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സബ്മമിഷന
കകായയംകുളയം തകാപവവൈദദ്യുത നമിലയയം 

പ്രതമിപക്ഷ  നനതകാവൈവ്  (ശശ  .    രനമശവ്  ചചെനമിത്തല):  സര,  സയംസകാനചത്ത

സയംബനമിചമിടനത്തകാളയം  ഏറ്റവയം  പ്രധകാനചപ്പെട്ട  ഒരു  കകാരര്യമകാണവ്  ഞകാന  സഭയുചട

ശദ്ധയമില്ചകകാണ്ടുവൈരുനതവ്.  കകായയംകുളയം  തകാപനമിലയത്തമിനവ്  കകായയംകുളയം  എന

നപരുചണ്ടെങമിലയം അതവ് എചന്റെ നമിനയകാജകമണ്ഡലത്തമിലള്ള ചൂളചത്തരുവൈമിലകാണവ്.  ചക.

കരുണകാകരന  മുഖര്യമനമി  ആയമിരുന  കകാലത്തകാണവ്  പ്രസ്തുത  നമിലയത്തമിനവ്

ചതകാള്ളകായമിരയം ഏക്കര സലയം ഏചറ്റടുത്തവ് എന.ടമി.പമി.സമി.-ക്കവ് ചകകാടുത്തതവ്. 1200

നകകാടമിരൂപയുചട  നമിനക്ഷപമകാണവ്  കകായയംകുളയം   എന.ടമി.പമി.സമി.-യമില്  അനവ്

ഉണ്ടെകായതവ്.  നകകാള്  നബസ്ഡവ്  എനരജമി  ചപ്രകാഡക്ഷനുനവൈണ്ടെമി  ആയമിരുന്നു  ആദര്യയം

പദ്ധതമി  ഇട്ടമിരുനതവ്.  എനകാല്  അതമിനകാവൈശര്യമകായ  സലചമടുചത്തങമിലയം

പകാരമിസമിതമിക  പ്രശ്നങ്ങള്  കണക്കമിചലടുത്തവ്  നകകാള്  നബസ്ഡവ്  എന്നുള്ളതവ്  നകാഫ

നബസ്ഡവ്  ആയമി  മകാറുകയുണ്ടെകായമി.  അനകാരകാഷ്ട്രവൈമിപണമിയമില്  നകാഫയുചട  വൈമില

ഇടയമിടക്കവ്  വൈരദ്ധമിക്കുകയുയം  ഫ്ലക്നചെച്വേറ്റവ് ചചെയ്യുകയുയം  ചചെയ്തുചകകാണ്ടെമിരമിക്കുനതവ്

സകാധകാരണമകാണവ്.  അതുചകകാണ്ടെവ്  അവൈമിചട  ഉല്പ്പെകാദമിപ്പെമിക്കുന  ഒരു  യൂണമിറ്റവ്

വവൈ ദദ്യുതമിക്കവ് 13-14 രൂപവൈചര ചകകാടുനക്കണ്ടെമി വൈരുന്നു. സയംസകാന ഗവൈണ്ചമന്റുമകായമി
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നടപ്പെകാക്കമിയ എഗമിചമന്റെനുസരമിചവ്  സരക്കകാര  18  നകകാടമിരൂപ എലകാമകാസവയം പ്രസ്തുത

സകാപനത്തമിചന്റെ പ്രവൈരത്തനത്തമിനകായമി നല്കുന്നുണ്ടെവ്.  എന.ടമി.പമി.സമി.-യുചട ഇഇ

പകാന്റെവ്  പ്രവൈരത്തനരഹമിതമകായമിട്ടവ്  വൈളചര  വൈരഷങ്ങളകായമി.  എലകാമകാസവയം സയംസകാന

ഗവൈചണ്മെന്റെവ് 18 നകകാടമിരൂപ ചകകാടുക്കുകയുയം നവൈണയം ഇതവ് പ്രവൈരത്തമിക്കുന്നുമമില. വൈളചര

അടമിയനരഘട്ടത്തമില് മകാത്രനമ കകായയംകുളയം  എന.ടമി.പമി.സമി.-യമില്നമിനവ്  വവൈ ദദ്യുതമി

ഉല്പ്പെകാദമിപ്പെമിചവ് സയംസകാനത്തമിനവ് കമിട്ടുകയുള. രകാമഗുണ്ഡത്തുനമിന്നുയം മറ്റുസലങ്ങളമില്

നമിന്നുചമകാചക്ക നകാലവ് രൂപയവ് ഒരു യൂണമിറ്റവ് വവൈദദ്യുതമി ലഭമിക്കുയം. അതുചകകാണ്ടെവ് പ്രസ്തുത

സകാപനത്തമില്നമിന്നുയം  വവൈദദ്യുതമി  എടുക്കകാനുള്ള  പ്രയകാസവമുണ്ടെവ്.   ഫലത്തമില്

കകായയംകുളചത്ത  എന.ടമി.പമി.സമി.-യുചട  തകാപനമിലയയം  പ്രവൈരത്തനരഹമിതമകാണവ്.

