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(സബ്ജകക്ട് കേമഴിറഴി റഴികപതൊര്ടക്ട്)

വഴിദദ്യുച്ഛകഴിയയും ലതതൊഴഴിലയും ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികക്ഷേമവയും സയുംബനഴിച്ച സബ്ജകക്ട് കേമഴിറഴി  VII-ലന

പരഴിഗണനയതൊയഴി  അയച്ച  2022-ലലെ  കകേരള  ആഭരണ  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി  കക്ഷേമനഴിധഴി

(കഭദഗതഴി)  ബഴില്  (ബഴില്  നമ്പര്  130),  സമഴിതഴി   പരഴിഗണഴിച്ചതനുസരഴിച്ചുളള  സബ്ജകക്ട്

കേമഴിറഴിയലടെ  റഴികപതൊര്ടയും   സബ്ജകക്ട്  കേമഴിറഴി  റഴികപതൊര്ടക്ട്  ലചെയ്ത  പ്രകേതൊരമുളള  ബഴിലയും

സമര്പഴിക്കുന.

2. 2022-ലലെ  കകേരള ആഭരണ ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി  (കഭദഗതഴി)  ബഴില്  2022

ആഗസക്ട് 17-ാം തതീയതഴി ഒരു അസതൊധതൊരണ ഗസറതൊയഴി പ്രസഴിദതീകേരഴിച്ചു. ഈ ബഴില് 2022

ആഗസക്ട്  23-ാം തതീയതഴി  സഭയഴില് അവതരഴിപഴിക്കുകേയയും അകന്നേദഴിവസയും തലന്നേ സബ്ജകക്ട്

കേമഴിറഴിയലടെ പരഴിഗണനയക്ട് അയയ്ക്കുകേയയും ലചെയ.

3. 2022  ആഗസക്ട്  23-ാം തതീയതഴി സമഴിതഴി കയതൊഗയും കചെര്ന്നേക്ട് പ്രസ്തുത ബഴില് ഖണയും

ഖണമതൊയഴി പരഴിഗണഴിക്കുകേയയും കഭദഗതഴിയഴിലതൊലത അയുംഗതീകേരഴിക്കുകേയയും ലചെയ.

4. മറക്ട് കഭദഗതഴികേള് ആനുഷയുംഗഴികേകമതൊ ഘടെനതൊപരകമതൊ ആണക്ട്.

5.  വഴികയതൊജനക്കുറഴിപയും  സബ്ജകക്ട്  കേമഴിറഴി  റഴികപതൊര്ടക്ട്  ലചെയ്ത  പ്രകേതൊരമുള്ള  ബഴിലയും

അനുബനമതൊയഴി കചെര്തഴിരഴിക്കുന.  

                                                                       ലകേ.  കൃഷ്ണന്കുടഴി,
തഴിരുവനന്തപുരയും,             ലചെയര്മതൊന്,  
2022 ആഗസക്ട് 23.                                                            സബ്ജകക്ട് കേമഴിറഴി VII.
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അനുബനന്ധം   I

വവിയയയോജനക്കുറവിപപ്പ് 

ആഭരണ തതയോഴവിലയോളവി യക്ഷേമനവിധവി യബയോര്ഡവിതന്റെ ഭരണതച്ചെലവുകള് നവിര്വ്വഹവിക്കുവയോനുന്ധം

ആഭരണ  തതയോഴവിലയോളവികളുതടെ  ആനുകൂലല്യങ്ങള്  വവിതരണന്ധം  തചെയ്യുവയോനുന്ധം  യക്ഷേമനവിധവി

യബയോര്ഡവിതന്റെ  വരുമയോനന്ധം  അപരല്യയോപ്തമയോയതവിനയോല്  ഓയരയോ  ആഭരണ  തതയോഴവിലയോളവിയന്ധം

സസ്വയന്ധംതതയോഴവില് തചെയ്യുന്ന ആളുന്ധം നവിധവിയവിയലകപ്പ് അടെയ്യകണ്ട അന്ധംശദയോയന്ധം 20 രൂപയവില്

നവിനന്ധം  50  രൂപയയോയവി  വര്ദവിപവിക്കുന്നതവിനയോണപ്പ്  ബവിലവില്  വല്യവസ്ഥ  തചെയവിരവിക്കുന്നതപ്പ്.

