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കകേരള സഞ്ചാംസഞനതതിലലെ വതിവതിധ തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ
സഞപനങ്ങളതികലെകഡ ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പെടഡ കസവനഞ്ചാം

പൂര്തതിയഞകതിയവരുലടെ ലപന്ഷന് കബഞര്ഡഡ
രൂപപീകേരതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം അതതികനഞടെനബന്ധമഞയ

കേഞരര്യങ്ങള്ക്കുകവണതിയഞ്ചാം ഒരു പദ്ധതതി
രൂപലപ്പെടുത്തുന്നതതിനള

ഒരു

ബതിൽ
പപീഠതികേ  .―കകേരളതതിലലെ തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങളതികലെകഡ ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പെടഡ

കുറഞ്ഞെതഡ അഞ്ചുവര്ഷകഞലെഞ്ചാം ജനകസവനഞ്ചാം നടെതതിയ ജനപതതിനതിധതികേള്ക്കുഞ്ചാം അവരുലടെ
ആശതിതര്ക്കുഞ്ചാം ഒരു നതിശതിതതുകേ ലപന്ഷന് അനവദതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം അതുമഞയതി ബന്ധലപ്പെട
കേഞരര്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  ഒരു  ലപന്ഷന്  കബഞര്ഡഡ  രൂപപീകേരതിക്കുന്നതതിനഡ  പകതര്യകേ  നതിയമഞ്ചാം
ഉണഞകകണതഡ ആവശര്യമഞലണന്നഡ കേരുതുന്നതതിനഞല്;

ഇനര്യന് റതിപ്പെബ്ളതികതിലന   എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവത്സരതതിൽ  തഞലഴെപ്പെറയന്ന
പകേഞരഞ്ചാം  നതിയമഞ്ചാം ഉണഞക്കുന.―

പഞരഞ്ചാംഭഞ്ചാം

1.  ചുരുകകപ്പെരുഞ്ചാം  വര്യഞപതിയഞ്ചാം    പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം. (1)  ― ഈ  ആകതിനഡ  2021-ലലെ  കകേരള
തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങളതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിരുന്നവരുലടെ  ലപന്ഷന്   കബഞര്ഡഡ
രൂപപീകേരണ ബതില് എന്നഡ കപരഡ പറയഞഞ്ചാം;

(2)  ഇതഡ  ഗസറഡ  വതിജഞപനഞ്ചാം  നതിശയതിക്കുന്ന  തപീയതതി  മുതല്  പഞബലെര്യതതിൽ
വരുന്നതഞണഡ.

(3) ഇതതിനഡ കകേരള സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  മുഴുവൻ വര്യഞപതി ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണഡ.
1366/2021.
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2.  നതിര്വ്വചനങ്ങള്.―ഈ  ആകതില്  സന്ദര്ഭഞ്ചാം  മറ്റുവതിധതതില്  ആവശര്യലപ്പെടെഞത
പകഞ്ചാം,―

