
2022-ലലെ കകേരള ധനസസംബന്ധമമായ ഉത്തരവമാദദിത്ത (കഭേദഗതദി) ബദില

(നദിയമസഭേ പമാസമാകദിയ പ്രകേമാരമുള്ളതത)

2003-ലലെ  കകേരള ധനസസംബന്ധമമായ ഉത്തരവമാദദിത്ത

ആകത വവീണസം കഭേദഗതദി

ലചെയ്യുന്നതദിനുള്ള

ഒര

ബദില

പവീഠദികേ.―2003-ലലെ  കകേരള  ധനസസംബന്ധമമായ  ഉത്തരവമാദദിത്ത  ആകത
(2003-ലലെ 29) ഇതദിനുകശേഷസം കേമാണുന്ന ആവശേശ്യങ്ങള്കമായദി വവീണസം കഭേദഗതദി ലചെയ്യുന്നതത
യുക്തമമായദിരദിക്കുകേയമാല;

ഭേമാരത  റദിപ്പബദികദിലന്റെ  എഴുപത്തദിമൂന്നമാസം  സസംവത്സരത്തദില  തമാലഴെപ്പറയുസം  പ്രകേമാരസം
നദിയമമുണമാക്കുന:―

1.  ചുരകകപ്പരസം  പ്രമാരസംഭേവസം  .―(1)  ഈ ആകദിനത  2022-ലലെ കകേരള ധനസസംബന്ധമമായ
ഉത്തരവമാദദിത്ത (കഭേദഗതദി) ആകത എന്നത കപരത പറയമാസം. 

(2)  ഇതത  2021  ഏപ്രദില  1-ാം  തവീയതദി  പ്രമാബലെശ്യത്തദില  വന്നതമായദി
കേരതലപ്പകടേണതമാണത.

2.  4-  ാം വകുപ്പദിനുളള കഭേദഗതദി.―2003-ലലെ കകേരള ധനസസംബന്ധമമായ ഉത്തരവമാദദിത്ത
ആകദിലലെ  (2003-ലലെ  29)  4-ാം വകുപ്പദില, (2)-ാം ഉപവകുപ്പദിനത പകേരസം  തമാലഴെപ്പറയുന്ന
ഉപവകുപ്പത കചെര്കകണതമാണത, അതമായതത:―

“(2)  പ്രകതശ്യകേദിചസം  മുന്പറഞ്ഞ  വശ്യവസ്ഥയുലടേ  സമാമമാനശ്യതയത  ഭേസംഗസം  വരമാലതയുസം,
2021-2022  മുതല  2025-2026  വലരയുള്ള  വര്ഷങ്ങളദില  സര്കമാര്  റവനന്യൂ  കേമദി
പൂര്ണ്ണമമായുസം ഇലമാതമാകകണതസം; 

(എ) 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 എന്നവീ
വര്ഷങ്ങളദില ലമമാത്തസം സസംസ്ഥമാന ആഭേശ്യന്തര ഉലമാദനത്തദിലന്റെ യഥമാക്രമസം  0.5  ശേതമമാനസം,
0.8  ശേതമമാനസം,  1.2  ശേതമമാനസം,  1.7  ശേതമമാനസം,  2.5  ശേതമമാനസം  എന്നവീ  ക്രമത്തദില
റവനന്യൂ മദിചസം വര്ദദിപ്പദികകണതസം ധനകമദി പരദിധദിയ്ക്കുള്ളദില ലെകശ്യമമാക്കുന്ന വമായമാ തകേ
പൂര്ണ്ണമമായുസം ആസദി വദികേസനത്തദിനമായദി ലചെലെവഴെദികകണതമമാണത.
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(ബദി) 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025  എന്നവീ വര്ഷങ്ങളദില
ധനകമദി  ലമമാത്തസം  സസംസ്ഥമാന  ആഭേശ്യന്തര  ഉലമാദനത്തദിലന്റെ  യഥമാക്രമസം  4.5  ശേതമമാനസം,
4 ശേതമമാനസം, 3.5  ശേതമമാനസം, 3.5  ശേതമമാനസം എന്നവീ   ക്രമത്തദില കുറയ്ക്കുകേയുസം  2025-2026-ല
ഇതത  3  ശേതമമാനത്തദികലെകത  കുറചലകേമാണവരന്നതദിലൂലടേ  2021  ഏപ്രദില  1-നത  ആരസംഭേദിചത
2026  മമാര്ചത  31-നത അവസമാനദിക്കുന്ന അഞത വര്ഷത്തദിനുളളദില    ധനകമദി ലമമാത്തസം
സസംസ്ഥമാന ആഭേശ്യന്തര ഉലമാദനത്തദിലന്റെ 3 ശേതമമാനത്തദികലെകത കുറചലകേമാണവകരണതമാണത.

