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2003-ലലെ  കകേരള ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ ഉത്തരവഞദതിത്ത

ആകക്റ്റ് വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി

ലചെയ്യുന്നതതിനുളള
ഒര

ബതില് 

പവീഠതികേ.―2003-ലലെ  കകേരള  ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ  ഉത്തരവഞദതിത്ത  ആകക്റ്റ്
(2003-ലലെ 29) ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം കേഞണുന്ന ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതക്റ്റ്
യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന്റെ  എഴുപത്തതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരത്തതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1.  ചുരകകപ്പരഞ്ചാം പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം  .―(1)  ഈ ആകതിനക്റ്റ്  2022-ലലെ കകേരള ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ
ഉത്തരവഞദതിത്ത (കഭദഗതതി) ആകക്റ്റ് എന്നക്റ്റ് കപരക്റ്റ് പറയഞഞ്ചാം. 

(2)  ഇതക്റ്റ്  2021  ഏപ്രതില്  1-ാം  തവീയതതി  പ്രഞബലെശ്യത്തതില്  വന്നതഞയതി
കേരതലപ്പകടേണതഞണക്റ്റ്.

2.  4-  ാം വകുപ്പതിനുളള കഭദഗതതി.―2003-ലലെ കകേരള ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ ഉത്തരവഞദതിത്ത
ആകതിലലെ (2003-ലലെ 29) (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം പ്രധഞന ആകക്റ്റ് എന്നഞണക്റ്റ് പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ)
4-ാം വകുപ്പതില്, (2)-ാം ഉപവകുപ്പതിനക്റ്റ് പകേരഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പക്റ്റ് കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,
അതഞയതക്റ്റ്:―

“(2)  പ്രകതശ്യകേതിചഞ്ചാം  മുന്പറഞ്ഞ  വശ്യവസ്ഥയുലടേ  സഞമഞനശ്യതയക്റ്റ്  ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം  വരഞലതയുഞ്ചാം,
റവനന്യൂ കേമതി  2021-2022  മുതല് 2025-2026  വലരയുളള വര്ഷങ്ങളതില് സര്കഞര് റവനന്യൂ
കേമതി പൂര്ണ്ണമഞയുഞ്ചാം ഇലഞതഞകകണതഞ്ചാം; 

(എ) 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 എന്നവീ
വര്ഷങ്ങളതില് ലമഞത്തഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന ആഭശ്യന്തര ഉലഞദനത്തതിലന്റെ യഥഞക്രമഞ്ചാം  0.5  ശേതമഞനഞ്ചാം,
0.8  ശേതമഞനഞ്ചാം, 1.2  ശേതമഞനഞ്ചാം, 1.7  ശേതമഞനഞ്ചാം, 2.5  ശേതമഞനഞ്ചാം  എന്നവീ ക്രമത്തതില് റവനന്യൂ
മതിചഞ്ചാം  വര്ദതിപ്പതികകണതഞണക്റ്റ്.  ധനകമതി  പരതിധതിയ്ക്കുളളതില്  ലെകശ്യമഞക്കുന്ന  വഞയഞ  തകേ
പൂര്ണ്ണമഞയുഞ്ചാം ആസതി വതികേസനത്തതിനഞയതി ലചെലെവഴെതികകണതഞണക്റ്റ്.

911/2022.
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(ബതി) 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025  എന്നവീ വര്ഷങ്ങളതില്
ധനകമതി  ലമഞത്തഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ആഭശ്യന്തര  ഉലഞദനത്തതിലന്റെ  യഥഞക്രമഞ്ചാം  4.5  ശേതമഞനഞ്ചാം,
4 ശേതമഞനഞ്ചാം, 3.5  ശേതമഞനഞ്ചാം, 3.5  ശേതമഞനഞ്ചാം എന്നവീ   ക്രമത്തതില് കുറയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം  2025-2026-ല്
ഇതക്റ്റ്  3  ശേതമഞനത്തതികലെകക്റ്റ്  കുറചലകേഞണവരന്നതതിലൂലടേ  2021  ഏപ്രതില്  1-നക്റ്റ്  ആരഞ്ചാംഭതിചക്റ്റ്
2026  മഞര്ചക്റ്റ്  31-നക്റ്റ്  അവസഞനതിക്കുന്ന അഞക്റ്റ് വര്ഷത്തതിനുളളതില്    ധനകമതി ലമഞത്തഞ്ചാം
സഞ്ചാംസ്ഥഞന ആഭശ്യന്തര ഉലഞദനത്തതിലന്റെ 3 ശേതമഞനത്തതികലെകക്റ്റ് കുറചലകേഞണവകരണതഞണക്റ്റ്.

