
II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XIX-2

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതതനാമ്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2020   മനാര്ചച്ച്   03,   തചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബതല  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണതന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

4 (*31)                    ഊര്ജ്ജരലാംഗതത കേനാരദക്ഷമത

വവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എലാം.  എലാം.  മണബ)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

വവദദ്യുതബ ലഭദതയുതടയുലാം മറച്ച്  കസവനങ്ങളുതടയുലാം കേനാരദക്ഷമത വബലയബരുതനാന

കസനാഷദല്  ഓഡബറബലാംഗച്ച്  ആരലാംഭബചബട്ടുതണ്ടെനലാം  പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനതബല്  12

ഇലകബകല്  തസക്ഷനുകേളബല്  ഓഡബറബലാംഗച്ച്  നടതബയബട്ടുതണ്ടെനലാം  സഭതയ

അറബയബച. തതവദദ്യുതബ  ഉത്പനാദനവലാം  തതവദദ്യുതബ  ശലാംഖലകേളുതട  കശേഷബയുലാം

കേനാരദക്ഷമതയുലാം വര്ദബപ്പെബചലാം ദസ്പീര്ഘ/ഹ്രസസ്വകേനാല  കേരനാറുകേള് വഴബയുലാം  തതവദദ്യുതബ

ലഭദത  ഉറപ്പുവരുതബയതബലൂതട  കലനാഡച്ച്  തഷഡബലാംഗലാം  പവര്കേട്ടുലാം  ഒഴബവനാകനാന

സനാധബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ഇഇൗ  സര്കനാര്  അധബകേനാരതബല്  വന്നതബനുകശേഷലാം  വവദദ്യുതബ

ഉല്പ്പെനാദനലാം  228.81  തമഗനാവനാട്ടനായബ  വര്ദബചബട്ടുതണ്ടെനലാം  2021-ഓതട  156

തമഗനാവനാട്ടച്ച് ജല തതവദദ്യുത പദതബകേള് പൂര്തബയനാകനാനനാണച്ച് ലക്ഷദമബടുന്നതതനലാം
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മനബ  അറബയബച.  റബനന്യൂവബബള്  ഊര്ജജ  വബകേസനതബനച്ച്  അതനര്ട്ടുലാം  തചറുകേബട

ജലവവദദ്യുതബ  വബകേസനതബനച്ച് എനര്ജബ  മനാകനജുതമന്റെച്ച്  തസന്റെറുലാം  മബകേച

ഇടതപടല്  നടത്തുനണ്ടെച്ച്.  'ദദ്യുതബ'  പദതബയബലൂതട  തതവദദ്യുതബ  തടസലാം

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം  ഇടമണ-തകേനാചബ  400  തകേ.വബ.  പവര്  തതഹകവ  കേമ്മേസ്പീഷന

തചയ്തതബലൂതട  പ്രസരണ  നഷലാം  കുറയ്ക്കുന്നതബനുലാം  സനാധബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ഫസ്പീസച്ച്  രഹബത

ഒനാണതതലന അകപക്ഷകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം വവദദ്യുതബ ബബല് സലാംബനബച

വബവരങ്ങള് ഉപകഭനാകനാകളബല് എതബക്കുന്നതബനച്ച്  "ഉഇൗര്ജ്ജ സഇൗഹൃദ”പദതബ

നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  24  മണബക്കൂറുലാം  പ്രവര്തബക്കുന്ന  കേനാള്  തസന്റെര്,  വനാട്സനാപ്പെച്ച്

എന്നബവ  മുകഖന  പരനാതബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബതയടുതബട്ടുണ്ടെച്ച്.

