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2021-ലലെ കകേരള ധനസസംബന്ധമമായ ഉത്തരവമാദദിത്ത (കഭേദഗതദി) ബദില്

സബബ ജകബ കേമദിറദി റദികപമാര്ടബ

സമാമ്പത്തദികേ കേമാരര്യങ്ങള  സസംബന്ധദിച്ച സബബ ജകേബ ടബ കേമദിറദി VIII-ലന പേരദിഗണനയ്ക്കയച്ച
2021-ലലെ കകേരള ധനസസംബന്ധമമായ ഉത്തരവമാദദിത്ത (കഭേദഗതദി) ബദില്  (ബദില് നമ്പര് 52)
സമദിതദി ഖണസം ഖണമമായദി പേരദിഗണദിച്ചതനുസരദിച്ചുള്ള സബബ ജകേബ ടബ കേമദിറദിയുലട റദികപമാര്ടസം,
അതദികനമാടനുബന്ധമമായദി കചെര്ത്തദിടള്ള   സബബ ജകബ  കേമദിറദി റദികപമാര്ടബ  ലചെയ്ത  പ്രകേമാരമുള്ള
ബദിലസം സമര്പദിക്കുന.

2.  2021-ലലെ  കകേരള  ധനസസംബന്ധമമായ  ഉത്തരവമാദദിത്ത  (കഭേദഗതദി)  ബദില്
2021  ലസപ്റസംബര്  26 -ാം തതീയതദി ഒരു അസമാധമാരണ ഗസറമായദി  പ്രസദിദതീകേരദിച്ചു.
ഈ ബദില്  2021   ഒകേബ കടമാബര്  5-ാം തതീയതദി  സഭേയദില് അവതരദിപദിക്കുകേയുസം  അകന
ദദിവസസം തലന സഭേ സമാമ്പത്തദികേ കേമാരര്യങ്ങള   സസംബന്ധദിച്ച സബബ ജകേബ ടബ  കേമദിറദി  VIII-ലന
പേരദിഗണനയ്ക്കബ അയയ്ക്കുകേയുസം ലചെയ.

3. 2021 ഒകേബ കടമാബര് 5-ാംതതീയതദി സമദിതദി കയമാഗസം കചെര്നബ പ്രസ്തുത ബദില്  ഖണസം
ഖണമമായദി പേരദിഗണദിക്കുകേയുസം കഭേദഗതദികേള കൂടമാലത  അസംഗതീകേരദിക്കുകേയുസം ലചെയ.

4. മറബ കഭേദഗതദികേള ആനുഷസംഗദികേകമമാ ഘടനമാപേരകമമാ ആണബ.

5.  വദികയമാജനക്കുറദിപ്പുസം  സബബ ജകേബ ടബ  കേമദിറദി   റദികപമാര്ടബ   ലചെയ്ത  പ്രകേമാരമുള്ള  ബദിലസം
അനുബന്ധമമായദി കചെര്ത്തദിരദിക്കുന.

ലകേ. എന്. ബമാലെകഗമാപേമാല്,
തദിരുവനന്തപുരസം, അദര്യക്ഷന്,    
2021 ഒകേബ കടമാബര് 5. സബബ ജകേബ ടബ കേമദിറദി VIII.
 



