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ACTION TAKEN REPORT ON THE SECOND REPORT OF THE 

SIXTH STATE FINANCE COMMISSION 
 

1. All Local Governments should prepare a GIS map indicating the revenue bases and 
make it a public document.                                                                      (Para 2.79) 
 

Action taken 
            The recommendation is accepted. 

 
2. There should be absolute tax transparency. The list of taxpayers, other revenues, 

and the details of their tax including their over-dues should be generated           
automatically. These details are to be made available for public scrutiny on the 
website of the Local Governments with linkages to the website of Local Self 
Government Department (LSGD).                                                          (Para 2.80) 
 

Action taken 
            The recommendation is accepted. 

  
3. Facilities for e-payment of all dues to Local Governments should be provided. 

                                                                                                                (Para 2.81) 
Action taken 
            The recommendation is accepted. 

 
4. Kudumbashree units could be assigned the task of collecting dues.      (Para 2.82)                                                                                                       
 

Action taken 
            The Local Governments have its own arrangement to collect dues.  
They may be left free to decide whether the service of Kudumbashree units be 
made use of or not.  

 
5. Kerala State Audit Department should conduct tax audit, which will focus on 

efficiency of resource mobilisation.                                                        (Para 2.83) 
 

Action taken 
            The recommendation is accepted. 
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6. Knowingly causing loss of revenue should lead to recovery from person/persons 
responsible.                                                                                      (Para 2.84) 

 
Action taken 
            The recommendation is accepted. 

 
7. The Demand Collection Balance (DCB) statement preparation system should be 

restored and inspected by the Assistant Directors and Deputy Directors in the case 
of Village Panchayats and the Regional Joint Directors in the case of       
Municipalities and Corporations. Also, the Director of Panchayats and Director of 
Urban Affairs should review the collection once in a quarter.                (Para 2.85) 
                                                                                  

Action taken 
        The system of preparation of DCB shall be inspected by the Joint 
Director (District), LSGD. The Principal Director shall review the collection 
once in a quarter. The recommendation is accepted with the above 
modifications. 

 
8. The Finance Standing Committee should do a detailed review of DCB every month 

and record its remarks. The Municipal Council / Panchayat Board of the Local 
Government should hold quarterly reviews and record its comments and 
suggestions. As a kind of disincentive, the names of Local Governments which do 
not achieve 90 per cent collection of the demand should be publicized, and a 
nominal cut in the non-SCSP and non-TSP Development Fund to the tune of one 
per cent be made.                                                                                    (Para 2.86) 

 
Action taken 
            The recommendation is accepted. 

 
9. All Local Governments should prepare a rolling Revenue Enhancement Action 

Plan (REAP) with effect from 2022-23 to be presented along with their Annual 
Budget.                                                                                                    (Para 2.87) 

 
Action taken 
            The recommendation is accepted. 

 
10.  Local Government Revenue Board should be constituted for Local Governments 

on the lines of Property Tax Board which was constituted in 2011 but could not be 
operationalized.                                                                        (Para 2.88 and 2.89) 
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Action taken 
           The recommendation to constitute Local Government Revenue Board 
is rejected. 

 
11.  The Sanchaya Software needs to be overhauled to improve revenue mobilisation.                         

                                                                                                  (Para 2.90 and 2.91) 
 

 Action taken 
             The recommendation is accepted. 
 

12.  The issues arising in the new Municipalities and Kannur Municipal Corporation 
(formed in 2015) need to be looked into seriously, especially those related to the 
collection of arrears in the erstwhile Village Panchayats merged in the urban    
Local Governments. As per GO.No.540/2019/LSGD dated 6/3/2019 the date of 
tax revision in Municipalities and Corporations alone have been shifted to 
01/04/2016 from 01/04/2013. But in those newly formed urban Local           
Governments, this is made applicable by mistake to erstwhile Village Panchayats 
which were merged in the urban Local Governments, and heavy losses are        
incurred as a result since almost all the Village Panchayats had completed the tax 
revision work w.e.f. 01/04/2013 itself.                                                   (Para 2.92) 
 

Action taken 
            The recommendation is accepted. 

 
13.  A fast and attentive robust complaint redressal and troubleshooting system / 

mechanism to be in place at IKM headquarters and a team to be set up              
exclusively for this purpose and all complaints cropping up need to be solved 
within hours on receipt by email. Presently it takes days and even months to solve 
such issues resulting in severe hardships to taxpayers and officials of Local 
Governments.                                                                                         (Para 2.93) 
 

Action taken 
            The recommendation is accepted. 

 
14.  Once all Local Governments have completed the tax revision work, which has to 

be done urgently within a fixed time frame (a time frame to be fixed in this     
matter) and after finalisation of demand after data correlation and all updation in 
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the database, a platform showing the updated real-time data of all Local        
Governments may be made available in the official websites of the Local     
Governments and LSGD. After this, daily monitoring of the collection can be 
made online by the Regional Joint Directors for Urban and Panchayat Deputy 
Directors for rural areas as the case may be.                                           (Para 2.94) 
                                                                                                        

Action taken 
            The recommendation is accepted. 

 
 

15.  Provisions also has to be made to generate the arrear list of all taxes ward/   
division wise to make available to the concerned Gram Sabhas / Ward Sabhas 
/Ward Committees.                                                                                   (Para 2.95) 

                                                                                                         
Action taken 
            The recommendation is accepted. 

 
16.  Property Tax should be linked to the fair value in rural and urban areas. Before 

doing this, a sample study in selected wards, both urban and rural, should be done 
to ensure that there is no abnormal average change. Different rates are 
recommended for Municipalities/Corporations/urbanized Village Panchayats and 
other Village Panchayats.                                                  (Para 2.97, 2.98 & 2.99) 

 
Action taken 
            The recommendation is deferred for detailed study. 
 

17.  Immediately all Local Governments should complete the ongoing revision of 
Property Tax by 31st March 2022, failing which, all the Government grants should 
be withheld.                                                                                           (Para 2.100) 
 

 
Action taken 
           The recommendation is accepted with modification that the ongoing 
revision of property tax shall be completed by 31st March 2023, failing which, 
all Government Grants should be withheld. 
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18.  From 1-4-2023 revision of Property Tax may be annual, linked to the money    
value subject to the condition that it should be not less than 5 per cent. 
                                     (Para 2.101) 

Action taken 
              The recommendation is accepted. 
 

 
19.  The decision to limit the increase in Property Tax of certain categories of buildings 

may be done away with.                                                                        (Para 2.102) 
 

Action taken 
         The recommendation is accepted. 
 

 
20.  Houses above 30 sq.m. may be brought under Property Tax and for houses 

between 30 sq.m and 50 sq.m, half of the normal Property Tax alone need to be 
collected.                                                                                               (Para 2.103) 

 
Action taken 

                The recommendation is accepted with the modification that houses 
above 50 sq.m. shall be brought under Property Tax and for houses between 
50 sq.m. and 60 sq.m., half of the normal property tax alone need to be 
collected. 

 
 

21.  Vacancy remission may be limited to 50 per cent of the tax for one building and 
if an owner has more than one building, such buildings  should   attract  the  full 
Property Tax.                                                                                       (Para 2.104) 
 

Action taken 
               The recommendation is rejected. 
 

 
22. Un-aided schools should pay tax fixed for houses up to 3,000 sq.ft. 

                                                                                                          (Para 2.105) 
Action taken 
          The recommendation is deferred for detailed examination. 
 



                                                              
 
  

6 | P a g e  
 

 
23.  Tax exemption should be limited to parents and spouses of Armed Forces   

personnel   either martyred or maimed in action or during performance of duty.  
                                     (Para 2.106) 

       Action taken 
    The recommendation is rejected. 

 
24.  All Central Government properties and companies under the Central Government 

should be assessed for Service Charge and tax, respectively, for which a survey 
may be done by Local Governments within this financial year.                                        

                                                                                (Para 2.107, 2.108 and 2.109) 
Action taken 
        The recommendation is accepted with modification that they shall be 
assessed for service charge only. 

 
25.  Houses above 3,000 sq.ft. constructed after 1-4-2011 should be classified as 

luxury houses and taxed higher.                                                            (Para 2.110) 
 

Action taken 
         The recommendation is accepted with modification that the buildings 
with floor area above 3000 sq. feet which are constructed on or after 
01/04/2022 will attract 15% of the base tax as additional tax irrespective of 
the materials used for flooring. 

 
26.  Tax rate of mobile towers may be revised.                                          (Para 2.111) 
 

Action taken 
         The recommendation is accepted. 

 
 

27.  In order to ensure tax compliance, the method suggested at Para 2.112 may be 
followed:                                                                                               (Para 2.112)  

                                                                                           
 
Action taken 

             The recommendation is accepted except Sub Para I under Para 2.112. 
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28.  The limit of writing off arrears of Property Tax which cannot be collected due to 
reasons beyond the control of the Local Governments may be enhanced.   
                                                                                                              (Para 2.113) 

Action taken 
        The recommendation is accepted. 

 
29.  Section 241 of the Kerala Municipality Act, 1994 has been omitted vide 

amendment in Act 30 of 2009 w.e.f. 07/10/2009 and prior to that it was the duty 
and liability of the owners of building to intimate to the Local Governments when 
their buildings are demolished and if not they were then liable to pay the tax till 
the date of intimation. After this amendment, they have been absolved of this 
liability resulting in huge arrears. Hence suitable amendments may be made in 
Kerala Municipality Act 1994 in this respect and Section 241 may be             
reinstated.                                                                                              (Para 2.114) 
 

Action taken 
         The recommendation is accepted. 

 
30.  Surcharge may be re-named as “Benefits Charge.”                             (Para 2.117) 
 

Action taken 
        The recommendation is accepted. 

 
31.  The slabs of the Profession Tax may be re-fixed.                                (Para 2.118) 
 

Action taken 
        The recommendation is accepted. 
 

32.  Entertainment Tax Act may be amended to broaden the scope of entertainment.
                                                                 (Para 2.119) 

 
Action taken 
        The recommendation to amend the Entertainment Tax Act to broaden 
the scope of entertainment is accepted to incorporate only those items which 
are mentioned at Sub Para i, iii, vi and vii under Para No.2.119. 
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33.  Under GST, Entertainment Tax would also be taxed leading to a cascading  effect. 
To reduce this, the Commission would recommend 10 per cent as the rate.  
                                                                                                             (Para 2.120) 

Action taken 
        The recommendation is accepted. 

 

34.  The providers of entertainment shall pay registration/renewal charges as detailed 
in Table 2.41.                                                                                        (Para 2.121) 
                                                             

Action taken 
         The recommendation is accepted. 

 
35.  Entertainment tax shall be levied in respect of each person admitted or deemed to 

have been admitted on payment and the tax shall be due and recoverable from the 
proprietor. Details are given in Para 2.122.                                          (Para 2.122)  
 

Action taken 
         The recommendation is accepted. 

