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   പതതിനഞഞഞ്ചാം  കകേരള നതിയമസഭ

ബതില് നമ്പര്   72

2021-ലലെ കകേരള ഈറ, കേഞട്ടുവളതി, തഴ ലതഞഴതിലെഞളതി 
കക്ഷേമനതിധതി (കഭദഗതതി) ബതില്

1998-ലലെ കകേരള ഈറ, കേഞട്ടുവളതി, തഴ ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി
ആകറ  കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുള 

 ഒരു 

 ബതില്

പപീഠതികേ.─1998-ലലെ കകേരള ഈറ,  കേഞട്ടുവളതി,  തഴ ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി ആകറ

(1998-ലലെ  17)  ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  കേഞണുന്ന  ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുന്നതറ

യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത റതിപ്പബതികതിലന എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില് തഞലഴ പറയുഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം

നതിയമമുണഞക്കുന:─ 

1. ചുരുകകപ്പരുഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.─(1) ഈ ആകതിനറ 2021-ലലെ കകേരള  ഈറ, കേഞട്ടുവളതി,

തഴ ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി  (കഭദഗതതി) ആകറ എന്നറ കപരറ പറയഞഞ്ചാം. 

(2)  ഇതറ  2020  ജൂലലെ  3-ാം  തപീയതതി  പഞബലെശ്യതതില്  വന്നതഞയതി

കേരുതലപ്പകടേണതഞണറ.  

2.  4-  ാം  വകുപ്പതിനുള  കഭദഗതതി.─1998-ലലെ  കകേരള  ഈറ,  കേഞട്ടുവളതി,  തഴ

ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  ആകതിലലെ  (1998-ലലെ  17)  (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  പധഞന

ആകറ എന്നഞണറ പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ), 4-ാം വകുപ്പതില്,─

(1)  (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില്  "പതതിമഞസഞ്ചാം ഏഴറ  രൂപഞ വപീതഞ്ചാം"  എന്ന വഞക്കുകേള്കറ

പകേരഞ്ചാം "പതതിമഞസഞ്ചാം പതതിനഞറ രൂപഞ വപീതഞ്ചാം" എന്ന  വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ;

(2)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  "ഓകരഞ  മഞസവഞ്ചാം  ഏഴറ  രൂപ"  എന്ന  വഞക്കുകേള്കറ

പകേരഞ്ചാം "ഓകരഞ മഞസവഞ്ചാം പതതിനഞറ രൂപ" എന്ന  വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ;
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(3) (3)-ാം ഉപവകുപ്പതില് "ഓകരഞ മഞസവഞ്ചാം ഏഴറ രൂപ വപീതഞ്ചാം" എന്ന വഞക്കുകേള്കറ
പകേരഞ്ചാം "ഓകരഞ മഞസവഞ്ചാം പതതിനഞറ രൂപ വപീതഞ്ചാം" എന്ന  വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ;

(4)  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  "അഞ്ചാംശേദഞയതതിനറ  തുലെശ്യമഞയ  ഒരു  തുകേ"  എന്ന
വഞക്കുകേള്കറ പകേരഞ്ചാം    "അഞ്ചാംശേദഞയതതിലന എഴുപതതിയഞറ  ശേതമഞനതതിനറ  തുലെശ്യമഞയ
തുകേ" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ.

3.  റദഞകലഞ്ചാം  ഒഴതിവഞകലഞ്ചാം.─(1) 2021-ലലെ  കകേരള   ഈറ,  കേഞട്ടുവളതി,  തഴ
ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി   (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ   (2021-ലലെ  129) ഇതതിനഞല്
റദഞകതിയതിരതിക്കുന.