6

അനുബന്ധസം   I

വദികയമാജനക്കുറദിപബ

സസംസമാനത്തദിലന  ലമമാത്തസം  ആഭേര്യന്തര  ഉലമാദനത്തദിലന  3%  ധനകമദിയ്ക്കബ  പുറകമ
2019-20  സമാമ്പത്തദികേ  വര്ഷത്തദില്  കകേന്ദ്ര  സര്കമാര്  ഒറത്തവണയമായദി  1471  കകേമാടദി
രൂപേയുലട  അധദികേവമായ്പ  അനുവദദിച്ചതസം,  2020-21  സമാമ്പത്തദികേ  വര്ഷത്തദില്  ചെദിലെ
സസംസമാനതലെ പേരദിഷമാരങ്ങളകബ വദികധയമമായദി ലമമാത്തസം ആഭേര്യന്തര ഉലമാദനത്തദിലന 2%
അധദികേ  വമായ്പ  അനുവദദിച്ചതദിനുസം  അനുസൃതമമായദി  പ്രസ്തുത  സമാമ്പത്തദികേ  വര്ഷങ്ങളദിലലെ
ധനപേരമമായ  ലെക്ഷര്യങ്ങള  പുനനഃക്രമതീകേരദിക്കുനതദിനബ  ധനസസംബന്ധമമായ  ഉത്തരവമാദദിത്ത
നദിയമസം  കഭേദഗതദി  ലചെയ്യുനതദിനുള്ള വര്യവസകേളമാണബ  ബദിലദില്  ഉളലപടുത്തദിയദിരദിക്കുനതബ.
2% അധദികേ വമായ്പ അനുവദദിക്കുനതദിനമായദി കകേന്ദ്ര സര്കമാര് നദിര്കദ്ദേശദിച്ചദിടള്ള പേരദിഷമാരങ്ങള
ലലവദദ്യുത  കമഖലെയുലട  സസ്വകേമാരര്യവല്കരണത്തദികലെയ്ക്കബ  നയദിക്കുനതമാണബ.  വമായ്പമാ  പേരദിധദി
ഉയര്ത്തുനതദിനമായദി  സസംസമാനത്തദിലന  ലപേമാത  തമാലരര്യസം  ഹനദിയ്ക്കുനതദികനമാടബ
കയമാജദികമാനമാവദില.

സസംസമാനത്തദിലന  കേടബമാധര്യത  ഉയരുകമ്പമാഴസം  മൂലെധനലച്ചലെവബ  വര്ദദിക്കുനദില.
സമാമ്പത്തദികേ  അച്ചടകകത്തമാലട  ലചെലെവുകേള  ക്രമതീകേരദിക്കുന  ഉത്തരവമാദദിത്തമുള്ള
നയസമതീപേനസം  സര്കമാരദിലന  ഭേമാഗത്തബ  നദിനബ  ഉണമാകുനദില.  സസംസമാനസം  രൂക്ഷമമായ
ധനകേമാരര്യ  പ്രതദിസന്ധദി  അഭേദിമുഖതീകേരദിക്കുകമ്പമാഴസം  ധനകേമാരര്യ  നടപേടദികേളദില്  സൂക്ഷ്മത
പുലെര്ത്തുവമാന്  സമാധദികമാത്തതദിനമാല്  ബദിലദിലലെ  വര്യവസകേകളമാടബ  വദികയമാജദിപബ
കരഖലപടുത്തുന.

ലകേ. ബമാബു (ത തൃപ്പുണദിത്ത ത്തുറ) (ഒപബ)

തദിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന് (ഒപബ)

എന്. ഷസംസുദ്ദേതീന് (ഒപബ)
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അനുബന്ധസം   II

2021-ലലെ കകേരള ധനസസംബന്ധമമായ ഉത്തരവമാദദിത്ത (കഭേദഗതദി) ബദില്

(സബ് ജകബ കേമദിറദി റദികപമാര്ടബ ലചെയ്ത പ്രകേമാരമുള്ളതബ)

2003-ലലെ  കകേരള ധനസസംബന്ധമമായ ഉത്തരവമാദദിത്ത
ആകബ വതീണസം കഭേദഗതദി

ലചെയ്യുനതദിനുളള

ഒരു

ബദില് 

പേതീഠദികേ.―2003-ലലെ  കകേരള  ധനസസംബന്ധമമായ  ഉത്തരവമാദദിത്ത  ആകബ
(2003-ലലെ 29) ഇതദിനുകശഷസം കേമാണുന ആവശര്യങ്ങളകമായദി വതീണസം കഭേദഗതദി ലചെയ്യുനതബ
യുക്തമമായദിരദിക്കുകേയമാല്;

