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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/V-2

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

അഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   ഏപബല്   26,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നന്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

(കചനാകദദനാത്തരകവള  ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള് സസ്പീകേലള   അപമനാനബക്കുന്ന തരത്തബല്

പസനാവന  നടത്തബയ  ലലവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  ശസ്പീ.  എലാം.  എലാം.  മണബ  രനാജബ

വയ്ക്കണലമന്നനാവശദലപ്പെട്ടന്  പതബപക്ഷലാം  അല്പസമയലാം  ബനാനര്  ഉയര്ത്തബപ്പെബടബച്ചന്

മുദനാവനാകേദലാം വബളബക്കുകേയുണനായബ.)

4(*31)   വബകനനാദസഞനാര കകേന്ദ്രങ്ങള്ക്കന് നബശ്ചയബച്ചബട്ടുള്ള മനാനദണ്ഡങ്ങള്

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.

കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന) നല്കേബയ മറുപടബയബല്, സലാംസനാനലത്ത ടൂറബസലാം കമഖലലയ

കപനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം  നബലവനാരലാം  ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നതബനമനായബ
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കനാസബഫബകക്കഷന  സസ്പീമുകേള്  നടപ്പെബലനാക്കബവരുനലണന്നന്  സഭലയ  അറബയബച.

അഗ്രസ്പീ  ടൂറബസലാം  ഉള്ലപ്പെലട  ഒനാകരനാ  പകദശത്തബലന്റെയുലാം  സമഗ്ര  ടൂറബസലാം  വബകേസനലാം

ലക്ഷദമബട്ടുലകേനാണന്   ഗ്രസ്പീന  കേനാര്ലപറന്  സലാംവബധനാനലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുലമനലാം

ലഡെസബകനഷന  മനാകനജന് ലമന്റെന്  കേമ്മേബറബകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്ന  കേനാരദലാം

പരബഗണബക്കുലമനലാം  നബയമത്തബലന്റെ  പരബധബയബല്  നബനലകേനാണന്  ടൂറബസ്റ്റുകേലള

ആകേര്ഷബക്കുന്ന തരത്തബല് നദബ,  പുഴ,  കേനായല്,  വനലാം എന്നബവ കയനാജബപ്പെബചലകേനാണന്

പനാകദശബകേ-ഗ്രനാമസ്പീണ  ടൂറബസത്തബനന്  മുനഗണന  നല്കുന്ന  പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാക്കുലമനലാം ഉത്തര മലബനാര് കമഖലയബലല നദബകേലള ബനബപ്പെബചലകേനാണ്ടുള്ള

കപനാജകന്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനള്ള  ലപനാകപ്പെനാസല്   കകേന്ദ്രനാനമതബക്കനായബ

സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുലണനലാം മനബ  വദക്തമനാക്കബ.   തുഞന  പറമബലന്റെ  ടൂറബസലാം  വബകേസന

സനാധദതകേള്  ഉപകയനാഗലപ്പെടുത്തബലക്കനാണ്ടുള്ള  കപനാജകന്  സര്ക്കനാരബലന്റെ

പരബഗണനയബലനാണന്.   സനാധദമനായ  എലനാ  പകദശങ്ങളബലലാം  സനാലാംസനാരബകേ-ലലപതൃകേ

ടൂറബസലാം  കപനാജകന്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബലനപ്പെറബ  ആകലനാചബക്കുന്നതനാണന്.   അരൂരബലല

കേനാക്കത്തുരുത്തന്  ദസ്വസ്പീപബലന  ജബലനാ  ലമഗനാ  സര്കേക്യൂട്ടന്   ടൂറബസലാം  കപനാജകബല്

ഉള്ലപ്പെടുത്തുന്നതബനന്  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം ലപനാന്മുടബയബലലാം കകേനാട്ടൂരബലലാം

സര്ക്കനാര്  അലാംഗസ്പീകൃത  കഹനാലാംകസ  സലാംവബധനാനലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതനാലണനലാം  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.  പബല്ഗ്രബലാം ടൂറബസവമനായബ ബനലപ്പെട്ട മനാസര് പനാന നബലവബലലണനലാം
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ശബരബമല,  ഗുരുവനായൂര്,  ശസ്പീപദ്മനനാഭസസ്വനാമബ  കക്ഷതലാം എന്നബവയുമനായബ  ബനലപ്പെട്ട

കപനാജക്ടുകേള്ക്കന് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെബലന്റെ അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭബച്ചബട്ടുലണനലാം ചനാലക്കുടബ -

കേനാലടബ  -  അതബരപ്പെബള്ളബ പകദശങ്ങളുള്ലപ്പെടുന്ന  തസ്പീര്തനാടന ടൂറബസലാം പദതബ കകേന്ദ്ര

ഗവണ്ലമന്റെബലന്റെ പരബഗണനയബലനാലണനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ.   ഒരു പകദശലത്ത

