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കകേരള സഞ്ചാംസഞനലത്തെ പഞഴഴവസ്തു കശേഖരണ കമഖലെയതില് ലതഞഴതിലലെടുക്കുന്നവരഞ്ചാം
നതിലെവതിലലെ കവജഴ കബഞര്ഡതിലന പരതിധതിയതില് വരഞത്തെ കജഞലെതികേള
ലചെയ്യുന്നവരമഞയ ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലടെ കക്ഷേമത്തെതിനഞ്ചാം ലപന്ഷന്
നല്കുന്നതതിനഞ്ചാം ചെതികേതിതഞധനസഹഞയത്തെതിനഞ്ചാം കവണതി
ഒര കക്ഷേമനതിധതി രൂപശ്രീകേരതിക്കുന്നതതിനഞയതി
വവ്യവസ ലചെയ്യുന്ന
ഒര
ബതില്
പശ്രീഠതികേ.―കകേരള സഞ്ചാംസഞനലത്തെ
ഏര്ലപ്പെടതിരതിക്കുന്ന

ലതഞഴതിലെഞളതികേളക്കഴ

പഞഴഴവസ്തുക്കള കശേഖരതിക്കുന്ന കജഞലെതിയതില്
ആശേശഞസഞ്ചാം

നല്കുന്നതതിനഞ്ചാം

ലപന്ഷന്

നല്കുന്നതതിനഞ്ചാം കവണതി ഒര നതിധതി രൂപശ്രീകേരതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം ബന്ധലപ്പെട മറ്റു ചെതിലെ
കേഞരവ്യങ്ങളക്കുഞ്ചാം കവണതി വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതഴ യുക്തമഞയതിരതിക്കയഞല് ;
ഇന്ഡവ്യന് റതിപ്പെബതിക്കതിലന എഴുപത്തെതിരണഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവതരത്തെതില് തഞലഴപ്പെറയുഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമഞ്ചാം നതിര്മതിക്കുന:―
1. ചുരക്കകപ്പെരഞ്ചാം വവ്യഞപതിയുഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1) ഈ ആകതിനഴ 2021-ലലെ കകേരള
സഞ്ചാംസഞന പഞഴഴവസ്തു കശേഖരണ ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി ആകഴ എന്നഴ കപരഴ പറയഞഞ്ചാം;
(2) ഇതതിനഴ സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം മുഴുവന് വവ്യഞപതിയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണഴ;
(3) ഇതഴ സര്ക്കഞര് ഗസറഴ

