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അടടിയന്തരപ്രമമേയയം 
വവവെെദദ്യുതടി നടിരകക്ക് വെെര്ദ്ധനവെെക്ക്

മേടി  .    സസ്പീകര്  : സയംസസ്ഥാനതക്ക്  വവവെെദദ്യുതടി  നടിരകക്ക്  വെെര്ദ്ധടിച്ചതുമൂലയം

ജനജസ്പീവെെടിതയം  ദുസ്സഹമേസ്ഥായതസ്ഥായടി പറയവപ്പെടുന്ന  സസ്ഥാഹചരരയം  സഭസ്ഥാനടപടടികള

നടിര്തടിവെെച്ചക്ക്  ചര്ച്ച  വചയ്യണവമേന്നസ്ഥാവെെശരവപ്പെടക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ  അന്വെെര്  സസ്ഥാദതക്ക്,

പടി.  ഉബബൈദുള, മമേസ്ഥാന്സക്ക് മജസ്ഥാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക് മജകബൈക്ക്,  മേസ്ഥാണടി സടി.  കസ്ഥാപ്പെന്,

ശസ്പീമേതടി  വക.  വക.  രമേ  എന്നസ്പീ  അയംഗങ്ങള  റൂള  50  പ്രകസ്ഥാരയം  മനസ്ഥാടസ്പീസക്ക്

നല്കടിയടിട്ടുണക്ക്. 

വവവെെദദ്യുതടി വെെകുപ്പുമേനടി   (ശസ്പീ  .   വക  .   കൃഷ്ണന്കുടടി): സര്, തസ്ഥാരടിഫക്ക് വെെര്ദ്ധനവെെക്ക്

തസ്പീരുമേസ്ഥാനടിക്കുന്നതക്ക്  സര്കസ്ഥാരല.  വവവെെദദ്യുതടി  മബൈസ്ഥാര്ഡടിവന്റെ  വെെരവുവചലവുകള

പരടിമശസ്ഥാധടിക്കുന്നതുയം  പബടികക്ക്  ഹടിയറടിയംഗക്ക്  നടതടി  വവവെെദദ്യുതടി  കമടി

നടികത്തുന്നതടിനസ്ഥാനുപസ്ഥാതടിമേസ്ഥായ  തസ്ഥാരടിഫക്ക്  പരടിഷ്കരണയം  തസ്പീരുമേസ്ഥാനടിക്കുന്നതുയം

സയംസസ്ഥാന  വറഗുമലറ്ററടി  കമസ്പീഷനസ്ഥാണക്ക്.  പ്രമമേയതടില്  പറഞടിരടിക്കുന്ന

ലസ്ഥാഭതടിവന്റെ  കണക്കുകള  വെെസ്ഥാസ്തവെെ  വെെടിരുദ്ധമേസ്ഥാണക്ക്.  പ്രമമേയതടില്  2018-19-ല്

208 മകസ്ഥാടടി രൂപയുവട ലസ്ഥാഭമേസ്ഥാവണന്നസ്ഥാണക്ക് പറഞടിരടിക്കുന്നതക്ക്. യഥസ്ഥാര്ത്ഥതടില്

2018-19-ല് 290  മകസ്ഥാടടി രൂപയുവട നഷ്ടമേസ്ഥാണുളളതക്ക്. 2019-20-ല് 269  മകസ്ഥാടടി
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രൂപയുവട നഷ്ടവുയം  2020-21-ല്  1822  മകസ്ഥാടടി രൂപയുവട നഷ്ടവുമേസ്ഥാണുണസ്ഥായതക്ക്.

2021-22-ല് മേസ്ഥാതയം 1400 മകസ്ഥാടടി രൂപയുവട പ്രവെെര്തന ലസ്ഥാഭവുമുണക്ക്.  സഞടിത

നഷ്ടയം 16800  മകസ്ഥാടടി രൂപയുയം മലസ്ഥാണ് ബൈസ്ഥാധരത  10600  മകസ്ഥാടടി രൂപയുമേസ്ഥാണക്ക്.

ഇതസ്ഥാണക്ക്  അതടിവന്റെ കണക്കുകള.   സസ്ഥാധസ്ഥാരണകസ്ഥാരനക്ക്  യസ്ഥാവതസ്ഥാരുവെെടിധതടിലയം

വവവെെദദ്യുതടി  ചസ്ഥാര്ജക്ക്  വെെര്ദ്ധടിപ്പെടിച്ചടിടടില.  ജനങ്ങളകക്ക്  വെെലടിയ

ബൈസ്ഥാധരതയുണസ്ഥാകസ്ഥാവതയുയം  വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.എല്.-വന്റെ  നടിലനടില്പ്പുയം

കണകസ്ഥാകടിയസ്ഥാണക്ക്  സയംസസ്ഥാന വവവെെദദ്യുതടി  വറഗുമലറ്ററടി  കമസ്പീഷന് വവവെെദദ്യുതടി

നടിരകക്ക്  പുതുകടിയടിരടിക്കുന്നതക്ക്.  അവെെസസ്ഥാനമേസ്ഥായടി  വവവെെദദ്യുതടി  നടിരകക്ക്

വെെര്ദ്ധടിപ്പെടിച്ചതക്ക് 2019 ജൂവവല 08-ാം തസ്പീയതടിയസ്ഥാണക്ക്.  അതടിനുമശഷയം, കഴടിഞ

മൂന്നുവെെര്ഷതടിനടിടയടില്  വമേസ്ഥാത  വെെടില  സൂചടികയടില്  19  ശതമേസ്ഥാനമതസ്ഥാളയം

വെെര്ദ്ധനവെെക്ക്  മരഖവപ്പെടുതടിവയങടിലയം  വെെര്ദ്ധടിച്ചടിരടിക്കുന്നതക്ക്  6.6%  മേസ്ഥാതമേസ്ഥാണക്ക്.

ദുര്ബൈല  വെെടിഭസ്ഥാഗങ്ങളക്കുയം  കസ്ഥാര്ഷടിക  ഉപമഭസ്ഥാകസ്ഥാകളക്കുയം  വചറുകടിട

വെെരവെെസസ്ഥായങ്ങളക്കുയം  വചറുകടിട  കര്ഷകര്ക്കുയം  തസ്ഥാരടിഫക്ക്  വെെര്ദ്ധനവെെക്ക്  ഇവലന്ന

കസ്ഥാരരയം പ്രമതരകയം ചൂണടികസ്ഥാണടിക്കുന്നു. തസ്ഥാരടിഫക്ക് വെെര്ദ്ധനവെെടിലസ്ഥാത വെെടിഭസ്ഥാഗങ്ങള

1000  വെെസ്ഥാടക്ക്സക്ക് വെെവര  കണക്ടഡക്ക്  മലസ്ഥാഡയം  പ്രതടിമേസ്ഥാസയം  40  യൂണടിറ്റുവെെവര
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ഉപമയസ്ഥാഗമുളള  ദസ്ഥാരടിദ്രമരഖയക്ക്  തസ്ഥാവഴയുളള  ഗസ്ഥാര്ഹടിക  ഉപമഭസ്ഥാകസ്ഥാകളകക്ക്

തസ്ഥാരടിഫക്ക് വെെര്ദ്ധനവെെടില. പ്രതടിമേസ്ഥാസയം 50 യൂണടിറ്റുവെെവര വവവെെദദ്യുതടി ഉപമയസ്ഥാഗടിക്കുന്ന

ഗസ്ഥാര്ഹടിക  ഉപമഭസ്ഥാകസ്ഥാകളക്കുയം  വെെര്ദ്ധനവെെടില.  ഏകമദശയം  25  ലക്ഷമതസ്ഥാളയം

ഉപമഭസ്ഥാകസ്ഥാകളസ്ഥാണക്ക്  ഇഇൗ  വെെടിഭസ്ഥാഗതടിലളളതക്ക്.  അനസ്ഥാഥസ്ഥാലയങ്ങള,

വൃദ്ധസദനങ്ങള,   അങണവെെസ്ഥാടടികള  തുടങ്ങടിയ  വെെടിഭസ്ഥാഗങ്ങളക്കുയം  തസ്ഥാരടിഫക്ക്

വെെര്ദ്ധനവെെടില. ഏകമദശയം 35200 ഉപമഭസ്ഥാകസ്ഥാകളസ്ഥാണക്ക് ഇഇൗ വെെടിഭസ്ഥാഗതടിലളളതക്ക്.

ദസ്ഥാരടിദ്രമരഖയക്ക്  തസ്ഥാവഴയുളള  1000  വെെസ്ഥാടക്ക്സക്ക്  വെെവര  കണക്ടഡക്ക്  മലസ്ഥാഡളള

കുടുയംബൈങ്ങളടില്  കസ്ഥാന്സര്  മരസ്ഥാഗടികമളസ്ഥാ  സടിരമേസ്ഥായടി  അയംഗവവവെെകലരയം

ബൈസ്ഥാധടിച്ചവെെമരസ്ഥാ  ഉവണങടില്  അവെെര്ക്കുയം  തസ്ഥാരടിഫക്ക്  വെെര്ദ്ധനവെെടില.

എന്മഡസ്ഥാസളഫസ്ഥാന്  ദുരടിതബൈസ്ഥാധടിതര്ക്കുളള  സഇൗജനര  നടിരകക്ക്  അമതപടടി

നടിലനടിര്തടിയടിട്ടുണക്ക്. വചറടിയ വപടടികടകള, ബൈസ്ഥാങ്കുകള, തട്ടുകടകള തുടങ്ങടിയ

വെെടിഭസ്ഥാഗതടിലളളവെെര്കക്ക്  കുറഞ  നടിരകടിലളള  തസ്ഥാരടിഫക്ക്  ആനുകൂലരയം  1000

വെെസ്ഥാടക്ക്സടില്നടിന്നുയം 2000 വെെസ്ഥാടക്ക്സസ്ഥായടി വെെര്ദ്ധടിപ്പെടിച്ചടിട്ടുണക്ക്.  ഏകമദശയം  5.5 ലക്ഷയം

ഉപമഭസ്ഥാകസ്ഥാകളകക്ക് ഇഇൗ ആനുകൂലരയം ലഭടിക്കുയം.  കസ്ഥാര്ഷടിക ഉപമഭസ്ഥാകസ്ഥാകളകക്ക്

എനര്ജടി  ചസ്ഥാര്ജക്ക്  വെെര്ദ്ധടിപ്പെടിച്ചടിടടില.  ഏകമദശയം  4.76  ലക്ഷയം
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ഉപമഭസ്ഥാകസ്ഥാകളകക്ക്  ഇഇൗ  ആനുകൂലരയം  ലഭടിക്കുയം.  10  കടിമലസ്ഥാവെെസ്ഥാടക്ക്സക്ക്  വെെവര

കണക്ടക്ക്ഡക്ക് മലസ്ഥാഡളള വചറുകടിട വെെരവെെസസ്ഥായങ്ങളസ്ഥായ അരടിവപസ്ഥാടടിക്കുന്ന മേടില്ലുകള,

തയ്യല്  മജസ്ഥാലടി  വചയ്യുന്നവെെര്,  തുണടിമതച്ചുവകസ്ഥാടുക്കുന്നവെെര്  തുടങ്ങടിയ  വചറുകടിട

സയംരയംഭകര്കക്ക്  വവവെെദദ്യുതടി  നടിരകടിലളള  ആനുകൂലരയം  തുടരുന്നതസ്ഥാണക്ക്.  ഇഇൗ

വെെടിഭസ്ഥാഗങ്ങളകക്ക്  ശരസ്ഥാശരടി  യൂണടിറ്റടിനക്ക്  15  വവപസയുവട  തസ്ഥാരടിഫക്ക്  വെെര്ദ്ധനവെെക്ക്

മേസ്ഥാതമേസ്ഥാണുളളതക്ക്.   പ്രതടിമേസ്ഥാസയം  150  യൂണടിറ്റുവെെവര  ഉപമയസ്ഥാഗടിക്കുന്ന ഗസ്ഥാര്ഹടിക

ഉപമഭസ്ഥാകസ്ഥാകളകക്ക്  പരമേസ്ഥാവെെധടി  വെെര്ദ്ധനവെെക്ക്  യൂണടിറ്റടിനക്ക്  25  വവപസയടില്

തസ്ഥാവഴമേസ്ഥാതമേസ്ഥാണക്ക്.  ഏകമദശയം  28  ലക്ഷയം  ഉപമഭസ്ഥാകസ്ഥാകളകക്ക്  ഇതടിവന്റെ

ആനുകൂലരയം  ലഭടിക്കുയം.  വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.എല്.  അകഇൗണടിയംഗക്ക്  സടിസയം

പടിന്തുടരുന്നതടിനസ്ഥാല്  തസ്ഥാരടിഫക്ക്  നടിര്ണ്ണയതടില്  കുടടിശടിക  ഒരു  ഘടകമേല.

ഡടിമേസ്ഥാന്ഡക്ക്  വചയ്യുമമസ്ഥാളതവന്ന  തുക  വെെരുമേസ്ഥാനതടിമലയക്ക്  വെെകയടിരുത്തുയം.

എങടിലയം നടിലവെെടിലളള കുടടിശടിക തസ്ഥാവഴ പറയുയം പ്രകസ്ഥാരമേസ്ഥാണക്ക്. 

വമേസ്ഥാതയം കുടടിശടിക              -   2789 മകസ്ഥാടടി രൂപ. 

സര്കസ്ഥാര് കുടടിശടിക             -   1300 മകസ്ഥാടടി രൂപ. 

വെെസ്ഥാടര് അമതസ്ഥാറടിറ്റടി               -  1000 മകസ്ഥാടടി രൂപ.
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മകസ്ഥാടടിതടി വെെരവെെഹസ്ഥാരങ്ങള     -  336 മകസ്ഥാടടി രൂപ.

മേറ്റുസസ്വകസ്ഥാരര കുടടിശടിക          -  1151 മകസ്ഥാടടി രൂപ.

കുടടിശടിക  പടിരടിക്കുന്നതടിനുളള  അടടിയന്തര  നടപടടികള  സസ്വസ്പീകരടിച്ചടിട്ടുണക്ക്.

അതടിനസ്ഥാലസ്ഥാണക്ക് വവവെെദദ്യുതടി ചസ്ഥാര്ജക്ക് വെെര്ദ്ധടിപ്പെടിമകണടിവെെന്നതക്ക്.  ലസ്ഥാഭമുളള  1400

മകസ്ഥാടടി  രൂപ  ഇഇൗ  വെെര്ഷയം  കണകസ്ഥാക്കുകയടില,  അടുത  വെെര്ഷമമേ

കണകസ്ഥാക്കുകയുളള.  അതടിനസ്ഥാലസ്ഥാണക്ക്  വറഗുമലറ്ററടി  കമസ്പീഷന്  അങ്ങവന

തസ്പീരുമേസ്ഥാനവമേടുതതക്ക്.  ആയതടിനസ്ഥാല്  ഇഇൗ  വെെടിഷയയം  സഭസ്ഥാ  നടപടടികള

നടിര്തടിവെെച്ചക്ക് ചര്ച്ച വചമയ്യണ ആവെെശരമേടില. 

ശസ്പീ  .    അന്വെെര് സസ്ഥാദതക്ക്:  സര്,  ഒരു ജനകസ്പീയ വെെടിഷയതടിമന്മേലള ചര്ച്ച

ആവെെശരവപ്പെട്ടുവകസ്ഥാണസ്ഥാണക്ക്  അടടിയന്തരപ്രമമേയ മനസ്ഥാടസ്പീസുമേസ്ഥായടി  ഇന്നക്ക്  പ്രതടിപക്ഷയം

വെെന്നടിരടിക്കുന്നതക്ക്.  വറഗുമലറ്ററടി  കമസ്പീഷന്  6.6  ശതമേസ്ഥാനമേസ്ഥാണക്ക്  വെെര്ദ്ധടിപ്പെടിച്ചവതന്നക്ക്

അമദ്ദേഹയം  പറയുകയുണസ്ഥായടി.  പവക്ഷ  18  ശതമേസ്ഥാനയം  വെെര്ദ്ധനവെെസ്ഥാണക്ക്  ഗവെെണ്വമേന്റെക്ക്

വറഗുമലറ്ററടി  കമസ്പീഷമനസ്ഥാടക്ക്  ആവെെശരവപ്പെടടിരുന്നതക്ക്.  ജനങ്ങമളസ്ഥാടക്ക്  ഈ

സര്കസ്ഥാരടിവനകസ്ഥാള  കൂടുതല്  പ്രതടിബൈദ്ധത  വറഗുമലറ്ററടി

കമസ്പീഷനുളതുവകസ്ഥാണസ്ഥാവണന്നക്ക്  മതസ്ഥാന്നുന്നു  അതക്ക്  6.6  ശതമേസ്ഥാനമേസ്ഥാകടിയതക്ക്.
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സര്കസ്ഥാര് എന്തടിനസ്ഥാണക്ക്  ഭരടിക്കുന്നതക്ക്;  സര്കസ്ഥാരമല ഭരടിമകണതക്ക്;  സര്കസ്ഥാരമല

തസ്പീരുമേസ്ഥാനവമേടുമകണതക്ക്;   അതടിനമല  ജനങ്ങള  രണസ്ഥായം  തവെെണയുയം   ഈ

സര്കസ്ഥാരടിവന  വതരവഞടുതക്ക്  അധടികസ്ഥാരതടിവലതടിച്ചടിരടിക്കുന്നതക്ക്.

