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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/VII-2

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഏഴനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   ആഗസസ്റ്റ്   08,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  8.30-നസ്റ്റ്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

4 (*31)     ചരക്കസ്റ്റ് കസവന നബകുതബ നടപ്പെനാക്കബയ കശേഷമുള്ള വബല വർദന

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ടബ.  എലാം.  കതനാമസസ്റ്റ്  ചഎസകേസ്റ്റ്)

നല്കേബയ  മറപടബയബല്,  ജബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  നടപ്പെനാക്കബയബട്ടുളള  എലനാ  രനാജദങ്ങളബലലാം

വബലക്കയറലാം പ്രകേടമനായബട്ടുചണ്ടെനലാം വബവബധ നബകുതബകേള് കചരുന്ന ആചകേ നബകുതബ

ഭനാരലാം ചരക്കസ്റ്റ് കസവന നബകുതബ സമ്പ്രദനായത്തബല് കുറയുചമങബലലാം ആ ആനുകൂലദലാം

ഉപകഭനാകനാക്കള്ക്കസ്റ്റ്  ചചകേമനാറനാത്തതനാണസ്റ്റ്  വബലക്കയറത്തബനസ്റ്റ്

കേനാരണമനാകുന്നചതനളള  വസ്തുത  ജബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  കേകൗണ്സബലബല്

ചൂണ്ടെബക്കനാണബക്കുകേയുലാം  ആന്റെബ  കപ്രനാഫബററബലാംഗസ്റ്റ്  അകതനാറബറബക്കുകവണ്ടെബ  നബലപനാടസ്റ്റ്

സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ചചയബട്ടുചണ്ടെനലാം  സഭചയ  അറബയബച.  നബലവബലളള

നബകുതബഭനാരവലാം  ജബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  വരുകമനാഴുണ്ടെനാകുന്ന  കുറവലാം  കേണക്കനാക്കബ
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പ്രസബദചപ്പെടുത്തണചമനലാം  ഓകരനാ  ചരക്കബചന്റെയുലാം  ടനാകസ്റ്റ്  ഇന്സബഡന്സസ്റ്റ്

കേനാണബക്കുന്ന  മനാടബകസ്റ്റ്  സലാംസനാനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ചചകേമനാറണചമനലാം  ജബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.

കേകൗണ്സബലബല്  ആവശേദചപ്പെട്ടബട്ടുണ്ടെസ്റ്റ്.  ജബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.-യബല്  നബകുതബ  ഒഴബവനായബട്ടുലാം

കകേനാഴബയുചട  വബല  വര്ദബപ്പെബച്ച  സനാഹചരദത്തബല്  സര്ക്കനാര്  ഇടചപടലബചന്റെ

ഫലമനായബ  വബല  നബയനബക്കനാന്  സനാധബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം  നബകുതബ  നബരക്കബല്  വന്ന

ഇളവകേള്  സബവബല്  സചചപ്ലെെസസ്റ്റ്  കകേനാര്പ്പെകറഷന്  പ്രനാബലദത്തബല്  വരുത്തുകേയുലാം

കകേനാര്പ്പെകറഷന്  വഴബ  വബതരണലാം  ചചയ്യുന്ന  ചരക്കുകേള്ക്കസ്റ്റ്  വബലക്കുറവസ്റ്റ്

പ്രഖദനാപബക്കുകേയുലാം  ചചയബട്ടുചണ്ടെനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.  ജബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.-ചയ

സലാംബനബച്ച അവദകതകേള് പരബഹരബക്കനാന് വദനാപനാരബ സലാംഘടനകേളുമനായബ ചര്ച്ച

നടത്തുകേയുലാം  എലനാ  ജബലകേളബലലാം  വദനാപനാരബ  വദവസനായ  സലാംഘടനകേളുചട

പ്രനാതബനബധദലാം  ഉറപ്പെനാക്കബചക്കനാണ്ടുളള  കേമ്മേബറബകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

ജബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.യബലൂചട  ലഭബക്കുന്ന  നബകുതബ  നബരക്കബചന്റെ  കുറവലാം  ഇന്പുട്ടസ്റ്റ്  ടനാകബചന്റെ

ആനുകൂലദവലാം ഉപകഭനാകനാക്കള്ക്കസ്റ്റ് ചചകേമനാറണചമന്നസ്റ്റ്  ആവശേദചപ്പെടുകേയുലാം ചചയ.

ജബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.യുചട  മറവബലളള  വബലക്കയറലാം  നബയനബക്കനാന്  ശേകമനായ  നടപടബ

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബക്കണചമന്നസ്റ്റ്  നബരന്തരമനായബ  ആവശേദചപ്പെടുകേയനാണസ്റ്റ്.

വബതരണലാം ചചയ്യചപ്പെടുന്ന ചരക്കുകേളുചടയുലാം കസവനങ്ങളുചടയുലാം നബകുതബ നബരക്കബചല

കുറവലാം  വദനാപനാരബകേള്ക്കസ്റ്റ്  ലഭബക്കുന്ന  ഇന്പുട്ടസ്റ്റ്  ടനാകസ്റ്റ്  ചക്രെഡബറബചന്റെ  ആനുപനാതബകേ

ആനുകൂലദവലാം  ഉപകഭനാകനാവബനസ്റ്റ്  വബലക്കുറവബലൂചട  ലഭദമനാക്കുകേ  എന്ന
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ലക്ഷദകത്തനാചട  ജബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  നബയമത്തബചല  171-ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ്  പ്രകേനാരലാം  ആന്റെബ

കപ്രനാഫബററബലാംഗസ്റ്റ് അകതനാറബറബ രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുളള വദവസ ഉള്ചപ്പെടുത്തബ ചട്ടങ്ങള്

പുറചപ്പെടുവബച്ചബട്ടുണ്ടെസ്റ്റ്.  കൂടനാചത  ആന്റെബ  കപ്രനാഫബററബലാംഗസ്റ്റ്  പരബകശേനാധബക്കനാനുളള

സനാന്റെബലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബയുലാം  സലാംസനാനതലത്തബല്  സസ്പീനബലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബകേളുമുണ്ടെസ്റ്റ്.

അകതനാറബറബയുചടയുലാം  സനാന്റെബലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബകേളുചടയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഉടനടബ

ആരലാംഭബക്കനാന്  കകേന്ദ്രത്തബല്  സമ്മേര്ദലാം  ചചലത്തുന്നതലാം  ശേകമനായ  ബഹുജന

പ്രകക്ഷനാഭലാം  സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതമനാണസ്റ്റ്.  എലാം.ആര്.പബ.-ക്കസ്റ്റ്  മുകേളബല്

ജബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.-യനായബ ബബല്ലുകേള് എഴുതന്നതനായബ മനസബലനായനാല് ലസ്പീഗല് ചമകടനാളജബ

വകുപ്പെബചന്റെ വദവസകേള് പ്രകേനാരലാം നടപടബകേചളടുക്കുകേയുലാം നബലവബലളള കസനാക്കബല്

എലാം.ആര്.പബ.  കരഖചപ്പെടുത്തബയബട്ടുളളതബനനാല്  അതബല്  ഇടചപടനാന്

കേഴബയബചലങബലലാം  കേമനബകേള്  പുതബയ  ഉല്പന്നങ്ങള്  ഇറക്കുകമനാള്

ആനുപനാതബകേമനായബ  എലാം.ആര്.പബ.യബല്  കുറവണ്ടെനായബചലങബല്  അക്കനാരദലാം  ലബസസ്റ്റ്

ചചയസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബനസ്റ്റ്  സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം ചചയ്യുന്നതനാണസ്റ്റ്.   75  ലക്ഷത്തബനുലാം

1  ½ കകേനാടബ  രൂപയലാം  ഇടയളള  ചചറകേബട  വദവസനായങ്ങളുചട  ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

നബകുതബയബളവസ്റ്റ്  ലഭബക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനബചലാം  ലസ്പീനബയര്  അകബലകററര്

ഉള്ചപ്പെചടയുളള  ചമഡബക്കല്  എകേക്യൂപ്ചമന്റെസ്റ്റ്സബനസ്റ്റ്  ജബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.

