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ഘടന
അദര്യക്ഷന

ശതീ. ലകേ. എന. ബകാലെകഗകാപേകാല,

ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമനബി.

എകക്ട്   -  ഒഫതീകഷര്യകാ അസംഗങ്ങള 

ശതീ. എസം.വബി. കഗകാവബിന്ദന മകാസ്റ്റര,

തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം, ഗകാമവബികേസനസം, എലകസക്ട് വകുപ്പുമനബി. 

ശതീ. വബി.എന. വകാസവന,

സഹകേരണ - രജബികസ്ട്രേഷന വകുപ്പുമനബി.

അസംഗങ്ങള

 ശതീ. ലകേ. ബകാബു (തൃപ്പുണബിത ത്തുറ)       

കഡകാ. ലകേ. ടബി. ജലെതീല         

ശതീ. ഡബി. ലകേ. മുരളബി

ശതീ. തബിരുവഞ്ചൂര രകാധകാകൃഷ്ണന

ശതീ. കതകാടതബില രവതീന്ദ്രന

ശതീ. എന. ഷസംസുദ്ദേതീന

ശതീ. ലകേ. വബി. സുകമഷക്ട്

ശതീ. ഇ. ലകേ. വബിജയന.

നബിയമസഭകാ ലസക്രകടറബിയറക്ട് 

 ശതീമതബി കേവബിത ഉണബിതകാന, ലസക്രടറബി-ഇന-ചെകാരജക്ട്

ശതീമതബി ലെബിമ ഫകാനസബിസക്ട്, കജകായബിനക്ട് ലസക്രടറബി

ശതീമതബി ബബിന്ദു എസക്ട്. എല., ലഡപേപ്യൂടബി ലസക്രടറബി

ശതീ. എസം. എസക്ട്. ശതീകുമകാര, അണ്ടര ലസക്രടറബി.



 2022-ലലെ കകേരള ധനകേകാരര്യ (2-ാംനമ്പര) ബബില

സബ്ജകക്ട് കേമബിറബി റബികപകാരടക്ട് 

സകാമ്പതബികേ കേകാരര്യങ്ങള് സസംബനബിച്ച സബ്ജകക്ട് കേമബിറബി  VIII-ലന്റെ പരബിഗണനയ്ക്കയച്ച
2022-ലലെ  കകേരള  ധനകേകാരര്യ  (2-ാംനമ്പര)  ബബില  (ബബില നമ്പര  100)  സമബിതബി  ഖണസം
ഖണമകായബി  പരബിഗണബിച്ചതനുസരബിച്ചുള്ള  സബ്ജകക്ട്  കേമബിറബി  റബികപകാരടസം  അതബികനകാടനുബനമകായബി
കചേരതബിടള്ള സബ്ജകക്ട് കേമബിറബി റബികപകാരടക്ട് ലചേയ്ത പ്രകേകാരമുള്ള ബബിലസം സമരപബിക്കുന.

2. 2022-ലലെ കകേരള ധനകേകാരര്യ (2-ാംനമ്പര) ബബില 2022 മകാരച്ചക്ട് 17-ാംതതീയതബി ഒര
അസകാധകാരണ  ഗസറകായബി  പ്രസബിദതീകേരബിച്ചു.   ഈ  ബബില  2022  മകാരച്ചക്ട്  18-ാംതതീയതബി
സഭയബില  അവതരബിപബിക്കുകേയസം  2022  ജൂലലെ  13-ാംതതീയതബി  സകാമ്പതബികേ  കേകാരര്യങ്ങള്
സസംബനബിച്ച സബ്ജകക്ട് കേമബിറബി VIII-ലന്റെ പരബിഗണനയ്ക്കക്ട് അയയ്ക്കുകേയസം ലചേയ.

3.  2022  ജൂലലെ  13-ാംതതീയതബി സമബിതബി കയകാഗസം കചേരനക്ട്  പ്രസ്തുത ബബില ഖണസം
ഖണമകായബി പരബിഗണബിക്കുകേയസം തകാലഴെപറയന കഭദഗതബികയകാലട അസംഗതീകേരബിക്കുകേയസം ലചേയ.

1-  ാം ഖണസം

(2)-ാം ഉപഖണതബിനക്ട്  പകേരസം  തകാലഴെപറയന ഉപഖണസം കചേരകക്കേണ്ടതകാണക്ട്,
അതകായതക്ട്:―

''(2)  ഇതക്ട്  2022  ഏപ്രബില  1-ാം  തതീയതബി  പ്രകാബലെര്യതബില  വനതകായബി
കേരതലപകടണ്ടതകാണക്ട്.'' 

4. മറക്ട് കഭദഗതബികേള് ആനുഷസംഗബികേകമകാ ഘടനകാപരകമകാ ആണക്ട്.

5. വബികയകാജനക്കുറബിപസം  സബ്ജകക്ട്  കേമബിറബി  റബികപകാരടക്ട്  ലചേയ്ത  പ്രകേകാരമുള്ള  ബബിലസം
അനുബനമകായബി കചേരതബിരബിക്കുന.

