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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 660 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

അെനർ�ിെല ശാ���െട �േമാഷൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി ആർ മേഹഷ്
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) അെനർ�ിെല ശാ��ർ�് �േമാഷൻ
നൽകിയത് െെഹേ�ാടതി�െട ഏത് ഉ�രവ്

�കാരമാണ്; ഈ ഉ�രവിൽ സ്�ീനി�ം
അസെ�ൻ�ം ഒഴിവാ�ി �േമാഷന്
നിർേ�ശി�ി�േ�ാ; ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവിെ�

പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) ബ�. ൈഹേ�ാടതി WP (C) NO.27417/2006 &
28824/2006 എ�ീ േക�കളിൽ 20.01.2009-ൽ
�റെ��വി� വിധിന�ായ�ിൽ, (അ�ബ�ം - I
ആയി േചർ��) അെനർ�ിെല ശാ���െട

െ�ാേമാഷ�മായി ബ�െ�� ശിപാർശ ഒ�
മാസ�ിനകം സർ�ാരിൽ ലഭ�മാ�ാ�ം
ആയതിേ�ൽ ഇ�വിഭാഗ�ിെന�ം േനരിൽ
േക�തി� േശഷം ഉചിത തീ�മാനം
ൈകെ�ാ�വാ�ം യഥാ�മം അെനർ�്
ഡയറ�േറാ�ം സർ�ാരിേനാ�ം നിർേ�ശി�ക
��ായി. ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ,
12.08.2009 െല G.O. (Rt) 218/2009/PWR
�കാരം (അ�ബ�ം II ആയി േചർ��)
സ്�ീനിംഗ് ആൻഡ്  അെ��്െമ�് ക�ി�ി
�പീകരി�ക�ം ��ത സ്�ീനിംഗ് ആൻഡ്

അെ��്െമ�് ക�ി�ി ��ാെക േയാഗ�ത
േന��തിൽ പരാജയെ�� നാ� ശാ��ർ�്

�േമാഷൻ നേ��തി�ാെയ�് 16.01.2010 െല G
O (Rt) No.13/2010/PWR �കാരം (അ�ബ�ം

III ആയി േചർ��) ഉ�രവാ�ക��ായി.
�ടർ�്, ബ�. ൈഹേ�ാടതി ��ാെക 12.08.2009
െല G.O. (Rt) 218/2009/PWR, 16.01.2010 െല
G.O. (Rt) No.13/2010/PWR എ�ിവ
റ�ാ�ണ(quash)െമ�ാവശ�െ��ം CSIR പാേ�ൺ
�കാരം �േമാഷൻ അ�വദി�ണെമ�ം
ആവശ�െ��് അെനർ�ിെല ശാ��രായ �ീ. പി.
വൽസരാജ് , �ീമതി കമലാേദവി. വി. എ�ിവർ
ഫയൽ െച� WP(c) No. 31359/2010 ബ�
േകാടതി�െട പരിഗണനയിലിരിെ�, �ീ. പി.
വൽസരാജ്  സർ�ാർ ��ാെക 09.02.2012ൽ
സമർ�ി� റിവ� െപ�ീഷെ� അടി�ാന�ിലാണ്,
ടി േകസിെ� അ�ിമ വിധിന�ായ�ി�

വിേധയമായി അെനർ�് ഡയറ�ർ ശിപാർശ
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െച�തിൻ �കാരം അെനർ�ിെല ശാ��ർ�്

�േമാഷൻ നൽകിയി��ത്.

(ബി)

��ത ഉ�രവ് �കാരം സ്�ീനിംഗ് ആൻഡ്

അസെ�ൻറ്  ക�ി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ; ഈ
ക�ി�ി �ൻപാെക എ� േപർ േയാഗ�ത േനടി;

(ബി) ബ�. ൈഹേ�ാടതി WP (C) NO.27417/2006 &
28824/2006 എ�ീ േക�കളിൽ 20.01.2009-ൽ
�റെ��വി� വിധിന�ായ�ിൽ, (അ�ബ�ം - I
ആയി േചർ��) അെനർ�ിെല ശാ���െട

െ�ാേമാഷ�മായി ബ�െ�� ശിപാർശ ഒ�
മാസ�ിനകം സർ�ാരിൽ ലഭ�മാ�ാ�ം
ആയതിേ�ൽ ഇ�വിഭാഗ�ിെന�ം േനരിൽ
േക�തി� േശഷം ഉചിത തീ�മാനം
ൈകെ�ാ�വാ�ം യഥാ�മം അെനർ�്
ഡയറ�േറാ�ം സർ�ാരിേനാ�ം നിർേ�ശി�ക
��ായി. ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ,
12.08.2009 െല G.O. (Rt) 218/2009/PWR
�കാരം (അ�ബ�ം II ആയി േചർ��)
സ്�ീനിംഗ് ആൻഡ്  അെ��്െമ�് ക�ി�ി
�പീകരി�ക�ം ��ത സ്�ീനിംഗ് ആൻഡ്

