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കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഫണ്ടുേളുടെ വിവിധ തരങ്ങൾ 

കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്മറ െൂന്ന ്തരം ഫണ്ടുേളുണ്ട ്- േൺക ോളികേറ്റേ ്ഫണ്ട ്ഓഫ ്ഇന്ത്യ 

(ആർട്ടിക്കിൾ 266), േണ്ടിജൻ ി ഫണ്ട ്ഓഫ ്ഇന്ത്യ (ആർട്ടിക്കിൾ 267), പബ്ലിേ ്അക്കൗണ്ട് ് ഓഫ് 

ഇന്ത്യ (ആർട്ടിക്കിൾ 266) എന്നിവ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പരോെർശിച്ചിട്ടുണ്ട.് ഈ െൂന്ന ്

തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടുേമളക്കുറിച്ചുള്ള ന്ദ്പധോനമെട്ട വസ്തു തേൾ ഈ കലഖനം നിങ്ങൾക്്ക നൽേും. 

ഇന്ത്യോ ഗവൺമെന്റിന്മറ ഫണ്ടുേൾ 
ഇന്ത്യൻ  ർക്കോരിന്മറ ഫണ്ടുേൾ െൂന്ന ് ഭോഗങ്ങളോയി  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, അവ ചുവമട 

പട്ടിേമെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: 

1. േൺക ോളികേറ്റേ ്ഫണ്ട ്ഓഫ ്ഇന്്ത്യ 

2. േണ്ടിജൻ ി ഫണ്ട ്ഓഫ ്ഇന്്ത്യ 

3. ഇന്ത്യയുമട മപോതു അക്കൗണ്ടുേൾ 

േൺക ോളികേറ്റേ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ 

  ർക്കോരിന്മറ എല്ലോ അക്കൗണ്ടുേളിലും ഏറ്റവും ന്ദ്പധോനമെട്ടത ്ഇതോണ.് 

 ഈ ഫണ്ട ്നിേത്തുന്നത:്: 

 ന്ദ്പതയക്ഷവും പകരോക്ഷവുെോയ നിേുതിേൾ ഇന്ത്യൻ  ർക്കോർ എടുത്ത വോയ്പേൾ 

 ഗവൺമെന്റികലക്ക ്കലോണുേൾ/വോയ്പേളുമട പലിശ തിരിച്ചടയക്്കൽ. 

 ഈ ഫണ്ടിൽ നിന്നോണ ് ർക്കോർ അതിന്മറ എല്ലോ മചലവുേളും വഹിക്കുന്നത.് 

 ഈ ഫണ്ടിൽ നിന്ന ്പണം പിൻവലിക്കോൻ  ർക്കോരിന് പോർലമെന്റിന്മറ അനുെതി 

ആവശയെോണ.് 

 ഈ ഫണ്ടിനുള്ള വയവസ്ഥ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമട ആർട്ടിക്കിൾ 266(1) ൽ 

നൽേിയിരിക്കുന്നു. 

 ഓകരോ  ംസ്ഥോനത്തിനും  െോനെോയ വയവസ്ഥേകളോമട  ംസ്ഥോനത്തിന്മറ  വന്ത്ം 

േൺക ോളികേറ്റേ ്ഫണ്ട ്ഉണ്ടോയിരിക്കോം. 

 േൺകന്ദ്ടോളർ ആൻേ ്ഓേിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ ഫണ്ടുേൾ ഓേിറ്്റ മചയ്യുേയും 

അവയുമട െോകനജ്മെന്റിമനക്കുറിച്ച ്ബന്ധമെട്ട നിയെനിർമ്മോണ  ഭേൾക്ക ്റികെോർട്ട ്

മചയ്യുേയും മചയ്യുന്നു. 

േണ്ടിജൻ ി ഫണ്ട ്ഓഫ് ഇന്ത്യ 

 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമട ആർട്ടിക്കിൾ 267(1) ൽ ഈ ഫണ്ടിനോയി വയവസ്ഥ മചയ്തിട്ടുണ്്ട. 

 അതിന്മറ കേോർെ ് Rs. 500 കേോടി രൂപയോണ.് ഇത ്ഒരു ഇംമന്ദ്പസ്റ്റിന്മറ 

 വഭോവത്തിലോണ ്(ഒരു ന്ദ്പകതയേ ആവശയത്തിനോയി പരിപോലിക്കുന്ന പണം). 

