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2022-ലലെ  കകേരള ഹഹൈകകക്കോടതബി സര്വവ്വീസുകേള് (വബിരമബികല് പക്കോയയ
നബിജലപ്പെടുത്തല്) കഭേദഗതബി ബബില്

2008-ലലെ കകേരള ഹഹൈകകക്കോടതബി സര്വവ്വീസുകേള് 
(വബിരമബികല് പക്കോയയ നബിജലപ്പെടുത്തല്) 

     ആകക്റ്റ് കഭേദഗതബി ലചെയ്യുന്നതബിനുള

ഒര

ബബില്

പവ്വീഠബികേ.―2008-ലലെ  കകേരള  ഹഹൈകകക്കോടതബി  സര്വവ്വീസുകേള്  (വബിരമബികല്  പക്കോയയ  
നബിജലപ്പെടുത്തല്)  ആകക്റ്റ്  ഇനബി  പറയുന്ന  ആവശശ്യങ്ങള്കക്കോയബി  കഭേദഗതബി  ലചെയ്യുന്നതക്റ്റ്
യുക്തമക്കോയബിരബിക്കുകേയക്കോല്;

ഭേക്കോരത  റബിപ്പെബബികബിലന്റെ  എഴുപത്തബിമൂന്നക്കോയ  സയവത്സരത്തബില്  തക്കോലഴെപ്പെറയുയ  പകേക്കോരയ
നബിയമമുണക്കോക്കുന:―

1.  ചുരകകപ്പെരയ പക്കോരയഭേവയ.―(1)  ഈ ആകബിനക്റ്റ്  2022-ലലെ കകേരള ഹഹൈകകക്കോടതബി
സര്വവ്വീസുകേള് (വബിരമബികല് പക്കോയയ നബിജലപ്പെടുത്തല്) കഭേദഗതബി ആകക്റ്റ് എന്നക്റ്റ് കപരക്റ്റ് പറയക്കോയ.

(2)  ഇതക്റ്റ്  2009  ഏപബില്  24-ാം  തവ്വീയതബി  പക്കോബലെശ്യത്തബില്  വന്നതക്കോയബി
കേരതലപ്പെകടണതക്കോണക്റ്റ്. 

2.  2-  ാം  വകുപ്പെബിലന്റെ  കഭേദഗതബി.―2008-ലലെ  കകേരള  ഹഹൈകകക്കോടതബി  സര്വവ്വീസുകേള്
(വബിരമബികല് പക്കോയയ നബിജലപ്പെടുത്തല്)  ആകബിലലെ  (2008-ലലെ  34) 2-ാം വകുപ്പെബില്, "അയക്കോള്കക്റ്റ്  55
വയസക്റ്റ്  പൂര്ത്തബിയക്കോകുന്ന  മക്കോസത്തബിലലെ  അവസക്കോന  ദബിവസത്തബിലന്റെ  ഉച്ചയ്ക്കുകശഷയ
പക്കോബലെശ്യത്തബില് വരന്നതക്കോണക്റ്റ് ”  എന്നവ്വീ വക്കോക്കുകേള്ക്കുയ  അകങ്ങള്ക്കുയ  പകേരയ "2013
ഏപബില് 1-ാം തവ്വീയതബികക്റ്റ് മുന്പക്റ്റ് നബിയമബികലപ്പെട്ടവര്കക്റ്റ് അയക്കോള്കക്റ്റ് 56 വയസക്റ്റ് പൂര്ത്തബിയക്കോകുന്ന
മക്കോസത്തബിലലെ അവസക്കോന ദബിവസത്തബിലന്റെ ഉച്ചയ്ക്കുകശഷയ പക്കോബലെശ്യത്തബില് വരന്നതയ  2013
ഏപബില്  1-ാം  തവ്വീയതബികയക്കോ  അതബിനു  കശഷകമക്കോ  നബിയമബികലപ്പെട്ടവരയ  കദശവ്വീയ  ലപന്ഷന്
പദ്ധതബിയബില് അയഗമക്കോയബിരബിക്കുകേയുയ ലചെയ്യുന്നയക്കോള്കക്റ്റ്, അയക്കോള്കക്റ്റ് 60 വയസക്റ്റ് പൂര്ത്തബിയക്കോകുന്ന
മക്കോസത്തബിലലെ  അവസക്കോന  ദബിവസത്തബിലന്റെ  ഉച്ചയ്ക്കുകശഷകമക്കോ  അലല്ലെങബില്  സര്കക്കോര്
കേക്കോലെക്കോകേക്കോലെങ്ങളബില്  തവ്വീരമക്കോനബിക്കുന്നകതക്കോ,  അതതസയഗതബികപക്കോലലെ,  പക്കോബലെശ്യത്തബില്
വരന്നതക്കോണക്റ്റ്  എന്നവ്വീ വക്കോക്കുകേളയ ചെബിഹ്നങ്ങളയ അകങ്ങളയ കചെര്കകണതക്കോണക്റ്റ്.