 
36.  The share of the Entertainment component of GST received by the State 

Government should be passed down to Village 
Panchayats/Municipalities/Corporations, using the formula fixed for General 
Purpose Fund. Further gap, if any, should be compensated by the State 
Government by September in the succeeding year.                              (Para 2.123) 

 
 Action taken 

      General Purpose Fund has been increased to 4% of net State Own Tax 
Revenue (SOTR) w.e.f 1-4-2021 from 3.5%. Moreover, the Local 
Governments are permitted to levy Entertainment Tax.  Hence the 
recommendation is rejected.   

 

37.  In the case of theatres, issue of tickets and assessment of Entertainment Tax by 
the Local Governments should be on the basis of a software. In the case of     
multiplex theatres, using their own software, the owner should have the            
obligation to provide a bridge software to push the data required by Local     
Governments.                                                                                        (Para 2.124) 
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Action taken 
       The recommendation is accepted. 

 
38.  The advertisement component under GST may be passed down to Local 

Governments.                                                                                        (Para 2.127) 
 

Action taken 
         In view of increased devolution of General Purpose Fund as 
mentioned at decision on recommendation No.36, the recommendation is 
rejected. 

 
39.  Advertisements erected in the form of boards in public places and in private places 

by the side of the roads may be brought under Licence Fee.                (Para 2.128)                       
 

Action taken 
               The recommendation is accepted with the modification that only 

commercial advertisement boards erected shall be brought under Licence fee. 
 
40.  The minimum rate of Service Cess may be fixed at 15 per cent of the property 

Tax.                                                                                                      (Para 2.129) 
 

Action taken 
      The recommendation is accepted with the modification that the 

minimum rate of service tax shall be fixed at 10%.                                                                             
 
41.  Levy of Service Charges at least at the rate of 50 percent of the Property Tax 

leviable, should be made mandatory for all those buildings fully owned by the 
Union Government with effect from 01/04/2022, since all Local Governments are 
giving at least one of the services, namely, Sanitation, Water Supply, Street 
Lighting and Drainage.                (Para 2.130 and Appendix 2.7.4(2) and 2.7.8(5)) 

 
 
Action taken 

           The recommendation is accepted with the following modifications: 
              The services like water supply, sanitation and electricity shall be 
exempted and services like street lighting, drainage etc shall be included for 
levy of service charges. 33% of the property tax leviable shall be charged for 
one service, 50% for two services and 66% for more than two services provided. 
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42.  Rent of buildings let out by Local Governments should be as per the methodology 

worked out by the Public Works Department. 25 per cent rebate may be given for 
shops rented out to Kudumbashree units and people of disabilities.    (Para 2.131)                                       

        
Action taken 
            The recommendation is accepted with modification that the Local 

Governments shall have the liberty whether to give or not any rebate to any type 
of occupants of the building. The maximum rate of rebate will be 10% and 
people belonging to SC/ST category and startups will also be eligible for rebate. 
The authority to issue Rent Certificate shall vest with LSGD Engineering Wing. 

 
43.  Amendments in the Acts and Rules as detailed in Appendix 2.7 and 2.8 required 

for filling gaps and ensuring the necessary changes required are recommended. 
                                                               (Para 2.132, 2.134 and Appendix 2.7, 2.8) 

Action taken 
          The recommendation is accepted in principle and it can be finalised in 

consultation with HODs of LSGD. 
 
44.  All fines may be enhanced in keeping with the money value and fines for activities 

which have huge negative impact on public health or environment should have a 
deterrent character with higher increase. 

                                                             (Para 2.132, 2.133 and Appendix 2.8,2.9) 
Action taken 
         The recommendation is accepted. 
 

45.  Local Governments should borrow from commercial banks and cooperative 
banks as per the provisions of G.O (MS)No.147/2009/LSGD dated 29th July, 2009 
given in Annexe 3.1. To make this G.O. operational, it is suggested that this may 
be discussed in the State Level Bankers Committee (SLBC) and a Sub-Committee 
of the SLBC set up including representatives of NABARD and the Kerala Bank 
along with the representatives of Lead Bank, SBI and other Banks as may be 
decided by the SLBC. Director of Urban Affairs and Director of Panchayats could 
be invitees to this Sub-Committee. The Sub-Committee may meet the 
representatives of Local Governments and come out with a framework for 
borrowing. If required, the existing order could be amended.              (Para 3.32)                       
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Action taken 
        The recommendation is accepted with modification that in the Sub-
committee, the Director of Urban Affairs and the Director of Panchayats shall 
be substituted with the Principal Director, LSGD. 

 
46.   As Local Governments require permission of Government for borrowing, to vet 

the proposals, it is recommended that a State Level Technical Advisory Group is 
set up with the LSGD Secretary as the Chairperson with representatives of 
NABARD, Lead Bank, Kerala Bank, Executive Director of Kudumbashree and 
representatives of the Finance and Planning Departments as members. (Para 3.33)  
                                                                                                                                        

Action taken 
         The recommendation is rejected. 

 
47.   In respect of annuity-based borrowings, the Commission would reiterate the 

recommendation of the Fourth State Finance Commission of Kerala that the 
project period should not exceed the tenure of the Local Government as it is not 
proper to burden future generations of Local Governments by committing their 
funds for re-payment of loans borrowed by the current batch of Local 
Governments.                                                                                          (Para 3.34)                       

 
Action taken 
        The recommendation is rejected. 

 
48.   The Commission recommended that the amended Local Authorities Loans Act 

should be operationalized by setting up the Kerala Local Government              
Development Fund as envisaged earlier with the two-part governance structure as 
envisaged. The high-level policy body should consist of the following persons:  

 

Minister, LSGD Chairperson 
Minister, Finance Co-Chairperson 
Secretary, Finance Member 
Secretary, Planning Member 
CEO, KIIFB Member 
CEO, Kerala Bank Member 
Head of the Lead Bank in the State Member 
Head of NABARD in the State Member 
Head of HUDCO in the State Member 
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Three Experts to be nominated by the 
Government, (preferably the experts 
should be from among those who are in 
the Governing Body of KIIFB). 

Members 

Presidents of the five Local Government 
Associations 

Special invitees 

Secretary, LSGD Member Secretary 
 

The policies and ideas laid down by the policy making body should be           
operationalised by a highly professional Asset Management Company, in which 
51 per cent of the equity could be with the Government and the remaining with 
public institutions like HUDCO, Kerala Bank, Nationalized Banks and             
institutions of excellence.                                                       (Para 3.36 and 3.37) 

                                                                                                
 Action taken 

               The recommendation is accepted in principle. 
 

49.  KURDFC should be restructured as an Asset Management Company to 
operationalize the KLGDF and should be mentored by KIIFB. 

                                                                                                    (Para 3.38 and 3.39) 
Action taken 
          The recommendation is accepted. 

 
50.  To enable floating of Local Government Bonds, credit ratings of the six       

Municipal Corporations should be done. Based on the results, KILA jointly with 
the Asset Management Company should prepare an action plan for improving the 
credit rating.                                                                                          (Para 3.42) 

                                                                                                                                   
Action taken 
           The recommendation is accepted. 
 

 

51.  Considering the ecological situation of the state, preference could be given to 
Green Bonds.                                                                                         (Para 3.43) 

 
Action taken 
        The recommendation is accepted. 
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52.  Local Governments which are able to float revenue bonds should be suitably 
incentivized for which LSGD may come out with a programme.        (Para 3.44) 

 

Action taken 
         The recommendation is accepted. 

 

53.  Details of all the borrowings of Local Governments, directly from the banks or 
through the Kerala Local Government Development Fund should be in the public 
domain including details of repayments. The Director, Kerala State Audit 
Department should specifically audit such schemes once in a year and include it 
as a distinct Chapter in the Annual Report.                                            (Para 3.45) 
                                                                                              

Action taken 
         The recommendation is accepted. 
 

54.  Land for the widening of roads and for new roads should be obtained only by 
voluntary surrender.                                                                                (Para 4.14) 

 
Action taken 
          The recommendation is not accepted. 
 

55.  In order to increase encourage voluntary donation of land for public purposes, the 
Kerala Land Relinquishment Act, 1958 may be amended to facilitate 
relinquishment of land in favour of Local Governments.      
                                                                               (Para 4.15 & Appendix 2.7.1(1)) 

Action taken 
            The recommendation is accepted. 
 

56.  For setting up of facilities in schools, hospitals, and Anganwadis and for providing 
help to those in extreme distress, transparent donation campaigns may be 
organized.                                                                                                (Para 4.16) 

 
Action taken 
            The recommendation is accepted. 

 
57.  The corpus of the Distress Relief Fund of the Local Government should be 

replenished and expanded every year.                                                    (Para 4.18) 
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Action taken 
          The recommendation is accepted. 
 

58.  Local Governments should hold formal discussions with all the institutions 
capable of providing CSR funds and prepare a plan of action either for part funding 
or full funding of programmes.                                                              (Para 4.19) 

 
Action taken 
          The recommendation is accepted. 
 

59.  To the extent possible, building houses or providing land and houses for the 
destitutes like single women, homeless, and persons with serious disabilities and 
the terminally ill, should be on sponsorship.                                          (Para 4.20) 

 
 Action taken 

        The responsibility of Government to protect destitutes like single 
woman, homeless, persons with serious disabilities and the terminally ill 
cannot be off loaded to sponsorship of CSR. The present status with regard to 
the protection of the above category shall continue. Hence, the 
recommendation is rejected. 

 
60.   As soon as a Local Government assumes office, it should prepare a Five-Year 

Action Plan for mobilisation of voluntary contributions in tune with the 
circumstances prevailing in the Local Government. This should be given wide 
publicity.                                                                                                  (Para 4.22) 

 
Action taken 

        The recommendation is accepted with the modification that as soon as 
the Local Government assumes office, it shall prepare a strategy for 
mobilisation of voluntary contribution. 

 
61.  There should be an annual day, preferably on Gandhi Jayanthi Day, when 

voluntary contributions are publicly acknowledged.                             (Para 4.23) 
 
Action taken 

        The recommendation is accepted with the modification that campaigns 
shall be conducted from the day of Gandhi Jayanthi to the day of Kerala 
formation (Kerala Piravi). 
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62.  It should be ensured that all voluntary contributions conform to the laws of the 
land, particularly, Income Tax Act, FCRA and Law of Contracts.         (Para 4.24) 

 
Action taken 
            The recommendation is accepted. 
 

63.  All details of voluntary contributions should be disclosed in the Gram Sabha and 
Ward Sabha meetings.                                                                             (Para 4.25) 

 
Action taken 
            The recommendation is accepted. 
 

64.  Voluntary contributions should be one of the distinct components of the Plan 
submitted to the District Planning Committee and its performance should also be 
analysed at the end of every financial year.                                            (Para 4.26) 

 
Action taken 
           The recommendation is accepted. 
 

