
II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XVI-2

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   ഒകകനാബര്   29,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

4 (*31&*35) ടനാന്സ്ഗ്രബഡക്ക് പദതബ 

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

സലാംസനാനചത്ത പ്രസരണ കമഖലയുചട സമഗ്ര വബകേസനലാം ലക്ഷദമനാകബയനാണക്ക്

ടനാന്സ്ഗ്രബഡക്ക് പദതബ ആവബഷ്കരബചബരബക്കുന്നചതനലാം വബവബധ ഘട്ടങ്ങളബലനായബ

നടപ്പെനാക്കുന്ന  പദതബകക്ക്  1000  കകേനാടബ  രൂപയനാണക്ക്  ചചലവക്ക്

കേണകനാകബയബരബക്കുന്നചതനലാം  പദതബയുചട  ഭനാഗമനായ  കകേനാലത്തുനനാടക്ക്

ചചലന്  പനാകകജബചന്റെ  ചടണ്ടറബല്  പചങ്കെടുത്ത  മൂന്നക്ക്  കേമ്പനബകേളബല്  ഏറ്റവലാം

കുറഞ്ഞ  നബരകക്ക്  കേകനാട്ടക്ക്  ചചയ്ത  ചസ്റ്റെര്ചചലറ്റക്ക്  പവര്  ടനാന്സബഷന്  ലബമബറ്റഡക്ക്
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എന്ന  കേമ്പനബകനാണക്ക്  കേരനാര്  നല്കേബയബട്ടുളളചതനലാം  ചചവദദ്യുതബ  വകുപ്പെബചല

ഉന്നത  ഉകദദനാഗസര്  നടത്തബയ  വബശദ  പഠനങ്ങള്ക്കുകശഷമനാണക്ക്  പ്രസ്തുത

കേമ്പനബചയ  കേരനാര്  ഏല്പ്പെബചചതനലാം  സഭചയ  അറബയബച.  പദതബ

പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കുന്നകതനാടുകൂടബ  സലാംസനാനത്തബചന്റെ  ഇറക്കുമതബകശഷബ

വര്ദബക്കുകേയുലാം  പ്രസരണ  നഷ്ടത്തബല്  കുറവണ്ടനാകുന്നതുമൂലലാം  പ്രതബവര്ഷലാം

ശരനാശരബ  522 ദശലക്ഷലാം യൂണബറ്റക്ക് ചചവദദ്യുതബ ലനാഭബകനാനുമനാകുലാം.  നബര്മ്മേനാണലാം

പൂര്ത്തബയനാകബ കേമ്മേസ്പീഷന് ചചയ്ത തബരുചനല്കവലബ-മനാടകത്തറ 400 ചകേ.വബ.

പ്രസരണ  ഇടനനാഴബയുചടയുലാം  നബര്മ്മേനാണലാം  പുകരനാഗമബക്കുന്ന

പുഗലൂര്-മനാടകത്തറ  HVDC  ചചലനബചന്റെയുലാം  പൂര്ണ്ണമനായ  പ്രകയനാജനലാം

ലഭദമനാക്കുന്നതബനക്ക്  ടനാന്സ്ഗ്രബഡക്ക്  പദതബകേളുചട  കവഗത്തബലുള

പൂര്ത്തസ്പീകേരണലാം  അനബവനാരദമനാണക്ക്.  കേബഫ്ബബയബല്നബനലാം  കകേനനാവബഷ്കൃത

പദതബയനായ  PSDF-ല് നബനലാം സനാമ്പത്തബകേ സഹനായലാം ലഭദമനാക്കുന്ന ആദദ

രണ്ടക്ക്  ഘട്ടങ്ങളുചട  പ്രവൃത്തബകേള്  യഥനാക്രമലാം  2021,  2024  വര്ഷകത്തനാചട

പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതനാണക്ക്.  ചകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.  നടപ്പെബലനാക്കുന്ന

പദതബകേചളലനാലാംതചന്ന  കേണ്കടനാളര്  ആന്റെക്ക്  ഓഡബറ്റര്  ജനറലബചന്റെ

പരബകശനാധനയക്ക്  വബകധയമനാചണനലാം  പത്തക്ക്  ശതമനാനത്തബലധബകേലാം  ചടണ്ടര്

എക്സസക്ക്  വന്നനാല് റസ്പീ-ചടണ്ടര് ചചയ്യണചമന്ന ഉത്തരവക്ക്  ചചവദദ്യുതബ  വകുപ്പെബനക്ക്
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ബനാധകേമചലനലാം  മനബ  അറബയബച.  ജലചചവദദ്യുതബ  രലാംഗചത്ത  സനാധദതകേള്

പ്രകയനാജനചപ്പെടുത്തുനചണ്ടനലാം  സസൗകരനാര്ജ്ജ  പദതബയബല്ക്കൂടബ  1000

ചമഗനാവനാട്ടക്ക്  ചചവദദ്യുകതനാല്പ്പെനാദനലാം  ലക്ഷദമബടുനചണ്ടനലാം  സര്കനാരബചന്റെ

തുടര്പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട  ഫലമനായബ  കൂടലാംകുളലാം  പദതബ  പൂര്ത്തബയനാകനാന്

സനാധബചചവനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയനായബ  മനബ  അറബയബച.