1482/2022.
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ഉകദ്ദേശശ്യകേക്കോരണങ്ങളലട വബിവരണയ

2008-ലലെ കകേരള ഹഹൈകകക്കോടതബി സര്വവ്വീസുകേള് (വബിരമബികല് പക്കോയയ നബിജലപ്പെടുത്തല്)
ആകക്റ്റ്  (2008-ലലെ 34)  ഹഹൈകകക്കോടതബിയബിലലെ ഒര ജവ്വീവനകക്കോരലന്റെ നബിര്ബനബിത വബിരമബികല്
പക്കോയയ അയക്കോള്കക്റ്റ്  55  വയസക്റ്റ് പൂര്ത്തബിയക്കോകുന്ന മക്കോസത്തബിലലെ അവസക്കോന ദബിവസത്തബിലന്റെ
ഉച്ചയ്ക്കുകശഷയ പക്കോബലെശ്യത്തബില് വരന്നതക്കോണക്റ്റ് എന്നക്റ്റ് വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന.  22/3/2012-ലലെ
സ.ഉ. (അ) നയ. 170/2012/ധന. ഉത്തരവയ 31/10/2014-ലലെ സ. ഉ. (അ) നയ. 469/ 2014/ധന.
ഉത്തരവയ  പകേക്കോരയ  2013  ഏപബില്  1-ാം  തവ്വീയതബികക്റ്റ്  മുന്പക്റ്റ്  സര്വവ്വീസബില്  പകവശബിച്ച
സര്കക്കോര്  ജവ്വീവനകക്കോരലടയുയ  2013  ഏപബില്  1-ാം  തവ്വീയതബിയബികലെക്കോ  അതബിനുകശഷകമക്കോ
സര്വവ്വീസബില് പകവശബിച്ചവരലടയുയ വബിരമബികല് പക്കോയയ യഥക്കോക്രമയ  56-ഉയ  60-ഉയ വയസക്കോയബി
നബിജലപ്പെടുത്തബിയബിട്ടുണക്റ്റ്.   ഹഹൈകകക്കോടതബി  ജവ്വീവനകക്കോരലട  വബിരമബികല് പക്കോയയ  സയസ്ഥക്കോന
സര്കക്കോര്  ജവ്വീവനകക്കോരകടതമക്കോയബി   തലെശ്യത  വരത്തുന്നതബികലെയക്കോയബി  2008-ലലെ  കകേരള
ഹഹൈകകക്കോടതബി  സര്വവ്വീസുകേള്  (വബിരമബികല്  പക്കോയയ  നബിജലപ്പെടുത്തല്)  ആകബിലലെ
(2008-ലലെ 34) 2-ാം വകുപ്പെക്റ്റ് കഭേദഗതബി ലചെയ്യുവക്കോന് തവ്വീരമക്കോനബിക്കുകേയുണക്കോയബി.

കമല്പ്പെറഞ്ഞ ലെകശ്യയ നബിറകവറ്റുന്നതബിനക്റ്റ് ഉകദ്ദേശബിച്ചുലകേക്കോണ്ടുളതക്കോണക്റ്റ് ഈ ബബില്.

ധനകേക്കോരശ്യലമകമക്കോറക്കോണയ

ഹഹൈകകക്കോടതബി  ജവ്വീവനകക്കോരലട  വബിരമബികല്  പക്കോയയ  സയസ്ഥക്കോന   സര്കക്കോര്
ജവ്വീവനകക്കോരകടതമക്കോയബി തലെശ്യത വരത്തുന്നതബിനക്റ്റ്    ഉകദ്ദേശബിച്ചുലകേക്കോണ്ടുളതക്കോണക്റ്റ്  ബബില്ലെബിലന്റെ
2- ാം ഖണയ.  ഇതമൂലെയ സയസ്ഥക്കോനത്തബിലന്റെ സഞബിത നബിധബിയബില്നബിനയ ലചെലെവണക്കോകുന്നതയ
അതബിലന്റെ ആവര്ത്തകേ സസ്വഭേക്കോവവയ വര്ഷയ കതക്കോറുമുള വശ്യതശ്യക്കോസവയ മൂലെയ ഈ ഇനത്തബില്
ഉണക്കോകയകക്കോവന്ന  യഥക്കോര്ത്ഥ  ലചെലെവക്റ്റ്  കൃതശ്യമക്കോയബി  കേണകക്കോക്കുവക്കോന്  ഈ  ഘട്ടത്തബില്
സക്കോധബിക്കുന്നതല്ലെ.

പബിണറക്കോയബി വബിജയന്.

(ശരബിത്തര്ജ്ജമ)
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2008-ലലെ കകേരള ഹഹൈകകക്കോടതബി സര്വവ്വീസുകേള് (വബിരമബികല് പക്കോയയ
നബിജലപ്പെടുത്തല്) ആകബില് നബിനള പസക്ത ഭേക്കോഗങ്ങള്

(2008-ലലെ 34)

***                  ***                  ***                  ***

2.  ഹഹൈകകക്കോടതബി  സര്വവ്വീസുകേളബിലലെ  വബിരമബികല്  പക്കോയയ  നബിജലപ്പെടുത്തല്.―
തല്സമയയ  പക്കോബലെശ്യത്തബിലുള മകറ്റേലതങബിലുയ  നബിയമത്തബികലെക്കോ,  ഏലതങബിലുയ  ചെട്ടത്തബികലെക്കോ
ഏലതങബിലുയ  കകേക്കോടതബിയുലട  ഏലതങബിലുയ  വബിധബിനശ്യക്കോയത്തബികലെക്കോ,  ഡബിക്രബിയബികലെക്കോ,  ഉത്തരവബികലെക്കോ
എന്തുതലന്ന  അടങ്ങബിയബിരന്നക്കോലുയ,  കകേരള  ഹഹൈകകക്കോടതബിയബിലലെ  ഒര  ഉകദശ്യക്കോഗസ്ഥലന്റെ
അലല്ലെങബില്  ജവ്വീവനകക്കോരലന്റെ  നബിര്ബനബിത  വബിരമബികല്  പക്കോയയ  അയക്കോള്കക്റ്റ്  55  വയസക്റ്റ്
പൂര്ത്തബിയക്കോകുന്ന മക്കോസത്തബിലലെ അവസക്കോന ദബിവസത്തബിലന്റെ ഉച്ചയ്ക്കു കശഷയ പക്കോബലെശ്യത്തബില്
വരന്നതക്കോണക്റ്റ്.  

***                  ***                  ***                  ***


