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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 631 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ൾ വിദ�ാർ�ികൾ�് ഊർ� സംര�ണ േബാധവൽ�രണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ,
�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ, 
�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക, 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ 

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

(എ)

സം�ാന�് �ൾ വിദ�ാർ�ികളിൽ ഊർ�
ഉപേയാഗ�ിെ��ം സംര�ണ�ിെ��ം

�ാധാന�ം േബാധ�െ���ാ�ത�� �േത�ക
പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
പ�തികളി�െട എെ�ാെ� കാര��ളാണ്
ല��മി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഊർ� സംര�ണ വിഷയ�ിൽ �ൾ
വിദ�ാർ�ികെള പ�ാളികളാ��തിെ� ഭാഗമായി
നട�ിലാ�ിയ പ�തിയാണ് �ാർ�് എനർജി
േ�ാ�ാം. ഇതിെ� ഭാഗമായി 41 വിദ�ാഭ�ാസ
ജി�കളിൽ നി�ായി 8405 ��കെള സംഘടി�ി�്
ഒ� ല�േ�ാളം ��ിക�െട േന�ത��ിൽ

ഊർ�സംര�ണ �വർ�ന�ൾ കഴി�
2020-21 അ��യന വർഷം നട�ിയി��. ഈ
പ�തി അൺ എയ്ഡഡ്  ��കളിേല�ം
വ�ാപി�ി�ാ�� �വർ�ന�ൾ നട�വ��.
നാളേ��ി�ിരി ഊർ�ം, ലാഭ�ഭ എ�ീ
പ�തികൾ െക.എസ് .ഇ.ബി. ലിമി�ഡ്
നട�ിലാ�ിയി��്.

(ബി) ഊർ� സംര�ണ നിയമ�ിെ� ഭാഗമായി
എെ��ാം വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടികളാണ്
വിദ�ാലയ�ൾ േക�ീകരി�  ്നട� വ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ഊർ� സംര�ണ വിഷയ�ിൽ �ൾ
വിദ�ാർ�ികെള പ�ാളികളാ��തിെ� ഭാഗമായി
നട�ിലാ�� �ാർ�് എനർജി േ�ാ�ാം
സം�ാനെ� 8405 വിദ�ാലയ�ളിൽ നട�ി

വ��. �ൾ െക�ിട��െട ഊർ� കാര��മത
വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി സർ�ാർ
��ക�െട ഊർ� ഓഡി�് നട�ിവ��.
ഇതിെ� ഭാഗമായി കാ�ാ�ട നിേയാജക
മ�ല�ിൽ തിരെ��� 53 സർ�ാർ
എയ്ഡഡ്  ��ക�െട ഊർ� ഓഡി�് നട�ി

റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി��്. ഈ ഊർ� ഓഡി�്
റിേ�ാർ�ക�െട �കാശനം ബ�.െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ
െതാഴിൽ വ��് മ�ി �ീ. വി. ശിവൻ��ി 2021
�ൺ 5 ന് തി�വന��ര�് നിർവഹി�. ബ�.
ജി�ാ പ�ായ�് �സിഡ�് �ീ. ഡി.�േരഷ്
�മാർ, ബ�. കാ�ാ�ട എം. എൽ. എ �ീ. ഐ.
ബി. സതീഷ് , ഇ. എം.സി ഡയറ�ർ േഡാ ആർ.
ഹരി�മാർ, ഊർ� ഓഡി�ർ �ീ. �േരഷ്  ബാ�
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ബി വി എ�ിവർ ചട�ിൽ സ�ിഹിതരായി��.
ഊർ� ഓഡി�് നട�ിയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ തിരെ��� 6 ��കളിൽ
ഊർ� കാര��മത �റ� ഉപകരണ�ൾ മാ�ി
ഊർ� കാര��മത �ടിയ ൈല�ക�ം ഫാ�ക�ം
മാ�ി �ാപി�� �വർ�ന�ൾ ആരംഭി�.
നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ിൽ ഊർ�
കാര��മത വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി
ഇ.എം.സി “ഊർ�യാൻ” പ�തി നട�ിവ��.
��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി തി�വന��രം
ജി�യിെല േനമം, കഴ��ം എ�ീ നിേയാജക
മ�ല�ിെല തിരെ��� സർ�ാർ/
എയ്ഡഡ്  ��ക�െട ഊർ� ഓഡി�് ആരംഭി�.
�ടാെത പാല�ാട്  ജി�െയ ഊർ� കാര��മമായ
ജി�യായി മാ��തിെ� ഭാഗമായി തിരെ���

സർ�ാർ/എയ്ഡഡ്  വിദ�ാലയ��െട ഊർ�
ഓഡി�് ആരംഭി�. ഊർ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�്
ലഭി�തി� േശഷം ഫ�് ലഭ�ത��സരി�്
തിരെ��� ��കളിൽ ഊർ� കാര��മത
�റ� ഫാ�ക�ം ൈല�ക�ം മാ�ി ഊർജജ
കാര��മത �ടിയ ഉപകരണ�ൾ �ാപി��

�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�� വിഷയം
പരിഗണി�ാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


