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  2020-ലെ 43- ാ ാ  നമ്പർ ഓർഡിനന്സ് 
 

2020-ലെ കേരള ധനസംബന്ധമായ ഉത്തരവാദിത്ത (രണ്ാം കേദഗതി) ഓർഡിനന്സ് 
 

 ഭാരത റിെബ്ലിക്കിപ്പെ എെുപത്തിപ്പയാന്നാം സംവത്സരത്തിൽ കേരള ഗവർണ്ണർ 
വിളംബരപ്പെടുത്തിയത്. 

2003-പ്പേ കേരള ധനസംബന്ധമായ ഉത്തരവാരിത്ത ആേ്റ് വീണ്ും കഭരഗതി പ്പചയ്യുന്നതിനുള്ള 

ഒരു 

ഓർഡിനൻസ് 

 പീഠിേ.—2003-പ്പേ കേരള ധനസംബന്ധമായ ഉത്തരവാരിത്ത ആേ്റ് (2003-പ്പേ 29) 
ഇതിനുകേഷം ോണുന്ന ആവേയങ്ങള്ക്ക്കായി വീണ്ും കഭരഗതി പ്പചയ്യുന്നത് 
യുക്തമായിരിക്കുേയാേും; 

 കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ സകമ്മളനത്തിേല്ലാത്തതിനാേും താൻ സതവര നടപടി 
എടുകക്കണ്ത് ആവേയമാേുന്ന സാഹചരയങ്ങള്ക് നിേവിേുപ്പണ്ന്്ന കേരള ഗവർണ്ണർക്ക് 
കബാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാേും; 

 ഇകൊള്ക്, അതിനാൽ, ഭാരതത്തിപ്പെ ഭരണഘടനയുപ്പട 213- ാ ാ  അനുകേരം (1)- ാ ാ  
ഖണ്ഡദ്പോരം നൽേപ്പെട്ട അധിോരങ്ങള്ക് വിനികയാഗിച്ച് കേരള ഗവർണ്ണർ താപ്പെെറയുന്ന 
ഓർഡിനൻസ് വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നു:— 

1. ചുരുക്കകെരും ദ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ഓർഡിനൻസിന് 2020-പ്പേ കേരള ധനസംബന്ധമായ 
ഉത്തരവാരിത്ത (രണ്ാം കഭരഗതി) ഓർഡിനൻസ് എന്്ന കപര് പറയാം. 

 (2) ഇത് 2020  കമയ്  17- ാ ാ  തീയതി ദ്പാബേയത്തിൽ വന്നതായി േരുതപ്പെകടണ്താണ്. 

2. 2003-പ്പേ 29- ാ ാ  ആേ്റ് താൽക്കാേിേമായി കഭരഗതി പ്പചയ്യപ്പെകടണ്താപ്പണന്്ന.—ഈ 
ഓർഡിനൻസ് നിേവിേിരിക്കുന്ന ോേത്ത്, 2003-പ്പേ കേരള ധനസംബന്ധമായ ഉത്തരവാരിത്ത 
ആേ്റിന് (2003-പ്പേ 29) (ഇതിനുകേഷം ദ്പധാന ആേ്റ് എന്നാണ് പരാമർേിക്കപ്പെടുേ) 3- ാ ാ  
വേുെിൽ പരാമർേിച്ചിരിക്കുന്ന കഭരഗതിക്ക് വികധയമായി ദ്പാബേയമുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്. 

3. 4- ാ ാ  വേുെിനുളള കഭരഗതി.—ദ്പധാന ആേ്റിപ്പെ 4- ാ ാ  വേുെിപ്പേ,   (2)- ാ ാ  ഉപവേുെിപ്പേ 
(ബി) ഖണ്ഡത്തിന്  കേഷം താപ്പെ പറയുന്ന ഖണ്ഡം കചർകക്കണ്താണ്, അതായത്:– 

 “(ബിഎ) സംസ്ഥാനം 2020-21 സാമ്പത്തിേ വർഷത്തിൽ ധനക്കമ്മി പ്പമാത്തം സംസ്ഥാന 

ആഭയന്തര ഉത്പാരനത്തിപ്പെ 3 േതമാനം ആയി നിേനിർകത്തണ്താണ്.  2020-21 സാമ്പത്തിേ 

വർഷത്തിൽ  പ്പമാത്തം സംസ്ഥാന ആഭയന്തര ഉല്പാരനത്തിപ്പെ 3 േതമാനം  ധനക്കമ്മിക്ക് പുറകമ   

ഒരു രാജയം ഒരു കറഷൻ ോർഡ് സംവിധാനം നടെിോക്കൽ, വയാപാരം പ്പചയ്യുന്നതിനുളള 

നടപടിദ്േമങ്ങള്ക് േഘൂേരിക്കുന്നതിനുളള പരിഷ്ക്കാരങ്ങള്ക്, അർബൻ തകേേ സവയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങപ്പള േക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുളള പരിഷ്ക്കാരങ്ങള്ക്,  ഉർജകമഖേയിപ്പേ 
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പരിഷ്ക്കാരങ്ങള്ക് എന്നീ നാേ് ദ്പകതയേ സംസ്ഥാനതേ പരിഷ്ക്കാരങ്ങള്ക് നടെിോക്കണം എന്ന 

വയവസ്ഥയ്ക്ക് വികധയമായി , 2 േതമാനം അധിേ വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനം 

അർഹമാേുന്നതാണ്. ഇദ്പോരമുളള അധിേവായ്പ 2020-21 വർഷത്തിൽ തപ്പന്ന 

ഉപകയാഗപ്പെടുകത്തണ്തുമാണ്. 

