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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5672 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പതിനാലാം പ�വ�ര പ�തി �പീകരണ �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ,
�ീ വി െക �ശാ�്, 

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല, 
�ീ. എൻ.െക. അ�ർ 

Shri K N Balagopal
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് പതിനാലാം പ�വ�ര പ�തി
�പീകരണ �വർ�നം ഏത് ഘ��ിലാണ്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) പതിനാലാം പ�വ�ര പ�തി �പീകരണ�മായി
ബ�െ��് പല േമഖലകളിലായി 66 വർ�ിംഗ്
��ക�ം 118 സബ് ��ക�ം �പീകരി�ക�ം
അവ ചർ�കൾ നട�ി റിേ�ാർ�കൾ
ത�ാറാ��തിെ� അ�ിമ ഘ��ിലാണ്. ഓേരാ
േമഖലകളി�ം ൈവദ��ം െതളിയി� വ��ിക�ം

ബ�െ�� വ��് െസ��റിമാ�ം അട��താണ്
ഓേരാ കർ�സമിതി�ം. പതിനാലാം പ�വ�ര

പ�തി �പീകരണ�ിന് സഹായകരമായ
�ിയാ�ക നിർേ�ശ�ൾ വർ�ിംഗ് ��്
റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ���ി ലഭ�മാ�ം. പ�വ�ര

പ�തി �പീകരണ�ിെ� ഭാഗമാ�� വാർഷിക
പ�തി �പീകരണം സംബ�ി� �വർ�ന�ൾ

�േരാഗമി� വ��.

(ബി)

സമീപന േരഖ ത�ാറാ��തി�ം പ�തി
�പീകരണ�ി�ം �േത�കമായി കർ�
സമിതികൾ �പീകരി�ി�േ�ാ; കർ�
സമിതിക�െട �വർ�നം സംബ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പതിനാലാം പ�വ�ര പ�തി �പീകരണ�മായി
ബ�െ��് പല േമഖലകളിലായി 66 വർ�ിംഗ്
��ക�ം 118 സബ് ��ക�ം �പീകരി�ക�ം
അവ ചർ�കൾ നട�ി റിേ�ാർ�കൾ
ത�ാറാ��തിെ� അ�ിമ ഘ��ിലാണ്. ഓേരാ
േമഖലകളി�ം ൈവദ��ം െതളിയി� വ��ിക�ം

ബ�െ�� വ��് െസ��റിമാ�ം അട��താണ്
ഓേരാ കർ�സമിതി�ം. പതിനാലാം പ�വ�ര

പ�തി �പീകരണ�ിന് സഹായകരമായ
�ിയാ�ക നിർേ�ശ�ൾ വർ�ിംഗ് ��്
റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ���ി ലഭ�മാ�ം. പ�വ�ര

പ�തി �പീകരണ�ിെ� ഭാഗമാ�� വാർഷിക
പ�തി �പീകരണം സംബ�ി� �വർ�ന�ൾ

�േരാഗമി� വ��.

(സി) േക�ം പ�വ�ര പ�തി അവസാനി�ി��ം
േക�ാവി�ത പ�തി ���ിയ�ം വിഹിത

(സി) േക�ം �ാനിംഗ് ക�ീഷെ� �വർ�നം

അവസാനി�ി�േതാെട പ�വ�ര പ�തി
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അ�പാതം മാ�ിയ�ം സം�ാന�ിെ�

സാ��ിക രംഗ�് ആഘാതം ��ി�ി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ ഇത്
മറികട��തിന് സം�ാന സർ�ാർ സ�ീകരി�
ബദൽ മാ�ക വിശദമാ�ാേമാ?

�പീകരണം നിർ�ലാ�ി. എ�ാൽ േകരള�ിൽ

പ�വ�ര പ�തികൾ �ടർ� വ��.
േക�ാവി�ത പ�തികൾ �നർ�പീ
കരി�േതാെടാ�ം, അവ�െട ധനവിഹിത
ഘടനയി�ം വ�ത�ാസം ഉ�ായി. േക�ാവി�ത
പ�തിക�െട വിഹിതഘടനയി��ായ മാ�ം
സം�ാന�ിെ� സാ��ിക രംഗ�ിന്

ആഘാതം ��ി�. 2016-17 �തൽ േകരള�ിന്

പ�തി െചലവിെ� വലിെയാ� വിഹിതം
വഹിേ��ി വ��. ഇതിന് �ൻപ് ഈ
പ�തികൾെ��ാം 90%, 80%, 75% എ�ി�െന
േക� സഹായം ലഭി�ി��. സം�ാന�ിന്

ഇതിന് ആ�പാതികമായി 10%, 20%, 25%
എ�ി�െന മാ�േമ പണം വകയി�േ��ി

വ�ി���. എ�ാൽ േക�ാവി�ത പ�തി
വിഹിത അ�പാത�ിൽ മാ�ം വ��ിയതിെ�

ഭാഗമായി ശരാശരി 40 ശതമാനം വിഹിതം
സം�ാന�ിന് വകയി�േ��ി വ��.
േക�ാവി�ത പ�തികളിെല േക� വിഹിതം 60
ശതമാന�ിൽ നി�് 75 ശതമാനമായി
�ന�ാപി�ണെമ�് 2021 െഫ�വരി 21 ന്
നട� നീതി ആേയാഗിെ� ആറാമത് ഗേവർണിംഗ്
കൗൺസിൽ േയാഗ�ിൽ ബ�. �ഖ�മ�ി
ആവശ�െ��ി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


