
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

ബതില് നമ്പര്   55

2021-ലലെ കകേരള സഞ്ചാംസഞന ചരകക്ക് കസവന നതികുതതി 
(കഭദഗതതി) ബതില് 

©

കകേരള നതിയമസഭഞ ലസക്രകട്ടേറതിയറക്ക്
2021

കകേരള നതിയമസഭഞ പതിനതിഞ്ചാംഗക്ക് പസക്ക്.



2

പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര്     55

2021-ലലെ കകേരള സഞ്ചാംസഞന ചരകക്ക് കസവന നതികുതതി 
(കഭദഗതതി) ബതില് 

1505/2021.



3

പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

ബതില് നമ്പര്   55

2021-ലലെ കകേരള സഞ്ചാംസഞന ചരകക്ക് കസവന നതികുതതി 
(കഭദഗതതി) ബതില് 

2017-ലലെ കകേരള സഞ്ചാംസഞന ചരകക്ക് കസവന നതികുതതി ആകക്ക്
കഭദഗതതി ലചയ്യുന്നതതിനുള

ഒരു 

ബതില് 

പപീഠതികേ.―2017-ലലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  ചരകക്ക്  കസവന  നതികുതതി  ആകക്ക്
തഞലഴെപ്പറയുന്ന ആവശശ്യങ്ങള്കഞയതി കഭദഗതതി ലചയ്യുന്നതക്ക് യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന  എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1. ചുരുകകപ്പരുഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1) ഈ ആകതിനക്ക് 2021-ലലെ കകേരള സഞ്ചാംസഞന ചരകക്ക്
കസവന നതികുതതി (കഭദഗതതി)  ആകക്ക് എന്നക്ക് കപരക്ക് പറയഞഞ്ചാം. 

(2) ഈ ആകതില് മറ്റു വതിധതതില് വശ്യവസ ലചയ്ത പകേഞരലമഞഴെതിലകേ,―

(എ) 2, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  എന്നതിവ ഒഴെതിലകേയുള
എലഞ  വകുപ്പുകേളഞ്ചാം  2020  ജനുവരതി  1-ാം  തപീയതതി  പഞബലെശ്യതതില്  വന്നതഞയതി
കേരുതലപ്പകടേണതഞണക്ക്.

(ബതി)  7-ാം  വകുപ്പക്ക്  2020  നവഞ്ചാംബര്  10-ാം  തപീയതതി  പഞബലെശ്യതതില്
വന്നതഞയതി കേരുതലപ്പകടേണതഞണക്ക്.

(സതി)  10-ാം  വകുപ്പക്ക്  2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  1-ാം  തപീയതതി  പഞബലെശ്യതതില്
വന്നതഞയതി കേരുതലപ്പകടേണതഞണക്ക്.

( ഡതി) 21-ാം വകുപ്പക്ക് 2020 മഞര്ചക്ക് 31-ാം തപീയതതി പഞബലെശ്യതതില് വന്നതഞയതി
കേരുതലപ്പകടേണതഞണക്ക്.

(ഇ)  ഈ  ആകതിലലെ  കശഷതിക്കുന്ന  വശ്യവസകേള്  സര്കഞര്  ഔകദശ്യഞഗതികേ
ഗസറതില്  പസതിദപീകേരതിക്കുന്ന  തപീയതതിയതില്  പഞബലെശ്യതതില്  വന്നതഞയതി
കേരുതലപ്പകടേണതഞണക്ക്. 

1505/2021.
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എന്നഞല്  ഈ  ആകതിലലെ  വശ്യതശ്യസ്ത  വശ്യവസകേള്കക്ക്  വശ്യതശ്യസ്ത  തപീയതതികേള്

നതിശ്ചയതികഞവന്നതഞ്ചാം ഈ ആകതിലന പഞരഞ്ചാംഭഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചക്ക്  അങ്ങലനയുള ഏലതങതിലഞ്ചാം

വശ്യവസയതിലലെ ഏലതങതിലഞ്ചാം  പരഞമര്ശഞ്ചാം പസ്തുത വശ്യവസയുലടേ പഞബലെശ്യഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച

ഒരു പരഞമര്ശമഞയതി വശ്യഞഖശ്യഞനതികലപ്പകടേണതമഞണക്ക്. 

2.  2-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.―2017-ലലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  ചരകക്ക്  കസവന

നതികുതതി   ആകതിലലെ  (2017-ലലെ  20)  (ഇതതിനുകശഷഞ്ചാം  പധഞന  ആകക്ക്  എന്നഞണക്ക്

പരഞമര്ശതികലപ്പടുകേ)  2-ാം  വകുപ്പതില്, (4)-ാം  ഖണ്ഡതതില്, “അഡഡഞന്സക്ക്  റൂളതിഞ്ചാംഗതിനക്ക്

കവണതിയുള അപ്പകലെറക്ക് അകതഞറതിറതി" എന്ന വഞക്കുകേള്ക്കു കശഷഞ്ചാം "അഡഡഞന്സക്ക് റൂളതിഞ്ചാംഗതിനക്ക്

കവണതിയുള കദശപീയ അപ്പകലെറക്ക് അകതഞറതിറതി” എന്ന വഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണക്ക്;

3.  10-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.―പധഞന ആകതിലലെ 10-ാം വകുപ്പതില്,―

(1)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്,  രണഞഞ്ചാം  കതിപ്തനതിബനനയ്ക്കുകശഷഞ്ചാം,  തഞലഴെപ്പറയുന്ന

വതിശദപീകേരണഞ്ചാം കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക് :―

“വതിശദപീകേരണഞ്ചാം.―രണഞഞ്ചാം  കതിപ്തനതിബനനയുലടേ  ആവശശ്യങ്ങളതികലെയഞയതി,

നതികക്ഷേപങ്ങള്,  വഞയ്പകേള്  അലലങതില്  മുന്കൂറുകേള്  ദപീര്ഘതിപ്പതിക്കുന്നതവഴെതി  നല്കുന്ന

ഒഴെതിവഞകലപ്പട്ടേ  കസവനങ്ങളലടേ  വതിതരണതതിലന  മൂലെശ്യഞ്ചാം  പലെതിശകയഞ   ഡതിസസ്കൗകണഞ

പതതിഫലെമഞകുന്നതിടേകതഞളഞ്ചാം,  സഞ്ചാംസഞനലത വതിറ്റുവരവതിലന  മൂലെശ്യഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതില്

പരതിഗണതിക്കുവഞന് പഞടുളതല.”;

(2)   (2)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(i)  (ഡതി)  ഖണ്ഡതതില്,  അവസഞനഞ്ചാം  വരുന്ന  "കൂടേഞലത"  എന്ന  വഞകക്ക്

വതിട്ടുകേളകയണതഞണക്ക്;

(ii)  (ഇ)  ഖണ്ഡതതില്,  "കൂടേഞലത"  എന്ന  വഞക്കുകേള്  അവസഞനഞ്ചാം

കചര്കകണതഞണക്ക്;

(iii) (ഇ) ഖണ്ഡതതിനുകശഷഞ്ചാം, തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡഞ്ചാം കചര്കകണതഞണക്ക്,

അതഞയതക്ക് :―

“(എഫക്ക്)   അയഞള്  വലകപ്പഞഴുഞ്ചാം  നതികുതതി  വതികധയനഞയ  ആകളഞ,  ഒരു

നതിവഞകസതര നതികുതതി വതികധയനഞയ ആകളഞ അലഞതപക്ഷേഞ്ചാം;
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(3)  (2)-ാം ഉപവകുപ്പതിനുകശഷഞ്ചാം,  തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പക്ക്  കചര്കകണതഞണക്ക്,
അതഞയതക്ക് :―

“(2എ)  ഈ ആകതിനക്ക് വതിരുദമഞയതി എന്തുതലന്ന അടേങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം, എന്നഞല്
9-ാം  വകുപ്പതിലലെ  (3),  (4)  എന്നപീ  ഉപവകുപ്പുകേളതിലലെ  വശ്യവസകേള്കക്ക്  വതികധയമഞയുഞ്ചാം,
ലതഞട്ടുമുന്പുള സഞമ്പതതികേ  വര്ഷലത ആലകേ  വതിറ്റുവരവക്ക്  അന്പതക്ക്  ലെക്ഷേഞ്ചാം  രൂപയതില്
അധതികേരതികഞലതയുളതഞ്ചാം  (1),  (2)  എന്നപീ ഉപവകുപ്പുകേള്  പകേഞരഞ്ചാം നതികുതതി നല്കുവഞന്
ഓപ്റക്ക്  ലചയ്യുന്നതതിനക്ക്  അര്ഹതയതിലഞതതമഞയ   രജതിസ്റ്റര്  ലചയ്യലപ്പട്ടേ  ഒരു  ആളതിനക്ക്,
അയഞള്,―

(എ)  ഈ  ആകക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  നതികുതതി  വതികധയമലഞത  ചരക്കുകേളലടേകയഞ
കസവനങ്ങളലടേകയഞ ഏലതങതിലഞ്ചാം വതിതരണതതില് ഏര്ലപ്പട്ടേതിട്ടേതിലഞതപക്ഷേകമഞ;

(ബതി)  ചരക്കുകേളലടേകയഞ കസവനങ്ങളലടേകയഞ ഏലതങതിലഞ്ചാം അന്തര്സഞ്ചാംസഞന
ഔട്ടേക്ക് കവര്ഡക്ക്  സപപ്ലൈ നടേത്തുന്നതതില്  ഏര്ലപ്പട്ടേതിട്ടേതിലഞതപക്ഷേകമഞ;

(സതി) 52-ാം വകുപ്പക്ക് പകേഞരഞ്ചാം കസഞതസതില് നതിനഞ്ചാം നതികുതതി പതിരതിലചടുകകണ
ഒരു  ഇലെകകഞണതികേക്ക്  ലകേഞകമഴക്ക്  ഓപ്പകററര്  മുകഖന,  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ചരക്കുകേളലടേകയഞ
കസവനങ്ങളലടേകയഞ  വതിതരണതതില് ഏര്ലപ്പട്ടേതിട്ടേതിലഞത പക്ഷേകമഞ;

(ഡതി)  കേസ്കൗണ്സതിലെതിലന  ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേല്  സര്കഞര്  വതിജഞപനഞ്ചാം
ലചയ്കതകഞവന്നപകേഞരമുള  ചരക്കുകേളലടേ  ഉല്പ്പഞദകേകനഞ  അലലങതില്  അപകേഞരമുള
കസവനങ്ങള ലടേ ഒരു വതിതരണകഞരകനഞ അലഞതപക്ഷേകമഞ; 

(ഇ)  വലകപ്പഞഴുഞ്ചാം  നതികുതതി  വതികധയനഞയ  ഒരഞകളഞ  വശ്യക്തതികയഞ  ഒരു
നതിവഞകസതര നതികുതതി വതികധയനഞയ ആകളഞ അലഞതപക്ഷേകമഞ;

9-ാം  വകുപ്പക്ക്  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം,  നതികുതതി  നല്കുന്നതതിനുപകേരഞ്ചാം,
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന  പകേഞരമുളതഞ്ചാം  എന്നഞല്   സഞ്ചാംസഞനലത  വതിറ്റുവരവതിലന  മൂന്നക്ക്
ശതമഞനതതില്  അധതികേരതികഞലതയുള  ഒരു   നതിരകതില്  കേണകഞകലപ്പട്ടേ  നതികുതതി,
നല്കുവഞന് അയഞള് കക്ക് ഓപ്റക്ക് ലചയ്യഞവന്നതഞണക്ക്:

എന്നഞല്, 1961-ലലെ ആദഞയ നതികുതതി ആകക്ക് (1961-ലലെ 43-ാം കകേന്ദ്ര ആകക്ക്) പകേഞരഞ്ചാം
ഒന്നതില് കൂടുതല് രജതിസ്റ്റര് ലചയ്യലപ്പട്ടേ ഒകര ലപര്മനനക്ക് അകസ്കൗണക്ക് നമ്പര് ഉളതിടേതക്ക്,  ഈ
ഉപവകുപ്പക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  നതികുതതി  നല്കുവഞന്  അപകേഞരമുള   എലഞ  രജതിസ്റ്റര്  ലചയ്യലപ്പട്ടേ
ആളകേളഞ്ചാം ഓപ്റക്ക് ലചയ്യഞതപക്ഷേഞ്ചാം,  ഈ ഉപവകുപ്പക്ക് പകേഞരമുള സപീഞ്ചാം ഓപ്റക്ക് ലചയ്യുവഞന്
രജതിസ്റ്റര് ലചയ്യലപ്പട്ടേ ആളതിനക്ക് അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതല.”;
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(4)   (3)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,  രണ്ടു സലെങ്ങളതിലഞ്ചാം  വരുന്ന “(1)-ാം ഉപവകുപ്പക്ക്
പകേഞരഞ്ചാം"  എന്ന  വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം  ബഞകറ്റുകേള്ക്കുഞ്ചാം  അകതതിനുഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം
"അതതസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  (1)-ാം  ഉപവകുകപ്പഞ  2(എ)  ഉപവകുകപ്പഞ  പകേഞരഞ്ചാം”  എന്ന
വഞക്കുകേളഞ്ചാം ബഞകറ്റുകേളഞ്ചാം അകവഞ്ചാം അക്ഷേരവഞ്ചാം കചര്കകണതഞണക്ക് ;

(5)  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്,  “(1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലലെ"  എന്ന  വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം
ബഞകറ്റുകേള്ക്കുഞ്ചാം  അകതതിനുഞ്ചാം  കശഷഞ്ചാം,  "അലലങതില്,  അതതസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  (2എ)
ഉപവകുപ്പതിലലെ” എന്ന വഞക്കുകേളഞ്ചാം ബഞകറ്റുകേളഞ്ചാം അകവഞ്ചാം അക്ഷേരവഞ്ചാം കചര്കകണതഞണക്ക്;

(6)  (5)-ാം ഉപവകുപ്പതില്, “(1)-ാം ഉപവകുപ്പക്ക് പകേഞരഞ്ചാം"  എന്ന വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം
ബഞകറ്റുകേള്ക്കുഞ്ചാം  അകതതിനുഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം  "അതതസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പക്ക്
പകേഞരകമഞ  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പക്ക്  പകേഞരകമഞ”  എന്ന  വഞക്കുകേളഞ്ചാം  ബഞകറ്റുകേളഞ്ചാം  അകവഞ്ചാം
അക്ഷേരവഞ്ചാം കചര്കകണതഞണക്ക്;

(7)   (5)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനുകശഷഞ്ചാം,  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  വതിശദപീകേരണങ്ങള്
കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―

“വതിശദപീകേരണഞ്ചാം    1.―ഈ വകുപ്പക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  നതികുതതി  നല്കുന്നതതിനുള  ആളതിലന
നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന്,  ഒരഞളലടേ  ലമഞതഞ്ചാം വതിറ്റുവരവക്ക് കേണകഞക്കുന്ന ആവശശ്യങ്ങളതികലെയഞയതി,
“ലമഞതഞ്ചാം വതിറ്റുവരവക്ക് " എന്നതതില്,  അപകേഞരമുള ആള്, ഒരു സഞമ്പതതികേ വര്ഷലത,
ഏപതില്  1-ാം  തപീയതതി  മുതല്   ഈ  ആകക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  രജതിസ്റ്റര്  ലചയ്യുവഞന്
ബഞധശ്യസനഞയതിതപീരുന്ന തപീയതതിവലര നടേതതിയ വതിതരണങ്ങളലടേ മൂലെശ്യഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുന്നതഞ്ചാം,
എന്നഞല്  പലെതിശ  അലലങതില്  ഇളവക്ക്  പതതിഫലെമഞകുന്നതിടേകതഞളഞ്ചാം,  നതികക്ഷേപങ്ങള്,
വഞയ്പകേള്  അലലങതില്  മുന്കൂറുകേള്   ദപീര്ഘതിപ്പതിച്ചുനല്കുന്നതക്ക്  വഴെതിയുള  ഒഴെതിവഞകലപ്പട്ടേ
കസവനങ്ങളലടേ മൂലെശ്യഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടേഞതതമഞകുന. 

വതിശദപീകേരണഞ്ചാം    2.―ഈ  വകുപ്പക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  ഒരഞള്  നല്കകേണതഞയ  നതികുതതി
നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനുള ആവശശ്യങ്ങളതികലെയഞയതി “സഞ്ചാംസഞനതതിലലെ വതിറ്റുവരവക്ക്” എന്ന
പദപകയഞഗതതില് തഞലഴെപ്പറയുന്ന വതിതരണങ്ങളലടേ മൂലെശ്യഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുന്നതല, അതഞയതക്ക് :―

(i)  ഒരു സഞമ്പതതികേ വര്ഷലത ഏപതില് ഒന്നഞഞ്ചാം തപീയതതി മുതല് ഈ
ആകക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  അപകേഞരമുള  ആള്  രജതിസ്റ്റര്  ലചയ്യഞന്  ബഞധശ്യസനഞയതിതപീരുന്ന
തപീയതതിവലര നടേതതിയ വതിതരണങ്ങള്; കൂടേഞലത

(ii)  പലെതിശകയഞ  ഇളകവഞ  പതതിഫലെമഞകുന്നതിടേകതഞളഞ്ചാം  നതികക്ഷേപങ്ങകളഞ
വഞയ്പകേകളഞ  മുന്കൂറുകേകളഞ  ദപീര്ഘതിപ്പതിച്ചുലകേഞണക്ക്  നല്കുന്ന  ഒഴെതിവഞകലപ്പട്ടേ  കസവന
വതിതരണങ്ങള്.”.
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4.   22-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.―പധഞന  ആകതിലന  22-ാം  വകുപ്പക്ക്   (1)-ാം

ഉപവകുപ്പതില്,  രണഞഞ്ചാം  കതിപ്തനതിബനനയക്ക്  കശഷഞ്ചാം,  തഞലഴെപ്പറയുന്നവ  കചര്കകണതഞണക്ക്,

അതഞയതക്ക് :―

“എന്നതിരുന്നഞലഞ്ചാം,  സര്കഞരതിനക്ക്,  കേസ്കൗണ്സതിലെതിലന  ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേല്,

ചരക്കുകേളലടേ  വതിതരണതതില്  മഞത്രമഞയതി  ഏര്ലപ്പട്ടേതിരതിക്കുന്ന  ഒരു  വതിതരണകഞരലന

സഞ്ചാംഗതതിയതില്,  വതിജഞപനഞ്ചാം  ലചയ്യഞവന്ന  പകേഞരമുള  നതിബനനകേള്ക്കുഞ്ചാം

പരതിമതിതതികേള്ക്കുഞ്ചാം വതികധയമഞയതി ലമഞതഞ്ചാം വതിറ്റുവരവക്ക്,  ഇരുപതക്ക് ലെക്ഷേഞ്ചാം രൂപയതില് നതിനഞ്ചാം

നഞല്പതക്ക് ലെക്ഷേഞ്ചാം രൂപയതില് അധതികേരതികഞത തകേയഞയതി വര്ദതിപ്പതികഞവന്നതഞണക്ക്.

