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   പതഴിനഞതൊന്റിം കകേരള നഴിയമസഭേ 
ബഴില് നമ്പര്   68

2021-ലലെ കകേരള തയ്യല് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി 
(കഭേദഗതഴി) ബഴില്

 1994-ലലെ കകേരള തയ്യല് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി ആകറ 
വവീണന്റിം കഭേദഗതഴി ലചെയ്യുന്നതഴിനുള്ള 

 ഒര

ബഴില്

പവീഠഴികേ.—1994-ലലെ കകേരള തയ്യല് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി ആകറ (1994 -ലലെ 16)

തതൊലഴപ്പറയുന്ന ആവശശ്യങ്ങള്കതൊയഴി വവീണന്റിം കഭേദഗതഴി ലചെയ്യുന്നതറ യുക്തമതൊയഴിരഴിക്കുകേയതൊല്;

ഭേതൊരത റഴിപ്പബഴികഴിലന എഴുപതഴിരണതൊന്റിം സന്റിംവല്സരതഴില് തതൊലഴപ്പറയുന്റിം പകേതൊരന്റിം

നഴിയമമുണതൊക്കുന:—

1. ചുരകകപ്പരന്റിം  പതൊരന്റിംഭേവന്റിം.—(1)  ഈ  ആകഴിനറ  2021-ലലെ  കകേരള  തയ്യല്

ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി (കഭേദഗതഴി) ആകറ എന്നറ കപരറ പറയതൊന്റിം.

(2)  ഇതറ  2020  ഏപഴില്  21-ാം  തവീയതഴി  പതൊബലെശ്യതഴില്  വന്നതതൊയഴി

കേരതലപ്പകടേണതതൊണറ.

2. 7-  ാം വകുപ്പഴിനുള്ള കഭേദഗതഴി.— 1994-ലലെ കകേരള തയ്യല് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി

ആകഴിലലെ  (1994-ലലെ 16) (ഇതഴിനുകശഷന്റിം പധതൊന ആകറ എന്നതൊണറ പരതൊമര്ശഴികലപ്പടുകേ)

7-ാം വകുപ്പഴില്,—

(1)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പഴിനറ  പകേരന്റിം  തതൊലഴപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പറ  കചെര്കകണതതൊണറ,

അതതൊയതറ:—

“(1)  ഓകരതൊ തയ്യല് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിയുന്റിം  സസ്വയന്റിം ലതതൊഴഴിലെഴില് ഏര്ലപ്പട്ടേഴിരഴിക്കുന്ന

ഓകരതൊ  ആളന്റിം  പതഴിമതൊസന്റിം  അന്പതറ  രൂപ  വവീതവന്റിം,  ഓകരതൊ  ലതതൊഴഴിലുടേമയുന്റിം,  അയതൊള്

നഴികയതൊഗഴിചഴിട്ടുള്ള  ഓകരതൊ   തയ്യല്  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിലയ  സന്റിംബനഴിചന്റിം,  പതഴിമതൊസന്റിം

ഇരപതഴിയഞറ രൂപ വവീതവന്റിം നഴിധഴിയഴികലെകറ അന്റിംശദതൊയന്റിം നല്കകേണതതൊണറ.”;

1449/2021.
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(2) (2)-ാം ഉപവകുപ്പഴിനറ പകേരന്റിം തതൊലഴ പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചെര്കകണതതൊണറ,
അതതൊയതറ:—

“(2)  ഓകരതൊ  ലതതൊഴഴിലുടേമയുന്റിം  തതൊന്  നഴികയതൊഗഴിചഴിട്ടുള്ള  ഓകരതൊ  തയ്യല്
ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിലയയുന്റിം സന്റിംബനഴിചറ പതഴിമതൊസന്റിം അന്റിംശദതൊയമതൊയഴി നല്കകേണ തുകേകയതൊലടേതൊപ്പന്റിം
ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിയുലടേ അന്റിംശദതൊയ തുകേയുന്റിം കചെര്തറ  എഴുപതഴിയഞറ രൂപയതൊയഴി നഴിധഴിയഴികലെകറ
അടേയ്കകണതതൊണറ:

എന്നതൊല്,  ലതതൊഴഴിലുടേമയുലടേ  കേവീഴഴില്  കജതൊലെഴിലചെയ്യുന്ന  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേള്   അവരലടേ
അന്റിംശദതൊയന്റിം  സസ്വയന്റിം  ഒടുകതൊന് തയ്യതൊറതൊലണങഴില് അന്റിംശദതൊയന്റിം  സസ്വയന്റിം  ഒടുകതൊവന്നതതൊണറ.
ഇതരതഴിലുള്ള ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിയുലടേ കേതൊരശ്യതഴില് ലതതൊഴഴിലുടേമതൊവഴിഹഴിതന്റിം മതൊതന്റിം ലതതൊഴഴിലുടേമ
ഒടുകഴിയതൊല് മതഴിയതൊകുന്നതതൊണറ.”.

