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   പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര്   60

2021-ലലെ കകേരള കേയര് ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി (കഭദഗതതി) ബതില്

1987-ലലെ കകേരള കേയര് ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി
 ആകറ വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുള

ഒരു 

ബതില്

പവീഠതികേ.―1987-ലലെ കകേരള കേയര് ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി ആകറ  (1987-ലലെ  34)
ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  കേഞണുന്ന  ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി  വവീണഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുന്നതറ
യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത റതിപ്പബതികതിലന എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവത്സരതതില് തഞലഴ പറയുഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1. ചുരുകകപ്പരുഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം. (1) ― ഈ ആകതിനറ 2021-ലലെ കകേരള കേയര് ലതഞഴതിലെഞളതി
കക്ഷേമനതിധതി (കഭദഗതതി) ആകറ എന്നറ കപരറ പറയഞഞ്ചാം.

(2)  ഇതറ  2021  ലഫെബ്രുവരതി  17-ാം  തവീയതതി  പഞബലെശ്യതതില്  വന്നതഞയതി
കേരുതലപ്പകടേണതഞണറ.

2.  4-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി. 1987-― ലലെ കകേരള കേയര് ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി
ആകതിലന (1987-ലലെ 34) (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം പധഞന ആകറ എന്നഞണറ പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ)
4-ാം വകുപ്പതില്,―

(i)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  "അഞ്ചു  രൂപ”  എന്ന  വഞക്കുകേള്ക്കു  പകേരഞ്ചാം
"ഇരുപതറ രൂപ” എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ;

(ii) (3)-ാം ഉപവകുപ്പതിനു പകേരഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചെര്കകണ തഞണറ,
അതഞയതറ:―

“(3) കേയര് ലതഞഴതിലെഞളതികേളഞ്ചാം സസ്വന്തമഞയതി ലതഞഴതിലെതില് ഏര്ലപ്പട്ടേതിരതിക്കുന്നവരുഞ്ചാം അടേയ്ക്കുന്ന
തുകേയുലടേ  അന്പതറ  ശേതമഞനതതിനറ  തുലെശ്യമഞയ  ഒരു  തുകേ  പതതിശേവീര്ഷഞ്ചാം  പത്തു  രൂപ
പതതിമഞസഞ്ചാം എന്നതതിനറ വതികധയമഞയതി, സര്കഞര് ഓകരഞ വര്ഷവഞ്ചാം നതിധതിയതികലെയറ ഗഞനഞയതി
നല്കകേണതഞണറ.”.
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3.  റദഞകലഞ്ചാം ഒഴതിവഞകലഞ്ചാം  . (1) 2021-― ലലെ  കകേരള കേയര് ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി
(കഭദഗതതി) ഒഞര്ഡതിനന്സറ  (2021-ലലെ  135) 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.   

ഉകദശേശ്യകേഞരണങ്ങളലടേ വതിവരണഞ്ചാം

1987-ലലെ  കകേരള  കേയര് ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  ആകതിലലെ  4-ാം വകുപ്പറ  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  ഓകരഞ  കേയര്  ലതഞഴതിലെഞളതിയുഞ്ചാം  സസ്വന്തമഞയതി  ലതഞഴതിലെതില്
ഏര്ലപ്പട്ടേതിരതിക്കുന്ന ആളഞ്ചാം പതതിമഞസഞ്ചാം അഞ്ചു രൂപ നതിധതിയതികലെയറ അടേയ്കകണതുഞ്ചാം,  കേയര്
ലതഞഴതിലെഞളതിയുലടേ അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം കനരതികട്ടേഞ അലല്ലെങതില് ലതഞഴതിലടേമ വഴതികയഞ ലകേഞടുകകണതുമഞണറ.
പസ്തുത വകുപ്പതിലന  (3)-ാം ഉപവകുപ്പറ  കേയര് ലതഞഴതിലെഞളതികേളഞ്ചാം  സസ്വന്തമഞയതി  ലതഞഴതിലെതില്
ഏര്ലപ്പട്ടേതിരതിക്കുന്നവരുഞ്ചാം  അടേയ്ക്കുന്ന  തുകേയുലടേ  ഇരട്ടേതിയറ  തുലെശ്യമഞയ  ഒരു  തുകേ  സര്കഞര്
പതതിവര്ഷഞ്ചാം നതിധതിയതികലെയറ ഗഞനഞയതി നല്കകേണതഞലണന്നറ വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന.

