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അനുബനയും    I

വളകയകാജനക്കുറളപക്ട്

ഈറ,  കേകാട്ടുവളള,  തഴ തതകാഴളലകാളളകേളുതടെ കക്ഷേമനളധള ആനുകൂലല്യങ്ങള് വളതരണയും

തചെയകാനുയും,  കബകാര്ഡളതന്റെ ഭേരണ ചെളലവകേള് വഹളകകാനുയും കവണള ഓകരകാ തതകാഴളലകാളളയയും,

തതകാഴളലടെമയയും,  ഉലകാദകേനുയും  കക്ഷേമനളധളയളകലകക്ട്  അടെയ്കകണ  അയുംശദകായയും

15 രൂപയകായള വര്ദളപളക്കുന്നേതളനുയും സര്കകാര് ഗകാന്റെകായള അടെയ്ക്കുന്നേ തുകേ തതകാഴളലകാളളകേളുതടെ

അയുംശദകായതളതന്റെ  75  ശതമകാനമകായള  കുറയ്ക്കുന്നേതളനുയും  വല്യവസ്ഥ  തചെയ്യുന്നേതളനകാണക്ട്

2021-തല  ഈറ,  കേകാട്ടുവളള,  തഴ  തതകാഴളലകാളള  കക്ഷേമനളധള  (കഭേദഗതള)  ബളല

അവതരളപളച്ചളട്ടുളതക്ട്.

തതകാഴളലകാളളകേളുതടെ അയുംശദകായയും ഉയര്തളയകപകാള് തതന്നേ സര്കകാര് നലകുന്നേ ഗകാന്റെക്ട്

നളലവളലളതളതന്റെ  75  ശതമകാനമകായള  കുറയ്ക്കുന്നേ  തതകാഴളലകാളളവളരുദ  സമതീപനമകാണക്ട്

ബളലളലൂതടെ  സസതീകേരളച്ചളട്ടുളതക്ട്.  കക്ഷേമനളധളയളല  നളനള  വരുമകാനതളതന്റെ  ഭൂരളഭേകാഗവയും

ഭേരണപരമകായ തചെലവകേള്കകായള വളനളകയകാഗളക്കുന്നേ ദദൗര്ഭേകാഗല്യകേരമകായ സകാഹചെരല്യമകാണക്ട്

കക്ഷേമനളധള കബകാര്ഡുകേളളല നളലനളലക്കുന്നേതക്ട്. ഇതക്ട് ഒഴളവകാക്കുന്നേതളനകായള ഭേരണപരമകായ

തചെലവകേള്കക്ട് വളനളകയകാഗളകകാവന്നേ തുകേ പരളമളതതപടുത്തുന്നേതളനക്ട് വല്യവസ്ഥ തചെകയണതക്ട്

അനളവകാരല്യമകാണക്ട്.

കമലപറഞ്ഞ കേകാരണങ്ങളകാല ബളലളകനകാടെക്ട് വളകയകാജളപക്ട് കരഖതപടുത്തുന. 

അന്വര് സകാദതക്ട്                      (ഒപക്ട്)

എ. തകേ. എയും. അഷ്റഫക്ട്                (ഒപക്ട്)



അനുബനന്ധം    II

2021-ലലെ  കകേരള ഇഇൗറ, കേകാട്ടുവളളള, തഴ ലതകാഴളലെകാളള 
കക്ഷേമനളധള (കഭേദഗതള) ബളല

(സബ്ജകക്ട് കേമളറള റളകപകാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേകാരമുള്ളതക്ട്)

1998-ലലെ കകേരള ഇഇൗറ, കേകാട്ടുവളളള, തഴ ലതകാഴളലെകാളള 

കക്ഷേമനളധള ആകക്ട് കഭേദഗതള ലചെയ്യുന്നതളനുള്ള 

ഒരു  

ബളല

പപീഠളകേ.―1998-ലലെ കകേരള ഈറ,  കേകാട്ടുവള്ളള,  തഴ ലതകാഴളലെകാളള കക്ഷേമനളധള ആകക്ട്

(1998-ലലെ  17)  ഇതളനുകശേഷന്ധം  കേകാണുന്ന  ആവശേശ്യങ്ങള്കകായള  കഭേദഗതള  ലചെയ്യുന്നതക്ട്

യുക്തമകായളരളക്കുകേയകാല;

ഭേകാരത റളപബളകളലന്റെ എഴുപതളരണകാന്ധം  സന്ധംവത്സരതളല തകാലഴ പറയുന്ധം പ്രകേകാരന്ധം

നളയമമുണകാക്കുന:―

1.  ചുരുകകപരുന്ധം പ്രകാരന്ധംഭേവന്ധം.―(1)  ഈ ആകളനക്ട്  2021-ലലെ കകേരള  ഈറ,  കേകാട്ടുവള്ളള,

തഴ ലതകാഴളലെകാളള കക്ഷേമനളധള  (കഭേദഗതള) ആകക്ട് എന്നക്ട് കപരക്ട് പറയകാന്ധം.

