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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 342 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കിഫ്ബി�െട �വർ�ന�ൾ വി�ലീകരി�ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി ശശി,
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ, 

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ , 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

Shri K N Balagopal
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് കിഫ്ബി�െട �വർ�ന�ൾ

വി�ലീകരി��തിെ� ഭാഗമായി സ��മായി
കൺസൾ�ൻസി സർവീസ്  ആരംഭി�ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�ിെ� അടി�ാന സൗകര�
വികസനം നട�ിലാ��തിനായി 5 വർഷം െകാ�്
പ�തികൾ കെ��ക, െ�ാേ�ാസ�കൾ
ത�ാറാ�ക, പ�തി േരഖ�െട വിലയി��ൽ,
�ണേമ� ഉറ�വ��ൽ, പ�തികൾ�ാ�� ധന
സമാഹരണം, പ�തി നിർ�ഹണം എ�ീ
േമഖലകളിൽ �കടമായ ൈവദഗ്ധ�ം
ൈകവരി�ാൻ കിഫ്ബി�് സാധി�ി��്. �ടാെത
േദശീയ/അ�ർ േദശീയ ധനകാര� �ാപന�ൾ

പിൻ�ട�� മാർ��ൾ അവലംബി� െകാ�്
സം�ാന�ിെ� അടി�ാന വികസന
��ിയ�െട ഉ�ത നിലവാര�ിനായി കിഫ്ബി
അ�ാ�ം പരി�മി� വ��. പ�തി നിർ�ഹണ
ഏജൻസിക�െട �വർ�നം െമ�െ����തിന്
ആവശ�മായ അ�ാരാ� നിലവാര�ി��

പരിശീലന പരിപാടികൾ, ആ�കാലിക

വിശകലന�ൾ എ�ിവ നട��തി�ം കിഫ്ബി
നിര�രം പരി�മി��. പ�തി
നിർ�ഹണ�മായി ബ�െ��് വ�ത��
േമഖലകളിൽ കൺസൽ�ൻസി ലഭ�മാ�� ���ം
ചില ഏജൻസികൾ സം�ാന തല�ി�ം േദശീയ
തല�ി�ം �വർ�ി��െ��ി�ം അടി�ാന

വികസന പ�തികൾ�് അ�േയാജ�മായി എ�ാ
േമഖലകൾ�ം അവശ�മായ കൺസൽ�ൻസി
ലഭ�മാ�� �ാപന�ൾ പരിമിതമാണ്. ഈ
വിടവ് നിക�ക എ� ല��േ�ാെട�ം,
കിഫ്ബി�െട �വർ�ന�ൾ

വി�ലീകരി��തിെ��ം ഭാഗമായാണ്
സ��മായി കൺസൾ�ൻസി സർവീസ്
�ട��തി�� ഒ� െ�ാെ�ാസൽ കിഫ്ബി�െട
42 ◌ാമത് േബാർഡ്  േയാഗ�ിൽ സമർ�ി�ക�ം
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ആയതിന് �ാരംഭ അ�മതി േബാർഡ്  നൽ�ക�ം
െച�ത്.

(ബി)

സം�ാന�ിനക�് കിഫ്ബി�േടത�ാ�
പ�തികൾ�ം സം�ാന�ിന് �റ�് എ�ാ
അടി�ാന സൗകര�വികസന പ�തികൾ�ം
വിദേ�ാപേദശം, െ�ാഫഷണൽ പരിശീലനം
എ�ീ േസവന�ൾ നൽകാൻ കിഫ്ബി
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േമൽ മ�പടിയിൽ വിശദീകരി�� േപാെല
കിഫ്ബിയിൽ ഒ� കൺസൾ�ൻസി വിംങ്
�ട��തി�� അ�മതി കിഫ്ബി�െട 42ാമത്
േബാർഡ്  േയാഗം തീ�മാനി�ക�ം ആയതിെ�

െവളി��ിൽ കിഫ്ബിയിൽ ഒ� കൺസൾ�ൻസി
വിംഗ് �പീകരി��തിന് 14.09.2021 ൽ
എഫ്.എ3/3271/2021/കിഫ്ബി എ� ന�ർ
ഉ�രവ് �റെ��വി�ക�ം െച�. ടി ഉ�രവ്

�കാരം �വെട േചർ�� േസവന�ൾ ലഭ�മാ�ക
എ�താണ് കിഫ്ബി കൺസൾ�ൻസി�െട �ാരംഭ
ല��ം. 1) േടൺകീ (Turn Key) അടി�ാന�ിൽ

