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ശതീ. എസക്ട്. വബി. ഉണബികൃഷ്ണന നകായര, ലസക്രടറബി
ശതീമതബി ലെബിമ ഫകാനസബിസക്ട്, കജകായബിനക്ട് ലസക്രടറബി
ശതീമതബി ബബിന്ദു എസക്ട്. എല്., ലഡപേപ്യൂടബി ലസക്രടറബി
ശതീ. എസം. എസക്ട്. ശതീകുമകാര, അണ്ടര ലസക്രടറബി.

2021-ലലെ കകേരള ധനകേകാരര്യ (2-ാം നമ്പര) ബബില്
(സബ്ജകക്ട് കേമബിറബി റബികപകാരടക്ട് )
സകാമ്പതബികേ കേകാരര്യങ്ങള് സസംബനബിച്ച സബ്ജകക്ട് കേമബിറബി VIII-ലന പേരബിഗണനയ്ക്കയച്ച
2021-ലലെ കകേരള ധനകേകാരര്യ (2-ാം നമ്പര) ബബില് (ബബില് നമ്പര 3) സമബിതബി ഖണസം
ഖണമകായബി പേരബിഗണബിച്ചതനുസരബിച്ചുള്ള സബ്ജകക്ട് കേമബിറബിയുലട റബികപകാരടസം, അതബികനകാടനുബനമകായബി
കചെരതബിടള്ള സബ്ജകക്ട് കേമബിറബി റബികപകാരടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേകാരമുള്ള ബബിലസം സമരപബിക്കുന.
2. 2021-ലലെ കകേരള ധനകേകാരര്യ (2-ാം നമ്പര) ബബില് 2021 ജൂണ് 9-ാം തതീയതബി ഒരു
അസകാധകാരണ ഗസറകായബി പ്രസബിദതീകേരബിച്ചു. ഈ ബബില് 2021 ജൂണ് 10-ാം തതീയതബി
സഭയബില് അവതരബിപബിക്കുകേയുസം 2021 ആഗസക്ട് 5-ാം തതീയതബി സകാമ്പതബികേ കേകാരര്യങ്ങള്
സസംബനബിച്ച സബ്ജകക്ട് കേമബിറബി VIII, തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണവസം ഗകാമവബികേസനവസം
ഭവനനബിരമകാണവസം സസംബനബിച്ച സബ്ജകക്ട് കേമബിറബി IX എനബിവയുലട സസംയുക
പേരബിഗണനയ്ക്കക്ട് അയയ്ക്കുകേയുസം ലചെയ.
3. 2021 ആഗസക്ട് 5-ാം തതീയതബി സമബിതബി കയകാഗസം കചെരനക്ട് പ്രസ്തുത ബബില് ഖണസം
ഖണമകായബി പേരബിഗണബിക്കുകേയുസം തകാലഴെപറയുന കഭദഗതബികേകളകാലട അസംഗതീകേരബിക്കുകേയുസം ലചെയ.
1-ാം ഖണസം
(എ) 1-ാം ഖണതബിനക്ട് പേകേരസം തകാലഴെപറയുന ഖണസം കചെരകകണ്ടതകാണക്ട് ,
അതകായതക്ട്:―
“1. ചുരുകകപരുസം പ്രകാരസംഭവസം.― (1) ഈ ആകബിനക്ട് 2021-ലലെ കകേരള ധനകേകാരര്യ
(2-ാം നമ്പര) ആകക്ട് എനക്ട് കപേരക്ട് പേറയകാസം.
(2) ഇതക്ട് 2021 ജൂണ് 10-ാം തതീയതബി പ്രകാബലെര്യതബില് വനതകായബി