(2) ഇതക്ട് 2020 ജൂലലെ 3-ാം തപീയതള പ്രകാബലെശ്യതളല വന്നതകായള കേരുതലപകടേണതകാണക്ട്. 

2.  4-  ാം  വകുപളനുള്ള  കഭേദഗതള.―1998-ലലെ  കകേരള  ഈറ,  കേകാട്ടുവള്ളള,  തഴ

ലതകാഴളലെകാളള  കക്ഷേമനളധള  ആകളലലെ  (1998-ലലെ  17)  (ഇതളനുകശേഷന്ധം  പ്രധകാന  ആകക്ട്

എന്നകാണക്ട് പരകാമര്ശേളകലപടുകേ), 4-ാം വകുപളല,―

(1) (1)-ാം ഉപവകുപളല  "പ്രതളമകാസന്ധം ഏഴക്ട് രൂപകാ വപീതന്ധം"  എന്ന വകാക്കുകേള്കക്ട്

പകേരന്ധം "പ്രതളമകാസന്ധം പതളനഞക്ട് രൂപകാ വപീതന്ധം" എന്ന  വകാക്കുകേള് കചെര്കകണതകാണക്ട്;

(2)  (2)-ാം  ഉപവകുപളല  "ഓകരകാ  മകാസവന്ധം  ഏഴക്ട്  രൂപ"  എന്ന  വകാക്കുകേള്കക്ട്

പകേരന്ധം "ഓകരകാ മകാസവന്ധം പതളനഞക്ട് രൂപ" എന്ന  വകാക്കുകേള് കചെര്കകണതകാണക്ട്;
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(3)  (3)-ാം ഉപവകുപളല  "ഓകരകാ മകാസവന്ധം ഏഴക്ട് രൂപ വപീതന്ധം"  എന്ന വകാക്കുകേള്കക്ട്

പകേരന്ധം "ഓകരകാ മകാസവന്ധം പതളനഞക്ട് രൂപ വപീതന്ധം" എന്ന  വകാക്കുകേള് കചെര്കകണതകാണക്ട്;

(4)  (4)-ാം  ഉപവകുപളല  "അന്ധംശേദകായതളനക്ട്  തുലെശ്യമകായ  ഒരു  തുകേ"  എന്ന

വകാക്കുകേള്കക്ട്  പകേരന്ധം   "അന്ധംശേദകായതളലന്റെ എഴുപതളയഞക്ട്  ശേതമകാനതളനക്ട്  തുലെശ്യമകായ

തുകേ" എന്ന വകാക്കുകേള് കചെര്കകണതകാണക്ട്.

3.  റദകാകലന്ധം  ഒഴളവകാകലന്ധം.―(1) 2021-ലലെ  കകേരള  ഈറ,  കേകാട്ടുവള്ളള,  തഴ

ലതകാഴളലെകാളള  കക്ഷേമനളധള  (കഭേദഗതള)  ഓര്ഡളനന്സക്ട്  (2021-ലലെ  129) ഇതളനകാല

റദകാകളയളരളക്കുന.

(2)  അങ്ങലന  റദകാകളയളരുന്നകാലതലന്നയുന്ധം,  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡളനന്സക്ട്  പ്രകേകാരന്ധം

കഭേദഗതള  ലചെയ്യലപട പ്രധകാന ആകളന്കേപീഴളല ലചെയ്തകതകാ ലചെയ്തതകായള കേരുതലപടുന്നകതകാ

ആയ  ഏലതങളലന്ധം  കേകാരശ്യകമകാ  എടുതകതകാ  എടുതതകായള  കേരുതലപടുന്നകതകാ  ആയ

ഏലതങളലന്ധം  നടേപടേളകയകാ,  ഈ  ആകക്ട്  പ്രകേകാരന്ധം  കഭേദഗതള  ലചെയ്യലപട  പ്രധകാന  ആകളന്

കേപീഴളല ലചെയ്തതകാകയകാ  എടുതതകാകയകാ കേരുതലപകടേണതകാണക്ട്.

കകേരള നളയമസഭേകാ ലസക്രകടറളയറക്ട്, എസക്ട്. വള. ഉണളകൃഷ്ണന് നകായര്,
തളരുവനന്തപുരന്ധം, ലസക്രടറള.
2021 നവന്ധംബര് 1.