ഭേമാരത  റദിപബദികദിലന  എഴപേത്തദിരണമാസം  സസംവത്സരത്തദില്  തമാലഴെപറയുസം  പ്രകേമാരസം
നദിയമമുണമാക്കുന:―

1. ചുരുകകപരുസം പ്രമാരസംഭേവുസം.―(1) ഈ ആകദിനബ 2021-ലലെ കകേരള ധനസസംബന്ധമമായ
ഉത്തരവമാദദിത്ത (കഭേദഗതദി) ആകബ എനബ കപേരബ പേറയമാസം. 

(2)  2-ാം  വകുപദിലന  (എ)  ഖണസം  2020  ലഫബ്രുവരദി   26-ാം   തതീയതദി
പ്രമാബലെര്യത്തദില് വനതമായദി കേരുതലപകടണതസം (ബദി) ഖണസം 2020 കമയബ  17-ാം  തതീയതദി
പ്രമാബലെര്യത്തദില് വനതമായദി  കേരുതലപകടണതമമാണബ.

2.  4-  ാം വകുപദിനുള്ള കഭേദഗതദി.―2003-ലലെ  കകേരള ധനസസംബന്ധമമായ ഉത്തരവമാദദിത്ത
ആകദിലലെ (2003-ലലെ 29) (ഇതദിനുകശഷസം പ്രധമാന ആകബ എനമാണബ പേരമാമര്ശദികലപടുകേ)
4-ാം വകുപദില്,―

(എ)  (2)-ാം ഉപേവകുപദിലലെ  (ബദി)  ഖണത്തദിനബ  തമാലഴെപറയുന  കദിപ്തനദിബന്ധന
കചെര്കകണതമാണബ, അതമായതബ:―

“എനമാല്,  2019-2020  സമാമ്പത്തദികേ  വര്ഷത്തദില്  ലമമാത്തസം  സസംസമാന
ആഭേര്യന്തര  ഉല്പമാദനത്തദിലന  3  ശതമമാനസം  ധനകേമദികബ  പുറകമ  ഒറത്തവണയമായദി
1471  കകേമാടദി  രൂപേ  അധദികേ  വമായ്പ  എടുക്കുനതദിനബ  സസംസമാനത്തദിനബ  അര്ഹത
യുണമായദിരദിക്കുനതസം   പ്രസ്തുത   ഒറത്തവണ   അധദികേ  വമായ്പ  2019-2020  സമാമ്പത്തദികേ
വര്ഷത്തദില് തലന ഉപേകയമാഗലപടുകത്തണതമമാണബ .”;
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(ബദി) (2)-ാം ഉപേവകുപദിലലെ (ബദി) ഖണത്തദിനബ കശഷസം തമാലഴെപറയുന ഖണസം
കചെര്കകണതമാണബ, അതമായതബ:―

“(ബദിഎ) സസംസമാനസം 2020-21 സമാമ്പത്തദികേ വര്ഷത്തദില്  ധനകമദി ലമമാത്തസം
സസംസമാന  ആഭേര്യന്തര  ഉത്പേമാദനത്തദിലന  3  ശതമമാനസം  ആയദി  നദിലെനദിര്കത്തണതമാണബ.
2020-21  സമാമ്പത്തദികേ  വര്ഷത്തദില്   ലമമാത്തസം  സസംസമാന  ആഭേര്യന്തര  ഉലമാദനത്തദിലന
3  ശതമമാനസം   ധനകമദികബ  പുറലമ   ഒരു  രമാജര്യസം  ഒരു  കറഷന്  കേമാര് ഡബ  സസംവദിധമാനസം
നടപദിലെമാകല്,  വര്യമാപേമാരസം  ലചെയ്യുനതദിനുള്ള  നടപേടദിക്രമങ്ങള  ലെഘൂകേരദിക്കുനതദിനുള്ള
പേരദിഷമാരങ്ങള,  അര്ബന് തകദ്ദേശ സസ്വയസംഭേരണ സമാപേനങ്ങലള ശക്തദിലപടുത്തുനതദിനുള്ള
പേരദിഷമാരങ്ങള,   ഊര്ജ്ജകമഖലെയദിലലെ  പേരദിഷമാരങ്ങള  എനതീ  നമാലെബ  പ്രകതര്യകേ
സസംസമാനതലെ  പേരദിഷമാരങ്ങള  നടപദിലെമാകണസം  എന  വര്യവസയ്ക്കബ  വദികധയമമായദി,
2  ശതമമാനസം  അധദികേ  വമായ്പ  എടുക്കുനതദിനബ  സസംസമാനസം  അര്ഹമമാകുനതമാണബ.
ഇപ്രകേമാരമുള്ള അധദികേവമായ്പ 2020-21 വര്ഷത്തദില് തലന ഉപേകയമാഗലപടുകത്തണതമമാണബ.