കേരുതലപകടണ്ടതകാണക്ട്".
2-ാം ഖണസം
ബബിലബിലലെ 2-ാം ഖണസം (1)-ാം ഉപേഖണപ്രകേകാരസം, 1994-ലലെ കകേരള പേഞകായതക്ട്
രകാജക്ട് ആകബിലന 2-ാം വകുപബില് കചെരകകാനുകദ്ദേശബിക്കുന (xviii എ) ഖണതബിനു പേകേരസം
തകാലഴെപറയുന ഖണസം കചെരകകണ്ടതകാണക്ട്, അതകായതക്ട് :―
“(xviii എ) 'ഹരബിത ലകേടബിടസം' എനകാല് ഊരജസം, ജലെസം, മറക്ട് വബിഭവങ്ങള്
എനബിവയുലട ഉപേകയകാഗതബില് കേകാരര്യക്ഷമമകായതസം, പുനരുല്പകാദബിപബികകാവന ഊരജതബിലന
ഉപേകയകാഗസം കപ്രകാതകാഹബിപബിക്കുനതസം, മലെബിനതീകേരണസം കുറയ്ക്കുനതസം, മകാലെബിനര്യ ഉത്പേകാദനസം
കുറയ്ക്കുനതസം, മകാലെബിനര്യങ്ങളുലട കവരതബിരബികല്, പുനരുപേകയകാഗസം, റതീകസകബിസംഗക്ട് എനബിവ
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കപ്രകാതകാഹബിപബിക്കുനതസം, ഊരജകേകാരര്യക്ഷമത പേരമകാവധബി നല്കുനതസം, പ്രകൃതബി വബിഭവങ്ങള്
സസംരക്ഷബിക്കുനതസം, അധബിവസബിക്കുനവരകക്ട് ആകരകാഗര്യകേരമകായ ഇടങ്ങള് നല്കുനതസം,
ഉയരന പേകാരബിസബിതബികേ നബിലെവകാരസം പുലെരത്തുനതസം, രൂപേകേല്പന, നബിരമകാണസം,
പ്രവരതനസം, നവതീകേരണസം, ജതീവബിത ചെക്രസം എനതീ തലെങ്ങളബില് പേരബിസബിതബി,
അധബിവസബിക്കുനവരുലട ജതീവബിതകമന്മ എനബിവ പേരബിഗണബിക്കുനതസം വബിഷരഹബിതവസം
കനതബികേവസം നബിലെനബില്ക്കുനതമകായ വസ്തുകളുലട ഉപേകയകാഗസം കപ്രകാതകാഹബിപബിക്കുനതസം,
മകാറുന പേരബിസബിതബികക്ട് അനുരൂപേമകാകുനതസം, സുസബിരമകായ ഒരബിടതബില് നബിരമബിച്ചബിരബിക്കുനതസം,
കേകാലെകാവസലയ പ്രതബികരകാധബിക്കുന തരതബില് രൂപേകേല്പനകയകാ നബിരമകാണകമകാ
നടതബിയബിരബിക്കുനതമകായ ലകേടബിടസം എനരത്ഥമകാകുന:
എനകാല് സരകകാരബിനക്ട് കേകാലെകാകേകാലെങ്ങളബില് നബിരണയബികലപടകാവന പ്രകേകാരമുള്ള മറക്ട്
പേരബിസബിതബി സസൗഹൃദ ലകേടബിടങ്ങലള ഹരബിത ലകേടബിടങ്ങളകായബി പ്രഖര്യകാപേബികകാവനതകാണക്ട് .
വബിശദതീകേരണസം:―ഏലതകാരു വബിനബികയകാഗ ഗണതബിലുള്ള ലകേടബിടവസം 'ഹരബിത ലകേടബിടസം'
എനതബിലന നബിരവ്വചെനതബില് വരകാവനതകാണക്ട് ."
