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28-06-2022-  ലലെ നക്ഷത്രചചിഹ്നമചിട്ട ചചചോദദന്ധം നമ്പര്   5 (*35)   ലന

ബചോകചിഭചോഗന്ധം

 രണചോന്ധംഘട്ട  പദ്ധതചിയചോയ  സബ്സചിഡചി  പദ്ധതചി  ഗചോര്ഹചിക

ഉപചഭചോകചോകള്ക്കുമചോത്രന്ധം  പലങ്കെടുകചോനചോവുന്ന  പദ്ധതചിയചോണണ.  ഈ

പദ്ധതചിയുലടെ  ഭചോഗമചോയചി  1  മുതല്  3  കചിചലെചോവചോട്ടണ  ചശേഷചിവലരയുള

നചിലെയങ്ങള്കണ  40  ശേതമചോനവുന്ധം 4  മുതല്  10  കചിചലെചോവചോട്ടണ  ചശേഷചിയുള

നചിലെയങ്ങള്കണ  ആദദ  3  കചിചലെചോവചോട്ടചിനണ  40  ശേതമചോനവുന്ധം  തുടെര്ന്നണ  ഓചരചോ

കചിചലെചോവചോട്ടചിനുന്ധം  20  ശേതമചോനവുന്ധം  സബ്സചിഡചി  എന്ന  രരീതചിയചിലെചോണണ

ചകന്ദ്രസര്കചോര്  സബ്സചിഡചി  നല്കുന്നതണ.  10  കചിചലെചോവചോട്ടചിനുമുകളചില്

സബ്സചിഡചിയചില.  എന്നചോല്  ഹഹൗസചിന്ധംഗണ  ലസചോസസറചികള്കണ  10

കചിചലെചോവചോട്ടചിനുമുകളചില് 20 ശേതമചോനന്ധം സബ്സചിഡചി അനുവദചിക്കുന്നുണണ.

സന്ധംസചോനതണ കചോർബൺ നന്യൂട്രൽ ഗചവണൻസണ പദ്ധതചിയുലടെ ഭചോഗമചോയചി

സവദദ്യുതചി  ഉലചോദനതചിനചോയചി  പചോരമ്പചരദതര  ഊർജ്ജ  ചസചോതസ്സുകലള

പരമചോവധചി  പ്രചയചോജനലപ്പെടുത്തുന്നതചിനുന്ധം ചഫചോസചില്  ഇനന  ഉപചയചോഗന്ധം

കുറയ്ക്കുന്നതചിനുന്ധംചവണചി  അലനര്ട്ടണ  മുചഖേന  വചിവചിധ  പദ്ധതചികള്

നടെപ്പെചിലെചോക്കുന്നതചിനുള നടെപടെചികള് സസരീകരചിചചിട്ടുണണ.



സഹൗചരചോര്ജ്ജലത  നമ്മുലടെ  സവദദ്യുതചി  ആവശേദതചിനചോയചി

വചിനചിചയചോഗചിക്കുന്നതചിനുള  സന്ധംവചിധചോനമചോയ  ചസചോളചോർ  പവര്  പചോന്റുകൾ

വരീടുകളചിലന്ധം സചോപനങ്ങളചിലന്ധം  വദചോപകമചോക്കുന്നതചിനുചവണചിയുള  വചിവചിധ

പദ്ധതചികള്  അലനര്ട്ടണ  മുചഖേന  നടെപ്പെചിലെചോകചിവരുന്നു.  കൂടെചോലത

കചോർഷചികചോവശേദതചിനചോയചി  വചിനചിചയചോഗചിച്ചുവരുന്ന  പമ്പുകൾ  സഹൗചരചോര്ജ്ജ

സവദദ്യുതചിയചിചലെയണ മചോറ്റുന്നതചിനുള  പചി.  എന്ധം.  കുസന്ധം പദ്ധതചി സന്ധംസചോനതണ

വദചോപകമചോക്കുന്നതചിനുളള  പ്രവര്തനവുന്ധം  ആരന്ധംഭചിചചിട്ടുണണ.  കചോറചില്നചിന്നുന്ധം

സവദദ്യുതചി  ഉത്പചോദചിപ്പെചിക്കുവചോന്  കഴചിയുന്നയളവചിൽ  കചോറചിലന  ലെഭദതയുള

കൂടുതല് സലെങ്ങൾ കലണത്തുന്നതചിനുചവണചിയുള പഠന പ്രവര്തനങ്ങൾ

അലനര്ട്ടണ  മുചഖേന  നടെതചിവരുന്നു.  അനുചയചോജദമചോയചി  കലണത്തുന്ന

സലെങ്ങളചില്  സസകചോരദ  പങ്കെചോളചിതചതചോലടെ  കചോറചോടെചിപ്പെചോടെങ്ങള്

സചോപചിക്കുന്നതചിനുള നടെപടെചികൾ സസരീകരചിക്കുന്നതചോണണ.

