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ധനോരഷ്യ വികേന്ദ്രമീേരണം 

കേരള ഇ ൻസ്റിറ്�ട്റ് ഓഫറ് കലാക് ൽ അ�ിനിക�ഷ ൻ  (േില)

അധിൈാര വിേൈ�ീൈരണവുറം
�ാേദശിൈ ഭരണ നിർവഹണവുറം



2

യൂണിറ്റ്  1

ഫണ്ട് കൈമാറ്റം: അടിസ്ാന തത്ത്വങ്ങൾ 

1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ   03

2.  സൂചനാപദങ്ങൾ   04

3.  ആമുഖം   04
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ഫണ്ട് കൈമാറ്റം:  
അടിസ്ാന തത്ത്വങ്ങൾ 

1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

ഈ യൂണിറ്്ക് പഠിച്്ക് േഴിയുകമ്പാൾ പഠിതാക്ൾക്്ക് ഇനി പറയുന്ന ോരഷ്യങ്ങൾ 
ചചയ്യുന്നതിനള്ള ോരഷ്യകശഷി ഉണ്ാകുന്നതാണ്ക്.

1.  അധിോര വികേന്ദ്രമീേരണത്ിൽ ധനവികേന്ദ്രമീേരണത്ിചറെ പ്ാധാനഷ്യ
ചത്ക്കുറിച്ചു വിശദമീേരിക്ാൻ േഴിയുന്നു.

2. ധനവികേന്ദ്രമീേരണത്ിചറെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര ധനോരഷ്യ േമ്മീഷചറെയും 
സംസ്ാന ധനോരഷ്യ േമ്മീഷചറെയും റിക്ാർട്ടുേളിചല ശുപാർശേളചെ 
അെിസ്ാനത്ിൽ പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക് നഗരപാലിേ സ്ാപനങ്ങൾക്്ക് കേന്ദ്ര 
സംസ്ാന സർക്ാരുേൾ ബജറ്ിൽ നെത്തുന്ന വേയിരുത്ലുേചളക്കുറിച്്ക് 
വിശദമാക്ാൻ സാധിക്കുന്നു.

3.  ഇപ്ോരം കേന്ദ്രസംസ്ാന സർക്ാരുേൾ അനവദിക്കുന്ന ഗ്രാന്റുേളചെ 
വിനികയാഗം സംബന്ിച് മാർഗനിർകദേശങ്ങൾ വിശദമാക്ാൻ േഴിയുന്നു.

4.  കേന്ദ്രാവിഷ്ക് കൃത പദ്ധതിേളം അവയുചെ ധനവികേന്ദ്രമീേരണവം വഷ്യവസ്
േളം പ്തിപാദിക്ാൻ േഴിയുന്നു.

5.  സംസ്ാന പദ്ധതിേളം അവ ആസൂത്രണം ചചയ്്ക് നെ്ാക്കുന്നതിനള്ള 
വഷ്യവസ്േളം വിശദമീേരിക്ാൻ േഴിയുന്നു.

6.  തകദേശസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്്ക് അനവദിക്ച്ടുന്ന പ്കതഷ്യേ ഫണ്ടു
േൾ ഏചതാചക്ചയന്നും അവയുചെ വഷ്യവസ്േളം വിശദമാക്ാൻ സാധി
ക്കുന്നു.

7.  കേന്ദ്രസംസ്ാന കരോതസ്സുേളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഫണ്്ക് പ്കയാജന
ച്ടുത്തുന്നതിചല ചവല്ലുവിളിേൾ തിരിച്റിഞ്്ക് ഇത്രം കരോതസ്സുേൾ 
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പരമാവധി പ്കയാജനച്ടുത്ി പ്ാകദശിേ സാമ്പത്ിേ വിേസനം സാ
ധഷ്യമാക്കുന്നതിനള്ള പ്വർത്നങ്ങൾ നെ്ാക്ാൻ സാധിക്കുേ.

2. സൂചനാപദങ്ങൾ

1. കേന്ദ്ര ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ (Central Finance Commission): ഇന്ഷ്യൻ 
ഭരണഘെനയുചെ അനകഛേദം 280 പ്ോരം ഇന്ഷ്യൻ പ്സിഡറെ്ക് വിജ്ാപനം 
ചചയ്്ക് രൂപമീേരിക്കുന്ന േമ്മീഷൻ. കേന്ദ്രസംസ്ാന സർക്ാരുക് ൾക്ിെയിൽ 
ധനവികേന്ദ്രമീേരണവം വിഭവങ്ങൾ പങ്കുചവക്ലും സംബന്ിച് ശുപാർശേളാണ്ക് 
േമ്മീഷൻ നൽകുന്നത്ക്. നിലവിൽ പതിനഞ്ാം ധനോരഷ്യ േമ്മീഷചറെ ോലയളവാണ്ക്.

2. സംസ്ാന ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ (State Finance Commission): ഭരണഘെനയുചെ 
73, 74 കഭദഗതിേചള തുെർന്ന്ക് പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക്, നഗരപാലിേ സ്ാപനങ്ങൾക്്ക് 
വിഭവ വികേന്ദ്രമീേരണം സംബന്ിച് ശുപാർശേൾ നൽകുന്നതിന്ക് ഭരണഘെന 
അനകഛേദം 243ഐ പ്ോരം ഗവർണറുചെ ഉത്രവ്ക് പ്ോരം രൂപമീേരിക്കുന്ന 
േമ്മീഷൻ. കേരളത്ിൽ ആറാം സംസ്ാന ധനോരഷ്യ േമ്മീഷനാണ്ക് നിലവിൽ 
പ്വർത്ിക്കുന്നത്ക്.

3. അടിസ്ാന വിഹിതം (Basic Grant): പതിനഞ്ാം ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ ത്രിതല 
പഞ്ായത്തുേൾക്കും 10 ലക്ത്ിൽ താചഴ ജനസംഖഷ്യയുള്ള നഗരസഭേൾക്കും 
നൽോനായി ശുപാർശ ചചയ് വിേസന ഫണ്്ക് കപാചല ഉപകയാഗിക്ാവന്ന 
ഉപാധിേളില്ാത് ഗ്രാറെ്ക് വിഹിതം.

4. പ്രകതഷ്യേ ഉകദേശഷ്യ ഗ്ാന്റ് (Tied Grant): പതിനഞ്ാം ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ ജലം, 
ശുചിത്വം, മാലിനഷ്യ പരിപാലന പ്വർത്നങ്ങൾക്ായുള്ള കപ്ാജക്ടുേൾ ക്ായി 
പ്കതഷ്യേ ഉകദേശഷ്യത്ിന്ക് വിനികയാഗിക്ാനായി തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്്ക് 
അനവദിക്ാൻ ശുപാർശ ചചയ് ഗ്രാറെ്ക്.

3. ആമുഖം

ഇന്ഷ്യയുചെ സാമ്പത്ിേവം സാമൂഹിേവമായ വളർച്യിൽ പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക്/
നഗരപാലിേ സ്ാപനങ്ങൾക്്ക്  നിർണായേമായ പങ്ാണുള്ളത്ക്.  ഇന്ഷ്യയുചെ 
ചമാത്ം കദശമീയ വരുമാനത്ിചറെ മൂന്നിൽ രണ്ടും നഗരങ്ങളചെ സംഭാവനയാണ്ക് 
എന്നത്ക് പ്ാകദശിേ ഭരണ സംവിധാനത്ിചറെ പ്ാധാനഷ്യചത് വിളികച്ാതുന്നു. 
നഗരങ്ങളെക്മുള്ള പ്ാകദശിേ ഭരണ പ്കദശചത് പശ്ാത്ല സൗേരഷ്യ വിേസനം 
പാവച്ട്ടവർക്ായുള്ള അെിസ്ാന കസവനങ്ങളചെ ലഭഷ്യത ഉറ്ാക്ൽ, സാമൂഹിേ 
നമീതി ഉറ്ാക്ൽ എന്നിവ വഴിയാണ്ക് രാജഷ്യത്ിചറെ പുകരാഗതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്ക്.

ഇന്ഷ്യയിചല നഗരങ്ങചള 10 ലക്ം ജനസംഖഷ്യയിൽ അധിേരിക്കുന്ന വൻനഗരങ്ങളം 
നഗരസഞ്യങ്ങളം (urban agglomeration) എന്ന ഒന്നാം പട്ടിേയായും ഇതിൽ താചഴ 
വരുന്ന ഇെത്രം നഗരങ്ങചള മുനിസി്ാലിറ്ിേളായും നഗര സ്വഭാവമാർജ്ിക്കുന്ന 
പ്കദശങ്ങചള ൌൺ പഞ്ായത്തുേളമായും തിരിച്ാണ്ക് നഗരങ്ങളിചല പ്ാകദശിേ 
ഭരണ വഷ്യവസ്ചയയും നഗര വിേസനചത്യും സമമീപിച്ിരിക്കുന്നത്ക്. ഗ്രാമമീണ 
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കമഖലയിൽ ഗ്രാമ, ക്ാക്്ക്, ജില്ാ പഞ്ായത്്ക് ശംഖല വഴി പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക് 
ഭരണ സംവിധാനകത്യും ചിട്ടച്ടുത്ിയിരിക്കുന്നു.

ഇപ്ോരമുള്ള പ്ാകദശിേ ഭരണ സംവിധാനത്ിന്ക് ധനവികേന്ദ്രമീേരണത്ിലൂചെ 
കേന്ദ്ര സംസ്ാന സർക്ാരുേൾ ലഭഷ്യമാക്കുന്ന ബജറ്്ക് വേയിരുത്ലുേചളയും കേന്ദ്ര 
സംസ്ാന ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ നൽകുന്ന ശുപാർശേളചെ അെിസ്ാനത്ിലുള്ള വിഭവ 
വികേന്ദ്രമീേരണ മാർഗങ്ങകളയും കുറിച്ാണ്ക് ഈ അധഷ്യായത്ിൽ ചർച് ചചയ്യുന്നത്ക്.

4. കേന്ദ്രധനോരഷ്യ േമ്മീഷനം പ്രാകദശിേ സർക്ാരുേളം

2017 നവംബർ 27 നാണ്ക് പതിനഞ്ാം ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ രൂപമീേരിച്ത്ക്. 
2020-21 മുതൽ 2025-26 ോലയളവികലക്കുളള ധനവികേന്ദ്രമീേരണ നിർകദേശങ്ങളം 
വിഭവ വിലയിരുത്ലുേളമാണ്ക് േമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചചയ്യുന്നത്ക്. കേന്ദ്രസംസ്ാന 
സർക്ാരുേൾക്ിെയിൽ വിഭവങ്ങൾ പങ്കുചവക്കുന്നതിനള്ള നിർകദേശങ്ങൾ 
കൂൊചത തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ായുള്ള വിേസന ഫണ്്ക് വിഹിതം 
നിശ്യിക്കുേയും േമ്മീഷൻ ചചയ്യുന്നു. ആദഷ്യഘട്ടമായി 2020-21 സാമ്പത്ിേ 
വർഷകത്ക്കുള്ള വിഹിതമാണ്ക് നിശ്യിച്ത്ക്. 2020-21 വർഷചത് സംസ്ാന 
വാർഷിേ പദ്ധതി അെങ്ലിചറെ 25 ശതമാനം തുേയാണ്ക് തകദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്കുള്ള സംസ്ാന വിഹിതമായി നിശ്യിച്ിട്ടുള്ളത്ക്. കേന്ദ്ര ധനോരഷ്യ 
േമ്മീഷൻ ഗ്രാറെ്ക് ഉൾച്ചെയാണ്ക് വിേസന ഫണ്്ക് വിഹിതം അനവദിക്കുന്നത്ക്. 
സംസ്ാന ബജറ്ിചറെ അനബന്ം IV ൽ വിേസന ഫണ്്ക്, ചമയിറെനൻസ്ക് ഫണ്്ക് 
എന്നിവ കൂൊചത പതിനഞ്ാം ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ ഗ്രാറെിചറെ വിഹിതം കൂെി 
ഉൾച്ടുത്ിയാണ്ക് ധനവികേന്ദ്രമീേരണം ഉറ്ാക്കുന്നത്ക്.

ഗ്രാമപ്കദശങ്ങളിൽ പതിനാലാം ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ ഗ്രാറെ്ക് ഗ്രാമപഞ്ായ 
ത്തുേൾക്്ക് മാത്രമാണ്ക് നൽേിയിരുന്നചതങ്ിൽ പതിനഞ്ാം ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ 
ഗ്രാറെ്ക് ക്ാക്്ക്, ജില്ാ പഞ്ായത്തുേൾക്്ക് കൂെി അനവദിച്ിരിക്കുന്നു. 2020-
21 ൽ ഗ്രാമപ്കദശങ്ങളചെ വിഹിതമായ 1,628 കോെി രൂപ ഗ്രാമ, ക്ാക്്ക്, ജില്ാ 
പഞ്ായത്തുേൾക്ായി 75%, 12.5%, 12.5% എന്ന അനപാതത്ിൽ വിഭജിച്ാണ്ക് 
ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ അവാർഡ്ക് നൽകുന്നത്ക്.

നഗരകമഖലക്കുള്ള കേന്ദ്രധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ സംസ്ാന വിഹിതമായ 784 
കോെി രൂപയിൽ 339 കോെി രൂപ 10 ലക്ം ജനസംഖഷ്യയിൽ കൂടുതലുള്ള ഏഴ്ക്  
നഗരസഞ്യങ്ങൾ (Urban Agglomerations) ക്ായി (തിരുവനന്പുരം, ചോല്ം, ചോച്ി, 
തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴികക്ാെ്ക്, േണ്ണൂർ) നൽകുേയും ബാക്ിയുള്ള 445 കോെി മറ്്ക് 86 
നഗരസഭേൾക്കുമായി വമീതിച്്ക് നൽകുേയുമാണ്ക് ചചയ്ിട്ടുള്ളത്ക്.

ഗ്ാമ-ക്ാക്റ് -ജില്ാ പഞ്ായത്തുേൾ

രണ്്ക് ശമീർഷേങ്ങളിലായാണ്ക് ത്രിതല പഞ്ായത്തുേൾക്്ക് ഗ്രാറെ്ക് അനവദിച്ിട്ടുള്ളത്ക്. 
അെിസ്ാന വിഹിതം (Basic Grant), പ്കതഷ്യേ ഉകദേശഷ്യ ഗ്രാറെ്ക് (Specific Purpose Grant/
Tied Grant) എന്നിങ്ങചനയാണ്ക് അത്ക്.
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a. അടിസ്ാന വിഹിതം (Basic Grant)

കമഖലാതല നിബന്നേൾ ബാധേമല്ാചത വിേസന ഫണ്്ക് ഉപകയാഗിക്ാവന്ന 
ഏചതാരാവശഷ്യത്ിനം ഉപകയാഗിക്ാം. എന്നാൽ ശമ്പളം എസ്റാ്ിഷ്ക് ചമറെ്ക് 
ചചലവേൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഉപകയാഗിക്രുത്ക്. മുൻോല ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ 
കപ്ാജക്ടുേളചെ സ്ിൽ ഓവർ ബാധഷ്യത നിറകവറ്ാനം ഈ വിഹിതം ഉപകയാഗിക്ാം.

b. പ്രകതഷ്യേ ഉകദേശഷ്യ ഗ്ാന്റ് (Specific Purpose Grant)

ശുചിത്വം, ഖര ദ്രവ മാലിനഷ്യ സംസ്ക് േരണം, ചവളിയിെ വിസർജ്ന വിമുക്ി 
സ്ിതി (ODF Status) നിലനിർത്തുന്ന കപ്ാജക്ടുേൾ, ODF+ പദവി കേവരിക്ാനള്ള 
കപ്ാജക്ടുേൾ, മഴചവള്ളചക്ായ്ത്ക്, ജലസംരക്ണവം ജല കരോതസ്്ക് പരികപാഷണവം, 
ജലാശയങ്ങളചെ പുനരുജ്മീവനം, ജലത്ിചറെ പുനരുപകയാഗവം പുനഃചംക്രമണവം 
(Reuse and Recycling of Water) എന്നിങ്ങചന രണ്്ക് നിർണ്ായേ അെിസ്ാന 
കസവനങ്ങൾക്ായാണ്ക് പ്കതഷ്യേ ഉകദേശഷ്യ ഗ്രാറെ്ക് വിനികയാഗികക്ണ്ത്ക്.

കമൽത്ട്ട്ക് തകദേശഭരണസ്ാപനങ്ങളചെ വിഹിതം ഉൾച്ചെ കപ്ാജക്ടുേൾ 
സംയുക്മായി ഏചറ്ടുക്ാവന്നതാണ്ക്. പദ്ധതി മാർഗകരഖയിചല നിബന്നേൾ 
പാലിച്്ക് കപ്ാജക്ടുേൾ തയ്ാറാക്ി സമർ്ിക്ണം.

പത്റ് ലക്ത്ിൽ താഴെ ജനസംഖഷ്യയുള്ള നഗരങ്ങൾ  
(86 മുനിസിപ്ാലിറ്ിേൾ)

അെിസ്ാന വിഹിതവം പ്കതഷ്യേ ഉകദേശഷ്യ വിഹിതവം (Tied Grants) 
എന്നിങ്ങചന രണ്്ക് ോറ്ഗറിയായാണ്ക് നഗരസഭേൾക്കും ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ ഗ്രാറെ്ക് 
അനവദിച്ിട്ടുള്ളത്ക്.

a. അടിസ്ാന വിഹിതം (Basic Grant)

കമഖലാതല നിബന്നേൾ ബാധേമല്. വിേസന ഫണ്്ക് ഉപകയാഗിക്ാവന്ന 
ഏചതാരാവശഷ്യത്ിനം ഉപകയാഗിക്ാം. ശമ്പളവം എസ്റാ്ിഷ്ക് ചമറെ്ക് ചചലവേളം 
പാെില്. മുൻവർഷ ധനോരഷ്യേമ്മീഷൻ കപ്ാജക്ടുേളചെ സ്ിൽ ഓവർ ബാദ്ധഷ്യത 
നിറകവറ്ാനം ഉപകയാഗിക്ാം.

b. പ്രകതഷ്യേ ഉകദേശഷ്യ ഗ്ാന്റ് (Tied Grant)

കുെിചവള്ള കപ്ാജക്ടുേൾ, മഴചവള്ളചോയ്ത്ക്, ജല സംരക്ണവം, ജല 
പരികപാഷണവം, ജലാശയങ്ങളചെ പുനരുജ്മീവനവം, ജലത്ിചറെ പുനരുപകയാഗവം, 
പുനഃചംക്രമണവം (Reuse and Recycling), ശുചിത്വം, ഖരദ്രവഷ്യ മാലിനഷ്യ സംസ്ക് േരണം, 
ചവളിയിെ വിസർജ്ന വിമുക്ി സ്ിതി (ODF Status) നിലനിർത്തുന്ന പദ്ധതിേൾ, 
ODF+, ODF, തുെങ്ങിയവ കേവരിക്ാനള്ള കപ്ാജക്ടുേൾ എന്നമീ രണ്്ക് നിർണ്ായേ 
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അെിസ്ാന കസവനങ്ങൾക്ാണ്ക് ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ വിഹിതം വിനികയാഗിക്ാം. ഒരു 
വിഷയത്ിചറെ ലക്ഷ്യം കേവരിച്ാൽ കൂടുതൽ തുേ മകറ് വിഷയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ായി 
അധിേമായി വേയിരുത്തുേയും ചചയ്ാവന്നതാണ്ക്. GO (MS) No. 87/2020 ധനോരഷ്യം 
29/6/2020 പ്ോരമുള്ള പദ്ധതി മാർഗകരഖയിചല വഷ്യവസ്േൾ പാലിച്്ക് കപ്ാജക്ടുേൾ 
തയ്ാറാക്ി സമർ്ിക്ണം.

പത്റ് ലക്ത്ിൽ കൂടുതൽ ജനസംഖഷ്യയുള്ള നഗരസഞ്യങ്ങൾ (Million Plus Ctiy 
Agglomerations) (തിരുവനന്പുരം, ചോല്ം, ചോച്ി, തൃശ്ശൂർ, കോഴികക്ാെ്ക്, േണ്ണൂർ, 
മലപ്പുറം നഗരസഭ സഞ്യങ്ങൾ)

ഒരു പ്ധാന നഗരവം അതികനാെ്ക് കചർന്ന്ക് തുെർച്യായി (Contiguous) േിെക്കുന്ന 
നഗര സ്വഭാവത്ിലുള്ള ചസൻസസ്ക് ൌണുേളം സ്റാറ്്യൂട്ടറി ൌണുേളം കചർന്ന ചമാത്ം 
പ്കദശചത്യാണ്ക് നഗരസഞ്യമായി േണക്ാക്കുന്നത്ക്.

നഗരസഞ്യ പ്കദശത്്ക് പ്കതഷ്യേ ഉകദേശഷ്യ ഗ്രാറെ്ക് (Tied Grant) മാത്രമാണ്ക് 
അനവദിച്ിട്ടുള്ളത്ക്. അെിസ്ാന വിഹിതം (Basic Grant) അനവദിച്ിട്ടില്. 
നഗരസഞ്യത്ിചല മുഖഷ്യ നഗരസഭയ്കാണ്ക് ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ ഗ്രാറെ്ക് 
വേയിരുത്ിയിട്ടുള്ളചതങ്ിലും പ്കതഷ്യേം പട്ടിേച്ടുത്ിയിട്ടുള്ളതുപ്ോരം മുഖഷ്യ 
നഗരസഭ ഭൂപ്കദശത്ിന്ക് പുറത്തുള്ള നഗരസഞ്യ പ്കദശചത് തകദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്കും ഗ്രാറെിചറെ ആനപാതിേ വിഹിതം വിനികയാഗിച്്ക് കപ്ാജക്ടുേൾ 
നെ്ാകക്ണ്താണ്ക്.

പട്ിേ - 1

ഇപ്ോരം അനവദിക്കുന്ന പ്കതഷ്യേ ഉകദേശഷ്യ ഗ്രാറെിചറെ വിഹിതം ഉപകയാഗിച്്ക് 
കുെിചവള്ള കപ്ാജക്ടുേളചെ നെത്ി്്ക്, മഴചവള്ളചക്ായ്ത്ക്, ജല സംരക്ണവം, 
ജലകരോതസ്്ക് പരികപാഷണവം ജലാശയങ്ങളചെ പുനരുജ്മീവനം, ജലത്ിചറെ 
പുനരുപകയാഗവം പുനഃചംക്രമണവം (Reuse-Recycling), ശുചിത്വം, ോരഷ്യക്മമായ 

ക്രമ 
നമ്പർ

നഗരസഞ്യം ജനസംഖഷ്യ 
(ലക് 
ത്ിൽ)

ചമാത്ം 
ഗ്രാറെ്ക്

(ലക്ത്ിൽ)

മുഖഷ്യനഗരസഭയ്ക്ക് പുറത്്ക് 
വിനികയാഗികക്ണ് 

വിഹിതം (ലക്ത്ിൽ)

1 തിരുവനന്പുരം 16.8 4,700 1,410

2 ചോല്ം 11.1 3,100 930

3 ചോച്ി 21.2 5,900 2,314.13

4 തൃശ്ശൂർ 18.6 5,200 2,947.36

5 കോഴികക്ാെ്ക് 20.3 5,700 1,651.71

6 േണ്ണൂർ 16.4 4,600 3,831.28

7 മലപ്പുറം 17 4,700 4,337.46
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ഖര ദ്രവ മാലിനഷ്യ സംസ്ക് േരണ സംവിധാനം, ചവളിയിെ വിസർജ്ന വിമുക്ി 
സ്ിതി (ODF status) നിലനിർത്ൽ, ODF+, ODF++ തുെങ്ങിയ പദവിേൾക്ായുള്ള 
കപ്ാജക്ടുേൾ എന്നിവ ഏചറ്ടുക്ാം.

നഗരസഞ്യത്ിചല തകദേശസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങൾ കൂട്ടായി പദ്ധതി 
നെത്ി്ിന്ക് ഇനി പറയുന്ന നെപെി ക്രമം പാലിക്ണം. മുഖഷ്യനഗര പ്കദശചത് 
വിനികയാഗ തുേ തമീരുമാനിച് കശഷം പുറത്തുള്ള പ്കദശത്ിനള്ള വിഹിതം കജായിറെ്ക് 
പ്ാനിംഗ്ക് േമ്ിറ്ി രൂപമീേരിച്്ക് പ്ാൻ ചചയ്ണം. ബന്ച്ട്ട നഗരസഭതകദേശഭരണ 
അദ്ധഷ്യക്ൻമാർ, ക്ാക്്ക് ജില്ാ വിേസന സ്റാറെിംഗ്ക് േമ്ിറ്ി ചചയർമാൻ, ബന്ച്ട്ട 
തകദേശ ഭരണ ചസക്രട്ടറിമാർ എന്നിവചര ഉൾച്ടുത്ി രൂപമീേരിക്കുന്ന കജായിറെ്ക് 
പ്ാനിംഗ്ക് േമ്ിറ്ിയികലക്്ക് ബന്ച്ട്ട ഉകദഷ്യാഗസ്കരയും വിഷയകമഖല വിദഗ്ദ്ധകരയും 
പചങ്ടു്ിച്ചു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചചയ്ണം. ഖരമാലിനഷ്യസംസ്ക് േരണ സംവിധാനങ്ങൾ 
സംകയാജിതമായി ആവിഷ്ക് ക്രിക്ണം. ജില്ാ പദ്ധതി നിർകദേശങ്ങൾ കൂെി പരിഗണിച്്ക് 
കപ്ാജക്്ക് റിക്ാർട്ട്ക് തയ്ാറാക്ണം. കജായിറെ്ക്പ്ാനിംഗ്ക്േമ്ിറ്ി അംഗമീേരിച്്ക്  ഡി പി 
സി /പ്ാനിംഗ്ക് കബാർഡ്ക് അംഗമീേരിക്കുന്ന കപ്ാജക്്ക് തകദേശഭരണസ്ാപനം മുകഖന 
പദ്ധതി നെ്ാക്ണം. സംയുക് പ്കദശത്ിനള്ളിലാണ്ക് വരുന്നചതങ്ിൽ ജില്ാ 
പഞ്ായത്ികനാ മുഖഷ്യ നഗരസഭയ്ക് കക്ാ പദ്ധതി നിർവഹണം നെത്ാവന്നതാണ്ക്. 
എന്നാൽ, മുഖഷ്യനഗരസഭയുചെ ഭൂപ്കദശത്ിനള്ളിൽ വിനികയാഗികക്ണ് തുേയ്ക്കുള്ള 
കപ്ാജക്ടുേൾ മുഖഷ്യ നഗരസഭയ്ക്ക് തചന്ന നിർവഹിക്ാം, വിശദാംശങ്ങൾ കജായിറെ്ക് 
േമ്ിറ്ിയിൽ അവതരി്ിക്ണം. 

ജലം, ശുചിത്വം എന്നമീ കമഖലേളിൽ 2020-25 വർഷകത്ാചെ ബഞ്്ക് മാർക്്ക് 
ലക്ഷ്യം കേവരിക്ാൻ പ്ാപഷ്യമാകുന്ന വിധത്ിൽ കപ്ാജക്ടുേൾ വിഭാവനം 
ചചകയ്ണ്തുമാണ്ക്.

ഴപാതുമാർഗ നിർകദേശങ്ങൾ

1.  അെൽ മിഷൻ കഫാർ റിജ്യൂവകനഷൻ ആൻഡ്ക് അർബൺ ട്ാൻസ്ഫർകമഷൻ 
(AMRUT) കപാചലയുളള കേന്ദ്രാവിഷ്ക് കൃത പദ്ധതിേളചെ തകദേശഭരണസ്ാ
പന വിഹിതം വേയിരുത്ാൻ ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ അവാർഡ്ക് ഉപകയാ
ഗിക്ാൻ പാടുള്ളതല്.

2.  ശുചിത്വം, മാലിനഷ്യസംസ്ക് േരണ കമഖലയിൽ ഒന്നികലചറ തകദേശ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾ സംയുക്മായി നെ്ാക്കുന്ന കപ്ാജക്ടുേൾ ആവിഷ്ക് ക്രി
ക്ാൻ ശ്രമിക്ണം. ഡി പി സി ഇതിനള്ള കൂെിയാകലാചനേൾ നെത്ണം. 
ശുചിത്വ മിഷചറെ സാകങ്തിേ സഹായം കതൊവന്നതാണ്ക്.

3.  ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ റിക്ാർട്ടിചല അനബന്ം 5.6 ൽ പ്തിപാദിച്ി
ട്ടുള്ളതു പ്ോരം സർവമീസ്ക് ചലവൽ ചബഞ്്ക്മാർക്്ക് കേവരിക്കുന്നതി 
നളള പ്വർത്നങ്ങൾക്്ക് പ്ാധാനഷ്യം നൽേി ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ  
ഗ്രാറെ്ക് വിനികയാഗിച്്ക് ലക്ഷ്യകബാധകത്ാചെയുള്ള കപ്ാജക്ടുേൾക്്ക് നഗര 
സഭേളം നഗരസഞ്യങ്ങളം രൂപം നൽേണം. ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതി
േളം ജില്ാ റികസാഴ്ക് സ്ക് ചസറെറും ഇതിന കനതൃത്വം നൽേണം.
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4.  ഓകരാ തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനവം കേന്ദ്രധനോരഷ്യേമ്മീഷൻ ഗ്രാ
റെിചറെ വിനികയാഗം സംബന്ിച്്ക് ഒരു ഉപപദ്ധതി (CFC SubPlan) തയ്ാ
റാകക്ണ്താണ്ക്. ഈ ഉപപദ്ധതിക്്ക് ജലശുചിത്വ കസവനങ്ങൾക്ായുളള 
പദ്ധതി വിേസനകക്മ പ്വർത്നപദ്ധതി എന്നിങ്ങചന രണ്്ക് ഭാഗങ്ങൾ 
ഉൾച്ടുകത്ണ്തുമാണ്ക്.

പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

ഇന്ഷ്യയിചല ഭരണസംവിധാനത്ിൽ പ്ധാന ഘെേങ്ങളാണ്ക് തകദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ. ധനവികേന്ദ്രമീേരണം വഴി തകദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങചള ശക്ിച്ടുത്ിചക്ാണ്്ക് പ്ാകദശിേ സാമ്പത്ിേ വിേസനവം 
അെിസ്ാന സൗേരഷ്യ വിേസനവം സാധഷ്യമാകക്ണ്തുണ്്ക്. പത്ാം 
ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ ോലയളവമുതൽ തകദേശ സ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്്ക് 
ധനവികേന്ദ്രമീേരണ ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഇന്ഷ്യയിചല ത്രിതല പഞ്ായത്്ക് 
സംവിധാനത്ിനം 10 ലക്ത്ിലധിേം ജനസംഖഷ്യയുള്ള നഗരസഞ്യങ്ങൾക്കും 
മറ്്ക് നഗര തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കും ോറ്ഗറി തിരിച്്ക് പതിനഞ്ാം 
ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ ഗ്രാറെ്ക് നൽോൻ വഷ്യവസ് ചചയ്ിരിക്കുന്നു. ത്രിതല 
പഞ്ായത്തുേൾക്്ക് അെിസ്ാന വിഹിതവം (Basic Grant) പ്കതഷ്യേ ഉകദേശഷ്യ 
ഗ്രാന്റും നൽോൻ വഷ്യവസ് ചചയ്ക്ാൾ നഗരസഞ്യങ്ങൾക്്ക് പ്കതഷ്യേ 
ഉകദേശഷ്യ ഗ്രാറെ്ക് (Tied Grant) ഇനത്ിൽ ശുചിത്വം, ജല സംരക്ണം, മാലിനഷ്യ 
സംസ്ക് േരണ പ്വർത്നങ്ങൾക്ായുള്ള പ്വർത്നങ്ങൾക്ാണ്ക് ഗ്രാറെ്ക് 
നൽേിയിട്ടുള്ളത്ക്. മറ്്ക് നഗരങ്ങൾക്്ക് ത്രിതല പഞ്ായത്തുേൾ നൽേിയതുകപാചല 
അെിസ്ാന വിഹിതവം (Basic Grant), പ്കതഷ്യേം ഉകദേശഷ്യ ഗ്രാന്റും (Tied Grant) 
അനവദിച്ിരിക്കുന്നു.

പഠന പുകരാഗതി വിലയിരുത്ൽ : ഒന്റ്

I. ഒറ്വാക്ിൽ ഉത്രഴമഴുതുേ (ഒരു മാർക്്ക് വമീതം)

1. നിലവിലുള്ള കേന്ദ്ര ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ എത്രാമകത്താണ്ക്?

 a. XI     b. XII

 c. XIV     d. XV

2.  നിലവിലുള്ള കേന്ദ്ര ധനോരഷ്യ േമ്മീഷചറെ ശുപാർശ ോലയളവ്ക് ഏത്ക്?

 a. 2017-18 to 2021-22  

 b. 2018-19 to 2022-23

 c. 2020-21 to 2025-26  

 d. 2021-22 to 2026-27
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5. ധനോരഷ്യ േമ്മീഷനേളം സാമ്പത്ിേ വികേന്ദ്രമീേരണവം

എൻ.ചേ. സിംഗ്ക് അദ്ധഷ്യക്നായുള്ള പതിനഞ്ാം ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ 2020-
21 സാമ്പത്ിേ വർഷകത്ക്്ക് രാജഷ്യചത് തകദേശ സർക്ാരുേളായ പഞ്ായത്്ക്-
രാജ്ക് നഗരപാലിേ സ്ാപനങ്ങൾക്ായി ശുപാർശ ചചയ് ഗ്രാറെ്ക് വിനികയാഗ 

3. 2020-21 വർഷചത് സംസ്ാന വാർഷിേ പദ്ധതി അെങ്ലിചറെ എത്ര 
ശതമാനമാണ്ക് തകദേശ ഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്്ക് വിേസന ഫണ്ായി 
അനവദിക്കുന്നത്ക് ?

 a. 25 %    b. 26 %

 c. 28 %    d. 30 %

4. പതിനാലാം ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ പഞ്ായത്്ക് തലത്ിൽ ഗ്രാറെ്ക് 
അനവദിച്ത്ക് ഏത്ക് തലത്ിലുള്ള സ്ാപനത്ിനാണ്ക് ?

 a. ജില്ാ പഞ്ായത്്ക് b. ക്ാക്്ക് പഞ്ായത്്ക്

 c. ഗ്രാമ പഞ്ായത്്ക്  d. ഗ്രാമ-ക്ാക്്ക്-ജില്ാ പഞ്ായത്തുേൾക്്ക്

5. പതിനഞ്ാം ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ ഗ്രാറെിൽ ഗ്രാമപഞ്ായത്്ക് വിഹിതം 
എത്ര ശതമാനമാണ്ക്.

 a. 25 %    b. 40 %

 c. 50 %    d. 75 %

II. ഒകന്ാ രക്ാ വാേഷ്യങ്ങളിൽ ഉത്രഴമഴുതുേ (രണ്്ക് മാർക്്ക് വമീതം)

1. കേരളത്ിൽ എത്ര നഗരസഞ്യങ്ങൾ (Urban Agglomerations) ഉണ്്ക്? 
അവ ഏചതാചക്യാണ്ക് ?

2.  ഗ്രാമ-ക്ാക്്ക്-ജില്ാ പഞ്ായത്തുേൾക്്ക് അനവദിക്കുന്ന ധനോരഷ്യ 
േമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റുേൾ ഏചതാചക്യാണ്ക്?

3.  പത്്ക് ലക്ത്ിൽ താചഴ ജനസംഖഷ്യയുള്ള മുനിസി്ാലിറ്ിേൾക്്ക് 
ലഭിക്കുന്ന ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റുേൾ ഏചതാചക്യാണ്ക് അവയുചെ 
വഷ്യവസ്േൾ എന്്ക്?

4. നഗരസഞ്യങ്ങളചെ ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ ഗ്രാറെ്ക് കപ്ാജക്ടുേൾ 
തയ്ാറാക്കുന്ന നെപെി ക്രമം വഷ്യക്മാക്കുേ.

5. ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ ഗ്രാറെ്ക് വിനികയാഗത്ിനായി തയ്ാറാക്കുന്ന ഉപ 
പദ്ധതിയുചെ ഘെേങ്ങൾ ഏചതാചക്യാണ്ക് ?

III. ഒരു ഖണ്ിേയിൽ ഉത്രഴമഴുതുേ (അഞ്്ക് മാർക്്ക് )

1.  പതിനഞ്ാം ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ ഗ്രാറെ്ക് വിനികയാഗം സംബന്ിച് 
നെപെി ക്രമങ്ങൾ വിശദമീേരിക്കുേ.



11

വിവരങ്ങൾ ആണ്ക് ഒന്നാം ഭാഗത്്ക് നാം ചർച് ചചയ്ത്ക്. തുെർന്ന്ക് 2021-22 മുതൽ 
2025-26 വചരയുള്ള ോലയളവികലക്കുള്ള ശുപാർശേൾ േമ്ിറ്ി സമർ്ിച്ിട്ടുണ്്ക്. 
ഇതുകൂൊചത ഭരണഘെനയുചെ 243ഐ, 243കവ അനകഛേദങ്ങൾ പ്ോരം 
സംസ്ാനങ്ങൾ തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്്ക് നൽകേണ് വിഹിതവം 
രമീതിേളം മറ്ം നിശ്യിക്കുന്നതിന്ക് സംസ്ാനതലത്ിൽ സംസ്ാന ധനോരഷ്യ 
േമ്മീഷനേളം പ്വർത്ിക്കുന്നുണ്്ക്. നിലവിൽ മുൻ ചമീഫ്ക്  ചസക്രട്ടറി എസ്ക് എം 
വിജയാനന്്ക്, അദ്ധഷ്യക്നായ ആറാം ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ അതിചറെ പ്വർത്നങ്ങൾ 
നെത്ിവരിേയാണ്ക്. സാമ്പത്ിേ വികേന്ദ്രമീേരണം (Fiscal Devolution) 
സംബന്ിച്്ക് രണ്്ക് റിക്ാർട്ടുേൾ നൽകുേയും തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളചെ 
ധനസ്ിതിയും വരുമാനവം ചമച്ച്ടുത്ാനള്ള ശുപാർശേൾ തയ്ാറാക്കുന്നതിനള്ള 
പ്വർത്നങ്ങളചെ അന്ിമ ഘട്ടത്ിലുമാണ്ക്.

കേന്ദ്ര ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ-ധനവിനികയാഗ മാർഗകരഖ

കേന്ദ്ര ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ അന്ിമ റിക്ാർട്ടിചറെ അെിസ്ാനത്ിൽ 
നഗരഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്്ക് 1,21,055 കോെി രൂപയാണ്ക് (നഗരസഭേൾക്കും 
നഗരസഞ്യങ്ങൾക്കും) 2021-22 മുതൽ 2025-26 ോലയളവികലക്്ക് നമീക്ി വച്ിട്ടുള്ളത്ക്. 

കൂൊചത പ്ാഥമിേ ആകരാഗഷ്യ പരിരക്യ്ക്ക്  പ്കതഷ്യേ ഫണ്ടും അനവദിക്കുന്നുണ്്ക് 
(Rs: 70051 കോെി രൂപ). ഗ്രാമമീണ തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ായി 
(പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക് സ്ാപനങ്ങൾ) 2,36,805 കോെി രൂപയും നമീക്ിവച്ിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര 
ധനോരഷ്യ േമ്മീഷചറെ റിക്ാർട്ടിചല അദ്ധഷ്യായം ഏഴിൽ പ്ാകദശിേ സർക്ാരുേചള 
ശക്ിച്ടുത്ൽ (Empowering Local Governments) എന്ന ശമീർഷേത്ിലാണ്ക് 
രാജഷ്യചത് പ്ാകദശിേ സർക്ാരുേൾക്കുള്ള ഗ്രാറെ്ക് സംബന്ിച്ചും ലക്ഷ്യങ്ങചള 
സംബന്ിച്ചും പ്തിപാദിച്ിരിക്കുന്നത്ക്. നഗരങ്ങചള കനരചത് നാം ചർച് ചചയ്തു 
കപാചല നഗരസഞ്യങ്ങളം (Urban Agglomerations) സാധാരണ നഗരങ്ങളമായി 
തരംതിരിച്്ക് പ്കതഷ്യേ ശുപാർശേൾ സമർ്ിച്ിരിക്കുന്നു. പതിനാലാം ധനോരഷ്യ 
േമ്മീഷനിൽ നിന്ന്ക് വഷ്യതഷ്യസ്തമായി ഗ്രാമമീണ കമഖലയിൽ ഗ്രാമ, ക്ാക്്ക്, ജില്ാ 
പഞ്ായത്്ക് സ്ാപനങ്ങൾക്കും കബസിേ്ക് ഗ്രാന്റും, കെഡ്ക് ഗ്രാന്റും 50:50 നിശ്ിത 
അനപാതത്ിൽ നിർകദേശിക്ച്ട്ടിരിക്കുന്നു. നഗരസഞ്യങ്ങൾക്്ക് പ്കതഷ്യേ 
ഉകദേശഷ്യ ഗ്രാറെ്ക് (Tied Grant) നൽകുകമ്പാൾ മറ്്ക് നഗരപ്കദശങ്ങൾക്്ക് കബസിേ്ക് ഗ്രാന്റും, 
കെഡ്ക് ഗ്രാന്റും നിശ്ിത അനപാതത്ിൽ നൽകുന്നതാണ്ക്. വൻനഗരങ്ങളിചല 
വായുഗുണനിലാവരം ആകരാഗഷ്യേരമായി സൂക്ിക്കുേ, ശുചിത്വം, മാലിനഷ്യ പരിപാലനം, 
ആകരാഗഷ്യ കസവനങ്ങൾ, കുെിചവള്ളം കപാലുള്ള പൗര കസവനങ്ങളിൽ സർവമീസ്ക് 
ചലവൽ ബഞ്്ക് മാർക്്ക് കേവരിക്കുന്നതിന്ക് ലക്ഷ്യം ചവച്്ക് കപ്ാജക്്ക് നെ്ാക്ണം. 
ഭരണഘെനയുചെ പന്ത്രണ്ാം പട്ടിേയിൽ നഗരസഭേളചെ ചുമതലേളായി 
നിഷ്കർഷിച്ിട്ടുള്ള ോരഷ്യങ്ങൾക്്ക് പദ്ധതി തയ്ാറാക്ി നെ്ാക്ാം. പ്കതഷ്യേ ഉകദേശഷ്യ 
ഗ്രാറെി (Tied Grant) ൽനിന്നും 50% തുേ ശുചിത്വം, മാലിനഷ്യ പരിപാലനം തുെങ്ങിയ 
പ്വർത്നങ്ങൾക്കും ബാക്ി 50% വിഹിതം കുെിചവള്ളം, മഴ ചവള്ള സംസ്കരണം, 
ജല കരോതസ്്ക് നവമീേരണം തുെങ്ങിയ ജലവിഭവ സംരക്ണ പ്വർത്നങ്ങൾക്കും 
വിനികയാഗിക്ണം.
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തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്റ് ഗ്ാന്റ് കേമാറൽ

കേന്ദ്ര ധനോരഷ്യമന്ത്രാലത്ിചല ധനവിനികയാഗവകു്ിൽ നിന്നും സംസ്ാന 
സർക്ാരിന്ക് രണ്്ക് അർദ്ധ വർഷ ഗഡുക്ളായി (ജൂണിലും ഒകക്ാബറിലും) തകദേശ 
ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ായുള്ള ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ ഗ്രാറെ്ക് കേമാറുേയും ഇപ്ോരം 
ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാറെ്ക് 10 ദിവസത്ിനേം തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനത്ിചറെ 
അക്ൗണ്ികലക്്ക് ആനപാതിേ വിഹിതമായി കേമാറുേയും ചചയ്യുന്നു. 10 
ദിവസത്ിൽ കൂടുതൽ കവകുന്ന പക്ം സംസ്ാന സർക്ാർ മാർക്റ്്ക് നിരക്ിൽ 
പലിശ കൂെി നൽകേണ്തുണ്്ക്.

2021-22 വർഷം ഇനിപറയുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ നെ്ാക്ിയാൽ മാത്രകമ വരും 
വർഷങ്ങളിൽ ഗ്രാറെ്ക് അനവദിക്കുേയുള്ളൂ എന്നും വഷ്യവസ് ചചയ്ിട്ടുണ്്ക്.

1.  ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേളം നഗരസഭേളം ചുമത്തുന്ന വസ്തു നികുതിയുചെ അെി
സ്ാന നികുതി നിരക്കുേൾ സംസ്ാന സർക്ാർ വിജ്ാപനം ചചയ്യുേയും 
കൃതഷ്യമായി ഡിമാറെ്ക് ചചയ്്ക് പിരിചച്ടുക്ാനള്ള വഷ്യവസ്േൾ ഏർച്ടുത്തു
േയും കവണം.

2.  എല്ാ സംസ്ാനങ്ങളം സംസ്ാനധനോരഷ്യേമ്മീഷചന ഭരണഘെനാന
സൃതം രൂപമീേരിക്ണം.

3.  നഗരസഞ്യങ്ങൾ, ജല സംരക്ണം, ജല പുനരുപകയാഗം, കുെിചവള്ള 
വിതരണം തുെങ്ങിയ കസവനങ്ങചള സംബന്ിച് പുകരാഗതിയുചെ വാർഷിേ 
റിക്ാർട്ട്ക് ഹാജരാക്ണം. 

4.  നഗരസഞ്യങ്ങൾ (വൻ നഗരങ്ങൾ) സിറ്ി ഫിനാൻസ്ക് കപാർട്ടലിൽ 28 കസവന 
ങ്ങളചെ സർവ്മീസ്ക് ചബഞ്്ക് മാർക്്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾ അപ്ക് കലാഡ്ക് ചചയ്ണം.

ഇതുകൂൊചത എല്ാ തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളം മുൻ വർഷചത് ഓഡിറ്ിന്ക് 
വികധയമാക്ിയ വാർഷിേ േണക്കുേൾ ഓൺകലൻ മുകഖന അപ്ക് കലാഡ്ക് ചചയ്ണം.

ഇപ്ോരം പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക് നഗരപാലിേ സ്ാപനങ്ങൾക്്ക് കേന്ദ്ര ധനോരഷ്യ 
േമ്മീഷൻ ഗ്രാറെ്ക് നിശ്യിച്്ക് നൽകുേ വഴി സാമ്പത്ിേ വികേന്ദ്രമീേരണം 
പ്ാവർത്ിേമാക്കുന്നതിനള്ള നിർകദേശങ്ങൾ സമർ്ിക്കുേയും ഗ്രാറെ്ക് വിഹിതം 
ഉറ്ാക്കുേയും ചചയ്തു. 14,15 ധനോരഷ്യ േമ്മീഷനേൾ പ്ാകദശിേ സർക്ാരുേളചെ 
തനത്ക് വിഭവ കരോതസ്സുേൾ വർദ്ധി്ിക്ാനം സാമ്പത്ിേ സ്വാശ്രയത്വവം 
അഭിവൃദ്ധിയും ഉറ്ാക്കുേ വഴി ഭരണഘെനാനസൃതമായ ചുമതലേൾ ഏചറ്ടുക്ാനം 
പ്ാകദശിേ വിേസനവം അെിസ്ാന സൗേരഷ്യ വിേസനവം കസവന ഗുണകമന്മയും 
ഉയർത്ാനം ഒകട്ടചറ ശുപാർശേൾ മുകന്നാട്ട്ക് ചവച്ിട്ടുണ്്ക്. സംസ്ാന ധനോരഷ്യ 
േമ്മീഷനേൾ ഇക്ാരഷ്യത്ിൽ പഠനം നെത്ി നികുതി നികുതികയതര വരുമാനങ്ങൾ 
വർദ്ധി്ിച്്ക് സ്വയം പരഷ്യാപ്തത കേവരിക്ാനം നിർകദേശിച്ിട്ടുണ്്ക്.

പതിനാലാം ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ മുകന്നാട്ടുചവച് നികുതി പരിഷ്ക് ക്രണം 
സംബന്ിച് നിർകദേശങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നു.
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വസ്തുനികുതി 

കലാേത്ാേമാനം തകദേശഭരണസ്ാപനങ്ങളചെ മുഖഷ്യ നികുതി വരുമാനം 
എന്നത്ക് വസ്തു നികുതിയാണ്ക് (Property Tax). എന്നാൽ വസ്തുനികുതി നിരക്കുേൾ 
ോകലാചിതമായി പരിഷ്ക് ക്രിക്ാത്തുമൂലം ഇന്ഷ്യയിചല തകദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്്ക് വസ്തുനികുതി മുഖഷ്യ വരുമാന മാർഗചമന്ന നിലിയിൽ ഇനിയും 
ഫലപ്ദമായി പ്കയാജനച്ടുത്ാൻ േഴിഞ്ിട്ടില്. വസ്തുനികുതിക്്ക് വികധയമാ 
കക്ണ് ആസ്തിേളചെ ഡാറ് ോകലചിതമായി പരിഷ്ക് ക്രിക്ാത്ത്ക് വരുമാന 
കചാർച്യ്ക്ക് ോരണമാകുന്നു. ചില സംസ്ാനങ്ങളിൽ വാർഷിേ വാെേമൂലഷ്യവം മറ്്ക് 
ചിലയിെങ്ങളിൽ ചേട്ടിെങ്ങളചെ വിസ്തൃതിയും ഉപകയാഗവം മാനദണ്ഡമാക്ി നികുതി 
ചുമത്ി വരുന്നു. നിയമ പ്ോരം നൽകുന്ന നികുതി ഇളവേളം ഒഴിവാക്ലുേളം 
ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേളചെയും നഗരസഭേളചെയും വസ്തുനികുതി വരുമാനചത് 
പ്തികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതായും േമ്മീഷൻ േചണ്ത്ിയിട്ടുണ്്ക്. ആയതിനാൽ 
പഞ്ായത്തുേളചെയും നഗരസഭേളചെയും വസ്തുനികുതി വരുമാനം ഗണഷ്യമായ കതാതിൽ 
വർദ്ധി്ിക്ാൻ േഴിയുന്ന വിധത്ിൽ വസ്തുനികുതി ചട്ടങ്ങൾ ോകലാചിതമായി 
പരിഷ്ക് ക്രിക്ാൻ േമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചചയ്ിരിക്കുന്നു. വസ്തുനിഷ്ഠ മാനദണ്ഡങ്ങളം 
കൃതഷ്യമായ ഇെകവളേളിചല നികുതി ഘെനയിചല പരിഷ ്ക്ക്ാരവം നിയമാനസൃതം 
ഉറപ്പുവരുത്ാൻ സംസ്ാനസർക്ാരുേൾ നെപെി സ്വമീേരിക്ണചമന്ന്ക് ശുപാർശ 
ചചയ്ിരിക്കുന്നു. തറവിസ്തമീർണ്ാനപാതവം ഉപകയാഗക്രമവം അനസൃതമായി എല്ാ 
വസ്തുവേേളം ഓകരാ നാലു മുതൽ അഞ്്ക് വർഷ ഇെകവളേൾ നിശ്യിച്്ക് വസ്തുനികുതി 
നിരക്കുേൾ ോകലാചിതമായി പരിഷ്ക് ക്രിക്ണം. വസ്തുനികുതി വരുമാനം വർദ്ധന 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്ക് നഗരസഭേചളയും പഞ്ായത്തുേചളയും അനവദിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ 
ഉണ്ാേണം. വസ്തുവേേൾക്്ക് സ്വയം നികുതി നിർണയിച്്ക് റികട്ടൺ സമർ്ിക്ാനം 
സുതാരഷ്യത ഉറപ്പുവരുത്ാനം േഴിയുന്ന ചപാതുമാനദണ്ഡം രൂപമീേരിക്ണം.

തരിശുഭൂമി-വിനികയാഗ നികുതി

തകദേശസർക്ാരുേൾ വികശഷിച്ചും നഗരസഭേൾക്്ക് ഒഴിഞ്ഞു േിെക്കുന്ന ഭൂമിേൾ 
പട്ടിേച്ടുത്ി മൂലഷ്യാധിഷ്ഠിതമായി തരിശു ഭൂമി നികുതി (Vacant Land Tax) ചുമത്ാൻ 
േഴിഞ്ാൽ പുതിയ ഒരു വരുമാന സാദ്ധഷ്യത ഉണ്ാകും. ചേട്ടിെ നിർമ്ാണ പ്ാനിചറെ 
ഭാഗമായ നികുതി ചുമത്ൽ കൂൊചത ഒഴിഞ്ഞു േിെക്കുന്ന നഗര പ്കദശചത് ഭൂമി, 
വസ്തുവിചറെ മൂലഷ്യവമായി താരതമഷ്യച്ടുത്ി നികുതി ഈൊക്ാൻ േഴിഞ്ാൽ വലിയ ഒരു 
വരുമാന സാധഷ്യത തുറന്നുേിട്ടുന്നതാണ്ക്. ഭൂപരിവർത്നാനമതിയുചെ ഭാഗമായും നികുതി 
ചുമത്ി വരുമാനം േചണ്ത്ാനം അനവദികക്ണ്തായിട്ടുണ്്ക്. ഇതിനനസൃതമായി 
നിയമ നിർമ്ാണം, സംസ്ാന സർക്ാരുേൾ നെകത്ണ്തായിട്ടുണ്്ക്.

ഴതാെിൽ നികുതി

ഭരണഘെനയുചെ അനകഛേദം 276 പ്ോരം ചതാഴിൽ നികുതി (Tax on Professions, 
Trades, Callings and Employment) പരമാവധി ചുമത്ാവന്ന പരിധി പ്തിവർഷം 
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2,500 രൂപയായി നിലവിൽ പരിമിതച്ടുത്ിയിട്ടുണ്്ക്. ഈ പരിധി പ്തിവർഷ 
12,000 രൂപയായി ഉയർത്ി നിശ്യിക്കുന്നതിന്ക് കേന്ദ്ര ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ 
ശുപാർശ ചചയ്ിരിക്കുന്നു. എല്ാ സംസ്ാനങ്ങൾക്കും ഏേമീകൃത നികുതി ഘെന 
ചോണ്ടുവരുന്നതിനം പാർലചമറെികനാെ്ക് േമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചചയ്ിരിക്കുന്നു. 
ഇപ്ോരം ചതാഴിൽ നികുതി ഘെനയിലും നിരക്ിലും ോകലാചിത പരിഷ്ക് ക്ാരം 
നെ്ിലാക്കുന്ന പക്ം ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേളചെയും നഗരസഭേളചെയും വരുമാനത്ിൽ 
വലിയ വർദ്ധനവിന്ക് സാധഷ്യത തുറക്കുന്നതാണ്ക്. എന്നാൽ ഈ നിർകദേശം ഇനിയും 
നെ്ിലായിട്ടില്.

നികുതികയതര വരുമാനം – നിർകദേശങ്ങൾ

വാർഷിേ വിൽ്ന മൂലഷ്യം േണക്ിചലടുത്്ക് ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേളചെയും 
നഗരസഭേളചെയും പരിപാലന ആസ്തിേളം പ്ാകദശിേ വിഭവ കരോതസ്സുേളമായ 
മത്ഷ്യ സമ്പത്ിനാൽ സമ്പന്നമായ കുളങ്ങൾ, ജല സംഭരണിേൾ, ജലാശയങ്ങൾ, 
ചഫറിേൾ എന്നിവയും മാർക്റ്േൾ, പാർക്കുേൾ, േമ്്യൂണിറ്ി ഹാളേൾ തുെങ്ങിയ 
പ്ാകദശിേ ആസ്തിേളം പഞ്ായത്തുേൾക്കും നഗരസഭേൾക്കും കേമാറാനം ഇവയിൽ 
നിന്നും വാർഷിോദായം ഈൊക്ാനം അനവദിക്കുേ വഴി നികുതികയതര വരുമാനം 
വർദ്ധി്ിക്ാനതകുന്ന നിയമ നിർമ്ാണം സംസ്ാന സർക്ാരുേൾ നെ്ാക്ണം.

അതുകപാചല നഗരസഭേൾ കസവനങ്ങൾക്്ക് ഈൊക്കുന്ന യൂസർഫമീ 
ോകലാചിതമായി പരിഷ്ക് ക്രിച്്ക് നിയമാനസൃതം ഈൊക്ാൻ േഴിയണം. ആകരാഗഷ്യ 
ശുചിത്വ നഗര കസവനങ്ങളചെ പരിപാലന ചചലവ്ക് പൂർണമായും യൂസർഫമീ മുകഖന 
ഈൊക്ണം.

ഴസസ്റ്-മണൽ ഘനനഫമീസറ്

മണൽ ഖനനത്ിന്ക് ഈൊക്കുന്ന ചസസ്ിചറെ ആനപാതിേ വിഹിതം 
തകദേശ സർക്ാരുേളമായി വമീതംചവക്കുന്നതുവഴി മണൽ ഖനനം വഴി 
പ്ാകദശിേ സമൂഹത്ിനണ്ാക്കുന്ന പ്തികൂല ഘെേങ്ങൾ ഒരുപരിധിവചര 
പരിഹരിക്ാനാവശഷ്യമായ നെപെിേൾക്്ക് സഹായേമാകും.

സർവമീസറ് ചാർജറ്-കേന്ദ്ര സർക്ാർ വേ വസ്തുവേേൾ

ഭരണഘെനയുചെ 285(1) അനകഛേദം പ്ോരം കേന്ദ്ര സർക്ാർ ഉെമസ്തയിലുള്ള 
വസ്തുവേേൾക്കും ചേട്ടിെങ്ങൾക്കും വസ്തുനികുതി ചുമത്തുന്നത്ക് ഒഴിവാക്ിയിരിക്കുന്നു. 
എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് സർവമീസ്ക് ചാർജ്്ക് ചുമത്ാവന്നതാണ്ക്. പൗര കസവനങ്ങളചെ ലഭഷ്യത 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പ്ാകദശിേ സർക്ാരുേൾക്്ക് പരമാവധി 75% വരുന്ന സർവമീസ്ക് 
ചാർജ്്ക് ഈൊക്ാവന്നതാചണങ്ിലും ഇതിചറെ പ്ാകയാഗിേതയും നഷ്ടപരിഹാരം/
സർവമീസ്ക് ചാർജ്ക് പിരിഞ്ഞു േിട്ടാത്തും വലിയ വരുമാന നഷ്ടം വരുത്ിചവക്കുന്നു. ഈ 
ോരഷ്യത്ിൽ പ്ാകദശിേ സർക്ാരുേൾക്കു മതിയായ സർവമീസ്ക് ചാർജ്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന 
നിയമ പരിഷ്ക് ക്ാരങ്ങൾക്്ക് േമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചചയ്ിരിക്കുന്നു. നികുതി ഇളവേൾ 
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നൽകുന്നത്ക് പരമാവധി ഒഴിവാക്ാനം ഇളവേൾ നൽകുന്നപക്ം നഷ്ടപരിഹാരം 
ഉറപ്പുവരുത്ാനം സംസ്ാന സർക്ാരുേൾ തയ്ാറാേണചമന്നും കേന്ദ്ര ധനോരഷ്യ 
േമ്മീഷൻ നിർകദേശിച്ിട്ടുണ്്ക്.

മുനിസിപ്ൽ ക�ാണ്ടുേൾ

നഗര അെിസ്ാന കസവനങ്ങളം പശ്ാത്ല സൗേരഷ്യ വിേസനവം വലിയ 
മൂലധന നികക്പം ആവശഷ്യമായ കമഖലേളാണ്ക്. ഈ ഗണത്ിൽ വിഭവ 
സമാഹരണത്ിനായി നഗരസഭേൾക്്ക് മുനിസി്ൽ കബാണ്ടുേൾ വഴി േെചമടു്്ക് 
പരിഗണിക്ാവന്നതാണ്ക്. ചക്രഡിറ്്ക് കററ്ിംഗ്ക് േരസ്മാക്കുേ വഴി മുനിസി്ൽ 
േെ്ത്രങ്ങൾ പുറച്ടുവിക്ാനം അതുവഴി വിഭവ സമാഹരണം സാധഷ്യമാക്ാനം 
േഴിയുന്നതാണ്ക്. ജല വിതരണം, സമീകവജ്ക്, ചസപ്ക്കറ്ജ്ക് പദ്ധതിേൾ, കറാഡു വിേസനം 
തുെങ്ങിയ നഗര അെിസ്ാന സൗേരഷ്യങ്ങൾക്കുള്ള ധനസമാഹരണത്ിനായി വലിയ 
നഗരങ്ങൾ (അഹമ്ദാബാദ്ക്, നാസിേ്ക്, നാഗ്ക്പൂർ, മധുര) മുനിസി്ൽ േെ്ത്രങ്ങൾ 
വഴി ധനസമാഹരണം നെത്ിയിട്ടുണ്്ക്. തമിഴ്ക് നാെ്ക്, േർണ്ാെേ സംസ്ാനങ്ങൾ 
ഇെത്രം നഗരങ്ങൾക്ായി പൂൾ ചചയ്്ക് മുനിസി്ൽ േെ്ത്രങ്ങൾ വഴി ധനസഹായ 
സാധഷ്യത കതെി പരിഷ്കരണങ്ങൾ നെ്ാക്ിയിട്ടുണ്്ക്. ഈ പശ്ാത്ലത്ിൽ കേന്ദ്ര 
ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ മുനിസി്ൽ കബാണ്ടുേചള മുഖഷ്യനഗരവിേസന ധനകരോതസ്ായി 
വിേസി്ിക്ാനം പ്കയാജനച്ടുത്ാനം നഗരസഭേചള പ്ാപ്തമാക്കുന്നതിന്ക് 
സർക്ാർ നിയമം വഴി അനവദിക്ണചമന്നും വലിയ നഗരങ്ങചള സർക്ാർ അനമതി 
കൂൊചത തചന്ന േെ്ത്രങ്ങൾ പുറച്ടുവിക്ാൻ നിയമാനസൃതം അനവദിക്ണചമന്നും 
ശുപാർശ ചചയ്ിരിക്കുന്നു. ചചറിയ നഗരങ്ങളചെ ോരഷ്യത്ിൽ പൂൾ ചചയ് ഫണ്്ക് വഴി 
മുനിസി്ൽ കബാണ്്ക് സമാഹരണം സാധഷ്യമാക്കുന്ന സംവിധാനം ഏർച്ടുത്ണചമന്നും 
നിർകദേശിച്ിരിക്കുന്നു.

പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

കേന്ദ്ര ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ രാജഷ്യചത് പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക്, നഗരസഭ 
സ്ാപനങ്ങൾക്ായി സാമ്പത്ിേ വികേന്ദ്രമീേരണം ഉറപ്പുവരുത്ാനായി 
2021-22 മുതൽ 2025-26 സാമ്പത്ിേ വർഷം വചരയുള്ള ോലയളവികലക്്ക് 
സാമ്പത്ിേ വികേന്ദ്രമീേരണത്ിചറെ (Fiscal Devolution) ഭാഗമായി ത്രിതല 
പഞ്ായത്തുേൾക്കും നഗരസഭ സ്ാപനങ്ങൾക്കുമായി നമീക്ി വച് ഗ്രാറെിചറെ 
വിശദാംശങ്ങളം വഷ്യവസ്േളം പ്തിപാദിച്ിരിക്കുന്നു. ഇവയുചെ ഗ്രാറെ്ക് 
ധനവിനികയാഗത്ിനായുള്ള മാർഗകരഖയും ഗ്രാറെ്ക് കേമാറുന്നതിനള്ള 
വഷ്യവസ്േളം പരിചയച്ടുന്നു. ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ തകദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളചെ തനത്ക് വിഭവ കരോതസ്സുേളം സാമ്പത്ിേ സ്വയംപരഷ്യാപ്തതയും 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനമായി നിർകദേശിക്ച്ട്ടിട്ടുള്ള ോരഷ്യങ്ങചള 
പരിചയച്ടുത്തുേയും ചചയ്യുന്നു.
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പഠന പുകരാഗതി വിലയിരുത്ൽ : ര്റ്

I. ഒറ് വാക്ിൽ ഉത്രഴമഴുതുേ (ഒരു മാർക്്ക് വമീതം)

1. പതിനഞ്ാം കേന്ദ്ര ധനോരഷ്യ േമ്മീഷചറെ അദ്ധഷ്യക്ൻ ആര്ക്?

 a. അമിതാഭ്ക്ോന്്ക്   

 b. എൻ.ചേ. സിംഗ്ക്

 c. നിർമ്ല സമീതാരാമൻ  

 d. മകനാജ്ക് കജാഷി

2. ആറാം സംസ്ാന ധനോരഷ്യ േമ്മീഷചറെ ചചയർമാൻ ആരാണ്ക്?

 a. എസ്ക്. എം വിജയാനന്്ക്  b. കമാഹൻദാസ്ക്

 c. ജിജി കതാംസൺ   d. അലക്ാണ്ർ കജക്ബ്ക്

3. കേന്ദ്ര ധനോരഷ്യേമ്മീഷചറെ റിക്ാർട്ടിചല ഏത്ക് അദ്ധഷ്യായത്ിലാണ്ക് 
പ്ാകദശിേ സർക്ാരുേചള ശക്ിച്ടുത്തുന്നതിനള്ള സാമ്പത്ിേ 
ശുപാർശേൾ ഉൾച്ടുത്ിയിട്ടുള്ളത്ക്?

 a. അദ്ധഷ്യായം 5   b. അദ്ധഷ്യായം 6

 c. അദ്ധഷ്യായം 7   d. അദ്ധഷ്യായം 9

4.  ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത്ക് ോരഷ്യത്ിനാണ്ക് പ്കതഷ്യേ ഉകദേശഷ്യഗ്രാറെ്ക് 
(Tied Grant) വിനികയാഗിക്ാൻ പാെില്ാത്ത്ക്?

 a. ശ്മശാനങ്ങൾ നിർമ്ിക്ാൻ 

 b. മാലിനഷ്യ പരിപാലനം

 c. കുെിചവള്ള വിതരണം  

 d. ജല കരോതസ്്ക് നവമീേരണം

II. ഒകന്ാ രക്ാ വാേഷ്യങ്ങളിൽ ഉത്രഴമഴുതുേ (രണ്്ക് മാർക്്ക് വമീതം)

1. കേന്ദ്ര ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ 2021-22 മുതൽ 2025-26 വചരയുള്ള 
ോലയളവിൽ തകദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കു അനവദിക്ാൻ നിർകദേശിച് 
ഗ്രാന്റുേളചെ വിവരങ്ങൾ വഷ്യക്മാക്കുേ

2. കബസിേ്ക്ഗ്രാറെ്ക് വിനികയാഗിച്്ക് നെ്ാക്ാവന്ന പ്വർത്നങ്ങൾ 
എചന്ാചക്യാണ്ക്?

3. 2022-23 മുതൽ 2025-26 വചരയുള്ള ഗ്രാറെ്ക് ലഭിക്കുന്നതികലക്്ക് 
തകദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ നെ്ാകക്ണ് ോരഷ്യങ്ങൾ സംബന്ിച് 
േമ്മീഷചറെ നിർകദേശങ്ങളിൽ ഏചതങ്ിലും രചണ്ണ്ം എഴുതുേ.
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6. വിഭവ വികേന്ദ്രമീേരണവം സാമ്പത്ിേ ഉത്രവാദിത്വം

കേരളത്ിചറെ അധിോര വികേന്ദ്രമീേരണചത് കദശമീയ ശ്രദ്ധയികലക്്ക് 
ഉയർത്ിയത്ക് ഭരണ-വിഭവ വികേന്ദ്രമീേരണ നെപെിേളം ജനേമീയാസൂത്രണമാണ്ക്. 
പദ്ധതി വിഹിതവം മറ്്ക് വിഭവങ്ങളം വിനികയാഗിക്കുന്നതിൽ തമീരുമാനചമടുക്ാനള്ള 
സ്വാതന്ത്രഷ്യവം സ്വയംഭരണാവോശവം നൽേിചയന്നതിചനാ്ം സാമ്പത്ിേ 
അച്െക്വം വിഭവങ്ങളചെ ോരഷ്യക്മമായ വിനികയാഗവം ഉറ്ാക്കുേ എന്ന 
സാമ്പത്ിേ ഉത്രവാദിത്വം പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക് നഗരപാലിേ സ്ാപനങ്ങളചെ 
ഉത്രവാദിത്വം ചുമതലയുമായി. കേന്ദ്ര-സംസ്ാന ധനോരഷ്യേമ്മീഷനേൾ 
വിഭവവികേന്ദ്രമീേരണത്ിചറെ ഭാഗമായി അനവദിക്കുന്ന ഗ്രാന്റുേൾ, വിേസന 
ഫണ്്ക്, കേന്ദ്ര-സംസ്ാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിേൾ, കലാേബാങ്്ക് സഹായം തുെങ്ങിയവ 
മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും ധനവിനികയാഗ തത്്വങ്ങൾക്കും അനസൃതമായി ആസൂത്രണം 
ചചയ്്ക് ഫലപ്ദമായി നെ്ാക്കുന്നതു വഴി പ്ാകദശിേ സാമ്പത്ിേ വിേസനവം 
സാമൂഹിേ കക്മവം ഉറ്ാക്ണം. കൂൊചത അെിസ്ാന പൗരകസവനവം പശ്ാത്ല 
സൗേരഷ്യങ്ങളം അഭിവൃദ്ധിച്ടുത്തുേയും കവണം.

ജനങ്ങകളാടുള്ള ഉത്രവാദിത്വം (അക്ൗണ്ബിലിറ്ിയും) വിശ്വാസഷ്യതയും 
അധിഷ്ഠിതമാക്ിചക്ാണ്്ക് സമ്പൂർണമായ വിഭവ സമാഹരണം, ഫലപ്ദമായ 
ധനിവിനികയാഗം യഥാർത്ഥത്ിലൂന്നിയ ബജറ്്ക്, കൃതഷ്യതയും സമയബന്ിതവമായ 
അക്ൗണ്ിംഗ്ക് തുെങ്ങിയ ധനമാകനജ്ക്ചമറെ്ക് സംബന്മായ അെിസ്ാന തത്്വങ്ങൾ 
പാലിച്ാണ്ക് പഞ്ായത്തുേളം നഗര തകദേശസ്ാപനങ്ങളം പ്വർത്ികക്ണ്ത്ക്.

സംസ്ാന ധനോരഷ്യ േമ്മീഷനം സാമ്പത്ിേ വികേന്ദ്രമീേരണവം

ഭരണഘെനയുചെ 243ഐ, 243കവ അനകഛേദങ്ങൾ പ്ോരം തകദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്്ക് സംസ്ാനങ്ങൾ നൽകേണ് വിഹിതവം രമീതിേളം മറ്്ക് ോരഷ്യങ്ങളം 
നിശ്യിക്കുന്നത്ക് സംസ്ാന ധനോരഷ്യ േമ്മീഷനാണ്ക്. ആറാം സംസ്ാന ധനോരഷ്യ 
േമ്മീഷൻ സാമ്പത്ിേ വികേന്ദ്രമീേരണം സംബന്ിച് രണ്്ക് റിക്ാർട്ടുേൾ ഇതിനേം 
നൽേിയിട്ടുള്ളത്ക്. ഇപ്ോരം ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ ശുപാർശ പ്ോരം തകദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവിധ ഗ്രാന്റുേൾ ഇനി പറയും പ്ോരമാണ്ക്. 

4. വസ്തുനികുതി നിർണയവം ഈൊക്ലും സംബന്ിച്്ക് ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ 
മുകന്നാട്ട്ക് ചവക്കുന്ന നിർകദേശങ്ങളിൽ ഏചതങ്ിലും രചണ്ണ്ം എഴുതുേ.

5. ചതാഴിൽ നികുതി രംഗത്്ക് പതിനാലാം ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ മുകന്നാട്ട്ക് 
വച് പരിഷ്ക് ക്രണ നിർകദേശങ്ങൾ ഏചതാചക്യാണ്ക്?

III. ഒരു ഖണ്ിേയിൽ ഉത്രം എഴുതുേ (അഞ്്ക് മാർക്്ക് വമീതം)

1. സാമ്പത്ിേ വികേന്ദ്രമീേണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിചറെ ഭാഗമായി 
ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ നിർകദേശിച്ിട്ടുള്ള നിർകദേശങ്ങളം വഷ്യവസ്േളം 
വിശദമീേരിക്കുേ.
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വിേസന ഫ്റ്

2021-22 വർഷം സംസ്ാന പദ്ധതി വിഹിതത്ിചറെ 26 ശതമാനമാണ്ക് തകദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്്ക് ലഭിക്കുന്നത്ക്. ആയത്ക് അടുത് വർഷങ്ങളിൽ ഓകരാ 
വർഷവം 0.5 ശതമാനം നിരക്ിൽ വർദ്ധനവ്ക് വരുത്ി അനവദിക്കുേയും 2025-26 
വർഷമാവകമ്പാൾ 30 ശതമാനം ആയി ഉയർത്ാനം നിർകദേശിക്ച്ട്ടിരിക്കുന്നു. 
പാരിസ്ിതിേ അസന്തുലിതാവസ് (Environment Vulnerability), സാമൂഹിേ 
പിന്നാക്നില (Deprivation Index) കൂൊചത വിഭവ സമാഹരണത്ിനള്ള (Resource 
Mobilization) ഇൻചസറെമീവ്ക് എന്നിവ കൂെി പരിഗണിച്ാണ്ക് പ്സ്തുത വിേസന ഫണ്്ക് 
വിവിധ തകദേശസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്്ക് വിഭജിച്്ക് നൽകുന്നത്ക്.

ഇതുകൂൊചത ജനറൽ പർ്സ്ക് ഫണ്്ക് (Fund for Traditional Exprenes), ആസ്തി 
സംരക്ണ ഫണ്്ക്, (Maintenance Grant) എന്നിവയാണ്ക് പ്ധാനമായും നൽകുന്ന 
ഗ്രാന്റുേൾ.

തകദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളഴട വിേസന ഴചലവേൾക്റ്  
2021-22-ഴല �ജറ്റ് വിഹിതം വിേസനഫ്റ് )

ആറാം സംസ്ാന ധനോരഷ്യ േമ്മീഷചറെ ശുപാർശ പ്ോരം, 2021-22 സാമ്പത്ിേ 
വർഷചത് സംസ്ാന ബജറ്ിൽ തകദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതി 
സഹായമായി വിേസന ഫണ്്ക് ) 7180.00 കോെി രൂപ വേയിരുത്ിയിട്ടുണ്്ക്. ഇത്ക് 
പ്ാകദശിേതല വിേസനത്ിനള്ള ഉപാധി രഹിത പദ്ധതി തുേയാണ്ക് (untied plan 
grant). സംസ്ാന സർക്ാർ പുറച്ടുവിക്കുന്ന പദ്ധതി ആസൂത്രണ മാർഗകരഖയുചെ 
അെിസ്ാനത്ിൽ പ്ാകദശിേ സർക്ാരുേൾക്്ക് മുൻഗണനേൾ നിശ്യിക്ാനം 
കപ്ാജക്ടുേൾ രൂപമീേരിച്്ക് നെ്ിലാക്ാനം ഉള്ള പൂർണ് സ്വാതന്ത്രഷ്യം ഉണ്്ക്.

വിേസനഫണ്്ക് വിഹിതമായ 7180 കോെി രൂപയിൽ ചപാതു വിഭാഗം 
സാധാരണ വിഹിതം 3363.75 കോെി രൂപയും കേന്ദ്ര ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ ഗ്രാറെ്ക് 
2412.00 കോെി രൂപയും പട്ടിേജാതി ഉപപദ്ധതി വിഹിതം 1221.15 കോെി രൂപയും 
പട്ടിേവർഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതം 183.10 കോെി രൂപയും ഉൾച്ടുന്നു. ഇതിന്ക് പുറചമ, 
മുനിസി്ാലിറ്ിേളിൽ കലാേബാങ്്ക് സഹായകത്ാചെ നെ്ാക്കുന്നതിന്ക് ഉകദേശിക്കുന്ന 
കേരള ഖരമാലിനഷ്യ പരിപാലന കപ്ാജക്ിനള്ള (Kerala Solid Waste Management Proj-
ect - KSWMP) വിഹിതമായി 100 കോെി രൂപയും വേയിരുത്ിയിട്ടുണ്്ക്. ഇതുൾച്ചെ 
തകദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്്ക് വേയിരുത്ിയിരിക്കുന്ന ആചേ പദ്ധതി സഹായം 
7280 കോെി രൂപയാണ്ക്.

കേരള കസാളിഡറ് കവസ്ററ് മാകനജറ്ഴമന്റ് കപ്രാജക്റ് - (KSWMP)

കേരളത്ിചല നഗരപ്കദശങ്ങളിചല ഖരമാലിനഷ്യ സംസ്കരണവമായി 
ബന്ച്ട്ട പ്ശ്നങ്ങൾക്്ക് പരിഹാരം ോണുന്നതിനം സമീകവജ്ക്-ചസപ്ക്കറ്ജ്ക് 
ട്മീറ്്ക്ചമറെ്ക് പ്ാന്റുേൾ സ്ാപിക്കുന്നതിനം ശുചിത്വവമായി ബന്ച്ട്ട അെിസ്ാന 
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സൗേരഷ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനം ഇത്രത്ിൽ സൃഷ്ടിക്ച്ടുന്ന സംവിധാനങ്ങളചെ 
തുെർപ്വർത്നവം പരിപാലനവം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന തിനമാണ്ക് കേരള കസാളിഡ്ക് 
കവസ്റ്ക് മാകനജ്ക്ചമറെ്ക് കപ്ാജക്്ക് ആവിഷ്ക് ക്രിക്കുന്നത്ക്. ഈ കപ്ാജക്ിന്ക് 300 ദശലക്ം 
യു എസ്ക് കഡാളറിചറെ വായ്പ ലഭഷ്യമാകുചമന്ന്ക് പ്തമീക്ിക്കുന്നു. കലാേബാങ്്ക് സഹായവം 
സംസ്ാന പദ്ധതി സഹായവം 70:30 എന്ന അനപാതത്ിലാണ്ക്. 2021-22 വാർഷിേ 
പദ്ധതിയിൽ 100 കോെി രൂപ ഈ കപ്ാജക്ിനായി വേയിരുത്ിയിട്ടുണ്്ക്. ഈ തുേ 
മുനിസി്ാലിറ്ിേളചെ ബജറ്്ക് ശമീർഷേത്ിൽ വിഭജിക്ാചത മാറ്ി വച്ിരിക്കുന്നു.

വിേസനഫ്റ് വിഭജിക്കുന്തിനള്ള മാനദണ്ങ്ങൾ

വിേസനഫണ്്ക് വിഭജിക്കുന്നതിന്ക് ആറാം സംസ്ാന ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ 
ശുപാർശ ചചയ് ഇനി പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളാണ്ക് ഉപകയാഗിച്ിട്ടുള്ളത്ക്.

(എ) ഫ്ിഴന് തകദേശഭരണ സ്ാപനതല വിഭജനം

ഴപാതുവിഭാഗം - സാധാരണ വിഹിതം

ചപാതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതം ഗ്രാമപ്കദശങ്ങളികലയും 
മുനിസി്ാലിറ്ിേളികലയും മുനിസി്ൽ കോർ്കറഷനേളികലയും പട്ടിേജാതി-
പട്ടിേവർഗ്ഗക്ാർ ഒഴിച്ചുള്ള ജനസംഖഷ്യയുചെ അനപാതത്ിൽ (2011-ചല ചസൻസസ്ക് 
പ്ോരം 76.35:13.89:9.76) ത്രിതല പഞ്ായത്തുേൾക്കും മുനിസി്ാലിറ്ിേൾക്കും 
മുനിസി്ൽ കോർ്കറഷനേൾക്കുമായി ആദഷ്യം വിഭജിക്കുേയും തുെർന്ന്ക് ത്രിതല 
പഞ്ായത്തുേൾക്കുള്ള വിഹിതം 70:15:15 എന്ന അനപാതത്ിൽ ഗ്രാമ, ക്ാക്്ക്, 
ജില്ാ പഞ്ായത്തുേൾക്ായി വിഭജിക്കുേയും ചചയ്തു. 

പട്ിേജാതി ഉപപദ്ധതി വിഹിതം

പട്ടിേജാതി ഉപപദ്ധതി വിഹിതം ഗ്രാമപ്കദശങ്ങളികലയും മുനിസി്ാലിറ്ി 
േളികലയും മുനിസി്ൽ കോർ്കറഷനേളികലയും പട്ടിേജാതി ജനസംഖഷ്യയ്ക്ക് 
ആനപാതിേമായി (2011 -ചല ചസൻസസ്ക് പ്ോരം 83.25:10.25:6.50) ത്രിതല 
പഞ്ായത്തുേൾക്കും മുനിസി്ാലിറ്ിേൾക്കും മുനിസി്ൽ കോർ്കറഷന 
േൾക്കുമായി വിഭജിച്ചു. തുെർന്ന്ക് ത്രിതല പഞ്ായത്തുേൾക്കുള്ള വിഹിതം 60:20:20 
എന്ന അനപാതത്ിൽ ഗ്രാമ, ക്ാക്്ക്, ജില്ാ പഞ്ായത്തുേൾക്ായി വിഭജിച്ചു.

പട്ിേവർഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതം

പട്ടിേവർഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതം ഗ്രാമപ്കദശങ്ങളികലയും മുനിസി്ാലിറ്ി 
േളികലയും മുനിസി്ൽ കോർ്കറഷനേളികലയും പട്ടിേവർഗ ജനസംഖഷ്യയ്ക്ക് 
ആനപാതിേമായി (2011-ചല ചസൻസസ്ക് പ്ോരം 91.96:6.08:1.96) ത്രിതല 
പഞ്ായത്തുേൾക്കും മുനിസി്ാലിറ്ിേൾക്കും മുനിസി്ൽ കോർ്കറഷനേൾക്കുമായി 
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ആദഷ്യം വിഭജിച്ചു. തുെർന്ന്ക് ത്രിതല പഞ്ായത്തുേൾക്കുള്ള വിഹിതം 60:20:20 എന്ന 
അനപാതത്ിൽ ഗ്രാമ, ക്ാക്്ക്, ജില്ാ പഞ്ായത്തുേൾക്ായി വിഭജിച്ചു.

2021-22 ചല വിേസന ഫണ്്ക് വിഹിതം ഓകരാ തലത്ികലയും തകദേശഭരണ 
സ്ാപനത്ിന്ക് വിഭജിച്്ക് നൽേിയതിചറെ വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിേ - 1ൽ 
നൽേിയിരിക്കുന്നു.

(�ി) ഓകരാ തകദേശഭരണ സ്ാപനത്ികന്യും വിഹിതം േണക്ാക്ൽ 
(inter-se allocation)

ഓകരാ തലത്ിനമുള്ള ചപാതു വിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതം, പട്ടിേജാതി ഉപ 
പദ്ധതി വിഹിതം, പട്ടിേവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതം എന്നിവ വിവിധ തകദേശഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്ായി വിഭജിച്ചു നൽേിയത്ക് യഥാക്രമം പട്ടിേ - 2, പട്ടിേ - 3, പട്ടിേ 
-4 എന്നിവയിൽ ചോടുത്ിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്ോരമുള്ള ചവയികറ്ജിചറെ 
അെിസ്ാനത്ിലാണ്ക്.

പട്ിേ - 2 
 ഴപാതു വിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതം പ്രാകദശിേ  

സർക്ാരുേൾക്റ് വിഭജിക്കുന്തിനള്ള മാനദണ്ങ്ങൾ
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കുറി്്ക്: -  

*  പ്തിശമീർഷ വരുമാന സൂചേം ഒഴിചേ 

** വരുമാന കപ്ാത്ാഹനത്ിനള്ള ഇൻചസറെമീവ്ക് ഗ്രാറെ്ക് രണ്ാം സംസ്ാന 
ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചചയ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്ോരം വിഭജിച്ചു നൽകുന്നു. 
അർഹതയുള്ള ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേൾക്കും മുനിസി്ാലിറ്ിേൾക്കും മുനിസി 
്ൽ കോർ്കറഷനേൾക്കും വിഭജിച്ചു നൽേിയതിനകശഷം കശഷം ഓകരാ തല 
ത്ിലും ബാക്ിയുള്ള തുേ രണ്ാം ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചചയ്തുകപാചല 
പട്ടിേജാതി/ പട്ടിേവർഗക്ാർ ഒഴിച്ചുള്ള ജനസംഖഷ്യയ്ക്ക് ആനപാതിേമായി മാത്രം 
വിതരണം ചചയ്യുന്നതിന പേരം മുേളിചല പട്ടിേയിൽ നൽേിയിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ 
പ്ോരം അതത്ക് തലങ്ങളിചല എല്ാ തകദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കുമായി വിഭജിച്ചു 
നൽകുന്നു.

പട്ിേ - 3 
പട്ിേജാതി ഉപപദ്ധതി വിഹിതം പ്രാകദശിേ സർക്ാരുേൾക്റ്  

വിഭജിച്റ് നൽകുന്തിനള്ള മാനദണ്ങ്ങൾ

കുറി്്ക് :

* പട്ടിേജാതി വിേസന വകുപ്പും കേരള ഇൻസ്റിറ്്യൂട്ട്ക് ഓഫ്ക് കലാക്ൽ 
അഡ്ിനിക്രേഷനം സംയുക്മായി 2010-11 ോലയളവിൽ നെത്ിയ പട്ടിേജാതി 
സർകവയിൽ നിന്ന്ക് ലഭഷ്യമായ സ്ിതിവിവരക്ണക്കുേചള അെിസ്ാനമാക്ി ആറ്ക്  
സൂചേങ്ങൾക്്ക് തുലഷ്യ ചവയികറ്ജ്ക് നൽേിയാണ്ക് ഇല്ായ്മയുചെ സൂചേത്ിചല (Depri-
vation Index) വിഹിതം േണക്ാക്ിയിട്ടുള്ളത്ക്.
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പട്ിേ - 4
പട്ടിേവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതം പ്ാകദശിേ സർക്ാരുേൾക്്ക്  

വിഭജിച്്ക് നൽകുന്നതിനള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ

കുറി്്ക് - 

* പട്ടിേവർഗ്ഗ വിേസന വകു്്ക് 2020-ൽ നെത്ിയ പട്ടിേവർഗ്ഗ സർകവയിൽ 
നിന്നും ലഭഷ്യമായ സ്ിതി വിവരേണക്കുേചള അെിസ്ാനമാക്ി നാല്ക്  സൂചേങ്ങൾക്്ക് 
തുലഷ്യ ചവയികറ്ജ്ക് നൽേിയാണ്ക് ഇല്ായ്മയുചെ സൂചേത്ിചല (Deprivation Index) 
വിഹിതം േണക്ാക്ിയത്ക്.

പട്ടിേവർഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതം വിഭജിച്ക്ാൾ ജനസംഖഷ്യയ്ക്കുള്ള വിഹിതം 
േണക്ാക്ിയത്ക് പ്ാക്ന കഗാത്ര വർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കും (PVTGs) സംസ്ാന 
ആസൂത്രണ കബാർഡ്ക് “കൂടുതൽ പാർശ്വവൽക്രിക്ച്ട്ട കഗാത്ര വർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളായി” 
(Most Marginalized Tribal Groups) േചണ്ത്ിയ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഉള്ള ആകളാഹരി 
വിഹിതം മറ്്ക് പട്ടിേവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ആകളാഹരി വിഹിതത്ിചറെ ഇരട്ടി 
ലഭിക്കുന്ന രമീതിയിലാണ്ക്. 

പട്ടിേവർഗക്ാരിൽ കൂടുതൽ ഇല്ായ്മ (extreme vulnerability) അനഭവിക്കുന്നവരാണ്ക് 
എന്നത്ക് പരിഗണിച്ാണ്ക് ഇവർക്്ക് കൂടുതൽ ചവയികറ്ജ്ക് നൽേിയത്ക്. തുേ വിതരണം 
ചചയ്യുന്നതിന്ക് 2020-ചല സർകവ ഡാറ്യാണ്ക് ഉപകയാഗിച്ത്ക്.

ജനറൽ പർപ്സറ് ഫ്റ് 

2021-22 വർഷം ആചേ 1,949.8 കോെി രൂപ ഈ ഇനത്ിൽ തകദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്്ക് ജനസംഖഷ്യയുചെ അെിസ്ാനത്ിൽ അനവദിച്ചു നൽേിയിട്ടുണ്്ക്. 
സംസ്ാനത്ിചറെ തനതു വരുമാനത്ിചറെ (SOTR- State’s Own Tax Returns)
നാല്ക് ശതമാനം തുേയാണ്ക് ഇത്രത്ിൽ നൽകുന്നത്ക്. തകദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളചെ തനത്ക് കദനംദിന ആവശഷ്യങ്ങൾക്കും, മറ്്ക് ആവശഷ്യങ്ങൾക്കും ഈ 
തുേ വിനികയാഗിക്ാം. 
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ഴമയിന്നൻസറ് ഫ്റ് (കറാഡറ് ) 

തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളചെ കറാഡുേളചെ അറ്കുറ് പണിേൾക്ായി 
21-22 വർഷകത്ക്്ക് 1,949.8 കോെി രൂപ ആസ്തി പരിപാലന ഫണ്്ക് ഇനത്ിൽ 
അനവദിച്ിട്ടുണ്്ക്. സംസ്ാനത്ിചറെ തനത്ക് വരുമാനത്ിചറെ (SOTR)  നാല്ക് ശതമാനം 
തുേയാണ്ക് ഈ ഇനത്ിൽ നൽകുന്നത്ക്. തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിചല 
വിവിധയിനം കറാഡുേളചെ േണക്്ക് ധനോരഷ്യേമ്മീഷൻ കശഖരിച്തിചറെ 
അെിസ്ാനത്ിൽ അതിചറെ കതാതനസരിച്്ക് വിവിധ നഗരസഭേൾക്്ക് അവരുചെ 
കറാഡുേളചെ അറ്കുറ്്ണിേൾക്ായി ഈ ഫണ്്ക് അനവദിച്ിട്ടുള്ളത്ക്. 

ഴമയിന്നൻസറ് ഫ്റ് (കനാൺ കറാഡറ് ) 

അധിോരവികേന്ദ്രമീേരണത്ിചറെ ഭാഗമായി വിട്ടുേിട്ടിയ ഘെേ സ്ാപനങ്ങളചെ 
അറ്കുറ്പണിേൾക്ായി തകദേശസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്്ക് 2021-22 വർഷ 
കത്ക്്ക് ആചേ 1218.6 കോെി രൂപ അനവദിച്ിട്ടുണ്്ക്. സംസ്ാന സർക്ാറിചറെ  
തനത്ക് വരുമാനത്ിചറെ (SOTR) 2.5% വരുന്ന തുേയാണ്ക് ഇത്രത്ിൽ 
നൽേിയിരിക്കുന്നത്ക്. 

പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

ഇപ്ോരം കേന്ദ്ര സംസ്ാന ധനോരഷ്യ േമ്മീഷനേളചെ റിക്ാർട്ടുേളചെ 
അെിസ്ാനത്ിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവിധതരം ഫണ്്ക് സാധഷ്യതേളം ഗ്രാന്റുേളം, 
കേന്ദ്ര-സംസ്ാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിേളം തനത്ക് വിഭവ സമാഹരണ സാധഷ്യതേളം 
തകദേശസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങൾ പരമാവധി പ്കയാജനച്ടുത്ണം. 
ഏചതാചക് കരോതസ്സുേളിൽ നിന്നും ഗ്രാറെ്ക് ലഭിക്കുന്നുചവന്നതും, അവയുചെ 
മാനദണ്ഡങ്ങളം വഷ്യവസ്േളം അറിഞ്ിരികക്ണ്തും ഭരണ േർത്ാക്ളചെ 
ഉത്രവാദിത്മാണ്ക്.

