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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2574 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

എനർജി മാേനജ്  െമ�് െസ�ർ �േഖന നട�ിലാ�� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. എൻ. ജയരാജ് ,
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ, 

�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ, 
�ീ �േമാദ് നാരായൺ 

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

(എ) സം�ാന�് എനർജി മാേനജ്  െമ�് െസ�ർ
�േഖന നട�ിലാ�� പ�തികൾ
ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് എനർജി മാേനെ��് െസ�ർ �േഖന
നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട
േചർ�� 1. സം�ാന ഊർ� സംര�ണ
അവാർഡ്  എ�ാ വർഷ�ം േദശീയ ഊർ�
സംര�ണദിനമായ ഡിസംബർ 14ന് �വെട
േചർ�� വിഭാഗ�ൾ�് ഊർ� സംര�ണ
അവാർഡ്  നൽകിവ��. വലിയ േതാതി��
ഊർ� ഉപേഭാ�ാ�ൾ ഇട�രം ഊർ�
ഉപേഭാ�ാ�ൾ െച�കിട ഊർ�
ഉപേഭാ�ാ�ൾ െക�ിട�ൾ വ��ികൾ

�ാപന��ം സംഘടനക�ം ചി�റ വ�ാപാരികൾ /
വ�ാപാരികൾ ആർ�ിെട�്ചറൽ �ാപന��ം

�ീൻ ബിൽഡിംഗ് കൺസൾ�ൻസി�ം 2. ഊർ�
സംര�ണ �ാ�കൾ വ�ാവസായം, ഗാർഹികം,
വിദ�ാഭ�ാസം, വാണിജ�ം, ഗതാഗതം, കാർഷികം
�ട�ിയ വിവിധ േമഖലകളിെല
ഊർ�കാര��മത വർ�ി�ി��തി�ം
ഊർ�സംര�ണ �വർ�ന�ൾ

നട��തി��� പരിശീലനം നൽകിവ��. 3.
വനിതക�െട കീഴി�� MSME �ാപന�ളിൽ

ഊർ� സംര�ണ പഠന�ം, ഊർ� ഓഡി�ം
ഇ.എം.സി�െട േനത�ത��ിൽ '�ീക�െട
ഉടമ�തയി�� MSME �ാപന�ൾ ഊർ�
കാര��മതയിേല�്' എ� പ�തി�െട ഭാഗമായി
വനിതകൾ ഉടമകളാ�� MSME കളിൽ ഊർ�
ഓഡി�് നട��തി�ം ഊർ� സംര�ണ
ശി�ശാലകൾ നട��തി�ം ല��മി��. 4.
�� െച�കിട ഊർ� ഉപേഭാ� സംരഭ�ളിെല
ഊർ� ഉ�മീകരണം �� െച�കിട
സംരംഭ�ളിൽ ഊർ�കാര��മത

വ���തി�ം ഊർ� സംര�ണ�ി��
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അവസര�ൾ മന�ിലാ��തി�ം
െമ�െ����തി�ം ഊർ�സംര�ണ

േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ നട��തി�ം
പ�തി ല��മി��. 5. ഊർ�
കാര��മതാവർ�ന പ�തിക�െട േ�ാ�ാഹനം

സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��് നിർമി�്
ൈകകാര�ം െച�� െപാ� െക�ിട�ളി�ം മ�്
സർ�ാർ െക�ിട�ളി�ം ഊർ� കാര��മത
വർ�ി�ി��തി�� സാ��തകൾ ഊർ�
ഓഡി�ി�െട തിരി�റി�ക�ം അ�രം ഊർ�
സംര�ണ സാ��തകൾ ഉപ��മായ രീതിയിൽ
നട�ിലാ�ക�മാണ് പ�തി ല��മി��ത്.
�ടാെത നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ിൽ

ഊർ� കാര��മത വർ�ി�ി�� പ�തി�െട
ഭാഗമായി നിേയാജക മ�ല�ളിെല

തിരെ��� സർ�ാർ െക�ിട�ളി�ം,
��കളി�ം ഊർ� ഓഡി�് നട�ക�ം, ഫ�്
ലഭ�ത��സരി�  ്ഊർ� കാര��മത �റ�
ഉപകരണ�ൾ മാ�ി ഊർ� കാര��മത �ടിയ
ഉപകരണ�ൾ മാ�ി �ാപി��താണ്.
െപാ�േമഖലയിെല HT/EHT ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ

ഊർ� ഓഡി�് നട��ത്
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�േവ�ി ഊർ� ഓഡി�്
സ�ിഡി �ീം ഇ.എം.സി നട�ിവ��. ഊർ�
ഓഡി�് ഫീ�െട 50% �കേയാ 50,000 �പേയാ
ഏതാേണാ �റവ് ആ �ക സ�ിഡിയായി
നൽകിവ��. െച�കിട വ�വസായ േമഖലയിൽ
ഊർ�കാര��മത വർ�ി�ി��തി�േവ�ി
സൗജന�മായി �ാഥമിക ഊർ� ഓഡി�് പ�തി
�കാരം ഇ.എം.സി എംപാനൽഡ്  ഊർ�
ഓഡി�ർമാർ �േഖന െച�കിട �ാപന�ളിൽ

ഊർ� ഓഡി�് നട��. ഊർ� ഓഡി�്
സമർ�ി�� പ�ം ഊർ� ഓഡി�ർമാർ�്
ഊർ� ഓഡി�് ഫീസ്  ഇ.എം.സി നൽ��താണ്.
6. എനർജി മാേനജ്  െമ�് ഇൻ�ി���് എനർജി
മാേനജ്  െമ�്  ഇൻ�ി���ിെ� �വർ�ന�ളിൽ

