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ACTION TAKEN REPORT ON THE FIRST REPORT OF THE
SIXTH STATE FINANCE COMMISSION
A. DEVOLUTION
(a) General Issues

1. The Commission recommended that (t-2) system be retained in respect of
General Purpose Fund and Maintenance Fund. But the amounts under General
Purpose Fund and Maintenance Fund for a year should not come down from the
amounts of the previous year, even if (t-2) SoTR comes down.
(Para 7.2)
Action Taken
The recommendation has been accepted in the case of retaining of t-2
system. The other suggestion has been rejected as it would affect the State finance.
2. The Commission recommended reversal to the old practice of gross SoTR for
devolution of GPF and MF.
(Para 7.3)
Action Taken
GPF and MF will be shared based on net SoTR as the Article 243-I (1)(a)(i)
and 243-Y(1)(a)(i) mandate to sharing of net proceeds of taxes, duties, tolls and
fees leviable by the State.
3.

The Commission recommended to carryover of all unspent funds to a
maximum of 20 per cent in each of the two streams of the Development Fund
and Maintenance Fund. This would be effective from 2021-22 i.e for the funds
of 2020-21.
(Para 7.4)

Action Taken
The recommendation is accepted in principle. A maximum of 20% of
carryover will be permitted separately to each category – General Sector, SCSP and
TSP under Development Fund. But the provision of amount is subject to
availability of funds in the particular financial year.
4. General Purpose Fund should go to the account in which the Local
Governments maintain their own source revenues.
(Para 7.4)
Action Taken
The recommendation has not been accepted as the GPF is currently transfer
credited to Special TSB account maintained in the name of the Local Government
concerned.
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5. The Commission recommended that the Union Finance Commission grants
could be part of the Development Fund, but these grants should be transferred
as soon as they are received through PFMS or equivalent method to a
designated bank account of Local Governments, as it is mandatory, according
to the recommendations of the Finance Commission. This stream would be
non-lapsable and the Local Governments would prepare a plan of action out of
their Plan and Budget and maintain separate accounts on their utilization. The
non-lapsability would start being applied with effect from the grant received
during 2020-21.
(Para 7.5)
Action Taken
The recommendation has been accepted
(b) Development Fund

6. The Commission recommended continuation of the time-tested convention of
fixing Development Fund as a proportion of State Plan size. This allocation
under Development Fund should be increased by one percent to 26 percent of
the plan in 2021-22 and then by half a per cent every year till it touches 30 per
cent. The World Bank supported Kerala Solid Waste Management Project
(KSWMP) would be over and above this allocation as it is a specific Plan
Scheme meant for Municipalities.
(Para 7.8 and 7.9)
Action Taken
The recommendation has been accepted
7. The Commission recommended that, in future, the Plan allocation of Local
Governments should hold firm for the entire financial year once it is presented
in the budget and should not be reduced even the plan size is reduced,
formally or informally.
(Para 7.10)
Action Taken
The recommendation has been accepted
8. The Commission recommended adoption and implementation of the
recommendations of the Second State Finance Commission, reiterated by the
Fourth State Finance Commission and accepted by the Government, with the
modification of setting apart an enhanced share of 15 per cent of non-SCSP
and TSP Development Fund and excluding the UFC grant as incentive grant
for own resource mobilization.
(Para 7.16)
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Action Taken
The recommendation has been accepted
(c) SCSP/TSP

9. The Commission recommended that in the year 2021-22 Local Government
share of SCSP should be fixed at 50 per cent and TSP as 25 per cent of overall
SCSP and TSP. TSP should be gradually increased to attain 33.33% by 2024 - 25
i.e 28 % in 2022 - 23, 30.50% in 2023 - 24 and 33.33% in 2024-25.
(Para 7.18)
Action Taken
The recommendation has been rejected.
continued.

The current practice may be

10.The Commission recommended that the sacrosanct practice of making good the
shortfall in SCSP/TSP expenditure from the normal share of General Sector
Development Fund of the succeeding year be restored with effect from 2021-22.
It can be made good at the end of the first quarter and all the three streams of the
Development Fund adjusted accordingly.
(Para 7.19)
Action Taken
The shortfall in SCSP/TSP funds over and above 20% carried over amount
will be made good from the General Sector fund. However, the recommendation to
restore the same in the first quarter itself is rejected.
11.The Commission recommended that an integrated development plan for the
Village Panchayat converging the resources of the State Departments, the Block
and District Panchayats concerned and the Village Panchayat may be prepared in
the next three months. The Commission may be authorized to co-ordinate this in
partnership with the State Planning Board and Tribal Development Department.
(Para 7.20)
Action Taken
The recommendation to have an integrated development plan for
Edamalakudy Village Panchayat is accepted with the modification that the State
Planning Board will co-ordinate the process of convergence as the State Finance
Commission has no such mandate.
(d) Maintenance Fund
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12.The Commission recommended that the Maintenance Fund be enhanced to
6.5 per cent of SOTR of which road Maintenance Fund would be 4 per cent and
non-road Maintenance Fund would be 2.5 per cent.
(Para 7.22)
Action Taken
The recommendation has been accepted
(e) General Purpose Fund
13.To increase the General Purpose Fund from 3½ per cent to 4 per cent of the
SOTR.
(Para 7.29)
Action Taken
The recommendation has been accepted
B. OTHER ITEMS

14.The Commission recommended that Building Tax be made a Local Government
tax through necessary amendments with effect from 01-04-2021.
(Para 7.31)
Action Taken
The Local Governments have a good tax bases. They are not tapping the
current tax potential to the optimum level. Hence, the recommendation is rejected.
15.The Government action in stopping collection of Entertainment Tax and
Advertisement Tax has caused loss to the Local Governments around Rs.100
crore per year. It is, therefore, recommended that since Government is getting
the GST, this cumulative loss since 2017-18 may be made good in four half
yearly instalments starting from 01-04-2021. The loss of revenue may continue
to be compensated which is in keeping with the best traditions of fiscal
federalism till an alternative system is put in place.
(Para 7.32)
Action Taken
The recommendation has been accepted with modification that the revenue
loss for the year 2020-21 will be compensated in the year 2021-22 based on the data
furnished by the Director of Panchayats and the Director of Urban Affairs. The
base year for determining the loss of revenue towards Entertainment Tax and
Advertisement Tax may be 2016-17.
(C) FORMULAE FOR DEVOLUTION
(a) Development Fund -General
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16.The total Funds under General Sector may first be divided among Rural Local
Governments, Municipalities and Municipal Corporations in the ratio of 77.24:
13.42: 9.34, which reflects the non-SC/ST population (as per 2011 census) living
in rural areas, Municipalities and Municipal Corporations.
(Para 7.37)
Action Taken
The ratio of non SC/ST population as per 2011 census is 76.35:13.89:9.76.
Hence, the distribution will be made as per that ratio. The recommendation has
been accepted with the above modification.
17.The ratio of allocation of General Sector Development Fund among Village
Panchayats, Block Panchayats and District Panchayats may be restored
as 70: 15: 15.
(Para 7.38)
Action Taken
The recommendation has been accepted
18.For the general sector of the Development Fund including the Union Finance
Commission grant the formula for inter se distribution for all the five categories
of Local Governments will be as follows:
Sl.
No

Indicator

Village
Panchayat

Block
Panchayat

District
Panchayat

Municipality

Municipal
Corporation

Weightage (%)
1.
2.
3.

4.

5.

Non-SC ST Population
(As per 2011 census)
Area (in sq.KM)
Environmental Vulnerability
1. Flood Plain Area (in Ha)
2. Coastal line Length (km)
3. High Hazard Zone (In Ha)
Deprivation Index
1. Households without LPG
connection
2. Houses without electricity
3. Houses without water
connection
4. Antyodaya Anna Yojana
and Priority households
5. Distance from Per capita
Own Revenue weighted
with Population
Incentive for Revenue
Mobilisation**
Total

40

50

50

40

40

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

25

30*

30*

25

25

15

-

-

15

15

100

100

100

100

100
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Note: *Does not include distance from highest per capita own revenue
**For the incentive Fund, allocation to the Village Panchayats, Municipalities and Municipal
Corporations may be worked out following the methodology explained in detail by the Second
SFC as given in Appendix7.1. After distribution of funds balance, if any, may be distributed
as per the weightage given above. Instead of solely on non-SC/ST population as recommended
by the second SFC
(Para 7.39)

Action Taken
In the case of General Sector fund excluding UFC grant for Village
Panchayats and Municipalities, the maximum of decrease is limited to 15% and
maximum of increase to 75% over the year 2020-21. With this modification, the
recommendation has been accepted.
19. (i). For the year 2021-22, the non-Union Finance Commission grant portion of
the Development Fund alone may be distributed at the time of the Budget
as per the formula suggested by the State Finance Commission. Once the
actual amount of the Union Finance Commission grant is known, that may
also be distributed according to the same formula. If there are shortfalls in
shares of individual Local Government due to the application of the SFC
formula, then the State Government may make good the gap as was done in
2020-21.
(ii) From the year 2022-23 onwards, by which time the annual flow from the
Union Finance Commission would be known, the SFC would suggest a
suitable formula, adjusting the gaps from the total fund set apart for Local
Governments to the extent possible, reducing to the maximum the
additionality required from the State Government.
(iii) As per the norms of the Union Finance Commission, the grant can be used
for purposes like meeting electricity charges, water charges, the regular
expenses of waste management, etc. which are not allowed from the
Development Fund. These expenses are now to be met from the own fund
and General Purpose Fund of the Local Governments. Therefore, allowing
Local Governments to use the Union Finance Commission grants for these
kind of expenses would free up resources from their own source revenue
and General Purpose Fund which they can use for development purposes.
(Para 7.44)
Action Taken
The recommendation has been accepted with modification that the normal
share under General Sector fund will be reallocated to adjust UFC Grant and the
question of gap may not arise.
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(b) Development Fund – SCSP/TSP

20. SCSP funds may be divided among Rural Local Governments, Municipalities
and Municipal Corporations as per the ratio of Scheduled Cast population in the
rural areas, Municipalities and Municipal Corporations (i.e, 83.25 : 10.25 : 6.50
as per 2011 census). The share for the Rural Local Governments may again be
apportioned in the ratio of 60:20:20 among Village, Block and District
Panchayats.
(Para 7.46)
Action Taken
The recommendation has been accepted
21. In the case of SCSP, the Commission recommends that SCSP Funds may be
distributed giving weightage to population and deprivation index in the ratio of
60:40 for all tiers of Local Governments (inter -se distribution).
(Para 7.47)
Action Taken
In the case of SCSP funds for Village Panchayats (excluding those in
Thalikkulam Block Panchayat) and Municipalities, the maximum of decrease is
limited to 15% and maximum of increase to 40% over the year 2020-21. With this
modification, the recommendation has been accepted.
22. TSP funds may be divided among Rural Local Governments, Municipalities
and Municipal Corporations as per the ratio of Scheduled Tribe Population in
rural areas, Municipalities and Municipal Corporations (i.e, 91.96 : 6.08 : 1.96).
The shares for the Rural Local Governments may again be apportioned in the
ratio of 60: 20: 20 among Village, Block and District Panchayats.
(Para 7.48)
Action Taken
The recommendation has been accepted
23. (i) Inter -se distribution of TSP Funds for all tiers of Local Governments may
be done as per the weightages given below:
Population - 60%
Index of Deprivation – 40%

(Para 7.49)

Action Taken
The recommendation has been accepted
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(ii) Population criterion may be applied in such a manner that the allocation to
Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) and the Most Marginalized
Tribal Groups identified by the State Planning Board is double the per
capita allocation for the other tribal communities, because of their extreme
vulnerability. For distribution of PVTGs and the Most Marginalized Tribal
Groups, the latest data provided by the Scheduled Tribes Development
Department is used.
(Para 7.50)
Action Taken
The recommendation has been accepted
(iii) The inter-se distribution of TSP funds is limited to those Local
Governments which have a minimum tribal population of 50 as per 2011
census. If data to determine the Deprivation Index is not available at this
point of times for Local Governments with population above 50 they may
be given the same amount as given during 2020-21. The Tribal
Development Department may collect relevant data on indicators for the
estimation of deprivation of such Local Governments and the same may be
used for the inter-se distribution from 2022-23 onwards.
(Para7.52)
Action Taken
The recommendation has been accepted
(iv) The People belonging to the Scheduled Tribes mostly scattered in the
Local Governments would be identified and family survey done and all
eligible assistance provided by the Local Governments from their funds.
The Tribal Development Department may also assist in such cases.
(Para 7.53)
Action Taken
The recommendation has been accepted
(v) The shares of each Local Government in various streams of devolution
such as Development Fund (General, SCSP, TSP) & GPF will be as given
in Appendices 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 and 7.7 respectively.
(Para 7.54)
Action Taken
The recommendation has been accepted
(c) Maintenance Funds
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24. The weightage to be given to each category of road would be as follows:
(1) Tarred road (non-BM&BC)

1

(2) Gravel/ Metal road

1

(3) Earthen road

0.25

(4) Other roads - BM&BC,
Concrete, inter locked pavement 0.05
The Commission recommended further that the roads would be divided into
two categories on the basis of width, below three metres and above three metres with
weightages of 0.5 and 1 between them. Area would not be considered now. In
accordance with this formula, the Road Maintenance Fund would be distributed as
the first instalment which covers four months. The road data furnished by the District
Panchayats of Thiruvananthapuram, Kollam and Alappuzha showed huge increase
from the length of roads furnished to the Fifth SFC. Rest of the District Panchayats
showed an average increase of 73% of road length during the last 5 years. Hence for
the District Panchayats of Thiruvananthapuram, Kollam and Alappuzha the
Commission has decided to allocate road maintenance fund assuming 53% increase
in road length over the Fifth SFC data. The shares of each Local Government under
Maintenance Fund (Roads) is given in Appendix 7.8.
The Commission would suggest modifications using the validated data in time
for the subsequent period.
(Para 7.57)
Action Taken
The recommendation has been accepted
25. The Commission strongly recommended immediate implementation of the
G.O. (Rt) No. 165/2010/LSGD dt 16.01.2010, the details of which are given in
Appendix 7.9. This should be done on a mission mode and completed in three
months from 1st January, 2021. The Commission suggested that an Empowered
Committee be set up under the Chief Secretary to Government including
Principal Secretary, Local Self Government Department, Secretary, Public
Works Department, State Technical Agency of PMGSY, Chief Engineer of the
Local Self Government Engineering Wing, Chief Engineer of Public Works
Department, Director, NATPAC, Chief Technical Examiner, the Director of
Panchayats and the Director of Urban Affairs. It is suggested that the
implementation could be entrusted to the micro-enterprises of Kudumbashree
who could manufacture the milestones locally and fix them as per
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technical specifications. The cost can be met from Maintenance Fund
for roads.
(Para 7.59)
Action Taken
The recommendation has been accepted
26. The Non-Road Maintenance Fund for the first four months may be the same as
in the previous year.
(Para 7.60)
Action Taken
The recommendation has been accepted
27. The Commission suggested the following negative list in use of non-road
Maintenance Funds.
(1) Air-conditioning of offices.
(2) Expenditures in the own offices of Village Panchayats, Municipalities
and Municipal Corporations.
(3) Maintenance of assets related to solid and liquid waste management.
(4) Maintenance of shopping complexes, bus stands, bus bay, etc.
(5) Maintenance of water supply schemes run by the Local Governments.
(6) Maintenance of street lights.

