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കകേരള സഞ്ചാംസഞനതഡ്  വവീട്ടമ്മമഞരുലടെ കസവനതതിനഡ് കവണ്ടത്ര പരതിഗണന
നല്കുന്നതതിനഞ്ചാം സഞമ്പതതികേ പശ്നങ്ങള്മൂലെഞ്ചാം കുടഞ്ചാംബങ്ങളതില്

മഞറതിലവയ്ക്കലപ്പെടന്ന  വവീട്ടമ്മമഞരുലടെ  
ആവശശ്യങ്ങള് നതിറകവറ്റുന്നതതിനഞ്ചാം അവരുലടെ കക്ഷേമ 
പവര്തനങ്ങള്കഞ്ചാം ചതികേതിതഞ ആവശശ്യങ്ങള്കഞ്ചാം  

മറഡ് അടെതിയനതിര ആവശശ്യങ്ങള്കമഞയതി  
കക്ഷേമനതിധതി രൂപവീകേരതികന്നതതിനഡ് 

വശ്യവസ ലചയ്യുന്ന

ഒരു 

ബതിൽ 

പവീഠതികേ.―കകേരള  സഞ്ചാംസഞനതഡ്  വവീട്ടമ്മമഞരുലടെ  കസവനതതിനഡ്  പരതിഗണന
നല്കുന്നതതിനഞ്ചാം,  സഞമ്പതതികേ  പശ്നങ്ങള്മൂലെഞ്ചാം  കുടഞ്ചാംബങ്ങളതില്  മഞറതിലവയ്ക്കലപ്പെടന്ന  അവരുലടെ
ആവശശ്യങ്ങള്  നതിറകവറ്റുന്നതതിനഞ്ചാം,  അവരുലടെ  കക്ഷേമ  പവര്തനങ്ങള്കഞ്ചാം  ചതികേതിതഞ
ആവശശ്യങ്ങള്കഞ്ചാം  മറഡ്  അടെതിയനതിര  ആവശശ്യങ്ങള്കമഞയതി  "കകേരള  വവീട്ടമ്മമഞരുലടെ
കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡഡ്" എന്ന കപരതില് ഒരു കബഞര്ഡഡ് രൂപവീകേരതികന്നതഡ് യുക്തമഞയതിരതികകേയഞല്;

ഭഞരത റതിപ്പെബ്ളതികതിലന  72-ാ സഞ്ചാംവതരതതിൽ തഞലഴെപ്പെറയുന്ന പകേഞരഞ്ചാം  നതിയമഞ്ചാം
ഉണ്ടഞകന.―

1.  ചുരുകകപ്പെരുഞ്ചാം  വശ്യഞപതിയുഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതിനഡ്   2021-ലലെ  കകേരള  വവീട്ടമ്മമഞരുലടെ
കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡ ഡ് രൂപവീകേരണ ആകേഡ് റഡ്  എന്നഡ് കപരഡ് പറയഞഞ്ചാം;

(2) ഇതതിനഡ് കകേരള സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  മുഴുവൻ വശ്യഞപതിയുണ്ടഞയതിരതികന്നതഞണഡ്.

(3) ഈ ആകേഡ് ടെതിലലെ വശ്യവസകേള് സര്കഞര് വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി നതിശ്ചയതികന്ന തവീയതതി
മുതല് പഞബലെശ്യതതിൽ വരുന്നതഞണഡ്.



2.  നതിര്വ്വചനങ്ങള്.  ― (1)  'കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡഡ്  '  എന്നഞല്  3-ാ വകുപ്പെഡ് പകേഞരഞ്ചാം

രൂപവീകൃതമഞയ കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡഡ് എന്നഞകുന;

(2) 'സര്കഞര്' എന്നഞല് കകേരള സര്കഞര് എന്നഞകുന;

(3)  'വതിജഞപനഞ്ചാം'  എന്നഞല്  ഈ  ആകേഡ് റഡ്  അനസരതിചഡ്  കകേരള  സര്കഞര്

പുറലപ്പെടവതികന്ന വതിജഞപനഞ്ചാം എന്നഞകുന;

