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ACTION TAKEN REPORT ON THE SUPPLEMENT TO THE FIRST 

REPORT OF THE SIXTH STATE FINANCE COMMISSION 

 

1.  In order to approximate the Standard Spending Needs, the 

Commission recommended that allocation of Non-Road Maintenance 

Fund to different institutions transferred to Local Governments 

giving two-third weightage to the plinth area and one-third 

weightage to users, viz; students, schools and Anganwadis, inmates 

of hostels and patients in hospitals.  Weights assigned to buildings 

are:  

Weights for Plinth Area of Buildings of Institutions 
 

Departments Weights  

Agriculture 1 

Allopathy 3 

Homeopathy 3 

Indian Systems of Medicine 3 

Animal Husbandry  2 

Education  1.5 

Scheduled Castes Development (Pre-Matric Hostels) 1.5 

Social Justice 2 

Women & Child Development (including Anganwadis) 2 

Additional Weights for Age of the Building 
 

Age Classification Weights 

< 25 years 1 

26 to 50 years 1.5 

51 to 100 Years 2 

>100 (Heritage Buildings) 2.5 

 (Para 5.1) 

Action Taken  

                The recommendation is accepted. 
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2.   For the users, the Commission recommended to assign the following 

weights: 
  

Weights for Users -Patients, Students, Residents 

Department Weights  

Allopathy OP 1 

Allopathy IP 3 

Homeopathy IP 3 

Homeopathy OP 1 

ISM IP 3 

ISM OP 1 

Education 1.5 

Scheduled Castes Development (Pre-Matric Hostels) 1.5 

WCD (Anganwadis) 1 

Animal Husbandry 1 

(Para 5.2) 

Action Taken  

                The recommendation is accepted. 

 

3.   The inter-se distribution of Non- Road Maintenance funds of 

different categories of Local Governments is recommended to be as 

given in Appendix 1.4.                                                                  (Para 5.3) 

 

Action Taken 

       The recommendation is accepted with modification that it will 

be operational w.e.f 2023-24. The LG wise distribution of 

Maintenance Fund (Non-Road) for the year 2021-22 and 2022-23 will 

be made in the same proportion as was done in the year 2020-21. 

 

4.   The distribution of Road Maintenance Fund is recommended to be 

as detailed in Appendix 1.5.                                                         (Para 5.4) 

  

Action Taken 

                The recommendation is accepted with modification that it will 

be operational w.e.f 2023-24. The LG wise distribution of 

Maintenance Fund (Road) for the year 2021-22 and 2022-23 will be 



  

ATR ON THE SUPPLEMENT TO THE FIRST REPORT OF 6TH SFC 3 

 

made in the same proportion as was done in the year 2020-21.        

The decision in Recommendation No. 24 (Para 7.57) in the First 

Report of the Commission is modified to this extent. 

 

5. The Commission recommended to set up an Empowered Committee 

under the Finance Secretary with the LSGD Secretary and Planning 

Secretary, serviced by the SFC Cell of the Finance Department and 

assisted by the Decentralization Division of the State Planning Board 

to look into the issues related to data errors in relation to road and 

non-road assets.  The Committee should also look into the following:  

(a)   Complaints regarding data errors in the allocation of other Funds 

namely, all the streams of Development Fund and the General 

Purpose Fund. 

(b) Claims for Gap Grants in deficit Village Panchayats and 

Municipalities.  

(c)   Determining and allocation of incentives on Development Fund 

excluding SCSP and TSP and the grants of the Union Finance 

Commission as recommended in first report and accepted by the 

Government should be decided by the Committee.  

(d)   Coordinating and supervising the collection and collation of data 

by the Local Governments Fiscal Research Cell of KILA in such a 

way as to meet the requirements of the subsequent State Finance 

Commissions.                                                                           (Para 5.5) 

 

Action Taken 

                      The recommendation is accepted with modification in (b) that 

claims of deficit Village Panchayats will only be entertained for 

Gap Grant for the year 2021-22. But a sum of ₹ 5 crore from the 

share of GPF available to Municipalities and ₹ 10 crore from that 

available to Village Panchayats will be set apart in each year for 

providing Gap fund to eligible Municipalities and Village 

Panchayats respectively for the remaining period of award of the 

6th State Finance Commission, i.e., from 2022-23 to 2025-26. 
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6. The Commission recommended that GIS based asset maps with 

dimensional photographs of all the attributes related to the asset 

should be prepared by the end of March 2022.                    (Para 5.6) 

Action Taken 

                     The recommendation is accepted. 

 

7. The Commission recommended that all the expenditures on all 

assets of Local Governments, i.e., roads, buildings, farms, lands 

and water bodies should be captured automatically through a 

software and be available on the website for citizen information.  