കുറതിപ്പക്റ്റ്  :―(i) മൂലെധന  ലചെലെവതിനത്തതിലെധതിഷതിതമഞയ  0.5  ശേതമഞനഞ്ചാം  വഞയയുഞ്ചാം
2021-2022  മുതല്  2024-2025  വലരയുളള  കേഞലെയളവതില്  ഊര്ജ്ജകമഖലെയതിലലെ
പ്രവര്ത്തനമതികേവതിലന  അടേതിസ്ഥഞനമഞകതിയുളള  അധതികേവഞയഞ  പരതിധതിയഞയ  0.5  ശേതമഞനവഞ്ചാം
ഉള്ലപ്പടുന്നതഞണക്റ്റ് കമല്പ്പരഞമര്ശേതിച ധനകമതിയുലടേ ഉയര്ന്ന പരതിധതി.

(ii)  സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തതിനക്റ്റ്  നതിശ്ചയതിചതിട്ടുളള  മൂലെധന  ലചെലെവതിനത്തതിലലെ  ലെകശ്യങ്ങള്
സഞ്ചാംസ്ഥഞനഞ്ചാം  കകേവരതിക്കുന്ന  പകഞ്ചാം  മൂലെധനലചെലെവതിനധതിഷതിതമഞയ   വഞയലയടുക്കുവഞന്
സഞ്ചാംസ്ഥഞനഞ്ചാം  അര്ഹമഞകുന്നതഞണക്റ്റ്.  ഊര്ജ്ജകമഖലെയതിലലെ  പ്രവര്ത്തന  മതികേവതിലന
അടേതിസ്ഥഞനമഞകതിയുളള അധതികേവഞയയക്റ്റ്  അര്ഹമഞകുന്നതതിനക്റ്റ് സഞ്ചാംസ്ഥഞനഞ്ചാം ഓകരഞ വര്ഷകത്തക്കുഞ്ചാം
നതിഷ്കര്ഷതിചതിട്ടുളള   പ്രഞഥമതികേ  തലെത്തതിലുളള  എലഞ  വശ്യവസ്ഥകേളഞ്ചാം  പ്രവര്ത്തനമതികേവക്റ്റ്
വതിലെയതിരത്തല് മഞനദണ്ഡങ്ങളഞ്ചാം പഞലെതികകണതഞണക്റ്റ്.

(iii)  ധനകേഞരശ്യ കേമവീഷന് അവഞര് ഡക്റ്റ് കേഞലെയളവതിലന്റെ ആദശ്യ നഞലു വര്ഷങ്ങളതില്
(2021-2022  മുതല്  2024-2025  വലര)  ഏലതങതിലുഞ്ചാം പ്രകതശ്യകേ വര്ഷത്തതില്,  അനുവദതിച
വഞയഞപരതിധതി  (ഊര്ജ്ജകമഖലെയതിലലെ  വഞയ  ഒഴെതിലകേ)  പൂര്ണ്ണമഞയുഞ്ചാം  വതിനതികയഞഗതികഞന്
സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തതിനക്റ്റ് കേഴെതിയുന്നതിലലങതില്, ഉപകയഞഗതികഞത്ത വഞയഞ തകേ ധനകേഞരശ്യ കേമവീഷന്
അവഞര്ഡക്റ്റ്  കേഞലെയളവതിനുളളതില്  തടേര്നളള  വര്ഷങ്ങളതില്  ഉപകയഞഗലപ്പടുത്തുവഞന്
കേഴെതിയുന്നതഞണക്റ്റ്. 

(സതി) 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 എന്നവീ
വര്ഷങ്ങളതില് സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തതിലന്റെ ആലകേ കേടേബഞധശ്യത  ലമഞത്തഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന ആഭശ്യന്തര
ഉലഞദനത്തതിലന്റെ  യഥഞക്രമഞ്ചാം  34.7  ശേതമഞനഞ്ചാം,  34.5  ശേതമഞനഞ്ചാം,  33.7  ശേതമഞനഞ്ചാം,
32.8 ശേതമഞനഞ്ചാം, 32 ശേതമഞനഞ്ചാം എന്ന ക്രമത്തതികലെകക്റ്റ് കുറചലകേഞണവകരണതഞണക്റ്റ്". 