65.  KILA should document innovative public contributions.                      (Para 4.27) 
 
Action taken 
          The recommendation is accepted. 

 
66.  Government should specially recognize those Local Governments mobilising 

excellent voluntary contributions.                                                          (Para 4.28) 
 
Action taken 

        The recommendation is accepted in principle. Mobilization of 
voluntary contributions will be made as a criterion for deciding Award for best 
local governments. 
 

67.  All voluntary contributions should be displayed on the website of the Local 
Government.                                                                                           (Para 4.29) 

 
Action taken 
            The recommendation is accepted. 
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68.  A highly respected team should do the Social Audit of the utilisation of the 
voluntary contributions every year and the report should be publicized.    
                                                                                                                (Para 4.30) 

Action taken 
     The recommendation is accepted with the modification that KILA and 

Social Audit Society shall be entrusted with the duty of conducting Social Audit. 
 

69.  Technical Support Agencies may be identified for to facilitate PPP projects related 
to local governments.                                                          (Para 5.13 & Para 5.14) 

 
Action taken 
          The recommendation is accepted. 

 
70.  A Special Capacity Building Programme should be designed by KILA to train 

Local Governments which intend to take up PPP projects.                    (Para 5.15) 
 

Action taken 
          The recommendation is accepted. 
 

71.  The willingness of Local Governments interested in taking up PPP projects should 
be obtained by LSGD after circulating a generic circular note among them and the 
response of the Local Government should be referred to the Technical Support 
Agency.                                                                                                    (Para 5.16) 

 
Action taken 
           The recommendation is accepted. 
 

72.  PPP Cells consisting of the following persons should be set up in the District 
Planning Committees.                                                                             

(1)  Deputy Development Commissioner (As applicable) 
(2)  District Planning Officer.  
(3)  District Town Planning Officer.  
(4)  Regional Joint Director, Urban Affairs.  
(5)  Deputy Director of Panchayats. 
(6)  Executive Engineer, Local Self Government Department.  
(7)  
 

Voluntary professionals – At least three.    
                                                                                               (Para 5.17) 
 

Action taken 
            The recommendation is accepted in principle. 
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73.   An Empowered Committee should be constituted at the State level with the 
following members:  

i Secretary, Local Self Government Department Chairperson 

ii Authorized representative of the Finance Department Member 

iii Authorized representative of the Planning 
Department 

Member 

iv Authorized representative of the Law Department Member 

    v Chief Town Planner Member 

    vi Director of Urban Affairs Member 

   vii Director of Panchayats Member 

   viii Deputy CEO, KIIFB Member 

    ix Authorized representatives of IIM, Kozhikode Member 

     x IIT, Palakkad Member 

    xi Regional Director of HUDCO Member 

   xii A permanent representative of NABARD at least in 
the rank of AGM 

Member 

   xiii Two experts to be nominated by Government Member 
 

The Committee should have the functions mentioned at Para 5.19.      
                                                                                                          (Para 5.18 & 5.19) 
 

Action taken 
        The recommendation is accepted with the modification that the 
Director of Urban Affairs and the Director of Panchayats shall be substituted 
with the Principal Director, LSGD and the IIT, Palakkad be substituted with 
the representative of the Kerala Technical University and the number of experts 
as per sl.no.xiii shall be enhanced to three. Besides, a member each from the 
Departments of Co-operation, Agriculture and SC/ST shall also be included. 

 

74.   The compensation to Technical Support Agency / Transaction Advisors should be 
paid out the success Fee which should be fixed between 1%-5% of the project cost 
or as a fixed amount depending on the project cost and effort.              (Para 5.20) 
 

Action taken 
           The recommendation is accepted. 
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75.   Independent quality monitors preferably reputed Engineering Colleges and 
Management Institutions should be given the task of monitoring the performance 
of the bidder in relation to the conditions of the bid including quality of 
construction.                                                                                             (Para 5.21) 

 
Action taken 
            The recommendation is accepted. 

 
76.  It is necessary for the Local Self Government Department to monitor the progress 

right from inception.                                                                                (Para 5.22) 
 

Action taken 
         The recommendation is accepted. 
 

77.  The Building Tax may be made a Local Government tax.                      (Para 6.6) 

 
Action taken 

         Government have already rejected similar type of recommendation 
(Recommendation No.14 in the First Report of the Sixth State Finance 
Commission).  Hence, this recommendation is also rejected. 

 
78.   The Commission would recommend that General Purpose Fund be distributed 

based on a formula giving equal weightage to population and distance from per 
capita Own Income, the details of which are given in Appendix 6.2.    (Para 6.12) 
                                                                                                   

Action taken 
      Government have already decided on Recommendation No.28 in the 

First Report of the Sixth State Finance Commission that the present system  in  
the  case of  District  Panchayats  and  Block Panchayats, ie., 12 % increase 
over the previous year, would continue and the remaining amount would be 
distributed among Village Panchayats, Municipalities and Municipal 
Corporations based on population only. A Special Grant at the rate of Rs.15 
lakh each will be given to six Village Panchayats, viz., Erumely, Chittar, Ranni-
Perunad, Vadasserikkara, Seethathode and Naranamuzhi around Sabarimala 
and Rs.25 lakh to Guruvayur Municipality from the total provision of General 
Purpose Fund available to all Local Governments. 
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79.   For General Purpose Fund, in order to avoid “minus Village Panchayats,” a 
revised formula is recommended to be implemented from 2022-23 in respect of 
Village Panchayats, Municipalities and Corporations.                           (Para 6.14)                                                              

                                                                                                                       
Action taken 

       An amount of Rs.10 crore available to Village Panchayats and Rs.5 
crore available to Municipalities under General Purpose Fund (GPF) shall be 
set apart as Gap Fund for Village Panchayats and Municipalities respectively.  
The manner in which the gap to be calculated as recommended by the 
Commission is accepted. 

 
80.  The formulae for devolution and the earmarked share of Local Governments for 

the period from 2022-23 are recommended in order to adhere to the provisions of 
the Action Taken Report on the First Report of the Sixth State Finance 
Commission.                                                                                           (Para 6.17) 

 
Action taken 

        The recommendation is accepted. Health Grant shall be subsumed as 
part of the Development Fund. Since Health Grant is a specific purpose Grant 
based on local needs it shall be kept unallocated in the General Sector Fund 
and be devolved among the eligible Local Governments.                                                         

 
81.   A planning methodology involving Local Governments is recommended for the 

Health Grants from the Fifteenth Finance Commission. (Para 6.20 and Para 6.21) 
                                                                                       
 Action taken 

        There are already State Level and District Level Committees in 
connection with Health Grant. These committees have to function in line with 
the broad guidelines issued by Government of India from time to time. The 
State Level and District Level Committees have representatives from various 
tiers and levels of Local Governments as well as Local Self Government 
Department.   In the State Level Committee, representatives of Municipal 
Corporation, Municipality and District, Block and Grama Panchayats are 
incorporated. The Principal Secretary, Health and Family Welfare 
Department is the convener of the Committee. The DMO, Health is the 
convener of the District Level Committee which has representations from 
Municipality and all tiers of Rural Local Governments. Moreover, the District 
Level Committee is a sub-committee of the District Planning Committee. 
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Thus, due representation from both LSGD and Health and Family Welfare 
Department besides Local Governments are ensured in the various 
committees for monitoring the Health Grant as per 15th Finance Commission 
Award.  In view of these, the recommendation is rejected. 
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ആറാം സം ാന ധനകാര  ക ീഷെ  ര ാമെ  റിേ ാർ ിെല 

ശിപാർശകളിേ  നടപടി റിേ ാർ ് 

 

1. എ ാ ാേദശിക സർ ാ ക ം റവന  വ മാന ിെ  അടി ാനം 
ചി ി  ഒ  GISമാ ് ത ാറാേ ം അത് ഒ  െപാ േരഖയായി 

മാേ മാണ്.                                        (ഖ ിക 2.79)                                                         
                                                                     

     നടപടി 

        ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

2. നി തി   കാര ിൽ   താര ത   ഉ ാകണം.  നി തിദായക െട   പ ിക,    
മ  വര കൾ,  ബാ തയായി  നിലനിൽ   ക  ഉൾെ െട  നി തി 
വിവര ൾ എ ിവ സ േമധയാ ി െ ടണം. െപാ ജന ൾ  
പരിേശാധി തിനായി ഈ വിവര ൾ ാേദശിക സർ ാ ക െട  െവബ് 
ൈസ ിൽ    ലഭ മാേ താണ്. തേ ശസ യംഭരണ വ ിെ  െവബ് 
ൈസ മായി ഇത് ലി ് െചേ മാണ്.                                   (ഖ ിക 2.80) 

                                                                                          

     നടപടി 

       ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

3. ാേദശിക സർ ാ കൾ ് ലഭി ാ  എ ാ ക ം ഇലേ ാണി ായി  
അട  തി  (e-payment) സൗകര ം ഏർെ ണം.            (ഖ ിക 2.81) 

                                                                                                                                

നടപടി 

        ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

4. ടി ിക പിരി തി  മതല ംബ ീ ണി കെള ഏൽ ി 
ാ താണ്.                                                           (ഖ ിക 2.82)                                                                                           

                                                                                          

നടപടി 

        ടി ിക പിരി തിന് ാേദശിക സർ ാ കൾ ് അവ േടതായ 
സംവിധാനം  ഉ ്. ംബ ീ  ണി ക െട  േസവനം ലഭ മാ േണാ േവ േയാ 
എ ് ാേദശിക സർ ാ കൾ ് തെ  തീ മാനി ാ താണ്. 
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5. വിഭവ സമാഹരണ ിെ  കാര മത ് ാധാന ം   നൽകിെ ാ ് ഒ  ടാ ് 
ഓഡി ് േകരള സം ാന ഓഡി ് വ ് നടേ താണ്.          (ഖ ിക 2.83)    

           

   നടപടി 

               ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

6. മന: ർ മായി വ  റവന  ന ം ഉ രവാദി െ   വ ി / വ ി 
കളിൽ നി ം ഈടാ ണം.                                                 (ഖ ിക 2.84)
     

നടപടി 

          ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

7. ഡിമാ ് കള ൻ ബാലൻസ് (DCB) പ ിക ത ാറാ  രീതി 
ന: ാപിേ ം ആയ  വിേ ജ് പ ായ ക െട കാര ിൽ അസി ് 

ഡയറ ർമാ ം െഡപ ി ഡയറ ർമാ ം, നഗരസഭക െട കാര ിൽ 
റീജിയണൽ േജായി ് ഡയറ ർമാ ം പരിേശാധിേ മാണ്. പ ായ ് 
ഡയറ ം നഗരകാര  ഡയറ ം മാസ ിെലാരി ൽ പിരിവ് സംബ ി  ്
അവേലാകനം നടേ മാണ്.                                         (ഖ ിക 2.85)               
            

