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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 680 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

അെനർ�ിെ� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ബാലച�ൻ
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) അെനർ�മായി ബ�െ��് നിലവിൽ
നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ എെത�ാെമ�്
അറിയി�ാേമാ?

(എ) സൗേരാർ�ം, പവേനാർ�ം, ൈജേവാർ�ം

ഉൾെ�െട�� നവ-നവീകരണീയ ഊർ�
േമഖല�മായി ബ�െ�� വികസന ഗേവഷണ
�വർ�ന�ൾ�് ൈവദ�തി വ��ിെ� കീഴിൽ
�വർ�ി�� സ�യംഭരണ �ാപനമാണ് 
അെനർ�്. േക� നവീന നവീകരണ ഊർ�
മ�ാലയ�ിെ� (MNRE) സം�ാനതല

േനാഡൽ ഏജൻസി �ടിയാണ് അെനർ�്.
സം�ാന�്  �ന�പേയാഗ ഊർ�
േ�ാത�കളിൽ നി�ം ൈവദ�തി ഉ�ാദനം
വർ�ി�ി��തിനാവശ�മായ വിവിധ പ�തികൾ
അെനർ�് �േഖന നട�ിലാ�ിവ��. 1.
സൗേരാർ� പ�തികൾ �ന�പേയാഗ ഊർ�
േ�ാത�കളിൽ ഏ��ം �ധാനെ��
സൗേരാർ�െ� ന�െട ൈവദ�തി
ആവശ��ിനായി വിനിേയാഗി��തി��
സംവിധാനമായ േസാളാർ പവർ �ാ�കൾ
വീ�കളി�ം, �ാപന�ളി�ം വ�ാപകമാ��തിന്
േവ�ി�� വിവിധ പ�തികൾ ആ��ണം െച�
നട�ിലാ�ി വ��. േക�സർ�ാർ
സ�ിഡിേയാ��ടി സം�ാന�്

െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. �േഖന നട�ിലാ��
ഗാർഹിക �ിഡ്  ബ�ിത �ര�റ സൗേരാർ�
�ാൻറ്  �ാപി�� പ�തിയിൽ 25 െമഗാവാ�്
ഈ വർഷം അെനർ�് �േഖന �ാപി��താണ്.
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��. സം�ാന�് സർ�ാർ
�ാപന�ളിൽ ബാ�റി സംഭരണേ�ാ��ടിയ

സൗേരാർ� നിലയം �ാപി�� േക�ാവി�ത
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പ�തി അെനർ�് �േഖന നട�ിലാ�ിവ��.
എം.എൻ.ആർ.ഇ. നി�യി�� െബ�്മാർ�്

വിലേയാ, മ�രാധി�ിത ��ിയ വഴി ലഭി��
വിലേയാ ഇതിൽ ഏതാേണാ �റവ് അതിെ� 30%
ആണ് സ�ിഡിയായി േക�ം നൽ��ത്.
സം�ാന�് 64 സർ�ാർ �ാപന�ളിൽ ഈ
പ�തി �കാരം 316 കിേലാ വാ�് േശഷി��
സൗേരാർ� നിലയം �ാപി�� ���ി

�ർ�ിയാ�ി. നിലവിൽ ൈവദ�തി എ�ാ�

വി�ര�ല�ളിെല 18 അംഗൻവാടികളിൽ
ൈവദ�തി ആവശ��ിനായി അെനർ�് �േഖന
േസാളാർ സംവിധാനം �ാപി��തിന് സം�ാന

വനിതാ ശി� വികസന വ��് നടപടി
സ�ീകരി�ി��്. അെനർ�് �ല പരിേശാധന�ം,
െട�ർ നടപടി�ം �ർ�ിയാ�ി. ൈവദ�തി
എ�ാ� വി�ര�ല�ളിെല 74 ആദിവാസി