ഉകദ്ദേശേശ്യകേഞരണങ്ങളലടേ വതിവരണഞ്ചാം 

ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ  സുസ്ഥതിരതയക്റ്റ്  അനുകയഞജശ്യമഞയ  വതിധത്തതില്  റവനന്യു  കേമതി
ക്രമഞനുഗതമഞയതി  ഇലഞതഞക്കുന്നതതിലൂലടേയുഞ്ചാം  കേടേത്തതിലന്റെ  സ്ഥഞയതിയഞയ  മഞകനജ്ല മന്റെതിലൂലടേയുഞ്ചാം
ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ  മഞകനജ്ല മന്റെതിലുഞ്ചാം  ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ  സുസ്ഥതിരതയതിലുഞ്ചാം  ജഞഗ്രത
ഉറപ്പഞക്കുന്നതതിനഞയതി  സര്കഞര്  ലകേഞണവന്നതിട്ടുള്ള  2003-ലലെ  കകേരള  ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ
ഉത്തരവഞദതിത്ത  ആകതില്,  15-ാം  ധനകേഞരശ്യ  കേമവീഷലന്റെ  പുതകതിയ  കറഞഡക്റ്റ്  മഞപ്പതിനക്റ്റ്
അനുസൃതമഞയതി കഭദഗതതി വരത്തുന്നതതിനക്റ്റ് ഉകദ്ദേശേതിചലകേഞണള്ളതഞണക്റ്റ് ഈ ബതില്.
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ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രഞബലെശ്യത്തതില്  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയഞല്
സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഞതിത നതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞര അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല.

ഏല്പ്പതിചലകേഞടുത്ത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച
ലമകമഞറഞണഞ്ചാം 

ബതിലതിലലെ 4-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം 2-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം റവനന്യുകേമതി പൂര്ണ്ണമഞയതി ഇലഞതഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
2021-2022  മുതല്  2025-2026  വലരയുള്ള  കേഞലെയളവതില്  റവനന്യു  കേമതി  പൂജശ്യമഞയതി
നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തഞന് ഉകദ്ദേശേതിചലകഞണള്ളതഞ്ചാം;

(എ) 2021-2022,  2022-2023,  2023-2024,  2024-2025,  2025-2026  എന്നവീ
വര്ഷങ്ങളതില് ലമഞത്തഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന ആഭശ്യന്തര ഉലഞദനത്തതിലന്റെ യഥഞക്രമഞ്ചാം  0.5  ശേതമഞനഞ്ചാം,
0.8  ശേതമഞനഞ്ചാം, 1.2  ശേതമഞനഞ്ചാം, 1.7  ശേതമഞനഞ്ചാം, 2.5  ശേതമഞനഞ്ചാം  എന്നവീ ക്രമത്തതില് റവനന്യൂ
മതിചഞ്ചാം  വര്ദതിപ്പതികകണതഞണക്റ്റ്.  ധനകമതി  പരതിധതിയ്ക്കുളളതില്  ലെകശ്യമഞക്കുന്ന  വഞയഞ  തകേ
പൂര്ണ്ണമഞയുഞ്ചാം ആസതി വതികേസനത്തതിനഞയതി ലചെലെവഴെതികകണതഞണക്റ്റ്. 

(ബതി) 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025  എന്നവീ വര്ഷങ്ങളതില്
ധനകമതി  ലമഞത്തഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ആഭശ്യന്തര  ഉലഞദനത്തതിലന്റെ  യഥഞക്രമഞ്ചാം  4.5  ശേതമഞനഞ്ചാം,
4 ശേതമഞനഞ്ചാം, 3.5  ശേതമഞനഞ്ചാം, 3.5  ശേതമഞനഞ്ചാം എന്നവീ   ക്രമത്തതില് കുറയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം  2025-2026-ല്
ഇതക്റ്റ്  3  ശേതമഞനത്തതികലെകക്റ്റ്  കുറചലകേഞണവരന്നതതിലൂലടേ  2021  ഏപ്രതില്  1-നക്റ്റ്  ആരഞ്ചാംഭതിചക്റ്റ്
2026  മഞര്ചക്റ്റ്  31-നക്റ്റ്  അവസഞനതിക്കുന്ന  അഞക്റ്റ്  വര്ഷത്തതിനുളളതില്  ധനകമതി  ലമഞത്തഞ്ചാം
സഞ്ചാംസ്ഥഞന ആഭശ്യന്തര ഉലഞദനത്തതിലന്റെ 3 ശേതമഞനത്തതികലെകക്റ്റ് കുറചലകേഞണവകരണതഞണക്റ്റ്.

