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അഞ്ഺാം സാംസ്ഥഺന ധനകഺരയ കമ്മ഼ഷന്റെ രധാധഺന പഽാഺപക്  
ന്റെയമഺന്  ഡ ഺ. ബ഻. എ. രധാകഺശ്  

 അാംഗങ്ങ്  രധപ഼. ന്റെയ഻ാംസ്  വഗ഼സ്, ഡ ഺ. വ഻. ന്റക. ഡബബ഻ 

 

I. ന഻കഽത഻ വ഻ഭെന പഽാഺപക്  

 സംസ്ഥഺന സര്ക്കഺര഻ീ  ീമഺതം ം തനതഽ ന഻തഽത഻ വരഽമഺനതം ഻ീ  ിന഻തഽത഻ ര഻ര഻  
ീെല  തഴ഻ച്ചുള്ള തഽത) ഒരഽ വ഻ഹ഻തമഺണ് പ്രഺുദശ഻ത സര്ക്കഺരഽതള്ക്ക് തഷ഼ഷ്  
ശഽരഺര്ക്ശ ീെ്ത഻്ുള്ള്. ജനറല്  രര്ക്പസ്, മെ ീമയ഻ ന്സ്, മെ വ഻തസന ്ട്  എന്ന഻വ 
ഉള്ക്ീപടുന്നഽന്നതഺണ്  ്. 2016-17ല്  തനതഽ ന഻തഽത഻ വരഽമഺനതം ഻ീ  20 ശതമഺനമഺണ് 
ശഽരഺര്ക്ശ ീെ്ത഻്ുള്ള്. തഽടുന്നര്ക്ന്നഽള്ള വുരഺ വര്ക്ഷവഽം വുരഺ ശതമഺനം വ഼തം 
വര്ക്ധ഻കഽം ിര്഻ത ഒന്ന്). 

 അന഻വഺരയ െഽമതലതള്ക്െ ഭരണ ീെലവഽതള്ക്  എന്ന഻വ ന഻റുവറ്റഺനഽള്ള ജനറല്  
രര്ക്പസ്, മ ്ട്  തന് ന഻തഽത഻ വരഽമഺനതം ഻ീ  3.5 ശതമഺനമഺണ്. 

 പ്രഺുദശ഻ത സര്ക്കഺരഽതളുീടുന്നയഽം ൂതമഺറ്റീപ് സ്ഥഺരനുടെളുീടുന്നയഽം ിസ്, മത഻തള്ക്  
ിുറഺഡ്െ ുനഺണ്-ുറഺഡ്)െ ീമയ഻ ന്സ്, മ ്ട് െ 5.5 മഽതല്  6 ശതമഺനമഺണ്. 

 വ഻തസനതം ഻ന് ിവഺര്ക്ഷ഻ത രധത഻) ുവട഻യഽള്ള ്ട് െ 11 മഽതല്  14.5 
ശതമഺനമഺണ്. 

 പ്രഺുദശ഻ത സര്ക്കഺരഽതള്ക്ക് മാന്ന഻നതം ഻ലഽമഺയ഻ അ ഽ വര്ക്ഷുതം ക് ശഽരഺര്ക്ശ 
ീെ്ത  തഽത ര്഻ത രട഻ല്  ീതഺടുന്നഽതം ഻്ുട്. 

 അ ഺം ധനതഺരയ തഷ഼ഷ്  അതഺതഽ വര്ക്ഷീതം  തനതഽ ന഻തഽത഻ വരഽമഺനതം ഻ീ  
അടുന്ന഻സ്ഥഺനതം ഻ലഺണ് പ്രഺുദശ഻ത സര്ക്കഺരഽതളുീടുന്ന വ഻ഹ഻തം ശഽരഺര്ക്ശ 
ീെ്ത഻്ുള്ള്. എന്നഺല്  നഺലഺം സംസ്ഥഺന ധനതഺരയ തഷ഼ഷ്  രടഽ വര്ക്ഷം 
മഽ്രഽള്ള വരഽമഺനതം ഻ീ  അടുന്ന഻സ്ഥഺനതം ഻ലഺണ് വ഻ഹ഻തം നല്ത഻യ഻രഽന്ന്. 

 അ ഺം സംസ്ഥഺന ധനതഺരയ തഷ഼ഷ്  വ഻തസന ്ട്   നല്തഽന്ന് ുതപ്ധ ധനതഺരയ 
തഷ഼ഷ്െ പ്രഺുദശ഻ത സര്ക്കഺരഽതള്ക്ക് നല്തഽന്ന പ്നഺ ് ഒഴ഻ച്ചഺണ്. എന്നഺല്  നഺലഺം 
സംസ്ഥഺന ധനതഺരയ തഷ഼ഷ്   ് ുെര്ക്തം ഺണ് നല്ത഻യ഻രഽന്ന്. 

 ുതരളതം ഻ീല 1200 പ്രഺുദശ഻ത സര്ക്കഺരഽതള്ക്ക് വുരഺ വര്ക്ഷവഽം വുരഺ 
 നതം ഻ലഽം തഷ഼ഷീ  ശഽരഺര്ക്ശ അനഽസര഻ച്ച് ലഭ഻്ുകട തഽത റ഻ുപഺര്ക്്഻ല്  
ഉള്ക്ീപടുന്നഽതം ഻യ഻്ുട്. 

