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38,863 ചതുരശര് കിേലാമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമു  േകരളം രാജയ്ത്ത് 22-ാം 
സ്ഥാനത്താണ്. സംസ്ഥാനത്ത് 3.56 േകാടി (രാജയ്ത്തിൽ 14-ാമത് ) ജനസംഖയ്യും, 
ഇത് ഒരു ചതുരശര് കിേലാ മീറ്ററിന് 860 ആളുകെളന്ന ജനസാന്ദ്രതാനിരക്കിൽ 
രാജയ്ത്ത് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തായി നിൽക്കുന്നു. ദശാബ്ദത്തിെല ജനസംഖയ്ാ 
വളർ ാനിരക്ക് 6.05 ശതമാനമായിരുന്നു (2011െല 3.35 േകാടിയിൽ നിന്നും 2021 
ൽ 3.56 േകാടിയായി), ഇത് ഇന്തയ്ൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 
രണ്ടാമെത്ത നിരക്കാണ്. സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് (94 ശതമാനം) 
ഇന്തയ്ൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്. നിലവിലു  വിലയിൽ 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െമാത്തം ആഭയ്ന്തര ഉത്പാദനം (ജിഎസ്ഡിപി) 2020-21ൽ 
₹7,58,942 േകാടിയായിരുന്നു. 

റിേപ്പാർട്ട് 

േകരള സർക്കാരിെന്റ 2021 മാർ ് 31ന് അവസാനി  വർഷേത്തക്കു  േകരള 
ഗവൺെമന്റിെന്റ ഓഡിറ്റ് െചയ്ത അക്കൗണ്ടുകെള അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടു  ഈ 
റിേപ്പാർട്ട്, സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ ധനകാരയ്ത്തിെന്റ ഒരു വിശകലന 
അവേലാകനം നൽകുന്നു. നാല് അദ്ധയ്ായങ്ങളിലാണ് റിേപ്പാർട്ട് 
തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 

അദ്ധയ്ായം I – ഉപരിവീക്ഷണം: ഈ അദ്ധയ്ായം സമ്പദ ്വയ് വസ്ഥ റിേപ്പാർട്ടിെന്റ 
അടിസ്ഥാനവും സമീപനവും വിവരിക്കുന്നതിേനാേടാപ്പം സർക്കാർ കണക്കുകളുെട 
ഘടന, ബഡ്ജറ്റ് പര്കര്ിയകൾ, പര്ധാന സൂചികകളുെട മാേകര്ാ-ധനവിശകലനം, 
കമ്മി/മി ം ഉൾെപ്പെടയു  സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ധനസ്ഥിതി എന്നിവ 
അവേലാകനം െചയയ്ുന്നു. 

അദ്ധയ്ായം II – സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സമ്പദ ്വയ് വസ്ഥ – ഈ അദ്ധയ്ായം സംസ്ഥാ 
നത്തിെന്റ സമ്പദ ്വയ് വസ്ഥയുെട വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുകയും മുൻവർഷെത്ത 
അേപക്ഷി ് മുഖയ്സാമ്പത്തിക സംഗര്ഹത്തിെന്റ നിർണ്ണായക വയ്തിയാനങ്ങെള 
വിശകലനം നടത്തുകയും 2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കാലയളവിെല 
െമാത്തത്തിലു  പര്വണതകൾ, സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക കണക്കുകെള 
അടിസ്ഥാനമാക്കി സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടം രൂപേരഖയും മുഖയ് െപാതുകണക്ക് 
ഇടപാടുകളും വിശകലനം െചയയ്ുകയും െചയയ്ുന്നു. 

അദ്ധയ്ായം III – ബഡ്ജറ്റ് മുേഖനയു  കാരയ്നിർവ്വഹണം – ഈ അദ്ധയ്ായം 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ധനവിനിേയാഗ കണക്കുകെള അടിസ്ഥാനമാക്കിയു താണ്. 
കൂടാെത, സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ധനവിനിേയാഗവും മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിലു  
മുൻഗണനകൾ അവേലാകനം െചയയ്ുകയും, ബഡ്ജറ്റ് നിർവ്വഹണവുമായി 
ബന്ധെപ്പട്ട ഭരണഘടനാ വയ്വസ്ഥകളിൽ നിന്നു  വയ്തിയാനങ്ങെള റിേപ്പാർട്ട് 
െചയയ്ുകയും െചയയ്ുന്നു. 

അദ്ധയ്ായം IV – അക്കൗണ്ട്സിെന്റ ഗുണനിലവാരവും സാമ്പത്തിക റിേപ്പാർട്ടിംഗ് 
രീതികളും – സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ വിവിധ അധികാരികൾ നൽകിയ 
കണക്കുകളുെട ഗുണനിലവാരെത്തക്കുറി ം സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ വിവിധ 
വകുപ്പ് ഉേദ്ദയ്ാഗസ്ഥർ നിർദ്ദിഷ്ട സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കാത്ത 
പര്ശ്നങ്ങെളക്കുറി ം ഈ അദ്ധയ്ായത്തിൽ പര്തിപാദിക്കുന്നു. 
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ഈ കെണ്ടത്തലുകെള സാധൂകരിക്കുന്നതിനായി നിരവധി ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നും 
േശഖരി  അധിക വിവരങ്ങളു  അനുബന്ധങ്ങളും റിേപ്പാർട്ടിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.   

ഓഡിറ്റ് കെണ്ടത്തലുകൾ 

ധന സ്ഥിതി 

റവനയ്ൂ കമ്മി, ധനകമ്മി, കുടിശ്ശികയു  കടത്തിെന്റ ജിഎസ്ഡിപിയുമായു  
അനുപാതം എന്നിങ്ങെന മൂന്ന് പര്ധാന ധനകാരയ് മാനദണ്ഡങ്ങളുെട 
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ധനസ്ഥിതി വീക്ഷിക്കുന്നത്. 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ റവനയ്ൂ കമ്മി 2016-17 മുതൽ 2018-19 വെര കര്മാനുഗതമായി 
വർദ്ധിക്കുകയും 2019-20 ൽ കുറയുകയും െചയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ₹11,334.25 
േകാടി (78.19 ശതമാനം) വർദ്ധി ് 2019-20 െല ₹14,495.25 േകാടിയിൽ നിന്ന് 
2020-21ൽ ₹25,829.50 േകാടിയായി. 

സംസ്ഥാനം 2020-21 വർഷത്തിൽ അതിെന്റ മിതകാല ധനകാരയ് പദ്ധതിയിേലാ 
േകരള സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്ത നിയമത്തിേലാ നിഷ്ക്കർഷി ിട്ടു  
ലക്ഷയ്ങ്ങെളാന്നും േനടിയില്ല. േകരള സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്ത നിയമം 2003 
പര്കാരം, ധനകമ്മിയുെട ജിഎസ്ഡിപിയുമായു  അനുപാതം മൂന്ന് ശതമാനമായി 
നിജെപ്പടുേത്തണ്ടതായിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ കണക്കുകൾ പര്കാരം, 
ധനക്കമ്മിയുെട ജിഎസ്ഡിപിയുമായു  അനുപാതം 2016-17െല 4.17 
ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2020-21ൽ 5.40 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ഭാരത സർക്കാർ 
രണ്ട് ശതമാനത്തിെന്റ അധിക കടെമടുപ്പിന് അനുവദിക്കുകയും അങ്ങെന െമാത്തം 
കടെമടുപ്പ് അഞ്ച് ശതമാനമായി വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നുെവങ്കിലും 
ഇതിനുേനർക്ക് 2020-21 കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനം ധനകമ്മിയുെട 
ജിഎസ്ഡിപിയുമായു  അനുപാതം 5.40 ശതമാനമാണ് േരഖെപ്പടുത്തിയത്. 
ഓഡിറ്റിനുേശഷമു  വിശകലനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ റവനയ്ൂകമ്മിയും 
ധനക്കമ്മിയും യഥാകര്മം ₹244.85 േകാടിയും ₹9,471.59 േകാടിയും കുറ  
കാണി തായും അതുവഴി 2020-21ൽ ധനകമ്മിയുെട ജിഎസ്ഡിപിയുമായു  
അനുപാതം 6.65 ശതമാനത്തിേലക്ക് ഉയരുകയും െചയ്തതായി കെണ്ടത്തി. 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കുടിശ്ശികയു  കടം 2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  
കാലയളവിൽ ജിഎസ്ഡിപിയുെട 29.89 മുതൽ 39.87 ശതമാനം വെരയാണ്. ഇത് 
2003െല സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്ത നിയമത്തിൽ നിഷ്ക്കർഷി ിട്ടു  ജിഎസ് 
ഡിപിയുെട 29.67 ശതമാനെമന്ന മാനദണ്ഡത്തിന് സ്ഥിരമായി മുകളിലായിരുന്നു. 
ജി.എസ്.റ്റി നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് പകരമായി ഭാരതസർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭി  
ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ (₹5,766 േകാടി) ഒരു കടെമന്ന നിലയിൽ ധനസൂചകം 
കണക്കാക്കുന്നതിനായി പരിഗണി ിട്ടില്ല. 

ബഡ്ജറ്റിനു പുറേമ നിന്നു കടെമടുത്തതിെന്റ കുടിശ്ശിക ബാദ്ധയ്ത ഉൾെപ്പെട, 2020-
21 വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െമാത്തത്തിലു  കടം ₹3,24,855.06 
േകാടിയാണ്. ധനകാരയ് കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  ഏെതാരു മാനദണ്ഡങ്ങൾ 
കണക്കാക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തിന് കടം വരവുകളുെട കീഴിൽ ₹5,766 
േകാടിയുെട ജി.എസ്.റ്റി നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകിയിട്ടു  ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് ഭാരത സർക്കാരിെന്റ 
െചലവ് വകുപ്പ് തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ഫലത്തിലു  െമാത്തം 
കടം ₹3,19,089.06 േകാടിയാവുന്നതാണ്.   

(അദ്ധയ്ായം I) 
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സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സമ്പദ ്വയ് വസ്ഥ 

മുൻവർഷെത്ത അേപക്ഷി ് 2020-21 കാലയളവിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ 
അതിെന്റ റവനയ്ൂ വരുമാനത്തിൽ 8.19 ശതമാനം വർദ്ധന േരഖെപ്പടുത്തി. 

റവനയ്ൂ വിഭവങ്ങൾ 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ റവനയ്ൂ വരുമാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങളിെല 29.10 
ശതമാനം വളർ  േരഖെപ്പടുത്തിെകാണ്ട് 2016-17െല ₹75,611.72 േകാടിയിൽ 
നിന്ന് 2020-21ൽ ₹97,616.83 േകാടി ആയി വർദ്ധി . തൻ കാലയളവിൽ റവനയ്ൂ 
വരുമാനത്തിെന്റ മുഖയ് ഉറവിടമായ നികുതി വരുമാനം 13 ശതമാനം മാതര്ം 
വർദ്ധിക്കുകയും റവനയ്ൂ വരുമാനവുമായി അതിെന്റ വിഹിതം 2016-17െല 55.78 
ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 2020-21ൽ 48.82 ശതമാനമായി കുറയുകയും െചയ്തു. ഇത് 
മഹാമാരി കാലഘട്ടത്തിെല േശാചനീയമായ നികുതി പിരിവിെനയാണ് കാണി 
ക്കുന്നത്.   

റവനയ്ൂ െചലവ് 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ റവനയ്ൂ െചലവ് 2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  അഞ്ച് 
വർഷ കാലയളവിൽ 35.51 ശതമാനം വളർ  േരഖെപ്പടുത്തി, 2016-17െല 
₹91,096.31 േകാടിയിൽ നിന്ന് 2020-21ൽ ₹1,23,446.33 േകാടിയായി വർദ്ധി . 
ആെക െചലവിെന്റ ശതമാനകണക്കിൽ റവനയ്ൂ െചലവ് 88 മുതൽ 92 ശതമാനം 
വെര ആയി െമാത്തം െചലവിൽ റവനയ്ൂ െചലവിെന്റ േമൽൈക്ക പര്ദർശിപ്പി . 
2020-21 കാലയളവിൽ റവനയ്ൂ െചലവിെല പര്തിബന്ധതയു  െചലവിെന്റ വിഹിതം 
55.64 ശതമാനമായിരുന്നത് തൻ വർഷെത്ത റവനയ്ൂ വരവിെന്റ 70.37 ശതമാനം 
ആയിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിൽ 2020-21 
കാലയളവിൽ റവനയ്ൂ വരുമാനത്തിെന്റ 21.49 ശതമാനം പലിശ െചലവുകൾക്കായി 
വിനിേയാഗി . 

െചലവിെന്റ ഗുണനിലവാരം 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ മൂലധന െചലവ് 2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  അഞ്ച് 
വർഷ കാലയളവിൽ 27.29 ശതമാനം വർദ്ധനവ് േരഖെപ്പടുത്തി, 2016-17െല  
₹10,125.95 േകാടിയിൽ നിന്ന് 2020-21ൽ ₹12,889.65 േകാടി ആയി വർദ്ധി . 
സ്റ്റാറ്റയ്ൂട്ടറി േകാർപ്പേറഷനുകൾ, സർക്കാർ കമ്പനികൾ, േജായിന്റ് േസ്റ്റാക്ക് 
കമ്പനികൾ, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ₹10,064.70 േകാടി 
സർക്കാർ നിേക്ഷപി െവങ്കിലും അവയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ ഈ 
നിേക്ഷപങ്ങളിൽ നിന്നു  ശരാശരി വരുമാനം 1.34 ശതമാനം ആയിരിെക്ക, 2016-
17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കാലയളവിൽ സർക്കാർ എടുത്ത കടങ്ങൾക്ക് 
ശരാശരി പലിശ നിരക്കായ 7.33 ശതമാനം െകാടുേക്കണ്ടി വന്നു. സർക്കാർ 
എടുത്ത കടത്തിെന്റ ശരാശരി െചലവായ 7.31 ശതമാനത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് 2020-
21ൽ സർക്കാർ െകാടുത്ത വായ്പകളിൽ നിന്നും മുൻകൂറുകളിൽ നിന്നും കിട്ടിയ 
പലിശ വരുമാനം 0.23 ശതമാനം ആയിരുന്നു. തൻ വർഷത്തിൽ, നഷ്ടം 
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ₹315.41 േകാടിയും െനറ്റ് വർത്ത് പൂർണ്ണമായും 
തീർന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ₹146.37 േകാടിയും സർക്കാർ നിേക്ഷപി . 

റിസർവ് ഫണ്ടുകളും ബാദ്ധയ്തകളും 

സർക്കാരിെന്റ നിലവിലു  ബാധയ്തകൾ തവണകളായി കടം വീട്ടാനു  
ലക്ഷയ്േത്താെടയാണ് കൺേസാളിേഡറ്റഡ് സിങ്കിംങ് ഫണ്ട് രൂപീകരി െതങ്കിലും, 
2020-21 കാലയളവിൽ ഫണ്ടിേലയ്ക്ക് സർക്കാർ സംഭാവന െചയ്തില്ല. അതുേപാെല, 
സർക്കാർ െകാടുക്കുന്ന ഗയ്ാരന്റികളിേന്മൽ വരുന്ന ഭാവി ബാധയ്തകൾ 
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േനരിടാനായി േശഖരിക്കുന്ന ഗയ്ാരന്റി കമ്മീഷൻ േചർക്കാനായി സർക്കാർ ഒരു 
ഗയ്ാരന്റി റിഡംപ്ഷൻ ഫണ്ട് രൂപീകരിേക്കണ്ടതാണ്. ഗയ്ാരന്റി റിഡംപ്ഷൻ ഫണ്ട് 
ഇതുവെരയായിട്ട് രൂപീകരി ിട്ടില്ലാത്തതും 2003-04 മുതൽ 2020-21 വെരയു  
കാലയളവിൽ േശഖരി തുമായ ₹1,467.16 േകാടിയുെട ഗയ്ാരന്റി കമ്മീഷൻ ഫണ്ടിൽ 
േചർത്തിട്ടില്ല. സംസ്ഥാന ദുരന്ത പര്തികരണ ഫണ്ടിൽ മാർ ് 2021 അവസാന 
പര്കാരം ₹646.47 േകാടിയുെട കുമിഞ്ഞു കൂടിയ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാരത 
സർക്കാർ പുറെപ്പടുവി  മാർഗ്ഗ നിർേദ്ദശങ്ങൾ പര്കാരം, എസ്ഡിആർഎഫിൽ 
വരുന്ന വർദ്ധനവുകൾ, ഫണ്ട് നിർവ്വഹണത്തിനായി രൂപീകരിക്കെപ്പട്ട സംസ്ഥാന 
ഭരണ സമിതി ഭാരത സർക്കാർ െസകയ്ൂരിറ്റികൾ/ടര്ഷറി ബിലല്ുകൾ ഇവയിൽ 
നിേക്ഷപിേക്കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇപര്കാരം െചയ്തില്ല. 

കടം കാരയ്നിർവ്വഹണം 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െമാത്തം ധന ബാധയ്തകളിൽ തുറന്ന വിപണി/കടങ്ങൾക്ക് 
മുഖയ് പങ്കുണ്ടായിരുന്നു (54 ശതമാനം). 2020-21 കാലയളവിൽ വികസന കാരയ് 
ങ്ങൾക്കായി സംസ്ഥാനത്തിെന്റ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ₹10,631.94 േകാടി 
(െപാതു കടം വരവിെന്റ 16.62 ശതമാനം) മാതര്മായിരുന്നു എന്ന് ജി.എസ്.റ്റി 
നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് പകരമായി ലഭി  ₹5,766 േകാടിയുെട ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് 
േലാൺ ഒഴിവാക്കിയത് പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ കാണാം. 

ബഡ്ജറ്റിനു പുറേമ നിന്നു  കടെമടുക്കലുകൾ 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ 2020-21ൽ ₹9,273.24 േകാടി ബഡ്ജറ്റിനു പുറത്തു നിന്നും 
കടെമടുത്തിട്ടുണ്ട്.  

സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ ബഡ്ജറ്റിതര വായ്പകൾ െമാത്തം സംസ്ഥാന 
സർക്കാരിെന്റ ഉടമസ്ഥതയിേലാ നിയന്ത്രണത്തിേലാ ഉ  കമ്പനികൾ/നിയമ 
പര്കാരം രൂപീകരി  സ്ഥാപനങ്ങൾ സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിനു പുറത്തു കൂടി 
വായ്പകൾ സവ്രൂപിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിെന്റ വായ്പാ പരിധി 
(എൻബിസി)െയ മറികടക്കുന്ന ഫലമുണ്ടാക്കുകയും ഇത്തരം വായ്പകൾ 
സവ്ാഭാവികമായും റവനയ്ൂ കമ്മിേയയും ധനകമ്മിേയയും ബാധിക്കുകയും േകരള 
സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്ത നിയമം 2003 (വിവിധ കാലങ്ങളിെല 
േഭദഗതികളുൾെപ്പെട)െല ധനകാരയ് ഏകകങ്ങെള സംബന്ധി  ലക്ഷയ്ങ്ങെള 
മറികടക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. ബഡ്ജറ്റിലൂെട െവളിവാക്കാത്ത ഇത്തരം ബാധയ്തകൾ 
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂെട സുതാരയ്തയിലും ഇന്റർ ജനേറഷണൽ ഇകവ്ിറ്റിയിലും 
േചാദയ്ങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്നു.  

ബഡ്ജറ്റിനു െവളിയിൽ നിന്നു  കടെമടുക്കൽ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടബാധയ്ത 
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഫലം ഉണ്ടാക്കുകയും കാലകര്േമണ കടെക്കണിയിേലക്ക് നയിക്കു 
കയും െചയയ്ും. ഇത്തരം കടെമടുപ്പുകൾ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾെപ്പടുത്താത്തതിനാൽ 
നിയമസഭ അത്തരം കടബാധയ്തകൾ ഉണ്ടായതായി അറിയുക േപാലുമില്ല. 

കടം സുസ്ഥിരത 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ജിഎസ്ഡിപിയുമായി കടത്തിെന്റ അനുപാതം 2019-20െല 
20.43 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2020-21ൽ 27.07 ശതമാനമായി വർദ്ധി  
(ഫലത്തിലു  വർദ്ധനവ് ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ ഒഴിവാക്കിയത് പരിഗണി 
ക്കുേമ്പാൾ 26.31 ശതമാനമാണ് ). അതുേപാെല, സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െമാത്തം 
റവനയ്ൂ വരുമാനവുമായി പലിശ െചലവിെന്റ അനുപാതം 2019-20െല 21.30 
ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2020-21ൽ  21.49 ശതമാനമായി വർദ്ധി . 

(അദ്ധയ്ായം II) 



മുഖയ്സാരം 
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ബഡ്ജറ്റ് മുേഖനയു  കാരയ്നിർവ്വഹണം 

െമാത്തം ഗര്ാന്റുകൾ/ധനവിനിേയാഗങ്ങളും െചലവുകളും തമ്മിലു  അന്തരങ്ങൾ 
മി ത്തിേലക്ക് നയി . ഇത് സർക്കാരിെന്റ വിവിധ തലങ്ങളിെല ബഡ്ജറ്റ് 
എസ്റ്റിേമറ്റുകളുെട അനുചിതമായ സൂക്ഷ്മ പരിേശാധനയും േമാശം ബഡ്ജറ്റ് 
മാേനജ്െമന്റും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

ഉപധനാഭയ്ർത്ഥനകൾ േനടിയിട്ടും അന്തിമ െചലവ് അസൽ ഗര്ാന്റിെന്റ 
നിലവാരത്തിേലക്ക് വരാതിരുന്നതും അെല്ലങ്കിൽ ഉപധനാഭയ്ർത്ഥനകൾ 
േനടിയതിനുേശഷം െചലെവാന്നും വരാതിരുന്നതും ഫണ്ടിെന്റ യഥാർത്ഥ 
ആവശയ്കത വിലയിരുത്തുന്നതിെല വകുപ്പുതല ഓഫീസർമാരുെട അലംഭാവെത്ത 
യാണ് കാണിക്കുന്നത്. 

അധികേമാ, അനാവശയ്േമാ, അപരയ്ാപ്തേമാ ആയ പുനർധനവിനിേയാഗം 
സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വകുപ്പുതല ഓഫീസർമാർ അവരുെട നിയന്ത്രണത്തിലു  
അക്കൗണ്ട് ശീർഷകങ്ങൾക്കു  ഫണ്ടുകളുെട യഥാർത്ഥ ആവശയ്കത വിലയിരു 
ത്തുന്നതിൽ പരാജയെപ്പട്ടുെവന്നാണ്. 

കര്മെപ്പടുത്തൽ ആവശയ്മു  അധികെ ലവ് അപരയ്ാപ്തമായ െചലവ് നിയന്ത്ര 
ണെത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

(അദ്ധയ്ായം - III) 

അക്കൗണ്ട്സിെന്റ ഗുണനിലവാരവും സാമ്പത്തിക റിേപ്പാർട്ടിംഗ് 
രീതികളും 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സഞ്ചിത നിധിയിേലക്ക് െസസ്സ്/േറായൽറ്റി/ഫണ്ടുകൾ 
െകര്ഡിറ്റ് െചയ്യെപ്പടാത്ത പര്വണത സ്ഥിരമായി നിലനിന്നിരുന്നു. 

െറഗുേലറ്റർമാർ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െപാതുകണക്കിന് പുറത്ത് (േകരള 
ഇലക്ടര്ിസിറ്റി െറഗുേലറ്ററി കമ്മീഷെന്റ ഫണ്ടുകൾ) ഫണ്ടുകൾ പരിപാലിക്കുന്ന 
േകസുകളുണ്ട്. 

എ ജി (എ ആൻഡ് ഇ)ക്ക് ₹22.44 േകാടിയുെട 12 വിനിേയാഗ സാക്ഷയ്പതര്ങ്ങൾ 
ലഭി ില്ല. 

പി ഡി അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് െപാരുത്തെപ്പടുത്തൽ നടത്താത്തത് 
െപാതുഫണ്ട് ദുരുപേയാഗം െചയ്യാനു  സാധയ്ത നിറഞ്ഞതാണ്.  

സവ്യം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ (23 എണ്ണം) സി ആൻഡ് എ ജിക്ക് വാർഷിക 
കണക്കുകൾ നൽേകണ്ടതായിരുന്നു. ഒരു വർഷം മുതൽ ഏഴ് വർഷം 
വെരയുണ്ടായിരുന്നു കണക്കുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിെല കുടിശ്ശിക. 

ധനദുർവിനിേയാഗം/െപാതുപണം നഷ്ടെപ്പടുത്തൽ തുടങ്ങിയ േകസുകളിൽ 
വകുപ്പുതല നടപടി ആരംഭിക്കുന്നതിനും ബാധയ്ത നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും 
തിരി പിടിക്കൽ ഉത്തരവുകൾ പുറെപ്പടുവിക്കുന്നതിനും കാലതാമസമുണ്ടായി. 

(അദ്ധയ്ായം – IV) 
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1.1   േകരളത്തിെന്റ രൂപേരഖ 
രാജയ്ത്തിെന്റ െതേക്ക അറ്റത്ത് സ്ഥിതി െചയയ്ുന്ന േകരള സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടും 
കർണ്ണാടകയുമായി അതിർത്തി പങ്കുെവയ്ക്കുന്നു. ഭൂവിസ്തീർണ്ണത്തിെന്റ കാരയ്ത്തിൽ 
38,863 ചതുരശര്കിേലാമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമു  േകരളം രാജയ്ത്ത് 22-ാം 
സ്ഥാനത്താണ്. സംസ്ഥാനത്ത് 3.56 േകാടി (രാജയ്ത്തിൽ 14-ാമത് ) ജനസംഖയ്യും, 
ഇത് ഒരു ചതുരശര് കിേലാമീറ്ററിന് 860 ആളുകെളന്ന ജനസാന്ദ്രതാനിരക്കിൽ 
രാജയ്ത്ത് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തായി നിൽക്കുന്നു. ദശാബ്ദത്തിെല ജനസംഖയ്ാ 
വളർ ാനിരക്ക് 6.05 ശതമാനമായിരുന്നു (2011െല 3.35 േകാടിയിൽ നിന്നും 
2021ൽ 3.56 േകാടിയായി), ഇത് ഇന്തയ്ൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 
രണ്ടാമെത്ത നിരക്കാണ്. സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് (94 ശതമാനം) 
ഇന്തയ്ൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്. നിലവിലു  വിലയിൽ 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െമാത്തം ആഭയ്ന്തര ഉത്പാദനം (ജിഎസ്ഡിപി) 2020-21ൽ 
₹7,58,942 േകാടിയായിരുന്നു. സംസ്ഥാനെത്ത സംബന്ധിക്കുന്ന െപാതു വിവരം 
അനുബന്ധം 1.1ൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

1.1.1 സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െമാത്തം ആഭയ്ന്തര ഉത്പാദനം  

ജിഎസ്ഡിപി ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന 
ചരക്കുകളുെടയും േസവനങ്ങളുെടയും മൂലയ്മാണ്. ഒരു കാലയളവിൽ ജിഎസ്ഡിപി 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക വികസന നിലവാരത്തിെല മാറ്റങ്ങളുെട 
പരിധിെയ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ജിഎസ്ഡിപിയുെട വളർ  
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സമ്പദ ്വയ്വസ്ഥയുെട ഒരു പര്ധാന സൂചകമാണ്. 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ജിഡിപി 2019-20െല ₹8,54,689 േകാടിയിൽ നിന്ന് കുറയുകയും 
2020-21ൽ 11.20 ശതമാനം െനഗറ്റീവ് വളർ  േരഖെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു. 
സംസ്ഥാന ഇക്കേണാമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡയറക്ടേററ്റിെന്റ 
കണക്കനുസരി ്, സംസ്ഥാനത്തിെന്റ 1969 മുതലു  ജിഎസ്ഡിപി ഡാറ്റകളിൽ 
െനഗറ്റീവ് വളർ  േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 2020-21ൽ മാതര്മാണ് സംസ്ഥാനത്തിെന്റ 
ജിഎസ്ഡിപി കണക്കുകൾ െനഗറ്റീവ് വളർ  കാണിക്കുന്നത്. ഈ വർഷെത്ത 
േദശീയ ജിഡിപിയും െനഗറ്റീവ് വളർ യാണ് കാണിക്കുന്നത്. 2016-17 മുതൽ 
2020-21 വെരയു  കാലയളവിെല സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ജിഡിപിയും അതിെന്റ 
വളർ ാനിരക്കും േദശീയ ജിഡിപിയും അതിെന്റ വളർ ാനിരക്കും പട്ടിക 1.1ൽ 
കാണി ിരിക്കുന്നു.  

പട്ടിക 1.1: ജിഡിപിയുമായി താരതമയ്ം െചയയ്ുേമ്പാൾ ജിഎസ്ഡിപിയിെല പര്വണതകൾ 
(നിലവിെല വിലയിൽ) 

വർഷം 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

േദശീയ ജിഡിപി (₹ േകാടിയിൽ) (2011-12 
സീരീസ്) 

15391669 17090042 18886957 20351013 19745670 

മുൻവർഷെത്ത അേപക്ഷി ് ജിഡിപിയുെട 
വളർ ാ നിരക്ക് (ശതമാനത്തിൽ) 

11.76 11.03 10.51 7.75 (-)2.97 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ജിഡിപി  
(₹ േകാടിയിൽ) (2011-12 സീരീസ്) 

634886 701588 790302 854689 758942  
(കയ്ൂ. ഇ) 

മുൻവർഷെത്ത അേപക്ഷി ് ജിഎസ്ഡിപിയുെട 
വളർ ാനിരക്ക് (ശതമാനത്തിൽ) 

12.97 10.51 12.64 8.15 (-)11.20 

ഉറവിടം: 02 ആഗസ്റ്റ് 2021െല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും േപര്ാഗര്ാം നിർവ്വഹണവും മന്ത്രാലയത്തിെന്റ 
െവബ്ൈസറ്റും ഇക്കേണാമിക്സ് ആന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡയറക്ടേററ്റും, കയ്ൂ. ഇ- കയ്ുക്ക് എസ്റ്റിേമറ്റ്. 
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േദശീയ ജിഡിപിയും സംസ്ഥാന ജിഡിപിയും െനഗറ്റീവ് വളർ  
കാണിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും, േദശീയ ജിഡിപിയിെല ഇടിവുമായി താരതമയ്ം 
െചയയ്ുേമ്പാൾ സംസ്ഥാന ജിഡിപിയിെല ഇടിവ് കൂടുതലാണ്. ജിഡിപിയിെല ഇടിവ് 
മഹാമാരി കാലഘട്ടത്തിെല സമ്പദ ്വയ്വസ്ഥയുെട േശാചനീയമായ അവസ്ഥെയ 
സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

സമ്പദ ്വയ്വസ്ഥയുെട മാറുന്ന ഘടന മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ജിഎസ്ഡിപിയുെട േമഖ 
ലാ സംഭാവനയിെല മാറ്റങ്ങളും പര്ധാനമാണ്. സാമ്പത്തിക പര്വർത്തനം സാധാ 
രണയായി പര്ാഥമിക, ദവ്ിതീയ, തൃതീയ േമഖലകളായി തിരി ിരിക്കുന്നു. അത് കൃഷി, 
വയ്വസായ, േസവന േമഖലകെള സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2016-17െല സ്ഥിതിയുമായി 
താരതമയ്െപ്പടുത്തുേമ്പാൾ 2020-21െല ജിഎസ്ഡിപിയുെട േമഖലാ പങ്കിെല 
മാറ്റത്തിെന്റ ഗര്ാഫിക്കൽ അവതരണം ചാർട്ട് 1.1ൽ ചുവെട കാണി ിരിക്കുന്നു.  

ചാർട്ട് 1.1:  ജിഎസ്ഡിപിയിേലക്കു  േമഖലാപങ്കിെന്റ മാറ്റം (2016-17 മുതൽ 2020-21 
വെര) 

 

ഉറവിടം : ഇക്കേണാമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്, േകരള 

2016-17 മുതൽ 2020-21 വെര ജിഎസ്ഡിപിയുെട േമഖലാ പങ്കിന് കാരയ്മായ മാറ്റ 
െമാന്നും സംഭവി ിട്ടില്ല. 2020-21ൽ ജിഎസ്ഡിപിയുെട 57.82 ശതമാനം പങ്ക് വഹി 
െകാണ്ട് േസവന േമഖല േകരള സമ്പദ ്വയ്വസ്ഥയുെട പര്ധാന മുേന്നറ്റമായി തുട 

രുന്നു. സബ്സിഡികൾ ഒഴിെകയു  വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുെട നികുതി 2016-17െല 
10.18 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2020-21ൽ 10.83 ശതമാനത്തിേലക്ക് േനരിയ 
വർദ്ധന കാണി . അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിലു  (2016-17 മുതൽ 2020-21 വെര) 
ജിഎസ്ഡിപി യുെട േമഖലാ വളർ  ചാർട്ട് 1.2ൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.  

ചാർട്ട് 1.2: ജിഎസ്ഡിപിയിെല േമഖലാ വളർ  

 
ഉറവിടം: ഇക്കേണാമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്, േകരളം 
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എല്ലാ േമഖലകളും മുൻ വർഷങ്ങെള അേപക്ഷി ് കുറഞ്ഞ വളർ ാനിരക്കാണ് 
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നെതന്നും ദവ്ിതീയ, തൃതീയ േമഖലകൾ െനഗറ്റീവ് വളർ  
േരഖെപ്പടുത്തിയതായും ചാർട്ട് കാണിക്കുന്നു. 2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  
അഞ്ചു വർഷകാലയളവിൽ കാർഷിക േമഖല ചുരുങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്, 
എന്നിരുന്നാലും, 2020-21 വർഷത്തിൽ േപാസിറ്റീവ് വളർ ാനിരക്ക് കാണിക്കുന്ന 
ഒേരെയാരു േമഖല ഇതാെണന്ന് ചാർട്ട് 1.2 കാണിക്കുന്നു. 

1.2 സംസ്ഥാന സമ്പദ ് വയ്വസ്ഥെയക്കുറി  ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ടിെന്റ 
അടിസ്ഥാനവും സമീപനവും 

ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടനയുെട അനുേഛദം 151(2) അനുസരി ് ഒരു 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കണക്കുകളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട കംപ്േടര്ാളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ 
ജനറലിെന്റ (സിഎജി) റിേപ്പാർട്ടുകൾ ഗവർണർക്ക് സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. 
ആയത്, ഗവർണർ മുേഖനയാണ് സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത്. 
ഭരണഘടനയുെട അനുേഛദം 151(2) പര്കാരമാണ് സംസ്ഥാന സമ്പദ ്
വയ്വസ്ഥെയ കുറി  ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ട് (എസ്എഫ്എആർ) തയ്യാറാക്കി 
സമർപ്പിക്കുന്നത്. 

സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ നിയന്ത്രണത്തിൽ പര്വർത്തിക്കുന്നതും പര്ാരംഭ, 
സബ്സിഡിയറി കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്തമു തുമായ 
ടര്ഷറികൾ, ഓഫീസുകൾ, വകുപ്പുകൾ എന്നിവ നൽകിയ വൗ റുകൾ, ചലാനുകൾ, 
പര്ാരംഭ സബ്സിഡിയറി കണക്കുകളിൽ നിന്നും റിസർവ്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ്യിൽ 
നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന േസ്റ്ററ്റുെമന്റുകളിൽ നിന്നുമാണ് വർഷം േതാറും അക്കൗണ്ടന്റ് 
ജനറൽ(എ ആന്റ് ഇ) സാമ്പത്തിക കണക്കുകളും ധനവിനിേയാഗ കണക്കുകളും 
തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഈ കണക്കുകൾ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (ഓഡിറ്റ് ) 
സവ്തന്ത്രമായി ഓഡിറ്റ് െചയയ്ുന്നു. കൂടാെത സിഎജി സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തുകയും 
െചയയ്ുന്നു.  

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക കണക്കുകളും ധനവിനിേയാഗ കണക്കുകളും ഈ 
റിേപ്പാർട്ടിെന്റ പര്ധാന ഡാറ്റയാണ്. മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ താെഴ പറയുന്നവ 
ഉൾെപ്പടുന്നു: 

 സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ബഡ്ജറ്റ്: ധനപരമായ ഘടകങ്ങളും വിനിേയാഗ മുൻഗ 
ണനകളും അതനുസരി  ആസൂതര്ണങ്ങൾ വിലയിരുത്തതിനും അേതാ 
െടാപ്പം അതിെന്റ നടപ്പിലാക്കലുകളുെട ഫലപര്ാപ്തി വിലയിരുത്തുന്നതിനും 
പര്സക്തമായ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദിഷ്ട നടപടികര്മങ്ങളും പാലിക്കുന്നത്. 

  അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ ഓഫീസുകൾ (ഓഡിറ്റ് Iഉം IIഉം) നടത്തിയ 
ഓഡിറ്റിെന്റ ഫലങ്ങൾ; 

 ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റൽ അേതാറിറ്റികളിലും ടര്ഷറികളിലുമായുമു  മറ്റ് ഡാറ്റ 
(അക്കൗണ്ടിംഗും എംഐഎസും); 

 ജിഎസ്ഡിപി ഡാറ്റയും സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട മറ്റ് സ്ഥിതി വിവര 
കണക്കുകളും; ഒപ്പം, 

 സിഎജി ഓഫ് ഇന്തയ്യുെട വിവിധ ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ടുകൾ 

ധനകാരയ്കമ്മീഷെന്റ ശുപാർശകളും സംസ്ഥാന സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തവും 
ബഡ്ജറ്റ് മാേനജ്െമന്റ് നിയമവും, ഇന്തയ്ാ ഗവൺെമന്റിെന്റ മിക  രീതികളും 
മാർഗ്ഗ നിർേദ്ദശങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വിശകലനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. 
സംസ്ഥാന ധനകാരയ് വകുപ്പുമായി നടത്തിയ മീറ്റിംഗിൽ ഓഡിറ്റ് രീതി 
വിശദീകരിക്കുകയും, കരട് റിേപ്പാർട്ട് അഭിപര്ായങ്ങൾക്കായി സംസ്ഥാന 
സർക്കാരിന് 30 നവംബർ 2021ൽ അയയ്ക്കുകയും െചയ്തു. എക്സിറ്റ് േകാൺഫറൻസ് 
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23 ഡിസംബർ 2021ൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. സർക്കാരിെന്റ മറുപടികൾ ഈ 
റിേപ്പാർട്ടിൽ അനുേയാജയ്മായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

1.3 റിേപ്പാർട്ട് ഘടന 

എസ്എഫ്എആർ ഇനിപ്പറയുന്ന നാല് അദ്ധയ്ായങ്ങളിലായി കര്മീകരി ിരിക്കുന്നു: 

അദ്ധയ്ായം –  I ഉപരിവീക്ഷണം 

ഈ അദ്ധയ്ായം റിേപ്പാർട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനവും സമീപനവും 
വിവരിക്കുന്നതിേനാെടാപ്പം സർക്കാർ കണക്കുകളുെട ഘടന, ബജറ്റ് 
പര്കര്ിയകൾ, പര്ധാന സൂചികകളുെട മാേകര്ാ-ധന വിശകലനം, കമ്മി/മി ം 
ഉൾെപ്പെടയു  സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ധനസ്ഥിതി എന്നിവ അവേലാകനം 
െചയയ്ുന്നു. 

അദ്ധയ്ായം –  II സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സമ്പദ ്വയ്വസ്ഥ 

ഈ അദ്ധയ്ായം സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സമ്പദ ്വയ്വസ്ഥയുെട വിശാലമായ 
കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുകയും മുൻവർഷെത്ത അേപക്ഷി ് മുഖയ്സാമ്പത്തിക 
സംഗര്ഹത്തിെന്റ നിർണ്ണായക വയ്തിയാനങ്ങെള വിശകലനം നടത്തുകയും 
2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കാലയളവിെല െമാത്തത്തിലു  
പര്വണതകൾ, സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക കണക്കുകെള 
അടിസ്ഥാനമാക്കി സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടം രൂപേരഖെയയും മുഖയ് 
െപാതുകണക്ക് ഇടപാടുകെളയും വിശകലനം െചയയ്ുകയും െചയയ്ുന്നു. 

അദ്ധയ്ായം –  III ബഡ്ജറ്റ് മുേഖനയു  കാരയ്നിർവ്വഹണം 

ഈ അദ്ധയ്ായം സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ധനവിനിേയാഗ കണക്കുകെള 
അടിസ്ഥാനമാക്കിയു താണ്. കൂടാെത സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ധന 
വിനിേയാഗവും മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിലു  മുൻഗണനകൾ അവേലാകനം 
െചയയ്ുകയും, ബഡ്ജറ്റ് നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഭരണഘടനാ 
വയ്വസ്ഥകളിൽ നിന്നു  വയ്തിയാനങ്ങെള റിേപ്പാർട്ട് െചയയ്ുകയും െചയയ്ുന്നു. 

അദ്ധയ്ായം –  IV അക്കൗണ്ട്സിെന്റ ഗുണനിലവാരവും സാമ്പത്തിക റിേപ്പാർട്ടിംഗ് രീതികളും 

സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ വിവിധ അധികാരികൾ നൽകിയ 
കണക്കുകളുെട ഗുണനിലവാരെത്തക്കുറി ം സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ 
വിവിധ വകുപ്പ് ഉേദയ്ാഗസ്ഥർ നിർേദ്ദശി  സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും 
പാലിക്കാത്ത പര്ശ്നങ്ങെളക്കുറി ം ഈ അദ്ധയ്ായത്തിൽ പര്തിപാദിക്കുന്നു. 

1.4 സർക്കാർ കണക്കുകളുെട ഘടനെയക്കുറി  ഉപരിവീക്ഷണവും 
ബഡ്ജറ്ററി പര്കര്ിയകളും                

സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ കണക്കുകൾ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി സൂക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു. 

1. സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സഞ്ചിത നിധി {ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടനയുെട അനു േഛദം 
266(1)} 

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭി  എല്ലാ വരുമാനങ്ങളും, സംസ്ഥാന സർക്കാർ 
സമാഹരി  എല്ലാ വായ്പകളും (വിപണി വായ്പകൾ, േബാണ്ടുകൾ, 
ധനകാരയ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നു  വായ്പകൾ, േകന്ദ്രസർക്കാരിൽ 
നിന്നു  വായ്പകൾ, േദശീയ െചറുകിട സമ്പാദയ് ഫണ്ടിേലക്ക് നൽകിയ 
പര്േതയ്ക െസകയ്ുരിറ്റികൾ മുതലായവ), റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ്യിൽ 
നിന്ന് ലഭി  േവയ്സ് ആന്റ് മീൻസ് അഡവ്ാൻസുകൾ, വായ്പ തിരി ടവ് 
പര്കാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭി  പണം എന്നിവ േചർന്നതാണ് ഈ 
നിധി. ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടന നൽകുന്ന നിയമമനുസരി ം ഉേദ്ദശങ്ങൾക്കും 
അല്ലാെത ഈ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പണവും വിനിേയാഗിക്കാനാവില്ല. ചില 
വിഭാഗത്തിെന്റ െചലവുകൾ (ഉദാ: ഭരണഘടനാ അധികാരികളുെട ശമ്പളം, 
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വായ്പ തിരി ടവ് മുതലായവ), സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സഞ്ചിത നിധിയിേലക്ക് 
(ചാർജ്ജ് െചയ്ത െചലവുകൾ) ചുമത്തെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് നിയമ സഭയുെട 
േവാട്ടിന് വിേധയമല്ലാത്തത് ആണ്. മറ്റ് എല്ലാ െചലവുകളും (േവാട്ട് െചയ്ത 
െചലവുകൾ) നിയമസഭയുെട േവാട്ടിന് വിേധയമാണ്. 

2. സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ആകസ്മിക നിധി {ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടനയുെട 
അനുേഛദം 267(2)} 

സംസ്ഥാന നിയമസഭയുെട അധികാരെപ്പടുത്തൽ പര്തീക്ഷി െകാണ്ട് 
അപര്തീക്ഷിത അടിയന്തിര െചലവുകെള േനരിടാൻ മുൻകൂർ നൽകുന്ന തിന് 
ഗവർണറുെട നിയന്ത്രണത്തിൻ കീഴിൽ സമർപ്പിക്കെപ്പടുന്ന ഒരു മുൻകൂർ 
തുകയാണ് ആകസ്മിക നിധി. സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സഞ്ചിതനിധിയുമായി 
ബന്ധെപ്പട്ട മുഖയ്ശീർഷകത്തിൽ നിന്ന് െചലവ് കുറവ് െചയ്താണ് ഫണ്ടിൽ 
നിന്നുണ്ടായ കുറവ് നികത്തുന്നത്. 

3. സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െപാതുകണക്കുകൾ {ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടനയുെട 
അനുേഛദം 266 (2)}  

മുകളിൽ പറഞ്ഞവ കൂടാെത സർക്കാർ ഒരു ബാങ്കർ അെല്ലങ്കിൽ ടര്സ്റ്റി യായി 
പര്വർത്തിക്കുന്നു. സർക്കാരിന് അെല്ലങ്കിൽ സർക്കാരിന് േവണ്ടി ലഭി  മറ്റ് 
എല്ലാ െപാതുപണങ്ങളും െപാതുകണക്കിേലക്ക് നിേക്ഷപിക്കെപ്പടുന്നു. 
െപാതുകണക്കിൽ, തിരി  െകാടുേക്കണ്ടതായ െചറുകിട നിേക്ഷപങ്ങളും 
െപര്ാവിഡന്റ് ഫണ്ടുകളും കൂടാെത നിേക്ഷപങ്ങൾ (പലിശയു തും 
പലിശരഹിതവും), മുൻകൂറുകൾ, കരുതൽ ഫണ്ടുകൾ (പലിശയു തും 
പലിശരഹിതവും), സെസ്പൻസുകൾ, ഒടുക്കൽ െഹഡുകൾ (ഇവ രണ്ടും 
താത്ക്കാലികമാണ്, അന്തിമ ബുക്കിംഗ് തീർപ്പുകല്പി ിട്ടില്ല) എന്നിവ 
ഉൾെപ്പടുന്നു. സർക്കാരിെന്റ അറ്റമി ം പണവും െപാതുകണക്കിൽ 
ഉൾെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. െപാതുകണക്കുകൾ നിയമസഭയുെട േവാട്ടിന് വിേധയമല്ല. 

പര്ധാന ബഡ്ജറ്റ് േരഖയായ വാർഷിക സാമ്പത്തിക പതര്ിക, ഓേരാ സാമ്പത്തിക 
വർഷത്തിലും സർക്കാരിെന്റ ഉേദ്ദശിക്കുന്ന വരവുകളുെടയും െചലവുകളുെടയും 
പതര്ികയാണ്. ബഡ്ജറ്റിൽ, റവനയ്ു കണക്കിെല െചലവുകെള മറ്റ് െചലവുകളിൽ 
നിന്ന് േവർതിരിേക്കണ്ടതാണ്.  

റവനയ്ു വരവുകളിൽ നികുതി വരുമാനം, നികുതിേയതര വരുമാനം, േകന്ദ്രനികുതി 
വിഹിതത്തിെന്റ ൈകമാറ്റം, ഇന്തയ്ാഗവൺെമന്റിൽ നിന്നു  ധനസഹായം 
എന്നിവ ഉൾെപ്പടുന്നു.  

റവനയ്ു െചലവിൽ ഭൗതികം അെല്ലങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് 
കാരണമാകാത്ത സർക്കാരിെന്റ എല്ലാ െചലവുകളും ഉൾെപ്പടുന്നു. സർക്കാർ വകുപ്പു 
കളുെടയും വിവിധ േസവനങ്ങളുെടയും സാധാരണ പര്വർത്തനത്തിനായി 
െചലവഴി  െചലവുകൾ, സർക്കാർ കടത്തിന് പലിശ അടയ്ക്കൽ, വിവിധ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഗര്ാന്റുകൾ എന്നിവയുമായി ഇത് ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു 
(ചില ഗര്ാന്റുകൾ ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് േവണ്ടിയാെണങ്കിലും). 

മൂലധന വരവുകളിൽ ഉൾെപ്പട്ടിട്ടു ത്: 

 കടം വരവുകൾ: മാർക്കറ്റ് വായ്പകൾ, േബാണ്ടുകൾ, ധനകാരയ് 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നു  വായ്പകൾ, േവയ്സ് ആന്റ് മീൻസ് 
അഡവ്ാൻസുകളുെട താെഴയു  അറ്റ ഇടപാടുകൾ, േകന്ദ്രസർക്കാരിൽ 
നിന്നു  വായ്പകൾ തുടങ്ങിയവ. 

 കടമിതര വരവുകൾ: ഓഹരി വിറ്റഴിക്കൽ, വായ്പകളുെടയും മുൻകൂറുക 
ളുെടയും തിരി  പിടിക്കൽ; 



2021 മാർ ് 31ന് അവസാനി  വർഷെത്ത സംസ്ഥാന സമ്പദ ്വയ്വസ്ഥെയക്കുറി  ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ട് 

 6 

മൂലധന െചലവിൽ ഭൂമി, െകട്ടിടം, യന്ത്രങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ 
ഏെറ്റടുക്കുന്നതിനു  െചലവ്, ഓഹരികളിെല നിേക്ഷപം, െപാതുേമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റു കക്ഷികൾക്കും സർക്കാർ നൽകുന്ന വായ്പകളും 
മുൻകൂറുകളും തുടങ്ങിയവ ഉൾെപ്പടുന്നു. 

സർക്കാർ കണക്കുകളുെട ഘടന 

 

സ
ർ
ക്ക

ാർ
 ക

ണ
ക്കു

ക
ൾ

ആകസ്മിക നിധി
(അപര്തീക്ഷിത 

െചലവുകെള േനരിടാൻ)

സഞ്ചിത നിധി
(െപാതുെചലവിനു  

ധനസഹായം)

വരവുകൾ

റവനയ്ു 
വരവുകകൾ

(നികുതി, 
നികുതിേയതര 
വരവുകൾ, 

ധനസഹായം,േക
ന്ദ്ര നികുതികളുെട 

വിഹിതം)

മൂലധന വരവുകൾ
(കടം വരവുകൾ, 

കടമിതര 
വരവുകൾ)

െചലവുകൾ

മൂലധന 
െചലവ്

(െപര്ാജക്ടുകൾ, 
അടിസ്ഥാന 
സൗകരയ്ങ്ങൾ 

തുടങ്ങിയ 
ആസ്തികൾ 
സൃഷ്ടിക്കൽ)

റവനയ്ു െചലവ് 
(സർക്കാർ 

വകുപ്പുകളുെടയും 
േസവനങ്ങളുെട

യും 
നടത്തിപ്പിനു  

െചലവ്, 
കടത്തിനു  
പലിശയടവ്, 

സബ്സിഡികൾ 
മുതലായവ. ഇത് 

ആസ്തികൾ 
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനിട

യാക്കുന്നില്ല)

െപാതുകണക്കുകൾ
(സർക്കാർ 
ടര്സ്റ്റിയായി 

പര്വർത്തിക്കുന്നു)

െപാതുകണക്ക് 
വരവുകൾ

(ലഘുസമ്പാദയ്ങ്ങൾ,
െപര്ാവിഡന്റ് ഫണ്ട്, 
കരുതൽ ഫണ്ടുകൾ, 
നിേക്ഷപങ്ങൾ, 
വായ്പകൾ 

തുടങ്ങിയവയുെട 
വരവുകൾ)

െപാതുകണക്ക് 
െചലവുകൾ
(െചറുകിട 

നിേക്ഷപങ്ങൾ, 
െപര്ാവിഡന്റ് 
ഫണ്ടുകൾ, 

നിേക്ഷപങ്ങൾ, 
വായ്പകൾ മുതലായ 

െചലവുകൾ)
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ബഡ്ജറ്റ് പര്കര്ിയകൾ 

ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടനയുെട അനുേഛദം 202 അനുസരി ്, ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷ 
േത്തയ്ക്കു  സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കണക്കാക്കിയ വരവുകളുെടയും െചലവുകളുെടയും 
ഒരു പതര്ിക വാർഷിക സാമ്പത്തിക പതര്ികയുെട രൂപത്തിൽ ഗവർണർ മുേഖന 
നിയമസഭയുെട മുമ്പാെക സമർപ്പിക്കും. അനുേഛദം 203 പര്കാരം, ഈ പതര്ിക 
ധനാഭയ്ർത്ഥനകൾ/ധനവിനിേയാഗങ്ങൾ എന്ന രൂപത്തിൽ സംസ്ഥാന നിയമ 
സഭയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. കൂടാെത, ഇവ അംഗീകരി തിനുേശഷം സഞ്ചിത 
നിധിയിൽ നിന്ന് ആവശയ്മായ പണം നൽകുന്നതിന് അനുേഛദം 204 പര്കാരം 
നിയമസഭ ധനവിനിേയാഗ ബിൽ പാസാക്കുന്നു.   

സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് മാനുവൽ, ബഡ്ജറ്റ് രൂപീകരണ പര്കര്ിയെയ കുറി ് 
വിശദീകരിക്കുകയും, ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിേമറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും െചലവുകൾ 
നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന സഹായിക്കുന്നു. ബഡ്ജറ്റിെന്റ 
ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണത്തിെന്റയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ മറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് 
പര്കര്ിയകളുെട നടപ്പാക്കലിെന്റയും ഫലങ്ങൾ മൂന്നാം അദ്ധയ്ായത്തിൽ 
വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

അനുബന്ധം 1.3 (ഭാഗം എയും ഭാഗം ബിയും) വരവുകളുെടയും െചലവുകളുെടയും 
വിശദാംശങ്ങളും അതിേനാെടാപ്പം നടപ്പുവർഷെത്ത െമാത്തത്തിലു  
ധനസ്ഥിതിയുെട വിശദാംശങ്ങളും നൽകുന്നു. 

1.4.1 ധനകാരയ്ങ്ങളുെട യഥാർത്ഥ ചിതര്ം 

2019-20െല യഥാർത്ഥ െചലവുകളുമായി താരതമയ്െപ്പടുത്തിയ 2020-21െന്റ എസ്റ്റി 
േമറ്റുകൾെക്കതിെരയു  2020-21െല യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങളുെട വിശ 
ദാംശങ്ങൾ പട്ടിക 1.2 നൽകുന്നു. 

പട്ടിക 1.2: ധനകാരയ്ത്തിെന്റ യഥാർത്ഥ ചിതര്ം    
(₹ േകാടിയിൽ) 

കര്മ 
നമ്പർ 

ഘടകങ്ങൾ 2019-20 
(യഥാർത്ഥത്തി

ലു ത്) 

2020-21 
(ബഡ്ജറ്റ് 
എസ്റ്റിേമറ്റ്) 

2020-21 
(യഥാർത്ഥത്തി

ലു ത്) 

ബഡ്ജറ്റ് 
എസ്റ്റിേമറ്റിെന 

തിെര 
യഥാർത്ഥത്തിലു

തിെന്റ 
ശതമാനം 

ജിഎസ്ഡിപി
െക്കതിെര 

യഥാർത്ഥത്തി 
ലു തിെന്റ 
ശതമാനം 

1 നികുതി വരുമാനം* 50323.14 67420.01 47660.84 70.69 6.28 

2 നികുതിേയതര വരുമാനം 12265.22 14587.00 7327.31 50.23 0.97 

3 േകന്ദ്രനികുതികളുെട/ചുങ്കങ്ങ
ളുെട വിഹിതം  ** 

16401.05 20934.80 11560.40 55.22 1.52 

4 ധനസഹായവും 
സംഭാവനകളും  *** 

11235.26 11694.09 31068.28 265.68 4.09 

5 റവനയ്ു വരവുകൾ  
(1+2+3+4) 

90224.67 114635.90 97616.83 85.15 12.86 

6 വായ്പകളുെടയും മുൻകൂറു 
കളുെടയും തിരി  പിടിക്കൽ 

295.32 284.01 263.82 92.89 0.03 

7 മറ്റ് വരവുകൾ 27.48 50.00 34.15 68.30 0.00 

8 കടങ്ങളും മറ്റ് ബാധയ്തകളും 23837.47 29295.39 40969.69^ 139.85 5.40 

9 മൂലധന വരവുകൾ (6+7+8) 24160.27 29629.40 41267.66 139.28 5.44 

10 ആെക വരവുകൾ (5+9) 114384.94 144265.30 138884.49 96.27 18.30 

11 റവനയ്ു െചലവുകൾ 104719.92 129837.37 123446.33 95.08 16.27 

12 പലിശ നൽകൽ 19214.70 19850.00 20975.36 105.67 2.76 

13 മൂലധന െചലവുകൾ 9665.02 14427.93 15438.16 107.00 2.03 
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ഉറവിടം : 2019-20െലയും 2020–21െലയും സാമ്പത്തിക കണക്കുകളും, 2020-21െല വാർഷിക 
സാമ്പത്തിക പതര്ികയും. 

*     ₹20,028.31 േകാടി എസ്.ജി.എസ് റ്റി ഉൾെപ്പടുന്നു. 

**  ₹3,325.63 േകാടി സി.ജി.എസ്.റ്റി ഉൾെപ്പടുന്നു. 

***  ₹6,721.38 േകാടി ജി.എസ്.റ്റി നടപ്പിലാക്കിയതുമൂലമുണ്ടായ വരുമാനനഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നതിന്. 

^ ധനകാരയ് കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  ഏെതാരു മാനദണ്ഡം കണക്കാക്കുന്നതിനും ജി എസ് റ്റി 
നഷ്ടപരിഹാരമായി ഭാരത സർക്കാരിൽ നിന്നും കടം വരവുകളുെട കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് 
നൽകിയിട്ടു  ₹5,766 േകാടിയുെട ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി 
പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് ഭാരത സർക്കാരിെന്റ െചലവ് വകുപ്പ് തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ, 
ഫലത്തിലു  കടെമടുക്കലും മറ്റ് ബാധയ്തകളും ₹35,203.69 േകാടിയാവുന്നതാണ്.  

ജി എസ് റ്റി നടപ്പാക്കിയതുമൂലമുണ്ടായ വരുമാനനഷ്ടത്തിനു  നഷ്ടപരിഹാരമായി 
സംസ്ഥാനത്തിന് 2020-21 കാലയളവിൽ െമാത്തം ₹12,487.38 േകാടി 
നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി . ഇതിൽ, ₹6,721.38 േകാടി റവനയ്ൂ വരവുകൾക്കു കീഴിൽ 
ഗര്ാന്റായി സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭി . എന്നിരുന്നാലും, 2020-21 വർഷത്തിൽ ജി 
എസ് റ്റി നഷ്ടപരിഹാര ഫണ്ടിൽ മതിയായ ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ, 
സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ കടം വരവുകൾക്കു കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ₹5,766 
േകാടിയുെട ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ ലഭി . ഇതിെന്റ തിരി ടവ് ബാധയ്ത ജി എസ് 
റ്റി േകാമ്പൻേസഷൻ ഫണ്ടിൽ പിരിെ ടുത്ത െസസ്സിൽ നിന്നാണ് നിറേവേറ്റണ്ടത്, 
അല്ലാെത സംസ്ഥാനത്തിെന്റ മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നല്ല. ഈ കര്മീകരണങ്ങൾ 
കാരണം, 2020-21 വർഷത്തിെല ₹25,829.50 േകാടിയുെട റവനയ്ൂകമ്മിേയയും 
₹40,969.69 േകാടിയുെട ധനക്കമ്മിേയയും ജി എസ് റ്റി നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് 
പകരമായി ലഭി  ₹5,766 േകാടിയുെട കടം വരവുകേളാട് േചർത്ത് 
വായിേക്കണ്ടതാണ്. 

2019-20 വർഷെത്ത അേപക്ഷി ് 2020-21 വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ 
നികുതി വരുമാനവും നികുതിേയതര വരുമാനവും കുറെഞ്ഞങ്കിലും, 2019-20െല 
റവനയ്ു െചലവായ ₹1,04,719.92 േകാടിയിൽ നിന്നും ₹1,23,446.33 േകാടിയായി 
2020-21ൽ റവനയ്ു െചലവ് വർദ്ധി തിെന പര്തിേരാധിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് 
കഴിഞ്ഞു. ഇത് പര്ധാനമായും സാധി ത്, നികുതി വിഭജനത്തിനു േശഷമു  
₹15,322.80 േകാടിയുെട, കമ്മിഗര്ാന്റ് ഉൾെപ്പെട േകന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭി  
വർദ്ധി  േതാതിലു  വിഭവങ്ങളിലൂെടയാണ്. 

1.4.2 സർക്കാരിെന്റ ആസ്തികളുെടയും ബാധയ്തകളുെടയും യഥാർത്ഥചിതര്ം 

നിലവിലു  സർക്കാർ കണക്കുകളുെട സമ്പ്രദായത്തിൽ സർക്കാർ 
ഉടമസ്ഥതയിലു  െകട്ടിടങ്ങളും ഭൂമിയും േപാെലയു  സ്ഥിര ആസ്തികളുെട 
സമഗര്മായ അക്കൗണ്ടിംഗ് നടക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, സർക്കാരിെന്റ 

കര്മ 
നമ്പർ 

ഘടകങ്ങൾ 2019-20 
(യഥാർത്ഥത്തി

ലു ത്) 

2020-21 
(ബഡ്ജറ്റ് 
എസ്റ്റിേമറ്റ്) 

2020-21 
(യഥാർത്ഥത്തി

ലു ത്) 

ബഡ്ജറ്റ് 
എസ്റ്റിേമറ്റിെന 

തിെര 
യഥാർത്ഥത്തിലു

തിെന്റ 
ശതമാനം 

ജിഎസ്ഡിപി
െക്കതിെര 

യഥാർത്ഥത്തി 
ലു തിെന്റ 
ശതമാനം 

14 മൂലധനവിഹിതം 8454.80 12913.22 12889.65 99.82 1.70 

15 വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും 1210.22 1514.71 2548.51 168.25 0.34 

16 ആെക െചലവുകൾ 
(11+13) 

114384.94 144265.30 138884.49 96.27 18.30 

17 റവനയ്ു കമ്മി  (5-11) 14495.25 15201.47 25829.50 169.91 3.40 

18 ധനകമ്മി ^       
 {16-(5+6+7)} 

23837.47 29295.39 40969.69 139.85 5.40 

19 പര്ാഥമിക കമ്മി (^18-12) 4622.77 9445.39 19994.33 211.68 2.63 
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സാമ്പത്തിക ബാധയ്തകളും െചലവഴി  തുകയിൽ നിന്നും നിർമ്മി  ആസ്തികളും 
സർക്കാർ കണക്കുകളിൽ ഉൾെക്കാ ി ിട്ടുണ്ട്. 2020 മാർ ് 31െല 
ബാധയ്തകളുമായി താരതമയ്െപ്പടുത്തുേമ്പാൾ 2021 മാർ ് 31െല ബാധയ്തകളുെടയും 
ആസ്തികളുെടയും സാരാംശം പട്ടിക 1.3ലും അനുബന്ധം 1.5ലും നൽകുന്നു. ഈ 
പട്ടികയിെല ബാധയ്തകൾ പര്ധാനമായും ആഭയ്ന്തര വായ്പകൾ, ഇന്തയ്ാ 
ഗവൺെമന്റിൽ നിന്നു  വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും, െപാതുകണക്കിൽ നിന്നു  
വരുമാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾെക്കാ േമ്പാൾ, ആസ്തികൾ പര്ധാനമായും മൂലധന 
വിഹിതവും, സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും അതു 
കൂടാെത സർക്കാരിെന്റ മി ം പണവും ഉൾെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 1.3: ആസ്തികളുെടയും ബാധയ്തകളുെടയും സംഗര്ഹി  സ്ഥിതി 
(₹ േകാടിയിൽ)  

ബാധയ്തകൾ ആസ്തികൾ 

 2019-20 2020-21 വർദ്ധന 
ശതമാ
നത്തിൽ 

 2019-20 2020-21 വർദ്ധന 
ശതമാന
ത്തിൽ 

സഞ്ചിത നിധി 
എ ആഭയ്ന്തരകടം 165960.03 190474.09 14.77 എ െമാത്തം 

മൂലധനവിഹിതം 
80796.18 93651.68 15.91 

ബി േകന്ദ്രസർക്കാരിൽ 
നിന്നു  വായ്പ 
കളും മുൻകൂറുകളും 

8680.19 14973.64* 72.50 ബി വായ്പകളും 
മുൻകൂറുകളും 

17472.08 19756.77 13.08 

ആകസ്മിക നിധി 100.00 100.00   75.00 0  
െപാതുകണക്ക് 

എ െചറുകിട 
നിേക്ഷപങ്ങൾ, 
െപര്ാവിഡന്റ് ഫണ്ട് 
തുടങ്ങിയവ 

85671.17 97219.13 13.49 എ മുൻകൂറുകൾ 60.08 62.27 3.65 

ബി നിേക്ഷപങ്ങൾ 4135.81 4632.88 12.02 ബി പണമടക്കൽ 1081.60 1042.19  
സി കരുതൽ 

ഫണ്ടുകൾ 
3113.86 3457.91 11.05 സി സെസ്പൻസും 

പലവകകളും 
0 0 0 

ഡി സെസ്പൻസും 
പലവകകളും 

(-)119.58 519.46 534.40 പണം നീക്കിയിരിപ്പ് 
(നീക്കിവ  ഫണ്ടിേല 
ക്കു  മുതൽമുടക്ക് 
ഉൾെപ്പെട) 

2010.22 4967.98 147.14 

ഇ പണമടക്കൽ  0 0 0 ആെക 101495.16 119480.89 17.72 

     

റവനയ്ു കണക്കിെല 
െമാത്തം കമ്മി 

166046.32 191896.22 13.47 

ആെക 267541.48 311377.11  ആെക 267541.48 311377.11 16.38 

ഉറവിടം : സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ 

* ധനകാരയ്കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  എെതാരു മാനദണ്ഡം കണക്കാക്കുന്നതിനും ജി എസ് റ്റി 
നഷ്ടപരിഹാരമായി ഭാരതസർക്കാരിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനത്തിന് കടം വരവുകളുെട കീഴിൽ 
നൽകിയിട്ടു  ₹5,766 േകാടിയുെട ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി 
പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് ഭാരത സർക്കാരിെന്റ െചലവ് വകുപ്പ് തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ, 
ഫലത്തിൽ ഭാരത സർക്കാരിൽ നിന്നു  വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും ₹9,207.64 
േകാടിയാവുന്നതാണ്. 

സഞ്ചിത നിധിയിെല മൂലധന ആസ്തി 2020-21ൽ 15.91 ശതമാനം വർദ്ധി . 
െമാത്തം ബാധയ്തകളുെട വളർ ാനിരക്ക് 2019-20െല 9.70 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 
2020-21ൽ 16.38 ശതമാനമായി വർദ്ധി . വർഷാവസാനം സംസ്ഥാനത്തിെന്റ 
കയ്ാഷ് ബാലൻസ് ₹4,967.98 േകാടിയാണ്. മുൻ വർഷേത്തക്കാൾ 147.14 
ശതമാനമാണ് കയ്ാഷ് ബാലൻസ് വർദ്ധി ത്. 
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 1.5 ധന നീക്കിയിരിപ്പ് : കമ്മിയുെട നിർവ്വഹണവും െമാത്തം കടലക്ഷയ്വും 

ഒരു സർക്കാർ വരുമാനമാർഗ്ഗത്തിലൂെട േശഖരിക്കുന്നതിേനക്കാൾ കൂടുതൽ െചല 
വഴിക്കുേമ്പാൾ, അത് ഒരു കമ്മിയാകുന്നു. സർക്കാരിെന്റ കമ്മി നികത്താൻ വിവിധ 
നടപടികളുണ്ട്.  

റവനയ്ു 
കമ്മി/അധികം  

(റവനയ്ു െചലവ് – 
റവനയ്ു വരവു 
കൾ) 

റവനയ്ു െചലവുകളും റവനയ്ു വരവുകളും തമ്മിലു  വയ്തയ്ാസെത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

 സർക്കാർ റവനയ്ു കമ്മി േനരിടുേമ്പാൾ ആയത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സർക്കാർ 
മി ം വയ്ക്കാതിരിക്കുകയും അതിെന്റ ൈദനംദിന െചലവുകളുെട ഒരു ഭാഗം 
േനരിടാൻ സമ്പദ ് വയ്വസ്ഥയുെട മറ്റ് േമഖലകളിൽ നിന്നു  മി െത്ത 
ഇതിേലക്ക് ഉപേയാഗിക്കുന്നു എന്നതുമാണ്. 

ധനകമ്മി/അധി
കം 

(ആെക െചലവ് – 
റവനയ്ു വരവു 
കൾ + കടം 
സൃഷ്ടിക്കാത്ത 
മൂലധന വരവു 
കൾ) 

റവനയ്ു വരവുകളും കടമിതര മൂലധന വരവുകളും (എൻഡിസിആർ) േചർന്നത് 
െമാത്തം െചലവുമായു  വയ്തയ്ാസമാണിത്. ധനകമ്മി സർക്കാരിെന്റ െമാത്തം 
വായ്പ ആവശയ്ങ്ങളുെട പര്തിഫലനമാണ്. 

 സർക്കാരിെന്റ െമാത്തം െചലവും വായ്പെയടുക്കൽ ഒഴിെകയു  െമാത്തം 
വരവുകളും തമ്മിലു  വയ്തയ്ാസമാണ് ധനകമ്മി. 

 വായ്പയല്ലാെതയു  മൂലധന വരവുകൾ, വരവുകളാണ് അവ വായ്പയല്ല. 
അതിനാൽ അവ െപാതുകടത്തിൽ വർദ്ധനയുണ്ടാക്കുന്നില്ല. വായ്പകൾ 
തിരി  പിടിക്കുന്നതും െപാതുേമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുെട വിൽപ്പനയിലൂെട 
ലഭിക്കുന്ന വരുമാനവും ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.  

 ധനകമ്മി വായ്പകൾ എടുത്താണ് നികേത്തണ്ടത്. അതിനാൽ എല്ലാ 
േസര്ാതസ്സുകളിൽ നിന്നും സർക്കാർ എടുേക്കണ്ട െമാത്തം കടത്തിെന്റ 
ആവശയ്കതെയ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.  

സർക്കാരുകൾ സാധാരണയായി ധനകമ്മികൾ നടത്തുകയും മൂലധന 
ആസ്തിരൂപീകരണത്തിേനാ, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക അടിസ്ഥാന 
സൗകരയ്ങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിേനാ േവണ്ടി വായ്പെയടുക്കുന്ന ഫണ്ടുകെള 
ഉപേയാഗിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. അതിനാൽ, കടം എടുക്കലിലൂെട നിർമ്മി  
ആസ്തികൾ ഒരു വരുമാന മാർഗ്ഗം ഉണ്ടാക്കി സവ്യം പണമടയ്ക്കാം. അതിനാൽ, 
വായ്പെയടുത്ത ഫണ്ടുകൾ പൂർണമായും മൂലധന ആസ്തികൾ 
നിർമ്മിക്കുന്നതിനും, റവനയ്ു വരവുകൾ, മുതലിെന്റയും പലിശയുെടയും 
തിരി ടവിന് ഉപേയാഗിക്കുകയും െചയയ്ുന്നത് അഭികാമയ്മാണ്. 

പര്ാഥമിക 
കമ്മി/അധികം 

(െമാത്തധനകമ്മി
അറ്റ പലിശ 
ബാധയ്തകൾ) 

 

ധനകമ്മിയിൽ നിന്ന് പലിശ നൽകൽ കുറ ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

 പലിശ നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് അറ്റ ആഭയ്ന്തര വായ്പയ്ക്ക് സർക്കാരിന് 
ലഭിക്കുന്ന പലിശ വരവുകൾ കുറവ് െചയ്തതിന് േശഷമു താണ് അറ്റപലിശ 
ബാധയ്തകളിൽ ഉൾെപ്പട്ടിട്ടു ത്. 

 സർക്കാരിെന്റ വായ്പെയടുക്കൽ ആവശയ്കതയിൽ, കുന്നുകൂടിയിട്ടു  
കടങ്ങളിൻ േമലു  പലിശ ബാധയ്തകളും ഉൾെപ്പടുന്നു. നിലവിെല 
െചലവുകൾ വരുമാനത്തിേനക്കാൾ കൂടുന്നതിനാൽ, വായ്പെയടുക്കു 
ന്നതിനു  ഒരു എസ്റ്റിേമറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പര്ാഥമിക കമ്മി 
കണക്കാേക്കണ്ടതുണ്ട്. 

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ, േകരള സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്ത നിയമ 
പര്കാരം നിശ്ചയി ിട്ടു  ലക്ഷയ്ങ്ങൾ, പര്വണതകൾ, രീതി, വയ്ാപ്തി കൂടാെത ഈ 
കമ്മികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്ന രീതികൾ എന്നിവയും അതിേനാെടാപ്പം 
ധനകമ്മിയും വരുമാനത്തിെന്റ യഥാർത്ഥ നിലവാരവും താെഴ വിവരിക്കുന്നു. 

2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കാലയളവിെല കമ്മികളുെട പര്വണത 
അനുബന്ധം 1.4ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കാല 
യളവിെല കമ്മി സൂചകങ്ങളിെല പര്വണതകൾ ചാർട്ട് 1.3ൽ കാണി ിരിക്കുന്നു. 

 



അദ്ധയ്ായം I – ഉപരിവീക്ഷണം 

 

 11 

ചാർട്ട് 1.3: കമ്മി സൂചകങ്ങളിെല പര്വണതകൾ 

 
 

 സംസ്ഥാനത്തിെന്റ റവനയ്ു കമ്മി 2016-17 മുതൽ 2018-19 വെര കര്മാനു 
ഗതമായി വർദ്ധിക്കുകയും 2019-20ൽ കുറയുകയും െചയ്തു. 
എന്നിരുന്നാലും, 2020-21 വർഷത്തിൽ ഇതിൽ ₹11,334.25 േകാടിയുെട 
വർദ്ധനവാണുണ്ടായത് (78.19 ശതമാനം)  

 സംസ്ഥാനത്തിെന്റ റവനയ്ു വരവ് 8.19 ശതമാനം കൂടിെയങ്കിലും റവനയ്ു 
കമ്മി കൂടിയത് റവനയ്ു െചലവ് 17.88 ശതമാനം വർദ്ധി തു മൂലമാണ്, ഇത് 
റവനയ്ു വരവിെല വർദ്ധനയുെട ഇരട്ടിയിലധികം വർദ്ധനയാണ്. 

 സർക്കാരിെന്റ െമാത്തം കടെമടുപ്പുകെള പര്തിനിധീകരിക്കുന്ന 
ധനക്കമ്മിയിൽ മുൻവർഷെത്ത അേപക്ഷി ് 2020-21ൽ ₹17,132.22 
േകാടിയുെട (71.87 ശതമാനം) വർദ്ധനവുണ്ടായി. സംസ്ഥാനത്തിന് 2020-
21 വർഷത്തിൽ ₹40,969.69 േകാടിയുെട ധനക്കമ്മി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് 
2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  അഞ്ചു വർഷക്കാലയളവിെല ഏറ്റവും 
ഉയർന്നതാണ്.  

 ധനകമ്മിയിെല വർദ്ധനവ് കാരണം 2019-20ൽ ₹4,622.77 
േകാടിയായിരുന്ന പര്ാഥമിക കമ്മി 2020-21ൽ ₹19,994.33  േകാടിയായി 
ഉയർന്നു. 

ജിഎസ്ഡിപിയുമായി താരതമയ്െപ്പടുത്തുേമ്പാഴു  2016-17 മുതൽ 2020-21 
വെരയു  കമ്മി സൂചകങ്ങളിെല പര്വണതകൾ ചാർട്ട് 1.4 നൽകുന്നു. 

 
 
 
 
 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

റവനയ്ു കമ്മി -15484.59 -16928.21 -17461.92 -14495.25 -25829.5

ധന കമ്മി -26448.35 -26837.41 -26958.31 -23837.47 -40969.69

പര്ാഥമിക കമ്മി -14331.85 -11717.48 -10210.39 -4622.77 -19994.33
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ചാർട്ട് 1.4: ജിഎസ്ഡിപിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട കമ്മി സൂചകങ്ങളിെല പര്വണതകൾ 

 

റവനയ്ുകമ്മി, ധനക്കമ്മി, പര്ാഥമിക കമ്മി എന്നിവയുെട ജിഎസ്ഡിപിയുമായു  
അനുപാതം മുൻവർഷെത്ത അേപക്ഷി ് 2020-21ൽ വർദ്ധി െവന്ന് മുകളിൽ 
പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കാണാം. എന്നിരുന്നാലും, ഖണ്ഡിക 1.6ൽ വിശദീകരി ിരിക്കു 
ന്നതുേപാെല, ഓഡിറ്റിനുേശഷമു  കമ്മി കണക്കുകൾ കൂടുതലാണ്. 

കമ്മികൾ നികത്തുന്ന വിധം 

സർക്കാരിെന കടബാധയ്തയിേലക്ക് നയിക്കുന്ന വായ്പകെളടുത്താണ് കമ്മി നിക 
േത്തണ്ടത്. കമ്മി, കടം എന്നീ ആശയങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. കട 
ബാധയ്ത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒഴുക്കാണ് കമ്മി എന്നു കരുതാം. സർക്കാർ വർഷം 
േതാറും കടം വാങ്ങുന്നത് തുടരുകയാെണങ്കിൽ, അത് കടം കൂടുന്നതിേലക്ക് നയി 
ക്കുകയും കൂടാെത സർക്കാർ പലിശ വഴി കൂടുതൽ നൽകുകയും േവണം. ഈ പലിശ 
യടവുകൾ തെന്ന കടത്തിന് കാരണമാകുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക 
ബാധയ്തകളിൽ സഞ്ചിത നിധി ബാധയ്തകളും െപാതുകണക്കിെല ബാധയ്തകളും 
ഉൾെപ്പടുന്നു. 2019-20െല വിശദാംശങ്ങൾ ചുവെടയു  പട്ടിക 1.4ൽ നൽകി 
യിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 1.4: സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക ബാധയ്തകൾ 

സാമ്പത്തിക ബാധയ്തകൾ തുക േകാടിയിൽ 

              ആെക സഞ്ചിത നിധി ബാധയ്തകൾ   
അതിലു ,                                വിപണി വായ്പകൾ 
         ഇന്തയ്ാഗവൺെമന്റിൽ നിന്നു  വായ്പകൾ 

                                    മറ്റ് വായ്പകൾ 

₹205447.73 
₹165402.04 
₹14973.64* 
₹ 25072.05 

      ആെക െപാതുകണക്ക് ബാധയ്തകൾ 
അതിലു ,                    െചറുകിട നിേക്ഷപങ്ങൾ,        

പി.എഫ് തുടങ്ങിയവ. 
            പലിശ വഹിക്കുന്ന ബാധയ്തകൾ 

നിേക്ഷപങ്ങളും മറ്റ് നീക്കിവ  ഫണ്ടുകളും േപാലു  
പലിശയില്ലാത്ത ബാധയ്തകൾ  

₹102938.28 
₹97219.13 

  
                   ₹719.89 

                 ₹4999.26 

* ധനകാരയ്കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  ഏെതാരു മാനദണ്ഡം കണക്കാക്കുന്നതിനും ജി എസ് റ്റി 
നഷ്ടപരിഹാരമായി ഭാരതസർക്കാരിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനത്തിന് കടം വരവുകളുെട കീഴിൽ 
നൽകിയിട്ടു  ₹5,766 േകാടിയുെട ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി 
പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് ഭാരത സർക്കാരിെന്റ െചലവ് വകുപ്പ് തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ, 
ഫലത്തിൽ ഭാരത സർക്കാരിൽ നിന്നു  വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും ₹9,207.64 
േകാടിയാവുന്നതാണ്. 
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സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െമാത്തത്തിലു  സാമ്പത്തിക ബാധയ്തകൾ 2016-17െല 
₹1,89,769  േകാടിയിൽ നിന്ന് 2020-21ൽ ₹3,08,386.01  േകാടിയായി1 വർദ്ധി . 
അങ്ങെന, അഞ്ച് വർഷകാലയളവിൽ 62.51 ശതമാനം വർദ്ധനവ് േരഖെപ്പടുത്തി. 
2019-20െന അേപക്ഷി ് 2020-21 കാലയളവിൽ സാമ്പത്തിക ബാധയ്തകളുെട 
വളർ ാനിരക്ക് 16.21 ശതമാനമാണ്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക 
ബാധയ്തകളുെട പര്വണതകൾ ചാർട്ട് 1.5ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.   

ചാർട്ട് 1.5: സാമ്പത്തിക ബാധയ്തകളിെലയും ജിഎസ്ഡിപിയിെലയും പര്വണതകൾ 

 

സാമ്പത്തിക ലക്ഷയ്ങ്ങളുെട ൈകവരിക്കൽ 

റവനയ്ു കമ്മിയുെട പുേരാഗമനപരമായ നിർമ്മാർജ്ജനവും സുസ്ഥിരമായ കടനിർ 
വ്വഹണവും, ധനകാരയ് സ്ഥിരത, സർക്കാരിെന്റ സാമ്പത്തിക പര്വർത്തനങ്ങളിൽ 
കൂടുതൽ സുതാരയ്ത, ഒരു മിതകാല ചട്ടക്കൂടും ബന്ധെപ്പട്ട മറ്റ് കൂടുതൽ ഉറപ്പു  
സാമ്പത്തിക നയത്തിെന്റ നടപ്പിലാക്കൽ എന്നിവയിലൂെട ധനകാരയ് 
മാേനജ്െമന്റിൽ വിേവകവും ധനകാരയ് സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കാൻ േവണ്ടിയാണ് 
സംസ്ഥാന സർക്കാർ സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്ത നിയമം, 2003 
നടപ്പിലാക്കിയത്. തുടർ യായി വന്ന ധനകാരയ്കമ്മീഷനുകൾ നിർേദ്ദശിക്കുന്ന 
ധനപരമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കണക്കിെലടുത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതിെന്റ 
സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്ത നിയമം കാലാകാലങ്ങളിൽ േഭദഗതി െചയ്തിട്ടുണ്ട്. 

 
1 മുകളിൽ പറഞ്ഞ 2020-21െല സാമ്പത്തിക പാരാമീറ്ററുകൾ ജി എസ് റ്റി നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് പകരമായി 

ഭാരത സർക്കാരിൽ നിന്നും കടം വരവുകളുെട കീഴിൽ കിട്ടിയിട്ടു  ₹5,766 േകാടിയുെട ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് 
േലാണുമായി േചർത്ത് വായിേക്കണ്ടതാണ്. ധനകാരയ് കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  എെതാരു മാനദണ്ഡം 
കണക്കാക്കുന്നതിനും ജി എസ് റ്റി നഷ്ടപരിഹാരമായി ഭാരത സർക്കാരിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനത്തിന് കടം 
വരവുകളുെട കീഴിൽ നൽകിയിട്ടു  ₹5,766 േകാടിയുെട ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി 
പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് ഭാരത സർക്കാരിെന്റ െചലവ് വകുപ്പ് തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ ഫലത്തിലു  
സാമ്പത്തിക ബാധയ്തകൾ, അങ്ങെന ₹3,02,620.01 േകാടിയാവുന്നതാണ്. അങ്ങെന, ഫലത്തിലു  
വർദ്ധനവ് 59.47 ശതമാനത്തിൽ നിൽക്കും. 
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ആെക കുടിശ്ശിക ബാധയ്തകൾ

െപാതുകണക്ക് ബാധയ്തകൾ

േകന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നു  വായ്പകൾ

ആഭയ്ന്തര കടം

ലക്ഷയ്ം (ശതമാനത്തിൽ)

ആെക കുടിശ്ശിക ബാധയ്തകളുെട ജിഎസ്ഡിപിയുമായു  അനുപാതം (ശതമാനത്തിൽ)
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േകന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദി തുേപാെല, സംസ്ഥാനം 2020 ജൂൈലയിൽ 
സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്ത േഭദഗതി ഓർഡിനൻസ്, 2020 പുറെപ്പടുവി െകാണ്ട് 
േകരള സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്ത നിയമം േഭദഗതി െചയ്തു. അതിെന്റ 
ഫലമായി, ധനക്കമ്മി ലക്ഷയ്മായ ജിഎസ്ഡിപിയുെട മൂന്ന് ശതമാനത്തിന് പുറേമ, 
േകന്ദ്ര സർക്കാർ വയ്ക്തമാക്കിയ വയ്വസ്ഥകൾക്ക് വിേധയമായി 2020-21െല 
ജിഎസ്ഡിപിയുെട രണ്ട് ശതമാനം അധികമായി കടെമടുക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് 
അർഹതയുണ്ടായി.  

േകരള സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്ത (േഭദഗതി) ഓർഡിനൻസ്, 2020ൽ ലക്ഷയ്ം 
വ ിരുന്ന പര്ധാന സാമ്പത്തിക േവരിയബിളുകളും യഥാർത്ഥ േവരിയബിളുകളും 
പട്ടിക 1.5ൽ നൽകിയിരുന്നു. 

പട്ടിക 1.5: േകരള സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്ത നിയമത്തിെല വയ്വസ്ഥകളുെട പാലനം 

✗ േനടാത്ത ലക്ഷയ്ങ്ങെള സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ✓ േനടിയ ലക്ഷയ്ങ്ങെള സൂചിപ്പിക്കുന്നു.   

*  എന്നാൽ, 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിെല ജിഎസ്ഡിപിയുെട രണ്ട് ശതമാനം3 അധിക 
കടെമടുക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് അർഹതയുണ്ട്; ഇത് േകരള സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്ത 
(േഭദഗതി) ഓർഡിനൻസ് 2021ൽ നിഷ്ക്കർഷി ിരിക്കുന്ന നാല് സംസ്ഥാനതല 
പരിഷ്ക്കാരങ്ങളായ ഒരു രാജയ്ം ഒരു േറഷൻകാർഡ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കൽ, ബിസിനസ്സ് 
െചയയ്ുന്നത് എളുപ്പമാക്കൽ, നഗര തേദ്ദശ സ്ഥാപന/ യൂട്ടിലിറ്റി പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ, 
ഊർജ്ജേമഖലയിെല പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വിേധയമായിരിക്കും. 

** ഭാരതസർക്കാരിൽ നിന്നും ജി എസ് റ്റി നഷ്ടപരിഹാരത്തിനു പകരമായി ലഭി  ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് 
േലാൺ (₹5,766 േകാടി) സൂചകം കണക്കാക്കുന്നതിനായി പരിഗണി ിട്ടില്ല. 

ധനകാരയ്കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  ഏെതാരു മാനദണ്ഡം കണക്കാക്കുന്നതിനും 
ജി എസ് റ്റി നഷ്ടപരിഹാരമായി ഭാരതസർക്കാരിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനത്തിന് കടം 
വരവുകൾക്ക് കീഴിൽ നൽകിയിട്ടു  ₹5,766 േകാടിയുെട ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് ഭാരതസർക്കാരിെന്റ 
െചലവ് വകുപ്പ് തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ, ₹5,766 േകാടിയുെട ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് 
േലാൺ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് െമാത്തം കടത്തിെന്റ ജിഎസ്ഡിപിയുമായിട്ടു  
അനുപാതം (39.87 ശതമാനം) കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 

 
2 2016-17ൽ 29.80 ശതമാനവും 2017-18ൽ 30.40 ശതമാനവും 2018-19ൽ 30.01 ശതമാനവും 2019-20ൽ 

29.67 ശതമാനവും. 
3  േകന്ദ്ര സർക്കാർ (ധനകാരയ്മന്ത്രാലയം), െചലവ് വകുപ്പ് (പബല്ിക് ഫിനാൻസ് േസ്റ്ററ്റ് ഡിവിഷൻ) 17 െമയ് 

2020ൽ പുറെപ്പടുവി  എഫ് നമ്പർ 40(06)/പി.എഫ്-എസ്/2017-18/വാളയ്ം 5 എന്ന കത്ത് പര്കാരം പര്േതയ്ക 
സംസ്ഥാനതല പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിന്നതിന് വിേധയമായി 2020-21ൽ ജിഎസ്ഡിപിയുെട രണ്ട് 
ശതമാനം അധിക കടെമടുക്കാൻ അനുവദി . േമൽപ്പറഞ്ഞ അധിക കടെമടുപ്പ് 2020-21േലക്ക് 
മാതര്മു താണ്, തുടർന്നു  വർഷങ്ങളിേലക്ക് െകാണ്ടു േപാകാവുന്നതല്ല. ഈ അധിക കടെമടുപ്പ് 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്ത നിയമത്തിെല ഇത് സംബന്ധി  േഭദഗതിക്ക് 
വിേധയമായിരിക്കും. 

 

ധനപരമായ 
മാനദണ്ഡങ്ങൾ 

നിയമത്തിൽ 
നിശ്ചയി ിട്ടു  
ധനപരമായ 
ലക്ഷയ്ങ്ങൾ   

േനട്ടം  

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

റവനയ്ു കമ്മി (-) / 
അധികം (+) (₹ 
േകാടിയിൽ) 

റവനയ്ു മി ം (-)15484.59 (-)16928.21 (-)17461.92 (-)14495.25 (-)25829.50 

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

ധനക്കമ്മി (-)/ അധികം 
(+) (ജിഎസ്ഡിപിയുെട 
ശതമാനത്തിൽ) 

മൂന്ന് * 
ശതമാനം  

(-)26448.35 
(4.17) 

(-)26837.41 
(3.83) 

(-)26958.31 
(3.41) 

(-)23837.47 
(2.79) 

(-)40969.69 
(5.40) 

✗ ✗ ✗ ✓ ✗ 
ജിഎസ്ഡിപിയുമായു  
ആെക കടം 
കുടിശ്ശികയുെട അനുപാതം 
(ശതമാനത്തിൽ) 

29.67 
 ശതമാനം2  

29.89 30.58 30.57 31.05 39.87** 

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
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ധനകമ്മി ജിഎസ്ഡിപിയുെട ശതമാനെമന്ന നിലയിൽ 5.40 ശതമാനമായി േരഖ 
െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ധനകമ്മി ലക്ഷയ്മായ മൂന്ന് ശതമാനവും അധിക ലക്ഷയ്മായ 
രണ്ട് ശതമാനവും കൂടുന്നതിനപ്പുറമാണ്. 

േകരള സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്ത നിയമം, 2003 പര്കാരം മിതകാല സാമ്പത്തിക 
നയവും (അനുബന്ധം 1.2 ആയി ഉൾെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.) സ്ടര്ാറ്റജി േസ്റ്ററ്റ്െമന്റും 
വാർഷിക ബഡ്ജറ്റ് േരഖകേളാെടാപ്പം എല്ലാ വർഷവും നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പി 
േക്കണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പി  മിതകാല 
സാമ്പത്തിക പല്ാനിൽ വിഭാവനം െചയ്തിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക മാനദണ്ഡങ്ങളുെട 
ലക്ഷയ്ങ്ങളും നടപ്പു വർഷെത്ത യഥാർത്ഥ കാരയ്ങ്ങളുമായു  താരതമയ്ം പട്ടിക 1.6ൽ 
ചുവെട നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 1.6: 2020-21െല എംറ്റിഎഫ്പിയിെല െപര്ാജക്ഷനും യാഥാർത്ഥയ്വും 

                                                                                                        (₹ േകാടിയിൽ) 

ഉറവിടം: സാമ്പത്തിക കണക്കുകളും എം.റ്റി.എഫ്.പിയും 

* ഭാരത സർക്കാരിൽ നിന്നും ജി എസ് റ്റി നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് പകരമായി കിട്ടിയിട്ടു  ബാക്ക് റ്റു 
ബാക്ക് േലാൺ (₹5,766 േകാടി) സൂചകം കണക്കാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി ഒരു കടമായി 
പരിഗണി ിട്ടില്ല. 

മിതകാല സാമ്പത്തിക നയത്തിൽ നിശ്ചയി ിട്ടു  ലക്ഷയ്ങ്ങെളാന്നും 
സംസ്ഥാനത്തിന് ൈകവരിക്കാനായിെല്ലന്ന് മുകളിെല പട്ടിക കാണിക്കുന്നു.    

1.6 ഓഡിറ്റ് പരിേശാധനയ്ക്ക് േശഷമു  കമ്മികളും ആെക കടവും 

കണക്കുകളിെല െതറ്റായ തരംതിരിക്കലും ബഡ്ജറ്റിനു പുറത്തു  സാമ്പത്തിക 
പര്വർത്തനങ്ങളും െമാത്തം കമ്മി, കടം എന്നിവെയ ബാധിക്കുന്നുെവന്ന് ഓഡിറ്റ് 
പരിേശാധനയിൽ െതളിഞ്ഞു. ഓഡിറ്റ് പരിേശാധനയ്ക്ക് േശഷമു  കമ്മിയും 
കടത്തിെന്റ കണക്കുകളും ചുവെട വിശദീകരിക്കുന്നു. 

കര്മ 
നമ്പർ 

ധനപരമായ േവരിയബിളുകൾ എംറ്റിഎഫ്പി
യിെല 

െപര്ാജക്ഷൻ 

യാഥാർത്ഥയ്ം  
(2020-21) 

എംറ്റിഎഫ്പിയിെല 
െപര്ാജക്ഷനുമായു

 വയ്തയ്ാസം 
(ശതമാനത്തിൽ) 

1 തനതു നികുതി വരുമാനം 67420.01 47660.84 (-)29.31 

2 നികുതിേയതര വരുമാനം 14587.00 7327.31 (-)49.77 

3 
 

േകന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു  സഹായം 
(േകന്ദ്രനികുതികളുെട വിഹിതവും 
ഇന്തയ്ാ ഗവൺെമന്റിൽ നിന്നു  
ധനസഹായവും)  

32628.89 
 

42628.68 
 

30.65 
 

4 റവനയ്ു വരവുകൾ (1+2+3) 114635.90 97616.83 (-)14.85 

5 റവനയ്ു െചലവുകൾ 129837.37 123446.33 (-)4.92 

6 റവനയ്ു കമ്മി (-)/ മി ം (+) (5-6) (-)15201.47 (-)25829.50 69.91 

7 ധനക്കമ്മി (-)/ മി ം (+) (-)29295.38 (-)40969.69 39.85 

8 കടം ജിഎസ്ഡിപി അനുപാതം 
(ശതമാനത്തിൽ) 

30.07 39.87* 32.59 

9 നിലവിെല വിലയിൽ ജിഎസ്ഡിപി 
വളർ ാ നിരക്ക്      (ശതമാനം) 

12.22 (-)11.20 (-)191.65 
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1.6.1 ഓഡിറ്റിനുേശഷം – കമ്മികൾ 

റവനയ്ു െചലവിെന മൂലധനമായി തരംതിരി തും ബഡ്ജറ്റിനു പുറത്തു  
സാമ്പത്തിക പര്വർത്തനങ്ങളും കമ്മി കണക്കുകെള ബാധിക്കുന്നു. സഞ്ചിത 
നിധിയിേലക്ക് െസസ്/ േറായൽറ്റി നിേക്ഷപിക്കാതിരിക്കുക, പുതിയ െപൻഷൻ 
പദ്ധതിയിേലക്കു  സംഭാവനയിെല കുറവ്, കടേമാചന ഫണ്ടിേലക്കും റിഡംപ്ഷൻ 
ഫണ്ടിേലക്കും ഉ  വിഹിതം അടയ്ക്കാതിരിക്കൽ മുതലായവ റവനയ്ു, ധനകമ്മി 
കണക്കുകെള ബാധിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ കമ്മി കണക്കുകളിൽ എത്തിേ രുന്നതിന്, 
അത്തരം കര്മേക്കടുകളുെട അനന്തര ഫലങ്ങെള പുനഃകര്മീകരിേക്കണ്ടതുണ്ട്. 

പട്ടിക 1.7: റവനയ്ു കമ്മിയും ധനകമ്മിയും, ഓഡിറ്റ് പരിേശാധനയ്ക്ക് േശഷം 

വിവരങ്ങൾ റവനയ്ു 
കമ്മിയിെല 

ഫലം 

ധനകമ്മിയിെല 
ഫലം 

ഖണ്ഡിക 
സൂചിക 

കുറ  കാണി ത്(+)/കൂട്ടി 
കാണി ത്  (-)      �
(₹ േകാടിയിൽ) 

സംസ്ഥാന െപാതുേമഖലാ കമ്പനികൾ, എസ് പി വി, മറ്റ് 
തത്തുലയ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിലൂെടയു  നടപ്പു സാ 
മ്പത്തിക വർഷത്തിെല കടെമടുക്കലുകൾ-കിഫ്ബി, െക. 
എസ്.എസ്.പി.എൽ തുടങ്ങിയവയിലൂെടയു  കടെമടുക്ക 
ലുകളുെട മുതലും പലിശയും സംസ്ഥാന ബജറ്റിലൂെട തിരി  
ടേക്കണ്ടതായിട്ടുണ്ട് (െമാത്തം കടത്തിെന്റ പൂർണ്ണതയുമായി 
ബന്ധെപ്പട്ട പര്ശ്നം) 

0 (+)9273.24 2.6.2 

െസസ്സുകൾ/ േറായൽറ്റികൾ എന്നിവ സഞ്ചിത നിധിയിേലക്ക് 
െകര്ഡിറ്റ് െചയ്യാത്തത് 

(-)247.61 (-)247.61 4.1 

ഗയ്ാരന്റി റിഡംപ്ഷൻ 
ഫണ്ടിേലക്ക് സംഭാവന 
നൽകാത്തത് 

സംഭാവന ₹138.78 േകാടി (+)355.35 (+)355.35 2.5.2.3 

കമ്മീഷൻ ₹216.57 േകാടി 

റവനയ്ുവിനു പകരം മൂലധന വിഭാഗത്തിൽ ഗര്ാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ് 
ബുക്ക് െചയ്തത് 

(+)46.50 0 3.3.3 

പലിശ ബാധയ്തകൾ നിറേവറ്റാത്തത് 

 ഖണ്ഡിക 2.4.2.3-എൻ.പി.എസ്െന്റ പലിശ – ₹0.024 േകാടി 

 ഖണ്ഡിക 2.5.2.2-സംസ്ഥാന വനവൽക്കരണ നഷ്ട പരിഹാര 
ഫണ്ടിെല പലിശ - ₹2.77 േകാടി 

 ഖണ്ഡിക 2.5.2.3- എസ്ഡിആർഎഫ ് െല പലിശ - ₹87.82 
േകാടി 

(+)90.61 (+)90.61 2.4.2.3, 

2.5.2.2 & 
2.5.2.3 

ആെക 244.85 9471.59  

ഉറവിടം: സാമ്പത്തിക കണക്കുകളും ഓഡിറ്റ് വിശകലനങ്ങളും 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ റവനയ്ു, ധനകമ്മികൾ യഥാകര്മം ₹244.85 േകാടിയും ₹9,471.59 
േകാടിയുമാണ് കുറ  കാണി ിട്ടു ത്. ഓഡിറ്റിനു േശഷമു  റവനയ്ുകമ്മി, ധനകമ്മി 
തുടങ്ങിയവയുെട വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിക 1.8ൽ താെഴ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 1.8: ഓഡിറ്റിനുേശഷമു  കമ്മി 
                                                                                                        (₹ േകാടിയിൽ) 

ധന സൂചകങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനു മുൻപ് കുറ  തുക ഓഡിറ്റിനു േശഷം 

റവനയ്ു കമ്മി 25829.50 244.85 26074.35 

ധനക്കമ്മി 40969.69 9471.59 50441.28 
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ഓഡിറ്റിനു േശഷമു  വിശകലനത്തിൽ, ധനകമ്മി ജിഎസ്ഡിപിയുെട 6.65 ശത 
മാനമാണ്. ഇത് ബഡ്ജറ്റിനു പുറെമ നിന്നു  കടെമടുക്കലുകളായ കിഫ്ബി 
വഴിയു  ₹669.05 േകാടിയും െക.എസ്.എസ്.പി.എൽ വഴിയു  ₹8,604.19 
േകാടിയും ഉൾെപ്പടുന്നതാണ്. 

1.6.2 ഓഡിറ്റിനുേശഷം-ആെക െപാതുകടം 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ 2020-21ൽ കിഫ്ബി, െക.എസ്.എസ്.പി.എൽ എന്നിവ വഴി 
₹9,273.24 േകാടി ബഡ്ജറ്റിനു പുറേമ നിന്നും കടെമടുത്തു. 2020-21െല 
സാമ്പത്തിക കണക്കുകളിൽ സൂചിപ്പി ിരിക്കുന്ന ₹3,08,386.01 േകാടിയുെട 
ബാധയ്തകൾക്ക് പുറേമയാണിത്. 2021 മാർ ് 31െല കണക്കനുസരി ്, കിഫ്ബി, 
െക.എസ്.എസ്.പി.എൽ എന്നിവയ്ക്ക് ₹16,469.05 േകാടിയുെട കുടിശ്ശിക 
ബാധയ്തയുണ്ട് (അദ്ധയ്ായം IIെല ഖണ്ഡിക 2.6.2). അങ്ങെന, 2021 മാർ ് 31 വെര 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െമാത്തത്തിലു  കടം ₹16,469.05 േകാടി വർദ്ധി ് 
₹3,24,855.06 േകാടിയായി. 

ധനകാരയ്കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  ഏെതാരു മാനദണ്ഡം കണക്കാക്കുന്നതിനും 
ജി എസ് റ്റി നഷ്ടപരിഹാരമായി ഭാരതസർക്കാരിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനത്തിന് കടം 
വരവുകളുെട കീഴിൽ നൽകിയിട്ടു  ₹5,766 േകാടിയുെട ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് ഭാരതസർക്കാരിെന്റ 
െചലവ് വകുപ്പ് തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ, ഫലത്തിൽ െമാത്തത്തിലു  െപാതുകടം 
₹3,19,089.06 േകാടിയാവുന്നതാണ്. 

1.7 നിഗമനങ്ങൾ 

1.   സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ കണക്കുകൾ പര്കാരം, ധനകമ്മിയുെട ജിഎസ്ഡി 
പിയുമായു  അനുപാതം 2016-17െല 4.17 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2020-21ൽ 5.40 
ശതമാനമായി ഉയർന്നു. കൂടാെത, ഓഡിറ്റിനു േശഷമു  വിശകലനത്തിൽ, 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ റവനയ്ു, ധനകമ്മികൾ യഥാകര്മം ₹244.85 േകാടിയും ₹9,471.59 
േകാടിയും കുറ  കാണി തായും അതുവഴി 2020-21ൽ ധനകമ്മിയുെട ജിഎസ്ഡി 
പിയുമായു  അനുപാതം 6.65 ശതമാനമായി ഉയരുകയും െചയ്തതായി കാണാം.    

സംസ്ഥാനം മിതകാല സാമ്പത്തിക പല്ാനിേലാ, േകരള സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദി 
ത്തനിയമത്തിേലാ, നിശ്ചയി ിട്ടു  ലക്ഷയ്ങ്ങെളാന്നും 2020-21 കാലയളവിൽ േനടി 
യിട്ടില്ല. െക.എഫ്.ആർ നിയമം, 2003 അനുസരി ് ധനകമ്മിയുെട ജിഎസ്ഡി 
പിയുമായു  അനുപാതം മൂന്ന് ശതമാനമായി നിജെപ്പടുേത്തണ്ടിയിരുന്നുെവങ്കിലും, 
രണ്ട് ശതമാനം അധിക കടെമടുക്കാൻ ഇന്തയ്ാ ഗവൺെമന്റ് അനുവദി . 
അതുവഴി, െമാത്തത്തിലു  കടെമടുപ്പ് അഞ്ച് ശതമാനമായി വർദ്ധി . ഈ 
പരിധിെക്കതിെര, 2020-21 കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ധനകമ്മിയുെട 
ജിഎസ്ഡിപിയുമായു  അനുപാതം 5.40 ശതമാനം േരഖെപ്പടുത്തി. 

2.  െമാത്തത്തിലു  കടം 

ബഡ്ജറ്റിനു പുറത്തു നിന്നു  വായ്പകൾ (കിഫ്ബി, െക.എസ്.എസ്.പി.എൽ 
എന്നിവയുെട കുടിശ്ശിക ബാധയ്തകൾ)ഉൾെപ്പെട സംസ്ഥാനത്തിെന്റ 
െമാത്തത്തിലു  കടം ₹3,24,855.06 േകാടിയാണ്4. സർക്കാർ വർഷം േതാറും കടം 
വാങ്ങുന്നത് തുടരുകയാെണങ്കിൽ, അത് കടം കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നതിേലക്ക് 
നയിക്കുകയും സർക്കാർ കൂടുതൽ പലിശ നൽേകണ്ടി വരുകയും െചയയ്ും. ഈ പലിശ 

 
4 ധനകാരയ്കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  ഏെതാരു മാനദണ്ഡം കണക്കാക്കുന്നതിനും ജി എസ് റ്റി 

നഷ്ടപരിഹാരമായി കടം വരവുകളുെട കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടു  ₹5,766 േകാടിയുെട ബാക്ക് റ്റു 
ബാക്ക് േലാൺ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് ഭാരതസർക്കാരിെന്റ െചലവ് വകുപ്പ് 
തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ, ഫലത്തിൽ െമാത്തത്തിലു  െപാതുകടം ₹3,19,089.06 േകാടിയാവുന്നതാണ്. 
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െകാടുക്കൽ തെന്ന കടത്തിന് കാരണമാകുന്നു. കാലകര്േമണ, കടത്തിെന്റ 
വർദ്ധനവ് മൂലധന രൂപീകരണെത്തയും വളർ േയയും കുറയ്ക്കുക മാതര്മല്ല 
ഭാവിതലമുറയ്ക്ക് ഒരു ഭാരമായിത്തീരുകയും െചയയ്ും. 

1.8 ശുപാർശകൾ 

േകരള സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്ത നിയമത്തിൽ നിശ്ചയി ിട്ടു  ലക്ഷയ്ങ്ങൾ 
ൈകവരിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ റവനയ്ുകമ്മിയും ധനകമ്മിയും 
നിയന്ത്രിേക്കണ്ടതുണ്ട്. 
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ഈ അദ്ധയ്ായം സാമ്പത്തിക കണക്കുകെള ഓഡിറ്റ് െചയ്തതിെന 
അടിസ്ഥാനമാക്കിയു തും 2021 മാർ ് 31െല സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ 
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിെയ കുറി ് ഒരു നിർണ്ണയം നടത്തുന്നതുമാകുന്നു. ഇത് 
േകരളത്തിെന്റ 2020-21 കാലയളവിെല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുെട ഒരു വിശാല 
വീക്ഷണം നൽകുന്നേതാെടാപ്പം മുൻവർഷെത്ത അേപക്ഷി ് മുഖയ് സാമ്പത്തിക 
സംഗര്ഹത്തിെന്റ നിർണ്ണായകമായ വയ്തിയാനങ്ങെള കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷെത്ത 
പര്വണതകൾ കൂടി കണക്കിെലടുത്ത് വിശകലനം നടത്തുകയും െചയയ്ുന്നു.  

2.1 2019-20െന അേപക്ഷി ് മുഖയ് സാമ്പത്തിക സംഗര്ഹങ്ങളിലുണ്ടായ 
പര്ധാന വയ്തിയാനങ്ങൾ 

മുൻവർഷെത്ത അേപക്ഷി ് 2020-21 വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക 
സംഗര്ഹങ്ങളിലുണ്ടായ പര്ധാന വയ്തിയാനങ്ങൾ പട്ടിക 2.1ൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 2.1: 2019-20െന അേപക്ഷി ് 2020-21ൽ മുഖയ്സാമ്പത്തിക  
സംഗര്ഹങ്ങളിലുണ്ടായ വയ്തിയാനങ്ങൾ 

റവനയ്ൂ വരവുകൾ 

 സംസ്ഥാനത്തിെന്റ റവനയ്ൂ വരവുകൾ 8.19 ശതമാനം വർദ്ധി . 