ഇകസ്ഥാരരതടില്  തടികഞ പരസ്ഥാജയമേസ്ഥാണക്ക് ഉണസ്ഥായടിരടിക്കുന്നതക്ക്.  അതുവകസ്ഥാണസ്ഥാണക്ക്

ഞങ്ങള പ്രധസ്ഥാനവപ്പെട ഈ വെെടിഷയയം അടടിയന്തരപ്രമമേയമേസ്ഥായടി ഉന്നയടിച്ചതക്ക്.  ഇന്നക്ക്

സര്കസ്ഥാര്  ഏല്പ്പെടിക്കുന്ന  ബവെെദദ്യുത  പ്രഹരമമേറ്റക്ക്  ജനങ്ങള  തളരുകയസ്ഥാണക്ക്.

മേസ്ഥാസസ്ഥാവെെസസ്ഥാനയം  ബവെെദദ്യുതടി  ബൈടില്  കയ്യടില്  കടിട്ടുമമസ്ഥാള  11 വക.വെെടി.-ല്നടിന്നുയം

മഷസ്ഥാകടടിക്കുന്നമപസ്ഥാവലയസ്ഥാണക്ക്  അവെെരുവട  അവെെസ.  ഈ  സര്കസ്ഥാര്

സസ്ഥാധസ്ഥാരണകസ്ഥാരസ്ഥായ  ജനതവയ  കണടിവലന്നക്ക്  നടടിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്  വചയ്യുന്നതക്ക്.

മകസ്ഥാവെെടി ഡക്ക്  വെെന്നമപ്പെസ്ഥാള  വെെലടിയ  സസ്ഥാമതടിക  പ്രതടിസനടിയസ്ഥാവണന്നസ്ഥാണക്ക്  ഈ

സര്കസ്ഥാര്  അവെെകസ്ഥാശവപ്പെടുന്നതക്ക്.  ഇവെെടിടുവത  ജനങ്ങള  വെെലടിയ  സസ്ഥാമതടിക

പ്രതടിസനടിയടിലസ്ഥാണക്ക് മുമന്നസ്ഥാട്ടുമപസ്ഥാകുന്നതക്ക്. ജനങ്ങളുവട സസ്ഥാമതടിക പ്രതടിസനടി

ആരക്ക്  പരടിഹരടിക്കുയം;  മകസ്ഥാവെെടിഡക്ക്  വെെന്നതടിനുമശഷയം  അതടിനക്ക്  വെെരകമേസ്ഥായ,

ജനങ്ങളകക്ക് ആശസ്വസ്ഥാസകരമേസ്ഥായ ഒരു തസ്പീരുമേസ്ഥാനയംമപസ്ഥാലവമേടുകസ്ഥാവത ഈ സര്കസ്ഥാര്

മുമന്നസ്ഥാട്ടുവപസ്ഥായ്വകസ്ഥാണടിരടിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.  ആ സമേതസ്ഥാണക്ക് ഇലകടിസടിറ്റടി ചസ്ഥാര്ജക്ക്
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വെെര്ദ്ധനവെെടിലൂവട  സര്കസ്ഥാര്  ജനങ്ങളുവടമമേല്  വെെലടിവയസ്ഥാരു  പ്രഹരയം

ഏല്പ്പെടിച്ചടിരടിക്കുന്നതക്ക്.  അതടിനക്ക്  ഒരു  പരടിഹസ്ഥാരമുണസ്ഥാക്കുന്നതടിനുപകരയം

ജനങ്ങളുവടമമേല്  ഓമരസ്ഥാ  രസ്പീതടിയടിലയം  അമേടിതഭസ്ഥാരയം  ഏല്പ്പെടിക്കുന്നതടിവന്റെ  ഏറ്റവുയം

ഒടുവെെടിലവത ഉദസ്ഥാഹരണമേസ്ഥാണക്ക് ഈ ചസ്ഥാര്ജക്ക്  വെെര്ദ്ധനവെെടിലൂവട ഉണസ്ഥായടിരടിക്കുന്നതക്ക്.

നടിരകക്ക്  വെെര്ദ്ധനവവെെന്ന  ഒറ്റമൂലടിക്കുപകരയം  വെെരവുയം  വചലവുയം  തമടിലള  അന്തരയം

പരടിഹരടികസ്ഥാന്  മേറ്റുമേസ്ഥാര്ഗ്ഗങ്ങള  മതടുന്നതടിനക്ക്  ബവെെദദ്യുതടി  മബൈസ്ഥാര്ഡക്ക്  ഇന്നക്ക്

പരസ്ഥാജയവപ്പെടടിരടിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.   മേറ്റുമേസ്ഥാര്ഗ്ഗങ്ങള മതടസ്ഥാവത നടിരകക്ക്  വെെര്ദ്ധനവെെടിലൂവട

ഒറ്റയടടികക്ക്  ജനങ്ങളുവടമമേല് പ്രഹരമമേല്പ്പെടിക്കുന്ന ഒരു സമേസ്പീപനമേസ്ഥാണക്ക് ബവെെദദ്യുതടി

വെെകുപ്പുയം  സര്കസ്ഥാരുയം  സസ്വസ്പീകരടിച്ചടിരടിക്കുന്നതക്ക്.  ബൈഹുമേസ്ഥാനവപ്പെട  വക.  ബൈസ്ഥാബ

(തൃപ്പൂണടിത്തുറ)-വന്റെ  മചസ്ഥാദരതടിനുതരമേസ്ഥായടി  ഭരണതടിവന്റെ സഇൗകരരസ്ഥാര്ത്ഥമേസ്ഥാണക്ക്

മഡസ്ഥാ.  ബൈടി.  അമശസ്ഥാകടിവന  മേസ്ഥാറ്റടിയവതന്നക്ക്  ബൈഹുമേസ്ഥാനവപ്പെട  മേനടി  മേറുപടടി

പറയുകയുണസ്ഥായടി.  ഇതക്ക്  ആരക്ക്  വെെടിശസ്വസടികണയം?  ബൈഹുമേസ്ഥാനവപ്പെട  മേനടി

എവന്തസ്ഥാവക നരസ്ഥായസ്പീകരടിച്ചസ്ഥാലയം  മകരളതടില് അരടി ആഹസ്ഥാരയം  കഴടിക്കുന്നവെെര്കക്ക്

എന്തടിനസ്ഥാണക്ക്  മഡസ്ഥാ. ബൈടി.  അമശസ്ഥാകടിവന  മേസ്ഥാറ്റടിയവതന്നക്ക്  അറടിയസ്ഥായം.  അവെെടിടവത

ഭരണ  മനതൃതസ്വതടിലള  യൂണടിയനുകളുവടയുയം  അമസസ്ഥാസടിമയഷവന്റെയുയം
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ഇയംഗടിതതടിനക്ക്  വെെഴങ്ങസ്ഥാവതയുയം  അവെെര്  പറയുന്ന  രസ്പീതടിയടില്

വകസ്ഥാളനടതസ്ഥാതടിരടികസ്ഥാന്  പ്രവെെര്തടിച്ചതുവകസ്ഥാണയം  അവെെര്  പറയുന്നവെെവര

ടസ്ഥാന്സ്ഫര്  വചയ്യസ്ഥാതടിരുന്നതുവകസ്ഥാണയം  മേറ്റുകസ്ഥാരരങ്ങളുവമേലസ്ഥായം

മേനസ്സടിലസ്ഥാകടിവകസ്ഥാണമല ഗവെെണ്വമേന്റെക്ക് അവെെര്കക്ക് കസ്പീഴടങ്ങുന്ന രസ്പീതടിയടിലള ഒരു

സമേസ്പീപനതടിമലയക്ക്  മപസ്ഥായതക്ക്,  ബൈഹുമേസ്ഥാനവപ്പെട മേനടി മഡസ്ഥാ.  ബൈടി.  അമശസ്ഥാകടിവന

മേസ്ഥാറ്റടിയതക്ക്?  സടി.ഐ.ടടി.യു.-വെെടിവന്റെയുയം  ഇടതുപക്ഷസയംഘടനയുവടയുയം

മുന്മേനടി     ശസ്പീ. എയം. എയം. മേണടിയടകമുള സസ്ഥാഫടില്വപ്പെടയസ്ഥാളുകളുവടവയസ്ഥാവക

നടിര്ബൈനതടിനുവെെഴങ്ങടി,  ബൈഹുമേസ്ഥാനവപ്പെട  മേനടി  നടിസ്സഹസ്ഥായനസ്ഥായടി  മനസ്ഥാകടി

നടില്ക്കുന്ന  ഒരു  രസ്ഥാഷസ്പീയ  സസ്ഥാഹചരരമേസ്ഥാണക്ക്  ഇവതന്നസ്ഥാണക്ക്  ഞങ്ങളകക്ക്

ഇതടില്നടിന്നുയം  മേനസ്സടിലസ്ഥാകസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടിച്ചതക്ക്.   ബൈഹുമേസ്ഥാനവപ്പെട  മേനടിവയ

മനസ്ഥാക്കുകുതടിയസ്ഥാകടി  നടിര്ത്തുന്നു.  അവതസ്ഥാന്നുയം  ജനങ്ങള  വെെടിശസ്വസടിക്കുകയടില.

ഇവെെടിവട മനരവത ബൈഹുമേസ്ഥാനവപ്പെട മേനടി ചടില കണക്കുകള സൂചടിപ്പെടിച്ചു.  പവക്ഷ

എവന്റെ കയ്യടിലള കണകക്ക് അതല. വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി. ഇന്നക്ക് ലസ്ഥാഭതടിലസ്ഥാവണങടില്

പടിവന്ന  എന്തടിനസ്ഥാണക്ക്  ജനങ്ങവള  വകസ്ഥാളയടടിക്കുന്നവതന്നസ്ഥാണക്ക്  എവന്റെ  മചസ്ഥാദരയം;

വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.  നഷ്ടതടിലസ്ഥാവണന്നക്ക് ബൈഹുമേസ്ഥാനവപ്പെട മേനടി ഇവെെടിവട സൂചടിപ്പെടിച്ചു.
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ഞസ്ഥാന് പറയുന്നതല,  ഇവെെടിവട മദശസ്ഥാഭടിമേസ്ഥാനടി പതയം തവന്ന റടിമപ്പെസ്ഥാര്ടക്ക് വചയടിട്ടുണക്ക്.

ആ  റടിമപ്പെസ്ഥാര്ടക്ക്  ഞസ്ഥാന്  വെെസ്ഥായടികസ്ഥായം.  ഞങ്ങള  പറയുന്നതമല  നടിങ്ങളകക്ക്

അവെെടിശസ്വസ്ഥാസമുളളതക്ക്.  ഭരണപക്ഷതടിരടിക്കുന്നവെെര്കക്ക്  ഏറ്റവുയം  പ്രധസ്ഥാനവപ്പെട  ഒരു

പതമേസ്ഥാണക്ക് മദശസ്ഥാഭടിമേസ്ഥാനടി.  ആ പതതടില്  2022  ജൂവവല  13-ാം തസ്പീയതടി വെെന്ന

വെെസ്ഥാര്ത  വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.എല്.-നക്ക്  2018-19-ല്  208  മകസ്ഥാടടി  രൂപയുവട

ലസ്ഥാഭമുണസ്ഥാവയന്നസ്ഥാണക്ക്  റടിമപ്പെസ്ഥാര്ടക്ക്  വചയടിരടിക്കുന്നതക്ക്.  2019-20-ല്  165  മകസ്ഥാടടി

രൂപയുയം  2020-21-ല്  150  മകസ്ഥാടടി  രൂപയുമേസ്ഥാണക്ക്  ലസ്ഥാഭമുണസ്ഥായവതന്നക്ക്

അവെെകസ്ഥാശവപ്പെടുന്നു.  ഇവെെടിവട അവെെകസ്ഥാശവപ്പെടുന്നതുമപസ്ഥാവല  2021-22  സസ്ഥാമതടിക

വെെര്ഷതടില്  1400  മകസ്ഥാടടി  രൂപ പ്രവെെര്തന ലസ്ഥാഭമുളള  വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.എല്.

ആണക്ക്  സയംസസ്ഥാനതക്ക്  വവവെെദദ്യുതടി  നടിരകടില്  6.6%  വെെര്ദ്ധനവെെക്ക്

വെെരുതടിയടിരടിക്കുന്നതക്ക്.  ഇതയുയം  ലസ്ഥാഭമുവണങടില്  എന്തടിനസ്ഥാണക്ക്

വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.എല്.  വവവെെദദ്യുതടി  ചസ്ഥാര്ജക്ക്  വെെര്ദ്ധടിപ്പെടിച്ചക്ക്  ജനങ്ങവള

വകസ്ഥാളളയടടിക്കുന്നവതന്നസ്ഥാണക്ക്  എവന്റെ  മചസ്ഥാദരയം;   പടിരടിഞ്ഞുകടിടസ്ഥാനുളള  2771.4

മകസ്ഥാടടി  രൂപ  ജനങ്ങളുവട  ചുമേലടില്  വകടടിവെെയ്ക്കുന്നതക്ക്  എന്തടിനസ്ഥാണക്ക്;  കുടടിശടിക

ലഭടികസ്ഥാനുവണങടില്  അവതലസ്ഥായം  ഗവെെണ്വമേന്റെക്ക്  പടിരടിവച്ചടുകണയം.  കുടടിശടിക
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പടിരടിവച്ചടുകസ്ഥാനുളള  ഉതരവെെസ്ഥാദടിതസ്വയം  ജനങ്ങളകല,  ഗവെെണ്വമേന്റെടിനസ്ഥാണക്ക്.  2021

ഡടിസയംബൈര്  31  വെെവരയുള  കണകനുസരടിച്ചക്ക്  വവവെെദദ്യുതടിചസ്ഥാര്ജക്ക്

കുടടിശടികയടിനതടില്  2771 മകസ്ഥാടടി  രൂപയസ്ഥാണക്ക്  വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.എല്.-നക്ക്

പടിരടിഞക്ക് കടിടസ്ഥാനുളതക്ക്.  ഇതടില് സയംസസ്ഥാന വപസ്ഥാതുമമേഖലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങളുവട

കുടടിശടിക 1020.74 മകസ്ഥാടടി രൂപയസ്ഥാണക്ക്. 113 സസ്വകസ്ഥാരര സസ്ഥാപനങ്ങളുവട കുടടിശടിക

1023.76 മകസ്ഥാടടി  രൂപയസ്ഥാണക്ക്.  വെെന്കടിട  ഉപമഭസ്ഥാകസ്ഥാകളുവട  കുടടിശടിക

പടിരടിവച്ചടുകസ്ഥാനുള  നടപടടി  സസ്വസ്പീകരടികസ്ഥാവത  വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.എല്.-ല്

നടക്കുന്ന വകടുകസ്ഥാരരസതയുയം അഴടിമേതടിയുയം  പസ്ഥാവെെവപ്പെട  ജനങ്ങളുവട  തലയടില്

വകടടിവെെയസ്ഥാനസ്ഥാണക്ക്  സര്കസ്ഥാര്  ശമേടിക്കുന്നതക്ക്.  ഇതടില്  നടിയമേ  നടപടടിയടില്

കുടുങ്ങടികടിടക്കുന്നതക്ക്  286 മകസ്ഥാടടി  രൂപ  മേസ്ഥാതമേസ്ഥാണക്ക്.  ഇതക്ക്  ഒഴടിച്ചുനടിര്തടിയസ്ഥാല്

2485 മകസ്ഥാടടി രൂപ സര്കസ്ഥാരടിനക്ക് പടിരടിവച്ചടുകസ്ഥാന് സസ്ഥാധടിക്കുയം.  ഇതടിവന്റെ പകുതടി

പടിരടിവച്ചടുതസ്ഥാല്തവന്ന നടിരകക്ക്  വെെര്ദ്ധനയടില്നടിന്നക്ക്  സയംസസ്ഥാന സര്കസ്ഥാരടിനക്ക്

പടിമന്നസ്ഥാട്ടുമപസ്ഥാകസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടിക്കുയം.  ഇഇൗ  കുടടിശടികവയലസ്ഥായം  പടിരടിവച്ചടുകസ്ഥാനുള

ഉതരവെെസ്ഥാദടിതസ്വയം  ആര്കസ്ഥാണക്ക്?  സര്കസ്ഥാരടിനസ്ഥാണക്ക്.  ആ  സര്കസ്ഥാര്  അതക്ക്

പടിരടിവച്ചടുകസ്ഥാവത  വെെസ്പീണയം ജനങ്ങളുവട,  ഞസ്ഥാന് മനരവത സൂചടിപ്പെടിച്ച,  ഒറ്റമൂലടി
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എവന്നസ്ഥാരു  സമ്പ്രദസ്ഥായതടിലൂവട  ജനങ്ങളടില്നടിന്നക്ക്  പടിഴടിവഞടുകസ്ഥാനുള  ഒരു

സമേസ്പീപനമേസ്ഥാണക്ക്  സസ്വസ്പീകരടിക്കുന്നതക്ക്.  40 വവപസവയങടിലയം  ചസ്ഥാര്ജക്ക്  കുറച്ചക്ക്

ജനങ്ങളകക്ക് ആശസ്വസ്ഥാസയം നല്കസ്ഥാന്കഴടിയുവമേന്നടിരടിവക എന്തടിനസ്ഥാണക്ക് ജനങ്ങവള

ഇങ്ങവന  പടിഴടിയുന്നതക്ക്?  യഥസ്ഥാര്ത്ഥതടില്  40 വവപസവയങടിലയം  ജനങ്ങളകക്ക്

കുറച്ചക്ക്  വകസ്ഥാടുകസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടിക്കുയം.  വെെരുമേസ്ഥാനമുണസ്ഥാകുമമസ്ഥാള  അതടിവന്റെ  മനടയം

ഉപമഭസ്ഥാകസ്ഥാകളകക്ക് വവകമേസ്ഥാറണവമേന്നസ്ഥാണക്ക് വവവെെദദ്യുതടി നടിയമേതടിവല വെെരവെെസ.