വതിശദപീകേരണഞ്ചാം:―ഈ ഉപവകുപ്പതിലന ആവശശ്യങ്ങളതികലെയഞയതി,  പലെതിശകയഞ ഇളകവഞ

പതതിഫലെമഞകുന്നതിടേകതഞളഞ്ചാം  നതികക്ഷേപങ്ങകളഞ,  വഞയ്പകേകളഞ  മുന്കൂറുകേകളഞ  ദപീര്ഘതിപ്പതിച്ചു

ലകേഞണക്ക് നല്കുന്ന ഒഴെതിവഞകലപ്പട്ടേ കസവനങ്ങളതില്  ഏര്ലപ്പട്ടേതിട്ടുളതഞലണങതിലഞ്ചാം, ഒരു ആള്

ചരക്കുകേളലടേ വതിതരണതതില് മഞത്രമഞയതി ഏര്ലപ്പട്ടേതിട്ടുളതഞയതി കേരുതലപ്പടുന്നതഞണക്ക്.”.

5.   25-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.―പധഞന  ആകതിലന  25-ാം  വകുപ്പതില്,  (6)-ാം

ഉപവകുപ്പതിനുകശഷഞ്ചാം, തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പുകേള് കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക് :―

“(6എ) രജതിസ്റ്റര് ലചയ്തതിട്ടുള ഓകരഞ ആളഞ്ചാം, തതിരതിചറതിയല്  കരഖ നല്കകേണതഞ്ചാം

അലലങതില് നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന  പകേഞരമുള ഫഞറതതിലഞ്ചാം രപീതതിയതിലഞ്ചാം അപകേഞരമുള

സമയതതിനുളതിലഞ്ചാം  ആധഞര്  നമ്പര്  പകേവശതതിലണക്ക്  എന്നതതിനക്ക്  ലതളതിവക്ക്

നല്കകേണതമഞണക്ക്:

എന്നഞല്,  രജതിസ്റ്റര് ലചയ്തതിട്ടുള ആളതിനക്ക് ആധഞര് നമ്പര്  നല്കേതിയതിട്ടേതിലഞതപക്ഷേഞ്ചാം,

സര്കഞര്,  കേസ്കൗണ്സതിലെതിലന  ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേല്,  നതിര്ണ്ണയതികഞവന്ന  പകേഞരമുള

രപീതതിയതില്, തതിരതിചറതിയുന്നതതിനുള സഞധശ്യമഞയതഞ്ചാം  അതതിനക്ക് പകേരമുളതമഞയ ഒരു മഞര്ഗഞ്ചാം

അപകേഞരമുള ആകളഞടേക്ക് നതിര്കദ്ദേശതികകണതമഞണക്ക്:

എനമഞത്രമല തതിരതിചറതിയല്  പരതികശഞധനയ്ക്കുഞ്ചാം,  ആധഞര് നമ്പര് പകേവശമുളതതിനക്ക്

ലതളതിവക്ക്  നല്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പകേരമഞയതഞ്ചാം സഞധശ്യമഞയതമഞയ തതിരതിചറതിയുന്നതതിനുള ഉപഞധതി

നല്കുന്നതതിലഞ്ചാം പരഞജയലപ്പടുന്ന സഞ്ചാംഗതതിയതില്, അപകേഞരമുള  ആള്കക്ക്  അനുവദതിചതിട്ടുള

രജതികസ്ട്രേഷന്  അസഞധുവഞയതി  കേരുതലപ്പടുന്നതഞ്ചാം  ഈ  ആകതിലലെ  മറക്ക്   വശ്യവസകേള്,

അപകേഞരമുള   ആള്കക്ക്    ഒരു  രജതികസ്ട്രേഷന്   ഉണഞയതിരുന്നതില   എന്ന  രപീതതിയതില്

ബഞധകേമഞകുന്നതമഞണക്ക്. 
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(6ബതി)  വതി  ജഞപനതതിലന തപീയതതിയതിലഞ്ചാം അനമുതലഞ്ചാം,  ഓകരഞ വശ്യക്തതിയുഞ്ചാം

രജതികസ്ട്രേഷന്  ലെഭതിക്കുന്നതതിനക്ക്  അര്ഹത  ലെഭതിക്കുന്നതതിനഞയതി,  കേസ്കൗണ്സതിലെതിലന

നതിര്കദ്ദേശങ്ങളതികന്മേല്, സര്കഞര് പസ്തുത വതിജഞപനതതില്, വശ്യക്തമഞകഞവന്ന പകേഞരമുള

രപീതതിയതില്, തതിരതിചറതിയലെതിനക്ക് വതികധയമഞകുകേകയഞ ആധഞര് നമ്പര് പകേവശതതിലളതതിലന

ലതളതിവക്ക് നല്കുകേകയഞ  ലചകയ്യണതഞണക്ക്:

എന്നഞല്   ഒരു  വശ്യക്തതികക്ക്  ആധഞര്  നമ്പര്  നല്കേതിയതിട്ടേതിലലങതില്  സര്കഞര്,

കേസ്കൗണ്സതിലെതിലന ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേല്,  വതി  ജഞപനതതില് വശ്യക്തമഞകഞവന്ന പകേഞരമുള

രപീതതിയതില്  അപകേഞരമുള  വശ്യക്തതികക്ക്  പസ്തുത  സഞധശ്യമഞയതഞ്ചാം  പകേരമുളതമഞയ  ഒരു

തതിരതിചറതിയല്  പരതികശഞധനക്കുളതതിനക്ക് നല്കകേണതഞണക്ക് .

(6സതി)  വതി  ജഞപനതതിലന  തപീയതതിയതിലഞ്ചാം  അനമുതലഞ്ചാം,  ഒരു  വശ്യക്തതി

ഒഴെതിലകേയുളള  ഓകരഞ  ആളഞ്ചാം,  രജതികസ്ട്രേഷന്   അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള  അര്ഹത

കനടുന്നതതികലെയഞയതി,  കേസ്കൗണ്സതിലെതിലന  ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേല്  സര്കഞര്  പസ്തുത

വതിജഞപനതതില്  വശ്യക്തമഞകഞവന്ന  പകേഞരഞ്ചാം  കേര്ത,  മഞകനജതിഞ്ചാംഗക്ക്    ഡയറക്ടര്,  പൂര്ണ്ണ

സമയ  ഡയറക്ടര്,  അപകേഞരമുള  എണ്ണഞ്ചാം  പങഞളതികേള്,  മഞകനജതിഞ്ചാംഗക്ക്  കേമതിറതി

അകസഞസതികയഷലന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്,  കബഞര്ഡക്ക്  ഓഫക്ക്  ട്രസ്റ്റപീസക്ക്,  അധതികേഞരലപ്പടുതതിയ

പതതിനതിധതികേള്, ഒപ്പുലവകഞന് അധതികേഞരലപ്പടുതതിയ ആള്, അപകേഞരമുള വതിഭഞഗതതിലലെ

മറക്ക്  ആളകേള്  എന്നതിവരുലടേ  പകേവശഞ്ചാം  ആധഞര്  നമ്പര്  എന്നതതിനുള  ലതളതിവക്ക്

നല്കകേണതമഞണക്ക് :

എന്നഞല്,  അപകേഞരമുള  ആളതികനഞ  അലലങതില്  വതിഭഞഗഞ്ചാം  ആളകേള്കക്ക്  ആധഞര്

നമ്പര്  നല്കേതിയതിട്ടേതിലലങതില്,  കേസ്കൗണ്സതിലെതിലന  ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേല്,  സര്കഞര്  പസ്തുത

വതി  ജഞപനതതില്  വശ്യക്തമഞക്കുന്ന  രപീതതിയതില്,  അപകേഞരമുള  വശ്യക്തതികക്ക്  അലലങതില്

വതിഭഞഗഞ്ചാം  ആളകേള്കക്ക്   പകേരമുളതഞ്ചാം സഞധശ്യമഞയതമഞയ   തതിരതിചറതിയല്  പരതികശഞധന

വശ്യക്തമഞകകണതഞണക്ക് .

(6ഡതി)  കേസ്കൗണ്സതിലെതിലന  ശതിപഞര്ശകേളതിന്കമല്,  സര്കഞര്  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി

വശ്യക്തമഞക്കുന്ന  പകേഞരമുള,  ആളതികനഞ  അലലങതില്  ആളകേളലടേ  വതിഭഞഗതതികനഞ

ഏലതങതിലഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനതതികനഞ  കകേന്ദ്രഭരണ  പകദശതതികനഞ  അലലങതില്  അതതിലന

ഭഞഗതതികനഞ,  (6എ)  ഉപവകുപ്പതിലലെകയഞ  (6ബതി)  ഉപവകുപ്പതിലലെകയഞ  (6സതി)

ഉപവകുപ്പതിലലെകയഞ  വശ്യവസകേള് ബഞധകേമഞകുന്നതല:
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വതിശദപീകേരണഞ്ചാം:―ഈ വകുപ്പതിലന  ആവശശ്യങ്ങളതികലെയഞയതി  "ആധഞര് നമ്പര്" എന്ന

പദപകയഞഗതതിനക്ക് 2016-ലലെ  ആധഞര് (ടേഞര്ഗറഡക്ക് ലഡലെതിവറതി ഓഫക്ക് ഫതിനഞന്ഷശ്യല് ആനക്ക്

അദര് സബ്സതിഡതിസക്ക്,  ലബനതിഫതിറക്ക്സക്ക് ആനക്ക് സര്വപീസസക്ക്)  ആകതിലന  (2016-ലലെ  18-ാം

കകേന്ദ്ര ആകക്ക്) 2-ാം വകുപ്പക്ക്  (എ)  ഖണ്ഡതതില്  അതതിനക്ക്  നല്കേതിയതിട്ടുള അകത അര്തഞ്ചാം

ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണക്ക് .”.

6.   31എ എന്ന പുതതിയ വകുപ്പക്ക്  കചര്കല്.―പധഞന ആകതിലന  31-ാം വകുപ്പതിനു

കശഷഞ്ചാം, തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പക്ക് കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക് :―

“31എ.  സഡപീകേര്തഞവതിനക്ക്  ഡതിജതിറലെഞയതി പണഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനുള സസ്കൗകേരശ്യഞ്ചാം.―

സര്കഞരതിനക്ക്, കേസ്കൗണ്സതിലെതിലന ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേല്, ചരക്കുകേളലടേകയഞ കസവനങ്ങളലടേകയഞ

അലലങതില് രണതിലനയുകമഞ വതിതരണഞ്ചാം സഡപീകേരതിച ആള്കക്ക് നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ രപീതതിയതില്

ഇലെകകഞണതികേക്ക്  ആയതി  പണഞ്ചാം നല്കകേണ രജതിസ്റ്റര് ലചയ്യലപ്പട്ടേ  ആളകേളലടേ  വതിഭഞഗലത,

നതിര്ണ്ണയതികഞവന്നതഞ്ചാം,  അങ്ങലനയുള  സഡപീകേര്തഞവതിനക്ക്,  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന

പകേഞരമുള,  നതിബനനകേള്ക്കുഞ്ചാം നതിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം വതികധയമഞയതി  പണഞ്ചാം നല്കുവഞന്

ഓപ്റക്ക് ലചയ്യുന്നതതിനക്ക് അനുവദതികഞവന്നതഞണക്ക്. 

7.  39-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.―പധഞന ആകതിലന 39-ാം വകുപ്പതില്,―

(1)  (1)-ഉഞ്ചാം  (2)-ഉഞ്ചാം  ഉപവകുപ്പുകേള്കക്ക്  പകേരഞ്ചാം,  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പുകേള്

കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―

“(1)  ഒരു നതികക്ഷേപ വതിഭവ കസവന വതിതരണകഞരകനഞ ഒരു നതിവഞകസതര

നതികുതതി വതികധയനഞയ ആകളഞ അലലങതില് 10-ാം വകുപ്പതിലലെകയഞ, 51-ാം വകുപ്പതിലലെകയഞ,

52-ാം  വകുപ്പതിലലെകയഞ  വശ്യവസകേള്  പകേഞരഞ്ചാം  നതികുതതി  നല്കുന്നതഞയ  ഒരഞകളഞ,

അലഞലതയുള  രജതിസ്റ്റര്  ലചയ്യലപ്പട്ടേ  ഓകരഞ  ആളഞ്ചാം,  ഓകരഞ  കേലെണര്  മഞസതതികനഞ

അലലങതില് അതതിലന ഒരു ഭഞഗതതികനഞ ചരക്കുകേളലടേകയഞ കസവനങ്ങളലടേകയഞ അലലങതില്

രണതിലനയുകമഞ  ഇന്കവര്ഡക്ക്  സപപ്ലൈയുഞ്ചാം,  ഔട്ടേക്ക് കവര്ഡക്ക്  സപപ്ലൈയുഞ്ചാം,  ലെഭശ്യമഞയ  നതികക്ഷേപ

വതിഭവ  നതികുതതിയതിളവക്ക്,  നല്കകേണ  നതികുതതി,  നല്കേതിയ  നതികുതതി,  അപകേഞരമുള  മറക്ക്

വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങള്  എന്നതിവ  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന  പകേഞരമുള  ഫഞറതതിലഞ്ചാം  രപീതതിയതിലഞ്ചാം

അപകേഞരമുള സമയതതിനുളതിലഞ്ചാം ഇലെകകഞണതികേക്ക്  ആയതി നല് കകേണതഞണക്ക് :
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എന്നഞല്  സര്കഞരതിനക്ക്,  കേസ്കൗണ്സതിലെതിലന  ശതിപഞര്ശയതികന്മേല്,  ഓകരഞ

പത്രമഞസതതികനഞ,  അലലങതില്  അതതിലന  ഭഞഗതതികനഞ,   റതികട്ടേണ്  നല്കകേണതഞയ

രജതിസ്റ്റര്  ലചയ്തതിട്ടുള  ചതിലെ  വതിഭഞഗഞ്ചാം  ആളകേലള,  വതിജഞപനതതില്  വശ്യക്തമഞകഞവന്ന

പകേഞരമുള  വശ്യവസകേള്ക്കുഞ്ചാം  നതിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞയതി,  വതിജഞപനഞ്ചാം

ലചയ്യഞവന്നതഞണക്ക്.

(2) 10-ാം വകുപ്പതിലലെ വശ്യവസകേള് പകേഞരഞ്ചാം നതികുതതി നല്കുന്ന രജതിസ്റ്റര് ലചയ്ത

ഒരഞള്,  ഓകരഞ  സഞമ്പതതികേ  വര്ഷതതികനഞ  അതതിലന  ഭഞഗതതികനഞ,

സഞ്ചാംസഞനതതിനകേലത വതിറ്റുവരവക്ക്,  ചരക്കുകേളലടേകയഞ കസവനങ്ങളലടേകയഞ രണതിലനയുകമഞ

ഇന്കവര്ഡക്ക്  സപപ്ലൈ,  നല്കകേണ  നതികുതതി,  നല്കേതിയ  നതികുതതി  അപകേഞരമുള  മറ്റു

വതിവരങ്ങള്  എന്നതിവ  സഞ്ചാംബനതിച  റതികട്ടേണ്,  അപകേഞരഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന

പകേഞരമുള ഫഞറതതിലഞ്ചാം രപീതതിയതിലഞ്ചാം അപകേഞരമുള സമയതതിനകേവഞ്ചാം ഇലെകകഞണതികഞയതി

നല്കകേണതഞണക്ക്.”;

(2)  (7)-ാം ഉപവകുപ്പതിനക്ക് പകേരഞ്ചാം, തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പക്ക് കചര്കകണതഞണക്ക്,

അതഞയതക്ക്:―

“(7)  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതികലെഞ  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പതികലെഞ,  അലലങതില്  (1)-ാം

ഉപവകുപ്പതിലന  കതിപ്തനതിബനനയതികലെഞ  പരഞമര്ശതിചതിട്ടുളതലഞത,  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പക്ക്

പകേഞരഞ്ചാം  റതികട്ടേണ് ഫയല് ലചകയ്യണ രജതിസ്റ്റര് ലചയ്യലപ്പട്ടേ  ഓകരഞ  ആളഞ്ചാം,  അപകേഞരമുള

റതികട്ടേണ്  പകേഞരഞ്ചാം  നല്കകേണ  നതികുതതി,  അപകേഞരമുള  റതികട്ടേണ്  നല്കകേണ  അവസഞന

തപീയതതികക്ക് മുമ്പക്ക് നല്കകേണതഞണക്ക്:

എന്നഞല്,  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലന  കതിപ്തനതിബനന  പകേഞരഞ്ചാം  റതികട്ടേണ്  നല്കുന്ന

രജതിസ്റ്റര്  ലചയ്ത  ഓകരഞ  ആളഞ്ചാം,  ചരക്കുകേളലടേകയഞ  കസവനങ്ങളലടേകയഞ  അലലങതില്

രണതിലനയുകമഞ  ഇന്കവര്ഡക്ക്  സപപ്ലൈ,  ഔട്ടേകവര്ഡക്ക്  സപപ്ലൈ  നല്കകേണതഞയ  നതികുതതി,

ലെഭശ്യമഞയ നതികക്ഷേപ വതിഭവ നതികുതതിയതിളവക്ക്,  നല്കകേണ നതികുതതി,  ഒരു മഞസകഞലെയളവതിലലെ

അപകേഞരമുള മറ്റു വതിവരങ്ങള് എന്നതിവ കേണകതിലലെടുത്തുലകേഞണക്ക്, നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന

പകേഞരമുള  ഫഞറതതിലഞ്ചാം  രപീതതിയതിലഞ്ചാം  അപകേഞരമുള  സമയതതിനുളതിലഞ്ചാം  സര്കഞരതിനക്ക്

നല്കകേണതഞണക്ക്:

എനമഞത്രമല, (2)-ാം ഉപവകുപ്പക്ക് പകേഞരഞ്ചാം റതികട്ടേണ് നല്കുന്ന രജതിസ്റ്റര് ലചയ്ത ഓകരഞ

ആളഞ്ചാം,  സഞ്ചാംസഞനലത  വതിറ്റുവരവക്ക്,  ചരക്കുകേളലടേകയഞ  കസവനങ്ങളലടേകയഞ  അലലങതില്
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രണതിലനയുകമഞ ഇന്കവര്ഡക്ക് സപപ്ലൈ, നല്കകേണതഞയ നതികുതതി, പത്രമഞസകഞലെയളവതിലലെ

അപകേഞരമുള മറ്റു വതിവരങ്ങള് എന്നതിവ കേണകതിലലെടുത്തുലകേഞണക്ക്, നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന

അപകേഞരമുള ഫഞറതതിലഞ്ചാം രൂപതതിലഞ്ചാം അപകേഞരമുളള സമയതതിനുളളതിലഞ്ചാം സര്കഞരതിനക്ക്

നതികുതതി നല്കകേണതഞണക്ക്: .”.

