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പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

ബതില് നമ്പര്   73

 2021-ലലെ കകേരള  കേശുവണതി ലതഞഴതിലെഞളതി  ആശശഞസ കക്ഷേമനതിധതി 
(കഭദഗതതി) ബതില് 

1979 -ലലെ കകേരള കേശുവണതി ലതഞഴതിലെഞളതി  ആശശഞസ കക്ഷേമനതിധതി
ആകറ  വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുള്ള 

ഒരു 

ബതില് 

പവീഠതികേ.—1979 -ലലെ കകേരള കേശുവണതി ലതഞഴതിലെഞളതി  ആശശഞസ കക്ഷേമനതിധതി ആകറ
(1984-ലലെ 19) ഇതതിനുകശഷഞ്ചാം കേഞണുന്ന ആവശശ്യങ്ങള്കഞയതി വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതറ
യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞലഞ്ചാം;

ഭഞരത റതിപ്പബതികതിലന എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവത്സരതതില് തഞലഴപ്പറയുഞ്ചാം   പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:—  

1.  ചുരുകകപ്പരുഞ്ചാം  പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.—(1)  ഈ  ആകതിനറ   2021-ലലെ  കകേരള  കേശുവണതി
ലതഞഴതിലെഞളതി  ആശശഞസ കക്ഷേമനതിധതി (കഭദഗതതി) ആകറ എന്നറ കപരറ പറയഞഞ്ചാം.

(2)  ഇതറ  2021   ലഫെബ്രുവരതി  10-ാം  തവീയതതി   പഞബലെശ്യതതില്  വന്നതഞയതി
കേരുതലപ്പകടേണതഞണറ.  

2. 5-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി  .—1979-ലലെ കകേരള കേശുവണതി ലതഞഴതിലെഞളതി  ആശശഞസ
കക്ഷേമനതിധതി  ആകതിലലെ  (1984-ലലെ  19)  (ഇതതിനുകശഷഞ്ചാം  പധഞന  ആകറ  എന്നഞണറ
പരഞമര്ശതികലപ്പടുകേ) 5-ാം വകുപ്പതില്,—

(1)  (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില്  " ഒരു രൂപ " എന്ന വഞക്കുകേള്കറ പകേരഞ്ചാം "രണ രൂപ "
എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ;

(2)  (2)-ാം ഉപവകുപ്പതില്  " ഒരു രൂപ " എന്ന വഞക്കുകേള്കറ പകേരഞ്ചാം "രണ രൂപ "
എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ;

(3)  (3 എ)  ഉപവകുപ്പതില്,  "തുകേയറ  തുലെശ്യമഞയ  ഒരു  തുകേ "  എന്ന  വഞക്കുകേള്കറ
പകേരഞ്ചാം " പകുതതി തുകേയറ തുലെശ്യമഞയ ഒരു തുകേ  " എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ;

1690/2021.
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3. റദഞകലഞ്ചാം  ഒഴതിവഞകലഞ്ചാം.—(1)   2021-ലലെ  കകേരള  കേശുവണതി  ലതഞഴതിലെഞളതി
ആശശഞസ  കക്ഷേമനതിധതി(കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ  (2021-ലലെ  128)  ഇതതിനഞല്
റദഞകതിയതിരതിക്കുന. 

(2)  അങ്ങലന  റദഞകതിയതിരുന്നഞല്തലന്നയുഞ്ചാം,  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സറ  പകേഞരഞ്ചാം
കഭദഗതതി  ലചെയ്യലപ്പട്ടേ പധഞന ആകതിന്കേവീഴതില് ലചെയ്തകതഞ ലചെയ്തതഞയതി കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ
ആയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  കേഞരശ്യകമഞ  എടുതകതഞ  എടുതതഞയതി  കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ  ആയ
ഏലതങതിലഞ്ചാം  നടേപടേതികയഞ,  ഈ  ആകറ  പകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യലപ്പട്ടേ  പധഞന
ആകതിന്കേവീഴതില് ലചെയ്തതഞകയഞ എടുതതഞകയഞ കേരുതലപ്പകടേണതഞണറ.    