അതനുസരടിച്ചക്ക് ഇമപ്പെസ്ഥാഴവത കണക്കുപ്രകസ്ഥാരയം യൂണടിറ്റടിനക്ക്  40 വവപസവയങടിലയം

കുറയസ്ഥാനസ്ഥാകുയം. ഇനടി ഇതുവെെവരയുള സഞടിതനഷ്ടയം കുറയസ്ഥാന് അതടില്നടിന്നക്ക് ഒരു

വെെടിഹടിതയം  എടുതസ്ഥാല്മപ്പെസ്ഥാലയം  20 വവപസവയങടിലയം  കുറയസ്ഥാമേസ്ഥായടിരുന്നു.  അതക്ക്

വചയ്യുന്നതടിനുപകരയം  നടിരകക്ക്  ഉയര്തടിയതക്ക്  വെെരവെെസസ്ഥായങ്ങളക്കുമേസ്ഥാതമേല

സസ്ഥാധസ്ഥാരണകസ്ഥാരനുയം  അധടിക  ബൈസ്ഥാദ്ധരതയസ്ഥാണക്ക്.  ഒരു  സസ്ഥാധസ്ഥാരണകസ്ഥാരവന്റെ

വെെസ്പീടടിവല വവവെെദദ്യുതടി  ബൈടില് അടയസ്ഥാന് ഒരു ദടിവെെസയം തസ്ഥാമേസടിച്ചസ്ഥാല് എവന്തലസ്ഥായം

പുകടിലസ്ഥാണക്ക്.  അവെെവന്റെ  വെെസ്പീടടിവല  വവവെെദദ്യുതടി  മേണടിക്കൂറുകമളസ്ഥാളയം  മുടകടിമല;

അതുമപസ്ഥാവല  നമുകറടിയസ്ഥായം  ഒരു  സസ്ഥാധസ്ഥാരണകസ്ഥാരന്  ബൈടില്

അടയസ്ഥാതടിരടിക്കുമമസ്ഥാള ആ വവവെെദദ്യുതടി കണക്ഷന് ഡടിസ്കണക്ടക്ക് വചയ്യുയം. കഴടിഞ
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ദടിവെെസയം  അടപ്പെസ്ഥാടടി  ആദടിവെെസ്ഥാസടി മമേഖലയടിലളള  ആശുപതടിയടിവല വവവെെദദ്യുതടി

കണക്ഷന്  കടക്ക്  വചയ  കസ്ഥാരരയം  സഭയടില്  സൂചടിപ്പെടിച്ചടിരുന്നു.  2405 മകസ്ഥാടടി

രൂപയുവട  വവവെെദദ്യുതടി  ബൈടില്  അടയസ്ഥാത  വെെന്കടിട  ഉപമഭസ്ഥാകസ്ഥാകളകക്ക്  ഒരു

കുഴപ്പെവുമേടില.  അവെെര്  ഇന്നുയം  വവവെെദദ്യുതടി  ഉപമയസ്ഥാഗടിക്കുന്നുണക്ക്.

വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.എല്.  അവെെരുവട വവവെെദദ്യുതടി മുടകടിയടിടടില.  അവെെര് അടയസ്ഥാത

വവവെെദദ്യുതടി ചസ്ഥാര്ജക്ക്കൂടടി നസ്ഥാടടിവല സസ്ഥാധസ്ഥാരണകസ്ഥാര്ക്കുയം പസ്ഥാവെെവപ്പെട ജനങ്ങളക്കുയം

വവവെെദദ്യുതടി ചസ്ഥാര്ജക്ക് വെെര്ദ്ധനവെെടിലൂവട അടയണവമേന്നക്ക് പറഞസ്ഥാല്പ്പെടിവന്ന ഇവെെടിവട

എന്തടിനക്ക്  ഇങ്ങവനവയസ്ഥാരു  സര്കസ്ഥാര്  എന്നസ്ഥാണക്ക്  പ്രതടിപക്ഷതടിവന്റെ  മചസ്ഥാദരയം?

ഇന്നക്ക്  മേലയസ്ഥാള  മേമനസ്ഥാരമേ  പതതടില്  ഒരു  പ്രധസ്ഥാനവപ്പെട  ഒരു  വെെസ്ഥാര്തയുണക്ക്.

ഉതരവെെക്ക്  ലയംഘടിച്ചക്ക്  വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.എല്.  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാര്കക്ക്  നല്കടിയതക്ക്

270 മകസ്ഥാടടി  രൂപയുവട  അധടിക  തുകയസ്ഥാണക്ക്.  അതടിനകതക്ക്  വെെരകമേസ്ഥായടി

പറയുന്നതക്ക്:  വവവെെദദ്യുതടി  റഗുമലറ്ററടി  കമസ്പീഷവന്റെ  കവണതല്,  ഉന്നത

ഉമദരസ്ഥാഗസര്  വെെന്തുക  കമസ്പീഷന്  പറ്റടിവയന്ന  വെെലടിയ  ഗുരുതരമേസ്ഥായ

ആമരസ്ഥാപണമേസ്ഥാണക്ക്.  കുറഞ നടിരകക്ക് കസ്വസ്ഥാടക്ക്  വചയ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരടില്നടിന്നക്ക് മേസ്ഥാതമമേ

വവവെെദദ്യുതടി  വെെസ്ഥാങ്ങസ്ഥാന്  പസ്ഥാടുള്ളൂവവെെന്ന  ഉതരവെെക്ക്  ലയംഘടിച്ചസ്ഥാണക്ക്  കൂടുതല്  നടിരകക്ക്
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വെെച്ചവെെര്കക്ക്  കരസ്ഥാര്  അനുവെെദടിച്ചതക്ക്.  ഇതുസയംബൈനടിച്ചക്ക്  വെെരകമേസ്ഥായടി

അമനസ്വഷടികണയം.  അധടികതുക  അനുവെെദടിച്ചതടിലൂവട  വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.എല്.

ഉമദരസ്ഥാഗസര്  കമസ്പീഷന്  ഇനതടില്  വെെന്തുക  വവകപ്പെറ്റടിവയന്ന

ആമരസ്ഥാപണവുമുണക്ക്.  2018  ഏപ്രടില്  മുതല്  2020 ഓഗസക്ക്  വെെവരയുള

കസ്ഥാലയളവെെടിലസ്ഥാണക്ക്  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാര്  ഇഇൗ  തുക,  അമപ്പെസ്ഥാള  2018-ല്  ആരസ്ഥാവണന്നക്ക്

അറടിയസ്ഥാമേമലസ്ഥാ;  ഇഇൗ  തുക  അനുവെെദടിച്ചതക്ക്.  അങ്ങവയ  മേനടിയസ്ഥാക്കുന്നതടിനുമുമക്ക്

ഇവതസ്ഥാവക  അടടിച്ചുവകസ്ഥാണമപസ്ഥായടി.  അതസ്ഥാണക്ക്  ഇഇൗ  പ്രതടിസനടി.  ഒരു

അമനസ്വഷണവുമേടില.  ഇതരയം  ധൂര്തടിവന്റെയുയം  വകടുകസ്ഥാരരസതയുവടയുയം

അധടികഭസ്ഥാരതടില്നടിന്നക്ക് പസ്ഥാവെെവപ്പെട ജനങ്ങവള സഹസ്ഥായടികണവമേന്നസ്ഥാണക്ക് ഞസ്ഥാന്

ഇഇൗ അവെെസരതടില് ചൂണടികസ്ഥാണടിച്ചതക്ക്. 

മേടി  .   വഡപപ്യൂടടി സസ്പീകര്: കണ്ക്ലൂഡക്ക് വചയ.

ശസ്പീ  .    അന്വെെര്  സസ്ഥാദതക്ക്:  സര്,  അസയംസ്കൃത  വെെസ്തുകളുവട  വെെടിലകയറ്റയം,

ഉയര്ന്നകൂലടി എന്നടിവെെവകസ്ഥാപ്പെയം വവവെെദദ്യുതടി ചസ്ഥാര്ജ്ജുകൂടടി വെെര്ദ്ധടിച്ചമപ്പെസ്ഥാള കഴടിഞ

ഏതസ്ഥാനുയം  വെെര്ഷങ്ങളവകസ്ഥാണക്ക്  മകരളതടില്  പ്രതടിസനടിയടിലസ്ഥായ  നടിരവെെധടി

വെെന്കടിട വെെരവെെസസ്ഥായ സസ്ഥാപനങ്ങളുയം വചറുകടിട വെെരവെെസസ്ഥായ സസ്ഥാപനങ്ങളുയം ഇന്നക്ക്
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വെെലടിയ പ്രതടിസനടിയടിലസ്ഥായടി. 

മേടി  .   വഡപപ്യൂടടി സസ്പീകര്: പസ്പീസക്ക്....പസ്പീസക്ക്...

ശസ്പീ  .    അന്വെെര്  സസ്ഥാദതക്ക്:  സര്,  ഞസ്ഥാന്  കണ്ക്ലൂഡക്ക്  വചയ്യസ്ഥായം.

വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.എല്.  കഴടിഞ വെെര്ഷയം  1400 മകസ്ഥാടടി  രൂപയുവട  പ്രവെെര്തന

ലസ്ഥാഭയം  വവകവെെരടിവച്ചന്നക്ക്  അവെെകസ്ഥാശവപ്പെടുമമസ്ഥാഴയം  സര്കസ്ഥാര്  വവവെെദദ്യുതടി  നടിരകക്ക്

വെെര്ദ്ധടിപ്പെടിച്ചുവകസ്ഥാണക്ക് ജനജസ്പീവെെടിതയം ദുസ്സഹമേസ്ഥാക്കുന്ന സസ്ഥാഹചരരയം സഭ നടിര്തടിവെെച്ചക്ക്

ചര്ച്ചവചയ്യണവമേന്നക്ക് ആവെെശരവപ്പെടുകയസ്ഥാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    വക  .    കൃഷ്ണന്കുടടി:  സര്,  ഞസ്ഥാന് മനരവത ഇമദ്ദേഹയം പറഞതടിനുള

മേറുപടടിവയലസ്ഥായം സൂചടിപ്പെടിച്ചു. കുടടിശടിക ചസ്ഥാര്ജക്ക് വെെര്ദ്ധനയുമേസ്ഥായടി ബൈനവപ്പെടതല.

കുടടിശടിക വെെരവെെടിവന്റെ കണകടിമല വെെയ്ക്കുന്നുള്ളൂ.  അതുവകസ്ഥാണക്ക് ആ തരതടിവലസ്ഥാരു

നടിര്മദ്ദേശയം  വെെച്ചതക്ക്  ശരടിയവലന്നസ്ഥാണക്ക്  എവന്റെ   അഭടിപ്രസ്ഥായയം.  വമേസ്ഥാതയം

കുടടിശടികവയക്കുറടിച്ചക്ക്  ഇവെെടിവട  പറഞ്ഞു.  അതക്ക്  പടിരടിവച്ചടുകസ്ഥാനുളള  ശകമേസ്ഥായ

നടപടടികവളടുക്കുന്നുണക്ക്.  2011  മുതല്  2016  വെെവര  മൂ ന്നക്ക്  തവെെണ  ബവെെദദ്യുതടി

ചസ്ഥാര്ജക്ക് വെെര്ദ്ധടിപ്പെടിച്ചടിട്ടുണക്ക്.   2012-ല് 24 ശതമേസ്ഥാനയം,  2013-ല് 9.1 ശതമേസ്ഥാനയം,

2014-ല്  6.7  ശതമേസ്ഥാനവുമേസ്ഥാണക്ക് വെെര്ദ്ധടിപ്പെടിച്ചതക്ക്.  ആവക ആ കസ്ഥാലതക്ക്  44.44
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ശതമേസ്ഥാനമേസ്ഥാണക്ക്  ബവെെദദ്യുതടി  ചസ്ഥാര്ജക്ക്  വെെര്ദ്ധടിപ്പെടിച്ചതക്ക്.  ആരുവട  കസ്ഥാലമേസ്ഥാവണന്നക്ക്

ഞസ്ഥാന് പറമയണതടിലമലസ്ഥാ? 2016 മുതല് 2021 വെെവര ബവെെദദ്യുതടി ചസ്ഥാര്ജക്ക് രണക്ക്

തവെെണ വെെര്ദ്ധടിപ്പെടിച്ചു.  2017-ല്  4.77  ശതമേസ്ഥാനവുയം  2019-ല്  7.32  ശതമേസ്ഥാനവുയം

ആവക   12.44  ശതമേസ്ഥാനയം.  2022-ല്  നടതടിയ  ചസ്ഥാര്ജക്ക്  വെെര്ദ്ധനവെെക്ക്  6.6

ശതമേസ്ഥാനവുമേസ്ഥാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    തടിരുവെെഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്:  സര്,  അങ്ങക്ക് ചസ്ഥാര്ജക്ക് വെെര്ദ്ധടിപ്പെടിച്ചതടിവന്റെ

ശതമേസ്ഥാനമേസ്ഥാണക്ക് പറഞതക്ക്. ( .… ബമേകക്ക് ഓഫക്ക്…..) 

ശസ്പീ  .    വക  .    കൃഷ്ണന്കുടടി:   സര്,  അതക്ക്  എമപ്പെസ്ഥാഴയം  അങ്ങവനതവന്നയമല?

ഇമപ്പെസ്ഥാള  വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.എല്.  വപ്രസ്ഥാമപ്പെസ്ഥാസല്  വകസ്ഥാടുത്തു.  അതടില്

സര്കസ്ഥാരടിവന്റെ  കൂടടി  അഭടിപ്രസ്ഥായയം  മചസ്ഥാദടിച്ചതടിനുമശഷമേസ്ഥാണക്ക്  ഇതയുയം

തസ്ഥാഴടിവയടുതതക്ക്.  അതുകൂടടി ആമലസ്ഥാചടികണയം.  ശസ്പീ.  തടിരുവെെഞ്ചൂര് രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണവന്റെ

സമേയതസ്ഥാണക്ക് ഏറ്റവുയം കൂടുതല് കൂടടിയതക്ക്.  മകസ്ഥാവെെടിഡക്ക്  കസ്ഥാലതക്ക്  2020  മേസ്ഥാര്ച്ചക്ക്,

ഏപ്രടില്,  മമേയക്ക്   മേസ്ഥാസതടിവല ഫടിക്സഡക്ക്  ചസ്ഥാര്ജക്ക്  ഡടിമേസ്ഥാന്റെക്ക്  ചസ്ഥാര്ജടിവന്റെ  25

ശതമേസ്ഥാനയം  ഇളവെെക്ക്  വെെരസ്ഥാവെെസസ്ഥായടിക  വെെസ്ഥാണടിജര  ഉപമഭസ്ഥാകസ്ഥാകളക്കുയം  സസ്വകസ്ഥാരര

ആശുപതടികളക്കുയം  അനുവെെദടിച്ചു.  ബൈസ്ഥാകടിയുള  തുക  75  ശതമേസ്ഥാനയം
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പലടിശരഹടിതമേസ്ഥായടി  അടയ്ക്കുന്നതടിനക്ക്   15-12-2020  വെെവര  സസ്ഥാവെെകസ്ഥാശയം  നല്കടി.