അെ��്െമ�് ക�ി�ി ��ാെക േയാഗ�ത
േന��തിൽ പരാജയെ�� നാ� ശാ��ർ�്

�േമാഷൻ നേ��തി�ാെയ�് 16.01.2010 െല G
O (Rt) No.13/2010/PWR �കാരം (അ�ബ�ം

III ആയി േചർ��) ഉ�രവാ�ക��ായി.
�ടർ�്, ബ�. ൈഹേ�ാടതി ��ാെക 12.08.2009
െല G.O. (Rt) 218/2009/PWR, 16.01.2010 െല
G.O. (Rt) No.13/2010/PWR എ�ിവ
റ�ാ�ണ(quash)െമ�ാവശ�െ��ം CSIR പാേ�ൺ
�കാരം �േമാഷൻ അ�വദി�ണെമ�ം
ആവശ�െ��് അെനർ�ിെല ശാ��രായ �ീ. പി.
വൽസരാജ് , �ീമതി കമലാേദവി. വി. എ�ിവർ
ഫയൽ െച� WP(c) No. 31359/2010 ബ�
േകാടതി�െട പരിഗണനയിലിരിെ�, �ീ. പി.
വൽസരാജ്  സർ�ാർ ��ാെക 09.02.2012ൽ
സമർ�ി� റിവ� െപ�ീഷെ� അടി�ാന�ിലാണ്,
ടി േകസിെ� അ�ിമ വിധിന�ായ�ി�

വിേധയമായി അെനർ�് ഡയറ�ർ ശിപാർശ
െച�തിൻ �കാരം അെനർ�ിെല ശാ��ർ�്

�േമാഷൻ നൽകിയി��ത്.

(സി) ��ത ക�ി�ി �ൻപാെക പരാജയെ�� എ�
ശാ��ർ�് ഇ�വെര െ�ാേമാഷൻ
നൽകിയി��്; ഉെ��ിൽ ഇവ�െട േപര്,
ത�ിക, ശ�ളം �ട�ിയ വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 12.08.2009 െല G.O.(Rt)218/2009/Power�കാരം
�പീകരി� സ്�ീനിംഗ് ആൻഡ്  അെ��്െമ�്
ക�ി�ി ��ാെക പരാജയെ�� നാ� ശാ��ർ�്

�േമാഷൻ നൽകിയി��്. �ീ. വൽസരാജ് . പി,
സയ�ി�് (എഫ്) 2,21,654/- �പ (�തിമാസ
ശ�ളം) �ീമതി കമലാേദവി .വി, സയ�ി�്
(എഫ്) 2,21,654/-�പ (�തിമാസ ശ�ളം ) �ീ.
േ�ം�മാർ. െക. സയ�ി�് (എഫ്) 2,18,670/- �പ
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(�തിമാസ ശ�ളം) �ീ. �േമാദ്. എൻ. ഇ.,
സയ�ി�് (ഇ 2) 1,54,480/- �പ (�തിമാസ
ശ�ളം)

(ഡി)

ഇേത ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവിേ�ൽ വീ�ം
സ്�ീനിം�ം അസെ�ൻ�ം ഒഴിവാ�ി �േമാഷൻ
നൽകിയി�േ�ാ; ഇത് നിയമ��തമാേണാ;
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) �േമാഷൻ അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��് �ീ.
േ�ം�മാർ. െക., �ീ. �േമാദ്. എൻ. ഇ. എ�ിവർ
യഥാ�മം WP(c) No. 4225/2019, WP(c)
No.4172/2019 ഫയൽ െച�ക�ം ബ�.
ൈഹേ�ാടതി, 27.08.2019െല വിധിന�ായ�ിൽ

അെനർ�ിെല ശാ���െട െ�ാേമാഷ�മായി
ബ�െ��് ഏകീ�തനയം നട�ിലാ�ാൻ
സർ�ാരിന് നിർേ�ശം ന�ക�ം െച�തിെ�
അടി�ാന�ിൽ, �ീ. േ�ം�മാർ. െക, �ീ.
�േമാദ്. എൻ. ഇ എ�ിവർ�് �േമാഷൻ
നൽകക��ായി.

(ഇ) ൈഹേ�ാടതി ഉ�ര�ം സി.എസ് .ഐ.ആർ.
ച���ം അെനർ�ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ െത�ായി
സർ�ാരിന് റിേ�ാർ�്  െച�തി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
വിജിലൻസ്  അേന�ഷണ�ിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

(ഇ)

പരിേശാധി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ






