 ഇന്ത്യൻ ന്ദ്പ ിേന്റിന് കവണ്ടി ധനെന്ദ്ന്ത്ോലയത്തിന്മറ മ ന്ദ്േട്ടറിയോണ ്ഈ ഫണ്ട ്

കേവശം വച്ചിരിക്കുന്നത.് 

 അന്ദ്പതീക്ഷിതെോയ ആയ മചലവുേൾ കനരിടോൻ ഈ ഫണ്ട ്ഉപകയോഗിക്കുന്നു. 

 ആർട്ടിക്കിൾ 267(2) ന്ദ്പേോരം ഓകരോ  ംസ്ഥോനത്തിനും അതിന്കറതോയ േണ്ടിൻജൻ ി 

ഫണ്ട ്സ്ഥോപിക്കോവുന്നതോണ.് 
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ഇന്ത്യയുമട മപോതു അക്കൗണ്ടുേൾ 

 ഭരണഘടനയുമട ആർട്ടിക്കിൾ 266(2) ന്ദ്പേോരെോണ ്ഇത ്രൂപീേരിച്ചിരിക്കുന്നത.് 

 ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന് കവണ്ടി  വീേരിക്കുന്ന െമറ്റല്ലോ മപോതു പണവും 

(േൺക ോളികേറ്റേ ്ഫണ്ട ്ഓഫ ്ഇന്ത്യയുമട േീഴിൽ വരുന്നവ ഒഴിമേ) ഈ 

അക്കൗണ്ടികലക്ക/്ഫണ്ടികലക്്ക മന്ദ്േേിറ്്റ മചയ്യമെടുന്നു. 

 ഇത ്നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത:് 

 വിവിധ െന്ദ്ന്ത്ോലയങ്ങളുമട/വേുെുേളുമട ബോങ്്ക ക വിംഗ്സ ്അക്കൗണ്ട ്

 കേശീയ മചറുേിട  മ്പോേയ ഫണ്ട,് ന്ദ്പതികരോധ ഫണ്ട ്

 നോഷണൽ ഇൻമവസ്്റ്റമെന്റ ്ഫണ്ട ്(നികക്ഷപത്തിൽ നിന്ന്  മ്പോേിച്ച പണം) 

 കേശീയ േുരന്ത് നിവോരണ ഫണ്ട ്(NCCF) (േി ോസ്റ്റർ െോകനജമ്െന്റിന്) 

 മന്ദ്പോവിേന്റ ്ഫണ്ട,് തപോൽ ഇൻഷുറൻ ് െുതലോയവ. 

  െോനെോയ ഫണ്ടുേൾ 

 ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന ്അേവോൻ ് എടുക്കോൻ  ർക്കോരിന് അനുെതി ആവശയെില്ല. 

 ഓകരോ  ംസ്ഥോനത്തിനും അതിന്കറതോയ  െോനെോയ അക്കൗണ്ടുേൾ ഉണ്ടോയിരിക്കോം. 

 ഇന്ത്യയിമല പബ്ലിേ ്അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള എല്ലോ മചലവുേളുമടയും ഓേിറ്്റ  ിഎജി 

ഏമറ്റടുക്കുന്നു 

ഇനിപ്പറയുന്ന പട്ടിേ മൂന്ന ്ഫണ്ടുേടള സംന്ദ്രഹിക്കുന്നു: 

ഫണ്ട ് േൺക ോളികേറ്റേ ്

ഫണ്ട ്ഓഫ ്ഇന്്ത്യ 

 

േണ്ടിജൻ ി 

ഫണ്ട ്ഓഫ ്ഇന്്ത്യ 

ഇന്ത്യയുമട മപോതു 

അക്കൗണ്ടുേൾ 

വരുമാനം  നിേുതിേളും 

നിേുതികയതര 

വരുെോനവും 

500 കേോടി 

രൂപയുമട സ്ഥിര 

കേോർെ ്.  

ഏേീേൃത ഫണ്ടിന് 

േീഴിലുള്ളത ്

ഒഴിമേയുള്ള മപോതു 

പണം 

ടെലവ ് എല്ലോ മചലവുേളും അന്ദ്പതീക്ഷിത 

മചലവുേൾ 

ഏേീേൃത ഫണ്ടിന് 

ഒഴിമേയുള്ള മപോതു 

പണം 

പാർലടമനറ്റി 

അംരീോരം 

മചലവിന് െുമ്പ ്

ആവശയെോണ ്

മചലവിന് കശഷം 

ആവശയെോണ ്

ആവശയെിലല് 

ഭരണഘെനയുടെ 

അനുെ്കേദങ്ങൾ 

266(1) 267(1) 266(2) 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

േൺകന്ദ്ടോളർ ജനറൽ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ് (CGA) 

ഇന്ത്യോ ഗവൺമെന്റിന്മറ ന്ദ്പിൻ ിെൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് അകേവ റോണ ്CGA. GOI-മല 

ധനെന്ദ്ന്ത്ോലയത്തിമല മചലവ ്വേുെിലോണ ്CGA-യുമട  ഓഫീ ്. 