(എ) 'അഞ്ചാംഗഞ്ചാം'  എന്നഞല് സഞ്ചാംസഞനലത ഏലതങതിലഞ്ചാം ഗഞമ പഞഞയതതികലെഞ,
കബഞകഡ  പഞഞയതതികലെഞ,  ജതിലഞ  പഞഞയതതികലെഞ  മുനതിസതിപ്പെല്  കേകൗണ്സതിലെതികലെഞ,
കകേഞര്പ്പെകറഷനതികലെഞ  ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പെടുകേയഞ്ചാം  കുറഞ്ഞെതഡ  ഒരുവര്ഷഞ്ചാം  കസവനഞ്ചാം
നടെതതിയതിട്ടുള ഏലതഞരഞളഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ബതി) 'കബഞര്ഡഡ ' എന്നഞല് 6-ാം വകുപ്പെഡ പകേഞരഞ്ചാം രൂപപീകേരതികലപ്പെട തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ
സഞപനങ്ങളതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിരുന്നവരുലടെ ലപന്ഷന്  കബഞര്ഡഡ എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(സതി) 'സര്കഞര്' എന്നഞല് കകേരള സര്കഞര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ഡതി)  'നതിര്ണ്ണയതികലപ്പെട'  എന്നഞല്  ഈ  ആകഡ  പകേഞരഞ്ചാം  ഉണഞകതിയതിട്ടുള
ചടങ്ങളഞല് നതിര്ണ്ണയതികലപ്പെട എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ഇ)  'ആശതിതന്'  എന്നഞല്  ഭഞരര്യ/ഭര്തഞവഡ,  പഞയപൂര്തതിയഞകേഞത
ലപണ്മകള്, അവതിവഞഹേതിതരഞയ ലപണ്മകള്,  അച്ഛന്/അമ്മ എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നതുഞ്ചാം കമല്
പറഞ്ഞെവ ഉള്ലപ്പെടുന്നതുമഞകുന;

(എഫഡ)  'പദ്ധതതി'  എന്നഞല് ഈ ആകഡ പകേഞരഞ്ചാം  തയഞറഞകതിയതിട്ടുള പദ്ധതതി
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ജതി) 'വര്ഷഞ്ചാം' എന്നഞല് സഞമ്പതതികേ വര്ഷഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

3.  കകേരള    തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങളതിലലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിരുന്നവരുലടെ
ലപന്ഷന് നതിധതി  . (1)  ― സര്കഞര് തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങളതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങള്കഞയതി
ഒരു ലപന്ഷന് നതിധതി രൂപപീകേരതികകണതഞണഡ.

(2) നതിധതിയതില് തഞലഴെപ്പെറയന്നവ വരവഡ ലകേഞളതികകണതഞണഡ.―

(എ)  6-ാം  വകുപ്പെതില്  പറഞ്ഞെതിട്ടുള  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങളലടെ
പതതിമഞസവതിഹേതിതഞ്ചാം;

(ബതി)  ഭഞരത  സര്കഞകരഞ,  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞകരഞ,  നല്കുന്ന  വഞയ്പകേളഞ്ചാം
മുന്കൂറുകേളഞ്ചാം;

(സതി) മകറലതങതിലഞ്ചാം മഞര്ഗ്ഗതതില് നതിനമുള ഏലതഞരു സഞ്ചാംഭഞവനയഞ്ചാം

(ഡതി)  പദ്ധതതി വര്യവസകേള് പകേഞരഞ്ചാം നതിധതിയതികലെകഡ വരവഡ  ലകേഞളതികകണ
മകറലതങതിലഞ്ചാം തുകേ.

4.  നതിധതി    7-  ാം വകുപ്പെഡ പകേഞരഞ്ചാം രൂപപീകേരതികലപ്പെട കബഞര്ഡതില് നതികതിപമഞകുന്നതുഞ്ചാം
കബഞര്ഡഡ അതതിലന ഭരണ നതിര്വ്വഹേണഞ്ചാം നടെത്തുന്നതുമഞകുന.
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(1)  നതിധതി  തഞലഴെ  പറയന്ന  എലഞകമഞ  ഏലതങതിലകമഞ  ആവശര്യങ്ങള്കഞയതി
ഉപകയഞഗലപ്പെടുതഞവന്നതഞണഡ, ആതഞയതഡ.―

(എ)  അഞ്ചാംഗമഞയതിരതിലക  അസുഖഞ്ചാംമൂലെകമഞ,  അപകേടെഞ്ചാം  വഴെതികയഞ
ജനകസവനതതിനഡ  കേഴെതിവതിലഞതഞകുകേകയഞ  ലചയ്യുന്ന  ഏലതഞരഞ്ചാംഗതതിനഞ്ചാം  ധനസഹേഞയഞ്ചാം
നല്കുന്നതതിനഡ;

