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പതതിനനഞഞഞ്ചാംനകകേരളനനതിയമസഭന
ബതില്നനമ്പര്നന ന106

2022ന-ലലെനകകേരളനനഅബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതിനനകക്ഷേമനതിധതിന(കഭദഗതതി)
ബതില്

1989-ലലെനകകേരളനഅബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതിനകക്ഷേമനതിധതി
ആകക്റ്റ്നകഭദഗതതിനലചെയ്യുന്നതതിനുളള

ഒരുന

ബതില്

പപീഠതികേ.―1989-ലലെ ന കകേരള ന അബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതി ന കക്ഷേമനതിധതി ന ആകക്റ്റ്
ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം ന കേഞണുന്ന ന ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി ന കഭദഗതതി ന ലചെയ്യുന്നതക്റ്റ്
യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത ന റതിപ്പബതികതിലന്റെ നഎഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം നസഞ്ചാംവത്സരതതില് നതഞലഴപ്പറയുഞ്ചാം നപ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന്നുന:―

1.ന ചുരുകകപ്പരുഞ്ചാം ന പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1) നഈ ന ആകതിനക്റ്റ് ന2022-ലലെ ന കകേരള
അബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതിനകക്ഷേമനതിധതിന(കഭദഗതതി)നആകക്റ്റ്നനഎന്നക്റ്റ്നകപരക്റ്റ്നനപറയഞഞ്ചാം.

(2) ന 2-ാം ന വകുപ്പതിലന്റെ ന ന(ii)-ാം ന ഖണഞ്ചാം ന1990 നജനുവരതി ന1-ാം ന തപീയതതി
പ്രഞബലെശ്യതതില് ന വന്നതഞയതി ന കേരുതലപ്പകടേണതഞ്ചാം ന കശേഷതിക്കുന്ന ന വശ്യവസ്ഥകേള് ന ഉടേന
പ്രഞബലെശ്യതതില്നവരുന്നതമഞണക്റ്റ്.

2. ന2-ന നാം ന വകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതിന ന.―1989-ലലെ ന കകേരള ന അബക്റ്റ്നകേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതി
കക്ഷേമനതിധതി നആകേക്റ്റ്നറതിലലെ ന(1989-ലലെ ന19) ന (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം ന പ്രധഞന നആകേക്റ്റ്നറക്റ്റ് ന എന്നഞണക്റ്റ്
പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ)ന2-ാംനനവകുപ്പതില്,―

(i) ന (എ) നഖണതതില് ന"കുപ്പതിയതില് ന നതിറയ്ക്കല്," നഎന്ന ന വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം
ചെതിഹ്നതതിനുഞ്ചാം ന കശേഷഞ്ചാം ന"കലെബല് ന ഒടതികല്, നലവയര് ന ഹഹൗസുകേളതികലെഞ ന ലമഞത
വതില്പനശേഞലെകേളതികലെഞ ന ബഞറുകേളതികലെഞ ന ക്ലബ്ബുകേളതികലെഞ ന" നഎന്ന ന വഞക്കുകേളഞ്ചാം ന ചെതിഹ്നവഞ്ചാം
കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(ii) ന (എഞ്ചാം) നഖണതതിലന്റെ ന(ii)-ാം ന ഉപഖണതതില് ന''ഓവര്ടടേഞ്ചാം
അലെവനസുഞ്ചാം,"എന്നനവഞക്കുകേളഞ്ചാംനചെതിഹ്നവഞ്ചാംനവതിട്ടുകേളകയണതഞണക്റ്റ്.
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3.ന3നനനനനനഎനഎന്നനപുതതിയനവകുപ്പക്റ്റ്നകചെര്കല്.―പ്രധഞനനആകതിലലെന3-ാംനവകുപ്പതിനക്റ്റ്നകശേഷഞ്ചാം
തഞലഴപ്പറയുന്നനവകുപ്പക്റ്റ്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,നഅതഞയതക്റ്റ്:―