3-ാം ഖണസം
(എ)
ബബിലബിലലെ 3-ാം ഖണസം (1) ാം ഉപേഖണപ്രകേകാരസം, 1994-ലലെ കകേരള
മുനബിസബിപകാലെബിറബി ആകബിലന 2-ാം വകുപബില് കചെരകകാനുകദ്ദേശബിക്കുന (18 എ) ഖണതബിനു
പേകേരസം തകാലഴെപറയുന ഖണസം കചെരകകണ്ടതകാണക്ട്, അതകായതക്ട്:―
“(18 എ) 'ഹരബിത ലകേടബിടസം' എനകാല് ഊരജസം, ജലെസം, മറക്ട് വബിഭവങ്ങള്
എനബിവയുലട ഉപേകയകാഗതബില് കേകാരര്യക്ഷമമകായതസം, പുനരുല്പകാദബിപബികകാവന ഊരജതബിലന
ഉപേകയകാഗസം കപ്രകാതകാഹബിപബിക്കുനതസം, മലെബിനതീകേരണസം കുറയ്ക്കുനതസം, മകാലെബിനര്യ ഉത്പേകാദനസം
കുറയ്ക്കുനതസം, മകാലെബിനര്യങ്ങളുലട കവരതബിരബികല്, പുനരുപേകയകാഗസം, റതീകസകബിസംഗക്ട് എനബിവ
കപ്രകാതകാഹബിപബിക്കുനതസം, ഊരജ കേകാരര്യക്ഷമത പേരമകാവധബി നല്കുനതസം, പ്രകൃതബി
വബിഭവങ്ങള് സസംരക്ഷബിക്കുനതസം, അധബിവസബിക്കുനവരകക്ട് ആകരകാഗര്യകേരമകായ ഇടങ്ങള്
നല്കുനതസം, ഉയരന പേകാരബിസബിതബികേ നബിലെവകാരസം പുലെരത്തുനതസം, രൂപേകേല്പന,
നബിരമകാണസം, പ്രവരതനസം, നവതീകേരണസം, ജതീവബിത ചെക്രസം എനതീ തലെങ്ങളബില് പേരബിസബിതബി,
അധബിവസബിക്കുനവരുലട ജതീവബിതകമന്മ എനബിവ പേരബിഗണബിക്കുനതസം വബിഷരഹബിതവസം
കനതബികേവസം നബിലെനബില്ക്കുനതമകായ വസ്തുകളുലട ഉപേകയകാഗസം കപ്രകാതകാഹബിപബിക്കുനതസം,
മകാറുന
പേരബിസബിതബികക്ട്
അനുരൂപേമകാകുനതസം,
സുസബിരമകായ
ഒരബിടതബില്
നബിരമബിച്ചബിരബിക്കുനതസം, കേകാലെകാവസലയ പ്രതബികരകാധബിക്കുന തരതബില് രൂപേകേല്പനകയകാ
നബിരമകാണകമകാ നടതബിയബിരബിക്കുനതമകായ ലകേടബിടസം എനരത്ഥമകാക്കുന:
എനകാല് സരകകാരബിനക്ട് കേകാലെകാകേകാലെങ്ങളബില്, നബിരണയബികലപടകാവന പ്രകേകാരമുള്ള മറക്ട്
പേരബിസബിതബി സസൗഹൃദ ലകേടബിടങ്ങലള ഹരബിത ലകേടബിടങ്ങളകായബി പ്രഖര്യകാപേബികകാവനതകാണക്ട് .
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വബിശദതീകേരണസം:―ഏലതകാരു വബിനബികയകാഗ ഗണതബിലുള്ള ലകേടബിടവസം 'ഹരബിത ലകേടബിടസം'
എനതബിലന നബിരവ്വചെനതബില് വരകാവനതകാണക്ട്.”
(ബബി) 3-ാം ഖണതബിനക്ട് കശഷസം തകാലഴെപറയുന ഖണസം കചെരകകണ്ടതകാണക്ട് .