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

 ഉകദശേശ്യകേഞരണങ്ങളുലടേ വതിവരണഞ്ചാം 

1998-ലലെ കകേരള ഈറ,  കേഞട്ടുവളതി,  തഴ ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി ആകറ  (1998-ലലെ 17)-ലന
4-ാം വകുപ്പറ (1)-ാം ഉപവകുപ്പറ ഓകരഞ ഈറ, കേഞട്ടുവളതി, തഴ ലതഞഴതിലെഞളതിയുഞ്ചാം പതതിമഞസഞ്ചാം
ഏഴറ രൂപഞ വപീതഞ്ചാം നതിധതിയതികലെകറ അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം നല്കകേണതഞണറ എന്നറ വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന.
പസ്തുത ആകതിലലെ  4-ാം വകുപ്പറ  (2)-ാം ഉപവകുപ്പറ  ഈറ ഉല്പ്പന്നങ്ങളുലടേയുഞ്ചാം കേഞട്ടുവളളതി
ഉല്പ്പന്നങ്ങളുലടേയുഞ്ചാം  അലല്ലെങതില്  തഴ  ഉല്പ്പന്നങ്ങളുലടേയുഞ്ചാം  ഓകരഞ  ലതഞഴതിലടേമയുഞ്ചാം
ഉല്പ്പഞദകേനുഞ്ചാം ബന്ധലപ്പട്ടേ ഓകരഞ ഈറ അഥവഞ കേഞട്ടുവളതി അഥവഞ തഴ ലതഞഴതിലെഞളതിക്കുഞ്ചാം
കവണതി ഓകരഞ  മഞസവഞ്ചാം  ഏഴറ  രൂപ  നതിധതിയതികലെകറ  അഞ്ചാംശേദഞയമഞയതി  നല്കകേണതഞണറ
എന്നറ വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന. പസ്തുത ആകതിലലെ  4-ാം വകുപ്പറ  (3)-ാം ഉപവകുപ്പറ  സസ്വന്തമഞയതി
ലതഞഴതിലെതികലെര്ലപ്പട്ടേതിരതിക്കുന്ന  ഓകരഞ  ആളുഞ്ചാം   ഓകരഞ  മഞസവഞ്ചാം  ഏഴറ  രൂപവപീതഞ്ചാം
നതിധതിയതികലെകറ  അഞ്ചാംശേദഞയമഞയതി  നല്കകേണതഞണറ എന്നറ  വശ്യവസ്ഥ  ലചെയ്യുന.  പസ്തുത
ആകതിലലെ  4-ാം  വകുപ്പറ  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  ഈറ   ലതഞഴതിലെഞളതികേളുഞ്ചാം   കേഞട്ടുവളതി
ലതഞഴതിലെഞളതികേളുഞ്ചാം തഴ ലതഞഴതിലെഞളതികേളുഞ്ചാം സസ്വന്തമഞയതി ലതഞഴതിലെതികലെര്ലപ്പട്ടേതിരതിക്കുന്ന ആളുകേളുഞ്ചാം
നല്കേതിയ അഞ്ചാംശേദഞയതതിനറ  തുലെശ്യമഞയ  ഒരു തുകേ  ഗഞനഞയതി  ഓകരഞ  വര്ഷവഞ്ചാം  സര്കഞര്
നതിധതിയതികലെകറ നല്കകേണതഞണറ എന്നറ വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന. 