 വുരഺ പ്രഺുദശ഻ത സര്ക്കഺരഽതളുീടുന്നയഽം യഥഺര്ക്ഥ ിസ്, മത഻യഽീടുന്ന ിുറഺഡ്െ ുനഺണ്-
ുറഺഡ്) അടുന്ന഻സ്ഥഺനതം ഻ലഺണ് ീമയ഻ ന്സ്, മ ്ട്  ന഻ശ്ചയ഻ച്ച഻്ുള്ള്.  ത഻ന് ുവട഻ 
യഥഺര്ക്ഥ ിസ്, മത഻തളുീടുന്ന തണീകടുന്നഽപ് തഷ഼ഷ്  നടുന്നതം ഻. 
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 മഽന഻സ഻പഺല഻റ്റ഻തള഻ലഽംെ ുതഺര്ക്പുറഷനഽതള഻ലഽം അഭ഻മഽര഼തര഻്കഽന്ന ീര്ഷ്  
വ഻തരണ പ്രത഻സന്ധ഻ രര഻ഹര഻്കഺ്  പ്രഺുദശ഻ത സര്ക്കഺരഽതളുംെ നനരതഺരയ 
വതഽപുംെ ധനതഺരയ വതഽപും നടുന്നപ഻ലഺുകട നടുന്നരടുന്ന഻തള്ക്  തഷ഼ഷ്  ശഽരഺര്ക്ശ 
ീെ്ത഻്ുട്. 

 എസ്, മ.സ഻.ര഻െ റ്റ഻.എസ്, മ.ര഻െ ജനറല്  ്ട്  എന്ന഻വ ഉള്ക്ീപ്തഺണ് വ഻തസന ്ട് . 
 വ മാന്നഽം 2011ീല ജനസംരയഺനഽരഺതതം ഻ീ  അടുന്ന഻സ്ഥഺനതം ഻ല്  വ഼ത഻്കഽന്നതഺണ്. 

 വ഻തസന ്ട഻ീ  ിീരഺതഽ വ഻ഭഺനം) വ഻തരണതം ഻ന് ജനസംരയ്ക് 60 ശതമഺനം 
ീവയ഻ുറ്റജഽം ബ഻.ര഻.എല്  തഽടുന്നഽംബുടെള്ക്ക് 20 ശതമഺനവഽംെ വ഻സ്, മത഼ര്ക്ണതം ഻ന് 20 
ശതമഺനം ീവയ഻ുറ്റജഽമഺണ് നല്ത഻യ഻്ുള്ള്. എസ്, മ.സ഻.ര഻െ റ്റ഻.എസ്, മ.ര഻ ്ടഽതള്ക്  
ര്഻തജഺത഻-ര്഻തവര്ക്ഗ വ഻ഭഺനതം ഻ലഽള്ള ജനസംരയഺടുന്ന഻സ്ഥഺനതം ഻ല്  വ഻തരണം 
ീെയ്യഺ്  ശഽരഺര്ക്ശ ീെയ്യുന്നഽ. 

ാട്ട഻ക ഒന്ന   
തനത് ന഻കഽത഻ വരഽമഺനത്ത഻ന്റെ വ഻ഹ഻താം തപതമഺനാം : അഞ്ഺാം കമ്മ഼ഷന്  

വഷാം െനറല്  ാപസ് ന്റമയ഻െനന്സ് വ഻കസനാം ന്റമഺത്താം 

2016-17 3.5 5.5 11.0 20 

2017-18 3.5 6.0 11.5 21 

2018-19 3.5 6.0 12.5 22 

2019-20 3.5 6.0 13.5 23 

2020-21 3.5 6.0 14.5 24 

 

ാട്ട഻ക രണ്ടന 
പഽാഺപ ന്റെ്ത തഽക തരാാ ഡകഺി഻ : അഞ്ഺാം കമ്മ഼ഷന്  

വഷാം െനറല്  ാപസ് ന്റമയ഻െനന്സ് വ഻കസനാം ന്റമഺത്താം 

2016-17 1505 2365 4729 8599 

2017-18 1684 2887 5534 10105 

2018-19 1885 3232 6733 11850 

2019-20 2110 3618 8140 13868 

2020-21 2363 4050 9788 16201 

 

ാട്ട഻ക മാന്ന   
ന്റമഺത്താം തഽക തഅഞ്ഺാം കമ്മ഼ഷന്  + യഽ എഫ് സ഻ രധഗഺെന  തരാാ ഡകഺി഻  

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

പ്നഺമ ര ഺയതം ് 5563 6524 7590 8976 9164 

മഽന഻സ഻പഺല഻റ്റ഻ 1446 1698 1977 2382 2108 

ജ഻ലലഺര ഺയതം ് 1016 1198 1428 1698 2009 

മഽന഻സ഻പല്  
ുതഺര്ക്പുറഷ്  

799 934 1091 1316 1175 

ുലഺക് ര ഺയതം ് 863 1009 1217 1461 1745 

ിീത തഽത 9687 11363 13304 15833 16201 
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II. ന഻കഽത഻ വരഽമഺനാം വധ഻പ഻നുളഺനഽശുപ പഽാഺപക്  

