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കേരള സർക്കാർ  

 

വിജ്ഞാപനം 

 

 

കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ താടെപ്പറയുന്ന ആേ്റ് ടപാതുജനങ്ങളുടെ 

അറിവികേക്കായി ഇതിനാല് പ്പസിദ്ധടപ്പെുത്തുന്നു. നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ പ്പോരമുള്ള 

ബില്ലിന് 2021 ടസപ്റംബർ 2-ാം തീയതി ഗവർണ്ണറുടെ അനുമതി േഭിച്ചു. 

 ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻപ്പോരം, 

 വി. ഹരി നായർ, 
 നിയമ ടസപ്േട്ടറി.  
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2021-ടേ   9-ാം ആേ്റ് 
 

2021-ലെ കേരള ധനോരയ (2-ാാം നമ്പര്) ആേ്റ് 
 

2021-2022 സാമ്പത്തിേ വർഷകത്തക്കുള്ള കേരള സർക്കാരിടെ ചിേ ധനോരയ 

നിർകേശങ്ങള്ക്ക്ക് പ്പാബേയം നല്േുന്നതിനുള്ള 

ഒരു 

ആേ്റ ്

പീഠിേ.—2021-2022 സാമ്പത്തിേ വർഷകത്തക്കുള്ള കേരള സർക്കാരിടെ ചിേ 

ധനോരയ നിർകേശങ്ങള്ക്ക്ക് പ്പാബേയം നല്േുന്നതിനുകവണ്ടി 1994-ടേ കേരള 

പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആേ്റും (1994-ടേ 13) 1994-ടേ കേരള മുനിസിപ്പാേിറി ആേ്റും  

(1994-ടേ 20) വീണ്ടും കഭരഗതി ടചയ്യുന്നത് യുക്തമായിരിക്കുേയാല്; 

ഭാരത റിപ്പബ്ലിക്കിടെ എെുപത്തിരണ്ടാം സംവത്സരത്തില് താടെപ്പറയും പ്പോരം 

നിയമമുണ്ടാക്കുന്നു:— 

1. ചുരുക്കകപ്പരും പ്പാരംഭവും.—ഈ ആേറ്ിന് 2021-ടേ കേരള ധനോരയ  

(2-ാം നമ്പർ) ആേ്റ് എന്ന് കപര് പറയാം. 

(2)   ഇത് 2021 ജൂണ് 10-ാം തീയതി പ്പാബേയത്തില് വന്നതായി 

േരുതടപ്പകെണ്ടതാണ്. 

2. 1994-ടേ 13-ാം ആേ്റിടെ കഭരഗതി.—1994-ടേ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ ്

ആേ്റിടേ (1994-ടേ 13),— 

(1) 2-ാം വേുപ്പില്, (xviii)-ാം ഖണ്ഡത്തിനു കശഷം താടെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡം 

കചർകക്കണ്ടതാണ,് അതായത്:— 

“(xviiiഎ) ‘ഹരിത ടേട്ടിെം’ എന്നാല് ഊർജം, ജേം, മറു വിഭവങ്ങള്ക് 

എന്നിവയുടെ ഉപകയാഗത്തില് ോരയക്ഷമമായതും, പുനരുല്പാരിപ്പിക്കാവുന്ന 

ഊർജത്തിടെ  ഉപകയാഗം കപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും, മേിനീേരണം േുറയ്ക്കുന്നതും, 

മാേിനയ ഉല്പാരനം േുറയ്ക്കുന്നതും, മാേിനയങ്ങളുടെ കവർതിരിക്കല്,   പുനരുപകയാഗം, 

റീസസക്ിംഗ് എന്നിവ കപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും,   ഊർജോരയക്ഷമത പരമാവധി 

നല്േുന്നതും, പ്പേൃതിവിഭവങ്ങള്ക്  സംരക്ഷിക്കുന്നതും, അധിവസിക്കുന്നവർക്ക ്
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ആകരാഗയേരമായ ഇെങ്ങള്ക് നല്േുന്നതും, ഉയർന്ന പാരിസ്ഥിതിേ നിേവാരം 

പുേർത്തുന്നതും,  രൂപേല്പന, നിർമാണം, പ്പവർത്തനം, നവീേരണം, ജീവിത ചപ്േം 

എന്നീ തേങ്ങളില്   പരിസ്ഥിതി, അധിവസിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതകമന്മ എന്നിവ 