േുറിെ്:—(i) ഓകരാ സംസ്ഥാനതേ പരിഷ്ക്കാരങ്ങള്ക്ക്കും പ്പമാത്തം സംസ്ഥാന ആഭയന്തര 

ഉൽൊരനത്തിപ്പെ 0.25 േതമാനം പ്പവയികറജ് എന്ന കതാതിൽ ഒരു േതമാനം അധിേവായ്പയും; 

(ii) ബാക്കിയുളള ഒരു േതമാനം അധിേ വായ്പ 0.50 േതമാനം വീതം രണ്് 

ഗ ഡുക്കളായി സംസ്ഥാനത്തിന് േഭയമാേുന്നതാണ്. ആരയപ്പത്ത ഗഡുവായ 0.50 േതമാനം 

നിബന്ധനേപ്പളാന്നുമില്ലാപ്പതതപ്പന്ന സംസ്ഥാനത്തിന് േഭയമാേുന്നതും രണ്ാമപ്പത്ത ഗഡു 

േഭയമാേുന്നതിന് മുേളിൽ ദ്പസ്താവിച്ചിട്ടുളള നാേ് സംസ്ഥാനതേ പരിഷ്ക്കാരങ്ങളിൽ മൂപ്പന്നണ്ണം 

എങ്കിേും പാേികക്കണ്തുമാണ്.”. 

 
 

ആരിഫ് മുഹമ്മര് ഖാൻ, 

ഗവർണ്ണർ. 
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  GOVERNMENT OF KERALA 

  Law (Legislation-A) Department 

NOTIFICATION 

 

No. 12334/Leg.A1/2020/Law.                            Dated, Thiruvananthapuram, 28th  August,  2020 

                                                                 12th Chingam, 1196 

                                                                 6th  Bhadra, 1942. 

 

 

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of Kerala is 

pleased to authorise the publication in the Gazette of the following translation in English language of the 

Kerala Fiscal Responsibility (Second Amendment) Ordinance, 2020 (43 of 2020). 

 

                                                                                         By order of the Governor, 

                                                                                        ARAVINTHA BABU P. K., 

                                                                                       Law Secretary. 
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[Translation in English of “2020-പ്പേ കേരള ധനസംബന്ധമായ ഉത്തരവാരിത്ത (രണ്ാം കഭരഗതി) 
ഓർഡിനൻസ്” published under the authority of the Governor.] 

 
ORDINANCE No. 43 OF 2020 

 

THE  KERALA  FISCAL RESPONSIBILITY (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 2020 

 

 

Promulgated by the Governor of Kerala in the Seventy-first Year of the Republic of India. 

 

AN 

 

ORDINANCE 

 

further to amend the Kerala Fiscal Responsibility Act, 2003. 

Preamble.–WHEREAS, it is expedient further to amend the Kerala Fiscal Responsibility 

Act, 2003 (29 of 2003) for the purposes hereinafter appearing; 

 AND WHEREAS, the Legislative Assembly of the State of Kerala is not in session and the 

Governor of Kerala is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take 

immediate action; 

 NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of 

the Constitution of India, the Governor of Kerala is pleased to promulgate the following 

Ordinance:— 

1. Short title and commencement.–(1) This Ordinance may be called the Kerala Fiscal 

Responsibility (Second Amendment) Ordinance, 2020. 

(2) It shall be deemed to have come into force on the 17th day of May, 2020. 

2. Act 29 of 2003 to be temporarily amended.–During the period of operation of this 

Ordinance, the Kerala Fiscal Responsibility Act, 2003 (29 of 2003) (hereinafter referred to as the 

principal Act), shall have effect subject to the amendment specified in section 3. 

3. Amendment of section 4.–In section 4 of the principal Act, after clause (b) of 

sub-section (2), the following clause shall be inserted, namely:– 

“(ba) State shall maintain the fiscal deficit to 3 per cent of the Gross State Domestic 

Product during the financial year 2020-21. State shall be eligible for additional borrowing of 

2 per cent of Gross State Domestic Product for the financial year 2020-21 in addition to the fiscal 
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deficit of 3 per cent of Gross State Domestic Product subject to the compliance of four specific 

State level reforms, implementation of One Nation One Ration Card System, Ease of doing 

business reforms, Urban Local body/Utility reforms and  Power sector reforms. The aforesaid 

additional borrowing shall be utilised during the financial year 2020-21. 

Note:—(i) The weightage of each State level reform is 0.25 per cent of Gross State 

Domestic Product totalling to one per cent; 

(ii) The remaining borrowing limit of one per cent will be available in two 

installments of 0.50 per cent each.  The first installment of 0.50 per cent shall be available to the 

State as untied and the second on undertaking at least three out of the aforesaid four State level 

reforms.”. 

 

ARIF MOHAMMED KHAN, 

GOVERNOR. 
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