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പതബ്ലിന ഞഷോന്റിം കകേരള നബ്ലിയമേസഭേ
ബബ്ലില് നമ്പര്   71

2021-ലലെ കകേരള കഷഷോപപ്സ് ആനപ്സ് കേകമേഴഴ്സ്യല് എസഷോബബ്ലിലഷ്മെനപ്സ്സപ്സ്
ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലി കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി (കഭേദഗതബ്ലി) ബബ്ലില്

2006-ലലെ  കകേരള കഷഷോപപ്സ് ആനപ്സ് കേകമേഴഴ്സ്യല് എസഷോബബ്ലിലഷ്മെനപ്സ്സപ്സ് ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലി
കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി ആകപ്സ് വവീണന്റിം കഭേദഗതബ്ലി ലചെയ്യുന്നതബ്ലിനുള്ള 

ഒര

ബബ്ലില്

പവീഠബ്ലികേ.―2006-ലലെ  കകേരള  കഷഷോപപ്സ്  ആനപ്സ്  കേകമേഴഴ്സ്യല്  എസഷോബബ്ലിലഷ്മെനപ്സ്സപ്സ്
ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലി  കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി  ആകപ്സ്  തഷോലഴപ്പറയുന്ന  ആവശഴ്സ്യങ്ങള്കഷോയബ്ലി  വവീണന്റിം  കഭേദഗതബ്ലി
ലചെയ്യുന്നതപ്സ് യുക്തമേഷോയബ്ലിരബ്ലിക്കുകേയഷോല്; 

ഭേഷോരത റബ്ലിപ്പബബ്ലികബ്ലിലന എഴുപതബ്ലിരണഷോന്റിം സന്റിംവത്സരതബ്ലില് തഷോലഴ പറയുന്റിം പകേഷോരന്റിം
നബ്ലിയമേമുണഷോക്കുന:―

1.  ചുരകകപ്പരന്റിം പഷോരന്റിംഭേവന്റിം.―(1)  ഈ ആകബ്ലിനപ്സ്  2021-ലലെ  കകേരള കഷഷോപപ്സ്  ആനപ്സ്
കേകമേഴഴ്സ്യല്  എസഷോബബ്ലിലഷ്മെനപ്സ്സപ്സ്  ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലി  കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി (കഭേദഗതബ്ലി)  ആകപ്സ്  എന്നപ്സ്  കപരപ്സ്
പറയഷോന്റിം.

(2)  ഇതപ്സ്  2021  ലഫെബ്രുവരബ്ലി  24-ാം  തവീയതബ്ലി  പഷോബലെഴ്സ്യതബ്ലില്  വന്നതഷോയബ്ലി
കേരതലപ്പകടേണതഷോണപ്സ്.

2. 4-  ാം  വകുപ്പബ്ലിലന  കഭേദഗതബ്ലി.―2006-ലലെ  കകേരള  കഷഷോപപ്സ്  ആനപ്സ്  കേകമേഴഴ്സ്യല്
എസഷോബബ്ലിലഷ്മെനപ്സ്സപ്സ്  ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലി  കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി  ആകപ്സ്  (2006-ലലെ  24)  (ഇതബ്ലിനു  കശഷന്റിം
പധഷോന ആകപ്സ് എന്നഷോണപ്സ് പരഷോമേര്ശബ്ലികലപ്പടുകേ) 4-ാം വകുപ്പബ്ലിലന, (6)-ാം ഉപവകുപ്പബ്ലില്, “(1)
ഉന്റിം  (2)  ഉന്റിം" എന്ന അകങ്ങള്ക്കുന്റിം ബഷോയ്ക്കറ്റുകേള്ക്കുന്റിം വഷോക്കുകേള്ക്കുന്റിം കശഷന്റിം "(3)ഉന്റിം"  എന്ന
അകവന്റിം ബഷോയ്ക്കറ്റുകേളന്റിം വഷോക്കുന്റിം കചെര്കകണതഷോണപ്സ്.

