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ഘടന

ലചെയര്മതോന  :

ശതീ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുടകി,

   ബഹ. വവദദ്യുതകി വകുപ്പുമനകി.
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ശതീ. ലകേ. ലകേ. രതോമചെന്ദ്രന, എട്ടം.എല.എ.
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ശതീമതകി  ദതീപേ എന.ജകി., അണ്ടര് ലസക്രടറകി.
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(സബ്ജകക്ട് കേമകിറകി റകികപതോര്ടക്ട്)

വകിദദ്യുച്ഛകകിയുട്ടം  ലതതോഴകിലട്ടം  ലതതോഴകിലെതോളകികക്ഷേമവട്ടം  സട്ടംബനകിച്ച  സബ്ജകക്ട്  കേമകിറകി  VII-ലന
പേരകിഗണനയതോയകി  അയച്ച  2021-ലലെ  കകേരള  ലചെറുകേകിട  കതതോടട്ടം  ലതതോഴകിലെതോളകി  കക്ഷേമനകിധകി
(കഭേദഗതകി)ബകില  (ബകില  നമ്പര്  69),  കേമകിറകി  പേരകിഗണകിച്ചതനുസരകിച്ചുള്ള  സബ്ജകക്ട്  കേമകിറകിയുലട
റകികപതോര്ടട്ടം സബ്ജകക്ട് കേമകിറകി  റകികപതോര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേതോരമുള്ള ബകിലട്ടം  സമര്പകിക്കുന.

2. 2021-ലലെ കകേരള ലചെറുകേകിട കതതോടട്ടം ലതതോഴകിലെതോളകി കക്ഷേമനകിധകി  (കഭേദഗതകി)  ബകില
2021  ലസപ്റട്ടംബര്  30-ാം തതീയതകി ഒരു അസതോധതോരണ ഗസറതോയകി പ്രസകിദതീകേരകിച്ചു.  ഈ
ബകില  2021  നവട്ടംബര്  1-ാം  തതീയതകി  സഭേയകില  അവതരകിപകിക്കുകേയുട്ടം  അകന്നേ  ദകിവസട്ടം
തലന്നേ സബ്ജകക്ട് കേമകിറകിയുലട പേരകിഗണനയക്ട് അയയ്ക്കുകേയുട്ടം ലചെയ.

3. 2021  നവട്ടംബര്  1-ാം തതീയതകി സമകിതകി കയതോഗട്ടം കചെര്ന്നേക്ട് പ്രസ്തുത ബകില ഖണട്ടം
ഖണമതോയകി പേരകിഗണകിക്കുകേയുട്ടം തതോലഴപറയുന്നേ കഭേദഗതകികയതോലട അട്ടംഗതീകേരകിക്കുകേയുട്ടം ലചെയ.

പേതീഠകികേ

പേതീഠകികേയകില  "തതോലഴപറയുന്നേ"  എന്നേ വതോകകിനു പേകേരട്ടം  "ഇതകിനുകശഷട്ടം കേതോണുന്നേ"
എന്നേതീ വതോക്കുകേള കചെര്ക്കുകേ.

4.  മറക്ട് കഭേദഗതകികേള ആനുഷട്ടംഗകികേകമതോ ഘടനതോപേരകമതോ ആണക്ട്.

5.  വകികയതോജനക്കുറകിപ്പുട്ടം  സബ്ജകക്ട്  കേമകിറകി  റകികപതോര്ടക്ട്  ലചെയ്ത  പ്രകേതോരമുള്ള  ബകിലട്ടം
അനുബനമതോയകി കചെര്തകിരകിക്കുന.

                                                                                     ലകേ. കൃഷ്ണനകുടകി, 
തകിരുവനന്തപുരട്ടം,                                                                   ലചെയര്മതോന,
2021 നവട്ടംബര് 1.                                                             സബ്ജകക്ട് കേമകിറകി VII.