തബരുവനന്തപുരലാം,  എറണനാകുളലാം,  കകേനാഴബകകനാടച്ച്  നഗരങ്ങളബതല  തതവദദ്യുതബ

വബതരണശലാംഖല  സനാഡ  നബയനണതബല്  തകേനാണ്ടുവന്നബട്ടുതണ്ടെനലാം  എലനാ

ജബലകേളബലലാം  ജനകേസ്പീയ തതവദദ്യുതബ  അദനാലത്തുകേള് സലാംഘടബപ്പെബചബട്ടുതണ്ടെനലാം  100

സസ്വയര്മസ്പീററബല്  കുറവച്ച്  തറവബസസ്പീര്ണ്ണമുള്ള  വസ്പീടുകേള്കച്ച്  നബബനനകേള്കച്ച്

വബകധയമനായബ  വവദദ്യുതബ  കേണക്ഷന  നല്കേനാന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുതണ്ടെനലാം

സമ്പൂര്ണ്ണ  തതവദദ്യുതസ്പീകേരണതബതന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ബബ.പബ.എല്.  കുടുലാംബങ്ങള്കച്ച്

സഇൗജനദ തതവദദ്യുതബ കേണക്ഷന നല്കുന്നതബനച്ച്  50  കകേനാടബ  രൂപയുതട പ്രകതദകേ

പദതബ ആവബഷ്കരബചബട്ടുതണ്ടെനലാം മനബ  വദകമനാകബ. ഇടുകബയബല് 780

തമഗനാവനാട്ടബതന്റെ  രണ്ടെനാലാം  പവര്  ഹഇൗസച്ച്  നബര്മ്മേബകനാന  ഉകദ്ദേശേബക്കുനതണ്ടെനലാം
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വവദദ്യുതബ പനാഴനാകനാതത ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ transgrid 2.0 project നടപ്പെനാകബ

വരുനതണ്ടെനലാം  കേനായലാംകുളലാം  NTPC  നബലയവമനായബ  ബനതപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്കച്ച്

പരബഹനാരലാം  കേനാണുന്നതനാതണനലാം  മനബ  അറബയബച.  തതവദദ്യുതബ  കുടബശബകേകേള്കച്ച്

ഒറതവണ  തസ്പീര്പ്പെനാകല്  പദതബ  നടപ്പെനാകബയബട്ടുതണ്ടെനലാം  തതലനമനാനമനാര്ക്കുലാം

മസ്ദൂര് വര്കകഴബനുലാം സുരക്ഷനാക്രമസ്പീകേരണങ്ങളുലാം  ഇലകബകേച്ച് കപനാസ്റ്റുകേളുതട കേസ്വനാളബറബ

പരബകശേനാധബക്കുന്നതബനച്ച്  പ്രകതദകേ  സലാംവബധനാനവലാം  ഏര്തപ്പെടുത്തുന്നതനാതണനലാം

കവങ്ങര  110  തകേ.  വബ.  സബ്കസ്റ്റേഷന   പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുളള  നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാതണനലാം  ഫബലതമന്റെച്ച് രഹബത  കകേരളലാം  പദതബയുലാം  കസനാളനാര്

പദതബയുലാം  പ്രനാവര്തബകേമനാക്കുന്നതനാതണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കച്ച്  മറുപടബയനായബ

മനബ വദകമനാകബ.  തതവദദ്യുതബ വകുപ്പെബതന്റെ സഹനായമബലനാതത ഒനാകരനാ വസ്പീടുകേളബലലാം

കസനാളനാര്  പദതബ  യനാഥനാര്തദമനാകനാന  സനാധബക്കുതമന്നച്ച്

ഉപകചനാദദതബലബടതപട്ടുതകേനാണ്ടെച്ച് മുഖദമനബ അറബയബച. 

5 (*32 )  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുമനായബ ബനതപ്പെട്ട ആദനായ നബകുതബ
നബര്കദ്ദേശേങ്ങള്

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  കകേന്ദ്ര  സര്കനാരബതന്റെ

2020-21  സനാമ്പതബകേ  വര്ഷതത  ബജറച്ച്  പ്രഖദനാപനതബല്   നബലവബല്  30

ശേതമനാനലാം ആദനായ നബകുതബ നല്കേബവരുന്ന സഹകേരണ സലാംഘങ്ങതള കകേനാര്പ്പെകററച്ച്
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കേമ്പനബകേളുമനായബ തുലദതതപ്പെടുതബതകനാണ്ടെച്ച് ടനാകച്ച്  നബരകച്ച്  22  ശേതമനാനതബകലയച്ച്