(ബതി)  അഞ്ചാംഗമഞയതിരതിലക  മരണഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവതിചഞല്,  കേഞലെഞവധതി  കനഞകഞലത
ആശതിതനഡ നതിശതിത തുകേ ലപന്ഷന് ലകേഞടുകഞന്;

(സതി)  സഞയതിയഞയ  അവശത  അനഭവതിക്കുന്ന  അഞ്ചാംഗതതിനഡ  സഞമ്പതതികേ
സഹേഞയഞ്ചാം നല്കുവഞന്;

(ഡതി)  അഞ്ചാംഗമഞയതി  അഞ്ചുവര്ഷലത  കേഞലെഞവധതി  പൂര്തതിയഞക്കുന്നവര്കഡ
പതതിമഞസഞ്ചാം ഒരു നതിശതിത തുകേ ലപന്ഷന് നല്കുന്നതതിനഡ.

5.  നതിധതിയതികലെക്കുള തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങളലടെ വതിഹേതിതഞ്ചാം.―(1)  ഓകരഞ
തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ സഞപനവഞ്ചാം തഞലഴെപ്പെറയന്ന പകേഞരഞ്ചാം അവയലടെ പതതിമഞസ വതിഹേതിതഞ്ചാം
നതിധതിയതികലെകഡ നല്കകേണതഞണഡ;

(എ) ഗഞമ പഞഞയതഡ - ഒരഞ്ചാംഗതതിനഡ പതതിമഞസഞ്ചാം 100 രൂപ വപീതഞ്ചാം

(ബതി) കബഞകഡ പഞഞയതഡ - ഒരഞ്ചാംഗതതിനഡ പതതിമഞസഞ്ചാം 200 രൂപ വപീതഞ്ചാം

(സതി) ജതിലഞ പഞഞയതഡ - ഒരഞ്ചാംഗതതിനഡ പതതിമഞസഞ്ചാം 300 രൂപ വപീതഞ്ചാം

(ഡതി)  മുനതിസതിപ്പെഞലെതിറതി/കകേഞര്പ്പെകറഷനകേള്-ഒരഞ്ചാംഗതതിനഡ  പതതിമഞസഞ്ചാം  400
രൂപ വപീതഞ്ചാം.

(2)  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങളലടെ  നതിധതിയതികലെക്കുള  വതിഹേതിതഞ്ചാം  ആറഡ
മഞസതതിലലെഞരതികല് അടെച്ചു തപീര്കകണതഞണഡ.

6. കകേരള തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങളതിലലെ മുന് അഞ്ചാംഗങ്ങളലടെ ലപന്ഷന് നതിധതി
കബഞര്ഡഡ രൂപപീകേരണഞ്ചാം.―

(1)  സര്കഞരതിനഡ  ഒരു ഗസറഡ  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി  ഈ ആകതിലലെ വര്യവസകേള്
നടെപ്പെതിലെഞക്കുന്നതതിനഞയതി  കകേരള  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങളതിലലെ
അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിരുന്നവരുലടെ  ലപന്ഷന്   കബഞര്ഡഡ  എന്ന  കപരതില്  ഒരു  കബഞര്ഡഡ
രൂപപീകേരതികഞവന്നതഞണഡ;
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(2)  കബഞര്ഡതിലന  പവര്തനതതിനഞവശര്യമഞയ  ജപീവനകഞലര  അധതികേഞ്ചാം
ജപീവനകഞരുള വകുപ്പുകേളതില് നതിനഞ്ചാം പുനര്വതിനര്യഞസഞ്ചാം വഴെതി നതിയമതികഞവന്നതഞണഡ;

(3)  കബഞര്ഡഡ ശഞശസ്വത പതിന്തുടെര്ചഞവകേഞശകതഞടുഞ്ചാം ലപഞതു മുദ്രകയഞടുഞ്ചാം കൂടെതിയതുഞ്ചാം
ഈ  ആകതിലലെ  വര്യവസകേള്കഡ  വതികധയമഞയതി  സഞവര-ജഞ്ചാംഗമ  വസ്തുകള്
ആര്ജതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  കകേവശഞ്ചാം  വയ്ക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  ഉതരവകേള്  പുറലപ്പെടുവതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
കേരഞറുകേളതില് ഏര്ലപ്പെടുന്നതതിനള അധതികേഞരകതഞടെഡ കൂടെതിയതുഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുഞ്ചാം.

