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പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര് 105   

2022-ലലെ കകേരള കമഞകടഞര് ടഞന്കസഞര്ടട്ട് ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി
(കഭദഗതതി) ബതില്

1985-ലലെ കകേരള  കമഞകടഞര് ടഞന്കസഞര്ടട്ട് ലതഞഴതിലെഞളതി 
കക്ഷേമനതിധതി ആകട്ട്  വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി 

 ലചെയ്യുന്നതതിനുള്ള 

ഒരു 

  ബതില് 

പവീഠതികേ.―1985-ലലെ കകേരള  കമഞകടഞര് ടഞന്കസഞര്ടട്ട്  ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി ആകട്ട്
(1985-ലലെ 21)  ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം കേഞണുന്ന ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതട്ട്
യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത റതിപ്പബതികതിലന്റെ എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവത്സരതതില് തഞലഴപ്പറയുഞ്ചാം   പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―  

1.  ചുരുകകപ്പരുഞ്ചാം  പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.― (1)  ഈ  ആകതിനട്ട്  2022-ലലെ  കകേരള  കമഞകടഞര്
ടഞന്കസഞര്ടട്ട് ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി (കഭദഗതതി) ആകട്ട് എന്നട്ട് കപരട്ട് പറയഞഞ്ചാം.

(2) ഇതട്ട് ഉടന് പ്രഞബലെശ്യതതില് വന്നതഞയതി കേരുതലപ്പകടണതഞണട്ട്. 

2. 2-  ാം വകുപ്പതിനുള്ള കഭദഗതതി.―1985-ലലെ കകേരള  കമഞകടഞര് ടഞന്കസഞര്ടട്ട് ലതഞഴതിലെഞളതി
കക്ഷേമനതിധതി  ആകതിലലെ  (1985-ലലെ  21)  (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകട്ട്  എന്നഞണട്ട്
പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ) 2-ാം വകുപ്പതില്,―

(എ) (ഡതി) ഖണ്ഡതതില്,―

(i)  "നതികയഞജതികലപ്പടതിട്ടുളള  ഒരു  ആള്  എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നതഞ്ചാം"  എന്ന
വഞക്കുകേള്കട്ട് പകേരഞ്ചാം "നതികയഞഗതികലപ്പടതിട്ടുള്ളതഞ്ചാം" എന്ന വഞകട്ട്  കചെര്കകണതഞ്ചാം;

(ii)  "പരതിചെഞരകേന്  ഉള്ലപ്പടുന്നതമഞകുന"  എന്ന  വഞക്കുകേള്കട്ട്  പകേരഞ്ചാം
"പരതിചെഞരകേനുഞ്ചാം ആകടഞറതിക്ഷേ ജവീവനകഞരനുഞ്ചാം ആകടഞലമഞബബല് വര്കട്ട്കഷഞപ്പട്ട്  കജഞലെതിയുമഞയതി
ബന്ധലപ്പട ഏലതങതിലഞ്ചാം കജഞലെതി ലചെയ്യുന്ന ആളഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നതഞ്ചാം അതതില് കമഞകടഞര്
വഞഹനങ്ങളലടയുഞ്ചാം  അതതിലന്റെ  ഭഞഗങ്ങളലടയുഞ്ചാം  അറ്റകുറ്റപ്പണതികേളഞ്ചാം  പരതിപഞലെനവഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്നവരുഞ്ചാം, ലമകഞനതികട്ട്, ബഡ്രൈവര്, കവീനര്, ഫതിറ്റര്, ഇലെകവീഷശ്യന്, ഫയര്മഞന്, ടര്ണര്,
ബഞറ്ററതിമഞന്,  ലപയതിന്റെര്,  ലവല്ഡര്,  ഗവീസര്മഞന്,  വള്കബനസര്,  കസ്പ്രേ  ലപയതിന്റെര്,
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വര്കട്ട്കഷഞപ്പട്ട് അറ്റന്ഡര്,  ആശേഞരതി,  കമഞകടഞര് വഞഹന കബഞഡതി ബതില്ഡതിഞ്ചാംഗട്ട് ലതഞഴതിലെഞളതികേള്,
ലകേഞല്ലന്,  സഹഞയതി,  ഓഫവീസട്ട്  ജവീവനകഞരുഞ്ചാം  ഈ  കമഖലെയതില്  പ്രവര്തതിക്കുന്ന  മറ്റട്ട്
ഏലതങതിലഞ്ചാം  ജവീവനകഞരുഞ്ചാം,  സര്കഞര്  സമയഞസമയങ്ങളതില്  വതിജഞപനഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന
ലതഞഴതിലെഞളതിയുഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുന്നതമഞകുന" എന്ന വഞക്കുകേളഞ്ചാം ചെതിഹ്നങ്ങളഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണട്ട്;