േകാളനികളിെല പഠന �റികൾ�് ആവശ�മായ

ൈവദ�തി ലഭ�മാ��തിനായി േസാളാർ
സംവിധാനം �ാപി��തിന് സം�ാന

പ�ികവർ� വികസന വ��് അെനർ�ിെന
�മതലെ���ിയി��്. ഇതിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഈ �ല�ൾ സ�ർശി�്
ഫീസിബിലി�ി റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയതിെ�
അടി�ാന�ിൽ 61 േകാളനികളിലായി 5
കിേലാവാ�് വീതം േശഷി�� സൗേരാർ�
�ാ�കൾ (ആെക 305 കിേലാവാ�്)
�ാപി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി��്.
സൗേരാർജജം ഉപേയാഗി�  ്�വർ�ി��

ശീതീകരണി (Cold Storage), േസാളാർ െതർ�ൽ
സാേ�തിക വിദ�യിൽ �ീം ഉപേയാഗി�ളള പാചകം
സാധ�മാ�� സൗേരാർ� �ീം ��ർ,
�ർ�മാ�ം സൗേരാർ��ിെ� സഹായ�ാൽ

െവ�ം ��ീകരി�  ്ലഭ�മാ�� േസാളാർ വാ�ർ
എ.�ി.എം. എ�ീ സംവിധാന�ൾ അെനർ�് �േഖന
�ാപി�വ��. േസാളാർ റാ�ൽ, േറഡിേയാ,
െമാൈബൽ ചാർ�ർ എ�ിവ ഉൾെ���ി��

സൗര�വിധ കി�ം വിതരണം െച�വ��. 2. PM-
KUSUM പ�തി 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
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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 .ഇ.ബി.�
നൽ��തി�െട കർഷകർ�് അധിക വ�മാന�ം
ഉ�ാ�ം. 3. െറേ�ാ (RESCO) േമാഡലിൽ സൗര
ൈവദ�ത നിലയം േകരള�ിൽ സൗേരാർ�
േമഖലയിെല ആദ� െറേ�ാ-റിന�വബിൾ എനർജി
സർവീസ്  ക�നി (റിന�വബിൾ എനർജി േസവന
ദാതാവ്) േമാഡൽ പ�തി അെനർ�് േനരി�്
സം�ാന�് നട�ിലാ��താണ്. സർ�ാർ-
െപാ�േമഖല �ാപന�ളിൽ സൗേരാർ�-
വൽരി��തിെ� ഭാഗമായി അെനർ�ിെ�
പ�തിയി�ൾെ���ി സൗര ൈവദ�ത നിലയം
�ാപന�ളിൽ �ാപി�ക�ം �ടർ�്
ഉത്പാദി�ി�� ൈവദ�തി നി�ിത നിര�ിൽ
അതാത് �ാപന�ൾ�് ലഭ�മാ��ം
െച��താണ് പ�തി. ഇ�ര�ിൽ അെനർ�്
െറേ�ാ ആയി�� ആദ� പ�തിയാണ് ക�ർ
ആ�ാനമായി�� േകരള സം�ാന റ�ർ
േകാ�േറ�ീവ് ലിമി�ഡിൽ (റബ്േകാ) നട�ാ��ത്.
തലേ�രിയി�� റബ്േകാ�െട ഫാ�റിയിൽ 350
കിേലാവാ�് േശഷി�� സൗേരാർ� �ാ�് ആണ്

ആദ� ഘ��ിൽ നട�ാ��ത്. ഇ�െന
നിർ�ി�� �ാ�ിൽ നി�ം �തിവർഷം 5
ല��ിൽ അധികം �ണി�് ൈവദ�തി
ഉത്പാദി�ി�വാൻ സാധി�ം. ഈ ഫാ�റി�െട
�വർ�ന�ിന് േവ� ��വൻ ൈവദ�തി�ം ഈ
സൗേരാർ� �ാ�ിൽ നി�തെ�
ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. എറണാ�ളം
ഇ��നെ� �ാേ�ാ േകബിൾ ക�നിയി�ം
െറേ�ാ (RESCO) േമാഡലിൽ 350 കിേലാവാ�്
േശഷി�� സൗര ൈവദ�ത നിലയം
�ാപി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�വ��.
വിവിധ സർ�ാർ �ാപന�ളിൽ െറേ�ാ
മാ�കയിൽ സൗര ൈവദ�ത നിലയം
�ാപി��തി�� പ�തി പരിഗണനയിലാണ്. 4.
രാമ�ൽേമട്  അ�യ ഊർ� പാർ�് ഇ��ി
ജി�യിെല രാമ�ൽേമടിൽ സൗേരാർ��ം,
കാ�ിൽ നി�� ഊർ��ം �േയാജനെ���ി