(4)  'സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം' എന്നഞല് 'കകേരള സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം' എന്നഞകുന;

(5)  'വകുപ്പെഡ് '  എന്നഞല് ഈ ആകേഡ് റതിലലെ ഒരു വകുപ്പെഡ് എന്നഞകുന;

(6)  'നതിര്ണ്ണയതികലപ്പെട്ട'  എന്നഞല്  ഈ  ആകേഡ് റഡ്  പകേഞരഞ്ചാം  ഉണ്ടഞകതിയതിട്ടുള

ചട്ടങ്ങള്മൂലെഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതികലപ്പെട്ടതഡ് എന്നര്ത്ഥമഞകുന.

(7)  'വവീട്ടമ്മ'  എന്നഞല്  18  വയസഡ്  പൂര്തതിയഞയതഞ്ചാം  എന്നഞല്  60  വയസഡ്

പൂര്തതിയഞകേഞതതമഞയ വതിവഞഹതിതരഞയ, കുടഞ്ചാംബങ്ങളതിലലെ സവീ എന്നര്ത്ഥമഞകുന. ഇതതില്

വതിധവകേളഞ്ചാം ഉള്ലപ്പെടന്നതഞയതിരതികഞ്ചാം.

എന്നഞല് സര്കഞര് ഉകദശ്യഞഗസരഞയ വവീട്ടമ്മമഞര്  2 -ാ വകുപ്പെഡ്  (7)-ാ ഉപവകുപ്പെഡ്

പകേഞരമുള നതിര്വ്വചനതതില് ഉള്ലപ്പെടന്നതല. 

3.  കകേരള   വവീട്ടമ്മമഞരുലടെ    കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡഡ് രൂപവീകേരണഞ്ചാം .  ― (1)  സര്കഞരതിനഡ്

ഒരു  ഗസറഡ്  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി  ഈ  ആകതിലലെ  വശ്യവസകേള്  നടെപ്പെതിലെഞകന്നതതിനഞയതി

കകേരള  വവീട്ടമ്മമഞരുലടെ   കക്ഷേമനതിധതി  കബഞര്ഡഡ്  എന്ന  കപരതില്  ഒരു  കബഞര്ഡഡ്

രൂപവീകേരതികഞവുന്നതഞണഡ്;  18  വയസഡ്  പൂര്തതിയഞയതഞ്ചാം എന്നഞല്  60  വയസഡ്  തതികേയഞതതമഞയ

കുടഞ്ചാംബതിനതികേള്കഡ്  കക്ഷേമനതിധതിയതില്  രജതിസ്റ്റര്  ലചയഞവുന്നതഞ്ചാം,  രജതിസ്റ്റര്  ലചയ്ത  തവീയതതി

മുതല് അവര് അതതില് അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിരതികന്നതമഞണഡ്.

(2) കബഞര്ഡതിലന പവര്തനങ്ങള്കഞവശശ്യമഞയ ജവീവനകഞലര അധതികേഞ്ചാം ജവീവനകഞരുള

വകുപ്പുകേളതില്  നതിനഞ്ചാം  പുനര്വതിനശ്യസതികകേകയഞ,  സര്കഞരതിനഡ്  യുക്തലമന്നഡ്  കതഞനന്ന

ഉകദശ്യഞഗസലരയുഞ്ചാം ജവീവനകഞലരയുഞ്ചാം നതികയഞഗതികഞവുന്നതഞണഡ്.

(3)  കബഞര്ഡഡ് ശഞശശ്വത പതിന്തുടെര്ചഞവകേഞശകതഞടഞ്ചാം ലപഞത മുദ്രകയഞടഞ്ചാം കൂടെതിയതഞ്ചാം

ഈ  ആകതിലലെ  വശ്യവസകേള്കഡ്  വതികധയമഞയതി  സഞവര-ജഞ്ചാംഗമ  വസ്തുകള്

ആര്ജതികന്നതതിനഞ്ചാം കകേവശഞ്ചാം വയ്ക്കുന്നതതിനഞ്ചാം ഉതരവുകേള് പുറലപ്പെടവതികന്നതതിനഞ്ചാം കേരഞറുകേളതില്

ഏര്ലപ്പെടന്നതതിനമുള അധതികേഞരകതഞടെഡ് കൂടെതിയതമഞയതിരതികഞ്ചാം.