(സതി) 2021-2022, 2022-2023,  2023-2024, 2024-2025,  2025-2026  എന്നവീ
വര്ഷങ്ങളതില് സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തതിലന്റെ ആലകേ കേടേബഞധശ്യത  ലമഞത്തഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന ആഭശ്യന്തര
ഉലഞദനത്തതിലന്റെ  യഥഞക്രമഞ്ചാം  34.7  ശേതമഞനഞ്ചാം,   34.5  ശേതമഞനഞ്ചാം,  33.7  ശേതമഞനഞ്ചാം,
32.8 ശേതമഞനഞ്ചാം, 32 ശേതമഞനഞ്ചാം എന്ന ക്രമത്തതികലെകക്റ്റ് കുറചലകേഞണവകരണതഞണക്റ്റ്. 

ലകേ. എന്. ബഞലെകഗഞപഞല്.
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2003-ലലെ കകേരള ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ ഉത്തരവഞദതിത്ത ആകതില് നതിനള്ള
പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങള് (2003 -ലലെ 29)

4.  ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ  നതിര്വഹണ  തതതങ്ങള്―(1)  സര്കഞര്,  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന
പ്രകേഞരമുള്ള തതതങ്ങള് പതിന്തടേര്നലകേഞണക്റ്റ് റവനന്യൂന്യൂൂകേമതി കുറയ്ക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം മതതിയഞയ റവനന്യൂ
മതിചഞ്ചാം ഉണഞകതിലയടുക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ഉചെതിതമഞയ നടേപടേതികേള് സതവീകേരതികകണതഞണക്റ്റ്.

(2)  പ്രകതശ്യകേതിചഞ്ചാം  മുന്പറഞ്ഞ  വശ്യവസ്ഥയുലടേ  സഞമഞനശ്യതയക്റ്റ്  ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം  വരഞലതയുഞ്ചാം,
സര്കഞര്  റവനന്യൂ  കേമതി  2017-2018  മുതല്  2019-2020  വലരയുള്ള  കേഞലെയളവതില്
പൂര്ണ്ണമഞയുഞ്ചാം ഇലഞതഞകകണതഞ്ചാം.―

(എ)  റവനന്യൂ മതിചഞ്ചാം വര്ദതിപ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം ആ തകേ  ആസതികേകളകഞള് കൂടുതലെഞയുള്ള
ബഞദശ്യതകേള് ലകേഞടുത്തു തവീര്ക്കുന്നതതിനക്റ്റ് ഉപകയഞഗലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം;

(ബതി)2017-2018 മുതല് 2019-2020 വലരയുള്ള കേഞലെയളവതില് ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ
കേമതി  ലമഞത്തഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ആഭശ്യന്തര  ഉല്പ്പഞദനത്തതിലന്റെ  3  ശേതമഞനഞ്ചാം  ആയതി
നതിലെനതിര്ത്തുകേയുഞ്ചാം;

എന്നഞല്  2019-2020  സഞമ്പത്തതികേ വര്ഷത്തതില് ലമഞത്തഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന ആഭശ്യന്തര
ഉത്പഞദനത്തതിലന്റെ  3  ശേതമഞനഞ്ചാം ധനകേമതിയക്റ്റ് പുറലമ ഒറ്റത്തവണയഞയതി  1471  കകേഞടേതി രൂപ
അധതികേ  വഞയ  എടുക്കുന്നതതിനക്റ്റ്  സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തതിനക്റ്റ്  അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  പ്രസ്തുത
ഒറ്റത്തവണ  അധതികേ  വഞയ  2019-2020  സഞമ്പത്തതികേ  വര്ഷത്തതില്  തലന്ന
വതിനതികയഞഗതികകണതമഞണക്റ്റ്.

