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II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XV-7

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   ജൂണ്   14,   വവെളബ

നബയമസഭ  രനാവെബവല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനവപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണവന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചരന. 

വെനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

19 (*181) വവവെദദ്യുതബയുവടെ ദുരവെദയലാം തടെയനാന് നടെപടെബ

വവവെദദ്യുതബ  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എലാം.  എലാം.  മണബ)  നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,

വവവെദദ്യുതബയുവടെ പ്രസരണ വെബതരണ നഷലാം കുറയ്ക്കുന്നതബനലാം ഉഉൗരജ്ജകമഖലയുവടെ

സമഗ്രവെബകേസനലാം ലക്ഷദമബടലാം ഉഉൗരജ്ജ കകേരള മബഷവന്റെ ഭനാഗമനായബ ടനാന്സ്ഗ്രബഡക്ക്

2.0,  ദദ്യുതബ  2021,  ഫബലവമന്റെക്ക്  രഹബത  കകേരളലാം  തുടെങ്ങബയ  പദതബകേള്

നടെപ്പെബലനാകബവെരുനവണ്ടെന്നക്ക്  സഭവയ  അറബയബച.

വെബതരണശലാംഖലയബലുണ്ടെനാകുന്ന  വവവെദദ്യുതബ  നഷലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ

ഊരജ്ജ  ഓഡബറക്ക്  നടെത്തുനവണ്ടെനലാം  സരകനാര  വെകേ  വകേട്ടബടെങ്ങളബല്
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ഉഉൗരജ്ജസലാംരക്ഷണ  പദതബകേള്  നടെപ്പെബലനാക്കുന്നതബവന്റെ  ഭനാഗമനായബ

തബരുവെനന്തപുരലാം  വമഡബകല്  കകേനാകളജബലുലാം  അഞക്ക്  സബവെബല്  കസ്റ്റേഷനകേളബലുലാം

ഇതക്ക് പൂരത്തബയനായബടവണ്ടെനലാം മനബ വെദക്തമനാകബ.  വെബദദനാരതബകേളബല് ഊരജ്ജ

സലാംരക്ഷണ  അവെകബനാധലാം  വെളരത്തുന്നതബനനായബ  4800  സ്കൂളുകേളബല്  സനാരട്ടക്ക്

എനരജബ  കപ്രനാഗ്രനാലാം  നടെപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  550  എണലാം  കേനാരബണ്

സന്തുലബതമനാക്കുകേയുലാം വചയബടണ്ടെക്ക്.  ഉഉൗരജ്ജ സലാംരക്ഷണ ഗകവെഷണ-വെബകേസന

പ്രവെരത്തനങ്ങള്  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനള  പദതബകേള്കക്ക്  സനാകങ്കേതബകേ

സഹനായലാം  നല്കേബവെരുനവണ്ടെനലാം  സരകനാരബതര  സലാംഘടെനകേളുമനായബ  കചരന്നക്ക്

എലനാ  നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങളബലുലാം  ഉഉൗരജ്ജകേബരണ്  കബനാധവെത്കേരണ

പരബപനാടെബയുലാം    വതരവഞ്ഞെടുകവപ്പെട്ട  വെനബതനാ  റബകസനാഴക്ക്  കപഴണ്സബവന

ഉള്വപ്പെടുത്തബ  എനരജബ  കബനബകക്ക്  കേദനാമ്പയബനലാം  സലാംഘടെബപ്പെബചബടവണ്ടെനലാം

ഉഉൗരജ്ജ സലാംരക്ഷണ അവെനാരഡക്ക്  നല്കേബവെരുനവണ്ടെനലാം മനബ  വെദക്തമനാകബ.

100  KVA-കക്ക്  മുകേളബല്  വവവെദദ്യുതബ  ആവെശദലാംവെരുന്ന  വെനാണബജദ  വെദവെസനായ

സനാപനങ്ങള്കക്ക്  കകേരള  കസ്റ്റേറക്ക്  എനരജബ  കേണ്സരകവെഷന്  ബബല്ഡബലാംഗക്ക്

കകേനാഡക്ക്  നബരബന്ധമനാക്കുന്നതബനള  പ്രവെരത്തനങ്ങള്  നടെത്തബവെരബകേയനാണക്ക്.