“3എനനഅബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതിനഅഞ്ചാംഗങ്ങളലടേനലെതിസക്റ്റ്നപ്രസതിദപീകേരതികല്.―(1)
അബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതി ന കക്ഷേമനതിധതിയതില് ന അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതി ന കചെര്കലപ്പടുന്ന
ലതഞഴതിലെഞളതികേളലടേ ന ഒരു ന രജതിസര് ന ലതഞഴതിലുടേമയുലടേ ന കപരക്റ്റ് ന സൂചെതിപ്പതിച്ചുലകേഞണക്റ്റ് ന ചെപീഫക്റ്റ്
ലവല്ഫയര്നഫണക്റ്റ്നഇനലസ്പെക്ടര്നനസൂക്ഷേതികകണതഞണക്റ്റ്.

(2) നഅബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതി ന കക്ഷേമനതിധതിയതില് ന ഓകരഞ ന വര്ഷവഞ്ചാം ന അഞ്ചാംഗതതഞ്ചാം
കനടേതിയവരുലടേയുഞ്ചാം ന അഞ്ചാംഗതതതതില് ന നതിന്നക്റ്റ് ന നപീകഞ്ചാം ന ലചെയ്യലപ്പടവരുലടേയുഞ്ചാം ന ന കപരുഞ്ചാം
വതിശേദഞഞ്ചാംശേങ്ങളഞ്ചാം നഅടേങ്ങുന്നനഒരു നലെതിസക്റ്റ് ന ചെപീഫക്റ്റ് ന ലവല്ഫയര് നഫണക്റ്റ് നഇനലസ്പെക്ടര് നഓകരഞ
വര്ഷവഞ്ചാംനജനുവരതിന1-ാംനതപീയതതിക്കുനമുനപഞയതിനലപഞതനഅറതിവതികലെയഞ്ചാംനആകക്ഷേപമുലണങതില്
കരഖലപ്പടുത്തുന്നതതിനുമഞയതിനഅകദ്ദേഹതതിലന്റെനആഫപീസതിലലെയുഞ്ചാംനഅതതിനുനതഞലഴയുളളനമലറലഞ
ആഫപീസുകേളതിലലെയുഞ്ചാംനകനഞടപീസക്റ്റ്നകബഞര്ഡതില്നപ്രസതിദപീകേരതികകണതഞണക്റ്റ്.

(3) ന (2)-ാം ന ഉപവകുപ്പക്റ്റ് ന പ്രകേഞരഞ്ചാം ന പ്രസതിദപീകേരതിച്ച ന ലെതിസക്റ്റ് ന സഞ്ചാംബനതിച്ചുള
ഏലതങതിലുഞ്ചാംനആകക്ഷേപഞ്ചാം,നപ്രസസ്തുതനലെതിസക്റ്റ്നപ്രസതിദപീകേരതിച്ചക്റ്റ്നമുപ്പതക്റ്റ്നദതിവസതതിനുളളതില്നനചെപീഫക്റ്റ്
ലവല്ഫയര്നഫണക്റ്റ്നഇനലസ്പെക്ടര്നമുനപഞലകേനസമര്പ്പതികഞവന്നതഞണക്റ്റ്.

(4)നചെപീഫക്റ്റ്നലവല്ഫയര്നഫണക്റ്റ്നഇനലസ്പെക്ടര്നഎലഞനആകക്ഷേപങ്ങളഞ്ചാംനകബഞര്ഡതിലന്റെ
ലചെയര്മഞനനമുമ്പഞലകേനസമര്പ്പതികകണതഞണക്റ്റ്.

