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ഘടന

അദദ്ധ്യക്ഷേന :

ശതീ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുടരി,
വവദദ്യുതരി വകുപ്പുമനരി.
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ശതീ. എ. പ്രഭേകാകേരന, എസം. എല്. എ.
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നരിയമസഭേകാ ലസക്രകടറരിയറക്ട് :

 ശതീ. എ.എസം. ബഷതീര്, ലസക്രടറരി
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ശതീമതരി ഷതീന ശരിവദകാസക്ട്, ലഡപേപ്യൂടരി ലസക്രടറരി

ശതീമതരി  അനരിത ഇ., അണ്ടര് ലസക്രടറരി.



2022-ലലെ അബ്കേകാരരിലതകാഴരിലെകാളരി കക്ഷേമനരിധരി (കഭേദഗതരി) ബരില് 

(സബ്ജകക്ട് കേമരിറരി റരികപകാര്ടക്ട്) 

വരിദദ്യുച്ഛകരിയസം  ലതകാഴരിലസം  ലതകാഴരിലെകാളരികക്ഷേമവസം  സസംബനരിച്ച  സബ്ജകക്ട്  കേമരിറരി  VII-ലന
പേരരിഗണനയകായരി  അയച്ച  2022-ലലെ  കകേരള  അബ്കേകാരരിലതകാഴരിലെകാളരി  കക്ഷേമനരിധരി
(കഭേദഗതരി)  ബരില്  (ബരില് നമ്പര്  106), കേമരിറരി പേരരിഗണരിച്ചതനുസരരിച്ചുള്ള സബ്ജകക്ട് കേമരിറരിയലട
റരികപകാര്ടസം  അതരികനകാടനുബനമകായരി  കചെര്തരിടള്ള  സബ്ജകക്ട്  കേമരിറരി   റരികപകാര്ടക്ട്  ലചെയ്ത
പ്രകേകാരമുള്ള ബരിലസം  സമര്പരിക്കുന. 

2. 2022-ലലെ കകേരള അബ്കേകാരരിലതകാഴരിലെകാളരി കക്ഷേമനരിധരി (കഭേദഗതരി) ബരില്,   2022
ജൂണ്  8-ാം തതീയതരി  ഒരു അസകാധകാരണ ഗസറകായരി  പ്രസരിദതീകേരരിച്ചു.  ഈ ബരില്  2022
ഡരിസസംബര്  6-ാം തതീയതരി സഭേയരില് അവതരരിപരിക്കുകേയസം,  അകന്നേ ദരിവസസം തലന്നേ സഭേ
സബ്ജകക്ട് കേമരിറരിയലട പേരരിഗണനയക്ട് അയയ്ക്കുകേയസം ലചെയ. 

3.  2022  ഡരിസസംബര്  6-ാം തതീയതരി  വരിദദ്യുച്ഛകരിയസം  ലതകാഴരിലസം  ലതകാഴരിലെകാളരികക്ഷേമവസം
സസംബനരിച്ച  സബ്ജകക്ട്  കേമരിറരി  VII കയകാഗസം  കചെര്ന്നേക്ട്  പ്രസ്തുത  ബരില്  ഖണസം  ഖണമകായരി
പേരരിഗണരിക്കുകേയസം  തകാലഴപറയന്നേ കഭേദഗതരികേകളകാലട അസംഗതീകേരരിക്കുകേയസം ലചെയ.

ഖണസം   -  2

ഉപേഖണസം (ii) ഒഴരിവകാക്കുകേ.

ഖണസം   - 3

2-ാം ഉപേഖണതരില് "ജനുവരരി 1-ാം" എന്നേ വകാകരിനുസം അകതരിനുസം ചെരിഹ്നതരിനുസം
പേകേരസം   "മകാര്ച്ചക്ട് 31- ാം" എന്നേ വകാക്കുസം അകവസം ചെരിഹ്നവസം കചെര്ക്കുകേ.

4. മറക്ട് കഭേദഗതരികേള ആനുഷസംഗരികേകമകാ ഘടനകാപേരകമകാ ആണക്ട്.

5.  വരികയകാജനക്കുറരിപ്പുസം  സബ്ജകക്ട്  കേമരിറരി  റരികപകാര്ടക്ട്  ലചെയ്ത  പ്രകേകാരമുള്ള  ബരിലസം
അനുബനമകായരി കചെര്തരിരരിക്കുന.

ലകേ. കൃഷ്ണനകുടരി,
തരിരുവനന്തപുരസം, ലചെയര്മകാന,
2022 ഡരിസസംബര് 7. സബ്ജകക്ട് കേമരിറരി VII.

