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പതസിനഞവാഎ കകേരള നസിയമസഭേ
ബസില നമ്പര് 62

2021-ലലെ പ്രവവാസസി കകേരളളീയരുലടെ കക്ഷേമ
(കഭേദഗതസി) ബസില

(ലപ്രവാഫ. ആബസിദദ് ഹുലലസന് തങ്ങള, എഎ. എല. എ. കനവാടളീസദ് നലകേസിയതദ് )
2008-ലലെ പ്രവവാസസി കകേരളളീയരുലടെ കക്ഷേമ ആകദ് കഭേദഗതസി
ലചെയ്യുന്നതസിനുളള
ഒരു
ബസില
പളീഠസികേ.―2008-ലലെ പ്രവവാസസി കകേരളളീയരുലടെ കക്ഷേമ ആകദ് ഇനസി പറയുന്ന
ആവശശ്യങ്ങളകവായസി കഭേദഗതസി ലചെയ്യുന്നതദ് യുക്തമവായസിരസിക്കുകേയവാല;
ഭേവാരത റസിപ്പബസികസിലന്റ എഴുപതസി രണവാഎ സഎവത്സരതസില തവാലഴെപ്പറയുഎ പ്രകേവാരഎ
നസിയമമുണവാക്കുന:―
1. ചുരുകകപ്പരുഎ പ്രവാരഎഭേവഎ.―(1) ഇഇൗ ആകസിനദ് 2021-ലലെ പ്രവവാസസി കകേരളളീയരുലടെ
കക്ഷേമ (കഭേദഗതസി) ആകദ് എന്നദ് കപരദ് പറയവാഎ;

(2) ഇതദ് ഉടെന് പ്രവാബലെശ്യതസില വരുന്നതവാണദ്.
2. 3-ാം വകുപ്പസിനുള്ള കഭേദഗതസി.―2008-ലലെ പ്രവവാസസി കകേരളളീയരുലടെ കക്ഷേമ ആകസിലലെ
3-ാം വകുപ്പസില (4)-ാം ഉപവകുപ്പസില (എ) ഖണഎ ഒഴെസിവവാകസി ഇനസി പറയുന്ന ഖണഎ
കചെര്കകണതവാണദ്.
“(എ) പ്രവായപരസിധസിയസിലവാലത അഞ്ചുവര്ഷതസില കുറയവാലത അഎശദവായഎ
അടെചസിട്ടുളളതുമവായ അഎഗങ്ങളക്കുഎ കേലസിതവാഎഗങ്ങളക്കുഎ ലപന്ഷന് നലകുന്നതസി നന”.
3. 6-ാം വകുപ്പസിനുള്ള കഭേദഗതസി.―(1) പ്രധവാന ആകസിലന്റ 6-ാം വകുപ്പസില (1)-ാം
ഉപവകുപ്പദ് ഒഴെസിവവാകസി തവാലഴെ പറയുഎ പ്രകേവാരഎ കചെര്ക്കുകേ:
“(1) 18 വയസദ് പൂര്തസിയവാകസിയസിട്ടുളള ഓകരവാ പ്രവവാസസി കകേരളളീയനുഎ നസിധസിയസിലലെ ഒരു
അഎഗമവാകുന്നതസിനദ് തലന്റ കപരദ് രജസിസ്റ്റര് ലചെയ്യുവവാന് അര്ഹതയുണവായസിരസിക്കുന്നതവാ ണന”.
(2) (2)-ാം ഉപവകുപ്പദ് ഒഴെസിവവാകസി തവാലഴെപ്പറയുഎ പ്രകേവാരഎ മവാറ്റുകേ.
“(2) 18 വയസദ് പൂര്തസിയവാകസിയസിട്ടുളളവരുഎ ലതവാഴെസിലെസികനവാ അലലങസില മറദ്
വസിധതസികലെവാ കകേരളതസില നസിനഎ പുറത്തു കപവായസിട്ടുളളവരുഎ ആറദ് മവാസതസിലെധസികേമവായസി
കകേരളതസിനദ് പുറതദ്, ഇനശ്യയസിലലെവസിലടെലയങസിലഎ തവാമസസിക്കുകേയുഎ, അവസിലടെതലന്ന തുടെരുകേയുഎ
ലചെയ്യുന്ന ഓകരവാ പ്രവവാസസി കകേരളളീയനുഎ കൂടെസി നസിധസിയസിലലെ ഒരഎഗമവാകുന്നതസിനദ് തലന്റ കപരദ് രജസിസ്റ്റര്
ലചെയ്യുവവാന് അര്ഹതയുണവായസിരസിക്കുന്നതവാണന”.
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4. 8-ാം വകുപ്പസിനുള്ള കഭേദഗതസി.― പ്രധവാന ആകസിലന്റ എടവാഎ വകുപ്പസില (1)-ാം ഉപവകുപ്പസില
"ആറുപതദ് വയസദ് പൂര്തസിയവായസിട്ടുളള" എന്ന വവാക്കുകേളകദ് പകേരഎ "പ്രവായപരസിധസിയസിലവാലത" എന്ന
വവാകദ് കചെര്കകണതവാണദ്.