അനുബനട്ടം   1

വകികയതോജനക്കുറകിപക്ട്

കകേരള  ലചെറുകേകിട കതതോടട്ടം ലതതോഴകിലെതോളകി കക്ഷേമനകിധകി കബതോര്ഡെകിലന വരുമതോനട്ടം ലചെറുകേകിട
കതതോടട്ടം  ലതതോഴകിലെതോളകികേളകക്ട്  ആനുകൂലെഷങ്ങള  നലകുന്നേതകിനുട്ടം,  ഭേരണനകിര്വ്വഹണലച്ചലെവക്ട്
നകിര്വ്വഹകിക്കുന്നേതകിനുട്ടം  അപേരഷതോപ്തമതോയതകിനതോല  ലചെറുകേകിട  കതതോടട്ടം  ലതതോഴകിലെതോളകിയുട്ടം,
ലതതോഴകിലടമയുട്ടം  ഓകരതോ  അര്ദ  വര്ഷവട്ടം  നകിധകിയകികലെകക്ട്  നലകകേണ്ട  അട്ടംശദതോയട്ടം
180  രൂപേയതോയുട്ടം  സസ്വയട്ടം  ലതതോഴകില  ലചെയ്യുന്നേ  ഓകരതോ  അട്ടംഗവട്ടം  ഓകരതോ  അര്ദ  വര്ഷവട്ടം
കക്ഷേമനകിധകിയകികലെകക്ട്  ലകേതോടുകകണ്ട  അട്ടംശദതോയട്ടം  360  രൂപേയതോയുട്ടം  വര്ദകിപകിക്കുന്നേതകിനക്ട്
2008-ലലെ  കകേരള  ലചെറുകേകിട  കതതോടട്ടം  ലതതോഴകിലെതോളകി  കക്ഷേമനകിധകി  ആകകിലലെ  വഷവസ്ഥകേള
കഭേദഗതകി ലചെയ്യുന്നേതകിനതോണക്ട് ബകില അവതരകിപകിച്ചകിടള്ളതക്ട്.

ലതതോഴകിലെതോളകികേളുലട  അട്ടംശദതോയട്ടം  ഉയര്തകിയതകിനക്ട്  ആനുപേതോതകികേമതോയകി  ആനുകൂലെഷങ്ങള
വര്ദകിപകിക്കുന്നേ  സമതീപേനട്ടം  സര്കതോര്  സസ്വതീകേരകിച്ചകിടകില.  കക്ഷേമനകിധകിയകില  നകിനള്ള
വരുമതോനതകിലന  ഭൂരകിഭേതോഗവട്ടം  ഭേരണപേരമതോയ  ലചെലെവകേളകതോയകി  വകിനകികയതോഗകിക്കുന്നേ
ദദൗര്ഭേതോഗഷകേരമതോയ സതോഹചെരഷമതോണക്ട് കക്ഷേമനകിധകി കബതോര്ഡുകേളകില നകിലെനകിലക്കുന്നേതക്ട്.  ഇതക്ട്
ഒഴകിവതോക്കുന്നേതകിനതോയകി  ഭേരണപേരമതോയ  ലചെലെവകേളകക്ട്  വകിനകികയതോഗകികതോവന്നേ  തുകേ
പേരകിമകിതലപടുത്തുന്നേതകിനക്ട് വഷവസ്ഥ ലചെകയ്യേണ്ടതക്ട് അനകിവതോരഷമതോണക്ട്.

കമലപറഞ്ഞ കേതോരണങ്ങളതോല ബകിലകികനതോടക്ട് വകികയതോജകിപക്ട് കരഖലപടുത്തുന. 

അനവര് സതോദതക്ട്                                                      (ഒപക്ട്)

എ. ലകേ. എട്ടം. അഷ്റഫക്ട്                                                   (ഒപക്ട്)



അനുബനട്ടം   II

2021-ലലെ കകേരള  ലചെറുകേകിട കതതോടട്ടം ലതതോഴകിലെതോളകി  കക്ഷേമനകിധകി
(കഭേദഗതകി) ബകില

(സബ് ജകക്ട്  കേമകിറകി റകികപതോര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേതോരമുളളതക്ട്)

[അടകിവരയകിടതക്ട് സബ്ജകക്ട് കേമകിറകി നകിര്കദ്ദേശകിച്ച കഭേദഗതകിലയ സൂചെകിപകിക്കുന]

2008-ലലെ കകേരള ലചെറുകേകിട കതതോടട്ടം ലതതോഴകിലെതോളകി കക്ഷേമനകിധകി  ആകക്ട്
കഭേദഗതകി ലചെയ്യുന്നേതകിനുള്ള  

ഒരു 

ബകില

പേതീഠകികേ.―2008-ലലെ  കകേരള  ലചെറുകേകിട  കതതോടട്ടം  ലതതോഴകിലെതോളകി  കക്ഷേമനകിധകി
ആകക്ട്  (2008-ലലെ  17)   ഇതകിനുകശഷട്ടം  കേതോണുന്നേ ആവശഷങ്ങളകതോയകി  കഭേദഗതകി  ലചെയ്യുന്നേതക്ട്
യുകമതോയകിരകിക്കുകേയതോല;