അതകായതക്ട്:―
“4. സസധകരണണ.―(1) 2021-ലല കകരള ധനകസരര (2-ാ നമര) ബബല
(പതബനസലസണ കകേരള നബിയമസഭയുലട 281-ാം നമ്പര ബബില്) (ഇതബിനുകശഷസം പ്രസ്തുത ബബില്
എനകാണക്ട് പേരകാമരശബികലപടുകേ) കേകാലെഹരണലപടുകേയുസം പ്രസ്തുത ബബിലബിലലെ പ്രഖര്യകാപേബിത
വര്യവസകേള്കക്ട് നബിയമപ്രകാബലെര്യസം ഇലകാതകായബിതതീരുകേയുസം ലചെയ്തബിരുനകാല് തലനയുസം
പ്രസ്തുത ബബില് പ്രകേകാരസം കഭദഗതബി ലചെയ്യലപട 1994-ലലെ കകേരള പേഞകായതക്ട് രകാജക്ട് ആകബികലെകാ
(1994-ലലെ 13) 1994-ലലെ കകേരള മുനബിസബിപകാലെബിറബി ആകബികലെകാ
(1994-ലലെ 20) പ്രസ്തുത
ബബിലബിലലെ പ്രഖര്യകാപേബിത വര്യവസകേള് അനുസരബിച്ചക്ട് 2021 ഏപ്രബില് 1-ാം തതീയതബി മുതല്
2021 ജൂണ് 9-ാം തതീയതബി വലരയുള്ള കേകാലെയളവബില്, ലചെയ്ത ഏലതങബിലുസം കേകാരര്യകമകാ എടുത
ഏലതങബിലുസം നടപേടബികയകാ എലകാ ആവശര്യങ്ങള്ക്കുസം എലകായ്കപകാഴുകമകാ പ്രസ്തുത
കഭദഗതബികേലളലകാസം പ്രസകമകായ എലകാ കേകാലെങ്ങളബിലുസം പ്രകാബലെര്യതബിലുണ്ടകായബിരുന
ലവനകപേകാലലെ ബനലപട ആക്റ്റുകേളബിലലെ വര്യവസകേള് പ്രകേകാരസം സകാധുവകായുസം ഫലെപ്രദമകായുസം
ലചെയ്തതകാകയകാ എടുതതകാകയകാ കേരുതലപകടണ്ടതകാണക്ട്.
(2) പ്രസ്തുത ബബിലബിലലെ പ്രഖര്യകാപേബിത വര്യവസകേള് നബിലെവബിലുണ്ടകായബിരുന 2021
ഏപ്രബില് 1-ാം തതീയതബി മുതല് 2021 ജൂണ് 9-ാം തതീയതബി വലരയുള്ള കേകാലെയളവബില്,
ബനലപട ആക്റ്റുകേളബില് എന്തുതലന അടങ്ങബിയബിരുനകാലുസം പ്രസ്തുത ബബിലബിലലെ വര്യവസകേള്
അനുസരബിച്ചക്ട് ലചെയ്ത ഏലതങബിലുസം കേകാരര്യകമകാ എടുത ഏലതങബിലുസം നടപേടബികയകാ ബനലപട
ആക്റ്റുകേള് പ്രകേകാരസം സകാധുവകായബി ലചെയ്തതകാകയകാ എടുതതകാകയകാ കേരുതലപകടണ്ടതകാണക്ട് .”
4. മറക്ട് കഭദഗതബികേള് ആനുഷസംഗബികേകമകാ ഘടനകാപേരകമകാ ആണക്ട്.
5. വബികയകാജനക്കുറബിപ്പുസം സബ്ജകക്ട് കേമബിറബി റബികപകാരടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേകാരമുള്ള ബബിലസം
അനുബനമകായബി കചെരതബിരബിക്കുന.

