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[അഞ്ഺാം ധനകഺരയകമ്മ഻ഷന്  അധയക്ഷനഺയ഻രഽന്ന ുഡഺ. ബ഻. എ പ്രകഺശ഻ീെ സാംസ്ഥഺനസര്ക്കഺര഻ീെ 
ധനസ്ഥ഻ത഻ീയ കഽറ഻ച്ചുള്ള രഠനത്ത഻ീല ന഻ഗമനങ്ങള്  തഺീഴപ്പറയഽന്നഽ. ഈ രഠനാം “ധനധൂര്ത്ത ്രാഷ്
ട്രീയം സംവുസ രാഷ് ടൂക്ഷധനരീയംരതിഥന്ധിംുസ” എന്ന രഽസ്തകമഺയ഻ (കറെ് ബഽസ്,സ്ത തിശാര്ക്) 
പ്രസ഻ദ്ധ഼കര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്] 

 

 സാംസ്ഥഺനസര്ക്കഺര്ക്  രാക്ഷധനപ്രത഻സന്ധ഻യ഻ലഺീെന്നഽാംത ഈ ന഻ലയ്ക്കഺണ് മഽുന്നഺട്ട് ുരഺകഽന്നീതങ്ക഻ല്  
2021-ാഺ മഺുണ്ടഺടഽകാട഻ ന഻തയ ന഻ദഺന ീെലവഽകള്ക് ുരഺലഽാം രെമ഻ല ഺീത ശം, ളാംത ീരന്ഷന്ത 
സഺമാഹയ സഽരക്ഷ ീരന്ഷന്  എന്ന഻വ ുരഺലഽാം മഽടങ്ങഽീമന്ന് 2016-ീല ധവളരപ്താം രറയഽന്നഽ. എന്നഺല്  
അത഻നഽ മഽന്് തീന്ന സാംസ്ഥഺനാം ധനകഺരയ തകര്ക്ച്ചയ഻ുലക് ന഼ങ്ങഽീമന്നതഺണ് ഈ രഠനത്ത഻ീെ 
ന഻ഗമനാം. 

 സാംസ്ഥഺനത്ത് കഴ഻ഞ്ഞ മാന്ന് ദശഺബ്ദകഺലത്ത് അധ഻കഺരത്ത഻ല഻രഽന്ന സര്ക്കഺരഽകളുീട ധനധാര്ക്ത്ത് 
രഺപ്ര഼യവഽാംത അത഻ലധ഻ര഻തമഺയ ധനനയങ്ങളുാംത ുമഺശമഺയ ധനകഺരയ മഺുനജ്ീമെുമഺണ് ഈ 
ദഽ:സ്ഥ഻ത഻യ഻ുലക് എത്ത഻ച്ചത് എന്നതഺണ് ഈ രഠനത്ത഻ീെ ന഻ഗമനാം. 

 മാന്ന് ദശഺബ്ദകഺലാം രഴകമഽള്ള ധനപ്രത഻സന്ധ഻ക് രലകഺരെങ്ങള്  ഉീണ്ടങ്ക഻ലഽാം മാലകഺരൊം 
അഞ്ഽവര്ക്ഷത്ത഻ീലഺര഻കലഽള്ള ശം, ള-ീരന്ഷന്  രര഻ഷ്ക്കരെവഽാം വര്ക്ഷത്ത഻ല്  രണ്ട് തവെയഽള്ള ഡ഻. 
എ വര്ക്ദ്ധനവഽമഺണ്. 

