
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIAT OF THE KERALA LEGISLATURE

NOTIFICATION

No.  10748 /Legn.1/2022/Leg.                                    Dated, Thiruvananthapuram,  16th  June 2022.
                           

                                                
The Payment of  Salaries and  Allowances ( Amendment) Bill, 2022 together with the Statement

of Objects and Reasons and the Financial Memorandum, is published under Rule 69 of the Rules of

Procedure and Conduct of Business in the Kerala Legislative Assembly.

Kavitha Unnithan
  Secretary-In-Charge
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 Fifteenth Kerala Legislative Assembly
Bill No. 107

     THE PAYMENT OF SALARIES AND ALLOWANCES 
                        ( AMENDMENT) BILL, 2022                                   

A

BILL

further to amend the Payment of Salaries and Allowances Act, 1951.

Preamble.-  WHEREAS,  it  is  expedient  further  to  amend  the  Payment  of  Salaries  and

Allowances Act, 1951(XIV of 1951) for the purposes hereinafter appearing;

BE it enacted in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

1.  Short title and commencement.-  (1) This Act may be called the Payment of Salaries and

Allowances (Amendment) Act, 2022.

   (2) It shall come into force at once.

2.  Amendment of section 8A.- In  section 8A of the Payment of Salaries and Allowances Act,

1951 (XIV of 1951), after the proviso to sub-section (6),  the following sub-section shall be inserted,

namely:-

“(7) The Ministers, the Speaker, the Deputy Speaker, the Leader of the Opposition and

the Chief Whip shall be provided with one official land line telephone connection in their constituency

for the term of his office and the said connection shall be only under plans which provide unlimited

call/data scheme and the charges shall be reimbursed without ceiling by the Government.  The charges

in respect of the installation and rental of the telephone shall be paid by the Government.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per sub-section (3) of section 8A of the Payment of Salaries and Allowances Act, 1951,

every Member of the Legislative Assembly other than the Speaker, the Deputy Speaker, the Leader of
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the Opposition, the Chief Whip and the Ministers shall be provided with one telephone at their usual

place of residence, which may be specified by the member, for the term of his office and for a period of

fifteen days thereafter and as per sub-section (4) of  section 8A, the installation and rental  of the

telephone shall be paid by the Government.   Also they shall  be entitled to a telephone allowance of

eleven thousand  rupees for meeting the other telephone charges.  But this  telephone facility is  not

provided to the Ministers,  the  Speaker, the Deputy Speaker, the Leader of the Opposition and the

Chief Whip  in their respective constituencies as per the said Act. The Ministers including the Chief

Minister are now provided with an official telephone in their official residence by the Government.  The

Government have received several requests from the office of the Ministers to provide them one official

telephone in their constituencies also and to reimburse the call charges without ceiling. Therefore, the

Government  had  issued  executive  order  vide  G.O.(Ms)  No.  132/2017/GAD  dated  03.04.2017  to

provide official  telephone in  the residence of  their  respective constituencies  of  Ministers  and  the

Leader of the Opposition. Hon'ble Speaker has recommended to extend this benefit to the Speaker, the

Deputy  Speaker  and  the  Chief  Whip  also  by  making  suitable  amendment  in  the  Act.  Hence,  the

Government have decided to include a new provision in the Payment of Salaries & Allowances Act,

1951 to provide the Ministers, the  Speaker, the Deputy Speaker, the Leader of the Opposition and the

Chief Whip with one official telephone with land line connection  in their constituency  for the term of

their office and to reimburse the call charges without ceiling. 

The Bill seeks to achieve the above object.  

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill seeks to provide the Ministers, the Speaker, the Deputy Speaker, the Leader

of  the  Opposition  and  the  Chief  Whip  with  one  official  land  line  telephone  connection  in  their

constituency for the term of his office and the said connection shall be only under plans which provide

unlimited call/data scheme and the charges shall be reimbursed without ceiling by the Government and

charges in respect of the installation and rental of the telephone shall be paid by the Government.
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The  Bill  if  enacted  and  brought  into  operation  would  involve  a  considerable  amount  of

expenditure of a recurring nature for its implementation. The actual expenditure that may have to be

incurred  on  this  account  from the  Consolidated  Fund  of  the  state   cannot  be  estimated  with  any

reasonable degree of accuracy at this stage.