പഠന പുകരാഗതി വിലയിരുത്ൽ : മൂന്റ്

I. ഒറ്വാക്ിൽ ഉത്രഴമഴുതുേ (ഒരു മാർക്്ക് വമീതം)

1. സംസ്ാന ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ നിർകദേശിച്ിട്ടില്ാത് ഗ്രാറെ്ക് ഏത്ക്?

 a. വിേസന ഫണ്്ക്  

 b. ജനറൽ പർ്സ്ക് ഫണ്്ക്

 c. ചമയിറെനൻസ്ക് ഫണ്്ക് 

 d. ചവഹിക്ിൾ ൊക്്ക് കോമ്പൻകസഷൻ
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2. വിേസനഫണ്്ക് അനവദിക്കുന്നതിനള്ള മാനദണ്ഡമായി പരിഗണിക്ാത് 
ഘെേകമത്ക്?

 a. പാരിസ്ിതിേ സന്തുലിതാവസ്

 b. ഭരണത്ിചല ോരഷ്യക്മത

 c. സാമൂഹിേ പിന്നാക്നില

 d. വിഭവ സമാഹരണ ഇൻചസറെമീവ്ക്

3. സംസ്ാനത്ിചറെ തനത്ക് വരുമാനത്ിചറെ എത്ര ശതമാനമാണ്ക് 
തകദേശസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്്ക് ജനറൽ പർ്സ്ക് ഫണ്ായി 
അനവദിക്കുന്നത്ക്?

 a. 4 %     b. 5 %

 c. 6 %     d. 8 %

4. കറാഡ്ക് ചമയിറെനൻസ്ക് ഗ്രാറൊയി സംസ്ാന തനത്ക് വരുമാനത്ിചറെ 
..................... ശതമാനം വരുന്ന തുേ തകദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്്ക് 
അനവദിക്കുന്നു?

 a. 2.5 %    b. 3 %

 c. 4 %     d. 5 %

5. രാജഷ്യചത് ചവളിയിെവിസർജ്ന വിമുക്മാക്കുന്നതിനം മാലിനഷ്യ 
പ്ശ്നത്ിന്ക് പരിഹാരം ോണുന്നതിനമായി നെ്ാക്കുന്ന കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത 
പദ്ധതി ഏതാണ്ക്?

 a. അമൃത്ക് പദ്ധതി   b. പി എം എ കവ ( PMAY)

 c. സ്വഛേഭാരത്ക് മിഷൻ  d. സ്ാർട്ട്ക് സിറ്ി മിഷൻ

II. ഒകന്ാ രക്ാ വാേഷ്യങ്ങളിൽ ഉത്രഴമഴുതുേ (രണ്്ക് മാർക്്ക് വമീതം)

1. സാമ്പത്ിേ വികേന്ദ്രമീേരണത്ിചറെ ഭാഗമായി സംസ്ാന ധനോരഷ്യ 
േമ്മീഷൻ തകദേശസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്്ക് അനവദിക്കുന്ന 
ഏചതങ്ിലും രണ്്ക് ഗ്രാന്റുേളചെ വിശദാംശങ്ങൾ എഴുതുേ.

2. തകദേശസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്്ക് അനവദിക്കുന്ന വിേസന ഫണ്ിചറെ 
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്തിപാദിക്കുേ.

3. ഏചതല്ാം പ്വർത്നങ്ങൾക്ാണ്ക് ചമയിറെനൻസ്ക് ഗ്രാറെ്ക് 
അനവദിക്കുന്നത്ക്?

4. അമൃത്ക് പദ്ധതിയുചെ പ്ാധാനഷ്യം വിശദമീേരിക്കുേ.

5. കദശമീയ നഗര ഉപജമീവന ദൗതഷ്യം (NULM) പദ്ധിചയക്കുറിച്്ക് രണ്്ക് 
ോരഷ്യങ്ങൾ എഴുതുേ.
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7. സംഗ്ഹം

പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക്, നഗരപാലിേ ഭരണഘെനാ കഭദഗതിയുചെ ലക്ഷ്യം 
ഭരണപരവം സാമ്പത്ിേവമായവമായ സ്വാതന്ത്രഷ്യകത്ാടുകൂെിയ തകദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുേ എന്നതാണ്ക്. ഇതിചനത്തുെർന്നാണ്ക് കദശിയ ധനോരഷ്യ 
േമ്മീഷൻ തകദേശസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്്ക് കേന്ദ്ര സർക്ാർ നൽകേണ് ഫണ്്ക് 
സംബന്ിച് ോരഷ്യങ്ങൾ നിർകദേശിച്ചുതുെങ്ങിയത്ക്. ഭരണഘെനയുചെ 243ഐ, 243കവ 
അനകഛേദങ്ങൾ പ്ോരം തകദേശസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്്ക് സംസ്ാനങ്ങൾ 
നൽകേണ് വിഹിതവം രമീതിേളം മറ്്ക് ോരഷ്യങ്ങളം നിശ്യിക്കുന്നത്ക് സംസ്ാന 
ധനോരഷ്യ േമ്മീഷനാണ്ക്. കേന്ദ്ര-സംസ്ാന സർക്ാരുേൾക്ിെയിൽ വിഭവങ്ങൾ 
പങ്കുചവക്കുന്നതിനള്ള നിർകദേശങ്ങൾ കൂൊചത തകദേശസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങൾേ്ക്
ോയുള്ള വിേസന ഫണ്്ക് വിഹിതം നിശ്യിക്കുന്നതും േമ്മീഷനാണ്ക്. പഞ്ായത്്ക് 
രാജ്ക് സ്ാപനങ്ങൾക്കും പത്്ക് ലക്ത്ിൽ താചഴ ജനസംഖഷ്യയുള്ള നഗരങ്ങൾക്കും 
അെിസ്ാന വിഹിതം (Basic Grant), പ്കതഷ്യേ ഉകദേശഷ്യ ഗ്രാറെ്ക് (Specific Purpose Grant/
Tied Grant) എന്നിങ്ങചന രണ്്ക് ശമീർഷേങ്ങളിലായാണ്ക് ഗ്രാറെ്ക് അനവദിച്ിട്ടുള്ളത്ക്. 
പത്്ക് ലക്ത്ിൽ കൂടുതൽ ജനസംഖഷ്യയുള്ള നഗരസഞ്യങ്ങൾക്്ക് പ്കതഷ്യേ ഉകദേശഷ്യ 
ഗ്രാറെ്ക് (Tied Grant) മാത്രമാണ്ക് അനവദിച്ിട്ടുള്ളത്ക്. കേരളത്ിൽ ഓകരാ അഞ്്ക് 
വർഷത്ിലും ധനോരഷ്യ േമ്മീഷൻ രൂപമീേരിക്കുേയും, വിേസന ഫണ്്ക്, ജനറൽ 
പർ്സ്ക് ഗ്രാൻഡ്ക്, ചമയിറെനൻസ്ക് ഗ്രാൻഡ്ക് എന്നിവ ലഭഷ്യമാക്കുേയും ചചയ്തുചോണ്്ക് 
ധനവികേന്ദ്രിേരണത്ിലും ഇന്ഷ്യയിൽ ഒന്നാം സ്ാനത്്ക് തുെരുന്നു.

8. ഉത്രസൂചിേ

III. ഒരു ഖണ്ിേയിൽ ഉത്രം എഴുതുേ (അഞ്്ക് മാർക്്ക് വമീതം)

1. വിഭവ വികേന്ദ്രമീേരണത്ിചറെ ഭാഗമായി കേരളത്ിചല തകദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്്ക് അനവദിക്കുന്ന വിവിധ ധനസഹായങ്ങചള 
ക്കുറിച്്ക് വിശദമീേരിക്കുേ.

പഠന പുകരാഗതി വിലയിരുത്ൽ : ഒന്റ്

1. (d)   2. (c )   3. (a)   4. (c )   5. (d)

പഠന പുകരാഗതി വിലയിരുത്ൽ : ര്റ്

1. (b)   2. (a)   3. (c )   4. (a)

പഠന പുകരാഗതി വിലയിരുത്ൽ : മൂന്റ്

1. (d)   2. (b)   3. (a)   4. (c)   5. (c)
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9. അവലം�ം / അധിേ വായനയ്കറ്

1. KILA (2020) നവകേരളത്ിനായി ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേൾ

2. KILA (2020) നവകേരളത്ിനായി നഗരസഭേൾ (Hand Books)

3. Chapter 7- XVth Central Finance Commission Report

4. Chapter 9- XIVth Central Finance Commission Report
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കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ഫണ്ടംഗ്:  
ന്ടലവ്ടലല രീത്ടേളം ലവല്ലുവ്ടള്ടേളം

1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ

ഈ യൂണിറ്് പഠിച്് കഴിയുദ്്ാൾ പഠിതാക്കൾക്ക് ഇനി പറയുന്ന കാരഷ്യങ്ങൾ 
ചചയ്യുന്നതിനായുള്ള കാരഷ്യദ്ശഷി ഉണ്ാകുന്നതാണ്.

1. സംസ്ാന ബജറ്ിൽ തദ്ദേശഭരണ സ്ാപനവമായി ബന്ധചപെട്ട വകയിരു
ത്തലുകൾ സംബന്ധിച്ം പ്ാധാനഷ്യം നൽകുന്ന പദ്ധതികചള സംബന്ധിച്ം 
പറയാൻ കഴിയുന്നു.

2. സംസ്ാന ബജറ്ിൽ ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ാന പദ്ധതിയിൽചപെടുത്തി പ്ഖഷ്യാപി
ക്കചപെട്ടിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ പട്ടികചപെടുത്താൻ കഴിയുന്നു.

3. സംസ്ാന ബജറ്ിചറെയും ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ാന ധനകാരഷ്യ കമ്ീഷചറെയും 
വകയിരുത്തലുകളചടയും ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ാന പദ്ധതികളചടയും ഭാഗമായി 
വിതരണം ചചയ്യചപെടുന്ന വിഹിതങ്ങളം വിഭവ ദ്്ാതസ്സുകളം തദ്ദേശ
തലത്തിൽ കകകാരഷ്യം ചചയ്യുന്നതിനുളള മാർഗനിർദ്ദശങ്ങൾ പറയാൻ 
കഴിയുന്നു.

4. തദ്ദേശഭരണസ്ാപനങ്ങളചടയും ഘടകസ്ാപണങ്ങളചടയും വിവിധ 
സംസ്ാന പദ്ധതികളചട ആസൂത്രണ-നിർവഹണരീതികൾ വിശദീകരി
ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

5. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കുള്ള ദ്കന്ദ്ര പദ്ധതികൾ പട്ടികചപെടു
ത്താൻ കഴിയുന്നു.

6. പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ ദ്ക്മം ഉൾചപെചടയുള്ള ചപെഷഷ്യൽ ഫണ്ടുകചള 
ക്കുറിച്് വിശദമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. 

7. ദ്കന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളചടയും ദ്കന്ദ്ര ധനകാരഷ്യ കമ്ീഷൻ ഫണ്ടുകൾ വിനി 
ദ്യാഗിക്കുന്നതിലും ദ്നരിടുന്ന ചവല്ലുവിളികൾ വിശദമാക്കാൻ കഴിയുന്നു.
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2. സൂചനാപദങ്ങൾ

1. കാറ്ഗറി എ ഫണ്റ് : സംസ്ാന ബജറ്് എസ്റിദ്മറ്ിചല അനുബന്ധം നാല് 
പ്കാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളചട വാർഷിക പദ്ധതി നടത്തി
പെിന് അനുവദിക്കുന്ന വികസന ഫണ്്.

2. കാറ്ഗറി ബി ഫണ്റ് : തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് കകമാറ്ം ചച
യ്യചപെട്ട വിവിധ വകുപ്പുകളചട പദ്ധതികൾക്കായി ബജറ്ിചല അനുബന്ധം 
നാല്  പ്കാരം  വകുപെ് തിരിച്്  അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്്.

3. കാറ്ഗറി സി ഫണ്റ് : ദ്റാഡ്, ദ്റാഡ് ഇതര ആസ്ികളചട ചമയിറെനൻസിനു
ദ്വണ്ിയുള്ളത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളചട നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള 
ദ്റാഡുകളദ്ടയും കകമാറ്ം ചചയ്യചപെട്ടിട്ടുള്ള ദ്റാഡ് ഇതര ആസ്ികളചടയും 
പരിപാലന ചചലവകൾക്കായി സംസ്ാന ബജറ്ിചറെ ഭാഗമായി അനുവദി
ക്കുന്ന ഫണ്്.

4. കാറ്ഗറി ഡി ഫണ്റ് : ജനറൽ പർപെസ് ഫണ്് : തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപ
നങ്ങളചട പര്രാഗത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളം ഭരണനിർവഹണ ചചലവകളം 
നിർവഹിക്കുന്നതിദ്ലക്ക്ബജറ്ിചറെ അനുബന്ധം നാല് പ്കാരം അനുവദി
ക്കുന്ന ചപാതു ആവശഷ്യത്തിനുള്ള ഫണ്്.

3. ആമുഖം

പഞ്ായത്തുകളം നഗരസഭകളം ഉൾചപെടുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങ
ളിൽ നിക്ിപ്തമായ ഭരണഘടനാപരവം നിയമപരവമായ ചുമതലകൾ നിർവഹി
ക്കുന്നത് തനത് വിഭവ ദ്്ാതസ്സുകചളക്കാൾ ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ാന സർക്കാരുകൾ, 
ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ാന ധനകാരഷ്യ കമ്ീഷനുകളചട ശുപാർശകളചട അടിസ്ാനത്തിൽ 
കകമാറ്ം ചചയ്യചപെടുന്ന വിഭവ ദ്്ാതസ്സുകളം ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ാനാവിഷ്കൃത പദ്ധ
തികളം പ്ദ്യാജനചപെടുത്തിയാണ്. സംസ്ാന ബജറ്ിൽ അനുബന്ധം നാലിൽ 
ഓദ്രാവർഷവം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളചട വിഭവ വകയിരുത്തലുകളം 
സ്ീമുകളം ധനസഹായങ്ങളം പ്ഖഷ്യാപിക്കുന്നു. ഇത്തരം വിഭവ വകയിരുത്തലുകളചട 
അടിസ്ാന തത്ത്വങ്ങളം നിലവിലുള്ള വകയിരുത്തലുകളചട വിശദാംശങ്ങളമാണ് 
ഇവിചട പ്തിപാദിക്കുന്നത്. കൃതഷ്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ം മാർഗനിർദ്ദേശ
ങ്ങൾക്ക് വിദ്ധയമായുമാണ് ഇത്തരം ഫണ്ടുകൾ കകകാരഷ്യം ചചദ്യ്യണ്ത്. ഇവ 
കൂടാചത വിവിധ ദ്കന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളം സംസ്ാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളം കൂടി 
ഈ ഭാഗത്ത് പരിചയചപെടുന്നുണ്്.

4. സംസ്ാന ബജറ്ം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവം

അധികാര വിദ്കന്ദ്രീകരണത്തിൽ ഇനിയും ശക്ിചപെദ്ടണ് ദ്മഖലകൾ ഉൽപൊദ
നദ്മഖലയും ചതാഴിൽ ദ്മഖലയുമാണ്. ഈ ദ്മഖലയുചട വളർച്യ്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന 
പരിപാടികൾക്കാണ്  സംസ്ാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളിലൂചട സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 



31

ഇനിപറയുന്ന ദ്മഖലകളിചല വകയിരുത്തലുകളാണ് ചപാതുവായി സംസ്ാന ബജറ്ിൽ 
ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ാന പദ്ധതികളിൽ ഉൾചപെടുത്തി നിലവിൽ പ്ഖഷ്യാപിക്കചപെട്ടിട്ടുള്ളത്.

ബജറ്റ് മുദ്്ാട്ടുവെക്കു് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

 ഓദ്രാ പഞ്ായത്തിലും മുനിസിപൊലിറ്ിയിലും സുക്ഷ്മ-ചചറുകിട വഷ്യവസായ ക്ല
സ്ററുകൾ വളർത്തിചയടുക്കണം. ഇതിന് നിലവിലുള്ള ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ാന സ്ീമുകചള 
ഉപദ്യാഗചപെടുത്തണം. മിനി ഇൻഡസ്ടിയൽ എദ്സ്ററ്കൾ, സംരംഭകർക്ക് പലിശ 
സബ്സിഡി, ദ്്ാക്ക്, ജില്ാതലങ്ങളിൽ മാർക്കറ്ിംഗ്  സംവിധാനങ്ങൾ മുതലായവ 
ഇതിചറെ ഭാഗമായി ആദ്ലാചിക്കണം.  ഇതുമായി ബന്ധചപെട്ട്  ജനസംഖഷ്യയുചട 
1000 ദ്പരിൽ അഞ്ചുദ്പർചക്കങ്ിലും ചതാഴിൽ എന്ന ലക്ഷ്യം  സംസ്ാനം മുദ്ന്നാട്ട് 
വച്ിട്ടുണ്്. നിലവിൽ ദ്കന്ദ്ര പദ്ധതിയായ നഗര-ഗ്രാമ ഉപജീവന മിഷനുകൾ (NULM, 
NRLM) മുഖാന്തരം പ്തിവർഷം 225 ദ്കാടി രൂപ സംസ്ാനത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്്. ഈ 
പണം ഉപദ്യാഗിച്് സംരംഭകത്വ വികസന പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കണം. വഴിദ്യാ
രക്കച്വടക്കാരുചട ദ്ക്മത്തിനായി ഇതിദ്നാടനുബന്ധിച്് വിവിധ പദ്ധതികളണ്്.

പരിസ്ിതി സൗഹൃദെികസനവം ശുചിത്വവം 

നീർത്തടാസൂത്രണം, തദ്ദേശസ്ാപനതല ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കൽ 
തുടങ്ങിയ കാരഷ്യങ്ങൾ ഊർജ്ിതചപെടുത്തണം. നിലവിൽ  ഹരിത ദ്കരള മിഷചറെ 
ഭാഗമായി 1000 ദ്താടുകളം 100 നദികളം പുനരുദ്ധരിക്കാനും പച്ത്തുരുത്തുകളചട 
എണ്ം വർദ്ധിപെിക്കാനും ബജറ്് വഷ്യവസ് ചചയ്ിട്ടുണ്്. 1000 ഹരിത സമൃദ്ധി വാർ
ഡുകൾ സൃഷ്ിക്കാനും എല്ാ ഹയർ ചസക്കണ്റി സ്കൂളകളിലും ജലഗുണ നിലവാര 
നിർണ്യത്തിനുള്ള ലാബുകൾ ഉണ്ാക്കാനും പദ്ധതിയുണ്്.

ശുചിത്വ ദ്കരളം 

മുഴുവൻ തദ്ദേശസ്ാപനങ്ങചളയും ശുചിത്വ പദവിയിദ്ലചക്കത്തിക്കുക, സ്വകാരഷ്യ 
സംരംഭകരുചട സഹായദ്ത്താചട ദ്കരളചത്ത ദ്്ാട്ടർ ദ്വസ്റ് ഫ്ീ സംസ്ാനമാക്കുക, 
ചസപ്ദ്റ്ജ്  ട്ീറ്്ചമറെ്  പ്ാന്റുകൾ സ്ാപിക്കുക, നിലവിലുള്ള  ദ്ടായ് ലറ്് ദ്്ാക്കുകളചട 
നവീകരണം; റീജിയണൽ ലാൻഡ്  ഫില്ലുകൾ, ആശുപത്രികളിൽ ദ്വസ്റ് മാദ്നജ്ചമ
റെ്, ദ്മാഡൽ കൺസ്ടക്ൻ ആൻഡ്  ഡിദ്മാളിഷൻ ദ്വസ്റ് മാദ്നജ്ചമറെ്  റിക്കവറി 
ചസറെറുകൾ സ്ാപിക്കുക എന്നിവചയാചക്കയാണ് പ്ധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. 

ദ്റാഡറ് െികസനം

ദ്റാഡ് വികസനത്തിനായി ഒദ്ട്ടചറ പദ്ധതികളം വിഹിതവം നീക്കിചവക്കാറുണ്്. 
ഉദാഹരണമായി നിലവിൽ  റീബിൽഡ്  ദ്കരളയിൽ 488 ദ്കാടി, മുഖഷ്യമന്ത്രിയുചട 
ദ്റാഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയുചട ഭാഗമായി 1000 ദ്കാടി, പി എം ജി എസ്  കവ 
പദ്ധതിക്ക് സംസ്ാന വിഹിതം 120 ദ്കാടി, ദ്കന്ദ്ര വിഹിതം 130 ദ്കാടി എന്നിങ്ങചന 
പ്ദ്തഷ്യക ബജറ്് വിഹിതം നീക്കിചവച്.
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ധനകാരഷ്യ കമ്മീഷൻ െിഹിതം

ആറാം ധനകാരഷ്യ കമ്ീഷൻ ശുപാർശ പ്കാരം തദ്ദേശസ്ാപനങ്ങൾക്ക്  
ബജറ്് വിഹതമായിനൽകുന്ന വികസന ഫണ്് 25 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 26 ശത 
മാനമായി ഉയർത്തി. ഓദ്രാ വർഷവം അരശതമാനം വീതം വർദ്ധന വരുത്തും. 
ജനറൽ പർപെസ് ഫണ്ായി തനത് നികുതിയുചട നാല്  ശതമാനവം (1,950 ദ്കാടി) 
ചമയിറെനൻസ്  ഗ്രാറൊയി 6.5 ശതമാനവം (2,944 ദ്കാടി) വകയിരുത്തി. ദ്ലാകബാങ്് 
സഹായമായി 1000 ദ്കാടി രൂപ, ചതാഴിലുറപെ് പദ്ധതി 5,714 ദ്കാടി രൂപ, ദ്കന്ദ്രാവി
ഷ്കൃത പദ്ധതികളിചല സംസ്ാന വിഹിതം 1,238 ദ്കാടി രൂപ, സംസ്ാനാവിഷ്കൃത 
പദ്ധതികൾ 534 ദ്കാടി രൂപ, കലഫ് മിഷൻ 4,000 ദ്കാടി രൂപ എന്നിങ്ങചന 
വകയിരുത്തി.

സംസ്ാന ഫണ്ിംഗറ്: മാർഗനിർദ്ദശങ്ങൾ

മൂന്നാം സംസ്ാന ധനകാരഷ്യ കമ്ീഷൻ ശുപാർശകൾ പ്കാരം സർക്കാർ 
ഉത്തരവ് (പി) നം. 177/2006 (ധന) - ൽ തദ്ദേശസ്ാപനങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന  
ബജറ്് വിഹിതത്തിചറെ വിതരണം സംബന്ധിച് വഷ്യവസ്കൾ ഇനി പറയും പ്കാരം  
നിശ്ചയിച്ിരുന്നു. 

1. ബജറ്ിചറെ വിശദമായ എസ്റിദ്മറ്കളിചല തദ്ദേശസ്ാപനങ്ങളചട വാർ
ഷികപദ്ധതികൾക്കായുള്ള സംസ്ാന വിഹിതമായി അനുബന്ധം നാല് 
പ്കാരം വകയിരുത്തുന്ന എ വിഭാഗം വികസന ചചലവകൾക്കായുള്ള ഫണ്് 
(Category A - Development Expenditure Fund) 

2. കകമാറ്ം ചചയ്യചപെട്ട പദ്ധതികളചടയും പ്വർത്തനങ്ങളചടയും നടത്തിപെി
നായി വിവിധ വകുപ്പുകൾ മുഖാന്തരം അനുവദിക്കചപെട്ട ബി വിഭാഗം ഫണ്് 
(Category B - Fund) 

3. തദ്ദേശസ്ാപനങ്ങളചട നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ദ്റാഡുകളചടയും തദ്ദേശസ്ാ
പനങ്ങൾക്ക് കകമാറിയ ഘടകസ്ാപനങ്ങളചടയും ദ്റാഡിതര ആസ്ികള
ചടയും പരിപാലനത്തിനുമുള്ള സി വിഭാഗം ആസ്ി പരിപാലന ചചലവകൾ
ക്കായുള്ള ഫണ്് (Category C - Fund for Maintenance Expenditure (Road 
and Non Road Assets)) 

4. തദ്ദേശസ്ാപനങ്ങളചട ശ്ളം, കണ്ിജറെ്ചചലവകൾ, ചതരുവവിളക്ക് 
പരിപാലനം, വാടക തുടങ്ങിയ പര്രാഗത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവ
ഹിക്കുന്നതിനുള്ളചചലവിദ്ലക്കായുള്ള ചപാതു ഫണ്് - ഡി വിഭാഗം ജനറൽ 
പർപെസ് ഫണ്് (Category D - General Purpose Fund) 

5. വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായിദ്കന്ദ്രസർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പണം, 
ദ്ലാകബാങ്് ദ്പാലുള്ള ധനകാരഷ്യ സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുളള പണം, ദു
രിതാശ്വാസ ഫണ്ിൽ നിന്നുമുള്ള പണം മുതലായവ അടങ്ങുന്ന ഇ വിഭാഗം 
ഫണ്് (Category E Fund)
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6. ട്ഷറിയിൽ നിദ്ക്പിക്കചപെടുന്ന തനത് വരുമാനമുൾചക്കാള്ളുന്ന എഫ് 
വിഭാഗം ഫണ്് (Category F Fund)

7. മറ്് വിഭാഗങ്ങളിൽ ചപടാചത ആധികാരികമായി ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളം ധന
കാരഷ്യ സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വായ്പകളം മറ്ം ഉൾചക്കാള്ളുന്ന 
ജി വിഭാഗം ഫണ്് (Category G Fund)

ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ാന സർക്കാരിൽ നിന്നും മറ്് ഏജൻസികളിൽ നിന്നും സർക്കാ 
രിചറെ സഞ്ിതനിധിയിചല വിഹിതം തദ്ദേശസ്ാപനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ിട്ടുള്ള 
പ്ിക് അക്കകൗണ്ിദ്ലക്ക് ഗഡുക്കളായി കകമാറ്ം ചചയ്യുകയും തദ്ദേശസ്ാപന 
ചചയർമാചറെ അനുവാദദ്ത്താടുകൂടി ചസക്രട്ടറി അനുവദിക്കുന്ന അദ്ലാട്ട്ചമറെിചറെ 
അടിസ്ാനത്തിൽ വിവിധ നിർവഹണ ഉദ്ദഷ്യാഗസ്ർ ബന്ധചപെട്ട ട്ഷറിയിൽ 
സമർപെിക്കുന്ന അസൽ വകൗച്റുകൾ/ചചലവ് ദ്സ്ററ്്ചമറെ്  സഹിതമുള്ള ബില്ലുകൾ  
വഴി വിനിദ്യാഗിക്കചപെടുന്ന രീതിയുമാണ്  നിലവിലുണ്ായിരുന്നത്. എന്നാൽ  
സർക്കാർ ഉത്തരവ് (പി) 119/2015 (ധന) പ്കാരം ഈ രീതിയിൽ കാരഷ്യമായ മാറ്ങ്ങൾ 
വരുകയും മാസാമാസം ബജറ്് വിഹിതം പ്ിക് അക്കകൗണ്ടുകളിദ്ലക്ക് കകമാറ്ം 
ചചയ്യചപെടുന്ന രീതിക്ക് പകരം കത്രമാസ ഗഡുക്കളായി സർക്കാരിചറെ സഞ്ിത 
നിധിയിചല നിശ്ചിത ചഹഡിദ്ലക്ക് അനുവദിക്കുകയും ചയ്തു. തദ്ദേശ സ്ാപന നിർ
വഹണഉദ്ദഷ്യാഗസ്ർക്ക് ‘സാംഖഷ്യ’ ചവബ്കസറ്ിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കുന്ന ‘ഫുള്ളി 
വകൗദ്ച്ഡ്  കണ്ിജറെ് ബില്് ’ സമർപെിച്് ചചലവഴിക്കുന്ന രീതി അനുവർത്തിക്കാൻ 
തുടങ്ങി. എന്നാൽ ദ്കന്ദ്ര ധനകാരഷ്യ കമ്ീഷൻ ഗ്രാന്റുകൾക്ക് പഴയ രീതിയാണ് അനു
വർത്തിച്ിരുന്നത്. 

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (പി) നം. 50/2021 ധന. പ്കാരം ഈ ദ്കന്ദ്ര ധനകാരഷ്യ കമ്ീ
ഷൻ വിഹിതം വിനിദ്യാഗിക്കുന്നതിലും മാറ്ം ചകാണ്ടുവരുകയുണ്ായി. അത് പൂർണ്
മായും ഓൺകലൻ സംവിധാനത്തിദ്ലക്ക് ചകാണ്ടുവരുകയും ദ്കന്ദ്ര സർക്കാരിനും 
കൂടി പങ്ാളിത്തമുള്ള പ്ിക് ഫിനാൻസ്  മാദ്നജ്ചമറെ്  ദ്പാർട്ടൽ (പി എഫ്  എം 
എസ് ) വഴി ചചലവഴിക്കുന്ന രീതിയുമാണ് ഇതുവഴി നടപൊക്കിയത്. ഇതുപ്കാരം ദ്കന്ദ്ര 
ധനകാരഷ്യ കമ്ീഷൻ വിഹിതം ട്ഷറികളിൽ സൂക്ിച്് വിതരണം ചചയ്ിരുന്ന രീതി 
മാറ്കയും പണം ബാങ്കുകളിൽ നിദ്ക്പിച്് പിഎഫ്എംഎസ് സംവിധാനത്തിലൂചട 
ഓൺകലനായി ചചലവഴിക്കുകയും ചചയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇദ്പൊഴുള്ളത്. 

ദ്കരളത്തിചല തദ്ദേശസ്ാപനങ്ങൾ ‘സുദ്ലഖ’ എന്ന ചവബ് ദ്സാഫ്റ് ചവയർ 
സംവിധാനം വഴി പദ്ധതി ആസൂത്രണം നടത്തി, ‘സാംഖഷ്യ’ എന്ന ചവബ് അധിഷ്ിത 
ധനകാരഷ്യ മാദ്നജ്ചമറെ് ദ്സാഫ്റ് ചവയർ സംവിധാനം വഴി പണം ചചലവഴിക്കലാ
യിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ദ്കന്ദ്ര ധനകാരഷ്യ കമ്ീഷൻ ഗ്രാറെ് വിഹിതം 
ചചലവഴിക്കുന്നതിനായി ഇദ്പൊൾ ഇ-ഗ്രാം സ്വരാജ്ദ്പാർട്ടൽ എന്ന ചവബ് അധിഷ്ിത 
ദ്സാഫ് റ്് ചവയർ സംവിധാനം വഴി പഞ്ായത്തുകളം സിറ്ി ഫിനാൻസ് ദ്പാ ർട്ടൽ 
എന്ന ദ്സാഫ്റ് ചവയർ വഴി നഗരസഭകളം പദ്ധതി ആസൂത്രണം നടത്തി ദ്മൽപെറഞ്ഞ  
പി എഫ് എം എസ്  ദ്പാർട്ടൽ സംവിധാനം വഴി ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കി ചചലവ് 
നടത്തുന്ന രീതിയിദ്ലക്ക് മാറ്ം വന്നിരിക്കുന്നു. 



34

പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

ദ്കന്ദ്ര, സംസ്ാന ബജറ്് 2021-22 സാ്ത്തിക വർഷത്തിൽ തദ്ദേശഭരണ
സ്ാപനങ്ങൾക്കായി മുദ്ന്നാട്ടുചവച്ിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളം മുൻഗണനകളം ബജറ്് 
വിഹിതങ്ങളമാണ് ഇവിചട വിശദമായി പരിദ്ശാധിച്ത്. ഇതുകൂടാചത തദ്ദേശ
സ്ാപനങ്ങൾക്ക് ബജറ്് വിഹിതവം ധനസഹായവം അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്ടു
കൾ സംബന്ധിച്ം ഇവയുചട വിനിദ്യാഗവം അക്കകൗണ്ിങ്ങും സംബന്ധിച് 
പുറചപെടുവിച്ിട്ടുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവകളിചല വഷ്യവസ്കളം ഫണ്് ചചലവഴി
ക്കുന്നതിചറെ നിബന്ധനകളം ഈ ഭാഗത്ത് പരിചയചപെടുന്നു.

പഠന പുദ്രാഗതി െിലയിരുത്തൽ : ഒ്റ്

I. ഒറ്ൊക്ിൽ ഉത്തരവമഴുതുക  (ഒരു മാർക്ക് വീതം)

1. ദ്കരള സംസ്ാനം മുദ്ന്നാട്ടുചവക്കുന്ന പുതിയ ചതാഴിലവസരങ്ങചള 
സംബന്ധിച് ചതാഴിൽ ലക്ഷ്യം ഏതാണ്?

 a. 1000 ദ്പരിൽ 5 ദ്പർക്ക് b. 1000 ദ്പരിൽ 10 ദ്പർക്ക്

 c. 1000 ദ്പരിൽ 15 ദ്പർക്ക് d. 1000 ദ്പരിൽ 25 ദ്പർക്ക്

2. 2021-22 സംസ്ാനബജറ്്  നൽകുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ചപടുന്നദ്തത്?

 a. എല്ാ വാർഡിലും വായനശാലകൾ

 b. എല്ാ ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകൾക്കും മിനി ഇൻഡസ്ടിയൽ പാർക്ക് 

 c. എല്ാ ഹയർ ചസക്കൻഡറി സ്കൂളിലും ഗുണനിലവാര നിർണയലാബുകൾ

 d. എല്ാ ദ്്ാക്കിലും ചസപ്ദ്റ്ജ്  ട്ീറ്്ചമറെ്  പ്ാന്റുകൾ

3. ആറാം ധനകാരഷ്യ കമ്ീഷൻ നടപ്പുവർഷത്തിൽ തദ്ദേശ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്ക് വികസന ഫണ്് വിഹിതമായി നിശ്ചയിച് ബജറ്് 
വിഹിതം എത്രയാണ്?

 a. 25 %   b. 26 % 

 c. 30 %   d. 35 %

4. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് കകമാറ്ം ചചയ്യചപെട്ട വകുപ്പുകളചട 
പദ്ധതികൾക്കും പ്വർത്തനങ്ങൾക്കുമായി വിവിധ വകുപ്പുകൾ മുദ്ഖന 
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്് ഏത് 
വിഭാഗത്തിൽ ചപടുന്നു?

 a. കാറ്ഗറി A    b. കാറ്ഗറി B

 c. കാറ്ഗറി C    d. കാറ്ഗറി D
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5. സംസ്ാന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം വചയ്യൽ

ബജറ്് വിഹിതമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ, 
ഇവയുചട വിനിദ്യാഗ രീതി എന്നിവ സംബന്ധിച്് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പരിദ്ശാധിച്., 
വകുപ്പുതല പരിപാടികൾ സംബന്ധിച് അറിവ്, ഇതിനായി അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ 
ഉപദ്യാഗിച് സമഗ്ര പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചചയ്യുന്നതിനു പ്ധാനമാണ്. സമഗ്ര 
പരിപാടികളായും വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ഫലപ്ദമായി ഏദ്കാപനവം സംദ്യാജനവം 
ഉറപൊക്കിയും ദ്വണം വികസന ലക്ഷ്യം കകവരിക്കാൻ. ഇതിദ്ലക്കായി പ്ദ്യാജ
നചപെടുത്താവന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇനി പരിദ്ശാധിക്കാം.

സംസ്ാന സർക്കാരിചറെ വിവിധ കാർഷിക ദ്മഖലാ പദ്ധതികൾ കൃഷി വകുപെ് 
ദ്നരിട്ടും തദ്ദേശസ്ാപനങ്ങൾ മുദ്ഖനയും നടപൊക്കിവരുന്നു. നവദ്കരള കർമ് പദ്ധ
തിയുചട ഭാഗമായുള്ള ഹരിത ദ്കരള മിഷചറെ പ്ധാന ലക്ഷ്യം ചവള്ളം, വൃത്തി, വിളവ് 
എന്നിവ സംദ്യാജിപെിച്ള്ള പദ്ധതികളാണ്. സർക്കാർ, തദ്ദേശസ്ാപനങ്ങളചട 
മുൻകകയ്യിൽ പ്ഖഷ്യാപിച് 12 ഇന പരിപാടികളിൽ മുഖഷ്യമായ സുഭിക് ദ്കരളം 

5. ദ്കന്ദ്രസർക്കാർ വിഹിതങ്ങളം, സ്ീമുകളം, ദ്ലാകബാങ്് സഹായം, 
ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്് സഹായം തുടങ്ങിയവ തദ്ദേശഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്ക 
അനുവദിക്കുന്നത് ഏത് കാറ്ഗറിയിൽ ചപടുത്തിയാണ്?

 a. കാറ്ഗറി B    b. കാറ്ഗറി C

 c. കാറ്ഗറി D    d. കാറ്ഗറി E

II. ഒദ്്ാ രദ്ണ്ാ ൊകഷ്യങ്ങളിൽ ഉത്തരവമഴുതുക (രണ്് മാർക്ക് വീതം)

1. ശുചിത്വവം മാലിനഷ്യ സംസ്രണവമായി ബന്ധചപെട്ടു സംസ്ാന ബജറ്ിൽ 
നിർദ്ദേശിക്കചപെട്ട രണ്് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്തിപാദിക്കുക.

2. ആറാം ധനകാരഷ്യ കമ്ീഷൻ ശുപാർശ പ്കാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കചപെടുന്ന ഗ്രാന്റുകൾ ഏചതാചക്കയാണ്?

3. ദ്കന്ദ്ര ധനകാരഷ്യ കമ്ീഷൻ വിഹിതം നൽകുന്നതിനായുള്ള ഓൺകലൻ 
സംവിധാനമായ പ്ിക് ഫിനാൻസ്  മാദ്നജ്ചമറെ്  ദ്പാർട്ടൽ വഴിയുള്ള 
ധനവിനിദ്യാഗ രീതി വിവരിക്കുക.

4. കാറ്ഗറി C ഫണ്് ഏചതാചക്ക കാരഷ്യങ്ങൾക്ക്  ദ്വണ്ിയാണ് അനുവദിക്കു 
ന്നത്?

5. സംരംഭകത്വ വികസനത്തിനും ഉപജീവനം ഉറപൊക്കുന്നതിനുമായി 
നടപൊക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിചലയും നഗരങ്ങളിചലയും ദ്കന്ദ്രാവിഷ്കൃതപദ്ധതികൾ 
ഏചതാചക്കയാണ്?

III. ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്തരവമഴുതുക (അഞ്്മാർക്ക് )

1. സംസ്ാന ബജറ്് വിഹിതമായി ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ കകകാരഷ്യം 
ചചയ്യുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക.
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പരിപാടി, വിവിധ വകുപ്പുകളചടയും പദ്ധതികളചടയും സംദ്യാജനം ഉറപ്പുവരുത്തി
യുള്ള സമഗ്രമായ കാർഷിക വികസനവം തരിശ് രഹിത തദ്ദേശസ്ാപനങ്ങളചടസൃ
ഷ്ിയുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ക്ീരഗ്രാമം പദ്ധതി, കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം, തീറ്പ്പുൽ 
കൃഷി ധനസഹായം, ക്ീര കർഷകർക്ക് ധനസഹായം മുതലായ വിവിധ പദ്ധതികൾ 
തദ്ദേശസ്ാപനങ്ങൾ മുഖാന്തരം മൃഗസംരക്ണ ദ്മഖലയിൽ നടത്തിവരുന്നു. മത്ഷ്യ
ചത്താഴിലാളി ദ്ക്മത്തിനായുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളം മത്ഷ്യചത്താഴിലാളി വനിത
കചള ദ്ജായിറെ്  ലയബിലിറ്ി ഗ്രൂപ്പുകളായി (ചജ എൽ ജി) സംഘടിപെിച്ചകാണ്ടുള്ള 
പദ്ധതികളം മത്ഷ്യചത്താഴിലാളികളചട കുട്ടികളചട ദ്ക്മത്തിനായുള്ള പദ്ധതികളം 
തദ്ദേശസ്ാപനങ്ങൾ മുഖാന്തരം വിഭാവനം ചചയ്് നടപൊക്കിവരുന്നു. വിവിധ തരം 
സാമൂഹഷ്യസുരക്ാചപൻഷനുകളാണ് സാമൂഹഷ്യസുരക്യുമായി ബന്ധചപെട്ട പ്ധാന 
സംസ്ാന സർക്കാർ പദ്ധതികൾ. ഇവയുചട ഗുണദ്ഭാക്തൃ തിരചഞ്ഞടുപ്പും നടത്തിപ്പും 
തദ്ദേശസ്ാപനങ്ങൾ വഴിയാണ്. ഇദ്താചടാപെം വിവിധ ചഷൽട്ടർ ദ്ഹാമുകളചട 
സ്ാപനവം പരിപാലനവം സംസ്ാന ബജറ്ിൽ വിഭാവനം ചചയ്യുന്നുണ്്. 

വിദഷ്യാഭഷ്യാസ രംഗചത്ത സർക്കാർ ഇടചപടലായ 'സമഗ്ര ശിക്ാ ദ്കരള' തദ്ദേശസ്ാ
പനങ്ങളചട മുൻകകയിലാണ് നടപൊക്കുന്നത്. വിവിധ അക്കാദമിക് - ദ്നാൺ അക്കാ
ദമിക്  പ്വർത്തനങ്ങൾ ഇതിചറെ ഭാഗമായി നടത്തിവരുന്നു. കൂടാചത ചമയിറെനൻസ്  
ഗ്രാറെ്  ദ്നാൺ ദ്റാഡ്  വിഹിതത്തിൽ നചല്ാരു പങ്് സ്കൂളകളചട പരിപാലനവമായി 
ബന്ധചപെട്ട പ്വർത്തനങ്ങൾക്കായിവകയിരുത്തചപെടുന്നു. സ്തീകളചടയും കുട്ടികളചടയും 
ഉന്നമനത്തിനായി ഐ സി ഡി എസ് മുദ്ഖനയുള്ള പദ്ധതികളം കുടുബശ്ീ വഴിയുള്ള 
പദ്ധതികളം സംസ്ാന ഫണ്് വകയിരുത്തി നടപൊക്കചപെടുന്നു. സംദ്യാജിത ശിശു 
വികസന പദ്ധതി, പൂരക ദ്പാഷകാഹാര വിതരണം, കകൗമാരപ്ായക്കാരായ കുട്ടി
കളചട സാമൂഹിക, മാനസിക വളർച്യ്കായുള്ള പദ്ധതി, അങ്ണവാടി ടീച്ർമാരുചട 
ഓണദ്ററിയം തുടങ്ങിയവ ഇതിചറെ ഭാഗമാണ്. കൂടാചത ദ്റാഡിതര ചമയിറെനൻസ്   
ഗ്രാന്റും അങ്ണവാടികളചട അറ്കുറ്പെണികൾക്കും മറ്മായി വിനിദ്യാഗിക്കചപെടുന്നു. 
ഇവദ്യാചടാപെം മഹാത്ാഗാന്ധി ചതാഴിലുറപെ് പദ്ധതി മാതൃകയിൽ ഇന്തഷ്യയിൽ 
ആദഷ്യമായി നഗര ദാരിദ്ഷ്യ നിർമ്ാർജ്നത്തിനായി നടപൊക്കചപെട്ട അയ്യങ്ാളി ചതാ
ഴിലുറപെ് പദ്ധതി, നവദ്കരള കർമ് പദ്ധതിയുചട ഭാഗമായ സമ്പൂർണ് ഭവന നിർമ്ാണ 
പദ്ധതിയായ കലഫ് മിഷൻ, സമഗ്രാദ്രാഗഷ്യ പരിപാടിയായ ആർദ്ദ്കരളം പദ്ധതി, 
സമഗ്ര വിദഷ്യാഭഷ്യാസ പരിപാടി, ഹരിത ദ്കരള മിഷൻ, ലഹരി വിദ്മാചനത്തിനായി 
എകസൈസ് വകുപെിചറെ ദ്നതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന വിമുക്ി പദ്ധതി തുടങ്ങിയ സംസ്ാ
നാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളം തദ്ദേശസ്ാപനങ്ങളചട മുൻകകയിലാണ് നടന്നുവരുന്നത്. 

ദ്കന്ദ്രപദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം വചയ്യൽ

ദ്കന്ദ്ര സർക്കാരിചറെ പദ്ധതികൾ പ്ധാനമായും രണ്ടു തരത്തിലുള്ളതാണ്, 
യൂണിയൻ ലിസ്റിലുള്ള ദ്മഖലകൾക്കായിപൂർണ്മായും ദ്കന്ദ്ര സർക്കാർ വിഹിതം 
ഉൾചക്കാള്ളുന്ന ദ്കന്ദ്ര പദ്ധതികൾ (Central Sector Schemes). സംസ്ാന, കൺകറ
റെറ്ിസ്റിൽ ഉൾചപെട്ടചുമതലകൾക്കായി ദ്കന്ദ്രം ആവിഷ്കരിച് നടപൊക്കുന്ന പദ്ധതികൾ 
(Centrally Sponsored Schemes). ദ്കന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ തചന്ന അവയിചല ദ്കന്ദ്ര 
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വിഹിതത്തിചറെ അനുപാതം അനുസരിച്് ദ്കാർ ഓഫ് ദി ദ്കാർ സ്ീമുകൾ, ദ്കാർ 
സ്ീമുകൾ, ഓപ്ഷണൽ സ്ീമുകൾ എന്നിങ്ങചന തരംതിരിച്ിരിക്കുന്നു. ഭാരത് ചനറ്്, 
ഗംഗാപ്ാൻ, ദരിദ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പാചക വാതക പദ്ധതി, വിള ഇൻഷുറൻസ് മുത
ലായവ ചസൻട്ൽ ചസക്ടർ പദ്ധതികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. ദ്കാർ ഓഫ് ദി ദ്കാർ 
സ്ീമുകളിചല മുഖഷ്യ വിഹിതം ദ്കന്ദ്ര സർക്കാരിദ്റെതായിരിക്കുചമങ്ിലും സംസ്ാനങ്ങൾ 
അവക്കായി ഒരു വിഹിതം കചണ്ദ്ത്തണ്തുണ്്. ഉദാഹരണമായി മഹാത്ാഗാന്ധി 
ഗ്രാമീണചതാഴിലുറപെ് പദ്ധതിയുചട ഭരണചച്ലവ്, ദ്വതനഘടകം തുടങ്ങിയ മുഖഷ്യ 
ചചലവകൾ ദ്കന്ദ്ര സർക്കാർ വഹിക്കുദ്്ാൾ സാധനഘടകത്തിചറെ (Material Cost) 
25 ശതമാനം സംസ്ാനങ്ങൾ വഹിദ്ക്കണ്തുണ്്. ദ്കാർ സ്ീമുകളിൽ സാധാരണയാ
യി 60-70 ശതമാനം വിഹിതം ദ്കന്ദ്ര സർക്കാർ വഹിക്കും ദ്ശഷിക്കുന്ന വിഹിതം 
സംസ്ാനങ്ങൾ കചണ്ദ്ത്തണ്തുണ്്. പി എം ചക എസ് കവ, പി എം ജി എസ്  
കവ, പി എം എ കവ മുതലായവ ഇത്തരം സ്ീമുകളചട ഉദാഹരണമാണ്. 60:40 
അനുപാതത്തിലാണ് ഇവയുചട ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ാന വിഹിതം വകയിരുത്തചപെടുന്നത്. 
ഓപ്ഷണൽ സ്ീമുകളചട അനുപാതം 50:50 ആയിരിക്കും. 

പ്രധാന ദ്കന്ദ്രാെിഷ്കൃതപദ്ധതികൾ ഇനി പറയു്െയാണറ്.

1. മഹാത്ാഗാന്ി ദ്ദശിയ ഗ്ാമമീണ വതാഴിലുറപ്റ് പദ്ധതി (എം ജി എൻ ആർ 
ഇ ജി എസ് )

2. പ്രധാനമന്തി കൃഷി സിഞ്ായറ് ദ്യാജന (പി.എം.വക.എസറ്.വെ.) - നീർത്ത
ടാധിഷ്ിത വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള കൃഷി-മണ്്-ജലസംരക്ണം 
എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പദ്ധതി

3. പ്രധാനമന്തി ഗ്ാമ സഡകറ് ദ്യാജന (പി എം ജി എസറ് വെ) - സഞ്ാര
മാർഗ്ഗമില്ാത്ത ഗ്രാമ പ്ദ്ദശങ്ങചള മാർക്കറ്കളം പട്ടണ പ്ദ്ദശങ്ങളമായി 
ബന്ധിപെിക്കുന്ന ദ്റാഡ് വികസന പദ്ധതി.

4. ദ്ദശമീയ റൂർബൻ മിഷൻ (NRuM) - ഗ്രാമപ്ദ്ദശങ്ങളിചല പ്ാദ്ദശിക സാ
്ത്തിക വികസനത്തിനായി അടിസ്ാന സകൗകരഷ്യങ്ങൾ ചമച്ചപെടുത്തുന്ന 
പദ്ധതി. 

5. രാഷ്ടമീയ ഗ്ാമസ്വരാജറ്  അഭിയാൻ (RGSA) - അധികാര വിദ്കന്ദ്രീകരണം 
ശക്ിചപെടുത്തുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതി. 

6. നാഷണൽ വഹൽത്തറ്  മിഷൻ (എൻ എച്റ് എം) - പ്ാഥമികാദ്രാഗഷ്യദ്കന്ദ്രങ്ങൾ, 
ആശുപത്രികൾ മുതലായ ചപാതുജനാദ്രാഗഷ്യ ദ്മഖലക്കായുള്ള പദ്ധതി.

7. ജല ജമീെൻ മിഷൻ /ദ്ദശമീയ ഗ്ാമമീണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി (വജ വജ എം) - എല്ാ 
വീടുകളിലും കപപെ് വഴി കുടിചവള്ളം ഉറപൊക്കുന്ന പദ്ധതി.

8. സ്ാർട്റ് സിറ്ി പദ്ധതി - സാദ്ങ്തികവിദഷ്യയുചട സഹായദ്ത്താചട നഗരവളർച് ദ്രുത 
ഗതിയിലാക്കുക, സാ്ത്തിക വികസനം ദ്നടുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങദ്ളാചട 
യുള്ള ഈ പദ്ധതി തിരുവനന്തപുരം, ചകാച്ി നഗരങ്ങളിൽ നടപൊക്കിവരുന്നു. 
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9. അടൽ മിഷൻ ദ്ഫാർ റമീ ജുെദ്നഷൻ ആൻഡറ്  അർബൻ ട്ാൻസ്ഫർദ്മഷൻ 
(AMRUT) - രാജഷ്യചത്ത മറ്് നഗരങ്ങൾചക്കാപെം ദ്കരളത്തിചല തിരചഞ്ഞ
ടുക്കചപെട്ട ഒൻപത്  നഗരങ്ങളചട സമഗ്ര വികസനത്തിനായി ആവിഷ്കരിച് 
പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതി 2021 ൽ അവസാനിച്തിചന തുടർന്ന് AMRUT 2.0 
എന്ന ദ്പരിൽ രണ്ാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്്. കുടിചവള്ളം, ദ്വമാലിനഷ്യ സംസ് 
രണം, ജലസംരക്ണം എന്നീ ദ്മഖലകൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന രണ്ാം 
ഘട്ടത്തിൽ ദ്കരളത്തിചല എല്ാ നഗരസഭകചളയും ഉൾചപെടുത്തിയിട്ടുണ്്. 

10. സ്വച്റ്  ഭാരതറ് മിഷൻ (എസറ് ബി എം) - ശുചിത്വ - മാലിനഷ്യ പരിപാലന പദ്ധതി. 
ഈ പദ്ധതിയും 2021 ൽ അവസാനിച്തിചന തുടർന്ന് SBM 2.0 എന്ന ദ്പരിൽ 
രണ്ാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്്. ശുചിത്വ നിലവാരത്തിചറെഅടിസ്ാനത്തിൽ 
ഗാർദ്ബജ് ഫ്ീ സിറ്ികചളന്ന നിലയിൽ നക്ത്ര പദവിയുള്ള നഗരങ്ങചള 
സൃഷ്ിക്കുകയാണ് രണ്ാം ഘട്ടത്തിചറെ ലക്ഷ്യം. 

11. ദമീനദയാൽ ഉപാധഷ്യായ നാഷണൽ അർബൻ വലെറ് ലിഹുഡറ്  മിഷൻ (DD 
NULM) - നഗരദാരിദ്ഷ്യം ഇല്ാതാക്കുന്നതിനായുള്ള പുനരധിവാസ - 
പിന്തുണാ പദ്ധതി 

12. ദമീനദയാൽ ഉപാധഷ്യായനാഷണൽ റൂറൽ വലെറ് ലിഹുഡറ്  മിഷൻ (DD NRLM) 
- ഗ്രാമദാരിദ്ഷ്യം ഇല്ാതാക്കുന്നതിനായുള്ള പുനരധിവാസ-പിന്തുണാ പദ്ധതി 

13. പ്രധാനമന്തി ആൊസറ് ദ്യാജന (പി എം എ വെ) - സമ്പൂർണ് ഭവന പദ്ധതി

പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

തദ്ദേശഭരണത്തലത്തിൽ നടപൊക്കുന്ന സംസ്ാന പദ്ധതികളം ദ്കന്ദ്ര പദ്ധ
തികളം ആസൂത്രണം ചചയ്തു ഫലപ്ദമായി നിർവഹിക്കുക, തദ്ദേശ സ്വയം 
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളചട വാർഷിക പദ്ധതിയുചട ഫലപ്ദമായ ഏദ്കാപനവം 
സംദ്യാജനവം സാധഷ്യമാക്കുക എന്നിവ വഴി ഗ്രാമ-നഗരവികസനം, ദാരിദ്ഷ്യ 
നിർമ്ാർജ്നം തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കകവരിക്കുന്നതിചറെ പ്ാധാനഷ്യമാണ് 
ഇവിചട പ്തിപാദിക്കുന്നത്.

പഠന പുദ്രാഗതി െിലയിരുത്തൽ : രണ്റ്

I. ഒറ്ൊക്ിൽ ഉത്തരവമഴുതുക (ഒരു മാർക്ക് വീതം)

1. സ്കൂളകളചടയും അംഗൻവാടികളചടയും റിപെയർ, പരിപാലന ചചലവകൾക്ക് 
വിനിദ്യാഗിക്കുന്ന ഫണ്് ഏത്?

 a. ജനറൽ പർപെസ് ഫണ്്  b. ചമയിറെനൻസ് ഫണ്്

 c. വികസന ഫണ്്   d. ദ്ലാകബാങ്് വിഹിതം
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2. പാർപെിടാവശഷ്യത്തിനായുള്ളതും സംസ്ാന പദ്ധതിയായ കലഫ് മിഷനു 
മായി സംദ്യാജന സാധഷ്യതയുള്ള ദ്കന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ഏത്?

 a. അമൃത് പദ്ധതി   b. സ്ാർട്ട്  സിറ്ി പദ്ധതി

 c. പ്ധാനമന്ത്രി ആവാസ് ദ്യാജന d. സ്വച്്  ഭാരത് മിഷൻ

3. സാമൂഹഷ്യ സുരക്യുമായി ബന്ധചപെട്ട സർക്കാരിചറെ പ്ധാന പരിപാടി 
ഏത്?

 a. സാമൂഹഷ്യ സുരക്ാചപൻഷൻ  

 b. വദ്യാമിത്രം

 c. ചതാഴിലില്ായ്മ ദ്വതന വിതരണം  

 d. അന്നപൂർണദ്പാഷക പദ്ധതി 

4.  ദ്കന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളിൽ ഓപ്ഷണൽ സ്ീമുകളചട ഫണ്ിങ് 
അനുപാതം എത്ര?

 a. 90:10     b. 80:20

 c. 70:30    d. 50:50

5. സഞ്ാരമാർഗം ഇല്ാത്ത ഗ്രാമപ്ദ്ദശങ്ങചള പട്ടണപ്ദ്ദശങ്ങളമായി 
ബന്ധിപെിക്കുന്ന ദ്കന്ദ്രസർക്കാർ ദ്റാഡ് വികസന പദ്ധതി ഏത്?

 a. അമൃത് മിഷൻ    

 b. സ്ാർട്ട് സിറ്ി മിഷൻ

 c. പ്ധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീണ സഡക് ദ്യാജന 

 d. രാഷ്ടീയ ഗ്രാമസ്വരാജ്  അഭിയാൻ

II. ഒദ്്ാ രദ്ണ്ാ ൊകഷ്യങ്ങളിൽ ഉത്തരവമഴുതുക (രണ്് മാർക്ക് വീതം)

1. കാർഷികദ്മഖലയിൽ സംദ്യാജന സാധഷ്യതയുള്ള പദ്ധതികൾ 
ഏചതാചക്ക? 

2. സുഭിക് ദ്കരളം പദ്ധതിയുചട ലക്ഷ്യങ്ങൾ എചന്താചക്കയാണ്?

3. സ്തീകളചടയും കുട്ടികളചടയും ഉന്നമനത്തിനായുള്ള ഐ സി ഡി എസ് 
പദ്ധതിയുചട ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക. 

4. ദ്കന്ദ്ര സർക്കാരിചറെ വികസന പദ്ധതികചള കുറിച്് വിശദീകരിക്കുക. 

5. ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുചട ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക.

III. ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്തരവമഴുതുക (അഞ്്മാർക്ക് )

1. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപന വികസനവമായി ബന്ധചപെട്ട് ദ്കന്ദ്ര 
സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ിട്ടുള്ള ദ്കന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികചളക്കുറിച്് 
വിശദീകരിക്കുക.
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6. ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ാന ഫണ്ിങറ് - നിലെിവല രമീതികളം വെല്ലുെിളികളം 

പ്രദ്തഷ്യക ഫണ്ടുകളം ദ്മഖല െകയിരുത്തലുകളം 

വാർഷിക ബജറ്ിചറെ ഭാഗമായി അനുവദിക്കുന്ന വികസനഫണ്്  വിനിദ്യാഗി
ക്കുന്നതുമായി ബന്ധചപെട്ട് ചില അനിവാരഷ്യ വകയിരുത്തലുകളംദ്മഖലാതല ഫണ്്വി
നിദ്യാഗ നിബന്ധനകളം സർക്കാർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്്. വികസന ഫണ്ിൽനിന്നും 
അങ്ണവാടി ദ്പാഷകാഹാര വിതരണം, സർവശിക് ദ്കരള ചപ്ാജക്റ് വിഹിതം, 
പാലിദ്യറ്ീവ്ചകയർ ദ്പ്ാജക്ട് വിഹിതം, ഭിന്നദ്ശഷിദ്സ്ാളർഷിപെ്, പി.എം.എ.കവ. 
കലഫ്, ആശ്യ, അതിദാരിദ്ഷ്യനിർമ്ാർജ്ന പദ്ധതി, കമദ്ക്രാ പ്ാൻ ദ്പ്ാജക്ടു
കൾ എന്നിവക്ക് ആവശഷ്യമായ വകയിരുത്തൻ നടത്തിയതിനു ദ്ശഷം ബാക്കിയുള്ള 
തുക മാത്രദ്മ ദ്മഖല വിഭജനം നടത്തി വിവിധ ദ്മഖലകളിചല ദ്പ്ാജക്ടുകൾക്കായി 
നീക്കിചവക്കാൻ കഴിയൂ. ഇത്തരത്തിലുള്ള അനിവാരഷ്യ ദ്പ്ാജക്ടുകൾക്കു ദ്വണ്ിയുള്ള 
വകയിരുത്തൽ ഉറപൊദ്ക്കണ്ത് അനിവാരഷ്യമാണ്. 

ദ്മഖലാ െിഭജനവം വപെഷഷ്യൽ ഫണ്ടുകളം 

ചപാതുവിഭാഗം വികസന ഫണ്ിചല സാധാരണ വിഹിതത്തിൽ നിന്നും നഗര
സഭകൾക്ക്50 ശതമാനം വചരയും, പഞ്ായത്തുകൾക്ക്30 ശതമാനം വചരയുമാണ് 
പശ്ചാത്തല ദ്മഖല ദ്പ്ാജക്ടുകൾക്ക്  വിനിദ്യാഗിക്കാവന്നത്. കൂടാചത ഉൽപൊദന 
ദ്മഖലയിചല ദ്പ്ാജക്ടുകൾക്ക്പഞ്ായത്തുകൾ 30 ശതമാനത്തിൽ കുറയാചതയും
നഗരസഭകൾ 10 ശതമാനത്തിൽ കുറയാചതയും ദ്മഖലാ വകയിരുത്തൽ നടത്തി 
ദ്പ്ാജക്ട് ഏചറ്ടുക്കണം. 

പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിചറെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്ദ്തഷ്യക ഘടക 
പദ്ധതി, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ ഉപപദ്ധതി എന്നിവ പ്കാരം അനുവദിക്കുന്ന 
തുക പൂർണമായും ഈ വിഭാഗത്തിചറെആവശഷ്യങ്ങൾക്കായി വിനിദ്യാഗിക്കണം. 
പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി വിഹിതത്തിചറെ 30 ശതമാനത്തിലധികം തുക പശ്ചാത്തല 
ദ്മഖലയ്ക് വകയിരുത്തരുത്. കൂടാചത ആചകത്തുകയുചട (ചപാതുവിഭാഗം + പട്ടിക
ജാതി വികസന വിഹിതം + പട്ടികവർഗഉപപദ്ധതി വിഹിതം) 10 ശതമാനത്തിൽ 
കുറയാത്ത തുക വനിതകളചട പ്ദ്തഷ്യക പ്ശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ദ്തടുന്ന വനിതാ
ദ്ക്മ ദ്പ്ാജക്ടുകൾക്കായി (വനിതാ ഘടക പദ്ധതി - WCP-Women Component 
Plan) നീക്കിചവക്കണം. ആചക തുകയുചട അഞ്്ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത തുക 
കുട്ടികൾ, ഭിന്നദ്ശഷിക്കാർ, ട്ാൻസ്  വഷ്യക്ികൾ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളചട വികസന 
ദ്പ്ാജക്ടുകൾക്കും, അഞ്്ശതമാനം തുക വദ്യാജന ദ്ക്മം, പാലിദ്യറ്ീവ്  ചകയർ 
എന്നീ പ്വർത്തനങ്ങൾക്കുമായും നീക്കിചവക്കണം. 

വനിതകളചട സാമൂഹിക-സാ്ത്തിക വികസനത്തിനായി ദ്വണം വനിതാ 
ഘടക പദ്ധതി തുക വിനിദ്യാഗിക്കാൻ. ഉൽപൊദനാധിഷ്ിതവം വരുമാനദായകവം 
വനിതകൾക്ക് ദ്നരിട്ട് പ്ദ്യാജനം ലഭിക്കുന്നതുമായ ദ്പ്ാജക്ടുകൾ ഉൾചപെടുത്തണം. 
സ്തീകൾക്കും ചപൺകുട്ടികൾക്കും എതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള ജാഗ്ര
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താസമിതികൾ ദ്പാലുള്ള പ്വർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകണം. സ്തീസകൗഹൃദ 
ചപാതുഇടങ്ങൾ, ചപാതുഇടങ്ങളിചല സകൗകരഷ്യം ഒരുക്കൽ, മുലയൂട്ടൽ സകൗകരഷ്യങ്ങൾ 
എന്നിവയ്കം പ്ദ്തഷ്യക പരിഗണന നൽകണം. സ്തീപദവി പഠന വിലയിരുത്തലിൽ 
അധിഷ്ിതമായി ദ്പ്ാജക്ടുകൾക്ക് രൂപം നൽകണം. ശിശു സകൗഹൃദസ്ാപനങ്ങൾ, 
ശിശുദ്കന്ദ്രീകൃത വിദഷ്യാഭഷ്യാസം, കുട്ടികളചട അവകാശ സംരക്ണം, ആറുവയസ്ിനു 
താചഴയുള്ള കുട്ടികളചട സുരക്യും ആദ്രാഗഷ്യവം ലക്ഷ്യമിടുന്ന പരിപാടികൾ, ചപാ
തുഇടങ്ങൾ ശിശുസകൗഹൃദമാക്കൽ, കുട്ടികൾചക്കതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ തടയൽ 
എന്നിവക്കായി പ്ദ്തഷ്യക പരിഗണന നൽകുന്ന ദ്പ്ാജക്ടുകൾ ഏചറ്ടുക്കണം. 

വദ്യാജനങ്ങൾക്ക് ശാരീരിക മാനസിക സാംസ്ാരിക പിന്തുണ സംവിധാനങ്ങളം 
സുരക്ിതത്വവം, ഒറ്ചപെടൽ ഒഴിവാക്കാൻ ആവശഷ്യമായ പകൽവീട് ദ്പാലുള്ള കൂട്ടായ്മ 
ദ്വദികളം സ്ാപിക്കണം. ചപാതുഇടങ്ങളം ചപാതു ചകട്ടിടങ്ങളം വദ്യാജനസകൗഹൃദവം 
ഭിന്നദ്ശഷിസകൗഹൃദവം ആക്കണം. സമ്പൂർണ് വദ്യാജന സകൗഹൃദ തദ്ദേശഭരണ സ്ാ
പനങ്ങൾ ആയി മാറാനുള്ള പ്വർത്തനങ്ങൾ ഏചറ്ടുക്കണം. ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകളിലും 
ചചറിയ നഗരസഭകളിലും പത്തു വാർഡിന് ഒന്ന് എന്ന കണക്കിൽ വദ്യാക്ലബ്ബുകൾ 
ആരംഭിക്കുകയും ചകയർ ദ്ടക്കർമാരുചട ദ്സവനം ലഭഷ്യമാക്കുകയും ദ്വണം. പാലി
ദ്യറ്ീവ് പരിചരണ പ്വർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാരഷ്യക്മമാക്കുകയും എല്ായിടത്തും 
ദ്സവനലഭഷ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ദ്വണം. 

പട്ികജാതി/പട്ികെർഗ ഉപപദ്ധതി 

പ്ദ്തഷ്യക ഘടക പദ്ധതി പ്കാരം പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്കായുള്ള പദ്ധതി 
ദ്പ്ാജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കണം. പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽചപെട്ട വഷ്യക്ികൾദ്ക്കാ 
കുടുംബങ്ങൾദ്ക്കാ ദ്നരിട്ട് ആനുകൂലഷ്യം ലഭിക്കുന്നതും 50 ശതമാനത്തിലധികം പട്ടിക
ജാതിക്കാർക്ക് പ്ദ്യാജനം ലഭിക്കുന്ന ചപാതുസകൗകരഷ്യ ദ്പ്ാജക്ടുകളം (കുടിചവള്ളം, 
ദ്റാഡ് ) ഏചറ്ടുക്കാവന്നതാണ്. പട്ടികജാതി സർദ്വയിലൂചട കചണ്ത്തിയിട്ടുള്ള വിശ
ദമായ സ്ിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്ദ്യാജനചപെടുത്തി കുടുംബദ്കന്ദ്രീകൃത സമീപന
ത്തിചറെ അടിസ്ാനത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾക്കാണ് രൂപം നൽദ്കണ്ത്. പട്ടികജാതി 
സദ്ങ്തങ്ങൾ ഒരു യൂണിറ്ായി പരിഗണിച്് ആവശഷ്യങ്ങൾ നിറദ്വറ്ണം. കുറഞ്ഞത് 
അഞ്്  പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് താമസിക്കുന്ന പ്ദ്ദശചത്ത ഒരു ചപാതു 
സദ്ങ്തമായി (വാസസ്ലം) പരിഗണിച്് അവിചട കുടിചവള്ളം, കവദയുതി, ചപാതു
സകൗകരഷ്യങ്ങൾ എന്നിവ ഏർചപെടുത്തണം. പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗവിദഷ്യാർത്ികളചട 
ഉന്നതവിദഷ്യാഭഷ്യാസം, ചപ്ാഫഷണൽ ദ്കാഴ്സുകൾ, മത്രപരീക്കളചട തയ്യാചറടുപെ്, 
വിദ്ദശപഠനം എന്നിവയും പ്ദ്തഷ്യക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന ദ്മഖലകളാണ്.

പട്ടികവർഗ ഉപപദ്ധതിയിലും ഊരിചന ഒരു യൂണിറ്ായി പരിഗണിച്് ദ്പ്ാജക്ട് 
ഏചറ്ടുക്കാം. കുടിചവള്ളം, കവദയുതി, നടപൊത തുടങ്ങിയ അടിസ്ാന സകൗകരഷ്യ
ങ്ങൾ കൂടാചത ആദ്രാഗഷ്യപരിചരണം, വിദഷ്യാഭഷ്യാസം, കൃഷി അഭിവൃദ്ധിചപെടുത്തൽ, 
ഉപജീവനം, വിദ്ദശത്ത് ദ്ജാലി ലഭഷ്യത, യുവജന വികസന പരിപാടികൾ, സ്കൂൾ 
കുട്ടികൾക്കു പ്ഭാതഭക്ണം, ഉന്നതവിദഷ്യാഭഷ്യാസം, എൻട്ൻസ്  ദ്കാച്ിഗ്  എന്നിവയ്കം 
ധനസഹായം നൽകി ഉന്നമനം ഉറപൊക്കണം. ഊരുകൂട്ടദ്യാഗങ്ങൾ സംഘടിപെിച്്  
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പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചചയ്യണം. കൂടാചത കുട്ടനാട് പാദ്ക്കജ്, അട്ടപൊടി ദ്മഖല  
വികസനത്തിനുള്ള പ്ദ്തഷ്യക പദ്ധതി, വയനാട് പാദ്ക്കജ്, മത്ഷ്യചത്താഴിലാളി 
കളചട വിവിധ പദ്ധതികൾ, പ്ദ്തഷ്യകപരിപാടികൾ മുതലായവയുചട നടത്തിപെിൽ 
തദ്ദേശ ഭരണസ്ാപനങ്ങൾ പങ്ാളിത്തവം ദ്നതൃത്വവം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചചദ്യ്യ
ണ്തുണ്്.

ദ്കന്ദ്രഫണ്ടുമായി ബന്വപ്ട് വെല്ലുെിളികൾ 

ദ്കന്ദ്രാവിഷ്കൃതപദ്ധതികൾക്ക് ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ാന-തദ്ദേശസ്ാപന വിഹിതങ്ങൾ 
നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ നിശ്ചയിച്ാണ് നടപൊദ്ക്കണ്ത്. ഇപ്കാരം ദ്കന്ദ്ര പദ്ധ
തികൾക്ക് ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ാന വിഹിതങ്ങൾക്ക് പുറദ്മ തദ്ദേശസ്ാപന വിഹിതവം 
കചണ്ചത്തണ്ിവരുന്നത് വരുമാനം കുറഞ്ഞ തദ്ദേശഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്ക് ചവല്ലുവി
ളി ഉയർത്തുന്നുണ്്. അമൃത് ദ്പാലുള്ള ദ്കാടികൾ വകയിരുദ്ത്തണ് പദ്ധതികൾക്ക് 
നഗരസഭ വിഹിതം ഉൾചപെടുത്തുക എന്നത് പ്യാസകരമാണ്. അടങ്ൽ തുകയുചട 
30 ശതമാനം മുതൽ 50 ശതമാനം വചരയുള്ള ആനുപാതിക വിഹിതം തദ്ദേശസ്ാ
പനം കചണ്ദ്ത്തണ്ി വരുന്നത് പലദ്പൊഴും അസാധഷ്യമായിതീരുന്നു. വായ്പ ലഭഷ്യതയും 
നഗരസഭകൾ ദ്നരിടുന്ന ചവല്ലുവിളിയാണ്. 

ജി എസ് ടി. നടപൊക്കിയതിചന തുടർന്ന്  വിദ്നാദനികുതി, പരസഷ്യ നികുതി 
എന്നിവ നഷ്മായ വകയിൽ വരുമാന നഷ്ം സംഭവിച്. ഇതുകൂടാചത നിലവിൽ, 
ദ്കാവിഡ്-19 സാഹചരഷ്യത്തിൽ വാടക വരവിനത്തിലും, ചതാഴിൽ നികുതി ഉൾചപെചട 
നികുതി വരുമാനത്തിലും ഗണഷ്യമായ കുറവ് ദ്നരിടുന്നുണ്് . 2018 നു ദ്ശഷം തുടചര 
ഉണ്ായ പ്ളയ ദുരന്തങ്ങളം വലിയ ദ്താതിൽ അപ്തീക്ിതമായ ചചലവകൾ ഏചറ്
ടുക്കാൻ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ നിർബന്ധിതമായി. ദ്കാവിഡ് ഫസ്റ് കലൻ 
ട്ീറ്്ചമറെ്  ചസറെർ, സാമൂഹിക അടുക്കളകൾ, ക്വാററെീൻ ദ്കന്ദ്രങ്ങൾ, ആർ ആർ ടി 
സകൗകരഷ്യങ്ങൾ, ആംബുലൻസ്  ദ്സവനങ്ങൾ എന്നിവക്ക് പണം നീക്കിചവദ്ക്കണ് 
സാഹചരഷ്യവം അപ്തീക്ിതമായ സംഭവങ്ങൾ മൂലം ഉടചലടുത്തു. ആയതിനാൽ മറ് 
വികസന ദ്ക്മപ്വർത്തനങ്ങൾക്ക് വകയിരുത്തിയ പണം ഇത്തരത്തിൽ ചചലവഴി
ദ്ക്കണ്ി വരികയും ചചയ്യുന്നതിനാൽ ദ്കന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളചട ഉയർന്ന വിഹിതം 
കചണ്ത്തുക എന്നത് വലിയ ചവല്ലുവിളിയാണ്. 

പല ദ്കന്ദ്രാവിഷ്കൃതപദ്ധതികളചടയും വിഹിതം സംസ്ാന സാഹചരഷ്യങ്ങളമായി 
താരതമഷ്യം ചചയ്യുദ്്ാൾ അപരഷ്യാപ്തമാകയാൽ നഗരസഭയുചടയും പഞ്ായത്തുകളചട
യും അനുപാതിക വിഹിതം വകയിരുത്തൽ വർദ്ധിക്കുകയും ചചയ്തു. ഉദാഹരണത്തി
ന് ശുചിത്വ ഭാരത് യജ്ഞത്തിൽ ശകൗചാലയത്തിനു ദ്കന്ദ്രവിഹിതം 4,000 രൂപ 
മാത്രമാണ്, എന്നാൽ ദ്കരളത്തിൽ യൂണിറ്് ദ്കാസ്റ് 15,400 രൂപയും, വഷ്യതഷ്യാസമുള്ള 
തുക തദ്ദേശ ഭരണസ്ാപനം കചണ്ത്തണം. അതുദ്പാചല പ്ധാനമന്ത്രി ആവാസ് 
ദ്യാജന പദ്ധതിക്കും ദ്കന്ദ്ര വിഹിതം 1.5 ലക്ം മാത്രമാണ്. വീട് ഒന്നിന് യൂണിറ്് 
ദ്കാസ്റ് ആയി ദ്കരളത്തിൽ നിശ്ചയിച്ിട്ടുള്ളത് നാല്  ലക്ം രൂപയാണ് ഇതിചല 
വഷ്യതഷ്യാസം ആയ 2.5 ലക്ം രൂപയും കചണ്ദ്ത്തണ്തുണ്്. ഇത്തരത്തിൽ വാർഷിക 
പദ്ധതിയിൽ വിവിധ ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ാന പദ്ധതികളചട ഫലപ്ദവം കാരഷ്യക്മവ
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മായ ഏദ്കാപനവം സംദ്യാജനവം സാധഷ്യമാക്കുന്നതിൽ ദ്നരിടുന്ന ചവല്ലുവിളികളം  
ദ്ബാധപൂർവമായ ഇടചപടലുകളിലൂചട പരിഹരിക്കണം. 

പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളചട വികസന പ്വർത്തനങ്ങൾക്കായി
നിലവിൽ ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ാന സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഫണ്് സംബ
ന്ധിച് നിലവിചല രീതികളം ചവല്ലുവിളികളമാണ് ഈ അധഷ്യായത്തിൽ ചർച് 
ചചയ്യുന്നത്. സംസ്ാന ബജറ്ിചല തദ്ദേശഭരണവം പ്ാദ്ദശിക വികസനവമാ
യി ബന്ധചപെട്ട വകയിരുത്തലുകളം പരിപാടികളം മനസ്ിലാക്കുകയുണ്ായി. 
അതിചറെ അടിസ്ാനത്തിൽ തദ്ദേശസ്ാപനങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ടുകൾ കകമാറ്ം 
ചചയ്യചപെടുകയും വിനിദ്യാഗിക്കുകയും ചചയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദശങ്ങളം 
പരിദ്ശാധിക്കുകയും ചചയ്തു. ദ്കന്ദ്ര ഫണ്ടും പ്ദ്തഷ്യക ഫണ്ടുകളമായി ബന്ധചപെട്ട 
വഷ്യവസ്കളം ദ്കന്ദ്രാവിഷ്കൃതപദ്ധതികൾ നടപൊക്കുന്നതിന് ദ്നരിടുന്ന ചവല്ലുവി
ളികളമാണ് ഈ അധഷ്യായത്തിൽ പ്തിപാദിച്ിട്ടുള്ളത്.

പഠന പുദ്രാഗതി െിലയിരുത്തൽ : മൂ്റ്

I. ഒറ്വാക്കിൽ ഉത്തരചമഴുതുക (ഒരു മാർക്ക് വീതം)

1. തദ്ദേശഭരണസ്ാപനങ്ങളചടവാർഷികപദ്ധതിയിൽ ഉൾചപെടുദ്ത്തണ് 
അനിവാരഷ്യ ദ്പ്ാജക്ട് ഏത്?

 a. മണ്് ജലസംരക്ണം  

 b. അങ്ണവാടി ദ്പാഷകാഹാരം

 c. ജലദ്സചനപദ്ധതി  

 d. ഊർജ് സംരക്ണ പദ്ധതി

2. നഗരസഭകളിൽ പശ്ചാത്തല ദ്മഖലയ്ക് നീക്കി ചവക്കാവന്ന പരമാവധി 
ചപാതുവിഭാഗം വികസന ഫണ്് വിഹിതം എത്ര?

 a. 20  b. 30  c. 50  d. 60

3. ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകൾ ചപാതുവിഭാഗം വികസന ഫണ്ിചറെ സാധാരണ 
വിഹിതത്തിൽ നിന്നും പശ്ചാത്തലദ്മഖലക്ക് വകയിരുത്താവന്ന 
പരമാവധി തുക എത്ര ശതമാനമാണ്?

 a. 30  b. 40  c. 50  d. 50

4. വാർഷികപദ്ധതിയിൽ വനിതാദ്ക്മ ദ്പ്ാജക്ടുകൾക്കായി നിഷ്കർഷി 
ച്ിട്ടുള്ള മിനിമം വിഹിതം എത്രയാണ്?

 a. 5  b. 10  c. 15  d. 20
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7. സംഗ്ഹം

പ്ാദ്ദശിക ധനകാരഷ്യവം സാ്ത്തിക വികസനവം ശക്ിചപെടുത്തുന്നതിൽ ധന
വിദ്കന്ദ്രീകരണം പ്ധാനമാണ്. ഇതിചറെ ഭാഗമായി ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ാന സർക്കാരുകൾ 
തദ്ദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന വിവിധതരം ഫണ്ടുകളം അതിചറെ 
നിലവിചല രീതികളം ഇവ കകകാരഷ്യം ചചയ്യുന്നതിനും ധനവിനിദ്യാഗം നടത്തു
ന്നതിനും നിലവിലുള്ള വഷ്യവസ്കളമാണ് ഈ അധഷ്യായത്തിൽ പ്തിപാദിക്കുന്നത്. 
പ്ാദ്ദശിക സാ്ത്തിക വികസനം ഫലപ്ദമാകുന്നതിൽ തനതു ദ്്ാതസ്സുകളം 
ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ാന സർക്കാരുകൾ ധനവിദ്കന്ദ്രീകരണത്തിചറെ ഭാഗമായി അനുവദി
ക്കുന്ന വിവിധതരം ഫണ്ടുകളം ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളമാണ് പ്ധാന 
ധനദ്്ാതസ്്. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ാന ഫണ്ടുകളം ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ാന 
പദ്ധതികളം സംബന്ധിച് വഷ്യവസ്കളം മാനദണ്ഡങ്ങളം വിശദമായി അറിഞ്ഞിരി
ദ്ക്കണ്തുണ്്. അതിനുള്ള ഉള്ളടക്കമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത്  ഉൾചപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 
സംസ്ാന ബജറ്ിൽ മുദ്ന്നാട്ടു വച്ിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുതൽ സംസ്ാന പദ്ധതികൾ 
ആസൂത്രണം ചചയ്യുന്നതിചറെ മാനദണ്ഡങ്ങളം നടപടിക്രമങ്ങളം പ്ദ്തഷ്യക ഫണ്ടുകളം 

5.  കുട്ടികൾ, ഭിന്നദ്ശഷിക്കാർ, ട്ാൻസ്  വഷ്യക്ികൾ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളചട 
വികസന-ദ്ക്മ ദ്പ്ാജക്ടുകൾക്കായി നീക്കിചവദ്ക്കണ് മിനിമം വിഹിതം 
എത്രയാണ്?

 a. 1     b. 2  

 c. 3     d. 5

II. ഒദ്്ാ രദ്ണ്ാ ൊകഷ്യങ്ങളിൽ ഉത്തരവമഴുതുക (രണ്് മാർക്ക് വീതം)

1. വികസന ഫണ്ിൽനിന്ന്  വാർഷികപദ്ധതിയിൽ ഉൾചപെടുദ്ത്തണ് 
അനിവാരഷ്യ ദ്പ്ാജക്ടുകൾ എചന്താചക്കയാണ്?

2. ചപാതുവിഭാഗം ഫണ്ിചറെ ദ്മഖലാ വിഭജനം സംബന്ധിച് വഷ്യവസ്കൾ 
വിശദീകരിക്കുക.

3. പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതിതയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ദ്മഖലാ വിഭജനം 
സംബന്ധിച് നിബന്ധനകൾ വിശദീകരിക്കുക. 

4. വദ്യാജന ദ്ക്മത്തിനായി ഏചറ്ടുക്കാവന്ന പ്വർത്തനങ്ങചളക്കുറി 
ച്ള്ള വഷ്യവസ്കൾ വിശദീകരിക്കുക 

5. പട്ടികജാതി സദ്ങ്തങ്ങളിൽ നടപൊക്കാൻ സാധഷ്യതയുള്ള പദ്ധതികൾ 
എചന്താചക്കയാണ്?

III. ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്തരവമഴുതുക (അഞ്്മാർക്ക് )

1. ദ്കന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികളം ഫണ്ടുമായി ബന്ധചപെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾ ദ്നരിടുന്ന ചവല്ലുവിളികൾ എചന്താചക്കയാണ്?



45

ദ്മഖല വകയിരുത്തലുകളം ദ്കന്ദ്രഫണ്ടുകളമായി ബന്ധചപെട്ട് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ാപ
നങ്ങൾ ദ്നരിടുന്ന ചവല്ലുവിളികളം പരിഹാര നിർദ്ദശങ്ങളം ആണ് ഇവിചട ചർച് 
ചചയ്യുന്നത്.

8. ഉത്തരസൂചിക

പഠന പുദ്രാഗതി െിലയിരുത്തൽ : ഒ്റ്

1. (a)   2. (c )  3. (b)   4. (b )  5. (d)

പഠന പുദ്രാഗതി െിലയിരുത്തൽ : രണ്റ്

1. (b)   2. (c)   3. (a)   4. (d)   5. (c)

പഠന പുദ്രാഗതി െിലയിരുത്തൽ : മൂ്റ്

1. (b)   2. (c)   3. (a)   4. (b)   5. (d)

9. അെലംബം/ അധിക ൊയനയ്കറ്

1. ദ്കരള സംസ്ാന ബജറ്് 2021-22 - അനുബന്ധം 4.

2. ദ്കരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ദ്ബാർഡ്  വാർഷിക പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ 
2020-21.

3. KILA (2020) നവദ്കരളത്തിനായി ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകൾ

4. KILA (2020) നവദ്കരളത്തിനായി നഗരസഭകൾ (Hand Books)

5. സർക്കാർ ഉത്തരവ് ന്ർ GO (P) 177/2006/FIN dt 12/04/2006, GO(P) 
119/2015/FIN dt 21/03/2015.

6. Chapter 7- XVth Central Finance Commission Report.

7. Reports on Fiscal Devaluation by 6th State Finance Commission, Kerala.
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ഫണ്് കകമാറ്ം:  
അടിസ്ാന തത്ത്വങ്ങൾ 

1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

ഈ യൂണിറ്്ക് പഠിച്്ക് േഴിയുകമ്പാൾ പഠിതാക്കൾക്ക്ക് ഇനി പറയുന്ന ോരഷ്യങ്ങൾ 
ചചയ്യുന്നതിനായുള്ള ോരഷ്യകേഷി ഉണ്ാകുന്നതാണ്ക്.

1. അധിോര വികേന്ദ്രീേരണത്ിചറെ പ്രധാനചപ്ട്ട ഒരു സവികേഷത ധന
വികേന്ദ്രീേരണമാണ്ക്. കേന്ദ-സംസ്ാന ബജറ്്ക്/പദ്ധതി വേയിരുത്ൽ 
കൂടാചത തകദേേഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്ക്ക് നികുതിേൾ, ഫ്രീസുേൾ തുടങ്ങി 
നിയുക്തമായ തനത്ക് നികുതി, നികുതികയതര വരുമാന ക്ാതസ്സുേൾ 
പട്ടിേചപ്ടുത്തുവാൻ േഴിയുേ.

2. വിവിധ നികുതി/നികുതികയതര വരുമാന ക്ാതസ്സുേളം അവ ചുമത്തുേയും 
ഈടാക്കുേയും ചചയ്യുന്നതിനുള്ള വഷ്യവസ്േളം പറയാൻ േഴിയുേ.

3. തകദേേ സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളചട ഭരണപരമായ ചചലവേൾക്കും വിേ
സനകക്മ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കും വിഭവസമാഹരണം അനിവാരഷ്യമാചണന്ം 
ഇക്കാരഷ്യത്ിൽ തനത്ക് വരുമാന ക്ാതസ്സുേൾ പ്രധാനചപ്ട്ട ഒരു ഇനം 
എന്ന നിലയിൽ അവ കേഖരിക്കുന്നതിന്ക് കനതൃത്ം നൽോൻ േഴിയുന്.

4. തനത്ക് വരുമാന ക്ാതസ്സുേളചട ോരഷ്യത്ിൽ നഗര-ഗ്രാമ വഷ്യതഷ്യാസങ്ങളം 
നികുതി ഘടനേളം വഷ്യവസ്േളം വിേദ്രീേരിക്കാൻ േഴിയുേ.

5. രാജഷ്യചത്ാട്ടാചേ ഒറ് നികുതിഘടന നടപ്ാക്കുന്നതിചറെ ഭാഗമായി ചരക്ക്ക് 
കസവന നികുതി  (ഗുഡ്ക്സ്ക് ആൻഡ്ക് സർവ്രീസ്ക് ടാക്്ക് -GST) സമ്പ്രദായം 
നടപ്ാക്കിയതിചറെ ഭാഗമായി തകദേേ സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളചട തനത്ക് 
വരുമാനത്ിൽ സംഭവിച് മാറ്ങ്ങൾ വിേദ്രീേരിക്കാൻ േഴിയുേ.

6. അധിേ വിഭവസമാഹരണത്ിനുള്ള പുതിയ സാധഷ്യതേൾ ഏചതാചക്ക എന്ന്ക് 
പരികോധിക്കാനും അകന്ഷിക്കാനും അത്ക് നടപ്ിലാക്കാനും േഴിയുേ.
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2. സൂചനാപദങ്ങൾ

1. വസ്തു നികുതി (Property Tax): കേരള പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക് നിയമത്ിചല വകുപ്്ക് 
203-ഉം കേരള മുനിസിപ്ാലിറ്ി നിയമത്ിചല വകുപ്്ക് 233-ഉം അനുസരിച്്ക് 
ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേളം നഗരസഭേളം ഓകരാ ചേട്ടിടങ്ങൾക്കും അതികനാട്ക് 
കചർന്ന സ്ലത്ികറെതിനുമായി ചുമത്തുന്നതായ നികുതി.

2. തതാഴിൽ നികുതി (Profession Tax): ഭരണഘടനയുചട അനുകഛേദം 276 പ്രോരം 
ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേളം നഗരസഭേളം ചതാഴിലിൽനിന്ള്ള വരുമാനത്ിന
നുസൃതമായി ചുമത്തുന്ന നികുതി.

3. മുനിസിപ്പൽ ബ�ാണ്റ്/ഡി�ഞ്ചറുകൾ (Debentures): മുനിസിപ്ാലിറ്ി നിയമ 
ത്ിചല വകുപ്്ക് 300 പ്രോരം പുറചപ്ടുവിക്കുന്ന കേമാറ്ം ചചയ്ാവന്ന 
േടപ്ത്രങ്ങൾ.

4. പബ്ികറ് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ിസിബപ്പഷൻ (PPP): ചപാതു സ്ോരഷ്യ പങ്ാളിത്കത്ാ
ചട ചപാതു ആവേഷ്യങ്ങൾക്കായുള്ള ആസ്ിേൾ സൃഷ്ിച്്ക് നിശ്ിത ോലം 
ആദായം എടുത് കേഷം തകദേേ സ്ാപനചത്/സർക്കാരിചന തിരിചേ 
ഏൽപ്ിക്കാനുള്ള വഷ്യവസ്േൾ പ്രോരം നടപ്ാക്കുന്ന പദ്ധതിേൾ. 

5. സി എസറ് ആർ ഫണ്ടുകൾ (CSR -Corporate Social Responsibility Fund):  
സ്ോരഷ്യ-ചപാതു സംരംഭേസ്ാപനങ്ങൾ അവരുചട ആദായത്ിചറെ 
നിശ്ിത േതമാനം സാമൂഹിേകസവന പദ്ധതിേൾക്കായി ചചലവഴിക്കാൻ 
നിയമപരമായി ന്രീക്കിചവക്കുന്ന തുേ.

3. ആമുഖം

ഭരണഘടനയുചട 73, 74 കഭദഗതിേളിലൂചട പഞ്ായത്തുേളം നഗരസഭേളം ഭര
ണഘടനാ സ്ാപനങ്ങചളന്ന നിലയിൽ പ്രാകദേിേ സർക്കാരുേൾ ആയിത്്രീരുേ
യും 243H, 243X എന്ന്രീ വകുപ്പുേൾ പ്രോരം പഞ്ായത്തുേൾക്കും നഗരസഭേൾക്കും 
നിയമാനുസൃതം നികുതിേൾ, ഡയൂട്ടി, കടാൾ, ഫ്രീസ്ക് എന്നിവ ഏൽപ്ിച്ചുചോടുക്കാനും 
വഷ്യവസ് ചചയ്ിരിക്കുന്. ഇതിചനത്തുടർന്ന്ക് പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക്, മുനിസിപ്ാലിറ്ി 
നിയമങ്ങളിൽ തകദേേ സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക്ക് സാമ്പത്ിേ സ്ാതന്തഷ്യം 
അനുവദിക്കുന്നതിചറെ ഭാഗമായി ഇവയ്ക്ക് ചുമത്ാവന്ന നികുതിേളം വിേദമായി 
പ്രതിപാദിച്ിരിക്കുന്. പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക് നിയമത്ിചല XIX അദ്ധഷ്യായത്ിൽ 195 
മുതൽ 217 വചരയുള്ള വകുപ്പുേളിൽ പഞ്ായത്ിചറെ ധനോരഷ്യവം നികുതി വരുമാന
ങ്ങളം കേരള മുനിസിപ്ാലിറ്ി നിയമത്ിചല XIV അദ്ധഷ്യായത്ിൽ 230 മുതൽ 309 
വചരയുള്ള വകുപ്പുേളിൽ മുനിസിപ്ാലിറ്ിേളചട ധനോരഷ്യവം നികുതി വരുമാനങ്ങളം 
സംബന്ിച് വഷ്യവസ്േളം ഉൾചപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്. ഇതികനാടനുബന്ിച് ചട്ടങ്ങളം 
കബകലാേളം അടിസ്ാനമാക്കിയാണ്ക് പഞ്ായത്തുേളിലം നഗരസഭേളിലം തനത്ക് 
നികുതി, നികുതികയതര വരുമാനങ്ങൾ ചുമത്തുേയും ഈടാക്കുേയും ചചയ്യുന്നത്ക്. 
ഇവചയ സംബന്ിച് വിേദാംേങ്ങളാണ്ക് ഇവിചട പരികോധിക്കുന്നത്ക്.
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4. വിഭവ വിബകന്ദ്രീകരണവം സാമ്പത്ിക സ്ാതന്തഷ്യവം

തകദേേ സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക്ക് കേമാറിയ ചുമതലേളം ഉത്രവാദി
ത്ങ്ങളം ഫലപ്രദമായി നിർവഹിക്കുന്നതിനാവേഷ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് ലഭഷ്യമാ
ക്കുന്നതിന്ക് എടുത് ത്രീരുമാനം ഇന്ഷ്യയുചട ഭരണതലത്ിചല സുപ്രധാനമായ നാഴി
േക്കല്ായിരുന്. ഇക്കാരഷ്യത്ിൽ കേരളം മറ്്ക് സംസ്ാനങ്ങൾക്ക്ക് മാതൃേയാകുന്ന 
ഒകട്ടചറ പരിഷ്ക് ക്കാരങ്ങൾ ചോണ്ടുവന്. സംസ്ാന പദ്ധതി അടങ്ലിചറെ നിശ്ിത 
േതമാനം പ്രാകദേിേ വിേസനത്ിനായി നൽേിയതു കൂടാചത നിയതമായ ഒരു 
ആസൂത്രണ പ്രക്ിയ്കം തുടക്കം കുറിച്ചു.