കേനാരഷബകേ  ആവെശദങ്ങള്കക്ക്  ഉഉൗരജ്ജ  കേനാരദക്ഷമത  കൂടെബയ  പമ്പക്ക്  വസറ്റുകേള്
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സനാപബക്കുന്നതക്ക്  സലാംബന്ധബചക്ക്  വെബശദമനായ  പഠനലാം  നടെത്തബ  ഡബ.പബ.ആര.

തയനാറനാകബ  സമരപ്പെബചബടണ്ടെക്ക്.  14  ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളബല്  മനാതൃകേനാ

ഉഉൗരജ്ജകേനാരദക്ഷമതനാ  പദതബ  നടെപ്പെബലനാക്കുന്നതബവന്റെ  ഭനാഗമനായബ

ഇ.എലാം.സബ.യുവടെ കനതൃതത്വത്തബല് 50 രൂപ നബരകബല് എല്.ഇ.ഡബ. ബള്ബുകേള്

വെബതരണലാം  വചയബടണ്ടെക്ക്.  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  ജബലയബവല  പസ്പീലബകകനാടെക്ക്

ഗ്രനാമപഞനായത്തബവന  ആദദ  ഫബലവമന്റെക്ക്  രഹബത  പഞനായത്തനായബ

പ്രഖദനാപബചബടവണ്ടെനലാം  രണ്ടെനാലാംഘട്ടവമന്ന  നബലയബല്  മബതമനായ  നബരകബല്

ഗുണകമന്മയുള  7.5  കകേനാടെബ  എല്.ഇ.ഡബ.  ബള്ബുകേള്  വെബതരണലാം  വചയനാന്

തസ്പീരുമനാനബചബടവണ്ടെനലാം  മനബ  വെദക്തമനാകബ.  ഉഉൗരജ്ജ  സലാംരക്ഷണ

പരബപനാടെബകേളബലൂവടെ  കനടെബയ ഉഉൗരജ്ജ ലനാഭലാം,  മനാതൃകേനാ  ഉഉൗരജ്ജ കേനാരദക്ഷമതനാ

പദതബകേളുവടെ നടെത്തബപ്പെക്ക്, ഉഉൗരജ്ജ കേനാരദക്ഷമതനാ ഉപകേരണങ്ങളുവടെ വെബതരണലാം,

കബനാധവെത്കേരണ  പരബപനാടെബകേള്  എന്നബവെയബലൂവടെ  ഏറവലാം  നല  കസ്റ്റേറക്ക്

വഡസബകഗ്നേറഡക്ക് ഏജന്സബവയന്ന നബലയബല് എനരജബ മനാകനജക്ക് വമന്റെക്ക് വസന്റെറബനക്ക്

കദശസ്പീയ  അവെനാരഡക്ക്  ലഭബചബടവണ്ടെനലാം  കേനാലനാകേനാലങ്ങളബല്  വസന്റെറബവന്റെ

പ്രവെരത്തനങ്ങള്  വെബലയബരുത്തുനവണ്ടെനലാം  മനബ  വെദക്തമനാകബ.   വപനാതുജന

കബനാധവെത്കേരണത്തബനനായബ  വെനായനശനാലകേളുലാം  പത-ദൃശദ-ശവെദ
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മനാധദമങ്ങളുമനായബ  കചരന്നക്ക്  പരസദ  പ്രചനാരണ  പരബപനാടെബകേള്

