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പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര്   70 

2021-ലലെ കകേരള  ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി (കഭദഗതതി) ബതില്

1975-ലലെ കകേരള ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി ആകറ വവീണഞ്ചാം 
കഭദഗതതി  ലചെയ്യുന്നതതിനുള

ഒരു 

ബതില്  

പവീഠതികേ.―1975-ലലെ  കകേരള  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  ആകറ  (1977-ലലെ  11)

ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  കേഞണുന്ന  ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി  വവീണഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുന്നതറ

യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന  എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴപ്പറയുഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം

നതിയമമുണഞക്കുന:―

1.  ചുരുകകപ്പരുഞ്ചാം  പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ ആകതിനറ  2021-ലലെ  കകേരള   ലതഞഴതിലെഞളതി

കക്ഷേമനതിധതി (കഭദഗതതി)  ആകറ എന്നറ കപരറ പറയഞഞ്ചാം. 

(2)  ഇതറ  2020  ജനുവരതി  16-ാം   തവീയതതി  പഞബലെശ്യതതില്  വന്നതഞയതി

കേരുതലപ്പകടേണതഞണറ.

2.  15-  ാം  വകുപ്പതിനുള  കഭദഗതതി  .―1975-ലലെ  കകേരള ലതഞഴതിലെഞളതി   കക്ഷേമനതിധതി

ആകതിലലെ  (1977-ലലെ  11) (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം പധഞന ആകറ എന്നഞണറ പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ)

15-ാം വകുപ്പറ (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(i)  "നഞലെറ  രൂപ” എന്ന വഞക്കുകേള്കറ പകേരഞ്ചാം “നഞല്പതതി അഞറ രൂപ”

എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ;

(ii)  "എട്ടേറ  രൂപ” എന്ന വഞക്കുകേള്കറ  പകേരഞ്ചാം “നഞല്പതതി അഞറ രൂപ”

എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ.

3. റദഞകലഞ്ചാം  ഒഴതിവഞകലഞ്ചാം.―(1)  2021-ലലെ  കകേരള  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി

(കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ (2021-ലലെ 120) ഇതതിനഞല് റദഞകതിയതിരതിക്കുന. 
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(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.

ഉകദശേശ്യകേഞരണങ്ങളുലടേ വതിവരണഞ്ചാം

1975-ലലെ  കകേരള ലതഞഴതിലെഞളതി   കക്ഷേമനതിധതി  ആകതിലന  15-ാം  വകുപ്പറ  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പറ,  ഓകരഞ  ലതഞഴതിലെഞളതിയുഞ്ചാം  അര്ദ്ധവര്ഷകതകറ  നഞലെറ  രൂപ  ഫണതികലെകറ
അഞ്ചാംശേദഞനഞ്ചാം നല്കകേണതഞ്ചാം ഓകരഞ ലതഞഴതിലടേമയുഞ്ചാം അങ്ങലനയുളള ഓകരഞ ലതഞഴതിലെഞളതികയയുഞ്ചാം
സഞ്ചാംബനതിചറ അര്ദ്ധ വര്ഷകതകറ എട്ടേറ രൂപ ഫണതികലെകറ അഞ്ചാംശേദഞനഞ്ചാം നല്കകേണതമഞകുന
എന്നറ വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന.

2.  നതിധതിയുലടേ വരുമഞനഞ്ചാം തതികേചഞ്ചാം അപരശ്യഞപ്തമഞയതതിനഞല്,  കബഞര്ഡതിലന സഞമ്പതതികേ
വരുമഞനഞ്ചാം വര്ദ്ധതിപ്പതിക്കുന്നതതികലെയഞയതി,  ലതഞഴതിലെഞളതികേള് അടേയ്കകണ അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം നഞല
രൂപയതില് നതിനഞ്ചാം നഞല്പ്പതതി അഞറ രൂപയഞയുഞ്ചാം   ലതഞഴതിലടേമ അടേയ്കകണ അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം
എട്ടു  രൂപയതില്  നതിനഞ്ചാം  നഞല്പ്പതതി  അഞറ  രൂപയഞയുഞ്ചാം   വര്ദ്ധതിപ്പതിക്കുവഞന്  സര്കഞര്
തവീരുമഞനതിച.  ആയതതിനഞല്   ആകതില്  അനുകയഞജശ്യമഞയ  കഭദഗതതി  ലകേഞണവരുവഞന്
തവീരുമഞനതിച.