വികസന�ിെ� �ഖഛായ മാ�� �ഹത്
പ�തികൾ േ�ാജ�് മാേനെ��് സർ�ീസ്
ലഭ�മാ�ക. 2)അടി�ാന സൗകര� വികസന
പ�തി നട�ി�ിന് േക�/സം�ാന

സർ�ാ�കൾ�് കൺസൾ�ൻസി േസവനം
ലഭ�മാ�ക 3)െപാ� േമഖലാ �ാപന�ൾ�ം

വ��കൾ�ം ആവശ�മായ ക�ാസി�ി ബിൽഡിംഗ്
ലഭ�മാ�ക 4)ധനസമാഹരണ മാ�കകൾ
�പെ����തിന് സഹായകമായ േസവനം
ലഭ�മാ�ക. 5)അസ�് ലയബിലി�ി മാേനെ��്
ഉൾെ���ിെകാ�� ധന റിസ്ക് മാേനെ��്
േസവനം. 6)എൻവേയാൺെമ�ൽ & േസാഷ�ൽ
ഗവർണൻസിൽ അധി�ിതമായ മാ�കകൾ
അവലംബി��തിന് സഹായം നൽ�ക. 7)േറാഡ്
ഡിൈസൻ, ആ�പ�ികൾ, �ണനിലവാര
പരിേശാധന �തലായ േമഖലകളിെല �തന
സാേ�തിക വിദ�കളിൽ അധി�ിതമായ
�വർ�ന�ൾ�ായി�� അൈഡ�സറി േസവനം
ലഭ�മാ�ക. കിഫ്ബി�െട കൺസൾ�ൻസി
വിഭാഗം �പെ����തിെ� ഭാഗമായി ടി
വിങിെ� ഫംഗ്ഷണൽ െഹഡ്  ആയി കിഫ്ബി�െട
അഡീഷണൽ ചീഫ് എ�ിക��ീവ് ഓഫീസെറ
�മതലെ���ിയി��്. ഇ� സംബ�ി�്

വിശദമായ ഒ� ബിസിനസ്  �ാൻ നി��
വിങിെ� �മതല�� ഓഫീസർ ത�ാറാ�ി
വ��. ആയത് �ർ�ിയാ�� �റേ�
േബാർഡിെ� അംഗീകാരേ�ാ� �ടി ടി
കൺസൽ�ൻസി �േഖന ലഭ�മാ�ാൻ ഉേ�ശി��
േസവന�ൾ�് ��തൽ വ��ത വ�ക��.

(സി) ൈവദ�തി വിതരണ, �സരണ രംഗ�് കിഫ്ബി
ഏെ��� പ�തികൾ�ായി നവര�
െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ �റൽ

(സി) സം�ാനെ� ഊർജ േമഖലയിെല 13
�ാൻ�ിഷൻ പ�തികൾ�ായി നവര�
െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ �റൽ
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ഇല�ിഫിേ�ഷൻ േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്  വാ�
നൽ�വാൻ ധാരണയായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

ഇല�ിഫിേ�ഷൻ േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്  4000
േകാടി�െട വാ� നൽ�വാൻ ധാരണയായി��്.
ഇതിനാ�� കിഫ്ബി�െട അേപ� ആർ ഇ സി
അംഗീകരി�. 8.8 % െ� ഫി�ഡ്  നിര�ിൽ 7
വർഷമാണ് വാ�ാ കാലാവധി. ഇതിൽ ആദ� 2
വർഷം തിരി�ടവിന് െമാെറാേ�ാറിയം
ലഭ�മായി��്. പി�ീ�� 5 വർഷം െകാ�് വാ�ാ
�ക തിരി�ട�ാൽ മതിയാ�ം.

(ഡി)

�റൽ ഇല�ിഫിേ�ഷൻ േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്
നൽ�� വാ��െട പലിശനിര�്, തിരി�ടവ്
കാലയളവ് എ�ിവയിൽ തീ�മാനമായി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ഊർജ േമഖലയിെല 13
�ാൻ�ിഷൻ പ�തികൾ�ായി നവര�
െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ �റൽ
ഇല�ിഫിേ�ഷൻ േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്  4000
േകാടി�െട വാ� നൽ�വാൻ ധാരണയായി��്.
ഇതിനാ�� കിഫ്ബി�െട അേപ� ആർ ഇ സി
അംഗീകരി�. 8.8 % െ� ഫി�ഡ്  നിര�ിൽ 7
വർഷമാണ് വാ�ാ കാലാവധി. ഇതിൽ ആദ� 2
വർഷം തിരി�ടവിന് െമാെറാേ�ാറിയം
ലഭ�മായി��്. പി�ീ�� 5 വർഷം െകാ�് വാ�ാ
�ക തിരി�ട�ാൽ മതിയാ�ം.