(Para 7.61)

Action Taken
The recommendation has been accepted
(d) General Purpose Fund

28. The Commission recommended that the General Purpose Fund be divided as
follows:
For Block Panchayats and District Panchayats, the present system would
continue during 2021-22. For the Village Panchayats, Municipalities and Municipal
Corporations, the shares may be in the ratio of population of 77.24:13.43: 9.34, but
the inter se distribution would be governed by a formula giving equal weightage to
population and distance from highest per capita own income weighted with
population. Rs.10 crore may be set apart as gap fund from the share of Village
10 | P a g e

Panchayats. If there is no demand for this in the first six months, the unspent
amount may be distributed as per the formula.
(Para 7.62)
Action Taken
The recommendation in respect of Block and District Panchayats has been
accepted. In the case of Village Panchayats, Municipalities and Municipal
Corporations, the GPF is presently distributed in proportion to population. If the
recommendation of the Commission giving 50% weightage each to population and
distance from highest per capita own income is accepted it will lead to substantial
decline in the share of Local Governments with more population. Hence, this part
of the recommendation is rejected. The inter se distribution of GPF to Village
Panchayats, Municipalities and Municipal Corporations will be made based on
population only as is done presently. A Special Grant at the rate of Rs. 15 Lakh
each will be given to six Village Panchayats, viz., Erumeli, Chittar, Ranni-Perunad,
Vadasserikkara, Seethathodu and Naranamoozhy around Sabarimala and Rs. 25
Lakh to Guruvayur Municipality from the General Purpose Fund. This amount
will be adjusted in the last instalment of General Purpose Fund.
29. All the formulae are suggested only for the first year.

(Para 7.63)

Action Taken
The recommendation has been accepted
D. SUGGESTIONS ON OPERATIONALIZATION OF THE RECOMMENDATIONS OF
THE EARLIER STATE FINANCE COMMISSIONS

30. The following recommendations of the previous State Finance Commissions
have been recommended to be implemented with suggestions for its
operationalization:
(i) Government may undertake a delimitation of Revenue Villages to ensure
that no Village falls in more than one Panchayat
A Delimitation Commission consisting of the Secretary, Local Self
Government Department, Revenue Secretary and the Commissioner of Land Revenue
could carry out the task. For each district, the respective District Collector would be
the fourth member of the Commission. Norms have to be developed in such a way
that a Local Government, i.e., Village Panchayat, Municipality or Municipal
Corporation, is co-terminus with the revenue village or a whole number of revenue
villages. The Village Officer and the Local Governments concerned would work
jointly in dealing with disasters especially in the rescue and initial relief. Inputs from
Local Government would be taken before finalizing assessment of relief and
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rehabilitation. All relevant data would be mutually shared particularly on poramboke,
new buildings and wet lands including paddies

(ii) District Panchayats may be empowered to levy a tax on the sale price of all
immovable properties within the District where the price is Rs.25,000 or more at the
rate of 1 per cent of the sale price
It can be collected by the Registration Department and transferred to the
Districts concerned. All transactions above Rupees one lakh should be subject to a 2
per cent tax on the sale price.
(iii) Necessary amendments to the Kerala Panchayat Raj Act and the
KeralaMunicipality Act may be made to specify the minimum shares of LSGIs, of
the Plan Grant, Maintenance Grant and General Purpose Grant
This recommendation may be operationalized.
(iv) A legislative provision may be introduced for indexing non-tax revenue
items, and taxes like Property Tax, Advertisement Tax and Service Tax. Two-yearly
revisions are recommended for non- tax License items and Advertisement Tax
based on Consumer Price Index for non- manual workers for
Thiruvananthapuram in the case of Urban Local Bodies and Consumer Price
Index for agricultural laborers for the state in the case of Village Panchayats; fouryearly revision may be done for Profession Tax and Service Tax.
Such a provision may be introduced in respect of Property Tax and Service Tax
as well as Non- Tax revenues.
(v) For systemic improvement in financial management, specific steps were
listed.
• Demand register for the biggest three taxes at least should be prepared

before the end of current financial year
• A register indicating the arrears, the period to which they relate should

be prepared.
• A Demand Collection Balance (DCB) statement of all revenue receipts

should be prepared and placed before the meetings of the LGs once in a
quarter and should be discussed by the Council and appropriate
direction given to officials.
• Review of tax collection and realization of non-tax revenue should be
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discussed in Grama Sabhas and Ward Meetings once in a quarter
•

A statement of revenue collection and arrear position on LGs should be
placed by Government in the State Assembly.

•

For debt position DCB statement should be prepared and reviewed in
Council meetings as well as in Grama Sabhas and Ward Committees.

•

A list of major defaulters of Property Tax should be put up on the notice
boards and websites of LGs

This should be operationalized immediately through detailed instructions and
should be integrated with the software concerned.
(vi) To update the financial profiles from time to time, make a resources
assessment of LGs each year before finalizing the size of the decentralised plan to
be implemented by LGs and also to make other studies relevant in this area, a
'Board of Fiscal Research' headed by the Chief Secretary may be constituted
A Local Government Fiscal Research Cell should be set up in KILA by
creating a post of Research Officer and Research Assistant each to be filled up on
deputation from the State Planning Board or Directorate of Economics and Statistics.
The ToR of the Cell would be as detailed at Para 7.65 –6(1) to (6)
(vii) As an exercise in naming and showing of defaulters of tax/non-tax
payments by publishing their names on the website of the Local Government
concerned may be intimated
The Village Panchayats, Municipalities and Municipal Corporations should
decide on the amount of default, above which the names of defaulters should be
published. A software should automatically generate the list.
(viii) As regards stand-posts of Kerala Water Authority it is recommended that
all be converted into metered domestic connection. If the Local Government so
decides it can use non-road Maintenance Fund also for this purpose. This
conversion has to be made mandatory and completed by the financial year 2012-13
This has already been announced by the Government under the Jaljeevan
Mission. Top priority may be given for this conversion.
(ix) Government should see that payment of current dues to KWA and KSEB
should be made the first charge on the own revenues / General Purpose Fund of
Village Panchayats, Municipalities and Corporations. The Secretary of the Local
Government concerned should be the responsible authority for paying the dues in
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time under intimation to the elected body and penalties due to delay would be the
personal liability of the Secretary concerned
This should be operationalized immediately.

(x) While non-road Maintenance Fund cannot be diverted for any other
purpose, the Local Government may be given freedom to spend road Maintenance
Fund for any of the items allowed under non-road maintenance
This should be operationalized through a Government Order.
(xi) An appropriate software be developed by the NIC to capture on real-time
basis the item-wise expenditure data of Local Governments from Development
Funds, Maintenance Funds and other categories of funds transacted through the
treasury system
This may be operationalized immediately. Finance Secretary may make the
necessary arrangements, so that it becomes operational from 1 st April, 2021.
(Para 7.65)
Action Taken
The recommendation except item No. (ii) and (iii), ie., levying of a tax on the
sale price of all immovable properties by the District Panchayats and the minimum
share of LSGIs of the Plan Grants, Maintenance Grant and General Purpose
Grant has been accepted. It may be noted that the stamp duty in the State is higher
compared to other States and imposition of additional tax on property will be more
burden on buyers/ sellers of land.
E. OTHER RECCOMMENDATIONS

31. Regarding the implementation,
recommendations:

the

Commission

made

the

following

1. The Action Taken Report to the Assembly should be in two parts, one listing
the recommendations accepted and operationalized and the second a list of
recommendations accepted but requiring time for taking them to the logical
conclusion. In the case of the latter, time-limits should be indicated.
2. Government may request the Speaker of the Assembly to consider entrusting
monitoring of action taken on State Finance Commission recommendations
to the Assembly Committee on Local Fund Accounts.
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3. For the recommendations which would take time to operationalize fully,
detailed plans of action indicating activities, time-limits and responsibilities
should be prepared by an Empowered Committee set up for the purpose as
follows:

(i)

Chief Secretary

- Chairperson

(ii)

Secretary in charge of Local
Self Government Department

- Member

(iii)

Law Secretary

- Member

(iv)

Secretary (Planning)

- Member

(v)

Finance Secretary

- Member Secretary

Other Secretary(s) in the Local Self Government Department, Heads of
Department under the Local Self Government Department and Director, KILA,
would be permanent invitees. During its tenure, the State Finance Commission may
be authorized to co-ordinate and monitor the follow-up.
4. The Empowered Committee would be serviced by the State Finance
Commission Cell. The Cell should include two officials who had worked at
least for five years as Panchayat Secretary and Municipal Secretary and now
of the rank of at least Assistant Director. They would work on a full-time
basis in the Cell for which they would be deputed on working arrangement
till the recommendations are operationalized. The work of the Empowered
Committee should be completed in six months from the date of acceptance
of the recommendations of the Finance Commission.
(Para. 7.66)
Action Taken
Recommendation numbers 31 (1) and (2) are rejected as it is the prerogative
of the Government to place the ATR in one part or two and its monitoring. The
Empowered Committee will monitor the implementation of all accepted
recommendations. The recommendation numbers 31(3) and (4) have been accepted
with the above modification.
F. SPECIAL ISSUES

32. The Commission recommended that the Seventh State Finance Commission
should be constituted on the 24th of April, 2024 and thereafter every five years.
This is to make it in accordance with the spirit of the Constitution. (Para 7.67)
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Action Taken
Deferred. A decision will be taken in consultation with Law Department.
33. The recommendations relating to devolution should be operationalized
automatically from 1st of April, 2021 and thereafter every five years. (Para 7.68)
Action Taken
The recommendation has been accepted
34. The Chairperson of the State Finance Commission be included in serial No.17 of
the Warrant of Precedence. This may be operationalized in respect of the
Seventh State Finance Commission, but orders may be issued and the Warrant of
Precedence duly amended.
(Para 7.69)
Action Taken
Government may decide from time to time the status to be given to the
Chairman and Members of the State Finance Commission. It is the policy of the
Government to assign the status. A pre-determined status is not warranted. Hence,
the recommendation has been rejected.
35. The Commission recommended doubling of the award amounts given to various
tiers of Local Governments. The Commission recommended that awards to
Local Governments be made into an independent scheme to be operated by the
respective Heads of Department. The Finance Department should issue a general
order permanently authorizing them to disburse the amount directly to the
account of the Local Government concerned in which the General Purpose Fund
is maintained, on receipt of the Government order declaring the names of the
awardees. The Local Governments would have freedom to decide its use
(Para 7.71 and 7.72)
Action Taken
The recommendation has been accepted
36. The Demand for Grants viz. Demand XLIII ‘Compensation and Assignments’
covering the three streams of devolution should be operated by the Heads of
Department concerned under LSGD as was the case till 2015-16. This should
include District Panchayat and Corporation as well i.e by Director of Panchayats
and Director of Urban Affairs respectively. The allocation could be finalized by
a three-member committee consisting of the Secretaries of Finance, Planning
and LSG Departments before being incorporated in the budget. In order to
ensure timely release of funds Finance Department may issue a one-time
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general order facilitating release of funds as per the scheduled fixed,
without any further clearance.
(Para 7.74)
Action Taken
The present system of transfer of fund is effective. Hence, this practice will
be continued. Recommendation has been rejected.

37. The Commission strongly recommended that the practice of discretionary grants
to Local Governments may be totally done away with. When there are special
circumstances like creation of infrastructure of a new Local Government, then a
norm for all such Local Governments should be adopted, instead of taking the
case of an individual Local Government as discretion in allocation of funds to
Local Governments will damage decentralization in a fundamental way.
(Para 7.76)
Action Taken
The recommendation has been accepted
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ആറാാം സാംസ്ഥാന ധനകാരയ കമ്മീഷന്റന്പ ന്നാമന്റെ റിപ്പാര്ട്ടിന്റല
ശിപാര്ട്ശകളിപ്ന്ഩലു്ള  നപപപി റിപ്പാര്ട്ടട്
A. ധന വിനയാസാം
(a ) ന്റപാതുവായ വിഷയങ്ങള്

1. പ ൊതു ആവശയ ഫണ്ടിപൈയുും

സുംരക്ഷണ ഫണ്ടിപൈയുും കൊരയത്തില്
നിലവിലുള്ള
t -2
വയവസ്ഥ
തപെ
തുടരുെതിന്
കമ്മീഷന്
ശി ൊര്ശ
പെയ്തിട്ടുണ്ട്. എെൊല് t -2 അടിസ്ഥൊനത്തിലുളള സുംസ്ഥൊനത്തിപൈ തനതു
നികുതി വരുമൊനും കുറഞ്ഞൊലുും
പ ൊതു ആവശയ ഫണ്ടിപൈയുും സുംരക്ഷണ
ഫണ്ടിപൈയുും തുക മുന് വര്ഷത്തേത്ത്ൊളുും കുറയൊന്
ൊടില്ല എെുും ശി ൊര്ശ
പെയ്തിരി്ുെു.
(ഖണ്ഡിക7.2)

നപപപി
നിലവിലു്ള  t -2 വയവസ്ഥ തന്റന്ന തുക കകമാറ്റങ്ങള് കണക്കാക്കുന്ന
തിനട് തുപരണന്റമന്ന ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു. എന്നാല്, സാംസ്ഥാനെിന്റന്പ
സാമ്പെിക സ്ഥിതിന്റയ പ്പതികൂലമായി ബാധിക്കുന്റമന്നതിനാല് മറ്റട്
നിര്ട്പ്േശാം നിരസിച്ചു.

