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ഘടന
അദദ്ധ്യക്ഷേന :

 ശശ. ചക. കൃഷ്ണനകുടറി,
ബഹ. വവദദ്യുതറി വകുപ്പുമനറി.

എകജ   -  ഒഫശപഷദ്ധ്യപ്പോ അകഗക :

 ശശ. വറി. ശറിവനകുടറി,
ബഹ. ചപേപ്പോതുവറിദദ്ധ്യപ്പോഭദ്ധ്യപ്പോസവക ചതപ്പോഴറിലക വകുപ്പുമനറി.

അകഗങ്ങള:

 ശശ. അനവര് സപ്പോദതജ, എക. എല. എ.

ശശ. എ. ചക. എക. അഷ്റഫജ, എക. എല. എ.

ശശ. എക. എക. മണറി, എക. എല. എ.

ശശ. പേറി. നന്ദകുമപ്പോര്, എക. എല. എ.

ശശ. എ. പ്രഭപ്പോകരന, എക. എല. എ.

ശശ. ചക. ചക. രപ്പോമചെന്ദ്രന, എക. എല. എ.

ശശ. വപ്പോഴൂര് പസപ്പോമന, എക. എല. എ.    

നറിയമസഭപ്പോ ചസക്രപടററിയറജ :

 ശശ. എസജ. വറി. ഉണറികൃഷ്ണന നപ്പോയര്, ചസക്രടററി

ശശ. ഷപ്പോനവപ്പോസജ പേറി. പേറി., പജപ്പോയറിനജ ചസക്രടററി

ശശമതറി ഷശന ശറിവദപ്പോസജ, ചഡെപേപ്യൂടറി ചസക്രടററി

ശശമതറി  ദശപേ എന.ജറി., അണ്ടര് ചസക്രടററി.



2021-ലലെ കകേരള തയ്യല് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി (കഭേദഗതഴി)ബഴില് 

(സബ്ജകക്ട് കേമഴിറഴി റഴികപതൊര്ടക്ട്)  

വഴിദദ്യുച്ഛകഴിയയും  ലതതൊഴഴിലയും  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികക്ഷേമവയും  സയുംബനഴിച്ച  സബ്ജകക്ട്  കേമഴിറഴി  VII-ലന
പരഴിഗണനയതൊയഴി അയച്ച 2021-ലലെ കകേരള തയ്യല് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി (കഭേദഗതഴി)ബഴില്
(ബഴില്  നമ്പര്  68), കേമഴിറഴി  പരഴിഗണഴിച്ചതനുസരഴിച്ചുള സബ്ജകക്ട്  കേമഴിറഴിയലടെ  റഴികപതൊര്ടയും
സബ്ജകക്ട് കേമഴിറഴി  റഴികപതൊര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേതൊരമുള ബഴിലയും  സമര്പഴിക്കുന. 

2.  2021-ലലെ  കകേരള  തയ്യല്  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി  കക്ഷേമനഴിധഴി  (കഭേദഗതഴി)  ബഴില് 2021
ലസപ്റയുംബര്  30-ാ തതീയതഴി ഒരു അസതൊധതൊരണ ഗസറതൊയഴി പ്രസഴിദതീകേരഴിച്ചു.  ഈ ബഴില്
2021  ഒകകതൊബര് 26-ാ തതീയതഴി സഭേയഴില് അവതരഴിപഴിക്കുകേയയും,  അകന്നേ ദഴിവസയും തലന്നേ
സഭേ സബ്ജകക്ട് കേമഴിറഴിയലടെ പരഴിഗണനയക്ട് അയയ്ക്കുകേയയും ലചെയ. 

3. 2021 ഒകകതൊബര് 29-ാ തതീയതഴി സമഴിതഴി കയതൊഗയും കചെര്ന്നേക്ട് പ്രസ്തുത ബഴില് ഖണയും
ഖണമതൊയഴി പരഴിഗണഴിക്കുകേയയും തതൊലഴപറയന്നേ കഭേദഗതഴികയതൊലടെ അയുംഗതീകേരഴിക്കുകേയയും ലചെയ.