ബാ�റി സംഭരണേ�ാ� �ടി�� അ�യ ഊർ�
പാർ�ിെ� ആദ� ഘ�മായി ഒ� െമഗാവാ�്
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േശഷി�� സൗേരാർ� പവർ �ാ�ിൽ 500
കിേലാവാ�ിെ� നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�. അെനർ�്
സി-ഡാ�മായി േചർ�് നട�ാ�� ഈ
പ�തി�െട ഭാഗമായി തേ�ശീയമായി �ിഡ്-ൈ�
ഇൻവർ�ർ സാേ�തികവിദ� വികസി�ി�ി��്.
ഇല�ി�ൽ ഇൻ��േറ�ിെ� പരിേശാധന
�ർ�ീകരി�ാൽ ഇത് ക�ീഷൻ െച�ാൻ
സാധി�ം. �ടർ�് 500 കിേലാവാ�് െസൗേരാർ�
പാന�കൾ �ടി ��ിേ�ർ�് ഒ� െമഗാവാ�് �ാ�്
ഒ� മാസ�ി��ിൽ �ർ�ീകരി��താണ്.
പാർ�ിെ� േശഷി ��് െമഗാവാ�ായി
വർ�ി�ി��താണ്. 5. ൈമേ�ാ �ിഡ്
തി�വന��രം ജി�യിെല െപാൻ �ടി ഹിൽ
േ�ഷനിൽ സൗേരാർ��ം, കാ�ിൽ നി��
ഊർ��ം �േയാജനെ���ി�� ൈമേ�ാ
�ിഡ്  പ�തി �ാപി��തി�� �വർ�നം

ഈ വർഷം നട�ിലാ��താണ്. 6. വിഭവ പഠനം
സം�ാനെ� 4 േക��ളിൽ സൗേരാർ� വിഭവ
പഠന േക��ൾ �ാപി�ി��്. ആല�ഴ,
രാമ�ൽേമട് , �ഴൽമ�ം, ക�ർ എ�ിവിട�ളിൽ
�ാപി�ി�� ഈ േ�ഷ�കളിൽ േശഖരി��
സൗേരാർ� ലഭ�ത, കാ�്, മഴ, അ�രീ� ആർ�ത

എ�ിവ സംബ�ി� ൈദനംദിന വിവര�ൾ
തി�വന��രം അെനർ�് ആ�ാന�്

�ാപി�ി�� േമാണി�റിംഗ് നിലയ�ിൽ

ഓൺൈലനായി ലഭി��താണ്. ഇതി�െട
ലഭി�� വിവര�ൾ സൗേരാർ� �ാ�ക�ം
കാ�ാടി നിലയ��ം �ാപി��തി�ളള

അ�േയാജ� �ല�ൾ കെ���തിന്
ഉപ��മാ�ം. കാ�ിൽ നി�ം ൈവദ�തി
ഉത്പാദി�ി�വാൻ കഴി�� അളവിൽ കാ�ിെ�
ലഭ�ത�� ��തൽ �ല�ൾ

കെ���തി�േവ�ി�� വിൻഡ്  േമാണി�റിംഗ്
േ�ഷ�കൾ �ാപി�� �വർ�ന�ം അെനർ�്
നട�ിവ��. 7. സൗേരാർജജ ഉപകരണ��െട
െട�ി�ി�� ലേബാറ�റി െകാ�ി ശാ�
സാേ�തിക സർ�കലാശാലയിെല �ിക് (STIC –
Sophisticated Testing Instrumentation Centre) ഉ
മായി േചർ�് സൗേരാർജജ ഉപകരണ�ൾ
പരിേശാധി�  ്�ണേമ� ഉറ�വ���തി��
ലേബാറ�റി �ാപി�� ���ികൾ നട�
വ��. െടൻഡർ നടപടികൾ അവസാന
ഘ��ിലാണ്. ഉപകരണ�ൾ ലഭ�മാ�ി നാല്
മാസ�ി��ിൽ ലാബിെ� �വർ�ന�ൾ