2. പ ൊതു

ആവശയ ഫണ്ടിപൈയുും
സുംരക്ഷണ ഫണ്ടിപൈയുും
തുക
കകമൊറ്റത്തിന് സുംസ്ഥൊന സര്്ൊരിപൈ പമൊത്തും തനതു നികുതി വരുമൊനും
(Gross SoTR) എടു്ുെ
ഴയ രീതി നടപ്പിലൊ്ുവൊന് കമ്മീഷന് ശി ൊര്ശ
പെയ്തിരി്ുെു.
(ഖണ്ഡിക 7.3)

നപപപി
സാംസ്ഥാനാം ചുമെുന്ന നികുതി, തീരുവ, പ്പാള്, ഫീസട് തുപങ്ങിയവയുന്റപ
അറ്റതുക
വിതരണാം ന്റചയ്യണന്റമന്നാണട് ഭരണഘപനയുന്റപ അനപ്േദാം
243-I (1) (a)(i), 243-Y(1)(a)(i) എന്നിവ വിഭാവനാം ന്റചയ്യുന്നതട്. ആകയാല്, ന്റപാതു
ആവശയഫണ്ുാം സാംരക്ഷണ ഫണ്ുാം സാംസ്ഥാനെിന്റന്പ അറ്റ തനതു നികുതി
വരുമാനാം (Net SoTR) അപിസ്ഥാനമാക്കി വിതരണാം ന്റചയ്യുന്നതാണട്.

3. വികസന ഫണ്ടിനത്തിലുും

സുംരക്ഷണ ഫണ്ടിനത്തിലുും
ൂര്ണമൊയുും
പെലവഴി്ൊത്ത തുകകള്
രമൊവധി 20% വപര അടുത്ത സൊമ്പത്തിക
വര്ഷത്തേത്തയ്് കയൊരി ഓവര് പെയ്യൊന് കമ്മീഷന് ശി ൊര്ശ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്
2021-22
മുതല്
(2020-21ല്
നല്കിയ
ഫണ്ടുകള്്്
ബൊധകും)
പ് ൊവര്ത്തികമൊ്ൊനൊണ് ശി ൊര്ശ പെയ്യുെത്.
(ഖണ്ഡിക 7.4)

നപപപി
ശിപാര്ട്ശ തതവതെില് അാംഗീകരിച്ചു.
വികസന ഫണ്ിന്റല ന്റപാതു
വിഭാഗാം,
പടികജാതി
ഉപപദ്ധതി, പടിക
വര്ട്ഗ്ഗ
ഉപപദ്ധതി
എന്നീ
വിഭാഗങ്ങളില് ഒപ്രാന്നിലുാം പ്പപ്തയകമായി 20% വന്റര കയാരി ഒവര്ട്
അനുവദിക്കുന്നതാണട്. എന്നാല്, ഒപ്രാ സാമ്പെിക വര്ട്ഷവുാം ലഭയമാകുന്ന
ഫണ്ിന്റന്പ അപിസ്ഥാനെിലായിരിക്കുാം തുക അനുവദിക്കുന്നതട്.
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4. പ് ൊത്തേദശിക

സര്്ൊരുകളുപട
തനത്
വരുമൊനും
സൂക്ഷി്ുെ
അ്ൗണ്ടിത്തേല്് പ ൊതു ആവശയ ഫണ്ട് സൂക്ഷി്ുെതിന് ശി ൊര്ശ പെയ്തിട്ടുണ്ട്.
(ഖണ്ഡിക 7.4)

നപപപി
ന്റപാതു ആവശയ ഫണ്ട് അതാതട് പ്പാപ്ദശിക സര്ട്ക്കാരിന്റന്പ പ്പപ്തയക TSB
അക്കൗണ്ിപ്ലക്കട് പ്പാന്സട്ഫര്ട് പ്കഡിറ്റട് ന്റചയ്യുന്ന രീതിയാണട് ഇപ്പാള്
അവലാംബിക്കുന്നതട്. അതിനാല് ശിപാര്ട്ശ നിരസിച്ചു.
ത്തേകപ്ര
ധനകൊരയകമ്മീഷന്
പ്ഗൊൈുകള്
വികസന
ഫണ്ടിപൈ
ഭൊഗമൊപണങ്കിലുും
അവ
PFMS
മുതലൊയ
രീതികള്
പ് കൊരും
ലഭിച്ചു
കഴിഞ്ഞൊല് അത്തേപ്പൊള് തപെ അതൊത് പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരിപൈ നിയു
ബൊങ്ക്
അ്ൗണ്ടിത്തേലയ്്് മൊറ്റുക എെത് ധനകൊരയ കമ്മീഷപൈ ശി ൊര്ശപ് കൊരും
നിര്ബന്ധമമൊണ്.
ഈ ഫണ്ട് ലൊ ്സൊകുെതല്ല.
പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരുകള്
തങ്ങളുപട
ദ്ധതിയുും
ബജറ്റുും
പ് കൊരമുള്ള
കര്മ്മ
ദ്ധതി
തയ്യൊറൊത്തേ്ണ്ടതുും വിനിത്തേയൊഗത്തിന് പ് ത്തേതയകും അ്ൗണ്ട് സൂക്ഷിത്തേ്ണ്ടതുമൊണ്.
2020-21 മുതല് ലഭയമൊകുെ പ്ഗൊൈുകള് ലൊ ്സൊകില്ല എെുും നിബന്ധമന വരുത്തണും.
(ഖണ്ഡിക 7.5)

5.

നപപപി
ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു.
(b) വികസനഫണ്ട്

6. സുംസ്ഥൊനത്തിപൈ
വികസന

ഫണ്ടൊയി

ദ്ധതി

വകയിരുത്തുെ

അടങ്കലിപൈ
നിലവിപല

ഒരു

രീതി

നിശ്ചിത

ശതമൊനും

തുടരുെതിന് കമ്മീഷന്

ശി ൊര്ശ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടൊപത, 2021-22 സൊമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് വികസന
ഫണ്ടിപൈ
വിഹിതും
നിര്ണയി്ുത്തേമ്പൊള്, നിലവിപല
സുംവിധൊനത്തില് 1%
വര്ദ്ധനവ് നല്കി സുംസ്ഥൊന

ദ്ധതി അടങ്കലിപൈ 26% വികസനഫണ്ട് ആയി

നല്കുെതിനുും
പ് സ്തുത
ശതമൊനും
30 ആകുെതുവപര
തുടര്െുള്ള
വര്ഷങ്ങളില് 0.5% വീതും
വര്ദ്ധിപ്പി്ുെതിനുും ശി ൊര്ശ പെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മുനിസിപ്പൊലിറ്റികള്്ുള്ള
പ് ത്തേതയക
ദ്ധതിയൊയതിനൊല്
ത്തേലൊക
ബൊങ്ക്
സഹൊയത്തേത്തൊപടയുള്ള

ത്തേകരള

(KSWMP)-നു
ത്തേവണ്ടിയുള്ള
നല്ത്തേകണ്ടതൊണ്.

ത്തേസൊളിഡ്
ഫണ്ട്

ത്തേവസ്റ്റ്

മൊത്തേനജ്പമൈ ്

ത്തേപ് ൊജക്ട്

ഈ

വിഹിതത്തിനു
ുറത്തേമ
(ഖണ്ഡിക 7.8 & 7.9)

നപപപി
ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു.
7. ഒരി്ല് ബജറ്റില് ഉള്പ്ൊളളിച്ചു കഴിഞ്ഞൊല് സുംസ്ഥൊനത്തിപൈ
അടങ്കല് പവട്ടി്ുറച്ചൊലുും പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരുകള്്ുള്ള
ഭൊവിയില് കുറയ്്ൊന്
ൊടില്ല എെ് കമ്മീഷന് ശി ൊര്ശ

ദ്ധതി
ദ്ധതി വിഹിതും
പെയ്തിട്ടുണ്ട്.
(ഖണ്ഡിക 7.10)

നപപപി
ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു.
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8.

തനതുവരുമൊനും വര്ദ്ധിപ്പി്ുെവര്്ു ത്തേപ് ൊഹനൊഹനും നല്കണപമെ്
രണ്ടൊും സുംസ്ഥൊന ധനകൊരയ കമ്മീഷന് ശി ൊര്ശ പെയ്തതുും നൊലൊും സുംസ്ഥൊന
ധനകൊരയ കമ്മീഷന് എടുത്തു റഞ്ഞതുും സര്്ൊര് അുംഗീകരിച്ചതുമൊയ ശി ൊര്ശ
നടപ്പിലൊത്തേ്ണ്ടതൊണ്. SCSP/TSP ഫണ്ടുും ത്തേകപ്ര ധനകൊരയ കമ്മീഷന് പ്ഗൊൈുും
ഒഴിപകയുളള വികസന ഫണ്ടിപൈ 15% വരുെ തുക ഇത്തരത്തില് ത്തേപ് ൊഹനൊഹന
തുകയൊയി നല്കൊവുെതൊണ്.
(ഖണ്ഡിക 7.16)

നപപപി
ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു.
(c) പടികജാതി/പടികവര്ട്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി (SCSP/TSP)
9. 2021-22 സൊമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരുകളുപട SCSP
വിഹിതും 50% ഉും TSP വിഹിതും 25% ഉും ആയി നിര്ണയിത്തേ്ണ്ടതൊണ്.
TSP വിഹിതും പ്കത്തേമണ വര്ദ്ധിപ്പിച്ച് 2024-25 ആകുത്തേമ്പൊള് 33.33% ആത്തേ്ണ്ടതൊണ്
(2022-23 ല് 28% ഉും 2023-24 ല് 30.50% ഉും 2024-25 ല് 33.33% ആത്തേ്ണ്ടതൊണ്).
(ഖണ്ഡിക 7.18)

നപപപി
ശിപാര്ട്ശ നിരസിച്ചു. നിലവിലുളള രീതി തുപരുന്നതാണട്.
10. 2021-22

മുതല് ഒരു സൊമ്പത്തിക വര്ഷും വികസന ഫണ്ടിപല
SCSP/TSP വിഹിതത്തില് ഉണ്ടൊകുെ കുറവ് അടുത്ത വര്ഷപത്ത പ ൊതു വിഭൊഗും
ഫണ്ടില് നിെുും
ുനരനുവദി്ുെ രീതി
ുന:സ്ഥൊ ി്ണപമെ് ശി ൊര്ശ
പെയ്തിരി്ുെു. സൊമ്പത്തിക വര്ഷത്തിപൈ ഒെൊമപത്ത കപ്തമൊസത്തില് അത്
ുന:സ്ഥൊ ി്ണപമെുും വികസന ഫണ്ടിപൈ ഭൊഗമൊയ 3 പസക്ടറുകളിപല
ഫണ്ടുകളുും അതനുസരിച്ച് പ്കമീകരിത്തേ്ണ്ടതൊപണെുും ശി ൊര്ശ പെയ്തിട്ടുണ്ട്.
(ഖണ്ഡിക 7.19)

നപപപി
SCSP/TSP വിഭാഗങ്ങളില് അനുവദിക്കുന്ന 20% കയാരി ഒവര്ട് ഴിച്ചു്ള 

പ്ഷാര്ട്ടട് ഫാള് തുക ന്റപാതുവിഭാഗാം ഫണ്ില് നിന്നുാം പരിഹരിക്കുന്നതാണട്.
എന്നാല്, സാമ്പെിക വര്ട്ഷെിന്റന്പ ന്നാമന്റെ കപ്തമാസെില് തന്റന്ന
അതട് പുന:സ്ഥാപിക്കണന്റമന്ന ശിപാര്ട്ശ നിരസിക്കുന്നു.

11. വിവിധ സുംസ്ഥൊന വകുപ്പുകളിപലയുും ത്തേലൊ്്-ജില്ലൊ
ഞ്ചൊയത്തു
കളിത്തേലയുും പ്ഗൊമ ഞ്ചൊയത്തിപലയുും
വിഭവങ്ങപള ത്തേയൊജിപ്പിച്ച് പ്ഗൊമ ഞ്ചൊയത്തി
നൊയി
അടുത്ത
മൂെു
മൊസത്തേത്തയ്്്
ഒരു
സുംത്തേയൊജിത
വികസന
ദ്ധതി രൂ ീകരിത്തേ്ണ്ടതൊണ്. സുംസ്ഥൊന ആസൂപ്തണ ത്തേബൊര്ഡുും
ട്ടിക വര്ഗ
വികസന വകുപ്പുമൊയി സഹകരിച്ച് ഈ പ് പ്കിയ ഏത്തേകൊ ിപ്പി്ുെതിനുളള െുമതല
കമ്മീഷപന ഏല്പി്ൊവുെതൊണ്. (ഖണ്ഡിക. 7.20)
നപപപി
സാംസ്ഥാന ധനകാരയ കമ്മീഷനു പകരാം സാംസ്ഥാന ആസൂപ്തണ
പ്ബാര്ട്ഡട്
ഈ
പ്പവര്ട്െനങ്ങള്
സാംപ്യാജിപിപ്ക്കണ്താണട്
എന്ന
നിബന്ധനയട്ക്കട് വിപ്ധയമായി ഇപമലക്കുപി പ്ഗാമപഞ്ചായെിനായി രു
സാംപ്യാജിത വികസന പദ്ധതി രൂപീകരിപ്ക്കണ്താണട് എന്ന
ശിപാര്ട്ശ
അാംഗീകരിച്ചു.
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(d) സാംരക്ഷണ ഫണ്ട്

12.

സുംരക്ഷണ
ഫണ്ട്
സുംസ്ഥൊനത്തിപൈ
അറ്റ
തനതു
നികുതി
വരുമൊനത്തിപൈ (Net SoTR) 6.5% ആയി വര്ദ്ധിപ്പിത്തേ്ണ്ടതുും അതില്
ത്തേറൊഡ് സുംരക്ഷണ ഫണ്ട് 4% ആയുും ത്തേറൊഡിതര സുംരക്ഷണ ഫണ്ട് 2.5% ആയുും
വര്ദ്ധിപ്പി്ണപമെുും കമ്മീഷന് ശി ൊര്ശ പെയ്തിട്ടുണ്ട്.
(ഖണ്ഡിക 7.22)

നപപപി
ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു.
(e) ന്റപാതു ആവശയ ഫണ്ട്

13.

