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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5715 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േലാ�്ഡൗ�ം �ളയ�ം കാരണം ജനജീവിത�ി��ായ സാ��ിക ���ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri K N Balagopal

(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് േലാ�്ഡൗ�ം
അ��കാല��ായ �ളയ�ം അ��ലം
സംഭവി� നാശന��ളി�െട��ായ ധനന��ം
ജനജീവിത�ി��ായ കാതലായ സാ��ിക

����ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) േകാവിഡ്  – 19 മഹാമാരി, സം�ാന സ�ദ്
വ�വ��െട വിവിധ േമഖലകളിൽ ഏ�ി�
സാ�ഹിക�ം സാ��ിക�ം ആയ ആഘാതം

തി�െ����തി�ം, സം�ാനം േനരി��
സാ��ിക െവ�വിളികെള ഊർ�ിതമായി

േനരി�ക വഴി സം�ാനെ� ഈ �തിസ�ി

ഘ��ിൽ നി�ം കരകയ��തി��
ഫല�ദമായ നിർേ�ശ�ൾ സമർ�ി��തി�മായി
ഒ� പഠനം നട�വാൻ 18.08.2021 െല സർ�ാർ
ഉ�രവ് (സാധാ)നം.5599/2021/ധന �കാരം
Gulati Institute of Finance & Taxation (GIFT)
െന �മതലെ���ിയി��്. GIFT ഇത്
സംബ�ി�  ്പഠനം നട�ി വ��. േകാവിഡ്-19
െ� പ�ാ�ല�ിൽ െചലവ് ����തി�ം
വ�മാനം വർ�ി�ി��തി�മായി 05.05.2020 െല
സ.ഉ.(സാധാ) നം.2945/2020/ധന സർ�ാർ
ഉ�രവ് �കാരം Expert Commitee to conduct
study on the impact of Covid-19 and the
consequence of lockdown on the different facets
of public finance of the state, 14.05.2020 െല
സ.ഉ.(സാധാ) നം.3032/2020/ധന സർ�ാർ
ഉ�രവ് �കാരം Expert Committee on
Rationalizing Revenue Expenditure എ�ീ ര�
വിദ� സമിതികെള നിേയാഗി�ി��. ഈ ര�്
സമിതിക�ം സർ�ാരിന് റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി��്.
ഈ സമിതിക�െട റിേ�ാർ�ിെല െചലവ് ���ൽ
നിർേ�ശ�ൾ പരിഗണി�  ്05.11.2020 െല സ.ഉ.
(അ�ടി) നം.152/2020/ധന �കാരം
ധന�ഢീകരണം സാ��മാ�� വ�യ നിയ�ണ
നിർേദശ�ൾ �റെ��വി�ി��്.

(ബി) കർഷകർ, മ��െ�ാഴിലാളികൾ, െച�കിട
ക�വട�ാർ, വിവിധേമഖലകളിെല
െതാഴിലാളികൾ എ�ിവർ േദശസാൽ�ത

(ബി) ��യിൽെ��ി��്. സം�ാന��ായ

വ�ാപകമായ മഴെ��തി, േകാവിഡ്  മഹാമാരി
�തലായ കാലഘ��ളി�ം വിവിധ വ��കൾ,
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ബാ�കൾ, സ�കാര� ബാ�കൾ എ�ിവ
ഉൾെ�െട�� വിവിധ ധനകാര� �ാപന�ൾ

വഴി എ��ി�� വിവിധയിനം േലാ�കളിൽ
റി�വറി േനാ�ീ�ൾെ�െട�� നടപടിക�മായി
�േ�ാ� േപാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ, ധനകാര�
�ാപന�ൾ എ�ിവ േകരളാ റവന� റി�വറി
നിയമ�കാരം �ടി�ിക�ാർെ�തിെര റവന�
റി�വറി നടപടികൾ സ�ീകരി��തിനായി ജി�ാ
കള�ർമാർ�് അർ�നകൾ സമർ�ി�ി���ം,
ഇ�കാര�� അർ�നക�െട അടി�ാന�ിൽ

ഡിമാ�് േനാ�ീ�കൾ �ടി�ികകാർ�്
നട�ിയി���ം, ഡിമാ�് േനാ�ീസ്  ൈക��ിയി�ം
�ടി�ിക �ക അടവാ�ാ� ക�ികൾെ�തിെര
റവന� റി�വറി നിയമ�കാര�� �ടർ
നടപടികളിേല�് റവന� വ��്
കട�ി�ി�ാ��മാണ്.

(സി) എ�ിൽ ആയതിൽ നി�ം വിവിധ ഇനം
േലാ�കൾ എ��ി�� െച�കിട ഇട�രം

േമഖലയിെല വിവിധ വിഭാഗ�െള
സഹായി�ാനായി ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�വ��
�ധാന �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) 2018, 2019 വർഷ�ളിൽ സം�ാന ��ായ
�ളയെ��തികെള �ടർ�് �ളയബാധിത
�േദശ�ളിെല വാ��ാർ�് നിബ�നകൾ�്

