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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 659 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സൗേരാർ� പ�തികളിൽ നി�� െെവദ�തി ഉ�ാദനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) വിവിധ സൗേരാർ� പ�തികളിൽ നി�് എ�
െമഗാവാ�് െെവദ�തിയാണ് സം�ാന�്

ഉ�ാദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) വിവിധ സൗേരാർ� പ�തികളിൽ നി�ം 304.208
െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ് സം�ാന�്

ഉത്പാദി�ി��ത്.

(ബി) സൗേരാർ� െെവദ�തി ഉ�ാദനം
വർ�ി�ി��തിനായി നിലവിൽ ഏെത�ാം
പ�തികളാ�ളളത്; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) i. െക.എസ് .ഇ.ബി-�െട ഉടമ�തയി�ളള വിവിധ
�ല�ളിൽ �ാപി�� സൗേരാർ�
നിലയ�ൾ - 11.5 െമഗാവാ�് േശഷി�ളളത്. ii.
സർ�ാർ �ാപന��െട േമൽ�രയിൽ
െഡേ�ാസി�് വർ�് മാ�കയിൽ �ാപി��

സൗേരാർ� നിലയ�ൾ 4.6 െമഗാവാ�്
േശഷി�ളളത്. iii. ജലേസചന വ��ിെ�
ഉടമ�തയി�ളള �മിയിൽ �ാപി�ാൻ

ഉേ�ശി�� സൗേരാർ� നിലയ�ൾ- 7.8
െമഗാവാ�് േശഷി�ളളത്. iv. PM-KUSUM പ�തി
�കാരം കർഷക�െട �ഷിേയാഗ�മ�ാ�േതാ

തരിേ�ാ ആയ �മിയിൽ 2 െമഗാവാ�് വെര
േശഷി�ളള സൗേരാർ� നിലയ�ൾ �ാപി�്

ൈവദ�തി ഉത്പാദി�ി��തിന് 40 െമഗാവാ�ി�ളള
അ�മതി ലഭി�ി��്. കർഷകർ�് സ��ം
െചലവിൽ സൗേരാർ� നിലയ�ൾ �ാപി�്

അതിൽ നി�് ലഭി�� ൈവദ�തി
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ-ന് വിൽ�കേയാ �ല

വാടക സ�ീകരി� െകാ�് കർഷകർ�് ത��െട
�മി സൗേരാർ� നിലയ�ൾ �ാപി�ാനായി

നൽകിെകാ�് പ�തിയിൽ പ�് േചരാ��താണ്.
കാർഷിക ആവശ��ിനായി വിനിേയാഗി� വ��
പ�കൾ സൗേരാർ� ൈവദ�തിയിേല�്
മാ���ി�� േക�ാവി�ത പ�തിയായ PM-
KUSUM പ�തി അെനർ�് �േഖന സം�ാന�്

നട�ിലാ��. ഈ 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�ി��്.
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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 .ഇ.ബി. �്
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�് 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. സർ�ാർ �ാപന�ൾ

അെനർ�് �േഖന െഡേ�ാസി�് വർ�ായി
സൗേരാർ� നിലയ�ൾ �ാപി�േ�ാൾ പ�്

ശതമാനം �ക ഇൻെസ�ീവ് ആയി

നൽ��തി�� പ�തി നിലവി��്. �ടാെത
സർ�ാർ �ാപന�ളിൽ �ാപി�ി�� വാറ�ി
കാലാവധി കഴി� ഓഫ് �ിഡ്  േസാളാർ
�ാ�കൾ (ബാ�റി സംവിധാനം ഉ�ത്) �ിഡ്
ബ�ിത �ാ�കളാ�ി മാ��തി�� പ�തി�ം
നിലവി��്.

(സി) വീ�കളിൽ സൗേരാർ� �ാ�്
�ാപി��തി�ളള പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്;
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

(സി) 2019-20 �തലാണ് ഗാർഹിക
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ാ�ളള സ�ിഡി പ�തി
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. �േഖന നട�ാ��ത്.
2019-ന് �ൻ�ം ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ളള

സൗേരാർ� സ�ിഡി പ�തികൾ ANERT
�േഖനയാണ് നട�ാ�ിയി��ത്. 2019-20
വർഷ�ിൽ െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ, 10.2
െമഗാവാ�്, 2020-21 വർഷ�ിൽ 23.4 െമഗാവാ�്
എ�ി�െന വർ�് ഓർഡ�കൾ നൽ�ക�ം
നിലയനിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ക�ം
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െച�ി��്. ഇതിൽ 2019-20 വർഷെ� ഓർഡർ
�കാരം (െമഗാവാ�് േശഷി) നിലയ�ൾ (292
എ�ം) നാളി�വെര �ർ�ിയായി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