7. കബഞര്ഡതിലന ഘടെന.―കബഞര്ഡതില് തഞലഴെപ്പെറയന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതികകണതഞണഡ.―

(1) സഞ്ചാംസഞന തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ വകുപ്പെഡ ലസക്രടറതി;

(2) സഞ്ചാംസഞന ലതഞഴെതില് വകുപ്പെഡ ലസക്രടറതി;

(3) സഞ്ചാംസഞന നതിയമ വകുപ്പെഡ ലസക്രടറതി;

(4) സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന ലചയര്മഞന്/ലചയര്കപഴ്സണ്;

(5)  കേഞരര്യനതിര്വ്വഹേണഞധതികേഞരകതഞടുകൂടെതിയ സര്കഞര് നതിയമതിക്കുന്ന മഞകനജതിഞ്ചാംഗഡ

ഡയറകര്;

(6)  സര്കഞര്  കനഞമതികനറഡ  ലചയ്യുന്ന  ലസക്രകടറതിയറതിലലെ  ധനകേഞരര്യഞ്ചാം,  നതിയമഞ്ചാം

എന്നപീ വകുപ്പുകേളതിലലെ ഓകരഞ പതതിനതിധതികേള്.

8.  അകതഞറതിറതിയലടെ  ആസഞനഞ്ചാം  .―അകതഞറതിറതിയലടെ ആസഞനഞ്ചാം തതിരുവനനപുരഞ്ചാം

ആയതിരതിക്കുഞ്ചാം.

9.  ലചയര്മഞന്. (1)  ― കബഞര്ഡതിലന ലചയര്മഞലന സര്കഞര് ഗസറഡ വതിജഞപനതതിലൂലടെ

നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചകയണതഞണഡ;

(2) ലചയര്മഞലന ഔകദര്യഞഗതികേ കേഞലെഞവധതി 3 വര്ഷകഞലെമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണഡ.

10.  കകമനതിധതി  കബഞര്ഡതിലന  പവര്തനഞ്ചാം.―(1)  കകമനതിധതി  കബഞര്ഡതിനഡ  ജതില

അടെതിസഞനതതില് ഉപസമതിതതികേള് രൂപപീകേരതികകണതഞണഡ;

(2) അതതഡ ജതിലകേളതിലലെ ജതിലഞ കേളകര്, കലെബര് ഓഫപീസര് എന്നതിവര് ഉപസമതിതതി

അഞ്ചാംഗങ്ങള് ആയതിരതിക്കുഞ്ചാം;

(3) ഉപസമതിതതിയതിലലെ മറഞ്ചാംഗങ്ങലള സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചകയണതഞണഡ;
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(4) കകമനതിധതി സഞ്ചാംബന്ധതിച ജതിലഞതലെതതില് വരുന്ന തര്കങ്ങളഞ്ചാം പരഞതതികേളഞ്ചാം
അതതഡ ജതിലഞ ഉപസമതിതതികേള് തപീര്പ്പെഞകകണതഞണഡ.  പരതിഹേരതികലപ്പെടെഞത വതിഷയങ്ങള്
സഞ്ചാംസഞന കകമനതിധതി കബഞര്ഡതിനഡ കകേമഞകറണതഞണഡ.