 കുറതിപ്പക്റ്റ്: (i) ― ഏലതഞര വര്ഷകത്തകഞകണഞ കേടേലമടുപ്പക്റ്റ് പരതിധതി നതിജലപ്പടുകത്തണതക്റ്റ്,
അതതിനുമുന്പുള്ള വര്ഷത്തതില് ലമഞത്തഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന ആഭശ്യന്തര ഉല്പ്പഞദനഞ്ചാം-കേടേഞ്ചാം എന്നതിവ
തമതിലുള്ള അനുപഞതഞ്ചാം 25 ശേതമഞനകമഞ അതതില് കുറകവഞ ആലണങതില് ഇതതിനുപുറകമ 0.25
ശേതമഞനഞ്ചാം അധതികേ ഇളവതിനക്റ്റ് സഞ്ചാംസ്ഥഞനഞ്ചാം അര്ഹമഞകുന്നതഞണക്റ്റ്;

(ii)  ഏലതഞര  വര്ഷകത്തകഞകണഞ  കേടേലമടുപ്പക്റ്റ്  പരതിധതി  നതിജലപ്പടുകത്തണതക്റ്റ്,
അതതിനുമുന്പുള്ള  വര്ഷത്തതില്  പലെതിശേയടേവക്റ്റ്  റവനന്യൂ  വരമഞനത്തതിലന്റെ  10  ശേതമഞനകമഞ
അതതില് കുറകവഞ ആലണങതില് ലമഞത്തഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന ആഭശ്യന്തര ഉല്പ്പഞദനത്തതിലന്റെ  0.25
ശേതമഞനഞ്ചാം അധതികേ വഞയഞ പരതിധതികക്റ്റ് സഞ്ചാംസ്ഥഞനഞ്ചാം വവീണഞ്ചാം അര്ഹമഞകുന്നതഞണക്റ്റ്;

(iii)  കമല് പ്രസഞവതിച മഞനദണ്ഡങ്ങളതില് ഏലതങതിലുഞ്ചാം ഒന്നക്റ്റ് നതിറകവറ്റലപ്പടുകേയഞലണങതില്
പ്രസസസത  ഇളവകേളതില്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  പ്രകതശ്യകേമഞകയഞ  അലലങതില്  രണഞ്ചാം
നതിറകവറ്റലപ്പടുകേയഞലണങതില്  പ്രസ്തുത  ഇളവകേള്  രണഞ്ചാം  ഒരമതികചഞ,  സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തതിനക്റ്റ്
പ്രകയഞജനലപ്പടുത്തഞവന്നതഞണക്റ്റ്.  ഇപ്രകേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തതിനക്റ്റ് ഒര നതിര്ദ്ദേതിഷ്ട വര്ഷത്തതില്
പരമഞവധതി  ധനകമതി-ലമഞത്തഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ആഭശ്യന്തര  ഉല്പ്പഞദനഞ്ചാം  എന്നതിവ  തമതിലുള്ള
അനുപഞതഞ്ചാം 3.5 ശേതമഞനഞ്ചാം വലര ആകേഞവന്നതഞണക്റ്റ്;
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(iv) വഞയഞപരതിധതി നതിജലപ്പടുകത്തണ വര്ഷത്തതിലുഞ്ചാം ലതഞട്ടുമുന്പുള്ള വര്ഷത്തതിലുഞ്ചാം
റവനന്യൂ  കേമതി  ഇലഞതഞകുന്ന  സഞഹചെരശ്യത്തതില്  മഞത്രകമ  അധതികേ  പരതിധതികക്റ്റ്  പ്രസ്തുസത
ഇളവകേളതില്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ഒകന്നഞ  അലലങതില്  രണഞ്ചാം  ഒരമതികചഞ  സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തതിനക്റ്റ്
ലെഭതിക്കുകേയുളള.

ഇപ്രകേഞരഞ്ചാം  ലെഭതിക്കുന്ന  അധതികേ  ഫതിസ്കല്  കസ്പേസക്റ്റ്  കകേനഞവതിഷ്കൃത  പദതതികേളലടേ
സഞ്ചാംസ്ഥഞന വതിഹതിതത്തതിനഞയതി വതിനതികയഞഗതികകണതഞണക്റ്റ്.