 നടപടി 

       ഡിമാ ് കള ൻ ബാലൻസ് (DCB) പ ിക ത ാറാ  രീതി തേ ശ 
സ യംഭരണ വ ് േജായി ് ഡയറ ർ (ജി ) പരിേശാധി താണ്. ിൻസി ൽ 
ഡയറ ർ മാസ ിെലാരി ൽ പിരിവ് സംബ ി  ് അവേലാകനം 
നടേ താണ്. ഈ േഭദഗതിേയാെട ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

8. ധനകാര  ാൻഡിംഗ് ക ി ി എ ാ മാസ ം DCB വിശദമായി അവേലാകനം 
െചേ ം അതിേ  അഭി ായം േരഖെ േ മാണ്. നഗരസഭാ 
കൗൺസിൽ/പ ായ ് ഭരണ സമിതി മാസ ിെലാരി ൽ അവേലാകനം 
നടേ ം അവ െട അഭി ായ ം നിർേ ശ ം േരഖെ േ മാണ്. ഒ  
ശി  എ  നിലയിൽ, ഡിമാ ് െച െ തിെ  90% എ ി ം േശഖരി ാ  

ാേദശിക സർ ാ ക െട േപ കൾ പരസ െ േ ം വികസന ഫ ിെല 
എസ്.സി.എസ്.പി ഇതര, ടി.എസ്.പി. ഇതര ഫ ിെ  ഒ  ശതമാനം റ  
വ േ മാണ്.                                                           (ഖ ിക 2.86) 

 

നടപടി 

         ശിപാർശ അംഗീകരി . 
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9. എ ാ ാേദശിക സർ ാ ക ം അവ െട വാർഷിക ബജ ിേനാെടാ ം 
സമർ ി തിനായി 2022-23 തൽ ഒ  േറാളിംഗ് റവന  വർ ി ി ൽ കർ  
പ തി (REAP) ത ാറാേ താണ്.                                        (ഖ ിക 2.87) 

      

 നടപടി 

          ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

10. 2011-ൽ പീകരി ം എ ാൽ ാവർ ികമാ ാൻ കഴിയാതി മായ  
േ ാ ർ ി ടാ ് േബാർഡിെ  മാ കയിൽ ാേദശിക സർ ാ കൾ ായി  
േലാ ൽ ഗവൺെമ ്  റവന  േബാർഡ് പീകരി ണെമ ് ക ീഷൻ 
ശിപാർശ െച ി ്.                                     (ഖ ിക 2.88 & 2.89)    

 

നടപടി 

       േലാ ൽ ഗവൺെമ ് റവന  േബാർഡ് പീകരി ണെമ  ശിപാർശ 
നിരസി . 

 

11. റവന  സമാഹരണം െമ െ തിന് സ യ േസാ ് െവയർ മ  
താേ ് .                                                (ഖ ിക 2.90 & 2.91)
    

 നടപടി 

          ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

12. 2015-ൽ പീകരി  തിയ നിസി ാലി ികളി ം ക ർ േകാർ േറഷനി ം 
നിലനിൽ  വിഷയ ൾ, േത കി ,് നഗരസഭകളിൽ ലയി ി  ൻ വിേ ജ് 
പ ായ ക െട ടി ിക ഈടാ  സംബ ി  വിഷയം ഗൗരവതരമായി 
കാേണ താണ്. 6.3.2019-െല 540/2019/ത.സ .ഭ.വ  ന ർ ഉ രവ് കാരം 
നഗരസഭകളിെല മാ ം നി തി പരി രണ തീയതി 1-4-2013-ൽ നി ം 1-4-2016 
േല ് മാ ക ായി. തായി  പീകരി െ  നഗരസഭക െട കാര ിൽ 
അവേയാട് ിേചർ െ   ൻ വിേ ജ് പ ായ കൾ ് ഇത് അബ ിൽ 
ബാധകമാ ക ം തത്ഫലമായി വ ി  ന ം ഉ ാ ക ം െച ി ്. കാരണം, 
മി വാ ം എ ാ വിേ ജ് പ ായ ക ം നി തി പരി രണം 1-4-2013 

ാബല ിൽ ർ ീകരി ി ്.                                            (ഖ ിക 2.92) 

 

നടപടി               

           ശിപാർശ അംഗീകരി . 
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13. പരാതികൾ വിേവക ർ ം വളെര േവഗം പരിഹരി തി  ഒ  സംവിധാനം 
ഐ.െക..എം ആ ാന ് ഉ ാേക ം ഈ ആവശ ിന് മാ മായി ഒ  ടീം 

പീകരിേ ം എ ാ പരാതിക ം ഇ-െമയിൽ വഴി ലഭി  ് മണി കൾ കം 
പരിഹരി െ േട മാണ്. നിലവിൽ പരാതി പരിഹാര ി നായി ദിവസ ം 
മാസ ം എ ്. ഇത് നി തിദായകർ ം ാേദശിക സർ ാ ക െട 
ഉേദ ാഗ ർ ം വളെരയധികം ി കൾ ി ്.        (ഖ ിക 2.93) 

 

നടപടി 

         ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

14. നി തി പരി രണ ികൾ അടിയ രമായി ർ ീകരിേ ം 
(ഇതിനായി ഒ  സമയ വിവര പ ിക നി യിേ താണ് ), എ ാ ാേദശിക 
സർ ാ ക ം ഒരി ൽ ഇത് ർ ീകരി ക ം േഡ ാ പര രം ബ െ ി 
ഡിമാ ് ർ ീകരി ക ം േഡ ാേബസ് കാലാ സരണമാ ക ം െച ാൽ,  
കാലാ സരണമാ ിയ േഡ ാ ാേദശിക സർ ാ ക െട ം, തേ ശ 
സ യംഭരണ വ ിെ ം ഔേദ ാഗിക െവബ് ൈസ കളിൽ 
ലഭ മാ തി  ഒ  ാ ്േഫാം ത ാറാേ മാണ്. ഇതി  േശഷം റവന  
പിരിവ് ൈദനംദിനം ഓൺൈലനായി വീ ി തിന് നഗരകാര  റീജിയണൽ 
േജായി ് ഡയറ ർമാർ ം പ ായ ് െഡപ ി ഡയറ ർമാർ ം കഴി ം.  
                                                                         (ഖ ിക2.94)                                      
നടപടി 

         ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

15. ബ െ  ാമസഭകൾ/വാർഡ് സഭകൾ/വാർഡ് ക ി ികൾ ് ലഭ മാ  
തിനായി വാർഡ്/ഡിവിഷൻ അടി ാന ിൽ എ ാ നി തിക േട ം ടി ിക 
ലി ് എ തി  സംവിധാനം ഉ ാകണം.                        (ഖ ിക 2.95) 

 

നടപടി 

         ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

16. ാമ-നഗര േദശ ളിെല ന ായ വില (fair value)- മായി വ  നി തിെയ 
ബ ി ിേ താണ്. ഇ െന െച തി  ൻപ്, ശരാശരിേയ ാൾ വലിയ 
വ ത ാസം ഇ ാെയ ് ഉറ വ തിനായി, ാമ-നഗര േദശ ളിെല 
െതരെ െ  വാർ കളിൽ ഒ  സാ ിൾ പഠനം നടേ താണ്. 
നിസി ാലി ികൾ/ നിസി ൽ േകാർ േറഷ കൾ/നഗര സ ഭാവ  വിേ ജ് 

പ ായ കൾ, മ  വിേ ജ് പ ായ കൾ എ ിവ ് േത ക നിര കൾ 
ശിപാർശ െച ി ്.                                    (ഖ ിക2.97, 2.98 & 2.99) 
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നടപടി 

         വിശദമായ പഠന ിനായി ശിപാർശ മാ ി വ . 

 

17. ഇേ ാൾ നട വ  വ നി തി പരി രണ നടപടികൾ 2022മാർ  ്31-നകം 
ർ ീകരിേ താണ്. ഇത് പാലി ാ വർ  എ ാവിധ സർ ാർ 
ാ ക ം തട വേ താണ്.                                            (ഖ ിക 2.100) 

 

നടപടി 

          ഇേ ാൾ നട വ  വ നി തി പരിഷ് രണ നടപടികൾ 2023 മാർ  ് 
31-നകം ർ ീകരിേ ം അ ാ  പ ം എ ാവിധ സർ ാർ ാ ക ം 
തട  വ മാണ് എ  േഭദഗതിേയാെട ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

18. 1-4-2023 തൽ വ നി തി പരി രണം വർഷ ിെലാരി ൽ നടേ  
താണ്. വർ നവ് 5%-ൽ റ വാൻ പാടി ാെയ  നിബ ന ് വിേധയമായി 
പണെ മായി ബ െ ി േവണം പരി രണം നടേ ത്.           
                                                                             (ഖ ിക2.101) 

നടപടി 

          ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

19. ചില േത ക വിഭാഗം െക ിട െട വ  നി തി വർ നവിന് പരിധി 
ഏർെ ാ  തീ മാനം പിൻവലിേ താണ്.                  (ഖ ിക 2.102) 
                                 
  

നടപടി 

         ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

20. 30 ച ര മീ റിന് കളി  വീ കെള വ  നി തി പരിധിയിൽെകാ  
വരാ ം, 30 ച ര മീ റി ം 50 ച ര മീ റി ം ഇട  വീ കൾ ് 
സാധാരണ നിര ിെ  പ തി നിര ിൽ മാ ം വ  നി തി 
ഈടാ ാ മാണ്.                                 (ഖ ിക 2.103) 

 

നടപടി 

    50 ച ര മീ റിന് കളി  വീ കെള വ  നി തി പരിധിയിൽെകാ  
വ ം, 50 ച ര മീ റി ം 60 ച ര മീ റി ം ഇട  വീ കൾ ് 
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സാധാരണ നിര ിെ  പ തി നിര ിൽ മാ ം വ  നി തി ഈടാ മാണ് 
എ  േഭദഗതിേയാെട ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

21. കരം റ  െച ൽ (vacancy remission) ഒ  െക ിട ി  മാ മായി 
നി തി െട 50% ിൽ നിജെ േ താണ്. ഒരാൾ ് ഒ ിൽ തൽ 
െക ിട െ ിൽ അ രം െക ിട ൾ ് ർ മാ ം വ  നി തി 
ഈടാേ താണ്.                                                  (ഖ ിക 2.104) 

 

നടപടി 

           ശിപാർശ നിരസി . 

 

22. 3000 ച ര  അടി വെര  വീ കൾ ് നി യി ി  നി തി അൺ 
എയ്ഡഡ് കൾ അടേ താണ്.                (ഖ ിക 2.105) 

 

നടപടി 

          വിശദമായ പരിേശാധന ായി ശിപാർശ മാ ി വ . 

