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II ഇ. ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ/XIII- 7

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബമൂനനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ഡബസലാംബര്   06,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചര്ന.

 വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

(കചനാകദദനാത്തരകവള  ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള്ത്തലന  ശബരബമലയബല്

ഏര്ലപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന  നബകരനാധനനാജ്ഞ  പബന്വലബകണലമനക്ക്  ആവശദലപ്പെടലാം

സഭനാ  കേവനാടത്തബനു  മുനബല്  അനബശബതകേനാല  സതദനാഗ്രഹലാം  നടത്തുന

എലാം.എല്.എ.മനാര്കക്ക്  അഭബവനാദദലാം  അര്പ്പെബചലാം  യ.ഡബ.എഫക്ക്.  അലാംഗങ്ങള്

സസ്വസനാനങ്ങളബല്  എഴുകനറ്റുനബനക്ക്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബക്കുകേയലാം  തുടര്നക്ക്

സഭനാനടപടബകേകളനാടക്ക് സഹകേരബക്കുകേയലാം ലചയ.)

10(*181) കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡക്ക് സുപസ്പീലാംകകേനാടതബയബല് നല്കേബയ ഹര്ജബ

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.

കേടകേലാംപളബ സുകരന്ദ്രന്)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,   ശബരബമലയബല് ദര്ശനത്തബനക്ക്
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എത്തുന യവതബകേള്കനായബ അടബസനാന സസൗകേരദങ്ങള് സജ്ജമനാകകണ്ടതബനനാല്

സുപസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബ  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനക്ക്  സനാവകേനാശലാം  ആവശദലപ്പെട്ടക്ക്

തബരുവബതനാലാംകൂര്  കദവസസ്വലാം  കബനാര്ഡക്ക്  19.11.2018-നക്ക്  സുപസ്പീലാംകകേനാടതബയബല്

സനാവകേനാശ  ഹര്ജബ  നല്കേബയബടലണ്ടനക്ക്  സഭലയ  അറബയബച.  ശബരബമലയബല്

യവതസ്പീ  പകവശനലാംമൂലലാം  ആചനാരലലാംഘനലാം  ഉണ്ടനായനാല്  കക്ഷതലാം  അടച്ചബടുനതു

സലാംബനബച്ചക്ക്  രനാഷസ്പീയ  കനതനാവബലന്റെ  ഉപകദശലാം  കതടബലയന  വനാര്ത്തയലട

അടബസനാനത്തബല് തബരുവബതനാലാംകൂര് കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡക്ക് കേമ്മേസ്പീഷണര് തനബകയനാടക്ക്

വബശദസ്പീകേരണലാം  ആരനായകേയലാം  ആയതക്ക്  പരബകശനാധബചവരബകേയമനാണക്ക്.  തനബമനാര്

കദവസസ്വലാം  കബനാര്ഡബലന്റെ  നബയനണത്തബനക്ക്  വബകധയരനായബരബക്കുലമനലാം

ഭരണപരമനായ  കേനാരദങ്ങളബല്  അഭബപനായലാം  പറയനാകനനാ  ഇടലപടനാകനനാ

പനാടബലല്ലെനമുള  തബരുവബതനാലാംകൂര്  കദവസസ്വലാം  കബനാര്ഡക്ക്  മനാനസ്വലബലല  വദവസ

പകേനാരലാം  തനബമനാരുലടകമല്  അച്ചടകനടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകനാനുള  അധബകേനാരവലാം

അവകേനാശവലാം  കദവസസ്വലാം  കബനാര്ഡബനുലണ്ടനലാം  അലതനാരു  സസ്വതന

സനാപനമനായതബനനാല്  ഗവണ്ലമന്റെബലന്റെ  നബബനനകേള്ക്കുലാം  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കുലാം

വബകധയമനായല്ലെ  പവര്ത്തബക്കുനലതനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  സുപസ്പീലാംകകേനാടതബ

വബധബ  നടപ്പെനാകനാനനാണക്ക്  സര്കനാര്  ശമബക്കുനതക്ക്.  വര്ഗസ്പീയ  പചരണലാം

നടത്തുനവര്ലകതബലര  കേര്ശന നബലപനാടക്ക്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  ശബരബമലലയ

കേലനാപഭൂമബയനാകനാന്  ശമബക്കുന  സനാമൂഹദവബരുദലര  പതബകരനാധബകനാനനായബ
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ഏര്ലപ്പെടുത്തബയ  നബകരനാധനനാജ്ഞമൂലലാം  ഭക്തര്കക്ക്  യനാലതനാരുവബധ

അസസൗകേരദവമബലല്ലെനലാം ഹഹകകനാടതബ നബകയനാഗബച്ച മൂനലാംഗ നബരസ്പീക്ഷകേ സമബതബ

തൃപബകേരമനായ  റബകപ്പെനാര്ട്ടനാണക്ക്  നല്കേബയലതനലാം  വബവബധ  സലാംഘടനകേളുലടയലാം

സനാപനങ്ങളുലടയലാം വദക്തബകേളുലടയലാം സലാംഭനാവനകേള് സസ്വസ്പീകേരബചലകേനാണ്ടക്ക് കദവസസ്വലാം

കബനാര്ഡനാണക്ക് ശബരബമലയബല് അനദനാനലാം നടത്തുനലതനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച. 