കചോർബൺ  നന്യൂട്രൽ  പദ്ധതചിയുലടെ  ഭചോഗമചോയചി  സർകചോർ  വകുപ്പുകളചിൽ

വചോടെകയ്ക്കുപചയചോഗചിക്കുന്ന  ഡരീസൽ/ലപചട്രചോൾ  കചോറുകൾ  മചോറചി  ഇലെകചികണ

കചോറുകൾ ലെരീസണ വദവസയചിൽ നല്കുന്നതചിനുള പദ്ധതചി അലനര്ട്ടണ മുചഖേന

നടെപ്പെചിലെചോകചി  വരുന്നു.  ഈ  പദ്ധതചിയുലടെ  ഭചോഗമചോയചി  25  സര്കചോർ

സചോപനങ്ങള്കചോയചി  178  ഇ-കചോറുകൾ  ലെരീസണ  വദവസയചിൽ  അലനര്ട്ടണ

നല്കചിയചിട്ടുണണ.



സവദദ്യുത  വചോഹനങ്ങൾ  ചപ്രചോതചോഹചിപ്പെചിക്കുന്നതുമചോയചി  ബനലപ്പെട്ടണ

ചഗചോ-ഇലെകചികണ കദചോമ്പയചിലന ഭചോഗമചോയചി വദചോപകമചോയ പ്രചരണ പരചിപചോടെചികൾ

എനർജചി  മചോചനജുലമനണ  ലസനർ  സന്ധംഘടെചിപ്പെചിചചിട്ടുണണ.  സർകചോർ

സചോപനങ്ങളചിൽ സഹൗചരചോർജ്ജ പചോന്റുകൾ സചോപചിക്കുന്നതുമചോയചി ബനലപ്പെട്ട

06-08-2020-ലലെ സർകചോർ ഉതരവണ  G.O. (Rt) No. 87/2020/POWER

നമ്പര്പ്രകചോരന്ധം  സർകചോർ  സചോപനങ്ങളചിൽ  ഊർജ്ജ  ഓഡചിറണ  നടെചതണ

ചുമതലെ എനർജചി മചോചനജുലമനണ ലസനറചിനണ നല്കചിയചിട്ടുണണ.

(ബചി)  ജലെസവദദ്യുത  പദ്ധതചികള്കണ  മുൻഗണന  നല്കചിവരുന്നു.  ഈ

സര്കചോര്  അധചികചോരചമറചപ്പെചോള്  247  MW  ആയചിരുന്ന  സഹൗചരചോര്ജ്ജ

നചിലെയങ്ങളുലടെ സചോപചിതചശേഷചി നചിലെവചില് 572 MW ആയചി വര്ദ്ധചിചചിട്ടുണണ.

ഇതചില്  53.5 MW-ലന സഹൗചരചോര്ജ്ജ നചിലെയങ്ങള് ലക.എസണ.ഇ.ബചി.എല്.

നചിര്മചിചവയചോണണ.