11.  കബഞര്ഡതിലന  അധതികേഞരങ്ങള്  .―(1)  ജതിലഞതലെ ഉപസമതിതതികേളലടെ അപ്പെകലെറഡ
അകതഞറതിറതിയഞയതി പവര്തതിക്കുഞ്ചാം;

(2)  ഈ ആകേഡ റതിലന കേപീഴെതില് വരുന്ന വതിഷയങ്ങലള സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചുള പരഞതതികേളഞ്ചാം
നതിര്കദ്ദേശങ്ങളഞ്ചാം സസ്വപീകേരതിക്കുന്നതതിനള അധതികേഞരഞ്ചാം;

(3)  ലെഭതിക്കുന്ന പരഞതതികേളഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശങ്ങളഞ്ചാം  പരതികശഞധതിക്കുകേയഞ്ചാം  അകനസ്വഷണഞ്ചാം
നടെതതി കബഞധര്യമഞയ കേഞരര്യങ്ങളതില് നടെപടെതി സസ്വപീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ്യുകേ;

(4) കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില് സര്കഞരതികലെകഡ ആവശര്യമഞയ ശതിപഞര്ശകേള് നല്കുകേ;

(5) കബഞര്ഡതിലന നയപരമഞയ കേഞരര്യങ്ങളതില് തപീരുമഞനലമടുക്കുകേ.

12. കബഞര്ഡതിലന കയഞഗങ്ങള്  .―(1) ലചയര്മഞലന നതിര്കദ്ദേശഞനസരണഞ്ചാം മഞകനജതിഞ്ചാംഗഡ
ഡയറകര് കബഞര്ഡതിലന കയഞഗഞ്ചാം വതിളതിച്ചുകൂകടണതഞണഡ.

(2)   കബഞര്ഡതിലന  രണ്ടു  കയഞഗങ്ങള്  തമ്മതില്  6  മഞസതതിലെധതികേഞ്ചാം  അനരഞ്ചാം
ഉണഞകേഞന് പഞടെതില.

(3)  കബഞര്ഡതിലന കയഞഗങ്ങളതില് ലചയര്മഞന് ആദ്ധര്യകഞ്ചാം വഹേതികകണതഞണഡ.
ലചയര്മഞലന  അസഞന്നതിദ്ധര്യതതില്  സന്നതിഹേതിതരഞയതിരതിക്കുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങളതില്  ഒരഞലള
അദ്ധര്യകനഞയതി നതിര്കദ്ദേശതികഞവന്നതഞണഡ.

(4)   കയഞഗതതിനള  കേസ്വഞറഞ്ചാം  കബഞര്ഡതിലലെ  നതിലെവതിലള  അഞ്ചാംഗങ്ങളലടെ
എണ്ണതതിലന മൂന്നതിലലെഞന്നഡ ആയതിരതിക്കുന്നതഞണഡ.

13.  എഴുത്തുകുത്തുകേള്  നടെത്തുന്നതതിനള  മഞര്ഗ്ഗഞ്ചാം  .―കബഞര്ഡതില്  നതിനളതുഞ്ചാം
കബഞര്ഡതികലെക്കുളതുമഞയ എഴുത്തുകുത്തുകേള് മഞകനജതിഞ്ചാംഗഡ  ഡയറകറുലടെ  കപരതില്
നടെകതണതഞണഡ.

14. ചടങ്ങള് ഉണഞകഞനള അധതികേഞരഞ്ചാം  .―(1) സര്കഞരതിനഡ ഗസറഡ വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം
ഈ ആകതിലലെ വര്യവസകേള് നടെപ്പെതിലെഞക്കുന്നതതിനകവണ ചടങ്ങള് ഉണഞകഞവന്നതഞണഡ;