നടെത്തബവെരുനവണ്ടെനലാം  വതരുവവെബളക്കുകേളുവടെ  ദുരുപകയനാഗലാംമൂലമുണ്ടെനാകുന്ന

വവവെദദ്യുതബനഷലാം  പരബഹരബക്കുവമനലാം  വചറുകേബടെ  ജലവവവെദദ്യുത  പദതബകേളുമനായബ

മുകന്നനാടകപനാകുവമനലാം  കേനാറനാടെബ/സഉൗകരനാരജ്ജ  വവവെദദ്യുത  പദതബകേള്

ഫലപ്രദമനാകനാനള  നടെപടെബകേള്  സത്വസ്പീകേരബക്കുവമനലാം  26  ഡനാമുകേള്കനായബ

വകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.  കകേന്ദ്ര ജല കേമ്മേസ്പീഷനക്ക് തയനാറനാകബ സമരപ്പെബച എമരജന്സബ

ആക്ഷന്  പനാനകേളബല്  21  എണത്തബനക്ക്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബചവവെനലാം  റൂള്

കേരവകേള്  കൃതദമനായബ  പനാലബചവകേനാണ്ടെനാണക്ക്  കബനാരഡബവന്റെ  വവകേവെശമുള  5

പ്രധനാനവപ്പെട്ട  ഡനാമുകേളബല്  ജലസലാംഭരണലാം  നടെത്തുന്നവതനലാം  ബനാരനാകപനാള്

ജലസലാംഭരണബയുവടെ  അറകുറപ്പെണബകേള്  നടെത്തബ  പ്രവെരത്തനലാം

പുന:സനാപബകനാനളള നടെപടെബകേള് സത്വസ്പീകേരബചബടവണ്ടെനലാം   ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടെബയനായബ മനബ വെദക്തമനാകബ. 

20(*182) സഹകേരണ സനാപനങ്ങളബവല അഴബമതബ തടെയനാന് നടെപടെബ

 സഹകേരണവലാം  വെബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവെസത്വവലാം  വെകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  കേടെകേലാംപളബ  സുകരന്ദ്രന്)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളുവടെ  പ്രവെരത്തനങ്ങളബല്  അഴബമതബയുലാം  സനാമ്പത്തബകേ  ക്രമകകടുകേളുലാം



5

ആകരനാപബകവപ്പെട്ടക്ക്  ലഭബക്കുന്ന  പരനാതബകേളബകന്മല്  സഹകേരണ  വെബജബലന്സക്ക്

സലാംവെബധനാനത്തബലൂവടെ  അകനത്വഷണലാം  നടെത്തബ  സതത്വര  നടെപടെബ

സത്വസ്പീകേരബചവെരുനവണ്ടെന്നക്ക്  സഭവയ  അറബയബച.  അകനത്വഷണ  പുകരനാഗതബ

സലാംബന്ധബച വസഷദല് പ്രതബമനാസ റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് സസ്പീല്ഡക്ക് കേവെറബല് സരകനാരബനക്ക്

സമരപ്പെബകണവമന്നക്ക്  വെബജബലന്സക്ക്  ഓഫസ്പീസരകക്ക്  നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയബടണ്ടെക്ക്.

സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളബല് ജബല/തനാലൂകക്ക്/യൂണബറക്ക്  തലങ്ങളബല് നടെത്തബവെരുന്ന

ആകേസബകേ/വെബശദ  പരബകശനാധനകേള്  കേനാരദക്ഷമമനാകബയബടവണ്ടെനലാം

ക്രമകകടുകേള്  തടെയുന്നതബനനായബ  സത്വരണപ്പെണയ  വെനായ,  പണയപ്പെണ്ടെങ്ങളുവടെ

ഭഉൗതബകേ  പരബകശനാധന,  കേമ്പമ്പ്യൂട്ടററസ്ഡക്ക്  അകഉൗണ്ടുകേളുവടെ  പരബകശനാധന

എന്നബവെ  സലാംബന്ധബചക്ക്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജബസനാര  വെബവെബധ

സരക്കുലറുകേളബലൂവടെ കേരശന മനാരഗ്ഗനബരകദ്ദേശങ്ങള് പുറവപ്പെടുവെബചബടവണ്ടെനലാം മനബ

വെദക്തമനാകബ. സത്വരണപ്പെണയപ്പെണ്ടെങ്ങളുവടെ തൂകത്തബല് കൃതദതയുലാം പരബശുദബയുലാം

ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതബനക്ക്  സലാംഘലാം  തലത്തബല്  കേമ്മേബറബ  രൂപസ്പീകേരബചബടണ്ടെക്ക്.

