ശതമാനം സ�ിഡി�ം, 4 �തൽ 10 kw വെര�ളള
നിലയ�ൾ�് ആദ� 3 kw ന് 40 ശതമാനം
സ�ിഡി�ം �ടർ�് 20 ശതമാനം സ�ിഡി�ം
എ� രീതിയിലാണ് േക�സർ�ാർ നൽ��ത്.
2021-22 വർഷേ��ളള എം-പാനൽ ലി�്
�ൈല മാസ�ിൽ �സി�ീകരി�. ഏഴ്
േകാൺ�ാ�ർമാരാണ് ഇതിൽ ഉൾെ��ി�ളളത്.
ഇതിൽ നി�ം 23.25 െമഗാവാ�് േശഷി�് വർ�്
ഓർഡർ നൽകിയി��്. �ടാെത 3 kw-ൽ താെഴ
േശഷി�ളള നിലയ�ൾ�ായി െസപ്�ംബർ
മാസ�ിൽ ഒ� െടൻഡർ �ടി �ണി�ി��്.
േക� നവ-നവീന ഊർ� മ�ാലയം
(എം.എൻ.ആർ.ഇ.) ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

േക� സ�ിഡിേയാ��ടി സം�ാന�ളിെല

ൈവദ�തി വിതരണ ക�നികൾ �േഖന
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നട�ിലാ�� �ര�റ സൗേരാർ� �ാ�കൾ
�ാപി�� പ�തിയിൽ െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.
25 െമഗാവാ�് അെനർ�് �േഖന �ാപി��തിന്

ല��മി��. �ണേഭാ�ാ�ൾ�്

വീ�ിലി��െകാ� തെ� അവർ�് ആവശ�മായ

സൗേരാർ� ഉപകരണ�ൾ വാ��തിനായി
അംഗീ�ത േസവനദാതാ��െട�ം, �ണനിലവാരം
ഉറ� വ��ിയ ഉപകരണ��െട�ം പ�ിക
ത�ാറാ�ി ഇലേ�ാണിക് മാർ��് േ�യ്സ്  ആയ

'ൈബ ൈമ സൺ' (www.buymysun.com) എ�
ഇ-േകാേമ�് െവബ് േപാർ�ലിൽ അെനർ�്
ലഭ�മാ�ിയി��്. െപാ�ജന�ൾ�് അെനർ�്
നട�ിലാ�� വിവിധ സൗേരാർ� പ�തി
കൾ�� അേപ�കൾ ഈ െവബ് േപാർ�ൽ വഴി
ഓൺൈലനായി സമർ�ി�ാ��താണ്.
ൈബൈമസണിെ� ഒ� െമാൈബൽ പതി� �ടി
ഈ വർഷം ത�ാറാ��താണ്. സൗേരാർ�
ഉപകരണ��െട �ാപന�ി�ം,
പരിപാലന�ി�ം അംഗീ�ത സാേ�തിക
വിദഗ്ധ�െട േസവനം ഉറ�വ���തി�ം,
�ണനിലവാര�ളള േസവന��ം, സാേ�തിക
അറി�ം ലഭ�മാ��തി�ം േവ�ി സം�ാന�്

അസം�ി നിേയാജകമ�ല അടി�ാന�ിൽ

ഊർ�മി� എ� േപരിൽ അ�യ ഊർ�
േസവന േക��ൾ അെനർ�ിെ� േമൽ
േനാ��ിൽ ആരംഭി�ി��്. നി�ിത നടപടി
�മ�ൾ പാലി�  ്സ�കാര� സംരംഭകെരയാണ്
ഇതിനായി െതരെ���ത്.

(ബി) സം�ാന�് സൗേരാർ� ഉ�ാദനം
വർ�ി�ി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാമാണ്;ആെക ഉ�ാദി�ി��
ഊർ��ിെ� എ� ശതമാനമാണ്
സൗേരാർ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സൗേരാർ� ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തിനായി
ആവി�രി�ി�� പ�തിയാണ് 'സൗര' പ�തി.
ഇതിെ� �േരാഗതി താെഴ പറ�� �കാരമാണ്.
'സൗര' ഒ�ാംഘ� പ�തിയിൽ എ�ാ�രം

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം പ�ാളികളാകാ��താണ്.
ഇതിൽ ��് േമാഡ�കളാ��ത്. േമാഡൽ 1, 2
എ�ിവ െക.എസ് .ഇ.ബി. �തൽ �ട�ിലാണ്
നട�ാ��ത്. േമാഡൽ 3 ഉപേഭാ�ാവ് �തൽ
�ട�� പ�തിയാണ്. ഒ�ാം ഘ��ിൽ 26.7
MW േശഷി�െട വർ�് ഓർഡർ നൽകിയി��്.
ഇത് ഡിസംബർ 31 ഓ��ടി �ർ�ിയാ�ാൻ