വതിജഞപനപകേഞരഞ്ചാം നതിശ്ചയതിക്കുന്ന തശ്രീയതതി

മുതല് പഞബലെവ്യത്തെതില് വരന്നതഞണഴ.
2. നതിര്വ്വചെനങ്ങള.―ഈ ആകതിലന സന്ദര്ഭഞ്ചാം മറ്റു വതിധത്തെതില് ആവശേവ്യലപ്പെടെഞത്തെ
പക്ഷേഞ്ചാം,―
1418/2021.
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(എ) “പഞഴഴവസ്തു കശേഖരതിക്കുന്നവര്” എന്നഞല് സഞ്ചാംസഞനത്തെഞകേമഞനഞ്ചാം
വശ്രീടുകേളതില്നതിനഞ്ചാം സഞപനങ്ങളതില്നതിനഞ്ചാം ഉപകയഞഗശൂനവ്യമഞയ വശ്രീട്ടുപകേരണങ്ങളുഞ്ചാം മറതിതര
പഞഴഴവസ്തുക്കളുഞ്ചാം പണഞ്ചാം ലകേഞടുതഞ്ചാം അലഞലതയുഞ്ചാം വഞങ്ങുകേയുഞ്ചാം നതിരത്തെതിലഞ്ചാം പറമ്പുകേളതിലഞ്ചാം
ജലെഞശേയങ്ങളതിലഞ്ചാം
ഉകപക്ഷേതിക്കലപ്പെടുന്ന പഞഴഴവസ്തുക്കള കശേഖരതിചഴ ഉപകയഞഗപദ
മഞക്കുകേകയഞ വതില്പന നടെതകേകയഞ ലചെയ്യുന്ന ലതഞഴതിലെഞളതികേള എന്നര്ത്ഥമഞക്കുന;
ഈ ആകതിലന ആവശേവ്യത്തെതിനഞയതി ഒരഞള ഈ വതിഭഞഗത്തെതിലലെ ലതഞഴതിലെഞളതിയഞകണഞ
അലകയഞ എന്ന തര്ക്കഞ്ചാം ഉണഞവകേയഞലണങതില് ആ പശഞ്ചാം സര്ക്കഞരതികനഞ ഇതതികലെക്കഞയതി
സര്ക്കഞര് അധതികേഞരലപ്പെടുത്തെതിയതിട്ടുള്ള രജതികസ്ട്രേഡഴ കട്രേഡഴ യൂണതിയനകേളകക്കഞ റഫര്
ലചെകയ്യേണതഞ്ചാം അതതികന്മേലള്ള സര്ക്കഞരതിലനകയഞ ആ സഞ്ചാംഘടെനകേളുലടെകയഞ തശ്രീരമഞനഞ്ചാം
അനതിമമഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണഴ.
(ബതി) “കബഞര്ഡഴ” എന്നഞല് 7-ാം വകുപ്പെഴ പകേഞരഞ്ചാം രൂപശ്രീകേരതിക്കലപ്പെട
കകേരള സഞ്ചാംസഞന പഞഴഴവസ്തു കശേഖരണ ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡഴ
എന്നര്ത്ഥമഞക്കുന;
(സതി) “ചെശ്രീഫഴ എകതികേക്യൂടശ്രീവഴ ഓഫശ്രീസര്” എന്നഞല് 8-ാം വകുപ്പെഴ പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമതിക്കലപ്പെട ചെശ്രീഫഴ എകതികേക്യൂടശ്രീവഴ ഓഫശ്രീസര് എന്നര്ത്ഥമഞക്കുന;
(ഡതി) “അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം”
എന്നഞല് 6-ാം വകുപ്പെഴ പകേഞരഞ്ചാം നതിധതിയതികലെക്കഴ
നല്കകേണ പണത്തെതിലന തകേ എന്നര്ത്ഥമഞക്കുന;
(ഇ) “നതിധതി” എന്നഞല് 3-ാം വകുപ്പെഴ പകേഞരഞ്ചാം രൂപശ്രീകേരതിക്കലപ്പെട
സഞ്ചാംസഞനലത്തെ
പഞഴഴവസ്തു
കശേഖരണ
രഞ്ചാംഗലത്തെ
ലതഞഴതിലെഞളതി
കക്ഷേമനതിധതി
എന്നര്ത്ഥമഞക്കുന;
(എഫഴ) “അഞ്ചാംഗഞ്ചാം” എന്നഞല് നതിധതിയതിലലെ ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞക്കുന;
(ജതി)
“നതിര്ണ്ണയതിക്കലപ്പെട”
എന്നഞല്
ഈ
ആകഴ
ഉണഞക്കലപ്പെടതിട്ടുള്ള ചെടങ്ങളഞല് നതിര്ണ്ണയതിക്കലപ്പെട എന്നര്ത്ഥമഞക്കുന;

പകേഞരഞ്ചാം

(എചഴ) “പടതികേ” എന്നഞല് ഈ ആകതിലന പടതികേ എന്നര്ത്ഥമഞക്കുന;
(ഐ) “സര്ക്കഞര്” എന്നഞല് കകേരള സര്ക്കഞര് എന്നര്ത്ഥമഞക്കുന.
3. സഞ്ചാംസഞനത്തെഴ പഞഴഴവസ്തുക്കള പണഞ്ചാംലകേഞടുത്തെഴ കശേഖരണഞ്ചാം നടെതന്നവരഞ്ചാം
നതിരതകേളതിലഞ്ചാം പറമ്പുകേളതിലഞ്ചാം ജലെഞശേയങ്ങളതിലഞ്ചാം ഉകപക്ഷേതിക്കലപ്പെടുന്ന പഞഴഴവസ്തുക്കള
കശേഖരതിക്കുന്ന ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലടെ കക്ഷേമനതിധതി പദ്ധതതി.―സര്ക്കഞര് ഗസറഴ വതിജ്ഞഞപനഞ്ചാം
വഴതി ഈ കമഖലെയതിലലെ ജശ്രീവനക്കഞരലടെ കക്ഷേമത്തെതിനഞയതി ഈ ആകതിലന കേശ്രീഴതില് ഒര
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നതിധതി രൂപശ്രീകേരതിക്കുന്നതതിനകവണതി കകേരള സഞ്ചാംസഞന പഞഴഴവസ്തു കശേഖരണ ലതഞഴതിലെഞളതി
കക്ഷേമനതിധതി പദ്ധതതി എന്ന കപരതില് ഒര പദ്ധതതി
ഉണഞക്കഞവന്നതഞ്ചാം പദ്ധതതി
രൂപശ്രീകേരതിചകശേഷഞ്ചാം എത്രയുഞ്ചാം കവഗത്തെതില്
ഈ ആകതിലഞ്ചാം പദ്ധതതിയതിലഞ്ചാം വവ്യവസ
ലചെയതിരതിക്കുന്ന പകേഞരഞ്ചാം ഒര നതിധതി രൂപശ്രീകേരതികക്കണതമഞണഴ. സര്ക്കഞര് ഈ
നതിധതിയതികലെക്കഴ ഓകരഞ വര്ഷവഞ്ചാം ബഡ്ജറതില് നതിശ്ചതിത തകേ നശ്രീക്കതിവയ്കക്കണതഞണഴ.
4. നതിധതിയതില് തഞലഴപ്പെറയുന്നവ ഉളലക്കഞള്ളതികക്കണതഞണഴ:―
(1)