2. നതിധതിയുലടേ  സഞമ്പതതികേ  കസഞതസറ  വര്ദതിപ്പതിക്കുന്നതതികലെയഞയതി  കേയര്
ലതഞഴതിലെഞളതിയുഞ്ചാം സസ്വന്തമഞയതി ലതഞഴതിലെതില് ഏര്ലപ്പട്ടേതിരതിക്കുന്നവരുഞ്ചാം നതിധതിയതികലെയറ അടേയ്ക്കുന്ന
തുകേ അഞ്ചു രൂപയതില് നതിനഞ്ചാം ഇരുപതറ രൂപയഞയതി വര്ദതിപ്പതിക്കുന്നതതിനഞയതി കകേരള കേയര്
ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി ആകറ കഭദഗതതി ലചെയ്യഞന് തവീരുമഞനതിച.  കേയര് ലതഞഴതിലെഞളതികേളഞ്ചാം
സസ്വന്തമഞയതി  ലതഞഴതിലെതില്  ഏര്ലപ്പട്ടേതിരതിക്കുന്നവരുഞ്ചാം  അടേയ്ക്കുന്ന  തുകേയുലടേ  അന്പതറ
ശേതമഞനതതിനറ  തുലെശ്യമഞയ  ഒരു തുകേ പതതിശേവീര്ഷഞ്ചാം  പത്തു രൂപ  പതതിമഞസഞ്ചാം  എന്നതതിനറ
വതികധയമഞയതി,  സര്കഞര്  ഓകരഞ  വര്ഷവഞ്ചാം  നതിധതിയതികലെയറ  ഗഞനഞയതി  നല്കകേണതഞണറ
എന്നറ  വശ്യവസ്ഥ  ലചെയ്യുന്നതതിനഞയതി  പസ്തുത  ആകതിലന  4-ാം  വകുപ്പറ  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പറ
കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുഞ്ചാം ഈ ബതില് ഉകദശേതിക്കുന.

3. ഈ  വതിഷയഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച്ച  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒരു  ആകറ
ലകേഞണവരുന്നതതിനുള ഒരു ബതില് പതതിനഞലെഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭയുലടേ ബതില് നമ്പര് 240
ആയതി പസതിദവീകേരതിച്ചതിരുനലവങതിലഞ്ചാം,  ആയതറ നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ
പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴതിഞതില്ലെ.

4. കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമ്മേളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം കമല്പ്പറഞ
നതിര്കദശേങ്ങള്കറ ഉടേന് പഞബലെശ്യഞ്ചാം നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം, 2021-ലലെ കകേരള കേയര്
ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ  2021  ലഫെബ്രുവരതി  17-ാം  തവീയതതി
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കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2021 ലഫെബ്രുവരതി 17-ാം തവീയതതിയതിലലെ
797-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2021-ലലെ 37-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

5. 2021 കമയറ 24-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചറ 2021 ജൂണ് 10-ാം തവീയതതി അവസഞനതിച്ച
കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ സകമ്മേളനകേഞലെതറ പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനു പകേരഞ്ചാം
സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒരു  ആകറ  ലകേഞണവരുന്നതതിനുള  ഒരു   ബതില്  കകേരള
നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴതിഞതില്ലെ.

6. കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  പസ്തുത
ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം   2021-ലലെ  കകേരള
കേയര് ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ  2021  ജൂലലെ  1-ാം തവീയതതി
കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2021  ജൂലലെ  2-ാം  തവീയതതിയതിലലെ
1932-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2021-ലലെ  76-ാം  നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

7. 2021  ജൂലലെ  22-ാം  തവീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിച്ചറ  2021  ആഗസറ  13-ാം  തവീയതതി
അവസഞനതിച്ച കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ സകമ്മേളനകേഞലെതറ പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനറ
പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകറ ലകേഞണവരുന്നതതിനുള ഒരു ബതില് കകേരള
നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴതിഞതില്ലെ.

8. കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  പസ്തുത
ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള
കേയര് ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ 2021  ആഗസറ 23-ാം തവീയതതി
കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ  2021  ആഗസറ  24-ാം തവീയതതിയതിലലെ
2458-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2021-ലലെ  135-ാം  നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

9. 2021-ലലെ  135-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡതിനന്സതിനുപകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ
ഒരു ആകറ ലകേഞണവരുന്നതതിനറ ഉകദശേതിചലകേഞണളതഞണറ ഈ  ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം

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

പതി. രഞജവീവറ

(ശേരതി തര്ജ്ജമ)
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1987-ലലെ കകേരള കേയര് ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി ആകതില് (1987-ലലെ 34)
നതിനള   പസക്ത ഭഞഗങ്ങള്

** ** ** **

4.  നതിധതിയതില് അടേയ്കകണതഞയ അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം. (1)  ― ഓകരഞ കേയര് ലതഞഴതിലെഞളതിയുഞ്ചാം
സസ്വന്തമഞയതി ലതഞഴതിലെതില് ഏര്ലപ്പട്ടേതിരതിക്കുന്ന ആളഞ്ചാം പതതിമഞസഞ്ചാം അഞ്ചു രൂപ നതിധതിയതികലെയറ
അടേയ്കകണതുഞ്ചാം,  കേയര് ലതഞഴതിലെഞളതിയുലടേ അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം കനരതികട്ടേഞ അലല്ലെങതില് ലതഞഴതിലടേമ
വഴതികയഞ ലകേഞടുകകണതുമഞണറ:

എന്നഞല്,  1997  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  30-ാം  തവീയതതികറ  മുന്പറ  നതിധതിയതില്
അഞ്ചാംഗമഞയതിട്ടേതില്ലെഞത ഒരു കേയര് ലതഞഴതിലെഞളതികയഞ,  സസ്വന്തമഞയതി  ലതഞഴതിലെതില് ഏര്ലപ്പട്ടേതിരതിക്കുന്ന
ആകളഞ,  അയഞള് അഞ്ചാംഗമഞയതിരുലന്നങതില്  1997  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  30-ാം തവീയതതിക്കു മുന്പറ
വലരയുള കേഞലെയളവതികലെകറ അയഞള് നല്കകേണതഞയ അഞ്ചാംശേദഞയതതിനു തുലെശ്യമഞയ ഒരു
തുകേ  ഒന്പതറ  മഞസകഞലെതതിനകേഞ്ചാം  നതിധതിയതികലെകറ  അടേയ്ക്കുന്നപക്ഷേഞ്ചാം  നതിധതിയതിലലെ  ഒരു
അഞ്ചാംഗമഞയതി തവീരുന്നതഞണറ:

എനമഞത്രമല്ലെ,  1997  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  30-ാം  തവീയതതികറ  മുന്പുള  ഏലതങതിലഞ്ചാം
കേഞലെയളവതികലെകറ  ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം  ലകേഞടുകകണതഞയതി  എലന്തങതിലഞ്ചാം  അഞ്ചാംശേദഞയ  കുടേതിശതികേ
ഉലണങതില്,  അങ്ങലനയുള  തുകേ,  1998  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  30-ാം  തവീയതതികറ  മുന്പറ
അടേയ്ക്കുകേയഞലണങതില്  പലെതിശേയുഞ്ചാം  പതിഴയുഞ്ചാം  ഇല്ലെഞലത  അടേയ്ക്കുവഞന്  ആ  അഞ്ചാംഗതതിലന
അനുവദതിക്കുന്നതഞണറ.

** ** ** **

(3) കേയര്ലതഞഴതിലെഞളതികേളഞ്ചാം  സസ്വന്തമഞയതി  ലതഞഴതിലെതില്  ഏര്ലപ്പട്ടേതിരതിക്കുന്നവരുഞ്ചാം
അടേയ്ക്കുന്ന തുകേയുലടേ ഇരട്ടേതികറ തുലെശ്യമഞയ ഒരു തുകേ സര്കഞര്  പതതിവര്ഷഞ്ചാം നതിധതിയതികലെകറ
ഗഞനഞയതി നല്കകേണതഞണറ.

** ** ** **

7.  എന്നഞല് ഈ ആക്ടുപകേഞരഞ്ചാം  നല്കകേണതഞയ അഞ്ചാംശേദഞയത്തുകേ ഒരു രൂപയുലടേ
ഭതിന്നമഞയതി  വരുന്നതിടേതറ  അതതിലന  ലതഞട്ടേടുത  രൂപയഞയതി  അങ്ങലനയുള  ഭതിന്നലത
ക്രമലപ്പടുതഞന് പദതതിയതില് വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യഞവന്നതഞണറ.

** ** ** **


