പതിനഞ്ചാം കേന്ദ്ര ധനേചര്യ േമ്മിഷന് :
കേര്ളാം എന്ത് ആവശ്യപ്പെടണാം?
ക

ച. ബി. എ. ന്ദ്പേചശ്്

കേന്ദ്രധനോരയ േമ്മിഷന് കമയ് അവസാനം കേരളം സരര്ശിക്കുകുേയും സംഥാനാന സര്ക്കുകാരികനാ ും
രാഷ്ന്ദ് ീയ

പാര്ടിേകളാ ും

മം ും

സംഥാനാനന്ിെ

ആവശയങ്ങള്

ആരായുേയുമാണ്.

സാഹചരയന്ി് സംഥാനാനന്ിന് െമച്ചമായ കേന്ദ്രനിേുതി വിഹിതവും ന്ദ്രാ
നിര്കേശങ്ങളാണ്
ധനഥാനിതി

സംഥാനാനം

െമച്ചെ

ുന്ാന്

മുകടാട്

വയ്കക്കുക്. ത്.

കേന്ദ്രധനോരയ

ഇകതക്കുകുറിച്ചുള്ള നിര്കേശങ്ങള് അവതരി
കേന്ദ്ര
വലി

നിേുതിേളി്

നിട്

ഇകതാെ ാ ം

ന പ ിേളി്

ഈ

ുേളും ലഭിയ്ക്കുകാനുള്ള

സംഥാനാനസര്ക്കുകാരിെ

മാം വും

ആവശയെ

ക ്. താണ്.

ിക്കുകുേയാണ് ഈ കലഖനന്ി്.

സംഥാനാനങ്ങള്ക്കുക്

ന്േുട

െമാന്ം

വിഹിതന്ിെ

മാണ് ഓകരാ സംഥാനാനങ്ങളുെ യും നിേുതി വിഹിതെന് സവാധീനിക്കുകുട ഒരു ന്ദ്പധാനഘ േം.

ആസൂന്ദ്തണേമ്മിഷന്,
നിര്ന്ലാക്കുകിയത്
േുറച്ചിടു്. ്.

വാര്ഷിേ

പധതിേള്,

സംഥാനാനങ്ങളുെ

ഇകതാെ ാ

ം

കേന്ദ്രപധതി

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത

വരുന്ിയ േുറവ്, സംഥാനാനങ്ങളുെ

പധതി

ന്ദ്രാ

ന്ദ്രാ

ുേള്

എടിവ

് വിഹിതന്ിെ

പധതിേളി്

കേന്ദ്രസര്ക്കുകാര്

ലഭയത

കേന്ദ്രസര്ക്കുകാരിെ

രണയമായി

വിഹിതന്ി്

വിഹിത വര്ധനവ്, പുതിയ കേന്ദ്രപധതിേള് സൃഷ്ടിക്കുകുട

അധിേ ധനബാധയത എടിവ സംഥാനാനങ്ങളുെ

ധനബാധയത വര്ധി ിച്ചിടു്. ്. ഈ സാഹചരയന്ി്

താെഴ പറയുട ആവശയങ്ങള് സംഥാനാനന്ിന് മുകടാട് വയ്ക്കുകാവുടതാണ്. (1) സംഥാനാനങ്ങള്ക്കുക്
ന്കേ്. 

െമാന്ം

കേന്ദ്ര

നിേുതി

വിഹിതം

42

ശതമാനന്ി്

നിട്

50

ശതമാനമായി

വര്ധി

ിയ്ക്കുകണം. (2) നിലവിലുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പധതിേളിെല സംഥാനാനങ്ങളുെ

വിഹിതം

വര്ധി

ിക്കുകുട ന പ ി നിര്ന്ലാക്കുകണം. (3) പുതിയതായി തു ങ്ങുട കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പധതിേളുെ

മുഴുവന് സാമ്പന്ിേബാധയതേളും കേന്ദ്രസര്ക്കുകാര് ഏെം  ുക്കുകണം.
റവനയൂ േമ്മി, ധനേമ്മി, വചയ്പ ചപര്ിധി
കേന്ദ്ര-സംഥാനാന
വായ്പ എ ുക്കുക്