8.  44-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.―പധഞന  ആകതിലന  44-ാം  വകുപ്പതില്,  (1)-ാം

ഉപവകുപ്പതില്, തഞലഴെപ്പറയുന്ന കതിപ്തനതിബനനകേള് കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക് :―

“എന്നഞല്  കേമപീഷണര്കക്ക്,  കേസ്കൗണ്സതിലെതിലന  ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേലഞ്ചാം  കേഞരണങ്ങള്

എഴുതതി കരഖലപ്പടുതതിലകഞണ്ടുഞ്ചാം,  വതി ജഞപനഞ്ചാം വഴെതി,  അതതില് വശ്യക്തമഞകഞവന്ന വതിഭഞഗഞ്ചാം,

രജതിസ്റ്റര്  ലചയ്തതിട്ടുളള  ആളകേള്  വഞര്ഷതികേ  റതികട്ടേണ്  നല്കുന്നതതിനുളള  സമയപരതിധതി

ദപീര്ഘതിപ്പതിച്ചു നല്കഞവന്നതഞണക്ക്:

എനമഞത്രമല,  കകേന്ദ്ര  നതികുതതി  കേമപീഷണര്,  ഏലതങതിലഞ്ചാം  വതി ജഞപനഞ്ചാംവഴെതി

ദപീര്ഘതിപ്പതിച്ചു  നല്കേതിയ  സമയപരതിധതി  ആയതക്ക്  കേമപീഷണര്  വതി ജഞപനഞ്ചാം  ലചയ്തതഞയതി

കേരുതലപ്പടുന്നതഞണക്ക്.

9.    49-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.―പധഞന ആകതിലലെ  49-ാം വകുപ്പതില്,  (9)-ാം

ഉപവകുപ്പതിനുകശഷഞ്ചാം, തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പുകേള് കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―

“(10)   രജതിസ്റ്റര്  ലചയ്ത ഒരഞള്,  കകേഞമണ്  കപഞര്ട്ടേലെതില്,  ഈ ആകക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം

ഇലെകകഞണതികേക്ക്  കേശ്യഞഷക്ക്  ലലെഡ്ജറതില്  ലെഭശ്യമഞയതിട്ടുളള   ഏലതങതിലഞ്ചാം  നതികുതതി  തകേകയഞ,

പലെതിശകയഞ,  പതിഴെകയഞ,  ഫപീകസഞ  അലലങതില്  മകറലതങതിലഞ്ചാം  തകേകയഞ,

നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന  പകേഞരമുളള  ഫഞറതതിലഞ്ചാം  രപീതതിയതിലഞ്ചാം  അപകേഞരമുള

നതിബനനകേള്ക്കുഞ്ചാം  നതിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംകയഞജതിത  നതികുതതിയുലടേകയഞ

കകേന്ദ്ര  നതികുതതിയുലടേകയഞ  സഞ്ചാംസഞന  നതികുതതിയുലടേകയഞ  അലലങതില്  ലസസതിലനകയഞ

ഇലെകകഞണതികേക്ക്  കേശ്യഞഷക്ക്  ലലെഡ്ജറതികലെകക്ക്  പകേമഞറഞ്ചാം  ലചയ്യഞവന്നതഞ്ചാം,  അങ്ങലനയുളള

പകേമഞറഞ്ചാം, ഈ ആകക്ക് പകേഞരഞ്ചാം ഇലെകകഞണതികേക്ക് കേശ്യഞഷക്ക്  ലലെഡ്ജറതില് നതിനളള റപീഫണഞയതി

കേരുതലപ്പടുന്നതമഞണക്ക്.

(11)  ഈ  ആകക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  ഏലതങതിലഞ്ചാം  തകേ  ഇലെകകഞണതികേക്ക്  കേശ്യഞഷക്ക്

ലലെഡ്ജറതികലെകക്ക്  പകേമഞറഞ്ചാം  ലചയ്തതിട്ടുളളതിടേതക്ക്,  ആയതക്ക്  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  വശ്യവസ

ലചയ്ത പകേഞരഞ്ചാം പസ്തുത ലലെഡ്ജറതില് നതികക്ഷേപതിചതഞയതി കേരുതലപ്പകടേണതഞണക്ക്.”.

1505/2021.
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10.   50-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.―പധഞന ആകതിലലെ  50-ാം വകുപ്പതില്,  (1)-ാം

ഉപവകുപ്പതില്, തഞലഴെപ്പറയുന്ന കതിപ്തനതിബനന കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―

"എന്നഞല്  39-ാം  വകുപ്പതിലലെ  വശ്യവസകേള്കനുസൃതമഞയുളള  നതിശ്ചതിത

തപീയതതികക്ക് കശഷഞ്ചാം നല്കേതിയതിട്ടുളള റതികട്ടേണതിലലെ നതികുതതി കേഞലെയളവതില് നടേതതിയതിട്ടുളളതഞ്ചാം

പസ്തസ്തുത കേഞലെയളവതികലെകക്ക് പഖശ്യഞപതിചതിട്ടുളളതമഞയ വതിതരണങ്ങലള സഞ്ചാംബനതിചക്ക്,  പസ്തുത

കേഞലെയളവക്ക്  സഞ്ചാംബനതിചക്ക്  73-ാം  വകുകപ്പഞ  74-ാം  വകുകപ്പഞ  പകേഞരമുളള  ഏലതങതിലഞ്ചാം

നടേപടേതികേള്  ആരഞ്ചാംഭതിചതതിനക്ക്  കശഷഞ്ചാം,  റതികട്ടേണ്  നല്കുന്നതിടേതക്ക്  ഒഴെതിലകേ,  നല്കകേണ

നതികുതതിയതികന്മേലളള  പലെതിശ  ഇലെകകഞണതികേക്ക്  കേശ്യഞഷക്ക്  ലലെ ഡ്ജറതില്  കുറവക്ക്  ലചയ്തുലകേഞണക്ക്,

നല്കേതിയതിട്ടുളള നതികുതതിയുലടേ ഭഞഗതതിനക്ക് ചുമകതണതഞകുന. ”.

11.   52-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.―പധഞന ആകതിലലെ 52-ാം വകുപ്പതില്,―

(എ)  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്,  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  കതിപ്തനതിബനനകേള്

കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക് :―

“എന്നഞല്,  കേമപീഷണര്കക്ക്,  എഴുതതി  കരഖലപ്പടുതതിയ  കേഞരണങ്ങളഞല്,

വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി,  അതതില്  വശ്യക്തമഞകഞവന്ന  വതിഭഞഗഞ്ചാം  രജതിസ്റ്റര്  ലചയ്യലപ്പട്ടേ  ആളകേള്

കസ്റ്ററക്ക്ലമനക്ക് നല്കകേണ സമയപരതിധതി ദപീര്ഘതിപ്പതിച്ചു നല്കേഞവന്നതഞണക്ക്:

എനമഞത്രമല,  കകേന്ദ്ര  നതികുതതി  കേമപീഷണര്  വതി ജഞപനഞ്ചാം   ലചയ്ത  സമയപരതിധതി

ദപീര്ഘതിപ്പതിച്ചു  നല്കേല്,  ആയതക്ക്  കേമപീഷണര്  വതി ജഞപനഞ്ചാം  ലചയ്തതഞയതി

കേരുതലപ്പടുന്നതഞണക്ക്.”.

(ബതി)   (5)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്,  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  കതിപ്തനതിബനനകേള്

കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക് :―

“എന്നഞല്,  കേമപീഷണര്കക്ക്  കേസ്കൗണ്സതിലെതിലന  ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേലഞ്ചാം

എഴുതതികരഖലപ്പടുതതിയ കേഞരണങ്ങളഞലഞ്ചാം,  വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി,  അതതില് വശ്യക്തമഞകഞവന്ന

പകേഞരമുളള  വതിഭഞഗഞ്ചാം  രജതിസ്റ്റര്  ലചയ്യലപ്പട്ടേ  ആളകേള്,  വഞര്ഷതികേ  കസ്റ്ററക്ക്ലമനക്ക്

നല്കുന്നതതിനുളള സമയപരതിധതി ദപീര്ഘതിപ്പതികഞവന്നതഞണക്ക്:

എനമഞത്രമല,  കകേന്ദ്ര  നതികുതതി  കേമപീഷണര്  ഏലതങതിലഞ്ചാം  വതി ജഞപനഞ്ചാം  ലചയ്ത

സമയപരതിധതി  ദപീര്ഘതിപ്പതിച്ചു  നല്കേല്  കേമപീഷണര്  വതി ജഞപനഞ്ചാം  ലചയ്തതഞയതി

കേരുതലപ്പടുന്നതഞണക്ക്.”.
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12.  53  എ  .    എന്ന പുതതിയ വകുപ്പക്ക് കചര്കല്.―പധഞന ആകതിലന  53-ാം വകുപ്പതിനു
കശഷഞ്ചാം, തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പക്ക് കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക് :―

“53 എ.   ചതിലെ  തകേകേളലടേ  പകേമഞറഞ്ചാം.―ഈ ആകക്ക്  പകേഞരമുളള  ഇലെകകഞണതികേക്ക്
കേശ്യഞഷക്ക്   ലലെഡ്ജറതില് നതിനഞ്ചാം  ഏലതങതിലഞ്ചാം  തകേ,  കകേന്ദ്ര ചരക്കുകസവന നതികുതതി  ആകക്ക്
പകേഞരകമഞ, സഞ്ചാംകയഞജതിത ചരക്കുകസവന നതികുതതി ആകക്ക് പകേഞരകമഞ ചരക്കുകസവന നതികുതതി
(സഞ്ചാംസഞനങ്ങള്ക്കുളള  നഷ്ടപരതിഹഞരഞ്ചാം)  ആകക്ക്  പകേഞരകമഞ ഉളള ഇലെകകഞണതികേക്ക് കേശ്യഞഷക്ക്
ലലെ ഡ്ജറുകേളതികലെകക്ക്  പകേമഞറഞ്ചാം  ലചയ്തതിട്ടുളളതിടേതക്ക്,  സര്കഞര്,  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന
പകേഞരമുളള  രപീതതിയതിലഞ്ചാം  അപകേഞരമുളള  സമയതതിനകേവഞ്ചാം  ഇലെകകഞണതികേക്ക്  കേശ്യഞഷക്ക്
ലലെ ഡ്ജറതില്  നതിനഞ്ചാം   പകേമഞറഞ്ചാം  ലചയ്ത  തകേയക്ക്  തലെശ്യമഞയ  ഒരു  തകേ  കകേന്ദ്ര  നതികുതതി
ആകതികലെയ്കകഞ സഞ്ചാംകയഞജതിത നതികുതതി അകസ്കൗണതികലെകകഞ  ലസസക്ക് അകസ്കൗണതികലെകകഞ
പകേമഞറഞ്ചാം ലചകയ്യണതഞണക്ക്.”. 

13.  54-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.―പധഞന  ആകതിലലെ  54-ാം  വകുപ്പതില്,  (8)-ാം
ഉപവകുപ്പതിനു കശഷഞ്ചാം, തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പക്ക്  കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―

“(8 എ)  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്  സഞ്ചാംസഞന  നതികുതതി  റപീഫണക്ക്  ലചയ്തതിട്ടുളളതിടേതക്ക്,
സര്കഞര്  അപകേഞരഞ്ചാം റപീഫണക്ക് ലചയ്തതതിനക്ക്  തലെശ്യമഞയ ഒരു  തകേ കകേന്ദ്ര സര്കഞരതികലെയക്ക്
പകേമഞറഞ്ചാം  ലചകയ്യണതഞണക്ക്. ”.

14.  95-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.―പധഞന ആകതിലലെ 95-ാം വകുപ്പതില്,  

(i) (എ) ഖണ്ഡതതില്,―

(എ)  “അപ്പകലെറക്ക്  അകതഞറതിറതികയഞ"  എന്ന  വഞക്കുകേള്കക്ക്  കശഷഞ്ചാം
"അലലങതില് കദശപീയ അപ്പകലെറക്ക് അകതഞറതിറതികയഞ" എന്ന വഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണക്ക്;

(ബതി)  “100-ാം  വകുപ്പക്ക്"  എന്ന  വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം  അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  കശഷഞ്ചാം
"2017-ലലെ കകേന്ദ്ര ചരകക്ക്  കസവന നതികുതതി  ആകതിലന  (2017-ലലെ  12-ാം കകേന്ദ്ര ആകക്ക്)
101 സതി വകുപ്പക്ക്" എന്ന വഞക്കുകേളഞ്ചാം അകങ്ങളഞ്ചാം അക്ഷേരങ്ങളഞ്ചാം കചര്കകണതഞണക്ക്;

(ii) (ഇ) ഖണ്ഡതതിനുകശഷഞ്ചാം, തഞലഴെ പറയുന്ന ഖണ്ഡഞ്ചാം കചര്കകണതഞണക്ക്,
അതഞയതക്ക്:―

“(എഫക്ക്) "  കദശപീയ അപ്പകലെറക്ക് അകതഞറതിറതി” എന്നഞല്  101 എ വകുപ്പതില്
പരഞമര്ശതിചതിരതിക്കുന്ന  അഡഡഞന്സക്ക്  റൂളതിഞ്ചാംഗതിനുളള  കദശപീയ  അപ്പകലെറക്ക്  അകതഞറതിറതി
എന്നര്തമഞകുന.”.
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15.  101 എ എന്ന  പുതതിയ  വകുപ്പക്ക്  കചര്കല്.―പധഞന  ആകതിലലെ  101-ാം
വകുപ്പതിനുകശഷഞ്ചാം, തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പക്ക്  കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―

“101 എ  . അഡഡഞന്സക്ക്  റൂളതിഞ്ചാംഗതിനുളള  കദശപീയ  അപ്പകലെറക്ക്  അകതഞറതിറതിയുലടേ
രൂപപീകേരണഞ്ചാം.―ഈ  അദശ്യഞയതതിലലെ  വശ്യവസകേള്ക്കു  വതികധയമഞയതി,  ഈ  ആകതിലന
ആവശശ്യങ്ങള്കഞയതി,  2017-ലലെ  കകേന്ദ്ര  ചരകക്ക്  കസവന  നതികുതതി  ആകതിലലെ  (2017-ലലെ
12-ാം കകേന്ദ്ര ആകക്ക്) 101 എ വകുപ്പതിന് കേപീഴെതില് രൂപപീകേരതികലപ്പട്ടേ അഡഡഞന്സക്ക് റൂളതിഞ്ചാംഗതിനുളള
കദശപീയ അപ്പകലെറക്ക് അകതഞറതിറതി  ഈ ആകക്ക് പകേഞരമുളള അഡഡഞന്സക്ക് റൂളതിഞ്ചാംഗതിനുളള കദശപീയ
അപ്പകലെറക്ക് അകതഞറതിറതിയഞയതി കേരുതലപ്പകടേണതഞണക്ക്.”.

16.   102-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.―പധഞന ആകതിലലെ 102-ാം വകുപ്പതില്,  ആദശ്യ
ഭഞഗതക്ക്,―

(എ)  “അപ്പകലെറക്ക്  അകതഞറതിറതികയഞ"  എന്ന  വഞക്കുകേള്കക്ക്  രണക്ക്  ഇടേങ്ങളതിലഞ്ചാം
"അലലങതില്  കദശപീയ  അപ്പകലെറക്ക്  അകതഞറതിറതികയഞ"  എന്ന  വഞക്കുകേളഞ്ചാം
"അപ്പകലെറക്ക്  അകതഞറതിറതിയുലടേകയഞ"  എന്ന  വഞക്കുകേള്കക്ക്  കശഷഞ്ചാം,  "കദശപീയ  അപ്പകലെറക്ക്
അകതഞറതിറതികയഞ" എന്ന വഞക്കുകേളഞ്ചാം കചര്കകണതഞണക്ക്;

(ബതി)  “അലലങതില്  101-ാം  വകുകപ്പഞ"  എന്ന  വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം  അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം
കശഷഞ്ചാം "യഥഞക്രമഞ്ചാം 2017-ലലെ കകേന്ദ്ര ചരകക്ക് കസവന നതികുതതി ആകതിലലെ (2017-ലലെ 12-ാം
കകേന്ദ്ര  ആകക്ക്)  101 സതി വകുകപ്പഞ"  എന്ന  വഞക്കുകേളഞ്ചാം  അകങ്ങളഞ്ചാം  അക്ഷേരങ്ങളഞ്ചാം
കചര്കകണതഞണക്ക്;

(സതി)  "അപ്പപീല് വഞദതികയഞ"  എന്ന വഞക്കുകേള്കക്ക്  പകേരഞ്ചാം  "അപ്പപീല്  വഞദതികയഞ,
അകതഞറതിറതികയഞ  അലലങതില്  അപ്പകലെറക്ക്  അകതഞറതിറതികയഞ"  എന്ന  വഞക്കുകേള്
കചര്കകണതഞണക്ക്.