The software should mandatorily ensure that bills could be 

prepared, and payments made only after all the upstream data get 

automatically entered.                                                              (Para 5.7) 

 

 Action Taken  

                       The recommendation is accepted. 

 

8. For non-road assets, a planning methodology is suggested in para 

3.4 starting from the initial proposal of the head of the transferred 

institution and ending with DPC approval.                         (Para 5.8) 

 

Action Taken  

                       The recommendation is accepted. 

 

9. For roads, a similar methodology is recommended in para 3.5.  

                                                                                                        (Para 5.9)         

Action Taken  

                      The recommendation is accepted. 
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10.  The permissible items under Maintenance Fund are detailed in 

para 3.8. The Commission recommended that Government may 

issue a master order in supersession of all existing orders and 

circulars incorporating its recommendations.                   (Para 5.10)  

 Action Taken  

                       The recommendation is accepted. 

 

11.   In the case of Disasters formally notified either by the State 

Government or by Government of India, Local Self Government 

Department in consultation with the Finance Department, could 

issue special orders permitting use of Road and Non-Road 

Maintenance Fund for other specifically identified items except 

that Non- Road Maintenance Fund should not be spent for roads.  

At the same time Road Maintenance Fund could be spent for Non-

Road Maintenance.                                                                (Para 5.11) 

   

Action Taken  

                     The recommendation is accepted. 

 

12.  The Commission recommended that no special permission should 

be given for taking up items not specified in the permissible list. 

                                                                                                  (Para 5.12) 

Action Taken  

                      The recommendation is accepted. 

 

13.  The Commission recommended that maintenance units to take up 

simple maintenance works, both for road and non-road assets, 

including furniture and equipment may be set up as micro 

enterprises under Kudumbashree.  This would ensure timely, 

seamless and quality maintenance of assets besides serving the 

socio-economic objective of helping the poor.                    (Para 5.13) 
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 Action Taken 

          Government issues general guidelines for the plan 

implementation. The Local Governments are permitted to execute 

their work through accredited agencies without resorting to tender 

formalities. Government have already permitted simple 

maintenance works upto Rs.2 lakh to be done by Kudumbashree 

units as per G.O.(P)No.73/2020/Fin dated 03/06/2020. LSGIs are 

already allowed to do so under the same. 

 

14.  All the officers of departments from which assets have been 

transferred to Local Governments, starting from the head of the 

department, should be formally involved in the monitoring of the 

preparation and implementation of the Maintenance Plan by the 

Local Governments.  A software would be modified to ensure 

automatic upward movement of the Maintenance Plan to the 

departmental officers.                                                            (Para 5.14) 

 

Action Taken 

                      The recommendation is accepted. 

 

15.  At present, the Maintenance Plan has to be approved by the DPC 

including items which use own source revenues. The Commission 

recommended that in case of unforeseen emergency, after detailed 

justification, individual projects costing up to Rs. 50,000 could be 

taken up by the Local Governments without prior approval of the 

DPC, under simultaneous intimation to the DPC on issue of 

administrative and technical sanctions for ratification.    (Para 5.15) 

 

Action Taken 

                      The recommendation is accepted. 
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16.  For allocating the 15th Finance Commission Grants to Local 

Governments including the grants to Urban Agglomerations 

(UAs) for the five years starting from 2021-22, the Commission 

recommended that the system elaborated in para 4.3 may be 

followed.                                                                                  (Para 5.16) 

     

    Action Taken 

        Separate heads of account have been opened for Municipal 

Corporations and Municipalities for Tied Grant during 2020-21. 

This is made operational during the entire period of 15th Finance 

Commission Grant. Hence, no separate heads of account as 

recommended in para 4.3 (a) need be opened. The Kannur 

Cantonment will be given amount as per the recommendations of 

the 15th Finance Commission during its award period. 

 

17.  As regards the Health Grants, since it is a totally tied fund, it is 

recommended that it be implemented as a kind of State’s 

Sponsored Scheme and in addition to the share of the Plan under 

Development Fund.                                                                   (Para 5.17)  

 

Action Taken 

         Health Grant is also included as a part of the Development 

Fund as per recommendation of State Planning Board also. Hence, 

the recommendation is rejected. 