ബനാധകേമനാക്കബയബരബക്കുന്നതസ്റ്റ്   സലാംബനബചലാം   9-ാം  തസ്പീയതബ  നടക്കുന്ന

കേകൗണ്സബലബല്  ചര്ച്ച  ചചയ്യുന്നതനാണസ്റ്റ്.  ധനാരനാളലാം  പകരനാക്ഷ  നബകുതബകേള്
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സമനാന്തരമനായബ  ചുമത്തുന്നതബനസ്റ്റ്  പകേരലാം  ഒറ  നബകുതബ  ചുമത്തബയനാല്

കേണക്കുകൂട്ടുന്നതബനുലാം  വദനാപനാരലാം  ചചയ്യുന്നതബനുലാം  കൂടുതല്  സകൗകേരദമനാണസ്റ്റ്.

ഇറബകഗഷന്,  തകദശേ  സസയലാംഭരണലാം,   ചപനാതമരനാമത്തസ്റ്റ്   തടങ്ങബയ  വകുപ്പെസ്റ്റ്

ചസക്രെട്ടറബമനാര് ഓകരനായബനലാം പ്രവൃത്തബക്കുലാം ശേരനാശേരബ എത്ര ഇന്പുട്ടസ്റ്റ് ലഭബക്കുചമനലാം

സര്ക്കനാര് വര്ദബപ്പെബക്കുന്ന അധബകേ എസബകമറസ്റ്റ് എത്രയനാചണനലാം അടബയന്തരമനായബ

ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറചപ്പെടുവബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.  സര്ക്കനാര് കേരനാറകേളുചട നബകുതബ 18-ല് നബനലാം

12  ശേതമനാനമനാക്കബ  ചുരുക്കബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  നബകുതബയബല്  മനാറലാം  വരുത്തുന്നതബനസ്റ്റ്

ജബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  കേകൗണ്സബലബനനാണസ്റ്റ് അധബകേനാരമുളളചതനലാം സലാംസനാന സര്ക്കനാരബനസ്റ്റ്

പുതതനായബ  നബരക്കസ്റ്റ്  കൂട്ടനാകനനാ  കുറയനാകനനാ  അവകേനാശേമബചലനലാം  പനാര്ലചമന്റെസ്റ്റ്

പനാസനാക്കബയ  നബയമത്തബചന്റെ  ചട്ടക്കൂടബല്  നബനചകേനാണ്ടെസ്റ്റ്  എചന്തനാചക്ക  ചചയ്യനാന്

കേഴബയുചമന്നസ്റ്റ്  ചര്ച്ച  ചചയസ്റ്റ്  സമഗ്രമനായ  നബയമത്തബനസ്റ്റ്  രൂപലാം  നല്കേനാചമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് മറപടബയനായബ  മനബ അറബയബച.  

5 (* 32)                ഉകൗര്കജനാത്പനാദനത്തബനുള്ള പദതബകേള് 

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

ഉകൗര്കജനാല്പ്പെനാദനത്തബനനായബ  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ഇലകബസബറബ  കബനാര്ഡബചന്റെ

അധസ്പീനതയബല്  16  പുതബയ  ജലചചവദദ്യുത  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബച്ചസ്റ്റ്

നടപ്പെബലനാക്കനാന്  ഉകദശേബക്കുനചണ്ടെനലാം  ചകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബബ.എല്.-ചന്റെ

അധസ്പീനതയബലള്ള  സലങ്ങളബലലാം  ചകേട്ടബടങ്ങളുചട  കമല്ക്കൂരകേളബലമനായബ  3.17
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ചമഗനാവനാട്ടസ്റ്റ്,  ജബലനാ  പഞനായത്തബചന്റെ  അധസ്പീനതയബലള്ള  ചകേട്ടബടങ്ങളുചട

കമല്ക്കൂരകേളബല്  1.15  ചമഗനാവനാട്ടസ്റ്റ്,  8  സര്ക്കനാര്  സ്കൂളുകേളുചട  കമല്ക്കൂരകേളബലനായബ

