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കകേരള സഞ്ചാംസഞനതവ് വതികനഞദസഞഞര കമഖലെയതില് പവര്തതിക്കുന
ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലടയഞ്ചാം അവരുലട ആശതിതരുലടയഞ്ചാം നനഞയമഞയ
കവതനവഞ്ചാം ലതഞഴതില് സുരക്ഷേയഞ്ചാം ആകരഞഗനപരതിരക്ഷേയഞ്ചാം
ഉറപ്പുവരുതഞന് വനവസ ലചെയ്യുന
ഒരു
ബതില്
പശഠതികേ.―കകേരള സഞ്ചാംസഞനലത വതികനഞദസഞഞര കമഖലെയമഞയതി ബന്ധലപ്പെടവ്
പവര്തതിക്കുന ടൂറതിസവ് ഗഗഡുമഞര്, ടൂര് ഓപ്പെകററര്മഞര്, ടൂറതിസവ് ടഞകതി ഗഡ്രൈവര്മഞര്,
ഗലെഫ്ഗഞര്ഡുകേള,
റതികസഞര്ടവ്,
കഹഞഞ്ചാംകസ,
കഹഞടല്,
ലറകസഞറനവ്,
വതികനഞദ
സഞഞരകകേന്ദ്രങ്ങകളഞടവ് കചെര്ന്നുള്ള പകദശലത കേച്ചവട സഞപനങ്ങള തുടങ്ങതിയവയതില്
കജഞലെതിലചെയ്യുനവര് എനതിങ്ങലന ഈ കമഖലെയതില് പവര്തതിക്കുന ലതഞഴതിലെഞളതികേളകവ്
നനഞയമഞയ
കവതനകമഞ
ലതഞഴതില്
സുരക്ഷേകയഞ
അവര്ക്കുഞ്ചാം
ആശതിതര്ക്കുഞ്ചാം
ആകരഞഗനപരതിരക്ഷേകയഞ ഇലഞതതുമൂലെഞ്ചാം അനുഭവതിക്കുന പയഞസങ്ങളുഞ്ചാം ബുദതിമുട്ടുകേളുഞ്ചാം
പരതിഹരതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം, ആശശഞസഞ്ചാം നല്കുനതതിനുഞ്ചാം കൂടഞലത ലപന്ഷനുഞ്ചാം മറവ് ആനുകൂലെനങ്ങളുഞ്ചാം
നല്കുനതതിനുഞ്ചാം ഒരു കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡവ് രൂപശകേരതിക്കുനതതിനവ് വനവസ ലചെയ്യുനതവ്
യക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;
ഭഞരത റതിപ്പെബതികതിലന എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവത്സരതതില് തഞലഴപ്പെറയഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന്നു:―
1. ചുരുകകപ്പെരുഞ്ചാം വനഞപതിയഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―
(എ) ഈ ആകതിനവ് '2021-ലലെ വതികനഞദസഞഞര കമഖലെയതിലലെ ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലട
കക്ഷേമനതിധതി ആകവ് ' എനവ് കപരവ് പറയഞഞ്ചാം;
(ബതി) ഈ ആകതിനവ് കകേരള സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം മുഴുവന് വനഞപതിയണഞയതിരതിക്കുനതഞണവ് ;
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(സതി)

ഈ

ആകതിലലെ

വനവസകേള

സര്കഞര്

ഗസറവ്

വതിജഞപനഞ്ചാംവഴതി

നതിശ്ചയതിക്കുന തശയതതി മുതല് പഞബലെനതതില് വരുനതഞണവ്.
2. നതിര്വ്വചെനങ്ങള.―ഈ ആകതില് സന്ദര്ഭഞ്ചാം മറ്റുവതിധതതില് അവശനലപ്പെടഞതപക്ഷേഞ്ചാം,―
(എ) 'സര്കഞര് 'എനഞല് കകേരള സര്കഞര് എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;
(ബതി)

'ലതഞഴതിലെഞളതി'