ആരംഭി��താണ്. 8. ഇ-െമാബിലി�ി ഇല�ിക് 
െമാബിലി�ി വ�ാപകമാ��തിെ� ആദ� ഘ�ം എ�
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നിലയിൽ നിലവിൽ സർ�ാർ വ��കളി�ം,
�ാപന�ളി�ം കരാർ വ�വ�യിൽ

ഉപേയാഗി�� ഡീസൽ, െപേ�ാൾ വാഹന�ൾ
മാ�ി അെനർ�് വഴി ഇല�ിക് കാ�കൾ നൽ��
പ�തി ആരംഭി�. 2020-21 വർഷം �ട�ിയ
പ�തി �കാരം ഇ�വെര വിവിധ േമാഡ�കളി��
127 ഇല�ിക് കാ�കൾ 20 സർ�ാർ
വ��കളിലായി അെനർ�് നൽകിയി��്. െപാ�
നിര�കളിൽ ൈവദ�ത വാഹന�ൾ�്
റീചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കൾ �ാപി��തിെ�

ഭാഗമായി േദശീയ, സം�ാന പാതകൾ
ഉൾെ�െട�� �ധാന േറാ�കൾ�് സമീപം
ചാർജജിംഗ് േ�ഷ�കൾ അെനർ�് �േഖന�ം
�ാപി�വ��. തി�വന��രം, െകാ�ം,
ആല�ഴ, ഏറണാ�ളം, ഇ��ി, പാല�ാട്   എ�ീ
ജി�കളിലായി ആെക 8 ചാർജജിംഗ് േ�ഷ�കൾ
�ാപി�കഴി�. ��ർ, ക�ർ, കാസർേഗാഡ്  
എ�ീ ജി�കളിൽ ഓേരാ ചാർജജിംഗ് േ�ഷ�കൾ
�ാപി�� ���ി അവസാന ഘ��ിലാണ്.
എനർജി എഫിഷ�ൻസി സർ�ീസ്  ലിമി�ഡ്
(E.E.S.L) എ� േക� െപാ�േമഖലാ
�ാപന�മായി േചർ�് സം�ാന�് ��തൽ
പ�ിക് ഇ.വി. ഫാ�് ചാർജജിംഗ് േ�ഷ�കൾ
�ാപി��തി�ളള �വർ�ന�ൾ അെനർ�്
നട�ിവ��. സ�കാര� സംരംഭകെര�ടി ഇ.വി.
ചാർജജിംഗ് േ�ഷ�കൾ �ാപി��തിൽ

പ�ാളികളാ�ാ�� നടപടി അെനർ�്
സ�ീകരി�ി��്. ഫാ�് ചാർജജിംഗ് േ�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. ഇല�ിക് വാഹന��െട
ഉപേയാഗം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് േവ�ി��
�ചരണ, േബാധവൽ�രണ �വർ�ന�ൾ

വിവിധ മാധ�മ�ളി�െട അെനർ�് നട�ിവ��. 9.
അ�യ ഊർ� േസവന േക��ൾ - ഊർ�മി�

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
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�തൽ ആരംഭി�. നി�ിത നടപടി�മ�ൾ പാലി�്
സ�കാര� സംരംഭകെരയാണ് ഇതിനായി
െതരെ���ത്. എനർജി മാേനെ�ൻറ്  െസ�ർ
(ഇ.എം.സി) �ാർ േറ�ിംഗ് ഉ� വിവിധ ൈവദ�ത
ഉപകരണ��െട വിതരണം ഊർ�മി�

േക��ളി�െട നട��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�ി��്. ��് വർഷം വിജയകരമായി
സംരംഭം നട��വർ�് �വർ�നം വിലയി��ി