(ബതി) (ഇ)  ഖണ്ഡതതില്,  “അങ്ങലനയുള്ള മറ്റഞള്” എന്ന വഞക്കുകേള്കട്ട് പകേരഞ്ചാം

“അങ്ങലനയുള്ള ഏലതഞരഞളഞ്ചാം  ആകടഞറതിക്ഷേയുലട  ഉടമസ്ഥനഞയ ആളഞ്ചാം ആകടഞലമഞബബല്

വര്കട്ട്  കഷഞപ്പട്ട്  സസ്വന്തമഞയുള്ളതഞ്ചാം  പ്രവര്തതിപ്പതിക്കുന്നതമഞയകതഞ  അലല്ലങതില്  ബന്ധലപ്പട

ലതഞഴതില്  സ്ഥഞപനങ്ങകളഞ  വര്കട്ട്കഷഞപ്പട്ട്  പ്രവര്തതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുള്ള  ബലെസന്സട്ട്  ഉളള

ആകളഞ”;

(സതി)  (ജതി)  ഖണ്ഡതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡഞ്ചാം  കചെര്കകണതഞണട്ട്,

അതഞയതട്ട്:―

“(ജതി) “അഞ്ചാംഗഞ്ചാം" എന്നഞല് ആകതിലലെ 4-ാം വകുപ്പട്ട് പ്രകേഞരഞ്ചാം നതിധതിയതില് രജതിസ്റ്റര്

ലചെയതിട്ടുള്ളതഞ്ചാം നതിധതിയതികലെയട്ട് അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം അടയ്ക്കുന്ന ആളഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നതഞ്ചാം അതതില്

1991-ലലെ കകേരള ആകടഞറതിക്ഷേ ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി പദ്ധതതിയതിലഞ്ചാം  2004-ലലെ കകേരള

ആകടഞലമഞബബല്  വര്കട്ട്കഷഞപ്പട്ട്  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  പദ്ധതതിയതിലഞ്ചാം  കപരട്ട്

കചെര്തതിട്ടുള്ളതഞ്ചാം അഞ്ചാംഗമഞയതി തടരുന്നതമഞയ ഏലതഞരു ആളഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുന്നതമഞണട്ട്; 

3.  4-  ാം വകുപ്പതിനുള്ള കഭദഗതതി.―പ്രധഞന ആകതിലലെ  4-ാം വകുപ്പതില്,  നതിലെവതിലലെ

കതിപ്തനതിബന്ധനയ്ക്കു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  കതിപ്തനതിബന്ധന  കചെര്കകണതഞണട്ട്,

അതഞയതട്ട്:―

“എന്നഞല്,  ഈ വകുപ്പതിലലെ യഞലതഞനഞ്ചാം  1952-ലലെ  കജഞലെതികഞരുലട  കപ്രഞവതിഡന്റെട്ട്

ഫണകേളഞ്ചാം പലെവകേ വശ്യവസ്ഥകേളഞ്ചാം ആകതിലന്റെ (1952-ലലെ 19-ാം കകേന്ദ്ര ആകട്ട്) 1-ാം വകുപ്പട്ട്

(3)-ാം  ഉപവകുപ്പട്ട്  ബഞധകേമഞയതിട്ടുള്ള  ഒരു  കമഞകടഞര്  ടഞന്കസഞര്ടട്ട്  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭതതിനട്ട്

ബഞധകേമഞകുന്നതല്ല.”.

4.  8 എ വകുപ്പതിനുള്ള  കഭദഗതതി.―പ്രധഞന  ആകതിലലെ  8 എ വകുപ്പതില്  "(1991-ലലെ

കകേരള  ആകടഞറതിക്ഷേ  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  പദ്ധതതിയുലട  വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കു  കേവീഴതില്

ഉള്ലപ്പടുന്ന  ആകടഞറതിക്ഷേകേള്  ഒഴതിലകേ)”  എന്ന  വഞക്കുകേളഞ്ചാം  ബഞകറ്റുകേളഞ്ചാം  ചെതിഹ്നവഞ്ചാം

ഒഴതിവഞകകണതഞണട്ട്.
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5.  12  ബതി എന്ന പുതതിയ വകുപ്പട്ട്  കചെര്കല്.―പ്രധഞന ആകതിലലെ  12 എ വകുപ്പതിനട്ട്

കശേഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന വകുപ്പട്ട് കചെര്കകണതഞണട്ട്,  അതഞയതട്ട്:―

“12 ബതി.―കകേരള  ആകടഞറതിക്ഷേ ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  പദ്ധതതിയതിലലെയുഞ്ചാം  കകേരള

ആകടഞലമഞബബല് വര്കട്ട്കഷഞപ്പട്ട് ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി പദ്ധതതിയതിലലെയുഞ്ചാം അഞ്ചാംഗങ്ങള്

നതിധതിയതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതി  കേണകഞകലപ്പടുന. 1991-― ലലെ  കകേരള  ആകടഞറതിക്ഷേ

ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  പദ്ധതതിയതിലഞ്ചാം  2004-ലലെ  കകേരള  ആകടഞലമഞബബല്

വര്കട്ട്കഷഞപ്പട്ട് ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി പദ്ധതതിയതിലഞ്ചാം കപരട്ട് കചെര്തതിട്ടുള്ളതഞ്ചാം അഞ്ചാംഗമഞയതി

തടരുന്നതമഞയ  എല്ലഞ  ലതഞഴതിലെഞളതികേളഞ്ചാം  അലല്ലങതില്  സസ്വയഞ്ചാം  ലതഞഴതില്  ലചെയ്യുന്ന  ആളഞ്ചാം

2022-ലലെ കകേരള കമഞകടഞര് ടഞന്കസഞര്ടട്ട്  ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ആകതിലന്റെ

പ്രഞരഞ്ചാംഭ തവീയതതി മുതല് നതിധതിയതിലലെ അഞ്ചാംഗമഞയതി രജതിസ്റ്റര് ലചെയതഞയതി കേരുതലപ്പടുന്നതഞ്ചാം

പദ്ധതതിയതില്  നല്കേതിയതിട്ടുള്ള  അതരഞ്ചാം  രവീതതിയതില്  തതിരതിച്ചറതിയല്  കേഞര്ഡട്ട്   അയഞള്

കനകടണതമഞണട്ട്.

6. 24-  ാം വകുപ്പതിനുള്ള കഭദഗതതി.―പ്രധഞന ആകതിലലെ 24-ാം വകുപ്പതില്, നതിലെവതിലള്ള

വശ്യവസ്ഥ  (1)-ാം ഉപവകുപ്പഞയതി  അകമതികടണതഞ്ചാം അപ്രകേഞരഞ്ചാം  അകമതിട  (1)-ാം ഉപവകുപ്പതിനട്ട്

കശേഷഞ്ചാം, തഞലഴപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പട്ട് കചെര്കകണതമഞണട്ട്, അതഞയതട്ട്:―

“(2)  തത്സമയഞ്ചാം  പ്രഞബലെശ്യതതിലള്ള  മകറ്റലതങതിലഞ്ചാം  നതിയമതതില്  എന്തുതലന്ന

അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം  2022-ലലെ  കകേരള കമഞകടഞര് ടഞന്കസഞര്ടട്ട്  ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി

(കഭദഗതതി) ആകട്ട്  പ്രഞബലെശ്യതതില് വരുന്ന തവീയതതി മുതല്  1991-ലലെ കകേരള ആകടഞറതിക്ഷേ

ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി  പദ്ധതതി പ്രകേഞരഞ്ചാം രൂപവീകേരതിച്ച കകേരള ആകടഞറതിക്ഷേ ലതഞഴതിലെഞളതി

കക്ഷേമനതിധതിയതിലഞ്ചാം 2004-ലലെ കകേരള ആകടഞലമഞബബല്  ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി പദ്ധതതി

പ്രകേഞരഞ്ചാം  രൂപവീകേരതിച്ച  കകേരള  ആകടഞലമഞബബല്  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതിയതിലഞ്ചാം  വരവട്ട്

ലവയ്കകണതഞയതി  നതിലെവതിലള്ള എല്ലഞ തകേയുഞ്ചാം  ഈ ആകട്ട്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  രൂപവീകേരതിച്ചതിട്ടുള്ള

പദ്ധതതിയുലട കേവീഴതില് രൂപവീകേരതിച്ചതിട്ടുള്ള നതിധതിയതികലെയട്ട്  മഞറ്റലപ്പടുന്നതഞ്ചാം വരവട്ട് ലവയ്ക്കുന്നതഞ്ചാം,

അതരഞ്ചാം തവീയതതി  മുതല് പ്രഞബലെശ്യതതില്,   1991-ലലെ കകേരള ആകടഞറതിക്ഷേ ലതഞഴതിലെഞളതി