(ബതിഎ) സഞ്ചാംസ്ഥഞനഞ്ചാം 2020-21 സഞമ്പത്തതികേ വര്ഷത്തതില് ധനകമതി ലമഞത്തഞ്ചാം
സഞ്ചാംസ്ഥഞന ആഭശ്യന്തര ഉത്പഞദനത്തതിലന്റെ   3  ശേതമഞനഞ്ചാം  ആയതി  നതിലെനതിര്കത്തണതഞണക്റ്റ്.
2020-21  സഞമ്പത്തതികേ  വര്ഷത്തതില്  ലമഞത്തഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ആഭശ്യന്തര  ഉലഞദനത്തതിലന്റ
3  ശേതമഞനഞ്ചാം  ധനകമതികക്റ്റ്  പുറലമ  ഒര  രഞജശ്യഞ്ചാം   ഒര  കറഷന്  കേഞര്ഡക്റ്റ്  സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം
നടേപ്പതിലെഞകല്,  വശ്യഞപഞരഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതതിനുള്ള  നടേപടേതിക്രമങ്ങള്  ലെഘുകേരതിക്കുന്നതതിനുള്ള
പരതിഷ്കഞരങ്ങള്,  ഉഉൗര്ജ്ജ  കമഖലെയതിലലെ  പരതിഷ്കഞരങ്ങള്  എന്നവീ  നഞലെക്റ്റ്  പ്രകതശ്യകേ
സഞ്ചാംസ്ഥഞനതലെ  പരതിഷ്കഞരങ്ങള്  നടേപ്പതിലെഞകണഞ്ചാം  എന്ന  നതിബന്ധനയക്റ്റ്  വതികധയമഞയതി,
ലമഞത്തഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ആഭശ്യന്തര  ഉത്പഞദനത്തതിലന്റെ  2  ശേതമഞനഞ്ചാം  അധതികേ  വഞയ
എടുക്കുന്നതതിനക്റ്റ്  സഞ്ചാംസ്ഥഞനഞ്ചാം അര്ഹമഞകുന്നതഞണക്റ്റ്.  ഇപ്രകേഞരമുള്ള അധതികേവഞയ  2020-21
വര്ഷത്തതില് തലന്ന വതിനതികയഞഗതികകണതമഞണക്റ്റ്. 

കുറതിപ്പക്റ്റ്.―(i)  ഓകരഞ  സഞ്ചാംസ്ഥഞനതലെ  പരതിഷ്കഞരങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  ലമഞത്തഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന
ആഭശ്യന്തര ഉത്പഞദനത്തതിലന്റെ 0.25 ശേതമഞനഞ്ചാം ലവയതികറ്റജക്റ്റ് എന്ന കതഞതതില് ഒര ശേതമഞനഞ്ചാം
അധതികേ വഞയയുഞ്ചാം;

(ii)  ബഞകതിയുള്ള ഒര ശേതമഞനഞ്ചാം അധതികേ വഞയ 0.50  ശേതമഞനഞ്ചാം വവീതഞ്ചാം രണക്റ്റ്
ഗഡുകളഞയതി സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തതിനക്റ്റ് ലെഭശ്യമഞകുന്നതഞണക്റ്റ്.  ആദശ്യലത്ത ഗഡുവഞയ 0.50 ശേതമഞനഞ്ചാം
നതിബന്ധനകേലളഞനമതിലഞലത തലന്ന സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തതിനക്റ്റ് ലെഭശ്യമഞകുന്നതഞ്ചാം രണഞമലത്ത ഗഡു
ലെഭശ്യമഞകുന്നതതിനക്റ്റ്  മുകേളതില്  പ്രസഞവതിചതിട്ടുള്ള  നഞലെക്റ്റ്  സഞ്ചാംസ്ഥഞനതലെ  പരതിഷ്കഞരങ്ങളതില്
മൂലന്നണ്ണഞ്ചാം എങതിലുഞ്ചാം പഞലെതികകണതമഞണക്റ്റ്. 

(സതി)  2017-2018,  2018-2019,  2019-2020  എന്നവീ  വര്ഷങ്ങളതില്
സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തതിലന്റെ ആലകേ കേടേബഞദശ്യത ലമഞത്തഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന ആഭശ്യന്തര ഉല്പ്പഞദനത്തതിലന്റെ
യഥഞക്രമഞ്ചാം  30.40  ശേതമഞനഞ്ചാം  30.01  ശേതമഞനഞ്ചാം,  29.67  ശേതമഞനഞ്ചാം എന്നവീ നതിലെയതികലെകക്റ്റ്
കുറയ  ക്റ്റ്ക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെകയ്യേണതമഞണക്റ്റ്.


