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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/V-6

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

അഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   കമയയ്   4,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

(കചനാകദദനാത്തരകവള  ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള്  സലാംസനാന  കപനാലസ്പീസയ്  കമധനാവബയനായബ

കഡനാ. ടബ.  പബ.  ലസന്കുമനാറബലന പുന:സനാപബക്കണലമന്ന സുപസ്പീലാം കകേനാടതബ ഉത്തരവയ്

നടപ്പെബലനാക്കനാത്തതബല്  പതബകഷേധബച്ചയ്  പതബപക്ഷലാം  ബനാനര്  ഉയര്ത്തബപ്പെബടബച്ചയ്

മുദനാവനാകേദലാം വബളബക്കുകേയുണനായബ.)

18(*181)   ലപകടനാളബയലാം ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്ക്കുള്ള നബകുതബ

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ടബ.  എലാം.  കതനാമസയ്  ലഎസകേയ്)

നല്കേബയ  മറപടബയബല്,    ഭരണഘടനനാ  കഭദഗതബ  പകേനാരലാം  ലപകടനാളബയലാം

ഉല്പ്പെന്നങ്ങലള  ജബ.എസയ്.ടബ.-യബല്നബനലാം  തനാല്ക്കനാലബകേമനായബ
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ഒഴബവനാക്കബയബട്ടുലണനലാം   ലഷേഡഡ്യൂളബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തബയ  ചരക്കുകേള്ക്കുലാം

കസവനങ്ങള്ക്കുലാം  ജബ.എസയ്.ടബ.  കകേനാമ്പന്കസഷേന്  ആകയ്  പകേനാരലാം  ലസസയ്

ചുമത്തനാനുള്ള  അധബകേനാരലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബനയ്  മനാത്രമനായബരബക്കുലമനലാം  സഭലയ

അറബയബച.  നബയമലാം  നടപ്പെബലനാക്കുന്ന  ആദദവര്ഷേലാം  നബകുതബയബനത്തബല്  മൂവനായബരലാം

കകേനാടബ  രൂപയുലട  അധബകേവരുമനാനലാം  പതസ്പീക്ഷബക്കുനലണനലാം  നബലവബലല

നബയമത്തബല്  സര്ക്കനാര്  ഗ്രനാന്റുകേള്  ഉള്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതബനനാല്  ലപകടനാളബയലാം

ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്ക്കുലാം  കമനാകട്ടനാര്  വനാഹനങ്ങള്ക്കുലാം  അഡസ്പീഷേണല്  ലസസയ്

ഏര്ലപ്പെടുത്തബയനാല്  കേബഫ്ബബയുലട  വരുമനാനലത്ത  ബനാധബക്കബലല്ലെനലാം  ഇതബനനായബ

നബയമ  കഭദഗതബ  ആവശദമബലല്ലെനലാം  നബകുതബയബളവബല്ലെനാലത  ഇഇൗ  വര്ഷേലാം  തലന്ന

ലകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.-ലയ  ലനാഭകേരമനാക്കുലമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ്  മറപടബയനായബ

മനബ വദക്തമനാക്കബ.  

19(*182)   ലലവദദ്യുതബ ഉപകയനാഗക്ഷമതയബലല മബകേവയ്

ലലവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എലാം.  എലാം.  മണബ)  നല്കേബയ  മറപടബയബല്,

ഉഇൗര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണ  പവര്ത്തനങ്ങളബലൂലട  സര്ക്കനാര്/സസ്വകേനാരദ  കമഖലനാ

ഓഫസ്പീസുകേള്,  ലഎ.ടബ.പനാര്ക്കുകേള്,  കഷേനാപ്പെബലാംഗയ്  കകേനാലാംപ്ലക്സുകേള്,  വനാണബജദ

ലകേട്ടബടങ്ങള് ഉള്ലപ്പെലട 240 സനാപനങ്ങളബകലയുലാം സനാര്ട്ടയ് എനര്ജബ കപനാഗ്രനാമബലൂലട

വബദദനാലയങ്ങളബലലയുലാം വസ്പീടുകേളബലലയുലാം ഊര്ജ്ജ ഉപകഭനാഗലാം കുറയ്ക്കുന്നതബനുലാം ഉഇൗര്ജ്ജ
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ലനാഭലാം  ലക്ഷദമബട്ടയ്  ഉഇൗര്ജ്ജ  കേബരണ,  ഊര്ജ്ജ  കബനബകേയ്  പദതബകേളുലട  ഭനാഗമനായബ