ലക.എസണ.ഇ.ബചി.എല്.-ലനയുന്ധം  എനര്ജചി  മചോചനജുലമനണ  ലസനര്

BOOT  അടെചിസചോനതചില്  നടെപ്പെചിലെചോക്കുന്ന  ജലെസവദദ്യുത

പദ്ധതചികളുമുള്ലപ്പെലടെ ഈ സര്കചോര് അധചികചോരതചില് വന്നതചിനുചശേഷന്ധം 38.5

MW  സവദദ്യുതചി  കൂട്ടചിചചര്കചോന്  സചോധചിച്ചു.  124  MW  ചശേഷചിവരുന്ന  3

ജലെസവദദ്യുത  പദ്ധതചികളുന്ധം  ഭൂതതചോൻലകട്ടണ,  ചതചോട്ടചിയചോര്,  പളചിവചോസല്

എകണറൻഷൻ  പദ്ധതചി  എന്നചിവ  2022-23  സചോമ്പതചികവര്ഷന്ധം



പൂര്തചിയചോകചോനചോണണ ലെക്ഷദമചിട്ടചിരചിക്കുന്നതണ. ഇതചിനുപുറചമ ആലക 52.5 MW

ചശേഷചിവരുന്ന  6  ജലെസവദദ്യുത  പദ്ധതചികള്  സമയബനചിതമചോയചി

പൂര്തചിയചോകചോന് നടെപടെചികള് സസരീകരചിച്ചുവരുന്നു.

800  MW  സചോപചിതചശേഷചിയചില്  ഇടുകചി  സവര്ണ്ണ  ജൂബചിലെചി

പദ്ധതചിയുന്ധം  200  MW  സചോപചിതചശേഷചിയചില്  ശേബരചിഗചിരചി  പദ്ധതചിയുലടെ

രണചോന്ധം നചിലെയവുന്ധം നടെപ്പെചിലെചോകചോൻ പ്രചോരന്ധംഭനടെപടെചികള് നടെന്നുവരുന്നു.

കനചോലകളചിലലെ ഒഴുകചില്നചിന്നുന്ധം സഹചഡചോ സകനറചികണ സചോചങ്കെതചികന്ധം,

പചിചകചോ/സമചകചോ  സഹചഡചോ/സമചകചോ  വചിൻഡണ/സഹബചിഡണ  പവര്

ചപ്രചോജക്ടുകളുലടെ  സചോചങ്കെതചികവചിദദകള്  വഴചിയുള

ഊര്ചജ്ജചോത്പചോദനതചിനുള സചോധദതചോപഠനവുന്ധം സപലെറടെചിസചോനതചിലള

പദ്ധതചി  നചിര്മചോണതചിലന  ഭചോഗമചോയചി  ഇടുകചി  ചലെചോവര്  ലപരചിയചോര്

ജലെസവദദ്യുത  പദ്ധതചിയുലടെ  ലടെയചില്  ലറയ്സചില്  25  KW-ലന  സഹചഡചോ

സകനറചികണ സചോചങ്കെതചികവചിദദ അവലെന്ധംബചിച്ചുലകചോണ്ടുള സപലെറണ പദ്ധതചികള്

നടെപ്പെചിലെചോകചോനുള വര്കണ ഓര്ഡര് നല്കചിയചിട്ടുണണ.

സന്ധംസചോന  ഗവണ്ലമനചിലന  ഊര്ജ്ജ  ചകരള  മചിഷലന  ഭചോഗമചോയചി

ആയചിരന്ധം ലമഗചോവചോട്ടണ സഹൗചരചോര്ജ്ജന്ധം സന്ധംസചോനലത സവദദ്യുതചി ശന്ധംഖേലെയചില്

കൂട്ടചിചചര്കചോന് ലെക്ഷദമചിട്ടണ നടെത്തുന്ന പദ്ധതചിയചോയ 'സഹൗര' കചോര്ബണ്രഹചിത

സവദദ്യുചതചോലചോദനന്ധം ചപ്രചോതചോഹചിപ്പെചികചോന് ലെക്ഷദമചിടുന്നു. 'സഹൗര' പദ്ധതചിയുലടെ



ഭചോഗമചോയചി 500 ലമഗചോവചോട്ടണ പുരപ്പുറ സഹൗര നചിലെയങ്ങളചില്നചിന്നുന്ധം ചശേഷചിക്കുന്ന

500  ലമഗചോവചോട്ടണ  ചസചോളചോര്  പചോര്കണ,  സസകചോരദ  സന്ധംരന്ധംഭകര്,  ചഫചോട്ടചിന്ധംഗണ

ചസചോളചോര്  എന്നചിങ്ങലനയുന്ധം  സകവരചികചോനുള  പ്രവര്തനങ്ങളചോണണ

നടെന്നുവരുന്നതണ.  ഇതചില്  പുരപ്പുറ  ചസചോളചോര്  പചോനലകള്  വഴചിയുള

സവദദ്യുചതചോത്പചോദനതചില്  ഉപചഭചോകചോകളുലടെ  പുരപ്പുറങ്ങളചിലെചോണണ

നചിലെയങ്ങള്  സചോപചിക്കുന്നതണ.  സവദദ്യുതചി  ഉപചയചോഗന്ധം,  തചോരചിഫണ  കചോറഗറചി

എന്നചിവയനുസരചിചണ  വദതദസ്ത  വചിഭചോഗങ്ങളചിലള  ഉപചഭചോകചോകള്കണ

ഗുണകരമചോവുന്നവചിധന്ധം  വദതദസ്ത  ചമചോഡലകള്  ലക.എസണ.ഇ.ബചി.എല്.