ലകേ. എന. ബകാലെകഗകാപകാല,
 തബിരവനന്തപുരസം,             അദര്യക്ഷന, 

2022 ജൂലലെ 13.       സബ്ജകക്ട് കേമബിറബി VIII.



  അനുബനസം   I 

വബികയകാജനക്കുറബിപക്ട്

ധനകേകാരര്യസകാപനങ്ങള്,  ബകാങ്കുകേള്  എനബിവയബില  നബിനസം  പണസം
സസ്വരൂപബിക്കുനതബിനകായബി  സരക്കേകാര  വകുപകേള്ക്കുസം  ലപകാതുകമഖലെ  സകാപനങ്ങള്ക്കുസം
കകേകാരപകറഷനുകേള്ക്കുസം  തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സകാപനങ്ങള്ക്കുസം  സകാററ്റ്യൂടറബി
കബകാരഡുകേള്ക്കുസം സഹകേരണ സകാപനങ്ങള്ക്കുസം ഗവണ്ലമന്റെക്ട്  നലകുന ഗര്യകാരണ്ടബിയലട
പരമകാവധബി  പരബിധബി  ഉയരത്തുനതബിനകായബി  2003-ലലെ  കകേരള  ഗവണ്ലമന്റെക്ട്  ഗര്യകാരണ്ടബിയലട
പരമകാവധബി ആകക്ട് കഭദഗതബി ലചേയ്യുനതബിനകാണക്ട് ബബില വര്യവസ ലചേയ്യുനതക്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെക്ട്
ഗര്യകാരണ്ടബിയലട പരമകാവധബി പരബിധബി നബിലെവബിലുള്ള സസംസകാന ആഭര്യന്തര ഉലകാദനതബിലന്റെ 5%
എനതബില നബിനസം ഏലതകാര വരഷവസം ഏപ്രബില ഒനകാസം തതീയതബിയബിലലെ ലമകാതസം സരക്കേകാര
ഗര്യകാരണ്ടബികേള്  മുനവരഷലത  ലമകാതസം  റവനറ്റ്യൂ  വരമകാനതബിലന്റെ  100  ശതമകാനകമകാ
അലല്ലെങബില  ലമകാതസം  സസംസകാന  ആഭര്യന്തര  ഉലകാദനതബിലന്റെ  (ജബി.എസക്ട്.ഡബി.പബി)  10
ശതമകാനകമകാ  ഇതബില  ഏതകാകണകാ  കുറവക്ട്  അതകായബിരബിക്കുസം  എനതബികലെക്കേക്ട്  കഭദഗതബി
ലചേയ്തബിരബിക്കുന. 

വബിവബിധ സകാപനങ്ങളുലട വകായ്പകേള്ക്കേക്ട് സരക്കേകാര നലകുന ഗര്യകാരണ്ടബി വളലരയധബികേസം
വരദബിച്ചബിരബിക്കുകമ്പകാഴസം പ്രധകാന ആകബില വര്യവസ ലചേയ്തപ്രകേകാരസം ഗര്യകാരണ്ടബി റബിഡസംപ്ഷന
ഫണ്ടക്ട് രൂപതീകേരബിച്ചുലകേകാണ്ടക്ട് സസംസകാന സരക്കേകാര ഈടക്ട് നലകുന കേടങ്ങളുലട ഫലെപ്രദമകായ
നടതബിപസം തബിരബിച്ചടവസം ഉറപകാക്കുനതബിനക്ട് നകാളബിതുവലര സരക്കേകാര നടപടബി സസ്വതീകേരബിച്ചബിടബില്ലെ.
ഇതക്ട്  സസംബനബിച്ച  റബിസരവ്വ   ബകാങക്ട്  നബിരകദ്ദേശങ്ങളുസം  സബി.  &  എ.ജബി.  റബികപകാരടകേളബിലലെ
ശബിപകാരശകേളുസം അവഗണബിച്ചുലകേകാണ്ടക്ട് ഗര്യകാരണ്ടബി കേമതീഷന ഇനതബില പബിരബിലച്ചടുക്കുന തുകേ
വകേ  മകാറബി  ലചേലെവഴെബിക്കുന  രതീതബിയകാണക്ട്  സരക്കേകാര  പബിന്തുടരനതക്ട്.  ഇതക്ട്  വളലര
അപകേടകേരമകായ ഒര സകാമ്പതബികേ സൂചേനയകാണക്ട്. 

ഗര്യകാരണ്ടബി റബിഡസംപ്ഷന ഫണ്ടക്ട് രൂപതീകേരബിച്ചക്ട്  സകാമ്പതബികേ അച്ചടക്കേസം ഉറപകാക്കേകാലത
ഗര്യകാരണ്ടബി  പരബിധബി  ഉയരത്തുന  ലതറകായ  ധനകേകാരര്യ  മകാകനജ് ലമന്റെക്ട്  വര്യവസകേള്
ഉള്ലപടുതബിയബിരബിക്കുനതബിനകാല ബബില്ലെബികനകാടക്ട് വബികയകാജബിപക്ട് കരഖലപടുത്തുന.  