അധിോര വികേന്ദ്രീേരണത്ിനു മുമ്പ്ക് പഞ്ായത്തുേളചടയും നഗരപാലിേ സ്ാ
പനങ്ങളചടയും പ്രധാനചപ്ട്ട തനതുവരുമാന മാർഗങ്ങളായ വസ്തു നികുതി, ചതാഴിൽ 
നികുതി എന്നിവ നിലനിർത്തുേയും പരിഷ്ക് ക്കരിക്കുേയും ചചയ്തു. മുൻോലങ്ങളിൽ 
നൽേിവന്നിരുന്ന വസ്തുകേമാറ്ക്കരം, അടിസ്ാന നികുതിയിൻകമലള്ള ഗ്രാറെ്ക്,  
ചവഹിക്കിൾ ടാക്്ക് കോമ്പൻകസഷൻ എന്നിവക്ക്ക് പേരമായി സംസ്ാന ധനോരഷ്യ 
േമ്്രീഷചറെ ശുപാർേ പ്രോരം സംസ്ാന വരുമാനത്ിചറെ നിശ്ിത േതമാനം 
ജനറൽ പർപ്സ്ക് ഗ്രാറെ്ക് ആയി നൽേി. കേമാറി േിട്ടിയ സ്ാപനങ്ങൾക്ക്ക് ആവേഷ്യ
മായ ചമയിറെനൻസ്ക് ഗ്രാന്ം സംസ്ാന ബജറ്ിചറെ ഭാഗമായി ന്രീക്കിചവച്ചു. പ്രാകദേിേ 
പദ്ധതിക്കുള്ള വിേസന ഫണ്ായ ോറ്ഗറി-എ, കേമാറ്ം ചചയ്ചപ്ട്ട വിവിധ വകു
പ്പുേളിലൂചട തകദേേസ്ാപനങ്ങൾക്ക്ക് ലഭഷ്യമാകുന്ന ോറ്ഗറി-ബി ഫണ്ടുേൾ, കറാഡ്ക്/
കറാഡിതര ആസ്ിേളചട പരിപാലനത്ിനുള്ള ോറ്ഗറി-സി യിൽചപ്ട്ട ചമയിറെനൻസ്ക് 
ഗ്രാറെ്ക്, പ്രാകദേിേ സ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങളചട പരമ്പരാഗത പ്രവർത്നങ്ങളചട 
ചപാതുചചലവേൾക്കായി തനതുഫണ്ിന്ക് സമാനമായി ചചലവഴിക്കാൻ േഴിയുന്ന 
ോറ്ഗറി-ഡി യിൽചപ്ട്ട ജനറൽ പർപ്സ്ക് ഫണ്്ക് (Fund for Traditional Functions), 
കേന്ദാവിഷ്കൃത പദ്ധതിേൾ നടപ്ാക്കുന്നതിന്ക് വിവിധ ഏജൻസിേൾ/ മന്താലയ
ങ്ങൾ മുകഖന ലഭിക്കുന്നതും കലാേബാങ്്ക്, ഏഷഷ്യൻ ഡവലപ്്ക്ചമറെ്ക് ബാങ്്ക്, യു എൻ 
ഡി പി  (United Nations Development Programme) എന്നിങ്ങചനയുള്ള അന്ാരാഷ്ട്ര 
ഏജൻസിേളിൽ നിന്ം സംസ്ാനസർക്കാർ മുകഖന ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടുേളം, ജില്ാ 
േളക്ടർ മുകഖന ലഭിക്കുന്ന വരൾച്/ ചവള്ളചപ്ാക്കം/ ദുരിതാേ്ാസത്ിനായുള്ള 
വിഹിതം ഉൾചപ്ടുന്ന ോറ്ഗറി-ഇ ഫണ്ടുേളം തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക്ക് ലഭി
ക്കുന്. ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേൾ/നഗരസഭേൾ എന്നിവ നിയമാനുസൃതം ചുമത്തുേയും 
ഈടാക്കുേയും ചചയ്യുന്ന നികുതി/നികുതികയതര വരുമാനങ്ങൾ ഉൾചപ്ടുന്ന ോറ്
ഗറി-എഫ്ക് വിഭാഗത്ിൽചപ്ടുന്ന തനത്ക് ഫണ്്ക് (ഇവയിൽ ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിത
ങ്ങളം, ഇ എം ഡി, ചസേയൂരിറ്ി ചഡകപ്ാസിറ്റുേൾ എന്നിവയും ഉൾചപ്ടും), വിവിധ 
വിേസന പദ്ധതിേൾക്കായി വായ്പേൾ/കബാണ്ടുേൾ/േടപ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ വഴി 
സമാഹരിക്കുന്നതുമായ ോറ്ഗറി-ജി വിഭാഗത്ിൽചപ്ടുന്ന വരുമാനങ്ങളം കചർന്ന
താണ്ക് തകദേേ സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളചട വരുമാന ക്ാതസ്സുേൾ. ധനോരഷ്യ 
വകുപ്ിചറെ 12.4.2006 ചല GO(P)177/2006/Fin നമ്പർ ഉത്രവ്ക് പ്രോരമാണ്ക് തകദേേ 
സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളചട ഫണ്ടുേൾ, പണമിടപാടുേൾ എന്നിവ കേോരഷ്യം 
ചചയ്യുന്നതിനുള്ള വിേദമായ നടപടി ക്മങ്ങൾ നിശ്യിച്ിട്ടുള്ളത്ക്. മൂന്ന്ക്  ഗഡുക്കളായി 
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സർക്കാർ ഫണ്ിൽ നിന്ം തകദേേഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്ക്ക് അകലാട്ട്ക്ചമറെ്ക് നൽകുന്ന 
ര്രീതിയിലാണ്ക് ഫണ്്ക് അനുവദിക്കുന്നത്ക്.

തബദേശ ഭരണത്ിതല സാമ്പത്ിക സ്ാതന്തഷ്യം

സംസ്ാന സർക്കാരിചറെ പരിപാടിേൾ നടപ്ാക്കുന്ന വിേസന ഏജൻസിേൾ 
എന്ന നിലയിൽ നിന്ം ഭരണഘടനാപദവിയുള്ള പ്രാകദേിേ ഭരണസ്ാപനങ്ങൾ 
എന്ന നിലയികലക്ക്ക് പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക്/നഗരപാലിേ സ്ാപനങ്ങൾ മാറുേയുണ്ായി. 
ഇതിചറെ ഫലമായി വകുപ്പുേളചട സാമ്പത്ിേ നിയന്തണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കചപ്ടുേയും 
പങ്ാളിത് ജനാധിപതഷ്യത്ിൽ അധിഷ്ിതമായി പണം േചണ്ത്ാനും ചചലവഴി
ക്കാനുമുള്ള അധിോരം തകദേേ ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക്ക് ലഭിക്കുേയും ചചയ്തു. നിയമ
ത്ിനും ചട്ടങ്ങൾക്കും മാർഗ നിർകദേേങ്ങൾക്കും വികധയമായി വിഭവസമാഹരണവം 
ധനവിനികയാഗവം സാധഷ്യമാക്കാനുള്ള പൂർണ അധിോരം ഇന്ന്ക് തകദേേ സ്യംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്കുണ്്ക്.

ലഭഷ്യമായ പദ്ധതിവിഹിതങ്ങളം മറ്്ക് വിഭവക്ാതസ്സുേളം വിനികയാഗിക്കുന്നതിചന
ക്കുറിച്്ക് ഉചിതമായ ത്രീരുമാനചമടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്ാതന്തഷ്യവം സ്യംഭരണാവോേവം 
വിനികയാഗിക്കുന്നതിചനാപ്ം സാമ്പത്ിേ അച്ടക്കവം സമ്പൂർണ്ണ വിഭവസമാഹരണ 
നടപടിേളം പ്രാകദേിേ സർക്കാരുേളചട അനിവാരഷ്യമായ ഉത്രവാദിത്മാണ്ക്. 

തനതറ് ബ്ാതസ്സുകൾ - ബകരള പശ്ാത്ലം

ധനവികേന്ദ്രീേരണ ശ്രമങ്ങൾ കേരളത്ിചറെ സവികേഷമായ ഒരു ഇടചപടലാണ്ക്. 
ഇക്കാരഷ്യത്ിൽ മറ്്ക് സംസ്ാനങ്ങൾക്ക്ക് മാതൃേയാോവന്ന തത്്ങ്ങൾക്ക്ക് കേരളം 
രൂപം നൽകുേയുണ്ായി. ധനവികേന്ദ്രീേരണത്ിൽ കേരളം പിന്നിട്ട വഴിേൾ പരി
കോധിക്കാം. 

കേരളത്ിൽ 73, 74 ഭരണഘടനാ കഭദഗതിേൾക്ക്ക് മുകന്നതചന്ന തകദേേഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്ക്ക് തനത്ക് നികുതിേൾ ഏർചപ്ടുത്ാനുള്ള അധിോരം നൽേിയി
രുന്. വസ്തുനികുതി, ചതാഴിൽ നികുതി, വികനാദ നികുതി, പരസഷ്യ നികുതി എന്നിവ 
അത്രത്ിലള്ളവയാണ്ക്. വസ്തു നികുതിയുചട ോരഷ്യത്ിൽ ചുമത്ാവന്ന നികുതിയുചട 
കുറഞ്ഞതും പരമാവധിയുമായ പരിധിേൾ സംസ്ാന സർക്കാർ നിശ്യിക്കുേയും 
ഇതിന്ക് വികധയമായി ചേട്ടിടത്ിചറെ വാടേ മൂലഷ്യത്ിചറെ അടിസ്ാനത്ിൽ വസ്തു 
നികുതി ചുമത്ാനുള്ള അധിോരം പഞ്ായത്തുേളം നഗരസഭേളം വിനികയാഗിക്കു
േയും ചചയ്തു. ഇവ ചുമത്തുന്നതിലം വസൂലാക്കുന്നതിലം തകദേേസ്ാപനങ്ങൾ ഫല
പ്രദമായി പ്രവർത്ിച്ചു കപാന്. 2011 മുതൽ തറവിസ്്രീർണ്ണാടിസ്ാനത്ികലക്ക്ക് മാറ്ി 
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിച്ചു.

സംസ്ാന സർക്കാർ ോലാോലങ്ങളിൽ ഭൂനികുതിയുചടയും സ്റാമ്പ്ക് ഡയൂട്ടിയുചടയും 
നിശ്ിത േതമാനം തകദേേ സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളചട വിഹിതമായി വർഷാവർഷം 
നൽേി കപാരുേയും ചചയ്ിരുന്. കമാകട്ടാർ വാഹന നികുതിയായി ഈടാക്കിയിരുന്ന 
തുേയുചട 20% വരുന്ന തുേ “ചവഹിക്കിൾ ടാക്്ക് കോമ്പൻകസഷൻ” ഫണ്്ക് ആയി തകദേേ 
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സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക്ക് വ്രീതിച്ചു നൽകുേയും ചചയ്തു. ഇതുകൂടാചത വിവിധ ഇനം 
“ചപെസിഫിേ്ക് പർപ്സ്ക് ഗ്രാന്േളം (Specific Purpose Grants)” സംസ്ാന സർക്കാർ 
പല ഘട്ടങ്ങളിലം പഞ്ായത്തുേൾക്കും നഗരസഭേൾക്കും നൽേി കപാന്നിരുന്. 
ഉദാ: കുടിചവള്ള വിതരണം, വഴിവിളക്ക്ക്, എസ്റാബ്ിഷ്ക് ചമറെ്ക് ചചലവേൾ എന്നിവയ്ക്ക്. 
നികുതിേളം ഗ്രാന്േളം കൂടാചത പഞ്ായത്തുേളം നഗരസഭേളം തനതുവരുമാനം 
േചണ്ത്തുന്നതിചറെ ഭാഗമായി വാണിജഷ്യ ചേട്ടിടങ്ങളം മാർക്കറ്്ക് ചേട്ടിടങ്ങൾ കപാലള്ള 
ആദായേരമായ പദ്ധതിേൾക്ക്ക് രൂപം നൽകുേയും വാടേ ഇനത്ിൽ വരുമാനം 
ആർജിക്കുേയും ചചയ്യുന്. 

മുനിസിപ്ൽ കബാണ്ടുേളം, േടപ്ത്രങ്ങളംവഴി (Debentures) വൻേിട പദ്ധതിേൾക്ക്ക് 
ധനക്ാതസ്്ക് േചണ്ത്തുന്നത്ക് ഇന്ന്ക് സർവ്വസാധാരണമാണ്ക്. 1969 ൽ കോഴികക്കാട്ക് 
കോർപ്കറഷൻ കേന്ദ ധനവകുപ്ിചറെ അനുമതികയാചട േടപ്ത്രം പുറചപ്ടുവിക്കുേയും 
30 ലക്ം രൂപ ചപാതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന്ക് സമാഹരിച്്ക് പ്രാകദേിേ സാമ്പത്ിേവി
േസനം കനടുേയും കൃതഷ്യമായി തിരിച്ടച്്ക് മാതൃേ സൃഷ്ിക്കുേയും ചചയ്തു.

ഇന്ഷ്യയിൽ ആദഷ്യമായി വികല്ജ്ക് പഞ്ായത്തുേൾക്ക്ക് വാണിജഷ്യാധിഷ്ിത വരുമാന
ദായേ പദ്ധതിേൾക്ക്ക് വായ്പ ലഭഷ്യമാക്കാനായി കേരളം 1970 ൽ റൂറൽ ചഡവലപ്ക്ചമറെ്ക് 
കബാർഡ്ക് രൂപ്രീേരിച്ചു. ഇകത കപാചല നഗരസഭേൾക്കായി 1970ൽ  കേരള അർബൻ 
ചഡവലപ്ക്ചമറെ്ക് ഫിനാൻസ്ക് കോർകപ്കറഷനും (KURDFC) രൂപ്രീേരിച്്ക് മാതൃേ സൃ
ഷ്ിച്ചു. ഇപ്രോരം തകദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക്ക് വായ്പാനുമതി ലഭഷ്യമാക്കുന്നതിന്ക് 
1963 ൽ കേരള കലാക്കൽ അകതാറിട്ട്രീസ്ക് കലാൺസ്ക് ആക്ട്ക് (Kerala Local Authorities 
Loans Act) പാസാക്കുേയും ചചയ്തു.

കേരളത്ിൽ ഗ്രാമ-നഗരാന്രം കുറച്ചുചോണ്്ക് വരുന്നതിനും അടിസ്ാന സൗ
േരഷ്യങ്ങളം കസവനങ്ങളം എല്ായിടത്തും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യം ചവച്ചുള്ള 
തകദേേസ്യംഭരണ മാതൃേ സൃഷ്ിക്കുേയും തകദേേ സ്യംഭരണ മന്താലയത്ിനു 
േ്രീഴിൽ ഇവയുചട പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏകോപിപ്ിക്കുേയും ചചയ്യുേ വഴി പ്രാകദേിേ 
ഭരണസംവിധാനം േക്തിചപ്ടുത്ി.

തബദേശഭരണം – തനതറ് വിഭവ ബ്ാതസ്സുകൾ

തനതായി നികുതിേൾ ചുമത്തുന്നതിനും നികുതികയതര വരുമാനങ്ങളായ ല്രീസ്ക്, 
ഫ്രീസുേൾ, കടാളേൾ, കലസൻസുേൾ മുതലായവ ഈടാക്കാനും ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേൾ
ക്കും മുനിസിപ്ാലിറ്ിേൾക്കും കോർപ്കറഷനുേൾക്കും മാത്രമാണ്ക് അധിോരമുള്ളത്ക്. 
ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേളചടയും നഗരസഭേളചടയും പരമ്പരാഗത തനത്ക് വരുമാന ക്ാ
തസുേചള നികുതി വരുമാനങ്ങൾ, നികുതികയതര വരുമാന മാർഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങചന 
രണ്്ക് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം.

നികുതി വരുമാനങ്ങൾ

നികുതി വരുമാനങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേളം നഗരസഭേളം കനരിട്ടു ചുമത്തുേയും 
ഡിമാറെ്ക് കനാട്ട്രീസ്ക് നൽേി കനരിട്ട്ക് പിരിചച്ടുക്കുേയും ചചയ്യുന്. നികുതിേളായി േികട്ട
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ണ് തുേേൾ വസൂലാക്കുന്നതിന്ക് ചട്ടങ്ങളിൽ വഷ്യവസ് ചചയ്ിരിക്കുന്നത്ക്  അടിസ്ാന
മാക്കി ബിൽ പ്രോരം ആവേഷ്യചപ്ടാവന്നതും നിയമാനുസൃതം വസാലൂക്കുന്നതുമാകുന്. 
ഇപ്രോരം േിട്ടാനുള്ള തുേ അതു നൽകേണ്തായ തിയ്തിയിൽ നൽോത്പക്ം 
പിഴ ഈടാക്കാനും തകദേേസ്ാപനങ്ങൾക്ക്ക് അധിോരമുണ്്ക്. ലഭികക്കണ് എല്ാ നി
കുതിേളം ചാർജുേളം കനരിട്ട ചചലവേളം 1968 ചല കേരള ഭൂനികുതി വസൂലാക്കൽ 
നിയമത്ിചല (Kerala Land Revenue Recovery Act) വഷ്യവസ്േൾ പ്രോരം ഭൂമി
യിൻകമലള്ള നികുതി കുടിശ്ിേ എന്ന കപാചല വസൂലാക്കി എടുക്കാനധിോരമുണ്്ക്.

വസ്തുനികുതി (Property Tax)

ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേളചടയും നഗരസഭേളചടയും തനത്ക് വിഭവ ക്ാതസ്സുേളിൽ 
മുഖഷ്യ ഇനം വസ്തുനികുതിയാണ്ക്. ഈ ഇനത്ിൽ ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേൾ പ്രതിേ്രീർഷം 
37/- രൂപ വ്രീതവം നഗരങ്ങൾ 227/- രൂപ കതാതിലം പ്രകദേ വാസിേളിൽ നിന്ം 
നികുതി ഈടാക്കി വരുന്നതായി പഠനങ്ങൾ ചതളിയിക്കുന്. 2009 ചല വസ്തുനികുതി 
ചുമത്തുന്നതുമായി ബന്ചപ്ട്ട നിയമകഭദഗതിക്കും 2011 ചല വസ്തുനികുതിയും കസവന 
ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ം ചട്ടങ്ങളം അംഗ്രീേരിക്കുന്നതിനും മുമ്പ്ക് ചേട്ടിടങ്ങളചട
യും കചർന്നിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുചടയും വാർഷിേമൂലഷ്യത്ിചറെ നിശ്ിത േതമാനം സർ
ക്കാർ നിശ്യിച് മിനിമം നിരക്കിന്ക് വികധയമായി പഞ്ായത്്ക് േമ്ിറ്ി/നഗരസഭ 
േൗൺസിൽ ത്രീരുമാനപ്രോരം വസ്തു നികുതിയായി ചുമത്തുേയാണ്ക് ചചയ്ിരുന്നത്ക്. 
ചപാതു ആവേഷ്യങ്ങൾക്കുള്ള നികുതി, വിളക്കുചവപ്പു നികുതി, ചരെയികനജ്ക് നികുതി, 
ജല നികുതി, ശുച്രീേരണ നികുതി എന്ന്രീ ഇനങ്ങളിലാണ്ക് അടിസ്ാന നിരക്കുേൾ 
നിശ്യിച്്ക് നികുതി ചുമത്ിയിരുന്നത്ക്. ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേൾക്ക്ക് വാർഷിേ വാടേ 
മൂലഷ്യത്ിചറെ മിനിമം ആറ്ക് േതമാനവം മാക്ിമം 10 േതമാനവം എന്നതിന്ക് വികധയ
മായി നിരക്ക്ക് നിശ്യിച്്ക് നികുതി ഈടാക്കാനാണ്ക് വഷ്യവസ് ചചയ്ിരുന്നത്ക്. മുനിസി
പ്ാലിറ്ിേളചട ോരഷ്യത്ിൽ ഒമ്പത്ക് േതമാനത്ിൽ കുറയാചതയും 25 േതമാനത്ിൽ 
േവിയാചതയുമുള്ള നിരക്കിലം മുനിസിപ്ൽ കോർപ്കറഷനുേളചട ോരഷ്യത്ിൽ 12 
േതമാനത്ിൽ കുറയാചതയും 25 േതമാനത്ിൽ േവിയാചതയും വസ്തു നികുതി 
ചുമത്തുന്നതിന്ക് േൗൺസിലേൾക്ക്ക് അധിോരം നൽേിയിരുന്.

തുടർന്ന്ക് 2009 ചല പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക് മുനിസിപ്ാലിറ്ി നിയമ കഭദഗതിേചള 
തുടർന്ന്ക് വാർഷിേ വാടേ മൂലഷ്യത്ിന്ക് പേരം ഓകരായിനം ചേട്ടിടത്ിചറെയും ചതു
രശ്രമ്രീറ്റിലള്ള തറ വിസ്്രീർണ്ണം (Plinth Area) അടിസ്ാനമാക്കി അടിസ്ാന വസ്തു 
നികുതി നിശ്യിക്കാനും ഇപ്രോരം അടിസ്ാന വസ്തു നികുതി നിരക്കുേൾ നിശ്യി
ക്കുന്നതിന്ക് ഉപകയാഗ ക്മം അനുസരിച്്ക് ചേട്ടിടങ്ങചള തരം തിരിക്കാനും വഷ്യവസ് 
ചചയ്തു. പാർപ്ിടാവേഷ്യം, വഷ്യാവസായിേം, വിദഷ്യാലയങ്ങൾ, ആശുപത്രിേൾ, അമയൂ
ചമെറെ്ക് പാർക്കുേൾ, ചമാകബൽ ടവർ, വാണിജഷ്യാവേഷ്യങ്ങൾ, മറ്ാവേഷ്യങ്ങൾക്കുള്ള 
ചേട്ടിടങ്ങൾ എന്നിങ്ങചനയാണ്ക് ചേട്ടിടങ്ങചള തരംതിരിക്കുന്നത്ക്.

ഇപ്രോരമുള്ള ഓകരാ ഇനം ചേട്ടിടത്ിചറെയും ഉപവിഭാഗങ്ങളചടയും അടിസ്ാന 
വസ്തു നികുതി, നിരക്കുേളചട ഏറ്വം കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ പരിധി വിജ്ാപനം 
മൂലം സർക്കാർ നിശ്യിക്കുന്നതിന്ക് വികധയമായി ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേൾക്കും നഗര
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സഭേൾക്കും നികുതി നിരക്കുേൾ പ്രാബലഷ്യത്ിൽ വരുന്ന ത്രീയതി മുതൽ അഞ്്ക് 
വർഷക്കാലയളവികലക്ക്ക് ബാധേമായിരിക്കുന്നതാണ്ക്.

വസ്തു നികുതി അടിസ്ാന നിരക്കുേളചട താരതമഷ്യ പട്ടിേ ഇനി കചർക്കുന്.

ക്മ 
നമ്പർ

ചേട്ടിടത്ിചറെ 
തരം

ഗ്രാമ 
പഞ്ായത്്ക്
(ച.മ്രീറ്റിന്ക് )

മുനിസിപ്ാലിറ്ി
(ച.മ്രീറ്റിന്ക് )

മുനിസിപ്ൽ 
കോർപ്കറഷൻ
(ച.മ്രീറ്റിന്ക് )

1 പാർപ്ിടാവേഷ്യം Rs 3 to 8 Rs 6 to 15 Rs 8 to 20

2 വാണിജഷ്യം Rs 30 to 90 Rs 40 to 140 Rs 60 to 160

3 വഷ്യവസായം Rs 40 to 60 Rs 50 to 70 Rs 70 to 90

4 പരമ്പരാഗത  
വഷ്യവസായം

Rs 10 to 20 Rs 15 to 30 Rs 20 to 40

5 ഓഫ്രീസ്ക് ചേട്ടിടം Rs 30 to 50 Rs 40 to 70 Rs 60 to 90

6 വിദഷ്യാഭഷ്യാസം Rs 3 to 8 Rs 6 to 15 Rs 8 to 20

7 ആശുപത്രിേൾ Rs 3 to 8 Rs 6 to 15 Rs 8 to 20

8 ഓഡികറ്ാറിയം 
മുതലായവ

Rs 20 to 40 Rs 30 to 50 Rs 40 to 60

9 റികസാർട്ടുേൾ Rs 80 to 90 Rs 80 to 90 Rs 80 to 90

10 അമയൂചമെറെ്ക് 
പാർക്കുേൾ

Rs 20 to 40 Rs 30 to 50 Rs 40 to 60

11 ചമാകബൽ ടവർ Rs 400 to 500 Rs 400 to 500 Rs 400 to 500

തതാഴിൽ നികുതി (Profession Tax)

ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേളം നഗരസഭേളം ചുമത്തുന്ന നികുതിയാണിത്ക്. വസ്തു നികുതി 
േഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാന നികുതി ക്ാതസ്ാണിത്ക്. ഒരു തകദേേഭരണസ്ാപന പ്രകദേ
ചത് ചതാഴിലികലാ േലയികലാ കജാലിയികലാ ഏർചപ്ട്ട്ക് എല്ാ മാർഗങ്ങളിലൂചടയും 
വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന എല്ാവരും സ്ാപനങ്ങളം ചതാഴിലിൽ നിന്ള്ള വരുമാനത്ിന്ക് 
അനുസൃതമായി ചതാഴിൽ നികുതി നൽോൻ ബാധഷ്യസ്രാണ്ക്. ഭരണഘടനയിചല 
അനുകഛേദം 276 പ്രോരമാണ്ക് ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേൾക്കും നഗരസഭേൾക്കും ചതാഴിൽ 
നികുതി (Taxes on Professions, Trades, Callings and Employment) ചുമത്ാനുള്ള 
അധിോരം ലഭിച്ത്ക്. കേന്ദ സർക്കാർ ചുമത്തുന്ന ആദായനികുതിക്ക്ക് (Income Tax) 
പുറചമയാണ്ക് വരുമാനത്ിൻ കമലള്ള മചറ്ാരു നികുതിയായി ചതാഴിൽ നികുതി നൽ
േിയിട്ടുള്ളത്ക്. ഒരു അർദ്ധ വർഷത്ിൽ 60 ദിവസത്ിൽ കുറയാചത കജാലി/ചതാഴിൽ 
ചചയ്ിട്ടുള്ള എല്ാവരും ഇനിപറയുന്ന വരുമാന പരിധിയുചട ക്മത്ിൽ ചതാഴിൽ 
നികുതി നൽോൻ ബാധഷ്യസ്രാണ്ക്. നിലവിലള്ള ചതാഴിൽ നികുതി നിരക്കുേളചട 
പട്ടിേ ഇനി കചർക്കുന്.
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തതാഴിൽ നിരക്കുകൾ (ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും നഗരസഭകൾക്കും �ാധകം)

ക്ാസ്ക് അർദ്ധവാർഷിേ വരുമാനം ചതാഴിൽ നികുതി നിരക്ക്ക്

I 12,000 മുതൽ 17,999 വചര Rs: 120/-

II 18,000 മുതൽ 29,999 വചര Rs: 180/-

III 30,000 മുതൽ 44,999 വചര Rs: 300/-

IV 45,000 മുതൽ 59,999 വചര Rs: 450/-

V 60,000 മുതൽ 74,999 വചര Rs: 600/-

VI 75,000 മുതൽ 99,999 വചര Rs: 750/-

VII 1 ലക്ം മുതൽ 1,24,999 വചര Rs: 1000/-

VIII 1,25,000 ന്ക് മുേളിൽ Rs: 1250/-

ഓകരാ ചതാഴിലടമയും സ്ാപന കമധാവിേളം തങ്ങളചട സ്ാപനത്ിൽ നികു
തിക്ക്ക് വികധയമായവരുചട പട്ടിേ സമർപ്ിക്കാൻ ബാധഷ്യസ്രായിരിക്കുന്നതും ഇപ്ര
ോരം നികുതി അടകക്കണ്തായ എല്ാ ജ്രീവനക്കാരുകടയും നികുതി തിട്ടചപ്ടുത്ി 
തുേ റിക്കവറി ചചയ്്ക് പഞ്ായത്്ക്/നഗരസഭയിൽ അടകക്കണ്തുമാണ്ക്. ചതാഴിൽ 
നികുതി നിശ്യിക്കുന്നതിനും ഈടാക്കുന്നതിനുമായി 1996 ചല കേരള പഞ്ായത്്ക് 
രാജ്ക് (ചതാഴിൽ നികുതി) ചട്ടങ്ങളം, 2005 ചല കേരള മുനിസിപ്ാലിറ്ി (ചതാഴിൽ 
നികുതി ചട്ടങ്ങളം പുറചപ്ടുവിച്ിട്ടുണ്്ക്. അർദ്ധ വർഷത്ിൽ 12000/- രൂപയിൽ താചഴ 
വരുമാനമുള്ളവചര ചതാഴിൽ നികുതിയിൽ നിന്ന്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്്ക്.

മറ്റ് നികുതി വരുമാനങ്ങൾ

വികനാദ നികുതി, പരസഷ്യ നികുതി, സർവ്രീസ്ക് ടാക്്ക്, സർ ചാർജ്്ക്, (ഭൂപരിവർത്ന 
ഉപനികുതി, തടി നികുതി, മൃഗങ്ങളകടയും യാനപാത്രങ്ങളകടയും കമലള്ള നികുതി-നഗര
സഭേൾക്ക്ക് മാത്രം ബാധേം) എന്നിവയാണ്ക് മറ്്ക് നികുതി വരുമാന ക്ാതസ്സുേൾ. 
ഇവയിൽ പ്രധാന വരുമാന ക്ാതസ്സുേളായ വികനാദ നികുതി, പരസഷ്യ നികുതി 
എന്നിവ ചരക്ക്ക് കസവന നികുതി (ഗുഡ്ക്സ്ക് ആൻഡ്ക്  സർവ്രീസ്ക് ടാക്്ക്- ജി എസ്ക് ടി) 
സമ്പ്രദായം രാജഷ്യത്്ക് നടപ്ാക്കുന്നതിചറെ ഭാഗമായി പകരാക് നികുതിേൾ ഏേ്രീ
േരിച്്ക് രാജഷ്യത്ിനാചേ ഒചരാറ് നികുതി സമ്പ്രദായം നടപ്ാക്കിയതിചന തുടർന്ന്ക് 
ഇത്രം ക്ാതസ്സുേളിൽ നിന്ള്ള വരുമാനം ഗണഷ്യമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്. വികനാദ 
നികുതി പ്രധാനമായും സിനിമാ പ്രദർേനവമായി ബന്ചപ്ട്ടിരിക്കുന്. ത്രീകയറ്റിൽ 
നൽകുന്ന ടിക്കറ്്ക് നിരക്കിന്ക് ആനുപാതിേമായി കേരള കലാക്കൽ അകതാറിട്ട്രീസ്ക് 
എറെർകടചമറെ്ക് ആക്ട്ക് – 1961 പ്രോരമാണ്ക് വികനാദ നികുതി ഈടാക്കി വരുന്നത്ക്. 
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ടിക്കറ്്ക് നിരക്കിചറെ നിശ്ിത േതമാനമാണ്ക് വികനാദ നികുതി ചുമത്തുന്നത്ക്. 2017 ൽ 
ജി എസ്ക് ടി നടപ്ാക്കിയതിചന തുടർന്ന്ക് വികനാദ നികുതി ചുമത്തുന്നത്ക് ഒഴിവാക്കചപ്ട്ടു 
എങ്ിലം ഈ ഇനത്ിചല ജി എസ്ക് ടി 18% ആയി കുറവ ചചയ്തിനാൽ സംസ്ാന 
സർക്കാർ സിനിമ ടിക്കറ്റുേളചട കമൽ വികനാദ നികുതി കൂടി ഈടാക്കാൻ ഉത്രവ്ക് 
നൽകുേയുണ്ായി. 100/- രൂപയിൽ കുറവള്ള ടിക്കറ്റുേൾക്ക്ക് അഞ്്ക്  േതമാനവം 
അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്നവയ്ക്ക് 8.5% നിരക്കിലം ആണ്ക് വികനാദ നികുതി ഈടാക്കാൻ 
വഷ്യവസ് ചചയ്ിട്ടുള്ളത്ക്. പരസഷ്യനികുതി ജി എസ്ക് ടിയിൽ ഉൾചപ്ടുത്ിയതിചന 
തുടർന്ന്ക് തകദേേസ്ാപനങ്ങൾ ചുമത്തുന്ന പരസഷ്യ നികുതി വരുമാനം പൂർണമായും 
നഷ്ചപ്ട്ട അവസ്യാണ്ക്. എന്നാൽ ചപാതുസ്ലങ്ങളിൽ പരസഷ്യം സ്ാപിക്കുന്ന
തിന്ക് നഗരസഭ/പഞ്ായത്ിചറെ അനുമതി ആവേഷ്യമാണ്ക്. ആയതിന്ക് ചപാതുചതരു
വികലാ, കറാഡികലാ, ചപാതുസ്ലകത്ാ, അതിന്ക് മുേളികലാ പരസഷ്യ കബാർഡുേളം 
േമാനങ്ങളം സ്ാപിക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങൾ പ്രോരം കബകലാ തയ്ാറാക്കി ഫ്രീസ്ക് 
ചുമത്ാവന്നതാണ്ക്.

ഇവ കൂടാചത മുനിസിപ്ൽ പ്രകദേകത്ക്ക്ക് ചോണ്ടുവരുന്ന തടിക്ക്ക് േൗൺസിൽ 
പ്രകമയത്ിചറെ അടിസ്ാനത്ിൽ ടണ്ണിന്ക് 24 രൂപയിൽ അധിേരിക്കാത് നിരക്കിൽ 
തടി നികുതി ഈടാക്കാവന്നതാണ്ക്. മറ്്ക് കമഖലയികലക്ക്ക് ചോണ്ടുകപാോനായി േടന് 
കപാകുന്ന വാഹനങ്ങളിചല തടിേൾക്ക്ക് നികുതി ബാധേമല്.

പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

1. ഭരണഘടനാ സ്ാപനങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ പഞ്ായത്്ക്/
നഗരസഭേൾക്ക്ക് നിയമാനുസൃതം നികുതിേൾ, കടാൾ, ഫ്രീസ്ക് 
എന്നിവ ചുമത്ാനും ഈടാക്കാനും അധിോരമുണ്്ക്. സാമ്പത്ിേ 
സ്ാതന്തഷ്യത്ിചറെ ഭാഗമാണ്ക് ഇത്രം തനത്ക് നികുതി/നികുതികയതര 
ധനക്ാതസ്സുേൾ നൽേിയിരിക്കുന്നത്ക്.

2. പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക് നിയമത്ിചല അധഷ്യായം XIX ലം മുനിസിപ്ാലിറ്ി 
നിയമത്ിചല അധഷ്യായം XIV ലം പ്രാകദേിേ നികുതിേളം ധനോരഷ്യ 
വഷ്യവസ്േളം ഉൾചക്കാള്ളിച്ിരിക്കുന്.

3. വിഭവ വികേന്ദ്രീേരണവം സാമ്പത്ിേ സ്ാതന്തഷ്യവം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന 
പരിഷ്ക് ക്കാരങ്ങൾ ചോണ്ടുവന്.

4. തകദേേഭരണസ്ാപനങ്ങളചട തനത്ക് ധനക്ാതസ്സുേൾ ഏചതാചക്ക 
എന്ം ഇവയുചട പശ്ാത്ലവം വിേദമാക്കുന്.

5. ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേളചടയും നഗരസഭേളചടയും പരമ്പരാഗത വിഭവ 
ക്ാതസ്സുേളായ വസ്തുനികുതി, ചതാഴിൽ നികുതി എന്നിവയുചട 
വിേദ്രീേരണം നൽകുന്.

6. മറ്്ക് നികുതി വരുമാനങ്ങളചട നിലവിലള്ള അവസ് വിവരിക്കുന്.
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പഠന പുബരാഗതി വിലയിരുത്ൽ : ഒന്റ്

I. ഒറ്വാക്കിൽ ഉത്രചമഴുതുേ  (ഒരു മാർക്ക്ക് വ്രീതം)

1. ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേളചടയും നഗരസഭേളചടയും മുഖഷ്യ തനത്ക് നികുതി 
ക്ാതസ്്ക് ഏതാണ്ക്?

 a. ചേട്ടിട നികുതി   b. വസ്തു നികുതി 

 c. ചതാഴിൽ നികുതി   d. ജി എസ്ക് ടി

2. സംസ്ാന സർക്കാർ പഞ്ായത്തുേൾക്കും നഗരസഭേൾക്കും പരമ്പരാഗത 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക്ക് ചചലവഴിക്കാൻ തനത്ക് ഫണ്ിനു സമാനമായി 
നൽകുന്ന ഫണ്്ക് ഏത്ക്?

 a. ചമയിറെനൻസ്ക് ഫണ്്ക്  b. പ്ാൻ ഫണ്്ക്

 c. ജനറൽ പർപ്സ്ക് ഫണ്്ക്  d. ചപെസിഫിേ്ക് പർപ്സ്ക് ഫണ്്ക്

3. നിലവിൽ തകദേേ സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളചട തനത്ക് വരുമാന 
ക്ാതസ്ിൽ ഉൾചപ്ടാത്ത്ക് ഏത്ക്?

 a. വസ്തു നികുതി   b. ചതാഴിൽ നികുതി 

 c. വികനാദ നികുതി   d. പരസഷ്യ നികുതി

4. കേരളത്ിൽ േടപ്ത്രം വഴി ധനം സമാഹരിച്്ക് വിേസനത്ിന്ക് ധനം 
സമാഹരിച് ആദഷ്യചത് നഗരസഭ ഏത്ക്?

 a. കോഴികക്കാട്ക് മുനിസിപ്ൽ കോർപ്കറഷൻ 

 b. ചോച്ി മുനിസിപ്ൽ കോർപ്കറഷൻ

 c. തിരുവനന്പുരം മുനിസിപ്ൽ കോർപ്കറഷൻ 

 d. ഇവചയാന്മല്

5. നിലവിലള്ള വഷ്യവസ്േൾ പ്രോരം 100 രൂപയിൽ താചഴയുള്ള സിനിമ 
ടിക്കറ്ിനുകമൽ ചുമത്ാവന്ന വികനാദ നികുതി നിരക്ക്ക് എത്ര?

 a. 2%     b. 5% 

 c. 8.5%     d. 18%

II. തതബറ്ാ ശരിബയാ എന്റ് എഴുതുക (ഒരു മാർക്ക്ക് വ്രീതം)

1. കബ്ാക്ക്ക് പഞ്ായത്തുേൾക്ക്ക് വസ്തു നികുതി ചുമത്ാൻ അധിോരമുണ്്ക്? 

 േരി/ചതറ്്ക്

2. അടിസ്ാന വസ്തുനിരക്കുേളചട മിനിമം നിരക്ക്ക് ത്രീരുമാനിക്കാനുള്ള 
അധിോരം നഗരസഭേൾക്കുണ്്ക്? 

 േരി/ചതറ്്ക്
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3. നിയമത്ിനും ചട്ടങ്ങൾക്കും വികധയമായി സ്തന്തമായ വിഭവ 
സമാഹരണത്ിനും ധനവിനികയാഗത്ിനുമുള്ള സ്യംഭരണാധിോരം 
പഞ്ായത്്ക് / നഗരസഭേൾക്കുണ്്ക്?

 േരി/ചതറ്്ക്

III. ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്രതമഴുതുക (അഞ്്ക് മാർക്ക്ക് വ്രീതം)

1. തകദേേ സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളചട സാമ്പത്ിേ സ്ാതന്തഷ്യചത് 
ക്കുറിച്്ക് വിേദ്രീേരിക്കുേ

2. നഗരസഭേളചട തനത്ക് വരുമാന ക്ാതസ്സുേചളക്കുറിച്്ക് വിേദ്രീേരിക്കുേ.

3. ഗ്രാമപഞ്ായത്്ക് / നഗരസഭേളചട പ്രധാന നികുതി വരുമാനങ്ങകള 
ചതാചക്ക? ഇവയുചട നിബന്നേൾ ഏവ? വിേദ്രീേരിക്കുേ.

5. നികുതി നിർണയവം അപ്പ്രീലം

വസ്തു നികുതി ചുമത്തുന്നതിചറെ നികുതി നിർണയ ര്രീതി പരികോധിക്കാം.

വസ്തുനികുതി ചട്ങ്ങൾ

പഞ്ായത്്ക്/നഗരസഭേളചട ഏറ്വം പ്രധാന വരുമാന ക്ാതസ്ായ വസ്തുനികു
തി കൃതഷ്യമായി നിർണയിച്്ക് പിരിചച്ടുകക്കണ്ത്ക് സാമ്പത്ിേ സ്ിതി ചമച്ചപ്ടുത്ി 
സുസ്ിരമാക്കുന്നതിന്ക് അതഷ്യന്ാകപക്ിതമാണ്ക്.

2011 ചല കേരള മുനിസിപ്ാലിറ്ി (വസ്തുനികുതിയും കസവന ഉപനികുതിയും) 
ചട്ടങ്ങളം 2011 ചല കേരള പഞ്ായത്്ക് വസ്തുനികുതിയും കസവന നികുതിയും ചട്ടങ്ങ
ളം പ്രോരം തറവിസ്്രീർണ്ണ അടിസ്ാനത്ിലാണ്ക് നികുതി നിർണയികക്കണ്ത്ക്. 
14/01/2011ന്ക് കേഷം നിലവിൽ വന്ന പുതിയ ചേട്ടിടങ്ങൾചക്കല്ാം കമൽ പ്രോരമുള്ള 
മാനദണ്ഡ പ്രോരമാണ്ക് വസ്തുനികുതി നിർണയികക്കണ്ത്ക്. അതിന്ക് മുമ്പ്ക് നിലവിൽ 
ഉണ്ായിരുന്ന എല്ാ ചേട്ടിടങ്ങൾക്കും 01/04/2016 മുതൽ പുതിയ ര്രീതിയിൽ ഉള്ള 
പരിഷ്ക് ക്കരണം ബാധേമാക്കിയാൽ മതിചയന്ന്ക് സർക്കാർ വഷ്യക്തമാക്കുേയുണ്ായി. 
ഓകരാ ഇനം ചേട്ടിടങ്ങൾക്കും ബാധേമായ ഏറ്വം കുറഞ്ഞ നിരക്കും കൂടിയ നിരക്കും 
നിശ്യിച്ചു ചോണ്ടുള്ള അടിസ്ാന വസ്തു നികുതി സർക്കാർ വിജ്ാപനം ചചയ്ിട്ടു
ണ്്ക്. ഇപ്രോരം അടിസ്ാന വസ്തുനികുതി നിരക്ക്ക് വിജ്ാപനം ചചയ്യുന്നകതാചടാപ്ം 
ഗ്രാമപഞ്ായത്്ക്/നഗരസഭ പ്രകദേചത് കസാണുേളാക്കി തിരിച്ചുള്ള വിജ്ാപനവം 
നടത്ണം.

ബസാണുകൾ തരംതിരിക്കൽ

മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക്ക് വികധയമായി തകദേേസ്ാപനത്ിചറെ ഭൂപ്രകദേത്ിചന മുഴുവൻ 
പ്രാഥമിേ കമഖലേൾ, ദ്ിത്രീയ കമഖലേൾ, തൃത്രീയ കമഖലേൾ എന്നിങ്ങചന മൂന്നായി 
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തരം തിരികക്കണ്താണ്ക്. യാചതാരു ോരണവോലം പ്രാഥമിേ, ദ്്രീത്രീയ കമഖലേൾ 
ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ാത്താകുന്. കമഖലേളചട തരം തിരിവ്ക് പഞ്ായത്്ക്/മുനിസി
പ്ാലിറ്ിയിചല വാർഡുേളചട അടിസ്ാനത്ിൽ ആയിരിക്കണചമന്നില്. ഇതിനായി 
േരട്ക് തയ്ാറാക്കി പ്രസിദ്ധ്രീേരിച്്ക് ആകക്പങ്ങൾ പരികോധിച്്ക് കമഖലചയ സം
ബന്ിച് അന്ിമ ത്രീരുമാനം എടുകക്കണ്താണ്ക്. അടുത് നടപടി തകദേേസ്ാപന 
പരിധിയിചല കറാഡുേളചട പ്രാധാനഷ്യം അനുസരിച്്ക് തരംതിരിക്കലാണ്ക്.

ബ�ാഡുകൾ തരം തിരിക്കൽ

ചേട്ടിടത്ികലക്കുള്ള വഴി സൗേരഷ്യത്ിചറെ അടിസ്ാനത്ിൽ (വഴി സൗേരഷ്യം 
ഇല്ാത്ത്ക് ഉൾചപ്ചട) വഴിേചള നാല്ക് തരം ആയി തിരിച്ിട്ടുണ്്ക്. അഞ്്ക് മ്രീറ്റിൽ 
കൂടുതൽ വ്രീതിയുള്ളവ, അഞ്്ക് മ്രീറ്റിനും 1.5 മ്രീറ്റിൽ ഇടയിലള്ളവ, ഒന്നര മ്രീറ്ർ കുറഞ്ഞ 
വ്രീതി, ചപാതുവഴി സൗേരഷ്യമില്ാത്വ എന്നിങ്ങചനയാണ്ക് തിരിക്കുന്നത്ക്. അടിസ്ാന 
നികുതികയാട്ക് കമഖലാപരവം വഴി സൗേരഷ്യത്ിചറെ അടിസ്ാനത്ിലമുള്ള പരിഗ
ണനേൾ നൽേി നികുതി തിട്ടചപ്ടുത്തുന്ന ര്രീതി പരികോധിക്കാം.

അടിസ്ാന വസ്തുനികുതി

ഉപകയാഗ ക്മമനുസരിച്്ക് ഓകരാതരം ചേട്ടിടത്ിനും നിശ്യിച് അടിസ്ാന 
വസ്തുനികുതി നിരക്കിചന ചേട്ടിടത്ിചറെ ആചേ തറ വിസ്്രീർണ്ണം ചോണ്്ക് ഗുണി
ച്ചുേിട്ടുന്ന തുേയാണ്ക് അടിസ്ാന വസ്തുനികുതി. ചേട്ടിടത്ിചറെ അടിസ്ാന വസ്തു 
നികുതികയാചടാപ്ം, ആറ്ക് ഘടേങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്്ക് വരുകത്ണ് കുറവേളം 
വർദ്ധനവേളം നടത്ിയതിനുകേഷം ലഭിക്കുന്ന തുേയാണ്ക് വാർഷിേ വസ്തു നികുതി.

അടിസ്ാന വസ്തു നികുതിയിൽ വരുബത്ണ് ഇളവകളം വർദ്ധനവകളം

ചേട്ടിടത്ിചറെ യാഥാർത്ഥ നികുതി േണക്കാക്കുന്നതിന്ക്, അടിസ്ാന വസ്തു 
നികുതിചയ ഇനി പറയുന്ന ആറ്ക് ഘടേങ്ങൾ പരിഗണിച്്ക് ഇളവേൾക്കും വർദ്ധനവി
നും വികധയമാകക്കണ്താണ്ക്. 

(1) ചേട്ടിടം സ്ിതി ചചയ്യുന്ന കമഖല (സ്ലത്ിചറെ പ്രാധാനഷ്യം)

(2) ചേട്ടിടത്ികലക്കുള്ള വഴി സൗേരഷ്യത്ിചറെ ലഭഷ്യത

(3) കമൽകൂരയുചട നിർമ്ിതി

(4) ോലപഴക്കം

(5) തറയുചട നിർമ്ിതി

(6) എയർേണ്്രീഷനിംഗ്ക് സൗേരഷ്യം

ഓകരാ ഘടേത്ിചറെയും ോരഷ്യത്ിൽ അടിസ്ാന വസ്തു നികുതിയിൽ വരുകത്
ണ് ഇളവ്ക്/വർദ്ധനവ്ക് ഇനി കചർക്കുന്.
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(1) തകട്ിടം സ്ിതി തചയ്യുന് ബമഖലയുതട അടിസ്ാനത്ിലള്ള നികുതി ഇളവറ്/വർദ്ധന

ക്മ
നം

തകദേേഭരണ പ്രകദേചത് 
വഷ്യതഷ്യസ് കമഖലേളചട തരംതിരിവ്ക്

അടിസ്ാന വസ്തു 
നികുതിയിൽ വരുകത്ണ്

ഇളവ്ക് 
(േതമാനം)

വർദ്ധന 
(േതമാനം)

1. പ്രഥമ കമഖലേൾ (Prime Zones) (അതായത്ക്, 
സർക്കാർ-അർദ്ധ സർക്കാർ ഓഫ്രീസുേൾ, 
വഷ്യാപാര സ്ാപനങ്ങൾ, വിദഷ്യാഭഷ്യാസ സ്ാപ
നങ്ങൾ, മാർക്കറ്്ക്, ബസ്ക് സ്റാൻറ്ക്, ആശുപത്രി 
എന്നിവ താരതകമനഷ്യ കൂടുതലായി സ്ിതി ചച
യ്യുന്ന പ്രകദേങ്ങൾ, അചല്ങ്ിൽ താരതകമനഷ്യ വി
േസിതമായ പ്രകദേങ്ങൾ

ഇല് ഇല്

2. ദ്ിത്രീയ കമഖലേൾ (Secondary Zones) 
(അതായത്ക്, പ്രഥമ കമഖലേൾക്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്ര
കദേങ്ങൾ, അചല്ങ്ിൽ താരതകമനഷ്യ വിേസന 
സാധഷ്യതയുള്ള പ്രകദേങ്ങൾ

10 ഇല്

3. തൃത്രീയ കമഖലേൾ (Tertiary Zones)(അതായത്ക്, 
പ്രഥമ, ദ്ിത്രീയ കമഖലേളിൽ ഉൾചപ്ടാത്തും 
താരതകമനഷ്യ വിേസനം കുറഞ്ഞതും അടിസ്ാന 
സൗേരഷ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞതും ജനസാന്ദത കുറഞ്ഞ
തുമായ പ്രകദേങ്ങൾ)

20 ഇല്

ക്മ
നം

വഴി സൗേരഷ്യത്ിചറെ തരംതിരിവ്ക് അടിസ്ാന വസ്തു 
നികുതിയിൽ വരുകത്ണ്

ഇളവ്ക് 
(േതമാനം)

വർദ്ധന 
(േതമാനം)

1. അഞ്്ക് മ്രീറ്കറാ കൂടുതകലാ വ്രീതിയുള്ള കറാഡിൽ 
നിന്ന്ക് പ്രകവേന മാർഗം

ഇല് ഇല്

2. അഞ്്ക് മ്രീറ്റിൽ കുറവം ഒന്നര മ്രീറ്റിൽ കൂടുതലം 
വ്രീതിയുള്ള വഴി സൗേരഷ്യം

10 ഇല്

3. ഒന്നര മ്രീറ്കറാ അതിൽ കുറകവാ വ്രീതിയുള്ള വഴി 
സൗേരഷ്യം

20 ഇല്

4. ചപാതുവഴി സൗേരഷ്യം ഇല്ാത്ത്ക് 20 ഇല്

(2) തകട്ിടത്ിബലക്കുള്ള വഴി സൗകരഷ്യത്ിതറെ അടിസ്ാനത്ിലള്ള നികുതി ഇളവറ്/
വർദ്ധന
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ക്മ
നം

ചേട്ടിടത്ിചറെ കമൽക്കൂര  
നിർമ്ിതിയുചട തരം തിരിവ്ക്

അടിസ്ാന വസ്തു 
നികുതിയിൽ വരുകത്ണ്

ഇളവ്ക് 
(േതമാനം)

വർദ്ധന 
(േതമാനം)

1. കോൺക്്രീറ്്ക് കമൽക്കൂര ഇല് ഇല്

2. കുറഞ്ഞ തരം കമൽക്കൂര (ഓട്ക്, പുല്്ക്, ഓല  
എന്നിവചോണ്്ക് നിർമ്ിച്ത്ക് )

10 ഇല്

ക്മ
നം

ചേട്ടിടത്ിചറെ തറ 
നിർമ്ിതിയുചട തരംതിരിവ്ക്

അടിസ്ാന വസ്തു 
നികുതിയിൽ വരുകത്ണ്

ഇളവ്ക് 
(േതമാനം)

വർദ്ധന 
(േതമാനം)

1. കമൽത്രം തടി, ഇറ്ാലിയൻ മാർബിൾ, ഗ്രാകന
റ്്ക് അഥവാ മകറ്ചതങ്ിലം വിലകയറിയ സാധന
ങ്ങൾ ചോണ്്ക് നിർമ്ിച് 250 ച.മ്രീറ്റിൽ കൂടുതൽ 
തറവിസ്്രീർണ്ണം

ഇല് 15

2. സാധാരണ തരത്ിലള്ള തറ (ചമാകസക്ക്ക്, 
തറകയാട്ക്, സിമൻറ്ക് അഥവാ മകറ്ചതങ്ിലം 
സാധാരണ വസ്തുക്കൾചോണ്്ക് നിർമ്ിച്്ക് തറ 
അഥവാ മൺതറ)

ഇല് ഇല്

3) തകട്ിടത്ിതറെ ബമൽക്കൂര നിർമിതിയുതട അടിസ്ാനത്ിലള്ള നികുതി ഇളവറ്/വർദ്ധന

4) തകട്ിടത്ിതറെ കാലപ്പഴക്കത്ിതറെ അടിസ്ാനത്ിലള്ള നികുതി ഇളവറ്/വർദ്ധന

5) ത� നിർമിതിയുതട അടിസ്ാനത്ിലള്ള നികുതി ഇളവറ്/വർദ്ധന

ക്മ
നം

ചേട്ടിടത്ിചറെ 
ോലപ്ഴക്കമനുസരിച്ചുള്ള തരംതിരിവ്ക്

അടിസ്ാന വസ്തു 
നികുതിയിൽ വരുകത്ണ്

ഇളവ്ക് 
(േതമാനം)

വർദ്ധന 
(േതമാനം)

1. പത്്ക് വർഷത്ിൽ താചഴ പഴക്കം ഇല് ഇല്

2. പത്്ക് വർഷം മുതൽ ഇരുപത്ിയഞ്്ക് വർഷം 
വചര പഴക്കം 

10 ഇല്

3. ഇരുപത്ിയഞ്്ക് വർഷം മുതൽ അമ്പത്ക് വർഷം 
വചര പഴക്കം 

20 ഇല്

4. അമ്പത്ക് വർഷത്ിനുകമൽ പഴക്കം 50 ഇല്
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6) എയർ കണ്്രീഷനിംഗറ് സൗകരഷ്യത്ിതറെ അടിസ്ാനത്ിലള്ള നികുതി ഇളവറ്/വർദ്ധന

ക്മ
നം

ചേട്ടിടത്ിചറെ നിർമ്ിതിയുചട  
തരംതിരിവ്ക്

അടിസ്ാന വസ്തു 
നികുതിയിൽ വരുകത്ണ്

ഇളവ്ക് 
(േതമാനം)

വർദ്ധന 
(േതമാനം)

1. ചസൻട്രകലസ്ക്ഡ്ക് (കേന്ദ്രീകൃതം)  
എയർേണ്്രീഷണിംഗ്ക് സൗേരഷ്യമുള്ളത്ക്

ഇല് 10

2. ചസൻട്രകലസ്ക്ഡ്ക് (കേന്ദ്രീകൃതം)  
എയർേണ്്രീഷണിംഗ്ക് സൗേരഷ്യമില്ാത്ത്ക്

ഇല് ഇല്

എല്ാ ഇനങ്ങളിലമായി ആചേ അനുവദിക്കാവന്ന ഇളവ്ക് 75 േതമാനമായി 
നിജചപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്ക്. ഒരു ചേട്ടിടത്ിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉപകയാഗ ക്മങ്ങകളാ 
പരിഗണികക്കണ് ഘടേങ്ങകളാ ഉള്ള പക്ം പ്രസ്തുത ചേട്ടിടത്ിചറെ അതത്ക് ഭാഗത്്ക് 
ബാധേമായ ര്രീതിയിൽ വസ്തു നികുതി ചവകവ്വചറ േണക്കാക്കി ആ ചേട്ടിടത്ിചറെ 
ചമാത്ം വാർഷിേ വസ്തു നികുതി നിർണയികക്കണ്താണ്ക്. എന്നാൽ കമൽക്കൂരയുചട 
നിർമ്ിതി, തറയുചട നിർമ്ിതി, ചുമരിചറെ നിർമ്ിതി എന്നിവയുചട ോരഷ്യത്ിൽ 
ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഘടേങ്ങൾ ബാധേമാകുന്ന പക്ം, അതു പ്രോരമുള്ള ഏതു തരമാകണാ 
ചേട്ടിടത്ിചറെ ആചേ തറവ്രീസ്്രീർണ്ണത്ിചറെ പകുതിയിലധിേം ഭാഗത്ിന്ക് ബാധേം 
ആ തരചത് അടിസ്ാനമാക്കി നികുതി േണക്കാകക്കണ്താണ്ക്. 

പാർപ്ിട ആവേഷ്യത്ിനുള്ള ഒരു ചേട്ടിടത്ിചറെ നികുതി പുനർ നിർണയിക്കു
കമ്പാൾ പുതിയ നികുതി, പഴയ നികുതികയക്കാളം പരമാവധി 25% ആവാൻ പാടില്ാ
ത്താണ്ക്. 185 ച.മ്രീറ്റിൽ താചഴ വിസ്്രീർണ്ണമുള്ള വ്രീടുേൾക്ക്ക് 01-04-2013 മുതൽക്ക്ക് 
കമൽപ്രോരമുള്ള വർദ്ധനവ്ക് ബാധേമായിരിക്കുന്നതല്. കൂടാചത 60 ച.മ്രീറ്റിൽ താചഴ 
വിസ്്രീർണ്ണമുള്ളതും ഉടമസ്ൻ തചന്ന താമസിക്കുന്നതുമായ വ്രീടുേൾക്ക്ക് നികുതി 
ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്്ക്. കവചറ വ്രീടിചല്ന്ന സതഷ്യവാങ്ക്മൂലം ഇക്കാരഷ്യത്ിൽ നൽേണം. 

വാണിജഷ്യ ആവേഷ്യത്ികനാ ഓഫ്രീസ്ക് ആവേഷ്യത്ികനാ ഉപകയാഗിക്കുന്ന 
ബഹുനില ചേട്ടിടങ്ങളചട ോരഷ്യത്ിൽ ഭൂനിരപ്ിലള്ള നിലയുചട മുേളിലള്ള ഓകരാ 
നിലയ്കം അതാത്ക് നിലയ്ക്ക് േണക്കാക്കിയ വാർഷിേ വസ്തുനികുതിയുചട അഞ്്ക്  േതമാനം 
എന്ന കതാതിൽ പരമാവധി 25% ത്ിൽ അധിേരിക്കാത് വിധത്ിൽ വാർഷിേ 
വസ്തു നികുതിയിൽ ഇളവ്ക് അനുവദികക്കണ്താണ്ക്. വാണിജഷ്യ ചേട്ടിടങ്ങൾക്ക്ക് പരമാ
വധി വർദ്ധനവ്ക് 100% ആണ്ക്. എന്നാൽ ചേട്ടിടങ്ങൾക്ക്ക് ഘടനാപരമായ മാറ്ങ്ങൾ 
വരുത്ിയിട്ടുചണ്ങ്ൽ ഈ പരിധി ബാധേമല്.

വസ്തു നികുതി �ിബട്ണ്

വസ്തു നികുതി സംബന്ിച്്ക് ഗ്രാമപഞ്ായത്്ക്/നഗരസഭ ഒരു ചപാതു കനാട്ട്രീസ്ക് 
പ്രസിദ്ധ്രീേരികക്കണ്താണ്ക്. കനാട്ട്രീസിൽ വസ്തു നികുതി നിർണയിക്കാൻ സഹായേ
രമായ എല്ാ വിവരങ്ങളം ഉണ്ാകേണ്താണ്ക്. കനാട്ട്രീസ്ക് പ്രസിദ്ധ്രീേരിച്്ക് േഴിഞ്ഞ്ക് 
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30 ദിവസത്ിനേം ചപാതു ജനങ്ങൾ നിശ്ിത മാതൃേയിലള്ള വസ്തു നികുതി റികട്ടൺ 
യഥാവിധി പൂരിപ്ിച്്ക് തിരിചേ നഗരസഭക്ക്ക് സമർപ്ികക്കണ്തുമാണ്ക്. ോലതാമസ
ത്ിന്ക് യഥാവിധി നിശ്യിച്ിട്ടുള്ള പിഴ (50 രൂപ) ഈടാക്കുന്നതുമാണ്ക്.

ചതറ്ായ വിവരം നൽേിയാൽ നിശ്യിച് പ്രോരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കാവന്നതാ
ണ്ക്. ചേട്ടിട ഉടമ സമർപ്ിച് വസ്തു നികുതി റികട്ടണിചറെ അടിസ്ാനത്ിൽ ചസക്ട്ടറി 
അധിോരചപ്ടുത്ിയ ഉകദഷ്യാഗസ്ൻ ആറ്ക് മാസത്ിനേം ചേട്ടിടചത് സംബന്ിച്്ക് 
സ്ലപരികോധന നടത്ി വിവരം കേഖരികക്കണ്തും, ഇതിചറെ അടിസ്ാനത്ിൽ 
നികുതി പുനർനിർണയിക്കുേകയാ, സ്ിരചപ്ടുത്തുേകയാ ചചകയ്ണ്താണ്ക്.

ചതറ്ായ വിവരം സമർപ്ിക്കുന്ന ഉകദഷ്യാഗസ്നിൽ നിന്ം നഷ്ം ഈടാകക്കണ്തും, 
ഉകദഷ്യാഗസ്ചനതിചര അച്ടക്കനടപടി സ്്രീേരികക്കണ്തുമാണ്ക്. ഇപ്രോരം നികുതിദാ
യേനായ ഒരു ചേട്ടിട ഉടമക്ക്ക് തചറെ വസ്തുനികുതി സ്യം നിർണയിക്കാനും നികുതി 
ചുമത്ലിചറെ കൃതഷ്യത സ്യം കബാധഷ്യചപ്ടാനും പരഷ്യാപ്തമായ വിധം വസ്തുനിഷ്മായ 
നികുതി നിർണയ ര്രീതിയാണ്ക് ആവിഷ്ക്കരിച്ിട്ടുള്ളത്ക്.

നികുതി അപ്പ്രീൽ

നികുതി നിശ്യിച്തിചനതിചര ആകക്പമുള്ള പക്ം ഡിമാൻറ്ക് കനാട്ട്രീസ്ക് ലഭിച്്ക് 
30 ദിവസത്ിനേം ധനോരഷ്യ സ്റാറെിംഗ്ക് േമ്ിറ്ിക്ക്ക് അപ്്രീൽ സമർപ്ിക്കാവന്നതാണ്ക്. 
അപ്്രീൽ സമർപ്ിക്കുന്നതിന്ക് മുമ്പായി നികുതി ഒടുക്കിയിരികക്കണ്താണ്ക്. 

ധനോരഷ്യ സ്റാറെിംഗ്ക് േമ്ിറ്ി അപ്്രീൽ പരിഗണിച്്ക് അന്ിമ ത്രീരുമാനം എടുകക്ക
ണ്താണ്ക്. നിരസിക്കുേയാചണങ്ിൽ അതിനുള്ള ോരണങ്ങൾ വഷ്യക്തമാകക്കണ്താണ്ക്.

ചസക്ട്ടറി നിശ്യിച് നികുതി കുറഞ്ഞ കതാതിലാണ്ക് എന്ന്ക് കബാധഷ്യചപ്ടുന്ന 
പക്ം ധനോരഷ്യ സ്റാറെിംഗ്ക് േമ്ിറ്ിക്ക്ക് അപ്്രീൽ എന്ന കപാചല കനരിട്ട്ക് അക്കാരഷ്യം 
പരിഗണിച്്ക് ത്രീരുമാനം എടുക്കാവന്നതാണ്ക്. േമ്ിറ്ിയുചട ത്രീരുമാനത്ിചനതിചര 
ആകക്പമുള്ള പക്ം ഒരാളിന്ക്, തകദേേ സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക്ക് കവണ്ിയുള്ള 
കട്രബയൂണലിന്ക് മുമ്പാചേ റിവിഷൻ ഹർജി സമർപ്ിക്കാവന്നതാണ്ക്.

വസ്തു നികുതി നിർണയത്ിന്ക് കേഷം, ചേട്ടിടത്ിചറെ വിസ്്രീർണ്ണത്ിലം ഉപകയാഗ 
ക്മത്ിലം, മറ്്ക് ഘടേങ്ങളിലം മാറ്ം വരുത്തുന്നപക്ം ആയതിന്ക് പുതിയ റികട്ടൺ 
സമർപ്ികക്കണ്താണ്ക്. പരാജയചപ്ടുന്ന പക്ം ചസക്ട്ടറിക്ക്ക് പിഴ ചുമത്ാവന്നതാണ്ക്.

അനധികൃത ചേട്ടിടത്ിന്ക് വസ്തു നികുതിയും അതിചറെ രണ്ിരട്ടിയും കചർന്ന 
തുേ നികുതിയായി ഈടാക്കാം. ഇപ്രോരമുള്ള ചേട്ടിടങ്ങൾക്ക്ക് യു.എ നമ്പർ നൽ
കേണ്തുമാണ്ക്. നിയമാനുസൃതമല്ാചത നിർമ്ിച് ചേട്ടിടം ചപാളിച്ചുമാറ്റുന്നതുവചര 
ഇത്രത്ിൽ നികുതി ഈടാക്കാവന്നതും, യാചതാരു ആവേഷ്യത്ിനും അനുമതികയാ, 
കലസൻകസാ, നൽോൻ പാടില്ാത്തുമാകുന്. എന്നാൽ 16.11.2016 ചല സ.ഉ.(എം.
എസ്ക്.) 170/2016/തസ്ഭവ, 23.11.2016 ചല സ.ഉ. (എം.എസ്ക്.) 174/2016 ചല തസ്ഭവ 
നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്രവേൾ പ്രോരം 1,500 അടിവചരയുളള വഷ്യക്തിഗത വാസഗൃ
ഹങ്ങൾക്ക്ക് കറഷൻോർഡ്ക്, കുടിചവള്ളം, കവദയുതി േണക്ൻ, കവാട്ടർപട്ടിേയിൽ 
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കപര്ക് കചർക്കാൻ എന്ന്രീ ആവേഷ്യങ്ങൾക്ക്ക് മാത്രമായി താൽക്കാലിേ റസിഡൻഷഷ്യൽ 
സർട്ടിഫിക്കറ്്ക് യു.എ. നമ്പറിചറെ അടിസ്ാനത്ിൽ നൽോവന്നതാണ്ക്.

പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേളചടയും നഗരസഭേളചടയും പ്രധാന തനത്ക് വരുമാന ക്ാ
തസ്ാണ്ക് വസ്തുനികുതി. ചേട്ടിടങ്ങളചടയും കചർന്ന വസ്തുവിചറെയും അടിസ്ാന
ത്ിൽ പ്ിന്്ക് ഏരിയ അടിസ്ാനത്ിൽ ആണ്ക് നികുതി നിർണയിക്കുന്നത്ക്. 
ഓകരാ ഇനം ചേട്ടിടങ്ങളചടയും ചതുരശ്രമ്രീറ്ർ വിസ്്രീർണ്ണത്ിനുള്ള അടിസ്ാന 
വസ്തുനികുതി നിരക്കുേൾ വിജ്ാപനം ചചയ്കേഷം ചേട്ടിടം സ്ിതി ചചയ്യുന്ന 
പ്രകദേത്ിചറെ കസാണിചറെ പ്രാധാനഷ്യം, വഴി സൗേരഷ്യം എന്നിവയുചടയും, 
ചേട്ടിടത്ിചറെ കമൽക്കൂര നിർമ്ിതി, ോലപ്ഴക്കം, തറ നിർമ്ിതി, എയർേ
ണ്്രീഷനിംഗ്ക് സൗേരഷ്യങ്ങൾ എന്നിവയുചടയും അടിസ്ാനത്ിൽ ചട്ടപ്രോരമുള്ള 
ഇളവേളം വർദ്ധനവം വരുത്ിയ കേഷമാണ്ക് ഒരു ചേട്ടിടത്ിചറെ യഥാർത്ഥ 
വസ്തു നികുതി തിട്ടചപ്ടുത്തുന്നത്ക്. ചേട്ടിട ഉടമ വസ്തുനികുതി റികട്ടൺ നൽകുേ 
വഴി സ്യം നികുതി എത്രചയന്ന്ക് കബാധഷ്യചപ്ടാൻ അവസരമുണ്്ക്. നികുതി 
സംബന്മായ അപ്്രീലേൾ ധനോരഷ്യ സ്റാറെിംഗ്ക് േമ്റ്ി പരിഗണിച്്ക് ത്രീർപ്്ക് 
േൽപ്ിക്കണം.

പഠന പുബരാഗതി വിലയിരുത്ൽ : രണ്റ് 

I. ഒറ്വാക്കിൽ ഉത്രചമഴുതുേ (ഒരു മാർക്ക്ക് വ്രീതം)

1. വസ്തുനികുതി നിശ്യിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ാന നികുതി 
നിശ്യിക്കുന്നതിന്ക് അടിസ്ാനമാക്കുന്നത്ക് എന്്ക്?

 a. വാടേമൂലഷ്യം    b. തറ വിസ്്രീർണ്ണം 

 c. ഭൂമിയുചട ചഫയർ വാലയു  d. ചേട്ടിടത്ിചറെ വില

2. യഥാർത്ഥ വസ്തുനികുതി േണക്കാക്കുന്നതിന്ക് പരിഗണിക്കാത് 
ഘടേകമത്ക്?

 a. ചേട്ടിടം സ്ിതി ചചയ്യുന്ന കമഖല 

 b. വഴി സൗേരഷ്യം 

 c.ോലപ്ഴക്കം 

 d. ചുമരിചറെ നിർമ്ിതി

3. നിലവിലള്ള ഒരു ഗാർഹിേ ചേട്ടിടത്ിചറെ വസ്തുനികുതി പരിഷ്ക്കരിക്കുകമ്പാൾ 
പരമാവധി വരുത്ാവന്ന വർദ്ധനവ്ക് എത്ര?

 a. 25%     b. 50% 

 c. 75%     d. 100%
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4. വാണിജഷ്യാവേഷ്യത്ിനുള്ള ബഹുനില ചേട്ടിടങ്ങളചട മുേളികലക്കുള്ള 
ഓകരാ നിലയ്കം വസ്തുനികുതിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇളവ്ക് എത്ര?

 a. ഇളവില്    

 b. 2% വ്രീതം 

 c. 10%     

 d. 5%

5. ഗ്രാമപഞ്ായത്ിൽ വസ്തു നികുതി നിർണയത്ിന്ക് കമലള്ള 
ആകക്പങ്ങളിൽ അപ്്രീൽ സമർപ്ികക്കണ്ത്ക് ആർക്ക്ക്?

 a. പഞ്ായത്്ക് േമ്റ്ിക്ക്ക്  

 b. ചസക്ട്ടറിക്ക്ക്

 c. ധനോരഷ്യ സ്റാറെിംഗ്ക് േമ്റ്ിക്ക്ക് 

 d. കട്രബയൂണൽ മുമ്പാചേ

II. രൈസ്ാവന ശരിബയാ തതബറ്ാ എന്റ് കതണ്ത്തുക (ഒരു മാർക്ക്ക് വ്രീതം)

1. 2011 ന്ക് മുമ്പ്ക് നിലവിലണ്ായിരുന്ന ചേട്ടിടങ്ങളചട വസ്തുനികുതി 
പരിഷ്ക്കരണത്ിചറെ പ്രാബലഷ്യം 1/4/2016 മുതൽ നടത്ിയാൽ മതിയാകും.

 േരി/ചതറ്്ക്

2. മുനിസിപ്ൽ കോർപ്കറഷനുേളിൽ പാർപ്ിടാവേഷ്യ ചേട്ടിടങ്ങളചട ഏറ്വം 
കുറഞ്ഞ നിരക്ക്ക് ച.മ്രീറ്റിന്ക് 20/-രൂപയാണ്ക്.

 േരി/ചതറ്്ക്

3. ത്രിത്രീയ കമഖലേളിചല ചേട്ടിടങ്ങൾക്ക്ക് അടിസ്ാന വസ്തുനികുതിയിൻകമൽ 
20% ഇളവ്ക് അനുവദിക്കും.

 േരി/ചതറ്്ക്

4. അഞ്്ക് മ്രീറ്റിൽ കൂടുതൽ വ്രീതിയുള്ള കറാഡികലക്ക്ക് പ്രകവേനമുള്ള 
ചേട്ടിടങ്ങൾക്ക്ക് അടിസ്ാന വസ്തു നികുതിയുചട 25% വർദ്ധനവ്ക് 
ബാധേമാണ്ക്.

 േരി/ചതറ്്ക്

5. ഓട്ക് കമഞ്ഞ ചേട്ടിടങ്ങൾക്ക്ക് അടിസ്ാന വസ്തുനികുതിയിൽ 10% ഇളവ്ക് 
ലഭിക്കും.

 േരി/ചതറ്്ക്

III. ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്രം എഴുതുക (അഞ്്ക്  മാർക്ക്ക് വ്രീതം)

1. ഗ്രാമപഞ്ായത്ിചറെ വസ്തുനികുതി തിട്ടചപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള 
(നിർണയിക്കുന്ന) മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിേദ്രീേരിക്കുേ.
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6. നികുതിബയതര വരുമാനങ്ങൾ

ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേളചടയും നഗരസഭേളചടയും തനതുവരുമാന ക്ാതസ്സുേളിൽ 
നികുതിേൾ കപാചല തചന്ന പ്രധാനചപ്ട്ടതാണ്ക് വിവിധതരം കസവനങ്ങൾക്കും കല
സൻസുേൾക്കും ചുമത്തുന്ന ഫ്രീസുേളം വസ്തുവേേളചട ഉപകയാഗത്ിന്ക് ഈടാക്കുന്ന 
ഫ്രീസ്ക്/വാടേ വരുമാനങ്ങളം യൂസർ ഫ്രീ തുടങ്ങിയവയും. ഓകരാ തകദേേ സ്യംഭരണ 
സ്ാപനത്ിചറെയും ഇത്രത്ിലള്ള സാധഷ്യതേൾ വഷ്യതഷ്യസ്മായിരിക്കും. യൂസർഫ്രീ, 
വാടേ, കലസൻസ്ക് ഫ്രീ, കടാളേൾ, രജിക്രേഷൻ ഫ്രീ എന്ന്രീ ഇനങ്ങളിലള്ള ഇത്രം 
വരുമാന സാധഷ്യതേൾ എല്ായിടത്തും നിലവിലണ്്ക്. അവ േചണ്ത്തുേയും സമാഹരി
ക്കുേയും കവണം. കൂടാചത നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്ക്ക് ചുമത്തുന്ന പിഴയും, ഫ്രീസും പ്രധാ
നചപ്ട്ട മചറ്ാരു സാധഷ്യതയാണ്ക്. ഗുണകഭാക്താക്കളിൽ നിന്ം ലഭിക്കുന്ന ഗുണകഭാക്തൃ 
വിഹിതം, സംഭാവനേൾ, സന്നദ്ധ കസവനം എന്നിവയിലൂചടയും പരമാവധി പ്രാകദേിേ 
തനത്ക് വിഭവസമാഹരണം സാധഷ്യമാണ്ക്.  മാർക്കറ്റുേൾ, ബസ്ക് സ്റാൻഡ്ക്, കഷാപ്ിംഗ്ക് 
മാളേൾ, േട മുറിേൾ, പാർക്കിംഗ്ക് കേന്ദങ്ങൾ, േോപ്പുോലേൾ എന്നിവ  സ്ാപിച്്ക് 
വാടേയ്കം ല്രീസിനും നൽകുേയും ചചയ്യുന്നതു വഴിയും പഞ്ായത്്ക്/നഗരസഭേൾക്ക്ക് 
തനത്ക് വരുമാനം ലഭിക്കും. ഇത്രം ക്ാതസ്സുേളിലൂചട ലഭിക്കുന്ന സർവ്രീസ്ക് ചാർ
ജുേളം ഫ്രീസുേളം വാടേയും നല് ര്രീതിയിൽ പ്രകയാജനചപ്ടുത്തുന്നതിലൂചട മിേച് 
വരുമാന സാധഷ്യത നിലവിലണ്്ക്.

വഷ്യാപാര വാണിജഷ്യ സംരംഭേത് കലസൻസ്ക് ഫ്രീ, മാർക്കറ്്ക് ഫ്രീ, സിനിമാ 
കലസൻസ്ക്, പി.പി.ആർ കലസൻസ്ക്, ചേട്ടിട നിർമ്ാണ ചപർമിറ്്ക് ഫ്രീ, രജിക്രേ
ഷൻ ഫ്രീ, മണൽ ഖനന ഫ്രീസ്ക്, വസ്തുവേേൾ, ചേട്ടിട വാടേ, കുറ്ങ്ങൾ രാജിയാക്കൽ 
ഫ്രീസ്ക് എന്നിവയാണ്ക് പ്രധാന നികുതികയതര വരുമാനങ്ങൾ ഇത്രം വരുമാനങ്ങൾ 
സംബന്ിച് പട്ടിേ ഇനി പറയുന്.

പട്ിക - നികുതിബയതര വരുമാനങ്ങൾ

ക്മ 
നം.

ഇനം വകുപ്്ക്

1 പി.പി.ആർ കലസൻസ്ക് Kerala PPR Act 1963

2 സിനിമ പ്രദ ർേന കലസൻസ്ക് സിനിമ ചറഗുകലഷൻ ആക്ട്ക്

3 മണൽ ഖനന ഫ്രീസ്ക് പ്രകതഷ്യേ വഷ്യവസ്േൾ

4 നഗരസഭാ വേ ഫലവൃക്ങ്ങൾ,  
വസ്തുവേേൾ, ഭൂമി, ചേട്ടിട വാടേ

KM Act 215 ചട്ടങ്ങൾ - 2000

5 വഷ്യവസായ-വഷ്യാപാര ഫാക്ടറി കസവന 
കലസൻസ്ക് ഫ്രീസ്ക്

KM Act – 447, 448 ചട്ടം-2011
KPR Act – 232, 233

6 ടൂകട്ടാറിയൽ സ്ാപന രജിസ്ക് കട്രഷൻ KMACT വകുപ്്ക് : 507 ചട്ടങ്ങൾ 99, 
KPR 266
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7 ജനന, മരണ, വിവാഹ രജിസ്ക് കട്രഷൻ 
ഫ്രീസ്ക്

വിവാഹ രജിസ്ക് കട്രഷൻ ചട്ടങ്ങൾ

8 ചപാതുസ്ോരഷ്യ വണ്ിത്ാവള ഫ്രീസ്ക് KMACT വകുപ്്ക് : 472, 475,  
KPR Act 228

9 േോപ്പുോല വാടേയും, ഫ്രീസും KMACT വകുപ്്ക് : 452,  
KPR Act – 229

10 ചേട്ടിടനിർമ്ാണ ചപർമിറ്്ക് ഫ്രീസ്ക് KMBR – 2019, KPR Act- 235
KPBR - 2018

11 മാർക്കറ്്ക് ഫ്രീസ്ക് KMACT വകുപ്്ക് : 458, 460,  
KPR Act – 222

12 സ്ോരഷ്യ ആശുപത്രി, പാരാചമഡി
ക്കൽ സ്ാപന രജിസ്ക് കട്രഷൻ

1997 ചല ചട്ടങ്ങൾ
KPR ACT- SN. 270

13 കുറ്ങ്ങൾ രാജിയാക്കൽ  
ഫ്രീസ്ക്/പിഴ

വകുപ്്ക് : 545, ചട്ടം - 1996

14 നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള േിക്യും, 
പിഴയും

KMACT വകുപ്്ക് : 275(5), 511(2)

7. വിഭവസമാഹരണം അധിക സാധഷ്യതകൾ

വിഭവം എന്ന നിർവചനത്ിൽ ധനം, ധനക്ാതസ്്ക്, വസ്തുവേേൾ, മറ്്ക് ആസ്ി
േൾ എന്നിവക്ക്ക് പുറകമ പ്രകൃതിയിൽ ലഭഷ്യമായ വിവിധയിനം വിഭവങ്ങൾ മനുഷഷ്യ 
വിഭവം, സാകങ്തിേ ജ്ാനം, വിവര സാകങ്തിേജ്ാനം, വിവിധ യന്തങ്ങൾ 
എന്നിവയും ഉപകയാഗപ്രദമായ എന്ം ഉൾചപ്ടും. നഗരസഭയിൽ ലഭഷ്യമായ വിഭവ
ങ്ങളം അധിേമായി ലഭഷ്യമാക്കാവന്ന ധനക്ാതസ്്ക് ഉൾചപ്ചടയുള്ള വിഭവങ്ങളം 
കൃതഷ്യമായി സമാഹരിച്്ക് സാമ്പത്ിേസ്ിതി സുസ്ിരമാക്കുേയും പാഴ്ക്ചച്ലവേൾ 
ഒഴിവാക്കി പ്രവർത്നം ചമച്ചപ്ടുത്തുേയും ചചയ്ാം. 

വസ്തുനികുതിയിബമേൽ ചുമത്ാവന് സർചാർജ്റ് 

കേരള മുനിസിപ്ാലിറ്്രീസ്ക് ആക്ട്ക് 230(2) പ്രോരം പ്രകതഷ്യേമായി ആയി ഒരു 
കസവനകമാ സൗേരഷ്യകമാ ഏർചപ്ടുത്തുന്ന പക്ം വസ്തുനികുതിയുചട 50% ത്ിൽ 
അധിോരിക്കാത് തുേ സർചാർജ്്ക് ആയി വസ്തുനികുതികയാചടാന്നിച്്ക് ചുമത്ി 
പിരിചച്ടുക്കാവന്നതാണ്ക്. നഗരസഭേൾ പുതുതായി നിർമ്ിക്കുന്ന കറാഡുേൾ, ബസ്ക് 
സ്റാൻഡുേൾ, പാർക്കുേൾ, മാലിനഷ്യ/ചരെയികനജ്ക് പ്ാൻറുേൾ തുടങ്ങി നിരവധി 
കസവനങ്ങൾ ഏർചപ്ടുത്ാറുണ്്ക്. അതിനായി വരുന്ന ഭാരിച് ചചലവിചറെ വലിചയാ
രുഭാഗം ഇത്രം സർചാർജ്്ക് ചുമത്ി േചണ്ത്ാവന്നതാണ്ക്. 
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ബസവന ഉപനികുതി 

കേരള മുനിസിപ്ാലിറ്ി ആക്ടിചല ചസക്ൻ 230(4) പ്രോരവം KPR 203, 208 
വകുപ്പുേൾ പ്രോരം ചട്ടം 27 ചല വസ്തുനികുതിയുചട 10% മിനിമം നിരക്കിൽ (സാ
നികറ്ഷൻ-4%, ജലവിതരണം-3%, ചതരുവവിളക്കുേൾ സംരക്ിക്കുന്നതിനും പരി
പാലിക്കുന്നതിനും-2% ചരെയികനജ്ക് ചചലവേൾക്ക്ക്-1%) കസവന ഉപനികുതിയും 
ഈടാക്കാവന്നതാണ്ക്. 

ഈ പറഞ്ഞ കസവനങ്ങൾചക്കല്ാം തചന്ന പഞ്ായത്്ക്/നഗരസഭേൾക്ക്ക് ചചലവ്ക് 
വരുന്ണ്്ക്. ഇക്കാരഷ്യത്ിൽ പഞ്ായത്്ക്/നഗരസഭയ്ക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതിനായി 
വിഭാവനം ചചയ്താണ്ക് ഈ ചസസ്്ക്.

സർവ്രീസറ് ചാർജ്റ് 

2011ചല കേരള മുനിസിപ്ാലിറ്ി/പഞ്ായത്്ക് (വസ്തുനികുതിയും കസവന ഉപനി
കുതിയും സർചാർജ്ം) ചട്ടങ്ങളിചല ചട്ടം 30 പ്രോരവം കേന്ദ സർക്കാർ ഉടമസ്ത
യിലള്ള ചേട്ടിടങ്ങൾക്ക്ക് സർവ്രീസ്ക് ചാർജ്ക് ചുമത്ാവന്നതാണ്ക്. കമൽപ്റഞ്ഞ എല്ാ 
കസവനങ്ങളം നൽകുന്ചണ്ങ്ിൽ ചേട്ടിടത്ിന്ക് ചുമത്ാവന്ന വസ്തു നികുതിയുചട 
75%വം, കസവനങ്ങൾ ഭാഗിേമായി നൽകുന് ചണ്ങ്ിൽ 50%വം, കസവനങ്ങൾ ഒന്ം
തചന്ന നൽകുന്നിചല്ങ്ിൽ 33.33% വം സർവ്രീസ്ക് ചാർജ്ക് ഇനത്ിൽ ഈടാക്കാം. 
ഭരണഘടനയിചല 285(1) അനുകഛേദപ്രോരം കേന്ദസർക്കാർ ചേട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന്ക് 
ഇന്ന്ക് വസ്തുനികുതി പിരിചച്ടുക്കുവാൻ പറ്ിചല്ങ്ിലം കമൽപ്റഞ്ഞ റൂൾ പ്രോരം 
സർവ്രീസ്ക് ചാർജ്ക് പിരിചച്ടുക്കാം. 

സംസ്ാന സർക്കാറിചറെ ഉടമസ്തയിലള്ള ചേട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ം സാധാരണ 
തരത്ിൽ വസ്തുനികുതി ഈടാക്കാവന്നതാണ്ക്. വളചര കനരചത് തചന്ന (സംസ്ാന 
ബജറ്ിചറെ ചപ്രാകപ്ാസൽ നൽകുന്നതിനു കവണ്ിയുള്ള ഉള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകു
കമ്പാൾ തചന്ന) ഇത്രം ചേട്ടിടങ്ങളചട വസ്തുനികുതി നിരക്കും കുടിശ്ിേ വിവരങ്ങളം 
ബന്ചപ്ട്ട സ്ാപനകമധാവിേചള/വകുപ്്ക് തലവന്ാചര കരഖാമൂലം അറിയിച്ാൽ 
അതിനാവേഷ്യമായ തുേ അതത്ക് വകുപ്ിചറെ ബജറ്ിൽ ബന്ചപ്ട്ട ചഹഡിൽ (Head 
of Account) വേയിരുത്തുന്നതിന്ക് അവർക്ക്ക് സൗേരഷ്യപ്രദമാകുേയും അതുവഴി കൃതഷ്യ
മായി നികുതി ലഭിക്കുേയും ചചയ്യും.

മൃഗങ്ങൾക്കും യാനപാത്രങ്ങൾക്കുള്ള നികുതി 

1994ചല കേരള മുൻസിപ്ാലിറ്ി ആക്ട്ക് ചസക്ൻ 260, 262 പ്രോരം മൃഗങ്ങൾക്കും 
യാനപാത്രങ്ങൾക്കും നികുതി ചുമത്ി ഈടാക്കാം. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക്ക് നിയന്തണം 
ഏർചപ്ടുത്ണചമന്ം രജിക്രേഷൻ നിർബന്മാക്കണചമന്ം കഹകക്കാടതിയുചട 
നിർകദേേം വന്ന സാഹചരഷ്യത്ിലം ഈ കമഖലയിൽ നിർബന്മായും നിയന്തണം 
ചോണ്ടുവകരണ്ത്ക് അതഷ്യാവേഷ്യമായതിനാലം ഇക്കാരഷ്യത്ിൽ കബകലാ രൂപ്രീേരിച്്ക് 
കൃതഷ്യമായി നികുതി ചുമത്ി ഈടാകക്കണ്തുണ്്ക്. 
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സ്കാരഷ്യ മാർക്കറ്റുകളതട പ്ലസൻസറ് ഫ്രീ

1994 ചല കേരള മുനിസിപ്ാലിറ്ി ആക്ട്ക് 460 പ്രോരവം പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക് 
വകുപ്്ക് 222 പ്രോരവം ആറ്ക് േട (കഷാപ്്ക് ) മുറിേളിൽ കൂടുതലള്ള കഷാപ്ിംഗ്ക് കോം
പ്ക്സുേചള സ്ോരഷ്യ മാർക്കറ്ായി േണക്കാക്കി പ്രസ്തുത ചേട്ടിടത്ിചറെ ഉടമസ്രിൽ 
നിന്ന്ക് കലസൻസ്ക് ഫ്രീ ഈടാക്കുന്നതിന്ക് വഷ്യവസ്യുണ്്ക്. അത്രം മാർക്കറ്റുേൾ 
പ്രവർത്ിക്കുന്നതിന്ക് കലസൻസ്ക് എടുകക്കണ്ത്ക് നിയമപരമായ ബാധഷ്യതയാണ്ക്. 
ഇക്കാരഷ്യത്ിൽ കലസൻസ്ക് പുതുക്കുന്ന അവസരത്ിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് വലിയകതാതി
ലള്ള പുതുക്കൽ കലസൻസ്ക് ഫ്രീ ഈടാക്കുവാൻ േഴിയും. അകപക്യികന്ൽ ഉള്ള 
വരുമാന വർധനവ്ക് പ്രസ്തുത ചേട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന്ക് ഉത്ഭഭവിക്കുന്ന മാലിനഷ്യപ്രശ്നത്ിന്ക് 
പരിഹാരം ോണുന്നതിന്ക് കവണ്ി വരുന്ന ചചലവം മറ്റു ചചലവേളം വഹിക്കുന്നതിന്ക് 
സ്യം പരഷ്യാപ്തമാകുവാൻ സാധിക്കുന്.

സ്കാരഷ്യ പാർക്കിംഗറ് 

1994 ചല കേരള മുനിസിപ്ാലിറ്ി ആക്ട്ക് 475 പ്രോരം സ്ോരഷ്യ പാർക്കിംഗ്ക് 
ഗ്രൗണ്ിൽ വാഹനം പാർക്ക്ക് ചചയ്തു ഫ്രീസ്ക് ഈടാക്കുന്നതിനായി നഗരസഭയിൽ 
നിന്ന്ക് കലസൻസ്ക് വാകങ്ങണ്തുണ്്ക്. നഗരസഭേളിൽ ോണുന്ന നിരവധി സ്ോരഷ്യ 
പാർക്കിംഗ്ക് ഗ്രൗണ്്ക് നടത്ിപ്പുോർ കലസൻസ്ക് എടുക്കുന്നില്. ഈ ോരഷ്യത്ിൽ 
നഗരസഭേൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്തും കലസൻസ്ക് ഫ്രീ ഈടാക്കി നിയമം 
നടപ്ിലാകക്കണ്തുണ്്ക്. 