                                                               K. RADHAKRISHNAN.
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കകേരള നിയമസഭാ സസക്രകട്ടേറിയറ്റ്

വിജ്ഞാപനം

നം. 10748/സലെജിന-1/2022/നി.സസ.                                              തീയതി, തിരുവ നന്തപുരം  2022 ജുണ് 16.

                                                                                 
                           

                                                
കകേരള നിയമസഭയുസടെ നടെപടെിക്രമവും കോര്യനിര്വ്വഹണവും സംബന്ധിച്ച ചട്ടേങ്ങളുസടെ 69-ാാം  ചട്ടേപ്രകോരം 2022-ലലെ ശമ്പളവും

ബത്തകളും  നല്കല്  (  ഭഭേദഗതി)  ബില്,  ഉകദ്ദേശ്യകോരണങ്ങളുസടെ വിവരണകത്താടും,  ധനകോര്യസമകമ്മാറാണ്ടകത്താടും  കൂടെി

പ്രസിദ്ധസപ്പെടുത്തുന.

കേവിത ഉണ്ണിത്താന 
സസക്രട്ടേറി ഇന ചാര്ജ് 
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 പതിനഞ്ചാം കകേരള നിയമസഭ
ബിൽ നമ്പര് : 107 

2022-സലെ ശമ്പളവും ബത്തകേളും നൽകേൽ ( കഭദഗതി) ബിൽ

1951 – സലെ ശമ്പളവും ബത്തകേളും നൽകേൽ  ആക്റ്റ് 

വീണ്ടും കഭദഗതിസചയ്യുന്നതിനുള

ഒരു 

ബിൽ

പീഠികേ.-  1951–സലെ  ശമ്പളവും  ബത്തകേളും  നൽകേൽ  ആക്റ്റ്   (1951  –  സലെ  XIV)  ഇതിനുകശഷം  കോണുന്ന

ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി വീണ്ടും കഭദഗതി സചയ്യുന്നത് യുക്തമായിരിക്കുകേയാൽ;

ഭാരത റിപ്പെബ്ലിക്കിസന്റെ എഴുപത്തിമൂന്നാം സംവത്സരത്തിൽ താസഴെ   പറയും  പ്രകോരം നിയമമുണ്ടാക്കുന:-

1.  ചുരുക്കകപ്പെരും പ്രാരംഭവും.- (1)  ഈ ആക്റ്റിന്  2022-സലെ ശമ്പളവും ബത്തകേളും നൽകേൽ  (കഭദഗതി)  ആക്റ്റ് എന്ന് കപര്

പറയാം.

(2) ഇത് ഉടെന പ്രാബലെ്യത്തിൽ വരുന്നതാണ്.

2. 8 എ വകുപ്പെിസന്റെ കഭദഗതി.-1951-സലെ ശമ്പളവും ബത്തകേളും നൽകേൽ ആക്റ്റിസലെ  (1951–സലെ  XIV) 8 എ വകുപ്പെിൽ,

(6)-ാാം ഉപവകുപ്പെിസന്റെ ക്ലിപ്ത നിബന്ധനയ്ക്കുകശഷം താസഴെപ്പെറയുന്ന ഉപവകുപ്പെ് കചര്കക്കണ്ടതാണ്, അതായത് :-

“(7)  മന്ത്രിമാര്,  സ്പീക്കര്,  സഡെപ്യൂട്ടേി  സ്പീക്കര്,  പ്രതിപക്ഷ  കനതാവ്,  ചീഫ്  വിപ്പെ്  എന്നിവര്ക്ക്  അവരുസടെ  ഔകദ്യാഗികേ

കോലൊവധിയിൽ അവരുസടെ നികയാജകേമണ്ഡലെത്തിൽ ഒരു ഔകദ്യാഗികേ ലൊന്റെ് ലലെന സടെലെകഫാണ് കേണക്ഷന നൽകകേണ്ടതും പ്രസ്തുത

കേണക്ഷന  അണ്ലെിമിറ്റ ഡെ്  കോള്/   ഡൊറ്റാ  സ്കീമിസന്റെ  കേീഴെിൽ  മാത്രമുള  പദ്ധതികേള്  പ്രകോരം  ആയിരികക്കണ്ടതും  ചാര്ജ്ജുകേള്

സര്ക്കാരിനാൽ  പരിധിയില്ലാസത റീ ഇംകബഴ്സ് സചയ്തു നൽകകേണ്ടതുമാണ്. സടെലെകഫാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധസപ്പെട്ടുള ചാ ര്ജ്ജുകേളും

വാടെകേയും സര്ക്കാര് നൽകകേണ്ടതാണ്.”.