 

18.  The Commission recommended that for the UAs, a five-year plan 

for the FFC grant has to be prepared as a distinct document 

following the process laid down in para 4.11.                      (Para 5.18) 

 

Action Taken 

          The recommendation is accepted with modification that the 

five-year plan for the FFC Grant has to be prepared as per the 

process detailed at para 4.12. 
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ആറ ാം സാംസ്ഥ ന ധനക ര്യ കമ്മീഷന്റെ ഒന്ന മന്റെ 
റിപ്പ ർട്ടിന്റെ സപ്ലിന്റമെിൻപ്മലുള്ള നടപടി റിപ്പ ർട്ട് 

1. ന്റെലവിന്റെ സ്റ്റ ൻപ്േർേ് കണക്ക ക്കണന്റമന്നാം, ഇതിന യി പ്ര പ്േശിക 
സർക്ക രുകൾക്ക് കകമ റ്റാം ന്റെയ്യന്റപട്ട വിവിധ സ്ഥ പനങ്ങൾക്കുള്ള 
പ്റ േിതര് ആസ്തി സാംര്ക്ഷണ ഫണ്ടിന്റെ വിഹിതാം കണക്ക ക്കുപ്പ ൾ 
തറവിസ്തീർണ്ണെിന്  2/3 ന്റവയിപ്റ്റജാം,  വിേയ ർത്ഥികൾ, വിേയ ലയങ്ങളാം 
അാംഗനവ ടികളാം, പ്ഹ സ്റ്റലുകളിന്റല ത മസക്ക ർ, ആശുപത്രികളിന്റല 
പ്ര് ഗികൾ മുതല യ ടി ആസ്തികളന്റട ഉപപ്യ ക്ത ക്കൾക്ക് 1/3 
ന്റവയിപ്റ്റജാം നൽകണന്റമന്ന് കമ്മീഷൻ ശിപ ർശ ന്റെയ്തിട്ടുണ്ട്.  
ന്റകട്ടിടങ്ങൾക്ക് നൽകിയിര്ിക്കുന്ന ന്റവയിപ്റ്റജ് ത ന്റെ പറയാം പ്രക ര്മ ണ്. 

 സ്ഥ പനങ്ങളന്റട ന്റകട്ടിടെിന്റെ തറ വിസ്തീർണ്ണെിനുള്ള ന്റവയിപ്റ്റജ് 

വകുപ് ന്റവയിപ്റ്റജ് 

കൃഷി  1 

അപ്ല പതി  3 

പ്ഹ മിപ്യ പതി 3 

ഭ ര്തീയ െികിത്സ ര്ീതി  3 

മൃഗസാംര്ക്ഷണാം  2 

വിേയ ഭയ സാം  1.5 

പട്ടികജ തി വികസനാം (പ്രീ ന്റമട്രിക് പ്ഹ സ്റ്റലുകൾ) 1.5 

സ മൂഹയ നീതി  2 

വനിത  ശിശുവികസനാം (അാംഗനവ ടികൾ ഉൾന്റപന്റട)  2 

ന്റകട്ടിടങ്ങളന്റട ക ലപെക്കെിന് അനുവേിച്ചിട്ടുള്ള അധിക ന്റവയിപ്റ്റജ് 

ക ലപെക്കാം ന്റവയിപ്റ്റജ് 

25 വർഷാം വന്റര്  1 

26 മുതൽ 50 വർഷാം വന്റര്  1.5 

51 മുതൽ 100 വർഷാം വന്റര്  2 

100 വർഷെിൽ കൂടുതൽ (കപതൃക ന്റകട്ടിടങ്ങൾ)  2.5 

                                                                                     (ഖണ്ഡിക 5.1) 

നടപടി  

        ശിപാർശ അംഗീകരിച്ചു. 
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2. ഉപപ്യ ക്ത ക്കളന്റട ക ര്യെിൽ ത ന്റെ പറയന്ന തര്െിൽ ന്റവയിപ്റ്റജ് 
നൽകണന്റമന്ന് കമ്മീഷൻ ശിപ ർശ ന്റെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

 പ്ര് ഗികൾ, വിേയ ർത്ഥികൾ, ത മസക്ക ർ തുടങ്ങിയ ഉപപ്യ ക്ത ക്കൾക്കുള്ള 
ന്റവയിപ്റ്റജ് 

വകുപ് ന്റവയിപ്റ്റജ് 

അപ്ല പതി ഒ.പി  1 

അപ്ല പതി  ഐ.പി 3 

പ്ഹ മിപ്യ പതി ഐ.പി  3 

പ്ഹ മിപ്യ പതി ഒ.പി  1 

ഭ ര്തീയ െികിത്സ ര്ീതി ഐ.പി  3 

ഭ ര്തീയ െികിത്സ ര്ീതി ഒ.പി  1 

വിേയ ഭയ സാം  1.5 

പട്ടിക ജ തി വികസനാം (പ്രീ-ന്റമട്രിക് പ്ഹ സ്റ്റലുകൾ)  1.5 

വനിത  ശിശു വികസനാം (അാംഗനവ ടികൾ)  1 

മൃഗ സാംര്ക്ഷണാം  1 

                                                                                    (ഖണ്ഡിക 5.2) 

നടപടി  

        ശിപാർശ അംഗീകരിച്ചു.  

