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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4330 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരള �ീൻ എനർജി മിഷൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ,
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ, 

�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 
�ീ ജി �ീഫൻ 

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

(എ) സം�ാന�ിെ� ഊർ� സ�യംപര�ാ�ത�ായി
വീ�കളിൽ നി�് സൗേരാർ�ം

ഉ�ാദി�ി��തി�ളള േകരള �ീൻ എനർജി
മിഷെ� �വർ�ന��െട വിശദാംശ�ൾ
നൽ�േമാ ;

(എ) േകരള�ിന് ഊർ� സ�യംപര�ാ�ത എ�
ല��േ�ാെട �പീകരി�� പ�തിയാണ് 'േകരള
�ീൻ എനർജി മിഷൻ' (േകരള ഹരിേതാർ�
മിഷൻ). ഇതി�െട ഒ� നി�ിത വി�ീർ��ിൽ

��ത�� �തിയ ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം

(200 സ്ക�യർ മീ�റി� �കളി�� വീ�ക�ം, 100
സ്ക�യർ മീ�റി� �കളി�� അ�ാർ�െമ�ക�ം)
500 സ്ക�യർ മീ�റി� �കളി�� എ�ാ �തിയ
വാണിജ� വ�ാവസായിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം

അവ�െട റിന�വബിൾ പർേ�സ്   ഒ�ിേഗഷൻ
(RPO) �കാര��
ഊർേ�ാത്പാദന�ിനാവശ�മായ 'സൗേരാർ�
പ�തി ' �ാപി��ം ല��മി��. വർ�ി�വ��
ഊർ� ആവശ��ൾ കണ�ിെല��ം, സ�ദ്
വ�വ�െയ ഡീകാർബൈണസ്   െച�ക എ�
ഉേ�ശ�ി�ം ഹരിത ഊർ� ഉത്പാദനം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം വികസി�ി��തി�ം,
ഊർ� കാര��മത, േഫാസിൽ ഇതര
ഇ�ന��െട ഗേവഷണം വികസന
�വർ�ന�ൾ �ട�ിയ മ�്  സംരംഭ�ൾ�മായി
േകരള �ീൻ എനർജി ഫ�് (K-GEF) എ� േപരിൽ
ഒ� �േത�ക ഫ�്  ��ി�ാ�ം മിഷൻ
ല��മി��. നിർബ�ിത സൗേരാർ� പ�തി
�ാപി�ാൻ കഴിയാ� ഉപേഭാ�ാ�ൾ േകരള
�ീൻ എനർജി മിഷൻ �കാരം
�ാപിേ��ിയി�� സൗേരാർ� നിലയ�ിെ�

�ാപിതേശഷി�െട ത�ല�മായ �ക ��ത
ഫ�ിേല�് നിേ�പിേ��താണ്. അ�കാരം
ലഭ�മാ�� �ക െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ

�േഖന�ം സ�കാര� സംരംഭ�ൾ �േഖന�ം
സൗേരാർ� �ാ�കൾ �ാപി�ാൻ
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വിനിേയാഗി�ം. തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��െട പ�ാളി�േ�ാെട ഒ� ജനകീയ
ക�ാംപയിനി�െട നിലവി�� ഉപേഭാ�ാ�ൾ

�ിടയിൽ സൗേരാർ� പ�തി �ാപി�വാൻ

േവ� �േചാദനം നൽ��തി�ം പതിനാലാം
പ�തി�ാല�്  (2022-2027) 3000 MW ഹരിത
ഊർ�ം ഉത്പാദി�ി��തി�ം മിഷൻ
ല��മി��.

(ബി)
കഴി� ��് വർഷ�ളായി ഓേരാ വർഷ�ം
ൈവദ�തി ഉപേയാഗം എ� ശതമാനം വീതം
വർ�ി��െവ�് അറിയി�ാേമാ; ഇല�ിക്
വാഹന��െട വൻേതാതി�ളള വരവ്, �ഷി
അ�ബ� േമഖലകളിെല ആ�നികവൽ�രണം

എ�ിവ �ടിയാ�േ�ാൾ ൈവദ�തി ഉപേയാഗം
എ� ശതമാനം വീതം വർ�ി�ാൻ
സാധ�ത�െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ? എ�ിൽ
അറിയി�ാേമാ?

(ബി) സം�ാനെ� കഴി� ��് വർഷെ� ൈവദ�തി
ഉപേയാഗം വർഷം തിരി�  ്�വെട േചർ��.
[ൈവദ�തി ഉപേയാഗം (മില�ൺ �ണി�്)] 2018-'19 -
21750.25 2019-'20 - 23058.91 2020-'21 -
22540.32 സം�ാനെ� ൈവദ�തി ഉപേയാഗം
�ൻവർഷ�െള അേപ�ി�  ്2018-19 ൽ 3% ഉം
2019-20 ൽ 6% ഉം വർ�ി�. എ�ാൽ 2020-21 ൽ
ൈവദ�തി ഉപേയാഗം �ൻവർഷെ� അേപ�ി�്

2% �റവ് േരഖെ���ി. വ�ം വർഷ�ളിൽ
ൈവദ�തി ഉപേയാഗ�ിൽ 4% വർ�നവാണ്
�തീ�ി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


