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പതനിമുനനന്നാം കകേരള നനിയമസഭ
പതനിലനനനനന്നാം സകമ്മേളനന്നാം
2014   ജുലലലെ   16,   ബുധന

നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടനത്ത കചനദദ്യങ്ങള് 
[ആലകേ കചനദദ്യങ്ങള്  -224]

മറുപടനി നല്കുന മനനിമനര്                                                       കചനദദ്യനമ്പര്

ഉഉൗര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി                                             :       7837  മുതല്  7903 വലര             
സഹകേരണവന്നാം ഖനദനി ഗനമവദ്യവസനയവന്നാം 
വകുപ്പുമനനി                                                         :       7904 മുതല് 7939 വലര
ധനകേനരദ്യവന്നാം നനിയമവന്നാം ഭവനനനിര്മ്മേനണവന്നാം 
വകുപ്പുമനനി                                                         :       7940 മുതല് 7993 വലര
വദ്യവസനയവന്നാം വനിവരസനകങ്കേതനികേവന്നാം 
വകുപ്പുമനനി                                                         :       7994 മുതല് 8030 വലര
പടനികേവര്ഗ്ഗകക്ഷമവന്നാം യുവജനകേനരദ്യവന്നാം 
കേനഴ്ചബന്നാംഗനവകേളന്നാം മൃഗശനലെകേളന്നാം വകുപ്പുമനനി             :       8031 മുതല് 8060 വലര

“  നനകളകക ഇത്തനിരനി ഊര്ജ്ജന്നാം”പദ്ധതനി

7837 ശശ. കജനസഫക വനഴകന
,,    പനി. എ. മനധവന
,,    പനകലെനടക രവനി
,,    വനി.ഡനി. സതശശന

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:
(എ) സന്നാംസനനത്തക   "  നനകളകക  ഇത്തനിരനി  ഊര്ജ്ജന്നാം”പദ്ധതനികക  തുടകന്നാം

കുറനിചനിട്ടുകണന; വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയുലട ഉകദ്ദേശദ്യലെക്ഷദ്യങ്ങള് വനിശദമനക്കുകമന;

(സനി) ഏലതലനന്നാം തരന്നാം സ്കൂളകേളനിലെനണക പ്രസ്തുത പദ്ധതനി നടപനക്കുനതക;

(ഡനി) ഊര്ജ്ജസന്നാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക  എലന്തെലനന്നാം  കേനരദ്യങ്ങളനണക
പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയനില് ഉള്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതക?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

 
എനര്ജനി മകനജക ലമനക ലസനര് നടപനക്കുന പദ്ധതനികേള്

7838  ശശ.കതറമ്പനില് രനമകൃഷ്ണന
  ''   ആര്. ലസല്വരനജക
 ''    എന്നാം. പനി. വനിനലസനക
 ''    വനി.പനി. സജശന്ദ്രന

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സന്നാംസനനത്തക എനര്ജനി മകനജകല മനക  ലസനര് നടപനക്കുന പദ്ധതനികേള്
എലന്തെലനമനണക; വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) ഊര്ജ്ജ  സ ന്നാംരക്ഷണത്തനിനന്നാം  വനിവനിധ  കമഖലെകേളനിലലെ  ഊര്ജ്ജന്നാം
ലെനഭനിക്കുനതനിനന്നാം  എലന്തെലനന്നാം  കേനരദ്യങ്ങളനണക  പദ്ധതനിയനില്
ഉലള്പടുത്തനിയനിരനിക്കുനതക; വനിശദനന്നാംശങ്ങള്  വദ്യക്തമനക്കുകമന;

(സനി) എത്ര  കകേനടനി  രൂപ  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനികേള്കനയനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണക;
വനിശദമനക്കുകമന;

(ഡനി) പദ്ധതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനനയനി ഭരണതലെത്തനില് എലന്തെലനന്നാം നടപടനികേള്
സസശകേരനിചനിട്ടുണക; വനിശദനന്നാംശന്നാം വദ്യക്തമനക്കുകമന?
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എനര്ജനി സനര്ടക സ്കൂള് പദ്ധതനി

7839 ശശ. ലകേ. ശനിവദനസന നനയര്
,, സനി.പനി. മുഹമ്മേദക
,, ലകേ. മുരളശധരന
,, ഹഹബനി ഈഡന

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സന്നാംസനനത്തക  എനര്ജനി  സനര്ടക  സ്കൂള്  പദ്ധതനികക  തുടകന്നാം
കുറനിചനിട്ടുകണന;വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയുലട ഉകദ്ദേശദ്യലെക്ഷദ്യങ്ങള് ; വനിശദമനക്കുകമന;

(സനി) ഏലതലനന്നാം തരന്നാം സ്കൂളകേളനിലെനണക പദ്ധതനി നടപനക്കുനതക;

(ഡനി) ഊര്ജ്ജ സന്നാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കനയനി എലന്തെലനന്നാം കേനരദ്യങ്ങളനണക
പദ്ധതനിയനില് ഉള്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതക; വനിശദമനക്കുകമന?
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കകേന്ദ്രപൂളനില് നനിനന്നാം ലലവദദ്യുതനി എകകകചഞനില് നനിനന്നാം ലെഭനിക്കുന ഹവദദ്യുതനി

7840 ശശ. എ.ലകേ. ബനലെന
  ,,  ലജയനിന്നാംസക മനതദ്യു
  ,,  ലകേ. കുഞനിരനമന (തൃകരനിപ്പൂര്)
  ,,  ബനി. സതദ്യന
 

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജവകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ഈ  വര്ഷന്നാം  കകേന്ദ്ര  പൂളനില്  നനിനന്നാം  ഹവദദ്യുതനി  എകകകചഞനില്  നനിനന്നാം
ലെഭദ്യമനകുമനനണക പ്രതശക്ഷനിക്കുനതക;

(ബനി) ഇതനിനക എന്തു ക്രമശകേരണമനണക ഉണനകനിയനിട്ടുളളതക എനക അറനിയനിക്കുകമന;

(സനി) ഹവദദ്യുതനി  വനങ്ങനി  ഉപകയനഗനിക്കുനതനിനക  പ്രസരണ  ഇടനനഴനി
ലെഭനിക്കുനതനിനക എലന്തെങ്കേനിലന്നാം തടസ്സമുളളതനയനി ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണന;

(ഡനി) എങ്കേനില്  ഇകനരദ്യന്നാം  എങ്ങലന  പരനിഹരനികനനനണക  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതക  ;
വദ്യക്തമനക്കുകമന?
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ഊര്ജ്ജ സന്നാംരക്ഷണപദ്ധതനികേള്

7841 ശശ. അബ്ദുറഹനിമനന രണത്തനണനി

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ഊര്ജ്ജ സന്നാംരക്ഷണത്തനിനനയനി ഈ സര്കനര് ആവനിഷ്കരനിച പദ്ധതനികേള്
ഏലതലനമനലണനക വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) പ്രസ്തുത  പദ്ധതനികേള്മൂലെന്നാം  ഓകരന  വര്ഷവന്നാം  എത്ര  ലമഗനവനടക  ഹവദദ്യുതനി
ലെനഭനിക്കുനലണനക വദ്യക്തമനക്കുകമന?
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ലലവദദ്യുതനി ദഉൗര്ലെഭദ്യവന്നാം സന്നാംസനനത്തനിലന പുകരനഗതനിയുന്നാം 

7842 ശശ. എളമര ന്നാം കേരശന്നാം
ലപ്രനഫ. സനി. രവശന്ദ്രനനഥക
ശശ. ലകേ. സുകരഷക  കുറുപക
ശശമതനി പനി. അയനിഷന കപനറനി

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ലലവദദ്യുതനിയുലട  ദഉൗര്ലെഭദ്യ ന്നാം  സന്നാംസനനത്തനിലന  പുകരനഗതനികക
വനിഘനതമനകുനതനയനി വനിലെയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണന ; വനിശദമനക്കുകമന ;

(ബനി) അധനികൃതരുലട അനനസയുന്നാം ആസൂത്രണത്തനിലലെ അപനകേതയുന്നാം ലലവദദ്യുതനി
ദഉൗര്ലെഭദ്യത്തനിനക കേനരണമനകുനതനയ ആകക്ഷപ ന്നാം ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണന ;

(സനി) എങ്കേനില് ഇകനരദ്യത്തനിലള്ള നനിലെപനടക വദ്യക്തമനക്കുകമന ;

(ഡനി) വനിവനിധ  സന്നാംരന്നാംഭകേര്  സ ന്നാംസനനത്തക  മുതല്മുടക്കുനതനില്  ലലവദദ്യുതനി
പ്രതനിസനനി  വനിഘനതമനകുനതനയനി  സര്കനര്  കേരുതുനകണന  ;
വനിശദമനക്കുകമന ?
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ലതരുവവനിളക്കുകേള് കേത്തനിക്കുനതനിനക നടപടനി

7843 ശശ. സനി. ലകേ. നനണു
  ''    മനതദ്യു റനി. കതനമസക
  ''    കജനസക ലതറയനില്
 ശശമതനി ജമശലെന പ്രകേനശന്നാം

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
  ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ലതരവവനിളക്കുകേള്  കേത്തനിക്കുനതനില്  ഹവദദ്യുതനി  കബനര്ഡനിലന
ഉത്തരവനദനിത്തങ്ങള് എലന്തെനലകയനലണനക വദ്യക്തമനക്കുകമന;

(ബനി) തകദ്ദേശ  സസയന്നാംഭരണ  സനപനങ്ങളന്നാം  ഹവദദ്യുതനികബനര്ഡന്നാം  തമ്മേനിലള്ള
തര്കത്തനില്   ലതരുവക  വനിളക്കുക്കുുകേള്  കേത്തനിക്കുനതനില്  വശഴ്ച
വരുത്തുനതനയനി ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണന;

(സനി) എങ്കേനില്  ആയതക  പരനിഹരനിക്കുനതനിനനയനി  എന്തു  നടപടനിയനണക
സസശകേരനികനന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതക എനക വദ്യക്തമനക്കുകമന;

(ഡനി) ലതരുവവനിളക്കുകേളലട  അറകുറപണനികനിടയനില്  അപകേടന്നാം  സന്നാംഭവനിക്കുന
ലതനഴനിലെനളനികേള്കക  നഷ്ടപരനിഹനരന്നാം  നല്കുനതനിലന  ഉത്തനിരവനദനിത്തന്നാം
ആര്കനണക എനക അറനിയനിക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

ലലവദദ്യുതനി പ്രതനിസനനി പരനിഹരനികനനള്ള നടപടനികേള്

7844 ശശ. എ.ലകേ. ബനലെന

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) കേനലെവര്ഷന്നാം  ലെഭനികനത്തതു  മൂലെമുള്ള  ലലവദദ്യുതനി  പ്രതനിസനനി
പരനിഹരനികനന  എലന്തെലനന്നാം  നടപടനികേളനണക  സസശകേരനികനന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനക വദ്യക്തമനക്കുകമന ;

(ബനി) നനിലെവനിലലെ  പ്രതനിദനിന  ഉപകഭനഗ  കേണകനസരനിചക  എത്ര  ദനിവസലത്ത
ലലവദദ്യുതനി  ഉലനദനിപനികനനള്ള  ജലെമനണക  സന്നാംഭരണനികേളനിലള്ളതക
എനറനിയനിക്കുകമന;

(സനി) മറ ക്കുുമനര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട  എത്ര  യൂണനിറക  ലലവദദ്യുതനികൂടനി  ലെഭദ്യമനകനന
കേഴനിയുലമനനണക പ്രതശക്ഷനിക്കുനതക ; വനിശദനന്നാംശങ്ങള് വദ്യക്തമനക്കുകമന ;

(ഡനി) കകേരളത്തനിലന ലലവദദ്യുതനി  പ്രതനിസനനി പരനിഹരനികനന കകേന്ദ്ര വനിഹനിതന്നാം
വര്ദ്ധനിപനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുകണന ;  ശരനശരനി എത്ര യൂണനിറക ലലവദദ്യുതനിയനണക
കനരകത്ത ലെഭനിച്ചുലകേനണനിരുനതക  ;  ഇകപനള് എഎതയനണക ലെഭനിക്കുനതക  ;
2014  ജനവരനി  മുതല്  ഓകരന  മനസത്തനിലന്നാം  ശരനശരനി  എത്ര  യൂണനിറക
ലലവദദ്യുതനിയനണക ലെഭനിചതക ;

(ഇ ) കകേന്ദ്ര സഹനയമനയനി ലെഭനിക്കുന ലലവദദ്യുതനി കകേരളത്തനില് ലകേനണ്ടുവരനന
കേഴനിയനത്ത  സനഹചരദ്യമുകണന  ;  ഉലണങ്കേനില്  ആയതക  എങ്ങലന
പരനിഹരനികനനനണക ഉകദ്ദേശനിക്കുനതക എനക വദ്യക്തമനക്കുകമന ;

(എഫക) പുറകമ  നനിനക  എത്ര  യൂണനിറക  ലലവദദ്യുതനി  ലകേനണ്ടുവരനനള്ള  ലലലെനനണക
നനിലെവനിലള്ളതക എനറനിയനിക്കുകമന ?