 

3. വിവിധ വിഭ ഗങ്ങളിന്റല പ്ര പ്േശിക സർക്ക രുകൾക്കുള്ള പ്റ േിതര് 
സാംര്ക്ഷണ ഫണ്ടിന്റെ വിതര്ണാം അപൻേിക്സ് 1.4- ൽ വിശേീകര്ിക്കുന്ന 
തര്െിൽ ആകണന്റമന്ന് ശിപ ർശ ന്റെയ്തിട്ടുണ്ട്.                (ഖണ്ഡിക 5.3) 

 

നടപടി  

        2023-24 വർഷാം മുതൽ മ ത്രപ്മ പ്ര വർെികമ കൂ എന്ന 

പ്ഭേഗതിപ്യ ന്റട ശിപ ർശ അാംഗീകര്ിച്ചു. പ്ര പ്േശിക സർക്ക രുകൾക്കുള്ള 

പ്റ േിതര് സാംര്ക്ഷണ ഫണ്ടിന്റെ 2021-22 വർഷന്റെയാം 2022-23 

വർഷന്റെയാം വിതര്ണാം 2020-21 വർഷാം പിന്തുടർന്ന അപ്ത 

അനുപ തെിൽ തന്റന്ന ആയിര്ിക്കുാം. 
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4. അപൻേിക്സ് 1.5-ൽ വിശേീകര്ിച്ചിട്ടുള്ള തര്െിൽ പ്റ േ് സാംര്ക്ഷണ 
ഫണ്ടിന്റെ വിതര്ണാം നടെണന്റമന്ന് ശിപ ർശ ന്റെയ്തിട്ടുണ്ട്.  

                    (ഖണ്ഡിക 5.4)  
നടപടി  

      2023-24 വർഷാം മുതൽ മ ത്രപ്മ പ്ര വർെികമ കൂ എന്ന പ്ഭേഗതിപ്യ ന്റട 

ശിപ ർശ അാംഗീകര്ിച്ചു. പ്ര പ്േശിക സർക്ക രുകൾക്കുള്ള പ്റ േ് സാംര്ക്ഷണ 

ഫണ്ടിന്റെ 2021-22 വർഷന്റെയാം 2022-23വർഷന്റെയാം വിതര്ണാം 2020-21 

വർഷാം പിന്തുടർന്ന അപ്ത അനുപ തെിൽ തന്റന്ന ആയിര്ിക്കുാം. കമ്മീഷന്റെ 

ഒന്ന മന്റെ റിപ്പ ർട്ടിന്റല 24-ംാം നപർ ശിപ ർശ (ഖണ്ഡിക 7.57) 

യിപ്േലുള്ള തീരുമ നാം ഇെര്െിൽ പ്ഭേഗതി ന്റെയ്യുന്ന. 

 

5. പ്റ േ്, പ്റ േിതര് ആസ്തികളമ യി ബന്ധന്റപട്ട പ്േറ്റയിൽ 
വപ്ന്നക്ക വുന്ന പിശകുകൾ പര്ിപ്ശ ധിക്കുന്നതിന യി  ധനക ര്യ 
ന്റസക്രട്ടറിയന്റട പ്നതൃതവെിൽ തപ്േശ സവയാംഭര്ണ വകുപ് ന്റസക്രട്ടറി, 
ആസൂത്രണ സ പെിക ക ര്യ ന്റസക്രട്ടറി എന്നിവർ അാംഗങ്ങള യി ഒരു 
എാംപപ്വർേ് കമ്മിറ്റി രൂപീകര്ിക്കണന്റമന്ന് കമ്മീഷൻ ശിപ ർശ 
ന്റെയ്തിട്ടുണ്ട്. എാംപപ്വർേ് കമ്മറ്റിയ്ക്ക വശയമ യ പ്സവനങ്ങൾ ധനക ര്യ 
വകുപിന്റല എസ്.എഫ്.സി ന്റസൽ നൽകുന്നതുാം സാംസ്ഥ ന ആസൂത്രണ 
പ്ബ ർേിന്റല വിപ്കന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ വിഭ ഗാം ആവശയമ യ 
സഹ യങ്ങൾ നൽകുന്നതുമ യിര്ിക്കുാം.  ഈ കമ്മിറ്റി ത ന്റെ പറയന്ന 
ക ര്യങ്ങൾ കൂടി പര്ിപ്ശ ധിപ്ക്കണ്ടത ണ്. 

എ)  വികസന ഫണ്ട്, ന്റപ തു ആവശയ ഫണ്ട്  തുടങ്ങിയ മറ്റു ഫണ്ടുകളന്റട 
വിഹിതാം നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് ഉപപ്യ ഗിക്കുന്ന പ്േറ്റ സാംബന്ധിച്ച 
പര് തികൾ.  

ബി) സ പെിക പര് ധീനതയള്ള വിപ്േജ് പഞ്ച യത്തുകളപ്ടയാം  
മുൻസിപ ലിറ്റികളന്റടയാം വിടവു നികെൽ ഫണ്ടിനുള്ള ആവശയാം.  