കക്ഷേമനതിധതി  പദ്ധതതിയുഞ്ചാം  2004-ലലെ  കകേരള  ആകടഞലമഞബബല്  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി

പദ്ധതതിയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം  അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം  അടയണലമന്ന  ഒരു  അഞ്ചാംഗതതിലന്റെ  ബഞധശ്യത

അവസഞനതിക്കുന്നതഞണട്ട്. ”.
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ഉകദ്ദേശേശ്യകേഞരണങ്ങളലട വതിവരണഞ്ചാം

1985-ലലെ കകേരള കമഞകടഞര്  ടഞന്കസഞര്ടട്ട്  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി    പദ്ധതതിയുലട

വശ്യവസ്ഥകേള്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  സസ്വകേഞരശ്യ  വഞഹനങ്ങള്  ഒഴതിലകേയുള്ള  ആകടഞറതിക്ഷേകേള്

ഉള്ലപ്പലടയുള്ള എല്ലഞ വഞഹനങ്ങളഞ്ചാം അതതിലന്റെ പരതിധതിയതില് വരുന്നതഞണട്ട്.    എങതിലഞ്ചാം,

1991-ലലെ കകേരള ആകടഞറതിക്ഷേ ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി പദ്ധതതിയതില് അഞ്ചാംഗമഞയതി ര ജതിസ്റ്റര്

ലചെയതിട്ടുള്ള  ആകടഞറതിക്ഷേ  ജവീവനകഞര്കട്ട്  പ്രസ്തുത  പദ്ധതതിയതില്  നതിനഞ്ചാം  ആനുകൂലെശ്യഞ്ചാം

ലെഭതിക്കുന്നതതിനട്ട്  അര്ഹതയുള്ളതഞണട്ട്,  അകത  സമയഞ്ചാം  കകേരള  കമഞകടഞര്  ടഞന്കസഞര്ടട്ട്

ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  പദ്ധതതിയുലട  കേവീഴതിലള്ള  നതിധതിയതില്  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയവര്കട്ട്

അതതിലന്റെ  കേവീഴതിലള്ള  ആനുകൂലെശ്യങ്ങള്  ലെഭതിക്കുവഞന്  അര്ഹതയുള്ളതഞണട്ട്.  ആകടഞറതിക്ഷേ

ലതഞഴതിലെഞളതികേള്കട്ട്  രണട്ട്  തരതതിലള്ള  കക്ഷേമപദ്ധതതികേള്  നതിലെവതിലള്ളതതിനഞല്  എല്ലഞ

ആകടഞറതിക്ഷേ  ലതഞഴതിലെഞളതികേള്ക്കുഞ്ചാം  ഒലരഞറ്റ  പദ്ധതതിയുലട  കേവീഴതില്  തലെശ്യ  ആനുകൂലെശ്യഞ്ചാം

ലെഭതിക്കുന്നതതികലെയഞയതി  1991-ലലെ  കകേരള  ആകടഞറതിക്ഷേ  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  പദ്ധതതി

1985-ലലെ  കകേരള  കമഞകടഞര്  ടഞന്കസഞര്ടട്ട്  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  പദ്ധതതിയുമഞയതി

ലെയതിപ്പതിക്കുവഞന് സര്കഞര് തവീരുമഞനതിച.   കൂടഞലത, 2004-ലലെ കകേരള   ആകടഞലമഞബബല്

വര്കട്ട്കഷഞപ്പട്ട്  ലതഞഴതിലെഞളതികേളലട  കക്ഷേമനതിധതി   പദ്ധതതിയതില്  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതി  രജതിസ്റ്റര്

ലചെയതിട്ടുള്ള  ആകടഞലമഞബബല്  വര്കട്ട്കഷഞപ്പട്ട്  ലതഞഴതിലെഞളതികേള്കട്ട്  1985-ലലെ  കകേരള

കമഞകടഞര്  ടഞന്കസഞര്ടട്ട്  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി   പദ്ധതതിയുലട  കേവീഴതില്  നതിലെവതിലള്ള

അഞ്ചാംഗങ്ങള്കട്ട് നല്കുന്ന ആനുകൂലെശ്യഞ്ചാം  ലെഭതിക്കുന്നതതിനട്ട്  അര്ഹതയുള്ളതഞണട്ട്.   അതതിനഞല്

എല്ലഞ ആകടഞലമഞബബല് വര്കട്ട് കഷഞപ്പട്ട് ലതഞഴതിലെഞളതികേള്ക്കുഞ്ചാം പദ്ധതതിയുലട കേവീഴതില് തലെശ്യ

ആനുകൂലെശ്യഞ്ചാം   ലെഭതിക്കുന്നതതികലെയഞയതി  2004-ലലെ  കകേരള  ആകടഞലമഞബബല്  ലതഞഴതിലെഞളതി

കക്ഷേമനതിധതി  പദ്ധതതി  1985-ലലെ  കകേരള  കമഞകടഞര്  ടഞന്കസഞര്ടട്ട്  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി

പദ്ധതതിയുമഞയതി ലെയതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം സര്കഞര് തവീരുമഞനതിച.