പരിഗണിക്കുന്നതും വിഷരഹിതവും സനതിേവും  നിേനില്ക്കുന്നതുമായ 

വസ്തുക്കളുടെ ഉപകയാഗം കപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും, മാറുന്ന പരിസ്ഥിതിക്ക ്

അനുരൂപമാേുന്നതും, സുസ്ഥിരമായ ഒരിെത്തില് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നതും, ോോവസ്ഥടയ 

പ്പതികരാധിക്കുന്ന തരത്തില് രൂപേല്പനകയാ നിർമാണകമാ നെത്തിയിരിക്കുന്നതുമായ 

ടേട്ടിെം എന്നർഥമാേുന്നു: 

എന്നാല് സർക്കാരിന് ോോോേങ്ങളില്, നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന പ്പോരമുളള മറ ്

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃര ടേട്ടിെങ്ങടള ഹരിത ടേട്ടിെങ്ങളായി പ്പഖയാപിക്കാവുന്നതാണ്. 

വിശരീേരണം:—ഏടതാരു വിനികയാഗഗണത്തിേുളള ടേട്ടിെവും ‘ഹരിത ടേട്ടിെം’ 

എന്നതിടെ നിർവചനത്തില് വരാവുന്നതാണ.്”; 

(2) 203-ാം വേുപ്പില്, (7)-ാം ഉപവേുപ്പിടേ, (vi)-ാം ഖണ്ഡത്തിന് കശഷം 

താടെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡം കചർകക്കണ്ടതാണ,് അതായത്:— 

“(viഎ) 2-ാം വേുപ്പ് (xviii എ) ഖണ്ഡത്തില് വയക്തമാക്കിയിട്ടുളള ഹരിത 

ടേട്ടിെം.”. 

3. 1994-ടേ 20-ാം ആേറ്ിടെ കഭരഗതി.—1994-ടേ കേരള മുനിസിപ്പാേിറി ആേ്റിടേ 

(1994-ടേ 20),— 

(1) 2-ാം വേുപ്പില്, (18)-ാം ഖണ്ഡത്തിനു കശഷം താടെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡം 

കചർകക്കണ്ടതാണ,് അതായത്:— 

“(18എ) ‘ഹരിത ടേട്ടിെം’ എന്നാല് ഊർജം, ജേം, മറു വിഭവങ്ങള്ക് 

എന്നിവയുടെ ഉപകയാഗത്തില് ോരയക്ഷമമായതും, പുനരുല്പാരിപ്പിക്കാവുന്ന 

ഊർജത്തിടെ  ഉപകയാഗം കപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും, മേിനീേരണം േുറയ്ക്കുന്നതും, 

മാേിനയ ഉല്പാരനം േുറയ്ക്കുന്നതും, മാേിനയങ്ങളുടെ കവർതിരിക്കല്,   പുനരുപകയാഗം, 

റീസസക്ിംഗ് എന്നിവ കപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും,   ഊർജോരയക്ഷമത പരമാവധി 

നല്േുന്നതും, പ്പേൃതിവിഭവങ്ങള്ക്  സംരക്ഷിക്കുന്നതും, അധിവസിക്കുന്നവർക്ക ്

ആകരാഗയേരമായ ഇെങ്ങള്ക് നല്േുന്നതും, ഉയർന്ന പാരിസ്ഥിതിേ നിേവാരം 
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പുേർത്തുന്നതും,  രൂപേല്പന, നിർമാണം, പ്പവർത്തനം, നവീേരണം, ജീവിത ചപ്േം 

എന്നീ തേങ്ങളില്   പരിസ്ഥിതി, അധിവസിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതകമന്മ എന്നിവ 

പരിഗണിക്കുന്നതും വിഷരഹിതവും സനതിേവും  നിേനില്ക്കുന്നതുമായ 

വസ്തുക്കളുടെ ഉപകയാഗം കപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും, മാറുന്ന പരിസ്ഥിതിക്ക ്

അനുരൂപമാേുന്നതും, സുസ്ഥിരമായ ഒരിെത്തില് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നതും, ോോവസ്ഥടയ 

പ്പതികരാധിക്കുന്ന തരത്തില് രൂപേല്പനകയാ നിർമാണകമാ നെത്തിയിരിക്കുന്നതുമായ 

ടേട്ടിെം എന്നർഥമാേുന്നു: 

എന്നാല് സർക്കാരിന് ോോോേങ്ങളില്, നിർണ്ണയിക്കടപ്പൊവുന്ന പ്പോരമുളള മറ ്

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃര ടേട്ടിെങ്ങടള ഹരിത ടേട്ടിെങ്ങളായി പ്പഖയാപിക്കാവുന്നതാണ്. 