3. റദതൊകലുന്റിം ഒഴഴിവതൊകലുന്റിം.—(1) 2021-ലലെ കകേരള തയ്യല് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി
(കഭേദഗതഴി) ഓര്ഡഴിനന്സറ (2021-ലലെ 132) ഇതഴിനതൊല് റദതൊകഴിയഴിരഴിക്കുന. 

(2)  അങ്ങലന  റദതൊകഴിയഴിരന്നതൊല്തലന്നയുന്റിം,  പസ്തുത  ഓര്ഡഴിനന്സറ  പകേതൊരന്റിം
കഭേദഗതഴി  ലചെയ്യലപ്പട്ടേ പധതൊന ആകഴിന്കേവീഴഴില് ലചെയ്തകതതൊ ലചെയ്തതതൊയഴി കേരതലപ്പടുന്നകതതൊ
ആയ  ഏലതങഴിലുന്റിം  കേതൊരശ്യകമതൊ  എടുതകതതൊ  എടുതതതൊയഴി  കേരതലപ്പടുന്നകതതൊ  ആയ
ഏലതങഴിലുന്റിം  നടേപടേഴികയതൊ,  ഈ  ആകറ  പകേതൊരന്റിം  കഭേദഗതഴി  ലചെയ്യലപ്പട്ടേ  പധതൊന
ആകഴിന്കേവീഴഴില് ലചെയ്തതതൊകയതൊ  എടുതതതൊകയതൊ കേരതലപ്പകടേണതതൊണറ. 

ഉകദശശ്യകേതൊരണങ്ങളലടേ വഴിവരണന്റിം 

1994-ലലെ കകേരള തയ്യല് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി ആകഴിലന  (1994-ലലെ  16) 7-ാം
വകുപ്പറ  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പകേതൊരന്റിം  ഓകരതൊ  തയ്യല്  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിയുന്റിം  സസ്വയന്റിംലതതൊഴഴിലെഴില്
ഏര്ലപ്പട്ടേഴിരഴിക്കുന്ന  ഓകരതൊ  ആളന്റിം  പതഴിമതൊസന്റിം  ഇരപതറ  രൂപ  വവീതവന്റിം,  ഓകരതൊ
ലതതൊഴഴിലുടേമയുന്റിം അയതൊള് നഴികയതൊഗഴിചഴിട്ടുള്ള ഓകരതൊ തയ്യല് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേളലടേ എണ്ണതഴിലന
അടേഴിസതൊനതഴില് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി ഒന്നഴിനറ പതഴിമതൊസന്റിം അഞറ രൂപ  ക്രമതഴിലുന്റിം  അന്റിംശദതൊയന്റിം
നല്കകേണതതൊണറ.  എന്നതൊല്  നൂറഴിനുമുകേളഴില്  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേള്  പണഴിലയടുക്കുന്ന
സതൊപനങ്ങളഴില്, നൂറഴിനുകമല് വരന്ന ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി ഒന്നഴിനറ, ലതതൊഴഴിലുടേമ പതഴിമതൊസന്റിം മൂന്നറ
രൂപ  വവീതന്റിം  നഴിധഴിയഴികലെകറ  അടേചതൊല്  മതഴിയതൊകുന്നതതൊണറ. പസ്തുത  വകുപ്പഴിലന  (2)-ാം
ഉപവകുപ്പറ  പകേതൊരന്റിം  ഓകരതൊ  ലതതൊഴഴിലുടേമയുന്റിം  തതൊന്  നഴികയതൊഗഴിചഴിട്ടുള്ള  ഓകരതൊ  തയ്യല്
ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിലയയുന്റിം സന്റിംബനഴിചറ പതഴിമതൊസന്റിം അന്റിംശദതൊയമതൊയഴി നല്കകേണ തുകേകയതൊലടേതൊപ്പന്റിം
ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിയുലടേ അന്റിംശദതൊയ തുകേയുന്റിം കചെര്തറ  നഴിധഴിയഴികലെകറ അടേയ്കകണതതൊണറ.
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2.  തയ്യല്  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേളലടേ  ആനുകൂലെശ്യങ്ങള്  വഴിതരണന്റിം  ലചെയ്യതൊനുന്റിം  ഭേരണ