 തഴ഻ഞ്ഞ രട് ദശഺബ്ദമഺയ഻ തുേശ സവയംഭരണ സ്ഥഺരനുടെള്ക്  ര഻ര഻്കഽന്ന ന഻തഽത഻ 
ന഻രക഻ല്  തഺരയമഺയ മഺറ്റം വന്ന഻്഻ലല ിവസ്, മതഽ ന഻തഽത഻െ ീപ്രഺ്ഷ്  ന഻തഽത഻െ 
രരസയ ന഻തഽത഻െ വ഻ുനഺദ ന഻തഽത഻െ സര്ക്വ഼സ്, മ ന഻തഽത഻ തഽടുന്നുടെ഻യവ). ന഻തഽത഻െ 
ന഻തഽത഻ുയതര ന഻രകഽതള്ക്  തഺലഺനഽസരണം വര്ക്ധ഻പ഻്കഺ്  തഷ഼ഷ്  ശഽരഺര്ക്ശ 
ീെയ്യുന്നഽ. 

 ര ഺയതം ്െ മഽന഻സ഻പല്  ിക്ടുന്നഽതളനഽസര഻ച്ച് വുരഺ അ ഽ വര്ക്ഷവഽം വസ്, മതഽ 
ന഻തഽത഻ ന഻രക് വര്ക്ധ഻പ഻ുകടതഺണ്. യ ന഻യമമനഽസര഻ച്ച് ന഻രകഽ 
വര്ക്ധ഻പ഻കഺത഻രഽന്നഺല്  ഉടഺതഽന്ന ധനനഷ്ടം ന഻തതം ഺ്  സര്ക്കഺര്ക്  പ്രഺുദശ഻ത 
സര്ക്കഺരഽതള്ക്ക് നഷ്ടരര഻ഹഺരം നല്തണം. 

 ീപ്രഺ്ഷ്  ന഻തഽത഻യഽീടുന്ന രര഻ധ഻ 1988ല്  ന഻ശ്ചയ഻ച്ച 2500 രാരയ഻ല്  ന഻ന്ന് 12െ000 
രാരയഺയ഻ വര്ക്ധ഻പ഻കഺനഽള്ള രത഻നഺലഺം ുതപ്ധധനതഺരയതഷ഼ഷീ  ശഽരഺര്ക്ശ 
നടുന്നപ഻ലഺകഺ്  ുതപ്ധ സര്ക്കഺര഻ുനഺവശ ിവശയീപടുന്നണം. 

 ീപ്രഺ്ഷ്  ടുന്നഺക്സ്, മ നല്ുതടവര഻ല്  ഒരഽ ീെറ഻യ വ഻ഭഺനം ുരര് മഺപ്തുമ  ുപഺള്ക്  
ന഻തഽത഻ നല്തഽന്നഽള്ള . എലലഺ വ഻ഭഺനം ീതഺഴ഻ല്  ീെയ്യുന്നവീരയഽം ന഻തഽത഻യഽീടുന്ന 
രര഻ധ഻യ഻ല്  ീതഺടഽ വരഺ്  ര ഺയതം ്െ മഽന഻സ഻പല്  െ്ുടെള഻ല്  മഺറ്റം 
വരഽതം ണം. 

 ഡ഻&ഒ ൂലസ്സ഻ീ  രര഻ധ഻യ഻ല്  എലലഺ തച്ചവടുന്നെ ബ഻സ഻നസ്, മ സ്ഥഺരനുടെീളയഽം 
ീതഺട് വരണം. 

 ുതരള മഽന഻സ഻പഺല഻റ്റ഻ ിIssues of Licence to Dangerous and Offensive Tradesെ other 
Trades and Factories) Rules 2011 ഉടുന്ന്  നടുന്നപ഻ല്  വരഽതം ണം. 

 ധനതഺരയ തഷ഼ഷീ  ശഽരഺര്ക്ശതളുീടുന്ന അടുന്ന഻സ്ഥഺനതം ഻ല്  വുരഺ അ ഽ വര്ക്ഷവഽം 
ന഻തഽത഻യഽം ന഻തഽത഻ുയതര വരഽമഺനുടെളും ന഻യമരരമഺയ഻ വര്ക്ധ഻പ഻കണം. 

  ുപഺള്ക്  റവനയാ വതഽപ഻ീ  അധ഻തഺര രര഻ധ഻യ഻ല്  വരഽന്നതഽം അവര്ക്  
ര഻ര഻്കഽന്ന ബ഻ല്ഡ഻ംഗ് ടാ ടുന്നഺക്സ്, മ പ്രഺുദശ഻ത സര്ക്കഺരഽതള഻ുലക് മഺറ്റണം ിപ്നഺമ 
ര ഺയതം ് െ മഽന഻സ഻പഺല഻റ്റ഻െ മഽന഻സ഻പല്  ുതഺര്ക്പുറഷ് ). 