 സംസ്ഥാനത്തിെന്റ തനതു നികുതി വരവ് 5.29 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. 
 തനതു നികുതിേയതര വരവ് 40.26 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. 
 േകന്ദ്ര നികുതികളുെടയും ചുങ്കങ്ങളുെടയും സംസ്ഥാന വിഹിതം 29.51 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. 
 ഇന്തയ്ാ ഗവൺെമന്റിൽ നിന്നു  ധനസഹായം 176.52 ശതമാനം വർദ്ധി . 

റവനയ്ൂ െചലവുകൾ 

 റവനയ്ൂ െചലവ് 17.88 ശതമാനം വർദ്ധി . 

 െപാതു േസവനങ്ങൾക്കു  റവനയ്ൂ െചലവ് 9.27 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. 

 സാമൂഹയ് േസവനങ്ങൾക്കു  റവനയ്ൂ െചലവ് 31.69 ശതമാനം വർദ്ധി . 

 സാമ്പത്തിക േസവനങ്ങൾക്കു  റവനയ്ൂ െചലവ് 106 ശതമാനം വർദ്ധി . 

 ധനസഹായങ്ങൾക്കു  െചലവ് 56.54 ശതമാനം വർദ്ധി . 

മൂലധന െചലവുകൾ 

 മൂലധന െചലവ് 52.45 ശതമാനം വർദ്ധി . 

 െപാതുേസവനങ്ങൾക്കു  മൂലധന െചലവ് 65.06 ശതമാനം വർദ്ധി . 

 സാമൂഹയ്േസവനങ്ങൾക്കു  മൂലധന െചലവ് 108.86 ശതമാനം വർദ്ധി . 

 സാമ്പത്തിക േസവനങ്ങൾക്കു  മൂലധന െചലവ് 43.64 ശതമാനം വർദ്ധി . 

വായ്പകളും 
മുൻകൂറുകളും 

 വായ്പകളുെടയും മുൻകൂറുകളുെടയും വിതരണം 110.58 ശതമാനം വർദ്ധി . 

 വായ്പകളുെടയും മുൻകൂറുകളുെടയും തിരി പിടിക്കൽ 10.67 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. 

െപാതുകടം 

 െപാതുകടം വരവുകൾ 15.44 ശതമാനം വർദ്ധി . (ജി എസ് റ്റി നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് 
പകരമായി ഭാരതസർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭി  ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ ഒഴിവാക്കിയത് 
പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ ഫലത്തിലു  വർദ്ധനവ് 5.90 ശതമാനമാവുന്നതാണ്). 

 െപാതുകടം തിരി ടയ്ക്കൽ 11.53 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. 

െപാതുകണക്ക് 
 െപാതുകണക്കിെല വരവുകൾ 34.05 ശതമാനം വർദ്ധി . 

 െപാതുകണക്കിെല െചലവഴിക്കൽ 33.97 ശതമാനം വർദ്ധി . 

നീക്കിയിരിപ്പ് തുക 
 മുൻവർഷെത്ത അേപക്ഷി ് 2020-21ൽ നീക്കിയിരിപ്പ് തുക ₹2,957.76 േകാടി (147.14 

ശതമാനം) വർദ്ധി . 
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2.2 ഫണ്ടുകളുെട േസര്ാതസ്സും നടത്തിപ്പും    

മുൻവർഷെത്ത അേപക്ഷി ് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ 
ഫണ്ടുകളുെട േസര്ാതസ്സുകളുെടയും നടത്തിപ്പിെന്റയും ഘടകങ്ങൾ പട്ടിക 2.2ൽ 
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 2.2: 2019-20െലയും 2020-21െലയും ഫണ്ടുകളുെട, േസര്ാതസ്സിെന്റയും 
നടത്തിപ്പിെന്റയും വിവരങ്ങൾ 

(₹ േകാടിയിൽ) 
വിശദാംശങ്ങൾ 2019-20 2020-21 വർദ്ധനവ് (+)/ 

കുറവ് (-) 
(ശതമാനത്തിൽ) 

   
   

   
 േ
സര്

ാത
സ്സു

ക
ൾ

 

   

മുന്നിരിപ്പ് പണം  2203.15 2010.22 (-)8.76 

റവനയ്ൂ വരവുകൾ 90224.67 97616.83 8.19 

മൂലധന വരവുകൾ 27.48 34.15 24.27 

വായ്പകളുെടയും മുൻകൂറുകളുെടയും 
തിരി ്പിടിക്കൽ 

295.32 263.82 (-)10.67 

െപാതുകടം വരവുകൾ (തനി) 16405.77 30807.51* 87.78 

െപാതുകണക്കിെല വരവുകൾ (തനി) 7313.77 13044.94 78.36 

ആകസ്മിക നിധി 0 75.00 0  

ആെക      116470.16 143852.47 23.51 

   
   

  ന
ടത്ത

ിപ്പ
് 

   

റവനയ്ൂ െചലവ് 104719.92 123446.33 17.88 

മൂലധന െചലവ് 8454.80 12889.65 52.45 

വായ്പകളുെടയും മുൻകൂറുകളുെടയും 
വിതരണം 

1210.22 2548.51 110.58 

പണത്തിെന്റ അന്തിമ നീക്കിയിരിപ്പ് 2010.22 4967.98 147.14 

ആകസ്മിക നിധി 75.00 0  

ആെക 116470.16 143852.47 23.51 

ഉറവിടം : 2019-20െലയും 2020-21െലയും സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ  

* കടം വരവുകൾക്ക് കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടു  ₹5,766 േകാടിയുെട ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് 
േലാണായി നൽകിയ ജി എസ് റ്റി നഷ്ടപരിഹാരം ധനകാരയ്കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  ഏെതാരു 
മാനദണ്ഡം കണക്കാക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് 
ഭാരതസർക്കാരിെന്റ െചലവു വകുപ്പ് തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ ഫലത്തിലു  െപാതുകടം വരവുകൾ 
(െനറ്റ് ) ₹25,041.51 േകാടിയാവുന്നതാണ്.  
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സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങളുെട ഘടനയും നടത്തിപ്പും ചാർട്ട് 2.1ലും 2.2ലും കാണി ിരിക്കുന്നു. 
 

ചാർട്ട് 2.1: സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങളുെട ഘടന ചാർട്ട് 2.2: സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങളുെട നടത്തിപ്പ് 
                          (ശതമാനത്തിൽ)            (ശതമാനത്തിൽ) 

 

₹ വരുന്നത്

മുന്നിരിപ്പ് പണം  0.38

ധനസഹായം 5.97

നികുതി വരുമാനം    9.15

നികുതിേയതര വരുമാനം  1.41

േകന്ദ്രനികുതി ൈകമാറ്റം  2.22

വായ്പകളുെടയും മുൻ കൂറുകളുെടയും 
തിരി പിടിക്കൽ  0.05

മൂലധന വരവുകൾ    0.01

ആകസ്മിക നിധി         0.01

െപാതുകടം വരവുകൾ    13.40

െപാതുകണക്കിെല വരവുകൾ 67.40

₹ േപാകുന്നത്

അന്തിമ നീക്കിയിരിപ്പ് പണം  0.95

ധനസഹായം 1.82

സാമൂഹിക േസവനങ്ങൾ (റവനയ്ൂെചലവ്)  8.61

സാമ്പത്തിക േസവനങ്ങൾ (റവനയ്ൂെചലവ്)  3.60

െപാതു േസവനങ്ങൾ (റവനയ്ൂെചലവ്) 9.67

മൂലധന െചലവുകൾ  2.48

വായ്പകളുെടയും മുൻകൂറുകളുെടയും വിതരണം  
0.49

െപാതുകടം തിരി ടവുകൾ  7.48

െപാതുകണക്ക് തിരി ടവുകൾ 64.90
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2.3 സംസ്ഥാനത്തിെന്റ വിഭവങ്ങൾ 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ വിഭവങ്ങൾ ചുവെട വിവരി ിരിക്കുന്നു: 

1. റവനയ്ൂ വരവുകൾ : നികുതി വരുമാനം, നികുതിേയതര വരുമാനം, േകന്ദ്ര 
നികുതികളിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന വിഹിതം, ഇന്തയ്ാ 
ഗവൺെമന്റിൽ നിന്നു  ധനസഹായം എന്നിവ ഉൾെപ്പടുന്നതാണ് 
റവനയ്ൂ വരവുകൾ. 
   

2. മൂലധന വരവുകൾ : ഓഹരി വിറ്റഴിക്കൽ, പലവക വായ്പകളുെടയും 
മുൻകൂറുകളുെടയും തിരി പിടിക്കൽ, ആഭയ്ന്തര േസര്ാതസ്സുകളിൽ 
നിന്നു  കടങ്ങൾ (െപാതു വിപണിയിൽ നിന്നു  വായ്പകൾ, 
ധനകാരയ് സ്ഥാപനങ്ങൾ/വാണിജയ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നു  കടങ്ങൾ) 
ഇന്തയ്ാ ഗവൺെമന്റിൽ നിന്നു  വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും തുടങ്ങിയവ 
മൂലധന വരവുകളിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. റവനയ്ൂ വരവുകളും മൂലധന വരവുകളും 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സഞ്ചിതനിധിയുെട ഭാഗമാണ്. 
 

3. െപാതുകണക്കിെല തനി വരവുകൾ : സഞ്ചിത നിധിയുെട ഭാഗമാകാത്ത 
െചറു നിേക്ഷപങ്ങൾ, െപര്ാവിഡന്റ് ഫണ്ടുകൾ, കരുതൽ നിധികൾ, 
െഡേപ്പാസിറ്റുകൾ, സെസ്പൻസ്, െറമിറ്റൻസുകൾ തുടങ്ങിയവയിെല 
വരവുകളും െചലവുകളും ഭരണഘടനയുെട അനുേഛദം 266(2) പര്കാരം 
സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടിട്ടു  െപാതുകണക്കിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇവ സംസ്ഥാന 
നിയമസഭയുെട േവാട്ടിന് വിേധയമല്ല. ഇവിെട സർക്കാർ ഒരു ബാങ്കർ 
ആയി പര്വർത്തിക്കുന്നു. വിതരണത്തിന് േശഷം െപാതുകണക്കിൽ 
ബാക്കിയു  തുക സർക്കാർ ഉപേയാഗിക്കുന്നു. 

2.3.1 സംസ്ഥാനത്തിെന്റ വരവുകൾ 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െമാത്തം വരവുകളുെട ഘടന ചാർട്ട് 2.3ൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 
മൂലധന വരവുകളും റവനയ്ൂ വരവുകളും കൂടാെത െപാതു കണക്കിൽ നിന്നു  മി വും 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കമ്മി നികത്തുവാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്നു. 
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ചാർട്ട് 2.3: 2020-21െല സംസ്ഥാനത്തിെന്റ വരവുകളുെട ഘടന  
(₹ േകാടിയിൽ) 

 െമാത്തം വരവുകൾ  ₹1,41,767.25  
 

റവനയ്ൂ വരവുകൾ  
₹97,616.83 

 മൂലധന വരവുകൾ  
₹31,105.48 

 െപാതുകണക്കിെല തനി 
വരവുകൾ  ₹13,044.94 

ധനസഹായം 31068.28  കടമിതര വരവുകൾ 297.97  ലഘു 
നിേക്ഷപങ്ങൾ, 
പി.എഫ്. 
തുടങ്ങിയവ 

11547.96 

േകന്ദ്ര 
നികുതികളുെടയും 
ചുങ്കങ്ങളുെടയും 
വിഹിതം 

11560.40  വായ്പകളുെടയും 
മുൻകൂറുകളുെടയും 
തിരി പിടിക്കൽ 

263.82  കരുതൽ 
നിധികൾ 

344.05 

നികുതിേയതര 
വരുമാനം  

7327.31  പലവക മൂലധന 
വരവുകൾ 

34.15  നിേക്ഷപങ്ങളും/ 
മുൻകൂറുകളും 

494.88 

തനതു നികുതി 
വരുമാനം 

47660.84  െപാതുകടം 
വരവുകൾ 

30807.51*  സെസ്പൻസും 
പലവകയും 

618.64 

സംസ്ഥാന ചരക്ക് 
േസവന നികുതി 

20028.31  
 
 

െവയ്സ് ആൻഡ് 
മീൻസ് 
മുൻകൂറുകെളാഴി  
ആഭയ്ന്തരകടം 

25043.88  പണം 
ഒടുക്കലുകൾ 

39.41 

ഭൂ നികുതി 493.35  െവയ്സ് ആൻഡ് 
മീൻസ് 
മുൻകൂറുകളിെല തനി 
ഇടപാടുകൾ 

(-)529.82    

മുദര്പതര്ങ്ങളും 
രജിസ്േടര്ഷൻ 
ഫീസും മുതലായവ 

3489.59  ഇന്തയ്ാ 
ഗവൺെമന്റിൽ 
നിന്നു  
വായ്പകളും 
മുൻകൂറുകളും 

6293.45**    

സംസ്ഥാന 
എൈക്സസ് 

2329.22       

വാഹന നികുതി 3386.28       
വിൽപ്പന, 
വയ്ാപാരം 
തുടങ്ങിയവയുെട 
നികുതികൾ 

17689.17       

ചരക്കുകളുെടയും 
േസവനങ്ങളുെടയും 
മുകളിലു  മറ്റ് 
നികുതികൾ 

48.80       

മറ്റു വ 196.12       

*  കടം വരവുകൾക്ക് കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടു  ₹5,766 േകാടിയുെട ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് 
േലാണായി നൽകിയിട്ടു  ജി എസ് റ്റി നഷ്ടപരിഹാരം ധനകാരയ്കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  
ഏെതാരു മാനദണ്ഡം കണക്കാക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി 
പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് ഭാരതസർക്കാരിെന്റ െചലവു വകുപ്പ് തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ 
ഫലത്തിലു  െപാതുകടം വരവുകൾ (െനറ്റ് ) ₹25,041.51 േകാടിയാവുന്നതാണ്. 

**  ധനകാരയ്കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  ഏെതാരു മാനദണ്ഡങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നതിനും ജി എസ് റ്റി 
നഷ്ടപരിഹാരമായി ഭാരതസർക്കാരിൽ നിന്നും കടം വരവുകളുെട കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് 
നൽകിയിട്ടു  ₹5,766 േകാടിയുെട ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ (6004 – ഭാരതസർക്കാരിൽ നിന്നു  
വായ്പകളും മുൻകുറുകളും) സംസ്ഥാനത്തിന് പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് ഭാരത സർക്കാരിെന്റ 
െചലവു വകുപ്പ് തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ, ഭാരത സർക്കാരിൽ നിന്നു  ഫലത്തിലു  വായ്പകളും 
മുൻകൂറുകളും ₹527.45 േകാടിയാവുന്നതാണ്. 
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സാമ്പത്തിക കണക്കുകളുെട േസ്റ്ററ്റ്െമന്റ് നമ്പർ 14, സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ 
റവനയ്ൂ വരവുകൾ വിശദമാക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിെന്റ റവനയ്ൂ വരവുകളിൽ, 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ തനതു നികുതിയും, നികുതിേയതര വരുമാനവും, േകന്ദ്ര നികുതി 
ൈകമാറ്റത്തിെന്റ വിഹിതവും ഇന്തയ്ാ ഗവൺെമന്റിൽ നിന്നു  ധനസഹായവും 
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. െമാത്തം റവനയ്ൂ വരവുകളിെലയും അതിെന്റ ഘടകങ്ങളിെലയും 
പര്വണതകൾ, തുടർന്ന് േകന്ദ്ര ഗവൺെമന്റിൽ നിന്നും, സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സവ്ന്തം 
വരുമാനങ്ങളിൽ നിന്നുമു  വരവുകളിെല പര്വണതകൾ തുടങ്ങിയവ തുടർന്നു  
ഖണ്ഡികകളിൽ ചർ  െചയയ്ുന്നു. 

2.3.1.1    റവനയ്ൂ വരവുകളുെട വളർ യും പര്വണതകളും 

2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  അഞ്ച് വർഷക്കാലയളവിെല റവനയ്ൂ 
വരവുകളുെട വളർ യും പര്വണതകളും ജിഎസ്ഡിപിെയ അേപക്ഷി ് റവനയ്ൂ 
വരവിലുണ്ടായ ഉയർ യും പട്ടിക 2.3ൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. കൂടാെത, ജിഎസ്ഡിപിയ്ക്ക് 
ആനുപാതികമായി റവനയ്ൂ വരവിലുണ്ടായ പര്വണതകളും റവനയ്ൂ വരവുകളുെട 
ഘടനയും യഥാകര്മം ചാർട്ടുകൾ 2.4ലും 2.5ലും െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 2.3: റവനയ്ൂ വരവുകളുെട പര്വണത 

ഘടകങ്ങൾ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

റവനയ്ൂ വരവുകൾ (ആർ ആർ) 
(₹ േകാടിയിൽ) 

75611.72 83020.14 92854.47 90224.67 97616.83 

റവനയ്ൂ വരവിെന്റ വളർ ാ 
നിരക്ക്          (ശതമാനത്തിൽ) 

9.53 9.80 11.85 (-)2.83 8.19 

തനതു നികുതിവരുമാനം  
(₹ േകാടിയിൽ)  

42176.37 46459.61 50644.10 50323.14 47660.84 

നികുതിേയതര വരുമാനം  
(₹ േകാടിയിൽ) 

9699.98 11199.61 11783.24 12265.22 7327.31 

തനതു വരവിെന്റ വളർ ാനിരക്ക് 
(നികുതിയും നികുതിേയതര 
വരുമാനവും) (ശതമാനത്തിൽ) 

9.40 11.15 8.27 0.26 (-)12.14 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െമാത്തം 
ആഭയ്ന്തര ഉത്പാദനം 
(ജിഎസ്ഡിപി)  
(₹ േകാടിയിൽ)  

634886.00 701588.00 790302.00 854689.00 758942.00 

ജിഎസ്ഡിപിയുെട 
വളർ ാനിരക്ക് 
(ശതമാനത്തിൽ) 

12.97 10.51 12.64 8.15 (-)11.20 

ആർ ആർ/ജിഎസ്ഡിപി 
(ശതമാനത്തിൽ) 

11.91 11.83 11.75 10.56 12.86 

ഉയർ ാ അനുപാതങ്ങൾ5  

ജിഎസ്ഡിപിെയ അേപക്ഷി ് 
റവനയ്ൂ വരവിെന്റ വളർ  

0.73 0.93 0.94 (-)0.35 (-)0.73 

ജിഎസ്ഡിപിെയ അേപക്ഷി ് 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ തനതു 
വരവിെന്റ വളർ  

0.72 1.06 0.65 0.03 1.08 

                                       ഉറവിടം : അതാത് വർഷങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ: ജിഎസ്ഡിപിക്ക് 02 ആഗസ്റ്റ് 2021െല 
 എസ്.പി.ഐ മന്ത്രാലയത്തിെന്റ ൈസറ്റിെലയും ഡയറക്ടേററ്റ് ഓഫ് ഇക്കേണാമിക്സ് 
 ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് േകരളയിെലയും വിവരങ്ങൾ. 

 

 
5 അടിസ്ഥാന സൂചകങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരി ് ഒരു സാമ്പത്തിക സൂചകത്തിനുണ്ടാകുന്ന 
 ഇലാസ് തികത അെല്ലങ്കിൽ പര്തികരണത്തിെന്റ അളവിെനയാണ് ഉയർ ാ അനുപാതം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 
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ചാർട്ട് 2.4: റവനയ്ൂ വരവുകളുെട പര്വണത 

 
 

ചാർട്ട് 2.5: റവനയ്ൂ വരവുകളുെട ഘടകങ്ങളുെട പര്വണത 
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റവനയ്ൂ വരവുകൾ ജിഎസ് ഡിപിയുെട ശതമാനത്തിൽ

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

തനതു നികുതി വരുമാനം 42176.37 46459.61 50644.10 50323.14 47660.84

നികുതിേയതര വരുമാനം 9699.98 11199.61 11783.24 12265.22 7327.31

േകന്ദ്ര നികുതികളുെടയും 
ചുങ്കങ്ങളുെടയും വിഹിതം 15225.02 16833.08 19038.17 16401.05 11560.40

ഇന്തയ്ാ ഗവൺെമന്റിൽ നിന്നു  
ധനസഹായം 8510.35 8528.84 11388.96 11235.26 31068.28

(₹
 േ
ക
ാട
ിയ

ിൽ
)
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സംസ്ഥാനത്തിെന്റ റവനയ്ൂ വരവുകളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട െപാതുപര്വണതകൾ 
ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:  

 സംസ്ഥാനത്തിെന്റ റവനയ്ൂ വരവുകൾ 2019-20െല ₹90,224.67 േകാടിയിൽ 
നിന്ന് 8.19 ശതമാനം വർദ്ധി ് 2020-21ൽ ₹97,616.83 േകാടിയായി. 
സംസ്ഥാനത്തിനു  േകന്ദ്രസഹായത്തിൽ 54.25 ശതമാനം (₹14,992.37 
േകാടി) ഗണയ്മായ വർദ്ധനവുണ്ടായതാണ് ഇതിന് പര്ധാന കാരണം, 
2019-20െല ₹27,636.31 േകാടിയിൽ നിന്ന് 2020-21ൽ ₹42,628.68 
േകാടിയായി. സംസ്ഥാനത്തിെന്റ തനതു നികുതി വരുമാനം കുറഞ്ഞതിനാൽ 
ഇത് ഭാഗികമായി തട്ടിക്കിഴിക്കെപ്പട്ടു.   

 2020-21ൽ റവനയ്ൂ വരവുകളുെട 56.33 ശതമാനം സംസ്ഥാനത്തിെന്റ തനത് 
േസര്ാതസ്സുകളിൽ നിന്നായിരുന്നേപ്പാൾ, േകന്ദ്രനികുതിവിഹിതവും 
േകന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു  ധനസഹായവും 43.67 ശതമാനമായിരുന്നു.    

 2019-20െന അേപക്ഷി ് 2020-21 കാലയളവിൽ, സംസ്ഥാനത്തിെന്റ 
തനത് വരുമാനം (നികുതിയും നികുതിേയതരവും േചർത്ത് ) ₹7,600.21 േകാടി 
കുറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സവ്ന്തം വരുമാനത്തിെന്റ വളർ ാനിരക്ക്  
(-)12.14 ശതമാനം െനഗറ്റീവ് വളർ ാനിരക്ക് േരഖെപ്പടുത്തി.  

 ജിഎസ്ഡിപിയുെട ശതമാനെമന്ന നിലയിൽ റവനയ്ൂ വരവുകൾ 2019-20െല 
10.56 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2020-21ൽ 12.86 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. 

 2020-21െല ജിഎസ്ഡിപിേയാെടാപ്പം റവനയ്ൂ വരുമാനത്തിെല വളർ   
(-)0.73 േരഖെപ്പടുത്തി. ഇത് ജി.എസ്.ഡി.പിയിെല വളർ യുമായി താരതമയ്ം 
െചയയ്ുേമ്പാൾ റവനയ്ൂ വരുമാനത്തിെല അഭികാമയ്മായ വളർ െയക്കാൾ 
കുറവാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 

 ഇേത വർഷം ജിഎസ്ഡിപിയുെട വളർ െയ അേപക്ഷി ് തനത് നികുതി 
വരുമാനത്തിെന്റ വളർ ാനിരക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതലായിരുന്നു (1.08). 
ജിഎസ്ഡിപിയുെട വളർ െയ അേപക്ഷി ് തനതു നികുതി വരുമാനത്തിെന്റ 
വളർ ാനിരക്ക് ഉയർന്നതായിരുന്നു എന്ന് ഇത് വയ്ക്തമാക്കുന്നു. 

2.3.1.2   സംസ്ഥാനത്തിെന്റ തനതു വിഭവങ്ങൾ 

ധനകാരയ് കമ്മീഷെന്റ നിർേദ്ദശ പര്കാരമാണ് േകന്ദ്ര നികുതിയിൽ നിന്നു  
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ വിഹിതം തീരുമാനിക്കുന്നത്. േകന്ദ്ര നികുതി വരവുകൾ 
പിരിക്കുന്നതിെന്റ അളവും പദ്ധതികൾക്ക് പര്തീക്ഷിക്കുന്ന േകന്ദ്രസഹായവും 
അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് േകന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നു  ധനസഹായം 
നിശ്ചയിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിെന്റ അധിക വിഭവ സമാഹരണത്തിലു  
പര്വർത്തനക്ഷമത വിലയിരുേത്തണ്ടത്, തനത് നികുതി വരുമാനം, നികുതിേയതര 
വരുമാനം എന്നീ േസര്ാതസ്സുകൾ ഉൾെക്കാ ന്ന സംസ്ഥാനത്തിെന്റ തനതു 
വിഭവങ്ങെള അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയാകണം. 

തനതു നികുതി വരുമാനം 

സംസ്ഥാന ചരക്കു േസവന നികുതി, സംസ്ഥാന എൈക്സസ്, വാഹന നികുതി, സ്റ്റാമ്പ് 
ഡയ്ൂട്ടിയും രജിസ്േടര്ഷൻ ഫീസും, ഭൂനികുതി, ചരക്കുകളിേന്മലും യാതര്ക്കാരിേന്മലു  
നികുതി മുതലായവ ഉൾെപ്പടുന്നവയാണ് സംസ്ഥാനത്തിെന്റ തനതു നികുതി 
വരുമാനം.  

2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  അഞ്ച് വർഷ കാലയളവിെല 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സവ്ന്തം നികുതി വരുമാനത്തിെന്റ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവെടയു  
ചാർട്ട് 2.6ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.  
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ചാർട്ട് 2.6:  2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കാലയളവിെല തനത് നികുതി 
വരുമാനത്തിെന്റ വളർ  

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ തനത് നികുതിവരുമാനം 2016-17 മുതൽ 2018-19 വെര വർദ്ധി  
വരുന്ന പര്വണത കാണി െവങ്കിലും 2019-20 മുതൽ ഇത് കുറയുന്ന പര്വണതയാണ് 
കാണിക്കുന്നത്. തനതു നികുതി വരുമാനത്തിൽ ₹2,662.30 േകാടി കുറഞ്ഞു. 2019-20െല 
₹50,323.14 േകാടിയിൽ നിന്ന് 2020-21ൽ ₹47,660.84 േകാടിയായി. 2016-17 മുതൽ 2020-
21 വെരയു  അഞ്ച് വർഷ കാലയളവിൽ പിരിെ ടുത്ത തനത് നികുതി വരുമാനത്തിെന്റ 
ഘടകങ്ങൾ പട്ടിക 2.4ൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.  

പട്ടിക 2.4: സംസ്ഥാനത്തിെന്റ തനത് നികുതി വരുമാനത്തിെന്റ ഘടകങ്ങൾ 
  (₹ േകാടിയിൽ)                

വരുമാന ശീർഷകം 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 േരഖാ ചിതര്ം

സംസ്ഥാന ചരക്ക് േസവന നികുതി 0.00 12007.69 21014.71 20446.95 20028.31

ഭൂനികുതി 124.15 162.17 202.78 332.42 493.35

മുദര്പതര്ങ്ങളും രജിസ്േടര്ഷൻ ഫീസും 3006.58 3452.56 3693.17 3615.01 3489.59

സംസ്ഥാന എൈക്സസ് 2019.30 2240.42 2521.40 2255.28 2329.22

വിൽപ്പന, വയ്ാപാരം 
തുടങ്ങിയവയുെട നികുതികൾ

33453.49 24577.82 19225.75 19649.64 17689.17

വാഹന നികുതികൾ 3107.23 3662.85 3708.61 3721.14 3386.28
ചരക്കുകൾ, േസവനങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയവയുെട മറ്റ് നികുതികളും 
ചുങ്കങ്ങളും

240.75 99.58 37.57 39.31 48.80

മറ്റു വ 224.87 256.52 240.11 263.39 196.12

ആെക 42176.37 46459.61 50644.10 50323.14 47660.84
   

ഉറവിടം : അതാത് വർഷങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ 

സംസ്ഥാന ചരക്ക് േസവന നികുതി, തനത് നികുതി വരുമാനത്തിെന്റ 42.02 
ശതമാനവും വിൽപ്പന, വയ്ാപാരം തുടങ്ങിയവയുെട നികുതികൾ 37.11 
ശതമാനവുമാണ്. 2020-21 കാലയളവിൽ റവനയ്ൂ വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ് 
േരഖെപ്പടുത്തിയ റവനയ്ൂ ശീർഷകങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന എൈക്സസും ഭൂനികുതിവരവും. 
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സംസ്ഥാനത്തിെന്റ നാല് മുഖയ് വരുമാന േസര്ാതസ്സുകളിെല നികുതിപിരിവ്, 
അഖിേലന്തയ്ാ ശരാശരിയുമായി താരതമയ്ം െചയ്തത് അനുബന്ധം 2.1ൽ 
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

സംസ്ഥാന ചരക്ക് േസവന നികുതി (എസ്.ജി.എസ്.റ്റി) 

2017 ജൂൈല ഒന്നു മുതൽ ചരക്ക് േസവന നികുതി േകരളത്തിൽ പര്ാബലയ്ത്തിൽ 
വന്നു. സംസ്ഥാനത്തിനു ിൽ വിതരണം െചയയ്ുന്ന വയ്ാപാരചരക്കുകളുെടയും 
േസവനങ്ങളുെടയും (മാനുഷിക ഉപേഭാഗത്തിനായു  മദയ്വും അഞ്ച് നിർദ്ദിഷ്ട 
െപേടര്ാളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും6 ഒഴിെക) േമൽ ചരക്കുേസവന നികുതി ചുമത്തുകയും 
അതിെന്റ ഘടകങ്ങൾ േകന്ദ്രവും (സി ജി എസ് റ്റി) സംസ്ഥാനവും (എസ്.ജി.എസ്.റ്റി) 
വിഭജിെ ടുക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. കൂടാെത, അന്തർ സംസ്ഥാന ചരക്കുകളുെടയും 
േസവനങ്ങളുെടയും േമൽ േകന്ദ്രം ഐജിഎസ ്റ്റി ചുമത്തുകയും െചയയ്ുന്നു. ഇങ്ങെന 
പിരിെ ടുക്കുന്ന ഐ ജി എസ് റ്റി േകന്ദ്രവും ചരക്ക് േസവനങ്ങൾ ഉപേഭാഗം നടത്തുന്ന 
സംസ്ഥാനവും പങ്കിടുകയും െചയയ്ുന്നു. 

ചരക്കു േസവന നികുതി നടപ്പാക്കിയത് മൂലം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ നഷ്ടത്തിന് 
അഞ്ച് വർഷേത്തയ്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനായി േകന്ദ്ര നർക്കാർ ചരക്ക് 
േസവന നികുതി (സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു  നഷ്ടപരിഹാരം) നിയമം 2017 നടപ്പിലാക്കി. 
2015-16 വർഷെത്ത സംസ്ഥാനത്തിെന്റ വരുമാനം അടിസ്ഥാനമാക്കി, 2017 ജൂൈല 
ഒന്നു മുതൽ അഞ്ച് വർഷേത്തയ്ക് 14 ശതമാനം വാർഷിക വർദ്ധനവ് 
കണക്കാക്കിയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നത്. 

ചരക്ക് േസവന നികുതി നിയമപര്കാരം േകരള സംസ്ഥാനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന 
വർഷെത്ത (2015-16) വരുമാനം ₹16,821.37 േകാടിയായി േകന്ദ്ര സർക്കാർ 
നിശ്ചയി . തൻമൂലം 2020-21െല േകരളത്തിെന്റ മുൻകൂട്ടി നിർണ്ണയി  വരുമാനം 
₹32,388.11 േകാടിയായി.  
സംസ്ഥാന ചരക്ക് േസവന നികുതിയിലൂെട 2017-18 മുതൽ 2020-21 വെരയു  
കാലഘട്ടത്തിൽ പിരിെ ടുത്ത യഥാർത്ഥ വരുമാനം പട്ടിക 2.5ൽ െകാടുത്തിരി 
ക്കുന്നു. 

പട്ടിക 2.5: സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ചരക്ക് േസവന നികുതി വരുമാന ഘടകങ്ങൾ 
                (₹ േകാടിയിൽ) 

വിശദാംശങ്ങൾ 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

നികുതി 10927.61 17780.46 18966.81 16375.25 

ഐജിഎസ്ടിയിൽ നിന്നും ലഭി  നികുതി 
വിഹിതം 

1075.51 3231.79 814.41 2613.92 

മറ്റു വ  4.57 2.46 665.74 1039.14* 

സംസ്ഥാന ചരക്ക് േസവന നികുതി പിരിവ് 12007.69 21014.71 20446.96 20028.31 

പര്ീ ജി.എസ്.റ്റി നികുതി പിരി ത് 7 2460.31      457.81         654.07 613.51 

* ₹1,038.71 േകാടിയുെട േകരള പര്ളയ െസസ്സ് ഉൾെപ്പെട. 

2020-21 കാലയളവിൽ സമാഹരി  സംസ്ഥാന ജി.എസ്.റ്റി. 2019-20െല 
₹20,446.96 േകാടി രൂപയുമായി താരതമയ്ം െചയയ്ുേമ്പാൾ ₹20,028.31 േകാടി 
രൂപയായിരുന്നു. ഇത് ₹418.64 േകാടിയുെട (2.05 ശതമാനം) കുറവ് േരഖെപ്പടുത്തി.  

 
6 കര്ൂഡ്,ൈഹ സ്പീഡ് ഡീസൽ, െപേടര്ാൾ, ഏവിേയഷൻ ടർൈബൽ ഇന്ധനം, പര്കൃതി വാതകം എന്നിവയാണ് 
 അഞ്ച് െപേടര്ാളിയം ഉൽപന്നങ്ങൾ. 
7 മുലയ്വർദ്ധിത നികുതി, േകന്ദ്ര വിൽപ്പന നികുതി, വിേനാദ നികുതി, എൻടര്ി ടാക്സും, െസസ്സുകളും, 

സർ ാർജ്ജുകളും, ഔഷധങ്ങളുെടയും േടായ ്ലറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുെടയും മുകളിലു  എൈക്സസ് ഡയ്ൂട്ടി, മാനുഷിക 
ഉപേഭാഗത്തിനു  മദയ്ത്തിനും അഞ്ച് െപേടര്ാളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും േമലു  െക.ജി.എസ്.റ്റിയും, 
സി.എസ്.ടി.യും ഒഴിെകയു വ യാണ് ജി.എസ്.റ്റിയിൽ ഉൾെപ്പട്ട നികുതികൾ. 
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2020-21 വർഷത്തിൽ മുൻകൂട്ടി നിർണ്ണയി  നികുതി വരുമാനമായ ₹32,388.11 
േകാടിക്കു പകരം ₹19,603.11 േകാടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സവ്ായത്തമാക്കി {എസ് 
ജി.എസ്.റ്റി: ₹18,989.60 േകാടി (₹1,038.71 േകാടി പര്ളയ െസസ്സ് ഒഴിെക) 
അന്തർഭവി  പര്ീ ജി.എസ്.റ്റി നികുതി ₹613.51 േകാടി}. തൻമൂലം സംസ്ഥാന 
സർക്കാരിന് ₹12,785 േകാടിയുെട നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായി.  

2020-21 കാലയളവിൽ ജി.എസ്.റ്റി നടപ്പാക്കിയതുമുലമുണ്ടായ വരുമാന നഷ്ടത്തിെന്റ 
കണക്കിൽ ₹12,487.38 േകാടി സംസ്ഥാനത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭി . ഇതിൽ 
₹6,721.38 േകാടി സംസ്ഥാനത്തിന് റവനയ്ൂ വരവുകൾ പര്കാരമു  ഗര്ാന്റായി ലഭി . 
എന്നിരുന്നാലും, 2020-21 വർഷത്തിൽ ജി.എസ്.റ്റി നഷ്ടപരിഹാര ഫണ്ടിൽ മതിയായ 
മി ം ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ₹5,766 േകാടി കൂടി തിരി ടേയ്ക്കണ്ട കടം വരവുകളായി 
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭി . ഇതിെന്റ തിരി ടവ് ബാധയ്ത, ജി.എസ്.റ്റി 
നഷ്ടപരിഹാര ഫണ്ടിൽ േശഖരിക്കുന്ന െസസ്സിൽ നിന്നാണ് തിരി ടേക്കണ്ടത്, 
അല്ലാെത മറ്റ് േസര്ാതസ്സുകളിൽ നിന്നല്ല. ഈ കര്മീകരണം കാരണം, 2020-21 
വർഷെത്ത റവനയ്ൂ കമ്മിയായ ₹25,829.50 േകാടിയും ധന കമ്മിയായ ₹40,969.69 
േകാടിയും ജി.എസ്.റ്റി നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് പകരമായി ലഭി  ₹5,766 േകാടിയുെട കടം 
വരവുമായി േചർത്ത് വായിക്കണം. 

േകന്ദ്ര ചരക്ക് േസവന നികുതിയ്ക്ക് കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടു  
അറ്റാദായത്തിെന്റ വിഹിതമായ ₹3,325.63 േകാടി സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭി . 

വരുമാനകുടിശ്ശികകളുെട വിശകലനം 

അനുബന്ധം 2.2ൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന പര്കാരം 2021 മാർ ് 31 വെര ചില പര്ധാന 
വരുമാന ശീർഷകങ്ങളിൽ ₹6,881.72 േകാടി കുടിശ്ശികയുണ്ട്. അതിൽ ₹2,078.13 
േകാടി അഞ്ച് വർഷത്തിൽ അധികമായി കുടിശ്ശികയാണ്. വനം, തുറമുഖങ്ങൾ, 
എസ്.ജി.എസ്.ടി ലാൻഡ് റവനയ്ൂ മുതലായ വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ട 
വിവരങ്ങൾ ലഭയ്മായിട്ടില്ല. 

കുടിശ്ശിക റവനയ്ൂ വകുപ്പിെന അറിയിക്കാതിരിക്കുന്നത്/യഥാസമയം 
അറിയിക്കാതിരുന്നത്, കുടിശ്ശിക തിരി  പിടിക്കാൻ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഉചിതമായ 
തുടർ നടപടികൾ എടുക്കാതിരുന്നത് മുതലായവയാണ് വരുമാന 
കുടിശ്ശികയുണ്ടാകുവാനു  പര്ധാന കാരണങ്ങൾ. 

നികുതിേയതര വരുമാനം 

പലിശ വരുമാനങ്ങൾ, ലാഭവും ലാഭവിഹിതവും, ഖനനത്തിൽ നിന്നു  വരവുകൾ, 
വകുപ്പ് തല വരവുകൾ മുതലായവ ഉൾെപ്പടുന്നതാണ് നികുതിേയതര റവനയ്ൂ 
വരുമാനം. സംസ്ഥാനത്തിെന്റ നികുതിേയതര വരുമാനത്തിെന്റ പര്ധാന 
േസര്ാതസ്സുകൾ പട്ടിക 2.6ൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 2.6: നികുതിേയതര വരുമാനത്തിെന്റ ഘടകങ്ങൾ 
(₹ േകാടിയിൽ) 

വരുമാന ശീർഷകം 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 േരഖാ ചി�തം
പലിശ വരുമാനങ്ങൾ 143.51 144.50 132.38 84.95 246.64
ലാഭവും ലാഭവിഹിതവും 96.37 126.48 132.12 100.33 110.19

സംസ്ഥാന ഭാഗയ്ക്കുറി 7283.29 9034.17 9264.66 9973.67 4873.01

വനവൽക്കരണവും 
വനയ്ജീവികളും

296.85 245.42 287.21 255.85 236.61

മറ്റു നികുതിേയതര 
വരുമാനങ്ങൾ

1879.96 1649.04 1966.87 1850.42 1860.86

ആെക 9699.98 11199.61 11783.24 12265.22 7327.31

ഉറവിടം : അതാത് വർഷങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ.
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2020-21 കാലയളവിൽ നികുതിേയതര വരുമാനം ആെക വരുമാനത്തിെന്റ 7.51 
ശതമാനമായിരുന്നു. 2019-20 വർഷെത്ത അേപക്ഷി ് സംസ്ഥാനത്തിെന്റ 
നികുതിേയതര വരുമാനം ഈ വർഷം ₹4,937.91 േകാടി (40.26 ശതമാനം) കുറഞ്ഞു. 
ഈ കുറവിെന്റ പര്ധാന കാരണം സംസ്ഥാന ഭാഗയ്ക്കുറിയിലൂെടയു  വരുമാനം 
₹5,100.66 േകാടി (51.14 ശതമാനം) കുറഞ്ഞ താണ്. സംസ്ഥാനത്തിെന്റ പര്ധാന 
നികുതിേയതര വരുമാനം സംസ്ഥാന ഭാഗയ്ക്കുറിയിെല വരുമാനമാണ്, 
തനതുവർഷം ആെക വരുമാനത്തിൽ ഇതിെന്റ വിഹിതം 66.50 ശതമാനം 
ആയിരുന്നു. ഇത് 2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  അഞ്ച് വർഷക്കാലയളവിെല 
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിഹിതമാണ്.  

2.3.1.3 േകന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു  ൈകമാറ്റങ്ങൾ	

2011-12 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കാലയളവിൽ േകന്ദ്ര നികുതികളുെട സംസ്ഥാന 
ത്തിെന്റ വിഹിതവും ഇന്തയ്ാ ഗവൺെമന്റിൽ നിന്നു  ധനസഹായവും ഉൾെപ്പെട 
ഇന്തയ്ാ ഗവൺെമന്റിൽ നിന്നു  ൈകമാറ്റങ്ങൾ ചാർട്ട് 2.7ൽ കാണി ിരിക്കുന്നു. 

ചാർട്ട് 2.7: േകന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു  ൈകമാറ്റങ്ങൾ (₹ േകാടിയിൽ) 

 
േകന്ദ്ര നികുതികളിലും ചുങ്കങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്തിെന്റ പങ്ക്: ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ 
െപര്ാജക്ഷനുകളുെട യഥാർത്ഥ വിഭജനം പട്ടിക 2.7ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 2.7:  േകന്ദ്രനികുതികളിെലയും ചുങ്കങ്ങളിെലയും സംസ്ഥാന വിഹിതം: യഥാർത്ഥ 
നികുതി വിഭജനവും ധനകാരയ് കമ്മീഷെന്റ കണക്ക് കൂട്ടലും തമ്മിലു  
താരതമയ്ം                                                                     

(₹ േകാടിയിൽ) 

9699.589862.18
11606.89

15434.28

21612.02
23735.37

25360.85

30427.13

27636.31

42628.68

5990.36 6840.657468.68
7926.29

12690.67
15225.02

16833.01
19038.17

16401.05

11560.40

3709.223021.534138.21
7507.998921.358510.358527.84
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31068.28
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2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

ആെക
േകന്ദ്ര നികുതികളുെട വിഹിതം
േകന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു  ധനസഹായം

വർഷം ധനകാരയ് കമ്മീഷെന്റ െപര്ാജക്ഷൻസ് എഫ്.സി.ആർ 
െല 

െപര്ാജക്ഷൻസ് 

യഥാർത്ഥ 
നികുതി 
വിഭജനം 

വയ്തയ്ാസം 

2015-16 േസവന നികുതി ഒഴിെകയു  പങ്ക് വയ്ക്കാവുന്ന 
എല്ലാ നികുതികളുെടയും ആെക വരവിെന്റ 42 
ശതമാനവും പങ്ക് വയ്ക്കാവുന്ന േസവന 
നികുതിയുെട ആെക വരവിെന്റ 2.526 
ശതമാനവും (പതിനാലാം ധനകാരയ് 
കമ്മീഷെന്റ ശുപാർശ പര്കാരം). 

14482 12691 1791 

2016-17 16711 15225 1486 

2017-18 19308 16833 2475 

2018-19 22336 19038 3298 

2019-20 25869 16401 9468 
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ഉറവിടം : പതിനാലാം ധനകാരയ്കമ്മീഷെന്റയും പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ് കമ്മീഷെന്റയും റിേപ്പാർട്ടുകൾ, 
സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ.  

േകന്ദ്ര നികുതി ൈകമാറ്റം 

പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ് കമ്മീഷൻ 2020-21 വർഷത്തിൽ േകന്ദ്ര നികുതികളുെട 
(ഡിവിസിബിൾ പൂൾ) െമാത്തം വരുമാനത്തിെന്റ 41 ശതമാനം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 
വിഭജി  െകാടുക്കാൻ ശൂപാർശ െചയയ്ുന്നു. കമ്മീഷൻ ശുപാർശ െചയയ്ുന്ന 
നികുതികളുെട (ഡിവിസിബിൾ പൂൾ) അറ്റ വരുമാനത്തിൽ േകരളത്തിെന്റ വിഹിതം 
1.943 ശതമാനമാണ്. േകന്ദ്ര നികുതിയുെട സംസ്ഥാന വിഹിതം 42 ശതമാനമായി 
പതിനാലാം ധനകാരയ് കമ്മീഷൻ (എഫ്.സി) ശുപാർശ െചയ്തു. 2015-20 
അവാർഡ് കാലയളവിൽ േകന്ദ്ര നികുതിയുെടയും േസവന നികുതിയുെടയും ആെക 
വരവിെന്റ േകരളത്തിെന്റ വിഹിതം യഥാകര്മം 2.500 ശതമാനവും 2.526 
ശതമാനവുമായി പതിനാലാം ധനകാരയ് കമ്മീഷൻ തീരുമാനി . 2016-17 മുതൽ 
2020-21 കാലയളവിെല േകന്ദ്ര നികുതി ൈകമാറ്റത്തിെന്റ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പട്ടിക 2.8ൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 2.8 േകന്ദ്ര നികുതി ൈകമാറ്റങ്ങൾ 
(₹ േകാടിയിൽ) 

ശീർഷകം 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 
പര്തയ്ക്ഷ നികുതികൾ 
േകാർപ്പേറഷൻ നികുതികൾ 4885.98 5156.64 6621.02 5592.06 3546.02 
േകാർപ്പേറഷൻ നികുതി 
ഒഴിെകയു  വരുമാന നികുതി 

3395.77 4354.40 4876.10 4381.76 3642.70 

സമ്പത്തിന് േമലു  
നികുതികൾ 

11.18 0 2.44 0.25 0 

ആെക പര്തയ്ക്ഷ നികുതികൾ 
(എ) 

8292.93 9511.04 11499.56 9973.82 7188.72 

പേരാക്ഷ നികുതികൾ 
േകന്ദ്ര ചരക്ക് േസവന നികുതി 
(സി ജി എസ് റ്റി) 

0 239.98 4699.14 4654.19 3325.63 

ഇന്റേഗര്റ്റഡ് ചരക്ക് േസവന 
നികുതി  (ഐ ജി എസ് റ്റി) 

0 1699.96 375.00 0 0 

കസ്റ്റംസ് 2101.76 1699.40 1349.57 1039.60 591.59 
േകന്ദ്ര എൈക്സസ് ഡയ്ൂട്ടി 2400.03 1776.40 897.00 722.80 380.78 
േസവന നികുതി 2430.25 1906.55 174.00 0 62.54 
മറ്റ് നികുതികൾ8 0.05 0 44.31 10.39 11.14 
ആെക പേരാക്ഷ നികുതികൾ 
(ബി) 

6932.09 7322.19 7538.61 6426.98 4371.68 

േകന്ദ്ര നികുതി ൈകമാറ്റങ്ങൾ 
(എ+ബി) 

15225.02 16833.23 19038.17 16401.05 11560.40 

മുൻവർഷെത്ത അേപക്ഷി  
വർദ്ധനവിെന്റ ശതമാനം 

20.00 10.56 13.10 (-)13.85 (-)29.51 

റവനയ്ൂ വരവുകളിെല 
േകന്ദ്രനികുതി 
ൈകമാറ്റത്തിെന്റ ശതമാനം 

20.14 20.28 20.50 18.18 11.84 

ഉറവിടം : അതാത് വർഷങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ. 

 
8 വരുമാനത്തിനും െചലവിനും മുകളിലു  മറ്റ് നികുതികളും ചരക്കുകളുെടയും േസവനങ്ങളുെടയും മുകളിലു  മറ്റ്   
 നികുതികളും ചുങ്കങ്ങളും ഉൾെപ്പടുന്നു. 

വർഷം ധനകാരയ് കമ്മീഷെന്റ െപര്ാജക്ഷൻസ് എഫ്.സി.ആർ 
െല 

െപര്ാജക്ഷൻസ് 

യഥാർത്ഥ 
നികുതി 
വിഭജനം 

വയ്തയ്ാസം 

2020-21 േകന്ദ്ര നികുതിയുെട അറ്റ വരുമാനത്തിെന്റ 41 
ശതമാനം (പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ് കമ്മീഷെന്റ 
ശുപാർശ പര്കാരം).   

16616.07 11560.40 5055.67 
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2020-21 വർഷത്തിൽ േകന്ദ്ര നികുതി ൈകമാറ്റം ₹11,560.40 േകാടിയായിരുന്നു. ഇത് 
മുൻവർഷെത്ത അേപക്ഷി ് 29.51 ശതമാനം (₹4,840.65 േകാടി) കുറവാണ്. ആെക 
േകന്ദ്ര നികുതി ൈകമാറ്റങ്ങളിൽ ₹7,188.72 േകാടി പര്തയ്ക്ഷ നികുതിയും ₹4,371.68 
േകാടി പേരാക്ഷ നികുതിയും ആയിരുന്നു. പേരാക്ഷ നികുതിയിൽ ₹3,325.63 േകാടി 
േകന്ദ്ര ചരക്ക് േസവന നികുതിയായിരുന്നു. ജി.എസ്.റ്റി നിയമത്തിെന്റ കീഴിലു  
ഘടകങ്ങളിലൂെട ലഭി  വരുമാനം മുൻ വർഷെത്ത അേപക്ഷി ് 28.55 ശതമാനം 
കുറഞ്ഞു.  

ഇന്തയ്ാ ഗവൺെമന്റിൽ നിന്നു  ധനസഹായം 

2020-21 കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ റവനയ്ൂ വരവിെന്റ 31.83 ശതമാനം 
ഇന്തയ്ാ ഗവൺെമന്റിൽ നിന്നും ലഭി  ധനസഹായമായിരുന്നു. 2016-21 
കാലയളവിൽ േകന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭി  
ധനസഹായത്തിെന്റ വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിക 2.9ൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 
 

പട്ടിക 2.9: ഇന്തയ്ാ ഗവൺെമന്റിൽ നിന്നു  ധനസഹായം 

ഉറവിടം : അതാത് വർഷങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ. 

* പദ്ധതി, പദ്ധതിേയതര ഗര്ാന്റുകൾ എന്നീ നാമകരണങ്ങൾക്ക് പകരം 2017-18 മുതൽ േകന്ദ്രാ 
വിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കു  ഗര്ാന്റുകൾ, ധനകാരയ് കമ്മീഷൻ ഗര്ാന്റുകൾ, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു  മറ്റ് 
ഗര്ാന്റുകൾ എന്നിവ ഉപേയാഗിക്കുന്നതിനാൽ തുകകൾ ഒന്നുമില്ല. 

2020-21 വർഷത്തിൽ, മുൻവർഷെത്ത അേപക്ഷി ് ഇന്തയ്ാഗവൺെമന്റിൽ നിന്നു  
ധനസഹായം ₹19,833.02 േകാടി (176.52 ശതമാനം) വർദ്ധി . മാറ്റിവ  േശഷമു  
റവനയ്ൂ കമ്മി ഗര്ാന്റ് ₹15,322.80 േകാടി ഉൾെപ്പെട പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ് കമ്മീഷൻ 
ഗര്ാന്റിെല ₹15,705.79 േകാടിയുെട വർദ്ധനയും, ‘മറ്റ് ടര്ാൻസ്ഫർ ഗര്ാന്റുകൾ 
സംസ്ഥാനേത്തക്ക് ’ എന്ന ഘടകത്തിന് കീഴിൽ ₹2,247.96 േകാടിയുെട വർദ്ധനയും 
‘േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് ’ കീഴിൽ ₹1,879.27 േകാടിയുെട വർദ്ധനയും 
ഉണ്ടായതാണ്, ഈ വർദ്ധനവിന് പര്ധാന കാരണം.   

  (₹ േകാടിയിൽ) 
ശീർഷകം 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

 പദ്ധതിേയതര ഗര്ാന്റുകൾ 5250.37 -- -- -- -- 

സംസ്ഥാന പദ്ധതി സ്കീമുകൾക്കു  
ഗര്ാന്റുകൾ 

2726.92 -- -- -- -- 

േകന്ദ്ര പല്ാൻ സ്കീമുകൾക്കു  
ഗര്ാന്റുകൾ* 

71.31 -- -- -- -- 

േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പല്ാൻ സ്കീമുകൾക്കു  
ഗര്ാന്റുകൾ 

461.75 (-)0.47 (-)0.97 -- -- 

പര്േതയ്ക പദ്ധതി സ്കീമുകൾക്കു  
ഗര്ാന്റുകൾ 

-- -- -- -- -- 

േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത സ്കീമുകൾക്കു  
ഗര്ാന്റുകൾ  

-- 3213.58 3771.07 3262.65 5141.92 

ധനകാരയ് കമ്മീഷൻ ഗര്ാന്റുകൾ -- 3182.04 1646.22 2343.01 18048.80 

മറ്റ് ൈകമാറ്റങ്ങൾ/ 
സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു  
ഗര്ാന്റുകൾ/നിയമസഭയു  
േകന്ദ്രഭരണ പര്േദശങ്ങൾക്കു  
ഗര്ാന്റുകൾ 

-- 2133.69 5972.64 5629.60 7877.56 

ആെക 8510.35 8527.84 11388.96 11235.26 31068.28 

മുൻവർഷെത്ത അേപക്ഷി ് ഉണ്ടായ 
വർദ്ധനവിെന്റ ശതമാനം 

(-)4.61 0.21 33.65 (-)1.35 176.52 

റവനയ്ൂ വരവുകളിെല 
ധനസഹായത്തിെന്റ ശതമാനം 

11.25 10.27 12.27 12.45 31.83 
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2.3.2    2020-21 അവാർഡ് കാലയളവിേലക്കു  പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ് കമ്മീഷൻ 
അവാർഡ് തുക 

ഭരണഘടനയുെട ആർട്ടിക്കിൾ 280 പര്കാരം ഇന്തയ്ൻ പര്സിഡന്റ് രൂപീകരി  
പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ് കമ്മീഷൻ (ഇനി മുതൽ XVഎഫ്.സി) (i) േകന്ദ്രവും 
സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലു  നികുതികളുെട അറ്റവരുമാനത്തിെന്റ വിതരണം (ii) 
സംസ്ഥാനങ്ങളുെട വരുമാനമായ ധനസഹായെത്ത നിയന്ത്രിേക്കണ്ട തതവ്ങ്ങൾ (iii) 
തേദ്ദശ സ്ഥാപനങ്ങളുെട വിഭവങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധമായി സംസ്ഥാനത്തിെന്റ 
സഞ്ചിതനിധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശയ്മായ നടപടികൾ, എന്നിവയിൽ 
ശുപാർശകൾ നൽേകണ്ടതാണ്. 

പിന്നീട്, പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ് കമ്മീഷെന രണ്ട് റിേപ്പാർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ 
ചുമതലെപ്പടുത്തി, ഒന്ന് 2021-22 വർഷേത്തക്കു തും, 2021-22 മുതൽ 2025-26 
വെരയു  കാലയളവിെല അന്തിമ റിേപ്പാർട്ടും. പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ്കമ്മീഷൻ 
2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം ഉൾെക്കാ ന്ന ആദയ് റിേപ്പാർട്ട് 2019 ഡിസംബർ 5 
ന് രാഷ്ട്രപതിക്ക് സമർപ്പി . 

ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടനയുെട അനുേഛദം 275 പര്കാരം 2020-21 പതിനഞ്ചാം 
ധനകാരയ് കമ്മീഷൻ ശുപാർശ െചയ്ത േകരള സംസ്ഥാനത്തിനു  ധനസഹായം  
₹18,049 േകാടി യാണ്.  

പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ്കമ്മീഷൻ േകരള സംസ്ഥാനത്തിന് ശുപാർശ െചയ്ത 
ധനസഹായങ്ങൾ പട്ടിക 2.10ൽ കാണി ിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 2.10: 2020-21ൽ േകരള സംസ്ഥാനത്തിന് പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ് കമ്മീഷൻ 
ശുപാർശ െചയ്ത ധനസഹായങ്ങൾ        

      (₹ േകാടിയിൽ) 
കര്മ 
നമ്പർ 

വിവരങ്ങൾ 2020-21േലക്കു  അവാർഡ് തുക 

1 റവനയ്ൂ കമ്മി ഗര്ാന്റ് 15323 

2 തേദ്ദശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു  ഗര്ാന്റ് 2412 

3 ദുരന്തനിവാരണ ഗര്ാന്റ് 314 

 ആെക 18049 

ഉറവിടം :  2020-21 ന് േവണ്ടിയു  പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ് കമ്മീഷെന്റ ആദയ് റിേപ്പാർട്ട് 

2020-21 അവാർഡ് കാലയളവിെന്റ പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ് കമ്മീഷൻ ശുപാർശ 
െചയ്ത മുഴുവൻ തുകയായ ₹ 18,049 േകാടിയും സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭി . 

2.3.3. മൂലധന വരവുകൾ  

ഓഹരി വിറ്റഴിക്കലിൽ നിന്നു  വരുമാനം, വായ്പകളുെടയും മുൻകൂറുകളുെടയും 
തിരി ടവ്, ആഭയ്ന്തര കടത്തിൽ നിന്നു  വരുമാനം (വിപണി വായ്പകൾ, 
ധനകാരയ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, വാണിജയ് ബാങ്കുകൾ എന്നിവകളിൽ നിന്നു  കടം 
വാങ്ങൽ) േകന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നു  വായ്പകൾ, മുൻകൂറുകൾ എന്നിങ്ങെന 
പലവക മൂലധന വരവുകൾ ഉൾെക്കാ ന്നതാണ് മൂലധന വരവുകൾ. അറ്റ മൂലധന 
വരവിെന്റ വളർ യുെടയും ഘടനയുെടയും പര്വണത പട്ടിക 2.11ൽ 
കാണി ിരിക്കുന്നു.  

 പട്ടിക 2.11: മൂലധനവരവിെന്റ വളർ യിെലയും ഘടനയിെലയും പര്വണത  

  (₹ േകാടിയിൽ) 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ വരവിെന്റ 
ഉറവിടങ്ങൾ 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

മൂലധന വരവുകൾ  24180.37 30614.03 33702.96 60729.85 70033.33 

പലവക മൂലധന വരവുകൾ 30.24 29.28 46.50 27.48 34.15 
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സംസ്ഥാനത്തിെന്റ വരവിെന്റ 
ഉറവിടങ്ങൾ 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

വായ്പകളുെടയും 
മുൻകൂറുകളുെടയും തിരി പിടിക്കൽ 

292.24 350.98 210.54 295.32 263.82 

െപാതുകടം വരവുകൾ 23857.89 30233.77 33445.92 60407.05 69735.36^ 

ആഭയ്ന്തര കടം * 23005.75 29789.00 32993.75 58256.36 62716.62 

േകന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നു  
വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും 

852.14 444.77 452.17 2150.69 7018.74^^ 

മൂലധന കടം വരവ് 
വളർ ാനിരക്ക് (ശതമാനത്തിൽ) 

21.36 26.72 10.62 80.61 15.44 

കടമല്ലാത്ത മൂലധനവരവിെന്റ 
വളർ ാനിരക്ക്    
(ശതമാനത്തിൽ) 

78.47 17.92 (-)32.40 25.58 (-)7.69 

ജിഎസ്ഡിപി 634886.00 701588.00 790302.00 854689.00 758942.00 

ജിഎസ്ഡിപിയുെട വളർ ാനിരക്ക് 
(ശതമാനത്തിൽ) 

12.97 10.51 12.64 8.15 (-)11.20 

മുലധനവരവിെന്റ വളർ ാനിരക്ക് 
(ശതമാനത്തിൽ) 

21.88 26.61 10.09 80.19 15.32 

                                ഉറവിടം :  അതാത് വർഷങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ; ജിഎസ്ഡിപിയുെട ഉറവിടം: 02 ആഗസ്റ്റ് 2021െല 
എസ്.പി.ഐ മന്ത്രാലയത്തിെന്റ ൈസറ്റിെലയും ഡയറക്ടേററ്റ് ഓഫ് ഇക്കേണാമിക്സ് ആന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, 
േകരളയിെലയും വിവരങ്ങൾ 

* േവയ്സ് ആൻഡ് മീൻസ് മുൻകൂറുകളുെട െമാത്തം തുകയുൾെപ്പെട.  

^ ധനകാരയ്കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  ഏെതാരു മാനദണ്ഡം കണക്കാക്കുന്നതിനും ജി എസ് റ്റി നഷ്ടപരിഹാരമായി 
ഭാരത സർക്കാരിൽ നിന്നും കടം വരവുകൾക്ക് കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടു  ₹5,766 േകാടിയുെട 
ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് ഭാരതസർക്കാരിെന്റ െചലവു 
വകുപ്പ് തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ ഫലത്തിലു  െപാതുകടം വരവുകൾ ₹63,969.36 േകാടിയാവുന്നതാണ്. 

^^ ധനകാരയ്കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  ഏെതാരു മാനദണ്ഡങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നതിനും ജി എസ് റ്റി 
നഷ്ടപരിഹാരമായി ഭാരതസർക്കാരിൽ നിന്നും കടം വരവുകളുെട കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടു  
₹5,766 േകാടിയുെട ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ (6004 – ഭാരതസർക്കാരിൽ നിന്നു  വായ്പകളും മുൻകുറുകളും) 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് ഭാരത സർക്കാരിെന്റ െചലവു വകുപ്പ് 
തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ, ഭാരത സർക്കാരിൽ നിന്നു  ഫലത്തിലു  വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും ₹1,252.74 
േകാടിയാവുന്നതാണ്. 

കഴിഞ്ഞ വർഷെത്ത മൂലധന വരവുമായി (₹60,729.85 േകാടി) താരതമയ്ം 
െചയയ്ുേമ്പാൾ 2020-21 െല മൂലധന വരവ് (₹70,033.33 േകാടി) ₹9,303.48 േകാടി 
വർദ്ധി . 2020-21ൽ മൂലധന വരവ്, കഴിഞ്ഞ വർഷെത്ത അേപക്ഷി ് 15.32 
ശതമാനം വർദ്ധി ത്, പര്ാഥമിക മായും െപാതുകട വരുമാനത്തിൽ 15.44 ശതമാനം 
വർദ്ധനവ് മൂലമാണ്. മൂലധനവരവിെല െപാതുകട വരുമാനത്തിെന്റ വിഹിതം 
2020-21ൽ 99.57 ശതമാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നു.  

െപാതു വിപണി വായ്പകൾ (₹28,566 േകാടി) ധനകാരയ് സ്ഥാപനങ്ങളായ േദശീയ 
കൃഷി ഗര്ാമീണ വികസന ബാങ്ക് (₹521.51 േകാടി), േദശീയ സഹകരണ വികസന 
േകാർപ്പേറഷൻ (₹132.38 േകാടി), േദശീയ െചറുകിട നിേക്ഷപ ഫണ്ടിലു  പര്േതയ്ക 
െസകയ്ൂരിറ്റികൾ (₹4,273.98 േകാടി) ആർ.ബി.ഐൽ നിന്നു  േവയ്സ് ആന്റ് 
മീൻസ് മുൻകൂറുകൾ (₹29,222.75 േകാടി) എന്നിവ ആഭയ്ന്തര കടത്തിൽ (₹62,716.62 
േകാടി) ഉൾെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

ഭാരത സർക്കാരിൽ നിന്നു  വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും 2016-17 മുതൽ 2020-21 
വെര വലുതായി വയ്തിയാനെപ്പടുകയും 2020-21ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് 
₹7,018.74 േകാടി ആകുകയും െചയ്തു. വായ്പകളിൽ പര്ധാനമായും ₹251.63 
േകാടിയുെട പദ്ധതിേയതര േബല്ാക്ക് വായ്പകളും വിവിധ ബാഹയ് സഹായ 
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പദ്ധതികൾക്കായി ₹6,765.58 േകാടി9യുെട പദ്ധതി േബല്ാക്ക് വായ്പകളും 
ഉൾെപ്പടുന്നു. ധനകാരയ്കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  ഏെതാരു മാനദണ്ഡങ്ങൾ 
കണക്കാക്കുന്നതിനും ജി എസ് റ്റി നഷ്ടപരിഹാരമായി ഭാരതസർക്കാരിൽ നിന്നും 
കടം വരവുകളുെട കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടു  ₹5,766 േകാടിയുെട 
ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ (6004 – ഭാരതസർക്കാരിൽ നിന്നു  വായ്പകളും 
മുൻകുറുകളും) സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് ഭാരത 
സർക്കാരിെന്റ െചലവു വകുപ്പ് തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ, ഭാരത സർക്കാരിൽ 
നിന്നു  ഫലത്തിലു  വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും ₹1,252.74 േകാടിയാവുന്നതാണ്. 

2.3.4     വിഭവ സമാഹരണത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ പര്കടനം 

ധനകാരയ്കമ്മിഷെന്റ ശുപാർശയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, േകന്ദ്ര നികുതി, 
ഗര്ാന്റ്-ഇൻ-എയ്ഡ് എന്നിവയുെട സംസ്ഥാന വിഹിതം തീരുമാനിക്കുന്നത് 
എന്നതിനാൽ, വിഭവ സമാഹരണത്തിെല സംസ്ഥാനത്തിെന്റ പര്കടനം 
വിലയിരുത്തുന്നത്, തനതു നികുതിയും നികുതിേയതര വരുമാനവും ഉൾെപ്പട്ട അതിെന്റ 
സവ്ന്തം വിഭവങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. XV എഫ്സിയുെട കണക്കാക്കലിനും 
ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിേമറ്റിനും അനുസൃതമായി 2020-21െല സംസ്ഥാനത്തിെന്റ 
യഥാർത്ഥ നികുതി, നികുതിേയതര വരുമാനങ്ങൾ പട്ടിക 2.12ൽ താെഴ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

   പട്ടിക 2.12 : പര്തീക്ഷി തിെനതിെരയു  നികുതി, നികുതിേയതര വരവുകൾ   

(₹ േകാടിയിൽ) 

ഉറവിടം : XV ധനകാരയ്കമ്മീഷൻ റിേപ്പാർട്ട്, 2020-21െല സാമ്പത്തിക കണക്കുകളും, വാർഷിക 
 സാമ്പത്തിക പതര്ികയും. 

XV-ാം ധനകാരയ് കമ്മീഷൻ, ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിേമറ്റ് എന്നിവയിൽ 
പര്തീക്ഷി തിേനക്കാളും സാരമായി കുറവായിരുന്നു 2020-21െല സംസ്ഥാനത്തിെന്റ 
യഥാർത്ഥ നികുതി വരുമാനം. സംസ്ഥാന ചരക്ക് േസവന നികുതി (₹12,359.80 
േകാടി), വിൽപ്പന വയ്ാപാര നികുതികൾ മുതലായവ (₹5,573.99 േകാടി) മുദര്പ്പതര്ങ്ങളും 
രജിസ്േടര്ഷൻ ഫീസും (₹816.65 േകാടി), വാഹന നികുതി (₹581.94 േകാടി), 
സംസ്ഥാന എൈക്സസ് (₹471.45 േകാടി) എന്നിവയിൽ കുറവുണ്ടായതുെകാണ്ടാണ്, 
ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിേമറ്റിേനക്കാളും യഥാർത്ഥ നികുതി വരുമാനം കുറഞ്ഞത്. യഥാർത്ഥ 
നികുതിേയതര വരുമാനം ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിേമറ്റിെനക്കാളും കുറവാെണങ്കിലും XV-ാം 
ധനകാരയ്കമ്മീഷൻ പര്തീക്ഷി  തുകേയക്കാളും കൂടുതലായിരുന്നു. 

2.4 വിഭവങ്ങളുെട ഉപേയാഗം 

സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്ത നിയമങ്ങളുെട ചട്ടക്കൂടിനു ിൽ നിന്ന് െചലവു 
െചേയ്യണ്ട ഉത്തരവാദിതവ്ം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. അേതസമയം, 
സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടന്നു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന ധനസംബന്ധമായ തിരുത്തൽ, 

 
9 ₹5,766 േകാടിയുെട ജി.എസ്.റ്റി നഷ്ടപരിഹാരം ഉൾെപ്പെട. 

വിവരങ്ങൾ ധനകാരയ്കമ്മീ
ഷൻ പര്തീക്ഷി  

തുക 

ബഡ്ജറ്റ് 
എസ്റ്റിേമറ്റ് 

യഥാർത്ഥ 
വരവ് 

യഥാർത്ഥവരവിെന്റ ശതമാന 
വയ്തിയാനം 

ബഡ്ജറ്റ് 
എസ്റ്റിേമറ്റ് 

ധനകാരയ്കമ്മീഷൻ 
പര്തീക്ഷി  തുക 

തനത് നികുതി 
വരുമാനം 

72665.00 67420.01 47660.84 (-)29.31 (-)34.41 

നികുതിേയതര 
വരുമാനം 

4486.00 14587.00 7327.31 (-)49.77 63.34 

ആെക 77151.00 82008.01 54988.15 (-)32.95 (-)28.73 
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ഏകീകരണ പര്കര്ിയ എന്നിവ സാമൂഹിക േമഖലയുെടയും മൂലധന അടിസ്ഥാന 
വികസനത്തിെന്റയും െചലവ് ചുരുക്കാെതയായിരിക്കണം. 

2.4.1 െചലവിെന്റ വളർ യും ഘടനയും 

െമാത്തം െചലവിെല പര്വണതകൾ (റവനയ്ു, മൂലധനം, വായ്പകൾ, മുൻകൂർ 
െചലവുകൾ എന്നിവയുെട ആെക തുക), െമാത്തം െചലവിെന്റ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ. 
പദ്ധതി പദ്ധതിേയതര റവനയ്ു െചലവ്, ശമ്പളവും േവതനവും േപാലു  
പര്തിജ്ഞാബദ്ധമായ െചലവുകൾ, പലിശയടവ്, െപൻഷൻ നൽകലും 
സബ്സിഡികളും, തേദ്ദശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു  സാമ്പത്തിക സഹായം മുതലായവ 
തുടർന്നു  ഖണ്ഡികകളിൽ ചർ  െചയയ്ുന്നു. 

ആെകയു  െചലവും അതിെന്റ ഘടകങ്ങളും ജി.എസ്.ഡി.പിയുെട ശതമാനവും  
പട്ടിക 2.13ൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.          

പട്ടിക 2.13 : െമാത്തം െചലവും അതിെന്റ ഘടനയും 
(₹ േകാടിയിൽ) 

സൂചികകൾ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

െമാത്തം െചലവ് (ടി ഇ) 102382.55 110237.81 120069.82 114384.94 138884.49 

റവനയ്ൂ െചലവ് (ആർ ഇ) 91096.31 99948.35 110316.39 104719.92 123446.33 

മൂലധന െചലവ് (സി ഇ) 10125.95 8748.87 7430.54 8454.80 12889.65 

വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും 1160.29 1540.59 2322.89 1210.22 2548.51 

ജിഎസ്ഡിപി 634886.00 701588.00 790302.00 854689.00 758942.00 

ജിഎസ്ഡിപിയുമായു  ശതമാനം 

ടിഇ/ജിഎസ്ഡിപി 16.13 15.71 15.19 13.38 18.30 

ആർഇ/ജിഎസ്ഡിപി 14.35 14.25 13.96 12.25 16.27 

സിഇ/ജിഎസ്ഡിപി 1.59 1.25 0.94 0.99 1.70 

വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും/ 
ജിഎസ്ഡിപി 

0.18 0.22 0.29 0.14 0.34 

ഉറവിടം : അതാത് വർഷങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ; ജി.എസ്.ഡി.പി.യ്ക്ക് എസ്.പി.ഐ 
മന്ത്രാലയത്തിെന്റ 02 ആഗസ്റ്റ് 2021െല ൈസറ്റിെലയും േകരളത്തിെല ഡയറക്ടേററ്റ് ഓഫ് 
ഇക്കേണാമിക്സ് ആന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിെലയും വിവരങ്ങൾ. 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െമാത്തം െചലവ് 2016-17െല ₹1,02,382.55 േകാടിയിൽ നിന്നും 
35.65 ശതമാനം വർദ്ധി ് 2020-21ൽ ₹1,38,884.49 േകാടിയായി. ഈ വർഷം, ഇത് 
മുൻ വർഷേത്തക്കാൾ 21.42 ശതമാനം വർദ്ധി . ജിഎസ്ഡിപിയുെട ശതമാനെമന്ന 
നിലയിൽ, 2020-21 കാലയളവിൽ െമാത്തം െചലവ് 18.30 ശതമാനമാണ്. 

2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കാലയളവിൽ, െമാത്തം െചലവിെന്റ ഒരു 
പര്ധാന പങ്ക് റവനയ്ൂ കണക്കിലാെണന്നും അതിെന്റ പരിധി 89 മുതൽ 92 ശതമാനം 
വെരയുമാണ്. 2020-21ൽ ഇത് 89 ശതമാനവും മൂലധനെ ലവിെന്റ വിഹിതം 
(വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും ഉൾെപ്പെട) 11 ശതമാനവും ആയിരുന്നു. 2016-17 മുതൽ 
2020-21 വെരയു  വർഷങ്ങളിെല റവനയ്ു െചലവുകൾ, മൂലധന െചലവുകൾ, 
വായ്പകൾ, മുൻകൂറുകൾ എന്നിവയുെട വിഹിതം ചാർട്ട് 2.8ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 
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ചാർട്ട്  2.8: െമാത്തം െചലവ് : ഘടക വിഹിതങ്ങളുെട പര്വണതകൾ
 

   
പര്വർത്തനങ്ങളുെട കാരയ്ത്തിൽ െമാത്തം െചലവിൽ പലിശ െകാടുക്കൽ 
ഉൾെപ്പെടയു  െപാതു േസവനങ്ങൾ, സാമൂഹിക േസവനങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക 
േസവനങ്ങൾ, മറ്റു വ എന്നിവ ഉൾെപ്പടുന്നു. 2020-21െല െമാത്തം െചലവായ 
₹1,38,884.49 േകാടിയിൽ ഈ ഘടകങ്ങളുെട ആേപക്ഷിക വിഹിതം പട്ടിക 2.14ൽ 
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 2.14: വിവിധ േമഖലകളുെട ആേപക്ഷിക വിഹിതം 
 (ശതമാനത്തിൽ) 

സൂചികകൾ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

െപാതുേസവനങ്ങൾ 40.44 41.54 42.50 48.66 36.45 

സാമൂഹിക േസവനങ്ങൾ 34.24 33.82 33.31 30.72 33.92 

സാമ്പത്തിക േസവനങ്ങൾ 18.83 16.71 14.85 14.26 20.96 

മറ്റു വ (തേദ്ദശ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു  
വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും) 

6.49 7.93 9.34 6.36 8.67 

        ഉറവിടം : അതാത് വർഷെത്ത സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ      

ചാർട്ട് 2.9: െമാത്തം െചലവ്:  പര്വർത്തനങ്ങളുെട െചലവ് 

88.98 90.66 91.88 91.48 88.88

9.89 7.94 6.19 7.39 9.281.13 1.4 1.93 1.13 1.84

2016‐17 2017‐18 2018‐19 2019‐20 2020‐21
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)

റവനയ്ൂ െചലവ് മൂലധന െചലവ് വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും
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തേദ്ദശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു  ഗര്ാന്റുകളും വായ്പകളും മുൻകുറുകളും
സാമ്പത്തിക േസവനങ്ങൾ
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 െപാതു, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക േസവനങ്ങളുെട ആേപക്ഷിക 
വിഹിതത്തിെന്റ മാറ്റം 2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കാലയളവിൽ 
ഏറ്റകുറ ിലുകളുെട ഒരു പര്വണത പര്കടമാക്കി. 

 െമാത്തം െചലവിെല െപാതുേസവനങ്ങളുെട ആേപക്ഷിത വിഹിതം 
കുറഞ്ഞേപ്പാൾ, 2019-20െന അേപക്ഷി ് 2020-21ൽ സാമൂഹിക 
േസവനങ്ങളും സാമ്പത്തിക േസവനങ്ങളും വർദ്ധി .   

 2019-20െന അേപക്ഷി ്, 2020-21 കാലയളവിൽ െപാതുേസവനങ്ങൾക്ക് 
കീഴിലു  െചലവ് കുറയാൻ കാരണം പലവക െപാതു േസവനങ്ങൾക്ക് 
(₹6,332.91 േകാടി) െചലവ് കുറഞ്ഞതാണ്. 

 2020-21 വർഷത്തിൽ, സാമൂഹയ് േസവന െചലവിൽ വർദ്ധനയുണ്ടായത് 
2019-20െന അേപക്ഷി ് സാമൂഹയ് സുരക്ഷയ്ക്കും േക്ഷമത്തിനും കീഴിലു  
െചലവ് ₹9,819.61 േകാടി വർദ്ധി താണ്. മഹാമാരി കാലഘട്ടത്തിൽ, 
െമഡിക്കൽ, െപാതുജനാേരാഗയ്ം എന്നിവയിലും ₹1,342.13 േകാടി വർദ്ധനവ് 
േരഖെപ്പടുത്തി. 

 ഭക്ഷയ്ം, സംഭരണം, െവയർ ഹൗസിംഗ് എന്നീ ഘടകങ്ങളുെട കീഴിൽ 
₹4,767.95 േകാടിയുെടയും കൂടാെത േറാഡുകളും പാലങ്ങളും എന്നിവയിൽ 
₹2,099.55 േകാടിയുെടയും വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായതാണ് സാമ്പത്തിക 
േസവനങ്ങളിെല വർദ്ധനയ്ക്ക് കാരണം. 2019-20െന അേപക്ഷി ് 2020-21ൽ 
സാമ്പത്തിക േസവനങ്ങൾക്കു  മൂലധന െചലവ് ₹3,145.17 േകാടി വർദ്ധി . 

ചാർട്ട് 2.10:  2020-21 വർഷെത്ത െചലവുകളുെട ഘടന (ശതമാനത്തിൽ) 

 

2.4.2 റവനയ്ു െചലവ് 

േസവനങ്ങളുെട ഇേപ്പാഴെത്ത നില നിലനിർത്തുന്നതിനും മുൻകാല ബാധയ്തയ്ക്കു  
പണമടക്കുന്നതിനുമാണ് റവനയ്ൂ െചലവ് വഹിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, ഇത് 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന സൗകരയ്ങ്ങളുെടയും േസവന ശൃംഖലയുെടയും 
വർദ്ധനവിന് കാരണമാകില്ല. 

ആെകയു  റവനയ്ു െചലവ് അതിെന്റ വളർ ാ നിരക്ക്, െമാത്തം െചലവിെന്റ 
അനുപാതം, ജി.എസ്.ഡി.പി.യും റവനയ്ൂ വരുമാനവുമായു  ഉയർ  എന്നിവ  

മൂലധന െചലവ്, 
7.25

ഗര്ാന്റ് ഇൻ 
എയ്ഡ്, 5.34

സാമ്പത്തിക 
േസവനങ്ങൾ (റവനയ്ൂ), 

10.55

സാമൂഹിക േസവനങ്ങൾ 
(റവനയ്ൂ), 25.21

െപാതുേസവനങ്ങ
ൾ (റവനയ്ൂ), 28.32

വായ്പകളും 
മുൻകൂറുകളും, 1.44

െപാതുകടം 
തിരി ടവ്, 21.89
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പട്ടിക 2.15ൽ കാണി ിരിക്കുകയും 2020-21െല റവനയ്ൂ െചലവിെന്റ േമഖലാ 
വിതരണം ചാർട്ട് 2.11ൽ െകാടുത്തിരിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. 

പട്ടിക 2.15:  റവനയ്ൂ െചലവ് – അടിസ്ഥാന സൂചികകൾ 
(₹ േകാടിയിൽ) 

സൂചികകൾ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

െമാത്തം െചലവ് (ടി ഇ) 102382.55 110237.82 120069.82 114384.94 138884.49 
റവനയ്ൂ െചലവ് (ആർ ഇ) 91096.31 99948.35 110316.39 104719.92 123446.33 
ആർ ഇ യുെട വളർ ാനിരക്ക്  
(ശതമാനത്തിൽ) 

15.77 9.72 10.37 (-)5.07 17.88 

റവനയ്ൂ വരവുകൾ (ആർ ആർ) 75611.72 83020.14 92854.47 90224.67 97616.83 
റവനയ്ൂ വരവുകളുെട 
വളർ ാനിരക്ക് 
(ശതമാനത്തിൽ) 

9.53 9.80 11.85 (-)2.83 8.19 

ജിഎസ്ഡിപി 634886.00 701588.00 790302.00 854689.00 758942.00 
ജിഎസ്ഡിപിയുെട 
വളർ ാനിരക്ക് 
(ശതമാനത്തിൽ) 

12.97 10.51 12.64 8.15 (-)11.20 

റവനയ്ൂെചലവ് െമാത്തം 
െചലവിെന്റ ശതമാനത്തിൽ 

88.98 90.67 91.88 91.55 88.88 

ആർ ആറിെന്റ ശതമാനമായി 
ആർ ഇ 

120.48 120.39 118.81 116.07 126.46 

ആർ ഇ/ജിഎസ്ഡിപി 
(ശതമാനം) 

14.35 14.25 13.96 12.25 16.27 

റവനയ്ൂ െചലവിെന്റ ഉയർ  
 ജിഎസ്ഡിപി (അനുപാതം) 1.22 0.92 0.82 (-)0.62 (-)1.60 
റവനയ്ൂ വരവുകൾ 
(അനുപാതം) 

1.65 0.99 0.88 1.79 2.18 

ഉറവിടം : അതാത് വർഷങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ; ജി.എസ്.ഡി.പി.യ്ക്ക് എസ്.പി.ഐ 
മന്ത്രാലയത്തിെന്റ 02 ആഗസ്റ്റ് 2021െല ൈസറ്റിെലയും േകരളത്തിെല ഡയറക്ടേററ്റ് ഓഫ് 
ഇക്കേണാമിക്സ് ആന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിെലയും വിവരങ്ങൾ. 

 
ചാർട്ട് 2.11 : റവനയ്ൂ െചലവിെന്റ േമഖലാതല വിതരണം      (ശതമാനത്തിൽ) 
 
 

 

 2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കാലയളവിൽ റവനയ്ു െചലവ് 88 
മുതൽ 92 ശതമാനം എന്ന രീതിയിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ ആസ്തി 
ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ മതിയായ വിഭവങ്ങളുെട കുറവുണ്ടായി എന്ന് 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െചലവ് രീതി െവളിെപ്പടുത്തി. 

 െമാത്തം െചലവിെല റവനയ്ൂ െചലവിെന്റ വിഹിതം 2019-20െല 91.55 
ശതമാ നത്തിൽ നിന്നും 2020-21ൽ 88.88 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞത് 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ 
ഘടകങ്ങൾ, 1.05 ധന േസവനങ്ങൾ, 1.43

പലിശ നൽകലും കടം 
തിരി ടവും, 16.99

ഭരണപരമായ 
േസവനങ്ങൾ, 

4.15

െപൻഷനും മറ്റു പലവിധ 
െപാതുേസവനങ്ങളും, 

17.17

സാമൂഹിക 
േസവനങ്ങൾ, 

36.32

സാമ്പത്തിക േസവനങ്ങൾ, 
15.20

ഗര്ാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ് 
സംഭാവനകൾ, 7.69
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ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്, ഈ വർഷം മൂലധന െചലവിന് മുൻഗണന 
നൽകുന്നതിൽ െചറിയ േതാതിൽ െമ െപ്പട്ടു എന്നതാണ്. 

 ഈ വർഷെത്ത റവനയ്ൂ വരവ്, റവനയ്ൂ െചലവ് വഹിക്കാൻ പരയ്ാപ്തമായി 
രുന്നില്ല. റവനയ്ൂ െചലവ് വഹിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് കടെപ്പടുന്ന 
പണെത്ത ആശര്യിേക്കണ്ടി വന്നത് വിേവകമു  സാമ്പത്തിക 
പാതയുെട ഒരു നല്ല സൂചകം അല്ല. 

 2019-20െന അേപക്ഷി ് 2020-21 വർഷത്തിൽ റവനയ്ൂ െചലവ് 
₹18,726.41 േകാടി (17.88 ശതമാനം) വർദ്ധി . മുൻ വർഷെത്ത 
അേപക്ഷി ് െചലവിെന്റ റവനയ്ൂ ഘടകത്തിന് കീഴിലു  െചലവ്, 
െപാതുേസവനങ്ങളിൽ 9.27 ശതമാനത്തിെന്റ (₹5,143.31 േകാടി) കുറവും; 
സാമൂഹിക േസവനങ്ങളിൽ 31.69 ശതമാനവും (₹10,787.67 േകാടി); 
സാമ്പത്തിക േസവനങ്ങളിൽ 106 ശതമാനവും (₹9,653.47 േകാടി) 
ഗണയ്മായ വർദ്ധനവും ഉണ്ടായി. ഈ വർഷെത്ത ഗര്ാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ് 
വിഹിതവും 56.54 ശതമാനം (₹3,428.58 േകാടി) വർദ്ധി . 

 എന്നിരുന്നാലും ജിഎസ്ഡിപിെയ അേപക്ഷി ് റവനയ്ൂ െചലവിെന്റ 
ഉയർ  എന്നിരുന്നാലും, 2020-21 വർഷത്തിൽ കുറയുകയും അത് (-) 1.60 
ശതമാനമായിരിക്കുകയും െചയ്തു. കാരണം, റവനയ്ു െചലവിെന്റ  
വളർ ാ നിരക്കിെല വർദ്ധനവിെന അേപക്ഷി ് ജി.എസ്.ഡി.പി.യുെട 
വളർ ാനിരക്ക് കുറഞ്ഞു എന്നതാണ്. 

2.4.2.1 റവനയ്ൂ െചലവിെല പര്ധാന മാറ്റങ്ങൾ 

തന്നാണ്ടിേലയും മുൻവർഷത്തിേലയും സംസ്ഥാനെത്ത റവനയ്ൂ െചലവിെല വിവിധ 
അക്കൗണ്ട് ശീർഷകങ്ങളിലു  സാരമായ വയ്തിയാനം (₹1,000 േകാടിയും അതിനു 
മുകളിലും) പട്ടിക 2.16ൽ കാണി ിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 2.16: 2019 -20െന അേപക്ഷി ് 2020-21െല റവനയ്ൂ െചലവിെന്റ വയ്തിയാനങ്ങൾ 

                                                                                                                            (₹ േകാടിയിൽ) 
പര്ധാന അക്കൗണ്ട് ശീർഷകം 2019-20 2020-21 വർദ്ധനവ് (+)/ 

കുറവ് (-) 

2049 പലിശ അടയ്ക്കൽ 19214.70 20975.36 1760.66 

2075 പലവക െപാതു േസവനങ്ങൾ 8590.35 2257.44 (-)6332.91 

2202 െപാതു വിദയ്ാഭയ്ാസം 17151.38 15199.63 (-)1951.75 

2210 ൈവദയ്സഹായരംഗവും െപാതുജനാേരാഗയ്വും 6742.42 8013.18 1270.76 

2235 സാമൂഹയ്സുരക്ഷിതതവ്വും േക്ഷമവും 3758.01 13572.74 9814.73 

2408 ഭക്ഷണം, സംഭരണം, െവയർ ഹൗസിംഗ് 1190.81 5955.04 4764.23 

3054 േറാഡുകളും പാലങ്ങളും 1404.90 3103.31 1698.41 

3604 തേദ്ദശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പഞ്ചായത്ത് രാജ്  
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമു  ധനസഹായം 

6063.87 9492.45 3428.58 

ഉറവിടം : സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ. 

റവനയ്ൂ െചലവിെല വലിയ വയ്തിയാനത്തിെന്റ കാരണങ്ങൾ വിശദമായി: 

 പലിശ അടയ്ക്കൽ, ശീർഷകത്തിെല വർദ്ധനവ് പര്ധാനമായും ‘വിപണി 
വായ്പകളുെട പലിശ’, ‘േകന്ദ്ര സർക്കാരിെന്റ േദശീയ െചറുകിട സമ്പാദയ് 
ഫണ്ടിേലക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന പര്േതയ്ക െസകയ്ൂരിറ്റികളുെട 
പലിശ’, ‘മറ്റ് േസവിംഗ്സ് നിേക്ഷപങ്ങളുെട പലിശ’, ‘ഇൻഷുറൻസിെന്റയും 
െപൻഷൻ ഫണ്ടിെന്റയും പലിശ’ മുതലായവയിൽ ഉണ്ടായ വർദ്ധനവ് 
മൂലമാണ്. ‘സംസ്ഥാന െപര്ാവിഡന്റു് ഫണ്ടുകളുെട പലിശ’, ‘മറ്റ് ആഭയ്ന്തര 
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കടങ്ങളുെട പലിശ’ എന്നിവയുെട കീഴിലു  കുറവ് മൂലം ഇത് ഭാഗികമായി 
തട്ടിക്കിഴിക്കെപ്പട്ടു. 

 ൈവദയ്സഹായരംഗവും െപാതുജനാേരാഗയ്വും എന്ന ശീർഷകത്തിന് 
കീഴിലു  വർദ്ധനവിന് പര്ധാന കാരണം ‘േരാഗങ്ങൾ തടയലും 
നിയന്ത്രണവും’ ‘െപാതുേമഖലയ്ക്കും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമു  സഹായം’ 
എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലു  െചലവിെല വർദ്ധനവാണ്. സാമൂഹയ് സുരക്ഷയും 
േക്ഷമവും എന്ന ശീർഷകത്തിന് കീഴിലു  വർദ്ധനവ് പര്ധാനമായും 
‘സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾക്ക് കീഴിലു  െപൻഷനുകളുെട’ 
വർദ്ധനവാണ്. ‘ഭക്ഷയ്ം, സംഭരണവും, െവയർ ഹൗസിംഗും’ എന്ന 
ശീർഷകത്തിന് കീഴിലു  വർദ്ധനവിന് പര്ധാന കാരണം ‘ഭക്ഷയ് 
സബ്സിഡികൾ’, ‘സംഭരണവും വിതരണവും’ എന്നീ ശീർഷകങ്ങൾക്ക് 
കീഴിലു  വർദ്ധനവാണ്. 

 പലവക െപാതുേസവനങ്ങൾ എന്ന ശീർഷകത്തിന് കീഴിലു  കുറവ്, 
പര്ധാനമായും ‘സംസ്ഥാന ഭാഗയ്ക്കുറികൾക്ക് ’കീഴിെല കുറവും െപാതു 
വിദയ്ാഭയ്ാസ തലത്തിന് കീഴിൽ ‘സർക്കാർ ഇതര ൈപര്മറി സ്കൂളുകൾക്കു  
സഹായം’, ‘പര്ാഥമിക വിദയ്ാഭയ്ാസം’ എന്നതിന് കീഴിലു  ‘സർക്കാർ 
ൈപര്മറി സ്കൂളുകൾ’ എന്നിവയിെലയും, െസക്കന്ററി വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിന് 
കീഴിലു  സർക്കാർ ഇതര െസക്കന്ററി സ്കൂളുകൾക്കും, സർക്കാർ 
സ്കൂളുകൾക്കുമു  ധനസഹായത്തിെലയും കുറവ് മൂലവുമാണ്. പര്ാഥമിക 
വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിന് കീഴിലു  ‘സർവ ശിക്ഷാ അഭിയാൻ’ പര്കാരമു  
വർദ്ധനവ് മൂലം ഇത് ഭാഗികമായി തട്ടിക്കിഴി . 

2.4.2.2  ബാധയ്തെപ്പട്ട െചലവ് 

റവനയ്ൂ അക്കൗണ്ടിെല സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ ബാധയ്തെപ്പട്ട െചലവിെന്റ പലിശ 
നൽകൽ, ശമ്പളം, കൂലി, െപൻഷൻ എന്നിവയുെട െചലവ് ഉൾെപ്പടുന്നു. ഇത് 
സർക്കാർ വിഭവങ്ങളിൽ ആദയ്ം ചുമേത്തണ്ടതാണ്. റവനയ്ൂ െചലവിെന്റ ഒരു വലിയ 
അളവ് ശമ്പളം, കൂലി, പലിശ നൽകൽ, െപൻഷൻ േപാലു  ബാധയ്തായിനങ്ങളിൽ 
െചലവഴിേക്കണ്ടി വരുന്നതിനാൽ റവനയ്ൂ െമ ം േവണെമന്നു  െക.എഫ്.ആർ 
നിയമം 2003െല നിഷ്കർഷിക്കൽ േനടുക എന്നത് െവലല്ുവിളി തെന്നയാണ്. 

2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  ബാധയ്താ െചലവിെന്റ ഘടകങ്ങളുെട പര്വണത 
പട്ടിക 2.17ൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. റവനയ്ൂ െചലവിെല ബാധയ്താ െചലവിെന്റ ഘടകം 
തിരി  ശതമാനവും േശഷമു  മി  റവനയ്ൂ െചലവും ചാർട്ട് 2.12ൽ 
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

                     പട്ടിക 2.17: ബാധയ്താ െചലവിെന്റ ഘടകങ്ങൾ             
(₹ േകാടിയിൽ) 

ബാധയ്താ െചലവിെന്റ 
ഘടകങ്ങൾ 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ശമ്പളവും കൂലിയും 28373.10 32242.99 32520.66 32942.28 28767.46 

െപൻഷൻ െചലവ് 15277.03 19938.41 19011.94 19064.29 18942.85 

പലിശ നൽകൽ 12116.50 15119.93 16747.92 19214.70 20975.36 

ആെക 55766.63 67301.33 68280.52 71221.27 68685.67 

റവനയ്ൂ വരവിെന്റ ശതമാനത്തിൽ  

റവനയ്ൂ വരവുകൾ (ആർ ആർ) 75611.72 83020.14 92854.47 90224.67 97616.83 

ശമ്പളവും കൂലിയും 37.52 38.84 35.02 36.51 29.47 

െപൻഷൻ െചലവ് 20.20 24.02 20.47 21.13 19.41 

പലിശ നൽകൽ 16.02 18.21 18.04 21.30 21.49 

ആെക 73.75 81.07 73.53 78.94 70.36 
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ബാധയ്താ െചലവിെന്റ 
ഘടകങ്ങൾ 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

റവനയ്ൂ െചലവിെന്റ ശതമാനത്തിൽ  

റവനയ്ൂ െചലവ് (ആർ ഇ) 91096.31 99948.35 110316.39 104719.92 123446.33 

ശമ്പളവും കൂലിയും 31.15 32.26 29.48 31.46 23.30 

െപൻഷൻ െചലവ് 16.77 19.95 17.23 18.21 15.35 

പലിശ നൽകൽ 13.30 15.13 15.18 18.35 16.99 

ആെക 61.22 67.34 61.90 68.01 55.64 

ഉറവിടം : അതാത് വർഷങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ. 
 

ചാർട്ട് 2.12: െമാത്തം റവനയ്ൂ െചലവിൽ ബാധയ്താ െചലവിെന്റ വിഹിതം 

 

2020-21ൽ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ റവനയ്ൂ െചലവിൽ 55.64 ശതമാനത്തിൻ േമൽ 
ബാധയ്തെപ്പട്ട െചലവായിരുന്നു. നടപ്പു വർഷത്തിൽ ഇത് റവനയ്ൂ വരവിെന്റ 70 
ശതമാനത്തിനുേമൽ ആയിരുന്നു. റവനയ്ൂ െചലവിെന്റ ശതമാനെമന്ന നിലയിൽ, 
2016-17 മുതൽ 2020-21 വെര ബാധയ്താ െചലവ് ഏറ്റകുറ ിൽ കാണി . ബാധയ്താ 
െചലവുകളുെട നിരക്ക് 2020-21ൽ കുറഞ്ഞു. െമാത്തം റവനയ്ൂ െചലവിെല 
ബാധയ്തയില്ലാത്ത റവനയ്ൂ െചലവിെന്റ വിഹിതം 2019-20െന അേപക്ഷി ് 2020-
21ൽ 63.47 ശതമാനം സാരമായി വർദ്ധി .  

ബാധയ്താ െചലവുകളുെട ഘടകങ്ങൾ തുടർന്നു  ഖണ്ഡികകളിൽ ചർ  െചയയ്ുന്നു. 

ശമ്പളവും േവതനവും 

2016-17 മുതൽ 2019-20 വെരയു  കാലയളവിൽ ശമ്പളത്തിനും േവതനത്തിനുമു  
െചലവ് ഏറ്റകുറ ിൽ കാണിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 2019-20െന അേപക്ഷി ് 
2020-21ൽ ഇത് 12.67 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. 2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  
അഞ്ച് വർഷെത്ത റവനയ്ൂ െചലവിെന്റ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശതമാനമായ 23.30 
ശതമാണ് ഇത് സംഭാവന െചയ്തത്. 2016-17 മുതൽ 2019-20 വെരയു  
കാലയളവിൽ 29.48 മുതൽ 32.26 ശതമാനം വെരയാണ് ശമ്പളവും േവതനവും എന്ന 
ശീർഷകത്തിന് കീഴിലു  െചലവ്. റവനയ്ൂ വരുമാനത്തിെന്റ ശതമാനെമന്ന 
നിലയിൽ ശമ്പളവും േവതനവും 2019-20െല 36.51 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2020-
21ൽ 29.47 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശമ്പളം മാറ്റി വ താണ് 
ഇതിന് കാരണം. 

പലിശ െകാടുക്കൽ 

2016-17െല ₹12,116.50 േകാടിയിൽ നിന്നും 2020-21ൽ ₹ 20,975.36 േകാടിയായി 
പലിശ െകാടുക്കൽ വർദ്ധി . പര്ധാനമായും വിപണി വായ്പകളിൽ പലിശ ബാധയ്ത 
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₹1,043.55 േകാടിയും െചറുകിട സമ്പാദയ്ം, െപര്ാവിഡന്റ് ഫണ്ട് മുതലായവയിൽ 
₹42.63 േകാടിയും ഉയർന്നതുെകാണ്ട് മുൻ വർഷെത്ത അേപക്ഷി ് 2020-21ൽ പലിശ 
െകാടുക്കൽ 9.16 ശതമാനം വർദ്ധി . 2020-21ൽ, ‘െചറുകിട നിേക്ഷപം, 
െപര്ാവിഡന്റ് ഫണ്ട് മുതലായവയുെട പലിശ’ െമാത്തം പലിശ െകാടുക്കലിെന്റ 30.32 
ശതമാനം ആയിരുന്നേപ്പാൾ, വിപണി വായ്പകളുെട പലിശ െമാത്തം പലിശ 
നൽകലിെന്റ 58.17 ശതമാനം ആയിരുന്നു. റവനയ്ൂ വരവിെന്റ ശതമാനം എന്ന 
നിലയിൽ പലിശ െകാടുക്കൽ െചലവ് 2016-17െല 16.02 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 
2020-21ൽ 21.49 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. 

െപൻഷൻ 

2019-20 വർഷെത്ത ₹19,064.29 േകാടിയുമായി താരതമയ്ം െചയയ്ുേമ്പാൾ ₹121.44 
േകാടിയുെട കുറവ് കാണി  െകാണ്ട് നടപ്പു വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ 
ജീവനക്കാരുെട െപൻഷനും മറ്റു വിരമിക്കൽ ആനുകൂലയ്ങ്ങൾക്കു  െചലവ് 
₹18,942.85 േകാടി (റവനയ്ൂ െചലവിെന്റ 19.41 ശതമാനം) ആയിരുന്നു. 

2.4.2.3 നാഷണൽ െപൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിെല വിടുതൽ ആക്കാത്ത ബാധയ്തകൾ 

2004 ജനുവരി 01ന് േശഷം േജാലിയിൽ പര്േവശിക്കെപ്പട്ട ഉേദയ്ാഗസ്ഥർക്ക് 
നാഷണൽ െപൻഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന േപരിൽ േകന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു ഡിൈഫൻഡ് 
േകാൺടര്ിബയ്ൂഷൻ െപൻഷൻ പദ്ധതി തുടങ്ങി. 2013 ഏപര്ിൽ 01 േനാ 
അതിനുേശഷേമാ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർവ്വീസിൽ പര്േവശി  എല്ലാ പുതിയ 
പര്േവശകർക്കും ബാധകമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാഷണൽ െപൻഷൻ സിസ്റ്റം 
(എൻ.പി.എസ് ) തുടങ്ങി. 

പദ്ധതിയുെട മാർഗ്ഗ നിർേദ്ദശം അനുസരി ് എല്ലാ മാസവും ജീവനക്കാരുെട 
അടിസ്ഥാന ശമ്പളം, സമാശവ്ാസബത്ത ഇവയുെട 10 ശതമാനം നൽകുകയും ടി 
തുകയ്ക്ക് തുലയ്മായ മാ ിംഗ് തുക സർക്കാർ നൽകുകയും െചയയ്ുന്നു. ജീവനക്കാരുെടയും 
െതാഴിൽ ദാതാവിെന്റയും സംഭാവന ആദയ്ം പബ്ളിക് അക്കൗണ്ടിേലയ്ക്ക് (േമജർ 
ശീർഷകം 8342-117 ഡിൈഫൻഡ് േകാൺടര്ിബയ്ൂഷൻ െപൻഷൻ പദ്ധതി) മാറ്റുന്നു. 
േദശീയ െസകയ്ൂരിറ്റി െഡേപ്പാസിറ്ററി ലിമിറ്റഡ് (എൻ.എസ്.ഡി.എൽ)/ടര്സ്റ്റി ബാങ്ക് 
വഴി നിയുക്ത ഫണ്ട് മാേനജർക്ക് മുഴുവൻ തുകയും നിേക്ഷപിക്കുന്നതിനു  
ഉത്തരവാദിതവ്ം േകരള സർക്കാരിനുണ്ട്. 

2020 ഏപര്ിൽ 01ൽ േമജർ ശീർഷകം 8342-117 ഡിൈഫൻഡ് േകാൺടര്ിബയ്ൂഷൻ 
െപൻഷൻ പദ്ധതിയ്ക്ക് കീഴിൽ ₹0.34 േകാടി മി മുണ്ടായിരുന്നു. 2020-21 വർഷത്തിൽ  
₹945.22 േകാടി (സർക്കാരിെന്റ സംഭാവനയായ ₹472.44 േകാടിയും ജീവനക്കാരുെട 
വിഹിതമായ ₹472.78 േകാടിയും) േമജർ ശീർഷകം 8342-117 ഡിൈഫൻഡ് 
േകാൺടര്ി ബയ്ൂഷൻ െപൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ കര്ഡിറ്റ് െചയ്തു. 2021 മാർ ് 31ന് ₹0.17 
േകാടി മി ം ഇട്ടു െകാണ്ട് െമാത്തമു  ₹945.56 േകാടിയിൽ ₹945.39 േകാടി 
സംസ്ഥാന സർക്കാർ എൻ.എസ്. ഡി.എൽേലക്ക് മാറ്റി/ഒടുക്കി. 

സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ പര്കാരം ₹0.024 േകാടിയാണ് ടി തുകയുെട പലിശ. പലിശ 
നൽകാത്തതിെന്റ ഫലമായി റവനയ്ൂ കമ്മിയും ധനകമ്മിയും ₹0.024 േകാടി കുറ ് 
കാണി ് േശഖരിക്കാത്ത മാ ് െചയ്യെപ്പടാത്ത, മാറ്റെപ്പടുത്താത്ത തുകയും വരവു വ  
പലിശയും േചർന്നാണ് പുതിയ െപൻഷൻ പദ്ധതിയുെട ബാധയ്ത പര്തിനിധാനം 
െചയയ്ുന്നത്. 
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2.4.2.4  സബ്സിഡികൾ 

സബ്സിഡികൾക്കു  െചലവ് 2019-20െല ₹1,429.01 േകാടിയിൽ നിന്ന് 2020-
21ൽ ₹6,547.48 േകാടിയായി ഗണയ്മായ വർദ്ധനയുണ്ടായി. റവനയ്ൂ വരവുകളുെടയും 
റവനയ്ൂ െചലവുകളുെടയും ശതമാനമായി സബ്സിഡികൾ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി 
കുറയുന്ന പര്വണത കാണിക്കുന്നു. 2019-20െല റവനയ്ൂ വരവുകളുെടയും റവനയ്ൂ 
െചലവുകളുെടയും ശതമാനമായി സബ്സിഡികൾ യഥാകര്മം 1.58 ശതമാനവും 1.36 
ശതമാനവും ആയിരുന്നത് 2020-21 വർഷത്തിൽ 6.71 ശതമാനമായും 5.30 
ശതമാനമായും വർദ്ധി . താെഴയു  പട്ടിക 2.18ൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നതു 
േപാെല മുൻവർഷെത്ത അേപക്ഷി ് സബ്സിഡികൾക്കു  െചലവ് നടപ്പു 
വർഷത്തിൽ ₹5,118.47 േകാടി വർദ്ധി . 

പട്ടിക 2.18:  2016-2021 കാലയളവിെല സബ്സിഡി െചലവ് 
(₹ േകാടിയിൽ) 

വിവരങ്ങൾ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

സബ്സിഡികൾ 1730.68 1583.84 1663.01 1429.01 6547.48 

റവനയ്ൂ വരവുകൾ 75611.72 83020.14 92854.47 90224.67 97616.83 

റവനയ്ൂ െചലവ്  91096.31 99948.35 110316.39 104719.92 123446.33 

സബ്സിഡികൾ റവനയ്ൂ 
വരവിെന്റ ശതമാനത്തിൽ 

2.29 1.91 1.79 1.58 6.71 

സബ്സിഡികൾ റവനയ്ൂ 
െചലവിെന്റ ശതമാനത്തിൽ 

1.90 1.58 1.51 1.36 5.30 

ഉറവിടം : അതാത് വർഷങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ 

വിപണി ഇടെപടലിന് േകരള സംസ്ഥാന സിവിൽ സൈപല്സ് േകാർപേറഷൻ 
ഗര്ാന്റായി നൽകിയത് (₹3,385.08 േകാടി), േറഷൻ സബ്സിഡി (₹1,714.35 േകാടി), 
േകരള സംസ്ഥാന സിവിൽ സൈപല്സ് േകാർപേറഷനും മറ്റ് ഏജൻസികളും 
വഴിയു  െനല്ല് സംഭരണം (₹844.55 േകാടി) ൈലഫ് പാർപ്പിട മിഷൻ നടപ്പാക്കാൻ 
ഹഡ്േകായിൽ നിെന്നടുത്ത േലാണിെന്റ െക.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി.യ്ക്കു  പലിശ 
സബ്സിഡി (₹175.43 േകാടി) എന്നിവയായിരുന്നു 2020-21 വർഷത്തിൽ നൽകിയ 
സബ്സിഡികളിെല പര്ധാന ഇനങ്ങൾ. 