 2009–10 ീല ശം, ളീെലവ് 9894 ുകഺട഻യഺയ഻രഽന്നത് 2016-17 ല്  27ത332 ുകഺട഻യഺയ഻ വര്ക്ദ്ധ഻ച്ചു. 
വര്ക്ദ്ധനവ്  176 ശതമഺനാം. ഇുപ്പഺള്  നടപ്പ഻ലഺകഽന്ന ശം, ളരര഻ഷ്ക്കരെത്ത഻ീെ ധനബഺധയത കാട഻ 
വരഽും, ഺള്  ഈ ീെലവ് 2019-20 ല്  37ത177 ുകഺട഻യഺയ഻ വര്ക്ദ്ധ഻കഽീമന്ന് ബ് ് കെകഺകഽന്നഽ. 
സര്ക്കഺര്ക്  ധനസ്ഥ഻ത഻ ീമച്ചീപ്പടഽത്തഺന്  എന്ത് പ്ശമാം നടത്ത഻യഺലഽാംത ്഻. എസ്.  ഻. മാലാം 
വരഽമഺനവര്ക്ദ്ധനാം വന്നഺലഽാം ഇപ്തയഽാം രൊം കീണ്ടത്തഺന്  കഴ഻യ഻ല .  

 ുകരളുത്തകഺള്  വല഻യ സാംസ്ഥഺനങ്ങളഺയ ബ഼ഹഺര്ക് ത ഗഽ്റഺത്ത്ത കര്ക്െഺടകത മദ്ധയപ്രുദത ഒഡ഻ഷ 
എന്ന഻വുയകഺള്  ുകരളത്ത഻ീല ീമഺത്താം ശം, ള ീെലവ് 2014-15–ല്  കാട഻യതഽകയഺണ്. അഞ്ഽ 
വര്ക്ഷത്ത഻നഽ മഽന്് ഈ സാംസ്ഥഺനങ്ങീളകഺള്  ുകരളത്ത഻ീെ ീമഺത്താം ശം, ള ീെലവ് കഽറവഺയ഻രഽന്നഽ.  

 അഞ്ഽവര്ക്ഷത്ത഻ീലഺര഻യ്ക്കല്  നടത്തഽന്ന ശം, ളരര഻ഷ്ക്കരൊം മാലാം ശം, ളസ്ീകയ഻ല഻ല്  
വന്വര്ക്ധനയഽണ്ടഺകഽന്നഽ. ഉദഺഹരൊം സാംസ്ഥഺന സര്ക്വ഼സ഻ീല ് വഽാം ഉയര്ക് ന്ന ശം, ള സ്ീകയ഻ല഻ീല 
മ഻ന഻മാം അട഻സ്ഥഺന ശം, ളാം 2004-ല്  26ത600 ആയ഻രഽന്നത് 2009-ല്   48ത640 ആയഽാംത 2014-ല്  93ത000 ആയഽാം 
വര്ക്ദ്ധ഻ച്ചു. എല ഺ ശം, ളസ്ീകയ഻ല഻ലഽാം സമഺനമഺയ വര്ക്ദ്ധനവഺണ് ഉണ്ടഺയ഻ട്ടുള്ളത്. 

 2015-16 ീല ീമഺത്താം ശം, ള-ീരന്ഷന്  ീെലവ് റവനയാ വരവ഻ീെ 53 ശതമഺനമഺണ്. തനത് ന഻കഽത഻ത 
ന഻കഽത഻ുയതര വരവ്ത ുകപ്രന഻കഽത഻വ഻ഹ഻താംത ുകപ്രപ്ഗഺെുകള്  ഇവ ഉള്ീപ്പടഽന്നതഺണ് റവനയാ വരവ്. 

 പ്ടഷറ഻ വഴ഻യല ഺീത ശം, ളാം ലഭ഻കഽന്ന വ഻ഭഺഗങ്ങളഺയ പ്രഺുദശ഻ക സര്ക്കഺരഽകള്ത സര്ക്വകലഺശഺലകള്ത 
ീരഺതഽുമഖല സ്ഥഺരനങ്ങള്ത മ ് അര്ക്ദ്ധസര്ക്കഺര്ക്  സ്ഥഺരനങ്ങള്  എന്ന഻വയഽാം സര്ക്കഺര഻ീെ അഞ്ഽ 
വര്ക്ഷത്ത഻ീലഺര഻യ്ക്കലഽള്ള ശം, ള-ീരന്ഷന്  രര഻ഷ്ക്കരെ സാംവ഻ധഺനത്ത഻ല്  ഉള്ീപ്പടഽന്നവരഺണ്. ഈ 
സ്ഥഺരനങ്ങളുാം ശം, ള രര഻ഷ്ക്കരൊം സിര഻കഽന്ന ധനബഺധയത മാലാം ധനത്തകര്ക്ച്ചയ഻ുലക് ന഼ങ്ങഽാം.   