സുംസ്ഥൊനത്തിപൈ തനത് നികുതി വരുമൊനത്തിപൈ 3.5 % ല് നിെുും 4%
ആയി പ ൊതു ആവശയ ഫണ്ട് വര്ദ്ധിപ്പി്ുെതിന് ശി ൊര്ശ പെയ്തിട്ടുണ്ട്.
(ഖണ്ഡിക 7.29)

നപപപി
ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു.
B.

മറ്റിനങ്ങള്

14. 01.04.2021 മുതല് പകട്ടിട നികുതി പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരുകളുപട
കീഴിലുള്ള നികുതിയൊയി കണ്ൊ്ൊന് ശി ൊര്ശ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊവശയമൊയ
ത്തേഭദഗതികള് വരുത്തേത്തണ്ടതൊണ്.
(ഖണ്ഡിക. 7.31)

നപപപി
പ്പാപ്ദശിക സര്ട്ക്കാരുകള്ക്കട് ചുമൊവുന്ന നിരവധി നികുതികളുണ്ട്.
എന്നാല്, അവ പൂര്ട്ണമായുാം പിരിന്റച്ചപുക്കന്റപപുന്നില. അതിനാല് ശിപാര്ട്ശ
നിരസിച്ചു.
15. വിത്തേനൊദ നികുതിയുും
രസയ നികുതിയുും പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരുകള്
ിരി്ുെതു നിര്ത്തലൊ്ിയതു വഴി അവര്്് പ് തിവര്ഷും ഏകത്തേദശും 100 ത്തേകൊടി
രൂ നഷ്ടമുണ്ടൊയിട്ടുണ്ട്. സര്്ൊരിന് GST ലഭയമൊകുെതിനൊല് 2017-18 മുതലുള്ള
ഈ നഷ്ടും 1/4/21 മുതല് 4 അര്ദ്ധ വൊര്ഷിക തവണകളൊയി
രിഹരിച്ചു
നല്ത്തേകണ്ടതൊണ്. മപറ്റൊരു രീതി പ് ൊത്തേയൊഗികമൊ്ുെതു വപര ഇത്തരത്തില്
നഷ്ട രിഹൊരും തുടര്െുും നല്ത്തേകണ്ടതൊണ്. ഫിസ്്ല് പഫഡറലിസത്തിപൈ
അസ്സത്തയ്്് ഇതൊവശയമൊണ്.
(ഖണ്ഡിക. 7.32)

നപപപി
പഞ്ചായെട് ഡയറകട്പറുാം നഗരകാരയ ഡയറകട്പറുാം സമര്ട്പിക്കുന്ന
വിവരങ്ങളുന്റപ അപിസ്ഥാനെില് 2020-21 ന്റല റവനയൂ നഷട്പാം 2021-22 ല്
പരിഹരിക്കുന്നതാണട് എന്ന വയവസ്ഥയില് ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു. വിപ്നാദ
നികുതിയുാം
പരസയ
നികുതിയുാം
വഴി
ഉണ്ായ
റവനയു
നഷട്പാം
കണക്കാപ്ക്കണ് അപിസ്ഥാന വര്ട്ഷാം 2016-17 ആയി തീരുമാനിച്ചു.
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C. ധന വിനയാസെിനുളള പ്ഫാര്ട്മുല

(a) വികസന ഫണ്ട് - ന്റപാതുവിഭാഗാം
16.

പ ൊതു വിഭൊഗത്തിപല പമൊത്തും ഫണ്ട്

ആദയും പ്ഗൊമീണ പ് ൊത്തേദശിക

സര്്ൊരുകള്്ുും
മുനിസിപ്പൊലിറ്റികള്്ുും
മുനിസിപ്പല്
ത്തേകൊര്പ്പത്തേറഷനു
കള്്ുും പ്ഗൊമപ് ത്തേദശങ്ങളിലുും മുനിസിപ്പൊലിറ്റികളിലുും മുനിസിപ്പല് ത്തേകൊര്പ്പത്തേറഷ
നുകളിലുമുള്ള

ട്ടകജൊതി

ട്ടികവര്ഗ ഇതര ജനസുംഖയപയ (2011 പസന്സസ്

പ് കൊരമുള്ള)
അടിസ്ഥൊനമൊ്ി
വിഭജിത്തേ്ണ്ടതൊണ്.

77.24:13.42:9.34

എെ

അനു ൊതത്തില്
(ഖണ്ഡിക 7.37)

നപപപി
2011 ന്റസന്സസട് പ്പകാരാം പടികജാതി പടിക വര്ട്ഗ്ഗ ഇതര ജനസാം യ
യുന്റപ അനുപാതാം 76.35: 13.89: 9.76 ആണട്. ആകയാല് ഫണ്ിന്റന്പ വിതരണാം
ഈ
അനുപാതെില്
നപെുന്നതാണട്.
മുകളില്
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
പ്ഭദഗതികപ്ളാന്റപ ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു.
17. പ്ഗൊമ

ഞ്ചൊയത്തുകള്, ത്തേലൊ്്

ഞ്ചൊയത്തുകള്, ജില്ലൊ

ഞ്ചൊയത്തു

കള് എെിവയുപട വികസന ഫണ്ട് പ ൊതു വിഭൊഗത്തിപല വിഹിതും 70: 15 :15 എെ
അനു ൊതത്തിലൊയിരി്ണും
(ഖണ്ഡിക 7.38)

നപപപി
ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു
18. ത്തേകപ്ര ധനകൊരയ കമ്മീഷന് പ്ഗൊൈ ് ഉള്പപ്പപടയുള്ള വികസന ഫണ്ടിപൈ
പ ൊതു വിഭൊഗും ഫണ്ട് 5 തലത്തിലുളള പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരുകള്്് തൊപഴ

റയുും

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

മുനിസിപ്പാലിറ്റി

മുനിസിപ്പൽ
ബ്രാർപ്പബ്േഷൻ

1

ട്ടികജൊതി ട്ടികവര്ഗ ഇതര
ജനസുംഖയ (2011 പസന്സസ്
പ് കൊരും)

40

50

50

40

40

2

വിസ്തീര്ണും (െതു. കി.മീ.)

10

10

10

10

10

ക്രമ
നം.

ക്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

ബ്ലാക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

പ് കൊരും വിഭജി്ൊവുെതൊണ്:

മാനദണ്ഡം

ന്റവയിപ്റ്റജട് (%)
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3

ൊരിസ്ഥിതിക ദൗര്ബലയും

10

10

10

10

10

25

30*

30*

25

25

15

15

100

100

(Environmental Vulnerability)
1. പവള്ളപപ്പൊ് സമതല
പ് ത്തേദശും (Ha)
2. തീരത്തേദശ ത്തേമഖലയുപട നീളും (Km)
3. ഉയര്െ അ കട സൊധയതയുള്ള
ത്തേമഖല (Ha)
4

ഇല്ലൊയ്മയുപട ത്തേതൊത് (Deprivation
Index)
1. LPG കണക്ഷന് ഇല്ലൊത്ത
വീടുകള്
2. കവദയുതി ഇല്ലൊത്ത വീടുകള്
3. ജലകണക്ഷന് ഇല്ലൊത്ത വീടുകള്
4. അത്തേയൊദയ അെത്തേയൊജന
മുന്ഗണനയുള്ള വീടുകള്
5. ആത്തേളൊഹരി തനതു വരുമൊന
വയതയസവുും ജനസുംഖയയുും
തമ്മിലുളള ഗുണനഫലും

5

വരുമൊന സമൊഹരണത്തിനുള്ള
ത്തേപ് ൊഹനൊഹനും **
ആന്റക

കുറിപ്പ്:*

ഉയര്െ

ആത്തേളൊഹരി

15
100

തനതു

100

വരുമൊനത്തില്

100

നിെുള്ള

വയതിയൊനും

ഉള്പ്ൊള്ളുെില്ല.
**
ഇന്പസൈീവ്
ഫണ്ടിപൈ
കൊരയത്തില്
പ്ഗൊമ
ഞ്ചൊയത്തുകള്,
മുനിസിപ്പൊലിറ്റികള്, മുനിസിപ്പല് ത്തേകൊര്പ്പത്തേറഷനുകള് എെിവയുപട വിഹിതും രണ്ടൊും
സുംസ്ഥൊന ധനകൊരയ കമ്മീഷന് (Appendix 7.1-ല് പകൊടുത്തിരി്ുെ പ് കൊരും)
നിര്ത്തേേശിച്ച പ് കൊരമുള്ള രീതിയില് പെത്തേയ്യണ്ടതൊണ്. ഇത്തരത്തില് വിതരണും
നടത്തിയതിനു ത്തേശഷും അവത്തേശഷി്ുെ തുക മുകളില് റഞ്ഞിട്ടുളള പവയിത്തേറ്റജ്
പ് കൊരും വീതും വയ്ത്തേ്ണ്ടതൊണ്. രണ്ടൊും സുംസ്ഥൊന ധനകൊരയ കമ്മീഷന് ശി ൊര്ശ
പെയ്ത
ട്ടികജൊതി
ട്ടിക വര്ഗ ഇതര ജമസുംഖയ മൊപ്തും ത്തേനൊ്ൊപത.
(ഖണ്ഡിക 7.39)

നപപപി
പ്ഗാമ പഞ്ചായെുകള്ക്കുാം മുനിസിപാലിറ്റികള്ക്കുാം UFC പ്ഗാന്പ ട്
ഴിന്റകയുളള ന്റപാതു വിഭാഗാം ഫണ്ട് അനുവദിക്കുപ്മ്പാള് 2020-21 ന്റന
അപ്പക്ഷിച്ചട് പരമാവധി കുറവട് 15% ആയുാം പരമാവധി വര്ട്ദ്ധനവട് 75%
ആയുാം നിജന്റപപുെുന്നതാണട്. ഈ പ്ഭദഗതിപ്യാന്റപ ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു.
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19 (i)
2021-22
വര്ഷത്തേത്തയ്്്
സുംസ്ഥൊന
ധനകൊരയ
കമ്മീഷന്
നിര്ത്തേേശിച്ചിട്ടുളള ത്തേഫൊര്മുല അനുസരിച്ച് ത്തേകപ്ര ധനകൊരയ കമ്മീഷന് പ്ഗൊൈ ്
ഒഴിപകയുളള
വികസന ഫണ്ട് മൊപ്തും വിതരണും നടത്തൊവുെതൊണ്. ത്തേകപ്ര
ധനകൊരയ
കമ്മീഷന് പ്ഗൊൈ ് സുംബന്ധമിച്ച യഥൊര്ഥ തുക അറിയുത്തേമ്പൊള് അതുും
ഈ
ത്തേഫൊര്മുല പ് കൊരും വിതരണും നടത്തൊവുെതൊണ്. സുംസ്ഥൊന ധനകൊരയ
കമ്മീഷന് ത്തേഫൊര്മുല പ് കൊരും ഫണ്ട് വീതി്ുത്തേമ്പൊള് ഏപതങ്കിലുും പ് ൊത്തേദശിക
സര്്ൊരിന് കുറവ് സുംഭവി്ുകയൊപണങ്കില് 2020-21 ല് പെയ്തതു ത്തേ ൊപല ആ
വിടവ് സുംസ്ഥൊന സര്്ൊരിന് രിഹരി്ൊവുെതൊണ്.
(ii) 2022-23 ഓപട ത്തേകപ്ര ധനകൊരയ കമ്മീഷന് പ്ഗൊൈ ് എപ്തയൊപണെ്
അറിയൊന് കഴിയുും. ആയതിനൊല് ആ വര്ഷും മുതല് പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരുകള്്്
നീ്ി
വയ്്ുെ
തുകയിലുളള
വിടവ്
അഡ്ജസ്റ്റ്
പെയ്ത്
സുംസ്ഥൊന
സര്്ൊരില്നിെ് നല്ത്തേകണ്ടി വരുെ അധിക തുക
രമൊവധി കുറയ്്ുെ
തരത്തിലുളള അനുത്തേയൊജയമൊയ ഒരു സമവൊകയും സുംസ്ഥൊന ധനകൊരയ കമ്മീഷന്
നിര്ത്തേേശി്ുെതൊയിരി്ുും.
(iii) ത്തേകപ്ര ധനകൊരയ കമ്മീഷപൈ മൊനദണ്ഡങ്ങള് പ് കൊരും, വികസന
ഫണ്ട് വിനിത്തേയൊഗി്ൊന് കഴിയൊത്ത കവദയുതി െൊര്ജ്, പവള്ള്രും, മൊലിനയ
സുംസ്്രണും
തുടങ്ങിയ
തിവ്
പെലവുകള്ക്ക്
UFC
പ്ഗൊൈ ്
ഉ ത്തേയൊഗി്ൊവുെതൊണ്. ടി പെലവുകള് ഇത്തേപ്പൊള് തനത് ഫണ്ടില് നിെുും
പ ൊതു ആവശയ ഫണ്ടില് നിെുമൊണ് വഹി്ുെത്. ത്തേകപ്ര ധനകൊരയ കമ്മീഷന്
പ്ഗൊൈുകള് ടി പെലവുകള്്് വിനിത്തേയൊഗി്ൊന് പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരുകപള
അനുവദിച്ചൊല് അവര്്് അവരുപട തനത് വരുമൊനവുും പ ൊതു ആവശയ ഫണ്ടുും
വിവിധ വികസന പ് വര്ത്തനങ്ങള്്് വിനിത്തേയൊഗി്ൊവുെതുമൊണ്. (ഖണ്ഡിക 7.44)

നപപപി
ന്റപാതു വിഭാഗെിന്റല സാധാരണ വിഹിതാം
പുനര്ട് വിതരണാം
നപെിന്റകാണ്ട് പ്കപ്ര ധനകാരയ കമ്മീഷന് പ്ഗാന്പ ട് പ്കമീകരിക്കാാം എന്ന
പ്ഭദഗതിപ്യാന്റപ
ശിപാര്ട്ശ
അാംഗീകരിച്ചു.
ഇങ്ങന്റന
ന്റചയ്യുപ്മ്പാള്
വിപവിന്റന്പ പ്പശട്നാം ഉദിക്കുന്നില.
(b) വികസന ഫണ്ട് - SCSP/TSP (പടികജാതി ഉപ പദ്ധതി/പടികവര്ട്ഗ്ഗ
ഉപ പദ്ധതി)
20. SCSP ഫണ്ടുകള് പ്ഗൊമീണ പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരുകള്, മുനിസിപ്പൊലിറ്റികള്,
മുനിസിപ്പല് ത്തേകൊര്പ്പത്തേറഷനുകള് എെിവിടങ്ങളിപല
ട്ടികജൊതി ജനസുംഖയയുപട
അനു ൊതത്തിപൈ
അടിസ്ഥൊനത്തില്
വിഭജി്ണും.
(അതൊയത്,
2011-പല
പസന്സസ് പ് കൊരും 83.25:10.25:6.50 എെ അനു ൊതത്തില്). പ്ഗൊമീണ പ് ത്തേദശിക
സര്്ൊരുകള്്ുള്ള വിഹിതും വീണ്ടുും 60:20:20 എെ അനു ൊതത്തില് പ്ഗൊമ/
ത്തേലൊ്് /ജില്ലൊ ഞ്ചൊയത്തുകള്്ൊയി വിഭജി്ൊവുെതൊണ്.
(ഖണ്ഡിക.7.46)

നപപപി
ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു
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21. ജനസുംഖയ്ുും ഇല്ലൊയ്മയുപട ത്തേതൊതിനുും (deprivation index) 60: 40 എെ
അനു ൊതത്തില് പവയിത്തേറ്റജ് പകൊടുത്തുപകൊണ്ട്
ഫണ്ട് പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരുകള്്്
പെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ട്ടികജൊതി ഉ

ദ്ധതി (SCSP)

വിതരണും പെയ്യൊവുെതൊപണെ് ശി ൊര്ശ

(ഖണ്ഡിക 7.47)

നപപപി
തളിക്കുളാം പ്ലാക്കട് പഞ്ചായെട് പരിധിയില് വരുന്നവ ഴിന്റകയുളള
പ്ഗാമ പഞ്ചായെുകള്ക്കുാം മുനിസിപാലിറ്റികള്ക്കുമുളള പടിക ജാതി ഉപ
പദ്ധതി ഫണ്ട്
അനുവദിക്കുപ്മ്പാള് 2020-21-ന്റന അപ്പക്ഷിച്ചട് പരമാവധി
കുറവട് 15% ആയുാം പരമാവധി വര്ട്ദ്ധനവട് 40% ആയുാം നിജന്റപപുെുന്നതാണട്.
ഈ പ്ഭദഗതിപ്യാന്റപ ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു.
22.