(ഇ) കിഫ്ബി�െട �വർ�ന�ളി�െട ആഭ��ര

വ�മാനം വർ�ി�ി�  ്സാ��ിക രംഗം
സജീവമാ�ാൻ പര�ാ�മായ നടപടികൾ
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) (ഇ) കിഫ്ബി�െട �വർ�ന�ളി�െട ആഭ��ര

വ�മാനം വർ�ി�ി�  ്സാ��ിക രംഗം
സജീവമാ�ാൻ പര�ാ�മായ നടപടികൾ
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
സം�ാനെ� അതീവ �ാധാന�മർഹി��
വൻകിട അടി�ാന സൗകര� പ�തികൾ�്
ആവശ�മായ ഫ�് ലഭ�മാ�ക എ� �ാഥമിക
ല��േ�ാെട �ാപിതമായ കിഫ്ബി ഇ�്
സം�ാന സർ�ാരിെ��ം ഇതര സർ�ാർ
ഏജൻസിക�െട�ം സാ�ഹിക - ഭൗതിക വികസന
പ�തിക�െടെയ�ാം െന�നായകത�ം വഹി�
വരികയാണ്. വ�മാനദായക�ം അ�ാ��മായ

നിരവധി വൻകിട പ�തികൾ�് ധനാ�മതി
നൽ�ക�ം �ണനിലവാരേ�ാെട

സമയബ�ിതമായി അവ നട�ിലാ��െവ�ത്
ഉറ� വ��ക വഴി കിഫ്ബി േകരള�ിെ�

വികസന പ�ാവിൽ �� ചരി�െമ��കയാണ്.
കിഫ് േബാർഡ്  ഇ�വെര 64,338 േകാടി �പ�െട
918 പ�തികൾ�ാണ് അംഗീകാരം
നൽകിയി��ത്. ഇതിൽ 20,000 േകാടി �പ
െചലവ് വ�� 6 വൻകിട �മിേയെ���ൽ
പ�തിക�ം ഉൾെ���. െസപ്�ംബർ 2021 വെര
കിഫ്ബിയിൽ നി�ം പ�തി നിർ�ഹണ�ിനായി

14,110 േകാടി �പ െചലവഴി�ി��്. േബാർഡ്
അംഗീകരി� 64,338 േകാടി �പ�െട പ�തികളിൽ
നാളി�വെര 3155 േകാടി �പ�െട പ�തികൾ
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�ർ�ീകരി�ി��്. 17,125 േകാടി �പ�െട
പ�തിക�െട െട�ർ നടപടികൾ
�ർ�ീകരി�ക�ം 15,716.63 േകാടി �പ�െട
പ�തികൾ അവാർഡ്  െച�ി���്. കിഫ്ബി�െട
അസ�് -ലയബിലി�ി മാേനെ��് േ�ാ�ാമിെ�
കണ���ല�സരി�  ്2022, 2023
വർഷ�ളിലായി ഏകേദശം 20,000 േകാടി �പ
പ�തി െചല�കൾ�ായി വിനിേയാഗിേ��ി
വ�ം. ഇത് സം�ാന�ിെ� ആഭ��ര

വിപണിെയ ചലനാ�കമാ��തിൽ നിർ�ായക
പ�് വഹി�െമ�റ�ാണ്. �ളയാന�ര
േകരള�ിെ� സാ��ിക രംഗെ� േകാവിഡ്
മഹാമാരി ��തൽ തകർ�യിേല�് ത�ിവി�
ഇ�െ� സാഹചര��ിൽ കിഫ്ബി വഴി��
വികസന �വർ�നം വിപണി�െട �യേശഷിെയ
പതി�ട�് വർ�ി�ി�ാൻ സഹായകമാ�ം.
സ�ഹ�ിെ� വിവിധ തല�െള �ർശി�� ഈ
സാ��ിക ഉേ�ജനം അ�ിമമായി
സം�ാന�ിെ� സാ��ിക

�ന��ീവന�ി�ം കാരണമാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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