1546/2022.



അനുബനസം   I 

വരികയകാജനക്കുറരിപക്ട് 

1989-ലലെ  കകേരള  അബ്കേകാരരിലതകാഴരിലെകാളരി  കക്ഷേമനരിധരി  ആകരില്,  അബ്കേകാരരി
ലതകാഴരിലെകാളരികേളുലട  നരിര്വചെനസം  കഭേദഗതരി  ലചെയ്യുന്നേതരിനുസം  അബ്കേകാരരി  ലതകാഴരിലെകാളരികേളുലട
കവതനതരില് ഓവര് വടസം അലെവനസക്ട് ഉളലപടുന്നേരില്ല എന്നേ ഖണസം  2 (എസം) (2)-ലലെ
വദ്ധ്യവസ്ഥ ഒഴരിവകാക്കുന്നേതരിനുസം  ചെതീഫക്ട് ലവല്ലഫയര് ഫണ്ടക്ട് ഇനലസ്പെകര്,  ലതകാഴരിലടമയലട
കപേരക്ട്  സൂചെരിപരിച്ചുലകേകാണ്ടക്ട്,  അബ്കേകാരരി  ലതകാഴരിലെകാളരികേളുലട  ഒരു  രജരിസ്റ്റര്  കേകാലെരികേമകായരി
സൂക്ഷേരിക്കുകേയസം ഒകാകരകാ വര്ഷവസം ആകക്ഷേപേങ്ങള കരഖലപടുത്തുന്നേതരിനകായരി പ്രസരിദതീകേരരിക്കുകേയസം
ലചെയ്യണലമന്നേക്ട്  വദ്ധ്യവസ്ഥ  ലചെയ്യുന്നേതരിനുസം  അബ്കേകാരരി  ലതകാഴരിലെകാളരിയലട  അസംശദകായസം
പ്രതരിമകാസ  കവതനതരിലന  11.5%  ആയരി  ഉയര്ത്തുന്നേതരിനുസം  ഗകാറ്റുവരിറരി  ഫണ്ടരികലെകക്ട്
ലതകാഴരിലടമ നല്കുന്നേ വരിഹരിതസം കവതനതരിലന ഏഴക്ട് ശതമകാനമകായരി ഉയര്ത്തുന്നേതരിനുമകായരി
കഭേദഗതരികേള വരുത്തുന്നേതരിനകാണക്ട് ബരില്ലരില് വദ്ധ്യവസ്ഥ ലചെയ്തരിരരിക്കുന്നേതക്ട്. 

അബ്കേകാരരി  ലതകാഴരിലെകാളരികേളുലട  അസംശദകായ  തുകേ  11.5%  ആയരി  ഉയര്ത്തുകേയസം
എന്നേകാല് ലതകാഴരിലടമകേള നല്കകേണ്ട അസംശദകായ തുകേ വര്ദരിപരികകാതരിരരിക്കുകേയസം ലചെയ്യുന്നേ
വദ്ധ്യവസ്ഥകയകാടക്ട്  കയകാജരിക്കുവകാന  സകാധരികരില്ല.  ലതകാഴരിലെകാളരി  കക്ഷേമനരിധരി  കബകാര്ഡുകേളരില്
വര്ദരിച്ചുവരുന്നേ  ഭേരണ  ലചെലെവക്ട്  ഉളലപലടയള്ളവയലട  സകാമ്പതരികേ  ബകാധദ്ധ്യത
ലതകാഴരിലെകാളരിക്കുകമല് ചുമത്തുന്നേ നയസമതീപേനമകാണക്ട് അസംശദകായ വര്ദനവരിലൂലട സസതീകേരരിച്ചരിടള്ളതക്ട്.
ആയതരിനകാല് ബരില്ലരികനകാടക്ട് വരികയകാജരിപക്ട് കരഖലപടുത്തുന.

അനവര് സകാദതക്ട് (ഒപക്ട്)

എ. ലകേ. എസം. അഷ്റഫക്ട് (ഒപക്ട്)



അനുബനന്ധം   II

2022 -ലലെ കകേരള  അബ്കേകാരരിലതകാഴരിലെകാളരി  കക്ഷേമനരിധരി 
(കഭേദഗതരി) ബരില

(സബബ ജകബ കേമരിറരി റരികപകാര്ടബ ലചെയ്ത പ്രകേകാരമുള്ളതബ)

[അടരിവരയരിടതബ സബബ ജകബ കേമരിറരി നരിര്കദ്ദേശരിച്ച കഭേദഗതരിലയയന്ധം നക്ഷേത്രചെരിഹന്ധം
ഒഴരിവകാക്കലെരിലനയന്ധം സൂചെരിപരിക്കുന.]