സര്ക്കുകാരുേളുെ
പരിധി

ധനമാകനന്െമ

എടിവയി്

് െമച്ചമാക്കുകാന്

ശുപാര്ശേള്

ധനേമ്മി,

ന്കേ്. തും

റവനയൂ

േമ്മി,

േമ്മിഷെ

പരിരണനാവിഷയമാണ്. പതിനാലാം കേന്ദ്രധനോരയ േമ്മിഷന് കേരളന്ിനു 2015-16 മുത് 2019-20
വെര റവനയൂ േമ്മി പൂനയം ശതമാനവും ധനേമ്മി 3 ശതമാനവും, വായ്പ ാപരിധി 29.6 മുത് 31.3 ശതമാനം
വെരയും ആോെമട് ശുപാര്ശ െചയ്തി ിരുടു (ഇവ സംഥാനാന െമാന് അഭയന്തര വരുമാനന്ിെ
അനുപാതന്ി്

േണക്കുകാക്കുകുടു).

േഴിഞ്ഞ

ആറു

സാമ്പന്ിേ

വര്ഷെന്

പരികശാധിച്ചാ് റവനയൂേമ്മി, ധനേമ്മി എടിവ കേന്ദ്ര ധനോരയ േമ്മിഷനുേളുെ

അനുഭവം

മാനദണ്ഡങ്ങള്

അനുസരിച്ച് േുറയ്ക്കുകാന് േഴിഞ്ഞിടില്ല. സംഥാനാനം തു ര്ച്ചയായി ധനന്ദ്പതിസിിയും സാമ്പന്ിേ
മുര ി

ും

അഭിമുഖീേരിയ്ക്കുകുട

സാഹചരയന്ി്

ഈ

ലക്ഷ്യം

കന ുേ

ആശാസയമല്ല.

ഈ

സാഹചരയന്ി് റവനയൂ േമ്മി 1.5 ശതമാനമായും ധനേമ്മി 3.5 ശതമാനമായും വായ്പ ാപരിധി 33

1

ശതമാനമായും
ആവശയെ

പതിനഞ്ാം

ധനോരയ

ക ്. താണ്. ഇകതാെ ാ

ന്ദ്പസ്തിുത ന്ദ്രാ

േമ്മിഷെ

അവാര്ഡ്

ം റവനയൂേമ്മി ന്ദ്രാ

ന്േണെമടും
്
ആവശയെ

ോലന്്

നിലനിര്ന്ണെമട്

് നിലനിര്ന്ണെമടും സംഥാനാനന്ിന്

ണം.

2011 പ്പെ ജനസാംഖ്യ
2011െല

നനസംഖയാ ിഥാനാനന്ി്

പരിരണനാവിഷയം.

കേരളം

കേന്ദ്രനിേുതി

ഉള്െ

െ

പല

വിഭനനം

ന ന്ണെമടാണ്

സംഥാനാനങ്ങളും

അ ിഥാനാനന്ി് നിേുതി വിഭനനം ന ന്ണെമട് ആവശയെ

1971െല

േമ്മിഷെ
നനസംഖയയുെ

ടുെവങ്കിലും ഈ വിഷയന്ി്

കേന്ദ്രസര്ക്കുകാര് മാം ം വരുന്ിയിടില്ല. പതിനാലാം കേന്ദ്രധനോരയ േമ്മിഷന് നിേുതി വിഭനനന്ിനു
ന്േിയ 100 ശതമാനം െവയികം നി് 27.5 ശതമാനം നനസംഖയയ്ക്കുകാണ് ന്േിയത്. 1971 െല
നനസംഖയയ്ക്കുക് 17.5 ശതമാനവും 2011 െല നനസംഖയയ്ക്കുക് 10 ശതമാനവും. നനസംഖയയുെ

ോരയന്ി്

2011 െല നനസംഖയ അ ിഥാനാനമാക്കുകി ധനോരയ േമ്മിഷന് മുകടാട് കപാേുട സാഹചരയന്ി്
ഇക

ാള് അനുവര്ന്ിച്ച് വരുട നനസംഖയ മാനദണ്ഡങ്ങളി് മാം ം വരുന്ാന് നിര്കേശികക്കുക്. താണ്.