ഇക്കകാരര്യത്തമില്  നകന്ദ്രസരക്കകാര  ദയകാവൈധമകാണവ്  വൈമിധമിക്കുനതവ്.  ഇതുസയംബനമിചവ്

നകന്ദ്രമനമിയുചട  പ്രസകാവൈന  കഴമിഞ്ഞ  ദമിവൈസയം  വൈരമികയുണ്ടെകായമി.  ഇതവ്  സയംസകാന

ഗവൈണ്ചമന്റെമിചന്റെ  ഉത്തരവൈകാദമിതച്വേമകാചണനകാണവ്  നകന്ദ്രമനമി  പറയുനതവ്.

ഇതമിനമിയമിടയമില്  നവൈചറകാരു  ചപ്രകാനപ്പെകാസല്  ഉണ്ടെകായമി.  പ്രസ്തുത  തകാപനമിലയയം

എല്.എന.ജമി.-യമിലൂചട  മകാത്രനമ  ലകാഭകരമകാക്കകാന  കഴമിയുകയുള.  എല്.എന.ജമി.

ചടരമമിനല്  പുതുവവൈപ്പെമിനമില്നമിനവ്  കകായയംകുളയംവൈചര  വൈനകാല്  ഇഇ  തകാപനമിലയയം

നലനമിലയമില് പ്രവൈരത്തമിപ്പെമിക്കകാന കഴമിയുകയുയം നകാലവ് രൂപയവ് ഒരു യൂണമിറ്റവ് വവൈ ദദ്യുതമി
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ചകകാടുക്കകാനുയം  സകാധമിക്കുയം.  പകാചെകവൈകാതകവപപ്പെവ്  വലന  ഇടകാത്തതുമൂലമകാണവ്  ഇഇ

പ്രശ്നയം.  ഇതമിചന  കകായയംകുളത്തുനമിനവ്  ചകകാചമിയമിനലക്കവ്  മകാറ്റുകയകാചണന്നുള്ള  ഒരു

ചപ്രകാനപ്പെകാസല് ഇടയവ്  ഉണ്ടെകായമി.  അതവ്  ഒരമിക്കലയം ഫശസമിബമിളകായ കകാരര്യമല.  അതവ്

അനുവൈദമിക്കകാനുയം  കഴമിയുന  കകാരര്യമല.  ഇനപ്പെകാള്  ചചെനയ്യേണ്ടെതവ്,  പകാചെകവൈകാതക

വപപ്പെവ് വലന  സകാപമിച്ചുചകകാണ്ടെവ്  ഇവൈമിനടക്കകാവൈശര്യമകായ  വവൈ ദദ്യുതമി  ഉല്പ്പെകാദനയം

വൈരദ്ധമിപ്പെമിക്കുവൈകാനുയം നകാലവ് രൂപയവ് ഒരു യൂണമിറ്റവ് വവൈദദ്യുതമി ചകകാടുക്കകാനുയം കഴമിഞ്ഞകാല്

ഇതവ്  നകരളത്തമിനവ്  വൈകാങ്ങമിചയടുക്കകാന  സകാധമിക്കുയം  എന്നുള്ളതകാണവ്.  1200  നകകാടമി

രൂപയുചട  നമിനക്ഷപമുള്ള,  നകരളത്തമിചന്റെ  ഏറ്റവയം  വൈലമിയ  ചപകാതുനമഖലകാ

സകാപനമകായ  എന.ടമി.പമി.സമി.-യുചട  തകാപനമിലയയം   സയംരക്ഷമിക്കകാനുള്ള  നടപടമി

സച്വേശകരമിക്കുകയുയം പകാചെകവൈകാതക വപപ്പെവ് വലന ഇടുന കകാരര്യത്തമില് ഒരു സമനച്വേയയം

ഉണ്ടെകാക്കമി നകരളത്തമിനകാവൈശര്യമകായ പകാചെകവൈകാതകയം ലഭമിക്കുകയുയം ചചെയകാല് മകാത്രനമ