പതീഠഴികേ

പതീഠഴികേയഴില്  "തതൊലഴപറയന്നേ"  എന്നേ വതൊകഴിനു പകേരയും  "ഇതഴിനുകശേഷയും കേതൊണുന്നേ"
എന്നേതീ വതൊക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ. 

4.  മറക്ട് കഭേദഗതഴികേള് ആനുഷയുംഗഴികേകമതൊ ഘടെനതൊപരകമതൊ ആണക്ട്. 

5.  വഴികയതൊജനക്കുറഴിപയും  സബ്ജകക്ട്  കേമഴിറഴി  റഴികപതൊര്ടക്ട്  ലചെയ്ത  പ്രകേതൊരമുള  ബഴിലയും
അനുബനമതൊയഴി കചെര്തഴിരഴിക്കുന.

 ലകേ. കൃഷ്ണന്കുടഴി,
തഴിരുവനന്തപുരയും, ലചെയര്മതൊന്,
2021 ഒകകതൊബര് 29. സബ്ജകക്ട് കേമഴിറഴി VII.



അനുബനയും   I

 വഴികയതൊജനക്കുറഴിപക്ട് 

തയ്യല് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേളുലടെ ആനുകൂലെല്യങ്ങള് വഴിതരണയും ലചെയ്യതൊനുയും ഭേരണ ലചെലെവകേള്
നഴിര്വ്വഹഴികതൊനുയും  കകേരള  തയ്യല്  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി  കക്ഷേമനഴിധഴി  കബതൊര്ഡഴിലന  വരുമതൊനയും
അപരല്യതൊപ്തമതൊയതഴിനതൊല്  ഓകരതൊ  തയ്യല്ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിയയും  അപ്രകേതൊരയും  സസ്വയയും  ലതതൊഴഴിലെഴില്
ഏര്ലപടഴിരഴിക്കുന്നേ  ആളുയും  പ്രതഴിമതൊസയും  നല്കകേണ്ട  അയുംശേദതൊയയും  20  രൂപയഴില്  നഴിന്നേക്ട്
50  രൂപയതൊയയും ഓകരതൊ ലതതൊഴഴിലടെമയയും നല്കകേണ്ട അയുംശേദതൊയയും അയതൊള് നഴികയതൊഗഴിച്ചഴിടള
ഓകരതൊ  തയ്യല്  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിലയ  സയുംബനഴിച്ചക്ട്  പ്രതഴിമതൊസയും  5  രൂപയഴില്  നഴിനയും
25 രൂപയതൊയയും വര്ദഴിപഴിക്കുന്നേതഴിനക്ട് വല്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന്നേതഴിനതൊണക്ട് 2021-ലലെ കകേരള തയ്യല്
ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി (കഭേദഗതഴി) ബഴില് അവതരഴിപഴിച്ചഴിടളതക്ട്. 

അയുംശേദതൊയയും  ഉയര്ത്തുന്നേതഴിനക്ട്  ആനുപതൊതഴികേമതൊയഴി  ആനുകൂലെല്യങ്ങളഴില്  യതൊലതതൊരു
വര്ദനവയും ഉണ്ടതൊയഴിടഴില. അയുംശേദതൊയയും ഉയര്തഴിയതഴിനക്ട് ആനുപതൊതഴികേമതൊയഴി ഗതൊനക്ട് നല്കേഴി
കക്ഷേമനഴിധഴി  ആനുകൂലെല്യങ്ങള്  വര്ദഴിപഴിക്കുന്നേതഴിനക്ട്  സര്കതൊര്  നടെപടെഴി  സസ്വതീകേരഴികകണ്ടതതൊണക്ട്.
കക്ഷേമനഴിധഴിയഴില് നഴിനള വരുമതൊനതഴിലന ഭൂരഴിഭേതൊഗവയും ഭേരണപരമതൊയ ലചെലെവകേള്കതൊയഴി
വഴിനഴികയതൊഗഴിക്കുന്നേ  ദദൗര്ഭേതൊഗല്യകേരമതൊയ  സതൊഹചെരല്യയും  ആണക്ട്  കക്ഷേമനഴിധഴി  കബതൊര്ഡുകേളഴില്
നഴിലെനഴില്ക്കുന്നേതക്ട്.  ഇതക്ട്  ഒഴഴിവതൊക്കുന്നേതഴിനതൊയഴി  ഭേരണപരമതൊയ  ലചെലെവകേള്കക്ട്
വഴിനഴികയതൊഗഴികതൊവന്നേ തുകേ പരഴിമഴിതലപടുത്തുന്നേതഴിനക്ട് വല്യവസ്ഥ ലചെകയ്യണ്ടതക്ട് അനഴിവതൊരല്യമതൊണക്ട്. 