ടൂറബസലാം      ലഡെസബകനഷനനായബ  പഖദനാപബക്കുന്നതബനന് നബര്ദബഷ്ട  മനാനദണ്ഡലാം

പനാലബച്ചബരബക്കണലമനലാം  ഭൂമബയുലട  ലഭദതയുലാം  നബയമ  നടപടബക്രമങ്ങളുലാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്ന  കപനാജക്ടുകേള്ക്കന്  മനാതകമ  ഭരണനാനമതബ   നല്കുകേയുള്ളൂലവനലാം

മുടങ്ങബക്കബടക്കുന്ന ടൂറബസലാം കപനാജക്ടുകേള് വബവബധ വകുപ്പുകേളുലട ഏകകേനാപനകത്തനാടുകൂടബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം   ജഡെനായുപനാറയബലല  ടൂറബസലാം  പവര്ത്തനങ്ങള്

ദ്രുതഗതബയബല്  പുകരനാഗമബക്കുനലണനലാം  കേനാപബക്കനാടുള്ള  ആനക്കളരബയുലട  ടൂറബസലാം

സനാധദതകേള്  പകയനാജനലപ്പെടുത്തുന്നതബനള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച. 

5(*32) കേനായലാംകുളലാം തനാപനബലയത്തബലന്റെ പവര്ത്തനവമനായബ ബനലപ്പെട്ട 
കേരനാര് വദവസകേള്

ലലവദദ്യുതബ  വകേപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എലാം.  എലാം.  മണബ)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

ലകേ.എസന്.ഇ.ബബ.-യുലാം  എന.റബ.പബ.സബ-.യുമനായബ  6/1/1995-ല്  ഒപ്പുവച്ച  എഗ്രബലമന്റെന്

പകേനാരലാം  ഫബക്സഡെന്  -  കവരബയബബള്  ചനാര്ജന്  അടബസനാനമനാക്കബ  കേനായലാംകുളലാം
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തനാപനബലയത്തബല്  നബനലാം  വവദദ്യുതബ  വനാങ്ങുകേയനാലണനലാം  വദവസകേള്ക്കന്

വബകധയമനായബ  ടബ  ഉടമടബ  01-03-2013  മുതല്  12  വര്ഷക്കനാലകത്തയ്ക്കന്  കൂടബ

ദസ്പീര്ഘബപ്പെബച്ചബട്ടുലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച.   കേരനാറബലന്റെ  പനാരലാംഭ  ഘട്ടങ്ങളബല്

നനാഫ്തയുലട  വബല  കുറവനായബരുന്നതബനനാല്   ലലവദദ്യുതബ  ഉത്പനാദനലാം

ആദനായകേരമനായബരുനലവനലാം    വബല ക്രമനാതസ്പീതമനായബ വര്ദബച്ചതബനനാല്   വവദദ്യുതബ

പതബസനബയുണനാകുന്ന  സനാഹചരദങ്ങളബല്  മനാതകമ   ഉല്പ്പെനാദനലാം

നടത്തബയബരുനള്ളൂലവനലാം  പുറത്തുനബന്നന്   കുറഞ്ഞ  വബലയ്ക്കന്  ലഭബക്കുന്ന  ലലവദദ്യുതബ

ഉപകയനാഗബച്ചനാണന്  സലാംസനാനലത്ത  ലലവദദ്യുതബ  പതബസനബ  പരബഹരബക്കുന്നലതനലാം

മനബ വദക്തമനാക്കബ.   സനാമത്തബകേ നഷ്ടലാം ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനായബ കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരുലാം

എന.റബ.പബ.സബ.-യുമനായബ  ചര്ച്ച  നടത്തബ  പസ്തുത   തനാപനബലയലാം  വബലയ്ക്കു  വനാങ്ങു

ന്നതബലന്റെ  സനാധദതകേലളപ്പെറബ   തസ്പീരുമനാനലമടുക്കുന്നതനാലണനലാം    170  ലമഗനാവനാട്ടന്

സനാപബതകശഷബയുള്ള സസൗകരനാര്കജനാല്പ്പെനാദനത്തബനന് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭബക്കുന്ന മുറയ്ക്കന്

ലകേ.എസന്.ഇ.ബബ.എല്.-മനായബ  ലലവദദ്യുതബ  വനാങ്ങനാനള്ള  കേരനാറബല്  ഏര്ലപ്പെടനാന

എന.ടബ.പബ.സബ.  തനാല്പ്പെരദലാം  പകേടബപ്പെബച്ചബട്ടുലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.