 ന഻തഽത഻ ര഻ര഻  തഺരയക്ഷമമഺകഺ്  ുപ്രഺത്സഺഹനം ിIncentive bonus) നല്തഺ്  
ശഽരഺര്ക്ശയഽട്. ഒരഽ സഺമ്പതം ഻ത വര്ക്ഷം റവനയാ ഡ഻മഺ ഻ീ  97% ര഻ര഻്കഽന്ന 
പ്നഺമര ഺയതം ഽതള്ക്ക് 5 ലക്ഷം രാരയഽം 95% ര഻ര഻്കഽന്ന മഽന഻സ഻പഺല഻റ്റ഻തള്ക്ക് 
10 ലക്ഷം രാരയഽംെ 95% ര഻ര഻്കഽന്ന ുതഺര്ക്പുറഷനഽതള്ക്ക് 12.50 ലക്ഷം രാരയഽം 
ുബഺണസ്, മ നല്തഺ്  ശഽരഺര്ക്ശ ീെയ്യുന്നഽ. 

 രരസയ ന഻തഽത഻െ ൂബലഺയഽീടുന്ന അടുന്ന഻സ്ഥഺനതം ഻ല്  െഽമതം ഽന്ന സപ്മ്പദഺയം മഺറ്റണം. 
 ത഻ന് രഽത഻യ െ്ുടെള്ക്  രാര഼തര഻കണം. 
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 സര്ക്വ഼സ്, മ ന഻തഽത഻ എലലഺ പ്നഺമര ഺയതം ഽതളുംെ മഽന഻സ഻പഺല഻റ്റ഻തളും െഽമതം ഺ്  
ിവശയമഺയ ുഭദനത഻ ര ഺയതം ്  രഺജ്െ മഽന഻സ഻പല്  ന഻യമുടെള഻ലഽംെ െ്ുടെള഻ലഽം 
വരഽതം ണം. 

 വളീര ുമഺശമഺയ ധനസ്ഥ഻ത഻യഽള്ള പ്നഺമര ഺയതം ഽതള്ക്ക് നയഺപ് ്ട് നല്തഺ്  
50 ുതഺടുന്ന഻ രാര മഺറ്റ഻വ്കഽന്നഽ.. ുതരളുേറ്റ് വഡ഻റ്റ് ഡ഻പഺര്ക്്്ീമ ് ഡയറക്ടുന്നര്ക്  
സര്ക്്഻ൂ് ീെ്ത മഽ്വര്ക്ഷീതം  നയഺപ഻നഽ ിനഽരഺത഻തമഺയ഻ ിണ് 
പ്നഺമര ഺയതം ഽതള്ക്ക് നയഺണ് ്ട്  വ഻തരണം ീെുയ്യട്. ഡയറക്ടുന്നര്ക്  സര്ക്്഻ൂ് 
ീെ്ത നയഺണ് ്ട്  മഽ്വര്ക്ഷീതം കഺള്ക്  തഽറവഺീണങ്ക഻ല്  ബഺക഻ വരഽന്ന തഽത 
എലലഺ പ്നഺമര ഺയതം ഽതള഻ുലകഽം ജ഻.ര഻.എഫ് മഺനദണ്ഡം അനഽസര഻ച്ച് വ഻തരണം 
ീെയ്യണം. 

 രഽതഽതഺയ഻ രാര഼തര഻ച്ച 28 മഽന഻സ഻പഺല഻റ്റ഻തള്ക്ക് 10 ലക്ഷം രാരയഽീടുന്ന ഒറ്റതം വണ 
പ്നഺ ്. രഽത഻യ തണ ര്ക്  ുതഺര്ക്പുറഷന് ഒറ്റതം വണ 20 ലക്ഷം രാരയഽീടുന്ന പ്നഺ ് 
എന്ന഻വ നല്തണം. 

 ുതപ്ധ സര്ക്കഺര഻ീ  ഉടുന്നമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള എലലഺ ീത്഻ടുന്നുടെള്ക്കഽം വസ്, മതഽന഻തഽത഻ 
ബഺധതമഺകഺ്  നടുന്നരടുന്ന഻തള്ക്  സവ഼തര഻കണം.  ത഻നഺവശയമഺയ ുതപ്ധ ന഻യമുടെള഻ല്  
മഺറ്റം വരഽതം ഺ്  ുതപ്ധ സര്ക്കഺര഻ുനഺവശ  ിവശയീപടുന്നണം. 

 സവതഺരയ അണ് -എ്ഡഡ് വ഻ദയഺഭയഺസ സ്ഥഺരനുടെള്ക്കഽംെ ബ഻.എസ്, മ.എ്.എല്  വത 
ീത്഻ടുന്നുടെള്ക്കഽം വസ്, മതഽ ന഻തഽത഻ െഽമതം ണം. 

 ീഹൌസ്, മ ുബഺ്ുതള്ക്െ ടുന്നാറ഻സം ുതപ്ധുടെള഻ീല പ്രുവശനം എന്ന഻വ്ക് വ഻ുനഺദ 
ന഻തഽത഻ െഽമതം ണം. സംസ്ഥഺന സര്ക്കഺര്ക്  വ഻ുനഺദന഻തഽത഻ ഒഴ഻വഺകഽന്ന ര഼ത഻ 
രാര്ക്ണമഺയഽം മഺറ്റണം. 

 വസ്, മതഽ ന഻തഽത഻ ന഻രക഻ീ  മ഻ന഻മവഽംെ മഺക്സ഻മവഽം ന഻രക഻ല്  തഽറ  
വരഽതം ണം. മ഻ന഻മം ന഻രക് മഺക്സ഻മം ന഻രക഻ീ  75 ശതമഺനതം ഻ല്  തഽറയഺ്  
രഺടുന്ന഻ലലീയന്നഽം തഷ഻ഷ്  ശഽരഺര്ക്ശ ീെയ്യുന്നഽ. 

