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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 342 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ഓ�ൺ മാർ��് വായ്  പകൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി ആർ മേഹഷ് ,
�ീ. അൻവർ സാദ�് , 
�ീമതി െക.െക.രമ, 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 

�ീ െക എൻ ബാലേഗാപാൽ
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) 2022 വർഷ�ിൽ ഓ�ൺ മാർ��്
വായ്  പകൾ സ�ീകരി��തിൽ േക�
സർ�ാർ സം�ാന�ിന് സ�തം
നൽകാതി�� സാഹചര���ായി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ)         േക� ധനകാര� ക�ീഷൻ ശിപാർശ�െട
അടി�ാന�ിലാണ് േക� സർ�ാർ ഓേരാ വർഷ�ം
സം�ാന�ിന് വാ� പരിധി നി�യി� നൽ��ത്.
അത�സരി�്  നട�്   വർഷെ�   കടെമ��് 
പരിധി  െമാ�ം സം�ാന    ആഭ��േരാത്പാദന�ിെ�

3.5 ശതമാനമാണ്. അതായത് സം�ാന�ിെ�  െമാ�ം 
ആഭ��േരാത്പാദനമായി േക� സർ�ാർ   എ�ിേമ�്
െച�ി�� 9,26,837   േകാടി  �പ�െട     3.5
ശതമാനമായ  32,439 േകാടി �പയാണ് സം�ാന�ിെ�

നട�് വർഷെ�  കടെമ��്  പരിധി. ഇതി� �റേമ നി�ിത
മാനദ��െള അടി�ാനമാ�ി ഊർ� േമഖലയിൽ
ൈകവരി�� േന��ൾ�ായി 0.5 ശതമാനം

അധികവാ�ാ പരിധി�ം ലഭിേ��താണ്.  ആയതി��

അ�മതി ഇ�വെര�ം ലഭി�ി�ി�.  

എ�ാൽ സം�ാന സർ�ാരിെ� കീഴിൽ �വർ�ി��

�ാപന�ൾ  എ��� വാ�കൾ സം�ാന

സർ�ാരിെ�  െപാ�കട�ിൽ ഉൾെ���� ഒ�

നിലപാടാണ് േക�സർ�ർ

സ�ീകരി�ി��ത്.  ��ത  നിലപാടിൽ ഇളവ്

അ�വദി�ണെമ�് അഭ�ർ�ി� െകാ�് സം�ാനം

േക� സർ�ാരിെന സമീപി�ക�ം ആവശ�െ��

വിശദാംശ�ൾ ന�ക�ം െച�തിെ� അടി�ാന�ിൽ

നട� സാ��ിക വർഷെ� ആദ�െ� 9 മാസേ��്   
  17,936 േകാടി �പ  െപാ�വിപണിയിൽ

നി�്  കടെമ���തി�� അ�മതി   േക�സർ�ാർ
ലഭ�മാ�ിയി��്.  2021-22 സാ��ിക വർഷം   Off
Budget borrowing-ആയി   എ��ി�� 14312.80 േകാടി
�പ നാ� തവണകളായി സം�ാന�ിെ� കടെമ��്
പരിധിയിൽ നി�് �റ��താെണ�ം   ഇതിെ� ഭാഗമായി
നട�് വർഷം 3578.20 േകാടി �പ കടെമ��് പരിധിയിൽ
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നി�് �റ��താെണ�ം,   �േത�ക ഉേ�ശ �ാപന�ൾ

എ��ി�� വാ�ക�െട തിരി�ടവ് സംബ�ി�് 2021-22
  �ത�� കണ�കൾ ഉടനടി ലഭ�മാ�ണെമ�ം 
04/07/2022 െല 40(12)PF-S/2021-22 ന�ർ ക�്

�കാരം േക�ധനകാര� മ�ാലയം അറിയി�ി��്.  ഇതിൻ
�കാരം  േക�ധനകാര� മ�ാലയ�ി�

സമർ�ി��തിനാവശ�മായ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാൻ

സം�ാന സർ�ാർ ��ത �ാപന�േളാട്

ആവശ�െ��ി��്. 

