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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 494 17-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

കിഫ്ബി�െട �വർ�നം ��തൽ കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം,
�ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ, 

�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ, 
�ീ. െക. ആൻസലൻ 

�ീ െക എൻ ബാലേഗാപാൽ

(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) കിഫ്ബിെയ തകർ�ാൻ ഒ� േക� ഏജൻസി

രാ�ീയ ല��േ�ാെട ചില േക���െട

താ�ര�ാർ�ം മാധ�മ�െള ഉപേയാഗി�െകാ�്

നട��തായി പറയെ��� �മ�ൾ

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് 

സം�ാന�ിെ� വികസന �വർ�ന�െള

മ�ീഭവി�ി�െമ� ജന��െട ആശ�

പരിഹരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(എ) സം�ാന�ിെ� വികസന േന��ളിൽ

��ധാനമായ പ�വഹി� ഒ� ധനകാര�

�ാപനമാണ് കിഫ്ബി. കഴി� 7
വർഷ�ാലയളവിൽ കിഫ്ബി പ�തികളി�െട

അടി�ാന സൗകര� േമഖലയിൽ

സം�ാന�ി��ായ   �േ��ം വളെര

�കടമാണ്. എ�ാൽ �ൻകാല�ളിെല� േപാെല

ഈ വികസന �വർ�ന�ൾ�് തടസം

��ി�ക എ� സമീപനമാണ് േക� സർ�ാർ

വിവിധ ഏജൻസികൾ �േഖന നട�ിലാ�ി

വ��ത്. സി ആ�് എ ജി, ആദായ നി�തി വ��്,
എൻേഫാ�്െമ�് ഡയറ�േറ�് എ�ി�െന

ത��െട കീഴി�� �ാപന�െള�ം നിയ�ണ

സംവിധാന�െള�ം രാ�ീയ ല���ൾ�ായി

ഉപേയാഗി��. േക� ധനകാര� വ��ം റിസർ�്

ബാ�ം �ത��മാ�ം പേരാ�മാ�ം പല

നിയ�ണ��ം ഏർെ����. രാജ��ിെ�

െഫഡറൽ സംവിധാന�ിെന തെ�

െവ�വിളി��താണ് ഈ നടപടികൾ.
ഭരണഘടനാപരമായി സം�ാന�ൾ�്

ലഭി�ി�� അധികാര��ം അവകാശ��ം

കവർെ���് ഭരണപര�ം സാ��ിക�മായ

അനി�ിതാവ� ��ി�വാ�ം അ�വഴി

സം�ാന��െട േമൽ സ�ർ�ം

െച���തി�മാകണം ഇതി�െട േക� സർ�ാർ

ല��മി��ത് എ�് അ�മാനി��. 

കിഫ്ബി�ം മ�് സർ�ാർ ഏജൻസിക�ം സർ�ാർ

ഗ�ാര�ിയിൽ ലഭ�മാ�� വാ�കൾ �െട

സർ�ാ രിെ� വാ� പരിധിയിൽ ഉൾെ���ിയ�ം

സം�ാന�ിന് അർഹമായ നി�തി വിഹിത�ം
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മ�് േക� വിഹിത�ം െവ�ി�റ��ം

വ�ി�ി���ം എ�ാം ഇ�ര�ി�� നി�ി�

താ�ര��ൾ�ായി�ാണ് എ�് ക�താെത വ�.
ഇവെയ�ാം തെ� ഭരണഘടന തത��േളാ��

െവ�വിളിയാണ്.

എ�ാൽ േക� സർ�ാരിെ� ഇ�ര�ി��

രാ�ീയല���ൾ�് വിേധയെ��വാൻ സർ�ാർ

ഒ��മ�. രാജ�െ� ഭരണഘടന�ം നിയമ

വ�വ�ക�ം നൽ�� എ�ാ അധികാര��ം

അവകാശ��ം ഉപേയാഗെ���ി ഇതിെന

മറികട�ാനാ�ം എ� �ഭാ�ി വിശ�ാസം

സർ�ാരി��്. നിലവിൽ േക�ം സ�ീകരി��

നിലപാ�കളിെല നിയമ�ശന��ം ഭരണഘടന

ലംഘന��ം ��ി�ാ�ി സം�ാന സർ�ാർ 
േക� സർ�ാരിന് ക�കൾ അയ�ി��്. �ടാെത

ഈ നിയമ���െള�ാം വിശദമാ�� ഒ�

 െമേ�ാറാ�ം മ�ിസഭ�െട അംഗീകാരേ�ാെട

ബ�. �ഖ�മ�ി ബ�. �ധാനമ�ി�് അയ�ി��്.
ഈ വിഷയ�ളിൽ േക� സർ�ാരിന്

സം�ാന�ിന് അ��ലമായ നിലപാ�കൾ

എ�േ��ിവ�ം എ�തെ�യാണ്  സർ�ാർ

ക���ത്.

