
2021-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  എഴുപത്തദിരണമാസം  സസംവത്സരത്തദില  തമാലഴെപ്പറയുസം  പ്രകേമാരസം
നദിയമമുണമാക്കുന:―

1. ചുരകകപ്പരസം പ്രമാരസംഭേവസം.―(1) ഈ ആകദിനത 2021-ലലെ കകേരള ധനസസംബന്ധമമായ
ഉത്തരവമാദദിത്ത (കഭേദഗതദി) ആകത എന്നത കപരത പറയമാസം. 

(2)  2-ാം  വകുപ്പദിലന്റെ  (എ)  ഖണസം  2020  ലഫെബ്രുവരദി   26-ാം   തവീയതദി
പ്രമാബലെശ്യത്തദില വന്നതമായദി കേരതലപ്പകടേണതസം (ബദി) ഖണസം 2020 കമയത  17-ാം  തവീയതദി
പ്രമാബലെശ്യത്തദില വന്നതമായദി  കേരതലപ്പകടേണതമമാണത.

2.  4-  ാം വകുപ്പദിനുള്ള കഭേദഗതദി.―2003-ലലെ  കകേരള ധനസസംബന്ധമമായ ഉത്തരവമാദദിത്ത
ആകദിലലെ (2003-ലലെ 29) (ഇതദിനുകശേഷസം പ്രധമാന ആകത എന്നമാണത പരമാമര്ശേദികലപ്പടുകേ)
4-ാം വകുപ്പദില,―

(എ)  (2)-ാം ഉപവകുപ്പദിലലെ  (ബദി)  ഖണത്തദിനത  തമാലഴെപ്പറയുന്ന  കദിപ്തനദിബന്ധന
കചെര്കകണതമാണത, അതമായതത:―

“എന്നമാല,  2019-2020  സമാമ്പത്തദികേ  വര്ഷത്തദില  ലമമാത്തസം  സസംസമാന
ആഭേശ്യന്തര  ഉത്പമാദനത്തദിലന്റെ  3  ശേതമമാനസം  ധനകേമദിയത  പുറലമ  ഒറ്റത്തവണയമായദി
1471  കകേമാടേദി  രൂപ  അധദികേ  വമായ്പ  എടുക്കുന്നതദിനത  സസംസമാനത്തദിനത  അര്ഹത
യുണമായദിരദിക്കുന്നതസം   പ്രസ്തുത   ഒറ്റത്തവണ  അധദികേ  വമായ്പ  2019-2020  സമാമ്പത്തദികേ
വര്ഷത്തദില തലന്ന വദിനദികയമാഗദികകണതമമാണത.”;
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(ബദി) (2)-ാം ഉപവകുപ്പദിലലെ (ബദി) ഖണത്തദിനത കശേഷസം തമാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണസം

കചെര്കകണതമാണത, അതമായതത:―

“(ബദിഎ) സസംസമാനസം 2020-21 സമാമ്പത്തദികേ വര്ഷത്തദില  ധനകമദി ലമമാത്തസം

സസംസമാന  ആഭേശ്യന്തര  ഉത്പമാദനത്തദിലന്റെ  3  ശേതമമാനസം  ആയദി  നദിലെനദിര്കത്തണതമാണത.

2020-21  സമാമ്പത്തദികേ  വര്ഷത്തദില   ലമമാത്തസം  സസംസമാന  ആഭേശ്യന്തര  ഉലമാദനത്തദിലന്റെ

3  ശേതമമാനസം   ധനകമദികത  പുറലമ   ഒര  രമാജശ്യസം  ഒര  കറഷന്  കേമാര് ഡത  സസംവദിധമാനസം

നടേപ്പദിലെമാകല,  വശ്യമാപമാരസം  ലചെയ്യുന്നതദിനുള്ള  നടേപടേദിക്രമങ്ങള്  ലെഘൂകേരദിക്കുന്നതദിനുള്ള