 

23. ൈസനിക നടപടിയിേലാ മതല നിർ ഹണ ിനിടയിേലാ വീര ത  വരി  
അെ ിൽ പരിേ  േസനാംഗ െട   മാതാപിതാ ൾ ം     പ ാളികൾ ം 
മാ മായി നി തിയിളവ് പരിമിതെ േ താണ്.             (ഖ ിക 2.106)
           

നടപടി 

         ശിപാർശ നിരസി . 

 

24. എ ാ േക സർ ാർ െക ിട െള ം േക സർ ാർ അധീനതയി  
ക നികെള ം യഥാ മം സർ ീസ് ചാർ ി ം നി തി ം േവ ി അ ്െമ ് 
നടേ താണ്. ഇ മായി ബ െ ് ഈ സാ ിക വർഷം ാേദശിക 
സർ ാ കൾ ഒ  സർെ  നടേ താണ്.           (ഖ ിക 2.107, 2.108 & 2.109) 

നടപടി 

      സർവീസ് ചാർ ് മാ ം ഈടാ താണ് എ  േഭദഗതിേയാെട ശിപാർശ 
അംഗീകരി . 

  

25. 1.4.2011-  േശഷം നിർ ി െ  3000ച ര അടി  കളി  വീ കെള 
ആഡംബരവീ ക െട ഗണ ിൽെ േ ം അവ ് ഉയർ  നിര ിൽ 
നി തി ഏർെ േ മാണ്.                                                (ഖ ിക 2.110) 
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 നടപടി 

      01-04-2022 തൽ നിർ ി  3000 ച ര അടിയിൽ തൽ തറ 
വി ീർ  വീ കൾ ് തറ പാ തി  ഉപേയാഗി  വ െട ഇനം 
പരിഗണി ാെത തെ  അടി ാനനി തി െട 15% വ  ക അധിക നി തി 
ഈടാ താണ് എ  േഭദഗതിേയാെട ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

26. െമാൈബൽ ടവ ക െട നി തി നിര ് പരി രി ാ താണ്.   (ഖ ിക 2.111)   

 

 നടപടി 

       ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

27. നി തി അട ത് ഉറ  വ തിന് ഖ ിക 2.112-ൽ നിർേ ശി  രീതി 
പിൻ ടരാ താണ്.                               (ഖ ിക 2.112) 

 

നടപടി 

         ഖ ിക 2.112 -െല ഉപഖ ിക I -െല നിർേ ശം ഒഴിെക  ശിപാർശകൾ 
അംഗീകരി . 

 

28. ാേദശിക സർ ാ ക െട നിയ ണ ി മ റ  കാരണ ളാൽ 
പിരിെ ാൻ  കഴിയാ   വ  നി തി ടി ിക എ തി ത തി  പരിധി 
ഉയർ ാ താണ്.                                                              (ഖ ിക 2.113)       

                                                                                   

നടപടി 

          ശിപാർശ അംഗീകരി . 

                                      

29. 2009-െല 30-ാം ആ ് കാരം വ ിയ േഭദഗതി അ സരി  ്1994-െല േകരള 
നിസി ാലി ി ആ ിെല 241-ാം വ ് 07.10.2009 തൽ ഒഴിവാ െ . ഒ  െക ിടം 

െപാളി  മാ േ ൾ ആ വിവരം ാേദശിക സർ ാരിെന അറിയിേ  മതല ം 
ബാധ ത ം ഈ തീയതി  ് െക ിടം ഉടമ േടതായി . അ െന 
അറിയി ാ  പ ം, അറിയി  തീയതി വെര  നി തി അട വാൻ അവർ 
ബാധ രായി .  ഈ േഭദഗതി  േശഷം ബാധ തയിൽ നി ം െക ിട 
ഉടമകൾ ഒഴിവാ െ ക ം വൻ ക ടി ികയായി വരിക ം െച ി ്. 
ആകയാൽ, 1994െല േകരള നിസി ാലി ി ആ ിൽ ആവശ മായ േഭദഗതി വ ി 
241-ാം വ ് ന: ാപി ാ താണ്.                                   (ഖ ിക 2.114)
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നടപടി 

           ശിപാർശ അംഗീകരി . 

                                                       

30. സർചാർ ിെന 'ബനിഫി ്സ് ചാർ ്'' (Benefits Charge) എ ് നർ 
നാമകരണം െച ാ താണ്.                              (ഖ ിക 2.117) 

 

 നടപടി 

           ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

31. െതാഴിൽ നി തി െട ാ കൾ ന മീകരി ാ താണ്.     (ഖ ിക2.118) 

 

നടപടി 

         ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

32. വിേനാദ ിെ  വ ാ ി വർ ി ി തിനായി വിേനാദനി തി ആ ് േഭദഗതി 
െച ാ താണ്.                                      (ഖ ിക 2.119) 

 

നടപടി 

       ഖ ിക 2.119-െല ഉപഖ ിക i, iii, vi, vii എ ിവയിൽ പറ ി  ഇന ൾ 
മാ ം ഉൾെ ാ ി തിന് േവ ി വിേനാദ ിെ  വ ാ ി വർ ി ി തിനായി 
വിേനാദ നി തി ആ ്  േഭദഗതി െച ാെമ  ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

33. ജി.എസ്.ടി-യി ം വിേനാദനി തി  ഈടാ ്. ആകയാൽ  വിേനാദ  നി തി 
നിര ് 10% ആ ണെമ ് ക ീഷൻ ശിപാർശ െച ി ്.            (ഖ ിക 2.120) 

 

നടപടി 

          ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

34. പ ിക 2.41-ൽ വിശദീകരി ി  തര ിൽ വിേനാദദാതാ ൾ രജിേ ഷൻ / 
ൽ ചാർ ് നൽേക താണ്.                                          (ഖ ിക 2.121) 

നടപടി 

         ശിപാർശ  അംഗീകരി . 
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35. പണം വാ ി േവശി ി േതാ േവശി ി തായി കണ ാ േതാ ആയ 
ഓേരാ വ ി ം വിേനാദ നി തി ഈടാേ താണ്. ാപന ഉടമയിൽ 
നി മാണ് നി തി ഈടാേ ത്. വിശദാംശ ൾ ഖ ിക 2.122-ൽ 
െകാ ി ്.                                                                       (ഖ ിക 2.122) 

 

നടപടി 

          ശിപാർശ  അംഗീകരി . 

 

36. സം ാന ിന് ലഭി  ജി.എസ്.ടി.യിെല വിേനാദ മായി ബ െ  
ഘടക ിെ  വിഹിതം െപാ  ആവശ ഫ ് നൽ  വാക ം അ സരി  ്
വിേ ജ് പ ായ കൾ/ നിസി ാലി ികൾ/ നിസി ൽ േകാർ േറഷ കൾ 
എ ിവ ് ൈകമാ ം െചേ താണ്. ഈയിന ിൽ ഉ ാകാ  അധിക വിടവ് 
െതാ  വർഷം െസപ് ംബർ മാസേ ാെട സം ാന സർ ാർ 
പരിഹരിേ താണ്.                                                         (ഖ ിക 2.123) 

 

നടപടി 

         സം ാന ിെ  അ നി തി വരവിെ  (Net SOTR) ര ശതമാന ിൽ 
നി ം 1-4-2021 തൽ 4 ശതമാനമായി െപാ  ആവശ  ഫ ് വർ ി ി ി ്. 

ടാെത വിേനാദ നി തി ഈടാ വാൻ ാേദശിക സർ ാ കെള 
അ വദി ി ്. ആകയാൽ ശിപാർശ നിരസി . 

 

37. തിേയ ക െട കാര ിൽ, ടി ക െട വിതരണ ി ം വിേനാദ നി തി 
കണ ാ തി ം ാേദശിക സർ ാ കൾ ഒ  േസാ ് െവയർ 
ത ാറാേ താണ്. സ ം േസാ ് െവയർ ഉപേയാഗി  മൾ ി ് 
തിേയ ക െട കാര ിൽ ാേദശിക സർ ാരിന് ആവശ മായ േഡ  ലഭ മാ 

തിന് ഒ  ിഡ്ജ്  േസാ ് െവയർ ഉറ  വ േ  ഉ രവാദിത ം 
തിേയ ർ ഉടമ ്.                                                         (ഖ ിക 2.124) 

 

നടപടി 

         ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

38. ജി.എസ്.ടി. യിെല പരസ ഘടകം ാേദശിക സർ ാ കൾ ് നൽകണം.
                                    (ഖ ിക 2.127) 
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നടപടി 

       36-ാം ന ർ ശിപാർശയിേ  തീ മാന ിൽ ചി ി ി േപാെല 
െപാ  ആവശ  ഫ ് വർ ി ി  നൽകിയി  സാഹചര ിൽ ശിപാർശ 
നിരസി . 

 

39. േറാ ക െട വശ ളി  െപാ -സ കാര  ല ളിൽ േബാർ ക െട 
പ ിൽ ാപി ി  പരസ െള ൈലസൻസ് ഫീസിെ  പരിധിയിൽ 

െകാ വരണം.                                                                      (ഖ ിക 2.128) 

 

നടപടി 

        വാണിജ ാവശ ാർ ം ാപി ി  പരസ  േബാർ കൾ മാ ം 
ൈലസൻസ് ഫീസിെ  പരിധിയിൽ െകാ വ താണ് എ  േഭദഗതിേയാെട 
ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

40. വ  നി തി െട 15% ക സർ ീസ് െസസിെ  മിനിമം നിര ായി 
നി യി ാ താണ്.                                                       (ഖ ിക 2.129) 

 

നടപടി 

        മിനിമം നിര ് 10% ആയിരി ം എ  േഭദഗതിേയാെട ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

41. ചീകരണം, ജലവിതരണം, െത വ് വിള ് ക ി ൽ, മലിനജലം ഒ ൽ 
ട ിയവയിൽ ഏെത ി ം ഒ  േസവനെമ ി ം എ ാ ാേദശിക സർ ാ ക ം 

ലഭ മാ ്. ആകയാൽ, േക  സർ ാരിെ  ർ  ഉടമ തയി  
എ ാ രം െക ിട ൾ ം വ നി തി െട 50%-ൽ റയാ  ക സർ ീസ് 
ചാർ ് ഇന ിൽ 1.4.2022 തൽ നിർബ മാ ം ഈടാേ താണ്.                       
                                             (ഖ ിക 2.130 & അ ൻഡി ് 2.7.4 (2) & 2.7.8 (5)) 
       

നടപടി 

        ജലവിതരണം, ചീകരണം, ൈവദ തി വിതരണം ട ിയ േസവന െള 
ഒഴിവാ ം െത വ് വിള ് ക ി ൽ, മലിനജലം ഒ ൽ (drainage) എ ീ 
േസവന ൾ ് സർവീസ് ചാർ ് ഈടാ മാണ്. ഒ  േസവന ിന് 
വ നി തി െട 33%, ര ് േസവന ൾ ് 50%, ര ിൽ തൽ േസവന ൾ ് 
66% എ  നിര ിൽ സർവീസ് ചാർ ് ഈടാ താണ്. ഈ േഭദഗതിേയാെട 
ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 
 

 



                                                              
 
  

31 | P a g e  
 

42. െപാ മരാമ ് വ ് നി യി ി  അേത രീതിയിൽ ാേദശിക 
സർ ാ കൾ നൽകിയി  െക ിട ൾ ് വാടക ഈടാേ താണ്. 

