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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ഫഫെബ്രുവരബ   27,   ഫചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബഫല  8.30-നന്  ബഹുമനാനഫപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണഫന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

(മട്ടന്നൂര കബനാക്കന്  യൂതന്  കകേനാണ്ഗ്രസന്  ഫസക്രട്ടറബ  ഷുഹഹബബഫന്റെയലാം മധ

എന്ന ആദബവനാസബ യവനാവബഫന്റെയലാം ഫകേനാലപനാതകേവുമനായബ ബന്ധഫപ്പെട്ട പ്രതബകേഫള

അറസന്  ഫചയ്യണഫമന്നനാവശദഫപ്പെട്ടന്  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള് ബനാനറലാം  പ്ലക്കനാരഡുകേളലാം

ഉയരതബപ്പെബടബചന്  ബഹു.  സസ്പീക്കറഫട  ഡയസബനുമുന്നബല്  വനനബന്നന്  മുദനാവനാകേദലാം

വബളബക്കുകേയലാം കചനാകദദനാതരകവള തടസഫപ്പെടുത്തുകേയലാം ഫചയ്തുഫകേനാണബരുന.)

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  കചനാദദങ്ങള്  ഉന്നയബക്കനാതബരുന്നതബനനാല്  *31,  *32

എന്നസ്പീ നമ്പര കചനാദദങ്ങള് പരബഗണനയ്ഫക്കടുതബല.
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2 (*33) ഹവദദ്യുതബ ഉലനാദന  -  പ്രസരണ  -  വബതരണ കമഖലകേള്

ഹവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എലാം.  എലാം.  മണബ)  നല്കേബയ  മറപടബയബല്,

ഫകേ.എസന്.ഇ.ബബ.  വനാരഷബകേ  പദതബയഫട  ഭനാഗമനായബ  2018-19  സനാമ്പതബകേ

വരഷലാം  ഹവദദ്യുതബ  ഉലനാദന-പ്രസരണ-വബതരണ  കമഖലകേളബല്  യഥനാക്രമലാം  721

കകേനാടബ, 467 കകേനാടബ, 1034 കകേനാടബ രൂപയഫട പദതബകേളലാം പ്രസരണ കമഖലയബല്

കേബഫ്ബബയഫട  സഹനായകതനാഫട  നടപ്പെനാക്കനാനുകദ്ദേശബക്കുന്ന  ടനാന്സ്ഗ്രബഡന്  2.0

പദതബയഫട  ഒന്നനാലാം  ഘട്ടതബനനായബ  1327  കകേനാടബ  രൂപയഫട  പദതബകേളലാം

ഉള്ഫപ്പെടുതബയബട്ടുഫണന്നന് സഭഫയ അറബയബച.  ഉല്പ്പെനാദനകമഖലയബല് നബരമ്മേനാണലാം

നടനവരുന്ന,  2018-2020-ല്  പൂരതബയനാക്കനാനുകദ്ദേശബക്കുന്ന  വബവബധ

പദതബകേള്ക്കന്  253.50  കകേനാടബ  രൂപ  മുതല്മുടക്കുഫമനലാം  2020-നുകശഷലാം

പൂരതബയനാക്കനാനുകദ്ദേശബക്കുന്ന  മറന്  ജലഹവദദ്യുത  പദതബകേളഫട  സ്ഥലഫമടുപ്പെന്,

ഫടണര  നടപടബകേള്,  ഇന്ഫവസബകഗഷന്,  പ്രനാരലാംഭ  പ്രവരതനങ്ങള്  എന്നബവയന്

97.59  കകേനാടബ രൂപയലാം പരബഗണനയബലുള്ള ജലഹവദദ്യുത പദതബകേളഫട സരകവ,

പരബസ്ഥബതബ  പഠനലാം  എന്നബവയനായബ  1.5  കകേനാടബ  രൂപയലാം  നബലവബലുള്ള  വബവബധ

ഉലനാദന  നബലയങ്ങളഫട  നവസ്പീകേരണതബനുലാം  പുനരുദനാരണതബനുമനായബ  120.11

കകേനാടബ  രൂപയലാം  ഉള്ഫപ്പെടുതബയബട്ടുഫണനലാം  മനബ   വദക്തമനാക്കബ.  പ്രസരണ

കമഖലയബല്  വബവബധ  കവനാള്ട്ടബലുള്ള  725  സരകേക്യൂട്ടന്  കേബകലനാമസ്പീറര  ഹലനുകേള്

സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുലാം  പ്രസരണ  ശലാംഖലയഫട  കശഷബ  635  MVA
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വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുമനായബ  450  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുതബയബട്ടുണന്.  പ്രസരണ