2.4.2.5  തേദ്ദശസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉ  സാമ്പത്തിക 
സഹായം 

2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കാലയളവിൽ തേദ്ദശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റ് 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഗര്ാന്റുകളായും വായ്പകളായും നൽകിയ സഹായത്തിെന്റ 
അളവ് പട്ടിക 2.19ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 2.19 :  തേദ്ദശ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിദയ്ാഭയ്ാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുതലായവയ്ക്കു  
സാമ്പത്തിക സഹായം 

(₹ േകാടിയിൽ) 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു  

സാമ്പത്തിക സഹായം 
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

(എ)  തേദ്ദശ സ്ഥാപനങ്ങൾ 

മുൻസിപ്പൽ േകാർപ്പേറഷ 
നുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും 

2756.55 3178.62 3287.46 2296.24 3653.02 

പഞ്ചായത്ത് രാജ് 
സ്ഥാപനങ്ങൾ 

7775.98 11335.87 10426.56 5711.11 8692.14 
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സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു  
സാമ്പത്തിക സഹായം 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ആെക (എ) 10532.53 14514.49 13714.02 8007.35 12345.16 

(ബി) മറ്റു വ 

െപാതുേമഖലാ സ്ഥാപന 
ങ്ങൾ (സർക്കാർ കമ്പനി 
കളും സ്റ്റാറ്റയ്ൂട്ടറി േകാർപ്പേറ 
ഷനുകളും) 

1096.48 1862.03 1879.81 1489.07 2966.98 

വിദയ്ാഭയ്ാസ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ 
(യൂണിേവഴ്സിറ്റികൾ) 

1375.09 1483.81 1524.64 1564.63 1569.61 

സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങൾ 78.78 76.56 64.70 50.50 193.97 

മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ 2783.96 1616.71 2199.45 1020.49 3429.13 

ആെക  (ബി)  5334.31 5039.11 5668.60 4124.69 8159.69 

ആെക (എ + ബി) 15866.84 19553.60 19382.62 12132.04 20504.85 

റവനയ്ൂ െചലവ് 91096.31 99948.35 110316.39 104719.92 123446.33 

സഹായതുക റവനയ്ൂ െചല 
വിെന്റ ശതമാനത്തിൽ 

17.42 19.56 17.57 11.59 16.61 

ഉറവിടം : അതാത് വർഷങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ 

തേദ്ദശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമു  സാമ്പത്തിക സഹായം 2019-
20െല ₹12,132.04 േകാടിയിൽ നിന്നും 2020-21 ₹20,504.85 േകാടിയായി വർദ്ധി . 
2019-20െല 11.59 ശതമാനവുമായി താരതമയ്ം െചയയ്ുേമ്പാൾ 2020-21 
കാലയളവിൽ റവനയ്ൂ െചലവ്, സാമ്പത്തിക സഹായത്തിെന്റ 16.61 
ശതമാനമാെണന്ന് പട്ടിക കാണിക്കുന്നു. മുൻ വർഷെത്ത അേപക്ഷി ് 2020-21 
കാലയളവിൽ തേദ്ദശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഗര്ാന്റ് നൽകിയതിൽ ഗണയ്മായ 
വർദ്ധനവ് ശര്ദ്ധിക്കെപ്പട്ടു. 

2.4.3  മൂലധന െചലവ് 

െകട്ടിടങ്ങൾ, േറാഡുകൾ, പാലങ്ങൾ മുതലായ സ്ഥായിയായ അടിസ്ഥാന 
ആസ്തികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പര്ാഥമികമായും മൂലധന െചലവിൽ ഉൾെപ്പടുന്നത്.   

ചാർട്ട് 2.13: സംസ്ഥാനെത്ത മൂലധന െചലവ് 

 
2020-21ൽ ആെക െചലവിെന്റ 9.28 ശതമാനമായിരുന്നു മൂലധന െചലവ്. 2019-20 
വർഷെത്ത അേപക്ഷി ് മൂലധനെചലവ് െമാത്തം െചലവിെന്റ 25.58 ശതമാനം 
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വർദ്ധിക്കുകയും (7.39 ശതമാനം) 2016-17 വർഷവുമായി താരതമയ്ം െചയയ്ുേമ്പാൾ 
6.17 ശതമാനം (9.89 ശതമാനം) കുറയുകയും െചയ്തു. 

ഈ വർഷം സംസ്ഥാനത്തിെന്റ മൂലധന െചലവ് 52.45 ശതമാനം (₹4,434.85 േകാടി) 
വർദ്ധി . ഈ വർദ്ധന പര്ധാനമായും സാമൂഹിക േസവന േമഖലയിൽ 108.86 
ശതമാനവും െപാതുേസവനേമഖലയിൽ 65.06 ശതമാനവും സാമ്പത്തിക േസവന 
േമഖലയിൽ 43.64 ശതമാനവുമാണ്.   

2.4.3.1  മൂലധന െചലവിെല പര്ധാന വയ്തിയാനങ്ങൾ 

ഈ വർഷവും കഴിഞ്ഞ വർഷവും സംസ്ഥാനത്തിെന്റ മൂലധന െചലവിെല വയ്തയ്സ്ത 
അക്കൗണ്ട് ശീർഷകങ്ങളിെല ശര്േദ്ധയമായ വയ്തിയാനങ്ങൾ പട്ടിക 2.20ൽ 
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 2.20:  2019-20മായി താരതമയ്ം െചയയ്ുേമ്പാൾ 2020-21െല മൂലധന െചലവ് 

(₹ േകാടിയിൽ) 
പര്ധാന അക്കൗണ്ട് ശീർഷകങ്ങൾ 2019-20 2020-21 വർദ്ധനവ് 

(+)/കുറവ് (-) 

4215    ജലവിതരണം, ശുചീകരണം ഇവയ്ക്കു  മൂലധന െചല 
വുകൾ 

271.58 1146.16 874.58 

4217    നഗരവികസനത്തിനു  മൂലധനെചലവ് 11.78 110.11 98.33 

4515  മറ്റ് ഗര്ാമീണ വികസന പരിപാടിക്കു  മൂലധനെചലവ് 916.32 1712.44 796.12 

4859 െടലികമ്മയ്ൂണിേക്കഷനും ഇലക്േടര്ാണിക് വയ്വസായ 
ങ്ങൾക്കുമു  മൂലധന െചലവ് 

83.09 180.33 97.24 

5053    സിവിൽ ഏവിേയഷനു  മൂലധന െചലവുകൾ 238.17 128.50 (-)109.67 

5054    േറാഡുകൾക്കും പാലങ്ങൾക്കുമു  മൂലധനെചലവുകൾ 2302.80 2703.94 401.14 

5056  ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതത്തിനു  മൂലധന െചലവു കൾ 13.45 119.06 105.61 

5075  മറ്റു ഗതാഗത േസവനങ്ങൾക്കു  മൂലധന െചലവുകൾ 451.13 716.30 265.17 

5452    വിേനാദ സഞ്ചാരം-മൂലധന െചലവുകൾ 81.68 239.75 158.07 

5465  െപാതുസാമ്പത്തിക, വയ്ാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിെല നിേക്ഷപം  0.00 400.00 400.00 

5475  മറ്റു െപാതു സാമ്പത്തിക േസവനങ്ങൾക്കു  മൂലധന 
െചലവുകൾ 

2217.22 2854.59 637.37 

ഉറവിടം : അതാത് വർഷങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ.  

ആെക മൂലധന െചലവായ ₹12,889.65 േകാടിയിൽ 80 ശതമാനവും െചലവഴി ത് 
സാമൂഹിക േസവനങ്ങൾക്കു  മൂലധന െചലവുകൾക്കാണ്. 

2.4.3.2  മൂലധന െചലവിെന്റ ഗുണനിലവാരം 

സർക്കാർ ഏെറ്റടുത്ത നിേക്ഷപങ്ങളുെടയും മറ്റ് മൂലധനെചലവിെന്റയും ഒരു 
വിശകലനം ഈ വിഭാഗത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

കമ്പനികൾ, േകാർപ്പേറഷനുകൾ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉ  നിേക്ഷപ 
ത്തിെന്റ ഗുണ നിലവാരം 

എഫ്.ആർ.ബി.എം ചട്ടക്കൂട് നിലവിൽ വന്നതിന് േശഷം സംസ്ഥാനം അതിെന്റ 
ധനകമ്മി (കടെമടുപ്പും) താഴ്ന്ന നില നിലനിർത്തുന്നതിേനാെടാപ്പം അതിെന്റ 
മൂലധന െചലവും/ നിേക്ഷപവും (വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും ഉൾെപ്പെട) സവ്ന്തം റവനയ്ൂ 
േസര്ാതസ്സുകളിൽ നിന്നും കെണ്ടത്തുകയും െചേയ്യണ്ടതാണ്. ഇതു കൂടാെത  
വിപണിയടിസ്ഥാനത്തിലു  വിഭവങ്ങെള പൂർണ്ണമായി ആശര്യിക്കുന്നതിേലയ്ക്കു  
പരിവർത്തനത്തിൽ, സംസ്ഥാനം അതിെന്റ മുതൽ മുടക്കിൽ നിന്നും ആദായം 
കെണ്ടത്തുന്നതിനും, കടെമടുപ്പ് പണത്തിെന്റ െചലവ് ബഡ്ജറ്റിൽ കൂടി 
അന്തർലീനമായ സഹായധനത്തിെന്റ രൂപത്തിൽ വഹിക്കാെത അവ 
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വീെണ്ടടുക്കുന്നതിനു  നടപടികൾ എടുേക്കണ്ടത് ആവശയ്മാണ്. 
മുൻവർഷങ്ങളുമായി താരതമയ്ം െചയ്ത് തന്നാണ്ടിൽ സർക്കാർ നടത്തിയ മുതൽ 
മുടക്കിെന്റയും മറ്റു മൂലധന െചലവിെന്റയും വിശാലമായ സാമ്പത്തിക 
വിശകലനമാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 

2020-21 സാമ്പത്തിക കണക്കനുസരി ് മൂന്ന് സ്റ്റാറ്റയ്ൂട്ടറി േകാർപ്പേറഷനുകൾ, 117 
സർക്കാർ കമ്പനികൾ, 40 കൂട്ടുടമ കമ്പനികൾ എന്നിവയിെലല്ലാം കൂടി സംസ്ഥാന 
സർക്കാർ ₹10,064.07 േകാടി നിേക്ഷപി ിരുന്നു. 

ഈ നിേക്ഷപങ്ങളിൽ നിന്നും 2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് 
വർഷക്കാലയളവിൽ ലഭി  ശരാശരി ആദായം 1.34 ശതമാനമായിരുന്നേപ്പാൾ, ഈ 
കാലയളവിൽ സർക്കാരിെന്റ കടെമടുപ്പിന് നൽകിയ ശരാശരി പലിശ നിരക്ക് 7.33 
ശതമാനമായിരുന്നു. 

പട്ടിക 2.21: നിേക്ഷപത്തിൽ നിന്നു  ആദായം 

നിേക്ഷപം/ആദായം/കടെമടുപ്പുക
ളുെട െചലവ് 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

വർഷാവസാന നിേക്ഷപം  
(₹ േകാടിയിൽ) 

7240.03 8211.47 8322.38 8889.00 10064.07 

ആദായം (₹ േകാടിയിൽ) 96.37 126.48 132.12 100.33 110.19 

ആദായം (ശതമാനത്തിൽ) 1.33 1.54 1.59 1.13 1.09 

സർക്കാർ കടെമടുപ്പുകളുെട 
ശരാശരി പലിശ നിരക്ക്    
(ശതമാനത്തിൽ)10 

6.92 7.48 7.34 7.58 7.31 

ആദായവും പലിശനിരക്കും 
തമ്മിലു  വയ്തയ്ാസം 
(ശതമാനത്തിൽ) 

5.59 5.94 5.75 6.45 6.22 

സർക്കാർ വായ്പയുെട പലിശയും 
നിേക്ഷപത്തിൽ നിന്നു  
വരുമാനവും തമ്മിലു  വയ്തയ്ാസം    

(₹ േകാടിയിൽ)11 

404.72 487.76 478.54 573.34 625.99 

ഉറവിടം : സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ. 

2020-21 കാലയളവിൽ സ്റ്റാറ്റയ്ൂട്ടറി േകാർപ്പേറഷനുകളിൽ ₹92.74 േകാടിയും 
സർക്കാർ കമ്പനികളിൽ ₹394.47 േകാടിയും, േജായിന്റ് േസ്റ്റാക്ക് കമ്പനികളിൽ 
₹126.08 േകാടിയും സഹകരണ ബാങ്കുകളിലും െസാൈസറ്റികളിലും ₹75.56 േകാടിയും 
സർക്കാർ നിേക്ഷപി . ഗവൺെമന്റ് കമ്പനികൾക്ക് കീഴിൽ നിേക്ഷപങ്ങളുെട 
േപര്ാഗര്സ്സീവ് െചലവ് ₹7.30 േകാടി വർദ്ധിക്കുകയും സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്കും 
െസാൈസറ്റികൾക്കും കീഴിൽ ₹34.15 േകാടി കുറയുകയും െചയ്തു. 

െമാത്തമു  ₹688.85 േകാടിയുെട നിേക്ഷപത്തിെന്റ ഒരു േകാർപ്പേറഷനിലും നാല് 
സർക്കാർ കമ്പനികളിലുമായി ₹146.37 േകാടി നിേക്ഷപി . അവ 
നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നവയും അതിെന്റ അറ്റമൂലയ്ം പട്ടിക 2.22ൽ കാണി ിരിക്കു 
ന്നതുേപാെല പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുകയും െചയ്തവയാണ്. 

 
10  പലിശ െകാടുക്കൽ/[(മുൻ വർഷെത്ത സാമ്പത്തിക ബാധയ്താ തുക + തന്നാണ്ടിെല സാമ്പത്തിക 
 ബാധയ്ത)/2] × 100. 
11  വർഷാവസാന നിേക്ഷപം* ആദായവും പലിശ നിരക്കും തമ്മിലു  വയ്തയ്ാസം. 
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പട്ടിക 2.22: അറ്റമൂലയ്ം മുഴുവനായും ഇല്ലാതായ േകാർപ്പേറഷനുകൾ/കമ്പനികളിലു          
നിേക്ഷപം 

(₹ േകാടിയിൽ) 
കമ്പനി/േകാർപ്പേറഷൻ അക്കൗണ്ടുകൾ 

അന്തിമമാക്കിയ 
വർഷം 

അറ്റമൂലയ്ം 2020-21 ൽ 
നടത്തിയ 
നിേക്ഷപം 

2021 മാർ ് 
31 വെര 
സവ്രൂപി  
നിേക്ഷപം 

േകരള േസ്റ്ററ്റ് േറാഡ് ടര്ാൻേസ്പാർട്ട് 
േകാർപ്പേറഷൻ 

2014-15 (-)4290.63 2.74 752.34 

േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഹാൻഡ ് ലൂം           
െഡവലപ്െമന്റ് േകാർപ്പേറഷൻ 

2018-19 (-)43.79 40.00 54.44 

േകരള േസ്റ്ററ്റ് കാഷയ്ൂ െഡവലപ്െമന്റ് 
േകാർപ്പേറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

 

2018-19 

(-)1181.46 51.30 557.34 

മീറ്റ് േപര്ാഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്തയ്ാ 
ലിമിറ്റഡ് 

2016-17 (-)21.83 32.33 2.14 

േകരള േസ്റ്ററ്റ് േഹാർട്ടികൾ റൽ 
േപര്ാഡക്ട്സ് െഡവലപ്െമന്റ് 
േകാർപ്പേറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

2015-16 (-)3.19 20.00 7.93 

ആെക   146.37  

ഉറവിടം : വാണിജയ് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക കണക്കുകളിൽ നിന്നും േശഖരി  
വിവരങ്ങൾ. 

പട്ടിക 2.23: നഷ്ടത്തിലു  കമ്പനികളിെല നിേക്ഷപം 

(₹ േകാടിയിൽ) 
കമ്പനി അക്കൗണ്ടുകൾ 

അന്തിമമാക്കിയ 
വർഷം 

നികുതിയും 
പലിശയും 

കഴിഞ്ഞിട്ടു  
നഷ്ടം 

2020-21 ൽ 
നടത്തിയ 
നിേക്ഷപം 

2021 മാർ ് 31 
വെര സവ്രൂപി  

നിേക്ഷപം 

േകരള വിേനാദ സഞ്ചാര വികസന 
േകാർപ്പേറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

2017-18 (-)12.69 69.00 186.60 

േകരള സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി, പട്ടിക വർഗ്ഗ 
വികസന േകാർപ്പേറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

2018-19 (-)12.36 15.00 207.58 

േകരള സംസ്ഥാന ഫിലിം വികസന 
േകാർപ്പേറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

2016-17 (-)1.35 11.00 66.38 

േകരള കപ്പൽ, ഉൾനാടൻ ഗതാഗത 
േകാർപ്പേറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

2017-18 (-)1.15 3.60 70.27 

ഇന്തയ്ൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർേമഷൻ 
െടക്േനാളജി ആന്റ് മാേനജ്െമന്റ്, േകരളം 

2019-20 (-)0.67 60.00 181.63 

മിഷൻ വർക്കല അടിസ്ഥാന വികസന 
േകാർപ്പേറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

2017-18 (-)0.35 2.50 14.73 

മലബാർ ഇന്റർനാഷണൽ േപാർട്ട് ആന്റ് 
െസസ്സ് ലിമിറ്റഡ് (പണ്ട് അഴീക്കൽ േപാർട്ട് ) 

2018-19 (-)1.27 28.23 53.80 

കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം 2015-16 (-)0.52 126.08 1383.24 

ആെക   315.41 2164.23 

ഉറവിടം : വാണിജയ് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക കണക്കുകളിൽ നിന്നും േശഖരി  
വിവരങ്ങൾ. 

ഈ വർഷം ₹315.41 േകാടി നിേക്ഷപി  എട്ട് കമ്പനികൾ നഷ്ടത്തിലാണ്. 
നഷ്ടത്തിലായ ഈ കമ്പനികളിൽ 2021 മാർ ് 31 വെരയു  സർക്കാരിെന്റ െമാത്തം 
നിേക്ഷപം ₹2,164.23 േകാടിയാണ്. നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ കമ്പനികളിൽ നടത്തിയ 
നിേക്ഷപങ്ങളുെട വിശദാംശങ്ങൾ മുകളിെല പട്ടിക 2.23ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 
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പര്വർത്തിക്കാത്ത 16 കമ്പനികളിൽ കുടുങ്ങിയ െമാത്തം നിേക്ഷപം ₹33.87 
േകാടിയാണ്.  

നഷ്ടത്തിലായ സർക്കാർ കമ്പനികളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിേക്ഷപം 
തുടരുകയാെണങ്കിൽ നിേക്ഷപത്തിൽ നിന്ന് ആദായം കിട്ടാൻ സാധയ്തയില്ല. 
നഷ്ടത്തിലു  കമ്പനികൾ, അറ്റമൂലയ്ം ഇല്ലാതായ കമ്പനികൾ, ഇവയിെല നിേക്ഷപം 
മൂലധന െചലവിെന്റ ഗുണെത്ത ബാധിക്കുന്നു. 

സംസ്ഥാനം നൽകിയ വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും  

സ്റ്റാറ്റയ്ൂട്ടറി േകാർപ്പേറഷനുകൾ, സർക്കാർ കമ്പനികൾ, കൂട്ടുടമ കമ്പനികൾ, സഹ 
കരണ െസാൈസറ്റികൾ എന്നിവയിൽ നിേക്ഷപം നടത്തുന്നതിന് പുറേമ ഈ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും കൂടി നൽകുന്നു. വായ്പകളും 
മുൻകൂറുകളും നൽകിയതിെന്റ സ്ഥിതിവിവരം, 2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  
കാലയളവിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എടുത്ത വായ്പകൾക്ക് നൽകിയ 
പലിശെയ്ക്കാപ്പം തിരി ടവും പലിശയും ലഭി ത് പട്ടിക 2.24ൽ അവതരിപ്പി ിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 2.24: അഞ്ച് വർഷത്തിനിെട വിതരണം െചയ്തതും തിരി  പിടി തുമായ വായ്പകളുെട  
അളവ്   

(₹ േകാടിയിൽ) 

ഉറവിടം : സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ.  

 
12  സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ 2017-18െല േസ്റ്ററ്റ്െമന്റ് നമ്പർ 18െല അടിക്കുറിപ്പ് (ഒ)ൽ 
 പര്തിപാദി ിരിക്കുന്നതുേപാെല മുൻവർഷെത്ത അവസാന നീക്കിയിരിപ്പുമായു  ₹0.71 േകാടിയുെട 
 വയ്തയ്ാസം െപര്ാേഫാർമ അഡ്ജസ്റ്റ്െമന്റ് മൂലമാണ്. 
13  സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ 2018-19െല േസ്റ്ററ്റ്െമന്റ് നമ്പർ 18െല അടിക്കുറിപ്പ് (പി)ൽ 
 പര്തിപാദി ിരിക്കുന്നതുേപാെല മുൻവർഷെത്ത അവസാന നീക്കിയിരിപ്പുമായു  ₹96 േകാടിയുെട വയ്തയ്ാസം 
 െപര്ാേഫാർമ അഡ്ജസ്റ്റ്െമന്റ് മൂലമാണ്. 
14  സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ 2019-20െല േസ്റ്ററ്റ്െമന്റ് നമ്പർ 18െല അടിക്കുറിപ്പ് (കയ്ൂ)ൽ പര്
 തിപാദി ിരിക്കുന്നതുേപാെല മുൻവർഷെത്ത അവസാന നീക്കിയിരിപ്പുമായു  ₹718 േകാടിയുെട വയ്തയ്ാസം 
 െപര്ാേഫാർമ അഡ്ജസ്റ്റ്െമന്റ് മൂലമാണ്. 
15   തിരി  പിടിക്കാനാവാത്ത വായ്പകൾ എഴുതി ത ിയ ₹125.72 േകാടി ഉൾെപ്പടുന്നു. 
16   തിരി  പിടിക്കാനാവാത്ത വായ്പകൾ എഴുതി ത ിയ ₹0.30 േകാടി ഉൾെപ്പടുന്നു. 
17   തിരി  പിടിക്കാനാവാത്ത വായ്പകൾ എഴുതി ത ിയ ₹0.40 േകാടി ഉൾെപ്പടുന്നു. 
18   തിരി  പിടിക്കാനാവാത്ത വായ്പകൾ എഴുതി ത ിയ ₹0.30 േകാടി ഉൾെപ്പടുന്നു. 
19   തിരി  പിടിക്കാനാവാത്ത വായ്പകൾ എഴുതി ത ിയ ₹0.23 േകാടി ഉൾെപ്പടുന്നു. 
20  കിട്ടിയ പലിശ/[തുടക്കത്തിെല നീക്കിയിരിപ്പ് + വായ്പകളുെടയും മുൻകൂറുകളുെടയും അവസാന 
 നീക്കിയിരിപ്പ്]/2 * 100. 

വിതരണം െചയ്തതും തിരി  
പിടി തുമായ വായ്പകളുെട അളവ് 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ബാക്കിയു  വായ്പയുെട മുൻബാക്കി 13009.89 13877.2312 15163.0413 16557.1814 17472.08 

ഈ വർഷം െകാടുത്ത മുൻകൂറുകളുെട 
തുക 

1160.29 1540.59 2322.89 1210.22 2548.51 

ഈ വർഷം തിരി  പിടി  തുക  292.2415 350.9816 210.5417 295.3218 263.8219 

ബാക്കിയു  വായ്പയുെട അന്തിമ 
നീക്കിയിരിപ്പ്  

13877.94 15066.84 17275.39 17472.08 19756.77 

അറ്റ വർദ്ധനവ്  868.05 1189.61 2112.35 914.90 2284.69 

ലഭി  പലിശ 30.53 37.53 40.81 50.59 42.83 

സർക്കാർ നൽകിയ വായ്പകളുെടയും 
മുൻകൂറുകളുെടയും പലിശ നിരക്ക്20 
(ശതമാനത്തിൽ) 

0.23 0.26 0.25 0.30 0.23 

സർക്കാരിെന്റ ബാക്കിയു  കടെമടുപ്പു 
കൾക്ക് െകാടുത്ത പലിശ നിരക്ക് 
(ശതമാനത്തിൽ) 

6.92 7.48 7.34 7.58 7.31 

െകാടുത്ത പലിശയുെടയും കിട്ടിയ 
പലിശയുെടയും നിരക്കിെന്റ വയ്തയ്ാസം 
(ശതമാനത്തിൽ) 

6.69 7.22 7.09 7.28 7.08 



2021 മാർ ് 31ന് അവസാനി  വർഷെത്ത സംസ്ഥാന സമ്പദ ്വയ്വസ്ഥെയക്കുറി  ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ട്  

 

  50 

2016-17 മുതൽ 2020-21 വെര ഈ വായ്പകളിേന്മൽ കിട്ടിയ പലിശ ഒരു 
ശതമാനത്തിൽ കുറവായിരിക്കുകയും നടപ്പു വർഷത്തിെല കടെമടുപ്പിെന്റ ശരാശരി 
പലിശ നിരക്ക് 7.31 ശതമാനമായിരിെക്ക, 2020-21ൽ ഇത് 0.23 
ശതമാനമായിരിക്കുകയും െചയ്തു. സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടെമടുപ്പ് വായ്പ 
നൽകുന്നതിേനക്കാൾ ചിലേവറിയതാെണന്ന് പട്ടിക ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 

െമാത്തം കുടിശ്ശിക വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും 2019-20ൽ ₹17,472.80 േകാടിയിൽ 
നിന്നും 2020-21ൽ ₹19,756.77 േകാടി വർദ്ധി െവന്നും കൂടി പട്ടിക കാണിക്കുന്നു. 
ഈ വർഷം നൽകിയ വായ്പകളിൽ (₹2,548.51 േകാടി), ₹2,405.39 േകാടി 
സാമ്പത്തിക േസവനങ്ങൾക്കും, ₹133.18 േകാടി സാമൂഹിക േസവനങ്ങൾക്കും, ₹9.94 
േകാടി പലവക കാരയ്ങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുമാണ് നൽകിയത്. 
സാമൂഹയ് േസവനങ്ങൾക്കു കീഴിലു  വായ്പയുെട ഗണയ്മായ ഒരു ഭാഗം 
എറണാകുളം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിൽ തിരി ടയ്ക്കാൻ പരിയാരം െമഡിക്കൽ 
േകാേളജിന് (₹100.80 േകാടി) ആണ് നൽകിയത്. സാമ്പത്തിക േസവനങ്ങൾക്ക് 
കീഴിൽ നൽകിയ മുൻകൂർ െചയ്ത വായ്പകളിൽ ₹1,739.85 േകാടി (72.33 ശതമാനം) 
േകരള േറാഡ് ടര്ാൻേസ്പാർട്ട് േകാർപ്പേറഷനാണ് നൽകിയത്. 

കൂടാെത, ഈ വർഷവും നൽകിയ ആെക വായ്പയിൽ (₹2,548.51 േകാടി) വായ്പ 
തിരി ടവിെന്റയും നൽേകണ്ട പലിശയുെടയും നിരക്കിെന്റയും നിബന്ധനകെളാന്നും 
നിശ്ചയിക്കാെത, ധനകാരയ്വകുേപ്പാ ഭരണനിർവ്വഹണവകുപ്പുകേളാ ആണ് ₹532.19 
േകാടി (20.88 ശതമാനം) വിതരണം െചയ്തത്. 

പൂർത്തികരിക്കാത്ത പദ്ധതികളിൽ കുടുങ്ങിയ മൂലധനം 

2020-21െല സാമ്പത്തിക കണക്കുപര്കാരം ₹1,362.35 േകാടി െചലവാക്കിയ 
ഓേരാന്നും ഒരു േകാടി രൂപേയ്ക്കാ അതിൽ കൂടുതേലാ െചലവു  354 മൂലധന 
പണികൾ പൂർത്തിയാക്കാത്തതായി ഉണ്ടായിരുന്നു. പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പണികളുെട 
കാലം തിരി തും വകുപ്പ് തിരി തുമായ വിവരങ്ങൾ യഥാകര്മം പട്ടിക 2.25ലും 
പട്ടിക 2.26ലും െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 2.25: 2021 മാർ ് 31 വെര പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പദ്ധതികളുെട കാലംതിരി  വിവരം 

                                                                                                                   (₹ േകാടിയിൽ) 
തുടങ്ങിയ വർഷം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത 

പദ്ധതികളുെട എണ്ണം 
എസ്റ്റിേമറ്റ് തുക 2021 മാർ ് 31 

വെരയു  െചലവ് 

2014ന് മുേമ്പയു ത് 57 767.04 597.84 

2015 18 110.57 81.68 

2016 50 384.35 224.81 

2017 68 538.54 200.59 

2018 85 494.79 158.84 

2019 76 313.90 98.59 

ആെക 354 2609.19 1362.35 

  ഉറവിടം : സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ. 
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പട്ടിക 2.26:  2021 മാർ ് 31 വെര പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പദ്ധതികളുെട വകുപ്പ് തിരി  
 വിവരം 

                      (₹ േകാടിയിൽ) 

ഉറവിടം : സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ.  

2021 മാർ ് 31 വെരയു  പദ്ധതികളുെട ഭൗതിക പുേരാഗതി അഞ്ചു മുതൽ 99 
ശതമാനം വെരയായിരുന്നു. 354 പദ്ധതികൾ/പണികൾ തീർക്കുന്നതിന് രണ്ടു വർഷം 
മുതൽ 30 വർഷം വെരയു  താമസമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സമയം 
അധികരിക്കുന്നതിനും െചലവ് അധികരിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കുകയും 
സംസ്ഥാനത്തിന് കൂടുതൽ കാലേത്തയ്ക്ക് ഉേദ്ദശി  പര്േയാജനം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും 
െചയയ്ും.   

2.4.3.3  ഉജ്ജവ്ൽ ഡിസ്േകാം അഷവ്റൻസ് േയാജന (ഉദയ് ) നടപ്പാക്കൽ 

ഭാരത സർക്കാർ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം (എംഒപി) ഉജ്ജവ്ൽ ഡിേസ്കാം അഷവ്റൻസ് 
േയാജന (ഉദയ് പദ്ധതി) ആരംഭി  (2015 നവംബർ 20). 

സംസ്ഥാന ഡിേസ്കാമിെന്റ പര്വർത്തനപരവും സാമ്പത്തികപരവും ആയ 
കാരയ്ക്ഷമത െമ െപ്പടുത്താൻ ഉേദ്ദശി ് ഊർജ്ജമന്ത്രാലയം (ഭാരത സർക്കാർ), 
ബന്ധെപ്പട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാർ, സംസ്ഥാന ഊർജ്ജവിതരണ കമ്പനികൾ 
എന്നിവർ േചർന്ന് ഒരു തര്ികക്ഷി ധാരണാപതര്ം ഒപ്പു വ . ഡിേസ്കാമിെന്റ 
ബാക്കിയു  75 ശതമാനം കടം രണ്ടു വർഷം െകാണ്ട് ഏെറ്റടുക്കുന്നതിന് ഈ പദ്ധതി 
സംസ്ഥാനസർക്കാരുകൾക്ക് സൗകരയ്മുണ്ടാക്കി. 

ഓഹരി, വായ്പ, ഗര്ാന്റ്/സബ്സിഡി എന്നീ രൂപത്തിൽ ആണ് ഡിേസ്കാമുകളുെട 
കടത്തിെന്റ ബാക്കി ഏെറ്റടുത്തത്. ഉദയിൽ ഡിേസ്കാമുകൾക്ക് െകാടുത്ത വായ്പ 
അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഗര്ാന്റായും ഓഹരിയായും മാേറ്റണ്ടതാണ്. അതനുസരി ്, 
വായ്പ ഓഹരിയും സബ്സിഡിയും ആയി സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാേറ്റണ്ടതാണ്. 

േകരളത്തിൽ 2017 മാർ ് 15ന് പര്വർത്തന കാരയ്ക്ഷമത െമ െപ്പടുത്തുന്നതിന് 
ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം, ഭാരതസർക്കാർ, േകരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ, േകരള 
സംസ്ഥാന ൈവദയ്ൂതി േബാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ) എന്നിവർ ഒരു 
തൃകക്ഷി ധാരണാ പതര്ം ഒപ്പു വ . പര്വർത്തന കാരയ്ക്ഷമത െമ െപ്പടുത്തുന്നതിനും 
പര്വർത്തനം സുസ്ഥിരമാക്കുന്നതിനും ഉ  പരിപാടികൾ െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ 
ഏെറ്റടുേക്കണ്ട നടപടികളിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു. സാമ്പത്തിക ആനുകൂലയ് പാേക്കജ് 
എം.ഒ.യു.യിൽ വിഭാവനം െചയ്തിരുന്നില്ല. 

                   വകുപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കാത്ത 
പദ്ധതികളുെട എണ്ണം  

എസ്റ്റിേമറ്റ് 
തുക 

2021 മാർ ് 31 
വെരയു  െചലവ് 

െപാതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് – 
(േറാഡുകൾ, േദശീയ പാതകൾ 
ഉൾെപ്പെട) 

198 1076.02 509.03 

െപാതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - 
(െകട്ടിടങ്ങൾ) 

98 531.12 207.94 

െപാതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - 
(പാലങ്ങൾ) 

38 554.88 354.26 

ജലേസചന വകുപ്പ് - 
(ജലേസചനവും െചറുകിട 
ജലേസചന പണികളും) 

17 412.84 247.65 

തുറമുഖ നിർമ്മാണ വകുപ്പ് 3 34.33 43.47 

ആെക 354 2609.19 1362.35 
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2.4.3.4  സർക്കാർ കമ്പനികൾ/േകാർപ്പേറഷനുകളിെല മുതൽ മുടക്കും ബഡ്ജറ്റ് 
സഹായവും 

ജനേക്ഷമം മുന്നിൽ കണ്ടുെകാണ്ട് വാണിജയ്സവ്ഭാവത്തിലു  പര്വർത്തനങ്ങൾ 
െചയ്യാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കമ്പനികളും േകാർപ്പേറഷനുകളും ഉൾെപ്പടുന്ന 
സംസ്ഥാന െപാതുേമഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ (എസ്.പി.എസ്.യു.കൾ) രൂപീകരി ിരി 
ക്കുന്നത്. േകരള സർക്കാരിന് പര്ധാനമായും കമ്പനികളിലു  സാമ്പത്തിക 
ഓഹരിയുെട രൂപങ്ങൾ. 

ഓഹരി മൂലധനവും വായ്പകളും : ഓഹരി മൂലധന വിഹിതവും വായ്പയായു  
സാമ്പത്തിക സഹായവും. 

പര്േതയ്ക സാമ്പത്തിക സഹായം : ഗര്ാന്റായും സബ്സിഡിയുമായു  ബഡ്ജറ്റ് സഹായം. 

ഗയ്ാരന്റികൾ : സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 
എസ്.പി.എസ്.യു.കൾ എടുത്ത പലിശ അടക്കമു  
വായ്പകളുെട തിരി ടവിന് േവണ്ടി. 

2020-21െല സംസ്ഥാന ജി.എസ്.ഡി.പി.യുെട ഏകേദശം 4.60 ശതമാനമായിരുന്നു 
ഈ പി.എസ്.യു.കളുെട വിറ്റുവരവ് (₹34,924.36 േകാടി)21 എന്നതിനാൽ സംസ്ഥാന 
സമ്പദ്ഘടനയിൽ ഇത് ഒരു പര്ധാന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു.  

എസ്.പി.എസ്.യുകളുെട േരഖകൾ പര്കാരം ഇകവ്ിറ്റികൾ, വായ്പകൾ, ഗയ്ാരന്റികൾ 
ഇവയിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുകകൾ, സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക കണക്കിൽ 
പര്തയ്ക്ഷെപ്പടുന്ന തുകകളുമായി ഒത്ത് േപാേകണ്ടതുമാണ്. തുകകൾ ഒത്തു 
േപായിെല്ലങ്കിൽ, ബന്ധെപ്പട്ട പി.എസ്.യുകളും ധനകാരയ് വകുപ്പും വയ്തയ്ാസത്തിെന്റ 
െപാരുത്തെപ്പടുത്തൽ നടേത്തണ്ടതാണ്. ഇക്കാരയ്ത്തിലു  2021 മാർ ് 31െല 
സ്ഥിതി പട്ടിക 2.27ൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 2.27 : സാമ്പത്തിക കണക്ക് പര്കാരവും എസ്.പി.എസ്.യു േരഖകൾ പര്കാരവും 
ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഇകവ്ിറ്റി, വായ്പകൾ, ഗയ്ാരന്റികൾ 

(₹ േകാടിയിൽ) 
കര്മ 
നമ്പർ 

ബാക്കി 
നിൽക്കുന്നത് 

തുക വയ്തയ്ാസം 

സാമ്പത്തിക കണക്ക് 
പര്കാരം 

എസ്.പി.എസ്.യു.കൾ 
പര്കാരം 

1 ഇകവ്ിറ്റി  6617.30   9443.33       2826.03  

2 വായ്പകൾ  12426.00   9515.33       2910.67  

3 ഗയ്ാരന്റികൾ  24696.44  14928.00      9768.44  

ഉറവിടം : സാമ്പത്തിക കണക്കും പി.എസ്.യുകളിൽ നിന്നും ലഭി  വിവരവും അടിസ്ഥാനമാക്കി 
േകര്ാഡീകരി ത്.  

 

 

 

 

 
21 2021 െസപ്തംബർ വെരയു  ഏറ്റവും പുതിയ പൂർത്തികരിക്കെപ്പട്ട കണക്ക്. 
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ഒരു ഊർജ്ജ േമഖല പി.എസ്.യു.വിനും 122 ഊർജ്ജ േമഖലയിൽ അല്ലാത്ത 
പി.എസ്.യു. കൾക്കും വയ്തയ്ാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. 22 കമ്പനികളിൽ22 പര്ധാന 
വയ്തയ്ാസം നിരീക്ഷി . ഈ വയ്തയ്ാസം െപാരുത്തുെപ്പടുത്തുന്നതിന് സർക്കാരും 
പി.എസ്.യുകളും കര്ിയാത്മകമായ നടപടികൾ എടുേക്കണ്ടതാണ്. 
എസ്.പി.എസ്.യുകളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു  ഓഹരികളുെട വിഹിതം 
ഇനിയു  ഖണ്ഡികകളിൽ െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. 

(i) എസ്.പി.എസ്.യു.കളിെല ഓഹരി മൂലധനം 

2021 മാർ ് വെര േകരളത്തിെല പി.എ.ജി (ഓഡിറ്റ് )യുെട ഓഡിറ്റ് അധികാര 
പരിധിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 14423 െപാതുേമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ട്. 2021 മാർ ് 
അവസാനം വെര സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ െപാതു േമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
₹18,958.66 േകാടി നിേക്ഷപി . 

ഈ നിേക്ഷപങ്ങൾ കൂടാെത, 2020-21ൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ 37 പി.എസ്.യു. 
കൾക്ക് ₹13,257.19 േകാടിയുെട ഗര്ാന്റ്/സബ്സിഡി നൽകി.    

(ii) എസ്.പി.എസ്.യു.കളുെട ഓഹരി വിറ്റഴിക്കൽ/അട പൂട്ടൽ 

2020-21 വർഷത്തിൽ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കൽ, പുന:രൂപീകരണം, സവ്കാരയ്വൽക്കരണം 
എന്നിവ സംസ്ഥാന സർക്കാർ െചയ്തില്ല. കൂടാെത, പര്വർത്തനരഹിതമായ 18 
പി.എസ്.യുകളിൽ, നാല് പി.എസ്.യുകളിൽ ലികവ്ിേഡഷൻ പര്കര്ിയ ആരംഭി .  

(iii) സർക്കാർ കമ്പനികൾ/േകാർപ്പേറഷനുകളിൽ നിന്നു  വരവ് 

2016-17 മുതൽ 2020-21 വെര 45നും 55നും ഇടയ്ക്ക് ലാഭം േനടിയ പി.എസ്.യു.കൾ 
ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഒന്നു മുതൽ ഒൻപത് പി.എസ്.യുകളാണ് ലാഭവിഹിതം 
പര്ഖയ്ാപി ത്. 2020-21ൽ, 50 പി.എസ്.യുകൾ ₹383.20 േകാടി ലാഭം േനടി. 
അവെയാന്നും ലാഭവിഹിതം നൽകിയില്ല. നിേക്ഷപത്തിൽ നിന്നു  വരുമാനം24, 
ഇകവ്ിറ്റിയിൽ നിന്നു  വരുമാനം25, മൂലധന നിേക്ഷപ വരുമാനം26 
എന്നിവയിലൂെടയാണ്. പരമ്പരാഗതമായി ഒരു പി.എസ്.യുവിെന്റ ലാഭ സാദ്ധയ്ത 
വിലയിരുത്തുന്നത്. 

 
22 ഇകവ്ിറ്റി : േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഇൻഫർേമഷൻ െടക്േനാളജി ഇൻഫര്ാസ്ടര്ക്ചർ ലിമിറ്റഡ്, കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര 

വിമാനത്താവളം ലിമിറ്റഡ്, േകരളാ വിേനാദ സഞ്ചാര വികസന േകാർപ്പേറഷൻ ലിമിറ്റഡ്, ഇന്തയ്ൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് 
ഓഫ് ഇൻഫർേമഷൻ െടക്േനാളജി ആന്റ് മാേനജ്െമന്റ് – േകരള, െകാ ിൻ സ്മാർട്ട് മിഷൻ ലിമിറ്റഡ്, േകരള 
സാമൂഹയ് സുരക്ഷാ െപൻഷൻ ലിമിറ്റഡ്, േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഡര്ഗ്സ് ആന്റ് ഫാർമസയ്ൂട്ടിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ്, േകരള 
േസ്റ്ററ്റ് ഫിനാൻഷയ്ൽ എന്റർൈപര്സസ് ലിമിറ്റഡ്, േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഇലക്ടര്ിസിറ്റി േബാർഡ് ലിമിറ്റഡ്, ഓേട്ടാ കാസ്റ്റ് 
ലിമിറ്റഡ്, േകരള ൈഹ സ്പീഡ് െറയിൽ േകാർപ്പേറഷൻ ലിമിറ്റഡ്, േകരള ഇലക്ടര്ിക്കൽ ആന്റ് അൈലഡ് 
എഞ്ചിനിയറിംഗ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്, േകരള ഫിനാൻഷയ്ൽ േകാർപ്പേറഷൻ, േകരള അക്കാഡമി േഫാർ സ്കിൽഡ് 
എക്സലൻസ്, േകരളാ െറയിൽ ഡവലപ്െമന്റ് േകാർപ്പേറഷൻ ലിമിറ്റഡ്.  

 വായ്പകൾ : േകരള കാഷയ്ൂ േബാർഡ് ലിമിറ്റഡ് േകരള േപാലീസ് ഹൗസിംഗ് ആന്റ് കൺസ്ടര്ക്ഷൻ 
േകാർപ്പേറഷൻ ലിമിറ്റഡ്, േറാഡ്സ് ആന്റ് ബര്ിഡ്ജസ് െഡവലപ്െമന്റ് േകാർപ്പേറഷൻ ഓഫ് േകരള ലിമിറ്റഡ്, 
ഓേട്ടാ കാസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ്, േകരള േസ്റ്ററ്റ് ബിവേറജസ് (മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ) േകാർപ്പേറഷൻ 
ലിമിറ്റഡ്, േകരള അർബൻ ആന്റ് റൂറൽ ഡവലപ്െമന്റ് ഫിനാൻസ് േകാർപ്പേറഷൻ ലിമിറ്റഡ്, േകരള 
ഇന്റസ്ടര്ിയൽ ഇൻഫര്ാസ്ടര്ക്ചർ ഡവലപ്െമന്റ് േകാർപ്പേറഷൻ ലിമിറ്റഡ്, േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഇലക്ടര്ിസിറ്റി 
േബാർഡ് ലിമിറ്റഡ്, േകരള ഇലക്ടര്ിക്കൽ ആന്റ് അൈലഡ് എഞ്ചിനിയറിംഗ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ആന്റ് േകരള 
േസ്റ്ററ്റ് ഇലക്േടര്ാണിക് ഡവലപ്െമന്റ് േകാർപ്പേറഷൻ ലിമിറ്റഡ്. 

23 സ്റ്റാറ്റയ്ൂട്ടറി േകാർപ്പേറഷനുകൾ - 4, പര്വർത്തനരഹിതമായ സർക്കാർ കമ്പനികൾ - 18, പര്വർത്തിക്കുന്ന 
സർക്കാർ കമ്പനികൾ - 122. 

24 ഇകവ്ിറ്റി, ദീർഘകാല വായ്പകൾ എന്നീ രൂപത്തിൽ നിേക്ഷപിക്കെപ്പട്ട പണവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ഒരു നിശ്ചിത 
വർഷം േനടിയ ലാഭേത്തേയാ നഷ്ടേത്തേയാ അളക്കുകയും െമാത്തം നിേക്ഷപത്തിൽ ഉ  ലാഭത്തിെന്റ 
ശതമാനമായി കാണിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. 

25 െമാത്ത ലാഭെത്ത ഓഹരിയുടമയുെട ഫണ്ട് െകാണ്ട് ഹരി ിട്ടാണ് പര്വർത്തനം അളക്കുന്നത്. 
26 കമ്പനിയുെട ലാഭ സാദ്ധയ്തയും മൂലധനം ഉപേയാഗിക്കുന്നതിനു  കാരയ്ക്ഷമതയും അളക്കുന്ന സാമ്പത്തിക 

അനുപാതം പലിശയ്ക്കും നികുതിയ്ക്കും മുേന്നയു  കമ്പനിയുെട സമ്പാദയ്െത്ത മൂലധനം െകാണ്ട് ഹരി ിട്ടാണ് ഇത് 
കണകാക്കുന്നത്. 
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 സംസ്ഥാനെത്ത മൂന്ന് പവർ െസക്ടർ െപാതുേമഖല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
നിേക്ഷപി ിട്ടു  സർക്കാർ ഫണ്ടിെന്റ വരുമാനം 2016-17 മുതൽ 2020-21 
വെരയു  കാലയളവിൽ (-)52.57 ശതമാനത്തിനും (-)8.03 ശതമാനത്തിനും 
ഇടയിലായിരുന്നു. 

 2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  വർഷങ്ങളിൽ മൂന്ന് പവർ െസക്ടർ 
െപാതുേമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിെല അറ്റാദായം െനഗറ്റീവ് ആയതിനാൽ, 
ഇകവ്റ്റിയിൽ നിന്നു  വരുമാനം കണക്കാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. േനെര മറി ്, 
2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കാലയളവിൽ മൂലധന വരുമാനം (-)6.50 
ശതമാനത്തിനും 9.55 ശതമാനത്തിനും ഇടയിൽ ആയിരുന്നു. 

 പവർ െസക്ടർ ഒഴിെകയു  എല്ലാ പി.എസ്.യു.കളിലും നിേക്ഷപത്തിൽ നിന്നു  
വരുമാനം െനഗറ്റീവ് ആയത് 2016-17 മുതൽ 2020-21 വെര  
(-)28.01 ശതമാനത്തിനും (-)16.34 ശതമാനത്തിനും ഇടയിൽ ആയിരുന്നു. 

 അതുേപാെല, െമാത്തം അഞ്ചു വർഷവും പവർ െസക്ടർ ഒഴിെകയു  
പി.എസ്.യുകളിൽ ഇകവ്ിറ്റിയുെട വരുമാനം െനഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു. 

 2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കാലയളവിൽ പവർ െസക്ടർ ഒഴിെകയു  
െപാതുേമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിെല മൂലധനവരുമാനം (-)1.12 ശതമാനത്തിനും 
7.56 ശതമാനത്തിനും ഇടയിൽ ആയിരുന്നു. 

(iv) സർക്കാർ കമ്പനികൾ/േകാർപ്പേറഷനുകൾക്കുണ്ടായ നഷ്ടം 

2020-21ൽ, 67 പര്വർത്തന ക്ഷമമായ കമ്പനികൾക്ക് ₹4,495.47 േകാടി നഷ്ട 
മുണ്ടായി. ഇതിൽ ഒരു പവർ െസക്ടർ പി.എസ്.യുവിനുണ്ടായ ആെക നഷ്ടം 
₹1,822.35 േകാടിയാണ്. ബാക്കിയു  നഷ്ടത്തിൽ േകരള േസ്റ്ററ്റ് േറാഡ് ടര്ാൻേസ്പാർട്ട് 
േകാർപ്പേറഷനാണ് (₹1,431.29 േകാടി) പര്ധാന സംഭാവന നൽകിയത്. 

(v) എസ്.പി.എസ്.യുകളിെല മൂലധനക്ഷയം 

ഒരു സ്ഥാപനം, ഉടമകൾക്ക് എതര്േത്താളം മൂലയ്മു താണ് എന്നതിെന്റ അളവ് 
േകാലാണ് അറ്റമൂലയ്ം. ഉടമകളുെട മുഴുവൻ നിേക്ഷപവും കുമിഞ്ഞു കൂടിയ നഷ്ടങ്ങളാൽ 
തുട നീക്കെപ്പട്ടു െവന്ന് െനഗറ്റീവ് അറ്റമൂലയ്ം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2020-21 
അവസാനേത്താെട, 60 െപാതു േമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുെട ₹5,816.42 േകാടി അട  
മൂലധനം മുഴുവനായും ഇല്ലാതായി. 

മൂന്ന് പവർ െസക്ടർ പി.എസ്.യുകളുെട െമാത്തത്തിലു  അറ്റമൂലധനം 2016-17 
വർഷത്തിൽ േപാസിറ്റീവ് ആയിരുെന്നങ്കിലും, 2017-18 മുതൽ 2020-21 വെര അത് 
െനഗറ്റീവ് ആയി തുടർന്നു. ₹3,499.05 േകാടി അട  മൂലധനമു  ഒരു പി.എസ്.യു27 
വിെന്റ അറ്റമൂലയ്ം {(-)₹3,929.11 േകാടി} 2020-21 കാലയളവിൽ പൂർണ്ണമായും 
ഇല്ലാതായി. 

അതുേപാെല, 2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും പവർ 
െസക്ടർ ഒഴിെകയു  പി.എസ്.യുകളുെട െമാത്തത്തിലു  അറ്റമൂലയ്ം േപാസിറ്റീവ് 
ആയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 2021 മാർ ് 31ന് 59 പി.എസ്.യുകളുെട (₹7,547.38 
േകാടി) അറ്റമൂലയ്ം ഇല്ലാതായി. 

(vi) ദീർഘകാല വായ്പകളുെട അപഗര്ഥനം  

പലിശ കവേറജ് അനുപാതത്തിലൂെടയും കടം വിറ്റുവരവ് അനുപാതത്തിലൂെടയും 
സർക്കാരിനും ബാങ്കുകൾക്കും മറ്റ് ധനകാരയ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നൽകാനു  കടം 

 
27 േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഇലക്ടര്ിസിറ്റി േബാർഡ് ലിമിറ്റഡ്. 
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നിറേവറ്റാനു  എസ്.പി.എസ്.യുകളുെട കഴിവ് വിലയിരുത്തിയേപ്പാൾ 
ഇനിപ്പറയുന്നവ െവളിെപ്പട്ടു. 

 2021 മാർ ് 31ന്, മൂന്ന് പവർ െസക്ടർ പി.എസ്.യുകളിൽ മൂെന്നണ്ണത്തിനും 
പലിശഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവയിൽ, ഒന്നിെന്റ പലിശ കവേറജ് അനുപാതം 
ഒന്നിൽ കുറവായിരുന്നു. 

 വിറ്റുവരവിെന്റ സംേയാജിത വാർഷിക വളർ ാനിരക്ക് 2020-21െല 
കടേത്തക്കാൾ കൂടുതലായതിനാൽ മൂന്ന് പവർ െസക്ടർ പി.എസ്.യുകളുെട 
കടം, വിറ്റുവരവ് അനുപാതം െമ െപ്പട്ടു. 

 2021 മാർ ് 31െല കണക്കനുസരി ്, പവർ െസക്ടർ ഒഴിെകയു  68 
പി.എസ്.യുകളിൽ 45 എണ്ണത്തിലും പലിശ കവേറജ് അനുപാതം ഒന്നിൽ 
താെഴയാണ്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഈ പി.എസ്.യുകൾക്ക് പലിശയുെട 
െചലവുകൾ നിറേവറ്റാൻ മതിയായ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. 

 പവർ െസക്ടറിൽ അല്ലാത്ത പര്വർത്തനക്ഷമമായ പി.എസ്.യു.കളുെട കടം, 
വിറ്റുവരവ് അനുപാതം െമ െപ്പട്ടിട്ടില്ല. കാരണം 2016-17 മുതൽ 2020-21 
വെരയു  വിറ്റുവരവിെന്റ സംേയാജിത വാർഷിക വളർ ാ നിരക്ക് കടേത്തക്കാൾ 
കുറവായിരുന്നു. 

(vii) ഉത്തരവാദിത്ത ചട്ടക്കൂടും പി.എസ്.യു.കളുെട അക്കൗണ്ട്സ് സമർപ്പിക്കലും 
അതിെന്റ ഓഡിറ്റും 

സർക്കാർ കമ്പനികളുെട ഓഡിറ്റ് പര്കര്ിയ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കമ്പനീസ് ആക്ട്, 
1956െല വകുപ്പ് 619, കമ്പനീസ് ആക്ട്, 2013െല വകുപ്പുകൾ 139, 143 
എന്നിവയിെല അതാത് െപര്ാവിഷനുകളിലൂെടയാണ്. സർക്കാർ കമ്പനിയുെട 
സ്റ്റാറ്റയ്ൂട്ടറി ഓഡിറ്റർമാെര നിയമിക്കുന്നത് സി ആന്റ് എജി ഓഫ് ഇന്തയ് ആണ്. 
കൂടാെത, ആക്ടിെല വകുപ്പ് 143െല ഉപവകുപ്പ് 7 പര്കാരം, വകുപ്പ് 139െല ഉപവകുപ്പ് 
(5)േലാ, ഉപവകുപ്പ് (7)േലാ ഏെതങ്കിലും കമ്പനി ഉൾെപ്പടുന്നുെണ്ടങ്കിൽ, 
ആവശയ്െമന്ന് കരുതുന്ന പക്ഷം, ഒരു ഉത്തരവിലൂെട സി.എ.ജിക്ക് ആ കമ്പനിയുെട 
അക്കൗണ്ട്സ് െടസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ്. 

സി.എ.ജി നിയമിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റയ്ൂട്ടറി ഓഡിറ്റർമാരാണ് സർക്കാർ കമ്പനികളുെട 
ധനകാരയ് േസ്റ്ററ്റ്െമന്റുകൾ ഓഡിറ്റ് െചയയ്ുന്നത്. ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ട് കിട്ടി 60 
ദിവസത്തിനകം ഈ ധനകാരയ് േസ്റ്ററ്റ്െമന്റുകൾ, സി.എ.ജി െചയയ്ുന്ന അനുബന്ധ 
ഓഡിറ്റിന് വിേധയമാണ്. എന്നാൽ, സി.എ.ജി നാല് സ്റ്റാറ്റയ്ൂട്ടറി 
േകാർപ്പേറഷനുകളുെട ഏക ഓഡിറ്ററും രണ്ട് സ്റ്റാറ്റയ്ൂട്ടറി േകാർപ്പേറഷനുകളുെട 
അനുബന്ധ ഓഡിറ്റ് നടത്തുകയും െചയയ്ുന്നു. 

(viii) അക്കൗണ്ട് സമർപ്പിക്കാത്ത പി.എസ്.യുകളുെട വർഷാടിസ്ഥാനത്തിലു  
വിശകലനം 

2020-21 കാലയളവിൽ, മൂന്ന് പവർ െസക്ടർ പി.എസ്.യു.കളിൽ ഒരു 
പി.എസ്.യുവിെന്റ അക്കൗണ്ട് കുടിശ്ശികയാണ്. പവർ െസക്ടർ ഒഴിെകയു  123 
പര്വർത്തിക്കുന്ന െപാതുേമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുെട കാരയ്ത്തിൽ, ആറ് 
പി.എസ്.യുകൾ അവരുെട ആദയ് അക്കൗണ്ടുകൾ അന്തിമമാക്കാനുണ്ട്, 
പര്വർത്തിക്കുന്ന 114 െപാതുേമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നു  325 അക്കൗണ്ടുകൾ 
കുടിശ്ശികയാണ്. ഒന്നു മുതൽ 11 വർഷം വെരയാണ് കുടിശ്ശിക. അക്കൗണ്ട് 
കുടിശ്ശികയു  121 പി.എസ്.യുകളിൽ 84 എണ്ണത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ 
₹24,810.4028 േകാടി നിേക്ഷപി . 

 
28 ഇകവ്ിറ്റി ₹1,008.54 േകാടി, വായ്പകൾ ₹4,687.72 േകാടി, ഗര്ാന്റുകൾ ₹19,114.14 േകാടി. 
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പര്വർത്തിക്കുന്ന െപാതുേമഖലാസ്ഥാപനങ്ങൾ 2021 െസപ്റ്റംബർ 30ന് 
അക്കൗണ്ടുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനു  കുടിശ്ശികയുെട വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിക 2.28ൽ 

െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 2.28:   അക്കൗണ്ട് സമർപ്പിക്കാത്ത പി.എസ്.യുകളുെട വർഷാടിസ്ഥാനത്തിലു  
വിശകലനം 

വിവരങ്ങൾ അക്കൗണ്ടുകളുെട കുടിശ്ശികയു  
പര്വർത്തിക്കുന്ന പി.എസ്.യുകളുെട 

എണ്ണം 

കുടിശ്ശികയു  
അക്കൗണ്ടുകളുെട എണ്ണം 

ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വർഷം വെര 81 138 

നാല് മുതൽ ആറ് വർഷം വെര 27 132 

ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വർഷം വെര 6 45 

10 വർഷത്തിലധികം 1 11 

ആദയ് അക്കൗണ്ടുകൾ 
അന്തിമമാക്കാത്തത് 

6 13 

ആെക 121 339 
 

2020-21 കാലയളവിൽ ഒരു വർഷം മുതൽ 11 വർഷം വെര അക്കൗണ്ട് കുടിശ്ശികയു  
34 പി.എസ്.യുകൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ₹2,688.67 േകാടി ഗര്ാന്റുകളും 
േലാണുകളുമായി അനുവദി . അക്കൗണ്ടുകളിൽ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയത് 2013െല 
കമ്പനി നിയമത്തിെല വയ്വസ്ഥകളുെട ലംഘനമാണ്. 2015-16 മുതൽ 2019-20 
വെരയു  10 പി.എസ്.യുകളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട 50 അക്കൗണ്ടുകൾ 
അന്തിമമാക്കിയിട്ടില്ല, കൂടാെത 2017-18 മുതൽ 2019-20 വെര ആറ് 
പി.എസ്.യുകളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് 18 അക്കൗണ്ടുകൾ കുടിശ്ശികയുണ്ട്. അതിനാൽ 
സിഎജിയുെട ഡിപിസി ആക്ട് 1971, കമ്പനി ആക്ട്, 2013 എന്നിവ പര്കാരം ഈ 
കമ്പനികളുെട അക്കൗണ്ടുകൾ സർട്ടിൈഫ െചയ്യാൻ ഓഡിറ്റിന് കഴിഞ്ഞില്ല. 

(ix)  അക്കൗണ്ടുകൾ അന്തിമമാക്കാത്ത പി.എസ്.യുകൾക്ക് നൽകുന്ന 
ഗര്ാന്റ്/വായ്പ 

2020-21 കാലയളവിൽ, േകരള സർക്കാർ 39 െപാതു േമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 
(പി.എസ്.യു) വായ്പയും, 21 പി.എസ്.യുകൾക്ക് ഗര്ാന്റും നൽകി, അതിൽ 2021 
മാർ ് 31 വെര അക്കൗണ്ട്സ് അന്തിമമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത 24 പി.എസ്.യുകൾക്കും, 13 
പി.എസ്.യുകൾക്കും ₹2,688.67 േകാടി യഥാകര്മം വായ്പയായും ഗര്ാന്റായും 
ലഭി ിട്ടുണ്ട്. അക്കൗണ്ടുകൾ അന്തിമ തീർപ്പാക്കാനു  കുടിശ്ശിക ഒന്നു മുതൽ 11 
വർഷം വെരയാെണന്നു ത് 2013െല കമ്പനി നിയമത്തിെല വയ്വസ്ഥകളുെട 
ലംഘനമാണ്. അക്കൗണ്ടുകൾ അന്തിമമാക്കാത്ത പി.എസ്.യുകൾക്ക് നൽകിയ 
ഗര്ാന്റുകൾ/വായ്പകളുെട വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 2.3 കാണിക്കുന്നു.  

2.4.4    െചലവിെന്റ മുൻഗണനകൾ 

മാനുഷിക വികസന നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിന് വിദയ്ാഭയ്ാസം, ആേരാഗയ്ം 
തുടങ്ങിയ പര്ധാന സാമൂഹയ് േസവനങ്ങൾക്കായിട്ടു  െചലവ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ 
വർദ്ധിപ്പിേക്കണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വിഹിതം അതാത് േദശീയ ശരാശരിെയക്കാൾ 
കുറവാെണങ്കിൽ ഒരു പര്േതയ്ക േമഖലയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ 
ധനമുൻഗണന (ഒരു വിഭാഗത്തിലു  െചലവും െമാത്തം െചലവുമായു  
അനുപാതം)യാണ്. െമാത്തം െചലവുമായി ഈ ഘടകങ്ങൾക്കു  അനുപാതം 
കൂടുന്നതനുസരി ്, െചലവിെന്റ ഗുണം െമ െപ്പട്ടിരിക്കുന്നുെവന്ന് കണ 
ക്കാക്കെപ്പടും. 



അദ്ധയ്ായം II – സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സമ്പദ ്വയ്വസ്ഥ 

 

 

 

 
57 

2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കാലയളവിൽ ആേരാഗയ്ം, വിദയ്ാഭയ്ാസം, 
മൂലധന െചലവ് എന്നിവ സംബന്ധി ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ ധനമുൻഗണന 
പട്ടിക 2.29 അപഗര്ഥിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 2.29:  ആേരാഗയ്ം, വിദയ്ാഭയ്ാസം, മൂലധന െചലവ് എന്നിവ സംബന്ധി ് 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െചലവ് മുൻഗണന 

                  (ശതമാനത്തിൽ) 

 ടി 
ഇ/ജിഎസ്ഡി

പി 

സിഇ/ടി
ഇ 

വിദയ്ാഭയ്ാ
സം/ടിഇ 

ആേരാഗയ്ം & 
എഫ്ഡബയ്ൂ/ 

ടിഇ 

വടക്കുകിഴക്കൻ, ഹിമാലയൻ 
സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിെകയു  
സംസ്ഥാനങ്ങൾ (പഴയ െപാതു 
വിഭാഗ സംസ്ഥാനങ്ങൾ)  
(2016-17) 

17.12 19.77 14.93 5.49 

േകരളം 16.13 11.02 16.66 5.85 

തമിഴ്നാട് 15.35 23.38 13.35 4.32 

കർണ്ണാടകം 13.42 18.57 12.69 4.25 

വടക്കുകിഴക്കൻ, ഹിമാലയൻ 
സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിെകയു  
സംസ്ഥാനങ്ങൾ  
(2020-21) 

16.18 13.03 15.00 6.74 

േകരളം 18.30 11.12 11.87 6.41 

തമിഴ്നാട് 14.36 13.50 13.97 6.36 

കർണ്ണാടകം 13.46 21.45 11.12 5.29 

ടിഇ- െമാത്തം െചലവ്, സി ഇ- മൂലധന െചലവ്.  

ഉറവിടം : സാമ്പത്തിക കണക്കുകളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലും ഇക്കേണാമിക്സ് അെഡവ്സർ നൽകിയ 
വിവരങ്ങളും. 

2020-21ൽ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െമാത്തം െചലവിെന്റ ജിഎസ്ഡിപിയുെട ശതമാനം 
വടക്കുകിഴക്കൻ, ഹിമാലയൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിെകയു  സംസ്ഥാനങ്ങളുെട 
െമാത്തം െചലവിെന്റ ജിഎസ്ഡിപിയുെട ശതമാനേത്തക്കാൾ 
കൂടുതലായിരുന്നുെവങ്കിലും, െമാത്തം െചലവിൽ, മൂലധനെചലവിെന്റ വിഹിതവും 
ആേരാഗയ്, വിദയ്ാഭയ്ാസ േമഖലകളിെല സംസ്ഥാനത്തിെന്റ വിഹിതം വടക്കു കിഴക്കൻ 
ഹിമാലയൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിെകയു  സംസ്ഥാനങ്ങേളക്കാൾ കുറവാണ്.  

2.4.5 ഓബ്ജക്റ്റ് െഹഡ് തിരി  െചലവ് 

2020-21 വർഷെത്ത ആെക െചലവ് ₹1,38,884.49 േകാടി ആയിരുന്നു. ചാർട്ട് 2.14 
െചലവിെന്റ ഓബ്ജക്റ്റ്/ഉേദ്ദശം എന്നിവെയക്കുറി  വിവരം നൽകുന്നു. 
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ചാർട്ട് : 2.14 ഓബ്ജക്റ്റ് െഹഡ് തിരി  െചലവ് 

(₹ േകാടിയിൽ) 

 
ശമ്പളം, പലിശ നൽകൽ എന്നിവയുെട െചലവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആെണന്നും 
പര്ധാന പണികളുെട െചലവ് െമാത്തം െചലവിെന്റ 1.51 ശതമാനം മാതര്മാെണന്നും 
മുകളിൽ നിന്നും കാണാൻ കഴിയും.  

2.5   െപാതുകണക്കുകൾ 

സഞ്ചിത നിധിയുെട ഭാഗമാകാത്ത ഇടപാടുകളായ ലഘുനിേക്ഷപം, െപര്ാവിഡന്റ് 
ഫണ്ട്, കരുതൽ നിധി, നിേക്ഷപങ്ങൾ, സെസ്പൻസ്, അടയ്ക്കലുകൾ 
മുതലായവയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു  വരവ് െചലവുകൾ ഭരണഘടനയുെട അനുേച്ഛദം 
266(2)ന് കീഴിൽ സ്ഥാപി  െപാതുകണക്കിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതും ആയത് സംസ്ഥാന 
നിയമസഭയുെട േവാട്ടിന് വിേധയമാക്കാത്തതുമാണ്. സർക്കാർ ഇവയുെട ബാങ്കർ 
ആയി പര്വർത്തിക്കുന്നു. ഒരു വർഷം െചലവുകൾ കഴിഞ്ഞു  ബാക്കി തുകയാണ് 
വിവിധ ആവശയ്ങ്ങൾക്കായി സർക്കാരിന് ഉപേയാഗിക്കാവുന്ന തുക.  

2.5.1 െപാതുകണക്കിെല തനി നീക്കിയിരിപ്പുകൾ 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െപാതുകണക്കിൽ 31 മാർ ് 2021നു  ഘടകം തിരി  തനി 
നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകൾ പട്ടിക 2.30ൽ കാണി ിരിക്കുന്നു. 

               

 

 

 

 

 

ശമ്പളം,            
₹ 28,767.46

െപൻഷനുകൾ,  
₹ 18,942.85

പലിശ,                            
₹ 20,975.36

പര്ധാന പണികൾ,          
₹ 2,103.23സബ്സിഡികൾ,                

₹ 6,547.48

വായ്പകളും 
മുൻകൂറുകളും,             
₹ 2,548.51

നിേക്ഷപം, 
₹ 10,064.07

ഗര്ാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ്,       
₹ 17,956.34

മറ്റു വ,                 
₹ 30,979.18
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പട്ടിക 2.30: ഘടകം തിരി  തനിനീക്കിയിരിപ്പ് തുകകൾ 

(₹ േകാടിയിൽ) 

േമഖല ഉപേമഖല 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ഐ. ലഘുസമ്പാദയ് 
ങ്ങൾ, െപര്ാവിഡന്റ് 
ഫണ്ട് മുതലായവ 

ലഘുസമ്പാദയ്ങ്ങൾ, 
െപര്ാവിഡന്റ് ഫണ്ട് 

12931.64 7206.84 9619.21 8274.11 11547.96 

െജ. കരുതൽ 
ഫണ്ട് 

(എ) പലിശ 
വഹിക്കുന്ന കരുതൽ 
ഫണ്ട് 

43.34 171.22 1826.90 -1478.41 83.97 

(ബി) പലിശ വഹി 
ക്കാത്ത കരുതൽ 
ഫണ്ട് 

118.88 137.76 154.12 127.99 260.08 

െക. 
നിേക്ഷപങ്ങളും 
മുൻകൂറുകളും 

(എ) പലിശ 
വഹിക്കുന്ന 
നിേക്ഷപങ്ങൾ 

1.40 -1.32 -0.30 0.23 -0.15 

(ബി) പലിശ 
വഹിക്കാത്ത 
നിേക്ഷപങ്ങൾ 

104.28 267.23 392.70 584.93 497.22 

(സി) മുൻകൂറുകൾ -0.03 0.00 -0.23 -59.42 -2.19 

എൽ. 
സെസ്പൻസും 
പലവകയും 

(എ) സെസ്പൻസ് -1015.96 691.76 -534.98 17.05 -328.46 

(ബി) മറ്റ് 
കണക്കുകൾ 

-1153.13 510.92 -226.68 -270.19 967.49 

(സി) വിേദശ 
രാജയ്ങ്ങളിെല 
സർക്കാരുമായു  
കണക്കുകൾ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(ഡി) പലവകകൾ 0.00 -0.15 -0.57 -0.06 -20.39 

എം.െറമിറ്റൻസുകൾ (എ) മണി 
ഓർഡറുകളും മറ്റ് 
െറമിറ്റനൻസുകളും 

-367.34 -61.62 -90.82 35.18 86.49 

(ബി) ഇന്റർ 
ഗവൺെമന്റൽ 
അഡ്ജസ്റ്റ്െമന്റ് 
അക്കൗണ്ട് 

54.33 -104.35 39.30 82.36 -47.08 

ആെക  10717.41 8818.29 11178.65 7313.77 13044.94 

ഉറവിടം : അതാത് വർഷങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ. 

പബല്ിക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നു  അറ്റ വരവ് 2016-17െല ₹10,717.41 േകാടിയിൽ 
നിന്ന് 2020-21ൽ ₹13,044.94 േകാടി (21.72 ശതമാനം)യായി വർദ്ധി . 2019-20 
മായി താരതമയ്ം െചയയ്ുേമ്പാൾ 2020-21ൽ അറ്റ ബാലൻസിെല വർദ്ധനവ് 
₹5,731.17 േകാടിയാണ്. ഇത് പര്ധാനമായും െചറുകിട സമ്പാദയ്ം, പി.എഫ് 
മുതലായവ (₹3,273.85), പലിശ വഹിക്കുന്ന കരുതൽ ഫണ്ടുകൾ (₹1,562.38 േകാടി) 
എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലു  വർദ്ധനയാണ്. സെസ്പൻസും മറ്റു വയ്ക്കും കീഴിലു  ടര്ഷറി 
െചക്കുകളിൽ ₹955.78 േകാടിയുെട വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 

2.5.2 കരുതൽ നിധികൾ 

സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ െപാതുകണക്കിൻ കീഴിൽ നിർദ്ദിഷ്ട, നിർവ്വചിക്കെപ്പട്ട 
കാരയ്ങ്ങൾക്കായി കരുതൽ േശഖരം സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സഞ്ചിത 
നിധിയിൽ നിന്ന് ധന സംഭാവനയിലൂെട ഈ േശഖരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. 

31 മാർ ് 2021 തീയതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് 16 കരുതൽ േശഖരങ്ങളിലായി 
₹3,457.91 േകാടി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പറഞ്ഞവയിൽ, രണ്ടു കരുതൽ 
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േശഖരങ്ങൾ (₹719.55 േകാടി) പലിശയു തും 14 കരുതൽ േശഖരങ്ങൾ (₹2,738.36 
േകാടി) പലിശയില്ലാത്തതുമാണ്. പലിശയില്ലാത്ത 14 കരുതൽ േശഖരങ്ങളിൽ 
അെഞ്ചണ്ണത്തിൽ ബാക്കിയില്ലാതിരുന്നതും അവ പര്വർത്തനരഹിതവുമായിരുന്നു. 
സുപര്ധാന കരുതൽ േശഖരങ്ങളുെട വിശദാംശങ്ങൾ താെഴ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

2.5.2.1 ഏകീകൃത ഋണേമാചന നിധി 

2012-13 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ സർക്കാരിെന്റ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ 
ബാദ്ധയ്തകളും തീർക്കുന്നതിേലക്കായി ഒരു കടം വീട്ടൽ നിധി 
ഉപേയാഗിക്കുന്നതിേലയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ XII-ാം ധനകാരയ് കമ്മിഷെന്റ 
ശുപാർശകൾക്കനുസൃതമായി 2007-08 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ പര്ാബലയ്ത്തിൽ 
ഉ  ഏകീകൃത ഋണേമാചന നിധി രൂപീകരി . മുൻ വർഷാവസാനം വെര 
കുടിശ്ശികയു  ബാധയ്തകളുെട 0.50 ശതമാനം എന്ന മിതമായ േതാതിൽ 
സംസ്ഥാനം ഇതിേലക്ക് സംഭാവന െചയ്യണം. 

2020-21 വർഷാരംഭത്തിൽ ₹2,185.31 േകാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. നിേക്ഷപത്തിന് കിട്ടിയ 
പലിശ ഉൾെപ്പെട (₹172.95 േകാടി), വർഷാന്തയ്ത്തിൽ ബാക്കി തുക ₹2,358.26 േകാടി 
ആയിരുന്നു. വർഷാന്തയ്ത്തിൽ േശഷി  ബാക്കി തുക XII-ാം ധനകാരയ് കമ്മിഷൻ 
ശുപാർശകളനുസരി ് ഭാരതസർക്കാരിെന്റ െസകയ്ൂരിറ്റികളിൽ നിേക്ഷപി . 

ആവശയ്മായിരുന്ന ₹1,326.81 േകാടിയുെട സ്ഥാനത്ത് (01 ഏപര്ിൽ 2020 
അനുസരി ് ₹2,65,362.36 േകാടി ബാക്കിയു  ബാധയ്തകളുെട 0.50 ശതമാനം), 
തൻ വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിധിയിേലക്ക് തുകെയാന്നും നൽകിയില്ല. 
സംസ്ഥാന സർക്കാർ, 2012-13 മുതൽ നിധിയിേലയ്ക്ക് തുകെയാന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ തുടർ യായി റവനയ്ു കമ്മിയിൽ 
തുടർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് കടം വാങ്ങിയ ഫണ്ടുകളിൽ കൂെട മാതര്േമ 
ഏകീകൃത ഋണേമാചന നിധിയിേലക്ക് (സി.എസ്.എഫ് ) സംഭാവന 
സാദ്ധയ്മായിരുന്നു െവന്ന മറുപടിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്നത്. കടം 
വാങ്ങലിെന്റ െചലവിെനതിരായി ഏകീകൃത ഋണേമാചന നിധിയിെല നിേക്ഷത്തിൽ 
നിന്ന് വിപരീത ഫലേമ നൽകുകയു  എന്നതിനാൽ സി.എസ്.എഫിൽ 
നിേക്ഷപിക്കുന്നത് വിേവകമല്ല എന്നും സർക്കാർ പര്സ്താവി . എന്നിരുന്നാലും, 
സി.എസ്.എഫിെന്റ മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വിഭാവനം െചയ്ത 
വായ്പകളുെട തിരി ടവ് നിറേവറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. 

2.5.2.2 സംസ്ഥാന വനവത്കരണ നഷ്ടപരിഹാര ഫണ്ട് 

വനവത്ക്കരണ നഷ്ടപരിഹാര ഫണ്ട് ആക്ട്, 2016, ഇന്തയ്യുെട 
െപാതുകണക്കുകൾക്കും, ഓേരാ സംസ്ഥാനത്തിെന്റയും െപാതുകണക്കുകൾക്കും 
കീഴിൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വനവത്ക്കരണ നഷ്ടപരിഹാരം, അധിക 
വനവത്ക്കരണ നഷ്ടപരിഹാരം, ശിക്ഷാനടപടികൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഉപേഭാക്തൃ 
ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പണം അതിേലക്ക് െകര്ഡിറ്റ് െചയയ്ുന്നതിനുമു  
ഒരു നിയമമാണ്. വനവത്ക്കരണ നഷ്ടപരിഹാരം, വനവത്ക്കരണ അധിക 
നഷ്ടപരിഹാരം, വനവത്ക്കരണം, ശിക്ഷാനടപടികളിെല നഷ്ടപരിഹാരം, വന 
(സംരക്ഷണ) നിയമം 1980ന് കീഴിൽ വരുന്ന ഏജൻസികളിൽ നിന്നും 
പിരിെ ടുക്കുന്ന നിലവിെല അറ്റമൂലയ്വും മറ്റ് തുകകളും കൃതര്ിമ പുനരുജ്ജീവനത്തിനും 
(േതാട്ടങ്ങൾ), അസിസ്റ്റഡ് പര്കൃതി പുനരുജ്ജീവനത്തിനും, വനസംരക്ഷണത്തിനും, 
വനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട അടിസ്ഥാന സൗകരയ് വികസനത്തിനും, ഗര്ീൻ ഇന്തയ്ാ 
േപര്ാഗര്ാമിനും വനയ്ജീവി സംരക്ഷണത്തിനും മറ്റ് അനുബന്ധ പര്വർത്തനങ്ങൾക്കും 
അതുമായി ബന്ധെപ്പട്ടേതാ ആകസ്മികേമാ ആയ കാരയ്ങ്ങൾക്കുമായി േദശീയ 
തലത്തിലും ഓേരാ സംസ്ഥാനത്തും േകന്ദ്ര ഭരണ പര്േദശങ്ങളിലും ഫണ്ടുകളുെട 
ഭരണത്തിനും അവയുെട ഉപേയാഗത്തിനുമായി ഒരു അേതാറിറ്റി 
രൂപീകരിക്കുവാനുമായാണ് ഉപേഭാക്തയ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നും പണം 
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ലഭിക്കുന്നത്. ഉപേഭാക്തയ് ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾക്ക് 
ലഭിക്കുന്ന പണം േമജർ ശീർഷകം 8336-സിവിൽ ഡിേപ്പാസിറ്റുകൾക്ക് താെഴയു  
ൈമനർ ശീർഷക തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െപാതു അക്കൗണ്ടിെല പലിശ 
വിഭാഗത്തിൽ “സംസ്ഥാന വനവത്കരണ നഷ്ടപരിഹാര നിേക്ഷപ”ത്തിൽ െകര്ഡിറ്റ് 
െചയ്യെപ്പടുന്നു. കൂടാെത, ടി നിയമത്തിെന്റ െസക്ഷൻ 3(4) അനുസരി ്, 90 
ശതമാനം ഫണ്ടും സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െപാതു കണക്കിെല േമജർ ശീർഷകം 8121 
ജനറലും മറ്റ് കരുതൽ നിധികളിലും ബാക്കി 10 ശതമാനം വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ 
േദശീയ നിധിയിേലക്കും െകര്ഡിറ്റ് െചയയ്ുകയും േവണം. 

‘8336-സിവിൽ െഡേപ്പാസിറ്റു’കൾക്ക് കീഴിലു  ‘സംസ്ഥാന വനവത്കരണ 
നഷ്ടപരിഹാര െഡേപ്പാസിറ്റുകൾ’ക്കും, ‘8121 ജനറലും മറ്റ് കരുതൽ നിധികളിലും’ 
കീഴിലു  ‘സംസ്ഥാന വനവത്കരണ നഷ്ടപരിഹാര ഫണ്ടി’ലും ലഭയ്മായ 
ബാലൻസുകൾക്ക് നിശ്ചയി ിരിക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് േകന്ദ്ര സർക്കാർ 
വർഷാവർഷം പര്ഖയ്ാപി  നിരക്ക് പര്കാരമായിരിക്കും. 

2020-21 വർഷത്തിൽ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉപേഭാക്തൃ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് 
₹0.01 േകാടി സവ്ീകരിക്കുകയും അത് േമജർ ശീർഷകം 8336- സിവിൽ 
െഡേപ്പാസിറ്റുകൾക്ക് കീഴിൽ െകര്ഡിറ്റ് െചയ്തു. ഇത് 2020-21 വർഷത്തിൽ േദശീയ 
നിധിയിേലക്ക് അട ില്ല. 2021 മാർ ് 31െല, കണക്കനുസരി ് ‘സംസ്ഥാന 
വനവത്കരണ നഷ്ടപരിഹാര ഫണ്ടി’െല ആെക ബാക്കി തുക ₹73.08 േകാടിയാണ്.  

01 ഏപര്ിൽ 2020 ൽ ഫണ്ടിെല ബാക്കി തുക ₹81.59 േകാടിയാണ്. ഇതിെന്റ പലിശ 
നിരക്ക് പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥ വയ്തിയാന മന്ത്രാലയം നിശ്ചയി ത് 3.4 
ശതമാനം ആണ്. ഇതനുസരി ് ₹2.77 േകാടി പലിശ നൽകാനുണ്ട്. പലിശ 
നൽകാത്തതിെന്റ ഫലമായി ₹2.77 േകാടി ധനകമ്മിയുെടയും റവനയ്ുകമ്മിയുെടയും 
കുറ  കാണിക്കലിനും ഇട വരുത്തി. 

2.5.2.3   സംസ്ഥാന ഡിസാസ്റ്റർ െറേസ്പാൺസ് ഫണ്ട് 

ഭാരത സർക്കാർ 01 ഏപര്ിൽ 2010 മുതൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ദുരിത നിവാരണ 
നിധിെയ സംസ്ഥാന ദുരന്ത പര്തികരണ നിധി (എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് ) ആയി മാറ്റി 
സ്ഥാപി . നിധിയുെട മാർഗ്ഗ നിർേദ്ദശങ്ങളനുസരി ് േകന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും 
നിധിയിേലയ്ക്ക് ഒരു നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ സംഭാവന നൽേകണ്ടതാണ്. 
സംഭാവനകൾ െപാതു കണക്ക്-മുഖയ്ശീർഷകം 8121േലയ്ക്ക് മാേറ്റണ്ടതാണ്. തൻ 
വർഷേത്തയ്ക്കു  െചലവ് മുഖയ്ശീർഷകം 2245 ഉപേയാഗി ് െകാണ്ട് 
നടേത്തണ്ടതാണ്. 

സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ എസ്.ഡി.ആർ.എഫിേലയ്ക്കു  പലിശ, ആർബിഐയുെട 
ഓവർ ഡര്ാഫ്റ്റ് െറഗുേലഷൻ ൈഗഡ ്ൈലൻസ് പര്കാരം ഓവർ ഡര്ാഫ്റ്റിന് 
ബാധകമായ നിരക്കിൽ അർദ്ധവാർഷികമായി നൽേകണ്ടതാണ്. 
എസ്.ഡി.ആർ.എഫിെല വർദ്ധനവുകളും അതിെല നിേക്ഷപത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന 
വരുമാനവും േകന്ദ്ര സർക്കാർ ഇറക്കിയ തീയതി വ  കടപ്പതര്ങ്ങൾ, േലലം െചയ്ത 
ടര്ഷറി ബിലല്ുകൾ, െഷഡയ്ൂൾഡ് െകാേമഴ്സയ്ൽ ബാങ്കുകളിെല പലിശ കിട്ടുന്ന മറ്റ് 
നിേക്ഷപങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിേക്ഷപിേക്കണ്ടതാണ്. 

ഒരു ദുരന്തത്തിെല ഇരകൾക്ക് െപെട്ടന്നു  ആശവ്ാസം ലഭയ്മാക്കാനു  െചലവ് 
നടത്താൻ മാതര്േമ എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് ഉപേയാഗിക്കാവൂ. ദുരന്തെത്ത 
േനരിടാനു  ഒരുക്കം പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ, പുനർനിർമ്മാണം, ലഘൂകരിക്കൽ 
എന്നിവയ്ക്കു  വക കെണ്ടത്തൽ എന്നിവ എസ്.ഡി.ആർ.എഫിെന്റ ഭാഗമാകരുത്. 
അങ്ങെനയു  െചലവ് പതിവ് ബഡ്ജറ്റധിഷ്ഠിത ശീർഷകങ്ങൾ/സംസ്ഥാന പദ്ധതി 
ഫണ്ടുകൾ മുതലായവയിൽ നിന്ന് കെണ്ടേത്തണ്ടതാണ്. 
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2020-21 വർഷേത്തയ്ക്ക് േകരളത്തിനു  നിധിയുെട തുകയായ ₹419 േകാടിയിൽ 75 
ശതമാനം (₹314 േകാടി) േകന്ദ്ര സർക്കാരും 25 ശതമാനം (₹105 േകാടി) സംസ്ഥാന 
സർക്കാരുമായിരുന്നു വഹിേക്കണ്ടിയിരുന്നത്. 

തൻ വർഷത്തിൽ ₹590.85 േകാടി നിധിയിേലക്ക് വരവ് വ  (േകന്ദ്ര സർക്കാർ 
നൽകിയ ₹314 േകാടി, സംസ്ഥാന വിഹിതമായ ₹105 േകാടി, 2018-19 മുതൽ 2019-
20 വെര നിേക്ഷപിക്കാതിരുന്ന തുകകളുെട പലിശയായി കിട്ടിയ ₹171.85 േകാടി). 

ദുരന്ത നിവാരണ പര്വർത്തനങ്ങൾക്കായി വന്ന ₹495.99 േകാടി തട്ടിക്കിഴി  േശഷം 
എസ്.ഡി.ആർ.എഫിൽ 31 മാർ ് 2021 അനുസരി ് ₹ 646.47 േകാടി ബാക്കി 
ഉണ്ടായിരുന്നു.  

ഭാരത സർക്കാർ പുറെപ്പടുവി  മാർഗ്ഗ നിർേദ്ദശങ്ങൾ അനുസരി ് 
എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് ൈകകാരയ്ം െചയ്യാൻ രൂപീകരിക്കെപ്പട്ട സംസ്ഥാന 
നിർവ്വഹണ സമിതി, േചർക്കെപ്പടുന്ന വർദ്ധനവുകൾ ഭാരതസർക്കാർ 
െസകയ്ൂരിറ്റികളിേലാ/ടര്ഷറി ബിലല്ുകളിേലാ/െഷഡയ്ൂൾഡ് െകാേമഴ്സയ്ൽ 
ബാങ്കുകളിെല പലിശ കിട്ടാവുന്ന െഡേപ്പാസിറ്റുകളിേലാ നിേക്ഷപിേക്കണ്ടതാണ്. 
എന്നാൽ ഇക്കാരയ്ം നാളിതുവെര െചയ്തിട്ടില്ല.  

സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ പര്കാരം ₹87.82 േകാടിയാണ് നിധിയിെല മുന്നിരിപ്പിെന്റ 
(₹551.61 േകാടി) പലിശ. പലിശ നൽകാത്തതിെന്റ ഫലമായി റവനയ്ു കമ്മിയിലും 
ധനകമ്മിയിലും ₹87.82 േകാടിയുെട കുറ  കാണിക്കലിനു ഇടവരുത്തി. 

2.5.2.4 ഗയ്ാരന്റി റിഡംപ്ഷൻ ഫണ്ട് 

XII-ാം ധനകാരയ് കമ്മിഷെന്റ ശുപാർശകൾ അനുസരി ് സർക്കാർ പുറെപ്പടുവി  
കടപ്പതര്ങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഗയ്ാരന്റികളിലും സംസ്ഥാന െപാതു േമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങേളാ മറ്റ് സവ്യം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങേളാ നടത്തിയ വാങ്ങലുകളിലും ആയി 
വന്ന പണ ബാദ്ധയ്തകൾ, ഗുണേഭാക്താക്കളുെട അഭയ്ർത്ഥന പര്കാരം, 
നിർവ്വഹിേക്കണ്ട കാരയ്ത്തിേലയ്ക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ‘ഗയ്ാരന്റി റിഡംപ്ഷൻ 
ഫണ്ട്’ രൂപീകരിേക്കണ്ടതാണ്. സർക്കാർ പുറെപ്പടുവി  ഗയ്ാരന്റികളുെട അടവ്, 
നിധിയിെല വർദ്ധനവിൽ നിന്ന് വിനിേയാഗിേക്കണ്ടതും, ആയത് ഗയ്ാരന്റി ഏതു 
സ്ഥാപനങ്ങളുെട േപർക്കാേണാ പുറെപ്പടുവി ത് അവരിൽ നിന്ന് 
ആകരുതാത്തതുമാണ്. 

എന്നാൽ േകരള സർക്കാർ ഗയ്ാരന്റി റിഡംപ്ഷൻ ഫണ്ട് രൂപീകരി ില്ല. ഭാരതീയ 
റിസർവ്വ് ബാങ്കിെന്റ അധീനതയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അക്കൗണ്ടിെന്റ 
െവളിയിൽ നിധി പര്വർത്തിപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശങ്ങൾ അനുസരി ് 
വർഷാംരംഭത്തിലു  ബാക്കി ഗയ്ാരന്റിയുെട 0.50 ശതമാനം കുറഞ്ഞ വാർഷിക 
സംഭാവന സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽേകണ്ടതാണ്. തൻ വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാന 
സർക്കാർ നിധിയിേലയ്ക്ക് നൽേകണ്ടിയിരുന്ന തുക ₹138.78 േകാടി ആയിരുന്നു. 

േകരളാ സീലിംഗ് ഓൺ ഗവൺെമന്റ് ഗയ്ാരന്റീസ് ആക്ട്, 2003െന്റ വയ്വസ്ഥകൾ 
പര്കാരം വാർഷിക രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്ന കമ്മീഷൻ െപാതുകണക്കിേലയ്ക്ക് മാേറ്റണ്ടതും 
ആയത് സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െപാതുകണക്കിൻ കീഴിൽ ഗയ്ാരന്റി റിഡംപ്ഷൻ 
ഫണ്ടിെന്റ (ജി.ആർ.എഫ് ) മുഖയ്ഭാഗം ആകുന്നതുമാണ്. േകരളാ സീലിംഗ് ഓൺ 
ഗയ്ാരന്റീസ് ആക്ട്, 2003െന്റ ഖണ്ഡിക 6 പര്കാരവും ആർബിഐ 
മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശങ്ങൾ പര്കാരവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജി.ആർ.എഫ് 
രൂപീകരിക്കാതിരുന്നതിനാൽ 2003-04 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കാലയളവിൽ 
പിരിെ ടുത്ത ₹1,467.16 േകാടിയുെട (2020-21 വർഷേത്തയ്ക്കു  ₹216.57 േകാടി 
ഇതിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു). ഗയ്ാരന്റി കമ്മീഷൻ നിധിയിേലയ്ക്ക് വരവു വയ്ക്കാെത 
നികുതിേയതര വരുമാനമായി കണക്കാക്കുകയും സർക്കാരിെന്റ റവനയ്ു െചലവിന് 
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ഉപേയാഗിക്കുകയും െചയ്തു. പിരിെ ടുത്ത ഗയ്ാരന്റി കമ്മീഷൻ ജി.ആർ.എഫിേലയ്ക്ക് 
വരവ് വയ്ക്കാതിരുന്നത് റവനയ്ു െചലവിൽ അതര് തെന്ന തുകയുെട കുറ  
കാണിക്കലിനു ഇട വരുത്തി. 

2.6 കടത്തിെന്റ നിർവ്വഹണം 

കടം നിർവ്വഹണം എന്നത്, നിേക്ഷപിക്കലിന് ആവശയ്മു  തുക സമാഹരിക്കുന്നത്, 
റിസ്ക് േകാസ്റ്റ് ലക്ഷയ്ങ്ങൾ േനടുന്നത്, സർക്കാർ നിയമ നിർമ്മാണം വഴിേയാ മറ്റ് 
വാർഷിക ബഡ്ജറ്റ് പര്ഖയ്ാപനങ്ങൾ വഴിേയാ മേറ്റെതങ്കിലും പരമപര്ധാനമായ കടം 
ൈകകാരയ്ം െചയ്യാനു  ലക്ഷയ്ങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുമായി സ്ഥാപിക്കുകയും 
നടപ്പിലാക്കുകയും െചയയ്ുന്നത് വഴി സർക്കാരിെന്റ കടം ൈകകാരയ്ം െചയയ്ുന്ന 
രീതിയാണ്. 

ചാർട്ട് 2.15 :  െമാത്തത്തിലു  കടത്തിെന്റ പര്വണത 

* ധനകാരയ്കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  ഏെതാരു മാനദണ്ഡം കണക്കാക്കുന്നതിനും ജി എസ് റ്റി 
നഷ്ടപരിഹാരമായി കടം വരവുകൾക്ക് കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടു  ₹5,766 േകാടിയുെട 
ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് 
ഭാരതസർക്കാരിെന്റ െചലവു വകുപ്പ് തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ ഫലത്തിലു  ബാക്കിയു  
െപാതുകടം ₹3,02,620.01 േകാടിയാവുന്നതാണ്. 

** ഭാരതസർക്കാരിൽ നിന്നും ജി.എസ്.റ്റി നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് പകരമായി ലഭി  ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് 
േലാൺ (₹5,766 േകാടി) സൂചകം കണക്കാക്കുന്നതിനായി പരിഗണി ിട്ടില്ല. 

2.6.1   കടത്തിെന്റ രൂപഘടന: ഘടകങ്ങൾ  

സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ ആെക കടത്തിൽ ഉൾെക്കാ ന്നത്, സംസ്ഥാന 
ത്തിെന്റ ആഭയ്ന്തര കടം (മാർക്കറ്റ് വായ്പകൾ, ആർ.ബി.ഐയിൽ നിന്നു  
േവയ്സ് ആന്റ് മീൻസ് വായ്പകൾ, േദശീയ ലഘു നിേക്ഷപ പദ്ധതിയിേലയ്ക്കു  
പര്േതയ്ക െസകയ്ൂരിറ്റികൾ, ധനകാരയ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നു  വായ്പകൾ 
മുതലായവ) േകന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നു  കടങ്ങളും മുൻകൂറുകളും, െപാതു 
കണക്കിെല ബാധയ്തകളും ആണ്. 2016-17 മുതൽ 2020-21വെരയു  അഞ്ച് 
വർഷങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭി  െമാത്തം കടം, ജി.എസ്.ഡി.പിയുമായി 

189768.55
214518.22

241614.51
265362.36

308386.01*

29.89 30.58 30.57 31.05

39.87**

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

0.00

50000.00

100000.00

150000.00

200000.00

250000.00

300000.00

350000.00

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
(ശ

ത
മ
ാന

ത്ത
ിൽ

)

(₹
 േ
ക
ാട
ിയ

ിൽ
)

കുടിശ്ശികയു  കടം ജിഎസ് ഡിപിയുെട ശതമാനത്തിൽ
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ബന്ധെപ്പടുത്തി കടം തിരി ടയ്ക്കലിെന്റ അനുപാതം, സംസ്ഥാനത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ 
ലഭയ്മായ കടത്തിെന്റ വയ്ാപ്തി എന്നിവ സംബന്ധി  വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിക 2.31ൽ 
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.                            

                 പട്ടിക 2.31: ഘടകം തിരി  കടത്തിെന്റ പര്വണതകൾ                                                    
   (₹ േകാടിയിൽ) 

  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 
ബാക്കി നിൽക്കുന്ന 
െമാത്തത്തിലു  കടം 

189768.55 214518.52 241614.51 265362.36 308386.01* 

െപാതു
കടം 

ആഭയ്ന്തര കടം 118268.72 135500.53 150991.04 165960.03 190474.09 

ഇന്തയ്ാഗവൺെമ
ന്റിൽ നിന്നു  
വായ്പകൾ 

7614.13 7483.99 7243.41 8680.19 14973.64* 

െപാതുകണക്കിെല 
ബാധയ്തകൾ 

63885.70 71534.00 83380.06 90722.14 102938.28 

െമാത്തത്തിലു  കടത്തിെന്റ 
വളർ ാ നിരക്ക് (ശതമാനം) 

18.21 13.04 12.63 9.83 16.21 

സംസ്ഥാനെത്ത െമാത്തം 
ആഭയ്ന്തര ഉത്പാദനം 
(ജി.എസ്.ഡി.പി) 

634886.00 701588.00 790302.00 854689.00 758942.00 

കടം/ജി.എസ്.ഡി.പി 
(ശതമാനത്തിൽ) 

29.89 30.58 30.57 31.05 39.87^^ 

ആെക കടം വരവുകൾ 89787.12 120227.77 146499.36 183509.21 245780.87 

ആെക കടം തിരി ടവ് 60557.25 95478.10 119403.07 159761.36 202757.22 

ആെക കടം ലഭയ്ത  29229.87 24749.67 27096.29 23747.85 43023.65 

കടം തിരി ടവ്/കടം വരവുകൾ 
(ശതമാനത്തിൽ) 

67.45 79.41 81.50 87.06 82.50 

ഉറവിടം : അതാത് വർഷങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ. 

^^ ഭാരതസർക്കാരിൽ നിന്നും ജി.എസ്.റ്റി നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് പകരമായി ലഭി  ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് 
േലാൺ (₹5,766 േകാടി) സൂചകം കണക്കാക്കുന്നതിനായി പരിഗണി ിട്ടില്ല. 

* ധനകാരയ്കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  ഏെതാരു മാനദണ്ഡം കണക്കാക്കുന്നതിനും ജി എസ് റ്റി 
നഷ്ടപരിഹാരമായി കടം വരവുകൾക്ക് കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടു  ₹5,766 േകാടിയുെട 
ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് 
ഭാരതസർക്കാരിെന്റ െചലവു വകുപ്പ് തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ ഫലത്തിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന 
ഭാരതസർക്കാരിൽ നിന്നു  വായ്പകൾ ₹9,207.64 േകാടിയാവുന്നതാണ്. അതുെകാണ്ട് 
ഫലത്തിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന െപാതുകടം ₹3,02,620.01 േകാടിയാവുന്നതാണ്. 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െമാത്തം ബാധയ്തകൾ 2016-17െല ₹1,89,768.55 േകാടിയിൽ 
നിന്ന് 2020-21ൽ ₹3,08,386.01 േകാടിയായി ഉയർന്നു. 2020-21ൽ ബാധയ്തകൾ 
മുൻ വർഷേത്തക്കാൾ 16.21 ശതമാനം കൂടി. അതിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നത് ₹1,90,474.09 
േകാടിയുെട ആഭയ്ന്തരകടം (62 ശതമാനം) ₹1,02,938.28 േകാടിയുെട െപാതു 
കണക്ക് ബാധയ്തകൾ (33 ശതമാനം), ₹14,973.64 േകാടിയുെട ഭാരത സർക്കാരിൽ 
നിന്നു  വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും (അഞ്ച് ശതമാനം) എന്നിവയാണ്. ആഭയ്ന്തര 
കടത്തിെല സിംഹഭാഗവും വിപണി കടങ്ങൾ (₹1,65,402.04 േകാടി) 
എൻ.എസ്.എസ്.എഫിേലയ്ക്കു  െസ്പഷയ്ൽ െസകയ്ുരിറ്റിസ് (₹19,833.71 േകാടി) 
എന്നിവ ആയിരുന്നു. കടത്തിെന്റ ഘടകം തിരി  പിരിവ് ചാർട്ട് 2.16ൽ 
കാണി ിരിക്കുന്നു. 
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ചാർട്ട് 2.16 :  ഘടകം തിരി  കടം 

 
  

ചാർട്ട് 2.17:  ആഭയ്ന്തര കടം എടുത്തതും തിരി ട തും 

                                                                    (₹ േകാടിയിൽ) 

 

ധനകമ്മിയുെട ഘടകങ്ങളും അതിെന്റ ധനപരമായ പാേറ്റണുകളും 

ധനകമ്മിയുെട ധനപരമായ നികത്തൽ പാേറ്റൺ ചാർട്ട് 2.18ലും പട്ടിക 2.32ലും 
പര്തിഫലി തുേപാെല ഘടനാപരമായ മാറ്റത്തിന് വിേധയമായി. 2020-21 
വർഷത്തിൽ ധനകമ്മിയുെട നികത്തൽ ഘടകങ്ങളുെട കീഴിൽ വരുന്ന വരവുകളും 
െചലവുകളും പട്ടിക 2.33ൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.   

ആഭയ്ന്തര കടം         
₹ 1,90,474.09, 

62%

ഭാരത 
സർക്കാരിൽ 
നിന്നു  

വായ്പകൾ,     ₹
14,973.64,       

5%

െപാതുകണക്ക് 
ബാധയ്തകൾ,               
₹ 1,02,938.28, 

33%

െമാത്തത്തിലു  കടം  ₹3,08,386.01േകാടി

ആഭയ്ന്തര കടം

ഭാരത സർക്കാരിൽ നിന്നു  വായ്പകൾ

െപാതുകണക്ക് ബാധയ്തകൾ
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ആഭയ്ന്തര കടം എടുത്തത് ആഭയ്ന്തര കടം തിരി ട ത്
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 ചാർട്ട് 2.18: കടത്തിെന്റ ഘടകം തിരി  പര്വണതകൾ (₹ േകാടിയിൽ) 

കുറിപ്പ് : ധനകാരയ്കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  ഏെതാരു മാനദണ്ഡം കണക്കാക്കുന്നതിനും ജി എസ് റ്റി 
നഷ്ടപരിഹാരമായി കടം വരവുകൾക്ക് കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടു  ₹5,766 േകാടിയുെട 
ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് 
ഭാരതസർക്കാരിെന്റ െചലവു വകുപ്പ് തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ ഫലത്തിലു  ഭാരതസർക്കാരിൽ 
നിന്നു  വായ്പകൾ ₹527.45 േകാടിയാവുന്നതാണ്.  

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

വിപണി വായ്പകൾ 14685.97 16203.23 13984.07 12617.00 23066.00

ഇന്തയ്ാഗവൺെമന്റിൽ 
നിന്നു  വായ്പകൾ 379.42 -130.14 -240.58 1436.78 6293.45

േദശീയ െചറുകിട സമ്പാദയ് 
നിധിയിേലയ്ക്ക് നൽകിയ 
പര്േതയ്ക െസകയ്ുരിറ്റികൾ

971.99 1047.73 1051.08 1787.91 2438.18

ധനകാരയ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
നിന്നു  വായ്പകൾ 106.41 -152.15 -164.71 -226.31 -346.79

മറ്റു വ 8.09 133.00 620.07 790.39 -643.33

െചറുകിട നിേക്ഷപങ്ങൾ, 
െപര്ാവിഡന്റ് ഫണ്ട് 

മുതലായവ
12931.64 7206.84 9619.21 8274.11 11547.96

കരുതൽ നിധി 162.22 308.98 1981.02 -1350.42 344.05

നിേക്ഷപങ്ങളും മുൻകൂറുകളും 105.65 265.91 392.17 525.74 494.88

സെസ്പൻസും പലവകയും -2169.09 1202.53 -762.23 -253.20 618.64

പണം ഒടുക്കലുകൾ -313.01 -165.97 -51.52 117.54 39.41

ആകസ്മിക നിധി 0.00 0.00 0.00 -75.00 75.00

മി ം പണത്തിെല കുറവ് (+) 
വർദ്ധനവ് (-) -420.94 917.45 529.73 192.93 -2957.76

െമാത്തം ധനകമ്മി 26448.35 26837.41 26958.21 23837.47 40969.69
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പട്ടിക 2.32:  ധനകമ്മിയുെട ഘടകങ്ങളും അതിെന്റ സാമ്പത്തിക രീതിയും 

(₹ േകാടിയിൽ) 

ഉറവിടം : അതാത് വർഷങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ 

*  ധനകാരയ്കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  ഏെതാരു മാനദണ്ഡം കണക്കാക്കുന്നതിനും ജി എസ് റ്റി 
നഷ്ടപരിഹാരമായി കടം വരവുകൾക്ക് കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടു  ₹5,766 േകാടിയുെട 
ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് 
ഭാരതസർക്കാരിെന്റ െചലവു വകുപ്പ് തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ ഫലത്തിലു  ഭാരതസർക്കാരിൽ 
നിന്നു  വായ്പകൾ ₹527.45 േകാടിയാവുന്നതാണ്. 

 

പട്ടിക 2.33: ധനകമ്മി നികത്തുന്ന ഘടകങ്ങൾക്ക് കീഴിലു  വരവുകളും വിതരണവും 

(₹ േകാടിയിൽ) 
വിശദാംശങ്ങൾ വരവുകൾ വിതരണം െനറ്റ് 

വിപണി വായ്പകൾ 28566.00 5500.00 23066.00 

ഇന്തയ്ാഗവൺെമന്റിൽ നിന്നു  വായ്പകൾ 7018.74 725.29 6293.45* 

േദശീയ െചറുകിട സമ്പാദയ് നിധിയിേലയ്ക്ക് പര്േതയ്ക െസകയ്ുരിറ്റികൾ 
നൽകിയത് 

4273.98 1835.80 2438.18 

ധനകാരയ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നു  വായ്പകൾ 521.51 868.30 -346.79 

മറ്റു വ 29355.13 29998.46 -643.33 

െചറുകിട നിേക്ഷപങ്ങൾ, െപര്ാവിഡന്റ് ഫണ്ട് തുടങ്ങിയവ 170413.72 158865.76 11547.96 

കരുതൽ നിധി 878.63 534.58 344.05 

നിേക്ഷപങ്ങളും മുൻകൂറുകളും 4466.92 3972.04 494.88 

സെസ്പൻസും പലവകയും 170492.00 169873.36 618.64 

വിശദാംശങ്ങൾ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ധനകമ്മിയുെട ഘടന 

റവനയ്ു കമ്മി 15484.59 16928.21 17461.92 14495.25 25829.50 

അറ്റമൂലധന െചലവ് 10095.71 8719.59 7384.04 8427.32 12855.50 
അറ്റവായ്പകളും മുൻകൂറുകളും 868.05 1189.61 2112.35 914.90 2284.69 
െമാത്തം 26448.35 26837.41 26958.31 23837.47 40969.69 

ധനകമ്മിയുെട സാമ്പത്തിക രീതി 
വിപണി വായ്പകൾ 14685.97 16203.23 13984.07 12617.00 23066.00 

ഇന്തയ്ാഗവൺെമന്റിൽ നിന്നു  
വായ്പകൾ 

379.42 -130.14 -240.58 1436.78 6293.45* 

േദശീയ െചറുകിട സമ്പാദയ് നിധിയിേലക്ക് 
പര്േതയ്ക െസകയ്ുരിറ്റികൾ നൽകിയത് 

971.99 1047.73 1051.08 1787.91 2438.18 

ധനകാരയ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നു  
വായ്പകൾ 

106.41 -152.15 -164.71 -226.31 -346.79 

മറ്റു വ 8.09 133.00 620.07 790.39 -643.33 

െചറുകിട സമ്പാദയ്ങ്ങൾ, െപര്ാവിഡന്റ് 
ഫണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയവ 

12931.64 7206.84 9619.21 8274.11 11547.96 

കരുതൽ നിധി   162.22 308.98 1981.02 -1350.42 344.05 

നിേക്ഷപങ്ങളും മുൻകൂറുകളും 105.65 265.91 392.17 525.74 494.88 
സെസ്പൻസും പലവകയും -2169.09 1202.53 -762.23 -253.20 618.64 
പണം ഒടുക്കലുകൾ -313.01 -165.97 -51.52 117.54 39.41 

ആകസ്മിക നിധി 0.00 0.00 0.00 -75.00 75.00 

െമാത്തം കമ്മി 26869.29 25919.96 26428.58 23644.54 43927.45 

കയ്ാഷ് ബാലൻസിെല വർദ്ധനവ് (-) കുറവ് 
(+) 

-420.94 917.45 529.73 192.93 -2957.76 

െമാത്തം ധനകമ്മി 26448.35 26837.41 26958.31 23837.47 40969.69 
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വിശദാംശങ്ങൾ വരവുകൾ വിതരണം െനറ്റ് 

പണം ഒടുക്കലുകൾ 4610.66 4571.25 39.41 
ആകസ്മിക നിധി 75.00 0.00 75.00 

െമാത്തം കമ്മി 420672.29 376744.84 43927.45 

കയ്ാഷ് ബാലൻസിെല വർദ്ധനവ് (-) കുറവ് (+) 2010.22 4967.98 (-)2957.76 

െമാത്തം ധനകമ്മി 422682.51 381712.82 40969.69 

ഉറവിടം : സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ  

*  ധനകാരയ്കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  ഏെതാരു മാനദണ്ഡം കണക്കാക്കുന്നതിനും ജി എസ് റ്റി 
നഷ്ടപരിഹാരമായി കടം വരവുകൾക്ക് കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടു  ₹5,766 േകാടിയുെട 
ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് 
ഭാരതസർക്കാരിെന്റ െചലവു വകുപ്പ് തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ ഫലത്തിലു  ഭാരതസർക്കാരിൽ 
നിന്നു  വായ്പകൾ ₹527.45 േകാടിയാവുന്നതാണ്. 