ഭേതോരത  റകിപബകികകിലന  എഴുപേതകിരണ്ടതോട്ടം  സട്ടംവത്സരതകില  തതോലഴപറയുട്ടം  പ്രകേതോരട്ടം
നകിയമമുണ്ടതോക്കുന:―

1. ചുരുകകപരുട്ടം പ്രതോരട്ടംഭേവട്ടം.―(1) ഈ ആകകിനക്ട്    2021-ലലെ  കകേരള ലചെറുകേകിട കതതോടട്ടം
ലതതോഴകിലെതോളകി കക്ഷേമനകിധകി  (കഭേദഗതകി) ആകക്ട് എന്നേക്ട് കപേരക്ട്  പേറയതോട്ടം.

(2) ഇതക്ട് 2020 ജൂവലെ 30-ാം തതീയതകി പ്രതോബലെഷതകില വന്നേതതോയകി കേരുതലപകടണ്ടതതോണക്ട്.

2.  5-  ാം വകുപകിലന കഭേദഗതകി.―2008-ലലെ  കകേരള ലചെറുകേകിട കതതോടട്ടം ലതതോഴകിലെതോളകി
കക്ഷേമനകിധകി  ആകകിലലെ  (2008-ലലെ  17)  (ഇതകിനുകശഷട്ടം  പ്രധതോന  ആകക്ട്  എന്നേതോണക്ട്
പേരതോമര്ശകികലപടുകേ)  5-ാം വകുപകില,― 

(i)  (1)-ാം ഉപേവകുപകില  "നൂറകി ഇരുപേതക്ട് രൂപേ" എന്നേ വതോക്കുകേളകക്ട് പേകേരട്ടം
"നൂറകി എണ്പേതക്ട് രൂപേ" എന്നേ വതോക്കുകേള കചെര്കകണ്ടതതോണക്ട്;

(ii)  (2)-ാം ഉപേവകുപകില  "നൂറകി ഇരുപേതക്ട് രൂപേ" എന്നേ വതോക്കുകേളകക്ട് പേകേരട്ടം
"നൂറകി എണ്പേതക്ട് രൂപേ" എന്നേ വതോക്കുകേള കചെര്കകണ്ടതതോണക്ട്;

(iii) (3)-ാം ഉപേവകുപകില  "ഇരുനൂറകി നതോലപതു രൂപേ" എന്നേ വതോക്കുകേളകക്ട്
പേകേരട്ടം "മുന്നൂറകി അറുപേതക്ട് രൂപേ" എന്നേ വതോക്കുകേള കചെര്കകണ്ടതതോണക്ട്.



3. റദ്ദേതോകലട്ടം ഒഴകിവതോകലട്ടം.―(1) 2021-ലലെ  കകേരള ലചെറുകേകിട കതതോടട്ടം ലതതോഴകിലെതോളകി
കക്ഷേമനകിധകി  (കഭേദഗതകി) ഓര്ഡെകിനനസക്ട് (2021-ലലെ 130) ഇതകിനതോല റദ്ദേതോകകിയകിരകിക്കുന. 

(2)  അങ്ങലന  റദ്ദേതോകകിയകിരുന്നേതോലതലന്നേയുട്ടം,  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡെകിനനസക്ട്  പ്രകേതോരട്ടം

കഭേദഗതകി  ലചെയ്യേലപട പ്രധതോന ആകകിനകേതീഴകില ലചെയ്തകതതോ ലചെയ്തതതോയകി കേരുതലപടുന്നേകതതോ

ആയ  ഏലതങകിലട്ടം  കേതോരഷകമതോ  എടുതകതതോ  എടുതതതോയകി  കേരുതലപടുന്നേകതതോ  ആയ

ഏലതങകിലട്ടം  നടപേടകികയതോ,  ഈ  ആകക്ട്  പ്രകേതോരട്ടം  കഭേദഗതകി  ലചെയ്യേലപട  പ്രധതോന  ആകകിന

കേതീഴകില ലചെയ്തതതോകയതോ  എടുതതതോകയതോ കേരുതലപകടണ്ടതതോണക്ട്.

കകേരള നകിയമസഭേതോ ലസക്രകടറകിയറക്ട്, എസക്ട്. വകി. ഉണകികൃഷ്ണന നതോയര്, 
തകിരുവനന്തപുരട്ടം,       ലസക്രടറകി.
2021 നവട്ടംബര് 1.
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