3.  കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം കമല്പ്പറഞ
നതിര്കദശേങ്ങള്കറ  ഉടേന്  പഞബലെശ്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം    2020-ലലെ  കകേരള
ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ 2020 ജനുവരതി 16-ാം തവീയതതി കകേരള
ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2020 ജനുവരതി 16-ാം  തവീയതതിയതിലലെ 115-ാം
നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2020-ലലെ  8-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

4.  2020  ജനുവരതി  29-ാം തവീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചറ  2020  ലഫബ്രുവരതി  12-ാം തവീയതതി
അവസഞനതിച  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമ്മേളനകേഞലെതറ  പസ്തുത
ഓര്ഡതിനന്സതിനറ  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ  ഒരു ആകറ  ലകേഞണവരുന്നതതിനുള
ഒരു ബതില് പതതിനഞലെഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭയുലടേ  248-ാം നമ്പര് ബതിലഞയതി പസതിദ്ധവീകേരതിചലവങതിലഞ്ചാം
ആയതറ  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
കേഴതിഞതില.

5.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2020-ലലെ  കകേരള
ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  (കഭദഗതതി)   ഓര്ഡതിനന്സറ  2020  ലഫബ്രുവരതി  17-ാം തവീയതതി
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കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2020 ലഫബ്രുവരതി 18-ാം തവീയതതിയതിലലെ
540-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2020-ലലെ 11-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

6. 2020 മഞര്ചറ 2-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ 2020 മഞര്ചറ 13-ാം തവീയതതി അവസഞനതിച
കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമ്മേളനതതില്  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനറ  പകേരഞ്ചാം
സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒരു  ആകറ  ലകേഞണവരുന്നതതിനുള  ഒരു  ബതില്  കകേരള
നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴതിഞതില.

7. പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2020-ലലെ  കകേരള
ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ  2020  മഞര്ചറ  31-ാം തവീയതതി കകേരള
ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ  2020  മഞര്ചറ  31-ാം  തവീയതതിയതിലലെ  1013-ാം
നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്   2020-ലലെ  25-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

8. 2020  ആഗസറ  24-ാം  തവീയതതി  കചെര്ന്ന  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ
സകമ്മേളനതതില് പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനറ പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകറ
ലകേഞണവരുന്നതതിനുള  ഒരു  ബതില്  കകേരള  നതിയമസഭയതില്  അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴതിഞതില.

9. പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2020-ലലെ  കകേരള
ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി  (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ  2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  26-ാം തവീയതതി
കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  29-ാം
തവീയതതിയതിലലെ 2223-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2020-ലലെ 67-ാം നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി  പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

10. 2020  ഡതിസഞ്ചാംബര്  31-ാം തവീയതതി കചെര്ന്ന കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ
സകമ്മേളനതതിലഞ്ചാം  2021 ജനുവരതി 8-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ 2021 ജനുവരതി 22-ാം തവീയതതി
അവസഞനതിചതമഞയ   കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമ്മേളനതതിലഞ്ചാം  പസ്തുത
ഓര്ഡതിനന്സതിനറ  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ  ഒരു ആകറ  ലകേഞണവരുന്നതതിനുള
ഒരു  ബതില്  കകേരള  നതിയമസഭയതില്  അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
കേഴതിഞതില.

11.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ   കകേരള
ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ   2021  ലഫബ്രുവരതി  9-ാം തവീയതതി
കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2021 ലഫബ്രുവരതി 9-ാം  തവീയതതിയതിലലെ
657-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2021-ലലെ 7-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.
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12.  2021 കമയറ 24-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ 2021 ജൂണ് 10-ാം തവീയതതി അവസഞനതിച
കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമ്മേളനകേഞലെതറ  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനറ പകേരഞ്ചാം
സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകറ ലകേഞണവരുന്നതതിനുള ഒരു ബതില് നതിയമസഭയതില്
അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴതിഞതില.