എനഞല്

വതികനഞദസഞഞര

കമഖലെയമഞയതി

ബന്ധലപ്പെടവ്

പവര്തതിക്കുന ടൂറതിസവ് ഗഗഡുമഞര്, ടൂര് ഓപ്പെകററര്മഞര്, ടൂറതിസവ് ടഞകതി ഗഡ്രൈവര്മഞര്,
ഗലെഫ്ഗഞര്ഡുകേള,

റതികസഞര്ടവ്,

കഹഞഞ്ചാംകസ,

കഹഞടല്,

ലറകസഞറനവ്,

വതികനഞദ

സഞഞരകകേന്ദ്രങ്ങകളഞടവ് കചെര്ന്നുള്ള പകദശലത കേച്ചവട സഞപനങ്ങള എനതിങ്ങലന ഈ
കമഖലെയമഞയതി ബന്ധലപ്പെടവ് കജഞലെതിലചെയ്യുന ആള എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;
(സതി) 'ടൂറതിസവ് ' അഥവഞ 'വതികനഞദസഞഞരതി' എനഞല് സതിരമഞയതി തഞമസതിക്കുകേകയഞ
കജഞലെതി ലചെയ്യുകേകയഞ ലചെയ്യുന പകദശത്തുനതിന്നുഞ്ചാം മലറഞരു സലെകതകവ് സഞരതിക്കുകേയഞ്ചാം,
പസ്തുത സഞഞരഞ്ചാം കനരതിട്ടു വരുമഞനഞ്ചാം ഉണഞകഞതതുഞ്ചാം, സഞരതിലച്ചത്തുന സലെതവ്
ഇരുപതതിനഞലെവ് മണതിക്കൂലറങതിലഞ്ചാം ലചെലെവഴതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചെയ്യുന ആള എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;
(ഡതി)

'ടൂറതിസവ്

ഗഗഡഡ'

എനഞല്

ഒറയഞ്ചാം

കൂടമഞയമുള്ള

യഞത്രകേളതില്,

സഞഞരതികേളകവ് സന്ദര്ശതിക്കുന ഇടതതിലനയഞ്ചാം, പകദശതതിലനയഞ്ചാം സഞഞ്ചാംസഞരതികേവഞ്ചാം ചെരതിത്രപരവഞ്ചാം
സമകേഞലെതികേവമഞയ വതിവരങ്ങള നല്കുന ആള എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;
(ഇ) 'ടൂര് ഓപ്പെകററര്മഞര്' എനഞല് വതികനഞദസഞഞരതികേലള വതിവതിധ പകദശങ്ങള
സന്ദര്ശതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം, മറവ് സസൗകേരനങ്ങള ഏര്ലപ്പെടുത്തുനതതിനുമുള്ള രൂപകരഖ തയഞറഞക്കുന
ആള എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;
(എഫവ്) 'ടൂറതിസവ് ടഞകതി ഗഡ്രൈവര്മഞര്' എനഞല് വതികനഞദസഞഞരതികേലള വതിവതിധ
പകദശങ്ങളതികലെകവ് പതതിഫലെഞ്ചാം വഞങ്ങതി വഞഹനമഞര്ഗഞ്ചാം എതതിക്കുന ആള എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;
(ജതി) 'ഗലെഫവ് ഗഞര്ഡുകേള' എനഞല് കേടല്, നദതി, തടഞകേഞ്ചാം, നശന്തല്ക്കുളഞ്ചാം
എനതിവയതില് നശന്തുനവരുലട സുരക്ഷേയഞ്ചാം രക്ഷേഞപവര്തനവഞ്ചാം കമല്കനഞടഞ്ചാം വഹതിക്കുന ആള
എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;
(എച്ചവ്)