2. ഈറ, കേഞട്ടുവളതി, തഴ ലതഞഴതിലെഞളതി ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലടേ ആനുകൂലെശ്യങ്ങള് വതിതരണഞ്ചാം
ലചെയ്യഞനുഞ്ചാം കബഞര്ഡതിലന ഭരണ ലചെലെവകേള് വഹതികഞനുഞ്ചാം  കകേരള ഈറ,  കേഞട്ടുവളതി,  തഴ
ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  കബഞര്ഡതിലന  നതിലെവതിലലെ  വരുമഞനഞ്ചാം  അപരശ്യഞപ്തമഞണറ.
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അതതിനഞല്,  കകേരള  ഈറ,  കേഞട്ടുവളതി,  തഴ  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  കബഞര്ഡതിലന
ശേതിപഞര്ശേ അഞ്ചാംഗപീകേരതിച്ചുലകേഞണറ,    1998-ലലെ കകേരള ഈറ,  കേഞട്ടുവളതി,  തഴ ലതഞഴതിലെഞളതി
കക്ഷേമനതിധതി  ആകറ  (1998-ലലെ  17)-ലന 4-ാം  വകുപ്പതിലന  (1)  മുതല്  (4)  വലരയുള
ഉപവകുപ്പുകേളതില്   കഭദഗതതി   വരുതതി  ഓകരഞ  ഈറ,  കേഞട്ടുവളതി,  തഴ  ലതഞഴതിലെഞളതിയുഞ്ചാം
അടേയ്ക്കുന്ന  അഞ്ചാംശേദഞയവഞ്ചാം  ഈറ  ഉല്പ്പന്നങ്ങളുലടേയുഞ്ചാം  കേഞട്ടുവളളതി  ഉല്പ്പന്നങ്ങളുലടേയുഞ്ചാം
അലല്ലെങതില് തഴ ഉല്പ്പന്നങ്ങളുലടേയുഞ്ചാം ഓകരഞ ലതഞഴതിലടേമയുഞ്ചാം ഉല്പ്പഞദകേനുഞ്ചാം  അടേയ്കകണ
അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം പതതിനഞറ രൂപയഞയതി  വര്ദതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ഗഞനഞയതി സര്കഞര് അടേയ്ക്കുന്ന
തുകേ,  ഈറ  ലതഞഴതിലെഞളതികേളുഞ്ചാം  കേഞട്ടുവളതി   ലതഞഴതിലെഞളതികേളുഞ്ചാം  തഴ  ലതഞഴതിലെഞളതികേളുഞ്ചാം
സസ്വന്തമഞയതി  ലതഞഴതിലെതികലെര്ലപ്പട്ടേതിരതിക്കുന്ന  ആളുകേളുഞ്ചാം  നല്കുന്ന  അഞ്ചാംശേദഞയതതിലന
എഴുപതതിയഞറ ശേതമഞനമഞയതി  നതിശ്ചയതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം     സര്കഞര് , തപീരുമഞനതിക്കുകേയുണഞയതി. 

3. പസ്തുത നതിര്കദശേങ്ങള്കറ ഉടേന് പഞബലെശ്യഞ്ചാം നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം കകേരള
സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം   2020-ലലെ  കകേരള  ഈറ,
കേഞട്ടുവളതി, തഴ ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ (2020-ലലെ 37) 2020
ജ ജലലെ  3-ാം  തപീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം   ആയതറ  2020
ജ ജലലെ  3-ാം  തപീയതതിയതിലലെ 1658-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്
പസതിദലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.   

4.  2020  ആഗസറ   24-ാം  തപീയതതി  കചെര്ന്ന  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ
സകമ്മേളനകേഞലെതറ  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനറ  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒരു
ആകറ  ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനുള  ഒരു  ബതില്  നതിയമസഭയതില്  അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴതിഞതില്ലെ.

5.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം   2020-ലലെ  കകേരള
ഈറ, കേഞട്ടുവളതി, തഴ ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ (2020-ലലെ 65)
2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  26-ാം തപീയതതി കകേരള ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ
2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  29-ാം  തപീയതതിയതിലലെ   2220-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ
ഗസറതില് പസതിദലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.   

6.  2020  ഡതിസഞ്ചാംബര്  31-ാം തപീയതതി  കചെര്ന്ന കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ
സകമ്മേളനതതിലഞ്ചാം 2021 ജനുവരതി 8-ാം തപീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ 2021 ജനുവരതി 22-ാം തപീയതതി
അവസഞനതിചതുമഞയ   കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമ്മേളന  കേഞലെത്തുഞ്ചാം  പസ്തുത
ഓര്ഡതിനന്സതിനറ  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ  ഒരു ആകറ  ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനുള
ഒരു ബതില് നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴതിഞതില്ലെ.
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7.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം

കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമ്മേളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം    2021-ലലെ കകേരള

ഈറ, കേഞട്ടുവളതി, തഴ ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ (2021-ലലെ 16)

2021 ലഫെബ്രുവരതി 9-ാം തപീയതതി കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം   ആയതറ 2021

ലഫെബ്രുവരതി  10-ാം  തപീയതതിയതിലലെ   674-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്

പസതിദലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ. 