2020-21 കാലയളവിൽ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ, 6.41 ശതമാനം െവയിറ്റഡ് 
ശരാശരി പലിശ നിരക്കിൽ ₹28,566 േകാടിയുെട വിപണി കടങ്ങൾ, േദശീയ കൃഷി 
ഗര്ാമ വികസന ബാങ്കിൽ നിന്ന് ₹521.51 േകാടി, 7.40 ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ 
േദശീയ ലഘു നിേക്ഷപ നിധിയിൽ നിന്ന് ₹4,273.98 േകാടി, 9.50 മുതൽ 10.36 വെര 
ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ േദശീയ സഹകരണ വികസന േകാർപ്പേറഷനിൽ 
നിന്ന് ₹132.38 േകാടി എന്നിവ സമാഹരി . തൻ വർഷം ഭാരത സർക്കാരിൽ 
നിന്നും ₹7,018.74 േകാടിയുെട കടവും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കിട്ടി. 

ചാർട്ട് 2.19 ധനക്കമ്മിയുെട നികത്തൽ 2019-20 മുതൽ 2020-21 വെര 
(₹ േകാടിയിൽ) 

 
 



അദ്ധയ്ായം II – സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സമ്പദ ്വയ്വസ്ഥ 

 

 

 

 
69 

മുൻ വർഷങ്ങളിെല േപാെല തെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ തൻവർഷെത്ത 
ധനക്കമ്മി നികത്താനു  മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആയിരുന്നത് വിപണി കടങ്ങളും, ലഘു 
നിേക്ഷപങ്ങളും, െപര്ാവിഡന്റ് ഫണ്ടുകളും മുതലായവ ഉൾെപ്പട്ട െപാതുകണക്കിൽ 
നിന്നു  തനി വർദ്ധനവുകൾ എന്നിവ ആയിരുെന്നന്ന് േമൽ കാണി  പട്ടികകളും 
ചാർട്ടുകളും െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. തനി വിപണി കടങ്ങൾ (₹23,066 േകാടി), 
ലഘുനിേക്ഷപങ്ങളും പി.എഫ് മുതലായവയിൽ (₹11,547.96 േകാടി) തനി 
വർദ്ധനവുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ 84.49 ശതമാനം ധനക്കമ്മി 
നികത്തുന്നതിന് സഹായി . 

2.6.2   ബഡ്ജറ്റിനു പുറത്തു  കടെമടുക്കൽ 

ഭരണഘടനയുെട ആർട്ടിക്കിൾ 293(1) അനുസരി ാണ് സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടം 
വാങ്ങൽ നിയന്ത്രി ിരിക്കുന്നത്. അതനുസരി ്, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവരുെട 
സഞ്ചിതനിധിയുെട ഈടിൽ ഇന്തയ്യുെട അതിർത്തിക്കു ിൽ നിന്നും 
വായ്പെയടുക്കാവുന്നതാണ്. അത്തരം വായ്പെയടുക്കലിെന്റ പരിധി ഇന്തയ്ൻ 
ഭരണഘടനയുെട ആർട്ടിക്കിൾ 293(3) അനുസരി ് നിയന്ത്രി ിരിക്കുന്നു. 
അതനുസരി ്, ഏത് വായ്പയും എടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് സംസ്ഥാനം ഭാരത 
സർക്കാരിെന്റ മുൻകൂർ അനുമതി േനടിെയടുേക്കണ്ടതാണ്. അതിനാൽ െപാതു 
വിപണിയിൽ നിന്നു  വായ്പകളും പബല്ിക് അക്കൗണ്ട് ൈകമാറ്റത്തിലൂെട 
സംഭവിക്കുന്ന മറ്റു ബാധയ്തകളുമുൾെപ്പെട എല്ലാ േസര്ാതസ്സുകളിൽ നിന്നുമു  
വായ്പകളുെട തിരി ടവിെന്റയും വരവിെന്റയും മൂലയ്ം കാണിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക 
പതര്ികകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭാരത സർക്കാരിന് സമർപ്പിേക്കണ്ടതും 
അതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാരത സർക്കാർ, സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ 
വായ്പാപരിധി നിശ്ചയിക്കുകയും വായ്പെയടുക്കാനു  അനുവാദം നൽകുകയും 
െചയയ്ുന്നു. ഭാരത സർക്കാർ, ധനകാരയ് കമ്മീഷെന്റ ശുപാർശയനുസരി ് 2020-
21െല സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െമാത്തം വായ്പാ പരിധി ഏപര്ിൽ 2020െല 
പര്തീക്ഷിക്കുന്ന ജിഎസ്ഡിപിയുെട മൂന്ന് ശതമാനം ആയി നിശ്ചയി . അതിനുേശഷം, 

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അർഹതെപ്പട്ട ജിഎസ്ഡിപിയുെട മൂന്ന് ശതമാനത്തിന് 
പുറേമ, ഒറ്റത്തവണ പര്േതയ്ക ഇളവായി 2020-21ൽ രണ്ട് ശതമാനം അധിക 
വായ്പെയടുക്കാൻ െമയ് 2020ൽ ഭാരത സർക്കാർ സംസ്ഥാനെത്ത അനുവദി . 

ഒരു പര്േതയ്ക വർഷെത്ത/വർഷങ്ങളിെല െചലവുകൾക്കായി ആ 
വർഷെത്ത/വർഷങ്ങളിെല ബഡ്ജറ്റിൽ സഹായധനമാേയാ വകയിരുത്തലാേയാ 
കാണിക്കാെത സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉപേയാഗിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക 
േസര്ാതസ്സുകെളയാണ് ബഡ്ജറ്റിതര വായ്പകൾ എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 
അതിനാൽ, ഇത്തരം ബഡ്ജറ്റിതര വായ്പകൾ നിയമസഭയുെട നിയന്ത്രണത്തിനു 
െവളിയിലാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിേലാ നിയന്ത്രണത്തിേലാ ഉ  
െപാതുേമഖലാസ്ഥാപനങ്ങളും വകുപ്പുതല വാണിജയ്സ്ഥാപനങ്ങളും സംസ്ഥാന 
സർക്കാരിനു േവണ്ടി വിപണിവായ്പകളിലൂെട വിഭവ സമാഹരണം നടത്തി 
സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു. എന്നാൽ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ കടങ്ങളുെട 
തിരി ടവും മറ്റും അതിെന്റ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നും െചേയ്യണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. 

2020-21 കാലയളവിൽ, േകരള സർക്കാർ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി ₹9,273.24 
േകാടി ബഡ്ജറ്റിന് പുറത്തു  കടെമടുപ്പ് നടത്തി. ഇത് 2021 മാർ ് 31െല ബഡ്ജറ്റ് 
ബാധയ്തയായ ₹3,08,386.01 േകാടിക്ക് പുറേമയായിരുന്നു. പട്ടിക 2.34 2020-21 
അവസാനം വെരയു  വായ്പകളുെട സ്ഥാപനം തിരി  കണക്ക് നൽകുന്നു. 
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പട്ടിക 2.34: ബഡ്ജറ്റിനു പുറത്തു  വായ്പയുെട സ്ഥാപനം തിരി  വിശദാംശങ്ങൾ  

(₹ േകാടിയിൽ) 
സ്ഥാപനത്തിെന്റ 

േപര് 
2019-20 
വെരയു  
ബഡ്ജറ്റിനു 
പുറത്തു  
െമാത്തം 

വായ്പകൾ 

2020 മാർ ് 
31 െല കുടി 
ശ്ശികയു  
ബഡ്ജറ്റിനു 
പുറത്തു  
വായ്പകൾ 

2020-21 
കാലയളവിൽ 
ബഡ്ജറ്റിനു 
പുറത്തു  
വായ്പകൾ 

 

2020-21 
കാലയളവിെല 
തിരി ടവ് 

മി ം തുക 

മുതൽ പലിശ 

േകരള 
ഇൻഫര്ാസ്ടര്ക് ർ 
ഇൻെവസ്റ്റ്െമന്റ് 
ഫണ്ട് േബാർഡ് 

5036.61 5017.23 669.05 65.84 469.38 5620.44 

േകരള േസാഷയ്ൽ 
െസകയ്ൂരിറ്റി െപൻ 
ഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

13662.47 9124.97 8604.19 6880.55 772.05 10848.61 

ആെക 18699.08 14142.20 9273.24 6946.39 1241.43 16469.05 

ഉറവിടം : കിഫ്ബിയും എ സി എസും (ധനകാരയ് വകുപ്പ് ) നൽകിയ വിവരങ്ങൾ 

ഈ ബഡ്ജറ്റിതര വായ്പകൾ 2021 മാർ ് 31 വെര സംസ്ഥാനത്തിെന്റ 
െമാത്തത്തിലു  കടബാധയ്തകൾ ₹16,469.05 േകാടി ഉയർത്തുകയും അത് 
₹3,08,386.01 േകാടിയിൽ നിന്ന് ₹3,24,855.06 േകാടി ആവുകയും െചയ്തു. 
െക.എസ്.എസ്.പി.എൽെന്റ കുടിശ്ശികയു  ബാധയ്തയായ ₹10,848.61 േകാടി 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കുടിശ്ശികയു  ബഡ്ജറ്റിതര കടബാധയ്തകളുെട ഒരു പര്ധാന 
ഭാഗമാണ് (65.87 ശതമാനം). 

എഫ് ആർ ബി എം പരിധിയായ 29.67 ശതമാനത്തിെനതിരായി ഈ വർഷെത്ത 
ജിഎസ്ഡിപിയുെട ശതമാനമായി െമാത്തത്തിലു  കടം 39.87 ശതമാനത്തിൽ 
നിന്ന് 42.80 ശതമാനമായി (ബഡ്ജറ്റിതര വായ്പകൾ ഉൾെപ്പെട) ഉയർന്നു. 
കൂടാെത, ബഡ്ജറ്റിന് പുറത്തു  വായ്പകളും തിരി ടവ് പരിഗണിക്കുക 
യാെണങ്കിൽ, െമാത്തം കടം തിരി ടവ് ജിഎസ്ഡിപി അനുപാതം 26.72 
ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 27.63 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. 

2020 മാർ ിൽ അവസാനി  വർഷേത്തക്കു  േസ്റ്ററ്റ് ഫിനാൻസ് ഓഡിറ്റ് 
റിേപ്പാർട്ടിലും ബഡ്ജറ്റിതര കടെമടുപ്പിെന്റ പര്ശ്നം ഉന്നയി ട്ടുണ്ട്.  2021 ഏപര്ിൽ 29 ന് 
നടന്ന ആ റിേപ്പാർട്ടിേന്മലു  എക്സിറ്റ് േകാൺഫറൻസിൽ, ബഡ്ജറ്റിലും 
അക്കൗണ്ടുകളിലും ബഡ്ജറ്റിതര വായ്പകളുെട വിശദാംശങ്ങൾ െവളിെപ്പടു 
ത്തുന്നത് പരിഗണിക്കാൻ ധനകാരയ്വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് െസകര്ട്ടറി 
സമ്മതി ിരുന്നു. എക്സിറ്റ് േകാൺഫറൻസിൽ (ഡിസംബർ 2021), കിഫ്ബിയുെട 
വായ്പകൾ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ബഡ്ജറ്റിനു പുറത്തു  വായ്പകളെല്ലന്നും ഇവ 
ആകസ്മികമായ ബാധയ്തകളാെണന്നും അഡീഷണൽ ചീഫ് െസകര്ട്ടറി, 
(ധനകാരയ്ം) പര്സ്താവി . എന്നിരുന്നാലും, കിഫ്ബിക്ക് സവ്ന്തമായി 
വരുമാനെമാന്നുമിെല്ലന്നതും സംസ്ഥാന സർക്കാർ എല്ലാ വർഷവും ബഡ്ജറ്റിലൂെട 
സവ്ന്തം റവനയ്ു േസര്ാതസ്സുകൾ ൈകമാറ്റം െചയയ്ുന്നതിലൂെട കിഫ്ബിയുെട 
കടബാധയ്തകൾ തീർേക്കണ്ടതുെണ്ടന്നതുമാണ് വസ്തുത. അതിനാൽ, ഈ 
കടെമടുക്കലുകൾ ആകസ്മിക ബാധയ്തകളായി കണക്കാക്കാനാവില്ല, മറി ്, 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സവ്ന്തം വിഭവങ്ങളുെട േമലു  േനരിട്ടു  ബാധയ്തകളാണ്. 

2.6.3   കടത്തിെന്റ രൂപേരഖ : കാലാവധി പൂർത്തീകരണവും തിരി ടവും 

കടത്തിെന്റ കാലാവധി പൂർത്തീകരണവും തിരി ടവും സംബന്ധി  വിവരണം 
സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കടത്തിെന്റ തിരി ടവും അെല്ലങ്കിൽ കടവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട േസവന 
നിർവ്വഹണവും ആയി ബന്ധെപ്പട്ട സർക്കാരിെന്റ പര്തിബദ്ധതയാണ് 2020-21െല 
ധനകണക്കുകൾ പര്കാരം െപാതു കടത്തിെന്റ കാലാവധി പൂർത്തീകരണ വിവരണം 
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താെഴ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക 2.35ലും ചാർട്ട് 2.20ലും കാണി ിരിക്കുന്നതിന് 
അനുസരി ാണ്. 

പട്ടിക 2.35 : കടത്തിെന്റ കാലാവധി പൂർത്തീകരണത്തിെന്റ രൂപേരഖ     

   

കാലാവധി പൂർത്തിയായത് കാലാവധി 
രൂപീകരണത്തി
െന്റ രൂപേരഖ 

തുക (₹ േകാടിയിൽ) െപാതു
കടത്തി
െന്റ 

ശതമാ
നം 

ആഭയ്ന്തര
കടം 

ഭാരത 
സർക്കാരി
ൽ നിന്നു  
വായ്പകളും 
മുൻകൂറുകളും 

ആെക 

2021-22 വെര 0-1 വർഷം 11430.75 278.75 11709.50 5.70 

2022-23നും 2023-24നും ഇടയിൽ 1-3 വർഷങ്ങൾ 34624.58 1354.98 35979.56 17.51 

2024-25നും 2025-26നും ഇടയിൽ 3-5 വർഷങ്ങൾ 36456.74 1202.52 37659.26 18.33 

2026-27നും 2027-28നും ഇടയിൽ 5-7 വർഷങ്ങൾ 37066.86 919.69 37986.55 18.49 

2028-2029 മുതൽ  7 വർഷങ്ങൾക്ക് 
മുകളിൽ 

60740.71 11217.70 71958.41 35.03 

െമാത്തം 180319.65 14973.64 195293.29 95.06 

കടത്തിെന്റ പൂർണ്ണവിശദാംശങ്ങൾ സംസ്ഥാന 
സർക്കാർ നൽകിയിട്ടില്ലാത്തത് 

10154.45  
 

 10154.45  4.94 

ഉറവിടം : സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ 

ചാർട്ട് 2.20:  കടത്തിെന്റ കാലാവധി പൂർത്തീകരണത്തിെന്റ രൂപേരഖ 

                                                                                            (₹ േകാടിയിൽ) 
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0-1 വർഷം 1-3വർഷങ്ങൾ 3-5വർഷങ്ങൾ 5-7വർഷങ്ങൾ  7 വർഷങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മറ്റു വ
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2.7   കടം സുസ്ഥിരത വിശകലനം (ഡിഎസ്എ) 

കടത്തിെന്റ സുസ്ഥിരത എന്നത് െകാണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ കടം തിരി ട 
യ്ക്കാനു  സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കഴിവിെനയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ 
കടത്തിെന്റ വലിപ്പം കൂടാെത, സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടത്തിെന്റ സുസ്ഥിരത 
നിർണ്ണയിക്കുന്ന പല സൂചകങ്ങളും വിശകലനത്തിന് വിേധയമാേക്കണ്ടത് 
സുപര്ധാനമാണ്. കടത്തിെന്റയും ജിഎസ്ഡിപിയുെടയും വളർ ാനിരക്ക്, കടം-
ജിഎസ്ഡിപി അനുപാതം, സംസ്ഥാനത്തിെന്റ അന്തിമ കടം മുതലായവയുെടയും 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ െമാത്തം കടബാധയ്തയുെട 
സുസ്ഥിരത ഈ വിഭാഗത്തിൽ വിശകലനം െചയയ്ുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷെത്ത 
ഈ സൂചകങ്ങൾ താെഴയു  പട്ടിക 2.36ലും ചാർട്ട് 2.21ലും െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.   

പട്ടിക 2.36:  കടത്തിെന്റ സുസ്ഥിരതാ സൂചകങ്ങളും പര്വണതകളും  

(₹ േകാടിയിൽ) 
കടത്തിെന്റ സുസ്ഥിരതാ 

സൂചകങ്ങൾ 
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

കുടിശ്ശികയു  െപാതുകടം 125882.85 142984.52 158234.45 174640.22 205447.73 
കുടിശ്ശികയു  
െപാതുകടത്തിെന്റ 
വളർ ാനിരക്ക് 

14.72 13.59 10.67 10.37 17.64 

ജിഎസ്ഡിപി 634886.00 701588.00 790302.00 854689.00 758942.00 
ജിഎസ്ഡിപി യുെട 
വളർ ാനിരക്ക് 

12.97 10.51 12.64 8.15 -11.20 

കടം/ജിഎസ്ഡിപി 19.83 20.38 20.02 20.43 27.07 
സംസ്ഥാ
നകട
ത്തിെന്റ 
തിരി ട
വ് 
കാലാവ
ധി 
പൂർത്തി
യാക്കൽ 
രൂപേര
ഖ- 
വീഴ്ചയുെട 
ചരിതര്ം 
ഉൾെപ്പ
െട  

ഒരു വർഷം 
വെര          

5682.54 6980.49 6948.14 7063.60 11709.50 

ഒന്നു മുതൽ 
മൂന്ന് വർഷം 
വെര      

13331.80 13373.47 16870.66 22986.77 35979.56 

മൂന്ന് മുതൽ 
അഞ്ച് വർഷം 
വെര 

16677.73 22907.53 26865.91 28555.60 37659.26 

അഞ്ച് മുതൽ 
ഏഴ് വർഷം 
വെര 

26786.58 28437.13 30372.21 34323.92 37986.55 

ഏഴു വർഷവും 
അതിനു 
മുകളിലും 

58456.21 66308.08 70013.73 71540.49 71958.41 

കടത്തിെന്റ 
പൂർണ്ണ 
വിശദാംശങ്ങൾ 
സംസ്ഥാന 
സർക്കാർ 
നൽകിയിട്ടില്ലാ
ത്തത് 

4948.00 4977.82 7163.79 10169.83  10154.45 

ബാക്കി നിൽക്കുന്ന 
െപാതു കടത്തിെന്റ 
ശരാശരി പലിശ നിരക്ക് 
(ശതമാനത്തിൽ)29 

8.01 8.15 8.04 7.99 7.60 

 
29 ശരാശരി പലിശ നിരക്ക് = ( പലിശ നൽകിയത്/െപാതുകടത്തിെന്റ മുന്നിരിപ്പ് പണം + െപാതു കടത്തിെന്റ 
 അന്തിമ നീക്കിയിരിപ്പ്/2). 
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കടത്തിെന്റ സുസ്ഥിരതാ 
സൂചകങ്ങൾ 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

റവനയ്ു വരവിൽ നിന്നു  
പലിശ തിരി ടവിെന്റ 
ശതമാനം 

16.02 18.21 18.04 21.30 21.49 

കടം വരവിൽ നിന്നു  
കടം തിരി ടവിെന്റ 
ശതമാനം 

32.30 43.44 54.40 72.84 55.82 

സംസ്ഥാനത്തിന് 
ലഭയ്മായിട്ടു  തനി കടം30 

6735.52 6164.00 3163.64 3131.98 10631.94 

തനി കടത്തിെന്റ കടം 
വരവുമായു  ശതമാനം 

28.23 20.39 9.46 5.18 30.20 

ഉറവിടം : അതാത് വർഷങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ  

ധനകാരയ്കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  ഒരു മാനദണ്ഡം കണക്കാക്കുന്നതിനും ജി എസ് 
റ്റി നഷ്ടപരിഹാരമായി കടം വരവുകൾക്ക് കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടു  
₹5,766 േകാടിയുെട ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി 
പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് ഭാരതസർക്കാരിെന്റ െചലവു വകുപ്പ് 
തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ ഫലത്തിലു  െപാതുകടം ₹1,99,681.73 
േകാടിയാവുന്നതാണ്. അതിെന്റ ഫലമായി, ബാക്കി നിൽക്കുന്ന െപാതു കടത്തിെന്റ 
ഫലത്തിലു  വളർ ാ നിരക്ക് 14.34 ശതമാനം ആവുന്നതും ഫലത്തിലു  കടം ജി 
എസ് ഡി പി അനുപാതം 26.31 ശതമാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നതുമാണ്. 

കടത്തിന്റ കാലാവധി പൂർത്തീകരണ രൂപേരഖ കാണിക്കുന്നത്, കടത്തിെന്റ 42 
ശതമാനം അഞ്ച് വർഷത്തിനു ിൽ െകാടുത്തു തീർക്കണെമന്നും 60 ശതമാനം കടം 
അടുത്ത ഏഴ് വർഷത്തിനു ിൽ െകാടുത്തു തീർക്കണെമന്നുമാണ്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് 
വർഷ കാലയളവിനു ിൽ കടം ജി എസ് ഡി പി അനുപാതം വർദ്ധി  
െകാണ്ടിരിക്കുന്ന പര്വണതയാണ് കാണിക്കുന്നത്. 

കൂടാെത, സംസ്ഥാനത്തിെന്റ പര്തിബദ്ധതയു  െചലവുകൾ റവനയ്ൂ െചലവുകളുെട 
ശതമാനത്തിൽ േനാക്കുേമ്പാൾ 2016-17െല 61.02 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 2020-
21ൽ 68.01 ശതമാനമായി വർദ്ധി . സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശമ്പളം മാറ്റിവ  എന്ന 
പര്ധാന കാരണത്താൽ 2020-21ൽ ഇത് 55.64 ശതമാനത്തിേലക്ക് 
കുറഞ്ഞുെവങ്കിലും കടം ജിഎസ്ഡിപി അനുപാതത്തിെല ദര്ുതഗതിയിലു  
വർദ്ധനവിെനാപ്പം പര്തിബദ്ധതയു  െചലവുകളുെട വർദ്ധനവ് മൂലമു  വർദ്ധി  
ബാധയ്ത, കടം-ജി എസ് ഡി പി അനുപാതം സുസ്ഥിരമാക്കുന്നതിന് പര്ാഥമിക 
നീക്കിയിരിപ്പിെന്റ നിലവിെല നില അപരയ്ാപ്തമാക്കും. െപാതുകടം 
സുസ്ഥിരമാക്കുന്നതിന് ആവശയ്മായ ഒരു തലത്തിേലക്ക് ധനക്കമ്മി കുറ  െകാണ്ട് 
ധനകര്മീകരണം നടേത്തണ്ടതാണ്. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭയ്മായ തനികടം = തന്നാണ്ടിെല െപാതുകടം വരവുകൾ - മുതലിെന്റ തിരി ടയ്ക്കൽ -
 െപാതുകടത്തിെന്റ പലിശ നൽകിയത് 
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ചാർട്ട് 2.21:   കടത്തിെന്റ സുസ്ഥിരതാ സൂചകങ്ങളുെട പര്വണതകൾ 

 

സൂചകങ്ങൾ അവ അർത്ഥമാക്കുന്നത് 
എെന്തന്നാൽ 

മുകളിലെത്ത പട്ടികയും 
ചാർട്ടും കാണിക്കുന്നത് 

ബാക്കി നിൽക്കുന്ന 
െപാതുകടത്തിെന്റ 
വളർ ാനിരക്കിെനതിെര 
ജി.എസ്.ഡി.പിയുെട 
വളർ ാ നിരക്ക് 

െപാതുകടത്തിെന്റ 
വളർ ാനിരക്ക് ജി.എസ്.ഡി.പി 
വളർ ാനിരക്കിേനക്കാൾ 
കൂടുതലാെണങ്കിൽ അത് കൂടിയ 
കടം ജി.എസ്.ഡി.പി 
അനുപാതത്തിേലക്ക് നയിക്കും 
 

2018-19 ഒഴിെക എല്ലാ 
വർഷങ്ങളിലും 
െപാതുകടത്തിെന്റ 
വളർ ാനിരക്ക് 
ജി.എസ്.ഡി.പി 
വളർ ാനിരക്കിേനക്കാൾ 
കൂടുതലായിരുന്നു. 

ബാക്കി നിൽക്കുന്ന 
കടത്തിെന്റ ശരാശരി 
പലിശ നിരക്ക് 

ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക് 
അർത്ഥമാക്കുന്നത് കടത്തിെന്റ 
പുനർനിർമ്മാണത്തിന് 
സാധയ്തയുെണ്ടന്നാണ് 

പലിശ നിരക്ക് ഉയരുന്ന 
പര്വണത കാണിക്കുകയും 
2019-20ൽ ഏറ്റവും 
കുടുതലാകുകയും െചയ്തു. 
എന്നാൽ 2020-21 
വർഷത്തിൽ അത് 
താഴ്ന്നു. 

റവനയ്ു 
വരുമാനവുമായു  
പലിശ െകാടുക്കലിെന്റ 
ശതമാനം  

പലിശ െകാടുക്കലിെന്റ ഉയർന്ന 
ശതമാനം കാരണം 
മുൻഗണനാ േമഖലകൾക്ക് 
കുറ ് ഫണ്ടുകെള ലഭിക്കുന്നു . 
ഒരു പര്േതയ്ക കാലയളവിൽ 

പലിശ നിരക്ക് ഉയർന്ന 
പര്വണത കാണിക്കുകയും 
2020-21ൽ ഏറ്റവും 
കൂടുതലാകുകയും െചയ്തു. 
കടം വാങ്ങിയ ഫണ്ടിെന്റ 
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സൂചകങ്ങൾ അവ അർത്ഥമാക്കുന്നത് 
എെന്തന്നാൽ 

മുകളിലെത്ത പട്ടികയും 
ചാർട്ടും കാണിക്കുന്നത് 

കടത്തിെന്റ പലിശ അടയ്ക്കാനു  
ഒരു സർക്കാരിെന്റ 
സുരക്ഷാപരിധി അത് 
അളക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ 
ഉണ്ടാകാവുന്ന (ചിലേപ്പാൾ 
അവിചാരിതമായി) സാമ്പത്തിക 
പര്തിസന്ധികൾ തരണം 
െചയയ്ുന്നതിേലയ്ക്ക് ആവശയ്മു  
വരുമാനം സർക്കാരുകൾക്ക് 
ഉണ്ടാേകണ്ടതാണ്. 

സിംഹഭാഗം അവയും 
അവയുെട പലിശയും 
തിരി ടയ്ക്കുന്നതിന് 
ഉപേയാഗി  എന്നും 
വികസന കാരയ്ങ്ങൾക്ക് 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ 
പക്കലു  പണം 
െവട്ടിക്കുറക്കെപ്പട്ടു എന്നും 
അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു 

െപാതുകടം 
കിട്ടിയതുമായു  
െപാതുകടം 
െകാടുക്കലിെന്റ 
ശതമാനം  

ശതമാനം കൂടുതലാെണങ്കിൽ, 
ഉത്പാദനക്ഷമതയ്ക്കുല്ലാെത 
കടത്തിെന്റ കൂടുതൽ ഭാഗവും 
കടം വീട്ടുന്നതിനായാണ് 
ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. 

ഈ അനുപാതം 2019-
20െല 72.84 
ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 
2020-21ൽ 55.82 
ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. 

2.7.1 കടം വാങ്ങിയ ഫണ്ടുകളുെട ഉപേയാഗം 

േകരളാ ഫിസ്ക്കൽ െറേസ്പാൺസബിലിറ്റി റൂൾസ് 2005ൻ കീഴിെല ഡിസ് േകല്ാഷർ 
േഫാം ബി2 (എ) അനുസരി ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബാധയ്തകൾ താെഴപറയുന്ന 
ഘടകങ്ങൾ ഉൾെക്കാ ന്നു. 

(i) േദശീയ ലഘു നിേക്ഷപ നിധിയിേലയ്ക്ക് നൽകിയ െസ്പഷയ്ൽ 
െസകയ്ുരിറ്റികൾ 

(ii) േകന്ദ്രസർക്കാരിൽ നിന്നു  കടങ്ങളും മുൻകൂറുകളും 

(iii) വിപണി വായ്പകൾ 

(iv) ധനകാരയ് സ്ഥാപനങ്ങൾ/ബാങ്കുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നു  
കടങ്ങൾ 

(v) ആർബിഐയിൽ നിന്നും േവയ്സ് ആന്റ് മീൻസ് മുൻകൂറുകൾ/ഓവർ 
ഡര്ാഫ്റ്റ് 

(vi) സർക്കാർ ജീവനക്കാരുെട ലഘുനിേക്ഷപം, െപര്ാവിഡന്റ് ഫണ്ട് 
മുതലായവ 

(vii) മറ്റ് ജീവനക്കാരുെട കരുതൽ ധനം/ നിേക്ഷപങ്ങൾ, െപര്ാവിഡന്റ് 
ഫണ്ട് 

(viii) മറ്റ് ബാധയ്തകൾ. 

ഈ ഫണ്ടുകൾ സർക്കാരിെന്റ വിവിധ പര്വർത്തനങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കുന്നു. 
കടെമടുത്ത ഫണ്ടുകളുെട വിനിേയാഗത്തിെന്റ വിശദാംശങ്ങൾ താെഴയു  പട്ടിക 
2.37ലും ചാർട്ട് 2.22ലും െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 
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പട്ടിക 2.37   :  കടെമടുത്ത ഫണ്ടുകളുെട വിനിേയാഗം 
(₹ േകാടിയിൽ) 

വിശദാംശങ്ങൾ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ആെക വായ്പകൾ 133588.86 156116.62 146330.44 218641.50 244375.58 

മുൻെപടുത്ത 
വായ്പകളുെട തിരി ടവ് 
(മുതൽ) 

7706.01 13132.10 18195.99 44001.28 38927.85 

അറ്റ മൂലധന െചലവ് 10095.71 8719.59 7384.04 8427.32 12855.50 

അറ്റ വായ്പകളും 
മുൻകൂറുകളും 

868.05 1189.61 2112.35 914.90 2284.69 

ലഭയ്മായ അറ്റ 
വായ്പകളിൽ നിന്ന് 
െചലവ് െചയ്ത റവനയ്ു 
െചലവുകളുെട ഭാഗം 

114919.09 133075.32 118638.06 165298.00 190307.54 

ഉറവിടം : അതാത് വർഷങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ 

ചാർട്ട് 2.22:  കടെമടുത്ത ഫണ്ടുകളുെട വിനിേയാഗത്തിെന്റ പര്വണതകൾ 

 
 

അഞ്ച് വർഷങ്ങളിലും കടെമടുത്ത ഫണ്ടുകളിെല സിംഹഭാഗവും സംസ്ഥാനത്തിെന്റ 
റവനയ്ു െചലവുകൾ നിർവ്വഹിക്കാനാണ് വിനിേയാഗി ത്. 2019-20 വർഷത്തിൽ 
റവനയ്ു െചലവുകൾക്കായി ഉപേയാഗി  ഫണ്ടിെന്റ അനുപാതത്തിൽ കുറവ് 
വെന്നങ്കിലും അത് 2020-21ൽ വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. കടം വാങ്ങിയ ഫണ്ടുകൾ 
മൂലധന സൃഷ്ടിക്കും വികസന പര്കര്ിയകൾക്കുമാണ് സമുചിതമായി 
ഉപേയാഗിേക്കണ്ടത്. നിലവിെല ആവശയ്ങ്ങൾക്കും ബാക്കിയു  കടങ്ങളുെട 
പലിശയുെട തിരി ടവും നിർവ്വഹിക്കാനായി കടെമടുത്ത ഫണ്ടുകൾ ഉപേയാ 
ഗിക്കുന്നത് സുസ്ഥിരമല്ല. 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

വായ്പകളുെട തിരി ടവ് 5.77 8.41 10.31 20.13 15.93

അറ്റമൂലധന െചലവ് 7.56 5.59 4.19 3.85 5.26

അറ്റ വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും 0.65 0.76 1.2 0.42 0.93

റവനയ്ൂ െചലവുകൾ 86.02 85.24 84.3 75.6 77.88
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2.7.2   ഗയ്ാരന്റികളുെട നിലവിെല സ്ഥിതി-ആകസ്മിക ബാധയ്തകൾ 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആർക്കുേവണ്ടിയാേണാ ഗയ്ാരന്റി നിന്നത് ആ കടക്കാരൻ, 
തിരി ടവിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ഗയ്ാരന്റികൾ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സഞ്ചിത 
നിധിയിൽ കണ്ടിൻജന്റ് ബാധയ്തകളാണ്. ഗയ്ാരന്റികൾക്ക് നിയന്ത്രണം 
വരുത്താനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നിയമങ്ങളും നിർേദ്ദശങ്ങളും 
ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

േകരളാ ഗവൺെമന്റ് ഗയ്ാരന്റീസ് ആക്ട്, 2003െന്റ െസക്ഷൻ 3 അനുസരി ് 
(‘േകരള ഫിനാൻസ് (നം.2) ആക്ട് 2018’ അനുസരി ് പരിഷ്കരി ത് ), െമാത്തം 
സർക്കാർ ഗയ്ാരന്റികൾ, ബന്ധെപ്പട്ട സാമ്പത്തിക വർഷേത്തയ്ക്ക് ഇക്കേണാമിക്സ് 
ആന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െമാത്തം ആഭയ്ന്തര 
ഉത്പാദനത്തിെന്റ (ജിഎസ്ഡിപി) അഞ്ച് ശതമാന പരിധിയിൽ 
ആയിരിേക്കണ്ടതാണ്. ഈ ആക്ട് 2018 ഏപര്ിൽ 1 മുതൽ നിലവിൽ വന്നു. തൻ 
വർഷേത്തയ്ക്കു  ജിഎസ്ഡിപിയുെട എസ്റ്റിേമറ്റ് (അഡവ്ാൻസ് ) ₹758,942 േകാടി 
ആയിരുന്നു (ഇക്കേണാമിക്സ് ആന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിെന്റ കണക്കനുസരി ് ). 31 
മാർ ് 2021െല െമാത്തം ഗയ്ാരന്റികൾ ₹36,600.99 േകാടിയായിരുന്നു. അത് ഈ 
വർഷെത്ത ജിഎസ്ഡിപിയുെട അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന പരിധിക്കു ിൽ ആയിരുന്നു. 

ആക്ട് നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് അനുസരി ്, ഒരു സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപരിലു  
സർക്കാർ ഗയ്ാരന്റിയുെട 0.75 ശതമാനം ഗയ്ാരന്റി കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാന 
സർക്കാരിന് ഈടാക്കാവുന്നതും ആയത് ഒരു സാഹചരയ്ത്തിലും എഴുതിത ാൻ 
സാധിക്കാത്തതുമാണ്. 2020-21 കാലയളവിൽ ₹216.57 േകാടി ഗയ്ാരന്റി 
കമ്മീഷനായി കിട്ടി. എന്നാൽ, 2020-21 വെര ഗയ്ാരന്റി കമ്മീഷനായി ₹257.67 േകാടി 
കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു. 2020-21 വെര ഗയ്ാരന്റി കമ്മീഷൻ നൽകാതിരുന്ന 
മുഖയ്സ്ഥാപനങ്ങൾ േകരള േറാഡ് ടര്ാൻേസ്പാർട്ട് േകാർപേറഷൻ (₹73.91 േകാടി) 
േകരള െചറുകിട വയ്വസായ വികസന േകാർപ്പേറഷൻ ലിമിറ്റഡ് (₹37.04 േകാടി), 
േകരള ജല അേതാറിറ്റി (₹28.04 േകാടി), െകൽേടര്ാൺ (₹15.81 േകാടി) എന്നിവ 
യായിരുന്നു. 42 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, ഒൻപത് സ്ഥാപനക്കാർ ഗയ്ാരന്റി കമ്മീഷൻ 
നൽകി. അതിൽ േകരള സംസ്ഥാന സഹകരണ കാർഷിക ഗര്ാമീണ വികസന 
ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് (₹83.79 േകാടി), േകരള സംസ്ഥാന ഫിനാൻഷയ്ൽ 
എന്റർൈപര്സസ് (₹73.65 േകാടി) എന്നിവയായിരുന്നു പര്ധാന സംഭാവനക്കാർ. 
 

2.7.3 പണത്തിെന്റ മി  നിർവ്വഹണം 

ഭാരതീയ റിസർവ്വ് ബാങ്കുമായു  ഒരു കരാർ അനുസരി ് സംസ്ഥാന 
സർക്കാരുകൾ, ഒരു പര്തിദിന മിനിമം തുക ബാങ്കിൽ കയ്ാഷ് ബാലൻസായി 
പരിപാലിേക്കണ്ടതാണ്. ഏെതങ്കിലും ദിവസം സമ്മതി  മിനിമം തുകയിൽ കുറഞ്ഞു 
േപായാൽ, സമയാസമയങ്ങളിൽ സാധാരണ േവയ്സ് ആന്റ് മീൻസ് മുൻകൂറുകൾ 
(ഡബല്യ്ൂ.എം.എ)/െസ്പഷയ്ൽ േവയ്സ് ആന്റ് മീൻസ് മുൻകൂറുകൾ 
(എസ്.ഡബല്യ്ു.എം.എ)/ഓവർഡര്ാഫ്റ്റ്സ് (ഒ.ഡി) എന്നിവ എടുത്ത് കുറവ് 
പരിഹരിക്കെപ്പടുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു  സാധാരണ ഡബയ്ു.എം.എയുെട 
ഫണ്ടും സമയാസമയങ്ങളിൽ ആർബിഐ പുതുക്കാറുണ്ട്. 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ അധികമായി വരുന്ന ബാക്കി പണം ഭാരത സർക്കാരിെന്റ 
ഹര്സവ്കാല, ദീർഘകാല െസകയ്ൂരിറ്റികളിലും ടര്ഷറി ബിലല്ുകളിലും നിേക്ഷപിക്കുന്നു. 
അത്തരം നിേക്ഷപങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭങ്ങൾ ‘0049- പലിശ വരുമാനങ്ങൾ’ 
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എന്ന ശീർഷകത്തിൽ കീഴിൽ വരവ് ആയി േചർക്കുന്നു. കൺേസാളിേഡറ്റഡ് 
സിങ്കിംഗ് ഫണ്ടിലും ഗയ്ാരന്റി റിഡംപ്ഷൻ ഫണ്ടിലും പണം നിേക്ഷപിക്കാറുണ്ട്.  

വലിയ േതാതിൽ പണം ബാക്കിയു േപ്പാൾ വിപണിയിൽ നിന്ന് സർക്കാർ കടം 
േതടുന്നത് അഭികാമയ്മല്ലാത്തതും ആയത് പര്േയാജനമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പണം 
മി ത്തിെന്റ വർദ്ധനവിന് ഇടയാക്കുന്നതുമാണ്. 

തൻ വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിയ നിേക്ഷപങ്ങളും അവയിെല 
ബാക്കി തുകയും പട്ടിക 2.38ൽ കാണി ിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 2.38 : ബാക്കി പണവും അതിെന്റ നിേക്ഷപവും 
                                                                                                               (₹ േകാടിയിൽ) 

വിശദാംശങ്ങൾ 2020 ഏപര്ിൽ 1െല 
മുന്നിരിപ്പ് പണം 

2021 മാർ ് 31െല 
അന്തിമ നീക്കിയിരിപ്പ് 

എ. െപാതുവായ പണം നീക്കിയിരിപ്പ് 

ടര്ഷറികളിെല പണം 35.13 37.06 

റിസർവ്വ് ബാങ്കിെല നിേക്ഷപം -221.02 -244.4231 

മറ്റ് ബാങ്കുകളിെല നിേക്ഷപം32   

കണക്കിൽ ഉൾെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒടുക്കലുകൾ 
(പര്ാേദശികം) 

0.92 0.94 

ആെക -184.97 -206.42 

പണം നീക്കിയിരിപ്പ് നിേക്ഷപ അക്കൗണ്ടിെല 
നിേക്ഷപം 

1.67 2809.86 

ആെക (എ) -183.30 2603.44 

ബി. മറ്റ് പണം നീക്കിയിരിപ്പും നിേക്ഷപവും 

വകുപ്പ് ഓഫീസർമാരായ െപാതുമരാമത്ത്, 
േഫാറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരുെട പക്കലു  പണം 

-5.70 -7.63 

വകുപ്പ് ഓഫീസർമാരുെട ആകസ്മിക 
െചലവുകൾക്കായു  സ്ഥിരം മുൻകൂറുകൾ 

0.52 0.53 

നിർദ്ദിഷ്ട ഫണ്ടുകളിലു  നിേക്ഷപം 2198.70 2371.64 

ആെക (ബി) 2193.52 2364.54 

ആെക (എ + ബി) 2010.22 4967.98 

ലഭി  പലിശ 7.88 4.05 

ഉറവിടം : അതാത് വർഷങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ  

മാർ ് 2021 അവസാനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ ബാക്കിയു  പണം മാർ ് 
2020െന അേപക്ഷി ് ₹2,957.76 േകാടി വർദ്ധി . ഇത് മുഖയ്മായും കയ്ാഷ് ബാലൻസ് 
ഇൻെവസ്റ്റ്െമന്റ് അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായ നിേക്ഷപത്തിെല വർദ്ധനവ് (₹2,808.19 
േകാടി) മൂലമാണ്. ഭാരത സർക്കാർ ടര്ഷറി ബിലല്ുകളിൽ ₹2,808.19 േകാടിയുെട 
അന്തിമ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഹര്സവ്കാല നിേക്ഷപങ്ങൾെക്കതിെര ഈ 
വർഷം ₹4.05 േകാടിയുെട പലിശ ലഭി .  

 
31 2021 മാർ ് 31െല അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണി ിരിക്കുന്ന തുകയും (₹244.43 േകാടി െകര്ഡിറ്റ് ഇനം) ഭാരതീയ 

റിസർവ്വ് ബാങ്ക് അറിയി  തുകയും (₹9.62 േകാടി െകര്ഡിറ്റ് ഇനം) തമ്മിലു  വയ്തയ്ാസം ₹254.05 േകാടി 
(െഡബിറ്റ് ) ആയിരുന്നു. ഈ വയ്തയ്ാസത്തിൽ നിന്നും 2021-22ൽ ₹193.75 േകാടി (െനറ്റ് െകര്ഡിറ്റ് ) 
തീർപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു. ₹447.80 േകാടി (െനറ്റ് െഡബിറ്റ് )യുെട ബാക്കി വയ്തയ്ാസം 
െപാരുത്തെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.  

32 േസ്റ്ററ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ്യിൽ ഉ  പണെത്ത പര്തിനിധീകരിക്കുന്നു (തുച്ഛമായ തുക). 
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കയ്ാഷ് ബാലൻസിൽ ₹2,371.64 േകാടിയുെട നിർദ്ദിഷ്ട ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നു  
നിേക്ഷപം ഉൾെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് നിേക്ഷപവും (₹2,358.26 േകാടി) 
വികസന, േക്ഷമ ഫണ്ടുകളും (₹13.39 േകാടി) അടങ്ങുന്നതാണ് പര്സ്തുത നിേക്ഷപം. 

 മുൻകൂർ തുകെയാന്നും വാങ്ങാെത 2020-21 കാലയളവിൽ 170 
ദിവസേത്തക്ക് ₹1.66 േകാടിയുെട മിനിമം കയ്ാഷ് ബാലൻസ് നിലനിർത്താൻ 
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, മിനിമം കയ്ാഷ് 
ബാലൻസ് നിലനിർത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് 162 ദിവസേത്തക്ക് 
േവയ്സ് ആന്റ് മീൻസ് മുൻകൂറും (₹20,300.95 േകാടി) 33 ദിവസേത്തക്ക് 
പര്േതയ്ക േഡര്ായിംഗ് സൗകരയ്വും (₹3,552.44 േകാടി) അവലംബിേക്കണ്ടി 
വന്നു.   

 ഓവർഡര്ാഫ്റ്റ് (₹ 5,356.08 േകാടി) 35 ദിവസേത്തക്ക് എടുത്തു.  

 പര്േതയ്ക േഡര്ായിംഗ് സൗകരയ്ം, േവയ്സ് ആന്റ് മീൻസ് മുൻകൂറുകൾ 
മുതലായവയ്ക്ക് കീഴിൽ എടുത്ത ₹29,222.75 േകാടിേയാെടാപ്പം 2019-20െല 
ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുകയായ ₹529.82 േകാടിയും തിരി ട . 
ഇനിെയാന്നും തിരി ടക്കാനില്ല. 

 പര്േതയ്ക േഡര്ായിംഗ് സൗകരയ്ം, െവയ്സ് ആന്റ് മീൻസ് മുൻകൂറുകൾ 
മുതലായവയ്ക്ക് കീഴിൽ എടുത്ത തുകയ്ക്ക് ₹26.95 േകാടി പലിശയായി ഭാരതീയ 
റിസർവ്വ് ബാങ്കിന് നൽകി. 

2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  അഞ്ച് വർഷ കാലയളവിെല 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കയ്ാഷ് ബാലൻസ് നിേക്ഷപം ചുവെട നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 2.39: കയ്ാഷ് ബാലൻസ് നിേക്ഷപ അക്കൗണ്ട് (േമജർ ശീർഷകം – 8673) 

(₹ േകാടിയിൽ) 
വർഷം മുന്നിരിപ്പ് അന്തിമ 

നീക്കിയിരിപ്പ് 
വർദ്ധനവ് 

(+)/കുറവ് (-) 
പലിശ ലഭി ത് 

2016-17 1636.75 1944.50 307.76 78.32 
2017-18 1944.50 891.03 -1053.47 47.66 
2018-19 891.03 189.53 -701.49 37.14 
2019-20 189.53 1.67 -187.86 7.88 
2020-21 1.67 2809.86 2808.19 4.05 

ഉറവിടം : സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ.  

ചുവെടയു  ചാർട്ട് 2.23, 2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കാലയളവിെല കയ്ാഷ് 
അക്കൗണ്ടിെലയും സംസ്ഥാനം എടുത്ത വിപണി വായ്പകളിെലയും ലഭയ്മായ 
ബാലൻസുകൾ തമ്മിൽ ഒരു താരതമയ്ം െചയയ്ുന്നു. വിപണി വായ്പയും കയ്ാഷ് 
ബാലൻസും 2017-18 മുതൽ 2019-20 വെര കുറയുകയും 2020-21ൽ വർദ്ധിക്കുകയും 
െചയ്തു. 
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ചാർട്ട് 2.23:  വിപണി വായ്പെക്കതിെര കയ്ാഷ് ബാലൻസ് 

 

ചാർട്ട് 2.24: തൻ വർഷത്തിൽ കയ്ാഷ് ബാലൻസിെന്റയും െനറ്റ് കയ്ാഷ് ബാലൻസ് 
നിേക്ഷപത്തിെന്റയും മാസം തിരി  ഒഴുക്ക് 
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ഒക്േടാബർ 2020െലയും ജനുവരി 2021െലയും േപാസിറ്റീവ് ബാലൻസ് കഴി ാൽ, 
ഏപര്ിൽ 2020 മുതൽ െനഗറ്റീവ് ബാലൻസാണ് പര്തിമാസ കയ്ാഷ് ബാലൻസിൽ 
ഉണ്ടായിരുന്നെതന്ന് ചാർട്ട് 2.24ൽ നിന്നും കാണുവാൻ കഴിയും. മാർ ് 2021 ൽ 
കയ്ാഷ് ബാലൻസ് (-) ₹206.42 േകാടിയായിരുന്നു.   

2.8 നിഗമനങ്ങൾ  

1.  റവനയ്ു വിഭവങ്ങൾ 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ റവനയ്ു വരുമാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങളിെല 29.10 
ശതമാനം വളർ  േരഖെപ്പടുത്തിെകാണ്ട് 2016-17െല ₹75,611.72 േകാടിയിൽ നിന്ന് 
2020-21ൽ ₹97,616.83 േകാടി ആയി വർദ്ധി . തൻ കാലയളവിൽ റവനയ്ു 
വരുമാനത്തിെന്റ മുഖയ് ഉറവിടമായ നികുതി വരുമാനം 13 ശതമാനം മാതര്ം 
വർദ്ധിക്കുകയും റവനയ്ു വരുമാനവുമായു  അതിെന്റ വിഹിതം, 2016-17െല 55.78 
ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 2020-21ൽ 48.82 ശതമാനമായി കുറയുകയും െചയ്തു. ഇത് 
മഹാമാരി കാലഘട്ടത്തിെല േശാചനീയമായ നികുതി പിരിവിെനയാണ് 
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.  

2.  റവനയ്ു െചലവ്  

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ റവനയ്ു െചലവ് 2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  അഞ്ച് 
വർഷ കാലയളവിൽ 35.51 ശതമാനം വളർ  േരഖെപ്പടുത്തി, 2016-17 െല 
₹91,096.31 േകാടിയിൽ നിന്ന് 2020-21ൽ ₹1,23,446.33 േകാടിയായി വർദ്ധി . 
ആെക െചലവിെന്റ ശതമാന കണക്കിൽ റവനയ്ു െചലവ് 88 മുതൽ 92 ശതമാനം 
വെര ആയി െമാത്തം െചലവിൽ റവനയ്ു െചലവിെന്റ േമൽൈക്ക പര്ദർശിപ്പി . 2020-
21 കാലയളവിൽ റവനയ്ു െചലവിെല പര്തിബദ്ധതയു  െചലവിെന്റ വിഹിതം 55.64 
ശതമാനമായിരുന്നത് തൻ വർഷെത്ത റവനയ്ു വരവിെന്റ 70.37 ശതമാനം 
ആയിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിൽ 2020-21 
കാലയളവിൽ റവനയ്ു വരുമാനത്തിെന്റ 21.49 ശതമാനം പലിശ െചലവുകൾക്കായി 
വിനിേയാഗി . 

3.  െചലവിെന്റ ഗുണനിലവാരം 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ മൂലധന െചലവ് 2016-17െല ₹10,125.95 േകാടിയിൽ നിന്ന് 
2020-21ൽ ₹12,889.65 േകാടിയായി വർദ്ധി ്, അഞ്ച് വർഷത്തിനിെട 27.29 
ശതമാനം വളർ  േരഖെപ്പടുത്തി. സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െമാത്തം െചലവിെന്റ 
ജിഎസ്ഡിപിയുമായു  ശതമാനം വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഹിമാലയൻ 
സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒഴി  സംസ്ഥാനങ്ങേളക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നുെവങ്കിലും 
െപാതുജനാേരാഗയ്, വിദയ്ാഭയ്ാസ േമഖലകളിെല െചലവുകളിെല സംസ്ഥാന 
വിഹിതവും മൂലധന െചലവുകളിെല വിഹിതവും വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും 
ഹിമാലയൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒഴി  സംസ്ഥാനങ്ങേളക്കാൾ കുറവായിരുന്നു. 
സ്റ്റാറ്റയ്ൂട്ടറി േകാർപ്പേറഷനുകൾ, സർക്കാർ കമ്പനികൾ, േജായിന്റ് േസ്റ്റാക്ക് 
കമ്പനികൾ, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ₹10,064.70 േകാടി 
സർക്കാർ നിേക്ഷപി െവങ്കിലും അവയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ ഈ 
നിേക്ഷപങ്ങളിൽ നിന്നു  ശരാശരി വരുമാനം 1.34 ശതമാനം ആയിരിെക്ക, 2016-
17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കാലയളവിൽ സർക്കാർ എടുത്ത കടങ്ങൾക്ക് 
ശരാശരി പലിശ നിരക്കായ 7.33 ശതമാനം െകാടുേക്കണ്ടി വന്നു. സർക്കാർ എടുത്ത 
കടത്തിെന്റ ശരാശരി െചലവായ 7.31 ശതമാനത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് 2020-21ൽ 
സർക്കാർ െകാടുത്ത കടങ്ങളിൽ നിന്നും വായ്പകളിൽ നിന്നും കിട്ടിയ പലിശ 
വരുമാനം 0.22 ശതമാനം ആയിരുന്നു. തൻ വർഷത്തിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ₹315.41 േകാടിയും െമാത്തം മൂലയ്ം പൂർണ്ണമായും തീർന്ന 
സ്ഥാപനത്തിൽ ₹146.37 േകാടിയും സർക്കാർ നിേക്ഷപി . 
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4.  റിസർവ് ഫണ്ടുകളും ബാധയ്തകളും 

സർക്കാരിെന്റ നിലവിലു  ബാധയ്തകൾ തവണകളായി കടം വീട്ടാനു  
ലക്ഷയ്േത്താെടയാണ് കൺേസാളിേഡറ്റഡ് സിങ്കിംങ് ഫണ്ട് രൂപീകരി െതങ്കിലും, 
2020-21 കാലയളവിൽ ഫണ്ടിേലയ്ക്ക് സർക്കാർ സംഭാവന െചയ്തില്ല. അതുേപാെല 
സർക്കാർ െകാടുക്കുന്ന ഗയ്ാരന്റികളിേന്മൽ വരുന്ന ഭാവി ബാധയ്തകൾ 
േനരിടാനായി േശഖരിക്കുന്ന ഗയ്ാരന്റി കമ്മീഷൻ േചർക്കാനായി സർക്കാർ ഒരു 
ഗയ്ാരന്റി റിഡംപ്ഷൻ ഫണ്ട് രൂപീകരിേക്കണ്ടതാണ്. ഗയ്ാരന്റി റിഡംപ്ഷൻ ഫണ്ട് 
ഇതു വെരയായിട്ട് രൂപീകരി ിട്ടില്ലാത്തതും 2003-04 മുതൽ 2020-21 വെരയു  
കാലയളവിൽ േശഖരി തുമായ ₹1,467.16 േകാടിയുെട ഗയ്ാരന്റി കമ്മീഷൻ ഫണ്ടിൽ 
േചർത്തിട്ടില്ലാത്തതുമാണ്. സംസ്ഥാന ദുരന്ത പര്തികരണ ഫണ്ടിൽ മാർ ് 2021 
അവസാന പര്കാരം ₹646.47 േകാടിയുെട കുമിഞ്ഞു കൂടിയ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 
ഭാരത സർക്കാർ പുറെപ്പടുവി  മാർഗ്ഗ നിർേദ്ദശങ്ങൾ പര്കാരം, 
എസ്.ഡി.ആർ.എഫിൽ വരുന്ന വർദ്ധനവുകൾ, ഫണ്ട് നിർവ്വഹണത്തിനായി 
രൂപീകരിക്കെപ്പട്ട സംസ്ഥാന ഭരണ സമിതി ഭാരത സർക്കാർ 
െസകയ്ൂരിറ്റികൾ/ടര്ഷറി ബിലല്ുകൾ ഇവയിൽ നിേക്ഷപിേക്കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 
ഇപര്കാരം െചയ്തില്ല. 

5.  കടം കാരയ്നിർവ്വഹണം 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െമാത്തം ധന ബാധയ്തകളിൽ തുറന്ന വിപണി/കടങ്ങൾക്ക് ഒരു 
മുഖയ് പങ്കുണ്ടായിരുന്നു (54 ശതമാനം). ജി എസ് റ്റി േകാമ്പൻേസഷനു പകരമായി 
ലഭി  ₹5,766 േകാടിയുെട ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ ഒഴിവാക്കിയത് 
പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ,  2020-21 കാലയളവിൽ വികസന കാരയ്ങ്ങൾക്കായി 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ₹10,631.94 േകാടി (െപാതു കടം 
വരവിെന്റ 16.62 ശതമാനം) മാതര്മായിരുന്നു. 

6. ബഡ്ജറ്റിനു പുറത്തു  കടെമടുക്കൽ 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ 2020-21ൽ ₹9,273.24 േകാടി ബഡ്ജറ്റിനു പുറത്തു നിന്നും 
കടെമടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ ബഡ്ജറ്റിതര വായ്പകൾ െമാത്തം 
സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ ഉടമസ്ഥതയിേലാ നിയന്ത്രണത്തിേലാ ഉ  
കമ്പനികൾ/നിയമപര്കാരം രൂപീകരി  സ്ഥാപനങ്ങൾ സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിനു 
പുറത്തുകൂടി വായ്പകൾ സവ്രൂപീക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിെന്റ വായ്പാ പരിധി (എൻ 
ബി സി)െയ മറി കടക്കുന്ന ഫലമുണ്ടാക്കുകയും ഇത്തരം വായ്പകൾ 
സവ്ാഭാവികമായും റവനയ്ു കമ്മിേയയും ധനകമ്മിേയയും ബാധിക്കുകയും ‘േകരള 
ധനകാരയ് ഉത്തരവാദിത്ത നിയമം, 2003’ (വിവിധ കാലങ്ങളിെല 
േഭദഗതികളുൾെപ്പെട)െല ധനകാരയ് ഏകകങ്ങെള സംബന്ധി  ലക്ഷയ്ങ്ങെള 
മറികടക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. ബഡ്ജറ്റിലൂെട െവളിവാക്കാത്ത ഇത്തരം ബാധയ്തകൾ 
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂെട സുതാരയ്തയിലും ഇന്റർ ജനേറഷണൽ ഇകവ്ിറ്റിയിലും 
േചാദയ്ങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്നു. 

ബഡ്ജറ്റിനു െവളിയിൽ നിന്നു  കടെമടുക്കൽ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടബാധയ്ത 
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഫലം ഉണ്ടാക്കുകയും കാലകര്േമണ കടെക്കണിയിേലക്ക് 
നയിക്കുകയും െചയയ്ും. ഇത്തരം കടെമടുപ്പുകൾ, ബഡ്ജറ്റിൽ 
ഉൾെപ്പടുത്താത്തതിനാൽ നിയമസഭ അത്തരം കടബാധയ്തകൾ ഉണ്ടായതായി 
അറിയുക േപാലുമില്ല. 

7. കടം സുസ്ഥിരത 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ജി എസ് ഡി പി യുമായി കടത്തിെന്റ അനുപാതം 2019-20െല 
20.43 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2020-21ൽ 27.07 ശതമാനമായി വർദ്ധി  (ബാക്ക് റ്റു 
ബാക്ക് േലാൺ ഒഴിവാക്കിയത് പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ ഫലത്തിലു  വർദ്ധനവ് 26.31 
ശതമാനമാണ് ). അതുേപാെല, സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െമാത്തം റവനയ്ു 
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വരുമാനവുമായി പലിശ െചലവിെന്റ അനുപാതം 2019-20െല 21.30 ശതമാനത്തിൽ 
നിന്ന് 2020-21ൽ 21.49 ശതമാനമായി വർദ്ധി .  

2.9  ശുപാർശകൾ  

1. സർക്കാർ അതിെന്റ സവ്ന്തം നികുതി വരുമാന വളർ  വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ 
ശര്ദ്ധിേക്കണ്ടതും അത് െമ െപ്പടുത്താനു  നടപടികൾ എടുേക്കണ്ടതുമാണ്. 

2. സംസ്ഥാനം അതിെന്റ വളർ യും വികസനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 
അതിെന്റ മൂലധന െചലവ് െമ െപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മുടക്കിയ നിേക്ഷപെത്തപ്പറ്റി സർക്കാർ അവേലാകനം 
നടേത്തണ്ടതും അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങെള സമുദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു 
രീതിശാസ്ത്രം െകാണ്ടു വേരണ്ടതുമാണ്. 

3. സർക്കാർ ഒരു ഗയ്ാരന്റി റിഡംപ്ഷൻ ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് 
ആവശയ്മായ നടപടികൾ എടുേക്കണ്ടതും എസ്.ഡി.ആർ.എഫിൽ വരുന്ന 
വർദ്ധനവുകൾ ഭാരത സർക്കാർ െസകയ്ൂരിറ്റികൾ/ടര്ഷറി ബിലല്ുകൾ 
എന്നിവയിൽ നിേക്ഷപിേക്കണ്ടതുമാണ്. 

4. ബഡ്ജറ്റ് നിയമസഭാ നിയന്ത്രണങ്ങളിെല ഏറ്റവും പര്ധാനെപ്പട്ട 
ഉപകരണവും ജനാധിപതയ് സംവിധാനത്തിെല കാതലുമാണ്. അതിനാൽ 
എല്ലാ സർക്കാർ വായ്പകളും െചലവുകളും നിയമവിേധയമായി യഥാകര്മമു  
ബഡ്ജറ്റുകളിൽ ഉൾെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സാമൂഹയ് 
സുരക്ഷാ െപൻഷനിലും തന്ത്രപര്ധാനമായ അടിസ്ഥാന സൗകരയ് വികസന 
പദ്ധതികളിലുമു  െചലവുകൾ അഭിലഷണീയമാണ്. എന്നാൽ, ബഡ്ജറ്റിതര 
വായ്പകളിലൂെട െചലവുകൾക്ക് പണം കെണ്ടത്തുന്നത്, െപാതു കടം 
ഉയർത്താനും േകരള സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്ത ആക്ട് 2003െന്റ 
വയ്വസ്ഥകളുെട അന്തസത്തയുെട പാലനത്തിൽ നിന്നു  വയ്തിചലനത്തിനും 
കാരണമാകുന്നു. ഇത്തരത്തിലു  ബഡ്ജറ്റിനു പുറത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന 
ബാധയ്തകൾ ആക്ടിൽ വയ്വസ്ഥ െചയ്തിരിക്കുന്നതിൻ പര്കാരം കമ്മിയും 
ബാധയ്തയും സുതാരയ്മായി പര്തിപാദിക്കുന്നതിലൂെട വയ്ക്തമായി 
കെണ്ടേത്തണ്ടതുമാണ്. 

സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ വിവിധ ഏജൻസികൾ മുേഖന നടത്തിയ 
ബഡ്ജറ്റിനു പുറേമ നിന്നു  കടെമടുക്കലുകളുെട വിശദാംശങ്ങളുെട 
െവളിെപ്പടുത്തൽ ബഡ്ജറ്റിലും അക്കൗണ്ടുകളിലും സർക്കാർ 
ഉൾെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. 

5. സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടം സുസ്ഥിരത സൂക്ഷ്മമായി 
നിരീക്ഷിേക്കണ്ടതും െമ െപ്പട്ട കടം ജിഎസ്ഡിപി അനുപാതം 
നിലനിർത്താൻ ആത്മാർത്ഥ പരിശര്മങ്ങൾ നടേത്തണ്ടതും കൂടി വരുന്ന 
പലിശ ബാധയ്ത തീർക്കാനായി ആവശയ്മു  രീതിയിൽ മതിയായ വരവുകൾ 
ഉെണ്ടന്ന് ഉറപ്പു വരുേത്തണ്ടതുമാണ്. 
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3.1  ബഡ്ജറ്റ് പര്കര്ിയ 

ബഡ്ജറ്റിംഗിനായു  വാർഷിക ഉദയ്മം എന്നത് െപാതുവിഭവങ്ങളുെട കാരയ്ക്ഷമമായ 
ഉപേയാഗത്തിന് േവണ്ടിയു  മാർഗ്ഗപഥങ്ങൾ വിവരിക്കാനു  ഒരു ഉപാധിയാണ്. 
വരുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷേത്തക്കു  വരവിെന്റയും െചലവിെന്റയും വകുപ്പുതല 
എസ്റ്റിേമറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കാനും സമർപ്പിക്കാനുമു  നടപടികൾ എടുക്കാൻ 
അഭയ്ർത്ഥി െകാണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ജൂൈല മാസത്തിൽ ധനകാരയ്വകുപ്പിെന്റ 
ബഡ്ജറ്റ് വിഭാഗം എല്ലാ വകുപ്പ് േമലദ്ധയ്ക്ഷൻമാർക്കും മറ്റ് എസ്റ്റിേമറ്റിംഗ് 
ഓഫീസർമാർക്കും ഒരു സർക്കുലർ പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു.     

ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ പര്കര്ിയ താെഴെകാടുത്തിരിക്കുന്ന ചിതര്ത്തിൽ  
കാണി ിരിക്കുന്നു. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

അദ്ധയ്ായം III 
ബഡ്ജറ്റ് മുേഖനയു  കാരയ്നിർവ്വഹണം 

േകന്ദ്രപദ്ധതികൾക്കു  
വകയിരുത്തലും 

അതിനനുസരണമായിട്ട് ടി 
പദ്ധതികൾക്കു  സംസ്ഥാന 

വിഹിതവും 

ബഡ്ജറ്റ് പര്കര്ിയ 

എസ്റ്റിേമറ്റ് െചയ്ത വിഭവ 
സമാഹരണം 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ തനതു 
റവനയ്ു (നികുതിയും 
നികുതിേയതരവും) 

േകന്ദ്രവിഹിതം 
(നികുതികളും ഗര്ാന്റുകളും) 

തനി കടം 
(ആഭയ്ന്തരകടവും 
ബാഹയ്കടവും) 

ബാധയ്തെപ്പട്ട െചലവിന് 
മാറ്റിവ ത് 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ 
ഫല്ാഗ്ഷിപ്പ് 

പദ്ധതികൾക്കു  
വിഭവങ്ങൾ 
െപാതുെവ 
ധനവകുപ്പ് 

ഭരണവകുപ്പുകളുമാ
യി ചർ  െചയ്ത് 
നൽകുന്നു 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ 
ഫല്ാഗ്ഷിപ്പ് 

പദ്ധതികൾക്കു /േപര്ാഗര്ാമു
കൾക്കു  വകയിരുത്തൽ 

െസക്ടറൽ വകയിരുത്തൽ 
പൂർത്തിയാകുേമ്പാൾ 

ഭരണവകുപ്പുകൾ ധനകാരയ്വകുപ്പിന് 
ഗര്ാന്റുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നു 

ബഡ്ജറ്റിൽ 
ധനാഭയ്ർത്ഥനകൾ 
ഉൾെക്കാ ിക്കുന്നു 

2 

4 

5 

6 

സി.എസ്.എസ്: േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ; സി.എസ്: േകന്ദ്ര പദ്ധതികൾ; ഇ.എ.പി: ബാഹയ് 
സഹായ പദ്ധതികൾ 

1 

3 സി.എസ്.എസ്, 
സി.എസ്, ഇ.എ.പി. 

മുതലായവ 

ശമ്പളം, െപൻഷൻ, 
പി.എഫ് മുതലായവ 

ഉൾെപ്പടുന്ന 
എസ്റ്റാബല്ിെഷ്മന്റ് 
െചലവുകൾ 
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ഇൻഡയ്ൻ ഭരണഘടനയുെട ആർട്ടിക്കിൾ 199, 202, 203 എന്നിവ അനുസരി ് യഥാകര്മം 
ഫിനാൻസ് ബിൽ, വാർഷിക സാമ്പത്തിക കണക്ക് (ബഡ്ജറ്റ് ), ധനാഭയ്ർത്ഥനകൾ എന്നിവ 
നിഷ്കർഷി ിരിക്കുന്നു. 

സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സഭയിേലാ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ തൻ വർഷേത്തക്കു  
എസ്റ്റിേമറ്റഡ് വരവുെചലവുകളുെട ഒരു േസ്റ്ററ്റ്െമന്റ് “വാർഷിക സാമ്പത്തിക േസ്റ്ററ്റ്െമന്റ് ” 
ആയി വയ്ക്കണെമന്ന് ഇൻഡയ്ൻ ഭരണഘടനയുെട ആർട്ടിക്കിൾ 202 അനുശാസിക്കുന്നു. 
സഞ്ചിതനിധിയിൽ ചാർജ് െചയ്ത െചലവും മറ്റ് െചലവും വാർഷിക സാമ്പത്തിക േസ്റ്ററ്റ്െമന്റിൽ 
േവർതിരി ് കാണിേക്കണ്ടതാണ്. കൂടാെത, ഇതിൽ റവനയ്ൂ അക്കൗണ്ടിലു  െചലവിെന മറ്റ് 
െചലവുകളിൽ നിന്ന് േവർതിരിക്കുകയും െചയയ്ും.  

ഭരണഘടനയുെട ആർട്ടിക്കിൾ 202 അനുസരി ്, െപാതു ബഡ്ജറ്റ് എന്നറിയെപ്പടുന്ന 
വാർഷിക സാമ്പത്തിക േസ്റ്ററ്റ്െമന്റ് സാമ്പത്തികവർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സംസ്ഥാന 
നിയമസഭയിൽ വയ്ക്കുന്നു. വാർഷിക സാമ്പത്തിക േസ്റ്ററ്റ്െമന്റിെല വരവുെചലവുകളുെട 
എസ്റ്റിേമറ്റുകളും ധനാഭയ്ർത്ഥനയിെല െചലവുകളുെട എസ്റ്റിേമറ്റുകളും ഭരണഘടനയുെട 
ആർട്ടിക്കിൾ 150െന്റ കീഴിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് കല്ാസിഫിേക്കഷൻ അനുസരി ് 
കാണിക്കുന്നു.  

ഭരണഘടനയുെട ആർട്ടിക്കിൾ 204െല വയ്വസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി നിയമം മുേഖന 
പാസാക്കിയ ധനവിനിേയാഗത്തിലൂെട അല്ലാെത സഞ്ചിത നിധിയിൽ നിന്നും പണം 
പിൻവലിക്കാവുന്നതല്ല. ഭരണഘടനയുെട ആർട്ടിക്കിൾ 205 അനുസരി ്, സാമ്പത്തിക 
വർഷത്തിെന്റ കാലയളവിനു ിൽ ഉപ/അധിക ധനാഭയ്ർത്ഥന/ധനവിനിേയാഗം 
ലഭയ്മാക്കിയിരിക്കുന്നു. ബഡ്ജറ്റ് തുകയ്ക്ക് ഉപരിയായി വരുന്ന െചലവ് േനരിടാനു  
വയ്വസ്ഥയാണിത്. 

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് എല്ലാ െചലവുകളും െചയ്യാനു  സുപര്ധാന വയ്വസ്ഥ 
എന്നത് നിയമസഭാ അംഗീകാരമാണ്. ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിേമറ്റ് തയ്യാറാക്കലും 
ഏകീകരിക്കലും നിയമസഭയിലൂെടയു  അവയുെട പാസാക്കലും സംബന്ധി  
ചട്ടങ്ങൾ േകരള ബഡ്ജറ്റ് മാനുവലിൽ അടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്ന് േകരള ഫിനാൻഷയ്ൽ 
േകാഡിെന്റ ചട്ടം 41 പര്തിപാദിക്കുന്നു. ഉപധനാഭയ്ർത്ഥനകൾ ലഭിക്കുന്നതിനു  
നടപടികര്മവും േകരളാ ബഡ്ജറ്റ് മാനുവലിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൺേടര്ാളിംഗ് & 
ഡിസ്േബഴ്സിംഗ് ഓഫീസർമാർക്കിടയിൽ ധനവിനിേയാഗങ്ങളുെട വിതരണം, 
െചലവിെന്റ പുേരാഗതി വീക്ഷിക്കാനും അവ ധനവിനിേയാഗങ്ങൾക്ക് 
ഉപരിയാകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുമു  ഈ അധികാരികളുെട ഉത്തരവാദിത്തം, 
പുനർ ധനവിനിേയാഗം അനുവദിക്കാൻ അർഹതയു  അധികാരികെള 
ചുമതലെപ്പടുത്തൽ എന്നിവെയപ്പറ്റിയും മാനുവൽ പര്തിപാദിക്കുന്നു. േകരളാ ബഡ്ജറ്റ് 
മാനുവലിെന്റ ഖണ്ഡിക 69ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വയ്വസ്ഥകൾ പര്കാരം െചലവ് 
നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നത് ചീഫ് കൺേടര്ാളിംഗ് ഓഫീസർ, സേബാർഡിേനറ്റ് 
കൺേടര്ാളിംഗ് ഓഫീസർ, ഡിസ്േബഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ എന്നിവരുൾെപ്പട്ട 
ഭരണസംവിധാനം മുേഖനയു  ഭരണ നിയന്ത്രണ വകുപ്പുകളാണ്.  

ഉപധനാഭയ്ർത്ഥന കൂടാെത, േകരളാ ബഡ്ജറ്റ് മാനുവലിെന്റ ഖണ്ഡിക 86(3)ൽ 
പര്തിപാദി ിരിക്കുന്ന നടപടികര്മത്തിനനുസൃതമായി ഒരു ഗര്ാന്റിനു ിെല ഫണ്ടുകൾ 
റീ-അേലാേക്കറ്റ് െചയ്യാനായി പുനർ ധനവിനിേയാഗവും 
പര്േയാജനെപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. േവാട്ടഡ് ഗര്ാന്റ് അെല്ലങ്കിൽ ചാർജ്ഡ് 
അേപര്ാപര്ിേയഷനിൽ ഒേര െസക്ഷനിൽ വരുന്ന (റവനയ്ൂ-േവാട്ടഡ്, റവനയ്ൂ- 
ചാർജ്ഡ്, കയ്ാപ്പിറ്റൽ-േവാട്ടഡ്, കയ്ാപ്പിറ്റൽ-ചാർജ്ഡ് ) ഒരു യൂണിറ്റിെന്റ 
ധനവിനിേയാഗത്തിെല മി ം, അധികെ ലവ് വരുന്ന മെറ്റാരു യൂണിറ്റിേലക്ക് 
സക്ഷമനായ അധികാരിയാൽ നടത്തെപ്പടുന്ന ൈകമാറ്റം ആണ് പുനർ 
ധനവിനിേയാഗം. നിയമസഭ അംഗീകരി  ബഡ്ജറ്റിെന്റ വിവിധ ഘടകങ്ങളും 
സർക്കാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവ നടപ്പാക്കിയതും താെഴ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന ചാർട്ട് 
3.1ൽ കാണി ിരിക്കുന്നു.  

 

 



  അദ്ധയ്ായം III – ബഡ്ജറ്റ് മുേഖനയു  കാരയ്നിർവ്വഹണം 

 

 
87 

ചാർട്ട് 3.1:  നിയമസഭ അംഗീകരി  ബഡ്ജറ്റും യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയതും 

ഉറവിടം: ബഡ്ജറ്റ് മാനുവൽ അനുശാസിക്കുന്ന പര്കര്ിയയും ധനവിനിേയാഗ കണക്കുകളും 
അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയത്. 

3.1.1 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിെല െമാത്തം, വിഹിതം യഥാർത്ഥമായ വിനിേയാഗം, 
മി ം/അധികം എന്നിവയുെട സാരാംശം 

െമാത്തം ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം, വിനിേയാഗം, മി ം/അധികം, േവാട്ടുകൾ/ചാർജ്ഡ് 
എന്നിങ്ങെന അവെയ രണ്ടാക്കൽ എന്നിവയുെട ഒരു സാരാംശ സ്ഥിതി പട്ടിക 3.1ൽ 
കാണി ിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 3.1: 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിെല ബഡ്ജറ്റ് വകയിരുത്തൽ, വിനിേയാഗം, 
മി ം/അധികം 

(₹ േകാടിയിൽ) 
െമാത്തം ബഡ്ജറ്റ് 
വകയിരുത്തൽ 

െചലവ് െചയ്തത് മി ം (-) /അധികം (+) 

േവാട്ട് െചയ്തത് ചാർജ് െചയ്തത് േവാട്ട് 
െചയ്തത് 

ചാർജ് 
െചയ്തത് 

േവാട്ട് െചയ്തത് ചാർജ് െചയ്തത് 

143219.41 65727.38 124436.83 60440.56 (-) 18782.58 (-)5286.82 

3.1.2 ചാർജ്ഡ്, േവാട്ടഡ് വിനിേയാഗം 

2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  അഞ്ച് വർഷ കാലാവധിക്കിടയിൽ ചാർജ്ഡ്, 
േവാട്ടഡ് വിഭാഗങ്ങളിൽ വർഗ്ഗീകരിക്കെപ്പട്ട െചലവുകളുെട വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിക 
3.2ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 3.2 : 2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  അഞ്ച് വർഷ കാലയളവിൽ ചാർജ് 
െചയ്തതും േവാട്ട് െചയ്തതുമായ െചലവുകൾ 

(₹ േകാടിയിൽ) 
വർഷം െചലവുകൾ മി ം (-) /അധികം (+) 

 േവാട്ട് െചയ്തത്  ചാർജ് െചയ്തത് േവാട്ട് െചയ്തത്  ചാർജ് െചയ്തത് 

2016-17 91365.15 20232.56 (-) 13518.40 (-)  6941.89 

2017-18 104528.12 28928.84 (-) 11946.04 (+) 521.08 

2018-19 108023.70 35697.89 (-) 20927.47 (+) 4274.17 

2019-20 100174.27 63641.53 (-) 30890.28 (+) 243.47 

2020-21 124436.83 60440.56 (-) 18782.58 (-) 5286.82 

  

നിയമസഭ അംഗീകരി ത് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയത് 

അസൽ 
ബഡ്ജറ്റ്

(₹170431.18 
േകാടി)

സപല്ിെമന്ററി 
വകയിരുത്തൽ 
(സാേങ്കതികം/

നാമമാതര്ം/ പണം)

(₹38515.61 േകാടി)

നിയമസഭ 
അംഗീകരി  
െമാത്തം 
ബഡ്ജറ്റ്

(₹208946.79
േകാടി)

പുനർ 
ധനവിനിേയാഗം
(ഗര്ാന്റിനു ിൽ)

(₹18214.69 േകാടി)

െചലവ് [മി ം (-) / 
അധിക (+)]

{(-) ₹24069.40 
േകാടി}
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• റവനയ്ൂ െസക്ഷനിെല 39 ഗര്ാന്റുകളിെലയും 23 ധനവിനിേയാഗങ്ങളിെലയും കയ്ാപ്പിറ്റൽ 
െസക്ഷനിെല 22 ഗര്ാന്റുകളിെലയും 10 ധനവിനിേയാഗങ്ങളിെലയും ₹25,532.19 
േകാടിയുെട മി ം റവനയ്ൂ െസക്ഷനിെല അഞ്ച് ഗര്ാന്റുകളിെലയും ഒരു 
ധനവിനിേയാഗത്തിെലയും കയ്ാപ്പിറ്റൽ െസക്ഷനിെല ഏഴ് ഗര്ാന്റുകളിെലയും ഒരു 
ധനവിനിേയാഗത്തിെലയും ₹1,462.79 േകാടിയുെട മി വുമായി തട്ടിക്കിഴി തിെന്റ 
ഫലമായാണ് 2020-21ൽ ₹24,069.40 േകാടിയുെട ആെക മി ം ഉണ്ടായത്. ആെക 
മി ം കഴിഞ്ഞ വർഷെത്ത 15.76 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 4.24 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 
2020-21ൽ 11.52 ശതമാനമായി. എന്നാൽ 37 ഗര്ാന്റുകൾക്കും/ 
ധനവിനിേയാഗങ്ങൾക്കും കീഴിൽ ആെക മി ം ₹24,069.40 േകാടി ആയിരിെക്ക, 11.52 
ശതമാനത്തിെന്റ വയ്തയ്ാസം ഉണ്ടായിട്ടും ആയതിെനപ്പറ്റിയു  വിശദീകരണം 
ധനവിനിേയാഗ കണക്കുകളിൽ ഉചിതമായി വിശദീകരിക്കുകേയാ നൽകുകേയാ 
െചയ്തില്ല. 

3.2 ധനവിനിേയാഗ കണക്കുകൾ 

ഇൻഡയ്ൻ ഭരണഘടനയുെട ആർട്ടിക്കിൾ 204, 205 എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിൽ പാസ്സാക്കിയ 
ധനവിനിേയാഗ ആക്ടിേനാട് േചർന്നു  െഷഡയ്ൂളുകളിൽ വിവിധ ഉേദ്ദശയ്ങ്ങൾക്കായു  
േവാട്ടഡ് ഗര്ാന്റുകൾ, ചാർജ്ഡ് ധനവിനിേയാഗം എന്നിവയിെല തുകകളുമായി താരതമയ്ം 
െചയ്ത് ഓേരാ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിേലയ്ക്കു  സർക്കാരിെന്റ െചലവിെന്റ കണക്കുകളാണ് 
ധനവിനിേയാഗ കണക്കുകൾ. ധനവിനിേയാഗ കണക്കുകൾ െമാത്താടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. 
ഈ കണക്കുകൾ തനതായ ബഡ്ജറ്റ് വകയിരുത്തൽ, ഉപധനാഭയ്ർത്ഥനകൾ, 
തിരി ടയ്ക്കലുകൾ, പുനർ ധനവിനിേയാഗങ്ങൾ എന്നിവെയ തരംതിരി ് കാണിക്കുകയും 
ബഡ്ജറ്റിെല ചാർജ്ഡ്, േവാട്ടഡ് എന്നീ രണ്ട് കാരയ്ങ്ങെള സംബന്ധി ് അേപര്ാപര്ിേയഷൻ 
ആക്ട് അംഗീകരി  വിവിധങ്ങളായ പര്േതയ്ക േസവനങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് യഥാർത്ഥമായ 
കയ്ാപ്പിറ്റൽ, റവനയ്ൂ െചലവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. ധനവിനിേയാഗം, സാമ്പത്തിക 
നിർവ്വഹണം, ബഡ്ജറ്റുമായി ബന്ധെപ്പട്ട വകയിരുത്തലിെന്റ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം 
എന്നിവെയപ്പറ്റിയു  ധാരണ ധനവിനിേയാഗ കണക്കുകൾ തരുന്നത് െകാണ്ട് അവ 
ധനകണക്കുകൾക്ക് പൂരകങ്ങളാണ്.  

ധനവിനിേയാഗ ആക്ടിെന്റ കീഴിൽ നൽകിയ അംഗീകാരത്തിന് 
അനുസൃതമായാേണാ െചലവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായെതന്നും ഭരണഘടനയുെട 
വയ്വസ്ഥകളനുസരി ് (ആർട്ടിക്കിൾ 202) ചാർജ് െചേയ്യണ്ട െചലവുകൾ അങ്ങെന 
െചയ്തിട്ടുേണ്ടാ എന്നും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ധനവിനിേയാഗങ്ങളുെട ഓഡിറ്റിൽ സി.എ.ജി. 
ആരാഞ്ഞ് അറിയുന്നത്. നിയമങ്ങൾക്കും ബന്ധെപ്പട്ട ചട്ടങ്ങൾക്കും 
നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും നിർേദ്ദശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായാേണാ െചലവുണ്ടായെതന്നും 
ഓഡിറ്റ് പരിേശാധി ് ഉറപ്പാക്കുന്നു. 

3.3   ബഡ്ജറ്റ്പരമായും കണക്കുപരമായും ഉ  നടപടികര്മങ്ങളുെട സമഗര് 
തെയ    സംബന്ധി  അഭിപര്ായങ്ങൾ   

ധനവിനിേയാഗ കണക്കുകളുെട ഓഡിറ്റ് പരിേശാധനയുെട ഫലങ്ങൾ തുടർന്ന് 
വരുന്ന ഖണ്ഡികകളിൽ വിവരിക്കുന്നു.    

3.3.1 മൂലധന െചലവിെന റവനയ്ൂ െചലവായും ചാർജ്ഡ് െചലവിെന േവാട്ടഡ് 
െചലവായും (തിരി ം) െതറ്റായി വർഗ്ഗീകരിക്കൽ 

െചലവുകളുെടയും വരവുകളുെടയും െതറ്റായ വർഗ്ഗീകരണം സാമ്പത്തിക 
േസ്റ്ററ്റ്െമന്റുകളുെട വിശവ്ാസയ്തയിൻേമൽ വലിയ സവ്ാധീനം െചലുത്തുന്നു. ഓേരാ 
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും ‘വാർഷിക സാമ്പത്തിക േസ്റ്ററ്റ്െമന്റ് ’ (അെല്ലങ്കിൽ 
‘ബഡ്ജറ്റ് ’) എന്നറിയെപ്പടുന്ന, തൻ വർഷേത്തക്ക് സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കണക്കാക്ക 
െപ്പട്ട വരവ് െചലവുകളുെട ഒരു േസ്റ്ററ്റ്െമന്റ് സംസ്ഥാന നിയമസഭയിേലാ/ 
സഭകളിേലാ വേയ്ക്കണ്ടതാെണന്ന് ഭരണഘടനയുെട ആർട്ടിക്കിൾ 202 
നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. െചലവുകളുെട എസ്റ്റിേമറ്റ്സ് ‘ചാർജ്ഡ് ’ (ഭരണഘടനാ വയ്വസ്ഥ 
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കളനുസരി ് നിയമസഭയുെട േവാട്ടിന് വേയ്ക്കണ്ടാത്ത െചലവ് ), ‘േവാട്ടഡ് ’ എന്നീ 
െചലവ് ഇനങ്ങളിലായി പര്േതയ്കം പര്േതയ്കം വർഗീകരി ിരിക്കുന്നു. വാർഷിക 
സാമ്പത്തിക േസ്റ്ററ്റ്െമന്റ് റവനയ്ൂ അക്കൗണ്ടിെല െചലവിെന മറ്റു െചലവിൽ നിന്ന് 
േവർതിരിക്കുന്നത് അദ്ധയ്ായം IIൽ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. 

േകരള അക്കൗണ്ട് േകാഡ് േവാളയ്ം 1െന്റ ആർട്ടിക്കിൾ 24 മുതൽ 26 വെര, 
ധനവിനിേയാഗത്തിെന്റ പര്ാഥമിക യൂണിറ്റുകെള തരംതിരി ് വയ്ക്തമാക്കുന്നു. 
കയ്ാപിറ്റൽ ആസ്തികളും കയ്ാപിറ്റൽ െചലവും ഏെറ്റടുക്കാനു  വയ്വസ്ഥകൾക്കു  
പര്േതയ്കമായ ഓബ്ജക്ട്സ് െഹഡ്സ് ഉണ്ട്. കയ്ാപിറ്റൽ സവ്ഭാവത്തിലു  െചലവ് 
വരുത്താൻ സംബന്ധി  ഈ ഒബ്ജക്ട്സ് െഹഡ്സ്,  കയ്ാപിറ്റൽ േമജർ 
െഹഡ്സിേനാട്  േചർന്ന് മാതര്േമ വരാവൂ. റവനയ്ൂ സവ്ഭാവമു  െചലവ് കയ്ാപിറ്റൽ 
െചലവായും മറി ം വർഗ്ഗീകരിക്കുന്നത്, യഥാകര്മം റവനയ്ൂ െചലവിെന്റ കുറവ് 
െവളിെപ്പടുത്തലിനും/ കൂടിയ െവളിെപ്പടുത്തലിനും ധനമി ം/ ധനകമ്മി എന്നിവയ്ക്ക് 
ഇടയാക്കുന്നു.  

2020-21 കാലയളവിെല ഓഡിറ്റിൽ, േമൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയിലു  െതറ്റായി 
വർഗീകരി ത് താെഴ വിശദീകരിക്കുന്നു: 

 റവനയ്ൂ െചലവ് കയ്ാപിറ്റൽ െചലവായി െതറ്റായി വർഗീകരി ത്  

2020-21 കാലയളവിൽ, ഒരു കയ്ാപിറ്റൽ െചലവ് െഹഡ് ആയ 4860-60-190-94 
(േവാട്ടഡ് ) (പദ്ധതി)ൽ ₹46.50 േകാടി െഡബിറ്റ് െചയ്തതായി നിരീക്ഷി . എന്നാൽ ആ 
തുക േകരള സംസ്ഥാന കശുവണ്ടി വികസന േകാർപ്പേറഷനിെല 
(െക.എസ്.സി.ഡി.സി.) ജീവനക്കാർക്ക് ഗര്ാറ്റുവിറ്റി വിതരണം െചയയ്ുന്നതിനായി 
ഉപേയാഗി . ആയതിനാൽ അെതാരു റവനയ്ൂ െചലവ് ആയിരുന്നു. സർക്കാർ ഗര്ാന്റർ 
ആയും ഗര്ാന്റി ആയും നിൽക്കുന്ന ഗര്ാന്റ്സ്-ഇൻ-എയ്ഡുകളുെട സാമ്പത്തിക 
േസ്റ്ററ്റ്െമൻറുകളുെട അക്കൗണ്ടുകളുെടയും വർഗ്ഗീകരണങ്ങളുെടയും തതവ്ങ്ങൾ 
പര്തിപാദിക്കുന്ന ഇന്തയ്ൻ ഗവൺെമന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻേഡർഡ്സ് 
(ഐ.ജി.എ.എസ് )2ൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന തതവ്ങ്ങൾെക്കതിരായാണ് 
െക.എസ്.സി.ഡി.സിയ്ക്ക് നൽകിയ ധനസഹായം റവനയ്ൂ െചലവിന് പകരമായി 
മൂലധനെ ലവായി ബുക്ക് െചയ്തത്. െതറ്റായ ഈ വർഗീകരണം നിേക്ഷപത്തിൽ 
₹46.50 േകാടിയുെട കൂടിയ െവളിെപ്പടുത്തലിനും റവനയ്ൂ െചലവിൽ കുറഞ്ഞ 
െവളിെപ്പടുത്തലിനും ഇടയാക്കി. െക.എസ്.സി.ഡി.സിയ്ക്കു ധനസഹായം നൽകിയത് 
റവനയ്ൂെചലവിന് പകരം കയ്ാപിറ്റൽ െചലവിൽ ബുക്ക് െചയ്തത്  2019-20ലും സംഭവി  
കാരയ്ം, മാർ ് 2020ന് അവസാനി  വർഷെത്ത സംസ്ഥാന സമ്പദ ്വയ് വസ്ഥെയക്കുറി 

 ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണി ിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ െതറ്റായ 
വർഗീകരണം തുടർന്നു.  

 ചാർജ്ഡ് െചലവിെന േവാട്ടഡ് െചലവായി െതറ്റായി വർഗീകരി ത്  

ഭരണഘടനയുെട ആർട്ടിക്കിൾ 202 അനുസരി ്, ഏെതങ്കിലും േകാടതിയുെടേയാ 
ആർബിടര്ൽ ടര്ിബയ്ൂണലിെന്റേയാ ജഡ്ജ്െമന്റ്, ഡികര്ി, അവാർഡ് എന്നിവയുമായി 
ബന്ധെപ്പട്ട് െകാടുക്കാനു  ഏതു തുകകളും സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സഞ്ചിതനിധിയിൽ 
ചാർജ്െചയ്ത െചലവായിരിക്കണം. ഇന്തയ്ൻ സുപര്ീം േകാടതിയുെട നിർേദ്ദശം 
പാലിക്കുന്നതിനായി ആവശയ്മായിവന്ന ₹1.09 േകാടി 3435-60-800-93 
(പദ്ധതിേയതരം) അക്കൗണ്ടിൽ േവാട്ടഡ് െചലവായി െഡബിറ്റ് െചയ്തു. എന്നാൽ 
ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടനയുെട ആർട്ടിക്കിൾ 202 അനുസരി ്, ടി തുക ചാർജ്ഡ് 
െചലവായി വർഗീകരിേക്കണ്ടതായിരുന്നു. െതറ്റായ വർഗ്ഗീകരണം ഭരണഘടനയുെട 
ആർട്ടിക്കിൾ 202െല വയ്വസ്ഥകളുെട ലംഘനത്തിന് കാരണമായി. 2019-20 
കാലയളവിലും േകാടതിയുെട നിർേദശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് എതിരായി ഇേത 
രീതിയിലു  െതറ്റായ വർഗ്ഗീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നത് മാർ ് 2020ന് അവസാനി  
സംസ്ഥാന സമ്പദ ്വയ് വസ്ഥെയക്കുറി  ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണി ിരുന്നു. 
എന്നാൽ െതറ്റായ വർഗ്ഗീകരണം തുടർന്നു.  
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3.3.1.1  മറ്റു െതറ്റായ വർഗ്ഗീകരണങ്ങൾ 

 നിേക്ഷപത്തിെന്റ െതറ്റായ വർഗ്ഗീകരണം 

ഇന്തയ്ൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർേമഷൻ െടക്േനാളജി േകരള, പാലായ്ക്ക് 
(ഐ.ഐ.ഐ.റ്റി.-െക, പാലാ)  െകട്ടിടവും സ്ഥിരം കയ്ാമ്പസിനായു  അടിസ്ഥാന 
സൗകരയ്വും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി േകരള സർക്കാർ 4859-02-004-97 
അക്കൗണ്ട് ശീർഷകത്തിൽ നിന്ന് ₹2.05 േകാടി വിനിേയാഗി . നിേക്ഷപ രീതിയിലു  
െചലവായിരുന്നതുെകാണ്ട് ഈ തുക ൈമനർ അക്കൗണ്ട് ശീർഷകം 004- 
ഗേവഷണവും വികസനവും അക്കൗണ്ട് ശീർഷകത്തിൽ ബുക്ക് െചയ്യാെത നിേക്ഷപ 
അക്കൗണ്ട് ശീർഷകം ആയ 4859-02-190-94 ഇന്തയ്ൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് ഓഫ് 
ഇൻഫർേമഷൻ െടക്േനാളജി േകരള, പാലായിൽ ബുക്ക് െചേയ്യണ്ടതായിരുന്നു.  

3.3.2 ഗര്ാന്റുകൾക്ക് േവണ്ടിയു  അനാവശയ്മായ/അധികരി   
 ഉപധനാഭയ്ർത്ഥനകൾ 

ഭരണഘടനയുെട ആർട്ടിക്കിൾ 205 അനുസരി ്, ഒരുവർഷെത്ത ധനവിനിേയാഗ 
ആക്ടിെല വയ്വസ്ഥകൾക്കുപരിയായി ഉപ/അധിക ഗര്ാന്റ്/ ധനവിനിേയാഗത്തിലൂെട 
ആവശയ്മനുസരി ്, തൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനു ിൽ എന്നാൽ സാമ്പത്തിക വർഷം 
കടക്കാെത, താെഴപ്പറയുന്ന കാരയ്ങ്ങൾക്കായി ധനാഭയ്ർത്ഥന െചയ്യാവുന്നതാണ്: 

i. തൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനു ിൽ ഏെറ്റടുക്കാൻ േപാകുന്ന ‘പുതിയ െചലവ് 
വരുന്ന പദ്ധതികൾ’ക്കു  െചലവ്.  

ii. അനുവദി  തുക േപാരാെത വരുേമ്പാൾ 

iii. സാേങ്കതികമായി “പുതിയ െചലവ് വരുന്ന പദ്ധതികൾ” അല്ലാത്തവയ്ക്കു  പുതിയ 
െചലവ്  

iv. വകയിരുത്തലിെല വിട്ടുേപാകലുകൾ  

അധികമു  െചലവ് ഒഴി കൂടാനാവാത്തേപ്പാഴും പുനർ ധനവിനിേയാഗം വഴി അധിക തുക 
തട്ടിക്കിഴിക്കാനായി ഗര്ാന്റിനു ിൽ മി ത്തിനു  സാധയ്തയില്ലാെത വരുേമ്പാഴും 
ബന്ധെപ്പട്ട വകുപ്പ് െസകര്ട്ടറി ഉപധനാഭയ്ർത്ഥനേയ്ക്കാ അധിക ധനാഭയ്ർത്ഥനേയ്ക്കാ 
ധനവിനിേയാഗത്തിേനാ ഉ  നിർേദ്ദശം ധനകാരയ് വകുപ്പിന് നൽകുന്നു.  

ഉപധനാഭയ്ർത്ഥനയിലൂെട അധിക തുക ലഭി  33 ഗര്ാന്റുകളിലും രണ്ട് ധനവിനിേയാഗ 
ങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക വർഷാന്തയ്ത്തിൽ െമാത്തം ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തിെനതിരായി 
മി ങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ, 15 ഗര്ാന്റുകളിെല 18 േകസുകളിൽ ഉപധനാഭയ്ർഥന 
അനാവശയ്മായിരുന്നു, എെന്തന്നാൽ അന്തിമ െചലവ് അസൽ ഗര്ാന്റുകളുെട 
അതര്േപാലും വന്നില്ല, അെല്ലങ്കിൽ ഉപധനാഭയ്ർത്ഥന ലഭി തിനു േശഷവും ഒരു 
െചലവും വന്നില്ല. 

₹50 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപധനാഭയ്ർത്ഥന ലഭി  15 ഗര്ാന്റുകളിലും ഒരു 
ധനവിനിേയാഗത്തിലുമായു  19 േകസുകളിൽ വിവരി ിരിക്കുന്ന ഉപധനാഭയ്ർത്ഥന 
പര്കാരമു  വകയിരുത്തൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശയ്മു തിലും 
അധികമായിരുന്നുെവന്ന് െതളിഞ്ഞു. 
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പട്ടിക 3.3: ഉപധനാഭയ്ർത്ഥനയിലൂെടയു  അധിക വകയിരുത്തലുകൾ അനാവശയ് 
                        മായിരുെന്നന്ന് െതളിഞ്ഞ േകസുകളുെട വിശദാംശങ്ങൾ 

        (₹ േകാടിയിൽ)   

കര്മ 
നമ്പർ 

ഗര്ാന്റിെന്റ േപര് അസൽ സപല്ിെമന്റ
റി 

യഥാർത്ഥ 
െചലവ് 

വകയിരുത്തിയതി
െല മി ം 

റവനയ്ൂ (േവാട്ട് െചയ്തത് ) 

1 I-സംസ്ഥാന 
നിയമസഭ 

110.72 17.82 109.06 19.48 

2 XII-േപാലീസ് 3777.57 3.00 3324.21 456.36 

3 XVI-െപൻഷനും പല 
വകകളും 

30642.72 100.00 26281.35 4461.37 

4 XVII-വിദയ്ാഭയ്ാസം, 
കായികവിേനാദം, 
കല, സംസ്കാരം 

20823.11 140.67 16768.78 4195.00 

5 XXII-നഗരവികസനം 2159.41 201.47 1480.83 880.05 

6 XXIV-െതാഴിലും 
െതാഴിലാളിേക്ഷമവും 
പര്വാസി േക്ഷമവും 

951.53 199.49 849.24 301.78 

7 XXV-പട്ടികജാതി/ 
പട്ടികവർഗ്ഗ മറ്റു 
പിേന്നാക്ക നയ്ൂനപക്ഷ 
വിഭാഗങ്ങൾ 
എന്നിവരുെട േക്ഷമം 

2817.70 6.17 2695.28 128.59 

8 XXXIII-മത്സയ്ബന്ധനം 415.63 1.50 323.23 93.90 

9 XXXV-പഞ്ചായത്ത് 820.13 177.00 805.64 191.49 

10 XXXVII-
വയ്വസായങ്ങൾ 

601.75 44.96 582.99 63.72 

 ആെക 63120.27 892.08 53220.61 10791.74 

റവനയ്ൂ (ചാർജ് െചയ്തത് ) 

11 I-സംസ്ഥാന 
നിയമസഭ 

0.81 0.15 0.73 0.23 

12 XI-ജില്ലാഭരണവും 
പലവകകളും 

1.12 0.22 1.09 0.25 

13 XII-േപാലീസ് 5.19 0.45 4.77 0.87 

14 XV-െപാതുമരാമത്ത് 2.68 0.01 1.65 1.04 

15 XVIII-ൈവദയ്സഹായ 
രംഗവും െപാതുജനാ 
േരാഗയ്വും 

0.13 0.03 0.11 0.05 

 ആെക 9.93 0.86 8.35 2.44 

മൂലധനം (േവാട്ട് െചയ്തത് ) 

16 XXII-നഗരവികസനം 187.01 9.51 103.00 93.52 

17 XXIX-കൃഷി 240.94 42.88 223.46 60.36 

 ആെക 427.95 52.39 326.46 153.88 

മൂലധനം (ചാർജ് െചയ്തത് ) 
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കര്മ 
നമ്പർ 

ഗര്ാന്റിെന്റ േപര് അസൽ സപല്ിെമന്റ
റി 

യഥാർത്ഥ 
െചലവ് 

വകയിരുത്തിയതി
െല മി ം 

18 XXXVIII- ജലേസചനം 6.61 2.19 6.35 2.45 

 ആെക 6.61 2.19 6.35 2.45 

 െമാത്തം 63564.76 947.52 53561.77 10950.51 

േകരള ബഡ്ജറ്റ് മാനുവൽ ഖണ്ഡിക 14ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന െപാതുനിർേദ്ദശങ്ങൾ 
നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് എസ്റ്റിേമറ്റുകൾ െപരുപ്പിക്കുകേയാ തീെര ചുരുക്കുകേയാ 
അരുെതന്നാണ്, മറി ് സാധയ്മായതര് കൃതയ്തയു തായിരിക്കുകയും തൻവർഷ 
കാലാവധിക്കു േവണ്ട യഥാർത്ഥ െചലവിന് ആവശയ്മായ തുകയിൽ നിയന്ത്രിക്കുകയും 
എന്നുമാണ്. എന്നാൽ പട്ടിക 3.3ൽ കാണുന്നതുേപാെല 15 ഗര്ാന്റുകളിെല എല്ലാ 18 
േകസുകളിലും അസൽ വകയിരുത്തലിൽ തെന്ന മി ങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് െകാണ്ട് 
ഉപധനാഭയ്ർത്ഥനയിലൂെടയു  വകയിരുത്തൽ പൂർണ്ണമായും അനാവശയ്മായിരുന്നു. 

പട്ടിക 3.4: ഉപധനാഭയ്ർത്ഥന ഇതിലൂെടയു  വകയിരുത്തൽ ഓേരാ േകസിലും  
₹50 ലക്ഷേമാ അധികേമാ ആയിരുന്ന േകസുകളുെട വിശദാംശങ്ങൾ 

(₹ േകാടിയിൽ) 
കര്മ 
നമ്പർ 

ഗര്ാന്റിെന്റ േപര് അസൽ സപല്ിെമന്ററി യഥാർത്ഥ 
െചലവ് 

വകയിരുത്തിയതിെല 
മി ം 

റവനയ്ൂ (േവാട്ട് െചയ്തത് ) 
1 XI- ജില്ലാഭരണവും 

പലവകകളും 
694.27 116.65 794.60 16.32 

2 XVIII- ൈവദയ് സഹായ 
രംഗവും 
െപാതുജനാേരാഗയ്വും 

7142.48 1542.90 8025.35 660.03 

3 XXI-ഭവനനിർമ്മാണം 103.97 21.50 121.77 3.70 
4 XXIII-വാർത്താ 

വിതരണവും 
പര്ചരണവും 

92.97 21.66 110.80 3.83 

5 XXX-ഭക്ഷയ്ം 1796.14 5147.52 6007.26 936.40 
6 XXXIX-ൈവദയ്ുത 

പദ്ധതികൾ 
386.92 572.94 910.49 49.37 

7 XLVI-സാമൂഹയ് 
സുരക്ഷിതതവ്വും 
േക്ഷമവും 

7603.03 6565.93 13796.94 372.02 

 ആെക 17819.78 13989.10 29767.21 2041.67 
റവനയ്ൂ (ചാർജ് െചയ്തത് ) 

8 XXXVIII- ജലേസചനം 0.05 1.51 1.51 0.05 
 ആെക 0.05 1.51 1.51 0.05 

മൂലധനം (േവാട്ട് െചയ്തത് ) 
9 XVII- വിദയ്ാഭയ്ാസം, 

കായികവിേനാദം, കല, 
സംസ്കാരം 

366.35 100.61 386.33 80.63 

10 XXI-ഭവന നിർമ്മാണം 37.77 20.88 39.41 19.24 
11 XXXI-മൃഗസംരക്ഷണം 23.33 5.16 27.10 1.39 
12 XXXV-പഞ്ചായത്ത് 202.10 224.00 399.32 26.78 
13 XXXVII-

വയ്വസായങ്ങൾ 
842.28 204.86 916.54 130.60 

14 XL-തുറമുഖങ്ങൾ 73.65 43.96 85.62 31.99 
15 XLI-ഗതാഗതം 1511.09 1309.22 2806.46 13.85 

 ആെക 3056.57 1908.69 4660.78 304.48 
മൂലധനം (ചാർജ് െചയ്തത് ) 
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കര്മ 
നമ്പർ 

ഗര്ാന്റിെന്റ േപര് അസൽ സപല്ിെമന്ററി യഥാർത്ഥ 
െചലവ് 

വകയിരുത്തിയതിെല 
മി ം 

16 XV-െപാതുമരാമത്ത് 30.00 193.52 200.98 22.54 
17 XL- തുറമുഖങ്ങൾ 0.00 40.80 40.70 0.10 
18 XLI- ഗതാഗതം 0.00 0.76 0.16 0.60 
19 LXI-െപാതുകടം 

തിരി ടവ് 
24878.18 19914.70 38927.85 5865.03 

 ആെക 24908.18 20149.78 39169.69 5888.27 
ആെക െമാത്തം 45784.58 36049.08 73599.19 8234.47 

ഗര്ാന്റുകളുെട അസ്സൽ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ േവണ്ടതര് മി ങ്ങൾ 
ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് പട്ടിക 3.3ൽ നിന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. അതുെകാണ്ട് 
ഉപധനാഭയ്ർത്ഥന നിർേദ്ദശിക്കാെത ഗര്ാന്റ്/ധനവിനിേയാഗത്തിനു ിൽ നിന്ന് 
(മി ങ്ങൾ കാണുന്ന ശീർഷകങ്ങൾക്കും ഫണ്ടുകൾ േവണ്ട അക്കൗണ്ട് 
ശീർഷകങ്ങൾക്കുമിടയിൽ) പുനർ ധനവിനിേയാഗം െചയ്യാനു  സാധയ്തകൾ ചീഫ് 
കൺേടര്ാളിങ് ഓഫീസർമാർക്ക് ആശര്യിക്കാമായിരുന്നു. ടി ഗര്ാന്റുകളിൽ വലിയ 
മി ങ്ങൾ വരുന്നതിന് ഇത് ഇടവരുത്തി.  

3.3.3  അധികരി , അനാവശയ്മായ അെല്ലങ്കിൽ അപരയ്ാപ്തമായ പുനർ         
ധനവിനിേയാഗം    

‘പുനർ ധനവിനിേയാഗം’ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒേര ഗര്ാന്റിനു ിൽ നിേന്നാ ചാർജ്ഡ് 
ധനവിനിേയാഗത്തിൽ നിേന്നാ ഒരു യൂണിറ്റിെല ധനവിനിേയാഗത്തിെന്റ മി ത്തിൽ 
നിന്ന് മെറ്റാരു യൂണിറ്റിെല അധികെ ലവ് േനരിടാനായി സാക്ഷമനായ അധികാരി 
നടത്തുന്ന ൈകമാറ്റെത്തയാണ്. ഒേര ഗര്ാന്റിനകത്തു  ഒരു ധനവിനിേയാഗ 
യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് മെറ്റാരു യൂണിറ്റിേലക്ക് മാറ്റാൻ സർക്കാരിന് അനുവാദമു തും 
അതുവഴി പര്ാബലയ്ത്തിലു  പരിധികൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും വിേധയമായി 
അടിസ്ഥാന വകയിരുത്തലിെന ഒരു ലക്ഷയ്ത്തിൽനിന്ന് മെറ്റാരു ലക്ഷയ്ത്തിേലക്ക് 
മാറ്റാവുന്നതുമാണ്. 

₹25 േകാടിക്ക് മുകളിൽ അധിക െചലവ് വന്ന മൂന്ന് പദ്ധതികളിൽ ₹ഒരു േകാടിക്ക് 
മുകളിലു  പുനർ ധനവിനിേയാഗങ്ങൾക്ക് അപരയ്ാപ്തമായിരുന്നുെവന്ന് 2020-21 
വർഷേത്തക്കു  ധനവിനിേയാഗ കണക്കുകൾ െവളിെപ്പടുത്തി. ആയവ നിയമസഭ 
(േവാട്ടഡ് ) (പദ്ധതിേയതരം) ₹51.47 േകാടി (ഗര്ാന്റ് നമ്പർIV), മുഖയ് ജില്ലാ േറാഡുകൾ-
വികസനവും നവീകരണവും (േവാട്ടഡ് ) (പദ്ധതി)  ₹180.55 േകാടി (ഗര്ാന്റ് നമ്പർ XV), 
സ്ഥിരം കാല നിേക്ഷപങ്ങൾ (ചാർജ്ഡ് ) (പദ്ധതിേയതരം) ₹541.19 േകാടി (െഡബ്റ്റ് 
ചാർജസ് ) എന്നിവ ആയിരുന്നു. 

