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കകേരള സഞ്ചാംസഞനതഡ് വതിവതിധ കകേഞടതതികേളതില് ജൂനതിയര് അഭതിഭഞഷകേരഞയതി
പഞകപീസഡ് ലചെയ്യുന്നവര്കഡ് ലതഞഴതില് സുരക്ഷേതിതതത്വവഞ്ചാം കക്ഷേമവഞ്ചാം

ഉറപ്പുവരുത്തുവഞന് വവ്യവസ ലചെയ്യുന്ന

ഒരു

ബതിൽ

പപീഠതികേ  .―സഞ്ചാംസഞനലത വതിവതിധ കകേഞടതതികേളതിലെഞയതി നതിരവധതി ജൂനതിയര് അഭതിഭഞഷകേര്
വതിവതിധ  അഭതിഭഞഷകേരുലട  കേപീഴതിലഞ്ചാം  അലഞലതയഞ്ചാം  കജഞലെതി  ലചെയ്യുന്നുണഡ്.  എന്നഞല്  ഇവരതില്
പലെര്കഞ്ചാം  നവ്യഞയമഞയ  കവതനകമഞ  ലതഞഴതില്  സുരക്ഷേകയഞ   പലെകപഞഴഞ്ചാം  ലെഭതികഞറതില.
ആയതഡ് മ മൂലെഞ്ചാം  ഇവര്  അനുഭവതികന്ന  പയഞസങ്ങളഞ്ചാം  ബുദതിമുട്ടുകേളഞ്ചാം  പരതിഹരതികന്നതതിനഡ്  ഒരു
കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡഡ് രൂപപീകേരതികന്നതഡ് യക്തമഞയതിരതികകേയഞല്;

ഭഞരത റതിപബതികതിലന്റെ  എഴപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവത്സരതതിൽ തഞലഴപറയന്ന പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമഞ്ചാം ഉണഞകന്നു:―

1.  ചുരുകകപരുഞ്ചാം    പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം. (1)  ― ഈ  ആകതിനഡ്  2022-ലലെ  കകേരള  ജൂനതിയര്
അഭതിഭഞഷകേ കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡഡ് രൂപപീകേരണ ആകഡ്  എന്നഡ് കപരഡ് പറയഞഞ്ചാം.

(2) ഇതഡ് ഉടന് പഞബലെവ്യതതിൽ വരുന്നതഞണഡ്.

2.  നതിര്വ്വചെനങ്ങള.―ഈ  ആകതില്  സന്ദര്ഭഞ്ചാം  മറ്റുവതിധതതില്  ആവശവ്യലപടഞത
പക്ഷേഞ്ചാം,―

(എ)  ''അഭതിഭഞഷകേന്''  എന്നഞല്  1961-ലലെ  അഡത്വകകറഡ്സഡ്  ആകഡ്
[u/s.17]പകേഞരഞ്ചാം എന്കറഞള ലചെയ്ത അഭതിഭഞഷകേന് എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(ബതി) '' ജൂനതിയര് അഭതിഭഞഷകേന്'' എന്നഞല് എന്കറഞള ലചെയ്തതതിനുകശഷഞ്ചാം അഞഡ് വര്ഷഞ്ചാം
പൂര്തതിയഞകേഞത, പഞകപീസഡ് ലചെയ്യുന്ന അഭതിഭഞഷകേന് എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു;
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(സതി) ''കക്ഷേമനതിധതി'' എന്നഞല് 3-ാം വകുപ്പുപകേഞരഞ്ചാം രൂപപീകേരതികലപടുന്ന കകേരള
ജ   മൂനതിയര് അഭതിഭഞഷകേ കക്ഷേമനതിധതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(ഡതി) ''സര്കഞര്'' എന്നഞല് കകേരള സര്കഞര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(ഇ)   "അഞ്ചാംഗഞ്ചാം"  എന്നഞല്  കകേരള  ജൂനതിയര്  അഭതിഭഞഷകേ  കക്ഷേമനതിധതിയതിലലെ
അഞ്ചാംഗഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(എഫഡ്)  “നനര്ണ്ണയതികലപട"  എന്നഞല് ഇഇൗ ആകഡ് പകേഞരഞ്ചാം ഉണഞകതിയതിട്ടുള
ചെടങ്ങളഞല് നതിര്ണ്ണയതികലപട എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു.