ട്ടിക

സര്്ൊരുകള്,
എെിവിടങ്ങളിപല
മുനിസിപ്പൊലിറ്റികള്,

വര്ഗ

ഉ

ദ്ധതി

ഫണ്ടുകള്

(TSP)

പ്ഗൊമീണ

പ് ൊത്തേദശിക

മുനിസിപ്പൊലിറ്റികള്,
മുനിസിപ്പല്
ത്തേകൊര്പ്പത്തേറഷനുകള്
ട്ടിക വര്ഗ ജനസുംഖയയുപട അനു ൊതത്തില് പ്ഗൊമപ് ത്തേദശങ്ങള്,
മുനിസിപ്പല്

ത്തേകൊര്പ്പത്തേറഷനുകള്

എെിവര്്ൊയി

വിഭജിത്തേ്ണ്ടതൊണ്
(അതൊയത്,
91.96:6.08:1.96).
പ്ഗൊമീണ
പ് ൊത്തേദശിക
സര്്ൊരുകളുപട വിഹിതും വീണ്ടുും 60:20:20 എെ അനു ൊതത്തില് പ്ഗൊമ, ത്തേലൊ്്,
ജില്ലൊ

ഞ്ചൊയത്തുകള്്ൊയി വിഭജിത്തേ്ണ്ടതൊണ്.

(ഖണ്ഡിക. 7.48)

നപപപി
ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു
23. (i) എല്ലൊ പ്ശണികളിലുമുളള പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരുകളുപട
ദ്ധതി ഫണ്ട് തൊപഴ

ട്ടിക വര്ഗ ഉ

റയുെ പവയിത്തേറ്റജ് പ് കൊരും വിതരണും പെത്തേയ്യണ്ടതൊണ്.

ജനസുംഖയ 60%
ഇല്ലൊയ്മയുപട ത്തേതൊത് (Index of Deprivation) 40%

(ഖണ്ഡിക 7.49)

നപപപി
ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു
(ii) സുംസ്ഥൊന ആസൂപ്തണ ത്തേബൊര്ഡ് കണ്ടു
ത്തേഗൊപ്ത

വിഭൊഗ്ൊര്്ുും

വളപരത്തേയപറ

(Particularly

ിടിച്ചിട്ടുളള പ് ത്തേതയക ദുര്ബല

Vulnerable

Tribal

Groups-PVTGs)

ൊര്ശവവല്്രി്പപ്പട്ട ത്തേഗൊപ്ത വര്ഗ്ൊര്്ുും (Most Marginalised

Tribal Groups-MMTGs) ഉള്ള വിഹിതും മറ്റു ട്ടിക വര്ഗ വിഭൊഗങ്ങളുപട ആത്തേളൊഹരി
വിഹിതത്തിപൈ ഇരട്ടിയൊയിരി്ണും എെ രീതിയില് ത്തേവണും ജനസുംഖയ മൊനദണ്ഡും
പ് ത്തേയൊഗിത്തേ്ണ്ടത്.

PVTG

യ്്ുും

MMTG

യ്്ുമുള്ള

നടത്തുെതിന്
ട്ടിക വര്ഗ വികസന വകുപ്പിപൈ ഏറ്റവുും
ആണ് ഉ ത്തേയൊഗിച്ചിട്ടുളളത്.

ഫണ്ട്

വിതരണും

ുതിയ വിവരങ്ങള്
(ഖണ്ഡിക 7.50)
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നപപപി
ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു
(iii) 2011 പല പസന്സസ് പ് കൊരും
ട്ടിക വര്ഗ ജനസുംഖയ 50 എങ്കിലുും ഉള്ള
പ് ത്തേദശിക സര്്ൊരുകള്്് മൊപ്തത്തേമ
ട്ടിക വര്ഗ ഉ
ദ്ധതി ഫണ്ടുകള്
വിതരണും
പെത്തേയ്യണ്ടതുള്ളൂ.
ഇല്ലൊയ്മയുപട
ത്തേതൊത്
കണ്ടു ിടി്ൊനുള്ള
വിവരങ്ങള് ലഭയമപല്ലങ്കില് 50 ല് കൂടുതല്
ട്ടികവര്ഗ ജനസുംഖയ ഉള്ള പ് ത്തേദശിക
സര്്ൊരുകള്്് 2020-21 ല് നല്കിയ അത്തേത തുക തപെ നല്ത്തേകണ്ടതൊണ്.
അത്തരും പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരുകളുപട ഇല്ലൊയ്മയുപട ത്തേതൊത്
കണ്ൊ്ുെ
തിനൊവശയമൊയ വിവരങ്ങള് ട്ടികവര്ഗ വികസന വകുപ്പ് ത്തേശഖരിത്തേ്ണ്ടതുും 2022-23
മുതലുള്ള ഫണ്ട് വിതരണും അതിനനുസരിച്ച് നടത്തേത്തണ്ടതുമൊണ്.
(ഖണ്ഡിക 7.52)

നപപപി
ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു
(iv) വിവിധ പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരികളിലൊയി െിതറി്ിട്ുെ
ട്ടികവര്ഗ
വിഭൊഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങപള കപണ്ടത്തുകയുും കുടുുംബ സര്ത്തേേ നടത്തുകയുും എല്ലൊ
സഹൊയവുും
പ് ൊത്തേദശിക
സര്്ൊരുകള്
അവരുപട
ഫണ്ടില്
നിെു
നല്ത്തേകണ്ടതുമൊണ്. ട്ടിക വര്ഗ വികസന വകുപ്പുും ഇതിന് സഹൊയിത്തേ്ണ്ടതൊണ്.
(ഖണ്ഡിക.7.53)

നപപപി
ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു
(v) വികസന ഫണ്ട് (ജനറല്, SCSP, TSP), പ ൊതു ആവശയ ഫണ്ട് തുടങ്ങിയ
വിവിധയിനും ഫണ്ടുകള് പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരുകള്്് വീതുംവച്ചു നല്ത്തേകണ്ടത്
അപ്പന്ഡിക്സ് 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 എെിവ അനുസരിച്ച് ത്തേവണപമെ് ശി ൊര്ശ
പെയ്തിട്ടുണ്ട്.
(ഖണ്ഡിക 7.54)

നപപപി
ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു
(സി) സാംരക്ഷണ ഫണ്ട്
24. ഓത്തേരൊ വിഭൊഗും ത്തേറൊഡിനുമുള്ള
പകൊടുത്തേ്ണ്ടതൊണ്.

പവയിത്തേറ്റജ് തൊപഴ

(1) ടൊറിട്ട ത്തേറൊഡ് (Non BM&BC)

- 1

(2) പ്ഗൊവല്/പമറ്റല് ത്തേറൊഡ്

- 1

(3) പെമ്മണ്

- 1

ൊത

റയുും

പ് കൊരും

(4) മറ്റ് ത്തേറൊഡുകള് - BM&BC,
ത്തേകൊണ്പ്കീറ്റ്, ഇൈത്തേലൊ്്

- 0.05

ത്തേറൊഡുകള് വീതിയുപട അടിസ്ഥൊനത്തില് 2 വിഭൊഗമൊയി തരുംതിരിത്തേ്ണ്ട
തൊണ്. 3 മീറ്ററിന് തൊപഴയുും 3 മീറ്ററിന് മുകളിലുും; പവയിത്തേറ്റജ് യഥൊപ്കമും 0.5-ഉും 1-ഉും.
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വിസ്തീര്ണും ഇത്തേപ്പൊള്
രിഗണിത്തേ്ണ്ടതില്ല. ഈ മൊനദണ്ഡും പ് കൊരും ത്തേറൊഡ്
സുംരക്ഷണ ഫണ്ട് 4 മൊസത്തേത്തയ്്് ആദയ തവണയൊയി വിതരണും പെത്തേയ്യണ്ടതൊണ്.
തിരുവന ുരും, പകൊല്ലും, ആലപ്പുഴ ജില്ലൊ
ഞ്ചൊയത്തുകള് ലഭയമൊ്ിയ
ത്തേറൊഡ് സുംബന്ധമിച്ച വിവരങ്ങളില് അഞ്ചൊും സുംസ്ഥൊന ധനകൊരയ കമ്മീഷന്
ലഭയമൊ്ി വിവരങ്ങളിപല
ത്തേറൊഡുകളുപട
നീളത്തേത്ത്ൊളുും
വളപര വലിയ
വര്ദ്ധനവൊണ് കൊണി്ുെത്. മറ്റു ജില്ലൊ ഞ്ചൊയത്തുകള് നല്കിയ വിവരങ്ങളില്
73% ശരൊശരി വര്ദ്ധനവൊണ് കഴിഞ്ഞ 5 വര്ഷും പകൊണ്ട് ത്തേറൊഡുകളുപട നീളത്തില്
ഉണ്ടൊയിരി്ുെത്. അതിനൊല്
അഞ്ചൊും
സുംസ്ഥൊന
ധനകൊരയ
കമ്മീഷന്
പ് കൊരമുള്ള വിവരങ്ങത്തേള്ൊള് ത്തേറൊഡുകളുപട നീളത്തില് 53% വര്ദ്ധനവൊണ് എെ്
അനുമൊനിച്ചുപകൊണ്ടൊണ്
തിരുവന ുരും,
പകൊല്ലും,
ആലപ്പുഴ
ജില്ലൊ
ഞ്ചൊയത്തുകളുപട ത്തേറൊഡ് സുംരക്ഷണ ഫണ്ട് വിതരണും നടത്തിയിട്ടുളളത്. ഓത്തേരൊ
പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരിനുമുള്ള ത്തേറൊഡ് സുംരക്ഷണ പ്ഗൊൈ ് വിഹിതും അപ്പന്ഡിക്സ്
7.8-ല് പകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തുടര്െുള്ള കൊലയളവിത്തേല്് അതൊതു സമയപത്ത
ശരിയൊയ
വിവരങ്ങളുപട
അടിസ്ഥൊനത്തില്
കമ്മീഷന്
ത്തേഭദഗതികള്
നിര്ത്തേേശി്ുെതൊണ്.
(ഖണ്ഡിക 7.57)

നപപപി
ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു
25. 16.01.2020-പല ജി.ഒ. (ആര്.ടി) നും.165/2010/എല്.എസ്.ജി.ഡി. എെ
സര്്ൊര് ഉത്തരവ് ഉടനടി നടപ്പിലൊത്തേ്ണ്ടതൊണ് എെ് കമ്മീഷന് ശി ൊര്ശ
പെയ്യുെു (അതിപൈ വിശദ വിവരങ്ങള് അപ്പന്ഡിക്സ് 7.9-ല് പകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്).
2021 ജനുവരി 1 മുതലുള്ള 3 മൊസത്തിനുള്ളില് തപെ പ് സ്തുത നട ടികള്
ൂര്ത്തിയൊത്തേ്ണ്ടതൊണ്. െീഫ് പസപ്കട്ടറിയുപട ത്തേനതൃതവത്തില് തത്തേേശ സവയും
ഭരണ വകുപ്പ് പ് ിന്സിപ്പല് പസപ്കട്ടറി, പ ൊതുമരൊമത്ത് വകുപ്പ് പസപ്കട്ടറി,
PMGSY-യുപട സുംസ്ഥൊന സൊത്തേങ്കതിക ഏജന്സി (State Technical Agency), തത്തേേശ
സവയും ഭരണ എഞ്ചിനീയറിുംഗ് വിങ്ങ് െീഫ് എഞ്ചിനീയര്, പ ൊതു മരൊമത്ത് വകുപ്പ്
െീഫ്
എഞ്ചിനീയര്, നൊറ്റ് ൊക് (NATPAC) ഡയറക്ടര്, െീഫ് പടക്നി്ല്
എക്സൊമിനര്,
ഞ്ചൊയത്ത്
ഡയറക്ടര്, നഗരകൊരയ ഡയറക്ടര് എെിവപര
ഉള്പ്ൊള്ളിച്ചുപകൊണ്ട്
ഒരു
എും ത്തേവര്ഡ്
കമ്മിറ്റി
രൂ ീകരിത്തേ്ണ്ടതൊണ്.
കുടുുംബപ്ശീയുപട കീഴിലുള്ള സൂക്ഷ്മ യൂണിറ്റുകപള (micro enterprises) അതിപൈ
പ് ൊവര്ത്തികമൊ്ല് ഏല്പ്പി്ൊവുെതൊണ്. അവര്്് പ് ൊത്തേദശികമൊയി നൊഴിക
്ല്ലുകള്
(milestones)
നിര്മ്മി്ൊനുും
സൊത്തേങ്കതിക
സവിത്തേശഷതകള്
അനുസരിച്ച് സ്ഥൊ ി്ൊനുും കഴിയുും. ഇതിപൈ പെലവ് ത്തേറൊഡ് സുംരക്ഷണ
ഫണ്ടില് നിെുും വഹി്ൊവുെതൊണ്.
(ഖണ്ഡിക 7.59)

നപപപി
ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു
26. ആദയ നൊല് മൊസത്തേത്തയ്്ുള്ള ത്തേറൊഡിതര സുംരക്ഷണ ഫണ്ട് കഴിഞ്ഞ
വര്ഷപത്ത അത്തേത തുക തപെയൊയിരി്ുും.
(ഖണ്ഡിക 7.60)

നപപപി
ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു
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27. ത്തേറൊഡിതര സുംരക്ഷണ ഫണ്ട് ഉ ത്തേയൊഗി്ുെതില് തൊപഴ
പനഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റ് കമ്മീഷന് ശി ൊര്ശ പെയ്തിട്ടുണ്ട്.