76.62 മകസ്ഥാടടി രൂപയുവട ഇളവുകളസ്ഥാണക്ക് നല്കടിയതക്ക്. സടിനടിമേസ്ഥാ തസ്പീമയറ്ററുകളകക്ക്

2020  മേസ്ഥാര്ച്ചക്ക്,  ഏപ്രടില്,  മമേയക്ക്  മേസ്ഥാസങ്ങളടിവല  ഫടിക്സഡക്ക്  ചസ്ഥാര്ജക്ക്  ഡടിമേസ്ഥാന്റെക്ക്

ചസ്ഥാര്ജടില്  50  ശതമേസ്ഥാനയം  ഇളവെെക്ക്  നല്കടി.  കൂടസ്ഥാവത  2021  മമേയക്ക്  മേസ്ഥാസതടില്

ഫടിക്സഡക്ക്  ചസ്ഥാര്ജക്ക്  ഡടിമേസ്ഥാന്റെക്ക്  ചസ്ഥാര്ജടിവന്റെ  വെെരസ്ഥാവെെസസ്ഥായടിക-വെെസ്ഥാണടിജര

ഉപമഭസ്ഥാകസ്ഥാകളകക്ക്  25  ശതമേസ്ഥാനയം  ഇളവുയം  സടിനടിമേസ്ഥാ  തസ്പീമയറ്ററുകളകക്ക്  50

ശതമേസ്ഥാനയം  ഇളവുയം  ബൈസ്ഥാകടിയുള  തുക  പലടിശരഹടിതമേസ്ഥായടി  3 തവെെണയസ്ഥായടി

അടയ്ക്കുന്നതടിനക്ക്  30-09-2021  വെെവര  സസ്ഥാവെെകസ്ഥാശവുയം  നല്കടി.  ഇതടിലൂവട  24.75

മകസ്ഥാടടി  രൂപയുവട  ഇളവെെസ്ഥാണക്ക്  നല്കടിയതക്ക്.  ഗസ്ഥാര്ഹടിക  ഉപമഭസ്ഥാകസ്ഥാകളകക്ക്

20-04-2020  മുതല്  19-06-2020  വെെവര  ലഭടിച്ച  ബൈടില്ലുകളടില്  ശരസ്ഥാശരടി

ബൈടില്ത്തുകമയകസ്ഥാള കൂടുതലസ്ഥായടി  വെെന്ന ബൈടില്ത്തുകയുവട  നടിശടിത ശതമേസ്ഥാനയം

സബ്സടിഡടിയസ്ഥായടി  നല്കടി.  സയംസസ്ഥാനതക്ക്  നസ്ഥാളടിതുവെെവരയസ്ഥായടി  മകസ്ഥാവെെടിഡക്ക്

മേഹസ്ഥാമേസ്ഥാരടിയുമേസ്ഥായടി   ബൈനവപ്പെടക്ക്  279.82  മകസ്ഥാടടി  രൂപയുവട  സബ്സടിഡടി

വെെടിവെെടിധയടിനയം ഉപമഭസ്ഥാകസ്ഥാകളകക്ക് നല്കടിയടിട്ടുണക്ക്.  മകസ്ഥാവെെടിഡക്ക് കസ്ഥാലതക്ക് ഒന്നുയം

നല്കടിയടിവലന്നക്ക്  പറയുന്നതക്ക്  ശരടിയല.  ബവെെദദ്യുതടി  വെെടിതരണതടിവല
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കസ്ഥാരരക്ഷമേതയുയം  ഈ  മമേഖലയടിവല  പരടിസടിതടി  സഇൗഹസ്ഥാര്ദ്ദേ  നടപടടിയുയം

വെെടിലയടിരുതടി   നസ്പീതടി  ആമയസ്ഥാഗക്ക്   തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകടിയ  സൂചടികയടില്  മകരളതടിനക്ക്

രണസ്ഥായം  സസ്ഥാനമേസ്ഥാണക്ക്.  2019-2020-വല കണക്കുകള അടടിസസ്ഥാനമേസ്ഥാകടിയസ്ഥാണക്ക്

റടിമപ്പെസ്ഥാര്ടക്ക്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകടിയടിരടിക്കുന്നതക്ക്.  ബവെെദദ്യുതടി  വെെടിതരണ  കമനടികളുവട

പ്രവെെര്തന മേടികവെെക്ക്, കുറഞ വചലവുയം, വെെടിശസ്വസ്ഥാസരതയുയം  പരടിസടിതടി സഇൗഹസ്ഥാര്ദ്ദേ

നടപടടികള,  ഊര്ജടിതക്ഷമേത, പരടിസടിതടി സടിരത തുടങ്ങടിയ സയംരയംഭങ്ങള

എന്നടിവെെ  പരടി ഗണടിച്ചസ്ഥാണക്ക്  സൂചടിക  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകടിയതക്ക്.  ഭസ്ഥാരതതടിവല  എലസ്ഥാ

മലസ്ഥാഡക്ക്  ഡടിസക്ക് പസ്ഥാച്ചക്ക്  വസന്റെറുകളുവടയുയം  പ്രവെെര്തനയം  വമേച്ചവപ്പെടുത്തുന്നതടിവന്റെ

ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായടി മഫസ്ഥാറയം ഓഫക്ക് മലസ്ഥാഡക്ക് വഡസസ്ഥാമച്ചഴക്ക് ഏര്വപ്പെടുതടിയ എല്.ഡടി.സടി.

എക്സലന്സക്ക്  മദശസ്പീയ അവെെസ്ഥാര്ഡക്ക് വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.എല്.-വന്റെ കളമേമശരടിയടിവല

മകരള മലസ്ഥാഡക്ക്  ഡടിസസ്ഥാച്ചക്ക്  വസന്റെറടിനക്ക്  ലഭടിച്ചു.  മദശസ്പീയ ഊര്ജ കസ്ഥാരരക്ഷമേതസ്ഥാ

സൂചടികയടില് മകരളയം  മുമടില്,  മദശസ്പീയ ഊര്ജ കസ്ഥാരരക്ഷമേതസ്ഥാ  സൂചടികയടില്

മകരളയം  രണസ്ഥാമേതക്ക്,  കസ്ഥാര്ഷടിക  രയംഗയം,  ബവെെദദ്യുതടി  രയംഗയം,  ഗതസ്ഥാഗതയം,

വെെരവെെസസ്ഥായടിക  രയംഗയം  ഗസ്ഥാര്ഹടിക  മമേഖലയടിവല  നയപരമേസ്ഥായ  പ്രവെെര്തനങ്ങള

എന്നടിവെെയടിവല ഊര്ജ കസ്ഥാരരക്ഷമേതസ്ഥാ പ്രവെെര്തനങ്ങള കണകടിവലടുതസ്ഥാണക്ക്
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രണസ്ഥായം   സസ്ഥാനവതതടിയതക്ക്.  പുരപ്പുറ  മസസ്ഥാളസ്ഥാര്  നടപ്പെടിലസ്ഥാക്കുന്നതടിവന്റെ

പ്രവെെര്തന  മേടികവെെടിനക്ക്  വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.എല്-നക്ക്  ഇ.കപ്യൂ.  ഇന്റെര്നസ്ഥാഷണല്

മേസ്ഥാഗസടിന് ഏര്വപ്പെടുതടിയ റൂഫക്ക്  മടസ്ഥാപ്പെക്ക്  മസസ്ഥാളസ്ഥാര്  എമനബര് ഓഫക്ക്  ദടി ഇയര്

എന്ന അവെെസ്ഥാര്ഡക്ക്  ലഭടിച്ചു.  തസ്ഥാപനടിലയങ്ങളടില് നടിന്നുള ഡടിവവസന് ബൈടില്ഡക്ക്

വവഫനസ്ഥാന്സക്ക്  ഓപ്പെമററ്റക്ക്  അടടിസസ്ഥാനതടില്  880  വമേഗസ്ഥാവെെസ്ഥാടക്ക്  വവവെെദദ്യുതടി  25

വെെര്ഷമതകക്ക്  വെെസ്ഥാങ്ങുന്നതടിനക്ക്  വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.എല്.  തസ്പീരുമേസ്ഥാനടിച്ചു.  ഒറ്റ

വടണറസ്ഥായടി വെെടിളടിക്കുന്നതടിനക്ക് പകരയം  480  വമേഗസ്ഥാവെെസ്ഥാടക്ക് വവവെെദദ്യുതടി വെെസ്ഥാങ്ങുന്നതടിനക്ക്

05-03-2014-ലയം 400 വമേഗസ്ഥാവെെസ്ഥാടക്ക് വെെസ്ഥാങ്ങുന്നതടിനക്ക്  02-05-2014-ലയം വടണറുകള

വെെടിളടിച്ചു.  അതക്ക് ഏതക്ക് ഭരണകസ്ഥാലവമേന്നുളതക്ക് ഞസ്ഥാന് പറമയണതടിലമലസ്ഥാ?  ലഭടിച്ച

വടണറുകള  വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.എല്.  866  വമേഗസ്ഥാവെെസ്ഥാടക്ക്  വെെസ്ഥാങ്ങുന്നതടിനുള

കരസ്ഥാറുകള        2014-2015-ല് ഒപ്പുവെെച്ചു. ഒപ്പെടിട കരസ്ഥാറുകളടില് 300 വമേഗസ്ഥാവെെസ്ഥാടക്ക്

വെെസ്ഥാങ്ങുന്നതടിനക്ക്  മേസ്ഥാതമേസ്ഥാണക്ക്  സയംസസ്ഥാന  വവവെെദദ്യുതടി  വറഗുമലറ്ററടി  കമസ്പീഷനക്ക്

അധടികസ്ഥാരമുളതക്ക്.  566  വമേഗസ്ഥാവെെസ്ഥാടക്ക്  വെെസ്ഥാങ്ങുന്നതടിനുള  കരസ്ഥാറുകള  ഗവെെണ്വമേന്റെക്ക്

ഓഫക്ക്  ഇന്തരയുവട  വവഗഡക്ക് വവലന്  പ്രകസ്ഥാരമുള  നടപടടിക്രമേങ്ങളടില്നടിന്നക്ക്

വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.എല്.  വെെരതടിചലടിച്ചതടിനസ്ഥാല് വറഗുമലറ്ററടി കമസ്പീഷന് ഇതുവെെവര
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അനുമേതടി നല്കടിയടിടടില.  മബൈസ്ഥാര്ഡക്ക് സര്കസ്ഥാറടിനക്ക് സമേര്പ്പെടിച്ച പ്രസ്തുത വെെടിഷയയം

സയംബൈനടിച്ചക്ക്   അന്നസ്ഥാണക്ക്  പര്മച്ചഴക്ക്  നടതടിയതക്ക്… .  വെെടിഷയയം  സയംബൈനടിച്ച

പ്രമപ്പെസ്ഥാസല്  പരടിമശസ്ഥാധടിച്ചക്ക്  ഉഇൗര്ജടിത  ശടിപസ്ഥാര്ശകള  സമേര്പ്പെടികസ്ഥാന്

അഡസ്പീഷണല്  വസക്രടറടി,  ഫടിനസ്ഥാന്സക്ക്,  പ്രടിന്സടിപ്പെല്  വസക്രടറടി,  പവെെര്,

വസക്രടറടി, നടിയമേയം, വചയര്മേസ്ഥാന് & മേസ്ഥാമനജടിയംഗക്ക് ഡയറക്ടര്, മകരള ഇലകടിസടിറ്റടി

മബൈസ്ഥാര്ഡക്ക്  ലടിമേടിറ്റഡക്ക്  എന്നടിവെെര് അയംഗങ്ങളസ്ഥായ ഒരു കമടിറ്റടി  രൂപസ്പീകരടിച്ചടിട്ടുണക്ക്.

സസ്ഥാന്മഡര്ഡക്ക്  ബൈടില്ഡടിയംഗക്ക്  മഡസ്ഥാകദ്യുവമേന്റെക്ക്  വെെടിധടിനരസ്ഥായങ്ങള  സയംസസ്ഥാന

ഗവെെണ്വമേന്റെക്ക്  അയംഗസ്പീകരടിമകണതടിവലന്നക്ക് കമടിറ്റടി  ശടിപസ്ഥാര്ശ വചയടിട്ടുണക്ക്.  ഇഇൗ

ദസ്പീര്ഘകസ്ഥാല  കരസ്ഥാറുകളടില്  വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.എല്.  ഇമത  വെെരവെെസകള

ഒഴടിവെെസ്ഥാകടിയസ്ഥാല്  ഏകമദശയം  800  മകസ്ഥാടടി  രൂപയുവട  അധടിക

ബൈസ്ഥാധരതവയസ്ഥാഴടിവെെസ്ഥാകസ്ഥാനസ്ഥാകുയം.  കമടിറ്റടിയുവട  അഭടിപ്രസ്ഥായതടിവന്റെ

അടടിസസ്ഥാനതടില് വെെടിഷയയം സര്കസ്ഥാര് പരടിമശസ്ഥാധടിച്ചക്ക് അന്തടിമേ തസ്പീരുമേസ്ഥാനയം ഉടന്

സസ്വസ്പീകരടിക്കുന്നതസ്ഥാണക്ക്.  അതടിനുമശഷയം കരസ്ഥാറുകളുവട അയംഗസ്പീകസ്ഥാരയം സയംബൈനടിച്ചക്ക്

വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.എല്.  സയംസസ്ഥാന  വറഗുമലറ്ററടി  കമസ്പീഷവന

സമേസ്പീപടിക്കുന്നതസ്ഥാണക്ക്.  വറഗുമലറ്ററടി  കമസ്പീഷവന്റെ  അയംഗസ്പീകരസ്ഥാമേടിലസ്ഥാവതയുളള
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വവവെെദദ്യുതടി  വെെസ്ഥാങ്ങല്  കരസ്ഥാറുകളമൂലയം  2018-19,      2019-20  വെെര്ഷങ്ങളടില്

വവവെെദദ്യുതടി  വെെസ്ഥാങ്ങടിയ  ഇനതടില്   234  മകസ്ഥാടടി  രൂപയുവട  വചലവെെക്ക്

അധടികമേസ്ഥാവണന്നക്ക്  സയംസസ്ഥാന  വവവെെദദ്യുതടി  വറഗുമലറ്ററടി  കമസ്പീഷവന്റെ

21-06-2000-വല  22/22-ാംനമര്  ഉതരവെെടില്  സൂചടിപ്പെടിക്കുന്നുണക്ക്.  ഇകസ്ഥാരരയം

പരടിമശസ്ഥാധടിച്ചക്ക് ഉചടിതമേസ്ഥായ നടപടടി സസ്വസ്പീകരടിക്കുന്നതസ്ഥാണക്ക്. 

വഡപപ്യൂടടി സസ്പീകര്: പസ്പീസക്ക്  പസ്പീസക്ക്… …

ശസ്പീ  .    വക  .    കൃഷ്ണന്കുടടി:  സര്,  എഗടിവമേന്റെക്ക്  വെെച്ചതക്ക്  ഏതക്ക്  കസ്ഥാലതസ്ഥാവണന്നക്ക്

ഞസ്ഥാന്  പറഞറടിയടിമകണതടിലമലസ്ഥാ.  ആ  ബൈസ്ഥാധരതയടില്  നടിന്നസ്ഥാണക്ക്  ഇതക്ക്

വെെന്നതക്ക്. 

മേടി  .   വഡപപ്യൂടടി സസ്പീകര്: ബൈഹുമേസ്ഥാനവപ്പെട മേനടി വെെഴങ്ങുന്നുമണസ്ഥാ?

ശസ്പീ  .    വക  .    കൃഷ്ണന്കുടടി:  സര്,  ഇല.  ചസ്ഥാര്ജക്ക് വെെര്ദ്ധനവെെടിവന്റെ കസ്ഥാരരതടില്

ഇതസ്ഥാണക്ക്  പറയസ്ഥാനുളതക്ക്.  മമേല്സൂചടിപ്പെടിച്ച  കരസ്ഥാര്  റദ്ദേക്ക്  വചയസ്ഥാല്  800  മകസ്ഥാടടി

രൂപയുവട  ഗുണയം  അടുത  വെെര്ഷയം  ലഭടിക്കുയം.  അതുവകസ്ഥാണക്ക്  ഇകസ്ഥാരരയം  സഭ

നടിര്തടിവെെച്ചക്ക് ചര്ച്ച വചമയ്യണ ആവെെശരമേടില.

 മേടി  .    വഡപപ്യൂടടി  സസ്പീകര്:  ബൈഹുമേസ്ഥാനവപ്പെട  വവവെെദദ്യുതടി  വെെകുപ്പുമേനടിയുവട
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വെെടിശദസ്പീകരണതടിന്റെ  അടടിസസ്ഥാനതടില്  അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനുള

അവെെതരണസ്ഥാനുമേതടി നടിമഷധടിക്കുന്നു.

(അടടിയന്തരപ്രമമേയസ്ഥാവെെതരണതടിനക്ക് അനുമേതടി നടിഷധടിച്ചു.)