��ാം വർഷം �ധാനമ�ി�െ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. 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��. എനർജി
മാേനെ�ൻറ്  െസ�ർ (ഇ.എം.സി) �ാർ േറ�ിംഗ്
ഉ� വിവിധ ൈവദ�ത ഉപകരണ��െട വിതരണം
ഊർ�മി� േക��ളി�െട നട���്.
ഊർ�മി� േക���െട െട�ീഷ��ാർ�്
ആവശ�മായ പരിശീലനം സംഘടി�ി�വ��.
അെനർ�് ഈ േക��ളിെല 307 െട�ീഷ��ാർ�്
അപകട ഇൻ�റൻസ്  പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്.
10. ഇലേ�ാണിക് മാർ��് േ�യ്സ്  - 'ൈബ ൈമ
സൺ' �ണേഭാ�ാ�ൾ�് വീ�ിലി��െകാ�
തെ� അവർ�് ആവശ�മായ അ�യ ഊർ�
ഉപകരണ�ൾ വാ�ാൻ സാധി�ംവിധം
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�്
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ലഭ�മാ�ിയി��്. െപാ�ജന�ൾ�് അെനർ�്
നട�ിലാ�� വിവിധ പ�തികൾ��
അേപ�കൾ ഈ െവബ് േപാർ�ൽ വഴി
ഓൺൈലനായി സമർ�ി�ാ��താണ്.
ൈബൈമസണിെ� ഒ� െമാൈബൽ പതി� �ടി
ഈ വർഷം ത�ാറാ��താണ്. 11. ഗേവഷണ
േ�ാജ�കൾ�് ധനസഹായം വിവിധ സാേ�തിക
�ാപന�ൾ സമർ�ി�� പാര�േര�തര
ഊർ�േമഖലയിെല ഗേവഷണ േ�ാജ�കൾ�്
ധനസഹായം നൽ��തി�� പ�തി അെനർ�്
നട�ിലാ�ിവ��. 12. െതാഴിൽ പരിശീലനം
പാര�േര�തര ഊർ� േമഖലയിെല വിഷയ�ൾ
സംബ�ി�  ്വിവിധ േകാേള�കളിെല
വിദ�ാർ�ികൾ�ായി വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന��മായി സഹകരി�െകാ�് അെനർ�ം,
KASE ഉം (Kerala Academy for Skill Excellence)
സം��മായി ഓൺൈലൻ േകാ�കൾ
ആരംഭി�ി��്. അ�യ ഊർ� ഉപകരണ��െട
�ാപന�ി�ം, പരിപാലന�ി�ം വിവിധ വിഭാഗം
െട�ീഷ��ാർ�� പരിശീലന�ം അെനർ�്
നട�ിവ��. 13. അ�യ ഊർ� അവാർഡ്
അ�യ ഊർ� രംഗ�് സം�ാന�് വിവിധ
േമഖലകളിൽ മിക� സംഭാവന നൽ��
�ാപന�ൾ�് സം�ാന സർ�ാർ അെനർ�്
�േഖന 2017 �തൽ അവാർഡ്  നൽകി വ��.
വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ, തേ�ശ സ�യം ഭരണ
�ാപന�ൾ, വാണിജ�, വ�വസായ �ാപന�ൾ,
സ�� സംഘടനകൾ, വ��ികൾ എ�ീ
വിഭാഗ�ൾ ഉൾെ�െട 13 ഇന�ളിലാണ്
അവാർ�കൾ ഓേരാ വർഷ�ം നൽ��ത്.
സം�ാന�് റിന�വബിൾ പർേ�സ്  ഒ�ിേഗഷൻ
(RPO) സംബ�ി� വിവര േശഖരണ�ം,
േ�ാഡീകരണ�ം അെനർ�് �ഖനയാണ്  െച��ത്.
�ടാെത റിന�വബിൾ എനർജി സർ�ിഫി��് (REC)
സംബ�ി� അ�ഡി�ഡ്  എജൻസിയാ�ം
അെനർ�് �വർ�ി��. അെനർ�മായി
ബ�െ��് ആെക 380 KWP �ാപിത

േശഷി�ളള സൗേരാർ� �ാ�കൾ 8 സിവിൽ
േ�ഷൻ െക�ിട��െട േമൽ�രയിൽ
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ �ാപി� െകാ�ിരി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