3. റദഷോകലന്റിം  ഒഴബ്ലിവഷോകലന്റിം.―(1)  2021-ലലെ  കകേരള  കഷഷോപപ്സ്  ആനപ്സ്  കേകമേഴഴ്സ്യല്
എസഷോബബ്ലിലഷ്മെനപ്സ്സപ്സ് ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലി കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി  (കഭേദഗതബ്ലി)  ഓര്ഡബ്ലിനന്സപ്സ്  (2021-ലലെ  121)
ഇതബ്ലിനഷോല് റദഷോകബ്ലിയബ്ലിരബ്ലിക്കുന.
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(2)  അങ്ങലന  റദഷോകബ്ലിയബ്ലിരന്നഷോല്തലന്നയുന്റിം,  പസ്തുത  ഓര്ഡബ്ലിനന്സപ്സ്  പകേഷോരന്റിം
കഭേദഗതബ്ലി  ലചെയ്യലപ്പട്ടേ പധഷോന ആകബ്ലിന്കേവീഴബ്ലില് ലചെയ്തകതഷോ ലചെയ്തതഷോയബ്ലി കേരതലപ്പടുന്നകതഷോ
ആയ  ഏലതങബ്ലിലന്റിം  കേഷോരഴ്സ്യകമേഷോ  എടുതകതഷോ  എടുതതഷോയബ്ലി  കേരതലപ്പടുന്നകതഷോ  ആയ
ഏലതങബ്ലിലന്റിം  നടേപടേബ്ലികയഷോ,  ഈ  ആകപ്സ്  പകേഷോരന്റിം  കഭേദഗതബ്ലി  ലചെയ്യലപ്പട്ടേ  പധഷോന
ആകബ്ലിന്കേവീഴബ്ലില് ലചെയ്തതഷോകയഷോ  എടുതതഷോകയഷോ കേരതലപ്പകടേണതഷോണപ്സ്.

ഉകദശഴ്സ്യകേഷോരണങ്ങളലടേ വബ്ലിവരണന്റിം

2006-ലലെ  കകേരള  കഷഷോപപ്സ്  ആനപ്സ്  കേകമേഴഴ്സ്യല്  എസഷോബബ്ലിലഷ്മെനപ്സ്സപ്സ്  ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലി
കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി ആകബ്ലിലന (2006-ലലെ  24) 4-ാം വകുപ്പപ്സ്  (1)-ാം ഉപവകുപ്പപ്സ്  ഓകരഷോ അന്റിംഗവന്റിം
പതബ്ലിമേഷോസന്റിം അന്പതപ്സ്  രൂപ വവീതന്റിം നബ്ലിധബ്ലിയബ്ലികലെകപ്സ്  അന്റിംശദഷോയന്റിം നല്കകേണതഷോണപ്സ്  എന്നപ്സ്
വഴ്സ്യവസ്ഥ  ലചെയ്യുന. (2)-ാം  ഉപവകുപ്പപ്സ്   ഓകരഷോ  ലതഷോഴബ്ലിലടേമേയുന്റിം  തഷോന്  നബ്ലികയഷോഗബ്ലിചബ്ലിട്ടുള്ള
ഓകരഷോ  ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലികയയുന്റിം  സന്റിംബനബ്ലിചപ്സ്  അന്പതപ്സ് രൂപ  വവീതന്റിം  ഓകരഷോ  മേഷോസവന്റിം
നബ്ലിധബ്ലിയബ്ലികലെകപ്സ്  അന്റിംശദഷോയമേഷോയബ്ലി  നല്കകേണതഷോണപ്സ്  എന്നപ്സ്  വഴ്സ്യവസ്ഥ  ലചെയ്യുന.  (3)-ാം
ഉപവകുപ്പപ്സ്  സസ്വന്തമേഷോയബ്ലി ലതഷോഴബ്ലില് ലചെയ്യുന്ന ഒരഷോള്, (1)-ാം ഉപവകുപ്പപ്സ് പകേഷോരന്റിം നല്കകേണ
അന്റിംശദഷോയതബ്ലിനപ്സ് പുറകമേ പതബ്ലിമേഷോസന്റിം ഇരപതപ്സ് രൂപ കൂടേബ്ലി അന്റിംശദഷോയമേഷോയബ്ലി നബ്ലിധബ്ലിയബ്ലികലെകപ്സ്
നല്കകേണതഷോണപ്സ് എന്നപ്സ് വഴ്സ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന. (4)-ാം ഉപവകുപ്പപ്സ്   ഓകരഷോ അന്റിംഗവന്റിം (1)-ാം
ഉപവകുപ്പപ്സ് പകേഷോരന്റിം പതബ്ലിമേഷോസന്റിം ഫെണബ്ലികലെകപ്സ് അടേയ്ക്കുന്ന തുകേയ്ക്കപ്സ് പതബ്ലിമേഷോസന്റിം അഞപ്സ് രൂപ
ഗഷോനഷോയബ്ലി  സര്കഷോര്,  നബ്ലിധബ്ലിയബ്ലികലെകപ്സ്  അടേയ്കകണതഷോണപ്സ്  എന്നപ്സ്  വഴ്സ്യവസ്ഥ  ലചെയ്യുന.
(6)-ാം  ഉപവകുപ്പപ്സ്  പകേഷോരന്റിം  (1)ഉന്റിം  (2)ഉന്റിം  ഉപവകുപ്പുകേളബ്ലില്  പറഞബ്ലിട്ടുള്ള
അന്റിംശദഷോയ  നബ്ലിരക്കുകേളന്റിം  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പബ്ലില്  പറഞബ്ലിട്ടുള്ള  ഗഷോനബ്ലിലന  നബ്ലിരക്കുന്റിം,
സര്കഷോരബ്ലിനപ്സ്,  പദ്ധതബ്ലിയുലടേ  നടേതബ്ലിപ്പബ്ലിനഷോവശഴ്സ്യമേഷോയ  ലചെലെവകേള്  കേണകബ്ലിലലെടുതപ്സ്  മൂന
വര്ഷതബ്ലിലലെഷോരബ്ലികല്,  ഗസറപ്സ് വബ്ലി ജഷോപനന്റിംമൂലെന്റിം,  പുനര് നബ്ലിര്ണ്ണയബ്ലികഷോവന്നതഷോണപ്സ് എന്നപ്സ്
വഴ്സ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന. 

