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പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

ബതില് നമ്പര്   67

2021-ലലെ കകേരള കേര്ഷകേ ലതഞഴതിലെഞളതി  (കഭദഗതതി) ബതില്

 1974-ലലെ കകേരള കേര്ഷകേ ലതഞഴതിലെഞളതി ആകറ വവീണഞ്ചാം 
കഭദഗതതി  ലചെയ്യുന്നതതിനുള്ള 

ഒരു  

ബതില്  

പവീഠതികേ.—1974-ലലെ  കകേരള  കേര്ഷകേ  ലതഞഴതിലെഞളതി  ആകറ   (1974-ലലെ  18)
ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  കേഞണുന്ന  ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി  വവീണഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുന്നതറ
യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത റതിപ്പബതികതിലന എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവത്സരതതില് തഞലഴപ്പറയുഞ്ചാം   പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:—   

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

(2)  ഇതറ  2020  ജനുവരതി   16-ാം  തവീയതതി   പഞബലെശ്യതതില്  വന്നതഞയതി
കേരുതലപ്പകടേണതഞണറ.     

2.  9-  ാം  വകുപ്പതിനുള്ള  കഭദഗതതി  .—1974-ലലെ  കകേരള  കേര്ഷകേ  ലതഞഴതിലെഞളതി
ആകതിലലെ(1974-ലലെ  18)  (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം പധഞന ആകറ എന്നഞണറ പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ)
9-ാം വകുപ്പതില്,—

(1)   (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനുപകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ  കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:—

“(1) ഇരുപതറ  ആറതില്  കൂടുതലഞ്ചാം  എന്നഞല്   നഞല്പതറ  ആറതില്  കുറവറ
വതിസ്തൃതതിയുള്ള  കൃഷതിഭൂമതി  കകേവശേമുള്ള  ഓകരഞ  ഭൂവടേമയുഞ്ചാം  തലന  കകേവശേമുള്ള  മുഴുവന
ഭുമതിക്കുഞ്ചാം  പതതിവര്ഷഞ്ചാം  ഓകരഞ  ആറതിനുഞ്ചാം  അനപതറ  കപസ  നതിരകതില്  നതിധതിയതികലെകറ
അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം നല്കകേണതഞ്ചാം,  നഞല്പതറ ആറതില് കൂടുതല് കൃഷതിഭൂമതി കകേവശേമുള്ളവര് തലന
കകേവശേമുള്ള മുഴുവന ഭുമതിക്കുഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന പകേഞരമുള്ള രവീതതിയതില് പതതിവര്ഷഞ്ചാം
ഓകരഞ ആറതിനുഞ്ചാം ഒരു രൂപ അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം നല്കകേണതമഞണറ.”;
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(2)  (2)-ാംഉപവകുപ്പതില്  "അഞറ രൂപ"  എന്ന വഞക്കുകേള്കറ  പകേരഞ്ചാം  "ഇരുപതറ
രൂപ" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ;

(3)  (4)-ാംഉപവകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പറ  കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:—

"(4)  രജതിസ്റ്റര് ലചെയ്ത കേര്ഷകേ ലതഞഴതിലെഞളതികേള് ഓകരഞ സഞമ്പതതികേ വര്ഷവഞ്ചാം
നല്കുന്ന  അഞ്ചാംശേദഞയതതിലന  ഇരുപതതി  അഞറ  ശേതമഞനതതിനറ  തലെശ്യമഞയ  ഒരു  തകേ,
പതതിശേവീര്ഷഞ്ചാം പരമഞവധതി അഞറ രൂപയഞയതി പരതിമതിതലപ്പടുതതി ലകേഞണറ,  വര്ഷഞ്ചാം കതഞറഞ്ചാം,
സര്കഞര്,  ഗഞനഞയതി നതിധതിയതികലെകറ  നല്കകേണതഞണറ .".

3. റദഞകലഞ്ചാം ഒഴതിവഞകലഞ്ചാം.—(1) 2021-ലലെ കകേരള കേര്ഷകേ ലതഞഴതിലെഞളതി (കഭദഗതതി)
ഒഞര്ഡതിനനസറ (2021-ലലെ 133) ഇതതിനഞല് റദഞകതിയതിരതിക്കുന. 