ഒൻപത് ഗര്ാന്റുകളുെട കീഴിൽ ഉൾെപ്പട്ട 11 പദ്ധതികളിൽ ഉത്തരവാക്കിയ പുനർ 
ധനവിനിേയാഗങ്ങളുെട തുക േവണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നും നിരീക്ഷി , കാരണം ഈ 
പദ്ധതികളുെട കീഴിെല െചലവ് അസ്സൽ/ ഉപവകയിരുത്തലിെന്റ പരിധിയിൽ േപാലും 
എത്തിയിരുന്നില്ല. ഈ 11 സ്കീമുകളിൽ മൂന്ന് പദ്ധതികളായ േകരളാ േസ്റ്ററ്റ് 
ടര്ാൻേസ്പാർട്ട് േപര്ാജക്ട് (േലാക ബാങ്ക് സഹായം) (േവാട്ടഡ് ) (പദ്ധതി) ₹244.54 
േകാടി (ഗര്ാന്റ് നമ്പർ XV),  േകാവിഡ്-19  എൻ.എ ്.എം മാേനജ്െമന്റിനും 
നിയന്ത്രണത്തിനും ഉ  ഗര്ാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ് (100% േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളും) 
(േവാട്ടഡ് ) (പദ്ധതി) ₹219.38 േകാടി, േദശീയ ആേരാഗയ് ദൗതയ്ം (സി.എസ്.എസ് 
60:40) (േവാട്ടഡ് ) (പദ്ധതി) ₹235.66 േകാടി (ഗര്ാന്റ് നമ്പർ XVIII) എന്നിവയിൽ ₹200 
േകാടിയിലധികം മി ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

രണ്ട് ഗര്ാന്റുകളുെട കീഴിൽ ഉൾെപ്പട്ട രണ്ട് പദ്ധതികളിൽ പുനർ ധനവിനിേയാഗം വഴി 
ഫണ്ട് വർദ്ധിപ്പി െക്കാടുത്തത് യഥാർത്ഥ ആവശയ്ത്തിലും അധികമായിരുന്നു. 

₹25 േകാടി രൂപ മി ം/അധികം കടന്ന, മുൻ ഖണ്ഡികകളിൽ പര്തിപാദി  ₹ഒരു 
േകാടിക്കു മുകളിലു  േകസുകളിെല പുനർ ധനവിനിേയാഗങ്ങളുെട വിശദാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ധം 3.1ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 
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പുനർ ധനവിനിേയാഗം അനുവദിക്കുന്ന അേതാറിറ്റി അനുമതികളിൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങളിൽ േബാധയ്െപ്പടണെമന്നും അവ പൂർണവും 
തുറന്നതും ലക്ഷയ്േബാധമു താകണെമന്നും അവ നിയമസഭയുെട പബല്ിക് 
അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് പരിേശാധിക്കാനായി ധനവിനിേയാഗ കണക്കുകളിൽ 
േചർേക്കണ്ടതിനാൽ, അവയ്ക്ത പദസമു യങ്ങളായ ‘യഥാർത്ഥ ആവശയ്ത്തിെന്റ 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ’, ‘െചലവിെന്റ പര്വണതയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ’, ‘മുന്നിൽ 
കണ്ടതിേനക്കാൾ െചലവ് കുറവായിരുന്നു’ എന്നിവ ആകരുെതന്നുമാണ് േകരളാ 
ബഡ്ജറ്റ് മാനുവലിെന്റ ഖണ്ഡിക 86(3) നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ധനകാരയ് 
വകുപ്പ് പുറെപ്പടുവി  10 ഗര്ാന്റുകളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട പുനർ ധനവിനിേയാഗ 
ഉത്തരവുകൾ പരിേശാധി േപ്പാൾ െവളിെപ്പട്ടത് എെന്തന്നാൽ 1299 ഇനങ്ങളിെല 701 
എണ്ണത്തിലും (53.96 ശതമാനം) വകയിരുത്തൽ പിൻവലിക്കാനും വകയിരുത്തൽ 
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നൽകിയ കാരണങ്ങൾ ‘കണക്കു കൂട്ടിയതിേനക്കാൾ െചലവ് 
കുറവായിരുന്നു’, ‘െചലവ് നിർവഹിക്കാൻ കുറഞ്ഞ പണം മതിയാകും’ മുതലായ െപാതു 
സവ്ഭാവരീതിയിലു വ ആയിരുെന്നന്നും ആയത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് േകരളാ ബഡ്ജറ്റ് 
മാനുവലിെന്റ വയ്വസ്ഥകൾ പാലിക്കാതിരിക്കലും അപരയ്ാപ്തമായ െചലവ് നിയന്ത്രണ  
സംവിധാനവുമായിരുന്നു. 

3.3.4   െചലവഴിക്കാത്ത തുകയും തിരിേ ൽപ്പി  ധനവിനിേയാഗവും അെല്ലങ്കിൽ 
ഗണയ്മായ മി വും / തിരി ടയ്ക്കലും 

എല്ലാ എസ്റ്റിേമറ്റിംഗ് ഓഫീസർമാരുെടയും സുവർണ്ണ നിയമം എന്നത് മുേന്ന 
കാണാവുന്ന എല്ലാറ്റിനും േവണ്ടി ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തുന്നതും 
ആവശയ്മായതുമാതര്ം വകയിരുത്തുന്നതുമാണ്. ഭരണ, ധനകാരയ് വകുപ്പുകൾ, 
എസ്റ്റിേമറ്റ്സ് പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ മുൻവർഷങ്ങളിെല യഥാർത്ഥ കണക്കുകളുെട 
ശരാശരിയുെട െതളിയിക്കെപ്പട്ട, പരീക്ഷിക്കെപ്പട്ട പരിേശാധന ദൃഢമായ രീതിയിൽ 
അറിയെപ്പടുന്നേതാ യുക്തിസഹേമാ ആയ മുേന്ന കാണാവുന്ന ആ ശരാശരിെയ 
മാറ്റിേയക്കാവുന്ന വസ്തുതകളുമായി താരതമയ്ം െചയ്ത് പരിേശാധിേക്കണ്ടതാണ്. 

തിരി ടക്കൽ അതിനാൽ തെന്ന ആവശയ്മായി വരുേമ്പാൾ നിയന്ത്രണാധികാരികൾ 
തങ്ങൾക്ക് എതര് തുക തിരി ടയ്ക്കാെമന്ന് ശര്ദ്ധാപൂർവ്വം േനാേക്കണ്ടതാണ്. 
പരിഷ്കരി  ഗര്ാന്റിനകത്ത് നിന്ന് െചലവ് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുെമന്ന് കണ്ട് 
േവണം തിരി ടക്കുന്ന കാരയ്ം െചേയ്യണ്ടത്  എന്നാണ് ഇതിെന്റ ഉേദ്ദശയ്ം. 

യാഥാർഥയ്ത്തിന് നിരക്കാത്ത അഭയ്ർത്ഥനകെള അടിസ്ഥാനമാക്കിയു  ബഡ്ജറ്റ് 
അധിഷ്ഠിത അേലാേക്കഷൻസ്, േമാശമായ െചലവ് നിരീക്ഷണ സംവിധാനം, 
ദുർബലമായ പദ്ധതി നടപ്പാക്കൽ േശഷികൾ/ദുർബലമായ ആന്തരിക നിയന്ത്രണ 
സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ സാമ്പത്തിക വർഷാന്തയ്ം ഫണ്ടുകൾ നൽകുന്നതിന് 
ഇടയാക്കുകയും അത് സർക്കാർ അക്കൗണ്ടിന് പുറത്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ 
വലിയ തുകകൾ നിലനിർത്തുവാനു  വകുപ്പുകളുെട പര്വണത വർധിപ്പിക്കുകയും 
െചയയ്ുന്നു. അധികരി  മി ങ്ങൾ, മറ്റു വകുപ്പുകൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് ഉപേയാഗിക്കാൻ 
സാധിക്കുമായിരുന്ന ഫണ്ടുകൾ ലഭിക്കാെത വരുന്നതിന് ഇടയാക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. 

െമാത്തമു  45 ഗര്ാന്റുകളിലും രണ്ട് ധനവിനിേയാഗങ്ങളിലുനുമു  41 ഗര്ാന്റുകളിലും 
രണ്ട് ധനവിനിേയാഗങ്ങളുമായി ആെകയുണ്ടായിരുന്ന മി മായ ₹25,532.19 
േകാടിയിൽ െമാത്തം ₹24,290.05 േകാടി തിരി ട . 

ഓേരാന്നിലും ₹100 േകാടിയിൽ കൂടുതൽ മി മുണ്ടായിരുന്ന 20 ഗര്ാന്റുകളിലും ഒരു 
ധനവിനിേയാഗത്തിലുമായി ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം ₹23,956.68 േകാടി റവനയ്ൂ മൂലധന 
െസക്ഷനുകളിലായി ഉപേയാഗിക്കാെത കിടന്നിരുന്നതായി ഓഡിറ്റ് തുടർന്ന് 
നിരീക്ഷി . േമൽപ്പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ₹22,772.07 േകാടി (95.05 ശതമാനം) 
അനുബന്ധം 3.2ൽ വിവരിക്കുംവിധം തിരി ട . 

മാർ ് മാസം അവസാനം 37 ഗര്ാന്റുകളിലും ഒരു ധനവിനിേയാഗത്തിലുമായി 
₹24,263.47 േകാടിയുെട പണം തിരി ടക്കൽ അനുബന്ധം 3.3ൽ കാണിക്കുന്ന 
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പര്കാരം നടന്നതായി തുടർ വിശകലനം െവളിെപ്പടുത്തി (ഓേരാന്നിലും ₹10 
േകാടിയിലധികം ഉണ്ടായിരുന്നവ). 

ഗര്ാന്റുകളുെടയും/അേപര്ാഷിേയഷനുകളുെടയും വിതരണവും ഒപ്പം വിനിേയാഗത്തിെന്റ 
ശതമാനവും െമാത്തം മി വും ചാർട്ട് 3.2ലും 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം 
തീരുന്നതിനു മുമ്പു  മി ങ്ങളും തിരി ടയ്ക്കലുകളും ചാർട്ട് 3.3ലും കാണി ിരിക്കുന്നു. 

ചാർട്ട് 3.2 കാണിക്കുന്നത് 50 ശതമാനം ബഡ്ജറ്റ് വിനിേയാഗത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു 
ഗര്ാന്റും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ്. നാല് ഗര്ാന്റുകളുെട കീഴിൽ വിനിേയാഗ ശതമാനം 
50നും 70 ശതമാനത്തിനും ഇടയിലായിരുന്നു. 

ടി നാല് ഗര്ാന്റുകളിൽ ഉൾെപ്പട്ട എട്ട് പദ്ധതികളിൽ പട്ടിക 3.5 കാണിക്കുംവിധം ഒരു 
ബഡ്ജറ്റ് വിനിേയാഗവും ഇല്ലായിരുന്നതായി തുടർന്ന് നിരീക്ഷി , കാരണം അസ്സൽ 
/ ഉപധനാഭയ്ർത്ഥന ബഡ്ജറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ വകയിരുത്തലുകളും പുനർ 
ധനവിനിേയാഗത്തിലൂെട പിൻവലിക്കുകേയാ മുഴുവനായി തിരി ടിക്കുകേയാ െചയ്തു. 

ചാർട്ട് 3.2: ഗര്ാന്റുകളുെടയും/ധനവിനിേയാഗങ്ങളുെടയും എണ്ണത്തിെന്റ വിതരണവും 
വിനിേയാഗ ശതമാനവും െമാത്തമു  മി വും 
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പട്ടിക 3.5 : ബഡ്ജറ്റ് വിനിേയാഗം ഇല്ലാതിരുന്ന പദ്ധതികൾ 

(₹ േകാടിയിൽ) 
കര്മ 
നമ്പർ 

ഗര്ാന്റ് 
നമ്പരും 
േപരും 

അക്കൗണ്ട് 
ശീർഷകങ്ങളും 

പദ്ധതിയുെട േപരും 

അസൽ 
ഗര്ാന്റ് 

സപല്ിെമന്റ
റി ഗര്ാന്റ് 

െമാത്തം 
ഗര്ാന്റ് 

യഥാർ
ത്ഥ 

െചലവ് 

വിനിേയാഗ
ത്തിെന്റ 
ശതമാനം 

1 XXII- 
നഗര 
വികസനം 

2217-80-001-91-
മുനിസിപ്പൽ േകാമൺ 
സർവ്വീസ് െസൻടര്ൽ 
െപൻഷൻ 
ഫണ്ടിേലക്കു  
സംഭാവന (േവാട്ടഡ് ) 
(പദ്ധതിേയതരം) 

0.00 100.00 100.00 0.00 ഇല്ല 

2 XXVIII- 
പല വക 
സാമ്പത്തി
ക സർവ്വീ 
സുകൾ 

5475-00-115-99- 
പര്ധാന അടിസ്ഥാന 
സൗകരയ് വികസന 
പദ്ധതികൾ (േവാട്ടഡ് ) 
(പദ്ധതിേയതരം) 

1000.00 0.00 1000.00 0.00 ഇല്ല 

3 XXXVI-
ഗര്ാമ 
വികസനം 
 

2501-06-789-98- 
പര്ധാന മന്ത്രി പാർപ്പിട 
പദ്ധതികൾ (േവാട്ടഡ് ) 
(പദ്ധതി) 

24.00 0.00 24.00 0.00 ഇല്ല 

2501-06-796-98- 
പര്ധാന മന്ത്രി പാർപ്പിട 
പദ്ധതി (പി.എം. 
എ.ൈവ – ഗര്ാമീൺ) 
(60% േകന്ദ്ര സഹായ 
പദ്ധതി (േവാട്ടഡ് ) 
(പദ്ധതി) 

12.00 0.00 12.00 0.00 ഇല്ല 

2515-00-102-31- 
ജില്ലാപദ്ധതികളുെട 
േപര്ാൽസാഹനം (ഗര്ാമീ 
ണം) (േവാട്ടഡ് ) 
(പദ്ധതി) 

20.00 0.00 20.00 0.00 ഇല്ല 

2515-00-800-48-  
കുടുംബശര്ീ (േവാട്ടഡ് ) 
(പദ്ധതി) 

200.00 0.00 200.00 0.00 ഇല്ല 

4 XXXVIII-
ജലേസച
നം 
 

4711-01-103-82- 
െവ െപ്പാക്ക 
നിയന്ത്രണവും 
അതിർത്തി പര്േദശ 
പദ്ധതിയും 2020-25 
(75% േകന്ദ്ര വിഹിതം 
(േവാട്ടഡ് ) (പദ്ധതി). 

196.76 0.00 196.76 0.00 ഇല്ല 

4711-01-103-83- 
കുട്ടനാടിനുേവണ്ടി 
നബാർഡിെന്റ 
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. 
സഹായം (േവാട്ടഡ് ) 
(പദ്ധതി) 

29.10 0.00 29.10 0.00 ഇല്ല 
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ചാർട്ട് 3.3 : 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിന് മുമ്പു  മി വും തിരി ടക്കലും 

(₹ േകാടിയിൽ) 

 
ആെകയു  മി മായ ₹25,532.19 േകാടിയിൽ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന് മുമ്പ് 0.26 
ശതമാനമായ േകവലം ₹65.92 േകാടിയാണ് തിരി ട െതന്ന് ഓഡിറ്റ് പരിേശാധന 
െവളിെപ്പടുത്തി. 31 മാർ ് 2021ന് ₹24,224.13 േകാടി തിരി ട തായും നിരീക്ഷി 
ക്കെപ്പട്ടു. 

ചാർട്ട് 3.4. : 2016 -17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കാലയളവിെല ബഡ്ജറ്റ് വിനിേയാഗം 

 
ബഡ്ജറ്റ് വിനിേയാഗം 2016-17െല 84.51 ശതമാനം മുതൽ 2020-21െല 88.48 
ശതമാനം വെര ആയിരുെന്നന്ന് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷി . വിനിേയാഗത്തിെല ഉയർന്ന 
ശതമാനം 2017-18ൽ േരഖെപ്പടുത്തി (92.11 ശതമാനം). ബഡ്ജറ്റ് വിനിേയാഗ 
ശതമാനം 2017-18െല 92.11 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 2019-20ൽ 84.24 
ശതമാനമായി കുറയുകയും 2020-21ൽ 88.48 ശതമാനം ആയി ഉയരുകയും െചയ്തു. 
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3.3.5 അധികരി  െചലവും അതിെന്റ കര്മവൽക്കരണവും  

ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒരു സർവീസിനായി അനുവദിക്കെപ്പട്ട വിഹിത 
തുകേയക്കാൾ അധികമായി പണം െചലവഴിക്കെപ്പട്ടാൽ, ആ വർഷേത്തക്ക് ടി 
അധികരി  തുകയ്ക്കായി ഒരു അഭയ്ർത്ഥന ഗവർണ്ണർ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ 
വേയ്ക്കണ്ടതാെണന്ന് ഭരണഘടനയുെട ആർട്ടിക്കിൾ 205 (1) (ബി) വയ്വസ്ഥെചയയ്ുന്നു. 
ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എെന്തന്നാൽ, ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷേത്തക്ക് 
ഗര്ാന്റുകളിേലാ/ ധനവിനിേയാഗങ്ങളിേലാ അധികരി  തുകകൾ സംസ്ഥാന 
നിയമസഭ മുേഖന കര്മവൽക്കരിേക്കണ്ടത് ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ 
കടമയാണ്. 

ആർട്ടിക്കിളിൽ അധികെ ലവ് കര്മവൽക്കരിക്കുന്ന സമയപരിധിെയപ്പറ്റി 
നിഷ്കർഷിക്കുന്നിെല്ലങ്കിലും, പബല്ിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ധനവിനിേയാഗ 
കണക്കുകളുെട ചർ  പൂർത്തിയാക്കി കഴിയുേമ്പാൾ അധികെ ലവിെന്റ 
കര്മവൽക്കരണം െചയയ്ുന്നു. അങ്ങെന െചയയ്ുന്നതിെല വീഴ്ച ഭരണഘടനാ 
വയ്വസ്ഥകളുെട ലംഘനവും െപാതുപണം വിനിേയാഗിക്കുന്നതിൽ എക്സികയ്ൂട്ടീവിെന്റ 
വിശവ്ാസയ്ത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു  നിയമസഭയുെട ലക്ഷയ്െത്ത തകർക്കുന്നതുമാണ്.  

3.3.5.1 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട അധികെ ലവ് 

ഒരുവർഷെത്ത വകയിരുത്തലിനുപരിയു  അധികെ ലവ് നിയമസഭാ അംഗീകാരം 
േവണ്ട വയ്വസ്ഥകളുെട ലംഘനം മാതര്മല്ല, േമാശമായ ആസൂതര്ണത്തിെന്റ സൂചകം 
കൂടിയാണ്, ആയത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ലക്ഷയ്ത്തിന് ആേണാ ബഡ്ജറ്റ് ഉ ത് 
അതുമായി െചലവിെന്റ പുേരാഗതി തുലനം െചേയ്യണ്ടതായിരുന്നു. സാമ്പത്തിക 
വർഷത്തിൽ വകയിരുത്തലിേനക്കാൾ അധികെ ലവ് വന്ന േകസുകൾ പരിേശാധി .  

2020-21 കാലയളവിൽ ഗര്ാന്റിേനക്കാൾ/ധനവിനിേയാഗങ്ങെളക്കാൾ വന്ന 
അധികെചലവുകളുെട ഒരു സാരാംശം പട്ടിക 3.6ലും സംസ്ഥാനത്തിെന്റ 
സഞ്ചിതനിധിയിൽ നിന്ന് അംഗീകരി തിേനക്കാൾ ഉണ്ടായ അധിക െചലവുകളുെട 
വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിക 3.7ലും കാണി ിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 3.6 : 2020-21 വർഷക്കാലയളവിൽ ഗര്ാന്റിേനക്കാളും / ധനവിനിേയാഗങ്ങെളക്കാളും 
വന്ന അധികെചലവുകളുെട സാരാംശം. 

(₹ േകാടിയിൽ) 
ഗര്ാന്റിെന്റ േപര് േവാട്ട് െചയ്തത് ചാർജ് െചയ്തത് 

റവനയ്ൂ മൂലധനം റവനയ്ൂ മൂലധനം 

IV-െതരെഞ്ഞടുപ്പുകൾ 54.74    

XV-െപാതുമരാമത്ത് 268.10    

XX-ശുദ്ധജല വിതരണവും 
ശുചീകരണവും 4.47 

   

XLI-ഗതാഗതം 0.74    

XLII- വിേനാദ സഞ്ചാരം 6.18    

കടബാധയ്തകൾ   797.61  

XV- െപാതുമരാമത്ത്  141.14   

XVIII- ൈവദയ്സഹായ രംഗവും 
െപാതുജനാേരാഗയ്വും 

 
26.59 

  

XX- ശുദ്ധജല വിതരണവും 
ശുചീകരണവും 

 
108.41 

  

XXVII- സഹകരണം  19.30   

XXXIII- മത്സയ്ബന്ധനം  23.12   

XXXIV- വനം  0.40   
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ഗര്ാന്റിെന്റ േപര് േവാട്ട് െചയ്തത് ചാർജ് െചയ്തത് 

റവനയ്ൂ മൂലധനം റവനയ്ൂ മൂലധനം 

XLII- വിേനാദ സഞ്ചാരം  11.93   

XVIII- ൈവദയ്സഹായ രംഗവും 
െപാതുജനാേരാഗയ്വും 

 
 

 0.06 
 

െമാത്തത്തിലു  അധികം 334.23 330.89 797.61 0.06 

ആെക െമാത്തം  
  1462.79 

അഞ്ച് ഗര്ാന്റുകളിലു  (റവനയ്ൂ േവാട്ടഡ് ) ₹334.23 േകാടി, ഏഴ് ഗര്ാന്റുകളിലു  
മൂലധനം (കയ്ാപിറ്റൽ േവാട്ടഡ് ) ₹330.89 േകാടി, റവനയ്ൂവിെന്റ കീഴിലു  രണ്ട് 
ധനവിനിേയാഗങ്ങൾ (ചാർജ്ഡ് ) ₹797.61 േകാടി, മൂലധനം (ചാർജ്ഡ് ) ₹0.06 േകാടി  
എന്നിവ വരുന്ന െമാത്തം ₹1,462.79 േകാടിയുെട അധികെ ലവ് 
കര്മവൽക്കരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 3.7 : സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അധികെ ലവ് വരുത്തിയ ഗര്ാന്റുകളുെട േമജർെഹഡ് 
തിരി  വിശദാംശങ്ങൾ 

 (₹ േകാടിയിൽ) 
കര്മ 
നമ്പ
ർ 

ഗര്ാന്റ് 
നമ്പർ 

േമജർ 
ശീർഷ
കം 

േമജർ ശീർഷകത്തിെന്റ 
വിവരണം 

െമാത്തം 
വകയിരു
ത്തൽ 

െചലവ് അധി
കം 

അധികമായതി
ന് വകുപ്പ് 
പറഞ്ഞ 

കാരണങ്ങൾ 

1 2 3 4 5 6 7= 6-5 8 
1 V 2040 വിൽപന, വയ്ാപാരം 

മുതലായവയുെട നികുതി 
19.68 34.23 14.55 മറുപടി 

കാത്തിരിക്കുന്നു 
2 IV 2015 െതരെഞ്ഞടുപ്പുകൾ 282.25 336.99 54.74 മറുപടി 

കാത്തിരിക്കുന്നു 
3 XI 2250 മറ്റ് സാമൂഹയ് േസവനങ്ങൾ 117.40 166.83 49.43 മറുപടി 

കാത്തിരിക്കുന്നു 
4 XV 3054 േറാഡുകളും പാലങ്ങളും 3195.71 3548.52 352.81 മറുപടി 

കാത്തിരിക്കുന്നു 
4059 െപാതുമരാമത്ത് 

പണികൾക്കു  മൂലധന 
െചലവ് 

160.07 175.80 15.73 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

5054 േറാഡുകളും പാലങ്ങളും 
മൂലധന െചലവ് 

2653.25 2778.67 125.42 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

5 XVIII 4210 ൈവദയ്സഹായ രംഗവും 
െപാതുജനാേരാഗയ്വും 
മൂലധന െചലവ് 

290.07 316.72 26.65 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

6 XX 
 

2215 ശുദ്ധജല വിതരണവും 
ശുചീകരണവും 

401.93 406.40 4.47 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

4215 ശുദ്ധജല വിതരണവും 
ശുചീകരണവും മൂലധന 
െചലവ് 

1037.75 1146.16 108.41 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

7 XXVII 6425 സഹകരണ വകുപ്പിനു  
വായ്പകൾ 

65.13 87.98 22.85 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

8 XXVIII 5465 െപാതു സാമ്പത്തിക, 
വയ്ാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിെല 
നിേക്ഷപം 

0 400.00 400.00 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

9 XXIX 
 

4401 ധാനയ്വിളകൾ സംബന്ധി 
 മൂലധന െചലവ് 

5.37 6.96 1.59 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

4402 മണ്ണും ജലസംരക്ഷണവും 
മൂലധന െചലവ് 

74.73 77.35 2.62 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

4435 മറ്റ് കൃഷിപദ്ധതികൾക്കു  
മൂലധന െചലവ് 

14.65 18.77 4.12 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 
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കര്മ 
നമ്പ
ർ 

ഗര്ാന്റ് 
നമ്പർ 

േമജർ 
ശീർഷ
കം 

േമജർ ശീർഷകത്തിെന്റ 
വിവരണം 

െമാത്തം 
വകയിരു
ത്തൽ 

െചലവ് അധി
കം 

അധികമായതി
ന് വകുപ്പ് 
പറഞ്ഞ 

കാരണങ്ങൾ 

6401 ധാനയ്വിളകൾക്കു  
വായ്പകൾ 

0.00 3.00 3.00 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

10 XXX 6408 ഭക്ഷയ്ം, സംഭരണം, 
െവയർഹൗസിങ്ങ് മുതലാ 
യവയ്ക്കു  വായ്പകൾ 

2.28 3.84 1.56 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

11 XXXI 4403 മൃഗസംരക്ഷണത്തിനു  
മൂലധന െചലവ് 

15.36 21.22 5.86 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

12 XXXIII 4405 മത്സയ്ബന്ധനത്തിനു  
മൂലധന െചലവ് 

200.76 223.88 23.12 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

13 XXXIV 4406 വനവും വനയ്ജീവികളും 
മൂലധന െചലവ് 

87.99 88.39 0.40 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

14 XXXVI 2501 ഗര്ാമീണ വികസനത്തി 
നായു  പര്േതയ്ക പരിപാടി 

344.32 495.49 151.17 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

2515 മറ്റ് ഗര്ാമീണ പരിപാടികൾ 716.27 868.98 152.71 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

15 XXXVII 
 

4860 ഉപേഭാക്തൃ വയ്വസായ 
ങ്ങൾക്കു  മൂലധന െചലവ് 

62.18 77.13 14.95 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

6851 ഗര്ാമീണ െചറുകിട വയ്വ 
സായങ്ങൾക്കു  
വായ്പകൾ 

124.53 142.58 18.05 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

6860 ഉപേഭാക്തൃ വയ്വസായ 
ങ്ങൾക്കു  വായ്പകൾ 

83.30 109.44 26.14 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

6885 വയ്വസായങ്ങളും ധാതുക്കളും 
മറ്റ് വായ്പകൾ 

57.52 58.80 1.28 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

16 XXXVIII 2711 െവ െപ്പാക്ക നിയന്ത്ര 
ണവും െഡര്യിേനജും 

54.50 67.39 12.89 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

17 XLI 
 

3056 ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതം 48.25 51.20 2.95 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

7053 സിവിൽ ഏവിേയഷനു  
വായ്പകൾ 

0.00 2.27 2.27 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

7055 േറാഡ് ഗതാഗതത്തിനു  
വായ്പകൾ 

1474.91 1742.98 268.07 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

7056 ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത 
ത്തിനു  വായ്പകൾ 

10.97 90.07 79.10 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

18 XLII 
 

3452 വിേനാദ സഞ്ചാരം 182.44 188.62 6.18 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

5452 വിേനാദ സഞ്ചാരം 
മൂലധന െചലവ് 

233.34 245.27 11.93 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

19 കടബാദ്ധയ്
തകൾ 

2049 പലിശ നൽകൽ 20178.03 20975.64 797.61 മറുപടി 
കാത്തിരിക്കുന്നു 

3.3.5.2 തുടർ യായ അധികെ ലവ്  

കട ബാദ്ധയ്തകൾ എന്ന ഒരു ധനവിനിേയാഗത്തിൽ സ്ഥിരമായി അധികരി  െചലവ് 
ഉണ്ടായതായി ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷി . കടബാദ്ധയ്തകളിെല അധികരി  െചലവ് 2017-
18െല ₹1,097.61 േകാടിയിൽനിന്ന് (7.83 ശതമാനം) 2020-21െല ₹797.61 
േകാടിയിേലക്ക് (3.95 ശതമാനം) പട്ടിക 3.8ൽ കാണി ിരിക്കുംവിധം കുറഞ്ഞു. 
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പട്ടിക 3.8: തുടർ യായ അധികരണം     
                                                                                                           (₹ േകാടിയിൽ) 

ഗര്ാന്റ്/ധനവിനിേയാഗത്തി
െന്റ വിവരണം 

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

കട ബാദ്ധയ്തകൾ 

ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 14022.37 15868.46 18995.63 20178.03 

െചലവ് 15119.98 16926.15 19215.27 20975.64 

അധികം       1097.61 1057.69 219.64 797.61 

ധനവിനിേയാഗത്തിനുപരിയായി തുടർ യായി അധികരി  െചലവ് വരുന്നത് 
ഒഴിവാക്കാനായി സർക്കാരിെന്റ ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിേമറ്റുകളിൽ ആവശയ്ത്തിനു  
വകയിരുത്തൽ െചേയ്യണ്ടതാണ്.  

തുടർ യായി അധികരി  െചലവ് വരുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ സർക്കാരിെന്റ ശര്ദ്ധയിൽ 
െകാണ്ടുവരികയും ആയതിനു  മറുപടി കാത്തിരിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു.  

3.3.5.3 മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിെല അധികരി  െചലവിെന്റ കര്മവൽക്കരണം  

വളെര കാലേത്താളം അധികരിക്കെപ്പട്ട െചലവ് കര്മവത്കരിക്കാെതയിരിക്കുന്നത് 
എക്സികയ്ൂട്ടീവിനുേമൽ നിയമസഭയ്ക്കു  നിയന്ത്രണം കുറയുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നു. 
തദനുസരണം, മുൻവർഷങ്ങളുമായി (2011-12 മുതൽ 2019-20 വെര) ബന്ധെപ്പട്ട് 
കര്മവൽക്കരിക്കെപ്പടാത്ത, എല്ലാ അധികരി  െചലവുകളും പരിേശാധി .  

31 മാർ ് 2020ൽ അവസാനി  വർഷം വെര കര്മവൽക്കരിക്കെപ്പടാനുണ്ടായിരുന്ന 
അധികരി  െചലവുകളുെട, വർഷം തിരി  വിശദാംശങ്ങൾ, പട്ടിക 3.9ൽ 
കാണി ിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 3.9 കര്മവൽക്കരണത്തിെല കുടിശ്ശികയുെട സാരാംശം 
                                                                                                (₹ േകാടിയിൽ)       

വർഷം ഗര്ാന്റുകളുെട / 
ധനവിനിേയാഗങ്ങളുെട എണ്ണം 

കര്മവൽക്കരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്ന 
അധിക െചലവ് 

2011-12 2 24.50 

2012-13 5 40.44 

2013-14 10 560.69 

2014-15 1 192.00 

2015-16 4 230.76 

2016-17 8 141.17 

2017-18 9 3545.44 

2018-19 6 4463.15 

2019-20 3 665.37 

ആെക 48 9863.52 

2011-12 മുതൽ 2019-20 വെരയു  കാലയളവിൽ 31 ഗര്ാന്റുകളിലും 17 
ധനവിനിേയാഗങ്ങളിലുമായി, ₹9,863.52 േകാടിയുെട മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിെല 
അധിക െചലവ് അനുബന്ധം 3.4ൽ വിവരിക്കുംവിധം കര്മവൽക്കരിേക്കണ്ടതായുണ്ട്. 
ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപരയ്ാപ്തമായ െചലവ് നിയന്ത്രണമാണ്.  

3.3.6 മൂലധന ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കാനു  ഗര്ാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ്  

ഗര്ാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ് എന്നത്, ഒരു സർക്കാർ മെറ്റാരു സർക്കാരിേനാ, ഭരണ 
സ്ഥാപനത്തിേനാ, സവ്യംഭരണ സ്ഥാപനത്തിേനാ, വയ്ക്തിേക്കാ സഹായം, 
സംഭാവന അെല്ലങ്കിൽ സഹായധനം എന്നീ രൂപത്തിൽ  നൽകുന്ന പണമാണ്. ഒരു 
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സ്ഥാപനെത്ത  പിന്തുണയ്ക്കാനായി ആസ്തി നിർമ്മാണം ഉൾെപ്പെടയു  നിർദ്ദിഷ്ട 
ആവശയ്ങ്ങൾക്കായി ഗര്ാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ് നൽകുന്നു. 

ഐജിഎഎസ് 2 അനുസരി ് കൺേടര്ാളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്തയ്യുെട 
ഉപേദശമനുസരി ് പര്സിഡണ്ട് പര്േതയ്കമായി അംഗീകരിക്കുന്ന േകസുകളിൽ ഒഴി ്, 
ഒരു ഗര്ാന്റർ, ഒരു ഗര്ാന്റിക്ക് െകാടുക്കുന്ന ഗര്ാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ് (ജിഐഎ) ആയിട്ടു  
പണം ഗര്ാന്റി ഏത് കാരയ്ത്തിനുപേയാഗി ാലും ആ ഗര്ാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ് റവനയ്ൂ 
െചലവായി വർഗീകരിക്കുകയും കണക്കിെലടുക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതാണ്.  

എന്നാൽ, ഗര്ാന്റ് ഇൻ എയ്ഡിെന മൂലധന െചലവായി വർഗ്ഗീകരി  ഉദാഹരണങ്ങൾ 
ഓഡിറ്റ് കാണുകയുണ്ടായി ആയത് റവനയ്ൂകമ്മി കുറ ് കാണിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കി 
(പട്ടിക 3.10). 

പട്ടിക 3.10: ഗര്ാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ് മൂലധന െചലവായി വർഗ്ഗീകരി  ഉദാഹരണങ്ങൾ 

                                                             (₹ േകാടിയിൽ)   
  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ജി.ഐ.എ മൂലധന െചലവായി 
ബുക്ക് െചയ്തത് 

179.45 169.13 85.04 14.70 46.50 

െമാത്തം മൂലധന െചലവ് 10125.95 8748.87 7430.54 8454.80 12889.65 

മൂലധന െചലവിൽ 
ജി.ഐ.എ.യുെട വിഹിതം 
(ശതമാനത്തിൽ) 

1.77 1.93 1.14 0.17 0.36 

റവനയ്ൂ കമ്മിയിൽ വന്ന 
സവ്ാധീനം - കുറ ് കാണി ത് 
 

179.45 169.13 85.04 14.70 46.50 

2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കാലയളവിൽ വർഷാവർഷം ഗര്ാന്റ് ഇൻ 
എയ്ഡിെന മൂലധന െചലവായി െതറ്റായി വർഗീകരി ത് തുടർന്നുെകാേണ്ടയിരുന്നു. 

3.4  ബഡ്ജറ്റിെന്റയും കണക്ക് േചർക്കലിെന്റയും പര്കര്ിയയിെല 
സുതാരയ്തെയ പറ്റിയു  വിലയിരുത്തൽ  

3.4.1 െമാത്തം തുകയ്ക്കു  ബഡ്ജറ്റ് വകയിരുത്തലുകൾ 

െചലവിെന്റ കൃതയ്മായ ഓബ്ജക്റ്റ് നിർണയിക്കാെത നൽകുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റ് 
അധിഷ്ഠിത വകയിരുത്തലാണ് െമാത്തം തുകയ്ക്കു  വകയിരുത്തൽ, ആയതിനാൽ 
അതിൽ സുതാരയ്തയില്ല. േകരളാ ബഡ്ജറ്റ് മാനുവലിെന്റ ഖണ്ഡിക 14 അനുസരി ് 
െകട്ടിടങ്ങളുെട സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റ പണികെള േപാെല ഒഴിവാക്കാൻ 
പറ്റാത്തവയിെലാഴി ് െമാത്തം തുകയ്ക്കു  ധനാഭയ്ർഥനകൾ െചയ്യാൻ 
പാടില്ലാത്തതാണ്. എന്നാൽ, 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷേത്തക്കു  ബഡ്ജറ്റിൽ 
െമാത്തം തുകയ്ക്കു  വകയിരുത്തലുകൾ വകയിരുത്തിയതായി ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷി . 
െമാത്തം തുകയ്ക്കു  വകയിരുത്തൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗര്ാന്റുകളിെല അക്കൗണ്ട് 
ശീർഷകം, െമാത്തം തുകയ്ക്കു  വകയിരുത്തലുകൾ, അവയുെട ഉപേയാഗം എന്നീ 
വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിക 3.11ൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 
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പട്ടിക 3.11: െമാത്തം തുകയ്ക്കു  വകയിരുത്തലുകളും അവയുെട ഉപേയാഗവും  

  (₹ േകാടിയിൽ)   
കര്മ 
നമ്പർ 

ഗര്ാന്റ് നമ്പരും 
അക്കൗണ്ട് നമ്പരും  

അസ്സൽ 
വകയിരു
ത്തൽ 

െചലവ് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണം 

1 III നീതിനിർവഹണം 
2014-103-96 േപാേക്സാ 
േകസുകളുെട 
അേനവ്ഷണത്തിനായു  
ഫാസ്റ്റ് ടര്ാക്ക് 
േകാടതികൾ സ്ഥാപി 
ക്കൽ (60% സി.എസ്. 
എസ്.) (പദ്ധതി) 
(േവാട്ടഡ് ) െമാത്തം 
തുകയ്ക്കു  വകയിരുത്തൽ  

21.00       9.64 ബഡ്ജറ്റ് വകയിരുത്തലിെല മുഴുവൻ തുകയും അേത 
സബ്െഹഡിനു ിെല വിവിധ ഡീെറ്റയിൽഡ് 
െഹഡുകളിൽ പുനർ വിതരണം െചയ്തു. െമാത്തം 
തുകയ്ക്കു  വകയിരുത്തൽ കാണിക്കുന്നത് സുതാരയ്ത 
ഇല്ലായ്മയാണ്. അസ്സൽ വകയിരുത്തലിെനതിരായി 
സ്കീമിന് കീഴിെല ഡീെറ്റയിൽഡ് െഹഡിെന്റ ബഡ്ജറ്റ് 
ഉപേയാഗം 45.90 ശതമാനം മാതര്മായിരുന്നു 

2 XXXVII വയ്വസായം 
4885-60-800-96 - 
സംസ്ഥാന െപാതു 
േമഖല സംരംഭങ്ങളുെട 
നവീകരണം/ 
ൈവവിധയ്വൽക്കരണ
ത്തിനായു  
വകയിരുത്തൽ -െമാത്തം 
തുകയ്ക്കു  
വകയിരുത്തൽ(പദ്ധതി) 
(േവാട്ടഡ് ) 

30.00 ഇല്ല െമാത്തം വകയിരുത്തൽ പുനർ വിനിേയാഗിക്കുകേയാ / 
തിരി ടക്കുകേയാ െചയ്തു. ₹16.62 േകാടിയുെട 
വകയിരുത്തൽ, ഒരുകൂട്ടം പുനർ ധനവിനിേയാഗ 
ഉത്തരവുകൾ മുേഖന നിരവധി േലാൺ േമജർ 
െഹഡുകളിേലക്ക് പുനർ വിതരണം െചയ്തു. 
നടപ്പുവർഷത്തിൽ  ഈ ശീർഷകത്തിനു കീഴിൽ 
യാെതാരു െചലവും നടത്തിയില്ല. ഫണ്ടുകളുെട 
അനാവശയ്മായ വകയിരുത്തൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 
അപരയ്ാപ്തമായ ബഡ്ജറ്റ് നിയന്ത്രണത്താലാണ്. 

3 XL തുറമുഖങ്ങൾ 5051-
80-800-98 വർക്ക് 
േഷാപ്പുകളുെടയും 
േസ്റ്റാഴ്സ് ഓർഗൈന 
േസഷെന്റയും വിപുലീ 
കരണം (പദ്ധതി) 
(േവാട്ടഡ് ) 

 

4.00 0.68 സബ് െഹഡിെന്റ കീഴിെല മുഴുവൻ െമാത്തം തുകയ്ക്കു  
വകയിരുത്തലും ഈ സബ് െഹഡിനു ിെല മറ്റ് 
െഹഡ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിേലക്ക് പുനർ വിതരണം 
െചയ്തു. അസ്സൽ വകയിരുത്തലിെനതിരായി 
ഡീെറ്റയിൽഡ് െഹഡിന് കീഴിെല സ്കീമിന് ബഡ്ജറ്റ് 
വിനിേയാഗം 17 ശതമാനം മാതര്മായിരുന്നു. െമാത്തം 
തുകയ്ക്കു  വകയിരുത്തൽ സുതാരയ്ത കുറവിെനയും 
ഫണ്ടുകളുെട അമിതമായ വകയിരുത്തൽ 
അപരയ്ാപ്തമായ ബഡ്ജറ്റധിഷ്ഠിത നിയന്ത്രണെത്തയു 
മാണ് സൂചിപ്പിക്കു ന്നത്. 

4 XLVI സാമൂഹയ് 
സുരക്ഷയും േക്ഷമവും 
2235-02-102-62- 
കൗമാരക്കാരായ 
െപൺകുട്ടികൾക്കു  
മാനസിക സാമൂഹിക 
േസവനങ്ങൾ (പദ്ധതി) 
(േവാട്ടഡ് ) 

26.80 22.36 102-62െന്റ കീഴിെല മുഴുവൻ െമാത്തം തുകയ്ക്കു  
വകയിരുത്തലും അേത അക്കൗണ്ട് സബ്െഹഡിെന്റ 
ഉ ിൽ വരുന്ന മറ്റു െഹഡ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിേലക്ക് 
പുനർ വിതരണം െചയ്തു. െമാത്തം തുകയ്ക്കു  
വകയിരുത്തൽ സുതാരയ്ത കുറവിെന ആണ് 
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 

 

3.4.2   ബഡ്ജറ്റ് സംവിധാനത്തിെല േപാരായ്മ          

3.4.2.1 സുതാരയ്ത കുറവ് - പലവക ഓബ്ജക്റ്റ് െഹഡ് 34- അദർ ചാർജസിെന്റ  
             പര്വർത്തനം 

േകരളാ ബഡ്ജറ്റ് മാനുവലിെന്റ (െകബിഎം) ഖണ്ഡിക 9 (7) അനുസരി ് വകുപ്പുതല 
നിയന്ത്രണ ലക്ഷയ്ത്തിേലക്കായി ഒരു സ്കീമിെന്റ െചലവുകളിൽ ഉൾെപ്പടുന്ന ശമ്പളം, 
ഗര്ാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ്, നിേക്ഷപങ്ങൾ മുതലായവ വിശകലനം െചേയ്യണ്ടതും 
െകബിഎമ്മിെന്റ ഖണ്ഡിക 29 അനുസരി ്, ഡീെറ്റയിൽസ് െഹഡ് ആയ “അദർ 
ചാർജസ്” ഒരു റസിഡയ്ുറി െഹഡ് ആകയാൽ മെറ്റാരു ഡീെറ്റയിൽഡ് െഹഡിൽ 
കൃതയ്മായി കണക്കിൽ വരുത്താൻ പറ്റാത്തതുമായ എല്ലാ ചാർജസും അത് 
ഉൾെക്കാ ന്നു. 
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വർഗ്ഗീകരണത്തിെന്റ അവസാന പടിയായ ഓബ്ജക്റ്റ് െഹഡ് െചലവിെന്റ 
ഓബ്ജക്ട്/സവ്ഭാവം പര്കടമാക്കുന്നതിനാൽ വളെര കൃതയ്തേയാെട തയ്യാറാേക്ക 
ണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, 2020-21ൽ യന്ത്രങ്ങളും, ഉപകരണങ്ങളും, സാമഗര്ികളും 
സൈപല്സ്, േമാേട്ടാർ വാഹനങ്ങൾ, െറന്റ്, േററ്റ് ആൻഡ് ടാക്സസ്, ഇലക്ടര്ിസിറ്റി 
ചാർജസ്, വാട്ടർ ചാർജസ് മുതലായവയ്ക്ക് പര്േതയ്കമായി ഓബ്ജക്റ്റ് െഹഡ് 
ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഈ ഇനങ്ങളിേലക്ക് െമാത്തമായി ₹2,236.30 േകാടി പലവക 
ഓബ്ജക്റ്റ് െഹഡ് ‘34 അദർ ചാർജസ്’ (2020-21 വർഷേത്തക്കു  സാമ്പത്തിക 
കണക്കുകളിെല േസ്റ്ററ്റ്െമന്റ് നമ്പർ 4ബി) എന്ന ശീർഷകത്തിനു കീഴിൽ െചയ്തു  / 
ബുക്ക് െചയ്തു എന്ന് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷി . ഓബ്ജക്റ്റ് െഹഡ് ‘34 അദർ ചാർജസിെന്റ’ 
സ്ഥിരവും വിേവചനരഹിതവുമായ പര്വർത്തനം, അക്കൗണ്ടുകെള അതാരയ്മാക്കുന്നു.    

3.4.2.2  േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുെട ഘടകമായ പട്ടികജാതി സബ്-പല്ാൻ (എസ് 
സി എസ് പി) പട്ടികവർഗ്ഗ സബ്  പല്ാൻ (റ്റി എസ് പി) എന്നിവയ്ക്ക് 
ഫണ്ടുകൾ വകയിരുത്താത്തത്  

2020-21െല ഭാരത സർക്കാരിെന്റ ബഡ്ജറ്റ് സർക്കുലറിെന്റ ഖണ്ഡിക 13.4 
പര്തിപാദിക്കുന്നത് എെന്തന്നാൽ 2011-12 സാമ്പത്തികവർഷം മുതൽ ഭാരത 
സർക്കാർ പട്ടികജാതി സബ് പല്ാനും (എസ്.സി.എസ്.പി) പട്ടികവർഗ്ഗ സബ് പല്ാനും 
(റ്റി. എസ് പി)  പര്േതയ്കം വകയിരുത്തൽ െചയ്തുവരുന്നു എന്നാണ്. േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത 
പദ്ധതികൾക്കായി ഭാരത സർക്കാർ നൽകുന്നവയിൽ എസ്.സി.എസ്.പിയ്ക്കും 
റ്റി.എസ്.പിയ്ക്കും ഉ  ഫണ്ട്  ഘടകങ്ങളും ഉൾെപ്പടുന്നു. ടി ബഡ്ജറ്റ് സർക്കുലറിെന്റ 
ഖണ്ഡിക 13.4 അനുസരി ് െചലവ് വരുത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ 
സ്കീമിെന്റ ഘടകങ്ങളായ െപാതുവിഭാഗം എസ്.സി.എസ്.പി, റ്റി.എസ്.പി എന്നിവയിൻ 
കീഴിൽ ആവശയ്ത്തിനു  വകയിരുത്തൽ ലഭയ്മാേക്കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 
എസ്.സി.എസ്.പിയും റ്റി. എസ്.പിയും ഘടകങ്ങൾ  ആയു  രണ്ട് സ്കീമുകളായ രാഷ്ട്രീയ 
ഉ തർ ശിക്ഷാ അഭിയാനിലും-ആർ.യു.എസ്.എ. (65 ശതമാനം സി.എസ്.എസ് ), 
പര്ധാൻ മന്ത്രി കൗശൽ വികാസ് േയാജനയിലും െപാതുവിഭാഗ ഘടകത്തിൽ മുഴുവൻ 
വകയിരുത്തൽ നടത്തിയതായി ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷിക്കുകയും വർഷാവസാനം 
െപാതുവിഭാഗം ഘടക െഹഡിൽ നിന്ന് ബഡ്ജറ്റ് െപര്ാവിഷൻ “789 െഷഡയ്ൂൾഡ്  
കാസ്റ്റുകൾക്കായു  പര്േതയ്ക ഘടക പദ്ധതിയിലും” “796 ൈടര്ബൽ ഏരിയ സബ് 
പല്ാനിലുമായി” പുനർ ധനവിനിേയാഗം െചയ്തു. ഇത് 2020-21 വർഷേത്തക്കു  
ഭാരത സർക്കാരിെന്റ ബഡ്ജ്റ്റ് സർക്കുലറിെന്റ ഖണ്ഡിക 13.4ൽ പറഞ്ഞിരുന്ന 
മാർഗ്ഗ നിർേദ്ദശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്.  

3.4.2.3  കയ്ാപിറ്റലിനു പകരം റവനയ്ൂ െസക്ഷനു കീഴിൽ ബഡ്ജറ്റ് െചയ്ത മുഖയ് 
നിർമ്മാണ പര്വർത്തനങ്ങൾ  

‘16 മുഖയ് നിർമ്മാണപര്വർത്തനങ്ങൾ’ എന്ന ഓബ്ജക്ട് െഹഡ് ശീർഷകത്തിന് 
കീഴിൽ തുടങ്ങാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. എന്നാൽ, 2020-21 കാലയളവിൽ ‘3054- 
േറാഡുകളും പാലങ്ങളും, 80 െപാതുവിഭാഗം – 800- മറ്റു െചലവ് - 95 േറാഡ് സുരക്ഷാ 
നിർമ്മാണപര്വർത്തനങ്ങൾക്കു’ കീഴിൽ, ‘16 മുഖയ് നിർമ്മാണപര്വർത്തനങ്ങൾ’ 
ഓബ്ജക്റ്റ് െഹഡ് പര്വർത്തിപ്പി തായി ഓഡിറ്റ് കണ്ടു. 

3.5  ബഡ്ജ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പര്കര്ിയകളുെട ഫലപര്ാപ്തിെയപറ്റിയു     
അഭിപര്ായങ്ങൾ                                                                                       

3.5.1  ബഡ്ജറ്റ് െപര്ാജക്ഷനും പര്തീക്ഷയുെടയും യാഥാർഥയ്ത്തിെന്റയും ഇടയ്ക്കു  
വിടവും 

വിവിധ സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളുെട ലക്ഷയ്പര്ാപ്തിയിൽ നികുതി ഭരണം / മറ്റ് വരവുകൾ, 
െപാതുെചലവ് എന്നിവയുെട കാരയ്ക്ഷമമായ നിർവ്വഹണം വർത്തിക്കുന്നു. 
യാഥാർത്ഥയ്ത്തിനു നിരക്കാത്ത െപര്ാേപ്പാസലുകൾ, േമാശമായ െചലവ് നിരീക്ഷണ 
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സംവിധാനം, േമാശമായ പദ്ധതി നടപ്പാക്കൽ േശഷികൾ/ േമാശമായ ആന്തരിക 
നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ വിവിധ വകുപ്പുതല ആവശയ്ങ്ങൾക്ക് യാഥാർഥയ്രഹിതമായ 
വിതരണത്തിന് ഇടവരുത്തുന്നു. ചില വകുപ്പുകളിെല അധികരി  മി ങ്ങൾ മൂലം മറ്റ് 
വകുപ്പുകൾക്ക് വിനിേയാഗിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്ന ഫണ്ടുകൾ അവയ്ക്ക് 
നിേഷധിക്കെപ്പട്ടു. 

സാമ്പത്തിക വർഷകാലയളവിൽ ബഡ്ജറ്റ് (അസൽ/ഉപ) വകയിരുത്തലു 
കൾെക്കതിരായി വന്ന യഥാർത്ഥ െചലവുകളുെട സാരാംശ സ്ഥിതി താെഴയു  പട്ടിക 
3.12ൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 3.12: ബഡ്ജറ്റിെന്റയും യഥാർത്ഥ െചലവിെന്റയും സാരാംശ സ്ഥിതി 

(₹ േകാടിയിൽ) 
െചലവിെന്റ 
സവ്ഭാവം 

അസൽ 
ഗര്ാന്റ്/ 

ധനവിനിേയാ
ഗം 

സപല്ിെമന്ററി 
ഗര്ാന്റ്/ 

ധനവിനിേയാ
ഗം 

ആെക യഥാർത്ഥ 
െചലവ് 

അറ്റ മി ം 
(-) 

മാർ ിെല 
തിരി ട
യ്ക്കൽ  

വകയിരു
ത്തിയതി
െല 

െചലവി
െന്റ 

ശതമാനം 

േവ
ാട്ട
് െ
ച
യ്ത
ത
്  I. റവനയ്ൂ 110796.40 15054.01 125850.41 108953.04 16897.37 15980.85 86.57 

II. 
വായ്പകളും 
മുൻകൂറുകളും 

1514.71 672.56 2187.27 2548.35 -361.08 84.69 116.51 

III. മൂലധനം 
േവാട്ട് 
െചയ്തത് 

12885.74 2295.99 15181.73 12935.44 2246.29 2147.92 85.20 

ആെക 125196.85 18022.56 143219.41 124436.83 18782.58 18213.46 86.88 

ച
ാർ

ജ
് െ
ച
യ്ത
ത
് 

റവനയ്ൂ 
ചാർജ് 
െചയ്തത് 

20319.53 331.55 20651.08 21254.93 -603.85 197.31 102.92 

െപാതു കടം 24878.18 19914.70 44792.88 38927.85 5865.03 5854.09 86.91 
വായ്പകളും 
മുൻകൂറുകളും 
ചാർജ് 
െചയ്തത് 

0.00 0.48 0.48 0.16 0.32 0.32 33.39 

മൂലധനം 
ചാർജ് 
െചയ്തത് 

36.62 246.32 282.94 257.62 25.32 24.87 91.05 

ആെക 45234.33 20493.05 65727.38 60440.56 5286.82 6076.59 91.96 
ആകസ്മിക 
നിധിയിേലക്കു

 
ധനവിനിേയാ
ഗം 
(ഉെണ്ടങ്കിൽ) 

ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല 

ആെക 170431.18 38515.61 208946.79 184877.39 24069.40 24290.05 88.48 

ഉറവിടം : ധനവിനിേയാഗ കണക്കുകൾ. 

2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കാലയളവിെല അസ്സൽ ബഡ്ജറ്റ്, പരിഷ്കരി  
ബഡ്ജറ്റ്, യഥാർത്ഥ െചലവ് എന്നിവ പട്ടിക 3.13ൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 
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പട്ടിക 3.13 : 2016-17 മുതൽ 2020-21 വെര കാലയളവിെല അസ്സൽ ബഡ്ജറ്റ് പരിഷ്കരി                      
                      ബഡ്ജറ്റ് യഥാർത്ഥ െചലവ് 

                                                         (₹ േകാടിയിൽ)   
 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

അസ്സൽ ബഡ്ജറ്റ് 122593.50 133897.86 142809.88 160613.01 170431.18 

സപല്ിെമന്ററി ബഡ്ജറ്റ് 9464.50 10984.08 17565.02 33849.60 38515.61 

പുതുക്കിയ എസ്റ്റിേമറ്റ് 104296.99 111351.52 124678.88 125642.93 128382.63 

യഥാർത്ഥ െചലവ് 111597.71 133456.97 143721.60 163815.80 184877.39 

മി ം / അധികം  20460.29 11424.97 16653.30 30646.81 24069.40 

മി ത്തിെന്റ ശതമാനം 15.49 7.89 10.38 15.76 11.52 

അസ്സൽ വകയിരുത്തലുമായി പൂരക വകയിരുത്തലിെന്റ ശതമാനം 2016-17െല 7.72 
ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 2020-21ൽ 22.60 ശതമാനം ആയി ഉയർന്നതായി ഓഡിറ്റ് 
നിരീക്ഷി . ആയത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് േമാശം പല്ാനിങ്ങും ബഡ്ജറ്റിംഗും ആണ്. 

ആെകയു  3707 സബ് െഹഡുകളിൽ 2031 സബ് െഹഡുകളിൽ, 2020-21 
വർഷക്കാലയളവിൽ ധനവിനിേയാഗ കണക്കുകളിെല യഥാർത്ഥ െചലവും ബഡ്ജറ്റ് 
വിഹിതവും തമ്മിലു  അന്തരങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശയ്മാണ്. 
േമൽപ്പറഞ്ഞവയിൽ ചാർട്ട് 3.5ൽ കാണി ിരിക്കുന്നത് േപാെല 1056 
വിശദീകരണങ്ങൾ മാതര്മാണ് കിട്ടിയത്. 

ചാർട്ട് 3.5 : ധനവിനിേയാഗ കണക്കുകളിെല അന്തരത്തിെന്റ വിശദീകരണ സാരാംശം 

 

3.5.2 സപല്ിെമന്ററി ബഡ്ജറ്റും ഓപ്പർചയ്ൂണിറ്റി േകാസ്റ്റും 

ചില സമയങ്ങളിൽ, സപല്ിെമന്ററി വകയിരുത്തൽ കിട്ടാനായി പരിശര്മിക്കുേമ്പാൾ 
വിവിധ പദ്ധതികളുെട/കാരയ്പരിപാടികളുെട ഉേദ്ദശയ്ങ്ങൾക്കായി വകുപ്പുകൾ കൂടിയ 
േതാതിലു  ആവശയ്ം നിയമസഭയ്ക്ക് മുമ്പാെക സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ സപല്ിെമന്ററി 
ബഡ്ജറ്റ് വകയിരുത്തൽ മാതര്മല്ല അന്തിമമായി അസ്സൽ ബഡ്ജറ്റ് വകയിരുത്തൽ 
േപാലും വകുപ്പുകൾക്ക് െചലവാക്കാൻ സാധിക്കാെത വരുന്നു. തൽഫലമായി 
െചലവഴിക്കാെത വരുന്ന ഫണ്ടുകൾ ഉപേയാഗിക്കെപ്പടാെത േപാകുന്നു. അേതസമയം 
തെന്ന ഫണ്ടുകളുെട ലഭയ്ത കുറവ് മൂലം ചില പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കാെത 
കിടക്കുന്നു. അങ്ങെന അത്തരം േകസുകളിൽ പൂർത്തിയാകാെത കിടക്കുന്ന 
പദ്ധതികളുെട നിർദ്ദിഷ്ട ഗുണം വലിയേതാതിൽ െപാതുജനത്തിന് കിട്ടാെത േപാകുന്നു. 
കൂടാെത, പദ്ധതിെ ലവിെന്റ വർധനവിന് ഇത് ഇടയാക്കുന്നു. 

3707

2031

1056

ആെക സബ് െഹഡുകൾ

വിശദീകരണം ആവശയ്മു  സബ്െഹഡുകൾ

വിശദീകരണങ്ങൾ ലഭി ത്



  അദ്ധയ്ായം III – ബഡ്ജറ്റ് മുേഖനയു  കാരയ്നിർവ്വഹണം 

 

 
107 

22 ഗര്ാന്റുകളിെല മൂലധന വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ സപല്ിെമന്ററി വകയിരുത്തൽ 
ഉൾെപ്പെട ₹12,465.18 േകാടിയുെട െമാത്തം ബഡ്ജറ്റ് വകയിരുത്തൽ ലഭി ിട്ടും 
₹2,216.10 േകാടി (17.78 ശതമാനം) അനുബന്ധം 3.5ൽ വിവരിക്കുംവിധം 
ഉപേയാഗിക്കാെത കിടന്നു. 

അധികരി  ബഡ്ജറ്റ് വകയിരുത്തൽ െചയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ, ആവശയ് 
മായിരുന്ന മറ്റ് വകുപ്പുകൾക്ക് േവണ്ടി അത് ഉപേയാഗിക്കാമായിരുന്നു. 

േമൽപ്പറഞ്ഞ തുക ഉപേയാഗിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്ന, ₹25 േകാടിക്ക് മുകളിൽ 
െചലവ് വന്ന പൂർത്തീകരിക്കാത്ത േപര്ാജക്റ്റുകളുെട വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിക 3.14ൽ 
കാണി ിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 3.14: ₹25 േകാടിക്ക് മുകളിൽ െചലവ് വന്ന പൂർത്തീകരിക്കാത്ത േപര്ാജക്റ്റുകളുെട   
വിശദാംശങ്ങൾ 

                                                                                                                       (₹ േകാടിയിൽ) 
കര്മ 
നമ്പർ 

സ്കീം/േപര്ാജക്ടിെന്റ 
േപര് (₹25 േകാടിേയാ 

അതിലധികേമാ 
പര്വചിക്കെപ്പട്ട െചലവ് 

ഉ ത്) 

സ്കീം/
േപര്ാജ
ക്ടിെന്റ 
എസ്റ്റിേമ 
റ്റഡ് 

െചലവ് 

2016-21 
കാലയളവിൽ ഉണ്ടായ 
വർഷാവർഷ െചലവ് 

പൂർത്തീകര
ണത്തിെന്റ 
പര്ഖയ്ാപിത 
വർഷം 

31 മാർ ് 
2021 
വെര 
യു  
െചലവ് 

നിർമ്മാണ
ത്തിെന്റ  
ഭൗതിക 
പുേരാഗതി 
(ശതമാന
ത്തിൽ) 

ബാക്കിയു  
നിർമ്മാണം 
പൂർത്തീ 

കരിക്കാൻ 
േവണ്ട ഫണ്ട് 

വർഷം െചലവ് 

1 കുട്ടനാട് പാേക്കജ് 
എഫ്.എം.പി – ലവ 
ണാംശം നിയന്ത്രി 
ക്കാനായി തണ്ണീർ മുക്കം 
ബണ്ടിെന്റ 
ആധുനികവൽക്കരണം 

255.33 2016-17 52.12 2018 141.81 55 113.52 

2017-18 16.81 

2018-19 8.54 

2019-20 0.90 

2020-21 ഇല്ല 

2 തുറവൂർ പമ്പ േറാഡ് 
നവീകരണവും 
ൈതക്കാട്ടുേശ്ശരി 
േനേരകടവ് 
ൈബപ്പാസിെന്റ 1/790 
മുതൽ 6/530 വെരയു  
(രണ്ടാംപാദം) 
നിർമ്മാണം 

98.99 2016-17 # 2017 49.29 55 49.70 

2017-18 42.95 

2018-19 6.34 

2019-20 ഇല്ല 

2020-21 * 

3 കുമ്പളം കായലിനു 
കുറുെക കണ്ണങ്കാട്ട് 
വില്ലിങ്ടൺ 
പാലത്തിെന്റ 
നിർമ്മാണം 

64.00 2016-17 െചലവ് 
വിശദാം
ശങ്ങൾ 
കാത്തിരി
ക്കുന്നു 

2016 67.21 90 അധിക 
െചലവി 
നു  
കാരണം 
കാത്തിരിക്കു
ന്നു  

2017-18 

2018-19 

2019-20 

2020-21 

#  2013ൽ ആരംഭി . 2016-17വെര െചലവില്ല. 

*  െചലവ് വകുപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ല. 

3.5.3  ബഡ്ജറ്റിെല പര്ധാന പര്ഖയ്ാപനങ്ങളും അവ നടപ്പിലാക്കാൻ െചയ്ത 
യഥാർത്ഥമായ ധനസഹായവും 

ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തൽ െചയ്ത അനവധി സ്കീമുകൾ നടപ്പിലാക്കിയില്ല, അങ്ങെന 
ഗുേണാേഭാക്താക്കൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട പര്േയാജനം നിേഷധിക്കെപ്പട്ടു. അത്തരം 
സ്കീമുകളിെല മി ങ്ങൾ മറ്റ് വകുപ്പുകൾക്ക് അവർക്ക് ഉപേയാഗിക്കാൻ 
സാധിക്കുമായിരുന്ന ഫണ്ടുകൾ ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ ഇടയാക്കി. 

11 ഗര്ാന്റുകളിൽ ഉൾെപ്പട്ട 19 സ്കീമുകളിൽ ₹10 േകാടിേയാ അതിലധികേമാ ബഡ്ജറ്റ് 
വകയിരുത്തൽ െചെയ്തങ്കിലും ഈ സ്കീമുകളിെലാന്നിലും ഒരു െചലവും വന്നില്ല.  
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പരിഷ്ക്കരി  ഔട്ട് േലയിൽ ഈ പദ്ധതികൾ പിൻവലി മില്ല (അനുബന്ധം 3.6). ഈ 
19 സ്കീമുകളിൽ രണ്ട് സ്കീമുകളായ െപാലീസിലും മറ്റ് േസനകളിലുമു  ആധുനീക 
രണത്തിനായു  േദശീയ പദ്ധതി (സിഎസ്എസ് ) (ഗര്ാന്റ് നമ്പർ XII), വിേല്ലജ് 
ഓഫീസുകളിെല അടിസ്ഥാന സൗകരയ്ങ്ങൾ (ഗര്ാന്റ് നമ്പർ XV) എന്നിവ 2019-20 
സാമ്പത്തിക വർഷെത്ത ബഡ്ജറ്റിലും യഥാർത്ഥ ധനകരുതൽ ഇല്ലാെത 
പര്ഖയ്ാപി ിരുന്നു. 

3.5.4  പുനർ ധനവിനിേയാഗത്തിെന്റ കാരയ്ത്തിൽ സാമ്പത്തിക അധികാരം 
ദുരുപേയാഗി ത് 

നിലവിലു  പരിധികൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും വിേധയമായി ചുമതലെപ്പട്ട 
അധികാരി, ഒരു ഗര്ാന്റിനു ിെല ഒരു ധനവിനിേയാഗ യൂണിറ്റിൽ ഉ  മി ം മെറ്റാരു 
യൂണിറ്റിേലക്ക്, അടിസ്ഥാന വകയിരുത്തലിെന്റ ലക്ഷയ്ം മെറ്റാന്നിനായി 
െകാടുക്കുന്നതുവഴിയു  വകമാറ്റമാണ് ‘പുനർ ധനവിനിേയാഗം’. പുനർ 
ധനവിനിേയാഗെത്ത പറ്റിയു  വയ്വസ്ഥകൾ ഓേരാ സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് 
മാനുവലിലും നൽകാറുണ്ട്. എന്നാൽ േലാകവയ്ാപകമായി ബാധകമാക്കാവുന്ന ചില 
െപാതുവായ നിർേദ്ദശങ്ങൾ ഉണ്ട്: 

1. എക്സികയ്ൂട്ടീവിനു  പരിമിതി: 
 
i. കയ്ാപിറ്റലിൽ നിന്ന് റവനയ്ൂവിേലേക്കാ തിരിേ ാ പുനർ ധനവിനിേയാഗം 

അനുവദനീയമല്ല.  

ii. േവാട്ടഡിൽ നിന്ന് ചാർജ്ഡിേലേക്കാ തിരിേ ാ പുനർ ധനവിനിേയാഗം 
അനുവദനീയമല്ല. 

iii. ഒരു ഗര്ാന്റിൽ നിന്ന് മെറ്റാന്നിേലക്ക് പുനർ ധനവിനിേയാഗം 
അനുവദനീയമല്ല. 

എന്നാൽ പര്േതയ്ക ഗര്ാന്റുകളിൽ ലഭയ്മായ മി ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 
നിയമസഭയുെട അംഗീകാരേത്താെട സപല്ിെമന്ററി ഗര്ാന്റിലൂെട മറ്റ് 
െസക്ഷനുകളിൽ വിനിേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവെയ െപാതുവായി 
പറയുന്നത് സാേങ്കതിക പൂരകങ്ങൾ എന്നാണ്. 

2. സാധാരണയായി ധനകാരയ് വകുപ്പിന് ഒരു േമജർ െഹഡിൽ നിേന്നാ 
അെല്ലങ്കിൽ ഒരു ൈമനർ െഹഡിൽ നിേന്നാ അെല്ലങ്കിൽ സബ് െഹഡിൽ 
നിേന്നാ മെറ്റാന്നിേലക്ക് പുനർ ധനവിനിേയാഗം അനുവദിക്കാൻ 
അധികാരമുണ്ട്, ബന്ധെപ്പട്ട വകുപ്പുകളുെട മന്ത്രിമാർക്ക് ൈമനർ െഹഡിനു 
താെഴയു  െഹഡുകൾക്കിടയിൽ ആയതിൽ ഒരു ആവർത്തന ബാധയ്ത 
വരാത്തപക്ഷം പുനർ ധനവിനിേയാഗം അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. 

3. ഒരു വർഷത്തിൽ ഏത് സമയത്തും ആ വർഷെത്ത ഗര്ാന്റിനു ിേലാ 
ധനവിനിേയാഗങ്ങൾക്കു ിേലാ അനുവദനീയമായ പുനർ ധനവിനിേയാഗങ്ങൾ 
െചയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ആ വർഷം കഴിഞ്ഞ് െചയ്യാവുന്നതല്ല. 

4. സപല്ിെമൻററി ഗര്ാന്റ് എന്ത് ഉേദ്ദശയ്ത്തിനാേണാ പാസാക്കിയത് അതിനു തെന്ന 
അത് ഉപേയാഗിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, ഏത് നിശ്ചിത 
കാരയ്ത്തിനാേണാ സപല്ിെമന്ററി ഗര്ാന്റ് നിയമസഭ പാസാക്കുന്നത്, അതിൽ 
നിന്ന് മെറ്റന്തു കാരയ്ത്തിനായാലും പുനർധനവിനിേയാഗം െചയ്യാൻ പാടില്ല. 

5. ഒരു സബ്െഹഡിനു കീഴിൽ ബഡ്ജറ്റിൽ നൽകിയ വകയിരുത്തൽ 
അധികരിക്കാൻ സാധയ്തയു  േകസിൽ, പുനർ ധനവിനിേയാഗം, ഒരു 
വിശവ്സനീയ മുൻകൂട്ടി കാണൽ സാധയ്മാകുന്നതുവെര മാറ്റി വേയ്ക്കണ്ടതാണ്. 
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ആ വർഷത്തിെന്റ ആദയ് ഭാഗത്തു  വിവരം പുനർ 
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ധനവിനിേയാഗങ്ങളുെട കാരയ്ത്തിൽ എേപ്പാഴും സുരക്ഷിതമായ വഴികാട്ടി 
ആകണെമന്നില്ല. 

6. എന്നാൽ ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്താൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാരയ്ത്തിനും െചലവ് 
വരുത്താൻ പാടില്ല. 

7. ഒരു വർഷെത്ത ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾെപ്പടുത്താത്ത ഒരു പുതിയ സർവീസിനും 
വകയിരുത്തൽ ഇല്ലാെത പര്േതയ്കമായി അതിൽ ഉൾെപ്പടുത്താത്ത ഒരു 
ഓബ്ജക്റ്റിനും പുനർ ധനവിനിേയാഗം െചയ്യരുത്.  

8. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനപ്പുറം ബാധയ്ത ഏെറ്റടുക്കൽ നീളുന്ന പക്ഷം പുനർ 
ധനവിനിേയാഗം െചയ്യാൻ പാടില്ല. 

സപല്ിെമന്ററി വകയിരുത്തൽ കിട്ടിയ 5 ഗര്ാന്റുകൾക്ക് പട്ടിക 3.15ൽ വിവരിക്കും 
വിധം പുനർ ധനവിനിേയാഗം െചയ്തതായി ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷി . 

പട്ടിക 3.15: സപല്ിെമന്ററി വകയിരുത്തൽ കിട്ടിയതിനുേശഷം പുനർ ധനവിനിേയാഗം  
െചയ്തത്                         

                                                                                                                          (₹ േകാടിയിൽ) 
കര്മ 
നമ്പർ 

ഗര്ാന്റിെന്റ േപര് അക്കൗണ്ട് ശീർഷകം സപല്ിെമന്ററി 
വകയിരുത്തൽ 

പുനർ 
ധനവിനിേയാഗം 

1 I-സംസ്ഥാന നിയമസഭ 2011-02-101-99 (േവാട്ടഡ്) 
(പദ്ധതിേയതരം) 

0.75 -0.92 

2 XVIII-ൈവദയ്സഹായ 
രംഗവും 
െപാതുജനാേരാഗയ്വും 

2210-03-103-99 (േവാട്ടഡ്) 
(പദ്ധതിേയതരം) 

0.22 -31.53 

3 XXXVII- വയ്വസായങ്ങൾ 2851-00-004-99 (േവാട്ടഡ്) 
(പദ്ധതി) 

1.01 -3.37 

4 കടബാധയ്തകൾ 2049-01-115-96 (ചാർജ്ഡ്) 
(പദ്ധതിേയതരം) 

5.19 -6.58 

5 കടബാധയ്തകൾ 2049-01-115-97 (ചാർജ്ഡ്) 
(പദ്ധതിേയതരം) 

0.99 -1.66 

പുനർ ധനവിനിേയാഗ ഉത്തരവുകളിലൂെട സപല്ിെമന്ററി വകയിരുത്തൽ 
പിൻവലിക്കുന്നത് സപല്ിെമന്ററി ഗര്ാന്റിെന്റ ഉേദ്ദശയ്െത്ത തെന്ന തകർക്കുന്നതാണ്. 

3.5.5  െചലവ് വരുത്താനു  തിടുക്കം 

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിെന്റ അന്തയ് മാസങ്ങളിൽ അധികമായി െചലവ് വരുത്താനു  
തിടുക്കം വരാെത, െചലവിന് ഒഴുക്ക് വർഷം മുഴുവനും ആയി നിയന്ത്രിക്കണെമന്ന് 
േകരളാ ബഡ്ജറ്റ് മാനുവലിെന്റ ഖണ്ഡിക 91(2) പര്തിപാദിക്കുന്നു. 
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ചാർട്ട് 3.6 : സാമ്പത്തിക വർഷത്തിെല സംസ്ഥാനത്തിെന്റ മാസ വരവും െചലവും 

               (₹ േകാടിയിൽ) 

 
ചാർട്ട് 3.6ൽ  നിന്ന് കാണുന്നെതെന്തന്നാൽ, 2020-21 വർഷത്തിൽ 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ മാസവരവിെന്റയും െചലവിെന്റയും വിതരണം െപാതുേവ 
സമമായിരുന്നില്ല എന്നാണ്. എന്നാൽ, 2019-20ൽ ഇത് സമമായിരുന്നു. 

െചലവിെന്റ 25 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർ ിൽ മാതര്ം വന്ന നാല് ഗര്ാന്റുകൾ 
പട്ടിക 3.16ൽ കാണി ിരിക്കുന്നതുേപാെല ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷി . 

പട്ടിക 3.16 : മാർ ിൽ മാതര്ം 25 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ െചലവ് വന്ന  
 ഗര്ാന്റുകൾ (ശതമാനത്തിെന്റ കര്മം താേഴാട്ട് ) 

                                                                                                      (₹ േകാടിയിൽ)          
കര്മ 
നമ്പ
ർ 

ഗര്ാന്റി
െന്റ േപര് 

വിവരണം ആദയ് 
പാദം 

രണ്ടാം 
പാദം 

മൂന്നാം 
പാദം 

നാലാം 
പാദം 

ആെക മാർ ിെല 
െചലവ് 

മാർ ിെല 
െചലവ് 
െമാത്തം 

െചലവിെന്റ 
ശതമാനത്തിൽ 

1 XX ശുദ്ധജല 
വിതരണവും 
ശുചീകരണ
വും 

112.09 182.94 323.03 934.44 1552.50 543.72 35.02 

2 XV െപാതുമരാമ
ത്ത് 

1132.68 1205.56 1105.18 2673.90 6117.32 1629.08 26.63 

3 െപാതുക
ടം 
തിരി ട
ക്കൽ 

െപാതുകടം 
തിരി ടയ്ക്കൽ 

13746.20 7172.74 6144.37 11864.54 38927.85 10026.54 25.76 

4 XXXVI ഗര്ാമ 
വികസനം 

967.78 657.61 721.17 1655.38 4001.94 1005.92 25.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12513.79

12262.16

12878.38
11000.33

10941.28

11922.95

11126.55

10754.36

15078.01
11583.77

16798.97

29867.37

942.95

-20.72
17929.69

13081.34
16065.73

9500.08

17193.39

9698.93 11596.36

13920.38

15739.65

12227.84

15770.41

21386.70

3532.44

169.41

വരവ് െചലവ്
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ചാർട്ട് 3.7 : മാർ ിൽ കൂടിയ ശതമാനം െചലവ് വന്ന ശുദ്ധജലവിതരണത്തിെന്റയും  
                  ശുചീകരണത്തിെന്റയും മാസംേതാറുമു  െചലവ് 
                        (₹ േകാടിയിൽ)   

 
കൂടാെത, അനുബന്ധം 3.7ൽ പര്തിപാദിക്കുന്ന വിധം, ഒരു േകാടിേയാ 
അതിലധികേമാ െചലവ് വന്ന പദ്ധതി തിരി  വിശകലനം െവളിെപ്പടുത്തിയത് 
എെന്തന്നാൽ 2020-21 വർഷക്കാലയളവിൽ 61 സ്കീമുകളിെല െചലവ് മുഴുവനും 
മാർ ിലാണ് ഉണ്ടായെതന്നും ഗര്ാന്റ് നമ്പർ XXVIII പലവക സാമ്പത്തിക 
േസവനങ്ങൾ (₹400 േകാടി), ഗര്ാന്റ് നമ്പർ XXV പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ മറ്റ് 
പിേന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുെടയും നയ്ൂനപക്ഷങ്ങളുെടയും േക്ഷമം (₹140 േകാടി), ഗര്ാൻഡ് 
നമ്പർ XVI െപൻഷനുകളും പലവകകളും (₹100 േകാടി) ഇവയിേലാേരാന്നുമായി മൂന്ന് 
സ്കീമുകളിൽ മാർ ിൽ ഉണ്ടായ െചലവ് വളെര വലുതായിരുന്നുെവന്നും ആണ്. 

3.5.6  െതരെഞ്ഞടുത്ത ഗര്ാന്റിെന്റ വിശകലനം - ബഡ്ജറ്റ് നടപടികളുെടയും ധന 
വിനിേയാഗ നിയന്ത്രണത്തിെന്റയും വിശകലനം-ഗര്ാന്റ് നമ്പർ XXII-
നഗരവികസനം 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ നഗര വികസനത്തിനായി വിദയ്ാഭയ്ാസം, ആേരാഗയ്ം, 
നീതിനയ്ായം, ഖരമാലിനയ്ം, ചന്തകൾ, െതരുവ് നടപ്പാതകൾ, സാംസ്കാരിക 
പൗരാണിക സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി േകന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ 
നിരവധി േപര്ാഗര്ാമുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  നാല് 33 നിയന്ത്രണാധികാരികളു   
രണ്ട് 34  ഭരണ വകുപ്പുകളാണ് ഗര്ാന്റ് നമ്പർ XXII നിയന്ത്രിക്കുന്നത് . ഓേരാ 
ഗര്ാന്റിെന്റയും ധനവിനിേയാഗ യൂണിറ്റിെന്റ ധനവിനിേയാഗം ഉറപ്പാക്കാനു  
ഉത്തരവാദിത്തം നിയന്ത്രണാധികാരികൾക്കാണ്. ബഡ്ജറ്റ് നടപടികര്മത്തിെന്റയും 
നാല് നിയന്ത്രണാധികാരികൾ നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ സ്കീമുകൾക്കായി നീക്കിവ  
ഫണ്ടുകളുെട വിനിേയാഗത്തിെന്റയും ഒരു വിശകലനം െചയയ്ുകയുണ്ടായി. ഈ നാല് 
നിയന്ത്രണാധികാരികളും നടപ്പിലാക്കിയ സ്കീമുകളിലും ബഡ്ജറ്റ് ധനവിനിേയാഗ 
നിയന്ത്രണത്തിലും േപാരായ്മകൾ ശര്ദ്ധിക്കെപ്പട്ടു.  

3.5.6.1  ബഡ്ജറ്റ് വകയിരുത്തലും െചലവും 

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ഗര്ാന്റ് XXIIെന്റ റവനയ്ൂ, കയ്ാപ്പിറ്റൽ െസക്ഷനുകളിെല 
ബഡ്ജറ്റ് വകയിരുത്തലും െചലവും പട്ടിക 3.17ൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

 
33   നഗരകാരയ് ഡയറക്ടർ (പണ്ട് മുനിസിപ്പൽ ഭരണ ഡയറക്ടർ), മുഖയ് ടൗൺ പല്ാനർ, തേദ്ദശ സവ്യംഭരണ 
 വകുപ്പ്   െസകര്ട്ടറി, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ 
34   തേദ്ദശ സവ്യംഭരണ വകുപ്പ്, റവനയ്ൂ വകുപ്പ്.  
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പട്ടിക 3.17: കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷങ്ങളിെല ബഡ്ജറ്റ് വകയിരുത്തലും െചലവും 
(₹ േകാടിയിൽ) 

വർഷം വിഭാഗം ബഡ്ജറ്റ് 
വിഹിതം 

ആെക െചലവ് മി ം ഈ 
വർഷത്തിെല 
മി ത്തിെന്റ 
ശതമാനം 

2018-19 റവനയ്ൂ അസ്സൽ (േവാട്ടഡ്)  2601.86 2912.91 1129.37 1783.54 61.23 
സപല്ിെമന്ററി 300.00 
മൂലധനം അസ്സൽ 
(േവാട്ടഡ്) 

0.01 

സപല്ിെമന്ററി 11.04 
2019-20 റവനയ്ൂ അസ്സൽ (േവാട്ടഡ്)  1970.92 2196.93 1084.78 1112.15 50.62 

സപല്ിെമന്ററി 51.00 
മൂലധനം അസ്സൽ 
(േവാട്ടഡ്) 

175.01 

സപല്ിെമന്ററി 0.00 
2020-21 റവനയ്ൂ അസ്സൽ (േവാട്ടഡ്)  2159.41 2557.39 1583.83 973.56 38.07 

സപല്ിെമന്ററി 201.47 
മൂലധനം അസ്സൽ 
(േവാട്ടഡ്) 

187.01 

സപല്ിെമന്ററി 9.51 

ഉറവിടം : േകരള സർക്കാരിെന്റ 2018-19 മുതൽ 2020-21 വെരയു  ധന വിനിേയാഗ കണക്കുകൾ 

3.5.6.2 മി ങ്ങൾ 

കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷക്കാലയളവിൽ ബഡ്ജറ്റ് വകയിരുത്തൽ 38 ശതമാനവും 
വിനിേയാഗിക്കെപ്പടാെത കിടന്നുെവന്ന് പട്ടിക 3.18 കാണിക്കുന്നു. 

കൂടാെത, 2018-19 മുതൽ 2020-21 വെരയു  ധനവിനിേയാഗ കണക്കുകൾ 
സൂക്ഷ്മമായി പരിേശാധി േപ്പാൾ െവളിെപ്പട്ടത് എെന്തന്നാൽ മൂന്ന് 
നിയന്ത്രണാധികാരികൾ 35   നടപ്പിലാക്കിയ 37 സ്കീമുകളിൽ ഫണ്ടുകൾ തിരി ട ത് 
ബഡ്ജറ്റ് വകയിരുത്തലിെന്റ 50 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആയിരുന്നു എന്നാണ്. ഈ 
37 സ്കീമുകളിെല 21 സ്കീമുകളിൽ അനുബന്ധം 3.8ൽ വിവരി ിരിക്കുന്നതുേപാെല 
തിരി ടവ് ₹ഒരു േകാടിക്ക് മുകളിൽ ആയിരുന്നു. 

അക്കൗണ്ട് ശീർഷകത്തിെന്റ കീഴിൽ െചലവ് വരുത്താൻ പറ്റാത്തതിെന്റ 
കാരണമായി മറുപടിയിൽ പറഞ്ഞത് സർക്കാർ വരുത്തിയ 20 ശതമാനത്തിെന്റ 
പദ്ധതി ചുരുക്കൽ, െകാേറാണ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടതു മൂലം ഓഫീസ് അട ത് വഴിയായി 
ടര്ഷറിയിൽ ബിലല്ുകൾ പാസാക്കാഞ്ഞത്, സർക്കാരിെന്റ  നയതീരുമാനത്തിെന്റ 
ഭാഗമായി വർക്കിംഗ് ഗര്ൂപ്പിൽ സ്കീം മാറ്റി വ ത് എന്നിവ ആയിരുന്നു. 

എന്നാൽ 13 സ്കീമുകളുെട കീഴിൽ, േമൽപ്പറഞ്ഞ കാലയളവിൽ, ₹പത്തു 
േകാടിയിലധികം മി ം വന്ന, ആവർത്തന രീതിയിലു  േകസുകൾ, അനുബന്ധം 
3.9ൽ വിവരിക്കുംവിധം ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഓഡിറ്റ് ശര്ദ്ധി . കൂടാെത, 
വർഷംേതാറുമു  മി ം സൂചിപ്പി ത്, മുൻവർഷെത്ത െചലവിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലും 
വകുപ്പുകളുെട ഫണ്ട് ഉപേയാഗിക്കുവാനു  പര്ാപ്തിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലും 
ബഡ്ജറ്റാവശയ്ത്തിനായി യാഥാർത്ഥയ്േബാധമു  ഒരു നിർണയം എടുക്കുന്നതിൽ 
ബന്ധെപ്പട്ട നിയന്ത്രണാധികാരികളുെടയും ധനകാരയ്വകുപ്പിെന്റയും വീഴ്ചയാണ്. 

16 സ്കീമുകളുെട കാരയ്ത്തിൽ മുഴുവൻ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതവും ബന്ധെപ്പട്ട വർഷങ്ങളിൽ 
വിനിേയാഗിക്കാെത കിടന്നതായും വർഷാന്തയ്ത്തിൽ തിരി ട തായും 
നിരീക്ഷിക്കെപ്പട്ടു. ഈ 16  സ്കീമുകളിലു  6 സ്കീമുകളിൽ, ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം മുഴുവൻ 

 
35   നഗരകാരയ് ഡയറക്ടർ (പണ്ട് മുനിസിപ്പൽ ഭരണ ഡയറക്ടർ), മുഖയ് ടൗൺ പല്ാനർ, തേദ്ദശ സവ്യംഭരണ 
 വകുപ്പിെന്റ െസകര്ട്ടറി. 
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തിരി ട വയിൽ പട്ടിക 3.18ൽ കാണി ിരിക്കുംവിധം ₹ഒരുേകാടിയിലധികം 
ഉണ്ടായിരുന്നു. മുഴുവൻ വിഹിതവും തിരി ട ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് 
ഉപേയാഗിക്കുന്ന കാരയ്ത്തിൽ വകുപ്പിെന്റ ഭാഗത്തുണ്ടായ പരാജയമാണ് എന്നാണ്. 
ഏത് പദ്ധതികൾക്കാേണാ / േപര്ാഗര്ാമുകൾക്കാേണാ ഫണ്ടുകൾ അനുവദി ിരുന്നത്, 
അവയുെട ലക്ഷയ്ങ്ങൾ നിറേവറാെത േപായി. 

പട്ടിക 3.18: ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം മുഴുവൻ തിരി ട  സ്കീമുകൾ 
(₹ േകാടിയിൽ)   

കര്മ 
നമ്പർ 

പദ്ധതി വർഷം ബഡ്ജറ്റ് 
വിഹിതം 

തിരി ട  തുക 

ധനകാരയ് ഡയറക്ടർ 

1.  2217-05-051-98-(േവാട്ടഡ്)(പദ്ധതി) 
പുതുതായി രൂപീകരി  മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് 
പുതിയ െകട്ടിടം പണിയുക 
 

2018-2019 15.00 15.00  

2019-2020 10.00 10.00  

2.  2217-05-800-69-(േവാട്ടഡ്)(പദ്ധതി) 
ജില്ലാപദ്ധതികൾക്കു  േപര്ത്സാഹനം 
നൽകൽ - നഗരം 

2018-2019 10.00 
  

10.00 
  

3.  2217-05-191-36-(േവാട്ടഡ്)(പദ്ധതി) 
തിരുവനന്തപുരം വികസന അേതാറിറ്റി 

2019-2020 15.00 
  

15.00 
  

4.  2217-80-001-91-
(േവാട്ടഡ്)(പദ്ധതിേയതരം) മുനിസിപ്പിൽ 
േകാമൺ സർവ്വീസ് െസൻടര്ൽ െപൻഷൻ 
ഫണ്ടിേലക്കു  സംഭാവന 

2020-2021 100.00 
  

100.00 
  

5.  4217-60-800-93-(ചാർജ്ജ്ഡ്)(പദ്ധതി) ഭൂമി 
ഏെറ്റടുക്കൽ േകസ്സുകളിെല വിധികളിൽ 
നഷ്ടപരിഹാരം നൽകൽ 

2019-2020 1.49 
  

1.49 
  

െസകര്ട്ടറി, തേദ്ദശ സവ്യംഭരണവകുപ്പ് 

6.  2217-05-800-70-(േവാട്ടഡ്)(പദ്ധതി) 
മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിെലയും 
േകാർപ്പേറഷനുകളിെലയും സ്ഥിരം 
ജീവനക്കാർ എടുത്തിട്ടു  ഭവന വായ്പയ്ക്കു  
പലിശ ഇളവ് 

2018-2019 1.00 
  

1.00 
  

3.5.6.3 അനാവശയ്മായ/ അധികരി  സപല്ിെമന്ററി ബഡ്ജറ്റ് വകയിരുത്തൽ 

2018-19 മുതൽ 2020-21 വെരയു  ധന വിനിേയാഗ അക്കൗണ്ടുകളുെട ഓഡിറ്റ് 
െവളിെപ്പടുത്തിയത്, രണ്ട് നിയന്ത്രണാധികാരികൾ വരുത്തിയ ₹411.97 േകാടിയുെട 
സപല്ിെമന്ററി വകയിരുത്തൽ അനാവശയ്േമാ / അധികരി േതാ എന്നാണ്, കാരണം 
പട്ടിക 3.19ൽ വിവരിക്കുംവിധം െചലവ് അസൽ വകയിരുത്തലുകളുെട തലം 
വെരേപാലും എത്തിയിരുന്നില്ല. അസ്സൽ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ ആവശയ്ം പര്തി 
മി ങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, ഉപ ധനാഭയ്ർത്ഥന (എസ്.ഡി.ജി.) 
നിർേദ്ദശിക്കുന്നതിനു പകരം, ഗര്ാന്റിനു ിൽ/ധനവിനിേയാഗത്തിനു ിൽ അക്കൗണ്ട് 
ശീർഷകങ്ങൾക്കിടയിൽ ഫണ്ടുകളുെട ധനവിനിേയാഗം എന്ന സാധയ്ത 
അധികാരികൾക്ക് േതടാമായിരുന്നു.   
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പട്ടിക 3.19 : അനാവശയ്മായ/അധികരി  സപല്ിെമന്ററി ബഡ്ജറ്റ് വകയിരുത്തൽ 
                                                                                                            (₹ േകാടിയിൽ)   

വർഷം േമജർ 
ശീർഷകം 

നിയന്ത്രണാധികാരിയുെട 
േപര് 

അസ്സൽ 
ബഡ്ജറ്റ് 

ആെക തുക 

െചലവിെന്റ 
തുക 

സപല്ിെമന്ററി 
ബഡ്ജറ്റിെന്റ 
ആെക തുക 

2018-19 2217 ഗവെണ്മന്റ് െസകര്ട്ടറി, 
തേദ്ദശ സവ്യംഭരണ വകുപ്പ് 

1001.00 699.85 200.00 

2019-20 2217 നഗരകാരയ് ഡയറക്ടർ 996.04 283.84 1.00 

2020-21 2217 ഗവെണ്മന്റ് െസകര്ട്ടറി, 
തേദ്ദശ സവ്യംഭരണ വകുപ്പ് 

1170.01 977.06 41.08 

4217 187.01 102.99 9.51 

2217 നഗരകാരയ് ഡയറക്ടർ 951.44 471.25 160.38 

ആെക 411.97 

ഉറവിടം : 2018-19 മുതൽ 2020-21 വെരയു  േകരള സർക്കാരിെന്റ ധന വിനിേയാഗ കണക്കുകൾ. 

3.5.6.4 െചലവാക്കാത്ത വകയിരുത്തൽ തിരി ടയ്ക്കാതിരുന്നത് 

സാമ്പത്തിക വർഷ കാലയളവിനു ിൽ, ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം പൂർണമായി 
വിനിേയാഗിക്കാൻ സാധിക്കാെത വരുന്നു എന്ന് അറിയുേമ്പാൾ, വിതരണാ 
ധികാരികൾ ആവശയ്ത്തിനുപരിയായു  ഫണ്ടുകൾ തിരി ടേയ്ക്കണ്ടതാണ്. പിന്നീട്, 
മുഖയ് നിയന്ത്രണാധികാരി, ഗര്ാന്റിെല മി ം ധനകാരയ് വകുപ്പിേലക്ക് 
തിരി ടേയ്ക്കണ്ടതാണ്. 2018-19, 2019-20, 2020-21 വർഷങ്ങളിെല വിശദമായ 
ധനവിനിേയാഗ അക്കൗണ്ടുകളുെട സൂക്ഷ്മപരിേശാധന െവളിെപ്പടുത്തിയത് 
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആറ് സ്കീമുകളിൽ പൂർണമായി വിനിേയാഗിക്കാത്ത 
ബഡ്ജറ്റ് ഗര്ാന്റും ആവശയ്ത്തിലധികമു  ഫണ്ടുകളും പട്ടിക 3.20ൽ കാണി ിരിക്കും 
വിധം തിരി ടി ില്ല എന്നാണ്. തേദ്ദശ സവ്യംഭരണ വകുപ്പ് െസകര്ട്ടറിയുെട 
നിയന്ത്രണത്തിലു  സ്കീമിെന്റ കാരയ്ത്തിൽ (കര്മ നം. 6),  2020-21 വർഷക്കാല 
യളവിൽ തിരി ടേയ്ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ₹12 േകാടി ആയിരുന്നു, ആയത് െമാത്തം 
ബഡ്ജറ്റ് 61.53 ശതമാനം ആണ്.  

പട്ടിക 3.20 : െചലവഴിക്കാെതയിരുന്ന ബഡ്ജറ്റ് വകയിരുത്തൽ തിരി ടയ്ക്കാെതയിരുന്ന                   
സ്കീമുകൾ      

                                                                                                                     (₹ േകാടിയിൽ)   
കര്മ 
നമ്പർ 

പദ്ധതി വർഷം അറ്റ 
ബഡ്ജറ്റ് 

െചലവ് തിരി ട
യ്ക്കാനു  
ബാക്കി 

മുഖയ് നഗരാസൂതര്കൻ 

1 
 

2217-05-001-65-
(േവാട്ടഡ്)(പദ്ധതിേയതരം) ജില്ലാതല 
ആസൂതര്ണ യൂണിറ്റുകൾ 

2019-2020 23.05  22.78  0.27  

2018-2019 22.49  22.24  0.25  

2020-2021 20.31  20.09  0.22  
നഗരകാരയ് ഡയറക്ടർ 

2 2217-05-191-35-(േവാട്ടഡ്)(പദ്ധതി) 
േഗര്റ്റർ െകാ ിൻ വികസന അേതാറിറ്റി 

2018-2019 0.16  0.00  0.16  

3 
 

2217-80-001-97-
(േവാട്ടഡ്)(പദ്ധതിേയതരം) 
മുനിസിപ്പൽ െസകര്ട്ടറിമാർ 

2020-2021 5.15  4.81  0.34  
2018-2019 5.60  5.39  0.21  
2019-2020 6.26  6.14  0.12  

4 2217-80-001-99-
(േവാട്ടഡ്)(പദ്ധതിേയതരം) നഗരകാരയ് 
ഡയറക്ടേററ്റ് 

2020-2021 4.43 
 

4.32 
 

0.11 
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കര്മ 
നമ്പർ 

പദ്ധതി വർഷം അറ്റ 
ബഡ്ജറ്റ് 

െചലവ് തിരി ട
യ്ക്കാനു  
ബാക്കി 

5 2217-80-800-76-(േവാട്ടഡ്)(പദ്ധതി) 
അയ്യൻകാളി നഗര െതാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധതി 

2020-2021 105.21  104.21  1.00  

െസകര്ട്ടറി, തേദ്ദശ സവ്യംഭരണ വകുപ്പ് 

6 4217-01-800-99-(േവാട്ടഡ്)(പദ്ധതി) 
തലസ്ഥാന േമഖല വികസന 
അേതാറിറ്റി 

2020-2021 19.50  7.50  12.00  

3.5.6.5 ബഡ്ജറ്റ് വകയിരുത്തൽ ഇല്ലാെത െചലവ് വരുത്തിയത് 

2018-19, 2019-20, 2020-21 കാലയളവിെല വിശദമായ ധനവിനിേയാഗ 
കണക്കുകളുെട സൂക്ഷ്മപരിേശാധന െവളിെപ്പടുത്തിയത്, സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 
സബ് െഹഡുകളുെടയും/സ്കീമുകളുെടയും കീഴിൽ അസൽ /സപല്ിെമന്ററി ബഡ്ജറ്റ് 
വകയിരുത്തൽ ഒന്നും ഇല്ലാെത െചലവ് വരുത്തിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ പട്ടിക 3.21ൽ 
കാണി ിരിക്കും വിധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. ആവർത്തന സവ്ഭാവമു തും  
പര്വചനീയവുമായ െചലവു  പദ്ധതികളായ േലാകബാങ്ക് സഹായ േപര്ാജക്ടിനും 
ആറ്റുകാൽ െപാങ്കാലയ്ക്കും േവണ്ടി പുനർ ധനവിനിേയാഗ ഉത്തരവുകളിലൂെടയാണ് 
െചലവിന് േവണ്ടിയു  ഫണ്ടുകൾ നൽകിയത്. രണ്ട് േകസുകളിൽ പുനർ 
ധനവിനിേയാഗത്തിലൂെട ലഭയ്മാക്കിയ ഫണ്ടുകൾ േപാലും വിനിേയാഗി ില്ല. 
തത്ഫലമായി ₹7.62 േകാടിയുെട തിരി ടക്കൽ േവണ്ടിവന്നു (കര്മ നമ്പർ നാലും ഏഴും). 
അസൽ ബഡ്ജ്റ്റ് എസ്റ്റിേമറ്റ്സ് സമയത്ത് സ്കീമുകൾക്ക് േവണ്ടി മുൻകൂട്ടി കണ്ട് 
വകയിരുത്തൽ െചയ്യാെമന്നിരിെക്ക, അത് ഇല്ലാെത െചലവ് വരുത്തുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് 
മാനുവലിെന്റ വയ്വസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് (േകരള ബഡ്ജറ്റ് മാനുവലിെന്റ 
ഖണ്ഡിക 95). 

ആറു േകസുകളിൽ (കര്മനമ്പർ 4 മുതൽ 9 വെര) െമാത്തം വകയിരുത്തൽ സ്കീമിെന്റ 
െപാതുഘടകത്തിേലയ്ക്കാണ് ലഭയ്മായിരുന്നത്. ആയത് വർഷാന്തയ്ത്തിൽ ബഡ്ജറ്റ് 
വകയിരുത്തൽ െപാതുഘടകത്തിൽനിന്ന് എസ്.സി., എസ്.ടി. എന്നീ ഘടക 
ങ്ങളിേലക്ക് പുനർ ധനവിനിേയാഗം െചയ്തു. ഇത് ബഡ്ജറ്റിംഗിെന്റ കാരയ്ത്തിൽ ഒരു 
നല്ല രീതി അല്ല. 

പട്ടിക 3.21: ബഡ്ജറ്റ് വകയിരുത്തൽ ഇല്ലാെത െചലവ് വരുത്തിയ സ്കീമുകൾ 

              (₹ േകാടിയിൽ) 

കര്മ 
നമ്പർ 

പദ്ധതി വർഷം ബഡ്ജറ്റ് 
വകയിരുത്ത

ൽ 

െചലവ് തിരി
ടവ് 

നഗരകാരയ് ഡയറക്ടർ 

1 2217-80-800-63-(േവാട്ടഡ്) (പദ്ധതി) നഗര 
ഖരമാലിനയ് നിർമ്മാണ സംരംഭം  

2018-2019 0.00 2.00 0.00 

2019-2020 0.00 0.41 0.00 

2 
 

2217-05-800-89-(േവാട്ടഡ്) (പദ്ധതി) 
ജവഹർലാൽ െനഹ്റു േദശീയ നഗര 
നവീകരണ ദൗതയ്ം 

2018-2019 0.00 26.05 0.00 

2020-2021 0.00 0.26 0.00 

3 2217-05-796-99-(േവാട്ടഡ്) (പദ്ധതി) േദശീയ 
നഗര ഉപജീവന മിഷൻ (60% േകന്ദ്രസഹായ 
പദ്ധതി) (പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി) 

2018-2019 0.00 0.61 0.00 

2019-2020 0.00 1.84 1.22 

4 
 

2217-05-796-98-(േവാട്ടഡ്) (പദ്ധതി) 
പര്ധാനമന്ത്രി ആവാസ് േയാജന (60% 
േകന്ദ്രസഹായ പദ്ധതി) (പട്ടികവർഗ്ഗ 
ഉപപദ്ധതി) 

2018-2019 0.00 0.16 
 

0.00 
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കര്മ 
നമ്പർ 

പദ്ധതി വർഷം ബഡ്ജറ്റ് 
വകയിരുത്ത

ൽ 

െചലവ് തിരി
ടവ് 

5 
 

2217-05-796-98-(േവാട്ടഡ്) (പദ്ധതി) 
പര്ധാനമന്ത്രി ആവാസ് േയാജന (60% 
േകന്ദ്രസഹായ പദ്ധതി) (പട്ടികവർഗ്ഗ 
ഉപപദ്ധതി) 

2019-2020 0.00 4.05 
 

0.00 
 

6 2217-05-789-99-(േവാട്ടഡ്) (പദ്ധതി) േദശീയ 
നഗര ഉപജീവന മിഷൻ (60% സി.എസ്.എസ് ) 

2018-2019 0.00 6.00  0.00  

2019-2020 0.00 9.61  6.40 

7 2217-05-789-98-(േവാട്ടഡ്) (പദ്ധതി) 
പര്ധാനമന്ത്രി ആവാസ് േയാജന (60% 
േകന്ദ്രസഹായ പദ്ധതി) (പര്േതയ്ക ഘടക 
പദ്ധതി) 

2018-2019 0.00 4.09 0.00 

8 
 

2217-05-789-98-(േവാട്ടഡ്) (പദ്ധതി) 
പര്ധാനമന്ത്രി ആവാസ് േയാജന (60% 
േകന്ദ്രസഹായ പദ്ധതി) (പര്േതയ്ക ഘടക 
പദ്ധതി) 

2019-2020 0.00 6.71 
 

0.00 
 

9 2217-05-191-36-(േവാട്ടഡ്)(പദ്ധതി) 
തിരുവനന്തപുരം വികസന അേതാറിറ്റി 

2020-2021 0.00 3.10  0.00  

െസകര്ട്ടറി, തേദ്ദശ സവ്യംഭരണ വകുപ്പ് 

10 2217-80-800-59-(േവാട്ടഡ്)(പദ്ധതി) മാലിനയ് 
സംസ്കരണ പര്വർത്തനങ്ങൾക്ക് കല്ീൻ േകരള 
കമ്പനിക്കു  ധനസഹായം 

2020-2021 0.00 5.00  0.00  

11 2217-05-800-66-(േവാട്ടഡ്)(പദ്ധതി) േകരള 
അർബൻ സർവ്വീസ് െഡലിവറി േപര്ാജക്ട് 
(െകയുഎസ്ഡിപി) – േലാകബാങ്ക് 
സഹായേത്താെട 

2020-2021 0.00 0.50  0.00  

ജില്ലാ കളക്ടർ, കളക്േടര്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം 
12  2217-01-800-94-(േവാട്ടഡ്)(പദ്ധതി) 

ആറ്റുകാൽ െപാങ്കാല ഉത്സവത്തിനായു  
ധനസഹായം 

2018-2019 0.00 2.27 0.00 

2019-2020 0.00 1.52 0.00 

2020-2021 0.00 3.75 0.00 

3.5.6.6 അനാവശയ്മായ പുനർ ധനവിനിേയാഗം 

അസ്സൽ ധനാഭയ്ർത്ഥനകളിലൂെട ലഭയ്മാക്കെപ്പടുന്ന ഫണ്ടുകൾ 
അപരയ്ാപ്തമാകുേമ്പാൾ, ഗര്ാന്റിെല മെറ്റാരു യൂണിറ്റിൽ മി ം ലഭയ്മായിരിക്കുകയും 
െചയയ്ുന്ന സാഹചരയ്ത്തിൽ, പുനർ ധനവിനിേയാഗത്തിലൂെട ഫണ്ടുകൾ കൂട്ടിെയടുക്കുക 
എന്നു  കാരയ്ം വകുപ്പധികാരികൾ അവലംബിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് വിശകലനം 
െവളിെപ്പടുത്തിയെതെന്തന്നാൽ 14 സബ് െഹഡുകളിൽ ബഡ്ജറ്റ് 
വകയിരുത്തലിേനക്കാൾ അന്തിമെചലവ് കുറവായിരുന്നതിനാൽ പുനർ 
ധനവിനിേയാഗം പൂർണമായും അനാവശയ്മായിരുന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പറഞ്ഞ 14 
സബ് െഹഡുകളിൽ, തേദ്ദശസവ്യംഭരണവകുപ്പ് െസകര്ട്ടറി ൈകകാരയ്ം െചയ്തിരുന്ന 
അക്കൗണ്ടിെല അനാവശയ്മായ പുനർ ധനവിനിേയാഗം പട്ടിക 3.22ൽ 
വിവരിക്കുംവിധം ₹9.97 േകാടി ആയിരുന്നു.  



  അദ്ധയ്ായം III – ബഡ്ജറ്റ് മുേഖനയു  കാരയ്നിർവ്വഹണം 

 

 
117 

പട്ടിക 3.22: അനാവശയ്മായ പുനർ ധനവിനിേയാഗങ്ങൾ 
(₹ േകാടിയിൽ)  

കര്മ 
നമ്പർ 

പദ്ധതി വർഷം ബഡ്ജ്റ്റ് 
വിഹിതം 

പുനർ 
വിനിേയാ
ഗം 

െചല
വ് 

മി ം 

െസകര്ട്ടറി, തേദ്ദശ സവ്യംഭരണ വകുപ്പ് 

1.  4217-01-800-99-
(േവാട്ടഡ്)(പദ്ധതി) 
തലസ്ഥാന നഗര 
വികസന പദ്ധതി 

2020-2021 9.52  9.97  7.50  11.99 

 
3.5.6.7 േകന്ദ്ര െപൻഷൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും വഹിക്കാതിരുന്ന ഭരണപരമായ             

െചലവുകൾ 

േകരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (എംേപല്ായിസ് െഡത്ത് കം റിട്ടയർെമന്റ് െബനിഫിറ്റ് ) 
ചട്ടങ്ങൾ 1996 അനുസരി ്, നഗരകാരയ് പര്ാേദശിക നഗര സ്ഥാപനങ്ങളുെട കീഴിെല 
സ്ഥിരം ഡയറക്ടേററ്റിെല െപൻഷൻ െസക്ഷനിെല ജീവനക്കാരുെട െപൻഷനു 
േവണ്ടിയു , സ്ഥാപന െചലവുകൾ, യാതര്പ്പടി, േസ്റ്റഷനറി, ഫർണി ർ ആകസ്മിക 
െചലവ് മുതലായ ഭരണപരമായ െചലവുകൾ പര്ാരംഭത്തിൽ ‘2217-80-001-96’ 
(െസൻടര്ൈലസ്ഡ് െപൻഷൻ സ്കീം േഫാർ േകരളാ മുൻസിപ്പൽ എംേപല്ായീസ് 
എസ്റ്റാബല്ിഷ ്െമന്റ് ചാർജസ് ) എന്ന സബ് െഹഡിൽ നിന്നാണ് വഹിേക്കണ്ടത്. 
വർഷാവസാനം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങെന െചലവു െചയ്ത തുക െസൻടര്ൽ െപൻഷൻ 
ഫണ്ടിൽ നിന്ന് സർക്കാർ അക്കൗണ്ടിേലക്ക് തിരി ടേയ്ക്കണ്ടതാണ്. 2018-19 മുതൽ 
2020-21 വെരയു  കാലയളവിൽ ഭരണപരമായ െചലവുകൾക്കായി, പട്ടിക 3.23ൽ 
കാണിക്കുംവിധം, സർക്കാർ അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് ₹2.30 േകാടി െചലവഴിെ ങ്കിലും ആ 
തുക െസൻടര്ൽ െപൻഷൻ ഫണ്ടിൽ െഡബിറ്റ് െചയ്തത് സർക്കാരിേലക്ക് 
തിരി ട ിട്ടില്ല.  

