
കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014-  ലല മറപടടകക

കകേനന്ദ്രാവനിഷ്കൃത പദ്ധതനികേള
7940 ശശ. എഎ. ഹഎസ

തന്ദ്രാഴഴെ കേന്ദ്രാണുന്ന കചന്ദ്രാദദ്യങ്ങളകക
ധനകേന്ദ്രാരദ്യവഎ നനിയമവഎ ഭവനനനിര്മന്ദ്രാണവഎ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമന്ദ്രാ:

(എ) സഎസന്ദ്രാനതക നടപനിലന്ദ്രാകനിവരുന്ന കകേന പദ്ധതനികേള ഏഴതലന്ദ്രാഎ; ഓകരന്ദ്രാ 
വകുപനിനഎ കകേനവനിഹനിതമന്ദ്രായനി 2013-14 വര്ഷതനില് എത്ര തുകേ ലഭദ്യമന്ദ്രായനി 
എന്നക പദ്ധതനിയുഴട അടനിസന്ദ്രാനതനില് വനിവരഎ നല്കേന്ദ്രാകമന്ദ്രാ;

(ബനി) കകേന സര്കന്ദ്രാര്  സഎസന്ദ്രാനതക  നടപനിലന്ദ്രാക്കുന്ന  പദ്ധതനികേളകന്ദ്രായനി  2012-13
വര്ഷതനില്  എത്ര  തുകേയന്ദ്രാണക  കകേനഎ  അനവദനിച്ചതക;  അതനില്  എത്ര
ഴചലവഴെനിച; വനിശദന്ദ്രാഎശഎ നല്കേന്ദ്രാകമന്ദ്രാ;

(സനി) ഒറ്റതവണയന്ദ്രായനി  ലഭദ്യമന്ദ്രാവന്ന  കകേനസഹന്ദ്രായ  പദ്ധതനികേള  ഏഴതലന്ദ്രാഎ;
2012-13, 2013-14 വര്ഷതനില് എത്ര തുകേയന്ദ്രാണക ധനസഹന്ദ്രായമന്ദ്രായനി ലഭനിച്ചതക;
അതനില് എത്ര ഴചലവഴെനിച; വനിശദന്ദ്രാഎശഎ ലഭദ്യമന്ദ്രാകന്ദ്രാകമന്ദ്രാ?
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2011-12      ഴല പബകളനികേക എകകഴപന്ഡനിച്ചര് റനിവവ്യൂ കേമനിറ്റനി റനികപന്ദ്രാര്ടനിഴല നനിര്കര്ദ്ദേശങ്ങള
7941  ശശ. കകേന്ദ്രാടനികയരനി ബന്ദ്രാലകൃഷ്ണന്

 '' രന്ദ്രാജു എബ്രഹന്ദ്രാഎ
 '' റ്റനി. വനി. രന്ദ്രാകജേഷക
 '' പനി. ശശരന്ദ്രാമകൃഷ്ണന്

തന്ദ്രാഴഴെ കേന്ദ്രാണുന്ന കചന്ദ്രാദദ്യങ്ങളകക
ധനകേന്ദ്രാരദ്യവഎ നനിയമവഎ ഭവനനനിര്മന്ദ്രാണവഎ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമന്ദ്രാ:

(എ) 2011-12  വര്ഷഴത പബനികേക  എകകഴപന്ഡനിച്ചര് റനിവവ്യൂ  കേമനിറ്റനി  റനികപന്ദ്രാര്ടനിഴല
പ്രധന്ദ്രാന നനിര്കര്ദ്ദേശങ്ങള എഴന്തെലന്ദ്രാമന്ദ്രാഴണന്നക വനിശദമന്ദ്രാകന്ദ്രാകമന്ദ്രാ;

(ബനി) റനികപന്ദ്രാര്ടനില്  സന്ദ്രാധന്ദ്രാരണകന്ദ്രാര്ക്കുഎ  സര്കന്ദ്രാര്  ജേശവനകന്ദ്രാര്ക്കുഎ
വനിദദ്യന്ദ്രാര്തനികേളക്കുഎ മറഎ പ്രതനികൂലമന്ദ്രാകുന്ന ശുപന്ദ്രാര്ശകേളനില് സര്കന്ദ്രാര് നനിലപന്ദ്രാടക
വദ്യക്തമന്ദ്രാകന്ദ്രാകമന്ദ്രാ;

(സനി) അണ്  എകകണന്ദ്രാമനികന്ദ്രായ  സര്കന്ദ്രാര്/എയനിഡഡക  സ്കൂളുകേള  അടചപൂടണഴമന്ന
നനിര്കര്ദ്ദേശതനില് എന്തെക നനിലപന്ദ്രാടക സസശകേരനിചഴവന്നക വദ്യക്തമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ?
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സന്ദ്രാമ്പതനികേ ഓഡനിറ്റനിഎഗക ശക്തനിഴപടുത്തുന്നതനിനക കേര്മപദ്ധതനികേള 
7942 ശശ. അന്വര് സന്ദ്രാദതക

 ''    ഴകേ. ശനിവദന്ദ്രാസന് നന്ദ്രായര്
 ''    എഎ.പനി. വനിന്ഴസനക
 ''    ലൂഡനി ലൂയനിസക

തന്ദ്രാഴഴെ കേന്ദ്രാണുന്ന കചന്ദ്രാദദ്യങ്ങളകക
ധനകേന്ദ്രാരദ്യവഎ നനിയമവഎ ഭവനനനിര്മന്ദ്രാണവഎ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമന്ദ്രാ:

(എ ) സഎസന്ദ്രാനതക  സന്ദ്രാമ്പതനികേ  ഓഡനിറ്റനിഎഗക  ശക്തനിഴപടുത്തുന്നതനിനക  എഴന്തെലന്ദ്രാഎ
കേര്മപദ്ധതനികേളന്ദ്രാണക തയന്ദ്രാറന്ദ്രാകനിയനിട്ടുള്ളതക; വനിശദമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ;

(ബനി) ഓഡനിറകേളകന്ദ്രായനി  ഫയലുകേള  ശന്ദ്രാസശയമന്ദ്രായനി  തര എ  തനിരനിക്കുന്ന  കേന്ദ്രാരദ്യഎ
പരനിഗണനയനിലുകണന്ദ്രാ; വനിശദന്ദ്രാഎശങ്ങള എഴന്തെലന്ദ്രാഎ;

(സനി) ഏഴതലന്ദ്രാഎ  കമഖലകേള  ആണക  ഇതനിനന്ദ്രായനി  ഴതരഴഞ്ഞെടുകന്ദ്രാനകര്ദ്ദേശനിക്കുന്നതക;
വനിശദമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ;

(ഡനി) ഇതനിനന്ദ്രായനി എഴന്തെലന്ദ്രാഎ നടപടനികേള എടുതനിട്ടുണക; വനിശദന്ദ്രാഎശങ്ങള എഴന്തെലന്ദ്രാഎ?
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ഭരണഴച്ചലവക നനിയനണഎ
T7943 ശശ. മുലകര രതന്ദ്രാകേരന്

തന്ദ്രാഴഴെ കേന്ദ്രാണുന്ന കചന്ദ്രാദദ്യതനിനക
ധനകേന്ദ്രാരദ്യവഎ നനിയമവഎ ഭവനനനിര്മന്ദ്രാണവഎ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമന്ദ്രാ:

സഎസന്ദ്രാനതക ഭരണഴച്ചലവകേള നനിയനനിക്കുന്നതുമന്ദ്രായനി ബന്ധഴപടക സര്കന്ദ്രാര്
ഉതരവകേള  എഴന്തെങനിലുഎ  നനിലവനിലുകണന്ദ്രാ;   ഇതനിഴന  വനിശദന്ദ്രാഎശഎ
ലഭദ്യമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ?
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മനിഷന്   676   ഴന ഭന്ദ്രാഗമന്ദ്രായനി വനിവനിധ വകുപ്പുകേള പ്രഖദ്യന്ദ്രാപനിച്ച പദ്ധതനികേള

7944 ശശ. വനി. ശശനി

തന്ദ്രാഴഴെ കേന്ദ്രാണുന്ന കചന്ദ്രാദദ്യങ്ങളകക
ധനകേന്ദ്രാരദ്യവഎ നനിയമവഎ ഭവനനനിര്മന്ദ്രാണവഎ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമന്ദ്രാ:

(എ) മനിഷന്  676  ഴന  ഭന്ദ്രാഗമന്ദ്രായനി  ഏഴതലന്ദ്രാഎ  വകുപ്പുകേള  പദ്ധതനികേള
പ്രഖദ്യന്ദ്രാപനിചഴവന്നക വദ്യക്തമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ; 

(ബനി) ഓകരന്ദ്രാ  വകുപ്പുഎ  ഏഴറ്റടുതനിട്ടുള്ള  പദ്ധതനികേള  നടപന്ദ്രാകന്ദ്രാന്  2014-15  ഴല
ബജേറ്റനില്  നശകനി  ഴവച്ചനിട്ടുള്ള  തുകേയുഴട  വനിശദന്ദ്രാഎശഎ  വകുപക  തനിരനിച്ചക
ലഭദ്യമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ?
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തനിരുവനന്തെപുരതനിഴന അടനിസന്ദ്രാന സസൗകേരദ്യ വനികേസനതനിനക  തുകേ വകേയനിരുതന്ദ്രാന്
നടപടനി

7945 ശശ. എഎ. എ. കബബനി
 ,,   വനി. ശനിവന്കുടനി
 ,,   ബനി. സതദ്യന്
 ,,   കകേന്ദ്രാലനിയകകന്ദ്രാടക എന്. കൃഷ്ണന് നന്ദ്രായര്

തന്ദ്രാഴഴെ കേന്ദ്രാണുന്ന കചന്ദ്രാദദ്യങ്ങളകക
ധനകേന്ദ്രാരദ്യവഎ നനിയമവഎ ഭവനനനിര്മന്ദ്രാണവഎ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമന്ദ്രാ:

(എ) സഎസന്ദ്രാന  തലസന്ദ്രാനഎ  എന്ന  നനിലയനില്  തനിരുവനന്തെപുരഴത  അടനിസന്ദ്രാന
സസൗകേരദ്യവനികേസനതനിനക  തുകേ  ബജേറ്റനില്  വകേയനിരുതന്ദ്രാതതനിഴനക്കുറനിചള്ള
ആകക്ഷേപഎ ശദ്ധയനില്ഴപടനിട്ടുകണന്ദ്രാ;

(ബനി) ജേനങ്ങളുഴട  ഏറ്റവഎ  അടനിസന്ദ്രാന  ആവശദ്യമന്ദ്രായ  കുടനിഴവള്ളഎ  അടനികടനി
പപപ്പുഴപന്ദ്രാട്ടുന്നതുമൂലഎ  തടയഴപടുന്നതക  പരനിഹരനികന്ദ്രാന്കവണ  പദ്ധതനി
നടപന്ദ്രാക്കുന്നതനിനക  പരദ്യന്ദ്രാപ്തമന്ദ്രായ  തുകേ  ബജേറ്റനിലൂഴട  ലഭദ്യമന്ദ്രാകുന്നനിഴലന്ന  പരന്ദ്രാതനി
ശദ്ധയനില്ഴപടനിട്ടുകണന്ദ്രാ;

(സനി) മന്ദ്രാലനിനദ്യസഎസ്കരണഎ  നടതന്ദ്രാനള്ള  സഎവനിധന്ദ്രാനതനിഴല  അപരദ്യന്ദ്രാപ്തത
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഎ   ഫണക  ബഡകജേറ്റനില്  ലഭദ്യമന്ദ്രാകുന്നനില  എന്ന  ആകക്ഷേപഎ
ശദ്ധയനില്ഴപടനിട്ടുകണന്ദ്രാ;

(ഡനി) ഗതന്ദ്രാഗത  സസൗകേരദ്യഎ  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനകവണ  നടപടനികേള
സസശകേരനിക്കുന്നതനിനക   ബജേറ്റനില് ഫണക  അനവദനികന്ദ്രാതതക  തടസ്സമന്ദ്രാകുന്നതന്ദ്രായ
പരന്ദ്രാതനി പരനിഹരനികന്ദ്രാന് എന്തെക നടപടനി സസശകേരനിചഴവന്നക വദ്യക്തമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014-  ലല മറപടടകക

ധനകേന്ദ്രാരദ്യവകുപനിഴല ആധുനനികേവതകകേരണഎ

7946 ശശ. കതന്ദ്രാമസക ഉണനിയന്ദ്രാടന്
,, കമന്ദ്രാന്സക കജേന്ദ്രാസഫക
,, സനി.എഫക. കതന്ദ്രാമസക
,, റ്റനി.യു. കുരുവനിള

തന്ദ്രാഴഴെ കേന്ദ്രാണുന്ന കചന്ദ്രാദദ്യങ്ങളകക
ധനകേന്ദ്രാരദ്യവഎ നനിയമവഎ ഭവനനനിര്മന്ദ്രാണവഎ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമന്ദ്രാ:

(എ) ധനകേന്ദ്രാരദ്യ  വകുപനിഴന  കേന്ദ്രാകലന്ദ്രാചനിതമന്ദ്രായനി  പരനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നതനിനക  എഴന്തെലന്ദ്രാഎ
നടപടനികേള സസശകേരനിക്കുഴമന്നക വദ്യക്തമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ;