            ഉകദ്ദേശ്യകോരണങ്ങളുസടെ വിവരണം

1951-സലെ ശമ്പളവും  ബത്തകേളും  നൽകേൽ ആക്ടിസലെ  8  എ വകുപ്പെിസന്റെ  (3)-ാാം  ഉപവകുപ്പെ്  പ്രകോരം  സ്പീക്കര്,  സഡെപ്യൂട്ടേി

സ്പീക്കര്, പ്രതിപക്ഷകനതാവ്, ചീഫ് വിപ്പെ്, മന്ത്രിമാര് എന്നിവര് ഒഴെിസകേയുള നിയമസഭയിസലെ ഓകരാ അംഗത്തിനും അംഗം  നിശ്ചയിക്കുന്ന

അവരുസടെ  സാധാരണ  താമസസ്ഥലെത്ത്  ഒരു  സടെലെകഫാണ്  അവരുസടെ  ഔകദ്യാഗികേ  കോലൊവധിയിലും  അതിനുകശഷം  പതിന ഞ്ച്

ദിവസകത്തക്കും  നൽകകേണ്ടതും,  കൂടൊസത  8 എ  വകുപ്പെിസന്റെ  (4)-ാാം  ഉപവകുപ്പെ്  പ്രകോരം  സടെലെകഫാണ്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിസന്റെ  സചലെവും

വാടെകേയും സര്ക്കാര് നൽകകേണ്ടതുമാണ്.  കൂടൊസത മറ്റ്  സടെലെകഫാണ് ചാര്ജ്ജുകേള് കനരിടുന്നതിനുകവണ്ടി പതിസനാന്നായിരം രൂപയുസടെ
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സടെലെകഫാണ് അലെവനസിനും  അവര്ക്ക്  അര്ഹതയുണ്ട്.   എന്നാൽ പ്രസ്തുത ആക്റ്റ്  പ്രകോരം  മന്ത്രിമാര്,  സ്പീക്കര്,   സഡെപ്യൂട്ടേി  സ്പീക്കര്,

പ്രതിപക്ഷകനതാവ്,  ചീഫ്  വിപ്പെ്  എന്നിവര്ക്ക്  അവരുസടെ  ബന്ധസപ്പെട്ടേ  നികയാജകേമണ്ഡലെങ്ങളിൽ   ഈ  സടെലെകഫാണ്  സൗകേര്യം

നൽകേിയിട്ടേില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി ഉള്സപ്പെസടെയുള മന്ത്രിമാര്ക്ക് അവരുസടെ ഔകദ്യാഗികേ വസതിയിൽ  ഒരു  ഔകദ്യാഗികേ  സടെലെകഫാണ്

ഇകപ്പൊള്  സര്ക്കാര് നൽകുനണ്ട്.    ഒരു ഔകദ്യാഗികേ സടെലെകഫാണ് മന്ത്രിമാരുസടെ നികയാജകേ മണ്ഡലെത്തിൽ  നൽകേണസമനം കോള്

ചാ   ര്ജ്ജുകേള്  പരിധിയില്ലാസത റീ  ഇംകമ്പഴ്സ്  സചയ്യണസമനം കോണിച്ച്  ധാരാളം അഭ്യ ര്ത്ഥനകേള്  മന്ത്രിമാരുസടെ ഓഫീസിൽ  നിനം

സര്ക്കാരിന് ലെഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുസകോണ്ട്  മന്ത്രിമാരുസടെയും പ്രതിപക്ഷകനതാവിസന്റെയും ബന്ധസപ്പെട്ടേ നികയാജകേമണ്ഡലെത്തിസലെ വസതിയിൽ

ഔകദ്യാഗികേ സടെലെകഫാണ് അനുവദിക്കുന്നതിനായി  03.04.2017-സലെ സ.ഉ.(ലകേ)നം.132/2017/സപാ.ഭ.വ.  പ്രകോരം  സര്ക്കാര്

