പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ
മൂന്ചാം സകേളനാം
ബഹു സ പീക്കറുടെ
്
റൂള ിംഗ്
26-10-2021
(15) ധനകാര്യമെമ്മാറാണ്ടത്ത മെ അവ്യക്തത
2021 ഒമ്ടാബര് 26-ാാാിം തീയത ന യെന ര്മാണകാര്യത്ത ല്,
2021-മെ മ്കര്ള തയ്യല് മതാഴ ൊള മ്േെന ധ (മ്േദഗത ) ബ ല്ല മെ
അവ്തര്ണമ്വ്ളയ ല്,

പ്രസ്തുത

മതറ്റ ദ്ധാര്ണാജനകവിം
ന യെത്ത ല്

തയ്യല്

ബ ല്ല മെ

ധനകാര്യമെമ്മാറാണ്ടിം

വ്സ്തുതാവ് രുദ്ധവൊമണന്നിം
മതാഴ ൊള കളിം

1994-മെ

സ്വയിംമതാഴ െ ല്

ഏര്മെട്ട ര് ക്കുന്ന ആളകളിം ഒരു വ്ര്ഷിം നല്ക യ അിംശദായത്ത മെ
പത്ത് ശതൊനത്ത ന് തുെയൊയ തുക ന ധ യ മ്െയ്ക്ക് ഗ്രാൊയ
നല്കണമെന്ന് വ്യവ്സ്ഥ മെയ്ത ട്ടുമണ്ടന്നിം ബ ല് ന യെൊകുന്നമ്താമെ
സ്ര്കാര്

വ് ഹ തത്ത ല്

വ്ര്ദ്ധനയുണ്ടാകുമെന്നിം

2.5
െട്ടപ്രകാര്ിം

മ്നാണ്മറകറ ിംഗ് എക്സ്മെന്ഡ ച്ചര്
കാണ മ്കണ്ടതാമണന്നിം

അത നാല്

മ്കാെ

രൂപയുമെ

മറകറ ിംഗ്

ആന്ഡ്

ധനകാര്യമെമ്മാറാണ്ടത്ത ല്
ബ ല്ല മെ

അവ്തര്ണിം

ൊറ്റ വ്യ്ക്കുകയുിം ഇകാര്യത്ത ല് റൂള ിംഗ് നല്കുകയുിം മെയ്യണമെന്ന്
പ്രത പേമത്ത ഒര്ിംഗിം ക്രെപ്രശ്നത്ത ലൂമെ ആവ്ശയമെടുകയുണ്ടായ .

2021-മെ മ്കര്ള തയ്യല് മതാഴ ൊള മ്േെന ധ (മ്േദഗത )
ബ ല്ല ല്,

ഓമ്ര്ാ

തയ്യല്

മതാഴ ൊള യുിം

സ്വയിം

മതാഴ െ ല്

ഏര്മെട്ട ര് ക്കുന്ന ഓമ്ര്ാ ആളിം പ്രത ൊസ്ിം അന്പത് രൂപ വ്ീതവിം
ഓമ്ര്ാ മതാഴ ലുെെയുിം അയാള് ന മ്യാഗ ച്ച ട്ടുള്ള ഓമ്ര്ാ തയ്യല്
മതാഴ ൊള മയ സ്ിംബന്ധ ച്ചിം പ്രത ൊസ്ിം ഇരുപത്ത യഞ്ച് രൂപ
വ്ീതവിം ന ധ യ മ്െയ്ക്ക് അിംശദായിം നല്മ്കണ്ടതാമണന്ന് വ്യവ്സ്ഥ
മെയ്യുന്നമണ്ടന്നിം 1994-മെ വ്കുപ്പുപ്രകാര്ിം തയ്യല് മതാഴ ൊള യുിം
സ്വയിം മതാഴ െ ല് ഏര്മെട്ട ര് ക്കുന്നവ്രുിം ഒരു വ്ര്ഷിം നല്ക യ
അിംശദായത്ത മെ പത്ത് ശതൊനത്ത ന് തുെയൊയ തുക ഗ്രാൊയ
ന ധ യ മ്െയ്ക്ക് നല്മ്കണ്ടതാമണന്നിം എന്നാല് ക്ല പ്ത ന ബന്ധനയ ല്,
പ്രത ൊസ്

അിംശദായ

തുക

10

രൂപയ ല്

അധ കൊയ

വ്ര്ദ്ധ െ ക്കുമ്പാള് അപ്രകാര്മുള്ള വ്ര്ദ്ധനവ് നാനുപാത കൊയ ഗ്രാെ്
നല്കുന്നത ന്

സ്ര്കാര് ന്

ആയത നാല്

ബ ല്

സ്ഞ്ച തന ധ യ ല്ന ന്നിം
മപാതുവ് ദയാേയാസ്-മതാഴ ല്

ബാധയതയുണ്ടായ ര് ക്കുന്നതമല്ലന്നിം
പ്രാബെയത്ത ല്
അധ കമച്ചെവ്്
വ്കപ്പുെന്ത്ര

വ്രുമ്പാള്
ഉണ്ടാകുന്ന മല്ലന്നിം
വ് ശദീകര്ണിം

നല്കുകയുണ്ടായ .

ബഹുൊനമെട്ട െീകര് താമഴെറയുിംപ്രകാര്ിം റൂള ിംഗ് നല്ക .
"മതാഴ ൊള കള്

മ്േെന ധ യ മ്െയ്ക്ക്

അെയ്ക്മ്കണ്ട

അിംശദായിം വ്ര്ദ്ധ െ ക്കുന്നത നനുസൃതൊയ സ്ര്കാര് നല്മ്കണ്ട
വ് ഹ തിം

വ്ര്ദ്ധ ക്കുന്നതാണ്. എന്നാല് മൂെന യെത്ത മെ ക്ല പ്ത

ന ബന്ധനയ ല് അിംശദായ വ്ര്ദ്ധനവ് നാനുപാത കൊയ സ്ര്കാര്
ഗ്രാെ് നല്മ്കണ്ടത മല്ലന്ന് വ്യവ്സ്ഥ മെയ്യമെട്ട ര് ക്കുന്നത നാല്
സ്ഞ്ച ത

ന ധ യ ല്ന ന്നിം

വ് ശദീകര്ണിം
ന െന ല്ക്കുന്നതല്ല.”

അധ കമച്ചെവണ്ടാക മല്ലന്ന

തൃപ്ത കര്ൊയത നാല്

ക്രെപ്രശ്നിം