ലചെലെവകേള്  വഹഴികതൊനുന്റിം  കകേരള  തയ്യല്  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി  കക്ഷേമനഴിധഴി  വരമതൊനന്റിം

അപരശ്യതൊപ്തമതൊയതഴിനതൊല്,  അപകേതൊരന്റിം  ഓകരതൊ തയ്യല് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിയുന്റിം  സസ്വയന്റിം  ലതതൊഴഴിലെഴില്

ഏര്ലപ്പട്ടേഴിരഴിക്കുന്ന ഓകരതൊ ആളന്റിം പതഴിമതൊസന്റിം  നല്കകേണ അന്റിംശദതൊയന്റിം ഇരപതറ രൂപയഴില്

നഴിനന്റിം അന്പതറ  രൂപയതൊയുന്റിം  ഓകരതൊ  ലതതൊഴഴിലുടേമയുന്റിം  അയതൊള്  നഴികയതൊഗഴിചഴിട്ടുള്ള  ഓകരതൊ

തയ്യല്ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിലയ  സന്റിംബനഴിചന്റിം  പതഴിമതൊസന്റിം  നല്കകേണ  അന്റിംശദതൊയന്റിം  അഞറ  രൂപയഴില്

നഴിനന്റിം  ഇരപതഴിയഞറ  രൂപയതൊയുന്റിം  വര്ദഴിപ്പഴിക്കുവതൊന്  സര്കതൊര്  തവീരമതൊനഴിച.  പസ്തുത

ആവശശ്യതഴികലെകറ ആകറ  അനുകയതൊജശ്യമതൊയഴി കഭേദഗതഴി ലചെയ്യതൊനുന്റിം തവീരമതൊനഴിക്കുകേയുണതൊയഴി.

3.  ഈ  വഴിഷയന്റിം  സന്റിംബനഴിചറ  സന്റിംസതൊന  നഴിയമസഭേയുലടേ  ഒര  ആകറ  ലകേതൊണ

വരന്നതഴിനുള്ള   2019-ലലെ  കകേരള  തയ്യല്  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി  കക്ഷേമനഴിധഴി  (കഭേദഗതഴി)  ബഴില്

പതഴിനതൊലെതൊന്റിം  കകേരള  നഴിയമസഭേയുലടേ  ബഴില് നമ്പര്  176  ആയഴി പസഴിദവീകേരഴിചലവങഴിലുന്റിം

ആയതറ നഴിയമസഭേയഴില് അവതരഴിപ്പഴിക്കുന്നതഴികനതൊ പതൊസതൊക്കുന്നതഴികനതൊ കേഴഴിഞഴില.  

4.  പസ്തുത നഴിര്കദശങ്ങള്കറ ഉടേന് പതൊബലെശ്യന്റിം നല്കകേണഴിയഴിരന്നതഴിനതൊലുന്റിം കകേരള

സന്റിംസതൊന  നഴിയമസഭേ  സകമ്മേളനതഴിലെലതൊതഴിരന്നതഴിനതൊലുന്റിം   2020-ലലെ  കകേരള  തയ്യല്

ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി (കഭേദഗതഴി) ഓര്ഡഴിനന്സറ (2020-ലലെ 28) 2020 ഏപഴില് 20-ാം

തവീയതഴി  കകേരള  ഗവര്ണര്  വഴിളന്റിംബരലപ്പടുത്തുകേയുന്റിം   ആയതറ  2020  ഏപഴില്  21-ാം

തവീയതഴിയഴിലലെ 1066-ാം നമ്പര് കകേരള അസതൊധതൊരണ ഗസറഴില് പസഴിദലപ്പടുത്തുകേയുന്റിം ലചെയ. 