ഇഇ  പകാന്റെവ്  ലകാഭകരമകായമി  പ്രവൈരത്തമിപ്പെമിക്കകാന  കഴമിയുകയുള.  അചലങമില്  ഇതവ്

അടച്ചുപൂട്ടുചനകാരു  സമിതമി  ഉണ്ടെകാകുയം.  ഇലകമിസമിറ്റമി  നബകാരഡവ്  എലകാമകാസവയം  18

നകകാടമിരൂപ വൈശതയം ചകകാടുത്തുചകകാണ്ടെമിരമിക്കുകയകാണവ്. ഇക്കകാരര്യത്തമില് അടമിയനരമകായ

നടപടമി  സച്വേശകരമിക്കണയം.   ഇതവ്  സയംസകാന  ഗവൈണ്ചമന്റെമിചന്റെ  കുഴപ്പെമകാചണനകാണവ്

ഇനപ്പെകാള്  നകന്ദ്രമനമി  ശശ.  പശയുഷവ്  നഗകായല് പറയുനതവ്.  ഇതവ്  നകരളത്തമിചന്റെ
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പ്രശ്നമല,  പ്രകാനയകാഗമികമകായ  പ്രശ്നങ്ങളകാണമിതമിനവ്  തടസയം  നമില്ക്കുനതവ്.

പകാചെകവൈകാതകയം  ഉപനയകാഗമിചവ്  വവൈദദ്യുതമി  ഉല്പ്പെകാദനത്തമിനുള്ള  എലകാനടപടമികളയം

എന.ടമി.പമി.സമി.  പൂരത്തമിയകാക്കമിയമിരമിക്കുകയകാണവ്.  നകന്ദ്രമനമി  ഇങ്ങചനപറയകാന

കകാരണമതകാണവ്.   ഞകാന  നകന്ദ്രമനമിചയ  കുറ്റചപ്പെടുത്തുകയല.  അതുചകകാണ്ടെവ്

കകായയംകുളയം  എന.ടമി.പമി.സമി.ചയ  ദയവൈധത്തമിനുവൈമിട്ടുചകകാടുക്കകാചത  ഇതവ്

അടമിയനരമകായമി എടുക്കണചമനവ് ഞകാന അഭര്യരതമിക്കുകയകാണവ്.  

വവൈദദ്യുതമിയുയം  നദവൈസച്വേവയം വൈകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    കടകയംപള്ളമി സുനരന്ദ്രന):  സര,

ഇഇ അടുത്ത ദമിവൈസയം നകന്ദ്രമനമിയുചട പ്രസകാവൈന വൈന സകാഹചെരര്യത്തമില് നമ്മുചട

സയംസകാനചത്ത  ചെമില  പത്രപ്രവൈരത്തകര  അനദ്ദേഹചത്ത  കണ്ടെവ്  സയംസകാരമിചനപ്പെകാള്

അനദ്ദേഹയം നടത്തമിയ ഒരു നസ്റ്റേറ്റവ്ചമന്റെകാണവ്  ബഹുമകാനചപ്പെട്ട പ്രതമിപക്ഷ നനതകാവൈമിചന്റെ

ഇഇ സബ്മമിഷചന്റെ ആധകാരയം എനകാണവ് ഞകാന കരുതുനതവ്. 

നകന്ദ്രസരക്കകാര  സകാപനമകായ  എന.ടമി.പമി.സമി.-യുചട  ഉടമസതയമിലള്ള

359.58  ചമഗകാവൈകാട്ടവ്  നശഷമിയുള്ള കകായയംകുളയം  തകാപ വവൈദദ്യുത നമിലയത്തമില് നകാഫ

എന ദ്രവൈ ഇനനമകാണവ് ഉപനയകാഗമിക്കുനതവ്. ഇഇ നമിലയത്തമില്നമിന്നുള്ള വവൈ ദദ്യുതമി

വൈകാങ്ങുനതമിനകായമി നകരള നസ്റ്റേറ്റവ് ഇലകമിസമിറ്റമി നബകാരഡവ് ലമിമമിറ്റഡയം എന.ടമി.പമി.സമി.-

യുയം  തമമിലള്ള  പവൈര  പരനചസവ്  എഗമിചമന്റെവ്  28 -02-2025  വൈചര  ചെമില
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വൈര്യവൈസകള്ക്കവ് വൈമിനധയമകായമി 2013-ല് ദശരഘമിപ്പെമിക്കുകയുണ്ടെകായമി.