വിേധയമായി തിരി�ടവിന് സാവകാശം, അധിക
വാ� �ട�ിയ ആശ�ാസ നടപടികൾ റിസർ�്
ബാ�ിെ� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ�് അ��തമായി
സം�ാനെ� ബാ�കൾ സ�ീകരി�ി��.
േകാവിഡ്-19 ഒ�ാംഘ� വ�ാപനെ� �ടർ�്
ഉടെല�� �തിസ�ികെള തരണം
െച��തിനായി വാ� തിരി�ട�കൾ�് റിസർ�്
ബാ�് 01.03.2020 �തൽ 31.08.2020 വെര
സാവകാശം അ�വദി�ി��. േകാവിഡ്  ര�ാം
ഘ� വ�ാപനം ��ി� �തിസ�ിക�െട

പ�ാ�ല�ിൽ �� ഇട�രം സംരംഭ��െട
(MSME) നിലവി�� വാ�കൾ�് വാ�കെള
തരംതാ�ാെത തെ� വാ� റീ��റിംഗ്
അ�വദി�� രീതിയിൽ Resolution Framework
2.0- Resolution of Covid-19 related stress of
Micro, Small and Medium Enterprises
(MSMEs) �കാര�ം വ��ിക�േട�ം െചറിയ
സംരംഭ��േട�ം അർഹതെ�� വാ�കൾ�ായി
വാ�കെള തരംതാ�ാെത തെ� വാ�
റീെഷഡ�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 �കാര�ം മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
ബാ�കൾ, സഹകരണ ബാ�കൾ, ബാ�് ഇതര
ധനകാര� �ാപന�ൾ എ�ിവ ഉൾെ�െട എ�ാ
ധനകാര� �ാപന�ൾ�ം റിസർ�് ബാ�്
നൽകിയി��താണ്. േകാവിഡ്  �തിസ�ി �ലം
വാ� തിരി�ടവിന് ��ി���വർ�് താൽ�ാലിക
ആശ�ാസെമ� നിലയിൽ വാ� തീരി�ടവിന്
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സാവകാശം ലഭി��തി�ം വാ�കെള
തരംതാ��തിൽ നി�ം വാ�കൾ നി�യ
ആ�ികളാ��തിൽ നി�ം
സംര�ി��തി�മായാണ് റിസർ�് ബാ�് ഈ
സംവിധാനം നി�ർഷി�ി��ത്. േമൽ
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ �കാരം അ�വദി�െ���
േമാറേ�ാറിയം കാലയളവിെല പലിശ�ം
പിഴപലിശ�ം ഒഴിവാ��തിന് ആവശ�മായ

നടപടികൾ സ�ീകരി�ണെമ�് റിസർ�് ബാ�്
ഗവർണേറാട്  സർ�ാർ അഭ�ർ�ി�ി��താണ്.
�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�ം പിഴപലിശ�ം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ണെമ�ം േക�സർ�ാരിേനാട്
അഭ�ർ�ി�ി���മാണ്. സം�ാന��ായ

വ�ാപകമായ മഴെ��തി�ം �ഷി നാശ�ം
കണ�ിെല��ം �ടാെത േകാവിഡ്-19 ര�ാം
തരംഗ�മായി ബ�െ�� �ി�ിൾ േലാ�്ഡൗ�ം
േനരേ� കാലവർഷെ��തി�ല��ായ
�ഷിനാശ�ം കടലാ�മണ�ം കണ�ിെല��ം
സം�ാനെ� കർഷക�ം മ��െതാഴിലാളിക�ം

െച�കിട ക�വട�ാ�ം ഉൾെ�െട��വർ വിവിധ
ധനകാര��ാപന�ളിൽ നി�ം ഹൗസിംഗ്
േബാർഡ് , േകാ-ഓപേറ�ീവ് ഹൗസിംഗ്
െഫഡേറഷൻ, പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന
േകാർ�േറഷൻ, െവജി�ബിൾ ആ�് ��്
െ�ാേമാഷൻ കൗൺസിൽ േപാ�� വിവിധ
സം�ാന സർ�ാർ ഏജൻസികൾ സഹകരണ
ബാ�കൾ �ടാെത 1968 െല റവന� റി�വറി ആ�്

71-ാം വ��് �കാരം വി�ാപനം െച�ി��
�ാപന�ൾ എ�ിവയിൽ നി�െമ��ി��

കാർഷിക വാ�, വിദ�ാഭ�ാസ വാ�,
�ീരവികസന�ം �ഗസംര�ണ�ം ഉൾെ�െട��
എ�ാവിധ വാ�കളിേ��� ജ�ി നടപടികൾ�്
2021 ഡിസംബർ 31 വെര േമാറേ�ാറിയം
�ഖ�ാപി�  ്22.10.2021 െല
സ.ഉ(ൈക)നം.201/2021/റവ �കാരം (പകർ �്
അ�ബ�മായി േചർ��) സർ�ാർ
ഉ�രവായി��താണ്. �ടാെത, േദശസാൽ�ത
ബാ�കൾ, സ�കാര� ബാ�കൾ, എൻ.ബി.എഫ്.സി
കൾ, എം.എഫ്.ഐ സ്  �ട�ിയ �ാപന�ൾ

നി�� വാ�കളിേ��� ജ�ി നടപടികൾ�്
2021 ഡിസംബർ 31 വെര േമാറേ�ാറിയം
�ഖ�ാപി�ാൻ റിസർ�് ബാ�ിേനാ�ം
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എസ് .എൽ.ബി.സിേയാ�ം സർ�ാർ
അഭ�ർ�ി�ി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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