തതയോഴവിലയോളവി  യക്ഷേമനവിധവി  യബയോര്ഡുകളവിതല  ഉയര്ന്ന  ഭരണതച്ചെലവപ്പ്  അന്ധംഗങ്ങളയോയ

തതയോഴവിലയോളവികള്കപ്പ്  അര്ഹതതപട്ട ആനുകൂലല്യങ്ങള് നല്കുന്നതവിനപ്പ് വവിഘയോതമയോയവി തതീര്ന്നവിരവിക്കുന്ന

യഖേദകരമയോയ സയോഹചെരല്യമയോണപ്പ് നവിലവവിലുള്ളതപ്പ്.  യക്ഷേമനവിധവി യബയോര്ഡുകളുതടെ ഭരണപരമയോയ

വതീഴ്ചയപ്പ്  പരവിഹയോരന്ധം  കതണ്ടത്തുന്നതവിനയോയവി  തതയോഴവിലയോളവികളുതടെ  അന്ധംശദയോയന്ധം  250%

വര്ദവിപവിച്ചെവിടന്ധം സര്കയോര് വവിഹവിതന്ധം തതയോഴവിലയോളവികളുതടെ അന്ധംശദയോയതവിതന്റെ 5% എന്നതവില്

നവിന്നപ്പ് ഉയര്ത്തുന്നതവിനപ്പ് തയയോറയോയവിട്ടവില.

ആഭരണ  തതയോഴവിലയോളവി  യക്ഷേമനവിധവി  യബയോര്ഡവിതന്റെ  ഭരണതച്ചെലവുകളുതടെ  അധവിക

ബയോധല്യത  മുഴുവന്  അന്ധംഗങ്ങളയോയ  തതയോഴവിലയോളവികളവില്  നവിനന്ധം  ഈടെയോക്കുന്ന  ബവിലവിതല

വല്യവസ്ഥകയളയോടെപ്പ് വവിയയയോജവിപപ്പ് യരഖേതപടുത്തുന.

 അന്വര് സയോദതപ്പ്   ( ഒപപ്പ്  )

എ.തക.എന്ധം.അഷ്റഫപ്പ്       ( ഒപപ്പ്  )



അനുബനന്ധം   II

2022-ലലെ കകേരള ആഭരണ ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി (കഭദഗതഴി) ബഴില

(സബ്ജകക്ട് കേമഴിറഴി റഴികപതൊര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേതൊരമുള്ളതക്ട്)

2009-ലലെ കകേരള ആഭരണ ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി ആകക്ട് 
വവീണന്ധം കഭദഗതഴി ലചെയ്യുന്നതഴിനുള്ള

ഒരു 

ബഴില 

പവീഠഴികേ  .―2009-ലലെ കകേരള ആഭരണ ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി ആകക്ട്  (2009-ലലെ 26)
ഇതഴിനുകശേഷന്ധം  കേതൊണുന്ന  ആവശേശ്യങ്ങള്കതൊയഴി  വവീണന്ധം  കഭദഗതഴി  ലചെയ്യുന്നതക്ട്
യുക്തമതൊയഴിരഴിക്കുകേയതൊല;

ഭതൊരത റഴിപബഴികഴിലന്റെ എഴുപതഴിമൂന്നതൊന്ധം സന്ധംവത്സരതഴില തതൊലഴപറയുന്ധം   പ്രകേതൊരന്ധം
നഴിയമമുണതൊക്കുന:―

1.  ചുരുകകപരുന്ധം  പ്രതൊരന്ധംഭവന്ധം. (― 1)  ഈ  ആകഴിനക്ട്  2022-ലലെ  കകേരള  ആഭരണ
ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി (കഭദഗതഴി) ആകക്ട് എന്നക്ട് കപരക്ട് പറയതൊന്ധം.

(2) ഇതക്ട് 2020 കമയക്ട് 19-ാം തവീയതഴി പ്രതൊബലെശ്യതഴില വന്നതതൊയഴി കേരുതലപകടേണതതൊണക്ട്. 

