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II ഇ. ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ/IX- I

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഒന്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ജനുവരബ   24,   ബുധന്

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നന്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

 വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

(ബനാക്കറബല് ലകേനാടുത്തബരബക്കുന്ന നമ്പര് ഈ സകമ്മേളനത്തബല് അനുവദബച

കചനാദദങ്ങളുലടെ നമ്പറബലന സൂചബപ്പെബക്കുന.)

1(*31) വവദദ്യുതബ ഉലനാദനലാം

വവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എലാം.  എലാം.  മണബ)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,

2021-ഓടുകൂടെബ  എലനാ  ഉപകഭനാകനാക്കള്ക്കുലാം  ഗുണനബലവനാരമുള്ള  ലലവദദ്യുതബ

തടെസ്സങ്ങളുലാം അപകേടെങ്ങളുലാം ഇലനാതനാക്കബ വബതരണലാം ലചയ്യുകേ എന്ന ലക്ഷദവുമനായബ

ലകേ.എസന്.ഇ.ബബ.എല്. മുകന്നനാട്ടുകപനാവുകേയനാലണനലാം എചന്.റബ. ശലാംഖലയുലടെ എലനാ

ഭനാഗതലാം ലലവദദ്യുതബ എത്തബക്കുകേയുലാം ലലലനുകേളുലടെ പുന:ക്രമസ്പീകേരണലാം നടെതകേയുലാം

വവദദ്യുതബ  പുനനഃസനാപനലാം  തത്വരബതമനാക്കുകേയുലാം  ടനാന്കസനാര്മര്  കസ്റ്റേഷനുകേളുലടെ
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നവസ്പീകേരണലാം  ഉറപ്പെനാക്കുകേയുലാം  ലചയ്യുന്ന  പ്രവൃത്തബകേള്  മദദകേനാല  പദതബയബല്

ഉള്ലപ്പെടുതലമനലാം  മനബ  സഭലയ  അറബയബച.  വവദദ്യുതബ  ഉലനാദന

വര്ദനവബനനായബ  നബര്മ്മേനാണത്തബലബരബക്കുന്ന  9  ജലവവദദ്യുത  പദതബകേളുലാം   15

പുതബയ  ജലവവദദ്യുത  പദതബകേളുലാം  സത്വകേനാരദകമഖലയബല്  21  ലചറുകേബടെ

ജലവവദദ്യുത  പദതബകേളുലാം  സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തബയനാക്കുലമനലാം

പദതബകേളുലടെ  നബര്മ്മേനാണ പുകരനാഗതബ അവകലനാകേനലാം ലചയ്യുന്നതബനനായബ കപ്രനാജകന്

കമനാണബററബലാംഗന്  കേമ്മേബറബ,  കപ്രനാജകന്  കമനാണബററബലാംഗന്  ലസല്  എന്നബവ

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം മനബ അറബയബച.  തടെസ്സരഹബതമനായ ലലവദദ്യുതബ വബതരണലാം

ഉറപ്പുവരുതന്നതബനനായബ  എല്.റബ.  ലലവദദ്യുതബയുലടെ  ഗുണനബലവനാരലാം

ലമചലപ്പെടുതകേയുലാം  വബതരണ  നഷലാം  കുറയ്ക്കുകേയുലാം  സബ്കസ്റ്റേഷനുകേളുലടെയുലാം

ലലലനുകേളുലടെയുലാം കശേഷബ വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം പഴക്കലാം ലചന്ന ഉപകേരണങ്ങള് മനാറബ

സനാപബക്കുകേയുലാം  പുതബയ  സബ്കസ്റ്റേഷനുകേളുലാം  അനുബന  വലനുകേളുലാം

നബര്മ്മേബക്കുകേയുലാം  ലചയ്യുലമനലാം  വവദദ്യുതബ  പ്രസരണ  നഷലാം  കുറയ്ക്കുന്നതബനുലാം

വവദദ്യുതബ ഇറക്കുമതബ കശേഷബ വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുമനായബ ടനാന്സ്ഗ്രബഡന് 2.0 എന്ന

കപരബല് ദസ്പീര്ഘകേനാല പ്രസരണ പദതബക്കന് രൂപലാം നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം പ്രസരണ

നഷലാം ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനായബ അണ്ടെര് ഗ്രഗ്രൗണ്ടെന് കകേബബള് സലാംവബധനാനലാം സനാമ്പത്തബകേ

ബനാധദത  കേണക്കബലലടുത്തന്  പരബഗണബക്കുന്നതനാലണനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.

കസനാളനാര് ലലവദദ്യുകതനാലനാദനലാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ വബവബധതരലാം  റൂഫന്  കടെനാപ്പെന്
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കസനാളനാര്  പദതബകേള്  അലനര്ട്ടന്  മുകഖന  നടെപ്പെബലനാക്കബവരുനലണ്ടെനലാം

സഗ്രൗകരനാര്ജ്ജ പനാനല് സനാപബക്കുന്നതബനന് കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരബല്നബനലാം സബ്സബഡബ

ലഭദമനാക്കുന്നതന്  സലാംബനബചന്  പരബകശേനാധബക്കുന്നതനാലണനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.