(ബനി) ധനവകുപനില് എത്തുന്ന  ഫയലുകേള എത്രയുഎ  കവഗഎ  തശര്പക  കേലനിക്കുന്നതനിനക
എഴന്തെലന്ദ്രാഎ നടപടനികേള സസശകേരനിക്കുഴമന്നക വനിശദമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ;

(സനി) ധനവകുപനില് പൂര്ണമന്ദ്രായുഎ കേമ്പവ്യൂടര്വതകകരണഎ നടതനി ഡനി.ഡനി.എഫക.എസക.
നടപന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ; എങനില് വനിശദന്ദ്രാഎശഎ ലഭദ്യമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014-  ലല മറപടടകക

ശമ്പള പരനിഷ്കരണ കേമശഷഴന പ്രവര്തനഎ
7947 ശശ. ഇ. പനി. ജേയരന്ദ്രാജേന്

തന്ദ്രാഴഴെ കേന്ദ്രാണുന്ന കചന്ദ്രാദദ്യങ്ങളകക
ധനകേന്ദ്രാരദ്യവഎ  നനിയമവഎ ഭവനനനിര്മന്ദ്രാണവഎ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമന്ദ്രാ:

(എ) പതനിഴനന്ദ്രാന്നന്ദ്രാഎ  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  കേമശഷനക  പ്രവര്തനികന്ദ്രാനളള  ഓഫശസക
നല്കേനിഴകന്ദ്രാണ്ടുളള ഉതരവക പുറഴപടുവനിച്ചഴതന്നന്ദ്രാഴണന്നക വദ്യക്തമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ;

(ബനി) എന്നു മുതലന്ദ്രാണക  കേമശഷന്  പ്രവര്തനഎ ആരഎഭനിച്ചഴതന്നക വദ്യക്തമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ;

(സനി) ആഴകേ  എത്ര  സന്ദ്രാഫനിഴനയന്ദ്രാണക  കേമശഷനനില്  പ്രവര്തനിക്കുവന്ദ്രാന്
നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുളളതക;  ഏഴതലന്ദ്രാഎ  തസനികേകേളന്ദ്രാണക  അനവദനിച്ചനിട്ടുളളതക  ;  എത്ര
വശതഎ;

(ഡനി) ആഴകേ  എത്ര ജേശവനകന്ദ്രാര്  കേമശഷനനില്  കജേന്ദ്രാലനി  ഏഴറ്റടുതക   പ്രവര്തനഎ
ആരഎഭനിചഴവന്നക വദ്യക്തമന്ദ്രാകന്ദ്രാകമന്ദ്രാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014-  ലല മറപടടകക

എട്ടുഎ  ,   ഒമ്പതുഎ ശമ്പള കേമശഷനകേളകക ഴചലവന്ദ്രായ തുകേ

7948 ഴപ്രന്ദ്രാഫ. സനി. രവശനനന്ദ്രാഥക

തന്ദ്രാഴഴെ കേന്ദ്രാണുന്ന കചന്ദ്രാദദ്യങ്ങളകക
ധനകേന്ദ്രാരദ്യവഎ നനിയമവഎ ഭവനനനിര്മന്ദ്രാണവഎവകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമന്ദ്രാ:

(എ) സര്കന്ദ്രാര്  ജേശവനകന്ദ്രാരുഴട  ശമ്പളഎ  പരനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നതനിനക  നനികയന്ദ്രാഗനിച്ച  എട്ടുഎ,
ഒന്പതുഎ  ശമ്പള  കേമശഷനകേളകക  എന്തു  തുകേ  ഴചലവന്ദ്രായനി  എന്നക
വനിശദമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  ശമ്പള  കേമശഷന്  ശുപന്ദ്രാര്ശകേള  നടപനിലന്ദ്രാകനിയകപന്ദ്രാള  ഉണന്ദ്രായ
അകനന്ദ്രാമലനികേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക  കവണനി അകനന്ദ്രാമലനി  പരനിഹന്ദ്രാര ഴസലനിനക
എന്തു  തുകേയന്ദ്രാണക  ഇതുവഴര  അനവദനിച്ചനിട്ടുള്ളഴതന്നുഎ  എത്ര  തുകേ  ഴചലവന്ദ്രായനി
എന്നുഎ വനിശദമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014-  ലല മറപടടകക

കകേന ബഡകജേറ്റനിന മുകന്നന്ദ്രാടനിയന്ദ്രായുള്ള കൂടനികന്ദ്രാഴ

7949 ശശ. കകേന്ദ്രാടനികയരനി ബന്ദ്രാലകൃഷ്ണന്

തന്ദ്രാഴഴെ കേന്ദ്രാണുന്ന കചന്ദ്രാദദ്യങ്ങളകക
ധനകേന്ദ്രാരദ്യവഎ നനിയമവഎ ഭവനനനിര്മന്ദ്രാണവഎ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമന്ദ്രാ:

(എ) കകേനതനിഴല  പുതനിയ  സര്കന്ദ്രാരനിഴന  ഴപന്ദ്രാതുബഡകജേറ്റക  അവതരണതനിന
മുകന്നന്ദ്രാടനിയന്ദ്രായനി  സഎസന്ദ്രാന  ധനകേന്ദ്രാരദ്യ  വകുപക  മനനി  പ്രധന്ദ്രാനമനനി
ഉളഴപഴടയുള്ള  ഏഴതലന്ദ്രാഎ  കകേനമനനിമന്ദ്രാരുമന്ദ്രായനി  കൂടനികന്ദ്രാഴ  നടതനിഴയന്നക
വനിശദമന്ദ്രാകന്ദ്രാകമന്ദ്രാ;

(ബനി) കൂടനികന്ദ്രാഴയനില് കകേരളതനിഴന എഴന്തെലന്ദ്രാഎ ആവശദ്യമന്ദ്രാണക  മുകന്നന്ദ്രാടക  വച്ചഴതന്നക
ഴവളനിഴപടുതന്ദ്രാകമന്ദ്രാ;

(സനിസ) ഈ  ഓകരന്ദ്രാ  ആവശദ്യകതന്ദ്രാടുഎ  കകേനസര്കന്ദ്രാര്  നനിലപന്ദ്രാടക  എന്തെന്ദ്രായനിരുഴന്നന്നക
വനിശദമന്ദ്രാകന്ദ്രാകമന്ദ്രാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014-  ലല മറപടടകക

ആസനി വനികേസന ഫണക  വനിനനികയന്ദ്രാഗ മന്ദ്രാനദണ്ഡങ്ങള
7950 ശശ. പനി. ശശരന്ദ്രാമകൃഷ്ണന്

തന്ദ്രാഴഴെ കേന്ദ്രാണുന്ന കചന്ദ്രാദദ്യങ്ങളകക
ധനകേന്ദ്രാരദ്യവഎ നനിയമവഎ ഭവനനനിര്മന്ദ്രാണവഎ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമന്ദ്രാ:

(എ) മണ്ഡലതല  ആസനിവനികേസന  ഫണക  ഉപകയന്ദ്രാഗനിച്ചക  ഗന്ദ്രാമപഞന്ദ്രായതനിഴന
ആസനിയനിലുഎ  ഉടമസതയനിലുഎ  ഭവനസമുച്ചയങ്ങള  നനിര്മനികന്ദ്രാകമന്ദ്രാഴയന്നക
വദ്യക്തമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ; 

(ബനി) എങനില് അതനിനള്ള നനിബന്ധനകേളുഎ മന്ദ്രാര്ഗ്ഗനനിര്കര്ദ്ദേശങ്ങളുഎ വനിശദമന്ദ്രാകന്ദ്രാകമന്ദ്രാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014-  ലല മറപടടകക

ആസനിവനികേസനഫണക   -   ഏറനന്ദ്രാടക മണ്ഡലഎ
7951 ശശ. പനി. ഴകേ. ബഷശര്

തന്ദ്രാഴഴെ കേന്ദ്രാണുന്ന കചന്ദ്രാദദ്യങ്ങളകക
ധനകേന്ദ്രാരദ്യവഎ നനിയമവഎ ഭവനനനിര്മന്ദ്രാണവഎ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമന്ദ്രാ:

(എ) ഏറനന്ദ്രാടക  മണ്ഡലതനില്  2012-13,  2013-14  വര്ഷതനില്
ആസനിവനികേസനഫണനില്  നനിന്നുഎ  ഭരണന്ദ്രാനമതനി  നല്കേനിയ  പ്രവൃതനികേള
ഏഴതലന്ദ്രാമന്ദ്രാഴണന്നുഎ ഓകരന്ദ്രാന്നനിഴനയുഎ തുകേ എത്രയന്ദ്രാഴണന്നുഎ വദ്യക്തമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ;

(ബനി) ഇനനിയുഎ  സന്ദ്രാകങതനികേമന്ദ്രായ  തടസ്സങ്ങളമൂലവഎ  അലന്ദ്രാഴതയുഎ  ഭരണന്ദ്രാനമതനി
നല്കേന്ദ്രാഴത  കേനിടക്കുന്ന  പ്രവ വൃതനികേള  ഏഴതലന്ദ്രാമന്ദ്രാഴണന്നക  വദ്യക്തമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ;
അവയക ഭരണന്ദ്രാനമതനി നല്കുന്നതനിനക അടനിയന്തെര നടപടനി സസശകേരനിക്കുകമന്ദ്രാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014-  ലല മറപടടകക

ഇ  .   ഫയലനിഎഗക  സഎവനിധന്ദ്രാനഎ
7952 ശശമതനി  ഴകേ. ഴകേ. ലതനികേ

തന്ദ്രാഴഴെ കേന്ദ്രാണുന്ന കചന്ദ്രാദദ്യങ്ങളകക
ധനകേന്ദ്രാരദ്യവഎ നനിയമവഎ ഭവനനനിര്മന്ദ്രാണവഎ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമന്ദ്രാ:

(എ) ധനകേന്ദ്രാരദ്യവകുപനില്  ഇ.ഫയലനിഎഗക  സമ്പ്രദന്ദ്രായഎ  ആവനിഷ്കരനിച്ചക
നടപന്ദ്രാകനിയനിട്ടുകണന്ദ്രാഴയന്നക വദ്യക്തമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ;

(ബനി) ടനി  സമ്പ്രദന്ദ്രായഎ  നടപന്ദ്രാക്കുന്നതനിനന്ദ്രായനി  എഴന്തെലന്ദ്രാഎ  മുഴന്നന്ദ്രാരുകങ്ങളന്ദ്രാണക
വകുപ്പുതലതനില് നടപന്ദ്രാകനിയഴതന്നക വദ്യക്തമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ;

(സനി) ടനി  സമ്പ്രദന്ദ്രായഎ  നടപനിലന്ദ്രാക്കുന്നതനിനക  പ്രതനിവര്ഷഎ  എത്ര  തുകേ
കവണനിവരുഴമന്നന്ദ്രാണക കേണകന്ദ്രാകനിയനിട്ടുള്ളഴതന്നക വദ്യക്തമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014-  ലല മറപടടകക

പുതനിയ വന്ദ്രായന്ദ്രാ പദ്ധതനി

7953 ശശമതനി പനി. അയനിഷന്ദ്രാ കപന്ദ്രാറ്റനി

തന്ദ്രാഴഴെ കേന്ദ്രാണുന്ന കചന്ദ്രാദദ്യങ്ങളകക
ധനകേന്ദ്രാരദ്യവഎ നനിയമവഎ ഭവനനനിര്മന്ദ്രാണവഎ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമന്ദ്രാ:

(എ) ബന്ദ്രാങനിതര  ധനകേന്ദ്രാരദ്യ  സന്ദ്രാപനങ്ങളനില്  നനിന്നക  വന്ദ്രായ  എടുതക
കേടഴകണനിയനിലന്ദ്രായവര്കക  കവണനി  രൂപശകേരനിച്ച  വന്ദ്രായന്ദ്രാ  പദ്ധതനിയുഴട
വനിശദന്ദ്രാ ശങ്ങള ലഭദ്യമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ ;

(ബനി ) പ്രസ്തുത  വന്ദ്രായയുഴട  പലനിശനനിരകക  സഎബന്ധനിച്ച  വനിവരങ്ങളുഎ  ലഭദ്യമന്ദ്രാകുന്ന
തുകേയുഴട വനിവരവഎ ഴവളനിഴപടുത്തുകമന്ദ്രാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014-  ലല മറപടടകക

സര്കന്ദ്രാര് ജേശവനകന്ദ്രാര്കക ഹസൗസകബനില്ഡനിഎഗക അഡസന്ദ്രാന്സക
7954 ശശ. കകേന്ദ്രാടനികയരനി ബന്ദ്രാലകൃഷ്ണന്

തന്ദ്രാഴഴെ കേന്ദ്രാണുന്ന കചന്ദ്രാദദ്യങ്ങളകക
ധനകേന്ദ്രാരദ്യവഎ നനിയമവഎ ഭവനനനിര്മന്ദ്രാണവഎ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമന്ദ്രാ:

(എ) ഈ  സര്കന്ദ്രാര്  അധനികേന്ദ്രാരതനില്  വന്നക  നന്ദ്രാളനിതുവഴര  എത്ര  സര്കന്ദ്രാര്
ജേശവനകന്ദ്രാര്കക  ഹസൗസകബനില്ഡനിഎഗക  അഡസന്ദ്രാന്സക  അനവദനിച്ചനിട്ടുഴണന്നക
വനിശദമന്ദ്രാകന്ദ്രാകമന്ദ്രാ;