 സ഻ന഻മ ത഻ുയറ്ററ഻ലഽംെ മള്ക്ടുന്ന഻പ്ലക്ക്സ഻ലഽം ടുന്ന഻കറ്റ഻ംഗ് ടാ സംവ഻ധഺനം 
തംബയാ്ര്ക്വല്ക്കര഻കണം. ുതബ഻ള്ക്  ടുന്ന഻.വ഻െ ഡ഻ഷ്  ടുന്ന഻. വ഻. വര഻കഺീര വ഻ുനഺദ 
ന഻തഽത഻യഽീടുന്ന രര഻ധ഻യ഻ല്  ീതഺട് വരണീമന്ന് തഷ഻ഷ്  ശഽരഺര്ക്ശ ീെയ്യുന്നഽ. 

 പ്നഺമര ഺയതം ഻ീല റവനയാ ുമഺബ഻ൂലുസഷീ  ുമല്ുനഺ്ം അസ഻േ ് 
ീസപ്ത്റ഻ക് നല്തണീമന്ന് തഷ഻ഷ്  ശഽരഺര്ക്ശ ീെയ്യുന്നഽ.  

 ധനതഺരയ തഷ഻ഷീ  ശഽരഺര്ക്ശതള്ക്  നടുന്നപ഻ലഺകഽന്നത഻ീ  ുമല്ുനഺ്ം ധനതഺരയ 
വതഽപ഻ീല ധനതഺരയ തഷ഻ഷ്  ീസലല഻നഽ നല്തണം. ന഻തഽത഻ വരഽമഺന വര്ക്ധന 
നടുന്നപ഻ലഺകഺനഽള്ള െഽമതലയഽം യ ീസലല഻ന് നല്തണം. 

 റവനയാ ീമഺബ഻ൂലുസഷ്  പ്രവര്ക്തം നുടെള഻ല്   -നുവണ്സ്, മ ന഻ര്ക്ബന്ധമഺകണം. 

III. ഓണഡററ഻യാം വധന 
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പ്രഺുദശ഻ത സര്ക്കഺരഽതള഻ല്  മഽഴഽവ്  സമയ െഽമതലതള്ക്  വഹ഻കഽന്ന പ്രസ഻ഡ ്െ 
ൂവസ്, മ പ്രസ഻ഡ ്െ മഽന഻സ഻പല്  ീെയര്ക്ുരഴ്സണസണ്െ ൂവസ്, മ ീെയര്ക്ുരഴ്സണസണ്െ ുമയര്ക്െ 
ഡരയാ്഻ ുമയര്ക്  എന്ന഻വര്ക്ക് ന഻ലവ഻ീല പ്രത഻മഺസ വണുററ഻യം 200 ശതമഺനം 
വര്ക്ധ഻പ഻കഺ്  തഷ഻ഷ്  ശഽരഺര്ക്ശ ീെയ്യുന്നഽ. മറ്റു ീതരീഞ്ഞടുന്നഽതം  ജനപ്രത഻ന഻ധ഻തളുീടുന്ന 
വണുററ഻യം 100 ശതമഺനം വര്ക്ധ഻പ഻്കഺ്  ശഽരഺര്ക്ശ ീെയ്യുന്നഽ. 

ാട്ട഻ക നഺല് 

ഓണഡററ഻യാം വധന 

രധാഺഡേപ഻ക സനുളഺരഽകള ന്റി 
ഡാര് 

ന഻ലവ഻ന്റല ഓണഡററ഻യാം 
ത01/04/2013 മഽതല്   

ന഻ദ഻ഷ്ട നിര ന഻രനുളന 
തത01/04/2016 മഽതല്   

െ഻ലല ാഞ്ഺയത്തന 
പ്രസ഻ഡ ് 7900 23700 ി200%) 
ൂവസ്, മ പ്രസ഻ഡ ് 6600 19800 ി200%) 
േഺ്ഡ഻ംഗ് ടാ തഷ഻റ്റ഻ ീെയര്ക്മഺ്  4700 9400 ി100%) 
ീമമ്പര്ക്  4400 8800 ി100%) 

ഡലഺനുളന ാഞ്ഺയത്തന 
പ്രസ഻ഡ ് 7300 21900 ി200%) 
ൂവസ്, മ പ്രസ഻ഡ ് 6000 18000 ി200%) 
േഺ്ഡ഻ംഗ് ടാ തഷ഻റ്റ഻ ീെയര്ക്മഺ്  4400 8800 ി100%) 
ീമമ്പര്ക്  3800 7600 ി100%) 

രധഗഺമ ാഞ്ഺയത്തന 
പ്രസ഻ഡ ് 6600 19800 ി200%) 
ൂവസ്, മ പ്രസ഻ഡ ് 5300 15900 ി200%) 
േഺ്ഡ഻ംഗ് ടാ തഷ഻റ്റ഻ ീെയര്ക്മഺ്  4100 8200 ി100%) 
ീമമ്പര്ക്  3500 7000 ി100%) 