കേരളന്ിെല െമാന്ം നനസംഖയയി് 48 ശതമാനം കപര് നരരന്ദ്പകദശങ്ങളി് താമസിക്കുകുടവരും 13
ശതമാനം

കപര്

വൃധരുമാണ്.

േ ലാന്ദ്േമണന്ി്

നിടും

ന്ദ്പേൃതികക്ഷ്ാപന്ി്

നിടും

580

േികലാമീം ര് ദദര്ഘയമുള്ള േ ്തീരന്ു താമസിക്കുകുട നനങ്ങെള സംരക്ഷ്ികക്കുക്. തു്. ്. 2011 െല
െമാന്ം

നനസംഖയ

മാന്ദ്തം

മാനദണ്ഡമായി

എ ുക്കുകുടതിനുപേരം

നനസംഖയയുെ

വിവിധ

സവഭാവങ്ങള്ക്കുകനുസരിച്ച് ഒടിലധിേം മാനദണ്ഡങ്ങള് എ ുക്കുകാന് നിര്കേശിക്കുകണം. നനസംഖയയ്ക്കുക്
100 ് 30 ശതമാനം െവയികം ന് ന്േണം. ഈ െവയികം ന് താെഴ പറയുട നാല് ഘ േങ്ങളുെ
അ ിഥാനാനന്ി് വിഭനിയ്ക്കുകണം. (1) 2011െല െമാന്ം നനസംഖയയ്ക്കുക് 10 ശതമാനം (2) നരരന്ിെല
നനസംഖയവിഹിതന്ിനു 10 ശതമാനം (3) തീരകദശ നനസംഖയയ്ക്കുക് 5 ശതമാനം (4) വൃധനനങ്ങളുെ
വിഹിതന്ിനു 5 ശതമാനം.
വര്ുമചന വയതയചസാം (Income Distance)
വരുമാന വയതയാസം േണക്കുകാക്കുകാന് മുന്ധനോരയ േമ്മിഷന് ഉപകയാരിച്ച മാനദണ്ഡം കേരളന്ിന്
കദാഷേരമായിരുടു. െമാന്ം നിേുതിവിഭനനന്ിെ
െവയികം ന്) വരുമാന വയതയാസന്ിെ

പേുതിയും

ന ന്ിയത് (50 ശതമാനം

അ ിഥാനാനന്ിലാണ്. ഇതിനുകവ്. ി 2010-11 മുത് 2012-13

വെരയുള്ള മൂടു വര്ഷോലെന് ശരാശരി സംഥാനാനതല ന്ദ്പതിശീര്ഷവരുമാനം (GSDP) േണക്കുകാക്കുകി.
ന്ദ്പതിശീര്ഷ വരുമാനന്ി് ഏം വും ഉയര്ട മൂടാം ഥാനാനന്ി് നി്ക്കുകുട ഹരിയാനയും മം ്
സംഥാനാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വരുമാന വയതയാസമാണ് ഇതിനു കവ്. ി ഉപകയാരിച്ചത്. കേരളം ഈ
മാനദണ്ഡന്ി് താെഴ

റയുട മാം ങ്ങള് വരുന്ാന്

ആവശയെ

ണം. (1) സംഥാനാനങ്ങളുെ

വരുമാന വയതയാസം േണക്കുകാക്കുകാന് ഉപകയാരിയ്ക്കുകുട ഏം വും ഉയര്ട ന്ദ്പതിശീര്ഷവരുമാനം എട
പരിധി താകഴക്കുക് മാം ി മധയനിരയികലക്കുക്(midpoint) െോ്. ുവരണം. (2) ഈ മാനദണ്ഡന്ിെ
െവയികം ന് 50 ശതമാനന്ി് നിട് 30 ശതമാനമായി േുറയ്ക്കുകണം.