17.   103-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.―പധഞന ആകതിലലെ 103-ാം വകുപ്പതില്,―

(1) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതിനുകശഷഞ്ചാം,  തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പക്ക്  കചര്കകണതഞണക്ക്,
അതഞയതക്ക്:―

“(1 എ)  ഈ  അദശ്യഞയതതിനു  കേപീഴെതില്  കദശപീയ  അപ്പകലെറക്ക്  അകതഞറതിറതി
പുറലപ്പടുവതിച അഡഡഞന്സക്ക് റൂളതിഞ്ചാംഗക്ക്,―

“(എ)  കകേന്ദ്ര ചരകക്ക്  കസവന നതികുതതി  ആകതിലലെ  101 ബതി വകുപ്പക്ക്  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  റൂളതിഞ്ചാംഗക്ക്  ആവശശ്യലപ്പട്ടേ  വശ്യതശ്യസ്തമഞയ  ആളകേളഞയ  അകപക്ഷേകേരുഞ്ചാം,
1961-ലലെ  ആദഞയനതികുതതി  ആകക്ക്  (1961-ലലെ  43-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകക്ക്)  പകേഞരഞ്ചാം  ഒകര
ലപര്മലനനക്ക് അകസ്കൗണക്ക് നമ്പര് നല്കേലപ്പട്ടേ രജതിസ്റ്റര് ലചയ്യലപ്പട്ടേ എലഞ ആളകേളഞ്ചാം;
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(ബതി)  (എ)  ഖണ്ഡതതില്  പരഞമര്ശതിചതിട്ടുളള  അകപക്ഷേകേലര  സഞ്ചാംബനതിചക്ക്

ബനലപ്പട്ടേ  ഉകദശ്യഞഗസരുഞ്ചാം ജൂറതിസ്ഡതിഷ്ണല്  ഉകദശ്യഞഗസരുഞ്ചാം,  1961-ലലെ  ആദഞയനതികുതതി

ആകക്ക്   (1961-ലലെ  43-ാം കകേന്ദ്ര ആകക്ക്)  പകേഞരഞ്ചാം  ഒകര  ലപര്മലനനക്ക്  അകസ്കൗണക്ക് നമ്പര്

നല്കേലപ്പട്ടേ  രജതിസ്റ്റര് ലചയ്യലപ്പട്ടേ എലഞആളകേളഞ്ചാം.”;

(2)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്,  “(1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്"  എന്ന  വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം

ബഞകറ്റുകേള്ക്കുഞ്ചാം അകതതിനുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം "(1)-ാം ഉപവകുപ്പതിലഞ്ചാം (1 എ) ഉപവകുപ്പതിലഞ്ചാം" എന്ന

വഞക്കുകേളഞ്ചാം ബഞകറ്റുകേളഞ്ചാം അകവഞ്ചാം അക്ഷേരവഞ്ചാം കചര്കകണതഞണക്ക്.

18.   104-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.―പധഞന ആകതിലലെ 104-ാം വകുപ്പതില്,  (1)-ാം

ഉപവകുപ്പതില്,―

(എ)  “അകതഞറതിറതികയഞ  അപ്പകലെറക്ക്  അകതഞറതിറതികയഞ"  എന്ന വഞക്കുകേള്കക്ക്

കശഷഞ്ചാം “കദശപീയ അപ്പകലെറക്ക് അകതഞറതിറതികയഞ" എന്ന വഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണക്ക്;

(ബതി) “101-ാം വകുപ്പക്ക്  (1)-ാം ഉപവകുപ്പക്ക് പകേഞരകമഞ"  എന്ന വഞക്കുകേള്കക്ക്

കശഷഞ്ചാം “2017-ലലെ കകേന്ദ്ര ചരകക്ക് കസവന നതികുതതി ആകതിലന  (2017-ലലെ  12-ാം കകേന്ദ്ര

ആകക്ക്)  101 സതി വകുപ്പക്ക്  പകേഞരകമഞ"  എന്ന  വഞക്കുകേളഞ്ചാം  അകങ്ങളഞ്ചാം  അക്ഷേരങ്ങളഞ്ചാം

കചര്കകണതഞണക്ക്.

19.   105-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.―പധഞന ആകതിലലെ 105-ാം വകുപ്പതില്,―

(1)  മഞര്ജതിനല് ശപീര്ഷകേതതിനുപകേരഞ്ചാം,  തഞലഴെ  പറയുന്ന മഞര്ജതിനല് ശപീര്ഷകേഞ്ചാം

കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―

“അകതഞറതിറതിയുലടേയുഞ്ചാം  അപ്പകലെറക്ക്  അകതഞറതിറതിയുലടേയുഞ്ചാം  കദശപീയ  അപ്പകലെറക്ക്

അകതഞറതിറതിയുലടേയുഞ്ചാം അധതികേഞരങ്ങള്.”;

(2)  (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില്, “അപ്പകലെറക്ക് അകതഞറതിറതികകഞ"  എന്ന വഞക്കുകേള്കക്ക്

കശഷഞ്ചാം  “അലലങതില്  കദശപീയ  അപ്പകലെറക്ക്  അകതഞറതിറതികകഞ"  എന്ന  വഞക്കുകേള്

കചര്കകണതഞണക്ക്;

(3)   (2)-ാം ഉപവകുപ്പതില്, “അപ്പകലെറക്ക് അകതഞറതിറതിലയകയഞ"  എന്ന വഞകതിനക്ക്

കശഷഞ്ചാം  “കദശപീയ  അപ്പകലെറക്ക്  അകതഞറതിറതിലയകയഞ"  എന്ന  വഞക്കുകേളഞ്ചാം,  “അപ്പകലെറക്ക്

അകതഞറതിറതി  മുമ്പഞലകേകയഞ",  എന്ന വഞകതിനക്ക്  കശഷഞ്ചാം  “കദശപീയ അപ്പകലെറക്ക്  അകതഞറതിറതി

മുമ്പഞലകേകയഞ" എന്ന വഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണക്ക്.
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20.   106-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.―പധഞന ആകതിലലെ 106-ാം വകുപ്പതില്,―

(എ)  മഞര്ജതിനല്  ശപീര്ഷകേതതിനുപകേരഞ്ചാം,  തഞലഴെ  പറയുന്ന  മഞര്ജതിനല്

ശപീര്ഷകേഞ്ചാം കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―

“അകതഞറതിറതിയുലടേയുഞ്ചാം  അപ്പകലെറക്ക്  അകതഞറതിറതിയുലടേയുഞ്ചാം  കദശപീയ  അപ്പകലെറക്ക്

അകതഞറതിറതിയുലടേയുഞ്ചാം നടേപടേതിക്രമഞ്ചാം.";

(ബതി)  “അപ്പകലെറക്ക്  അകതഞറതിറതിയുലടേയുഞ്ചാം"  എന്ന  വഞക്കുകേള്കക്ക്  കശഷഞ്ചാം

 “ കദശപീയ അപ്പകലെറക്ക് അകതഞറതിറതിയുലടേയുഞ്ചാം" എന്ന വഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണക്ക്;

21. 168എ എന്ന പുതതിയ വകുപ്പക്ക് കചര്കല്.―പധഞന ആകതിലന 168-ാം വകുപ്പതിനക്ക്

കശഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പക്ക് കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക് :―

“168 എ.  പകതശ്യകേ  സഞഹചരശ്യങ്ങളതില്  സമയപരതിധതി  ദപീര്ഘതിപ്പതിച്ചുനല്കുന്നതതിനക്ക്

സര്കഞരതിനുളള  അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതില്  എന്തുതലന്ന  അടേങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം,

സര്കഞരതിനക്ക്,  കേസ്കൗണ്സതിലെതിലന  ശതിപഞര്ശകേളതിന്കമല്,  വതിജഞപനഞ്ചാംവഴെതി,

അപതപീക്ഷേതിതമഞയകതഞ  നതിയന്ത്രതികഞനഞവഞതകതഞ  ആയ  സഞ്ചാംഭവങ്ങള്മൂലെഞ്ചാം

പൂര്തപീകേരതിക്കുവഞകനഞ  പഞലെതികലപ്പടുവഞകനഞ  കേഴെതിയഞത  പവ  വൃതതികേലള  സഞ്ചാംബനതിചക്ക്,

ഈ  ആകക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  വശ്യക്തമഞകതിയതിട്ടുളളകതഞ  നതിര്ണ്ണയതിചതിട്ടുളളകതഞ  അലലങതില്

വതിജഞപനഞ്ചാം ലചയ്തതിട്ടുളളകതഞ ആയ സമയപരതിധതി ദപീര്ഘതിപ്പതിച്ചുനല്കേഞവന്നതഞണക്ക്.”.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  വതിജഞപനഞ്ചാം  പുറലപ്പടുവതിക്കുന്നതതിനുളള

അധതികേഞരതതില്, ഈ ആകതിലന പഞരഞ്ചാംഭ തപീയതതിയക്ക് മുന്പലഞലതയുളള ഒരു തപീയതതി മുതല്

അപകേഞരമുളള  വതിജഞപനതതിനക്ക്  മുന്കേഞലെ പഞബലെശ്യഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനുളള  അധതികേഞരവഞ്ചാം

ഉള്ലപ്പടുന്നതഞണക്ക്.

വതിശദപീകേരണഞ്ചാം.―ഈ  വകുപ്പതിലന  ആവശശ്യങ്ങളതികലെകഞയതി,  ”അപതപീക്ഷേതിതമഞയകതഞ

നതിയന്ത്രതികഞനഞവഞതകതഞ  ആയ  സഞ്ചാംഭവങ്ങള്”  എന്ന  പദപകയഞഗഞ്ചാം  എന്നഞല്  ഈ

ആകതിലലെ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  വശ്യവസകേള്  നടേപ്പതിലെഞക്കുന്നതതിലന  ബഞധതിക്കുന്ന  ഒരു  യുദഞ്ചാം,

പകേര്ചവശ്യഞധതി,  പളയഞ്ചാം,  വരള്ച,  അഗതിബഞധ,  ചുഴെലെതിലകഞടുങഞറക്ക്,  ഭൂമതികുലകഞ്ചാം,

പകൃതതിയഞകലെഞ മകറലതങതിലഞ്ചാം വതിധതതികലെഞ ഉണഞകുന്ന ദുരന്തകമഞ എന്നര്തമഞകുന.
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22.  171-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.―പധഞന  ആകതിലലെ  171-ാം  വകുപ്പതില്,
(3)-ാം ഉപവകുപ്പതിനുകശഷഞ്ചാം, തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പക്ക് കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―

“(3എ)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  പരഞമര്ശതികലപ്പട്ടേ  അകതഞറതിറതി,  പസ്തുത
ഉപവകുപ്പക്ക് പകേഞരഞ്ചാം ആവശശ്യമഞയ പരതികശഞധന നടേതതിയതതിനുകശഷഞ്ചാം  (1)-ാംഉപവകുപ്പതിന്
കേപീഴെതില്  രജതിസ്റ്റര്  ലചയ്യലപ്പട്ടേ  ഏലതഞരഞളഞ്ചാം,  ലെഞഭമുണഞകതി  എന്ന  നതിഗമനതതില്
എത്തുകേയഞലണങതില്,  അപകേഞരമുളള  ഏലതഞരഞളഞ്ചാം  അപകേഞരഞ്ചാം  ലെഞഭമുണഞകതിയ
തകേയുലടേ  പതക്ക്  ശതമഞനതതിനക്ക്  തലെശ്യമഞയ  തകേ  പതിഴെയഞയതി  നല്കേഞന്
ബഞധശ്യസനഞയതിരതിക്കുന്നതഞണക്ക്:

എന്നഞല്,  അകതഞറതിറതി  ഉതരവ  പുറലപ്പടുവതിച  തപീയതതി  മുതല്  മുപ്പതക്ക്
ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം ലെഞഭമുണഞകതിയ തകേ നതികക്ഷേപതിക്കുകേയഞലണങതില് യഞലതഞരു പതിഴെയുഞ്ചാം
ഈടേഞകകണതതില.

വതിശദപീകേരണഞ്ചാം.―ഈ  വകുപ്പതിലന  ആവശശ്യങ്ങള്കഞയതി,  “ലെഞഭമുണഞകതി"  എന്ന
പദപകയഞഗഞ്ചാം  എന്നഞല്,  ചരക്കുകേളലടേകയഞ,  കസവനങ്ങളലടേകയഞ,  അലലങതില്
രണതിലനയുകമഞ നതികുതതി നതിരകതിലളള കുറവക്ക് മൂലെമുണഞയ ആനുകൂലെശ്യകമഞ   ചരക്കുകേളലടേകയഞ
കസവനങ്ങളലടേകയഞ, അലലങതില് രണതിലനയുകമഞ വതിലെയതിലണഞയ ആനുപഞതതികേമഞയ കുറവക്ക്
വഴെതി  ഉണഞയ  നതികക്ഷേപവതിഭവ  നതികുതതിയതിളവതിലന  ആനുകൂലെശ്യകമഞ  നല്കേഞതതകേഞരണഞ്ചാം
തതിട്ടേലപ്പടുതതിയ തകേ എന്നര്തമഞകുന.

23.  റദ്ദേഞകലഞ്ചാം  ഒഴെതിവഞകലഞ്ചാം.―(1)  2021-ലലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  ചരകക്ക്  കസവന
നതികുതതി (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സക്ക് (2020-ലലെ 106) ഇതതിനഞല് റദ്ദേഞകതിയതിരതിക്കുന.

(2)  അങ്ങലന റദ്ദേഞകതിയതിരുന്നഞല്തലന്നയുഞ്ചാം പസ്തുത ഓര്ഡതിന്സക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം
കഭദഗതതി ലചയ്യലപ്പട്ടേ പധഞന ആകതിന് കേപീഴെതില് ലചയ്തകതഞ ലചയ്തതഞയതി കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ
ആയ ഏലതങതിലഞ്ചാം  കേഞരശ്യകമഞ  എടുതകതഞ  എടുതതഞയതി  കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ  ആയ
ഏലതങതിലഞ്ചാം  നടേപടേതികയഞ,  ഈ  ആകക്ക് പകേഞരഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചയ്യലപ്പട്ടേ പധഞന  ആകതിന്
കേപീഴെതില് ലചയ്തതഞകയഞ എടുതതഞകയഞ കേരുതലപ്പകടേണതഞണക്ക്.

ഉകദ്ദേശശ്യകേഞരണങ്ങളലടേ വതിവരണഞ്ചാം

ചരക്കുകേളലടേകയഞ  കസവനങ്ങളലടേകയഞ  രണതിലനയുകമഞ  അന്തര്-സഞ്ചാംസഞന
വതിതരണതതില് നതികുതതി ചുമത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം പതിരതിലചടുക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ഒരു  വശ്യവസ ഉണഞക്കുകേ
എന്ന ലെക്ഷേശ്യകതഞലടേയഞണക്ക്  2017-ലലെ കകേരള സഞ്ചാംസഞന ചരകക്ക് കസവന നതികുതതി ആകക്ക്
(2017-ലലെ 20) എന്ന നതിയമമുണഞകതിയതക്ക്. 



18

2.   ജതി.എസക്ക്.ടേതി.  കേസ്കൗണ്സതില്  2019  ജുണ്  21-ാം  തപീയതതി  കചര്ന്ന  അതതിലന
35- ാാമതക്ക്  കയഞഗതതില്  2017-ലലെ  കകേന്ദ്ര  ചരകക്ക്  കസവന  നതികുതതി  ആകതിലലെ  ചതിലെ
വശ്യവസകേള്കക്ക്  കഭദഗതതികേള്  വരുത്തുന്നതതിനക്ക്  ശതിപഞര്ശ  ലചയ്യുകേയുണഞയതി.  ആയതക്ക്
2019-ലലെ  ധനകേഞരശ്യ (2-ാം നമ്പര്) ബതിലതില് ഉള്ലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതതിനക്ക് 2019 ആഗസ്റ്റക്ക്
1-ാം  തപീയതതി  രഞഷ്ട്രപതതിയുലടേ  അനുമതതി  ലെഭതിക്കുകേയുഞ്ചാം  അതനുസരതിച്ചുളള  കഭദഗതതികേള്
സഞ്ചാംസഞനങ്ങളതിലലെ  ബനലപ്പട്ടേ  ചരകക്ക്  കസവന  നതികുതതി  ആക്റ്റുകേളതില്
ഉള്ലപ്പടുകതണതഞയതിട്ടുണക്ക്.