കമല്പറഞ്ഞ  പ്രകേതൊരയും  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി  വഴിരുദ  വല്യവസ്ഥകേള്  ഉള്ലപടുതഴിയഴിരഴിക്കുന്നേതഴിനതൊല്
ബഴിലഴിലലെ വല്യവസ്ഥകേകളതൊടെക്ട് വഴികയതൊജഴിപക്ട് കരഖലപടുത്തുന. 

അന്വര് സതൊദതക്ട്                       (ഒപക്ട്)  

എ. ലകേ. എയും. അഷ്റഫക്ട്                (ഒപക്ട്)



അന  ബനന്ധം   II

2021-ലലെ കകേരള തയ്യല് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി 
(കഭേദഗതഴി) ബഴില്

(സബ്ജകക്ട് കേമഴിറഴി റഴികപതൊര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേതൊരമുള്ളതക്ട്)

[അടഴിവരയഴിടതക്ട്  സബ്ജകക്ട് കേമഴിറഴി നഴിര്കദ്ദേശഴിച്ച കഭേദഗതഴിലയ  സൂചെഴിപഴിക്കുന]

 1994-ലലെ കകേരള തയ്യല് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി ആകക്ട് 
വവീണന്ധം കഭേദഗതഴി ലചെയ്യുന്നതഴിനള്ള 

 ഒര

ബഴില്

പവീഠഴികേ.—1994-ലലെ കകേരള തയ്യല് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി ആകക്ട്  (1994-ലലെ  16)
ഇതഴിനകശഷന്ധം  കേതൊണുന്ന ആവശശ്യങ്ങള്കതൊയഴി  വവീണന്ധം  കഭേദഗതഴി  ലചെയ്യുന്നതക്ട്
യുക്തമതൊയഴിരഴിക്കുകേയതൊല്;

ഭേതൊരത റഴിപബഴികഴിലന്റെ എഴുപതഴിരണതൊന്ധം സന്ധംവല്സരതഴില് തതൊലഴപറയുന്ധം പ്രകേതൊരന്ധം
നഴിയമമുണതൊക്കുന:—

1. ചുരകകപരന്ധം  പ്രതൊരന്ധംഭേവന്ധം.—(1)  ഈ  ആകഴിനക്ട്  2021-ലലെ  കകേരള  തയ്യല്
ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി (കഭേദഗതഴി) ആകക്ട് എന്നക്ട് കപരക്ട് പറയതൊന്ധം.

(2)  ഇതക്ട്  2020  ഏപ്രഴില്  21-ാം  തവീയതഴി  പ്രതൊബലെശ്യതഴില്  വന്നതതൊയഴി
കേരതലപകടണതതൊണക്ട്.

2. 7-  ാം വകുപഴിനള്ള കഭേദഗതഴി.— 1994-ലലെ കകേരള തയ്യല് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി
ആകഴിലലെ  (1994-ലലെ 16) (ഇതഴിനകശഷന്ധം പ്രധതൊന ആകക്ട് എന്നതൊണക്ട് പരതൊമര്ശഴികലപടുകേ)
7-ാം വകുപഴില്,—

(1)  (1)-ാം ഉപവകുപഴിനക്ട്  പകേരന്ധം  തതൊലഴപറയുന്ന ഉപവകുപക്ട്  കചെര്കകണതതൊണക്ട്,
അതതൊയതക്ട്:—