5. 2020  ആഗസറ   24-ാം തവീയതഴി  കചെര്ന്ന  കകേരള സന്റിംസതൊന നഴിയമസഭേയുലടേ

സകമ്മേളനതഴില്   പസ്തുത ഓര്ഡഴിനന്സഴിനറ പകേരന്റിം സന്റിംസതൊന നഴിയമസഭേയുലടേ ഒര ആകറ

ലകേതൊണവരന്നതഴിനുള്ള  ഒര  ബഴില്  നഴിയമസഭേയഴില്  അവതരഴിപ്പഴിക്കുന്നതഴികനതൊ

പതൊസതൊക്കുന്നതഴികനതൊ കേഴഴിഞഴില.

6.  പസ്തുത ഓര്ഡഴിനന്സഴിലലെ വശ്യവസകേള് നഴിലെനഴിര്കതണഴിയഴിരന്ന തഴിനതൊലുന്റിം

കകേരള  സന്റിംസതൊന  നഴിയമസഭേ  സകമ്മേളനതഴിലെലതൊതഴിരന്നതഴിനതൊലുന്റിം  2020-ലലെ  കകേരള

തയ്യല്  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി  കക്ഷേമനഴിധഴി  (കഭേദഗതഴി)  ഓര്ഡഴിനന്സറ  (2020-ലലെ  66)  2020

ലസപ്റന്റിംബര്  26-ാം തവീയതഴി കകേരള ഗവര്ണര്  വഴിളന്റിംബരലപ്പടുത്തുകേയുന്റിം  ആയതറ  2020

ലസപ്റന്റിംബര്  29  -ാം തവീയതഴിയഴിലലെ  2222-ാം നമ്പര് കകേരള  അസതൊധതൊരണ ഗസറഴില്

പസഴിദലപ്പടുത്തുകേയുന്റിം ലചെയ. 
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7.  2020  ഡഴിസന്റിംബര്  31-ാം തവീയതഴി  കചെര്ന്ന കകേരള സന്റിംസതൊന നഴിയമസഭേയുലടേ

സകമ്മേളനതഴിലുന്റിം 2021 ജനുവരഴി 8-ാം തവീയതഴി ആരന്റിംഭേഴിചറ 2021 ജനുവരഴി 22-ാം തവീയതഴി

അവസതൊനഴിചതുമതൊയ   കകേരള  സന്റിംസതൊന  നഴിയമസഭേയുലടേ  സകമ്മേളനതഴിലുന്റിം  പസ്തുത

ഓര്ഡഴിനന്സഴിനറ  പകേരന്റിം  സന്റിംസതൊന നഴിയമസഭേയുലടേ  ഒര ആകറ  ലകേതൊണവരന്നതഴിനുള്ള

ഒര ബഴില് നഴിയമസഭേയഴില് അവതരഴിപ്പഴിക്കുന്നതഴികനതൊ പതൊസതൊക്കുന്നതഴികനതൊ കേഴഴിഞഴില.  

8.  പസ്തുത  ഓര്ഡഴിനന്സഴിലലെ  വശ്യവസകേള്  നഴിലെനഴിര്കതണഴിയഴിരന്നതഴിനതൊലുന്റിം
കകേരള  സന്റിംസതൊന  നഴിയമസഭേ  സകമ്മേളനതഴിലെലതൊതഴിരന്നതഴിനതൊലുന്റിം   2021-ലലെ  കകേരള
തയ്യല് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി  (കഭേദഗതഴി)  ഓര്ഡഴിനന്സറ  (2021-ലലെ 3) 2021  ലഫെബ്രുവരഴി  9-ാം
തവീയതഴി  കകേരള  ഗവര്ണര്  വഴിളന്റിംബരലപ്പടുത്തുകേയുന്റിം  ആയതറ  2021  ലഫെബ്രുവരഴി  10-ാം
തവീയതഴിയഴിലലെ 656-ാം നമ്പര് കകേരള അസതൊധതൊരണ ഗസറഴില് പസഴിദലപ്പടുത്തുകേയുന്റിം ലചെയ. 

9. 2021 കമയറ 24-ാം തവീയതഴി ആരന്റിംഭേഴിചറ 2021 ജൂണ് 10-ാം തവീയതഴി അവസതൊനഴിച
കകേരള സന്റിംസതൊന നഴിയമസഭേയുലടേ സകമ്മേളനകേതൊലെതറ പസ്തുത ഓര്ഡഴിനന്സഴിനു പകേരന്റിം
സന്റിംസതൊന നഴിയമസഭേയുലടേ ഒര ആകറ ലകേതൊണവരന്നതഴിനുള്ള ഒര ബഴില് നഴിയമസഭേയഴില്
അവതരഴിപ്പഴിക്കുന്നതഴികനതൊ പതൊസതൊക്കുന്നതഴികനതൊ കേഴഴിഞഴില.

