
  അറിയിപ്പ്

കേ	രള  കേ�ോപ്സ്  &ക	ോകേ�ഴ്സ്യല്  എസ്റ്റോബ്ളിക�ന്റ്  ക�ോഴിലോളി  കേ��നിധി
കേബോര്ഡികല സ്വയംക�ോഴില് ക%യ്യുന്ന അംഗങ്ങള് ഉള്കപ്പക,യുള്ള ക�ോഴിലോളി	ളുക,
അംശദോയം  40/-രൂപയില് നിന്ന്  100/-രൂപയോയി ക�ോഴിലും നൈനപുണ്യവും  (ആര്)
വകുപ്പ്  കസക്രട്ടറിയുക,  19/05/2022  �ീയ്യ�ിയികല  ജി.ഒ(പി)നം.41/22  LBR  നമ്പര്
ഉത്തരവ്  പ്ര	ോരം  വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.   ഈ സോഹ%ര്യത്തില് ക�ോഴിലോളി  വിഹി�ം
50/-  രൂപയും ക�ോഴിലു,� വിഹി�ം  50/-  രൂപയും ആയി  100/-  രൂപ  01.09.2022
മു�ല് അ,കേZണ്ട�ോണ്. ഈ വര്ദ്ധനവ് 01/09/2022 മു�ല് പ്രോബല്യത്തില്
വരുന്ന�ോണ്.

                                                      ജില്ലോ എക്സി	്യുട്ടീവ് ആഫീസര്
                                                                 എറണോകുളം



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കകേരള സർകക്കാർ

വവിജക്കാപനന

        

2006-ലലെ കകേരള കഷക്കാപപ്സപ് ആനപ് കേകമേഴപ്സസ്യല് എസക്കാബവിഷപ് ലമേനപ്സപ്  ലതക്കാഴവിലെക്കാളവി കക്ഷേമേനവിധവി

ആകേപ്റവിലന  (2006-ലലെ  24)  4-ാക്കാന വകേകുപപ്  (6)-ാക്കാന ഉപവകേകുപപ്  പപകേക്കാരന  നല്കേലപട്ട  അധവികേക്കാരങ്ങള

വവിനവികയക്കാഗവിചകുലകേക്കാണപ്,  2007-ലലെ  കകേരള  കഷക്കാപപ്സപ്  ആനപ്  കേകമേഴപ്സസ്യല്  എസക്കാബവിഷപ്ലമേനപ്സപ്  ലതക്കാഴവിലെക്കാളവി

കക്ഷേമേനവിധവി  പദ്ധതവിയകുലടെ  നടെതവിപവിനക്കാവശസ്യമേക്കായ  ലചെലെവകുകേള  കേണകവിലലെടെകുതപ്,  പപസപ്തകുത  ആകേപ്റവിലന

തതതൊഴഴിലലലും നനൈപലണണ്യവലലും (ആര) വകലപപ

 സ.ഉ. (അചടെവി) നമ്പർ 41/2022/ലതക്കാഴവില്           തവിരകുവനന്തപകുരന, 2022   ലമേയപ്   19
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4-ാക്കാന  വകേകുപപ്  (3)-ാക്കാന  ഉപവകേകുപവിലലെ ഇരകുപതപ്  രരൂപ നവിരകപ്  അന്പതപ്  രരൂപ നവിരകക്കായവി  കകേരള സർകക്കാർ

ഇതവിനക്കാല് പകുനർനവിർണ്ണയവികകുനകു.

                                                               ഗവർണറകുലടെ ഉതരവവിന് പപകേക്കാരന,

                                                                                                         മേവിനവി ആനണവി,
                                                                                                        ഗവണ്ലമേനപ്  ലസപകേട്ടറവി.