  ോകങ്കതിേെോയി െിേച്ച െോകനജ്മെന്റ ്അക്കൗണ്ടിംഗ്  ിസ്റ്റം സ്ഥോപിക്കുന്നതിനും 

പരിപോലിക്കുന്നതിനും CGA ഉത്തരവോേിയോണ.് 

 കേന്ദ്ര  ർക്കോരിന്മറ േണക്കുേളും തയ്യോറോക്കി  െർെിക്കുന്നു. 

 ഖജനോവിന്മറ നിയന്ദ്ന്ത്ണത്തിന്മറയും ആന്ത്രിേ ഓേിറ്റുേളുമടയും ചുെതലയും ഇത ്

വഹിക്കുന്നു. 

മചലവുേളുമട വിവിധ തരങ്ങൾ 
ൊർജ്ജ ്ടെയ്ത  ടെലവുേൾ 

 കനോൺ-കവോട്ടബിൾ ചോർജുേമള ചോർജ്ജ ്മചയ്ത മചലവുേൾ എന്ന ്വിളിക്കുന്നു. 

 േൺക ോളികേറ്റേ ്ഫണ്ട ്ഓഫ ്ഇന്ത്യയിൽനിന്ന ്മചലവഴിക്കുന്ന ഈ തുേയ്ക്്ക 

കവോമട്ടടുെ ്നടക്കുന്നില്ല. പോർലമെന്റിന്മറ അനുെതി ആവശയെില്ല. 

 ബജറ്റ ്പോ ോക്കിയോലും ഇമല്ലങ്കിലും ഇവയക്്്ക പണം നൽേും. 

 രോഷ്ന്ദ്ടപതിയുമടയും അകേഹത്തിന്മറ ഓഫീ ിന്മറയും ശമ്പളം, അലവൻ ുേൾ, 

മചലവുേൾ, മചയർെോൻ, രോജയ ഭോ ഉപോധയക്ഷൻ, സ്പീക്കർ,  ുന്ദ്പീം കേോടതി ജഡ്ജിെോർ, 

 ിഎജി, കലോേ ്ഭോ മേപയൂട്ടി സ്പീക്കർ എന്നിവരുമട ശമ്പളവും അലവൻ ുേളും ഈ 

മചലവിന്മറ പരിധിയിൽ വരും. 

 ഈടോക്കുന്ന മചലവിന്മറ െമറ്റോരു ഉേോഹരണം  ർക്കോരിന്മറ േടബോധയതേളോണ.് 

 ഈ കപയമ്െന്റുേൾക്്ക  ംസ്ഥോനം ഗയോരണ്ടി നൽേുന്നതിനോൽ ഇവ കവോട്ട ്

മചയ്യമെടുന്നില്ല. 

 കവോമട്ടടുെ ്നടന്നിമല്ലങ്കിലും ഇരു ഭേളിലും ഇവ  ംബന്ധിച്ച ചർച്ചേൾ നടക്കോം. 

ഇനിപ്പറയുന്ന ടെലവുേൾ ഇന്ത്യയുടെ േൺകസാളികേറ്റേ ്ഫണ്ടിൽ 

ഈൊക്കുന്നു: 

 രോഷ്ന്ദ്ടപതിയുമട ശമ്പളവും അലവൻ ുേളും അകേഹത്തിന്മറ ഓഫീ ുെോയി 

ബന്ധമെട്ട െറ്്റ മചലവുേളും 

 രോജയ ഭയുമട മചയർെോനും മേപയൂട്ടി മചയർെോനും കലോേ് ഭയുമട സ്പീക്കറും 

മേപയൂട്ടി സ്പീക്കറും - ശമ്പളവും അലവൻ ുേളും 

  ുന്ദ്പീം കേോടതി ജഡ്ജിെോരുമട ശമ്പളം, അലവൻ ുേൾ, മപൻഷനുേൾ 

 കഹകക്കോടതി ജഡ്ജിെോരുമട മപൻഷൻ 

 േൺകന്ദ്ടോളർ ആൻേ് ഓേിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ ്ഇന്ത്യയുമട ശമ്പളം, അലവൻ ുേൾ, 