നകാഫയുചട  വൈമില  വൈളചര  ഉയരനതകായതമിനകാല്  ഇഇ  നമിലയത്തമില്

ഉല്പ്പെകാദമിപ്പെമിക്കുന  വവൈദദ്യുതമിയുചട  വൈമില  മറ്റവ്  നമിലയങ്ങളമിനലതമിചനക്കകാള്  വൈളചര

ഉയരനതകാണവ്.  ആയതമിനകാല്  ഇഇ  നമിലയത്തമില്നമിന്നുയം  അടമിയനരഘട്ടങ്ങളമില്

മകാത്രമകാണവ്  വവൈദദ്യുതമി  വൈകാങ്ങുനതവ്.  2013-ല്  പവൈര  പരനചസവ്  എഗമിചമന്റെവ്

ദശരഘമിപ്പെമിചനപ്പെകാള് ഉള്ചപ്പെടുത്തമിയ വൈര്യവൈസകള് ഇപ്രകകാരമകാണവ്. 

1.  01-03-2013  മുതല്  5  വൈരഷത്തമിനുനശഷയം  കകായയംകുളയം

തകാപനമിലയത്തമില്നമിന്നുയം  ഉല്പ്പെകാദമിപ്പെമിക്കുന  വവൈദദ്യുതമിയുചട  ലകാഭനഷ്ടങ്ങള്

കണക്കമിചലടുത്തവ്  ഇഇ  നമിലയയം  ഉപനയകാഗമിക്കകാതമിരമിക്കുനതമിനുള്ള  അവൈകകാശയം

ചക.എസവ്.ഇ.ബമി.-ക്കവ് ആയമിരമിക്കുയം.

2.  നകാഫക്കുപകരയം  മറ്റവ്  ലകാഭകരമകായ ഇനനങ്ങള് കൂടമി  ഉപനയകാഗമിക്കകാവന

വൈമിധയം യനസകാമഗമികളമില് എന.ടമി.പമി.സമി.-യമില് മകാറ്റയം വൈരുത്തണയം.

3.  ചകകാചമിയമില്നമിന്നുയം  കകായയംകുളനത്തക്കവ്  പ്രകൃതമിവൈകാതകയം

ചകകാണ്ടുവൈരുനതമിനുള്ള  വപപ്പെവ്  വല ന  സകാപമിക്കുനതമിനവ്  നകന്ദ്രഗവൈണ്ചമന്റെവ്

സകാപനമകായ  ഗര്യകാസവ്  അനതകാറമിറ്റമി  ഓഫവ്  ഇനര്യയുമകായുള്ള  കരകാര  അമമിതഭകാരയം

സൃഷ്ടമിക്കകാചതയകാവൈണയം.
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4.  നമിലയത്തമിചന്റെ  പ്രവൈരത്തനത്തമിനകായമി  ആഭര്യനര  പ്രകൃതമിവൈകാതകയം

ലഭമിക്കുനതമിനുനവൈണ്ടെമി  നകന്ദ്രസരക്കകാരമിചന  സമശപമിനക്കണ്ടെതകാണവ്.  ഇതവ്

ലഭര്യമകാകുനതുവൈചര  ഇറക്കുമതമി  ചചെയ്യുന  ദ്രവൈശകൃത  പ്രകൃതമിവൈകാതകയം

സച്വേകായത്തമകാനക്കണ്ടെതകാണവ്.

നകാഫനയകാചടകാപ്പെയം  പ്രകൃതമിവൈകാതകയം  കൂട്ടമി  ഇനനമകായമി  ഉപനയകാഗചപ്പെടുത്തകാന

ഇനപ്പെകാള്  നമിലയയം  സജ്ജമകായമിട്ടുണ്ടെവ്.  എനകാല്  പ്രകൃതമിവൈകാതകയം  ലഭമിക്കുനതമിനുള്ള

തൃപമികരമകായ നടപടമികചളകാന്നുയം എന.ടമി.പമി.സമി.-യുചട ഭകാഗത്തുനമിന്നുയം ഉണ്ടെകായമിട്ടമില.

