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പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര്    143

2022-ലലെ ശശ്രീ പണഞരവകേ ഭൂമതികേള് (നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം
ബന്ധവതികമഞചനവഞ്ചാം) കഭദഗതതി ബതില്

1971-ലലെ ശശ്രീ പണഞരവകേ ഭൂമതികേള് (നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം
ബന്ധവതികമഞചനവഞ്ചാം) ആകക്റ്റ് വശ്രീണഞ്ചാം

 കഭദഗതതി ലചയ്യുന്നതതിനുള്ള 

ഒര

ബതില്

പശ്രീഠതികേ.―1971-ലലെ ശശ്രീ  പണഞരവകേ ഭൂമതികേള്  (നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം  ബന്ധവതികമഞചനവഞ്ചാം)

ആകക്റ്റ്  ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  കേഞണുന്ന  ആവശേശ്യങ്ങള്ക്കഞയതി  വശ്രീണഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചയ്യുന്നതക്റ്റ്

യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതിക്കതിലന്റെ  എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം

നതിയമമുണഞക്കുന:― 

1. ചുരക്കകപ്പരഞ്ചാം പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1) ഈ ആകതിനക്റ്റ് 2022-ലലെ ശശ്രീ പണഞരവകേ ഭൂമതികേള്

(നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം ബന്ധവതികമഞചനവഞ്ചാം) കഭദഗതതി ആകക്റ്റ് എന്നക്റ്റ് കപരക്റ്റ് പറയഞഞ്ചാം.

(2)  ഇതക്റ്റ് ഉടന പ്രഞബലെശ്യതതില് വരന്നതഞണക്റ്റ്.

2. 6 എ എന്ന  പുതതിയ  വകുപ്പക്റ്റ്  കചര്ക്കല്.―1971-ലലെ  ശശ്രീ  പണഞരവകേ  ഭൂമതികേള്

(നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം ബന്ധവതികമഞചനവഞ്ചാം) ആകതിലലെ (1971-ലലെ 20), 6-ാം വകുപ്പതിനുകശേഷഞ്ചാം

തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പക്റ്റ് കചര്കക്കണതഞണക്റ്റ്, അതഞയതക്റ്റ്:― 

“6 എ.  വര്ഷഞശേനഞ്ചാം പുതുക്കല്.― സര്ക്കഞര്,  ലെഞന്റെക്റ്റ് റവനന്യൂ കേമശ്രീഷണറുമഞയതി

കൂടതിയഞകലെഞചതിചഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതിക്കലപ്പടഞവന്ന  പ്രകേഞരമുള്ള  രശ്രീതതിയതിലഞ്ചാം  2022-ലലെ  ശശ്രീ

പണഞരവകേ  ഭൂമതികേള്  (നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം  ബന്ധവതികമഞചനവഞ്ചാം)  കഭദഗതതി  ആകക്റ്റ്

പ്രഞബലെശ്യതതില്  വരന്ന  തശ്രീയതതി  മുതല്,  6-ാം  വകുപ്പു  പ്രകേഞരഞ്ചാം  നതിശ്ചയതിക്കലപ്പടതിട്ടുള്ള

വര്ഷഞശേനഞ്ചാം  മൂന്നതിരടതി  തുകേയഞയതി,  അതഞയതക്റ്റ്  1,75,500  രൂപയഞയതി  പത

1491/2022.
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വര്ഷക്കഞലെയളവതികലെയക്റ്റ്   പുതുകക്കണതുഞ്ചാം,  അതതിനുകശേഷഞ്ചാം  വര്ഷഞശേനതതിലന്റെ  നതിരക്കക്റ്റ്

പുതുക്കുന്ന കേഞരശ്യഞ്ചാം സര്ക്കഞരതിനക്റ്റ് തശ്രീരമഞനതിക്കഞവന്നതുമഞണക്റ്റ്.”.

ഉകദ്ദേശേശ്യകേഞരണങ്ങളുലട വതിവരണഞ്ചാം

1971-ലലെ  ശശ്രീ  പണഞരവകേ  ഭൂമതികേള്  (നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം  ബന്ധവതികമഞചനവഞ്ചാം)

ആകതിലന്റെ 6-ാം വകുപ്പക്റ്റ് പ്രകേഞരഞ്ചാം ശശ്രീ പത്മനഞഭസസഞമതി കകത്രതതിനക്റ്റ് നതിശ്ചയതിക്കലപ്പടതിട്ടുള്ള

വര്ഷഞശേനഞ്ചാം  ആനുകേഞലെതികേമഞയതി  പുതുക്കതി  നതിശ്ചയതിക്കുന്നതതിനക്റ്റ്  വശ്യവസ്ഥ  ലചയതിടതില.