കുറദിപ്പത  :―(i) മൂലെധന  ലചെലെവദിനത്തദിലെധദിഷദിതമമായ  0.5  ശേതമമാനസം  വമായയുസം
2021-2022  മുതല  2024-2025  വലരയുള്ള  കേമാലെയളവദില  ഊര്ജ്ജ  കമഖലെയദിലലെ
പ്രവര്ത്തനമദികേവദിലന  അടേദിസ്ഥമാനമമാകദിയുളള  അധദികേവമായമാ  പരദിധദിയമായ  0.5  ശേതമമാനവസം
ഉള്ലപ്പടുന്നതമാണത കമല പരമാമര്ശേദിച ധനകമദിയുലടേ ഉയര്ന്ന പരദിധദി.

(ii)  സസംസ്ഥമാനത്തദിനത  നദിശ്ചയദിചദിട്ടുളള  മൂലെധന  ലചെലെവദിനത്തദിലലെ  ലെകശ്യങ്ങള്
സസംസ്ഥമാനസം  കകേവരദിക്കുന്ന  പകസം  മൂലെധന  ലചെലെവദിനത്തദിലെധദിഷദിതമമായ
വമായലയടുക്കുവമാന് സസംസ്ഥമാനസം അര്ഹമമാകുന്നതമാണത.  ഊര്ജ്ജ കമഖലെയദിലലെ പ്രവര്ത്തന
മദികേവദിലന  അടേദിസ്ഥമാനമമാകദിയുള്ള  അധദികേവമായയത   അര്ഹമമാകുന്നതദിനത  സസംസ്ഥമാനസം
ഓകരമാ  വര്ഷകത്തക്കുസം  നദിഷ്കര്ഷദിചദിട്ടുള്ള  പ്രമാഥമദികേ  തലെത്തദിലുള്ള  എലമാ വശ്യവസ്ഥകേളസം
പ്രവര്ത്തനമദികേവത വദിലെയദിരത്തല മമാനദണ്ഡങ്ങളസം പമാലെദികകണതമാണത.

(iii)  ധനകേമാരശ്യ കേമവീഷന് അവമാര് ഡത കേമാലെയളവദിലന്റെ ആദശ്യ നമാലു വര്ഷങ്ങളദില
(2021-2022  മുതല  2024-2025  വലര)  ഏലതങദിലുസം പ്രകതശ്യകേ വര്ഷത്തദില,  അനുവദദിച
വമായമാപരദിധദി  (ഊര്ജ്ജ  കമഖലെയദിലലെ  വമായ  ഒഴെദിലകേ)  പൂര്ണ്ണമമായുസം  വദിനദികയമാഗദികമാന്
സസംസ്ഥമാനത്തദിനത കേഴെദിയുന്നദിലലങദില, ഉപകയമാഗദികമാത്ത വമായമാ തകേ ധനകേമാരശ്യ കേമവീഷന്
അവമാര്ഡത  കേമാലെയളവദിനുള്ളദില  തടേര്നള്ള  വര്ഷങ്ങളദില  ഉപകയമാഗലപ്പടുത്തുവമാന്
കേഴെദിയുന്നതമാണത. 

(സദി)  2021-2022,  2022-2023,  2023-2024,  2024-2025,  2025-2026
എന്നവീ  വര്ഷങ്ങളദില  സസംസ്ഥമാനത്തദിലന്റെ  ആലകേ  കേടേബമാധശ്യത   ലമമാത്തസം  സസംസ്ഥമാന
ആഭേശ്യന്തര  ഉലമാദനത്തദിലന്റെ  യഥമാക്രമസം  34.7  ശേതമമാനസം,  34.5  ശേതമമാനസം,  33.7  ശേതമമാനസം,
32.8 ശേതമമാനസം, 32 ശേതമമാനസം എന്ന ക്രമത്തദികലെകത കുറചലകേമാണവകരണതമാണത ". 
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