കബനാധവത്കേരണ  കനാസ്സുകേള്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കമയയ്

മനാസനാവസനാനകത്തനാടുകൂടബ കകേരളലത്ത സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതസ്പീകേരണ സലാംസനാനമനായബ

പഖദനാപബക്കുന്നതബനയ്  സനാധബക്കുലമനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  ലപനാതുലകേട്ടബടങ്ങലള

മനാതൃകേനാ ഉഇൗര്ജ്ജകേനാരദക്ഷമ ലകേട്ടബടങ്ങളനാക്കുന്നതബനനായബ നടത്തബയ ഇന്ലവസയ്ലമന്റെയ്

കഗ്രഡയ്  ഊര്ജ്ജ  ഓഡബറബലാംഗബല്  ഗവണലമന്റെയ്  ലസക്രകട്ടറബയറയ്  ഉള്ലപ്പെലട  8

സനാപനങ്ങളബല്  ഊര്ജ്ജ  ലനാഭലാം  കനടനാന്  സനാധബച്ചബട്ടുലണനലാം  ഓഡബറബലാംഗയ്

നടത്തുന്നതബനുകവണബ  എനര്ജബ  മനാകനജുലമന്റെയ്  ലസന്റെറബലന്റെ  ആഭബമുഖദത്തബല്  38

സനാപനങ്ങലള  എലാംപനാനല്  ലചയബട്ടുലണനലാം  മനബ  അറബയബച.  കേനാസര്കഗനാഡയ്

ജബല്ലെയബലല  കസനാളനാര്  പനാര്ക്കബലന്റെ  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തബയനായബ  വരബകേയനാലണനലാം

സസ്പീറയ്  ലലലറ്റുകേളബല്  മസ്പീറര്  ഘടബപ്പെബക്കുന്നതബലുണനാകുന്ന  കേനാലതനാമസലാം

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം  ലതരുവവബളക്കുകേള് നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  സഇൗജനദ  നബരക്കബല്

എല്.ഇ.ഡബ.ബള്ബുകേള് വബതരണലാം ലചയ്യുന്നതബനുലാം പദതബ ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുലണനലാം

മനബ  വദക്തമനാക്കബ.   കേനാര്ഷേബകേ  കമഖലയബല്  ലലമകക്രനാ  ഇറബകഗഷേന്  സസ്പീലാം

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബലനക്കുറബചലാം  തൃശൂര്,  കുട്ടനനാടയ്,  ലപനാന്നനാനബ  കകേനാള്  നബലങ്ങളബല്

സഇൗകരനാര്ജ്ജ  പനാനല്  പനാവര്ത്തബകേമനാക്കുന്നതബലനക്കുറബച്ചയ്  ആകലനാചബക്കുലമനലാം

പനാനല്  സനാപബക്കുന്ന  ഉപകഭനാക്തനാക്കള്ക്കയ്  സബ്സബഡബ  അനുവദബക്കുലമനലാം
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ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

20(*183)   കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകനനാടയ് ആവശദലപ്പെട്ടബരുന്ന പധനാന പദതബകേള്

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറപടബയബല്,  ലറയബല്കവ,

എയബലാംസയ്,  ഫനാകബലന്റെ  പുനരുജ്ജസ്പീവനലാം,  കദശസ്പീയപനാത   ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള  വബവബധ

പദതബകേളുലാം  പദതബ  നബര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെബലന്റെ

ശദയബല്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണനലാം കേനാര്ഷേബകേ-വദനാവസനായബകേ കമഖലകേള്  കനരബടുന്ന

കകേന്ദ്ര  അവഗണന  പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  കകേന്ദ്രത്തബനുകമല്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം

ലചലുത്തുന്നതനാലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച.   100  ശതമനാനലാം  കകേന്ദ്രവബഹബതലാം

ഒഴബലകേയുള്ള  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേള്  60:40  അനുപനാതത്തബലുലാം  സലാംസനാന