(ബനി) നനിലവനില്  ഹസൗസക  ബനില്ഡനിഎഗക  അഡസന്ദ്രാന്സനിനന്ദ്രായുള്ള  എത്ര  അകപക്ഷേകേള
സര്കന്ദ്രാരനിന മുന്നനിലുഴണന്നക വനിശദമന്ദ്രാകന്ദ്രാകമന്ദ്രാ;

(സനി) ഈ  അകപക്ഷേകേളനില്  എന്നകതകക  തശര്പക  കേല്പനികന്ദ്രാന്  കേഴെനിയുഴമന്നക
ഴവളനിഴപടുതന്ദ്രാകമന്ദ്രാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014-  ലല മറപടടകക

എച്ചക  .  ബനി  .  എ  .   യൂടനിപലകസഷന് സര്ടനിഫനികറ്റക നല്കുന്നതനില് ഇളവക

7955 ശശ. ഇ. ചനകശഖരന്

തന്ദ്രാഴഴെ കേന്ദ്രാണുന്ന കചന്ദ്രാദദ്യങ്ങളകക
ധനകേന്ദ്രാരദ്യവഎ നനിയമവഎ ഭവനനനിര്മന്ദ്രാണവഎ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമന്ദ്രാ:

(എ) ഹസൗസക  ബനില്ഡനിഎഗക  അഡസന്ദ്രാന്സക  എടുതക  ഭവന  നനിര്മന്ദ്രാണഎ  ആരഎഭനിച്ച
സര്കന്ദ്രാര്  ജേശവനകന്ദ്രാര്ക്കുഎ  അധദ്യന്ദ്രാപകേര്ക്കുഎ  മണല്,  ഴചങലക  തുടങ്ങനിയ
ഴകേടനിടനനിര്മന്ദ്രാണ  സന്ദ്രാമഗനികേളകക  കനരനിടുന്ന  ക്ഷേന്ദ്രാമഎ  മൂലഎ  വശടക
പണനിപൂര്തശകേരനികന്ദ്രാന് കേന്ദ്രാലതന്ദ്രാമസഎ കനരനിടുന്നതക ശദ്ധയനില്ഴപടനിട്ടുകണന്ദ്രാ;

(ബനി) കേന്ദ്രാലതന്ദ്രാമസഎ  കനരനിടുന്നതനിനന്ദ്രാല് എച്ചക.ബനി.എ എടുതക   ഒരു  വര്ഷതനിനകേഎ
പൂര്തനികേരനിച്ചക  യൂടനിപലകസഷന്  സര്ടനിഫനികറ്റക  നല്കേണഴമന്ന
നനിബന്ധനയനില് ഇളവക നല്കുന്നതനിനക നടപടനികേള സസശകേരനിക്കുകമന്ദ്രാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014-  ലല മറപടടകക

സര്കന്ദ്രാര് ജേശവനകന്ദ്രാര്കക ശമ്പളഎ  ,   അലവന്സുകേള എന്നശയനിനതനില് ഖജേനന്ദ്രാവനില്
നനിന്നുഎ ഴചലവന്ദ്രായ തുകേ

7956 ശശ. എഎ. ഹഎസ

തന്ദ്രാഴഴെ കേന്ദ്രാണുന്ന കചന്ദ്രാദദ്യങ്ങളകക
ധനകേന്ദ്രാരദ്യവഎ നനിയമവഎ ഭവനനനിര്മന്ദ്രാണവഎ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമന്ദ്രാ:

(എ) 2013-14  സന്ദ്രാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  കകേരള  സഎസന്ദ്രാന  സര്കന്ദ്രാര്
ജേശവനകന്ദ്രാരുകടയുഎ  അദ്ധദ്യന്ദ്രാപകേരുകടയുഎ  ശമ്പളഎ,  അലവന്സുകേള  യന്ദ്രാത്രന്ദ്രാപടനി
മറ്റനിനങ്ങളകന്ദ്രായനി  സര്കന്ദ്രാര്  ഖജേനന്ദ്രാവനില്  നനിന്നുഎ  എഎത  തുകേ  ഴചലവഴെനിച  ;
ഓകരന്ദ്രാന്നുഎ ഇനഎ തനിരനിച്ചക വദ്യക്തമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ ;

(ബനി) സഎസന്ദ്രാന  ഖജേനന്ദ്രാവനില്  നനിന്നുഎ  ശമ്പളയനിനതനില്  ദനിവസ  കവതനകന്ദ്രാരുഴട
ശമ്പളഎ,  മറ്റക ഴചലവകേള എന്നശ ഇനതനില്  2013-14  വര്ഷതനില് എത്ര തുകേ
ഴചലവഴെനിച ;

(സനി) ഇസൗ  സര്കന്ദ്രാര്  അധനികേന്ദ്രാരതനില്  വന്നകശഷഎ  സര്കന്ദ്രാര്  ജേശവനകന്ദ്രാര്ക്കുഎ
അദ്ധദ്യന്ദ്രാപകേര്ക്കുമന്ദ്രായനി  എത്ര  തവണ  ഡനി.എ.  വര്ദ്ധനിപനിച  ;  വനിശദന്ദ്രാഎശങ്ങള
ലഭദ്യമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ ;

(ഡനി) സഎസന്ദ്രാന  വരുമന്ദ്രാനതനിഴന  എഎത  ശതമന്ദ്രാനമന്ദ്രാണക  ജേശവനകന്ദ്രാരുഴട
ശമ്പളതനിനഎ മറമന്ദ്രായനി ഴചലവഴെനിക്കുന്നതക ; വനിശദമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ ;

(ഇ) ഭരണഴച്ചലവകേള  കുറയ്ക്കുന്നതനിനന്ദ്രായനി  ഇസൗ  സര്കന്ദ്രാര്  സസശകേരനിച്ച  നടപടനികേള
വനിശദശകേരനിക്കുകമന്ദ്രാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014-  ലല മറപടടകക

ദനിവസകവതന  ജേശവനകന്ദ്രാര്കക  നല്കുന്ന കവതനഎ
7957 ശശ. ഇ. പനി. ജേയരന്ദ്രാജേന്

തന്ദ്രാഴഴെ കേന്ദ്രാണുന്ന കചന്ദ്രാദദ്യങ്ങളകക
ധനകേന്ദ്രാരദ്യവഎ നനിയമവഎ ഭവനനനിര്മന്ദ്രാണവഎ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമന്ദ്രാ:

(എ) സര്കന്ദ്രാര്  സന്ദ്രാപനങ്ങളനില്  ദനിവസകവതനതനിന  കജേന്ദ്രാലനിഴചയ്യുന്ന
ജേശവനകന്ദ്രാര്കക  ഒരു  ദനിവസഎ  നല്കുന്ന  കവതനഎ  എത്രയന്ദ്രാഴണന്നു
വദ്യക്തമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ;

(ബനി) ഈ  കമഖലയനില്  അവസന്ദ്രാനമന്ദ്രായനി  കവതനഎ  വര്ദ്ധനിപനിച്ചതക  എതക
ഉതരവപ്രകേന്ദ്രാരമന്ദ്രാണക;

(സനി) വനിലകയറ്റവഎ  നന്ദ്രാണദ്യഴപരുപവഎ  വര്ദ്ധനിക്കുകേയുഎ  സഎസന്ദ്രാനതക  എലന്ദ്രാ
കമഖലയനിലുഎ  കവതന  വര്ദ്ധനവക  ഉണന്ദ്രാവകേയുഎ  ഴചയനിട്ടുള്ള  സന്ദ്രാഹചരദ്യതനില്
സര്കന്ദ്രാര്  സന്ദ്രാപനങ്ങളനിഴല  ദനിവസകവതനകന്ദ്രാരുഴട  കവതന  വര്ദ്ധനവക
ഗവണ്ഴമനക പരനിഗണനിക്കുകമന്ദ്രാ;

(ഡനി) എങനില് ഇതു സഎബന്ധനിച്ചക  ഉതരവ പുറഴപടുവനിക്കുവന്ദ്രാന് എന്തു നടപടനിയന്ദ്രാണക
സസശകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളഴതന്നക വദ്യക്തമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014-  ലല മറപടടകക

റശ  -  എഎകപന്ദ്രാഴയ്മെനക സന്ദ്രാലറനി
7958 ശശ. റ്റനി.യു. കുരുവനിള

തന്ദ്രാഴഴെ കേന്ദ്രാണുന്ന കചന്ദ്രാദദ്യങ്ങളകക
ധനകേന്ദ്രാരദ്യവഎ നനിയമവഎ ഭവനനനിര്മന്ദ്രാണവഎ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമന്ദ്രാ:

(എ ) 1-7-2009  നക  റനിടയര് ഴചയക തുടര്ന്നുഎ മനനിമന്ദ്രാരുഴട കപഴ്സണല് സന്ദ്രാഫനില് റശ
എഎകപന്ദ്രാഴയ്മെനക  വദ്യവസയനില് കജേന്ദ്രാലനി ഴചയക  വരുന്നവരുഴട,  1-7-2009  മുതല്
പുതുകനിയ  നനിരകനിലുള്ള  റശ-എഎകപന്ദ്രാഴയ്മെനക  സന്ദ്രാലറനി  ഏതക  ഉതരവക
അനസരനിച്ചന്ദ്രാണക ക്രമശകേരനികകണതക ;

(ബനി ) എഅപകേന്ദ്രാരഎ  ഓകരന്ദ്രാരുതരുഴടയുഎ  റശ  എ കപന്ദ്രാഴയ്മെനക  സന്ദ്രാലറനി  ക്രമഴപടുതനി
അകസൗണനക  ജേനറല്  നലനിയനിട്ടുകണന്ദ്രാ  എന്നറനിയന്ദ്രാകമന്ദ്രാ  ;  എങനില്  വനിശദന്ദ്രാഎശഎ
ലഭദ്യമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ;

(സനി ) അങ്ങഴന  നലനിയനിടനിഴലങനില്  അതനിഴന  കേന്ദ്രാരണഎ  ഉതരവനിഴന
കപന്ദ്രാരന്ദ്രായ്മെയന്ദ്രാകണന്ദ്രാ ; വനിശദന്ദ്രാഎശഎ ലഭദ്യമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ;

(ഡനി ) റശ-എഎകപന്ദ്രാഴയ്മെനക  വദ്യവസയനില്  നനിയമനികഴപടവരുഴട  ശമ്പളഎ  ജേനി.ഒ.
(പനി)87/2011/ഫനിന്,  തശയതനി  28.02.2011  ശമ്പള/ഴപന്ഷന്  പരനിഷ്കരണ
ഉതരവനില് പറഞ്ഞെ തരതനില് ക്രമഴപടുത്തുന്നതനിനക എന്തെന്ദ്രാണക തടസ്സഎ എന്നക
വദ്യക്തമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ ;

(ഇ ) 01-7-2009  നക  മുമ്പക  പലവര്ഷങ്ങളന്ദ്രായനി  കജേന്ദ്രാലനി  ഴചയനിരുന്നവര്കക  റശ-
എഎകപന്ദ്രാഴയ്മെനക  സന്ദ്രാലറനി  ക്രമഴപടുതനി നല്കുകമ്പന്ദ്രാള വലനിയ സന്ദ്രാമ്പതനികേ നഷഎ
ഉണന്ദ്രാകുന്നതന്ദ്രായനി ശദ്ധയനില്ഴപടനിട്ടുകണന്ദ്രാ ;

(എഫക) അപ്രകേന്ദ്രാരഎ  ശദ്ധയനില്ഴപട്ടുട്ടുഴണങനില്  1-7-2009  ല്  ലഭനിച്ചനിരുന്ന  ശമ്പള
ഴസ്കയനിലനില്  അകന്നദനിവസഎ  ലഭനിച്ചനിരുന്ന  അടനിസന്ദ്രാന  ശമ്പളതനിഴന
അടനിസന്ദ്രാനതനില്  ഇഎക്രനിഴമനക  തശയതനി  മന്ദ്രാറനി  കപന്ദ്രാകേന്ദ്രാതവനിധഎ  ഴതന്ദ്രാടടുത
ഇഎക്രനിഴമനക തശയതനി വച്ചക ശമ്പളഎ ക്രമഴപടുതനി നലന്ദ്രാന് അനവദനിക്കുകമന്ദ്രാ ;

(ജേനി) 01-7-2009 മുതല് റശ-എഎകപന്ദ്രാഴയ്മെനക വദ്യവസയനില് ശമ്പളഎ നനിശ്ചയനിക്കുകമ്പന്ദ്രാള
ഴമന്ദ്രാതഎ ശമ്പളതനില് വരുന്ന കുറവക എഎതമന്ദ്രാത്രഴമന്നക വദ്യക്തമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ ;