1985-ലലെ കകേരള  കമഞകടഞര് ടഞന്കസഞര്ടട്ട് ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി  ആകതിലന്റെ  4-ാം

വകുപ്പതില് നതിധതിയതികലെയട്ട് ജവീവനകഞരുഞ്ചാം നതികയഞജകേനുഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാം ലതഞഴതിലെതില് ഏര്ലപ്പടതിരതിക്കുന്ന

ആളഞ്ചാം നല്കകേണതഞയ അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം  പദ്ധതതിയതില്  വതിനതിര്കദ്ദേശേതികച്ചകഞവന്ന പ്രകേഞരമുള്ള

അളവതിലെഞയതിരതികകണതഞലണന്നട്ട് വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന.  പ്രസ്തുത ആകതിലലെ 4-ാം വകുപ്പതിലന്റെ

കതിപ്തനതിബന്ധനയതില് ഈ വകുപ്പതിലലെ യഞലതഞനഞ്ചാം 1952-ലലെ കജഞലെതികഞരുലട കപ്രഞവതിഡന്റെട്ട്

ഫണകേളഞ്ചാം  പലെവകേ  വശ്യവസ്ഥകേളഞ്ചാം  ആകതിലലെകയഞ  (1952-ലലെ  19-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകട്ട്),
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1972-ലലെ ഗഞറ്റുവതിറ്റതി നല്കേല് ആകതിലലെകയഞ (1972-ലലെ 39-ാം കകേന്ദ്ര ആകട്ട്) വശ്യവസ്ഥകേള്

ബഞധകേമഞയതിട്ടുള്ള ഒരു കമഞകടഞര് ടഞന്കസഞര്ടട്ട് സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭതതിനുഞ്ചാം,  ബഞധകേമഞകുന്നതല്ല എന്നട്ട്

വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന. 1952-ലലെ കജഞലെതികഞരുലട കപ്രഞവതിഡന്റെട്ട് ഫണകേളഞ്ചാം പലെവകേ വശ്യവസ്ഥകേളഞ്ചാം

ആകതിലന്റെ 1-ാം വകുപ്പട്ട് (3)-ാം ഉപവകുപ്പതിലന്റെ കേവീഴതില് നതിര്ബന്ധതിതമഞയതി ഉള്ലപ്പടുന്ന സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങലള

മഞതഞ്ചാം അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം അടയ്ക്കുന്നതതില് നതിനഞ്ചാം  ഒഴതിവഞക്കുന്നതട്ട്   പരതിമതിതലപ്പടുത്തുന്നതതിനുകവണതി

പ്രസ്തുത  ആകതിലന്റെ  4-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  കതിപ്തനതിബന്ധന  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന്  സര്കഞര്

തവീരുമഞനതിച.

കമല്പ്പറഞ്ഞ  ആവശേശ്യതതികലെയഞയതി  1985-ലലെ  കകേരള  കമഞകടഞര്  ടഞന്കസഞര്ടട്ട്

ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി  ആകതിലലെ 2, 4, 8 എ, 24 എന്നവീ വകുപ്പുകേള് അനുകയഞജശ്യമഞയതി

കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞനുഞ്ചാം  പ്രസ്തുത  ആകതില്  12 ബതി എന്ന  പുതതിയ  വകുപ്പട്ട്  കചെര്ക്കുവഞനുഞ്ചാം

സര്കഞര് തവീരുമഞനതിച.

കമല്പ്പറഞ്ഞ ലെക്ഷേശ്യഞ്ചാം നതിറകവറ്റുന്നതതിനട്ട് ഉകദ്ദേശേതിചലകേഞണള്ളതഞണട്ട് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

പ്രസ്തുത  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രഞബലെശ്യതതില്  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം   ലചെയഞല്

സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഞതിത നതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞരു അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല്ല.