'വതിജഞപനഞ്ചാം' എനഞല്, ഈ ആകവ് അനുസരതിച്ചവ് കകേരള സര്കഞര്

പുറലപ്പെടുവതിക്കുന വതിജഞപനഞ്ചാം എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;
(ഐ) 'വകുപ്പെവ് ' എനഞല്, ഈ ആകതിലലെ ഒരു വകുപ്പെവ് എനഞകുന്നു;
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(ലജ) 'നതിര്ണ്ണയതികലപ്പെട' എനഞല് ഈ ആകവ് പകേഞരഞ്ചാം ഉണഞകതിയ ചെടങ്ങളമൂലെഞ്ചാം
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പെടതവ് എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;
(ലകേ) 'കക്ഷേമനതിധതി' എനഞല് പസ്തുത ഉകദ്ദേശനലെക്ഷേന നതിര്വ്വഹണതതിനഞയതി സര്കഞര്
രൂപശകേരതിക്കുന ഒരു കക്ഷേമനതിധതി എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;
(എല്) 'കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡവ്' എനഞല്, വതികനഞദസഞഞര കമഖലെയമഞയതി
ബന്ധലപ്പെടവ് പവര്തതിക്കുന ടൂറതിസവ് ഗഗഡുമഞര്, ടൂര് ഓപ്പെകററര്മഞര്, ടൂറതിസവ് ടഞകതി
ഗഡ്രൈവര്മഞര്, ഗലെഫ്ഗഞര്ഡുകേള, റതികസഞര്ടവ്, കഹഞഞ്ചാംകസ, കഹഞടല്, ലറകസഞറനവ്, വതികനഞദ
സഞഞരകകേന്ദ്രങ്ങകളഞടവ് കചെര്ന്നുള്ള പകദശലത കേച്ചവട സഞപനങ്ങള എനശ കമഖലെകേളതില്
കജഞലെതി ലചെയ്യുനവരുലടയഞ്ചാം അവരുലട ആശതിതരുലടയഞ്ചാം കക്ഷേമതതിനുഞ്ചാം ലമച്ചലപ്പെട ജശവതിത
വനവസയഞ്ചാം കവണതിയള്ളതഞയ നടപടതികേള ആകലെഞചെതിച്ചവ് ഗകേലകഞള്ളുവഞനുഞ്ചാം ആവശനമഞയ
നതിര്കദ്ദേശങ്ങള സര്കഞരതികലെകവ് യഥഞസമയഞ്ചാം സമര്പ്പെതിക്കുവഞനുഞ്ചാം അധതികേഞരലപ്പെട കകേന്ദ്രഞ്ചാം
എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;
(എഞ്ചാം) 'അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം' എനഞല് 6-ാം
അടയ്കകണ തുകേ എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