ംബ ീ ണി കൾ ം, ഭി േശഷി ാർ ം നൽകിയി  കട റികൾ ് 
വാടകനിര ിൽ 25% റിേബ ് അ വദി ാ താണ്.       (ഖ ിക 2.131) 

 

നടപടി 

        െക ിടം വാടക ് എ ി വർ ് വാടകയിന ിൽ കിഴിവ് 
അ വദി കേയാ േവ േയാ എ തി  അധികാരം ാേദശിക 
സർ ാ കൾ ായിരി ം എ  േഭദഗതികേളാെട ശിപാർശ അംഗീകരി . 
പരമാവധി റിേബ ് നിര ് 10% ആയിരി ം ആയത് പ ികജാതി/ പ ികവർ  
വിഭാഗ ിൽെ വർ ം ാർ കൾ ം  ടി ലഭ മാ മായിരി ം. വാടക 
സർ ിഫിേ ് നൽ തി  അധികാരം തേ ശ സ യംഭരണ വ ് 
എ ിനീയറിംഗ് വിംഗിനായിരി ം.     

 

43. വിടവ് നിക ലി ം ആവശ മായ മാ ൾ ഉറ  വ തി ം േവ ി 
അ ൻഡി ് 2.7, 2.8 എ ിവയിൽ വിശദമാ ിയി  ആ ക െട ം ച െട ം 
േഭദഗതികൾ ശിപാർശ െച .        (ഖ ിക 2.132, 2.134 & അ ൻഡി ് 2.7, 2.8) 

നടപടി 

       ശിപാർശ തത ിൽ അംഗീകരി . തേ ശ സ യംഭരണ വ ിന് കീഴി  
വിവിധ വ ് േമധാവിക മായി ചർ  െച ് അ ിമ തീ മാനം 
ൈകെ ാ തായിരി ം. 

 

44. പണെ ിന സരി  ് എ ാ രം പിഴക ം (fines) വർ ി ി ാ  
താണ്. െപാ ജനാേരാഗ ി ം പരി ിതി ം വൻേതാതിൽ ആഘാതം 
ഏൽ ി  ികൾ ് വളെര ഉയർ  നിര ി  പിഴ 
ഈടാേ താണ്.                        (ഖ ിക 2.132, 2.133 & അ ൻഡി ് 2.8, 2.9) 

 

നടപടി 

        ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

45.  അന ് 3.1-ൽ െകാ ി  29.7.2009െല സ.ഉ.(എംഎസ് )നം.147/2009/ 
തസ ഭവ ഉ രവിെല നിബ ന കാരം ാേദശിക സർ ാ കൾ വാണിജ , 
സഹകരണ ബാ കളിൽ നി ം വാ െയ ണം. ഈ സർ ാർ ഉ രവ് 

ാവർ ികമാ തിന് ഇ ാര ം സം ാനതല ബാേ ് ക ി ിയിൽ (SLBC) 
ചർ  െച ാ താണ്. നബാർഡ്, േകരള ബാ ്, ലീഡ് ബാ ്, എസ്.ബി.ഐ, 
എസ്.എൽ.ബി.സി നി യി  മ ് ബാ കൾ എ ിവ െട തിനിധികൾ 
ഉൾെ  എസ്.എൽ.ബി.സി- െട ഒ  സബ് ക ി ി പികരി ാ താണ്. 
നഗരകാര  ഡയറ െറ ം പ ായ  ഡയറ െറ ം ഈ സബ്ക ി ിയിെല  
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ണിതാ ളാ ാ താണ്. ടി സബ്ക ി ി ാേദശിക സർ ാ ക െട 
തിനിധിക മായി ടി ാ  നട ി വാ  ഒ  ച ട് ത ാറാേ താണ്. 

ആവശ െമ ിൽ നിലവിെല ഉ രവ് േഭദഗതി െച ാ താണ്.    (ഖ ിക 3.32)      

                                                                                                                             
നടപടി 

        സബ്ക ി ിയിൽ പ ായ ് - നഗരകാര  ഡയറ ർമാർ ് പകരം തേ ശ 
സ യംഭരണ വ ് ിൻസി ൽ ഡയറ ർ ആയിരി ം ണിതാവ് എ  
േഭദഗതിേയാെട ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

46. സർ ാരിെ  അ വാദേ ാ  ടി മാ േമ ാേദശിക സർ ാ കൾ ് 
വാ െയ ാൻ കഴി . വാ  നിർേ ശം പരിേശാധി തിനായി തേ ശ 
സ യംഭരണ വ ് െസ റി െചയർേപ ണാ ം, നബാർഡ്, ലീഡ് ബാ ്, േകരള 
ബാ ്, ധനകാര  വ ്,  ആ ണ വ ് എ ിവ െട തിനിധിക ം ംബ ി 
എ ിക ീവ് ഡയറ ം ഉൾെ  ഒ  സം ാന തല സാേ തിക ഉപേദശക 
സമിതി പീകരി ണെമ ് ശിപാർശ െച .                         (ഖ ിക 3.33)         
                                          

നടപടി 

        ശിപാർശ നിരസി . 

 

47. വാർഷികാടി ാന വാ െയ ലിെ  കാര ിൽ, ഒ  ാേദശിക സർ ാർ 
ഭരണസമിതി െട കാലാവധി റേ ് േ ാജ ് കാലയളവ് അധികരി ാൻ 
പാടി  എ  നാലാം സം ാന ധനകാര  ക ീഷെ  ശിപാർശ ഈ ക ീഷൻ 
ആവർ ി . നിലവിെല ഭരണസമിതി എ  വാ െട തിരി ടവ് ബാധ ത 
ഭാവി തല റ െടേമൽ െവ ത് ഉചിതമ .                             (ഖ ിക 3.34)
                   

നടപടി 

        ശിപാർശ നിരസി . 

 

48. േകരള േലാ ൽ ഗവൺെമ ് െഡവല ്െമ ്ഫ ് പീകരി െകാ ് േഭദഗതി 
െച െ  േലാ ൽ അേതാറി ീസ് േലാൺസ് ആ ് ാവർ ികമാ ണെമ ് 
ക ീഷൻ ശിപാർശ െച . വിഭാവനം െച െ േപാെല ര ് ത ി  ഒ  
ഭരണസംവിധാനം ആവശ മാണ്. ഉ ത നയ പീകരണ സമിതിയിൽ (High Level 
Policy Body) താെഴ പറ  അംഗ ൾ ഉ ാകണം: 

തേ ശസ യംഭരണവ  മ ി െചയർേപ ൺ 

ധനകാര വ   മ ി േകാ െചയർേപ ൺ 

ധനകാര െസ റി അംഗം 
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ആ ണ െസ റി അംഗം 

കിഫ്ബി സി.ഇ.ഒ  അംഗം     

േകരള ബാ ് സി.ഇ.ഒ അംഗം 

സം ാനെ  ലീഡ് ബാ ്   േമധാവി അംഗം 

നബാർഡിെ  സം ാനെ   േമധാവി അംഗം 

ഹഡ്േകാ െട സം ാനെ   േമധാവി അംഗം 

സർ ാർ േനാമിേന ് െച   വിദ ർ 
(കിഫ്ബി ഗേവണിംഗ്   േബാഡിയി വർ ്  
ൻഗണന നൽകാ താണ് ) 

അംഗ ൾ 

അ ് േലാ ൽ ഗവൺെമ ്      
അേസാസിേയഷ ക െട അധ ൻമാർ          

 േത ക ണിതാ ൾ 

തേ ശസ യംഭരണ വ  െസ റി െമ ർ െസ റി 

 

ഉ ത നയ പീകരണസമിതി ത ാറാ  നയ ം ആശയ ം ഉ ത 
ഫഷണൽ സ ഭാവ  ആ ി മാേനജ്െമ ് ക നി ാവർ ിക 

മാേ താണ്.  ഈ ആ ി  മാേനജ്െമ ് ക നി െട അ ിെയാ  
ശതമാനം ഓഹരി സർ ാരി ം ബാ ി െപാ ാപന ളായ ഹഡ്േകാ, േകരള 
ബാ ്, േദശസാൽ തബാ കൾ, േ  ാപന ൾ എ ിവ  
മാകാ താണ്.                                                      (ഖ ിക 3.36 & 3.37) 

 

നടപടി 

        ശിപാർശ തത ിൽ അംഗീകരി . 

 

49. KLGDF ാവർ ികമാ തിന് KURDFC-െയ ഒ  ആ ി മാേനജ്െമ ് (Asset 
Management) ക നിയായി ന:സംഘടി ി ണം. ഈ ക നി ാവശ മായ മാർ  
നിർേ ശ ൾ കിഫ്ബി നൽേക മാണ്.                         (ഖ ിക 3.38 & 3.39) 

 

നടപടി 

         ശിപാർശ അംഗീകരി . 
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50. േലാ ൽ ഗവൺെമ ് േബാ കൾ ഇറ തിന് സഹായി തര ിൽ 
ആ  നിസി ൽ േകാർ േറഷ ക േട ം ഡി ് േറ ിംഗ് നടേ താണ്.  
അതിെ       അടി ാന ിൽ,     ഡി ്  േറ ിംഗ് െമ െ തിനായി 
ആ ിമാേനജ്െമ ് ക നി മായി േചർ ് കില ഒ  കർ  പ തി 
ത ാറാ ണം.                                                           (ഖ ിക3.42) 

 

നടപടി 

           ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

51. സം ാനെ  പാരി ിതിക സാഹചര ം കണ ിെല ് ീൻ 
േബാ കൾ ് ൻഗണന നൽകാ താണ്.                (ഖ ിക3.43)                      

 

നടപടി 

         ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

52. റവന  േബാ കൾ ഇറ വാൻ കഴി  ാേദശിക സർ ാ കൾ ് 
ഉചിതമായ േ ാ ാഹനം നൽേക താണ്. ഇതിനായി തേ ശസ യംഭരണവ ് 
ഒ  കാര പരിപാടി ത ാേറേ താണ്.                       (ഖ ിക 3.44) 

 

നടപടി 

           ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

53. ബാ കളിൽ നി ം ത മാേയാ േകരള േലാ ൽ ഗവൺെമ ് ഡവല ്െമ ് 
ഫ ിൽ നിേ ാ ാേദശിക സർ ാ കൾ എ  എ ാ രം വാ ക െട ം 
തിരി ട കൾ ഉൾെ െട  വിശദാംശ ൾ സി  െ േ താണ്. 
സം ാന ഓഡി ് വ ് േമധാവി അ രം ീ കൾ വർഷ ിെലാരി ൽ 

േത കമായി ഓഡി ് െചേ ം  വാർഷിക റിേ ാർ ിൽ ഒ  സവിേശഷ 
അധ ായമായി ഉൾെ ാ ിേ മാണ്.                                  (ഖ ിക3.45)
    

നടപടി 

           ശിപാർശ  അംഗീകരി . 