അഞ്ചാംശേദഞയങ്ങള;

(2)

കബഞര്ഡഴ കേടെഞ്ചാം വഞങ്ങതിയ തകേ;

(3)

മകറലതങതിലഞ്ചാം മഞര്ഗ്ഗങ്ങളതില് നതിനള്ള ഏലതഞര സഞ്ചാംഭഞവനയുഞ്ചാം ;

(4)

പദ്ധതതിപകേഞരഞ്ചാം ലലെവതിലചെയ്യേലപ്പെട ഫശ്രീസഴ;

(5)

സര്ക്കഞര് ഈ നതിധതിയതികലെക്കഴ നശ്രീക്കതിവയ്ക്കുന്ന തകേ;

(6) സഞ്ചാംസഞനലത്തെ ലപഞതകമഖലെഞസഞപനങ്ങളുലടെ സഞമൂഹവ്യകക്ഷേമ ഫണതില്
നതിനഞ്ചാം സഞ്ചാംഭഞവനയഞയതി ലെഭതിക്കുന്ന തകേ;
(7) ലപഞതനതിരതകേളതിലഞ്ചാം ലപഞതസലെങ്ങളതിലഞ്ചാം പഞഴഴവസ്തുക്കള നതികക്ഷേപതി
ക്കുന്നവരതില് നതിനഞ്ചാം തകദ്ദേശേസശയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങള ഈടെഞക്കുന്ന പതിഴയുലടെ 50% തകേ;
(8)
പദ്ധതതിയതിലലെ
ലകേഞള്ളതികക്കണ മകറലതങതിലഞ്ചാം തകേ.

വവ്യവസകേള

5.
നതിധതി
തഞലഴപ്പെറയുന്ന
ഉപകയഞഗതിക്കഞവന്നതഞണഴ:―

പകേഞരഞ്ചാം

ഏലതങതിലഞ്ചാം

നതിധതിയതികലെക്കഴ

വരവഴ

ആവശേവ്യങ്ങളക്കഞയതി

1. അവശേത കേഞരണഞ്ചാം കജഞലെതി ലചെയ്യുന്നതതിനഴ കേഴതിവതിലഞതഞവകേകയഞ 60 വയസഴ
പൂര്ത്തെശ്രീകേരതിക്കുകേകയഞ ലചെയ്യുന്ന എലഞ അഞ്ചാംഗങ്ങളക്കുഞ്ചാം ലപന്ഷന് നല്കുന്നതതിനഴ;
2. ഈ ആകഴ പഞബലെവ്യത്തെതില് വന്നതതിന മുമ്പുഞ്ചാം കശേഷവഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനത്തെഴ
പഞഴഴവസ്തു കശേഖരണരഞ്ചാംഗത്തെഴ
കജഞലെതി ലചെയഴ 60 വയസഴ പൂര്ത്തെശ്രീകേരതിക്കുകേകയഞ
സഞയതിയഞയ അവശേതമൂലെഞ്ചാം ലതഞഴതില് രഹതിതരഞവകേകയഞ ലചെയ്യുന്ന വവ്യക്തതിക്കഴ ലപന്ഷന്
നല്കുന്നതതിനഴ;
3. അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം അടെയ്ക്കുന്ന അഞ്ചാംഗഞ്ചാം സഞയതിയഞയ അവശേത അനഭവതികക്കണതി
വരകമ്പഞള സഞമ്പത്തെതികേ സഹഞയവഞ്ചാം ലപന്ഷനഞ്ചാം അനവദതിക്കുന്നതതിനഴ;
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4. പഞഴഴവസ്തു കശേഖരണ കമഖലെയതില്
പസവഞനകൂലെവ്യങ്ങള നല്കുന്നതതിനഴ;