ബനാണനാസുരസനാഗര്  ജലസലാംഭരണബയബല്  പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനത്തബല്  സനാപബച്ച

10KWp  കശഷബയുള്ള  സസൗകരനാര്ജ  ലലവദദ്യുത  നബലയലാം  വബജയകേരമനായബ

പവര്ത്തബചവരുന്നതനായുലാം  0.500  Kwp  കശഷബയുള്ള  മലറനാരു  സസൗകരനാര്ജ
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നബലയത്തബലന്റെ  നബര്മ്മേനാണലാം  പുകരനാഗമബക്കുന്നതനായുലാം  സനാധദമനായ  പകദശങ്ങള്

ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  കസനാളനാര്,  കേനാറന്  എന്നബവയബല്  നബനള്ള  ലലവദദ്യുകതനാല്പ്പെനാദനലാം

വബപുലസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം   പള്ളബവനാസല്  ജലലലവദദ്യുത  പദതബയുലട

പവര്ത്തനലാം പുനരനാരലാംഭബക്കുന്നതബനള്ള പദതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കുന്നതനാലണനലാം മനബ

അറബയബച.  പുതബയ സബന് കസഷനകേള് ആരലാംഭബക്കുകേ,  ലസക്ഷന ഓഫസ്പീസുകേളബലല

സനാഫന്  പനാകറണ്  പുന:ക്രമസ്പീകേരബക്കുകേ,  കസഡെബയലാം  ഗദനാലറബകേളബല്  സസൗകരനാര്ജ

പനാനലകേള്  സനാപബച്ചന്  ലലവദദ്യുതബ  ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുകേ  തുടങ്ങബയ  കേനാരദങ്ങള്

സലാംബനബച്ചന്  വബശദമനായ  പഠനലാം  നടകത്തണതുലണന്നന്  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്

മറുപടബയനായബ  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  രൂക്ഷമനായ  ലലവദദ്യുതബ  ക്ഷനാമലാം  പരബഹരബ

ക്കുന്നതബനനായബ എന.റബ.പബ.സബ.-യുമനായബ ചര്ച്ച നടത്തബ കേനായലാംകുളലാം തനാപലലവദദ്യുത

നബലയത്തബല്  എല്.എന.ജബ.  ഉപകയനാഗബചള്ള  ലലവദദ്യുകതനാല്പ്പെനാദനലാം

സനാധദമനാക്കുന്നതബലനക്കുറബച്ചന്  ആകലനാചബക്കുന്നതനാലണന്നന്  ഒരു  ഉപകചനാദദത്തബ

ലബടലപട്ടുലകേനാണന് മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ.  

6(*33) എസന്  .  ബബ  .  ടബ  .-  ലയ എസന്  .  ബബ  .  ലഎ  .-  യബല് ലയബപ്പെബച്ചതബലനത്തുടര്ന്നന് 
സനാമത്തബകേ കമഖലയബലല മനാറങ്ങള്

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡെനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസന് ലഎസകേന്) നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  2017  ഏപബല്  1-ാം തസ്പീയതബ മുതല് പനാബലദലാം നല്കേബയനാണന് കസറന്
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ബനാങന്  ഓഫന്  ടനാവനകൂര് അടക്കമുള്ള  5  ലപനാതുകമഖലനാ ബനാങ്കുകേലള ഭനാരതസ്പീയ കസറന്

ബനാങബല്  ലയബപ്പെബക്കുവനാന  കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര്  ഉത്തരവബറക്കബയലതനലാം  അതബലന്റെ

തുടര്ച്ചയനായുള്ള  കഡെറ  ലമര്ജര്  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള  നടപടബകേള്  നടന

വരുന്നകതയുള്ളൂലവനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  സലാംസനാന  സര്ക്കനാരബലന്റെ  ഏജനസബ

ബനാങനായ എസന്.ബബ.ടബ. -യുമനായബ കചര്ന്നനാണന് ബഹുഭൂരബപക്ഷലാം ടഷറബകേളുലാം പവര്ത്തബച

വന്നബരുന്നലതനലാം  എസന്.ബബ.ടബ.-എസന്.ബബ.ലഎ.  ലയനത്തബലൂലട  സലാംസനാന

ത്തുണനായബട്ടുള്ള  പതബസനബകേള്ക്കന്  പരബഹനാരലാം  കേനാണുന്നതബനനായബ  സഹകേരണ

ബനാങ്കുകേലള  ശക്തബലപ്പെടുത്തുന്നതനാലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  കേര്ഷകേര്,  ലചറുകേബട

കേച്ചവടക്കനാര്,  സസ്വയലാംലതനാഴബല്  സലാംരലാംഭകേര്  എന്നബവര്ക്കന്  നല്കേബയബരുന്ന  വനായ

തുടര്നലാം  നല്കുന്നതബനന്  എസന്.എല്.ബബ.സബ.-യബല്  ഇടലപടല്  നടത്തുലമനലാം

ലതനാഴബല്  വകുപ്പുമനായബ  ആകലനാചബച്ചന്  തനാല്ക്കനാലബകേ-ദബവസകവതനനാടബസനാനത്തബല്

കജനാലബ  ലചയ്യുന്നവരുലട  ലതനാഴബല്  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനാലണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട ബനാക്കബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത 353 മുതല്

623  വലരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  125 എണ്ണത്തബനലാം ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം

ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