ചകകാചമിയമിലളള  'ഗര്യകാസവ്  ചടരമമിനലമില്'നമിന്നുയം  കകായയംകുളനത്തക്കവ്  വൈകാതകയം

ചകകാണ്ടുവൈരുനതമിനവ്  പ്രകാനയകാഗമികമകായ  ബദല്  സയംവൈമിധകാനങ്ങള്  ഒരുക്കകാനുയം

എന.ടമി.പമി.സമി.-ക്കവ്  സകാധമിചമിട്ടമില.   'വൈകാതകകണക്ഷന'  ലഭര്യമകായ  നകരള  നസ്റ്റേറ്റവ്

ഇലകമിസമിറ്റമി  നബകാരഡവ്  ലമിമമിറ്റഡമിചന്റെ  അധശനതയമിലള്ള  ബ്രഹ്മുപുരത്തുള്ള

സലനത്തയവ്  പ്രസ്തുത  നമിലയയം  മകാറ്റമി  സകാപമിക്കുനതമിനവ്  2015-ല്  നകരളയം

മുനനകാട്ടുവൈച നമിരനദ്ദേശത്തമിനന്മേലയം  എന.ടമി.പമി.സമി.  അനമിമ  തശരുമകാനചമടുത്തതകായമി

അറമിവൈമില.  

ഇഇ  നമിലയത്തമില്നമിന്നുള്ള  വവൈ ദദ്യുതമിയുചട  വൈമില  'ഫമികവ്ഡവ്  ചെകാരജ്ജവ്',

'നവൈരമിയബമിള്  ചെകാരജവ്  എനശ  രണ്ടെവ്  ഘടകങ്ങള്  നചെരനതകാണവ്.  നമിലയത്തമിനവ്
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നവൈണ്ടെമിവൈരുന  സമിരയം  ചചെലവകളയം  എന.ടമി.പമി.സമി.-യുചട  ലകാഭവൈമിഹമിതവയം

നചെരനതകാണവ്  ഫമികഡവ്  ചെകാരജവ്.  നവൈരമിയബമിള്  ചെകാരജവ്,  ഒരു  യൂണമിറ്റവ്  വവൈദദ്യുതമി

ഉല്പ്പെകാദമിപ്പെമിക്കകാനുള്ള ഇനനത്തമിചന്റെ വൈമിലയുമകാണവ്. ഇതമില് ഫമികഡവ് ചെകാരജവ് 2015-

16-ല്  വൈകാരഷമികകാടമിസകാനത്തമില്  207.13  നകകാടമി  രൂപയകായമിരുന്നു.  നവൈരമിയബമിള്

ചെകാരജവ് യൂണമിറ്റമിനവ് 7.312 രൂപയുമകായമിരുന്നു. 

ഇഇ  നമിലയത്തമില്  നമിന്നുയം  ചചവൈദദ്യുതമി  വൈകാങ്ങമിയമിചലങമില്നപ്പെകാലയം  പ്രസ്തുത

ഫമികഡവ് ചെകാരജവ് നല്കകാന നകരള നസ്റ്റേറ്റവ് ഇലകമിസമിറ്റമി നബകാരഡവ് ബകാധര്യസരകാണവ്.

ഇങ്ങചനചയകാരു  ഭശമമകായ  തുക  എന.ടമി.പമി.സമി.  ക്കു  നല്കുനതവ്  നകരള  നസ്റ്റേറ്റവ്

ഇലകമിസമിറ്റമി  നബകാരഡവ്  ലമിമമിറ്റഡമിചന്റെ  സകാമ്പത്തമിക  അടമിത്തറചയ  പ്രതമികൂലമകായമി

ബകാധമിക്കുനതകാണവ്.  ഇഇ  തുക   ചചവൈദദ്യുതമി  നമിരക്കമില്  ഉള്ചപ്പെടുത്തുനതമിനകാല്

നകരളത്തമിചല ഉപനഭകാകകാക്കളയം ഇഇ ഭകാരയം ഏചറ്റടുനക്കണ്ടെമി വൈരുന്നുണ്ടെവ്. 

ഇഇ  സകാഹചെരര്യത്തമിലയം  2014-19  കകാലയളവൈമിചല   'ഫമികഡവ്  ചെകാരജവ്'

പ്രതമിവൈരഷയം  ശരകാശരമി  299  നകകാടമി  രൂപയകായമി  വൈരദ്ധമിപ്പെമിക്കകാന  എന.ടമി.പമി.സമി.