കുറചതകേനാണ്ടുവരുന്നതബനച്ച് നബര്കദ്ദേശേബചബട്ടുതണ്ടെനലാം ഓപ്ഷണലനായബ  22  ശേതമനാനലാം

ടനാകച്ച്  നബരകച്ച്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്ന  സലാംഘങ്ങള്കച്ച്  മറച്ച്  കേബഴബവകേകളനാ  ഇളവകേകളനാ

ഇതലനലാം  പുതബയ  നബകുതബ  നബര്കദ്ദേശേലാം  ആശേങനാജനകേമനാതണനലാം  സഭതയ

അറബയബച. 2006-തല ഫബനനാനസച്ച് ആകബലൂതട ആദനായ നബകുതബ നബയമതബതല 80

(പബ)  വകുപ്പെച്ച്  കഭദഗതബ  തചയ്തച്ച്  01-04-2007  മുതല് ഉപവകുപ്പെച്ച്  4  കൂടബ  കചര്തച്ച്

പ്രനാബലദതബല്  വരുതബയ  പ്രകേനാരലാം  പ്രനാഥമബകേ  കേനാര്ഷബകേ  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങള്,  പ്രനാഥമബകേ  കേനാര്ഷബകേ  ഗ്രനാമവബകേസന  ബനാങ്കുകേള്  എന്നബവ

ഒഴബതകേയുളള  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്കച്ച്   ആദനായ  നബകുതബയബല്  ഇളവച്ച്

നല്കകേണ്ടെതബതലന്ന നബര്കദ്ദേശേലാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  പുതുതനായബ കൂട്ടബകചര്ത 194 (N)

എന്ന വകുപ്പെച്ച്  പ്രനാബലദതബല് വന്നകതനാതട  ഒരു വര്ഷലാം  ഒരു കകേനാടബയബലധബകേലാം

രൂപ  ബനാങ്കുകേളബല്  നബനലാം  പബനവലബക്കുന്നവരബല്നബനലാം  2  ശേതമനാനലാം  ആദനായ

നബകുതബ  ഇഇൗടനാക്കുന്നതബനച്ച്  വദവസ  തചയ്തബട്ടുതണ്ടെനലാം  എന്നനാല്  ബനാങബലാംഗച്ച്

ബബസബനസച്ച്  നടത്തുന്ന  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങതള  ടബ  വകുപ്പെബതന്റെ  പരബധബയബല്

നബനലാം ഒഴബവനാകബയബട്ടുതണ്ടെനലാം മനബ അറബയബച.  ആദനായ നബകുതബ നബയമതബതല

ബനതപ്പെട്ട  തസക്ഷനുകേളബല്  മതബയനായ  കഭദഗതബ  വരുതബ  സലാംസനാനതത

സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള്കച്ച് നബകുതബ ഇളവച്ച് ലഭദമനാക്കുന്നതബനച്ച് കകേന്ദ്ര സര്കനാരബല്

നബകവദനലാം  സമര്പ്പെബതചങബലലാം   അനുകൂല  നടപടബ  ഉണ്ടെനായബട്ടബല.   സലാംസനാന
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നബയമസഭ ഐകേകേകണദന പനാസനാകബയ പ്രകമയതബലൂതട ഇഇൗ ആവശേദലാം കകേന്ദ്ര

സര്കനാരബതന  അറബയബചബട്ടുതണ്ടെനലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുതട  തനാല്പരദലാം

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്കനാരബല്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  തചലത്തുന്നതബനുളള

നടപടബകേള് തുടരുതമനലാം മനബ വദകമനാകബ.  ഓഡബറച്ച് മനാനസ്വലബല് പരബഷ്കനാരങ്ങള്

വരുതബ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളബല്  ഓഡബറച്ച്  ഏകേസ്പീകൃതമനാക്കുന്നതുലാം  പ്രനാഥമബകേ

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളബല്  ഏകേസ്പീകൃത  കസനാഫച്ച് തവയര്  സലാംവബധനാനലാം