(5) നകബഞര്ഡതിലന്റെ ന ലചെയര്മഞന ന ആകക്ഷേപങ്ങള് ന പരതിഗണതികകണതഞ്ചാം,
ബഞധതികലപ്പടനആളകേള്കക്റ്റ്നപറയുവഞനുളളതക്റ്റ്നപറയുവഞനനഒരവസരഞ്ചാംനനല്കേതിയതതിനക്റ്റ്നകശേഷഞ്ചാം
തപീരുമഞനഞ്ചാം നടകേലകഞകളളണതഞ്ചാം, നതപീരുമഞനതതിനക്റ്റ് നഅനുസൃതമഞയതി നലെതിസതില് നതതിരുതല്
വരുകതണതമഞണക്റ്റ്.'’.

4.നന4-ന നാംനവകുപ്പതിനുളനകഭദഗതതി.―(1)നപ്രധഞനനആകതിലലെനന4-ാംനവകുപ്പതില്,―

(1) ന (1)-ാംനഉപവകുപ്പതിനക്റ്റ് നപകേരഞ്ചാം നതഞലഴപ്പറയുന്നനഉപവകുപ്പക്റ്റ് ന കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,
അതഞയതക്റ്റ്:―

"(1)  നതിധതിയതികലെകക്റ്റ് ന ലതഞഴതിലുടേമ ന നല്കകേണ ന അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം ന ഓകരഞ
അബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതിക്കുഞ്ചാം ന തത്സമയഞ്ചാം ന നല്കുന്ന ന കവതനതതിലന്റെ ന പത്തു ന ശേതമഞന
മഞയതിരതികകണതഞ്ചാംനഅബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതിയുലടേനഅഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം നഅബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതിയുലടേ
പ്രതതിമഞസനകവതനതതിലന്റെനപതതിലനഞന്നരനശേതമഞനഞ്ചാംനആയതിരതികകണതമഞണക്റ്റ്.”;

(2) ന (2)-ാംനഉപവകുപ്പതില് ന"അഞ്ചുനശേതമഞനതതിനക്റ്റ്" നഎന്നനവഞക്കുകേള്കക്റ്റ്നപകേരഞ്ചാം
"ഏഴക്റ്റ്നശേതമഞനതതിനക്റ്റ്"നഎന്നനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.
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ഉകദ്ദേശേശ്യകേഞരണങ്ങളലടേനവതിവരണഞ്ചാം

1989-ലലെനനകകേരളനഅബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതിനകക്ഷേമനതിധതിനആകേക്റ്റ്നറതിലലെനന(1989-ലലെന19)
2-ാംവകുപ്പതിലലെന(എഞ്ചാം) നഖണതതില്ന നനതിര്വ്വചെതിച്ചതിട്ടുളനപ്രകേഞരഞ്ചാം ന'കവതനഞ്ചാം' നഎന്നനവഞകതിനക്റ്റ്
ഒരുനഅബക്റ്റ്നകേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതിനകജഞലെതിയതിലെഞയതിരതിക്കുകേകയഞനകജഞലെതിനസഞ്ചാംബനതിച്ചനകേരഞറതിലലെ
വശ്യവസ്ഥകേള്കനുസരതിച്ചക്റ്റ്നകവതനകതഞടുകൂടേതിയനഅവധതിയതിലെഞയതിരതിക്കുകേകയഞനലചെയ്യുകമ്പഞള്
ലെഭതിക്കുന്നതഞ്ചാം, നതനതികക്റ്റ് ന പണമഞയതി ന നല്കുന്നകതഞ ന നല്കകേണകതഞ ന ആയ ന എലഞ
പ്രതതിഫലെങ്ങളഞ്ചാം നഎന്നര്ത്ഥമഞകുന്നതഞ്ചാം, നഅതതില് നഏലതങതിലുഞ്ചാം നസഹൗജനശ്യ ന ഭക്ഷേണതതിലന്റെ
വതിലെ,നഓവര്ടടേഞ്ചാംനഅലെവനസക്റ്റ്,നകബഞണസക്റ്റ്,നകേമപീഷനനഎന്നതിവനഉള്ലപ്പടേഞതതമഞകുന്നു.