വതി. ശേതിവന്കുടതി 

(ശേരതിതര്ജ്ജമ)
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 1985-ലലെ കകേരള കമഞകടഞര് ടഞന്കസഞര്ടട്ട് ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി ആകതില്
(1985-ലലെ 21) നതിനള്ള പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങള്

       **           **        **                 **

2. നതിര്വ്വചെനങ്ങള്.―ഈ ആകതില്, സന്ദര്ഭഞ്ചാം മറ്റുവതിധഞ്ചാം ആവശേശ്യലപ്പടഞതപക്ഷേഞ്ചാം,―

 (എ)  "കബഞര്ഡട്ട്" എന്നഞല് 6-ാം വകുപ്പതിന്കേവീഴതില് സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം ലചെയ്യലപ്പടതിട്ടുള്ള
കകേരള കമഞകടഞര് ടഞന്കസഞര്ടട്ട് ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡട്ട് എന്നര്ത്ഥമഞകുന; 

        **                          **                                **          **

(ഡതി)  "ജവീവനകഞരന്"  എന്നഞല്,  കനരതികടഞ  ഒരു  ഏജന്സതി  മുകഖനകയഞ
വശ്യക്തതിപരമഞയ നതിലെയട്ട് ഒരു ടഞന്കസഞര്ടട്ട് വഞഹനതതില് കജഞലെതി ലചെയ്യഞകനഞ അലല്ലങതില്
അങ്ങലനയുള്ള  ടഞന്കസഞര്ടട്ട്  വഞഹനതതിലന്റെ  എതതികച്ചരകലെഞ,  പുറലപ്പടകലെഞ  ഭഞരഞ്ചാംകേയറ്റകലെഞ
അലല്ലങതില് ഭഞരഞ്ചാം ഇറകകലെഞ സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച കേര്തവശ്യങ്ങള്കട്ട് സന്നതിഹതിതനഞകേഞകനഞ ഒരു
കമഞകടഞര്  ടഞന്കസഞര്ടട്ട്  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭതതില്  കൂലെതികട്ട്  നതികയഞജതികലപ്പടതിട്ടുള്ള  ഒരു  ആള്
എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നതഞ്ചാം അതതില് ഒരു ബഡ്രൈവര്, കേണ്ടകര്, കവീനര്, കസ്റ്റഷന് സ്റ്റഞഫട്ട്, ബലെന്
ലചെകതിഞ്ചാംഗട്ട്  സ്റ്റഞഫട്ട്,  ബുകതിഞ്ചാംഗട്ട്  കഞര്കട്ട്,  കേശ്യഞഷട്ട്  കഞര്കട്ട്,  ഡതികപ്പഞ കഞര്കട്ട്,  ബടഞ്ചാംകേവീപ്പര്,
വഞച്ചട്ട്മഞന് അലല്ലങതില് പരതിചെഞരകേന് ഉള്ലപ്പടുന്നതമഞകുന;

(ഇ) ഏലതങതിലഞ്ചാം  കമഞകടഞര് ടഞന്കസഞര്ടട്ട് സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭലത സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചട്ട്  "നതികയഞജകേന്"
എന്നഞല്,  പ്രസസ്തുത  കമഞകടഞര് ടഞന്കസഞര്ടട്ട് സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭതതിലന്റെ കേഞരശ്യങ്ങളതില് അന്തതിമനതിയന്ത്രണമുള്ള
ഒരഞള്  അലല്ലങതില്  അധതികേഞരസ്ഥഞനഞ്ചാം  എനഞ്ചാം,  പ്രസ്തുത   കേഞരശ്യങ്ങള്  മഞകനജലരകന്നഞ
മഞകനജതിഞ്ചാംഗട്ട്  ഡയറക്ടലറകന്നഞ,  മഞകനജതിഞ്ചാംഗട്ട്   ഏജലന്റെകന്നഞ,  അലല്ലങതില്  മകറ്റലതങതിലഞ്ചാം
കപരതികലെഞ വതിളതിക്കുന്നതിടതട്ട്,  അങ്ങലനയുള്ള മറ്റഞള് എനഞ്ചാം അര്ത്ഥമഞകുന;

            **                          **                                **          **

(ജതി) "അഞ്ചാംഗഞ്ചാം" എന്നഞല്, നതിധതിയുലട ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നതഞ്ചാം അതതില് നതിധതിയുലട
അഞ്ചാംഗമഞകുന്നതതിനട്ട് അര്ഹതയുള്ള ഏലതങതിലഞ്ചാം ആള് ഉള്ലപ്പടുന്നതമഞകുന;

             **                          **                                **          **

4.  നതിധതിയതികലെയ്ക്കുള്ള അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം.―(1)  നതിധതിയതികലെയട്ട്  ജവീവനകഞരന് നല്കകേണതഞയ
അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം  ഓകരഞ  തരതതിലള്ള  കമഞകടഞര്  ടഞന്കസഞര്ടട്ട്  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭതതിനുഞ്ചാം  പദ്ധതതിയതില്
വതിനതിര്കദ്ദേശേതികച്ചകഞവന്ന പ്രകേഞരഞ്ചാം ഉള്ള അളവതിലെഞയതിരതികകണതഞണട്ട്.

(2) നതികയഞജകേനുഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാം ലതഞഴതിലെതില് ഏര്ലപ്പടതിരതിക്കുന്ന ആളഞ്ചാം നല്കകേണതഞയ
അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം പദ്ധതതിയതില് വതിനതിര്കദ്ദേശേതികച്ചകഞവന്ന പ്രകേഞരമുള്ള അളവതിലെഞയതിരതികകണതഞണട്ട്
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(3)  കമഞകടഞര്  ടഞന്കസഞര്ടട്ട്  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭഞ്ചാം  പ്രവര്തതിപ്പതിക്കുന്നതതിനട്ട്  ആവശേശ്യമഞയ
ശേരഞശേരതി  മനുഷശ്യശേക്തതിയുലട   എണഞ്ചാം  കേണകതിലലെടുതട്ട്  (1)ഉഞ്ചാം  (2)ഉഞ്ചാം  ഉപവകുപ്പുകേളതിന്
കേവീഴതില് അളവട്ട് നതിശ്ചയതികകണതഞണട്ട്.

(4) നതികയഞജകേനുഞ്ചാം ജവീവനകഞരനുഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാം ലതഞഴതിലെതില് ഏര്ലപ്പടതിരതിക്കുന്ന ആളഞ്ചാം
നല്കകേണതഞയ അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില് പുനനഃപരതികശേഞധനയട്ട് വതികധയമഞകുന്നതഞണട്ട്:

എന്നഞല്,  ഈ  വകുപ്പതിലലെ  യഞലതഞനഞ്ചാം,  1952-ലലെ  കജഞലെതികഞരുലട  കപ്രഞവതിഡന്റെട്ട്
ഫണകേളഞ്ചാം  പലെ  വകേ  വശ്യവസ്ഥകേളഞ്ചാം  ആകതിലലെകയഞ  (1952-ലലെ  19-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകട്ട്),
1972-ലലെ ഗഞറ്റുവതിറ്റതി നല്കേല് ആകതിലലെകയഞ (1972-ലലെ 39-ാം കകേന്ദ്ര ആകട്ട്) വശ്യവസ്ഥകേള്
ബഞധകേമഞയതിട്ടുള്ള ഒരു കമഞകടഞര് ടഞന്കസഞര്ടട്ട്  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭതതിനുഞ്ചാം, ബഞധകേമഞകുന്നതല്ല.

             **                          **                                **          **

8      എ  .    കക്ഷേമനതിധതി അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം ഒടുകതിയതതിലന്റെ രസവീതട്ട്  ഹഞജരഞകല്:―തത്സമയഞ്ചാം
പ്രഞബലെശ്യതതിലള്ള  മകറ്റലതങതിലഞ്ചാം  നതിയമതതില്  എന്തുതലന്ന  അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം  ഒരു
കമഞകടഞര്  ടഞന്കസഞര്ടട്ട്  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭലത  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചട്ട്   (1991-ലലെ  കകേരള  ആകടഞറതിക്ഷേ
ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  പദ്ധതതിയുലട  വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കുകേവീഴതില്  ഉള്ലപ്പടുന്ന
ആകടഞറതിക്ഷേകേള് ഒഴതിലകേ) അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം നല്കേഞന് ബഞദ്ധശ്യസ്ഥനഞയ ഓകരഞ രജതിസ്റ്റര് ലചെയ
ഉടമസ്ഥകനഞ കമഞകടഞര് വഞഹനതതിലന്റെ ബകേവശേകമഞ അഥവഞ നതിയന്ത്രണകമഞ ഉള്ള ആകളഞ
1976-ലലെ കകേരള  കമഞകടഞര്  വഞഹനനതികുതതി  ചുമതല് ആകതിന്  (1976-ലലെ  19)  കേവീഴതില്
നതികുതതി  അടയ്ക്കുന്ന  സമയതട്ട്  ലതഞട്ടു  മുന്മഞസഞ്ചാംവലര  കേതികടണതഞയ  നതിധതിയതികലെയ്ക്കുള്ള
അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം  ഒടുകതിയതതിലന്റെ  രസവീതട്ട്  നതികുതതി  ചുമത്തുന്ന  ഉകദശ്യഞഗസ്ഥന്  മുമ്പഞലകേ
ഹഞജരഞകകണതഞണട്ട്.