ത്രീർത്ാടന സ്ലങ്ങളിൽനിന്നുള്ള അംശദായം 

വലിയ കതാതിൽ ആളേൾ കൂടാൻ ഇടയാക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങൾ, ആകഘാഷങ്ങൾ, 
ചഫയറുേൾ, മറ്്ക് വികനാദ പരിപാടിേൾ എന്നിവ നടന്നത്ക് മൂലമുണ്ാകുന്ന അധിേചച്
ലവ്ക് കനരിടുന്നതിനായി അത്രം ോരഷ്യങ്ങൾ ചചയ്യുന്ന സംഘാടേകരാട്ക്/ട്രസ്റിേകളാട്ക് 
ആയതിചറെ ചചലവികലക്കായി അംേദായം വാങ്ങുന്നതിന്ക് വഷ്യവസ്യുണ്്ക്.

അസാധാരണ ഗതാഗതം തകാണ്റ് ബ�ാഡുകൾക്കറ് ഉണ്ാകുന്  
തചലവിതറെ നഷ്ം ഈടാക്കൽ 

ഒരു േ്ാറികയാ, വലിയ കതാതിലള്ള നിർമ്ാണപ്രവർത്നങ്ങകളാ നടക്കുന്ന 
പ്രകദേത്്ക് അതുമൂലമുണ്ാകുന്ന വാഹനഗതാഗതം ചോണ്്ക് കറാഡിന്ക് സംഭവിക്കുന്ന 
നാേനഷ്ത്ിചറെ ചചലവ്ക് ഈടാക്കാൻ മുനിസിപ്ാലിറ്ി ആക്ടിചല 358 ചസക്നിൽ 
വഷ്യവസ്യുണ്്ക്. ഇത്രം സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന്ക് മുൻപ്ക് തചന്ന ആയതിചറെ 
ഉടമേളമായി ധാരണയിചലത്ിയാൽ (ചപർമിറ്്ക്, കലസൻസ്ക് നൽകുന്ന കവളയിൽ) 
ഇക്കാരഷ്യത്ിൽ നഗരസഭക്ക്ക് നഷ്മില്ാചത വരുമാനം ഉണ്ാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന
താണ്ക്. 
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വിവിധ വായ്പകൾ 

സംസ്ാന സർക്കാരിചറെ അനുമതികയാടുകൂടി പ്രകതഷ്യേ കപ്രാജക്ടുേൾക്കായി 
KURDFC (Kerala Urban & Rural Development Finance Corporation Limited), HUDCO 
(Housing and Urban Development Corporation Limited), ബാങ്കുേൾ എന്നിവയിൽനിന്ന്ക് 
മറ്റു വായ്പേൾ എടുക്കുവാൻ സർക്കാർ അനുമതികയാടു കൂടി സാധിക്കുന്നതാണ്ക്. ഏചറ്
ടുക്കുന്ന പ്രവൃത്ിേൾ യാചതാരുവിധ പാഴ്ക്ചച്ലവേളം അനാവേഷ്യ ോലതാമസവം 
ഇല്ാചത സമയബന്ിതമായി നല് ര്രീതിയിൽ പൂർത്ിയാക്കിയാൽ വലിയ കനട്ടം 
തചന്ന നഗരസഭേൾക്ക്ക് ഉണ്ാകും. കൃതഷ്യമായ പഠനം നടത്ി മാത്രകമ പദ്ധതിേൾ 
ഏചറ്ടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതുകപാചല തചന്ന പ്രധാനമാണ്ക് തിരിച്ടവം. വരുമാനദായേ 
പദ്ധതിേൾ വിഭാവനം ചചയ്യുകമ്പാൾ കൃതഷ്യമായി സമയബന്ിതമായ തിരിച്ടവിചറെ 
സമയക്മവം മറ്റും മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചചകയ്ണ്താണ്ക്. 

കടം വാങ്ങൽ 

പഞ്ായത്്ക്/നഗരസഭേളചട പ്രകതഷ്യേ കയാഗത്ിൽ പാസാക്കിയ പ്രകമയം 
മൂലം ആവേഷ്യമുള്ള ഏതു തുേയും േടം വാങ്ങാം. മുൻസിപ്ാലിറ്ി/പഞ്ായത്്ക് നിയ
മപ്രോരമുള്ള നികുതിേളചടയും മറ്റു തുേേളചടയും ഈടികന്ൽ േടപ്ത്രം വാങ്ങികയാ 
അല്ാചതകയാ ചമാത്ം വാർഷിേവരുമാനചത് ബന്ചപ്ടുത്ി േടം വാങ്ങാം. തി
രിച്ടകക്കണ് ോലാവധി 60 വർഷത്ിൽ േവിയാൻ പാടില്. മരാമത്തുപണിേൾക്ക്ക് 
ഭൂമിയും ചേട്ടിടങ്ങളം ആർജിക്കുന്നതിനും കചരിനിർമാർജ്നത്ിനും മറ്്ക് ആസ്ിേൾ 
നിർമ്ിക്കുന്നതിനും സർക്കാരിചറെ മുന്നനുവാദകത്ാചട വായ്പ എടുക്കാവന്നതാണ്ക്. 
1963-ചല കേരള തകദേോധിോര സ്ാപന വായ്പാ നിയമത്ിനും ചട്ടങ്ങൾക്കും വി
കധയമായിട്ടാണ്ക് അനുമതി ലഭിക്കുന്നത്ക്.

മുനിസിപ്പൽ ബ�ാണ്ടുകൾ 

വലിയ പദ്ധതിേൾ വിഭാവനം ചചയ്യുകമ്പാൾ വായ്പ എടുക്കുന്നത്ക് പലകപ്ാഴും 
പ്രാകയാഗിേമാേില്. നഗരസഭേളചട ചക്ഡിറ്്ക് കററ്ിങ്ക് (Credit Rating) ചമച്ചപ്
ട്ടതാചണങ്ിൽ മുനിസിപ്ൽ ഇൻഫ്ാ്രേേ്ക്ച്ർ കബാണ്ടു (Infrastructure Bond) േൾ 
ഇറക്കി ചപാതുജനങ്ങളിൽനിന്ന്ക് തുേ സമാഹരിച്്ക് പദ്ധതിേൾ സമയബന്ിതമായി 
നടപ്ിലാക്കുന്ന ോരഷ്യം ആകലാചികക്കണ്തുണ്്ക്. ഇന്ഷ്യയിചല തചന്ന വലിയ നഗരങ്ങൾ 
ഇത്രത്ിൽ വിജയേരമായി പദ്ധതിേൾ ഏചറ്ടുത്്ക് നടപ്ിലാക്കി വരുന്ണ്്ക്. 
പദ്ധതിേൾ നടപ്ിലാക്കുന്നതിൽ പഴയ സമ്രീപനവം നിലപാടുേളിലം മാറ്ം വരുത്ി 
ചപ്രാഫഷണലായി ോരഷ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന്ക് നഗരസഭേളചട സംവിധാനം 
ചമച്ചപ്ടുത്ി ഇത്രത്ിലള്ള പദ്ധതിേൾ നടപ്ിലാക്കുവാൻ നമ്മുചട വലിയ നഗ
രസഭേൾക്ക്ക് േഴിയുന്നതാണ്ക്. 

പബ്ികറ് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ിസിബപ്പഷൻ 

ചപാതു-സ്ോരഷ്യ പങ്ാളിത്കത്ാടുകൂടി നടപ്ിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ പദ്ധതി
േൾ േചണ്ത്ി വിഭാവനം ചചയ്്ക് പബ്ിേ്ക് കപ്രവറ്്ക് പാർട്ടിസികപ്ഷചനന്ന (PPP) 
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നിലയിൽ കപ്രാജക്ടുേൾ ഏചറ്ടുത്്ക് നടപ്ിലാക്കാവന്നതാണ്ക്. നഗരസഭ സ്ലം  
നിശ്ിതോലകത്ക്ക്ക് വിട്ടുനൽേി അവിചട സ്ോരഷ്യ സംരംഭേചര ചോണ്്ക് പശ്ാ 
ത്ല സൗേരഷ്യങ്ങൾ/ചേട്ടിടങ്ങൾ ഒരുക്കി അതിൽ നിന്ള്ള വരുമാനം എടുക്കുന്ന
തിനും വരുമാനത്ിചറെ വിഹിതം നഗരസഭേൾക്ക്ക് നൽോനും വഷ്യവസ് ചചയ്ാം. 
ോലാവധിക്ക്ക് കേഷം ആസ്ിേൾ നഗരസഭേളകടതായി ത്രീരും. ബസ്ക് സ്റാന്േൾ/
കഷാപ്ിംഗ്ക് മാളേൾ തുടങ്ങിയ വൻേിട കപ്രാജക്ടുേൾ ഇപ്രോരം ഏചറ്ടുക്കാൻ േഴി
യുന്നതാണ്ക്.

ബകാർപ്പബ�റ്റ് ബസാഷഷ്യൽ ത�ബ്ാണ്സി�ിലിറ്ി ഫണ്ടുകൾ  
(CSR -Corporate Social Responsibility- Fund) 

പല സ്ോരഷ്യ/ചപാതുകമഖലാ സ്ാപനങ്ങൾക്കും അവരുചട സാമൂഹിേ കസവന 
പദ്ധതിേൾക്കായി നിയമപരമായി നിർബന്പൂർവ്വം ചചലവഴികക്കണ്ടുന്ന കോർപ്
കററ്്ക് കസാഷഷ്യൽ ചറകപൊൺസിബിലിറ്ി (CSR -Corporate Social Responsibilities 
Fund) ഫണ്്ക് ഉണ്്ക്. ആയത്ക് തങ്ങളചട നടപ്ിലാകക്കണ്ടുന്ന വിവിധ വിേസന പ്രവർ
ത്നങ്ങൾക്ക്ക് കവണ്ി ലഭഷ്യമാക്കാൻ ഇടചപടൽ നടത്ാവന്നതാണ്ക്. അത്രം വലിയ 
സ്ാപനങ്ങൾ അവരുചട േരാേരി അംേദായത്ിചറെ രണ്്ക്  േതമാനം തുേയാണ്ക് 
ഇതിനായി നിർബന്ിതമായി (2013 ചല േമ്പനിസ്ക് ആക്ട്ക് ചസക്ൻ 135(1)) ന്രീക്കി
കവകക്കണ്തുണ്്ക്. ഇത്രം സ്ാപനങ്ങചള േചണ്ത്ി നല് കപ്രാജക്ടുേൾ തയ്ാറാക്കി 
അവരുമായി സഹേരിച്്ക് നടപ്ിലാക്കിയാൽ നഗരസഭേൾക്ക്ക് വലിയ സാമ്പത്ിേ 
ബാധഷ്യത ഇല്ാചത കപ്രാജക്റ്റുേൾ തങ്ങളചട പ്രകദേത്്ക് ചപാതുജനങ്ങൾക്ക്ക് സൗേ
രഷ്യപ്രദമായ ര്രീതിയിൽ നടപ്ിലാക്കാൻ േഴിയും. 

CSR ഫണ്്ക് ഉപകയാഗിച്ചു നല് ര്രീതിയിൽ നടപ്ിലായ നിരവധി കപ്രാജക്ടുേൾ 
ഉണ്്ക്. തൃശ്ശൂർ കോർപ്കറഷനിചല വടകക്ക ബസ്ക് സ്റാറെ്ക് സൗത്്ക് ഇന്ഷ്യൻ ബാങ്്ക് CSR 
ഫണ്്ക് ഉപകയാഗിച്ചും ആലവ നഗരസഭയിചല വിവിധ പദ്ധതിേൾ ചഫഡറൽ ബാങ്്ക് 
ഫണ്്ക് ഉപകയാഗിച്ചും ഇത്രത്ിൽ നടപ്ിലാക്കിയിട്ടുണ്്ക്. േണ്ണൂർ കോർപ്കറഷനിചല 
എൽ പി ജി  ശ്മോനത്ിന്ക് ന്ക് IOC യുചട CSR ഫണ്്ക് ലഭഷ്യമായിട്ടുണ്്ക്. 

വിവിധ സംഭാവനകൾ സന്ദ്ധ ബസവനങ്ങൾ 

ചപാതുജനങ്ങളിൽ നിന്ം സന്നദ്ധ പ്രവർത്േരിൽ നിന്ം എൻ ജി ഒ (NGO) 
േളിൽ പല തരത്ിലള്ള സംഭാവനേളം സന്നദ്ധ കസവനങ്ങളം ലഭഷ്യമാോറുണ്്ക്. 
കോവിഡ്ക് മഹാമാരി, പ്രളയോലത്്ക് ഈ ഇനത്ിലള്ള സംഭാവനേൾ വിലമതി
ക്കാനാോത്താണ്ക്. അത്ക് ഏേ്രീേരിക്കുേ എന്ന പ്രവൃത്ി തകദേേ സ്യംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾ ഏകോപിപ്ിച്ചു നടപ്ിലാക്കിയാൽ വലിയ വിജയം കേവരിക്കാം. 
ഇക്കാരഷ്യത്ിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവചര സഹായിക്കാൻ കവണ്ി രൂപ്രീകൃതമായ 
ചചയർമാചറെ ദുരിതാേ്ാസ നിധിയിൽ മുൻപുതചന്ന സംഭാവനേൾ നിയമപരമായി 
സ്്രീേരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്. ഇകപ്ാൾ മറ്റു സംഭാവനേളം സ്്രീേരിക്കുന്ന ോരഷ്യ
ത്ിൽ സർക്കാർ വഷ്യക്തത വരുത്ി ഉത്രവ്ക് പുറചപ്ടുവിച്ിട്ടുണ്്ക്. 
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ഏറ്വം കൂടുതൽ ചപാതുജനങ്ങൾ സംഭാവനയായി നൽകുന്നത്ക് അവരുചട േയ്ില
ള്ള സ്ലമാണ്ക്. കറാഡ്ക് നിർമ്ാണം, അങ്ണവാടി ചേട്ടിട നിർമ്ാണം എന്നിവയ്കം 
മറ്റും സ്ലം സംഭാവനയായി ലഭിക്കാറുണ്്ക്. സ്ലം രജിസ്റർ ചചയ്തു വാങ്ങുകമ്പാൾ 
സ്റാമ്പ്ക് ഡയൂട്ടി, രജിക്രേഷൻ ഫ്രീ എന്നിവയിൽ ഇളവണ്്ക്. 

ബകരളാ ഇൻഫ്ാസ്ട്രകറ്്ചർ ഇൻതവസ്റ്തമറെറ് ഫണ്റ് ബ�ാർഡറ് –  
കിഫറ്�ി (Kerala Infrastructure Investment Fund Board -KIIFB)

KIIFB യിൽ നിന്ള്ള ധനസഹായം വഴി നിരവധി വലിയ കപ്രാജക്റ്റുേൾ തകദേേ 
സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ നടന്വരുന്. ഗഷ്യാസ്ക് ക്ിമകറ്ാറിയം, ക്ാട്ടർ ഹൗസ്ക്, 
മാർക്കറ്റുേൾ, നഗരസഭേളചട ഓഫ്രീസ്്ക് ചേട്ടിടനിർമ്ാണം എന്നിവയടക്കം ചപ്രാജ
ക്റ്റുേൾ KIIFB വഴി ചചയ്തുവരുന്ണ്്ക്. ഈ സാധഷ്യതയും നല് കപ്രാജക്ടുേൾ സമർപ്ിക്കു
ന്നത്ക് വഴി പരമാവധി പ്രകയാജനചപ്ടുത്ാവന്നതാണ്ക്.

�്രീ�ിൽഡറ് ബകരളാ ഇനിബഷഷ്യറ്്രീവറ്  
(Rebuild Kerala Initiative -RKI) 

കലാേബാങ്്ക് ധനസഹായകത്ാടുകൂടി ഏേകദേം 8,000 കോടി രൂപയുചട  
പ്രവൃത്ിേളാണ്ക് ഇതിൽ നടന്വരുന്നത്ക്. കറാഡുേളചട നിർമ്ാണം മറ്്ക് ഇൻഫ്ാ
്രേേ്ക്ചർ പ്രവർത്ിേൾ എന്നിവയും മറ്റും തകദേേസ്ാപനങ്ങൾക്ക്ക് ഇതുവഴി കനടി
ചയടുക്കാം. 

നഗരസഭ/പഞ്ായത്്ക് പ്രകദേത്തുനിന്ം കേഖരിക്കുന്ന പ്ാസ്റിേ്ക് ഉൾചപ്ചടയു
ള്ള അകജവ മാലിനഷ്യങ്ങൾ, േളക്ൻ ചസറെറിൽ ഉപകയാഗഷ്യശൂനഷ്യമായി സ്ിതി 
ചചയ്യുന്ന വിവിധ കലാഹ നിർമ്ിതമായ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ കവർതിരിച്ചു വിൽപ്ന 
നടത്ാൻ േഴിഞ്ഞാൽ വരുമാനം ലഭിക്കും. മാലിനഷ്യങ്ങൾ ന്രീക്കം ചചയ്യുന്നതുവഴി ആ 
സ്ലം/ചേട്ടിടം ഉപകയാഗകയാഗഷ്യമാക്കുേയും അത്ക് ഉപകയാഗിക്കുേയാചണങ്ിൽ 
ഒരു വരുമാന മാർഗമായി ത്രീരുന്നതുമാണ്ക്.

സാകങ്തിേ വിവര വിജ്ാനവം പരിേ്രീലനം സിദ്ധിച്വകരയും ഉൾചപ്ടുത്ി 
ചതാഴിൽ കസന രൂപ്രീേരിച്്ക് ആവേഷ്യക്കാർക്ക്ക് ലഭഷ്യമാക്കാൻ േഴിയുന്നതുവഴി ഒരു 
ചതാഴിൽ സംസ്ാരം സാധഷ്യമാക്കുവാനും അതുവഴി വരുമാന സാധഷ്യത ചതളിയുന്നതു
മാണ്ക്.

തകദേേഭരണസ്ാപന ഓഫ്രീസും മറ്റു ഘടേ സ്ാപനങ്ങളചട ഓഫ്രീസുേളിലം 
കസാളാർ സംവിധാനം സാധഷ്യമാക്കിയാൽ കവദയുതി ഉൽപ്ാദിപ്ിച്്ക് ചേ എസ്ക് ഇ 
ബിക്ക്ക് നൽകുേ വഴിയുള്ള വിഭവ സാധഷ്യത പര്രീക്ിക്കാവന്നതുമാണ്ക്.

പുതിയ വരുമാന ക്ാതസ്സുേൾ േചണ്ത്ി അധിേ വിഭവസമാഹരണ സാധഷ്യ
തേൾ പരമാവധി പ്രകയാജനചപ്ടുത്ി വിേസന പ്രവർത്നങ്ങൾ നടപ്ാക്കാൻ 
തകദേേഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്ക്ക് േഴിയും.
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പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

1. പഞ്ായത്തുേളചടയം നഗരസഭേളചടയും നികുതി വരുമാനങ്ങൾ കപാചല 
തചന്ന തനത്ക് വരുമാന ക്ാതസ്സുേളായ നികുതികയതര വരുമാനങ്ങൾ 
പരമാവധി പ്രകയാജനചപ്ടുകത്ണ്തുണ്്ക്. 

2. ഫ്രീസുേൾ, ല്രീസ്ക്, കടാൾ, യൂസർ ഫ്രീ, കലസൻസ്ക് എന്നിങ്ങചന വിവിധ 
ങ്ങളായ നികുതികയതര വരുമാന ക്ാതസ്സുേൾ നിലവിലണ്്ക്.

3. ഇവ കൂടാചത പുതിയ വരുമാന സാധഷ്യതേളായ നികുതിേളിൽ കമൽ 
ചുമത്തുന്ന സർചാർജ്്ക്, കസവന ഉപനികുതി, പാർക്കിംഗ്ക് ഫ്രീ, അംോ 
ദായം, മുനിസിപ്ൽ കബാണ്ടുേൾ, ചപാതു സ്ോരഷ്യ പങ്ാളിത്ം, 
CSR ഫണ്ടുേൾ, സംഭാവനേൾ, സന്നദ്ധ കസവനം എന്ന്രീ അധിേ  
വിഭവസമാഹരണ സാധഷ്യതേൾ കൂടി പരമാവധി പ്രകയാജനചപ്ടു 
കത്ണ്തുണ്്ക്.

പഠന പുബരാഗതി വിലയിരുത്ൽ : മൂന്റ്

I. ഒറ് വാക്കിൽ ഉത്രതമഴുതുക (ഒരു മാർക്ക്ക് വ്രീതം)

1. നഗരസഭേളിൽ വസ്തുനികുതിയിൻകമൽ അധിേമായി ചുമത്ാവന്ന 
പരമാധി സർചാർജ്്ക് എത്ര േതമാനം?

 a. 10%     b. 20%

 c. 25%     d. 50%

2. ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേളിൽ ശുചിത് കസവനങ്ങൾ ഏർചപ്ടുത്തുന്നതിന്ക് വസ്തു 
നികുതിയിൽ കമൽ ചുമത്തുന്ന കസവന നികുതി എത്ര േതമാനമാണ്ക് ?

 a. 4%     b. 5% 

 c. 10%     d. 25%

3. കേന്ദ സർക്കാർ സ്ാപനങ്ങളചട ചേട്ടിടങ്ങൾക്ക്ക് വസ്തുനികുതിക്ക്ക് 
പേരമായി ചുമത്ാവന്ന പരമാവധി സർവ്രീസ്ക് ചാർജ്്ക് എത്ര ?

 a. 10%     b. 50%  

 c. 75%     d. 33.33%

4. പഞ്ായത്്ക്/നഗരസഭേളചട വായ്പാ തിരിച്ടവിന്ക് അനുവദിക്കാവന്ന 
പരമാവധി ോലയളവ്ക് എത്ര വർഷമാണ്ക്?

 a. 10 വർഷം    b. 20 വർഷം 

 c. 30 വർഷം    d. 60 വർഷം
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II. ഒബന്ാ രബണ്ാ വാക്കുകളിൽ ഉത്രം എഴുതുക (രണ്്ക് മാർക്ക്ക് വ്രീതം)

1. ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേളചട പ്രധാനചപ്ട്ട നികുതികയതര വരുമാന 
ക്ാതസ്സുേളിൽ ഏചതങ്ിലം രചണ്ണ്ണം എഴുതുേ?

2. വിഭവങ്ങൾ എന്നാൽ എന്്ക്?

3. വസ്തു നികുതിയൻകമൽ ചുമത്ാവന്ന കസവന ഉപനികുതിചയ കുറിച്്ക് 
രണ്്ക് ോരഷ്യങ്ങൾ വിേദമാക്കുേ?

4. സ്ോരഷ്യ മാർക്കറ്റുേളചട കലസൻസ്ക് ഫ്രീ നടപ്ാക്കുന്നത്ക് സംബന്ിച്്ക് 
രണ്്ക് ോരഷ്യങ്ങൾ എഴുതുേ?

5. സ്ോരഷ്യ വണ്ിത്ാവളങ്ങളചട പാർക്കിംഗ്ക് കലസൻസ്ക് സംബന്ിച്്ക് 
രണ്്ക് ോരഷ്യങ്ങൾ എഴുതുേ?

III. ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്രം എഴുതുക (അഞ്്ക് മാർക്ക്ക് വ്രീതം)

1. പഞ്ായത്തുേളിലം നഗരസഭേളിലം അധിേ വിഭവസമാഹരണത്ിനുള്ള 
പുതിയ സാധഷ്യതേചളക്കുറിച്്ക് വിേദ്രീേരിക്കുേ.

8. സംഗ്ഹം

തകദേേ സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക്ക് നികുതിേൾ ചുമത്ാനും പിരിചച്ടുക്കാ
നുമുള്ള അധിോരം പഞ്ായത്്ക്, മുനിസിപ്ൽ നിയമങ്ങൾ വഴി നൽേിയിട്ടുള്ള സം
സ്ാനമാണ്ക് കേരളം. വസ്തു നികുതി, ചതാഴിൽ നികുതി, കസവന ഉപനികുതി, വികനാദ 
നികുതി, പ്രദർേന നികുതി തുടങ്ങിയവയും, കലസൻസ്ക്, ഫ്രീസ്ക് എന്നിങ്ങചന വിവിധ 
ക്ാതസ്സുേളിലൂചട തനത്ക് വരുമാനം കേഖരിക്കുന്നതിന്ക് അധിോരമുണ്്ക്. എല്ാ 
തനത്ക് വരുമാന ക്ാതസ്സുേളം യഥാവിധി നിർണയിക്കുേയും പിരിചച്ടുക്കുേയും 
ചചയ്യുന്നതിലൂചട സർക്കാർ നൽകുന്ന ഫണ്ിലപരി കൂടുതൽ വിേസനപ്രവർത്ന
ങ്ങൾ ഏചറ്ടുക്കാൻ തകദേേഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്ക്ക് േഴിയും. ഗുണകഭാേ്ക് തൃവിഹിതം, 
സംഭാവന, സന്നദ്ധപ്രവർത്നം, സ്ോരഷ്യപങ്ാളിത്ം എന്നിവയിലൂചടയും വിഭവ
സമാഹരണം വർധിപ്ിക്കാൻ സാധിക്കും. ോരഷ്യക്മമായ തനത്ക് വരുമാന സമാഹ
രണത്ിലൂചട കൂടുതൽ വിേസനപ്രവർത്നങ്ങൾ ഏചറ്ടുക്കുന്നതിന്ക് തകദേേ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്ക്ക് േഴിയും.

9. ഉത്രസൂചിക

ഭാഗം ഒന്റ്

I. 1. (b) വസ്തുനികുതി    2. (c) ജനറൽ പർപ്സ്ക് ഫണ്്ക് 

 3. (d) പരസഷ്യ നികുതി   4. (a) കോഴികക്കാട്ക് കോർപ്കറഷൻ 

 5. (b) 5%
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II. 1. ചതറ്്ക്     2. ചതറ്്ക് 

 3. േരി     4. േരി

ഭാഗം രണ്റ്

I. 1. (b) തറ വിസ്്രീർണ്ണം   

 2. (d) ചുമരിചറെ നിർമ്ിതി 

 3. (a) 25%     

 4. (d) 5% 

 5. (c) ധനോരഷ്യ സ്റാറെിംഗ്ക് േമ്ിറ്ിക്ക്ക്

II. 1. േരി      2. ചതറ്്ക് 

 3. േരി     4. ചതറ്്ക് 

 5. േരി

ഭാഗം മൂന്റ്

 1. (d) 50%     2. (a) 4% 

 3. (c ) 75%     4. (d) 60 വർഷം

10. അവലം�ം / അധിക വായനയ്കറ് )

1. കേരള പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക് നിയമം 1994.

2. കേരള മുനിസിപ്ാലിറ്ി നിയമം 1994.

3. നവകേരളത്ിനായി നഗരസഭേൾ 2021 (േില-കേപ്പുസ്േം).

4. നവകേരളത്ിനായി ഗ്രാമപഞ്ായത്തുേൾ 2020 (േില- കേപ്പുസ്േം).

5. കേരള മുനിസിപ്ാലിറ്ി (വസ്തുനികുതിയും കസവന ഉപ നികുതിയും  
സർ ചാർജ്ം) ചട്ടങ്ങൾ - 2011.

6. കേരള പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക് (വസ്തു നികുതിയും കസവന ഉപ നികുതിയും)  
ചട്ടങ്ങൾ - 2011.
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ബജറ്ിങറ് 

1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

ഈ യൂണറിറ്റ് പഠറിച്റ് കഴറിയുമ്ാൾ പഠറിതാക്കൾക്കറ് ഇനറി പറയുന്ന കാരഷ്യങ്ങൾ 
ന്ചയ്യുന്നതറിനായുള്ള കാരഷ്യമേഷറി ഉണ്ാകുന്നതാണറ്.

 ന്പാതുപണം കകകാരഷ്യം ന്ചയ്യുന്ന സ്ാപനങ്ങൾ ഓമരാ സാ്ത്തറിക വർ
ഷത്തറിനം മുമന്നാടറിയായറി തയ്ാറാക്കുന്ന വാർഷറിക സാ്ത്തറിക പ്ാനാണറ് 
ബജറ്റ് എന്ന വസ്തുത തറിരറിച്ററിയുന്നു.

 മകന്ദ്ര സംസ്ാന സർക്കാരുകൾ മപാന്ല തന്ന്ന തമദേേസ്വയംഭരണ സ്ാ
പനങ്ങളം വാർഷറിക ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കറി അംഗീകരറിച്റ് നടപ്ാക്കുന്നതറിന്റെ 
നറിയമ വഷ്യവസ്കൾ മനസറിലാക്കുന്നു.

 ബജറ്റിൽ നടപ്പു വർഷന്ത്ത യഥാർത്ഥ വരവ ന്ചലവകൾ കൂടാന്ത അടുത്ത 
സാ്ത്തറിക വർഷന്ത്ത പ്രതീക്റിത വരുമാനത്തറിന്റെയും ന്ചലവകളന്ടയും 
സംക്റിപ്ത രൂപമരഖയും മൂലധന വരവറ് കടബാധഷ്യത വറിവരങ്ങളം വറികസന 
നറിർമദേേങ്ങളം ഉൾന്ക്കാള്ളറിക്കുന്നതായറി തറിരറിച്ററിയുന്നു.

 ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കുന്നതറിന്റെ അടറിസ്ാന തത്ത്വങ്ങൾ മനസറിലാക്കുന്നതു 
കൂടാന്ത നടപടറി ക്രമങ്ങളം കൂടറിയാമലാചനകളം വഴറി ജനാധറിപതഷ്യ പ്രക്രറി
യയറിൽ ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കുന്ന രീതറിോസ്തം പരറിചയന്പ്ടുന്നു.

 പങ്ാളറിത്ത പ്രക്രറിയയറിലൂന്ട ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കുന്നതറിൽ ഗ്രാമസഭ/വാർഡറ്  
സഭകൾ എന്നീ മവദറികൾ പ്രമയാജനന്പ്ടുമത്തണ്തറിന്റെ പ്രാധാനഷ്യം തറി
രറിച്ററിയുന്നു.

 നഗരസഭകളന്ട അനറിവാരഷ്യ ചുമതലകൾ നറിർവഹറിക്കുന്നതറിനം സംരംഭക
ത്വത്തറിലം വറികസനത്തറിലം ഊന്നറി പ്രാമദേറിക സാ്ത്തറിക വറികസനം 
സാധഷ്യമാക്കുന്നതറിലം മുൻഗണന നറിശ്ചയറിച്ചുന്കാണ്റ് ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കുന്ന 
നടപടറി ക്രമം വറിേദീകരറിക്കുന്നു.
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 ന്ജൻഡർ ബജറ്റ്, ന്പർമ�ാർമൻസറ് ബജറ്റ് തുടങ്ങറിയ നൂതനാേയങ്ങൾ 
മനസറിലാക്കുന്നു.

2. സൂചനാപദങ്ങൾ

1. വാർഷിക ധനവിവര പത്ിക: ഭരണഘടനയുന്ട 112, 202 എന്നറിവ പ്രകാരം 
മകന്ദ്ര സംസ്ാന സർക്കാരുകൾ പാർലന്മറെറ്/നറിയമസഭയറിൽ അവതരറി
പ്റിച്റ് അംഗീകാരം വാങ്ങുന്ന വരവറ് , ന്ചലവറ് അടങ്ൽ പത്റിക (ബജറ്റ് )

2. മിച്ച ബജറ്റ്: തനതറ് റവനയൂ വരവറ് ന്ചലവകളറിൽ അഞ്റ് േതമാനം നീക്കറിയറി
രറിപ്റ് വഷ്യവസ് ന്ചയ്യുന്ന തമദേേസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളന്ട ബജറ്റ് രീതറി.

3. ജജൻഡർ ബജറ്റ്: സമത്വം/തുലഷ്യത/സാമൂഹറികനീതറി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനറ് 
ലറിംഗപദവറി അധറിഷ്റിതമായ ബജറ്റ് രീതറി.

4. ജപർഫ�ാർമൻസറ് ബജറ്റ്: വറികസന ലക്ഷ്യങ്ങളം, ഉത്തരവാദറിത്തങ്ങളം നറിർ
വ്വഹറിച്ചുമവാ എന്നറ് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതറിനായറി ആവറിഷ്ക്കരറിച് �ലാധറിഷ്റിത 
ബജറ്റ് രീതറി.

3. ആമുഖം

ന്പാതുപണം കകകാരഷ്യം ന്ചയ്യുന്നവർ, അടുത്തവർഷം തങ്ങളന്ട പ്രവർത്തനത്തറി
നാവേഷ്യമായ വറിഭവങ്ങൾ എങ്ങന്ന, എത്മാത്ം സമാഹരറിക്കുന്മന്നും, അവ എങ്ങന്ന 
വറിനറിമയാഗറിക്കുന്മന്നും സാ്ത്തറിക വർഷാരംഭത്തറിന മുമ് പ്രഖഷ്യാപറിക്കുന്ന സാ്
ത്തറിക പ്ാനാണറ് ബജറ്റ്. ബന്ധന്പ്ട്ട ഭരണകൂടത്തറിന്റെ നയപ്രഖഷ്യാപന മരഖകൂടറിയാണറ് 
ബജറ്റ്. മകന്ദ്ര സംസ്ാന സർക്കാരുകന്ള മപാന്ല തന്ന്ന ഭരണഘടനാധറിഷ്റിതമായറി 
പഞ്ായത്തറ് രാജറ് സ്ാപനങ്ങളം നഗരസഭകളം നടപടറി ക്രമങ്ങൾ പാലറിച്റ് ബജറ്റ് 
തയ്ാറാക്കറി അംഗീകരറിക്കുകയും നടപ്ാക്കുകയും ന്ചയ്യുന്നു.

ബജറ്റിൽ പ്രഖഷ്യാപറിച്തുമപാന്ലയായറിരുമന്നാ വറിഭവ സമാഹരണവം ധന വറി
നറിമയാഗവം നടന്നന്തന്നറ് വർഷാവസാനം തയ്ാറാക്കറി സമർപ്റിക്കുന്ന അക്കകൗണ്റ് 
പരറിമോധറിച്റ് ഉറപ്പു വരുത്താൻ കഴറിയുന്നു. ഇപ്രകാരം ഏന്റ്ടുത്ത ചുമതലകൾ നറിറ
മവറ്റിന്യന്നും സ്വന്ം പ്രവൃത്തറികൾ നഷ്യായീകരറിക്കത്തക്കത്താന്ണന്നും ജനങ്ങന്ള 
മബാധഷ്യന്പ്ടുത്താൻ ബജറ്റ് ഉപകരറിക്കുന്നു. പകൗര സമൂഹമത്താടുള്ള ഉത്തരവാദറിത്തം 
(Accountability) നറിറമവറ്റിമയാ എന്നും ഭരണഘടനാപരമായ ചുമതലകൾ നറിർവ്വ
ഹറിമച്ാ എന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനതകുന്ന സാ്ത്തറിക പ്ാനം നയപ്രഖഷ്യപന 
മരഖയുമാണറ് ബജറ്റ്.

4. ബജറ്ിജറെ അടിസ്ാനം

മകന്ദ്ര സംസ്ാന സർക്കാരുകളം തമദേേ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളം ഓമരാ സാ
്ത്തറിക വർഷാരംഭത്തറിനം മുമന്നാടറിയായറി തയ്ാറാക്കറി അംഗീകരറിക്കുന്ന വാർഷറിക 
സാ്ത്തറിക പ്ാനാണറ് ബജറ്റ്. ഇപ്രകാരം തയ്ാറാക്കുന്ന ബജറ്റ് അടുത്ത ഒരു സാ
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്ത്തറിക വർഷന്ത്ത പ്രതീക്റിത വരുമാനത്തറിന്റെയും ന്ചലവകളന്ടയും സംക്റിപ്ത 
രൂപമരഖയാണറ്. ബജറ്റിൽ വരവറ്-ന്ചലവറ് രൂപമരഖ കൂടാന്ത മൂലധന വരവകളം 
കടബാധഷ്യത വറിവരങ്ങളം വറികസന മക്മ നറിർമദേേങ്ങളം ഉൾന്ക്കാള്ളറിച്റിരറിക്കും.

ഇന്ഷ്യാ ഗവന്മെറെറിന്റെ യൂണറിയൻ ബജറ്റ് ധനമന്ത്രാലയത്തറിന്റെ ഭാഗമായറി മകന്ദ്ര 
ഗവൺന്മറെറ് തയ്ാറാക്കറി ധനകാരഷ്യമന്ത്രറി പാർലന്മറെറ് മു്ാന്ക ഓമരാ സാ്ത്തറിക 
വർഷാരംഭത്തറിനം മുമന്നാടറിയായറി അവതരറിപ്റിച്റ് അംഗീകാരം വാങ്ങുന്നു. ഭരണ
ഘടന അനമഛേദങ്ങൾ 112, 113, 114 ന്ല വഷ്യവസ്കൾക്കറ് വറിമധയമായറി വാർഷറിക 
ധനവറിവര പത്റിക (Annual Financial Statement) എന്ന രീതറിയറിലാണറ് ബജറ്റ് പാർല
ന്മറെറിൽ അവതരറിപ്റിച്റ് അംഗീകാരം വാങ്ങുന്നതറ്. മകന്ദ്ര സർക്കാരറിന്റെ പ്രതീക്റിത 
വരവറ്-ന്ചലവകൾ സംബന്ധറിച്ചും സാ്ത്തറിക പദ്ധതറിയുന്ട സംക്റിപ്ത രൂപന്മന്ന 
നറിലയറിലാണറ് ഇതറ് തയ്ാറാക്കറി സമർപ്റിക്കുക. ധനവറിനറിമയാഗ പദ്ധതറി, മൂലധന 
നറിമക്പ പദ്ധതറി, കഷ്യാഷറ് മ്ാ ബജറ്റ്, വറികസന മക്മ നറിർമദേേങ്ങൾ എന്നറിവ
ന്യ സംബന്ധറിച് നയപ്രഖഷ്യാപനവം സാ്ത്തറിക പ്ാനമാണറ് അവതരറിപ്റിക്കുന്നതറ്. 
സഞ്റിതനറിധറിയറിൽ നറിന്നുള്ള ന്ചലവകൾ, ധനവറിനറിമയാഗ ബറില്ലുകൾ, മവാട്ടറ് ഓൺ 
അക്കകൗണ്റ് അനപൂരകമായമതാ അംഗീകരറിച്മതാ ആയ ന്ചലവകൾക്കുള്ള സഹായ
ധനങ്ങൾ എന്നറിങ്ങന്നയാണറ് പാർലന്മറെറിൽ ധനപരമായ വറിഷയങ്ങളറിന്ല നടപടറി 
ക്രമം പാലറിക്കന്പ്ടുന്നതറ്.

സമാനമായ രീതറിയറിൽ ഭരണഘടനാധറിഷ്റിതമായറി സംസ്ാന സർക്കാരുകളന്ട 
ബജറ്ം തയ്ാറാക്കന്പ്ടുന്നു. ഭരണഘടനയുന്ട 202 മുതൽ 207 വന്രയുള്ള അനമഛേദങ്ങ
ളറിൽ സംസ്ാന സർക്കാരുകളന്ട ധനപരമായ വറിഷയങ്ങളറിന്ല നടപടറി ക്രമങ്ങൾ 
വറിേദീകരറിക്കുന്നു. അനമഛേദം 202 പ്രകാരം വാർഷറിക ധനവറിവരപത്റിക (Annual 
Financial Statement) എന്ന രീതറിയറിലാണറ് സംസ്ാന ബജറ്റ് സംസ്ാന നറിയമ
സഭയറിൽ അവതരറിപ്റിച്റ് അംഗീകാരം വാങ്ങുന്നതറ്. സഞ്റിതനറിധറിയറിൽ നറിന്നുള്ള 
ന്ചലവറ് ശുപാർേ, ധനവറിനറിമയാഗ ബറില്ലുകൾ, മൂലധന നറിമക്പ പദ്ധതറി, കഷ്യാഷറ് 
മ്ാ ബജറ്റ്, വറികസന മക്മ നറിർമദേേങ്ങൾ എന്നറിവന്യ സംബന്ധറിച് സാ്ത്തറിക 
പദ്ധതറിയുന്ട സംക്റിപ്ത രൂപന്മന്ന നറിലയറിലാണറ് ധനവറിനറിമയാഗ നടപടറിക്രമം. അന
പൂരകമായമതാ അധറികരറിച്തുമായമതാ ആയ ന്ചലവകൾക്കുള്ള സഹായധനങ്ങളം 
കണക്കറിമമേലളള മവാട്ടുകളം സംബന്ധറിച് വഷ്യവസ്കളം സംസ്ാന ബജറ്റ് നടപടറി 
ക്രമങ്ങളന്ട ഭാഗമാണറ്.

പഞ്ായത്തറ് രാജറ് സ്ാപനങ്ങളന്ടയും നഗരസഭകളന്ടയും വാർഷറിക ബജറ്കൾ 
243 എച്റ്, 243 എക്റ് എന്നീ ഭരണഘടന അനമഛേദങ്ങളന്ട അടറിസ്ാനത്തറിൽ മകരള 
പഞ്ായത്തറ് രാജറ് നറിയമത്തറിന്ല 214 വകുപ്റിന്ലയും മകരള മുനറിസറിപ്ാലറിറ്റി നറിയമത്തറി
ന്ല 285 മുതൽ 293 വന്രയുള്ള വകുപ്പുകളറിന്ലയും വഷ്യവസ്കൾക്കറ് വറിമധയമായാണറ് 
ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കുന്നതറ്. മകരള പഞ്ായത്തറ് രാജറ് (അക്കകൗണ്റ്സറ് ) ചട്ടങ്ങൾ - 2011 
ന്ല ചട്ടം 71 മുതൽ 73 വന്രയുള്ള വഷ്യവസ്കൾ അനസരറിച്റ് പഞ്ായത്തുകളം മകരള 
മുനറിസറിപ്ാലറിറ്റി (അക്കകൗണ്റ്സറ് ) ചട്ടങ്ങൾ 2007 ന്ല ചട്ടം 63 മുതൽ 65 വന്രയുള്ള 
വഷ്യവസ്കൾ പാലറിച്റ് നഗരസഭകളം ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കറി അംഗീകരറിക്കുകയും നടപ്റി
ലാക്കുകയും ന്ചയ്യുന്നു.
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ബജറ്റ് പരിഗണനകൾ

നറിയതമായ വരുമാന മ്ാതസ്സുകളന്ട അടറിസ്ാനത്തറിൽ ഭരണഘടനാപരവം 
നറിയമാനസൃതവമായ ന്ചലവകൾ നറിർവഹറിക്കുന്നതറിനള്ള ഒരു ധനവറിനറിമയാഗ 
പദ്ധതറി രൂപമരഖയാണറ് ബജറ്റ്. ഒരു നറിശ്ചറിത സാ്ത്തറിക കാലയളവറിൽ (സാ്
ത്തറിക വർഷം) എത്മാത്ം ധനസമാഹരണം സാധഷ്യമാകുന്മന്നും ഇപ്രകാരം എല്ാ 
മ്ാതസ്സുകളറിൽ നറിന്നും സമാഹരറിക്കുന്ന പണം വറിനറിമയാഗറിച്റ് നടപ്ാമക്കണ് പ്രവർ
ത്തനങ്ങളം മുൻകൂട്ടറി പ്ാൻ ന്ചയ്യുന്നതാണറ് ബജറ്റ്. ഭാവറികാല ലക്ഷ്യങ്ങളം വറികസന 
താൽപ്രഷ്യങ്ങളം ഉൾന്ക്കാണ്റ് ഭരണകർത്താക്കൾ തയ്ാറാക്കുന്ന സാ്ത്തറിക പ്ാൻ 
ആണറ് ഉമദേേറിക്കുന്നതറ്. തമദേേ സ്വയംഭരണ സ്ാപന പ്രമദേന്ത്ത ജനങ്ങളന്ട 
മസവനാവേഷ്യങ്ങളം വറികസനാവേഷ്യങ്ങളം മുൻകൂട്ടറി കാണാനള്ള കഴറിവാണറ് ബജറ്റി
ന്റെ അടറിസ്ാനം. സ്തീകൾ, സാമൂഹറികമായറി പറിന്ള്ളന്പ്ട്ടവർ, േറിശുക്കൾ, വൃദ്ധർ, 
ോരീരറികവം മാനസറികവമായ ന്വല്ലുവറിളറികൾ മനരറിടുന്നവർ, അേരണർ, മചരറി നറിവാ
സറികൾ തുടങ്ങറിയവർക്കുള്ള പ്രമതഷ്യക പരറിഗണന ബജറ്റിൽ ഉറപ്പുവരുമത്തണ്താണറ്. 
ചുരുക്കത്തറിൽ സാമൂഹറിക നീതറിയും സാ്ത്തറിക വറികസനവം കകവരറിക്കുന്നതറിനായറി 
വറിഭവങ്ങൾ എങ്ങന്ന സമാഹരറിക്കാന്മന്നും എങ്ങന്ന ന്ചലവറ് ന്ചയ്ാന്മന്നും മുൻകൂ
ട്ടറി പ്രവചറിക്കുന്ന മരഖയാണറ് ബജറ്റ്. ബജറ്റിന്റെ പ്രഖഷ്യാപറിത ലക്ഷ്യങ്ങളറിൽ നറിന്നും 
വഷ്യതറിചലറിച്ചുള്ള ഭരണ നടപടറികൾ ബജറ്റിന്റെ പരാജയത്തറിമലക്കറ് നയറിക്കും.

മിച്ച ബജറ്റ്

ബജറ്റിൽ ഉൾന്പ്ടുത്തുന്ന സർക്കാർ ഗ്രാന്റുകൾ, �ണ്ടുകൾ എൻമഡാവറ്ന്മന്റുകൾ, 
അംേദായങ്ങൾ, ഋണേീർഷക മ്ാതസ്സുകൾ എന്നറിവ പ്രകാരമുള്ള വരവകളം ന്ച
ലവകളം ഒഴറിവാക്കറിയ മേഷമുള്ള തനതറ് വരവറ് -ന്ചലവകൾ പരറിഗണറിക്കുമ്ാൾ 
കുറഞ്ഞതറ് അഞ്റ് േതമാനം മറിച്ം വരുന്ന രീതറിയറിലാണറ് പഞ്ായത്തുകളം നഗര
സഭകളം ബജറ്റ് തയ്ാറാമക്കണ്തറ്. സാ്ത്തറിക സ്റിരത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിന്റെ 
ഭാഗമാണറ് ഈ നറിർമദേേം.

കൂടിയാഫലാചനകളം ജനപങ്ാളിത്തവം

ബജറ്റ് തയ്ാറാമക്കണ്തറിന്റെ പ്രാഥമറിക ചുമതല ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റി
ക്കാണറ്. എന്നാൽ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റി തനറിച്റ് ന്ചമയ്ണ് ഒരു മജാലറിയല്റിതറ്. മറ്റ് സ്റാ
റെറിംഗറ് കമ്റിറ്റികൾ, ഘടക സ്ാപനങ്ങൾ, ഉമദഷ്യാഗസ്സംവറിധാനം എന്നറിവരുന്ട 
പങ്ാളറിത്തവം മുന്ന്നാരുക്കങ്ങളം അനറിവാരഷ്യമാണറ്. തമദേേഭരണ സംവറിധാനത്തറിന്റെ 
കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തറിലൂന്ടയാണറ് ബജറ്റ് തയ്ാറാമക്കണ്തറ്.

ഗ്ാമ/വാർഡറ് സഭയുജട പങ്റ്

ഗ്രാമസഭ/വാർഡറ്സഭ/വാർഡറ് കമ്റിറ്റികളറിൽ നറിന്നറ് ഉയർന്നു വരുന്ന നറിർമദേ
േങ്ങൾക്കറ് പരറിഗണന നൽകറിന്ക്കാണ്ായറിരറിക്കണം ബജറ്റ് ചർച്കൾക്കറ് തുടക്കം 
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കുററിമക്കണ്തറ്. ഇതറിനായറി ഡറിസംബർ മാസത്തറിന്ലങ്റിലം ഗ്രാമസഭ/വാർഡറ്സഭ 
വറിളറിച്ചുമചർത്തറ് ബജറ്റ് നറിർമദേേങ്ങൾ സമാഹരറിക്കണം. ഭരണ വറികസന മക്മപ്ര
വർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാമസഭ/വാർഡറ്സഭ നറിർമദേേങ്ങൾ സമാഹരറിക്കുന്നതറിനായുള്ള 
മയാഗങ്ങൾ പ്രമതഷ്യക അജണ് വച്റ് വറിളറിച്ചു മചർക്കുന്നു. ഒപ്ം തന്ന്ന പ്രമതഷ്യക താൽ
പരഷ്യമുള്ള വറിഭാഗങ്ങളറിൽ നറിന്നുള്ള ആവേഷ്യങ്ങളം നറിർമദേേങ്ങളം സ്വീകരറിക്കാനായറി 
മസ്റക്കറ് മഹാൾഡർ കൺസൾമട്ടഷൻ (stakeholder consultation) നടത്തറിയും ബഹുജന 
നറിർമദേേങ്ങൾ വറിഷയാടറിസ്ാനത്തറിൽ സ്വീകരറിക്കുകയും മക്രാഡീകരറിക്കുകയും ന്ച
യ്യുകന്യന്നതറ് പങ്ാളറിത്ത ബജറ്റ് പ്രക്രറിയയറിൽ പ്രധാനന്പ്ട്ട ഘട്ടമാണറ്. ജനങ്ങളന്ട 
ഹറിതവം താൽപ്രഷ്യവം പരറിഗണറിച്റ് ബജറ്റ് പ്രക്രറിയ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതറിനറ് പ്രമതഷ്യക 
ശ്രദ്ധ മവണം. 

തുടർന്നറ് ഗ്രാമ/വാർഡറ്സഭകളറിൽ നറിന്നും മസ്റക്കറ് മഹാൾഡർമാരറിൽ (stakeholder) 
നറിന്നും വരുന്ന നറിർമദേേങ്ങൾ വറിഷയാടറിസ്ാനത്തറിൽ തരംതറിരറിച്റ് വറിവറിധ വർ
ക്കറിംഗറ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കറ് നൽകുകയും വർക്കറിംഗറ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ചർച് ന്ചയ്റ് അനറിവാരഷ്യവം 
മുൻഗണനാധറിഷ്റിതവമായറി നറിർമദേേങ്ങൾ മക്രാഡീകരറിക്കുകയും ന്ചയ്യുന്നു. ഇതറിന്റെ 
തുടർച്യായറി ഘടക സ്ാപന മമധാവറികളം, നറിർവഹണ ഉമദഷ്യാഗസ്രും, തമദേേസ്ാ
പന ന്സക്രട്ടററിയും ഉമദഷ്യാഗസ്രും പരറിമോധറിച്റ് ബജറ്റ് നറിർമദേേങ്ങൾ തയ്ാറാക്കറി 
ഡറിസംബർ മാസം തന്ന്ന ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റി മുമഖന എല്ാ സ്റാറെറിംഗറ് 
കമ്റിറ്റികൾക്കും നൽകുകയും മറ്റ് സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റികൾ ഉൾന്പ്ന്ട ജനവരറി മാസം 
15 നറ് മു്ായറി കൂട്ടായറി ചർച് ന്ചയ്റ് തയ്ാറാക്കറി നൽകുന്ന നറിർമദേേങ്ങൾ മക്രാഡീ
കരറിച്റ് ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റി ന്�ബ്രുവരറി മാസത്തറിൽ ബജറ്റിനറ് അന്റിമ 
രൂപം നൽകുകയും ന്ചയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റി തയ്ാറാക്കുന്ന 
ബജറ്റ് നയപ്രഖഷ്യാപന മരഖയും വറികസന നറിർമദേേങ്ങളം സഹറിതം മാർച്റ് മാസം  
ആദഷ്യവാരത്തറിൽ പഞ്ായത്തറ്/നഗരസഭ കകൗൺസറിൽ മു്ാന്ക അവതരറിപ്റിച്റ്  
ചർച്യ്കറ് വറിമധയമാക്കുന്നു. മഭദഗതറികമളാന്ടമയാ അല്ാന്തമയാ പഞ്ായത്തറ് കമ്റി
റ്റി/കകൗൺസറിൽ മാർച്റ് അവസാന വാരത്തറിന മു്ായറി ബജറ്റ് അംഗീകരറിക്കുന്ന 
മതാന്ട ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കുന്ന പ്രക്രറിയ അവസാനറിക്കുന്നു. തുടർന്നറ് ബജറ്റ് നറിർമദേ
േങ്ങൾക്കറ് വറിമധയമായറി വറിഭവ സമാഹരണവം ധനവറിനറിമയാഗവം നടത്തുകയും 
അക്കകൗണ്റിംഗറ് നടത്തറി വാർഷറിക കണക്കറ് തയ്ാറാക്കറി ഓഡറിറ്റിംഗറിനറ് വറിമധയമാ
ക്കുകയും ന്ചയ്യുന്നു. 

പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

1. ബജറ്റ് വറിഭവ സമാഹരണത്തറിനം ധനവറിനറിമയാഗത്തറിനമുള്ള 
സാ്ത്തറിക പ്ാനാണറ്.

2. മകന്ദ്ര സംസ്ാന സർക്കാന്ര മപാന്ല പഞ്ായത്തറ്/നഗരപാലറിക 
സ്ാപനങ്ങളം നറിയമാനസൃതം ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കറി അംഗീകാരം 
വാമങ്ങണ്തുണ്റ്. അക്കകൗണ്ബറിലറിറ്റി ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതറിനള്ള 
പ്രധാനന്പ്ട്ട ഒരു സാ്ത്തറിക മരഖയാണറ് ബജറ്റ്.
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3. ഭരണഘടനയറിന്ല ബജറ്റ് സംബന്ധറിച് അനമഛേദങ്ങൾ പ്രകാരം മകന്ദ്ര 
സംസ്ാന സർക്കാരുകൾ വാർഷറിക ധനവറിവര പത്റിക (Annual Financial 
Statement) എന്നനറിലയറിൽ ബജറ്റ് പാർലന്മറെറിലം നറിയമസഭയറിലം 
അവതരറിപ്റിച്റ് പാസാക്കുന്നു.

4. പഞ്ായത്തുകളം നഗരസഭകളം ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കറി അംഗീകരറിക്കുന്നതറിന്റെ 
നറിയമ വഷ്യവസ്കൾ പരറിചയന്പ്ടുന്നു.

5. ബജറ്റിന്റെ പരറിഗണനകൾ, മറിച്ബജറ്റ് വഷ്യവസ്, കൂടറിയാമലാചന 
പ്രക്രറിയയും ഗ്രാമസഭ/വാർഡറ്  സഭകളം തുടങ്ങറിയ പങ്ാളറിത്ത പ്രക്രറിയയും 
പരറിചയന്പ്ടുന്നു.

പഠന പുഫരാഗതി വിലയിരുത്തൽ : ഒന്റ്

I. ഒറ്വാക്ിൽ ഉത്തരജമഴുതുക (ഒരു മാർക്കറ് വീതം)

1. ഇനറി പറയുന്നവയറിൽ  േരറിയായ പ്രസ്ാവന ഏതറ്?

 a. ബജറ്റ് അടുത്ത വർഷമത്തക്കുള്ള സാ്ത്തറിക പ്ാനാണറ്.

 b. ബജറ്റ് യഥാർത്ഥ വരവറ് -ന്ചലവറ് പത്റികയാണറ്.

 c. പഞ്ായത്തുകൾക്കറ് കമ്റിറ്റി ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കാവന്നതാണറ്.

 d. ബജറ്റ് ഏപ്രറിൽ 30 നറ് മു്റ് ഭരണസമറിതറി അംഗീകരറിക്കണം.

2. ഇന്ഷ്യാ ഗവന്മെറെറിന്റെ യൂണറിയൻ ബജറ്റ് പാർലന്മറെറിൽ അവതരറിപ്റി 
ക്കുന്നതറ് ആരറ്?

 a. പ്രസറിഡറെറ്   

 b. പ്രധാനമന്ത്രറി 

 c. ധനമന്ത്രറി   

 d. കവസറ് പ്രസറിഡറെറ്

3. ഇനറി പറയുന്നവയറിൽ ബജറ്റിൽ പ്രമതഷ്യക പരറിഗണന നൽമകണ് 
വറിഭാഗങ്ങളറിൽന്പ്ടാത്തറ് ആരറ്?

 a. സ്തീകൾ   b. സാമൂഹറികമായറി പറിന്ള്ളന്പ്ട്ടവർ 
c. ജനപ്രതറിനറിധറികൾ d. അേരണർ

4. ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കണ് ചുമതല ആർക്കാണറ്?

 a. ഗ്രാമസഭ   

 b. ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റി

 c. വറികസനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റി  

 d. ന്സക്രട്ടററി
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5. ബജറ്റ് നഗരസഭ കകൗൺസറിൽ മു്ാന്ക സമർപ്റിമക്കണ് കാലയളവറ്?

 a. ജനവരറി 15   b. മാർച്റ് 31 നറ് മു്റ് 

 c. ഏപ്രറിൽ ആദഷ്യവാരം d. മാർച്റ് ആദഷ്യവാരം

II. പ്രസ്ാവന ശരിഫയാ ജതഫറ്ാ എന്റ് എഴുതുക (ഒരു മാർക്കറ് വീതം)

1. അടുത്ത സാ്ത്തറിക വർഷന്ത്ത പ്രതീക്റിത വരുമാനത്തറിന്റെയും 
ന്ചലവകളന്ടയും സംക്റിപ്ത രൂപമരഖയാണറ് ബജറ്റ്.

 േരറി/ന്തറ്റ്

2. ഗ്രാമസഭ/വാർഡറ്സഭ നറിർമദേേങ്ങൾ പരറിഗണറിച്ായറിരറിക്കണം ബജറ്റ് 
തയ്ാറാമക്കണ്തറ്.

 േരറി/ന്തറ്റ്

3. നഗരസഭകൾക്കറ് കമ്റിറ്റി ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കാൻ അധറികാരമുണ്റ്.

 േരറി/ന്തറ്റ്

4. മൂലധന വരവകളം കടബാധഷ്യത വറിവരങ്ങളം ബജറ്റിൽ 
ഉൾന്പ്ടുമത്തണ്തറില്.

 േരറി/ന്തറ്റ്

III. ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്തരജമഴുതുക (അഞ്റ് മാർക്കറ് വീതം)

1. മകന്ദ്ര-സംസ്ാന ബജറ്കൾ (AFS) തയ്ാറാക്കുന്നതു സംബന്ധറിച്റ് 
ഭരണഘടനാ വഷ്യവസ്കൾ വറിേദീകരറിക്കുക.

2. പഞ്ായത്തറ്/നഗരസഭ ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കുന്നതുമായറി ബന്ധന്പ്ട്ട നറിയമ 
വഷ്യവസ്കൾ വറിേദീകരറിക്കുക.

3. തമദേേ  സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളന്ട ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കുന്ന പ്രക്രറിയയറിൽ 
കൂടറിയാമലാചനകളം ജനപങ്ാളറിത്തവം ഉറപ്പുവരുത്താനായറി ഏന്റ്ടു 
ക്കാവന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വറിേദീകരറിക്കുക.

5. ബജറ്റ് രൂപീകരണവം ബജറ്റി നിയന്ത്രണവം

ബജറ്റ് സംബന്ധറിച് നടപടറി ക്രമങ്ങൾ മകരള പഞ്ായത്തറ് രാജറ് നറിയമത്തറിന്റെ 
214 വകുപ്റിലം, മകരള മുനറിസറിപ്ാലറിറ്റി നറിയമത്തറിന്റെ 284 മുതൽ 293 വന്ര വകുപ്പു
കളറിലം നറിർമദേേറിച്റിരറിക്കുന്നു.

പഞ്ായത്തറ്/നഗരസഭാ ബജറ്റ്

പഞ്ായത്തറ് രാജറ് നറിയമ പ്രകാരം ബജറ്റ് സംബന്ധറിച് നടപടറികൾ ഇനറി പറയു
ന്ന രീതറിയറിലാണറ്.
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 ബന്ധന്പ്ട്ട സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റികൾ ബജറ്റ് നറിർമദേേങ്ങൾ തയ്ാറാക്കറി 
ജനവരറി 15 നകം ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റിക്കറ് നൽകണം.

 ന്സക്രട്ടററിയും ഘടകസ്ാപനങ്ങളറിന്ല ഉമദഷ്യാഗസ്രും തയ്ാറാക്കറി നൽകറിയ 
ബജറ്റ് എസ്ററിമമറ്കളം നറിർമദേേങ്ങളം പരറിഗണറിച്ായറിരറിക്കണം സ്റാറെറിംഗറ് 
കമ്റിറ്റികൾ ബജറ്റ് നറിർമദേേങ്ങൾ തയ്ാറാമക്കണ്തറ്.

മകരള മുനറിസറിപ്ാലറിറ്റി നറിയമത്തറിൽ ബജറ്റ് നടപടറികൾ ഇനറി പറയും വറിധം 
നറിർമദേേറിച്റിരറിക്കുന്നു.

 ന്സക്രട്ടററി ബജറ്റ് നറിർമദേേങ്ങൾ തയ്ാറാക്കറി ബന്ധന്പ്ട്ട സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റി
റ്റിക്കറ് ജനവരറി 15-നകം നൽകണം.

 ന്സക്രട്ടററിയും ഘടക സ്ാപനങ്ങളറിന്ല ഉമദഷ്യാഗസ്രും തയ്ാറാക്കറി 
നൽകറിയ ബജറ്റ് നറിർമദേേങ്ങൾ പരറിഗണറിച്റ് ബന്ധന്പ്ട്ട സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റി
റ്റികൾ ബജറ്റ് നറിർമദേേങ്ങൾ തയ്ാറാക്കറി ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റിക്കറ് 
നൽകണം.

 ഈ നറിർമദേേങ്ങൾ പരറിഗണറിച്റ് ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റി നഗരസഭ 
ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കറി അംഗീകരറിച്ചു കകൗൺസറിൽ മു്ാന്ക അവതരറിപ്റിക്കണം.

ജപാതുനിർഫദേശങ്ങൾ

 മാർച്റ് ആദഷ്യവാരം അവസാനറിക്കുന്നതറിനറ് മു്റ് മചരുന്ന ഭരണസമറിതറിയുന്ട 
പ്രമതഷ്യക മയാഗത്തറിൽ ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റി ന്ചയർമാൻ ബജറ്റ് 
അവതരറിപ്റിക്കണം.

 അടുത്ത വർഷം നടത്താനമദേേറിക്കുന്ന വറികസന/മക്മ പ്രവർത്തനങ്ങന്ളക്കു
ററിച്റ് പ്രസറിഡറെറ്/ന്ചയർമപഴ്സൺ നടത്തുന്ന ബജറ്റ് ആമുഖ പ്രഖഷ്യാപനത്തറിനറ് 
മേഷമായറിരറിക്കണം ബജറ്റ് അവതരണം.

 പഞ്ായത്തറ്/നഗരസഭ കകൗൺസറിൽ ബജറ്റ് നറിർമദേേങ്ങൾ പരറിഗണറിക്കു
കയും ആവേഷ്യമാന്ണങ്റിൽ മാറ്ം വരുത്തുകയും ന്ചയ്ാം.

 മാർച്റ് അവസാനറിക്കുന്നതറിനറ് മു്റ് ബജറ്റ് പാസ്ാക്കണം

 പാസ്ാക്കറിയ ഉടന്ന ബജറ്റിന്റെ മകാപ്റി സർക്കാരറിനം സർക്കാർ അധറികാ
രന്പ്ടുത്തറിയ ഉമദഷ്യാഗസ്നം ഓഡറിറ്ർമാർക്കും അയച്ചുന്കാടുക്കണം.

 ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകളം മ്ാക്കറ് പഞ്ായത്തുകളം അവ പാസ്ാക്കറിയ ബജ
റ്റിന്റെ പകർപ്പുകൾ ബന്ധന്പ്ട്ട ജറില്ാ പഞ്ായത്തറിനം ജറില്ാ ആസൂത്ണ 
സമറിതറിക്കും നൽമകണ്താണറ്.

മുനിസിപ്ാലിറ്ി നിയമത്തിൽ മാത്മുള്ള നർഫദേശങ്ങൾ

ഇനറി പറയുന്ന നറിർമദേേങ്ങൾ മകരള മുനറിസറിപ്ാലറിറ്റി നറിയമത്തറിൽ മാത്മുള്ളതാ
ണറ് (തത്തുലഷ്യമായ വകുപ്പുകൾ മകരള പഞ്ായത്തറ് രാജറ് നറിയമത്തറിലറില്.)
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 ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റി ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കറിയറിന്ല്ങ്റിൽ ന്സക്രട്ടററി  
തയ്ാറാക്കറിയ ബജറ്റ് ന്ചയർമപഴ്സൺ/മമയർ കകൗൺസറിലറിൽ അവതരറി 
പ്റിക്കണം. മാറ്ങ്ങളറില്ാന്തമയാ മാറ്ങ്ങമളാടു കൂടറിമയാ കകൗൺസറിൽ 
ബജറ്റ് അംഗീകരറിക്കണം (മകരള മുനറിസറിപ്ാലറിറ്റി നറിയമത്തറിന്ല വകുപ്റ് 
290).

 ദാരറിദ്ഷ്യ നറിർമ്ാർജ്ജന �ണ്റിമലക്കറ് വാർഷറിക റവനയൂ വരുമാനത്തറിന്റെ 
രണ്റ് േതമാനം ബജറ്റിൽ നീക്കറി ന്വക്കണം (മകരള മുനറിസറിപ്ാലറിറ്റി നറി
യമത്തറിന്ല വകുപ്റ് 284)

ബജറ്റ് തത്തത്വങ്ങൾ

മകരള പഞ്ായത്തറ് രാജറ് നറിയമത്തറിലം മകരള മുനറിസറിപ്ാലറിറ്റി നറിയമത്തറിലം 
നറിർമദേേറിച്റിട്ടുള്ളതും എല്ാ തമദേേസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കും ബാധകമായതുമായ 
സുപ്രധാന ബജറ്റ് തത്ത്വങ്ങൾ ഇനറി മചർക്കുന്നു.

 മറിച്ം കാണറിക്കുന്നതായറിരറിക്കണം ബജറ്റ്. പഞ്ായത്തറിന്റെ/നഗരസഭയുന്ട 
പ്രതീക്റിത റവനയൂ വരുമാനത്തറിന്റെ അഞ്റ്  േതമാനത്തറിൽ കുറയാത്ത 
തുക മറിച്മുണ്ായറിരറിക്കണം. ഋണേീർഷകണക്കറ്, ജനറൽ പർപ്സറ് �ണ്റ് 
ഒഴറിച്ചുള്ള സർക്കാർ ഗ്രാന്റുകൾ, വായ്പകൾ എന്നറിവ റവനയൂ വരുമാനമായറി 
കണക്കാക്കാൻ പാടറില്.

 ബജറ്റിൽ നറിർമദേേറിക്കാത്ത ഒരറിനത്തറിനമവണ്റിയും ന്ചലവറ് ന്ചയ്രുതറ്.

 ഏന്തങ്റിലം ഇനത്തറിനറ് ബജറ്റിൽ നറിർമദേേറിച് തുകയറിൽ കൂടുതൽ ന്ചലവറ് 
ന്ചയ്രുതറ്.

 പാസ്ാക്കറിയ ബജറ്റിൽ നറിന്നറ് വഷ്യതഷ്യസ്മായ രീതറിയറിൽ ന്ചലവ ന്ചമയ്ണ് 
സാഹചരഷ്യം പ്രതീക്റിക്കുന്നുന്ണ്ങ്റിൽ അപ്രകാരം ന്ചലവറ് ന്ചയ്യുന്നതറിനറ് 
മു്റ് സപ്റിന്മറെററി ബജറ്റ് ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റി അവതരറിപ്റിക്കുകയും 
ഭരണസമറിതറി അംഗീകരറിക്കുകയും മവണം.

പുതുക്കറിയ ബജറ്റിന്നക്കുററിച്റ് വഷ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ായറിരറിക്കണം. ഓമരാ 
വർഷവം ബജറ്റിൽ കഴറിഞ്ഞ വർഷന്ത്ത കണക്കറ്, തന്നാണ്ന്ത്ത പുതുക്കറിയ ബജറ്റ്, 
അടുത്ത വർഷന്ത്ത ബജറ്റ് എന്നീ വറിവരങ്ങൾ നൽകറിയറിരറിക്കും. ഇതറിൽ തന്നാണ്
ന്ത്ത പുതുക്കറിയ ബജറ്റ് എസ്ററിമമറ്റ്, സപ്റിന്മറെററി ബജറ്റിമനാ പുതുക്കറിയ ബജറ്റിമനാ 
പകരമുള്ളതല്. മനരന്ത്ത പാസ്ാക്കറിയ ബജറ്റ് അമതപടറി നറിലനറിൽക്കുന്നു. ബജറ്റി
മനാടപ്മുള്ള പുതുക്കറിയ ബജറ്റ് എസ്ററിമമറ്റ് പ്രകാരം മനരമത്ത അവതരറിപ്റിച് ബജറ്റിൽ 
നറിന്നറ് വഷ്യതഷ്യസ്മായ ന്ചലവകൾ ന്ചയ്യുന്നതറ് അനവദനീയമല്. അതറ് തയ്ാറാക്കുന്ന
തറ് അടുത്ത വർഷമത്തക്കുള്ള ബജറ്റിന്റെ പ്രാരംഭ കാഷറ് ബാലൻസറ് കണക്കാക്കാൻ 
മവണ്റി മാത്മാണറ്. ബജറ്റിൽ നറിർമദേേറിക്കാത്ത ന്ചലവകൾ നറിയമാനസൃതമായറി 
ന്ചയ്ണന്മങ്റിൽ ന്ചലവറ് ന്ചയ്യുന്നതറിനറ് മു്റ് സപ്റിന്മറെററി ബജറ്റ്/പുതുക്കറിയ ബജറ്റ് 
അവതരറിപ്റിച്റ് പാസ്ാക്കണം.
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 ഒഴറിവാക്കാനാകാത്ത അടറിയന്റിര സാഹചരഷ്യത്തറിൽ (ഉദാ: പ്രകൃതറിമക്ാഭം) 
ബജറ്റിൽ ഉൾന്പ്ടുത്താത്ത തുക ന്ചലവറ് ന്ചയ്ാം. അടുത്ത മയാഗത്തറിൽ 
സപ്റിന്മറെററി ബജറ്റ് അവതരറിപ്റിച്റ് ന്ചലവറ് ക്രമീകരറിക്കണം. 

 ന്കാടുത്തു തീർമക്കണ് എല്ാ തുകകളം ബജറ്റിൽ വകയറിരുത്തണം.

 ബജറ്റ് പാസ്ാക്കാതറിരുന്നാൽ ഏപ്രറിൽ ഒന്നുമുതൽ തമദേേസ്വയംഭരണ 
സ്ാപനത്തറിനറ് ഒരു തുകയും ന്ചലവറ് ന്ചയ്ാൻ അനവാദമറില്.

 പ്രമതഷ്യക സ്ീമുകൾക്കും മകന്ദ്രസംസ്ാന പദ്ധതറികൾക്കും അനവദറിച് 
തുകകളം വായ്പകളം നറിർദേറിഷ്ട ആവേഷ്യങ്ങൾക്കറ് മാത്മമ വറിനറിമയാഗറിക്കാവൂ.

ബജറ്റി നിയന്ത്രണം

ബജറ്റിൽ പ്രതീക്റിച് ഓമരാ വരവം പൂർണ്ണമായറി സമാഹരറിക്കണം. ബജറ്റിൽ 
ഉൾന്പ്ടുത്തറിയ തുകകളറിൽ ന്ചലവറ് നറിയന്ത്രറിച്ചു നറിർത്തുന്നതറിന്നയാണറ് ബജറ്ററി 
നറിയന്ത്രണം എന്നതുന്കാണ്ടുമദേേറിക്കുന്നതറ്.

2007 ന്ല മകരള മുനറിസറിപ്ാലറിറ്റി (അക്കകൗണ്റ്സറ് ചട്ടങ്ങളറിന്ല) ചട്ടം 65 ഉം 2017 
ന്ല മകരള പഞ്ായത്തറ് രാജറ് (അക്കകൗണ്റ്സറ് ) ചട്ടങ്ങളറിന്ല ചട്ടം 73 ഉം പ്രകാരം  
ബജറ്റിൽ വകന്കാള്ളറിക്കാത്ത ഒരു ന്ചലവം ന്ചയ്ാൻ പാടുള്ളതല്. ഇപ്രകാരം  
ബജറ്ററി നറിയന്ത്രണം ഉറപ്പുവരുത്താനള്ള ചുമതല ന്സക്രട്ടററി, അക്കകൗണ്റ്സറ് ഓ�ീ 
സർ, നറിർവഹണ ഉമദഷ്യാഗസ്ർ എന്നറിവരറിൽ നറിക്റിപ്തമാണറ്. ബജറ്റിനനസൃത 
മായറി വരവറ് ന്ചലവറ് ക്രമീകരറിക്കുന്നതറിൽ ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റിക്കറ് ഉത്തവാദറി 
ത്തമുണ്റ്. 

വർഷം ആരംഭറിക്കുന്നതറിന മു്റ് പദ്ധതറി രൂപീകരണം സാധഷ്യമാകാന്ത വരറികയും 
അതുകാരണം ബന്ധന്പ്ട്ട ന്ഹഡറ് ഓ�റ് അക്കകൗണ്ടുകളറിൽ ആവേഷ്യമായ രീതറിയറിൽ 
പദ്ധതറിന്ച്ലവറ് വകയറിരുത്താൻ കഴറിയാന്ത വരറികയും ന്ചയ്യുന്ന സാഹചരഷ്യം മുൻ വർ
ഷങ്ങളറിൽ ഉണ്ായറിട്ടുള്ളതാണറ്. ന്ചലവറ് ന്ചയ്യുന്ന ഓമരാ ന്ഹഡറ് ഓ�റ് അക്കകൗണ്റിലം 
ന്ചലവറിനാവേഷ്യമായ പണം ഉന്ണ്ന്നറ് ഉറപ്പുവരുത്തറിയ മേഷം മാത്ം ന്ചലവറ് ന്ചയ്യു
ന്നതാണറ് ബജറ്റ് നറിയന്ത്രണം. ഇപ്രകാരമുള്ള നറിയന്ത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തണന്മങ്റിൽ 
വാർഷറിക പദ്ധതറി അംഗീകാരം ലഭറിച് ഉടന്ന സപ്റിന്മറെററി അന്ല്ങ്റിൽ പുതുക്കറിയ 
ബജറ്റ് അവതരറിപ്റിച്റ് യഥാർത്ഥത്തറിൽ പ്രതീക്റിക്കുന്ന പദ്ധതറിന്ച്ലവകൾ ബജറ്റിൽ 
ഉൾന്പ്ടുത്തണം. പദ്ധതറിന്ച്ലവകൾ നറിർവഹറിക്കാൻ ജറില്ാ ആസൂത്ണ സമറിതറി 
അംഗീകാരമത്താന്ടാപ്ം തമദേേ സ്വയംഭരണ സ്ാപനം പാസ്ാക്കറിയ ബജറ്റിൽ 
തുക ഉണ്ായറിരറിക്കുകയും മവണം. ബജറ്റിന മുമ്പു തന്ന്ന വാർഷറിക പദ്ധതറിക്കറ് ഡറി 
പറി സറി യുന്ട അംഗീകാരം വാമങ്ങണ്തും, അതുകൂടറി ഉൾന്പ്ടുത്തറി ബജറ്റ് അംഗീക
രറിമക്കണ്തുമാണറ്.

പഞ്ായത്തറിന്റെ/നഗരസഭയുന്ട പ്രവർത്തനം ക്രമീകരറിക്കുന്നതറിനം വറിലയറിരുത്തു
ന്നതറിനമുള്ള സുപ്രധാന മരഖയാണറ് ബജറ്റ്. ആ രീതറിയറിൽ ബജറ്റിന്ന കണക്കാക്കറി, 
ബജറ്റിൽ നറിർമദേേറിച് തുകകളറിൽ ന്ചലവറ് നറിയന്ത്രറിച്റ് നറിർമത്തണ്താണറ്.
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ഓമരാ മാസവം പ്രതറിമാസ അക്കകൗണ്റ് പരറിമോധറിക്കുമ്ാൾ വരവറ്-ന്ചലവ
കൾ ബജറ്റിനറ് അനസൃതമായവ തന്ന്നയാമണാ എന്ന കാരഷ്യം ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് 
കമ്റിറ്റിയുന്ട മുഖഷ്യ പരറിഗണയായറിരറിക്കണം. ബജറ്റിന്ന മററികടന്നുള്ള ന്ചലവകന്ള 
സാ്ത്തറിക അച്ടക്കം ലംഘറിക്കുന്ന നടപടറിയായറി വറിലയറിരുത്തുന്നു.

ഗകൗരവമുള്ള ബജറ്റ് വഷ്യതറിയാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയറിൽന്പട്ടാൽ അവ ഉടനടറി തറിരുത്തുന്ന
തറിനള്ള നറിർമദേേങ്ങൾ ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റി ഭരണസമറിതറിയുന്ട ശ്രദ്ധയറിൽ 
ന്കാണ്ടുവമരണ്താണറ്.

ധനകാരഷ്യ സ്റാറെിംഗറ് കമ്ിറ്ി ശ്രദ്ിഫക്ണ്ട കാരഷ്യങ്ങൾ

 ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റി തയ്ാറാക്കുന്ന സുപ്രധാന മരഖയാണറ് ബജറ്റ്. 
ഈ മബാധഷ്യമത്താന്ട ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കൽ, ബജറ്റ് നറിർവഹണം (അതായതറ് 
ന്ചലവറ് ന്ചയ്ൽ), സപ്റിന്മറെററി ബജറ്റ് എന്നറിവന്യ സമീപറിക്കണം.

 ബജറ്റ് പ്രക്രറിയ ജനപങ്ാളറിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനായറി ഡറിസംബർ മാസം 
ഗ്രാമസഭ/വാർഡറ്സഭ വറിളറിച്ചു മചർത്തറ് നറിർമദേേങ്ങൾ സ്വീകരറിക്കുകയും 
വറിഷയ മമഖല വറിദഗ്ദ്ധർ, മസ്റക്കറ് മഹാൾഡർമാർ എന്നറിവരുമായറി ബജറ്റ് 
നറിർമദേേങ്ങൾ ചർച് ന്ചയ്യുകയും മവണം. വർക്കറിംഗറ് ഗ്രൂപ്പുകളന്ട സഹായവം 
മതടാവന്നതാണറ്.

 ജനവരറി 15 നറ് മുമ്പുതന്ന്ന ന്സക്രട്ടററിയും ബന്ധന്പ്ട്ട ഉമദഷ്യാഗസ്രുമായറി 
ബജറ്റ് ചർച്കൾ ഔപചാരറികമായറിത്തന്ന്ന നടത്തണം. ബജറ്റ് നറിർമദേേ
ങ്ങൾ നറിശ്ചറിത ബജറ്റ് മ�ാർമാറ്റിൽ തന്ന്ന എഴുതറി സമർപ്റിക്കാൻ നറിർമദേ
േറിക്കണം.

 ബജറ്റിന്ന അതറിലംഘറിക്കുന്ന ന്ചലവകൾ ഉണ്ാകുന്നറിന്ല്ന്നറ് ഉറപ്പുവരു
ത്തണം.

 ആവേഷ്യമായ ഘട്ടത്തറിൽ സപ്റിന്മറെററി ബജറ്റ് അഥവാ പുതുക്കറിയ ബജറ്റ് 
അവതരറിപ്റിക്കണം.

 വറികസന പദ്ധതറികൾ ഉൾന്പ്ന്ട അടുത്ത സാ്ത്തറിക വർഷന്ത്ത എല്ാ 
വരവ ന്ചലവകളം ബജറ്റിൽ ഉൾന്പ്ടുത്തറിയറിരറിക്കണം.

 വറിവറിധ മ്ാതസ്സുകളറിൽ നറിന്നും ലഭറിക്കുന്ന എല്ാ വരവകളം (പ്ാൻ, മനാൺ 
പ്ാൻ ഉൾന്പ്ന്ട) നഗരസഭ/പഞ്ായത്തറ് �ണ്ായറി കണക്കാക്കറി ബജറ്റിൽ 
ഉൾന്പ്ടുത്തണം.

 ഡറിസംബർ മാസം തന്ന്ന തന്നാണ്ന്ത്ത ബജറ്റ് അവമലാകനം നടത്തുക
യും സ്റിൽ ഓവർ പട്ടറികയും തയ്ാറാക്കുകയും മവണം. വകുപ്പുമമധാവറികൾ 
ഘടകസ്ാപന മമധാവറികൾ എന്നറിവരറിൽ നറിന്നും പ്രമപ്ാസൽ വാങ്ങറി 
മക്രാഡീകരറിക്കണം.

 ജനവരറി മാസം തന്ന്ന എല്ാ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റികളം മചർന്നറ് ബജറ്റ് നറിർമദേ
േങ്ങൾ തയ്ാറാക്കറി നൽകാൻ നറിർമദേേറിക്കണം. മനാൺ പ്ാൻ, വാർഷറിക 
പദ്ധതറിയുന്ട ഭാഗമായ പ്ാൻ എസ്ററിമമറ്ം ഉൾന്പ്ടുത്തണം.
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 പഞ്ായത്തറ്/നഗരസഭയുന്ട കാഴ്ചപ്ാടും നയവം ലക്ഷ്യവം വഷ്യക്തമാക്കുന്ന 
കർമ്പരറിപാടറിയും ലക്ഷ്യസാക്ാൽക്കാരത്തറിനള്ള ഉപാധറിയുമാണറ് ബജറ്റ് 
എന്ന തറിരറിച്ററിമവാന്ട ദീർഘ വീക്ണമത്താന്ട ബജറ്റ് രൂപീകരറിക്കണം.

 ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റി അംഗീകരറിച് ബജറ്റ് മാർച്റ് ആദഷ്യവാരം തന്ന്ന 
കകൗൺസറിൽ മു്ാന്ക അവതരറിപ്റിച്റിരറിക്കണം. മാർച്റ് 31 നകം പഞ്ായ
ത്തറ്/കകൗൺസറിൽ ബജറ്റിനറ് അംഗീകാരം നൽകറിയറിരറിക്കണം.

പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

1. ബജറ്റ് രൂപീകരണം സംബന്ധറിച്റ് പഞ്ായത്തറ് രാജറ് നറിയമത്തറിലം 
മുനറിസറിപ്ാലറിറ്റി നറിയമത്തറിലമുള്ള വഷ്യവസ്കൾ.

2. ബജറ്റ് രൂപീകരണ പ്രക്രറിയയുന്ട സവറിമേഷ ഘട്ടങ്ങൾ.

3. ബജറ്റിന്റെ അടറിസ്ാന തത്ത്വങ്ങൾ.

4. ബജറ്ററി നറിയന്ത്രണം സംബന്ധറിച് വഷ്യവസ്കൾ.

5. ബജറ്റ് സംബന്ധറിച്റ് ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റി ശ്രദ്ധറിമക്കണ് 
കാരഷ്യങ്ങൾ

പഠന പുഫരാഗതി വിലയിരുത്തൽ : ഒന്റ്

I. ഒറ്വാക്ിൽ ഉത്തരജമഴുതുക (ഒരു മാർക്കറ് വീതം)

1. പഞ്ായത്തറിന്ല ഇതര സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റികൾ ബജറ്റ് നറിർമദേേങ്ങൾ 
ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റിക്കറ് നൽമകണ്തറ് ഏതറ് തീയതറിക്കാണറ്.

 a. ഡറിസംബർ 15   b. ജനവരറി 15 
 c. മാർച്റ് ആദഷ്യവാരം   d. മാർച്റ് 31 നറ് മു്റ്

2. മുനറിസറിപ്ാലറിറ്റി നറിയമപ്രകാരം ന്സക്രട്ടററി ബജറ്റ് നറിർമദേേങ്ങൾ ധനകാരഷ്യ 
സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റിക്കറ് നൽമകണ് അവസാന തീയതറി.

 a. നവംബർ 1    b. ഡറിസംബർ 15 
 c. ജനവരറി 15    d. ന്�ബ്രുവരറി 1

3. നഗരസഭകളറിൽ ബജറ്റ് കകൗൺസറിൽ പരറിഗണനയ്കറ് സമർപ്റിമക്കണ് 
കാലയളവറ് ഏതറ്?

 a. മാർച്റ് ആദഷ്യവാരം   b. മാർച്റ് രണ്ാംവാരം 
 c. മാർച്റ് 31 നകം   d. ഇന്താന്നുമല്

4. പഞ്ായത്തറ്/നഗരസഭ ബജറ്കൾ ഭരണസമറിതറി അംഗീകരറിച്റിരറിമക്കണ് 
അവസാന തീയതറി ഏതറ്? 

 a. മാർച്റ് ആദഷ്യവാരം   b. മാർച്റ് 31 
 c. ഏപ്രറിൽ 1    d. ഇന്താന്നുമല്
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5. മുനറിസറിപ്ാലറിറ്റി നറിയമപ്രകാരം ദാരറിദഷ്യ നറിർമ്ാർജ്ജന �ണ്റിമലക്കറ് 
റവനയൂ വരുമാനത്തറിൽ നറിന്നും നറിർബന്ധറിതമായറി നീക്കറിന്വമക്കണ് 
വകയറിരുത്തൽ എത് േതമാനം?

 a. രണ്റ് േതമാനം   

 b. അഞ്റ് േതമാനം 

 c. 10 േതമാനം   

 d. 331/3 േതമാനം

II. ഒഫന്ാ രഫണ്ടാ വാകഷ്യത്തിൽ ഉത്തരജമഴുതുക (രണ്ടു മാർക്കറ് വീതം)

1. പഞ്ായത്തറ് ബജറ്റ് സംബന്ധറിച് വഷ്യവസ്കളറിൽ ഏന്തങ്റിലം രന്ണ്ണ്ണം 
എഴുതുക.

2. നഗരസഭ ബജറ്റ് സംബന്ധറിച് വഷ്യവസ്കളറിൽ ഏന്തങ്റിലം രന്ണ്ണ്ണം 
എഴുതുക.

3. ബജറ്ററി നറിയന്ത്രണം സംബന്ധറിച് വഷ്യവസ്കളറിൽ ഏന്തങ്റിലം 
രന്ണ്ണ്ണം എഴുതുക

4. ബജറ്റ് നറിയന്ത്രണം സാധഷ്യമാക്കുന്നതറിൽ ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റി 
ശ്രദ്ധറിമക്കണ് രണ്റ് കാരഷ്യങ്ങൾ എഴുതുക.

5. പഞ്ായത്തറിന്റെ കാഴ്ചപ്ാടും നയപ്രഖഷ്യാപന മരഖയും എന്ന നറിലയറിൽ 
ബജറ്റിന്റെ പ്രാധാനഷ്യം സംബന്ധറിച് രണ്റ് വസ്തുതകൾ എഴുതുക.

III. ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്തരജമഴുതുക (അഞ്റ് മാർക്കറ് വീതം)

1. പഞ്ായത്തറിന്റെ ബജറ്റ് രൂപീകരണ പ്രക്രറിയന്യക്കുററിച്റ് വറിേദീകരറിക്കുക.

2. നഗരസഭയറിൽ ബജറ്ററി നറിയന്ത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനായറി ശ്രദ്ധറി 
മക്കണ് കാരഷ്യങ്ങൾ വറിേദീകരറിക്കുക.

6. ബജറ്റ് തയ്ാറാക്ൽ - പ്രവർത്തനങ്ങൾ

തമദേേസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളന്ട വാർഷറിക ബജറ്റിന്റെ പ്രാധാനഷ്യവം ബജറ്റ് 
സംബന്ധറിച് നടപടറി ക്രമങ്ങളം കഴറിഞ്ഞ ഭാഗത്തറ് വറിേദീകരറിച്മല്ാ? ഇവയുന്ട 
അടറിസ്ാനത്തറിൽ ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കുന്നതറിനറ് അററിഞ്ഞറിരറിമക്കണ് പ്രധാനന്പ്ട്ട 
കാരഷ്യങ്ങളാണറ് ഈ ഭാഗത്തു പ്രതറിപാദറിക്കുന്നതറ്.

പഞ്ായത്തറ്/നഗരസഭ ബജറ്റ്

ബജറ്റ് പാസ്ാക്കാന്ത ഒരു തരത്തറിലള്ള ന്ചലവകളം പഞ്ായത്തറ്/നഗരസഭ 
�ണ്റിൽ നറിന്നും നടത്താവന്നതല്. ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കൽ പ്രക്രറിയയറിൽ പ്ാൻ എസ്ററി
മമറ്റ്, മനാൺ പ്ാൻ എസ്ററിമമറ്റ് എന്നറിങ്ങന്ന രണ്ടു ഭാഗങ്ങളണ്റ്.
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ഫനാൺ പ്ാൻ എസ്റിഫമറ്റ്

തമദേേസ്വയംഭരണ സ്ാപന ന്സക്രട്ടററി ഘടക സ്ാപന മമധാവറികളന്ട മയാഗം 
ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റിയുന്ട മനതൃത്വത്തറിൽ വറിളറിച്ചു മചർത്തറ് മനാൺ പ്ാൻ 
എസ്ററിമമറ്റ് നറിശ്ചറിത മ�ാറത്തറിൽ സമർപ്റിക്കുവാൻ (അനബന്ധം 1, 2 കറില തയ്ാ
റാക്കറിയ കരടറ് ബജറ്റ് മാന്വൽ) ആവേഷ്യന്പ്ടുന്നു. അമതാന്ടാപ്ം ന്സക്രട്ടററി അമദേഹ
ത്തറിന്റെ ചുമതലയറിലള്ള വറിഭാഗങ്ങളന്ട മനാൺ പ്ാൻ എസ്ററിമമറ്റ് നറിശ്ചറിത മ�ാറ
ത്തറിൽ (അനബന്ധം 3, 4 കറില തയ്ാറാക്കറിയ കരടറ് ബജറ്റ് മാന്വൽ) തയ്ാറാക്കുകയും 
ന്ചയ്യുന്നു. ഘടകസ്ാപന മമധാവറികളം ന്സക്രട്ടററിയും തയ്ാറാക്കറിയ മനാൺ പ്ാൻ 
ബജറ്റ് നറിർമദേേങ്ങൾ ബന്ധന്പ്ട്ട മറ് സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റികൾക്കറ് പരറിമോധനക്കും 
നറിർമദേേങ്ങൾക്കുമായറി കകമാറുന്നു. സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റികൾ ബജറ്റ് നറിർമദേേങ്ങൾ 
മക്രാഡീകരറിച്റ് നറിശ്ചറിത മ�ാറത്തറിൽ (അനബന്ധം 5.1, 5.2 കറില തയ്ാറാക്കറിയ കരടറ് 
ബജറ്റ് മാന്വൽ) തയ്ാറാക്കറി ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റിക്കറ് തറിരറിന്ക നൽകുന്നു. മറ് 
സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റികളറിൽ നറിന്നും ന്സക്രട്ടററിയറിൽ നറിന്നും ലഭറിച് നറിർമദേേങ്ങളന്ട 
അടറിസ്ാനത്തറിൽ ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റി മനാൺ പ്ാൻ എസ്ററിമമറ്റ് അന്റിമ
മായറി തയ്ാറാക്കുന്നു. ഭരണ നറിർവഹണ ന്ചലവകൾ, േ്ളം, ഓ�ീസറ് ന്ചലവകൾ, 
വാഹന ഇന്ധനം, ററിപ്യർ, മസ്റഷനററി, കറണ്റ് ചാർജ്ജറ്, ന്വള്ളക്കരം തുടങ്ങറിയ 
പദ്ധതറിമയതര ന്ചലവകളം വരവകളമാണറ് മനാൺപ്ാൻ എസ്ററിമമറ്റിൽ ഉൾന്പ്ടുന്നതറ്.