പ്രതടിപക്ഷമനതസ്ഥാവെെക്ക് (ശസ്പീ  .   വെെടി  .   ഡടി  .   സതസ്പീശന്  ): സര്, മേഹസ്ഥാമേസ്ഥാരടിക്കുമശഷയം

അതടിവന്റെ  ആഘസ്ഥാതയം  എലസ്ഥാവെെരുവടയുയം  കുടുയംബൈ  ജസ്പീവെെടിതതടിലയം  വെെരകടി

ജസ്പീവെെടിതതടിലയം  സസ്ഥാമതടികമേസ്ഥായ  പ്രശ്നങ്ങളുണസ്ഥാകടിവകസ്ഥാണടിരടിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.

മേനുഷരന്  ജസ്പീവെെടിതതടിവന്റെ  രണറ്റവുയം  കൂടടിമുടടികസ്ഥാന്  പ്രയസ്ഥാസവപ്പെടുന്ന

ഗതടിവകവടസ്ഥാരു കസ്ഥാലതസ്ഥാണക്ക് ജസ്പീവെെടിക്കുന്നതക്ക്. എലസ്ഥാവെെരുയം കടവകണടിയുയം ധസ്ഥാരസ്ഥാളയം

സസ്ഥാമതടിക  പ്രശ്നങ്ങളുയം  അനുഭവെെടിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.  ജനപ്രതടിനടിധടികവളന്ന

നടിലയടില്  എലസ്ഥാ  ദടിവെെസവുയം  നമവള  കസ്ഥാണസ്ഥാന്  വെെരുന്ന  ബൈഹുഭൂരടിപക്ഷയം

ആളുകളുയം  വെെടിവെെടിധ  ബൈസ്ഥാങ്കുകളടിവല  ജപടി  മനസ്ഥാടസ്പീസുകളുമേസ്ഥായടി  വെെരുന്നവെെരസ്ഥാണക്ക്.

വെെലടിയ  പ്രതടിസനടിയടിലൂവടയസ്ഥാണക്ക്  മേനുഷരര്  കടന്നുമപസ്ഥാകുന്നതക്ക്.  ഇഇൗ  സമേയയം

സര്കസ്ഥാര്  അവെെവര  മചര്ത്തുനടിര്മതണതടിനക്ക്  പകരയം  ഇടടിവവെെട്ടുവകസ്ഥാണവെെവന

പസ്ഥാമ്പുകടടിച്ചുവവെെന്നക്ക് പറയുന്നതുമപസ്ഥാവല അവെെവന്റെ ഭസ്ഥാരതടിനുമേസ്പീവത കൂടുതല് ഭസ്ഥാരയം

കയറ്റടി  വെെയ്ക്കുന്ന  സമേസ്പീപനവുമേസ്ഥായടി  മപസ്ഥാകുന്നതക്ക്  ശരടിയസ്ഥാമണസ്ഥാ?  വവവെെദദ്യുതടി
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മബൈസ്ഥാര്ഡമപസ്ഥാവല ഒരു വപസ്ഥാതുമമേഖലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനതടില് ഇലകടിസടിറ്റടി  ചസ്ഥാര്ജക്ക്

വെെര്ദ്ധടിപ്പെടിക്കുന്നതക്ക്  വതറ്റസ്ഥാവണവന്നസ്ഥാന്നുയം  ഞങ്ങള  പറയുന്നടില.

എല്.ഡടി.എഫക്ക്-വന്റെ  കസ്ഥാലത്തുയം  യു.ഡടി.എഫക്ക്-വന്റെ  കസ്ഥാലത്തുയം  എലസ്ഥാ

വപസ്ഥാതുമമേഖലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങളടിലയം  വവവെെദദ്യുതടി  ചസ്ഥാര്ജക്ക്  ഉളവപ്പെവടയുള

കസ്ഥാരരങ്ങള വെെര്ദ്ധടിപ്പെടിച്ചടിട്ടുവണന്നുളതക്ക് യസ്ഥാഥസ്ഥാര്ത്ഥരമേസ്ഥാണക്ക്.  നമള എമപ്പെസ്ഥാഴസ്ഥാണക്ക്

ചസ്ഥാര്ജക്ക് വെെര്ദ്ധടിപ്പെടിക്കുന്നതക്ക്? ആ സസ്ഥാപനതടിനക്ക് സസ്വന്തമേസ്ഥായടി മുമന്നസ്ഥാട്ടുമപസ്ഥാകസ്ഥാന്

കഴടിയസ്ഥാത  സസ്ഥാഹചരരയം  വെെരുമമസ്ഥാള,  വെെലടിയ  കടവകണടിയടിലസ്ഥാകുമമസ്ഥാള,

ശമളയം  നല്കസ്ഥാന്  കഴടിയസ്ഥാതസ്ഥാകുമമസ്ഥാള,  സസ്ഥാമതടിക  പ്രതടിസനടിയടിമലകക്ക്

കൂപ്പുകുത്തുമമസ്ഥാള  അങ്ങവന  നടിവൃതടിയടിലസ്ഥാവത  വെെരുമമസ്ഥാള  ചസ്ഥാര്ജക്ക്

വെെര്ദ്ധടിപ്പെടിക്കുയം.  ഇവെെടിവട ശസ്പീ.  എയം.  വെെടി.  മഗസ്ഥാവെെടിന്ദന് മേസ്ഥാസര് കസ്ഥാരണയം ഇവതലസ്ഥായം

പ്രശ്നമേസ്ഥാണക്ക്. മേലയസ്ഥാള  മേമനസ്ഥാരമേ  മേസ്ഥാതൃഭൂമേടി  പതങ്ങള ഇമപ്പെസ്ഥാള കസ്വസ്ഥാടക്ക്  വചയ്യസ്ഥാന്

കഴടിയടില.  കസ്ഥാരണയം,  നടിങ്ങളകസ്ഥാര്ക്കുയം  ഒരു  വെെടിശസ്വസ്ഥാസമേടില.  അതുവകസ്ഥാണസ്ഥാണക്ക്

ഇഇൗ  വെെടിഷയയം  അവെെതരടിപ്പെടിച്ച  ശസ്പീ.  അന്വെെര്  സസ്ഥാദതക്ക്  മദശസ്ഥാഭടിമേസ്ഥാനടി  കസ്വസ്ഥാടക്ക്

വചയതക്ക്.  5  ദടിവെെസയം  മുമ്പുള  മദശസ്ഥാഭടിമേസ്ഥാനടി  പതമേസ്ഥാണക്ക്  (പതയം  ഉയര്തടി

കസ്ഥാണടിച്ചു)  13-ാംതസ്പീയതടിയടിവല  പതമേസ്ഥാണക്ക്.  അതടില്പ്പെറയുന്നതക്ക്;  കഴടിഞ
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സസ്ഥാമതടിക  വെെര്ഷയം  1400  മകസ്ഥാടടി  രൂപയുവട  പ്രവെെര്തന  ലസ്ഥാഭയം

വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.  മനടടിയടിരുന്നുവവെെന്നസ്ഥാണക്ക്.  നടില  ഭദ്രയം  മനടസ്ഥായം  ലസ്ഥാഭയം

വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി. മകരളതടിവന്റെ ഉഇൗര്ജയം എന്നസ്ഥാണക്ക് ഇതടിവന്റെ തലവകടക്ക്. ഇഇൗ

വെെര്ഷയം  ശമള-വപന്ഷന്  ഇനങ്ങളടില്  കസ്ഥാരരമേസ്ഥായ  വെെര്ദ്ധനവെെടില.  ഭസ്പീമേമേസ്ഥായ

സസ്ഥാമതടികവച്ചലവെെക്ക് വെെരുന്ന വെെമന് പദ്ധതടികളുമേടില. അനുകൂല സസ്ഥാഹചരരങ്ങള

മുതലസ്ഥാക്കുന്നതടിവനസ്ഥാപ്പെയം  മേടികച്ച  വവവെെദദ്യുതടി  വെെടില്പ്പെനയുയം  സസ്ഥാമതടിക

അച്ചടകവുയം സസ്ഥാധരമേസ്ഥായസ്ഥാല് തുടര്ച്ചയസ്ഥായ അഞസ്ഥായം വെെര്ഷവുയം പ്രവെെര്തന ലസ്ഥാഭയം

വവകവെെരടികസ്ഥാനസ്ഥാവുയം.  അഞക്ക്  വെെര്ഷയം  ലസ്ഥാഭയം!  കഴടിഞ  എല്.ഡടി.എഫക്ക്.

സര്കസ്ഥാരസ്ഥാണക്ക്  മബൈസ്ഥാര്ഡടിവന  ലസ്ഥാഭ  പസ്ഥാതയടിവലതടിച്ചതക്ക്.   2018-19-ല്  208

മകസ്ഥാടടി,  2019-20-ല്  166  മകസ്ഥാടടി  2020-21-ല്  150  മകസ്ഥാടടി  2021-2022-ല്

1400  മകസ്ഥാടടി  രൂപയുമേസ്ഥാണക്ക്  ലസ്ഥാഭയം.  തുടര്ച്ചയസ്ഥായടി  5  വകസ്ഥാലയം  ലസ്ഥാഭമുണസ്ഥാക്കുന്ന

വവവെെദദ്യുതടി  മബൈസ്ഥാര്ഡക്ക്.  ഒന്നുകടില്  മദശസ്ഥാഭടിമേസ്ഥാനടിവയ  നടിങ്ങള  തളടിപ്പെറയണയം

അതക്ക്  വതറ്റസ്ഥാവണന്നക്ക്.  അവലങടില്  ബൈഹുമേസ്ഥാനവപ്പെട  മേനടി  പറഞതക്ക്

അവെെസ്ഥാസ്തവെെമേസ്ഥാവണന്നക്ക്  പറയണയം.  മേനടി  സൂചടിപ്പെടിച്ചതക്ക്  ഇഇൗ  വെെര്ഷവമേസ്ഥാഴടിച്ചക്ക്

ബൈസ്ഥാകടിയുള  വെെര്ഷവമേലസ്ഥായം  വചറടിയ  വചറടിയ  നഷ്ടമുവണന്നസ്ഥാണക്ക്.  തുടര്ച്ചയസ്ഥായ
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അഞസ്ഥായം  വെെര്ഷവുയം  ലസ്ഥാഭമുണസ്ഥാകസ്ഥാന്  മപസ്ഥാകുന്നുവവെെന്നക്ക്  മദശസ്ഥാഭടിമേസ്ഥാനടി  പറയുന്നു.

ശസ്പീ. എയം. വെെടി. മഗസ്ഥാവെെടിന്ദന് മേസ്ഥാസറുവട ഏറ്റവുയം വെെടിശസ്വസ്ഥാസരതയുള  ഇഇൗ പതവത

ഞങ്ങള വെെടിശസ്വസടികമണസ്ഥാ, ബൈഹുമേസ്ഥാനവപ്പെട മേനടിവയ ഞങ്ങള വെെടിശസ്വസടികമണസ്ഥാ

എന്നതസ്ഥാണക്ക്  മചസ്ഥാദരയം.  എലസ്ഥാതടിനുയം  ഒരു  യുകടിമവെെമണ?  മേനടി  ആദരയം

എന്തസ്ഥാണക്ക്  പറഞതക്ക്,  ഇവതസ്ഥാവക  വറഗുമലറ്ററടി  കമസ്പീഷനസ്ഥാണക്ക്  സര്കസ്ഥാര്

ഇടവപടുന്ന  പ്രശ്നമേടില.  രണസ്ഥാമേവത  മേറുപടടിയടില്  മേനടി  പറഞ്ഞു,  ഞങ്ങള

ഇടവപടസ്ഥാണക്ക് ഇതക്ക് കുറച്ചവതന്നക്ക്.

ശസ്പീ  .   വക  .   കൃഷ്ണന്കുടടി: സര്, ഒന്നക്ക് വെെഴങ്ങസ്ഥാമമേസ്ഥാ? 

ശസ്പീ  .    വെെടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  ഞസ്ഥാന്  വെെഴങ്ങുന്നടില.  ഞസ്ഥാന്  ഇതക്ക്

തസ്പീര്മതസ്ഥാവട. 

ശസ്പീ  .    വക  .    കൃഷ്ണന്കുടടി:  സര്,  വതറ്റസ്ഥായടി പറയരുതക്ക്.  അങ്ങക്ക് മചസ്ഥാദടിച്ചമപ്പെസ്ഥാള

ഞങ്ങള അഭടിപ്രസ്ഥായയം പറഞ്ഞുവവെെന്നു മേസ്ഥാതമമേയുള്ളൂ. 

ശസ്പീ  .    വെെടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  ബൈഹുമേസ്ഥാനവപ്പെട മേനടി ആദരമമേ പറഞ്ഞു

സര്കസ്ഥാറടിനക്ക്  ഇതടില്  ഒരു  കസ്ഥാരരവുമേടില  വറഗുമലറ്ററടി  കമസ്പീഷനസ്ഥാണുളളവതന്നക്ക്.

സര്കസ്ഥാര്  റഗുമലറ്ററടി  കമസ്പീഷനക്ക്  വകസ്ഥാടുതതക്ക്  18.18  ശതമേസ്ഥാനയം  വെെര്ദ്ധനവെെക്ക്



Uncorrected/Not for Publication
18-07-2022

25

മവെെണവമേന്നസ്ഥാണക്ക്. വറഗുമലറ്ററടി കമസ്പീഷനസ്ഥാണക്ക് അതക്ക് 6.6 ശതമേസ്ഥാനമേസ്ഥായടി കുറച്ചതക്ക്.

അതക്ക് ശസ്പീ. അന്വെെര് സസ്ഥാദതക്ക് ചൂണടികസ്ഥാടടിയമപ്പെസ്ഥാള പറഞ്ഞു; കുറച്ചതക്ക്, അതടില്

ഞങ്ങള  ഇടവപടടിടസ്ഥാവണന്നക്ക്  പറഞ്ഞു.  നടിങ്ങള  18  മചസ്ഥാദടിച്ചടിടക്ക്  പടിവന്ന

എങ്ങവനയസ്ഥാണക്ക്  കുറയസ്ഥാന്  ഇടവപടുന്നതക്ക്?  ഇതടിവലലസ്ഥായം  ഒരു

യുകടിയടിലസ്ഥായ്മയുണക്ക്.  വെെരുമേസ്ഥാനയം  മേടിച്ചമുണസ്ഥാകുന്ന  അവെെസരങ്ങളടില്  അതടിവന്റെ

മനടയം  വവവെെദദ്യുതടി  നടിയമേമേനുസരടിച്ചക്ക്  ഉപമഭസ്ഥാകസ്ഥാകളകക്ക്  നല്കണവമേന്നസ്ഥാണക്ക്.

യഥസ്ഥാര്ത്ഥതടില്  ഇമപ്പെസ്ഥാഴവത  കണകനുസരടിച്ചക്ക്  അതസ്ഥാണക്ക്  ഇവെെടിവട

സൂചടിപ്പെടിച്ചതക്ക്.  40  വവപസ  യൂണടിറ്റടിനക്ക്  കുറവെെക്ക്  നല്മകണന്ന  സമേയമേസ്ഥാണക്ക്.

വവവെെദദ്യുതടി  നടിയമേയം  അതസ്ഥാണക്ക്,  ലസ്ഥാഭമുണസ്ഥാകുമമസ്ഥാള  ലസ്ഥാഭതടിവന്റെ  വെെടിഹടിതയം

ഉപമഭസ്ഥാകസ്ഥാകളകക്ക് തടിരടിച്ചുവകസ്ഥാടുകണവമേന്നസ്ഥാണക്ക്.  ലസ്ഥാഭമുണസ്ഥാക്കുന്നുവവെെന്നക്ക് ഒരു

വെെശതക്ക് അവെെകസ്ഥാശവപ്പെടക്ക് അതടിവന്റെ വക്രഡടിറ്റക്ക് മുഴവെെന് എടുക്കുകയു യം മകരളതടിവന്റെ

വപസ്ഥാതുമമേഖലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങള  ലസ്ഥാഭതടിലസ്ഥാകടിയതടിവന്റെ  അകഇൗണടില്

വവവെെദദ്യുതടി  മബൈസ്ഥാര്ഡടിവനക്കൂടടി  വപടുത്തുകയുയം,  എന്നടിടക്ക്  ആളുകളുവട  തലയടില്

ഭസ്ഥാരമേടടിമച്ചല്പ്പെടിക്കുന്ന  സമേയതക്ക്  മബൈസ്ഥാര്ഡക്ക്  വെെലടിയ  നഷ്ടതടിലസ്ഥാണക്ക്,

പ്രതടിസനടിയടിലസ്ഥാണക്ക്,  പ്രശ്നമേസ്ഥാണക്ക്  എന്നക്ക്  പറയുകയുയം  വചയ്യുന്നതടിവന്റെ
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യുകടിവയന്തസ്ഥാണക്ക്?  ബൈഹുമേസ്ഥാനവപ്പെട  മേനടി  പറഞതക്ക്  ഞസ്ഥാന്  സമതടിച്ചു.