കകേരള നനിയമസഭ
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ജലെഹവദദ്യുതപദ്ധതനികേളലട പുനരുദ്ധനരണത്തനിനന്നാം നവശകേരണത്തനിനന്നാം പദ്ധതനി

7845 ശശ. സണനി കജനസഫക
  ,,  കജനസഫക വനഴകന
  ,,  പനി. എ. മനധവന
  ,,  സനി. പനി. മുഹമ്മേദക

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ജലെഹവദദ്യുത  പദ്ധതനികേളലട  പുനരുദ്ധനരണവന്നാം  നവശകേരണവന്നാം
സന്നാംബനനിചക എലന്തെങ്കേനിലന്നാം പദ്ധതനി തയനറനകനിയനിട്ടുകണന;

(ബനി) പദ്ധതനിയുലട  ഉകദ്ദേശദ്യലെക്ഷദ്യങ്ങള്  എലന്തെനലകയനണക;  വനിശദനന്നാംശങ്ങള്
അറനിയനിക്കുകമന;

(സനി) ഏലതനലക  ജലെഹവദദ്യുതനി  പദ്ധതനികേളനണക  ഇതനിനനയനി
ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ളതക; വനിശദമനക്കുകമന;

(ഡനി) പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനനയനി  എലന്തെലനന്നാം  നടപടനികേള്
സസശകേരനിചനിട്ടുണക; വനിശദനന്നാംശങ്ങള് വദ്യക്തമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
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ഡനന്നാംസുരക്ഷന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കനയനി പദ്ധതനി

7846 ശശ. എന്നാം. എ. വനഹശദക
  ,,  സണനി കജനസഫക
  ,,  വനി. പനി. സജശന്ദ്രന
  ,,  എന്നാം. പനി. വനിനലസനക

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ലകേ.  എസക.ഇ.ബനിയുലട  കേശഴനിലള്ള  ഡനമുകേളലട  സുരക്ഷന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കനയനി പദ്ധതനി രൂപനികേരനിചനിട്ടുകണന; വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) പദ്ധതനിയുലട  ഉകദ്ദേശദ്യലെക്ഷദ്യങ്ങള്  എലന്തെനലകയനണക;  വനിശദനന്നാംശങ്ങള്
നല്കുകമന;

(സനി) എലന്തെലനന്നാം  കകേന്ദ്ര-വനികദശസഹനയങ്ങളനണക  പദ്ധതനികക  ലെഭനിക്കുനതക;
വനിശദമനക്കുകമന;

(ഡനി) പദ്ധതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനനയനി എലന്തെലനന്നാം നടപടനികേള് സസശകേരനിചനിട്ടുണക;
വനിശദനന്നാംശങ്ങള് വദ്യക്തമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
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ലലവദദ്യുതനി പ്രതനിസനനി മറനികേടകനന ദശര്ഘകേനലെനടനിസനനത്തനിലള്ള പദ്ധതനി
7847 ശശ. ലകേ. കുഞമ്മേതക മനസ്റ്റര്

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഉഉൗര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ ) സ ന്നാംസനനലത്ത ജലെസന്നാംഭരണനികേളനില് എഎത ലമഗനവനടക  ലലവദദ്യുതനി  ഉലെക
പനദനിപനികനനള്ള  ജലെന്നാം  ഉലണനന്നാം  ആയതക  എത്ര  ദനിവസലത്ത
ഉപകഭനഗത്തനിനക തനികേയുന്നാം എനന്നാം വദ്യക്തമനക്കുകമന ;

(ബനി ) നനിലെവനിലലെ  ലലവദദ്യുതനി  പ്രതനിസനനി  മറനികേടകനന  എലന്തെനലക
നടപടനികേള്  സസശകേരനിച്ചു  എനന്നാം,  ഇനനി  എലന്തെനലക  നടപടനികേള്
സസശകേരനികനന ഉകദ്ദേശനിക്കുന എനന്നാം വദ്യക്തമനക്കുകമന ;

(സനി ) ലലവദദ്യുതനി  പ്രതനിസനനി  മറനികേടകനന  മഴലയ  മനത്രന്നാം  ആശയനിച്ചുള്ള
ജലെലലവദദ്യുത  പദ്ധതനികേള്ക്കു  പകേരന്നാം  ദശര്ഘകേനലെനടനിസനനത്തനിലള്ള
മലറലന്തെങ്കേനിലന്നാം പദ്ധതനികേള് പരനിഗണനയനിലകണന ; വദ്യക്തമനക്കുകമന ?



കകേരള നനിയമസഭ
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സഉൗകരനര്ജ്ജ ഉതകപനദനന്നാം വര്ദ്ധനിപനിക്കുനതക സന്നാംബനനിച 
ഹവദദ്യൂതനി ലറഗുകലെററനി കേമ്മേശഷന ചടങ്ങള്

7848 ശശ. കതറമ്പനില് രനമകൃഷ്ണന
,,    ലകേ. മുരളശധരന
,,    ലകേ. ശനിവദനസന നനയര്
,,    റനി.എന പ്രതനപന

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഉഉൗര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സഉൗകരനര്ജ്ജ  ഉതകപനദനന്നാം  വര്ദ്ധനിപനിക്കുനതക  സന്നാംബനനിചക  ഹവദദ്യൂതനി
ലറഗുകലെററനി കേമ്മേശഷന ചടങ്ങള് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണന; വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) ഉപകഭനക്തനകള്ക്കുന്നാം  ലകേ.എസക.ഇ.ബനി  ലെനിമനിറഡക  ഹവദദ്യൂതനി  വനിതരണ
ഹലെസനസനികേള് എനനിവര്ക്കുന്നാം എലന്തെലനന്നാം ആനകൂലെദ്യങ്ങളനണക പ്രസ്തുത
ചടങ്ങള് വഴനി ലെഭദ്യമനകുനതക; വനിശദനന്നാംശങ്ങള് നല്കുകമന;

(സനി) പ്രസ്തുത  ചടങ്ങള്  പ്രകേനരന്നാം  ഉപകഭനക്തനകള്കക  എവനിടലയനലകയനണക
സഉൗകരനര്ജ്ജ  പനനലകേള്  സനപനികനന  അനവനദമുള്ളതക;
വനിശദമനക്കുകമന;

(ഡനി) സഉൗകരനര്ജ്ജ  ഉല്പനദകേര്കക  സസന്തെന്നാം  ഉപകയനഗന്നാം  കേഴനിഞക  ബനകനി
വരുന  ഹവദദ്യൂതനി  വനിതരണ  ശൃഖലെയനികലെയക  നല്കേനന  എലന്തെലനന്നാം
സഉൗകേരദ്യങ്ങള്  ചടത്തനില്  ഉള്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണക;  വനിശദനന്നാംശങ്ങള്
വദ്യക്തമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

 
അലനര്ടക നടപനിലെനക്കുന പദ്ധതനികേള് 

7849 ശശ. എന്നാം. എ. വനഹശദക 
 ''   ഷനഫനി പറമ്പനില് 
 ''   ലൂഡനി ലൂയനിസക
 ''   എ.പനി. അബക ദുള്ളക്കുടനി

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സ ന്നാംസനനത്തക  അലനര്ടക  നടപനിലെനക്കുന  പദ്ധതനികേള്  എലന്തെലനമനണക;
വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) പനരമ്പകരദ്യതര  പുനരനവര്ത്തകേ  ഊര്ജ്ജ  കസനതസ്സുകേള്
ഉകപകയനഗലപടുത്തുനതനിനക  എലന്തെലനന്നാം  കേനരദ്യങ്ങളനണക   പ്രസ്തുത
പദ്ധതനികേളനില് ഉള്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതക; വനിശദനന്നാംശങ്ങള് അറനിയനിക്കുകമന;

(സനി) പ്രസ്തുത  പദ്ധതനികേള്കനയനി  എഎത  കകേനടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണക;
വനിശദമനക്കുകമന;

(ഡനി) പദ്ധതനികേള്  നനിര്വഹനിക്കുനതനിനക  ഭരണതലെത്തനില്  എലന്തെലനന്നാം
നടപടനികേള് സസശകേരനിചനിട്ടുണക; വനിശദനന്നാംശങ്ങള് വദ്യക്തമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

അലനര്ടനിലന പുതനിയ പദ്ധതനികേള്
7850 ശശ. അബ്ദുറഹനിമനന രണത്തനണനി

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഉഉൗര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) തകദ്ദേശസസയന്നാംഭരണ  സനപനങ്ങളമനയനി   സഹകേരനിചക  കേഴനിഞ  മൂനക
വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  അലനര്ടക  നടപനകനിയ  പദ്ധതനികേള്
ഏലതലനമനലണനക വനിശദമനക്കുകമന ;

(ബനി) അലനര്ടക  പുതുതനയനി  നടപനിലെനകനന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  പദ്ധതനികേള്
എലന്തെലനമനലണനക വദ്യക്തമനക്കുകമന ?



കകേരള നനിയമസഭ
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പനരമ്പകരദ്യതര ഊര്ജ്ജ പദ്ധതനികേള്
7851 ശശ. സനി. ലകേ. നനണു

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യത്തനിനക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

ഈ സര്കനര് അധനികേനരത്തനില് വനതനിനക കശഷന്നാം  അനര്ടക മുഖനന്തെനിരന്നാം
പനരമ്പകരദ്യതര  ഊര്ജ്ജ  കമഖലെയനില്   നനിനന്നാം  എത്ര  ലമഗനവനടക
പദ്ധതനികേളലട  നനിര്മ്മേനണന്നാം  തുടങ്ങനിലയനന്നാം  ഇതനില്  എത്ര  പദ്ധതനി
കേമ്മേനിഷന ലചയ്തുലവനന്നാം വദ്യക്തമനകനകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

 
റനിസര്കവനയറുകേളനില് ഫകകളനടനിന്നാംഗക കസനളനര് പനി  .  വനി  .   പനനല് 

സനപനികനന നടപടനി
T7852 ശശ. പനകലെനടക രവനി

''     എന്നാം.പനി. വനിനലസനക
''     ലൂഡനി ലൂയനിസക
''      എ.റനി. കജനര്ജ്ജക

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) റനിസര്കവനയറുകേളനില് ഫകകളനടനിന്നാംഗക  കസനളനര്  പനി.വനി.  പനനല് സനപനിചക
ലലവദദ്യുതനി  ഉല്പനദനിപനിക്കുനതനിനക  പദ്ധതനി  രൂപശകേരനിചനിട്ടുകണന  ;
വനിശദമനക്കുകമന; 

(ബനി) പ്രസ്തുത  പദ്ധതനികക  അനമതനി  ലെഭനിചനിട്ടുകണന  ;  വനിശദന ശങ്ങള്
അറനിയനിക്കുകമന ;

(സനി) ഏലതലനന്നാം ഏജനസനികേളനണക പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയുമനയനി സഹകേരനിക്കുനതക ;
വനിശദമനക്കുകമന ;

(ഡനി) പദ്ധതനി  പ്രകേനരന്നാം  എത്ര  ലലവദദ്യുതനി  ഉല്പനദനിപനികനനനണക
ലെക്ഷദ്യമനിടനിട്ടുള്ളതക ; വനിശദനന്നാംശങ്ങള് വദ്യക്തമനക്കുകമന ;

(ഇ) പ്രസ്തുത  രശതനിയനില്  ഉല്പനദനിപനികലപടുന  ലലവദദ്യുതനി  എങ്ങലന
ഉപകയനഗനികനനനണക തശരുമനനനിചനിട്ടുള്ളതക ; വനിശദമനക്കുകമന ?