ഉകദ്ദേശശ്യകേവാരണങ്ങളുലടെ വസിവരണഎ
നമ്മുലടെ സമ്പദ്ഘടെനയസില കേവാരശ്യമവായ മവാറഎ വരുതസിയതദ് പ്രവവാസസികേളുലടെ പ്രയത്നതസിലന്റ
കൂടെസി ഭേവാഗമവാണദ്. ലതവാഴെസിലെസിലവായ്മ എന്ന പ്രതസിസനസിലയ തരണഎ ലചെയദ് ഗളഫദ് നവാടുകേളസില
കപവായസി കേഠസിനവാദദവാനഎ ലചെയദ് നവാടസില അയക്കുന്ന സമ്പതദ് നമ്മുലടെ നവാടെസിലന്റ
പുകരവാഗതസിയദ്

വഴെസികേവാടസിയവായസി

മവാറസിയസിരസിക്കുന.

ആകഗവാള

സവാമ്പതസികേ

കമഖലെ

പ്രതസിസനസിയസിലെവായകതവാലടെ പ്രവവാസസികേളുലടെ ജളീവസിതവഎ അവതവാളതസിലെവായസി എനളളതദ്
യവാഥവാര്തശ്യമവാണദ്.
ജളീവസിതതസിലന്റ നലലവാരു ഭേവാഗവഎ ഗളഫദ് നവാടുകേളസില ലചെലെവഴെസിചദ് തസിരസിലകേ
എത്തുന്ന പ്രവവാസസികേളകദ് ആവശശ്യമവായ പദതസികേളുഎ പരസിപവാടെസികേളുഎ ആസൂത്രണഎ
ലചെകയ്യേണതവാണദ്.

വസികദശത്തുഎ സദകദശത്തുഎ കപവായസി പണസിലയടുതദ് വലെസിയ സമ്പതദ്

ലകേവായ്യുന്ന ആ സകഹവാദരങ്ങള തസിരസിച്ചുവന്നവാല അവരുലടെ കുടുഎബങ്ങളക്കുഎ നവാടെസിനുഎ ഒരു
ഭേവാരമവായസി

മവാറുകേയവാണദ്.

