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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 350 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േക� സർ�ാരിെ� സാ��ിക നയം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ ,
�ീമതി സി. െക. ആശ, 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ, 
�ീ. സി.സി. ���ൻ 

Shri K N Balagopal
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) േക� സർ�ാരിെ� നിലവി�� സാ��ിക

നയം �ടർ�ാൽ അ�� ര� വർഷ�ളിൽ

സം�ാന�ിന് ലഭിേ��� ധനവിഹിത�ിൽ

വലിയ �റവ് ഉ�ാ�ം എ� ആശ�

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േക� സർ�ാർ സ�ീകരി� വ�� സാ��ിക

നയം സം�ാന സർ�ാരിെ� ധന�ിയിൽ വൻ

ആഘാതമാണ് ��ി�െകാ�ിരി��ത്.
െപേ�ാൾ, ഡീസൽ എ�ിവ�െട

സം�ാന��മായി പ�െവേ�� 31/01/2016-
ൽ 9.48 �പ��ായി�� എൈ�സ്  നി�തി

നിലവിെല 2.98 �പയായി �റ�ക�ം,
31.01.2016-െല പ�െവേ��ത�ാ� െസ�ം

അഡീഷണൽ നി�തി�ം 12 �പയിൽ നി�ം 30
�പയായി ഉയർ�ക�ം െച�� കാരണം

സം�ാന സർ�ാ�കൾ�്  ആയിര�ണ�ിന്

േകാടി �പയാണ് വർഷംേതാ�ം

ന�െ��െകാ�ിരി��ത്. േക�ാവിഷ്  �ത

പ�തികളിൽ മാ�ം വ��ിയത് കാരണം

േക�ാവിഷ്  �ത പ�തികളിൽ നി�ം

സം�ാന�ി� ലഭിേ�� �കയിൽ വൻ �റവ്

വ�ി��്. പതിന�ാം ധനകാര� ക�ീഷൻ

�പാർശ �കാരം സം�ാന�ിെ� നി�തി

വിഹിതം പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷൻ

കാലയളവിെല 2.5%-ൽ നി�ം 1.943% ആ�ം

(2020-21 റിേ�ാർ�്) �ടർ�് 1.925% ആ�ം

(2021-26 റിേ�ാർ�്) �റ�ി��്. ഇ��ൻ സ�ദ്

വ�വ� അ�� ര�് വർഷ�ളിൽ �തീ�ി�

വളർ�ാനിര�് ൈകവരി�ാതിരി�ക�ം നി�തി

വ�മാനം �റ�ക�ം െച�ാൽ േക� നി�തി

വിഹിത�ിൽ ആ�പാതികമായ �റ��ാകാൻ

സാ��ത��്. �ടാെത, 2022 �ൈല മാസ�ി�

േശഷം GST േകാ�ൻേസഷൻ �ട���

സംബ�ി�  ്GST Council ഇ�വെര തീ�മാനം

എ��ി�ി�. ഇ� വലിയ ന���ാ�ം. �ടാെത

ഏകപ�ീയമായി െവ�ി�റ�െ��
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പ�െവ�െ�േട� േക�നി�തി വിഹിതം വലിയ

വ�മാന�റവ് ഉ�ാ���്. �ടാെത

േകാർപേറ�കൾ�് നൽകിയ നി�തി ഇള�കൾ

വഴി ന�െ��� ല��ണ�ി� േകാടി �പ�െട

ന�ം 'ഡിവിസിബിൾ �ൾ' വിഹിത�ിൽ വൻ

�റവ് വ���. RD Grant ഇന�ിൽ 2021-22-
ൽ 19,891 േകാടി �പ�ം 2022-23-ൽ 13,174
േകാടി �പ�ം 2023-24-ൽ 4749 േകാടി

�പ�മാണ് പതിന�ാം ധനകാര� ക�ീഷൻ

വകയി��ിയി��ത്. RD Grant �റ�

വ���ം ധനവിഹിത�ിൽ �റ��ാ��തിന്

ഇടയാ�ം.

(ബി) സം�ാനെ� സാ��ിക ���ൾ

പരിഹരി��തിനാവശ�മായ പരിഗണന�ം

പി�ണ�ം േക� സർ�ാർ നൽ��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2020-21 സാ��ിക വർഷെ�

സം�ാന�ിെ� കടെമ��് പരിധിയായി 27,130
േകാടി �പയാണ് (ജിഎസ്ഡിപി-�െട 3%)
േക�സർ�ാർ നി�യി�  ്നൽകിയി��ത്.
േകാവിഡ്-19 മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ

2020-21 സാ��ിക വർഷ�ിൽ

ജിഎസ്ഡിപി�െട 3 ശതമാനം വാ�ാപരിധി�്

�റെമ 2 ശതമാനം അധിക വാ�െയ��ാൻ

(ഏകേദശം 18,087 േകാടി �പ) ചില

പരി�ാര�ൾ നട�ിലാ�ണെമ�

നിബ�നകേളാെട േക� സർ�ാർ

സം�ാന�ിന് അ�മതി നൽകിയി��ത്.
��ത പരി�ാര�ൾ സം�ാനം

നട�ിലാ�ക�ം അധിക വാ� േനടി എ��ക�ം

െച�ി��്. 03.08.2021-ൽ േക� സർ�ാരിെ�

എമർജൻസി െറേ�ാൺസ്  പാേ�ജിേല�ായി

289.82 േകാടി �പ�െട േ�ാേ�ാസ�കൾ

നാഷണൽ െഹൽ�് മിഷൻ �േഖന േക�

സർ�ാരിന് സമർ�ി�ി��. 267.35 േകാടി

�പ�െട പ�തികളാണ് േക�ം അംഗീകരി�ത്

(160.41 േകാടി േക� വിഹിത�ം 106.94 േകാടി

സം�ാന വിഹിത�ം). ഇതിെ� ആദ� ഗ�വായി

26.08 േകാടി �പ�ം ര�ാം ഗ�വായി 60.86
േകാടി �പ�ം ഇ�വെര േക�ം അ�വദി�ി��്.
നട�് സാ��ിക വർഷം 2021-22-ൽ
േകാവിഡ്-19 മഹാമാരി സം�ാന സാ��ിക