ലതഞഴതിലലെടുക്കുന്ന സശ്രീ ലതഞഴതിലെഞളതികേളക്കഴ

5. പഞഴഴവസ്തു കശേഖരണ രഞ്ചാംഗത്തെഴ ലതഞഴതിലലെടുക്കുന്ന പുരഷ ലതഞഴതിലെഞളതിയുലടെ
ഭഞരവ്യയുലടെ പസവ ലചെലെവകേള നല്കുന്നതതിനഴ;
6. മക്കളുലടെ വതിദവ്യഞഭവ്യഞസത്തെതിനഴ ധനസഹഞയഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനഴ;
7. അഞ്ചാംഗത്തെതിലനയുഞ്ചാം കുടുഞ്ചാംബത്തെതിലനയുഞ്ചാം ചെതികേതിതഞ ആനകൂലെവ്യങ്ങള, മരണഞനര
സഹഞയഞ്ചാം എന്നതിവ നല്കുന്നതതിനഴ.
6. നതിധതിയതികലെക്കുള്ള അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം:―(1) ഈ കമഖലെയതില് കജഞലെതി ലചെയ്യുന്നവര്
ഓകരഞ മഞസവഞ്ചാം 100 രൂപ വശ്രീതഞ്ചാം അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം കബഞര്ഡതികലെക്കഴ നല്കകേണതഞണഴ;
(2) അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം ചെശ്രീഫഴ എകതികേക്യൂടശ്രീവഴ ഓഫശ്രീസര്കക്കഞ ഈ ആവശേവ്യത്തെതിന
കവണതി കബഞര്ഡഴ അധതികേഞരലപ്പെടുത്തെതിയ ഉകദവ്യഞഗസകനഞ കശേഖരതിക്കഞവന്നതഞണഴ.
7. കബഞര്ഡതിലന രൂപശ്രീകേരണഞ്ചാം:―
1. സര്ക്കഞരതിനഴ ഗസറഴ വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി അതതില് നതിര്കദ്ദേശേതിക്കുന്ന തശ്രീയതതി
മുതല് പഞബലെവ്യകത്തെഞടുകൂടെതി നതിധതിയുലടെ ഭരണനതിര്വ്വഹണത്തെതിനഞ്ചാം നതിധതിയതില്നതിനഞ്ചാം
ധനസഹഞയഞ്ചാം നല്കുന്ന പവര്ത്തെനങ്ങളുലടെ കമല്കനഞടഞ്ചാം വഹതിക്കുകേകയഞ
അതഴ
നടെപ്പെതിലെഞക്കുകേകയഞ ലചെയ്യുന്നതതിനഞ്ചാം പഞഴഴവസ്തു കശേഖരണ രഞ്ചാംഗത്തെഴ കജഞലെതിയതില്
ഏര്ലപ്പെടതിരതിക്കുന്നവര്ക്കഴ ഒര കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡഴ രൂപശ്രീകേരതിക്കഞവന്നതഞണഴ.
2. കബഞര്ഡതില് സര്ക്കഞര് നതിയമതിക്കുന്ന അത്രയുഞ്ചാം എണ്ണഞ്ചാം ഡയറകര്മഞര്
ഉണഞയതിരതികക്കണതഞ്ചാം അവലര നതിര്ണ്ണയതിക്കലപ്പെടെഞവന്ന പകേഞരഞ്ചാം ലതരലഞ്ഞെടുകക്കണതഞ്ചാം
ആണഴ.
3. കബഞര്ഡതിലലെ ലചെയര്മഞലനയുഞ്ചാം വവസഴ ലചെയര്മഞലനയുഞ്ചാം ഡയറകര്മഞരലടെയുഞ്ചാം
കപരകേള സര്ക്കഞര് ഗസറതില് പസതിദ്ധശ്രീകേരതികക്കണതമഞണഴ.
4. കബഞര്ഡതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങളതില് ഒരഞലള ലചെയര്മഞനഞയുഞ്ചാം മലറഞരഞലള വവസഴ
ലചെയര്മഞനഞയുഞ്ചാം സര്ക്കഞര് നതിശ്ചയതികക്കണതഞണഴ.
5. പഞഴഴവസ്തു കശേഖരതിക്കുന്ന ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലടെ
ഡയറകര് കബഞര്ഡതികലെക്കഴ ഉളലപ്പെടുത്തെഞവന്നതഞണഴ.
6. കബഞര്ഡതിലന
5 വര്ഷക്കഞലെമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം.