2

െമാന്ം

ന്ദ്പേടനത്തിപ്പെ ിടിഥാനചനത്തി് വിതര്ണാം
ഒന്പത്

ോരയങ്ങള്ക്കുക്

ന്ദ്പേ നന്ിെ

ന ന്ണെമട നിര്കേശവും െ

അ ിഥാനാനന്ി്

ഇന്െസന് ീവ്സ്

ന്േി

വിതരണം

ഡറ് തതവങ്ങള്ക്കുക് കയാനിക്കുകുടതല്ല. അവ നനസംഖയ വര്ധനവ്

േുറയ്ക്കുകുേ, CSS െമച്ചമായി ന ന്ുേ, നി.എസ്. ി. െനം ് വര്ക്കുക് വര്ധി

ിക്കുകുേ, ഡയറ

് െബനി

ിം ്

ന്ദ് ാന്സ്ഫര്, ബിസിനസ് ന ന്ാന് െമച്ചമായ അവഥാന സൃഷ്ടിക്കുകുേ, ന്ദ്പാകദശിേ സര്ക്കുകാരുേളുെ
സര്വീസുേള് െമച്ചെ

ുന്ുേ, ശുചീേരണ ന്ദ്പവര്ന്നങ്ങള് െമച്ചമാക്കുകുേ തു ങ്ങിയവയാണ്. കേന്ദ്ര

നിേുതി വിഹിതവും ന്ദ്രാ

ുേളും സംഥാനാനന്ിെ

അവോശമാണ്. അത് ഒരു നിബിനേളും

ഇല്ലാെത സംഥാനാനന്ിന് ദേമാറണെമടു ആവശയെ
പ്പപചതു സര്വീസുേക്ക് പര്ി
വന്കതാതി്

സര്ക്കുകാര്

കേരളന്ിനു

കേന്ദ്രധനോരയ

ണം.

ണന

്. ുേള്

ഉപകയാരിച്ച്

േമ്മിഷനുേള്

െപാതുസര്വീസുേള്
കവ്. ന്ദ്ത

പരിരണന

വിപുലമായി

ന ന്ുട

ന്േുടില്ല

എെടാരു

പരാതിയു്. ്. സംഥാനാനങ്ങള് ന ന്ുട െപാതുസര്വീസുേളും അതിനു കവ്. ി െചലവാക്കുകുട
തുേയും നിേുതി വിഭനനന്ിനു ഒരു പുതിയ മാനദണ്ഡമായി എ ുക്കുകാന് നിര്കേശിക്കുകണം. അതായത്
െപാതുനനാകരാരയം, െപാതു വിദയാഭയാസം, േു ിെവള്ള വിതരണം, ന്ദ്രാമന്ദ്പകദശങ്ങളിെല ദവദയുതി
വിതരണം, മാലിനയനിര്മ്മാര്ജനം, രതാരത സംവിധാനങ്ങള് (കറാഡ്, നലരതാരതം, നരര രതാരത
സംവിധാനങ്ങള്,

ബസ്്

സര്വീസ്)

ന്േണെമടു ആവശയെ

തു ങ്ങിയവ.

ഇതിന്

െമാന്ം

െവയികം നി്
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ശതമാനം

ണം.

മുന് കേന്ദ്രധനോരയ േമ്മിഷന് കേന്ദ്ര നിേുതിേളുെ യും

ന്ദ്രാ

ുേളുെ യും വിതരണന്ിന്

അനുവര്ന്ിച്ചു വട മാനദണ്ഡങ്ങളി് ോരയമായ മാം മാണ് മുേളി് നിര്കേശിച്ചിടുള്ളത്. ഈ
നിര്കേശങ്ങള്

കേരളന്ിെ

സംഥാനാനന്ിെ
വയ്പ ാപരിധി

കേന്ദ്ര

ധനഥാനിതി

എടിവയി്

നിേുതി

െമച്ചെ

നിര്കദശിച്ച

വിഹിതവും

ുന്ാനും
മാം ങ്ങള്

ന്ദ്രാ

ുേളും

സഹായേരമാണ്.
ധനഭരണന്ിനു

ിക്കുകുടതിനും

റവനയൂേമ്മി,

സംഥാനാനന്ിന്

സവാതന്ദ്ന്തയം ന്ോനും ഇ യാക്കുകും.
(കലഖേന് അഞ്ാം സംഥാനാന ധനോരയ േമ്മിഷന് അധയക്ഷ്ന് ആണ്)
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വര്ധി

ധനേമ്മി,
േൂ ുത്