റയുെ

(1) ഓഫീസ് എയര് കണ്ടീഷനിുംഗ്
(2) പ്ഗൊമ
ഞ്ചൊയത്തുകള്,
മുനിസിപ്പൊലിറ്റികള്,
മുനിസിപ്പല്
ത്തേകൊര്പ്പത്തേറഷനുകള് എെിവയുപട സവും ഓഫീസുകളുപട പെലവ്.
(3) ഖര-പ്ദവയ മൊലിനയ നിര്മ്മൊര്ജനവുമൊയി ബന്ധമപപ്പട്ട ആസ്തികളുപട
സുംരക്ഷണും.
(4) ത്തേഷൊപ്പിുംഗ് ത്തേകൊുംപ്ലക്സുകള്, ബസ് സ്റ്റൊന്ഡുകള്, ബസ് ത്തേബകള്
മുതലൊയവരുപട സുംരക്ഷണും.
(5) പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരുകള് നടത്തുെ ജലവിതരണ
സുംരക്ഷണും.
(6) പതരുവുവിള്ുകളുപട സുംരക്ഷണും.

ദ്ധതികളുപട

(ഖണ്ഡിക. 7.61)

നപപപി
ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു
(d) ന്റപാതു ആവശയ ഫണ്ട്
28. പ ൊതു ആവശയ ഫണ്ട് തൊപഴപ്പറയുെ രീതിയില് വീതും വയ്്ണപമെ്
കമ്മീഷന് ശു ൊര്ശ പെയ്തിട്ടുണ്ട്:
ത്തേലൊ്്
ഞ്ചൊയത്തുകളുപടയുും ജില്ലൊ
ഞ്ചൊയത്തുകളുപടയുും കൊരയത്തില്
നിലവിലുള്ള രീതി 2021-22 വര്ഷത്തിലുും തുടരുെതൊണ്. പ്ഗൊമ ഞ്ചൊയത്തുകള്്ുും
മുനിസിപ്പൊലിറ്റികള്്ുും
മുനിസിപ്പല്
ത്തേകൊര്പ്പത്തേറഷനുകള്്ുും
ജനസുംഖയൊനു
ൊതികമൊയി 77.24:13.43:9.34 എെ അനുബന്ധമത്തില് വീതി്ണും. എെൊല്
ജനസുംഖയ ഏറ്റവുും ഉയര്െ
പ് തിശീര്ഷ
തനതു
വരുമൊനത്തില്
നിെുള്ള
വയതിയൊനവുും ജനസുംഖയയുും തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലും എെിവയ്്് തുലയ പ് ൊധൊനയും
നല്കിയിട്ടുള്ള
സൂപ്തവൊകയത്തിപൈ (formula) അടിസ്ഥൊനത്തിലൊയിരി്ുും ഓത്തേരൊ
വിഭൊഗത്തിലുമുള്ള പ് ൊത്തേദശികസര്്ൊരുകള്്ുള്ള ഫണ്ട് വിതരണും നടത്തുക.
പ്ഗൊമ ഞ്ചൊയത്തുകളുപട വിഹിതത്തില് നിെുും 10 ത്തേകൊടി രൂ
വിടവ് നികത്തല്
ഫണ്ടൊയി മൊറ്റിവയ്്ൊവുെതൊണ്. സൊമ്പത്തിക വര്ഷത്തിപൈ ആദയപത്ത ആറു
മൊസത്തിനുള്ളില് അനുവദിയ്്ൊപത അവത്തേശഷി്ുെ ഈ വിടവ് നികത്തല്
ഫണ്ട് പ ൊതു ആവശയഫണ്ട് വിതരണും നടത്തുെ അത്തേത അനു ൊതത്തില് എല്ലൊ
പ്ഗൊമ ഞ്ചൊയത്തുകള്്ുമൊയി വിതരണും നടത്തൊവുെതൊണ്.
(ഖണ്ഡിക 7.62)

നപപപി
പ്ലാക്കട്
ജിലാ
പഞ്ചായെുകളുമായി
ബന്ധന്റപട
ശിപാര്ട്ശ
അാംഗീകരിച്ചു. നിലവില് പ്ഗാമ പഞ്ചായെുകളുന്റപയുാം മുനിസിപാലിറ്റി
കളുപ്പയുാം
മുനിസിപല്
പ്കാര്ട്പപ്റഷനുകളുപ്പയുാം
ജനസാം യയട്ക്കട്
ആനുപാതികമായിടാണട് ന്റപാതു ആവശയ ഫണ്ട് വിതരണാം ന്റചയ്യുന്നതട്.
എന്നാല് ജനസാം യയട്ക്കുാം പ്പതിശീര്ട്ഷ വരുമാനെിനുാം 50% വീതാം
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ന്റവയട്പ്റ്റജട്
നല്കി
വിതരണാം
ന്റചയ്യണന്റമന്ന
കമ്മീഷന്
ശിപാര്ട്ശ
അാംഗീകരിക്കുകയാന്റണങ്കില്
ജനസാം യ
കൂപുതലു്ള 
പ്പാപ്ദശിക
സര്ട്ക്കാരുകളുന്റപ വിഹിതെില് കാരയമായ കുറവട് ഉണ്ാകുാം. അതുന്റകാണ്ട്
ശിപാര്ട്ശയുന്റപ ഈ ഭാഗാം നിരസിക്കുന്നു. നിലവില് നല്കുന്നതു പ്പാന്റല
ജനസാം യന്റയ മാപ്താം അപിസ്ഥാനമാക്കി പ്ഗാമ പഞ്ചായെുകള്ക്കുാം
മുനിസിപാലിറ്റികള്ക്കുാം മുനിസിപല് പ്കാര്ട്പപ്റഷനുകള്ക്കുാം ന്റപാതു
ആവശയ ഫണ്ട് വിതരണാം നപെുന്നതാണട്. ശബരിമലയട്ക്കു ചുറ്റുമു്ള 
എരുപ്മലി,
ചിറ്റാര്ട്,
റാന്നി-ന്റപരുനാപട്,
വപപ്േരിക്കര,
സീതപ്ൊപട്,
നാറാണമൂഴി എന്നീ പ്ഗാമ പഞ്ചായെുകള്ക്കട് 15 ലക്ഷാം രൂപ വീതവുാം
ഗുരുവായൂര്ട് മുനിസിപാലിറ്റിക്കട് 25 ലക്ഷാം രൂപ വീതവുാം സട്ന്റപഷയല് പ്ഗാന്പായി
ന്റപാതു ആവശയ ഫണ്ില് നിന്നുാം അനുവദിച്ചു. ന്റപാതു ആവശയ ഫണ്ിന്റന്പ
അവസാന ഗഡുവില് ഈ തുക അഡട്ജസ്റ്റട് ന്റചയ്യുന്നതായിരിക്കുാം.
29.
എല്ലൊ സൂപ്ത വൊകയങ്ങളുും (formulae) ആദയവര്ഷത്തേത്ത്ു മൊപ്തമൊണ്
നിര്ത്തേേശിച്ചിട്ടുളളത്.
(ഖണ്ഡിക 7.63)

നപപപി
ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു
D.
മുന്
സാംസ്ഥാന
ധനകാരയകമ്മീഷനുകളുന്റപ
പ്പാവര്ട്െികമാക്കുന്നതിനു്ള  നിര്ട്പ്േശങ്ങള്

ശിപാര്ട്ശകള്

30. മുന് സുംസ്ഥൊന ധനകൊരയ കമ്മീഷനുകളുപട തൊപഴപ്പറയുെ ശി ൊര്ശകള്
നടപ്പിലൊ്ണപമെ് കമ്മീഷന് ശി ൊര്ശ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവ പ് ൊവര്ത്തിക
മൊ്ുെതിനുള്ള നിര്ത്തേേശങ്ങളുും സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്:

(i) ന്നില് കൂപുതല് പഞ്ചായെുകളില് വയാപിച്ചുകിപക്കാെ തരെില്
വിപ്ലജുകളുന്റപ അതിര്ട്െി പുനര്ട്നിര്ട്ണയാം നപൊവുന്നതാണട്.

ഇത് പ് ൊവര്ത്തികമൊ്ുെതിനൊയി തത്തേേശസവയുംഭരണ വകുപ്പ് പസപ്കട്ടറി,
റവനയൂ പസപ്കട്ടറി, ലൊന്ഡ് റവനയൂ കമ്മീഷണര് എെിവര് ഉള്പപ്പട്ട ഒരു അതിര്ത്തി
ുനര്നിര്ണയ കമ്മീഷന് (Delimitation Commission) രൂ ീകരി്ൊവുെതൊണ്. ഓത്തേരൊ
ജില്ലയിലുും അതൊത് ജില്ലൊ കളക്ടര്മൊര് നൊലൊമപത്ത അുംഗമൊയിരി്ുും. ഒത്തേെൊ
അതില് കൂടുതത്തേലൊ വിത്തേല്ലജുകള്
ൂര്ണമൊയുും ഒരു പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരില്,
അതൊയത്,
പ്ഗൊമ ഞ്ചൊയത്ത്,
മുനിസിപ്പൊലിറ്റി
അപല്ലങ്കില്
മുനിസിപ്പല്
ത്തേകൊര്പ്പത്തേറഷന് ഉള്പപ്പടുെ തരത്തില് മൊനദണ്ഡങ്ങള് നിശ്ചയിത്തേ്ണ്ടതൊണ്.
ദുരനിവൊരണ
പ് വര്ത്തനങ്ങളില്
പ് ത്തേതയകിച്ച്,
രക്ഷൊ-ആശവൊസ
പ് വര്ത്തനങ്ങളില്, വിത്തേല്ലജ് ഓഫീസറുും പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരുും കകത്തേകൊര്ത്ത്
നില്്ണും. ആശവൊസ- ുനരധിവൊസ നട ടികള് തിട്ടപപ്പടുത്തുത്തേമ്പൊള് പ് ൊത്തേദശിക
സര്്ൊരില് നിെുള്ള വിവരങ്ങള് കൂടി
രിഗണി്ണും. എല്ലൊ ബന്ധമപപ്പട്ട
വിവരങ്ങളുും, പ് ത്തേതയകിച്ച്
ുറത്തേമ്പൊ്്,
ുതിയ പകട്ടിടങ്ങള്, പനല്പ്പൊടങ്ങള്
ഉള്പപ്പപടയുള്ള തണീര്ത്തടങ്ങള് എെിവയുമൊയി ബന്ധമപപ്പട്ടത്,
രസ് രും
കകമൊറണും.

25,000
രൂപപ്യാ
അതില്
കൂപുതപ്ലാ
മൂലയമു്ള 
സ്ഥാവര
വസട്തുക്കളുന്റപ കകമാറ്റാം നപെുപ്മ്പാള് വിലയുന്റപ രു ശതമാനാം
(ii)
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നിരക്കില് രു നികുതി ചുമെുന്നതിനട്
അധികാരാം നല്കാവുന്നതാണട്.

ജിലാ

പഞ്ചായെുകള്ക്കട്

ഈ
നികുതി
രജിസ്ത്തേപ്ടഷന്
വകുപ്പ്
ത്തേശഖരിച്ച്
ബന്ധമപപ്പട്ട
ജില്ലയ്്് കകമൊറ്റും
പെയ്യൊവുെതൊണ്. ഒരു ലക്ഷും രു യില് കൂടുതല് വരുെ
എല്ലൊ ഇട ൊടുകള്്ുും നികുതി നിര്് വിലയുപട രണ്ട് ശതമൊനമൊയിരി്ുും.

പദ്ധതി പ്ഗാന്പ ട്, സാംരക്ഷണ പ്ഗാന്പ ട്, ന്റപാതു ആവശയപ്ഗാന്പ ട്
എന്നിവയില്
പ്പാപ്ദശിക
സര്ട്ക്കാരുകള്ക്കട്
മിനിമാം
വിഹിതാം
നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി പ്കരള പഞ്ചായെട് രാജട് ആകട്പിലുാം പ്കരള
മുനിസിപാലിറ്റി ആകട്പിലുാം ആവശയമായ പ്ഭദഗതികള് വരുപ്െണ്താണട്.
(iii)

ഈ ശു ൊര്ശ പ് ൊവര്ത്തികമൊത്തേ്ണ്ടതൊണ്.
(iv) നികുതിപ്യതര റവനയൂ ഇനങ്ങളുാം വസട്തു നികുതി, പരസയനികുതി,

പ്സവനനികുതി തുപങ്ങിയ നികുതികളുാം ഇന്ഡകട്സട് ന്റചയ്യുന്നതിനു്ള 
നിയമനിര്ട്മ്മാണാം നപപ്െണ്താണട്. നഗരഭരണ പ്പപ്ദശങ്ങളുന്റപ കാരയെില്
കൂലിപ്വലക്കാരലാെവര്ട്ക്കട് തിരുവനന്ഫപുരാം ജിലയില് നിശ്ചയിച്ചിടു്ള 
ഉപപ്ഭാക്തൃ വില സൂചികയുന്റപ അപിസ്ഥാനെിലുാം, പ്ഗാമപഞ്ചായെു
കളുന്റപ
കാരയെില്,
കര്ട്ഷകന്റൊഴിലാളികള്ക്കട്
സാംസ്ഥാനെട്
നിശ്ചയിച്ചിടു്ള 
ഉപപ്ഭാക്തൃ
വില
സൂചികയുന്റപ
അപിസ്ഥാനെിലുാം
നികുതിപ്യതര
കലസന്സിനങ്ങളുാം
പരസയ
നികുതിയുാം
രണ്ു
വര്ട്ഷെിന്റലാരിക്കല്
പരിഷട്കരിക്കണാം;
ന്റതാഴില്
നികുതിയുാം
പ്സവനനികുതിയുാം നാലു വര്ട്ഷാം കൂപുപ്മ്പാള് പരിഷട്കരിക്കണാം.
വസ്തു നികുതി, ത്തേസവന നികുതി, നികുതിത്തേയതര
കൊരയത്തില് ത്തേമല് നിര്ത്തേേശും നടപ്പിലൊ്ൊവുെതൊണ്.