(ബി)

മസാല േബാ�ിറ�ിയതിൽ വിേദശനാണ�

വിനിമയ ച�ലംഘനം ആേരാപി�െകാ�� ഇ.ഡി.
നിലപാട്  വ�താവി��െമ�് റിസർവ് ബാ�്

സത�വാങ്�ല�ിൽ വ��മാ��േ�ാ;

(ബി) കിഫ്ബി�െട മസാലാ േബാ�ിന് റിസർവ് ബാ�്

നിരാേ�പ പ��ം  (No Objection
Certificate) വാ�ാ രജിേ�ഷൻ ന��ം (LRN)
നൽകിയി�െ��ം ഇ�മായി ബ�െ��്

പാലിേ�� എ�ാ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടിക�ം

കിഫ്ബി നാളി�വെര �ട�മി�ാെത െച�ി���്

എ�മാണ് റിസർവ് ബാ�് േകാടതിയിൽ നൽകിയ

മ�പടി. മസാല േബാ�് സംബ�ി�് ത�ൾ�്

എെ��ി�ം ആേ�പ���തായി റിസർ�്

ബാ�് േകാടതിെയ അറിയി�ി�ി�. െഫമ ച�ം 37
(1) �കാരം എൻേഫാ�്െമ�് ഡയറ�േറ�ിന് െഫമ

നിയമ�കാര�� അേന�ഷണ�ൾ�്

അധികാര��് എ�ം റിസർവ് ബാ�് േകാടതിെയ

അറിയി�ി��്. എ�ാൽ ൈ�മറി റ�േല�ർ എ�

നിലയിൽ െഫമ ച�ം 12 �കാരം വിവര�ൾ

പരിേശാധി�വാ�� അധികാ രം റിസർവ്

ബാ�ി��്.

(സി) മസാല േബാ�ിന് റിസർവ് ബാ�് നിരാേ�പ

പ��ം വാ�ാ രജിേ�ഷൻ ന��ം നൽകിയതാ�ം

കിഫ്ബി സമാഹരി� �ക�െട കണ�ം

വിശദാംശ��ം നൽകിയി��താ�ം

ആർ.ബി.ഐ. വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) കിഫ്ബി�െട മസാലാ േബാ�ിന് റിസർവ് ബാ�്

നിരാേ�പ പ��ം  (No Objection
Certificate) വാ�ാ രജിേ�ഷൻ ന��ം (LRN)
നൽകിയി�െ��ം ഇ�മായി ബ�െ��്

പാലിേ�� എ�ാ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടിക�ം
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കിഫ്ബി നാളി�വെര �ട�മി�ാെത െച�ി���്

എ�മാണ് റിസർവ് ബാ�് േകാടതിയിൽ നൽകിയ

മ�പടി. മസാല േബാ�് സംബ�ി�് ത�ൾ�്

എെ��ി�ം ആേ�പ���തായി റിസർ�്

ബാ�് േകാടതിെയ അറിയി�ി�ി�. െഫമ ച�ം 37
(1) �കാരം എൻേഫാ�്െമ�് ഡയറ�േറ�ിന് െഫമ

നിയമ�കാര�� അേന�ഷണ�ൾ�്

അധികാര��് എ�ം റിസർവ് ബാ�് േകാടതിെയ

അറിയി�ി��്. എ�ാൽ ൈ�മറി റ�േല�ർ എ�

നിലയിൽ െഫമ ച�ം 12 �കാരം വിവര�ൾ

പരിേശാധി�വാ�� അധികാ രം റിസർവ്

ബാ�ി��്.

(ഡി)

ഈ പ�ാ�ല�ിൽ സം�ാന�ിെ�

വികസന താ�ര�ം പരിഗണി�് കിഫ്ബി�െട

�വർ�നം ��തൽ കാര��മമാ�ാൻ

നടപടിെയ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

(ഡി) �തിബ��ൾ �ടർ�യായി േനരിേട�ി വ��

സാഹചര��ി�ം അവശ�മായ എ�ാ

സഹായ��ം നൽകി കിഫ്ബി �േഖന��

�വർ�ന�െള �േ�ാ�് െകാ�േപാ�വാനാണ്

സർ�ാർ നി�യി�ിരി��ത്.  നിലവിൽ

�ടർ�വ�� കിഫ്ബി പ�തികൾ

സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�വാ��

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���്. ഇതിെ�

ഭാഗമായി പ�തികളിെല തടസ�ൾ പരിഹരി�്

സമയബ�ിതമായ �ർ�ീകരണം

ഉറ�വ���തിനായി പതിവായി പ�തി

നിർവഹണ ഏജൻസിക�െട�ം ബ�െ��

ഭരണവ��ിെ��ം അവേലാകനേയാഗ�ൾ

നട�ി വ���്. �ടാെത കിഫ്ബി�െട

ഉേദ�ാഗ�ർ പ�തി നിർവഹണ �ല�ൾ

സ�ർശി�് �ണനിലവാര�ം സമയ�മ�ം

ഉറ�വ��ി പ�തി�െട നട�ി�ി� േവ�

മാർ�നിർേ�ശ�ൾ നൽ��തി�ം ��

െച����്. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