             **                          **                                **          **

12      എ  .  രജതികസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗതസ്വവഞ്ചാം.―ഓകരഞ  ജവീവനകഞരനുഞ്ചാം  അലല്ലങതില്  സസ്വയഞ്ചാം
ലതഞഴതിലെതില് ഏര്ലപ്പടതിരതിക്കുന്ന ആളഞ്ചാം,  ഒരു കമഞകടഞര് ടഞന്കസഞര്ടട്ട്  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭതതില് തലന്റെ
കസവനഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭതിച്ചട്ട്  ആറട്ട്  മഞസതതിനുള്ളതില്,  നതിധതിയതിലലെ ഒരു അഞ്ചാംഗമഞയതി  കബഞര്ഡതില്
സസ്വയഞ്ചാം രജതിസ്റ്റര് ലചെകയ്യണതഞ്ചാം പദ്ധതതിയതില് വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്കതകഞവന്ന അങ്ങലനയുള്ള
രവീതതിയതില് തതിരതിച്ചറതിയല് കേഞര്ഡട്ട് വഞങ്ങതിയതിരതികകണതമഞണട്ട് :

എന്നഞല്,  2005-ലലെ  കകേരള  കമഞകടഞര്  ടഞന്കസഞര്ടട്ട്  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി
(കഭദഗതതി) ആകട്ട് പ്രഞബലെശ്യതതില് വന്ന തവീയതതിയതില് ഇതതിനകേഞ്ചാം  ഒരു ലമമ്പറഞയതി  രജതിസ്റ്റര്
ലചെയതിട്ടുള്ള   ഓകരഞ  ജവീവനകഞരനുഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാം  ലതഞഴതിലെതില്  ഏര്ലപ്പടതിരതിക്കുന്ന  ആളഞ്ചാം
പദ്ധതതിയതില്  വതിനതിര്കദ്ദേശേതിച്ചതിട്ടുള്ള  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കബഞര്ഡതില്  സസ്വയഞ്ചാം  പുതകതി  രജതിസ്റ്റര്
ലചെകയ്യണതഞണട്ട്.

          **                          **                                **          **



8

24. നഞടഞചെഞരകമഞ  ,   ഉടമ്പടതികയഞ പ്രകേഞരഞ്ചാം ഏര്ലപ്പടുതതിയ കക്ഷേമനതിധതികേള് ബകേമഞറ്റഞ്ചാം
നടത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം  നതിക്ഷേതിപ്തമഞക്കുന്നതതിനുമുള്ള  പ്രകതശ്യകേ  വശ്യവസ്ഥകേള്.―ഈ  ആകതിലന്റെ
പ്രഞരഞ്ചാംഭ  തവീയതതിയട്ട്  മുമ്പട്ട്  നഞടഞചെഞരകമഞ  ഉടമ്പടതികയഞ  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ഏര്ലപ്പടുതതിയതഞ്ചാം
അങ്ങലനയുളള  തവീയതതിയതില്  ജവീവനകഞരുലട  വരവതില്  നതില്ക്കുന്നതമഞയ  എല്ലഞ
കക്ഷേമനതിധതികേളഞ്ചാം,  തല്സമയഞ്ചാം  പ്രഞബലെശ്യതതിലെതിരതിക്കുന്ന  ഏലതങതിലഞ്ചാം  നതിയമതതികലെഞ
അലല്ലങതില് ഏലതങതിലഞ്ചാം കേരണതതികലെഞ മറ്റട്ട് പ്രമഞണതതികലെഞ വതിപരവീതമഞയതി എന്തുതലന്ന
അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം, 3-ാം വകുപ്പതിന്കേവീഴതില് സ്ഥഞപതിച്ചതിട്ടുള്ള നതിധതിയതികലെയട്ട് മഞറ്റലപ്പടുന്നതഞ്ചാം
അതതില് നതിക്ഷേതിപ്തമഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം നതിധതിയതില് അതതിനട്ട് അര്ഹരഞയതിട്ടുള്ള ജവീവനകഞരുലട
കേണകതികലെകട്ട് വരവ വയ്കകണതമഞണട്ട്.

           **                          **                                **            **