 

�േത�ക ഉേ�ശ �ാപന�ളായ  KIIFB, KSSPL
ഉൾെ�െട�� �ാപന�ൾ അവ�െട സ��ം നില�്
എ��ി�� വാ�കൾ   സം�ാന�ിെ� കടെമ��്
പരിധിയിൽ െകാ� വരികയാെണ�ിൽ അത്

സം�ാന�ിെ� േനരി�� കട�ിന് (direct debt)
�ല�മാ�െമ�ം,          ��ത �ാപന��െട വാ�ക�െട
തിരി�ടവ്   സം�ാന�ിെ� Gross
Borrowing  പരിധിയിൽ

ഉൾെ���ാതിരി��ത് ��ിസഹമായിരി�കയിെ��ം

  േക�സർ�ാരിെന അറിയി�ി��്.    KSSPL    മി�
ഫ�ക�� മ�്       സം�ാന െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ളിൽ നി�ം �സ�കാല അഡ�ാൻസായി

എ��ി�� വാ�  ഒ� ലിക�ിഡി�ി മാേനെ��്

മാ�മാെണ�ം ��ത  വാ�കളിൽ �രിഭാഗ�ം

സാ��ിക വർഷ�ി��ിൽ തെ�

തിരി�ട��താെണ�ം േക� സർ�ാരിെന സം�ാന

സർ�ാർ ക�് �േഖന ഇതിനകം അറിയി�ി��താണ്. 

 

ഈ വിഷയ�ളിെല�ാം തെ� 
സം�ാന�ിന് അ��ലമായ  നിലപാട്
ൈകെ�ാ�ണെമ�് േക� സർ�ാരിേനാട്  സം�ാനം 
നിര�രം അഭ�ർ�ി�വ��. 

(ബി) ��ത തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ാ��ായ
സാഹചര�ം േക� സർ�ാർ സം�ാന

സർ�ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)         േക� ധനകാര� ക�ീഷൻ ശിപാർശ�െട
അടി�ാന�ിലാണ് േക� സർ�ാർ ഓേരാ വർഷ�ം
സം�ാന�ിന് വാ� പരിധി നി�യി� നൽ��ത്.
അത�സരി�്  നട�്   വർഷെ�   കടെമ��് 
പരിധി  െമാ�ം സം�ാന    ആഭ��േരാത്പാദന�ിെ�

3.5 ശതമാനമാണ്. അതായത് സം�ാന�ിെ�  െമാ�ം 
ആഭ��േരാത്പാദനമായി േക� സർ�ാർ   എ�ിേമ�്
െച�ി�� 9,26,837   േകാടി  �പ�െട     3.5
ശതമാനമായ  32,439 േകാടി �പയാണ് സം�ാന�ിെ�

നട�് വർഷെ�  കടെമ��്  പരിധി. ഇതി� �റേമ നി�ിത
മാനദ��െള അടി�ാനമാ�ി ഊർ� േമഖലയിൽ
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ൈകവരി�� േന��ൾ�ായി 0.5 ശതമാനം

അധികവാ�ാ പരിധി�ം ലഭിേ��താണ്.  ആയതി��

അ�മതി ഇ�വെര�ം ലഭി�ി�ി�.  

എ�ാൽ സം�ാന സർ�ാരിെ� കീഴിൽ �വർ�ി��

�ാപന�ൾ  എ��� വാ�കൾ സം�ാന

സർ�ാരിെ�  െപാ�കട�ിൽ ഉൾെ���� ഒ�

നിലപാടാണ് േക�സർ�ർ

സ�ീകരി�ി��ത്.  ��ത  നിലപാടിൽ ഇളവ്

അ�വദി�ണെമ�് അഭ�ർ�ി� െകാ�് സം�ാനം

േക� സർ�ാരിെന സമീപി�ക�ം ആവശ�െ��

വിശദാംശ�ൾ ന�ക�ം െച�തിെ� അടി�ാന�ിൽ

നട� സാ��ിക വർഷെ� ആദ�െ� 9 മാസേ��്   
  17,936 േകാടി �പ  െപാ�വിപണിയിൽ

നി�്  കടെമ���തി�� അ�മതി   േക�സർ�ാർ
ലഭ�മാ�ിയി��്.  2021-22 സാ��ിക വർഷം   Off
Budget borrowing-ആയി   എ��ി�� 14312.80 േകാടി
�പ നാ� തവണകളായി സം�ാന�ിെ� കടെമ��്
പരിധിയിൽ നി�് �റ��താെണ�ം   ഇതിെ� ഭാഗമായി
നട�് വർഷം 3578.20 േകാടി �പ കടെമ��് പരിധിയിൽ
നി�് �റ��താെണ�ം,   �േത�ക ഉേ�ശ �ാപന�ൾ