 

54. േറാഡ് വികസന ി ം തിയ േറാഡ് നിർ ാണ ി ം ആവശ മായ മി  
സ ം ഇ കാരം നൽ കയാെണ ിൽ മാ േമ എ ാ .      (ഖ ിക 4.14)
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നടപടി 

          ശിപാർശ നിരസി .   

 

55. െപാ കാര ൾ ായി മി സ േമധയാ സംഭാവന െച ത് 
ശ ിെ തിനായി ലാ ് റിലിംഗിെ ് ആ ് (Land Re-relinquishment Act) 
േഭദഗതി െച ാ താണ്. ഇത്, ാേദശിക സർ ാ കൾ ് മി 
വി നൽ തിന് സഹായക ദമാ ം            (ഖ ിക4.15 &  അ ൻഡി ് 2.7.1(1)) 

 

നടപടി 

         ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

56. വിദ ാലയ ൾ, ആ പ ികൾ, അംഗൻവാടികൾ എ ിവിട ളിൽ സൗകര ം     
ഏർെ തി ം വളെരേയെറ ക ാ കൾ അ ഭവി വെര 
സഹായി തി ം േവ ി താര മായ സംഭാവന സ ീകരി ൽ കാെ കൾ  
(Donation campaigns) സംഘടി ി ാ താണ്.                             (ഖ ിക4.16) 

 നടപടി 

        ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

57. ാേദശിക സർ ാ ക െട രിതാശ ാസനിധി െട േകാർ സ് ഓേരാ 
വർഷ ം നർ രണം (Replenish) െചേ ം വർ ി ിേ ം (Expand) ആണ്.
                                                                                     (ഖ ിക 4.18) 

നടപടി 

          ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

58. സി.എസ്.ആർ ഫ കൾ നൽ വാൻ കഴി  എ ാ ാപന മായി 
ാേദശിക സർ ാ കൾ  ഔേദ ാഗിക ചർ കൾ നടേ ം, പ തിക െട  

ഭാഗികേമാ ർ േതാതിേലാ ഉ   ഫ ിംഗിെന സംബ ി  ്ഒ  കർ  പ തി 
ത ാേറേ മാണ്.                                                             (ഖ ിക 4.19) 

   

നടപടി 

          ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

59. അവിവാഹിതരായ ീകൾ ഉൾെ െട  അഗതികൾ, ഭവനരഹിതർ, 
ഗൗരവതരമായ ൈവകല  വ ികൾ, മാരകേരാഗ ൾ ബാധി വർ 
തലായവർ ് വീ ം വ ം നൽ തി ം   വീട്   നിർ ി തി ം ഉ  
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സഹായ ൾ പരമാവധി േ ാൺസർഷി ് വഴി ലഭ മാേ താണ്.            
              (ഖ ിക 4.20) 

നടപടി 

        അവിവാഹിതരായ  ീകൾ  ഉൾെ െട   അഗതികൾ, ഭവനരഹിതർ, 
ഗൗരവതരമായ ൈവകല  വ ികൾ, മാരകേരാഗ ൾ ബാധി വർ 
എ ിവെര  സംര ി ാ  സർ ാരിെ  ഉ രവാദി ം സി.എസ്.ആർ 
േ ാൺസർഷി കൾ ് വി  നൽകാൻ കഴിയി . ഈ വിഭാഗ െട 
സംര ണ മായി ബ െ  നിലവി  രീതി ട താണ്. ആയതിനാൽ 
ശിപാർശ നിരസി . 

 

60. ഭരണസമിതി ചാർ ് എ േ ാൾ തെ  ാേദശിക സർ ാരിൽ 
നിലനിൽ  സാഹചര ം കണ ിെല ്, സ േമധയാ നൽ  സംഭാവനകൾ  
സമാഹരി ത് സംബ ി  ് ഒ  പ വ ര കർ പ തി 
ത ാേറേ താണ്. ഇതിന് വ ാപകമായ ചാരണം നൽേക താണ്. 

                                                                                            (ഖ ിക 4.22) 

നടപടി 

       ാേദശിക സർ ാ കൾ അധികാരേമൽ േ ാൾ തെ  സ േമധയാ 
നൽ  സംഭാവനകൾ സമാഹരി ത് സംബ ി  ് ഒ  ത ം (strategy) 
െമനേയ താണ് എ  േഭദഗതിേയാെട ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

61. സ േമധയാ ഉ  സംഭാവനകൾ പരസ മായി ഖ ാപി തി േവ ി ഒ  
വാർഷികദിനം ആചരി ാ ം ഇത് ഗാ ിജയ ിദിനം ആയാൽ തൽ 
അഭികാമ മായിരി ക ം െച ം.                                   (ഖ ിക 4.23)               
                      

നടപടി 

         ഗാ ി ജയ ി ദിനം തൽ േകരള ിറവി ദിനം വെര ചാരണ പരിപാടികൾ 
(campaign) നട ാ താണ് എ  േഭദഗതിേയാെട ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

62. സ േമധയാ ഉ  എ ാ സംഭാവനക ം ആദായനി തി നിയമം, എഫ്.സി. 
ആർ.എ (FCRA), ഇ ൻ കരാർനിയമം ട ിയ നിയമവ വ കൾ ് 
അ തമാ  എ ് ഉറ ് വ േ താണ്.       (ഖ ിക 4.24)   
        

നടപടി 

        ശിപാർശ അംഗീകരി . 

    

63.  സ േമധയാ   ഉ  സംഭാവനക െട എ ാ    വിശദവിവര ം   ാമസഭ, 
വാർഡ്സഭാ േയാഗ ളിൽ െവളിെ േ താണ്.                   (ഖ ിക 4.25) 
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നടപടി 

         ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

64. ജി ാതല ആ ണസമിതി ് സമർ ി  പ തിക െട സവിേശഷഘടക 
ളിൽ ഒ ായിരി ണം സ േമധയാ ഉ  സംഭാവനകൾ. എ ാ സാ ിക 

വർഷാവസാന ം ഇതിെ  നിർ ഹണ േരാഗതി വിശകലനം െചേ താണ്. 
                                                                                           (ഖ ിക 4.26) 
നടപടി 

        ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

65. തനമായ െപാ സംഭാവനകൾ 'കില' േരഖെ ി ി ണം (Document).  
                                                             (ഖ ിക 4.27) 

നടപടി 

        ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

66. െമ െ  സ േമധയാ ഉ  സംഭാവനകൾ സമാഹരി  ാേദശിക 
സർ ാ കെള സം ാനസർ ാർ േത കമായി അംഗീകരിേ താണ്. 

                                                                    (ഖ ിക 4.28) 

നടപടി 

        ശിപാർശ  തത ിൽ അംഗീകരി . സ േമധയാ ഉ  സംഭാവനക െട 
സമാഹരണം മിക  ാേദശികസർ ാ കൾ  അവാർഡ് 
നിർ യി തി  ഒ  മാനദ മായി ഉൾെ ാ ി താണ്. 

 

67. സ േമധയാ ഉ  എ ാ രം സംഭാവനക ം ാേദശിക സർ ാരിെ  
െവബ്ൈസ ിൽ ദർശി ിേ താണ്.                 (ഖ ിക 4.29) 

 

നടപടി 

          ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

68. ഉ തനിലവാരം ലർ  ഒ  സംഘം സ േമധയാ ഉ  സംഭാവനക െട 
വിനിേയാഗം സംബ ി  ് എ ാ വർഷ ം േസാഷ ൽ ഓഡി ് (Social Audit) 
നടേ ം അതിെ  റിേ ാർ ് പരസ െ േ മാണ്.       (ഖ ിക 4.30) 
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നടപടി 

          േസാഷ ൽ ഓഡി ് നട തി  മതല കിലെയ ം േസാഷ ൽ 
ഓഡി ് െസാൈസ ിെയ ം ഏൽ ി താണ് എ  േഭദഗതിേയാെട ശിപാർശ 
അംഗീകരി . 

 

69. ാേദശിക സർ ാ ക മായി ബ െ    െപാ  - സ കാര  പ ാളി  
േ ാെട  (PPP) േ ാജ കെള സഹായി തി  േവ ി സാേ തിക 
സഹായക ഏജൻസികെള (Technical Support Agencies) കെ ാ താണ്. 
                                                                     (ഖ ിക 5.13 & 5.14) 

നടപടി 

         ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

70. െപാ  - സ കാര  പ ാളി  (PPP) േ ാജ കൾ ഏെ വാൻ ഉേ ശി  
ാേദശിക സർ ാ കൾ ് പരിശീലനം നൽ തിനായി ഒ  േത ക 

ക ാസി ി ബിൽഡിംഗ് പരിപാടി (Special Capacity Building Programme) കില 
പകൽ ന െചേ താണ്.                                              (ഖ ിക 5.15) 

 

നടപടി 

          ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

71. ഒ  െപാ  അറിയി ് നൽകിെ ാ ് െപാ  - സ കാര  പ ാളി  േ ാജ കൾ 
ഏെ ാൻ താത്പര  ാേദശിക സർ ാ ക െട സ തപ ം 
തേ ശസ യംഭരണ വ ് േശഖരിേ ം ഈ വിഷയ ി  ാേദശിക 
സർ ാ ക െട തികരണം സാേ തിക സഹായക ഏജൻസികെള 
അറിയിേ മാണ്.                                                               (ഖ ിക 5.16) 

 

നടപടി 

          ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

72. ജി ാ ആ ണസമിതിയിൽ താെഴ പറ വെര ഉൾെ ാ ി  െകാ ് 
പി.പി.പി െസ കൾ പീകരിേ താണ്: 

(1)  െഡപ ി െഡവല ്െമ ് ക ീഷണർ (ബാധകെമ ിൽ) 
(2)  ജി ാ ാനിംഗ് ഓഫീസർ 
(3)  ജി ാ ടൗൺ ാനിംഗ്  ഓഫീസർ 
(4)  നഗരകാര േമഖല േജായിൻറ് ഡയറ ർ 
(5)  പ ായ ് െഡപ ി ഡയറ ർ 
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(6)  തേ ശസ യംഭരണ വ ് എ ിക ീവ് എൻജിനീയർ 
(7)  േവാള റി ഫഷണ കൾ - റ പ ം േപർ     

                         (ഖ ിക 5.17) 

നടപടി 

            ശിപാർശ തത ിൽ അംഗീകരി . 