 ബയാുറഺപ്കസ഻ വ഻കസനാം വന്  ധന ബഺധയത സിര഻കഽന്നഽ. അനഺവശയമഺയ ഒുട്ടീറ ീപ്രഺുമഺഷന്  
തസ്ത഻കകള്  സിര഻കഽകത വകഽപ്പുകീള വ഻ഭ്഻ച്ച് രഽത഻യ വകഽപ്പ് സിര഻കഽകത അധ഻ക തസ്ത഻കകള്  
സിര഻കഺന്  ുവണ്ട഻ ഡപ്പയാുട്ടഷന്  ഉദഺരമഺകഽകത തസ്ത഻കകളുീട ുരര് മഺ ഻ കാടഽതല്  ശം, ളാം 
നല്കഽകത മപ്ന്ത഻മഺരഽീട ുരര്ക്സെല്  സ്റ്റഺഫ഻ീെ  എണം ാം വര്ക്ദ്ധ഻പ്പ഻കഽക തഽടങ്ങ഻യവ ബയാുറഺപ്കസ഻ 
വ഻കസനത്ത഻ീെ െ഻ല ഉദഺഹരെങ്ങളഺണ്. 



 വകഽപ്പുകീള ീെറ഻യ വകഽപ്പുകളഺയ഻ വ഻ഭ്഻ച്ച് ധനധാര്ക്ത്ത് നടത്തഽകയഺണ് മീ ഺന്ന്. 2016-17 ീല 
ബ് ് അനഽസര഻ച്ച് സാംസ്ഥഺനത്ത് 114 വകഽപ്പുകളുണ്ട്. വകഽപ്പ് വ഻ഭ്നാം വന്ര഻ച്ച അധ഻ക ധനബഺധയത 
ഓുരഺ വര്ക്ഷവഽാം സിര഻കഽന്നഽ. 

 വല഻യ വല഻പ്പമഽള്ള രബ്ല഻സ്, സര്ക്വ഼സ് കമ്മ഻ഷനഺണ് മീ ഺന്ന്. 2016-ല്  ുകരളത്ത഻ല്  21 മഽഴഽവന്  
സമയ രബ്ല഻സ്, സര്ക്വ഼സ് കമ്മ഻ഷന്  അാംഗങ്ങളുണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. ഒരഽ കമ്മ഻ഷന്  അാംഗാം എന്നത് 
വന്സഺം, ത്ത഻ക ബഺധയതയഺണ് സിര഻കഽന്നത്. എന്നഺല്  ുകരളത്ത഻ീെ ഇരട്ട഻യ഻ലധ഻കാം ്നസാംഖയയഽള്ള 
മദ്ധയപ്രുദശ഻ീല രബ്ല഻സ്, സര്ക്വ഼സ് കമ്മ഻ഷ ച ീെയര്ക്മഺന്  ഉള്ീപ്പീട മാന്ന് അാംഗങ്ങള്  മഺപ്തുമ ഉള്ളു. 

 എാം. എല്. എ. മഺര്ക്കഽാം മ ുാം രര഻ധ഻യ഻ല ഺത്ത െ഻ക഻നുക ആനഽകാലയങ്ങളുാംത മ ് ആനഽകാലയങ്ങളുാം 
നല്കഽന്നതഺണ് മീ ഺരഽ ധാര്ക്ത്ത്. ുകരളത്ത഻ീല ഒരഽ എാം. എല്. എ. െ഻ക഻നുക ആനഽകാലയമഺയ഻ 
ൂകപ്പ ഻യത് 1.9 ുകഺട഻ുയഺളാം രാരയഺണ്. 

