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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2578 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സൗര പ�തി�െട ഭാഗമായി േസാളാർ പാന�കൾ �ാപി�ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ)

െക.എസ് .ഇ.ബി.�െട സൗര പ�തി�െട
ഭാഗമായി ഉപേഭാ�ാ��െട �ര�റ�ളിൽ
േസാളാർ പാനൽ �ാപി�� ���ി�െട

നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ; ��ത
പ�തി�ായി നിലവിൽ എ� അേപ�കൾ
ലഭി�ി��്; ജി� തിരി�ളള കണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(എ) സൗേരാർ� ഉത്പാദനം വർ�ി�ി��തിനായി
ആവി�രി�ി�ളള സം�ാന സർ�ാരിെ�
പ�തിയാണ് 'സൗര'. 'സൗര' ഒ�ാംഘ�
പ�തിയിൽ എ�ാ താരിഫ് വിഭാഗ�ളി��ളള
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് പ�ാളികളാകാ��താണ്.
'സൗര' ഒ�ാംഘ��ിൽ 2786 നിലയ�ൾ�്
27.123 െമഗാവാ�് േശഷി�ളള വർ�് ഓർഡർ
നൽകിയി��്. ഇതിൽ 1264 നിലയ�ൾ, 9.437
െമഗാവാ�ിെ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

�ർ�ീകരി�. സൗരേഫസ്–II സ�ിഡി
പ�തിയിൽ ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

മാ�മാണ് പെ���ാനാ�ക. ഇതിൽ 2019-20
വർഷ�ിൽ 10.2 െമഗാവാ�് േശഷി�് വർ�്
ഓർഡർ നൽകിയി��്. ആയതിൽ 299
നിലയ�ൾ (1250 kw) �ർ�ീകരി�ി��്.
�ടാെത 2021 �ൈല മാസ�ിൽ 7
െഡവല�ർമാെര എം-പാനൽ െച�ക�ം
െച�ി��്. ��ത പ�തിയിൽ
പ�ാളികളാ��തിന് ലഭി� അേപ�ക�െട
വിവര�ൾ അ�ബ�ം - 1 ആയി േചർ��.
�ാഥമികമായി 2,78,517 അേപ�കൾ
ലഭി�െവ�ി�ം 5000 അേപ�കൾ മാ�മാണ്
�ര�റ േസാളാർ പ�തി�് അ�േയാജ�മായി
കെ��ിയത്. �ടാെത ഗാർഹിക
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ായി സ�ിഡി പ�തി നിലവിൽ
വ�േതാെട േഫസ്  – I –ൽ രജി�ർ െച�ി��
ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ സ�ിഡി
പ�തിയിേല�് മാറിയി��്.

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി പാറശാല
നിേയാജക മ�ല�ിൽ നി�് എ�
അേപ�കൾ ലഭി�ി��്; ആയതിേ�ൽ

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�െട പ�ായ�്

അടി�ാന�ി�ളള വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 'സൗര' പ�തിയിൽ പാറ�ാല നിേയാജക
മ�ല�ിൽ പ�ായ�് അടി�ാന�ി�ളള

വിവര�ൾ അ�ബ�ം 2 ആയി േചർ��.
േഫസ്  - I (േനാൺ സ�ിഡി), േഫസ്  - II
(സ�ിഡി) അേപ�കളിൽ വിശദമായ സർേ��്
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േശഷം പാറ�ാല-4, ���കാൽ - 3,
ഒ�േശഖരമംഗലം - 4, െവളളറട - 11 എ�ി�െന
വർ�് ഓർഡർ നൽ�ക��ായി. ഇതിൽ
രെ��ം �ർ�ിയായി േശഷി��തിെ�
നിർ�ാണ �വർ�നം നട� വ��.

(സി)

േസാളാർ പാന�കൾ �ാപി��തി�ളള െട�ർ
നടപടി �ർ�ിയാേയാ; ഇതിനായി
െതരെ���ി�ളള ക�നികൾ ഏെതാെ�;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) സൗര േഫസ്  – I പ�തിയിേല�് 2019-ൽ
െടൻഡർ വിളി�  ്��് െഡവല�ർമാ�മായി
േകാൺ�ാ�് എ�ിെമ�ിൽ (ആെക 46.5
െമഗാവാ�്) ഏർെ��ി��്. 1. ഇ�ൽ ലിമി�ഡ് ,
െകാ�ി. 2. വാരി എനർജി ലിമി�ഡ്  �ംെബ. 3.
ടാ�ാപവർ േസാളാർ - ബാംഗ�ർ. �ടാെത സ�ിഡി
പ�തി ഒ�ാംഘ�ം 2019-20 വർഷ�ിൽ

െടൻഡർ വിളി�  ്��് ക�നികെള എംപാനൽ
െച�ി��്. 1. ൈഹവ് േസാളാർ, തി�വന��രം,
2. േകാ�ാസ്  ആെ�ാേമഷൻ, േകായ��ർ, 3.
റീെഫ�് എനർജി ലിമി�ഡ്  െചൈ� (ആെക 53
െമഗാവാ�്). സ�ിഡി ര�ാംഘ�ം 2020-21-ൽ
െട�ർ വിളി�  ്ഏഴ്  ക�നികെള എംപാനൽ
െച�ി��്. 1. ടാ�ാപവർ, 2. േകാ�ാസ്
ആെ�ാേമഷൻ, 3. ബിംഗാസ്  ഇല�ി�ൽ േസാളാർ
സി�ം, ��ർ, 4. B.S.S. േസാളാർ-കവടിയാർ, 5.
പവർ വൺ ൈമേ�ാസി�ം ലിമി�ഡ്  ബാം�ർ, 6.
�യിഡിക് എനർജി ലിമി�ഡ് , തി�വ�, 7.ഇഷാൻ
േസാളാർ പവർ ലിമി�ഡ് , ടി നഗർ, തമിഴ്  നാട് .
(ആെക 118 െമഗാവാ�്).