(എച്ചക) 1-7-2009  നക  മുമ്പക  മുതല്  സര്വശസനില്  ഉണന്ദ്രായനിരുന്നവരുഎ  01-7-2009  നക
കശഷഎ സര്വശസനില് തുടരുന്നവരുമന്ദ്രായ 01-7-2009 നക മുമ്പക റനിടയര് ഴചയവരനില്
അധനികേഎ കപരുഎ ഇസൗ സര്കന്ദ്രാര് നനിലവനില് വന്നതു മുതല് സര്വശസനിലനില എന്ന
വസ്തുത  കേണകനിഴലടുത്തുഎ  ഇന്നുഎ  തുടരുന്നവര്  വനിരലനിഴലണന്ദ്രാവന്നവര്
മന്ദ്രാത്രഴമന്ദ്രാഴണന്ന കേന്ദ്രാരദ്യഎ കേണഴകനിലടുത്തുഎ ശമ്പളഎ പുതുകനി നനിശ്ചയനിക്കുകമ്പന്ദ്രാള



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014-  ലല മറപടടകക

അധനികേഎ  വന്ദ്രാങ്ങനിയതന്ദ്രായനി  കേന്ദ്രാണുന്ന  തുകേ  എഴുതനി  തള്ളന്ദ്രാന്  നടപടനി
സസശകേരനിക്കുകമന്ദ്രാ ;

(ഴഎ) മുമ്പുണന്ദ്രായനിരുന്നതുഎ  01-7-2009  നക  കശഷഎ  ഇകപന്ദ്രാഴുഎ  സര്വശസനില്
തുടരുന്നവരുമന്ദ്രായവരുഴട എണഎ നന്ദ്രാമമന്ദ്രാത്രമന്ദ്രാണക എന്നതക പരനിഗണനിച്ചക ഇവരുഴട
റശ-എഎകപന്ദ്രാഴയ്മെനക  സന്ദ്രാലറനി  ക്രമഴപടുത്തുന്ന കേന്ദ്രാരദ്യതനില് ഒരു നനിര്കര്ദ്ദേശഎ ഉടന്
പുറഴപടുവനികന്ദ്രാന് നടപടനി സസശകേരനിക്കുകമന്ദ്രാ ; എങനില് വനിശദന്ദ്രാഎശഎ ലഭദ്യമന്ദ്രാക്കുകമന്ദ്രാ
?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014-  ലല മറപടടകക

ശമ്പളപരനിഷ്കരണതനിഴല അപന്ദ്രാകേതകേള
7959 ഴപ്രന്ദ്രാഫ. സനി. രവശനനന്ദ്രാഥക

തന്ദ്രാഴഴെ കേന്ദ്രാണുന്ന കചന്ദ്രാദദ്യതനിനക
ധനകേന്ദ്രാരദ്യവഎ നനിയമവഎ ഭവനനനിര്മന്ദ്രാണവഎ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമന്ദ്രാ:

ശമ്പളപരനിഷ്കരണതനില്  ഉണന്ദ്രായ  അകനന്ദ്രാമലനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക
ഴപന്ദ്രാതുവന്ദ്രായ മന്ദ്രാനദണ്ഡങ്ങളുഎ, മന്ദ്രാര്ഗ്ഗനനിര്കര്ദ്ദേശങ്ങളുഎ എഴന്തെന്ദ്രാഴകയന്ദ്രാണക;  പ്രസ്തുത
ഉതരവകേളുഴട പകേര്പക ലഭദ്യമന്ദ്രാകന്ദ്രാകമന്ദ്രാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014-  ലല മറപടടകക

തനിരുവനന്തെപുരഎ ജേനിലയനില് മനിനനിസനിവനില് കസഷനകേള 

7960 ശശ. വനി. ശശനി

തന്ദ്രാഴഴെ കേന്ദ്രാണുന്ന കചന്ദ്രാദദ്യങ്ങളകക
ധനകേന്ദ്രാരദ്യവഎ നനിയമവഎ ഭവനനനിര്മന്ദ്രാണവഎ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമന്ദ്രാ:

(എ) 2013-14,  2014-15  ബജേറകേളനില്  തനിരുവനന്തെപുരഎ  ജേനിലയനിഴല  ഏഴതലന്ദ്രാഎ
സലങ്ങളനില്  മനിനനിസനിവനില്  കസഷന്  ആരഎഭനിക്കുഴമന്നന്ദ്രാണക
പ്രഖദ്യന്ദ്രാപനിച്ചനിരുന്നഴതന്നക വദ്യക്തമന്ദ്രാകന്ദ്രാകമന്ദ്രാ;

(ബനി) എവനിഴടഴയലന്ദ്രാഎ  സനിവനില്കസഷന്  നനിര്മനികന്ദ്രാന്  ഭരണന്ദ്രാനമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുഴണന്നക വദ്യക്തമന്ദ്രാകന്ദ്രാകമന്ദ്രാ?

 



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വനിരമനിച്ച ജജീവനകക്കാരലകതനിലരയുള്ള കകേസുകേള് 

T7961 ശജീ. എസക. ശരമ

തക്കാലഴെ കേക്കാണുന്ന കചക്കാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേക്കാരദ്യവവും നനിയമവവും ഭവനനനിരമക്കാണവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമക്കാ:

(എ) വനിരമനിച്ച ജജീവനകക്കാരലകതനിലര കകേസുകേള് നനിലെവനിലുണക എന്ന കേക്കാരണതക്കാല്
ലപന്ഷന്  ആനുകൂലെദ്യങ്ങള്  തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നതനിനക  നനിയമവും  വദ്യവസ
ലചയ്യുന്നുകണക്കാലയന്നക അറനിയനിക്കുകമക്കാ;

(ബനി) എങനില് നനിയമവും, ചടവും ഏലതന്നക വദ്യക്തമക്കാക്കുകമക്കാ;

(സനി) ഇതരതനിലുള്ള എത്ര കകേസുകേള് നനിലെവനിലുലണന്നുവും; അവ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക
സസജീകേരനിക്കുവക്കാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനിലയലന്തെന്നുവും വദ്യക്തമക്കാക്കുകമക്കാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കദശജീയ സമക്കാദദ്യ പദ്ധതനിയനികലെകക കൂടുതല് നനികക്ഷേപകേലര ആകേരഷനിക്കുന്നതനിനക്കായനി
നടപടനി

7962 ശജീ. എവും. ഹവുംസ

തക്കാലഴെ കേക്കാണുന്ന കചക്കാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേക്കാരദ്യവവും നനിയമവവും ഭവനനനിരമക്കാണവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമക്കാ:

(എ ) കദശജീയ  സമക്കാദദ്യ  പദ്ധതനിയനികലെകക  കൂടുതല്  നനികക്ഷേപകേലര
ആകേരഷനിക്കുന്നതനിനക്കായനി  ഇഇൗ  സരകക്കാര  എലന്തെലക്കാവും  നടപടനികേള്  ആണക
സസജീകേരനിച്ചതക എന്നക വദ്യക്തമക്കാക്കുകമക്കാ ;

(ബനി) കദശജീയ സമക്കാദദ്യ പദ്ധതനി നനികക്ഷേപ ഏജന്റുമക്കാരുലട കേമജീഷന് വരദ്ധനിപനിക്കുന്ന
കേക്കാരദ്യവും പരനിഗണനയനിലുകണക്കാ ;

(സനി) കദശജീയ  സമക്കാദദ്യ  പദ്ധതനി  വകുപനില്  ആവശദ്യതനിനക  ജജീവനകക്കാരനില  എന്ന
കേക്കാരദ്യവും  ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണക്കാ  ;  ഉലണങനില്  അതു  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്കായനി
അടനിയന്തെര നടപടനികേള് സസജീകേരനിക്കുകമക്കാ ; വദ്യക്തമക്കാക്കുകമക്കാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വനിവനിധ നനികുതനിയനിനങ്ങളനിലെക്കായനി സവുംസക്കാനതനിനക പനിരനിഞ്ഞുകേനിടക്കാനുള്ള തുകേ

7963 കഡക്കാ. ടനി. എവും. കതക്കാമസക ഐസകേക
ശജീ. ലകേ. ലകേ. ജയചന്ദ്രന്
 ,,   രക്കാജു എബ്രഹക്കാവും
 ,,   ലകേ. കുഞ്ഞമതക മക്കാസ്റ്റര

തക്കാലഴെ കേക്കാണുന്ന കചക്കാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേക്കാരദ്യവവും നനിയമവവും ഭവനനനിരമക്കാണവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമക്കാ:

(എ) വനില്പന  നനികുതനി,  എകേക സസസക  നനികുതനി,  സവദദ്യുതനി  ഡഡ്യൂടനി   എന്നനിങ്ങലന
വനിവനിധ ഇനങ്ങളനിലെക്കായനി എന്തു തുകേ സവുംസക്കാനതനിനക പനിരനിഞ്ഞുകേനിടക്കാനുലണന്നക
കേണകക്കാകനിയനിട്ടുകണക്കാ; വനിശദക്കാവുംശവും വദ്യക്തമക്കാക്കുകമക്കാ;

(ബനി) ഇതരതനില്  പനിരനിഞ്ഞുകേനിടക്കാനുള്ള  തുകേ  പനിരനിലച്ചടുക്കുന്നതനിനക  നടപടനി
സസജീകേരനികക്കാനുള്ള   ഉന്നതതലെ  സമനിതനിയുലട  ശുപക്കാരശയനില്  എന്തെക  നടപടനി
സസജീകേരനിച്ചുലവന്നക വദ്യക്തമക്കാകക്കാകമക്കാ;

(സനി) വരുമക്കാനവും വരദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിലലെ വജീഴ്ച കേക്കാരണവും മക്കാസവും എത്ര കകേക്കാടനിയുലട കുറവക
സവുംസക്കാനതക ഉണക്കാകുന്നതക്കായനി കേണകക്കാകനിയനിട്ടുണക; വനിശദമക്കാകക്കാകമക്കാ;

(ഡനി) ബജറനില് എത്ര കകേക്കാടനിയുലട റവനഡ്യൂകേമനിയക്കാണക പ്രതജീക്ഷേനിച്ചനിരുന്നതക;  2013-14
വരഷവും  അവസക്കാനനിച്ചകപക്കാള്  കേമനി  എത്ര  കകേക്കാടനിയക്കായനി  ഉയരന്നുലവന്നക
വദ്യക്തമക്കാകക്കാകമക്കാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലപ്രലടക്കാളനിയവും ഉത്പനങ്ങളുലട സവുംസക്കാന നനികുതനി

7964 ശജീ. റനി.വനി. രക്കാകജഷക

തക്കാലഴെ കേക്കാണുന്ന കചക്കാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേക്കാരദ്യവവും നനിയമവവും ഭവനനനിരമക്കാണവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമക്കാ:

(എ) ലപകടക്കാളനിനുവും  ഡജീസലെനിനുവും  പക്കാചകേവക്കാതകേതനിനുവും  ഇകപക്കാള്  സവുംസക്കാന
സരകക്കാര എത്ര ശതമക്കാനമക്കാണക നനികുതനി ഈടക്കാക്കുന്നലതന്നക വദ്യക്തമക്കാക്കുകമക്കാ;

(ബനി) കകേന്ദ്രസരകക്കാര,  ലപകടക്കാളനിയവും  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  വനിലെ  വരദ്ധനിപനിച്ച
സക്കാഹചരദ്യതനില് നനികുതനി കുറയ്ക്കുന്നതനിനക നടപടനി സസജീകേരനിക്കുകമക്കാ;

(സനി) ഈ  സരകക്കാര  അധനികേക്കാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷവും  എത്ര  പ്രക്കാവശദ്യവും
ലപകടക്കാളനിയവും ഉല്പന്നങ്ങളുലട നനികുതനി നനിരകക കുറച്ചനിട്ടുലണന്നക വദ്യക്തമക്കാക്കുകമക്കാ;

(ഡനി) എത്ര  രൂപയുലട  കുറവക്കാണക  ഇതുമൂലെവും  നനികുതനി  ഇനതനില്  ഉണക്കായതക  ;
വനിശദക്കാവുംശവും നല്കുകമക്കാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സവുംസക്കാനതക ലപകടക്കാളനിയവും ഉല്പന്നങ്ങള്കക  ഈടക്കാക്കുന്ന നനികുതനികേള് 

7965 ശജീ. ലകേ. അജനിതക

തക്കാലഴെ കേക്കാണുന്ന കചക്കാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേക്കാരദ്യവവും നനിയമവവും ഭവനനനിരമക്കാണവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമക്കാ:

(എ) സവുംസക്കാനതക  വനിതരണവും  ലചയ്യുന്ന  ലപകടക്കാളനിയവും  ഉല്പന്നങ്ങള്കക
സവുംസക്കാനതക  ഈടക്കാക്കുന്ന  നനികുതനികേള്  ഏലതക്കാലകലയന്നക  ഉല്പന്നങ്ങളുവും
ഇനങ്ങളുവും തനിരനിച്ചക വദ്യക്തമക്കാക്കുകമക്കാ;

(ബനി) ഓകരക്കാ  ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കുവും  സവുംസക്കാനവും  ആലകേ  എത്ര  ശതമക്കാനവും  നനികുതനി
ഈടക്കാക്കുന്നു  എന്നുവും  മറ്റുസവുംസക്കാനങ്ങളനില്  ഈടക്കാകക്കാത  ഏലതങനിലുവും
നനികുതനികേള് കകേരളതനില് ഈടക്കാക്കുന്നുകണക്കാ എന്നുവും ലവളനിലപടുത്തുകമക്കാ;