2. പസ്തുത വകുപ്പബ്ലിലലെ (6)-ാം ഉപവകുപ്പപ്സ്, (1) ഉന്റിം (2) ഉന്റിം  (4) ഉന്റിം  ഉപവകുപ്പുകേളബ്ലില്
പറഞബ്ലിട്ടുള്ള  അന്റിംശദഷോയ  നബ്ലിരക്കുകേള്,  സര്കഷോരബ്ലിനപ്സ്,  ഗസറപ്സ്  വബ്ലി ജഷോപനന്റിംമൂലെന്റിം
പുനര്നബ്ലിര്ണ്ണയബ്ലികഷോവന്നതഷോണപ്സ്  എന്നപ്സ്  വഴ്സ്യവസ്ഥ  ലചെയ്യുന.  ആകബ്ലിലലെ നബ്ലിലെവബ്ലിലള്ള
വഴ്സ്യവസ്ഥകേള് പകേഷോരന്റിം,   (3)-ാം ഉപവകുപ്പബ്ലിന് കേവീഴബ്ലില്  സസ്വന്തമേഷോയബ്ലി  ലതഷോഴബ്ലില് ലചെയ്യുന്ന
ആളകേള്  നല്കുന്ന   അധബ്ലികേ  അന്റിംശദഷോയന്റിം   ഔകദഴ്സ്യഷോഗബ്ലികേ  ഗസറബ്ലില്  പസബ്ലിദ്ധവീകേരബ്ലിച
വബ്ലിജഷോപനതബ്ലിലൂലടേ പുനര് നബ്ലിര്ണ്ണയബ്ലികഷോനഷോവബ്ലില.

3. സസ്വന്തമേഷോയബ്ലി  ലതഷോഴബ്ലില്  ലചെയ്യുന്ന  ആളകേള്  നല്കുന്ന  അധബ്ലികേ  അന്റിംശദഷോയന്റിം,
ഔകദഴ്സ്യഷോഗബ്ലികേ  ഗസറബ്ലില്  പസബ്ലിദ്ധവീകേരബ്ലിച  വബ്ലിജഷോപനതബ്ലിലൂലടേ,  പുനര്  നബ്ലിര്ണ്ണയബ്ലിക്കുന്ന
ആവശഴ്സ്യതബ്ലികലെകപ്സ്   2006-ലലെ   കകേരള  കഷഷോപപ്സ്  ആനപ്സ്  കേകമേഴഴ്സ്യല്  എസഷോബബ്ലിലഷ്മെനപ്സ്സപ്സ്
ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലി കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി ആകബ്ലിലലെ  (2006-ലലെ  24) 4-ാം വകുപ്പപ്സ്  (6)-ാം ഉപവകുപ്പബ്ലില്
അനുകയഷോജഴ്സ്യമേഷോയ കഭേദഗതബ്ലി   വരത്തുവഷോന് സര്കഷോര്, തവീരമേഷോനബ്ലിക്കുകേയുണഷോയബ്ലി. 
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4. കമേല് പറഞ  ആവശഴ്സ്യതബ്ലികലെകപ്സ്  2018-ലലെ  കകേരള  കഷഷോപപ്സ്  ആനപ്സ്  കേകമേഴഴ്സ്യല്
എസഷോബബ്ലിലഷ്മെനപ്സ്സപ്സ്  ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലി  കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി (കഭേദഗതബ്ലി)  ബബ്ലില്  പതബ്ലിനഷോലെഷോന്റിം  കകേരള
നബ്ലിയമേസഭേയുലടേ  ബബ്ലില്  നമ്പര്  167  ആയബ്ലി  പസബ്ലിദ്ധവീകേരബ്ലിചലവങബ്ലിലന്റിം,   സന്റിംസ്ഥഷോന
നബ്ലിയമേസഭേയബ്ലില് അവതരബ്ലിപ്പബ്ലിക്കുന്നതബ്ലിനുന്റിം പഷോസഷോക്കുന്നതബ്ലിനുന്റിം കേഴബ്ലിഞബ്ലില. 