കകേരള നനിയമസഭ
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സന്നാംസനനത്തനിനക പുറത്തുനനിനക ഹവദദ്യുതനി എത്തനികനന നടപടനി
7853 ശശമതനി ലകേ. എസക. സലെശഖ

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സന്നാംസനനത്തനിനക  പുറത്തുനനിനക  ഹവദദ്യുതനി  എത്തനികനന  കേഴനിയനലത
വനതനിനനല്  സന്നാംസനനത്തക  ഹവദദ്യുതനി  പ്രതനിസനനിയുന്നാം  ഉയര്ന
നനിരകനില്  ഹവദദ്യുതനി  വനകങ്ങണ  സനഹചരദ്യവന്നാം   ഉണനകുനതക
ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണന;

(ബനി) എങ്കേനില്  പുറത്തുനനിനക  ഹവദദ്യുതനി  എത്തനികനന  ഹലെന
അനവദനികനനനവനിലലന  കദശശയ  കലെനഡക  ലഡസനചക  ലസനറനിലന
തശരുമനനന്നാം  പുനനഃപരനികശനധനികനന  സര്കനര്  നനളനിതുവലര  എലന്തെലനന്നാം
നടപടനികേള് സസശകേരനിചനിട്ടുണക; വനിശദനന്നാംശന്നാം വദ്യക്തമനക്കുകമന;

(സനി) കദശശയ കലെനഡക ലഡസനചക ലസനര് ഇപ്രകേനരന്നാം തശരുമനനലമടുക്കുവനനള്ള
കേനരണന്നാം എന്തെനലണനക അറനിയനന കേഴനിഞനിട്ടുകണന; എങ്കേനില് വനിശദനന്നാംശന്നാം
വദ്യക്തമനക്കുകമന;

(ഡനി) സന്നാംസനനത്തനിനക  പുറത്തുനനിനക  ഹവദദ്യുതനി  എത്തനികനന  ഹലെന
സനപനികനനനയനി  ഈ സര്കനര്  നനളനിതുവലര  എലന്തെലനന്നാം  നടപടനികേള്
സസശകേരനിച്ചുലവനന്നാം  ഇതനിനനയനി  എന്തു  തുകേ  ലചലെവനകനിലയനന്നാം
വദ്യക്തമനക്കുകമന;

(ഇ) ഹവദദ്യുതനി  പുറത്തുനനിനക  എത്തനിക്കുവനന ഹലെനകേള് സനപനിക്കുനതനിനക
എലന്തെലനന്നാം  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള്  സസശകേരനികനനനണക
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനക വദ്യക്തമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

ഹവദദ്യുതനികബനര്ഡനിലന പ്രവര്ത്തനത്തനിനക വനികദശ സനകങ്കേതനികേ സഹനയന്നാം
7854 ശശ. എന്നാം. ഉമ്മേര്

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ഹവദദ്യുതനികബനര്ഡനിലന പ്രവര്ത്തനത്തനില് സന്നാംസനന സര്കനര് വനികദശ
രനജദ്യങ്ങളലടകയന  ഏജനസനികേളലടകയന  സനകങ്കേതനികേസഹനയന്നാം
ലെഭദ്യമനകനിയനിട്ടുകണന; വനിശദനന്നാംശന്നാം നല്കുകമന;

(ബനി) ഏലതലനന്നാം  കമഖലെകേളനിലെനണക  ഇത്തരന്നാം  സനകങ്കേതനികേ  സഹനയന്നാം
ഉപകയനഗനിചലതനക വദ്യക്തമനക്കുകമന; 

(സനി) ഇതുമൂലെന്നാം  കബനര്ഡനിനണനയ  കനടങ്ങള്  സന്നാംബനനിച   വനിശദനന്നാംശന്നാം
നല്കുകമന? 



കകേരള നനിയമസഭ
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പുതനിയ ഗനര്ഹനികേ കേണക്ഷന അടകയകകണ തുകേ 
7855 ശശമതനി ലകേ. ലകേ. ലെതനികേ

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) നനിലെവനിലള്ള വശടുകേള് ലപനളനിച്ചുമനറനി അകത കപനടനില് അകത ഉടമ തലന
പുതനിയ  വശടക  പണനിയുകമ്പനള്   കേറനക  കേണക്ഷന   ലെഭനിക്കുവനന
പനലെനികകണ നടപടനിക്രമങ്ങള് എലന്തെനലകലയനക വദ്യക്തമനക്കുകമന;

(ബനി) എന്തു  തുകേയനണക  കേണക്ഷന  മനറനി  ലെഭനിക്കുനതനിനക  ഉപകഭനക്തനവക
അടകയണലതനക വദ്യക്തമനക്കുകമന;

(സനി) പവര്  കപനയനിന്റുകേളലട  എണന്നാം  മനറനലത  പുതനിയ  വശടനിനക  വയറനിന്നാംഗക
നടത്തനിയനല്  തുകേ  അയ്ക്കുനതനില്  നനിനക  ഉപകഭനക്തനവനിലന
ഒഴനിവനക്കുനതനിനക നടപടനി  സസശകേരനിക്കുകമന?
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പുതനിയ ലലവദദ്യുത പദ്ധതനികേള്

7856 ശശ. പനി. ശശരനമകൃഷ്ണന

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഉഉൗര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) കകേരളത്തനില് ഉല്പനദനിപനിക്കുന ശരനശരനി ലലവദദ്യുതനിയുന്നാം കകേന്ദ്രവനിഹനിതവന്നാം
കചര്ത്തനല് നമ്മുലട ഉപകഭനഗത്തനിനക  ആവശദ്യമനയ അളവനില് ലലവദദ്യുതനി
ലെഭദ്യമനകണന ലയനക അറനിയനിക്കുകമന ; 

(ബനി) ഇലലങ്കേനില്  എത്ര  ലമഗനവനടനിലനറ കുറവനണക ഉള്ളതക;  വദ്യക്തമനക്കുകമന; 

(സനി) പ്രസ്തുത  കുറവക  പരനിഹരനിക്കുനതനിനനയനി  പുതനിയ  ലലവദദ്യുതനി  പദ്ധതനികേള്
ആരന്നാംഭനികനന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണന ; എങ്കേനില് വനിശദനന്നാംശന്നാം വദ്യക്തമനക്കുകമന;

(ഡനി) ലലവദദ്യുതനി  പ്രതനിസനനി  സനയനിയനയനി  ഇലനതനകനന
ദശര്ഘവശക്ഷണകത്തനലടയുള്ള എലന്തെലനന്നാം പദ്ധതനികേളനണക   നടപനകനന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതക;  വദ്യക്തമനക്കുകമന? 
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പുറത്തുനനിനള്ള ലലവദദ്യുതനി 
7857 ശശ. ലകേ.വനി. അബ്ദുള് ഖനദര്

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

 (എ) ഇഉൗ വര്ഷന്നാം എത്ര യൂണനിറക ലലവദദ്യുതനി കകേന്ദ്രപൂളനില് നനിനന്നാംലലവദദ്യുതനി എകേക
കചഞനില് നനിനമനയനി ലെഭദ്യമനകുലമനനണക പ്രതശക്ഷനിക്കുനതക ;

(ബനി) ഇതനിനക എന്തെക ക്രമശകേരണമനണക ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതക ; വദ്യക്തമനക്കുകമന
;

(സനി ) ലലവദദ്യുതനി  വനങ്ങനി  ഉപകയനഗനിക്കുനതനിനക  പ്രസരണ  ഇടനനഴനി
ലെഭനിക്കുനതനിനക തടസ്സമുള്ളതനയനി ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണന ;

(ഡനി) ഉലണങ്കേനില്  ഇകനരദ്യന്നാം  എങ്ങലന  പരനിഹരനികനനനണക  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതക  ;
വദ്യക്തമനക്കുകമന?
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കൂടന്നാംകുളന്നാം ആണവനനിലെയത്തനില് നനിനളള ഹവദദ്യുതനി
7858 ശശ. രനജു എബ്രഹനന്നാം

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജവകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) കൂടന്നാംകുളന്നാം  ആണവ  നനിലെയത്തനില്  നനിനക  കകേരളത്തനില്  ഹവദദ്യുതനി
എത്തനിക്കുനതനിനനയനി  ഹവദദ്യുതനി  ഹലെന  വലെനിക്കുന  നടപടനി  ഇകപനള്
ഏതു ഘടത്തനിലെനണക;

(ബനി) ഹവദദ്യുതനി ടവറുകേള് സനപനികകണതുന്നാം,  ഹലെന കേടന കപനകുനതുമനയ
സലെങ്ങളന്നാം,  ഹലെനനിലന  അലലെയക ലമന്റുന്നാം  സന്നാംബനനിചക  ഉണനയനിരുന
തര്കന്നാം പരനിഹരനിചനിട്ടുകണന;

(സനി) കൂടന്നാംകുളന്നാം  ഹവദദ്യുതനി  നനിലെയത്തനില്നനിനന്നാം  കകേരളത്തനിനക  എത്ര
ഹവദദ്യുതനിയനണക  ലെഭനികകണതക  ;ഇതക  ലെഭനിച്ചു  തുടങ്ങനിയനിട്ടുകണന  ;
ഇലലങ്കേനില് കേനരണന്നാം അറനിയനിക്കുകമന;

(ഡനി) കകേരളത്തനിനക  അര്ഹമനയ  വനിഹനിതന്നാം  തമനിഴക  നനടക  തടഞ
വചനിരനിക്കുകേയനലണനള്ള   പത്രവനര്ത്ത  ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണന  ;
വനിശദനന്നാംശന്നാം വദ്യക്തമനക്കുകമന?
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ഹവദദ്യുതനി പ്രതനിസനനി

7859 ശശ. ലകേ. കുഞനിരനമന (തൃകരനിപ്പൂര്)

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യത്തനിനക
ഊര് ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

കകേന്ദ്രപൂളനില് നനിനക ഹവദദ്യുതനി എത്തനിക്കുനതനിനക ആവശദ്യമനയ ഹവദദ്യുതനി
ഹലെന  ഇലനലത  വനതുലകേനണക   സന്നാംസനനത്തക  ഹവദദ്യുതനി  രന്നാംഗത്തക
പ്രതനിസനനി ഉണനയനിട്ടുകണന  ;  ഉലണങ്കേനില് പ്രസ്തുത പ്രശന്നാം ഇതുവലരയുന്നാം
പരനിഹരനികനന കേഴനിയനലത വനതനിലന കേനരണന്നാം വദ്യക്തമനക്കുകമന ?
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കകേടനയ മശററുകേള് മനറനി സനപനികനന നടപടനി

7860 ശശ. ലകേ. ദനസന

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ലകേ.എസക.ഇ.ബനി.യുലട വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന സനമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനി തരണന്നാം
ലചയനന സസശകേരനിച നടപടനികേള് വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) തകേരനറനിലെനയതുന്നാം  ശരനിയനയ  റശഡനിന്നാംഗക  കേനണനികനത്തതുമനയ  മശററുകേള്
മനറനി  സനപനികനത്തതക  സനമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനികക  ഒരു  വലെനിയ
കേനരണമനണക എനതക ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണന;

(സനി) ഉലണങ്കേനില് ഇകനരദ്യത്തനില് നടപടനി സസശകേരനിചനിട്ടുകണന; വനിശദമനക്കുകമന;

(ഡനി) സന്നാംസനനത്തക  ഇപ്രകേനരന്നാം  മനറനിസനപനികകണതനയ  എത്ര  മശററുകേള്
ഉലണനക  തനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുകണന;  ഉലണങ്കേനില്  എത്രലയണന്നാം  എനക
വദ്യക്തമനക്കുകമന;  എത്ര  മശററുകേള്  മനറനി  സനപനിചനിട്ടുണക;  ഇനനിയുന്നാം  മനറനി
സനപനിക്കുനതനിനനയനി എത്ര മശററുകേള് ബനകനിയുണക; വനിശദമനക്കുകമന?
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ഹവദദ്യുതനി നനിരകക വര്ദ്ധനയക അടനിസനനമനക്കുന ഘടകേങ്ങള്
7861 ശശ. സനി. കമനയനിനകുടനി

 ,,  ലകേ. മുഹമ്മേദുണനി ഹനജനി
 ,,   പനി. ലകേ.ബഷശര്
 ,,   പനി. ബനി. അബ്ദുള് റസനകേക

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
 ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ഹവദദ്യുതനിനനിരക്കു  വര്ദ്ധനയക  അടനിസനനമനക്കുന  ഘടകേങ്ങള്
എലന്തെനലകയനലണനക വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) ഉല്പനദന/ലപ്രനകേദ്യുര്ലമനക  ലചലെവക,  വനിതരണലചലെവക,  വനിതരണ  നഷ്ടന്നാം,
ഭരണപരമനയ  ലചലെവക  എനനിവയുന്നാം  വനില്പന  നനിരക്കുന്നാം  തമ്മേനില്
ബനനിപനിചനകണന നനിരക്കുകേള് പരനിഷ്കരനിക്കുനലതനക വദ്യക്തമനക്കുകമന;

(സനി) എങ്കേനില്  ഉല്പനദനലചലെവക  കുറയനനന്നാം  വനിതരണ  നഷ്ടന്നാം  കുറയനനന്നാം
വനിലെകുറഞ  ഹവദദ്യുതനി  ലെഭദ്യമനകുനനിടത്തുനനിന  വനങ്ങനി
സന്നാംസനനലത്തത്തനികനനള്ള  സന്നാംവനിധനനലമനരുകനനന്നാം  മുനകൂര്
പദ്ധതനികേള്  തയനറനകനി  സമയബനനിതമനയനി  നടപനക്കുന  കേനരദ്യന്നാം
പരനിഗണനിക്കുകമന?
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മശറര് ചനര്ജുന്നാം  ,   വശലെനിങക ചനര്ജുന്നാം
7862 ശശ. ലകേ. കുഞമ്മേതക മനസ്റ്റര്