2000 KV ഡയറകക്ക് കേറണ്ടക്ക് സലാംസനാനകത്തയക്ക് എത്തബക്കുന്നതബനനായുളള ഭൂമബ

ഏചറ്റടുകല്  നടപടബകേള്  അസനാധദമനായതബനനാല്  200  KV  ചചലനബചന്റെ

മുകേളബല്ക്കൂടബ  400  KV  ചചലന്  വലബക്കുകേ  മനാത്രമനാണക്ക്  കപനാലാംവഴബചയനലാം

ഇതബനനായബ  400  കകേനാടബ  രൂപ  കകേനസര്കനാരബല്നബനലാം  ഗ്രനാന്റെനായബ

ലഭബക്കുകേയുണ്ടനാചയനലാം ഉപകചനാദദത്തബലബടചപട്ടുചകേനാണ്ടക്ക് ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം

വകുപ്പുമനബ സഭചയ അറബയബച. 

5 (*32) വബകനനാദസഞനാര കമഖലയബല് സസ്പീകേളുചട പങ്കെനാളബത്തലാം

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസകവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  കേടകേലാംപളളബ  സുകരനന്)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  വബകനനാദസഞനാര

കമഖലയബല് സസ്പീശനാകസ്പീകേരണലാം,  സനാധനാരണകനാരനായ സസ്പീകേള്കക്ക് ചതനാഴബലുലാം

വരുമനാനവലാം  ലഭദമനാക്കുകേ  തുടങ്ങബയ  ലക്ഷദങ്ങകളനാചടയനാണക്ക്  ഉത്തരവനാദബത്ത

ടൂറബസലാം (ആര്.ടബ.) മബഷനക്ക് രൂപലാംചകേനാടുത്തബരബക്കുന്നചതനലാം 14 ജബലകേളബലനായബ
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രജബസ്റ്റെര് ചചയ്തബരബക്കുന്ന  16345  യൂണബറ്റുകേളബല്  13567  എണ്ണവലാം സസ്പീകേളുചട

ഉടമസതയബകലനാ  നബയനണത്തബകലനാ  ഉളളതനാചണനലാം  വബവബധ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളബലൂചട  11  കകേനാടബ  രൂപ  വരുമനാനമുണ്ടനാകനാന്  വനബതനാ

ഗ്രൂപ്പുകേള്കക്ക്  കേഴബഞ്ഞബട്ടുചണ്ടനലാം  സഭചയ  അറബയബച.  നനാടന്

കേലനാപ്രവര്ത്തകേര്കക്ക് പരബശസ്പീലനലാം നല്കേബ ആര്.ടബ.  മബഷന് മുകഖന ടൂറബസലാം

കമഖലയുമനായബ ബന്ധചപ്പെടുത്തബ അധബകേ വരുമനാനലാം ലഭദമനാകനാന് ആവശദമനായ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുനണ്ടക്ക്.  സലാംസനാനത്തബചന്റെ  തനതക്ക്  വബഭവങ്ങള്

വബകനനാദസഞനാരബകേള്കക്ക് ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ എക്സക്ക്പസ്പീരബയന്സക്ക് എതക്ക് നബകേക്ക്

കുസബന്,  നനാട്ടബന്പുറങ്ങളബല്  ഓണലാം  ഉണ്ണനാലാം  എന്നസ്പീ  പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാകബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  ടൂറബസലാം  കകേനങ്ങചള  ഭബന്നകശഷബ

സസൗഹൃദമനാക്കുന്നതബനുള  ''ബനാരബയര്  ഫസ്പീ  ടൂറബസലാം  പദതബ''യുലാം  ടൂറബസ്റ്റെക്ക്

ചഡസ്റ്റെബകനഷനുകേചള  സകയലാംപരദനാപ്തമനാക്കുന്നതബനുള  ''ഗ്രസ്പീന്  കേനാര്പ്പെറ്റക്ക്''

പദതബയബചല  വബവബധ  ഘടകേങ്ങളുലാം  നടപ്പെബലനാകബവരുനണ്ടക്ക്.

തബരുവനന്തപുരത്തബചന്റെ  ചചപതൃകേ  സനാരകേങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുന്ന  പദതബ

നടപ്പെബലനാകനാന്  നടപടബ  സകസ്പീകേരബക്കുനചണ്ടനലാം  വയനനാടക്ക്  ജബലചയക്കൂടബ

ഉള്ചപ്പെടുത്തബചകനാണ്ടനാണക്ക്  തലകശ്ശേരബ  ചചപതൃകേ  പദതബ

ആവബഷ്കരബചബരബക്കുന്നചതനലാം  പദതബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നകതനാടുകൂടബ
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വയനനാടബചന്റെ  ടൂറബസലാം  സനാധദതകേള്  ശകബചപ്പെടുത്തനാന്  സനാധബക്കുചമനലാം

കേനായല്  ടൂറബസലാം  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതക്ക്  സലാംബന്ധബചക്ക്

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാചണനലാം  ടൂറബസലാം  രലാംഗത്തക്ക്  ചചഗഡുകേചള

പരബശസ്പീലബപ്പെബക്കുന്നതബനുകവണ്ടബയുള  കപ്രനാജക്ടുകേള്  തയ്യനാറനാകബയബട്ടുചണ്ടനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത

410  മുതല്  790  വചരയുളള കചനാദദങ്ങളബല്  100  എണ്ണത്തബനുലാം ബന്ധചപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