വകുപ്പെവ് പകേഞരഞ്ചാം കക്ഷേമനതിധതിയതികലെകവ്

(എന്) 'അഞ്ചാംഗഞ്ചാം' എനഞല് ഈ കക്ഷേമനതിധതിയതില് വനവസകേള പകേഞരഞ്ചാം രജതിസര്
ലചെയതിട്ടുള്ള ആള എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;
(ഒ) 'സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം' എനഞല് കകേരള സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം എനര്ത്ഥമഞകുന്നു.
3. വതികനഞദസഞഞര കമഖലെയതിലലെ ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലട കക്ഷേമനതിധതി പദതതി.―സര്കഞര്
ഗസറവ് വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി ഈ ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലട കക്ഷേമതതിനഞയതി ഈ ആകതിനുകേശഴതില് ഒരു
നതിധതി രൂപശകേരതിക്കുനതതിനുകവണതി 'കകേരള സഞ്ചാംസഞന വതികനഞദസഞഞര കമഖലെയതിലലെ
ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി പദതതി' എന കപരതില് ഒരു പദതതി ഉണഞകകണതുഞ്ചാം പദതതി
ഉണഞകതിയതതിനുകശഷഞ്ചാം കേഴതിയനത്രകവഗഞ്ചാം ഇസൗ ആകതിലലെയഞ്ചാം പദതതിയതിലലെയഞ്ചാം വനവസകേളനുസരതിച്ചവ്
ഒരു നതിധതി രൂപശകേരതികകണതുമഞണവ്.
4. കക്ഷേമനതിധതിയതില് തഞലഴപ്പെറയന വരവവ് ഉളലകഞള്ളതികകണതഞണവ് .―
(എ) അഞ്ചാംശദഞയങ്ങള;
(ബതി) കബഞര്ഡവ് കേടഞ്ചാം വഞങ്ങതിയ തുകേ;
(സതി) പദതതിയതിലലെ വനവസകേള പകേഞരഞ്ചാം കക്ഷേമനതിധതിയതികലെയവ് വരവവ് ലകേഞള്ളതികകണ
മകറലതങതിലഞ്ചാം തുകേ.
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5. കക്ഷേമനതിധതി തഞലഴപ്പെറയന ഏലതങതിലഞ്ചാം ആവശനങ്ങളകവ് ഉപകയഞഗതികഞവനതഞണവ്.―
(എ) അവശതകയഞ കരഞഗങ്ങകളഞ കേഞരണഞ്ചാം കജഞലെതി ലചെയ്യുനതതിനവ് കേഴതിവതിലഞതഞകുകേകയഞ,
60 വയസവ് പൂര്തശകേരതിക്കുകേകയഞ ലചെയ്യുന ഒരഞ്ചാംഗതതിനവ് ലപന്ഷന് നല്കുനതതിനവ് ;
(ബതി) അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയ സശലതഞഴതിലെഞളതികേളകവ് പസവഞനുകൂലെനഞ്ചാം നല്കുനതതിനവ് ;
(സതി) അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയവരുലട
നല്കുനതതിനവ്;

ലപണ്മകളക്കുഞ്ചാം,

സശകേളക്കുഞ്ചാം

വതിവഞഹഞനുകൂലെനഞ്ചാം

(ഡതി) ചെതികേതിത്സഞ സഹഞയഞ്ചാം നല്കുനതതിനവ്;
(ഇ) ലതഞഴതിലെഞളതി മരണലപ്പെടഞല്
നല്കുനതതിനവ്;