13.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള
ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി   (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ  2021  ജൂലലെ 1-ാം തവീയതതി കകേരള
ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ  2021  ജൂലലെ 2-ാം  തവീയതതിയതിലലെ 1923-ാം
നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2021-ലലെ  57-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

14. 2021  ജൂലലെ  22-ാം  തവീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചറ  2021  ആഗസറ  13-ാം  തവീയതതി
അവസഞനതിച  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമ്മേളനകേഞലെതറ  പസ്തുത
ഓര്ഡതിനന്സതിനറ  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ  ഒരു ആകറ  ലകേഞണവരുന്നതതിനുള
ഒരു ബതില് നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴതിഞതില.

15.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള
ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ 2021 ആഗസറ 23-ാം തവീയതതി കകേരള
ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2021 ആഗസറ 24-ാം  തവീയതതിയതിലലെ 2463-ാം
നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2021-ലലെ  120-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

16.  2021-ലലെ 120-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സതിനു പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ
ഒരു ആകറ ലകേഞണവരുന്നതതിനറ ഉകദശേതിചലകേഞണളതഞണറ ഈ  ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം

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

വതി. ശേതിവന്കുട്ടേതി. 

                   //ശേരതിതര്ജ്ജമ//                            
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1975-ലലെ കകേരള ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി ആകതില് (1977-ലലെ 11) 
നതിനള പസക്ത ഭഞഗങ്ങള്

** ** ** **

15.  ലതഞഴതിലെഞളതികേളുഞ്ചാം  ലതഞഴതിലടേമകേളുഞ്ചാം  ഫണതികലെകറ  നല്കുന്ന
അഞ്ചാംശേദഞനഞ്ചാം. (― 1)ഓകരഞ  ലതഞഴതിലെഞളതിയുഞ്ചാം  അര്ദ്ധവര്ഷകതകറ  നഞലെറ  രൂപ ഫണതികലെകറ
അഞ്ചാംശേദഞനഞ്ചാം  നല്കകേണതഞ്ചാം  ഓകരഞ  ലതഞഴതിലടേമയുഞ്ചാം  അങ്ങലനയുളള  ഓകരഞ
ലതഞഴതിലെഞളതികയയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചറ  അര്ദ്ധ  വര്ഷകതകറ  എട്ടേറ  രൂപ  ഫണതികലെകറ
അഞ്ചാംശേദഞനഞ്ചാം നല്കകേണതമഞകുന.

(2)  ഓകരഞ ലതഞഴതിലടേമയുഞ്ചാം ഓകരഞ വര്ഷവഞ്ചാം ജൂലലെ 15-ാം തവീയതതിക്കുഞ്ചാം ജനുവരതി
15-ാം തവീയതതിക്കുഞ്ചാം മുമ്പറ ലതഞഴതിലടേമയുലടേ അഞ്ചാംശേദഞനവഞ്ചാം ലതഞഴതിലെഞളതിയുലടേ അഞ്ചാംശേദഞനവഞ്ചാം
ഫണതില് അടേയ്കകണതഞണറ.

(3)  തല്സമയഞ്ചാം  പഞബലെശ്യതതിലള  മകറലതങതിലഞ്ചാം  നതിയമതതില്  എന്തുതലന്ന
അടേങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം,  ലതഞഴതിലെഞളതിയുലടേ  അഞ്ചാംശേദഞനഞ്ചാം  അയഞളുലടേ  കവതനതതില്  കുറവ
വരുതതികയഞ അഥവഞ നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന മറ്റുവതിധതതികലെഞ ലതഞഴതിലെഞളതികേളതില് നതിന്നറ
വസൂലെഞക്കുന്നതതിനറ  ലതഞഴതിലടേമയറ  അവകേഞശേമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം,  അങ്ങലനയുള  കുറവ
വരുതഞന് കവതനഞ്ചാം നല്കുന്നതറ സഞ്ചാംബനതിച  1936-ലലെ ആകറ  (1936-ലലെ  4-ാം കകേന
ആകറ)  മൂലെകമഞ  അതപകേഞരകമഞ  അധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട്ടേ  ഒരു  കുറവ  വരുതലെഞയതി
കേരുകതണതമഞകുന.

** ** ** **

                           