3.   കക്ഷേമനതിധതി രൂപപീകേരണഞ്ചാം.―(1)  സര്കഞര്,  ഇഇൗ ആകതിലന്റെ പഞരഞ്ചാംഭതതിനഡ്  കശഷഞ്ചാം,
ഗസറഡ്  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴതി,  ഇഇൗ  ആകതിന്കേപീഴതില്  അതതിനഡ്  നല്കേതിയതിട്ടുള  അധതികേഞരങ്ങള
വതിനതികയഞഗതികന്നതതിനുഞ്ചാം  ചുമതലെകേള  നതിര്വ്വഹതികന്നതതിനുമഞയതി,  “കകേരള  ജൂനതിയര്  അഭതിഭഞഷകേ
കക്ഷേമനതിധതികബഞര്  ”  ഡഡ രൂപപീകേരതികകണതഞണഡ്.

(2)  കബഞര്ഡതില്  സര്കഞര്  നതിയമതികന്ന  തഞലഴപറയന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങള
ഉണഞയതിരതികകണതഞണഡ്, അതഞയതഡ്:―

(എ) സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന ഒരഞള ലചെയര്കപഴണ― /ലചെയര്മഞന് ; 

(ബതി) നതിയമവകുപഡ് ലസക്രടറതി;

(സതി) ലതഞഴതില്വകുപഡ്  ലസക്രടറതി;

(ഡതി)  ചെപീഫഡ്  എകതികേക്യൂടപീവഡ് ഓഫപീസര്;

(ഇ) സര്കഞര് കനഞമതികനറഡ് ലചെയ്യുന്ന അഞഡ് അഞ്ചാംഗങ്ങള;

(എഫഡ്)  അഭതിഭഞഷകേ പതതിനതിധതി.

4.  ലചെയര്കപഴകന്റെയഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗങ്ങളലടയഞ്ചാം  ഒഇൗകദവ്യഞഗതികേ  കേഞലെഞവധതിയഞ്ചാം  കസവന
വവ്യവസകേളഞ്ചാം.―കക്ഷേമനതിധതി  കബഞര്ഡതിലലെ ലചെയര്കപഴണ/ലചെയര്മഞന്  മറഡ്  അനഇൗകദവ്യഞഗതികേ
അഞ്ചാംഗങ്ങളഞ്ചാം  അവര്  ഒഇൗകദവ്യഞഗതികേസഞനഞ്ചാം  ഏലറടുത  തപീയതതി  മുതല്  നഞലെഡ്  വര്ഷകഞലെയളവഡ്
പൂര്തതിയഞകന്നതുവലര ഒഇൗകദവ്യഞഗതികേസഞനഞ്ചാം വഹതികഞവന്നതഞണഡ്. 

5.  കബഞര്ഡതികലെയ്ക്കുള  വരുമഞനഞ്ചാം  .―(1)  സര്കഞര്  നതിശ്ചയതികന്ന  പകേഞരമുള  നതിബന്ധന
കേളതികന്മേലഞ്ചാം വവ്യവസകേളതികന്മേലഞ്ചാം ഇഇൗ ആകതിലന്റെ ആവശവ്യതതിനഞയതി ലെപീഗല് ലബനഫതിറഡ്  ഫണതില്
നതിന്നുഞ്ചാം.

(2) കകേന്ദ്ര സഞ്ചാംസഞന ഗവണലമന്റുകേളതില് നതിന്നുഞ്ചാം.

(3) മറഡ് യക്തമഞയ ധനഞഗമ മഞര്ഗ്ഗങ്ങളതില്നതിന്നുഞ്ചാം ധനസഹഞയഞ്ചാം സത്വപീകേരതികഞവന്നതഞണഡ്.
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6. സഹഞയധനഞ്ചാം ലെഭതികന്നതതിനുള മഞനദണഞ്ചാം.―(1)  അഭതിഭഞഷകേന് പഞകപീസഡ് ലചെയ്യുന്ന
ബന്ധലപട ബഞര് അകസഞസതികയഷനതില് അഞ്ചാംഗതത്വഞ്ചാം എടുതതിരതികകണതഞണഡ്.