11(*182) ഹവദദ്യുതബ നബയമ കഭദഗതബ ബബല്

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

കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്  പുറലപ്പെടുവബച്ചബടള  ലലവദദ്യുതബ  നബയമ  കഭദഗതബ  ബബല്

പനാവര്ത്തബകേമനാകബയനാല്  ലകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.  ലബമബറ്റഡക്ക്  കപനാലുള  സര്കനാര്

സലാംവബധനാനങ്ങള്  പതബസനബയബലനാകുലമനലാം പവര്  വകുപ്പെബലല  വബവബധ

സനാപനങ്ങളുലട  പതബനബധബകേള്,  ലലവദദ്യുതബ  രലാംഗലത്ത  വബദഗ്ദ്ധര്,  വദവസനായ/

വനാണബജദ/ഗനാര്ഹബകേ  ഉപകഭനാക്തനാകളുലട  പതബനബധബകേള്  എനബവലര

പലങ്കെടുപ്പെബചലകേനാണ്ടുള  സലാംസനാനതല  ശബല്പശനാലയബല്  പസ്തുത  കഭദഗതബ

നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  വബശദമനായബ  പരബകശനാധബച്ചക്ക്  അഭബപനായലാം  കകേന്ദ്ര  സര്കനാരബലന

അറബയബച്ചബടലണ്ടനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  നബര്ദ്ദേബഷ്ട  നബയമ  കഭദഗതബ  ലലവദദ്യുത

വബതരണ  കമഖലലയ  മൂനനായബ  വബഭജബക്കുനതബനുലാം  ലനാഭ  സനാധദത  ഏലറയള

ലലവദദ്യുതബ  വബതരണ  രലാംഗകത്തയക്ക്  സസ്വകേനാരദ  സലാംരലാംഭകേര്  കേടനവരുനതബനുലാം
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അവസരലാം  ഒരുക്കുനതനാണക്ക്.  കകനാസക്ക്  സബ്സബഡബ  സമ്പ്രദനായലാം

നബര്ത്തലനാക്കുനതബലൂലട  ലചറുകേബട  ഉപകഭനാക്തനാകളുലട  ലലവദദ്യുതബ  നബരകബല്

വര്ദനവണ്ടനാകുലമനലാം  സര്കനാര്  സബ്സബഡബ  ബനാങ്കെക്ക്  അകസൗണ്ടബലൂലട

ഉപകഭനാക്തനാവബനക്ക്  കനരബട്ടക്ക്  നല്കുനതക്ക് സനാമ്പത്തബകേമനായബ പബനനാകലാം നബല്ക്കുന

ജനവബഭനാഗത്തബനക്ക്  ലലവദദ്യുതബ  അപനാപദമനാക്കുലമനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.

ലലവദദ്യുതബയലട  കേകമ്പനാള  വളര്ച്ച  ലക്ഷദമബടള  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

ഉസൗഹകച്ചവടത്തബനബടയനാക്കുനതനാണക്ക്.  വന്കേബട  ഉപകഭനാക്തനാകള് പുറത്തുനബനലാം

ലലവദദ്യുതബ  ലകേനാണ്ടുവരുനതബനക്ക്  വസ്പീലബലാംഗക്ക്  ചനാര്ജ്ജക്ക്  മനാതലാം  ഇസൗടനാകണലമന

വദവസ  ഹവദദ്യുതബ  കബനാര്ഡബലന  പതബസനബയബലനാക്കുലമനലാം  എല്ലെനാവര്ക്കുലാം

ലലവദദ്യുതബ  എന  ലക്ഷദത്തബനനായബ  കേരനാര്  ലചയബടള  ലലവദദ്യുതബ

ഉപകയനാഗബകനാനനാകേനാത്ത  സബതബയബലലത്തുലമനലാം  അതബലൂലട   സബരവബലയലട

ബനാധദതയണ്ടനാകുലമനലാം  മനബ  അറബയബച.  ലലവദദ്യുതബ  ലറഗുകലറ്ററബ  കേമ്മേസ്പീഷന്

അലാംഗങ്ങളുലട  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പെക്ക്,  ലലവദദ്യുതബ  നബരകക്ക്  നബര്ണ്ണയലാം,  സലാംസനാനലത്ത

ലലവദദ്യുതബ  നബലയങ്ങളബല്  നബനള  ലലവദദ്യുതബയലട  ഉപകയനാഗലാം,  ഡസ്പീലാംഡക്ക്

ലലലസന്സക്ക്  അനുവദബക്കുകേ  തുടങ്ങബയ  അധബകേനാരങ്ങള്  കകേന്ദ്ര  സര്കനാരബല്

നബക്ഷബപമനാക്കുന  കഭദഗതബ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  ദൂരവദനാപകേ  പതദനാഘനാതങ്ങള്

സൃഷ്ടബക്കുനതനാണക്ക്. ഹവദദ്യുതബ നബയമ കഭദഗതബ ബബല്ലെബലനതബലര ഭരണ-പതബപക്ഷ

കഭദലമകനദ കയനാജബച്ചക്ക് നബല്കണലമനലാം പധനാനമനബകക്ക് നബകവദനലാം നല്കുനതുലാം



5

മറ്റക്ക്  സലാംസനാനങ്ങളുമനായബ  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതുലാം  സലാംബനബച്ചക്ക്

ആകലനാചബക്കുനതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.

ഹവദദ്യുതബ  നബയമ  കഭദഗതബ  ബബല്ലെബലനതബലര  ഐകേകേകണദന  പകമയലാം

പനാസനാക്കുനതു  സലാംബനബച്ചക്ക്  ചര്ച്ച  ലചയക്ക്  തസ്പീരുമനാനബക്കുനതനാലണനക്ക്

ഉപകചനാദദത്തബലബടലപടലകേനാണ്ടക്ക്  വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജനകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബ അറബയബച. 

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത  2350

മുതല്  2695  വലരയള  346  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം

ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