നകന്ദ്ര  ചറഗുനലറ്ററമി  കമശഷചന  സമശപമിചമിട്ടുണ്ടെവ്.  അപൂരവ്വമകായമി  മകാത്രയം

പ്രവൈരത്തമിപ്പെമിനക്കണ്ടെമി വൈരുന ഇഇ നമിലയയംമൂലയം സയംസകാനത്തമിനുണ്ടെകാകുന ഭശമമകായ

നഷ്ടയം  കണക്കമിചലടുത്തവ്  ഫമികഡവ്  ചെകാരജ്ജമില്  ഗണര്യമകായ  കുറവൈവ്
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വൈരുത്തമിത്തരണചമനവ്  നകരളയം  നകന്ദ്ര  ചറഗുനലറ്ററമി  കമശഷന  മുമ്പകാചക

അനപക്ഷമിചമിട്ടുണ്ടെവ്.  പ്രസ്തുത  വൈമിഷയയം  സയംബനമിചവ്  എന.ടമി.പമി.സമി.യുമകായമി

ചക.എസവ്.ഇ.ബമി.  ലമിമമിറ്റഡവ്  നമിരവൈധമി  കത്തമിടപകാടുകള്  നടത്തുകയുയം  വൈമിവൈമിധ

തലങ്ങളമില്  ചെരചകള്  നടത്തുകയുയം  ചചെയമിട്ടുണ്ടെവ്.  എനകാല്  എന.ടമി.പമി.സമി.യുചട

ഭകാഗത്തുനമിന്നുയം  നപ്രകാതകാഹജനകമകായ  ഒരു  പ്രതമികരണവയം  നകാളമിതുവൈചര

ലഭര്യമകായമിട്ടമില.  ഇക്കകാരര്യങ്ങളമില്  നകന്ദ്ര  ഗവൈണ്ചമന്റെമിചന്റെ  ഭകാഗത്തുനമിന്നുയം

അനുഭകാവൈപൂരണ്ണമകായ  സമശപനമുണ്ടെകാകണചമനകാണവ്  നകരള  ഗവൈണ്ചമന്റെവ്

തകാല്പരര്യചപ്പെടുനതവ്. നകരള  സരക്കകാര  അധമികകാരനമറ്റ  ഉടചന  തചന

നകരളത്തമിചല ചചവൈദദ്യുതമി  നമഖലയമിചല വൈമിവൈമിധ വൈമിഷയങ്ങള് ചെരച ചചെയ്യുനതമിനവ്

നകന്ദ്ര  ഗവൈണ്ചമന്റെമിചന  സമശപമിചമിരുചനങമിലയം  നകന്ദ്ര  ഉഇരജ്ജ  സഹമനമിയുചട

അസഇകരര്യയംമൂലയം  കൂടമിക്കകാഴ്ച  നടനമില.    തുടരനവ്  ജൂണ്  16,  17  തശയതമികളമില്

നഗകാവൈയമില്  വൈച്ചുനടന  ചചവൈദദ്യുതമി  മനമിമകാരുചട  സനമളനത്തമിനമിടയമില്  നകന്ദ്ര

ഉഇരജ്ജ  സഹമനമിയുമകായമി  പ്രനതര്യകയം  ചെരച  നടത്തമിയമിരുന്നു.  നകരളത്തമിചന്റെ

ചചവൈദദ്യുത  നമഖലയമിചല  പ്രശ്നങ്ങള്  സനമളനത്തമില്  ചൂണ്ടെമിക്കകാട്ടുകയുയം

കകായയംകുളമടക്കമുള്ള  വൈകാതക  നമിലയങ്ങള്  പ്രവൈരത്തനരഹമിതമകായമി  തുടരുന

സകാഹചെരര്യചമകാഴമിവൈകാക്കകാന  കുറഞ്ഞ  നമിരക്കമില്  പ്രകൃതമി  വൈകാതകയം
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ലഭര്യമകാക്കണചമന്നുള്ള  അഭര്യരതന  സയംസകാനയം  മുനനകാട്ടുവൈയ്ക്കുകയുയം  ചചെയമിട്ടുണ്ടെവ്.

നകരളത്തമിചന്റെ ചചവൈദദ്യുതമി  പ്രശ്നങ്ങള് പരമിഹരമിക്കുനതമിനവ്  നകന്ദ്ര ഗവൈണ്ചമന്റുമകായമി

സഹകരമിചവ് മുനനകാട്ടുനപകാകകാനകാണവ് ഗവൈണ്ചമന്റെവ് തകാല്പരര്യചപ്പെടുനതവ്. 