ലകേ. എന. ബകാലെകഗകാപേകാല്,
തബിരുവനന്തപുരസം,
2021 ആഗസക്ട് 5.

അദര്യക്ഷന,
സബ്ജകക്ട് കേമബിറബി VIII.
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അനുബനസം I

വബികയകാജനക്കുറബിപക്ട്
2021-ലലെ കകേരള ധനകേകാരര്യ (2-ാം നമ്പര) ബബിലബിലൂലട 1994-ലലെ കകേരള പേഞകായതക്ട്
രകാജക്ട് നബിയമതബിലുസം 1994-ലലെ കകേരള മുനബിസബിപകാലെബിറബി നബിയമതബിലുസം ഹരബിത ലകേടബിടങ്ങള്
എന നബിരവ്വചെനസം ഉള്ലപടുതബിയബിരബിക്കുന. പേരബിസബിതബി സസൗഹൃദമകായ ലകേടബിടങ്ങള്കക്ട്
ഒറതവണ ലകേടബിട നബികുതബിയബില് 50% ഇളവക്ട് അനുവദബിക്കുനതബിനകാണക്ട് ഇപ്രകേകാരലമകാരു
കഭദഗതബി വരുത്തുനതക്ട്. ഏലതകാരു വബിനബികയകാഗ ഗണതബിലുള്ള ലകേടബിടവസം ഹരബിത ലകേടബിടസം
എനതബിലന നബിരവ്വചെനതബില് വരകാവനതകാണക്ട് എനക്ട് വര്യവസ ലചെയ്തബിരബിക്കുനതബിനകാല്
വനകേബിട നബിരമകാതകാകള്കക്ട് ക്രമവബിരുദമകായബി നബികുതബിയബിളവക്ട് അനുവദബിക്കുവകാന ഇതക്ട്
ദുരുപേകയകാഗസം ലചെയ്യലപടുവകാന സകാധര്യതയുണ്ടക്ട്.
ഇസൗ സകാഹചെരര്യതബില് ഹരബിത
ലകേടബിടങ്ങളുലട കപേരബില് നബികുതബി ഇളവക്ട് നല്കുനതക്ട് ദുരുപേകയകാഗസം ലചെയ്യലപടകാതബിരബികകാന
ബബിലബില് തലന വര്യകമകായ വര്യവസകേള് ഉള്ലപടുകതണ്ടതകാണക്ട് .
ജബി. എസക്ട്. ടബി. നടപകാകബിയതബിലൂലട വബികനകാദ നബികുതബി നഷ്ടലപടതബിനകാലുസം
സകാമ്പതബികേ പ്രതബിസനബിമൂലെസം പകാന ഫണസം ലമയബിനനനസക്ട് ഗകാനസം ലവടബിക്കുറച്ചതബിനകാലുസം
ലവള്ളലപകാക, കകേകാവബിഡക്ട് പ്രതബികരകാധ പ്രവരതനങ്ങള് മൂലെവസം സകാമ്പതബികേ പ്രതബിസനബി
കനരബിടുന തകദ്ദേശ സസ്വയസംഭരണ സകാപേനങ്ങള്കക്ട് സകാധകാരണ ജനങ്ങലള ബകാധബികകാത
രതീതബിയബില് വരുമകാനസം ഉയരത്തുനതബിനുള്ള നബിരകദ്ദേശങ്ങള് ബബിലബില് ഉള്ലപടബിടബില.
കമല്പറഞ്ഞ കേകാരര്യങ്ങളകാല് ബബിലബിലലെ വര്യവസകേകളകാടക്ട് വബികയകാജബിപക്ട് കരഖലപടുത്തുന.

കറകാജബി എസം. കജകാണ്

(ഒപക്ട്)

പേബി. ഉലലബദുള്ള

(ഒപക്ട്)

ടബി. ലജ. വബികനകാദക്ട്

(ഒപക്ട്)
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അനുബനസം II
2021-ലലെ കകേരള ധനകേകാരര്യ (2-ാം നമ്പര) ബബില്
(സബ്ജകക്ട് കേമബിറബി റബികപകാരടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേകാരമുളളതക്ട്)
[വശതക്ട് വരച്ചതക്ട് സബ്ജകക്ട് കേമബിറബി നബിരകദ്ദേശബിച്ച കഭദഗതബികേലള
സൂചെബിപബിക്കുന.]

2021-2022 സകാമ്പതബികേ വരഷകതക്കുള്ള കകേരള സരകകാരബിലന
ചെബിലെ ധനകേകാരര്യ നബിരകദ്ദേശങ്ങള്കക്ട് പ്രകാബലെര്യസം നല്കുനതബിനുള്ള
ഒരു
ബബില്
പേതീഠബികേ.― 2021-2022 സകാമ്പതബികേ വരഷകതക്കുള്ള കകേരള സരകകാരബിലന ചെബിലെ
ധനകേകാരര്യ നബിരകദ്ദേശങ്ങള്കക്ട് പ്രകാബലെര്യസം നല്കുനതബിനുകവണ്ടബി 1994-ലലെ കകേരള
പേഞകായതക്ട് രകാജക്ട് ആക്റ്റുസം (1994-ലലെ 13) 1994-ലലെ കകേരള മുനബിസബിപകാലെബിറബി ആക്റ്റുസം
(1994-ലലെ 20) വതീണസം കഭദഗതബി ലചെയ്യുനതക്ട് യുകമകായബിരബിക്കുകേയകാല്;
ഭകാരത റബിപബബികബിലന എഴുപേതബിരണ്ടകാസം സസംവതരതബില് തകാലഴെപറയുസം പ്രകേകാരസം
നബിയമമുണ്ടകാക്കുന:―
1. ചുരുകകപരുസം പ്രകാരസംഭവസം:―(1) ഈ ആകബിനക്ട് 2021-ലലെ കകേരള ധനകേകാരര്യ
(2-ാം നമ്പര) ആകക്ട് എനക്ട് കപേരക്ട് പേറയകാസം.
(2) ഇതക്ട് 2021
കേരുതലപകടണ്ടതകാണക്ട്.