ആ കുടുഞ്ചാംബതതിനവ് മരണഞനന്തര സഹഞയഞ്ചാം

6. കക്ഷേമനതിധതിയതികലെയള്ള അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം.―
(എ) കക്ഷേമനതിധതിയതില് അഞ്ചാംഗമഞകുന ഓകരഞ ലതഞഴതിലെഞളതിയഞ്ചാം ഓകരഞ മഞസവഞ്ചാം
ഇരുന്നൂറവ് രൂപ വശതഞ്ചാം അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം നല്കകേണതഞണവ് .
(ബതി) അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം ചെശഫവ് എകതികേക്യൂടശവവ് ഓഫശസര്കകഞ, ഈ ആവശനതതിനുകവണതി
കബഞര്ഡവ്
അധതികേഞരലപ്പെടുതതിയ
കബഞര്ഡതിലലെ
ഏലതങതിലഞ്ചാം
ഉകദനഞഗസകനഞ
നല്കകേണതഞണവ്.
7. തതിരതിച്ചറതിയതില് കേഞര്ഡവ്.―കക്ഷേമനതിധതിയതില് അഞ്ചാംഗമഞകുന ഓകരഞ ലതഞഴതിലെഞളതിക്കുഞ്ചാം
കബഞര്ഡവ് പകതനകേ തതിരതിച്ചറതിയതില് കേഞര്ഡവ് നല്കകേണതഞണവ് .
8. കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡവ് രൂപശകേരണഞ്ചാം.―(1) സര്കഞരതിനവ് ഗസറവ് വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി
"വതികനഞദസഞഞര കമഖലെയതിലലെ ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലട കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡവ് '' എന കപരതില്
ഒരു സമതിതതി രൂപശകേരതികഞവനതഞണവ്;
(2) കബഞര്ഡതില് തഞലഴപ്പെറയന അഞ്ചാംഗങ്ങള ഉണഞയതിരതികകണതഞണവ് :
(എ) ലചെയര്മഞന് അലലങതില് ലചെയര്കപഴ്സണ്;
(ബതി) വതികനഞദസഞഞര വകുപ്പെവ് ഡയറകര്;
(സതി) ലതഞഴതില് വകുപ്പെവ് ലസക്രടറതി;
(ഡതി) കേഞരനനതിര്വ്വഹണതതിനുള്ള ഒരു ചെശഫവ് എകതികേക്യൂടശവവ് ഓഫശസര്;
(ഇ) പവൃതതി പരതിചെയമുള്ള മൂനവ് ലതഞഴതിലെഞളതി പതതിനതിധതികേള;
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(എഫവ്) സര്കഞര് കനഞമതികനറവ് ലചെയ്യുന നഞലെവ് പതതിനതിധതികേള;
(ജതി) ലകേ.റതി.ഡതി.സതി.-യലട ഒരു പതതിനതിധതി;
(എച്ചവ്) സര്കഞര് കനഞമതികനറവ് ലചെയ്യുന നതിയമസഭഞ ലസക്രകടറതിയറവ് , ധനകേഞരനഞ്ചാം,
നതിയമഞ്ചാം എനശ വകുപ്പുകേളതിലലെ ഓകരഞ പതതിനതിധതികേള.
9. കബഞര്ഡതിലന പവര്തനഞ്ചാം.―
(എ) കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡവ് അഥവഞ സമതിതതിയലട പവര്തനതതിനവ് ഉകദനഞഗസര്
ഉളലപ്പെലടയള്ളവരുലട നതിയമനഞ്ചാം സര്കഞര് ചെടപകേഞരഞ്ചാം നടകതണതഞണവ് ;
(ബതി) കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡതിനവ് ജതിലഞടതിസഞനതതില് സമതിതതികേള രൂപശകേരതികകണതഞണവ് .
ജതിലഞ കലെബര് ഓഫശസറുലട അദനക്ഷേതയതില് വതികനഞദസഞഞര വകുപ്പെവ് ഡയറകര്,
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പെടപകേഞരമുള്ള സര്കഞര് കനഞമതികനറവ് ലചെയ മറഞ്ചാംഗങ്ങള എനതിവര് ജതിലഞ
സമതിതതിയതില് അഞ്ചാംഗങ്ങള ആയതിരതിക്കുഞ്ചാം;
(സതി) കക്ഷേമനതിധതിയമഞയതി ബന്ധലപ്പെടവ് ജതിലഞടതിസഞനതതില്
സഞദനതയള്ള തര്കങ്ങളുഞ്ചാം പശ്നങ്ങളുഞ്ചാം ഈ സമതിതതി പരതിഹരതികകണതഞണവ് ;