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) മശറര് ചനര്ജുന്നാം, വശലെനിങക ചനര്ജുന്നാം എനനിവ പുനര്നനിര്ണയന്നാം ലചയണലമനക
ഹവദദ്യുതനി കബനര്ഡക റഗുകലെററനി കേമ്മേശഷകനനടക ആവശദ്യലപടനിട്ടുകണന;

(ബനി) ഉലണങ്കേനില് അതനിലന വനിശദനന്നാംശന്നാം ലെഭദ്യമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

ഹവദദ്യുതനി കചനര്ച തടയുനതനിനക നടപടനി
7863 ശശ.എന്നാം. ഉമ്മേര്

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സന്നാംസനനത്തക  ഹവദദ്യുതനി  കചനര്ച  തടയുനതനിനക  എലന്തെലനന്നാം
നടപടനികേളനണക സസശകേരനിചനിരനിക്കുനതക; വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) ഈ  സര്കനര്  അധനികേനരത്തനില്  വനകശഷന്നാം  ഇത്തരന്നാം  കചനര്ചകേള്
നനിയനനിക്കുനതനിനക പുതുതനയനി എലന്തെലനന്നാം പദ്ധതനികേളനണക ആവനിഷ്കരനിചക
നടപനിലെനകനിയതക; വദ്യക്തമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

ജലെഹവദദ്യുത പദ്ധതനികേളലട സനപനിതകശഷനി
7864 ശശ. മുലകര രതനകേരന

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സന്നാംസനനലത്ത  ജലെഹവദദ്യുത  പദ്ധതനികേളലട  ആലകേ  സനപനിതകശഷനി
എത്രവശതമനലണനക വദ്യക്തമനക്കുകമന;

(ബനി)  ഓകരന  പദ്ധതനിയനിലലെയുന്നാം  ഇകപനഴലത്ത  ഉല്പനദന  നനിലെവനരന്നാം
അറനിയനിക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

ഉപകഭനക്തനകളലട ലഡകപനസനിറക തുകേ വര്ദ്ധനിപനിക്കുന നടപടനി

7865 ശശ. ലകേ. ലകേ. നനരനയണന

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ഉപകഭനക്തനകളലട  ലഡകപനസനിറക  തുകേ  വര്ദ്ധനിപനിക്കുനതനിനക
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണന;

(ബനി) എങ്കേനില് ഇതനിലന വനിശദനന്നാംശന്നാം ലെഭദ്യമനക്കുകമന;

(സനി) ലഡകപനസനിറക തുകേ വര്ദ്ധനിപനിക്കുനതനിനള്ള കേനരണന്നാം വദ്യക്തമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

  
അനദ്യസന്നാംസനനങ്ങളനില് നനിനക  ലലവദദ്യുതനി ലകേനണ്ടുവനരനന ലലലെന സന്നാംവനിധനനന്നാം

7866 ശശ. എന്നാം. ഉമ്മേര്

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) അനദ്യസന്നാംസനനങ്ങളനില്  നനിനക  ലലവദദ്യുതനി  ലകേനണ്ടുവരുനതനിനനയനി
ആവശദ്യമനയ  ലലവദദ്യുത  ലലലെന  ഇലലനള്ള  വസ്തുത
ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണന;

(ബനി) എങ്കേനില്  ഇതുപരനിഹരനിക്കുനതനിനക  എലന്തെലനന്നാം  മനര്ഗ്ഗങ്ങളനണക
സസശകേരനിചനിട്ടുള്ളതക;വനിശദനന്നാംശന്നാം വദ്യക്തമനക്കുകമന;

(സനി) ലലലെന  സനപനിക്കുന  കേനരദ്യത്തനില്  നനിലെവനിലള്ള  പ്രതനിബനങ്ങള്
എലന്തെലനമനലണനക വനിശദമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

ലകേ  .  എസക  .  ഇ  .  ബനി  .  യനി കേസ്റ്റമര് ലകേയര് സന്നാംവനിധനനന്നാം
7867 ശശ.പനി. ഉലലബദുള്ള 

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഉഉൗര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ ) ലകേ.എസക.ഇ.ബനി.യനില്  പരനതനി  പരനിഹനരത്തനിനനയനി  കേസ്റ്റമര്  ലകേയര്
സന്നാംവനിധനനന്നാം ഏര്ലപടുത്തുവനന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണന;

(ബനി) എങ്കേനില്  ഇതുസന്നാംബനനിചക  ലലവദദ്യുതനികബനര്ഡക  എലന്തെലനന്നാം  നടപടനികേള്
സസശകേരനിചനിട്ടുലണനക വദ്യക്തമനക്കുകമന;

(സനി) പ്രസ്തുത പദ്ധതനി എനകത്തകക പൂര്ണമനയുന്നാം നടപനകനന സനധനിക്കുലമനക
അറനിയനിക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

ലലവദദ്യുകതനപനദനലചലെവക
7868 ശശ. എസക. ശര്മ്മേ

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യത്തനിനക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

ഈ  സര്കനര്  അധനികേനരകമറകശഷന്നാം  പുതുതനയനി  ഉല്പനദനിപനിച
ഹവദദ്യുതനിയുലട ഉല്പനദനലചലെവക എത്രലയനക വദ്യക്തമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

സസകേനരദ്യകമഖലെയനിലലെ ഹവദദ്യുതനി ഉലനദനന്നാം
7869 ശശ. എന്നാം. ഉമ്മേര്

തനലഴ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സസകേനരദ്യകമഖലെയനില്  ഹവദദ്യുതനി  ഉലനദനന്നാം  കപ്രനതനഹനിപനിക്കുനതനിനക
എലന്തെലനന്നാം  നടപടനികേളനണക  സസശകേരനിചനിരനിക്കുനതക  ;  വനിശദനന്നാംശന്നാം
നല്കുകമന;

(ബനി) ഇതുമനയനി  ബനലപട  പദ്ധതനികേള്  ഏലതനലകയനലണനക
വദ്യക്തമനക്കുകമന;

(സനി) ഇതനിലൂലട  എത്ര  ലമഗനവനടക  ഹവദദ്യുതനിയനണക  ഉലനദനിപനികനന
ലെക്ഷദ്യമനിടനിരനിക്കുനതക; വദ്യക്തമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഹഹാരനിസണ് മലെയഹാളളം ലെനിമനിറ്റഡനിലന്റെ കലെബര് ഹഹൗസുകേള്കക ഒ  .  വവ  .  ഇ  .  സനി  .
കേണക്ഷന് 

7870 ശശ. എ.എളം. ആരനിഫക

തഹാലഴെ കേഹാണുന്ന കചഹാദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയളം മറുപടനി നല്കുകമഹാ:

(എ) വവദദ്യുതനികേണക്ഷന്  ലെഭനികഹാനഹായനി  എലനഹാലക  നനിബന്ധനകേളഹാണക
പഹാലെനികകണ്ടതക; 

(ബനി) പ്രസസ്തുത   നനിബന്ധനകേലളലഹാളം  പഹാലെനിച്ചുലകേഹാണ്ടഹായനിരുകന്നഹാ  ഹഹാരനിസണ്
മലെയഹാളളം  ലെനിമനിറ്റഡനിലന്റെ കലെബര് ഹഹൗസുകേള്കക  ഒ.വവ.ഇ.സനി  പ്രകേഹാരളം
കേണക്ഷന്  നല്കേനിയതക;  അവര്  നല്കേനിയ  അകപക്ഷയുലട  പകേര്പ്പു
ലെഭദ്യമഹാക്കുകമഹാ;

(സനി) ഉടമസഹാവകേഹാശളം  ലതളനിയനികഹാനഹായനി  ഏലതഹാലക  കരഖകേളഹാണക
ഹഹാജരഹാകകണ്ടതക;  കേമ്പനനി  ഹഹാജരഹാകനിയ  കരഖ  എനഹാണക;  അത
നനിയമഹാനുസൃതളം  സസശകേരദ്യമഹാകണഹാ;  എങനില്  പ്രസ്തുത  കരഖ  മറ്റക
ഉപകഭഹാകഹാകള്ക്കുളം  ബഹാധകേമഹാകഹാനഹായനി  നനിയമതനില്  കഭദഗതനി
വരുതഹാന് നടപടനി സസശകേരനിക്കുകമഹാ;

(ഡനി) പ്രസസ്തുത  കേമ്പനനി  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷനഹായനി  നല്കേനിയ  ഇന്ഡമനിറ്റനി
കബഹാണ്ടനിലന്റെ  പകേര്പ്പു  ലെഭദ്യമഹാക്കുകമഹാ;  അതനില്  കേമ്പനനിയുലട  സഹാറ്റസക
(വഹാടകേകഹാരന്,  പഹാട്ടകഹാരന്,  വകേവശകഹാരന്)  എനഹാണക
നല്കേനിയനിരുന്നതക;  ഇന്ഡമനിറ്റനി  കബഹാണ്ടക  പൂര്ണ്ണമഹായനിരുകന്നഹാ;
ഇതരതനിലുള്ളവ നനിയമഹാനുസൃതമഹാകണഹാ എന്നറനിയനിക്കുകമഹാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സഹൗജനദ്യ വവദദ്യുതനി കേണക്ഷന്

7871 ശശ. അബ്ദുറഹനിമഹാന് രണ്ടതഹാണനി

തഹാലഴെ കേഹാണുന്ന കചഹാദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയളം മറുപടനി നല്കുകമഹാ:

(എ) സളംസഹാനതക  സഹൗജനദ്യമഹായനി  വവദദ്യുതനിയുളം  വവദദ്യതനി  കേണക്ഷനുളം
നല്കുന്ന പദ്ധതനികേള് എലനലഹാമഹാലണന്നക വനിശദമഹാക്കുകമഹാ;

(ബനി) ഏലതലഹാളം  വനിഭഹാഗങ്ങള്കഹാണക  ഇതരതനിലുള്ള  സഹൗജനദ്യപദ്ധതനികേള്
നടപഹാക്കുന്നലതന്നക അറനിയനിക്കുകമഹാ;

(സനി) ഈ  സര്കഹാര്  അധനികേഹാരതനില്വന്നകശഷളം  ഇതരതനിലുള്ള
എത്രകപര്കക കേണക്ഷന് നല്കേനിലയന്നക വദ്യകമഹാക്കുകമഹാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

നഹാട്ടനികേ നനികയഹാജകേമണ്ഡലെതനിലലെ ഗഹാര്ഹനികേ കേണക്ഷന് അകപക്ഷകേള്

7872 ശശമതനി ഗശതഹാ കഗഹാപനി

തഹാലഴെ കേഹാണുന്ന കചഹാദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയളം മറുപടനി നല്കുകമഹാ:

(എ) അകപക്ഷ  ലെഭനിചഹാല്  ഉടന്തലന്ന  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്  നല്കുന്നതനിനക
സളംവനിധഹാനളം  ഒരുകനിയനിട്ടുകണ്ടഹാ  ;  ഇലലങനില്  കേഹാലെതഹാമസതനിനുള്ള
കേഹാരണളം വനിശദമഹാക്കുകമഹാ; 

(ബനി) നഹാട്ടനികേ നനികയഹാജകേമണ്ഡലെതനില് ഗഹാര്ഹനികേ കേണക്ഷനക അകപക്ഷ നല്കേനി
കേഹാതനിരനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേരുലട എണ്ണളം ലസക്ഷന് ഓഫശസുകേള് തനിരനിചക
അറനിയനിക്കുകമഹാ  ; 

(സനി) കേഹാലെതഹാമസളം കൂടഹാലത കേണക്ഷന് നല്കേഹാന് നടപടനി സസശകേരനിക്കുകമഹാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വയനഹാടക ജനിലയനിലലെ രഹാജശവക ഗഹാന്ധനി ഗഹാമശണ് ലലവദദ്യുതശകേരണ് കയഹാജന 
7873 ശശ. എ .വനി. കശയഹാളംസക കുമഹാര്

തഹാലഴെ കേഹാണുന്ന കചഹാദദ്യങ്ങള്കക
ഉഹൗര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയളം മറുപടനി നല്കുകമഹാ:

(എ) രഹാജശവക  ഗഹാന്ധനി ഗഹാമശണ് ലലവദദ്യുതനികേരണ് കയഹാജന പ്രകേഹാരളം  കേഴെനിഞ
സഹാമ്പതനികേ  വര്ഷളം  വയനഹാടക  ജനിലയനിലലെ  എത്ര  ബനി.പനി.എല്.
കുടളംബങ്ങള്കക  ലലവദദ്യുതനി  ലെഭദ്യമഹാകഹാനഹാണക  ഉകദ്ദേശനിചനിരുന്നലതന്നക
വദ്യകമഹാക്കുകമഹാ ;