8. 2021 കമയറ 24-ാം തപീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ 2021 ജ ജണ് 10-ാം തപീയതതി അവസഞനതിച

കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമ്മേളനകേഞലെതറ  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനുപകേരഞ്ചാം

സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകറ ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനുള ഒരു ബതില് നതിയമസഭയതില്

അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴതിഞതില്ലെ.

9.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം

കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം   2021-ലലെ  കകേരള

ഈറ, കേഞട്ടുവളതി, തഴ ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ (2021-ലലെ 75)

2021  ജ ജലലെ 1-ാം തപീയതതി കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം   ആയതറ  2021

ജ ജലലെ  3-ാം  തപീയതതിയതിലലെ  1949-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്

പസതിദലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ. 

10.  2021  ജ ജലലെ  22-ാം  തപീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചറ  2021  ആഗസറ  13-ാം  തപീയതതി

അവസഞനതിച  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമ്മേളനകേഞലെതറ  പസ്തുത

ഓര്ഡതിനന്സതിനു പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ  ഒരു ആകറ  ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനുള

ഒരു ബതില് നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴതിഞതില്ലെ. 

11.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം

കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം   2021-ലലെ  കകേരള

ഈറ, കേഞട്ടുവളതി, തഴ ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ (2021-ലലെ 129)

2021 ആഗസറ 23-ാം തപീയതതി കകേരള ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം   ആയതറ 2021

ആഗസറ  25-ാം  തപീയതതിയതിലലെ   2469-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്

പസതിദലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ. 

12.  2021-ലലെ 129-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സതിനു പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ

ഒരു ആകറ ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനറ ഉകദശേതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണറ ഈ ബതില്.
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  ധനകേഞരശ്യലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം 

ബതില്ലെതിലലെ 2-ാം ഖണഞ്ചാം (1), (3)  എന്നപീ ഉപഖണങ്ങള് പകേഞരഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്ന
പധഞന ആകതിലലെ  4-ാം വകുപ്പറ  (1),  (3)  എന്നപീ ഉപവകുപ്പുകേള് പകേഞരഞ്ചാം  ഓകരഞ ഈറ,
കേഞട്ടുവളതി,  തഴ ലതഞഴതിലെഞളതിയുഞ്ചാം സസ്വന്തമഞയതി ലതഞഴതിലെതില് ഏര്ലപ്പട്ടേതിരതിക്കുന്ന ഓകരഞ ആളുഞ്ചാം
പതതിമഞസഞ്ചാം  നല്കകേണ  അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം  ഏഴറ  രൂപയതില്  നതിനഞ്ചാം  പതതിനഞറ  രൂപയഞയതി
വര്ദതിപ്പതിക്കുനണറ.  പസ്തുത ഖണതതിലന  (4)-ാം ഉപഖണപകേഞരഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്ന,
പസ്തുത  വകുപ്പതിലന  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പുപകേഞരഞ്ചാം,  സര്കഞര്  അഞ്ചാംശേദഞയതതിലന
എഴുപതതിയഞറ ശേതമഞനതതിനറ തുലെശ്യമഞയ തുകേ ഗഞനഞയതി ഓകരഞ വര്ഷവഞ്ചാം നതിധതിയതികലെകറ
നല്കകേണതഞണറ എന്നറ വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന.