വാർഷിക പദ്തി 

തമദേേസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ, പദ്ധതറി ആസൂത്ണ മാർഗമരഖ പ്രകാരം 
നടപടറി ക്രമങ്ങൾ പാലറിച്റ്, വാർഷറിക പദ്ധതറി തയ്ാറാക്കറി, ജറില്ാ ആസൂത്ണ സമറിതറി
യുന്ട അംഗീകാരം വാങ്ങുന്നു. ഇവ കൂടാന്ത മകന്ദ്ര-സംസ്ാന പദ്ധതറികൾ ധനകാരഷ്യ 
കമ്ീഷൻ അവാർഡറ്, വായ്പ സ്ീമുകൾ, മലാക ബാങ്റ് പദ്ധതറികളം എന്നറിവയും പ്ാൻ 
എസ്ററിമമറ്റിൽ മചർക്കണം. അംഗീകരറിച് വാർഷറിക പദ്ധതറിയും (പ്ാൻ എസ്ററിമമറ്റ് ) 
മുൻകൂട്ടറി തയ്ാറാക്കറിയറിട്ടുള്ള മനാൺപ്ാൻ എസ്ററിമമറ്ം സംമയാജറിപ്റിച്റ് നറിശ്ചറിത 
�ാറത്തറിൽ ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റി കരടറ് ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കുന്നു.

ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കുന്നതറിന മു്ായറി വാർഷറിക പദ്ധതറി അംഗീകരറിച്റിട്ടറില്ാത്ത 
സാഹചരഷ്യത്തറിൽ ഗ്രാമസഭ/വാർഡറ്സഭ അംഗീകരറിച് നറിർമദേേങ്ങളന്ട അടറിസ്ാ
നത്തറിൽ ബജറ്റ് രൂപീകരറിക്കുകയും വാർഷറിക പദ്ധതറി അംഗീകരറിച്തറിനമേഷം 
ബജറ്റ് പുതുമക്കണ്തുമാണറ്.

ബജറ്റ് ഫസറ്റ്റ്റ്ജമന്ം പട്ികകളം

തമദേേസ്വയംഭരണ സ്ാപനത്തറിന്റെ വാർഷറിക ബജറ്റ്, നറിശ്ചറിത ബജറ്റ് മസ്റ
റ്റ്ന്മറെറ് മ�ാറങ്ങളറിൽ തയ്ാറാക്കറി, ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റി ന്ചയർമപഴ്സൺ 
അവതരറിപ്റിക്കുന്നു. ജറി.ഒ (എം.എസറ് ) 40/2015/ത.സ്വ.ഭ.വ/27.2.15 പ്രകാരം ഗ്രാ
മപഞ്ായത്തുകൾക്കറ് ഏകീകൃത ബജറ്റ് മ�ാർമാറ്റ് അംഗീകരറിച്റിട്ടുണ്റ്. നഗരസ
ഭകളറിൽ മകരള മുനറിസറിപ്ാലറിറ്റി (അക്കകൗണ്റ്സറ് ) ചട്ടങ്ങൾ 2007 ന്ല ചട്ടം–63 ൽ 
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പ്രതറിപാദറിച്റിട്ടുള്ളതുപ്രകാരം ഓമരാ �ണ്റിനം അനസരറിച്റ് റവനയൂ വരുമാനം, റവനയൂ 
ന്ചലവറ്, മൂലധന വരവറ് ന്ചലവറ്, വായ്പ തറിരറിച്ടവറ്, വായ്പ വരവം മുതൽ മുടക്കുകളം, 
നറിമക്പങ്ങളം ഇൻന്വസ്ററ്ന്മന്റുകളം സംബന്ധറിച് വറിേദമായ അടങ്ലകൾ നറിശ്ചറിത 
മ�ാറങ്ങളറിൽ തയ്ാറാക്കണം. ബജറ്റിൽ വകയറിരുത്തുന്ന ന്ചലവകൾക്കറ് ചട്ടം 64 
പ്രകാരം അധറിക ബജറ്റ് വറിഹറിതം സപ്റിന്മറെററി ബജറ്റ്/ററികവസറ്ഡറ് ബജറ്റ് പ്രക്രറി
യയറിലൂന്ടയും കന്ണ്ത്തണം.

ജപാതുനിർഫദേശങ്ങൾ

അനറിവാരഷ്യ ചുമതല നറിറമവറ്ന്നതറിനം ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ള ന്ചലവകൾക്കും 
ഭരണപരമായ നടത്തറിപ്റ് ന്ചലവകൾക്കും പ്രമതഷ്യകം മപ്രാജക്റ് ആവേഷ്യമറില്. ഭരണപ
രമായ ആവേഷ്യങ്ങന്ളല്ാം മനാൺ പ്ാനറിലം, വറികസനപരമായ കാരഷ്യങ്ങൾ പ്ാനറിലം 
ഉൾന്പ്ടുത്തണം. പഞ്ായത്തറിന്റെ/നഗരസഭയുന്ട അനറിവാരഷ്യ ചുമതലകൾക്കാവ
േഷ്യമായ കണ്റിജൻസറി �ണ്ടും ന്മയറിറെനൻസറ്, ററിപ്മയഴ്സറ്, ഓ�ീസറ് മാമനജറ്ന്മറെറ്, 
എസ്റാ്റിന്മെറെറ് ന്ചലവകൾ, മലാൺ തറിരറിച്ടവറ് എന്നറിവ കഴറിച്റ് പഞ്ായത്തറിന്റെ/
നഗരസഭയുന്ട തനതു �ണ്റിൽ ബാക്കറിയുള്ള സംഖഷ്യയാണറ് സർപ്സറ് �ണ്ായറി 
പ്ാനറിൽ ന്കാണ്ടുവമരണ്തറ്. ബജറ്റ് ഒരു കാരണവോലം ന്പരുപ്റിച്റ് ഉണ്ാക്കരുതറ്. 
അതറ് ഭരണസ്ംഭനത്തറിനറ് കാരണമാകും. പഞ്ായത്തറിന്റെ/നഗരസഭയുന്ട മുൻ ന്കാ
ല്ങ്ങളറിന്ല യഥാർത്ഥ വരവം ന്ചലവം, ബജറ്റ് വർഷത്തറിൽ സാധഷ്യമാകുന്ന വരവകളം 
യാഥാർത്ഥഷ്യ മബാധമത്താന്ട കണക്കറിന്ലടുത്തു മവണം വറികസന പദ്ധതറികൾക്കറ് 
രൂപം നൽകാൻ.

പുതുക്ിയ (റിവവസറ്ഡറ് ) ബജറ്ിജറെ ആവശഷ്യകത

അടുത്ത സാ്ത്തറിക വർഷമത്തക്കുള്ള ബജറ്റിന്റെ ആദഷ്യപടറി ഈ വർഷന്ത്ത 
ബജറ്റ് ററികവസറ് ന്ചയ്റ് ഈ സാ്ത്തറിക വർഷാവസാനത്തറിന്ല യഥാർത്ഥ മ്ാ
സറിങ്ങറ് ബാലൻസറ് കന്ണ്ത്തുക എന്നതാണറ്. ഈ വർഷന്ത്ത ബജറ്റിന്ല ഓപ്ണറിങ്ങറ് 
ബാലൻസും കഴറിഞ്ഞ മാർച്റ് മാസന്ത്ത മ്ാസറിങ്ങറ് ബാലൻസറ് എഴുതറിയറിരറിക്കുന്ന
തും തമ്റിൽ വഷ്യതഷ്യാസം വന്നറിരറിക്കാം. അതുകൂടാന്ത ഈ ന്കാല്ന്ത്ത വരുമാനവം 
ന്ചലവകളം പരറിമോധറിക്കുമ്ാൾ മാറ്ങ്ങൾ അതഷ്യാവേഷ്യമായറി വരറികയും ന്ചയ്യും. 
അതറിനാൽ ഓമരാ ജനവരറി മാസത്തറിലം കഴറിഞ്ഞ മാർച്റ് മാസന്ത്ത കഷ്യാഷറ് ബുക്കറിന്ല 
മ്ാസറിങ്ങറ് ബാലൻസറ് ഓപ്ണറിങ്ങറ് ബാലൻസായറി എടുക്കുകയും ഈ ന്കാല്ന്ത്ത 
ഡറിസംബർ 31 വന്രയുള്ള വരുമാനവം ന്ചലവം തുടർന്നറ് മാർച്റ് 31 വന്ര യഥാർത്ഥമായറി 
പ്രതീക്റിക്കുന്ന വരവകളം ന്ചലവകളം കൂടറി കണക്കറിന്ലടുത്താണറ് ബജറ്റ് ററികവസറ് 
ന്ചമയ്ണ്തറ്. അങ്ങന്ന ബജറ്റ് ററികവസറ് ന്ചയ്തു കഴറിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ന്കാല്ന്ത്ത 
ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കുന്നതറിനള്ള ഓപ്ണറിങ്ങറ് ബാലൻസറ് ലഭറിക്കുന്നതാണറ്.

ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കുഫ്ാൾ ശ്രദ്ിഫക്ണ്ട കാരഷ്യങ്ങൾ

 വറികസന പദ്ധതറിയുന്ട ന്ചലവറ് ഉൾന്പ്ന്ട അടുത്ത വർഷമത്തക്കറ് ഉണ്ാകാ
നറിടയുള്ള വരവറ്, ന്ചലവകൾ ബജറ്റിൽ ഉണ്ായറിരറിക്കണം.
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 വറിവറിധ മ്ാതസ്സുകളറിൽ നറിന്നും ലഭറിക്കുന്ന വരവകളം പ്ാൻ, മനാൺ പ്ാൻ 
എന്നീ ഇനങ്ങളറിൽ ലഭറിക്കുന്ന എല്ാ വരവകളം പഞ്ായത്തറ്/നഗരസഭ 
�ണ്ാണറ്. എന്നാൽ ഏന്തങ്റിലം പ്രമതഷ്യക ഉമദേേഷ്യങ്ങൾക്കായറി ലഭറിക്കുന്ന 
തുകകൾ അപ്രകാരം തന്ന്ന കണക്കാക്കണം.

 ഡറിസംബർ പകുതറിക്കുമേഷം നടപ്പുവർഷന്ത്ത പദ്ധതറികളന്ട നടത്തറിപ്റ് 
അവമലാകനം ന്ചയ്യുകയും സ്റിൽ ഓവർ ആകാൻ സാധഷ്യതയുള്ള പദ്ധതറി
കളം അവയ്കാവേഷ്യമായറി വരുന്ന തുകയും കണക്കാക്കുകയും മവണം.

 ഡറിസംബർ അവസാനവാരം ഉമദഷ്യാഗസ്രുന്ട (വറിവറിധ വകുപ്റ് ഓ�ീസറ് 
തലവൻമാരറിൽ നറിന്നും) പക്കൽ നറിന്നും തന്നാണ്ടു വർഷന്ത്ത ററികവസറ്ഡറ് 
ബജറ്റിനള്ള ന്പ്രാമപ്ാസ്ലകളം ബജറ്റ് വർഷമത്തക്കുള്ള ന്പ്രാമപ്ാസലകളം 
ന്സക്രട്ടററി ആവേഷ്യന്പ്ടണം.

 ന്സക്രട്ടററി ഉൾന്പ്ന്ടയുള്ള ഉമദഷ്യാഗസ്രറിൽ നറിന്നും ലഭറിച് നറിർമദേേങ്ങൾ 
ജനവരറി മാസം ആദഷ്യ വാരത്തറിൽ ബന്ധന്പ്ട്ട സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റികളറിൽ 
ചർച് ന്ചയ്റ് തീരുമാനറിക്കണം. ഈ മയാഗത്തറിൽ ബന്ധന്പ്ട്ട ഉമദഷ്യാഗസ്
ന്രക്കൂടറി പന്ങ്ടുപ്റിക്കുന്നതറ് ഉചറിതമായറിരറിക്കും.

 ജനവരറി 15 നകം സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റികളന്ട നറിർമദേേങ്ങൾ ധനകാരഷ്യ സ്റാ
റെറിംഗറ് കമ്റിറ്റിക്കു ലഭറിക്കണം.

 ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റികളന്ട ഈ നറിർമദേേങ്ങൾ ചർച് ന്ചയ്യുകയും 
വരുമാന മ്ാതസ്സുകളന്ട അടറിസ്ാനത്തറിൽ കരടറ് ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കുക
യും മവണം. ഈ ചർച്യറിമലക്കറ് ആവേഷ്യന്മങ്റിൽ മറ് സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റി 
ന്ചയർമാൻമാമരയും ഉമദഷ്യാഗസ്മരയും കൂടറി ക്ണറിക്കാവന്നതാണറ്.

 കരടു ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കറി കഴറിഞ്ഞാൽ പഞ്ായത്തറിന്റെ/നഗരസഭയുന്ട 
പ്രമതഷ്യക മയാഗം വറിളറിക്കാവന്നതാണറ്. പ്രമതഷ്യക മയാഗത്തറിലാണറ് ബജറ്റ് 
അവതരറിപ്റിമക്കണ്തറ്. കരടറ് ബജറ്റിമനാന്ടാപ്ം പ്രസറിഡറെറിന്റെ/ന്ചയർ
മപഴ്സന്റെ ആമുഖ പ്രസംഗം കൂടറി തയ്ാറാക്കറി നൽകുന്നതറ് (അമദേഹവമായറി 
കൂടറിയാമലാചറിച് മേഷം) ഉചറിതമായറിരറിക്കും.

 ആമുഖ പ്രഖഷ്യാപനത്തറിൽ വരും വർഷന്ത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധറിച് 
പഞ്ായത്തറിന്റെ/നഗരസഭയുന്ട കാഴ്ചപ്ാടും അതറ് സാക്ാതറ്ക്കരറിക്കുന്നതറി 
നള്ള പദ്ധതറികളം അവയ്ക്കു നൽകറിയ മുൻഗണനകളം അതറിന്റെ യുക്തറിയും 
വറിേദമാക്കാവന്നതാണറ്. പ്രസറിഡറെറിന്റെ/ന്ചയർമപഴ്സന്റെ ആമുഖ പ്രസം
ഗത്തറിന മേഷം ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റി ന്ചയർമാൻ കരടറ് ബജറ്റ് 
അവതരറിപ്റിക്കണം.

 മാർച്റ് ആദഷ്യ ആഴ്ച കഴറിയുന്നതറിനറ് മു്ായറി പ്രമതഷ്യക മയാഗത്തറിൽ ബജറ്റ് 
അവതരറിപ്റിമക്കണ്തും 31ന മു്ായറി അംഗീകരറിമക്കണ്തുമാണറ്.

 ബജറ്റിൽ ബാദ്ധഷ്യതകൾ, എൻമഡാവറ്ന്മറെറ്, സർക്കാർ ഗ്രാറെറ്, അംേദായം 
എന്നറിവ കഴറിച്ചുള്ള തുകയുന്ട അഞ്റ് േതമാനത്തറിൽ കുറയാത്ത തുക നീക്കറി
യറിരുപ്റ് ഉണ്ായറിരറിക്കണം.
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 ബജറ്റ് പാസ്ാക്കറിയ മേഷം വരവറ് ന്ചലവകളറിൽ അനറിവാരഷ്യമായ മാറ്ം 
ആവേഷ്യമാന്ണങ്റിൽ യഥാവറിധറി അനപൂരക (സപ്റിന്മറെററി) ബജറ്റ് പാസ്ാ
ക്കണം.

 പാസ്ാക്കറിയ ബജറ്റിന്റെ പകർപ്റ് സർക്കാരറിനം, സർക്കാർ അധറികാരന്പ്
ടുത്തറിയ ഉമദഷ്യാഗസ്നം, ഓഡറിറ്ർമാർക്കും അയച്ചു ന്കാടുക്കണം.

 ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകളം മ്ാക്കറ് പഞ്ായത്തുകളം ബജറ്റിന്റെ പകർപ്റ് ജറില്ാ 
പഞ്ായത്തറിനം ജറില്ാ ആസൂത്ണ സമറിതറിക്കും നൽകണം. നഗരസഭകളം 
ബന്ധന്പ്ട്ടവർക്കറ് അയച്ചു ന്കാടുമക്കണ്തുണ്റ്. 

 സാ്ത്തറിക വർഷം ആരംഭറിക്കുന്നതറിന മു്റ് ആ വർഷമത്തക്കുള്ള ബജറ് 
പാസാക്കാന്ത യാന്താരു ന്ചലവം നടത്താൻ പാടറില്. ഇപ്രകാരം ഭരണ 
സ്ംഭനം ഉണ്ാകുന്നുന്വങ്റിൽ ഭരണ സമറിതറി പറിരറിച്ചു വറിടുന്നതറിനറ് നടപടറി 
സ്വീകരറിക്കാൻ സർക്കാരറിനറ് അധറികാരമുണ്റ്.

ബജറ്റ് എന്നതറ് ന്വറും വരവകളന്ടയും ന്ചലവകളന്ടയും സംഖഷ്യകളമടയും യാന്ത്രറിക
മായ പ്രമയാഗം എന്നതറിനപ്പുറം ഒരു സ്ാപനത്തറിന്റെ വരും വർഷന്ത്ത പ്രവർത്തനങ്ങ
ളന്ട ഒരു പ്രതീക്റിത മരഖയാന്ണന്ന മബാധഷ്യം ഉണ്ാമകണ്തുണ്റ്. സ്ാപനത്തറിന്റെ 
കാഴ്ചപ്ാടും ലക്ഷ്യവം വഷ്യക്തമാക്കുന്നതറിനം അതറ് സാക്ാൽക്കരറിക്കുന്നതറിനം ഉള്ള 
ഒരു സാമഗ്രറി എന്ന നറിലയറിൽ ഇതറിന്റെ പ്രാധാനഷ്യം ഉൾന്ക്കാമള്ളണ്താണറ്.

ബജറ്ിജല നൂതനാശയങ്ങൾ

ന്ജൻഡർ പ്ാനറിംങ്ങറ്, ന്ജൻഡർ ബജറ്റിംഗറ് എന്നീ ആേയങ്ങൾ ഇന്നറ് സാർ
വ്വമദേീയമായറി അംഗീകരറിക്കന്പ്ട്ടറിരറിക്കുന്നു. സാ്ത്തറിക നയങ്ങളറിലം ബജറ്റ് 
രൂപീകരണത്തറിലം സ്തീ പരറിഗണന ഉറപ്പുവരുത്തുക, ലറിംഗ പദവറിയറിലം സാമൂഹറിക, 
സാ്ത്തറിക, വറികസന നയങ്ങളറിലം തുലഷ്യതയും പരറിഗണനയും ഉറപ്പുവരുത്തുക 
എന്ന ലക്ഷ്യമത്താന്ട ആവറിഷ്ക്കരറിച് നയമാണറ് ന്ജൻഡർ ബജറ്റ്. ന്ജൻഡർ ബജറ്റ് 
സംബന്ധറിച് പ്രമതഷ്യക അധഷ്യായം ഉൾന്പ്ടുത്തറിയറിട്ടുള്ളതുന്കാണ്റ് ഇവറിന്ട വറിേദമാ
യറി പ്രതറിപാദറിക്കുന്നറില്. തുലഷ്യത, സാമൂഹറികനീതറി, പങ്ാളറിത്തം, ലറിംഗവറിമവചനം 
തടയൽ എന്നറിവയറിൽ അധറിഷ്റിതമായറി പഞ്ായത്തറ്/നഗരസഭ ബജറ്റിന്റെ ഭാഗമായറി 
ന്ജൻഡർ ബജറ്റിംഗറ് നടപ്ാക്കണം.

ഇതുകൂടാന്ത വറിവറിധ സാമൂഹറിക വറിഭാഗങ്ങന്ള ഉൾന്ക്കാള്ളുന്ന ആവേഷ്യങ്ങളം താൽ
പ്രഷ്യങ്ങളം തുലഷ്യനീതറിയും കൂടറി ന്ജൻഡർ ബജറ്റിംഗറ് വഴറി ഉറപ്ാക്കണം. പട്ടറികജാതറി 
വറിഭാഗങ്ങൾ, ആദറിവാസറികൾ, മത്ഷ്യന്ത്താഴറിലാളറികൾ, പറിന്നാക്ക ജനവറിഭാഗങ്ങൾ, 
നയൂനപക്ങ്ങൾ, ട്ാൻസറ് വഷ്യക്തറികൾ, വമയാജനങ്ങൾ, േറിശുക്കൾ തുടങ്ങറിയ പ്രമതഷ്യക 
പരറിഗണന അർഹറിക്കുന്ന വറിഭാഗങ്ങളന്ട വറികസന മക്മ ആവേഷ്യങ്ങൾക്കറ് ബജറ്റിൽ 
മതറിയായ പരറിഗണന നൽകറിന്യന്നറ് ഉറപ്പുവരുത്തണം.

സംരംഭകത്വത്തറിലം ഉൽപ്ാദനത്തറിലം ഊന്നറി പ്രാമദേറിക സാ്ത്തറിക വറികസനം 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പരറിപാടറികൾക്കറ് ബജറ്റിൽ ഊന്നൽ നൽകണം. കൂടാന്ത പഞ്ായത്തറ്/
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നഗരസഭകളറിൽ നറിക്റിപ്തമായ ചുമതലകൾ നറിർവ്വഹറിക്കന്പ്ടുന്നു എന്നറ് ഉറപ്പുവരുത്തു
കയും പരറിമോധനക്കറ് വറിമധയമാക്കുകയും ന്ചയ്ാൻ കഴറിയുന്ന വറിധത്തറിൽ പ്രവൃത്തറി 
അധറിഷ്റിത (Performance Budget) ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കാനം തങ്ങളറിൽ നറിക്റിപ്തമായ 
അനറിവാരഷ്യമായ ചുമതലകളം, മമഖലാ ചുമതലകളം യഥാവറിധറി നറിർവ്വഹറിച്ചു എന്നറ് 
ഉറപ്പുവരുത്താനം വറികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കകവരറിമച്ാ എന്നറ് പരറിമോധറിക്കാനം 
പ്രമതഷ്യകം ശ്രദ്ധ ന്ചലത്തണം. ഇപ്രകാരം ന്ജൻഡർ ബജറ്റ്, ഇൻക്ലൂസീവറ് ബജറ്റ്, 
ന്പർമ�ാർമൻസറ് ബജറ്റ് തുടങ്ങറിയ ആധുനറിക സമങ്തങ്ങൾ പ്രമയാജനന്പ്ടുത്തു
ന്നതറിന്റെ ഭാഗമായറി പ്രമതഷ്യക ബജറ്റ് മ�ാറങ്ങൾ ഓമരാ ഇനത്തറിലം തയ്ാറാക്കറി 
അതാതറ് മമഖലയറിന്ല പ്രശ്നങ്ങൾ കന്ണ്ത്തറി ബജറ്റ് പരറിഗണന ഉറപ്പുവരുത്താൻ 
പ്രമതഷ്യക ശ്രദ്ധ ന്ചലത്തണം.

പാഠഭാഗം – സംക്ിപ്ം

1. തമദേേ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളന്ട വാർഷറിക ബജറ്റിന്റെ തയ്ാറാക്കൽ 
പ്രക്രറിയ.

2. പ്ാൻ എസ്ററിമമറ്റ്, മനാൺ പ്ാൻ എസ്ററിമമറ്റ് എന്നറിവ തയ്ാറാക്കുന്നതുവഴറി 
ബജറ്റ് മസ്ററ്ന്മന്റുകളം പട്ടറികകളം തയ്ാറാക്കാനം ബജറ്റ് രൂപീകരണ 
പ്രക്രറിയ �ലപ്രദമാക്കാനം കഴറിയുന്നു.

3. ബജറ്റ് സംബന്ധറിച് ന്പാതു നറിർമദേേങ്ങൾ, പുതറിക്കറിയ ബജറ്റിന്റെ 
ആവേഷ്യകത എന്നറിവ.

4. ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കുമ്ാൾ ശ്രദ്ധറിമക്കണ് കാരഷ്യങ്ങൾ.

5. ബജറ്റിന്ല നൂതനാേയങ്ങളായ ന്ജൻഡർ ബജറ്റ്, ഇൻക്ലൂസീവറ് ബജറ്റ്, 
ന്പർമ�ാർമൻസറ് ബജറ്റ് തുടങ്ങറിയ സമങ്തങ്ങളം സാധഷ്യതകളം 
പ്രമയാജനന്പ്ടുമത്തണ്തറിന്റെ അനറിവാരഷ്യത

പഠന പുഫരാഗതി വിലയിരുത്തൽ : മൂന്റ്

I. ഒറ്വാക്ിൽ ഉത്തരജമഴുതുക (ഒരു മാർക്കറ് വീതം)

1. മനാൺ പ്ാൻ എസ്ററിമമറ്റിൽന്പ്ടുന്ന ഇനം ഏതറ്?

 a. ന്മയറിറെനൻസറ് ഗ്രാറെറ്  b. വറികസന�ണ്റ്

 c. ഓ�ീസറ് മസ്റഷനററി  d. ധനകാരഷ്യ കമ്ീഷൻ ഗ്രാറെറ്

2. പദ്ധതറി ആസൂത്ണ മാർഗമരഖ പ്രകാരമുള്ള വരവറ്, ന്ചലവകൾ ബജറ്റിന്റെ 
ഏതറ് വറിഭാഗത്തറിൽന്പ്ടുത്തണം?

 a. പ്ാൻ എസ്ററിമമറ്റ്   b. മനാൺ പ്ാൻ എസ്ററിമമറ്റ്

 c. ന്പർമ�ാർമൻസറ് എസ്ററിമമറ്റ് d. ഇൻന്വസ്ററ്ന്മറെറ് എസ്ററിമമറ്റ്
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3. ബജറ്റ് ചർച് ന്ചയ്യുന്നതറിനറ് വറിളറിച്ചു മചർക്കുന്ന കകൗൺസറിൽ മയാഗം 
എപ്രകാരമായറിരറിക്കണം?

 a. സാധാരണ മയാഗം  b. അടറിയന്റിര മയാഗം
 c. പ്രമതഷ്യക മയാഗം   d. ഇന്താന്നുമല്

4. ബജറ്റ് പാസാക്കറിയ മേഷം വരവന്ചലവകളറിൽ മാറ്ം അനറിവാരഷ്യമായ 
സന്ദർഭങ്ങളറിൽ .......................... പാസാക്കണം.

 a. അനപൂരക ബജറ്റ്   b. പരറിഷ്ക്കരറിച് ബജറ്റ് 
 c. മവാട്ടറ് ഓൺ അക്കകൗണ്റ്  d. മുൻകൂർ ബജറ്റ്

5. ബജറ്റിൽ സ്തീ പരറിഗണന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനായറി ആവറിഷ്ക്കരറിച്റിട്ടുള്ള 
ബജറ്റ് പ്രകറിയയുന്ട മപരറ്?

 a. മപ്രാജക്റ് ബജറ്റ്   
 b. അമപ്രാപ്രറിമയഷൻ ബജറ്റ്
 c. ന്പർമ�ാർമൻസറ് ബജറ്റ്  
 d. ന്ജൻഡർ ബജറ്റ്

II. ഒഫന്ാ രഫണ്ടാ വാകഷ്യങ്ങളിൽ ഉത്തരജമഴുതുക (രണ്ടു മാർക്കറ് വീതം)

 1. എന്ാണറ് മനാൺ പ്ാൻ എസ്ററിമമറ്റ്?

 2. എന്ാണറ് പ്ാൻ എസ്ററിമമറ്റ്?

 3. പുതുക്കറിയ ററികവസറ്ഡറ് ബജറ്റിന്റെ ആവേഷ്യകത എന്റ്?

 4.  തുലഷ്യതയും പരറിഗണനയും വറികസനവം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനായറി 
ആവറിഷ്ക്കരറിച്റിട്ടുള്ള നൂതന ബജറ്റ് രീതറികൾ ഏന്താന്ക്കയാണറ്?

III. ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്തരം എഴുതുക (അഞ്റ് മാർക്കറ് വീതം)

 1.    പഞ്ായത്തറ് ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കുന്നതറിന്റെ പ്രാമയാഗറിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
വറിേദീകരറിക്കുക.

 2.  ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കുമ്ാൾ ശ്രദ്ധറിമക്കണ് കാരഷ്യങ്ങൾ വറിേദീകരറിക്കുക.

7. സംഗ്ഹം

ന്പാതുപണം കകകാരഷ്യം ന്ചയ്യുന്ന സ്ാപനങ്ങൾ നറിയമാനസൃതം സാ്ത്തറിക 
വർഷത്തറിന മുമന്നാടറിയായറി തയ്ാറാക്കറി അംഗീകരറിക്കുന്ന വാർഷറിക സാ്ത്തറിക 
പ്ാനാണറ് ബജറ്റ്. മകന്ദ്ര സംസ്ാന സർക്കാരുകന്ളമപ്ാന്ല തന്ന്ന പഞ്ായത്തുകളം 
നഗരസഭകളം നറിയമാനസൃതം വാർഷറിക ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കറി നടപ്ാക്കുന്നു. പഞ്ായ
ത്തറ് രാജറ്, മുനറിസറിപ്ാലറിറ്റി നറിയമങ്ങളറിലം ചട്ടങ്ങളറിലം വഷ്യവസ് ന്ചയ്റിട്ടുള്ള ബജറ്റ് 
രൂപീകരണ പ്രക്രറിയയും ബജറ്ററി നറിയന്ത്രണവം വഷ്യവസ്കളം മനസറിലാക്കുന്നു. പങ്ാ
ളറിത്ത പ്രക്രറിയയറിലൂന്ടയും കൂടറിയാമലാചനകളറിലൂന്ടയും നറിയതമായ നടപടറി ക്രമങ്ങൾ 
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പാലറിച്ാണറ് പഞ്ായത്തുകളം നഗരസഭകളം ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കറി നടപ്ാക്കുന്നതറ്. 
ബജറ്റ് രൂപീകരറിക്കുന്നതറിനറ് ജനപ്രതറിനറിധറികൾക്കറ് അററിവം നൂതന സമങ്തങ്ങളം 
പരറിചയന്പ്ടുത്തുന്നു.

8. ഉത്തരസൂചിക

പഠന പുഫരാഗതി വിലയിരുത്തൽ : ഒന്റ്

I. തമദേേ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളന്ട വാർഷറിക ബജറ്റിന്റെ തയ്ാറാക്കൽ 
പ്രക്രറിയ.

 1. (a)      2 (c) ധനമന്ത്രറി  

 3 (c) ജനപ്രതറിനറിധറികൾ   4 (b) ധനകാരഷ്യ സ്റാറെറിംഗറ് കമ്റിറ്റി

  5 (d) മാർച്റ് ആദഷ്യവാരം

II. 1) േരറി     (2) േരറി 

 (3) ന്തറ്റ്     (4) ന്തറ്റ്

പഠന പുഫരാഗതി വിലയിരുത്തൽ : രണ്ടറ്

I. 1 (b) ജനവരറി 15    2 (c) ഡറിസംബർ 15   

 3 (b) ഇന്താന്നുമല്    4 (b) മാർച്റ് 31

 5 (a) രണ്റ് േതമാനം

പഠന പുഫരാഗതി വിലയിരുത്തൽ : മൂന്റ്

I. 1 (c) ഓ�ീസറ് മസ്റഷനററി   2 (a) പ്ാൻ എസ്ററിമമറ്റ്  

 3 (c) പ്രമതഷ്യക മയാഗം  4 (a) അനപൂരക ബജറ്റ്  

 5 (d) ന്ജൻഡർ ബജറ്റ്

9. അവലംബം/അധിക വായനയ്കറ്

1. മകരള മുനറിസറിപ്ാലറിറ്റി നറിയമവം ചട്ടങ്ങളം, Kerala Law Book Shop

2. മകരള പഞ്ായത്തറ് രാജറ് നറിയമവം ചട്ടങ്ങളം 

3. The Constitution of India – P M Bakshi (Universal Law Pub Co. 2011) 

4. മകരള പഞ്ായത്തറ് രാജറ് (അക്കകൗണ്റ്സറ് ) ചട്ടങ്ങൾ 

5. മകരള പഞ്ായത്തറ് രാജറ് (അക്കകൗണ്റ്സറ് ) ചട്ടങ്ങൾ -2007

6. പഞ്ായത്തറ് ബജറ്റ് (കരടറ് മാന്വൽ)  -കറില പ്രസറിദ്ധീകരണം
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യൂണിറ്റ്  5

ജെൻഡർ ബെറ്ിിംഗറ് 

1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ   99

2.  സൂചനാപദങ്ങൾ   99

3.  ആമുഖം   100

4. ലിംഗ പദവിയം ലിംഗഭേദവം  101
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6. ജെൻഡർ ബെറിംഗ്   115
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ജെൻഡർ ബെറ്ിിംഗറ് 

1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

ഈ യൂണിറ് പഠിച്് കഴിയഭ്ാൾ പഠിതാക്കൾക്ക് ഇനി പറയന്ന കാരഷ്യങ്ങൾ 
ജചയ്യുന്നതിനായള്ള കാരഷ്യഭേഷി ഉണ്ാകുന്നതാണ്.

 ലിംഗപദവിയം ലിംഗഭേദവം എന്ാജണന്ന് മനസ്ിലാക്കുക.

 തഭദേേേരണത്തിൽ ലിംഗസമത്ം, ലിംഗനീതി എന്നിവയജട പ്ാധാനഷ്യം 
വഷ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയക.

 അധികാര വിഭകന്ദീകരണത്തിജറെ ലിംഗപദവി സമീപനം മനസ്ിലാക്കുക.

 ജെൻഡർ ബെറ് എന്ാജണന്ം എന്ിനാജണന്ം വിേദീകരിക്കാൻ 
കഴിയക

 ജെൻഡർ ബെറിംഗിജറെ വിവിധഘട്ടങ്ങജെ പരിചയജപെടുത്തുവാൻ കഴിയക 

 ജെൻഡർ ഓഡിറ് എന്ാജണന്ന് ചുരുക്കി പറയാൻ കഴിയക. 

 ജെൻഡർ പ്ാനിംഗ് എന്ാജണന്ം എന്ിനാജണന്ം വിേദീകരിക്കാൻ 
കഴിയക

 വനിതാ ഘടകപദ്ധതി എന്ാജണന്ം ജെൻഡർ ബെറിൽ അതിജറെ  
പ്ാധാനഷ്യജമജന്ന്ം വിേദീകരിക്കാൻ കഴിയക.

2. സൂചനാപദങ്ങൾ

1. ലിിംഗവഷ്യതഷ്യാസിം: ലിംഗവഷ്യതഷ്യാസം എന്നത് സാമൂഹികമായം സാംസ്ാരിക
മായം നിർമ്ിക്കജപെടുന്നതാണ്. ഇത് എല്ാ കാലത്തും എല്ായിടത്തും ഒരു 
ഭപാജലയല്.
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2. ലിിംഗപരമായ ജതാഴിൽ വിഭെനിം: വഷ്യക്തിയജട കഴിവകൾക്കും താൽപെരഷ്യങ്ങൾ
ക്കും ഉപരിയായി ലിംഗാടിസ്ാനത്തിൽ പ്ഭതഷ്യക ഭൊലികളം ചുമതലകളം 
തീരുമാനിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ലിംഗപരമായ ജതാഴിൽ വിേെനം.

3. ലിിംഗപദവി ആസൂത്രണിം (ജെൻഡർ പ്ാനിിംഗറ് ): സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കു
ന്ന ലിംഗഅസമത്ങ്ങജെ മനസ്ിലാക്കി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി വികസന 
സമീപനങ്ങെിലം പ്ക്ിയകെിലം ഉൾജപെടുഭത്തണ് ആേയങ്ങളം പ്വർത്ത
നങ്ങളമാണ് ലിംഗപദവി ആസൂത്രണം. 

4. ജെൻഡർ ബെറ്റ്: വികസനപ്ക്ിയയിൽ ലിംഗവിഭവചനം കുറച്ചുജകാണ്ടു
വരാൻ ജെൻഡർ പരിഭപ്ക്ഷ്യം ഉൾഭചർത്തുജകാണ്ടുള്ള രീതിോസ്ത്രമാണ് 
ജെൻഡർ ബെറ്. 

5. വനിതാ ഘടക പദ്ധതി: ഹ്രസ്-ദീർഘകാല അടിസ്ാനത്തിൽ സ്ത്രീകളജട 
നിർണ്ായക ആവേഷ്യങ്ങൾ സാക്ാൽക്കരിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി വിഹിത
ത്തിൽ നിർബന്ധമായി വകയിരുത്തുന്ന തുക ഉപഭയാഗിച്് നടപെിലാഭക്കണ് 
പദ്ധതി.

3. ആമുഖിം

തഭദേേേരണ സംവിധാനങ്ങെിൽ ലിംഗനീതിക്ക് മുൻഗണന നൽഭകണ് കൃതഷ്യമായ 
സാഹചരഷ്യം ഭകരെത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ണ്്. വരുമാനദായക ജതാഴിൽ സംരംേങ്ങ
ൾക്ക് നിലനിൽപെ് (Sustainability) ഉണ്ാകുന്നില്. ഇതു ഭപാലള്ള ഒഭട്ടജറ കാരഷ്യങ്ങെിൽ 
േക്തമായ ഇടജപടലകൾ ആവേഷ്യമായിരിക്കുന്. എല്ാ തലങ്ങെിലം തീരുമാനങ്ങ
ൾ എടുക്കുഭ്ാൾ സ്ത്രീകജെ ഭബാധപൂർവം ഉൾജപെടുത്തണം. ഭവണ്ത്ര വിവരങ്ങൾ 
നൽകി, േരിയായ തിരജഞെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ അവജര പ്ാപ്തരാക്കുകയം ഭവണം. 
ആസൂത്രണം, പദ്ധതി രൂപീകരണം, ഭസവനം നൽകൽ, ഭറാഡ് വികസനം, ശുചിത്ം, 
ഖരമാലിനഷ്യ നിർമ്ാർജ്ജനം, ധനവിനിഭയാഗനയങ്ങൾ, വിഭനാദം, േരണഭമൽഭനാ
ട്ടം, രാഷ്ടീയം തുടങ്ങിയ എല്ാ കാരഷ്യങ്ങെിലം സ്ത്രീകാഴ്ചപൊട് പ്തിഫലിഭക്കണ്തുണ്്. 
െനാധിപതഷ്യക്മത്തിൽ, എല്ാ വിോഗം െനങ്ങൾക്കും തുലഷ്യനീതിയം തുലഷ്യഅവസ
രങ്ങളം ഉറപ്പുവരുത്താൻ േരണം കകകാരഷ്യം ജചയ്യുന്നവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്്.

സാർവ്വഭദേീയ, ഭദേീയ തലങ്ങെിൽ ലിംഗതുലഷ്യതയ്കം നീതിക്കും ഭവണ്ിയള്ള 
ഒഭട്ടജറ നടപടികളം കരാറുകളം ഉട്ടികളം ഉണ്ായിട്ടുണ്്. ഇന്ഷ്യൻ േരണഘടന 
തജന്ന തുലഷ്യാവകാേങ്ങൾ ഉറപൊക്കുന്ണ്്. പ്ാഭദേികതലത്തിൽ, തുലഷ്യനീതി ഉറ
പൊക്കുന്നതിലൂജട നമ്മുജട േരണഘടനയ്കം ഇന്ഷ്യ ഒപ്പുവച്ിട്ടുള്ള ഉട്ടികൾക്കും പ്ാ
ഭയാഗികത കകവരുത്തുകയാണ് ജചയ്യുന്നത്.

ഭകരെത്തിജല തഭദേേേരണ സംവിധാനങ്ങൾവഴി നടക്കുന്ന എല്ാ പ്വർത്തന
ങ്ങളം ജെൻഡർ അവഭബാധഭത്താടും (Gender Sensitivity) എല്ാ വിോഗങ്ങജെയം 
ഉൾജപെടുത്തിയം (Inclusive) ആഭകണ്തുണ്്. 

അധികാര വിഭകന്ദീകരണം േരിയായ അർത്ഥത്തിൽ നടപൊക്കിയ സംസ്ാ
നജമന്നതിൽ അേിമാനം ജകാള്ളുന്നവരാണ് ഭകരെീയർ. ചുമതലകളം (Functions) 
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നിർവഹണ ഉഭദഷ്യാഗസ്രും (Functionaries) പണവം (Funds) തഭദേേേരണ സ്ാപ
നങ്ങൾക്ക് ലേിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കഴിഞെ 25 വർഷജത്ത വിഭകന്ദീകൃത ആസൂത്രണ പ്വ
ർത്തനങ്ങെിലൂജട ഒഭട്ടജറ ഭനട്ടങ്ങൾ കകവരിക്കാനായി. കുടിജവള്ള ലേഷ്യത, കക്കൂസ്, 
പാർപെിടം, മറ് അടിസ്ാനസൗകരഷ്യ വികസനങ്ങൾ, ഉൽപൊദനഭമഖലയ്ക് ഊന്നൽ 
നൽകിയ പ്വർത്തനങ്ങൾ, അവേരും ആലംബഹീനരുമായവർക്കായള്ള പരിരക് 
തുടങ്ങി പല ഭമഖലകെിലം ഏജറ മുഭ്ാട്ട് ഭപാകാൻ ഭകരെത്തിന് കഴിഞ്ഞു. വെജര 
ശ്രഭദ്ധയമായ മജറാരു ഭനട്ടം സ്യംസഹായ സംഘങ്ങൾ, ജതാഴിൽ സംരംേങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയവയിലൂജട ധാരാെം സ്ത്രീകജെ ജപാതു ഇടങ്ങെിജലത്തിക്കാനം, 'കുടുംബശ്രീ’ 
സംവിധാനത്തിലൂജട ദൃേഷ്യത ഉണ്ാക്കാനം കഴിഞെതാണ്. അതുവഴി സ്ത്രീകളജട 
അവസ് ജമച്ജപെട്ടിട്ടുണ്് എന്നത് തീർച്യാണ്. പ്ാഭദേിക സ്യംേരണത്തിൽ 
സ്ത്രീകളജട പങ്ാെിത്തം വർദ്ധിക്കുവാൻ ഇത് കാരണമായിട്ടുണ്്. 

എന്നാൽ െനസംഖഷ്യയജട പകുതിയിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളള്ള ഭകരെത്തിൽ സ്ത്രീ
കൾക്ക് തുലഷ്യപദവിയം നീതിയം ലേഷ്യമാകുന്ഭണ്ാ എന്ന ഭചാദഷ്യം പ്സക്തമാണ്. 
െനസംഖഷ്യയിൽ സ്ത്രീകളജട അനപാതം അനകൂലമാജണങ്ിലം 0 മുതൽ 6 വജരയള്ള 
പ്ായവിോഗത്തിൽ ഇത് പ്തികൂലമാണ്. ജപണ്കുട്ടികളം സ്ത്രീകളം കുടുംബങ്ങെിലം 
ജതാഴിൽ സ്ലങ്ങെിലം ജപാതുയിടങ്ങെിലം ഒഭട്ടജറ അതിക്മങ്ങൾക്ക് വിഭധയരാ
കുന്ണ്്. തഭദേേ േരണ സ്ാപന െനപ്തിനിധികെിൽ 52 േതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ 
സ്ത്രീകളജണ്ങ്ിലം സംവരണാനകൂലഷ്യം ഇല്ാത്ത നിയമസേ, പാർലജമറെ് തലങ്ങെിലം 
മറ് അധികാരസമിതികെിലം െനസംഖഷ്യാനപാതികമായ സ്ത്രീ പങ്ാെിത്തം ഇല്. 
വിദഷ്യാേഷ്യാസത്തിജറെ കാരഷ്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾ വെജര മു്ിലാജണങ്ിലം, ജതാഴിൽ 
പങ്ാെിത്ത നിരക്കിൽ ഭദേീയ േരാേരിഭയക്കാൾ പുറകിലാണ്. സ്ത്രീകളജടയം ലിംഗ 
നയൂനപക്ങ്ങളജടയം പദവി ജമച്ജപെടുത്തുവാൻ, ലിംഗസമത്മുള്ള സമൂഹം രൂപജപെടു
ത്തിജയടുക്കാൻ സഹായകമായ രീതിയിലള്ള പഠനപ്വർത്തനങ്ങൾ അനിവാരഷ്യമാണ്.

4. ലിിംഗ പദവിയിം ലിിംഗഭഭദവിം 

ഐകഷ്യരാഷ്ടസേ, ഭലാകബാങ്്, വിവിധ സർക്കാരുകൾ തുടങ്ങി പ്ാഭദേിക 
തലങ്ങൾവജര ഇഭപൊൾ സാധാരണയായി ജെൻഡർ, ലിംഗനീതി, ലിംഗസമത്ം, 
സ്ത്രീോക്തീകരണം തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഉപഭയാഗിക്കുന്ണ്്. െനാധിപതഷ്യപരവം 
ഫലപ്ദവമായ, എല്ാ വിോഗം െനങ്ങജെയം ഉൾജപെടുത്തിയള്ള ഒരു േരണസംവി
ധാനത്തിന് ലിംഗനീതി പരിഗണന ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ്.

എന്നാൽ ഈ വാക്കുകൾ ധാരാെമായി ഉപഭയാഗിക്കജപെടുന്ജണ്ങ്ിലം അവയജട 
അർത്ഥം എല്ാവരും ഒഭരഭപാജലയല് മനസ്ിലാക്കുന്നത്. പലഭപൊഴം ‘സ്ത്രീ’ എന്ന
തിന് പകരമായി ജെൻഡർ ഉപഭയാഗിക്കജപെടുന്ണ്്; അടുത്തകാലത്തായി ‘സ്ത്രീയം 
പുരുഷനം’ ഉൾജപെടുന്നതാണ് ജെൻഡർ എന്ം പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്്. ‘ജെൻഡർ’ 
എന്ന പ്ഭയാഗത്തിജറെ അർത്ഥതലങ്ങൾ അതിലമധികം വഷ്യാപ്തിയം ആഴവമുള്ളതാണ്.

ഒരു ജപണ്കുട്ടി/സ്ത്രീ; ആണ്കുട്ടി/പുരുഷൻ എന്ന ലിംഗവിോഗങ്ങൾക്ക് സമൂഹം 
നൽകുന്ന വഷ്യാഖഷ്യാനങ്ങൾ, മൂലഷ്യങ്ങൾ, അവരിൽ നിന്ം പ്തീക്ിക്കുന്ന ചുമതല
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കൾ, അവർ തമ്ിലള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഇവജയല്ാം ഉൾജക്കാണ്താണ് ലിംഗപദവി 
(ജെൻഡർ). ഒരാൾ ഏതു ലിംഗ വിോഗത്തിൽ (sex) െനിച്ചു എന്ന് ഭനാക്കിയിട്ടല് 
മറിച്് സമൂഹം അതതു കാലങ്ങെിൽ നിർണ്യിക്കുന്നതാണ് ജെൻഡർ. കുറച്ചുകൂടി 
വഷ്യക്തമായി പറഞൊൽ കെവോസ്ത്രപരമായ വഷ്യതഷ്യാസങ്ങെല്, മറിച്് സാമൂഹിക
മായി നിർണ്യിക്കജപെടുന്ന വഷ്യതഷ്യസ്തതകളം, ചിട്ടകളം സാംസ്ാരിക പ്തീക്കളം 
ഒജക്കയാണ് ജെൻഡറിജന സൂചിപെിക്കുന്നത്. ഓഭരാ സംസ്ാരത്തിലം കാലത്തിലം 
സ്ത്രീത്വം പുരുഷത്വം നിർണ്യിക്കജപെടുന്നത് വഷ്യതഷ്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും. സ്ത്രീ-പുരു
ഷന്ാർ തമ്ിലള്ള ബന്ധജത്ത വിേകലനം ജചയ്ം സ്ത്രീക്കും പുരുഷനം എത്രമാത്രം 
അധികാരത്തിന് പ്ാപഷ്യത ഉണ്്, െീവിതത്തിജല അവസരങ്ങൾ എത്ര വഷ്യതഷ്യസ്തമാ
യിട്ടാണ് ലേഷ്യമായിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയവയിലൂജടയം ജെൻഡർ മനസ്ിലാക്കാം. 

സാമൂഹികമായി നിർണ്യിക്കജപെടുന്ന ചുമതലകളം ഭറാളകളം അനിവാരഷ്യമല്; 
കാലം മാറുന്നതനസരിച്് സംസ്ാരികമായ ചട്ടങ്ങൾക്കും മൂലഷ്യങ്ങൾക്കും മാറം സം
േവിക്കുന്ണ്്. പുരുഷ-സ്ത്രീ സങ്ൽപെങ്ങളം ചുമതലകളം മാറുന്ണ്്. വലിയ മാറമി
ല്ാജത നിൽക്കുന്നത് സ്ത്രീ-പുരുഷന്ാർക്ക് നിർണ്യിച്ിരിക്കുന്ന തുലഷ്യതയില്ാത്തതും 
വഷ്യതഷ്യസ്തവമായ അധികാരങ്ങൊണ്. മിക്ക സമൂഹങ്ങെിലം സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്ാജര 
അഭപക്ിച്് കുറഞെ അധികാരവം അവകാേങ്ങളം ഭനട്ടങ്ങളം ആണ് നൽകുന്നത്. 
നമ്മുജട ോരീരിക വഷ്യതഷ്യാസങ്ങെല് ഇതിന് കാരണം, മറിച്് സമൂഹികചിട്ടകളം 
മൂലഷ്യങ്ങളമാണ്.

ഭലാകത്ത് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന അസമത്ങ്ങൾക്കും വിഭവചനങ്ങൾക്കും പുറകിൽ 
മറ് പല സാമൂഹിക-സാ്ത്തിക ഘടകങ്ങളമുണ്്. വംേീയത, ൊതി, വർഗം, പ്ായം, 
േിന്നഭേഷി, കലംഗിക തിരജഞെടുപ്പുകൾ, മതം തുടങ്ങിയവ വിഭവചനങ്ങൾക്ക് 
കാരണമാകുന്ന ചില ഘടകങ്ങൊണ്. സ്ത്രീയഭടയം പുരുഷഭറെയം സ്ത്ഭബാധങ്ങൾ 
(Identities) ഇത്തരം പല സ്ത്ഭബാധങ്ങളജടയം ഇറെർജസക്നിലാണ്  (Intersection) 
നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇവയിൽ ചിലത് പ്ഭതഷ്യക അവകാേങ്ങൾ (Privileges) നൽകു
ന്നവരായിരിക്കും, മറ് ചിലത് വിഭവചനങ്ങളം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾ നല് ഒരു  
വഷ്യവസായിയായിരിക്കും എന്നാൽ അഭത സമയം ഗാർഹിക അതിക്മങ്ങൾ  
ഭനരിടുന്ന ആളമായിരിക്കും. ഇതിജറെ അർത്ഥം നമ്മുജട വിേകലനപരമായ ജെൻ 
ഡർ അവഭലാകനം വിോലമാക്കുകയം മറ് സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ എത്രമാത്രം  
നമ്മുജട െീവിതങ്ങളജടഭമൽ സ്ാധീനം ജചലത്തുന്ണ്് എന്ന്കൂടി മനസ്ിലാക്കുകയം 
ഭവണം.

അതുജകാണ്് ജെൻഡർ വിേകലനം കുറച്ചുകൂടി വിോലമാക്കി പല ഭമഖലകളജട 
ഇടകലർന്ന തലത്തിൽ (InterSectional Analysis) ഉള്ളതാഭകണ്ിയിരിക്കുന്. വിവിധ 
തരത്തിലള്ള വിഭവചനങ്ങൾ, മിക്ക സ്ത്രീകളജടയം പുരുഷന്ാരുജടയം െീവിത യാഥാ
ർത്ഥഷ്യമാജണന്ം അവ പരസ്പരം സ്ാധീനിക്കുന്ജണ്ന്ം തിരിച്റിഭയണ്തുണ്്. 
ദാരിദ്ഷ്യത്തിജറെയം ൊതിയജടയം വിഭവചനങ്ങൾ അനേവിക്കുന്ന സ്ത്രീ, സ്ത്രീജയന്ന 
നിലയിലള്ള വിഭവചനം കൂടി ഭനരിടുഭ്ാൾ, വെജര സങ്ീർണ്മായ ഒരു അവസ്
യായിരിക്കും അവൾ ഭനരിടുന്നത്. അതുഭപാജല ൊതീയമായ വിഭവചനം ഭനരിടുന്ന 
പുരുഷന് വിദഷ്യാേഷ്യാസം നിഭഷധിക്കജപെട്ടിട്ടുണ്ാകാം; സാ്ത്തിക ോരവം അധികമാ
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യിരിക്കും. പുരുഷൻ എന്ന നിലയിലള്ള അധികാരസ്ത്ം സ്ന്ം കുടുംബത്തിൽ മാത്ര
മായിരിക്കും സാധഷ്യമാകുക. അതുജകാണ്് തജന്ന എല്ാ സ്ത്രീകളം എല്ാ പുരുഷന്ാരും 
ഒഭരതരത്തിലള്ള ഒഭരസ്ോവത്തിലള്ള ലിംഗവിഭവചനങ്ങൾ അല് അനേവിക്കുന്നത്. 
അതുജകാണ്് ജെൻഡർ വിേകലനജത്ത അടിസ്ാനജപെടുത്തിയ ആസൂത്രണത്തിലം 
ഇവ കണക്കിജലടുഭക്കണ്ത് ആവേഷ്യമാണ്.

ജെൻഡറിജറെ തലങ്ങൾ

ഒരു വഷ്യക്തിയജട ലിംഗപദവി എന്നത് മൂന്ന് തലങ്ങൾ തമ്ിലള്ള സങ്ീർണ്മായ 
ഒരു പരസ്പര ബന്ധമാണ്. 

ശരീരിം (Body): നമ്മുജട േരീരം, നമ്മുജട േരീരത്തിജനക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുജട അനേവം, 
േരീരജത്ത എപ്കാരമാണ് സമൂഹം ലിംഗപദവിഭയാട് ബന്ധജപെടുത്തി കാണുന്നത് 
(Gendersour Body) നമ്മുജട േരീരജത്ത അടിസ്ാനജപെടുത്തി മറ്റുള്ളവർ നമ്ഭൊട് 
എങ്ങിജന ഇടജപടുന്.

സ്വത്വിം (Identity): ആഴത്തിൽ നമ്ൾക്ക് അനേവിക്കുന്ന ഞാൻ ആര് എന്ന 
ോവം - പുരുഷൻ/സ്ത്രീ/രണ്ിജറെയം കൂടിഭച്രൽ/അല്ാത്ത അവസ് - അവൻ/അവൾ 
ആര് എന്ന സ്യഭമ ഉള്ള ചിന്.

ബാഹഷ്യമായ പ്രകടനിം (Expression): നമ്ൾ പുറജമ എപ്കാരം നമ്ജെക്കുറിച്് 
ജവെിവാക്കുന്. സമൂഹം, സംസ്ാരം, കുടുംബം തുടങ്ങിയവർ എപ്കാരം ഇത് മനസ്ി
ലാക്കി നഭമ്ാട് ഇടജപടുകയം നമ്മുജട ജെൻഡറിജന രൂപജപെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക
യം ജചയ്യുന്. ജെൻഡർ ചുമതലകളമായി ഈ ജവെിവാക്കൽ ബന്ധജപെട്ടിരിക്കുന്; 
മാത്രമല്, നിലനിൽക്കുന്ന ജെൻഡർ രീതികളമായി (Gender Norms) ജപാരുത്തജപെട്ടു 
സമൂഹം ഈ ചുമതലകജെ ഉപഭയാഗിക്കുകയം ജചയ്യുന്.

ഈ മൂന്ന് തലങ്ങളം വെജര വഷ്യതഷ്യസ്തമായ ധാരാെം സാധഷ്യതകെിലൂജട വഷ്യാപിച്ചു 
കിടക്കുന്. ഈ മൂന്ന് തലങ്ങളം ഐകഷ്യജപെടുഭ്ാഴാണ് (In Harmony) ഒരു വഷ്യക്തിക്ക് 
തജറെ ജെൻഡറിജനക്കുറിച്് തൃപ്തി ഭതാന്ന്നത്. ഈ ഓഭരാ തലഭത്തയം കുറച്ചുകൂടി 
വിേദമായി പരിഭോധിക്കാം.

1. ശരീരിം

മിക്ക സമൂഹങ്ങളം ലിഗവഷ്യതഷ്യാസങ്ങജെ ആണും ജപണ്ം എന്ന ദ്ന്ദങ്ങൊയിട്ടാണ് 
(Binary) വീക്ിക്കുന്നത്. ഒരു വഷ്യക്തിയജട പ്തയുൽപൊദന ചുമതലകജെ (െനഭനന്ദി
യങ്ങൾ, ഭക്ാമഭസാം, ഭഹാർഭമാണ്സ്, പ്തയുൽപൊദന ഘടനകൾ) അടിസ്ാനജപെ
ടുത്തിയാണ് ഇത്. പജക് ഈ ദ്ന്ദസമീപനം, ജെൻഡറിജറെ കെവോസ്ത്രപരമായ 
തലജത്തഭപാലം കണക്കിജലടുക്കുന്നില്. മിക്ക േരീരങ്ങൾക്കും സ്ത്രീ/പുരുഷ െനഭന
ന്ദിയങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളജതങ്ിലം, സ്ാോവികമായി ഉണ്ാകുന്ന ഇറെർജസക്് സാഹച
രഷ്യങ്ങളം ഉണ്് - കെവവഷ്യതഷ്യാസങ്ങൾക്ക് പല സാധഷ്യതകളം ഉണ്് എന്ന് (Spectrum 
of Possibilities) ഇത് വഷ്യക്തമാക്കുന്
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ഒരു വഷ്യക്തിയജട ജെൻഡറും അവരുജട േരീരവം തമ്ിലള്ള ബന്ധം, പ്തയുൽപൊ
ദന ധർമ്ങ്ങൾക്ക് ഉപരിയാണ്. പല ഭമഖലകെിലള്ള (Neurology, Endocrinology, 
Cellular Biology) ഗഭവഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്, ഒരു വഷ്യക്തിയജടയം ജെൻഡർ 
അനേവങ്ങൾക്ക് ഒരു വിോലമായ അടിത്തറ ഉണ്് എന്നതാണ്. നമ്മുജട തലഭച്ാറി
ന്, നമ്മുജട ഈ ജെൻഡർ അനേവത്തിൽ ഒരു വലിയ പങ്കുണ്്.

സാംസ്ാരികമായ പ്തീക്കളജട പശ്ാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് േരീരങ്ങൾ 
ജെൻഡറായി (Gendered) ബന്ധജപെടുത്തജപെടുന്നത്. ആണത്തവം സ്ത്രീത്വം, ചില 
കെവഘടകങ്ങളമായി സമാനജപെടുത്തി, ഇവ എന്തുമാത്രം ഉണ്് എന്നതിജന അടി
സ്ാനജപെടുത്തി പുരുഷൻ/സ്ത്രീ എന്ന് നാമകരണം ജചയ്യുന്. നമുക്ക് നമ്ജെക്കുറിച്് 
തജന്നയള്ള ഭതാന്നലകളം മറ്റുള്ളവർ നമ്ജെ എങ്ങിജന വീക്ിക്കുകയം ഇടജപടുകയം 
ജചയ്യുന് എന്ള്ളതും നമ്മുജട േരീരങ്ങളജട ഈ ജെൻഡറാക്കജപെടലമായി ബന്ധമുണ്്.

2. സ്വത്വിം 

ലിംഗപദവി സ്ത്ഭബാധം (Gender Identity) ആന്രികമായ ഒരു അനേവമാ
ണ്. െനിച്ഭപൊൾ നൽകുന്ന ലിംഗവിോഗവമായി ജപാരുത്തജപെടുന്ന ലിംഗപദവി 
സ്ത് ഭബാധമുള്ളവജര 'സിസ്ജെൻഡർ’ (Cisgender) എന്ന് അറിയജപെടുന്. ഉദാഹ
രണമായി െനിച്ഭപൊൾ ആണ്കുട്ടി എന്ന് െനനസർട്ടിഫിക്കറിൽ ഭരഖജപെടുത്തുന്ന 
കുട്ടി താൻ ആണ്കുട്ടിയാണ് എന്ന് തിരിച്റിയഭ്ാൾ അയാൾ സിസ്ജെൻഡർ 
ആണ് (ചുരുക്കി ‘സിസ് ’ എന്ന് പറയാറുണ്് ). െനിച്ഭപൊൾ നൽകുന്ന (Assign) ലിം
ഗവഷ്യതഷ്യാസവമായി ജെൻഡർ സ്ത്ഭബാധം ജപാരുത്തജപെടാത്തവരാണ് ട്ാൻസ് 
ജെൻഡർ വഷ്യക്തികൾ. െനന സർട്ടിഫിക്കറിൽ ആണ്കുട്ടി എന്ന ഭരഖജപെടുത്തുകയം 
എന്നാൽ താൻ ജപണ്കുട്ടിയാണ് എന്ന സ്ത്ം ജവെിജപെടുത്തുകയം ജചയ്യുന്ന വഷ്യക്തി 
ട്ാൻസ്ജെൻഡർ ആണ് (ചുരുക്കത്തിൽ ‘ട്ാൻസ് ’). ആണും ജപണ്ം എന്നതാണ് 
സാധാരണയായ സ്ത്ഭബാധം. ഇവ രണ്ടും മാത്രമാണ് ജെൻഡർ സ്ത്ഭബാധങ്ങ
ൾ എന്നാണ് ജപാതുഭവ കരുതുന്നത്. ജെൻഡർ ദ്ന്ദം (Gender Binaries) എന്നാണ് 
ഇത് അറിയജപെടുന്നത്.

ജെൻഡർ രണ്് സാധഷ്യതകൾ മാത്രമല്, അജതാരു ജസ്പക്ടം ആണ്, ആണും ജപണ്ം 
അല് തങ്ങളജട സ്ത്ം എന്ന് തിരിച്റിയന്നവരുണ്്. ഇവ രണ്ടും ആജണഭന്നാ രണ്ടും 
അജല്ഭന്നാ, തികച്ചും മജറാരു വിോഗമാഭണാ എന്ന് തിരിച്റിയന്ണ്്. നമ്മുജട ലിം
ഗവിോഗം ഏതാണ് എന്ന് ഏകഭദേം നാലവയസ്ാകുഭ്ാഭഴക്കും നമ്ൾ തിരിച്റി
യന് എന്നതാണ് േിശുഭരാഗവിദഗ്ദ്ധരുജട അഭമരിക്കൻ അക്കാദമി പറയന്നത്, ഒരു 
വഷ്യക്തിയജട ോഗമാണത്, നമ്ൾ ഉള്ളിൽ അനേവിക്കുന്നതാണത്. വഷ്യക്തികൾ തങ്ങ
ളജട ലിംഗവിോഗം തിരജഞെടുക്കുന്നില്, അത് മാറാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയമില്. 
അവരുജട സ്ത്ഭബാധജത്ത ജവെിവാക്കാൻ അവർ ഉപഭയാഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾക്ക് 
വഷ്യതഷ്യാസമുണ്ാഭയക്കാം.

ഇന്നജത്ത ഈ സ്ത്ഭബാധങ്ങജെക്കുറിച്് ഏജറ വിചിന്നങ്ങൾ നടക്കുന്ണ്്. 
ആണും ജപണ്ം എന്ന ദ്ന്ദ്ത്തിനപ്പുറം, വലിയ ജസ്പക്ടം ആയി  ഇതിജന ഇന്ന് ഉൾ
ജക്കാള്ളുന്. 
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3. പ്രകടിതരൂപിം ജവളിജപെടുത്തൽ 

ജെൻഡറിജറെ മൂന്നാമജത്ത തലം അതിജറെ പ്കടിതരൂപമാണ് (Expression). 
നമ്മുജട ജെൻഡർ ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഭലാകഭത്താട് നമ്ൾ പ്കടിപെി
ക്കുന്ന തലമാണ് അത്. (വസ്ത്രധാരണം, തലമുടിയജട ക്റൈൽ, ജപരുമാറരീതികൾ 
മുതലായവയിലൂജട) പ്ാഭയാഗികമായി എല്ാത്തിനം ഒരു ജെൻഡർ ബന്ധമുണ്്. 
കെിപൊട്ടങ്ങൾ, നിറങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, പ്വർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ചില ഉദാഹരണങ്ങ
ൊണ്. ജെൻഡർ ദ്ന്ദങ്ങൾ മാത്രമാണ് പരിഗണിക്കജപെടുന്നത് എന്ള്ളതുജകാണ്്, 
കുട്ടികൾ, ‘ആണ്’, ‘ജപണ്’ എന്ന പരിമിതമായ സ്ത്ഭബാധങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തങ്ങള
ജട സ്ത്ം ജവെിവാക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്. സമൂഹത്തിജറെ പ്തീക്കൾക്ക
നസരിച്് എന്ാണ് നമ്ൾ പ്കടമാഭക്കണ് സ്ത്ഭബാധം എന്ന് െനനം മുതൽ 
നമ്ജെ പഠിപെിക്കുന്; നമ്മുജട െീവിതത്തിജറെ എല്ാ വേങ്ങൾ വഴിയം - കുടുംബം, 
സംസ്ാരം, സ്കൂളകൾ, സഹപാഠികൾ, മാധഷ്യമം, മതം - ഈ പ്തീക്കൾ നമ്െിഭലക്ക് 
കകമാറം ജചയ്യുന്. സ്ീകാരഷ്യമായ ജെൻഡർ പ്തീക്കൾ അത്രയധികം നമ്മുജട 
സംസ്ാരത്തിൽ ഉൾഭച്ർക്കജപെട്ടിട്ടുള്ളതുജകാണ്് മജറാരു രീതി ഭൂരിോഗം ഭപർക്കും 
ചിന്ിക്കാനാവന്നില്.

സാമൂഹികമായ പരുവജപെടുത്തലിജറെയം വഷ്യക്തിപരമായ മുൻഗണനകളജടയം 
കൂട്ടുഭചരൽ വഴി മൂന് വയസ്ാകുഭ്ാഭഴക്കും മിക്ക കുട്ടികളം അവരുജട ലിംഗവിോ
ഗവമായി ബന്ധജപെട്ട സ്ോവങ്ങൾ പ്കടിപെിക്കുന്. പ്തീക്ിക്കജപെട്ട ജെൻഡർ 
ജവെിവാക്കലമായി ജപാരുത്തജപെടുന്ന വഷ്യക്തികൾക്ക്, തങ്ങളജട ജെൻഡറിജനപെറി 
ചിന്ിക്കുകഭയാ ഭചാദഷ്യം ജചയ്യുകഭയാ ജചഭയേണ് കാരഷ്യമില്. സാമൂഹികമായി നിർണ്
യിക്കജപെടുന്ന പ്തീക്കൾക്കും മറ്റും അപ്പുറം തങ്ങളജട ജെൻഡർ പ്കടിപെിക്കുന്നവ
ർക്ക് മജറാരു അനേവം ആണ് ഉണ്ാകുന്നത്. കൂടുതൽ ആണത്തം പ്കടിപെിക്കുന്ന 
ജപണ്കുട്ടികളം ജപണ്ത്തം ജവെിവാക്കുന്ന ആണ്കുട്ടികളം ഒട്ടനവധി ജവല്ലുവിെികൾ 
ഭനരിഭടണ്ിവരുന്. വീട്ടിൽ നിന്ള്ള സമ്ർദേം, കൂട്ടുകാരുജട ഭദ്ാഹങ്ങൾ, അധഷ്യാപ
കർ ഉൾജപെജട ജപാതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ള്ള നിന്ദ തുടങ്ങി പല പ്ശ്നങ്ങളം അവർ 
ഭനരിഭടണ്ിവരുന്.

ജെൻഡർ ജവെിവാക്കലിജറെ സങ്ൽപെങ്ങളം ചിട്ടകളം സമൂഹങ്ങൾ ഭതാറും  
വഷ്യതഷ്യാസജപെട്ടിരിക്കുന്. പുരുഷന്ാർ കമ്ൽ ധരിക്കുന്നത് ഭപാലള്ള കാരഷ്യങ്ങൾ  
സമൂഹത്തിജറെ പ്തീക്കെിലള്ള വഷ്യതഷ്യാസങ്ങൊണ് ‘പിങ്് ജപണ്കുട്ടികൾക്കും  
നീല ആണ്കുട്ടികൾക്കും’ എന്ള്ള ആേയം ഭപാലം അടുത്ത കാലത്ത് ഉടജലടുത്ത
താണ്.

ജെൻഡർ ജവെിവാക്കലിജന സംബന്ധിച്് ആേയങ്ങൾ കർേനമായതുജകാണ്് 
തജന്ന, ഒരാൾ എന്തു ധരിക്കുന്, എങ്ങിജന സംസാരിക്കുന്, ആേയവിനിമയം 
നടത്തുന് എന്ള്ളജതാജക്ക അവരുജട ജെൻഡർ സ്ത്ഭബാധജത്തയാണ് പ്കടി
പെിക്കുന്നജതന്ന് നമ്ൾ ഊഹിക്കുന്. സ്ത്ഭബാധത്തിൽ നിന്ം വഷ്യതഷ്യസ്തമാണ് 
പ്കടിതോവങ്ങൾ. ഉദാ:- ഒരു ‘സിസ് ’ ജെൻഡർ ആണ്കുട്ടിക്ക് പാവാട ധരിക്കാഭനാ 
ഡ്രസ്് ഇടാഭനാ താൽപെരഷ്യം കജണ്ന്വരാം. അത് അയാളജട ജെൻഡർ സ്ത്ഭബാ



106

ധജത്ത മാറ്റുന്നില്. ചില സമയങ്ങെിഭലാ സാഹചരഷ്യങ്ങെിഭലാ, അവൻ ജപണ്കുട്ടിക
ളഭടജതന്ന് കരുതുന്ന ഭവഷം ധരിക്കാൻ ഇഷ്ടജപെടുന് എന്ന് മാത്രം.

കലംഗിക തിരജഞെടുപ്പുകെിൽ (Sexual Orientation) നിന്ം വഷ്യതഷ്യസ്തമാണ് 
ജെൻഡർ, ജെൻഡറും കലംഗികതിരജഞെടുപ്പും ഒന്നല്. ജെൻഡർ വഷ്യക്തിപരമാണ്. 
(ഞാൻ എങ്ങിജന എജന്ന കാണുന്) കലംഗിക തിരജഞെടുപെ് മറ് വഷ്യക്തികളമാ
യള്ള (Interpersonal) ബന്ധത്തിലൂജടയാണ്. (ോരീരികമായം കവകാരികമായം 
ആഭരാടാണ് ആകർഷണം)

ലിിംഗപരമായ ജതാഴിൽ വിഭെനിം 

വഷ്യക്തിയജട കഴിവകൾക്കും താൽപെരഷ്യങ്ങൾക്കും ഉപരിയായി ലിംഗാടിസ്ാന
ത്തിൽ പ്ഭതഷ്യക ഭൊലികളം ചുമതലകളം തീരുമാനിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ലിംഗപ
രമായ ജതാഴിൽ വിേെനം (Gender Division of Labour). ചില പ്ഭതഷ്യക ഭൊലികൾ, 
ചുമതലകൾ എന്നിവ സ്ത്രീകൾ/പുരുഷന്ാർ മാത്രമാണ് ജചഭയേണ്ത് എന് സമൂഹം 
കരുതുന്. സാധാരണയായി സ്ത്രീകൾ വീട്ടുഭൊലി, കുട്ടികളജട പരിരക്, അനബന്ധ 
വരുമാന പ്വർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ നടത്തുന്. മുഖഷ്യ ഉൽപൊദന പ്വർത്തനങ്ങൾ 
പുരുഷന്ാരാണ് ജചയ്യുന്നത്. കുടുംബത്തിൽ മാത്രമല് ജപാതുസ്ാപനങ്ങെിലം വിപ
ണിയിലജമല്ാം ഇത്തരം വിേെനം കാണാനാകും. ഉദാഹരണത്തിന്, നഴ്് എന്ന വാക്കു 
ഭകൾക്കുഭ്ാൾ സ്ത്രീകളജട ജതാഴിൽ എന്നാണ് സമൂഹത്തിജറെ വിവക്; പുരുഷന്ാർക്ക്, 
ജമയിൽ നഴ്് എന് പ്ഭതഷ്യകം പറയം; ഭനജര മറിച്്, ഭപാലീസ് എന്നതിന് പുരുഷ 
ഭപാലീസ് എന്നാണ് ജപാതുജവ മനസ്ിലാക്കുന്നത്, സ്ത്രീകൾക്ക് വനിതാ ഭപാലീസ്  
എന് പ്ഭതഷ്യകം പറയണം.

സംസ്ാരം, ൊതി, വർഗം, പ്ായം, രാെഷ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അനസരിച്് ഏതു 
ഭൊലി ആരു ജചയേണം, ഭൊലിയജട കരാർ, മൂലഷ്യം നിശ്യിക്കൽ, ഭവതനം നൽകൽ 
എന്നിവജക്കല്ാം വഷ്യതഷ്യാസമുണ്്. ജെൻഡർ അടിസ്ാനത്തിൽ ജതാഴിലകൾ നിശ്
യിക്കുന്നത് ക്ഭമണ സാമൂഹിക നിയമമായി മാറുന്. അവ സ്ത്രീ പുരുഷന്ാരിൽ വഷ്യതഷ്യ
സ്ത കഴിവകൾ രൂപജപെടുത്തുന്. സ്ത്രീയജട അധ്ാനത്തിന് ലേിക്കുന്ന ഭവതനമാകജട്ട 
അവജെ സ്കാരഷ്യസ്ത്തായി കരുതുന്ന പുരുഷജറെ നിയന്ത്രണത്തിലം.

സ്ത്രീകൾ ജചയ്യുന്ന ഭൊലികൾക്ക് മൂലഷ്യം കുറവായിരിക്കുകജയന്നതും ജതാഴിൽെനഷ്യ
ഭരാഗങ്ങൾ ഉണ്ാവകജയന്നതും ലിംഗാടിസ്ാനത്തിലള്ള ജതാഴിൽ വിേെനത്തിജറെ 
പരിണതഫലങ്ങെിൽ ചിലതാണ്.

ലിിംഗപദവി ജതാഴിൽ വിഭെനത്തിജറെ പരിണതഫലങ്ങൾ

സ്ത്രീകൾ ജചയ്യുന്ന ഭൊലികൾക്ക് കുറഞെമൂലഷ്യം, സ്ത്രീകൾക്കു തുലഷ്യമായ അധ്ാനവി
ഹിതം നൽകുന്ജണ്ങ്ിലം വരുമാനത്തിഭന്ൽ ഭനരിട്ട് പ്ാപഷ്യതയില്. സാ്ത്തിക, 
രാഷ്ടീയ തലങ്ങെിൽ വെരാൻ, വെജരക്കുറച്് സമയഭമ ലേിക്കുന്ള്ളു. കഠിനമായ 
ഭൊലിോരം സ്ത്രീകളജട ആഭരാഗഷ്യജത്ത പ്തികൂലമായി ബാധിക്കുന്. സ്ത്രീകളജടയം 
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മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളജടയം ഭക്മജത്ത പ്തികൂലമായി ബാധിക്കുന്. പദ്ധതികളജട/
പരിപാടികളജട കാരഷ്യക്മതഭയയം ഫലപ്ാപ്തിഭയയം പ്തികൂലമായി ബാധിഭച്ക്കാം. 
ലിംഗപദവി നിയതമായ (gender specific) ജതാഴിൽെനഷ്യഭരാഗങ്ങൾ എന്നിവയാണ് 
ലിംഗപദവി ജതാഴിൽ വിേെനത്തിജറെ പരിണതഫലങ്ങൾ.

സ്തീകളുജട ജതാഴിലുകൾ - ത്രിമാന ചുമതലകൾ

സ്ത്രീകളജട ജതാഴിലകജെ മൂന്ന് പ്ധാന വിോഗങ്ങൊയി തരംതിരിക്കാം.

ഉൽപൊദന ഭൊലികൾ 

ഉപഭോഗത്തിനം വിപണിക്കും ഭവണ്ി ഭസവനങ്ങളം വസ്തുക്കളം ഉൽപൊദിപെി
ക്കുന്നതിജന ഉൽപൊദനഭൊലികൾ  (Productive Work) എന് പറയാം. (ഉദാ: കൃഷി, 
മൽസഷ്യബന്ധനം, സ്യം ജതാഴിൽ തുടങ്ങിയവ). നിങ്ങൾ എന്തു ജചയ്യുന് എന്ന് 
ഭചാദിച്ാൽ, മിക്കവരും ഉൽപൊദനപരജമന്ന് കരുതുന്ന ഭൊലികജെക്കുറിച്ാണ് പറ
യാറുള്ളത്. പ്ഭതഷ്യകിച്് വരുമാനം അഥവാ േ്െം കിട്ടുന്ന ജതാഴിലകൾ. സ്ത്രീകളം 
പുരുഷന്ാരും ഇത്തരം ഭൊലികൾ ജചയ്യുന്. പഭക് അവരുജട ചുമതലകളം ഭൊലികളം 
ലിംഗാടിസ്ാനത്തിൽ വിേെിക്കജപെട്ടിരിക്കുന്. സ്ത്രീകൾ ജചയ്യുന്ന ഉൽപൊദനപരമായ 
ജതാഴിലകൾ ഭപാലം അദൃേഷ്യവം കുറഞെ മൂലഷ്യം നൽകുന്നവയമാണ്. 

പ്രതയുൽപൊദന ഭൊലികൾ

പ്സവിക്കുക, കുട്ടികജെ പരിരക്ിക്കുക, േക്ണം തയോറാക്കുക, ജവള്ളവം 
വിറകും ഭേഖരിക്കുക, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക, വീട് വൃത്തിയായി സൂക്ിക്കുക, കുടും
ബാംഗങ്ങളജട ആഭരാഗഷ്യകാരഷ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക തുടങ്ങിയ ഭൊലികൾ കുടുംബത്തി
ജറെ നിലനിൽപെിന് അതഷ്യന്ാഭപക്ിതമാജണങ്ിലം ഇവ ഒരിക്കലം ജതാഴിലായി 
കണക്കാക്കാറില്. പിന്നാക്കസാഹചരഷ്യങ്ങെിലം സമൂഹങ്ങെിലം ഇവ മിക്കഭപൊഴം 
ദീർഘ സമയജമടുക്കുന്നതും  കൂടുതൽ കായികാദ്ധ്ാനം ആവേഷ്യമുള്ളവയമാകും. സാധാ
രണയായി ഇത് സ്ത്രീകളജടയം ജപണ്കുട്ടികളജടയം മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമായാണ് 
പരിഗണിക്കജപെടുന്നത്. 

സാമൂഹികമായ ഭൊലികൾ 

ലിംഗപരമായ ജതാഴിൽ വിേെനജത്ത അടിസ്ാനമാക്കി ഭനാക്കിയാൽ സാമൂ
ഹികഭൊലികൾ  (Community Work) രണ്ടു തരമുണ്്.

1.  കമ്മ്യൂണിറ്ി മാഭനെിങറ് ഭറാൾസറ് (Community Managing Roles): കൂട്ടായ 
ഉപഭോഗത്തിനഭവണ്ി വിരെമായിജക്കാണ്ിരിക്കുന്ന വിേവങ്ങജെ (ജവള്ളം, ആഭരാ
ഗഷ്യപരിരക്, വിദഷ്യാേഷ്യാസം) ഉറപൊക്കുകയം അവജയ നിലനിർത്തുകയം ജചയ്യുന്നത് 
പ്ാഥമികമായം സ്ത്രീകൊണ്. വീട്ടിൽ അവർ നിർവഹിക്കുന്ന പ്തയുൽപൊദന ഭൊലി
കളജട (Reproductive Work) തുടർച്യാണിത്, ജവറുജതയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭവത
നമില്ാജത ജചയ്യുന്ന സന്നദ്ധപ്വർത്തനമാണിത്.
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2. കമ്മ്യൂണിറ്ി ജപാളിറ്ക്കൽ ഭറാൾസറ് (Community Political Roles): ഔപചാരിക 
രാഷ്ടീയതലത്തിൽ പുരുഷന്ാർ ഏജറടുക്കുന്ന സാമൂഹികമായ പ്വർത്തനങ്ങൾ. ഇത് 
മിക്കഭപൊഴം ഭവതനമുള്ള പണിയാണ് - പ്തഷ്യക്മായം പഭരാക്മായം; പദവിയം 
അധികാരവം മാനഷ്യതയം ഒജക്ക ലേിക്കുകയം ജചയ്യും.

ഈ രണ്ടു വിോഗങ്ങെിലം സ്ത്രീകളം പുരുഷന്ാരും ഉൾജപെടുന്ജണ്ങ്ിലം അവരുജട 
ഭറാളകൾ വഷ്യതഷ്യാസജപെട്ടിരിക്കുന്. ഇന്നജത്ത സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളം വീട്ടിഭലക്ക് 
വരുമാനം ജകാണ്ടുവരുന്ജണ്ങ്ിലം കുടുംബത്തിജറെ പ്ധാന സംരക്കനായി പു
രുഷജനത്തജന്നയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഉൽപൊദന ഭൊലികെിൽ ഏർജപെടുന്ന 
സ്ത്രീകൾക്കും പ്തയുൽപൊദന ഭൊലികളജട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങെിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനി
ൽക്കാനാവന്നില്. ഭനജരമറിച്് പുരുഷന് വഷ്യക്തമായ പ്തയുൽപൊദന ഭൊലികജൊന്ം 
നിർവചിച്് നൽകിയിട്ടില്. വീട്ടുകാരഷ്യങ്ങെിൽ സഹായിക്കുന്ന പുരുഷൻമാരുജണ്ങ്ിലം 
അത് സഹായം മാത്രമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, ഉത്തരവാദിത്തമല്.

സാമൂഹികമായ ഭൊലികെിലം പുരുഷൻമാരും സ്ത്രീകളം ഏർജപെടുന്ജണ്ങ്ിലം 
അവരുജട ഭറാളകെിൽ വഷ്യതഷ്യാസമുണ്്. പുരുഷന്ാർ ഭനതാക്കൊയം സ്ത്രീകൾ താരത
ഭമഷ്യന പ്ാധാനഷ്യം കുറഞെ പദവികെിലമാണ് കാണജപെടുന്നത്. വീടിനപുറത്ത് ഭവതനം 
കിട്ടുന്ന ഭൊലികെിലം വഷ്യക്തമായ ലിംഗവഷ്യതഷ്യാസം കാണാം. പുരുഷന്ാർ വൻകിട 
വഷ്യവസായങ്ങെിലം സമൂഹത്തിൽ മാനഷ്യത കിട്ടുന്ന ജതാഴിലകെിലം ഏർജപെടുഭ്ാൾ 
സ്ത്രീകൾ വസ്ത്രനിർമ്ാണം, കരകൗേലവസ്തു നിർമാണം, ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളജട 
നിർമാണം തുടങ്ങിയവ ജചയ്യുന്. ഇത് അവരുജട വീട്ടുഭൊലികളജട ജവറും തുടർച് 
മാത്രമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അഭത സമയം തീരുമാനജമടുഭക്കണ്, സാഭങ്തിക 
കഴിവ ഭവണ് ഭൊലികൾ, അവ പാചകം, തയേൽ തുടങ്ങി സ്ത്രീകളഭടജതന് മുദ്കുത്തജപെ
ട്ടവയാജണങ്ിൽ ഭപാലം, നല് വരുമാനം ലേിക്കുഭ്ാൾ പുരുഷന്ാരാണ് ജചയ്യുന്നത്.

വികസനരംഗത്ത്, ജെൻഡർ വിേകലനം അതഷ്യാവേഷ്യമാജണന്ന ചിന് അംഗീ
കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്് ഒരു ദേകഭത്താെമായി. ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയി
ൽ, ലിംഗപദവി എന്ന ആേയജത്തക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകെിൽ ക്മാനഗതമായ മാറം 
ഉണ്ായിട്ടുണ്്. ലിംഗപദവി ബന്ധങ്ങജെ ഒറജപെട്ടുമാത്രം പരിഗണിച്ിരുന്ന സമീപന
ത്തിൽനിന്ം വിോലമായ സാമൂഹികബന്ധങ്ങളജട ഘടനക്കുള്ളിൽ ഒന്മാത്രമാണ് 
എന്ന വീക്ണം പ്തഷ്യക്ജപെട്ടുതുടങ്ങി. പ്ാഭയാഗികമായി, സ്ത്രീ-പുരുഷന്ാർ തമ്ിലള്ള 
അധികാരബന്ധങ്ങജെ മാത്രമല്, വംേീയത, ൊതി, വർഗം, വിവാഹപദവി, പ്ായം 
തുടങ്ങിയ സാമൂഹികബന്ധങ്ങളം ലിംഗപദവിയം പരസ്പരം പ്വർത്തിച്് സാമൂഹി
കമായം സാ്ത്തികമായം ഓരത്തിലാക്കജപെട്ടവജര എങ്ങജന അടിച്മർത്തൽ 
സാഹചരഷ്യങ്ങെിൽ തെച്ിട്ടിരിക്കുന് എന്ം പരിഭോധിക്കുന്. ഇതിജറെ അർത്ഥം 
പാവജപെട്ടവരും പ്ാന്വൽക്കരിക്കജപെട്ടവരുമായ സ്ത്രീകൾ ഭനരിടുന്ന അനീതിയജട 
ഏറവം പ്ധാനജപെട്ട, എന്നാൽ ഒരു അച്ചുതണ്് മാത്രമാണ് ലിംഗപരമായ അനീതി 
എന് വഷ്യക്തമാകുന്.

സ്ത്രീകളം പുരുഷന്ാരും തമ്ിലള്ള അധികാരബന്ധം മാത്രമല് ലിംഗപദവി എന്ം, 
മിറച്് സ്ത്രീകളം പുരുഷന്ാരും, സ്ത്രീകളം സ്ത്രീകളം, പുരുഷന്ാർ തമ്ിലം ഉള്ള ഏതു 
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ബന്ധത്തിലം ഒരു ഗ്രൂപെിജറെഭമൽ മജറാരു ഗ്രൂപെിന് അധികാരം നൽകുന്ന സാമൂഹിക  
പരുവജപെടുത്തലാണ് ഉണ്ാകുന്നജതങ്ിൽ, അതും ലിംഗപദവി അധികാരബന്ധ 
ങ്ങൊയി കണക്കാക്കണജമന്ള്ള കാഴ്ചപൊട് ഉണ്ായി. അങ്ങജന ഭനാക്കുഭ്ാൾ 
ോരഷ്യയം േർത്താവം പുരുഷനായ ഉഭദഷ്യാഗസ്ഭമലധികാരിയം സ്ത്രീയായ ഉഭദഷ്യാഗ 
സ്യം തമ്ിൽ മാത്രമല് ജെൻഡർ തുലഷ്യതയില്ായ്മ നിലനിൽക്കുന്നത്; മറിച്് അമ്യം 
മകളം തമ്ിലം അമ്ായിഅമ്യം മരുമകളം തമ്ിലം ഉയർന്ന ൊതിയിൽജപെട്ട 
ഉഭദഷ്യാഗസ്ഭമലധികാരിയം സ്ത്രീ െീവനക്കാരിയം തമ്ിലം ഈ അധികാരബന്ധ
ങ്ങൾ കാണാം. സ്ത്രീകൾ തമ്ിൽ വർഗ, ൊതി അടിസ്ാനത്തിലം ബന്ധങ്ങളജട  
അടിസ്ാനത്തിലം േക്തമായ ഭശ്രണീബന്ധം നിലനിൽക്കുന്ന ജതക്കഭനഷഷ്യൻ  
രാെഷ്യങ്ങെിൽ, സ്ത്രീകജെയം ജപണ്കുട്ടികജെയം ോക്തീകരിക്കണജമങ്ിൽ വിോലമായ 
ഈ നിർവചനം ആവേഷ്യമാണ്.

പുരുഷന്ാജര കുറജപെടുത്തുന്ന പ്വണതയിൽനിന്ം, പുരുഷത്ത്തിജറെ സാമൂ
ഹികനിർമ്ിതി, പുരുഷന്ാരുജട അമാനവീകരണത്തിന് (സ്ത്രീകൾ അനേവിക്കുന്ന 
ഭതാതിൽ അജല്ങ്ിൽ ഭപാലം) വഴിജതെിക്കുന് എന്ന ചിന് ഉയർന്വന്. എയിഡ്സ്, 
പുരുഷ ഭരാഗാതുരത/മരണകാരണങ്ങൾ, വിദഷ്യാേഷ്യാസം (പല സ്ലങ്ങെിലം സ്കൂെിൽ 
നിന്ള്ള ജകാഴിഞ്ഞുഭപാക്ക് ജപണ്കുട്ടികഭെക്കാൾ കൂടുതൽ ആണ്കുട്ടികെിലാണ് ) 
തുടങ്ങിയവക്ക് പുരുഷത്ത്തിജറെ സാമൂഹിക നിർമ്ിതിയമായള്ള ബന്ധം അടുത്ത 
കാലത്തായി പഠനവിഭധയമാകുന്ണ്്. കരയരുജതന്ള്ള നിർഭദേേങ്ങൾ, കുട്ടികളജട 
പരിരക്യിൽ കർക്കേക്കാരനാകാനള്ള കുടുംബത്തിജറെ/സമൂഹത്തിജറെ സമ്ർദേം 
തുടങ്ങിയവ അവരിൽ ഉണ്ാക്കുന്ന കവകാരിക പ്തഷ്യാഘാതങ്ങളം പ്ഭതഷ്യക ശ്രദ്ധ 
അർഹിക്കുന്.

വികസനത്തിൽ സ്ത്രീപുരുഷന്ാജര ഉൾഭച്ർക്കണം എന്ന ധാരണയിൽനിന്ം, 
ആഭഗാെ സ്ദ് വഷ്യസ്യിൽ തുലഷ്യമല്ാത്ത രീതിയിലാജണങ്ിലം സ്ത്രീകളം പുരുഷന്ാ
രും ഉൾഭച്ർക്കജപെട്ടുകഴിഞ്ഞു എന്ന ധാരണയിഭലക്ക് മാറി. കൂടാജത സ്ത്രീ-പുരുഷന്ാരുജട 
വഷ്യതഷ്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ - വിദഷ്യാേഷ്യാസമുള്ളവർ, ഇല്ാത്തവർ, പട്ടണവാസികൾ/ഗ്രാമവാ
സികൾ, ഉന്നതൊതിക്കാർ/താഴ്ന്നൊതിക്കാർ എന്നിവരാണ് ോഗമാക്കജപെട്ടിട്ടുള്ളത്. 
തന്മൂലം വികസനവം ഭലാകവഷ്യാപാരസംഘടനാ നിബന്ധനകളം സ്ത്രീ-പുരുഷന്ാജര 
എങ്ങജന ബാധിച്ിരിക്കുന് എന്ന് ലിംഗപദവി കാഴ്ചപൊടിൽ പരിഭോധിക്കുന്നതു 
കൂടാജത വഷ്യതഷ്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ ഭനരിടുന്ന വഷ്യതഷ്യസ്തങ്ങൊയ പ്തഷ്യാഘാതങ്ങൾ പ്ഭതഷ്യ
കിച്് മനസ്ിലാഭക്കണ്താണ്.