സഞധനങ്ങളുലട  വതിലെ  വര്ദ്ധനവതിനനുസരതിചക്റ്റ്  വര്ഷഞശേനഞ്ചാം  പുതുക്കതി  നതിശ്ചയതിക്കുന്നതതിനക്റ്റ്

ഉകദ്ദേശേതിക്കുന. 1971-ലലെ ശശ്രീ പണഞരവകേ ഭൂമതികേള് (നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം ബന്ധവതികമഞചനവഞ്ചാം)

ആകതിലന്റെ  6-ാം  വകുപ്പക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ശശ്രീ  പത്മനഞഭസസഞമതി  കകത്രതതിനക്റ്റ്  നതിശ്ചയതിചതിട്ടുള്ള

വര്ഷഞശേനഞ്ചാം  58,500  രൂപ  (അനപതതി എണ്ണഞയതിരതതി അഞ്ഞൂറക്റ്റ് രൂപ മഞത്രഞ്ചാം)  ആണക്റ്റ്.

ആകതിലന്റെ  6-ാം വകുപ്പു പ്രകേഞരഞ്ചാം ശശ്രീ പത്മനഞഭസസഞമതി  കകത്രതതിനക്റ്റ്  നല്കുന്നതതിനഞയതി

നതിശ്ചയതിക്കലപ്പടതിട്ടുള്ള  വര്ഷഞശേനഞ്ചാം  മൂന്നതിരടതി  തുകേയഞയതി  പതവര്ഷകതയക്റ്റ്  വര്ദ്ധനവക്റ്റ്

വരതന്നതതിനക്റ്റ്  സര്ക്കഞര് തശ്രീരമഞനതിയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം അതതിനുകശേഷഞ്ചാം വര്ഷഞശേനതതിലന്റെ നതിരക്കക്റ്റ്

പുതുക്കുന്ന കേഞരശ്യഞ്ചാം സര്ക്കഞരതിനക്റ്റ് തശ്രീരമഞനതിക്കഞവന്നതുമഞണക്റ്റ്.

2. കമല്പ്പറഞ്ഞ ലെകശ്യഞ്ചാം നതിറകവറ്റുന്നതതിനക്റ്റ് ഉകദ്ദേശേതിചലകേഞണള്ളതഞണക്റ്റ് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

1971-ലലെ  ശശ്രീ  പണഞരവകേ  ഭൂമതികേള്  (നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം  ബന്ധവതികമഞചനവഞ്ചാം)

ആകതിലന്റെ  6-ാം വകുപ്പക്റ്റ്  (1)-ാം ഉപവകുപ്പക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം ശശ്രീ പത്മനഞഭസസഞമതി  കകത്രതതിനക്റ്റ്

നല്കകേണതഞയ  വര്ഷഞശേനഞ്ചാം  58,500  രൂപയഞണക്റ്റ്.   ആകതിലലെ  6-ാം  വകുപ്പക്റ്റ്  (2)-ാം

ഉപവകുപ്പതില്  വശ്യവസ്ഥ  ലചയതിട്ടുള്ള  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ഈ  തുകേ  കകത്രതതിനക്റ്റ്  എലഞ  വര്ഷവഞ്ചാം

നല്കേതിവരനണക്റ്റ്.  നതിര്ദ്ദേതിഷ്ട കഭദഗതതി പ്രഞബലെശ്യതതില് ലകേഞണവന്നഞല്, ആദശ്യലത പത

വര്ഷകതക്കക്റ്റ് പ്രതതിവര്ഷഞ്ചാം 1,75,500 (ഒര ലെകതതി എഴുപതതി അയഞയതിരതതി അഞ്ഞൂറക്റ്റ്

രൂപഞ മഞത്രഞ്ചാം) രൂപയുലട അധതികേ സഞമ്പതതികേ ബഞധശ്യത ഉണഞകുന്നതഞണക്റ്റ്.   ഈ കഭദഗതതി

നടപ്പതിലെഞക്കുന്നതുമൂലെഞ്ചാം  ആദശ്യലത  പതവര്ഷലത  സഞമ്പതതികേ  ബഞധശ്യത  17,55,000

രൂപയഞയതി  (പതതികനഴു  ലെകതതി  അനപതതി  അയഞയതിരഞ്ചാം  രൂപഞ  മഞത്രഞ്ചാം)

കേണക്കഞക്കതിയതിട്ടുള്ളതുഞ്ചാം,  കൂടുതല്  അലലങതില്  അധതികേ  ബഞധശ്യത  11,70,000  രൂപയുഞ്ചാം

(പതതിലനഞന ലെകതതി എഴുപതതിനഞയതിരഞ്ചാം രൂപഞ മഞത്രഞ്ചാം)  ആയതിരതിക്കുന്നതുമഞണക്റ്റ്.  പത