നഷലാം  കുറയ്ക്കുന്നതബനനായബ  ആധനബകേ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  ഏരഫപ്പെടുതനാനനാണന്

കബനാരഡന്  ലക്ഷദമബടുന്നതന്.  കേനാറന്,  സസൗകരനാരജലാം എന്നസ്പീ  പദതബകേള്ക്കനായബ  36

കകേനാടബ  രൂപയലാം  ഡനാമുകേളഫട  പുനരുദനാരണതബനനായബ  40  കകേനാടബ  രൂപയലാം

വനാരഷബകേ  പദതബയബല്  ഉള്ഫപ്പെടുതബയബട്ടുണന്.  ഫചറകേബട  ജലഹവദദ്യുത

പദതബകേളബല്  നബനലാം  ഫഫവദദ്യുതബ  ഉലനാദബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള  പദതബ

നടപ്പെബലനാക്കുഫമനലാം  അതുവഴബ  ഉസൗരജ  പ്രതബസന്ധബക്കന്  പരബഹനാരലാം  കേനാണുകേ

എന്നതനാണന് സരക്കനാരബഫന്റെ നയഫമനലാം മനബ അറബയബച.  പുരപ്പുറ സസൗകരനാരജ

പദതബ  വഴബ  ഹവദദ്യുതബ  ഉലനാദനലാം  വരദബപ്പെബക്കനാന്  അഫനരട്ടന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.  ഇകപ്പെനാള്  നൂറന്  ഫമഗനാവനാട്ടന്  ഹവദദ്യുതബ  കസനാളനാറബല്  നബനലാം

ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുനണന്. വബതരണ കമഖലയബല് വബവബധ കകേനനാവബഷ്കൃത പദതബകേള്

ഉള്ഫപ്പെടുതബയബട്ടുണന്.  ആകഗനാളനബലവനാരമുള്ളതുലാം  തടസരഹബതവുലാം

ഗുണകമന്മയള്ളതുമനായ  ഹവദദ്യുതബ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനന്  കപ്രനാജകന്  മനാകനജുഫമന്റെന്

യൂണബറ്റുകേള്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.  വബദൂര  ഗ്രനാമപ്രകദശങ്ങള്  ഫഫഹബബഡന്

ഫഫമകക്രനാഗ്രബഡന്  സലാംവബധനാനലാം  വഴബ  ഫഫവദദ്യുതസ്പീകേരബക്കുന്ന  ഒരു  മനാതൃകേനാ  പദതബ

എനരജബ  മനാകനജന് ഫമന്റെന്  ഫസന്റെര ലക്ഷദമബടുനണന്.  ഉസൗരജ  സലാംരക്ഷണതബനുലാം

ഗനാരഹബകേ കമഖലയബലുള്ഫപ്പെഫട ഹവദദ്യുതബ ദുരവദയലാം കുറയ്ക്കുന്നതബനുമനായബ വബവബധ

പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കബവരബകേയനാണന്.  ഉസൗരജ  കേനാരദക്ഷമത
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വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  വദവസനായ  കമഖലയബല്  ഉസൗരജ  ആഡബറന്

നബരബന്ധമനാക്കബയബട്ടുഫണനലാം  ഫതരഫഞ്ഞെടുത  പഞനായത്തുകേള്  ഉസൗരജ

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനഫണനലാം മബകേച പ്രവരതനങ്ങള്

കേനാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന  സ്ഥനാപനങ്ങള്ക്കുലാം  വദക്തബകേള്ക്കുലാം  ഉസൗരജ  സലാംരക്ഷണ

അവനാരഡുകേള് നല്കുനഫണനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ.  ഹവദദ്യുതബ വനാഹനങ്ങളഫട

ഉപകയനാഗലാം  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  നബലവബല്  തബരുവനന്തപുരലാം,

എറണനാകുളലാം,  കകേനാഴബകക്കനാടന്  എന്നസ്പീ  നഗരങ്ങളബല് രണന്  ഇലകബകേന്  കേനാര  വസ്പീതലാം