5.  പസ്തുത നബ്ലിര്കദശങ്ങള്കപ്സ് ഉടേന് പഷോബലെഴ്സ്യന്റിം നല്കകേണബ്ലിയബ്ലിരന്നതബ്ലിനഷോലന്റിം  കകേരള
സന്റിംസ്ഥഷോന  നബ്ലിയമേസഭേ  സകമ്മേളനതബ്ലിലെബ്ലിലഷോതബ്ലിരന്നതബ്ലിനഷോലന്റിം  2021-ലലെ  കകേരള  കഷഷോപപ്സ്
ആനപ്സ് കേകമേഴഴ്സ്യല് എസഷോബബ്ലിലഷ്മെനപ്സ്സപ്സ് ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലി കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി  (കഭേദഗതബ്ലി)  ഓര്ഡബ്ലിനന്സപ്സ്
(2021-ലലെ 41) 2021 ലഫെബ്രുവരബ്ലി 23-ാം തവീയതബ്ലി കകേരള ഗവര്ണര് വബ്ലിളന്റിംബരലപ്പടുത്തുകേയുന്റിം
ആയതപ്സ്  2021  ലഫെബ്രുവരബ്ലി  24-ാം തവീയതബ്ലിയബ്ലിലലെ  944-ാം നമ്പര് കകേരള അസഷോധഷോരണ
ഗസറബ്ലില് പസബ്ലിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുന്റിം ലചെയ. 

6. 2021 കമേയപ്സ് 24-ാം തവീയതബ്ലി ആരന്റിംഭേബ്ലിചപ്സ് 2021 ജൂണ് 10-ാം തവീയതബ്ലി അവസഷോനബ്ലിച
കകേരള  സന്റിംസ്ഥഷോന  നബ്ലിയമേസഭേയുലടേ  സകമ്മേളനകേഷോലെതപ്സ്  പസ്തുത  ഓര്ഡബ്ലിനന്സബ്ലിനുപകേരന്റിം
സന്റിംസ്ഥഷോന നബ്ലിയമേസഭേയുലടേ ഒര ആകപ്സ് ലകേഷോണവരന്നതബ്ലിനുള്ള ഒര ബബ്ലില് നബ്ലിയമേസഭേയബ്ലില്
അവതരബ്ലിപ്പബ്ലിക്കുന്നതബ്ലിനുന്റിം പഷോസഷോക്കുന്നതബ്ലിനുന്റിം കേഴബ്ലിഞബ്ലില.

7.  പസ്തുത  ഓര്ഡബ്ലിനന്സബ്ലിലലെ  വഴ്സ്യവസ്ഥകേള്  നബ്ലിലെനബ്ലിര്കതണബ്ലിയബ്ലിരന്നതബ്ലിനഷോലന്റിം
കകേരള  സന്റിംസ്ഥഷോന  നബ്ലിയമേസഭേ  സകമ്മേളനതബ്ലിലെലഷോതബ്ലിരന്നതബ്ലിനഷോലന്റിം  2021-ലലെ  കകേരള
കഷഷോപപ്സ്  ആനപ്സ്  കേകമേഴഴ്സ്യല്  എസഷോബബ്ലിലഷ്മെനപ്സ്സപ്സ്  ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലി  കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി  (കഭേദഗതബ്ലി)
ഓര്ഡബ്ലിനന്സപ്സ്  (2021-ലലെ  77)  2021  ജൂലലെ  1-ാം  തവീയതബ്ലി  കകേരള  ഗവര്ണര്
വബ്ലിളന്റിംബരലപ്പടുത്തുകേയുന്റിം ആയതപ്സ് 2021 ജൂലലെ 3-ാം തവീയതബ്ലിയബ്ലിലലെ 1959-ാം നമ്പര് കകേരള
അസഷോധഷോരണ ഗസറബ്ലില് പസബ്ലിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുന്റിം ലചെയ. 