0.04  ചമഗനാവനാട്ടസ്റ്റ്,   ചതക്കന്  കമഖലയബചല  തകദശേഭരണ  സനാപനങ്ങളുചടയുലാം

കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന സര്ക്കനാര്  സനാപനങ്ങളുചടയുലാം ചകേട്ടബടങ്ങളുചട കമല്ക്കൂരയബല്

57.5  കേബകലനാവനാട്ടസ്റ്റ്  എന്നബങ്ങചന  സകൗകരനാര്ജ  നബലയങ്ങള്  സനാപബക്കനാനുളള

ദര്ഘനാസസ്റ്റ്  നടപടബകേള്  പുകരനാഗമബചവരുനചണ്ടെനലാം  കേനാറബല്നബനലാം

ഉകൗര്കജനാല്പ്പെനാദനലാം  നടത്തുന്നതബനനായബ  ചകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബബ.  ലബമബറഡസ്റ്റ്  6.125

ചമഗനാവനാട്ടസ്റ്റ്   കശേഷബയുള്ള   പദതബകേളുലാം  സസകേനാരദ  വദകബകേള്  112  ചമഗനാവനാട്ടസ്റ്റ്

കശേഷബയുള്ള  പദതബകേളുലാം  വബഭനാവന  ചചയബട്ടുചണ്ടെനലാം  സഭചയ  അറബയബച.

ചകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബബ.യുചട അധസ്പീനതയബല് നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടനവരുന്ന

165 ചമഗനാവനാട്ടസ്റ്റ്  സനാപബത  കശേഷബയുലാം  522.48  ദശേലക്ഷലാം  യൂണബറസ്റ്റ്  വനാര്ഷബകേ

ഉല്പ്പെനാദന  കശേഷബയുമുളള  9  ജലചചവദദ്യുത  പദതബകേള്  സമയബനബതമനായബ

പൂര്ത്തബയനാക്കനാന് സര്ക്കനാര്-കബനാര്ഡസ്റ്റ് തലങ്ങളബല് അവകലനാകേനലാം നടത്തുനണ്ടെസ്റ്റ്.

എനര്ജബ  മനാകനജുചമന്റെസ്റ്റ്  ചസന്റെറബചന്റെ  അധസ്പീനതയബല്  സസകേനാരദ  ചചറകേബട

ജലചചവദദ്യുത  പദതബകേളുചട  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  അരബപ്പെനാറ,

ആനക്കനാലാംചപനായബല് എന്നബവബടങ്ങളബലലാം  8.515  ചമഗനാവനാട്ടസ്റ്റ് സനാപബതകശേഷബയുള്ള

സകൗകരനാര്ജ നബലയങ്ങളുചട നബര്മ്മേനാണലാം വബവബധ ജബലകേളബലനായുലാം  നടനവരുന.

അചനര്ട്ടസ്റ്റ്  മുഖനാന്തബരലാം  നടപ്പെബലനാക്കബവരുന്ന  ശലാംഖലനാബനബത  സകൗകരനാര്ജ
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പദതബയനായ  കസനാളനാര്  കേണകസ്റ്റ്  പദതബയുചട  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തബയനാക്കനാനനാവശേദമനായ  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബചവരുനചണ്ടെനലാം  കസനാളനാര്  സനാര്ട്ടസ്റ്റ്  പദതബകേളുചട  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  അന്തബമ  ഘട്ടത്തബലനാചണനലാം  അചനര്ട്ടബചന്റെ  ചടകബക്കല്

കേണ്സള്ട്ടന്സബ  സസ്പീമബലള്ചപ്പെട്ട  സകൗകരനാര്ജ  പവര്  പ്ലെെനാന്റുകേള്  ചപരുങടവബള

കബനാക്കസ്റ്റ്  പഞനായത്തബചന്റെ  കേസ്പീഴബലള്ള  ആശുപത്രബകേളബല്  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പൂര്ത്തബയനായബ  വരുനചണ്ടെനലാം  മനബ  വദകമനാക്കുകേയുണ്ടെനായബ.