പരദിഷമാരങ്ങള്,  അര്ബന് തകദ്ദേശേ സസ്വയസംഭേരണ സമാപനങ്ങലള ശേക്തദിലപ്പടുത്തുന്നതദിനുള്ള

പരദിഷമാരങ്ങള്,   ഊര്ജ്ജ  കമഖലെയദിലലെ  പരദിഷമാരങ്ങള്  എന്നവീ  നമാലെത  പ്രകതശ്യകേ

സസംസമാനതലെ  പരദിഷമാരങ്ങള്  നടേപ്പദിലെമാകണസം  എന്ന  നദിബന്ധനയത  വദികധയമമായദി,

ലമമാത്തസം  സസംസമാന  ആഭേശ്യന്തര  ഉത്പമാദനത്തദിലന്റ  2  ശേതമമാനസം  അധദികേ  വമായ്പ

എടുക്കുന്നതദിനത  സസംസമാനസം അര്ഹമമാകുന്നതമാണത.  ഇപ്രകേമാരമുള്ള അധദികേവമായ്പ  2020-21

വര്ഷത്തദില തലന്ന വദിനദികയമാഗദികകണതമമാണത.

കുറദിപ്പത:―(i)  ഓകരമാ  സസംസമാനതലെ  പരദിഷമാരങ്ങള്ക്കുസം  ലമമാത്തസം  സസംസമാന

ആഭേശ്യന്തര ഉത്പമാദനത്തദിലന്റെ 0.25 ശേതമമാനസം ലവയദികറ്റജത എന്ന കതമാതദില ഒര ശേതമമാനസം

അധദികേവമായ്പയുസം;

(ii) ബമാകദിയുള്ള ഒര ശേതമമാനസം അധദികേ വമായ്പ 0.50 ശേതമമാനസം വവീതസം രണത

ഗ ഡുകളമായദി സസംസമാനത്തദിനത ലെഭേശ്യമമാകുന്നതമാണത.  ആദശ്യലത്ത ഗഡുവമായ 0.50 ശേതമമാനസം

നദിബന്ധനകേലളമാനമദിലമാലത തലന്ന സസംസമാനത്തദിനത  ലെഭേശ്യമമാകുന്നതസം രണമാമലത്ത ഗഡു

ലെഭേശ്യമമാകുന്നതദിനത  മുകേളദില  പ്രസമാവദിചദിട്ടുള്ള  നമാലെത  സസംസമാനതലെ  പരദിഷമാരങ്ങളദില

മൂലന്നണസം എങദിലസം പമാലെദികകണതമമാണത.”.

3.  റദ്ദേമാകലസം     ഒഴെദിവമാകലസം.―(1)  2021-ലലെ കകേരള ധനസസംബന്ധമമായ  ഉത്തരവമാദദിത്ത

(കഭേദഗതദി) ഓര്ഡദിനന്സത (2021-ലലെ 102) ഇതദിനമാല റദ്ദേമാകദിയദിരദിക്കുന.

(2)  അങ്ങലന റദ്ദേമാകദിയദിരന്നമാലത്തലന്നയുസം പ്രസ്തുത ഓര്ഡദിനന്സത  പ്രകേമാരസം

കഭേദഗതദി ലചെയ്യലപ്പട്ട പ്രധമാന ആകദിന് കേവീഴെദില ലചെയ്തകതമാ ലചെയ്തതമായദി കേരതലപ്പടുന്നകതമാ

ആയ  ഏലതങദിലസം   കേമാരശ്യകമമാ  എടുത്തകതമാ  എടുത്തതമായദി  കേരതലപ്പടുന്നകതമാ  ആയ

ഏലതങദിലസം  നടേപടേദികയമാ  ഇഇൗ  ആകത പ്രകേമാരസം കഭേദഗതദി ലചെയ്യലപ്പട്ട  പ്രധമാന  ആകദിന്

കേവീഴെദില ലചെയ്തതമാകയമാ എടുത്തതമാകയമാ കേരതലപ്പകടേണതമാണത.