(2)  ഈ ആകഡ പകേഞരമുണഞകതിയ ഏലതഞരു ചടവഞ്ചാം അതുണഞകതിയതതിനകശഷഞ്ചാം
കേഴെതിയന്നത്രകവഗഞ്ചാം നതിയമസഭ സകമ്മളനതതില് ആയതിരതിക്കുകമ്പഞള് അതതിലന മുന്പഞലകേ,
ഒരു  സകമ്മളനതതികലെഞ  തുടെര്ചയഞയള  രണ്ടു  സകമ്മളനങ്ങളതികലെഞലപടെഞവന്ന  ആലകേ
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14  ദതിവസകഞലെകതകഡ  വയ്കകണതുഞ്ചാം  അപകേഞരഞ്ചാം  അതഡ  ഏതഡ  സകമ്മളനതതില്
വയ്ക്കുനകവഞ ആ സകമ്മളനകമഞ  ലതഞടടുതഡ  വരുന്ന സകമ്മളനകമഞ  അവസഞനതിക്കുന്നതതിനഡ
മുമ്പഡ  നതിയമസഭ  പസ്തുത  ചടതതില്  രൂപകഭദഞ്ചാം  വരുത്തുകേകയഞ  അലലങതില്  ചടഞ്ചാം
ഉണഞകകണതതിലലന തപീരുമഞനതിക്കുകേകയഞ ലചയ്യുന്നപകഞ്ചാം, ആ ചടതതിനഡ അതതിനകശഷഞ്ചാം
അതതു  സഞ്ചാംഗതതി  കപലലെ  അങ്ങലന  രൂപലപ്പെടുതതിയ  രൂപതതില്  മഞത്രഞ്ചാം
പഞബലെര്യമുണഞയതിരതിക്കുകേകയഞ  അലലങതില്  യഞലതഞരു  പഞബലെര്യവഞ്ചാം  ഇലഞതതിരതിക്കുകേകയഞ
ലചയ്യുന്നതുഞ്ചാം  ആകുന.  എന്നതിരുന്നഞലഞ്ചാം  അങ്ങലനയള  ഏലതങതിലഞ്ചാം  രൂപലപ്പെടുതകലെഞ
റദ്ദേഞകകലെഞ ആ ചടപകേഞരഞ്ചാം മുന്പഡ ലചയതിട്ടുള ഏലതങതിലഞ്ചാം സഞ്ചാംഗതതിയലടെ സഞധ ധുതയഡ ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം
വരഞത വതിധതതിലെഞയതിരതികകണതഞണഡ.

ഏല്പ്പെതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മ്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം

 സഞ്ചാംബന്ധതിച ലമകമ്മഞറഞണഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ  വര്യവസകേള്  പകേഞരഞ്ചാം  സര്കഞരതിനഡ  ഗസറഡ  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി  ഈ
ആകതിലലെ വര്യവസകേള് നടെപ്പെഞക്കുന്നതതിനള ചടങ്ങള് ഉണഞകഞവന്നതഞണഡ.  ഈ ആകഡ
അനസരതിചഡ ഉണഞക്കുന്ന ചടങ്ങള് സഭയലടെ മുന്പഞലകേ വയ്കകണതഞണഡ.  സഭയഡ അതഡ
അഞ്ചാംഗപീകേരതിക്കുവഞകനഞ  റദ്ദേഡ  ലചയ്യുന്നതതികനഞ  കഭദഗതതി  ലചയ്യുന്നതതികനഞ  ഉള  അധതികേഞരഞ്ചാം
ഉണഡ.   ചടങ്ങള്  ഉണഞക്കുവഞനള  അധതികേഞരഞ്ചാം  നല്കേതിയതിട്ടുളതഡ  നടെപടെതിക്രമങ്ങലള
സഞ്ചാംബന്ധതിക്കുന്നകതഞ  കദനഞ്ചാംദതിന  ഭരണകേഞരര്യങ്ങലള  സഞ്ചാംബന്ധതിക്കുന്നകതഞ  ആയ
കേഞരര്യങ്ങള്കഞണഡ.  ആയതതിനഞല്  ഏല്പ്പെതിച്ചുലകേഞടുകലപ്പെട  നതിയമനതിര്മ്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിചഡ നല്കേതിയതിട്ടുളതഞയ അധതികേഞരഞ്ചാം സഞധഞരണ സസ്വഭഞവതതിലളതഞണഡ.