തുലഷ്യത (Equality) എന്ന ആശയത്തിൽനിന്ിം സന്തുലിതിം (Equity)  
എന്ന ആശയത്തിഭലക്കുള്ള മാറ്ിം

തുലഷ്യതയ്കഭവണ്ിയള്ള ശ്രമജത്ത പലഭപൊഴം വീക്ിക്കുന്നത്, വിേവങ്ങളജട 
ഭമൽ പുരുഷന്ാജരഭപൊജല തുലഷ്യമായ പ്ാപഷ്യത എന്ള്ളതു മാത്രമല്, പുരുഷജന 
ഭപൊജല ആവക എന്നാണ്. തുലഷ്യതജയക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദത്തിജറെ പുറകിലള്ള മജറാരു 
വിേ്ാസം, തുലഷ്യ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ായതുജകാണ്ടുമാത്രം ആയില് എന്നതാണ്. ഈ 
രണ്് കാഴ്ചപൊടുകളം കഴിഞെദേകത്തിൽ ജവല്ലുവിെിക്കജപെട്ടിട്ടുണ്്. സ്ത്രീകൾക്കും പുരു
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ഷന്ാർക്കും തുലഷ്യപ്ാപഷ്യത മാത്രമല് ഉണ്ാഭകണ്ജതന്ം, ഒരു പ്ഭതഷ്യക സമൂഹത്തിൽ 
സാമൂഹികമായി നിർമ്ിക്കജപെടുന്ന പുരുഷത്ത്തിജറെയം അനകൂലഘടകങ്ങൾ സമ
ന്യിപെിച്ചു ജകാണ്ടുള്ള പുതിയ വഷ്യക്തിത്ം (Personhood) ആണ് നിർവ്വചിക്കജപെഭട
ണ്ജതന്ം ഉള്ള ചിന് ഇഭപൊൾ േക്തമാകുന്ണ്്. അവസരസമത്ം മാത്രം ഭപാരാ, 
അവസരങ്ങൾ ഉപഭയാഗിക്കുന്നതിനള്ള തുലഷ്യമായ കഴിവം ഉണ്ാകണം.

സമൂഹത്തിലള്ള അവസരങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്ഭയാെനജപെടുത്താൻ കഴിയണജമ
ങ്ിൽ, വീട്ടുഭൊലി പങ്ിടജപെടണം, സാമൂഹിക സാംസ്ാരിക നിയമങ്ങൾ (norms) 
അഴിച്ചുപണിയണം. ഭശ്രണീബന്ധങ്ങെിൽ മാറമുണ്ാകണം.

പാഠഭാഗിം – സിംക്ിപ്ിം

 സാമൂഹികമായം സാംസ്ാരികമായം നിർണയിക്കജപെടുന്നതാണ് 
ജെൻഡർ.

 ജെൻഡർ ഒരു വിേകലന ആേയമാണ് (Analytical Concept).

 േരീരം, സ്ത്ം, പ്കടിത രൂപം എന്നിവ ജെൻഡറിജറെ മൂന്ന് തലങ്ങൊണ്.

 ഒരു വഷ്യക്തിയജട കഴിവകൾക്കും താൽപരഷ്യങ്ങൾക്കും ഉപരി ആ വഷ്യക്തി 
യജട ലിംഗപദവി അടിസ്ാനത്തിൽ ഭൊലികൾ നിർവഹിഭക്കണ്ി 
വരുന്നതാണ് ലിംഗപരമായ ജതാഴിൽ വിേെനം. 

 ലിംഗനീതി സാധഷ്യമാക്കാൻ അവസരസമത്ം മാത്രം ഭപാര അവസരങ്ങൾ 
ഉപഭയാഗിക്കാൻ ഉള്ള സാഹചരഷ്യങ്ങൾ കൂടി സൃഷ്ടിക്കജപെടണം.

പഠന പുഭരാഗതി വിലയിരുത്തൽ : ഒന്നറ്

I. ഒറ് വാക്കിൽ ഉത്തരജമഴുതുക (ഒരു മാർക്ക് വീതം)

1. കാലം മാറുന്നതിനനനസരിച്് പുരുഷ-സ്ത്രീസങ്ൽപെങ്ങളം ചുമതലകളം 
മാറുന്ണ്്. 

 (േരി/ജതറ് )

2. ഗർേധാരണം, പ്സവം, മുലയൂട്ടൽ തുടങ്ങിയവ ലിംഗപരമായ ജതാഴിൽ 
വിേെനത്തിൽ വരുന്. 

 (േരി /ജതറ് )

3. െനിച്ഭപൊഴള്ള ലിംഗവിോഗവമായി ജപാരുത്തജപെടുന്ന ലിംഗപദവി 
സ്ത്ഭബാധമുള്ളർ .......................... എന്നറിയജപെടുന്.

4. ആണും ജപണ്ം മാത്രമാണ് ജെൻഡർ സ്ത്ഭബാധം എന്ന് ജപാതുഭവ 
കരുതുന്നതിജന ...........................എന്ന് പറയന്.
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II. ഒഭന്നാ രഭ്ാ വാകഷ്യത്തിൽ ഉത്തരിം എഴുതുക (രണ്് മാർക്ക് വീതം)

1. എന്ാണ് ലിംഗപദവി ?

2. ലിംഗപരമായ ജതാഴിൽ വിേെനത്തിൽ ഭവതനമില്ാത്ത ഭൊലികൾക്ക് 
നാല ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴതുക 

3. എന്ാണ് ലിംഗസമത്ം 

4. ലിംഗപദവി ജതാഴിൽ വിേെനത്തിജറെ പരിണിതഫലങ്ങൾ 
എജന്ാജക്കയാണ്? (നാല് കാരഷ്യങ്ങൾ എഴതുക)

IV. ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്തരിം എഴുതുക (അഞ്് മാർക്ക് വീതം) 

1. എന്ാണ് ജെൻഡർ? ഇതിജറെ മൂന് തലങ്ങൾ വിേദീകരിക്കുക

2. എന്ാണ് ലിംഗപരമായ ജതാഴിൽ വിേെനം ?

3. ഏജതാജക്കയാണ് സ്ത്രീകളജട ത്രിമാന ചുമതലകൾ?

5. ലിിംഗപദവി ആസൂത്രണിം 

ആസൂത്രണ പ്ക്ിയയിജല ഒരു സമീപനമാണ് ലിംഗപദവി ആസൂത്രണം (Gender 
Planning). നമ്മുജട സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ-പുരുഷ പദവിയിജല അസമ
ത്ങ്ങജെ മനസ്ിലാക്കി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി വികസന സമീപനങ്ങെിലം പ്ക്ി
യകെിലം ഉൾജപെടുഭത്തണ് ആേയങ്ങളം പ്വർത്തനങ്ങളമാണ് ലിംഗപദവി ആസൂ
ത്രണം. സ്ത്രീക്കും പുരുഷനം വഷ്യതഷ്യസ്തമായ ചുമതലകളം ആവേഷ്യങ്ങളമാണ് സമൂഹം 
നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്. ഈ യാഥാർത്ഥഷ്യജത്ത അംഗീകരിച്ചുജകാണ്് േരണഘടന ഉറപ്പു 
നൽകുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷ തുലഷ്യതയം സ്ത്രീകൾക്ക് തുലഷ്യനീതിയം വികസനത്തിൽ ഉറപ്പു 
വരുത്തുക എന്നതാണ് ലിംഗപദവി ആസൂത്രണത്തിജറെ ലക്ഷ്യം. 

ലിിംഗപദവി ആസൂത്രണിം - പ്രഭതഷ്യകതകൾ

സാമൂഹികവം, സാ്ത്തികവം സാംസ്ാരികവമായി നിലനിൽക്കുന്ന അസമത്
ങ്ങജെ തിരിച്റിഞെ് പരിഹാരം കാണാൻ സഹായിക്കുക; സ്ത്രീകൾ, അനേവിക്കുന്ന 
ചൂഷണം, വിഭവചനം, അടിച്മർത്തൽ തുടങ്ങിയ പ്ശ്നങ്ങജെ കജണ്ത്തി അതിെീവി
ക്കാൻ സഹായിക്കുക; നിലനിൽക്കുന്ന ലിംഗവിഭവചനത്തിലധിഷ്ിതമായ വാർപെ് 
മാതൃകകജെ ജപാെിജച്ഴതാൻ സഹായിക്കുക; വികസന ആവേഷ്യങ്ങളജട കൃതഷ്യമായ 
മുൻഗണന നിശ്യിച്് നടപെിലാക്കുക; സ്ത്രീകളജട പ്ാഭയാഗിക ആവേഷ്യങ്ങളം നിർ
ണ്ായക ആവേഷ്യങ്ങളം തിരിച്റിഞെ് മുൻഗണന ക്മത്തിൽ ഇടജപടാൻ സാധിക്കുക; 
വികസന പ്ക്ിയയിൽ സ്ത്രീകളജട ക്ിയാത്മക പങ്ാെിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുക; വികസന 
പദ്ധതികളജട ആസൂത്രണത്തിലം നടത്തിപെിലം ഭമൽഭനാട്ടത്തിലം സ്ത്രീകൾക്ക് നി
യന്ത്രണവം പ്ാപഷ്യതയം ഉറപെ് വരുത്തുക; ജപാതുസമൂഹത്തിന് സ്ത്രീകൾ ഭനരിടുന്ന 
പ്ശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്് തിരിച്റിവണ്ാക്കുക എന്നിവയാണ് ലിംഗപദവി ആസൂത്ര
ണം ജകാണ്് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 
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ആസൂത്രണത്തിജല മുൻകാല സമീപനങ്ങളിൽ നിന്ള്ള വഷ്യതഷ്യസ്തകൾ

മുൻകാല സമീപനം ലിംഗപദവി സമീപനം

1. സ്ത്രീകൾ ആസൂത്രണപ്ക്ിയയിജല 
ഒരു ലക്ഷ്യം (Target) മാത്രം

സ്ത്രീകളജട പങ്ാെിത്തവം നിയന്ത്രണവം 
ഉറപ്പുവരുത്തുക

2. സ്ത്രീകജെ, വീട്ടമ്, മാതൃത്ം,  
അനബന്ധ വരുമാനം തുടങ്ങി  
ലിംഗപദവി ഭറാളകളമായി  
ബന്ധജപെടുത്തിയത്

അധികാരബന്ധങ്ങജെ  
പരിഗണിക്കുകയം  
നീതിനിഭഷധങ്ങളം വഷ്യതഷ്യസ്തതകളം 
കണക്കിജലടുക്കുകയം ജചയ്യുന് 

3. സ്ത്രീകൾ നിർെീവ  
ഗുണഭോക്താക്കൾ മാത്രം

സ്ത്രീകൾ സെീവ പങ്ാെികൾ

4. പ്ാഭയാഗിക ആവേഷ്യങ്ങൾക്ക് 
മാത്രം മുൻഗണന

പ്ാഭയാഗിക ആവേഷ്യങ്ങൾജക്കാപെം 
നിർണായക ആവേഷ്യങ്ങൾക്കും  
മുൻഗണന

5. ജപാതുവികസനത്തിജറെ ോഗമായി 
മാത്രം പരിഗണിക്കുന്.

സ്ത്രീകളജട ആവേഷ്യങ്ങൾ പ്ഭതഷ്യകം 
പരിഗണിക്കജപെടുന്

6. ഭക്മ സമീപനം മാത്രം ോക്തീകരണ സമീപനം

7. സ്ത്രീകജെ മാത്രം ഭകന്ദീകരിച്ചുള്ള 
പ്വർത്തനം

ജപാതുസമൂഹത്തിജറെ മഭനാോവമടക്കം 
ലക്ഷ്യം

8. ആസൂത്രണം, നിർവഹണം,  
ഭമൽഭനാട്ടം തുടങ്ങിവക്ക് സംഘടനാ 
സംവിധാനമുണ്ായിരുന്നില്

ആസൂത്രണം, നിർവഹണം, ഭമൽഭനാട്ടം 
തുടങ്ങിവയ്ക് സ്ത്രീകളജട ഭനതൃത്ത്തി 
ലള്ള സംഘടനാസംവിധാനങ്ങൾ

9. ലിംഗപദവി ആവേഷ്യങ്ങൾ  
പരിഗണിക്കജപെട്ടില്

സ്ത്രീകൾക്കിടയിലള്ള വഷ്യതഷ്യസ്തത,  
ലിംഗപദവി ആവേഷ്യങ്ങൾ കൂടി  
പരിഗണിക്കജപെടുന്.

പ്രാഭയാഗിക ലിിംഗപദവി ആവശഷ്യങ്ങൾ 

സ്ത്രീകളജടയം പുരുഷന്ാരുജടയം െീവിതത്തിജല പ്ാഭയാഗിക ആവേഷ്യങ്ങജെ
യാണ് പ്ാഭയാഗിക ലിംഗപദവി ആവേഷ്യങ്ങൾ (Practical Gender Needs) എന്നത് 
ജകാണ്് ഉഭദേേിക്കുന്നത്. ഇത് സ്ത്രീകളജട അവസ്യമായം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളമായം 
ബന്ധജപെട്ടിരിക്കുന്. (ഉദാ: വീട്, കക്കൂസ്, കുടിജവള്ളം, പാചക ഇന്ധനം, തുടങ്ങിയ 
ജപാതു ആവേഷ്യങ്ങൾ)

നിർണായക ലിിംഗപദവി ആവശഷ്യങ്ങൾ 

സ്ത്രീകളജട സാമൂഹികപദവി ഉയർത്തുന്ന തരത്തിലള്ള ആവേഷ്യങ്ങജെയാണ് 
നിർണായക ലിംഗപദവി ആവേഷ്യങ്ങൾ (Strategic Gender Needs) എന്ന് പറയന്നത്.
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 കുടുംബത്തിനകജത്ത ഭൊലിോരം പങ്ിടുക.

 സ്ത്രീകളജട പൗരാവകാേം സംരക്ിക്കുക.

 ലിംഗപരമായ ജതാഴിൽവിേെനം ഇല്ാതാക്കി സ്ത്രീകൾ പാര്ഭരഷ്യതര 
ജതാഴിലകെിൽ ഏർജപെടുന്ന സാഹചരഷ്യം ഉണ്ാകുക.

 സാമൂഹിക സ്ാപനങ്ങെിജല സ്ത്രീപുരുഷ വിഭവചനം ഒഴിവാക്കുക.

 സ്ത്രീകളജട സഞ്ാരസ്ാതന്ത്രഷ്യം.

 കുടുംബത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള അതിക്മങ്ങൾ തടയക.

 ഒഭര ഭൊലിക്ക് തുലഷ്യഭവതനം ലേഷ്യമാക്കുക.

 കുടുംബവം സമൂഹവം സ്ാപനങ്ങളം സ്ത്രീസൗഹൃദമാക്കുക

ലിിംഗപദവി ആസൂത്രണത്തിജറെ പ്രധാന തത്ത്വങ്ങൾ

സുതാരഷ്യത: ആസൂത്രണ പ്ക്ിയയജട ഓഭരാ ഘട്ടവം സുതാരഷ്യമായ രീതിയിൽ 
ആയിരിക്കണം. വിവരഭേഖരണം, വിേകലനം, നയവം തന്ത്രവം രൂപജപെടുത്തൽ, 
ലക്ഷ്യം നിർണയിക്കൽ, ഗുണഭോക്താക്കജെയം, പ്വർത്തനങ്ങളം നിശ്യിക്കൽ 
തുടങ്ങി ഓഭരാ ഘട്ടവം സുതാരഷ്യത ഉറപെ് വരുഭത്തണ്താണ്. 

പങ്ാളിത്തിം: വികസന പ്ക്ിയയിൽ സ്ത്രീകളജട ക്ിയാത്മക പങ്ാെിത്തം  
ഉറപ്പുവരുഭത്തണ്തുണ്്. അതിനായി പദ്ധതി രൂപീകരണം, തീരുമാനജമടുക്കൽ,  
നടപെിലാക്കൽ, വിലയിരുത്തൽ തുടങ്ങിയ എല്ാ ഘട്ടങ്ങെിലം പങ്ാെിത്തം ഉറപൊ
ക്കണം.

വിഭവചനിം ഇല്ാതാക്കൽ: വിഭവചനം പ്ധാനമായം രണ്് തരത്തിലണ്്,  
പ്തഷ്യക് വിഭവചനവം പഭരാക് വിഭവചനവം. വികസനപ്ക്ിയകെിൽ നിന്ന്  
സ്ത്രീകജെ ഭനരിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് പ്തഷ്യക് വിഭവചനം. ഭനരിട്ട് ഒഴിവാക്കാജത 
സ്ത്രീകൾക്ക് പജങ്ടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചരഷ്യമുണ്ാക്കുന്നതാണ് പഭരാക് 
വിഭവചനം.

പ്രാപഷ്യതയിം നിയന്ത്രണവിം: വിേവങ്ങൾ ഉപഭയാഗിക്കാനള്ള സാധഷ്യതയാണ് 
പ്ാപഷ്യത. വിേവങ്ങളജട ഉപഭയാഗജത്തക്കുറിച്് നിർവചിക്കാനം തീരുമാനജമടുക്കാ
നമുള്ള കഴിവം സാധഷ്യതയമാണ് നിയന്ത്രണം.

വിഭവങ്ങൾ പല തരത്തിലു്റ്

ഭൗതിക വിഭവങ്ങൾ: സ്ത്ത്, േക്ണം, ജതാഴിൽ, േിശുസംരക്ണ സൗകരഷ്യങ്ങൾ, 
ഗാർഹിക ഭൊലിക്കുള്ള സൗകരഷ്യം, പാർപെിടം തുടങ്ങിയവ.
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രാഷ്ടീയ വിഭവങ്ങൾ: ഭനതൃത്പദവികൾ, സമയഭേദമില്ാജത ജപാതുഇടങ്ങ 
െിജല ദൃേഷ്യത സ്ാധീനിക്കാനള്ള കഴിവ്, ആേയവിനിമയത്തിനള്ള കഴിവ്, തർക്ക 
പരിഹാരം, ആേയ സമവായം മുതലായവ.

വിദഷ്യാഭഷ്യാസ/വിജ്ാന വിഭവങ്ങൾ: വിവരലേഷ്യത, ഔപചാരിക അനൗപചാരിക 
വിദഷ്യാേഷ്യാസം, വിജ്ാനം, അേിപ്ായങ്ങൾ എന്നിവ കകമാറം ജചയോനള്ള അവ
സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ.

അദൃശഷ്യവിഭവങ്ങൾ: ആത്മവിേ്ാസം, സ്ാേിമാനം, സ്ന്ം താൽപരഷ്യങ്ങൾ  
പ്കടിപെിക്കൽ തുടങ്ങിയ എല്ാ തരം വിേവങ്ങെിലം നിയന്ത്രണവം പ്ാപഷ്യതയം 
ഉറപ്പു വരുത്തൽ.

ലിിംഗപദവി ആസൂത്രണ ചക്ിം

പാഠഭാഗിം – സിംക്ിപ്ിം

 നമ്മുജട സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ-പുരുഷ പദവിയിജല 
അസമത്ങ്ങജെ മനസ്ിലാക്കി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി വികസന 
സമീപനങ്ങെിലം പ്ക്ിയകെിലം ഉൾജപെടുഭത്തണ് ആേയങ്ങളം 
പ്വർത്തനങ്ങളമാണ് ലിംഗപദവി ആസൂത്രണം.

 സുതാരഷ്യത, പങ്ാെിത്തം, വിഭവചനം ഇല്ാതാക്കൽ, പ്ാപഷ്യതയം 
നിയന്ത്രണവം എന്നിവയാണ് ലിംഗപദവി ആസൂത്രണത്തിജറെ 
അടിസ്ാന തത്ത്ങ്ങൾ.
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പഠന പുഭരാഗതി വിലയിരുത്തൽ : ര്റ് 

I. ഒറ്വാക്കിൽ ഉത്തരജമഴുതുക  (ഒരു മാർക്ക് വീതം)

1. സ്ത്രീകളജട സാമൂഹിക പദവി ഉയർത്തുന്ന തരത്തിലള്ള ആവേഷ്യങ്ങജെ 
എന്് വിെിക്കാം?

 a. അടിസ്ാന ആവേഷ്യങ്ങൾ  

 b. നിർണ്ായക ആവേഷ്യങ്ങൾ 

 c. പ്ാഭയാഗിക ആവേഷ്യങ്ങൾ 

 d. ഇജതാന്മല്

2. ലിംഗപദവി ആസൂത്രണത്തിജറെ പ്ധാന തത്ത്ങ്ങെിൽ ഉൾജപെടാത്തത്?

 a. സുതാരഷ്യത    b. പങ്ാെിത്തം 
 c. പ്ാപഷ്യതയം നിയന്ത്രണവം d. ഗുണഭമന് ഉറപ്പു വരുത്തൽ

II. ഒഭന്നാ രഭ്ാ വാകഷ്യത്തിൽ ഉത്തരിം എഴുതുക (രണ്് മാർക്ക് )

1. അധികാര വിഭകന്ദീകരണത്തിജറെ ോഗമായി സ്ത്രീകളജട മുഖഷ്യധാരാ 
വൽക്കരണത്തിനായി നടത്തിയ നാല് ഇടജപടലകൾ എഴതുക. 

III. ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്തരിം എഴുതുക (അഞ്് മാർക്ക് )

1. ലിംഗപദവി കാഴ്ചപൊടിൽ അധിഷ്ിതമായ സദ്േരണത്തിജറെ സവിഭേഷത 
കൾ എജന്ാജക്കയാണ്?

6. ജെൻഡർ ബെറ്ിിംഗറ്

വികസന പ്ക്ിയയിൽ സ്ത്രീ പുരുഷവിഭവചനം കുറച്ചുജകാണ്് വരാനം അതുവഴി 
സ്ത്രീകളജട ലിംഗപദവി ഉയർത്തിജക്കാണ്ടുവരാനള്ള വസ്തുനിഷ് നടപടികൾ സ്ീകരി
ക്കാനം സർക്കാരിന് ലേഷ്യമായിട്ടുള്ള ഏറവം ഫലപ്ദമായ സാമഗ്രികെിജലാന്നാണ് 
ബെറ്. സ്ന്നരും ദരിദ്രും തമ്ിൽ എന്ന ഭപാജല തജന്ന സ്ത്രീകളം പുരുഷന്ാരും 
തമ്ിലള്ള സാ്ത്തിക അസമത്ം കുറച്ചു ജകാണ്് വരുന്നതിന് ബെറിംഗ് ഏജറ 
സഹായിക്കും. അതുജകാണ്് തജന്ന ബെറ് സംബന്ധിച് നയരൂപീകരണ ഭവെയിൽ 
സ്ദ് വഷ്യവസ്യിജലന്ന ഭപാജല പൗര സമൂഹത്തിലം (സിവിൽ ജസാകസറി) 
നിലനിൽക്കുന്ന ലിംഗസംബന്ധിയായ സെീവതജയയം ഊർജ്ജസ്ലതജയയം 
പരിഗണിഭക്കണ്തുണ്്.

ജെൻഡർ ബെറ് എന്ന പദം സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമുള്ള പ്ഭതഷ്യക ബെറ് എന്നല് അർ
ത്ഥമാക്കുന്നത് പ്തയുത ബെറിനള്ളിൽ ജെൻഡർ പരിഭപ്ക്ഷ്യം ഉൾഭച്ർക്കാനള്ള 
നിയതമായ രീതിസമ്പ്രദായം സ്ീകരിക്കുക എന്നതാണ്. അങ്ങജന ബെറിംഗിജല 
പര്രാഗത സങ്ൽപെങ്ങജെ മറികടക്കാനാകും. വീടിനള്ളിജല സ്ത്രീകളജട കൂലിയി
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ല്ാപെണിയജട സാ്ത്തിക പ്ാധാനഷ്യവം ജമച്ജപെട്ട ലിംഗസമത്ം ലക്ഷ്യമാക്കിയ
ള്ള ജപാതുനിഭക്പത്തിജറെ ആവേഷ്യകതയം ഇത് തിരിച്റിയന്. ആയതിനാൽ 
വികസന ആസൂത്രണം, ധനവിനിഭയാഗം, പദ്ധതി നടപൊക്കൽ, വിലയിരുത്തൽ എന്നീ 
അവസരങ്ങെിൽ സ്ത്രീതാൽപരഷ്യങ്ങൾ മറികടക്കജപെടുകഭയാ അവഗണിക്കജപെടുകഭയാ 
ജചയ്യുന്നില് എന്റപൊക്കാനള്ള ഉപകരണമായി ജെൻഡർ ജറഭസ്പാണ്സീവ് ബെറിം
ഗ് വർത്തിക്കുകയം അതിലൂജട ലിംഗപരമായ അസമത്ങ്ങജെ അേിമുഖീകരിക്കാൻ  
സാധിക്കുകയം ജചയ്യുന്.

രാെഷ്യത്ത് നടപെിലാക്കിജക്കാണ്ിരിക്കുന്ന ആഭഗാെവൽക്കരണത്തിഭറെയം സാ
്ത്തിക പരിഷ്കരണത്തിഭറെയം പശ്ാത്തലത്തിൽ സ്ഥൂല സാ്ത്തിക നയങ്ങളം 
പാർലജമറെ് മുതൽ തഭദേേ സ്യംേരണ സ്ാപനങ്ങൾ വജര അവതരിപെിക്കുന്ന 
ബെറ്റുകളം തമ്ിലള്ള ബന്ധം മനസ്ിലാക്കുന്നത് അനിവാരഷ്യമാണ്. ഇവജയാജക്ക 
വിവിധ ഭകാണുകെിൽ രാെഷ്യജത്ത സ്ത്രീ െീവിതജത്ത സ്ാധീനിക്കുന്നവയാണ്. ബെ
റിജന ജെൻഡർ ജസൻസിറീവ് ആക്കുകജയന്നത് അേികാമഷ്യമായ സാ്ത്തിക 
സമീപനമാണ്. വനിതാഭക്മം മുൻനിർത്തിയള്ള വികസന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം 
ജചയോൻ സർക്കാരിജന സഹായിക്കുകയം അതുവഴി മുൻ ധനവിനിഭയാഗ നയങ്ങൾ 
ജകാണ്ടുണ്ാകുന്ന േവിഷഷ്യത്തുകജെ കുറച്് ജകാണ്് വരാൻ കഴിയകയം ജചയ്യും.

സർക്കാരിജറെ ധനവിനിഭയാഗത്തിജറെ ജമാത്തം ചിത്രമാണ് ബെറ് എന്നിരി
ജക്ക അതിനള്ളിൽ ഒരു ജെൻഡർ പരിഭപ്ക്ഷ്യം ഉൾഭച്ർക്കുന്നതിന് സർക്കാരിജന 
സഹായിക്കാൻ ഉഭദേേിച്ചു ജകാണ്ടുള്ള നയപരിപാടിജയഭന്നാ രീതിോസ്ത്രജമഭന്നാ 
ഉപകരണങ്ങജെഭന്നാ ജെൻഡർ ബെറിംഗ് ഇനീഭഷഷ്യറീവിജന വിെിക്കാവന്നതാണ്.

വനിതാ പദ്ധതികൾക്ക് ഫണ്് അനവദിച്ചുജകാണ്് വനിതാവികസനം ഭനരിട്ട് 
നടക്കുന്ജവങ്ിൽ, ബെറിജല വിഹിതം ജവട്ടിക്കുറയ്കഭ്ാൾ സ്ത്രീോക്തീകരണ സാ
ധഷ്യതകൾ ദുർബലമാകുന്.

1995 ജസപ്തംബറിൽ ബീെിങ്ങിൽ ഭചർന്ന വനിതകളജട നാലാം ഭലാക സഭമ്െന
ത്തിൽ രാഷ്ടങ്ങൾ അതിജറെ സാ്ത്തിക നയങ്ങെിലം ബെറ് ഘടനയിലം ജെൻഡർ 
പരിഭപ്ക്ഷ്യം ഉൾഭച്ർക്കണജമന്ന് ആഹ്ാനം ജചയ്യുകയണ്ായി. 2000 ജൂണിൽ  
യ എൻ െനറൽ അസംബ്ിയജട സ്ത്രീകൾക്കായള്ള പ്ഭതഷ്യക ജസഷൻ പുറത്തിറക്കിയ 
ഭരഖയിൽ സാമൂഹിക-സാ്ത്തിക നയങ്ങെിലം ഭദേീയ വികസന പരിപാടികെി
ലം ജെൻഡർ പരിഭപ്ക്ഷ്യം മുഖഷ്യധാരയായി വർത്തിഭക്കണ്തുജണ്ന്ന് എല്ാ രാഷ്ട
ങ്ങഭൊടും ആഹ്ാനം ജചയ്യുകയണ്ായി. 2000 ഏപ്ിൽ മാസം ഡൽഹിയിൽ ജവച്് 
നടന്ന സ്ത്രീകൾക്കായള്ള ഭകാമണ്ജവൽത്ത് മന്ത്രിമാരുജട ആറാം സഭമ്െനത്തിലം 
ജെൻഡർ ബെറിംഗിജറെ പ്ാധാനഷ്യജത്ത കുറിച്് ഊന്നിപെറയകയണ്ായി.

സ്ത്രീപക്ത്ത് നിന്ന് ജകാണ്് വിലയിരുത്തുകയം പരിഭോധിക്കുകയം ജചജതെങ്ിൽ 
മാത്രഭമ രാെഷ്യത്തിജറെ സ്ദ്ഘടനയിൽ സ്ത്രീയജട സാ്ത്തികവം സാമൂഹികവം 
രാഷ്ടീയവമായ താൽപരഷ്യങ്ങജെ സംരക്ിക്കാനം ജമച്ജപെടുത്താനം കഴിയൂ. രാെഷ്യ
ത്തിജറെ വികസന പ്ക്ിയയിൽ സ്ത്രീകൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ിജറെ സ്ോവം ഉള്ളടക്കവം 
എന്ാജണന്ന് തിരിച്റിയാനം അത്തരം ഒരു പരിഭോധന കൂടിഭയ കഴിയൂ. 



117

വനിതകജെ സമൂഹത്തിജറെ മുഖഷ്യധാരയിജലത്തിക്കാൻ ജെൻഡർ ബെറിംഗ് കരു
ത്തുറ ഒരായധമാണ്. വികസനത്തിജറെ ആനകൂലഷ്യങ്ങൾ പുരുഷന്ാർജക്കന്ന ഭപാജല 
തജന്ന സ്ത്രീകൾക്കും ലേഷ്യമാകണം. ഇജതാരു കണജക്കാപെിക്കൽ പ്ക്ിയയല് മറിച്് 
പദ്ധതിരൂപീകരണത്തിലം നടപൊക്കലിലം അവഭലാകനത്തിലജമാജക്ക തുടർച്യാ
യി ജെൻഡർ വീക്ണം പുലർത്തുകജയന്നതാണ് ഉഭദേേിക്കജപെട്ടിട്ടുള്ളത്. വിേവ 
വിതരണത്തിലള്ള പ്ഭതഷ്യകതകൊൽ ഭദേീയ ബെറ് സ്ത്രീ പുരുഷന്ാരിൽ വഷ്യതഷ്യസ്ത 
ഫലങ്ങളെവാക്കുന് എന്നതാണ് ജെൻഡർ ബെറിംഗ് അനിവാരഷ്യമാക്കുന്നത്. ഇന്ഷ്യ
യജട ജമാത്തം െനസംഖഷ്യയിൽ 48% സ്ത്രീകൊജണങ്ിലം ആഭരാഗഷ്യം, വിദഷ്യാേഷ്യാസം, 
സാ്ത്തിക അവസരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക സൂചകങ്ങളജട കാരഷ്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾ 
പുരുഷന്ാഭരക്കാൾ എത്രഭയാ പിറകിലാണ്. ബെറ് വഴിയായി വിേവങ്ങൾ നീക്കി 
ജവക്കുന്നതിലൂജട ജെൻഡർ അസമത്ങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാകും.വനിതകജെ സമൂഹ
ത്തിജറെ മുഖഷ്യധാരയിൽ എത്തിക്കാനള്ള ഒരു ആയധജമന്ന നിലക്കാണ് ജെൻഡർ 
ബെറിംഗ് പ്ചരിപെിക്കജപെടുന്നത്.

ബെറിജന ഇനി പറയം പ്കാരം വിേകലനം ജചയോവന്നതാണ്.

1. വനിതാ പ്ഭതഷ്യകപദ്ധതികൾ: നീക്കിജവച് തുകയജട 100% വം സ്ത്രീകജെ 
ഉഭദേേിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് ജചലവിടുന്ന പദ്ധതികൾ

2. ജപ്ാ വനിതാ പദ്ധതി: നീക്കിജവച് തുകയജട 30% സംഖഷ്യ വനിതകൾക്ക് 
മാറിജവക്കുന്ന, പ്കടമായം സ്ത്രീകളജട ഭക്മത്തിന് ഭവണ്ിയള്ള പദ്ധതി

3. ജെൻഡർ-നയൂട്ൽ പദ്ധതി: സമൂഹത്തിജന ജമാത്തമായി കണ്ടുള്ള പദ്ധതി. 
സ്ത്രീകളജട സാമൂഹികപദവിജയ സ്ാധീനിക്കുന്നതിജറെ അടിസ്ാനത്തിൽ 
ഇവജയ വീണ്ടും നാലായി തരംതിരിക്കാം.

സിംരക്ണ ഭസവനങ്ങൾ 

വനിതാസദനങ്ങൾ, സ്ത്രീസംരക്ണസ്ാപനങ്ങൾ, അതിക്മങ്ങൾക്ക് വിഭധയരാ
വർക്കുള്ള പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ, അഗതികൾക്കും വിധവകൾക്കുമുള്ള ജപൻഷൻ 
പദ്ധതികൾ തുടങ്ങി സ്ത്രീകളജട സാ്ത്തികവം സാമൂഹികവമായ പിന്നാക്കാവസ് പരി
ഹരിക്കുന്നതിന് ഫണ്് നീക്കിജവക്കുന്നതിജന സംരക്ണ ഭസവനങ്ങൾ (Protective 
services)  എന്ന ഗണത്തിൽജപെടുത്താവന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ ദുരവസ്കളജട  
അടിസ്ാനകാരണങ്ങൾ കണ്ടു പിടിച്് അവയജട നിർമ്ാർജ്ജനസംരംേങ്ങജെയല് 
വിവക്ിക്കജപെടുന്നത്.

സാമൂഹിക ഭസവനങ്ങൾ 

സ്ത്രീകളജട വിദഷ്യാേഷ്യാസം, ആഭരാഗഷ്യം, ക്ഷ് , ഭഹാ്റൈൽ തുടങ്ങിയ പിന്തുണാ 
സംവിധാനങ്ങൾ. െലവിതരണം, ഇന്ധനങ്ങൾ ലേഷ്യമാക്കുന്നതിനള്ള സംരംേങ്ങൾ 
തുടങ്ങി സ്ത്രീകളജട ഭേഷിയം ഭക്മവം ഉറപൊക്കി അവരുജട ജമാത്തത്തിലള്ള ോ
ക്തീകരണജത്ത ഭനരിട്ട് സഹായിക്കുന്നഭതാ, ഗാർഹികമായ കഷ്ടപൊടുകജെ ലഘൂക



118

രിക്കുന്നതിലൂജട സ്ത്രീോക്തീകരണജത്ത പഭരാക്മായി സഹായിക്കുന്നഭതാ ആയ 
പദ്ധതികജെയാണ് സാമൂഹിക ഭസവനങ്ങൾ (Social Services) എന്ന ഗണത്തിൽ 
ഉൾജപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സാമ്പത്തിക ഭസവനങ്ങൾ (Economic Services)

പരിേീലനങ്ങൾക്കും കവദഗ്ദ്ധഷ്യ പരിഭപാഷണത്തിനള്ള പദ്ധതികളം വായ്ാ 
സൗകരഷ്യങ്ങൾ, അടിസ്ാനസൗകരഷ്യങ്ങൾ, മാർക്കറിംഗ് സൗകരഷ്യങ്ങൾ എന്നിവയട
ക്കം സ്ത്രീകളജട സാ്ത്തിക സ്ാതന്ത്രഷ്യജത്തയം സ്യംപരഷ്യാപ്തതജയയം വികസിപെി
ജച്ടുക്കാനള്ള പദ്ധതികജെ സാ്ത്തിക ഭസവനങ്ങൾ (Economic Services) എന്ന 
വിോഗത്തിൽ ജപടുത്താം.

നിയന്ത്രണ ഭസവനങ്ങൾ (Regulatory Services)

വനിതാ കമ്ീഷൻ, ഭപാലീസ് ഭ്റൈഷനകെിജല വനിതാ ജസൽ, വനിതാ ഭബാ
ധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ തുടങ്ങി സ്ത്രീ ോക്തീകരണത്തിന് ഇടം നൽകുന്ന സ്ാ
പനങ്ങൾ, മറ് അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന 
പദ്ധതികജെ നിയന്ത്രണ ഭസവനങ്ങൾ (Regulatory Services) എന്ന വിോഗത്തിൽ
ജപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇങ്ങജന സ്ത്രീകളജട ഉന്നമനത്തിനം ഭക്മത്തിനം ഭവണ്ി നടപെിലാക്കണജമന്ന് 
സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരിപാടികജെ വിലയിരുത്തുന്ന ഭരഖകൾ നിർമ്ിജച്ടു
ക്കുകയാണ് ജെൻഡർ ബെറിംഗ് ജകാണ്് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. െിവിതത്തിജറെ എല്ാ 
തുറകെിലം സ്ത്രീസാന്നിദ്ധഷ്യം ദൃേഷ്യമാകാനം ഓഭരാ ഭമഖലകെിലം അവരുജട സംോവ
നകൾ തിരിച്റിയാനം അവരുജട ആവേഷ്യങ്ങജെയം താൽപെരഷ്യങ്ങജെയം പരിഗണി
ക്കാനം സാധിക്കുംവിധം സ്ഥൂല വികസനനയങ്ങെിൽ ജെൻഡർ ബെറിംഗ് എന്ന 
ആേയം കടന് ജചഭല്ണ്തുണ്്.

ജെൻഡർ ബെറ്ിിംഗറ് ഇന്ഷ്യയിൽ

ഭകന്ദ വനിതാ-േിശു വികസന മന്ത്രാലയം 2004-05 വർഷത്തിൽ ലിംഗസമത്
ത്തിന ഭവണ്ിയള്ള ബെറിംഗ് (Budgeting for Gender Equity) എന്ന പരിപാടി ഒരു 
മിഷൻ എന്ന നിലയിൽ സ്ീകരിച്ിരിക്കുന്. പ്സ്തുത മിഷൻ നടപെിലാഭക്കണ്ടുന്ന 
പരിപാടികളജട ഒരു ചട്ടക്കൂടിന് രൂപം നൽകുകയം ഇക്കാരഷ്യം എല്ാ ഭകന്ദമന്ത്രാലയ
ങ്ങൾക്കും വകുപ്പുകൾക്കും കകമാറുകയം ജചതെിരുന്. അഭതവർഷം തജന്ന ജെൻഡർ 
ബെറിംഗ് ജസൽ (Gender Responsive Budgeting-GRB) എന്ന സംവിധാനം എല്ാ 
വകുപ്പുകെിലം മന്ത്രാലയങ്ങെിലം നടപൊക്കുന്നതിന് ആരംേം കുറിച്ിരുന്.

രാെഷ്യജത്ത പഞ്വത്സര പദ്ധതികെിൽ െി ആർ ബി അതിഭറെതായ ഇടം കജണ്
ത്തിക്കഴിഞ്ഞു. െി ആർ ബി സംബന്ധമായ നയങ്ങൾ ക്ഭമണ ആസൂത്രണഭരഖകെിൽ 
പ്തിഫലിച്ചു തുടങ്ങി. എന്നാൽ എപ്കാരം ലക്ഷ്യം ഭനടാജമന്ന് യാജതാരു സൂചനകളം 
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ഉണ്ായിരുന്നില്. ഒ്താം പദ്ധതിയായഭപൊൾ വനിതാഘടക പദ്ധതി ഭവണജമന്ന് 
നിഷ്കർഷ ഉണ്ാവകയം എല്ാ വികസന ഭമഖലകെിൽ നിന്ം 30 േതമാനം ഫണ്് 
ആ ദിേയിൽ ജചലവഴിക്കജപെടണജമന്ന് ഭകന്ദ, സംസ്ാന ഗവണ്ജമന്റുകൾ തീരു
മാനിക്കുകയം ജചയ്. ലിംഗപരമായ തുലഷ്യത ഭനടിജയടുക്കുന്നതിന് ബെറിൽ ഫണ്് 
വകയിരുത്തുന്നതിജറെ പ്ാധാനഷ്യം ഭബാദ്ധഷ്യജപെട്ടു എന്നതിലപരി അതിനായി മിനിമം 
മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപീകരിക്കജപെടുകയണ്ായി.

പത്താം പദ്ധതിക്കാലമായഭപൊഭഴക്കും വനിതാഘടക പദ്ധതിയം ജെൻഡർ 
ജറഭസ്പാണ്സീവ് ബെറിംഗും തമ്ിൽ ബന്ധജപെടുത്തുകയം അവ പരസ്പരപൂരകങ്ങൊ
ജണന്ം പദ്ധതികെിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുജട അർഹതജപെട്ട ഫണ്് നീക്കിജവക്ക
ജപെടുന് എന്റപൊക്കാൻ സഹായകമാവകയം ജചയ്. പതിജനാന്നാം പദ്ധതിയിൽ 
ലിംഗസമത്ം (Gender Equality) നടപെിലാക്കാനള്ള ഒരു നയജമന്ന രീതിയിൽ തജന്ന 
സ്ത്രീ ോക്തീകരണ പദ്ധതിക്ക് (Women Empowerment Plan- WEP) പകരമായി  
െി ആർ ബി സ്ീകരിക്കജപെടുകയണ്ായി. എല്ാ ഭമഖലകെിലം െി ആർ ബി നടപെി
ലാക്കണജമന്ന് നിർബന്ധമുണ്ായി. പന്ത്രണ്ാം പദ്ധതിയിൽ നിലവിലള്ള ഭപാരായ്മ
കൾ കജണ്ത്തുകയം ജെൻഡർ ആസൂത്രണം കുറമറതാക്കാനള്ള ശ്രമം നടത്തുകയം 
ജചയ്ം. ഭകന്ദ ഗവണ്ജമറെ് പുഭരാഗമനാത്മകമായ പല നടപടികളം ഇടജപടലകളം 
നടത്തുകയം ജചയ്.

പതിജനാന്നാം പദ്ധതിയിൽ തജന്ന ഭകരെ സർക്കാർ ജെൻഡർ ബെറിംഗിഭനാടുള്ള 
പ്തിജ്ാബദ്ധത വഷ്യക്തമാക്കിയിരുന്. അത് പതിമൂന്നാം പദ്ധതിയിൽ ആവർത്തിച്് 
ഉറപെിക്കുകയം ജചയ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ 73, 74 േരണഘടനാ ഭേദഗതിജയ തുടർന്ന് 
ഒ്താം പദ്ധതിയിൽ തജന്ന ഭകരെ സർക്കാർ വനിതാ വികസനം ഒരു നയമായി 
വികസന പ്ക്ിയയിൽ സ്ീകരിച്ിരുന്. ജമാത്തം പ്ാൻ ഫണ്ിജറെ 10% സംഖഷ്യ 
വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയിഭലക്ക് മാറിജവക്കണജമന്ന് തീരുമാനിക്കജപെട്ടിരുന്. വി
കസനാസൂത്രണവം സാ്ത്തിക വിനിഭയാഗവം പദ്ധതി നടപെിലാക്കലം വിലയിരു
ത്തലം ഒന്ം തജന്ന സ്ത്രീ താൽപെരഷ്യങ്ങജെ കബപൊസ് ജചയ്യുന്നില് എന്റപൊക്കാനം 
ഉതകുന്ന കരുഭത്തറിയ ഉപകരണമാണ് ജെൻഡർ ബെറിംഗ്.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ

ധനവിേവ വിതരണത്തിൽ സ്ത്രീപുരുഷ തുലഷ്യതയം സ്ത്രീകൾക്ക് തുലഷ്യനീതിയം 
ഉറപെ് വരുത്തുക. സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ തജന്നയള്ള ദുർബല വിോഗങ്ങളജടയം പാർേ്
വൽക്കരിക്കജപെട്ടവരുജടയം വികസന ഭക്മപ്വർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുക, 
ധനവിേവങ്ങെിലള്ള പ്ാപഷ്യതയം നിയന്ത്രണവം ഉറപെ് വരുത്തി അസമത്ം അവസാ
നിപെിച്് സ്ത്രീോക്തീകരണം സാധഷ്യമാക്കുക എന്നിവയാണ് ജെൻഡർ ബെറിംഗിജറെ 
ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

ലിിംഗപദവി ബെറ്ിിംഗറ് എന്ിനറ്?

സ്ത്രീോക്തീകരണത്തിനം സർക്കാരുകളജട സാമൂഹികവം സാ്ത്തികവമായ 
മുൻഗണനകെിൽ ലിംഗനീതി പ്തിഫലിപെിക്കുന്നതിനം നയരൂപീകരണവം പ്ഖഷ്യാ
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പനവം ലിംഗപദവി തുലഷ്യതയ്ക് അനകൂലമാക്കുന്ന രീതിയിൽ നടപെിലാക്കുന്നതിനം 
ബെറിജറെ ഓഭരാ ഘട്ടത്തിലം സുതാരഷ്യത, പങ്ാെിത്തം, സാമൂഹികനീതി, അക്കൗ
ണ്ബിലിറി മുതലായവ ഉറപെ് വരുത്താനമാണ് ലിംഗപദവി ബെറിംഗ്.

എങ്ങജന നടപെിലാക്കുിം?

എന്ാണ് നിലവിജല പിന്നാക്കാവസ് എന്ന് കജണ്ത്തണം, വിേദമായ പഠനം 
ഭവണം. പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നത് ആര്, എന്്, എവിജട, എന്നതിജന സംബന്ധിച്് 
വഷ്യക്തത ഭവണം. സ്ിതിവിവരങ്ങളജട അടിസ്ാനത്തിൽ എന്ാണ് പ്ശ്നം എന്ന് 
ആഭലാചിക്കണം, പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുജട പ്
ശ്നങ്ങൾ എന്് എന്ന് ആഭലാചിക്കണം. വിധവ, വഭയാെനം, പട്ടികൊതി/വർഗം, 
േിന്നഭേഷി പങ്ാെിത്തപരമായിരിക്കണം, പണം ഉപഭയാഗിച്് ജചയോനള്ളവയം 
പണം ഇല്ാജത ജചയോൻ പറ്റുന്നവയം പ്ഭതഷ്യകമായി കാണണം. സമൂഹത്തിജറെ 
ജമാത്തം വികസനജത്തപെറിയം അതിനകജത്ത മുഴവൻ ലിംഗവിോഗങ്ങജെയം കുറിച്ചും 
ചിന്ിക്കണം. ഓഭരാ ദുർബല വിോഗജത്തപെറിയം ആഭലാചിക്കണം, അഭതാജടാപെം 
അതിനകജത്ത സ്ത്രീകജെപെറിയം ചിന്ിക്കണം.

ലിിംഗപദവി ബെറ്ിിംഗറ് - ഘട്ടങ്ങൾ

ക്മ 
നിം

പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
ഘട്ടങ്ങൾ

പ്രവർത്തനങ്ങൾ/ഘടകങ്ങൾ ചുമതല

1 ലിംഗപദവി  
ആവേഷ്യങ്ങൾ 
തിരിച്റിയൽ

• വിവര ഭേഖരണം
• ലിംഗ പദവി പഠനം
• ്റൈാറസ് റിഭപൊർട്ട്
• വിവിധ വിേകലനങ്ങൾ
• ചർച്കൾ
• ആവേഷ്യങ്ങൾ  
  തരം തിരിക്കൽ,  
  മുൻഗണന തീരുമാനിക്കൽ
• സ്ാപന വിേകലനങ്ങളം 
ചർച്കളം

• േരണസമിതി
• ഭക്മകാരഷ്യ ്റൈാറെിംഗ് 
കമ്ിറി
• വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപെ്

2 വികസന  
ആവേഷ്യങ്ങളം 
വിടവകളം  
കജണ്ത്തൽ

• ഭ്റൈാക്ക്   
 ഭഹാൾഭഡഴ്സുമായള്ള  
 ചർച്കൾ
• മുൻവർഷ പദ്ധതികളജട  
വിേകലനം
• ്റൈാറസ് റിഭപൊർട്ട്  
 കാലികമാക്കൽ

• ബന്ധജപെട്ട ്റൈാറെിംഗ് 
കമ്ിറികൾ
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3 നയരൂപീകരണം • വികസനത്തിജല  
  ലിംഗപദവി കാഴ്ചപൊട്  
  ഉറപ്പുവരുത്തൽ
• വിഷയഭമഖല/ 
 പ്ാഭദേികനയ 
 രൂപീകരണം

• േരണസമിതി

4 ബെറ്  
തയോറാക്കൽ

• വിേവസമാഹരണം
• ലിംഗപദവി  
 പരിഗണനഭയാജട തുക  
വകയിരുത്തൽ
• ജപാതുപദ്ധതികെിൽ  
 സ്ത്രീ പരിഗണന ഉറപൊക്കൽ
• സ്ാപനങ്ങളം  
 ജപാതു ഇടങ്ങളം  
 ലിംഗപദവി  
 സൗഹൃദമാക്കൽ

ധനകാരഷ്യ ്റൈാറെിംഗ് 
കമ്ിറി

വിഭവസമാഹരണിം

മുൻവർഷങ്ങെിൽ ലേഷ്യമായ വിേവങ്ങൾ ഉറപെ് വരുത്തൽ; വിവിധ വകുപ്പുകൾ ജച
ലവഴിക്കുന്ന തുകയജട ഏഭകാപനം; പ്ാഭദേികമായി സംഘടിപെിക്കാൻ കഴിയന്ന 
സന്നദ്ധപ്വർത്തനം, സംോവനകൾ, വിവിധ ഏെൻസികളജട ഫണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയവ
യജട ഏഭകാപനം; ഭകന്ദ, സംസ്ാന, തഭദേേേരണസ്ാപന വിഹിതങ്ങൾ തുടങ്ങിയ 
ഭ്ാതസ്സുകെിലൂജട വിേവങ്ങൾ കജണ്ത്താം.

പരിഗണിഭക്കണ്ടുന്ന വിോഗങ്ങൾ: ജെൻഡർ ബെറിംഗിൽ സാമൂഹിക നീതി 
ഉറപെ് വരുത്തുന്നതിനായി ദുർബല വിോഗങ്ങജെ പ്ഭതഷ്യകം പരിഗണിക്കണം.

7. ജെൻഡർ ഓഡിറ്ിിംഗറ്

ലിംഗപദവി ആസൂത്രണം, ബെറിംഗ് എന്നിവ നടത്തിയത് ജകാണ്് മാത്രം 
സ്ത്രീകളജട വികസന പ്ശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കജപെടണജമന്ന് നിർബന്ധമില്. പദ്ധതി 
നടത്തിപെിന് ഭേഷം നടഭത്തണ് ഓഡിറിംഗിലൂജട ലിംഗപദവി കാഴ്ചപൊഭടാട് കൂടി 
പ്ശ്നങ്ങൾ കകകാരഷ്യം ജചയേജപെട്ടിട്ടുഭണ്ാ പരിണിതഫലം എന്ാണ് മുതലായവ 
വിലയിരുത്താം. സാധാരണയായി പദ്ധതികളജട വിലയിരുത്തൽ (Evaluation) നട
ത്താറുണ്്. ഓഡിറ് ഇതിൽ നിന്ം വഷ്യതഷ്യസ്തമാണ്. വിലയിരുത്തൽ നടത്തുഭ്ാൾ 
പദ്ധതിയിൽ തുടക്കത്തിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടവ നിർവ്വഹിക്കജപെട്ടുഭവാ എന്ന പരിഭോധനയാ
ണ് നടത്തുന്നത്, ഇത് ഒരു സാഭങ്തിക പരിഭോധനയാണ്. എന്നാൽ കണക്കുകളം 
നടത്തിപെ് സംവിധാനം, അതിനള്ളിജല പ്ക്ിയയിൽ പരിപാടി പൂർത്തിയാക്കിയ 
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ഭേഷമുള്ള തുടർ നടപടികൾ തുടങ്ങിയവജയല്ാം വിേകലന വിഭധയമാക്കുന്നതാണ് 
ഓഡിറിംഗ്.

ജപാതുനയങ്ങൾ വെജര വഷ്യതഷ്യസ്തമായിട്ടാണ് സ്ത്രീകഭെയം പുരുഷന്ാഭരയം ബാധി
ക്കുന്നത് എന്ന അടിസ്ാനവീക്ണത്തിൽ നിന്ന് ജകാണ്ാണ് ലിംഗപദവി ഓഡി
റിംഗ് നടത്തുന്നത്. ലിംഗപദവിഭയയം സ്ത്രീോക്തീകരണഭത്തയം കുറിച്് വഷ്യക്തിക
െിലം സമൂഹത്തിലം സ്ാപനത്തിലം നിലനിക്കുന്ന മുൻവിധികളം മുൻധാരണകളം 
കജണ്ത്തുകയം ലിംഗപദവി അവഭബാധഭത്താജട പ്വർത്തനങ്ങൾ മുഭ്ാട്ട് ജകാണ്് 
ഭപാകത്തക്ക സാഹചരഷ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഭവണ് ഇടജപടലകൾ നടത്തുന്നതിനം 
ജെൻഡർ ഓഡിറിംഗ് വഴി സാധിക്കും. കൂടാജത കണക്കുകളം ഭരഖകളം പരിഭോധി
ക്കുന്ന സാമ്പ്രദായിക ഓഡിറ് രീതിയിൽ നിന്ന് വഷ്യതഷ്യസ്തമായി വികസന പ്വർത്ത
നങ്ങെിൽ സ്ന്ം അേിപ്ായം ഉയർത്താനം പ്വർത്തനം വിലയിരുത്താനം ഏറവം 
പിഭന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കും ജെൻഡർ ഓഡിറിംഗിലൂജട സാധിക്കുന്.

സാമൂഹിക പ്കിയയിൽ പങ്ാെിത്തമില്ാതിരുന്ന കാലത്തുനിന്ം സ്ത്രീകൾ വിക
സനത്തിജറെയം സാ്ത്തിക പ്ക്ിയകളജടയം മുഖഷ്യധാരയിൽ എത്തി, സാമൂഹികമാ
യി ോക്തീകരിക്കജപെടാനള്ള ശ്രമങ്ങൾ േക്തമായി ജകാണ്ിരിക്കുന്ന കാലമാണിത്. 
കഴിഞെ കുജറ ദേകങ്ങെിലായി സ്ത്രീകൾ നടത്തി വന്ന സംഘടിത ശ്രമങ്ങെിലൂജട 
ഇന്ന് വികസന, ആസൂത്രണ പ്ക്ിയകളജടയം ബെറ് രൂപീകരണത്തിജറെയം സന്ദർ
േങ്ങെിൽ ലിംഗപദവി കാഴ്ചപൊടും വിേകലനവം കൂട്ടിഭച്ർക്കാനള്ള നടപടികൾ 
കുജറജയങ്ിലം ഉണ്ാകുന്ണ്്. എന്നാൽ ചില അവസരങ്ങെിജലങ്ിലം ഇവ ഭപരിന 
മാത്രമാവകയം അന്ിമ വിേകലനത്തിൽ ഒരു പ്ഭയാെനവം സ്തീകൾക്ക് ലേിക്കാജത
യം വരുന്. ഇതിജനാരു പരിഹാരമായിട്ടാണ്, ഏത് പദ്ധതിയം പരിപാടിയം അവസാ
നിപെിക്കുഭ്ാൾ െനങ്ങൾ, ദരിദ്ർ, ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്ന ജപാതുരീതിയിലല്ാജത, 
അത് പുരുഷന്ാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ജവഭവ്വജറയായി എന്തു പ്ഭയാെനം ഉണ്ാക്കി 
എന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന ലിംഗപദവി ഓഡിറിങ്ങ് സമ്പ്രദായം വികസിപെിജച്ടുത്തത്.

എന്ാണറ് ലിിംഗപദവി ഓഡിറ്റ്? 

ലിംഗപദവി ഓഡിറ് ജവറും സാ്ത്തിക ഓഡിറ് മാത്രമല്, അതിജറെജയാപെം 
ഓഡിറിലൂജട നിശ്ിത പദ്ധതിയജട അജല്ങ്ിൽ പരിപാടിയജട ഗുണനിലവാരം പരി
ഭോധിക്കുകയം പ്വർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ, നിർവഹണപ്ക്ിയ 
നടത്തിപ്പുകാർ എന്നിവയിജല ലിംഗപദവി സംഭവദനക്മതയം (gender sensitivity) 
അവഭബാധവം വിലയിരുത്തുകയം ജചയ്യുന്. അടിസ്ാന വിവരം ഭേഖരിച്ചുജകാണ്് 
(baseline data) നിർണ്ായകമായ ജവല്ലുവിെികളം വിടവകളം തിരിച്റിയക, അവജയ 
ഭനരിടുന്നതിനള്ള നടപടികൾ നിർഭദേേിക്കുക, ജമച്ജപെടുത്തുന്നതിന് ഭവണ് നിർഭദേ
േങ്ങൾ നൽകുക, ലിംഗനീതി പരിശ്രമങ്ങൾ ഏതാനം താൽപെരഷ്യമുള്ള വഷ്യക്തികളജട
യല്ാജത, സ്ാപനത്തിജറെ/വകുപെിജറെ ജമാത്തം ഉടമസ്ാവകാേം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് 
സഹായിക്കുക തുടങ്ങിയ നടപടികൾ ഇതിജറെ ോഗമാണ്.

ലിംഗനീതിക്ക് ഭവണ്ി, പദ്ധതി നടപെിലാക്കുന്ന സർക്കാർ/സ്ാപനം/ സംഘ
ടനയിൽ, വിവിധ പ്ക്ിയകെിലൂജട ലിംഗപദവി അവഭബാധം വെർത്താം. ഇതിന് 
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ഉത്തരവാദിത്തജപെട്ട ഒരു ടീമിജന വെർത്തിജയടുക്കാം; അറിവ്/വിജ്ാനം പങ്ിടാം, 
വിദഗ്ദ്ധരുജട സഹായം ഭനടാം; പദ്ധതിയമായി ബന്ധജപെട്ട് ലിംഗപദവി മാനങ്ങൾ നി
രന്രം വിചിന്നം ജചയേജപെടുകയം ജചയോം. സന്ദർേത്തിനം സാമൂഹിക-സാംസ്ാരിക 
സാഹചരഷ്യങ്ങൾക്കുമനസരിച്് ഉപാധികളം മറ്റും കൂട്ടായി വികസിപെിക്കുകയം ജചയോം. 

ഒരു പദ്ധതി അവസാനിക്കുഭ്ാൾ മാത്രം, പുറജമ നിന്ള്ള കുറച്ചുഭപർ നടത്തുന്ന 
ഒരു പ്ക്ിയ അല് ലിംഗപദവി ഓഡിറിങ്ങ്. പദ്ധതി നടത്തുന്നവർക്ക് ഓഡിറ് പ്ക്ി
യയിൽ ഉടമസ്താ ഭബാധം ഭതാന്നണജമങ്ിൽ, അവരുജട ഇടജപടൽ ആദഷ്യഘട്ടം 
മുതൽ ഉണ്ാവണം. ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർവചിക്കുന്നതിലം പ്ക്ിയകെിൽ പങ്ാെിത്തവം 
ലിംഗപദവി ഭബാധഷ്യഭത്താടു കൂടി അവ നടപെിലാക്കണജമങ്ിലം ഇതാവേഷ്യമാണ്. 
മാത്രവമല് ലിംഗപദവി ഓഡിറിംഗിജറെ കജണ്ത്തലകളജട ഭമൽ തുടർ നടപടികൾ 
ഉണ്ാകണജമങ്ിലം ഈ ഉടമസ്താഭബാധം ആവേഷ്യമാണ്. 

ലിംഗപദവി ഓഡിറിലൂജട കുറച്ചുകൂടി വിപുലമായ നടത്തിപെിജറെ മറ് തലങ്ങജെക്കൂടി 
സ്പർേിക്കുന്ന ചർച്കൾ ഉണ്ാവാം. ഉദാ: അമിത ഭൊലി നൽകുന്ന സംഘടനാരീതി. 
ഓഫീസിൽ കവകിയം തുടഭരണ്ി വരുന്ന അവസ്, സമയത്തിജറെ സമ്ർദേം, സം
ഘടനയ്കള്ളിജല ആേയവിനിമയ ഘടന, പങ്ിടുന്നതിനം പുതിയ കാരഷ്യങ്ങൾ പഠി
ക്കുന്നതിനം ഒജക്കയള്ള അനകൂല സാഹചരഷ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ഭണ്ാ ഇല്ഭയാ 
തുടങ്ങിയവ ലിംഗപദവി തുലഷ്യത കകവരുത്തുന്നതിൽ സങ്ിർണതകൾ സഷ്യഷ്ടിക്കു
ന്നവയാണ്. അധിക ഭൊലി എജറടുത്ത്, രാത്രിയം ഇരുന്ന് ഭൊലി ജചതെ് പ്ഭമാഷൻ 
ഭനടാൻ സ്ത്രീകൾക്കാവില്. വീട്ടിജല ഭൊലിോരം മാത്രമല് കവകി യാത്ര ജചയ്യുന്നതും 
അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കും. സംഘടനയജട/സ്ാപനത്തിജറെ പ്വർത്തനം 
സംസ്ാരം (Work Culture) അതുജകാണ്് തജന്ന ഏജറ പ്ധാനജപെട്ടതാണ്.

8. വനിതാഘടക പദ്ധതി

െനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയജട നയങ്ങെിൽ പ്ാധാനഷ്യമർഹിക്കുന്നത് പ്ാഭദ
േിക സാ്ത്തിക വികസനം, സാമൂഹികനീതി, ഭസവനഗുണഭമന് വർദ്ധിപെിക്കൽ, 
സദ്േരണം എന്നിവയാണ്.

സ്ത്രീകൾ ഭനരിടുന്ന വികസന പ്ശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനള്ള ആസൂത്രിതമായ 
ഇടജപടലിജറെ ോഗമായാണ് വനിതാ ഘടക പദ്ധതി (Women Component Plan 
- WCP) രൂപം ജകാണ്ത്. ഒ്താം പഞ്വത്സര പദ്ധതി മുതലാണ് തഭദേേ സ്യം
േരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് ലേിക്കുന്ന പദ്ധതി വിഹിതത്തിജറെ പത്ത് േതമാനം തുക 
ഇതിനായി വകയിരുത്തണം എന്ന നിർഭദേേം ഉണ്ാകുന്നത്. 

വനിതാ ഘടക പദ്ധതി (WCP) എന്ിനറ്?

വനിതാഘടക പദ്ധതിയജട ഉഭദേേം ഹ്രസ്-ദീർഘകാല അടിസ്ാനത്തിൽ 
സ്ത്രീകളജട തന്ത്രപരമായ ആവേഷ്യങ്ങൾ സാക്ാൽക്കരിക്കുകയാണ്. ഇതുവഴി സ്ത്രീ
കളജട സമഗ്രമായ ോക്തീകരണമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സ്ത്രീകളജട പരാധീനതകൾ 
ലഘൂകരിക്കുന്നതിനം ോക്തീകരണത്തിനം ഈ പദ്ധതി സാരമായ സംോവനകൾ 
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ജചതെിട്ടുണ്്. ഇഭതാജടാപെം തഭദേേേരണ പരിപാടികെിജല സ്ത്രീകളജട െനകീയ പങ്ാ
െിത്തത്തിനം ഇത് ആക്കം കൂട്ടി. 

എന്നിരുന്നാലം സ്ത്രീകളജട രണ്ാംകിട പദവിക്ക് കാരണമാകുന്ന നിർണായക 
ആവേഷ്യങ്ങജെ കജണ്ത്തുകയം അവയ്കള്ള പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ വനിതാഘടക പദ്ധ
തിയിൽ ഉൾജപെടുത്തുകയം ജചയ്യുന്ന തരത്തിൽ മാഭറണ്തുണ്്.

വനിതാഘടക പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിജറെ എല്ാ നിബന്ധനകളം പാലിഭക്ക
ണ്താണ്. ആവേഷ്യമായ മുഴവൻ പഠനങ്ങളം നടത്തി വിവരവയൂഹാധിഷ്ിത ആസൂത്ര
ണത്തിഭലക്ക് കടന്നാൽ മാത്രഭമ ആതഷ്യന്ികമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കകവരിക്കാനാവൂ.

സ്ത്രീകളജട നിർണായക ആവേഷ്യങ്ങൾ കജണ്ത്തി പരിഹരിക്കുക, വനിതകളജട 
സാമൂഹിക – സാ്ത്തിക പദവി ഉയർത്തുക, വികസന പ്ക്ിയയിൽ സ്ത്രീകജെ 
ഉൾഭച്ർക്കുക, സ്ത്രീകളജട വികസന പ്ശ്നങ്ങൾ ജപാതു സമൂഹത്തിജറെ ശ്രദ്ധയിൽ 
ജകാണ്ടുവരുക, പ്ാഭദേികമായി കജണ്ത്തുന്ന പ്ശ്നങ്ങൾ പരിഹാരമുണ്ാക്കുക എന്നി
വയാണ് വനിതാഘടക പദ്ധതിയജട ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

സാധഷ്യതകൾ

പദ്ധതി വിഹിതത്തിജറെ പത്ത് േതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത തുക എല്ാ വർഷവം 
നിർബന്ധിതമായി വകയിരുത്തജപെടുന്, വനിതാ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപെിജറെ രൂപീകരണം 
വഴി പദ്ധതി പ്വർത്തനങ്ങെിൽ കാരഷ്യമായ ഇടജപടൽ സാധഷ്യമാകുന്, വനിതകെ
ജട പ്ഭതഷ്യക ഗ്രാമസേ ഭചരുന്നത് വഴി പ്ശ്നങ്ങളം ആവേഷ്യങ്ങളം ആഴത്തിൽ  ചർച് 
ജചയേജപെടുന്, ജപാതുശ്രദ്ധയി  ൽ ജകാണ്ടു വരുന്നതിന് സാധഷ്യമാകുന് എന്നിവയാണ് 
വനിതാഘടകപദ്ധതിയജട സാധഷ്യതകൾ.

രൂപീകരണഘട്ടങ്ങൾ

വനിതാ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപെിഭലക്ക് കഴിവം, അറിവം, സമയവം സന്നദ്ധതയമുള്ള
വജര ഉൾജപെടുത്തി വനിതാ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപെ് പുനഃസംഘടിപെിക്കുക. ആവേഷ്യമായ 
പരിേീലനം നൽകുക, വനിതാ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപെ് ജസ്പഷഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപൊയി 
ഭചരുകയം അതിൽ ഉരുത്തിരിയന്ന സ്ത്രീപക് പ്വർത്തനങ്ങൾ എല്ാ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂ
പെിലം ഉൾജപെടുത്തുകയം ജചയ്യുക, മജറല്ാ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപെിഭലക്കും വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള 
സ്ത്രീകജെ ഉൾജപെടുത്തുക ഇവയാണ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപെ് രൂപീകരണവമായി ബന്ധജപെട്ട് 
ജചയേണ് കാരഷ്യങ്ങൾ.

സ്റാറ്സറ് റിഭപൊർട്ടറ്, ഭപ്രാെക്ററ് തയ്ാറാക്കൽ, നിർവഹണിം 

സ്ത്രീ പദവി പഠനത്തിജറെ അടിസ്ാനത്തിൽ ്റൈാറസ് റിഭപൊർട്ട് കാലികമാക്കുക, 
കരട് ജപ്ാെക്് നിർഭദേേങ്ങൾ ചർച് ജചയ്യുന്ന ഗ്രാമസേയിൽ വനിതാ വികസനവമായി 
ബന്ധജപെട്ട ജഫസിലിഭററർമാജര പജങ്ടുപെിക്കുക, വികസന ജസമിനാറിന് വിഷയ 
ഗ്രൂപ്പുകെിൽ പജങ്ടുത്ത് വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയജട ആവേഷ്യകതയം യക്തിയം  
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ഭബാധഷ്യജപെടുത്തുക, വനിതാഘടക പദ്ധതിയിൽ സാഭങ്തികമായം സാ്ത്തികമായം 
വിെയപ്ദമായ ഭപ്ാെക്ടുകൾ തയോറാക്കുക, ഭപ്ാെക്ടുകൾ തയോറാക്കുഭ്ാൾ, ലക്ഷ്യ
ങ്ങൾ, നിർവ്വഹണത്തിനള്ള രീതിക ൾ സംഘടനാ സംവിധാനം, പ്വർത്തനങ്ങൾ, 
ധനകാരഷ്യ വിേകലനം, വിലയിരുത്ത ൽ സംവിധാനം തുടങ്ങി എല്ാ ഘടകങ്ങളം 
വിേദമായി എഴതി തയോറാക്കിയിട്ടുജണ്ന്ന് ഉറപെ് വരുത്തുക, സ്ത്രീകളജട നിർണ്ായക 
ലിംഗപദവി ആവേഷ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനള്ള പരിഹാര നിർഭദേേങ്ങൾ ഭപ്ാെ
ക്ടുകെിൽ വന്നിട്ടുജണ്ന്ന് ഉറപെ് വരുത്തുക, വിവിധ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തയോറാക്കുന്ന 
വനിത ഘടക പദ്ധതിയിജല ഭപ്ാെക്ടുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുണകരമായ 
ഭപ്ാെക്ാജണന്ന് വനിതാ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപെ് ഉറപെ് വരുത്തുക, ജപാതു ഭപ്ാെക്ടുകൾ 
െൻഡർ കാഴ്ചപൊഭടാട് കൂടി തയോറാക്കുന്നതിനള്ള ഇടജപടലകൾ നടത്തുക, വനിതാ
ഘടക പദ്ധതിയിജല ഭപ്ാെക്ടുകൾ  സമയബന്ധിതമായി അംഗീകാരം ഭനടുന്ജവന്ന് 
ഉറപെ് വരുത്തുക.

ഭപ്ാെക്ടുകളജട ഓഭരാ ഘട്ടങ്ങളം ഘടകങ്ങളം നിർവഹണ ചുമതലകളം ഉൾജപെ
ടുന്ന രീതിയി ൽ നിർവഹണ കലണ്ർ തയോറാക്കുക. ഈ കലണ്ർ അനസരിച്് 
പ്വർത്തനം നടക്കുന്ജവന്ന് ഉറപെ് വരുത്തുക, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപെിജന ഭമാണിററിംഗ് 
കമ്റിയായി പ്വർത്തിപെിക്കുക. ഇതിനായി നിർവഹണ ഉഭദഷ്യാഗസ്ന് പകരം 
മജറാരു ഉഭദഷ്യാഗസ്ജന കണ്വീനറായി നിശ്യിക്കുക, ഗുണഭോകതൃ തിരജഞെടുപെ്, 
സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ, സാഭങ്തികാനമതി, എഗ്രിജമറെ് ജവക്കൽ, നിർവ്വഹണത്തി
നള്ള സംഘടനാ സംവിധാനമുണ്ാക്കൽ, തുടങ്ങിയ നിർവ്വഹണവമായ ബന്ധജപെട്ട 
പ്വർത്തനങ്ങൾ കലണ്ർ പ്കാരം സമയബന്ധിതമായി നടക്കുന്ജവന്ന് ഉറപെ് 
വരുത്തുക, നിർവഹണവമായി ബന്ധജപെട്ട് ഉണ്ാകുന്ന പ്ശ്നങ്ങൾ അപെഭപൊൾ തജന്ന 
പരിഹരിച്് മുഭന്നാട്ട് ഭപാവക, പദ്ധതിനിർവഹണത്തിൽ പങ്ാെിത്തവം സുതാരഷ്യതയം 
സാമൂഹികനീതിയം, അക്കൗണ്ബിലിറിയം ഉറപെ് വരുത്തുന്നതിനള്ള ഭബാധപൂർവമായ 
ഇടജപടലകൾ നടഭത്തണ്താണ്. ഓഭരാ ഭപ്ാെക്ടും പരമാവധി െനപങ്ാെിത്തഭത്താ
ജടയം ലിംഗപദവി കാഴ്ചപൊഭടാജടയം നടഭത്തണ്താണ്, പദ്ധതി നിർവഹണത്തിന് 
സഹായകരമായ രീതിയിൽ നിർവഹണഭത്താജടാപെം ഭമാണിററിംഗും നടക്കുന്ജവന്ന് 
ഉറപെ് വരുത്തുക. 

വനിതാ ഘടക പദ്ധതി ഭപ്രാെക്റ് ആശയങ്ങൾ

  ജെൻഡർ റിഭസാഴ്് ജസറെർ രൂപീകരിച്് പ്വർത്തിപെിക്കുക, ൊഗ്രതാ സമിതി 
(പഞ്ായത്ത്തലം, വാർഡ്തലം) രൂപീകരിച്് പ്വർത്തന സജ്ജമാക്കൽ, കമ്യൂണിറി 
വമണ് ജഫസിലിഭററജറ നിയമിക്കൽ, സ്ത്രീ പദവി പഠനം, ജെൻഡർ ഡസ്്, കൗമാര 
പ്ായക്കാർക്കുള്ള കൗണ്സലിംഗ്, പ്ീ മാഭരഷ്യെ് കൗണ്സലിംഗ്, ദ്തിമാർക്കുള്ള 
കൗണ്സലിംഗ്, ജതാഴിൽ സംരംേങ്ങൾ (ഉൽപൊദന/ഭസവന ഭമഖലകെിൽ), വിപണന 
സംവിധാനങ്ങൾ, സംരംേ ഭകന്ദങ്ങൾ, മൂലഷ്യവർദ്ധിത ഉൽപെന്നങ്ങൾ, ഭലബർ ബാങ്്, 
കാർഷിക കർമ്ഭസന, ക്ിനിക്കൽ ലഭബാറട്ടറികൾ, കക്ം മാപെിംഗ്, പ്തിഭരാധ 
പരിേീലന പരിപാടികൾ (ജൂഭഡാ, കരാജട്ട), സ്കൂളകെിലം ജപാതുസ്ലങ്ങെിലം 
നാപ്കിൻ ജവൻഡിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ, നാപ്കിൻ ഇൻസിന ഭറററുകൾ, ജപാതുസ്ലങ്ങെി
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ൽ ഭലഡീസ് ഫ്രണ്് ലി ഭടായിജലറ്റുകൾ, മുലയൂട്ടൽ ഭകന്ദം, സ്ത്രീകളജട കായിക ക്മത 
വർദ്ധിപെിക്കുന്നതിനം െീവിതകേലീഭരാഗം കുറച്ചുജകാണ്ടുവരുന്നതിലം കദനംദിന 
വഷ്യായാമത്തിനള്ള ജപാതു സംവിധാനങ്ങൾ, ജപണ്കുട്ടികൾക്കുള്ള കായിക പരിേീല
നങ്ങൾ (ഫുട്ഭബാൾ, ഭവാെിഭബാൾ, കബഡി, ക്ിക്കറ്, ഷട്ടിൽ തുടങ്ങിയവ), പഞ്ാ
യത്ത്തല യവെന കഷ്യാമ്പുകളജട ഭനതൃത്ത്തിൽ വനിതകളജട ജഗയിംസ് ടീമുകൾ 
രൂപീകരിക്കുക, സ്ത്രീകെിജല വായന ഭപ്ാത്സാഹിപെിക്കുന്നത് കലബ്രറികജെയം കുടും
ബശ്രീജയയം ഉപഭയാഗജപെടുത്തി വനിതാഭവദി, ജമാകബൽ കലബ്രറികൾ, ചർച്ാ 
ക്ാസ്സുകൾ, കരിയർ കഗഡൻസ് എന്നിവ സംഘടിപെിക്കുക, വനിതാ തിയറർ, ഷീ 
ടാക്ി/ഷീ ഓഭട്ടാ, സ്ത്രീകൾ ഭനരിടുന്ന പ്ശ്നങ്ങൾ ജപാതു സമൂഹത്തിജറെ കൂടി പ്ശ്നമാ
യി മാറ്റുന്നതിനായി വിവിധ ഭബാധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ (കുടുംബത്തിനകജത്ത 
ജതാഴിൽോരം, പ്തയുൽപൊദനം, ആഭരാഗഷ്യ, വിദഷ്യാേഷ്യാസം, അതിക്മങ്ങൾ, മത, രാ
ഷ്ടീയ, സാംസ്ാരിക ഭമഖലയിജല സ്ത്രീ പങ്ാെിത്തം, മദഷ്യം, ലഹരി മരുന്ന് ഉപഭയാഗം, 
സ്ത്രീ ോക്തീകരണം, സ്ത്രീകളം, കുട്ടികളം ഭനരിടുന്ന പ്ശ്നങ്ങൾ, ഇഫക്ീവ് പാരറെിംഗ്, 
കസബർ കുറകൃതഷ്യങ്ങൾ, സ്ത്രീകളജട സഞ്ാര സ്ാതന്ത്രഷ്യം/കലംഗികത, ഗാർഹിക 
പീഡന നിഭരാധന നിയമം, ജതാഴിൽ നിയമങ്ങൾ). ഉന്നത വിദഷ്യാേഷ്യാസമുള്ളവരും 
എന്നാൽ വീട്ടമ്മാരായി ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നവരുമായ വനിതകൾക്കായി മത്സരപരീക്ക
െിൽ പജങ്ടുക്കുവാനള്ള പിന്തുണയം പരിേീലനവം നൽകുക. (PSC, UPSC, വിവിധ 
ക്നികൾ, ഭബാർഡുകൾ, കപ്വറ് സ്ാപനങ്ങൾ). അേഷ്യസ്തവിദഷ്യരായ യവതിക
ൾക്ക് അനഭയാെഷ്യമായ ജതാഴിൽ ലേഷ്യമാക്കൽ (ഉദാ: ടയൂഷൻ ജസറെറുകൾ, ലാബ്, 
അക്കൗണ്ിംഗ്, സിവിൽ എഞ്ിനീയറിംഗ് ഗ്രൂപെ്, ക്യൂട്ടർ, ഓണ്കലൻ ഭസവനങ്ങ
ൾ, ബിസിനസ്, ഫാഷൻഡികസനിംഗ് ), കവദഗ്ധഷ്യ ഭപാഷണ പരിേീലനങ്ങൾ, 
ആശുപത്രികെിൽ വനിതകൾക്ക് പ്ഭതഷ്യക സൗകരഷ്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ, പഞ്ായത്തിജല 
വിവിധ സ്ാപനങ്ങെിൽ വനിതകൾക്ക് ആവേഷ്യമായ സൗകരഷ്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ, 
സ്ത്രീകൾ കൂടുതലായി എത്തിഭച്രുന്ന സ്ലങ്ങെിൽ ശുചിത്പൂർണ്മായ വിശ്രമ 
ഭകന്ദങ്ങൾ, ഭഷാർട്ട് ഭ്റൈ ഭഹാമുകൾ, വനിതാ ഭഹാ്റൈൽ തുടങ്ങിയ ഭപ്ാജെക്ടുകൾ 
വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയിൽ ഏജറടുക്കാവന്നതാണ്.

പാഠഭാഗിം – സിംക്ിപ്ിം

 ജെൻഡർ ബെറ് വഴി ലിംഗപരമായ അസമത്ങ്ങജെ അേിമുഖീകരിക്കാൻ 
സാധിക്കുന്.

 വനിതകജെ സമൂഹത്തിജറെ മുഖഷ്യധാരയിജലത്തിക്കാൻ ജെൻഡർ 
ബെറിംഗ് കരുത്തുറ ആയധമാണ് 

 73, 74 േരണഘടനാ ഭേദഗതികജെ തുടർന്ന് ഒ്താം പദ്ധതിയിൽ തജന്ന 
ഭകരെ സർക്കാർ വനിതാ വികസനം ഒരു നയമായി വികസനപ്ക്ിയയിൽ 
സ്ീകരിച്ിരുന്.

 സാധാരണ ബെറ് തയോറാക്കുന്നതിഭനക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയം 
കവദഗ്ധഷ്യം ആവേഷ്യമുള്ള ഒന്നാണ് ജെൻഡർ ബെറിംഗ്.
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പഠന പുഭരാഗതി വിലയിരുത്തൽ : മൂന്നറ്

I. ഒറ്വാക്കിൽ ഉത്തരജമഴുതുക (ഒരു മാർക്ക് വീതം)

1. സ്ത്രീകൾക്കായള്ള ഭകാമണ്ജവൽത്ത് മന്ത്രിമാരുജട ആറാമജത്ത 
ഭകാണ്ഫറൻസ് നടന്നത് എവിജട ജവച്ാണ്? 

2. ഇന്ഷ്യയജട െനസംഖഷ്യയജട എത്ര േതമാനമാണ് സ്ത്രീകൾ? 

3. GRB എന്നതിജറെ പൂർണരൂപം എന്്? 

4. ഇന്ഷ്യയിൽ 'Budgeting for Gender Equity' ഒരു മിഷൻ എന്ന നിലയിൽ 
സ്ീകരിച്ത് ഏത് വർഷം?

II. ഒഭന്നാ രഭ്ാ വാകഷ്യത്തിൽ ഉത്തരിം എഴുതുക (രണ്് മാർക്ക് വീതം)

1. അധികാര വിഭകന്ദീകരണത്തിജറെ ോഗമായി സ്ത്രീകളജട മുഖഷ്യധാരാ 
വൽക്കരണത്തിനായി നടത്തിയ നാല് ഇടജപടലകൾ എഴതുക. 

2. ജെൻഡർ ബെറ്റുമായി ബന്ധജപെട്ട രണ്് അന്ാരാഷ്ട സഭമ്െനങ്ങൾ 
ഏജതാജക്ക?

3. ജെൻഡർ ബെറിംഗിജറെ നാല് ഘടകങ്ങൾ ഏജതാജക്ക?

III.  ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്തരിം എഴുതുക (അഞ്് മാർക്ക് വീതം)

1. ലിംഗപദവി കാഴ്ചപൊടിൽ അധിഷ്ിതമായ സദ്േരണത്തിജറെ 
സവിഭേഷതകൾ എജന്ാജക്കയാണ്?

2. എന്ാണ് ജെൻഡർ ബെറ്?

3. ജെൻഡർ ബെറിംഗിന് ആവേഷ്യമായ വിവിധ പ്വർത്തനങ്ങൾ 
ഏജതാജക്ക?

 ലിംഗപദവി കാഴ്ചപൊഭടാട് കൂടി പ്ശ്നങ്ങൾ കകകാരഷ്യം ജചയേജപെട്ടിട്ടുഭണ്ാ 
പരിണിതഫലം എന്ാണ് മുതലായവ വിലയിരുത്തുന്ന പ്ക്ിയയാണ് 
ജെൻഡർ ഓഡിറിംഗ്

 എല്ാ പദ്ധതികളം പരിപാടികളം ജെൻഡർ ഓഡിറിന് വിഭധയമാക്കുണം.

 സ്ത്രീകൾ ഭനരിടുന്ന വികസന പ്ശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനള്ള 
ആസൂത്രിതമായ ഇടജപടലിജറെ ോഗമായാണ് വനിതാ ഘടക പദ്ധതി 
രൂപംജകാണ്ത് 

 പദ്ധതി വിഹിതത്തിജറെ 10 േതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത തുക എല്ാവർഷവം 
നിർബന്ധമായം വനിതാഘടക പദ്ധതിക്കായി വകയിരുത്തുന്.

 വനിതാഘടക പദ്ധതിയജട ഉഭദേേം ഹ്രസ് ദീർഘകാല അടിസ്ാനത്തിൽ 
സ്ത്രീകളജട തന്ത്രപരമായ ആവേഷ്യങ്ങൾ സാക്ാത്കരിക്കുജയന്നതാണ്.
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9. സിംഗ്രഹിം 

ലിംഗപരമായ അസമത്ങ്ങജെ ഇല്ാതാക്കണജമങ്ിൽ സാമൂഹിക-സാ്ത്തിക
-വിദഷ്യാേഷ്യാസ-നിയമ-രാഷ്ടീയ ഭമഖലകെിജലല്ാം പുഭരാഗമനപരമായ മാറങ്ങൾ 
ഉണ്ാഭകണ്തുണ്്. സ്ത്രീകളഭടയം മറ് ലിംഗ/കലംഗിക നയൂനപക്ങ്ങളജടയം താൽ
പരഷ്യങ്ങളം കാഴ്ചപൊടും കണക്കിജലടുക്കാജത ഒരു തീരുമാനവം ഉണ്ാവകയിജല്ന്ന് 
ഉറപൊഭക്കണ്തുണ്്. ആരും ഒഴിവാക്കജപെടാജത എല്ാ മനഷഷ്യരുജടയം കഴിവകളം 
സാധഷ്യതകളം വികസിപെിക്കുകയം അവ ഉപഭയാഗിക്കാനള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്ക
ജപെടുകയം ഭവണം. സാമൂഹികനീതി സ്ാപിക്കുന്നതിനം സാമൂഹികമായ ഉൾഭച്ർക്കൽ 
സാധഷ്യമാക്കുന്നതിനം നിരവധി സംവിധാനങ്ങൾ ഭകന്ദ സംസ്ാന േരണതലത്തിലം 
തഭദേേ സ്ാപനതലത്തിലം നിലവിലണ്്. അവജയല്ാം ഏഭകാപിപെിച്് ജകാണ്് 
എല്ാ െനങ്ങൾക്കും പ്ാപഷ്യമാഭക്കണ്ത് പ്ാഭദേികതല േരണസംവിധാനത്തിജറെ 
ചുമതലയാണ്. 

10. ഉത്തരസൂചിക

പഠന പുഭരാഗതി വിലയിരുത്തൽ : ഒന്നറ്

1. േരി 2. ജതറ് 3. സിസ് ജെൻഡർ 4. ജെൻഡർ ദ്ന്ദ്ങ്ങൾ

പഠന പുഭരാഗതി വിലയിരുത്തൽ ര്റ്

1. a) നിർണ്ായക ആവേഷ്യങ്ങൾ 2. b) ഗുണഭമന് ഉറപ്പുവരുത്തൽ

പഠന പുഭരാഗതി വിലയിരുത്തൽ മൂന്നറ്

1. ഡൽഹി 2. 48% 3. Gender Responsive Budgeting 4. (2004-05)

11. അവലിംബിം / അധിക വായനയ്കറ്

1. ‘ജെൻഡറും പ്ാഭദേികേരണവം’ കകപ്പുസ്തകം, കില 2020.
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ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള  
പ്രത്യേക ഫണ്റ്

1. പഠന ലക്യേങ്ങൾ 

ഈ യൂണടിറ്്ക് പഠടിച്്ക് കഴടിയുദ്മ്പാൾ പഠടിതാക്കൾക്ക്ക് ഇനടി പറയുന്ന കാരഷ്യങ്ങൾ 
തചയ്യുന്നതടിനായുള്ള കാരഷ്യദ്ശഷടി ഉണ്ാകുന്നതാണ്ക്.

 ദ്കരള്ടിതല പട്ടികജാതടി, പട്ടികവര്ഗ വടിഭാഗങ്ങളുതെ പടിന്നാക്കാവസ്ഥ
യുതെ കരണങ്ങതളക്കുറടിച്ചു പ്രതടിപാദടിക്കാൻ സാധടിക്കുന്നു.

 പട്ടികജാതടി, പട്ടികവര്ഗ വടിഭാഗങ്ങളുതെ പ്രദ്തഷ്യക അവകാശങ്ങതളക്കുറടിച്്ക് 
വടിശദമാക്കാൻ കഴടിയുന്നു.

 പട്ടികജാതടി, പട്ടികവര്ഗ വടിഭാഗങ്ങളുതെ വടികസനവുമായടി ബന്ധതപെട്്ക് 
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുതെ ചുമതലകൾ പറയാൻ സാധടിക്കുന്നു.

 ഈ വടിഭാഗങ്ങളുതെ വടികസന്ടിനായടി നെപൊക്കുന്ന ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ഥാനാ
വടിഷ്ക് കൃത പദ്ധതടികതളക്കുറടിച്ചു പ്രതടിപാദടിക്കാൻ സാധടിക്കുന്നു.

 പരമ്പരാഗത മത്ഷ്യത്ാഴടിലാളടികൾ അഭടിമുഖീകരടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ  
പട്ടികതപെടു്ാൻ കഴടിയുന്നു.

 മത്ഷ്യത്ാഴടിലാളടികൾക്കുദ്വണ്ടി നെപൊക്കുന്ന വടിവടിധ പദ്ധതടികതളക്കുറടിച്ചു 
വടിശദീകരടിക്കാൻ കഴടിയുന്നു.

 ദാരടിദ്ഷ്യനടിര്മ്ാര്ജ്ജന ഉപപദ്ധതടി, ആശ്രയ പദ്ധതടി, പട്ടികജാതടി ഉപ 
പദ്ധതടി, പട്ടികവര്ഗ ഉപപദ്ധതടി എന്നടിവതയ സംബന്ധടിച്ചു വടിശദമാക്കാൻ 
കഴടിയുന്നു.

2. സൂചനാപദങ്ങൾ

    1. പട്ികജാ്ി ഉപപദ്ധ്ി: പട്ടികജാതടി വടിഭാഗങ്ങളുതെ വടികസന്ടിനായടി 
നെപൊക്കുന്ന പ്രദ്തഷ്യക പദ്ധതടി.
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2. പട്ികവർഗ ഉപപദ്ധ്ി: പട്ടികവര്ഗ വടിഭാഗങ്ങളുതെ വടികസന്ടിനായടി 
നെപൊക്കുന്ന പ്രദ്തഷ്യക പദ്ധതടി.

3. എസറ് സി പ്രത�ാട്ർ: പട്ടികജാതടിക്കാര്ക്കായടി നെത്തുന്ന വടികസനപ്രവര്്
നങ്ങൾ ജനപങ്ാളടി്ദ്്ാതെ കാരഷ്യക്മമായടി നെപെടിലാക്കാൻ സഹായടി
ക്കുന്നതടിനായടി നടിയമടിക്കതപെട്ടിട്ടുള്ള വഷ്യക്ടി.

4. എസറ് ടി പ്രത�ാട്ർ: പട്ടികവര്ഗക്കാര്ക്കായടി നെത്തുന്ന വടികസനപ്രവര്്
നങ്ങൾ ജനപങ്ാളടി്ദ്്ാതെ കാരഷ്യക്മമായടി നെപെടിലാക്കാൻ സഹാ
യടിക്കുന്നതടിനായടി നടിയമടിക്കതപെട്ടിട്ടുള്ള വഷ്യക്ടി.

5. അത്ാസിറ്റീസറ് പ്രിവൻഷൻ ആക്റ് 1989: പട്ടികജാതടി, പട്ടികവര്ഗക്കാര്തക്ക
തടിതര ഉണ്ാകുന്ന അതടിക്രമങ്ങൾ തെയുന്നതടിനുള്ള നടിയമം.

6. ഊരുകൂട്ടം: ഒരു വാര്ഡടിതല ദ്വാട്ര്പട്ടികയടിൽ ദ്പരുള്ള പട്ടികവര്ഗ വടിഭാ
ഗ്ടിൽതപട്വരുതെ സഭ.

7. ആശ്രയ പദ്ധ്ി: മുഖഷ്യധാരയടിൽ ഇെം ലഭടിക്കാ് നടിരാലംബരായ  
കുടുംബങ്ങൾക്ക്ക് അെടിസ്ഥാന സൗകരഷ്യങ്ങളായ വീെ്ക്, ശുദ്ധജലം, ശുചടിത്വ 
സംവടിധാനം തുെങ്ങടിയവയും അതടിജീവന ആവശഷ്യങ്ങളായ ഭക്ണം, 
ചടികടിത്, വടിദഷ്യാഭഷ്യാസം, വടികസന ആവശഷ്യങ്ങളായ തതാഴടിലവസര 
ങ്ങൾ, വഷ്യക്ടിത്വവടികാസം എന്നീ പരടിചരണ ദ്സവനങ്ങളും നൽകുന്ന 
പദ്ധതടി.