(ഡി)

��ത പ�തി�ായി �ണേഭാ�ാ�െള

െതരെ����തിന് നി�യി�ി�ളള
മാനദ��ൾ എ�ാണ്; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഉപേഭാ�ാ�െള െതരെ����തി�ളള

മാനദ��ൾ താെഴ പറ�� �കാരമാണ്.
േഫസ്  – 1: ഈ പ�തിയിൽ എ�ാ�രം താരിഫ്
കാർ�ം അേപ�ി�ാ��താണ്. ഉപേഭാ�ാവിന്

നിഴൽ വീഴാ� �ാ�് �ഫ് ഉ�ായിരി�ണം.
�ിമിെസ�ിേല�് േറാ�മാർ�ം ഉ�ായിരി�ണം.
�ാൻേ�ാർമർ ക�ാസി�ി ലഭ�ത ഉ�ായിരി�ണം.
5 വർഷ കാലയളവിൽ ഉപേഭാ�ാവിെ�

�ര�റ�് മാ��െളാ�ം വ��ാൻ പാടി�.
േഫസ്  – 2 ഈ പ�തിയിൽ ഗാർഹിക
ഉപേഭാ�ാ�ൾ� മാ�േമ അേപ�ി�ാൻ
സാധി�ക�ള�. സ�ിഡി കഴി�ളള �ക
ഉപേഭാ�ാ�ം ഒ�േ��താണ്.ഉപേഭാ�ാവിന്

നിഴലി�ാ� �ര�റം ഉ�ായിരി�ണം.

(ഇ) ��ത പ�തിയിേല�് നിലവിൽ
അേപ�ി�ി�ി�ാ�വർ�് അേപ�ി��തി�ളള
അവസരം നൽ��േ�ാ; അേപ�
സമർ�ി��തി�ളള നടപടി�മ�ൾ എ�ാണ്;
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

(ഇ) േഫസ്  – I പ�തിയിൽ ഉപേഭാ�ാവ് പണം
�ട�ാൻ ത�ാറാെണ�ിൽ
അേപ�ി�ാ��താണ്. േഫസ്  – II - ൽ
പ�തിയിൽ 3kw-ന് �കളി�ളള നിലയ�ൾ
�ാപി�ാൻ നിലവിൽ അേപ�ി�ാ��താണ്.
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െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.-െ� െവൈ��് വഴിേയാ
ഇല�ി�ൽ െസ�ൻ ഓഫീസ്  �ഖാ�ിരേമാ
എംപാനൽ െച� െഡവല�ർ വഴിേയാ ഇതിേല�്
അേപ�ി�ാ��താണ്. 3 KW വെര��
ആവശ��ാർ�് ഒ� െടൻഡർ �ടി �ണി�ി��്.
ആയത് �കാരം എം-പാനൽ െച�� �റ�്
രജിേ�ഷൻ �നരാരംഭി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം   - 1  
ഫേ
സ്   - II  

തിരുവനന്തപുരം           2340
കെ�ാല്ലം 1495
പത്തനംതിട്ട 803
ഫേ�ാട്ടയം 1514
ആലപ്പുഴ    1464
എറണാകുളം  3548
ഇടുക്കി 247
തൃശ്ശൂര്  2813
പാലക്കാട്     1329
 മലപ്പുറം    1669
ഫേ�ാഴിഫേക്കാട് 1688
വയനാട് 979
�ണ്ണൂര് 752
�ാസര്ഫേ9ാഡ് 525
ആകെ� അഫേപക്ഷ�ള് 21166

ഫേ
സ്   - I  

തിരുവനന്തപുരം           13045
കെ�ാല്ലം 16737
പത്തനംതിട്ട 7971
ഫേ�ാട്ടയം 13818
ആലപ്പുഴ    17000
എറണാകുളം  26453
തൃശ്ശൂര്  39853
ഇടുക്കി 11268
പാലക്കാട്     25369
 മലപ്പുറം    26302
വയനാട് 20418
ഫേ�ാഴിഫേക്കാട് 21164
�ണ്ണൂര് 22711
�ാസര്ഫേ9ാഡ് 16408
ആകെ� അഫേപക്ഷ�ള് 278517

 



അനുബന്ധം   - 2  

ഫേ
സ്  –  I  (ഫേ�ാണ്-സബ്സിഡി)  ലഭിച്ച
അഫേ�ക്ഷകള്

ഫേ
സ്  –  II  (സബ്സിഡി)
ലഭിച്ച അഫേ�ക്ഷകള്

�ാറശ്ശാല - 146 �ാറശ്ശാല – 4
കുന്നത്തുകാല് - 65 കുന്നത്തുകാല് - 6
അമ്പൂരി - 21 അമ്പൂരി – 2
കെകാല്ലയില് - 125 കെകാല്ലയില് - 12
ഒറ്റഫേ(ഖരമംഗലം - 104 ഒറ്റഫേ(ഖരമംഗലം – 10
കെ,ളളറട - 116 കെ,ളളറട – 6 