കേഞലെഞവധതി

ഗസറഴ

3-ല് കുറയഞത്തെ പതതിനതിധതികേലള
വതിജഞപന

തശ്രീയതതി

മുതല്
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8. ഉകദവ്യഞഗസരലടെയുഞ്ചാം ജശ്രീവനക്കഞരലടെയുഞ്ചാം നതിയമനഞ്ചാം.―
സര്ക്കഞരതിനഴ ഈ ആകഴ പകേഞരഞ്ചാം കബഞര്ഡതിലന ചുമതലെകേളുഞ്ചാം കേര്ത്തെവവ്യങ്ങളുഞ്ചാം
നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം കബഞര്ഡതിലന സഹഞയതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം ചെശ്രീഫഴ എകതികേക്യൂടശ്രീവഴ
ഓഫശ്രീസലറയുഞ്ചാം ആവശേവ്യമഞയ മറ്റുകദവ്യഞഗസലരയുഞ്ചാം നതിയമതിക്കഞവന്നതഞണഴ.

ഉകദ്ദേശേവ്യകേഞരണങ്ങളുലടെ വതിവരണഞ്ചാം
സഞ്ചാംസഞനത്തെഴ അകനകേഞ്ചാം കപര് പഞഴഴവസ്തു കശേഖരണ ലതഞഴതിലെതില് ഏര്ലപ്പെടതിരതിക്കുന.
ഇവര്ക്കഴ ആശേശഞസഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനഞ്ചാം അവരലടെ കക്ഷേമഞ്ചാം, ലപന്ഷന്, മക്കളുലടെ
വതിദവ്യഞഭവ്യഞസഞ്ചാം, അവരലടെയുഞ്ചാം കുടുഞ്ചാംബഞഞ്ചാംഗങ്ങളുലടെയുഞ്ചാം ചെതികേതിതഞ സഹഞയഞ്ചാം എന്നതിവ
നല്കുന്നതതിനഞ്ചാം കവണതി ഒര കക്ഷേമനതിധതി രൂപശ്രീകേരതികക്കണതഴ ആവശേവ്യമഞലണന്നഴ കേരതന.
കമല്പ്പെറഞ്ഞെ ഉകദ്ദേശേവ്യഞ്ചാം നതിറകവറലപ്പെടുന്നതതിനഴ കവണതിയുള്ളതഞണഴ ഈ ബതില്.

ധനകേഞരവ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം
ബതിലതിലലെ 6-ാം ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം ഓകരഞ അഞ്ചാംഗവഞ്ചാം പതതിമഞസഞ്ചാം 100 രൂപ
അഞ്ചാംശേദഞയമഞയതി നല്കകേണതഞണഴ. ഇത്തെരഞ്ചാം ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലടെ എണ്ണഞ്ചാം ഏകേകദശേഞ്ചാം 50000
വലര വരലമന്നഴ കേണക്കഞക്കുന. അതതിനഞല് വഞര്ഷതികേ അഞ്ചാംശേദഞയമഞയതി 5 കകേഞടെതി
രൂപവലര വരലമന്നഴ പതശ്രീക്ഷേതിക്കഞവന്നതഞണഴ. സര്ക്കഞരതിനഴ ഈ കബഞര്ഡഴ
രൂപശ്രീകേരതിക്കുന്നതലകേഞണഴ യഞലതഞരവതിധ ബഞദ്ധവ്യതകേളുഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല.

ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുത്തെ നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിച ലമകമഞറഞണഞ്ചാം
ഗസറഴ വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം സര്ക്കഞര് നതിശ്ചയതിക്കുന്ന രശ്രീതതിയതില് ആകഴ
പഞബലെവ്യത്തെതില് ലകേഞണ്ടുവരന്നതതിനഴ സര്ക്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പെടുതന്നതതിനഴ ബതിലതിലലെ
1-ാംഖണ്ഡതികേ ലകേഞണഴ ഉകദ്ദേശേതിക്കുന.

സതി. ലകേ. ആശേ, എഞ്ചാം.എല്.എ.