(2)  പസ്തുത  ബഞര്  അകസഞസതികയഷന്  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  ജൂനതിയര്  അഭതിഭഞഷകേ
കക്ഷേമനതിധതിയതില് അഞ്ചാംഗമഞയതി രജതിസ്റ്റര് ലചെയ്തതിരതികകണതഞണഡ്.

7.  കക്ഷേമനതിധതി  ഉപകയഞഗതികല്.―കക്ഷേമനതിധതി  തഞലഴപറയന്ന  ആവശവ്യങ്ങളകഡ്
ഉപകയഞഗതികകണതഞണഡ്; അതഞയതഡ്:―

(എ)  ജൂനതിയര്  അഭതിഭഞഷകേനഡ്  കകേഞടതതികേളതില്  പഞകപീസഡ്  ലചെയ്യുന്നതതിനഞവശവ്യമഞയ
കകേഞടഡ്,  ഗഇൗണ തുടങ്ങതിയ ഡ്രസഡ് കകേഞഡഡ് പകേഞരമുള അഞ്ചാംഗവസ്ത്രങ്ങളഞ്ചാം നതിയമപുസ്തകേങ്ങളഞ്ചാം
വഞങ്ങുന്ന ആവശവ്യതതിനഞ  യന ;

(ബതി)  അഭതിഭഞഷകേവൃതതി  നടത്തുവഞന്  ആവശവ്യമഞയ  ഓഫപീസഡ്  മുറതി
സജപീകേരതികന്നതതിനഡ് ഫര്ണതിച്ചറുകേളഞ്ചാം മറഡ് അവശവ്യവസ്തുകളഞ്ചാം  വഞങ്ങുന്നതതിനഞയതി;

(സതി)  ആവശവ്യമുളവര്കഡ്   അകപക്ഷേപകേഞരഞ്ചാം  അഭതിഭഞഷകേ  ആഫപീസഡ്
പവര്തതികവഞന് ലകേടതിടവഞടകേ/മുറതിവഞടകേ നല്കുന്നതതിനഞയതി;

(ഡതി)  അഭതിഭഞഷകേനഞയതി  പഞകപീസഡ്  ലചെയ്യുന്നതതിനുകവണതി  ദദനഞ്ചാംദതിന
ആവശവ്യങ്ങളകഞയതി നതിതവ്യനതിധഞന  ലചെലെവകേള നതിര്വ്വഹതികഞന് പതതിമഞസഞ്ചാം  5,000  രൂപയതില്
അധതികേരതികഞത തുകേ വതിനതികയഞഗതികന്നതതിനഞയതി;

(ഇ)  അകപക്ഷേ  നല്കുന്ന  ജൂനതിയര്  അഭതിഭഞഷകേനഡ്   സത്വകേഞരവ്യ   വഞഹനഞ്ചാം  (കേഞര്,
കമഞകടഞര്  ദസകതിള)  വഞങ്ങുന്നതതിനഡ്  ഏറവഞ്ചാം  കുറഞ്ഞ  പലെതിശനതിരകതില്  വഞഹനവഞയ
ലെഭവ്യമഞകന്നതതിനഞയതി. 

8.  ചെടങ്ങള ഉണഞകന്നതതിനുള അധതികേഞരഞ്ചാം  .  ― സര്കഞരതിനഡ്,  ഗസറഡ്  വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി,
ഇഇൗ  ആകതിലലെ  വവ്യവസകേള   നടപതിലെഞകന്നതതിനഞയതി  മുന്കേഞലെ  പഞബലെവ്യകതഞടഡ്  കൂടതികയഞ,
പതില്കഞലെ പഞബലെവ്യകതഞടഡ് കൂടതികയഞ  ചെടങ്ങള ഉണഞകഞവന്നതഞണഡ്. 

9.  പവര്തനങ്ങള.―(1)  കക്ഷേമനതിധതി  കബഞര്ഡതില്  ജതിലഞടതിസഞനതതില്  സമതിതതികേള
രൂപപീകേരതികകണതഞണഡ്. 

(2) അഞ്ചാംഗങ്ങളകഡ് നതിര്ണ്ണയതികലപട ആനുകൂലെവ്യങ്ങൾ ലെഭവ്യമഞകുന്നുലവന്നഡ്  ഉറപഡ് വരുത്തുകേ.