10.  പസ്തുത  ഓര്ഡഴിനന്സഴിലലെ  വശ്യവസകേള്  നഴിലെനഴിര്കതണഴിയഴിരന്നതഴിനതൊലുന്റിം
കകേരള  സന്റിംസതൊന  നഴിയമസഭേ  സകമ്മേളനതഴിലെലതൊതഴിരന്നതഴിനതൊലുന്റിം   2021-ലലെ  കകേരള
തയ്യല് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി (കഭേദഗതഴി) ഓര്ഡഴിനന്സറ  (2021-ലലെ 74) 2021 ജൂലലെ
1-ാം തവീയതഴി  കകേരള  ഗവര്ണര് വഴിളന്റിംബരലപ്പടുത്തുകേയുന്റിം   ആയതറ  2021  ജൂലലെ  3-ാം
തവീയതഴിയഴിലലെ 1946-ാം നമ്പര് കകേരള അസതൊധതൊരണ ഗസറഴില് പസഴിദലപ്പടുത്തുകേയുന്റിം ലചെയ. 

11.  2021  ജൂലലെ  22-ാം  തവീയതഴി  ആരന്റിംഭേഴിചറ  2021  ആഗസറ  13-ാം  തവീയതഴി
അവസതൊനഴിച   കകേരള  സന്റിംസതൊന  നഴിയമസഭേയുലടേ  സകമ്മേളനകേതൊലെതറ  പസ്തുത
ഓര്ഡഴിനന്സഴിനു പകേരന്റിം  സന്റിംസതൊന നഴിയമസഭേയുലടേ  ഒര ആകറ  ലകേതൊണവരന്നതഴിനുള്ള
ഒര ബഴില് നഴിയമസഭേയഴില് അവതരഴിപ്പഴിക്കുന്നതഴികനതൊ പതൊസതൊക്കുന്നതഴികനതൊ കേഴഴിഞഴില.

12.  പസ്തുത  ഓര്ഡഴിനന്സഴിലലെ  വശ്യവസകേള്  നഴിലെനഴിര്കതണഴിയഴിരന്നതഴിനതൊലുന്റിം
കകേരള  സന്റിംസതൊന  നഴിയമസഭേ  സകമ്മേളനതഴിലെലതൊതഴിരന്നതഴിനതൊലുന്റിം   2021-ലലെ  കകേരള
തയ്യല് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി (കഭേദഗതഴി) ഓര്ഡഴിനന്സറ  (2021-ലലെ 132) 2021 ആഗസറ
23-ാം  തവീയതഴി  കകേരള  ഗവര്ണര്  വഴിളന്റിംബരലപ്പടുത്തുകേയുന്റിം   ആയതറ  2021  ആഗസറ  25-ാം
തവീയതഴിയഴിലലെ 2485-ാം നമ്പര് കകേരള അസതൊധതൊരണ ഗസറഴില് പസഴിദലപ്പടുത്തുകേയുന്റിം ലചെയ. 

13. 2021-ലലെ  132-ാം നമ്പര് ഓര്ഡഴിനന്സഴിനു പകേരന്റിം സന്റിംസതൊന നഴിയമസഭേയുലടേ
ഒര ആകറ ലകേതൊണവരന്നതഴിനറ ഉകദശഴിചലകേതൊണള്ളതതൊണറ ഈ ബഴില്.
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ധനകേതൊരശ്യലമകമ്മേതൊറതൊണന്റിം 

ഈ  ബഴില്  നഴിയമമതൊക്കുകേയുന്റിം  പതൊബലെശ്യതഴില്  ലകേതൊണവരഴികേയുന്റിം  ലചെയ്തതൊല്
സന്റിംസതൊന സഞഴിതനഴിധഴിയഴില് നഴിനന്റിം യതൊലതതൊര അധഴികേ ലചെലെവന്റിം ഉണതൊകുന്നതല. 