ഡകഺപഡറഷന്  
ുമയര്ക്  7900 23700 ി200%) 
ഡരയാ്഻ ുമയര്ക്  6600 19800 ി200%) 
േഺ്ഡ഻ംഗ് ടാ തഷ഻റ്റ഻ ീെയര്ക്മഺ്  4700 9400 ി100%) 
ീമമ്പര്ക്  4100 8200 ി100%) 

മഽന഻സ഻പഺല഻റ്റ഻ 

ീെയര്ക്മഺ്  7300 21900 ി200%) 
ഡരയാ്഻ ീെയര്ക്മഺ്   6000 18000 ി200%) 
േഺ്ഡ഻ംഗ് ടാ തഷ഻റ്റ഻ ീെയര്ക്മഺ്  4400 8800 ി100%) 
ീമമ്പര്ക്  3800 7600 ി100%) 
 

IV. വഺഷ഻ക ാധത഻ ന്റമചമാമഺനുളഺന്  പഽാഺപക്  

 2014-15 ീല വഺര്ക്ഷ഻ത രധത഻ നടുന്നതം ഻പ് വളീര രര഻തഺരതരമഺയ഻രഽന്നഽ. ീമഺതം ം 
വഺര്ക്ഷ഻ത രധത഻ ീെല  44 ശതമഺനമഺണ്. 

 വഺര്ക്ഷ഻ത രധത഻ ുമഺശമഺതഺനഽള്ള പ്രധഺന തഺരണം ീപ്രഺജക്റ്റുതളുീടുന്ന 
ബഺഹഽലയമഺണ്. 2014-15ല്  ശരഺശര഻ നടുന്നപ഻ലഺക഻യ ീപ്രഺജക്റ്റുതളുീടുന്ന എണം 
തഺീഴ രറയഽന്നഽ.  പ്നഺമ ര ഺയതം ് 116െ ുലഺക് ര ഺയതം ് 49െ ജ഻ലലഺ 
ര ഺയതം ് 733െ മഽന഻സ഻പല്  ുതഺര്ക്പുറഷ്  1051െ മഽന഻സ഻പഺല഻റ്റ഻ 208. 
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ീപ്രഺജക്റ്റുതളുീടുന്ന എണം ന഻ലവ഻ലഽള്ളത഻ല്  ന഻ന്ന്   മാന്ന഻ല്  രടഺയ഻ തഽറ്കഺ്  
തഷ഼ഷ്  ശഽരഺര്ക്ശ ീെയ്യുന്നഽ.  

 ബന഻്഻ഷ഻യറ഻ തഷ഻റ്റ഻ വഴ഻ നടുന്നപ഻ലഺകഽന്ന ീപ്രഺജക്റ്റുതളുീടുന്ന നഽണന഻ലവഺരം 
രര഻ുശഺധ഻കഺനഽള്ള സംവ഻ധഺനം ശഽരഺര്ക്ശ ീെയ്യുന്നഽ. 

 സഺമ്പതം ഻ത വര്ക്ഷതം ഻ീ  അവസഺന മഺസുടെള഻ല്  രധത഻ ീെല  ീെയ്യുന്ന ര഼ത഻ 
മഺറ്റണം. എ ഻ന഻യറ഻ംഗ് ടാ സവഭഺവതം ഻ലഽള്ള ീപ്രഺജക്റ്റുതള്ക്  ഒഴ഻ീത മറ്റു 
ീപ്രഺജക്റ്റുതള്ക്  സഺമ്പതം ഻ത വര്ക്ഷതം ഻ീ  ിദയരതഽത഻യ഻ല്  നടുന്നപ഻ലഺകണം. 

 രധത഻ രാര഼തരണ പ്രപ്ത഻യയഽം രധത഻ നടുന്നതം ഻പും ര഼ക് ിpeak) സമയമഺയ 
ജനഽവര഻ മഽതല്  മഺര്ക്ച്ച്  വീരയഺണ്.  ത഻ല്  മഺറ്റം വരണം. 

 ന഻ലവ഻ീല രധത഻ രാര഼തരണ മഺര്ക്ഗുരരയ഻ല്  ീപ്രഺജക്റ്റുതളുീടുന്ന 
രാര഼തരണതം ഻ന് ുവടപ്ത സമയം നല്ത഻യ഻്഻ലല.  ത഻ന് രട് മഺസീമങ്ക഻ലഽം 
നല്തണം. ീപ്രഺജക്റ്റ് രാര഼തരണതം ഻ന് റ഻് യര്ക്  ീെ്തവര്ക്െ തണ്സള്ക്്്സ഻ 
സ്ഥഺരനുടെള്ക്െ എ ഻ന഼യറ഻ംഗ് ടാ ുതഺുളജഽതള്ക്  തഽടുന്നുടെ഻യവരഽീടുന്ന ുസവനം 
ഉരുയഺന഻്കണം. 

 മാന്ന്   വ഻ഭഺനം പ്രഺുദശ഻ത സര്ക്കഺരഽതള്ക്ക് അവരഽീടുന്ന പ്രുതയതത 
തണക഻ീലടുന്നഽതം ് മാന്ന്   പ്രുതയത മഺര്ക്ഗ ന഻ര്ക്ുേശുടെള്ക്  ശഽരഺര്ക്ശ ീെയ്യുന്നഽ. ി1) 
പ്നഺമ-ുലഺക് ര ഺയതം ഽതള്ക്  ി2) ജ഻ലലഺ ര ഺയതം ് ി3) 
മഽന഻സ഻പഺല഻റ്റ഻/ുതഺര്ക്പുറഷ് . 