വിശരീേരണം:—ഏടതാരു വിനികയാഗഗണത്തിേുളള ടേട്ടിെവും ‘ഹരിത ടേട്ടിെം’ 

എന്നതിടെ നിർവചനത്തില് വരാവുന്നതാണ.്”; 

(2) 233-ാം വേുപ്പില്, (7)-ാം ഉപവേുപ്പിടേ (vi)-ാം ഖണ്ഡത്തിന് കശഷം 

താടെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡം കചർകക്കണ്ടതാണ,് അതായത്:— 

“(viഎ)  2-ാം വേുപ്പില് (18എ) ഖണ്ഡത്തില് വയക്തമാക്കിയിട്ടുളള ഹരിത 

ടേട്ടിെം”. 

4. സാധൂേരണം.—(1) 2021-ടേ കേരള ധനോരയ (2-ാം നമ്പർ) ബില് (പതിനാോം 

കേരള നിയമസഭയുടെ 281-ാം നമ്പർ ബില്) (ഇതിനുകശഷം പ്പസ്തുത  ബില് എന്നാണ് 

പരാമർശിക്കടപ്പെുേ) ോേഹരണടപ്പെുേയും പ്പസ്തുത ബില്ലിടേ പ്പഖയാപിത 

വയവസ്ഥേള്ക്ക്ക ് നിയമപ്പാബേയം ഇല്ലാതായിത്തീരുേയും ടചയ്തിരുന്നാല്ത്തടന്നയും 

പ്പസ്തുത ബില് പ്പോരം കഭരഗതി ടചയ്യടപ്പട്ട 1994-ടേ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ ്

ആേ്റികോ (1994-ടേ 13) 1994-ടേ കേരള മുനിസിപ്പാേിറി ആേ്റികോ (1994-ടേ 20) 

പ്പസ്തുത ബില്ലിടേ പ്പഖയാപിത വയവസ്ഥേള്ക് അനുസരിച്ച് 2021 ഏപ്പില് 1-ാം തീയതി 

മുതല് 2021 ജൂണ് 9-ാം തീയതി വടരയുളള ോേയളവില്, ടചയത്  

ഏടതങ്കിേും ോരയകമാ എെുത്ത ഏടതങ്കിേും നെപെികയാ എല്ലാ ആവശയങ്ങള്ക്ക്കും 

എല്ലായ്കപ്പാെുകമാ പ്പസ്തുത കഭരഗതിേടളല്ലാം പ്പസക്തമായ എല്ലാ ോേങ്ങളിേും 

പ്പാബേയത്തിേുണ്ടായിരുന്നുടവന്നകപാടേ ബന്ധടപ്പട്ട ആേ്റുേളിടേ വയവസ്ഥേള്ക് 

പ്പോരം സാധുവായും ഫേപ്പരമായും ടചയ്തതാകയാ എെുത്തതാകയാ 

േരുതടപ്പകെണ്ടതാണ്. 
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(2) പ്പസ്തുത ബില്ലിടേ പ്പഖയാപിത വയവസ്ഥേള്ക് നിേവിേുണ്ടായിരുന്ന 2021 

ഏപ്പില് 1-ാം തീയതി മുതല് 2021 ജൂണ് 9-ാം തീയതി വടരയുളള ോേയളവില്, 

ബന്ധടപ്പട്ട ആേ്റുേളില് എന്തുതടന്ന അെങ്ങിയിരുന്നാേും പ്പസ്തുത ബില്ലിടേ 

വയവസ്ഥേള്ക് അനുസരിച്ച് ടചയ്ത ഏടതങ്കിേും ോരയകമാ എെുത്ത ഏടതങ്കിേും 

നെപെികയാ ബന്ധടപ്പട്ട ആേ്റുേള്ക് പ്പോരം സാധുവായി ടചയ്തതാകയാ 

എെുത്തതാകയാ േരുതടപ്പകെണ്ടതാണ്. 
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GOVERNMENT OF KERALA 

Law (Legislation-A) Department 

NOTIFICATION 

 

 

 

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 Finance (No. 2) Act, 2021 (9 of 2021).  