എ��ി�� വാ�ക�െട തിരി�ടവ് സംബ�ി�് 2021-22
  �ത�� കണ�കൾ ഉടനടി ലഭ�മാ�ണെമ�ം 
04/07/2022 െല 40(12)PF-S/2021-22 ന�ർ ക�്

�കാരം േക�ധനകാര� മ�ാലയം അറിയി�ി��്.  ഇതിൻ
�കാരം  േക�ധനകാര� മ�ാലയ�ി�

സമർ�ി��തിനാവശ�മായ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാൻ

സം�ാന സർ�ാർ ��ത �ാപന�േളാട്

ആവശ�െ��ി��്. 

 

�േത�ക ഉേ�ശ �ാപന�ളായ  KIIFB, KSSPL
ഉൾെ�െട�� �ാപന�ൾ അവ�െട സ��ം നില�്
എ��ി�� വാ�കൾ   സം�ാന�ിെ� കടെമ��്
പരിധിയിൽ െകാ� വരികയാെണ�ിൽ അത്

സം�ാന�ിെ� േനരി�� കട�ിന് (direct debt)
�ല�മാ�െമ�ം,          ��ത �ാപന��െട വാ�ക�െട
തിരി�ടവ്   സം�ാന�ിെ� Gross
Borrowing  പരിധിയിൽ

ഉൾെ���ാതിരി��ത് ��ിസഹമായിരി�കയിെ��ം

  േക�സർ�ാരിെന അറിയി�ി��്.    KSSPL    മി�
ഫ�ക�� മ�്       സം�ാന െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ളിൽ നി�ം �സ�കാല അഡ�ാൻസായി

എ��ി�� വാ�  ഒ� ലിക�ിഡി�ി മാേനെ��്

മാ�മാെണ�ം ��ത  വാ�കളിൽ �രിഭാഗ�ം

സാ��ിക വർഷ�ി��ിൽ തെ�
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തിരി�ട��താെണ�ം േക� സർ�ാരിെന സം�ാന

സർ�ാർ ക�് �േഖന ഇതിനകം അറിയി�ി��താണ്. 

 

ഈ വിഷയ�ളിെല�ാം തെ� 
സം�ാന�ിന് അ��ലമായ  നിലപാട്
ൈകെ�ാ�ണെമ�് േക� സർ�ാരിേനാട്  സം�ാനം 
നിര�രം അഭ�ർ�ി�വ��. 

(സി) ��ത തീ�മാന�ിൽ േക� സർ�ാർ
മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
അതിനായി സർ�ാർ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി)         േക� ധനകാര� ക�ീഷൻ ശിപാർശ�െട
അടി�ാന�ിലാണ് േക� സർ�ാർ ഓേരാ വർഷ�ം
സം�ാന�ിന് വാ� പരിധി നി�യി� നൽ��ത്.
അത�സരി�്  നട�്   വർഷെ�   കടെമ��് 
പരിധി  െമാ�ം സം�ാന    ആഭ��േരാത്പാദന�ിെ�

3.5 ശതമാനമാണ്. അതായത് സം�ാന�ിെ�  െമാ�ം 
ആഭ��േരാത്പാദനമായി േക� സർ�ാർ   എ�ിേമ�്
െച�ി�� 9,26,837   േകാടി  �പ�െട     3.5
ശതമാനമായ  32,439 േകാടി �പയാണ് സം�ാന�ിെ�

നട�് വർഷെ�  കടെമ��്  പരിധി. ഇതി� �റേമ നി�ിത
മാനദ��െള അടി�ാനമാ�ി ഊർ� േമഖലയിൽ
ൈകവരി�� േന��ൾ�ായി 0.5 ശതമാനം

അധികവാ�ാ പരിധി�ം ലഭിേ��താണ്.  ആയതി��

അ�മതി ഇ�വെര�ം ലഭി�ി�ി�.  