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

ഉകദശേശ്യകേഞരണങ്ങളുലടേ വതിവരണഞ്ചാം 

1974-ലലെ കകേരള കേര്ഷകേ ലതഞഴതിലെഞളതി ആകതിലന  9-ാം വകുപ്പറ  (1)-ാം ഉപവകുപ്പറ,
നഞല്പതറ ആറതില് കൂടുതല് വതിസ്തൃതതിയുള്ള കൃഷതിഭൂമതി കകേവശേമുള്ള ഓകരഞ ഭൂവടേമയുഞ്ചാം അയഞള്
നഞല്പതറ  ആറതില്  കൂടുതലെഞകയഞ  അതതിലന  ഭഞഗമഞകയഞ  കകേവശേഞ്ചാം  വചതിട്ടുള്ള  ഭൂമതിയറ
പതതിവര്ഷഞ്ചാം ഓകരഞ ആറതിനുഞ്ചാം ഇരുപതതിയഞറ കപസ എന്ന നതിരകതില് നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ
രവീതതിയതില്  നതിധതിയതികലെകറ  അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം  നല്കകേണതഞണറ  എന്നറ  വശ്യവസ്ഥ  ലചെയ്യുന.
പസ്തുത  ആകതിലന   9-ാം  വകുപ്പറ  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പറ,  രജതിസ്റ്റര്  ലചെയ്യലപ്പട്ടേ   ഒഞകരഞ
കേര്ഷകേലതഞഴതിലെഞളതിയുഞ്ചാം  പതതിമഞസഞ്ചാം അഞറ രൂപ നതിരകതില് നതിധതിയതികലെകറ അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം
നല്കകേണതഞണറ എന്നറ വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന. 9-ാം വകുപ്പറ  (4) -ാം ഉപവകുപ്പറ,  രജതിസ്റ്റര്
ലചെയ്ത  കേര്ഷകേ  ലതഞഴതിലെഞളതികേള്  ഓകരഞ  സഞമ്പതതികേ  വര്ഷവഞ്ചാം   നല്കുന്ന  അഞ്ചാംശേദഞയതതിനറ
തലെശ്യമഞയ ഒരു തകേ, സര്കഞര്,  വര്ഷഞ്ചാം കതഞറഞ്ചാം ഗഞനഞയതി നതിധതിയതികലെകറ നല്കകേണതഞണറ
എന്നറ വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന. 

2.  കേര്ഷകേ   ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലടേ  കക്ഷേമനതിധതി  ആനുകൂലെശ്യങ്ങള് വതിതരണഞ്ചാം ലചെയ്യഞന
പദ്ധതതിയുലടേ   വരുമഞനഞ്ചാം തതികേചഞ്ചാം അപരശ്യഞപ്തമഞയതിരുന.  കൂടേഞലത  കേര്ഷകേ   ലതഞഴതിലെഞളതികേള്കറ
നല്കേതിവരുന്ന ആനുകൂലെശ്യങ്ങള് പരതിഗണതിക്കുകമ്പഞള്, പദ്ധതതിയതിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് പകേഞരഞ്ചാം
ലതഞഴതിലെഞളതികേള്കറ നല്കകേണ വതിവതിധ  കക്ഷേമനതിധതി  ആനുകൂലെശ്യങ്ങള്  നല്കുന്നതതിനഞയതി,

1711/2021.
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ഭൂഉടേമകേളുലടേയുഞ്ചാം  കേര്ഷകേലതഞഴതിലെഞളതികേളുലടേയുഞ്ചാം  നതിലെവതിലള്ള  അഞ്ചാംശേദഞയ  നതിരകറ
വര്ദ്ധതിപ്പതികകണതണറ.  കൂടേഞലത സര്കഞര് ഗഞനറ  നല്കുന്നതമഞയതി ബന്ധലപ്പട്ടേ വശ്യവസ്ഥ
കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞനുഞ്ചാം  തവീരുമഞനതിച. അതതിനഞല്,   നതിധതിയതികലെക്കുള്ള  ഭൂവടേമകേളുലടേ
അഞ്ചാംശേദഞയവഞ്ചാം   കേര്ഷകേ  ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലടേ  അഞ്ചാംശേദഞയവഞ്ചാം  ആകതിലലെ  ബന്ധലപ്പട്ടേ
വശ്യവസ്ഥകേളതില്  കഭദഗതതി  വരുതതിലകഞണറ  വര്ദ്ധതിപ്പതികകണതറ  ആവശേശ്യമഞയതിവന.
ആയതതിനഞല്,  ആകതില്  അനുകയഞജശ്യമഞയ  കഭദഗതതി  ലകേഞണവരുവഞന,   സര്കഞര്,
തവീരുമഞനതിച. 

3.  ഈ  വതിഷയഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിചറ  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒരു  ആകറ  ലകേഞണ
വരുന്നതതിനുള്ള   ബതില് പതതിനഞലെഞഞ്ചാം  കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ  ബതില് നമ്പര്  175  ആയതി
പസതിദ്ധവീകേരതിചലവങതിലഞ്ചാം  ആയതറ  നതിയമസഭയതില്  അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ
പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴതിഞതില. 