(ബനി ) ഇതനിനഹായനി  എന്തു  തകേ  ബഡ്ജറ്റനില്  ഉള്ലപടതനിയനിരുന്നുലവന്നക
വദ്യകമഹാക്കുകമഹാ ;

(സനി ) ഇതനില്  എത്ര  കുടളംബങ്ങള്കക  ലലവദദ്യുതനി  നല്കേനിലയന്നതനിലന്റെ
നനികയഹാജകേമണ്ഡലെളം തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഹാളംശളം ലെഭദ്യമഹാക്കുകമഹാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കേഹാസര്കഗഹാഡക ജനിലയനിലലെ ആര്  .  ജനി  .  ജനി  .  വനി  .  ലലവ
7874 ശശ. ഇ .ചന്ദ്രകശഖരന്

തഹാലഴെ കേഹാണുന്ന കചഹാദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയളം മറുപടനി നല്കുകമഹാ:

(എ) ആര്.ജനി.ജനി.വനി.ലലവ   പ്രകേഹാര ളം  കേഹാസര്കഗഹാഡക  ജനിലയനില്  ഏലതലഹാളം
പഞഹായത്തുകേളനില്  ലലവദദ്യുതശകേരണളം  പൂര്തനിയഹാലയന്നുളം  ഏലതലഹാളം
പഞഹായത്തുകേളനിലെഹാണക പൂര്തനിയഹാകേഹാനുള്ളലതന്നുളം വനിശദമഹാക്കുകമഹാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  പ്രകേഹാരളം  എത്ര  ബനി.പനി.എല്  കുടളംബങ്ങള്ക്കുളം
എ.പനി.എല്  കുടളംബങ്ങള്ക്കുളം   ലലവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്  നല്കേനിലയന്നക
പഞഹായതക തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള് ലെഭദ്യമഹാക്കുകമഹാ;

(സനി) ലലവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനക  എത്ര  അകപക്ഷകേള്  കൂടനി
പരനിഗണനിക്കുവഹാനുണ്ടക  എന്നക  പഞഹായത്തുകേള്  തനിരനിചക  കേണക്കുകേള്
നല്കുകമഹാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഐ ഗനിഡക സഹാകങതനികേ വനിദദ്യ

7875 ശശ.  കജഹാസഫക വഹാഴെകന്
,,      പനി.എ. മഹാധവന്
,,     ലഡഹാമനിനനികേക പ്രസകന്റെഷന്
,,     ഷഹാഫനി പറമ്പനില് 

തഹാലഴെ കേഹാണുന്ന കചഹാദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയളം മറുപടനി നല്കുകമഹാ:

)എ ( ലലവദദ്യുതനി  വനിതരണളം സുഗമമഹാകഹാന് 66 ലകേ.വനി. സബക കസഷനുകേള്കക
പകേര ളം  ലഎ.  ഗനിഡക  സഹാകങതനികേ  വനിദദ്യ  അടനിസഹാനമഹാകനി  പദ്ധതനികേള്
ആരളംഭനിക്കുന്നതനിനക തശരുമഹാലനമടതനിട്ടുകണ്ടഹാ; വനിശദമഹാക്കുകമഹാ;

)ബനി(  പദ്ധതനിയുലട  ഉകദ്ദേശദ്യലെക്ഷദ്യങ്ങള്  എലനലഹാമഹാണക;  വനിശദഹാ ശങ്ങള്
എലനലഹാളം;

  )സനി( ലലവദദ്യുതനി വനിതരണ ളം സുഗമമഹാകഹാനുളം സബക കസഷനുകേള്കക കവണ്ടനിയുള്ള
നനിര്മഹാണ  ലചലെവക  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുളം  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  എത്രമഹാത്രളം
കപ്രകയഹാജനലപടതഹാനഹാണക ലെക്ഷദ്യമനിട്ടനിട്ടുള്ളതക; വനിശദമഹാക്കുകമഹാ;

))ഡനി( പ്രസ്തുത പദ്ധതനി നടതനിപനിനഹായനി എലനലഹാളം നടപടനികേള് എടതനിട്ടുണ്ടക;
വനിശദഹാളംശങ്ങള് നല്കുകമഹാ? 



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലലവദദ്യുതനി കബഹാര്ഡനില് പുതനിയ ലസക്ഷന് ഓഫശസുകേള്

7876 ശശ. എളം. ചന്ദ്രന്

തഹാലഴെ കേഹാണുന്ന കചഹാദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയളം മറുപടനി നല്കുകമഹാ:

(എ) വവദദ്യുതനി കബഹാര്ഡക  പുതനിയ  ലസക്ഷന് ഓഫശസുകേള് തടങ്ങുന്നതനിനുള്ള
നനിബന്ധനകേളനില്  ഇളവു  നല്കേനി  പുതനിയ  ലസക്ഷന്  ഓഫശസുകേള്കക
അളംഗശകേഹാരളം നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഹാ ;

(ബനി) ഉലണ്ടങനില് എവനിലടലയഹാലകലയന്നുളം എനക അടനിസഹാനതനിലെഹാലണന്നുളം
വദ്യകമഹാക്കുകമഹാ ;

(സനി) ആലെത്തൂര്  ഡനിവനിഷനനിലലെ  മുടപല്ലൂര്  ലസക്ഷന്  വനിഭജനിചക  മളംഗലെളംഡഹാളം
കകേന്ദ്രമഹായനി  പുതനിയ  ലസക്ഷന്  രൂപശകേരനിക്കുന്നതനിനക  നടപടനി
സസശകേരനിക്കുകമഹാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

 
മഹാകവലെനികരയനിലലെ  ലസക്ഷന് ഓഫശസുകേള് 

7877 ശശ. ആര്. രഹാകജഷക

തഹാലഴെ കേഹാണുന്ന കചഹാദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയളം മറുപടനി നല്കുകമഹാ:

(എ) മഹാകവലെനികര  കനഹാര്തക  ലസക്ഷന്  ഓഫശസനിനഹായുള്ള  ലപ്രഹാകപഹാസല്
നനിലെവനിലുകണ്ടഹാ;പ്രസ്തുത  ഓഫശസക  ആരളംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള്
സസശകേരനിക്കുകമഹാ;

(ബനി) വള്ളനിക്കുന്നക  സബകസഷലന്റെ  ഉദ്ഘഹാടനളം  നടതനിയനിട്ടനില  എന്നതക
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണ്ടഹാ;എങനില് ആയതക ഉദ്ഘഹാടനളം ലചയക പ്രവര്തനളം
ആരളംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള് സസശകേരനിക്കുകമഹാ; 

(സനി) നനിലെവനില് മഹാകവലെനികരയനില് പ്രവര്തനിക്കുന്ന ലസക്ഷന് ഓഫശസുകേള്കക
കേശഴെനിലലെ ഉപകഭഹാകഹാകളുലട എണ്ണളം ലെഭദ്യമഹാക്കുകമഹാ;

(ഡനി) കകേരളതനിലലെ ഏറ്റവുളം കുറഞ എണ്ണളം ഉപകഭഹാകഹാകളുള്ള ആദദ്യ പതക
ലസക്ഷന് ആഫശസുകേളുലട വനിവരളം ലെഭദ്യമഹാക്കുകമഹാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വവകളം നനികയഹാജകേമണ്ഡലെതനിലലെ ലകേ  .   എസക  .   ഇ  .   ബനി ഓഫശസുകേളനിലലെ
ഒഴെനിവുകേള്

7878 ശശ. ലകേ. അജനിതക

തഹാലഴെ കേഹാണുന്ന കചഹാദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജവകുപ്പുമനനി

സദയളം മറുപടനി നല്കുകമഹാ:

(എ) വവകളം നനികയഹാജകേ മണ്ഡലെതനിലലെ  ലകേ.  എസക.  ഇ.  ബനി ഓഫശസുകേള്
ഏലതഹാലകലയന്നുളം   ഓകരഹാ  ഓഫശസനിലുളം  എത്ര  ജശവനകഹാരുലട
തസനികേകേളഹാണക  നനിലെവനിലുളളലതന്നുളം  അവയനില്  ഏലതഹാലക
തസനികേകേളനിലെഹാണക  നനിലെവനില്   ഒഴെനിവു  ളളലതന്നുളം  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവുകേള്
എന്നു മുതല്  വന്നതഹാലണന്നുളം അറനിയനിക്കുകമഹാ;

(ബനി) ഏലതങനിലുളം തസനികേകേളനിലലെ റഹാങക  ലെനിസ്റ്റുകേള് നനിലെവനിലെനിരനിലക ഒഴെനിവുകേള്
നനികേതലപടഹാലതയുകണ്ടഹാ എന്നുക വദ്യകമഹാക്കുകമഹാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വവകളം മണ്ഡലെതനിലലെ ലകേ  .  എസക  .  ഇ  .  ബനി  .  യുലട 
മഴെകഹാലെതനിനു മുമ്പുള്ള അറ്റകുറ്റപണനികേള്

7879 ശശ. ലകേ. അജനിതക

തഹാലഴെ കേഹാണുന്ന കചഹാദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയളം മറുപടനി നല്കുകമഹാ:

(എ) വവകളം  നനികയഹാജകേ  മണ്ഡലെതനില്  മഴെകഹാലെതനിനക  മുമ്പുള്ള
ലകേ.എസക.ഇ.ബനി.യുലട  ടചനിളംഗ്സക  നശക്കുന്ന  കജഹാലെനികേള്
പൂര്തനിയഹായനിട്ടുകണ്ടഹാലയന്നക വദ്യകമഹാക്കുകമഹാ ;

(ബനി) പൂര്തനിയഹാകഹാത  ലസക്ഷനുകേളുലണ്ടങനില്  അവ  ഏലതഹാലകലയന്നുളം
ഇനനിയുളം  കജഹാലെനികേള്  തടങ്ങഹാത   ലസക്ഷനുകേളുലണ്ടങനില്  അവ
ഏലതലഹാലമന്നുളം, കേഹാരണലമലനന്നുളം വനിശദമഹാക്കുകമഹാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കേഹാസര്കഗഹാഡക ജനിലയനിലലെ വവദദ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനികഹാന് നടപടനി
7880 ശശ. എന്. എ. ലനലനിക്കുന്നക

തഹാലഴെ കേഹാണുന്ന കചഹാദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയളം മറുപടനി നല്കുകമഹാ:

(എ) കേഹാസര്കഗഹാഡക  ജനിലയനിലലെ  വവദദ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനികഹാന്
എലനലഹാളം നടപടനികേളഹാണക  സസശകേരനികഹാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതക;

(ബനി) വമസൂര്-അരശകകഹാടക  400 ലകേ.വനി.  വലെനനിലന്റെ  പണനി  എകപഹാള്
പൂര്തനിയഹാകഹാനഹാകുളം;  പുത്തൂര്-വമലെഹാട്ടനി  220 ലകേ.വനി.  ലലലെനനിലന്റെ പണനി
എകപഹാള് തടങ്ങഹാനഹാണക ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതക;

(സനി) വമലെഹാട്ടനിയനിലലെ  220 ലകേ.വനി.  സബകസഷലന്റെ  കശഷനി  ഉയര്തഹാന്
വവദദ്യുതനി വകുപക ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നുകണ്ടഹാ; വമലെഹാട്ടനിയനില് ലെഭദ്യമഹായ സലെത്തു
തലന്ന 400 ലകേ.വനി. സബകസഷന് പ്രവര്തനവുളം അനുബന്ധ വലെനഹായ
ഉഡുപനി-വമലെഹാട്ടനി  400 ലകേ.വനി.  വലെനുളം  തടങ്ങനിയഹാല്  ഒരുപരനിധനിവലര
കേഹാസര്കഗഹാഡനിലന്റെ വവദദ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി മറനികേടകഹാന് കേഴെനിയുലമന്നതക
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണ്ടഹാ;

(ഡനി) മറ്റു  ജനിലകേളനില്  ഉള്ളതകപഹാലലെ  ടഹാന്സനിഷന്  സര്കനിള്  കേഹാസര്കഗഹാഡക
ഇലലന്നതക   ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണ്ടഹാ;  ടഹാന്സനിഷന്  സര്കനിള്
കേഹാസര്കഗഹാഡക ജനിലയനിലുളം രൂപശകേരനിക്കുന്നതനിനക നടപടനി സസശകേരനിക്കുകമഹാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കേഹാസര്കഗഹാഡക ജനിലയനിലലെ വവദദ്യുതനി പ്രശ്നങ്ങള് 