പട്ടിക 3.23 : ഭരണപരമായ െചലവുകൾക്കായി സർക്കാരിൽ നിന്നും െചലവഴി  തുക 

(₹ േകാടിയിൽ)  
കണക്കിനം വർഷം വകുപ്പിന് ഉണ്ടായ െചലവുകൾ 

               2217-80-001-96 

2018-19 0.84 

2019-20 0.79 

2020-21 0.67 

ആെക 2.30 

3.5.6.8 തിരി ടക്കൽ െപര്ാേപ്പാസലുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിെല കാലവിളംബം 

േകരളാ ബഡ്ജറ്റ് മാനുവലിെന്റ ഖണ്ഡിക 91 അനുസരി ് ഭരണ വകുപ്പുകൾ 
കാേലകൂട്ടി കാണുന്ന എല്ലാ മി ങ്ങളും അവ ധനവിനിേയാഗങ്ങളുെട കീഴിെല മറ്റ് 
യൂണിറ്റുകളുെട െചലവുകൾ േനരിടാൻ ആവശയ്മില്ലാെതപക്ഷം, മി ങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി 
കാണുേമ്പാൾ തെന്ന സാമ്പത്തിക വർഷാന്തയ്ത്തിന് മുമ്പായി തിരി ടേയ്ക്കണ്ടതാണ്. 
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനിടയിൽ, ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം പൂർണ്ണമായി വിനിേയാഗിക്കാൻ 
സാധിക്കില്ല എന്നറിയുന്ന പക്ഷം, വിതരണാധികാരികൾ ആവശയ്ത്തിൽ കൂടുതലു  
ഫണ്ടുകൾ തിരി ടേയ്ക്കണ്ടതാണ്. പിന്നീട് മുഖയ് നിയന്ത്രണാധികാരി ഗര്ാന്റിെല 
മി ങ്ങൾ ധനകാരയ് വകുപ്പിേലക്ക് തിരി ടേയ്ക്കണ്ടതാണ്. 

േകരളാ ബഡ്ജറ്റ് മാനുവലിെന്റ ഖണ്ഡിക 93(1) അനുസരി ്, മുഖയ് 
നിയന്ത്രണാധികാരിയിൽനിന്ന് തിരി ടക്കൽ െപര്ാേപ്പാസൽ ഭരണവകുപ്പിൽ 
ലഭിക്കാനു  അവസാന തീയതിയായി വ ിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിെല 



2021 മാർ ് 31ന് അവസാനി  വർഷെത്ത സംസ്ഥാന സമ്പദ ്വയ്വസ്ഥെയക്കുറി  ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ട് 

 

  118 

മാർ ് മാസം 10 ആണ്. എന്നാൽ, പരിേശാധനയിൽ െവളിെപ്പട്ടത് എെന്തന്നാൽ,  
2018-19 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കാലയളവിൽ രണ്ട്  നിയന്ത്രണാധികാരികൾ 
ഗര്ാന്റ് XXII-മായി ബന്ധെപ്പട്ടു  തിരി ടയ്ക്കൽ െപര്ാേപ്പാസലുകൾ പട്ടിക 3.24ൽ 
കാണിക്കുംവിധം ൈവകി എന്നതാണ്. 

പട്ടിക 3.24 : ഭരണ വകുപ്പിന് തിരി ടക്കൽ െപര്ാേപ്പാസലുകൾ ൈവകി സമർപ്പി ത് 

വർഷം ഭരണവകുപ്പിേലക്ക് തിരി ടക്കൽ െപര്ാേപ്പാസൽ അയ  
തീയതി 

നഗരകാരയ് ഡയറക്ടർ 

2018-19 25 െമയ് 2019 

2019-20 01 ജൂൺ 2020 

2020-21 28 ഏപര്ിൽ 2021 

മുഖയ് ടൗൺ പല്ാനർ 

2018-19 05 ഏപര്ിൽ 2019 

2019-20 21 ഏപര്ിൽ 2020 

2020-21 31 മാർ ് 2021 

         ഉറവിടം:  ഡയറക്ടേററ്റുിൽ നിന്ന് േശഖരി  വിശദാംശങ്ങൾ.  

അതുേപാെല, ഗര്ാന്റ് XXIIെന്റ കീഴിെല ചില സബ്െഹഡ് അക്കൗണ്ടുകളുെട 
നിയന്ത്രണാധികാരി കൂടിയായ തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് െസകര്ട്ടറി, തെന്റ 
നിയന്ത്രണത്തിൻ കീഴിലു  തിരി ടക്കൽ െപര്ാേപ്പാസലുകൾ സമയത്ത് ധനകാരയ് 
വകുപ്പിന് സമർപ്പി ില്ല എന്നത് പട്ടിക 3.25ൽ കാണി ിരിക്കുന്നു. (േകരള ബഡ്ജറ്റ് 
മാനുവൽ പര്കാരം അവസാന തീയതി 20 മാർ ് ആണ്). 

പട്ടിക 3.25 : ധനകാരയ് വകുപ്പിന് തിരി ടയ്ക്കൽ െപര്ാേപ്പാസലുകൾ സമർപ്പിക്കൽ 

വർഷം ധനകാരയ് വകുപ്പിന് സറണ്ടർ നിർേദ്ദശം അയയ്ക്കുന്ന 
തീയതി 

2018-19 25 ഏപര്ിൽ 2021 

2019-20 നിർേദ്ദശം സമർപ്പി തായി കാണുന്നില്ല 

2020-21 16 ഏപര്ിൽ 2021 

ഉറവിടം:  എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ േശഖരി . 

തിരി ടക്കൽ െപര്ാേപ്പാസൽ സമർപ്പിക്കൽ, സാമ്പത്തിക വർഷത്തിെന്റ അവസാന 
ദിവസം തിരി ടക്കൽ െപര്ാേപ്പാസലുകൾ സമർപ്പിക്കൽ, അടുത്ത വർഷത്തിൽ 
സമർപ്പിക്കൽ എന്നിവ ബഡ്ജറ്റ് മാനുവലിെല വയ്വസ്ഥകൾക്ക് എതിരാണ്, ആയത് 
ഫണ്ട് തിരി ടവിെന്റ ലക്ഷയ്െത്ത തെന്ന തകർക്കുന്നതുമാണ്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, 
സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നതിൽ വകുപ്പിെന്റ ഭാഗത്തു  വീഴ്ച ആണ്. 
ബന്ധെപ്പട്ട ഫയൽ കെണ്ടത്താൻ കഴിയാഞ്ഞതിനാൽ 2019-20 കാലെത്ത 
തിരി ടയ്ക്കൽ െപര്ാേപ്പാസലുകൾ അയ  തീയതി ഓഡിറ്റിെന പിന്നീട് 
അറിയിക്കാെമന്ന് വകുപ്പ് മറുപടി നൽകി. 

3.6   നല്ല രീതികൾ 

ഗര്ാന്റുകളിൽ 50 ശതമാനത്തിൽ കുറവ് ബജറ്റ് വിനിേയാഗം 2019-20ൽ ഏഴ് 
ഗര്ാന്റുകളിൽ നിരീക്ഷിക്കെപ്പെട്ടങ്കിലും 2020-21ൽ അങ്ങെന ഒന്നും 
ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. 

 



  അദ്ധയ്ായം III – ബഡ്ജറ്റ് മുേഖനയു  കാരയ്നിർവ്വഹണം 

 

 
119 

3.7   നിഗമനങ്ങൾ 

1. െമാത്തം ഗര്ാന്റുകൾ/ധനവിനിേയാഗങ്ങളും െചലവുകളും തമ്മിലു  
അന്തരങ്ങൾ മി ത്തിേലക്ക് നയി , ഇത് സർക്കാരിെന്റ വിവിധ തലങ്ങളിെല 
ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിേമറ്റുകളുെട അനുചിതമായ സൂക്ഷ്മ പരിേശാധനയും േമാശം 
ബഡ്ജറ്റ് മാേനജ്െമന്റും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

2. ഉപ ധനാഭയ്ർത്ഥനകൾ േനടിയിട്ടും അന്തിമ െചലവ് അസ്സൽ ഗര്ാന്റിെന്റ 
നിലവാരത്തിേലക്ക് വരാതിരുന്നതും അെല്ലങ്കിൽ ഉപ ധനാഭയ്ർത്ഥനകൾ 
േനടിയതിനു േശഷം െചലെവാന്നും വരാതിരുന്നതും ഫണ്ടിെന്റ യഥാർത്ഥ 
ആവശയ്കത വിലയിരുത്തുന്നതിെല വകുപ്പുതല ഓഫീസർമാരുെട അലംഭാവ 
െത്തയാണ് കാണിക്കുന്നത്. 

3. അധികേമാ, അനാവശയ്േമാ, അപരയ്ാപ്തേമാ ആയ പുനർ ധനവിനിേയാഗം 
സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വകുപ്പുതല ഓഫീസർമാർ അവരുെട നിയന്ത്രണത്തിലു  
അക്കൗണ്ട് ശീർഷകങ്ങൾക്കു  ഫണ്ടുകളുെട യഥാർത്ഥ ആവശയ്കത 
വിലയിരുത്തുന്നതിൽ പരാജയെപ്പട്ടുെവന്നാണ്.  

4. കര്മെപ്പടുത്തൽ ആവശയ്മു  അധികെ ലവ് അപരയ്ാപ്തമായ െചലവ് 
നിയന്ത്രണെത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

3.8   ശുപാർശകൾ 

1. സർക്കാർ അതിെന്റ ബഡ്ജറ്റ് നിർണയിക്കലിൽ കൂടുതൽ യാഥാർഥയ്േബാധം 
പുലർേത്തണ്ടതും മി ങ്ങളും അധിക െചലവുകളും കുറയ്ക്കാനായി ഫലപര്ദമായ 
നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പാേക്കണ്ടതുമാണ്. 

2. പദ്ധതികളുെട/േപര്ാജക്റ്റുകളുെട െമ െപ്പടുത്തിയ നടപ്പാക്കൽ, നിരീക്ഷണം, 
സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണം എന്നിവയിലൂെട സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െമാത്തത്തിലു  
വികസനം േനടാനു  സർക്കാരിെന്റ വാഗ്ദത്ത/നിർദ്ദിഷ്ട ലക്ഷയ്ങ്ങൾ 
ൈകവരിക്കാനു  പര്തിബദ്ധത സർക്കാർ നിർവഹിേക്കണ്ടതാണ്. 

3. സംസ്ഥാന പി.എസ്.യുകളിൽ ഇകവ്ിറ്റി, േലാണുകൾ, ഗയ്ാരണ്ടികൾ 
എന്നിവയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു  നിേക്ഷപങ്ങളുെട കണക്കുകളിെല 
വയ്തയ്ാസങ്ങൾ ബന്ധെപ്പട്ട പി.എസ്.യുകളിെല കണക്കുകളുമായി 
െപാരുത്തെപ്പടുത്തി സർക്കാർ ശരിയാേക്കണ്ടതാണ്. 

4. നിയമസഭ അംഗീകരി  ഗര്ാന്റുകെളക്കാൾ െചലവ് അധികം വരുന്നത് 
നിയമസഭയുെട ഹിതത്തിന് എതിരാണ്. ഇക്കാരയ്ം ഗൗരവമായി കാേണണ്ടതും 
എതര്യും േവഗം ശരിയാേക്കണ്ടതുമാണ്. 

5. േകന്ദ്ര  സർക്കാർ േപര്ാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന െടക്നിക്കൽ, േടാക്കൺ 
സപല്ിെമന്ററിയും മി ങ്ങൾ വിനിേയാഗിക്കാവുന്ന എല്ലാ സാധയ്തകളും 
അസ്തമിക്കുേമ്പാൾ മാതര്ം കയ്ാഷ് സപല്ിെമന്ററിെയ ആശര്യിക്കുന്ന േകന്ദ്ര 
സർക്കാരിെന്റ നല്ല രീതികൾ സവ്ീകരിേക്കണ്ടതാണ്. 

6. വകുപ്പുകളുെട ആവശയ്ങ്ങളിൻേമൽ വിശവ്സനീയമായ നിർണയങ്ങളുെടയും 
നൽകെപ്പടുന്ന വിഭവങ്ങൾ വിനിേയാഗിക്കാനു  അവരുെട േശഷിയുെടയും 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ യാഥാർഥയ്ത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സർക്കാർ 
രൂപെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. 

7. ബഡ്ജറ്റിെന്റ സമുചിതമായ നടപ്പാക്കലിനും നിരീക്ഷണത്തിനും മി ങ്ങൾ 
കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഗര്ാന്റിലും/ധനവിനിേയാഗത്തിലും വലിയ മി ങ്ങൾ 
നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദിഷ്ട സമയകര്മത്തിനു ിൽ തിരി ടക്കുന്നതിനും 
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ആയവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി സർക്കാർ ഉചിതമായ ഒരു നിയന്ത്രണ 
സംവിധാനം നടപ്പാേക്കണ്ടതാണ്. 

8. ബഡ്ജറ്റിെന്റ ഉചിതമായ വിശകലനം സാധയ്മാകുന്നതിനും സാർത്ഥകമായ 
ധനവിനിേയാഗ കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമായി, െചലവിലു  അന്തരം 
വിശദീകരിക്കാനു  ഉത്തരവാദിത്തം തങ്ങൾക്കുെണ്ടന്ന അവേബാധം 
നിയന്ത്രണാധികാരികൾക്ക് ഉണ്ടാേകണ്ടതാണ്. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

അദ്ധയ്ായം IV 

അക്കൗണ്ട്സിെന്റ 
ഗുണനിലവാരവും 
സാമ്പത്തിക 

റിേപ്പാർട്ടിംഗ് രീതികളും 
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പര്സക്തവും വിശവ്സനീയവുമായ വിവരങ്ങേളാടുകൂടിയ ഭദര്മായ ആന്തരിക 
സാമ്പത്തിക റിേപ്പാർട്ടിംഗ് സംവിധാനം സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ കാരയ്ക്ഷമവും 
ഫലപര്ദവുമായ ഭരണനിർവഹണെത്ത സഹായിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക 
നിയമങ്ങളുെടയും നടപടികളുെടയും ഉത്തരവുകളുെടയും പാലനവും അത്തരം 
പാലനത്തിെന്റ സ്ഥിതി സംബന്ധി  റിേപ്പാർട്ടിംഗിെന്റ സമയനിഷ്ടയും 
ഗുണനിലവാരവും നല്ല ഭരണനിർവഹണത്തിെന്റ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. 
പാലനത്തിെന്റയും നിയന്ത്രണത്തിെന്റയും റിേപ്പാർട്ടുകൾ ഫലപര്ദവും 
പര്വർത്തനനിരതവുമാെണങ്കിൽ അവ തന്ത്രപരമായ ആസൂതര്ണവും 
തീരുമാനെമടുക്കുന്നതുമുൾെപ്പെടയു  സർക്കാരിെന്റ അടിസ്ഥാനപരമായ 
േമൽേനാട്ട ചുമതലകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നു.  

അക്കൗണ്ട്സിെന്റ പൂർണ്ണതയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട പര്ശ്നങ്ങൾ 
 

4.1  സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സഞ്ചിതനിധിക്കും പബല്ിക് അക്കൗണ്ടിനും 
പുറത്തു     നിേക്ഷപങ്ങൾ 

ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടനയുെട ആർട്ടിക്കിൾ 266(1)െല വയ്വസ്ഥകളനുസരി ്, 
ആർട്ടിക്കിൾ 267െല വയ്വസ്ഥകൾക്ക് വിേധയമായി, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് 
ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ വരവും, ടര്ഷറി ബിലല്ുകളിലൂെട സർക്കാർ സമാഹരിക്കുന്ന എല്ലാ 
വായ്പകളും െവയ്സ് ആന്റ് മീൻസ് മുൻകൂറുകളും വായ്പകളുെട തിരി ടവിലൂെട 
സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ധനവും േചർന്ന് ഒരു സഞ്ചിതനിധിയായി 
‘സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സഞ്ചിതനിധി’ എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്നു. ആർട്ടിക്കിൾ 266(2) 
അനുസരി ്, സംസ്ഥാന സർക്കാരിേനാ സർക്കാരിനു േവണ്ടിേയാ ലഭിക്കുന്ന 
മെറ്റല്ലാ െപാതുധനവും സംസ്ഥാനത്തിെന്റ പബല്ിക് അക്കൗണ്ടിേലക്ക് 
നിേക്ഷപിേക്കണ്ടതാണ്.  

4.1.1   നികുതിപിരിവ് സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സഞ്ചിതനിധിയിേലക്ക് 
നിേക്ഷപിക്കാത്തത് 

4.1.1.1 െകട്ടിടനിർമ്മാണ െതാഴിലാളി േക്ഷമ െസസ്സ് 

െകട്ടിടനിർമ്മാണ െതാഴിലാളി േക്ഷമെസസ്സ് നിയമം 1996 അനുസരി ് 
ചുരുങ്ങിയത് നിർമ്മാണെചലവിെന്റ ഒരു ശതമാനം നിരക്കിൽ െതാഴിൽേക്ഷമ 
െസസ്സ് ചുമത്താവുന്നതും ഈടാക്കാവുന്നതുമാണ്. കൂടാെത, െകട്ടിട നിർമ്മാണ 
െതാഴിലാളി േക്ഷമെസസ്സ് ചട്ടങ്ങൾ (1998)െല ചട്ടം 5 അനുസരി ്, പിരിെ ടുത്ത 
െസസ്സ് സംസ്ഥാനത്തിെന്റ അക്കൗണ്ടിംഗ് നടപടികര്മങ്ങളനുസരി ് നിർദ്ദിഷ്ട 
െചലാൻ േഫാമിേനാെടാപ്പം (േബാർഡിെന്റ അക്കൗണ്ട് ശീർഷകത്തിേലക്ക് ) 
േബാർഡിേലക്ക് െതാഴിലാളി േക്ഷമെസസ്സ് ൈകമാറ്റം െചേയ്യണ്ടതായിരുന്നു. 
െകട്ടിട നിർമ്മാണ െതാഴിലാളി േക്ഷമെസസ് അക്കൗണ്ടിംഗിനായി േകരള 
സംസ്ഥാന സർക്കാർ പര്േതയ്ക ചട്ടങ്ങെളാന്നും  തയ്യാറാക്കിയിട്ടിെല്ലന്ന് ഓഡിറ്റ് 
നിരീക്ഷി . ഈടാക്കിയ െസസ്സ് അക്കൗണ്ട് െചയയ്ുന്നതിനുേവണ്ടി ബന്ധെപ്പട്ട 
വരവിെന്റ മുഖയ്ശീർഷകത്തിനു കീഴിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉപശീർഷകം 
ആരംഭിക്കുകേയാ വിവിധ വകുപ്പുകൾ/ ഏജൻസികൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് െകട്ടിട 
നിർമ്മാണ െതാഴിലാളി േക്ഷമേബാർഡിേലക്ക് െസസ്സ് തുക ൈകമാറ്റം 
െചയയ്ുന്നതിനുേവണ്ടി റവനയ്ൂ െചലവിെന്റ നിർവഹണശീർഷകം ആരംഭിക്കുകേയാ 
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െചയ്തില്ല. പിരിെ ടുത്ത െസസ്സ് തുക ഭരണഘടനയുെട ആർട്ടിക്കിൾ 266(1) 
അനുസരി ് സംസ്ഥാന സഞ്ചിത നിധിയിലൂെട ൈകമാറ്റം െചയയ്ുന്നതിനു പകരം, 
േബാർഡിെന്റ പര്േതയ്ക ടര്ഷറി സമ്പാദയ് അക്കൗണ്ട് (എസ്.റ്റി.എസ്.ബി)/  
േബാർഡിെന്റ േദശസാൽകൃത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ േനരിട്ട് നിേക്ഷപി . 2016-17 
മുതൽ 2020-21 വെര േബാർഡിന് ലഭി  െസസ്സ് തുക ചുവെട െകാടുത്തിരിക്കുന്ന 
പട്ടിക 4.1ൽ കാണി ിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 4.1: േബാർഡിന് ലഭി  െകട്ടിടനിർമ്മാണ െതാഴിലാളി േക്ഷമ െസസ്സിെന്റ                 
പര്തിവർഷ വരവ് 

(₹ േകാടിയിൽ)                         

വർഷം 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 ആെക 

േബാർഡിന് ലഭി  
െകട്ടിട നിർമ്മാണ 
െതാഴിലാളി േക്ഷമ 
െസസ്സ് 

203.58 192.45 248.95 232.84 238.08 1115.90 

ഉറവിടം : െകട്ടിട നിർമ്മാണ െതാഴിലാളി േക്ഷമ േബാർഡിൽ നിന്നും േശഖരി  വിവരങ്ങൾ. 

2020-21ൽ ലഭി   ₹238.08 േകാടി ഉൾെപ്പെട 2016-17 മുതൽ 2020-21 വെര 
േബാർഡിന് ലഭി   ₹1,115.90 േകാടി സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സഞ്ചിതനിധിയിലൂെട 
ൈകമാറ്റം െചയ്തിട്ടിെല്ലന്ന് നിരീക്ഷി . ഇത് ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടനയുെട ആർട്ടിക്കിൾ 
266(1)െന്റ ലംഘനമാണ്. സർക്കാർ റവനയ്ൂ സഞ്ചിതനിധിയിൽ 
നിേക്ഷപിക്കാത്തത് അതാതു വർഷങ്ങളിെല നികുതിേയതര വരുമാനവും അതിൽ 
നിന്നു രൂപെപ്പടുന്ന സാമ്പത്തിക ഏകകങ്ങളും കുറ കാണിക്കുന്നതിന് 
കാരണമായി. 

4.1.1.2  ജില്ലാ മിനറൽ ഫൗേണ്ടഷൻ ടര്സ്റ്റിേലക്കു  സംഭാവന 

േകരള ജില്ലാ മിനറൽ ഫൗേണ്ടഷൻ ചട്ടങ്ങൾ 2018 അനുസരി ്, ജില്ലയിെല 
ഖനനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട പര്വർത്തനങ്ങൾ ബാധിക്കുന്ന ആളുകളുെടയും 
പര്േദശങ്ങളുെടയും താൽപരയ്ത്തിനും പര്േയാജനത്തിനും േവണ്ടി 
പര്വർത്തിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജില്ലാകളക്ടറുെട ആഭിമുഖയ്ത്തിൽ ജില്ലാ 
മിനറൽ ഫൗേണ്ടഷൻ ടര്സ്റ്റ് (മുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കവ്ാറി സുരക്ഷാ നിധി36 ) 

രൂപീകരി . ജില്ലാ മിനറൽ ഫൗേണ്ടഷൻ ടര്സ്റ്റിേലക്ക് നൽകുന്ന സംഭാവനകളിൽ 
സർക്കാരിെന്റ താെഴ പറയുന്ന വരവുകൾ ഉൾെപ്പടുന്നു.  

 േമജർ ധാതുഖനന പാട്ടക്കാരൻ നൽകുന്ന തുകയിൽനിന്നും 
േറായൽറ്റിയുെട 30 ശതമാനം നിരക്കിൽ.  

 ൈമനർ ധാതുഖനന െപർമിറ്റു വരും പാട്ടക്കാരും നൽകുന്ന തുകയിൽ 
േറായൽറ്റിയുെട 10 ശതമാനം നിരക്കിൽ. 

 ൈമനർ ധാതുപാട്ടം/െപർമിറ്റ് അവകാശികൾ നൽകുന്ന േറായൽറ്റി 
അെല്ലങ്കിൽ ഏകീകൃത േറായൽറ്റിയുെട 10 ശതമാനം നിരക്കിൽ. 

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട േനടുന്ന വരവ് അതാത് ജില്ലകളിെല 
ജില്ലാകളക്ടർമാരും ജില്ലാ ജിേയാളജിസ്റ്റുകളും സംയുക്തമായി ൈകകാരയ്ം െചയയ്ുന്ന  

 
36   പര്വർത്തനരഹിതമായ കവ്ാറികളുെട സംരക്ഷണത്തിനു  െചലവുകൾ വഹിക്കുന്നതിനായി േകരള ൈമനർ 

മിനറൽസ് കൺസഷൻ ചട്ടങ്ങൾ 2015 പര്കാരം ജില്ലാ കളക്ടർമാർ രൂപീകരി  ഫണ്ടുകളാണ് കവ്ാറി 
സുരക്ഷാ നിധി. കവ്ാറി സുരക്ഷാ നിധിക്ക് പകരമായി പിന്നീട് 22 െഫബര്ുവരി 2018ൽ േകരള ജില്ലാ മിനറൽ 
ഫൗേണ്ടഷൻ ചട്ടങ്ങൾ 2018 പര്കാരം ഡിസ്ടര്ിക്ട് മിനറൽ ഫൗേണ്ടഷൻ ടര്സ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നു.  
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പര്േതയ്ക ടര്ഷറി അക്കൗണ്ടിൽ (എസ്.ടി.എസ്.ബി.) േനരിട്ട് നിേക്ഷപിക്കുന്നു. ജില്ലാ 
മിനറൽ ഫൗേണ്ടഷൻ ടര്സ്റ്റിലും മുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കവ്ാറി സുരക്ഷാ 
നിധിയിലും 2018-19 മുതൽ 2020-21 വെര ലഭി  തുക ചുവെട കാണി ിരിക്കുന്ന 
പട്ടിക 4.2ൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 4.2: ജില്ലാ മിനറൽ ഫൗേണ്ടഷൻ ടര്സ്റ്റിെല (മുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കവ്ാറി 
സുരക്ഷാ നിധി) വാർഷിക വരവ് 

(₹ േകാടിയിൽ) 

വർഷം 2018-19 2019-20 2020-21 ആെക 

 

ജില്ലാ മിനറൽ ഫൗേണ്ടഷൻ ടര്സ്റ്റ് 
(മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കവ്ാറി സുരക്ഷാ 
നിധി) 

9.25 9.37 10.83 29.45 

ഉറവിടം : ൈമനിംഗ്  ആന്റ് ജിേയാളജി ഡയറക്ടേററ്റിൽ നിന്നും േശഖരി  വിവരങ്ങൾ 

2018-19 മുതൽ 2020-21 വെര ജില്ലാ മിനറൽ ഫൗേണ്ടഷൻ ടര്സ്റ്റിൽ 
സംഭാവനയായി ലഭി  ₹29.45 േകാടിയിൽ, 2020-21ൽ ലഭി  ₹10.83 േകാടി 
ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നതായി നിരീക്ഷി . സർക്കാരിെന്റ വരുമാനമായിരുന്നിട്ടും ഈ തുക 
സർക്കാരിെന്റ സഞ്ചിതനിധിയിലൂെട ൈകമാറ്റം െചയ്യാെത ടര്സ്റ്റിേലക്ക് മാറ്റി. ഇത് 
ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടനയുെട ആർട്ടിക്കിൾ 266(1)ന് വിരുദ്ധമാണ്. തൽഫലമായി 
നികുതിേയതര വരുമാനവും അതിൽ നിന്നും രൂപെപ്പടുന്ന സാമ്പത്തിക ഏകകങ്ങളും 
കുറ  കാണിക്കുന്നതിനിടയായി.  

4.1.1.3 സർക്കാർ അക്കൗണ്ടിനുപുറത്തു  നിയന്ത്രണ അധികാരികളുെട നിധി 

ഭരണഘടനയുെട ആർട്ടിക്കിൾ 12െല സംസ്ഥാനത്തിെന്റ നിർവചനത്തിനു ി 
ലാണ് നിയന്ത്രണ അധികാരികൾ വരുന്നത്. സർക്കാരിനു േവണ്ടി നിറേവറ്റുന്ന 
ചുമതലകൾക്കു േവണ്ടിയാണ് അവർ പണം സവ്ീകരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ 
അവരുെട ധനം ഇന്തയ്യുെട/ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ പബല്ിക് അക്കൗണ്ടിൽ 
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.  

എന്നാൽ, േകരള സംസ്ഥാന ൈവദയ്ുതി െറഗുേലറ്ററി കമ്മീഷെന്റ ധനം സർക്കാർ 
അക്കൗണ്ടിനു പുറത്താണ് സൂക്ഷി ിരിക്കുന്നെതന്ന് ഓഡിറ്റിൽ കാണാനിടയായി. 
േകരള സംസ്ഥാന ൈവദയ്ുതി റഗുേലറ്ററി കമ്മീഷെന്റ നിധി ൈവദയ്ുതി ആക്ട് 
2003െല 103-ാം അനുേഛദമനുസരി ് രൂപീകരി തിനാലും േകരള സംസ്ഥാന 
ൈവദയ്ുത െറഗുേലറ്ററി കമ്മീഷൻ ഫണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ 2013െല ചട്ടം 3നു കീഴിെല ഉപചട്ടം 
(3) അനുസരി ്, നിധിയുെട പര്ധാന അക്കൗണ്ട് കമ്മീഷന് ഉചിതെമന്നു േതാന്നുന്ന 
ഏെതങ്കിലും േദശസാൽകൃത ബാങ്കിലും ഉപ അക്കൗണ്ടുകൾ അത്തരം ബാങ്കുകളുെട 
മറ്റു  ശാഖകളിലും സൂക്ഷിക്കാെമന്ന് േകരള സംസ്ഥാന ൈവദയ്ുത െറഗുേലറ്ററി 
കമ്മീഷൻ പര്സ്താവി .  

സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ േപരിൽ ലഭിക്കുന്ന െപാതുധനം, ഭരണഘടനയുെട 
ആർട്ടിക്കിൾ 266(2) അനുസരി ് സംസ്ഥാനത്തിെന്റ പബല്ിക് അക്കൗണ്ടിൽ 
നിേക്ഷപിേക്കണ്ടതായതിനാലും അങ്ങെന െചയ്യാത്തത് ഭരണഘടനയുെട 
പര്സ്തുത ആർട്ടിക്കിളിെന്റ ലംഘനമായതിനാലും ഉത്തരം അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല.  

ഖണ്ഡിക 4.1.1.1 മുതൽ 4.1.1.3 വെര പര്തിപാദി ിരിക്കുന്ന മൂന്നു പര്ശ്നങ്ങളും 2020 
മാർ ിൽ അവസാനി  വർഷെത്ത സംസ്ഥാന സമ്പദ് വയ്വസ്ഥെയക്കുറി  
ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ടിലും പരാമർശി ിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ തുകകൾ സംസ്ഥാന 
സർക്കാരിെന്റ സഞ്ചിത നിധി/പബല്ിക് അക്കൗണ്ടിൽ െകാണ്ടുവരുന്നതിനുേവണ്ട 
ഒരു നടപടിയും സർക്കാർ ൈകെക്കാണ്ടില്ല. 

റവനയ്ൂ വരവ് ഒടുക്കാത്തത് നിയമസഭയുെട പരിേശാധനയ്ക്കു വിേധയമാകാ 
തിരിക്കാനിടയായി. അതിനാൽ, ഇത്തരം നിധികൾ/ടര്സ്റ്റുകളിേലക്ക് ലഭിക്കുന്ന 
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റവനയ്ൂ വരവുകളും െചലവുകളും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി റവനയ്ൂ വരവ്/റവനയ്ൂ 
െചലവിനു കീഴിൽ അനുേയാജയ്മായ അക്കൗണ്ട് ശീർഷകങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കുന്നതിലൂെട ഇത്തരം പണം ഒടുക്കുന്നതിന് / വിട്ടു നൽകുന്നതിനു  ഒരു 
സംവിധാനം രൂപീകരിേക്കണ്ടതാണ്. 

4.2  പലിശ ബാധയ്തയു  നിേക്ഷപങ്ങളുെട പലിശ സംബന്ധമായ 
ബാധയ്ത നിറേവറ്റാത്തത് 

പലിശ ബധയ്തയു  നിേക്ഷപങ്ങളിെല (േമജർ അക്കൗണ്ട് ശീർഷകം 8336 മുതൽ 
8342 വെര) തുകയ്ക്ക് പലിശ വകയിരുത്തുകയും നൽകുകയും െചയ്യാനു  ബാധയ്ത 
സർക്കാരിനുണ്ട്. 

എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് പരിേശാധനയിൽ, പലിശ ബാധയ്തയു  നിേക്ഷപങ്ങളിൽ പലിശ 
നൽകാനു  ബാധയ്ത നിറേവറ്റാൻ 2020-21 ബഡ്ജറ്റിൽ 
വകയിരുത്തിയിരുന്നിെല്ലന്ന് െവളിവായത് പട്ടിക 4.3ൽ കാണി ിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 4.3:  പലിശ ബാധയ്തയു  നിേക്ഷപങ്ങളുെട പലിശ സാധയ്ത നിറേവറ്റാത്തത് 

(₹ േകാടിയിൽ) 
കര്മ 
നമ്പർ 

പലിശ ബാധയ്തയു  
നിേക്ഷപം 

2020 ഏപര്ിൽ 1െല 
നീക്കിയിരിപ്പ് 

പലിശ തുക 
വകയിരുത്താത്തത് * 

 

1. േദശീയ െപൻഷൻ പദ്ധതി  0.34  0.024 

ഉറവിടം : സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ. 

* 2020-21െല ജിപിഎഫിന് നൽേകണ്ടുന്ന പലിശനിരക്കിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലിശ 7.1 
 ശതമാനമായി കണക്കാക്കി. 

പലിശ വകയിരുത്താത്തത്/നൽകാത്തത് കാരണം റവനയ്ൂ െചലവ് ₹0.024 േകാടി 
കുറ  കാണിക്കാനിടയാക്കി. 

4.3  സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിന് പുറത്തു  സംസ്ഥാന നിർവ്വഹണ 
ഏജൻസികൾക്ക് ൈകമാറ്റം െചയ്ത ഫണ്ട് 

വിവിധ പദ്ധതികളുെടയും പരിപാടികളുെടയും  നിർവ്വഹണത്തിനായി 
ഭാരതസർക്കാർ ഗണയ്മായ ഫണ്ട് േനരിട്ട് സംസ്ഥാന നിർവ്വഹണ 
ഏജൻസികൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. കൺേടര്ാളർ ജനറൽ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിെന്റ 
(സിജിഏ) പിഎഫ്എംഎസ് േപാർട്ടലിെല ഡാറ്റയനുസരി  സംസ്ഥാന 
ബഡ്ജറ്റിന് പുറത്ത് സംസ്ഥാന നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക് േനരിട്ട് ൈകമാറ്റം 
െചയ്ത ഫണ്ടിെന്റ വിശദാംശങ്ങൾ സാമ്പത്തിക കണക്കുകളുെട വാലയ്ം IIെല 
അനുബന്ധം VIൽ കാണി ിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഫണ്ടുകൾ സംസ്ഥാന 
ബഡ്ജറ്റ്/സംസ്ഥാന ടര്ഷറി സംവിധാനത്തിലൂെട വഴിതിരി വിടാത്തതിനാൽ 
സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ ഈ ഫണ്ടുകളുെട ഒഴുേക്കാ അനുബന്ധെചലവുകേളാ 
പിടിെ ടുക്കുന്നില്ല. 

2020-21 വർഷത്തിൽ വിവിധ േകന്ദ്രസ്കീമുകൾ/േപര്ാഗര്ാമുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന 
സംസ്ഥാന നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക് സർക്കാർ ₹7,000.76 േകാടി േനരിട്ട് 
ൈകമാറി.  

ചാർട്ട് 4.1ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് േപാെല 2016-17 മുതൽ 2020-21 വെരയു  
കാലയളവിൽ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക് ഫണ്ട് േനരിട്ട് ൈകമാറുന്നതിൽ 
ഏറ്റക്കുറ ിലു  പര്വണതയാണ് കാണിക്കുന്നത്. 
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ചാർട്ട് 4.1: നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്കു  േനരിട്ടു  ൈകമാറ്റം 

 

2020-21 വർഷത്തിൽ ₹10 േകാടിയിലധികം ഫണ്ട് ലഭി  ഏജൻസികളുെട 
വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിക 4.4ൽ വിശദമായി പര്തിപാദി ിരിക്കുന്നു.  

പട്ടിക 4.4 : സംസ്ഥാന നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക് േനരിട്ട് ഫണ്ട് ൈകമാറ്റം െചയ്തത് 
(2020-21 കാലയളവിൽ ₹10 േകാടിയും അതിൽ കൂടുതലും െമാത്തം വിതരണം 
നടത്തിയ പദ്ധതികളുൾെപ്പെട).  

(₹ േകാടിയിൽ) 

കര്മ 
നമ്പർ 

ഭാരതസർക്കാരിെന്റ പദ്ധതിയുെട 
േപര് 

നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയുെട 
േപര് 

വിതരണം െചയ്ത തുക 
2020-21 

1 എൻ.എഫ്.എസ്.എ.യുെട കീഴിൽ 
ഭക്ഷയ്ധാനയ്ം വിേകന്ദ്രീകൃതമായി 
വാങ്ങുന്നതിനു  
ഭക്ഷയ്ധാനയ്സഹായം 

േകരള സംസ്ഥാന സിവിൽ 
സൈപല്സ് േകാർപ്പേറഷൻ 
ലിമിറ്റഡ് 

1214.98 

2 കാർഷിക െസൻസസിനും 
സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സിനും േവണ്ടിയു  
സംേയാജിത പദ്ധതി 

ഇക്കേണാമിക്സ് ആന്റ് 
സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് വകുപ്പ്, േകരള 
കാർഷിക സർവ്വകലാശാല, 
േകരള സർവ്വകലാശാല 

58.73 

3 നാഷണൽ എയ്ഡ്സ് ആന്റ് 
എസ്.റ്റി.ഡി. കൺേടര്ാൾ േപര്ാഗര്ാം 

േകരള സംസ്ഥാന എയ്ഡ്സ് 
നിയന്ത്രണ െസാൈസറ്റി 

36.66 

4 പര്േതയ്ക പര്േമയങ്ങളുമായി 
ബന്ധെപ്പട്ട വിേനാദസഞ്ചാര 
േമഖലയുെട സംേയാജിത 
വികസനം (സവ്േദശ് ദർശൻ) 

േകരള വിേനാദസഞ്ചാര 
വികസന േകാർപേറഷൻ 
ലിമിറ്റഡ് (െക.റ്റി.ഡി.സി.) 

23.77 

5 ഭക്ഷയ്ധാനയ്ങ്ങളുെട 
അന്തർസംസ്ഥാന 
ൈകമാറ്റത്തിന് സംസ്ഥാന 
ഏജൻസികൾക്ക് നൽകുന്ന 
ധനസഹായവും എൻ. 
എഫ്.എസ്.ഏയ്ക്കു കീഴിൽ 
എഫ്.പി.എസ് വയ്ാപാരികൾക്ക് 
മാർജിൻ നൽകുന്നതിനും 

േകരള സംസ്ഥാന സിവിൽ 
സൈപല്സ് േകാർപ്പേറഷൻ 
ലിമിറ്റഡ് 

23.53 

6 നാഷണൽ റൂറൽ ൈലവ ്ലി ഹുഡ് 
മിഷൻ (സി.എസ് ) 

കുടുംബശര്ീ (േകരള സംസ്ഥാന 
ദാരിദര്യ് നിർമ്മാർജന മിഷൻ) 

15.08 

3722.96
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കര്മ 
നമ്പർ 

ഭാരതസർക്കാരിെന്റ പദ്ധതിയുെട 
േപര് 

നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയുെട 
േപര് 

വിതരണം െചയ്ത തുക 
2020-21 

7 പര്ധാനമന്ത്രി മാതൃ വന്ദന പദ്ധതി വനിത, ശിശു വികസന വകുപ്പ് 14.69 

8 പര്ധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്പദാ 
പദ്ധതി - െമഗാഫുഡ് പാർക്കുകൾ 

േകരള ബയ്ൂേറാ ഓഫ് 
ഇൻഡസ്ടര്ിയൽ പര്േമാഷൻ, 
േകരള സംസ്ഥാന വയ്വസായ 
വികസന േകാർപേറഷൻ 

10.96 

 ആെക  1398.40 

ഉറവിടം : നിർവ്വഹണ ഏജൻസി സമർപ്പി  വിവരങ്ങൾ, അതാതു വർഷങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക 
കണക്കുകൾ, സിജിഏയുെട പിഎഫ്എംഎസ് േപാർട്ടലിൽ നിന്നും ലഭി  വിവരങ്ങൾ 

കൂടാെത, േകന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനമനുസരി ് (08 െഫബര്ുവരി 2015), വിവിധ 
സ്കീമുകൾക്ക് കീഴിലു  േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കും (സിഎസ്എസ് ) അധിക 
േകന്ദ്രസഹായത്തിനും (എസിഎ) എല്ലാ സഹായവും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് 
നൽകും, അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏജൻസികൾക്ക് 37  േനരിട്ട് നൽകില്ല. അതിനാൽ 
ഈ ഫണ്ടുകൾ 2015-16 വർഷം മുതൽ സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് വഴിയാണ് 
നടപ്പാേക്കണ്ടത്.  എന്നിരുന്നാലും േകരളത്തിൽ േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ 
മഹാത്മാഗാന്ധി േദശീയ ഗര്ാമീണ െതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് കീഴിലു  ഫണ്ടുകൾ, 
സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് വഴി നൽകാെത സംസ്ഥാന നിർവഹണ ഏജൻസികൾക്ക് 
േനരിട്ട് അനുവദി .  

 സുതാരയ്ത സംബന്ധി  പര്ശ്നങ്ങൾ 

 

4.4 വിനിേയാഗസാക്ഷയ്പതര്ം സമർപ്പിക്കുന്നതിെല കാലതാമസം 

േകരള ഫിനാൻഷയ്ൽ േകാഡിെന്റ ആർട്ടിക്കിൾ 208 അനുസരി ്, സംസ്ഥാനം 
സവ്കാരയ്സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും തേദ്ദശസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും െപാതു ആവശയ്ങ്ങൾക്കായി 
ധനസഹായം െചയയ്ുന്നത് ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടനയുെട ആർട്ടിക്കിൾ 282 
അനുസരി ായിരിക്കണം. ധനകാരയ് നിയമങ്ങളനുസരി ്38 , ധനസഹായം 
അനുവദിക്കുന്ന സ്ഥാപനം, ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്ന ഓേരാ 
ഉത്തരവിേനാെടാപ്പവും ഉത്തരവിെന്റ തീയതിയിൽ നിന്നും ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടാത്ത 
സമയപരിധി വിനിേയാഗത്തിനും ഒമ്പതുമാസത്തിെന്റ സമയപരിധി ഓഡിറ്റ് െചയ്ത 
അക്കൗണ്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനും നിശ്ചയിേക്കണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് െചയ്ത അക്കൗണ്ട് 
ലഭി ് മൂന്നു മാസത്തിനകം വിനിേയാഗ സാക്ഷയ്പതര്ം സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. 
₹2,00,000ൽ കൂടുതലു  ധനസഹായത്തിെന്റ വിനിേയാഗ സാക്ഷയ്പതര്ം 
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (അക്കൗണ്ട്സ് & എൈന്ററ്റിൽെമന്റ് ), േകരളത്തിന് 
സമർപ്പിേക്കണ്ടതുമാണ്. ₹22.44 േകാടിയുെട 12 വിനിേയാഗ സാക്ഷയ്പതര്ങ്ങൾ 
ഏജി (ഏ  &  ഇ)യ്ക്ക് ലഭി ിട്ടിെല്ലന്ന് നിരീക്ഷി  (2021 മാർ ് ). വിനിേയാഗ 
സാക്ഷയ്പതര്ത്തിെന്റ സമർപ്പണത്തിലുണ്ടായ കാലതാമസത്തിെന്റ വാർഷിക നില 
പട്ടിക 4.5ൽ േകര്ാഡീകരി ിരിക്കുന്നു.  

  

 
37 സ്ഥാനത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഇന്തയ്ാ ഗവൺെമന്റിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് 

സവ്ീകരിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അധികാരെപ്പടുത്തിയിട്ടു  സർക്കാരിതര സംഘടന 
ഉൾെപ്പെടയു  ഏെതാരു സംഘടനയും/സ്ഥാപനവും സംസ്ഥാന നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയിൽ  ഉൾെപ്പടുന്നു. 

38   േകരള ഫിനാൻഷയ്ൽ േകാഡിെന്റ (വാലയ്ം I) ആർട്ടിക്കിൾ 210. 
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പട്ടിക 4.5: വിനിേയാഗ സാക്ഷയ്പതര്ം സമർപ്പിക്കുന്നതിെല വാർഷിക കുടിശ്ശിക 
                                                                                                                 (₹ േകാടിയിൽ) 

വിനിേയാഗ സാക്ഷയ്പതര്ം നൽേകണ്ട 
വർഷം 

വിനിേയാഗ 
സാക്ഷയ്പതര്ത്തിെന്റ എണ്ണം 

തുക 

 2019-20 വെര 0 0 

2020-21 12 22.44 

ആെക 12 22.44 

ഉറവിടം : അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (ഏ & ഇ) നൽകിയ വിവരങ്ങൾ 

ഉന്നതവിദയ്ാഭയ്ാസ വകുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട മുകളിൽ കാണി ിരിക്കുന്ന തുകയുെട 
വിനിേയാഗ സാക്ഷയ്പതര്ം 2021 മാർ ് 31 വെരയും സമർപ്പി ിട്ടില്ല.  

വിനിേയാഗ സാക്ഷയ്പതര്ം സമർപ്പിക്കാത്തത്, ഫണ്ടിെന്റ അപഹരണത്തിനു  
സാധയ്തയുണ്ടാക്കുന്നു. സമയബന്ധിതമായി വിനിേയാഗ സാക്ഷയ്പതര്ം 
സമർപ്പിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കുകേയാ പാലിക്കെപ്പടുകേയാ െചയ്തില്ല.  

4.5 േപഴ്സണൽ െഡേപ്പാസിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ 

േപഴ്സണൽ െഡേപ്പാസിറ്റ് (പിഡി) അക്കൗണ്ടുകൾ ചിലതരം നിേക്ഷപങ്ങൾക്കു  
പര്േതയ്ക ബാങ്കിങ്ങ് അക്കൗണ്ടുകളാണ്. ഇതിൽ ഒരു പര്േതയ്ക വരവിനനുസരി ് 
ഓേരാ െചലവും കണക്കാേക്കണ്ട ആവശയ്മില്ലാത്ത െപാതു വിനിമയങ്ങളും 
െപാതുധനം േപാലു  വിനിമയങ്ങളും ൈകകാരയ്ം െചയയ്ുന്നു. 

പിഡി അക്കൗണ്ടുകൾ ടര്ഷറിയിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുെട രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. 
േകരള ഫിനാൻഷയ്ൽ േകാഡ് വാലയ്ം-I, അദ്ധയ്ായം Xെല 282 (ഡി) വകുപ്പു പര്കാരം 
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിൻ പര്കാരം പര്േതയ്ക ആവശയ്ങ്ങൾക്കായി 
ആരംഭി  പിഡി അക്കൗണ്ടുകളിൽ സഞ്ചിത നിധിയിൽ നിന്നും ഏെതങ്കിലും േസവന 
ശീർഷകത്തിനു കീഴിൽ െചലവു കാണി െകാണ്ട് പണം ൈകമാറ്റം െചയ്താൽ 
നിയമത്തിെന്റ പിൻബലമു  രീതിയിൽ സൃഷ്ടി  പിഡി അക്കൗണ്ടുകളിൽ അത്തരം 
പിഡി അക്കൗണ്ടുകളുെട അധികാരികൾ  സാമ്പത്തിക വർഷത്തിെന്റ അവസാനം 
പിഡി അക്കൗണ്ടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും െചലവാക്കാത്ത ബാക്കി തുക, പണം 
ലഭി  െചലവ് ശീർഷകത്തിേലക്ക് തിരിെക നൽകുകയും െചേയ്യണ്ടതാണ്. 

കൂടാെത, സഞ്ചിത നിധിയിൽ നിന്നല്ലാെത പണം ൈകമാറ്റം െചയ്ത് ആരംഭി  പിഡി 
അക്കൗണ്ടുകൾ എല്ലാ വർഷവും പരിേശാധിേക്കണ്ടതും മൂന്നു പൂർണ്ണ സാമ്പത്തിക 
വർഷങ്ങേളക്കാൾ കൂടുതൽ കാലം പര്വർത്തനമില്ലാതിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ 
അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടതും അത്തരം അക്കൗണ്ടുകളിെല മി ം സർക്കാർ 
അക്കൗണ്ടുകളിേലക്ക് അടേയ്ക്കണ്ടതുമാണ്.   

4.5.1 പിഡി അക്കൗണ്ടുകൾ കര്മീകരിക്കാത്തത് 

എം.എ ് – 8443 – സിവിൽ നിേക്ഷപം – 106 – േപഴ്സണൽ െഡേപ്പാസിറ്റിനു  
കീഴിൽ പിഡി അക്കൗണ്ടുകൾ സൂക്ഷി ിരിക്കുന്നു. 2020-21ൽ സഞ്ചിത നിധിയിൽ 
നിന്നും പിഡി അക്കൗണ്ടുകളിേലക്ക് പണം ൈകമാറ്റം െചയ്തില്ല. 

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (ഏ & ഇ)യുെട േരഖകളനുസരി ്, പിഡി അക്കൗണ്ടിെല 
എംഎ ് – 8443-സിവിൽ നിേക്ഷപങ്ങൾ - 106 – േപഴ്സണൽ െഡേപ്പാസിറ്റിനു 
കീഴിെല 31 മാർ ് 2021െല നീക്കിയിരിപ്പ് ₹68.03 േകാടിയാണ്. എന്നാൽ, 
2021ഒക്േടാബറിൽ ടര്ഷറി ഡയറക്ടർ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (ഏ&ഇ)ന് 
സമർപ്പി  വിവരങ്ങളനുസരി ് ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകളിെല നീക്കിയിരിപ്പ് ₹116.14 
േകാടിയാണ്.  
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നിേക്ഷപ അക്കൗണ്ടുകളുെട അധികാരികളുെട പക്കലു  പിഡി 
അക്കൗണ്ടുകളുമായു  ഒത്തുേനാക്കി കര്മെപ്പടുത്തൽ ബന്ധെപ്പട്ട ടര്ഷറികൾ 
നടേത്തണ്ടതാണ്. യഥാസമയത്തു  ഒത്തുേനാക്കി കര്മെപ്പടുത്തലിെന്റ അഭാവം 
ടര്ഷറി വകുപ്പിെന്റയും അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ(എ & ഇ)െന്റയും േരഖകളിലു  
വയ്തിയാനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഓേരാ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിെന്റയും 
അവസാനം, പിഡി അക്കൗണ്ടുകളുെട അധികാരികൾ വയ്തയ്ാസങ്ങൾ 
കര്മീകരി തിനുേശഷം നീക്കിയിരിപ്പ് അംഗീകരി തായി ഒരു സാക്ഷയ്പതര്ം ടര്ഷറിക്ക് 
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. അധികാരികളിൽ നിന്നും നീക്കിയിരിപ്പ് അംഗീകരി തിെന്റ 
വിവരങ്ങെളാന്നും തൻവർഷം ടര്ഷറി ഡയറക്ടറിൽ നിന്നും ലഭി ിട്ടില്ല. നിേക്ഷപ 
ശീർഷകങ്ങളിെല പല്സ്, ൈമനസ് െമേമ്മാകൾ മാസ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
ഓൺൈലനായി സമർപ്പിക്കാനു  നിർേദ്ദശം ഇതുവെരയും യാഥാർത്ഥയ്മായിട്ടില്ല.  

പിഡി അക്കൗണ്ടുകളിെല നീക്കിയിരിപ്പ് കര്മീകരിക്കാത്തത് െപാതുപണത്തിെന്റ 
ദുരുപേയാഗത്തിനും, പണാപഹരണത്തിനും െവട്ടിപ്പിനും ഇടയാക്കും. 

4.5.2 ടര്ഷറി േസവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുെട പര്വർത്തനം 

ആമുഖം 

േകരള ടര്ഷറി േകാഡ് ചട്ടങ്ങൾ 37 അനുസരി ്, ടര്ഷറി േസവിംഗ്സ് ബാങ്ക് 
അക്കൗണ്ടുകൾ ടര്ഷറിയിലാണ് സൂക്ഷി ിരിക്കുന്നത്.  

ടര്ഷറി േസവിംഗ്സ് ബാങ്ക് പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു  ഗവൺെമന്റിെന്റ ലക്ഷയ്ം 
സമ്പാദയ്ം നിേക്ഷപിക്കുന്നതിനു  ഒരു ഉപാധിക്കും സമ്പാദയ്ശീലം േപര്ാത്സാഹിപ്പി 
ക്കാനുമാണ്. തുടർന്ന്, സഞ്ചിതനിധിയിൽ നിന്ന് വിവിധ ആവശയ്ങ്ങൾക്കായി 
നൽകിയ ഫണ്ടുകളായ സഹായധനങ്ങൾ, വായ്പകൾ െപാതുേമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സ്റ്റാറ്റയ്ൂട്ടറി േകാർപ്പേറഷനുകൾക്കു  നിേക്ഷപം, േകന്ദ്ര 
േസ്പാൺേസർഡ് സ്കീമുകൾക്കു  ഫണ്ടുകൾ എന്നിവയുെട െചലവഴിക്കാത്ത തുക 
താൽക്കാലികമായി ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിേലയ്ക്ക് സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ 
പര്കാരം െസ്പഷയ്ൽ റ്റി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ടുകളിേലക്ക് െകര്ഡിറ്റ് െചയയ്ുകയും 
െചയ്തു. െപാതുേമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ/ സവ്യം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ/ 
െവൽഫയർ ഫണ്ട് േബാർഡുകൾ എന്നിവയുെട തനതു ഫണ്ട് ടര്ഷറി േസവിംഗ്സ് 
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിേക്ഷപിക്കാൻ കൂടി സർക്കാർ അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥർ, െപൻഷൻകാർ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, െപാതുജനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ 
നിന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിേക്ഷപങ്ങൾ സവ്ീകരിക്കുകയും അവ റ്റി.എസ്.ബി. 
അക്കൗണ്ടിൽ വകയിരുത്തുകയും കൂടി െചയയ്ുന്നു. റ്റി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ടിൽ 
നിേക്ഷപിക്കുന്ന തുക ‘8031 – മറ്റു സമ്പാദയ് നിേക്ഷപങ്ങൾ’എന്ന മുഖയ് 
ശീർഷകത്തിൽ ‘102- േസവിംഗ്സ് ബാങ്ക് നിേക്ഷപങ്ങൾ’ എന്ന ൈമനർ 
ശീർഷകത്തിനു കീഴിൽ ‘99’ എന്ന ഉപശീർഷകത്തിനു താെഴ വക െകാ ിക്കുന്നു. 
നിശ്ചിതകാല, സ്ഥിരം നിേക്ഷപങ്ങെള, ‘8031 – 00 – 102 – 98 സ്ഥിരവും, 
നിശ്ചിതകാല നിേക്ഷപങ്ങൾ’ എന്ന ശീർഷകത്തിനു കീഴിൽ വകയിരുത്തുന്നു. 

സംസ്ഥാനെത്ത ടര്ഷറികളിൽ റ്റി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന 
ഓേരാരുത്തരുെടയും അക്കൗണ്ടുകൾ േകരള ടര്ഷറി േകാഡിെല അനുബന്ധം 3െല 
വയ്വസ്ഥകൾ പര്കാരമാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. 31  മാർ ് 2021ൽ റ്റി.എസ്.ബി. 
അക്കൗണ്ടിൽ ‘8031 – 00 – 102 – 99’ ശീർഷകത്തിന് കീഴിൽ ₹2,657.30 േകാടി 
ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. കൂടാെത, 31  മാർ ് 2021ന്  ‘8031 – 00 – 102 – 98’ 
ശീർഷകത്തിനു കീഴിൽ നിശ്ചിതകാല സ്ഥിര നിേക്ഷപ അക്കൗണ്ടിൽ ₹53,216.55 
േകാടി ബാക്കി നിൽക്കുന്നു.  
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റിസർവ്വ് ബാങ്കിെന്റ നിർേദ്ദശം 

സാമ്പത്തിക അ ടക്കത്തിെന്റ ൈവകലയ്വും പലിശനിരക്ക് 
സംവിധാനത്തിലുണ്ടാവുന്ന വികലമായ ആഘാതവും കണക്കിെലടുത്ത് ടര്ഷറി 
സമ്പാദയ്പദ്ധതി ഘട്ടംഘട്ടമായി നിർത്തലാക്കാൻ റിസർവ്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ് 
(ആർ.ബി.ഐ.) 2010 നവംബറിൽ ശുപാർശ െചയ്തിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ 
ഇത്തരം നിേക്ഷപങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന നിരക്കിൽ പലിശ നൽകുന്നത് കാരണം 
ആർ.ബി.ഐ. നിയന്ത്രിക്കുന്ന േസവിംഗ്സ് നിരക്കു  ബാങ്കുകൾക്ക് മുകളിൽ 
അനയ്ായമായ േനട്ടത്തിന് കാരണമാകുെമന്നും നിയന്ത്രണങ്ങളുെട അഭാവത്തിൽ 
ഈ പദ്ധതിക്ക് ഉപേഭാക്തൃ േസവനത്തിൽ പര്തയ്ാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുെമന്നും 
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കെപ്പട്ടു. േകരള സർക്കാർ ഗുണേഭാക്താവായ േദശീയ ലഘു സമ്പാദയ് 
നിധി (എൻ.എസ്.എസ്.എഫ്.) നിലവിൽ വന്നേതാെട, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് 
ലഭയ്മാക്കെപ്പടുന്ന സംസ്ഥാന വികസന വായ്പകേളക്കാൾ കൂടുതൽ അധിക 
ഭരണെ ലവ് സംസ്ഥാനത്തിന് ഇടയാക്കുന്നതിനാൽ പദ്ധതി ഘട്ടംഘട്ടമായി 
നിർത്തലാക്കണെമന്നും പര്സ്താവി ിരുന്നു. 2021 ഡിസംബർ 23ന് നടന്ന 
സമാപന സേമ്മളനത്തിൽ ധനകാരയ് വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് െസകര്ട്ടറി 
പര്സ്താവി തുപര്കാരം തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനം ഇന്തയ്യുെട ഭാഗമാക്കെപ്പട്ട 
ഇൻസ്ടര്െമന്റ് ഓഫ് അെക്സഷൻ അനുസരി ് ലയന സമയത്ത് തുടർന്നു 
െകാണ്ടിരുന്ന ടി.എസ്.ബി. അടക്കമു  സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടരാൻ നിയമ പരമായി 
കുറ്റമറ്റതുമാകുന്നു എന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മുകളിൽ പറഞ്ഞ പര്സ്താവന 
റ്റി.എസ്.ബി. പദ്ധതിയുെട നിയമസാധുത പര്മാണി തുമാതര്മാണ്. 
അേതസമയം ഓഡിറ്റിെന്റ അഭിപര്ായം ആർബിഐയിൽ നിന്നു  ഏറ്റവും പുതിയ 
ശുപാർശെയ സംബന്ധി താകുന്നു.  

ഓഡിറ്റ്, ടര്ഷറി േസവിങ്ങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുെട ഒരു പഠനം നടത്തി. 
ഓഡിറ്റിൽ കെണ്ടത്തിയ ചില പര്ധാനെപ്പട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ തുടർന്നു വരുന്ന 
ഖണ്ഡികകളിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു.  

റ്റി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും െപാതുവായ ഒരു അക്കൗണ്ട് ശീർഷക 
ത്തിേലയ്ക്ക് ഫണ്ട് തിരി ടയ്ക്കുന്നത്  

വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, െപാതു േമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സവ്യംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുെട എസ് റ്റി എസ് ബി അക്കൗണ്ടുകളിൽ സൂക്ഷി ിരുന്ന 
₹5,919.33 േകാടി, 27 മാർ ് 2021െല 39  ഉത്തരവുപര്കാരം 2021 മാർ ് 31ന് 
സംസ്ഥാന സർക്കാർ തിരിെ ടുത്തു. തിരിെ ടുത്ത  ₹5,919.33 േകാടിയിൽ 
തൻവർഷം ₹ 5,075.81 േകാടി40 ‘2075-00-911-94 വീെണ്ടടുക്കൽ കുറവ് െചയ്തത്-
പര്വർത്തനമില്ലാെത എസ് റ്റി എസ് ബി അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും തിരിെ ടുത്ത തുക 
തിരിെക നൽകുന്നത് ’ എന്ന െപാതു ശീർഷകത്തിേലക്ക് തിരി  പിടി . 

കൺേടര്ാളർ ജനറൽ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിെന്റ േമജർ, ൈമനർ ശീർഷകങ്ങളുെട 
പട്ടികയിെല െപാതു നിർേദ്ദശങ്ങളിെല ഖണ്ഡിക 3.10 അനുസരി ് റവനയ്ൂ െചലവിനു 
കീഴിെല മുൻവർഷെത്ത/വർഷങ്ങളിെല അമിത െചലവ് തിരി  പിടിക്കൽ, െചലവ് 
ആദയ്ം േരഖെപ്പടുത്തിയ മുഖയ്/ഉപമുഖയ് ശീർഷകത്തിനു കീഴിൽ, ഒരു പര്േതയ്ക 
ൈമനർ ശീർഷകത്തിനു (അമിത െചലവിെന്റ തിരി  പിടിക്കൽ കുറവു െചയയ്ുന്ന) 
കീഴിൽ േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. അതാതു വർഷങ്ങളിെല അമിത െചലവ് തിരി  
പിടിക്കുന്നത് ബന്ധെപ്പട്ട െചലവ് അക്കൗണ്ട് ശീർഷകത്തിനു കീഴിൽ െചലവിെന്റ 
കുറവായി േരഖെപ്പടുത്തുന്നു. െപാതു നിർേദ്ദശങ്ങളിെല ഖണ്ഡിക 4.3 അനുസരി ് 
മൂലധന െചലവിെന്റ കാരയ്ത്തിൽ മൂലധന െചലവ് ആദയ്ം നടത്തിയ മുഖയ്/ഉപമുഖയ് 
ശീർഷകത്തിന് കീഴിലു  ബന്ധെപ്പട്ട ൈമനർ ശീർഷകത്തിനു കീഴിൽ പര്േതയ്കം 

 
39 ധനകാരയ് (സ്ടര്ീം ൈലനിംഗ് ) വകുപ്പിെന്റ 27 മാർ ് 2021 െല ജി.ഒ.(പി) നമ്പർ.57/2021/ഫിൻ ഉത്തരവ്. 
40 ടര്ഷറീസ് ഡയറക്ടർ നൽകിയ വിവരമനുസരി ്, െപാതുവായ ശീർഷകത്തിേലയ്ക്ക് തിരിെ ടുക്കെപ്പട്ട തുക   
 ₹4,931.34 േകാടിയാണ്. വയ്തയ്ാസം ഇതുവെര െപാരുത്തെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 
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ഉപശീർഷകം (മൂലധന അക്കൗണ്ടിെല തിരി  പിടിക്കൽ കുറവു െചയയ്ുന്ന) 
ആരംഭിേക്കണ്ടതാണ്. വിവിധ റവനയ്ൂ മൂലധന അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും ആദയ്ം 
െചലവു െചയ്ത തുകകൾ ‘2075-00-911’ എന്ന െപാതുവായ അക്കൗണ്ട് 
ശീർഷകത്തിേലയ്ക്ക് തിരി ടയ്ക്കുന്നത് കൺേടര്ാളർ ജനറൽ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് 
പര്സിദ്ധീകരി  േമജർ, ൈമനർ ശീർഷകങ്ങളുെട പട്ടികേയാടനുബന്ധി  ഖണ്ഡിക 
3.10, 4.3 ഖണ്ഡികകളിെല െപാതു നിർേദ്ദശങ്ങളുെട ലംഘനവും സർക്കാരിെന്റ 
സാമ്പത്തിക നിലെയ സംബന്ധി  പര്ധാന സൂചകങ്ങെള 
അലേങ്കാലമാക്കുന്നതുമാണ്. 

ടര്ഷറി ഡയറക്ടർ ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണം അംഗീകരിക്കുകയും തിരിെ ടുത്ത തുക 
െകര്ഡിറ്റ് െചേയ്യണ്ട റവനയ്ൂ/മൂലധന െചലവ് അക്കൗണ്ട് ശീർഷകത്തിൽ 
േരഖെപ്പടുത്താനു  േസാഫ്റ്റ ് െവയർ വികസിപ്പിക്കുെമന്നും മറുപടി (ഡിസംബർ 
2021) നൽകി. 

തിരിെ ടുത്ത ഫണ്ടിെന്റ തിരിെക നൽകൽ 

2021 മാർ ് 31 ന് പര്വർത്തന നിരതമല്ലാതിരുന്ന എസ് റ്റി എസ് ബി 
അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും ‘2075-00-911-94 തിരി ടവിെന്റ കുറവു െചയ്യൽ’ എന്ന 
ശീർഷകത്തിനു കീഴിൽ തിരി  പിടി   ₹4,075.94 േകാടി ധനകാരയ് വകുപ്പ് അതാതു 
എസ് റ്റി എസ് ബി അക്കൗണ്ടുകളിേലക്ക് െതാട്ടടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിെല 
ഏപര്ിൽ മാസം ബന്ധെപ്പട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പണം തിരി കിട്ടുന്നതിനു 
േവണ്ട അഭയ്ർത്ഥനകെളാന്നും ലഭിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി കാത്തിരിക്കാെത തിരിെക 
അനുവദി . സാമ്പത്തികവർഷത്തിെന്റ അവസാനം ‘2075-00-911’നു കീഴിൽ 
പിൻവലി  െമാത്തം തുകയും അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിെന്റ തുടക്കത്തിൽ 
തെന്ന, ബന്ധെപ്പട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ധനാഭയ്ർത്ഥനകെളാന്നും 
ലഭിക്കാെത വീണ്ടും നൽകിയ ഫണ്ട് റ്റി എസ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ തെന്ന 
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ ഫണ്ടിെന്റ അനാവശയ്മായ സൂക്ഷിക്കൽ തടയുക എന്ന 
അടിസ്ഥാന ഉേദ്ദശയ്െത്ത തെന്ന പരാജയെപ്പടുത്തുന്നതിന് കാരണമാക്കി. 
പര്ധാനമായും വർഷാന്തയ്ത്തിെല പബല്ിക് അക്കൗണ്ട് ബാധയ്ത കുറയ്ക്കുകയും 
സർക്കാരിെന്റ വായ്പെയടുക്കൽ പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും െചയയ്ുക എന്ന 
ഉേദ്ദശേത്താെടയാണ് സർക്കാർ ഫണ്ട് പിൻവലിക്കലിന് തുനിഞ്ഞത്. ധനകാരയ് 
വർഷത്തിെന്റ അവസാന ദിവസം താൽക്കാലികമായി പണം പിൻവലിക്കുന്ന 
പര്വണത കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷമായി തുടരുന്നു. 

പര്വർത്തനരഹിതമായ റ്റിഎസ്ബി അക്കൗണ്ടുകൾ 

ടര്ഷറി ഡയറക്ടർ നൽകിയ വിവരങ്ങളനുസരി ്, കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷങ്ങളായി 
പര്വർത്തന മില്ലാതിരിക്കുന്ന 1,168 എസ് റ്റി എസ് ബി അക്കൗണ്ടുകളിലായി 
₹2,503.79 േകാടി മി മുണ്ട്. ഇതിൽ, ₹2,498.42 േകാടി േകരള ഇൻഫര്ാസ്ടര്ക് ർ 
ഇൻെവസ്റ്റ്െമന്റ് ഫണ്ട് േബാർഡു മായി (കിഫ്ബി) ബന്ധെപ്പട്ടതാണ്. വിേദശത്തു 
നിന്നും വായ്പെയടുക്കുന്നതിനു േവണ്ടിയു  േകാർപ്പസ് ഫണ്ടായി സംസ്ഥാന 
സർക്കാർ 2015-16ലും 2016-17ലും നൽകിയ ഫണ്ടാണിെതന്ന് കിഫ്ബി 
പര്സ്താവി . 

ടര്ഷറീസ് ഡയറക്ടർ ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണം അംഗീകരിക്കുകയും സർക്കാരിൽ നിന്ന് 
അനുമതി േനടിയേശഷം, പര്വർത്തനരഹിതമായ എസ് റ്റി.എസ്.ബി 
അക്കൗണ്ടുകളിെല തുകകൾ റവനയ്ൂ/മൂലധന െചലവ് അക്കൗണ്ടിേലക്ക് െകര്ഡിറ്റ് 
െചയയ്ുന്നതിനു  നടപടികൾ  സവ്ീകരിക്കുെമന്ന് (ഡിസംബർ 2021) മറുപടി 
നൽകുകയും െചയ്തു.  

ഭാരതസർക്കാർ നൽകിയ ഫണ്ട് തിരിെ ടുത്തത് 

വിവിധ േകന്ദ്രാവിഷ് കൃത പദ്ധതികളുെട നിർവ്വഹണത്തിനു േവണ്ടി ഭാരത 
സർക്കാർ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ / സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് വിതരണം 
െചയയ്ുന്നു. റാൻഡം അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരെഞ്ഞടുത്ത 12 സ്ഥാപനങ്ങൾ 
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പരിപാലിക്കുന്ന എസ് റ്റി എസ് ബി / പി റ്റി എസ് ബി അക്കൗണ്ടുകളിെല പണം 
ൈകമാറ്റം െചയ്തതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട േരഖകൾ  ഓഡിറ്റ് പരിേശാധി . 
പരിേശാധനയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ 2021 മാർ ് 31 ന് മൂന്നു സ്ഥാപനങ്ങളുെട 
എസ് റ്റി എസ് ബി അക്കൗണ്ടുകളിൽ സൂക്ഷി ിരുന്ന ₹12.62 േകാടിയുെട ഭാരത 
സർക്കാർ ഫണ്ട് സഞ്ചിത നിധിയിേലക്ക് തിരിെ ടുത്തതായി കെണ്ടത്തി. 
തിരിെ ടുത്ത ഭാരത സർക്കാർ ഫണ്ടിൽ, ഒരു സ്ഥാപനത്തിെന്റ ₹ആറു േകാടി 
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതുവെരയും ആ സ്ഥാപനത്തിന് പുനരനുവദി ിട്ടില്ല. 
വിവരങ്ങൾ ചുവെടയു  പട്ടിക 4.6ൽ കാണി ിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 4.6: മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളുെട എസ് റ്റി എസ് ബി അക്കൗണ്ടുകളിൽ സൂക്ഷി ിരുന്ന 
ഭാരത സർക്കാരിെന്റ പണം തിരിെ ടുത്തത് 

സ്ഥാപനത്തിെന്റ 
േപര് 

എസ് റ്റി എസ് ബി / 
പി എസ് റ്റി എസ് ബി 
അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 

തിരിെ ടുത്ത 
തുക 

(₹ േകാടിയിൽ) 

കുറിപ്പ് 

സംസ്ഥാന ശിശു 
സംരക്ഷണ 
െസാൈസറ്റി 

701121400000005 0.96  േകന്ദ്രാവിഷ് കൃത പദ്ധതിയായ "ശിശു 
സംരക്ഷണ േസവന പദ്ധതി 
"നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു  ഭാരത സർക്കാർ ഫണ്ടും 
അനുബന്ധ സംസ്ഥാന വിഹിതവും. സംസ്ഥാന 
സർക്കാർ തിരിെ ടുത്ത ഫണ്ട് 2021-22 ൽ 
പുനരനുവദി .  

എംജിഎൻആർ
ഈജിഏ 
സംസ്ഥാന മിഷൻ 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ 
ടര്ഷറിയിലു  
799011400000486  

5.66 720 അംഗൻവാടി െകട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനു  
ഭാരത സർക്കാർ ഫണ്ട്. തിരിെ ടുത്ത ഫണ്ട് 
സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിന്നീട് പുനരനുവദി . 

ഗര്ാമ വികസന 
കമ്മീഷണേററ്റ് 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ 
ടര്ഷറിയിലു  
799012700000267  

6.00 പി.എം.ഏ.ൈവ (ജി) നിർവ്വഹണത്തി 
നായി ഭാരത സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭി  ഫണ്ട് 
തിരിെ ടുത്തത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 
ഇതുവെരയും പുനരനുവദി ിട്ടില്ല.  

േകന്ദ്രാവിഷ് കൃത പദ്ധതികളുെട നടത്തിപ്പിനായി ഭാരത സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭി  
ഫണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സഞ്ചിത നിധിയിേലക്ക് തിരിെ ടുത്തത് കര്മവിരുദ്ധ 
മാണ്.  

ടര്ഷറീസ് ഡയറക്ടർ ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണം അംഗീകരിക്കുകയും ഭാവിയിൽ ഭാരത 
സർക്കാർ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് തിരിെ ടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നടപടികൾ 
സവ്ീകരിക്കുെമന്ന് (ഡിസംബർ 2021) മറുപടി നൽകുകയും െചയ്തു. 

സർക്കാരിതിര ഫണ്ടുകൾ തിരിെ ടുത്തത് 

എസ് റ്റി എസ് ബി / റ്റി എസ് ബി അക്കൗണ്ടുകളിൽ സൂക്ഷി ിരുന്ന 38 
സ്ഥാപനങ്ങളുെട ₹300.86 േകാടി വരുന്ന സർക്കാരിതിര ഫണ്ട് 2020 -21ൽ 
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സഞ്ചിത നിധിയിേലക്ക് തിരിെ ടുത്തു എന്ന് സൂക്ഷ്മ 
നിരീക്ഷണത്തിൽ വയ്ക്തമായി. ജീവനക്കാരുെട പി എഫ് വരിസംഖയ്, വിേദശത്ത് 
െവ ് മരി  വയ്ക്തികളുെട നിയമപരമായ അവകാശികൾക്ക്  
നൽകുന്നതിനുേവണ്ടി വിേദശ എംബസികളിൽ നിന്നും ലഭി  ഫണ്ട് എന്നിവ 
ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നുെവന്നത് അനുബന്ധം 4.1ൽ കാണി ിരിക്കുന്നു. തിരിെ ടുത്ത 
ഫണ്ടിൽ, 32 സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ₹51.44 േകാടി തൻവർഷം 
തിരിെ ടുത്തത് ഇതുവെരയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ തിരിെക നൽകിയിട്ടില്ല. 

വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ എസ് റ്റി എസ് ബി / റ്റി.പി അക്കൗണ്ടുകളിൽ സൂക്ഷി ിരുന്ന 
സർക്കാരിതര ധനം തിരിെ ടുത്തത് കര്മവിരുദ്ധമാണ്. 

തിരിെ ടുത്ത സമയത്ത് സർക്കാരിതര ധനം ഉൾെപ്പട്ടിരുന്ന അക്കൗണ്ടുകളിൽ 
േവർതിരി റിയാമായിരുന്നത് തിരിെ ടുക്കലിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതായി ടര്ഷറി 
ഡയറക്ടർ മറുപടി നൽകി (2021 െസപ്തംബർ). മറ്റു േകസുകളിൽ, തിരി പിടി  
ഫണ്ട് അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിെന്റ ആദയ്െത്ത ആഴ്ചക്കു ിൽ തെന്ന 
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തിരിെക നൽകിയതായും കൂടി മറുപടി നൽകി. റ്റി എസ് ബി അക്കൗണ്ടുകളിൽ 
സൂക്ഷി ിരിക്കുന്ന സർക്കാരിതര ഫണ്ട് തിരി റിയാനു  സംവിധാനം 
നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ മറുപടി അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ല. കൂടാെത, മുകളിൽ 
വിശദമാക്കിയതുേപാെല തിരി പിടി  സർക്കാരിതര ഫണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 
തിരിെക നൽകാത്ത വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് കെണ്ടത്തിയിരുന്നു. 

മിനറൽ ഫൗേണ്ടഷൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഫണ്ട് തിരി  പിടി ത് 

േകരള ജില്ലാ മിനറൽ ഫൗേണ്ടഷൻ ചട്ടങ്ങൾ 2018െല ചട്ടം 8ൽ 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ പര്കാരം ജില്ലാ മിനറൽ ഫൗേണ്ടഷൻ ഫണ്ട് (ഡി.എം.എഫ് ) 
ജില്ലാ കളക്ടർമാർ പര്േതയ്ക ടര്ഷറി സമ്പാദയ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ 
സൂക്ഷി ിരിക്കുന്നു. ഖനികളും ധാതുക്കളും (ജില്ലാ മിനറൽ ഫൗേണ്ടഷനിേലക്കു  
സംഭാവന) ചട്ടങ്ങൾ 2015ൽ പര്തിപാദി ിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ജില്ലാ മിനറൽ ഫൗേണ്ടഷൻ ഫണ്ടിേലക്ക് ഒടുേക്കണ്ടതാണ്. 
േകരള ജില്ലാ മിനറൽ ഫൗേണ്ടഷൻ ചട്ടങ്ങൾ 2018െല ചട്ടം 9(2) അനുസരി ്, 
േറായൽറ്റി/ സംയുക്ത േറായൽറ്റിയുെട പത്തു  ശതമാനം, ൈമനർ ധാതു 
കരാറുകാർ/ െപർമിറ്റു വർ ഡി.എം.എഫിേലക്ക് ഒടുേക്കണ്ടതാണ്. ഈ ഫണ്ട് 
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ട കവ്ാറികളിെല സംരക്ഷണ പര്വർത്തനങ്ങൾക്കും ഖനന ബാധിത 
പര്േദശത്തു താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് േനരിട്ട് പര്േയാജനം ലഭിക്കുന്നതിനും േവണ്ടി 
വിനിേയാഗിേക്കണ്ടതാണ്. പരിേശാധനയിൽ, 10 ജില്ലാ കളക്ടർമാരുമായി 
ബന്ധെപ്പട്ട് എസ് റ്റി എസ് ബി അക്കൗണ്ടുകളിൽ സൂക്ഷി ിരുന്ന ₹23.13 േകാടിയുെട 
ജില്ലാ മിനറൽ ഫൗേണ്ടഷൻ ഫണ്ട് 2020 -21ൽ സഞ്ചിത നിധിയിേലക്ക് 
തിരിെ ടുത്തതായും അതിൽ ₹7.58 േകാടി ഇതുവെരയും ബന്ധെപ്പട്ട റ്റി എസ് ബി 
അക്കൗണ്ടിേലക്ക് തിരി  നൽകിയിട്ടിെല്ലന്നും കെണ്ടത്തി. 

ടര്ഷറി സമ്പാദയ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ജില്ലാ കളക്ടർമാർ സൂക്ഷി ിരുന്ന ജില്ലാ 
മിനറൽ ഫൗേണ്ടഷൻ ഫണ്ട് സഞ്ചിത നിധിയിേലക്ക് തിരി  പിടി ത് േകരള 
സംസ്ഥാന മിനറൽ ഫൗേണ്ടഷൻ ചട്ടങ്ങൾ 2018െന്റ വയ്വസ്ഥകൾക്കു വിരുദ്ധവും 
ഫണ്ട് സ്ഥാപി തിെന്റ ഉേദ്ദശയ്ലക്ഷയ്ങ്ങെള പരാജയെപ്പടുത്തുന്നതുമാണ്.  

മറ്റു നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

റ്റി എസ് ബി അക്കൗണ്ടിെല വയ്ാജ ഇടപാടുകൾ 

2020 -21 കാലയളവിൽ വഞ്ചിയൂരിെല അഡിഷണൽ സബ് ടര്ഷറിയിൽ ചില 
ഗുരുതരമായ കര്മേക്കടുകൾ നടന്നതായി ടര്ഷറി ഡയറക്ടർ (ഓഗസ്റ്റ് 2020) 
റിേപ്പാർട്ട് െചയ്തു. റിേപ്പാർട്ട് െചയ്യെപ്പട്ട കര്മേക്കടുകളുെട സംഗര്ഹം  താെഴ 
െകാടുക്കുന്നു. 

വഞ്ചിയൂരിെല അഡിഷണൽ സബ് ടര്ഷറിയിൽ േജാലി െചയയ്ുന്ന ഒരു ഉേദയ്ാഗസ്ഥൻ 
ഏപര്ിൽ 2020നും ജൂൈല 2020നും ഇടയിൽ വിവിധ വയ്ക്തികളുെട/ ജില്ലാ 
കളക്ടറുെട അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ₹രണ്ടു േകാടി കബളിപ്പിക്കലിലൂെട 
വഞ്ചിയൂരിെല സബ് ടര്ഷറിയിൽ സൂക്ഷി ിരുന്ന സവ്ന്തം റ്റി.എസ്.ബി 
അക്കൗണ്ടിേലക്ക് മാറ്റി. 2020 ഏപര്ിൽ 12ന് വിരമിക്കുന്നതിനു  തയ്യാെറടുപ്പിനായി 
അവധിയിൽ പര്േവശി  സബ് ടര്ഷറി ഓഫീസറുെട ഉപേയാക്തൃ ഐ.ഡി. 
േനടിെയടുക്കുകയും ഉപേയാഗിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടാണ് ഇത്  െചയ്തത്. പിന്നീട് 
അേദ്ദഹം തെന്റ റ്റി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ₹1.34 േകാടി തേന്റതുൾ 
െപ്പെടയു  മറ്റ് റ്റി എസ് ബി അക്കൗണ്ടുകളിേലക്ക്/ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിേലക്ക് 
മാറ്റി. 

എല്ലാ ടര്ഷറി ഇടപാടുകൾക്കും ഇരട്ട പര്മാണീകരണം ആവശയ്മാണ്, അതിനാൽ 
രണ്ട് ഉേദയ്ാഗസ്ഥരുെട പങ്കാളിത്തേത്താെട മാതര്േമ ഏത് ഇടപാടും നടത്താൻ 
കഴിയൂ. അതായത്, സൂക്ഷ്മ പരിേശാധന തലത്തിലു  `ഒരു ഉേദയ്ാഗസ്ഥനും 
അംഗീകാരതലത്തിലു  ഒരു ഉേദയ്ാഗസ്ഥനും. വിരമിക്കുന്നതിനു  
തയ്യാെറടുപ്പിനായി അവധിയിൽ പര്േവശി  സബ് ടര്ഷറി ഓഫീസറുെട യൂസർ  
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ഐ ഡി പര്വർത്തനരഹിതമാക്കുന്നതിലുണ്ടായ ടര്ഷറി വകുപ്പിെന്റ പരാജയവും 
ബേയാെമടര്ിക് സ്/ ആധാർ ഉൾെപ്പെടയു  മൾട്ടിെലവൽ പര്മാണീകരണ 
ത്തിനായി ടര്ഷറി കംപയ്ൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ അനുേയാജയ്മായ സുരക്ഷാ നടപടികളുെട 
അഭാവവും കുറ്റക്കാരനായ ഉേദയ്ാഗസ്ഥെന എസ് റ്റി ഒ യുെട യൂസർ ഐഡി 
സവ്ന്തമാക്കുവാനും സൂക്ഷ്മ പരിേശാധനാതലത്തിലും അംഗീകാരതലത്തിലും 
വഞ്ചനാപരമായ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനും പര്ാപ്തനാക്കി. െചക്ക് ഇടപാടുകൾ 
റദ്ദാക്കുന്നതിനു  നടപടി കര്മങ്ങളിെല ടര്ഷറി സംവിധാനത്തിെല പഴുതുകൾ 
തിരി റിയുന്നതിലും വകുപ്പ് പരാജയെപ്പട്ടു. ഇത് പിടിക്കെപ്പടാത്ത തരത്തിൽ റ്റി എസ് 
ബി അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വഞ്ചനാപരമായി പണം പിൻവലിക്കാൻ 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥെന പര്ാപ്തമാക്കി. 

ടര്ാൻസ്ഫർ െചയ്ത ₹രണ്ട് േകാടിയിൽ ₹1.57 േകാടി വിവിധ റ്റി എസ് ബി അക്കൗണ്ടു 
കളിേലാ/ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിേലാ മരവിപ്പിെ ന്നും കുറ്റക്കാരനായ 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് ₹43 ലക്ഷം മാതര്േമ തിരി  കിേട്ടണ്ടതു െവന്നും ടര്ഷറി 
ഡയറക്ടർ (ഡിസംബർ 2021) മറുപടി നൽകി. േകസിെന്റ ഗൗരവം 
കണക്കിെലടുത്ത് ഉേദയ്ാഗസ്ഥെന സർവീസിൽ നിന്ന് പിരി  വിട്ടതായും ഭാവിയിൽ 
ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ തടയാൻ നടപടി സവ്ീകരി തായും കൂടി വയ്ക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

ഭാവിയിൽ ഇത്തരം പര്വർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ടര്ഷറി 
സംവിധാനത്തിെന്റ അക്സസ്സ് കൺേടര്ാൾ ശക്തിെപ്പടുത്തുന്നതിനും വിവര സുരക്ഷ 
െമ െപ്പടുത്തുന്നതിനും ടര്ഷറി വകുപ്പ് അടിയന്തിര നടപടികൾ ൈകെക്കാേ  
ണ്ടതുണ്ട്. 

4.6 ൈമനർ ശീർഷകം 800 െന്റ വിേവചനരഹിതമായ ഉപേയാഗം 

മറ്റു വരവുകളും മറ്റു െചലവുകളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ൈമനർ ശീർഷകം 800 
ഉപേയാഗിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ട്സിൽ ആവശയ്മായ ൈമനർ ശീർഷകം 
നിലവിലില്ലാതിരിക്കുന്ന സാഹചരയ്ത്തിലാണ്. അക്കൗണ്ട്സിെന്റ സുതാരയ്ത 
നഷ്ടെപ്പടുെമന്നതിനാൽ ൈമനർ ശീർഷകം 800െന്റ പതിവായു  ഉപേയാഗം 
നിരുൽസാഹെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.   

2020-21ൽ െമാത്തം െചലവിെന്റ (₹1,36,335.98 േകാടി) 4.82 ശതമാനമായ 
₹6,571.81 േകാടി, 71 റവനയ്ൂ, മൂലധന മുഖയ് ശീർഷകങ്ങളുെട ൈമനർ ശീർഷകം 800 
മറ്റു െചലവുകളിൽ വർഗ്ഗീകരി ിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ െചലവിെന്റ 50 ശതമാനേമാ 
അതിൽ കൂടുതേലാ ൈമനർ ശീർഷകം 800 മറ്റു െചലവുകളിൽ 
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന 12 മുഖയ്ശീർഷകങ്ങളുെട വിശദാംശങ്ങൾ ചുവെടയു  
പട്ടിക 4.7ൽ കാണി ിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 4.7: 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം ൈമനർ ശീർഷകം – 800-മറ്റു െചലവുകളിൽ  
                 േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗണയ്മായ െചലവുകൾ      

(₹ േകാടിയിൽ) 
കര്മ 
നമ്പർ 

മുഖയ് ശീർഷകം ൈമനർ ശീർഷകം 
800നു കീഴിെല 

െചലവ് 

െമാത്തം 
െചലവ് 

ശതമാനം 

1 2075-പലവക െപാതുേസവനങ്ങൾ * 2607.14 2257.44 115.49(**) 

2 3055-േറാഡ് ഗതാഗതം * 15.00 15.00 100 

3 4551-കുന്നിൻ പര്േദശങ്ങളിെല മൂലധന മുതൽ 
മുടക്ക് 

0.22 0.22 100 

4 4810-പുതിയതും പുനരുപേയാഗിക്കാവുന്നതുമായ 
ഊർജ്ജങ്ങളുെട മൂലധന മുതൽമുടക്ക് 

1.00 1.00 100 

5 4250-മറ്റു സാമൂഹയ്േസവനങ്ങളിെല മൂലധന 
മുതൽമുടക്ക് * 

136.74 137.49 99.45 
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* ഓഡിറ്റ് പരിേശാധി  േമജർ ശീർഷകങ്ങൾ. 

(**)  “തിരി ടവ് കുറ ത് ” കാരണം ശതമാനം 100ൽ കൂടുതലായി. 

ൈമനർ ശീർഷകം 800നു കീഴിൽ ₹10 േകാടിയിൽ കൂടുതൽ െചലവ് േരഖെപ്പടുത്തിയ 
12 േമജർ ശീർഷകങ്ങളിൽ ഒൻപെതണ്ണം വിശദമായി പരിേശാധി തിൽ, 
ആവശയ്കമായ െചലവുകൾ േരഖെപ്പടുത്താൻ ൈമനർ ശീർഷകം 800 അല്ലാെത 
അനുേയാജയ്മായ േവെറാരു ൈമനർ ശീർഷകവുമുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്ന് ഓഡിറ്റ് 
നിരീക്ഷി . 

2020-21 കാലയളവിൽ, െമാത്തം റവനയ്ൂ വരുമാനത്തിെന്റ (₹97,616.83 േകാടി) 
2.29 ശതമാനമായ ₹2,237.78 േകാടി 48 േമജർ ശീർഷകങ്ങളിലായി ൈമനർ 
ശീർഷകം-800-മറ്റു വരവുകളിലാണ് േരഖെപ്പടുത്തിയത്. ഇതിൽ വരവിെന്റ 14 
േമജർ ശീർഷകങ്ങളിൽ (50 ശതമാനവും അതിൽ കൂടുതലും) ൈമനർ ശീർഷകം 
800-മറ്റു വരവുകൾ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പട്ടിക 4.8ൽ കാണി ിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക  4.8 : 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം ൈമനർ ശീർഷകം – 800നു കീഴിൽ                   
േരഖെപ്പടുത്തിയ ഗണയ്മായ വരവുകൾ         

(₹ േകാടിയിൽ) 
കര്മ 
നമ്പർ 

േമജർ ശീർഷകം ൈമനർ 
ശീർഷകം 

800 നു 
കീഴിെല 
വരവുകൾ 

െമാത്തം 
വരവുകൾ 

ശതമാനം 

1 0211-കുടുംബേക്ഷമം 0.02 0.02 100 

2 0217-നഗര വികസനം 7.58 7.58 100 

3 0235-സാമൂഹയ് സുരക്ഷയും േക്ഷമവും 0.07 0.07 100 

4 0404-ക്ഷീര വികസനം 1.23 1.23 100 

5 1054-േറാഡുകളും പാലങ്ങളും 70.35 70.35 100 

6 1075-മറ്റു ഗതാഗത േസവനങ്ങൾ 0.18 0.18 100 

7 1452-വിേനാദ സഞ്ചാരം 3.06 3.06 100 

8 0515-മറ്റു ഗര്ാമവികസന പദ്ധതികൾ 5.54 5.55 99.82 

9 0702-െചറുകിട ജലേസചനം 5.05 5.18 97.49 

10 0425-സഹകരണം 144.23 158.18 91.18 

കര്മ 
നമ്പർ 

മുഖയ് ശീർഷകം ൈമനർ ശീർഷകം 
800നു കീഴിെല 

െചലവ് 

െമാത്തം 
െചലവ് 

ശതമാനം 

6 5075-മറ്റു ഗതാഗതേസവനങ്ങളിെല 
മൂലധനമുതൽമുടക്ക് * 

685.52 716.30 95.70 

7 2810-പുതിയതും പുനരുപേയാഗിക്കുന്നതുമായ 
ഊർജ്ജം * 

31.35 33.42 93.81 

8 4701-ഇടത്തരം ജലേസചനത്തിെല മൂലധന 
മുതൽമുടക്ക്* 

59.41 64.94 91.48 

9 2040-വാണിജയ്ം, ക വടം എന്നിവയുെട നികുതി * 29.12 34.22 85.10 

10 4700-വൻകിട ജലേസചനത്തിെല മൂലധന 
മുതൽമുടക്ക് 

61.21 83.47 73.33 

11 2852-വയ്വസായം * 40.45 58.56 69.07 

12 4402-മണ്ണ്, ജലം സംരക്ഷണത്തിനായു  
മൂലധന മുതൽമുടക്ക് * 

40.62 76.07 53.40 
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കര്മ 
നമ്പർ 

േമജർ ശീർഷകം ൈമനർ 
ശീർഷകം 

800 നു 
കീഴിെല 
വരവുകൾ 

െമാത്തം 
വരവുകൾ 

ശതമാനം 

11 0049-പലിശ വരുമാനം 207.93 246.64 84.31 

12 1051-തുറമുഖങ്ങളും ൈലറ്റ് ഹൗസുകളും 0.86 1.17 73.50 

13 0029-ഭൂ നികുതി 361.25 493.35 73.22 

14 0059-െപാതുമരാമത്ത് 5.13 7.24 70.86 

മുകളിൽ കാണി ിരിക്കുന്ന 14 േമജർ ശീർഷകങ്ങളിൽ നിന്നും ൈമനർ ശീർഷകം 
800നു കീഴിൽ ₹10 േകാടിയിൽ കൂടുതൽ വരവു  നാല് ശീർഷകങ്ങളുെട വിശദ 
പരിേശാധനയിൽ ഒരു േമജർ ശീർഷകത്തിൽ (0029-ഭൂനികുതി) മാതര്ം 
അനുേയാജയ്മായ ൈമനർ ശീർഷകമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും (106 – ഭൂപരിേശാധനയും 
നഷ്ടപരിഹാര നടപടികളും) വരവ് ൈമനർ ശീർഷകം 800നു കീഴിൽ 
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷി . 

പി എ ജി (എ & ഇ)യുെട കാരയ്ാലയം ഇത്തരം േകസുകൾ പരിേശാധിക്കുന്നതിനും 
ഇത്തരം െചലവുകൾ േരഖെപ്പടുത്തുന്നതിനും േവണ്ട ൈമനർ ശീർഷകങ്ങൾ 
നിർേദ്ദശിക്കുന്നതിനും മുൻൈകെയടുത്തതായി ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷി . ബഡ്ജറ്റ് 
പരിേശാധനയുെട ഭാഗമായി ൈമനർ ശീർഷകം-800-മറ്റു െചലവുകളുെട കീഴിെല 
വയ്വസ്ഥകൾ പരിേശാധിക്കുന്നതിൽ പിഎജി (എ & ഇ)യുെട പരിശര്മങ്ങൾ, േകരള 
സർക്കാരിെന്റ ധനകാരയ് വകുപ്പിെന ൈമനർ ശീർഷകം 800െന്റ 
അനിയന്ത്രിതമായ ഉപേയാഗം െമാത്തം െചലവിെന്റ 4.82 ശതമാനമായി 
കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായി .  

4.7 പര്ധാനെപ്പട്ട സെസ്പൻസും ഡിഡിആർ ശീർഷകങ്ങളുെടയും കീഴിെല 
 മി ം 

ടര്ഷറികൾ/പിഎഓ എന്നിവ തീർപ്പാക്കൽ പട്ടിക നൽകാത്തത്, ആർ ബി ഐയിൽ 
നിന്നും കല്ിയർസ് െമേമ്മാകൾ ലഭിക്കാത്തത്, വൗ റുകൾ ലഭിക്കാത്തത് തുടങ്ങിയ 
വിവരങ്ങളുെട അഭാവത്തിൽ, വരവ് െചലവ് ഇടപാടുകൾ അന്തിമ അക്കൗണ്ട് 
ശീർഷകത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്താനാവാത്തേപ്പാൾ ചില ഇടനില/കര്മെപ്പടുത്തൽ 
ശീർഷകങ്ങൾ “സെസ്പൻസ് ശീർഷകങ്ങൾ” എന്ന േപരിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്കു 
കീഴിെല അക്കൗണ്ടുകൾ യഥാകര്മമു  അന്തിമ അക്കൗണ്ട് ശീർഷകങ്ങളിൽ 
േരഖെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ, ഇത്തരം അക്കൗണ്ട് ശീർഷകങ്ങെള ൈമനസ് െഡബിറ്റ് 
അെല്ലങ്കിൽ ൈമനസ് െകര്ഡിറ്റിലൂെട കര്മീകരിക്കുന്നു. ഈ തുകകൾ 
കര്മീകരി ിെല്ലങ്കിൽ, സെസ്പൻസ് ശീർഷകത്തിനു കീഴിെല നീക്കിയിരിപ്പ് 
വർദ്ധിക്കുകയും സർക്കാരിെന്റ വരവ് െചലവുകൾ കൃതയ്മായി കാണിക്കാ 
തിരിക്കുകയും െചയയ്ും. 

അേത അക്കൗണ്ടിങ്ങ് സർക്കിളിേലാ മേറ്റെതങ്കിലും അക്കൗണ്ടിങ്ങ് സർക്കിളിേലാ 
െഡബിറ്റ്/െകര്ഡിറ്റിലൂെട പിന്നീട് മാറ്റാനു  കര്മീകരണ അക്കൗണ്ട് 
ശീർഷകങ്ങളാണ് െറമിറ്റൻസ്സ് എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നത്. 

സെസ്പൻസ്, െറമിറ്റൻസ് ശീർഷകങ്ങളിെല മി  നീക്കിയിരിപ്പ് സാമ്പത്തിക 
കണക്കുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു. ഈ ശീർഷകങ്ങളിെല നീക്കിയിരിപ്പ്, വിവിധ 
ശീർഷകങ്ങളുെട മി മു  െഡബിറ്റ്, െകര്ഡിറ്റ് ബാലൻസുകൾ െവേവ്വെറ 
സംഗര്ഹിക്കുന്നതിലൂെട ലഭിക്കും. 

സെസ്പൻസ്/െറമിറ്റൻസ് ഇനങ്ങളുെട തീർപ്പാക്കൽ സംസ്ഥാന ടര്ഷറികൾ/ 
െപാതുമരാമത്ത്, വനം-ഡിവിഷനുകൾ എന്നിവ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ 
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ക്കനുസരി ാണ് നടത്തുന്നത്. ചില പര്ധാനെപ്പട്ട സെസ്പൻസ്/െറമിറ്റൻസ് 
ശീർഷകങ്ങളിെല 2018-19 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കാലയളവിെല 
നീക്കിയിരിപ്പിെന്റ വിവരങ്ങൾ പട്ടിക 4.9ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 4.9: സെസ്പൻസ്/െറമിറ്റൻസ് ശീർഷകങ്ങളുെട കീഴിെല നീക്കിയിരിപ്പ് 

        (₹ േകാടിയിൽ) 
ൈമനർ ശീർഷകം 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

േമജർ ശീർഷകം 8658 – സെസ്പൻസ്  െഡബിറ്റ് െകര്ഡിറ്റ് െഡബിറ്റ് െകര്ഡിറ്റ് െഡബിറ്റ് െകര്ഡിറ്റ് 

101 – പിഏഓ സെസ്പൻസ് 293.03 0.13 333.57 (-)8.72 359.03 0.48 

തനി 292.90 342.29 358.55 

102 – സെസ്പൻസ്-സിവിൽ 440.83 9.33 378.64 12.60 704.46 13.11 

തനി (-)431.50 (-)366.04 (-)691.35 

107 – കാഷ് െസറ്റിൽെമന്റ് 
സെസ്പൻസ് അക്കൗണ്ട് 

43.10  20.03  0  

തനി 43.10 20.03 0 

109 – റിസർവ് ബാങ്ക് സെസ്പൻസ് –
െഹഡ്കവ്ാർേട്ടഴ്സ് 

(-)2.81  3.60 0.44 4.57  

തനി (-)2.81 3.16 4.57 

110 – റിസർവ്വ് ബാങ്ക് സെസ്പൻസ് - 
സിഎഒ 

12.19  69.12  4.48  

 തനി 12.19 69.12 4.48 

112 – ഉറവിടത്തിൽ കുറവു െചയ്ത 
നികുതി (റ്റിഡിഎസ്) സെസ്പൻസ് 

 35.15  75.93  5.59 

തനി 35.15 75.93 5.59 

123 – ഏഐഎസ് ഉേദയ്ാഗസ്ഥരുെട 
ഗര്ൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി 

 0.10  0.15  15.99 

തനി 0.10 0.15 15.99 

േമജർ ശീർഷകം 8782-കാഷ് െറമിറ്റൻസ് 

102 – പി.ഡബല്യ്ൂ െറമിറ്റൻസ് 688.59 10.43 701.24 1.31 732.54 92.26 

തനി 678.16 699.93 640.28 

103 – വനം െറമിറ്റൻസ് 45.11  41.84  1.68  

തനി 44.70 41.84 1.68 

ഉറവിടം : അതാത് വർഷങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ. 

പിഎഓ സെസ്പൻസ്, സെസ്പൻസ് കണക്കുകൾ-സിവിൽ എന്നിവയുെട കീഴിെല 
മി ം 2018-19 മുതൽ 2020-21 വെരയു  കാലയളവിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന പര്വണത 
കാണിക്കുന്നു. ഈ ശീർഷകങ്ങളിെല മി ം തീർപ്പാേക്കണ്ടതായതിനാൽ ഇത് 
സർക്കാർ കണക്കുകളുെട കൃതയ്തെയ ബാധിക്കുന്നു.      

4.8 വകുപ്പിെന്റ കണക്കുകൾ ഒത്തുേനാക്കി കര്മെപ്പടുത്താത്തത് 

വകുപ്പിെല നിയന്ത്രണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥർക്ക് െചലവിനുേമൽ ഫലപര്ദമായ നിയന്ത്രണം 
നടപ്പാക്കുന്നതിനും ബഡ്ജറ്റ് ധനസഹായത്തിനു ിൽ തെന്ന 
നിലനിർത്തുന്നതിനും അക്കൗണ്ടിെന്റ കൃതയ്ത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും േകരള ബജറ്റ് 
മാനുവലിെന്റ 74-ാം ഖണ്ഡിക അനുസരി ് ഓേരാ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും, 
േരഖെപ്പടുത്തുന്ന വരവും െചലവും അതാതു മാസം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (എ & 
ഇ)െന്റ ബുക്കിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതുമായി ഒത്തുേനാക്കി കര്മെപ്പടു 
േത്തണ്ടതാണ്. 
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സംഖയ്കൾ പരിേശാധിക്കുന്നതും ഒത്തുേനാക്കി കര്മെപ്പടുത്തുന്നതും സാമ്പത്തിക 
മാേനജ്െമന്റിെന്റ ഒരു പര്ധാന മാർഗ്ഗമാണ്. നിയമത്തിെല വയ്വസ്ഥകളും 
ഇതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഉത്തരവുകളും നടപ്പാക്കാത്തത്/പാലിക്കാത്തത് 
കണക്കുകളിെല വരവും െചലവും െതറ്റായി വർഗ്ഗീകരിക്കുന്നതിനും ബഡ്ജറ്റ് 
നടപടിയുെട ഉേദ്ദശ ലക്ഷയ്ങ്ങെള പരാജയെപ്പടുത്തുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. 
നിയന്ത്രണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥർ (സി ഒ) നടത്തിയ ഒത്തുേനാക്കലുകളുെട മൂന്നു വർഷെത്ത 
സ്ഥിതി പട്ടിക 4.10ൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 4.10 : നിയന്ത്രണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥർ വരവുെചലവുകണക്കുകൾ ഒത്തുേനാക്കി 
കര്മെപ്പടുത്തിയതിെന്റ സ്ഥിതി 

വർഷം നിയന്ത്രണ 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥരുെട 
ആെക എണ്ണം 

പൂർണ്ണമായി 
ഒത്തുേനാക്കി 

കര്മെപ്പടുത്തിയത് 

ഭാഗികമായി 
ഒത്തുേനാക്കി 

കര്മെപ്പടുത്തിയത് 

കര്മെപ്പടുത്താത്തത് 
 

വരവ് 

2018-19 67 58 9 ഇല്ല 

2019-20 65 65 ഇല്ല ഇല്ല 

2020-21 66 59 4 3 

െചലവ് 

2018-19 215 160 38 17 

2019-20 207 150 38 19 

2020-21 208 173 18 17 

ചാർട്ട് 4.2 : കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവർഷങ്ങളിൽ ഒത്തുേനാക്കി കര്മെപ്പടുത്തിയതിെന്റ നില  

(₹ േകാടിയിൽ) 

 

വരവ് ഒത്തുേനാക്കി കര്മെപ്പടുത്താത്തതിെന്റ അളവ് 2018-19െല 35.02 
ശതമാനത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ് 2020-21ൽ 0.17 ശതമാനമായത് ഒരു നല്ല 
മാറ്റമാണ്. എന്നാൽ െചലവ് ഒത്തു േനാക്കി കര്മെപ്പടുത്താത്തത് 2018-19െല 12.61 

65966.76

111779.46

67373.24

104939.91

53930.14

120184.93

42867.02

97681.32

65297.55

100764.67

53837.23

114310.62
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2019-20(വരവ്)

2019-20(െചലവ്)

2020-21(വരവ്)

2020-21(െചലവ്)

ഒത്തു േനാക്കി കര്മെപ്പടുത്തിയ വരവ്/െചലവ് ആെക ഒത്തു േനാക്കാവുന്ന വരവ്/െചലവ്
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ശതമാനത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ് 2019-20ൽ 3.98 ശതമാനമായത് 2020-21ൽ 
വർദ്ധി ് 4.89 ശതമാനമായി മാറിെയന്ന് ഓഡിറ്റ് പരിേശാധനയിൽ വയ്ക്തമായി. 

4.9 നീക്കിയിരിപ്പ് പണത്തിെന്റ ഒത്തുേനാക്കി കര്മെപ്പടുത്തൽ 

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ(എ & ഇ)െന്റ കണക്കിെലയും ഭാരതീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക് 
റിേപ്പാർട്ടു െചയയ്ുന്ന സംസ്ഥാനത്തിെന്റ മി ം പണത്തിെന്റയും തുകകളിൽ 
വയ്തയ്ാസമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല.   

എന്നാൽ, 2020-21െല സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ പരിേശാധി േപ്പാൾ 
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (എ&ഇ)െന്റ കണക്ക് അനുസരി ് േകരള സംസ്ഥാന 
ത്തിെന്റ മി ം തുക ₹244.43 േകാടി (െകര്ഡിറ്റ് )യും ഭാരതീയ റിസർവ്വ് ബാങ്ക് 
റിേപാർട്ടു െചയ്ത മി ം തുക ₹9.62 േകാടി (െഡബിറ്റ് )യുമാണ്. അതിനാൽ, ₹254.05 
േകാടിയുെട (െഡബിറ്റ് ) വയ്തയ്ാസമുണ്ടായിരുന്നു.  