(സനി) ഏലതങനിലുവും ലപകടക്കാളനിയവും ഉല്പന്നങ്ങള്കക സവുംസക്കാനസരകക്കാര ഏലതങനിലുവും
തരതനിലുള്ള  നനികുതനി  ഇളവക  നല്കുന്നുകണക്കാ  എന്നുവും  ഉലണങനില്  ഏതക
ഉല്പന്നതനിനക  എത്ര  ശതമക്കാനവും  ഇളവക്കാണക  നല്കുന്നലതന്നുവും
ലവളനിലപടുത്തുകമക്കാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

2013-14    -  ല് വക്കാണനിജദ്യ നനികുതനിയനിനതനില് പനിരനിഞ്ഞു കേനിടക്കാനുള്ള തുകേ 
7966 ശജീ. വനി. എസക. സുനനില്കുമക്കാര

ശജീമതനി ഗജീതക്കാ കഗക്കാപനി
ശജീ. ലകേ. അജനിതക
ശജീമതനി ഇ. എസക. ബനിജനികമക്കാള്

തക്കാലഴെ കേക്കാണുന്ന കചക്കാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേക്കാരദ്യവവും നനിയമവവും ഭവനനനിരമക്കാണവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമക്കാ:

(എ) കേഴെനിഞ്ഞ  സക്കാമതനികേ  വരഷവും  കകേക്കാടതനി  നടപടനികേള്  മൂലെവും  പനിരനിലച്ചടുകക്കാന്
കേഴെനിയക്കാതനിരനിക്കുന്ന വക്കാണനിജദ്യ നനികുതനി കുടനിശനികേ എത്രലയന്നക ലവളനിലപടുത്തുകമക്കാ;

(ബനി) ഒരു  കകേക്കാടനിയനിലെധനികേവും  കുടനിശനികേ  വരുതനിയ  സക്കാപനങ്ങളുകണക്കാ;  ഉലണങനില്
അവ ഏലതലക്കാമക്കാലണന്നക വനിശദജീകേരനിക്കുകമക്കാ;

(സനി) വനിദദ്യുച്ഛക്തനിയനികന്മേലുളള  നനികുതനിയുവും  തജീരുവകേളുമക്കായനി  കേഴെനിഞ്ഞ  സക്കാമതനികേ
വരഷവും പനിരനിലച്ചടുകക്കാന് ലെക്ഷേദ്യമനിടനിരുന്ന തുകേ എത്രലയന്നുവും എത്ര തുകേയക്കാണക
പനിരനിഞ്ഞുകേനിടനിയലതന്നുവും വനിശദമക്കാക്കുകമക്കാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വക്കാണനിജദ്യനനികുതനി വകുപനില് പനിരനിഞ്ഞുകേനിടക്കാനുള്ള കുടനിശനികേ

7967 ശജീ. റനി.വനി. രക്കാകജഷക

തക്കാലഴെ കേക്കാണുന്ന കചക്കാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേക്കാരദ്യവവും നനിയമവവും ഭവനനനിരമക്കാണവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമക്കാ:

(എ) വക്കാണനിജദ്യ  നനികുതനി  വകുപനില്  എത്ര  രൂപയുലട  കുടനിശനികേ  ഇതുവലരയക്കായനി
പനിരനിഞ്ഞുകേനിടക്കാനുലണന്നക വദ്യക്തമക്കാക്കുകമക്കാ;

(ബനി) നനികുതനി കുടനിശനികേ പനിരനിലച്ചടുക്കുന്നതനിനക്കായനി ഒറതവണ തജീരപക്കാകല് പദ്ധതനി
വക്കാണനിജദ്യ നനികുതനി വകുപനില് നടപനിലെക്കാകനിയനിട്ടുകണക്കാ; വനിശദക്കാവുംശവും നല്കുകമക്കാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

നനികുതനി പനിരനിവക കേക്കാരദ്യക്ഷേമമക്കാകക്കാനുള്ള നടപടനികേള്
7968 ശജീ. സനി. ലകേ. നക്കാണു

ശജീമതനി ജമജീലെക്കാ പ്രകേക്കാശവും
ശജീ. മക്കാതദ്യു റനി. കതക്കാമസക
 ''   കജക്കാസക  ലതറയനില്

തക്കാലഴെ കേക്കാണുന്ന കചക്കാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേക്കാരദ്യവവും നനിയമവവും ഭവനനനിരമക്കാണവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമക്കാ:

(എ) സവുംസക്കാനതക  നനികുതനി  പനിരനിവക  കേക്കാരദ്യക്ഷേമമക്കായനി  നടക്കുന്നനില  എന്നതക
ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണക്കാ;

(ബനി) സവുംസക്കാന  സരകക്കാരനിലന്റെ  കസ്റ്റ  ഉതരവകേള്  എത്ര  കകേക്കാടനിയുലട  നനികുതനി
പനിരനിവനിനക തടസ്സമക്കായനി നനില്ക്കുന്നു;

(സനി) കുടനിശനികേ  പനിരനിലച്ചടുക്കുന്നതനിനുവും  നനികുതനി  പനിരനിവക  കേക്കാരദ്യക്ഷേമമക്കാക്കുന്നതനിനുവും
എലന്തെങനിലുവും പ്രകതദ്യകേ സവുംവനിധക്കാനങ്ങള് ഏരലപടുതക്കാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നുകണക്കാ;

(ഡനി) എങനില് വനിശദക്കാവുംശങ്ങള് വദ്യക്തമക്കാകക്കാകമക്കാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സകേതറനി ഉല്പന്നങ്ങളുലട കടണ് ഓവര ടക്കാകക ഒഴെനിവക്കാകക്കാന് നടപടനി
7969 ശജീ. ലകേ. രക്കാധക്കാകൃഷ്ണന്

തക്കാലഴെ കേക്കാണുന്ന കചക്കാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേക്കാരദ്യവവും നനിയമവവും ഭവനനനിരമക്കാണവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമക്കാ:

(എ) 2014-15  വരഷലത  ബഡ്ജറനില്  സകേതറനി  തുണനികേള്കകക്കാ  സകേതറനി
വസ്ത്രങ്ങള്കകക്കാ  കടണ്  ഓവര  ടക്കാകക  ചുമത്തുവക്കാന്   തജീരുമക്കാനനിച്ചുട്ടുകണക്കാലയന്നക
വദ്യക്തമക്കാക്കുകമക്കാ;

(ബനി) എങനില് അതനിലന്റെ വനിശദക്കാവുംശങ്ങള് ലെഭദ്യമക്കാകക്കാകമക്കാ;

(സനി) നനികവദനങ്ങളുലടയടനിസക്കാനതനിലുവും  പരമരക്കാഗത  സകേതനിറനികമഖലെയനിലലെ
പ്രതനിസനനികേള് പരനിഗണനിച്ചുവും കടണ് ഓവര ടക്കാകക  ചുമത്തുവക്കാനുള്ള തജീരുമക്കാനവും
പനിന്വലെനിക്കുകമക്കാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഓണ്സലെന് വദ്യക്കാപക്കാരവും നനിരജീക്ഷേനിക്കുന്നതനിനക സവുംവനിധക്കാനവും
7970 ശജീ. ആര. ലസല്വരക്കാജക

 ''    ലകേ. ശനിവദക്കാസന് നക്കായര
 ''    എവും. പനി. വനിന്ലസന്റെക
 ''    ലബന്നനി ലബഹനക്കാന്

തക്കാലഴെ കേക്കാണുന്ന കചക്കാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേക്കാരദ്യവവും നനിയമവവും ഭവനനനിരമക്കാണവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമക്കാ:

(എ) സവുംസക്കാനലത  ഓണ്സലെന്  വദ്യക്കാപക്കാരവും  നനിരജീക്ഷേനിക്കുന്നതനിനക  എലന്തെങനിലുവും
സവുംവനിധക്കാനവും നനിലെവനിലുകണക്കാ;

(ബനി) ഓണ്സലെന്  വദ്യക്കാപക്കാരവും  നനിരജീക്ഷേനിക്കുന്നതനിനുവും  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള
സവുംവനിധക്കാനവും  ഏരലപടുത്തുന്നകേക്കാരദ്യവും  പരനിഗണനയനിലുകണക്കാ;  വനിശദക്കാവുംശങ്ങള്
എലന്തെലക്കാവും;

(സനി) നനിരജീക്ഷേണവവും  നനിയനണവവും  വഴെനി  സവുംസക്കാനതനിനക  നനികുതനി  വരുമക്കാന
വരദ്ധനവക എത്ര മക്കാത്രവും ഉണക്കാകുലമന്നക്കാണക പ്രതജീക്ഷേനിക്കുന്നതക; വനിശദമക്കാക്കുകമക്കാ;

(ഡനി) ഇതനിനക്കായനി എലന്തെലക്കാവും നടപടനികേള് എടുതനിട്ടുണക ; വനിശദക്കാവുംശങ്ങള് എലന്തെലക്കാവും
?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വദ്യക്കാപക്കാരകമഖലെയനില് ഓണ്സലെന് ഡലെനിവറനി കനക്കാടക സവുംവനിധക്കാനവും

7971 ശജീ. കതറമനില് രക്കാമകൃഷ്ണന്
  ,,  വനി. ഡനി. സതജീശന്
  ,,  എ. പനി. അബ്ദുള്ളക്കുടനി
  ,,  ലൂഡനി ലൂയനിസക

തക്കാലഴെ കേക്കാണുന്ന കചക്കാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേക്കാരദ്യവവും നനിയമവവും ഭവനനനിരമക്കാണവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമക്കാ:

(എ) വദ്യക്കാപക്കാരകമഖലെയനില്  ഓണ്സലെന്  ഡലെനിവറനി  കനക്കാടക  സവുംവനിധക്കാനവും
നനിരബനമക്കാക്കുന്ന കേക്കാരദ്യവും പരനിഗണനയനിലുകണക്കാ; വനിശദമക്കാക്കുകമക്കാ;

(ബനി) എലന്തെലക്കാവും  ഉകദ്ദേശദ്യലെക്ഷേദ്യങ്ങളക്കാണക  ഇതക  വഴെനി  സകേവരനികക്കാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതക;
വനിശദക്കാവുംശങ്ങള് എലന്തെലക്കാവും;

(സനി) നനികുതനി  ലവടനിപക  തടയുവക്കാന്  ഇതക  എത്രമക്കാത്രവും  സഹക്കായനിക്കുലമന്നക്കാണക
കേരുതുന്നതക; വനിശദമക്കാക്കുകമക്കാ;

(ഡനി) ഇതനിനക്കായനി എലന്തെലക്കാവും നടപടനികേള് എടുതനിട്ടുണക; വനിശദക്കാവുംശങ്ങള് എലന്തെലക്കാവും?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സസരണ്ണ വദ്യക്കാപക്കാരവും
7972 ശജീ. ഇ. പനി. ജയരക്കാജന്

തക്കാലഴെ കേക്കാണുന്ന കചക്കാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേക്കാരദ്യവവും നനിയമവവും ഭവനനനിരമക്കാണവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമക്കാ:

(എ) സവുംസക്കാനതക  ഒരു  വരഷവും  എത്ര  രൂപയുലട  സസരണ്ണ  വദ്യക്കാപക്കാരവും
നടക്കുന്നതക്കായക്കാണക കേണകക്കാകലപടുന്നതക;

(ബനി) സവുംസക്കാനതക ഒരു വരഷവും എത്ര ടണ് സസരണ്ണ വദ്യക്കാപക്കാരവും നടക്കുന്നുണക;

(സനി) സവുംസക്കാനതക സസരണ്ണവദ്യക്കാപക്കാരതനിനക ഇകപക്കാള് എത്ര ശതമക്കാനവും വക്കാറക ആണക
ചുമതനിയനിട്ടുള്ളതക;

(ഡനി) സവുംസക്കാനതക  സസരണ്ണ  വദ്യക്കാപക്കാരതനില്  നനിന്നുവും  നനികുതനിയനിനതനില്  2011-
2012,  2012-2013,  2013-2014  വരഷങ്ങളനില് എത്ര തുകേയുലട  വരവണക്കായനി
എന്നക വദ്യക്തമക്കാക്കുകമക്കാ;

(ഇ) സസരണ്ണവദ്യക്കാപക്കാരതനിനക  ദക്ഷേനികണന്തെദ്യയനിലലെ  എലക്കാ  സവുംസക്കാനങ്ങളനിലുവും
ഏകേജീകേരനിച്ച നനികുതനിയക്കാകണക്കാ ഏരലപടുതനിയനിട്ടുള്ളലതന്നക വദ്യക്തമക്കാക്കുകമക്കാ;

(എഫക) സസരണ്ണവദ്യക്കാപക്കാരതനിനക  ദക്ഷേനികണന്തെദ്യയനില്  ഏറവമധനികേവും  നനികുതനി
ഈടക്കാക്കുന്നതക കകേരളമക്കാലണന്ന കേക്കാരദ്യവും ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണക്കാ;