അബ്കേഞരതി ന സ്ഥഞപനങ്ങള് ന ഒരു ന വര്ഷതതില് ന365 നദതിവസങ്ങളതിലുഞ്ചാം
പ്രവര്തതിക്കുന്നവയഞണക്റ്റ്. നആകേയഞല് ന ലതഞഴതിലെഞളതികേള്കക്റ്റ് ന സഹൗകേരശ്യഞര്ത്ഥഞ്ചാം ന അവധതി
ലെഭതിക്കുന്നതതിനു ന കവണതിയഞണക്റ്റ് ന കേരഞറതിലന്റെ ന അടേതിസ്ഥഞനതതില് ന50 നമുതല് ന110 നവലര
ദതിവസങ്ങള് ന അവധതി ന അനുവദതിച്ചതിട്ടുളതക്റ്റ്. നഈ ന അവധതി ന ഭഞഗതികേമഞയതി ന മഞതഞ്ചാം
പ്രകയഞജനലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം നബഞകതി നഅവധതി ന ദതിവസങ്ങളതില് ന കജഞലെതി ന ലചെയ്യുകേയുഞ്ചാം ന ലചെയ്യുന്ന
ലതഞഴതിലെഞളതികേള്കക്റ്റ് നഅവധതി ന കവതനഞ്ചാം നനല്കേഞറുണക്റ്റ്ന. നഈനഅവധതി ന കവതനഞ്ചാം നസഞധഞരണ
കവതനഞ്ചാം ന നല്കുന്ന ന രപീതതിയതില് ന കവജസക്റ്റ് ന രജതിസറതില് ന കചെര്തഞണക്റ്റ് ന ലതഞഴതിലെഞളതികേള്
വഞങ്ങുന്നതക്റ്റ്.ന നഓവര്ടടേഞ്ചാംനകജഞലെതിയഞയതിനപരതിഗണതിക്കുകേകയഞനഅതനുസരതിച്ചക്റ്റ്നഇരടതിനശേമ്പളഞ്ചാം
നല്കുകേകയഞ നലചെയ്യുന്നനകേപീഴക്റ്റ്നവഴകഞ്ചാംനഈനവശ്യവസഞയതതില്നനതിലെവതിലെതില. ന നഈനഅവധതി
കവതനഞ്ചാംന നഉള്ലപ്പലടേയുളനകവതനതതിലന്റെന10ന%നആണക്റ്റ്നലതഞഴതിലെഞളതിനവതിഹതിതയതിനതതില്
ലതഞഴതിലുടേമ ന അടേയ്കകണതക്റ്റ്. നഅഞ്ചാംശേദഞയ ന വതിഹതിതഞ്ചാം ന നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതക്റ്റ് ന സഞ്ചാംബനതിച്ച
അകനതഷണങ്ങളതില് ന ലതഞഴതിലുടേമകേള്കക്റ്റ് ന പറയഞനുളതക്റ്റ് ന കകേള്ക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
ലതഞഴതിലെഞളതികേളലടേ ന എണ്ണലത ന സഞ്ചാംബനതിച്ചുഞ്ചാം ന അവര്കക്റ്റ് ന നല്കേതിയതിട്ടുള ന കവതനലത
സഞ്ചാംബനതിച്ചുമുളനകരഖകേള്നഹഞജരഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ന മതതിയഞയ നഅവസരങ്ങള്നനല്കേഞറുണക്റ്റ്.
എന്നഞല് ന ലതഞഴതിലുടേമകേള് ന ഈ ന അവസരങ്ങള് ന വതിനതികയഞഗതികഞറതില. ന നപ്രസ്തുത
അകനതഷണങ്ങളതില് ന ഇപ്രകേഞരഞ്ചാം ന നല്കേതിയതിട്ടുള ന അവധതി ന കവതനഞ്ചാം ന ഓവര്ടടേഞ്ചാം
കബഞണസഞലണന്നക്റ്റ്നന നസ്ഥഞപതിക്കുകേകയഞ നഅതതിനഞധഞരമഞയ ന കരഖകേള് നഹഞജരഞക്കുകേകയഞ
ലചെയ്യഞറുമതില.