1989-ലലെ കകേരള അബ്കേകാരരിലതകാഴരിലെകാളരി കക്ഷേമനരിധരി
ആകബ കഭേദഗതരി ലചെയ്യുന്നതരിനുള്ള

ഒരു 

ബരില

പപീഠരികേ.―1989-ലലെ  കകേരള  അബ്കേകാരരിലതകാഴരിലെകാളരി  കക്ഷേമനരിധരി  ആകബ
ഇതരിനുകശഷന്ധം  കേകാണുന്ന  ആവശശ്യങ്ങള്ക്കകായരി  കഭേദഗതരി  ലചെയ്യുന്നതബ
യക്തമകായരിരരിക്കുകേയകാല;

ഭേകാരത  റരിപബരിക്കരിലന്റെ  എഴുപതരിമൂന്നകാന്ധം  സന്ധംവത്സരതരില  തകാലഴപറയന്ധം  പ്രകേകാരന്ധം
നരിയമമുണകാക്കുന :―

1. ചുരുക്കകപരുന്ധം  പ്രകാരന്ധംഭേവന്ധം.―(1)  ഈ  ആകരിനബ  2022-ലലെ  കകേരള
അബ്കേകാരരിലതകാഴരിലെകാളരി കക്ഷേമനരിധരി (കഭേദഗതരി) ആകബ  എന്നബ കപരബ  പറയകാന്ധം.

(2)  2-ാം  വകുപരിലന്റെ   (ii)-ാം  ഖണന്ധം  1990  ജനുവരരി  1-ാം  തപീയതരി
പ്രകാബലെശ്യതരില  വന്നതകായരി  കേരുതലപകടണതന്ധം  കശഷരിക്കുന്ന  വശ്യവസ്ഥകേള്  ഉടന
പ്രകാബലെശ്യതരില വരുന്നതമകാണബ.

2.  2-  ാം  വകുപരിലന്റെ  കഭേദഗതരി  .―1989-ലലെ  കകേരള  അബബ കേകാരരിലതകാഴരിലെകാളരി
കക്ഷേമനരിധരി  ആകേബ റരിലലെ  (1989-ലലെ  19)  (ഇതരിനുകശഷന്ധം  പ്രധകാന  ആകേബ റബ  എന്നകാണബ
പരകാമര്ശരിക്കലപടുകേ) 2-ാം  വകുപരില, [***]  (എ)  ഖണതരില  "കുപരിയരില നരിറയ്ക്കല,"
എന്ന വകാക്കുകേള്ക്കുന്ധം ചെരിഹതരിനുന്ധം കശഷന്ധം  "കലെബല ഒടരിക്കല,  ലവയര് ഹഹൗസുകേളരികലെകാ
ലമകാത വരിലപനശകാലെകേളരികലെകാ ബകാറുകേളരികലെകാ ക്ലബ്ബുകേളരികലെകാ " എന്ന വകാക്കുകേളന്ധം ചെരിഹവന്ധം
കചെര്കക്കണതകാണബ;

[***]

1546/2022.
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3. 3      എ എന്ന പുതരിയ വകുപബ കചെര്ക്കല.―പ്രധകാന ആകരിലലെ 3-ാം വകുപരിനബ കശഷന്ധം

തകാലഴപറയന്ന വകുപബ കചെര്കക്കണതകാണബ, അതകായതബ:―

“3 എ  അബ്കേകാരരിലതകാഴരിലെകാളരി അന്ധംഗങ്ങളലട ലെരിസബ പ്രസരിദപീകേരരിക്കല.―(1)

അബ്കേകാരരിലതകാഴരിലെകാളരി  കക്ഷേമനരിധരിയരില  അന്ധംഗങ്ങളകായരി  കചെര്ക്കലപടുന്ന

ലതകാഴരിലെകാളരികേളലട  ഒരു  രജരിസര്  ലതകാഴരിലുടമയലട  കപരബ  സൂചെരിപരിച്ചുലകേകാണബ  ചെപീഫബ

ലവലഫയര് ഫണബ ഇനലസ്പെകര്  സൂക്ഷേരികക്കണതകാണബ.