ഉകദ്ദേശര്യകേഞരണങ്ങളലടെ വതിവരണഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനതഡ  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങളതികലെകഡ  ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പെടുന്ന
ഉകദ്ദേശഞ്ചാം ഇരുപതതിനഞയതിരഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗങ്ങളണഡ.  അഞ്ചുവര്ഷകഞലെലത ജനകസവനതതിനകശഷഞ്ചാം
പതിരതിയന്ന  ഇവര്കഞയതി  യഞലതഞരുവതിധ  കകമപദ്ധതതികേളഞ്ചാം  നതിലെവതിലെതില.  എന്നഞല്
അധതികേഞര  വതികകേനപീകേരണലത  തുടെര്ന്നഡ  വതികേസന  പവര്തനങ്ങളകടെയഞ്ചാം  ജനകകമ
പവര്തങ്ങളകടെയഞ്ചാം  അടെതിസഞന  ഘടെകേങ്ങളഞയ  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങളതിലലെ
അഞ്ചാംഗങ്ങള്കഡ  സമൂഹേതതില്  മഞനര്യമഞയ  പരതിഗണന  നല്കകേണതുണഡ.  അതതിനഞയതി
ഒരു  നതിശതിത  തുകേ  ലപന്ഷന്  നല്കുന്നതതിനകവണതി  ഒരു  പകതര്യകേ  ലപന്ഷന്
നതിധതി  ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതഡ  വളലരകയലറ  പകയഞജനകേരമഞകുഞ്ചാം.  ഈ  ഉകദ്ദേശര്യഞ്ചാം
നതിറകവറ്റുന്നതതിനകവണതിയഞണഡ ഈ ബതില്. 
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സഞ്ചാംസഞനതഡ  അധതികേഞര  വതികകേനപീകേരണലത  തുടെര്ന്നഡ  രൂപപീകൃതമഞയ
ഗഞമപഞഞയതഡ,  കബഞകഡ  പഞഞയതഡ,  ജതിലഞ  പഞഞയതഡ,  മുനതിസതിപ്പെഞലെതിറതി,
കകേഞര്പ്പെകറഷനകേള് തുടെങ്ങതിയ സഞപനങ്ങളതികലെകഡ ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പെട ഉകദ്ദേശഞ്ചാം  20,000
അഞ്ചാംഗങ്ങളണഡ.  ഓകരഞ  അഞഡ  വര്ഷകഞലെയളവഡ  പൂര്തതിയഞകുകമ്പഞള്  ഇതതില്
ക്രമഞനഗതമഞയ  വര്ദ്ധനവഡ  ഉണഞകുഞ്ചാം.  ഇവര്കഡ  പതതിമഞസഞ്ചാം  നതിശതിത  തുകേ  ലപന്ഷന്
നല്കുന്നതതിനഡ പതതിവര്ഷഞ്ചാം ഉകദ്ദേശഞ്ചാം 10 കകേഞടെതികയഞളഞ്ചാം രൂപയലടെ ലചലെവണഞകുഞ്ചാം. ഈ തുകേ
പൂര്ണ്ണമഞയഞ്ചാം  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങളതില്  നതിനഞ്ചാം  പതതിമഞസ  വതിഹേതിതമഞയതി
കശഖരതിക്കുന്നതതിനഞല്  സര്കഞരതിനഡ  ഭഞവതിയതില്  അധതികേ  സഞമ്പതതികേ  ബഞദ്ധര്യത
ഉണഞകുന്നതില.  എന്നഞല്  പഞഥമതികേ  ലചവവകേള്കഞയതി  2  കകേഞടെതി  രൂപയലടെ  ലചലെവഡ
പതപീകതിക്കുന. 

സതി. ആര്. മകഹേഷഡ, എഞ്ചാം.എല്.എ.     