(ജനി) എങനില്  ദക്ഷേനികണന്തെദ്യയനിലലെ  മറ്റു  സവുംസക്കാനങ്ങകളക്കാടക  ഏകേജീകേരനിച്ചക  നനികുതനി
പരനിഷ്കരണവും  നടത്തുവക്കാനുവും  വദ്യക്കാപക്കാരകചക്കാരച്ചയുവും  കേള്ളകടത്തുവും  തടയുവക്കാനുവും
വഴെനിലയക്കാരുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള് സസജീകേരനിക്കുകമക്കാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഇറച്ചനികകക്കാഴെനിയുലടയുവും മുടകകക്കാഴെനിയുലടയുവും മൂലെദ്യവരദ്ധനിത നനികുതനി

7973 ശജീ. ഇ. പനി. ജയരക്കാജന്

തക്കാലഴെ കേക്കാണുന്ന കചക്കാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേക്കാരദ്യവവും നനിയമവവും ഭവനനനിരമക്കാണവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമക്കാ:

(എ) സവുംസക്കാനതക  വനിപണനവും  നടത്തുന്ന  ഇറച്ചനികകക്കാഴെനിക്കുവും  മുടകകക്കാഴെനിക്കുവും  ഒകര
നനിരകനിലെക്കാണക  മൂലെദ്യവരദ്ധനിത  നനികുതനി  നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുള്ളലതന്നകേക്കാരദ്യവും
ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണക്കാ;

(ബനി) വനിവനിധ  സരകക്കാര  പദ്ധതനികേള്കക്കായുവും  തകദ്ദേശസസയവുംഭരണസക്കാപനങ്ങളുലട
പദ്ധതനികേള്കക്കായുവും മുടകകക്കാഴെനികുഞ്ഞുങ്ങലള വനിതരണവും ലചയ്യുന്ന സക്കാപനങ്ങലള
കവരതനിരനിക്കുവക്കാനുവും പ്രസസ്തുത സക്കാപനങ്ങള് വനിതരണവും ലചയ്യുന്ന മുടകകക്കാഴെനികേലള
മൂലെദ്യവരദ്ധനിത നനികുതനിയനില് നനിന്നുവും ഒഴെനിവക്കാക്കുവക്കാനുവും നടപടനി സസജീകേരനിക്കുകമക്കാ;

(സനി) കകേരളതനിലലെ  മുട  ഉല്പക്കാദനവും  വരദ്ധനിപനിക്കുവക്കാനുവും  അതുവഴെനി  മുട
ഉല്പക്കാദനരവുംഗതക  സസയവും  പരദ്യക്കാപ്തത  സകേവരനിക്കുവക്കാനുവും  പ്രസ്തുത  നനികുതനി
പരനിഷ്കരണവും ലകേക്കാണക കേഴെനിയുലമന്നു കേരുതുന്നുകണക്കാ;

(ഡനി) അങ്ങലനലയങനില്  ഈ  രവുംഗലത  നനികുതനി  പരനിഷ്കരണതനിനക  എന്തു
നടപടനിയക്കാണക സസജീകേരനിക്കുകേലയന്നു വദ്യക്തമക്കാക്കുകമക്കാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലചകക കപക്കാസ്റ്റുകേളനിലൂലട ഇരുചക്രവക്കാഹനങ്ങളനില് നനികുതനി ലവടനിച്ചക ഇറച്ചനികകക്കാഴെനി കേടതല്
7974 ശജീമതനി ലകേ.എസക. സലെജീഖ  

തക്കാലഴെ കേക്കാണുന്ന കചക്കാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേക്കാരദ്യവവും നനിയമവവും ഭവനനനിരമക്കാണവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമക്കാ:

(എ) വനിവനിധ  ലചകകകപക്കാസ്റ്റുകേളനില്  കൂടനി  നനികുതനി  ലവടനിച്ചക  സബക്കുകേളനില് നനികുതനി
ലവടനിച്ചക  വദ്യക്കാപകേമക്കായനി  ഇറച്ചനികകക്കാഴെനി  കേടത്തുന്നതക്കായനി
ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണക്കാ;ല്

(ബനി) എങനില് ല്ഏലതക്കാലക ലചകക കപക്കാസ്റ്റുകേളനില് കൂടനിയക്കാണക ഇതരതനില് നനികുതനി
ലവടനിപക നടത്തുന്നലതന്നക ലവളനിലപടുത്തു കമക്കാ;

(സനി) സവുംസക്കാനക്കാതനിരതനികേളനിലലെ  ഊടുവഴെനികേളനിലൂലടയുവും  നനികുതനി  ലവടനിച്ചക  ഇതരവും
പ്രവരതനവും നടക്കുന്നതക്കായനി ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണക്കാ;

(ഡനി) എങനില് ഇതുവഴെനി 2013-14 സക്കാമതനികേ വരഷവും നനികുതനിയനിനതനില് സവുംസക്കാന
ഖജനക്കാവനിനക വന്ന നഷവും എത്രലയന്നക വദ്യക്തമക്കാക്കുകമക്കാ;

(ഇ) ഇതരതനില്  നനികുതനി  ലവടനിച്ചക  ലലബക്കുകേളനില്  ഇറച്ചനികകക്കാഴെനി
കേടത്തുന്നവരലകതനിലര  നനിലെവനില്  എലന്തെക്കാലക  നടപടനികേളക്കാണക  സസജീകേരനിച്ചു
വരുന്നതക;  ഇതരകക്കാരലകതനിലര കേരശന നനിയമ നടപടനികേള് സസജീകേരനിക്കുകമക്കാ;
വനിശദക്കാവുംശവും വദ്യക്തമക്കാക്കുകമക്കാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ശമളവും ടഷറനിയനില് നനിന്നുവും ബക്കാങനികലെയക മക്കാറ്റുന്ന നടപടനി

7975 ശജീ. എസക. ശരമ

തക്കാലഴെ കേക്കാണുന്ന കചക്കാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേക്കാരദ്യവവും നനിയമവവും ഭവനനനിരമക്കാണവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമക്കാ:

(എ) ടഷറനി വഴെനി നല്കേനിയനിരുന്ന സരകക്കാര ജജീവനകക്കാരുലട ശമളവും ബക്കാങ്കുകേളനികലെകക
മക്കാറനിയതക  മൂലെവും സവുംസക്കാന സരകക്കാരനിനക  സക്കാമതനികേ കനടവും ഉണക്കായനിട്ടുകണക്കാ;
എങനില് വദ്യക്തമക്കാകക്കാകമക്കാ;

(ബനി) ധനവനിനനികയക്കാഗവവും  പദ്ധതനി  വനിഹനിതവവും  കപക്കാലുള്ളവയുവും  ടഷറനികേളനില് നനിന്നുവും
മക്കാറനി ബക്കാങ്കുകേലള ഏല്പനിക്കുന്ന നടപടനി ടഷറനി വകുപനിലന ഏലതലക്കാവും തരതനില്
ബക്കാധനിക്കുലമന്നക വദ്യക്തമക്കാകക്കാകമക്കാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വണ്മക്കാന് ടഷറനികേള്
7976 ശജീ. എ. എ. അസജീസക

 ,,   കകേക്കാവൂര കുഞ്ഞുകമക്കാന്

തക്കാലഴെ കേക്കാണുന്ന കചക്കാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേക്കാരദ്യവവും നനിയമവവും ഭവനനനിരമക്കാണവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമക്കാ:

(എ) സവുംസക്കാനതക എത്ര വണ്മക്കാന് ടഷറനികേളക്കാണക പ്രവരതനിക്കുന്നതക;

(ബനി) വണ്മക്കാന് ടഷറനികേള് കേമഡ്യൂടരവല്കരനിച്ചനിട്ടുകണക്കാ; 

(സനി) ടഷറനികേളനില് കകേക്കാരബക്കാങനിവുംഗക സവുംവനിധക്കാനവും നടപനിലെക്കാകനിയനിട്ടുകണക്കാ;

(ഡനി) ഇലലങനില് എന്നുമുതല് നടപനില്വരുലമന്നക വദ്യക്തമക്കാക്കുകമക്കാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പനിണറക്കായനിയനില് പുതനിയ സബക ടഷറനി

7977 ശജീ. ലകേ.ലകേ. നക്കാരക്കായണന്

തക്കാലഴെ കേക്കാണുന്ന കചക്കാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേക്കാരദ്യവവും നനിയമവവും ഭവനനനിരമക്കാണവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമക്കാ:

(എ) ധരമടവും  നനികയക്കാജകേ  മണ്ഡലെതനിലലെ  പനിണറക്കായനിയനില്  ഒരു  സബക  ടഷറനി
സക്കാപനിക്കുന്നതനിനക കവണനിയുള്ള ലപ്രക്കാകപക്കാസല് നനിലെവനിലുകണക്കാ;

(ബനി) ഇതുമക്കായനി ബനലപടക വല നനികവദനവവും ലെഭനിച്ചനിട്ടുകണക്കാ;

(സനി) ഉലണങനില് എന്തെക നടപടനി സസജീകേരനിച്ചനിട്ടുണക എന്നക വദ്യക്തമക്കാകക്കാകമക്കാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കേക്കാരുണദ്യ ലബനവലെന്റെക ഫണനില് നനിന്നുവും ധനസഹക്കായവും
7978  ലപ്രക്കാഫ. സനി. രവജീന്ദ്രനക്കാഥക

തക്കാലഴെ കേക്കാണുന്ന കചക്കാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേക്കാരദ്യവവും നനിയമവവും ഭവനനനിരമക്കാണവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമക്കാ:

(എ) സസകേക്കാരദ്യ ആശുപത്രനികേളനില് ചനികേനിത്സ കതടുന്ന പക്കാവലപട ആളുകേള്കക കേക്കാരുണദ്യ
ലബനവലെന്റെക  ഫണനില് നനിന്നുവും ചനികേനിത്സക്കാ ധനസഹക്കായവും  അനുവദനിക്കുന്നുകണക്കാ
എന്നക വനിശദമക്കാക്കുകമക്കാ;

(ബനി) കകേരളതനില്  ഏലതക്കാലക  സസകേക്കാരദ്യ  ആശുപത്രനികേളനില്
ചനികേനിത്സനിക്കുന്നവരകക്കാണക  പ്രസ്തുത  ധനസഹക്കായവും  ലെഭനിക്കുന്നതക,  ജനില  തനിരനിച്ചക
സസകേക്കാരദ്യ  ആശുപത്രനികേളുലട  കപരുവും,  ഏലതക്കാലക  കരക്കാഗതനിനക്കാലണന്നുവും
വനിശദമക്കാകക്കാകമക്കാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കേക്കാരുണദ്യ പദ്ധതനി പ്രകേക്കാരമുള്ള വനിദഗ്ധ ചനികേനിത്സ
7979 ശജീ. എസക. ശരമ

തക്കാലഴെ കേക്കാണുന്ന കചക്കാദദ്യങ്ങള്കക
 ധനകേക്കാരദ്യവവും നനിയമവവും ഭവനനനിരമക്കാണവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമക്കാ:

(എ) കേക്കാരുണദ്യ  പദ്ധതനി  പ്രകേക്കാരവും  വനിദഗ്ധ  ചനികേനിത്സ  ലെഭനിക്കുന്നതനിനക
നനിശ്ചയനികലപടനിട്ടുള്ള എറണക്കാകുളവും  ജനിലയനിലലെ അക്രഡനിറഡക  ആശുപത്രനികേള്
ഏലതക്കാലകലയന്നക വദ്യക്തമക്കാകക്കാകമക്കാ;

(ബനി) ഏഷദ്യയനിലലെ  തലന്ന  ജനസക്കാന്ദ്രതകയറനിയ  പ്രകദശമക്കായ  സവപനിന്
ഉള്ലപടുന്നതനിനക്കാലുവും  വദ്യക്കാവസക്കായനികേ  തലെസക്കാനവും  എന്ന  പ്രകതദ്യകേത
കേണകനിലലെടുത്തുവും  എറണക്കാകുളവും  ജനിലയനിലലെ  കൂടുതല്  ആശുപത്രനികേള്കക
അക്രഡനികറഷന് നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസജീകേരനിക്കുന്നതനിനക  തയക്കാറക്കാകുകമക്കാ
എന്നക വദ്യക്തമക്കാകക്കാകമക്കാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

 
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

കേക്കാരുണദ്യ പദ്ധതനിയനില്  തുകേ റജീഫണക ലചയ്തു കേനിടക്കാത സവുംഭവവും

7980 ശജീ. പനി. തനികലെക്കാതമന്

തക്കാലഴെ കേക്കാണുന്ന കചക്കാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേക്കാരദ്യവവും നനിയമവവും ഭവനനനിരമക്കാണവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമക്കാ:

(എ) കേക്കാരുണദ്യ പദ്ധതനിയനില് ചനികേനിത്സക്കാ സഹക്കായതനിനക അകപക്ഷേ നല്കുകേയുവും തുകേ
പക്കാസ്സക്കാക്കുകേയുവും  ലചയ്ത  കകേസനില്  ചനികേനിത്സകയക്കാ  ഓപകറഷകനക്കാ  കേഴെനിഞ്ഞക
വളലരകക്കാലെവും  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുവും  തുകേ  റജീഫണക  ലചയ്തക  കേനിടക്കാതതക
എന്തുലകേക്കാണക്കാലണന്നക പറയക്കാകമക്കാ; 