 ആഡാംബര കഺറഽകള്  ഉുദയഺഗ഻ക ആവശയങ്ങള്ക് ുവണ്ട഻ ഉരുയഺഗ഻കഽന്നതഺണ് മീ ഺന്ന്. ്഻ല ഺതല 
ഉുദയഺഗസ്ഥര്ക്  മഽതല്  മപ്ന്ത഻മഺര്ക്  വീര ആഡാംബര കഺറഽകളഺണ് ുകരളത്ത഻ല്  ഉരുയഺഗ഻കഽന്നത് (ടുയഺട്ട 
ഇുന്നഺവ മഽതലഺയവ). മ ് ഒരഽ സാംസ്ഥഺനത്തഽാം ഉുദയഺഗസ്ഥരഽാംത ്നപ്രത഻ന഻ധ഻കളുാം ഇത്തരാം ആഡാംബര 
കഺറഽകള്  വയഺരകമഺയ഻ ഉരുയഺഗ഻കഽന്ന഻ല . തങ്ങള്  ഫയാഡല്  പ്രമഺെ഻മഺരഺീെന്നഽാംത ്നങ്ങളുീട 
ന഻കഽത഻ രൊം ഉരുയഺഗ഻ച്ച് ആഡാംബര ്഼വ഻താം നടത്തഺനഽള്ളത് തങ്ങളുീട അവകഺശമഺീെന്നഽമഺണ് 
നീല ഺരഽ ശതമഺനാം ുരര്ക്  കരഽതഽന്നത്.  

 സര്ക്കഺര഻ീെ രണ്ടഺമീത്ത ് വഽാം വല഻യ ീെലവ് സവകഺരയ എയ്ക്ഡഡ് വ഻ദയഺഭയഺസസ്ഥഺരനങ്ങള഻ീല 
്഼വനകഺര്ക്ക് നല്കഽന്ന ശം, ളവഽാം ീരന്ഷനഽമഺണ്. ീമഺത്താം ശം, ള ീെലവ഻ല്  31 ശതമഺനവഽാം 
സവകഺരയ എയ്ക്ഡഡ് സ്ഥഺരനങ്ങള്കഽ നല്കഽന്നതഺണ്. എയ്ക്ഡഡ് സ്കാളുകള഻ീല ്തഺണ്ട് 40 
ശതമഺനവഽാം ുവണ്ടപ്ത കഽട്ട഻കള഻ല ഺത്ത അഇകുെഺമ഻സ്, സ്കാളുകളഺണ്. 116 സ്കാളുകള഻ല്  
ഓുരഺന്ന഻ലഽാം ീമഺത്താം 10ല്  തഺീഴ കഽട്ട഻കള്  മഺപ്തുമയഽള്ളൂ. ശക്തരഺയ സമ്മര്ക്ദപ്ഗാപ്പുകളുീട 
തഺല്പ്പരയാം മാലാം കഴ഻ഞ്ഞ െ഻ല വര്ക്ഷങ്ങള഻ല്  167 എയ്ക്ഡഡ് ഹയര്ക്ീസകന്ഡറ഻ സ്കാളുകളുാംത രത്ത് 
ആര്ക്സസ് ആന്ഡ്  സയന്സ് ുകഺുള്ഽകളുാംത ന഻ലവ഻ീല സ്ഥഺരനങ്ങള഻ല്  ഒട്ടനവധ഻ രഽത഻യ ബഺച്ചുകളുാം 
സിര഻ച്ചു. ഈ നടരട഻ സാംസ്ഥഺനത്ത഻ീെ ധനസ്ഥ഻ത഻യ്ക്ക് തഺങ്ങഺന്  കഴ഻യഺത്ത വഺര്ക്ഷ഻ക 
ധനബഺധയതയഺണ് സിര഻ച്ചത്. ഈ രാംഗീത്ത ധനധാര്ക്ത്ത് തടയഺന്  ഒരഽ സര്ക്കഺരഽാം തയ്യഺറഺയ഻ട്ട഻ല . 