(2)  അബ്കേകാരരിലതകാഴരിലെകാളരി  കക്ഷേമനരിധരിയരില  ഓകരകാ  വര്ഷവന്ധം  അന്ധംഗതതന്ധം

കനടരിയവരുലടയന്ധം  അന്ധംഗതതതരില  നരിന്നബ  നപീക്കന്ധം  ലചെയ്യലപടവരുലടയന്ധം   കപരുന്ധം

വരിശദകാന്ധംശങ്ങളന്ധം  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  ലെരിസബ  ചെപീഫബ  ലവലഫയര്  ഫണബ  ഇനലസ്പെകര്  ഓകരകാ

വര്ഷവന്ധം മകാര്ച്ചബ   31-  ാം തപീയതരിക്കു മുനപകായരി ലപകാത അറരിവരികലെയന്ധം ആകക്ഷേപമുലണങരില

കരഖലപടുത്തുന്നതരിനുമകായരി അകദ്ദേഹതരിലന്റെ ആഫപീസരിലലെയന്ധം അതരിനു തകാലഴയള്ള മലറലകാ

ആഫപീസുകേളരിലലെയന്ധം കനകാടപീസബ കബകാര്ഡരില പ്രസരിദപീകേരരികക്കണതകാണബ.

(3)  (2)-ാം  ഉപവകുപബ  പ്രകേകാരന്ധം  പ്രസരിദപീകേരരിച്ച  ലെരിസബ  സന്ധംബനരിച്ചുള്ള

ഏലതങരിലുന്ധം  ആകക്ഷേപന്ധം,  പ്രസ്തുത  ലെരിസബ  പ്രസരിദപീകേരരിച്ചബ  മുപതബ  ദരിവസതരിനുള്ളരില

ചെപീഫബ ലവലഫയര് ഫണബ ഇനലസ്പെകര് മുനപകാലകേ സമര്പരിക്കകാവന്നതകാണബ.

(4) ചെപീഫബ ലവലഫയര് ഫണബ ഇനലസ്പെകര് എലകാ ആകക്ഷേപങ്ങളന്ധം കബകാര്ഡരിലന്റെ

ലചെയര്മകാന മുമകാലകേ സമര്പരികക്കണതകാണബ.

(5)  കബകാര്ഡരിലന്റെ  ലചെയര്മകാന  ആകക്ഷേപങ്ങള്  പരരിഗണരികക്കണതന്ധം,

ബകാധരിക്കലപട ആളകേള്ക്കബ പറയവകാനുള്ളതബ പറയവകാന ഒരവസരന്ധം നലകേരിയതരിനബ കശഷന്ധം

തപീരുമകാനന്ധം  കകേലക്കകാകള്ളണതന്ധം,  തപീരുമകാനതരിനബ  അനുസൃതമകായരി  ലെരിസരില  തരിരുതല

വരുകതണതമകാണബ.'’.

4.  4-  ാം വകുപരിനുള്ള കഭേദഗതരി.―(1) പ്രധകാന ആകരിലലെ  4-ാം വകുപരില,―

(1)  (1)-ാം  ഉപവകുപരിനബ  പകേരന്ധം  തകാലഴപറയന്ന ഉപവകുപബ  കചെര്കക്കണതകാണബ,

അതകായതബ:―



7

"(1)  നരിധരിയരികലെക്കബ  ലതകാഴരിലുടമ  നലകകേണ  അന്ധംശദകായന്ധം  ഓകരകാ

അബ്കേകാരരിലതകാഴരിലെകാളരിക്കുന്ധം  തത്സമയന്ധം  നലകുന്ന  കവതനതരിലന്റെ  പത്തു  ശതമകാന

മകായരിരരികക്കണതന്ധം അബ്കേകാരരിലതകാഴരിലെകാളരിയലട അന്ധംശദകായന്ധം അബ്കേകാരരിലതകാഴരിലെകാളരിയലട

പ്രതരിമകാസ കവതനതരിലന്റെ പതരിലനകാന്നര ശതമകാനന്ധം ആയരിരരികക്കണതമകാണബ.”;

(2) (2)-ാം ഉപവകുപരില  "അഞ്ചു ശതമകാനതരിനബ"  എന്ന വകാക്കുകേള്ക്കബ പകേരന്ധം

"ഏഴബ ശതമകാനതരിനബ" എന്ന വകാക്കുകേള് കചെര്കക്കണതകാണബ.

കകേരള നരിയമസഭേകാ ലസക്രകടറരിയറബ, എ. എന്ധം. ബഷപീര്,
തരിരുവനന്തപുരന്ധം, ലസക്രടറരി.
2022 ഡരിസന്ധംബര് 6.