വനാങ്ങബയബട്ടുഫണനലാം  അവയഫട  അതബകവഗ  ചനാരജബലാംഗന്  കസഷനുകേളഫട

നബരമ്മേനാണതബനനായബ  ദരഘനാസന്  നടപടബകേള്  നടനവരബകേയനാഫണനലാം

നടപ്പുസനാമ്പതബകേ  വരഷലാം  സലാംസ്ഥനാനത്തുടനസ്പീളലാം  ചനാരജബലാംഗന്  കസഷനുകേള്

സ്ഥനാപബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  ഫകേ.എസന്.ഇ.ബബ.എല്.-ല്  നബനലാം  ഫപ്രനാകപ്പെനാസലുകേള്

ലഭബക്കുന്ന മുറയന്  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാഫണനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ.  ഇസൗ വരഷലാം

കലനാഡ്ഫഷഡബലാംഗന്  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം  മുടങ്ങബക്കബടക്കുന്ന  ഹവദദ്യുത  പദതബകേള്

പുനരനാരലാംഭബക്കുന്നതബനുമുള്ള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുഫണനലാം  സമ്പൂരണ

ഹവദദ്യുതസ്പീകേരണതബഫന്റെ  ഭനാഗമനായബ  വയനനാടന്,  ഇടുക്കബ  ജബലകേളബഫല

ആദബവനാസബകേള്ക്കന് ഹവദദ്യുതബ എതബക്കുന്നതബല് വനലാം വകുപ്പെബഫന്റെ ഭനാഗത്തുനബന്നന്

തടസങ്ങള്  ഉണനായബട്ടുഫണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്  മറപടബയനായബ  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.
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(പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  സഭനാനടപടബകേള്  തടസഫപ്പെടുതബ

ഫക്കനാണബരുന്നതബനനാല് രനാവബഫല 8.43-നന് കചനാകദദനാതരകവള തനാല്ക്കനാലബകേമനായബ

നബരതബവയ്ക്കുകേയലാം 9.20-നന് പുനരനാരലാംഭബക്കുകേയലാം ഫചയ്തു.)

3 (*34) കകേന ബഡ്ജറബല് സലാംസ്ഥനാനതബഫന്റെ തനാലരദങ്ങഫള ബനാധബക്കുന്ന

നബരകദ്ദേശങ്ങള്

ധനകേനാരദവുലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ടബ.  എലാം.  കതനാമസന്  ഫഎസകേന്)

നല്കേബയ  മറപടബയബല്,  കനനാട്ടന്  നബകരനാധനതബഫന്റെയലാം  വബകേലമനായ  സനാമ്പതബകേ

നയങ്ങളഫടയലാം  ഫെലമനായബ  തകേരന്ന  കേനാരഷബകേ,  പരമ്പരനാഗത  വദവസനായലാം,

മതദബന്ധനലാം,  വബകനനാദസഞനാരലാം  തുടങ്ങബയ  പ്രധനാന  കമഖലകേഫള

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  വന്കേബട  പദതബകേള്  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം

കകേരളതബഫന്റെ ഫറയബല്കവ ആവശദങ്ങള് നബറകവറ്റുന്നതബനുമുതകുന്ന പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനന്  പരദനാപ്തമനായ  പ്രഖദനാപനങ്ങഫളനാനലാം  കകേന  ബഡ്ജറബല്

ഉണനായബരുന്നബഫലനലാം സഭഫയ അറബയബച.  2017-18  വരഷകതയ്ക്കുള്ള പുതുക്കബയ

ബഡ്ജറന് എസബകമറന് പ്രകേനാരലാം സലാംസ്ഥനാനതബനുള്ള കകേന നബകുതബ വബഹബതതബല്

കുറവന്  വന്നബട്ടുണന്.  കകേനനാവബഷ്കൃത  പദതബകേള്ക്കുള്ള  അടങ്കല്  2017-18-ഫല

പുതുക്കബയ  എസബകമറബലുലാം  2018-19-ഫല  ബഡ്ജറന്  എസബകമറബലുലാം

വരദബപ്പെബചബട്ടുഫണനലാം  കകേനലാം  ഏരഫപ്പെടുതബയബരബക്കുന്ന  നബബന്ധനകേള്  കസറന്

ഫസസബഫെബകേന് അലനാതതബനനാല് സലാംസ്ഥനാനതബനന് ലഭബക്കനാനുള്ള തുകേ സലാംസ്ഥനാന
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ബഡ്ജറബല്  പ്രതസ്പീക്ഷബചതബകനക്കനാള്  കുറയനാന്  സനാധദതയഫണനലാം  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.  ഉത്പനാദന  ഫചലവബഫന്റെ  ഒന്നര  ഇരട്ടബ  തനാങ്ങുവബല  നബശ്ചയബക്കനാന്