ഉകദശശ്യകേഞരണങ്ങളുലടേ വതിവരണഞ്ചാം 

1979-ലലെ  കകേരള  കേശുവണതി  ലതഞഴതിലെഞളതി   ആശശഞസ  കക്ഷേമനതിധതി  ആകതിലന
(1984-ലലെ  19)  5-ാം  വകുപ്പറ  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,   ഒഞകരഞ  ലതഞഴതിലെഞളതിക്കുഞ്ചാം  കേശുവണതി
ഫെഞക്ടറതിയതില് അയഞള് കജഞലെതി ലചെയ്ത ഒഞകരഞ ദതിവസകതക്കുഞ്ചാം  ഒരു രൂപ എന്ന നതിരകതില്
ഒരു ലതഞഴതിലടേമ നതിധതിയതികലെകറ അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം നല്കകേണതഞണറ എന്നറ വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന.
5-ാം  വകുപ്പറ  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,  ഒരു  ലതഞഴതിലെഞളതി   കേശുവണതി  ഫെഞക്ടറതിയതില്  കജഞലെതി
ലചെയ്യുന്ന  ഒഞകരഞ ദതിവസകതക്കുഞ്ചാം ഒരു രൂപ എന്ന നതിരകതില് അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം നല്കകേണതഞണറ
എന്നറ  വശ്യവസ്ഥ  ലചെയ്യുന.  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം,  ലതഞഴതിലെഞളതികേള്  അടേയ്ക്കുന്ന
അഞ്ചാംശദഞയതതിലന തുകേയറ  തുലെശ്യമഞയ ഒരു തുകേ ഗഞനഞയതി  നതിധതിയതികലെകറ  വര്ഷഞ്ചാംകതഞറഞ്ചാം
സര്കഞര് നല്കകേണതഞണറ എന്നറ 5-ാം വകുപ്പറ (3 എ) ഉപവകുപ്പറ വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന. 

2.   കേശുവണതി  ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലടേ ആനുകൂലെശ്യങ്ങള് വതിതരണഞ്ചാം ലചെയ്യുവഞനുഞ്ചാം ഭരണ
ലചെലെവകേള് വഹതികഞനുഞ്ചാം കേശുവണതി ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതിയതിലലെ വരുമഞനഞ്ചാം നതിലെവതില്
തതികേചഞ്ചാം അപരശ്യഞപ്തമഞണറ. അതതിനഞല്, കേശുവണതി ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡതിലന
ശതിപഞര്ശയതികന്മേല്,   കേശുവണതി  ഫെഞക്ടറതിയതില്  കജഞലെതി  ലചെയ്യുന്ന  ഒഞകരഞ  ദതിവസലത
കജഞലെതിയ്ക്കുഞ്ചാം  ഒഞകരഞ   ലതഞഴതിലെഞളതിയറ  കവണതി   ഒഞകരഞ  ലതഞഴതിലടേമയുഞ്ചാം  നതിധതിയതികലെകറ
അടേയ്കകണ  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  രണ  രൂപയഞയതി  വര്ദതിപ്പതിക്കുവഞന്  സര്കഞര്  തവീരുമഞനതിക്കുകേയുഞ്ചാം,
കേശുവണതി  ഫെഞക്ടറതിയതിലലെ  ഒഞകരഞ  ദതിവസലത  കജഞലെതിയ്ക്കുഞ്ചാം  ലതഞഴതിലെഞളതി  അടേയ്കകണ
അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  രണ  രൂപയഞയതി  വര്ദതിപ്പതികഞനുഞ്ചാം   കൂടേഞലത  സര്കഞര്  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം
ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലടേ അഞ്ചാംശദഞയതതിലന പകുതതിയഞയതി പരതിമതിതലപ്പടുത്തുവഞനുഞ്ചാം തവീരുമഞനതിക്കുകേയുഞ്ചാം,
1979 -ലലെ കകേരള കേശുവണതി ലതഞഴതിലെഞളതി  ആശശഞസ കക്ഷേമനതിധതി ആകതിലന 5-ാം വകുപ്പറ
(1), (2), (3 എ)  എന്നവീ ഉപവകുപ്പുകേള് അനുകയഞജശ്യമഞയതി കഭദഗതതി ലചെയ്യുവഞനുഞ്ചാം സര്കഞര്
തവീരുമഞനതിച.  
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 3.  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  പസ്തുത

നതിര്കദശങ്ങള്കറ  ഉടേന്  പഞബലെശ്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള

കേശുവണതി  ലതഞഴതിലെഞളതി   ആശശഞസ  കക്ഷേമനതിധതി  (കഭദഗതതി)ഓര്ഡതിനന്സറ

2021  ലഫെബ്രുവരതി  9-ാം  തവീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം   ആയതറ

2021  ലഫെബ്രുവരതി  10-ാം തവീയതതിയതിലലെ  658-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില്

2021-ലലെ 8-ാം നമ്പര് ഒഞര്ഡതിനന്സറ ആയതി  പസതിദലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.  

4. 2021 കമയറ 24-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ 2021 ജൂണ് 10-ാം തവീയതതി അവസഞനതിച

കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ സകമ്മേളനകേഞലെതറ പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനു പകേരഞ്ചാം

സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകറ ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള ഒരു ബതില് നതിയമസഭയതില്

അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴതിഞതില. 

5.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം

കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള  കേശുവണതി

ലതഞഴതിലെഞളതി  ആശശഞസ കക്ഷേമനതിധതി (കഭദഗതതി)ഓര്ഡതിനന്സറ  2021 ജൂലലെ 1-ാം തവീയതതി കകേരള

ഗവര്ണ്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2021  ജൂലലെ  2-ാം തവീയതതിയതിലലെ  1922- ാം  നമ്പര്

കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2021-ലലെ  54-ാം  നമ്പര്  ഒഞര്ഡതിനന്സറ  ആയതി

പസതിദലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.  