എ�ാൽ സം�ാന സർ�ാരിെ� കീഴിൽ �വർ�ി��

�ാപന�ൾ  എ��� വാ�കൾ സം�ാന

സർ�ാരിെ�  െപാ�കട�ിൽ ഉൾെ���� ഒ�

നിലപാടാണ് േക�സർ�ർ

സ�ീകരി�ി��ത്.  ��ത  നിലപാടിൽ ഇളവ്

അ�വദി�ണെമ�് അഭ�ർ�ി� െകാ�് സം�ാനം

േക� സർ�ാരിെന സമീപി�ക�ം ആവശ�െ��

വിശദാംശ�ൾ ന�ക�ം െച�തിെ� അടി�ാന�ിൽ

നട� സാ��ിക വർഷെ� ആദ�െ� 9 മാസേ��്   
  17,936 േകാടി �പ  െപാ�വിപണിയിൽ

നി�്  കടെമ���തി�� അ�മതി   േക�സർ�ാർ
ലഭ�മാ�ിയി��്.  2021-22 സാ��ിക വർഷം   Off
Budget borrowing-ആയി   എ��ി�� 14312.80 േകാടി
�പ നാ� തവണകളായി സം�ാന�ിെ� കടെമ��്
പരിധിയിൽ നി�് �റ��താെണ�ം   ഇതിെ� ഭാഗമായി
നട�് വർഷം 3578.20 േകാടി �പ കടെമ��് പരിധിയിൽ
നി�് �റ��താെണ�ം,   �േത�ക ഉേ�ശ �ാപന�ൾ

എ��ി�� വാ�ക�െട തിരി�ടവ് സംബ�ി�് 2021-22
  �ത�� കണ�കൾ ഉടനടി ലഭ�മാ�ണെമ�ം 
04/07/2022 െല 40(12)PF-S/2021-22 ന�ർ ക�്

�കാരം േക�ധനകാര� മ�ാലയം അറിയി�ി��്.  ഇതിൻ
�കാരം  േക�ധനകാര� മ�ാലയ�ി�

സമർ�ി��തിനാവശ�മായ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാൻ
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സം�ാന സർ�ാർ ��ത �ാപന�േളാട്

ആവശ�െ��ി��്. 

 

�േത�ക ഉേ�ശ �ാപന�ളായ  KIIFB, KSSPL
ഉൾെ�െട�� �ാപന�ൾ അവ�െട സ��ം നില�്
എ��ി�� വാ�കൾ   സം�ാന�ിെ� കടെമ��്
പരിധിയിൽ െകാ� വരികയാെണ�ിൽ അത്

സം�ാന�ിെ� േനരി�� കട�ിന് (direct debt)
�ല�മാ�െമ�ം,          ��ത �ാപന��െട വാ�ക�െട
തിരി�ടവ്   സം�ാന�ിെ� Gross
Borrowing  പരിധിയിൽ

ഉൾെ���ാതിരി��ത് ��ിസഹമായിരി�കയിെ��ം

  േക�സർ�ാരിെന അറിയി�ി��്.    KSSPL    മി�
ഫ�ക�� മ�്       സം�ാന െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ളിൽ നി�ം �സ�കാല അഡ�ാൻസായി

എ��ി�� വാ�  ഒ� ലിക�ിഡി�ി മാേനെ��്

മാ�മാെണ�ം ��ത  വാ�കളിൽ �രിഭാഗ�ം

സാ��ിക വർഷ�ി��ിൽ തെ�

തിരി�ട��താെണ�ം േക� സർ�ാരിെന സം�ാന

സർ�ാർ ക�് �േഖന ഇതിനകം അറിയി�ി��താണ്. 

 

ഈ വിഷയ�ളിെല�ാം തെ�  സം�ാന�ിന് 
അ��ലമായ   നിലപാട്  ൈകെ�ാ�ണെമ�് േക�
സർ�ാരിേനാട്  സം�ാനം  നിര�രം അഭ�ർ�ി�വ��. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