ജൂണ്

10-ാം

തതീയതബി

പ്രകാബലെര്യതബില്

വനതകായബി

2. 1994-ലലെ 13-ാം ആകബിലന കഭദഗതബി.― 1994-ലലെ കകേരള പേഞകായതക്ട് രകാജക്ട്
ആകബിലലെ (1994-ലലെ 13),―
(1) 2-ാം വകുപബില്, (xviii) -ാം ഖണതബിനു കശഷസം തകാലഴെപറയുന ഖണസം
കചെരകകണ്ടതകാണക്ട്, അതകായതക്ട് :―
“(xviii എ) 'ഹരബിത ലകേടബിടസം' എനകാല് ഊരജസം, ജലെസം, മറക്ട് വബിഭവങ്ങള്
എനബിവയുലട

ഉപേകയകാഗതബില്

കേകാരര്യക്ഷമമകായതസം,

ഊരജതബിലന ഉപേകയകാഗസം കപ്രകാതകാഹബിപബിക്കുനതസം,

പുനരുല്പകാദബിപബികകാവന
മലെബിനതീകേരണസം കുറയ്ക്കുനതസം,

മകാലെബിനര്യ ഉത്പേകാദനസം കുറയ്ക്കുനതസം, മകാലെബിനര്യങ്ങളുലട കവരതബിരബികല്, പുനരുപേകയകാഗസം,
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റതീകസകബിസംഗക്ട്
നല്കുനതസം,

എനബിവ
പ്രകൃതബി

ആകരകാഗര്യകേരമകായ

കപ്രകാതകാഹബിപബിക്കുനതസം,
വബിഭവങ്ങള്

ഇടങ്ങള്

ഊരജകേകാരര്യക്ഷമത

സസംരക്ഷബിക്കുനതസം,

നല്കുനതസം,

ഉയരന

പേരമകാവധബി

അധബിവസബിക്കുനവരകക്ട്

പേകാരബിസബിതബികേ

നബിലെവകാരസം

പുലെരത്തുനതസം, രൂപേകേല്പന, നബിരമകാണസം, പ്രവരതനസം, നവതീകേരണസം, ജതീവബിത ചെക്രസം
എനതീ

തലെങ്ങളബില്

പേരബിസബിതബി,

അധബിവസബിക്കുനവരുലട

ജതീവബിതകമന്മ

എനബിവ

പേരബിഗണബിക്കുനതസം വബിഷരഹബിതവസം കനതബികേവസം നബിലെനബില്ക്കുനതമകായ വസ്തുകളുലട
ഉപേകയകാഗസം

കപ്രകാതകാഹബിപബിക്കുനതസം,

മകാറുന

പേരബിസബിതബികക്ട്

അനുരൂപേമകാകുനതസം,

സുസബിരമകായ ഒരബിടതബില് നബിരമബിച്ചബിരബിക്കുനതസം, കേകാലെകാവസലയ പ്രതബികരകാധബിക്കുന
തരതബില്