4. കബഞര്ഡതിലന ഘടെന.―കബഞര്ഡതില് തഞലഴെപ്പെറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണ്ടഞയതിരതികകണ്ടതഞണഡ്.―

(1) സഞ്ചാംസഞന തകദ്ദേശസശ്വയഞ്ചാംഭരണ വകുപ്പെഡ് ലസക്രട്ടറതി;

(2) സഞ്ചാംസഞന സഞമൂഹശ്യകക്ഷേമ വകുപ്പെഡ് ലസക്രട്ടറതി;

(3) സഞ്ചാംസഞന നതിയമ വകുപ്പെഡ് ലസക്രട്ടറതി;

(4) സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ലചയര്കപഴ്സണ;

(5)  സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന  അഞഡ്  (അഞതില്  ഒരഞള്  എസഡ്.സതി./എസഡ്.റതി.)

വനതിതഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്.  ഇവരതില്  നതിയമനതിര്മ്മഞണ  സഭഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്/തകദ്ദേശസഞപന

ലചയര്കപഴ്സണ,  വനതിതഞ  സഞ്ചാംഘടെനകേള്  എന്നതിവയതിലലെ  ഓകരഞ  പതതിനതിധതികേള്

ഉള്ലപ്പെടന്നതഞണഡ്.

5.  കബഞര് ഡതിലന  ആസഞനഞ്ചാം.―കബഞര്ഡതിലന   ആസഞനഞ്ചാം  എറണഞകുളഞ്ചാം  ജതില

ആയതിരതികഞ്ചാം.

6.  ലചയര്കപഴ്സണ.―(1)  ലചയര്കപഴ്സലണ  സര്കഞര്  ഗസറഡ്  വതിജഞപനതതിലൂലടെ

നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്നതഞണഡ്;

(2) ലചയര്കപഴ്സണലന കേഞലെഞവധതി മൂന്നഡ് വര്ഷമഞയതിരതികഞ്ചാം.

7.  ലമമ്പര് ലസക്രട്ടറതി.―സര്കഞര് സര്വ്വവീസതിലുള അഡവീഷണല് ലസക്രട്ടറതി റഞങതില്

കുറയഞത  ഒരു  ഉകദശ്യഞഗസലന  അകതഞറതിറതിയുലടെ  ലസക്രട്ടറതിയഞയതി  സര്കഞര്

നതിയമതികന്നതഞണഡ്.

8.  കബഞര്ഡതിലന കേര്തവശ്യങ്ങള് .  (1) ― വവീട്ടമ്മഞമഞരുലടെ കക്ഷേമഞ്ചാം ഉറപ്പെഞകന്നതതിനഞ്ചാം

മതതിയഞയ  സഞ്ചാംരക്ഷേണഞ്ചാം,  ചതികേതിതഞ  എന്നതിവ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനഞ്ചാം  ആവശശ്യമഞയ

നടെപടെതികേള് സശ്വവീകേരതികകു.

(2) ഇതഡ് സഞ്ചാംബനതിച ശതിപഞര്ശകേള് സര്കഞരതിനഡ് സമര്പ്പെതികകേ.

(3)  ഈ കക്ഷേമനതിധതിയതികലെകഡ്  രജതിസ്റ്റര് ലചയ്തതിട്ടുളവര്കഡ്  കക്ഷേമനതിധതിയതികലെകഡ്

അടെയ്കകണ്ട വതിഹതിതവുഞ്ചാം നതിശ്ചതിത സര്കഞര് വതിഹതിതവുഞ്ചാം അടെകന്ന കേഞരശ്യഞ്ചാം ഉറപ്പെഞകകേ.

(4)  കക്ഷേമനതിധതിയതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കഡ്  ആവശശ്യമഞയ  ഇന്ഷുറന്സഡ്  പരതിരക്ഷേ

ഉറപ്പെഞകകേ.



(5)  കക്ഷേമനതിധതി  കബഞര്ഡതില്  രജതിസ്റ്റര്  ലചയ്തതിട്ടുളവര്  കക്ഷേമനതിധതിയതികലെയ്ക്കഡ്

അടെയ്കകണ്ട  നതിശ്ചതിത  വതിഹതിതവുഞ്ചാം  നതിശ്ചതിത  സര്കഞര്  വതിഹതിതവുഞ്ചാം  അടെയ്ക്കുന്ന  കേഞരശ്യഞ്ചാം

ഉറപ്പെഞകകേ.

9.  കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡതിലന പവര്തനഞ്ചാം  .  ― (1)  കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡതിനഡ് ജതില

അടെതിസഞനതതില് ഉപസമതിതതികേള് രൂപവീകേരതികകണ്ടതഞണഡ്;

(2)  അതതഡ് ജതിലഞ കേളകര്,  ജതിലഞ പഞഞയതതിലലെ വനതിതകേളഞയ പസതിഡകനഞ/

കവസഡ്  പസതിഡകനഞ  ആയ  ഒരഞള്,  ജതിലഞ  സഞമൂഹശ്യ  കക്ഷേമ  ഓഫവീസര്  എന്നതിവര്

ഉപസമതിതതി അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിരതികഞ്ചാം.

(3) ഉപസമതിതതിയതിലലെ മറഞ്ചാംഗങ്ങലള സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചകയണ്ടതഞണഡ്;

(4) കക്ഷേമനതിധതി സഞ്ചാംബനതിചഡ് ജതിലഞതലെതതില് വരുന്ന തര്കങ്ങളഞ്ചാം പരഞതതികേളഞ്ചാം

അതതഡ് ജതിലഞ ഉപസമതിതതികേള് തവീര്പ്പെഞകകണ്ടതഞണഡ്. 

10.   കബഞര്ഡതിലന  അധതികേഞരങ്ങള്.― (1) ഈ ആകേഡ് ടെതിലന കേവീഴെതില് വരുന്ന വതിഷയങ്ങലള

സഞ്ചാംബനതിച്ചുള പരഞതതികേളഞ്ചാം നതിര്കദ്ദേശങ്ങളഞ്ചാം സശ്വവീകേരതികന്നതതിനള അധതികേഞരഞ്ചാം;

(2)  ലെഭതികന്ന  പരഞതതികേളഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശങ്ങളഞ്ചാം  പരതികശഞധതികകേയുഞ്ചാം  അകനശ്വഷണഞ്ചാം

നടെതതി കബഞധശ്യമഞയ കേഞരശ്യങ്ങളതില് നടെപടെതി സശ്വവീകേരതികകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ;

(3) കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില് സര്കഞരതികലെകഡ് ആവശശ്യമഞയ ശതിപഞര്ശകേള് നല്കുകേ;

(4) കബഞര്ഡതിലന നയപരമഞയ കേഞരശ്യങ്ങളതില് തവീരുമഞനലമടകകേ.

11.   കബഞര്ഡതിലന  കയഞഗങ്ങള്  .  ― (1)  ലചയര്കപഴ്സണലന  നതിര്കദ്ദേശഞനസരണഞ്ചാം

ലസക്രട്ടറതി കയഞഗഞ്ചാം വതിളതിച്ചുകൂകട്ടണ്ടതഞണഡ്.

(2)  കബഞര്ഡതിലന  രണ്ടു  കയഞഗങ്ങള്  തമ്മതില്  6  മഞസതതിലെധതികേഞ്ചാം  അനരഞ്ചാം

ഉണ്ടഞകേഞന് പഞടെതില.

(3) കബഞര്ഡതിലന കയഞഗങ്ങളതില് ലചയര്കപഴ്സണ അദശ്യക്ഷേഞ്ചാം വഹതികകണ്ടതഞണഡ്.