 പ്രഺുദശ഻ത സര്ക്കഺരഽതളും സര്ക്കഺര്ക്  വതഽപുതളും നടുന്നപ഻ലഺകഽന്ന ഭവന 
രധത഻തള്ക്െ ഭാമ഻ വഺുടെല്  രധത഻തള്ക്  തഽടുന്നുടെ഻യവ്ക് നല്തഽന്ന ീമഺതം ം 
തഽതയ഻ലഽം സബ്സ഻ഡ഻ ന഻രക഻ലഽം വയതയഺസമഽട്;  ് എത഼തര഻്കണം. 

 വഺര്ക്ഷ഻ത രധത഻ രാര഼തരണതം ഻നഽള്ള വര്ക്ക഻ംഗ് ടാ പ്നാപുതള്ക്െ പ്നഺമ-ുലഺക് 
ര ഺയതം ഽതള്ക്െ മഽന഻സ഻പഺല഻റ്റ഻തള്ക്  എന്ന഻വയ഻ല്  മാന്നഽംെ ജ഻ലലഺ 
ര ഺയതം ഽതള഻ലഽംെ മഽന഻സ഻പല്  ുതഺര്ക്പുറഷന഻ലഽം അ ഺയ഻ തഽറ്കണം. 

 പ്നഺമവഺര്ക്ഡ്   സഭതീള ശക്ത഻ീപടുന്നഽതം ഽതെ പ്രഺുദശ഻ത വ഻തസന പ്രശ്നുടെള്ക്െ 
ന഻ര്ക്ുേശുടെള്ക്  എന്ന഻വ െര്ക്ച്ച ീെയ്യഺ്  തഴ഻വഽള്ളവീര രീങ്കടുന്നഽപ഻്കഺ്  
നടുന്നരടുന്ന഻തള്ക്  സവ഼തര഻കഽത. 

 ഒഴ഻വഽള്ള എ ഻ന഻യര്ക്െ വവര്ക്സ഼യര്ക്  തസ്, മത഻തതള്ക്  സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ ന഻യമനം 
നടുന്നതം ഽത. ഒരഽ എ ഻ന഻യര്ക്  ഒരഽ പ്രഺുദശ഻ത സര്ക്കഺര഻ല്  മാന്ന് വര്ക്ഷം ുസവനം 
ീെയ്യണം. 

 എലലഺ പ്നഺമര ഺയതം ഽതള഻ലഽം എ ഻ന഻യറ഻ംഗ് ടാ വ഻ഭഺനതം ഻ന് വര്ക്ക് േഡ഻യഽീടുന്ന 
അടുന്ന഻സ്ഥഺനതം ഻ല്  ഒരഽ ീെറ഻കല്  തസ്, മത഻ത സിഷ്ട഻കണം. 

 തുേശ സവയംഭരണസ്ഥഺരനുടെീള പ്ടുന്നഷറ഻ ന഻യപ്രണുടെള഻ല്  ന഻ന്ന് ഒഴ഻വഺകഽത. 
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V. മറ്റ഻നങ്ങ്  

 പ്രഺുദശ഻ത സര്ക്കഺര഻ീ  ത഼ഴ഻ലഽള്ള ിസ്, മത഻തള്ക്  ത഻്ീപടുന്നഽതം ഺനഽംെ അണ്ുഡറ്റ് 
ീെയ്യഺനഽം ുവട഻ സെ഻പ്ത ുസഺഫ്റ്റ് ീവയര്ക്  താടുന്നഽതല്  ഉരുയഺക്ത 
ഹ഻തതരമഺകഽതയഽംെ ുപ്രഺജക്റ്റ് രാര്ക്തം ഼തര഻കഽുമ്പഺള്ക്  ിസ്, മത഻തീള രറ്റ഻യഽള്ള 
വ഻വരുടെള്ക്  സവയം അണ്ുഡറ്റ് ിവഺ്  ുവട഻ സെ഻പ്ത ുസഺഫ്റ്റ് ീവയര്ക്  സംരയ 
ുസഺഫ്റ്റ് ീവയറഽമഺയ഻ ബന്ധ഻പ഻കഽതയഽം ീെയ്യുത. 

 ഒന്ന഻ലധ഻തം വഺര്ക്ഡ഻ലാീടുന്ന തടുന്നന്നഽുരഺതഽന്ന ുറഺഡഽതീള ിസ്, മത഻യഽീടുന്ന  നതം ഻ല്  
താ്ുുമ്പഺള്ക്  ഒരഽ ുറഺഡഺയ഻ തണകഺകഽത. 

 ഒരഽ ിസ്, മത഻ തീടതം ഽുമ്പഺള്ക്  അത഻ീ  ുരര്െ ി വഺര്ക്ഡ഻ീ യഽംെ 
പ്നഺമതം ഻ീ യഽം ുരര്െ ുലഺക്   നമ്പര്ക്െ സര്ക്ുവ നമ്പര്ക്  എന്ന഻വ ുരരീപടുന്നഽതം ഽത. 
ിസ്, മത഻തളുീടുന്ന ഡയാപ്ലക്഻ുകഷ്  രാര്ക്ണമഺയഽം ഒഴ഻വഺകഽത. 