കുടടിശടികകൂടടി  കണകസ്ഥാകടിയസ്ഥാണക്ക്  വകസ്ഥാടുതടിരടിക്കുന്നതക്ക്.  പമക്ഷ,  ഒരു

വപസ്ഥാതുമമേഖലസ്ഥാ സസ്ഥാപനവത നന്നസ്ഥായടി വകസ്ഥാണമപസ്ഥാകുന്നതടിനുമവെെണടി കുടടിശടിക

പടിരടികമണ?  കുടടിശടിക  വെെലടിയ  തുകയടിമലയക്ക്  മപസ്ഥാകുകയസ്ഥാണക്ക്.  പബടികക്ക്

വസക്ടറടിവന്റെ  കുടടിശടികയുണക്ക്,  സസ്വകസ്ഥാരര  സസ്ഥാപനങ്ങളുവട  കുടടിശടിക

ആയടിരതടിലധടികയം  മകസ്ഥാടടിയുണക്ക്.  ഇമപ്പെസ്ഥാള  ആയടിരയം  മകസ്ഥാടടി  രൂപയുവട

ലസ്ഥാഭമേസ്ഥാണക്ക്  നടികുതടി  വെെര്ദ്ധനവെെടിലൂവട  ഉണസ്ഥാകടിയടിരടിക്കുന്നതക്ക്.  ആയടിരയം  മകസ്ഥാടടി

രൂപ പടിരടിവച്ചടുതസ്ഥാല് പ്രതടിസനടിയുവണങടില് അതക്ക് പരടിഹരടികസ്ഥാന് കഴടിയുയം.

113  സസ്ഥാപനങ്ങളടില് അവെെരുവട കുടടിശടിക ഒരു മകസ്ഥാടടി രൂപയടില് കൂടുതലണക്ക്.

അതക്ക്  പടിരടിവച്ചടുക്കുന്നതടില് വവവെെദദ്യുതടി മബൈസ്ഥാര്ഡക്ക്  ദയനസ്പീയമേസ്ഥായ പരസ്ഥാജയമേസ്ഥായടി

മേസ്ഥാറുകയസ്ഥാണക്ക്.  ഇവെെടിവട  സൂചടിപ്പെടിച്ചതുമപസ്ഥാവല  ഗസ്ഥാര്ഹടിക  ഉപമഭസ്ഥാകസ്ഥാകളകക്ക്

മേസ്ഥാതമേല,  വെെരവെെസസ്ഥായങ്ങള  വെെലടിയ  ഭസ്പീഷണടികള  മനരടിടുകയസ്ഥാണക്ക്.  6.6

ശതമേസ്ഥാനവമേന്നക്ക്  നമള  പറയുമമസ്ഥാള  വെെരവെെസസ്ഥായ  വെെകുപ്പെക്ക്  ഇതക്ക്  ശദ്ധടികണയം.

വവഹവടന്ഷനുയം,  എകസ്ഥാ  വവഹ  വടന്ഷനുയം  ഉപമഭസ്ഥാകസ്ഥാകളകക്ക്,

ഗുണമഭസ്ഥാകസ്ഥാകളകക്ക് ഇതടിവന്റെ ഇരടടിയസ്ഥാണക്ക് ഇഫക്ടക്ക് വെെരുന്നതക്ക്. 



Uncorrected/Not for Publication
18-07-2022

27

ശസ്പീ  .   വക  .   കൃഷ്ണന്കുടടി: സര്, ഞസ്ഥാന് ഒന്നക്ക് പറമഞസ്ഥാമട.....

ശസ്പീ  .    വെെടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  ബൈഹുമേസ്ഥാനവപ്പെട  മേനടി  അങ്ങക്ക്  രണക്ക്

പ്രസ്ഥാവെെശരയം  സയംസസ്ഥാരടിച്ചു.  Let  me  complete.  വവവെെദദ്യുതടി  ഇമപ്പെസ്ഥാള  തവന്ന

എച്ചക്ക്.എന്.എല്.  ഏവറ്റടുകസ്ഥാന്  മപസ്ഥാകുകയസ്ഥാണക്ക്.  എച്ചക്ക്.എന്.എല്-വന്റെ

ഇമപ്പെസ്ഥാഴവത  കണകനുസരടിച്ചക്ക്  വവവെെദദ്യുതടി  വെെര്ദ്ധനവെെക്ക്  7  മകസ്ഥാടടി  രൂപ

അധടികമേസ്ഥായടി  നല്മകണടിവെെരുയം.  എഫക്ക്.എ.സടി.റ്റടി.-കക്ക്  9  മകസ്ഥാടടി

നല്മകണടിവെെരുയം.  പ്രധസ്ഥാനവപ്പെട  സസ്ഥാപനങ്ങവളലസ്ഥായം  നല്കണയം.  ഞസ്ഥാനുയം

ബൈഹുമേസ്ഥാനവപ്പെട  വെെരവെെസസ്ഥായ  വെെകുപ്പുമേനടിയുയം  യൂണടിയന്  മനതസ്ഥാകസ്ഥാളസ്ഥായടി

ഇരടിക്കുന്ന  സസ്ഥാപനങ്ങളസ്ഥാണക്ക്.  ആ  സസ്ഥാപനങ്ങവളലസ്ഥായം  പ്രതടിസനടിയടിമലകക്ക്

കൂപ്പുകുത്തുന്ന സസ്ഥാഹചരരയം വവവെെദദ്യുതടി ചസ്ഥാര്ജക്ക് വെെര്ദ്ധനവെെക്ക് മൂലമുണസ്ഥാകുയം.  വെെലടിയ

പ്രതടിസനടി  തവന്നയസ്ഥാണക്ക്.  വതസ്ഥാഴടിലസ്ഥാളടികളകക്ക്  ആനുകൂലരങ്ങള  നല്കുന്ന

കസ്ഥാരരയംമപസ്ഥാലയം  ഇമപ്പെസ്ഥാള  മബസ്ഥാകസ്ഥായടിരടിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.  വവവെെദദ്യുതടി  ചസ്ഥാര്ജക്ക്

വെെര്ദ്ധനമവെെസ്ഥാടുകൂടടി വപസ്ഥാതുമമേഖലസ്ഥാ സസ്ഥാപനങ്ങളുയം സസ്വകസ്ഥാരര വെെരവെെസസ്ഥായ മമേഖലസ്ഥാ

സസ്ഥാപനങ്ങളുവമേലസ്ഥായം വെെലടിയ പ്രതടിസനടിയടിമലകക്ക് മപസ്ഥാകുകയസ്ഥാണക്ക്.  ഇതുമേസ്ഥായടി

ബൈനവപ്പെടുമമസ്ഥാള  അയല്  സയംസസ്ഥാനങ്ങളടില്  വെെര്ദ്ധനവെെക്ക്  വെെളവരക്കുറവെെസ്ഥാണക്ക്.
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മകരള  കഇൗമുദടി  പതതടിവല  ഒരു  വെെസ്ഥാര്തയ്വകതടിരസ്ഥായടി  വവവെെദദ്യുതടി

മബൈസ്ഥാര്ഡടിവന്റെ ഒരു പരസ്ഥാമേര്ശമുണസ്ഥായടിരുന്നു. 500 യൂണടിറ്റടില് കൂടുതല് വവവെെദദ്യുതടി

ഉപമഭസ്ഥാഗമുളവെെരടില്നടിന്നുയം 8072  രൂപ മകരളയം വെെസ്ഥാങ്ങടിക്കുമമസ്ഥാള  തമേടിഴസ്ഥാടടില്

2600  രൂപയസ്ഥാണക്ക് വെെസ്ഥാങ്ങുന്നവതവന്നസ്ഥാരു വെെസ്ഥാര്തയുണസ്ഥായടിരുന്നു.   ആ വെെസ്ഥാര്ത

വതറ്റസ്ഥാവണന്നസ്ഥാണക്ക്  വവവെെദദ്യുതടി  മബൈസ്ഥാര്ഡക്ക്  ഇറകടിയ  പതക്കുറുപ്പെടില്

പറഞടിരടിക്കുന്നതക്ക്.  തമേടിഴസ്ഥാടടില്  500  യൂണടിറ്റടിനക്ക്  മുകളടിലളവെെര്കക്ക്  2600

രൂപയല,   5000  രൂപയസ്ഥാണക്ക് എന്നസ്ഥാണക്ക്.  അമപ്പെസ്ഥാള വെെരതരസ്ഥാസയം എതയസ്ഥാണക്ക്?

ഏകമദശയം  3700  രൂപയടില് കൂടുതലസ്ഥായടി.  അതസ്ഥാണക്ക് ഇവെെടിടവത വെെരതരസ്ഥാസയം.

അയല്  സയംസസ്ഥാനങ്ങളുമേസ്ഥായടി  തസ്ഥാരതമേരയം  വചയ്യുമമസ്ഥാള  വെെലടിയ

വെെരതരസ്ഥാസമുണസ്ഥാകുന്നു.  ഇഇൗ അനസ്ഥാസയുയം വകടുകസ്ഥാരരസതയുയം കസ്ഥാരണയം എത

മകസ്ഥാടടി  രൂപയുവട  നഷ്ടമേസ്ഥാണക്ക്  വെെരുതടിയതക്ക്?  യു.ഡടി.എഫക്ക്.  ഭരണകസ്ഥാലതസ്ഥാണക്ക്

പവെെര്  പര്മച്ചസക്ക്  വെെന്നവതന്നക്ക്  പറയുകയുണസ്ഥായടി.  യു.ഡടി.എഫക്ക്.കസ്ഥാലതക്ക്  പവെെര്

പര്മച്ചസക്ക്  എഗടിവമേന്റെടിനക്ക്  ഒപ്പുവെെവച്ചങടിലയം  വറഗുമലറ്ററടി  കമസ്പീഷന്  അതടിനക്ക്

അയംഗസ്പീകസ്ഥാരയം  വകസ്ഥാടുതടിടടില.   സമേസ്പീപകസ്ഥാലതക്ക്  യൂണടിയന്  മനതസ്ഥാകളുയം

ഓഫസ്പീമസഴക്ക് സയംഘടനയുവട ആളുകളുയം ഇടവപടക്ക് മബൈസ്ഥാര്ഡടിനക്ക് നഷ്ടയം വെെരുത്തുന്ന



Uncorrected/Not for Publication
18-07-2022

29

തരതടിലള പര്മച്ചസക്ക് എഗടിവമേന്റെക്ക് നടതടിവയന്നസ്ഥാണക്ക് വചയര്മേസ്ഥാന് പറഞതക്ക്.

അതക്ക് മകസ്ഥാടടികളുവട നഷ്ടയം മബൈസ്ഥാര്ഡടിനുണസ്ഥാകടിയടിരടിക്കുന്നുവയന്നസ്ഥാണക്ക്. വവവെെദദ്യുതടി

മബൈസ്ഥാര്ഡക്ക്  വചയര്മേസ്ഥാന്/   സര്കസ്ഥാരടിവല  ഒരു  ഉമദരസ്ഥാഗസന്

ഉതരവെെസ്ഥാദടിതസ്വമതസ്ഥാടുകൂടടി  പറഞതസ്ഥാണക്ക്.  നടിങ്ങളുവട  ഓഫസ്പീമസഴക്ക്  സയംഘടന

ഇടവപടടിടസ്ഥാണക്ക് ഇവതലസ്ഥായം വചയവതന്നസ്ഥാണക്ക്.  കഴടിഞ സര്കസ്ഥാരടിവന്റെ കസ്ഥാലതക്ക്

ഇഇൗ മേനടിയുവട അഡസ്പീഷണല് വവപ്രവെെറ്റക്ക് വസക്രടറടിയസ്ഥായടിരുന്ന ഈ ഓഫസ്പീമസഴക്ക്

സയംഘടനയുവട  മനതസ്ഥാവെെസ്ഥാണക്ക്,  ടസ്ഥാന്സക്ക്  ഗടിഡക്ക്  പദ്ധതടിക്കുമവെെണടി

കുടപടിടടിച്ചുവകസ്ഥാടുതതക്ക്.  എത  മകസ്ഥാടടി  രൂപയുവട  നഷ്ടയം  ആ  ടസ്ഥാന്സക്ക്  ഗടിഡക്ക്

പദ്ധതടിവകസ്ഥാണക്ക്   വവവെെദദ്യുതടി  മബൈസ്ഥാര്ഡടിനുണസ്ഥായടി;  കടിഫ്ബൈടികക്ക്  പണയം

തടിരടിച്ചടയമണ? അയ്യസ്ഥായടിരയം മകസ്ഥാടടി രൂപ ആദരഘടതടില് പദ്ധതടിയടില്തവന്ന

ആയടിരയം  മകസ്ഥാടടി  രുപയുവട  നഷ്ടയം  വവവെെദദ്യുതടി  മബൈസ്ഥാര്ഡടിനുണസ്ഥായടി.  അതക്ക്

കടിഫ്ബൈടികക്ക്  തടിരടിച്ചുവകസ്ഥാടുമകണ  വവപസയസ്ഥാണക്ക്.  വെെലടിയ  ക്രമേമകടുകളസ്ഥാണക്ക്

ടസ്ഥാന്സ്ഗടിഡക്ക്  പദ്ധതടിയടില്  നടന്നതക്ക്.   നടിങ്ങള  വചയര്മേസ്ഥാവന  മേസ്ഥാറ്റടിയതക്ക്

എന്തടിനസ്ഥാണക്ക്?    ഭരണസഇൗകരരതടിനുമവെെണടി  മേസ്ഥാറ്റടി.  ഗവെെണ്വമേന്റെടിനക്ക്  അതക്ക്

മേസ്ഥാറ്റസ്ഥായം.  പമക്ഷ,  ഇവെെടിവടവയലസ്ഥാവെെര്ക്കുയം  എന്തുവകസ്ഥാണസ്ഥാണക്ക്  മേസ്ഥാറ്റടിയവതന്നക്ക്
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അറടിയസ്ഥായം.    അവെെടിവട  വെെസ്പീണയം   ഇഇൗ  ഓഫസ്പീസര്മേസ്ഥാരുവട  സയംഘടന

ഭരടിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.  അവെെടിവടയുള വചയര്മേസ്ഥാന് അതടിവന നടിയനടിച്ചമപ്പെസ്ഥാള ഞസ്ഥാന്

കരുതടിയതക്ക്   ബൈഹുമേസ്ഥാനവപ്പെട  മേനടിയുവട  വെെലടിയ  പടിന്തുണ

അമദ്ദേഹതടിനുവണന്നസ്ഥാണക്ക്.  പമക്ഷ,  ഗവെെണ്വമേന്റെക്ക്  മേസ്ഥാറ്റടികഴടിഞസ്ഥാല് അമങ്ങയക്ക്

ഒന്നുയം  വചയ്യസ്ഥാന്  പറ്റസ്ഥാവത  നടിസ്സഹസ്ഥായനസ്ഥായടി   നടില്ക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.  അമദ്ദേഹയം

ഉന്നയടിച്ച  ആമരസ്ഥാപണവമേന്തസ്ഥാണക്ക്?  അവെെടിവട  ഓഫസ്പീസര്മേസ്ഥാരുവട  സയംഘടന

ഭരടിക്കുന്നുവവെെന്നസ്ഥാണക്ക്. സര്കസ്ഥാരടിവന്റെ അനുമേതടിയടിലസ്ഥാവത 1200 മകസ്ഥാടടി രൂപയുവട

അധടിക  ബൈസ്ഥാധരത  വെെരുത്തുന്ന  ശമള  പരടിഷ്കരണയം  നടപ്പെടിലസ്ഥാകടി.

വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.എല്.  മസസ്ഥാഫക്ക് വവെെയറടില്നടിന്നക്ക്  ഉപമഭസ്ഥാകസ്ഥാവെെടിവന്റെ  വെെടിവെെരയം

മചസ്ഥാര്തടി  അവെെരുവട  ബൈസ്ഥാങക്ക്  അകഇൗണടില്നടിന്നക്ക്  പണയം  തട്ടുന്നു.  ഇതക്ക്

ഗഇൗരവെെതരമേസ്ഥായ  കസ്ഥാരരമേസ്ഥാണക്ക്.  വടണറടിവന്റെ  വെെടിശദസ്ഥായംശങ്ങള   കരസ്ഥാറുകസ്ഥാര്കക്ക്

മചസ്ഥാര്തടി  വകസ്ഥാടുക്കുന്നു.  ഇതക്ക്  എന്തസ്ഥാണക്ക്?  മകസ്ഥാടടികണകടിനക്ക്  രൂപയുവട

കരസ്ഥാറസ്ഥാണക്ക് വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.എല്.-ല് നടക്കുന്നതക്ക്.  വടണര് മപ്രസ്ഥാസസ്സടിയംഗടിവന്റെ

ഇടയടില്  വടണര്  തുകയുളവപ്പെവടയുള   ഏറ്റവുയം  സസ്പീക്രടസ്ഥായ  മഡസ്ഥാകദ്യുവമേന്റെക്ക്സക്ക്

അവെെടിവടനടിന്നക്ക്  മചസ്ഥാര്തടിവകസ്ഥാടുക്കുന്നു.  അതുമപസ്ഥാവല,  ഫുളമബൈസ്ഥാര്മഡസ്ഥാ,
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മേസ്ഥാമനജുവമേമന്റെസ്ഥാ അറടിയസ്ഥാവത പനണക്ക് മകസ്ഥാടടി രൂപ ആവെെര്തന വചലവെെടില് 90

ഉമദരസ്ഥാഗസവര വെെസ്ഥാട്സസ്ഥാപ്പെക്ക് സമന്ദശയം വെെഴടി നടിയമേടിച്ചു. പവണസ്ഥാരു മേനടി സടിഗരറ്റക്ക്

കവെെറടില്  അമപ്പെസ്ഥായടിന്റെക്ക്വമേന്റെക്ക്  ഓര്ഡര്  എഴതടി  വകസ്ഥാടുക്കുവമേന്നക്ക്  മകടടിട്ടുണക്ക്.

അമദ്ദേഹതടിവന്റെ മപവരസ്ഥാന്നുയം ഞസ്ഥാനടിവെെടിവട പറയുന്നടില.  12  മകസ്ഥാടടി  രൂപയുവട

വറകറടിയംഗക്ക്  എക്സക്ക്വപന്സക്ക്  വക.എസക്ക്.ഇ.ബൈടി.എല്.-നക്ക്   വെെരുന്ന തരതടില്  90

ഉമദരസ്ഥാഗസവര  വെെസ്ഥാട്സസ്ഥാപ്പെക്ക്  സമന്ദശയം  വെെഴടി  ഇമപ്പെസ്ഥാള  നടിയമേടിച്ചു.  അകസ്ഥാരരയം

മബൈസ്ഥാര്ഡടിലള  ആരുയം  അറടിഞടിടടില.   എന്തസ്ഥാണക്ക്  അവെെടിവട  നടന്നതക്ക്?

ഇതമേസ്ഥാതയം  ക്രമേമകടുകളുയം  അഴടിമേതടിയുയം നടക്കുന്ന ഒരു കസ്ഥാലഘടയം കഴടിഞ

ആറുവെെര്ഷമേസ്ഥായടി ഉണസ്ഥായടിടടില.  കഴടിഞ അഞ്ചുവെെര്ഷയം അതക്ക് അതടിവന്റെ ഏറ്റവുയം

പസ്ഥാരമേരതടിലസ്ഥായടിരുന്നു.  ഏറ്റവുയം  കൂടുതല്  കുഴപ്പെങ്ങളുയം   അഴടിമേതടിയുയം

ക്രമേമകടുകളുയം   കൂടുതല്   നടന്ന,  എലസ്ഥാ  നടപടടിക്രമേങ്ങളുയം  പസ്ഥാലടികസ്ഥാവത

വെെഷളസ്ഥായടി നടിന്ന ഒരു കസ്ഥാലഘടമേസ്ഥായടിരുന്നു അതക്ക്. 

ബവെെദദ്യുതടി  വെെകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീ  .    വക  .    കൃഷ്ണന്കുടടി  ):  സര്,

അടടിയന്തരപ്രമമേയതടില് ഉളവപ്പെടസ്ഥാത കസ്ഥാരരങ്ങളസ്ഥാണക്ക് അങ്ങക്ക് പറയുന്നതക്ക്.

ശസ്പീ  .    വെെടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,   അടടിയന്തര  പ്രമമേയ  മനസ്ഥാടസ്പീസക്ക്
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അവെെതരടിപ്പെടിച്ചുവകസ്ഥാണക്ക്  സയംസസ്ഥാരടിച്ച  ശസ്പീ.  അന്വെെര്  സസ്ഥാദതക്ക്,  വചയര്മേസ്ഥാന്

പറഞ  കസ്ഥാരരങ്ങളസ്ഥാണക്ക്  ഇവെെടിവട  പറഞതക്ക്.  ഞങ്ങള  ഇതക്ക്  എന്തടിനസ്ഥാണക്ക്

പറയുന്നതക്ക്? ഇതടിവന്റെവയലസ്ഥായം ബൈസ്ഥാധരത സസ്ഥാധസ്ഥാരണകസ്ഥാരവന്റെ തലയടില് നടിങ്ങള

വകടടിവെെയ്ക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.  അവെെടിവട നടക്കുന്ന എലസ്ഥാ വൃതടിമകടുകളക്കുയം രസ്ഥാഷസ്പീയമേസ്ഥായടി

പടിന്തുണവകസ്ഥാടുതക്ക്  കുടപടിടടിച്ചക്ക്  വകസ്ഥാടുക്കുന്നതുവകസ്ഥാണസ്ഥാണക്ക്  നടിങ്ങളുണസ്ഥാകടിയ

ക്രമേമകടുയം  അഴടിമേതടിയുയം  നടിയനടികസ്ഥാന്  കഴടിയസ്ഥാതതക്ക്.  ഇവതലസ്ഥായം  മചസ്ഥാദരയം

വചയ  ഉമദരസ്ഥാഗസവനയമല  നടിങ്ങള  സലയം  മേസ്ഥാറ്റടിയതക്ക്?

അഴടിമേതടികസ്ഥാരനലസ്ഥാത,  അഴടിമേതടിയുവട  കറ  പുരളസ്ഥാത  ഒരുമദരസ്ഥാഗസന്

ഇവതലസ്ഥായം മചസ്ഥാദരയം വചയ.  ഇവതസ്ഥാന്നുയം വചയ്യരുതക്ക്, ഇഇൗ സസ്ഥാപനവത നടിങ്ങള

നശടിപ്പെടിക്കുവമേന്നുയം   തകര്ക്കുവമേന്നുയം  പറഞ  ഉമദരസ്ഥാഗസവന  മേസ്ഥാറ്റടി.  നടിങ്ങള

അഴടിമേതടികസ്ഥാവര  അവെെടിവട  സയംരക്ഷടിച്ചു.  അതടിവന്റെ  പസ്ഥാപഭസ്ഥാരയം   കഷ്ടവപ്പെടുന്ന

മകരളതടിവല  സസ്ഥാധസ്ഥാരണകസ്ഥാരുയം  പസ്ഥാവെെവപ്പെടവെെരുയം  കടവകണടിയടിലമേസ്ഥായ

ജനങ്ങളുവട  തലയടില്  നടിങ്ങള വകടടിവെെയ്ക്കുന്നു.  അതുവകസ്ഥാണക്ക്  അശസ്ഥാസസ്പീയമേസ്ഥായ,

ഒരു തരതടിലയം നടപ്പെസ്ഥാകസ്ഥാന് പസ്ഥാടടിലസ്ഥാത ഒരു വവവെെദദ്യുതടി നടിരകക്ക് വെെര്ദ്ധനവെെസ്ഥാണക്ക്

ഇവെെടിവടയുണസ്ഥാകടിയടിരടിക്കുന്നതക്ക്. ഞസ്ഥാന് വവഹഡല് ടൂറടിസയം പദ്ധതടിയടിലളവപ്പെവട
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നടന്ന  കസ്ഥാരരങ്ങളുയം  സസ്വന്തകസ്ഥാര്കക്ക്  വകസ്ഥാടുത  കസ്ഥാരരങ്ങവളസ്ഥാന്നുയം  ഞസ്ഥാന്

പറയുന്നടില.  വവവെെദദ്യുതടി  മബൈസ്ഥാര്ഡടിവന്റെ  സലയം  അന്നവത  പലരുവടയുയം

സസ്വന്തകസ്ഥാരുവട  കയ്യടിലസ്ഥാണക്ക്  ഇമപ്പെസ്ഥാള   ഇരടിക്കുന്നതക്ക്.  അവതസ്ഥാവക   അങ്ങക്ക്

അമനസ്വഷടികണയം.  ആ  മബൈസ്ഥാര്ഡക്ക്  തകര്ന്നക്ക്   സര്വ്വനസ്ഥാശതടിമലയക്ക്

മപസ്ഥാകുകയസ്ഥാണക്ക്.  ഇഇൗ  അവെെസരതടില്  ജനങ്ങവള  ബദ്ധടിമുടടിപ്പെടിക്കുന്ന  ഇഇൗ

അനസ്ഥാവെെശരമേസ്ഥായ,  അനവെെസരതടിലള,  അശസ്ഥാസസ്പീയമേസ്ഥായ  ഇഇൗ  വവവെെദദ്യുതടി

ചസ്ഥാര്ജക്ക്  നടിരകടിവന  സയംബൈനടിച്ചക്ക്  സഭസ്ഥാനടപടടികള  നടിര്തടിവെെച്ചക്ക്  ചര്ച്ച

വചയ്യസ്ഥാതതടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചക്ക് ഞസ്ഥാനുയം എവന്റെ പസ്ഥാര്ടടിയുയം വെെസ്ഥാകഇൗടക്ക് വചയ്യുന്നു.

(സര്കസ്ഥാരടിവന്റെ  നടിലപസ്ഥാടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചക്ക്  പ്രതടിപക്ഷമനതസ്ഥാവുയം

അമദ്ദേഹതടിവന്റെ പസ്ഥാര്ടടിയടില്വപ്പെട അയംഗങ്ങളുയം സഭവെെടിടക്ക് പുറത്തുമപസ്ഥായടി)

ശസ്പീ  .    പടി  .    വക  .     കുഞസ്ഥാലടിക്കുടടി:  സര്,  പവെെര്  ജനമറഷനസ്ഥായസ്ഥാലയം

ഡടിസടിബൈപ്യൂഷനസ്ഥായസ്ഥാലയം  എന്തസ്ഥായസ്ഥാലയം  മകരള  സയംസസ്ഥാന  ഇലകടിസടിറ്റടി

മബൈസ്ഥാര്ഡടിവന്റെ  പ്രശ്നങ്ങള  ഈ  സഭ  നടിര്തടിവെെച്ചക്ക്  ചര്ച്ച  വചയ്യണ  ഏറ്റവുയം

പ്രധസ്ഥാനവപ്പെട കസ്ഥാരരയം തവന്നയസ്ഥാണക്ക്.  കസ്ഥാരണയം, നമ്മുവട സയംസസ്ഥാനതടിവന്റെ ഏക

പവെെര് മസസ്ഥാഴസ്ഥാണക്ക്  ബഹഡല്.  അവെെടിവട  ഇതയക്ക്  നടിലനടില്പ്പെടിലസ്ഥാത സടിതടി
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ഇലകടിസടിറ്റടി  മബൈസ്ഥാര്ഡടിനുവണന്നക്ക്  വെെസ്ഥാര്തകള  കുവറദടിവെെസങ്ങളസ്ഥായടി

വെെന്നുവകസ്ഥാണടിരടിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.  കസ്ഥാരണയം,  നഷ്ടയം  കുമേടിഞ്ഞുകൂടുന്നു.  പ്രവെെര് തന

ലസ്ഥാഭവമേന്നക്ക്  പറയുന്നതടില്  ഒരു  കസ്ഥാരരവുമേടില.  അതക്ക്  ഓമരസ്ഥാ  വെെര്ഷവതയുയം

കണകടിവന്റെ  അഡ്ജസക്ക്വമേന്റെടിലൂവടയുണസ്ഥാകസ്ഥാവുന്ന  കസ്ഥാരരങ്ങളസ്ഥാണതക്ക്.  ഭരണ

മേടികവെെടിലൂവട മേസ്ഥാതമമേ ഇലകടിസടിറ്റടി  മബൈസ്ഥാര്ഡടിവന മേടികച്ച പ്രവെെര്തനതടിമലയക്ക്

വകസ്ഥാണവെെരസ്ഥാന്  കഴടിയുകയുള്ളൂ.  ശസ്പീ.  ബൈടി.  അമശസ്ഥാകക്ക്  എവന്റെ  കൂവട  വെെര്കക്ക്

വചയടിട്ടുളതസ്ഥാണക്ക്.  അമദ്ദേഹയം  വെെളവര  കര്ശനകസ്ഥാരനുയം  മേസ്ഥാമനജുവമേന്റെടില്

വെെടിദഗ്ദ്ധനുയം  കസ്ഥാരരങ്ങളടില്  വെെടിട്ടുവെെസ്പീഴ്ചയടിലസ്ഥാതയസ്ഥാളുമേസ്ഥാണക്ക്.  അങ്ങവനവയസ്ഥാരസ്ഥാള

ഇലകടിസടിറ്റടി  മബൈസ്ഥാര്ഡടില്വെെന്നക്ക്  കസ്ഥാരരങ്ങള  നടിയനടിക്കുന്നതക്ക്  ഈ  സമേയതക്ക്

നലതസ്ഥായടിരുന്നു.  വെെരവെെസസ്ഥായങ്ങളടില്  ബഗന്ഡടിയംഗക്ക്  ഹസ്ഥാളടക്ക്  എന്നുപറയുയം,

എന്നുപറഞസ്ഥാല്  കുമറകസ്ഥാലയം  ഇങ്ങവന  മപസ്ഥായടികഴടിഞസ്ഥാല്,

ആരുവെെടിചസ്ഥാരടിച്ചസ്ഥാലയം  പടിവന്നയതക്ക്  നടതസ്ഥാന്  കഴടിയസ്ഥാവത  ബഗന്ഡടിയംഗക്ക്

ഇരച്ചുനടില്ക്കുയം.  രണക്ക്  തലയുയം  തസ്പീവര  മുടസ്ഥാവത  എതകസ്ഥാലയം  മുമന്നസ്ഥാടക്ക്  മപസ്ഥാകുയം.

വക.എസക്ക്.ആര്.ടടി.സടി.-യുവട  കസ്ഥാരരതടില്  അനുഭവെെടിക്കുന്നതുമപസ്ഥാവല   പണയം

വകസ്ഥാടുകസ്ഥാന് ഗവെെണ്വമേന്റെടിനക്ക് കഴടിയസ്ഥാത സടിതടി വെെന്നസ്ഥാല് മകരളയം ഇരുടടിലസ്ഥാകുയം.
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മേടികച്ച മേസ്ഥാമനജുവമേന്റെക്ക്,  വറഗുമലറ്ററടി കമസ്പീഷന് എവന്നലസ്ഥായം പറഞടിടക്ക് കസ്ഥാരരമേടില.

മേടികച്ച  മേസ്ഥാമനജുവമേന്റെടിലൂവട  മേസ്ഥാതയം  ഇലകടിസടിറ്റടി  മബൈസ്ഥാര്ഡടിവന  നല

പ്രവെെര്തനതടിമലയക്ക്  വകസ്ഥാണവെെരടികവയന്നതക്ക്  ഏറ്റവുയം  വെെലടിയ

പ്രമയസ്ഥാരടിറ്റടിയസ്ഥാകണയം.  അകസ്ഥാരരതടില്  യസ്ഥാവതസ്ഥാരു  സയംശയവുമേടില  അവലങടില്

ഇതടിവന്റെ  പ്രവെെര്തനയം  നടിന്നുമപസ്ഥാകുയം.   അവെെടിവട  നടക്കുന്നവതസ്ഥാവക  വെെസ്പീണയം

അമതപടടി നടകസ്ഥാന് വെെടിട്ടുവകസ്ഥാടുതടിരടിക്കുകയസ്ഥാവണന്ന ഇയംപ്രഷനസ്ഥാണക്ക് ഇമപ്പെസ്ഥാള

വെെന്ന മേസ്ഥാറ്റതടിലൂവട വെെരുന്നതക്ക്.  അതക്ക് സയംസസ്ഥാനതടിനക്ക് അപകടകരമേസ്ഥാണക്ക്.  സഭ

നടിര്തടിവെെച്ചക്ക് ചര്ച്ച വചമയ്യണ കസ്ഥാരരമേസ്ഥാണടിതക്ക്. ബവെെദദ്യുതടി  ചസ്ഥാര്ജക്ക്

വെെര്ദ്ധനവെെസ്ഥാണക്ക്  എളുപ്പെവെെഴടി.   ഇന്നക്ക്  രസ്ഥാവെെടിവല  ജടി.എസക്ക്.ടടി.-യുവട  കസ്ഥാരരയം

ബൈഹുമേസ്ഥാനവപ്പെട  ധനകസ്ഥാരര  വെെകുപ്പുമേനടി  പറഞ്ഞു.  അരടിയുളവപ്പെവടയുള  എലസ്ഥാ

നടിമതരസ്ഥാപമയസ്ഥാഗ സസ്ഥാധനങ്ങളക്കുയം വെെസ്പീണയം വെെലടിയ ടസ്ഥാക്സക്ക് വെെരസ്ഥാന് മപസ്ഥാകുകയസ്ഥാണക്ക്.