ഉത്ഭവതികഞന്

(ഡതി) സഞ്ചാംസഞന കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡവ് ആയതിരതിക്കുഞ്ചാം പസ്തുത സമതിതതിയലട അപ്പെകലെറവ്
അകതഞറതിറതി.
10. കബഞര്ഡതിലന കേര്തവനങ്ങള.―(എ) വതിവതിധ കമഖലെകേളതില് ലതഞഴതില് ലചെയ്യുന
അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയ ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലടയഞ്ചാം അവരുലട ആശതിതരുലടയഞ്ചാം വതിദനഞഭനഞസഞ്ചാം, വതിവഞഹഞ്ചാം,
ആകരഞഗനപരതിരക്ഷേ, മരണഞനന്തര സഹഞയഞ്ചാം എനതിവയവ് സഞമ്പതതികേ സഹഞയഞ്ചാം നല്കുകേ;
(ബതി) ലതഞഴതില് കമഖലെയതില് എലഞ അഞ്ചാംഗങ്ങളക്കുഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതികലപ്പെട പകേഞരമുള്ള
ആനുകൂലെനങ്ങള ലെഭനമഞകുന്നുലണനവ് ഉറപ്പുവരുത്തുകേ;
(സതി) ലതഞഴതില് സഞ്ചാംരക്ഷേണഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ;
(ഡതി) കക്ഷേമനതിധതിയലട
പവര്തനതതിനവ് സഹഞയകേരമലഞത നതിലെപഞടുകേള
എവതിലട നതിന്നുണഞയഞലഞ്ചാം അതതില് ഇടലപടുവഞനുഞ്ചാം നതിയമപരമഞയ പരതിഹഞരഞ്ചാം കേഞണുവഞനുഞ്ചാം
എലഞ അധതികേഞരവഞ്ചാം അവകേഞശവഞ്ചാം കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡതിനവ് ഉണഞയതിരതിക്കുനതഞണവ് .
ഇകഞരനതതിലള്ള കബഞര്ഡതിലന തശരുമഞനഞ്ചാം അന്തതിമമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം;
(ഇ) അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയ ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലട ലപന്ഷന്, മകളുലട വതിദനഞഭനഞസഞ്ചാം,
വതിവഞഹഞ്ചാം, കുടുഞ്ചാംബഞഞ്ചാംഗങ്ങളുലട ആകരഞഗനപരതിരക്ഷേ എനതിവയവ് മുന്ഗണന നല്കേതി
അവതരതിപ്പെതിക്കുന കക്ഷേമപദതതികേള നടപ്പെതിലെഞക്കുകേ;
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(എഫവ്) ലതഞഴതിലെഞളതികേളഞയതി പവര്തതിക്കുനവരതില് നതിന്നുള്ള അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം, സര്കഞര്
നതിശ്ചയതിക്കുന പകേഞരഞ്ചാം സശരൂപതിക്കുന കക്ഷേമനതിധതി ഫണവ് , മറവ് സഞമ്പതതികേ വരുമഞന
മഞര്ഗങ്ങള എനതിവയതിലൂലടയഞയതിരതികണഞ്ചാം കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡതിലന കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതിലള്ള
പവര്തനഞ്ചാം നടകതണതവ്;
(ജതി) കക്ഷേമനതിധതിയതില് അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയ ലതഞഴതിലെഞളതികേളകവ് മറവ് വരുമഞന മഞര്ഗങ്ങള
ഉണഞകേഞന് പഞടതിലഞതതഞണവ്.
(എച്ചവ്) കക്ഷേമനതിധതിയതില് അഞ്ചാംഗതശമുള്ളവര്കവ്
അഞ്ചാംഗതശലമടുകഞകനഞ, അഞ്ചാംഗതശമുണഞകേഞകനഞ പഞടുള്ളതല.