 അസറ്റ് രജ഻സ്, മപ്ടുന്നര്ക്  എപ്തയഽം ീരീ്ന്ന് ഔുദയഺന഻ത നസറ്റ഻ല്  പ്രസ഻ധ഼തര഻കഽത 
എല്.എസ്, മ.ജ഻.ഡ഻. നടുന്നരടുന്ന഻തള്ക്  സവ഼തര഻കണീമന്ന് തഷ഻ഷ്  ശഽരഺര്ക്ശ ീെയ്യുന്നഽ. 

 ീഹഡ് െഺര്ക്ക഻ീ  റഺങ്കഽള്ള ഒരഽ അീകൌട ഻ീന എലലഺ മഽന഻സ഻പഺല഻റ്റ഻തള഻ലഽംെ 
ുതഺര്ക്പുറഷന഻ലഽംെ ജ഻ലലഺര ഺയതം ഽതള഻ലഽം ന഻യമ഻കഺ്  തഷ഻ഷ്  ശഽരഺര്ക്ശ 
ീെയ്യുന്നഽ. 

 പ്രഺുദശ഻ത സര്ക്കഺരഽതള്ക്ക് ുവട഻ എല്.എസ്, മ.ജ഻.ഡ഻ ബജറ്റ് മഺനഽവല്  
തയ്യഺറഺകഺ്  ശഽരഺര്ക്ശ ീെയ്യുന്നഽ. 

 പ്രഺുദശ഻ത സര്ക്കഺര഻ന് സ്ഥലം വഺുടെഺനഽള്ള അനഽമത഻ നല്തഺനഺയ഻ ജ഻ലലഺ 
ര ഺയതം ് പ്രസ഻ഡ ് അധയക്ഷനഽംെ ജ഻ലല തലക്ടുന്നര്ക്  തണ്വ഼നറഽമഺയ഻ ഒരഽ ജ഻ലല 
തല ുമഺണ഻റ്ററ഻ തഷ഻റ്റ഻ീയ രാര഼തര഻കഺ്  ശഽരഺര്ക്ശ ീെയ്യുന്നഽ. 

 ൂതമഺറ്റം ീെയ്യീപ് സ്ഥഺരനുടെള഻ീല രഴയ ീത്഻ടുന്നുടെള്ക്  ീരഺള഻ച്ച് രഽത഻യ 
ീത്഻ടുന്നം രണ഻യഺനഽള്ള അധ഻തഺരം പ്രഺുദശ഻ത സര്ക്കഺര഻ന് നല്തണം.  ത഻നഽ 
എല്.എസ്, മ.ജ഻.ഡ഻. എ ഻ന഼യര഻ംഗ് ടാ വ഻ംന഻ീ  ശഽരഺര്ക്ശയഽംെ ൂതമഺറ്റം ീെയ്യീപ് 
സ്ഥഺരനതം ഻ീല വതഽപ് ുമധഺവ഻യഽീടുന്ന അനഽമത഻യഽം ുവണം. 

 പ്രഺുദശ഻ത സര്ക്കഺര഻ല്  ന഻യമ഻കീപടുന്നഽന്ന ജ഼വനകഺീര മാന്ന്   വര്ക്ഷം എങ്ക഻ലഽം 
ഒരഽ സ്ഥഺരനതം ഻ല്  തഽടുന്നരഺ്  അനഽവദ഻കണം. 

 ര ഺയതം ്െ പ്നഺമ വ഻തസനംെ നനരതഺരയം എന്ന഼ വതഽപുതീള സംുയഺജ഻പ഻ച്ച് 
ഒരഽ പ്രഺുദശ഻ത സര്ക്കഺര്ക്  മപ്രഺലയം രാര഼തര഻കണം. 

 പ്രഺുദശ഻ത സര്ക്കഺരഽതള്ക്ക് അഡവുകറ്റ് ്഼  നതം ഻ല്  ീെലവഺകഺവഽന്ന തഽത 
വര്ക്ധ഻പ഻കഽത. ജ഻ലല തല ുതഺടുന്നത഻തള഻ല്  5000 രാരയ഻ല്  ന഻ന്ന് 10000 രാരയഺയഽംെ 
ൂഹുകഺടുന്നത഻യ഻ല്  10000 ല്  ന഻ന്ന് 20000 രാരയഺയഽംെ സഽപ്ര഼ംുതഺടുന്നത഻യ഻ല്  50000 
രാരയഺയഽം വര്ക്ധ഻പ഻കണം. 
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 അരതടുന്നതരമഺയ഻ ന഻ല്കഽന്ന വിക്ഷുടെീളെ ുസഺഷയല്  ു്ഺറസ്, മപ്ടുന്ന഻ വതഽപ഻ീ  
അനഽവഺദം താടുന്നഺീത മഽറ഻കഺനഽള്ള അധ഻തഺരം പ്രഺുദശ഻ത സര്ക്കഺര഻ന് നല്തഽത. 

 പ്രഺുദശ഻ത സര്ക്കഺരഽതള്ക്ക് വര്ക്ഷതം ഻ല്  രട് പ്രഺവശയം മഺപ്തം ബജറ്റ് ുഭദനത഻ 
ീെയ്യഺ്  അനഽവഺദം നല്തഽത. 