വഴിശദദീകരണകലറഴിപപ

(ഇതപ്  വവിജക്കാപനതവിലന  ഭക്കാഗമേക്കാകേകുനതല.   എനക്കാല്,   അതവിലന   ലപക്കാതകുഉകദ്ദേശസ്യന

ലവളവിലപടെകുതകുനതവിനപ് ഉകദ്ദേശവിചകുലകേക്കാണകുള്ളതക്കാണപ്.)

2006-ലലെ  കകേരള  കഷക്കാപപ്സപ്  ആനപ്  കേകമേഴപ്സസ്യല്  എസക്കാബവിഷപ് ലമേനപ്സപ്  ലതക്കാഴവിലെക്കാളവി  കക്ഷേമേനവിധവി

ആകേപ്റവിലലെ  (2006-ലലെ  24)  4-ാക്കാന വകേകുപപ്  (6)-ാക്കാന  ഉപവകേകുപവില്,  നവിധവിയവിലലെ  അനശദക്കായമേക്കായവി

നവിശ്ചയവികലപട്ടവിട്ടകുളള നവിരകകുകേളകുന  (4)-ാക്കാന ഉപവകേകുപവില് പറഞവിട്ടകുളള പഗക്കാനവിലന നവിരകകുന സർകക്കാരവിനപ്,

പദ്ധതവിയകുലടെ  നടെതവിപവിനക്കാവശസ്യമേക്കായ  ലചെലെവകുകേള  കേണകവിലലെടെകുതപ്  മേരൂനപ്  വർഷതവിലലെക്കാരവികല്  ഗസറപ്

വവിജക്കാപനന  മേരൂലെന  പകുനർനവിർണ്ണയവികക്കാവകുനതക്കാണപ്  എനപ്  വസ്യവസ്ഥ  ലചെയപ്തവിട്ടകുണപ്.  അതവിന്പപകേക്കാരന

പപസപ്തകുത ആകേപ്റവിലന  4-ാക്കാന വകേകുപപ്  (3)-ാക്കാന ഉപവകേകുപവില് വസ്യവസ്ഥ ലചെയപ്തവിട്ടകുളള നവിലെവവിലെകുളള അനശദക്കായ

നവിരകക്കായ  "ഇരകുപതപ്"  രരൂപ  എനതപ്   "അന്പതപ്"  രരൂപയക്കായവി  പകുനർനവിർണ്ണയവിചപ്  വവിജക്കാപനന

പകുറലപടെകുവവികക്കാന് സർകക്കാർ തതീരകുമേക്കാനവിചകു.

കമേല്പറഞ ലെക്ഷേസ്യന  നവിറകവറകുനതവിനപ്  ഉകദ്ദേശവിചകുലകേക്കാണകുള്ളതക്കാണപ്  ഈ വവിജക്കാപനന.
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Govt. of Kerala 

Labour & Skills Department 

 

Trivandrum, 19th May 2022 

1197 Idavam 5 

 

SRO NO. 495/2022 

 

In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 4 (24 of 2006), of the Kerala Shops 

and Commercial Establishments Workers' Welfare Act, 2006, Taking into account the expenses 

incurred in the implementation of the Kerala Shops and Commercial Establishments Workers' Welfare 

Fund Scheme, The Government of Kerala hereby revises the rate of Rs 20 which is mentioned in the 

section 4 of the sub section (3) to Rs. 50. 

 

        By the Order of Governor 

        Mini Antony 

        Secretary to Government 

 

Explanatory note 

(This does not form part of the notification but is intended to convey its general purpose) 

 

Section 4 of the Kerala Shops and Commercial Establishments Workers' Welfare Act, 2006 (24 of 2006) 

provides that in sub-section (6) the rates determined as part of the fund and the replenishment of the 

grant mentioned in sub-section (4) may be reviewed by the Government once in three years by 

publication in the Gazette, taking into account the expenses required for the implementation of the 

project. Accordingly, the Government has decided to issue a notification revising the existing rate of 

Rs 20 as Rs 50 

 

This notification is intended to fulfil the above objective. 

 