8. 2021  ജൂലലെ  22-ാം  തവീയതബ്ലി  ആരന്റിംഭേബ്ലിചപ്സ്  2021  ആഗസപ്സ്  13-ാം  തവീയതബ്ലി
അവസഷോനബ്ലിച  കകേരള  സന്റിംസ്ഥഷോന  നബ്ലിയമേസഭേയുലടേ  സകമ്മേളനകേഷോലെതപ്സ്  പസ്തുത
ഓര്ഡബ്ലിനന്സബ്ലിനു പകേരന്റിം  സന്റിംസ്ഥഷോന നബ്ലിയമേസഭേയുലടേ  ഒര ആകപ്സ്  ലകേഷോണവരന്നതബ്ലിനുള്ള
ഒര ബബ്ലില് നബ്ലിയമേസഭേയബ്ലില് അവതരബ്ലിപ്പബ്ലിക്കുന്നതബ്ലിനുന്റിം പഷോസഷോക്കുന്നതബ്ലിനുന്റിം കേഴബ്ലിഞബ്ലില. 

9.  പസ്തുത  ഓര്ഡബ്ലിനന്സബ്ലിലലെ  വഴ്സ്യവസ്ഥകേള്  നബ്ലിലെനബ്ലിര്കതണബ്ലിയബ്ലിരന്നതബ്ലിനഷോലന്റിം
കകേരള  സന്റിംസ്ഥഷോന  നബ്ലിയമേസഭേ  സകമ്മേളനതബ്ലിലെലഷോതബ്ലിരന്നതബ്ലിനഷോലന്റിം   2021-ലലെ  കകേരള
കഷഷോപപ്സ്  ആനപ്സ്  കേകമേഴഴ്സ്യല്  എസഷോബബ്ലിലഷ്മെനപ്സ്സപ്സ്  ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലി  കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി  (കഭേദഗതബ്ലി)
ഓര്ഡബ്ലിനന്സപ്സ്  (2021-ലലെ  121)  2021  ആഗസപ്സ്  23-ാം  തവീയതബ്ലി  കകേരള  ഗവര്ണര്
വബ്ലിളന്റിംബരലപ്പടുത്തുകേയുന്റിം   ആയതപ്സ് 2021 ആഗസപ്സ് 25-ാം തവീയതബ്ലിയബ്ലിലലെ  2470-ാം നമ്പര്
കകേരള അസഷോധഷോരണ ഗസറബ്ലില് പസബ്ലിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുന്റിം ലചെയ. 
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10. 2021-ലലെ  121-ാം നമ്പര് ഓര്ഡബ്ലിനന്സബ്ലിനു പകേരന്റിം സന്റിംസ്ഥഷോന നബ്ലിയമേസഭേയുലടേ
ഒര ആകപ്സ് ലകേഷോണവരന്നതബ്ലിനപ്സ് ഉകദശബ്ലിചലകേഷോണള്ളതഷോണപ്സ് ഈ ബബ്ലില്.

ധനകേഷോരഴ്സ്യലമേകമ്മേഷോറഷോണന്റിം

ഈ  ബബ്ലില്  നബ്ലിയമേമേഷോക്കുകേയുന്റിം  പഷോബലെഴ്സ്യതബ്ലില്  ലകേഷോണവരബ്ലികേയുന്റിം  ലചെയ്തഷോല്
സന്റിംസ്ഥഷോന സഞബ്ലിതനബ്ലിധബ്ലിയബ്ലില് നബ്ലിനന്റിം യഷോലതഷോര അധബ്ലികേ ലചെലെവന്റിം ഉണഷോകുന്നതല.