4.  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  പസ്തുത
നതിര്കദശേങ്ങള്കറ  ഉടേന  പഞബലെശ്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2020-ലലെ   കകേരള
കേര്ഷകേ ലതഞഴതിലെഞളതി  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനനസറ  2020  ജനുവരതി  16-ാം തവീയതതി കകേരള
ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2020 ജനുവരതി 16-ാം തവീയതതിയതിലലെ  114-ാം
നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2020-ലലെ  7-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡതിനനസഞയതി
പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ. 

5. 2020  ജനുവരതി  29-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ  2020  ലഫെബ്രുവരതി  12-ാം തവീയതതി
അവസഞനതിചതമഞയ    കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമ്മേളനതതില്    പസ്തുത
ഓര്ഡതിനനസതിനറ  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകറ  ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള
ഒരു ബതില് നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴതിഞതില.

6.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം   2020-ലലെ   കകേരള
കേര്ഷകേ ലതഞഴതിലെഞളതി (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനനസറ 2020 ലഫെബ്രുവരതി 17-ാം തവീയതതി കകേരള
ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2020  ലഫെബ്രുവരതി  18-ാം  തവീയതതിയതിലലെ
539-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2020-ലലെ 10-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനനസഞയതി
പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ. 

7.  2020  മഞര്ചറ  2-ാം  തവീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചറ   2020  മഞര്ചറ  13-ാം  തവീയതതി
അവസഞനതിചതമഞയ    കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമ്മേളനതതില്    പസ്തുത
ഓര്ഡതിനനസതിനറ  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകറ  ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള
ഒരു ബതില് നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴതിഞതില.
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8.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം

കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം   2020-ലലെ   കകേരള

കേര്ഷകേ  ലതഞഴതിലെഞളതി  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനനസറ  2020  മഞര്ചറ  31-ാം  തവീയതതി  കകേരള

ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ  2020  മഞര്ചറ  31-ാം തവീയതതിയതിലലെ  1012-ാം

നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2020-ലലെ  24-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡതിനനസഞയതി

പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ. 

9.  2020  ആഗസ്റ്ററ  24-ാം  തവീയതതി  കചെര്ന്ന   കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ

സകമ്മേളനതതില്   പസ്തുത ഓര്ഡതിനനസതിനറ പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകറ

ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള  ഒരു  ബതില്  നതിയമസഭയതില്  അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ

പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴതിഞതില.

10.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം

കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2020-ലലെ   കകേരള

കേര്ഷകേ ലതഞഴതിലെഞളതി  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനനസറ   2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  26-ാം തവീയതതി

കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  29-ാം

തവീയതതിയതിലലെ  2218-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില്  2020-ലലെ  62-ാം നമ്പര്

ഓര്ഡതിനനസഞയതി പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ. 

11.  2020  ഡതിസഞ്ചാംബര്  31-ാം തവീയതതി കചെര്ന്ന കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ

സകമ്മേളനതതിലഞ്ചാം 2021 ജനുവരതി 8-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ  2021 ജനുവരതി 22-ാം തവീയതതി

അവസഞനതിചതമഞയ  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമ്മേളനതതിലഞ്ചാം  പസ്തുത

ഓര്ഡതിനനസതിനറ  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകറ  ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള

ഒരു ബതില് നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ  പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴതിഞതില. 

12.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം

കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള

കേര്ഷകേ ലതഞഴതിലെഞളതി  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനനസറ  2021  ലഫെബ്രുവരതി  9-ാം തവീയതതി കകേരള

ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2021  ലഫെബ്രുവരതി  10-ാം  തവീയതതിയതിലലെ

661-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2021-ലലെ 9-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനനസഞയതി

പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ. 
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13. 2021 കമയറ 24-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ 2021 ജൂണ് 10-ാം തവീയതതി അവസഞനതിച

കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ സകമ്മേളനകേഞലെതറ പസ്തുത ഓര്ഡതിനനസതിനു പകേരഞ്ചാം

സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകറ ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള ഒരു ബതില് നതിയമസഭയതില്

അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴതിഞതില.

14.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം

കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം   2021-ലലെ  കകേരള

കേര്ഷകേ  ലതഞഴതിലെഞളതി  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനനസറ  2021  ജൂകലെ  1-ാം  തവീയതതി  കകേരള

ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം   ആയതറ  2021  ജൂകലെ  2-ാം  തവീയതതിയതിലലെ

1924-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2021-ലലെ  55-ാം  നമ്പര്

ഓര്ഡതിനനസഞയതി പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ. 