ലചയര്കപഴ്സണലന  അസഞന്നതിദശ്യതതില്  സന്നതിഹതിതരഞയതിരതികന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങളതില്  ഒരഞലള

അദശ്യക്ഷേനഞയതി നതിര്കദ്ദേശതികഞവുന്നതഞണഡ്.

(4)  കയഞഗതതിനള  കേശ്വഞറഞ്ചാം  കബഞര്ഡതിലലെ  നതിലെവതിലുള  അഞ്ചാംഗങ്ങളലടെ  എണ്ണതതിലന

മൂന്നതിലലെഞന്നഡ് ആയതിരതികന്നതഞണഡ്.



12.  കക്ഷേമനതിധതി  രജതികസ്ട്രേഷന്  നതിര്തലെഞകല്  .―അഞ്ചാംഗങ്ങള്കഡ്  സശ്വകമധയഞ
ഒഴെതിഞഡ്കപഞകേഞനള  അവസരഞ്ചാം  ഉണ്ടഞയതിരതികഞ്ചാം.  അഞ്ചാംഗതശ്വ  രജതികസ്ട്രേഷന്  ലെഭതിചഡ്  അഞഡ്
വര്ഷഞ്ചാം പൂര്തതിയഞകുകമ്പഞകഴെഞ അലലങതില് 60 വയസഡ് തതികേയുകമ്പഞകഴെഞ മഞത്രകമ സശ്വകമധയഞ
ഒഴെതിഞഡ് കപഞകുവഞന് കേഴെതിയുകേയുള.

13. അഞ്ചാംശദഞയതതിലന  അടെവഡ്.―രജതിസ്റ്റര് ലചയലപ്പെട്ട ഒഞകരഞ അഞ്ചാംഗകമഞ ഭര്തഞകവഞ
പഞയപൂര്തതിയഞയ  ആണമകകളഞ  പതതിമഞസഞ്ചാം  ഒരു  നതിശ്ചതിത  തകേ  നതിധതിയതികലെകഡ്
നതികക്ഷേപതികകണ്ടതഞണഡ്.

14.  അഞ്ചാംഗതശ്വഞ്ചാം റദ്ദേഞകല്.  ― കബഞര്ഡതിനഡ് ഏതഡ് സമയത്തുഞ്ചാം മതതിയഞയ കേഞരണങ്ങളലടെ
അടെതിസഞനതതില് അഞ്ചാംഗതശ്വഞ്ചാം റദ്ദേഡ് ലചയഞവുന്നതഞണഡ്. 

എന്നഞല് റദ്ദേഞകന്നതതിനഡ് മുമ്പഡ് അഞ്ചാംഗതതിനഡ് പറയഞനളതഡ് പറയഞന് നശ്യഞയമഞയ
ഒരു അവസരഞ്ചാം നല്കേഞവുന്നതഞണഡ് .

15.  കനഞമതിനതിലയ  കചര്കല്.―ഓകരഞ  അഞ്ചാംഗതതിനഞ്ചാം  കക്ഷേമനതിധതികലെകഡ്  കനഞമതിനതിലയ
കചര്കഞവുന്നതഞണഡ്.  എന്നഞല് കനഞമതിനതിലയ കചര്കന്ന കേഞരശ്യതതില് ആദശ്യ പരതിഗണന
അഞ്ചാംഗതതിലന കപരതില് അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം ഒടകന്ന ഭര്തഞവഡ്/മകള്കഡ് ആയതിരതികന്നതഞണഡ്. 

16.  എഴുത്തുകുത്തുകേള്  നടെത്തുന്നതതിനള  മഞര്ഗഞ്ചാം  .―അകതഞറതിറതിയതില്  നതിനളതഞ്ചാം
അകതഞറതിറതിയതികലെകളതമഞയ  എഴുത്തുകുത്തുകേള് ലസക്രട്ടറതിയുലടെ കപരതില് നടെകതണ്ടതഞണഡ്.