അവര്കദ്

കവണ

സവാമൂഹശ്യ

സുരക്ഷേവാ

പദതസികേള

അതശ്യവാവശശ്യമവാണദ്. വസികദശത്തുനസിനഎ സദകദശത്തു നസിനഎ എത്തുന്ന പ്രവവാസസികേളകദ് മറദ്
സവാമൂഹശ്യ സുരക്ഷേവാ പദതസികേളസില അഎഗങ്ങളവാകുവവാന് നസിലെവസില ഏലറ പ്രയവാസമവാണദ് .
2008-ല ഉണവാകസിയ നസിയമഎ അനുസരസിചദ് 18 വയസദ് പൂര്തസിയവാകസിയസിട്ടുളളവരുഎ 55
വയസദ് പൂര്തസിയവായസിട്ടുള്ളവര്ക്കുഎ ഇഇൗ പദതസിയസില അഎഗമവായസി കചെരവാഎ. എന്നവാല 55
വയസദ്

എന്ന

നസിബനനമൂലെഎ

നസിരവധസി

പ്രവവാസസികേളകദ്

ഇഇൗ

പദതസിയസില

അഎഗങ്ങളവാകുവവാന് കേഴെസിഞസിരുന്നസില. 2015-ലലെ കഭേദഗതസിയസിലൂലടെ 55 വയസദ് എന്നതദ് 60
വയസവായസി

ഉയര്തസിലയങസിലഎ

നസിരവധസി

പദതസിയസില

അഎഗമവാകുവവാന്

കേഴെസിയുന്ന

തരതസില നസിയമതസില മവാറഎ വരുതസിയവാല മവാത്രകമ പ്രവവാസസികേളകദ് ഗുണഎ കേസിട്ടുകേയുളള.
ആയതസിനവാല
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അഎഗങ്ങളവാകുവവാന്

വയസദ്

പൂര്തസിയവാകസിയസിട്ടുളള

കവണസിയുളളതവാണദ്

2021-ലലെ

എലവാ

പ്രവവാസസി

പ്രവവാസസികേളക്കുഎ

കകേരളളീയരുലടെ

കക്ഷേമ

(കഭേദഗതസി) ബസില.

ധനകേവാരശ്യലമകമവാറവാണഎ
ബസിലസിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള പ്രകേവാരമുളള കഭേദഗതസി നടെപ്പസില വരുത്തുവവാന് സഎസ്ഥവാന
സഞസിത നസിധസിയസില നസിനഎ യവാലതവാരു അധസികേ ലചെലെവഎ ഉണവാകുന്നസില.

5
ഏലപ്പസിച്ചുലകേവാടുത നസിയമനസിര്മവാണവാധസികേവാരഎ സഎബനസിച
ലമകമവാറവാണഎ
ബസിലസിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള പ്രകേവാരഎ സര്കവാരസിനദ് ഗസറദ് വസിജവാപനഎ വഴെസി ഇഇൗ
ആകസിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള നടെപ്പവാക്കുന്നതസിനുള്ള ചെടങ്ങള ഉണവാകവാവന്നതവാണദ് . ഇഇൗ ആകദ്
അനുസരസിചദ് ഉണവാക്കുന്ന ചെടങ്ങള നസിയമസഭേയുലടെ മുമ്പവാലകേ വയ്കകണതവാണദ് .
അതദ്

അഎഗളീകേരസികവാകനവാ

കഭേദഗതസി

ലചെയ്യേവാകനവാ

റദ്ദേവാകവാകനവാ

ഉള്ള

സഭേയദ്

അധസികേവാരഎ

ഉണവായസിരസിക്കുന്നതവാണദ്. ചെടങ്ങള ഉണവാക്കുവവാനുള്ള അധസികേവാരഎ നലകേസിയസിട്ടുള്ളതദ് നടെപടെസി
ക്രമങ്ങലള സഎബനസിക്കുന്നകതവാ ലലദനദസിന ഭേരണകേവാരശ്യങ്ങലള സഎബനസിക്കുന്നകതവാ ആയ
കേവാരശ്യങ്ങളകവാണദ്. ആയതസിനവാല ഏലപ്പസിചദ് ലകേവാടുകലപ്പട

നസിയമനസിര്മവാണവാധസികേവാരഎ

സവാധവാരണ സദവാഭേവാവതസിലള്ളതവാണദ്.

ലപ്രവാഫ. ആബസിദദ് ഹുലലസന് തങ്ങള, എഎ. എല. എ.