മുചന്നചോട്ടുവചചിട്ടുണണ.

കചോർബൺ  രഹചിത  സവദദ്യുചതചോലചോദനന്ധം  ചപ്രചോതചോഹചിപ്പെചിക്കുന്നതചിലന

ഭചോഗമചോയചി  പചോരമ്പചരദതര  ഊർജ്ജ  ചസചോതസ്സുകലള  പരമചോവധചി

പ്രചയചോജനലപ്പെടുത്തുന്നതചിനുചവണചി  അലനര്ട്ടണ  തചോലഴപ്പെറയുന്ന  വചിവചിധ

പദ്ധതചികള് നടെപ്പെചിലെചോക്കുന്നതചിനുള നടെപടെചികള് സസരീകരചിചചിട്ടുണണ.

1.  ചകന്ദ്ര  നവ-പുനരുപചയചോഗ  ഊർജ്ജ  മനചോലെയന്ധം

ലക.എസണ.ഇ.ബചി.എല്. മുചഖേന  നടെപ്പെചിലെചോക്കുന്ന  ഗചോര്ഹചിക  പുരപ്പുറ

സഹൗചരചോർജ്ജ സബ്സചിഡചി  പദ്ധതചിയചില്  25 ലമഗചോവചോട്ടണ  ചശേഷചി  അലനര്ട്ടണ

മുചഖേന സചോപചിക്കുന്ന പ്രവര്തനന്ധം നടെന്നുവരുന്നു.

2. സന്ധംസചോനലത വചിവചിധ സര്കചോർ/ലപചോതുചമഖേലെചോ സചോപനങ്ങളചില്



ലഡചപ്പെചോസചിറണ/കണ്സള്ട്ടന്സചി  വദവസയചില്  സഹൗചരചോര്ജ്ജ  നചിലെയങ്ങള്

സചോപചിക്കുന്ന പ്രവര്തനവുന്ധം അലനര്ട്ടണ മുചഖേന ലചയ്തുവരുന്നു. ലഡചപ്പെചോസചിറണ

പ്രവൃതചിയചോയചി  സഹൗചരചോര്ജ്ജ  നചിലെയങ്ങള്  സചോപചിക്കുന്നതചിനണ  പതണ

ശേതമചോനന്ധം തുക ഇന്ലസന്റരീവചോയചി അലനര്ട്ടണ നല്കുന്നുണണ.

3.  പചി.എന്ധം.കുസന്ധം പദ്ധതചി  പ്രകചോരന്ധം  സന്ധംസചോനതണ

കചോർഷചികചോവശേദതചിനചോയചി  വചിനചിചയചോഗചിച്ചുവരുന്ന  പമ്പുകൾ  സഹൗചരചോര്ജ്ജ

സവദദ്യുതചിയചിചലെയണ  മചോറ്റുന്ന പദ്ധതചി  നടെപ്പെചിലെചോകചിവരുന്നു. അലനര്ട്ടണ  മുചഖേന

സവദദ്യുതചിലയതചോത  സലെങ്ങളചിലലെ  കചോർഷചിക  ഡരീസൽ  പമ്പുകൾ

ചസചോളചോറചിചലെയണ  മചോറ്റുന്ന  പദ്ധതചിയുന്ധം കചോർഷചികചോവശേദതചിനചോയചി

വചിനചിചയചോഗചിച്ചുവരുന്ന  പമ്പുകൾ  സഹൗചരചോര്ജ്ജ  സവദദ്യുതചിയചിചലെയണ

മചോറ്റുന്നതചിനുള പദ്ധതചിയുന്ധം നടെപ്പെചിലെചോകചി വരുന്നു. ഈ പദ്ധതചികള് പ്രകചോരന്ധം

ചകന്ദ്ര  നവ-പുനരുപചയചോഗ  ഊർജ്ജ  മനചോലെയന്ധം  നചിശ്ചയചിക്കുന്ന  ലബഞണ

മചോര്കണ വചിലെയുലടെ 30 ശേതമചോനന്ധം ചകന്ദ്രസര്കചോർ സബ്സചിഡചിയചോയചി നല്കുന്ധം.