7881 ശശ. ലകേ. കുഞനിരഹാമന് (ഉദുമ) 

തഹാലഴെ കേഹാണുന്ന കചഹാദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയളം മറുപടനി നല്കുകമഹാ:

(എ) കേഹാസര്കഗഹാ ഡക  ജനിലയനിലലെ  വവദദ്യുതനി  കമഖലെയനിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  ചര്ച
ലചയ്യുന്നതനികലെകഹായനി  വകുപ്പുമനനി  ഇകഴെനിഞ  ജൂണ്  മഹാസതനില്
ജനിലയനിലലെ ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലട കയഹാഗളം വനിളനിച്ചുകചര്തനിരുന്നുകവഹാ;

(ബനി) ഉലണ്ടങനില്  പ്രസ്തുത  കയഹാഗതശരുമഹാനങ്ങള്  എലനഹാലകയഹായനിരുന്നു;
വനിശദഹാളംശങ്ങള് അറനിയനിക്കുകമഹാ; 

(സനി) പ്രസ്തുത  തശരുമഹാനതനിലന്റെ  അടനിസഹാനതനില്  തടര്നടപടനികേള്
എലനങനിലുളം സസശകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഹാ; വനിശദഹാളംശങ്ങള് അറനിയനിക്കുകമഹാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലലവദദ്യുത ചഹാര്ജ്ജക കുടനിശനികേ നല്കേഹാനുള്ള സഹാപനങ്ങള്
7882 ശശ. ലകേ.ലകേ. നഹാരഹായണന്

തഹാലഴെ കേഹാണുന്ന കചഹാദദ്യങ്ങള്കക
ഉഹൗര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയളം മറുപടനി നല്കുകമഹാ:

(എ) ലലവദദ്യുത  ചഹാര്ജ്ജക  കൂടനിശനികേ  നല്കേഹാനുള്ള  സഹാപനങ്ങള്കക  വശണളം
ലലവദദ്യുതനി നല്കുന്നുകണ്ടഹാ;

(ബനി) ഇഹൗ സഹാപനങ്ങള് ഏലതലഹാമഹാലണന്നക വദ്യകമഹാക്കുകമഹാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വവദദ്യുതനി ചഹാര്ജ്ജക കുടനിശനികേ പനിരനിലചടകഹാന് നടപടനി

7883 ശശ. പനി. ശശരഹാമകൃഷ്ണന്

തഹാലഴെ കേഹാണുന്ന കചഹാദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയളം മറുപടനി നല്കുകമഹാ:

(എ) വവദദ്യുതനി  ചഹാര്ജ്ജക  കുടനിശനികേകേള്  ഒരു  നനിശനിത  തശയതനി  വചക
അതനിനുള്ളനില്   പനിരനിലചടകഹാനുളം   വന്തകേ  കുടനിശനികേയുള്ളവര്കക
തവണകേള് നല്കേഹാനുളം ആകലെഹാചനയുകണ്ടഹാ ;

(ബനി) അമ്പതക  ലെക്ഷതനിലെധനികേളം  രൂപ  കുടനിശനികേയുള്ള  ഉപകഭഹാകഹാകള്/
കേമ്പനനികേള്/ വദ്യവ സഹായങ്ങള് എന്നനിവ നനിലെവനിലുകണ്ടഹാ;

(സനി) എങനില്  അവരുലട  കപരുവനിവരവുളം  കുടനിശനികേ  തകേയുളം  പ്രകതദ്യകേളം
വനിശദമഹാക്കുകമഹാ ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത വനിവരളം ജനില തനിരനിചക നല്കുകമഹാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലലവദദ്യുതനി കുസ്തുടനിശനികേ
7884 ശശ. എസക. ശര്മ

തഹാലഴെ കേഹാണുന്ന കചഹാദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയളം മറുപടനി നല്കുകമഹാ:

 (എ) 2010  മുതല്  2014  വലര  യുള്ള മഹാര്ചക  31  ലലെ കസറ്റകലമന്റുകേള് പ്രകേഹാരളം
ലലവദദ്യുതനി  വകുപനിനക  കുടനിശനികേയനിനതനില്  ലെഭനിക്കുവഹാനുള്ള
ഓകരഹാവര്ഷകതയുളം  തകേ  എത്രലയന്നുളം  ഉപകഭഹാകഹാകള്  എത്രലയന്നുളം
വദ്യകമഹാക്കുകമഹാ ;

(ബനി) ഇതപ്രകേഹാരളം ലലവദദ്യുതനി വകുപനിനക ഏറ്റവുളംമധനികേളം കുടനിശനികേ നല്കുവഹാനുള്ള
ആദദ്യലത  പതക  സര്കഹാരനിതര  ഉപകഭഹാകഹാകളുലട  കപരുവനിവരളം
നല്കുകമഹാ ;

(സനി) 2012-13, 2013-14 വര്ഷങ്ങളനില് കുടനിശനികേയനിനതനില് പനിരനിലചടത തകേ
എത്രലയന്നുളം എത്ര ഉപകഭഹാകഹാകളനില് നനിന്നഹാലണന്നുളം വദ്യകമഹാക്കുകമഹാ  ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കുടനിശനികേ  അടച്ചുതശര്കഹാത സഹാപനങ്ങള്

7885 ശശ. ലകേ. വനി. വനിജയദഹാസക

തഹാലഴെ കേഹാണുന്ന കചഹാദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയളം മറുപടനി നല്കുകമഹാ:

(എ) ഈ സര്കഹാര് അധനികേഹാരതനില് വന്നകശഷളം കുടനിശനികേ അടച്ചുതശര്കഹാത
ഏലതങനിലുളം  സഹാപനങ്ങള്കക  വവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്  പുനനഃസഹാപനിച്ചു
നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഹാ; എങനില് വനിശദഹാളംശളം നല്കുകമഹാ;

(ബനി) ഭശമമഹായ  കുടനിശനികേ  വരുതനിയതനിനക  കേണക്ഷന്  വനികച്ഛേദനിച  എത്ര
സഹാപനങ്ങളുണ്ടക;  പ്രസ്തുത  സഹാപനങ്ങളുലട  കുടനിശനികേത്തുകേ  സഹനിതളം
ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദവനിവരളം നല്കുകമഹാ? 



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വന്കേനിട സസകേഹാരദ്യ സഹാപനങ്ങളുലട വവദദ്യുതനി ബനില് 
7886 ശശ. ലകേ. കുഞമതക മഹാസര്

തഹാലഴെ കേഹാണുന്ന കചഹാദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജവകുപ്പുമനനി

സദയളം മറുപടനി നല്കുകമഹാ:

(എ) വവദദ്യുതനി ബനില് അടയഹാതതനിലന്റെ കപരനില് കേഴെനിഞ ആറുമഹാസതനിനനിലട
ഏലതഹാലക സര്കഹാര് സഹാപനങ്ങളുലട വവദദ്യുതനികേണക്ഷന് ലകേ. എസക.
ഇ. ബനി വനികച്ഛേദനിചനിട്ടുണ്ടക എന്നക വദ്യകമഹാക്കുകമഹാ;

(ബനി) വവദദ്യുതനികബഹാര്ഡക  ഗുരുതരമഹായ  സഹാമ്പതനികേ  പ്രതനിസന്ധനി  കനരനിടന്ന
സമയതക കകേഹാടനികണകനിനക  രൂപയുലട വവദദ്യുത ബനില് അടയഹാന് ഒരു
സസകേഹാരദ്യ കേമ്പനനികക സഹാവകേഹാശളം നല്കേനിയതക ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണ്ടഹാ;

(സനി) റനിലെയന്സക ഇന്ഫഹാലടല് എന്ന സഹാപനതനിനക എത്ര കകേഹാടനി രൂപയുലട
ബനില് അടയ്ക്കുന്നതനിനഹാണക സഹാവകേഹാശളം നല്കേനിയലതന്നുളം ആരഹാണക ഇതനിനക
നനിര്കദ്ദേശളം നല്കേനിയലതന്നുളം വദ്യകമഹാക്കുകമഹാ;

(ഡനി) വന്കേനിട  സസകേഹാരദ്യ  സഹാപനങ്ങളുലട  വവദദ്യുത  ബനില്  യഥഹാസമയളം
പനിരനിലചടകഹാലത  ഇതരതനില്  സഹഹായളം  ലചയ്യുന്ന
ഉകദ്ദേദ്യഹാഗസര്ലകതനിലര നടപടനി സസശകേരനിക്കുകമഹാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലമഹാലലബല് ടവറുകേളുലട ഇലെകേ കടനിസനിറ്റനി ബനില് കുടനിശനികേ

7887 ശശ. ലകേ.ലകേ. നഹാരഹായണന്

തഹാലഴെ കേഹാണുന്ന കചഹാദദ്യങ്ങള്കക
ഉഹൗര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയളം മറുപടനി നല്കുകമഹാ:

(എ) സ ളംസഹാനതക  ഏലതലഹാളം  കേമ്പനനികേളുലട  ലമഹാലലബല്  ടവറുകേളുലട
ഇലെകനിസനിറ്റനി ബനില്ലുകേളഹാണക കുടനിശനികേ ആയനിട്ടുള്ളലതന്നക വദ്യകമഹാക്കുകമഹാ ;

(ബനി) ഇലെകനിസനിറ്റനി  ബനില് കുടനിശനികേ നനിശനിത തശയതനികകേളം അടചനിലലങനില്
എലനലഹാളം  നടപടനികേളഹാണക     സഹാധഹാരണ   ഇലെകനിസനിറ്റനി  കബഹാര്ഡക
സസശകേരനിക്കുന്നതക എന്നക വനിശദമഹാക്കുകമഹാ;

(സനി) കുടനിശനികേ അടയഹാത കേഹാരണതഹാല് ലമഹാലലബല് ടവറുകേളുലട കേണക്ഷന്
വനികച്ഛേദനിചനിട്ടുകണ്ടഹാ;

(ഡനി) എങനില് ഇതനിലന്റ വനിശദഹാളംശ ളം  അറനിയനിക്കുകമഹാ;

(ഇ ) ലലവദദ്യുത  കേണക്ഷന് വനികച്ഛേദനിച  ടവറുകേള്കക  കുടനിശനികേ  അടയ്ക്കുന്നതനിനു
മുമ്പക  വശണളം  കേണക്ഷന്  ലകേഹാടതനിട്ടുകണ്ടഹാ;   ഇതനിലന്റ  വനിശദഹാളംശളം
ലവളനിലപടത്തുകമഹാ ;

(എഫക) കേണക്ഷന്  പുനനഃസഹാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഉതരവക  ആരഹാണക
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതക;  പ്രസ്തുത ഉതരവനിലന്റ പകേര്പക ലെഭദ്യമഹാക്കുകമഹാ  ? 



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സസകേഹാരദ്യ കേമ്പനനികേളുലട വവദദ്യുതനി ബനില് കുടനിശനികേ

7888 ശശ. ലകേ. രഹാധഹാകൃഷ്ണന്

തഹാലഴെ കേഹാണുന്ന കചഹാദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയളം മറുപടനി നല്കുകമഹാ:

(എ) റനിലെയന്സക  കേമ്പനനിയുലട  ലമഹാവബല്  ടവ്വറുകേളുലട  കേഴെനിഞ  മഹാസലത
വവദദ്യുതനി  ബനില്തകേ  എത്രയഹായനിരുന്നുലവന്നുളം  അതക  എന്നഹാണക
പനിഴെകൂടഹാലതയുളം  പനിഴെകയഹാലടഹാപവുളം  അടയകകണ്ടനിയനിരുന്നലതന്നുളം
അറനിയനിക്കുകമഹാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  ബനില്തകേ  അടയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  തശയതനി  നശട്ടനിലകഹാടതനിട്ടുള്ളതക
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണ്ടഹാ;

(സനി) എങനില് ഒരു സസകേഹാരദ്യ കേമ്പനനികക ഇത്രയുളം വലെനിയ തകേ അടയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള
തശയതനി നശട്ടനിനല്കേഹാനുണ്ടഹായ സഹാഹചരദ്യലമനഹാലണന്നക വദ്യകമഹാക്കുകമഹാ;

(ഡനി) ഈ  സര്കഹാര്  അധനികേഹാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷളം
സസകേഹാരദ്യകേമ്പനനികേള്കക ഇപ്രകേഹാരളം ബനില് തകേ അടയഹാലത തശയതനി നശട്ടനി
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതനിലന്റെ വനിശദഹാളംശങ്ങള് ലെഭദ്യമഹാകഹാകമഹാ;



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കകേഹാഴെനികകഹാടക ജനിലയനിലലെ ലലവദദ്യുതനി കുടനിശനികേ