സി)  കമ്മീഷൻ അതിന്റെ ആേയ റിപ്പ ർട്ടിൽ ശിപ ർശ ന്റെയ്തിരുന്നതുാം 
സർക്ക ർ  അാംഗീകര്ിച്ചതുമ യ വികസന ഫണ്ടിൽ  (പട്ടിക ജ തി 
ഉപപദ്ധതി, പട്ടിക വർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി, പ്കന്ദ്ര ധനക ര്യ കമ്മീഷൻ 
ഗ്ര െ് എന്നിവ ഒെിന്റകയള്ള)  നിന്നള്ള പ്പ്ര ത്സ ഹനെിന്റെ 
വിഹിതാം നിശ്ചയിക്കൽ. 
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േി)  കിലയിന്റല പ്ല ക്കൽ ഗവന്റെെ് ഫിസ്ക്കൽ റിപ്സർച്ച് ന്റസൽ വരുാം 
ക ലങ്ങളിന്റല  സാംസ്ഥ ന ധനക ര്യ കമ്മീഷനുകൾക്ക് പ്രപ്യ ജന 
ന്റപടുന്ന തര്െിൽ പ്േറ്റ പ്ശഖര്ിച്ച് പര്ിപ്ശ ധിക്കുന്നന്റണ്ടന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തുകയാം അതിന്റെ പ്രവർെനങ്ങന്റള ഏപ്ക പിപിക്കുകയാം 
ന്റെയ്യുക.                                                              (ഖണ്ഡിക 5.5) 

                                                               

നടപടി  

   വിടവു നികത്തൽ ഫണ്ടിനുള്ള വില്ലേജ് പഞ്ചായത്തുകളുടട ആവശയം 
മാത്രം 2021-22 വർഷം പരിഗണിക്കുന്നതാണ് എന്നതരത്തിൽ ശിപാർശ 
(ബി) ല്ലേദഗതി വരുത്തിടകാണ്ട് നിർല്ലേശം അംഗീകരിച്ചു. എന്നാൽ, 
ആറാം സംസ്ഥാന ധനകാരയ കമ്മീഷടെ ല്ലശഷിക്കുന്ന അവാർഡ് 
കാലയളവിൽ, അതായത്, 2022-23 മുതൽ 2025-26 വടര, അർഹതടെട്ട 
മുനിസിൊലിറ്റികള്ക്ക്കും വില്ലേജ് പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്കും വിടവ് നികത്തൽ 
ഫണ്ട് നൽുന്നതിനായി ഓല്ലരാ വർഷവും  മുനിസിൊലിറ്റികള്ക്ക്കുള്ള 
ടപാതു ആവശയ ഫണ്ടിൽ നിന്നം 5 ല്ലകാടി രൂപയം വില്ലേജ് 
പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്കുള്ള ടപാതു ആവശയ ഫണ്ടിൽ നിന്നം 10 ല്ലകാടി 
രൂപയം മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതാണ്.   

 

6. 2022 മ ർച്ച് അവസ നപ്െ ന്റട ആസ്തിയമ യി ബന്ധന്റപട്ട എേ െര്ാം 
അളവുകളാം ഉൾന്റപട്ട പ്ഫ പ്ട്ട ഗ്ര ഫ് സഹിതാം (Dimensional Photographs) 
ജി.ഐ.എസ് അധിഷ്ഠിത ആസ്തി മ പ് തയ്യ റ ക്കണന്റമന്ന് കമ്മീഷൻ 
ശിപ ർശ ന്റെയ്തിട്ടുണ്ട്.                                                   (ഖണ്ഡിക 5.6) 

 

നടപടി 

       ശിപ ർശ അാംഗീകര്ിച്ചു.  

                                                            

7. പ്റ ഡുകൾ, ന്റകട്ടിടങ്ങൾ, കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ, വസ്തു, നീർെടങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയ പ്ര പ്േശിക സർക്ക രുകളന്റട എേ  ആസ്തികളിലുാം 
ന്റെലവെിക്കുന്ന തുക സവപ്മധയ  പ്ര്ഖന്റപടുെെക്ക തര്െിൽ ഒരു 
പ്സ ഫ്റ്് ന്റവയർ തയ്യ റ പ്ക്കണ്ടതുാം ആയത് പൗര്േ ർക്ക് ലഭയമ കെക്ക 
തര്െിൽ ന്റവബ്കസറ്റിൽ നൽപ്കണ്ടതുമ ണ് എന്ന് കമ്മീഷൻ 
ശിപ ർശ ന്റെയ്തിട്ടുണ്ട്.  ബന്ധന്റപട്ട എേ  പ്േറ്റയാം സവപ്മധയ  
പ്ര്ഖന്റപടുെിയതിനു പ്ശഷപ്മ ബിേ് എടുക്കുവ നുാം തുക നൽകുവ നുാം 
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കെിയൂ എന്ന് പ്സ ഫ്റ്് ന്റവയർ നിർബന്ധമ യാം ഉറപ്പുവരുപ്െണ്ടത ണ്.  
                                                   (ഖണ്ഡിക 5.7) 

നടപടി 

      ശിപ ർശ അാംഗീകര്ിച്ചു.   