റവനയൂ

എെിവയുപട

(v ) സാമ്പെിക മാപ്നജട്ന്റമന്പിന്റന്പ പ്കമമായ പുപ്രാഗതിക്കായി താന്റഴ
പറയുന്ന നപപപികള് എപുപ്ക്കണ്താണട്.

 പ്പധാനന്റപട മൂന്നട് നികുതിയിനങ്ങളുന്റപന്റയങ്കിലുാം ഡിമാന്പ ട് രജിസ്റ്റര്ട്






നപപു
സാമ്പെിക
വര്ട്ഷാം
അവസാനിക്കുന്നതിനു
മുമ്പട്
തയ്യാറാപ്ക്കണ്താണട്.
കുപിേികയുാം
അതട് ഏതട് കാലയളവിന്റല കുപിശികയാന്റണന്നുാം
സൂചിപിക്കുന്ന രു രജിസ്റ്റര്ട് തയ്യാറാക്കണാം
എലാ പ്പാപ്ദശിക സര്ട്ക്കാര്ട് നികുതിവരുമാനെിപ്ന്പയുാം ഡി.സി.ബി
പ്സ്റ്ററ്റട്ന്റമന്പ ട്
തയ്യാറാക്കി
കുറഞ്ഞതട്
മൂന്നട്
മാസെി
ന്റലാരിക്കന്റലങ്കിലുാം
പ്പാപ്ദശിക
സര്ട്ക്കാരുകളുന്റപ
പ്യാഗെില്
സമര്ട്പിപ്ക്കണ്തുാം പ്പാപ്ദശിക സര്ട്ക്കാര്ട് ഭരണസമിതി പ്പസട്തുത
റിപ്പാര്ട്ടട്
ചര്ട്ച്ച
ന്റചയട്തട്
ആവശയമായ
നിര്ട്പ്േശങ്ങള്
ഉപ്ദയാഗസ്ഥര്ട്ക്കട് നലട്പ്കണ്തുമാണട്.
നികുതി പിരിവിന്റന്പയുാം നികുതിപ്യതര വരവിന്റന്പയുാം അവപ്ലാകനാം
മൂന്നട് മാസെിന്റലാരിക്കല് പ്ഗാമസഭകളിലുാം വാര്ട്ഡട് മീറ്റിാംഗുകളിലുാം
നപപ്െണ്താണട്.
പ്പാപ്ദശിക
സര്ട്ക്കാരുകളുന്റപ
റവനയൂ
വരവിന്റന്പയുാം
കുപിേിക
യുന്റപയുാം
വിശദാാംശങ്ങള്
സാംസ്ഥാന
സര്ട്ക്കാര്ട്
തയ്യാറാക്കി
നിയമസഭയില് വയട്പ്ക്കണ്താണട്.
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 പ്പാപ്ദശിക

സര്ട്ക്കാരുകളുന്റപ വായട്പന്റയ സാംബന്ധിച്ച ഡി.സി.ബി
പപ്തിക തയ്യാറാക്കുകയുാം പ്പാപ്ദശിക സര്ട്ക്കാര്ട്
ഭരണസമിതി
പ്യാഗെിലുാം
പ്ഗാമസഭകളിലുാം
വാര്ട്ഡട്
കമ്മിറ്റികളിലുാം
അവപ്ലാകനാം നപപ്െണ്തുമാണട്.
 ന്റകടിപ നികുതിയില് വന് കുപിേിക വീഴട്ച വരുെുന്നവരുന്റപ പപ്തിക
പ്പാപ്ദശിക സര്ട്ക്കാര്ട് പ്നാടീസട് പ്ബാര്ട്ഡില് പ്പദര്ട്ശിപിപ്ക്കണ്താണട്;
ന്റവബട്കസറ്റില് പ്പസിദ്ധീകരിപ്ക്കണ്തുമാണട്
വിശദമൊയ
നിര്ത്തേേശങ്ങള്
ുറപപ്പടുവിച്ച്
ഇത്
നടപ്പിലൊത്തേ്ണ്ടതുും ബന്ധമപപ്പട്ട ത്തേസൊഫ്റ്റ്പവയറുകളുമൊയി
ത്തേ്ണ്ടതുമൊണ്.

അടിയിരമൊയി
സുംത്തേയൊജിപ്പി

(vi) സാമ്പെിക സ്ഥിതി സാംബന്ധിച്ച ചിപ്താം കാലാനുസരണമാക്കുന്ന

തിനുാം, നപപിലാപ്ക്കണ് പദ്ധതി ന്റചലവിന്റന്പ വലിപാം നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി
പ്പാപ്ദശിക സര്ട്ക്കാരുകളുന്റപ വിഭവ ലഭയത തിടന്റപപുെുന്നതിനുാം, ഈ
പ്മ ലയുമായി ബന്ധന്റപട മറ്റു പനനങ്ങള് നപെുന്നതിനുമായി ചീഫട്
ന്റസപ്കടറി അദ്ധയക്ഷനായി രു 'പ്ബാര്ട്ഡട് ഒഫട് ഫിസട്കല് റിസര്ട്ച്ചട്'
രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണട്.
കിലയില് ഒരു 'ത്തേലൊ്ല് ഗവപെൈ ് ഫിസ്കല് റിസര്ച്ച് പസല്'
രൂ ീകരി്ൊവുെതൊണ്. ഇതിനൊയി റിസര്ച്ച് ഓഫീസര്, റിസര്ച്ച് അസിസ്റ്റൈ ്
എെിവയുപട ഓത്തേരൊ തസ്തിക സൃഷ്ടി്ൊവുെതുും ആയതില് സുംസ്ഥൊന
ആസൂപ്തണ ത്തേബൊര്ഡില് നിത്തേെൊ സൊമ്പത്തിക-സ്ഥിതി വിവര ഡയറക്ടത്തേററ്റില്
നിത്തേെൊ പഡ യൂത്തേട്ടഷന് മുത്തേഖന നിയമനും നടത്തൊവുെതുമൊണ് . 7.65 -6(1) മുതല് (6)
വപരയുള്ള ഖണ്ഡികകളില് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള തരത്തിലൊകൊും ആ പസല്ലിപൈ ഠന
വിഷയങ്ങള്.
(vii) നികുതി/നികുതിപ്യതര തുകകള് അപയട്ക്കുന്നതില് വീഴട്ച
വരുെുന്നവരുന്റപ പ്പരു വിവരങ്ങള് ബന്ധന്റപട പ്പാപ്ദശിക സര്ട്ക്കാരു
കളുന്റപ
ന്റവബട്കസറ്റുകളില്
പ്പസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു്ള 
നപപപികള്
സവതീകരിക്കാവുന്നതാണട്.
ഏതു
തുകയ്്ുത്തേമല്
വീഴ്െവരുത്തുെവരുപട
ത്തേ രുകളൊണ്
പ് സിദ്ധീകരിത്തേ്ണ്ടത്
എെ്
പ്ഗൊമ ഞ്ചൊയത്തുകളുും
മുനിസിപ്പൊലിറ്റികളുും
മുനിസിപ്പല് ത്തേകൊര്പ്പത്തേറഷനുകളുും തീരുമൊനി്ണും.
ഇത്തര്ൊരുപട
ട്ടിക
ത്തേസൊഫ്റ്റ്പവയര് മുഖൊിരും സവത്തേമധയൊ സൃഷ്ടി്പപ്പടണും.
(viii) പ്കരള ജല അപ്താറിറ്റിയുന്റപ പലികട് പാപുകള് മീറ്ററധിഷട്പിത

ഗാര്ട്ഹിക കണക്ഷനുകളായി പരിവര്ട്െനാം ന്റചയ്യന്റപപണാം. പ്റാഡിതര
സാംരക്ഷണ ഫണ്ട് ഈ ആവശയെിനായി ഉപപ്യാഗിക്കാന് പ്പാപ്ദശിക
സര്ട്ക്കാരുകന്റള അനുവദിക്കാവുന്നതാണട്. ഈ പരിവര്ട്െന പ്പപ്കിയ
നിര്ട്ബന്ധമാപ്ക്കണ്തുാം
2012-13
സാമ്പെിക
വര്ട്ഷെിനു്ള ില്
പൂര്ട്െീകരിപ്ക്കണ്തുമാണട്.
ഇ്ൊരയും
ജല്ജീവന്
പ് ഖയൊ ിച്ചിട്ടുള്ളതൊണ്. ഈ
നല്കൊവുെതൊണ്

മിഷന്
ദ്ധതിയില്
സര്്ൊര്
രിവര്ത്തന പ് പ്കിയയ്്് മുിയ

ഇതിനകും
രിഗണന

(ix) KWA, KSEB എന്നിവയട്ക്കട് നല്കാനു്ള  തുക പ്ഗാമപഞ്ചായെുകള്,

മുനിസിപാലിറ്റികള്, പ്കാര്ട്പപ്റഷനുകള് എന്നിവയുന്റപ തനതു വരുമാനാം/
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ന്റപാതു ആവശയ ഫണ്ില് നിന്നുാം നല്പ്കണ് ആദയ ഇനാം ആപ്ക്കണ്താണട്.
ന്റതരന്റഞ്ഞപുക്കന്റപട ഭരണസമിതിന്റയ അറിയിച്ചുന്റകാണ്ട് ഈ തുക
യഥാസമയാം അപയട്പ്ക്കണ് ഉെരവാദിതവതാം ബന്ധന്റപട പ്പാപ്ദശിക സര്ട്ക്കാര്ട്
ന്റസപ്കടറിക്കാണട്. തുക അപയട്ക്കുന്നതില് വരുന്ന കാലതാമസെിനു്ള  പിഴ
അപ്േഹെിന്റന്പ വയക്തിപരമായ ബാധയതയായിരിക്കുന്നതാണട്.
ഇത് അടിയരമൊയി പ് ൊവര്ത്തികമൊത്തേ്ണ്ടതൊണ്.

പ്റാഡിതര സാംരക്ഷണ ഫണ്ട് വകമാറ്റാന് പാപില. എന്നാല്,
പ്റാഡിതര സാംരക്ഷണ ഫണ്ട് ഉപപ്യാഗിക്കാന് കഴിയുന്ന ഏന്റതങ്കിലുാം
ഇനെിനായി പ്റാഡട് സാംരക്ഷണ ഫണ്ട് ന്റചലവഴിക്കാന് പ്പാപ്ദശിക
സര്ട്ക്കാരുകള്ക്കട് അനുവാദാം നല്കാവുന്നതാണട്.
(x)

ഒരു സര്്ൊര് ഉത്തരവു മുത്തേഖന ഇത് പ് ൊവര്ത്തികമൊത്തേ്ണ്ടതൊണ് .
(xi) പ്പഷറി വഴി കകകാരയാം ന്റചയ്യന്റപപുന്ന വികസനഫണ്ട്, സാംരക്ഷണ

ഫണ്ട്, മറ്റട് വിഭാഗാം ഫണ്ട് എന്നിവയില് നിന്നുമു്ള  പ്പാപ്ദശിക സര്ട്ക്കാരിന്റന്പ
ന്റചലവട് ഇനാം തിരിച്ചട് തത്സമയാം തന്റന്ന ലഭയമാകെക്ക ( ണ്ഡിക
7.60) തരെിലു്ള 
രു
പ്സാഫട്റ്റട്ന്റവയര്ട്
എന്.ഐ.സി
വികസിപി
പ്ക്കണ്താണട്.
ഇത് അടിയരമൊയി പ് ൊവര്ത്തികമൊത്തേ്ണ്ടതൊണ് . 2021 ഏപ് ില് 1 മുതല്
പ് ൊവര്ത്തികമൊ്ുെതിനൊവശയമൊയ നട ടികള് ധനകൊരയ വകുപ്പ് പസപ്കട്ടറി
സവീകരിത്തേ്ണ്ടതൊണ്.
(ഖണ്ഡിക 7.65)

നപപപി

(ii) ഉാം (iii) ഉാം ഇനങ്ങള്, അതായതട്, ജിലാ പഞ്ചായെട് നികുതി
ചുമെുന്നതുാം
പ്പാപ്ദശിക
സര്ട്ക്കാരുകള്ക്കട്
മിനിമാം
വിഹിതാം
ഉറപാക്കുന്നതുാം സാംബന്ധിച്ച കാരയങ്ങള് ഴിന്റകയു്ള വ അാംഗീകരിച്ചു. മറ്റട്
സാംസ്ഥാനങ്ങന്റള അപ്പക്ഷിച്ചട് പ്കരളെിന്റല സ്റ്റാമ്പട് ഡയൂടി നിരക്കട്
ഉയര്ട്ന്നതാണട്. ആയതിനാല് വസട്തു ഇപപാപില്
പുതിയ
നികുതി
ചുമെുന്നതട് വസട്തു വാങ്ങുന്നവര്ട്ക്കട്/വില്ക്കുന്നവര്ട്ക്കട് അധിക ബാധയത
വരുെി വയട്ക്കുാം.
ഇ. മറ്റു ശിപാര്ട്ശകള്
31. ശി ൊര്ശകള് നടപ്പിലൊ്ുെതു സുംബന്ധമിച്ച് കമ്മീഷന് തൊപഴപ്പറയുെ
നിര്ത്തേേശങ്ങള് വച്ചിട്ടുണ്ട്:

 രണ്ടു

ഭൊഗങ്ങളൊയിട്ടു
ത്തേവണും
നട ടി
റിത്തേപ്പൊര്ട്ട്
നിയമസഭയില്
സമര്പ്പിത്തേ്ണ്ടത്.
അുംഗീകരിച്ച്
പ് ൊവര്ത്തികമൊ്ിയവയൊണ്
ഒെൊും
ഭൊഗത്തില് ഉള്പ്ൊള്ളിത്തേ്ണ്ടത്. അുംഗീകരിച്ചിട്ടുപണ്ടങ്കിലുും നടപ്പിലൊ്ുെ
തിന് കൂടുതല് സമയും ആവശയമൊയിട്ടുള്ളവയൊണ് രണ്ടൊമപത്ത ഭൊഗത്തില്
വത്തേരണ്ടത്. രണ്ടൊും ഭൊഗത്തിലുള്ളവ പ് ൊവര്ത്തികമൊ്ുെതിനുള്ള സമയപ്കമും
സൂെിപ്പി്ണും.