വഴി. ശഴിവന്കുട്ടേഴി
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 1994-ലലെ കകേരള തയ്യല് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി ആകഴില്  
(1994-ലലെ 16) നഴിനള്ള പസക്തഭേതൊഗങ്ങള്

 ** ** ** **

7. നഴിധഴിയഴികലെക്കുള്ള  അന്റിംശദതൊയന്റിം.—(1)  ഓകരതൊ  തയ്യല്  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിയുന്റിം
സസ്വയന്റിംലതതൊഴഴിലെഴില് ഏര്ലപ്പട്ടേഴിരഴിക്കുന്ന ഓകരതൊ ആളന്റിം പതഴിമതൊസന്റിം ഇരപതറ രൂപ വവീതവന്റിം,
ഓകരതൊ ലതതൊഴഴിലുടേമയുന്റിം അയതൊള് നഴികയതൊഗഴിചഴിട്ടുള്ള തയ്യല് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേളലടേ എണ്ണതഴിലന
അടേഴിസതൊനതഴില് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി ഒന്നഴിനറ പതഴിമതൊസന്റിം അഞറ രൂപ  ക്രമതഴിലുന്റിം  അന്റിംശദതൊയന്റിം
നല്കകേണതതൊണറ:

എന്നതൊല്,  നൂറഴിനുമുകേളഴില്  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേള്  പണഴിലയടുക്കുന്ന  സതൊപനങ്ങളഴില്,
നൂറഴിനുകമല്  വരന്ന  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി  ഒന്നഴിനറ,  ലതതൊഴഴിലുടേമ  പതഴിമതൊസന്റിം  മൂന്നറ  രൂപ  വവീതന്റിം
നഴിധഴിയഴികലെകറ അടേചതൊല് മതഴിയതൊകുന്നതതൊണറ.

(2)  ഓകരതൊ ലതതൊഴഴിലുടേമയുന്റിം തതൊന് നഴികയതൊഗഴിചഴിട്ടുള്ള ഓകരതൊ   ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികയയുന്റിം
സന്റിംബനഴിചറ പതഴിമതൊസന്റിം അന്റിംശദതൊയമതൊയഴി നല്കകേണ തുകേകയതൊലടേതൊപ്പന്റിം ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിയുലടേ
അന്റിംശദതൊയ തുകേയുന്റിം കചെര്തറ  നഴിധഴിയഴികലെകറ അടേയ്കകണതതൊണറ.

(3)  ഒര തയ്യല്ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിയുലടേ  അന്റിംശദതൊയമതൊയഴി  ലതതൊഴഴിലുടേമ  അടേയ്ക്കുന്ന  തുകേ,
വഴിപരവീതമതൊയഴി  എലന്തെങഴിലുന്റിം  കേരതൊറുണതൊയഴിരന്നതൊല്  തലന്നയുന്റിം,  തയ്യല്ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിയുലടേ
കവതനതഴില്നഴിനന്റിം കേഴിഴഴിവ ലചെയലകേതൊണറ അയതൊള്കറ ഈടേതൊകതൊവന്നതുന്റിം മറ്റു വഴിധതഴില്
അങ്ങലന ലചെയകൂടേതൊതതുമതൊണറ.

(4)  തയ്യല്ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേളന്റിം  സസ്വയന്റിം  ലതതൊഴഴിലെഴില്  ഏര്ലപ്പട്ടേഴിരഴിക്കുന്ന  ആളകേളന്റിം
ഒര  വര്ഷന്റിം  നലഴിയ  അന്റിംശദതൊയതഴിലന  പത്തു  ശതമതൊനതഴിനു  തുലെശ്യമതൊയ  ഒര  തുകേ
നഴിധഴിയഴികലെകറ ഗതൊനതൊയഴി ഗവണ്ലമനറ നല്കകേണതതൊണറ:

എന്നതൊല്  പതഴിമതൊസ  അന്റിംശദതൊയ  തുകേ  പതറ  രൂപയഴില്  അധഴികേമതൊയഴി
വര്ദഴിക്കുകമ്പതൊള്,  അപകേതൊരമുള്ള വര്ദനവഴിനറ  ആനുപതൊതഴികേമതൊയഴി  നഴിധഴിയഴികലെകറ ഗതൊനറ
നല്കുന്നതഴിനറ സര്കതൊരഴിനറ ബതൊദശ്യത ഉണതൊയഴിരഴിക്കുന്നതല. 

   ** ** ** **