കുറദിപബ:―(i)  ഓകരമാ  സസംസമാനതലെ  പേരദിഷമാരങ്ങളക്കുസം  ലമമാത്തസം  സസംസമാന
ആഭേര്യന്തര ഉല്പമാദനത്തദിലന 0.25 ശതമമാനസം ലവയദികറജബ എന കതമാതദില് ഒരു ശതമമാനസം
അധദികേവമായ്പയുസം;

(ii) ബമാകദിയുള്ള ഒരു ശതമമാനസം അധദികേ വമായ്പ 0.50 ശതമമാനസം വതീതസം രണബ
ഗ ഡുകളമായദി സസംസമാനത്തദിനബ ലെഭേര്യമമാകുനതമാണബ.  ആദര്യലത്ത ഗഡുവമായ 0.50 ശതമമാനസം
നദിബന്ധനകേലളമാനമദിലമാലത തലന സസംസമാനത്തദിനബ  ലെഭേര്യമമാകുനതസം രണമാമലത്ത ഗഡു
ലെഭേര്യമമാകുനതദിനബ  മുകേളദില്  പ്രസമാവദിച്ചദിടള്ള  നമാലെബ  സസംസമാനതലെ  പേരദിഷമാരങ്ങളദില്
മൂലനണസം എങദിലസം പേമാലെദികകണതമമാണബ.”.

3.  റദ്ദേമാകലസം     ഒഴെദിവമാകലസം.―(1)  2021-ലലെ കകേരള ധനസസംബന്ധമമായ  ഉത്തരവമാദദിത്ത
(കഭേദഗതദി) ഓര്ഡദിനന്സബ (2021-ലലെ 102) ഇതദിനമാല് റദ്ദേമാകദിയദിരദിക്കുന.

(2)  അങ്ങലന റദ്ദേമാകദിയദിരുനമാല്ത്തലനയുസം പ്രസ്തുത ഓര്ഡദിനന്സബ  പ്രകേമാരസം
കഭേദഗതദി ലചെയ്യലപട പ്രധമാന ആകദിന് കേതീഴെദില് ലചെയ്തകതമാ ലചെയ്തതമായദി കേരുതലപടുനകതമാ
ആയ  ഏലതങദിലസം   കേമാരര്യകമമാ  എടുത്തകതമാ  എടുത്തതമായദി  കേരുതലപടുനകതമാ  ആയ
ഏലതങദിലസം നടപേടദികയമാ ഇഇൗ ആകബ പ്രകേമാരസം കഭേദഗതദി ലചെയ്യലപട പ്രധമാന ആകദിന്കേതീഴെദില്
ലചെയ്തതമാകയമാ എടുത്തതമാകയമാ കേരുതലപകടണതമാണബ.

കകേരള നദിയമസഭേമാ ലസക്രകടറദിയറബ, എസബ. വദി. ഉണദികൃഷ്ണന് നമായര്,
തദിരുവനന്തപുരസം, ലസക്രടറദി.
2021 ഒകകമാബര് 5.