 സുംസ്ഥൊന ധനകൊരയ കമ്മീഷന് ശി ൊര്ശകളിത്തേേല് സവീകരിച്ച നട ടികള്

നിരീക്ഷി്ുെതിനുള്ള െുമതല ത്തേലൊ്ല് ഫണ്ട് അ്ൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയില്
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നിക്ഷി ്തമൊ്ുെത്
രിഗണി്ണപമെ്
സ് ീ്ത്തേറൊട് അഭയര്ഥി്ണും.

സര്്ൊര്

നിയമസഭൊ

ൂര്ണമൊയുും പ് ൊവര്ത്തികമൊ്ൊന് സമയപമടു്ുെ ശി ൊര്ശകളുപട
കൊരയത്തില്, തൊപഴപ്പറയുെവര് ഉള്പ്ൊള്ളുെ ഒരു എും ത്തേവര്ഡ് കമ്മിറ്റി
രൂ ീകരിത്തേ്ണ്ടതുും ശി ൊര്ശകള് നടപ്പിലൊ്ുെതിന് പെത്തേയ്യണ്ട കൊരയങ്ങള്,
ആയതിപൈ
സമയപ്കമും,
ഉത്തരവൊദിത്തങ്ങള്
എെിവ
ഉള്പ്ൊള്ളിച്ചുപകൊണ്ടുള്ള
വിശദമൊയ
ഒരു
കര്മ്മ
ദ്ധതി
തയ്യൊറൊത്തേ്ണ്ടതുമൊണ്.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(iv)

െീഫ് പസപ്കട്ടറി
തത്തേേശസവയുംഭരണ പസപ്കട്ടറി
നിയമപസപ്കട്ടറി
സൊമ്പത്തിക ആസൂപ്തണ വകുപ്പ് പസപ്കട്ടറി
ധനകൊരയ പസപ്കട്ടറി

:
:
:
:
:

പെയര്ത്തേ ഴ്സണ്
അുംഗും
അുംഗും
അുംഗും
പമമ്പര് പസപ്കട്ടറി

തത്തേേശ സവയുംഭരണ വകുപ്പിപല മറ്റ് പസപ്കട്ടറി (മൊര്), തത്തേേശ സവയുംഭരണ
വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള വകുപ്പധയക്ഷേൊര്, കില ഡയറക്ടര് എെിവര് സ്ഥിരും
ക്ഷണിതൊ്ളൊയിരി്ുും.
ശി ൊര്ശകള്
നടപ്പിലൊ്ുെതുമൊയി
ബന്ധമപപ്പട്ട
നട ടികള് ഏത്തേകൊ ിപ്പി്ുെതിനുും നിരീക്ഷി്ുെതിനുമുള്ള െുമതല അതിപൈ
കൊലൊവധിവപര സുംസ്ഥൊന ധനകൊരയ കമ്മീഷപന ഏല്പി്ൊവുെതൊണ്.

4. എും ത്തേവര്ഡ്

കമ്മിറ്റിയ്്ൊവശയമൊയ ത്തേസവനങ്ങള് എസ്.എഫ്.സി.പസല്
നല്കുെതൊയിരി്ുും.
ഞ്ചൊയത്ത്
പസപ്കട്ടറിയൊയുും
മുനിസിപ്പല്
പസപ്കട്ടറിയൊയുും അഞ്ചുവര്ഷപമങ്കിലുും പ് വര്ത്തിച്ചിട്ടുള്ളതുും നിലവില്
കുറഞ്ഞ ക്ഷും അസിസ്റ്റൈ ് ഡയറക്ടര് റൊങ്കിലുള്ളതുമൊയ രണ്ടുത്തേ ര് ആ
പസല്ലിലുണ്ടൊകണും.
കമ്മീഷന്
ശി ൊര്ശകള്
പ് ൊവര്ത്തികമൊകുെതു
വപര ഈ ഉത്തേദയൊഗസ്ഥരുപട ത്തേസവനും
ൂര്ണമൊയുും പസല്ലിലുണ്ടൊകണും.
ഇതിനൊയി ഇവപര വര്്ിുംഗ് അത്തേറഞ്ച്പമൈില് നിയമി്ൊവുെതൊണ് .
ധനകൊരയ കമ്മീഷന് ശി ൊര്ശകള് അുംഗീകരി്ുെ തീയതി മുതല്
ആറു
മൊസത്തിനകും
എും ത്തേവര്ഡ്
കമ്മിറ്റിയുപട
പ് വര്ത്തനും
ൂര്ത്തീകരി്ണും.
(ഖണ്ഡിക 7.66)

നപപപി
നപപപി റിപ്പാര്ട്ടട് പ്ന്നാ രപ്ണ്ാ ഭാഗമായി വയട്ക്കണന്റമന്നതുാം
ശിപാര്ട്ശകള്
പ്പാവര്ട്െികമാക്കുന്നതു
നിരീക്ഷിക്കുന്നതുന്റമലാാം
സര്ട്ക്കാരിന്റന്പ സവതാതപ്ന്ഫയമാകയാല് 31 (1), (2) എന്നീ ശിപാര്ട്ശകള്
നിരസിച്ചു. എലാ ശിപാര്ട്ശകളുാം പ്പാവര്ട്െികമാക്കുന്ന കാരയാം എാംപപ്വര്ട്ഡട്
കമ്മിറ്റി നിരീക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കുാം. 31 (3), (4) എന്നീ ശിപാര്ട്ശകള് മുകളില്
പറഞ്ഞിടു്ള  പ്ഭദഗതിപ്യാന്റപ അാംഗീകരിച്ചു.
എഫട്. പ്പപ്തയക വിഷയങ്ങള്

32. ഏഴൊും സുംസ്ഥൊന ധനകൊരയ കമ്മീഷന് 2024 ഏപ് ില് 24 നുും തുടര്െുള്ള

കമ്മീഷനുകള് ഓത്തേരൊ അഞ്ചു വര്ഷും കഴിയുത്തേമ്പൊഴുും രൂ ീകരി്ണപമെ് കമ്മീഷന്
ശി ൊര്ശ
പെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഭരണ
ഘടനയുപട
അസ്സത്തയ്്നുസരണ
മൊ്ുെതിന് ത്തേവണ്ടിയൊണിത്.
(ഖണ്ഡിക 7.67)
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നപപപി
ശിപാര്ട്ശ
പരിഗണിക്കുന്നതു
മാറ്റിവച്ചു.
ആപ്ലാചിച്ചട് തീരുമാനിക്കാവുന്നതുമാണട്.

നിയമവകുപുമായി

33. ധനവിനയൊസവുമൊയി ബന്ധമപപ്പട്ട ശി ൊര്ശകള് 2021 ഏപ് ില് 1നുും
തുടര്െുള്ള കമ്മീഷനുകളുപട ഇത്തരും ശി ൊര്ശകള് ഓത്തേരൊ അഞ്ചുവര്ഷും
കഴിയുത്തേമ്പൊഴുും സവത്തേമധയൊ പ് ൊവര്ത്തികമൊത്തേ്ണ്ടതൊണ്.
(ഖണ്ഡിക 7.68)

നപപപി
ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു
34. സുംസ്ഥൊന ധനകൊരയ കമ്മീഷന് പെയര്ത്തേ ഴ്സപന വൊറൈ ് ഓഫ്
പ് ീസിഡന്സിപൈ പ്കമനമ്പര് 17-ല് ഉള്പ്ൊള്ളിത്തേ്ണ്ടതൊണ്.
ഇത് ഏഴൊും
സുംസ്ഥൊന
ധനകൊരയ
കമ്മീഷപൈ
കൊരയത്തില്
പ് ൊവര്ത്തികമൊ്ിയൊല്
മതിപയങ്കിലുും ഇതു സുംബന്ധമിച്ച ഉത്തരവ്
ുറപപ്പടുവി്ൊവുെതുും വൊറൈ ് ഓഫ്
പ് ീസിഡന്സ് യഥൊവിധി ത്തേഭദഗതി പെയ്യൊവുെതുമൊണ്.
(ഖണ്ഡിക 7.69)

നപപപി
സാംസ്ഥാന
ധനകാരയകമ്മീഷന്
ന്റചയര്ട്മാനുാം
അാംഗങ്ങള്ക്കുാം
നല്പ്കണ്
പദവി
സാംബന്ധിച്ചട്
സര്ട്ക്കാര്ട്
അതതട്
കാലെട്
തീരുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കുാം. പദവി നല്കുന്ന കാരയാം
സര്ട്ക്കാരിന്റന്പ
നയമാണട്. പദവി മുന്കൂടി നിശ്ചയിപ്ക്കണ്തില. ആകയാല് ശിപാര്ട്ശ
നിരസിച്ചു.
35. വിവിധ തലത്തിലുള്ള പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരുകള്്് നല്കുെ അവൊര്ഡ്
തുക ഇരട്ടിയൊ്ണപമെ്
കമ്മീഷന്
ശി ൊര്ശ
പെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബന്ധമപപ്പട്ട
വകുപ്പധയക്ഷന് കകകൊരയും പെയ്യുെ ഒരു സവതപ് സ്കീും ആ്ി ഈ അവൊര്ഡിപന
മൊറ്റണപമെുും കമ്മീഷന് ശി ൊര്ശ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവൊര്ഡിനര്ഹമൊയ പ് ൊത്തേദശിക
സര്്ൊരുകപള പ് ഖയൊ ിച്ചുപകൊണ്ട് സര്്ൊര്
ഉത്തരവിറങ്ങിയൊല് ആയതിപൈ
അവൊര്ഡ് തുക ബന്ധമപപ്പട്ട പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരിപൈ പ ൊതു ആവശയഫണ്ട്
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അ്ൗണ്ടിത്തേല്് സ്ഥിരമൊയി മൊറ്റുെതിനു സഹൊയകമൊയ രീതിയില്
ധനകൊരയവകുപ്പ് ഒരു പ ൊതു ഉത്തരവ് ഇറത്തേ്ണ്ടതൊണ്. ഈ അവൊര്ഡ് തുകയുപട
വിനിത്തേയൊഗും എങ്ങപന ത്തേവണപമെ് തീരുമൊനി്ൊന് പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരിന്
സവൊതപ്യമുണ്ടൊയിരി്ുും.
(ഖണ്ഡിക 7.71 & 7.72)

നപപപി
ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു
36. ധനവിനയൊസും വഴി നല്കപപ്പടുെ മൂെിനും ഫണ്ടുകളുും ഉള്പപ്പടുെ 'XLIII
നഷ്ട രിഹൊരവുും അവകൊശ കകമൊറ്റങ്ങളുും' എെ ഡിമൊൈ ് തത്തേേശ സവയുംഭരണ
വകുപ്പിപൈ കീഴിലുള്ള വകുപ്പധയക്ഷേൊര് ത്തേവണും കകകൊരയും (Operate) പെത്തേയ്യണ്ടത്.
2015-16 വപര ഇതൊയിരുെു സ്ഥിതി. ജില്ലൊ
ഞ്ചൊയത്തുകളുപട കൊരയത്തില്
ഞ്ചൊയത്തു ഡയറക്ടറുും മുനിസിപ്പല് ത്തേകൊര്പ്പത്തേറഷനുകളുപട കൊരയത്തില്
നഗരകൊരയ ഡയറക്ടറുും കകകൊരയും പെയ്യണും. ധനകൊരയും, ആസൂപ്തണും, തത്തേേശ
സവയുംഭരണും എെീ വകുപ്പുകളുപട പസപ്കട്ടറിമൊര് ഉള്പപ്പട്ട മൂെുംഗ കമ്മിറ്റി ത്തേവണും
ബജറ്റ് വിഹിതും നിശ്ചയിത്തേ്ണ്ടത്. മറ്റ്
യൊപതൊരുവിധ
ഉത്തരവുും
കൂടൊപത
തപെ
മുന്
നിശ്ചയിച്ച
സമയപ്കമും
അനുസരിച്ച്
യഥൊസമയും
ഫണ്ട്
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കകമൊറുെതിനുതകുെ തരത്തില്
ുറപപ്പടുവിത്തേ്ണ്ടതൊണ്.

ധനകൊരയ

നപപപി
നിലവിലു്ള 
ഫണ്ട്
കകമാറ്റ
തുപരുന്നതാണട്. ശിപാര്ട്ശ നിരസിച്ചു.

രീതി

വകുപ്പ്

ഒരു

പ ൊതു ഉത്തരവ്
(ഖണ്ഡിക 7.74)

ഫലപ്പദമാകയാല്

അതട്

37. വിത്തേവെന രമൊയ പ്ഗൊൈ ് (discretionary grant) അനുവദി്ുെ രീതി
ൂര്ണമൊയുും
അവസൊനിപ്പി്ണപമെ്
കമ്മീഷന്
ശ
മൊയി
ശി ൊര്ശ
പെയ്തിട്ടുണ്ട്. ുതിയ പ് ൊത്തേദശിക
സര്്ൊരുകള്്്
ശ്ചൊത്തല
സൗകരയും
ഏര്പപ്പടുത്തേത്തണ്ട പ് ത്തേതയക സൊഹെരയും ഉരുത്തിരിയുകയൊപണങ്കില് ഒരു പ് ത്തേതയക
പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരിപന മൊപ്തും
രിഗണി്ൊപത അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലൊ
പ് ൊത്തേദശിക സര്്ൊരുകള്്ുും
മൊനദണ്ഡപ് കൊരും ത്തേവണും ഫണ്ട് അനുവദി
ത്തേ്ണ്ടത്. വിത്തേവെന രമൊയി ഫണ്ടനുവദി്ുെത് വിത്തേകപ്രീകൃതൊ സൂപ്തണത്തിപൈ
അടിസ്ഥൊന തതവങ്ങള്പ്തിരൊണ്.
(ഖണ്ഡിക 7.76)

നപപപി
ശിപാര്ട്ശ അാംഗീകരിച്ചു
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