നകന്ദ്ര  മനമിയുമകായമി  കൂടമിക്കകാഴ്ചയവ്  വൈശണ്ടുയം  സമയയം  ആവൈശര്യചപ്പെട്ടമിട്ടുണ്ടെവ്.

ആയതമിനകാല് സബ്മമിഷനമില് പ്രതമിപകാദമിചമിരമിക്കുന നകന്ദ്ര ഊരജ്ജ സഹമനമിയുചട

പ്രസകാവൈന  ഏതവ്  സകാഹചെരര്യത്തമില്  ഉളവൈകായമിട്ടുള്ളതകാചണനവ്  വൈര്യകമല.

അനദ്ദേഹവമകായുള്ള  കൂടമിക്കകാഴ്ചയമില്  ഇക്കകാരര്യങ്ങളമില്  വൈര്യകത  വൈരുത്തകാന

കഴമിയുചമനകാണവ്  പ്രതശക്ഷമിക്കുനതവ്.

മുഖര്യമനമി  (ശശ  .    പമിണറകായമി  വൈമിജയന):  സര,  ഒരു  കകാലത്തവ്  ഇഇ

തകാപനമിലയചത്ത  സയംബനമിചകാണവ്  നമചളലകാവൈരുയം  ആവൈശര്യചപ്പെട്ടുചകകാണ്ടെമിരുനതവ്.

അതവ്  നടക്കകാതമിരുനതവ്  എന്തുചകകാണ്ടെകാണവ്  എനതവ്  നമള്  ഗഇരവൈമകായമി

ആനലകാചെമിനക്കണ്ടെതകാണവ്.  അതമിചല  പ്രശ്നയം  എല്.എന.ജമി.  ഇവൈമിനടയവ്  എത്തുനമില

എനതകാണവ്.  അതമില്  നമുക്കവ്  എനവ്  ചചെയ്യേകാന  കഴമിയുചമനതവ്  ഗഇരവൈമകായമി

ആനലകാചെമിനക്കണ്ടെ കകാരര്യമകാണവ്. എന.ടമി.പമി.സമി. അവൈമിചട ചചവൈദദ്യുതമി ഉലകാദമിപ്പെമിക്കണയം

എന്നുപറയുനതുചകകാണ്ടുമകാത്രയം  ഉല്പ്പെകാദമിപ്പെമിക്കകാന  കഴമിയുചമനവ്  നതകാന്നുനമില.

ഇനപ്പെകാള്  മയംഗലകാപുരയം  ചചലനമിചനക്കുറമിചവ്  നമള്  ഗഇരവൈമകായമി  പറയുന്നുണ്ടെവ്.
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എനകാല്  എല്.എന.ജമി.  ചടരമമിനല്  ചകകാചമിയമില്നമിനവ്  കകായയംകുളനത്തയവ്

എത്തകാനുള്ള  വൈലമിയ  ശമങ്ങള്  നകായം  നടത്തമിയമിട്ടമില.  തടസങ്ങളണ്ടെവ്  എനതവ്

ശരമിയകാണവ്.  ആ  വൈശയം  നകായം  ഗഇരവൈമകായമി  പരമിനശകാധമിനക്കണ്ടെതകാണവ്.  മകാറ്റുക

എന്നുപറഞ്ഞകാല്  ഒരു  ചചെറമിയ  സകാധനചമടുത്തവ്  അപ്പുറനത്തയവ്  മകാറ്റുകയകാനണകാ

ചചെയ്യുനതവ്;  കകായയംകുളയം നമിലയയം മകാറ്റുക എനതവ് എളപ്പെമകാനണകാ?  ബ്രഹ്മപുരനത്തയവ്

മകാറ്റണചമനവ്  നനരത്ത  ഒരു  നമിരനദ്ദേശയം  വൈച്ചു  എന്നുപറയുന്നുണ്ടെവ്.  ഇചതകാന്നുയം

പ്രകാനയകാഗമികമകായമി  നടക്കുന  കകാരര്യമല.  പ്രകാനയകാഗമികമകായമി  നടക്കുന  കകാരര്യയം

എല്.എന.ജമി.  ഇവൈമിചടചയത്തുക  എനതുയം  അതമിനകാവൈശര്യമകായ  സഹകായയം

നമചളകാനമിചവ്  ചചെയ്തുചകകാടുക്കുകചയനതുമകാണവ്.  നകാടവ്  അക്കകാരര്യത്തമില്

സഹകരമിനക്കണ്ടെതകായമിട്ടുണ്ടെവ് എനകാണവ് എനമിക്കവ് നതകാന്നുനതവ്. 