8. കകമ റ്റാം ന്റെയ്യന്റപട്ട സ്ഥ പനങ്ങളന്റട പ്മധ വിയിൽ നിന്നള്ള 
നിർപ്േശെിൽ തുടങ്ങി DPC അാംഗീക ര്പ്െ ന്റട അവസ നിക്കുന്ന 
തര്െിൽ പ്റ േിതര് ആസ്തികൾക്ക യി ഖണ്ഡിക 3.4-ൽ  
വിശേീകര്ിച്ചിട്ടുള്ള തര്െിൽ ഒരു പദ്ധതി ശ സ്ത്രാം (Planning methodology) 
നിർപ്േശിച്ചിട്ടുണ്ട്.                                                         (ഖണ്ഡിക 5.8)  

 

നടപടി 

       ശിപ ർശ അാംഗീകര്ിച്ചു.  

 

9. പ്റ ഡുകളന്റട ക ര്യെിൽ ഇപ്ത ര്ീതിയിലുള്ള ഒരു പദ്ധതി ശ സ്ത്രാം 
ഖണ്ഡിക 3.5 ൽ ശിപ ർശ ന്റെയ്തിട്ടുണ്ട്.                            (ഖണ്ഡിക 5.9)  

 

നടപടി 

       ശിപ ർശ അാംഗീകര്ിച്ചു. 

 

10.  സാംര്ക്ഷണ ഫണ്ടുപപ്യ ഗിച്ച് ന്റെയ്യ വുന്ന ഇനങ്ങൾ ഖണ്ഡിക 3.8-ൽ 
വിശേീകര്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള എേ  ഉെര്വുകളാം പര്ിപത്രങ്ങളാം 
ഉോംഘിച്ചു ന്റക ണ്ടുാം കമ്മീഷൻ ശിപ ർശകൾ ഉൾന്റപടുെിന്റക്ക ണ്ടുാം 
സർക്ക ർ ഒരു മ സ്റ്റർ ഉെര്വു പുറന്റപടുവിപ്ക്കണ്ടത ന്റണന്ന് കമ്മീഷൻ 
നിർപ്േശിച്ചിട്ടുണ്ട്.                                                         (ഖണ്ഡിക 5.10) 

  

നടപടി 

       ശിപ ർശ അാംഗീകര്ിച്ചു.  

 

11. സാംസ്ഥ ന സർക്ക പ്ര്  പ്കന്ദ്ര സർക്ക പ്ര്  ഔപ്േയ ഗികമ യി 
വിജ്ഞ പനാം ന്റെയ്യുന്ന ദുര്ന്തങ്ങളന്റട ക ര്യെിൽ പ്റ േ്-പ്റ േിതര് 
സാംര്ക്ഷണ ഫണ്ട് പ്രപ്തയക ആവശയങ്ങൾക്ക് ഉപപ്യ ഗിക്കുന്നതിന് 
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അനുമതി നൽകിന്റക്ക ണ്ട് ധനക ര്യ വകുപ്പുമ യി ആപ്ല െിച്ച് തപ്േശ 
സവയാംഭര്ണ വകുപിന് പ്രപ്തയക ഉെര്വ് ഇറക്ക വുന്നത ണ്.  എന്ന ൽ 
പ്റ േിതര് സാംര്ക്ഷണ ഫണ്ട് പ്റ േ വശയങ്ങൾക്ക് ഉപപ്യ ഗിക്ക ൻ 
പ ടിേ െതുാം പ്റ േ് സാംര്ക്ഷണ ഫണ്ട് പ്റ േിതര് ആസ്തികളന്റട 
സാംര്ക്ഷണെിന് ന്റെലവെിക്ക വുന്നതുമ ണ്.                    (ഖണ്ഡിക 5.11)                                                                  

 

നടപടി 

       ശിപ ർശ അാംഗീകര്ിച്ചു. 

  

12. അനുവേനീയ പട്ടികയിൽ (Permissible List) ഉൾന്റക്ക ള്ളിക്ക െ 
ക ര്യങ്ങൾ ഏന്ററ്റടുക്കുന്നതിന യി പ്രപ്തയക അനുമതി നൽകരുന്റതന്ന് 
കമ്മീഷൻ ശിപ ർശ ന്റെയ്തിട്ടുണ്ട്.                                    (ഖണ്ഡിക 5.12) 

 

നടപടി 

       ശിപ ർശ അാംഗീകര്ിച്ചു. 