 By order of the Governor, 

 V. HARI  NAIR, 
 Law Secretary. 

  

No. 1414(2)/Leg.A2/2021/Law. Dated, Thiruvananthapuram, 2nd September, 2021 
17th Chingam, 1197 
11th Bhadra, 1943. 
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[Translation in English of “2021-ടേ കേരള ധനോരയ (2-ാം നമ്പർ) ആേ്റ്” published 

under the authority of the Governor.] 

ACT 9 OF 2021 

 THE  KERALA  FINANCE  (No. 2)  ACT,  2021 

An Act to give effect to certain financial proposals of the Government of Kerala for the 

Financial Year 2021–2022. 

Preamble.—WHEREAS, it is expedient further to amend the Kerala Panchayat Raj Act, 

1994 ( 13 of 1994) and the  Kerala Municipality Act, 1994 (20 of 1994) to give effect to certain 

financial proposals of the Government of Kerala for the Financial Year 2021-2022; 

BE it enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:— 

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Kerala Finance  

(No. 2) Act, 2021. 

(2) It shall be deemed to have come into force on the 10th  day of June, 2021. 

2. Amendment of Act 13 of 1994.—In the  Kerala Panchayat Raj Act, 1994  (13 of 

1994),— 

(1) in section 2, after clause (xviii) the following clause shall be inserted, namely:— 

“(xviiia) ‘green building’ means  a building which is efficient in use of energy, 

water and other resources, promotes the use of renewable energy,  reduces pollution, reduces 

waste generation, promotes waste segregation, reuse and recycle, optimizes energy efficiency, 

conserves natural resources, provides healthier spaces for occupants, provides good 

environmental quality, is considerate to the environment and quality of life of the occupants in 

respect of design, construction, operation, renovation and life cycle, promotes the use of  

non-toxic, ethical and sustainable materials adapts to a changing environment, built on a  

sustainable site,  and designed or built to be climate resilient: 

Provided that the Government may from time to time declare such other ecofriendly 

buildings as green buildings. 
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Explanation:—A building of any occupancy may come under the  definition of a green 

building.”; 

(2) in section 203, in sub-section (7) after clause (vi) the following clause shall be 

inserted, namely:— 

“(via) green buildings as specified in clause (xviiia) of section 2” 

3. Amendment of Act 20 of 1994.—In the Kerala Municipality Act, 1994  (20 of 1994),— 

(1) in section 2, after clause (18) the following clause shall be inserted, namely:— 

“(18a) ‘green building’ means  a building which is efficient in use of energy, 

water and other resources, promotes the use of renewable energy,  reduces pollution, reduces 

waste generation, encourages waste segregation, reuse and recycle, optimizes energy 

efficiency, conserves natural resources, provides healthier spaces for occupants, provides good 

environmental quality, is considerate to the environment and quality of life of the occupants in 

respect of design, construction, operation, renovation and life cycle, promotes the use of non-

toxic, ethical and sustainable materials adapts to a changing environment, built on a  sustainable 

site,  and designed or built to be climate resilient: 

Provided that the Government may from time to time declare such other ecofriendly 

buildings as green buildings. 

Explanation:—A building of any occupancy may come under the definition of a green 

building.”; 

(2) in section 233, in sub-section (7), after clause (vi) the following clause shall be 

inserted, namely:— 

“(via) green buildings as specified in clause (18a) of section 2.” 

4.  Validation.—(1)  Notwithstanding the lapse of the Kerala Finance (No. 2) Bill, 2021 

(Bill No. 281 of the Fourteenth Kerala Legislative Assembly) (hereinafter referred to as the 

said Bill) and the cesser of force of law of the declared provisions of the said Bill, anything 

done or any action taken, including levy and collection of tax or duty, during the period from 

the 1st day of April, 2021 to the 9th  day of June, 2021, by virtue of the declared provisions  

contained in the said Bill, under the Kerala Panchayat  Raj  Act, 1994 (13 of 1994)  or  under 
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the Kerala  Municipality Act, 1994 (20 of 1994) as they stand amended by the said Bill, shall 

be deemed to be and to have always been, for all purposes, validly and effectively done or taken 

under the provisions of the respective Acts, as if the said amendments had been in force at all 

material times. 

(2) Notwithstanding anything contained in the respective Acts during the period from 

1st day of April, 2021 to the 9th day of June, 2021 during which the declared provisions 

contained in the said Bill was in force, anything done or any action taken by virtue of said 

provisions of the said Bill, shall be deemed to have been validly done or taken under the 

respective Acts. 
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