ശശ  .    രനമശവ്  ചചെനമിത്തല:  സര,  എല്.എന.ജമി.  യുചട  കകാരര്യത്തമില്

പ്രതമിപക്ഷവയം  ഭരണകക്ഷമിയുയം  തമമില്  കൂട്ടകായമി  ചെരച  നടത്തമി  കകാരര്യങ്ങളമിനലയവ്

എത്തകായം.  ഇതുസയംബനമിചവ്  ധകാരകാളയം  ആശങകള്  ജനങ്ങള്ക്കമിടയമില്

പ്രചെരമിപ്പെമിക്കുന്നുണ്ടെവ്.  ചപപ്പെവ്  ചചലന  ചപകാട്ടമിനപ്പെകാകുയം,  കടലമിലൂചടനപ്പെകായകാല്  മതര്യയം

നശമിച്ചുനപകാകുയം എചനകാചക്കയുള്ള ധകാരണകാപ്പെമിശകുകളകാണവ്  കൂടുതലകായമിട്ടുള്ളതവ്.  ഇതവ്

വൈളചര  അടമിയനരമകായ  കകാരര്യമകാചണനവ്  അനങ്ങയ്ക്കുയം  അറമിയകാവനതകാണവ്.  ഏതവ്
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പരമിഷ്കൃത  രകാജര്യത്തുയം  എല്.എന.ജമി.  യമിലൂചടയകാണവ്  എലകാ  കകാരര്യങ്ങളയം

നമിരവൈഹമിക്കചപ്പെടുനതവ്.  നകരളത്തമിലയം  അതകാവൈശര്യമകാണവ്.  അതവ്  ചകകാണ്ടുവൈരകാനുള്ള

സകാഹചെരര്യയം   നമുക്കുണ്ടെകാക്കമിചയടുക്കണചമന  മുഖര്യമനമിയുചട  അഭമിപ്രകായനത്തകാടവ്

ഞകാന നയകാജമിക്കുകയകാണവ്. 

നസശറമിചന്റെ മരണയം

ശശ  .    ബമി  .    സതര്യന:  സര,  അതര്യനയം  ഗഇരവൈമുള്ളതുയം  വൈളചര  ദയനശയവയം

നകാടമിചന  ചഞട്ടമിചതുമകായ  ഒരു  സയംഭവൈമകാണവ്  നകരളത്തമിചന്റെ  പ്രമിയങരനകായ

മുഖര്യമനമിയുചടയുയം  ഇഇ  സഭയുചടയുയം  ശദ്ധയമില്ചപ്പെടുത്തുനതവ്.  കഴമിഞ്ഞ  ജൂചചല

മകാസയം  14-ാം  തശയതമി  വൈര്യകാഴകാഴ്ച  എചന്റെ  നമിനയകാജകമണ്ഡലത്തമിചല  ആറ്റമിങ്ങല്

ആലയംനകകാടവ്  ചകകാച്ചുവൈമിള  ചചെനഞ്ചേരമിനക്കകാണയം  മകാജമിദ  മനസമിലമില്  പനരതനകായ

മശരകാന സകാഹമിബമിചന്റെയുയം ആമമിന ബശവൈമിയുചടയുയം മകന 40 വൈയസ്സുള്ള നസശര സഇദമി

അനറബര്യയമിചല റമിയകാദമില്നമിനവ് ഏകനദശയം 500 കമിനലകാ മശറ്റര അകചലയുള്ള ചചലല

അഫമിലകാജവ്  എന  സലത്തവ്  അനദ്ദേഹയം  നടത്തമിവൈരുന  നഹകാട്ടലമില്വൈചവ്  സഇദമി

വൈയംശജരകായ  ആളകളചട  ചവൈടമിനയറ്റവ്  മരമിക്കുകയുണ്ടെകായമി.   അനദ്ദേഹത്തമിചന്റെ  മരണയം

സയംബനമിചവ്  ഒഇനദര്യകാഗമികമകായ  വൈമിവൈരങ്ങള്  ലഭമിക്കുനതമിനുമുമ്പുതചന  അനദ്ദേഹയം

ചവൈടമിനയറ്റുവൈശഴുനതമിചന്റെ വൈശഡമിനയകാ ദൃശര്യങ്ങള് ഇവൈമിചട ലഭര്യമകായമി.  അനദ്ദേഹത്തമിന്റെ
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