ലടെണര്  നചിരകചിലന  40 ശേതമചോനന്ധം  ഗുണചഭചോകചോകളുന്ധം ബചോകചി  തുക

അലനര്ട്ടുമചോണണ നല്കുന്നതണ.

4.  റചിനന്യൂവബചിള്  എനര്ജചി  ചസവന  ദചോതചോകള്  മുചഖേന  സസകചോരദ

പങ്കെചോളചിതതചില് ചസചോളചോർ പവര് പചോന്റുകള് സചോപചിക്കുകയുന്ധം, ഒരു നചിശ്ചചിത

നചിരകചില്  സചോപനങ്ങള്കണ  സവദദ്യുതചി  ലെഭദമചോക്കുകയുന്ധം  ലചയ്യുന്ന  ലറചസചോ



(RESCO) ചമചോഡല്  സന്ധംസചോനതണ  വദചോപചിപ്പെചിക്കുന്നതചിനുള  നടെപടെചികള്

സസരീകരചിചചിട്ടുണണ.

5.  ഇലെകചികണ  കചോറുകളുലടെ  ഉപചയചോഗന്ധം  വര്ദ്ധചിച്ചുവരുന്നതചിനചോൽ

ഇതചിനചോവശേദമചോയ  ചചോർജ്ജചിന്ധംഗണ  ചസ്റ്റേഷനുകൾ  വദചോപകമചോകുന്നചതചോടുകൂടെചി

സന്ധംസചോനലത  സവദദ്യുതചി  ഉപചഭചോഗന്ധം  വര്ദ്ധചിക്കുന്നതചോണണ. ആയതചിനചോല്

ചചോർജ്ജചിന്ധംഗണ  ചസ്റ്റേഷനുകളചില്  സവദദ്യുതചി  ഉത്പചോദനതചിനനുചയചോജദമചോയ

സലെ ലെഭദതയുള ചസ്റ്റേഷനുകളചില് ചസചോളചോർ പചോന്റുകള് സചോപചിക്കുന്നതചിനണ

അലനര്ട്ടണ  മുചഖേന സബ്സചിഡചി  നല്കുന്നതചിനുള  പദ്ധതചി  ആരന്ധംഭചിചചിട്ടുണണ.

ചഹചോട്ടലകൾ, മചോളുകൾ, മറണ  സസകചോരദ  വദകചികൾ  തുടെങ്ങുന്ന  പബചികണ

ചചോർജ്ജചിന്ധംഗണ ചസ്റ്റേഷനുകളചിൽ സഹൗചരചോർജ്ജ സന്ധംവചിധചോനലമചോരുക്കുന്നതചിനണ ഒരു

കചിചലെചോവചോട്ടചിനണ  20,000 രൂപവരീതന്ധം  5 മുതൽ  50 കചിചലെചോവചോട്ടണ  വലര

ചശേഷചിയുള പചോന്റുകള്കചോണണ സബ്സചിഡചി നല്കുന്നതണ.

6.  ഗചിഡണ  സവദദ്യുതചി  ലെഭദമലചോത വചിദൂരഗചോമങ്ങളചിൽ ചസചോളചോർ പവർ

പചോന്റുകചളചോലടെചോപ്പെന്ധം  ലചറചിയ  കചോറചോടെചി  യനങ്ങൾകൂടെചി  സചോപചിച്ചുള

സഹബചിഡണ പചോന്റുകള് സചോപചിക്കുന്ന പദ്ധതചിയുന്ധം നടെപ്പെചിലെചോകചിവരുന്നു.