സഹകേരണ ആഡ ബറബല് കേവണ്ടെത്തുന്ന ക്രമകകടുകേള് സലാംബന്ധബചക്ക്  വസഷദല്

റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സഹബതലാം  ഭരണവെബഭനാഗവത്ത  അറബയബകണവമന്നക്ക്  ആഡബറരമനാരകക്ക്

നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയബടവണ്ടെനലാം  അഴബമതബ  കേവണ്ടെത്തബയ  30  സഹകേരണ
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സലാംഘങ്ങളുവടെ  ഭരണസമബതബകേള്  പബരബചവെബടവവെനലാം  സലാംസനാന  കേനാരഷബകേ

ഗ്രനാമവെബകേസന ബനാങ്കേക്ക് സവസന്റെക്ക് വചയ്തുവവെനലാം മനബ വെദക്തമനാകബ. മനാകവെലബകര

തനാലൂകക്ക് സഹകേരണ ബനാങ്കേബവന്റെ തഴകര ശനാഖ, പളബപ്പുറലാം വെബകലജക്ക് സരവസ്പീസക്ക്

സഹകേരണ  ബനാങ്കേക്ക്,  നടെയ്ക്കല്  സരവസ്പീസക്ക്  സഹകേരണ  ബനാങ്കേക്ക്,  മണനാരകനാടെക്ക്

അരബയൂര  സരവസ്പീസക്ക്  സഹകേരണ  ബനാങ്കേക്ക്  എന്നബവെയബവല  ക്രമകകടുകേളുലാം

അഴബമതബയുലാം  സലാംബന്ധബചക്ക്  വെബജബലന്സക്ക്  ആന്റെക്ക്  ആന്റെബ  കേറപ്ഷന്  ബമ്പ്യൂകറനാ

മുകഖന അകനത്വഷണലാം നടെത്തനാന് ഉത്തരവെനാകുകേയുലാം 27 സനാപനങ്ങള്വകതബവര

കകേസക്ക് രജബസ്റ്റേര വചയക്ക് അകനത്വഷണലാം നടെത്തബവെരബകേയുമനാണക്ക്.  ഓകരനാ മൂനമനാസലാം

കൂടുകന്തനാറുലാം  നബരസ്പീക്ഷകേ  സമബതബകേളുവടെ  സഹനായകത്തനാവടെ  ജബലകേള്കതനാറുലാം

സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളബവല  പണയപ്പെണ്ടെങ്ങളുവടെ  നബജസബതബ  സലാംബന്ധബച

റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  പരബകശനാധനനാ  വെബകധയമനാകനാറുവണ്ടെനലാം  മുക്കുപണ്ടെവമന്നക്ക്

വതളബയുന്നപക്ഷലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസനയുവടെ  ഉത്തരവെനാദബതത്വത്തബല്  അകനത്വഷണലാം

നടെത്തബ  തുടെരനടെപടെബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുനവണ്ടെനലാം  പ്രനാഥമബകേ  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളുവടെ  കേണ്കസനാരഷദലാം  രൂപസ്പീകേരബചക്ക്  വകേ.എസക്ക്.ആര.ടെബ.സബ./

സനാമൂഹദകക്ഷമ  വപന്ഷനകേള്കനായബ  പലബശ  വെദവെസയബല്  പണലാം

നല്കേബയബടവണ്ടെനലാം  വകേ.എസക്ക്.എഫക്ക്.ഇ.  ജസ്പീവെനകനാരുമനായബ  ബന്ധവപ്പെടള
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നബകക്ഷപത്തട്ടബപ്പെബകന്മല് അകനത്വഷണലാം നടെത്തബ നടെപടെബ  സത്വസ്പീകേരബചബടവണ്ടെനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ മനബ വെദക്തമനാകബ. 