രൂപേകേല്പനകയകാ

നബിരമകാണകമകാ

നടതബിയബിരബിക്കുനതമകായ

ലകേടബിടസം

എനരത്ഥമകാകുന:
എനകാല് സരകകാരബിനക്ട് കേകാലെകാകേകാലെങ്ങളബില്, നബിരണയബികലപടകാവന പ്രകേകാരമുള്ള മറക്ട്
പേരബിസബിതബി സസൗഹൃദ ലകേടബിടങ്ങലള ഹരബിത ലകേടബിടങ്ങളകായബി പ്രഖര്യകാപേബികകാവനതകാണക്ട് .
വബിശദതീകേരണസം:― ഏലതകാരു വബിനബികയകാഗ ഗണതബിലുള്ള ലകേടബിടവസം 'ഹരബിത ലകേടബിടസം'
എനതബിലന നബിരവ്വചെനതബില് വരകാവനതകാണക്ട് .";
(2) 203-ാം വകുപബില്, (7)-ാം ഉപേവകുപബിലലെ, (vi)-ാം ഖണതബിനക്ട് കശഷസം
തകാലഴെപറയുന ഖണസം കചെരകകണ്ടതകാണക്ട്, അതകായതക്ട് :―
“(vi എ) 2-ാം വകുപക്ട് (xviii എ) ഖണതബില് വര്യകമകാകബിയബിടളള ഹരബിത
ലകേടബിടസം.”.
3. 1994-ലലെ 20-ാം ആകബിലന കഭദഗതബി.―1994-ലലെ കകേരള മുനബിസബിപകാലെബിറബി
ആകബിലലെ (1994-ലലെ 20),―
(1) 2-ാം വകുപബില്, (18)-ാം ഖണതബിനു കശഷസം തകാലഴെപറയുന ഖണസം
കചെരകകണ്ടതകാണക്ട്, അതകായതക്ട് :―
“(18 എ) 'ഹരബിത ലകേടബിടസം' എനകാല് ഊരജസം, ജലെസം, മറക്ട് വബിഭവങ്ങള്
എനബിവയുലട

ഉപേകയകാഗതബില്

ഊരജതബിലന ഉപേകയകാഗസം

കേകാരര്യക്ഷമമകായതസം,

പുനരുല്പകാദബിപബികകാവന

കപ്രകാതകാഹബിപബിക്കുനതസം, മലെബിനതീകേരണസം

കുറയ്ക്കുനതസം,

മകാലെബിനര്യ ഉത്പേകാദനസം കുറയ്ക്കുനതസം, മകാലെബിനര്യങ്ങളുലട കവരതബിരബികല്, പുനരുപേകയകാഗസം,
റതീകസകബിസംഗക്ട് എനബിവ കപ്രകാതകാഹബിപബിക്കുനതസം, ഊരജ കേകാരര്യക്ഷമത പേരമകാവധബി
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നല്കുനതസം,

പ്രകൃതബി

ആകരകാഗര്യകേരമകായ

വബിഭവങ്ങള്

ഇടങ്ങള്

സസംരക്ഷബിക്കുനതസം,

നല്കുനതസം,

ഉയരന

അധബിവസബിക്കുനവരകക്ട്

പേകാരബിസബിതബികേ

നബിലെവകാരസം

പുലെരത്തുനതസം, രൂപേകേല്പന, നബിരമകാണസം, പ്രവരതനസം, നവതീകേരണസം, ജതീവബിത ചെക്രസം
എനതീ

തലെങ്ങളബില്

പേരബിസബിതബി,

അധബിവസബിക്കുനവരുലട

ജതീവബിതകമന്മ

എനബിവ

പേരബിഗണബിക്കുനതസം വബിഷരഹബിതവസം കനതബികേവസം നബിലെനബില്ക്കുനതമകായ വസ്തുകളുലട
ഉപേകയകാഗസം

കപ്രകാതകാഹബിപബിക്കുനതസം,

മകാറുന

പേരബിസബിതബികക്ട്

അനുരൂപേമകാകുനതസം,

സുസബിരമകായ ഒരബിടതബില് നബിരമബിച്ചബിരബിക്കുനതസം, കേകാലെകാവസലയ പ്രതബികരകാധബിക്കുന
തരതബില്

