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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 671 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഊർ�മി� േക���െട �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

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

(എ) നിേയാജക മ�ല അടി�ാന�ിൽ അ�വദി�
ഊർ�മി� േക���െട �വർ�നം

വ��മാ�േമാ;

(എ) അ�യ ഊർ� 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�് എ�ാ
അസം�ി നിേയാജകമ�ല�ി�ം ഊർ�മി�

എ� േപരിൽ അ�യ ഊർ� േസവന
േക��ൾ അെനർ�ിെ� േമൽേനാ��ിൽ 2018-
19 വർഷം �തൽ ആരംഭി�. നി�ിത
നടപടി�മ�ൾ പാലി�  ്സ�കാര�
സംരംഭകെരയാണ് ഇതിനായി െതരെ���ത്.
��് വർഷം വിജയകരമായി സംരംഭം
നട��വർ�് �വർ�നം വിലയി��ി ��ാം
വർഷം �ധാന മ�ി�െട െതാഴിൽദായക
പ�തി�െട (PMEGP) മാ�കയിൽ നി�ിത
ധനസഹായം അ�വദി�ക എ�തായി��
പ�തി. സം�ാന സർ�ാർ �ാപനമായ

െസ�ർ േഫാർ മാേനെ�ൻറ്  െഡവലപ്െമ�്
(സി.എം.ഡി.) െനയാണ് ഊർ� മി�
േക���െട �വർ�നം, നി�ിത
മാനദ���െട അടി�ാന�ിൽ

വിലയി���തിന് അെനർ�്
�മതലെ���ിയിരി��ത്. സംരംഭകൻ
സാധാരണ വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ���
വ��ിയാെണ�ിൽ നിേയാജകമ�ല�ിെല

നഗര �േദശ�ാണ് േസവന േക�ം
നട��െത�ിൽ അ�പതിനായിരം �പ�ം, �ാമ
�േദശ�ാെണ�ിൽ ഒ� ല�ം �പ�മാണ്
ധനസഹായം നൽ��ത്. സംരംഭകൻ എസ് .സി/
എസ് .ടി/ഒ.ബി.സി/ന�നപ�ം/ വനിതകൾ/
വി��ഭട�ാർ/ഭി�േശഷി�ാർഎ�ീ �േത�ക
വിഭാഗ�ിലാണ് ഉൾെ���െത�ിൽ േസവന
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േക�ം നഗര �േദശ�ാെണ�ിൽ ഒ� ല�ം
�പ�ം, �ാമ �േദശ�ാെണ�ിൽ ഒ� ല��ി

നാൽപതിനായിരം �പ�മാണ് ധനസഹായം
നൽ��ത്. അെനർ�് അംഗീകരി�� സർ�ീസ്
ചാർ�് നിര�ിൽ ഊർ�മി� േക��െള
അ�യ ഊർ� ഉപകരണ��െട പരിപാലനം,
വാർഷിക അ����ണി കരാർ (AMC)
എ�ിവ�െട �മതലകൾ േ�ാർ പർേ�സ്
മാ�വൽ നിബ�നകൾ പാലി�  ്നൽ��തിന്
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് വ��്
അ�വാദം നൽകിയി��്. എനർജി മാേനെ�ൻറ്
െസ�ർ (ഇ.എം.സി.) �ാർ േറ�ിംഗ് ഉ� വിവിധ
ൈവദ�ത ഉപകരണ��െട വിതരണം ഊർ�മി�

േക��ളി�െട നട���്. അെനർ�്
നട�ിലാ�� അ�യ ഊർ� പ�തിക�മായി
ബ�െ��് അവ�െട പരിപാലന �ിനായി

ഊർ�മി� േക���െട േസവനം വിനിേയാഗി�
വ���്. വാറ�ി കാലാവധി കഴി� അ�യ
ഊർ� ഉപകരണ��െട റി�യറി�ിനായി
െപാ�ജന��ം, വിവിധ �ാപന��ം ഈ
േക���െട േസവനം വിനിേയാഗി���്.
അംഗീ�ത എം-പാനൽ ഏജൻസികൾ അവ�െട
അ�യ ഊർ� ഉപകരണ�ൾ
�ാപി��തി�ം, വാറ�ി കാലാവധിയി��
സർ�ീ�ം, റി�യ�ം െച��തി�ം ചില
ഊർ�മി� േക���െട േസവനം
�േയാജനെ���ിവ��. ഊർ�മി�

േക���െട െട�ീഷ��ാർ�് ആവശ�മായ

പരിശീലനം സഘടി�ി�വ��. അെനർ�് ഈ
േക��ളിെല 307 െട�ീഷ��ാർ�് അപകട
ഇൻ�റൻസ്  പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്.
നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ിൽ അ�യ
ഊർ� േസവന ദാതാ�ളായി അെനർ�് �ാപി�

ഊർ�മി� േക���െട േസവനം, അവെയ
ഊർ�കാര��മമായ ഉത്പ���െട വിതരണ
േക��ൾ �ടിയാ�ി മാ�� പ�തി ഇ.എം.സി.
ആവി�രി�. 140 ഊർ�മി� േക��േളാട്
താത്പര� പ�ം ആവശ�െ��തിൽ, ഇ�വെര
താ�ര�ം അറിയി� 72 ഊർ�മി� േക��ളിൽ
ഇതിെ� ഭാഗമായി ഊർ�കാര��മ