അതബരപ്പെബള്ളബ  ജല  വവദദ്യുത  പദതബലക്കതബരനായ  ആശേങ്കകേള്  പരബഹരബചന്

സമവനായത്തബലൂലടെ  നടെപ്പെബലനാക്കുന്നതബനന്  ശമബക്കുന്നതനാലണനലാം  ചബന്നനാര്  മബനബ

വഹഡല്  കപ്രനാജകന്  നടെപ്പെബലനാക്കുന്നതബനന്  നടെപടെബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം

ഹ്രസത്വ-ദസ്പീര്ഘകേനാല  കേരനാറബലൂലടെ  വവദദ്യുതബ  വനാങ്ങബലക്കനാണ്ടെന്  കലനാഡ്ലഷഡബലാംഗുലാം

പവര്കേട്ടുലാം  ഒഴബവനാക്കുന്നതനാലണനലാം  അപ്രഖദനാപബത  കലനാഡ്ലഷഡബലാംഗന്

ഉണ്ടെനാകേബലലനലാം വവദദ്യുതബ കബനാര്ഡബലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം സലാംബനബച ഇന്ഡദന്

ഇന്സ്റ്റേബററ്റ്യൂട്ടന് ഓഫന് മനാകനജന് ലമന്റെബലന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് ആവശേദമനായ കഭദഗതബകയനാടുകൂടെബ

നടെപ്പെബലനാക്കുന്നതനാലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്  മറുപടെബയനായബ  മനബ  അറബയബച.

സഗ്രൗകരനാര്കജ്ജനാലനാദനത്തബല്  കൂടുതല്  ശദ  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബക്കുലമന്നന്

ഉപകചനാദദത്തബലബടെലപട്ടുലകേനാണ്ടെന് മുഖദമനബയുലാം സഭലയ അറബയബച.  

2(*32 & *38) ചരക്കന് കസവന നബകുതബ

ധനകേനാരദവുലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ടെബ.  എലാം.  കതനാമസന്  ഐസകേന്)

നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  ജബ.എസന്.ടെബ.  അഖബകലനദനാടെബസനാനത്തബല്

തസ്പീരുമനാനബക്കലപ്പെടുന്ന  നബകുതബയനായതബനനാല്  നബരക്കുകേളബലലാം

കനാസബഫബകക്കഷനുകേളബലലാം  മനാറലാം  വരുത്തനാകനനാ  നബകുതബയബളവുകേള്  നല്കേനാകനനാ
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സലാംസനാന  സര്ക്കനാരുകേള്ക്കന്  സനാധബക്കബലലനലാം  വനാറന്  നബകുതബ  ചുമത്തനാനുളള

അവകേനാശേമബലനാതനാക്കബയതബലന്റെ  ഫലമനായബ  ധനപരമനായ

സത്വനാതനദമബലനാതനാലയനലാം സഭലയ അറബയബച.  2015-16  ധനകേനാരദ  വര്ഷലാം

അടെബസനാനമനാക്കബ  14  ശേതമനാനലാം  വനാര്ഷബകേ  വര്ദനവന്  നബരക്കബല്  നബകുതബ

വരുമനാനക്കുറവബനുള്ള നഷപരബഹനാരലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര് നല്കുനലണ്ടെനലാം ഇന്പുട്ടന്

നബകുതബയുലടെ പൂര്ണ്ണ ആനുകൂലദലാം  ഉപകഭനാകനാവബനു ലഭദമനാക്കണലമന്ന വദവസ

പനാലബക്കനാത്ത ഉത്പനാദകേരുലടെയുലാം വബല്പ്പെനക്കനാരുലടെയുലാം വബശേദവബവരങ്ങള് കകേന്ദ്ര

ആന്റെബ  കപ്രനാഫസ്പീറസ്പീറബലാംഗന്  അകതനാറബറബക്കന്  നല്കേബയതബകന്മേല്  തുടെര്നടെപടെബകേള്

ഉണ്ടെനാകുന്നതബലൂലടെ  ഉപകഭനാകനാക്കള്ക്കന്  ജബ.എസന്.ടെബ.  നബയമത്തബലന്റെ  പൂര്ണ്ണ

ആനുകൂലദലാം  ലഭദമനാകുന്നതനാലണനലാം  ജബ.എസന്.ടെബ.  കേഗ്രൗണ്സബലബലബടെലപട്ടുലകേനാണ്ടെന്

സലാംസനാനത്തബലന്റെ  തനാല്പ്പെരദലാം  സലാംരക്ഷബക്കുന്ന  തസ്പീരുമനാനങ്ങലളടുപ്പെബക്കുന്നതബനന്

ശമബക്കുന്നതനാലണനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ. ലചറുകേബടെ  വദവസനായബകേള്ക്കുലാം

വദനാപനാരബകേള്ക്കുലാം കുറഞ്ഞ നബരക്കബല് കകേനാമ്പഗ്രൗണ്ടെബലാംഗന് നബകുതബ അടെയ്ക്കുന്നതബനുളള

പരബധബ  രണ്ടെന്  കകേനാടെബ  രൂപയനായബ  ഉയര്ത്തണലമന്ന  ആവശേദലാം  ജബ.എസന്.ടെബ.