(സചി)  സഹൗചരചോര്ജ്ജ  ഉപചയചോഗന്ധം  വദചോപകമചോക്കുന്നതചിനണ  സന്ധംസചോന

സര്കചോരുന്ധം ലക.എസണ.ഇ.ബചി.  ലെചിമചിറഡന്ധം  ചചര്ന്നണ  ആവചിഷ്കരചിച

പദ്ധതചിയചോണണ  'സഹൗര'  പുരപ്പുറ  സഹൗചരചോര്ജ്ജ  പദ്ധതചി.  രണ്ടുഘട്ടമചോയചി



നടെപ്പെചിലെചോക്കുന്ന പദ്ധതചിയുലടെ രണചോന്ധംഘട്ടമചോയ സബ്സചിഡചി പദ്ധതചി ഗചോര്ഹചിക

ഉപചഭചോകചോകലള ലെക്ഷദമചിടുന്നു.

സഹൗചരചോർജ്ജതചിലന  ഉപചയചോഗന്ധം  വദചോപകമചോക്കുന്നതചിനണ  അലനര്ട്ടണ

മുചഖേന  തചോലഴപ്പെറയുന്ന  വചിവചിധ  പദ്ധതചികള്  നടെപ്പെചിലെചോക്കുന്നതചിനുള

നടെപടെചികള് സസരീകരചിചചിട്ടുണണ.

1.  ചകന്ദ്ര  നവ-പുനരുപചയചോഗ  ഊർജ്ജ  മനചോലെയന്ധം

ലക.എസണ.ഇ.ബചി.എല്.  മുചഖേന  നടെപ്പെചിലെചോക്കുന്ന  ഗചോര്ഹചിക  പുരപ്പുറ

സഹൗചരചോർജ്ജ സബ്സചിഡചി  പദ്ധതചിയചില്  25  ലമഗചോവചോട്ടണ  ചശേഷചി  അലനര്ട്ടണ

മുചഖേന  സചോപചിക്കുന്ന  പ്രവര്തനന്ധം  നടെന്നുവരുന്നു.  ഇതുവലര  ഈ

പദ്ധതചിയചില് 19.8 ലമഗചോവചോട്ടണ സചോപചിക്കുന്നതചിനുള അചപക്ഷകൾ ലെഭചിച്ചു.

2. സന്ധംസചോനലത വചിവചിധ സര്കചോർ/ലപചോതുചമഖേലെചോ സചോപനങ്ങളചിൽ

ലഡചപ്പെചോസചിറണ/കണ്സള്ട്ടന്സചി  വദവസയചില്  സഹൗചരചോര്ജ്ജ  നചിലെയങ്ങള്

സചോപചിക്കുന്ന  പ്രവര്തനവുന്ധം  അലനര്ട്ടണ  മുചഖേന  ലചയ്തുവരുന്നു.  അലനര്ട്ടണ

മുചഖേന  ലഡചപ്പെചോസചിറണ  പ്രവൃതചിയചോയചി  സഹൗചരചോര്ജ്ജ  നചിലെയങ്ങള്

സചോപചിക്കുന്നതചിനണ പതണ ശേതമചോനന്ധം തുക ഇന്ലസന്റരീവണ നല്കുന്നു.

3.  പചി.  എന്ധം.  കുസന്ധം  പദ്ധതചി  പ്രകചോരന്ധം  സന്ധംസചോനതണ

കചോർഷചികചോവശേദതചിനചോയചി  വചിനചിചയചോഗചിച്ചുവരുന്ന  പമ്പുകൾ  സഹൗചരചോര്ജ്ജ

സവദദ്യുതചിയചിചലെയണ  മചോറ്റുന്ന പദ്ധതചി  നടെപ്പെചിലെചോകചിവരുന്നു.  അലനര്ട്ടണ  മുചഖേന



സവദദ്യുതചിലയതചോത  സലെങ്ങളചിലലെ  കചോർഷചിക  ഡരീസൽ  പമ്പുകൾ

ചസചോളചോറചിചലെയണ  മചോറ്റുന്ന  പദ്ധതചി,  കചോർഷചികചോവശേദതചിനചോയചി

വചിനചിചയചോഗചിച്ചുവരുന്ന  പമ്പുകൾ  സഹൗചരചോര്ജ്ജ  സവദദ്യുതചിയചിചലെയണ

മചോറ്റുന്നതചിനുള പദ്ധതചി എന്നചിവയചോണണ നടെപ്പെചിലെചോക്കുന്നതണ.