തകേനാണ്ടുവരുന്നതബതനക്കുറബചച്ച്  ആകലനാചബക്കുന്നതുമനാണച്ച്.  വബകദശേനബകക്ഷപലാം

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള  കകേരള  ബനാങബതന്റെ  അകപക്ഷ  റബസര്വച്ച്  ബനാങബതന്റെ

പരബഗണനയബലനാതണനലാം   കകേന്ദ്ര സര്കനാരബതന്റെ  നബകുതബ  നബയമങ്ങതളക്കുറബചച്ച്

പഠബചച്ച്  സര്കനാരബനച്ച്  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  ഒരു  സബരലാം  സമബതബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുതമനലാം   കകേരളതബതല  സഹകേരണ  പ്രസനാനതത

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനച്ച്  ബഹുജന  കേദനാമ്പയബന  സലാംഘടബപ്പെബക്കുതമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാകബ. 

6 (*33) സലാംസനാന സമ്പദച്ച് വദവസയുതട വളര്ച

 ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ടബ.  എലാം.  കതനാമസച്ച്  തഎസകേച്ച്)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  പ്രകൃതബകക്ഷനാഭവലാം പ്രവനാസബകേളുതട  മടങ്ങബവരവലാം

സലാംസനാനതത  സമ്പദച്ച് വദവസതയ  പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബചതവങബലലാം

സനാമ്പതബകേവളര്ചനാ  നബരകച്ച്   വര്ദബചബട്ടുതണ്ടെന്നച്ച്  സഭതയ  അറബയബച.  കകേന്ദ്ര
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സർകനാരബതന്റെ വനാർഷബകേ വദനാവസനായബകേ സർകവ അനുസരബചച്ച് ഇന്തദയുതട ഫനാകറബ

കമഖലയബല് കകേരളതബതന്റെ പങച്ച് 2014-15-ല് 1.2 ശേതമനാനമനായബരുന്നതച്ച് 2016-17-

ല് 1.6 ശേതമനാനമനായബ വർദബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.    2019 ഡബസലാംബർ 1 5 -നുള്ളബല് മസ്റ്റേറബലാംഗച്ച്

പൂർതബയനാകബയ  ഗണകഭനാകനാകൾതകലനാലാം  തസപ്റലാംബർ  മനാസലാം  വതരയുള്ള

തപൻഷനുകേൾ  വബതരണലാം  തചയ്തബട്ടുതണ്ടെനലാം  അടബസനാനസഇൗകേരദ  വബകേസന

പദതബകേൾകനായബ കേബഫ്ബബ വഴബ നനാളബതുവതര 54,391.47 കകേനാടബ രൂപയുതട 679

പദതബകേൾകച്ച്  അനുമതബ  നൽകേബയബട്ടുതണ്ടെനലാം  മനബ  അറബയബച.  ഓണതതലന

ബബല്  ടനാകബങച്ച്  സലാംവബധനാനതബലൂതട  കേബഫ്ബബയബല്  സുതനാരദത

ഉറപ്പുവരുതബയബട്ടുള്ളതുള്തപ്പെതട  പദതബ  പ്രവർതനങ്ങള്  സലാംബനബക്കുന്ന

വബവരങ്ങള് തപനാതുസമൂഹതബല് എതബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുതണ്ടെനലാം

പ്രവനാസബകേളുതട നബകക്ഷപലാം സുരക്ഷബതമനാക്കുന്നതബകനനാതടനാപ്പെലാം അതച്ച് കകേരളതബതന്റെ

നബകക്ഷപമനാകബ  മനാറ്റുന്നതബനച്ച്  പ്രവനാസബ  ഡബവബഡന്റെച്ച്  പദതബ,  പ്രവനാസബ  ചബട്ടബ

മുതലനായ  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാകബയബട്ടുതണ്ടെനലാം  ഇനതകേല്  മനാതൃകേയബല്

തപനാതുകേമ്പനബകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുതണ്ടെനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാകബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത   328

മുതല്  653  വതരയുളള കചനാദദങ്ങളബല്  40  എണ്ണതബനുലാം  ബനതപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.)   