മലറഞരു

കക്ഷേമനതിധതിയതില്

11. അഞ്ചാംഗങ്ങളക്കുള്ള സഞമ്പതതികേ സഹഞയവഞ്ചാം, മറവ് ആനുകൂലെനങ്ങളുഞ്ചാം.―
(എ) ലപന്ഷന്:―കുറഞ്ഞതവ് മൂനവ് വര്ഷഞ്ചാം തുടര്ച്ചയഞയതി അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം അടച്ച ഒരു
അഞ്ചാംഗതതിനവ്, അറുപതവ് വയസവ് തതികേയന മുറയവ് പതതിമഞസഞ്ചാം പതതിനഞയതിരഞ്ചാം രൂപ
കക്ഷേമനതിധതിയതില് നതിന്നുഞ്ചാം ലെഭതിക്കുനതഞണവ്;
(ബതി) അവശത ലപന്ഷന്:―കുറഞ്ഞതവ് മൂനവ് വര്ഷഞ്ചാം തുടര്ച്ചയഞയതി അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം
അടച്ച ഒരു അഞ്ചാംഗതതിനവ്, സതിരമഞയതി ശഞരശരതികേ അവശതമൂലെകമഞ അഞ്ചാംഗഗവകേലെനഞ്ചാം മൂലെകമഞ
കജഞലെതി ലചെയഞന് കേഴതിയഞതതിരതിക്കുന അവസ വനഞല് പതതിമഞസഞ്ചാം അയഞയതിരഞ്ചാം രൂപ
കക്ഷേമനതിധതിയതില്നതിന്നുഞ്ചാം ലെഭതിക്കുനതഞണവ്;
(സതി) പസവഞനുകൂലെനഞ്ചാം:―അഞ്ചാംഗതശലമടുതവ് ഒരു വര്ഷഞ്ചാം പൂര്തതിയഞകുന വനതിതഞ
അഞ്ചാംഗതതിനവ്, പസവ ധനസഹഞയവമഞയതി പതതിനഞയതിരഞ്ചാം രൂപ കക്ഷേമനതിധതിയതില് നതിന്നുഞ്ചാം
ലെഭതിക്കുനതഞണവ്;
(ഡതി) വതിവഞഹഞനുകൂലെനഞ്ചാം:―കുറഞ്ഞതവ് മൂനവ് വര്ഷലമങതിലഞ്ചാം നതിധതിയതികലെകവ്
അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം അടച്ച അഞ്ചാംഗങ്ങളുലട പഞയപൂര്തതിയഞയ ലപണ്മകളുലടയഞ്ചാം, സശ അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടയഞ്ചാം
വതിവഞഹ ലചെലെവതിനഞയതി ഇരുപതതിനഞയതിരഞ്ചാം രൂപ കക്ഷേമനതിധതിയതില് നതിന്നുഞ്ചാം ലെഭതിക്കുനതഞണവ് ;
(ഇ) ചെതികേതിത്സഞ സഹഞയഞ്ചാം:―കക്ഷേമനതിധതിയതില് അഞ്ചാംഗതശലമടുതവ് അഞ്ചാംഗതശകേഞലെഞവധതി
ഒരു വര്ഷലമങതിലഞ്ചാം പൂര്തതിയഞകുകമ്പഞള അഞ്ചാംഗതതിനവ് ആശുപത്രതിയതില് കേതിടന്നുള്ള ചെതികേതിത്സയവ്
പരമഞവധതി അന്പതതിനഞയതിരഞ്ചാം രൂപ വലര ലെഭതിക്കുനതഞണവ് ;
(എഫവ്) മരണഞനന്തര സഹഞയഞ്ചാം:―അഞ്ചാംഗതശലമടുതവ് ഒരു വര്ഷഞ്ചാം കേഴതിയന ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം
അസുഖഞ്ചാംമൂലെകമഞ അപകേടഞ്ചാംമൂലെകമഞ മരണലപ്പെടഞല് കുടുഞ്ചാംബഞഞ്ചാംഗങ്ങളകവ്
മരണഞനന്തര
സഹഞയമഞയതി രണവ് ലെക്ഷേഞ്ചാം രൂപ ലെഭതിക്കുനതഞണവ്.
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ഉകദ്ദേശനകേഞരണങ്ങളുലട വതിവരണഞ്ചാം
സഞ്ചാംസഞനതവ് വതികനഞദസഞഞര കമഖലെയമഞയതി ബന്ധലപ്പെടവ് വതിവതിധ ഇടങ്ങളതിലെഞയതി
ലെക്ഷേകണകതിനവ് സശപുരുഷനഞര് കജഞലെതി ലചെയ്യുന്നുണവ്. പലെര്ക്കുഞ്ചാം ലെഭതിക്കുനതഞയ തുച്ഛകവതനഞ്ചാം
ലകേഞണവ് ജശവതിതലച്ചലെവഞ്ചാം കുടതികേളുലട വതിദനഞഭനഞസവഞ്ചാം മറവ് ആകരഞഗനസഞ്ചാംരക്ഷേണ ലചെലെവകേളുഞ്ചാം
നടതതിലകഞണ്ടുകപഞകുവഞന് ബുദതിമുട്ടുകേയഞണവ്. നമ്മുലട നഞടതിലലെ പസൗരനഞര് എന നതിലെയതില്
അവര്കവ് അന്തസഞയഞ്ചാം ആതഞഭതിമഞനകതഞലടയഞ്ചാം ജശവതിക്കുവഞന് അവസരഞ്ചാം ഉണഞകകേണതവ്
സര്കഞരതിലന ഉതരവഞദതിതമഞണവ്. ഈ ലെക്ഷേനഞ്ചാം സഞക്ഷേഞത്കേരതിക്കുവഞനഞയതി ഒരു കക്ഷേമനതിധതി
രൂപശകേരതിക്കുവഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുള്ളതഞണവ് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരനലമകമഞറഞണഞ്ചാം
ബതിലതിലലെ വനവസകേള അനുസരതിച്ചവ്, കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡവ് നതിലെവതില് വരതികേയഞ്ചാം
പവര്തനക്ഷേമമഞകുകേയഞ്ചാം ലചെയ്യുകമ്പഞള മഞത്രകമ ഇതതിനവ് എത്രമഞത്രഞ്ചാം സഞമ്പതതികേ ബഞദനത
വരുഞ്ചാം എനവ് കേണകഞകഞന് കേഴതിയകേയള. എനതിരുനഞലഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭ നടപടതികേളകഞയതി
ഇരുപതതി അഞവ് ലെക്ഷേഞ്ചാം രൂപ സഞതിതനതിധതിയതില് നതിന്നുഞ്ചാം ലചെലെവവ് വരുലമനവ് പതശക്ഷേതിക്കുന്നു.