          വബ്ലി. ശബ്ലിവന്കുട്ടേബ്ലി.
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2006-ലലെ  കകേരള കഷഷോപപ്സ് ആനപ്സ് കേകമേഴഴ്സ്യല് എസഷോബബ്ലിലഷ്മെനപ്സ്സപ്സ് 
ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലി കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി ആകബ്ലില് (2006-ലലെ 24)

നബ്ലിനള്ള പസക്തഭേഷോഗങ്ങള്

** ** ** **

4. നബ്ലിധബ്ലിയബ്ലികലെക്കുള്ള അന്റിംശദഷോയന്റിം.―(1) ഓകരഷോ അന്റിംഗവന്റിം പതബ്ലിമേഷോസന്റിം അന്പതപ്സ് രൂപ
വവീതന്റിം നബ്ലിധബ്ലിയബ്ലികലെകപ്സ് അന്റിംശദഷോയന്റിം നല്കകേണതഷോണപ്സ്;

(2)  ഓകരഷോ  ലതഷോഴബ്ലിലടേമേയുന്റിം  തഷോന്  നബ്ലികയഷോഗബ്ലിചബ്ലിട്ടുള്ള  ഓകരഷോ  ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലികയയുന്റിം
സന്റിംബനബ്ലിചപ്സ്  അന്പതപ്സ് രൂപ  വവീതന്റിം  ഓകരഷോ  മേഷോസവന്റിം  നബ്ലിധബ്ലിയബ്ലികലെകപ്സ്  അന്റിംശദഷോയമേഷോയബ്ലി
നല്കകേണതഷോണപ്സ്;

(3) സസ്വന്തമേഷോയബ്ലി ലതഷോഴബ്ലില് ലചെയ്യുന്ന ഒരഷോള്, (1)-ാം ഉപവകുപ്പപ്സ് പകേഷോരന്റിം നല്കകേണ
അന്റിംശദഷോയതബ്ലിനപ്സ് പുറകമേ പതബ്ലിമേഷോസന്റിം ഇരപതപ്സ് രൂപ കൂടേബ്ലി അന്റിംശദഷോയമേഷോയബ്ലി നബ്ലിധബ്ലിയബ്ലികലെകപ്സ്
നല്കകേണതഷോണപ്സ് ;

(4)  ഓകരഷോ  അന്റിംഗവന്റിം  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പപ്സ്  പകേഷോരന്റിം  പതബ്ലിമേഷോസന്റിം  ഫെണബ്ലികലെകപ്സ്
അടേയ്ക്കുന്ന  തുകേയ്ക്കപ്സ്  പതബ്ലിമേഷോസന്റിം  അഞപ്സ്  രൂപ  ഗഷോനഷോയബ്ലി  സര്കഷോര്  നബ്ലിധബ്ലിയബ്ലികലെകപ്സ്
അടേയ്കകണതഷോണപ്സ്;

(5) ഇപകേഷോരന്റിം അടേയ്കകണതഷോയ അന്റിംശദഷോയന്റിം ഇതരന്റിം തുകേ കശഖരബ്ലിക്കുന്നതബ്ലിനപ്സ്
കബഷോര്ഡപ്സ്  അന്റിംഗവീകേരബ്ലിച  ഏലതങബ്ലിലന്റിം  സഹകേരണ  ബഷോങബ്ലികലെഷോ  കദശസഷോല്കൃത
ബഷോങ്കുകേളബ്ലികലെഷോ സര്കഷോര് തവീരമേഷോനബ്ലിക്കുന്ന സ്ഥഷോപനങ്ങളബ്ലികലെഷോ അടേയ്കകണതഷോണപ്സ്;

(6) (1)ഉന്റിം  (2)ഉന്റിം ഉപവകുപ്പുകേളബ്ലില് പറഞബ്ലിട്ടുള്ള അന്റിംശദഷോയ നബ്ലിരക്കുകേളന്റിം  (4)-ാം
ഉപവകുപ്പബ്ലില്  പറഞബ്ലിട്ടുള്ള  ഗഷോനബ്ലിലന  നബ്ലിരക്കുന്റിം,  സര്കഷോരബ്ലിനപ്സ്,  പദ്ധതബ്ലിയുലടേ
നടേതബ്ലിപ്പബ്ലിനഷോവശഴ്സ്യമേഷോയ ലചെലെവകേള് കേണകബ്ലിലലെടുതപ്സ് മൂന വര്ഷതബ്ലിലലെഷോരബ്ലികല് ഗസറപ്സ്
വബ്ലി ജഷോപനന്റിംമൂലെന്റിം പുനര് നബ്ലിര്ണ്ണയബ്ലികഷോവന്നതഷോണപ്സ്;

** ** ** **

_____________