 

13. പ്റ േ്-പ്റ േിതര് ആസ്തികളന്റട (ഫർണീച്ചറുകളാം ഉപകര്ണങ്ങളാം 
ഉൾന്റപന്റട) ലഘുവ യ അറ്റകുറ്റപണികൾ നടത്തുന്നതിന യി 
കുടുാംബശ്രീയിൽ സൂക്ഷ്മ സ്ഥ പനങ്ങള യി (Micro Enterprises) 
ന്റമയിെനൻസ് യൂണിറ്റുകൾ രൂപീകര്ിക്ക വുന്നത ണ് എന്ന് കമ്മീഷൻ 
ശിപ ർശ ന്റെയ്തിട്ടുണ്ട്.  പ വന്റപട്ടവന്റര് സഹ യിക്കുക എന്ന സ മൂഹിക -
സ പെിക ലക്ഷയാം നിറപ്വറ്റുന്നതിപ്ന ന്റട പാം ആസ്തികളന്റട സാംര്ക്ഷണാം 
യഥ സമയാം ഇടതടവിേ ന്റത ഗുണപ്മേ ഉറപ്പു് വരുെിന്റക്ക ണ്ട് 
നടത്തുവ ൻ ഇത് സഹ യിക്കുാം.                                     (ഖണ്ഡിക 5.13) 

 
നടപടി 

    പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന് സർകാർ ടപാതു നിർല്ലേശങ്ങള്ക് 
ഇറകാറുണ്ട്. ടടൻഡർ നടപടികള്ക് കൂടാടത തടന്ന അക്രഡിറ്റഡ് 
ഏജൻസികള്ക് മുല്ലേന തങ്ങളുടട പ്രവൃത്തികളുടട നിർവ്വഹണം നടത്താൻ 
പ്രാല്ലദശിക സർകാരുകടള അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 03/06/2020 തീയതിയിടല 
സ.ഉ.(അ)നം. 73/2020/ധന ഉത്തരവു പ്രകാരം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ 
വടരയള്ള ലഘു അറ്റുറ്റെണികള്ക് നടത്തുന്നതിന് ുടംബശ്രീ 



  

ATR ON THE SUPPLEMENT TO THE FIRST REPORT OF 6TH SFC 14 

 

യൂണിറ്റുകടള അനുവദിച്ചുടകാണ്ട് സർകാർ ഇതിനകം യല്ലേഷ്ടാനുമതി 
(permissive sanction) നൽകി ഉത്തരവ് പുറടെടവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

14. ഏത് വകുപിൽ നിന്ന പ്ണ  പ്ര പ്േശിക സർക്ക രുകൾക്ക് ആസ്തി 
കകമ റ്റാം ന്റെയ്യന്റപട്ടത് ആ വകുപ്പുകളന്റട പ്മധ വി മുതൽ എേ  
ഉപ്േയ ഗസ്ഥപ്ര്യാം പ്ര പ്േശിക സർക്ക രുകളന്റട സാംര്ക്ഷണ പ്ല ൻ 
(Maintenance Plan) തയ്യ റ ക്കുന്നതിപ്െയാം നിർവ്വഹണെിപ്െയാം 
നിര്ീക്ഷണെിൽ ഔപ്േയ ഗികമ യിെന്റന്ന ഭ ഗഭ ക്ക ക്കണാം. 
സാംര്ക്ഷണ പദ്ധതി സവപ്മധയ  വകുപ്പു ഉപ്േയ ഗസ്ഥർ വെി കകക ര്യാം 
ന്റെയ്യെക്ക തര്െിൽ പ്സ ഫ്റ്് ന്റവയറിൽ പര്ിഷ്ക ര്ങ്ങൾ 
വരുപ്െണ്ടത ണ്.                                                      (ഖണ്ഡിക 5.14)  

 

നടപടി 

       ശിപ ർശ അാംഗീകര്ിച്ചു. 

 