(ബനി) സബപക്കാസക  ശസ്ത്രക്രനിയകക  വനികധയനക്കാവകേയുവും  കേക്കാരുണദ്യ  പദ്ധതനിപ്രകേക്കാരവും
അകപക്ഷേ  നല്കേനി  ആലെപ്പുഴെ  നനിന്നുവും
ലകേ.ബനി.എഫക/എ.എല്.പനി./എഫക4/01176/2013  തജീയതനി  01.07/2013  ആയനി
അയച്ചക   1,50,000/-രൂപ  അനുവദനിച്ചു  എന്നക  അറനിയനിപക  ലെഭനിക്കുകേയുവും  ലചയ്ത
(റഫ.  നവും.  19456)  ശജീ.  യു.  കമക്കാഹനന്,  ലെതനികേ  ഭവന്,  വക്കാരനക്കാടക  പനി.ഒ
എന്നയക്കാളനിനക ആകരക്കാഗദ്യ ഇന്ഷുറന്സക പദ്ധതനി പ്രകേക്കാരമുള്ള തുകേ കേഴെനിച്ചക ബക്കാകനി
ഇനനിയുവും ലെഭനിച്ചനിടനിലലന്ന കേക്കാരദ്യവും കബക്കാധദ്യലപടനിട്ടുകണക്കാ; ഈ തുകേ നല്കുന്നതനിലലെ
തടസ്സവും എന്തെക്കാലണന്നക പറയക്കാകമക്കാ;  അടനിയന്തെരമക്കായനി ഈ തുകേ ലെഭദ്യമക്കാക്കുവക്കാന്
നടപടനി സസജീകേരനിക്കുകമക്കാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കലെക്കാകല് ഫണക ആഡനിറക വകുപനിനക പുതനിയ നക്കാമകധയവും

7981 ശജീ. ഇ.പനി. ജയരക്കാജന്

തക്കാലഴെ കേക്കാണുന്ന കചക്കാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേക്കാരദ്യവവും നനിയമവവും ഭവനനനിരമക്കാണവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമക്കാ:

(എ) കലെക്കാകല് ഫണക ആഡനിറക വകുപനിലന്റെ കപരക മക്കാറ്റുന്നതു സവുംബനനിച്ചക നനിരകദ്ദേശവും
പരനിഗണനയനിലുകണക്കാലയന്നു വദ്യക്തമക്കാക്കുകമക്കാ;

(ബനി) കലെക്കാകല്  ഫണക  ആഡനിറക  വകുപനിലന്റെ  കപരുമക്കാറനിലകക്കാണ്ടുള്ള  ഉതരവക
പുറലപടുവനിക്കുകേയുണക്കാകയക്കാ; എങനില് ഉതരവക ലെഭദ്യമക്കാക്കുകമക്കാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

2011    ലമയക  മക്കാസതനിനുകശഷവും കലെക്കാകല് ഫണക ആഡനിറക വകുപനില് തസനികേകേള്

7982 ശജീ. ഇ. പനി. ജയരക്കാജന്

തക്കാലഴെ കേക്കാണുന്ന കചക്കാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേക്കാരദ്യവവും നനിയമവവും ഭവനനനിരമക്കാണവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നല്കുകമക്കാ:

(എ) 2011  ലമയക  മക്കാസതനിനുകശഷവും  കലെക്കാകല്  ഫണക  ആഡനിറക  വകുപനില്  ആലകേ
എത്ര തസനികേകേള് സൃഷനിച്ചനിട്ടുണക ; 

(ബനി) ഏലതലക്കാവും തസനികേകേളക്കാണക സൃഷനിച്ചതക ;

(സനി) കലെക്കാകല്  ഫണക  ആഡനിറക  വകുപനിലന്റെ  ഏലതലക്കാവും  ഓഫജീസുകേളനികലെയക്കായക്കാണക
പ്രസ്തുത തസനികേകേള് സൃഷനിച്ചതക  ; 

(ഡനി) കലെക്കാകല് ഫണക ആഡനിറക  വകുപനില് പുതനിയ തസനികേകേള് സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിരകദ്ദേശങ്ങള് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണക്കാലയന്നു വദ്യക്തമക്കാക്കുകമക്കാ  ; 



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

ലകേ  .  എഫക  .  സനി  .   യുലട കനതൃതത്വതനില് സസംരസംഭകേ വനികേസന മനിഷന

7983 ശശ. എസം. പനി. വനിനലസനക
,,  പപാകലെപാടക രവനി
,,  ലകേ. മുരളശധരന
,,  ലൂഡനി ലൂയനിസക

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേപാരദ്യവസം നനിയമവസം ഭവനനനിര്മപാണവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ) സസംസപാനതക ലകേ.എഫക.സനി.യുലട കനതൃതത്വതനില് സസംരസംഭകേ വനികേസന
മനിഷന പ്രവര്തനിചക വരുന്നുകണപാ; വനിശദമപാക്കുകമപാ;

(ബനി) യുവസസംരസംഭകേലര കേലണതപാന മനിഷന എലന്തെലപാസം പ്രവര്തനങ്ങളപാണക
നടത്തുന്നതക ; വനിശദപാസംശങ്ങള് എലന്തെലപാസം;

(സനി) ഏലതലപാസം  കമഖലെകേളനിലുള്ള  സസംരസംഭകേര്കപാണക  മനിഷലന
ധനസഹപായങ്ങള് ലെഭനിക്കുന്നതക; വനിശദമപാക്കുകമപാ;

(ഡനി) സസംരസംഭകേര്കക  നല്കുന്ന  പലെനിശരഹനിത  സപാമ്പതനികേ
സഹപായങ്ങലളക്കുറനിചക വനിശദപാസംശങ്ങള് എലന്തെലപാമപാണക ; വനിവരനിക്കുകമപാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

ലകേ  .  എസക  .  എഫക  .  ഇ  .   വപായപാ നടപടനിക്രമങ്ങള്
7984 ശശ. കകേപാലെനിയകകപാടക എന. കൃഷ്ണന നപായര്

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേപാരദ്യവസം നനിയമവസം ഭവനനനിര്മപാണവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ) ലകേ.എസക.എഫക.ഇ.  ലകേപാള്ളപ്പലെനിശയപാണക ഇഇൗടപാക്കുന്നലതന്ന വനിമര്ശനസം
ശദ്ധയനില്ലപ്പടനിട്ടുകണപാ ;

(ബനി) ലകേ.എസക.എഫക.ഇ.യനില്  നനിന്നുസം  വപായ  ലെഭനിക്കുന്നതനിനസം  ചനിടനികേള്
കേരസമപാക്കുന്നതനിനമുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള്  ലെഘൂകേരനിചക
സപാധപാരണകപാര്കക  കൂടുതല്  സഹപായസം  നല്കുന്നതനിനക  നടപടനികേള്
സത്വശകേരനിക്കുവപാന തയപാറപാകുകമപാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

കകേന്ദ്ര ചനിടനി നനിയമവസം ലകേ  .  എസക  .  എഫക  .  ഇ  .  യുലട സപാമ്പതനികേ നഷ്ടവസം

7985 ശശ. എ.ലകേ. ബപാലെന

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേപാരദ്യവസം നനിയമവസം ഭവനനനിര്മപാണവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ) കകേന്ദ്ര  ചനിടനി  നനിയമസം  കകേരളതനില്  നടപ്പപാകനിയകപ്പപാള്
ലകേ.എസക.എഫക.ഇ.കക  ലെഭനിചനിരുന്ന പ്രകതദ്യകേ സസംരക്ഷണവസം ഇളവകേളസം
നഷ്ടമപായനിട്ടുകണപാ; ഉലണങനില് ആയതനിലന വനിശദപാസംശങ്ങള് ലെഭദ്യമപാക്കുകമപാ;

(ബനി) പുതനിയ ചനിടനി ആകകപ്രകേപാരസം എത്ര രൂപയുലട ലസകേക്യൂരനിറനി നനികക്ഷപമപാണക
ലകേ.എസക.എഫക.ഇ.  ട്രഷറനിയനില്  നടതനിയനിട്ടുള്ളലതന്നുസം  ആരുലട
കപരനിലെപാണക നനികക്ഷപമുള്ളലതന്നുസം വദ്യക്തമപാക്കുകമപാ;

(സനി) ഈ നനികക്ഷപതനിനക  ട്രഷറനി പലെനിശ ലെഭനിക്കുന്നുകണപാ;  ഉലണങനില് എത്ര
രൂപയപാണക  പ്രതനിമപാസസം  ലകേ.എസക.എഫക.ഇ.കക  ലെഭനിക്കുന്നലതന്നക
വദ്യക്തമപാക്കുകമപാ;

(ഡനി) ഇലലങനില് എന്തെക ലകേപാണപാണക നനികക്ഷപതനിനക പലെനിശ ലെഭനികപാതതക;

(ഇ) പുതനിയ ചനിടനി ആകക പ്രകേപാരസം ചനിടനി നടത്തുന്ന സത്വകേപാരദ്യ സപാപനങ്ങളലട
ലസകേക്യൂരനിറനി  നനികക്ഷപതനിനക  പലെനിശ  ലെഭനിക്കുന്നുകണപാ;  ഉലണങനില്
ലകേ.എസക.എഫക.ഇ.കക  ഇതക  നനികഷധനിക്കുന്നതക  എന്തെക  ലകേപാണപാലണന്നക
വനിശദശകേരനിക്കുകമപാ;

(എഫക) പുതനിയ ചനിടനി ആകക വരുന്നതനിനക മുനപക ലസകേക്യൂരനിറനി നനികക്ഷപസം ആരുലട
കപരനിലെപാണക  ലകേ.എസക.എഫക.ഇ.  നനികക്ഷപനിചനിരനിക്കുന്നതക;  എത്ര
രൂപയപാണക  പ്രതനിമപാസസം  പലെനിശയപായനി  ലെഭനിചനിരുന്നലതന്നക
ലവളനിലപ്പടുത്തുകമപാ;
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(ജനി) പുതനിയ ചനിടനി  നനിയമസം ലകേ.എസക.എഫക.ഇ.കക  സപാമ്പതനികേ പ്രതനിസനനി
സൃഷ്ടനിചനിട്ടുകണപാ;  എങനില്  വനിശദപാസംശങ്ങള്  നല്കുകമപാ;  ഇതക
പരനിഹരനികപാന എന്തെക നടപടനിയപാണക സത്വശകേരനികപാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നക
വദ്യക്തമപാക്കുകമപാ?
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ലകേ  .  എസക  .   എഫക  .   ഇ  .   യനിലലെ ഒഴെനിവള്ള തസനികേകേളനിലലെ നനിയമനസം

7986 ശശ. ലകേ.എസം. ഷപാജനി

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേപാരദ്യവസം നനിയമവസം ഭവനനനിര്മപാണവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ) ലകേ.എസക.  എഫക.ഇ.യനിലലെ   ഓഫശസക  അറനഡന്റുമപാരുലട  പ്രകമപാഷന
അനപപാതസം  5%തനില്  നനിന്നുസം  10%  ആയനി  ഉയര്തനിയ  സര്കപാര്
ഉതരവക  നടപ്പനിലെപാക്കുന്നതനിലുള്ള  സപാകങതനികേ  ബുദ്ധനിമുടക
ശദ്ധയനില്ലപ്പടനിട്ടുകണപാ  ;  ഉലണങനില്  ഇതക  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക  എന
നടപടനികേളപാണക സത്വശകേരനിചനിട്ടുള്ളതക; 

(ബനി) 2013 ജനവരനി മപാസസം മുതല്  2014  കമയക  മപാസസം വലരയുളള ബനിസനിനസക
റനിവക്യൂ  അനസരനിചസം  ഇകപാലെയളവനില്  തുടങ്ങനിയ  പുതനിയ  ബപാഞക
ഓഫശസുകേളനിലുസം  അസനിസ്റ്റന്റുമപാരുലട  അസനിസ്റ്റനക-മപാകനജര്  പ്രകമപാഷന
വഴെനിയുസം,  ഇകപാലെയളവനിലലെ ഉകദദ്യപാഗസരുലട വനിരമനികല് വഴെനിയുസം എത്ര
ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റനകമപാരുലട ഒഴെനിവകേള് ഉണപായനിട്ടുണക;  ഇവ തരസംതനിരനിചക
വദ്യക്തമപാകപാകമപാ;  ഒഴെനിവകേള്  പനി.എസക.സനി.യക  റനികപ്പപാര്ടക  ലചയ്യുന്നതനിനക
നടപടനി സത്വശകേരനിചനിട്ടുകണപാ; 

(സനി) 2014  ഡനിസസംബര് വലര ഉണപാകേപാനനിടയുള്ള എലപാതരസം ഒഴെനിവകേളസം പനി.
എസക.സനി.ലയ  അറനിയനികണലമന്ന  സര്കപാര്  ഉതരവക  (10885
ഉപ.സനി.3/13/ഉ.ഭ.പ.വ)  അനസരനിചക  ഈ  കേപാലെയളവനിനള്ളനില്
ഉണപാകേപാനനിടയുള്ള മുഴുവന ഒഴെനിവകേളസം പനി.എസക.സനിലയ അറനിയനിചനിട്ടുകണപാ;
എങനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള് റനികപ്പപാര്ടക ലചയനിട്ടുണക;