17.  ചട്ടങ്ങള് ഉണ്ടഞകഞനള അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1)  സര്കഞരതിനഡ്  ഗസറഡ്  വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം
ഈ ആകതിലലെ വശ്യവസകേള് നടെപ്പെതിലെഞകന്നതതികലെകഞയതി ചട്ടങ്ങള് ഉണ്ടഞകഞവുന്നതഞണഡ്;

(2)  ഈ ബതില് പകേഞരഞ്ചാം ഉണ്ടഞകതിയ ഏലതഞരു ചട്ടവുഞ്ചാം അതണ്ടഞകതിയ കശഷഞ്ചാം
കേഴെതിയുന്നത്രകവഗഞ്ചാം  നതിയമസഭ  സകമ്മളനതതിലെഞയതിരതികകമ്പഞള്  അതതിലന  മുമ്പഞലകേ,  ഒരു
സകമ്മളനതതികലെഞ  തടെര്ചയഞയുള  രണ്ടു  സകമ്മളനങ്ങളതികലെഞ  ലപടെഞവുന്ന  ആലകേ  14
ദതിവസകഞലെകതകഡ് വയ്കകണ്ടതഞ്ചാം അപകേഞരഞ്ചാം അതഡ് ഏതഡ് സകമ്മളനതതില് വയ്ക്കുനകവഞ
ആ സകമ്മളനകമഞ  അതതിനഡ്  ലതഞട്ടടതഡ് വരുന്ന സകമ്മളനകമഞ അവസഞനതികന്നതതിനഡ് മുമ്പഡ്
നതിയമസഭ  പസ്തുത  ചട്ടതതില്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കഭദഗതതി  വരുത്തുകേകയഞ  അലലങതില്  ചട്ടഞ്ചാം
ഉണ്ടഞകകണ്ടതതിലലന്നഡ്  തവീരുമഞനതികകേകയഞ   ലചയ്യുന്ന  പക്ഷേഞ്ചാം  ആ  ചട്ടതതിനഡ്   അതതഡ്
സഞ്ചാംഗതതി കപഞലലെ അങ്ങലന കഭദഗതതി ലചയ്ത രൂപതതില് മഞത്രഞ്ചാം പഞബലെശ്യമുണ്ടഞയതിരതികകേകയഞ
അലലങതില്  യഞലതഞരു  പഞബലെശ്യവുഞ്ചാം  ഇലഞതതിരതികകേകയഞ  ലചയ്യുന്നതഞ്ചാം  ആകുന.
എന്നതിരുന്നഞലുഞ്ചാം  ആ  ചട്ട  പകേഞരഞ്ചാം  മുമ്പഡ്  ലചയ്തതഞയ  യഞലതഞന്നതിലനയുഞ്ചാം സഞധുതയ്ക്കഡ്  ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം
വരഞത വതിധതതിലെഞയതിരതികകണ്ടതഞണഡ്.