6.  2021  ജൂലലെ  22-ാം  തവീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചറ  2021  ആഗസറ  13-ാം  തവീയതതി

അവസഞനതിച  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമ്മേളനകേഞലെതറ  പസ്തുത

ഓര്ഡതിനന്സതിനു പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ  ഒരു ആകറ  ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള

ഒരു ബതില് നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴതിഞതില. 

7.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം

കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള

കേശുവണതി ലതഞഴതിലെഞളതി  ആശശഞസ കക്ഷേമനതിധതി (കഭദഗതതി)ഓര്ഡതിനന്സറ  2021 ആഗസറ 23-ാം

തവീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം   ആയതറ  2021  ആഗസറ  24-ാം

തവീയതതിയതിലലെ 2462- ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2021-ലലെ 128-ാം നമ്പര്

ഒഞര്ഡതിനന്സറ ആയതി പസതിദലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ. 
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8.  2021-ലലെ  128-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സതിനു പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ

ഒരു ആകറ ലകേഞണവരുന്നതതിനറ ഉകദശതിചലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ബതില്.  

ധനകേഞരശ്യലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം 

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പഞബലെശ്യതതില്  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയ്തഞല്
സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞരു അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല.  

വതി. ശതിവന്കുട്ടേതി

//ശരതിതര്ജ്ജമ//
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 1979 -ലലെ കകേരള കേശുവണതി ലതഞഴതിലെഞളതി  ആശശഞസ കക്ഷേമനതിധതി ആകതില്
(1984-ലലെ 19)  നതിനള്ള പസക്തഭഞഗങ്ങള് 

** ** ** ** 

5.  അഞ്ചാംശദഞനവഞ്ചാം  പദതതിയതില്  വശ്യവസ്ഥ  ലചെയ്യഞവന്ന  കേഞരശ്യങ്ങളുഞ്ചാം.—(1)  ഒഞകരഞ
ലതഞഴതിലെഞളതിക്കുഞ്ചാം കേശുവണതി ഫെഞക്ടറതിയതില് അയഞള് കജഞലെതിലചെയ്ത ഒഞകരഞ ദതിവസകതക്കുഞ്ചാം
ഒരു രൂപ എന്ന നതിരകതിലെഞണറ, ഒരു ലതഞഴതിലടേമ നതിധതിയതികലെകറ അഞ്ചാംശദഞനഞ്ചാം നല്കകേണതറ.

(2)  ഒരു  ലതഞഴതിലെഞളതി   കേശുവണതി  ഫെഞക്ടറതിയതില്  കജഞലെതിലചെയ്യുന്ന   ഒഞകരഞ
ദതിവസകതക്കുഞ്ചാം ഒരു രൂപ എന്ന നതിരകതിലെഞണറ ലതഞഴതിലെഞളതി  അഞ്ചാംശഞ്ചാംദഞനഞ്ചാം നല്കകേണതറ.  

(2 എ)  1990-ലലെ  കകേരള  കേശുവണതി  ലതഞഴതിലെഞളതി  ആശശഞസ  കക്ഷേമനതിധതി
(കഭദഗതതി)  ആകതിലന  പസതിദവീകേരണതവീയതതിക്കു  മുന്പുള്ള  കേഞലെയളവതില്  നല്കകേണ
അഞ്ചാംശദഞയത്തുകേ  കുടേതിശതികേയഞയതഞയതി  കേരുതലപ്പകടേണതുഞ്ചാം  സര്കഞര്  വതിനതിര്കദശതിക്കുന്ന
തവണകേളതിലഞ്ചാം രവീതതിയതിലഞ്ചാം ഫെണതികലെകറ നല്കകേണതുമഞണറ.  

(3)  9-ാം  വകുപ്പതില്  പകതശ്യകേഞ്ചാം  പറഞതിട്ടുള്ള  തവീയതതിക്കു  മുമ്പറ  ലതഞഴതിലടേമ
ലതഞഴതിലടേമയുലടേ  വതിഹതിതകതഞലടേഞപ്പഞ്ചാം  ലതഞഴതിലെഞളതി  നല്കകേണതഞയ  അഞ്ചാംശദഞനഞ്ചാം
അയഞളുലടേ  കവതനതതില്  നതിനഞ്ചാം  കുറവലചെകയ്യണതുഞ്ചാം  നതിധതിയതികലെകറ  വരവ
വയ്കകണതുമഞണറ. 

(3 എ) സര്കഞര്  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പു  പകേഞരഞ്ചാം  ലതഞഴതിലെഞളതികേള്  അടേയ്ക്കുന്ന
അഞ്ചാംശദഞയതതിലന തുകേയറ തുലെശ്യമഞയ ഒരു തുകേ ഗഞനഞയതി ഓകരഞ വര്ഷവഞ്ചാം നതിധതിയതികലെകറ
സഞ്ചാംഭഞവന നല്കകേണതഞണറ.  

** ** ** **

 


