
II ഇ.ബബ. XV- കകേരള നബയമസഭ/VIII-17

പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2023   മഞര്ചച്ച്   17,   വവെളബ

നബയമസഭ  രഞവെബവലെ  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമഞനവപ്പെട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  എ.  എന.   ഷഞ്ചാംസസ്പീറബവന്റെ   അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭഞ  ഹഞളബല്

കയഞഗഞ്ചാം കചര്ന.

വെഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

(15-03-2023-നച്ച്  നബയമസഭയ്ക്കകേതഞ്ചാം  ബഹു.  സസ്പീകറുവടെ  കചഞ്ചാംബറബനച്ച്

മുനബലഞ്ചാം  നടെന  പ്രതബപക്ഷ  പ്രതബകഷധവുമഞയബ  ബന്ധവപ്പെടച്ച്  ഏഴച്ച്

പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള്വകതബവര  ജഞമദമബലഞ  വെകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാം  കകേവസടുത്ത

നടെപടെബയബല്  പ്രതബകഷധബചച്ച്  പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള്  പ്ലകഞര്ഡുകേള്

ഉയര്ത്തബപ്പെബടെബചച്ച്  സസ്പീകറുവടെ  ഡയസബനുമുനബല്വെനച്ച്  മുദഞവെഞകേദഞ്ചാം  വെബളബചച്ച്

ബഹളഞ്ചാം വെച്ചുവകേഞണബരുന.)

78 (*481) വവെദദ്യുതബ കമഖലെയബല് കകേന്ദ്ര നയഞ്ചാം സൃഷബക്കുന പ്രതദഞഘഞതഞ്ചാം

വവവെദദ്യുതബ വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വകേ. കൃഷ്ണനകുടബ) നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,

വെബലെ  നബര്ണയത്തബല്  വവെദദ്യുതബ  ഉലഞദന-വെബതരണ
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കേമ്പനബകേള്കനുകൂലെമഞയ  നയങ്ങളഞ്ചാം  ചടങ്ങളമഞണച്ച്  കകേന്ദ്രസര്കഞര്

പുറവപ്പെടുവെബക്കുനവതനഞ്ചാം  സസ്വകേഞരദവെല്കരണത്തബനുള  നബയമ/ചട

കഭദഗതബകേള് വവെദദ്യുതബ  വെബലെവെര്ദനവെബനച്ച്  ഇടെയഞക്കുവമനഞ്ചാം  70  ശതമഞനഞ്ചാം

വവെദദ്യുതബ  പുറതനബനഞ്ചാം  വെഞങ്ങുന  കകേരളവത്ത  അതച്ച്  കദഞഷകേരമഞയബ

ബഞധബചബട്ടുവണനഞ്ചാം  സഭവയ  അറബയബച്ചു.   ഒനബലെധബകേഞ്ചാം  വെബതരണ

കേമ്പനബകേള്കച്ച്  ഒകര വെബതരണ കമഖലെയബല് പ്രവെര്ത്തബകഞനുഞ്ചാം ഉപകയഞക-

വചലെവെച്ച്  മഞതഞ്ചാം നല്കേബ വെബതരണശഞ്ചാംഖലെ ഉപകയഞഗബകഞനുമുള അവെകേഞശഞ്ചാം

നല്കുന നബര്കദ്ദേശത്തബലൂവടെ മൂലെധന നബകക്ഷപവുഞ്ചാം ഉത്തരവെഞദബത്തവുമബലഞവത

വവെദദ്യുതബ  വെബതരണരഞ്ചാംഗകത്തയ്ക്കച്ച്  ആര്ക്കുഞ്ചാം  കേടെനവെരഞന  സഞധബക്കുവമനഞ്ചാം

വവവെദദ്യുതബ  വെബതരണത്തബല് അതച്ച്  ഭഞവെബയബല് പ്രതബസന്ധബ സൃഷബക്കുവമനഞ്ചാം

വറഗുകലെറ്ററബ കേമസ്പീഷവന്റെ മുനകൂര് അനുമതബയബലഞവത മഞസഞ്ചാംകതഞറുഞ്ചാം വവെദദ്യുതബ

നബരകച്ച്  വെര്ദബപ്പെബകഞന  വെബതരണ  കേമ്പനബകേള്കച്ച്  അനുവെഞദഞ്ചാം  നല്കുന

ചടകഭദഗതബ  കകേന്ദ്രസര്കഞര്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബചതബലൂവടെ  വവവെദദ്യുതബനബരകച്ച്

അടെബകടെബ കൂടുവമനഞ്ചാം യൂണബറ്റബനച്ച്  പരമഞവെധബ 50 രൂപവെവര വെബലെ ഈടെഞകഞൻ

കേഴബയുന  പുതബയ  വവെദദ്യുതബ  വെബപണബ  ഏര്വപ്പെടുതനതബനച്ച്  കകേന്ദ്ര

ഇലെകബസബറ്റബ  വറഗുകലെറ്ററബ  കേമ്മേസ്പീഷന  അനുമതബ  നല്കേബവയനഞ്ചാം  മനബ

വെദക്തമഞകബ.  ഇറക്കുമതബ  വചയ്ത  കേൽകരബ  ഉപകയഞഗബകഞന  വവെദദ്യുതബ
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ഉലഞദകേർകച്ച്  കകേന്ദ്രഞനുമതബ  ലെഭബചകതഞവടെ  കകേരള  കസ്റ്റേറ്റച്ച്  ഇലെകബസബറ്റബ