അവധതി ന കവതനഞ്ചാം ന ഓവര്ടടേഞ്ചാം നഅലെവനസക്റ്റ് ന എന്നക്റ്റ് ന ന ലതറഞയതി ന വശ്യഞഖശ്യഞനതികഞന
സഞധശ്യതയുളതതിനഞലെഞണക്റ്റ് ന1989-ലലെ ന കകേരള ന അബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതി ന കക്ഷേമനതിധതി
ആകേക്റ്റ്നറതിലന്റെ ന2-ാം ന വകുപ്പതിലലെ ന(എഞ്ചാം) നഖണതതിലന്റെ ന(ii)-ാം ന ഉപഖണഞ്ചാം ന മുനകേഞലെ
പ്രഞബലെശ്യകതഞലടേനകഭദഗതതിനലചെയ്യണലമന്നക്റ്റ് നകകേരളനഅബ്കേഞരതി നലതഞഴതിലെഞളതി നകക്ഷേമനതിധതി
കബഞര്ഡക്റ്റ് ന അഭശ്യര്ത്ഥതിച്ചതിട്ടുളതക്റ്റ്. ന നപ്രസ്തുത ന കഭദഗതതി ന നതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം ന നടേപ്പഞകതിയഞല് ന1990
മുതലുള ന അഞ്ചാംശേദഞയ ന തകേ ന ലതഞഴതിലെഞളതികേള്കക്റ്റ് ന നല്കേതിയതിട്ടുള ന കവതനവഞ്ചാം ന അധതികേ
കവതനവഞ്ചാംനകൂടതികച്ചര്തനതകേയുലടേനഅടേതിസ്ഥഞനതതില്നപുതകതിനനതിശ്ചയതികകണനആവശേശ്യഞ്ചാം
ഉണഞവകേയതില.ന നഈനകേഞരശ്യങ്ങൾനകേണകതിലലെടുതക്റ്റ്നകബഞർഡതിലന്റെനഅഭശ്യർത്ഥനനസർകഞർ
അഞ്ചാംഗപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാംനഅതതിനഞയതിനനതിയമനതിർമഞണഞ്ചാംനനടേതഞൻനതപീരുമഞനതിക്കുകേയുഞ്ചാംനലചെയ.
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1989-ലലെനകകേരള നഅബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതി ന കക്ഷേമനതിധതി നആകേക്റ്റ്നറതിലന്റെന നപരതിധതിയതിൽ
വരുന്നനലതഞഴതിലെഞളതികേലള നലതഞഴതിലുടേമകേൾനയഥഞസമയഞ്ചാം നകകേരള നഅബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതി
കക്ഷേമനതിധതിനകബഞർഡതിൽനരജതിസർനലചെയ്യതികഞതതമൂലെഞ്ചാംനലതഞഴതിലെഞളതികേൾകക്റ്റ്നനതിയമഞനുസൃതഞ്ചാം
ലെഭതികകണ നആനുകൂലെശ്യങ്ങൾ ന നഷ്ടലപ്പടുന്നതഞയുഞ്ചാം ന ന ലതഞഴതിലുടേമകേളലടേ ന പ്രസ്തുത നപ്രവൃതതി
തടേയുന്നതതിനക്റ്റ് ന നതിലെവതിലലെ ന ആകതിൽ ന വശ്യവസ്ഥയതിലഞതതതിനഞൽ ന നതിയമപരതിഷ്കരണ
കേമപീഷലന്റെ ന ശേതിപഞർശേയുലടേ ന അടേതിസ്ഥഞനതതിൽ ന പ്രസ്തുത ന ആകതിൽ
അബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതികേളലടേനലെതിസക്റ്റ്നഓകരഞനവർഷവഞ്ചാംനപുതകതിനപ്രസതിദപീകേരതിക്കുന്നതതിനക്റ്റ്
ആവശേശ്യമഞയനവശ്യവസ്ഥകേൾനഉൾലകഞളതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാംനഅതതിനനുസരതിച്ചക്റ്റ് നപ്രസ്തുതനആകതിൽ
കഭദഗതതിനവരുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാംനസർകഞർനതപീരുമഞനതിച്ചു.

1989-ലലെനകകേരളനഅബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതിനനകക്ഷേമനതിധതിനആകേക്റ്റ്നറതിലലെന4-ാംനവകുപ്പതിലന്റെ
(1)-ാംനഉപവകുപ്പക്റ്റ്നപ്രകേഞരഞ്ചാംനനതിധതിയതികലെകക്റ്റ്നലതഞഴതിലുടേമനനല്കകേണനഅഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാംനതത്സമയഞ്ചാം
ഒഞകരഞ ന അബ്കേഞരതി ന ലതഞഴതിലെഞളതിയഞ്ചാം ന നല്കുന്ന ന കവതനതതിലന്റെ ന പത്തു ന ശേതമഞന
മഞയതിരതികകണതഞ്ചാം ന അബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതിയുലടേ ന അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം ന ലതഞഴതിലുടേമ ന നല്കുന്ന
അഞ്ചാംശേദഞയതതിനക്റ്റ് ന തലെശ്യമഞയതിരതികകണതഞ്ചാം ന പദതതിയതില് ന പറനഞതിട്ടുള ന വതിധതതില്
നല്കകേണതമഞണക്റ്റ്നഎന്നതതിനുനപകേരഞ്ചാംനനതിധതിയതികലെകക്റ്റ്നലതഞഴതിലുടേമനനല്കകേണനഅഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം
തത്സമയഞ്ചാംനഒഞകരഞനഅബ്കേഞരതിനലതഞഴതിലെഞളതിയഞ്ചാം, നനല്കുന്നനകവതനതതിലന്റെനപത്തുനശേതമഞന
മഞയതിരതികകണതഞ്ചാം ന അബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതിയുലടേ ന അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം ന അബ്കേഞരതി
ലതഞഴതിലെഞളതിയുലടേനപ്രതതിമഞസനകവതനതതിലന്റെനപതതിലനഞന്നരനശേതമഞനമഞയതിരതികകണതഞണക്റ്റ്
എന്നുഞ്ചാം ന(2)-ാംനഉപവകുപ്പക്റ്റ് നപ്രകേഞരഞ്ചാം ന ലതഞഴതിലുടേമ, നപ്രസ്തുതനവകുപ്പതിലന്റെ ന(1)-ാം നഉപവകുപ്പക്റ്റ്
പ്രകേഞരഞ്ചാം ന നല്കകേണ ന അഞ്ചാംശേദഞയതതിനു ന പുറകമ ന ഒഞകരഞ ന അബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതിയഞ്ചാം
തത്സമയഞ്ചാം ന നല്കുന്ന ന കവതനതതിലന്റെ ന അഞ്ചു ന ശേതമഞനതതിനക്റ്റ് ന തലെശ്യമഞയ ന ഒരു ന തകേ
ഗഞറതിവതിറതിയഞയതി ന നതിധതിയതികലെകക്റ്റ് ന നല്കകേണതഞണക്റ്റ് ന എന്ന ന വശ്യവസ്ഥയതിലലെ ന അഞ്ചു
ശേതമഞനതതിനക്റ്റ്നപകേരഞ്ചാംനഏഴക്റ്റ്നശേതമഞനഞ്ചാംനഎന്നുഞ്ചാംനകഭദഗതതിനലചെയ്യുന്നതതിനക്റ്റ്നസര്കഞര്നതപീരുമഞനതിച്ചു.ന

കമൽപ്പറഞനലെക്ഷേശ്യഞ്ചാംനനതിറകവറ്റുന്നതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുനലകേഞണ്ടുളതഞണക്റ്റ്നഈനബതിൽ.

ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ ന ബതിൽ ന നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം ന പ്രഞബലെശ്യതതിൽ ന ലകേഞണ്ടുവരതികേയുഞ്ചാം ന ലചെയഞൽ
സഞ്ചാംസ്ഥഞനനസഞതിതനതിധതിയതിൽനനതിന്നുഞ്ചാംനയഞലതഞരുനഅധതികേലച്ചലെവഞ്ചാംനഉണഞകുന്നതല.

വതി.നശേതിവനകുടതി.
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1989-ലലെനകകേരളനഅബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതിനകക്ഷേമനതിധതിനആകതിൽന

(1989-ലലെന19)നനതിന്നുളനപ്രസക്തനഭഞഗങ്ങൾ

** ** ** **

2. നനതിർവ്വചെനങ്ങൾ.―ഈനആകതിൽ നസന്ദർഭഞ്ചാം ന മറ്റു ന വതിധതതിൽ നആവശേശ്യലപ്പടേഞത
പക്ഷേഞ്ചാം,―

(എ) ന“അബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതി" നഎന്നതതിനക്റ്റ്നമദശ്യതതിലന്റെനസഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം, നകുപ്പതിയതില്
നതിറയ്ക്കല്, നലകേഞണ്ടുകപഞകേല് നഅലലങതില് ന വതില്പന ന എന്നതിവ നസഞ്ചാംബനതിച്ച ന കജഞലെതികഞയതി
കവതനതതിനകമല് ന നതിയമതികലപ്പടതിരതിക്കുകേയുഞ്ചാം, നലതഞഴതില് ന ഉടേമയതില്നതിന്നുഞ്ചാം ന കനരതികടഞ
കനരതിടലഞലതകയഞ ന തലന്റെ ന കവതനഞ്ചാം ന പറ്റുകേയുഞ്ചാം ന ലചെയ്യുന്ന ന ഏലതഞരഞളഞ്ചാം ന എന്നക്റ്റ്
അര്ത്ഥമഞകുന്നതഞ്ചാം,നഎന്നഞല്ന1969-ലലെനകേള്ളുവശ്യവസഞയനലതഞഴതിലെഞളതിനകക്ഷേമനതിധതിനആകതില്
(1969-ലലെന22)നനതിര്വ്വചെതികലപ്പടതിട്ടുളനഒരുനലതഞഴതിലെഞളതിനഉള്ലപ്പടുന്നതലഞതതഞ്ചാംനആകുന്നു.

** ** ** **

(എഞ്ചാം) ന ''കവതനഞ്ചാം'' നഎന്നതതിനക്റ്റ് ന ഒരു ന അബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതികക്റ്റ് ന തഞൻ
കജഞലെതിയതിലെഞയതിരതിക്കുകേകയഞ ന കജഞലെതിസഞ്ചാംബനതിച്ച ന കേരഞറതിലലെ ന വശ്യവസ്ഥകേൾകനുസരതിച്ചക്റ്റ്
കവതനകതഞടുകൂടേതിയ നഅവധതിയതിലെഞയതിരതിക്കുകേകയഞ ന ലചെയ്യുകമ്പഞൾ ന ലെഭതിക്കുന്നതഞ്ചാം ന തനതികക്റ്റ്
പണമഞയതി ന നല്കുന്നകതഞ ന നൽകകേണകതഞ ന ആയ ന എലഞ ന പ്രതതിഫലെങ്ങളഞ്ചാം
എന്നർത്ഥമഞകുന്നതഞ്ചാം,നഎന്നഞൽനതഞലഴപ്പറയുന്നവനഉൾലപ്പടേഞതതമഞകുന്നു.―

(i)നനഏലതങതിലുഞ്ചാംനസഹൗജനശ്യനഭക്ഷേണതതിലന്റെനവതിലെ;

(ii)നനഓവർടടേഞ്ചാംനഅലെവൻസുഞ്ചാം,നകബഞണസുഞ്ചാംനകേമപീഷനുഞ്ചാം.