സര്ക്കനാരബനയ്  തനാല്പ്പെരദമുള്ളപക്ഷലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര്  നബര്ത്തലനാക്കബയ പദതബകേള്

50:50  അനുപനാതത്തബലുലാം  നടപ്പെബലനാക്കനാവന്നതനാലണന്നയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്

അറബയബച്ചബട്ടുലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.   കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേള്

കേനാരദക്ഷമമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനയ്   ഒനാണ ലലലന് കമനാണബററബലാംഗയ്  സലാംവബധനാനലാം

ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുലണനലാം  ലമനാത്തലാം  ലപനാതുകമഖലനാ  നബകക്ഷപത്തബല്  കകേരളത്തബലന്റെ

വബഹബതലാം  2  ശതമനാനത്തബല്  തനാലഴയനാലണനലാം  മഹനാതനാഗനാനബ  കദശസ്പീയ

ലതനാഴബലുറപ്പെയ്  പദതബയുമനായബ  ബനലപ്പെട്ട  കുടബശബകേ  തുകേ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനയ്  കകേന്ദ്ര

ഗവണലമന്റെബല്  ഇടലപടല്  നടത്തുലമനലാം  150  ദബവസലത്ത  കലബര്  ബഡ്ജറയ്
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തയനാറനാക്കുലമനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  മലണ്ണണ്ണ  ദഇൗര്ലഭദലാംമൂലലാം

മതദലത്തനാഴബലനാളബകേള്  കനരബടുന്ന  ബുദബമുട്ടയ്  പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  കകേന്ദ്ര-

സലാംസനാന പങനാളബത്തകത്തനാലട സബ്സബഡബ നബരക്കബല് ലപകടനാള് നല്കുന്നതബനുള്ള

നബകവദനലാം  സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുലണന്നയ്  ഒരു  ഉപ  കചനാദദത്തബലബടലപട്ടുലകേനാണയ്

മതദബനനവലാം ഹനാര്ബര് എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം കേശുവണബ വദവസനായവലാം വകുപ്പുമനബ

വദക്തമനാക്കബ. 

21(*184)   വബകനനാദസഞനാര നയലാം

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.

കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന്)  നല്കേബയ  മറപടബയബല്,  2012-ലല  ടൂറബസലാം  നയത്തബല്

കേനാകലനാചബതമനായ  മനാറങ്ങള്  വരുത്തബയുലാം  പുതുതനായബ  കവണ  ഘടകേങ്ങള്

ഉള്ലപ്പെടുത്തബയുലാം  ടൂറബസലാം  വബകേസനത്തബനനായബ  സമഗ്ര  നയലാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുലമനലാം

പധനാന  വബകനനാദസഞനാര  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  കപനാലസ്പീസയ്  എയ്ഡയ്  കപനാസയ്,   അപനായ

സൂചബകേകേള്,  മുന്നറബയബപ്പെയ്  കബനാര്ഡുകേള്  എന്നബവ  സനാപബക്കുകേയുലാം  പകതദകേ

പരബശസ്പീലനലാം  ലഭബച്ച  180  ടൂറബസലാം  കപനാലസ്പീസയ്  ഉകദദനാഗസരുലടയുലാം  137  ലലലഫയ്

ഗനാര്ഡുമനാരുലടയുലാം  കസവനലാം  ലഭദമനാക്കുകേയുലാം  പുതുതനായബ  20  ലലലഫയ്  ഗനാര്ഡുമനാലര

നബയമബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം ലചയബട്ടുലണന്നയ് സഭലയ അറബയബച.

വബകനനാദസഞനാര കകേന്ദ്രങ്ങള് മനാലബനദമുക്തമനാക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണയ്.
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ആഭദന്തര ടൂറബസത്തബനയ് പനാധനാനദലാം ലകേനാടുത്തുലകേനാണ്ടുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ് തുടക്കലാം

കുറബക്കുലമനലാം  ലതനാഴബല്  സലാംരലാംഭങ്ങള്  സൃഷബചലകേനാണയ്  തകദ്ദേശബയരുലട  ജസ്പീവബത

നബലവനാരലാം  ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള  പരബപനാടബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുലമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  1764

മുതല്  2020  വലരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  152  എണ്ണത്തബനുലാം ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