ഉത്പ���െട വിതരണ �വർ�നം നട���്.
ഇ.എം.സി എംപാനൽ െച� ഊർ�കാര��മ

ഉത്പ� നിർ�ാതാ��െട/ ഡീലർമാ�െട ഊർ�
കാര��മമായ ഉത്പ��ൾ, മിതമായ നിര�ിൽ
ഊർ�മി� േക��ൾ വഴി സാധാരണ�ാർ�്
ലഭി��.
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(ബി) ഊർ�മി� േക���െട �വർ�നം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;
(ബി) സം�ാന സർ�ാർ �ാപനമായ െസ�ർ േഫാർ

മാേനെ�ൻറ്  െഡവലപ്െമ�് (സി.എം.ഡി.)
െനയാണ് ഊർ� മി� േക���െട �വർ�നം

നി�ിത മാനദ���െട അടി�ാന�ിൽ

വിലയി���തിന് അെനർ�്
�മതലെ���ിയിരി��ത്. �വർ�നം �ട�ി
��് വർഷമായ ഊർ� മി� േക���െട
�വർ�നം സി.എം.ഡി �െട�ം, അെനർ�ിെ��ം
ഉേദ�ാഗ�ർ േനരി�് േക��ൾ സ�ർശി�  ്ര�്
തവണകളിലായി വിലയി��ിയി��്. താെഴ
പറ�� �വർ�ന��െട അടി�ാന�ിലാണ്

േക���െട വിലയി��ൽ �ധാനമാ�ം
നട�ിയി��ത്. േക��ളിൽ അെനർ�്
നിർേ�ശി�ി�� സൗകര���െട�ം,
ഉപകരണ��െട�ം ലഭ�ത. സർ�ീസ്
േകാ�ക�െട�ം, നട�ിയ േസവന��െട�ം
വിവര�ൾ �ത�മായ േരഖെ���ൽ.
ഊർ�മി��് ലഭി� സർ�ീസ്  ഓർഡ�ക�െട
എ�ം, അ�ൻഡ്  െചയ്  ത സർ�ീ�കൾ, ���ി

�ർ�ീകരി�ാൻ എ�� സമയം. ഊർ�മി�

േക��ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ, �ാപന�ൾ, എം-
പാനൽ ഏജൻസികൾ എ�ിവ�മാ�� സർ�ീസ്
ഉട�ടിക�െട എ�ം. ഊർ�മി��െട േപരി��
�േത�ക ബാ�് അ�ൗ�്, തേ�ശ സ�യം ഭരണ
�ാപന�ിൽ നി�� രജിേ�ഷൻ
സർ�ിഫി��്, GST രജിേ�ഷൻ സർ�ിഫി��്.
വിവിധ േബാധവൽ�രണ പരിപാടി
സംഘടി�ി�തിെ� വിവര�ൾ. െട�ീഷ��ാർ
പെ���ി�� പരിശീലന പരിപാടിക�െട വിവരം.

(സി)

��ത പ�തി�െട ല��ം നിറേവ�ാൻ
ഊർ�മി� േക��ൾ�് കഴിയാെത േപാെയ�
ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) 140 ഊർ� മി� േക��ളിൽ സി.എം.ഡി.
നട�ിയ അവസാന ഘ� പരിേശാധനയിൽ 15
എ�ം ഒഴിെക 125 നിേയാജകമ�ല�ളി�ം

നിലവിൽ േക��ൾ �വർ�ി�വ��.
ബ��രിപ�ം േക���ം ഊർ�മി��െട

ല���ിന�സരി�� �വർ�നം

നട�ിവ���്. ഈ േമഖലയിെല
പരിചയ�റ�ം, േകാവിഡ്  േലാ�്ഡൗൺ കാരണം
ഉ�ായ സാ��ിക ����ം കാരണം ചില
േക��ൾ�് പ�തി�െട ല���ിന�സരി��

�വർ�നം നട�വാൻ കഴിയാെത േപായി��്.
�വർ�നം ഇ�ാ� നിേയാജകമ�ല�ളിൽ

പകരം സംവിധാനം ഏർെ����തി�� നടപടി
സ�ീകരി��താണ്.

(ഡി) ��ത േക��െള മിക��തായി മാ��തിന്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടിക�െട

(ഡി) അ�യ ഊർ� േമഖലയിൽ ആരംഭി� ആദ�

സംരംഭ പരിപാടി എ� നിലയിൽ �വർ�ന�ൾ
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വിശദാംശം നൽകാേമാ? ��തൽ െമ�െ����തി�ം, ആവശ�മായ

�ചരണ �വർ�ന�ൾ നട��തി�ം, ��തൽ
െതാഴിൽ അവസര�ൾ ലഭ�മാ��തി�ം ഉ�
നടപടികൾ അെനർ�് സ�ീകരി�വ��. അെനർ�്
നട�ിലാ�� വിവിധ അ�യ ഊർ�
പ�തിക�മായി ബ�െ��് ഊർ�മി�

േക���െട േസവനം ��തൽ
വിനിേയാഗി��തി�� നടപടിക�െട ഭാഗമായി
വിവിധ പ�തിക�മായി ബ�െ��

അ�േയാജ�രായ �ണേഭാ�ാ�െള

കെ���തി�� ക�ാ�യിൻ പരിപാടി ഈ
േക��ൾ �േഖന സംഘടി�ി��താണ്. അ�യ
ഊർ� ഉപകരണ�ൾ �ാപി���മായി

ബ�െ�� �ല പരിേശാധന, ഉപകരണ��െട
പരിപാലനം, അ����ണി എ�ിവ�് ഈ
േക���െട േസവനം ��തലായി
വിനിേയാഗി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി��താണ്. ഊർ�മി� േക��ളിെല
െട�ീഷ��ാർ�് ആവശ�മായ സാേ�തിക
പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടി�ി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