(3) ഇഇൗ കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡതിലന്റെ സുഗമമഞയ പവര്തനതതിനഡ് ആവശവ്യമഞയ ചെടങ്ങള
കേഞലെഞനുസൃതമഞയതി സര്കഞരുമഞയതി കൂടതിയഞകലെഞചെതിച്ചഡ് കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡതിലന്റെ അകപക്ഷേ പകേഞരഞ്ചാം
സര്കഞര് നതിര്മതികകണതഞണഡ്. 
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ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുത  നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച
ലമകമഞറഞണഞ്ചാം 

ബതിലതിലലെ  വവ്യവസകേള  പകേഞരഞ്ചാം  സര്കഞരതിനഡ്  ഗസറഡ്  വതിജ് ഞഞപനഞ്ചാംവഴതി  ഈ ആകതിലലെ

വവ്യവസകേള  നടപതിലെഞകന്നതതിനുള  ചെടങ്ങള  ഉണഞകഞവന്നതഞണഡ്.   ഇഇൗ  ആകഡ്  അനുസരതിച്ചഡ്

ഉണഞകന്ന ചെടങ്ങള നതിയമസഭയലട മുമ്പഞലകേ വയ്കകണതുഞ്ചാം സഭയ്ക്കു അതഡ് അഞ്ചാംഗപീകേരതികവഞകനഞ

കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞകനഞ  റദ്ദുലചെയ്യുവഞകനഞ  ഉള  അധതികേഞരങ്ങള  ഉണഞയതിരതികന്നതുമഞണഡ്.

ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുകലപട  നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം  നടപടതിക്രമങ്ങലള  സഞ്ചാംബന്ധതികന്നകതഞ

ലലദനഞ്ചാംദതിന  ഭരണകേഞരവ്യങ്ങലള  സഞ്ചാംബന്ധതികന്നകതഞ  ആയതതിനഞല്   സഞധഞരണ

സത്വഭഞവതതിലളതഞണഡ്.

ഉകദ്ദേശവ്യകേഞരണങ്ങളലട വതിവരണഞ്ചാം

കകേരളതതിലലെ വതിവതിധ ജുഡപീഷവ്യല് കകേഞടതതികേളതിലഞ്ചാം,  ലലഹകകഞടതതിയതിലഞ്ചാം ധഞരഞളഞ്ചാം
ജൂനതിയര് അഭതിഭഞഷകേര് എന്കറഞള ലചെയ്തഡ് പഞകപീസഡ് ആരഞ്ചാംഭതികകമ്പഞള, പകതവ്യകേതിച്ചുഞ്ചാം ഇഇൗ
കകേഞവതിഡഡ്  മഹഞമഞരതി  കേഞലെഘടതതില്,  നതിരവധതി  പയഞസങ്ങളഞ്ചാം  സഞമ്പതതികേ ബുദതിമുട്ടുഞ്ചാം
അവര്  കനരതിടുന്നുണഡ്.    സമൂഹതതിനഡ്  മുന്നതില്  അഭതിഭഞഷകേനഞലണങതിലഞ്ചാം  ലലദനഞ്ചാംദതിനജപീവതിതഞ്ചാം
മുകന്നഞടഡ്  ലകേഞണ്ടുകപഞകുന്നതതില്  അഭതിഭഞഷകേവൃതതിയതില്  അനുഭവതിച്ചുവരുന്ന  ലചെറുതുഞ്ചാം
വലതുമഞയ പയഞസങ്ങളഞ്ചാം പശ്നങ്ങളഞ്ചാം പരതിഹരതികവഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണഡ് ഇഇൗ ബതില്. 

ധനകേഞരവ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡഡ്  നതിലെവതില് വരുകമ്പഞള മഞത്രകമ സഞമ്പതതികേ ബഞധവ്യത എത്രമഞത്രഞ്ചാം
ഉണഞവൂ എന്നഡ് കൃതവ്യമഞയതി കേണകഞകഞന് കേഴതിയകേയളള.  എങതിലഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭ ലചെലെവകേളകഞയതി
10 ലെക്ഷേഞ്ചാം രൂപ സഞതിതനതിധതിയതില്നതിന്നുഞ്ചാം ലചെലെവഡ് വരുലമന്നഡ് പതപീക്ഷേതികന്നു.

യ. എ. ലെതപീഫഡ്, എഞ്ചാം. എല്. എ.