(ഡനി) ലകേ.എസക.എഫക.ഇ.യനിലലെ  ഓഫശസക  അസനിസ്റ്റനകമപാരുലട  പ്രകമപാഷനക
അധനികേകയപാഗദ്യതയപായനി  പറഞനിട്ടുള്ള  കേമ്പമ്പ്യുടര്  കയപാഗദ്യത
ഒഴെനിവപാകണലമന്നക ലകേ.എസക.എഫക.ഇ.  ഡയറകര് കബപാര്ഡക  2014 ലമയക
മപാസതനില്  പപാസപാകനിയ  പ്രകമയസം  സര്കപാര്  അസംഗശകേരനിചക  10%
പ്രകമപാഷന  ജനി.ഒ.(എസം.എസക.)  162/13/റനി. ഡനി.  (തശയതനി  24.09.2013)
എന്ന  ഉതരവക  ഇറങ്ങനിയതു  മുതല്  അതനിനക  പ്രപാബലെദ്യസം  നല്കേനി
നടപ്പനിലെപാക്കുന്നതനിനള്ള നടപടനികേള് സത്വശകേരനിക്കുകമപാ;
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(ഇ) 2015  മപാര്ചക  മപാസസം  വലര  ലകേ.എസക.  എഫക.ഇ  യനില്  ജൂനനിയര്
അസനിസ്റ്റനകമപാരുലട  എത്ര  പ്രതശക്ഷനിത  ഒഴെനിവകേള്  ഉണക;  ഇതക
പനി.എസക.സനി.  കക  റനികപ്പപാര്ടക  ലചയ്യുന്നതനിനക  നടപടനി  സത്വശകേരനിക്കുകമപാ;
ഇതനിലൂലട  ഉണപാകേപാനനിടയുള്ള  തസനികേമപാറ  പ്രകമപാഷന  എത്രയുസം  കവഗസം
നടത്തുന്നതനിനക നടപടനി സത്വശകേരനിക്കുകമപാ?
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നനിയമ പരനിഷ്ക്കരണസം

7987 ശശ. എസം. ഹസംസ

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേപാരദ്യവസം നനിയമവസം ഭവനനനിര്മപാണവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ) സസംസപാനലത  നനിലെവനിലുള്ള  നനിയമങ്ങള്  കേപാകലെപാചനിതമപായനി
പരനിഷ്ക്കരനികകണതപാണക എന്നക സര്കപാര് കേലണതനിയനിട്ടുകണപാ ;

(ബനി) ഉലണങനില്  ഏലതലപാസം  നനിയമങ്ങള്  എന്നക  പഠനസം  നടതനിയനിട്ടുകണപാ  ;
വനിശദപാസംശസം ലെഭദ്യമപാക്കുകമപാ ;

(സനി) അതനിനപായുള്ള നടപടനികേളലട പുകരപാഗതനി വദ്യക്തമപാക്കുകമപാ ;

(ഡനി) സസംസപാനലത  നനിയമങ്ങള്  മലെയപാളതനിലെപാക്കുന്ന  നടപടനികേളലട
പുകരപാഗതനി വദ്യക്തമപാക്കുകമപാ ;

(ഇ) കകേപാടതനി  നടപടനികേള്  മപാതൃഭപാഷയനിലെപാക്കുന്നതനിലന  പുകരപാഗതനി
വദ്യക്തമപാക്കുകമപാ  ;  അതനിനപായനി  ഇഇൗ  സര്കപാര്  എലന്തെലപാസം  നടപടനികേള്
സത്വശകേരനിച ?
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നനിര്മനിതനി കകേന്ദ്രതനിലന  പ്രവര്തനസം

7988 ശശ. എസം. വനി. കശയപാസംസക കുമപാര്
  ,,  കറപാഷനി അഗസ്റ്റനിന
  ,,  പനി. സനി. കജപാര്ജക
കഡപാ. എന. ജയരപാജക

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേപാരദ്യവസം നനിയമവസം ഭവനനനിര്മപാണവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ) നനിര്മനിതനി  കകേന്ദ്രതനിലന  ആലകേ  ആസനി  കേണകപാകനിയനിട്ടുകണപാ;
വനിശദപാസംശങ്ങള് നല്കുകമപാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  സപാപനസം  അതനിലന  ഉകദ്ദേശദ്യലെക്ഷദ്യങ്ങള്കക  അനസൃതമപായ
പ്രവര്തനശശലെനിയപാകണപാ പനിനതുടരുന്നലതന്നക വദ്യക്തമപാക്കുകമപാ;

(സനി) സസംസപാന  നനിര്മനിതനി  കകേന്ദ്രതനിലന  പ്രവര്തനങ്ങള്
വനിപുലെലപ്പടുത്തുന്നതനിനക  നനിലെവനില്  എലന്തെലപാസം  പരനിപപാടനികേളപാണക
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതക; വനിശദപാസംശങ്ങള് നല്കുകമപാ;

(ഡനി) നനിലെവനില് നനിര്മനിതനി കകേന്ദ്രസം ഏലറടുത്തുനടത്തുന്ന പ്രധപാന കപ്രപാജക്ടുകേളലട
വനിശദപാസംശങ്ങള് നല്കുകമപാ;

(ഇ) സര്കപാര്  കമഖലെയനിലലെ  നനിര്മപാണ  പ്രവൃതനികേളലട  ഒരു  നനിശനിത
ശതമപാനസം സസംസപാന നനിര്മനിതനി കകേന്ദ്രതനിനക ലെഭനികതകവനിധസം ഇതര
വകുപ്പുകേളലട സഹകേരണസം ഉറപ്പു വരുതപാന നടപടനി സത്വശകേരനിക്കുകമപാ?
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സര്കപാര് ജശവനകപാര്കക ഭവന പദ്ധതനി

7989 ശശ. എ. എ. അസശസക

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേപാരദ്യവസം നനിയമവസം ഭവനനനിര്മപാണവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ) സര്കപാര് ഭൂമനിയനില് സര്കപാര് ജശവനകപാര്കക ഭവനപദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിചക
നടപ്പനിലെപാകപാന ഭവന നനിര്മപാണ കബപാര്ഡക തശരുമപാനസം എടുതനിട്ടുകണപാ;
ഉലണങനില് വനിശദപാസംശസം നല്കുകമപാ;

(ബനി) എവനിടങ്ങളനിലലെപാലകയപാണക പദ്ധതനി നടപ്പനിലെപാക്കുന്നതക;

(സനി) ഭവനങ്ങളലട  എസ്റ്റനികമറക  തുകേ  എത്രയപാണക;  ജശവനകപാരലന
ലതരലഞടുക്കുന്നതക  എങ്ങലന;  ഭവനതനിലന  വനിലെ  ജശവനകപാരന
അടകയണതക എപ്രകേപാരമപാണക; തുടങ്ങനിയ വനിശദപാസംശങ്ങള് നല്കുകമപാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

രപാജശവക ദശലെക്ഷസം പപാര്പ്പനിട പദ്ധതനിപ്രകേപാരസം വപായലയടുതവര്കക ആധപാരസം 
തനിരനിലകേ നല്കേപാന നടപടനി

7990 ശശ. പനി. തനികലെപാതമന

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേപാരദ്യവസം നനിയമവസം ഭവനനനിര്മപാണവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ) രപാജശവക ദശലെക്ഷസം പപാര്പ്പനിട പദ്ധതനിപ്രകേപാരസം വപായ അനവദനിചക കേനിട്ടുകേയുസം
ഹഇൗസനിസംഗക  കബപാര്ഡനിനക  തുകേ  പൂര്ണ്ണമപായുസം  തനിരനിചടയ്ക്കുകേയുസം  ലചയ
ഗുണകഭപാക്തപാകള്കക  അവരുലട  ആധപാരസം  തനിരനിലകേ  നല്കുന്നതനിനള്ള
തടസസം എന്തെപാലണന്നു വദ്യക്തമപാകപാകമപാ;

(ബനി) 1996-ല് രപാജശവക ദശലെക്ഷസം പപാര്പ്പനിട പദ്ധതനിപ്രകേപാരസം വപായലയടുക്കുകേയുസം
തുകേ  പൂര്ണ്ണമപായുസം  തനിരനിചടയ്ക്കുകേയുസം  ലചയ  കചര്തലെ  മുനനിസനിപ്പല്  23-
ാംവപാര്ഡനില് കേണതപാപറമ്പതക ലവളനിയനില് ശശ.  ലകേ.  വനി.  മകനപാഹരന
തലന  ആധപാരസം  തനിരനിലകേ  ലെഭനിക്കുന്നതനിനക  അകപക്ഷ  നല്കേനിയനിട്ടുകണപാ;
എങനില്  എന്നപാണക  അകപക്ഷ  നല്കേനിയലതന്നു  വദ്യക്തമപാകപാകമപാ;
ഇകദ്ദേഹതനിലന  ആധപാരസം  തനിരനിലകേ  നല്കുന്നതനിനക  ഹഇൗസനിസംഗക
കബപാര്ഡനിലലെ  ഉകദദ്യപാഗസര്  തടസസം  പറയുന്നതക  എനലകേപാണപാലണന്നു
ലവളനിലപ്പടുത്തുകമപാ;  ആധപാരസം എത്രയുസം കവഗസം തനിരനിച നല്കേപാന നടപടനി
സത്വശകേരനിക്കുകമപാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

ഭവന നനിര്മപാണ കബപാര്ഡക വപായപാ പലെനിശയനില് ഇളവക

7991 ശശ. ലകേ. അജനിതക

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേപാരദ്യവസം നനിയമവസം ഭവനനനിര്മപാണവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ) ഭവന നനിര്മപാണ കബപാര്ഡനില് നനിന്നുസം കുടനിശനികേ വരുതനിയനിട്ടുള്ളവരുലട
ഒറതവണ  തശര്പ്പപാകല്  പദ്ധതനി  ഇകപ്പപാഴുസം  നനിലെവനിലുകണപാലയന്നക
വദ്യക്തമപാകപാകമപാ;

(ബനി) ഭവന  നനിര്മപാണ  കബപാര്ഡനില്  നനിന്നുള്ള  വപായയുലട  പലെനിശ  ഇളവക
നല്കുന്നതക ഏതു വര്ഷസം വലരയുള്ളവര്കപാലണന്നക വദ്യക്തമപാക്കുകമപാ;

(സനി) വപായ  എടുതനിട്ടുള്ളവര്  മരണലപ്പടപാല്  ബപാദ്ധദ്യതയനില്  നനിന്നുസം
ഒഴെനിവപാകലപ്പടുലമപാ എന്നുസം വദ്യക്തമപാക്കുകമപാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

ലകേപാടപാരകര മണ്ഡലെതനില് സപാഫലെദ്യസം ഭവനപദ്ധതനിപ്രകേപാരസം നനിര്മനിച വശടുകേള്

7992 ശശമതനി പനി. അയനിഷപാ കപപാറനി

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേപാരദ്യവസം നനിയമവസം ഭവനനനിര്മപാണവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ) ഈ  സര്കപാര്  അധനികേപാരതനില്  വന്നകശഷസം  ലകേപാടപാരകര
നനികയപാജകേമണ്ഡലെതനില്  സപാഫലെദ്യസം  ഭവനപദ്ധതനി  പ്രകേപാരസം  നനിര്മനിച
വശടുകേളലട വനിശദപാസംശങ്ങള് ലെഭദ്യമപാക്കുകമപാ;

(ബനി) 2013-14 സപാമ്പതനികേവര്ഷസം ലകേപാടപാരകര മണ്ഡലെതനില് പ്രസ്തുത പദ്ധതനി
പ്രകേപാരസം ഭവനനനിര്മപാണതനിനക അനമതനി നല്കേനിയ ഗുണകഭപാക്തപാകളലട
വനിശദപാസംശങ്ങളസം ഭവനനനിര്മപാണതനിലന പുകരപാഗതനിയുസം ലെഭദ്യമപാക്കുകമപാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

മപാകവലെനികര നനികയപാജകേമണ്ഡലെതനില് അനവദനിച വശടുകേള്

7993 ശശ. ആര്. രപാകജഷക

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേപാരദ്യവസം നനിയമവസം ഭവനനനിര്മപാണവസം വകുപ്പുമനനി

സദയസം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ) ഈ  സര്കപാര്  അധനികേപാരകമറകശഷസം  ഭവനനനിര്മപാണവകുപ്പനില്  നനിന്നുസം
മപാകവലെനികര  നനികയപാജകേമണ്ഡലെതനില്  അനവദനിച  വശടുകേളലട
വനിശദപാസംശങ്ങള് ലെഭദ്യമപാക്കുകമപാ;

(ബനി) ലെഭനിച അകപക്ഷകേള് എത്രലയന്നു വദ്യക്തമപാക്കുകമപാ;

(സനി) ഭവനനനിര്മപാണവകുപ്പക നടപ്പനിലെപാകനിയ 'ഒറതവണ തശര്പ്പപാകല്' പദ്ധതനി
നനിലെവനിലുകണപാലയന്നു വദ്യക്തമപാക്കുകമപാ;

(ഡനി) 'ഒറതവണ തശര്പ്പപാകല്' പദ്ധതനിയുലട നനിബനനകേള് വനിശദമപാക്കുകമപാ;

(ഇ) ഈ  പദ്ധതനിയുലട  ആനകൂലെദ്യസം  ലെഭനിചവരുലട  വനിശദപാസംശങ്ങള്
ലെഭദ്യമപാക്കുകമപാ?
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