എക്സികേ്യൂട്ടേീവ് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിട്ടുളതാണ്.  ആക്ടിൽ  അനുകയാജ്യമായ കഭദഗതി വരുത്തിസക്കാണ്ട് സ്പീക്കര്,  സഡെപ്യൂട്ടേി സ്പീക്കര്, ചീഫ്

വിപ്പെ്  എന്നിവര്ക്കു കൂടെി  ഈ ആനുകൂലെ്യം  നൽകേണസമന്ന് ബഹുമാനസപ്പെട്ടേ സ്പീക്കര് ശിപാര്ശ സചയ്തിട്ടുണ്ട്.   ആയതിനാൽ  മന്ത്രിമാര്,

സ്പീക്കര്,   സഡെപ്യൂട്ടേി  സ്പീക്കര്,  പ്രതിപക്ഷകനതാവ്,  ചീഫ്  വിപ്പെ്  എന്നിവര്ക്ക്   അവരുസടെ  ഔകകദ്യാഗികേ  കോലൊവധിയിൽ   അവരുസടെ

നികയാജകേ മണ്ഡലെത്തിൽ  ലൊന്റെ്  ലലെന കേണക്ഷകനാടുകൂ ടെിയ  ഒരു ഔകദ്യാഗികേ സടെലെകഫാണ് നൽകുന്നതിനും  കോള്  നിരക്കുകേള്

പരിധിയില്ലാസത റീ ഇംകബഴ്സ് സചയ്യുന്നതിനുമായി        1951-സലെ ശമ്പളവും ബത്തകേളും നൽകേൽ  ആക്ടിൽ  ഒരു പുതിയ വ്യവസ്ഥ

ഉള്സപ്പെടുത്താന സര്ക്കാര് തീരുമാനിച. 

കമൽപ്പെറഞ്ഞ ലെക്ഷ്യം നിറകവറ്റുന്നതിന് ഉകദ്ദേശിചസകോണ്ടുളതാണ് ഈ ബിൽ .

                       ധനകോര്യ സമകമ്മാറാണ്ടം

ബില്ലിസന്റെ  2-ാാം ഖണ്ഡം,  മന്ത്രിമാര്,  സ്പീക്കര്,  സഡെപ്യൂട്ടേി  സ്പീക്കര്,  പ്രതിപക്ഷകനതാവ്,  ചീഫ് വിപ്പെ്  എന്നിവര്ക്ക്  അവരുസടെ

ഔകകദ്യാഗികേ കോലൊവധിയിൽ  അവരുസടെ നികയാജകേ മണ്ഡലെത്തിൽ  ലൊന്റെ് ലലെന കേണക്ഷകനാടുകൂ ടെിയ ഒരു ഔകദ്യാഗികേ സടെലെകഫാണ്

നൽകുന്നതിനും, പ്രസ്തുത കേണക്ഷന അണ്ലെിമിറ്റ ഡെ് കോള്/  ഡൊറ്റാ സ്കീമിസന്റെ കേീഴെിൽ മാത്രമുള പദ്ധതികേള് പ്രകോരം ആയിരിക്കുന്നതിനും

കോള്  നിരക്കുകേള് സര്ക്കാരിനാൽ   പരിധിയില്ലാസത റീ ഇംകബഴ്സ് സചയ്യുന്നതിനും  സടെലെകഫാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധസപ്പെട്ടുള

ചാ ര്ജ്ജുകേളും വാടെകേയും സര്ക്കാര് നൽകുന്നതിനും ഉകദ്ദേശിക്കുന.

ഈ ബിൽ  നിയമമാക്കുകേയും പ്രാബലെ്യത്തിൽ  സകോണ്ടുവരികേയും സചയ്താൽ   ഇത് നടെപ്പെിലൊക്കുന്നതിനായി ഗണ്യമായ ഒരു തുകേ

ആവര്ത്തകേ സചലെവായി  ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.   ഇതുവഴെി  സംസ്ഥാന സഞ്ചിതനിധിയിൽ നിനം ഉണ്ടാകയക്കാവുന്ന യഥാര്ത്ഥ സചലെവ്

ഏസതങ്കിലും ന്യായമായ നിലെയിൽ കൃത്യതകയാസടെ ഈ ഘട്ടേത്തിൽ  കേണക്കാക്കുവാന സാധിക്കുന്നതല്ല.

     സകേ.രാധാകൃഷ്ണന.
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