ഉകദ്ദേശശ്യകേഞരണങ്ങളലടെ വതിവരണഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനലത  വവീട്ടമ്മമഞരുലടെ  കസവനഞ്ചാം  ലതഞഴെതിലെഞയതി  കേണകഞകഞതതഞ്ചാം
അതലകേഞണ്ടഡ്തലന്ന  അവരുലടെ  കസവനതതിലന  മൂലെശ്യഞ്ചാം  തതിട്ടലപ്പെടതഞനഞവതതമഞണഡ്.
സമൂഹതതില് വവീട്ടമ്മമഞരുലടെ കസവനതതിനഡ് അര്ഹതികന്ന രവീതതിയതില് കവണ്ടത്ര പരതിഗണന
ലെഭതികന്നതിലഞലയന്നതഡ് പരതികശഞധതികലപ്പെകടെണ്ടതഞണഡ്.  അവരുലടെ യഞലതഞരു ആവശശ്യതതിനഞ്ചാം
ഭര്തഞവതിലനകയഞ മകലളകയഞ ആശയതികകണ്ട സതിതതിവതികശഷമഞണഡ് ഉളതഡ്.  പലെകപ്പെഞഴുഞ്ചാം
സഞമ്പതതികേ  പശ്നങ്ങള്  മൂലെഞ്ചാം  കുടഞ്ചാംബങ്ങളതില്  ഏറവുഞ്ചാം  അധതികേഞ്ചാം  ദുരതിതമനഭവതികന്നതഞ്ചാം
കുടഞ്ചാംബങ്ങളതില് മഞറതി ലവയ്ക്കലപ്പെടന്ന ആവശശ്യങ്ങളഞ്ചാം വവീട്ടമ്മമഞരുലടെതഞണഡ്.  പസ്തുത നതിലെയതില് മഞറഞ്ചാം
വരുതതി  പതതിമഞസഞ്ചാം  ഒരു  നതിശ്ചതിത  തകേ  വവീട്ടമ്മമഞരുലടെ  കക്ഷേമതതിനഞ്ചാം  ചതികേതിതയ്ക്കുഞ്ചാം  മറഡ്
അടെതിയനര  ആവശശ്യങ്ങള് നതിറകവറ്റുന്നതതിനഞ്ചാം  കവണ്ടതി  ഒരു കക്ഷേമനതിധതി  രൂപവീകേരതികന്നതതിനഞണഡ്
ഈ  ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമ്മഞറഞണ്ടഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ  വശ്യവസകേള്കനസരതിചഡ്  കക്ഷേമനതിധതി  കബഞര്ഡഡ്  നതിലെവതില്  വരതികേയുഞ്ചാം
പവര്തനക്ഷേമമഞവുകേയുഞ്ചാം  ലചയ്യുകമ്പഞള്  മഞത്രകമ  ഇതതിനഡ്  എത്ര  മഞത്രഞ്ചാം  സഞമ്പതതികേ
ബഞധശ്യത വരതികേയുള്ളൂ എന്നഡ് തതിട്ടലപ്പെടതഞന് സഞധതിക.  എന്നതിരുന്നഞലുഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭനടെപടെതികേള്കഞയതി
സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം 50 ലെക്ഷേഞ്ചാം രൂപ ലചലെവഡ് പതവീക്ഷേതികന.

ഏല്പ്പെതിച്ചുലകേഞടത നതിയമനതിര്മ്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം
സഞ്ചാംബനതിച ലമകമ്മഞറഞണ്ടഞ്ചാം

 ബതിലതിലലെ വശ്യവസകേള് പകേഞരഞ്ചാം സര്കഞരതിനഡ് ഗസറഡ് വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി ഈ ആകതിലലെ
വശ്യവസകേള്  നടെപ്പെതിലെഞകന്നതതിനള  ചട്ടങ്ങള്  ഉണ്ടഞകഞവുന്നതഞണഡ്.  ഏതഡ്  കേഞരശ്യങ്ങലള
സഞ്ചാംബനതിചഞകണഞ വതിജഞപനങ്ങകളഞ, ഉതരവുകേകളഞ പുറലപ്പെടവതികകണ്ടതഡ്  അലലങതില്
ചട്ടങ്ങകളഞ  ലറഗുകലെഷനകേകളഞ  ഉണ്ടഞകകണ്ടതഡ്  അവ  നടെപടെതിക്രമഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച്ചുളതഞ്ചാം,
സഞധഞരണവുഞ്ചാം  ഭരണപരവുമഞയ  സശ്വഭഞവകതഞടെഡ്  കൂടെതിയതമഞണഡ്.  കൂടെഞലത  ചട്ടങ്ങള്
നതിയമസഭയുലടെ സൂക്ഷേമപരതികശഞധനയ്ക്കഡ് വതികധയവുമഞണഡ്.  ആയതതിനഞല് ഏലതിചഡ് ലകേഞടത
നതിയമനതിര്മ്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞധഞരണ സശ്വഭഞവകതഞടെഡ് കൂടെതിയതഞണഡ്.

 

ടെതി. വതി.  ഇബഞഹതിഞ്ചാം, എഞ്ചാം.എല്.എ.


