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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2318 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാവി ഡ്  പ�ാ�ല�ിൽ വാ�ാ തിരി�ടവ് �ട�ിയവർ�് ആശ�ാസ നടപടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ് ,
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി, 

�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ 

Shri K N Balagopal
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) ബാ�കളിൽ നി�ം മ�് ധനകാര� �ാപന�ളിൽ

നി�ം വാ� എ��് തിരി�ട�ാൻ

കഴിയാ�വർ�് േകാവി ഡ്  19 െ�

പ�ാ�ല�ിൽ േമാറേ�ാറിയം അ�വദി�വാൻ

േക� സർ�ാരിേനാ�ം റിസർവ് ബാ�ിേനാ�ം

അവശ�െ���തിന് എെ�ാെ� നടപടികൾ

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) േകാവിഡ്-19 ര�ാം ഘ� വ�ാപനം ��ി�

�തിസ�ിക�െട പ�ാ�ല�ിൽ

വ��ിക�െട�ം �� ഇട�രം സംരംഭ��െട�ം

അർഹതെ�� വാ�കൾ�ായി വാ��െട

അ�ൗ�് �ിതി മാ�ാെത തെ� വാ�ാ

റീെഷ  ഡ�ളിംഗ് അ�വദി �ം ര� വർഷം വെര

െമാറേ�ാറിയം ഉൾെ�െട�� ആ��ല��ൾ

വാ��ാരന് അ�വദി�ാ�� രീതിയി�ം

Resolution Framework 2.0 –Resolution of
Covid-19 related stress of Individual and Small
Business, Resolution Framework 2.0 –
Resolution of Covid-19 related stress of Micro
Small and Medium Enterprises എ�ിവ �കാരം

മാർഗ നിർേദശ�ൾ ബാ�കൾ, സഹകരണ

ബാ�കൾ, ബാ�് ഇതര ധനകാര� �ാപന�ൾ

എ�ിവ ഉൾെ�െട എ�ാ ധനകാര�

�ാപന�ൾ�ം റിസർവ് ബാ�്

നൽകിയി��താണ്. ഇത് അർഹരായ

വാ��ാർ�് വാ�ക�െട റീ��്ചറിംഗ്,
റീെഷഡ�ളിംഗ്, െമാറേ�ാറിയം എ�ീ സൗകര��ൾ

ഉറ� വ���. ടി െമാറേ�ാറിയം കാലയളവിെല

പലിശ, പിഴ�ലിശ എ�ിവ ഒഴിവാ�ണെമ�്

ആവശ�െ�� െകാ�് സം�ാന സർ�ാർ

റിസർ�് ബാ�ിേനാട്  ക�് �േഖന

അഭ�ർ�ി�ി��്. �ടാെത, േകാവിഡ്-19 ര�ാം

ഘ� വ�ാപന�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ എ�ാവിധ

വാ�ാ തിരി�ട�കൾ�ം 31.12.2021 വെര

െമാറേ�ാറിയം �ഖ�ാപി�ണെമ�ം െമാറേ�ാറിയം

കാലയളവിെല പലിശ�ം പിഴ പലിശ�ം

ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�ം

ബ�.�ഖ�മ�ി�ം ധനകാര� വ��മ�ി�ം

േക�സർ�ാരിേനാട്  അഭ�ർ�ി�ി��്. �ടാെത
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േക� സം�ാന ധനകാര� �ാപന�ൾ,
സം�ാന ധനകാര� �ാപന�ൾ, വാണിജ�

ബാ�കൾ, എ�ിവയിൽ നി�ം എ��� 2
ല�േമാ അതിൽ താെഴേയാ ഉ� വാ�ക�െട

പലിശ�െട 4 ശതമാനം വെര സം�ാന സർ�ാർ

ആ� മാസേ��് വഹി��താെണ�ം െക എഫ്

സി യിൽ നി�ം വാ�െയ��് 2020 മാർ�  ് 31
വെര തിരി�ടവ് �ത�മായി�� െച�കിട

സംരഭക�െട വാ�കൾ�് ബജ�ിൽ

പറ�ത�സരി�  ്ഒ� വർഷെ� േമാറേ�ാറിയം

അ�വദി�െമ�ം ബ�.ധനകാര� വ��് മ�ി

30.07.2021 ന് ച�ം 300 അ�സരി�്

നിയമസഭയിൽ നട�ിയ ��ാവനയിൽ

വ��മാ�ിയി��്. ��ാവന�െട പകർ�്

അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി)

േകാവി ഡ്  കാല�് വാ�ാ തിരി�ടവ് �ട�ിയ

��വൻ േപർ�ം സിബിൽ േ�ാറിൽ വലിയ ഇടിവ്

വ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത്

പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ്  �തിസ�ിെയ �ടർ�് 2020 ൽ
അ�വദി�െ�� േമാറേ�ാറിയം �ലം

ഉപേഭാ�ാ��െട വായ്�കളിൻേമൽ ബാ�കൾ

വ��� മാ��ൾ, ഉപേഭാ�ാ��െട െ�ഡി�്

ഹി�റിെയ ബാധി�ാതിരി�ാൻ െ�ഡി�്

ഇൻഫർേമഷൻ ക�നികൾ�് റിസർ�് ബാ�്

നിർേദശം നൽകിയി��്. 2021 െല േകാവിഡിെ�

ര�ാം തരംഗെ� �ടർ�് റിസർ�് ബാ�്

�റ�ിറ�ിയ Resolution Framework - 2 ൽ
ബാ�കൾ ഇ�ര�ിൽ �നഃ�മീകരണം നട��

ഉപേഭാ�ാ�െട െ�ഡി�് ഹി�റിയിൽ

"restructured due to COVID-19" എ�് തെ�

േരഖെ���ണെമ�് �േത�കം നിർേദശി�ി��്.

(സി) േകാവി ഡ്  കാലെ� വാ�ാ തിരി�ടവ് �ട�ിയത്

കാരണം ജ�ി നടപടികൾ വ�ാപകമായത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയ�

പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

(സി)
േകാവിഡ്  കാലെ� വാ�ാ തിരി�ടവ് �ട�ിയത്

കാരണം റവന� റി�വറി നിയമ�കാരം ജ�ി

നടപടികൾ സ�ീകരി�തായി ��യിൽെ��ി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