3.  2021-ലലെ  നതിര്ദ്ദേതിഷ്ട  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  ചരകക്ക്  കസവന  നതികുതതി  (കഭദഗതതി)
ബതില്ലുകേള്, മറ്റുളളവയ്ലകഞപ്പഞ്ചാം, തഞലഴെപ്പറയുന്നവ വശ്യവസ ലചയ്യുന, അതഞയതക്ക്:―

(i) ചരക്കുകേളലടേ  വതിതരണതതില്  മഞത്രമഞയതി  ഏര്ലപ്പട്ടേതിട്ടുളള  വതിതരണകഞരലന
സഞ്ചാംഗതതിയതില്, ഒഴെതിവഞകലെതിലന പരതിധതി,  ഇരുപതക്ക് ലെക്ഷേഞ്ചാം രൂപയതില് നതിനഞ്ചാം നഞല്പതക്ക് ലെക്ഷേഞ്ചാം
രൂപയതില്  കേവതിയഞത  ഒരു  തകേയഞയതി  വര്ദതിപ്പതിക്കുന്നതതിനക്ക്  ആകതിലന  22-ാംവകുപ്പക്ക്
കഭദഗതതി ലചയ്യുന്നതതിനക്ക്;

(ii) ആകക്ക് പകേഞരഞ്ചാം രജതിസ്റ്റര് ലചയ്യഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന്നകതഞ രജതിസ്റ്റര്  ലചയ്തതിട്ടുളളകതഞ
ആയ  ആളകേള്  നതിര്ബനമഞയുഞ്ചാം  ആധഞകറഞ  തതിരതിചറതിയകലെഞ  നല്കകേണതഞലണന്നക്ക്
വശ്യവസ ലചയ്യുന്നതതിനഞയതി ഒരു പുതതിയ ഉപവകുപ്പക്ക്  കചര്ത്തുലകേഞണക്ക്  ആകതിലന  25-ാം
വകുപ്പക്ക് കഭദഗതതി ലചയ്യുന്നതതിനക്ക്;

(iii)  സഡപീകേര്തഞവതിനക്ക്  ഡതിജതിറല്  കപയ്ലമനക്ക്  സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം  നതിര്ബനമഞയുഞ്ചാം
31-ാം  വകുപ്പതിനുകശഷഞ്ചാം  ലെഭശ്യമഞക്കുന്നതതിനക്ക്  കവണതി  31 എ എന്ന  ഒരു  പുതതിയ  വകുപ്പക്ക്
കചര്ക്കുന്നതതിനക്ക്;

(iv)  വഞര്ഷതികേ  റതികട്ടേണ്  ഫയല്  ലചയ്യുന്നതതിനുഞ്ചാം  കകേഞകമ്പഞസതിഷന്  നതികുതതി
നല്കേഞന്  ഓപ്റക്ക്  ലചയ്യുന്ന  നതികുതതിദഞയകേനക്ക്  പത്രമഞസ  നതികുതതി   നല്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  മറക്ക്
വതിഭഞഗതതിലളള  ചതിലെ  നതികുതതിദഞയകേര്കക്ക്  റതികട്ടേണ്  ഫയല്  ലചയ്യുന്നതതിനുളള  പുതതിയ
സഞ്ചാംവതിധഞനതതില്, പത്രമഞസതതിലഞ്ചാം നതികുതതി നല്കുന്നതതിനുളള ഓപ്ഷന് നല്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
വശ്യവസ ലചയ്യുന്നതതിനഞയതി  ആകതിലന 39-ാം വകുപ്പക്ക് കഭദഗതതി ലചയ്യുന്നതതിനക്ക്;

(v)  വഞര്ഷതികേ  റതികട്ടേണ്  ഫയല്  ലചയ്യുന്നതതിനുളള  സമയപരതിധതി  ദപീര്ഘതിപ്പതിച്ചു
നല്കുന്നതതിനക്ക്  കേമപീഷണര്കക്ക്  അധതികേഞരഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനഞയതി  ആകതിലന  44-ാം വകുപ്പക്ക്
കഭദഗതതി ലചയ്യുന്നതതിനക്ക്;

(vi)  നതികുതതിദഞയകേനക്ക്,  ഇലെകകഞണതികേക്ക്  കേശ്യഞഷക്ക്  ലലെഡ്ജറതിലലെ  ഒരു  ലഹ  ഡതില്
നതിനഞ്ചാം  മലറഞരു  ലഹഡതികലെകക്ക്  തകേ  പകേമഞറഞ്ചാം  ലചയ്യുന്നതതിനുളള  സസ്കൗകേരശ്യഞ്ചാം
നല്കുന്നതതിനഞയതി ആകതിലന 49-ാം വകുപ്പക്ക് കഭദഗതതി ലചയ്യുന്നതതിനക്ക്;
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(vii) ആകതിലന  73-ാം  വകുകപ്പഞ  74-ാം  വകുകപ്പഞ  പകേഞരമുളള  ഏലതങതിലഞ്ചാം
നടേപടേതികേള് ആരഞ്ചാംഭതിചതതിനുകശഷഞ്ചാം, നതികുതതി നല്കേതിയതിട്ടുളള സഞ്ചാംഗതതിയതിലലെഞഴെതിലകേ, അടുത
ബഞധശ്യതയതില്  മഞത്രഞ്ചാം  പലെതിശ  ചുമത്തുന്നതതിനഞയതി,  ആകതിലന  50-ാം  വകുപ്പക്ക്  കഭദഗതതി
ലചയ്യുന്നതതിനക്ക് ;

(viii)  കസഞതസതില് നതിനഞ്ചാം  നതികുതതി  പതിരതിലചടുക്കുന്ന ആളകേള് മഞസഞ്ചാം  കതഞറുഞ്ചാം
നല്കകേണ റതികട്ടേണഞ്ചാം വഞര്ഷതികേമഞയതി നല്കകേണ റതികട്ടേണഞ്ചാം   നല്കുന്നതതിനുളള തപീയതതി
ദപീര്ഘതിപ്പതിക്കുന്നതതിനക്ക്  കേമപീഷണലറ അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന്നതതിനക്ക്  ആകതിലന  52-ാം വകുപ്പക്ക്
കഭദഗതതി ലചയ്യുന്നതതിനക്ക്;

(ix)  നതികുതതിദഞയകേനക്ക്  നല്കേതിയ  പുതതിയ  സഞ്ചാംവതിധഞനതതിലന  ഫലെമഞയതി,
ഇലെകകഞണതികേക്ക്  കേശ്യഞഷക്ക്   ലലെഡ്ജറതിലലെ  തകേ  കകേന്ദ്രതതിനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനങ്ങള്ക്കുമതിടേയതില്
പകേമഞറഞ്ചാം ലചയ്യുന്നതതിനക്ക് വശ്യവസ ലചയ്യുന്നതതിനക്ക്   53-ാം വകുപ്പതിനക്ക് കശഷഞ്ചാം  53 എ എന്ന
ഒരു പുതതിയ വകുപ്പക്ക് കചര്ക്കുന്നതതിനക്ക്;

(x)  സഞ്ചാംസഞന  നതികുതതിയതിലലെ  റപീഫണക്ക്,  നതികുതതിദഞയകേര്കക്ക്  നല്കുന്നതതിനക്ക്
കകേന്ദ്ര  സര്കഞരതിലന  അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന്നതതിനക്ക്  അതതിലന  54-ാം  വകുപ്പക്ക്  കഭദഗതതി
ലചയ്യുന്നതതിനക്ക്;

(xi)  അഡഡഞന്സക്ക്  റൂളതിഞ്ചാംഗതിനു  കവണതി  കദശപീയ  അപ്പകലെറക്ക്  അകതഞറതിറതി
രൂപപീകേരതിക്കുവഞന് വശ്യവസ ലചയ്യുന്നതതിനക്ക് 101 എ എന്ന പുതതിയ വകുപ്പക്ക് കചര്ക്കുന്നതതിനക്ക്;

(xii)  കദശപീയ  അപ്പകലെറക്ക്  അകതഞറതിറതി  പുറലപ്പടുവതിച  അഡഡഞന്സക്ക്  റൂളതിഞ്ചാംഗക്ക്
വശ്യതശ്യസ്തമഞയ ആളകേളഞയ അകപക്ഷേകേര്കക്ക് ഒകര ലപര്മനനക്ക് അകസ്കൗണക്ക് നമ്പരുളള രജതിസ്റ്റര്
ലചയ്യലപ്പട്ടേ  എലഞ  ആളകേള്ക്കുഞ്ചാം,  ബനലപ്പട്ടേ  ഉകദശ്യഞഗസര്ക്കുഞ്ചാം  പസ്തുത  അകപക്ഷേകേലര
സഞ്ചാംബനതിച ജൂറതിസ്ഡതിക്ഷേണല് ഉകദശ്യഞഗസര്ക്കുഞ്ചാം ബഞധകേമഞകുന്നതഞലണന്നക്ക്  വശ്യവസ
ലചയ്യുന്നതതിനക്ക് അതതിലന  103-ാം വകുപ്പക്ക് കഭദഗതതി ലചയ്യുന്നതതിനക്ക്;

(xiii)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്,  വശ്യക്തമഞകതിയ  അകതഞറതിറതിലയ,  ലെഞഭമഞയതി  ലെഭതിച
തകേയുലടേ  പതക്ക്  ശതമഞനതതിനക്ക്  തലെശ്യമഞയ  തകേ  പതിഴെയഞയതി  ചുമത്തുന്നതതിനക്ക്
അധതികേഞരലപ്പടുതഞന്,  ഒരു  പുതതിയ  ഉപവകുപ്പഞയ,  (3 എ)  കചര്ത്തുലകേഞണക്ക്  ആകതിലന
171-ാം വകുപ്പക്ക്  കഭദഗതതി ലചയ്യുന്നതതിനക്ക്.

4.  കകേരള സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭ സകമളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം കമല്പ്പറഞ
നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്കക്ക്  ഉടേന്  പഞബലെശ്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2019-ലലെ  കകേരള
സഞ്ചാംസഞന  ചരകക്ക്  കസവന  നതികുതതി  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സക്ക്  2019 ഡതിസഞ്ചാംബര്
29-ാം  തപീയതതി  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതക്ക്  2019 ഡതിസഞ്ചാംബര്
29-ാം തപീയതതിയതിലലെ 3250-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2019—ലലെ 42-ാം
നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പസതിദലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചയ്തു. 
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5.  2019  ഡതിസഞ്ചാംബര്  31-ാം തപീയതതി  കചര്ന്ന കകേരള സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ
സകമളനതതില് പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനക്ക് പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകക്ക്
ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനുളള  ഒരു  ബതില്  നതിയമസഭയതില്  അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതില.

6.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2020-ലലെ
കകേരള  സഞ്ചാംസഞന ചരകക്ക്  കസവന  നതികുതതി  (കഭദഗതതി)  ഓര് ഡതിനന്സക്ക്  2020  ജനുവരതി
13-ാം  തപീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര്   വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതക്ക്  2020  ജനുവരതി
14-ാം തപീയതതിയതിലലെ 93-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2020-ലലെ 3-ാം നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പസതിദപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്തു.  

7.  2020  ജനുവരതി  29-ാം തപീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചക്ക്  2020  ലഫബ്രുവരതി  12-ാം തപീയതതി
അവസഞനതിച  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമളന  കേഞലെതക്ക്  പസ്തുത
ഓര്ഡതിനന്സതിനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകക്ക്  ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനുള
ഒരു ബതില് നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതിരുന്നതില.

8.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2020-ലലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന
ചരകക്ക്  കസവന  നതികുതതി  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സക്ക്  2020  ലഫബ്രുവരതി  17-ാം  തപീയതതി
കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതക്ക് 2020 ലഫബ്രുവരതി 18-ാം തപീയതതിയതിലലെ
561-ാം നമ്പര്  കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2020-ലലെ 15-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
പസതിദപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്തു. 

9. 2020 മഞര്ചക്ക് 2-ാം തപീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചക്ക് 2020 മഞര്ചക്ക് 13-ാം തപീയതതി അവസഞനതിച
കകേരള സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ സകമളനകേഞലെതക്ക് പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനു പകേരഞ്ചാം
സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ  ഒരു ആകക്ക്  ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനുളള ഒരു ബതില് പതതിനഞലെഞഞ്ചാം
കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ  256-ാം  നമ്പര്  ബതിലഞയതി  പസതിദപീകേരതിച്ചുലവങതിലഞ്ചാം  ആയതക്ക്
നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതില.  

10.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2020-ലലെ  കകേരള
സഞ്ചാംസഞന  ചരകക്ക്  കസവന  നതികുതതി  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സക്ക്  2020  മഞര്ചക്ക്  31-ാം
തപീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതക്ക്  2020  മഞര്ചക്ക്  31-ാം
തപീയതതിയതിലലെ  1010-ാംനമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില്  2020-ലലെ  21-ാം നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പസതിദപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്തു.   
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11. 2020 ആഗസ്റ്റക്ക് 24-ാം തപീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചക്ക് അകത ദതിവസഞ്ചാം തലന്ന അവസഞനതിച
കകേരള സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ സകമളന കേഞലെതക്ക്  പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനു പകേരഞ്ചാം
സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒരു  ആകക്ക്  ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനുളള  ഒരു  ബതില്  പതതിനഞലെഞഞ്ചാം
കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ  267-ാം  നമ്പര്  ബതിലഞയതി  പതിസതിദപീകേരതിച്ചുലവങതിലഞ്ചാം  ആയതക്ക്
നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതില.  

12.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2020-ലലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന
ചരകക്ക് കസവന നതികുതതി  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സക്ക്  2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  26-ാം തപീയതതി
കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതക്ക്  2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  29-ാം
തപീയതതിയതിലലെ 2211-ാം നമ്പര്  കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2020-ലലെ 46-ാം നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പസതിദപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്തു.

13.  ഇന്തശ്യയുള്ലപ്പലടേയുളള  നതിരവധതി  രഞജശ്യങ്ങളതിലണഞയ  ലകേഞകറഞണ  പവറസക്ക്
(കകേഞവതിഡക്ക്-19)  മഹഞമഞരതി  നതിരവധതി  ജനങ്ങളലടേ  ജപീവഹഞനതികക്ക്   കേഞരണമഞകുകേയുഞ്ചാം
രഞജശ്യതക്ക്  മുന്ലപങ്ങുമതിലഞതവതിധതതിലളള  മഞനസതികേവഞ്ചാം  സഞമ്പതതികേവമഞയ
പതതിസനതിയക്ക്  കേഞരണമഞകുകേയുഞ്ചാം  ലചയ്തു.  ഒരു  കദശപീയ  കലെഞകേക്ക്   ഡസ്കൗണതിനക്ക്
നതിര്ബനതിതമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പതിന്നപീടേക്ക്  അതക്ക്  ദപീര്ഘതിപ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചയ്തു.  മഹഞമഞരതിയുലടേ
ധ്രുതഗതതിയതിലളള  വശ്യഞപനഞ്ചാം  കേഞരണഞ്ചാം,  സമൂഹതതില്  ഇതതിലന  വതിനഞശകേരമഞയ
പതശ്യഞഘഞതഞ്ചാം  തടേയുവഞന്  സഞമൂഹതികേ  അകേലെഞ്ചാം  ഉറപ്പഞകകണതഞയതി  വന.  ഇതക്ക്  ചതിലെ
നതികുതതിചുമതല്  മറക്ക്  നതിയമങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം  സമയബനതിതമഞയതി  പഞലെതികകണ
വശ്യവസകേളതില് ഇളവക്ക് നല്കുന്നതതിനക്ക് ആവശശ്യമഞകതിതപീര്ത്തു. 

14.  നതിയമസഭ   സകമളനതതില്  അലഞതതിരുന്ന  സഞഹചരശ്യതതിലഞ്ചാം  അടേതിയന്തര
സഞഹചരശ്യഞ്ചാം  കേണകഞകതിയുഞ്ചാം  2020-ലലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  ചരക്കു  കസവന  നതികുതതി
(രണഞഞ്ചാം കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സക്ക്  2020  ജൂപലെ  15-ാം തപീയതതി വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം
ആയതക്ക്  2021  ജൂപലെ  15-ാം  തപീയതതിയതിലലെ  1696-ാം  നമ്പര്   കകേരള  അസഞധഞരണ
ഗസറതില് 2020-ലലെ 39-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പസതിദപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്തു.

15. 2020 ആഗസ്റ്റക്ക് 24-ാം തപീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചക്ക് അകന്ന ദതിവസഞ്ചാം തലന്ന അവസഞനതിച
കകേരള സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ സകമളന കേഞലെതക്ക് പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനു പകേരഞ്ചാം
സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകക്ക് ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനുളള ഒരു ബതില് നതിയമസഭയതില്
അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതില.

16.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2020-ലലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന
ചരക്കു കസവന നതികുതതി  (രണഞഞ്ചാം കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സക്ക്  2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  26-ാം
തപീയതതി  കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതക്ക്  2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  29-ാം
തപീയതതിയതിലലെ 2225-ാം നമ്പര്  കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2020-ലലെ 49-ാം നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പസതിദപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്തു.
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17.  2021  ജനുവരതി  8-ാം  തപീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചക്ക്  2021  ജനുവരതി  22-ാം  തപീയതതി
അവസഞനതിച  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമളനകേഞലെതക്ക്  പസ്തുത
ഓര്ഡതിനന്സതിനു പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ  ഒരു ആകക്ക്  ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനുളള
ഒരു  ബതില്  പതതിനഞലെഞഞ്ചാം  കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ  277-ാം  നമ്പര്  ബതിലഞയതി
പസതിദപീകേരതിച്ചുലവങതിലഞ്ചാം  ആയതക്ക്  നതിയമസഭയതില്  അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതില.

18.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന
ചരകക്ക് കസവന നതികുതതി (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സക്ക് 2021 ലഫബ്രുവരതി 9-ാം തപീയതതി കകേരള
ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതക്ക്  2021  ലഫബ്രുവരതി  10  -ാം  തപീയതതിയതിലലെ
675-ാം നമ്പര്  കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2021-ലലെ 17-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
പസതിദപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്തു.

19. 2021 കമയക്ക് 24-ാം തപീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചക്ക് 2021 ജൂണ് 10-ാം തപീയതതി അവസഞനതിച
കകേരള സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ സകമളനകേഞലെതക്ക് പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനു പകേരഞ്ചാം
സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകക്ക് ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനുളള ഒരു ബതില് നതിയമസഭയതില്
അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതില. 

20.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന
ചരകക്ക് കസവന നതികുതതി  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സക്ക്  2021  ജൂപലെ  1-ാം തപീയതതി കകേരള
ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതക്ക്  2021  ജൂപലെ 2 -ാം തപീയതതിയതിലലെ  1935-ാം
നമ്പര്   കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2021-ലലെ  59-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
പസതിദപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്തു.

21.  2021  ജൂപലെ  22-ാം  തപീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചക്ക്  2021  ആഗസ്റ്റക്ക്  13-ാം  തപീയതതി
അവസഞനതിച  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമളനകേഞലെതക്ക്  പസ്തുത
ഓര്ഡതിനന്സതിനു പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ  ഒരു ആകക്ക്  ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനുളള
ഒരു ബതില് നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതില. 

22.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന
ചരകക്ക് കസവന നതികുതതി (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സക്ക് 2021  ആഗസ്റ്റക്ക്  23-ാം തപീയതതി കകേരള
ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതക്ക് 2021 ആഗസ്റ്റക്ക് 25-ാം തപീയതതിയതിലലെ 2490-ാം
നമ്പര്   കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2021-ലലെ  106-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
പസതിദപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്തു.
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23. 2021-ലലെ 106-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സതിനക്ക്  പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ
ഒരു ആകക്ക് ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനക്ക് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളളതഞണക്ക് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പഞബലെശ്യതതില്  ലകേഞണ്ടുവരതികേയുഞ്ചാം  ലചയ്തഞല്
സഞ്ചാംസഞന സഞതിത നതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞരു അധതികേ ലചലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല. 

ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച
ലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ  3-ാം  ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകതില്  കചര്കഞന്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന
(2എ)  ഉപവകുപ്പക്ക്  കേസ്കൗണ്സതിലെതിലന  ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേല്  മൂന്നക്ക്  ശതമഞനതതില്
അധതികേരതികഞലതയുളള നതിരകതില് സഞ്ചാംസഞനതതിലലെ വതിറ്റുവരവതിലനയുഞ്ചാം അലലങതില് കകേന്ദ്ര
ഭരണ പകദശതതിലലെ വതിറ്റുവരവതിലനയുഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതിചക്ക് പസ്തുത ഉപവകുപ്പക്ക് പകേഞരഞ്ചാം നതികുതതി
തകേ  കേണകഞക്കുന്ന  ആവശശ്യങ്ങളതികലെകഞയതി  സര്കഞരതിലന  അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

2. ബതിലതിലലെ  4-ാം ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  പധഞന ആകതിലന നതിര്ദ്ദേതിഷ്ട  22-ാം വകുപ്പതില്
കചര്കകണ  മൂന്നഞഞ്ചാം  കതിപ്തനതിബനന  ഒരു  സഞ്ചാംസഞനതതിലന  അകപക്ഷേയതികന്മേലഞ്ചാം
കേസ്കൗണ്സതിലെതിലന ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേലഞ്ചാം വതിജഞപനതതില് വശ്യക്തത വരുതതിയഞവന്ന ചതിലെ
വശ്യവസകേള്ക്കുഞ്ചാം പരതിമതിതതികേള്ക്കുഞ്ചാം വതികധയമഞയതി  ചരക്കുകേളലടേ  വതിതരണതതില് മഞത്രഞ്ചാം
ഏര്ലപ്പട്ടേതിരതിക്കുന്ന  ഒരു  വതിതരണകഞരലന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്  ലമഞതഞ്ചാം  വതിറ്റുവരവക്ക്  ഇരുപതക്ക്
ലെക്ഷേഞ്ചാം  രൂപയതില്  അധതികേരതികഞലതയുളള  ഒരു  ഉയര്ന്ന  തകേയഞയതി  ഉയര്ത്തുവഞന്
സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

3.  ബതിലതിലലെ  5-ാം ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  പധഞന ആകതിലന നതിര്ദ്ദേതിഷ്ട  25-ാം വകുപ്പതില്
കചര്ക്കുന്ന  (6എ)  ഉപവകുപ്പക്ക് കേസ്കൗണ്സതിലെതിലന ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേല് അലലങതില് രജതിസ്റ്റര്
ലചയ്തതിട്ടുളള  ഒരഞള്  തതിരതിചറതിയലെതിനക്ക്  വതികധയമഞക്കുന്നതതിനുളള  ഫഞറവഞ്ചാം  രപീതതിയുഞ്ചാം
സമയതതിനുളളതില്  വശ്യവസ  ലചയ്യുന്നതതിനക്ക്  കവണതിയുഞ്ചാം  അപകേഞരമുളള  ആളതിനക്ക്  ആധഞര്
നമ്പര് നല്കേതിയതിട്ടേതിലലങതില് അപകേഞരമുളള ആളതിനക്ക് അകപ്പഞള് സഞധശ്യമഞയ മറക്ക് ഉപഞധതികേള്
വഴെതി  തതിരതിചറതിയഞന്  നടേത്തുന്നതതിനുളള  ചട്ടേങ്ങള്  ഉണഞക്കുന്നതതിനക്ക്  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന. പസ്തുത ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം പസ്തുത വകുപ്പതില് കചര്ക്കുന്ന
(6സതി)  ഉപവകുപ്പക്ക്  അധതികേഞരലപ്പടുതലെതിലന  രപീതതികയഞ  ആധഞര്  നമ്പര്  പകേവശഞ്ചാം
വയ്ക്കുന്നതതിനുളള  ലതളതികവഞ  ഒരു  വശ്യക്തതികക്ക്  രജതികസ്ട്രേഷന്  നല്കുന്നതതിനക്ക്  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന്നതതിനക്ക് വശ്യവസ ലചയ്യുന.
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4.  ബതിലതിലലെ  6-ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകതിലന  നതിര്ദ്ദേതിഷ്ട  31-ാം
വകുപ്പതിനുകശഷഞ്ചാം  കചര്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന്ന  31  എ വകുപ്പക്ക്  സര്കഞരതിനക്ക്,  കേസ്കൗണ്സതിലെതിലന
ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേല്,  ചരക്കുകേളലടേകയഞ കസവനങ്ങളലടേകയഞ അലലങതില് രണതിലനയുകമഞ
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന  ഇലെകകഞണതികേക്ക്  രൂപതതില്  അയഞള്  നടേതതിയതിട്ടുളള  പണഞ്ചാം
സഡപീകേര്തഞവതിനക്ക്  നല്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  അപകേഞരമുളള  സഡപീകേര്തഞവതിനക്ക്  പണഞ്ചാം
അടേയ്ക്കുന്നതതിനുളള  ഓപ്ഷന്  നല്കുന്നതതിനക്ക്  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടുന്ന  അപകേഞരമുളള
നതിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  വശ്യവസകേള്ക്കുഞ്ചാം  അപകേഞരമുളളരപീതതിക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞയതി  നല്കുന്ന
രജതിസ്റ്റര് ലചയ്തതിട്ടുളള ഒരു വതിഭഞഗഞ്ചാം ആളകേലള  നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതക്ക് സഞ്ചാംബനതിചക്ക്  ചട്ടേങ്ങള്
ഉണഞക്കുവഞനുഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

5. ബതിലതിലന 7-ാം ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം 39-ാം വകുപ്പതില് പകേരഞ്ചാം കചര്കഞന്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന
(1),  (2),  (7)  എന്നപീ  ഉപവകുപ്പുകേള്,  റതികട്ടേണതില്  വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങള്  നല്കകേണ  ഫഞറവഞ്ചാം
രപീതതിയുഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം,  അതതില്  വശ്യക്തമഞകതിയ  റതികട്ടേണ്  ഫയല്  ലചകയ്യണ
സമയപരതിധതിയുഞ്ചാം രപീതതിയുഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

6.  ബതിലതിലലെ  8-ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം  മുകഖന  പധഞന  ആകതിലലെ  44-ാം  വകുപ്പതില്
ഉള്ലപ്പടുത്തുവഞന്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന  കതിപ്തനതിബനന  രജതിസ്റ്റര്  ലചയ്തതിട്ടുളള  ആളകേളലടേ
വതിഭഞഗതതിലന  വഞര്ഷതികേ  റതികട്ടേണ്  നല്കുന്നതതിനുളള  സമയപരതിധതി  അതതില്
വശ്യക്തമഞകതിയതിട്ടുളള  വതിജഞപനഞ്ചാം  മുകഖന  ദപീര്ഘതിപ്പതിച്ചു  നല്കുവഞന്  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.

7. ബതിലതിലലെ  9-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന ചരക്കുകസവന നതികുതതി  ആകതിലലെ
49-ാം വകുപ്പതില് കചര്കഞന്  (9)-ാം ഉപവകുപ്പതിനുകശഷഞ്ചാം കചര്കഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന  (10),
(11) എന്നപീ ഉപവകുപ്പുകേള് കകേഞമണ് കപഞര്ട്ടേലെതികലെയക്ക്  ഇലെകകഞണതികേക്ക് കേശ്യഞഷക്ക് ലലെഡ്ജറതില്
ലെഭശ്യമഞയതിട്ടുളള ഏലതങതിലഞ്ചാം  തകേകയഞ  ഫപീകസഞ പലെതിശ,  പതിഴെ,  നതികുതതിയുലടേ  ഏലതങതിലഞ്ചാം
തകേ ഈ ആകക്ക് പകേഞരഞ്ചാം ഇലെകകഞണതികേക്ക് കേശ്യഞഷക്ക് ലലെഡ്ജറതില് ലെഭശ്യമഞയ സഞ്ചാംയുക്ത നതികുതതി,
ലസസക്ക് എന്നതിവയതികലെയ്ക്കുള ഇലെകകഞണതികേക്ക്  കേശ്യഞഷക്ക്  ലലെഡ്ജറതികലെയക്ക്  പകേമഞറഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന
രപീതതിയുഞ്ചാം ഫഞറവഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുതഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

8. ബതിലതിലലെ  12-ാം ഖണ്ഡ പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന ആകതിലലെ  53-ാം വകുപ്പതിനക്ക്  കശഷഞ്ചാം
കചര്കഞന്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന  53എ വകുപ്പക്ക്   ഇലെകകഞണതികേക്ക്  കേശ്യഞഷക്ക്  ലലെഡ്ജറതില്  നതിനഞ്ചാം
ചട്ടേങ്ങളതില് വശ്യവസ ലചയ്തതിട്ടുളള സമയതതിനുളളതിലഞ്ചാം  രപീതതിയതിലഞ്ചാം  പകേമഞറഞവന്ന തകേയക്ക്
തലെശ്യമഞയ  ഒരു  തകേ  സഞ്ചാംസഞന  നതികുതതി  അകസ്കൗണതികലെയക്ക്  പകേമഞറഞ്ചാം  ലചയ്യഞന്
സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.
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9.  ബതിലതിലലെ 21-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകതിലലെ 168-ാം വകുപ്പതിനക്ക് കശഷഞ്ചാം
കചര്കഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന 168എ വകുപ്പക്ക് വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി അപതപീക്ഷേതിതമഞയതി ഉണഞകുന്ന
കേഞരണങ്ങളഞല്  അതതില്  വതിനതിര്കദ്ദേശതിച  സമയപരതിധതി  ആകതില്  നതിര്ണ്ണയതിചകതഞ
വതിജഞപനഞ്ചാം  ലചയ്തകതഞ  ആയ  പവൃതതികേള്  പൂര്തപീകേരതികഞകനഞ  പഞലെതികഞകനഞ
കേഴെതിയഞതതതിനഞല്  ദപീര്ഘതിപ്പതിച്ചു  നല്കുവഞന്   സര്കഞരതിലന  അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

10. ഏത  കേഞരശ്യങ്ങലള  സഞ്ചാംബനതിചഞകണഞ  ചട്ടേങ്ങള്  ഉണഞകഞവന്നതക്ക്  അലലങതില്
വതിജ് ഞഞപനങ്ങള്  പുറലപ്പടുവതികഞവന്നതക്ക്  അവ  നടേപടേതിക്രമങ്ങള്  സഞ്ചാംബനതിചവയുഞ്ചാം
സഞധഞരണകമഞ  ഭരണപരകമഞ  ആയ സഡഭഞവകതഞടുകൂടേതിയതമഞകുന.   കൂടേഞലത,  ചട്ടേങ്ങള്
ഉണഞകതിയതതിനുകശഷഞ്ചാം  അവ  നതിയമസഭയുലടേ  സൂക്ഷ്മപരതികശഞധനയക്ക്  വതികധയവമഞണക്ക്.
ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുത  നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം,  അതതിനഞല്,  സഞധഞരണ
സഡഭഞവകതഞടുകൂടേതിയതഞണക്ക്.

ലകേ. എന്. ബഞലെകഗഞപഞല്.

(ശരതിതര്ജ്ജമ)
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2017-ലലെ കകേരള സഞ്ചാംസഞന ചരക്കുകസവന നതികുതതി ആകതില് നതിനളള പസക്ത
ഭഞഗങ്ങള് (2017-ലലെ 20 )

** ** ** **

2. \nÀÆN\§Ä.―Cu BIvänð, kµÀ`w aäp  hn[¯nð Bhiys¸Sm¯

]£w,―

(1)  “hyhlmcs¸Smhpó  AhImihmZw” FóXn\v  1882þse  hkvXp

ssIamä BIväv (1882þse 4þmw tI{µ BIväv) 3þmw hIp¸nð \ðInbn«pÅ AtX

AÀ°w Dïmbncn¡póXmWv;

** ** ** **

(4) “\ymb\nÀ®b A[nImcn” Fómð Cu BIvän³Iognð GsX¦nepw

D¯cthm Xocpam\tam ]pds¸Sphn¡phm³ \nban¡s¸«tXm A[nImcs¸Sp¯nbtXm

Bb GsX¦nepw A[nImcn FóÀ°amIpóXpw, Fómð AXnð I½ojWÀ,

dnhnjWð AtXmdnän, AUzm³kv dqfnwKn\p thïnbpÅ AtXmdnän, AUzm³kv

dqfnwKn\p  thïnbpÅ  A¸teäv  AtXmdnän,  A¸teäv  ss{S_yqWð,  171þ---ാാാ
  വകകപപ (2-)þmw     ഉപവകകപപ പപരകാരമകള അതതാററററ Fónh

Dളs¸SpóXñm¯XpamWv;

** ** ** **

10. tImt¼mknj³  sehn.―(1)  Cu  BIvänð  hncp²ambn  F´pXsó

AS§nbncpómepw,  Fómð  9þmw  hIp¸v  (3)þDw  (4)þDw  D]hIp¸pIfnse

hyhØIÄ¡v  hnt[bambpw,  sXm«pap¼pff  km¼¯nI  hÀjs¯  sam¯w

hnäphchv Fgp]¯nbôv e£w cq]bnð Ihnbm¯ Hcp cPnÌÀ sNbvX Bfn\v,

AbmÄ \ðtIïXmb \nIpXn¡v ]Icw, \nÀ®bn¡mhpó {]ImcapÅ \nc¡nð

IW¡m¡nb Hcp XpIbpw, Fómð,―

(F) Hcp \nÀ½mXmhmsW¦nð kwØm\¯pÅ hnäphchnsâ

Hcp iXam\¯ntem;

(_n)  IIþmw ]«nIbnse 6þmw JÞnIbnse (_n) JÞ¯nð

]cmaÀin¨n«pÅ  hnXcW§Ä  \S¯póXnð  GÀs¸«n«pÅ  BfpIfmsW¦nð

kwØm\¯pÅ hnäphchnsâ cïc iXam\¯ntem;

(kn)   aäp  hnXcW¡mcpsS  kwKXnbnð  kwØm\¯pÅ

hnäphchnsâ  AciXam\¯ntem,  A[nIcn¡m¯Xpamb  XpI

\nÀ®bn¡s¸Smhpó  {]Imcapff  D]m[nIÄ¡pw  \nb{´W§Ä¡pw

hnt[bambn \ðIpóXn\mbn Hm]väv sN¿mhpóXmWv:



27

Fómð, kÀ¡mcn\v,  hnÚm]\w hgn,  Iu¬knð in]mÀi sN¿mhpó

{]Imcw Fgp]¯nbôv e£w cq]sbó {]kvXpX ]cn[n  Hcp tImSn cq]bnð

Ihnbm¯ {]ImcapÅ A§s\bpÅ DbÀó XpIbmbn hÀ²n¸n¡mhpóXmWv.

“Fópam{Xañ,  (F)  JÞtam  (_n)  JÞtam  (kn)  JÞtam  {]Imcw,

\nIpXn \ðIphm³ Hm]väv sN¿pó Hcp BÄ, Ignª km¼¯nI hÀj¯nð

kwØm\¯nse hnäphchnsâ ]¯v iXam\¯nð A[nIcn¡m¯ aqey¯ntem

Asñ¦nð  Aôv  e£w  cq]bvt¡m,  Chbnð  GXmtWm  IqSpXð AXn\pff

tkh\§Ä  ( -IIþmw  ]«nIbnse  6þmw  JÞnIbnse  (_n)  JÞ¯nð

]cmaÀin¨hscmgnsI), hnXcWw sNt¿ïXmWv.”; 

(2) cPnÌÀ  sNbvX  Bfn\v,―(1)-ാം  ഉപവകുപ്പക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  ഓപ്റക്ക്
ലചയ്യുന്നതതിനുളള അര്ഹത ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം,―

“(F) (1)þmw D]hIp¸nð hyhØ sNbvXn«pff {]ImcsamgnsI,

tkh\§Ä hnXcWw sN¿póXnð AbmÄ GÀs¸«n«nñm¯ ]£w;”.

** ** ** **

(Un)   52þmw  hIp¸n³  Iognð,  t{kmXÊnð  Xsó  \nIpXn

]ncn¡m³ _m²yØ\mb Hcp  CeIvt{SmWnIv  tImtagvkv  Hm¸tdäÀ apJm´ncw

GsX¦nepw Nc¡pIÄ hnXcWw \S¯póXnð GÀs¸«n«nñm¯ ]£w;   കൂടേഞലത

(C)   AbmÄ  Iu¬knensâ  in]mÀiIfntòð  kÀ¡mÀ,

hnÚm]\w sN¿mhpó A§s\bpÅ Nc¡pIfpsS Hcp Dðv]mZI³ Añm¯]£w,

(1)þmw D]hIp¸n³ Iognð Hm]väv sN¿m³ AÀlX Dïmbncn¡póXmWv:

Fómð,  1961þse BZmb \nIpXn  BIvän³ (1961þse 43þmw  tI{µ BIväv)

Iognð Hónð IqSpXð cPnÌÀ sNbvX BÄ¡v Htc s]Àa\âv A¡uïv \¼À

DÅnS¯v,  A{]Imcapff  Fñm  cPnÌÀ  sNbvX  BfpIfpw  (1)þmw  D]hIp¸n³

Iognð \nIpXn  \ðIpóXn\v  Hm]väv  sN¿m¯ ]£w,  cPnÌÀ sNbvX BÄ¡v

{]kvXpX  D]hIp¸n³  IognepÅ  ]²Xn  Hm]väv  sN¿m³  AÀlX

bpïmbncn¡póXñ.