4.  റചിനന്യൂവബചിള്  എനര്ജചി  ചസവന  ദചോതചോകള്  മുചഖേന  സസകചോരദ

പങ്കെചോളചിതതചില് ചസചോളചോര് പവര് പചോന്റുകള് സചോപചിക്കുകയുന്ധം ഒരു നചിശ്ചചിത

നചിരകചില്  സചോപനങ്ങള്കണ  സവദദ്യുതചി  ലെഭദമചോക്കുകയുന്ധം  ലചയ്യുന്ന  ലറചസചോ

(RESCO)  ചമചോഡല്  സന്ധംസചോനതണ  വദചോപചിപ്പെചിക്കുന്നതചിനുള  നടെപടെചികള്

സസരീകരചിചചിട്ടുണണ.

5.  ഇലെകചികണ  വചോഹന  ചചോർജ്ജചിന്ധംഗണ  ചസ്റ്റേഷനുകളചില്  സവദദ്യുതചി

ഉത്പചോദനതചിനനുചയചോജദമചോയ സലെലെഭദതയുള ചസ്റ്റേഷനുകളചില് ചസചോളചോർ

പചോന്റുകള് സചോപചിക്കുന്നതചിനണ അലനര്ട്ടണ മുചഖേന സബ്സചിഡചി നല്കുന്നു.

(ഡചി) ജനകരീയ ഹരചിത ഊർജ്ജ മചിഷൻ പദ്ധതചിയചിലൂലടെ സഹൗചരചോർജ്ജ

ഉലചോദനന്ധം വർദ്ധചിപ്പെചികചോനുചദ്ദേശേചിക്കുന്നുണണ.

ചകരളതചിനണ  ഊർജ്ജ  സസയന്ധംപരദചോപ്തത  എന്ന  ലെക്ഷദചതചോലടെ

രൂപരീകരചിക്കുന്ന  പദ്ധതചിയചോണണ  'ചകരള  ഗരീൻ  എനർജചി  മചിഷൻ'  (ചകരള

ഹരചിചതചോർജ്ജ  മചിഷൻ).  ഇതചിലൂലടെ  ഒരു  നചിശ്ചചിത  വചിസ്തരീര്ണ്ണതചില്

കൂടുതലള  പുതചിയ  ഗചോര്ഹചിക  ഉപചഭചോകചോകള്ക്കുന്ധം  പുതചിയ  വചോണചിജദ



വദചോവസചോയചിക  ഉപചഭചോകചോകള്ക്കുന്ധം  അവരുലടെ  റചിനന്യൂവബചിള്  പര്ചചസണ 

ഒബചിചഗഷന്  (RPO)  പ്രകചോരമുള  ഊര്ചജ്ജചോത്പചോദനതചിനചോവശേദമചോയ

'സഹൗചരചോര്ജ്ജ  പദ്ധതചി'  സചോപചികചോൻ  ലെക്ഷദമചിടുന്നു.  വര്ദ്ധചിച്ചുവരുന്ന

ഊര്ജ്ജ  ആവശേദങ്ങള്  കണകചിലലെടുത്തുന്ധം സമ്പദ് വദവസലയ

ഡരീകചോര്ബസണസണ  ലചയ്യുക  എന്ന  ഉചദ്ദേശേതചിലന്ധം  ഹരചിത

ഊര്ചജ്ജചോത്പചോദനന്ധം  ചപ്രചോതചോഹചിപ്പെചിക്കുന്നതചിനുന്ധം  വചികസചിപ്പെചിക്കുന്നതചിനുന്ധം

മചിഷൻ  ലെക്ഷദമചിടുന്നു.  തചദ്ദേശേസസയന്ധംഭരണ  സചോപനങ്ങളുലടെ

പങ്കെചോളചിതചതചോലടെ  ഒരു  ജനകരീയ  കദചോമ്പയചിനചിലൂലടെ  നചിലെവചിലള

ഉപചഭചോകചോകള്കചിടെയചില്  സഹൗചരചോര്ജ്ജ  പദ്ധതചി  സചോപചിക്കുവചോന്ചവണ

പ്രചചചോദനന്ധം  നല്കുന്നതചിനുന്ധം  പതചിനചോലെചോന്ധം  പദ്ധതചികചോലെതണ  (2022-2027)

3000 MW ഹരചിത ഊര്ജ്ജന്ധം ഉത്പചോദചിപ്പെചിക്കുന്നതചിനുന്ധം മചിഷൻ ലെക്ഷദമചിടുന്നു.