15. തനതു വരുമ നാം ഉപപ്യ ഗിച്ച് നടത്തുന്നത് ഉൾന്റപന്റടയള്ള സാംര്ക്ഷണ 
പദ്ധതി (Maintenance Plan)  നിലവിൽ ജിേ  ആസൂത്രണസമിതി 
അാംഗീകര്ിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്.  മുൻകൂട്ടി അറിയ ൻ കെിയ െതുാം 
അടിയന്തര്വുമ യ ഘട്ടങ്ങളിൽ അൻപതിന യിര്ാം രൂപവന്റര്യള്ള 
പ്പ്ര ജക്ടുകൾ ജിേ  ആസൂത്രണ സമിതിയന്റട അാംഗീക ര്ാം ഇേ ന്റത 
തന്റന്ന പ്ര പ്േശിക സർക്ക രുകൾക്ക് ഏന്ററ്റടുക്ക ൻ കെിയണന്റമന്ന് 
കമ്മിഷൻ ശിപ ർശ ന്റെയ്യുന്ന.  എന്ന ൽ ഈ അടിയന്തര് ഘട്ടെിന്റെ 
നയ യീകര്ണാം വിശേമ ക്കണാം.  ഭര്ണ-സ പ്േതിക അനുമതികൾ 
ലഭിച്ചതിനു പ്ശഷാം അെര്ാം പ്പ്ര ജക്ടുകൾ ജിേ  ആസൂത്രണ സമിതിയന്റട 
സ ധൂകര്ണെിന് അയയ്ക്കുകയാം പ്വണാം.                        (ഖണ്ഡിക 5.15)  

 

നടപടി 

       ശിപ ർശ അാംഗീകര്ിച്ചു. 

  

16. നഗരസഞ്ചയങ്ങള്ക് (Urban Agglomerations) ഉള്ക്ടെടടയള്ള പ്രാല്ലദശിക 
സർകാരുകള്ക്ക്കുള്ള 2021-22 മുതൽ അഞ്ച് വർഷകാലയളവിടല 
പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ കമ്മീഷൻ ഗ്രാെ് അനുവദിക്കുന്നതിനായി േണ്ഡിക 
4.3 ൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം പിൻതുടരാവുന്നതാണ് എന്ന് 
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കമ്മീഷൻ ശിപാർശ ടെയ്തിട്ടുണ്ട്.                                    (േണ്ഡിക 5.16)  

നടപടി  

   മുനിസിെൽ ല്ലകാർെല്ലറഷനുകള്ക്ക്കും മുനിസിൊലിറ്റികള്ക്ക്കുമുള്ള 2020-21 
വർഷടത്ത ഉപാധി ഗ്രാെിനായി (Tied Grant) പ്രല്ലതയക ശീർഷകം 
തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ കമ്മീഷൻ ഗ്രാെിടെ എോ 
കാലയളവിലം ഇത് പ്രാവർത്തികമാണ്. ആയതിനാൽ േണ്ഡിക 4.3(a) 
യിൽ ശിപാർശ ടെയ്തിട്ടുള്ളതു ല്ലപാടല പ്രല്ലതയക ശീർഷകം തുടല്ലങ്ങണ്ട 
ആവശയകതയിേ. പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ കമ്മീഷൻ അതിടെ 
കാലയളവില്ലലക് ശിപാർശ ടെയ്തിട്ടുള്ള ടമാത്ത തുകയം കണ്ണൂർ 
കല്ലൊൺടമെിന് നൽുന്നതായിരിക്കും.  

 

17. ടഹൽത്ത് ഗ്രാെ് പൂർണ്ണമായം ഉപാധി ഫണ്ടാണ് (Tied Fund). 
ആയതിനാൽ സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ല്ലപാടല ഇത് 
നടെിലാകണടമന്നം വികസന ഫണ്ടിനു പുറടമ ഇത് നൽകണടമന്നം 
കമ്മീഷൻ ശിപാർശ ടെയ്തിട്ടുണ്ട്.                                    (േണ്ഡിക 5.17) 

 

 നടപടി  

    സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ല്ലബാർഡിടെ കൂടി ശിപാർശ പരിഗണിച്ച് 
ടഹൽത്ത് ഗ്രാെ്   വികസന ഫണ്ടിടെ ഒരു ോഗമാകിയിട്ടുണ്ട്. 
ആകയാൽ കമ്മീഷൻ ശിപാർശ നിരസിച്ചു. 

 

18. ഖണ്ഡിക 4.11 ൽ വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ പിൻതുടർന്നന്റക ണ്ട് നഗര് 
സഞ്ചയങ്ങൾക്കുള്ള പതിനഞ്ച ാം ധനക ര്യ കമ്മിഷൻ ഗ്ര െിന്റെ 
വിനിപ്യ ഗെിന യി ഒരു പഞ്ചവത്സര് പദ്ധതി  ഒരു പ്രപ്തയക പ്ര്ഖ 
എന്ന നിലയിൽ തയ്യ റ പ്ക്കണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കമ്മീഷൻ ശിപ ർശ 
ന്റെയ്തിട്ടുണ്ട്.                                                                (ഖണ്ഡിക 5.18)  

നടപടി  

     േണ്ഡിക 4.12 ൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ പിൻതുടർന്നടകാണ്ട് 
ധനകാരയ കമ്മീഷൻ ഗ്രാെിനുള്ള പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 
തയ്യാറാല്ലകണ്ടതുണ്ട് എന്ന ല്ലേദഗതില്ലയാടട ശിപാർശ അംഗീകരിച്ചു.  


