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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2575 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സൗേരാർ� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) ൈവദ�തി വ��ിന് കീഴിൽ
െപാ�ജന�ൾ�ാ�� സൗേരാർ� പ�തികൾ
എെ��ാമാെണ�ം ആയതി�� സ�ിഡികൾ
ഏെതാെ�െയ�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(എ) സൗേരാർ��ിൽ നി�ം ൈവദ�തി
ഉൽ�ാദി�ി��തിെ� ഭാഗമാ�ളള 'സൗര' �ര�റ
പ�തി �കാരം 1000 െമഗാവാ�് സൗേരാർ�ം

സം�ാനെ� ൈവദ�തി �ംഖലയിൽ
��ിേ�ർ�ാൻ ല��മി��. ഇതിൽ �ര�റ
നിലയ�ളിൽ നി�് 500 െമഗാവാ�ം ഇതര
മാർ��ളി�െട 500 െമഗാവാ�ം ആണ് പ�തി
�േഖെന ��ിേ�ർ�െ���ത്. 'സൗര' ഒ�ാംഘ�
പ�തി എ�ാ�രം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം

പ�ാളികളാകാ��താണ്. ഒ�ാം ഘ��ിൽ

27.123 െമഗാവാ�് േശഷി�െട വർ�്ഓർഡർ
നൽകിയി��്. ഇതിൽ 9.437 െമഗാവാ�ിെ�
നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ �ർ�ീകരി�ക�ം

െച�ി��്. ഒ�ാംഘ�ം ഡിസംബർ 31 ഓ��ടി
�ർ�ിയാ�ാൻ ല��മി��. േഫസ്  II സ�ിഡി
േ�ാ�ാമിൽ ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ാണ്

പെ���ാനാ�ക. ഇതിൽ ആദ�ഘ��ിൽ 10.2
െമഗാവാ�് േശഷി�് വർ�് ഓർഡർ
നൽകിയി��്. ഇതിൽ 299 നിലയ�ൾ (1250
കിേലാവാ�്) �ർ�ീകരി�ി��്. �ടാെത
ര�ാംഘ��ിൽ 23.6 െമഗാവാ�ിെ� 5220
നിലയ�ൾ�് വർ�് ഓർഡർ നൽകിയി��്.
�ടാെത 3 കിേലാവാ�ിൽ താെഴ�ളള
നിലയ�ൾ�് േകാൺ�ാ�ർമാെര
ലഭി��തിനായി 2021 െസപ്�ംബർ മാസ�ിൽ

ഒ� െടൻഡർ �ടി �ണി�ി��്. 'സൗര'
പ�തിയിൽ നിലവിൽ ഗാർഹിക
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് മാ�മാണ് സ�ിഡി
നൽ��ത്. ഈ പ�തിയിൽ 1 �തൽ 3
കിേലാവാ�് വെര�ളള നിലയ�ൾ�് 40 ശതമാനം
സ�ിഡി�ം, 4 �തൽ 10 കിേലാവാ�് വെര�ളള
നിലയ�ൾ�് ആദ� 3 കിേലാവാ�ിന് 40 ശതമാനം
�ടർ�് 20 ശതമാനം സ�ിഡി എ� രീതിയിലാണ്
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േക�സർ�ാർ ധനസഹായം നൽ��ത്. �ടാെത
സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�� ഗാർഹിക
ഉപേഭാ�ാ�െള�ടി പ�തിയിൽ
ഉൾെ����തിനായി 2, 3 കിേലാവാ�്
വിഭാഗ�ൾ�ളള േകരള േമാഡൽ നിലവി��്.
ൈവദ�തി വ��ിന് കീഴിൽ െപാ�ജന�ൾ�ാ��
വീ�കളിൽ �ിഡ്  ബ�ിത �ര�റ സൗേരാർ�
�ാൻറ്  �ാപി�� പ�തി സം�ാന�്

െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. �േഖനയാണ്
നട�ിലാ��ത്. ഈ പ�തിയിൽ 25 െമഗാവാ�്
ഈ വർഷം അെനർ�് �േഖന �ാപി��തിന്

െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ തീ�മാനി�ി��്. ��്
കിേലാവാ�് േശഷി വെര�� �ാ�കൾ�് 40
ശതമാനം സ�ിഡി�ം അ�് കിേലാവാ�് േശഷി�
�കളിൽ പ�് കിേലാവാ�് േശഷിവെര��
�ാ�കൾ�് 20 ശതമാന�മാണ് സ�ിഡി.
കാർഷിക ആവശ��ിനായി വിനിേയാഗി� വ��
പ�കൾ സൗേരാർ� ൈവദ�തിയിേല�്
മാ���ി�� േക�ാ- വി�ത പ�തിയായ
�ധാനമ�ി - ��ം (PM-KUSUM) പ�തി
അെനർ�് �േഖന സം�ാന�്

നട�ിലാ��തി�� �വർ�ന�ൾ

ആരംഭി�ി��്. ബ�് മാർ�് വില�െട 30
ശതമാനം േക� സർ�ാർ സ�ിഡി�ം െട�ർ
നിര�ിെ� 40 ശതമാനം �ണേഭാ�ാ��ം, ബാ�ി
�ക അെനർ�് സ�ിഡി�മാണ് .

(ബി)

��പറ�് നിേയാജകമ�ല�ിൽ

െപാ�ജന�ൾ�ായി ��തൽ സ�ിഡിേയാ��ടി
സ�ർ� സൗേരാർ� പ�തികൾ നട�ിലാ�ാൻ
സ�ീകരി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ��പറ�് നിേയാജക മ�ല�ിൽ 'സൗര'
പ�തി�െട കീഴിൽ ��പറ�് മ�ല�ിെല 6
ൈസ�കളിൽ (27 കിേലാവാ�്) �ാ�ിെ� പണി
�ർ�ിയാ�ക�ം 4 ൈസ�കളിൽ (167
കിേലാവാ�്) നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ നട�
വ�ക�ം െച��. ഗാർഹിക �ിഡ്  ബ�ിത

�ര�റ സൗേരാർ� �ാൻറ്  �ാപി��

പ�തിയി�ം, �ധാനമ�ി - ��ം പ�തിയി�ം
��തൽ �ണേഭാ�ാ�െള കെ���തി�ം

പ�തി വ�ാപകമാ��തി�ം േവ�ി�� �േത�ക
ക�ാ�യിൻ പരിപാടി സംഘടി�ി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