കകേന  ബഡ്ജറബല്  തസ്പീരുമനാനബഫചങ്കബലുലാം  കകേരളതബഫല  നനാണദവബളകേള്ക്കന്

പ്രസ്തുത ആനുകൂലദലാം ലഭബക്കനാന് സനാധദതയബല. ഭക്ഷദ സബ്സബഡബക്കുള്ള വബഹബതലാം

2017-18-ഫല പുതുക്കബയ എസബകമറബല് കുറചതുലാം മഫണണ സബ്സബഡബ,  വബവബധ

ഇനലാം പലബശ സബ്സബഡബകേള്,  മറന് ചബല സബ്സബഡബകേള് എന്നബവയബല്  2018-

19-ല്  വരുതബയബട്ടുള്ള  ഗണദമനായ  ഫവട്ടബചരുക്കലുകേള്  സനാധനാരണക്കനാരുഫട

ജസ്പീവബതലാം  ദുസഹമനാക്കുലാം.  കകേനലാം  മഫണണ  സബ്സബഡബ  ഫവട്ടബക്കുറചതബലൂഫട

മതദകമഖലയബഫല  ഫതനാഴബലനാളബകേള്  കനരബടുന്ന  ബുദബമുട്ടുകേള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  25  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുതബയബട്ടുണന്.  എഹക്സൈസന്

തസ്പീരുവയബല്  ഇളവന്  വരുതബഫയങ്കബലുലാം  കറനാഡന്  പശ്ചനാതല  സസൗകേരദ  ഫസസന്

ഏരഫപ്പെടുതബയതബലൂഫട സമനാഹരബക്കുന്ന തുകേ സലാംസ്ഥനാനങ്ങള്ക്കന് പങ്കുവയ്കക്കണ

നബകുതബയഫട  ഫപനാതുഫെണബല്  ഉള്ഫപ്പെടനാതതബനനാല്  ടബ  വരുമനാനലാം  പൂരണമനായലാം

കകേന  സരക്കനാരബനനാണന്  ലഭബക്കുന്നഫതന്നന്  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  വബപണബ

ഇടഫപടലബനുലാം  ഹപ്രസന്  സകപ്പെനാരട്ടബനുമുള്ള  വബഹബതതബല്  2018-19-ഫല

ബഡ്ജറബല് മുന് വരഷഫത പുതുക്കബയ എസബകമറബകനക്കനാള് 79 ശതമനാനലാം കുറവന്

വരുതബയബട്ടുണന്.  വബലസ്ഥബരതനാ നബധബക്കുള്ള തുകേ 3500 കകേനാടബ രൂപയബല്നബനലാം

1500  കകേനാടബ  രൂപയനായബ  ഫവട്ടബക്കുറചബട്ടുണന്.  കകേന  സരക്കനാരബഫന്റെ  ഇതരലാം
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നടപടബകേളഫട  ഫെലമനായബ  കേനാരഷബകേ  കമഖലയബഫല  പ്രശ്നങ്ങള്  കൂടുതല്

രൂക്ഷമനാകുകേയലാം വബലക്കയറവുലാം നനാണയഫപ്പെരുപ്പെവുലാം വരദബക്കുകേയലാം ഫചയ്യുഫമനലാം

പനാലക്കനാടന്  കകേനാചന്  ഫെനാകറബ,  ഫറയബല്കവ കസനാണ്,  ശബരബ ഫറയബല്പ്പെനാത,  പനാത

ഇരട്ടബപ്പെബക്കല്  എന്നബവയനായബ  കകേന  ബഡ്ജറബല്  തുകേ  വകേയബരുതനാതതന്

സലാംസ്ഥനാനതബഫന്റെ  ഫറയബല്കവ  വബകേസനതബനന്  തടസമനാകുഫമനലാം  മനബ

അറബയബച. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത  330

മുതല്  609 വഫരയള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  75  എണതബനുലാം  ബന്ധഫപ്പെട്ട  മനബമനാര

കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.) 