സലാംസനാനത്തസ്റ്റ് ചചദനലാംദബനലാം കവണ്ടെബവരുന്ന ശേരനാശേരബ  70 ദശേലക്ഷലാം യൂണബകറനാളലാം

ചചവദദ്യുതബയബല്  13  ദശേലക്ഷകത്തനാളലാം യൂണബറസ്റ്റ്  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ് ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കനാന്

സനാധബക്കുചമനലാം  57  ദശേലക്ഷകത്തനാളലാം   യൂണബറസ്റ്റ്    സലാംസനാനത്തബനകേത്തുള്ള

സസകേനാരദ  ഉല്പ്പെനാദകേര്,  സലാംസനാനത്തബനസ്റ്റ്  പുറത്തുള്ള   കകേന്ദ്ര  ചചവദദ്യുത

നബലയങ്ങള്,  ദസ്പീര്ഘകേനാല/ഹ്രസസകേനാല  കേരനാറബലൂചട,  ചചവദദ്യുത  വദനാപനാരബകേള്,

പവര്  എകസ്റ്റ്കചഞസ്റ്റ്  എന്നബവയബല് നബനലാം  വനാകങ്ങണ്ടെബവരുചമനലാം

കവനല്ക്കനാലത്തസ്റ്റ്  ചചദനലാംദബനലാം  80  ദശേലക്ഷകത്തനാളലാം  യൂണബറസ്റ്റ്  ചചവദദ്യുതബ

കവണ്ടെബവരുചമനലാം  മനബ  അറബയബച.  ജലചചവദദ്യുത  പദതബക്കസ്റ്റ്

പരബമബതബയുളളതബനനാല് സകൗകരനാര്ജ പദതബ വബപുലസ്പീകേരബക്കനാനനാണസ്റ്റ് സര്ക്കനാരുലാം

ഇലകബസബറബ  കബനാര്ഡലാം  ലക്ഷദമബടുന്നതസ്റ്റ്.  വവ ദദ്യുതബ  ഉല്പ്പെനാദന  രലാംഗത്തസ്റ്റ്

എലനാവബധ  സനാദദതകേളുലാം  ഉപകയനാഗചപ്പെടുത്തണചമന്ന
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കേനാഴ്ചപ്പെനാടബചന്റെയടബസനാനത്തബല്  കേനാറബല്നബന്നസ്റ്റ്  ചചവദദ്യുതബ

ഉല്പനാദബപ്പെബക്കുന്നതടക്കമുളള  ചചറകേബട  ജലവവദദ്യുത  പദതബകേള്ക്കുലാം  പ്രനാധനാനദലാം

നല്കുന്നകതനാചടനാപ്പെലാം സസകേനാരദ വവദദ്യുതബ ഉല്പ്പെനാദകേചര കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുകേയുലാം

ചചയ്യുകേ  എന്ന  നയമനാണസ്റ്റ്  സര്ക്കനാരബനുലാം  കബനാര്ഡബനുമുള്ളതസ്റ്റ്.  കേഴബഞ

ഗവണ്ചമന്റെബചന്റെ കേനാലത്തസ്റ്റ് നബര്മ്മേനാണലാം നബലചകപനായ പള്ളബവനാസല് എകസ്റ്റ്റന്ഷന്

അടക്കമുള്ള  പദതബകേള്  പുനരനാരലാംഭബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം  അതബരപ്പെബള്ളബ  ജലവവദദ്യുത

പദതബ  പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  സമവനായത്തബനസ്റ്റ്  ശമബക്കുന്നതനാചണനലാം

കൂടലാംകുളത്തുനബന്നസ്റ്റ് വവദദ്യുതബ ചകേനാണ്ടുവരുന്നതബനുള്ള വലന് നബര്മ്മേനാണലാം എത്രയുലാം

കവഗലാം  പൂര്ത്തബയനാക്കനാന്  കേഴബയുചമന്നനാണസ്റ്റ്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നചതനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് മറപടബയനായബ മനബ അറബയബച. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  363

മുതല്  698  വചരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  170  എണ്ണത്തബനുലാം ബനചപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