സയംസസ്ഥാന  ഗവെെണ്വമേന്റെക്ക്  എങ്ങവനയതക്ക്  വചറുക്കുവമേന്നക്ക്  അറടിഞ്ഞുകൂടസ്ഥാ.  അതക്ക്

വെെടിശദമേസ്ഥായടി  സഭ  ചര്ച്ച  വചമയ്യണ  മവെെവറ  വെെടിഷയമേസ്ഥാണക്ക്.  അതടിവന്റെകൂവട

ആളുകളുവട ജസ്പീവെെടിതതടില് വെെലടിയ വെെരതരസ്ഥാസയം വെെരുത്തുന്ന ഇലകടിസടിറ്റടി ചസ്ഥാര്ജക്ക്

വെെര്ദ്ധടിപ്പെടികല്കൂടടി വെെന്നസ്ഥാല് ജനങ്ങള എങ്ങവന നടില്ക്കുയം? വെെളവര ഗഇൗരവെെമുള
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വെെടിഷയമേസ്ഥാണടിതക്ക്.  മേടികച്ച  മേസ്ഥാമനജുവമേന്റെക്ക്  ഇലകടിസടിറ്റടി

മബൈസ്ഥാര്ഡടിനുണസ്ഥാക്കുന്നതടിനസ്ഥായടി  സഭ നടിര്തടിവെെച്ചക്ക്  ചര്ച്ച വചയ്യുന്നതടിനക്ക്  എലസ്ഥാ

രസ്ഥാഷസ്പീയ  പസ്ഥാര്ടടികളുയം  സഹകരടിമകണ  വെെടിഷയമേസ്ഥാണടിതക്ക്.  അവലങടില്  ഇതക്ക്

ജനങ്ങളുവട  വെെയറ്റതടടിക്കുയം.  ജടി.എസക്ക്.ടടി.-യുവട  പ്രശ്നയം  ഗഇൗരവെെമേസ്ഥായടി

വെെരസ്ഥാന്മപസ്ഥാകുന്നമതയുള്ളൂ.  നടിമതരസ്ഥാപമയസ്ഥാഗ  സസ്ഥാധനങ്ങളുവട,  നടിതരവുയം

ജനങ്ങവള  ബൈസ്ഥാധടിക്കുന്ന  വെെടിഷയങ്ങവളലസ്ഥായം  ബകവെെടിടക്ക്  മപസ്ഥായസ്ഥാല്

മകസ്ഥാവെെടിഡടിനുമശഷമുളള  ഈ  അവെെസയടില്  സസ്ഥാധസ്ഥാരണകസ്ഥാരനക്ക്

എവെെടിവടനടിന്നസ്ഥാണക്ക് വെെരുമേസ്ഥാനമുണസ്ഥാകുന്നതക്ക്? വെെളവര ഗഇൗരവെെമുള ഈ വെെടിഷയയം സഭ

നടിര്തടിവെെച്ചക്ക്  ചര്ച്ച  വചമയ്യണതസ്ഥാണക്ക്.  ഇമപ്പെസ്ഥാഴവലല്ല്ലെങടില്  പടിവന്നയസ്ഥാവണങടിലയം

ചര്ച്ച  വചയ്യണയം.  ഈ  വെെടിഷയയം  ഇമപ്പെസ്ഥാള  സഭ  നടിര്തടിവെെച്ചക്ക്  ചര്ച്ച

വചയ്യസ്ഥാതതടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചക്ക്  ഞസ്ഥാനുയം  എവന്റെ  പസ്ഥാര്ടടിയടില്വപ്പെട  അയംഗങ്ങളുയം

വെെസ്ഥാകഇൗടക്ക് വചയ്യുന്നു.

(സര്കസ്ഥാരടിവന്റെ  നടിലപസ്ഥാടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചക്ക്  ശസ്പീ.  പടി.  വക.

കുഞസ്ഥാലടിക്കുടടിയുയം  അമദ്ദേഹതടിവന്റെ  പസ്ഥാര്ടടിയടില്വപ്പെട  അയംഗങ്ങളുയം  സഭവെെടിടക്ക്

പുറത്തുമപസ്ഥായടി)
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ശസ്പീ  .   മമേന്സക്ക് മജസ്ഥാസഫക്ക്: സര്, നമ്മുവട സയംസസ്ഥാനതക്ക് ഏറ്റവുയം രൂക്ഷമേസ്ഥായ

സസ്ഥാമതടിക  പ്രതടിസനടിയുയം  നടിമതരസ്ഥാപമയസ്ഥാഗസസ്ഥാധനങ്ങളുവട

വെെടിലകയറ്റവുയംമൂലയം  ജനങ്ങളകക്ക്  തസ്ഥാങ്ങസ്ഥാനസ്ഥാവെെസ്ഥാത  ജസ്പീവെെടിത  സസ്ഥാഹചരരങ്ങളുയം

അതടിലൂവട  അവെെര്  വെെഴടി  മുടടിനടില്ക്കുകയുയം  വചയ്യുന്ന  അവെെസയടിലസ്ഥാണക്ക്.  ഇഇൗ

പ്രതടിസനടിഘടതടില്   ഗവെെണ്വമേന്റെക്ക്  ആശസ്വസ്ഥാസ  നടപടടികള  സസ്വസ്പീകരടിച്ചക്ക്

ജനങ്ങവള  സഹസ്ഥായടിമകണ  സമേയമേസ്ഥാണക്ക്.  മേറ്റക്ക്  സയംസസ്ഥാനങ്ങളമപസ്ഥാലയം

സസ്ഥാദ്ധരമേസ്ഥായ  സഹസ്ഥായങ്ങള  ഓമരസ്ഥാ  രയംഗത്തുയം മുന്പന്തടിയടില്നടിന്നക്ക്  വചയ്യസ്ഥാന്

ശമേടിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.  ഇങ്ങവന  പ്രതടിസനടി  അനുഭവെെടിക്കുന്ന  ഒരു  സമേയതക്ക്

ജനങ്ങളുവട  മമേല്  അധടിക  ഭസ്ഥാരയം  അടടിമച്ചല്പ്പെടിക്കുന്ന  നടപടടിയടിമലയക്ക്

ഗവെെണ്വമേന്റെക്ക്  വെെരുന്നതക്ക്  ഏറ്റവുയം  ജനവെെടിരുദ്ധമേസ്ഥായ,  ജനസ്ഥാധടിപതര  വെെടിരുദ്ധമേസ്ഥായ

നടപടടിയസ്ഥാണക്ക്.  ഇമപ്പെസ്ഥാള  ആളുകളകക്ക്  ആശസ്വസ്ഥാസയം  നല്കുന്നതടിനുപകരയം  ഇഇൗ

സമേയതക്ക് വവവെെദദ്യുതടി ചസ്ഥാര്ജക്ക് വെെര്ദ്ധനവെെക്ക്  അടടിമച്ചല്പ്പെടിച്ചതക്ക്   ഏറ്റവുയം വെെലടിയ

അനസ്പീതടിയസ്ഥാണക്ക്.  ജനങ്ങളകക്ക്  ഇതുമൂലമുളള  ബദ്ധടിമുട്ടുകളസ്ഥാണക്ക്  പ്രതടിപക്ഷയം

ചൂണടികസ്ഥാണടിച്ചടിട്ടുളതക്ക്.   ബൈഹുമേസ്ഥാനവപ്പെട  വെെരവെെസസ്ഥായ  വെെകുപ്പുമേനടി  ഇമപ്പെസ്ഥാഴയം

സസ്വയയം സയംരഭകതസ്വയം  വെെരവെെസസ്ഥായരയംഗതക്ക് കൂടുതല് മപ്രസ്ഥാല്സസ്ഥാഹനയം നല്കസ്ഥാന്
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പ്രവെെസ്ഥാസടികളുയം  നസ്ഥാടടിലളളവെെരുയം  എലസ്ഥാവെെരുയം  മുമന്നസ്ഥാട്ടുവെെരണവമേന്നക്ക്

അഭരര്ത്ഥടിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.  എങ്ങവന  മകരളതടില്  ആളുകളകക്ക്  മുമന്നസ്ഥാട്ടുവെെരസ്ഥാന്

സസ്ഥാധടിക്കുയം?വെെരവെെസസ്ഥായങ്ങള  വചറുമതസ്ഥാ  വെെലമതസ്ഥാ  ആകവട,  ഇലകടിസടിറ്റടിയസ്ഥാണക്ക്

ഏറ്റവുയം  പ്രധസ്ഥാനവപ്പെടതക്ക്.  അതടിനക്ക്  അനരസ്ഥായമേസ്ഥായ  നടിരകക്ക്  വെെര്ദ്ധനവുവെെന്നസ്ഥാല്

ആരുയം  ഇമങ്ങസ്ഥാടക്ക്  വെെരസ്ഥാനുയം  ഇതടിവനസ്ഥാന്നുയം  മുമന്നസ്ഥാട്ടുവെെരസ്ഥാനുയം  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകടില.

അതുവകസ്ഥാണക്ക്  ഗവെെണ്വമേന്റെക്ക്   വവവെെദദ്യുതടി  ചസ്ഥാര്ജക്ക്  വെെര്ദ്ധനവെെക്ക്

പുനനഃപരടിമശസ്ഥാധടികണയം.  പസ്ഥാവെെവപ്പെട  ജനങ്ങവള  സഹസ്ഥായടികണയം.

പ്രവെെസ്ഥാസടികളടകയം  മകരളതടില്  വെെരവെെസസ്ഥായ  സയംരയംഭങ്ങള  തുടങ്ങസ്ഥാന്

സസ്ഥാധടിക്കുന്ന  സസ്ഥാഹചരരയം  ഗവെെണ്വമേന്റെക്ക്  ഉണസ്ഥാകണയം.  അതടിനക്ക്  ഒരു  തുറന്ന

ചര്ച്ചയക്ക്  ഗവെെണ്വമേന്റെക്ക്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകുന്നതടിനുപകരയം  നടിമഷധസ്ഥാത്മക  നടിലപസ്ഥാടക്ക്

സസ്വസ്പീകരടിച്ചതടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചുവകസ്ഥാണക്ക്  ഞസ്ഥാനുയം  എവന്റെ  പസ്ഥാര്ടടിയടില്വപ്പെട

അയംഗങ്ങളുയം വെെസ്ഥാകഇൗടക്ക് വചയ്യുന്നു.

(സര്കസ്ഥാരടിവന്റെ  നടിലപസ്ഥാടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചക്ക്  ശസ്പീ.  മമേസ്ഥാന്സക്ക്  മജസ്ഥാസഫുയം

അമദ്ദേഹതടിവന്റെ പസ്ഥാര്ടടിയടില്വപ്പെട അയംഗങ്ങളുയം സഭവെെടിടക്ക് പുറത്തുമപസ്ഥായടി)

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  മജകബൈക്ക്:  സര്,  സര്കസ്ഥാരടിവന്റെ  വെെടിവെെടിധ
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ഡടിപ്പെസ്ഥാര്ട്ടുവമേന്റുകളടില്നടിന്നുയം   വെെന്കടിട  സസ്ഥാപനങ്ങളടില്നടിന്നുയം   2,771.14

മകസ്ഥാടടി രൂപയസ്ഥാണക്ക്  കുടടിശടികയസ്ഥായടി പടിരടിഞ്ഞുകടിടസ്ഥാനുളളതക്ക്. സസ്ഥാധസ്ഥാരണകസ്ഥാരന്

ബൈടിലടയസ്ഥാന് മൂന്നക്ക്  ദടിവെെസയം ബവെെകടിയസ്ഥാല്  ഫപ്യൂസക്ക്  ഊരുകയസ്ഥാണക്ക്  വചയ്യുന്നതക്ക്.

ഇതയുയം  വെെലടിയ  തുക  വെെന്കടിടകസ്ഥാരുവട  കയ്യടില്നടിന്നടകയം  പടിരടിവച്ചടുകസ്ഥാന്

സസ്ഥാധടികസ്ഥാതതക്ക്  വെെലടിയ  വെെസ്പീഴ്ചതവന്നയസ്ഥാണക്ക്.  അതടിവന്റെ  കൂവടയസ്ഥാണക്ക്

വവവെെദദ്യുതചസ്ഥാര്ജക്ക്  വെെര്ദ്ധനവെെക്ക്  ഇരുടടടിയസ്ഥായടി  ജനങ്ങളുവട

തലയടില്വകടടിവെെച്ചടിരടിക്കുന്നതക്ക്.  ഇതക്ക്  അയംഗസ്പീകരടികസ്ഥാന്  കഴടിയുന്നവയസ്ഥാന്നല.

ഇമപ്പെസ്ഥാഴവത  പ്രതടിസനടിയുയം  വെെടിഷയങ്ങളുയം  സസ്ഥാമൂഹരമേസ്ഥായുളള  ഒറ്റവപ്പെടലകളുയം

സസ്ഥാമതടിക  പ്രതടിസനടിയുയം  മകസ്ഥാവെെടിഡസ്ഥാനന്തര  പ്രശ്നങ്ങളുവമേസ്ഥാവക

നടിലവകസ്ഥാളളുന്ന  ഒരു  സന്ദര്ഭതടില്  ഇഇൗ  ഒരു  നസ്പീകതടിമലയക്ക്  ഗവെെണ്വമേന്റെക്ക്

മപസ്ഥായതക്ക്  ഒരടികലയം  നരസ്ഥായസ്പീകരടികസ്ഥാന്  കഴടിയുന്നതല.  നടിങ്ങളുവട

ഭസ്ഥാഷരതടില്തവന്ന  വെെലടിയ  ലസ്ഥാഭതടിമലയക്ക്  വവവെെദദ്യുതടി  മബൈസ്ഥാര്ഡക്ക്  അടകയം

കടന്നുവെെരുന്ന  സന്ദര്ഭതടിലസ്ഥാണക്ക്  മനവര  വെെടിപരസ്പീതമേസ്ഥായ  ഒരു  തസ്പീരുമേസ്ഥാനയം

ഇന്നടിവെെടിവട  നടപ്പെടിലസ്ഥാകടിയടിരടിക്കുന്നതക്ക്.  ഗവെെണ്വമേന്റെടിവന്റെ  നടപടടിയടില്

പ്രതടിമഷധടിച്ചക്ക്,  ഇഇൗ വെെടിഷയയം ചര്ച്ച വചയ്യസ്ഥാതതടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചക്ക്  വെെസ്ഥാകഇൗടക്ക്
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വചയ്യുന്നു.

(സര്കസ്ഥാരടിവന്റെ  നടിലപസ്ഥാടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചക്ക്  ശസ്പീ.  അനൂപക്ക്  മജകബൈക്ക്

സഭവെെടിടക്ക് പുറത്തുമപസ്ഥായടി)

ശസ്പീമേതടി വക  .    വക  .    രമേ:  സര്,  വവവെെദദ്യുത മമേഖലയടില്  2,771.14  മകസ്ഥാടടി

രൂപയുവട കുടടിശടിക പടിരടിവച്ചടുകസ്ഥാനുണക്ക്. ഇവതസ്ഥാവക നടിലനടില്ക്കുന്ന സമേയതക്ക്

വറഗുമലറ്ററടി  കമസ്പീഷവന്റെ  അയംഗസ്പീകസ്ഥാരയം  കൂടസ്ഥാവതതവന്ന  സസ്വകസ്ഥാരര

മമേഖലയടില്നടിന്നക്ക്  വവവെെദദ്യുതടി  വെെസ്ഥാങ്ങുകയുയം  വചയ്യുന്നു.  ഇവതസ്ഥാവക  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ

ജനങ്ങളകസ്ഥാണക്ക് വെെലടിയ മതസ്ഥാതടില് ബദ്ധടിമുട്ടുണസ്ഥാക്കുന്നതക്ക്. അവെെരസ്ഥാണക്ക് ഇഇൗ ഭസ്ഥാരയം

മുഴവെെന് സഹടിമകണടിവെെരുന്നതക്ക്. ഗഇൗരവെെമമേറടിയ ഇഇൗ വെെടിഷയയം സഭ നടിര്തടിവെെച്ചക്ക്

ചര്ച്ച വചയ്യസ്ഥാതതടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചക്ക് വെെസ്ഥാകഇൗടക്ക് നടത്തുന്നു.

(ഗവെെണ്വമേന്റെക്ക്  നടിലപസ്ഥാടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചക്ക്  ശസ്പീമേതടി  വക.  വക.  രമേ

പ്രസ്തസ്ഥാവെെന നടതടിയ മശഷയം സഭവെെടിടക്ക് പുറത്തുമപസ്ഥായടി.

സഭവെെടിടക്ക്  പുറത്തുമപസ്ഥായ  അയംഗങ്ങള  അല്പ്പെസമേയതടിനുമശഷയം  സഭയടില്

തടിരടിവക ഹസ്ഥാജരസ്ഥായടി.)