വര്ഷങ്ങള്ക്കു കശേഷഞ്ചാം നതിരക്കക്റ്റ് പുതുക്കല് സര്ക്കഞരതിനക്റ്റ് തശ്രീരമഞനതിക്കഞവന്നതഞണക്റ്റ്. 
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ഏല്പ്പതിചലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച
ലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ  2-ാം  ഖണഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കചര്ക്കഞന  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  6 എ വകുപ്പക്റ്റ്  മറ്റു
സഞ്ചാംഗതതികേള്ലക്കഞപ്പഞ്ചാം,  6-ാം  വകുപ്പക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  നതിശ്ചയതിക്കലപ്പടതിട്ടുള്ള  വര്ഷഞശേനഞ്ചാം
പുതുക്കുന്നതതിനു കവണതിയുള്ള രശ്രീതതി സഞ്ചാംബന്ധതിചക്റ്റ്  ചടങ്ങള് ഉണഞക്കുന്നതതിനക്റ്റ്  സര്ക്കഞരതിനക്റ്റ്
അധതികേഞരഞ്ചാം നല്കുവഞന ഉകദ്ദേശേതിക്കുന.

2.  ഏതക്റ്റ്  കേഞരശ്യങ്ങലള  സഞ്ചാംബന്ധതിചഞകണഞ  ചടങ്ങള്  ഉണഞക്കഞവന്നതക്റ്റ്  അവ
നടപടതിക്രമഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിചവകയഞ  ഭരണപരകമഞ  ആയ  സസഭഞവകതഞടുകൂടതിയവ  ആകുന.
മഞത്രമല,  ചടങ്ങള്,  അവ ഉണഞക്കതിയതതിനക്റ്റ് കശേഷഞ്ചാം,  നതിയമസഭയുലട സൂക്ഷ്മപരതികശേഞധനയക്റ്റ്
വതികധയവമഞണക്റ്റ്.   ആയതതിനഞല്,  ഏല്പ്പതിചലകേഞടുത  നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം  ഒര
സഞധഞരണ സസഭഞവകതഞടുകൂടതിയതഞണക്റ്റ്.

ലകേ. രഞജന.

(ശേരതിതര്ജ്ജമ)
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പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങള്

(1971-ലലെ 20)

** **               **                            **

6. കകത്രതതിനക്റ്റ്  നഷ്ടപ്രതതിഫലെഞ്ചാം.―(1)  3-ാം  വകുപ്പക്റ്റ്  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പക്റ്റ്  (എ)
ഖണപ്രകേഞരഞ്ചാം  കകത്രതതിലന്റെ  അവകേഞശേങ്ങളുഞ്ചാം  ഉടമസ്ഥഞവകേഞശേങ്ങളുഞ്ചാം
അവകേഞശേബന്ധങ്ങളുഞ്ചാം  ഇലഞതഞയതിതശ്രീരന്നതതിനുഞ്ചാം  ആ  ഉപവകുപ്പക്റ്റ്  (ബതി)-യുഞ്ചാം  (സതി)-യുഞ്ചാം
ഖണങ്ങള് പ്രകേഞരഞ്ചാം ശശ്രീ പണഞരവകേ തനതക്റ്റ് ഭൂമതികേളതിലഞ്ചാം ലകേടതിടങ്ങളതിലഞ്ചാം ഉള്ള അതതിലന്റെ
അവകേഞശേങ്ങളുഞ്ചാം  ഉടമഞവകേഞശേങ്ങളുഞ്ചാം  അവകേഞശേബന്ധങ്ങളുഞ്ചാം  ഗവണ്ലമന്റെതില്
നതികതിപ്തമഞകുന്നതതിനുഞ്ചാം  കവണതി  ഗവണ്ലമന്റെക്റ്റ്  നഷ്ടപ്രതതിഫലെമഞയതി  കകത്രതതിനക്റ്റ്
ശേഞശേസതമഞയതി,  നതിശ്ചതിത  ദതിവസഞ്ചാം  വരന്ന  സഞമ്പതതികേ  വര്ഷതതില്  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്ന
ഏലതഞര  സഞമ്പതതികേ  വര്ഷവഞ്ചാം  വര്ഷഞശേനമഞയതി  അമ്പതതി എണ്ണഞയതിരതതി  അഞ്ഞൂറക്റ്റ്
രൂപ ലകേഞടുകക്കണതഞണക്റ്റ്.

(2)   (1)-ാം ഉപവകുപ്പക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ലകേഞടുകക്കണ വര്ഷഞശേനഞ്ചാം  ഒന്നഞയതിടക്റ്റ്  ഓകരഞ
സഞമ്പതതികേ  വര്ഷതതിലഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതിക്കലപ്പടഞവന്ന  തശ്രീയതതിയതിലഞ്ചാം  അപ്രകേഞരമുള്ള
വതിധതതിലഞ്ചാം നല്കകേണതഞകുന.

** **               **                            **

            