�ിതിെയ �തി�ലമായി ബാധി�തിെ�

പ�ാ�ല�ിൽ �ലധന െചലവിെ�

ല���ൾ�് വിേധയമായി�� 0.50% വാ�

ഉൾെ�െട സം�ാന�ിെ� വാ�ാപരിധി GSDP-
�െട 4 ശതമാനമായി േക� സർ�ാർ നി�യി�്

നൽകിയി��്. �ടാെത, നട�് സാ��ിക വർഷം

ഊർ�േമഖലയിെല പരി�രണ�ൾ�ം

ധനഉ�രവാദി� നിയമ�ിെ� േഭദഗതി�ം
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വിേധയമായി GSDP-�െട 0.50% അധിക

വാ��ം അ�വദി��താണ്.

(സി)

േക� സർ�ാരിെ� സാ��ിക നയ��െട

ഭാഗമായി വിവിധ പ�തികളിൽ ലഭി�ി��

സ�ിഡികളിൽ �റവ് വ�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2015-16 �തൽ േക�ാവി�ത പ�തിക�െട േക�

വിഹിതം 100%, 90%, 75% എ�തിൽ നി�് 60%
മായി (േക� സം�ാന വിഹിതം 60:40)
ഏകീകരി�. ഇ� �ലം വിവിധ േക�ാവി�ത

പ�തികളിൽ ലഭി�� സ�ിഡി വിഹിത�ിൽ

സം�ാന�ിന് ആ�പാതികമായ �റവ്

ഉ�ായി��്. േക� ബജ�ിൽ 2020-21 (RE)-െന

അേപ�ി� ,് 2021-22 (BE)-ൽ Fertilizers, Food,
petroleum എ�ീ സ�ിഡിയിന�ിൽ

ഉ�ായി�� �റവ് താെഴ പറ��; (�ക

േകാടിയിൽ) Item 2020-21 (RE) 2021-22 (BE) %
change Fertilizers 133947 79530 -41 Food
422618 242836 -43 Petroleum 38790 12995 -66
Total 595355 335361 -44 േക� ബഡ്ജ�ിെല

2020-21 (RE)-െന അേപ�ി� ,് 2021-22 (BE)-ൽ
Fertilizers, food, petroleum എ�ീ

സ�ിഡികളിൽ യഥാ�മം 41%, 43%, 66%-
�ിെ� �റവാണ് ഉ�ായി��ത്. െപേ�ാളിയം

സ�ിഡി, LPG, മെ�� എ�ിവ�ാണ്. േക�

സർ�ാരിെ� സ�ിഡി െവ�ി���ൽ

നയ�ിെ� ഭാഗമായി�ാണ് സ�ിഡി ഇന�ിൽ

�റ ��ായി��ത്. ആയതിനാൽ േക�

സർ�ാരിൽ നി�് വിവിധ പ�തികളിൽ ലഭി��

സബ് സിഡികളിൽ ആ�പാതികമായ �റവ്

ഉ�ാ�ം.

(ഡി) സാ��ിക �തിസ�ികൾ�ിടയി�ം ജനേ�മ

പരിപാടിക�മായി �േ�ാ�േപാകാൻ സം�ാനം

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ഉ�്. േകാവി ഡ്-19 സ ൃ�ി� �തിസ�ി�ലം

സം�ാന�ിെ� നി�തി വ�മാനം ഗണ�മായി

�റ�ക�ം ആേരാഗ� േമഖല�മായി ബ� െ��

േകാവിഡ്  അ�ബ�െചല�ക�ം, േ�മ വികസന

െചല�ക�ം ഗണ�മായി വർ�ി�ക�ം െച�.
കിഫ്ബി, Rebuild Kerala Initiative എ�ിവ

�ഖാ�ിരം ��തൽ അടി�ാന സൗകര� വികസന

പ�തികൾ ഏെ���െകാ�് �ലധന െചലവ്

വർ�ി�ി�ം, 20,000 േകാടി �പ�െട ര�ാം

േകാവിഡ്  സാ��ിക ഉേ�ജക പാേ�ജ് , േ�മ

െപൻഷ�കൾ, സാ��ിക

�ന��ീവന�ിനായി വിവിധ വാ�ാ പ�തികൾ,
സബ് സിഡികൾ എ�ിവയി�െട ��തൽ പണം

ജന��െട ൈകകളിൽ എ�ി�  ്സ�ദ്

വ�വ�െയ വളർ��െട പാതയിേല�്

തിരി�െകാ� വ��തി�� നടപടികൾ�ാണ്

ഊ�ൽ നൽകി��ത്. സം�ാനെ� േകാവിഡ്

സാഹചര�ം നിയ�ണ വിേധയമാ�ക�ം,
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സാ��ിക �വർ�ന�ൾ �ർ�േതാതിേല�്

തിരി� വരിക�ം െച�� സാഹചര��ിൽ

നി�തി-നി�തിേയതര വ�മാനം വർ�ി�ി�ം

അനാവശ�െചല�കൾ െവ�ി�റ�ം ജനേ�മ

�വർ�ന�ൾ �േ�ാ�െ�ാ� േപാ��തി��

�വർ�ന�ൾ നട�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