(3)   Hcp  cPnÌÀ  sNbvX  Bfn\v,  (1)þmw  ഉപവകുപ്പക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം e`n¨n«pÅ

Hm]vj³, Hcp km¼¯nI hÀjw AbmfpsS sam¯w hnäphchv, (1)þmw ഉപവകുപ്പക്ക്
പകേഞരഞ്ചാം {]tXyIw  ]dªn«pÅ,  ]cn[nbnð  Ihnbpó  Znhkw  apXepÅ

{]m_eyt¯msS Akm[phmIpóXmWv.
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(4)  (1)þmw  D]hIp¸nse  hyhØIÄ  _m[Iambn«pÅ  \nIpXn

hnt[b\mb  Hcp  BÄ,  AbmÄ  \S¯pó  hnXcW§Ä¡v,  kzoIÀ¯mhnð

\nópw GsX¦nepw \nIpXn ]ncn¡m³ ]mSnñm¯  തകാ \nt£]hn`h \nIpXnbpsS

GsX¦nepw Cfhn\v AbmÄ¡v AÀlXbnñm¯XpamWv.

(5) \nIpXn  hnt[b\mb  Hcp  BÄ¡v,  A{]Imcw  sN¿phm³

AÀlXbnñ F¦nepw, (1)þmw  ഉപവകുപ്പക്ക് പകേഞരഞ്ചാം,  \nIpXn \ðIn Fóv DNnXamb

DtZymKØ\v,  hnizkn¡phm\pÅ ImcW§fpÅ ]£w, A{]ImcapÅ  BÄ,

Cu  BIvänse  atäsX¦nepw  hyhØIÄ¡v  Iognð,  AbmÄ  \ðtIïXmb

GsX¦nepw \nIpXn¡v ]pdsa, Hcp ]ng \ðIm³ hnt[b\mbncn¡póXpw, 73þmw

hIp¸nsetbm  74þmw  hIp¸nsetbm  hyhØIÄ,  Bhiyamb  t`ZKXnItfmsS,

\nIpXnbpw

]ngbpw \nÀ®bn¡póXn\v _m[Iambncn¡póXpamWv.

** ** ** **

22. cPnÌÀ  sN¿m³  _m[yØcmb  BfpIÄ.―(1)  kwØm\¯v,

\nIpXnhnt[bamb  Nc¡pIfptStbm  tkh\§fptStbm  Asñ¦nð

cïntâbptam  hnXcWw  \S¯pó  Hmtcm  hnXcW¡mc\pw   AbmfpsS  Hcp

km¼¯nIhÀjs¯  sam¯w  hnäphchv  Ccp]Xv  e£w  cq]bnð

IhnbpIbmsW¦nð  Cu  BIvän\v  Iognð  cPnÌÀ  sN¿phm³

_m[yØ\mbncn¡póXmWv:

Fómð, A{]ImcapÅ BÄ \nIpXnhnt[bamb Nc¡pItfm tkh\§tfm

Asñ¦nð Ch cïptam GsX¦nepw {]tXyI hn`mKw kwØm\§fnð \nópw

hnXcWw sN¿pónS¯v, AbmfpsS Hcp km¼¯nI hÀjs¯ sam¯w hnäphchv

]¯p  e£w  cq]bnð  IhnbpIbmsW¦nð  AbmÄ  cPnÌÀ  sN¿phm³

_m[yØ\mbncn¡póXmWv.

Fópam{Xañ,  kÀ¡mcn\v  {]tXyI  hn`mKw  kwØm\¯nsâ  Hcp

At]£bntòepw Iu¬knensâ in]mÀiIfntòepw Hómw ¢n]vX\n_Ô\bnð

]cmaÀin¨n«pff sam¯w hnäphchv, ]¯v e£w cq]bnð \nópw Ccp]¯nbôv

e£w cq]bnð A[nIcn¡m¯ Hcp XpIbmbpw, hnÚm]\w sNbvtX¡mhpó

{]Imcapff  \n_Ô\IÄ¡pw  ]cnanXnIÄ¡pw  hnt[bambpw

hÀ²n¸n¡mhpóXpamWv.”;
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25. cPnkväÀ  sN¿póXn\pÅ \S]Sn{Iaw.―(1)  22þmw  hIp¸p  {]Imctam

24þmw hIp¸p {]Imctam cPnÌÀ sN¿phm³ _m²yØ\mb Hmtcm Bfpw, cPnÌÀ

sN¿phm³  _m²yØ\mbn¯oÀó  XobXn  apXð  ap¸Xv  Znhk§Ä¡pÅnð,

\nÀ®bn¡s¸Smhpó{]ImcapÅ  coXnbnepw  A{]ImcapÅ  \n_Ô\IÄ¡p

hnt[bambpw cPnkväÀ sN¿póXn\mbn At]£nt¡ïXmWv:

Fómð,  hñt¸mgpw  \nIpXnhnt[b\mb  Btfm  Hcp  \nhmtkXc

\nIpXnZmbI\mb  Btfm  hym]mcw  XpS§póXn\v  Gähpw  IpdªXv  Aôp

Znhkw aps¼¦nepw cPnÌÀ sN¿póXn\mbn At]£ \ðtIïXmWv.

** ** ** **

(6) cPnkvt{Sj³  e`n¡póXn\v  AÀlX  t\SpóXn\v,  Hmtcm  Bfn\pw

1961þse  BZmb  \nIpXn   BIvän³  (1961þse  43þmw  tI{µ  BIväv)  Iognð

\ðInbn«pÅ s]Àa\âv A¡uïv \¼À Dïmbncnt¡ïXmWv:

Fómð,  51þmw  hIp¸v  {]Imcw  \nIpXn  IpdhvsN¿m³  _m²yØ\mb

HcmÄ¡v,  cPnkvt{Sj³  A\phZn¡póXn\v  AÀlX  Dïmbncn¡póXn\mbn

s]Àa\âv A¡uïv \¼cn\p ]Icw, {]kvXpX BIvän³ Iognð \ðInb "SmIvkv

UnU£³ Bâv If£³ A¡uïv \¼À' Dïmbmð aXnbmIpóXmWv.

** ** ** **

31. SmIvkv  C³thmbnkv.― (1)  \nIpXnhnt[bamb Nc¡pIÄ hnXcWw

sN¿pó cPnÌÀ sNbvX Hcp BÄ,―

(F) Nc¡pIfpsS  \o¡w  DÄs¸Spó hnXcWw sN¿pónS¯v,  Hcp

kzoIÀ¯mhn\v hnXcWw sN¿póXn\mbn Nc¡pIÄ \o¡w sN¿pItbm; 

(_n) atäsX¦nepw  kwKXnbnð  Nc¡pIÄ   kzoIÀ¯mhn\v

\ðIpItbm  e`yam¡pItbm,  sN¿póXn\v  apt¼m  {]kvXpX  kabt¯m

Nc¡pIfpsS  hnhcWw,  Afhv,  aqeyw  AXn\v  tað  Npa¯nb  \nIpXn

\nÀ®bn¡s¸Smhpó {]Imcapff  aäp  hniZmwi§Ä Fónh ImWn¨psImïv

Hcp SmIvkv C³thmbnkv \ðtIïXmWv:

Fómð,  kÀ¡mcn\v,  Iu¬knensâ  in]mÀibntòð,  hnÚm]\w  hgn,

\nÀ®bn¡s¸Smhpó {]Imcapff kab¯pw A{]Imcapff coXnbnepw, SmIvkv

C³thmbnkv  kw_Ôn v̈  \ðtIï  Nc¡pIfpsStbm  hnXcW§fpsStbm

hn`mKs¯ {]tXyIw ]dbmhpóXmWv. 

** ** ** **
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(7) (1)þmw  D]hIp¸nð  F´pXsó  AS§nbncpómepw,

hnð¸\bv¡mtbm  XncnsI  \ðIpóXnt\m  Bbn  Ab¡pótXm  A\paXn

e`n¨n«pfftXm  Bb  Nc¡pIÄ  A{]Imcapff  hnXcWw  \S¯póXn\v

ap¼mbn  \o¡w  sN¿s¸«n«pffnS¯v,  hnXcWw  sN¿pó  kab¯n\v  apt¼m

{]kvXpX  kabt¯m  \o¡w  sN¿pó  XobXn  apXð  Bdv  amk¯n\Itam

GXmWv BZyw, Aóv C³thmbnkv \ðtIïXmWv.

hniZoIcWw.― Cu hIp¸nsâ Bhiy§fnte¡mbn SmIvkv C³thmbnkv

Fó  ]Z{]tbmK¯nð  t\cs¯  \ðInb  hnXcWhpambn  _Ôs¸«v

hnXcW¡mÀ \ðIpó GsX¦nepw ]pXp¡nb C³thmbnkpw Dളs¸SpóXmWv.

** ** ** **

39.  dnt«¬ \ðIð.― (1) Hcp \nt£] hn`h tkh\ hnXcW¡mct\m

Hcp  \nhmtkXc \nIpXn  hnt[b\mb Btfm Asñ¦nð 10þmw  hIpt¸m,  51þmw

hIpt¸m, 52þmw hIpt¸m {]Imcw \nIpXn \ðIpóXmb Hcmtfm,  AñmsXbpÅ

cPnÌÀ sN¿s¸« Hmtcm Bfpw Hmtcm IeïÀ amk¯nt\m Asñ¦nð AXnsâ

Hcp  `mK¯nt\m  Nc¡pIfpsStbm  tkh\§fpsStbm  Asñ¦nð  cïpw

IqSnbtXm  Bb  C³thÀUv  kss¹bv¡pw  Hu«vthÀUv  kss¹bv¡pw  e`n¨

\nt£]  hn`h  \nIpXn  Cfhv,  \ðtIï  \nIpXn,  \ðInb  \nIpXn,

\nÀ®bn¡mhpó aäp hnhc§Ä FónhbpsS Hcp dnt«¬ \nÀ®bn¡s¸Smhpó

{]Imcw,  CeIvt{SmWnIv  ^md¯nepw  cq]¯nepw  A§s\bpÅ  IeïÀ

amk¯n\pw AXnsâ `mK¯n\pw XpSÀóp hcpó amks¯ Ccp]Xmw XobXn¡p

ap¼mbn \ðtIïXmWv.

“Fómð  kÀ¡mcn\v,  Iu¬knensâ  in]mÀiIfntòð,  Hmtcm

ss{Xamk¯n\pw  Asñ¦nð  AXnsâ  `mK¯n\pw,  dnt«¬  kaÀ¸nt¡ïXmb

cPnസപäÀ  sNbvX  BfpIfpsS  hn`mK§sf  hnÚm]\w  sN¿mhpóXpw,

GsXms¡  \n_Ô\IÄ¡pw  ]cnc£IÄ¡pw  hnt[bambmWv,  BbXv

kaÀ¸nt¡ïXv Fóv AXnð hyàam¡mhpóXpamWv

(2)  10þmw hIp¸nse hyhØIÄ {]Imcw \nIpXn \ðIpó cPnÌÀ sNbvX

HcmÄ  Hmtcm  ss{Xamk¯nt\m  AXnsâ  `mK¯nt\m  kwØm\¯n\Is¯

hnäphchv, Nc¡pIfpsStbm tkh\§fpsStbm cïnsâbptam C³thÀUv kss¹

\ðtIï  \nIpXn,  AS¨  \nIpXn  FónhbpsS  Hcp  dnt«¬,  A§s\bpÅ

ss{Xamk¯nsâ  Ahkm\¯n\ptijw  ]Xns\«p  Znhk¯n\Iw

\nÀ®bn¡s¸Smhpó,  A§s\bpÅ  ^md¯nepw  coXnbnepw,  CeIvt{SmWnIv

cq]¯nð \ðtIïXmWv.

** ** ** **
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(7) (1)þmw  D]hIpt¸m  (2)þmw  D]hIpt¸m  (3)þmw  D]hIpt¸m  (5)þmw

D]hIpt¸m  {]Imcw  dnt«¬  kaÀ¸n¡phm³  _m²yØ\mb  Hmtcm  cPnÌÀ

sNbvX  Bfpw,  A§s\bpff   dnt«¬  A\pkcn¨v  \ðtIïXmb  \nIpXn,

{]kvXpX  dnt«¬  kaÀ¸nt¡ï  Ahkm\  XobXn¡v  ap¼mbn

kaÀ¸nt¡ïXmWv.

 “Fómð  kÀ¡mcn\v,  Iu¬knensâ  in]mÀiIfntòð,  dnt«¬

{]Imcapff \nIpXntbm AXnsâ `mKtam, A{]Imcapff dnt«¬ \ðtIïXmb

Ahkm\  XobXnbntem  AXn\p  ap³t]m,  hnÚm]\¯nð  hyàam¡mhpó

{]Imcapff  \n_Ô\IÄ¡pw  ]cnc£IÄ¡pw  hnt[bambn,  \ðtIïXmb

cPnÌÀ sNbvX BfpIfpsS hn`mK§sf hnÚm]\w sN¿mhpóXmWv.”;

** ** ** **

44. hmÀjnI     dnt«¬.―(1)  Hcp  \nt£]hn`h  tkh\  hnXcW¡mct\m

51þmw  hIpt¸m   Asñ¦nð   52þmw  hIpt¸m   {]Imcw \nIpXn  \ðIpó Hcp

Btfm,  hñt¸mgpw  \nIpXnhnt[b\mb  Hcp  Btfm,  \nhmtkXc

\nIpXnhnt[b\mb  Btfm  HgnsI,  cPnÌÀ  sN¿s¸«  Hmtcm  Bfpw,  Hmtcm

km¼¯nI  hÀjt¯bv¡pw  Hcp  hmÀjnI  dnt«¬,  \nÀ®bn¡s¸Smhpó

{]Imcapff  ^md¯nepw  coXnbnepw,  A{]Imcapff  km¼¯nI  hÀjw

Ahkm\n¡póXns\ XpSÀóv hcpó Unkw_À 31þmw XobXntbm AXn\p apt¼m

Cet{SmWnIv cq]¯nð \ðtIïXmWv. 

** ** ** **

49.  \nIpXn, ]eni, ]ng aäv XpIIÄ FónhbpsS \ðIð  .―(1) CâÀs\äv

_m¦ntMm,  s{IUnäv  sU_näv  ImÀUpItfm,  \mjWð  CeIvt{SmWnIv  ^ïv

{Sm³kv^tdm  dnbð  ssSw  t{KmÊv  skänðsatâm  Asñ¦nð  aäv  GsX¦nepw

coXnbntem, \nÀ®bn¡mhpó {]ImcapÅ \n_Ô\IÄ¡pw \nb{´W§Ä¡pw

hnt[bambn Hcp BÄ \nIpXn, ]eni, ]ng, ^okvv Asñ¦nð atäsX¦nepw XpI

Fónhbnte¡v \S¯pó Hmtcm \nt£]hpw \nÀ®bn¡s¸Smhpó {]ImcapÅ

coXnbnð  h¨pt]mcpó  A§s\bpff  AbmfpsS  CeIvt{SmWnIv  Iymjv

seUvPdnte¡v hchv hbvt¡ïXmWv.

** ** ** **

(9) Cu  BIvän³  Iognð,  Nc¡pIÄt¡m  tkh\§Ät¡m  AYhm
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cïn\ptam \nIpXn \ðInb Hmtcm Bfpw AbmÄ adn¨v sXfnbn¡m¯ ]£w,

A§s\bpff \nIpXnbpsS apgph³ _m²yXbpw A§s\bpff Nc¡nsâtbm

tkh\¯nsâbptam cïntâbptam IqSn  kzoIÀ¯mhntebv¡v  ssIamdnbXmbn

IcpXs¸tSïXmWv.

hniZoIcWw.― Cu hIp¸nsâ Bhiy§fnte¡v,―

(F)  AwKoIrX  _m¦nse  kÀ¡mcnsâ  A¡uïnð  hchp  h¨

XobXn  CeIvt{SmWnIv  Iymjv  seUvPdnse  \nt£]  XobXnbmbn

IcpXs¸tSïXmWv;

(_n) (i) “Int«ï  \nIpXn” Fó  ]Z{]tbmK¯n\v  Cu  BIvän³

Iognð \ðtIïXmb \nIpXn FóÀ°amIpóXpw AXnð ]eni,  ^okv,  ]ng

Fónh DÄs¸Sm¯XpamIpóp; IqSmsX

(ii) “In«m\pÅ  aäv  XpIIÄ”  Fó  ]Z{]tbmK¯nð  Cu  BIvän³

Iogntem  AXn³Iognð  Dïm¡nbn«pÅ  N«§Ä¡v  Iogntem  \ðtIïXmb

]eni, ]ng, ^okv, atäsX¦nepw XpI FóÀ°amIpóp.

** ** ** **

50.  \nIpXn  \ðIpóXnepÅ  ImeXmak¯n\pÅ  ]eni.―(1)  Cu

BIvänt\m  AXn³Iognð  Dïm¡nbn«pÅ  N«§fnsetbm  hyhØIÄ¡v

A\pkrXambn  \nIpXn  \ðIphm³  _m²yØcmbXpw  Fómð  \nIpXntbm

AXnsâ  GsX¦nepw  `mKtam  \nÀ®bn¡s¸«  Imebfhn  \pÅnð

kÀ¡mcntebv¡v  ASbv¡póXnð  hogvNhcp¯nb  Hmtcm  Bfpw,  \nIpXntbm

AXnsâ  GsX¦nepw  `mKtam  ASbv¡mXncpó  Imebfhntebv¡v

Ahtijn¡pItbm  Iu¬knensâ  in]mÀibntòð  kÀ¡mÀ  hnÚm]\w

sN¿mhpó,  ]Xns\«v  iXam\¯nð  IhnbmsXbpÅ,  A§s\bpÅ

\nc¡nepÅ ]eni, kzbw Aടbvt¡ïXmWv.

** ** ** **

52. t{kmXÊnð  \nópw  \nIpXn  ]ncn¡póXv.―(1)  Cu  BIvänð,

hncp²ambn  F´pXsó  AS§nbncpómepw,  Hcp  GPâv  Añm¯  Hmtcm

CeIvt{SmWnIv tImtagvkv Hm¸tdädpw (CXn\p tijw Cu hIp¸nð  ‘Hm¸tdäÀ’
FómWv  ]cmaÀin¡s¸SpI)  AXv  apJm´ncw  aäv  hnXcW¡mÀ  \S¯pó
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hnXcW¯nsâ sam¯w aqey¯nsâ,  A{]Imcapff  hnXcW¯nsâ {]Xn^ew

Hm¸tdäÀ  tiJcnt¡ïnS¯v,  Iu¬knensâ  in]mÀibntòð  kÀ¡mÀ

hnÚm]\w  sN¿mhpó,  Hcp  iXam\¯nð  IhnbmsXbpÅ,  A§s\bpff

\nc¡nð, IW¡m¡nb Hcp XpI tiJcnt¡ïXmWv.