 സാംസ്ഥഺന സര്ക്കഺര഻ീന ന഻തയധനകഺരയ പ്രത഻സന്ധ഻യ഻ലഺക഻യ ഒരഽ പ്രധഺന കഺരൊം തനത് 
ന഻കഽത഻ുയതര ഇനങ്ങള഻ല്  കഺരയമഺയ വര്ക്ധനാം വരഺത്തതഺണ്. ന഻കഽത഻ന഻രകഽകള്  കഺലഺകഺലാം 
വര്ക്ദ്ധ഻പ്പ഻കഺത്തത്ത ുമഺശമഺയ ന഻കഽത഻ ര഻ര഻വ്ത ന഻കഽത഻ കഽട഻ശ഻ക ര഻ര഻ീച്ചടഽകഽന്നത഻ലഽള്ള 
അലാംഭഺവാംത ന഻കഽത഻ ര഻ര഻വ് തടസ്സീപ്പടഽത്തഽന്ന ‘ുസ്റ്റ’കള്  തഽടങ്ങ഻യവ ന഻കഽത഻ വരഽമഺനീത്ത 
പ്രത഻കാലമഺയ഻ ബഺധ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

 ധനധാര്ക്ത്ത് രഺപ്ര഼യവഽാം അത഻ലധ഻ര഻തമഺയ ധനനയങ്ങള഻ലഽാം അട഻സ്ഥഺനമഺ ാം വരഺീത 
ധനപ്രത഻സന്ധ഻യ്ക്ക് രര഻ഹഺരാം കഺെഺന്  കഴ഻യ഻ല  എന്നതഺണ് രഠനത്ത഻ീെ ന഻ഗമനാം. റവനയാ കമ്മ഻ 
കഽറയ്ക്കഺന്  തനത് ന഻കഽത഻ത ന഻കഽത഻ുയതര ഇനങ്ങളുീട ന഻രകഽകള഻ല്  കഺലഺകഺലാം മഺ ാം 
വരഽത്തഽകയഽാം ന഻കഽത഻ ര഻ര഻വ് കഺരയക്ഷമമഺകഽകയഽമഺണ് ുവണ്ടത്. 

 ഇുതഺീടഺപ്പാം ുനഺ-പ്ലഺന്  റവനയാ ീെലവഽകള്  ഗെയമഺയ഻ കഽറയ്ക്ുകണ്ടതഽമഺണ്. ശം, ള ീരന്ഷന്  
രര഻ഷ്ക്കരൊം രത്തഽ വര്ക്ഷത്ത഻ീലഺര഻യ്ക്കല്  ആകഽകത ബയാുറഺപ്കസ഻ വ഻കസനാം തടയഽകത സവകഺരയ 
വ഻ദയഺഭയഺസ ട഼ച്ച഻ാംഗ് പ്ഗഺെ഻ല്  ന഻യപ്ന്തെങ്ങള്  ീകഺണ്ട് വര഻കത അനഺവശയ ീെലവഽകള്  ീവട്ട഻ 
െഽരഽകഽകത ീരഺതഽ ുമഖല സ്ഥഺരനങ്ങളുീട പ്രവര്ക്ത്തനാം ീമച്ചമഺക഻ ലഺഭകരമഺകഽകത രര഻ധ഻യ഻ല ഺീത 
നല്കഽന്ന െ഻ക഻നുകീെലവ്ത മ ു ആനഽകാലയങ്ങള്  എന്ന഻വ ന഻യപ്ന്ത഻കഽക എന്ന഻വയ്ക്കഽള്ള വ഻ശദമഺയ 
ന഻ര്ക്ുദശങ്ങളുാം രഠനാം മഽുന്നഺട്ടു വയ്ക്കഽന്നഽ.   