“(1)  ഓകരതൊ തയ്യല് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിയുന്ധം  സസ്വയന്ധം ലതതൊഴഴിലെഴില് ഏര്ലപടഴിരഴിക്കുന്ന
ഓകരതൊ  ആളന്ധം  പ്രതഴിമതൊസന്ധം  അന്പതക്ട്  രൂപ  വവീതവന്ധം,  ഓകരതൊ  ലതതൊഴഴിലുടമയുന്ധം,  അയതൊള്
നഴികയതൊഗഴിച്ചഴിട്ടുള്ള  ഓകരതൊ   തയ്യല്  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിലയ  സന്ധംബനഴിചന്ധം,  പ്രതഴിമതൊസന്ധം  ഇരപതഴിയഞക്ട്
രൂപ വവീതവന്ധം നഴിധഴിയഴികലെകക്ട് അന്ധംശദതൊയന്ധം നല്കകേണതതൊണക്ട്.”;
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(2) (2)-ാം ഉപവകുപഴിനക്ട് പകേരന്ധം തതൊലഴ പറയുന്ന ഉപവകുപക്ട് കചെര്കകണതതൊണക്ട്,
അതതൊയതക്ട്:—

“(2)  ഓകരതൊ  ലതതൊഴഴിലുടമയുന്ധം  തതൊന്  നഴികയതൊഗഴിച്ചഴിട്ടുള്ള  ഓകരതൊ  തയ്യല്
ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിലയയുന്ധം സന്ധംബനഴിച്ചക്ട് പ്രതഴിമതൊസന്ധം അന്ധംശദതൊയമതൊയഴി നല്കകേണ തുകേകയതൊലടതൊപന്ധം
ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിയുലട അന്ധംശദതൊയ തുകേയുന്ധം കചെര്തക്ട്  എഴുപതഴിയഞക്ട് രൂപയതൊയഴി നഴിധഴിയഴികലെകക്ട്
അടയ്കകണതതൊണക്ട്:

എന്നതൊല്,  ലതതൊഴഴിലുടമയുലട  കേവീഴഴില്  കജതൊലെഴിലചെയ്യുന്ന  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേള്   അവരലട
അന്ധംശദതൊയന്ധം  സസ്വയന്ധം  ഒടുകതൊന് തയ്യതൊറതൊലണങഴില്  അന്ധംശദതൊയന്ധം  സസ്വയന്ധം  ഒടുകതൊവന്നതതൊണക്ട്.
ഇതരതഴിലുള്ള ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിയുലട കേതൊരശ്യതഴില് ലതതൊഴഴിലുടമതൊവഴിഹഴിതന്ധം മതൊതന്ധം ലതതൊഴഴിലുടമ
ഒടുകഴിയതൊല് മതഴിയതൊകുന്നതതൊണക്ട്.”.

3. റദ്ദേതൊകലുന്ധം ഒഴഴിവതൊകലുന്ധം.—(1) 2021-ലലെ കകേരള തയ്യല് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി
(കഭേദഗതഴി) ഓര്ഡഴിനന്സക്ട് (2021-ലലെ 132) ഇതഴിനതൊല് റദ്ദേതൊകഴിയഴിരഴിക്കുന. 

(2)  അങ്ങലന  റദ്ദേതൊകഴിയഴിരന്നതൊല്തലന്നയുന്ധം,  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡഴിനന്സക്ട്  പ്രകേതൊരന്ധം
കഭേദഗതഴി  ലചെയ്യലപട പ്രധതൊന ആകഴിന്കേവീഴഴില് ലചെയ്തകതതൊ ലചെയ്തതതൊയഴി കേരതലപടുന്നകതതൊ
ആയ  ഏലതങഴിലുന്ധം  കേതൊരശ്യകമതൊ  എടുതകതതൊ  എടുതതതൊയഴി  കേരതലപടുന്നകതതൊ  ആയ
ഏലതങഴിലുന്ധം  നടപടഴികയതൊ,  ഈ  ആകക്ട്  പ്രകേതൊരന്ധം  കഭേദഗതഴി  ലചെയ്യലപട  പ്രധതൊന
ആകഴിന്കേവീഴഴില് ലചെയ്തതതൊകയതൊ  എടുതതതൊകയതൊ കേരതലപകടണതതൊണക്ട്.

കകേരള നഴിയമസഭേതൊ ലസക്രകടറഴിയറക്ട്, എസക്ട്. വഴി. ഉണഴികൃഷ്ണന് നതൊയര്,
തഴിരവനന്തപുരന്ധം, ലസക്രടറഴി.
2021 ഒകകതൊബര് 29.