ഏജൻസി ബാങ്കുകൾ/ടര്ഷറികൾ തുക െതറ്റായി റിേപ്പാർട്ടു െചയ്തതു െകാണ്ടാണ് 
പര്ധാനമായും വയ്തയ്ാസമുണ്ടായെതന്ന് സാമ്പത്തിക കണക്കുകളിൽ 
പര്സ്താവി ിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ, ₹193.75 േകാടി (െനറ്റ് െകര്ഡിറ്റ് ) ഒത്തുേനാക്കി 
കര്മെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മി ം ₹447.80 േകാടി (െനറ്റ് െഡബിറ്റ് ) കര്മെപ്പടുത്തി 
െക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 

 െവളിെപ്പടുത്തലുമായി ബന്ധെപ്പട്ട പര്ശ്നങ്ങൾ 
 

4.10 അക്കൗണ്ടിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളുെട പാലനം 

ഇന്തയ്ൻ ഭരണഘടനയുെട അനുേഛദം 150 അനുസരി ് കംപ്േടര്ാളർ ആന്റ് 
ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്തയ്യുെട ഉപേദശമനുസരി ് ഇന്തയ്യുെട രാഷ്ട്രപതി, 
േകന്ദ്രത്തിെന്റയും സംസ്ഥാനങ്ങളുെടയും അക്കൗണ്ടിെന്റ രൂപം നിശ്ചയിക്കുന്നു. 
കൂടാെത, കംപ്േടര്ാളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്തയ് 2002ൽ, 
ഉത്തരവാദിത്ത സംവിധാനങ്ങൾ െമ െപ്പടുത്തുന്നതിനുേവണ്ടി സർക്കാർ 
അക്കൗണ്ടിംഗിനും സാമ്പത്തിക റിേപ്പാർട്ടിംഗിനും േവണ്ടിയു  മാനദണ്ഡങ്ങൾ 
രൂപീകരിക്കാൻ ഗവൺെമന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡാർഡ് അൈഡവ്സറി 
േബാർഡ് (ജിഎഎസ്എബി) രൂപീകരി . കംപ്േടര്ാളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ 
ഓഫ് ഇന്തയ്യുെട ഉപേദശങ്ങൾക്കനുസരി ് ഇന്തയ്യുെട രാഷ്ട്രപതി മൂന്ന് ഇന്തയ്ൻ 
ഗവൺെമന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡാർഡുകൾ (ഐജിഎഎസ് ) ഇതുവെര 
പര്സിദ്ധീകരി . 2020-21ൽ ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളുെട േകരള 
സർക്കാരിെന്റ പാലനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട നയ്ൂനതകൾ പട്ടിക 4.11ൽ വിശദ 
മാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 4.11: അക്കൗണ്ടിങ് മാനദണ്ഡങ്ങളുെട പാലനം 
 

കര്മ 
നമ്പർ 

അക്കൗണ്ടിംഗ് 
മാനദണ്ഡം 

ഐജിഏഎസിെന്റ സംക്ഷിപ്തം സംസ്ഥാന 
സർക്കാരിെന്റ 

പാലനം 

നയ്ൂനതയുെട ഫലം 

1. ഐജിഎഎസ്-1: 
സർക്കാർ 
നൽകിയ ജാമയ്ം –  
െവളിെപ്പടുത്തൽ 
മാനദണ്ഡങ്ങൾ  

തൻവർഷത്തിൽ നൽകിയ ജാമയ് 
ത്തിനുേമലു  പരമാവധി തുക, 
കൂടുതലായി േചർത്തത്, ഒഴിവാക്കി 
യത്, ജാമയ്ം ഈടാക്കിയത്, വർഷ 
ത്തിെന്റ ആദയ്വും 
അവസാനവുമു  ജാമയ്ത്തിെന്റ 
നീക്കിയിരിപ്പ്, ലഭി  ജാമയ് 
കമ്മീഷൻ എന്നിവ ധനകാരയ് 

പാലി ിട്ടുണ്ട് 
(സാമ്പത്തിക 
കണക്കുകളിെല 
9ഉം 20ഉം 
പതര്ികകൾ). 

 

 

ബാധകമല്ല. 
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കര്മ 
നമ്പർ 

അക്കൗണ്ടിംഗ് 
മാനദണ്ഡം 

ഐജിഏഎസിെന്റ സംക്ഷിപ്തം സംസ്ഥാന 
സർക്കാരിെന്റ 

പാലനം 

നയ്ൂനതയുെട ഫലം 

പതര്ത്തിൽ െവളിെപ്പടു 
ത്തിയിരിക്കണം.  

2. ഐജിഎഎസ് -2: 

ധനസഹായത്തി
െന്റ 
വർഗീകരണവും 
അക്കൗണ്ടിംഗും 

സർക്കാരിെന്റ ധനകാരയ്പതര്ിക 
കളിൽ ധനസഹായം നൽകുന്ന 
യാളായിട്ടും ധനസഹായം സവ്ീക 
രിക്കുന്നയാളായിട്ടുമു  ധന 
സഹായത്തിെന്റ വർഗീകരണവും 
അക്കൗണ്ടിംഗും സംബന്ധി  തതവ് 
ങ്ങൾ ഈ മാനദണ്ഡത്തിൽ പറ 
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പണമല്ലാെതലഭി  
ധനസഹായം, ധനസഹായം ലഭി 
വർക്ക് നൽകിയ െമാത്തം ഫണ്ട്, 

മൂലധന ആസ്തികൾ സൃഷ്ടി 
ക്കുന്നതിനുേവണ്ടി വകയിരുത്തിയ 
ഫണ്ട് എന്നിവ ധനകാരയ് പതര്ിക 
യിൽ ഉൾെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. 
ധനസഹായവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട 
െചലവുകൾ, ആസ്തികൾ സൃഷ്ടി 
ക്കുന്നതുമായി ബന്ധെപ്പട്ടതായാൽ 
േപാലും കംപ്േടര്ാളർ ആന്റ് 
ഓഡിറ്റർ ജനറലിെന്റ ഉപേദശ 
മനുസരി ് രാഷ്ട്രപതി പര്േതയ്ക 
മായി അനുവദി ിട്ടിെല്ലങ്കിൽ റവനയ്ൂ 
െചലവായി േരഖെപ്പടുത്തണം. 

പാലി ിട്ടില്ല. 

(സാമ്പത്തിക 
കണക്കുകളിെല 
പതര്ിക 10). 

i) ധനസഹായമായ 
₹46.50 േകാടി 
മൂലധന ശീർഷക 
ത്തിനു കീഴിൽ േരഖ 
െപ്പടുത്തിയത് ഐജി 
എഎസ്-2 െന്റ 
വയ്വസ്ഥകളുെട 
ലംഘനമാണ്. 

ii)പണമല്ലാത്ത ധന 
സഹായത്തിെന 
സംബന്ധി  വിശദ 
വിവരങ്ങൾ 
സംസ്ഥാന 
സർക്കാർ നൽകിയി 
ട്ടില്ല. 

3. ഐജിഎഎസ് -3: 

സർക്കാർ 
നൽകിയ 
വായ്പകളും 
മുൻകൂറുകളും 

പൂർണ്ണവും കൃതയ്വും ഐകയ്രൂപയ് 
മു തുമായ അക്കൗണ്ടിംഗ് നട 
പടികൾക്കായി, സർക്കാർ നൽ 
കിയ വായ്പകളുെടയും മുൻകൂറു 
കളുെടയും അംഗീകാരം, അളവ്, 
വിലയിരുത്തൽ, റിേപ്പാർട്ട് െചയ്യൽ 
എന്നിവ സംബന്ധി  മാർഗ 
നിർേദ്ദശങ്ങൾ ഈ മാനദണ്ഡ 
ത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തൻ 
വർഷം നൽകിയ പുതിയ വായ്പ 
കളുെടയും മുൻകൂറുകളുെടയും വിവ 
രങ്ങൾ, നിബന്ധനകൾ, അന്തിമ 
മാക്കാത്ത വായ്പകെള സംബ 
ന്ധി  വിവരങ്ങൾ, വായ്പ ലഭി 
ക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുെട തിരി ട 
വിെല കുടിശ്ശിക തുടങ്ങിയവ ഉൾ 
െപ്പട്ട െവളിെപ്പടുത്തലുകൾ ധന 
കാരയ് പതര്ികയിലുണ്ടായിരിേക്ക 
ണ്ടതാണ്. 

പാലി ിട്ടില്ല. 

(സാമ്പത്തിക 
കണക്കുകളിെല 
പതര്ിക 7ഉം 
18ഉം). 

i)സ്റ്റാറ്റയ്ൂട്ടറി സ്ഥാപന 
ങ്ങൾ/മറ്റു സ്ഥാപന 
ങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി 
നൽകിയ ₹92.39 
േകാടി വായ്പാ തിരി 
ടവിെന സംബ 

ന്ധി  വയ്വസ്ഥകൾ 
അന്തിമമാക്കിയി 
ട്ടില്ല. തൽഫലമായി 
ഈ അക്കൗണ്ടിൽ 
സംസ്ഥാന സർക്കാ 
രിന് ലഭിേക്കണ്ട 
െതതര്യാെണന്ന് 
കണക്കാക്കാനായി
ട്ടില്ല. 

 

 

ii)പരിേശാധനയ്ക്കും 
തീർപ്പാക്കലിനായി 
അതാത് വർഷം 
വായ്പ അനുവദി 
ക്കുന്ന വകുപ്പുകൾക്ക് 
പര്ിൻസിപ്പൽ 
അക്കൗണ്ടന്റ് 
ജനറൽ (എ & ഇ) 
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കര്മ 
നമ്പർ 

അക്കൗണ്ടിംഗ് 
മാനദണ്ഡം 

ഐജിഏഎസിെന്റ സംക്ഷിപ്തം സംസ്ഥാന 
സർക്കാരിെന്റ 

പാലനം 

നയ്ൂനതയുെട ഫലം 

വായ്പാ കുടിശ്ശിക 
അറിയിക്കാറുണ്ട്. 
വായ്പ ലഭി  57 ൽ 
30 എണ്ണത്തിൽ 
മാതര്േമ കുടിശ്ശിക 
സ്ഥിരീകരി ിട്ടു . 

4.11 സവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട അക്കൗണ്ട്സിെന്റയും/പര്േതയ്ക 
ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ടിെന്റയും സമർപ്പണം   

സിഏജിയുെട ഡിപിസി ആക്ട് അനുേഛദം 19(2) അനുസരി ്, പാർലെമന്റ് 
നിയമാനുസരണം സ്ഥാപി  േകാർപേറഷനുകളുെട അക്കൗണ്ടിെന്റ ഓഡിറ്റിെന 
സംബന്ധി ് കംപ്േടര്ാളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിെന്റ കർത്തവയ്ങ്ങളും 
അധികാരങ്ങളും അതാത് നിയമനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട 
വകുപ്പുകളനുസരി ായിരിക്കും. സിഏജിയുെട ഡിപിസി ആക്ടിെല അനുേഛദം 
19(3) അനുസരി ്, ഗവർണർ/അഡ്മിനിസ്േടര്റ്റർക്ക് െപാതുജന 
താൽപരയ്ാർത്ഥം സംസ്ഥാനത്തിെന്റേതാ േകന്ദ്രഭരണപര്േദശത്തിെന്റേയാ 
നിയമസഭയുണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾക്കനുസരി ് സ്ഥാപി  േകാർപേറഷനുകളുെട 
അക്കൗണ്ട് ഓഡിറ്റ് െചയ്യാൻ സിഏജിേയാട് അേപക്ഷിക്കാവുന്നതും, സിഏജിക്ക് 
അത്തരം േകാർപേറഷെന്റ അക്കൗണ്ട് ഓഡിറ്റ് െചയ്യാവുന്നതും ആ 
ഓഡിറ്റിനുേവണ്ടി അത്തരം േകാർപേറഷനുകളുെട ബുക്കുകളും അക്കൗണ്ടുകളും 
പരിേശാധിക്കാനു  അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്. 

അനുേഛദം 19 കൂടാെത, ഏെതങ്കിലും േബാഡിയുെടേയാ അേതാറിറ്റിയുെടേയാ 
അക്കൗണ്ട് ഓഡിറ്റു െചയ്യാൻ ഒരു നിയമമനുസരി ം ചുമതലെപ്പടുത്തിയിട്ടിെല്ലങ്കിലും, 
പര്സിഡന്റിേനാ, സംസ്ഥാന ഗവർണർേക്കാ, നിയമനിർമ്മാണസഭ നിലവിലു  
േകന്ദ്രഭരണ പര്േദശത്തിെന്റ അഡ്മിനിസ്േടര്റ്റർേക്കാ അഭയ്ർത്ഥിക്കാവുന്നതും, 
ബന്ധെപ്പട്ട സർക്കാരുമായു  കരാറിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലു  വയ്വസ്ഥകളും 
ഉപാധികളുമനുസരി ് അത്തരം േബാഡിയുെടേയാ അേതാറിറ്റിയുെടേയാ 
അക്കൗണ്ടിെന്റ ഓഡിറ്റ് ഏെറ്റടുക്കാനാവുന്നതും അത്തരം ഓഡിറ്റിനു േവണ്ടി ആ 
േബാഡിയുെടേയാ അേതാറിറ്റിയുെടേയാ ബുക്കിെന്റയും അക്കൗണ്ടിെന്റയും 
പരിേശാധന സിഏജിയുെട ഡിപിസി ആക്ടിെന്റ അനുേഛദം 20(1) അനുസരി ് 
നടത്താവുന്നതാണ്. 

ധനകാരയ് ഓഡിറ്റ് പൂർത്തിയാകുേമ്പാൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടു  സവ്യം ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും, അേതാറിറ്റികൾക്കും സിഏജി േസാൾ ഓഡിറ്റർ ആയിട്ടു  
സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓഡിറ്റ് സാക്ഷയ്പതര്ം നൽകാവുന്നതാണ്. ഓഡിറ്റ് സാക്ഷയ്പതര്ം 
കൂടാെത, അക്കൗണ്ടിെന്റ ഓഡിറ്റ് സാക്ഷയ്പതര്ത്തിെന്റ ഭാഗമായി പര്േതയ്ക ഓഡിറ്റ് 
റിേപ്പാർട്ടും (എസ് ഏ ആർ) ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ് നൽകുന്നു. ഇത്തരം പര്േതയ്ക ഓഡിറ്റ് 
റിേപ്പാർട്ടുകൾ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. 

കംപ്േടര്ാളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിെന്റ (കർത്തവയ്ങ്ങൾ, അധികാരങ്ങൾ, 
േസവനവയ്വസ്ഥകൾ) ആക്ട് 1971െല അനുേഛദം 19(2), 19(3), 20(1) 
എന്നിവയുെട കീഴിൽ കംപ്േടര്ാളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിെന 27 
സവ്യംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുെട അക്കൗണ്ട് ഓഡിറ്റു െചയയ്ുന്നതിന് ഏൽപി ിട്ടുണ്ട്. 
ഓഡിറ്റിന് ചുമതലെപ്പടുത്തിയതിെന്റ സ്ഥിതി, അക്കൗണ്ടുകൾ ഓഡിറ്റ് 
പരിേശാധനയ്ക്കായി െകാണ്ടുവന്നത്, പര്േതയ്ക ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ട്(എസ്എആർ) 
തയ്യാറാക്കിയതും അത് നിയമസഭയിൽ സമർപ്പി തും തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ 
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അനുബന്ധം 4.2ൽ കാണി ിരിക്കുന്നു.  

അനുേഛദം 19നും 20നും കീഴിൽ ഓഡിറ്റ് വരുന്ന സവ്യം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 30ന് മുമ്പ് അവരുെട വാർഷിക കണക്കുകൾ 
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. 23 സവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട കാരയ്ത്തിൽ സിഏജിയ്ക്ക് 
വാർഷിക അക്കൗണ്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിെല കുടിശ്ശിക ഒന്നു മുതൽ ഏഴു വർഷം 
വെരയാണ് (പട്ടിക 4.12). 

പട്ടിക 4.12: 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം വെര അക്കൗണ്ട് കുടിശ്ശികയു  സവ്യം ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ  

കര്മ 
നമ്പർ 

സവ്യംഭരണ സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപര് അക്കൗണ്ട് 
കുടിശ്ശികയു  

വർഷം 

2020-21 സാമ്പത്തിക 
വർഷം വെര 
കുടിശ്ശികയു  

അക്കൗണ്ടുകളുെട 
എണ്ണം 

1 േകരള ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് ഓഫ് േലബർ ആന്റ് എംേപല്ായ്െമന്റ്, 
തിരുവനന്തപുരം  

2018-19 2 

2 േകരള സംസ്ഥാന മനുഷയ്ാവകാശ കമ്മീഷൻ, തിരുവനന്തപുരം 2019-20 1 

3 േകരള സംസ്ഥാന നിയമസഹായ അേതാറിറ്റി, എറണാകുളം 2018-19 2 

4 സ്ഥിര േലാക് അദാലത്ത്, തിരുവനന്തപുരം 2019-20 1 

5 സ്ഥിര േലാക് അദാലത്ത്, എറണാകുളം 2019-20 1 

6 സ്ഥിര േലാക് അദാലത്ത്, േകാഴിേക്കാട്  2017-18 3 

7 ജില്ലാ നിയമസഹായ അേതാറിറ്റി, തിരുവനന്തപുരം 2018-19 2 

8 ജില്ലാ നിയമസഹായ അേതാറിറ്റി, െകാല്ലം 2014-15 6 

9 ജില്ലാ നിയമസഹായ അേതാറിറ്റി, പത്തനംതിട്ട 2018-19 2 

10 ജില്ലാ നിയമസഹായ അേതാറിറ്റി, എറണാകുളം 2016-17 4 

11 ജില്ലാ നിയമസഹായ അേതാറിറ്റി, തൃശ്ശൂർ 2018-19 2 

12 ജില്ലാ നിയമസഹായ അേതാറിറ്റി, പാലക്കാട് 2016-17 4 

13 ജില്ലാ നിയമസഹായ അേതാറിറ്റി, മലപ്പുറം 2016-17 4 

14 ജില്ലാ നിയമസഹായ അേതാറിറ്റി, േകാഴിേക്കാട് 2015-16 5 

15 ജില്ലാ നിയമസഹായ അേതാറിറ്റി, വയനാട് 2014-15 6 

16 ജില്ലാ നിയമസഹായ അേതാറിറ്റി, കണ്ണൂർ 2015-16 5 

17 ജില്ലാ നിയമസഹായ അേതാറിറ്റി, കാസർേഗാഡ് 2014-15 6 

18 ജില്ലാ നിയമസഹായ അേതാറിറ്റി, േകാട്ടയം 2017-18 3 

19 ജില്ലാ നിയമസഹായ അേതാറിറ്റി, ആലപ്പുഴ 2018-19 2 

20 ജില്ലാ നിയമസഹായ അേതാറിറ്റി, ഇടുക്കി 2019-20 1 

21 േദശീയ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷനുകൾ 
(സി പി സി ആർ) (വനിത, ശിശു വികസന വകുപ്പ്) 

2013-14 7 

22 േകരള സംസ്ഥാന പട്ടിക ജാതി, പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷൻ 2019-20 1 

23 േകരള ഖാദി ഗര്ാമ വയ്വസായ േബാർഡ് 2017-18 3 

ഉറവിടം : സവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും േശഖരി  വിവരങ്ങൾ  

അക്കൗണ്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിെല കുടിശ്ശിക പര്ധാനമായും േദശീയ സംസ്ഥാന 
ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷനുകളിലും, െകാല്ലം, വയനാട്, കാസർേഗാഡ് 
എന്നിവിടങ്ങളിെല ജില്ലാ നിയമസഹായ അേതാറിറ്റികളിലുമായിരുന്നു. അക്കൗണ്ട് 
സമർപ്പിക്കുന്നതിേലയും അവ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലും 
ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം സർക്കാർ വായ്പകളും ഗര്ാന്റ്-ഇൻ-എയ്ഡുകളും 
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നൽകിയിട്ടു  ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുെട പര്വർത്തനങ്ങളുെട പര്വർത്തനങ്ങൾ 
പരിേശാധിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തുന്നു. 

വീഴ്ച വരുത്തിയ േബാഡികളുെട കണക്കുകൾ വർഷങ്ങളായി സമർപ്പിക്കാത്തതിെന്റ 
പര്ശ്നം ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ട് െചയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ വീഴ്ച വരുത്തിയവരുെട എണ്ണത്തിലും 
കണക്കുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിെല കാലതാമസത്തിലും വർദ്ധി  വരുന്ന പര്വണത 
കാണിക്കുന്നതിനാൽ പര്കടമായ പുേരാഗതിെയാന്നും കണ്ടില്ല. വാർഷിക 
കണക്കുകൾ അന്തിമമാക്കൽ, കണക്കുകൾ സമയബന്ധിതമായി സമർപ്പിക്കൽ, 
അവയുെട ഓഡിറ്റ് എന്നിവയുെട അഭാവത്തിൽ, ഈ േബാഡികൾക്ക്/ 
അേതാറിറ്റികൾക്ക് വിതരണം െചയ്ത ധനസഹായങ്ങളുെടയും വായ്പകളുെടയും 
ശരിയായ വിനിേയാഗവും അവയുെട അക്കൗണ്ടിംഗും ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. 
അതിനാൽ, സിഎജിയുെട ഡിപിസി ആക്ട്, 1971 പര്കാരം ഈ 
േബാഡികളുെട/അേതാറിറ്റികളുെട കണക്കുകൾ സാക്ഷയ്െപ്പടുത്താൻ ഓഡിറ്റിന് 
കഴിയുന്നില്ല. 

ഇതിനു മറുപടിയായി, സംസ്ഥാന സർക്കാർ എല്ലാ സവ്യംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഓഡിറ്റിന് േവണ്ടിയു  കണക്കുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ രണ്ടു 
വർഷത്തിലധികം വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ സാമ്പത്തിക സഹായം/ഗര്ാന്റ്-ഇൻ-
എയ്ഡ് തടഞ്ഞുെവയ്ക്കും എന്ന് പര്േതയ്ക നിർേദ്ദശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുെണ്ടന്ന് 
(ഒക്േടാബർ 2021) പര്സ്താവി  (ഡിസംബർ 2021).  

സവ്യം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുെട സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിലയിരുത്തുന്നതിനും 
അതുവഴി അവരുെട പര്വർത്തനത്തിൽ സുതാരയ്ത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി 
വാർഷിക കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതും സമർപ്പിക്കുന്നതും 
േവഗത്തിലാക്കുന്നതിനു  ഒരു സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുന്ന കാരയ്ം സർക്കാർ 
പരിഗണിേക്കണ്ടതാണ്.   

4.11.1  പര്തികൂലമായ അഭിപര്ായമു  േകസുകൾ 

സവ്യംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും അേതാറിറ്റികളും വാർഷിക കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കി 
ഏജി(ഓഡിറ്റ് )യ്ക്ക് ഓഡിറ്റിനുേവണ്ടി സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ 
നൽകുന്ന ഓഡിറ്റ് സാക്ഷയ്പതര്ങ്ങൾ തദവസരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഓഡിറ്റ് 
നീരീക്ഷണങ്ങൾക്കും തരംതിരിവുകൾക്കും വിേധയമായിരിക്കും. സമർപ്പി  
കണക്കുകളുെട സാക്ഷയ്പതര്ം േകാർപ്പേറഷെന്റ സാമ്പത്തികനിലയുെട 
ശരിയായതും കൃതയ്മായതുമായ ഒരു ചിതര്ം നൽകുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലു  
നിരീക്ഷണങ്ങളും തരംതിരിവുകളുമുെണ്ടങ്കിൽ പര്തികൂലസാക്ഷയ്പതര്ം 
നൽേകണ്ടതാണ്. സവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട ധനകാരയ് പതര്ികകളിൽ ഓഡിറ്റ് 
പര്തികൂല അഭിപര്ായം നൽകിയതിെന്റ ഒരു ഉദാഹരണം പട്ടിക 4.13ൽ 
കാണി ിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 4.13: പര്തികൂല അഭിപര്ായം നൽകിയ േകസുകൾ 

കര്മ 
നമ്പർ 

േബാഡി 
അഥവാ 

അേതാറിറ്റി 

അക്കൗണ്ട് 
വർഷം 

 

കാരണങ്ങൾ 

1 േകരള 
ഖാദി ഗര്ാമ 
വയ്വസായ 
േബാർഡ് 

2016-17 
 

 
 

 
 

തുടർ യായു  ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരി ് പരിഹാര 
നടപടിെയടുക്കാത്തത്. 
(എ)  ഇനം തിരിക്കാത്ത സെസ്പൻസ് ശീർഷകത്തിനു കീഴിെല 

സെസ്പൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ₹16.70 േകാടിയ്ക്ക് 
പരിഹാര നടപടി എടുക്കാത്തത്. 

(ബി)  ഗുണേഭാക്താക്കൾ തിരി  നൽേകണ്ടതല്ലാത്ത ധന സഹാ 
യമായി 1996-97 മുതൽ 2000-2001 വെര വിതരണം 
െചയ്ത ₹10.43 േകാടിയുെട മാർജിൻ മണി വായ്പാ നിധി. 
ഈ തുക ബാധയ്തയുെടയും ആസ്തിയുെടയും കീഴിൽ 



അദ്ധയ്ായം IV –അക്കൗണ്ട്സിെന്റ ഗുണനിലവാരവും സാമ്പത്തിക റിേപ്പാർട്ടിംഗ് രീതികളും  

                                                                     

  143 

കര്മ 
നമ്പർ 

േബാഡി 
അഥവാ 

അേതാറിറ്റി 

അക്കൗണ്ട് 
വർഷം 

 

കാരണങ്ങൾ 

ഉൾെപ്പടുത്തിയത് ശരിയല്ല. അതിനാൽ ബാധയ്തയും 
ആസ്തിയും ഇതര്യും വീതം വർദ്ധിപ്പി ് കാണി ിരിക്കുന്നു 

(സി)   ₹1.02 േകാടിയുെട തിരി  പിടിേക്കണ്ട പണം തീർപ്പാക്കാനാ 
യിട്ടില്ല. 

4.12   വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട വാണിജയ്സ്ഥാപനങ്ങൾ 

ചില സർക്കാർ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട വാണിജയ്പരവും അർദ്ധവാണിജയ് 
സവ്ഭാവമു തുമായ പര്വർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ സർക്കാരിന് 
അവയുെട സാമ്പത്തിക പര്വർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനുേവണ്ടി നിർദ്ദിഷ്ട 
മാതൃകയിൽ വർഷം േതാറും െപര്ാേഫാർമ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാേക്കണ്ടതാണ്. 
വകുപ്പുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വാണിജയ് അർദ്ധ വാണിജയ് സ്ഥാപനങ്ങളുെട 
അന്തിമമാക്കിയ അക്കൗണ്ട് െമാത്തം ധനകാരയ് ആേരാഗയ് അവസ്ഥേയയും 
പര്വർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിെല കാരയ്ക്ഷമതേയയും പര്തിഫലിപ്പിക്കുന്നു. 

അക്കൗണ്ടുകൾ യഥാസമയം അന്തിമമാക്കാത്തതുകാരണം, സർക്കാരിെന്റ 
നിേക്ഷപത്തിെന്റ ഫലങ്ങൾ സംസ്ഥാന നിയമസഭയുെട നിരീക്ഷണത്തിന് പുറത്തു 
നിൽക്കുകയും ഓഡിറ്റ് പരിേശാധനയിൽ നിന്നും രക്ഷെപ്പട്ടു േപാകുകയും െചയയ്ുന്നു. 
തൽഫലമായി ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കാനും കാരയ്ക്ഷമത 
വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമാവശയ്മായ തിരുത്തൽ നടപടികൾ യഥാസമയം 
ൈകെക്കാ ാൻ കഴിയുന്നില്ല. കൂടാെത, െപാതു പണത്തിെന്റയും ദുർവിനി 
േയാഗത്തിെന്റയും െവട്ടിപ്പിെന്റയും സാധയ്ത ത ിക്കളയാനാവില്ല.  

സർക്കാർ വകുപ്പുകളുെട തലവൻമാർ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുെട 
അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി നിശ്ചിത സമയത്തിനു ിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ 
(ഓഡിറ്റ്)ന് സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.   

ഇത്തരം നാലു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സർക്കാർ നടത്തിയ നിേക്ഷപങ്ങളും െപര്ാേഫാർമാ 
അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കിയതിെല കുടിശ്ശികയും സംബന്ധി ് വകുപ്പ് 
അടിസ്ഥാനത്തിലു  സ്ഥിതി അനുബന്ധം 4.3ൽ കാണി ിരിക്കുന്നു. നാലു 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രെണ്ടണ്ണം നഷ്ടത്തിലാണ് (സംസ്ഥാന ജല ഗതാഗതവകുപ്പും 
പാഠപുസ്തക ഓഫീസും). പാഠപുസ്തക ഓഫീസിെന്റ അക്കൗണ്ടുകൾ 1987-88 മുതൽ 
കുടിശ്ശികയാണ്. സംസ്ഥാന പാഠപുസ്തക ഓഫീസുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് 1975-76 
മുതൽ 1986-87 വെരയു  െപര്ാേഫാർമാ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാേക്കണ്ടതി 
െല്ലന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനി ിട്ടുണ്ട് (ഡിസംബർ 2008). 1987-88 
മുതൽ 2003-04 വെരയു  െപര്ാേഫാർമാ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതു 
സംബന്ധി  തീരുമാനം സർക്കാരിെന്റ പരിഗണനയിലിരിക്കുകയാണ്. 
ഇതുവെരയു  അക്കൗണ്ടുകൾ ലഭയ്മല്ലാത്തതിനാൽ പാഠപുസ്തക ഓഫീസിെന്റ 
ഇേപ്പാഴെത്ത സാമ്പത്തികനില വിലയിരുത്താനാവില്ല. 
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4.13 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും  അേതാറിറ്റികൾക്കും നൽകിയ ധനസഹായം/ 
വായ്പയുെട വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാത്തത്  

കംപ്േടര്ാളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ (സി എ ജി)െന്റ കർത്തവയ്ങ്ങൾ, 
അധികാരങ്ങൾ, േസവനവയ്വസ്ഥകൾ, ആക്ട് 1971 (ഡി പി സി ആക്ട്)െല 
അനുേച്ഛദം 14ഉം 15ഉം വിഭാവനം െചയയ്ുന്നതനുസരി ാണ് സർക്കാർ 
ധനസഹായം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുെട വരവിെന്റയും െചലവിെന്റയും ഓഡിറ്റ് 
അവയ്ക്കു ലഭി  ധനസഹായത്തിെന്റ അളവ് പരിേശാധി ് നടത്തുന്നത്. സി ഏ 
ജിയുെട ഡി പി സി ആക്ട്, 1971െല അനുേച്ഛദം 14ഉം 15ഉം അനുസരി ്, ഓഡിറ്റ് 
ബാധകമായ സ്ഥാപനങ്ങെള കെണ്ടത്താൻ സർക്കാർ/വകുപ്പ് േമധാവികൾ 
ഓേരാ വർഷവും താെഴ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. 

 വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു  സാമ്പത്തികസഹായെത്ത സംബന്ധി  
വിശദവിവരങ്ങൾ, 

 സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദി തിെന്റ ആവശയ്കത, 

 സ്ഥാപനത്തിെന്റ െമാത്തം െചലവ്. 

കൂടാെത, ഓഡിറ്റ് ആന്റ് അക്കൗണ്ട് െറഗുേലഷൻ, 2007 അനുസരി ്, 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അേതാറിറ്റികൾക്കും ധനസഹായം/വായ്പകൾ 
അനുവദിക്കുന്ന സർക്കാരും/വകുപ്പ് തലവൻമാരും ₹10 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ 
െമാത്തം വായ്പേയാ ധനസഹായേമാ മുൻവർഷം നൽകിയിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ, 
നൽകിയ ധനസഹായം, ധനസഹായം നൽകിയതിെന്റ ആവശയ്കത, 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്/അേതാറിറ്റികൾക്ക് നൽകിയ െമാത്തം ധനസഹായം എന്നിവ 
ഉൾെപ്പടുന്ന പതര്ിക ഓേരാ വർഷവും ജൂൈല അവസാനം ഓഡിറ്റിന് 
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.  

സവ്യം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട നിയന്ത്രണമു  എട്ടു വകുപ്പുകളിൽ അെഞ്ചണ്ണം 
വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അേതാറിറ്റികൾക്കും 2019-20ൽ നൽകിയ 
ധനസഹായത്തിെന്റ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. േമൽ പറഞ്ഞ അഞ്ചു 41 
വകുപ്പുകളിൽ നിന്നു  വിവരങ്ങളുെട അഭാവത്തിൽ, അനുവദി  ധനസഹായം 
യഥാവിധം വിനിേയാഗി െവന്ന് നിയമസഭയ്ക്ക്/സർക്കാരിന് മതിയായ ഉറപ്പ് 
നൽകാനാവില്ല. ഇത് സർക്കാർ െചലവ് സംവിധാനത്തിനു േമലു  നിയസഭയുെട 
നിയന്ത്രണെത്ത കുറയ്ക്കാനിടയാക്കുന്നു. 
  

 
41 പല്ാനിംഗ് ആന്റ് ഇക്കേണാമിക്സ് അഫേയഴ്സ്, ധനകാരയ് വകുപ്പ്, ജലവിഭവ വകുപ്പ്, ഊർജ്ജ വകുപ്പ്,     

സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്. 
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4.14 ധനദുർവിനിേയാഗങ്ങൾ, നഷ്ടങ്ങൾ, പണാപഹരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ 

േകരള ഫിനാൻഷയ്ൽ േകാഡിെന്റ 297-ാം വകുപ്പനുസരി ്, െപാതുധനം, സ്റ്റാമ്പ്, 
സാധനങ്ങൾ, മറ്റു വസ്തുക്കൾ എന്നിവയുെട അപഹരണവും നഷ്ടവും 
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (ഓഡിറ്റ് I)/അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (ഓഡിറ്റ് II), േകരളത്തി 
േനയും വകുപ്പ് തലവൻമാെരയും അറിയിേക്കണ്ടതാണ്. 

സർക്കാർ ധനത്തിെന്റ അപഹരണം, െവട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയ 99 42  േകസുകളിലായി 
₹19.34 േകാടിയുെട അന്തിമ നടപടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ തീർപ്പാക്കാനുണ്ട്. 

പട്ടിക 4.14: ധനദുർവിനിേയാഗം, അപഹരണം, നഷ്ടം തുടങ്ങിയവയുെട വിവരങ്ങൾ. 

എ. തീർപ്പാക്കാനു  േകസുകളുെട കാലപ്പഴക്കം  ബി. തീർപ്പാക്കാനു  േകസുകളുെട ഇനം 

വർഷം 
േകസുകളുെട 

എണ്ണം 
ഉൾെപ്പട്ട തുക 

(₹ ലക്ഷത്തിൽ) 
 േകസുകളുെട 

ഇനം/സവ്ഭാവം 
േകസുകളു
െട എണ്ണം 

ഉൾെപ്പട്ട തുക 
(₹ ലക്ഷത്തിൽ) 

അഞ്ചു വർഷത്തിൽ കുറവ് 22 773.01  േമാഷണം 10 16.44 

5 – 10 13 850.28  

10 – 15 11 45.02  ധനദുർവിനിേയാഗം/ 
വസ്തുക്കൾ നഷ്ടെപ്പട്ടത് 

89 1917.73 

15 – 20 15 133.00  

20 – 25 18 89.78  

25ഉം അതിന് മുകളിലും 20 43.08  

ആെക 99 1934.17 
 ആെക തീർപ്പാക്കാനു  

േകസുകൾ 
99 1934.17 

ഉറവിടം : സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ റിേപ്പാർട്ടു െചയ്ത േകസുകൾ 

തീർപ്പാക്കാത്ത േകസുകൾ അന്തിമമാക്കുന്നതിെല കാലതാമസത്തിെന്റ 
കാരണങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് പരിേശാധി ത് പട്ടിക 4.15ൽ േകര്ാഡീകരി ിരിക്കുന്നു. 
വകുപ്പുതല വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 4.4ൽ കാണി ിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 4.15 : പണാപഹാരങ്ങൾ, നഷ്ടങ്ങൾ, ധനദുർവിനിേയാഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ 
തീർപ്പാക്കാത്ത േകസുകളുെട കാരണങ്ങൾ 

കര്മ 
നമ്പർ 

തീർപ്പാക്കാത്ത േകസുകളുെട താലതാമസത്തിന് 
കാരണം 

േകസുകളുെട 
എണ്ണം 

തുക 

(₹ ലക്ഷത്തിൽ) 

1. വകുപ്പുതല, കര്ിമിനൽ അേനവ്ഷണം നടേത്തണ്ടവ 16    40.88 

2. വകുപ്പുതല നടപടി ആരംഭി ത് പൂർത്തിയാക്കാത്തവ 50 1521.79 

3. 
പണം തിരി  പിടിക്കാേനാ എഴുതിത്ത ാേനാ ഉ  
ഉത്തരവ് കാത്തിരിക്കുന്നത് 

13     18.97 

4. വിവിധ േകാടതികളിൽ തീർപ്പാക്കാനു ത് 20     352.53 

ആെക    99 1934.17 

ഉറവിടം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ 

പണാപഹരണ േകസുകൾ യഥാസമയം നടപടി എടുത്ത് കുഴപ്പക്കാെര 
കെണ്ടത്താനാവശയ്മായ നടപടി എടുത്ത് മറ്റു വർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് 
നൽേകണ്ടതാണ്.  

 

 
42 ഇതിൽ ഓഡിറ്റ് പരിേശാധനയിൽ കെണ്ടത്തിയ േകസുകളും സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ ചട്ടപര്കാരം റിേപ്പാർട്ട് 

െചയ്ത േകസുകളും ഉൾെപ്പടും. 
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4.15 സംസ്ഥാന സമ്പദ് വയ്വസ്ഥെയക്കുറി  ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ടിൻ 
േമലു  തുടർനടപടികൾ 

ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ടിൽ വന്ന ഖണ്ഡികൾക്ക് സവ്േമധയാൽ വിശദീകരണക്കുറിപ്പ് 
േകരള സംസ്ഥാന പി എ സി / ധനകാരയ് വകുപ്പിന് ബന്ധെപ്പട്ട വകുപ്പുകൾ 
നിയമസഭയിൽ റിേപ്പാർട്ട് സമർപ്പി ് രണ്ടു മാസത്തിനു ിൽ നൽേകണ്ടതാണ്. 
റിേപ്പാർട്ട് േമശപ്പുറത്തു വ ് രണ്ട് മാസത്തിനു ിൽ വകുപ്പുകൾ േമൽ നടപടിക്കുറിപ്പ് 
(എ ടി എൻ) ഏ ജിയ്ക്ക് (പരിേശാധി ് പി എ സിയ്ക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിനുേവണ്ടി) 
നൽേകണ്ടതുമാണ്. 

പബല്ിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി (പി എ സി)യുെട നിർേദ്ദശപര്കാരം ധനകാരയ് വകുപ്പ് 
എല്ലാ വകുപ്പുകൾക്കും ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ടിൽ വന്ന എല്ലാ ഖണ്ഡികൾക്കും അവ പി എ 
സി പരിേശാധിേ ാ ഇല്ലേയാ എന്നു കണക്കാക്കാെത തെന്ന സവ്േമധയാ 
നടപടിെയടുക്കാനു  നിർേദ്ദശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

2016 -17 മുതൽ 2018 -19 വെരയു  സംസ്ഥാന സമ്പദ് വയ്വസ്ഥെയക്കുറി  
ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ടിൻേമലു  േമൽ നടപടിക്കുറിപ്പ് വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും ലഭി ിട്ടില്ല. 
വിവരങ്ങൾ പട്ടിക 4.16ൽ കാണി ിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 4.16 : സർക്കാരിൽ നിന്നും േമൽ നടപടിക്കുറിപ്പ് ലഭിക്കാത്ത ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക                    
കളുെട എണ്ണം 

കര്മ നമ്പർ ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ട് വർഷം െമാത്തം േമൽനടപടിക്കുറിപ്പുകളുെട എണ്ണം 

1 2016-17 2 

2 2017-18 8 

3 2018-19 15 

      ആെക 25 

2020-21ൽ  പി എ സി സംസ്ഥാന സമ്പദ് വയ്വസ്ഥെയക്കുറി  ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ടിെല 
ഖണ്ഡികകെള സംബന്ധി ് ചർ  െചയ്യാൻ ഒരു തവണ മാതര്ം േയാഗം േചരുകയും 2015 -
16 വെരയു  സംസ്ഥാന സമ്പദ് വയ്വസ്ഥെയക്കുറി  ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ടിെല I, II  
അദ്ധയ്ായങ്ങളിെല എല്ലാ ഖണ്ഡികകളും പൂർത്തിയാക്കുകയും െചയ്തു. 

4.16 നിഗമനങ്ങൾ 

1. െസസ്സ്/േറായൽറ്റി/ഫണ്ട് എന്നിവ സംസ്ഥാന സഞ്ചിത നിധിയിൽ 
േചർക്കാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിരമായ പര്വണത. 

2. െറഗുേലറ്റർമാർ ഫണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െപാതു അക്കൗണ്ടിന് പുറത്ത് 
സൂക്ഷിക്കുന്നത് (േകരള സംസ്ഥാന ൈവദയ്ുതി െറഗുേലറ്ററി കമ്മീഷെന്റ ഫണ്ട്). 

3. ₹22.44 േകാടിയുെട 12 വിനിേയാഗ സാക്ഷയ് പതര്ങ്ങൾ ഏ ജി (എ ആന്റ് ഇ) ക്ക് 
ലഭി ില്ല. 

4. പി ഡി അക്കൗണ്ടുകൾ ഒത്തുേനാക്കി കര്മെപ്പടുത്താത്തത് െപാതു പണം 
ദുരുപേയാഗം െചയ്യാനു  സാധയ്ത നിറഞ്ഞതാണ്.  
 

5. സവ്യം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ (23 എണ്ണം) സി എ ജിക്ക് വാർഷിക കണക്കുകൾ 
സമർപ്പിക്കുന്നതിനു  കുടിശ്ശിക ഒരു വർഷം മുതൽ ഏഴു വർഷം വെരയാണ്. 

6. ധനദുർവിനിേയാഗം/ െപാതു പണം നഷ്ടെപടുത്തൽ തുടങ്ങിയ േകസുകളിൽ 
വകുപ്പുതല നടപടി ആരംഭിക്കുന്നതിനും ബാധയ്ത നിശ് ചയിക്കുന്നതിനും തിരി  
പിടിക്കൽ ഉത്തരവുകൾ പുറെപ്പടുവിക്കുന്നതിനും ഉണ്ടായ കാലതാമസം. 
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4.17 ശുപാർശകൾ 

1. സഞ്ചിത നിധി/െപാതു അക്കൗണ്ടിന് പുറത്ത് ഭരണഘടനാവയ്വസ്ഥകൾ 
ലംഘി ് സൂക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ ഫണ്ടിെനയും സഞ്ചിത നിധി/െപാതു അക്കൗ 
ണ്ടിൽ സർക്കാർ െകാണ്ടു വേരണ്ടതാണ്. 

2. സവ്യം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുേടയും വകുപ്പുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുേടയും 
വാർഷിക കണക്കുകൾ യഥാസമയം േകര്ാഡീകരിക്കുകയും സമർപ്പിക്കുകയും 
െചയയ്ുന്നതിനാവശയ്മായ ഒരു സംവിധാനം ധനകാരയ് വകുപ്പ് ആരംഭി 
േക്കണ്ടതാണ്. 

3. ധനദുർവിനിേയാഗം, നഷ്ടം, േമാഷണം തുടങ്ങിയവയ് െക്കതിെര യഥാസമയം 
നടപടിെയടുക്കുന്നതിനുേവണ്ടി സർക്കാർ സമയബന്ധിതമായ ഒരു സംവി 
ധാനം രൂപീകരിക്കുകയും ഇത്തരം േകസുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ 
ആന്തരിക നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യണം. 

 

                         

 

  (േകാ. പ. ആനന്ദ്) 
തിരുവനന്തപുരം, പര്ിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ  
 (ഓഡിറ്റ് -II), േകരളം  

 

 

 

 

േമെലാപ്പിട്ടത് 

 

 

 

 

 

 

 (ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര മുർമു) 
നയ്ൂഡൽഹി,  കംപ്േടര്ാളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്തയ് 
 

13 April 2022

21 April 2022





 
 
 

അനുബന്ധങ്ങൾ 





  149 

അനുബന്ധം 1.1 
േകരളത്തിെന്റ രൂപേരഖ 

(സൂചിക: ഖണ്ഡിക 1.1; പുറം 1) 
                               

എ. െപാതുവിവരം 

കര്മ 
നമ്പർ 

വിവരങ്ങൾ കണക്കുകൾ 

1. വിസ്തീർണ്ണം 38,863 സ്കവ്. കി.മീ 

2. ജനസംഖയ്  

എ.    2011ൽ 3.35 േകാടി 

ബി.   2021ൽ 3.56 േകാടി 

3. ജനസാന്ദ്രത (2011 െസൻസസ്സ് പര്കാരം) (അഖിേലന്തയ്ാ ജനസാന്ദ്രത = ഒരു സ്കവ്.കി.മീ.ൽ 382 
ആളുകൾ) 

ഒരു സ്കവ്.കി.മീ.ൽ 860 
ആളുകൾ 

4. ദാരിദര്േരഖയ്ക്കു താെഴയു  ജനസംഖയ് (ബിപിഎൽ) (അഖിേലന്തയ് ശരാശരി = 21.92 ശതമാനം) 7.05 ശതമാനം 

5. സാക്ഷരത (2011 െസൻസസ്സ് പര്കാരം) അഖിേലന്തയ്ാ ശരാശരി = 73.00 ശതമാനം) 

 

94 ശതമാനം 

6. ശിശുമരണ നിരക്ക് (ജീവേനാെട ജനിക്കുന്ന 1000 കുട്ടികളിൽ) (അഖിേലന്തയ്ാ ശരാശരി = ജീവേനാെട 
ജനിക്കുന്ന 1000 കുട്ടികളിൽ 30) 

6 

7. പര്തീക്ഷിത ജീവിത ൈദർഘയ്ം (അഖിേലന്തയ് ശരാശരി = 69.40 വർഷങ്ങൾ) 75.30 വർഷങ്ങൾ 

8. ഗീനി േകാഎഫിഷയ്ന്റ്  

എ.  ഗര്ാമീണം (അഖിേലന്തയ്ാ = 0.29) 0.42 

ബി.  നാഗരികം (അഖിേലന്തയ്ാ = 0.38) 0.50 

9. മാനവ വികസന സൂചിക 2019 (അഖിേലന്തയ്ാ = 0.645) 0.79 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െമാത്തം ആഭയ്ന്തര ഉത്പാദനം (ജി.എസ്.ഡി.പി) 2020-21 നിലവിലു  വിലയിൽ 
(₹ േകാടിയിൽ) 

758942 

10. പര്തിശീർഷ ജി.എസ്.ഡി.പി-സംയുക്ത വാർഷിക 
വളർ ാനിരക്ക് (2011-12 മുതൽ 2020-21 വെര) 

 

േകരളം 7.78 

വടക്ക് കിഴക്കൻ, ഹിമാലയൻ 
സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിെകയു  
സംസ്ഥാനങ്ങൾ * 

8.93 

11. ജി.എസ്.ഡി.പി-സംയുക്ത വാർഷിക വളർ ാനിരക്ക് 
(2011 മുതൽ 2021 വെര) 

േകരളം 8.51 

വടക്ക് കിഴക്കൻ, ഹിമാലയൻ 
സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിെകയു  
സംസ്ഥാനങ്ങൾ 

10.30 

12. ജനസംഖയ് വർദ്ധനവ് (2011മുതൽ 2021 വെര) േകരളം 6.05 

വടക്ക് കിഴക്കൻ, ഹിമാലയൻ 
സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിെകയു  
സംസ്ഥാനങ്ങൾ  

12.22 

13. പര്തിശീർഷ ജി.ഡി.പി (₹ ൽ) േകരളം 213347.76 

അഖിേലന്തയ്ാ 145680 

* വടക്കു കിഴക്കൻ, ഹിമാലയൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിെകയു  സംസ്ഥാനങ്ങൾ (പഴയ െപാതുവിഭാഗം 
 സംസ്ഥാനങ്ങൾ) 
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അനുബന്ധം 1.1 - അവസാനിക്കുന്നു 

ബി. സാമ്പത്തിക വിവരം   (ശതമാനത്തിൽ) 

വിവരങ്ങൾ 

സംയുക്ത വാർഷിക വളർ ാനിരക്ക് 

 

2011-12 to 2019-20 2015-16 to 2019-20 2019-20 to 2020-21 

െപാതുവിഭാ
ഗത്തിലു  
സംസ്ഥാന

ങ്ങൾ 

േകരളം െപാതുവിഭാ
ഗത്തിലു  
സംസ്ഥാന

ങ്ങൾ 

േകരളം െപാതുവിഭാ
ഗത്തിലു  
സംസ്ഥാന

ങ്ങൾ 

േകരളം 

എ. റവനയ്ൂ വരുമാനം 11.61 11.41 9.32 6.92 -4.56 8.19 

ബി.  തനതു നികുതി വരുമാനം 9.88 8.75 8.74 6.58 -4.43 -5.29 

സി. നികുതിേയതര വരുമാനം 13.20 21.44 13.88 9.84 -35.60 -40.26 

ഡി.  െമാത്തം െചലവ് 12.18 10.65 8.91 7.07 4.54 21.42 

ഇ.  മൂലധന െചലവ് 10.10 9.00 1.12 3.75 -2.36 59.73 

എഫ്.  വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിനു  റവനയ്ൂ 
െചലവ് 

11.15 8.77 9.65 6.99 -1.32 -11.04 

ജി.  ആേരാഗയ്ത്തിനു  റവനയ്ൂ 
െചലവ് 

15.33 12.82 13.09 12.51 14.65 16.34 

എ ്.  ശമ്പളവും േവതനവും 10.18 9.25 10.01 8.52 2.27 -12.67 

ഐ.  െപൻഷൻ 13.31 10.30 14.09 9.91 6.02 -0.64 

ഉറവിടം : ഇന്തയ്യുെട സി ആന്റ് എ ജി ഓഫീസ്, നയ്ൂഡൽഹിയിെല സാമ്പത്തിക ഉപേദശകൻ നൽകിയ 
 വിവരങ്ങൾ.  
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അനുബന്ധം 1.2 
മിതകാല സാമ്പത്തിക പദ്ധതി 2020-21 

(സൂചിക: ഖണ്ഡിക 1.5;  പുറം. 15 ) 

 
                                                                                                      (₹ േകാടിയിൽ) 

ഇനം 2016-17 
കണക്കുകൾ 

2017-18 

കണക്കുകൾ 

2018-19 

കണക്കുകൾ 

2019-20 
പുതുക്കിയ 
എസ്റ്റിേമറ്റ് 

2020-21 

ബജറ്റ് 
എസ്റ്റിേമറ്റ് 

വരുംകാല എസ്റ്റിേമറ്റ് 

2021-22 2022-23 

റവനയ്ൂ വരവുകൾ (എ) 75611.72 83020.14 92854.47 99042.58 114635.90 1133527.60 155571.43 

സംസ്ഥാനത്തിെന്റ തനതു നികുതി 
വരുമാനം 

42176.38 46459.61 50644.10 55671.18 67420.01 79555.61 93875.62 

നികുതിേയതര വരുമാനം 9699.98 11199.61 11783.24 13243.82 14587.00 16775.05 19291.31 

േകന്ദ്രവിഭവങ്ങൾ 23735.37 25360.92 30427.13 30127.58 32628.89 37196.93 42404.51 

റവനയ്ൂ െചലവുകൾ (ബി) 91096.31 99948.35 110316.39 116516.85 129837.37 148611.48 169620.78 

പലിേശതര റവനയ്ൂ െചലവ് 78979.81 84828.42 93568.47 98082.28 109987.37 126864.93 145402.42 

പലിശ 1216.50 15119.93 16747.92 18434.57 19850.00 21746.56 24218.36 

ശമ്പളം 27953.87 31905.92 31405.69 32027.67 32931.40 39554.69 45543.55 

െപൻഷനുകൾ 15277.03 19938.41 19011.94 20351.32 20970.41 24518.93 28244.88 

േനാൺ എസ് പി ഐ റവനയ്ൂ 
െചലവ് 

35748.91 32984.09 43150.84 45703.38 56085.56 62791.31 71613.99 

സബ്സിഡികൾ 1634.25 1583.79 1663.01 1714.91 2054.98 1794.91 1878.64 

തേദ്ദശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാറ്റി 
െവ ത് 

6060.00 8470.23 10278.46 9929.08 11819.06 12453.16 13910.62 

മറ്റു റവനയ്ൂ െചലവുകൾ 28054.66 22930.07 31209.37 22930.37 34059.39 42211.52 55824.74 

റവനയ്ൂ കമ്മി (-) / മി ം (+) -15484.59 -16928.21 -17461.92 -17474.27 -15201.47 -15083.89 -14049.35 

മൂലധന െചലവ് 11286.25 10289.46 9753.43 9126.08 14427.93 18471.52 23894.06 

മൂലധന െചലവ് 10125.95 8748.87 7430.54 8013.39 12913.22 16729.60 21890.86 

വായ്പാ വിതരണം 1160.30 1540.59 2322.89 1112.69 1514.71 1741.92 2003.20 

കടമിതര മൂലധന വരവുകൾ 322.48 380.25 257.04 414.11 334.02 399.04 476.71 

ധന കമ്മി (-) / മി ം (+) -26448.35 -26837.42 -26958.31 -26186.24 -29295.38 -33156.37 -37466.70 

പര്ാഥമിക ധന കമ്മി (-) / മി ം (+) -14331.85 -11717.49 -10210.39 -7751.67 -9445.38 -11409.81 -13248.33 

കാലാവസാന കടം 171912.11 198608.13 224196.94 250970.42 279198.12 310665.09 345976.63 

കടം തിരി ടവ് 12116.50 15119.93 16747.92 18434.57 19850.00 21746.56 24218.36 

ശമ്പളം + െപൻഷൻ + പലിശ 55347.40 66964.26 67165.55 70813.47 73751.81 85820.17 98006.79 

കടം  186453.88 210762.37 237631.50 264309.33 294086.91 327243.28 364709.38 

സർക്കാർ ഗയ്ാരന്റികൾ 16245.55 17356.46 26834.65     

പലിശ/റവനയ്ൂ വരവുകൾ 16.02 18.21 18.04 18.61 17.32 16.29 15.57 

കടം/റവനയ്ൂ വരവുകൾ 
(ശതമാനത്തിൽ) 

246.59 253.87 255.92 266.86 256.54 245.08 234.43 

(ശമ്പളം + െപൻഷൻ + പലിശ)/ 
റവനയ്ൂ (ശതമാനത്തിൽ) 

73.20 80.66 72.33 71.50 64.34 64.27 63.00 

(ശമ്പളം + െപൻഷൻ + പലിശ)/ 
ജി.എസ്.ഡി.പി (ശതമാനത്തിൽ) 

8.72 9.54 8.59 8.13 7.54 7.77 7.85 

(ശമ്പളം + െപൻഷൻ)/ 
ജിഎസ്ഡിപി (ശതമാനത്തിൽ) 

6.81 7.39 6.45 6.01 5.51 5.80 5.91 

റവനയ്ൂ കമ്മി/ റവനയ്ൂ വരവുകൾ 
(ശതമാനത്തിൽ) 

20.48 20.39 18.81 17.64 13.26 11.30 9.03 

റവനയ്ൂ കമ്മി/ജിഎസ്ഡിപി 
(ശതമാനത്തിൽ) 

2.44 2.41 2.23 2.01 1.55 1.36 1.12 

ധന കമ്മി/ജിഎസ്ഡിപി 
(ശതമാനത്തിൽ) 

4.17 3.83 3.45 3.00 3.00 3.00 3.00 

നിലവിലു  കടം/ജിഎസ്ഡിപി 
(ശതമാനത്തിൽ) 

29.37 30.04 30.40 30.33 30.07 29.61 29.20 
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അനുബന്ധം 1.2 – അവസാനിക്കുന്നു 

(₹ േകാടിയിൽ) 
ഇനം 2016-17 

കണക്കുകൾ 
2017-18 

കണക്കുകൾ 

2018-19 

കണക്കുകൾ 

2019-20 
പുതുക്കിയ 
എസ്റ്റിേമറ്റ് 

2020-21 

ബജറ്റ് 
എസ്റ്റിേമറ്റ് 

വരുംകാല എസ്റ്റിേമറ്റ് 

2021-22 2022-23 

ജിഎസ്ഡിപി 634886.40 701577.38 781653.26 871534.00  978064.00  1105212.32  1248889.92 

േനാമിനൽ ജിഎസ്ഡിപി വളർ ാ 
നിരക്ക് (ശതമാനത്തിൽ) 

12.97 10.50 11.41 11.50 12.22 13.00 13.00 

ശരാശരി പലിശനിരക്ക് 
(ശതമാനത്തിൽ) 

12.05 7.61 7.47 7.35 7.11 7.00 7.00 

േഡാമർ ഗയ്ാപ്പ് 5.92 2.89 3.54 4.15 5.11 6.00 6.00 
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അനുബന്ധം 1.3 
2020-21 വർഷെത്ത വരവുകളുെടയും െചലവുകളുെടയും സംഗര്ഹം 

(സൂചിക : ഖണ്ഡിക 1.4; പുറം 7) 

 (₹ േകാടിയിൽ) 

വരവുകൾ െചലവുകൾ 

2019-20 ഭാഗം എ- റവനയ്ൂ 2020-21 2019-20 

2020-21 

 പദ്ധതി
േയതരം 

പദ്ധതി ആെക  

90224.67 I. റവനയ്ൂ 
വരവുകൾ 

 97616.83 104719.92 I. റവനയ്ൂ 
െചലവുകൾ 

105506.79 17939.54  123446.33 

50323.14 
 
തനതു നികുതി 
വരുമാനം 

47660.84 
 

55504.03  െപാതുേസവ
നങ്ങൾ 

47466.39 2894.33 50360.72  

12265.22 
 
നികുതിേയതര 
വരുമാനം 

7327.31 
 

34044.77  സാമൂഹയ് 
േസവനങ്ങൾ 

35017.26 9815.18 44832.44  

16401.05 

 

േകന്ദ്രനികുതി
കളിൽ നിന്നും 
തീരുവകളിൽ 
നിന്നുമു  
സംസ്ഥാന 
വിഹിതം 

11560.40 

 

18459.63  വിദയ്ാഭയ്ാസം, 
കായികം, കല, 
സംസ്കാരം 

14789.40 1686.28 16475.68  

11235.26 

 

 ഇന്തയ്ാ 
ഗവൺെമന്റി
െന്റ 
ധനസഹായം 

31068.28 

 

7294.59  ആേരാഗയ്വും 
കുടുംബേക്ഷമ
വും 

55927.71 2894.05 8486.76  

     

1467.52  ശുദ്ധജല 
വിതരണം, 
ശുചീകരണം, 
ഭവന 
നിർമ്മാണം, 
നഗര 
വികസനം 

517.57 1485.21 2002.78  

     
73.20  വാർത്താവിത

രണവും 
പര്േക്ഷപണവും 

86.07 24.72 110.79  

     

1942.68  പട്ടികജാതി, 
പട്ടിക വർഗ്ഗ 
മറ്റു പിേന്നാക്ക 
വിഭാഗങ്ങൾ 
ഇവരുെട 
േക്ഷമം 

438.04 2219.24 2657.28  

     
714.47  െതാഴിലും 

െതാഴിലാളി
േക്ഷമവും 

490.53 357.37 847.90  

     

3980.35  സാമൂഹയ്േക്ഷമ
വും 
േപാഷകാഹാ
രവും 

12885.79 1148.31 14034.10  

     112.33  മറ്റു വ 217.15  217.15  

     
9107.25  സാമ്പത്തിക 

േസവനങ്ങൾ 
13530.69 5230.03 18760.72  

     

4791.01  കൃഷിയും 
അനുബന്ധ 
പര്വർത്തനങ്ങ
ളും 

8511.17 1867.61 10378.78  

     1242.09  ഗര്ാമവികസ
നം 

440.15 1849.35 2289.50  

 



 
2021 മാർ ് 31ന് അവസാനി  വർഷെത്ത സംസ്ഥാന സമ്പദ ്വയ്വസ്ഥെയക്കുറി  ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ട്  

 

  154 

അനുബന്ധം 1.3- തുടരുന്നു 

(₹ േകാടിയിൽ) 
വരവുകൾ െചലവുകൾ 

2019-20 ഭാഗം എ- റവനയ്ൂ 2020-21 2019-20 

2020-21 

 പദ്ധതി
േയതരം 

പദ്ധതി ആെക  

     
22.42  പര്േതയ്ക 

പര്േദശ 
പരിപാടികൾ 

0 53.24 53.24  

     

515.53  ജലേസചനവും
, 
െവ െപ്പാക്ക 
നിയന്ത്രണവും 

495.59 14.85 510.43  

     17.34  ഊർജ്ജം 876.45 34.02 910.47  

     351.21  വയ്വസായവും 
ധാതുക്കളും 

256.70 322.96 579.66  

     1543.95  ഗതാഗതം 2610.27 669.05 3219.32  

     
67.53  ശാസ്ത്രം, 

സാേങ്കതികം, 
പരിസ്ഥിതി 

62.67 98.08 160.76 
 

     
556.17  െപാതു 

സാമ്പത്തിക 
േസവനങ്ങൾ 

277.69 380.87 658.56 
 

     6063.87  ധനസഹായ
വും പിരിവുകളും 

9492.45  9492.45  

14495.25 

II. ബി. 
വിഭാഗത്തിേല
യ്ക്ക് 
എടുെത്തഴുത
െപ്പട്ട റവനയ്ൂ 
കമ്മി 

 25829.50  

 ബി.വിഭാഗ
ത്തിേലയ്ക്ക് 
എഴുതെപ്പട്ട 
റവനയ്ൂ മി ം 

    

104719.92 
ആെക – 

എ വിഭാഗം 
 123446.33 104719.92     123446.33 
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അനുബന്ധം 1.3- തുടരുന്നു 

(₹ േകാടിയിൽ) 
വരവുകൾ െചലവുകൾ 

2019-20 ഭാഗം ബി- മറ്റു വ 2020-21 2019-20 2020-21 

      പദ്ധതിേയ
തരം 

പദ്ധതി ആെക  

2203.15 III. സ്ഥിര മുൻകൂറുകളും 
പണത്തിെന്റ 
നീക്കിയിരിപ്പിൽ 
നിന്നു  മുതൽ 
മുടക്കും 
ഇയർമാർക്ക് 
െചയ്തിട്ടു  
ഫണ്ടുകളുെട 
മുതൽമുടക്കും 
ഉൾെപ്പെടയു  
പണത്തിെന്റ 
മുന്നിരിപ്പ് 

 2010.22 0 III. റിസർവ് 
ബാങ്കിൽ 
നിന്നു  ഓവർ 
ഡര്ാഫ്റ്റ് 
മുന്നിരിപ്പ് 

  0.00  

27.48 IV. പലവക മൂലധന 
വരവുകൾ 

 34.15 8454.80 IV. മൂലധന മുതൽ 
മുടക്ക് 

953.89 11935.76 12889.65 12889.65 

     157.42  െപാതു 
േസവനങ്ങൾ 

33.35 226.49 259.84  

     1090.64  സാമൂഹയ് 
േസവനങ്ങൾ 

162.60 2115.30 2277.90  

     311.15  വിദയ്ാഭയ്ാസം, 
കായികം, കല, 
സംസ്കാരം 

68.85 317.45 386.30  

     244.24  ആേരാഗയ്ം, 
കുടുംബേക്ഷമം 

64.92 250.68 315.60  

     291.28  ജലവിതരണം, 
ശുചീകരണം, 
ഭവന 
നിർമ്മാണം, 
നഗരവികസ
നം 

28.00 1243.98 1271.98  

     0.54  വാർത്താവിതര
ണവും 
പര്േക്ഷാപണവും 

0.00 1.44 1.44  

     117.34  പട്ടികജാതി, 
പട്ടികവർഗ്ഗം, 
മറ്റു പിേന്നാക്ക 
വിഭാഗങ്ങൾ 
ഇവരുെട 
േക്ഷമം 

0.12 130.27 130.39  

     29.82  സാമൂഹയ് 
േക്ഷമവും 
േപാഷകാഹാര
വും 

0.71 33.99 34.70  

     96.27  മറ്റു സാമൂഹയ് 
േസവനങ്ങൾ 

0.00 137.49 137.49  

     7206.74  സാമ്പത്തിക 
േസവനങ്ങൾ 

757.94 9593.97 10351.91  

     381.39  കൃഷിയും 
അനുബന്ധ 
പര്വർത്തനങ്ങ
ളും 

152.39 400.87 553.26  

     916.32  മറ്റു 
ഗര്ാമവികസന 
പരിപാടികൾ 

399.08 1313.36 1712.44  
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അനുബന്ധം 1.3- തുടരുന്നു 

(₹ േകാടിയിൽ) 
വരവുകൾ െചലവുകൾ 

2019-20 ഭാഗം ബി- മറ്റു വ 2020-21 2019-20 2020-21 

      പദ്ധതിേയ
തരം 

പദ്ധതി ആെക  

     0.38  പര്േതയ്ക പര്േദശ 
പരിപാടികൾ 

0.00 0.22 0.22  

     282.84  ജലേസചനവും 
െവ െപ്പാക്ക 
നിയന്ത്രണവും 

32.85 269.30 302.15  

     0.47  ഊർജ്ജ 
പദ്ധതികൾ 

1.00 1.00 2.00  

     254.02  വയ്വസായങ്ങളും 
ധാതുക്കളും 

0.00 486.10 486.10  

     3072.42  ഗതാഗതം 54.84 3746.56 3801.40  

     -   ശാസ്ത്രം, 
സാേങ്കതികം, 
പരിസ്ഥിതി 

0.00 0.00 0  

     1734.45  െപാതു 
സാമ്പത്തിക 
സർവ്വീസുകൾ 

117.78 3376.56 3494.34  
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അനുബന്ധം 1.3 - തുടരുന്നു 
(₹ േകാടിയിൽ) 

വരവുകൾ െചലവുകൾ 

2019-20 2020-21   2019-20 2020-21 

295.32 V. വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും 
വസൂലാക്കൽ 

 263.82 1210.22 V. വായ്പകളും 
മുൻകൂറുകളും 
നൽകിയത് 

 2548.51 

  ൈവദയ്ൂത പദ്ധതികളിൽ 
നിന്നും 

    ൈവദയ്ുത 
പദ്ധതികൾക്കു 
േവണ്ടി 

  

  സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ 
നിന്നും 

    സർക്കാർ 
ജീവനക്കാർക്ക് 

  

  മറ്റു വരിൽ നിന്നും     മറ്റു വർക്ക്   

 VI. റവനയ്ൂ മി ം 
എടുെത്തഴുതിയത് 

  14495.25 VI. റവനയ്ൂ കമ്മി 
എടുെത്തഴുതിയത് 

 25829.50 

60407.05 VII. െപാതുകടം വരവുകൾ  69735.36* 44001.28 VII. െപാതുകടത്തി
െന്റ തിരി ടവ് 

 38927.85 

7805.12  േവയ്സ് ആന്റ് മീൻസ് 
മുൻകൂറുകൾ, കമ്മി, ഓവർ 
ഡര്ാഫ്റ്റ് എന്നിവ 
ഒഴിെകയു  ആഭയ്ന്തരകടം 

33493.87  8072.02  േവയ്സ് ആന്റ് 
മീൻസ് 
മുൻകൂറുകൾ, 
കമ്മി, ഓവർ 
ഡര്ാഫ്റ്റ് എന്നിവ 
ഒഴിെകയു  
ആഭയ്ന്തരകടം 

8449.99  

9698.12  ഓവർ ഡര്ാഫ്റ്റ് 
ഒഴിെകയു  േവയ്സ് ആന്റ് 
മീൻസ് മുൻകൂറുകളിെല 
അസ്സൽ ഇടപാടുകൾ 

29222.75  35215.35  ഓവർ ഡര്ാഫ്റ്റ് 
ഒഴിെകയു  
േവയ്സ് ആന്റ് 
മീൻസ് 
മുൻകൂറുകളിെല 
അസ്സൽ 
ഇടപാടുകൾ 

29752.57  

692.75  േകന്ദ്ര സർക്കാരിൽ 
നിന്നു  വായ്പകളും 
മുൻകൂറുകളും 

7018.74* *  713.91  േകന്ദ്രസർക്കാരി
േലക്ക് 
വായ്പകളുെടയും, 
മുൻകൂറുകളുെടയും 
തിരി ടവ് 

725.29  

 VIII. സഞ്ചിത നിധിയിൽ 
നിന്നു  ധനവിനിേയാഗം 

     VIII. ആകസ്മിക 
നിധിയിേലയ്ക്കു

 
ധനവിനിേയാഗം 

  

 IX. ആകസ്മിക 
നിധിയിേലയ്ക്ക് മാറ്റിയ 
തുക 

  75 75 IX. ആകസ്മിക 
നിധിയിൽ 
നിന്നു  െചലവ് 

 0 

261788.85 X. െപാതുകണക്കിെല 
വരവുകൾ 

 350861.94 254475.08 X. െപാതുകണക്കി
െല െചലവുകൾ 

 337817.00 

118983.22  ലഘുനിേക്ഷപങ്ങൾ, 
േപര്ാവിഡന്റ് ഫണ്ടുകൾ 
തുടങ്ങിയവ 

170413.72  110709.11  ലഘുനിേക്ഷപങ്ങ
ൾ, േപര്ാവിഡന്റ് 
ഫണ്ടുകൾ 
തുടങ്ങിയവ 

158865.76  

514.79  കരുതൽ നിധികൾ 878.63  1865.21  കരുതൽ 
നിധികൾ 

534.58  

3209.17  നിേക്ഷപങ്ങളും മുൻകൂറുകളും 4466.92  2683.43  നിേക്ഷപങ്ങളും 
മുൻകൂറുകളും 

3972.04  

137056.30  സെസ്പൻസും പലവകയും 170492.00  137309.50  സെസ്പൻസും 
പലവകയും 

169873.36  

2025.37  പണം ഒടുക്കലുകൾ 4610.67  1907.83  പണം 
ഒടുക്കലുകൾ 

4571.26  
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അനുബന്ധം 1.3 - അവസാനിക്കുന്നു 
(₹ േകാടിയിൽ) 

വരവുകൾ െചലവുകൾ 

2019-20 2020-21   2019-20 2020-21 

 XI. റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്നു  
ഓവർ ഡര്ാഫ്റ്റിെന്റ 
നീക്കിയിരിപ്പ് 

    2010.22 XI. പണത്തിെന്റ 
അന്തിമ 
നീക്കിയിരിപ്പ് 

 4967.98 

       35.13  ടര്ഷറികളിെല 
പണം 

37.06  

       0.92  പര്ാേദശിക 
ഒടുക്കലുകൾ 

0.94  

       -221.02  റിസർവ് 
ബാങ്കിെല 
നിേക്ഷപങ്ങൾ 

-244.42  

       -5.18  സ്ഥിര 
മുൻകൂറുകൾ 
ഉൾെപ്പെടയു  
വകുപ്പുതല 
നീക്കിയിരിപ്പ് 

-7.10  

       1.67  നീക്കിയിരിപ്പ് 
പണത്തിെന്റ 
നിേക്ഷപം 

2809.86  

      2198.70  മാറ്റി വയ്ക്കെപ്പട്ട 
ഫണ്ടുകളിൽ 
നിന്നു  
നിേക്ഷപം 

2371.64  

324721.85 ആെക – എ വിഭാഗം  422980.49 324721.85    ആെക– 

  ബി വിഭാഗം 

 422980.49 

* ധനകാരയ് കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  ഏെതാരു മാനദണ്ഡം കണക്കാക്കുന്നതിനും ജി.എസ്.റ്റി നഷ്ടപരിഹാരമായി 
ഭാരതസർക്കാരിൽനിന്നും കടംവരവുകളുെട കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടു  ₹5,766 േകാടിയുെട ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് 
േലാൺ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് ഭാരതസർക്കാരിെന്റ െചലവു വകുപ്പ് തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ, 
ഫലത്തിലു  െപാതുകടം വരവുകൾ ₹63,969.36  േകാടിയാവുന്നതാണ്.   

** ധനകാരയ് കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  ഏെതാരു മാനദണ്ഡം കണക്കാക്കുന്നതിനും ജി.എസ്.റ്റി നഷ്ടപരിഹാരമായി 
ഭാരതസർക്കാരിൽനിന്നും സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടംവരവുകളുെട കീഴിൽ നൽകിയിട്ടു  ₹5,766 േകാടിയുെട ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് 
േലാൺ (6004 – ഭാരതസർക്കാരിൽ നിന്നു  വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും) സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി 
പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് ഭാരതസർക്കാരിെന്റ െചലവു വകുപ്പ് തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ, ഭാരത സർക്കാരിൽ നിന്നു  
ഫലത്തിലു  വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും ₹1,252.74  േകാടിയാവുന്നതാണ്. 
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                              അനുബന്ധം 1.4 
േകരള  സർക്കാരിെന്റ സാമ്പത്തിക നിലെയ പറ്റിയു  കാലാനുകര്മ വിവരം 

(സൂചിക: ഖണ്ഡിക 1.5; പുറം 10) 
                                   (₹ േകാടിയിൽ) 

ഇനങ്ങൾ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ഭാഗം എ: വരവുകൾ      

1. റവനയ്ൂ വരവുകൾ 75611.72  83020.14  92854.47  90224.67  97616.83  

(i) നികുതി വരവ് 42176.37 (56) 46459.61 (56) 50644.10 (55) 50323.14 (56) 47660.84 (48) 

 വിൽപ്പന, വയ്ാപാര നികുതികൾ 33453.49 (79) 24577.82 (53) 19225.75 (38) 19649.64 (39) 17689.17 (37) 

 സംസ്ഥാന എൈക്സസ് 2019.30 (5) 2240.42 (5) 2521.40 (5) 2255.28 (4) 2329.22 (5) 

 വാഹന നികുതി 3107.23 (7) 3662.85 (8) 3708.61 (7) 3721.14 (7) 3386.28 (7) 

 മുദര്പതര്ങ്ങളും രജിസ്േടര്ഷൻ ഫീസും 3006.58 (7) 3452.56 (7) 3693.17 (7) 3615.01 (7) 3489.59 (7) 

 ഭൂനികുതി 124.15  162.17  202.78  332.42  493.35  

 മറ്റു നികുതികൾ 224.87  256.52  240.11  263.39  196.12  

 സംസ്ഥാന ചരക്കുേസവന നികുതി 0  12007.69 (26) 21014.71 (42) 20446.95 (41) 20028.31 (42) 

 ചരക്കുകളുെടയും േസവനങ്ങളുെടയും മറ്റ്  
നികുതികളും തീരുവകളും 

240.75  99.58  37.57  39.31  48.80  

(ii) നികുതിേയതര വരവ് 9699.98 (13) 11199.61 (14) 11783.24 (13) 12265.22 (14) 7327.31 (8) 

(iii) േകന്ദ്ര നികുതികളിെലയും ചുങ്കങ്ങളിെലയും 
സംസ്ഥാന വിഹിതം 

15225.02 (20) 16833.08 (20) 19038.17 (20) 16401.05 (18) 11560.40 (12) 

(iv) േകന്ദ്രഗവൺെമന്റിൽ നിന്നു  
ധനസഹായം 

8510.35 (11) 8527.84 (10) 11388.96 (12) 11235.26 (12) 31068.28 (32) 

2. പലവക മൂലധന വരവുകൾ 30.24  29.28  46.50  27.48  34.15  

3. വായ്പകളുെടയും മുൻകൂറുകളുെടയും 
തിരി ടവ് 

292.24  350.98  210.54  295.32  263.82  

4. െമാത്തം വരവും കടം ഒഴിെകയു  മൂലധന 
വരവുകളും (1+2+3) 

75934.42  83400.40  93111.51  90547.47  97914.80  

5. െപാതുകടം വരവുകൾ 23857.89  30233.77  33445.92  60407.05  69735.36*  

 ആഭയ്ന്തര കടം (ഓവർഡര്ാ^väpw േവയ്സ് 
ആന്റ് മീൻസ് മുൻകൂറുകളും ഒഴിെക) 

20074.62 (84) 23453.50 (78) 232965.63 (70) 22511.19 (37) 33493.87 (48) 

 ഓവർഡര്ാഫ്റ്റ് ഒഴിെക േവയ്സ് ആന്റ് 
മീൻസ് മുൻകൂറുകളുെട തനി ഇടപാടുകൾ 

2931.13 (12) 6335.50 (21) 9698.12 (29) 35745.17 (59) 29222.75 (42) 

 ഇന്തയ്ാ ഗവൺെമന്റിൽ നിന്നു  
വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും 

852.14 (4) 444.77 (1) 452.17 (1) 2150.69 (4) 7018.74** (10) 

6. സഞ്ചിതനിധിയിെല െമാത്തം വരവുകൾ 
(4+5) 

99792.31  113634.17  126557.43  150954.52  167650.16  

7. ആകസ്മിക നിധി വരവുകൾ ..  ..  ..  ..    

8. െപാതുക്കണക്ക് വരവുകൾ 190627.84  215992.46  254069.02  261788.85  350861.93  

9. സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ആെക വരവ്  (6+7+8) 290420.15  329626.63  380626.45  412743.37  518512.09  

ഭാഗം ബി: െചലവ്/വയ്യം 

10. റവനയ്ൂ െചലവ് 91096.31 (89) 99948.35 (91) 110316.39 (92) 104719.92 (92) 123446.33  

 പദ്ധതി 13492 (15) 16182 (16) 13890 (13) 12036 (11) 17939.54 (15) 

 പദ്ധതിേയതരം 77604 (85) 83766 (84) 96426 (87) 92684 (88) 105506.79 (85) 

 െപാതുേസവനങ്ങൾ (പലിശ െകാടുക്കൽ 
ഉൾെപ്പെട) 

41195.33 (45) 45523.77 (46) 50827.13 (46) 55504.03 (53) 50360.72 (41) 

 സാമൂഹയ് േസവനങ്ങൾ 33764.72 (37) 35876.27 (36) 38210.77 (35) 34044.77 (33) 44832.44 (36) 

 സാമ്പത്തിക േസവനങ്ങൾ 10655.35 (12) 11351.08 (11) 12379.77 (11) 9107.25 (9) 18760.72 (15) 

 സഹായധനങ്ങളും സംഭാവനകളും 5480.91 (6) 7197.23 (7) 8898.72 (8) 6063.87 (6) 9492.45 (8) 
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അനുബന്ധം 1.4- തുടരുന്നു 

(₹ േകാടിയിൽ) 

ബര്ാക്കറ്റുകളിെല കണക്കുകൾ ഓേരാ ഉപശീർഷകങ്ങളുെട ആെക തുകയുെട ശതമാനത്തിെന (പൂർണ്ണമാക്കി) 
പര്തിനിധീകരിക്കുന്നു. 

   

ഇനങ്ങൾ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ഭാഗം എ: വരവുകൾ      

11. മൂലധന െചലവ് 10125.95 (10) 8748.87 (8) 7430.54 (6) 8454.80 (7) 12889.65  

 പദ്ധതി 8946 (88) 7994 (91) 6779 (91) 7953 (94) 11935.76  

 പദ്ധതിേയതരം 1180 (12) 755 (9) 652 (9) 502 (6) 953.89  

 െപാതുേസവനങ്ങൾ  210.87 (2) 268.01 (3) 197.96 (3) 157.42 (2) 259.84  

 സാമൂഹയ് േസവനങ്ങൾ 1292.67 (13) 1405.89 (16) 1784.29 (24) 1090.64 (13) 2277.90  

 സാമ്പത്തിക േസവനങ്ങൾ 8622.41 (85) 7074.97 (81) 5448.29 (73) 7206.74 (85) 10351.91  

12. വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും നൽകിയത് 1160.29 (1) 1540.59 (1) 2322.89 (2) 1210.22 (1) 2548.51 (2) 

13. ആെക (10+11+12) 102382.55  110237.81  120069.82  114384.94  138884.49 



അനുബന്ധങ്ങൾ 
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അനുബന്ധം 1.4- തുടരുന്നു 

(₹ േകാടിയിൽ) 

 

 

 
43 1 ആഗസ്റ്റ് 2019െല സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് േപര്ാഗര്ാം ഇംപല്ിെമേന്റഷൻ മന്ത്രാലയത്തിെന്റ െവബ്ൈസറ്റിൽ 

നിന്നു  ജിഎസ്ഡിപി കണക്കുകൾ 
44 ധനകാരയ് കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  ഏെതാരു മാനദണ്ഡം കണക്കാക്കുന്നതിനും ജി.എസ്.റ്റി 

നഷ്ടപരിഹാരമായി ഭാരതസർക്കാരിൽ നിന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കടംവരവുകളുെട കീഴിൽ 
നൽകിയിട്ടു  ₹5,766 േകാടിയുെട ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി 
പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് ഭാരതസർക്കാരിെന്റ െചലവു വകുപ്പ് തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ, ഫലത്തിലു  

സാമ്പത്തിക ബാധയ്തകൾ  ₹3,02,620.01 േകാടിയാവുന്നതാണ്. 

ഇനങ്ങൾ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ഭാഗം ബി: െചലവ്/വയ്യം 

14. െപാതുകടം തിരി ടവ് 7706.01  13132.10  18195.99  44001.28  38927.85 

 ആഭയ്ന്തര കടം (ഓവർഡര്ാഫ്റ്റും േവയ്സ് 
ആന്റ് മീൻസ് മുൻകൂറുകളും ഒഴിെക) 

4302.16  6221.69  7805.12  8072.02  29752.57 

 ഓവർഡര്ാഫ്റ്റ് ഒഴിെക േവയ്സ് ആന്റ് 
മീൻസ് മുൻകൂറുകൾക്കു കീഴിെല തനി 
ഇടപാടുകൾ 

2931.13  6335.50  9698.12  35215.35  29752.57 

 ഇന്തയ്ാ ഗവൺെമന്റിൽ നിന്നു  
വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും 

472.72  574.91  692.75  713.91  725.29 

15. ആകസ്മിക നിധിയിേലക്കു  
ധനവിനിേയാഗം 

…  …  …  …   

16. സഞ്ചിതനിധിയിൽനിന്നു  ആെക െചലവ് 
(13+14+15) 

110088.56  123369.91  138265.81  158386.22  177812.33 

17. ആകസ്മിക നിധിയിൽ നിന്നു  
െചലവുകൾ 

…  …  …  75  0 

18. െപാതുക്കണക്കിൽ നിന്നു  െചലവുകൾ 179910.43  207174.17  242890.37  254475.08  337817.00 

19. സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ആെക െചലവ് 
(16+17+18) 

289998.99  330544.08  381156.18  412936.30  515629.33 

ഭാഗം സി: കമ്മികൾ  

20. റവനയ്ൂ കമ്മി (1-10) 15484.59  16928.21  17461.92  14495.25  25829.50 

21. ധനക്കമ്മി (4-13) 26448.35  26837.41  26958.31  23837.47  40969.69 

22. പര്ാഥമിക കമ്മി (21-23) 14331.85  11717.48  10210.39  4622.77  19994.33 

ഭാഗം ഡി: മറ്റു വിവരങ്ങൾ 

23. പലിശ െചലവ് ( റവനയ്ൂ െചലവിൽ  
ഉൾെപ്പട്ടത് ) 

12116.50  15119.93  16747.92  19214.70  20975.36 

24. തേദ്ദശസ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കു  
ധനസഹായം 

15866.84  19553.60  19382.62  12132.04  20504.85 

25 േവയ്സ് ആന്റ് മീൻസ് മുൻകൂറുകൾ 
എടുത്തത്/പര്േതയ്ക േഡര്ായിംഗ്  സൗകരയ്ം 
(ദിവസങ്ങൾ) 

25  50  67  234  195 

26. ഓവർഡര്ാഫ്റ്റ് എടുത്തത് (ദിവസങ്ങൾ) ഇല്ല  ഇല്ല  ഇല്ല  57  35 

27. േവയ്സ് ആന്റ് മീൻസ് / ഓവർ 
ഡര്ാഫ്റ്റിനു  പലിശ 

2.12  1.54  3.55  28.21  26.95 

28. സംസ്ഥാനത്തിെന്റ െമാത്തം ആഭയ്ന്തര  
ഉത്പ്പാദനം43 (ജി.എസ്.ഡി.പി) നിലവിെല 
വിലയിൽ 

634886  701588  790302  854689  758942 

29. നിലവിലു  സാമ്പത്തിക ബാധയ്തകൾ 
(വർഷാവസാനം) 

189769  214518  241614.51  265362.36  308386.0144 

30. നിലവിലു  ഗയ്ാരന്റികൾ (വർഷാവസാനം) 16246  17356  26834.65  27757.01  31714.27 



 
2021 മാർ ് 31ന് അവസാനി  വർഷെത്ത സംസ്ഥാന സമ്പദ ്വയ്വസ്ഥെയക്കുറി  ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ട്  

 

  162 

അനുബന്ധം 1.4 – തുടരുന്നു 

(₹ േകാടിയിൽ) 

 

   

 
45 ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റൽ േമധാവികളിൽ നിന്ന് േശഖരി  കണക്കുകളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർഷാവസാനം 

അപൂർണ്ണമായ േപര്ാജക്ടുകൾ/വർക്കുകൾ എന്നിവയിൽ തടയെപ്പട്ട ഇതുവെരയു  തുകെയ 
പര്തിനിധീകരിക്കുന്നു 

ഇനങ്ങൾ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ഭാഗം ബി: െചലവ്/വയ്യം 

31. ഗയ്ാരന്റി നൽകിയ ഉയർന്ന തുക 
(വർഷത്തിൽ) 

20204  25104  46796  43433.30  49076.88 

32. പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പദ്ധതി / പണികളുെട  
എണ്ണം 

226  300  270  295  354 

33. പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പദ്ധതി / പണികളിൽ 
തടയെപ്പട്ട മൂലധനം 45 

974  1208  1292  1302  1362.35 



അനുബന്ധങ്ങൾ 
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അനുബന്ധം 1.4 - അവസാനിക്കുന്നു 

(₹ േകാടിയിൽ) 

* ധനകാരയ് കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  ഏെതാരു മാനദണ്ഡം കണക്കാക്കുന്നതിനും ജി.എസ്.റ്റി 
നഷ്ടപരിഹാരമായി ഭാരതസർക്കാരിൽനിന്നും കടംവരവുകളുെട കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടു  
₹5,766 േകാടിയുെട ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് േലാൺ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് 
ഭാരതസർക്കാരിെന്റ െചലവു വകുപ്പ് തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ, ഫലത്തിലു  െപാതുകടം വരവുകൾ 
₹63,969.36  േകാടിയാവുന്നതാണ്.   

** ധനകാരയ് കമ്മീഷൻ നിശ്ചയി ിട്ടു  ഏെതാരു മാനദണ്ഡം കണക്കാക്കുന്നതിനും ജി.എസ്.റ്റി 
നഷ്ടപരിഹാരമായി ഭാരതസർക്കാരിൽനിന്നും കടംവരവുകളുെട കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടു  
₹5,766 േകാടിയുെട ബാക്ക് ടു ബാക്ക് േലാൺ (6004 – ഭാരതസർക്കാരിൽ നിന്നു  വായ്പകളും 
മുൻകൂറുകളും) സംസ്ഥാനത്തിെന്റ കടമായി പരിഗണിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് ഭാരതസർക്കാരിെന്റ െചലവു വകുപ്പ് 
തീരുമാനി ിട്ടു തിനാൽ, ഭാരത സർക്കാരിൽ നിന്നു  ഫലത്തിലു  വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും ₹1,252.74  
േകാടിയാവുന്നതാണ്. 

^  ഭാരതസർക്കാരിൽനിന്നും ജി.എസ്.റ്റി നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് പകരമായി കിട്ടിയിട്ടു  ബാക്ക് റ്റു ബാക്ക് 
േലാൺ (₹5,766 േകാടി) സൂചകം കണക്കാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി ഒരു കടമായി പരിഗണി ിട്ടില്ല. 

ഇനങ്ങൾ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ഭാഗം ഇ: സാമ്പത്തികാേരാഗയ് സൂചകങ്ങൾ 

I വിഭവ സമാഹരണം          

 തനതു നികുതി വരുമാനം/ജിഎസ്ഡിപി 6.64  6.62  6.41  5.89  6.28 

 തനതു നികുതിേയതര വരുമാനം/ 
ജിഎസ്ഡിപി 

1.53  1.60  1.49  1.44  0.97 

 േകന്ദ്രസഹായങ്ങൾ/ജിഎസ്ഡിപി 3.74  3.61  3.85  3.23  5.62 

II െചലവിെന്റ പരിപാലനം          

 െമാത്തം െചലവ്/ജിഎസ്ഡിപി 16.13  15.71  15.19  13.38  18.30 

 െമാത്തം െചലവ്/റവനയ്ൂ വരവുകൾ 135.41  132.78  129.31  126.78  142.28 

 റവനയ്ൂ െചലവ്/ െമാത്തം െചലവ് 88.98  90.67  91.88  91.55  88.88 

 
സാമൂഹയ്േസവനങ്ങൾക്കു  മൂലധന 
െചലവ്/ െമാത്തം െചലവ് 

32.98  32.54  31.82  29.76  32.28 

 
സാമ്പത്തിക േസവനങ്ങൾക്കു  മൂലധന 
െചലവ്/ െമാത്തം െചലവ് 

10.41  10.30  10.31  7.96  13.51 

 മൂലധന െചലവ്/ െമാത്തം െചലവ് 9.89  7.94  6.19  7.39  9.28 

 
സാമൂഹയ്-സാമ്പത്തിക േസവനങ്ങൾക്കു  
മൂലധന െചലവ്/ െമാത്തം െചലവ് 

9.68  7.69  6.02  7.25  9.09 

III 
സാമ്പത്തിക അസന്തുലിതാവസ്ഥയുെട 
പരിപാലനം 

         

 റവനയ്ൂ കമ്മി/ജിഎസ്ഡിപി -2.44  -2.41  -2.21  -1.70  -3.40 

 ധന കമ്മി/ജിഎസ്ഡിപി -4.17  -3.83  -3.41  -2.79  -5.40 

 പര്ാഥമിക കമ്മി/ജിഎസ്ഡിപി -2.26  -1.67  -1.29  -0.54  -0.26 

 റവനയ്ൂ കമ്മി/ ധന കമ്മി 58.55  63.08  64.77  60.81  63.05 

IV സാമ്പത്തിക ബാധയ്തകളുെട പരിപാലനം          

 സാമ്പത്തിക ബാധയ്തകൾ/ജിഎസ്ഡിപി 29.89  30.58  30.57  31.05  39.87^ 

 
സാമ്പത്തിക ബാധയ്തകൾ/റവനയ്ൂ 
വരവുകൾ 

250.98  258.39  260.21  294.11  315.91 

 പരിമാണവയ്ാപ്തിെക്കതിെര പര്ാഥമിക കമ്മി (-)4618.85  (-)5987.10  1173.04  (-)3252.48  (-)82945.06 

 
കടം തിരി നൽകൽ (മുതൽ+പലിശ)/ 
ആെക കടംവരവ് (ശതമാനത്തിൽ) 

80.30  91.50  92.40  97.27  89.56 

V മറ്റു സാമ്പത്തികാേരാഗയ് സൂചകങ്ങൾ          

 
മുതൽമുടക്കിൽ നിന്നു  ആദായം 
(ശതമാനം) 

1.33  1.54  1.59  1.13  1.09 

 സാമ്പത്തിക ആസ്തികൾ/ബാധയ്തകളും 0.40  0.40  0.40  0.40  0.40 



 
2021 മാർ ് 31ന് അവസാനി  വർഷെത്ത സംസ്ഥാന സമ്പദ ്വയ്വസ്ഥെയക്കുറി  ഓഡിറ്റ് റിേപ്പാർട്ട്  
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അനുബന്ധം 1.5 
േകരള  സർക്കാരിെന്റ സംഗര്ഹിത സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി 

2021 മാർ ് 31 വെര 
(സൂചിക: ഖണ്ഡിക 1.4.2; പുറം 9) 

    (₹ േകാടിയിൽ) 
2020 മാർ ് 

31ന് 
ബാധയ്തകൾ  

2021 മാർ ് 31 
വെര 

165960.03 ആഭയ്ന്തര കടം  190474.09 

142336.00 പലിശ വാഹക വിപണി വായ്പകൾ 165402.00  

0.04 പലിശ  രഹിത വിപണി വായ്പകൾ 0.04  

880.55 ൈലഫ് ഇൻഷുറൻസ് േകാർപ്പേറഷൻ ഓഫ് ഇന്തയ്യിൽ നിന്നു  
വായ്പകൾ 

647.91  

153.13 ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് േകാർപ്പേറഷൻ ഓഫ് ഇന്തയ്യിൽ നിന്നു  
വായ്പകൾ 

135.19  

3199.93 നബാർഡിൽ നിന്നു  വായ്പകൾ 3103.71  

480.15 േദശീയ സഹകരണ വികസന േകാർപ്പേറഷനിൽ നിന്നു  വായ്പകൾ 523.60  

984.00 മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നു  വായ്പകൾ 827.05  

17395.53 േകന്ദ്രസർക്കാരിെന്റ േദശീയ ലഘുസമ്പാദയ് നിധിയിേലക്ക് പര്േതയ്ക 
കടപ്പതര്ങ്ങൾ നൽകിയത് 

19833.71  

0.88 നഷ്ടപരിഹാരവും മറ്റ് േബാണ്ടുകളും  0.88  

529.82 

 
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ്യുെട ഓവർഡര്ാഫ്റ്റുകൾ ഒഴിെകയു  േവയ്സ് 
ആന്റ് മീൻസ് മുൻകൂറുകൾ 

0 
 

0 റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ്യിൽ നിന്നു  ഓവർഡര്ാഫ്റ്റുകൾ 0  

8680.19 േകന്ദ്രസർക്കാരിൽ നിന്നു  വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും  14973.64 

1.16 1984-85ന് മുമ്പു  വായ്പകൾ 1.16  

12.47 പദ്ധതിേയതര വായ്പകൾ 10.63 
 

6815.83 സംസ്ഥാന പദ്ധതി സ്കീമുകൾക്കു  വായ്പകൾ 6382.00  

(*) േകന്ദ്ര പദ്ധതി സ്കീമുകൾക്കു  വായ്പകൾ   

1850.73 മറ്റു വായ്പകൾ 8579.85  

100 ആകസ്മിക നിധി (തനി തുക)  100 

85671.17 ലഘുസമ്പാദയ്ങ്ങൾ, േപര്ാവിഡന്റ് ഫണ്ടുകൾ എന്നിവ  97219.13 

4135.81 നിേക്ഷപങ്ങൾ  4632.88 

3113.86 കരുതൽ നിധികൾ  3457.91 

-119.58 സെസ്പൻസും പലവകകളും  519.46 

267541.48 ആെക  311377.11 

 (*) ₹7,000 മാതര്ം 

 



അനുബന്ധങ്ങൾ 
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അനുബന്ധം 1.5 - അവസാനിക്കുന്നു 
                         (₹ േകാടിയിൽ) 

 2020 മാർ ് 31ന് ആസ്തികൾ  2021 മാർ ് 
31ന് 

80796.1846 നിശ്ചിത ആസ്തികളിെല െമാത്തം മൂലധന മുതൽമുടക്ക് -  93651.68 

8889.00 കമ്പനികൾ, േകാർപ്പേറഷനുകൾ എന്നിവയിെല ഓഹരി നിേക്ഷപങ്ങൾ 10064.07  

71907.18 മറ്റു മൂലധന മുതൽമുടക്കുകൾ 83587.61  

        17472.08 വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും -  19756.77 

2728.51 ഊർജ്ജപദ്ധതികൾക്കായു  വായ്പകൾ   

13775.61 മറ്റു വികസന വായ്പകൾ   

967.96 സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായു  വായ്പകളും മറ്റു പലവക വായ്പകളും   

75 ആകസ്മിക നിധി  0 

60.08 മുൻകൂറുകൾ  62.27 

 സെസ്പൻസും പലവകകളും ബാലൻസുകൾ   

1081.60 പണം ഒടുക്ക് നീക്കിയിരിപ്പുകൾ  1042.19 

297.78 വിരമിക്കലും/വിറ്റഴിക്കലും മൂലമുണ്ടായ കര്മീകരണങ്ങൾ  331.93 

2010.22 കയ്ാഷ്  4967.98 

36.05 ടര്ഷറിയിെല പണവും പര്ാേദശിക പണം ഒടുക്കലുകളും 38.00  

(-)221.02 റിസർവ് ബാങ്കിെല നിേക്ഷപങ്ങൾ (-)244.42  

(-)5.70 വകുപ്പുതല പണം നീക്കിയിരിപ്പുകൾ (-)7.63  

0.52 സ്ഥിരം മുൻകൂറുകൾ 0.53  

1.67 പണം നീക്കിയിരുപ്പ് നിേക്ഷപങ്ങൾ 2809.86  

2198.70 കരുതൽ ഫണ്ട് നിേക്ഷപങ്ങൾ 2371.64  

165748.5547 സർക്കാർ കണക്കിെല കമ്മി -  191564.29 

151280.71 വർഷാരംഭത്തിൽ കൂടിക്കിടക്കുന്ന കമ്മി 165748.55  

14495.25 അധികം : (i) നടപ്പുവർഷെത്ത റവനയ്ൂ കമ്മി 25829.50  

0.06 (2) പലവക സർക്കാർ കണക്ക് 20.39  

27.48 കിഴിവ് : (ii) പലവക മൂലധന വരവുകൾ 34.15  

267541.48 ആെക  311377.11 

വിശദീകരണ കുറിപ്പുകൾ 

അനുബന്ധം 1.5ലു  സംഗര്ഹിത കണക്കുകൾ, സാമ്പത്തിക കണക്കുകളിെല വിവരണങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും കൂട്ടി 
േചർത്ത് വായിേക്കണ്ടതുണ്ട്. സർക്കാർ കണക്കുകൾ പര്ധാനമായും കയ്ാഷ് അടിസ്ഥാനമാക്കി ആയതിനാൽ സർക്കാർ 
കണക്കുകളിെല കമ്മി അനുബന്ധം 1.5ൽ കാണി ിരിക്കുന്നതുേപാെല വാണിജയ് കണക്കുകളിെല സാമ്പത്തിക ഫലെത്ത 
അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നതിനു പകരം പണെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയു  സ്ഥിതി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തൻമൂലം നൽേകണ്ടേതാ 
കിേട്ടണ്ടേതാ ആയ ഇനങ്ങൾ, മുഖയ്േശാഷണേമാ ചരക്കുകളുെട എണ്ണത്തിേലാ ഉ  വയ്തിയാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ 
കണക്കുകളിൽ ഉൾെപ്പടാറില്ല. സെസ്പൻസ്, പലവക നീക്കിയിരിപ്പിൽ പണം നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത െചക്കുകൾ സംസ്ഥാനത്തിനു 
േവണ്ടി നടത്തിയിട്ടു  പണമിടപാടുകളും തീർപ്പാക്കാത്ത ഇടപാടുകളും ഉൾെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. കണക്കുകളിൽ കാണി ിരിക്കുന്ന 
തുകയായ ₹ 244.43 േകാടിയുെട (െകര്ഡിറ്റ് ഇനം) റിസർവ്വ് ബാങ്ക് അറിയി  തുകയായ ₹ 9.62 േകാടിയും (െകര്ഡിറ്റ് ഇനം) 
തമ്മിൽ ₹ 254.05 േകാടിയുെട (െകര്ഡിറ്റ് ) വയ്തയ്ാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വയ്തയ്ാസത്തിൽ അറ്റെകര്ഡിറ്റ് തുകയായ ₹ 193.75 
േകാടി 2021-22ൽ കല്ിയർ െചയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയു  വയ്തയ്ാസമായ ₹447.80 േകാടി (െനറ്റ് െഡബിറ്റ് ) 
െപാരുത്തെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.  

  

 
46  2020 മാർ ് 31െല നീക്കിയിരുപ്പ് മുൻവർഷെത്ത കണക്കുകളിൽ കാണി ിരിക്കുന്നതുമായി 

വയ്തയ്ാസെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ 2020-21 െല േസ്റ്ററ്റ്െമന്റ് നമ്പർ 1െല അടിക്കുറിപ്പ് 
(ബി)യിൽ വിശദീകരി ിരിക്കുന്ന െപര്ാേഫാർമ അഡ്ജസ്റ്റ്െമന്റ് മൂലമാണ്. 

47   2020 മാർ ് 31െല നീക്കിയിരുപ്പ് മുൻവർഷെത്ത കണക്കുകളിൽ കാണി ിരിക്കുന്നതുമായി 
വയ്തയ്ാസെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ 2020-21 െല േസ്റ്ററ്റ്െമന്റ് നമ്പർ 1െല  അടിക്കുറിപ്പ് 
(സി)യിൽ വിശദീകരി ിരിക്കുന്ന െപര്ാേഫാർമ അഡ്ജസ്റ്റ്െമന്റ് മൂലമാണ്. 
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അനുബന്ധം 2.1 
ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിേമറ്റുകൾെക്കതിെര പര്ധാനെപ്പട്ട നികുതികളുെടയും  
ചുങ്കങ്ങളുെടയും െമാത്തം പിരിവും ഈ പിരിവുകൾക്കുണ്ടായ െചലവും 

(സൂചിക: ഖണ്ഡിക 2.3.1.2; പുറം 28) 
(₹ േകാടിയിൽ) 

കര്മ 
നമ്പർ 

റവനയ്ൂ 

ശീർഷകം 

വർഷം ബജറ്റ് 
എസ്റ്റിേമറ്റ് 

പിരിവ് റവനയ്ൂ 
പിരിവിെല 
െചലവ് 

െമാത്തം 
പിരിവിേന്മൽ 
െചലവിെന്റ 
ശതമാനം 

െമാത്തം 
പിരിവിൽ 
െചലവിെന്റ 

ശതമാനത്തിെന്റ 
അഖിേലന്തയ്ാ 
ശരാശരി 

1. വിൽപ്പന, 
വയ്ാപാര 
നികുതികൾ 

2016-17 37452.98 33453.49 282.10 0.84 0.69 

2017-18 42187.57 36585.51* 313.15 0.86 0.69 

2018-19 46791.10 40240.46* 310.53 0.77 ലഭയ്മല്ല 

2019-20 52958.79 40096.59* 283.00 0.71 ലഭയ്മല്ല 

2020-21 23263.16 37717.48* 287.31 0.76 ലഭയ്മല്ല 

2. മുദര്പ്പതര്ങ്ങളും 
(ജുഡിഷയ്ൽ 
അല്ലാത്തത് ) 
രജിസ്േടര്ഷൻ 
ഫീസും 

2016-17 3303.62 2890.38 201.55 6.97 2.99 

2017-18 3339.00 3335.81 205.36 6.16 2.96 

2018-19 3596.21 3562.13 226.09 6.35 ലഭയ്മല്ല 

2019-20 4281.90 3455.53 225.35 6.30 ലഭയ്മല്ല 

2020-21 4306.24 3377.49 214.12 6.34 ലഭയ്മല്ല 

3. സംസ്ഥാന 
എൈക്സസ് 

2016-17 2397.36 2019.30 253.93 12.58 2.01 

2017-18 2945.34 2240.42 277.45 12.38 1.83 

2018-19 2804.42 2521.40 284.06 11.27 ലഭയ്മല്ല 

2019-20 2983.74 2255.28 288.46 12.79 ലഭയ്മല്ല 

2020-21 2800.67 2329.22 268.95 11.55 ലഭയ്മല്ല 

4. വാഹന നികുതി 2016-17 3406.49 3107.23 120.05 3.86 2.61 

2017-18 3890.64 3662.85 124.63 3.40 2.61 

2018-19 4683.41 3708.61 147.86 3.99 ലഭയ്മല്ല 

2019-20 4711.58 3721.14 165.50 4.45 ലഭയ്മല്ല 

2020-21 3968.22 3386.28 149.32 4.40 ലഭയ്മല്ല 

* എസ്ജിഎസ്ടി ഉൾെപ്പെട 
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അനുബന്ധം 2.2 
 റവനയ്ൂ കുടിശ്ശിക 

(സൂചിക: ഖണ്ഡിക 2.3. 1.2; പുറം 29) 
 

കര്മ 
നമ്പർ  

റവനയ്ൂ 

ശീർഷകം 

കുടിശ്ശികയു  തുക    
(₹ േകാടിയിൽ) 

വകുപ്പിെന്റ അഭിപര്ായങ്ങൾ 

െമാത്തം 
തുക 

2021 മാർ ് 31 
വെരയു  5 

വർഷത്തിേലെറയായി 
കുടിശ്ശികയു  തുക 

1. 0030- സ്റ്റാമ്പുകളും 
രജിസ്േടര്ഷൻ ഫീസും 

828.57 0 ആധാരങ്ങളിൽ വിലകുറ ് കാണിക്കുന്നതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട 
കുടിശ്ശികയാണ് പിരിഞ്ഞു കിട്ടാനു െതന്നും ഒറ്റത്തവണ 
തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി നീട്ടുന്നതിനു  ഒരു നിർേദ്ദശം 
സർക്കാരിന് സമർപ്പി ിട്ടുെണ്ടന്നും രജിസ്േടര്ഷൻ വകുപ്പ് 
പര്സ്താവി . (ഒക്േടാബർ 2021) 

2. 0043 ൈവദയ്ുതിയുെട 
നികുതികളും തീരുവകളും 

2929.11 887.43 േകരള സർക്കാരിെന്റ െപാതുേമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
നിന്ന് ₹2890.31 േകാടിയും,  തേദ്ദശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 
₹11.19 േകാടിയും,  വയ്ക്തികൾ, സവ്കാരയ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, 
സവ്കാരയ് കമ്പനികൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ₹27.44 േകാടിയും 
കിട്ടാനുണ്ട്. െക.എസ്.ഇ.ബി., െക.ഡബല്യ്ൂഎ, പി.ഡബല്യ്ൂഡി, 
ജലേസചനം തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുന്ന 
ഉപേഭാക്താക്കൾ പതിവായി കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാത്തത് റവനയ്ൂ 
പിരിവ് ൈവകുന്നതിന് കാരണമായി വകുപ്പ് പറയുന്നു. 
(െസപ്തംബർ 2021). െക.എസ്.ഇ.ബിയുമായു  പര്ശ്നം 
അന്തിമമാകുന്നതിന് സർക്കാർ ഒരു കമ്മിറ്റി 
രൂപീകരി തായും മറ്റ് ഉപേഭാക്താക്കൾക്ക് ആനുകാലിക 
ഓർമ്മെപ്പടുത്തലുകൾ അയയ്ക്കുന്നതായും വകുപ്പ് അറിയി .    

3. 0055- േപാലീസ് 352.12 190.40 േപാലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റിെല ഡിമാന്റിെന്റ സവ്ഭാവം 
േപാലീസ് ഉേദയ്ാഗസ്ഥെര ഗാർഡ് ഡയ്ൂട്ടിക്ക് 
നൽകുന്നതിനു  െചലവാണ്. ഭാരത സർക്കാർ, േകരള 
സർക്കാർ, എന്നിവയുെട െപാതുേമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
യഥാകര്മം ₹136.81 േകാടിയും, ₹107.17 േകാടിയും 
െകട്ടികിടക്കുന്ന തുകയാണ് ഭാരതസർക്കാരിൽ നിന്ന് 
₹54.41 േകാടിയും, േകരള സർക്കാരിൽ നിന്ന് ₹29.36 
േകാടിയും, ഇതര സംസ്ഥാന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ₹17.13 
േകാടിയും,   വയ്ക്തികൾ, സവ്കാരയ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, സവ്കാരയ് 
കമ്പനികൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ₹7.24 േകാടിയും 
പിരിഞ്ഞുകിട്ടാനുണ്ട്. ദക്ഷിണ െറയിൽേവ  (₹105.14 േകാടി), 
െക.എസ്.ഇ.ബി.  (₹128.89 േകാടി)യുമാണ് പര്ധാനെപ്പട്ട 
കുടിശ്ശികക്കാർ. ഡിമാന്റുും അനന്തര 
നടപടികെളടുക്കുെമന്ന് വകുപ്പ് (ഓഗസ്റ്റ് 2021) പര്സ്താവി . 