 

73. താെഴ പറ  അംഗ െള ഉൾെ ാ ി െകാ ് സം ാനതല ിൽ ഒ  
എംപേവർഡ് ക ി ി പീകരിേ താണ്: 

i തേ ശസ യംഭരണ വ ് െസ റി െചയർേപ ൺ 

ii ധനകാര  വ ് തിനിധി അംഗം 

iii ആ ണ വ ്  തിനിധി അംഗം 

iv നിയമവ ്  തിനിധി അംഗം 

v ചീഫ് ടൗൺ പ്ളാനർ അംഗം 

vi നഗരകാര  ഡയറ ർ അംഗം 

vii പ ായ ് ഡയറ ർ അംഗം 

viii കിഫ്ബി െഡപ ി സി.ഇ.ഒ അംഗം 

ix േകാഴിേ ാട് ഐ.ഐ.എം െ  തിനിധി അംഗം 

x പാല ാട് ഐ.ഐ. ി അംഗം 

xi ഹഡ്േകാ െട റീജിയണൽ ഡയറ ർ അംഗം 

xii നബാർഡിെ  എ.ജി.എം റാ ിൽ റയാ  ഒ  
ിരം തിനിധി 

അംഗം 

xiii സർ ാർ നാമനിർേ ശം െച  ര ് വിദ ർ അംഗം 

  

ക ി ി െട കർ വ ൾ ഖ ിക 5.19 ൽ തിപാദി ി ്.   

                             (ഖ ിക 5.18 & 5.19) 

നടപടി 

       പ ായ ്- നഗരകാര  ഡയറ ർമാർ ് പകരം തേ ശ സ യംഭരണ വ ് 
ിൻസി ൽ ഡയറ ം പാല ാട് ഐ.ഐ.ടി - ് പകരം േകരള സാേ തിക 

സർവകലാശാല തിനിധി ം, മ ന ർ (xiii) കാര  വിദഗ്ധ െട എ ം 
ായി ഉയർേ ം, സഹകരണം, ഷി, പ ിക ജാതി/പ ിക വർ ം എ ീ 

വ ക െട ഓേരാ അംഗ െള   ടി ഉൾെ േ മാണ് എ  
േഭദഗതിേയാെട ശിപാർശ അംഗീകരി . 

  

74. േ ാജ ് ക െട 1%  തൽ 5%  വെര  കേയാ േ ാജ ് കേയ ം 
യ േ ം അടി ാനെ ി ഒ  നി ിത കേയാ സ സ് ഫീസായി 
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(success fee) നി യി ാ ം ത കയിൽ നി ം സാേ തിക സഹായക 
ഏജൻസി ്/പ തി ഉപേദശകർ ് തിഫലം നൽകാ മാണ്.    
                             (ഖ ിക 5.20) 

നടപടി 

          ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

75. നിർ ാണ ിക െട ണേമ  ഉൾ െട  ബിഡ് (Bid) വ വ  
ക മായി ബ െ ് ബി ർമാ െട കടനം നിരീ ി തി  മതല 

ശ മായ എൻജിനീയറിംഗ് േകാേള കൾ, മാേനജ്െമ ് ാപന ൾ ട ിയ 
സ ത  ാപന െള ഏൽ ി ാ താണ്.                           (ഖ ിക 5.21)                                                                                            

 

നടപടി 

         ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

76. േ ാജ ക െട േരാഗതി ട ം തൽ തെ  തേ ശസ യംഭരണവ ് 
നിരീ ിേ താണ്.                                                              (ഖ ിക 5.22) 

 

നടപടി 

         ശിപാർശ അംഗീകരി . 

 

77. െക ിട നി തി (Building Tax) ഒ  ാേദശിക സർ ാർ നി തി ആ ാ താണ്.
                                                                                      (ഖ ിക 6.6) 

 

നടപടി 

      ഇേതതര ി  ശിപാർശ (ആറാം സം ാന ധനകാര  ക ീഷെ  
ഒ ാമെ  റിേ ാർ ിെല 14-ാം ന ർ ശിപാർശ) സർ ാർ  ഇതിനകം 
നിരസി ി താണ്. ആകയാൽ,  ഈ  ശിപാർശ ം നിരസി . 

 

78. ജനസംഖ ം തിശീർഷ തനത് വ മാന ിൽ നി  വ തിയാന ി ം 
ല  െവയിേ ജ് നൽകിെ ാ  ഒ  വാക ിെ  അടി ാന ിൽ 

െപാ  ആവശ  ഫ ് വിതരണം നട ണെമ ് ക ീഷൻ ശിപാർശ െച ി ്.  
ഇതിെ  വിശദാംശ ൾ അ ൻഡി ് 6.2 ൽ െകാ ി ്.       (ഖ ിക6.12) 
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നടപടി 

        ജി ാ പ ായ കൾ ം േ ാ ് പ ായ കൾ ം  ൻവർഷേ ാൾ 
12% വർ നവ് നൽകി ം േശഷി  ക ജനസംഖ െട അടി ാന ിൽ 
മാ ം വിേ ജ് പ ായ കൾ, നിസി ാലി ികൾ, നിസി ൽ 
േകാർ േറഷ കൾ എ ിവ ് വിതരണം നട  നിലവിെല രീതി ട താണ് 
എ ് ആറാം സം ാന ധനകാര  ക ീഷെ  ഒ ാമെ  റിേ ാർ ിെല 28-ാം 
ന ർ ശിപാർശയിൻേമൽ  സർ ാർ ഇതിനകം  തെ  തീ മാനം എ ി ്.  
ശബരിമല ്  എ േമലി, ചി ാർ, റാ ി-െപ നാട്, വടേ രി ര, 
സീതേ ാട്, നാറാണ ഴി എ ീ ആറ് ാമപ ായ കൾ ് 15 ല ം പ 
വീത ം വാ ർ നിസി ാലി ി ് 25 ല ം പ ം െ ഷ ൽ ാ ായി െപാ  
ആവശ  ഫ ിെ  െമാ ം വിഹിത ിൽ നി ം നൽ തായിരി ം. 

 

79. "ൈമനസ് വിേ ജ് പ ായ കൾ" (Minus Village Panchayats) ഒഴിവാ  
തിനായി െപാ  ആവശ ഫ ിെ  കാര ിൽ പരി രി  ഒ  വാക ം 
നിർേ ശി . വിേ ജ് പ ായ കൾ, നിസി ാലി ികൾ, നിസി ൽ 
േകാർ േറഷ കൾ  എ ിവ ് 2022-23 തൽ ഇത് നട ിലാ ാ താണ്. 

                                                                                            (ഖ ിക 6.14) 

നടപടി 

         െപാ  ആവശ  ഫ ിെല വിേ ജ്  പ ായ കൾ ് ലഭ മായ 
വിഹിത ിൽ നി ് പ േകാടി പ ം നിസി ാലി ികൾ ് ലഭ മായ 
വിഹിത ിൽ നി ് അ േകാടി പ ം വിട  നിക ൽ ഫ ് (Gap Fund) 
ഇന ിൽ വകയി ാ താണ്. വിട  കണ ാ തിന് ക ീഷൻ ശിപാർശ 
െച ി  സ ദായം അംഗീകരി . 

 

80. ആറാം സം ാന ധനകാര  ക ീഷെ  ഒ ാമെ  റിേ ാർ ിെല ശിപാർശ 
കളിേ  നടപടി റിേ ാർ ിെല വ വ കൾ പാലി തിനായി, 2022-23 
കാലയള  തൽ ാേദശിക സർ ാ കൾ  ധനവിന ാസ ിെ  

വാക ം ഓേരാ ാേദശിക സർ ാരിെ ം വിഹിത ം ക ീഷൻ 
ശിപാർശ െച ി ്.                                   (ഖ ിക 6.17) 

 

നടപടി 

      ശിപാർശ അംഗീകരി . െഹൽ ് ാ ് വികസന ഫ ിെ  ഭാഗമായി ്  
ഉൾെ താണ്. െഹൽ ് ാ ് ാേദശിക ആവശ ൾ ാ  േത ക 
ആവശ  ഫ ായതിനാൽ െപാ  വിഭാഗം ഫ ിൽ വിതരണം െച ാെത 
ഉൾെ ി അർഹരായ ാേദശിക സർ ാ കൾ ്  അ വദി താണ്. 

 

81. 15-ാം ധനകാര  ക ീഷൻ ശിപാർശ െച ി  െഹൽ ് ാ മായി 
ബ െ ് ാേദശിക സർ ാ കൾ  ഒ  പ തിശാ ം ക ീഷൻ ശിപാർശ 
െച ി ്.                                                                     (ഖ ിക 6.20 & 6.21) 
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നടപടി 

    െഹൽ ് ാൻ മായി ബ െ ് സം ാന തല ി ം ജി ാ തല ി ം 
ക ി ികൾ ഇേ ാൾ തെ  നിലവി ്. കാലാകാല ളിൽ േക സർ ാർ 

റെ വി  െപാ മാർഗ നിർേ ശ ൾ സരി  ് ഈ ക ി ികൾ ് 
വർ ിേ ്. ടി സം ാനതല ജി ാതല ക ി ികളിൽ വിവിധത കളി ം 

തല ളി  ാേദശിക സർ ാ ക െട ം തേ ശ സ യംഭരണ വ ിെ ം 
തിനിധിക ്. സം ാനതല ക ി ിയിൽ നിസി ൽ േകാർ േറഷൻ, 

നിസി ാലി ി, ജി -േ ാ ്- ാമപ ായ ് തല തിനിധിക ം ഉ ്. ആേരാഗ  
വ ് ിൻസി ൽ െസ റിയാണ് ഈ സമിതി െട കൺവീനർ. ജി ാതല 
ക ി ി െട കൺവീനർ ആേരാഗ  വ ് ഡി.ഏം.ഒ ആണ്. ഈ ക ി ിയിൽ 
നിസി ാലി ി െട ം എ ാതല ി  ാമീണ ാേദശിക സർ ാ ക െട ം 
തിനിധിക ം ഉ ്. ടാെത, ജി ാതല ക ി ി ജി  ആ ണ സമിതി െട (DPC) 

ഒ  ഉപസമിതി ടിയാണ്. അ െന, പതിന ാം ധനകാര  ക ീഷൻ അവാർഡ് 
കാര  െഹൽ ് ാ ് നിരീ ി തി  വിവിധ സമിതികളിൽ 
ാേദശിക സർ ാ കൾ ് റേമ തേ ശ സ യംഭരണം, ആേരാഗ  ംബേ മം 

എ ീ വ ക െട ം മതിയായ ാതിനിധ ം ഉറ ് വ ിയി ്. ഈ 
സാഹചര ിൽ  ശിപാർശ നിരസി . 
 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 