15.  2021  ജൂകലെ  22-ാം  തവീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചറ  2021  ആഗസ്റ്ററ  13-ാംതവീയതതി

അവസഞനതിച  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമ്മേളനകേഞലെതറ  പസ്തുത

ഓര്ഡതിനനസതിനു പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ  ഒരു ആകറ  ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള

ഒരു ബതില് നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴതിഞതില.

16.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം

കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള

കേര്ഷകേ ലതഞഴതിലെഞളതി  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനനസറ  2021  ആഗസ്റ്ററ  23-ാം തവീയതതി  കകേരള

ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2021  ആഗസ്റ്ററ  25-ാം തവീയതതിയതിലലെ  2491- ാം നമ്പര്

കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2021-ലലെ  133-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡതിനനസഞയതി

പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

17.  2021-ലലെ  133-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനനസതിനുപകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ

ഒരു ആകറ ലകേഞണവരുന്നതതിനറ ഉകദശേതിചലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ബതില്. 

ധനകേഞരശ്യലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം 

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പഞബലെശ്യതതില്  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയ്തഞല്

സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞരു അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല.  



8

ഏല്പ്പതിചലകേഞടുത നതിയമനതിര്മ്മേഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച
ലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം 

ബതിലതിലലെ  2-ാം ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകതില് കചെര്കഞന ഉകദശേതിക്കുന്ന  9-ാം
വകുപ്പറ (1)-ാം ഉപവകുപ്പറ,  നതിധതിയതികലെകറ അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം നല്കുന്ന രവീതതി നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന
സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന ഉകദശേതിക്കുന.

2.   ഏതറ  കേഞരശ്യങ്ങലള  സഞ്ചാംബന്ധതിചഞകണഞ  ചെട്ടേങ്ങള്  ഉണഞകഞവന്നതറ  അവ
നടേപടേതിക്രമങ്ങള് സഞ്ചാംബന്ധതിചള്ളകതഞ സഞധഞരണകമഞ ഭരണപരകമഞ ആയ സസ്വഭഞവകതഞടേറ
കൂടേതിയവകയഞ ആകുന.  കൂടേഞലത,  ചെട്ടേങ്ങള് അവ ഉണഞകതിയതതിനുകശേഷഞ്ചാം,  നതിയമസഭയുലടേ
സൂക്ഷ്മപരതികശേഞധനയറ  വതികധയവമഞണറ.  ഏല്പ്പതിചലകേഞടുത  നതിയമനതിര്മ്മേഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം
അതതിനഞല്, സഞധഞരണ സസ്വഭഞവകതഞടുകൂടേതിയതഞണറ.

വതി. ശേതിവനകുട്ടേതി.

//ശേരതിതര്ജ്ജമ//
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  1974-ലലെ കകേരള കേര്ഷകേ ലതഞഴതിലെഞളതി ആകതില്  
(1974-ലലെ 18) നതിനള്ള പസക്തഭഞഗങ്ങള്

** ** ** **

9.  നതിധതിയതികലെക്കുള്ള  അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം—(1)  നഞല്പതറ  ആറതില്  കൂടുതല്  വതിസ്തൃതതിയുള്ള
കൃഷതിഭൂമതി കകേവശേമുള്ള ഓകരഞ ഭൂവടേമയുഞ്ചാം അയഞള് നഞല്പതറ ആറതില് കൂടുതലെഞകയഞ അതതിലന
ഭഞഗമഞകയഞ  കകേവശേഞ്ചാം വചതിട്ടുള്ള ഭൂമതിയറ  പതതിവര്ഷഞ്ചാം  ഓകരഞ  ആറതിനുഞ്ചാം  ഇരുപതതിയഞറ
കപസ  എന്ന  നതിരകതില്  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ  രവീതതിയതില്  നതിധതിയതികലെകറ   അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം
നല്കകേണതഞണറ .   

(2)  രജതിസ്റ്റര് ലചെയ്യലപ്പട്ടേ  ഒഞകരഞ കേര്ഷകേലതഞഴതിലെഞളതിയുഞ്ചാം  പതതിമഞസഞ്ചാം അഞ
രൂപ നതിരകതില് നതിധതിയതികലെകറ അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം നല്കകേണതഞണറ.

** ** ** **

(4)  രജതിസ്റ്റര് ലചെയ്ത കേര്ഷകേ ലതഞഴതിലെഞളതികേള് ഓകരഞ  സഞമ്പതതികേ വര്ഷവഞ്ചാം
നല്കുന്ന അഞ്ചാംശേദഞയതതിനറ  തലെശ്യമഞയ ഒരു തകേ സര്കഞര് വര്ഷഞ്ചാം കതഞറഞ്ചാം,  ഗഞനഞയതി,
നതിധതിയതികലെകറ  നല്കകേണതഞണറ . 

** ** ** **