** ** ** **

(4) (1)þmw  D]hIp¸nð  hyàam¡nbn«pÅ  XpI  ]ncns¨Sp¡pó

Hmtcm Hm¸tdädpw,  Hu«vthÀUv  kss¹bpw  Nc¡pIfpsSbpw  tkh\§fpsSbpw

Asñ¦nð  cïnsâbpw hnXcW¯nsâ hniZmwi§Ä AS§nb Hcp tÌävsaâv,

CeIvt{SmWnIv  cq]¯nð,  {]kvXpX  amkw,  AXv  aptJ\  XncnsI  \ðInb

Nc¡pIfpsStbm  tkh\§fpsStbm  Asñ¦nð  cïnsâbptam

hnXcW¯nsâbpw  (1)þmw  D]hIp¸v  {]Imcw,  ]ncns¨Sp¯  XpIbpsSbpw

hnhc§Ä  klnXw,  A{]ImcapÅ  amk¯nsâ  Ahkm\¯n\ptijw  ]¯v

Znhk§Ä¡pÅnð \nÀ®bn¡s¸Smhpó {]ImcapÅ coXnbnð \ðtIïXmWv.

(5) (1)þmw D]hIp¸nð hyàamIpó XpI ]ncn¡pó Hmtcm  Hm¸tdädpw

CeIvt{SmWnIv  cq]¯nð  \S¯nb  Nc¡pIfpsStbm   tkh\¯nsâtbm

Asñ¦nð  cïnsâbptam  Hu«vthÀUv  kss¹bpsS  hniZmwi§Ä  AS§pó,

XncnsI  \ðInb  Nc¡pIfpsStbm  tkh\§fpsStbm  cïnsâbptam

hnXcW§fpw  km¼¯nI hÀjw  {]kvXpX  D]hIp¸n³  Iognð  ]ncns¨Sp¯

XpIbpw  DÄs¸sS,  Hcp   hmÀjnI  tÌävsaâv  A{]Imcapff  km¼¯nI

hÀjmhkm\s¯¯pSÀóv  hcpó  Unkw_À  31þmw  XobXn¡v  ap¼mbn

\nÀ®bn¡mhpó A§s\bpÅ ^md¯nepw coXnbnepw \ðtIïXmWv.

** ** ** **

53. \nt£]hn`h  \nIpXnbnfhnsâ  ssIamäw.― Cu  BIvänsâ  49þmw

hIp¸v (5)þmw D]hIp¸nse  hyhØIÄ¡\pkrXambn  2017þse  kwtbmPnX

Nc¡v tkh\ \nIpXn BIvänse (2017þse 13þmw tI{µ BIväv) 39þmw hIp¸nsâ

(1)þmw  D]hIp¸n³  Iognð  kaÀ¸n¨  km[phmb  dnt«Wnð  ImWpó  {]Imcw

e`yamb  \nt£]hn`h  \nIpXn  Cfhv,  \nIpXn  IpSnÈnI  ASbv¡m³

hn\ntbmKn¡pt¼mÄ,  A{]Imcw  hn\ntbmKn¨  A{]Imcapള  Cfhv  XpIbv¡v

Xpeyamb  Hcp  XpI  kwØm\  \nIpXnbmbn  ]ncns¨Sp¡pó  XpI   Ipdhv

sNbvXv  \ðIpóXpw,  kwØm\  kÀ¡mÀ,  \nÀ®bn¡mhpó  {]Imcapള
coXnbnepw  A{]Imcapള  kab¯n\pളnepw  kwØm\  \nIpXn  A¡uïnð

\nóv A{]Imcw Ipdhv sNbvX XpIbv¡v Xpeyamb Hcp XpI kwtbmPnX \nIpXn

A¡uïntebv¡v ssIamtdïXpamWv.

** ** ** **



34

54.    \nIpXn  do^ïv  sN¿ð.―(1)  GsX¦nepw  \nIpXnbpw  ]enibpw

A§s\bpÅ \nIpXnbn³tað AS¨ ]enibpw,  Fs´¦nepapsï¦nð,  AXpw

atäsX¦nepw  XpIbpw  XncnsI  \ðIWsaóv  AhImis¸Spó  GsX¦nepw

HcmÄ¡v,   _Ôs¸« XpI \ðInb XobXn apXð cïp hÀjw IgnbpóXn\p

apt¼ At]£ \ðImhpóXmWv:

** ** ** **

(8) (5)þmw D]hIp¸nð F´pXsó AS§nbncpómepw do^ïv sN¿mhpó

XpI,―

(F) ]qPyw  \nc¡nepള hnXc§fnð  Nc¡pIfn³tatem

tkh\§fn³tatem  cïnsâbptam  \nt£]hn`h¯n³tatem  Asñ¦nð

A§s\bpള ]qPyw  \nc¡nse  hnXcW¯n\v  D]tbmKn¨  \nt£]hn`h

tkh\§fn³tatem DÅ  \nIpXnbpsS do^ïpamtbm;

(_n)  (3)þmw  D]hIp¸n³  Iognð  hn\ntbmKn¡m¯  \nt£]hn`h

\nIpXn Cfhnsâ do^ïpamtbm;  

(kn)  ]qÀWamtbm  `mKnIamtbm  e`yam¡m¯Xpw  C³thmbnkv

\ðInbn«nñm¯Xpw  Asñ¦nð  Hcp  do^ïv  hu¨À  \ðIm¯nS¯v  do^ïv

A\phZn¨v  \ðInbn«pള Hcp  hnXcW¯n³tað  \ðInb   \nIpXnbpsS

do^ïpamtbm;

(Un) 77þmw hIp¸ns\ XpSÀópള  do^ïpamtbm;

(C) At]£I³ AS¨ \nIpXnbpw ]enibpw atäsX¦nepw XpIbpw

Dsï¦nð  A{]ImcapÅ  \nIpXnbpsSbpw  ]enibpsSbpw  _m²yX  aäv

GsX¦nepw Bfntebv¡v ssIamdnbn«nsñ¦nð;

(F v̂)  kÀ¡mÀ,  Iu¬knensâ  in]mÀibn³tað,  hnÚm]\w

aptJ\  hyàam¡mhpó,  A§s\bpള aäv  GsX¦nepw  hn`mKw  At]£IÀ

\ðInb  \nIpXnbpamtbm  ]enibpamtbm,  _Ôs¸«pÅXmsW¦nð,

^ïntebv¡v hchp hbvt¡ïXn\p ]Icw At]£I\v \ðtIïXmWv. 

** ** ** **

95. \nÀÆN\§Ä.―  Cu  A²ym¯nð,  kµÀ`w  aäv  hn[¯nð

Bhiys¸Spó ]£w.― 

(F) “AUzm³kv  dqfnwKv” Fómð,  At]£I³  GsäSp¯tXm

GsäSp¡m³  Dt±in¡pótXm  Bb  Nc¡pIfpsStbm  tkh\§fpsStbm
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Asñ¦nð  cïnsâbptam  hnXcWhpambn  _Ôs¸«v  97þmw  hIp¸v  (2)þmw

D]hIp¸ntem  100þmw  hIp¸v  (1)þmw  D]hIp¸ntem  hyàam¡nbn«pള
Imcy§fntem  Asñ¦nð  tNmZy§fntòtem  kwKXnIfntòð,  At]£I\v

AtXmdnäntbm  A¸teäv  AtXmdnäntbm  \ðInbn«pള Hcp  Xocpam\w

FóÀ°amIpóp; 

** ** ** **

(C) “AtXmdnän” Fómð 96þmw hIp¸v {]Imcw cq]nIcn¨n«pÅ AUzm³kv

dqfnwKn\v thïnbpÅ AtXmdnän FóÀ°amIpóp.

** ** ** **

101.A¸teäv AtXmdnänbpsS D¯chpIÄ.― (1)   A¸teäv

AtXmdnän¡v  A¸oensetbm,  d^d³knsetbm I£nIÄ¡v ]dbphm\pÅXv  ]

dbphm³  Hchkcw  \ðInbXn\ptijw,  AXn\p  bpàsaóv  IcpXpó

{]ImcapÅ D¯chv, A¸oð sN¿s¸«tXm, d^À sN¿s¸«tXm Bb dqfnwKn\v

ØncoIcn¨p sImtïm  ]cnjvIcn¨v sImtïm ]pds¸Sphn¡mhpóXmWv.

** ** ** **

(4) AwK§Ä  bYmhn[n  H¸ph¨Xpw  A¸teäv  AtXmdnän  ]pds¸Sphn¨Xpw

\nÀ®bn¡s¸Smhpó {]ImcapÅ coXnbnð km£ys¸Sp¯nbXpamb AUzm³kv

dqfnwKnsâ ]IÀ¸v, At]£It\m, _Ôs¸« DtZymKØt\m, PqdnkvUn£Wð

DtZymKØÀt¡m  AtXmdnänbv¡v  A{]Imcw  AUzm³kv  dqfnwKv

]pds¸Sphn¨Xn\p tijw Ab¨psImSpt¡ïXmWv.

** ** ** **

102.  AUzm³kv  dqfnwKnse  sXäv  Xncp¯póXv.―AtXmdnäntbm,  A¸teäv

AtXmdnäntbm 98þmw hIpt¸m 101þmw hIpt¸m {]Imcw ]mÊm¡nb  GsX¦nepw

D¯chv, {]Xy£¯nð AXnð ImWpó GsX¦nepw sXäv Xncp¯póXn\mtbm,

A{]Imcapള sXäv  AtXmdnänbpsStbm,  A¸teäv  AtXmdnänbpsStbm

{i²bnðs]SpItbm _Ôs¸« DtZymKØt\m PqdnkvUn£\ð DtZymKØt\m

At]£It\m  A¸oð  hmZntbm  D¯chnsâ  XobXn  apXð  Bdv

amkImebfhn\pffnð   {i²bnðs¸Sp¯pItbm  sN¿pó  ]£w  t`ZKXn

sN¿mhpóXmWv:
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Fómð,  \nIpXn  _m[yX  hÀ²n¸n¡pótXm   A\phZ\obamb

\nt£]hn`h  \nIpXnbnfhv  sNbvXv  sImtïm  At]£It\m  A¸oð

hmZnt¡m  ]dbphm\pളXv ]dbphm\pള Hchkcw \ðImsX,  bmsXmcp sXäp

Xncp¯epw \S¯m³ ]mSpളXñ. 

** ** ** **

103.  AUzm³kv dqfnwKv _m[Iam¡ð.―(1) Cu  A²ymb¯n³  Iognð

AtXmdnäntbm A¸teäv AtXmdnäntbm  ]pds¸Sphn¡pó AUzm³kv dqfnwKv,―

(F) 97þmw hIp¸v (2)þmw D]hIp¸nð ]cmaÀin¨ GsX¦nepw hnjbw

kw_Ôn¨v AUzm³kv dqfnwKv Bhiys¸« At]£I³;

(_n) At]£Is\  kw_Ôn¨v   _Ôs¸«  DtZymKØ³,

PqdnkvUn£Wð DtZymKØ³.

FónhÀ¡v am{Xw _m[IamIpóXmWv.

(2)  (1)þmw  D]hIp¸nð  ]cmaÀin¨n«pള AUzm³kv  dqfnwKv  bYmÀ°

BZy  AUzm³kv  dqfnwKn\v   klmbIamb  \nbaw,  hkvXpXItfm

kmlNcy§tfm amdnbn«nñm¯ ]£w,

_m[Iambncn¡póXmWv.

** ** ** **

104.  Nne  kmlNcy§fnð  AUzm³kv  dqfnwKv  km[pXbnñm¯Xmbn

cn¡póXmsWóv.―(1) AtXmdnäntbm  A¸teäv  AtXmdnäntbm  98þmw  hIp¸v

(4)þmw  D]hIp¸v  {]Imctam  101þmw  hIp¸v   (1)þmw  D]hIp¸v   {]Imctam

]pds¸Sphn¨ Hcp AUzm³kv dqfnwKv At]£It\m A¸oð hmZnt¡m  hô\,

{]kàamb  hkvXpXIfpsS   ad¨phbv¡ð,  hkvXpXIfpsS  sXän²cn¸n¡ð

Fónh aqeamWv  e`n¨Xv  Fóv  Isï¯pIbmsW¦nð,  AXn\v,  D¯chv  hgn

A{]Imcapള dqfnwKv  Bcw`¯nð¯só  Akm[phmsWóv  {]Jym]n¡mhpóXpw

AXn\ptijw Cu BIväntetbm AXn³ Iognð  Dïm¡s¸« N«§fntetbm

Fñm  hyhØIfpw  A{]Imcapള AUzm³kv  dqfnwKv  Hcn¡epw

]mÊm¡nbncpónñ  Fót]mse  At]£It\m  A¸oð  hmZnt¡m

_m[Iambncn¡póXmWv: 
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Fómð, At]£It\m A¸oð hmZnt¡m ]dbphm\pളXv ]dbphm³ Hcp

Ahkcw  \ðIm¯  ]£w  Cu  hIp¸v  {]Imcapള bmsXmcp  D¯chpw

]pds¸Sphn¡m³ ]mSpffXñ. 

hniZoIcWw.― A{]ImcapÅ  AUzm³kv  dqfnwKnsâ   XobXnbnð

Bcw`n¨v  Cu  D]hIp¸v {]Imcapള D¯chnsâ XobXnbnð  Ahkm\n¡pó

Imebfhv  73þmw  hIp¸v,  (2)þDw  (10)þDw  D]hIp¸pIfpw   74þmw  hIp¸v  (2)þDw

(10)þDw D]hIp¸pIfpw {]Imcw hyàam¡nbn«pള Imebfhv IW¡m¡pt¼mÄ

Hgnhmt¡ïXmWv.

** ** ** **

105.AtXmdnänbpsSbpw  A¸teäv  AtXmdnänbpsSbpw  A[nImc§Ä.―(1)

AtXmdnänt¡m A¸teäv AtXmdnänt¡m,―

(F) Isï¯epw ]cntim[\bpw;

(_n) GsX¦nepw  Bsf  lmPcmIm³  \nÀ_Ôn¡póXpw

kXy{]XnÚbn³tað Abmsf hnkvXcn¡póXpw;

(kn) I½oj\pIÄ ]pds¸Sphn¡pIbpw,  A¡uïv ]pkvXI§fpw aäp

tcJIfpw lmPcm¡phm³ \nÀ_Ôn¡pIbpw sN¿pI,

Fóo Imcy§Ä,  kw_Ôn¨v 1908þse knhnð \S]Sn \nba kwlnXbv¡v

(1908þse  5þmw  tI{µ  BIväv)  Iognð  Hcp  knhnð  tImSXnbv¡pÅ  Fñm

A[nImc§fpw Dïmbncn¡póXmWv.

(2)  1973þse  {Inan\ð  \S]Sn  \nba  kwlnXbnse  (1974þse  2þmw  tI{µ

BIväv)  195þmw  hIp¸nsâ  Bhiy§Ä¡mbn  AtXmdnänsbtbm  A¸teäv

AtXmdnänsbtbm  Hcp  knhnð  tImSXnbmbn  IcpXs¸SpóXpw,  Fómð,

A²ymbw XXVIþsâ Bhiy§Ä¡mbn A{]Imcw IcpXs¸Sm¯Xpw AtXmdnän

ap¼msItbm  A¸teäv  AtXmdnän  ap¼msItbm  Dള Fñm  \S]Sn  {Ia§fpw

1860þse  C´y³  in£m\nbaw  (1860þse  45þmw  tI{µ  BIväv)  193þDw  228þDw

hIp¸pIfpsS  AÀ°hym]vXn¡pളnepw  196þmw  hIp¸nsâ  Bhiy§Ä¡p

thïnbpff Hcp PpUojyð \S]Snbmbn IcpXs¸SpóXpamWv.

** ** ** **
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106.  AtXmdnänbpsSbpw  A¸teäv  AtXmdnänbpsSbpw  \S]Sn{Iaw.―
AtXmdnänt¡m A¸teäv  AtXmdnänt¡m  Cu  A²ymb¯nse  hyhØIÄ¡v

hnt[bambn   AXnsâ    Xsó   \S]Sn{Iaw  {Ias¸Sp¯póXn\pള
A[nImcapïmbncn¡póXmWv.

** ** ** **

168.  \nÀt±i§tfm  D¯chpItfm  ]pds¸Sphn¡póXn\p  ള     A[nImcw.―
I½ojWÀ¡v,  Cu  BIväv  GIoIrXambn  \S¸nem¡póXnsâ

Bhiy¯nte¡mbn,  A{]Imcw  sNt¿ïXv  Bhiysatóm  bpàsatóm

IcpXpó  ]£w,  AXn\v  bpàsaóv  IcpXmhpó  {]Imcapള D¯chpItfm

t_m[\§tfm  \nÀt±i§tfm  kwØm\  \nIpXn  DtZymKØÀ¡v

\ðImhpóXpw, AXn³tað, Cu BIväv \S¸nem¡póXn\mbn \ntbmKn¡s¸«,

Fñm  DtZymKØcpw   aäv  Fñm  BfpIfpw  A{]Imcapള \nÀt±i§tfm

C³kv{S£\pItfm ]ment¡ïXpamWv.

** ** ** **

171.  AanXem`¯ns\Xncmbpff  \S]Sn.―(1)  Nc¡pIfpsStbm

tkh\§fpsStbm  GsX¦nepw  hnXcW¯ntòepള \nIpXn  \nc¡nepള
Ipdthm  \nt£]hn`h  \nIpXn  Cfhnsâ  B\pIqeytam  hneIfnepള
B\p]mXnI Ingnhv hgn kzoIÀ¯mhn\v \ðtIïXmWv.

** ** ** **

(3) (2)þmw D]hIp¸nð ]cmaÀin¨ncn¡pó AtXmdnän \nÀ®bn¡s¸Smhpó

{]Imcapള  A[nImcw  hn\ntbmKnt¡ïXpw  A{]Imcapള NpaXeIÄ

\nÀÆlnt¡ïXpamWv.

** ** ** **