കേഗ്രൗണ്സബല്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ഒരു  കകേനാടെബ  രൂപയനായബ  വര്ദബപ്പെബച  നബകുതബ

ത്രഷ്കഹനാള്ഡന് രണ്ടെന് കകേനാടെബ രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള നബയമ കഭദഗതബ

കകേന്ദ്ര ഫബനനാന്സന് ആകബലന്റെ ഭനാഗമനായബ അവതരബപ്പെബക്കുലമനലാം മനബ വദകമനാക്കബ.

സര്ക്കനാര് കേരനാറുകേള്ക്കന്  12  ശേതമനാനവുലാം അലനാത്തതബനന്  18  ശേതമനാനവുലാം നബകുതബ
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നബരക്കനായതബനനാലലാം  ഇന്പുട്ടന്  ടെനാകന്  ലക്രഡബറന്  ലഭദമനായതബനനാലലാം  ലചറുകേബടെ

നബര്മ്മേനാതനാക്കലള  ജബ.എസന്.ടെബ.  കദനാഷകേരമനായബ  ബനാധബചബട്ടബലലനലാം  ജബ.എസന്.ടെബ.

നടെപ്പെബലനാക്കുന്നതബനന്  മുമ്പന്  വനാറന്  നബരക്കബല്  ഏലറടുത്ത  പ്രവൃത്തബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനായബ  കേരനാര്  തുകേ  5  ശേതമനാനലാം  വലര  ഉയര്ത്തബ ഉത്തരവന്

പുറലപ്പെടുവബചബട്ടുലണ്ടെനലാം മനബ അറബയബച. ലചക്കന് കപനാസ്റ്റുകേള് നബര്ത്തലനാക്കബയതുലാം

ഇ-കവ  ബബല്  സമയബനബതമനായബ  നടെപ്പെബലനാക്കനാത്തതുലാം  ജബ.എസന്.ടെബ.

കസനാഫന് ലവയര്  പൂര്ണ്ണമനായുലാം  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാകേനാത്തതുമനാണന്  നബകുതബ  പബരബവന്

കുറയനാന്  കേനാരണമനായലതനലാം  കേയറ്റുമതബക്കനാര്ക്കന്  അധബകേരബച  ഇന്പുട്ടന്  ടെനാകന്

ലക്രഡബറബനുള്ള  റസ്പീഫണ്ടെന്  ലഭദമനാകുന്നതബനന്  കേനാലതനാമസമുണ്ടെനാകുലമന്നതബനനാല്

സനാക്ഷദപത്രത്തബലന്റെ  അടെബസനാനത്തബല്  റസ്പീഫണ്ടെന്  നല്കുന്നതബനന്  സലാംസനാന

ഗവണ്ലമന്റെന്  സര്ക്കുലറുകേള്  പുറലപ്പെടുവബക്കുകേയുലാം  ലലറര്  ഓഫന്

അണ്ടെര്കടെക്കബലാംഗബലന്റെ  അടെബസനാനത്തബല്  കേയറ്റുമതബ  ലചയനാനുള്ള  ചട്ടകഭദഗതബ

ലകേനാണ്ടുവരബകേയുലാം  ലചയ്ലതനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.  തകദ്ദേശേസത്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങള്ക്കന്  ലഭബചലകേനാണ്ടെബരുന്ന  വബകനനാദ  നബകുതബ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ

ബഡ്ജറബല്  വദവസ  ലചയ്യുന്നതനാലണനലാം  കകേരള  ദബകനശേന്  ബസ്പീഡബയബകന്മേല്

സലാംസനാന സര്ക്കനാര് പബരബക്കുന്ന നബകുതബ തബരബചനല്കുന്നതനാലണനലാം  നബകുതബ

പബരബവന്  കേനാരദക്ഷമമനാക്കബയുലാം  ജബ.എസന്.ടെബ.യുലടെ  സനാധദതകേലള  പരമനാവധബ

പ്രകയനാജനലപ്പെടുത്തബയുലാം  നബകുതബ  കചനാര്ച  തടെഞ്ഞുലകേനാണ്ടുലാം  വരുമനാനലാം
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വര്ദബപ്പെബക്കനാനുളള  നടെപടെബകേള്  സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്

മറുപടെബയനായബ മനബ അറബയബച. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത്ത  399

മുതല്  773  വലരയുള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  89  എണ്ണത്തബനുലാം  ബനലപ്പെട്ട  മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