7889 ശശ. ലകേ. ദഹാസന്

തഹാലഴെ കേഹാണുന്ന കചഹാദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയളം മറുപടനി നല്കുകമഹാ:

(എ) കകേഹാഴെനികകഹാടക  ജനിലയനില്  വവദദ്യുതനി  വകുപനിലലെ  വനിവനിധ  ലസക്ഷന്
ഓഫശസുകേളനില്  ദശര്ഘകേഹാലെമഹായനി  കുടനിശനികേ  കേനിട്ടഹാത  എത്ര  കകേസുകേള്
ഉലണ്ടന്നതക ലസക്ഷന് തനിരനിചക വദ്യകമഹാകഹാകമഹാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത  കുടനിശനികേ  പനിരനിലചടകഹാന്  സസശകേരനിച  നടപടനികേള്
വനിശദമഹാക്കുകമഹാ;  പ്രസ്തുത  നടപടനികേളുലട ഭഹാഗമഹായനി എന്തു തകേ കബഹാര്ഡക
പനിരനിലചടതനിട്ടുണ്ടക; വനിശദമഹാക്കുകമഹാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കസസോളസോര് പസോനലുകേള്  വവസോപകേമസോക്കുന്നതനിനക സബ്സനിഡനി

7890 ശശ. രസോജു എബ്രഹസോഹ

തസോലഴെ കേസോണുന്ന കചസോദവങ്ങള്കക
ഊര് ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയഹ മറുപടനി നല്കുകമസോ:

(എ) കകേരളതനില്  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  വവദദ്യുതനി  ഉപകഭസോഗഹ  കേണകനിലലെടുതക
ജലെവവദദ്യുതനി  അലസോലതയുള്ള  വവദദ്യുതനി  ഉലസോദനിപനികസോന്  എലന്തെങനിലുഹ
നടപടനികേള് സസശകേരനിക്കുന്നുകണസോ ; വനിശദമസോക്കുകമസോ ;

(ബനി) കകേരളതനില് കസസോളസോര് പസോ നലുകേള് കൂടുതല് വവസോപനിപനികസോന് എലന്തെസോലക
നടപടനികേളസോണക സസശകേരനിചനിട്ടുള്ളതക ;

(സനി) വവദദ്യുകതസോര്ജ്ജതനിനസോയനി  കസസോളസോര്  പസോനലുകേലള  ആശയനിക്കുകമസോള്
ഉപകഭസോകസോകള്കക ആദവഘട്ടതനില് മുടകകണ വന്തുകേയക എലന്തെങനിലുഹ
സബ്സനിഡനികേള് ഏര്ലപടുതനിയനിട്ടുകണസോ ;

(ഡനി) ഉലണങനില്  മുതല്മുടകനിലന്റെ  എത്ര  ശതമസോനഹ  സബ്സനിഡനിതുകേയസോയനി
ഉപകഭസോകസോകള്കക ലെഭനിക്കുലമന്നറനിയനിക്കുകമസോ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പസോരമകരവതര മസോര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട ഉലസോദനിപനിച വവദദ്യുതനി

7891 ശശ. എ. ലകേ. ബസോലെന്

തസോലഴെ കേസോണുന്ന കചസോദവങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയഹ മറുപടനി നല്കുകമസോ:

(എ) ഈ സര്കസോര് അധനികേസോരകമറ്റകശഷഹ പസോരമകരവതരമസോര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട എത്ര
യൂണനിറ്റക വവദദ്യുതനി പുതുതസോയനി ഉലസോദനിപനിചനിട്ടുണക ; 

(ബനി) ഓകരസോ പസോരമകരവതരമസോര്ഗ്ഗതനിലുഹ ഉല്പസോദനിപനിച വവദദ്യുതനിയുലട അളവക
ഇനഹ  തനിരനിചക  വനിശദമസോക്കുകമസോ;  ഓകരസോ  മസോര്ഗ്ഗതനിലുഹ  ഒരു  യൂണനിറ്റക
വവദദ്യുതനി  ഉലസോദനിപനികസോന്  എന്തു  തുകേ  ലചലെവസോകുന്നുലണന്നക
വവകമസോക്കുകമസോ  ; 

(സനി) സബ്സനിഡനികയസോലട  റൂഫക  കസസോളസോര്  പദതനി  നടപസോകനിയതനിലൂലട  എത്ര
യൂണനിറ്റക  വവദദ്യുതനിയസോണക  കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷഹ ഉലസോദനിപനിചതക;   എത്ര രൂപ
സബ്സനിഡനിയസോയനി  നല്കേനിയനിട്ടുണക;  എത്ര  കപര്കക  സബ്സനിഡനി
നല്കേനിയനിട്ടുണക ; 

(ഡനി) ഈ  വവദദ്യുതനി  ലകേ.എസക.ഇ.ബനി.   സസന്തെഹ  ഗനിഡനികലെകക
സസശകേരനിചനിട്ടുകണസോ;   ഉലണങനില്   ഇതുവലര  എത്ര  യൂണനിറ്റക  വവദദ്യുതനി
സസശകേരനിചനിട്ടുണക ; വനിശദമസോക്കുകമസോ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഗസോര്ഹനികേ ബകയസോഗവസോസക പസോന്റുകേള്

7892 ശശമതനി ഗശതസോ കഗസോപനി

തസോലഴെ കേസോണുന്ന കചസോദവങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയഹ മറുപടനി നല്കുകമസോ:

(എ) ഗസോര്ഹനികേ  ആവശവതനിനസോയനി  ബകയസോഗവസോസക  പസോന്റുകേള്  സസോപനിക്കുന്ന
കുടുഹബങ്ങള്കക നല്കുന്ന സഹസോയങ്ങള് എലന്തെലസോലമന്നക വനിശദമസോക്കുകമസോ;

(ബനി) ബകയസോഗവസോസക പസോന്റുകേള് സസോപനിച്ചു നല്കുന്നതനിനക സഹസസോന സര്കസോര്
അഹഗശകേരനിച ഏജന്സനികേള്  ഏലതലസോലമന്നക അറനിയനിക്കുകമസോ ; 

(സനി) സര്കസോര്  നല്കുന്ന  സബ്സനിഡനിതുകേയുഹ  സര്കസോര്  അഹഗശകൃത
ഏജന്സനികേള്  പസോന്റുകേള്  സസോപനിക്കുന്നതനിനക  ഈടസോക്കുന്ന  തുകേയുഹ
സഹബനനിച വനിശദസോഹശങ്ങള് ലെഭവമസോക്കുകമസോ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലകേ  .  എസക  .  ഇ  .  ബനി  .  യുലട  വനിവനിധ ഓഫശസുകേളനിലലെ മനിനനിസശരനിയല് ഒഴെനിവുകേള്
7893 ശശ. ലബന്നനി ലബഹനസോന്

തസോലഴെ കേസോണുന്ന കചസോദവങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയഹ മറുപടനി നല്കുകമസോ:

(എ) ലകേ.എസക.ഇ.ബനി.യുലട വനിവനിധ ഓഫശസുകേളനിലലെ മനിനനിസശരനിയല് (കനസോണ
ലടകനികല്)  തസനികേകേളനിലെസോയനി  എത്ര  ഒഴെനിവുകേള്  ഉലണന്നക  വവദദ്യുതനി
സര്കനിള്  ഓഫശസക  തനിരനിചക  വവകമസോക്കുകമസോ;  കേസോഷവര്  തസനികേയനിലലെ
നനിലെവനിലുള്ള ഒഴെനിവുകേള് എലസോഹ പനി.എസക.സനി.കക റനികപസോര്ട്ടക ലചയനിട്ടുകണസോ;
ഇലലങനില്  ബസോകനിയുള്ളവ  റനികപസോര്ട്ടക  ലചയസോനഹ  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവുകേള്
നനികേത്തുന്നതനിനഹ  നടപടനി  സസശകേരനിചനിട്ടുകണസോ;  വനിശദസോഹശങ്ങള്
അറനിയനിക്കുകമസോ;

(ബനി) ലകേ.എസക.ഇ.ബനി.  യുലട  വനിവനിധ  ഓഫശസുകേളനില്  കേസോഷവര്  തസനികേയുലട
സസോങ്ഷന്ഡക   ലസ്ടെങ്തക  എത്രയസോണക;  അതനില്  പനി.എസക.സനി.  മുകഖേന
നനിയമനഹ  ലെഭനിചവരുലട  എണഹ  എത്രയസോണക;  വവദദ്യുതനി  സര്കനിള്
ഓഫശസക തനിരനിചക വവകമസോക്കുകമസോ;

(സനി) കേസോഷവര്  തസനികേയനില്  ലകേ.എസക.ഇ.ബനി.  സനിരനനിയമനഹ  നല്കേനി
(അഹഗപരനിമനിതര്,  കസസോര്ടസക  കേസസോട്ട  നനിയമനഹ,  ആശനിത  നനിയമനഹ)
കജസോലെനികനസോക്കുന്നവരുലടയുഹ,  വകുപ്പുതലെ സസോനകയറ്റഹ/തസനികേമസോറ്റഹ വഴെനി
കജസോലെനികനസോക്കുന്നവരുലടയുഹ എണഹ പ്രകതവകേഹ പ്രകതവകേഹ നല്കുകമസോ;

(ഡനി) വവദദ്യുതനി  കബസോര്ഡക  കേമനനിവല്കരണതനിന  മുമഹ
കേമനനിവല്കേരണതനിന  കശഷവുഹ  കേസോഷവര്  തസനികേയനികലെകക
വകുപ്പുതലെസസോനകയറ്റഹ /തസനികേമസോറ്റതനിനകവണനി നശകനിവചനിരനിക്കുന്നതക
എത്ര  ശതമസോനഹ  ഒഴെനിവുകേള്  ആലണന്നക  വവകമസോക്കുകമസോ;  കേസോഷവര്
തസനികേയനികലെകക  വകുപ്പുതലെ  സസോനകയറ്റഹ/തസനികേമസോറ്റതനിനള്ള
മസോനദണ്ഡങ്ങള്  തശരുമസോനനിക്കുന്നതക  സര്കസോരസോകണസോ
ലകേ.എസക.ഇ.ബനി.യസോകണസോലയന്നറനിയനിക്കുകമസോ;  മസോനദണ്ഡങ്ങള്
എലന്തെസോലകയസോണക  വവകമസോക്കുകമസോ;  ബനലപട്ട  കരഖേകേളുലട  പകേര്പ്പു
ലെഭവമസോക്കുകമസോ;



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

(ഇ) വവദദ്യുതനി  കബസോര്ഡക  കേമനനിവല്കരണവുമസോയനി  ബനലപട്ടക  കേസോഷവര്
തസനികേകേളുലട  എണഹ കുറയസോന് നടപടനി  സസശകേരനിചനിട്ടുകണസോ;  ഇലലങനില്
പ്രസ്തുത  വനിഷയഹ  പരനിഗണനയനില്  ഉകണസോ;  വനിശദസോഹശങ്ങള്
ലെഭവമസോക്കുകമസോ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലകേ  .  എസക  .  ഇ  .  ബനി  .  യനില് അസനിസന്റെക  ഫനിനസോന്സക ആഫശസര്മസോരുലട തസനികേകേള്

7894 ശശ. ജനി.എസക. ജയലെസോല്

തസോലഴെ കേസോണുന്ന കചസോദവങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയഹ മറുപടനി നല്കുകമസോ:

(എ) ലകേ.എസക.ഇ.ബനി.യനില്  അസനിസന്റെക  ഫനിനസോന്സക  ആഫശസറുലട
അനവദനശയ തസനികേകേള് എത്രലയണമസോലണന്നക അറനിയനിക്കുകമസോ;

(ബനി) എന്നുമുതല് അവ  ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്നുലവന്നക വവകമസോക്കുകമസോ;  

(സനി) ഡനി.പനി.സനി.  യഥസോസമയഹ  കൂടനി  പ്രസ്തുത  തസനികേകേളനികലെകക  നനിയമനഹ
നടത്തുവസോന് സസശകേരനിച നടപടനികേള് എലന്തെലസോമസോണക;  വവകമസോക്കുകമസോ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലലവദദ്യുതനി കബസോര്ഡനിലന്റ ലചലെവക കുറയ്ക്കുന്നതനിനഹ കേസോരവക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഹ നടപടനി

7895 ശശ. സനി.എഫക. കതസോമസക
  ,,  റ്റനി.യു. കുരുവനിള
  ,,  കമസോന്സക കജസോസഫക
  ,,  കതസോമസക ഉണനിയസോടന്

തസോലഴെ കേസോണുന്ന കചസോദവങ്ങള്കക
ഉഉൗര്ജ ജ വകുപ്പുമനനി

സദയഹ മറുപടനി നല്കുകമസോ:

(എ) ലലവദദ്യുതനി  കബസോര്ഡനിലന്റ  ലചലെവക  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഹ  കേസോരവക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഹ  എലന്തെസോലക  നടപടനികേളസോണക  സസശകേരനിചനിട്ടുള്ളതക
എന്നക വവകമസോക്കുകമസോ; 

(ബനി) മസ്ദൂര്,  ലലലെന്മസോന്,  ഓവര്സനിയര്  തുടങ്ങനിയ  തസനികേകേളനിലലെ
ലപ്രസോകമസോഷനഹ  നനിയമനവുഹ  കുസോലെതസോമസഹ  കൂടസോലത  നടത്തുന്നതനിനക
എലന്തെസോലക നടപടനികേള് സസശകേരനിക്കുഹ എന്നക  വവകമസോക്കുകമസോ;

(സനി) കജസോലെനികനിടയനില്  മരണലപടുന്ന  ജശവനകസോര്ക്കുഹ  മറ്റുള ളവര്ക്കുഹ
നല്കേനിവരുന്ന  നഷ്ടപരനിഹസോരഹ  കേസോകലെസോചനിതമസോയനി  വര്ദനിപനികസോന്
നടപടനികേള് സസശകേരനിക്കുകമസോ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

തനിരുവനന്തെപുരഹ ജനിലയനിലലെ ലകേ  .   എസക  .   ഇ  .   ബനി  .   മസ്ദൂര് നനിയമനഹ
7896 ശശ. പസോകലെസോടക രവനി

തസോലഴെ കേസോണുന്ന കചസോദവങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജവകുപ്പുമനനി

സദയഹ മറുപടനി നല്കുകമസോ:

(എ) തനിരുവനന്തെപുരഹ ജനിലയനില് ലകേ.  എസക.  ഇ.  ബനി.   മസ്ദൂര് റസോങക  ലെനിസക
എന്നസോണക നനിലെവനില് വന്നതക ;എത്ര കപരുലട ലെനിസസോണക നനിലെവനിലുളളതക;

(ബനി) ഇതക വലര പ്രസ്തുത ലെനിസനില് നനിന്നക എത്ര കപലര നനിയമനിച്ചു;

(സനി) തനിരുവനന്തെപുരഹ  ജനിലയനില്  ലകേ.  എസക.  ഇ.  ബനി  മസ്ദൂര്  നനിയമനഹ
നടത്തുന്നതനിനളള കേസോലെതസോമസഹ ശദയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണസോ;

(ഡനി) നനിലെവനില് ഒരു ലസക്ഷനക  6 വര്കര്മസോര് എന്നതക  8 ആയനി ഉയര്തനിയുഹ
നനിലെവനിലുളള വര്കര്മസോര്കക അര്ഹതലപട്ട ലപ്രസോകമസോഷന് നല്കേനിയുഹ റസോങക
ലെനിസനിലുളളവര്കക  നനിയമനഹ  ലെഭനിക്കുന്നതനിനക  നടപടനി  സസശകേരനിക്കുകമസോ
;വനിശദമസോക്കുകമസോ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പസോലെകസോടക ജനിലയനിലലെ ഇലെകനിസനിറ്റനി മസ്ദൂര് റസോങക ലെനിസക

7897 ശശ. വനി. ലചന്തെസോമരസോക്ഷന്

തസോലഴെ കേസോണുന്ന കചസോദവങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയഹ മറുപടനി നല്കുകമസോ:

(എ) പസോലെകസോടക  ജനിലയനിലലെ  ഇലെകനിസനിറ്റനി  മസ്ദൂര്  റസോങക  ലെനിസനില്  നനിന്നക
നസോളനിതുവലര  എത്ര  ഉകദവസോഗസോര്തനികേള്കസോണക  നനിയമനഹ
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതന്നക വനിശദമസോക്കുകമസോ ;

(ബനി) നനിലെവനില്  ഈ  തസനികേയനില്  എത്ര  ഒഴെനിവുകേളസോണക  റനികപസോര്ട്ടക
ലചയനിട്ടുള്ളലതന്നക  വനിശദമസോക്കുകമസോ ;

(സനി) ഇനനി എത്ര ഒഴെനിവുകേളസോണക  റനികപസോര്ട്ടക  ലചയസോനള്ളതക എന്നുഹ  ഒഴെനിവുകേള്
യഥസോസമയഹ  റനികപസോര്ട്ടക  ലചയ്യുന്നതനിനക  എലന്തെലസോഹ  നടപടനികേളസോണക
സസശകേരനിചലതന്നുഹ വനിശദമസോക്കുകമസോ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലലെ മസ്ദൂര്മസോരുലട ഒഴെനിവുകേള്

7898 ശശ. സനി. കൃഷ്ണന്

തസോലഴെ കേസോണുന്ന കചസോദവങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയഹ മറുപടനി നല്കുകമസോ:

(എ) കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് നനിലെവനില് എത്ര മസ്ദൂര്മസോരുലട ഒഴെനിവുലണന്നക ലസക്ഷന്
ഓഫശസക അടനിസസോനതനില് അറനിയനിക്കുകമസോ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഒഴെനിവുകേള് പനി.എസക.സനി കക റനികപസോര്ട്ടക ലചയനിട്ടുകണസോ; ഇലലങനില്
കേസോരണഹ വനിശദമസോക്കുകമസോ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലറയനില് കകേസോര്കപകറഷന് രൂപശകേരണ ഹ
T7899 ശശ.ലകേ.എന്.എ.ഖേസോദര്

തസോലഴെ കേസോണുന്ന കചസോദവങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയഹ മറുപടനി നല്കുകമസോ:

(എ) സ ഹസസോനതക  ലറയനില്കവ  വനികേസനഹ,  ആധുനനികേവല്കരണഹ
തുടങ്ങനിയവ  നടപനിലെസോക്കുന്നതനിതക  ഒരു  ലറയനില്  കകേസോര്കപകറഷന്
സസന്തെമസോയനി രൂപശകേരനികണലമന്ന ആവശവഹ ശദയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണസോ;

(ബനി) ഉലണങനില്  ഈ  വനിഷയതനില്  എന്തു  നടപടനികേളസോണക  ഇതുവലര
സസശകേരനിചനിട്ടുള്ളതക;വനിശദസോഹശഹ വവകമസോക്കുകമസോ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലറയനില്ലവ  ബഡ്ജറ്റനില് സഹസസോനതനിലന്റെ പ്രധസോന ആവശവങ്ങള്
7900 ശശ. റ്റനി. വനി. രസോകജഷക 

തസോലഴെ കേസോണുന്ന കചസോദവങ്ങള്കക
ഉഉൗര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയഹ മറുപടനി നല്കുകമസോ:

(എ) കകേന്ദ്ര  ലറയനില്ലവ  ബഡ്ജറ്റനിനക  മുകന്നസോടനിയസോയനി  സഹസസോന  സര്കസോര്
പ്രധസോനലപട്ട  എലന്തെസോലക  ആവശവങ്ങളസോണക  കകേന്ദ്ര  സര്കസോരനിലന്റെ
പരനിഗണനയക സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതക;

(ബനി) തനിരുവന്തെപുരത്തുനനിന്നക  മഹഗലെസോപുരകതകക  പുതനിയ  ലട്രെയനിന്
തുടങ്ങണലമന്നക ആവശവലപട്ടനിട്ടുകണസോ;  വനിശദസോഹശങ്ങള് നല്കുകമസോ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലറയനില്കവ ബഡ്ജറ്റുകേളനികലെക്കുള്ള ലപ്രസോകപസോസലുകേള്

T7901 ശശ. വനി. ശശനി 

തസോലഴെ കേസോണുന്ന കചസോദവങ്ങള്കക
ഉഉൗര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയഹ മറുപടനി നല്കുകമസോ:

(എ) 2012-13,  2013-14  വര്ഷങ്ങളനിലലെ  ലറയനില്കവ  ബഡ്ജറ്റുകേളനില്
ഉള്ലകസോള്ളനികസോന്  കകേരളഹ  കകേന്ദ്രസര്കസോര്  മുമസോലകേ  സമര്പനിച
നനിര്കര്ദ്ദേശങ്ങള് എലന്തെലസോമസോയനിരുന്നുലവന്നക വനിശദശകേരനിക്കുകമസോ;

(ബനി) അവയനില് ഏലതലസോഹ  നനിര്കര്ദ്ദേശങ്ങള് ബഡ്ജറ്റനില് ഉള്ലകസോള്ളനിച്ചുലവന്നക
വവകമസോക്കുകമസോ;

(സനി) 2014-15-ലലെ ലറയനില്കവ ബഡ്ജറ്റനില് ഉള്ലപടുതസോനള്ള കകേരളതനിലന്റെ
ലപ്രസോകപസോസല്  എന്നസോണക  കകേന്ദ്രതനിനക  സമര്പനിചതക;   പ്രസ്തുത
ലപ്രസോകപസോസലെനിലലെ നനിര്കര്ദ്ദേശങ്ങളുലട വനിശദസോഹശങ്ങള്  അറനിയനിക്കുകമസോ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പസോലെകസോടക ഡനിവനിഷലന സഹരക്ഷനികസോന് നടപടനി

7902 ശശമതനി  ലകേ. എസക. സലെശഖേ

തസോലഴെ കേസോണുന്ന കചസോദവങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയഹ മറുപടനി നല്കുകമസോ:

(എ) പസോലെകസോടക ലറയനില്കവ ഡനിവനിഷലന്റെ നനിലെനനില്പക പ്രതനിസനനിയനിലെസോക്കുന്ന
വനിധതനില്  പ്രസ്തുത  ഡനിവനിഷന്  വനിഭജനികസോന്  ശമഹ  നടക്കുന്നതക
ശദയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണസോ ;

(ബനി) ഇതനിനസോയനി  ലകേസോങണ  ലറയനില്കവ  മഹഗലെസോപുരതക  പുതനിയ  പബ്ളനികേക
റനികലെഷന്സക മസോകനജലര നനിയമനിചതക ശദയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണസോ;

(സനി) മഹഗലെസോപുരലത,  ലകേസോങണ  ലറയനില്കവയനില്  ലെയനിപനിചക  പസോലെകസോടക
ഡനിവനിഷലന  തകേര്കസോനള്ള  ശമഹ  തടയുവസോന്  എന്തു  നടപടനി
സസശകേരനിച്ചുലവന്നക വവകമസോക്കുകമസോ ;

(ഡനി) കതസോക്കൂര്-പനമ്പൂര്  മുതല്  കകേരളസോതനിര്തനി  ഉള്ളസോള്  വലരയുള്ള  ഭസോഗഹ
പസോലെകസോടക ഡനിവനിഷനനില് നനിന്നക മസോറ്റുവസോനഹ ലകേസോങണനില് കചര്കസോനമുള്ള
ശമഹ തടയുവസോന് എന്തു നടപടനികേള് സസശകേരനിച്ചുലവന്നു വവകമസോക്കുകമസോ ;

(ഇ) പസോലെകസോടക  ഡനിവനിഷലന  സഹരക്ഷനികസോന്  എലന്തെലസോഹ  തുടര്നടപടനികേള്
സസശകേരനിക്കുവസോന്  ഉകര്ദ്ദേശനിക്കുന്നുലവന്നക വവകമസോക്കുകമസോ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

മലെനിനശകേരണ നനിയനണ കബസോര്ഡനില് ഓണലലലെന് സഹവനിധസോനഹ

7903 ശശ.  പനി.സനി. വനിഷ കണുനസോഥ ക
  ,,   പസോകലെസോടക  രവനി
  ,,   ലകേ. അച്ചുതന്
  ,,   ലൂഡനി ലൂയനിസ ക

തസോലഴെ കേസോണുന്ന കചസോദവങ്ങള്കക
ഉഉൗര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയഹ മറുപടനി നല്കുകമസോ:

(എ ) മലെനിനശകേരണ  നനിയനണകബ സോര്ഡനില്  ഓണലലലെന്  സഹവനിധസോന ഹ
ഏര്ലപടുതസോന് പദതനി രൂപശകേരനിചനിട്ടുകണസോ;  വനിശദമസോക്കുകമസോ ;

 (ബനി) ഇതനിലന്റ  ഉകര്ദ്ദേശവലെക്ഷവങ്ങള്  എലന്തെലസോമസോണക;   വനിശദസോഹങ്ങള്
എലന്തെലസോഹ;

(സനി) ഏലതലസോഹ  ശസോസ്ത്ര  ഏജന്സനികേളസോണക  ഇതുമസോയനി  സഹകേരനിക്കുന്നതക;
വനിശദമസോക്കുകമസോ;

(ഡനി) ഇതനിനസോയനി  എലന്തെലസോഹ  നടപടനികേള്  സസശകേരനിചനിട്ടുണക;  വനിശദസോഹശങ്ങള്
ലെഭവമസോക്കുകമസോ ?
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