മപൻഷനുേൾ 
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 യൂണിയൻ പബ്ലിേ ് ർവീ ് േമ്മീഷൻ മചയർെോന്മറയും 

അംഗങ്ങളുമടയും ശമ്പളം, അലവൻ ുേൾ, മപൻഷൻ 

  ുന്ദ്പീം കേോടതി, േൺകന്ദ്ടോളർ ആൻേ ്ഓേിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുമട 

ഓഫീ ്, യൂണിയൻ പബ്ലിേ ് ർവീ ് േമ്മീഷൻ എന്നിവയുമട 

ഭരണപരെോയ മചലവുേൾ , ഈ ഓഫീ ുേളിൽ ക വനെനുഷ്ഠ ിക്കുന്ന 

വയക്തിേളുമട ശമ്പളം, അലവൻ ുേൾ, മപൻഷൻ എന്നിവ ഉൾമെമട  

 പലിശ,  ിങ്കിംഗ് ഫണ്ട ്ചോർജുേൾ, റിേംഷൻ ചോർജുേൾ, വോയ്പേളുമട 

കശഖരണം, ക വനവും േടം വീമണ്ടടുക്കലും എന്നിവയുെോയി ബന്ധമെട്ട 

െറ്്റ മചലവുേൾ ഉൾമെമട, ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന് ബോധയതയുള്ള മേറ്്റ 

ചോർജുേൾ,  കേോടതി അമല്ലങ്കിൽ ആർബിന്ദ്ടൽ ന്ദ്ടിബയൂണൽ വിധിനയോയം, 

േിന്ദ്േി അമല്ലങ്കിൽ അവോർേ ്എന്നിവ നിറകവറ്റുന്നതിന് ആവശയെോയ 

തുേ. 

 പോർലമെന്റ ്ന്ദ്പഖയോപിച്ച െകറ്റമതങ്കിലും മചലവുേൾ അങ്ങമന ഈടോക്കും 

  

  

കവാട്ട ്ടെയ്ത /കവാട്ട ്ടെയ്യാവുന്ന ടെലവുേൾ 

 ഇതോണ ്യഥോർത്ഥ ബജറ്റ.് 

 ബജറ്റിമല മചലവുേൾ യഥോർത്ഥത്തിൽ േിെോൻേ ്കഫോർ ന്ദ്ഗോന്റുേളുമട രൂപത്തിലോണ.് 

 ന്ദ്ഗോന്റുേൾക്കോയുള്ള ആവശയങ്ങൾ വോർഷിേ  ോമ്പത്തിേ ന്ദ്പസ്തോവനയ്മക്കോെം കലോേ്

 ഭയിൽ അവതരിെിക്കുന്നു.  ോധോരണയോയി, ഓകരോ െന്ദ്ന്ത്ോലയത്തിനും വേുെിനും 

ന്ദ്ഗോന്റിനോയി ഒരു േിെോൻേ ്അവതരിെിക്കുന്നു. 

സപ്ലിടമനറ്റി ന്ദ്രാനറ്ുേൾ 

 നടെ ് ോമ്പത്തിേ വർഷകത്തക്കുള്ള ഒരു നിശ്ചിത ക വനത്തിന് വിനികയോഗ നിയെം 

വഴി പോർലമെന്റ ്അംഗീേരിച്ച തുേ അപരയോപ്തെോമണന്്ന േമണ്ടത്തുകമ്പോൾ 

 പ്ലിമെന്ററി ന്ദ്ഗോന്റുേൾ അനുവേിക്കും. 

അേീഷണൽ ന്ദ്രാനറ്ുേൾ 

 ആ വർഷമത്ത ബജറ്റിൽ പരിഗണിക്കോത്ത, ചില പുതിയ ക വനങ്ങൾക്കോയി അധിേ 

ചിലവുേൾക്കോയി ഈ  ോമ്പത്തിേ വർഷത്തിന്മറ േോലയളവികലക്്ക ആവശയെോയി 

വരുകമ്പോൾ ഇവ അനുവേിക്കമെടുന്നു. 

അധിേ ന്ദ്രാന്റുേൾ 

 ഒരു  ോമ്പത്തിേ വർഷത്തിൽ ഏമതങ്കിലും മന്ദ്പോവിഷനിൽ മചലവഴിക്കുന്ന പണം 

ബജറ്റിൽ ആ ക വനത്തിനോയി അനുവേിച്ച തുേകയക്കോൾ േൂടുതലോേുകമ്പോൾ അധിേ 

ന്ദ്ഗോന്റ ്അനുവേിക്കും. 
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