കബഞര്  ഡച്ച് ലെബമബറ്റഡബനച്ച് വവെദദ്യുതബ വെഞങ്ങൽ വചലെവെബൽ പ്രതബമഞസഞ്ചാം ശരഞശരബ

11.07  കകേഞടെബ രൂപയുവടെ അധബകേ ബഞധദതയുണഞയബട്ടുണച്ച്.  വവെദദ്യുതബവെഞങ്ങൽ

വെദവെസ്ഥകേൾ സഞ്ചാംബന്ധബച കകേസുകേള് അടെബയന്തരമഞയബ തസ്പീര്പ്പെഞകണവമന

കകേന്ദ്ര നബര്കദ്ദേശത്തബവന്റെ ഫലെമഞയബ വകേ.എസച്ച്.ഇ.ബബ.എല്.-നച്ച് മഞര്ചച്ച് മഞസഞ്ചാം

241.5 കകേഞടെബ  രൂപയുവടെ  അധബകേ  വചലെവുണഞവയനഞ്ചാം  കകേന്ദ്രസര്കഞരബവന്റെ

കേര്ശന നബര്കദ്ദേശങ്ങള്മൂലെഞ്ചാം  വെബകേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള്കച്ച് വെഞയ്പവയടുകഞന

കേഴബയഞത്ത  സ്ഥബതബയഞണുണഞയബരബക്കുനവതനഞ്ചാം  അറബയബച്ചു.

വകേ.എസച്ച്.ഇ.ബബ.എല്.-നുള  വചലെവെബവന്റെ  80  ശതമഞനഞ്ചാം  വവവെദദ്യുതബ

വെഞങ്ങലെബനുഞ്ചാം  എഞ്ചാംകപ്ലഞയബ  കകേഞസ്റ്റേബനുമഞയബടഞണച്ച്  വചലെവെഴബക്കുനതച്ച്.  480.5

വമഗഞവെഞടച്ച് വവവെദദ്യുതബ അധബകേമഞയബ ഉലഞദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം വെബലെകുറഞ്ഞ വവവെദദ്യുതബ

കേരഞറുകേളബകലെര്വപ്പെടെഞനുഞ്ചാം  സഞധബചബട്ടുവണനഞ്ചാം  ആധുനബകേ

സഞകങ്കേതബകേവെബദദയുവടെ  ഉപകയഞഗഞ്ചാം,  ജസ്പീവെനകഞരുവടെ  പുനര്വെബനദഞസഞ്ചാം,

ആര്.ഡബ.എസച്ച്.എസച്ച്.  (Revamped  Distribution  Sector  Scheme),  ഡഞഞ്ചാം

മഞകനജ ച്ച് വമന്റെച്ച്  എനബവെയബലൂവടെ  വചലെവെച്ച്  ചുരുകഞന  സഞധബക്കുവമനഞ്ചാം

വവവെദദ്യുകതഞലഞദനത്തബനഞവെശദമഞയ  ജലെഞ്ചാം  അണവകട്ടുകേളബല്

കേരുതുനതുള്വപ്പെവടെയുള  ആസൂതണഞ്ചാം  നടെത്തബയബട്ടുവണനഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര
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സര്കഞരബവന്റെ  വവപലെറ്റച്ച്  സസ്പീഞ്ചാം-II  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രതബവെര്ഷഞ്ചാം  6  മഞസകത്തയ്ക്കച്ച്

(ജനുവെരബ  മുതല്  ജൂണ്  വെവര)  270  വമഗഞവെഞടച്ച്  വവവെദദ്യുതബ  വെഞങ്ങുനതബനച്ച്

പബ.ടെബ.സബ.  ഇന്തദഞ  ലെബമബറ്റഡുമഞയബ  2022  മുതല് മൂനവെര്ഷവത്ത മധദകേഞലെ

കേരഞറബകലെര്വപ്പെടബട്ടുവണനഞ്ചാം  ആഭദന്തര  വവവെദദ്യുകതഞലഞദനഞ്ചാം  വെര്ദബപ്പെബച്ചുഞ്ചാം

ഹ്രസസ്വ/ദസ്പീര്ഘകേഞലെ കേരഞര്, പവെര് ബഞങ്കേബഞ്ചാംഗച്ച് സഞ്ചാംവെബധഞനഞ്ചാം എനബവെയബലൂവടെയുഞ്ചാം

വെര്ദബച്ചുവെരുന  ഉഉൗര്ജ്ജ  ആവെശദകേത  നബറകവെറ്റഞന  സഞധബക്കുവമനഞ്ചാം

സഞഞരബകേളവടെ  കേഞരബയബഞ്ചാംഗച്ച്  കേപ്പെഞസബറ്റബ  തബടവപ്പെടുത്തബ  സഞധദതകേളവടെ

അടെബസ്ഥഞനത്തബല്  കേകയഞ്ചാം  വഹഡൽ  ടൂറബസഞ്ചാം  പദതബ

വെബപുലെസ്പീകേരബക്കുനതഞവണനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച്  മറുപടെബയഞയബ  മനബ

അറബയബച്ചു.

(പ്രതബപക്ഷ  ബഹളവത്തതടെര്നച്ച്  രഞവെബവലെ  9.08-നച്ച്

കചഞകദദഞത്തരകവെളയുവടെ ബഞകബ ഭഞഗഞ്ചാം റദ്ദേച്ച് വചയ.)