നതിലെവതില്  ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലടേ  പതതിമഞസ  അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം  ഏഴറ  രൂപയതില്  നതിനഞ്ചാം
പതതിനഞറ  രൂപയഞയതി  വര്ദതിപ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം  അപകേഞരഞ്ചാം  അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം  വര്ദതിപ്പതിക്കുകമ്പഞള്
ഗഞനതിനതതില് സര്കഞര് നതിധതിയതികലെകറ നല്കുന്ന തുകേ,  എഴുപതതിയഞറ ശേതമഞനമഞയതി
വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതതിനഞല് ഗഞനതിനതതില് സര്കഞര് പതതിവര്ഷഞ്ചാം  41,86,233
രൂപ അധതികേമഞയതി നല്കകേണതഞയതി വരുലമന്നറ കേണകഞക്കുന.

അതതിനഞല്  ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പഞബലെശ്യതതില്  ലകേഞണ്ടുവരതികേയുഞ്ചാം
ലചെയ്തഞല്  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  സഞതിതനതിധതിയതില്  നതിനഞ്ചാം  41,86,233  രൂപയുലടേ  ആവര്തകേ
ലചെലെവറ പതപീക്ഷേതിക്കുന. ഈ ഇനതതില് അനഞവര്തകേ ലചെലെലവഞനഞ്ചാം വരുന്നതല്ലെ. 

                                                                       

 
 

വതി. ശേതിവന്കുട്ടേതി
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1998-ലലെ കകേരള ഈറ, കേഞട്ടുവളതി, തഴ ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി
ആകതില് (1998-ലലെ 17) നതിനള പസക്ത ഭഞഗങ്ങള് 

 ** ** ** **

4.  നതിധതിയതികലെക്കുള  അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം.─(1)  ഓകരഞ  ഈറ,  കേഞട്ടുവളതി,  തഴ
ലതഞഴതിലെഞളതിയുഞ്ചാം  പതതിമഞസഞ്ചാം  ഏഴറ  രൂപഞ  വപീതഞ്ചാം  നതിധതിയതികലെകറ  അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം
നല്കകേണതഞണറ.

(2)  ഈറ ഉല്പ്പന്നങ്ങളുലടേയുഞ്ചാം  കേഞട്ടുവളതി  ഉല്പ്പന്നങ്ങളുലടേയുഞ്ചാം  അലല്ലെങതില്  തഴ
ഉല്പ്പന്നങ്ങളുലടേയുഞ്ചാം ഓകരഞ ലതഞഴതിലടേമയുഞ്ചാം ഓകരഞ ഉല്പ്പഞദകേനുഞ്ചാം ബന്ധലപ്പട്ടേ ഓകരഞ ഈറ
അഥവഞ  കേഞട്ടുവളതി  അഥവഞ  തഴ  ലതഞഴതിലെഞളതിക്കുഞ്ചാം  കവണതി  ഓകരഞ  മഞസവഞ്ചാം  ഏഴറ  രൂപ
നതിധതിയതികലെകറ അഞ്ചാംശേദഞയമഞയതി നല്കകേണതഞണറ.                               

(3) സസ്വന്തമഞയതി ലതഞഴതിലെതികലെര്ലപ്പട്ടേതിരതിക്കുന്ന ഓകരഞ ആളുഞ്ചാം  ഓകരഞ മഞസവഞ്ചാം ഏഴറ
രൂപവപീതഞ്ചാം നതിധതിയതികലെകറ അഞ്ചാംശേദഞയമഞയതി നല്കകേണതഞണറ. 

(4) ഈറ ലതഞഴതിലെഞളതികേളുഞ്ചാം  കേഞട്ടുവളതി  ലതഞഴതിലെഞളതികേളുഞ്ചാം   തഴ ലതഞഴതിലെഞളതികേളുഞ്ചാം
സസ്വന്തമഞയതി ലതഞഴതിലെതികലെര്ലപ്പട്ടേതിരതിക്കുന്ന ആളുകേളുഞ്ചാം നല്കേതിയ അഞ്ചാംശേദഞയതതിനറ തുലെശ്യമഞയ
ഒരു തുകേ ഗഞനഞയതി ഓകരഞ വര്ഷവഞ്ചാം സര്കഞര് നതിധതിയതികലെകറ നല്കകേണതഞണറ.

 ** ** ** **

    