4. 0058- േസ്റ്റഷനറി 
ആൻഡ് പര്ിന്റിംഗ് 

61.32 32.30 അ ടി വകുപ്പിെന്റ ഡിമാന്റിെന്റ സവ്ഭാവം പര്ിന്റിംഗ് 
ചാർജുകളാെണന്ന് പര്ിന്റിംഗ് ഡയറക്ടർ പര്സ്താവി  
(െസപ്തംബർ 2021). േകരള സർക്കാരിൽ നിന്ന് ₹37.23 
േകാടിയും, േകരള സർക്കാരിെന്റ െപാതുേമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ₹13.46 േകാടിയും, തേദ്ദശ 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ₹9.70 േകാടിയുമാണ് കുടിശ്ശിക. 
ബന്ധെപ്പട്ട വകുപ്പുകൾ അടയ്ക്കാത്തതാണ് റവനയ്ൂ വരുമാനം 
ൈവകാൻ കാരണെമന്ന് വകുപ്പ് പറയുന്നു. 

5. 0070-60-110- സർക്കാർ 
ഓഡിറ്റിെന്റ ഫീസ് 

89.18 25.23 േകരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ് ഡയറക്ടർ, 
ഓഡിറ്റ് ഫീസിേലക്കു  റവനയ്ൂ കുടിശ്ശിക പിരിവ് ബാക്കി 
ഉ തായി പര്സ്താവി  (െസപ്തംബർ 2021). കുടിശ്ശിക 
തീർപ്പാക്കാത്ത ആദയ്വർഷം 1994-95 ആണ്. ഓഡിറ്റ് 
െചയ്യെപ്പട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നു  
മുൻൈകയില്ലായ്മയാണ് ഓഡിറ്റ് ചാർജ്ജുകൾ അടയ്ക്കുന്നത് 
മുടങ്ങി കിടക്കാനു  കാരണെമന്ന് േകരള സംസ്ഥാന 
ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് പറഞ്ഞു. സ്ഥാപനങ്ങളുെട ദീർഘകാല 
കുടിശ്ശികകൾ ഗഡുക്കളായി അടയ്ക്കാൻ സർക്കാർ 
നിർേദ്ദശി ിട്ടുെണ്ടന്നും അതിനാൽ കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കുന്നതിന് 
ബന്ധെപ്പട്ട ഓഡിറ്റ് െചയ്യെപ്പട്ട സ്ഥാപനങ്ങെള 
അറിയിക്കാൻ സബ് ഓഫീസുകൾക്ക് നിർേദ്ദശം 
നൽകിയിട്ടുെണ്ടന്നും ഡയറക്ടർ അറിയി . 
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അനുബന്ധം 2.2 - അവസാനിക്കുന്നു 
 
 

 
 
 

   

കര്മ 
നമ്പർ  

റവനയ്ൂ 

ശീർഷകം 

കുടിശ്ശികയു  തുക 

   (₹ േകാടിയിൽ) 
വകുപ്പിെന്റ അഭിപര്ായങ്ങൾ 

െമാത്തം 
തുക 

2021 മാർ ് 31 
വെരയു  5 

വർഷത്തിേലെറയായി 
കുടിശ്ശികയു  തുക 

6. 0230-00-103- 
േബായിലറുകളുെട 
പരിേശാധനയ്ക്കു  ഫീസ് 

1.74 0.04 ഫാക്ടറീസ് ആന്റ് േബായിേലഴ്സ് വകുപ്പിെന്റ 
ഡിമാന്റിെന്റ സവ്ഭാവം ഫാക്ടറികളുെട 
ൈലസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനു  ഫീസാെണന്ന് 
ഫാക്ടറീസ് ആന്റ് േബായിേലഴ്സ് ഡയറക്ടർ 
പര്സ്താവി  (െസപ്തംബർ 2021). കുടിശ്ശികയു  
മിക്ക ഫാക്ടറികളും പര്വർത്തിക്കാത്തതാണ് 
പിരിവ് ൈവകാൻ കാരണെമന്ന് വകുപ്പ് 
അറിയി .  

7 0230-00-101-
െതാഴിൽനിയമം 
പര്കാരമു  വരുമാനം 

2.78 0.15 െതാഴിൽവകുപ്പിെന്റ ഡിമാന്റിെന്റ  സവ്ഭാവം 
െതാഴിൽ നിയമപര്കാരമു  റവനയ്ൂ 
വരുമാനമായിരുന്നുെവന്ന് േലബർ കമ്മീഷണർ 
പര്സ്താവി  (ഒക്േടാബർ 2021). വയ്ക്തികൾ, 
സവ്കാരയ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, സവ്കാരയ് കമ്പനികൾ 
എന്നിവരിൽ നിന്ന് ₹2.78 േകാടിയുെട കുടിശ്ശിക 
പിടിെ ടുക്കാനുണ്ട്. രജിസ്േടര്ഷൻ 
പുതുക്കുന്നതിനു  അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കാത്തതും, 
രജി സ്േടര്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ യഥാസമയം 
പുതുക്കുന്നതിൽ െതാഴിലുടമകളിൽ നിന്നു  
അലംഭാവവുമാണ് റവനയ്ൂ വരുമാനം ൈവകാൻ 
കാരണം. കുടിശ്ശിക നികത്തുന്നതിന് 
പരിേശാധനയും, തുടർ നടപടികളും സവ്ീകരി  
വരികയാെണന്ന് േലബർ കമ്മീഷണർ അറിയി .  

8 0041- വാഹനങ്ങളുെട 
നികുതി 

2616.90 942.58 െമാത്തം കുടിശ്ശികയായ ₹2,616.90 േകാടിയിൽ, 
േകരള േസ്റ്ററ്റ് േറാഡ് ടര്ാൻേസ്പാർട്ട് 
േകാർപ്പേറഷനിൽ നിന്നു  കുടിശ്ശിക ₹1,844.73 
േകാടിയും ബാക്കി ₹772.17 േകാടി വയ്ക്തികൾ, 
സവ്കാരയ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, സവ്കാരയ് കമ്പനികൾ 
എന്നിവരിൽ നിന്നുമാെണന്ന് േമാേട്ടാർ 
െവഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ് പര്സ്താവി  (നവംബർ 
2021). സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലു  
േകാർപ്പേറഷനായ െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിൽ 
നിന്നാണ് (70.49 ശതമാനം) കുടിശ്ശികയുെട 
പര്ധാന പങ്ക്. 07/06/2019െല സർക്കാർ ഉത്തരവ് 
പര്കാരം, െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബസ്സുകൾക്ക് 
അടേയ്ക്കണ്ട നികുതി 31/03/2021 വെരയു  
കാലയളവിേലക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ 
01/07/2019 മുതലു  കുടിശ്ശിക ആവശയ്െപ്പട്ടിട്ടില്ല. 
അതത് വാഹനങ്ങളുെട രജിസ്റ്റർ െചയ്ത 
ഉടമകൾക്ക് ഡിമാന്റ് േനാട്ടീസ് അയ തായും 
വകുപ്പ് അറിയി . 

  6881.72 2078.13  



അനുബന്ധങ്ങൾ 

  169 

 
അനുബന്ധം 2.3 

അക്കൗണ്ടുകൾ പൂർത്തിയാക്കാത്ത െപാതുേമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ 
ഗര്ാന്റ്/വായ്പയുെട വിശദാംശങ്ങൾ 

(സൂചിക: ഖണ്ഡികകൾ 2.4.3.4; പുറം 56) 
                                                                

കര്മ 
നമ്പർ 

െപാതുേമഖലാ സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപര് അക്കൗണ്ടുകൾ 
പൂർത്തിയാക്കിയ 

വർഷം 

2020-21 
വർഷെത്ത 
ഗര്ാന്റ് തുക 

(₹  േകാടിയിൽ) 

2020-21 
വർഷേത്ത 
ക്കു  

വായ്പ തുക 

(₹  േകാടിയിൽ) 

1 േകരള സംസ്ഥാന െചറുകിട 
വയ്വസായ വികസന േകാർപ്പേറഷൻ 
ലിമിറ്റഡ് 

2013-14  17.10 

2 േകരള േസ്റ്ററ്റ് ബാംബൂ േകാർപ്പേറഷൻ 
ലിമിറ്റഡ് 

2014-15  5.80 

3 ടര്ാവൻകൂർ ൈടറ്റാനിയം 
െപര്ാഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് 

2016-17  13.75 

4 േകരള സംസ്ഥാന ഇലക്േടര്ാണിക് 
ഡവെലപ്പ്െമന്റ് േകാർപ്പേറഷൻ 
ലിമിറ്റഡ് 

2016-17  6.05 

5 ടര്ിവാൻഡര്ം സ്പിന്നിംഗ് മിൽസ് 
ലിമിറ്റഡ് 

2008-09  3.00 

6 േകരള സംസ്ഥാന െടക്സ്സ്ൈറ്റൽസ് 
േകാർപ്പേറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

2014-15  35.41 

7 ടര്ാവൻകൂർ സിമന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് 2016-17  9.00 

8 കരകൗശല വികസന േകാർപ്പേറഷൻ 2018-19  7.00 

9 േകരള സംസ്ഥാന മിനറൽ 
െഡവെലപ്പ്െമന്റ് േകാർപ്പേറഷൻ 
(െക.ഇ.എം.ഡി.ഇ.എൽ) 

2018-19  0.50 

10 േകരള സംസ്ഥാന ഡര്ഗ്സ് ആന്റ് 
ഫാർമസയ്ൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ടര്ീസ് 
ലിമിറ്റഡ് 

2018-19  20.00 

11 ഓേട്ടാകാസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് 2018-19  13.00 

12 സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ടര്ീസ് േകരള ലിമിറ്റഡ് 2018-19  6.75 

13 ടര്ാേക്കാ േകബിൾസ് ലിമിറ്റഡ് 2018-19  9.00 

14 െമറ്റൽ ഇൻഡസ്ടര്ീസ് ലിമിറ്റഡ് 2018-19  2.91 

15 േകരള ആേട്ടാെമാൈബൽസ് 
ലിമിറ്റഡ് 

2018-19  10.33 

16 െകൽേടര്ാൺ ഇലക്േടര്ാ െസറാമിക് 
ലിമിറ്റഡ് 

2018-19  0.75 

17 േകരള  കാഷയ്ൂ േബാർഡ് ലിമിറ്റഡ് 2018-19  53.30 

18 സീതാറാം െടക്ൈസ്സൽസ് ലിമിറ്റഡ് 2018-19  2.50 

19 േകരള ഇൻഡസ്ടര്ിയൽ 
ഇൻഫര്ാസ്ടര്ക്ചർ െഡവെലപ്പ്െമന്റ് 
േകാർപ്പേറഷൻ 

2018-19  57.52 

20 േകരള സംസ്ഥാന പൗൾടര്ി 
െഡവെലപ്പ്െമന്റ് േകാർപ്പേറഷൻ 
ലിമിറ്റഡ്  

2014-15 4.39  

21 േകരള സംസ്ഥാന സിവിൽ സൈപല്സ് 
േകാർപ്പേറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

2016-17 8.02  

 

22 േകരള െമഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് 
േകാർപ്പേറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

2014-15 649.00  
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അനുബന്ധം 2.3 – അവസാനിക്കുന്നു 

 
 

   

കര്മ 
നമ്പർ 

െപാതുേമഖലാ 
സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപര് 

അക്കൗണ്ടുകൾ 
പൂർത്തിയാക്കിയ വർഷം 

2020-21 
വർഷെത്ത ഗര്ാന്റ് 

തുക 

(₹  േകാടിയിൽ) 

2020-21 വർഷേത്ത 
ക്കു  

വായ്പ തുക 

(₹  േകാടിയിൽ) 

23 േകരള സംസ്ഥാന േറാഡ് 
ടര്ാൻേസ്പാർട്ട് 
േകാർപ്പേറഷൻ  

2014-15  1739.86 

24 േകരള വനിതാ വികസന 
േകാർപ്പേറഷൻ  

2017-18 8.02  

25 േകരള കന്നുകാലി 
വികസന േബാർഡ് 

2014-15 21.50  

26 േകരള സംസ്ഥാന 
വികലാംഗ േക്ഷമ 
േകാർപ്പേറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

2014-15 9.27  

27 േകരള സംസ്ഥാന 
െവയർഹൗസിംഗ് 
േകാർപ്പേറഷൻ  

2018-19 0.25 1.56 

28 മുന്നാക്ക 
സമുദായങ്ങൾക്കു  
േകരള സംസ്ഥാന 
െവൽെഫയർ 
േകാർപ്പേറഷൻ  

2014-15 31.09  

29 േകരള ലാന്റ് 
െഡവെലപ്പ്െമന്റ് 
േകാർപ്പേറഷൻ  

2016-17 2.00  

30 നാളിേകര വികസന 
േകാർപ്പേറഷൻ  

2014-15 1.00  

31 മീറ്റ് േപര്ാഡക്ട്സ് ഓഫ് 
ഇന്തയ് ലിമിറ്റഡ് 

2016-17 2.50 5.20 

32 േകരള ഫീഡ്സ് ലിമിറ്റഡ് 2017-18 8.90 0.68 

33 േകരള സംസ്ഥാന 
ഇൻഡസ്ടര്ിയൽ 
െഡവെലപ്പ്െമന്റ് 
േകാർപ്പേറഷൻ ലിമിറ്റഡ് 

2018-19 18.50  

34 േകരള സംസ്ഥാന 
ഈന്തപ്പന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 
ലിമിറ്റഡ് 

2014-15  1.62 

 ആെക  764.44 1924.23 

 ആെക െമാത്തം  2688.67 
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അനുബന്ധം 3.1 

അധിക / അനാവശയ് / അപരയ്ാപ്തമായ പുനർ ധനവിനിേയാഗം ₹ ഒരു േകാടിക്കു 
മുകളിൽ (₹ 25 േകാടിയിൽ കൂടുതൽ മി ം / അധികമു  ഇനങ്ങൾ). 

(സൂചിക: ഖണ്ഡിക 3.3.3; പുറം 93) 
 (₹ േകാടിയിൽ) 

കര്മ 
നമ്പർ 

ഗര്ാന്റ് നമ്പരും അക്കൗണ്ട് 
ശീർഷകങ്ങളും 

വകയിരുത്തലുകൾ യഥാർത്ഥ 
െചലവ് 

അന്തിമ  
അധിക (+) 

മി ം (-) 
അസ്സൽ സപല്ിെമന്ററി പുനർ 

ധനവിനി
േയാഗം 

െമാത്തം 

അധിക പുനർ ധനവിനിേയാഗം  

1 XVI-2075-00-800-72- പലവക 
േപയ്െമന്റുകളും മറ്റ് 
ബാധയ്തകളും (േവാട്ടഡ് ) 
(പദ്ധതി) 

0.00 0.00 2492.50 2492.50 2401.93 -90.57 

2 XXVI-2245-02-101-94- മറ്റ് 
ഇനങ്ങൾ (േവാട്ടഡ് ) 
(പദ്ധതിേയതരം) 

214.00 0.00 131.41 345.41 302.93 -42.48 

അനാവശയ്മായ പുനർ ധനവിനിേയാഗം  

3 XII-2055-00-104-99- സായുധ 
േപാലീസ്(േവാട്ടഡ് ) 
(പദ്ധതിേയതരം) 

428.25 0.00 6.52 434.77 357.29 -77.48 

4 XIV-2070-00-108-98- 
സംരക്ഷണവും നിയന്ത്രണവും 
(േവാട്ടഡ് ) 
(പദ്ധതിേയതരം) 

241.26 0.00 4.62 245.88 213.06 -32.82 

5 XV-5054-03-337-97- േസ്റ്ററ്റ് 
ടര്ാൻേസ്പാർട്ട് േപര്ാജക്ട് 
(േലാകബാങ്ക് എയ്ഡഡ് ) 
(േവാട്ടഡ് ) 
(പദ്ധതി) 

400.00 0.00 40.00 440.00 195.46 -244.54 

6 XVI-2075-00-103-99- േലാട്ടറി 
ടിക്കറ്റുകളുെട വിൽപ്പന 
(േവാട്ടഡ് ) 
(പദ്ധതിേയതരം) 

240.24 0.00 7.75 247.99 138.15 -109.84 

7 XVII-2202-03-103-57- രാഷ്ട്രീയ 
ഉ തർ ശിക്ഷാ അഭിയാൻ -
ആർയുഎസ്എ (60% 
സിഎസ്എസ് ) (േവാട്ടഡ് ) 
(പദ്ധതി) 

144.00 0.00 26.30 170.30 86.90 -83.40 

8 XVII-2202-03-103-99- 
ആർട്ട്സ് ആന്റ് സയൻസ് 
േകാേളജുകൾ (േവാട്ടഡ് ) 
(പദ്ധതിേയതരം) 

372.62 0.00 9.68 382.30 340.40 -41.90 

9 XVIII-2210-06-101-13- 
എൻ.എ ്.എം.ന് കീഴിൽ 
േകാവിഡ് – 19 മാേനജ്െമന്റിനും  
നിയന്ത്രണത്തിനുമു  ഗര്ാന്റ്-
ഇൻ-എയ്ഡ് (100% 
സിഎസ്എസ് ) (േവാട്ടഡ് ) 
(പദ്ധതി) 

0.00 400.55 58.35 458.90 239.52 -219.38 

10 XVIII-2210-06-101-19- േദശീയ 
ആേരാഗയ് ദൗതയ്ം (സിഎസ്എസ് 
60:40) (േവാട്ടഡ് ) (പദ്ധതി) 

800.00 497.50 171.97 1469.47 1233.81 -235.66 
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അനുബന്ധം 3.1 – അവസാനിക്കുന്നു 

(₹ േകാടിയിൽ) 
കര്മ 
നമ്പർ 

ഗര്ാന്റ് നമ്പരും അക്കൗണ്ട് 
ശീർഷകങ്ങളും 

വകയിരുത്തലുകൾ യഥാർത്ഥ 
െചലവ് 

അന്തിമ  
അധിക (+) 

മി ം (-) 
അസ്സൽ സപല്ിെമന്ററി പുനർ 

ധനവിനി
േയാഗം 

െമാത്തം 

11 XXIX-2401-00-001-96- 
അഗര്ികൾ റൽ 
അഡ്മിനിസ്േടര്ഷൻ 
ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും പരിശീലന, 
സന്ദർശന സംവിധാനം 
ഏർെപ്പടുത്തുകയും െചയയ്ുക. 
(േവാട്ടഡ് ) 
(പദ്ധതിേയതരം) 

340.80 0.00 1.35 342.15 280.58 -61.57 

12 XXXV-2515-00-101-65- സവ്ച്ഛ് 
ഭാരത് മിഷൻ (ഗര്ാമീൻ) – 
നിർമ്മൽ ഭാരത് അഭിയാൻ 
(60% സിഎസ്എസ് ) (േവാട്ടഡ് )  
(പദ്ധതി) 

71.75 163.17 1.36 236.28 210.42 -25.86 

13 XLVI-2235-02-102-47- 
സംേയാജിത ശിശു വികസന 
േസവനം (60% സിഎസ്എസ് ) 
(േവാട്ടഡ് ) (പദ്ധതി) 

460.00 0.00 10.45 470.45 435.31 -35.14 

അപരയ്ാപ്തമായ പുനർധനവിനിേയാഗം 

14 IV-2015-00-106-99- 
നിയമസഭ (േവാട്ടഡ് ) 
(പദ്ധതിേയതരം) 

0.00 16.64 26.58 43.22 94.69 51.47 

15 XV-5054-04-337-99- പര്ധാന 
ജില്ലാ േറാഡുകൾ - 
വികസനങ്ങളും 
െമ െപ്പടുത്തലുകളും (േവാട്ടഡ് ) 
(പദ്ധതി) 

45.29 549.84 84.58 679.71 860.26 180.55 

16 കടബാധയ്തകൾ- 2049-03-
115-98- നിശ്ചിത സമയ 
നിേക്ഷപങ്ങൾ (ചാർജ്ജ് െചയ്തത് ) 
(പദ്ധതിേയതരം) 

2500.00 150.00 93.15 2743.15 3284.34 541.19 
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അനുബന്ധം 3. 2  
ഗണയ്മായ മി മു  ഗര്ാന്റുകളുെട (100 േകാടിക്ക് മുകളിലു  മി ം) 

പട്ടികയും കൂടാെത മി ത്തിൽ നിന്നു  തിരി ടവും 
(സൂചിക: ഖണ്ഡിക 3.3.4; പുറം 94) 

 (₹ േകാടിയിൽ) 

കര്മ 
നമ്പർ 

ഗര്ാന്റിെന്റ 
നമ്പരും േപരും 

അസ്സൽ സപല്ിെമ
ന്ററി 

െമാത്തം യഥാർത്ഥ
ത്തിലു  
െചലവ് 

മി ം / 
അധികം 

തിരിേ ൽ
പ്പി  തുക 

തിരിേ ൽ
പ്പി  തുക 
(ശതമാന
ത്തിൽ) 

തിരിേ ൽ
പ്പി  തുക 
ഒഴിെകയു

 മി ം 

റവനയ്ൂ (േവാട്ടഡ് ) 

1 II-സംസ്ഥാന 
ഭരണത്തലവ
ൻമാർ, 
മന്ത്രിമാർ, 
ആസ്ഥാന 
കാരയ് 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥ
ന്മാർ 

711.19 0.00 711.19 555.96 155.23 153.84 99.10 1.39 

2 III- നീതിനയ്ായ 
ഭരണം 

810.43 0.00 810.43 708.32 102.11 102.21 100.10 -0.10 

3 VI- ഭൂനികുതി 712.03 0.00 712.03 602.52 109.51 100.88 92.12 8.63 

4 XII- േപാലീസ് 3777.57 3.00 3780.57 3324.21 456.36 394.25 86.39 62.11 

5 XVI-
െപൻഷനും 
പലവകയും 

30642.72 100.00 30742.72 26281.35 4461.37 4356.51 97.65 104.86 

6 XVII-
വിദയ്ാഭയ്ാസം, 
കായികവിേനാ
ദം, കല, 
സംസ്കാരം 

20823.11 140.67 20963.78 16768.77 4195.01 3997.83 95.30 197.18 

7 XVIII- 
ൈവദയ്സഹാ
യരംഗവും 
െപാതുജനാ
േരാഗയ്വും 

7142.48 1542.91 8685.39 8025.35 660.04 371.82 56.33 288.22 

8 XXII-
നഗരവികസ
നം 

2159.41 201.47 2360.88 1480.84 880.04 878.24 99.80 

9 XXIV-െതാഴിലും 
െതാഴിലാളി 
േക്ഷമവും 
പര്വാസി 
േക്ഷമവും 

951.53 199.49 1151.02 849.23 301.79 273.48 90.62 28.31 

10 XXV-
പട്ടികജാതി/പ
ട്ടികവർഗ്ഗ / മറ്റു 
പിേന്നാക്ക, 
നയ്ൂനപക്ഷ 
വിഭാഗങ്ങൾ 
എന്നിവരുെട 
േക്ഷമം 

2817.70 6.17 2823.87 2695.27 128.60 120.72 93.87 7.88 

11 XXVI-
പര്കൃതിേക്ഷാഭം 
മൂലമു  
ദുരിതാശവ്ാസ
ത്തിന് 

1282.79 0.00 1282.79 958.25 324.54 322.11 99.25 2.42 

12 XXIX-കൃഷി 3235.29 0.00 3235.29 2716.12 519.17 490.04 94.39 29.13 

13 XXX- ഭക്ഷയ്ം 1796.14 5147.52 6943.66 6007.26 936.40 550.26 58.76 386.15 
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അനുബന്ധം 3.2 – അവസാനിക്കുന്നു 

(₹ േകാടിയിൽ) 
കര്മ 
നമ്പർ 

ഗര്ാന്റിെന്റ 
നമ്പരും േപരും 

അസ്സൽ സപല്ിെമ
ന്ററി 

െമാത്തം യഥാർത്ഥ
ത്തിലു  
െചലവ് 

മി ം / 
അധികം 

തിരിേ ൽ
പ്പി  തുക 

തിരിേ ൽ
പ്പി  തുക 
(ശതമാന
ത്തിൽ) 

തിരിേ ൽ
പ്പി  തുക 
ഒഴിെകയു

 മി ം 

റവനയ്ൂ (േവാട്ടഡ് ) 

14 XXXV-
പഞ്ചായത്ത് 

820.13 177.00 997.13 805.65 191.48 184.05 96.12 7.43 

15 XXXVI- 
ഗര്ാമവികസ
നം 

3988.97 0.00 3988.97 1568.23 2420.74 2417.80 99.88 2.94 

16 XLIII-
നഷ്ടപരിഹാര
വും അവകാശ 
ൈകമാറ്റങ്ങളും 

9758.38 0.00 9758.38 9505.78 252.60 251.30 99.49 1.30 

17 XLVI-സാമൂഹയ് 
സുരക്ഷയും 
േക്ഷമവും 

7603.03 6565.93 14168.96 13796.95 372.01 370.47 99.59 1.54 

ആെക 99032.90 14084.16 113117.06 96650.06 16467.00 15335.81 1558.76 1131.19 

മൂലധനം (േവാട്ട് െചയ്തത് ) 

18 XXVIII- പലവക 
സാമ്പത്തിക 
സർവ്വീസുകൾ 

4457.28 0.00 4457.28 3254.60 1202.68 1202.84 100.01 -0.16 

19 XXXVII- 
വയ്വസായങ്ങ
ൾ 

842.28 204.86 1047.14 916.54 130.60 95.19 72.89 35.41 

20 XXXVIII- 
ജലേസചനം 

470.20 0.00 470.20 178.83 291.37 284.14 97.52 7.23 

ആെക 5769.76 204.86 5974.62 4349.97 1624.65 1582.17 270.42 42.48 

മൂലധനം (ചാർജ്ജ് െചയ്തത് ) 

21 െപാതുകടം 
തിരി ടവ് 

24878.18 19914.70 44792.88 38927.85 5865.03 5854.09 99.81 10.94 

ആെക 24878.18 19914.70 44792.88 38927.85 5865.03 5854.09 99.81 10.94 
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അനുബന്ധം 3.3 

2021 മാർ ് അവസാനം ₹10 േകാടിയിലധികം ഫണ്ട്  
തിരി ട തിെന്റ വിശദാംശങ്ങൾ 

(സൂചിക: ഖണ്ഡിക 3.3.4; പുറം 94) 
 (₹ േകാടിയിൽ) 

കര്മ 
നമ്പർ 

ഗര്ാന്റ് നമ്പർ അസ്സൽ സപല്ിെമന്ററി െമാത്തം 
വകയിരു 
ത്തൽ 

യഥാർത്ഥ 
െചലവ് 

മി ം (-) / 
അധികം (+) 

തിരിേ ൽപ്പി
 തുക 

1 II- സംസ്ഥാന 
ഭരണത്തലവൻമാർ, 
മന്ത്രിമാർ, ആസ്ഥാന 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥൻമാർ 

910.69 0.00 910.69 696.13 -214.56 216.58 

2 III- നീതിനയ്ായ 
നിർവഹണം 

948.15 0.00 948.15 827.05 -121.10 121.19 

3 V- കാർഷികാദായ 
നികുതിയും വിൽപന 
നികുതിയും 

334.27 0.00 334.27 313.69 -20.58 18.00 

4 VI- ഭൂനികുതി 712.03 0.00 712.03 602.52 -109.51 100.88 

5 VII- മുദര്പതര്ങ്ങളും 
രജിസ്േടര്ഷൻ ഫീസും 

242.14 0.00 242.14 216.33 -25.81 23.79 

6 VIII- എൈക്സസ് 299.16 0.00 299.16 268.99 -30.17 26.88 

7 IX- വാഹന 
നികുതികൾ 

167.55 0.00 167.55 149.37 -18.18 16.53 

8 X- ടര്ഷറികളും 
അക്കൗണ്ടുകളും 

308.38 0.00 308.38 272.56 -35.82 31.84 

9 XI- ജില്ലാ ഭരണവും 
പലവകയും 

695.39 116.86 812.25 795.68 -16.57 10.40 

10 XII- േപാലീസ് 3876.61 3.45 3880.06 3404.22 -475.84 410.77 

11 XIV- േസ്റ്റഷനറിയും 
അ ടിയും മറ്റ് 
ഭരണപരമായ 
സർവീസുകളും  

552.45 0.19 552.64 475.44 -77.20 60.67 

12 XV- െപാതുമരാമത്ത് 5598.54 989.18 6587.72 6973.38 +385.66 23.13 

13 XVI- െപൻഷനും 
പലവകയും 

30668.90 100.00 30768.90 26290.19 -4478.71 4373.85 

14 

XVII- വിദയ്ാഭയ്ാസം, 
കായിക വിേനാദം, 
കല, സംസ്കാരം 

21189.65 242.79 21432.44 17156.63 -4275.81 4078.54 

15 XVIII- 
ൈവദയ്സഹായ 
രംഗവും 
െപാതുജനാേരാഗയ്വും 

7383.52 1692.91 9076.43 8442.98 -633.45 371.87 

16 XXI- 
ഭവനനിർമ്മാണം 

141.76 42.96 184.72 161.77 -22.95 23.80 

17 XXII- 
നഗരവികസനം 

2346.45 218.09 2564.54 1590.94 -973.60 959.80 

18 XXIV- െതാഴിലും 
െതാഴിലാളി േക്ഷമവും 
പര്വാസിേക്ഷമവും 

1110.41 199.49 1309.90 998.47 -311.43 282.16 
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അനുബന്ധം 3.3 – അവസാനിക്കുന്നു 

(₹ േകാടിയിൽ) 
കര്മ 
നമ്പർ 

ഗര്ാന്റ് നമ്പർ അസ്സൽ സപല്ിെമന്ററി െമാത്തം 
വകയിരു 
ത്തൽ 

യഥാർത്ഥ 
െചലവ് 

മി ം (-) / 
അധികം (+) 

തിരിേ ൽപ്പി
 തുക 

19 XXV- 
പട്ടികജാതി/പട്ടിക 
വർഗ്ഗ/മറ്റു 
പിേന്നാക്ക/നയ്ൂനപ
ക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ 
എന്നിവരുെട േക്ഷമം 

3045.60 6.17 3051.77 2825.75 -226.02 218.14 

20 XXVI- പര്കൃതിേക്ഷാഭം 
മൂലമു  
ദുരിതാശവ്ാസത്തിന് 

1282.79 0.00 1282.79 958.25 -324.54 322.11 

21 XXVII- സഹകരണം 541.47 10.00 551.47 500.08 -51.39 68.07 

22 XXVIII- പലവക 
സാമ്പത്തിക 
േസവനങ്ങൾ 

4649.87 0.00 4649.87 3409.88 -1239.99 1238.71 

23 XXIX- കൃഷി 3476.33 43.23 3519.56 2939.99 -579.57 549.92 

24 XXX- ഭക്ഷയ്ം 1893.21 5147.84 7041.05 6081.69 -959.36 571.56 

25 XXXI- 
മൃഗസംരക്ഷണം 

715.69 5.16 720.85 651.31 -69.54 64.84 

26 XXXII- 
ക്ഷീരവികസനം 

164.55 0.55 165.10 153.26 -11.84 12.68 

27 XXXIII- 
മത്സയ്ബന്ധനം 

628.39 1.50 629.89 559.11 -70.78 87.18 

28 XXXIV- വനം 658.13 21.84 679.97 650.54 -29.43 20.86 

29 XXXV- പഞ്ചായത്ത് 1022.23 401.00 1423.23 1204.96 -218.27 210.83 

30 XXXVI- 
ഗര്ാമവികസനം 

5366.38 0.00 5366.38 2881.35 -2485.03 2482.08 

31 XXXVII- 
വയ്വസായങ്ങൾ 

1444.03 249.89 1693.92 1499.53 -194.39 127.67 

32 XXXVIII- ജലേസചനം 864.20 3.69 867.89 512.29 -355.60 338.86 

33 XXXIX- ൈവദയ്ുത 
പദ്ധതികൾ 

425.37 572.94 998.31 939.34 -58.97 58.96 

34 XL- തുറമുഖങ്ങൾ 136.76 84.76 221.52 172.51 -49.01 46.52 

35 XLI- ഗതാഗതം 1673.51 1309.98 2983.49 2876.45 -107.04 187.21 

36 XLIII- 
നഷ്ടപരിഹാരവും 
അവകാശ 
ൈകമാറ്റങ്ങളും 

9758.38 0.00 9758.38 9505.78 -252.60 251.30 

37 XLVI- സാമൂഹയ് 
സുരക്ഷയും േക്ഷമവും 

7668.71 6565.93 14234.64 13831.65 -402.99 401.20 

38 െപാതുകടം തിരി ടവ് 24878.18 19914.70 44792.88 38927.85 -5865.03 5854.09 

ആെക 147779.83 37945.10 185724.93 160717.91 -25007.02 24263.47 
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അനുബന്ധം 3.4 
മുൻവർഷങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട റഗുലൈറേസഷൻ 

ആവശയ്മായ അധിക െചലവ്  
 (സൂചിക: ഖണ്ഡിക 3.3.5.3; പുറം 101) 

(₹ േകാടിയിൽ) 
വർഷം ഗര്ാന്റ്/ 

ധനവിനി
േയാഗത്തി

െന്റ 
എണ്ണം 

ഗര്ാന്റ്/ 
ധനവിനിേയാഗ

ത്തിെന്റ 
വിശദാംശ 

ങ്ങൾ 

ധനവിനിേയാഗ കണക്കുകളിൽ 
അഭിപര്ായമിട്ടതുേപാെല 

റഗുലൈറസ് െചേയ്യണ്ട തുക 

റഗുലൈറേസഷെന്റ സ്ഥിതി 

2011-12 2 
ഗര്ാന്റുകൾ 

റവനയ്ൂ –XLI 14.91 കുറിപ്പുകൾ പിഎസി ചർ  െചയ്തു. ധനവിനിേയാഗ 
നിയമം പാസാക്കിയിട്ടില്ല. 

മൂലധനം -XLII 9.59 കുറിപ്പുകൾ പിഎസി ചർ  െചയ്തു. ധനവിനിേയാഗ 
നിയമം പാസാക്കിയിട്ടില്ല. 

2012-13 5 
ഗര്ാന്റുകൾ 

റവനയ്ൂ -IX 0.81 കുറിപ്പുകൾ പിഎസി ചർ  െചയ്തു. ധനവിനിേയാഗ 
നിയമം പാസാക്കിയിട്ടില്ല. 

റവനയ്ൂ -XVII 29.72 കുറിപ്പുകൾ പിഎസി ചർ  െചയ്തു. ധനവിനിേയാഗ 
നിയമം പാസാക്കിയിട്ടില്ല. 

റവനയ്ൂ -XXXI 4.80 കുറിപ്പുകൾ പിഎസി ചർ  െചയ്തു. ധനവിനിേയാഗ 
നിയമം പാസാക്കിയിട്ടില്ല. 

റവനയ്ൂ -XLII 3.93 കുറിപ്പുകൾ പിഎസി ചർ  െചയ്തു. ധനവിനിേയാഗ 
നിയമം പാസാക്കിയിട്ടില്ല. 

മൂലധനം -XVII 1.18 കുറിപ്പുകൾ പിഎസി ചർ  െചയ്തു. ധനവിനിേയാഗ 
നിയമം പാസാക്കിയിട്ടില്ല. 

2013-14 6 
ഗര്ാന്റുകൾ 

റവനയ്ൂ -I 0.33 കുറിപ്പുകൾ പിഎസി ചർ  െചയ്തു. ധനവിനിേയാഗ 
നിയമം പാസാക്കിയിട്ടില്ല. 

റവനയ്ൂ -IV 2.10 കുറിപ്പുകൾ പിഎസി ചർ  െചയ്തു. ധനവിനിേയാഗ 
നിയമം പാസാക്കിയിട്ടില്ല. 

റവനയ്ൂ -XIII 3.75 കുറിപ്പുകൾ പിഎസി ചർ  െചയ്തു. ധനവിനിേയാഗ 
നിയമം പാസാക്കിയിട്ടില്ല. 

റവനയ്ൂ -XVI 371.24 കുറിപ്പുകൾ പിഎസി ചർ  െചയ്തു. ധനവിനിേയാഗ 
നിയമം പാസാക്കിയിട്ടില്ല. 

മൂലധനം -XV 72.53 കുറിപ്പുകൾ പിഎസി ചർ  െചയ്തു. ധനവിനിേയാഗ 
നിയമം പാസാക്കിയിട്ടില്ല. 

മൂലധനം -XXXII 0.002 കുറിപ്പുകൾ പിഎസി ചർ  െചയ്തു. ധനവിനിേയാഗ 
നിയമം പാസാക്കിയിട്ടില്ല. 

4 
ധനവിനി
േയാഗങ്ങ

ൾ 

റവനയ്ൂ -I 0.08 കുറിപ്പുകൾ പിഎസി ചർ  െചയ്തു. ധനവിനിേയാഗ 
നിയമം പാസാക്കിയിട്ടില്ല. 

റവനയ്ൂ -
കടബാധയ്തകൾ 

109.11 കുറിപ്പുകൾ പിഎസി ചർ  െചയ്തു. ധനവിനിേയാഗ 
നിയമം പാസാക്കിയിട്ടില്ല. 

റവനയ്ൂ -XV 0.27 കുറിപ്പുകൾ പിഎസി ചർ  െചയ്തു. ധനവിനിേയാഗ 
നിയമം പാസാക്കിയിട്ടില്ല. 

റവനയ്ൂ -XVI 1.28 കുറിപ്പുകൾ പിഎസി ചർ  െചയ്തു. ധനവിനിേയാഗ 
നിയമം പാസാക്കിയിട്ടില്ല. 

2014-15 1 
ധനവിനി
േയാഗം 

റവനയ്ൂ - 
കടബാധയ്തകൾ 

192.00 കുറിപ്പുകൾ പിഎസി ചർ  െചയ്തു. ധനവിനിേയാഗ 
നിയമം പാസാക്കിയിട്ടില്ല. 

 

2015-16 

1 ഗര്ാന്റ് മൂലധനം -XV 69.23 കുറിപ്പുകൾ പിഎസി ചർ  െചയ്തു. ധനവിനിേയാഗ 
നിയമം പാസാക്കിയിട്ടില്ല. 

3 
ധനവിനി
േയാഗങ്ങ

ൾ 

കടബാധയ്തകൾ 154.71 കുറിപ്പുകൾ പിഎസി ചർ  െചയ്തു. ധനവിനിേയാഗ 
നിയമം പാസാക്കിയിട്ടില്ല. 

റവനയ്ൂ -XV 0.09 കുറിപ്പുകൾ പിഎസി ചർ  െചയ്തു. ധനവിനിേയാഗ 
നിയമം പാസാക്കിയിട്ടില്ല. 

റവനയ്ൂ -XVI 6.73 കുറിപ്പുകൾ പിഎസി ചർ  െചയ്തു. ധനവിനിേയാഗ 
നിയമം പാസാക്കിയിട്ടില്ല. 
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അനുബന്ധം 3.4 – അവസാനിക്കുന്നു 

(₹ േകാടിയിൽ) 
വർഷം ഗര്ാന്റ്/ 

ധനവിനി
േയാഗത്തി

െന്റ 
എണ്ണം 

ഗര്ാന്റ്/ 
ധനവിനിേയാഗ

ത്തിെന്റ 
വിശദാംശ 

ങ്ങൾ 

ധനവിനിേയാഗ കണക്കുകളിൽ 
അഭിപര്ായമിട്ടതുേപാെല 

റഗുറൈലസ് െചേയ്യണ്ട തുക 

റഗുറൈലേസഷെന്റ സ്ഥിതി 

2016-17 8 
ഗര്ാന്റുകൾ 

റവനയ്ൂ -III 0.67 പര്ാരംഭ കുറിപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിഎസി ചർ  
െചയ്തില്ല. 

റവനയ്ൂ -VII 2.83 പര്ാരംഭ കുറിപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിഎസി ചർ  
െചയ്തില്ല 

റവനയ്ൂ -X 10.80 കുറിപ്പുകളുെട അന്തിമ പകർപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. 
പിഎസി ചർ  െചയ്തിട്ടില്ല 

റവനയ്ൂ -XI 1.81 കുറിപ്പുകളുെട അന്തിമ പകർപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. 
പിഎസി ചർ  െചയ്തിട്ടില്ല 

റവനയ്ൂ -XIX 13.93 കുറിപ്പുകളുെട അന്തിമ പകർപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. 
പിഎസി ചർ  െചയ്തിട്ടില്ല 

റവനയ്ൂ -XX 42.04 പര്ാരംഭ കുറിപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിഎസി ചർ  
െചയ്തില്ല 

മൂലധനം -XV 67.46 കുറിപ്പുകളുെട അന്തിമ പകർപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. 
പിഎസി ചർ  െചയ്തിട്ടില്ല 

മൂലധനം -XXX 1.63 കുറിപ്പുകളുെട അന്തിമ പകർപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. 
പിഎസി ചർ  െചയ്തിട്ടില്ല 

2017-18 6 
ഗര്ാന്റുകൾ 

റവനയ്ൂ - I 0.69 കുറിപ്പുകളുെട അന്തിമ പകർപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. 
പിഎസി ചർ  െചയ്തിട്ടില്ല 

റവനയ്ൂ -XV 65.47 കുറിപ്പുകളുെട അന്തിമ പകർപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. 
പിഎസി ചർ  െചയ്തിട്ടില്ല 

റവനയ്ൂ - XVI 2273.73 കുറിപ്പുകളുെട അന്തിമ പകർപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. 
പിഎസി ചർ  െചയ്തിട്ടില്ല 

റവനയ്ൂ -XIX 54.54 കുറിപ്പുകളുെട അന്തിമ പകർപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. 
പിഎസി ചർ  െചയ്തിട്ടില്ല 

മൂലധനം - XIV 0.09 പര്ാരംഭ കുറിപ്പുകൾ കിട്ടിയില്ല. പിഎസി ചർ  െചയ്തില്ല 

മൂലധനം -XVII 53.27 പര്ാരംഭ കുറിപ്പുകൾ കിട്ടിയില്ല. പിഎസി ചർ  െചയ്തില്ല. 

3 
ധനവിനി
േയാഗങ്ങ

ൾ 

റവനയ്ൂ – 
കടബാധയ്തകൾ 

1097.61 കുറിപ്പുകളുെട അന്തിമ പകർപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. 
പിഎസി ചർ  െചയ്തിട്ടില്ല 

റവനയ്ൂ -XIX 0.02 കുറിപ്പുകളുെട അന്തിമ പകർപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. 
പിഎസി ചർ  െചയ്തിട്ടില്ല 

റവനയ്ൂ -XXXIV 0.02 പര്ാരംഭ കുറിപ്പുകൾ കിട്ടിയില്ല. പിഎസി ചർ  െചയ്തില്ല. 

2018-19 2 
ഗര്ാന്റുകൾ 

റവനയ്ൂ - I 0.64 പര്ാരംഭ കുറിപ്പുകൾ കിട്ടിയില്ല. പിഎസി ചർ  െചയ്തില്ല. 

റവനയ്ൂ -XIX 39.81 പര്ാരംഭ കുറിപ്പുകൾ കിട്ടിയില്ല. പിഎസി ചർ  െചയ്തില്ല. 

4 
ധനവിനി
േയാഗങ്ങ

ൾ 

റവനയ്ൂ -XXXIV 0.13 പര്ാരംഭ കുറിപ്പുകൾ കിട്ടിയില്ല. പിഎസി ചർ  െചയ്തില്ല. 

കടബാധയ്തകൾ 1057.69 പര്ാരംഭ കുറിപ്പുകൾ കിട്ടിയില്ല. പിഎസി ചർ  െചയ്തില്ല. 

മൂലധനം -XVII 1.03 പര്ാരംഭ കുറിപ്പുകൾ കിട്ടിയില്ല. പിഎസി ചർ  െചയ്തില്ല. 

െപാതുകടം 
തിരി ടവ് 

3363.85 കുറിപ്പുകളുെട അന്തിമ പകർപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. 
പിഎസി ചർ  െചയ്തിട്ടില്ല. 

 

2019-20 1 ഗര്ാന്റ് പര്കൃതിേക്ഷാഭം 
മൂലമു  
ദുരിതാശവ്ാസം 

109.10 പര്ാരംഭ കുറിപ്പുകൾ കിട്ടിയില്ല. പിഎസി ചർ  െചയ്തില്ല. 

2 
ധനവിനി
േയാഗങ്ങ

ൾ 

കടബാധയ്തകൾ 219.64 പര്ാരംഭ കുറിപ്പുകൾ കിട്ടിയില്ല. പിഎസി ചർ  െചയ്തില്ല. 

െപാതുകടം 
തിരി ടവ് 

336.63 പര്ാരംഭ കുറിപ്പുകൾ കിട്ടിയില്ല. പിഎസി ചർ  െചയ്തില്ല. 

ആെക 9863.52  
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അനുബന്ധം 3.5 
സപല്ിെമന്ററി ബഡ്ജറ്റും ഓപ്പർചയ്ൂണിറ്റി േകാസ്റ്റും 

 (സൂചിക: ഖണ്ഡിക 3.5.2; പുറം 107) 

(₹ േകാടിയിൽ) 
കര്മ 
നമ്പർ 

ഗര്ാന്റ് നമ്പർ ഗര്ാന്റിെന്റ േപര് അസ്സൽ 
വകയിരുത്ത

ൽ 

സപല്ിെമന്ററി െമാത്തം യഥാർത്ഥ 
െചലവ് 

ഉപേയാഗി
ക്കാത്ത 
ഫണ്ടുകൾ 

മൂലധനം – േവാട്ട് െചയ്തത് 

1 XII േപാലീസ് 93.85 0.00 93.85 75.25 18.60 

2 XIV േസ്റ്റഷനറിയും 
അ ടിയും മറ്റ് 
ഭരണപരമായ 
സർവീസുകളും 

8.85 0.00 8.85 7.35 1.50 

3 XVII വിദയ്ാഭയ്ാസം, 
കായികവിേനാദം, 
കല, സംസ്കാരം 

366.35 100.61 466.96 386.34 80.62 

4 XXI ഭവന നിർമ്മാണം 37.77 20.88 58.65 39.41 19.24 

5 XXII നഗര വികസനം 187.01 9.51 196.52 103.00 93.52 

6 XXIII വാർത്താവിതരണവും 
പര്ചരണവും 

4.20 0.00 4.20 1.44 2.76 

7 XXIV െതാഴിലും െതാഴിലാളി 
േക്ഷമവും പര്വാസി 
േക്ഷമവും 

158.88 0.00 158.88 149.24 9.64 

8 XXV പട്ടികജാതി/പട്ടിക 
വർഗ്ഗ/മറ്റു 
പിേന്നാക്ക/നയ്ൂനപക്ഷ 
വിഭാഗങ്ങൾ 
എന്നിവരുെട േക്ഷമം 

227.89 0.00 227.89 130.47 97.42 

9 XXVIII പലവക സാമ്പത്തിക 
സർവ്വീസുകൾ 

4457.28 0.00 4457.28 3254.60 1202.68 

10 XXIX കൃഷി 240.94 42.88 283.82 223.46 60.36 

11 XXX ഭക്ഷയ്ം 97.07 0.00 97.07 74.11 22.96 

12 XXXI മൃഗസംരക്ഷണം 23.33 5.16 28.49 27.10 1.39 

13 XXXII ക്ഷീരവികസനം 5.00 0.00 5.00 3.93 1.07 

14 XXXV പഞ്ചായത്ത് 202.10 224.00 426.10 399.32 26.78 

15 XXXVI ഗര്ാമവികസനം 1377.41 0.00 1377.41 1313.12 64.29 

16 XXXVII വയ്വസായങ്ങൾ 842.28 204.86 1047.14 916.54 130.60 

17 XXXVIII ജലേസചനം 470.20 0.00 470.20 178.83 291.37 

18 XXXIX ൈവദയ്ുത പദ്ധതികൾ 38.45 0.00 38.45 28.85 9.60 

19 XL തുറമുഖങ്ങൾ 73.65 43.96 117.61 85.62 31.99 

20 XLI ഗതാഗതം 1511.09 1309.22 2820.31 2806.46 13.85 

21 XLV പലവക വായ്പകളും 
മുൻകൂറുകളും 

14.83 0.00 14.83 9.94 4.89 

22 XLVI സാമൂഹയ് സുരക്ഷയും 
േക്ഷമവും 

65.67 0.00 65.67 34.70 30.97 

ആെക 10504.10 1961.08 12465.18 10249.08 2216.10 
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അനുബന്ധം 3.6 
തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുെണ്ടങ്കിലും െചലവ് വന്നിട്ടില്ലാത്ത പദ്ധതികളുെട  

വിശദാംശങ്ങൾ (₹ 10 േകാടിയും അതിനു മുകളിലു തും) 
 (സൂചിക: ഖണ്ഡിക 3.5.3; പുറം 108) 

(₹ േകാടിയിൽ) 
കര്മ 
നമ്പ
ർ 

വകുപ്പിെന്റ േപര് പദ്ധതിയുെട േപര് അംഗീ 
കൃത 

അടങ്കൽ 

പുതു 
ക്കിയ 

അടങ്കൽ 

യഥാർത്ഥ 
െചലവ് 

1 XII- േപാലീസ് േപാലീസിെന്റയും മറ്റ് േസനകളുെടയും 
നവീകരണത്തിനായു  േദശീയ പദ്ധതി 
(സി.എസ്എസ് ) 

30.00 ഇല്ല ഇല്ല 

2 XV- 

െപാതു  മരാമത്ത് 

 

വിേല്ലജ് ഓഫീസുകളിെല അടിസ്ഥാന സൗകരയ്ങ്ങൾ 11.23 ഇല്ല ഇല്ല 

െകാ ിയിൽ സീേപാർട്ട്-എയർേപാർട്ട് േറാഡിെന്റ 
നിർമ്മാണം 

15.00 ഇല്ല ഇല്ല 

അഡിഷണൽ െപാതുമരാമത്ത് പണികൾ 500.00 ഇല്ല ഇല്ല 

3 XVIII-  

ൈവദയ്സഹായ 
രംഗവും 
െപാതുജനാേരാഗയ്വും 

സർക്കാർ െമഡിക്കൽ േകാേളജ്, കണ്ണൂർ 10.00 ഇല്ല ഇല്ല 

4 XX- 

ശുദ്ധജല വിതരണവും 
ശുചീകരണവും 

എ.ഡി.ബി. സഹായേത്താെടയു  േകരള അർബൻ 
വാട്ടർ സൈപല് ഇംപര്ൂവ്െമന്റ് േപര്ാജക്ട് – 
െക.യു.ഡബല്യ്ൂ.എസ്.ഐ.പി 

10.00 ഇല്ല ഇല്ല 

5 XXV- 

പട്ടികജാതി/പട്ടിക 
വർഗ്ഗ/മറ്റു 
പിേന്നാക്ക/നയ്ൂനപക്ഷ 
വിഭാഗങ്ങൾ 
എന്നിവരുെട േക്ഷമം  

പുതിയ എംആർഎസിനും േഹാസ്റ്റലുകൾക്കുമായി 
െകട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനു  സ്ഥലം വാങ്ങൽ 

20.00 ഇല്ല ഇല്ല 

േകരള സംസ്ഥാന നയ്ൂനപക്ഷ വികസന ധനകാരയ് 
േകാർപ്പേറഷനു  ഓഹരി മൂലധനം 

12.00 ഇല്ല ഇല്ല 

5 XXVIII- പലവക 
സാമ്പത്തിക 
സർവ്വീസുകൾ 

പര്ധാന അടിസ്ഥാന സൗകരയ് വികസന പദ്ധതികൾ 1000.00 ഇല്ല ഇല്ല 

7 XXIX- കൃഷി 

 

ശബരിമല മാസ്റ്റർ പല്ാൻ 29.90 ഇല്ല ഇല്ല 

പര്ധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി േയാജന (60% 
സിഎസ്എസ്) 

25.00 ഇല്ല ഇല്ല 

8 XXXV- പഞ്ചായത്ത് പര്ധാനമന്ത്രിയുെട ഗര്ാമ സഡക് േയാജന (60% 
സിഎസ്എസ്) 

30.00 ഇല്ല ഇല്ല 

9 XXXVII- 
വയ്വസായങ്ങൾ 

സംസ്ഥാന െപാതുേമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുെട 
പുനരുജ്ജീവനം, ൈവവിധയ്വൽക്കരണം എന്നിവയ്ക്കു  
വകയിരുത്തൽ - ലംപ്സം വകയിരുത്തൽ 

30.00 ഇല്ല ഇല്ല 

ഭാരത് െപേടര്ാളിയം േകാർപ്പേറഷൻ ലിമിറ്റഡിനു  
വായ്പകൾ (ബിപിസിഎൽ) 

10.00 ഇല്ല ഇല്ല 

10 XXXVIII- ജലേസചനം 

 

ഫ്ളഡ് മാേനജ്െമന്റ് ആൻഡ് േബാർഡർ ഏരിയ 
േപര്ാഗര്ാം 2020-25 (75% സി.എസ്.എസ്.) 

196.76 ഇല്ല ഇല്ല 

കുട്ടനാടിന് നബാർഡ് ആർഐഡിഎഫ് സഹായം 29.10 ഇല്ല ഇല്ല 

11 XLI-  

ഗതാഗതം 

 

 

ഫ്ളീറ്റിെന്റ ആധുനികവൽക്കരണവും ഗുണപരമായ 
െമ െപ്പടുത്തലും 

50.00 ഇല്ല ഇല്ല 

െകാ ിയിേലക്കു  സംേയാജിത ജലഗതാഗത 
സംവിധാനം (ഇഎപി) 

100.00 ഇല്ല ഇല്ല 

െകാ ിയിലു  െമേടര്ാ െറയിൽ സംവിധാനം (ഇ.എ.പി) 100.00 ഇല്ല ഇല്ല 
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(₹ േകാടിയിൽ) 
കര്മ 
നമ്പർ 

ഗര്ാന്റ്  നമ്പർ അക്കൗണ്ട് െഹഡ് (സബ് െഹഡ് ) മാർ ിൽ മാതര്ം 100% 
െചലവ് 

1 XXVIII 5465-01-190-93- േകരള േസ്റ്ററ്റ് േകാ-ഓപ്പേററ്റീവ് 
ബാങ്കിേലക്കു  ഓഹരി മൂലധന നിേക്ഷപം  

400.00 

2 XXV 2225-02-283-83- ൈലഫ് മിഷെന്റ കീഴിൽ ഭവനരഹിതരായ 
പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കു  ഭവന പദ്ധതി 

140.00 

3 XVI 2075-00-797-99- അസറ്റ് െമയിന്റനൻസ് ഫണ്ടിേലക്കു  
ൈകമാറ്റം 

100.00 

4 XV 5054-03-337-92- െക.എസ്.റ്റി.പി.ക്ക് വായ്പയായു  പര്േതയ്ക 
േകന്ദ്ര സഹായം 

81.50 

5 XII 2055-00-102-99- സി.ആർ.പി.എഫിെന വിനയ്സിക്കുന്നതിനു  
െചലവ് അടയ്ക്കൽ 

20.81 

6 XXIX 2401-00-104-72- പരമ്പരാഗത കൃഷി വികാസ് േയാജനയ്ക്ക് 
(പി.െക.വി.ൈവ) കീഴിലു  ഭാരതീയ പര്കൃതിക് കൃഷി പദ്ധതി 
(ബിപിെകപി) (60% സിഎസ്എസ് ) 

20.05 

7 XXV 2225-01-277-59- IX-X കല്ാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി 
വിദയ്ാർത്ഥികൾക്ക് പര്ീ െമടര്ിക് േസ്കാളർഷിപ്പ് (സി.എസ്.എസ്.) 

18.00 

8 XLVI 2235-02-789-91- പര്ധാനമന്ത്രി മാതൃ വന്ദന േയാജന -& 60% 
സിഎസ്എസ് – എസ്.സി.പി. 

15.56 

9 XXXIV 2406-01-102-86- േദശീയ വനവൽക്കരണ പരിപാടി – ഹരിത 
ഇന്തയ്ക്കായു  േദശീയ ദൗതയ്ം (േകന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനും 
ഇടയിൽ 60:40) 

14.51 

10 XXIX 2401-00-102-76- പര്ധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി േയാജനയുെട 
െപർ േഡര്ാപ് േമാർ േകര്ാപ്പ് (പിഡിഎംസി) ഘടകം 
(പി.എം.െക.എസ്.ൈവ) 

13.41 

11 XVII 2202-01-112-97- കി ൺ കം േസ്റ്റാർ നിർമ്മാണം -(60% 
സിഎസ്എസ് ) 

13.01 

12 XXIV 2230-03-101-65- േജാലിയും ൈനപുണയ്വികസന പരിപാടിയും 
-(60% സിഎസ്എസ് ) 

10.16 

13 XVIII 2210-01-110-30- സ്ത്രീകളുെടയും കുട്ടികളുെടയും ആശുപതര്ികൾ 10.00 

14 XXV 2225-02-197-48- േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കു  േബല്ാക്ക് 
ഗര്ാന്റ് 

9.90 

15 XXXVII 4885-60-800-89- എഎസ്ഐഡിഇ (കയറ്റുമതി അടിസ്ഥാന 
െസൗകരയ്ങ്ങളും അനുബന്ധ പര്വർത്തനങ്ങളും 
വികസിപ്പിക്കുന്നതിനു  സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു  സഹായം) ക്ക് 
കീഴിലു  പദ്ധതികളുെട നടപ്പിലാക്കൽ - സംസ്ഥാന സഹായം 

8.46 

16 XX 4215-01-101-96- അരുവിക്കര പമ്പിങ്ങ് േസ്റ്റഷെന്റ 
നവീകരണം 

6.32 

17 XV 3054-04-198-39- ഗര്ാമീണ േറാഡുകളുെട പരിപാലനത്തിനു  
ഒറ്റത്തവണ സഹായം 

6.08 

18 XVII 2202-03-102-63- ചാൻസലറുെട അവാർഡ് 6.00 

19 IV 2015-00-104-99- േലാക് സഭയിേലക്കും നിയമസഭയിേലക്കും 
ഒേരസമയമു  തിരെഞ്ഞടുപ്പ് 

5.57 

20 XVIII 2210-01-110-14- പര്ധാന ആശുപതര്ികളിൽ ഡയാലിസിസ് 
യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ 

5.00 

21 XVIII 4210-03-105-41- പത്തനംതിട്ടയിൽ പുതിയ െമഡിക്കൽ 
േകാേളജ് 

5.00 

 

അനുബന്ധം 3.7 
മാർ ിൽ ₹ഒരു േകാടിക്കും അതിനുമുകളിലും െചലവുകൾ വന്ന സബ് െഹഡുകൾ 

(പദ്ധതികൾ) (െചലവു തുകയുെട അവേരാഹണ കര്മത്തിൽ ) 
(സൂചിക: ഖണ്ഡിക 3.5.5; പുറം 111) 
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അനുബന്ധം 3.7 – തുടരുന്നു 

(₹ േകാടിയിൽ) 
കര്മ 
നമ്പർ 

ഗര്ാന്റ്  നമ്പർ അക്കൗണ്ട് െഹഡ് (സബ് െഹഡ് ) മാർ ിൽ മാതര്ം 100% 
െചലവ് 

22 XXXVII 2851-00-102-29- സ്ഥിരം എക്സിബിഷൻ കം മാർക്കറ്റിംഗ് 
േകാംപല്ക്സ് (േകരള മാർട്ട് ) 

5.00 

23 XXXVI 2515-00-102-38- സഹകരണ ബാങ്കുകളുെട ഭവനശര്ീ 
വായ്പകൾ ഏെറ്റടുക്കൽ 

4.49 

24 XVII 3425-60-200-47- സി. - എസ്.റ്റി.ഇ.ഡി (െസന്റർ േഫാർ 
സയൻസ് ആൻഡ് െടക്േനാളജി എന്റർപര്ണർഷിപ്പ് 
െഡവലപ്പ്െമന്റ് ) 

4.14 

25 XXXIII 4405-00-104-97- വിഴിഞ്ഞം ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിെന്റ വികസനം 
(േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി) –  
(50% േകന്ദ്രസഹായം) 

4.11 

26 XV 4059-01-051-75- സംസ്ഥാന ചരക്ക് േസവന വകുപ്പ് 3.97 

27 XV 5054-80-800-73- പുതിയ െറയിൽേവ േമൽപ്പാലങ്ങൾക്കായി 
സ്ഥലം ഏെറ്റടുക്കൽ 

3.75 

28 XXXV 4515-00-800-92- വിശദമായ ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിേമറ്റുകളുെട 
അനുബന്ധം IIൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന പര്വർത്തനങ്ങൾ 
(െപാതുമരാമത്ത് പണികളുെട വിശദാംശങ്ങൾ) 

3.30 

29 XXIX 6401-00-190-86- വാഴക്കുളം അേഗര്ാ ആൻഡ് ഫര്ൂട്ട് 
േപര്ാസസിംഗ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിനു  വായ്പ (പി.) 

3.00 

30 XLI 5056-00-190-84- ആസിഡ് കാരിയർ ബാർജുകളുെട 
നിർമ്മാണം 

2.99 

31 XX 2215-02-105-95- ഗര്ാമീണ ശുചിതവ് േസവനങ്ങൾ (ശബരിമല 
ശുചിതവ് േസവനങ്ങൾക്കു  ഗര്ാന്റ്- ഇൻ-എയ്ഡ് )  

2.86 

32 XLI 5056-00-190-83- പി.ഒ.എൽ കാരിയർ ബാർജുകളുെട 
നിർമ്മാണം 

2.50 

33 XLI 7053-02-190-99- തിരുവനന്തപുരം എയർേപാർട്ട് 
െഡവലപ്പ്െമന്റ് അേതാറിറ്റിക്കു  വായ്പ  

2.27 

34 XXXIII 4405-00-104-85- മുതലെപ്പാഴിയിെല ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ (50% 
സി.എസ്.എസ്.) 

2.39 

35 XXV 2225-04-277-94- ഐടിസിയിൽ രണ്ട് വർഷെത്ത 
േകാഴ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന നയ്ൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിെല ബിപിഎൽ 
വിദയ്ാർത്ഥികൾക്കു  ൈനപുണയ് പരിശീലന ഫീസ് 
റീഇംേബഴ്െസ്മന്റ് 

2.38 

36 XXX 6408-02-195-65- പര്ാഥമിക സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 
െഫഡേറഷനുകൾക്കു മു  വായ്പ (എൻസിഡിസി 100%) 

2.28 

37 XXXVI 2515-00-198-34- ശബരിമല തീർഥാടനത്തിനു  പര്േതയ്ക 
ഗര്ാന്റ് 

2.20 

38 XXXIII 2405-00-103-76- കടൽ സുരക്ഷയും കടൽ രക്ഷാ 
പര്വർത്തനങ്ങളും 

2.02 

39 XXIX 2401-00-190-96- േകരള ലാൻഡ് െഡവലപ്പ്െമന്റ് 
േകാർപേറഷൻ ഗര്ാന്റ്-ഇൻ-എയ്ഡ് 

2.00 

40 XXXV 2515-00-198-36- പഞ്ചായത്തുകളിൽ ശ്മശാന ജവ്ലന 
സ്ഥലങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനു  
സഹായധനം 

1.98 

41 XXIX 2401-00-789-90- കൃഷി ഉന്നതി േയാജനയിെല കുട പദ്ധതിയും 
മറ്റ് േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളും (എസ്.സി.പി) 

1.79 

42  6003-00-105-99- േദശീയ കാർഷിക ഗര്ാമ വികസന ബാങ്കിൽ 
നിന്നു  വായ്പകൾ 

1.64 

43 XXIX 4402-00-800-75- സഹസര് സേരാവർ പദ്ധതിയും 
െഡര്യിേനജ്, െവ െപ്പാക്ക സംരക്ഷണ പദ്ധതിയും – 
ആർഐഡിഎഫ് XXIV 

1.63 
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അനുബന്ധം 3.7 – അവസാനിക്കുന്നു 

(₹ േകാടിയിൽ) 
കര്മ 
നമ്പർ 

ഗര്ാന്റ്  നമ്പർ അക്കൗണ്ട് െഹഡ് (സബ് െഹഡ് ) മാർ ിൽ മാതര്ം 100% 
െചലവ് 

44 XXXIII 2405-00-800-91-  

ജലകൃഷി ഏജൻസിക്കു  ഒറ്റത്തവണ സഹായം, േകരളം 
(എഡിഎെക) 

1.50 

45 XXXVII 2851-00-103-24- നാടുകാണിയിൽ െടക്സ്ൈറ്റൽ സംസ്കരണ 
േകന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കൽ 

1.50 

46 XXIX 2401-00-104-79 കാർഷിക സുസ്ഥിരതയ്ക്കു  േദശീയ ദൗതയ്ം. 
(എൻഎംഎസ്എ) (ജനറൽ)  

1.49 

47 XXIX 2401-00-796-87- കൃഷി ഉന്നതി േയാജനയിെല കുട പദ്ധതിയും 
മറ്റ് േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളും (60% സിഎസ്എസ്) 

1.45 

48 XVIII 2210-05-001-86- ഇ-െഹൽത്ത് േപര്ാഗര്ാം (ഡി.എംഇ) 1.41 

49 XXIX 2401-00-789-82- പര്ധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി േയാജനയുെട 
(പി.എം.െക.എസ്.ൈവ) െപർ േഡര്ാപ് േമാർ േകര്ാപ്പ് 
(പിഡിഎംസി) ഘടകം  

1.37 

50 XVIII 2210-05-101-69- േകരള ആയുർേവദ പഠന ഗേവഷണ 
സംഘങ്ങൾക്കു  സഹായം 

1.32 

51 XXVIII 5475-00-800-79- ലീഗൽ െമേടര്ാളജി വകുപ്പിെന്റ 
ആധുനികവൽക്കരണ പര്വർത്തനങ്ങൾ  

1.15 

52 XXIX 2401-00-789-83- പരമ്പരാഗത കൃഷി വികാസ് േയാജനക്ക് 
(പിെകവിൈവ) കീഴിലു  ഭാരതീയ പര്കൃതിക് കൃഷി പദ്ധതി 
(ബിപിെകപി)  
(60% സിഎസ്എസ്) 

1.11 

53 XXIX 2401-00-796-83- പരമ്പരാഗത കൃഷി വികാസം േയാജനക്ക് 
(പിെകവിൈവ) കീഴിലു  ഭാരതീയ പര്കൃതിക് കൃഷി പദ്ധതി 
(ബിപിെകപി)  
(60% സിഎസ്എസ്) 

1.11 

54 XXXIV 2406-02-789-99- േപര്ാജക്ട് എലിഫന്റ്  
(60% സിഎസ്എസ്) 

1.08 

55 XVIII 2210-05-105-82- കണ്ണൂർ െഡന്റൽ േകാേളജ് 1.06 

56 XVIII 4210-01-110-58- ഡിഎ എസിനു കീഴിലു  െഡന്റൽ 
യൂണിറ്റുകളുെട ശക്തിെപ്പടുത്തൽ  

1.00 

57 XVIII 4210-02-103-91- േദശീയ ആയുഷ് മിഷനു കീഴിലു  
നിർമ്മാണ പര്വർത്തനങ്ങൾ - സിഎസ്എസ് (60:40)  

1.00 

58 XXIV 4250-00-190-95- ഇകവ്ിറ്റി സംഭാവന-െക.എ.എസ്.ഇ  1.00 

59 XXIX 2401-00-190-92- നാളിേകര വികസന േകാർപ്പേറഷനു  
സഹായം 

1.00 

60 XXXIII 2405-00-800-96- നൂൽ പിരിക്കൽ യൂണിറ്റ് - പറവൂർ 1.00 

61 XXXVII 4851-00-195-95- ഹാന്റ് ലൂം അെപക്സ് െസാൈസറ്റി 
ഇൻെവസ്റ്റ്െമന്റ്സ് (ഹാെന്റക്സ് ) 

1.00 
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                                                                                                                                                 (₹ േകാടിയിൽ)  

കര്മ 
നമ്പർ 

പദ്ധതി വർഷം ബഡ്ജറ്റ് 
വിഹിതം 

തിരിേ ല്പി  
തുക 

െചലവ് 

നഗരകാരയ് ഡയറക്ടർ 

1.  2217-05-051-98- (േവാട്ട് െചയ്തത് ) (പദ്ധതി) 
പുതുതായി രൂപീകരി  മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് 
പുതിയ െകട്ടിടം പണിയുക 

2018-2019 15.00  15.00  0.00  

2019-2020 10.00  10.00  0.00  

2.  2217-05-191-35- (േവാട്ട് െചയ്തത് ) (പദ്ധതി) 
േഗര്റ്റർ െകാ ിൻ വികസന അേതാറിറ്റി 

2018-2019 5.00  4.84  0.00  
2019-2020 5.00  4.10  0.90  

2020-2021 5.00  3.51  1.49  

3.  2217-05-191-36- (േവാട്ട് െചയ്തത് ) (പദ്ധതി) 
തിരുവനന്തപുരം വികസന അേതാറിറ്റി 

2019-2020 15.00  15.00  0.00  

4.  2217-05-191-71- (േവാട്ട് െചയ്തത് ) (പദ്ധതി) 
സവ്ച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ (അർബൻ) (60% 
സിഎസ്എസ് ) 

2018-2019 21.63  20.49  1.14  

2019-2020 22.50  22.49  0.01  

5.  2217-05-191-74- (േവാട്ട് െചയ്തത് ) (പദ്ധതി) 
പര്ധാനമന്ത്രി ആവാസ് േയാജന 
(പിഎംഎൈവ)  
(60% സിഎസ്എസ് ) 

2019-2020 140.00  116.44  23.56  

6.  2217-05-191-77- (േവാട്ട് െചയ്തത് ) (പദ്ധതി) 
േദശീയ നഗര ഉപജീവന  
ദൗതയ്ം (എൻയുഎൽഎം)  
(60% സിഎസ്എസ് ) 

2018-2019 40.00  30.40  6.96  

7.  2217-05-192-70- (േവാട്ട് െചയ്തത് ) (പദ്ധതി) 
സവ്ച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ (അർബൻ) (60% 
സിഎസ്എസ്) 

2019-2020 52.50  39.64  12.86  

8.  2217-05-192-72- (േവാട്ട് െചയ്തത് ) (പദ്ധതി) 
പര്ധാനമന്ത്രി ആവാസ് േയാജന 
(പിഎംഎൈവ)  
(60% സിഎസ്എസ് ) 

2018-2019 1000.00  918.52  78.32  

2019-2020 560.00  419.56  140.44  

2020-2021 495.60  434.07  61.53  

9.  2217-05-192-74- (േവാട്ട് െചയ്തത് ) (പദ്ധതി) 
േദശീയ നഗര ഉപജീവന ദൗതയ്ം 
(എൻയുഎൽഎം)  
(60% സിഎസ്എസ് ) 

2018-2019 60.00  37.43  18.60  

10.  2217-05-789-94- (േവാട്ട് െചയ്തത് ) (പദ്ധതി) 
പര്ധാനമന്ത്രി ആവാസ് േയാജന 
മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ -എസ്.സി.പി 

2020-2021 56.00  48.41  7.59  

11.  2217-05-789-95- (േവാട്ട് െചയ്തത് ) (പദ്ധതി) 
പര്ധാനമന്ത്രി ആവാസ് േയാജന 
േകാർപേറഷനുകൾ -എസ്.സി.പി  

2020-2021 14.00  11.98  2.02  

12.  2217-05-800-69- (േവാട്ട് െചയ്തത് ) (പദ്ധതി) 
ജില്ലാ പദ്ധതികൾക്ക് േപര്ാത്സാഹനം – നഗരം  

 
 

2018-2019 10.00  10.00  0.00  

13.  2217-80-800-71- (േവാട്ട് െചയ്തത് ) (പദ്ധതി) 
ശുചിതവ് േകരളം നഗരപര്േദശങ്ങൾക്കു  
ഖരമാലിനയ് സംസ്കരണ പദ്ധതി 

2018-2019 25.00  20.83  4.17  

2019-2020 27.00  26.73  0.27  

2020-2021 22.33  12.05  10.28  

14.  2217-80-800-76- (േവാട്ട് െചയ്തത് ) (പദ്ധതി) 
അയ്യൻകാളി നഗര െതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

2019-2020 75.00  40.72  34.28  

 

അനുബന്ധം 3.8 
ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തിെന്റ 50 ശതമാനത്തിലധികം  

ഫണ്ടുകളുെട തിരിേ ല്പ്പിക്കൽ 
(സൂചിക: ഖണ്ഡിക 3.5.6.2; പുറം 112) 
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അനുബന്ധം 3.8 – അവസാനിക്കുന്നു 

(₹ േകാടിയിൽ) 
കര്മ 
നമ്പർ 

പദ്ധതി വർഷം ബഡ്ജറ്റ് 
വിഹിതം 

തിരിേ ല്പി  
തുക 

െചലവ് 

നഗരകാരയ് ഡയറക്ടർ 

15.  2217-80-001-91- (േവാട്ട് െചയ്തത് ) 
(പദ്ധതിേയതരം) മുനിസിപ്പൽ േകാമൺ 
സർവ്വീസ് െസൻടര്ൽ െപൻഷൻ 
ഫണ്ടിേലക്കു  വിഹിതം  

2018-2019 100.00  78.86  21.14  

2020-2021 100.00  100.00  0.00  

16.  4217-60-800-93- (ചാർജ് െചയ്തത് ) 
(പദ്ധതി) എൽഎആർ േകസുകളിൽ 
നഷ്ടപരിഹാരം നൽകൽ 

2019-2020 1.49  1.49  0.00  

ചീഫ് ടൗൺ പല്ാനർ 

17.  2217-05-001-64- (േവാട്ട് െചയ്തത് ) (പദ്ധതി) 
മാസ്റ്റർ പല്ാനും വിശദമായ  
ടൗൺ പല്ാനുകളും തയ്യാറാക്കുന്നതിനു  
പദ്ധതി 

2020-2021 3.50  2.53  0.97  

െസകര്ട്ടറി, തേദ്ദശ സവ്യംഭരണ വകുപ്പ് 

18.  2217-05-191-69- (േവാട്ട് െചയ്തത് ) (പദ്ധതി) 
സ്മാർട്ട് സിറ്റി മിഷൻ (50% സിഎസ്എസ് ) 

2018-2019 400.00  234.68  165.32  

19.  2217-05-800-70- (േവാട്ട് െചയ്തത് ) (പദ്ധതി) 
മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിെലയും 
േകാർപ്പേറഷനുകളിെലയും സ്ഥിരം 
ജീവനക്കാർ എടുക്കുന്ന ഭവന വായ്പയ്ക്കു  
പലിശ സബ്സിഡി 

2018-2019 1.00  1.00  0.00  

20.  2217-80-800-62- (േവാട്ട് െചയ്തത് ) (പദ്ധതി) 
ൈലഫ് പാർപ്പിട മിഷൻ സ്കീം 
നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി 
െക.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി.യ്ക്ക് ഹഡ്േകായിൽ 
നിന്ന് എടുക്കുന്ന  വായ്പയ്ക്കു  പലിശ 
സബ്സിഡി 

2018-2019 200.00  190.81  9.19  

21.  4217-60-051-95- (േവാട്ട് െചയ്തത് ) (പദ്ധതി) 
സാർവതര്ിക ഭവന പദ്ധതി  - നഗരം  
(ൈലഫ് – പാർപ്പിട മിഷൻ) 

2019-2020 175.00  162.01  5.00  
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                                                                                                                            (₹ േകാടിയിൽ) 
  പദ്ധതി വർഷം ബഡ്ജറ്റ് 

വകയിരുത്തൽ 
െചലവ് മി ം 

ധനകാരയ് ഡയറക്ടർ 

1 2217-05-192-70 സവ്ച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ 
(അർബൻ) (60% സി.എസ്.എസ്.) (പദ്ധതി) 

2018-2019 50.46  37.84  12.62  

2019-2020 52.50  12.86  39.64  

2 2217-05-191-71 സവ്ച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ 
(അർബൻ) (60% സി.എസ്.എസ്.) (പദ്ധതി) 

2018-2019 21.63  1.14  20.49  

2019-2020 22.50  0.01  22.49  

3 2217-80-800-71 ശുചിതവ് േകരളം – 
നഗരപര്േദശങ്ങൾക്കു  ഖരമാലിനയ് 
സംസ്കരണ പദ്ധതി (പദ്ധതി) 

2018-2019 25.00  4.17 20.83  

2019-2020 27.00  0.27  26.73  

2020-2021 22.33 10.28 12.05  

4 2217-05-192-72 പര്ധാനമന്ത്രി ആവാസ് 
േയാജന (പിഎംഎൈവ)  
(60% സി.എസ്.എസ്.) (പദ്ധതി) 

2018-2019 1000.00  78.32  921.68  

2019-2020 560.00  140.44  419.56  

2020-2021 495.60  61.53  434.07  

5 2217-05-191-74 പര്ധാനമന്ത്രി ആവാസ് 
േയാജന (പിഎംഎൈവ)  
(60% സി.എസ്.എസ്.) (പദ്ധതി) 

2018-2019 250.00  19.56  230.44  

2019-2020 140.00  23.56  116.44  

2020-2021 123.90  68.96  54.94  

6 2217-05-192-74 േദശീയ നഗര ഉപജീവന 
മിഷൻ (എൻ.യു.എൽ.എം.) (60% 
സി.എസ്.എസ്.) (പദ്ധതി) 

2018-2019 60.00  18.60  41.40  

2019-2020 45.00  15.31  29.69  

7 2217-05-191-77 േദശീയ നഗര ഉപജീവന 
മിഷൻ (എൻ.യു.എൽ.എം.)  
(60% സി.എസ്.എസ്.) (പദ്ധതി) 

2018-2019 40.00  6.96  33.04  

2019-2020 30.00  18.76  11.24  

8 2217-05-051-98 പുതുതായി രൂപീകരി  
മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് പുതിയ െകട്ടിടം 
പണിയുക (പദ്ധതി) 

2018-2019 15.00  0.00  15.00  

2019-2020 10.00  0.00  10.00  

9 2217-80-001-91 മുനിസിപ്പൽ േകാമൺ 
സർവ്വീസ് െസൻടര്ൽ െപൻഷൻ 
ഫണ്ടിേലക്കു  വിഹിതം (പദ്ധതിേയതരം) 

2018-2019 100.00  21.14  78.86  

2020-2021 100.00  0.00  100.00  

െസകര്ട്ടറി, തേദ്ദശ സവ്യംഭരണ വകുപ്പ് 

10 4217-60-051-95 സാർവതര്ിക ഭവന പദ്ധതി  
- നഗരം  (ൈലഫ് – പാർപ്പിട മിഷൻ) (പദ്ധതി) 

2019-2020 175.00  5.00  170.00  

2020-2021 187.00  95.50  91.50  

11 2217-05-191-68 അമൃത് 
(പുനരുജ്ജീവനത്തിനും നഗര 
പരിവർത്തനത്തിനുമു  അടൽ മിഷൻ) (50% 
സി.എസ്.എസ്.) (പദ്ധതി)  

2019-2020 335.00  261.61  73.39  

2020-2021 482.40  288.41  193.99  

12 2217-05-191-69 സ്മാർട്ട് സിറ്റി മിഷൻ  
(50% സി.എസ്.എസ്.) (പദ്ധതി) 

2018-2019 400.00  165.32  234.68  

2019-2020 400.00  291.51  108.49  

2020-2021 400.00  332.89  67.11  

13 2217-05-192-69 അമൃത് 
(പുനരുജ്ജീവനത്തിനും നഗര 
പരിവർത്തനത്തിനുമു  അടൽ മിഷൻ) (50% 
സി.എസ്.എസ്.) (പദ്ധതി) 

2018-2019 200.00  125.35  74.65  

2019-2020 165.00  98.15  66.85  

 
  

അനുബന്ധം 3.9 
തുടർ യായി മി മു  സ്കീമുകൾ (ഓേരാ ഇനത്തിലും 

₹10 േകാടിയിൽ കൂടുതൽ) 
(സൂചിക: ഖണ്ഡിക 3.5.6.2; പുറം 112) 
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അനുബന്ധം 4.1 
2020-21 കാലയളവിൽ ടി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നു   

സർക്കാരിതര ഫണ്ടുകളുെട തിരിെ ടുക്കൽ 
(സൂചിക: ഖണ്ഡിക 4.5.2; പുറം 131) 

 
കര്മ 
നമ്പർ 

സ്ഥാപനത്തിെന്റ 
േപര് 

എസ്.റ്റി.എസ്.ബി./ 
റ്റി.പി/റ്റി.എസ്.ബി 
അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 

തുക 
തിരിെ ടുത്തത് 

(₹ ലക്ഷത്തിൽ) 

പരാമർശം 

1 േകരള 
സർവ്വകലാശാല 

701010200004071 
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ 
ടര്ഷറിയിൽ 

7368.73 ജീവനക്കാരുെട െപര്ാവിഡന്റ് 
ഫണ്ട് (പി.എഫ്.) സബ് 
സ്കര്ിപ്ഷനുകൾ. പിന്നീട് 
വീണ്ടും  അനുവദി . 

2 േകരള സംസ്ഥാന 
ബാലസാഹിതയ് 
ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട്, 
തിരുവനന്തപുരം 

701010200001552 
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ 
ടര്ഷറിയിൽ 

39.60  

3 കണ്ണൂർ 
സർവ്വകലാശാല 

719010200001453   3577.56 

4 എം.ജി. 
സർവ്വകലാശാല 

708010200000509 
േകാട്ടയം ജില്ലാ ടര്ഷറിയിൽ 

9969.52  

5 നഗരകാരയ് 
ഡയറക്ടേററ്റ് 

701010200000509 
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ 
ടര്ഷറിയിൽ 

702.63 മുനിസിപ്പൽ േകാർപ്പേറഷൻ 
ജീവനക്കാരുെട പിഎഫ് ₹702.18 
ലക്ഷം രൂപ പിന്നീട് 4.4.2021ന് 
വീണ്ടും അനുവദി  

6 27 നഗര തേദ്ദശ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ* 

 932.62 ജീവനക്കാരുെട പി.എഫ്. കര 
സ്ഥമാക്കിയ തുക നാളിതുവെര 
സംസ്ഥാന സർക്കാർ തിരിെക 
നൽകിയിട്ടില്ല  

7 േകരള ഖാദി 
ആൻഡ് വിേല്ലജ് 
ഇൻഡസ്ടര്ീസ് 
േബാർഡ്, 
തിരുവനന്തപുരം  

701010200000010 
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ 
ടര്ഷറിയിൽ 

1673.21 

8 കളക്ടേററ്റ്, 
തിരുവനന്തപുരം 

701011400000331 
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ 
ടര്ഷറിയിൽ 

219.25 വിേദശത്ത് മരി  വയ്ക്തികളുെട 
നിയമപരമായ 
അവകാശികൾക്ക് വിതരണം 
െചയയ്ുന്നതിനായി വിേദശ 
എംബസികളിൽ നിന്ന് ലഭി  
ഫണ്ട്. തിരിെ ടുത്ത ഫണ്ടുകൾ 
2021-22 മുതൽ തിരിെക 
നൽകി. 

  
9 കളക്ടേററ്റ്, 

കാസർേകാട് 
720020200000262 
കാസർേഗാഡ് ജില്ലാ 
ടര്ഷറിയിൽ 

212.56 

10 കളക്ടേററ്റ്, 
േകാഴിേക്കാട് 

716011400000049 51.64 

11 കളക്ടേററ്റ്, തൃശൂർ 713010200000232 37.62 വിേദശത്ത് െവ ് മരണെപ്പട്ട 
വയ്ക്തികളുെട നിയമപരമായ 
അവകാശികൾക്ക് വിതരണം 
െചയയ്ുന്നതിനായി വിവിധ 
എംബസികളിൽ നിന്നു  ഫണ്ട്. 
തിരിെ ടുത്ത ഫണ്ട് തിരിെക 
നൽകിയില്ല. 
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അനുബന്ധം 4.1 – അവസാനിക്കുന്നു 

കര്മ 
നമ്പർ 

സ്ഥാപനത്തിെന്റ 
േപര് 

എസ്.റ്റി.എസ്.ബി./ 
റ്റി.പി/റ്റി.എസ്.ബി 
അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 

തുക 
തിരിെ ടുത്തത് 

(₹ ലക്ഷത്തിൽ) 

പരാമർശം 

12 അഡിഷണൽ 
സ്കിൽ 
അകവ്ിസിഷൻ 
േപര്ാഗര്ാം 

799012700000007 
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ 
ടര്ഷറിയിൽ 

5300.59 ഇ.എ.പി. സ്കീമുകൾക്കായു  
സഹായത്തിനായു  
സംസ്ഥാന വിഹിതേത്താെടാപ്പം 
ഇ.എ.പി. വിഹിതമായി ഏഷയ്ൻ 
െഡവലപ്പ്െമന്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് 
ലഭി  വായ്പകളും, കരസ്ഥ 
മാക്കിയ തുകയിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. 
2021-22ൽ ₹ 2 ,800.59 ലക്ഷം 
സംസ്ഥാന സർക്കാർ എ.എസ്. 
എ.പിയ്ക്ക് തിരിെക നൽകി    

                                  ആെക 30085.53  

* 27 നഗര തേദ്ദശ സ്ഥാപനങ്ങൾ : പാലക്കാട് (₹58.73), തൃശൂർ (₹80.81),  മട്ടന്നൂർ (₹28.87), േകാട്ടയം 
(₹68.61), മേഞ്ചരി (₹7.55), കുന്നംകുളം (₹53.06), കൂത്തുപറമ്പ്(₹15.30), ഇരിഞ്ഞാലക്കുട (₹11.56), 
ചങ്ങനാേശ്ശരി (₹13.58), അങ്കമാലി (₹44.48), ആലുവ (₹48.81), േകാതമംഗലം (₹22.09), െതാടുപുഴ (₹60.40), 
കാസർേകാട് (₹15.08), െകാ ി (₹57.84), ഗുരുവായൂർ (₹57.07), െകാടുങ്ങലല്ൂർ (₹58.22), പറവൂർ (₹14.45), 
തിരുവല്ല (₹12.16), ആലപ്പുഴ (₹60.04), പത്തനംതിട്ട (₹15.07), മൂവാറ്റുപുഴ (₹32.70), വടക്കൻ പറവൂർ (₹9.57), 
വർക്കല (₹8.44), ആറ്റിങ്ങൽ (₹54.25), തിരൂർ  (₹1.55), പയ്യന്നൂർ (₹22.33) 
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അനുബന്ധം 4.2 
സവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട പര്വർത്തനം കാണിക്കുന്ന പര്സ്താവന 

 (സൂചിക: ഖണ്ഡിക 4.11; പുറം 141) 

കര്മ 
നമ്പർ 

സവ്യംഭരണ 
സ്ഥാപനത്തിെന്റ 

േപര് 

ഏൽപ്പി  
കാലയളവ് 

ഏതുവർ
ഷം വെര 
കണക്കുക

ൾ 
സമർപ്പി  

പര്േതയ്ക 
ഓഡിറ്റ് 
റിേപ്പാർട്ട് 
നൽകിയ 
കാലയളവ് 

പര്േതയ്ക ഓഡിറ്റ് 
റിേപ്പാർട്ട് 

നിയമസഭയിൽ വ ത് 

കണക്കുകൾ 
സമർപ്പി  
തീയതി 

കണക്കുകൾ 
സമർപ്പിക്കു
ന്നതിനുണ്ടാ

യ 
കാലതാമ

സം 

ഏറ്റവും 
പുതിയ 

എസ്.എ.
ആറിെന്റ 
വർഷം 

നിയമസഭ
യിൽ െവ  
തീയതി 

1 േകരള ഖാദി ആൻഡ് 
വിേല്ലജ് 
ഇൻഡസ്ടര്ീസ് 
േബാർഡ്,  
തിരുവനന്തപുരം 

2017-18 വെര 2016-17 2016-17 2015-16 05.11.2019 18.06.2020 36 മാസം  
18 ദിവസം 

2 േകരള ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് 
ഓഫ് േലബർ 
&എംേപല്ായ്െമന്റ്, 
തിരുവനന്തപുരം 

2017-18 
മുതൽ 5 വർഷം 

2017-18 2017-18 2014-15 30.11.2018 19.11.2019 16 മാസം  
19 ദിവസം 

3 േകരള സംസ്ഥാന 
പിന്നാക്ക വിഭാഗ 
കമ്മിഷൻ, 
തിരുവനന്തപുരം 

2017-18 
മുതൽ 2021-
22 വെര 

2019-20 2018-19 2017-18 24.08.2020 26.04.2021 9 മാസം  
26 ദിവസം 

4 േകരള സംസ്ഥാന 
പട്ടികജാതി 
പട്ടികവർഗ്ഗ 
കമ്മീഷൻ, 
തിരുവനന്തപുരം 

2009 മുതൽ 2018-19 2018-19 2018-19 11.10.2021 22.12.2020 17 മാസം  
22 ദിവസം 

5 േകരള െകട്ടിട 
നിർമ്മാണ 
െതാഴിലാളി േക്ഷമ 
േബാർഡ് 
തിരുവനന്തപുരം 

1998-99 
മുതൽ 
പാർലെമന്റ് 
പാസാക്കിയ 
നിയമം 

2019-20 2017-18 2016-17 13.06.2019 14.07.2021  12 മാസം 
 14 ദിവസം 

6 േകരള സംസ്ഥാന 
മനുഷയ്ാവകാശ 
കമ്മീഷൻ 

1998-99 
മുതൽ 
പാർലെമന്റ് 
പാസാക്കിയ 
നിയമം 

2018-19 2018-19 2016-17 10.06.2021 01.03.2021 20 മാസം 1 
ദിവസം 

7 േകരള സംസ്ഥാന 
ലീഗൽ സർവീസസ് 
അേതാറിറ്റി, 
എറണാകുളം 

1998-99 
മുതൽ 
പാർലെമന്റ് 
പാസാക്കിയ 
നിയമം 

2017-18 2017-18 2017-18 05.10.2021 01.01.2020 18 മാസം 
1 ദിവസം 

8 സ്ഥിരം േലാക് 
അദാലത്ത്, 
തിരുവനന്തപുരം 

1998-99 
മുതൽ 
പാർലെമന്റ് 
പാസാക്കിയ 
നിയമം 

2018-19 2017-18 2017-18 15.10.2021 09.03.2021 20 മാസം 
 9 days 

9 സ്ഥിരം േലാക് 
അദാലത്ത്, 
എറണാകുളം 

1998-99 
മുതൽ 
പാർലെമന്റ് 
പാസാക്കിയ 
നിയമം 

2018-19 2018-19 2017-18 13.01.2021 01.01.2020 6 മാസം 
 1 ദിവസം 

10 സ്ഥിരമായ േലാക് 
അദാലത്ത്, 
േകാഴിേക്കാട് 

1998-99 
മുതൽ 
പാർലെമന്റ് 
പാസാക്കിയ 
നിയമം 

2016-17 2016-17 2014-15 20.10.2016 28.09.2018 14 മാസം 
28 ദിവസം 

11 ജില്ലാ ലീഗൽ 
സർവീസസ് 
അേതാറിറ്റി, 
തിരുവനന്തപുരം 

1998-99 
മുതൽ 
പാർലെമന്റ് 
പാസാക്കിയ 
നിയമം  

2017-18 2017-18 2016-17 05.02.2020 14.03.2019 08 മാസം 
14 ദിവസം 
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അനുബന്ധം 4.2 – തുടരുന്നു 

കര്മ 
നമ്പർ 

സവ്യംഭരണ 
സ്ഥാപനത്തിെന്റ 

േപര് 

ഏൽപ്പി  
കാലയളവ് 

ഏതുവർ
ഷം വെര 
കണക്കുക

ൾ 
സമർപ്പി  

പര്േതയ്ക 
ഓഡിറ്റ് 
റിേപ്പാർട്ട് 
നൽകിയ 
കാലയളവ് 

പര്േതയ്ക ഓഡിറ്റ് 
റിേപ്പാർട്ട് 

നിയമസഭയിൽ വ ത് 

കണക്കുകൾ 
സമർപ്പി  
തീയതി 

കണക്കുകൾ 
സമർപ്പിക്കു
ന്നതിനുണ്ടാ

യ 
കാലതാമ

സം 

ഏറ്റവും 
പുതിയ 

എസ്.എ.
ആറിെന്റ 
വർഷം 

നിയമസഭ
യിൽ െവ  
തീയതി 

12 ജില്ലാ ലീഗൽ 
സർവീസസ് 
അേതാറിറ്റി, െകാല്ലം 

1998-99 
മുതൽ 
പാർലെമന്റ് 
പാസാക്കിയ 
നിയമം 

2013-14 2013-14 2013-14 19.03.2018 30.03.2016 21 മാസം 

13 ജില്ലാ ലീഗൽ 
സർവീസസ് 
അേതാറിറ്റി, 
പത്തനംതിട്ട 

1998-99 
മുതൽ 
പാർലെമന്റ് 
പാസാക്കിയ 
നിയമം 

2017-18 2015-16 2013-14 30.11.2018 11.02.2020 19 മാസം 
11 ദിവസം 

14 ജില്ലാ ലീഗൽ 
സർവീസസ് 
അേതാറിറ്റി, ഇടുക്കി 

1998-99 
മുതൽ 
പാർലെമന്റ് 
പാസാക്കിയ 
നിയമം 

2018-19 2018-19 2017-18 13.01.2021 10.09.2020 14 മാസം 
10 ദിവസം 

15 ജില്ലാ ലീഗൽ 
സർവീസസ് 
അേതാറിറ്റി, 
എറണാകുളം 

1998-99 
മുതൽ 
പാർലെമന്റ് 
പാസാക്കിയ 
നിയമം 

2015-16 2014-15 2011-12 11.03.2015 09.09.2021 62 മാസം 

9 ദിവസം 

16 ജില്ലാ ലീഗൽ 
സർവീസസ് 
അേതാറിറ്റി, തൃശൂർ 

1998-99 
മുതൽ 
പാർലെമന്റ് 
പാസാക്കിയ 
നിയമം 

2017-18 2017-18 2016-17 29.10.2019  

06.03.2020 

 

20 മാസം  

6 ദിവസം 

 

17 ജില്ലാ ലീഗൽ 
സർവീസസ് 
അേതാറിറ്റി, 
പാലക്കാട് 

1998-99 
മുതൽ 
പാർലെമന്റ് 
പാസാക്കിയ 
നിയമം 

2015-16 2010-11 2010-11 28.06.2016 18.06.2018 23 മാസം 
18 ദിവസം 

18 ജില്ലാ ലീഗൽ 
സർവീസസ് 
അേതാറിറ്റി, മലപ്പുറം 

1998-99 
മുതൽ 
പാർലെമന്റ് 
പാസാക്കിയ 
നിയമം 

2015-16 2015-16 2015-16 30.11.2018 23.05.2017 10 മാസം 
23 ദിവസം 

19 ജില്ലാ ലീഗൽ 
സർവീസസ് 
അേതാറിറ്റി, 
േകാഴിേക്കാട് 

1998-99 
മുതൽ 
പാർലെമന്റ് 
പാസാക്കിയ 
നിയമം 

2014-15 2014-15 2013-14 16.12.2015 22.02.2016 7 മാസം 

22 ദിവസം 

20 ജില്ലാ ലീഗൽ 
സർവീസസ് 
അേതാറിറ്റി, വയനാട് 

1998-99 
മുതൽ 
പാർലെമന്റ് 
പാസാക്കിയ 
നിയമം 

2013-14 2013-14 2012-13 30.01.2018 09.05.2019 58 
മാസങ്ങൾ 
09 ദിവസം 

21 ജില്ലാ ലീഗൽ 
സർവീസസ് 
അേതാറിറ്റി, കണ്ണൂർ 

1998-99 
മുതൽ 
പാർലെമന്റ് 
പാസാക്കിയ 
നിയമം 

2014-15 2014-15 2012-13 08.08.2017 04.01.2018 30 
മാസങ്ങൾ 

 4 ദിവസം 

22 ജില്ലാ ലീഗൽ 
സർവീസസ് 
അേതാറിറ്റി, 
കാസർേകാട് 

1998-99 
മുതൽ 
പാർലെമന്റ് 
പാസാക്കിയ 
നിയമം 

2013-14 2013-14 2011-12 01.12.2015 09.01.2020 66 
മാസങ്ങൾ  

9 ദിവസം 
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അനുബന്ധം 4.2 – അവസാനിക്കുന്നു 

 

കര്മ 
നമ്പർ 

സവ്യംഭരണ 
സ്ഥാപനത്തിെന്റ 

േപര് 

ഏൽപ്പി  
കാലയളവ് 

ഏതുവർ
ഷം വെര 
കണക്കുക

ൾ 
സമർപ്പി  

പര്േതയ്ക 
ഓഡിറ്റ് 
റിേപ്പാർട്ട് 
നൽകിയ 
കാലയളവ് 

പര്േതയ്ക ഓഡിറ്റ് 
റിേപ്പാർട്ട് 

നിയമസഭയിൽ വ ത് 

കണക്കുകൾ 
സമർപ്പി  
തീയതി 

കണക്കുകൾ 
സമർപ്പിക്കു
ന്നതിനുണ്ടാ

യ 
കാലതാമ

സം 

ഏറ്റവും 
പുതിയ 

എസ്.എ.
ആറിെന്റ 
വർഷം 

നിയമസഭ
യിൽ െവ  
തീയതി 

23 ജില്ലാ ലീഗൽ 
സർവീസസ് 
അേതാറിറ്റി, േകാട്ടയം 

1998-99 
മുതൽ 
പാർലെമന്റ് 
പാസാക്കിയ 
നിയമം 

2016-17 2016-17 2016-17 29.05.2019 16.07.2018 12 
മാസങ്ങൾ 

16 ദിവസം 

24 ജില്ലാ ലീഗൽ 
സർവീസസ് 
അേതാറിറ്റി, ആലപ്പുഴ 

1998-99 
മുതൽ 
പാർലെമന്റ് 
പാസാക്കിയ 
നിയമം 

2017-18 2017-18 2015-16 30.01.2018 10.09.2020 26 
മാസങ്ങൾ 
10 ദിവസം 

25 േകരള സംസ്ഥാന 
ബാലാവകാശ 
സംരക്ഷണ 
കമ്മീഷനുകൾ 
(സി.പി.സി.ആർ) 

2013-14 
മുതൽ 
പാർലെമന്റ് 
പാസാക്കിയ 
നിയമം 

കണക്കുക
ൾ 
ഇതുവെര 
ലഭി ിട്ടില്ല 

എൻ.എ.* എൻ.എ. എൻ.എ. എൻ.എ. എൻ.എ. 

26 േകരള റിയൽ 
എേസ്റ്ററ്റ് െറഗുേലറ്ററി 
അേതാറിറ്റി 

2019-20 
മുതൽ 
പാർലെമന്റ് 
പാസാക്കിയ 
നിയമം 

2019-20 എസ്.എ.
ആർ. 
ഇഷയ്ു 

െചയ്തിട്ടില്ല. 

എൻ.എ. എൻ.എ. 24.11.2020 4 
മാസങ്ങൾ 
24 ദിവസം 

27 േകരള വാട്ടർ 
അേതാറിറ്റി 

2020-21 
മുതൽ 2024-
25 

2019-20 2014-15 2014-15 05.10.2021 24.08.2021 13 
മാസങ്ങൾ 
24 ദിവസം 

* ബാധകമല്ല 
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അനുബന്ധം 4.3 
വകുപ്പുതലത്തിൽ ൈകകാരയ്ം െചയയ്ുന്ന വാണിജയ്, അർദ്ധ-വാണിജയ് 

സംരംഭങ്ങളിെല െപര്ാേഫാർമ അക്കൗണ്ടുകൾ അന്തിമമാക്കുന്നതിെന്റയും  
സർക്കാർ നിേക്ഷപത്തിെന്റയും പര്സ്താവന  

(സൂചിക: ഖണ്ഡിക 4.12; പുറം 146) 
                                                                                                         (₹ േകാടിയിൽ) 

കര്മ 
നമ്പർ 

സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപര് അക്കൗണ്ടുകൾ 
പൂർത്തീകരി ത് 

ഇതുവെര 

അന്തിമ 
കണക്കുകൾ 
പര്കാരം 
സർക്കാർ 
നിേക്ഷപം 

അവസാന 
കണക്കുകൾ 
പര്കാരമു  
ലാഭം / നഷ്ടം 

കഴിഞ്ഞ 
വർഷെത്ത 
സർക്കാർ 
നിേക്ഷപം, 

(2017-18 മുതൽ 
2020-21 വെര) 

അഭിപര്ായം 

1 സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത 
വകുപ്പ് 

2015-16 446.92 (-)42.66 ഇല്ല ഇല്ല 

2 േകരള സംസ്ഥാന 
ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് 

2013-14 ബാധകമല്ല ബാധകമല്ല ഇല്ല േപര്ാേഫാർമ 
അക്കൗണ്ടുകൾ 
2014-15 മുതൽ 
അന്തിമമാക്കാനുണ്ട് 

3 െടക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫീസ്48 1986-87 21.26 (-) 5.61 ഇല്ല േപര്ാേഫാർമ 
അക്കൗണ്ടുകൾ 
1987-88 മുതൽ 
അന്തിമമാക്കാനുണ്ട് 

4 െനട്ടുകാൽേത്തരിയിെല 
ഓപ്പൺ പര്ിസൺ 
കറക്ഷണൽ േഹാമിെല 
റബ്ബർ േതാട്ടങ്ങൾ 

2018-19 ബാധകമല്ല (+)0.33 ഇല്ല േപര്ാേഫാർമ 
അക്കൗണ്ടുകൾ 
2019-20 മുതൽ 
അന്തിമമാക്കാനുണ്ട് 

 

  

 
48  1975 മുതൽ 1986-87 വെരയു  കാലയളവിെല േപര്ാേഫാർമ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന്  

സർക്കാർ തീരുമാനി  (ഡിസംബർ 2008). 1987-88 മുതൽ 2003-04 വെരയു  കാലയളവിെല േപര്ാേഫാർമ 
അെക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനു  തീരുമാനം സർക്കാരിെന്റ പരിഗണനയിലാണ്. 
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അനുബന്ധം 4.4 
ധനദുർവിനിേയാഗം, പണാപഹരണം തുടങ്ങിയ  

േകസുകളുെട വകുപ്പു തിരി  വിഭജനം 
(സൂചിക: ഖണ്ഡിക 4.14; പുറം 145) 

                                                                                                            (₹ ലക്ഷത്തിൽ) 

വകുപ്പിെന്റ േപര് സർക്കാർ 
സവ്ത്തുക്കളുെട 

ദുർവിനിേയാഗങ്ങൾ / 
നഷ്ടങ്ങൾ / 

പണാപഹരണങ്ങൾ 
എന്നിവയുെട 
േകസുകൾ 

വിനിേയാഗങ്ങൾ / നഷ്ടങ്ങൾ / പണാപഹരണത്തിെന്റ േകസുകൾ തീർപ്പാക്കാൻ 
താമസിക്കുന്നതിെന്റ കാരണങ്ങൾ 

വകുപ്പുതലവും 
കര്ിമിനൽ 

അേനവ്ഷണവും 
കാത്തിരിക്കുന്നവ 

വകുപ്പുതല നടപടി 
ആരംഭി തും 

അന്തിമമാവാത്തതും 

കര്ിമിനൽ 
നടപടികൾ 

അന്തിമമാക്കിയിട്ടും 
തിരി പിടിക്കാത്തവ 

േകാടതികൾക്കു 
മുമ്പാെക 

തീർപ്പാക്കാനിരി
ക്കുന്നവ 

േകസു
കളുെട 
എണ്ണം 

തുക േകസുകളു
െട 

എണ്ണം 

തുക േകസു
കളുെട 
എണ്ണം 

തുക േകസുകളു
െട 

എണ്ണം 

തുക േകസു
കളുെട 
എണ്ണം 

തുക 

കൃഷി 9 45.69 4 7.13 3 28.57 1 9.76 0.23 1 

മൃഗസംരക്ഷണം 1 0.35 0 0 1 0.35 0 0 0 0 

പുരാവസ്തു 
വകുപ്പ് 

1 0.20 0 0 1 0.20 0 0 0 0 

സഹകരണം 2 297.27 0 0 2 297.27 0 0 0 0 

ഡയറക്ടേററ്റ് 
ഓഫ് െഹൽത്ത് 
സർവീസസ് 

13 15.65 3 7.24 7 4.35 2 0.03 1 4.03 

െമഡിക്കൽ 
വിദയ്ാഭയ്ാസ 
ഡയറക്ടേററ്റ്  

1 0.06 0 0 1 0.06 0 0 0 0 

ധനകാരയ്ം 1 0 0 0 1 0 0      0 0 0 

മത്സയ്ബന്ധനം 1 0.53 0 0 1 0.53 0 0 0 0 

വനവും 
വനയ്ജീവികളും 

5 31.85 0 0 4 29.35 0 0 1 2.50 

െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാ
സം 

10 21.67 0 0 4 16.82 5 3.75 1 1.10 

ഉന്നത 
വിദയ്ാഭയ്ാസം 

5 43.81 1 15.43 2 27.45 1 0.2 1 0.73 

ഭവന 
നിർമ്മാണം 

4 34.56 1 0.2 1 19.12 0 0 2 15.24 

വയ്വസായങ്ങൾ 1 0.31 0 0 1 0.31 0 0 0 0 

ഇന്തയ്ൻ സിസ്റ്റം 
ഓഫ് 
െമഡിസിൻ 

1 1.85 0 0 1 1.85 0      0 0 0 

ജലേസചനം 2 15.24 0 0 2 15.24 0 0 0 0 

േകരള വാട്ടർ 
അേതാറിറ്റി 

4 181.23 1 4.58 2 4.65 0 0 1 172 

തേദ്ദശ 
സവ്യംഭരണം 

10 101.99 3 3.11 4 95.06 1       0 2 3.82 

ൈമനിംഗ് 
ആൻഡ് 
ജിേയാളജി 

2 82.91 0 0 2 82.91 0 0 0 0 

െപാതുമരാമത്ത് 3 5.07 2 2.70 1 2.37      0      0 0 0 

പട്ടികജാതി / 
പട്ടികവർഗ്ഗം 

2 0.67 1 0.5 0 0 0      0 1 0.17 

നികുതികൾ 2 80.06 0 0 0 0 0            0 2 80.06 

ഗതാഗതം 2 8.03 0 0 2 8.03 0 0 0 0 

ടര്ഷറി 14 345.24 0 0 5 267.85 2 4.73 7 72.66 
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അനുബന്ധം 4.4 – അവസാനിക്കുന്നു 

(₹ ലക്ഷത്തിൽ) 
വകുപ്പിെന്റ േപര് സർക്കാർ 

സവ്ത്തുക്കളുെട 
ദുർവിനിേയാഗങ്ങൾ / 

നഷ്ടങ്ങൾ / 
പണാപഹരണങ്ങൾ 

എന്നിവയുെട 
േകസുകൾ 

വിനിേയാഗങ്ങൾ / നഷ്ടങ്ങൾ / പണാപഹരണത്തിെന്റ േകസുകൾ തീർപ്പാക്കാൻ 
താമസിക്കുന്നതിെന്റ കാരണങ്ങൾ 

വകുപ്പുതലവും 
കര്ിമിനൽ 

അേനവ്ഷണവും 
കാത്തിരിക്കുന്നവ 

വകുപ്പുതല നടപടി 
ആരംഭി തും 

അന്തിമമാവാത്തതും 

കര്ിമിനൽ 
നടപടികൾ 

അന്തിമമാക്കിയിട്ടും 
തിരി പിടിക്കാത്തവ 

േകാടതികൾക്കു 
മുമ്പാെക 

തീർപ്പാക്കാനിരിക്കു
ന്നവ 

േകസു
കളുെട 
എണ്ണം 

തുക േകസുകളു
െട 

എണ്ണം 

തുക േകസു
കളുെട 
എണ്ണം 

തുക േകസുകളു
െട 

എണ്ണം 

തുക േകസു
കളുെട 
എണ്ണം 

തുക 

ജലവിഭവങ്ങൾ 2 614.48 1 0.48 1 414 0 0 0 0 

സ്ത്രീകളുെടയും 
കുട്ടികളുെടയും 
വികസനം 

1 5.45 0 0 1 5.45 0 0 0 0 

ആെക 99 1934.17 16 40.88 50 1521.79 13 18.97 20 352.53 
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