21(*183) ജബ  .  എസക്ക്  .  ടെബ  .  യുലാം സലാംസനാനത്തബവന്റെ വെരുമനാനവലാം 

 ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വെകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ടെബ.  എലാം.  കതനാമസക്ക് വഎസകേക്ക്)

നല്കേബയ മറുപടെബയബല്, സലാംസനാനത്തബനകേത്തക്ക് 24 അതബരത്തബ പ്രകദശങ്ങളബല്

ഓകട്ടനാമനാറബകേക്ക്  നമ്പര  കപറക്ക്  വറകഗ്നേബഷന്  (എ.എന്.പബ.ആര.)  കേദനാമറകേള്

സനാപബചക്ക്  തതമയ ഇ-കവെ ബബല് പരബകശനാധന കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നകതനാടുകൂടെബ

വഎ.ജബ.എസക്ക്.ടെബ.  വെരുമനാനലാം  വെരദബക്കുവമന്നനാണക്ക്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നവതനലാം

അന്തരസലാംസനാന  വെനാങ്ങലുകേള്  വെദനാപനാരബകേള്  കേണകബല്വപ്പെടുത്തബയനാല്

മനാതകമ  അരഹമനായ  വഎ.ജബ.എസക്ക്.ടെബ.  വെബഹബതലാം  ലഭദമനാവകേയുള്ളൂവവെനലാം

സഭവയ അറബയബച. പരസ്പീക്ഷണനാടെബസനാനത്തബല് വെനാളയനാറബല് എ.എന്.പബ.ആര.

കേദനാമറകേള്  സനാപബചക്ക്  പരബകശനാധന  നടെത്തബവെരബകേയനാണക്ക്.  ഇന്റെലബജന്സക്ക്

വെബഭനാഗവത്ത അതബരത്തബ പ്രകദശങ്ങളബല് വെബനദസബചക്ക്   സലാംസനാനത്തബനകേത്തക്ക്

വെരുന്ന ചരക്കു വെനാഹനങ്ങളബല് ഇ-കവെ ബബല് ഉവണ്ടെന്നക്ക് ഉറപ്പുവെരുത്തുനവണ്ടെനലാം

ഇതബകലയ്ക്കനായബ 126 സരറവെലന്സക്ക് സത്വനാഡുകേവള നബകയനാഗബചബടവണ്ടെനലാം മനബ

വെദക്തമനാകബ.  ജബ.എസക്ക്.ടെബ.  നബയമലാം  അനശനാസബക്കുന്ന  തരത്തബലുള
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കസനാഫക്ക് വവെയര  നബരമ്മേനാണലാം  നടെനവെരബകേയനാണക്ക്.  സത്വരണ

വെദനാപനാരകമഖലയബലുണ്ടെനായബടള  നബകുതബ  വവെട്ടബപ്പെക്ക്  സലാംബന്ധബചക്ക്  ജബ.എസക്ക്.ടെബ.

കേഉൗണ്സബലബല്  ഉന്നയബചബടവണ്ടെനലാം  ഇന്റെലബജന്സക്ക്  പരബകശനാധനയബല്  60

കകേനാടെബയബലധബകേലാം  രൂപയുവടെ  ക്രമകകടെക്ക്  കേവണ്ടെത്തബയബടവണ്ടെനലാം  വെബശദമനായ

പരബകശനാധനയ്ക്കുകശഷലാം കേരശന നബയമനടെപടെബ സത്വസ്പീകേരബക്കുവമനലാം വെനാറക്ക് നബകുതബ

കുടെബശബകേ  തസ്പീരപ്പെനാക്കുന്നതബനക്ക്  ആലാംനസ്റ്റേബ  സസ്പീലാം  പ്രഖദനാപബചബടവണ്ടെനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ മനബ വെദക്തമനാകബ. 

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട ബനാകബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷതചബഹ്നമബടെനാത്ത  2213

മുതല് 2530 വെവരയുളള കചനാദദങ്ങളബല് 108 എണത്തബനലാം ബന്ധവപ്പെട്ട മനബമനാര

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