2.  4-  ാംവകുപഴിനുള്ള  കഭദഗതഴി.― 2009-ലലെ  കകേരള  ആഭരണ  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി
കക്ഷേമനഴിധഴി  ആകഴിലലെ  (2009-ലലെ  26)  (ഇതഴിനുകശേഷന്ധം  പ്രധതൊന  ആകക്ട്  എന്നതൊണക്ട്
പരതൊമര്ശേഴികലപടുകേ)  4-ാം വകുപഴിലന്റെ (1)-ാം ഉപവകുപഴില, "പ്രതഴിമതൊസന്ധം ഇരുപതു രൂപതൊ
വവീതന്ധം" എന്ന വതൊക്കുകേള്കക്ട് പകേരന്ധം "പ്രതഴിമതൊസന്ധം അന്പതക്ട് രൂപതൊ വവീതന്ധം" എന്ന വതൊക്കുകേള്
കചെര്കകണതതൊണക്ട്.

3. സതൊധൂകേരണന്ധം.―2022-ലലെ  കകേരള ആഭരണ ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി (കഭദഗതഴി)
ഒതൊര് ഡഴിനന്സഴിനക്ട്  (2022-ലലെ  4)  (ഇതഴിനുകശേഷന്ധം  പ്രസ്തുത  ഒതൊര് ഡഴിനന്സക്ട്  എന്നതൊണക്ട്
പരതൊമര്ശേഴികലപടുകേ)  2022  ആഗസക്ട്  8-ാം  തവീയതഴി  പ്രതൊബലെശ്യമഴിലതൊതതൊയഴിതവീര്ന്നഴിരുന്നതൊല
തലന്നയുന്ധം,―

(എ)  പ്രസ്തുത ഓര്ഡഴിനന്സക്ട് പ്രകേതൊരന്ധം കഭദഗതഴി ലചെയ്യലപട പ്രധതൊന ആകഴിന്കേവീഴഴില
ലചെയ്തകതതൊ  ലചെയ്തതതൊയഴി  കേരുതലപടുന്നകതതൊ  ആയ  ഏലതങഴിലന്ധം  കേതൊരശ്യകമതൊ,  എടുതകതതൊ
എടുതതതൊയഴി  കേരുതലപടുന്നകതതൊ  ആയ  ഏലതങഴിലന്ധം  നടേപടേഴികയതൊ  ഈ  ആകക്ട്  പ്രകേതൊരന്ധം
കഭദഗതഴി ലചെയ്യലപട പ്രധതൊന ആകഴിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് പ്രകേതൊരന്ധം  ലചെയ്തതതൊകയതൊ  എടുതതതൊകയതൊ
കേരുതലപകടേണതുന്ധം;
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(ബഴി)  പ്രസസ്തുത  ഓര്ഡഴിനന്സക്ട്  പ്രതൊബലെശ്യന്ധം  ഇലതൊതതൊയഴിതവീര്ന്നതഴിനക്ട്  കശേഷവന്ധം
ഈ ആകക്ട് ഗസറഴില പ്രസഴിദ്ധലപടുത്തുന്നതഴിനുമുമന്ധം ലചെയ്ത ഏലതങഴിലന്ധം കേതൊരശ്യകമതൊ എടുത ഏലതങഴിലന്ധം
നടേപടേഴികയതൊ,  പ്രസ്തുത  ഒതൊര്ഡഴിനന്സഴിലന്റെ  പ്രതൊബലെശ്യന്ധം  ഇലതൊതതൊയഴിതവീര്ന്നഴിരുന്നഴിലതൊലയങഴില
പ്രസ്തുത ഒതൊര്ഡഴിനന്സക്ട് പ്രകേതൊരന്ധം കഭദഗതഴി ലചെയ്യലപട പ്രധതൊന ആകഴിന്കേവീഴഴില ലചെയ്യുകേകയതൊ
എടുക്കുകേകയതൊ  ലചെയ്യുമതൊയഴിരുന എന്നകപതൊലലെ,  ഈ ആകക്ട് പ്രകേതൊരന്ധം  കഭദഗതഴി  ലചെയ്യലപട
പ്രധതൊന ആകഴിന്കേവീഴഴില  ലചെയ്തതതൊകയതൊ എടുതതതൊകയതൊ   കേരുതലപകടേണതുമതൊണക്ട്.

കകേരള നഴിയമസഭതൊ ലസക്രകടറഴിയറക്ട്                                 എ. എന്ധം. ബഷവീര്
തഴിരുവനന്തപുരന്ധം                                                                      ലസക്രടറഴി.
2022 ആഗസക്ട്  23.                                                                   