** ** ** **

3.നഅബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതിനകക്ഷേമനതിധതി.―(1)നസര്കഞര്,നഗസറക്റ്റ്നവതിജഞപനഞ്ചാംനവഴതി
അബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതികേള്ക്കുകവണതി ന ഈ ന ആകതിന ന കേപീഴതില് ന ഒരു ന നതിധതി
രൂപപീകേരതിക്കുന്നതതിനുനകവണതിനഅബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതിനകക്ഷേമനതിധതിനപദതതിനഎന്നനകപരതില്
ഒരുനപദതതിന നതയ്യഞറഞകകണതഞ്ചാംനപദതതിനതയ്യഞറഞകതിയനകശേഷഞ്ചാം, നകേഴതിയുന്നതനകവഗഞ്ചാംനഈ
ആകതിലലെയുഞ്ചാംനപദതതിയതിലലെയുഞ്ചാംനവശ്യവസ്ഥകേളനുസരതിച്ചക്റ്റ്നഒരുനനതിധതിനരൂപപീകേരതികകണതമഞണക്റ്റ്.

** ** ** **നനനനനനനനനനനനനനനന

4. നനതിധതിയതികലെക്കുള നഅഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം.―(1) നനതിധതിയതികലെകക്റ്റ് ന ലതഞഴതിലുടേമ ന നല്കകേണ
അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം നതത്സമയഞ്ചാം നഓകരഞ നഅബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതിക്കുഞ്ചാം, നനല്കുന്നന കവതനതതിലന്റെ
പത്തുനശേതമഞനമഞയതിരതികകണതഞ്ചാംനഅബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതിയുലടേനഅഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാംനലതഞഴതിലുടേമ
നല്കുന്നനഅഞ്ചാംശേദഞയതതിനക്റ്റ്നതലെശ്യമഞയതിരതികകണതഞ്ചാംനപദതതിയതില്നപറഞതിട്ടുളനവതിധതതില്
നല്കകേണതമഞണക്റ്റ്.
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(2) നലതഞഴതിലുടേമ ന(1)-ാംനഉപവകുപ്പുനപ്രകേഞരഞ്ചാംനനല്കകേണനഅഞ്ചാംശേദഞയതതിനുനപുറകമ
ഓകരഞ ന അബ്കേഞരതിലതഞഴതിലെഞളതിക്കുഞ്ചാം ന തത്സമയഞ്ചാം ന നല്കുന്ന ന കവതനതതിലന്റെ ന അഞ്ചു
ശേതമഞനതതിനക്റ്റ്നതലെശ്യമഞയനഒരുനതകേനഗഞറ്റുവതിറതിയഞയതിനനതിധതിയതികലെകക്റ്റ്നനല്കകേണതഞണക്റ്റ്:

എന്നഞല് നഈനആകക്റ്റ് നപ്രകേഞരഞ്ചാം ന നല്കകേണതഞയ നഅഞ്ചാംശേദഞയത്തുകേ ന ഒരു നരൂപയുലടേ
ഭതിന്നതിതമഞയതിനവരുന്നതിടേതക്റ്റ്നഅതതിലന്റെനലതഞടടുതനരൂപയഞയതിനഅങ്ങലനയുളനഭതിന്നതിതലത
ക്രമലപ്പടുതഞനനപദതതിയതില്നവശ്യവസ്ഥനലചെയ്യഞവന്നതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **ന