ല��മി��. 'സൗര' ര�ാം ഘ� സ�ിഡി
പ�തിയിൽ 10.2 MW േശഷി�് വർ�് ഓർഡർ
നൽകിയി��്. ഇതിൽ 234 നിലയ�ൾ (854 KW)
�ി�മായി ബ�ി�ി�ക�ം െച�ി��്. 2021-22
വർഷേ��� എം-പാനൽ ലി�് �ൈല
മാസ�ിൽ �സി�ീകരി�. ഏഴ്
േകാൺ�ാ�ർമാരാണ് ഇതിൽ ഉൾെ��ി��ത്.
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ഇതിൽ നി�ം 23.25 MW േശഷി�് വർ�്
ഓർഡർ നൽകിയി��്. �ടാെത 3 KW-ൽ താെഴ
േശഷി�� നിലയ�ൾ�ായി െസപ്�ംബർ
മാസ�ിൽ ഒ� െടൻഡർ �ടി �ണി�ി��്.
'സൗര' പ�തി �കാരം �ാപി� �ര�റ
നിലയ�ളിൽ നി�ം ആെക �തിദിന ഉത്പാദനം
24000 �ണി�് ആണ്. സം�ാന�്

സൗേരാർ� ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തിെ�
ഭാഗമായി േസാളാർ പവർ �ാ�കൾ വീ�കളി�ം,
�ാപന�ളി�ം വ�ാപകമാ��തിന് േവ�ി��
വിവിധ പ�തികൾ ആ��ണം െച� നട�ിലാ�ി
വ��. സം�ാനെ� വിവിധ സർ�ാർ/
െപാ�േമഖല �ാപന�ളിൽ ൈവദ�തി
ആവശ��ിനായി സൗേരാർ� നിലയ�ൾ
�ാപി�� �വർ�നം െഡേ�ാസി�് വർ�്,
െട�ി�ൽ കൺസൾ�ൻസി എ�ീ രീതികളിൽ
അെനർ�് െച�വ��. കാർബൺ രഹിത
�ഷിയിട�ൾ എ� ല��േ�ാെട കാർഷിക
ആവശ��ിനായി വിനിേയാഗി�വ�� പ�കൾ
സൗേരാർ� ൈവദ�തിയിേല�് മാ��തി��
േക�ാവി�ത പ�തിയായ PM-KUSUM
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഇ�വെര ലഭി�
അേപ�കളിൽ സൗേരാർ� �ാ�കൾ
�ാപി��തിന് അ�േയാജ�മായി കെ��ിയ

100 അേപ�കർ�് പ�് �ാപി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. ഈ പ�തിയിൽ
ഉൾെ����തിനായി സൗേരാർ� �ാ�കൾ
�ാപി��തിന് അ�േയാജ�മായ 6,000
�ഷി�ാെര കെ���തി�� നടപടികൾ ഈ
വർഷം അെനർ�് സ�ീകരി��താണ്. 1 �തൽ 7.5
എ� .്പി വെര േശഷി�� പ�കൾ�് േക�,
സം�ാന സർ�ാ�ക�െട ധനസഹായം
ലഭ�മാ�ം. അധിക ൈവദ�തി െക.എസ് .ബി.എൽ. -
ന് നൽ��തി�െട കർഷകർ�് അധിക
വ�മാന�ം ഉ�ാ�ം. േകരള�ിൽ സൗേരാർ�
േമഖലയിെല െറേ�ാ-റിന�വബൾ എനർജി
സർവീസ്  ക�നി (റിന�വബിൾ എനർജി േസവന
ദാതാവ്) േമാഡൽ പ�തി അെനർ�് സം�ാന�്

നട�ിലാ��താണ്. സർ�ാർ-െപാ�േമഖല
�ാപന�ളിൽ സൗേരാർ� വ�രി��തിെ�
ഭാഗമായി അെനർ�ിെ� പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

സൗര ൈവദ�തി നിലയം �ാപന�ളിൽ

�ാപി�ക�ം �ടർ�് ഉത്പാദി�ി��
ൈവദ�തി നി�ിത നിര�ിൽ അതാത്
�ാപന�ൾ�് ലഭ�മാ��ം െച��താണ്
പ�തി. ഇല�ിക് വാഹന�ൾ- �ാ�� ഫാ�്
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ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കളിൽ ൈവദ�തി
ഉത്പാദന�ിന് േസാളാർ �ാ�കൾ
�ാപി��തിന് അ�േയാജ�മായ േ�ഷ�കളിൽ
ഇതിനായി അെനർ�് �േഖന ധനസഹായം
നൽ��തി�� പ�തി ഈ സാ��ികവർഷം

നട�ിലാ��താണ്. ആെക ഉ�ാദി�ി��
ഊർ��ിെ� 2.57% ആണ് സൗേരാർ�ം.

(സി)

സം�ാന സർ�ാർ സൗേരാർ� നയം
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) ഉ�്. 'േകരള േസാളാർ എനർജി േപാളിസി 2013'
എ� േപരിൽ 25.11.2013 െല G.O.(P) No.
49/2013/PD �കാരം സൗേരാർ� നയം
ത�ാറാ�ിയി��്. �ലഭമായ
സൗേരാർ��ിെ� പരമാവധി ഉപേയാഗ�ിൽ

വ��ക എ�താണ് സൗേരാർ� േപാളിസി
വീ�ണം. 2030 ആ��േതാ��ടി േകരള�ിൽ

2500 െമഗാവാ�് സൗേരാർ� ഉത്പാദനം
വർ�ി�ി�വാൻ ഉേ�ശി��. അ�വഴി
പാരി�ിതിക സംര�ണം, കാർബൺ എമിഷൻ
�റ�  ്േകരളേ��ിെ� വ�ംകാല ഊർ� �ര�
ദീർഘകാല അടി�ാന�ിൽ ഉറ�ാ�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്

െസ�ൻ ഓഫീസർ