രൂപേകേല്പനകയകാ

നബിരമകാണകമകാ

നടതബിയബിരബിക്കുനതമകായ

ലകേടബിടസം

എനരത്ഥമകാക്കുന:
എനകാല് സരകകാരബിനക്ട് കേകാലെകാകേകാലെങ്ങളബില്, നബിരണയബികലപടകാവന പ്രകേകാരമുള്ള മറക്ട്
പേരബിസബിതബി സസൗഹൃദ ലകേടബിടങ്ങലള ഹരബിത ലകേടബിടങ്ങളകായബി പ്രഖര്യകാപേബികകാവനതകാണക്ട് .
വബിശദതീകേരണസം:―ഏലതകാരു വബിനബികയകാഗ ഗണതബിലുള്ള ലകേടബിടവസം 'ഹരബിത ലകേടബിടസം'
എനതബിലന നബിരവ്വചെനതബില് വരകാവനതകാണക്ട്.”;
(2) 233-ാം വകുപബില്, (7)-ാം ഉപേവകുപബിലലെ (vi)-ാം ഖണതബിനക്ട് കശഷസം
തകാലഴെപറയുന ഖണസം കചെരകകണ്ടതകാണക്ട്, അതകായതക്ട് :―
“(vi എ) 2-ാം വകുപബില് (18 എ) ഖണതബില് വര്യകമകാകബിയബിടളള ഹരബിത ലകേടബിടസം”.
4. സസധൂകേരണസം.―(1) 2021-ലലെ കകേരള ധനകേകാരര്യ (2-ാം നമ്പര) ബബില്
(പേതബിനകാലെകാസം കകേരള നബിയമസഭയുലട 281 -ാം നമ്പര ബബില്) (ഇതബിനുകശഷസം പ്രസ്തുത ബബില്
എനകാണക്ട് പേരകാമരശബികലപടുകേ) കേകാലെഹരണലപടുകേയുസം പ്രസ്തുത ബബിലബിലലെ പ്രഖര്യകാപേബിത
വര്യവസകേള്കക്ട് നബിയമപ്രകാബലെര്യസം ഇലകാതകായബിതതീരുകേയുസം ലചെയ്തബിരുനകാല് തലനയുസം
പ്രസ്തുത ബബില് പ്രകേകാരസം കഭദഗതബി ലചെയ്യലപട 1994-ലലെ കകേരള പേഞകായതക്ട് രകാജക്ട് ആകബികലെകാ
(1994-ലലെ 13) 1994-ലലെ കകേരള മുനബിസബിപകാലെബിറബി ആകബികലെകാ

(1994-ലലെ 20) പ്രസ്തുത

ബബിലബിലലെ പ്രഖര്യകാപേബിത വര്യവസകേള് അനുസരബിച്ചക്ട് 2021 ഏപ്രബില് 1-ാം തതീയതബി മുതല്
2021 ജൂണ് 9-ാം തതീയതബി വലരയുള്ള കേകാലെയളവബില്, ലചെയ്ത ഏലതങബിലുസം കേകാരര്യകമകാ
എടുത

ഏലതങബിലുസം

നടപേടബികയകാ

എലകാ

ആവശര്യങ്ങള്ക്കുസം

എലകായ്കപകാഴുകമകാ

പ്രസ്തുത കഭദഗതബികേലളലകാസം പ്രസകമകായ എലകാ കേകാലെങ്ങളബിലുസം പ്രകാബലെര്യതബിലുണ്ടകായബിരുന
ലവനകപേകാലലെ ബനലപട ആക്ടുകേളബിലലെ വര്യവസകേള്
ലചെയ്തതകാകയകാ എടുതതകാകയകാ കേരുതലപകടണ്ടതകാണക്ട്.

പ്രകേകാരസം സകാധുവകായുസം ഫലെപ്രദമകായുസം
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(2) പസത ബബലബലല പഖരസപബത വരവസകള നബലവബലണസയബരന 2021
ഏപബല 1-ാ തതയതബ മതല 2021 ജണ 9-ാ തതയതബ വലരയള കസലയളവബല,
ബനലപട ആകകളബല എനതലന അടങബയബരനസലണ പസത ബബലബലല വരവസകള
അനസരബചച ലചയ ഏലതങബലണ കസരരകമസ എടത ഏലതങബലണ നടപടബകയസ ബനലപട
ആകകള പകസരണ സസധവസയബ ലചയതസകയസ എടതതസകയസ കരതലപകടണതസണച.

കകേരള നബിയമസഭകാ ലസക്രകടറബിയറക്ട്,
തബിരുവനന്തപുരസം,
2021 ആഗസക്ട് 5.

എസക്ട്. വബി. ഉണബികൃഷ്ണന നകായര,
ലസക്രടറബി.
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