ലകേ. ബകാബു (തൃപണബിത്തുറ)    (ഒപക്ട്) 

തബിരവഞ്ചൂര രകാധകാകൃഷ്ണന        (ഒപക്ട്)

എന. ഷസംസുദ്ദേതീന                   (ഒപക്ട്)

823/2022.



 അനുബനന്ധം   II

2022-ലലെ കകേരള ധനകേകാരര്യ (2-ാ നമ്പര) ബബില് 
(സബ്ജകക്ട് കേമബിറബി റബികപകാരടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേകാരമുളളതക്ട്)

[വശതക്ട് വരച്ചതക്ട് സബ്ജകക്ട് കേമബിറബി നബിരകദ്ദേശബിച്ച കഭേദഗതബിലയെ സൂചെബിപബിക്കുന]

2022-2023  സകാമ്പതബികേ വരഷകതക്കുള്ള കകേരള 
സരകകാരബിലന്റെ  ചെബിലെ ധനകേകാരര്യ നബിരകദ്ദേശങ്ങള്കക്ട് 

പ്രകാബലെര്യന്ധം നല്കുന്നതബിനുള്ള 

 ഒരു 

 ബബില് 

പപീഠബികേ  . 2022-2023  ― സകാമ്പതബികേ വരഷകതക്കുള്ള കകേരള സരകകാരബിലന്റെ ചെബിലെ

ധനകേകാരര്യ  നബിരകദ്ദേശങ്ങള്കക്ട്  പ്രകാബലെര്യന്ധം  നല്കുന്നതബിനക്ട്  കവണബി 2003-ലലെ  കകേരള

ഗവണ്ലമെന്റെക്ട് ഗകാരണബികേളുലടെ പരമെകാവധബി പരബിധബി ആകക്ട്  (2003-ലലെ  30)  വപീണന്ധം കഭേദഗതബി

ലചെയ്യുന്നതക്ട് യുക്തമെകായെബിരബിക്കുകേയെകാല്; 

ഭേകാരത  റബിപബബികബിലന്റെ  എഴുപതബിമൂന്നകാന്ധം സന്ധംവത്സരതബില്  തകാലഴെപറയുന്ധം  പ്രകേകാരന്ധം

നബിയെമെമുണകാക്കുന:―

1.  ചുരുകകപ  രുന്ധം     പ്രകാരന്ധംഭേവന്ധം.―(1)  ഈ  ആകബിനക്ട്  2022-ലലെ  കകേരള  ധനകേകാരര്യ

(2-ാ നമ്പര) ആകക്ട് എന്നക്ട് കപരക്ട് പറയെകാന്ധം.

(2)  ഇതക്ട്  2022  ഏപ്രബില് 1-ാ തപീയെതബി  പ്രകാബലെര്യതബില് വന്നതകായെബി

കേരുതലപകടെണതകാണക്ട്. 

2.  2003-  ലലെ    30  -  ാ     ആകബിലന്റെ  കഭേദഗതബി  .―2003-ലലെ  കകേരള  ഗവണ്ലമെന്റെക്ട്

ഗകാരണബികേളുലടെ  പരമെകാവധബി  പരബിധബി  ആകബിലലെ  (2003-ലലെ  30)  3-ാ വകുപബിനക്ട്  പകേരന്ധം

തകാലഴെപറയുന്ന വകുപക്ട് കചെരകകണതകാണക്ട്, അതകായെതക്ട് :― 
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“3. ഗവണ്ലമെന്റെക്ട് ഗകാരണബികേളുലടെ പരമെകാവധബി പരബിധബി  .―ഏലതകാരു വരഷവന്ധം ഏപ്രബില്

ഒന്നകാന്ധം  തപീയെതബി  ബകാകബി  നബില്ക്കുന്ന  ലമെകാതന്ധം  സരകകാര  ഗകാരണബികേള്,  മുന്വരഷലത

വകാരഷബികേ  ധനകേകാരര്യ  കസ്റ്റേറക്ട്ലമെന്റെക്ട്  പ്രകേകാരമുള്ള  ലമെകാതന്ധം  റവനന്യു  വരുമെകാനതബിലന്റെ  100

ശതമെകാനകമെകാ  അലല്ലെങബില്  ലമെകാതന്ധം  സന്ധംസകാന  ആഭേര്യന്തര  ഉല്പകാദനതബിലന്റെ

(ജബിഎസ്ഡബിപബി) 10 ശതമെകാനകമെകാ ഇതബില് ഏതകാകണകാ കുറവക്ട്,  അതത ആയയരയകകണതതണത.”.  

 
കകേരള നബിയെമെസഭേകാ ലസക്രകടറബിയെറക്ട് ,                                       കേവബിത ഉണബിതകാന്,
തബിരുവനന്തപുരന്ധം, ലസക്രടറബി -ഇന്-ചെകാരജക്ട്.
 2022 ജൂലലലെ 13.

      