3. ആമുഖടം

ചരടിത്രപരവും സാമൂഹടികവുമായ കാരണങ്ങളാൽ നൂറ്ാണ്ടുകളായടി പടിന്നാക്കാവ
സ്ഥ അനുഭവടിക്കുന്നവരാണ്ക് പട്ടികജാതടി, പട്ടികവര്ഗ വടിഭാഗങ്ങൾ. ഇവരുതെ സാ
മൂഹടികവും സാമ്പ്ടികവുമായ വടികസന്ടിനായടി ഒട്നവധടി പദ്ധതടികൾ ദ്കന്ദ്ര, 
സംസ്ഥാന, പ്രാദ്ദശടിക സര്ക്കാരുകൾ ആവടിഷ്കരടിച്ചു നെപൊക്കടിവരുന്നു. ദ്കരള്ടിതറെ 
ജനസംഖഷ്യയടിൽ ഈ വടിഭാഗം ജനങ്ങളുതെ അനുപാതം താരതദ്മഷ്യന കുറവാതണങ്ടി
ലം ഇവരുതെ വടികസന-ദ്ക്മ പ്രവര്്നങ്ങൾക്കായടി ഉയര്ന്ന പരടിഗണനയാണ്ക് 
തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകടിവരുന്നത്ക്. പ്രാദ്ദശടിക ഭരണസംവടിധാനം ശക്ടി
പ്രാപടിച് ദ്കരള്ടിൽ മറ്്ക് ദ്മഖലകളടിൽ കകവരടിച്തടിനു സമാനമായ ദ്നട്ങ്ങൾ 
ഈ ദുര്ബല വടിഭാഗങ്ങളുതെ വടികസന്ടിൽ ആര്ജ്ജടിക്കാൻ സാധടിച്ടിതലെന്ന്ക് വടില
യടിരു്തപെട്ടിട്ടുണ്്ക്. 

വടിസ്ക് തൃതമായ കെൽ്ീര സാന്നടിധഷ്യമുള്ള ദ്കരള്ടിതല പരമ്പരാഗത മത്ഷ്യ
ത്ാഴടിലാളടികളും ഒട്നവധടി പ്രശ്നങ്ങൾ ദ്നരടിടുന്നവരാണ്ക്. ഇവരുതെ ജീവടിത പുദ്രാഗ
തടിക്കായടി സര്ക്കാരുകൾ വടിവടിധങ്ങളായ പദ്ധതടികൾ നെപൊക്കടിവരുന്നു. ദുര്ബലവടിഭാഗ
ങ്ങളുതെ സാമൂഹടിക-സാമ്പ്ടിക വളര്ച്യ്ക്ക് പ്രദ്തഷ്യക ഊന്നൽ നൽകുന്ന പദ്ധതടികളായ 
പട്ടികജാതടി ഉപപദ്ധതടി, പട്ടികവര്ഗ ഉപപദ്ധതടി, ദാരടിദ്ഷ്യനടിര്മ്ാര്ജ്ജന ഉപപദ്ധതടി, 
ആശ്രയ തുെങ്ങടിയ പദ്ധതടികതളക്കുറടിച്ാണ്ക് ഈ യൂണടിറ്ടിൽ പ്രതടിപാദടിക്കുന്നത്ക്.
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4. പട്ികജാ്ിസൗഹൃദ ്തദേശഭരണടം

പട്ികജാ്ി വികസനത്ിന്റെ പ്രാധാനയേടം 

സാമൂഹടികമായും സാമ്പ്ടികമായും വടിദഷ്യാഭഷ്യാസപരമായും പടിന്നാക്കം നടിൽക്കു
ന്ന ജനവടിഭാഗമാണ്ക് പട്ടികജാതടി. ചരടിത്രപരമായും സാമൂഹടികാചാരവഷ്യവസ്ഥകളടിലം 
തതാട്ടുകൂൊയ്മ അനുഭവടിച്ചുവന്നവരാണ്ക് ഈ വടിഭാഗം ജനങ്ങൾ. ഭരണഘെനയടിതല 
ആര്ട്ടിക്കടിൾ 341 അനുസരടിച്്ക് 53 വടിഭാഗം പട്ടികജാതടിക്കാരാണടിന്നുള്ളത്ക്. ഇതടിൽ 
നാല്ക് വടിഭാഗങ്ങതള ദുര്ലവടിഭാഗങ്ങളായടി സര്ക്കാര് വടിഭജടിച്ടിട്ടുണ്്ക്. നായാെടി, ദ്വെൻ, 
കള്ളാെടി, ചക്കടിളടിയൻ എന്നടിവരാണടിവര്. 2011തല തസൻസസ്ക് അനുസരടിച്്ക് ഇന്ഷ്യ
യടിൽ - 20.13 ദ്കാെടി (ആതക ജനസംഖഷ്യയുതെ 16.60%), ദ്കരള്ടിൽ - 30.39 ലക്ം 
(ആതക ജനസംഖഷ്യയുതെ 9.09%). ദ്കരള്ടിതല എലൊ ജടിലെകളടിലം പട്ടികജാതടിക്കാര് 
താമസടിക്കുന്നുണ്്ക്. ഓദ്രാ പ്രദ്ദശദ്്യും ഓദ്രാ സമുദായ്ടിദ്ലയും പട്ടികജാതടി
ക്കാരുതെ സാമൂഹടിക,സാമ്പ്ടിക സ്ഥടിതടിയും വഷ്യതഷ്യസ്തമാതണന്ന്ക് കാണാം.

പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ

ഇന്ഷ്യക്ക്ക് സ്വാതന്ഷ്യം ലഭടിച്തടിനുദ്ശഷം ഇന്ഷ്യൻ ഭരണഘെനയടിൽ പട്ടികജാതടി 
വടിഭാഗങ്ങളുതെ സംരക്ണ്ടിനായടി വടിവടിധ വകുപ്പുകൾ ഉൾതപെടുത്തുകയുണ്ായടി. 
ഭരണഘെനയടിതല ആര്ട്ടിക്കടിൾ 46 ഇതടിൽ സുപ്രധാനമാണ്ക്. ദുര്ബല വടിഭാഗങ്ങളുതെ 
പ്രദ്തഷ്യകടിച്്ക് പട്ടികജാതടി പട്ടികവര്ഗ വടിഭാഗങ്ങളുതെ വടിദഷ്യാഭഷ്യാസപരവും, സാമ്പ്ടി
കവുമായ കാരഷ്യങ്ങളടിൽ ദ്പ്രാത്ാഹടിപെടിക്കുന്നതടിനും സാമൂഹടിക അനീതടിയടിൽ നടിന്നും 
എലൊവടിധ ചൂഷണങ്ങളടിൽ നടിന്നും അവതര സംരക്ടിക്കുന്നതടിനുള്ള ഭരണകൂെ്ടിതറെ 
ഉ്രവാദടി്ം നടിര്വഹടിക്കുന്നതാണ്ക് ഇതടിൽ പ്രധാനം. ഭരണഘെനാ വഷ്യവസ്ഥക
ൾ പ്രകാരവും വടിവടിധ നടിയമനടിര്മ്ാണങ്ങൾ വഴടിയും പട്ടികജാതടി വടിഭാഗക്കാരുതെ 
പടിന്നാക്കാവസ്ഥ പരടിഹരടിക്കുന്നതടിന്ക് വടിവടിധങ്ങളായ പദ്ധതടികൾ ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ഥാന 
സര്ക്കാരുകൾ ആവടിഷ്ക് ക്കരടിക്കുകയുണ്ായടി. 1980തറെ തുെക്ക്ടിൽ ആരംഭടിച് പ്രദ്തഷ്യക 
ഘെകപദ്ധതടി ഈ ദ്മഖലയടിതല പ്രവര്്നങ്ങതള തമച്തപെടു്ാൻ സഹായടിച്ചു. 
അഞാം പഞവത്ര പദ്ധതടിക്കാല്്ക് ആരംഭടിച് ഈ പദ്ധതടിയുതെ ആസൂത്രണവും 
നടിര്വഹണവും ആറാം പദ്ധതടിക്കാല്്ക് ജടിലൊതല്ടിൽ വടിദ്കന്ദ്രീകരടിക്കതപെട്ടു. 
ജടിലൊതല്ടിൽ നടിന്ന്ക് താതഴ തട്ടിദ്ലക്ക്ക് വടിദ്കന്ദ്രീകരണപ്രക്രടിയ എ്ടിക്കാനും 
പ്രാദ്ദശടിക സര്ക്കാരുകൾക്ക്ക് ഈ ചുമതല ഏൽപെടിക്കാവനും സഹായടിച്തായടിരുന്നു 
1992 തല ഭരണഘെനാ ദ്ഭദഗതടി.

ആര്ട്ടിക്കടിൾ 341, പട്ടികജാതടി വടിഭാഗങ്ങളുതെ സംസ്ഥാനതല പട്ടിക അംഗീ
കരടിക്കുന്നതടിനുള്ള നെപെടിക്രമങ്ങൾ നടിര്ദ്ദേശടിച്ടിട്ടുണ്്ക്. ഇദ്താതൊപെം അനുദ്ഛേദം 
16ൽ നടിര്ദ്ദേശടിച്ടിട്ടുള്ള സംവരണവും, പ്രദ്തഷ്യക ഇളവുകളും ഭരണഘെനയടിതല 1-ാം 
പട്ടികയും ഈ വടിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാധാനഷ്യം വഷ്യക്മാക്കുന്നുണ്്ക്. അനുദ്ഛേദം 366 
(24)ൽ ആരാണ്ക് പട്ടികജാതടിക്കാര് എന്ന്ക് നടിര്വചടിച്ടിട്ടുണ്്ക്. അനുദ്ഛേദം 332 പ്രകാരം 
സംസ്ഥാന നടിയമസഭയടിദ്ലക്കും 343 പ്രകാരം പ്രാദ്ദശടിക സര്ക്കാരടിലം ജനപ്രാ
ധടിനടിധഷ്യ സംവരണവും പ്രദ്തഷ്യക പരടിരക്കൾക്ക്ക് നൽകടിയടിട്ടുള്ള പ്രാധാനഷ്യവും 
ചൂണ്ടിക്കാണടിക്കുന്നു.
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ഈ നടിയമപ്രകാരം പട്ടികജാതടിക്കാര്തക്കതടിതര ഈ വടിഭാഗ്ടിൽ തപൊ് 
ഏതതങ്ടിലം വഷ്യക്ടി സാമൂഹടികമാദ്യാ വഷ്യക്ടിപരമാദ്യാ വസ്തുവകകൾ സംബന്ധടിദ്ച്ാ 
ദുരുദ്ദേശദ്്ാടുകൂെടിദ്യാ നടിയമനെപെടികൾ മുദ്ഖനദ്യാ രാഷ്ടീയമാദ്യാ സാമ്പ്ടിക 
ചൂഷണം മുദ്ഖതനദ്യാ ഏതതങ്ടിലം തര്ടിലള്ള അതടിക്രമം നെത്തുകയാതണങ്ടിൽ 
അത്ക് ശടിക്ാര്ഹമായ കുറ്മാണ്ക്.

പട്ികജാ്ിക്ാരുന്ട നിലവിന്ല അവസ്ഥ

പട്ടികജാതടി വടിഭാഗ്ടിൽതപട്വര് വടിവടിധ ചൂഷണങ്ങൾക്കും വടിദ്ധയരാകുന്നുണ്്ക്. 
തതാഴടിലടിതറെയും, വടിദഷ്യാഭഷ്യാസ്ടിതറെയും, അഭടിപ്രായ സ്വാതന്ഷ്യ്ടിതറെയും കാരഷ്യ
്ടിൽ ഇവരുതെ പടിന്നാക്കാവസ്ഥ തുെരുന്നു. സംവരണം, വടിവടിധ നടിയമപരടിരക്ക
ൾ എന്നടിവ ഭരണഘെനയുതെ ഭാഗമായടി ഉറപ്പുവരു്ടിതയങ്ടിലം പടിന്നാക്കാവസ്ഥ 
തുെരുക തതന്നയാണ്ക്. 

പട്ടികജാതടി വടിഭാഗ്ടിതറെ അെടിസ്ഥാനപ്രശ്നങ്ങൾ, സാമൂഹടികമായ  ഒറ്തപെൽ; 
ഭക്ണം, പാര്പെടിെം, വടിദഷ്യാഭഷ്യാസം, ആദ്രാഗഷ്യം, ശുചടിത്വം എന്നടിവയുതെ പരടിമടിതടി; 
പരമ്പരാഗതമായടി തതാഴടിൽ ദ്മഖലയടിതല ചൂഷണം, പുതടിയ തതാഴടിൽ ദ്മഖലയടിതല 
അപരഷ്യാപ്തത, പരമ്പരാഗതമായടി നടിലനടിൽക്കുന്ന ചൂഷണങ്ങൾ, സാമൂഹടിക പുദ്രാഗ
തടിക്ക്ക് തെസ്ം നടിൽക്കുന്ന വടിവടിധ ആചാരരീതടികൾ, സമ്പാദഷ്യമടിലൊയ്മ എന്നടിവതയാ
തക്കയാണ്ക്.

ജനകറീയാസൂത്രണവടം പ്രത്യേകഘടകപദ്ധ്ിയടം 

പട്ടികവടിഭാഗ വടികസനം ലക്ഷ്യമടിട്ടുതകാണ്്ക് ആവടിഷ്ക്കരടിച്്ക് നെപൊക്കടിവരുന്ന 
വടിവടിധ സംസ്ഥാനാവടിഷ്കൃതപദ്ധതടികദ്ളയും, ദ്കന്ദ്രാവടിഷ്കൃത പദ്ധതടികദ്ളയും കൂടുതൽ 
ഫലപ്രദമായും കാരഷ്യക്മമായും നെപൊക്കുന്നതടിനുള്ള സാഹചരഷ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതടിന്ക് 
ജനകീയാസൂത്രണ്ടിന്ക് കഴടിഞ്ഞു. സദ്ങ്തങ്ങളുതെ ജീവടിതാന്രീക്ം തമച്തപെടു്ൽ 
വഴടി അവരുതെ ജീവടിതകശലടിയടിലം സമീപന്ടിലം മാറ്ം വരു്ാൻ കഴടിയണം. 
അതടിനായടി ജലവടിതരണം, തതരുവുവടിളക്കുകൾ, തമച്തപെട് മറ്റു തപാതുസൗകരഷ്യങ്ങ
ൾ എന്നടിവ സദ്ങ്തങ്ങൾക്ക്ക് ഏര്തപെടുത്തുന്നതടിനുള്ള പദ്ധതടികൾ ഏതറ്ടുക്കുകയും 
സര്ദ്്വേ റടിദ്പൊര്ട്ടിതല സ്ഥടിതടിവടിവര കണക്കുകൾ അപഗ്രഥനം തചയ്്ക് ആവശഷ്യമായ 
പദ്ധതടികൾ തയ്ാറാക്കുകയും ദ്വണം. ഭൗതടിക സൗകരഷ്യം തമച്തപെടുത്തുന്നത്ക് കൂൊതത 
ദ്പ്രാജക്ടുകളടിൽ തതാഴടിൽ സാധഷ്യതകൾ വര്ദ്ധടിച്ചുവരുന്ന ദ്മഖലകൾക്ക്ക് ഊന്നൽ 
നൽകണം. സ്വയംതതാഴടിൽ/ദ്വതന തതാഴടിലടിലൂതെ സാമ്പ്ടിക വടികസനം ദ്ന
ടുന്നതടിലം, ദ്ശഷമുള്ളവ തമച്തപെടുത്തുന്നതടിനുമുള്ള പരടിപാെടികൾ ഉൾതപെടു്ണം.

പട്ികജാ്ി വികസനവടം ്തദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളടം

1992 തല 73, 74 ഭരണഘെനാ ദ്ഭദഗതടിതയ തുെര്ന്ന്ക് ദ്കരള നടിയമസഭ പാസാ
ക്കടിയ പഞായ്ീരാജ്ക് - നഗരപാലടിക നടിയമങ്ങൾ പ്രാബലഷ്യ്ടിൽ വന്നദ്താടുകൂെടി 
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പട്ടികജാതടി ദ്മഖലയടിതല ഒട്നവധടി ചുമതലകളും, പദ്ധതടികളും, സ്ഥാപനങ്ങളും, 
ജീവനക്കാരും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്ക് കകമാറുകയുണ്ായടി. ജനപ്രതടിനടിധകളടിൽ 
നടിശ്ടിത ശതമാനം പട്ടികജാതടിക്കാര്ക്കായടി സംവരണം തചയ്ത്ക് വഴടി പട്ടികജാതടി
ക്കാര്ക്കായുള്ള പദ്ധതടികളടിൽ തീരുമാനതമടുക്കുന്നതടിൽ നടിര്ണായകമായ സ്ഥാനം 
അവര്ക്ക്ക് ലഭടിക്കുകയും തചയ്തു. ദ്കരള പഞായ്ീരാജ്ക് നഗരപാലടിക നടിയമങ്ങൾ 
അനുസരടിച്്ക് പട്ടികജാതടി ദ്മഖലയടിൽ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്ക് നൽകടിയ 
ചുമതലകൾ ഇനടി പറയുന്നു. 

ഗ്ാ�പഞ്ായത്റ്

പട്ടിക ജാതടി ഉപപദ്ധതടിയുതെ (Scheduled Caste Sub Plan - SCSP) കീഴടിൽ 
ഗുണദ്ഭാക്ാക്കതള ലക്ഷ്യമാക്കടിയുള്ള പദ്ധതടികൾ നെപെടിലാക്കുക, പട്ടികജാതടി 
വടിഭാഗങ്ങൾക്ക്ക് ദ്വണ്ടി നഴ്സറടി സ്കൂളുകൾ നെത്തുക, പട്ടികജാതടി വാസദ്കന്ദ്രങ്ങളടിൽ 
അെടിസ്ഥാനസൗകരഷ്യങ്ങൾ ഏര്തപെടുത്തുക, പട്ടികജാതടി വടിദഷ്യാര്തടികൾക്ക്ക് പഠന 
സഹായങ്ങൾ നൽകുക, പട്ടികജാതടിക്കാര്ക്ക്ക് ആവശഷ്യമുള്ളദ്പൊൾ വടിദ്വചനാധടിഷ്ടിത 
സഹായം നൽകുക എന്നടിവയാണ്ക് ഗ്രാമപഞായ്ടിതറെ പ്രധാന ചുമതലകൾ.

ത്ാക്റ് പഞ്ായത്റ്

പ്രീതമട്ടിക്ക്ക് ദ്ഹാസ്റ്റലകൾ നെത്തുക, പട്ടികജാതടിക്കാര്ക്ക്ക് ദ്വണ്ടിയുള്ള സഹക
രണസംഘങ്ങൾ ശക്ടിതപെടുത്തുക എന്നടിവ.

ജില്ാപഞ്ായത്റ്

ദ്പാസ്റ്റ്ക് തമട്ടിക്ക്ക് ദ്ഹാസ്റ്റലകളുതെ നെ്ടിപെ്ക്, പട്ടികജാതടിക്കാര്ക്കായുള്ള തതാ
ഴടിലധടിഷ്ടിത പരടിശീലന ദ്കന്ദ്രങ്ങളുതെ നടിയന്ണം എന്നടിവ.

നഗരസഭ

എസ്ക് സടി എസ്ക് പടി യുതെ കീഴടിൽ ഗുണദ്ഭാക്ാക്കതള ലക്ഷ്യമാക്കടിയുള്ള പദ്ധ
തടികൾ നെപെടിലാക്കുക, പട്ടികജാതടിക്കാര്ക്കായടി നഴ്സറടി സ്കൂളുകൾ നെത്തുക, പട്ടിക
ജാതടിക്കാര്ക്ക്ക് അെടിസ്ഥാനസൗകരഷ്യതമാരുക്കുക, പട്ടികജാതടി വടിദഷ്യാര്തടികൾക്ക്ക് 
പഠനസഹായങ്ങൾ നൽകുക, നഗരസഭാപ്രദ്ദശ്്ക് പ്രീ-തമട്ടിക്ക്ക് ദ്ഹാസ്റ്റൽ നെത്തുക, 
പട്ടികജാതടിക്കാര്ക്കുള്ള സഹകരണസംഘങ്ങൾ അഭടിവൃദ്ധടിതപെടുത്തുക, ദ്പാസ്റ്റ്ക് തമട്ടിക്ക് 
ദ്ഹാസ്റ്റൽ നെത്തുക, തതാഴടിലധടിഷ്ടിത ദ്കന്ദ്രങ്ങൾ നെത്തുക എന്നടിവ നഗരസഭയുതെ 
ചുമതലകളാണ്ക്.

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുതെ വാര്ഷടിക പദ്ധതടി തചലവടിൽ പ്രദ്തഷ്യക ഘെക
പദ്ധതടിയടിൽ എതന്ങ്ടിലം കുറവ്ക് വന്നാൽ അത്ക് തതാട്ടു് വാര്ഷടിക പദ്ധതടിയടിൽ 
തതന്ന പരടിഹരടിക്കതപെദ്െണ്താണ്ക്. ഈ തുക വകമാറ്ടി തചലവഴടിക്കാൻ പാടുള്ളതലെ. 
പട്ടികജാതടിക്കാര്ക്ക്ക് പ്രദ്യാജനകരമലൊ് ഒരു ദ്പ്രാജക്ടും പ്രദ്തഷ്യക ഘെകപദ്ധതടി 
ഫണ്്ക് ഉപദ്യാഗടിച്്ക് ഏതറ്ടുക്കാൻ പാടുള്ളതലെ.
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്തദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിന്ല സഹായസടംവിധാനങ്ങൾ

സ്റാറെിടംഗറ് കമ്ിറ്ി

ത്രടിതലപഞായത്തുകളടിദ്ലയും, നഗരസഭകളടിദ്ലയും ദ്ക്മകാരഷ്യ സ്റ്റാറെടിംഗ്ക് 
കമ്ടിറ്ടിയാണ്ക് പട്ടികജാതടി വടികസന കാരഷ്യങ്ങളുതെ ചുമതല വഹടിക്കുന്നത്ക്. പദ്ധതടി
കൾ തയ്ാറാക്കുക, നെപെടിലാക്കുക, ദ്മാണടിട്ര് തചയ്യുക, ഘെകസ്ഥാപനങ്ങളുതെ ഗുണ
നടിലവാരം ഉയര്ത്തുക, ജീവനക്കാരുതെ പ്രവര്്നങ്ങതള സഹായടിക്കുക എന്നടിവ 
ദ്ക്മകാരഷ്യ സ്റ്റാറെടിംഗ്ക് കമ്ടിറ്ടിയുതെ ഉ്രവാദടി്മാണ്ക്. 

നടപ്ാതക്ണ് പ്രവർത്നങ്ങൾ

നഴ്സറടി സ്കൂളുകൾ നെത്തുക, സാമൂഹടിക തടിന്മകൾതക്കതടിതര ദ്ബാധവൽക്കരണം 
നെത്തുക, വരുമാന വര്ദ്ധനവടിന്ക് സ്വയംതതാഴടിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആവടിഷ്ക് ക്കരടിച്്ക് 
നെപെടിലാക്കുക, അതടിക്രമങ്ങളും ചൂഷണങ്ങളും ഇലൊതാക്കുന്നതടിന്ക് സഹായടിക്കുക, 
അവദ്ബാധം വളര്ത്തുക, സദ്ങ്തങ്ങളടിൽ അെടിസ്ഥാനസൗകരഷ്യങ്ങൾ ഏര്തപെടുത്തുക, 
നടിയമസഹായം ഉറപ്പുവുത്തുക, ഭക്ണം, പാര്പെടിെം, ആദ്രാഗഷ്യം, ശുചടിത്വം എന്നടിവ 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതടിനുള്ള പദ്ധതടികൾ തയ്ാറാക്കുക, വടിദഷ്യാഭഷ്യാസാവശഷ്യങ്ങൾക്ക്ക് ദ്്ാ
ളര്ഷടിപ്പുകൾ, പഠദ്നാപകരണങ്ങൾ വടിവടിധ ധനസഹായം, യാത്രാഉപകരണങ്ങൾ 
എന്നടിവ നൽകുക.

വർക്ിടംഗറ് ഗ്രൂപ്റ്

പദ്ധതടി ആസൂത്രണ പ്രക്രടിയയടിൽ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപന്ടിതന സഹായടിക്കു
ന്നതടിനുദ്വണ്ടി ഓദ്രാ വര്ഷവും പട്ടികജാതടി വടികസന്ടിന്ക് മാത്രമായടി വര്ക്കടിംഗ്ക് 
ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരടിക്കുന്നു. ദ്ക്മകാരഷ്യ സ്റ്റാറെടിംഗ്ക് കമ്ടിറ്ടി തചയര്ദ്പഴ്സണ് അതലെങ്ടിൽ 
ആ സ്റ്റാറെടിംഗ്ക് കമ്ടിറ്ടിയടിതല ഒരംഗം എന്നടിവരടിൽ ഒരാതള ഭരണസമടിതടിക്ക്ക് വര്ക്കടിംഗ്ക് 
ഗ്രൂപെടിതറെ തചയര്ദ്പഴ്സണായടി നടിയമടിക്കാം. കണ്വീനര് ആ ദ്മഖലയടിതല സീനടിയര് 
ഉദ്ദഷ്യാഗസ്ഥനായടിരടിക്കും. പട്ടികജാതടി വടികസന വര്ക്കടിംഗ്ക് ഗ്രൂപെടിതറെ തചയര്ദ്പഴ്സണ് 
ആ വടിഭാഗ്ടിതല ജനപ്രതടിനടിധടിയായടിരടിക്കണം. ഈ വര്ക്കടിംഗ്ക് ഗ്രൂപെടിൽ വനടിത
കൾ ഉൾപെതെ 10 മുതൽ 15 വതര അംഗങ്ങൾ ഉണ്ായടിരടിക്കും. 

എസറ് സി പ്രത�ാട്ർ

പട്ടികജാതടിക്കാര്ക്കായടി നെത്തുന്ന വടികസനപ്രവര്്നങ്ങൾ ജനപങ്ാളടി്
ദ്്ാതെ കാരഷ്യക്മമായടി നെപെടിലാക്കാൻ സഹായടിക്കുന്നതടിന്ക് ഓദ്രാ തദ്ദേശഭര
ണസ്ഥാപന്ടിലം പട്ടികജാതടി വടിഭാഗ്ടിൽ നടിന്നും ഒരാതള പ്രദ്മാട്ര് ആയടി 
നടിയമടിക്കുന്നു. പട്ടികജാതടി കുടുംബങ്ങളുതെ ഇെയടിൽ പ്രവര്്ടിക്കുന്നതടിനും അവരുതെ 
പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്ടിലാക്കടി തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത് അറടിയടിക്കുന്നതടിനും വര്ക്കടിംഗ്ക് 
ഗ്രൂപെ്ക് പ്രവര്്നത് സഹായടിക്കുന്നതടിനും എസ്ക് സടി പ്രദ്മാട്ര്ക്ക്ക് ബാധഷ്യതയുണ്്ക്. 



137

പട്ടികജാതടി വകുപെടിദ്നയും പ്രാദ്ദശടിക സര്ക്കാരടിദ്നയും ദ്നരടിട്്ക് ബന്ധടിപെടിക്കുന്ന 
കണടിയായും എസ്ക് സടി  പ്രദ്മാട്ര് പ്രവര്്ടിക്കുന്നു.

പട്ികജാ്ി ഉപപദ്ധ്ി

അഞാം പഞവത്രപദ്ധതടി മുതൽ പട്ടികജാതടിക്കാര്ക്ക്ക് ദ്വണ്ടി സര്ക്കാര് നെപെടി
ലാക്കടിയ പ്രദ്തഷ്യക ഘെകപദ്ധതടി ഒമ്പതാം പദ്ധതടി മുതൽ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ 
വഴടിയാണ്ക് നെപൊക്കടി വരുന്നത്ക്. പട്ടികജാതടിക്കാര്ക്ക്ക് ദ്വണ്ടി തതന്ന പട്ടികജാതടി 
വടികസന വകുപെടിദ്റെതായും വടിവടിധ ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ്ീമുകൾ വഴടിയായും, എം 
എൽ എ, എം പടി ഫണ്്ക് ഉപദ്യാഗടിച്ചും വടിവടിധ പദ്ധതടികൾ നെപെടിലാക്കടി വരുന്നു. 
എന്നാൽ അയൽകൂട്ങ്ങൾ, ഗ്രാമസഭകൾ വഴടി വരുന്ന മുൻഗണനകൾ സ്വരൂപടിച്്ക് 
ജനകീയമായടി തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്ാറാക്കുന്ന പദ്ധതടിയാണ്ക് പട്ടികജാതടി 
ഉപപദ്ധതടി. വടിഹടിതമായടി സംസ്ഥാന ബജറ്ടിൽ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്ക് 
പ്രദ്തഷ്യകം വകയടിരു്ടി നൽകുന്ന തുകയ്കായടിരടിക്കും പദ്ധതടികൾ തയ്ാറാദ്ക്കണ്ത്ക്. 

പട്ടികജാതടി വടിഭാഗക്കാരുതെ വടികസന്ടിനുദ്വണ്ടി ഓദ്രാ തദ്ദേശ ഭരണ 
സ്ഥാപനവും പദ്ധതടിയുതെ ഭാഗമായടി പട്ടികജാതടി ഉപപദ്ധതടികൂെടി തയ്ാറാക്കണം. 
അതടിതറെ വടിശദാംശങ്ങൾ തയ്ാറാക്കുന്ന പദ്ധതടി ദ്രഖയടിൽ ഉൾതപെടുദ്്ണ്താണ്ക്. 
പട്ടികജാതടി വടിഭാഗക്കാരുതെ സാമ്പ്ടിക വടികസനം, സാമൂഹടിക വടികസനം, പശ്ാ
്ല സൗകരഷ്യ വടികസനം എന്നീ മൂന്ന്ക് വടിഭാഗങ്ങളടിലം പദ്ധതടി പ്രവര്്നങ്ങൾ 
ഉണ്ായടിരടിദ്ക്കണ്താണ്ക്. ഓദ്രാ കുടുംബദ്കന്ദ്രീകൃത സമീപന്ടിതറെയും സാമൂഹടിക 
സാമ്പ്ടിക വടികസന്ടിനാണ്ക് മുഖഷ്യ ഊന്നൽ നൽദ്കണ്ത്ക്. ആശ്രയ മാതൃക
യടിൽ കുടുംബത് ഒരു യൂണടിറ്ായടി പരടിഗണടിച്്ക് അവരുതെ ആവശഷ്യങ്ങളും തുെര്ന്ന്ക് 
ഹാബടിറ്ാറ്്ക് (സദ്ങ്തം) ഒരു യൂണടിറ്ായും പരടിഗണടിച്്ക് ആവശഷ്യങ്ങൾ നടിര്ണയടിക്കാം. 
വഷ്യക്ടികൾക്കും, കുടുംബങ്ങൾക്കും ദ്നരടിട്്ക് പ്രദ്യാജനം ലഭടിക്കുന്ന ദ്പ്രാജക്ടുകളും, പട്ടി
കജാതടിക്കാരുതെ തപാതുസൗകരഷ്യ്ടിനായുള്ള ദ്പ്രാജക്ടുകളും തയ്ാറാക്കാവുന്നതാണ്ക്. 
ഇത്ക് തയ്ാറാക്കുന്നതടിന്ക് മുമ്പ്ക് എലൊ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും മുഴുവൻ ബടി പടി 
എൽ   കുടുംബങ്ങദ്ളയും ഉൾതപെടു്ടിതകാണ്്ക് ആശ്രയ മാതൃകയടിൽ ഒരു പരടിപാെടി 
തയ്ാറാക്കണം. ഓദ്രാ കുടുംബ്ടിദ്ലയും, ഓദ്രാ വഷ്യക്ടിയുദ്െയും ആവശഷ്യങ്ങൾ 
അതടിൽ പരടിഗണടിക്കതപെെണം. ഇ്രം തയ്ാറാക്കുന്ന പരടിപാെടികൾ പരടിഗണടി
ച്ചുമാത്രദ്മ ദ്്ാക്ക്ക്-ജടിലൊ പഞായത്തുകൾ പട്ടികജാതടിവടികസന പരടിപാെടികൾ 
തയ്ാറാക്കാവൂ. പട്ടികജാതടി വടിഭാഗത് സംബന്ധടിച്്ക് നെ്ടിയ സര്ദ്്വേയുതെ അെടി
സ്ഥാന്ടിലായടിരടിക്കണം ഗുണദ്ഭാക് കുടുംബങ്ങൾക്കും, ഗുണദ്ഭാക് പ്രദ്ദശ്ടിനും 
പ്രവര്്നങ്ങൾ നടിശ്യടിദ്ക്കണ്ത്ക്. 

കുറഞ്ഞത്ക് അഞ്ക് പട്ടികജാതടി കുടുംബങ്ങതളങ്ടിലം അടു്ടു്്ക് താമസടിക്കുന്ന 
ഒരു പ്രദ്ദശം സദ്ങ്തമായടി കണക്കാക്കടി അവടിതെ കുെടിതവള്ളം, കവദയുതടി എന്നീ 
തപാതുസൗകരഷ്യങ്ങൾക്കായടി പട്ടികജാതടി ഉപപദ്ധതടി വടിഹടിതം വകയടിരു്ാവു
ന്നതാണ്ക്. കുെടിതവള്ളം, കവദയുതടി എന്നീ തപാതു സൗകരഷ്യ ദ്പ്രാജക്ടുകളുതെ ആതക 
ഗുണദ്ഭാക്തൃ കുടുബങ്ങളടിൽ 50% ്ടിലധടികം പട്ടികജാതടിക്കാരാതണങ്ടിൽ മാത്രദ്മ 
പട്ടികജാതടി ഉപപദ്ധതടി വടിഹടിതം വകയടിരു്ാവൂ. ജലദ്സചന ദ്പ്രാജക്ാതണങ്ടിൽ 
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തമാ്ം ജലദ്സചനം നെ്തപെടുന്ന കൃഷടിഭൂമടിയുതെ 50% ് ടിലധടികം പട്ടികജാതടി
ക്കാരുദ്െതായടിരടിക്കണം. 

പട്ികജാ്ി ഉപപദ്ധ്ി - പ്രത്യേക്കൾ

സംസ്ഥാനസര്ക്കാര് പുറതപെടുവടിക്കുന്ന പ്രദ്തഷ്യക മാര്ഗനടിര്ദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരടിച്്ക് 
തയ്ാറാക്കുന്ന ഉപപദ്ധതടിയുതെ പ്രദ്തഷ്യകതകൾ ഇവയാണ്ക്. പട്ടികജാതടി ഉപപദ്ധതടി 
വടിഹടിതം വകമാറ്ടി തചലവഴടിക്കാദ്നാ, പാഴാക്കാദ്നാ പാെടിലെ. ഉപപദ്ധതടിയുതെ ലക്ഷ്യം 
- സാമ്പ്ടിക വടികസനം, സാമൂഹടിക വടികസനം, പശ്ാ്ല സൗകരഷ്യവടികസനം 
എന്നടിവയാണ്ക്.

ഉപപദ്ധ്ിയന്ട ഭാഗ�ായള്ള തപ്രാജക്ടുകൾ

വഷ്യക്ടികൾ കുടുംബങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നടിവര് ദ്നരടിട്്ക് ഗുണദ്ഭാക്ാക്ക ളാകുന്ന 
ദ്പ്രാജക്ടുകൾ (എലൊവരും പട്ടികജാതടിക്കാരായടിരടിക്കണം), പശ്ാ്ല വടികസന 
ദ്പ്രാജക്ടുകൾ - സദ്ങ്തങ്ങതള അെടിസ്ഥാനമാക്കടിയുള്ള വടികസന പദ്ധതടികളാണ്ക് 
ഇവയടിൽ ഉൾതപെടുക (അദ്ഞാ അതടിലധടികദ്മാ പട്ടികജാതടി കുടുംബങ്ങൾ അടു
്ായടി സ്ഥടിതടിതചയ്യുന്ന പ്രദ്ദശമാണ്ക് സദ്ങ്തം എന്ന്ക്  വടിവക്ടിക്കുന്നത്ക് ); ദ്റാഡ്ക് 
നടിര്മ്ാണം, കുെടിതവള്ള വടിതരണം, കവദയുതടി കലൻ ദീര്ഘടിപെടിക്കൽ, ജലദ്സചനം 
തുെങ്ങടിയ പശ്ാ്ല ദ്മഖലാ ദ്പ്രാജക്ടുകളുതെ ഗുണദ്ഭാക്ാക്കളടിൽ 50% ് ടിലധടികം 
പട്ടികജാതടിക്കാര് ആയടിരടിക്കണം. കൃഷടി ഭൂമടിയടിലൊ് പട്ടികജാതടി കുടുംബങ്ങൾക്ക്ക് 
പാട്കൃഷടി തചയ്യുന്ന പദ്ധതടികൾ ഉപപദ്ധതടിയടിൽ ഉൾതപെടു്ാവുന്നതാണ്ക്. പട്ടിക
ജാതടി യുവാക്കളുതെ വടിദഷ്യാഭഷ്യാസം, വടിദ്ദശ്്ക് തതാഴടിൽ ദ്നെൽ, സ്വയം തതാഴടിൽ 
പരടിപാെടികൾ, തതാഴടിൽ പരടിശീലനങ്ങൾ, കായടിക വടികസനം, വരുമാന വര്ദ്ധന 
സംരംഭങ്ങൾ മുതലായവ ദ്പ്രാത്ാഹടിപെടിക്കണം. ദ്കാളനടികളടിൽ കുെടിതവള്ള സൗ
കരഷ്യവും വീടുകളടിൽ ശൗചാലയസൗകരഷ്യവും ലഭഷ്യമാക്കുന്നതടിന്ക് ഊന്നൽ നൽകണം, 
പട്ടികജാതടി വടിഭാഗ്ടിൽ നടിന്നുയര്ന്നു വരുന്ന പ്രതടിഭകൾക്ക്ക് ദ്പ്രാത്ാഹനം 
നൽകണം, പട്ടികജാതടി യുവജനങ്ങൾക്ക്ക് വടിദ്ദശ്്ക് ദ്ജാലടി ലഭഷ്യമാകുന്നതടിന്ക് 
ധനസഹായം നൽകണം, ഫണ്്ക് വടിനടിദ്യാഗം കാരഷ്യക്മമാക്കുന്നതടിന്ക് പ്രാദ്ദശടിക 
സര്ക്കാരുകൾ നടിരീക്ണ കമ്ടിറ്ടികൾ രൂപീകരടിക്കണം.

പട്ികജാ്ി വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായ പദ്ധ്ികൾ 

1. തപണ്കുട്ടികളുതെ വടിവാഹ്ടിന്ക് ധനസഹായം നൽകുന്ന പരടിപാെടികൾ 
തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്ക് ഏതറ്ടുക്കാവുന്നതാണ്ക്.

2. മടിശ്രവടിവാഹടിതരായ പട്ടികജാതടിക്കാര്ക്ക്ക് ധനസഹായം നൽകാവുന്നതാണ്ക്.

3. വടിധവകളുതെ തപണ്മക്കളുതെ വടിവാഹ്ടിന്ക് ധനസഹായം ലഭടിക്കുന്ന 
താണ്ക്.

4. യുവാക്കൾക്കും യുവതടികൾക്കും വടിദ്ദശ്്ക് തതാഴടിൽ ലഭഷ്യമാകുന്ന പക്ം 
തതാഴടിൽ വടിസയും വടിമാനെടിക്കറ്റും ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് 1,00,000 രൂപ വതര 
ധനസഹായം ലഭടിക്കുന്നതാണ്ക്.
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5. സംസ്ഥാനസര്ക്കാദ്രാ, ദ്കന്ദ്രസര്ക്കാദ്രാ ചുമതലതപെടു്ടിയടിട്ടുള്ള ഏജ
ൻസടികദ്ളാ നെത്തുന്നതായ എലൊതരം ദ്കാഴ്സുകളടിദ്ലക്കും ദ്യാഗഷ്യത ദ്നെടി 
പഠനം നെത്തുന്നതായ എലൊ വടിദഷ്യാര്തടികൾക്കും ദ്്ാളര്ഷടിപെ്ക് ലഭടിക്കു
ന്നതാണ്ക്. 

6. തമറടിദ്റ്ാറടിയസ്ക് വടിദഷ്യാര്തടികൾക്ക്ക് ദ്ദശീയ അന്ര് ദ്ദശീയ സര്വകലാശാ
ലകളടിൽ അഡ്ടിഷൻ ലഭടിച്ാൽ അഡ്ടിഷൻ ഉൾപെതെയുള്ള തചലവുകൾക്കായടി 
ധനസഹായം നൽകാവുന്നതാണ്ക്.

7. വടിദഷ്യാര്തടികൾക്ക്ക് പഠന്ടിനായടി ദ്മശ, കദ്സര വാങ്ങടിനൽകുന്നതടിന്ക് 
ധനസഹായം നൽകാവുന്നതാണ്ക്. കൂൊതത ബടിരുദം, ബടിരുദാനന്ര ബടിരുദം 
തുെങ്ങടിയവയടിൽ പഠടിക്കുന്ന വടിദഷ്യാര്തടികൾക്ക്ക് ലാപ്ക് ദ്ൊപെ്ക് വാങ്ങടി നൽകാ
വുന്നതാണ്ക്

8. ദ്്ാളര്ഷടിപെ്ക് പരീക്യ്ക്ക് പരടിശീലനം നൽകുന്നതടിനും, കസനടികസ്കൂൾ, 
നദ്വാദയ, ജടി വടി രാജ ദ്്ാര്ട്്ക്സ്ക് സ്കൂൾ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുതെ പ്രദ്വശന 
പരീക്കൾക്ക്ക് പരടിശീലനം നൽകുന്നതടിനും പട്ടികജാതടി ഫണ്്ക് ഉപദ്യാ
ഗടിക്കാവുന്നതാണ്ക്.

9. പട്ടികജാതടി ദ്കാളനടി കുെടിതവള്ള പദ്ധതടികൾ,കമ്്യൂണടിറ്ടി ഹാൾ എന്നടിവ
യുതെ കററെ്ക്  ചാര്ജ്ക്  പട്ടികജാതടി ഫണ്ടിൽ നടിന്നും നൽകാവുന്നതാണ്ക്.

10. ഈ വടിഭാഗ്ടിതല യുവാക്കളുതെ ഗ്രൂപ്പുകൾദ്ക്കാ, സമടിതടികൾദ്ക്കാ വാദ്ദഷ്യാ
പകരങ്ങൾ വാങ്ങടി നൽകാവുന്നതാണ്ക്. അഞ്ക് ശതമാനം (5%) ഗുണദ്ഭാക്തൃ
വടിഹടിതമായടി വാദ്ങ്ങണ്താണ്ക്.

11. പ്രതടിഭ തതളടിയടിച്വര്ക്ക്ക്  സാമൂഹടികവും സാമ്പ്ടികവുമായ പടിന്തുണ 
നൽകാവുന്നതാണ്ക്. 

12. പഠനമുറടി - വടിദഷ്യാര്തടികൾക്ക്ക് 100 ച.അെടിയടിൽ അധടികരടിക്കാ് പഠനമുറടി 
വീെടിദ്നാെ്ക് ദ്ചര്ന്ന്ക് നടിര്മ്ടിക്കാവുന്നതാണ്ക്.

13. പട്ടികജാതടി ദ്കാളനടികളടിൽ പഠനമുറടികൾ പണടിയാൻ സൗകരഷ്യമടിലൊ്ടി
െങ്ങളടിൽ സമൂഹ പഠനദ്കന്ദ്രങ്ങൾ നടിര്മ്ടിച്്ക് പഠന സൗകരഷ്യം ഒരുദ്ക്കണ്
താണ്ക്.

14. ബാലവാെടി കം ഫീഡടിംഗ്ക് തസൻറര് - പഠദ്നാപകരണങ്ങൾ, യൂണടിദ്ഫാം, 
ഭക്ണം എന്നടിവ പട്ടികജാതടി വകുപെടിതല നടിബന്ധനയനുസരടിച്്ക് തദ്ദേശ
ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്ക് ഏതറ്ടുക്കാവുന്നതാണ്ക്.

15. ജടിലൊ/യൂണടിദ്വഴ്സടിറ്ടിതല മത്രങ്ങളടിതല വടിജയടികൾക്ക്ക് ഡാൻസ്ക് കടിറ്്ക്, 
ദ്്ാര്െ്ക്സ്ക് കടിറ്്ക് മറ്റു ഉപകരണങ്ങൾ നൽകാവുന്നതാണ്ക്.

16. എച്്ക് എസ്ക് എസ്ക് വടിദഷ്യാര്തടികൾക്ക്ക് വര്ഷ്ടിൽ നാല്ക് പ്രാവശഷ്യം കരടിയര് 
കഗഡൻസ്ക് ക്ാസ്സുകൾ നൽകാവുന്നതാണ്ക്.
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17. കഹസ്കൂൾ വടിദഷ്യാര്തടികൾക്ക്ക് വര്ഷ്ടിൽ നാല്ക് പ്രാവശഷ്യം രണ്്ക് മണടി
ക്കൂര് വീതം വഷ്യക്ടിത്വ വടികാസം, ദ്നതൃപാെവം, ദ്മാട്ടിദ്വഷൻ ക്ാസ്സുകൾ 
നൽകാവുന്നതാണ്ക്.

18. എസ്ക് എസ്ക് എൽ സടി പരീക് വടിജയടിച്വര് തുെങ്ങടി ഉയര്ന്നദ്യാഗഷ്യതയുള്ള
തും തതാഴടിൽ തൽപരരുമായ യുവതീ യുവാക്കൾക്ക്ക് തതാഴടിൽ പരടിശീലനം 
നൽകാവുന്നതാണ്ക്

19. സംരംഭകത്വ ദ്പ്രാത്ാഹന്ടിന്ക് റടിദ്വാൾവടിംഗ്ക് ഫണ്ടും പലടിശ സബ്ക്സടി
ഡടിയും നൽകടി ദ്പ്രാത്ാഹടിപെടിദ്ക്കണ്താണ്ക്.

20. കൂൊതത ഭൂമടി വാങ്ങുന്നതടിനും, ഭവനനടിര്മ്ാണം, വീെ്ക് റടിപെയര്, വയറടിംഗ്ക് 
എന്നടിവക്ക്ക് സര്ക്കാരടിതറെ പുതടിയ മാര്ഗനടിര്ദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായടി 
ധനസഹായം നൽകാവുന്നതാണ്ക്.

21. കൃഷടിക്ക്ക് - കജവവളം, രാസവളം, കജവകീെനാശടിനടികൾ, വടിത്തുകൾ, 
കതകൾ എന്നടിവക്ക്ക് 100% ഉം, തനൽകൃഷടി, സംഘങ്ങൾക്ക്ക് യന്ം വാങ്ങാൻ 
90%, ജലദ്സചനകടിണര് 75 - 100%, പമ്പ്ക് തസറ്്ക് എന്നടിവയ്ക്ക് 100% ഉം ധന
സഹായം ലഭടിക്കുന്നതാണ്ക്.

22. വനംവകുപെ്ക് വഴടി ലഭടിക്കുന്ന ദ്സവനങ്ങൾ - കരകൗശല തതാഴടിലാളടികൾക്ക്ക് 
മുള, ഈറ് തവട്ടുന്നതടിന്ക് പാസ്ക്, വനഷ്യജീവടി ആക്രമണ്ടിനുള്ള നഷ്പരടി
ഹാരം എന്നടിവ വനംവകുപെ്ക് വഴടി ലഭഷ്യമാകുന്നതാണ്ക്.

പ്രകൃ്ി ദുരന്തങ്ങളടം പട്ികജാ്ി കുടടംബങ്ങളടം

ഒരു വടിഭാഗം ജനസമൂഹം മുന്നാക്കദ്മാ പടിന്നാക്കദ്മാ ആയടി തുെരുന്നതടിനാൽ 
സാമൂഹടിക-സാമ്പ്ടിക സ്ഥടിതടിദ്പാതല പ്രധാനമാണ്ക് അവരുതെ വാസാവസ്ഥ 
അഥവ പരടിസരം. പട്ടികജാതടി വടിഭാഗം കുടുംബങ്ങളടിദ്ലദ്റയും നദീതെദ്മഖലയടിലാ
ണ്ക് കഴടിയുന്നത്ക് എന്നത്ക് അവരുതെ ഭൗതടിക പുദ്രാഗതടിക്ക്ക് തെസ്മായടി നടിൽക്കുന്ന 
ഒരു ഘെകമാണ്ക്. ഏത്ക് തവള്ളതപാക്കവും തകാടുങ്ാറ്റും അവതര ദുരടിത്ടിലാഴ്തം. 
ജീവദ്നാപാധടികൾ ഉദ്പക്ടിക്കാനുള്ള വടിമുഖത അവതര അവടിതെതതന്ന കഴടിയാൻ 
ദ്പ്രരടിപെടിക്കും. ഇ്രം പാരടിസ്ഥടിതടിക ദുരടിതങ്ങളും, കാലാകാലങ്ങളടിൽ ദ്നരടിദ്െണ്ടി 
വരുന്ന കഷ്നഷ്ങ്ങളും ഇവതര എക്കാലത്തും ഒരു ഇലൊയ്മയുതെ വളയ്ടിൽ നടിര്ത്തു
കയാണ്ക്. ജനകീയാസൂത്രണ്ടിതറെ ഫലമായടി രൂപതപെട് ദ്റാഡുസൗകരഷ്യങ്ങളും 
അദ്താതൊപെം എ്ടിയ കവദയുതടിയും ഭവനനടിര്മ്ാണ പദ്ധതടികളും അവരുതെ 
അവസ്ഥ തമച്തപെടു്ടിയടിട്ടുതണ്ങ്ടിലം ഇന്നും ദുരടിതങ്ങളുതെ ദൂഷടിതവലയ്ടിൽ 
നടിന്നും പലരും രക്ദ്നെടിയടിട്ടിലെ. അതുതകാണ്്ക് ഒരു സമഗ്രവടികസന സമീപനം 
അവര്ക്കായടി രൂപതപെടുദ്്ണ്ത്ക് അതഷ്യാവശഷ്യമാണ്ക്.

പട്ികജാ്ി സൗഹൃദ പ്രാതദശികഭരണ കർമ്പദ്ധ്ി

ദ്കരള്ടിതല പട്ടികജാതടി വടികസന രംഗ്്ക് കകവരടിക്കാൻ കഴടിഞ്ഞ ദ്നട്ങ്ങ
തള സ്ഥാപടിതമാക്കുന്നതടിനും, നടിലനടിര്ത്തുന്നതടിനും മുഴുവൻ ജനങ്ങളുദ്െയും പടിൻതു
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ണദ്യാതെയുള്ള പ്രവര്്ന്ടിലൂതെ മാത്രദ്മ കഴടിയൂ. ദ്കരള്ടിതല പട്ടികജാതടി 
ജനവടിഭാഗങ്ങതള ഇക്കാരഷ്യം ദ്ബാധഷ്യതപെടുത്തുന്നതടിനും ഈ പ്രവര്്നങ്ങളടിൽ 
പങ്ാളടികളാകുന്നതടിനും ദ്വണ് ഇെതപെൽ ആവശഷ്യമാണ്ക്. 

ദ്കരളജനസംഖഷ്യയുതെ ഒമ്പത്ക് ശതമാനം (9%) വരുന്ന പട്ടികജാതടി വടിഭാഗങ്ങളടിതല 
നതലൊരു ശതമാനം ദ്പരും ദാരടിദ്ഷ്യദ്രഖക്ക്ക് താതഴയായതടിനാൽ ഈ വടിഭാഗങ്ങൾ 
ഇന്നും പടിന്നാക്കാവസ്ഥയടിലാതണന്ന്ക് കാണാം. ഇലൊയ്മകളും, ദ്ക്ശഘെകങ്ങളും 
ഇവരടിൽ കൂടുതലാതണന്നതും സതഷ്യമാണ്ക്. ഈ നടിലയ്ക്ക് ഇനടിതയങ്ടിലം ഒരു മാറ്ം 
വദ്രണ്തുണ്്ക്. അത്ക് സാധഷ്യമാകണതമങ്ടിൽ അവസ്ഥാവടിശകലന്ടിൽ ഊന്നടിയ 
(ഡാറ്ാ തബയ്ക്സ്ക്ഡ്ക് ) ആസൂത്രണം ശക്ടിതപെടു്ണം. ദ്കവലമായ സാമൂഹടിക- സാ
മ്പ്ടിക കണക്കുകൾക്ക്ക് പകരം കുടുംബാധടിഷ്ടിതമായ ദ്രഖയുതെ അെടിസ്ഥാന്ടിൽ 
ആവശഷ്യങ്ങൾ കൃതഷ്യമായടി തടിട്തപെടു്ടി ആസൂത്രണ്ടിദ്ലക്ക്ക് നീങ്ങണം.

അവസ്ഥാപഠനടം

ജനസംഖഷ്യാകണക്കുകൾ, സാമൂഹടിക, സാമ്പ്ടിക കണക്കുകൾ എന്നടിവ തയ്ാ
റാക്കണം (ദ്വടിതീയ വടിവരം); സാമൂഹടിക സുരക്കണക്കുകൾ, വടിദഷ്യാഭഷ്യാസ അവസ്ഥ 
കണക്കുകൾ, തതാഴടിൽ നടിലയും പരടിശീലന ആവശഷ്യങ്ങളും, പശ്ാ്ല വടികസനാ
വശഷ്യങ്ങൾ, പാര്പെടിെ നടിലവാരകണക്കുകൾ, പ്രാദ്ദശടിക തതാഴടിൽ സാധഷ്യത പട്ടിക, 
സ്വയംതതാഴടിൽ/പരമ്പരാഗത തതാഴടിൽ സൗകരഷ്യങ്ങൾ, ഉന്നതവടിദഷ്യാഭഷ്യാസ പരടിശീല
നാവശഷ്യങ്ങൾ, കണക്കുകളും, ദ്സാഷഷ്യൽ മാപെടിംഗും (പട്ടികജാതടി വടികസന വകുപെടിതറെ 
പടിന്തുണ) എന്നടിവതയ അെടിസ്ഥാനമാക്കടി അവസ്ഥാപഠന റടിദ്പൊര്ട്്ക് തയ്ാറാക്കണം. 
ഈ വസ്തുതകതള ഗുണപരമായടി നടിലവടിലള്ളവ, യഥാര്ത്ടിൽ ആവശഷ്യമായത്ക്,  
കൂടുതൽ ദ്വണ്ടിവരുന്നത്ക് എന്ന പ്രകാരം പട്ടികതപെടു്ടി ആവശഷ്യങ്ങൾ തടിട് 
തപെടു്ണം. ഓദ്രാ ദ്മഖലയടിലം ദ്വണ്ടിവരുന്ന ആവശഷ്യം തടിട്തപെടു്ടി അവ  
മുൻഗണനാക്രമ്ടിൽ പട്ടികതപെടു്ണം, എന്്ക്, ആര്ക്ക്ക്, എദ്പൊൾ എന്ന്ക് വഷ്യക്
മാക്കണം. 

ലക്യേരൂപറീകരണടം

ഇപ്രകാരമുള്ള ആവശഷ്യഅപഗ്രഥന പട്ടികയടിൽ നടിന്നും നാല്ക്  വര്ഷ്ടിനകം 
തചദ്യ്ണ് കാരഷ്യങ്ങൾ ഒരു മൾട്ടി ഇയര് പട്ടികയടിൽതപടുത്തുക. നാല്ക്  വര്ഷ്ടിന
കം ഇെതപെലകൾ വഴടി തചയ്തു തീര്ക്കാൻ കഴടിയുന്നവ ലക്ഷ്യമായടി കണക്കാക്കണം, 
തുെര്ന്ന്ക് ഓദ്രാ വര്ഷ്ടിലം ഏത്ക് പ്രവര്്നം എന്ന്ക് മുൻഗണന നൽകടി ക്രമീക 
രടിക്കുക. അഞ്ക് ദ്മഖലകളടിലായടി മുൻഗണന നൽകടി തചദ്യ്ണ് 25 ലക്ഷ്യങ്ങൾ  
തീരുമാനടിക്കുക. ഉെൻ നെപൊദ്ക്കണ്ത്ക്, അനടിവാരഷ്യമായത്ക്, സാധഷ്യമായത്ക് ഏതതലൊം 
എന്ന്ക് നടിര്ണയടിച്്ക് മുൻഗണനാക്രമം തയ്ാറാക്കുക. മുൻഗണന പട്ടിക - ആദഷ്യ 
വര്ഷം ഏതറ്ടുദ്ക്കണ്ത്ക് ഏതതന്ന്ക് തീരുമാനടിച്ദ്ശഷം അടു് മൂന്ന്ക് വര്ഷം മുൻഗ
ണന നൽകടി ഏതറ്ടുദ്ക്കണ്ത്ക് പട്ടികതപെടുത്തുക (വടികസനപദ്ധതടി/ദ്റാളടിംഗ്ക് പ്ാൻ 
മാതൃക).
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പാഠഭാഗടം – സടംക്ിപ്ടം

1. പട്ടികജാതടി വടിഭാഗങ്ങളുതെ ഭരണഘെനാപരമായ പ്രദ്തഷ്യക 
അവകാശങ്ങൾ.

2. പട്ടികജാതടി, പട്ടികവര്ഗക്കാര്തക്കതടിതര ഉണ്ാകുന്ന അതടിക്രമങ്ങൾ 
തെയുന്നതടിനുള്ള അദ്ട്ാസടിറ്ീസ്ക് പ്രടിവൻഷൻ ആക്്ക് 1989.

3. പട്ടികജാതടി വടിഭാഗങ്ങൾ അനുഭവടിക്കുന്ന ചൂഷണങ്ങളും അവരുതെ 
നടിലവടിതല അവസ്ഥയും.

4. പട്ടികജാതടി വടികസനപ്രവര്്നങ്ങളടിൽ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന 
ങ്ങളടിദ്ലക്കുള്ള ചുമതലകൾ.

5. പട്ടികജാതടി വടികസനപ്രവര്്നങ്ങൾക്കായടി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന 
ങ്ങളടിതല സഹായസംവടിധാനങ്ങൾ.

6. പട്ടികജാതടി ഉപപദ്ധതടിയുതെ പ്രദ്തഷ്യകതകളും ഇതടിതറെ ഭാഗമായുള്ള 
ദ്പ്രാജക്ടുകളും.

പഠന പുതരാഗ്ി വിലയിരുത്ൽ : ഒന്റ്

I. ഒറ്വാക്ിൽ ഉത്രന്�ഴുതുക (ഒരു മാര്ക്ക്ക് വീതം)

1. പട്ടികജാതടി വടിഭാഗങ്ങൾക്ക്ക് സംസ്ഥാന നടിയമസഭയടിൽ സംവരണം 
നടിര്ദ്ദശടിക്കുന്ന ഭരണഘെനാ അനുദ്ഛേദം ഏത്ക്? 

2. എസ്ക്.സടി., എസ്ക്.െടി. അദ്ട്ാസടിറ്ീസ്ക് പ്രടിവൻഷൻ ആക്്ക് പാസ്ാക്കടിയ 
വര്ഷം? 

3. പട്ടികജാതടിക്കാര്ക്കായടി നെത്തുന്ന വടികസനപ്രവര്്നങ്ങൾ ജന 
പങ്ാളടി്ദ്്ാതെ കാരഷ്യക്മമായടി നെപെടിലാക്കാൻ സഹായടി 
ക്കുന്നതടിനായടി നടിയമടിക്കതപെട്ടിട്ടുള്ളതാതര? 

4. പട്ടികജാതടി പ്രീ-തമട്ടിക്ക്ക് ദ്ഹാസ്റ്റലകൾ നെ്ാനുള്ള ചുമതല ഏത്ക് 
തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപന്ടിനാണ്ക്? 

II.  ഒതന്ാ രതണ്ാ വാചകത്ിൽ ഉത്രടം എഴുതുക (രണ്്ക് മാര്ക്ക്ക് വീതം)

1. SCSP യുതെ പൂര്ണരൂപം എന്്ക്? 

2. എന്ാണ്ക് പട്ടികജാതടി ഉപപദ്ധതടി?

3. അദ്ട്ാസടിറ്ീസ്ക് പ്രടിവൻഷൻ ആക്്ക് 1989 തറെ ലക്ഷ്യം എന്്ക്?

III.  ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്രന്�ഴുതുക (അഞ്ക് മാര്ക്ക്ക് വീതം)

1. ദ്കരള്ടിൽ പട്ടികജാതടിക്കാരുതെ അെടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ വടിവരടിക്കുക.
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5. പട്ികവർഗസൗഹൃദ ്തദേശഭരണടം

പട്ികവർഗ വിഭാഗങ്ങളന്ട പ്രാധാനയേടം 

ഭരണഘെനയുതെ ആര്ട്ടിക്കടിൾ 342തറെ അെടിസ്ഥാന്ടിൽ ഇന്ഷ്യൻ പ്രസടിഡറെ്ക് 
പുറതപെടുവടിച് വടിജ്ാപന്ടിൽ ഉൾതപെടുന്ന സമുദായങ്ങളാണ്ക് പട്ടികവര്ഗക്കാര്. 
സാമൂഹടികവും സാമ്പ്ടികവും ചരടിത്രപരവുമായ കാരണങ്ങളാൽ സമൂഹ്ടിതറെ 
തപാതുധാരയടിൽ നടിന്ന്ക് പുറന്ള്ളതപെട് ദ്ഗാത്രവര്ഗ വടിഭാഗമാണ്ക് പട്ടികവര്ഗക്കാര്. 
കുറുമ്പര്, കാെര്, തകാറഗര്, കാട്ടുനായ്കര്, ദ്ചാലനായ്കര് എന്നീ പ്രാക്ന ദ്ഗാത്രവര്ഗ 
വടിഭാഗക്കാര് മുതൽ ഏറ്വും പടിന്നാക്കം നടിൽക്കുന്നതും പട്ടികവര്ഗ ജനസംഖഷ്യയടിൽ 
ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു ള്ളതുമായപണടിയര് ഉൾപെതെ 36 പട്ടികവര്ഗ വടിഭാഗങ്ങളാണ്ക്  
ദ്കരള്ടിലള്ളത്ക്. ഓദ്രാ വടിഭാഗ്ടിനും വഷ്യതഷ്യസ്തമായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ാന 
ങ്ങളും, ഭാഷയും, ദ്വഷവും സം്ാരവുമുണ്്ക്. സാമൂഹടികശാസ്ത്രപരമായും വഷ്യതഷ്യസ്തതക
ളുണ്്ക്.

2011 തല തസൻസസ്ക് അനുസരടിച്്ക് പട്ടികവര്ഗക്കാര് ഇന്ഷ്യയടിൽ 10,42,81,054 
(ആതക ജനസംഖഷ്യയുതെ 8.15%), ദ്കരള്ടിൽ 4,84,839 (ആതക ജനസംഖഷ്യയുതെ 
1.45%) ആണ്ക്. ദ്കരള്ടിൽ എലൊ ജടിലെകളടിലം പട്ടികവര്ഗക്കാര് ഉണ്്ക്. എന്നാൽ 
വയനാെ്ക്, ഇടുക്കടി, പാലക്കാെ്ക്, കാസര്ദ്ഗാഡ്ക്, കണ്ണൂര് എന്നീ ജടിലെകളടിതല മലദ്യാര
പ്രദ്ദശങ്ങളടിലാണ്ക് കൂടുതലായടി താമസടിച്ചുവരുന്നത്ക്.

പട്ികവർഗക്ാരുന്ട പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ

ഇന്ഷ്യൻ ഭരണഘെനയടിൽ പട്ടികവര്ഗ വടിഭാഗങ്ങളുതെ സംരക്ണ്ടിനായടി 
വടിവടിധ വകുപ്പുകൾ ഉൾതപെടു്ടിയടിട്ടുണ്്ക്. 

1.  അനുതഛേദടം 46 - ദുര്ബലവടിഭാഗങ്ങളുതെ പ്രദ്തഷ്യകടിച്്ക് പട്ടികജാതടി, പട്ടികവര്ഗ  
വടിഭാഗങ്ങളുതെ വടിദഷ്യാഭഷ്യാസപരവും സാമ്പ്ടികപരവുമായ താൽപെരഷ്യങ്ങൾ 
ദ്പ്രാത്ാഹടിപെടിക്കുന്നതടിനും സാമൂഹടിക അനീതടിയടിൽ നടിന്നും എലൊവടിധ 
ചുഷണങ്ങളടിൽ നടിന്നും അവതര സംരക്ടിക്കുന്നതടിനും ഭരണകൂെ്ടിന്ക് 
ഉ്രവാദടി്മുണ്്ക്.

2.  അനുതഛേദടം 17 - തതാട്ടുകൂൊയ്മ നടിദ്രാധനം

3.  അനുതഛേദടം 330 - ദ്ലാകസഭയടിൽ പട്ടികവര്ഗവടിഭാഗ്ടിന്ക് പ്രദ്തഷ്യക  
സീറ്റുകൾ സംവരണം.

2. ദ്സവനദ്മഖലയടിൽ പട്ടികജാതടി ഉപപദ്ധതടിയടിൽ ഏതറ്ടുക്കാവുന്ന 
വടികസന പ്രവര്്നങ്ങൾ വടിവരടിക്കുക.

3. എസ്ക്.സടി. പ്രദ്മാട്റുതെ ചുമതലകൾ എതന്ലൊം?

4. പട്ടികജാതടി സൗഹൃദ പ്രാദ്ദശടികഭരണ്ടിന്ക് എതന്ാതക്ക പ്രവര്്ന 
ങ്ങളാണ്ക് തചദ്യ്ണ്ത്ക്?
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4.  അനുതഛേദടം 332 - നടിയമസഭയടിൽ പട്ടികവര്ഗവടിഭാഗ്ടിന്ക് പ്രദ്തഷ്യക സീറ്റു 
സംവരണം

5.  അനുതഛേദടം 335 - സര്ക്കാര് സര്വീസടിൽ സംവരണം ഉറപ്പു നൽകുന്നു.

6.  അനുതഛേദടം 338 - പട്ടികവര്ഗക്കാരുതെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠടിച്ചു റടിദ്പൊര്ട്്ക്  
സമര്പെടിക്കാൻ ദ്ദശീയ കമ്ീഷൻ.

7.  പറീഡനങ്ങൾ ്ടയൽ നിയ�ടം - 1989 തല പട്ടികജാതടി, പട്ടികവര്ഗ പീഡ
നങ്ങൾ തെയൽ നടിയമം കൂൊതത 2018 തല അദ്ട്ാസടിറ്ീസ്ക് പ്രടിതവൻഷൻ 
(ദ്ഭദഗതടി) ആക്്ക്

8.  വനാവകാശ നിയ�ടം 2006 - പട്ടിക വര്ഗക്കാരുതെ വനാവകാശങ്ങൾ  
തതളടിവുകളുതെ അെടിസ്ഥാന്ടിൽ അംഗീകരടിക്കുന്നതടിനുള്ള നടിയമം.

പട്ികവർഗക്ാർക്റ് തവണ്ിയള്ള പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളടം  
സടംരക്ണങ്ങളടം

സടംവരണടം (ഭരണഘടനാ നിർതദേശങ്ങളടം ഉത്രവകളടം)

വടിദഷ്യാഭഷ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ  5%

തപ്രാഫഷണൽ വടിദഷ്യാഭഷ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ 2%

സംസ്ഥാനസര്ക്കാര് ഉദ്ദഷ്യാഗങ്ങൾ 2%

ദ്കന്ദ്ര സര്ക്കാര് ഉദ്ദഷ്യാഗങ്ങൾ 7.5%

പട്ികവർഗ വികസനവടം ്തദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളടം

പട്ടികവര്ഗ വടിഭാഗങ്ങളുതെ നടിലനടിൽപെടിനും അതടിജീവന്ടിനും വടികസന്ടിനു
മായടി ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകൾ പ്രദ്തഷ്യക ശ്രദ്ധതചല്ടി നടിരവധടി പദ്ധതടികൾ 
ആവടിഷ്ക് ക്കരടിക്കുകയുണ്ായടി. 1975 മുതൽ നെപെടിലാക്കടിയ പട്ടിക വര്ഗ ഉപപദ്ധതടി 
ഇതടിൽ പ്രധാനമാണ്ക്. 73, 74 ഭരണഘെനാ ദ്ഭദഗതടി അംഗീകരടിക്കുകയും അതടിതറെ 
ഭാഗമായടി ത്രടിതല പഞായത്തുകൾ, നഗരസഭകൾ എന്നടിവ നടിലവടിൽ വരടികയും, 
പട്ടികവര്ഗ വടികസനവുമായടി ബന്ധതപെട് ചുമതലകളും, പദ്ധതടികളും കകമാറുകയും 
തചയ്ദ്താതെ ഈ ദ്മഖലയടിൽ പുതടിയ ഉണര്വ്ക് സൃഷ്ടിക്കതപെട്ടു. 73, 74 ഭരണഘെന 
ദ്ഭദഗതടിയുതെ ഭാഗമായടി തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളടിൽ സീറ്്ക് സംവരണം, പ്രസടിഡറെ്ക് 
സ്ഥാന്ടിൽ സംവരണം എന്നടിവ നെപൊക്കടിയടിട്ടുണ്്ക് .

പ്രത്യേകശ്രദ്ധ തവണ് പശ്ാത്ലഘടകങ്ങൾ

1. കമ്്യൂണിറ്ി തകന്ദടം: നടിലവടിൽ ഉള്ളത്ക് കൃതഷ്യമായടി അറ്കുറ്പണടി നെത്തുന്നതടി
നുള്ള നെപെടി സ്വീകരടിക്കുക, തമയടിറെനൻസ്ക് പ്ാനടിൽ ഉൾതപെടുത്തുക, അസറ്്ക് രജടി
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സ്റ്ററടിൽ തകാണ്ടുവരടിക, ആവശഷ്യതമങ്ടിൽ പുതടിയവ നടിര്മ്ടിക്കുക, തപാതുകളടിസ്ഥലം 
നടിലനടിര്ത്തുക

2. നാട്റിവറ്: വനദ്മഖലയടിതല പല പ്രകൃതടി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും വടികസന 
സാധഷ്യതകളും തടിരടിച്റടിയുന്നതടിനുള്ള ദ്ശഷടി അവര്ക്കുതതന്നയാണ്ക്. അത്ക് പരമാവധടി 
ഉപദ്യാഗടിക്കുകയും സംരക്ടിക്കുകയും തചയ്യുന്നതടിനുള്ള നെപെടി ദ്വണം.

പ്രകൃ്ിദുരന്ത സാധയേ്ാ �ാപ്ിടംഗറ്

പട്ടികവര്ഗ ദ്മഖലകളടിൽ ഊരുകൾ ദ്കാര്്ടിണക്കടി വാര്ഡുതല്ടിൽ, പ്രകൃതടി 
ദുരന് സാധഷ്യതാദ്രഖ ഉണ്ായടിരടിക്കണം. ഇദ്താതൊപെം അത്ക് തെയുന്നതടിനും ആവ
ശഷ്യമുണ്ായാൽ രക്ാപ്രവര്്നം, പുനരധടിവാസം എന്നടിവയ്കം പ്രദ്തഷ്യകം ദുരന്നടി
വാരണ പ്ാൻ തയ്ാറാക്കണം. അപകെദ്മഖലകൾ, ഖനനദ്മഖലകൾ, ഉരുൾതപാട്ൽ 
ദ്മഖലകൾ, തവള്ളതപാക്ക സാധഷ്യതാസ്ഥലങ്ങൾ എന്നടിങ്ങതന തടിട്തപെടു്ണം.

വനയേജറീവി ആക്ര�ണടം

ഓദ്രാ വാര്ഡടിലം കാണതപെടുന്ന വനഷ്യജീവടികൾ, അവയുതെ താവളങ്ങൾ, സഞാ
രപഥങ്ങൾ എന്നടിവ തടിട്തപെടു്ണം. വനഷ്യജീവടി ആക്രമണ സാധഷ്യത, അവയുതെ 
പ്രതടിദ്രാധം, നടിവാരണ മാര്ഗം തുെങ്ങടിയവതയ സംബന്ധടിച്്ക് ജനപ്രതടിനടിധടികൾ, 
ദ്സവന പ്രവര്്കര് തുെങ്ങടിയവര്ക്കും ധാരണയുണ്ാകുന്നതടിന്ക് ചര്ച്കൾ ഉണ്ാ 
കണം.

പ്രകൃ്ി സടംരക്ണടം

കാടുകൾ ദ്പാതലതതന്ന പരടിസ്ഥടിതടിക്ക്ക് സഹായകരമായ സസഷ്യജാലങ്ങളും, 
ജലദ്്ാതസ്സുകളും, ജലനടിര്ഗമന മാര്ഗങ്ങളും, മഴക്കാല ജലസംഭരണടികളും സംര
ക്ടിക്കുന്നതടിനാവശഷ്യമായ പ്രാദ്ദശടിക പാരടിസ്ഥടിതടിക മാപെടിംഗ്ക് ഓദ്രാ വാര്ഡടിലം 
ഉറപൊക്കതപെെണം. പ്രകൃതടിനാശം, പ്രകൃതടിസംരക്ണം എന്നടിവ ഊരുകൂട്്ടിതറെ 
അഭടിപ്രായം കണക്കടിതലടു്ായടിരടിക്കണം നെപൊദ്ക്കണ്ത്ക്. 

്തദേശഭരണ പശ്ാത്ല വികസനവടം ഊരുകളടം

ദ്റാഡ്ക്,ദ്താെ്ക്,പാലം എന്ന തപാതുപശ്ാ്ല വടികസന്ടിൽ വനദ്മഖല കളടിൽ 
പ്രകൃതടിസംരക്ണ്ടിലൂന്നടിയ സവടിദ്ശഷമായ എഞടിനടിയറടിംഗ്ക് രീതടിയായടിരടി
ക്കണം സ്വീകരടിദ്ക്കണ്ത്ക്. നാട്ടുവഴടികൾ, കാട്ടുവഴടികൾ, ഊരുകളടിതല ദ്താടുകൾ, 
ശുചടിത്വ സൗകരഷ്യങ്ങൾ, കവദയുതടികലൻ, ദ്സാളാര്സംവടിധാനം തുെങ്ങടി പശ്ാ്ല 
വടികസന പ്രവര്്നങ്ങൾ എപ്രകാരമായടിരടിക്കണതമന്ന്ക് ഊരുനടിവാസടികളുമായടി 
ചര്ച് തചയത്ക് തീരുമാനടിക്കണം. സാമൂഹടിക ഭൂപെം തയ്ാറാക്കുദ്മ്പാൾ പ്രകൃതടിസംര
ക്ണ-അപകെസാധഷ്യതകൾ അെയാളതപെടു്ണം. പശ്ാ്ല വടികസന വര്ക്കടിംഗ്ക് 
ഗ്രൂപെ്ക് അംഗങ്ങൾ ഊരുകൂട്ദ്യാഗങ്ങളടിൽ പതങ്ടുക്കുന്നതടിന്ക് പ്രദ്തഷ്യകം ശ്രദ്ധടിക്കണം. 
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പട്ടികവര്ഗ സൗഹൃദഭരണം ദ്കവലം ആദ്രാഗഷ്യ, വടിദഷ്യാഭഷ്യാസ, പാര്പെടിെ പദ്ധതടിക്ക
പ്പുറം പ്രകൃതടി സംരക്ണ്ടിദ്ലക്കും വഷ്യാപടിക്കതപെടുന്ന സമീപനമാകണം.

പട്ികവർഗ സതകേ് പാർപ്ിടങ്ങൾ

തപാതുസമൂഹ്ടിന്ക് വീെ്ക് നടിര്മ്ാണദ്്ാടും, സൂക്ടിപെടിദ്നാടുമുള്ള മദ്നാഭാവ
മലെ ഊരുകൾക്കുള്ളടിൽ പാര്പെടിെങ്ങദ്ളാെ്ക് അവര് സ്വീകരടിക്കുന്ന കാഴ്ചപാെ്ക് എന്ന 
തടിരടിച്റടിവ്ക് ഇനടിയും ഉണ്ാദ്കണ്ടിയടിരടിക്കുന്നു. പ്രാദ്ദശടിക വസ്തുക്കൾ ഉപദ്യാഗടിച്്ക് 
നടിര്മ്ടിക്കുന്ന വീെ്ക് അതായടിരുന്നു അവരുതെ കാഴ്ചപൊെ്ക്. പാര്പെടിെപദ്ധതടി നാെടിനും, 
കാെടിനും ഒന്നായടി രൂപകൽപെന തചയ്യുദ്മ്പാൾ അവരുതെ വടികാരങ്ങൾ കണക്കടിതലടു
ക്കാറടിലെ.പാര്പെടിെങ്ങൾ ആദ്രാഗഷ്യകരമായ തകട്ടിെങ്ങ ളാക്കടി മാറ്റുന്നതടിന്ക് പട്ടികവര്ഗ 
സൗഹൃദ പാര്പെടിെ സങ്ൽപെ്ടിദ്ലക്ക്ക് നീങ്ങണം. 

്തദേശഭരണസ്ഥാപനത്ിന്ല അനുകൂല സടംവിധാനങ്ങൾ

ഊരുകൂട്ടം - പട്ടികവര്ഗ ഉപപദ്ധതടി വടിഹടിതം ലഭടിക്കുന്ന തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങ
ൾ പദ്ധതടി ആസൂത്രണ ഗ്രാമസഭകൾ ദ്ചരുന്നതടിന്ക് മുമ്പായടി പട്ടികവര്ഗ ഊരുകളടിൽ 
ഗ്രാമസഭാദ്യാഗ്ടിന്ക് നടിശ്യടിച്ടിട്ടുള്ള കാരഷ്യപരടിപാെടിക്ക്ക് സമാനമായ രീതടിയടിൽ 
ഊരുമൂപെതറെ അദ്ധഷ്യക്തയടിൽ ഊരുകൂട്ദ്യാഗങ്ങൾ സംഘെടിപെടിദ്ക്കണ്താണ്ക്. ഊരു
കൂട് ദ്യാഗങ്ങൾ ദ്ചരുന്നതടിനുള്ള മാര്ഗദ്രഖ ഇനടി പറയുന്നു. 

ഊരടിതല ആതക ദ്വാട്ര്മാരടിൽ 50% ്ടിലധടികം അംഗങ്ങൾ നടിര്ബന്ധമായും 
പതങ്ടുക്കണം, ബന്ധതപെട് തദ്ദേശസ്ഥാപന ദ്മധാവടി, അംഗം എലൊ ഊരുകൂട്്ടിലം 
പതങ്ടുക്കണം, ഊരുകൂട്ദ്യാഗം വടിളടിച്ചുദ്ചര്ക്കുന്നതടിനുള്ള സഹായപ്രവര്്നങ്ങൾ 
എസ്ക് െടി പ്രദ്മാട്ര്, കട്ബൽ എക്്ക്റ്ൻഷൻ ഓഫീസര് ദ്നതൃപരമായ പങ്്ക് വഹടിദ്ക്ക
ണ്താണ്ക്. ഊരുകൾക്ക്ക് പുറ്്ക് അങ്ങടിങ്ങായടി താമസടിക്കുന്ന പട്ടികവര്ഗക്കാരായ 
പ്രായപൂര്്ടിയായവദ്രയും ഊരുകൂട്്ടിദ്ലക്ക്ക് ക്ണടിദ്ക്കണ്താണ്ക്. നെപൊദ്ക്കണ് 
ദ്പ്രാജക്ടുകളുതെ മുൻഗണന ഊരുകൂട്ദ്യാഗം നടിശ്യടിദ്ക്കണ്തും, ദ്രഖതപെടുദ്്ണ്തു
മാണ്ക്. ഓദ്രാ ഊരുകൂട്ദ്യാഗ്ടിൽ നടിന്നും ഒരു വനടിതയുൾപെതെ രണ്്ക്ദ്പതര വടികസന 
തസമടിനാറടിദ്ലക്ക്ക് പ്രതടിനടിധടികളാദ്ക്കണ്താണ്ക്. ഊരുകൂട്ം ദ്ചര്ന്നുദ്വണം ആസൂത്ര
ണപ്രവര്്നങ്ങളും, ഗുണദ്ഭാക്തൃ തടിരതഞ്ഞടുപ്പും നെദ്്ണ്ത്ക് എന്നത്ക് നടിര്ബന്ധ 
വഷ്യവസ്ഥയാണ്ക്. ഊരുകൂട്ദ്യാഗങ്ങൾ ദ്ചരുന്നതടിനു മുദ്മ്പ വഷ്യാപകമായ പ്രചരണം 
നെദ്്ണ്താണ്ക്. ഊരുകളടിൽ നെപൊക്കുന്നതടിന്ക് നടിര്ദ്ദേശടിക്കുന്ന ദ്പ്രാജക്ടുകളുതെ 
മുൻഗണന അതത്ക് ഊരുകൂട്ങ്ങളടിൽ നടിശ്യടിക്കണം. ഊരുകൂട്ം നടിശ്യടിക്കുന്ന 
മുൻഗണനകൾ തപാതു ഗ്രാമസഭാ ദ്യാഗങ്ങളടിൽ റടിദ്പൊര്ട്്ക് തചയ്ണം. പട്ടികവര്ഗ 
ഉപപദ്ധതടിയുതെ ആസൂത്രണ്ടിൽ നടിര്ണായകമായ സ്ഥാനമാണ്ക് ഊരുകൂട്്ടി
നുള്ളത്ക്. ഊരുകൂട് ദ്യാഗ്ടിതറെ തീരുമാനങ്ങളും മുൻഗണനകളും മാറ്ാൻ ആര്ക്കും 
അധടികാരമടിലെ. 

എസറ് ടി പ്രത�ാട്ർ: പട്ടിക വര്ഗക്കാരുതെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരടിഹരടിക്കുന്നതടിന്ക് സംസ്ഥാന 
സര്ക്കാരടിദ്നയും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങദ്ളയും സഹായടിക്കാൻ പട്ടികവര്ഗ 
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ഊരുകൾ ദ്കന്ദ്രീകരടിച്്ക് പ്രവര്്ടിക്കുന്ന പട്ടികവര്ഗ ദ്സവകരാണ്ക് എസ്ക് െടി പ്രദ്മാട്
ര്മാര്. വര്ക്കടിംഗ്ക് ഗ്രൂപെ്ക് അംഗങ്ങളായ പ്രദ്മാട്ര്മാര്ക്ക്ക് ഉപപദ്ധതടി രൂപീകരണ്ടിനും 
നടിര്വഹണ്ടിലം മുഖഷ്യമായ ചുമതലയാണുള്ളത്ക്. ചുമതലയുള്ള ഊരുകൂട് ദ്യാഗങ്ങളടി
ൽ നടിര്ബന്ധമായും പ്രദ്മാട്ര് പതങ്ടു്ടിരടിക്കണം. പട്ടികവര്ഗ വകുപ്പുകളടിൽ നടിന്നും 
വരുന്ന നടിര്ദ്ദേശങ്ങളും ഉ്രവുകളും യഥാസമയം പട്ടികവര്ഗക്കാര്ക്ക്ക് ലഭഷ്യമാക്കണം.

്തദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളന്ട ചു�്ലകൾ

ഗ്ാ�പഞ്ായത്റ്

െടി എസ്ക് പടി യുതെ കീഴടിൽ ഗുണദ്ഭാക്ാക്കതള ലക്ഷ്യമാക്കടിയുള്ള പദ്ധതടികൾ 
നെപെടിലാക്കുക, പട്ടികവര്ഗങ്ങൾക്കായടി നഴ്സറടി സ്കൂളുകൾ നെത്തുക, പട്ടികവര്ഗ  വാ
സദ്കന്ദ്രങ്ങളടിൽ അെടിസ്ഥാനസൗകരഷ്യങ്ങൾ ഏര്തപെടുത്തുക, പട്ടിക വര്ഗ  വടിദഷ്യാ
ര്തടികൾക്ക്ക് പഠനസഹായങ്ങൾ നൽകുക, പട്ടികവര്ഗങ്ങൾക്ക്ക് ആവശഷ്യമുള്ളദ്പൊൾ 
വടിദ്വചനാധടിഷ്ടിത സഹായം നൽകുക എന്നടിവ ഗ്രാമപഞായ്ടിതറെ ചുമതലകളാണ്ക്.

ത്ാക്റ് പഞ്ായത്റ്

പ്രീ-തമട്ടിക്ക്  ദ്ഹാസ്ക്ററലകൾ നെത്തുക, പട്ടിക വര്ഗക്കാര്ക്കുദ്വണ്ടിയുള്ള സഹ
കരണസംഘങ്ങൾ വളര്ത്തുക എന്നടിവ.

ജില്ാ പഞ്ായത്റ്

ദ്പാസ്റ്റ്ക്തമട്ടിക്ക്ക് ദ്ഹാസ്റ്റലകൾ നെത്തുക, പട്ടികവര്ഗക്കാര്ക്കായുള്ള തതാഴടില
ധടിഷ്ടിത പരടിശീലനദ്കന്ദ്രങ്ങളുതെ നടിയന്ണം എന്നടിവ.

നഗരസഭകൾ

പട്ടികവര്ഗ ഉപപദ്ധതടിയുതെ  കീഴടിൽ ഗുണദ്ഭാക്ാക്കതള ലക്ഷ്യമാക്കടിയുള്ള പദ്ധ
തടികൾ നെപെടിലാക്കുക, പട്ടികവര്ഗങ്ങൾക്കായടി നഴ്സറടി സ്കൂളുകൾ നെത്തുക, പട്ടികവര്ഗ 
വാസദ്കന്ദ്രങ്ങളടിൽ അെടിസ്ഥാനസൗകരഷ്യങ്ങൾ ഏര്തപെടുത്തുക, പട്ടിക വര്ഗവടിദഷ്യാ
ര്തടികൾക്ക്ക് പഠനസഹായങ്ങൾ നൽകുക, പട്ടികവര്ഗങ്ങൾക്ക്ക് ആവശഷ്യമള്ളദ്പൊൾ 
വടിദ്വചനാധടിഷ്ടിത സഹായം നൽകുക, പ്രീ-തമട്ടിക്ക്  ദ്ഹാസ്റ്റലകൾ നെത്തുക, പട്ടിക 
വര്ഗക്കാര്ക്കുദ്വണ്ടിയുള്ള സഹകരണസംഘങ്ങൾ നെത്തുക, ദ്പാസ്റ്റ്ക്തമട്ടിക്ക്ക് ദ്ഹാ
സ്റ്റലകൾ നെത്തുക, പട്ടികവര്ഗക്കാര്ക്കായുള്ള തതാഴടിലധടിഷ്ടിത പരടിശീലനദ്കന്ദ്ര
ങ്ങളുതെ നടിയന്ണം എന്നടിവ നഗരസഭയുതെ ചുമതലകളാണ്ക്.

പട്ികവർഗ ഉപപദ്ധ്ി 

തപാതുവടികസന പ്രവര്്നങ്ങളുതെ ഭാഗമായടി പട്ടികവര്ഗക്കാരുതെ വടികസനം 
സ്വാഭാവടികമായടി നെക്കടിലെ എന്നും ഇവരുതെ സമഗ്രവടികസന്ടിനായടി പ്രദ്തഷ്യക 
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ആസൂത്രണം തതന്ന ദ്വണതമന്നുള്ള അഭടിപ്രായഗതടിയുതെ ഭാഗമായാണ്ക് പട്ടിക വര്ഗ
ക്കാര്ക്ക്ക് ദ്വണ്ടി അഞാം പദ്ധതടിക്കാല്്ക് പ്രദ്തഷ്യക ഉപപദ്ധതടി  നെപെടിലാക്കടിയ
ത്ക്. എട്ാം പദ്ധതടിവതര ഉദ്ദഷ്യാഗതല്ടിൽ ഒതുങ്ങടിനടിന്ന പട്ടികവര്ഗ ഉപപദ്ധതടി 
(കട്ബൽ സബ്ക് പ്ാൻ - െടി എസ്ക് പടി) ഒമ്പതാം പദ്ധതടിദ്യാടുകൂെടി ജനകീയമായ 
പദ്ധതടിയായടി മാറടി. പട്ടികവര്ഗ ഉപപദ്ധതടിക്കായടി സര്ക്കാര് നീക്കടിതവച് തുകയടിൽ 
ഒരുഭാഗം തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്ക് നൽകുകയും വടിദ്കന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ പ്രക്രടിയ
യുതെ ഭാഗമായടി പദ്ധതടിയുതെ ആസൂത്രണം, നടിര്വഹണം എന്നടിവ നെക്കുകയും തചയ്തു.

പട്ികവർഗ ഉപപദ്ധ്ി - �ാർഗ നിർതദശങ്ങൾ

വഷ്യക്ടികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ദ്നരടിട്്ക് പ്രദ്യാജനം ലഭടിക്കുന്ന പദ്ധതടികൾ 
ഏതറ്ടുക്കാം. തപാതുസൗകരഷ്യ വടികസന്ടിനായുള്ള ദ്പ്രാജക്ടുകൾ ഏതറ്ടുക്കാം 
ഉദാ- കുെടിതവള്ളം, കവദയുതടി, നെപൊത മുതലായവ. തപാതുസൗകരഷ്യ ദ്പ്രാജക്ടുകളുതെ 
ഗുണദ്ഭാക്ാക്കൾ 50% പട്ടികവര്ഗക്കാരായടിരടിക്കണം. പട്ടികവര്ഗ ഉപപദ്ധതടി 
വടിഹടിതം ദ്റാഡ്ക് നടിര്മ്ാണ്ടിന്ക് ഉപദ്യാഗടിക്കരുത്ക്, പാട്കൃഷടി തചയ്യുന്നതടിന്ക് 
കുടുംബങ്ങൾക്ക്ക് ധനസഹായം നൽകാം, യുവതീ യുവാക്കളുതെ വടിദഷ്യാഭഷ്യാസം, വടിദ്ദ
ശ്്ക് തതാഴടിൽ ദ്നെൽ, സ്വയംതതാഴടിൽ പദ്ധതടികൾ, തതാഴടിൽ പരടിശീലനങ്ങൾ, 
കായടികവടികസനം, വരുമാനവര്ദ്ധന സംരംഭങ്ങൾ മുതലായവ ദ്പ്രാത്ാഹടിപെടിക്ക
ണം. വരുമാന വര്ദ്ധന ദ്പ്രാജക്ടുകൾക്ക്ക് മുൻഗണന നൽകണം, ആദ്രാഗഷ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ 
പരടിഹരടിക്കുന്നതടിന്ക് പദ്ധതടികൾ ഉണ്ാകണം, പട്ടിക വര്ഗ വടിഭാഗങ്ങളടിൽ നടിന്ന്ക് 
ഉയര്ന്നു വരുന്ന പ്രതടിഭകൾക്ക്ക് ദ്പ്രാത്ാഹനം നൽകണം. അഗതടി കുടുംബങ്ങൾക്ക്ക് 
പരടിചരണ ദ്സവന പാദ്ക്കജടിന്ക് 50% തുക വകയടിരു്ണം, പശ്ാ്ല വടികസന 
ദ്പ്രാജക്ടുകൾക്ക്ക് സാമൂഹടിക ഭൂപെവും ഫീസടിബടിലടിറ്ടി സര്ട്ടിഫടിക്കറ്റും നടിര്ബന്ധം. 
പട്ടികവര്ഗ ഉപപദ്ധതടി വടിഹടിതം തചലവഴടിക്കാ് തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുതെ 
അടു് സാമ്പ്ടിക വര്ഷ്ടിതല തപാതുപദ്ധതടി വടിഹടിത്ടിൽ നടിന്നും ആനുപാ
തടിക തുക കഴടിച്്ക് ഉപപദ്ധതടി വടിഹടിത്ടിൽ ദ്ചര്ക്കുന്നതാണ്ക്. ഉപപദ്ധതടി വടിഹടിതം 
ദ്റാഡ്ക് നടിര്മ്ാണ്ടിന്ക് ഉപദ്യാഗടിക്കാൻ പാെടിലെ, നെപൊതകളും/നെപൊലങ്ങളും നടി
ര്മ്ടിക്കാം. പശ്ാ്ല ദ്മഖലയ്ക്ക് പരമാവധടി 20% മാത്രദ്മ തചലവഴടിക്കാവൂ. ജലനടിധടി 
പരടിപാെടി നെപെടിലാക്കടിയ സ്ഥലങ്ങളടിൽ ഉപപദ്ധതടിപ്രകാരമുള്ള കുെടിതവള്ള വടിതരണ 
ദ്പ്രാജക്ടുകൾ ഏതറ്ടുക്കരുത്ക്. 50%്ടിൽ കുറയാ് തുക പരമദരടിദ്ര്ക്കുള്ള പരടിചര
ണദ്സവന പാദ്ക്കജടിന്ക്  വകയടിരുദ്്ണ്താണ്ക്. ഊരുകൂട്്ടിതറെ തീരുമാനങ്ങളും, 
മുൻഗണനകളും അവരുതെ അനുമതടിയടിലൊതത മാറ്ാൻ പാടുള്ളതലെ.