ഏല്പ്പെതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച ലമകമഞറഞണഞ്ചാം
ബതിലതിലലെ വനവസകേള പകേഞരഞ്ചാം സര്കഞരതിനവ് ഗസറവ് വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി ഈ ആകതിലലെ
വനവസകേള നടപ്പെതിലെഞക്കുനതതിനുള്ള ചെടങ്ങള ഉണഞകഞവനതഞണവ് . ഈ ആകവ് പകേഞരഞ്ചാം
ഏലതഞരു ചെടവഞ്ചാം അതുണഞകതിയതതിനുകശഷഞ്ചാം കേഴതിയനത്രകവഗഞ്ചാം നതിയമസഭ സകമളനതതില്
ആയതിരതിക്കുകമ്പഞള സഭ മുമ്പഞലകേ ഒരു സകമളനതതികലെഞ തുടര്ച്ചയഞയ രണവ് സകമളനതതികലെഞ
വരഞവന ആലകേ പതതിനഞലെവ് ദതിവസകഞലെകതകവ് വയ്കകണതുഞ്ചാം, അപകേഞരഞ്ചാം അതവ് ഏതവ്
സകമളനതതില്
വയന്നുകവഞ
ആ
സകമളനകമഞ
ലതഞടടുത
സകമളനകമഞ
അവസഞനതിക്കുനതതിനുമുമ്പവ് നതിയമസഭ ആ ചെടതതില് ഏലതങതിലഞ്ചാം കഭദഗതതി വരുത്തുകേകയഞ
അഥവഞ ആ ചെടഞ്ചാം ഉണഞകകണതതിലലനവ് തശരുമഞനതിക്കുകേകയഞ ലചെയ്യുനപക്ഷേഞ്ചാം, ആ ചെടതതിനവ്
അതതിനുകശഷഞ്ചാം അതതു സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ, അങ്ങലന കഭദഗതതി വരുതതിയ രൂപതതില് മഞത്രഞ്ചാം
പഞബലെനമുണഞയതിരതിക്കുകേകയഞ അഥവഞ യഞലതഞരു പഞബലെനവഞ്ചാം ഇലഞതതിരതിക്കുകേകയഞ
ലചെയ്യുനതഞകുന്നു. ഏല്പ്പെതിച്ചുലകേഞടുകലപ്പെട നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം നടപടതിക്രമങ്ങലള
സഞ്ചാംബന്ധതിക്കുനകതഞ ഗദനഞ്ചാംദതിന ഭരണ കേഞരനങ്ങലള സഞ്ചാംബന്ധതിക്കുനകതഞ ആയതതിനഞല്
സഞധഞരണ സശഭഞവതതിലള്ളതഞണവ്.

സജശവവ് കജഞസഫവ്, എഞ്ചാം.എല്.എ.