ഊർ� വിദ�ാഭ�ാസം, ഊർ� ഓഡി�് &
ൈന�ണ� വികസന പരിപാടികൾ, സർ�ിഫി��്
േകാ�്, ഡിേ�ാമ/പി.ജി ഡിേ�ാമ േകാ�കൾ,
ഊർ� പരിപാലന�ിൽ േദശീയ അ�ാരാ�
െസമിനാ�കൾ എ�ിവ നട��. വീ�കളിെല
ഊർ� കാര��മത, കാര��മത
വിലയി���തി�� രീതികൾ, ഊർ�
സംര�ണ വിദ�കൾ, ഊർ� കാര��മമായ
ഉപകരണ�ൾ �ട�ിയവ�മായി ബ�െ��

എ�ാ വിശദാംശ��ം ഉൾെ�ാ�� പരിശീലന
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പരിപാടി നട�ിവ��. െക�ിട നിർമാണ
േമഖലയിെല െ�ാഫഷണ�കൾ�് ഊർ�
കാര��മമായ െക�ിട�ൾ ഡിൈസൻ െച�്
നിർമി��തിനായി ര�് ഘ�മാ�� െ�യിനിംഗ്
നട�ിവ��. 7. ഊർ�സംര�ണ നിധി േകരള
സം�ാന ഊർ� സംര�ണ ഫ�് നിയമ�ൾ
അ�സരി�  ്ഈ ഫ�് ഉപേയാഗി�ം.
ഊർ�കാര��മത േ�ാജ�കൾ
നട�ിലാ�വാേനാ ഊർ�കാര��മമായ

ഉപകരണ�ൾ വാ��തിേനാ ഉപ��മാ�ാം.
�വെട പറ�ിരി�� േമഖലയിൽ ഊർ�
കാര��മത വർ�ി�ി��തി�� പ�തി
ല��മി��. (എ) എം .എസ് .എം.ഇ, എസ്  .എം .ഇ
േമഖലകളിെല ഊർ� കാര��മത പ�തികൾ
(ബി) ഇല�ി�് െവഹി�ിൾ �തലായവ
�ചരി�ി�ക, (സി) കാര��മമ�ാ� കാർഷിക
പ�കൾ മാ�ി ഊർ� കാര��മമായ കാർഷിക
പ�കൾ ഉപേയാഗി�  ്മാ�ി�ാപി�ക 8. െച�കിട
ജലൈവദ�ത പ�തി (SHP) േകരള�ിെല െച�കിട
ജല ൈവദ�തി പ�തികൾ�ാ�� െട�ി�ൽ
െസ�േ�റിേയ�ാണ് ഇ.എം.സി. ��തൽ െച�കിട
ജല ൈവദ�തി പ�തികൾ �ാപി��തി�ം

അ�വഴി ��തൽ ൈവദ�തി ആഭ��രമായി

ഉത്പാദി�ി�ാ�മാണ് പ�തി ല��മി��ത്. 2012
െല െച�കിട ജലൈവദ�ത നയ�കാര��
�വർ�ന�ൾ നട�ിവ��.

(ബി) േസവനം എ� േപരിൽ ഒ� പ�തി ഇ�വഴി
നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ
ആയത് �ാവർ�ികമാ�ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) ഉ�്. ഊർ�മി� േക��ൾ വഴി ഊർ�
കാര��മമായ ഉത്പ���െട വിൽ�ന
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എനർജി മാേനജ്  െമ�്
െസ�ർ വികസി�ിെ��� ഒ� ഇ- മാർ��്
േപാർ�ൽ ആണ് 'േസവനം' എ� ���േ�രിൽ
അറിയെ��� 'േസവ് എനർജി മാർ�്'. ഈ
േപാർ�ൽ വഴി ഊർ�കാര��മമായ

ഉത്പന��െട വിതരണ�ാെര എംപാനൽ
െച��തി�ം അവ�െട ഉത്പ��ൾ
�ദർശി�ി�വാ�ം സാധി��താണ്.
ഉപേഭാ�ാ�ൾ� ത��െട പരിസര��
ഊർ�മി� െസ��കൾ ഏെതാെ�െയ�്
അറി��തി�ം അവയിൽ ലഭ�മാ��
ഉത്പ���െട വില നിലവാര�ം മ�
വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�� വിധ�ി�മാണ്

േസവനം േപാർ�ൽ �പെ���ിയിരി��ത്.
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്, ത�ൾ� താ�ര���
ഉത്പ��ൾ ലഭ�മാ�ണെമ�് ഊർ�മി�

േക��േളാട്  ഈ േപാർ�ൽ വഴി
ആവശ�െ��വാ�ം സാധി��താണ്. ഇ��ടാെത
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ഊർ�മി�കൾ�് ഉപേഭാ�ാ��െട ആവശ�ം

അ�സരി�� ഉത്പ��ൾ ഈ േപാർ�ൽ
വഴിതെ� അംഗീ�ത വിതരണ�ാരിൽനി�ം
വാ�ി ഊർ�മി� േക��ൾ �േഖന
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് വിതരണം െച�ാ��താണ്.
ഊർ�മി�ക�െട�ം അംഗീ�ത ഉത്പ���െട
വിതരണ�ാ�െട�ം രജിേ�ഷൻ നടപടികൾ
�ർ�ിയായിവ�� ഈ േപാർ�ലിെ� ഔേദ�ാഗിക
ഉദ്ഘാടനം ഉടൻ നട��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