ഉപപദ്ധ്ിയന്ട ലക്യേടം

പട്ടികവര്ഗ സമൂഹ്ടിതറെ ശാക്ീകരണം, പങ്ാളടി്ം, ഈ വടിഭാഗങ്ങളുതെ 
വടികസന പ്രവര്്നങ്ങതള സംബന്ധടിച്്ക് അഭടിപ്രായം പ്രകെടിപെടിക്കാനും തീരുമാന
തമടുക്കാനും അവര്ക്ക്ക് അവസരം, പട്ടികവര്ഗക്കാര്ക്കനുസൃതമായ, ജീവടിതസാഹച
രഷ്യങ്ങൾക്കനുസരടിച്ചുള്ള പദ്ധതടികളുതെ രൂപീകരണം, ഗുണദ്മന്മയുള്ളതും പങ്ാളടി്
പരവുമായ ആസൂത്രണം, നടിര്വഹണ സംവടിധാനങ്ങളുതെ സുതാരഷ്യത, അഴടിമതടിയും 
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വടിഭവദ്ചാര്ച്യും തെയൽ, ഫലപ്രദമായ ദ്മാണടിട്റടിംഗടിലൂതെ പരമാവധടി സാമൂഹടിക 
ദ്നട്ം. 

ഉപപദ്ധ്ിയന്ട പ്രത്യേക്കൾ

പട്ടികവര്ഗ ജനസംഖഷ്യാനുപാതടികമായടി തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്ക് പ്ര
ദ്തഷ്യക ഫണ്്ക്, സാമ്പ്ടിക വടികസനം, സാമൂഹടിക വടികസനം, പശ്ാ്ല സൗകരഷ്യ 
വടികസനം ലക്ഷ്യമാക്കടിയുള്ള പദ്ധതടികൾക്ക്ക് മുൻഗണന, വഷ്യക്ടികൾക്കും കുടുംബങ്ങ
ൾക്കും ദ്നരടിട്്ക് പ്രദ്യാജനം, പട്ടിക വര്ഗ ഊരുകളടിൽ തപാതു സൗകരഷ്യ വടികസനം, 
പദ്ധതടി വടിഹടിതം പാഴാക്കരുത്ക്, വക മാറ്രുത്ക്. പട്ടികവര്ഗ അഗതടി കുടുംബങ്ങൾക്ക്ക് 
പ്രദ്തഷ്യക പരടിചരണ പാദ്ക്കജ്ക്.

പരിചരണ തസവനങ്ങളന്ട പാതക്ജറ്

പട്ടികവര്ഗ വടിഭാഗ്ടിൽ പാവതപെട്വരടിൽ പാവതപെട്വരായ അഗതടി കുടുംബ
ങ്ങതള നടിശ്ടിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം കതണ്്ടി അവര്ക്ക്ക് പരടിചരണ ദ്സവന
ങ്ങളുതെ പാദ്ക്കജ്ക് പ്രകാരം പദ്ധതടികൾ ആവടിഷ്ക്കരടിക്കണം. 65 വയസ്ടിന്ക് മുകളടിൽ 
പ്രായമുള്ള എലൊ പട്ടികവര്ഗ അഗതടികൾക്കും ഭക്ഷ്യധാനഷ്യം സൗജനഷ്യമായടി നൽകൽ, 
വടിവടിധ ദ്രാഗങ്ങൾ പടിെടിതപടുന്നവര്ക്ക്ക് തമച്തപെട് ചടികടിത്, സൗജനഷ്യമായടി മരുന്ന്ക് 
എന്നടിവ നൽകൽ. ഭടിന്നദ്ശഷടി വടിഭാഗങ്ങൾക്ക്ക് ആശ്വാസ പദ്ധതടികൾ, അഗതടിക
ൾക്ക്ക് സാമൂഹടിക സുരക്ാ തപൻഷൻ ലഭഷ്യമാക്കൽ, വദ്യാജനങ്ങളുതെ ദ്ക്മ പരടി
പാെടികൾ, ഭൂരഹടിതരായ പട്ടികവര്ഗ അഗതടി കുടുംബങ്ങൾക്ക്ക് വീെ്ക് തവക്കാൻ ഭൂമടി 
നൽകൽ, ഭവനരഹടിതരായവര്ക്ക്ക് വീെ്ക് തവക്കാൻ ധനസഹായം. ശുദ്ധമായ കുെടിതവള്ള 
ലഭഷ്യത ഉറപൊക്കൽ, വടിദഷ്യാര്തടികളുതെ എൻദ്റാൾതമറെ്ക്, തകാഴടിഞ്ഞുദ്പാക്ക്ക് തെയൽ, 
പഠദ്നാപകരണങ്ങൾ നൽകൽ, പ്രദ്തഷ്യക ദ്കാച്ടിംഗ്ക് ഉൾപെതെയുള്ള വടിദഷ്യാഭഷ്യാസ 
പരടിപാെടികൾ. സാമൂഹടികമായ ഒറ്തപെെൽ ഒഴടിവാക്കുന്നതടിന്ക് പട്ടികവര്ഗ അയൽകൂ
ട്ങ്ങളുതെ രൂപീകരണം, സര്ഗവാസന വടികസടിപെടിക്കാൻ, ദ്ശഷടിവര്ദ്ധടിപെടിക്കാൻ 
അനുദ്യാജഷ്യമായ കൗണ്സലടിംഗ്ക്.

പട്ികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള തക്�പദ്ധ്ികൾ

പട്ടികവര്ഗ തപണ്കുട്ടികളുതെ വടിവാഹ്ടിന്ക് ധനസഹായം നൽകുന്ന പരടി
പാെടികൾ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്ക് ഏതറ്ടുക്കാവുന്നതാണ്ക്. പട്ടികവര്ഗ  യു
വാക്കൾക്കും യുവതടികൾക്കും വടിദ്ദശ്്ക് തതാഴടിൽ ലഭഷ്യമാകുന്ന പക്ം തതാഴടിൽ 
വടിസയും വടിമാനെടിക്കറ്റും ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഒരുലക്ം രൂപ വതര ധനസഹായം 
ലഭടിക്കുന്നതാണ്ക്. സംസ്ഥാനസര്ക്കാദ്രാ, ദ്കന്ദ്രസര്ക്കാദ്രാ ചുമതലതപെടു്ടിയടിട്ടു
ള്ള ഏജൻസടികദ്ളാ നെത്തുന്നതായ എലൊതരം ദ്കാഴ്സുകളടിദ്ലക്കും ദ്യാഗഷ്യതദ്നെടി 
പഠനം നെത്തുന്നതായ എലൊ പട്ടിക വര്ഗ വടിദഷ്യാര്തടികൾക്കും ദ്്ാളര്ഷടിപെ്ക് ലഭടി
ക്കുന്നതാണ്ക്. പട്ടികവര്ഗ വടിഭാഗ്ടിൽതപെട് തമറടിദ്റ്ാറടിയസ്ക് വടിദഷ്യാര്തടികൾക്ക്ക് 
ദ്ദശീയ-അന്ര്ദ്ദശീയ സര്്വേകലാശാലകളടിൽ അഡ്ടിഷൻ ലഭടിച്ാൽ അഡ്ടിഷൻ 
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ഉൾപെതെയുള്ള തചലവുകൾക്കായടി ധനസഹായം നൽകാവുന്നതാണ്ക്. പട്ടികവര്ഗ 
വടിദഷ്യാര്തടികൾക്ക്ക് പഠന്ടിനായടി ദ്മശ, കദ്സര വാങ്ങടിനൽകുന്നതടിന്ക് ധനസഹാ
യം നൽകാവുന്നതാണ്ക്. കൂൊതത ബടിരുദം, ബടിരുദാനന്ര ബടിരുദം തുെങ്ങടിയവയടിൽ 
പഠടിക്കുന്ന വടിദഷ്യാര്തടികൾക്ക്ക് ലാപ്ക് ദ്ൊപെ്ക് വാങ്ങടി നൽകാവുന്നതാണ്ക്. ദ്്ാളര്ഷടി
പെ്ക് പരീക്യ്ക്ക് പരടിശീലനം നൽകുന്നതടിനും, കസനടിക സ്കൂൾ, നദ്വാദയ, ജടിവടിരാജ 
ദ്്ാര്ട്്ക്സ്ക് സ്കൂൾ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുതെ പ്രദ്വശന പരീക്കൾക്ക്ക് പരടിശീലനം 
നൽകുന്നതടിനും പട്ടികവര്ഗ ഫണ്്ക് ഉപദ്യാഗടിക്കാവുന്നതാണ്ക്. ഈ വടിഭാഗ്ടിതല 
യുവാക്കളുതെ ഗ്രൂപ്പുകൾദ്ക്കാ, സമടിതടികൾദ്ക്കാ വാദ്ദഷ്യാപകരങ്ങൾ വാങ്ങടിനൽകാ
വുന്നതാണ്ക്, അഞ്ക് ശതമാനം ഗുണദ്ഭാക്തൃവടിഹടിതമായടി വാദ്ങ്ങണ്താണ്ക്. പ്രതടിഭ 
തതളടിയടിച് പ്രതടിഭാധനരരായ പട്ടികവര്ഗ വടിഭാഗങ്ങളടിലള്ളവര്ക്ക്ക് സാമൂഹടികവും 
സാമ്പ്ടികവുമായ പടിന്തുണ നൽകാവുന്നതാണ്ക്. പട്ടിക വര്ഗ വടിദഷ്യാര്തടികൾക്ക്ക് 100 
ച.അെടിയടിൽ അധടികരടിക്കാ് പഠനമുറടി വീെടിദ്നാെ്ക് ദ്ചര്ന്ന്ക് നടിര്മ്ടിക്കാവുന്നതാണ്ക്. 
പട്ടികവര്ഗ ദ്കാളനടികളടിൽ പഠനമുറടികൾ പണടിയാൻ സൗകരഷ്യമടിലൊ്ടിെങ്ങളടിൽ 
സമൂഹ പഠനദ്കന്ദ്രങ്ങൾ നടിര്മ്ടിച്്ക് പഠന സൗകരഷ്യം ഒരുദ്ക്കണ്താണ്ക്. ബാലവാെടി 
കം ഫീഡടിംഗ്ക് തസൻറര് - പഠദ്നാപകരണങ്ങൾ, യൂണടിദ്ഫാം, ഭക്ണം എന്നടിവ 
പട്ടിക വര്ഗ വകുപെടിതല നടിബന്ധനയനുസരടിച്്ക് തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്ക് ഏതറ്
ടുക്കാവുന്നതാണ്ക്. ജടിലൊ/യൂണടിദ്വഴ്സടിറ്ടിതല മത്രങ്ങളടിതല വടിജയടികൾക്ക്ക് ഡാൻസ്ക് 
കടിറ്്ക്, ദ്്ാര്ട്്ക്സ്ക് കടിറ്്ക് മറ്റു ഉപകരണങ്ങൾ നൽകാവുന്നതാണ്ക്. പട്ടികവര്ഗ എച്്ക് 
എസ്ക് എസ്ക് വടിദഷ്യാര്തടികൾക്ക്ക് വര്ഷ്ടിൽ നാല്ക് പ്രാവശഷ്യം കരടിയര് കഗഡൻസ്ക് 
ക്ാസ്സുകൾ നൽകാവുന്നതാണ്ക്.

പട്ടികവര്ഗ കഹസ്കൂൾ വടിദഷ്യാര്തടികൾക്ക്ക് വര്ഷ്ടിൽ നാല്ക് പ്രാവശഷ്യം രണ്്ക് 
മണടിക്കൂര് വീതം വഷ്യക്ടിത്വവടികാസം, ദ്നതൃപാെവം, ദ്മാട്ടിദ്വഷൻ ക്ാസ്സുകൾ നൽകാ
വുന്നതാണ്ക്. പട്ടികവര്ഗ വടിഭാഗ്ടിതല എസ്ക് എസ്ക് എൽ സടി പരീക് വടിജയടിച്വര് 
തുെങ്ങടി ഉയര്ന്ന ദ്യാഗഷ്യതയുള്ളതും തതാഴടിൽ തൽപെരരുമായ യുവതീ യുവാക്കൾക്ക്ക് 
തതാഴടിൽ പരടിശടിലനം നൽകാവുന്നതാണ്ക്. പട്ടികവര്ഗ  സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക്ക് 
നടിര്ദേടിഷ് ദ്മഖലയടിൽ ധനസഹായം നൽകടി ഊരുകതള സ്വയം പരഷ്യാപ്തമാക്കുന്ന 
പദ്ധതടി ഏതറ്ടുക്കുവാൻ ഒരു സംഘ്ടിന്ക് നാല്ക് ലക്ം രൂപ വതര ധനസഹായം 
ലഭഷ്യമാകുന്നതാണ്ക്. സംരംഭകത്വ ദ്പ്രാത്ാഹന്ടിന്ക് റടിദ്വാൾവടിംഗ്ക് ഫണ്ടും പലടിശ 
സബ്ക്സടിഡടിയും നൽകടി ദ്പ്രാത്ാഹടിപെടിദ്ക്കണ്താണ്ക്. കൂൊതത ഭൂമടി വാങ്ങുന്നതടിനും, 
ഭവനനടിര്മ്ാണം, വീെ്ക് റടിപെയര്, വയറടിംഗ്ക് എന്നടിവക്ക്ക് സര്ക്കാരടിതറെ മാര്ഗ നടിര്ദ്ദേ
ശങ്ങൾക്കനുസൃതമായടി ധനസഹായം നൽകാവുന്നതാണ്ക്. കജവവളം, രാസവളം, 
കജവകീെനാശടിനടികൾ, വടിത്തുകൾ, കതകൾ എന്നടിവ വാങ്ങുന്നതടിന്ക് 100% ഉം, 
സംഘങ്ങൾക്ക്ക് യന്ം വാങ്ങാൻ 90%, ജലദ്സചനകടിണര് 75 - 100%, പമ്പ്ക് തസറ്്ക് 
എന്നടിവയ്ക്ക് 100% ഉം  കാര്ഷടിക ധനസഹായം ലഭടിക്കുന്നതാണ്ക്. 

വനംവകുപെ്ക് വഴടി ലഭടിക്കുന്ന ദ്സവനങ്ങൾ - ഭവനനടിര്മ്ാണ്ടിന്ക് സൗജനഷ്യമാ
യടി തെടി, വനവടിഭവദ്ശഖരണ്ടിന്ക് സഹകരണസംഘങ്ങൾക്ക്ക് പാസ്ക്, കരകൗശല 
തതാഴടിലാളടികൾക്ക്ക് മുള, ഈറ് തവട്ടുന്നതടിന്ക് പാസ്ക്, വനഷ്യജീവടി ആക്രമണ്ടിനുള്ള 
നഷ്പരടിഹാരം എന്നടിവ വനംവകുപെ്ക് വഴടി ലഭഷ്യമാകുന്നതാണ്ക്.
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തകന്ദാവിഷ്കൃ് പദ്ധ്ികൾ

പ്രധാൻ�ന്തി ആവാസറ് തയാജന (പി എടം എ വവ)

ഭൂരഹടിത വനരഹടിതര്ക്ക്ക് സ്ഥലവും വീടും ലഭഷ്യമാക്കുക, വനരഹടിതര്ക്ക്ക് വീെ്ക് ലഭഷ്യ
മാക്കുക, പുനുദ്ധാരണം നെത്തുക. പുതടിയ വീെ്ക് നടിര്മ്ടിക്കുന്നതടിന്ക് ദ്കന്ദ്ര സര്ക്കാര് 
നടിശ്യടിച്ടിട്ടുള്ള നടിരക്ക്ക് 70,000 രൂപയാണ്ക്. 

വർക്റ്ന്ഷഡറ് പദ്ധ്ി

വര്ക്ക്ക് തഷഡ്ക് പണടിയാൻ ധനസഹായം നൽകുന്നതടിനുള്ള പദ്ധതടി ഖാദടി ദ്മ
ഖലയടിൽ ദ്ജാലടിതചയ്യുന്ന തതാഴടിലാളടികളാണ്ക് ഇതടിതറെ ഗുണദ്ഭാക്ാക്കൾ. അഞ്ക് 
മുതൽ 15 ദ്പര് അെങ്ങുന്ന ഖാദടി തതാഴടിലാളടികളുതെ സംഘമാണ്ക് തഷഡ്ക് നടിര്മ്ടിക്കുക. 
നടിര്മ്ാണതചലവടിതറെ 75% ലഭഷ്യമാകും. ഖാദടി വടിദ്ലെജ്ക് ഇൻഡസ്ടീസ്ക് പരടിദ്ശാധടിച്്ക് 
അര്ഹത ദ്ബാധഷ്യതപെട്ാൽ രണ്്ക് ഘട്മായടി പണം ലഭടിക്കും.

വ്ബൽ ന്ഹൽത്റ് തപ്രാഗ്ാടം

പട്ടികവര്ഗദ്മഖലയടിൽ പ്രദ്തഷ്യക ആദ്രാഗഷ്യകഷ്യാമ്പുകൾ സംഘെടിപെടിക്കുന്നു. സടി
ക്കടിൾതസൽ അനീമടിയതക്കതടിതര (അരടിവാൾ ദ്രാഗം) സമഗ്ര ആദ്രാഗഷ്യ പരടിപാെടി 
തയ്ാറാക്കടിയടിട്ടുള്ളതടിന്ക് പുറദ്മ പാലക്കാെ്ക്, വയനാെ്ക് ജടിലെകളടിൽ പ്രദ്തഷ്യക ദ്പ്രാജക്ടും 
നെപൊക്കടി വരുന്നു.

ജനനി ശിശു സുരക് പദ്ധ്ി

പ്രസവ ശുശ്രൂഷ ലഭഷ്യമാക്കുന്ന സര്ക്കാര് ആദ്രാഗഷ്യസ്ഥാപനങ്ങൾ മുദ്ഖന നെ
പെടിലാക്കുന്നു. അമ്മാര്ക്ക്ക് 42 ദടിവസവും നവജാത ശടിശുക്കൾക്ക്ക് 30 ദടിവസവും 
സൗജനഷ്യ ചടികടിത് ലഭടിക്കുന്നു. പ്രസവ്ടിതനത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക്ക് യാത്രാതചലവ്ക്, 
ആശുപത്രടിയടിതല താമസം, ഭക്ണം, മരുന്നുകൾ, രക്ം, ലാദ്ബാറട്റടി തചലവുകൾ 
തുെങ്ങടി എലൊം സൗജനഷ്യമാണ്ക്.

പാഠഭാഗടം – സടംക്ിപ്ടം

1. പട്ടികവര്ഗ വടിഭാഗങ്ങളുതെ ഭരണഘെനാപരമായ പ്രദ്തഷ്യക അവകാശ 
ങ്ങൾ.

2. ഇന്ഷ്യൻ ഭരണഘെനയടിതല പട്ടികവര്ഗ വടിഭാഗങ്ങളുതെ സംരക്ണ്ടി 
നായുള്ള വടിവടിധ വകുപ്പുകൾ.

3. പട്ടികവര്ഗക്കാര്ക്ക്ക് ദ്വണ്ടിയുള്ള പ്രദ്തഷ്യക അവകാശങ്ങളും 
സംരക്ണങ്ങളും.
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പഠന പുതരാഗ്ി വിലയിരുത്ൽ : രണ്റ് 

I. ഒറ്വാക്ിൽ ഉത്രന്�ഴുതുക (ഒരു മാര്ക്ക്ക് വീതം)

1. ഭരണഘെനയുതെ ഏത്ക് അനുദ്ഛേദപ്രകാരമാണ്ക് പട്ടികവര്ഗ വടിഭാഗങ്ങതള 
പട്ടികതപെടു്ടിയടിട്ടുള്ളത്ക്?

2. ദ്കരള ജനസംഖഷ്യയുതെ എത്ര ശതമാനമാണ്ക് പട്ടികവര്ഗ വടിഭാഗക്കാര്?

3. തതാട്ടുകൂൊയ്മ നടിദ്രാധടിക്കുന്ന ഇന്ഷ്യൻ ഭരണഘെനാ അനുദ്ഛേദം ഏത്ക്?

4. വനാവകാശ നടിയമം പാസ്ാക്കടിയ വര്ഷം? 

II. ഒതന്ാ രതണ്ാ വാചകത്ിൽ ഉത്രടം എഴുതുക (രണ്്ക് മാര്ക്ക്ക് വീതം)

1. TSP യുതെ പൂര്ണരൂപം?

2. ഊരുകൂട്ം എന്നാൽ എന്്ക്?

3. കട്ബൽ തഹൽ്്ക് ദ്പ്രാഗ്രാം എന്നാൽ എന്്ക്?

4. പട്ടികവര്ഗ വടികസന്ടിനായടി ദ്്ാക്ക്ക് പഞായ്ടിനു കീഴടിൽ വരുന്ന 
സ്ഥാപനങ്ങൾ എതന്ലൊം?

III. ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്രന്�ഴുതുക (അഞ്ക് മാര്ക്ക്ക് വീതം)

1. ദ്കരള്ടിൽ പട്ടികവര്ഗക്കാരുതെ അെടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ വടിവരടിക്കുക.

2. ദ്സവനദ്മഖലയടിൽ പട്ടികവര്ഗ ഉപപദ്ധതടിൽ ഏതറ്ടുക്കാവുന്ന 
വടികസനപ്രവര്്നങ്ങൾ വടിവരടിക്കുക.

3. പട്ടികവര്ഗ ഉപപദ്ധതടിയുതെ പ്രദ്തഷ്യകതകൾ എതന്ലൊം?

4. എസ്ക് െടി പ്രദ്മാട്റുതെ ചുമതലകൾ എതന്ലൊം?

4. പട്ടികവര്ഗ വടികസനപ്രവര്്നങ്ങളടിൽ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ 
ളടിദ്ലക്കുള്ള ചുമതലകൾ.

5. തദ്ദേശഭരണ പശ്ാ്ല വടികസനവും ഊരുകളും.

6. പട്ടികവര്ഗ ഉപപദ്ധതടി - മാര്ഗ നടിര്ദ്ദശങ്ങൾ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ, പ്രദ്തഷ്യ 
കതകൾ.

7. പട്ടികവര്ഗക്കാര്ക്ക്ക് ദ്വണ്ടിയുള്ള പ്രദ്തഷ്യക ദ്ക്മപദ്ധതടികൾ.

6. പരമ്പരാഗ് �ത്യേന്ത്ാഴിലാളികൾ

മത്ഷ്യത്ാഴടിലാളടികൾ എന്നാൽ മത്ഷ്യബന്ധനം മുഖഷ്യഉപജീവനമായടി സ്വീക
രടിച്ടിരടിക്കുന്നവര്, മത്ഷ്യത്ാഴടിലാളടി വടിധവകൾ, തലച്ചുമെ്ക്, കസക്കടിൾ എന്നടിവ 
വഴടി മത്ഷ്യക്കച്വെം നെത്തുന്ന കുടുംബങ്ങളടിതല മത്ഷ്യത്ാഴടിലാളടികൾ. മത്ഷ്യദ്മ
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ഖല സംസ്ഥാന്ടിതറെ സമ്പദ്ക്ഘെനയടിൽ നടിര്ണായകമായ പങ്കുവഹടിക്കുന്നുണ്്ക്. 
മദ്ത്ഷ്യാൽപൊദന്ടിതറെ കാരഷ്യ്ടിൽ ദ്ദശീയ തല്ടിൽ ഇന്നും മുഖഷ്യ പങ്കുവഹടിക്കുന്ന 
സംസ്ഥാനമാണ്ക് ദ്കരളം. മൂന്ന്ക് ലക്ം ആളുകൾക്ക്ക് ദ്നരടിട്ടും നാല്ക് ലക്ം ആളുകൾക്ക്ക് 
പദ്രാക്മായും ഈ ദ്മഖല തതാഴടിൽ നൽകുന്നു. സ്വന്മായടി ഒരു തസറെ്ക് ഭൂമടി ദ്പാല
മടിലൊ്വര് നടിരവധടി. 25% ആളുകൾ ഇദ്പൊഴും വാസദ്യാഗഷ്യമലൊ് വീടുകളടിൽ താ
മസടിക്കുന്നു. കുെടിതവള്ള ലഭഷ്യത തീതര കുറവ്ക്. വടിദഷ്യാഭഷ്യാസപരമായടി വളതര പടിന്നാക്കം. 
സാക്രതദ്പാലം സംസ്ഥാന ശരാശരടിദ്യക്കാൾ വളതര താതഴ. ആദ്രാഗഷ്യനടിലവാര 
സൂചടികകൾ വളതര പരടിതാപകരം. ജലജനഷ്യദ്രാഗങ്ങളും തതാഴടിൽ ജനഷ്യദ്രാഗങ്ങളും 
വഷ്യാപകം. വളതര ദ്ശാചനീയമാണ്ക് മത്ഷ്യദ്മഖലയടിതല ജനജീവടിതം. വടിവടിധവടിഭാഗം 
മത്ഷ്യത്ാഴടിലാളടികൾ, അവസരങ്ങൾ നഷ്തപെട്ടുതകാണ്ടിരടിക്കുന്ന മത്ഷ്യത്ാഴടിലാളടി 
സ്ത്രീകൾ, വടിദ്വകരഹടിതവും അശാസ്ത്രീയവുമായ മത്ഷ്യബന്ധനരീതടികൾ, ജലമലടിനീ 
കരണം, വര്ദ്ധടിച് ഉൽപൊദനതച്ലവ്ക്, ഇെനടിലക്കാരുതെ ചൂഷണം, വര്ദ്ധടിച് കെബാദ്ധഷ്യത 
അങ്ങതന ദ്പാകുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇവരുതെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടിതലെന്ന്ക് നെടിക്കാൻ നമ്മുതെ  
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സംവടിധാന്ടിന്ക് കഴടിയടിലെ. ഭരണഘെനാപരമായടി തദ്ദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്ക് കകമാറടിയ അധടികാരങ്ങളും ഉ്രവാദടി് 
ങ്ങളും മത്ഷ്യദ്മഖലയടിതല അെടിസ്ഥാനപ്രശ്നങ്ങൾ പരടിഹരടിക്കുന്നതടിന്ക് സഹായക 
മാണ്ക്. മത്ഷ്യദ്മഖലയ്കള്ള പ്രാദ്ദശടികപദ്ധതടി തുക ഉൽപൊദനദ്മഖലയടിലാണ്ക് വക
യടിരുത്തുന്നത്ക്. മത്ഷ്യദ്മഖലയടിതല ദ്സവന-ദ്ക്മ-വടികസന പരടിപാെടികതളലൊം 
ഇതടിൽതപെടും.

വളതരയധടികം പ്രാധാനഷ്യം അര്ഹടിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതടി വടിഭവമാണ്ക് മത്ഷ്യവടിഭവം. 
മഹാഭൂരടിപക്്ടിനും മത്ഷ്യം എന്നാൽ ഒരു ആഹാര പദാര്തമാണ്ക്. എന്നാൽ ഒരു 
വടിഭാഗം മനുഷഷ്യര്ക്ക്ക് അതവരുതെ ജീവദ്നാപാധടിയാണ്ക്. ഏറ്വും സാഹസടികവും 
അപകെകരവുമായ തതാഴടിലാണ്ക് മത്ഷ്യബന്ധനം. ദ്കരള്ടിതറെ മത്ഷ്യദ്മഖലതയ 
പ്രധാനമായും രണ്ായടി തടിരടിക്കാം. കെൽ ദ്മഖലയും ഉൾനാെൻ മത്ഷ്യദ്മഖലയും. 
ഇതടിൽ മത്ഷ്യബന്ധനം കൂടുതലം കെൽദ്മഖലയുമായടി ബന്ധ തപെട്ാണ്ക് നെക്കുന്നത്ക്. 
കെദ്ലാര്്ക് വസടിക്കുന്നവരുതെ ഉപജീവമാര്ഗം മത്ഷ്യബന്ധനമാണ്ക്. ചടില സമുദാ
യങ്ങതള സംബന്ധടിച്ടിദ്െ്ാളം കുലത്ാഴടിലാണ്ക് മത്ഷ്യബന്ധനം.

പരമ്പരാഗത മത്ഷ്യത്ാഴടിലാളടികളുതെ ജീവടിത സാഹചരഷ്യം തമതച്പെടു്ാ
നുള്ള പ്രവര്്നങ്ങളുതെ ഭാഗമായടി, വടിവടിധ കാലങ്ങളായടി അവരുതെ തതാഴടിലം 
തതാഴടിലപകരണങ്ങളും തമച്തപെടുത്തുന്നതടിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഉണ്ായടി. 1953 തല 
ഇദ്ന്ാ-ദ്നാര്വീജടിയൻ ദ്പ്രാജക്ടിലൂതെയാണ്ക് മത്ഷ്യ ദ്മഖലയടിൽ യന്വൽക്കരണം 
ആരംഭടിച്ത്ക്. എണ്പതുകളടിലാണ്ക് പരമ്പരാഗത ദ്മഖലയടിൽ ദ്മാദ്ട്ാര്വൽക്കരണം 
ആരംഭടിച്ത്ക്. സാധാരണ വള്ളങ്ങളടിൽ (ഉരുക്കൾ) ഔട്്ക് ദ്ബാഡ്ക്  എഞടിൻ ഘെടിപെടി
ച്ചുതകാണ്ടു പരമ്പരാഗത മത്ഷ്യബന്ധനം യന്വൽക്കൃതമാക്കടി. പുതടിയതരം വലകൾ, 
മത്ഷ്യാകര്ഷണ വടിളക്കുകൾ എന്നടിവയും ഈ കാലഘട്്ടിൽ ലഭഷ്യമാക്കടി.

യന്വൽക്കരണം മത്ഷ്യബന്ധന ദ്മഖലയടിൽ വലടിയ മാറ്ങ്ങൾക്ക്ക് കളതമാരുക്കടി. 
ദ്ട്ാളടിംഗ്ക്, ദ്പഴ്സടിൻ വല എന്നടിവയുതെ വരദ്വാടു കൂെടി മത്ഷ്യ ഉൽപൊദനം വര്ധടിച്ചു. 
ദ്പഴ്സടിൻ വലകൾ (Perseine Boat Operation) സമുദ്്ടിതറെ അെടി്ട്ടിലള്ള മത്ഷ്യ
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ങ്ങതള പടിെടിക്കുന്നത്ക് സാധഷ്യമാക്കടി. തചമ്ീൻ ദ്പാലള്ള മത്ഷ്യങ്ങളുതെ വടിപണനം 
വൻ ലാഭമുള്ള ബടിസടിനസ്ായടി മാറടിയദ്പൊൾ വൻകടിെ ബടിസടിനസുകാര് മത്ഷ്യദ്മഖ
ലയടിദ്ലക്ക്ക് ശ്രദ്ധ ദ്കന്ദ്രീകരടിച്ചു. ദ്സ്റ്റാദ്റജ്ക് സൗകരഷ്യങ്ങൾ, ഐസ്ക് പ്ാന്റുകൾ, മത്ഷ്യ 
സം്രണ സംവടിധാനങ്ങൾ എന്നടിവ ഒരുക്കുന്നതടിലം മാര്ക്കറ്ടിങ്ങടിലം കു്കകൾ 
വൻവടിജയം ദ്നെടി. ഇവദ്രാെ്ക് മത്രടിക്കാൻ പാരമ്പരഷ്യ മത്ഷ്യത്ാഴടിലാളടികൾക്ക്ക് 
കഴടിയാതത വന്നു. ഔട്്ക് ദ്ബാഡ്ക്  എഞടിൻ പ്രവര്്ടിപെടിക്കുന്നതടിനുള്ള ഇന്ധന്ടിതറെ 
വടിലവര്ദ്ധനവടിന്ക് ആനുപാതടികമായടി ഇവര് പടിെടിക്കുന്ന മത്ഷ്യ്ടിന്ക് വടിലകടിട്ാതായടി. 
ഇെ്ട്ടുകാര് മത്ഷ്യ്ടിന്ക് വടില നടിശ്യടിക്കുന്ന രീതടി വന്നു. കുറഞ്ഞ വടിലയ്ക്ക് മത്ഷ്യ
ത്ാഴടിലാളടികളടിൽ നടിന്നും വാങ്ങുന്ന മത്ഷ്യം അവര് കൂെടിയ വടിലക്ക്ക് കദ്മ്പാള്ടിൽ 
വടിറ്്ക് ലാഭം തകായ്തു. ദ്സ്റ്റാദ്റജ്ക് സൗകരഷ്യവും മത്ഷ്യം സൂക്ടിക്കുന്നതടിനുള്ള ആധുനടിക 
സൗകരഷ്യവുമടിലൊ് സാധാരണ മത്ഷ്യത്ാഴടിലാളടികൾ ചൂഷണ്ടിന്ക് വടിദ്ധയമായടി 
സാഹചരഷ്യങ്ങദ്ളാെ്ക് സമരസപെൊൻ നടിര്ബന്ധടിതമാകുന്നു.

തതാഴടിൽ സുരക്ടിതത്വമടിലൊയ്മയാണ്ക് മതറ്ാരു പ്രധാന പ്രശ്നം. പ്രതടികൂല കാലാ
വസ്ഥയടിൽ കെലടിദ്നാെ്ക് മലെടിദ്െണ്ടി വരുന്ന തതാഴടിലാളടികൾക്ക്ക് കലഫ്ക് ജാക്കദ്റ്ാ 
അതുദ്പാലള്ള സുരക്ടിത സംവടിധാനങ്ങദ്ളാ അപകെം യഥാസമയം അറടിയടിക്കാനുള്ള 
ആശയവടിനടിമയ സൗകരഷ്യങ്ങദ്ളാ ഇലെ.

ടൂറടിസ്ടിതറെ വടികസനം, കാലാവസ്ഥ വഷ്യതടിയാനം ഉയര്ത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവ
യ്ക്ക് എലൊം പുറതമ പ്രാദ്ദശടികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ദ്വതറയും. പരമ്പരാഗത മത്ഷ്യദ്മഖല 
ദ്നരടിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്ക് പ്രധാനമായും പരടിഹാരമുണ്ാദ്കണ്ത്ക് ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ഥാന 
സര്ക്കാരുകളടിൽ നടിന്നാണ്ക്. എന്നാൽ തചറുതലൊത്ാരുപങ്്ക് പ്രാദ്ദശടിക സര്ക്കാരുക
ൾക്കുമുണ്്ക്. ഇത്ക് കണ്റടിഞ്ഞുള്ള പ്രവര്്നമാണ്ക് കഴടിഞ്ഞ കാൽനൂറ്ാണ്്ക് കാലമായടി 
ജനകീയാസൂത്രണ്ടിലൂതെ, തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കാഴ്ചതവക്കുന്നത്ക്. ദ്കരള
്ടിതല ഒൻപതു ജടിലെകളടിലായടി കെദ്ലാരം വഷ്യാപടിച്ചു കടിെക്കുന്നു. ഇതടിൽ ഗ്രാമങ്ങളും 
പട്ണങ്ങളും ഉൾതപെടുന്നു. ഉൾനാെൻ മത്ഷ്യദ്മഖല ഏതാണ്്ക് എലൊ ജടിലെകളടിലം 
ഉതണ്ന്ന്ക് പറയാം. ഈ ദ്മഖലകളടിൽ വരുന്ന മത്ഷ്യത്ാഴടിലാളടികളുതെ ജീവടിത 
സാഹചരഷ്യം തമച്തപെടുത്തുന്നതടിനും അവരുതെ തതാഴടിലം തതാഴടിലപകരണങ്ങളും 
തമച് തപെടുത്തുന്നതടിനുമുള്ള പത്രടികകളാണ്ക് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നെപൊക്കടി 
വരുന്നത്ക്.

ജനകറീയാസൂത്രണവടം �ത്യേന്ത്ാഴിലാളികളടം

ജനകീയാസൂത്രണം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്ക് ഓദ്രാ പ്രദ്ദശത്യും സാധഷ്യതകതളയും 
ജനങ്ങളുതെ ആവശഷ്യങ്ങതളയും കണ്റടിഞ്ഞുള്ള പദ്ധതടികൾ ആവടിഷ്കരടിക്കുക എന്നതാ
ണ്ക്. കവദയുതടി, ജലദ്സചനം തുെങ്ങടിയ ദ്മഖലകൾ വകുപെ്ക് തല്ടിൽ ദ്കന്ദ്രീകരടിച്ചും 
കൃഷടി, തചറുകടിെവഷ്യവസായം, മൃഗസംരക്ണം, മത്ഷ്യബന്ധനം തുെങ്ങടിയവ പ്രാദ്ദശടി
കതല്ടിൽ വടിദ്കന്ദ്രീകരടിച്ചും ആസൂത്രണം തചയ്ാനാണ്ക് തീരുമാനടിച്ത്ക്. 

സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് നൽകുന്ന പദ്ധതടി വടിഹടിതം ഉൽപൊദനം, ദ്സവനം, പശ്ാ
്ലം എന്നീ വടിശാല ദ്മഖലകളടിലായടി വടിഭജടിച്്ക് വകയടിരുത്തുന്നതടിനാണ്ക് നടിഷ്ക
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ര്ഷടിക്കുന്നത്ക്. ഉൽപൊദനദ്മഖലയ്ക്ക് നടിശ്ടിത ശതമാനം വകയടിരു്ണതമന്നലൊതത 
കൃഷടി, മത്ഷ്യബന്ധനം തുെങ്ങടിയ വടിഷയദ്മഖലകൾക്ക്ക് നടിശ്ടിത ശതമാനം വകയടി
രു്ണതമന്ന്ക് പ്രദ്തഷ്യകമായടി നടിഷ്കര്ഷടിക്കാതടിരുന്നതുതകാണ്്ക് ജനകീയാസൂത്രണ
്ടിതറെ തുെക്ക്ടിൽ മത്ഷ്യദ്മഖലയ്ക്ക് കാരഷ്യമായ വകയടിരു്ൽ ഉണ്ായടിരുന്നടിലെ. 
എന്നാൽ പതടിമൂന്നാം പദ്ധതടി മാര്ഗദ്രഖയടിൽ മത്ഷ്യദ്മഖലയ്ക്ക് പ്രദ്തഷ്യക പരടിഗണന 
നൽകുന്നതടിനാണ്ക് നടിര്ദ്ദശടിക്കതപെട്ടിട്ടുള്ളത്ക്. പാര്ശ്വവൽക്കരടിക്കതപെട്വതരയും 
പ്രദ്തഷ്യക പരടിഗണന അര്ഹടിക്കുന്നവതരയും (സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, വദ്യാജനങ്ങൾ, 
ഭടിന്നദ്ശഷടിക്കാര്, ട്ാൻസ്ക് ദ്പഴ്ക് സണ്സ്ക്, പട്ടികജാതടി-പട്ടികവര്ഗക്കാര്, മത്ഷ്യ
ത്ാഴടിലാളടികൾ, മറ്റു പരമ്പരാഗത ദ്മഖലകളടിൽ പണടിതയടുക്കുന്നവര്) പ്രദ്തഷ്യക 
പരടിഗണന നൽകടി മുഖഷ്യധാരയടിദ്ലക്ക്ക് തകാണ്ടുവരാനുള്ള പ്രവര്്നങ്ങൾക്ക്ക് രൂപം 
നൽകാനാണ്ക് വടിഭാവനം തചതയ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്ക്.

പ്രശ്നങ്ങൾ, ന്വല്ലുവിളികൾ

മത്ഷ്യദ്മഖലയടിതല പ്രശ്നങ്ങതള തടിരടിച്റടിഞ്ഞു അവയ്ക്ക് പരടിഹാരം കാണുക എന്ന 
സമീപനമാകണം പദ്ധതടി ആസൂത്രണ്ടിൽ സ്വീകരടിദ്ക്കണ്ത്ക്. മത്ഷ്യബന്ധന ദ്മഖ
ലയടിതല സ്ഥടിരവരുമാനമടിലൊയ്മ, പഞ്ഞമാസങ്ങളടിൽ മറ്റു തതാഴടിലകളുതെ ലഭഷ്യതക്കുറവ്ക്, 
കൂടുതലായടി മത്ഷ്യങ്ങൾ ലഭഷ്യമാകുന്ന അവസരങ്ങളടിൽ മത്ഷ്യ്ടിതറെ വടിലയടിെടിവ്ക്, വടില 
നടിര്ണയ്ടിൽ ഇെനടിലക്കാരുതെ അമടിതമായ ചൂഷണം, മത്ഷ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങ
ളുതെയും ഇന്ധനമുൾതപെതെയുള്ള സാധന സാമഗ്രടികളുതെയും വടിലക്കയറ്ം, കാലാവസ്ഥ 
വഷ്യതടിയാനം, തീരദ്ദശ പരടിപാലന നടിയമം മൂലമുണ്ാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അശാസ്ത്രീ
യമായ ദ്ട്ാളടിംഗ്ക്, യന്വൽകൃത ദ്ബാട്ടുകളുതെ കെന്നുകയറ്ം, മത്ഷ്യത്ാഴടിലാളടി 
സ്ത്രീകളുതെ ആദ്രാഗഷ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, സ്കൂളുകളടിൽ നടിന്നുള്ള കുട്ടികളുതെ തകാഴടിഞ്ഞുദ്പാക്ക്ക്, 
തലച്ചുമൊയടി മത്ഷ്യവഷ്യാപാരം നെത്തുന്ന സ്ത്രീത്ാഴടിലാളടികളുതെ ദുരവസ്ഥ, മത്ഷ്യ 
മാര്ക്കറ്റുകളുതെ ശുചടിത്വമടിലൊയ്മ, അനാദ്രാഗഷ്യകരമായ അവസ്ഥ, മത്ഷ്യം സംഭരടിച്ചു 
സൂക്ടിക്കുന്നതടിനാവശഷ്യമായ ശീതീകരണ സംവടിധാനം പരമ്പരാഗത മത്ഷ്യത്ാഴടി 
ലാളടികൾക്ക്ക് ഇലൊ് അവസ്ഥ. മത്ഷ്യം ഉണക്കടി സൂക്ടിക്കുന്നതടിന്ക് ആവശഷ്യമായ 
സംവടിധാനങ്ങളുതെ അഭാവം, ഫടിഷടിങ്ക് ഹാര്ബറുകൾ, ഫടിഷ്ക് ലാറെടിങ്ക് തസറെറുകൾ 
എന്നടിവയുതെ അപരഷ്യാപ്തത, ഉള്ളവയടിൽ അെടിസ്ഥാന സൗകരഷ്യങ്ങളുതെ അഭാവം.  
വീെ്ക്, കുെടിതവള്ളം, ദ്ൊയടിതലറ്്ക് എന്നീ സൗകരഷ്യങ്ങൾ എലൊവര്ക്കും ഇലൊ്  
അവസ്ഥ. കുട്ടികളുതെ പഠന്ടിന്ക് ആവശഷ്യമായ ആധുനടിക സൗകരഷ്യങ്ങളുതെ 
അഭാവം, ആശുപത്രടികളടിതല ആധുനടിക സൗകരഷ്യമടിലൊയ്മ, മരുന്നടിതറെ ലഭഷ്യതക്കുറവ്ക്,  
മത്ഷ്യത്ാഴടിലാളടികളുതെ ആദ്രാഗഷ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ,. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും  
ദ്പാഷകാഹാര്ടിതറെ ലഭഷ്യതക്കുറവ്ക് എന്നടിവയാണ്ക് ഈ ദ്മഖലയടിലള്ളവര് ദ്നരടി
ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ.

�ത്യേബന്ധന ത�ഖലയിൽ ്തദേശസ്ഥാപനങ്ങളന്ട ചു�്ലകൾ

ദ്കരള പഞായ്്ക് രാജ്ക്/മുനടിസടിപൊലടിറ്ടി നടിയമങ്ങളടിതല ദ്മഖലാചുമതലകളടിൽ 
മത്ഷ്യബന്ധന ദ്മഖലയടിൽ പരാമര്ശടിച്ടിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ ഇനടി പറയുന്നവയാണ്ക്:
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കുള്ടിതലയും ശുദ്ധജല്ടിതലയും ക്ാരജല്ടിതലയും മത്ഷ്യം വളര്്ലം 
സമുദ് വടിഭവ വടികസനവും നെപൊക്കുക, മത്ഷ്യകുഞ്ഞുങ്ങളുതെ ഉൽപൊദനവും വടിതര
ണവും തചയ്യുക, മീൻപടിടു്്ടിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വടിതരണം തചയ്യുക, മത്ഷ്യ 
വടിപണന്ടിനുള്ള സഹായം നൽകുക, മത്ഷ്യതതാഴടിലാളടി കുടുംബങ്ങൾക്ക്ക് കുറഞ്ഞ 
അെടിസ്ഥാന ദ്സവനങ്ങൾ നൽകുക, മത്ഷ്യതതാഴടിലാളടി ദ്ക്മപദ്ധതടികൾ നെപൊക്കുക, 
പരമ്പരാഗത കെവുകൾ വടികസടിപെടിക്കുക, ഫടിഷറീസ്ക് സ്കൂളുകളുതെ ഭരണനടിയന്ണം 
നെത്തുക. കൂൊതത കുളങ്ങളും മറ്റു ജലസംഭരണടികളും സംരക്ടിക്കുക, നഗരസഭയുതെ 
അധീനതയടിലളള ജലമാര്ഗങ്ങളും കനാലകളും പരടിരക്ടിക്കുക, പരടിസ്ഥടിതടി ആദ്രാ
ഗഷ്യകരമായടി സംരക്ടിക്കുക, ദ്രാഗപ്രതടിദ്രാധ നെപെടികൾ സ്വീകരടിക്കുക, മത്ഷ്യവടി
ൽപെന നടിയന്ടിക്കുക എന്നീ അനടിവാരഷ്യ ചുമതലകളും ഉൾതപെടുന്നു.

ഇടന്പടൽ, സാധയേ്കൾ

നടിയമം നൽകുന്ന അധടികാരങ്ങളും ചുമതലകളും വടിനടിദ്യാഗടിച്്ക് മത്ഷ്യദ്മഖലയടി
തല പ്രശ്നങ്ങൾ പരടിഹരടിക്കുന്നതടിനായടി സാമൂഹടിക നീതടിയടിലധടിഷ്ടിതമായ പദ്ധതടി
കൾ ആവടിഷ്കരടിക്കുക എന്നത്ക് തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുതെ ഉ്രവാദടി്മാണ്ക്. 
സംദ്യാജന സാധഷ്യതകൾ പ്രദ്യാജനതപെടു്ടി ഉൽപൊദന ദ്സവന ദ്മഖലകളടിൽ 
പദ്ധതടികൾ ആവടിഷ്കരടിദ്ക്കണ്താണ്ക്. തതാഴടിലറപ്പു പദ്ധതടി പ്രകാരം തചയ്ാൻ കഴടി
യുന്നവ ആ നടിലയ്ക്ക് തചയ്ണം.

ഇനടി പറയുന്ന സംഗതടികൾക്ക്ക് മുൻഗണന നൽകാവുന്നതാണ്ക്:

1. ഉൽപ്ാദന ത�ഖല

ഉൽപൊദദ്നാപാധടികൾ ലഭഷ്യമാക്കൽ (വള്ളം, വല മുതലായവ), കണ്ൽകാടുകളു
തെ പുനര്ജീവനം, വഷ്യാപനം; തചറുകടിെ ഉൽപൊദന സംരംഭങ്ങളടിലൂതെ മത്ഷ്യങ്ങളുതെ 
മൂലഷ്യവര്ധന, മത്ഷ്യ ഉൽപെന്നങ്ങളുതെ കവവടിധഷ്യവൽക്കരണം, പുതടിയ ജലകൃഷടി സാ
ധഷ്യതകൾ (കല്ലുമ്ക്കായ, കക്ക, ഞണ്്ക് തുെങ്ങടിയവ), ഓരുജല-ശുദ്ധജല മത്ഷ്യകൃഷടി 
വഷ്യാപനം, വീട്ടുവളപെടിലം മട്ടുപൊവടിലം കൃഷടി, തുറന്ന ജലാശയങ്ങളടിൽ മത്ഷ്യവടി്്ക് 
നടിദ്ക്പടിക്കൽ, മത്ഷ്യതതാഴടിലാളടികളുതെ ഉപജീവനസുരക് മുൻനടിര്്ടിയുള്ള പദ്ധ
തടികൾ. മത്ഷ്യബന്ധന വള്ളങ്ങളുതെ (ഉരുക്കൾ) ഇന്ധന ക്മത വര്ധടിപെടിക്കൽ (ഉദാ
ഹരണം: LPG). മത്ഷ്യ വടിഭവ മത്ഷ്യത്ാഴടിലാളടി അവസ്ഥാപഠനങ്ങൾ, മത്ഷ്യവടിഭവ 
ഭൂപെം തയ്ാറാക്കൽ; കൂടുതൽ ഫടിഷ്ക് ലാൻഡടിങ്ക് തസറെറുകൾ, നടിലവടിലള്ളവയുതെ 
അെടിസ്ഥാന സൗകരഷ്യങ്ങൾ വര്ധടിപെടിക്കൽ, ശുചടിത്വം ഉറപൊക്കൽ; മത്ഷ്യ സൂക്ടിപ്പു 
ദ്കന്ദ്രങ്ങൾ/ശീതീകരണദ്കന്ദ്രങ്ങൾ, വടിപണന ശംഖല മുതലായവ.

2. തസവനത�ഖല

പരമ്പരാഗത മത്ഷ്യത്ാഴടിലാളടികളുതെ ജീവടിതനടിലവാരം തമതച്പെടുത്തുന്നതടിന്ക് 
ആവശഷ്യമായ അെടിസ്ഥാന സൗകരഷ്യങ്ങൾ ലഭഷ്യമാക്കുന്നതടിന്ക് ഉ്രവാദടി്മുണ്്ക്. 
സാമൂഹടിക ജീവടിതരീതടി തമച്തപെടുത്തുന്നതടിന്ക് ഉതകുന്ന പ്രവര്്നങ്ങൾക്ക്ക് ദ്സവ
നദ്മഖലയടിൽ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു.
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പാർപ്ിടടം: എലൊവര്ക്കും സുരക്ടിതമായ വീെ്ക് എന്നതാണ്ക് പ്രഖഷ്യാപടിത ലക്ഷ്യം. 
വഷ്യക്ടിഗത വടിഭവങ്ങൾക്ക്ക് പുറദ്മ ഭൂരഹടിതര്ക്കു സ്ഥലം വാങ്ങടി ഭവനസമുച്യം നടി
ര്മ്ടിച്ചു നൽകണം. പ്രദ്ദശ്ടിതറെ പ്രദ്തഷ്യകതകൾ കണക്കടിതലടു്്ക് തചലവുകുറഞ്ഞ 
ഭവനപദ്ധതടി ആസൂത്രണം തചയ്ണം. സമ്പൂര്ണ പുനരധടിവാസം ഉറപൊക്കണം. ശാ
സ്ത്രീയമായ ശുചടിത്വസൗകരഷ്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരു്ണം.

കുടിന്വള്ളടം: 'എലൊവര്ക്കും എന്നും ശുദ്ധമായ കുെടിതവള്ളം' എന്നതാകണം ലക്ഷ്യം. 
മഴതവള്ള സംഭരണടിയുതെ സാധഷ്യതകളും പ്രദ്യാജനതപെടു്ണം. പരമ്പരാഗത കുെടിതവ
ള്ള ദ്്ാതസ്സുകളുതെ പുനരുദ്ധാരണം, സംരക്ണം എന്നടിവയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകണം.

വിദയോഭയോസടം: തീരദ്ദശ സ്കൂളുകളുതെ സ്ഥടിതടി തമതച്പെടു്ണം ഉൾനാെൻ-കെൽ 
മത്ഷ്യ്ാഴടിലാളടികളുതെ കുട്ടികളുതെ പഠനം തമതച്പെടുത്തുന്നതടിനായടി അധഷ്യാപക 
കൂട്ായ്മയും (Teacher's Guild) കുട്ടികളുതെ സഭയും (Children's Assembly). കുട്ടികളുതെ 
തകാഴടിഞ്ഞുദ്പാക്ക്ക് തെയുന്നതടിനായടി സ്കൂളുകളടിൽ പൂരകവടിദഷ്യാഭഷ്യാസ പദ്ധതടികൾ 
രൂപതപെടു്ണം. ഇറെര്തനറ്്ക്, ഇലദ്ട്ാണടിക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നടിവ ചുരുങ്ങടിയ 
തചലവടിൽ ലഭഷ്യമാക്കണം. തുെര്വടിദഷ്യാദ്കന്ദ്രങ്ങൾ കാരഷ്യക്മമാക്കണം കലബ്രറടികൾ 
ശക്ടിതപെ്ണം.

ആതരാഗയേടം: ഫടിഷറീസ്ക് ആശുപത്രടികളടിതല ഭൗതടികപശ്ാ്ല സൗകരഷ്യങ്ങൾ 
തമതച്പെടു്ണം. നഗരപ്രദ്ദശ ത് ആശുപത്രടികളുതെ ഗുണദ്മന്മ തമച്തപെടു്ണം. 
പാലടിദ്യറ്ീവ്ക് പരടിചരണ പ്രവര്്നങ്ങൾ, ജീവടിതകശലടി ദ്രാഗപ്രതടിദ്രാധ പ്രവ
ര്്നങ്ങൾ, സ്കീനടിംഗ്ക് പ്രവര്്നം എന്നടിവ കാരഷ്യക്മമാക്കണം. സ്കൂൾ ആദ്രാഗഷ്യ 
പരടിപാെടി ഫലപ്രദമാക്കണം.

സാമൂഹികനറീ്ി: ശടിശുക്കൾ, കുട്ടികൾ, ഗര്ഭടിണടികൾ, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മാര് പ്ര
ദ്തഷ്യക പരടിഗണന അര്ഹടിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ, കുമാരടിമാര് എന്നടിവരുതെ ദ്ക്മവടികസന 
പ്രവര്്നങ്ങൾ പരടിഗണടിക്കതപെെണം. അങ്ണവാെടി വഴടി ദ്പാഷകാഹാരവടിതരണം 
ഫലപ്രദമായടി നെപൊക്കണം. അങ്ണവാെടികൾക്ക്ക് സ്വന്മായടി സ്ഥലം, തകട്ടിെം, 
കുെടിതവള്ള സൗകരഷ്യം മറ്റു ഭൗതടിക സൗകരഷ്യം എന്നടിവ ഉറപൊക്കണം. കുമാരടിമാര്ക്ക്ക് 
കൗണ്സടിലടിംഗ്ക് സൗകരഷ്യം ഏര്തപെടു്ണം. സാമൂഹടിക സംഘെനകളുതെ സഹകര
ണദ്്ാതെ ലഹരടി ഉപദ്യാഗ വടിപത്തുകൾതക്കതടിതര ദ്ബാധവൽക്കരണം നെ്ണം. 
തീരദ്ദശ ദ്മഖലയടിതല സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളടിൽ യു പടി വടിഭാഗം വതരയുള്ള അര്ഹതതപെട് 
കുട്ടികൾക്കു പ്രഭാതഭക്ണം വടിതരണം തചയ്യുന്ന ദ്പ്രാജക്ടുകൾ ആവടിഷ്കരടിക്കണം. 
കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ങ്ങതള ശക്ടിതപെടു്ണം. വനടിതകളുതെ സ്വയംതതാഴടിൽ 
സംരംഭങ്ങതള ദ്പ്രാത്ാഹടിപെടിക്കണം.

�ത്യേ സഹകരണ സടംഘങ്ങൾ

മത്ഷ്യദ്ലലം സംവടിധാന്ടിനും തതാഴടിൽ കവവടിധഷ്യവൽക്കരണ്ടിനും സഹാ
യകമാകുന്ന വടിധ്ടിൽ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരടിക്കണം.

ഊർജടം: സമ്പൂര്ണ ഭവന കവദയുതീകരണം, കരയ്കടുപെടിക്കൽ ദ്കന്ദ്രങ്ങളടിലം 
മത്ഷ്യസം്രണ സ്ഥാപനങ്ങളടിലം ബദ്യാഗഷ്യാസ്ക് പ്ാന്റുകൾ, ക്മത കൂെടിയ വടിറക
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ടുപ്പുകൾ, എൽ ഇ ഡടി (LED) ബൾബുകളുതെ വഷ്യാപനം (ദ്്ാണ്സര്ഷടിപെ്ക് /തക എസ്ക് 
ഇ ബടി സഹകരണം), കവദയുതടി കലൻ ദീര്ഘടിപെടിക്കൽ.

3. പശ്ാത്ല ത�ഖല

പരമ്പരാഗത മത്ഷ്യത്ാഴടിലാളടികളുതെ ജീവടിത ചുറ്റുപാടുകൾ തമച്തപെടുത്തു 
ന്നതടിനുള്ള പദ്ധതടികളാണ്ക് പശ്ാ്ല ദ്മഖലയടിൽ ആവടിഷ്കരടിദ്ക്കണ്ത്ക്, കെ
ൽതീര സംരക്ണം, കെൽഭടി്ടി, തീരദ്ദശ ദ്റാഡുകൾ, നെപൊതകൾ, തരെയടിദ്നജ്ക് 
സൗകരഷ്യങ്ങൾ, ശുചടിത്വ സംവടിധാനമുള്ള കരയ്കടുപെടിക്കൽ ദ്കന്ദ്രങ്ങൾ തുെങ്ങടിയവ. 
മത്ഷ്യദ്മഖലയടിതല പദ്ധതടികൾ മത്ഷ്യ ഉൽപൊദന ദ്കന്ദ്രീകൃതം എന്നതടിനു പകരം 
മത്ഷ്യ്ാഴടിലാളടി ദ്കന്ദ്രീകൃതം ആകണം. ഇതടിന്ക് സ്ഥടിതടിവടിവരക്കണക്കുകൾ അനടി
വാരഷ്യമാണ്ക്. സ്ഥടിതടിവടിവരക്കണക്കുകളുതെ അെടിസ്ഥാന്ടിൽ പ്രശ്നപരടിഹാര്ടിന്ക് 
ഉതകുന്ന പദ്ധതടിരൂപദ്രഖ തയ്ാറാക്കണം. മത്ഷ്യത്ാഴടിലാളടികളുതെ ഉന്നമനം 
ലക്ഷ്യമാക്കടിയുള്ള പദ്ധതടികൾ ആവടിഷ്കരടിക്കണം. ഈ പ്രക്രടിയ ജനപങ്ാളടി്ദ്്ാ
തെ നെപൊക്കുന്നതടിനാണ്ക് മത്ഷ്യസഭകളുതെ രൂപീകരണം നടിഷ്കര്ഷടിച്ടിരടിക്കുന്നത്ക്. 
ഊരുകൂട്ം മാതൃകയടിൽ, 25 മത്ഷ്യത്ാഴടിലാളടികൾ എങ്ടിലം രജടിസ്റ്റര് തചയ്ടിട്ടുള്ള 
എലൊ വാര്ഡുകളടിലം വാര്ഡ്ക് സഭയ്ക്ക് മുൻപായടി മത്ഷ്യസഭ നടിര്ബന്ധമായും വടിളടി
ച്ചുദ്ചര്ക്കണം. പ്രഖഷ്യാപടിത മത്ഷ്യഗ്രാമങ്ങളടിലം മത്ഷ്യസഭകൾ നടിര്ബന്ധമാണ്ക്. 
മത്ഷ്യദ്മഖലാ വടികസനം മുൻനടിര്്ടി ആരംഭടിച്ടിട്ടുള്ള മത്ഷ്യഭവനങ്ങളുതെ ദ്സവനം 
പ്രദ്യാജനതപെടു്ണം.

�ത്യേത�ഖലയിൽ പ്രവർത്ിക്കുന് പ്രധാന സർക്ാർ ഏജൻസികൾ

മത്ഷ്യബന്ധന (ഫടിഷറീസ്ക് ) വകുപെ്ക്, ഹാര്ബര് എഞടിനീയറടിംഗ്ക് വകുപെ്ക്, മത്ഷ്യതഫ
ഡ്ക്, ഫടിഷര്തമൻ തവൽതഫയര് ഫണ്്ക് ദ്ബാര്ഡ്ക്, ദ്കാസ്റ്റൽ ഏരടിയാ ഡവലപെ്ക്തമറെ്ക് 
ദ്കാര്പെദ്റഷൻ എന്നടിവയാണ്ക് മത്ഷ്യദ്മഖലയടിൽ പ്രവര്്ടിക്കുന്ന പ്രധാന സര്ക്കാര് 
ഏജൻസടികൾ.

7. ദാരിദ്യേ നിർമ്ാർജന ഉപപദ്ധ്ി 

ദാരടിദ്ഷ്യം എന്നത്ക് ഇലൊയ്മകളുതെ കൂെടിദ്ച്രലാണ്ക്. അതുതകാണ്്ക് ദാരടിദ്ഷ്യം ഇലൊയ്മ 
തചയ്ണതമങ്ടിൽ ഓദ്രാ കുടുംബ്ടിതറെയും ഇലൊയ്മകൾ എതന്ാതക്കയാതണന്ന്ക് കതണ്
്ണം. അതായത്ക് പദ്ധതടി ആസൂത്രണ പ്രക്രടിയ കുടുംബ്ടിൽ നടിന്ന്ക് തുെങ്ങണം. 
ഓദ്രാ കുടുംബ്ടിതറെയും ആവശഷ്യങ്ങൾ, അവ നടിറദ്വറ്റുന്ന്ടിതല അപരഷ്യാപതത, 
അതടിനുള്ള വടിവടിധ കാരണങ്ങൾ എന്നടിവ അപഗ്രഥടിക്കണം. അജ്ത, വടിദഷ്യാഭഷ്യാസ 
കുറവ്ക്, ദ്രാഗാതുരത്വം, ശുചടിത്വക്കുറവ്ക്, വരുമാനക്കുറവ്ക്, ദുുഃശീലങ്ങൾ, ചൂഷണങ്ങൾക്കു 
വടിദ്ധയമാകൽ, സമ്പാദഷ്യമടിലൊയ്മ, അന്ധവടിശ്വാസങ്ങൾ മുതലായവ ഇതടിനു കാരണമാ
കാം. അവ ഓദ്രാന്നും കതണ്ത്തുകയും ദൂരീകരടിക്കുകയും ദ്വണം. ഇതടിനായടി ദ്ബാധ
വൽക്കരണം, പൗരദ്ബാധം വളര്്ൽ, വടിദഷ്യാഭഷ്യാസം നൽകൽ, ദ്രാഗപ്രതടിദ്രാധം, 
ശുചടിത്വസംവടിധാനം പ്രദ്യാജനതപെടു്ൽ, ആദ്രാഗഷ്യം നടിലനടിര്ത്തുന്നതടിനുള്ള 
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പ്രവൃ്ടികൾ, കൗണ്സടിലടിംഗ്ക്,  ചടികടിത്, ഡീഅഡടിക്ൻ തസറെറുകൾ മുതലായ 
പരടിഹാരമാര്ഗങ്ങൾ ഫലപ്രദമായടി വടിനടിദ്യാഗടിക്കാം.

ഈ പരടിഹാരങ്ങൾക്ക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന്ടിതറെ ഇെതപെൽ എങ്ങ
തനതയന്ന്ക് നടിര്ണയടിക്കണം. അഴടിമതടി, സ്വജനപക്പാതം എന്നടിവ ഒഴടിവാക്കടി 
യഥാര്ത്ടിൽ അര്ഹരായവതര കതണ്ത്തുക, അവരുതെ ആവശഷ്യങ്ങൾ യഥാവടിധടി 
കതണ്ത്തുക, പരടിഹാരങ്ങൾകായുള്ള വടിവടിധ ് ീമുകൾ ഏതറ്ടുക്കുക, ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ഥാന 
്ീമുകളുമായടി ഇതടിതന സംദ്യാജടിപെടിക്കുക, ഏദ്കാപടിപെടിക്കുക,  സമയബന്ധടിതമാ
യടി ഇവ നെപെടിലാക്കുക,  അെടിസ്ഥാനാവശഷ്യങ്ങൾ നടിറദ്വറ്റുക എന്നടിവ ഇതടിനായടി 
പ്രദ്യാജനതപെടു്ണം. ഒപെം ജനപങ്ാളടി്ദ്്ാതെയുള്ള നടിര്വഹണവും പ്രാധാ
നഷ്യമര്ഹടിക്കുന്നു. ‘വടിശപ്പുരഹടിത ഗ്രാമപഞായ്്ക് ’ എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ാൽക്കരടി
ക്കുന്നതടിന്ക് ദ്വണ്ടിയുള്ള ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ഥാന തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുതെ പദ്ധതടികളുതെ 
ഏദ്കാപനവും സാധഷ്യമാദ്ക്കണ്തുണ്്ക്.

ദാരടിദ്ഷ്യ നടിര്മ്ാര്ജ്ജന പദ്ധതടികൾ ആവടിഷ്ക് ക്കരടിക്കുന്നതടിനും നെപെടിലാക്കുന്ന
തടിനും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങതള സഹായടിക്കുന്ന തടിനുമായടി സംസ്ഥാന 
സര്ക്കാര് ആവടിഷ്ക് ക്കരടിച്ടിട്ടുള്ള ദാരടിദ് ലഘൂകരണ ഏജൻസടിയാണ്ക് ‘കുടുംബശ്രീ’. 
ഈ സംഘെനാ സംവടിധാനം ഉപദ്യാഗടിച്്ക് താതഴ്ട്ടിൽ നടിന്നുള്ള ആസൂത്രണ 
പ്രക്രടിയയടിലൂതെയാണ്ക് ദാരടിദ്ഷ്യനടിര്മാര്ജന പദ്ധതടികൾക്ക്ക് രൂപംനൽദ്കണ്ത്ക്.

ദാരിദ്യേ നിർമ്ാർജന പദ്ധ്ി ്യ്ാറാക്ൽ

 വടികസനാവസ്ഥ അപഗ്രഥനം തചയ്ൽ 

 അയൽക്കൂട് നടിര്ദ്ദേശങ്ങൾ പരടിഗണടിക്കൽ 

 ഏരടിയ/പഞായ്്ക് തല്ടിൽ സംദ്യാജനം 

 വര്ക്കടിംഗ്ക് ഗ്രൂപെ്ക് തല്ടിൽ ദ്ക്രാഡീകരണം 

 സമന്വയ ശടിൽപെശാല

 ഉപപദ്ധതടി കരെ്ക് തയ്ാറാക്കൽ

വ�തക്രാ ഫിനാൻസറ്

അയൽക്കൂട്ങ്ങളടിലൂതെ നെക്കുന്ന മടിതവഷ്യയ ലഘുസമ്പാദഷ്യ-വായ്ാ പരടിപാെടിയാ
ണ്ക് അംഗകുടുംബങ്ങളുതെ അെടിസ്ഥാന സാമ്പ്ടിക ദ്്ാതസ്്ക്. ഈ സാമ്പ്ടിക 
പ്രവര്്ന്ടിതറെ വടിജയകരമായ നെ്ടിപെടിതറെ അെടിസ്ഥാന ്ടിലാണ്ക് അയൽ
ക്കൂട്ങ്ങൾ ബാങ്്ക് ലടിദ്ങ്ജ്ക് ദ്നടുന്നത്ക്. ഇതടിനായടി ദ്യാഗഷ്യതയുള്ള അയൽക്കൂട്ങ്ങതള 
കതണ്ത്തുന്നതടിനുള്ള വടിലയടിരു്ൽ പരടിപാെടിയാണ്ക് ‘ദ്ഗ്രഡടിങ്ക് ’. ദ്ഗ്രഡടിങ്ങടിൽ 
വടിജയടിക്കുന്ന അയൽക്കൂട്ങ്ങൾക്ക്ക് അവരുതെ സമ്പാദഷ്യ്ടിന്ക് ആനുപാതടികമായടി 
ബാങ്്ക് വായ് ലഭഷ്യമാക്കുന്നു. ഇങ്ങതന ലടിദ്ങ്ജ്ക് ദ്നടുന്ന അയൽക്കൂട്ങ്ങൾക്ക്ക് കുടുംബ
ശ്രീയടിൽനടിന്ന്ക് മാച്ടിങ്ക് ഗ്രാറെ്ക്  ലഭഷ്യമാക്കുന്നുണ്്ക്. 
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കമ്്യൂണിറ്ി ഇൻന്വസ്ററ്ന്�റെറ് ഫണ്റ് 

ഗ്രാമപ്രദ്ദശങ്ങളടിതല സടി ഡടി എസ്സുകളടിതല  അയൽക്കൂട്ങ്ങൾക്ക്ക് ദ്കന്ദ്രാവടിഷ്കൃത 
പദ്ധതടിയായ കമ്്യൂണടിറ്ടി ഇൻതവസ്റ്റ്ക്തമറെ്ക് ഫണ്ായടി വായ് ലഭടിക്കുന്നു. അയൽക്കൂട്
്ടിൽ 75% അംഗങ്ങൾ ബടി പടി എൽ ആയടിരടിക്കണം. വായ്ാതുക സടി ഡടി എസ്ക്, എ 
ഡടി എസ്ക്  മുദ്ഖന അയൽക്കൂട്ങ്ങൾക്ക്ക് നൽകുന്നു. ഇത്ക് നടിയന്ടിക്കാൻ പ്രാപ്തരായ 
സടി ഡടി എസ്ക് കൾക്ക്ക് മാത്രദ്മ ഇപ്രകാരം കമ്്യൂണടിറ്ടി ഇൻതവസ്റ്റ്ക് തമറെ്ക് ഫണ്്ക് ലഭടി
ക്കുകയുള്ളൂ.

വ�തക്രാ എറെർവപ്രസസറ്

പ്രാദ്ദശടിക സാമ്പ്ടിക വടികസനം പ്രധാനമായും സൂക്ഷ്മ തതാഴടിൽ സംരംഭങ്ങളുതെ 
നെ്ടിപെടിതന ആശ്രയടിച്ാണ്ക് നടിലനടിൽക്കുന്നത്ക്. സ്വയംതതാഴടിൽ കതണ്ത്തുന്നതടിനും 
ജീവദ്നാപാധടി വടികസന്ടിനും ഉൽപൊദന-ദ്സവന തുറകളടിതല സംരംഭങ്ങൾ അനടി
വാരഷ്യമാണ്ക്. നടിലവടിലള്ള സംരംഭങ്ങതള ശക്ടിതപെടുത്തുകയും, പുതടിയ സാധഷ്യതകൾ 
കതണ്ത്തുകയും തചദ്യ്ണ്തുണ്്ക്. ഇതടിനായടി പ്രാദ്ദശടിക മാനുഷടിക വടിഭവദ്ശഷടി 
ഉയര്ത്തുന്നതടിനുള്ള പരടിശീലനങ്ങൾ ആവശഷ്യമാണ്ക്. ഈ പരടിശീലനങ്ങൾ കുടുംബ
ശ്രീ വഴടി ലഭഷ്യമാക്കടി വരുന്നു.

റൂറൽ വ�തക്രാ എറെർവപ്രസസറ് സറീടം

വഷ്യക്ടിഗത/ഗ്രൂപെ്ക് സംരംഭങ്ങൾ തുെങ്ങാൻ സ്ത്രീകതള സഹായടിച്ചുതകാണ്്ക് അവതര 
സ്വയംപ്രാപ്തമാക്കുന്നതടിനു ദ്വണ്ടിയാണ്ക് ഈ പദ്ധതടി. വഷ്യക്ടികൾദ്ക്കാ ഗ്രൂപ്പുകൾ
ദ്ക്കാ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭടിക്കാം. ഗ്രൂപെ്ക് സംരംഭം ആതണങ്ടിൽ ഏറ്വും കൂെടിയത്ക് 10 
സ്ത്രീകൾ ദ്ചര്ന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ആകാം. പദ്ധതടിക്ക്ക് ദ്വണ് ദ്പ്രാജക്്ക് റടിദ്പൊര്ട്്ക് തയ്ാറാക്കടി 
നൽകാൻ ഓദ്രാ പഞായ്ടിലം കമദ്ക്രാ എറെര്കപ്രസസ്ക് കണ്സൾട്ന്റുമാര് പ്ര
വര്്ടിക്കുന്നു. സംരംഭം തുെങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവര് അയൽക്കൂട്ങ്ങളടിൽ അദ്പക് 
നൽകണം. ഈ അദ്പക് എ ഡടി എസ്ക് വഴടി സടി ഡടി എസ്ടിൽ എത്തുകയും വടിവടിധ 
പരടിശീലനങ്ങളടിലൂതെ അര്ഹരായവതര തടിരതഞ്ഞടുക്കുകയും തചയ്യുന്നു.

യവശ്രറീ 

സുസ്ഥടിര തതാഴടിൽ കതണ്ത്തുവാൻ 18-45 വയസ്ടിനടിെയടിലള്ള വടിദഷ്യാസമ്പന്ന
രായ യുവജനങ്ങതള (കുടുംബശ്രീ കുടുംബ്ടിൽ തപട്വരായടിരടിക്കണം) പ്രാപ്തരാക്കു
ന്നതടിനുള്ള പദ്ധതടി. ഇതടിനു കീഴടിൽ വഷ്യക്ടിഗത സംരംഭവും അഞ്ക് മുതൽ 10 ദ്പര് 
വതര അെങ്ങുന്ന ഗ്രൂപെ്ക് സംരംഭവും  ആരംഭടിക്കുന്നു. റൂറൽ കമദ്ക്രാ എറെര്കപ്രസസ്ക് 
സബ്ക്സടിഡടി മാനദണ്ഡങ്ങൾ, നെപെടിക്രമങ്ങൾ യുവശ്രീ പദ്ധതടിക്കും ബാധകമാണ്ക്.

റിതവാൾവിടംഗറ് ഫണ്റ്

ബാങ്്ക് വായ് ലഭഷ്യമാക്കടി സംരംഭം ആരംഭടിച്്ക്  ആറുമാസം പൂര്്ടിയാക്കടിയ 
തതാഴടിൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക്ക് ദ്പ്രാജക്്ക് തുകയുതെ 15% അതലെങ്ടിൽ 35,000 രൂപ ഏതാദ്ണാ 
കുറവ്ക് ആ തുക റടിദ്വാൾവടിങ്ക് ഫണ്ായടി നൽകുന്നു.
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ഇന്ന്ാതവഷൻ ഫണ്റ്  

പുതുമയുള്ള സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളടിൽ  ഏര്തപെടുന്നവതര ദ്പ്രാത്ാഹടിപെടിക്കുന്നതടിന്ക് 
ഇത്ക് ലക്ഷ്യമടിടുന്നു. പുതുമയുള്ള സംരംഭ്ടിൽ ഏര്തപെട്ടിരടിക്കുന്ന സംരംഭകര് ഇതടിതറെ 
ഗുണദ്ഭാക്ാക്കൾ. കുടുംബശ്രീ ജടിലൊ മടിഷൻ ദ്കാര്ഡടിദ്നറ്ര് മുഖാന്രമാണ്ക് ഈ 
പദ്ധതടി പ്രകാരം ധനസഹായം ലഭഷ്യമാകുന്നത്ക്. പദ്ധതടി തുകയുതെ 50% അതലെങ്ടിൽ 
പരമാവധടി 2.5 ലക്ം രൂപ സബ്ക്സടിഡടിയായടി ലഭടിക്കും.

ന്ടത്ാളജി ഫണ്റ്  

തമച്തപെട് സാദ്ങ്തടികവടിദഷ്യ ഉപദ്യാഗടിക്കാൻ ആഗ്രഹടിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ സംരംഭകതര 
ദ്പ്രാത്ാഹടിപെടിക്കുക, കുടുംബശ്രീ വഴടി ഇതടിതറെ നടിര്വഹണം സാധഷ്യമാക്കുക. സാ
ദ്ങ്തടിക വടിദഷ്യക്കുള്ള തചലവടിന്ടിൽ സാദ്ങ്തടികവടിദഷ്യ വടികസടിപെടിക്കാൻ അതടിനു
ള്ള തചലവും വാങ്ങുന്നതടിദ്നാ ആവശഷ്യമായ തചലവും (സ്ഥലവും തകട്ടിെവും ഒഴടിതക) 
ഉൾതപെതെയുള്ള ധനസഹായം ലഭടിക്കും.

സടംഘകൃഷി 

കാര്ഷടിക ദ്മഖലയടിൽ പുതടിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പരഷ്യാപ്തമായ വടിധ്ടിൽ 
തരടിശായടിക്കടിെക്കുന്ന പാെദ്ശഖരങ്ങളും കൃഷടിദ്യാഗഷ്യമായ പുരയടിെങ്ങളും തദ്ദേശഭര
ണകൂെ്ടിതറെ ഉ്രവാദടിത്വ്ടിൽ അയൽക്കൂട്ങ്ങൾ സംഘെടിതമായടി ഏതറ്ടു്്ക് 
കൃഷടി ഇറക്കുന്ന പ്രവര്്നമാണ്ക് സംഘകൃഷടി (JLG - Joint Liability Group). ഭക്ഷ്യ
സുരക്യും ആദ്രാഗഷ്യ സുരക്യും ദ്നടുന്നതടിതനാപെം തതന്ന ഭക്ഷ്യസ്വയംപരഷ്യാപ്തതയും 
സംഘകൃഷടി ഉറപൊക്കുന്നു. തജ എൽ ജടി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക്ക് വായ്ാ തുകയ്ക്ക് ആനുപാതടികമായടി 
വായ്യ്ക്ക് പലടിശ സബ്ക്സടിഡടി നൽകടി വരുന്നു. ഇൻതസറെീവ്ക്, പലടിശ സബ്ക്സടിഡടി,  
കാര്ഷടിക പരടിപാലനമുറകളടിൽ പരടിശീലനം എന്നീ സഹായങ്ങളും തജ എൽ ജടി 
ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക്ക് ലഭഷ്യമാക്കടി വരുന്നു.

ആശ്രയ പദ്ധ്ി

ആറാം പദ്ധതടി മുതൽ ‘ദാരടിദ്ഷ്യത് ദ്നരടിട്്ക് ആക്രമടിക്കുക’ എന്ന കാഴ്ചപൊെ്ക് രൂ
പതപെടുകയുണ്ായടി. ഇതടിതറെ ഭാഗമായടി ദാരടിദ്ഷ്യനടിര്മാര്ജന പരടിപാെടികൾ ധാരാളം 
നെപെടിലാക്കടി. നതലൊരു ശതമാനം ജനങ്ങളും ദാരടിദ്ഷ്യ്ടിതറെ രൂക്തകളടിൽ നടിന്നും 
രക്തപെട്ടു സ്വതന്മായടി ജീവടിക്കാനുള്ള സൗകരഷ്യം കതണ്്ടി. എന്നാൽ, സര്ക്കാ
രടിതറെ ഇ്രം പദ്ധതടികളടിലൂതെ ലഭഷ്യമാകുന്ന സൗകരഷ്യങ്ങൾ ഉപദ്യാഗതപെടു്ാൻ 
കഴടിയാ് ഒരു വടിഭാഗം ജനങ്ങൾ നമ്മുതെ സമൂഹ്ടിലണ്്ക്. ഈ വടിഭാഗങ്ങൾക്ക്ക് 
ദ്വണ്ടി സംസ്ഥാന ഗവണ്തമറെ്ക് നെപൊക്കുന്ന പദ്ധതടിയാണ്ക് ആശ്രയ. 

2003 മുതൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുതെ പരടിധടിയടിൽ താമസടിക്കുന്ന 
കുടുംബങ്ങതള കതണ്്ടി പുനരധടിവസടിപെടിക്കുന്നതടിനായടി കുടുംബശ്രീ വഴടി നെപെടിലാ
ക്കുന്ന അഗതടി പുനരധടിവാസ പദ്ധതടിയാണ്ക് ‘ആശ്രയ’. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപ
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നങ്ങളാണ്ക് ആശ്രയ പദ്ധതടി തയ്ാറാദ്ക്കണ്ത്ക്. ഗ്രാമപഞായത്തുകൾ തയ്ാറാക്കുന്ന 
പദ്ധതടിയടിദ്ലക്ക്ക് ദ്്ാക്ക്ക്-ജടിലൊ പഞായത്തുകൾക്ക്ക് സഹായം നൽകാവുന്നതാണ്ക്. 
ആശ്രയ പദ്ധതടി കുടുംബശ്രീ മടിഷന്ക് സമര്പെടിച്ചു അംഗീകാരം ദ്നദ്െണ്താണ്ക്. 

മുഖഷ്യധാരയടിൽ ഇെം ലഭടിക്കാ് നടിരാലംബരായ കുടുംബങ്ങതള കതണ്്ടി 
അെടിസ്ഥാന സൗകരഷ്യങ്ങളായ വീെ്ക്, ശുദ്ധജലം, ശുചടിത്വ സംവടിധാനം തുെങ്ങടിയവയും 
അതടിജീവന ആവശഷ്യങ്ങളായ ഭക്ണം, ചടികടിത്, വടിദഷ്യാഭഷ്യാസം, വടികസന ആവശഷ്യ
ങ്ങളായ  തതാഴടിലവസരങ്ങൾ, വഷ്യക്ടിത്വവടികാസം എന്നീ പരടിചരണ ദ്സവനങ്ങളും 
ആശ്രയ  പ്രകാരം ലഭഷ്യമാക്കുന്നുണ്്ക്. 

ആശ്രയ പദ്ധതടി കുടുംബശ്രീ ജടിലൊ മടിഷതറെ ദ്നതൃത്വ്ടിൽ എലൊ മാസവും 
ആശ്രയ ഗുണദ്ഭാക്ാക്കളുതെ വീെ്ക് സന്ദര്ശടിച്ചു സ്ഥടിതടിഗതടികൾ വടിലയടിരുത്തും. 
ഇതടിനു പുറതമ തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപന്ടിതറെ അധഷ്യക്ൻ, ദ്ക്മകാരഷ്യ സ്റ്റാ
റെടിംഗ്ക് കമ്ടിറ്ടി തചയര്ദ്പഴ്സണ്, സടി ഡടി എസ്ക് തചയര്ദ്പഴ്സണ്, സടി ഡടി എസ്ക് തമമ്പര് 
തസക്രട്റടി, തമഡടിക്കൽ ഓഫീസര്, അങ്ണവാെടി സൂപെര്കവസര്, സടി ഡടി എസ്ടിതല 
സാമൂഹടിക വടികസന്ടിതറെ ചുമതലയുള്ള അംഗം, രണ്്ക് സാമൂഹടിക പ്രവര്്കര്, 
തദ്ദേശഭരണ തസക്രട്റടി എന്നടിവരെങ്ങടിയ വടിലയടിരു്ൽ സമടിതടി പഞായ്്ക് തല
്ടിൽ എലൊ മാസവും വടിലയടിരു്ണം. രണ്ടു മാസ്ടിതലാരടിക്കൽ തദ്ദേശഭരണ 
ദ്മൽദ്നാട് ചുമതലയുള്ള ആശ്രയ വടിലയടിരു്ൽ സമടിതടി തയ്ാറാക്കടിയ റടിദ്പൊര്ട്്ക് 
ജടിലൊ ആസൂത്രണ സമടിതടിക്ക്ക് കകമാറുകയും ദ്വണം.

പാഠഭാഗടം – സടംക്ിപ്ടം

1. പരമ്പരാഗത മത്ഷ്യത്ാഴടിലാളടികൾ ദ്നരടിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും, തവല്ലുവടിളടി 
കളും.

2. മത്ഷ്യദ്മഖലയടിൽ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുതെ ചുമതലകളും കര്്വഷ്യങ്ങളും.

3. മത്ഷ്യദ്മഖലയുതെ വടികസന്ടിനായടി ദ്വണ് ഇെതപെലകളും, സാധഷ്യത 
കളും മുൻഗണന നൽദ്കണ് ദ്മഖലകളും.

4. മത്ഷ്യദ്മഖലയടിൽ പ്രവര്്ടിക്കുന്ന പ്രധാന സര്ക്കാര് ഏജൻസടികൾ.

5. ദാരടിദ്ഷ്യ നടിര്മ്ാര്ജ്ജന ഉപപദ്ധതടി, ആശ്രയ പദ്ധതടി, ദുര്ബല വടിഭാഗങ്ങൾ 
ക്കായുള്ള വടിവടിധ പദ്ധതടികൾ.

പഠന പുതരാഗ്ി വിലയിരുത്ൽ : മൂന്റ്

I. ഒറ്വാക്കടിൽ ഉ്രതമഴുതുക (ഒരു മാര്ക്ക്ക് വീതം)

1. ഇദ്ന്ാ- ദ്നാര്വീജടിയൻ ദ്പ്രാജക്റ്ക് ആരംഭടിച് വര്ഷം?

2. ‘ആശ്രയ’ പദ്ധതടി ആരംഭടിച് വര്ഷം?

3. ആശ്രയ പദ്ധതടിക്ക്ക് അംഗീകാരം നൽദ്കണ്താര്ക്?
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8. സടംഗ്ഹടം 

സ്വാതന്ഷ്യലബ്ക് ധടിക്കുദ്ശഷം ആവടിഷ്കരടിച് പഞവത്ര പദ്ധതടിയും വടിവടിധ 
ദാരടിദ്ഷ്യലഘൂകരണ പരടിപാെടികളും ഇന്ഷ്യയടിതല താദ്ഴക്കടിെയടിതല ജനങ്ങളുതെ ജീ
വടിത്ടിൽ വലടിയ മാറ്ങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഒരു തചറടിയ വടിഭാഗം പലകാരണങ്ങളാൽ 
ഇദ്പൊഴും വടികസന്ടിതറെ ഗുണഫലങ്ങൾ അനുഭവടിക്കാൻ കഴടിയാ്വരായടി 
അവദ്ശഷടിക്കുന്നു. സാമൂഹടികവും ചരടിത്രപരവുമായ കാരണങ്ങളാൽ മുഖഷ്യധാരയടിൽ
നടിന്നും മാറ്ടിനടിര്്തപെട് പട്ടികജാതടി, പട്ടികവര്ഗ വടിഭാഗങ്ങളാണ്ക് ഇതടിൽ പ്രധാ
നതപെട്ത്ക്. ജനാധടിപതഷ്യ അധടികാരവടിദ്കന്ദ്രടികരണം ആരംഭടിക്കുകയും പ്രാദ്ദശടിക 
സര്ക്കാരുകൾക്ക്ക് അധടികാരവും ചുമതലകളും ലഭടിക്കുകയും തചയ്തടിതനത്തുെര്ന്ന്ക് 
ഈ ദ്മഖലയടിൽ ഗണഷ്യമായ ചലനങ്ങളുണ്ാക്കാൻ ദ്കരള്ടിൽ സാധടിച്ടിട്ടുണ്്ക്. 
ഒൻപതാം പഞവത്ര പദ്ധതടി മുതൽ പട്ടികജാതടി, പട്ടികവര്ഗ വടികസന്ടിനുള്ള 
ഉപപദ്ധതടികൾ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്ാറാക്കടി നെപൊക്കടിവരുന്നു. പ്ാം 
പദ്ധതടി മുതൽ അഗതടികളും അശരണരും ആലംബഹീനരും ആയവതര കതണ്്ടി 
അവരുതെ പുനരധടിവാസ്ടിനും ദ്ക്മ്ടിനുമായടി ‘ആശ്രയ’ പദ്ധതടിക്കും തുെക്കം 
കുറടിച്ചു. ദ്കരളത് സംബന്ധടിച്്ക് ദുര്ബലരായ മതറ്ാരു വടിഭാഗമാണ്ക് പരമ്പരാഗത 
മൽസഷ്യത്ാഴടി ലാളടികൾ, ഇവരുതെ വടികസന്ടിനും മത്ഷ്യ ഉൽപൊദന്ടിനു 
മായുള്ള വടിവടിധ പദ്ധതടികളും ഡടിപൊര്െ്ക്തമന്റും തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും ദ്ചര്ന്ന്ക് 
നെപൊക്കുന്നു. ദ്കരള്ടിതല സാമൂഹടിക-സാമ്പ്ടിക വടികസന സൂചടികയടിൽ ഈ 
ദുര്ബല വടിഭാഗങ്ങളുതെ ഗ്രാഫുയര്ത്തുന്നതടിന്ക് തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുതെ പ്രവര്
്നങ്ങൾ സഹായടിച്ടിട്ടുതണ്ന്നു കാണാം.

II. ഒതന്ാ രതണ്ാ വാചകത്ിൽ ഉത്രടം എഴുതുക (രണ്ടു മാര്ക്ക്ക് വീതം)

1. JLG യുതെ പൂര്ണരൂപം?

2. എന്ാണ്ക് കമദ്ക്രാ ഫടിനാൻസ്ക് പദ്ധതടി?

3. മത്ഷ്യദ്മഖലയടിൽ പ്രവര്്ടിക്കുന്ന രണ്്ക് സര്ക്കാര് ഏജൻസടികളുതെ 
ദ്പതരഴുതുക.

III. ഒരു ഖണ്ികയിൽ ഉത്രന്�ഴുതുക (അഞ്ക് മാര്ക്ക്ക് വീതം)

1. ദ്കരള്ടിൽ പരമ്പരാഗത മത്ഷ്യത്ാഴടിലാളടികൾ ദ്നരടിടുന്ന അെടിസ്ഥാന 
പ്രശ്നങ്ങൾ വടിവരടിക്കുക.

2. മത്ഷ്യബന്ധന ദ്മഖലയടിൽ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുതെ ചുമതലകൾ 
എതന്ലൊം?

3. ആശ്രയ പദ്ധതടിയുതെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എതന്ലൊം?

4. യുവശ്രീ പദ്ധതടി എന്നാൽ എന്്ക്?
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പഠന പുതരാഗ്ി വിലയിരുത്ൽ : ഒന്റ്

I. 1. അനുദ്ഛേദം 332

 2. 1989

 3. എസ്ക് സടി പ്രദ്മാട്ര്

 4. ദ്്ാക്ക്ക് പഞായ്്ക്  അതലെങ്ടിൽ നഗരസഭ

II.  1. പട്ടികജാതടി ഉപപദ്ധതടി (Scheduled Caste Sub Plan)

പഠന പുതരാഗ്ി വിലയിരുത്ൽ : രണ്റ്

I.  1. അനുദ്ഛേദം 342

 2. 1.45% (1.4 to 1.5)

 3. അനുദ്ഛേദം 17

 4. 2006

II) 1. പട്ടിക വര്ഗ ഉപപദ്ധതടി (Tribal Sub Plan)

പഠന പുതരാഗ്ി വിലയിരുത്ൽ : മൂന്റ്

I. 1. 1952

 2. 2003

 3. കുടുംബശ്രീ മടിഷൻ

II.  1. ദ്ജായടിറെ്ക് കലബലടിറ്ടി ഗ്രൂപെ്ക്  (Joint Liability Group)

    10. അവലടംബടം/അധിക വായനയ്കറ്

1. ‘സാമൂഹഷ്യദ്ക്മവും ദ്സവനങ്ങളും’ കകപ്പുസ്തകം, കടില, 2020 (നവദ്കരള
്ടിനായടി നഗരസഭകൾ) 

2. ‘സാമൂഹഷ്യദ്ക്മവും ദ്സവനങ്ങളും’ കകപ്പുസ്തകം, കടില, 2020 (നവദ്കരള
്ടിനായടി ഗ്രാമപഞായത്തുകൾ).

3.  ഇന്ഷ്യൻ ഭരണഘെന. 

4. എസ്ക് സടി, എസ്ക് െടി അദ്ട്ാസടിറ്ീസ്ക് പ്രടിവൻഷൻ ആക്്ക് 1989.

9. ഉത്രസൂചിക




