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മഹഞതഞഗഞനതി കദേശശീയ ഗഞമശീണ ലതഞഴതിലുറപപ പദ്ധതതി പകേഞരഞ്ചാം
സഞ്ചാംസഞനതപ ലതഞഴതിലലെടുക്കുന്ന ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലട 
കക്ഷേമതതിനഞ്ചാം പരതിരക്ഷേയ്ക്കുമഞയതി വവ്യവസ ലചെയ്യുന്ന

ഒര

ബതില്

പശീഠതികേ.―കകേരള  സഞ്ചാംസഞനതപ  മഹഞതഞഗഞനതി  കദേശശീയ  ഗഞമശീണ  ലതഞഴതിലുറപപ

പദ്ധതതി പകേഞരഞ്ചാം ലതഞഴതിലലെടുക്കുന്ന ലതഞഴതിലെഞളതികേള്ക്കു കവണതി  ഒര കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡപ

രൂപശീകേരതിക്കുന്നതപ യുക്തമഞയതിരതിക്കയഞല്; 

ഭഞരത റതിപബതിക്കതിലന എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില് തഞലഴപറയുന്ന പകേഞരഞ്ചാം

നതിയമമുണഞക്കുന.

1. ചുരക്കകപരഞ്ചാം  വവ്യഞപതിയുഞ്ചാം  പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(എ)  ഇഇൗ  ആകതിനപ  "2021-ലലെ

മഹഞതഞഗഞനതി കദേശശീയ ഗഞമശീണ ലതഞഴതിലുറപപ  കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡപ രൂപശീകേരണ ആകപ "

എന്നപ കപരപ പറയഞഞ്ചാം.

(ബതി)  ഇതതിനപ കകേരള സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം മുഴുവന് വവ്യഞപതിയുണഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം.

(സതി) ഇഇൗ ആകതിലലെ വവ്യവസകേള് സര്ക്കഞര് വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി നതിശ്ചയതിക്കുന്ന

തശീയതതി മുതല്  പഞബലെവ്യതതില് വരന്നതഞണപ.

2. നതിര്വ്വചെനങ്ങള്.―ഈ  ആകതില്  സന്ദര്ഭഞ്ചാം  മറപ  വതിധതതില്  ആവശവ്യലപടഞത

പക്ഷേഞ്ചാം,―

(എ)  "വതിജഞപനഞ്ചാം"  എന്നഞല്  ഇഇൗ  ആകപ  അനസരതിചപ  ഗസറതില്

പസതിദ്ധശീകേരതിക്കലപട ഒര വതിജഞപനഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന ;
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(ബതി) "വകുപപ" എന്നഞല് ഈ ആകതിലലെ ഒര വകുപപ എന്നര്ത്ഥമഞകുന ;

(സതി)   "നതിര്ണ്ണയതിക്കലപട  "  എന്നഞല്  ഈ  ആകപ  പകേഞരഞ്ചാം  ഉണഞയതിട്ടുള
ചെടങ്ങള്മൂലെഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതിക്കലപടതപ  എന്നര്ത്ഥമഞകുന ;

(ഡതി) "കക്ഷേമനതിധതി"  എന്നഞല് പകതവ്യകേ ഉകദ്ദേശവ്യ ലെക്ഷേവ്യ നതിര്വ്വഹണതതിനഞയതി
സര്ക്കഞര് രൂപശീകേരതിക്കുന്ന ഒര നതിധതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന ;

(ഇ)  "കക്ഷേമനതിധതി  കബഞര്ഡപ  "  എന്നഞല്  മഹഞതഞഗഞനതി  കദേശശീയ  ഗഞമശീണ
ലതഞഴതിലുറപപ  പദ്ധതതി  പകേഞരഞ്ചാം  കകേരള   സഞ്ചാംസഞനതപ  ലതഞഴതിലലെടുക്കുന്ന
ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലടയുഞ്ചാം  ആശതിതരലടയുഞ്ചാം കുടതികേളുലടയുഞ്ചാം  കക്ഷേമതതിനഞ്ചാം ലമചലപട ജശീവതിത
അവസയ്ക്കുഞ്ചാം കവണതി യുക്തമഞയ നടപടതികേള് ആകലെഞചെതിചപ ലലകേലകേഞള്ളുവഞനഞ്ചാം ആവശവ്യമഞയ
നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്  സര്ക്കഞരതികലെയപ  സമര്പതിക്കുവഞനഞ്ചാം  അധതികേഞരലപട  കകേനഞ്ചാം/സമതിതതി
എന്നര്ത്ഥമഞകുന.

3. കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡപ രൂപശീകേരണഞ്ചാം  . (― എ)  സര്ക്കഞരതിലന ഗസറപ വതിജഞപനഞ്ചാം
വഴതി മഹഞതഞഗഞനതി കദേശശീയ ഗഞമശീണ ലതഞഴതിലുറപപ  കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡപ എന്ന കപരതില്
ഒര സമതിതതി രൂപശീകേരതിക്കഞവന്നതഞണപ ;

(ബതി) കബഞര്ഡതില് തഞലഴ പറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതികക്കണതഞണപ :

(i) ലതഞഴതില് വകുപ്പുമനതി, വനതിത-സഞമൂഹവ്യകക്ഷേമ വകുപ്പുമനതി  ; 

(ii) ലതഞഴതില്, സഞമൂഹവ്യകക്ഷേമ വകുപപ  ലസക്രടറതിമഞര് ; 

(iii) ലചെയര്കപഴ്സണ് ; 

(iv) കേഞരവ്യനതിര്വ്വഹണഞധതികേഞരകതഞടുകൂടതിയ മഞകനജതിഞ്ചാംഗപ ഡയറകര്  ; 

(v)  സര്ക്കഞര് കനഞമതികനറപ  ലചെയ്യുന്ന പതതിനതിധതികേള്,  വനതിതഞ  ലതഞഴതിലെഞളതി
പതതിനതിധതികേള്. 

4.  കബഞര്ഡതിലന  പവര്തനഞ്ചാം  .―(എ)  കക്ഷേമനതിധതി  കബഞര്ഡപ  അഥവഞ
സമതിതതിയുലട  പവര്തനതതിനപ  ഉകദേവ്യഞഗസരള്ലപലടയുളവരലട  നതിയമനഞ്ചാം  സര്ക്കഞര്
ചെടപകേഞരഞ്ചാം നടകതണതഞണപ ; 

(ബതി)   കക്ഷേമനതിധതി  കബഞര്ഡതിനപ  ജതിലഞടതിസഞനതതില്  ഉപസമതിതതികേള്
രൂപശീകേരതികക്കണതഞണപ;

(സതി)  ജതിലഞ  കലെബര്  ഓഫശീസറുലട  അദ്ധവ്യക്ഷേതയതില്  സഞമൂഹവ്യകക്ഷേമ  വകുപപ
ഓഫശീസര്,  പഞഞയതപ ലഡപപ്യൂടതി ഡയറകര്,  സര്ക്കഞര് നതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്ന മറപ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്
എന്നതിവര് ഉപസമതിതതിയതില് അഞ്ചാംഗങ്ങള് ആയതിരതിക്കുഞ്ചാം ; 



5

(ഡതി)  കക്ഷേമനതിധതിയുമഞയതി  ബനലപടപ  ജതിലഞടതിസഞനതതില്  ഉത്ഭവതിക്കഞന്
സഞധവ്യതയുള തര്ക്കങ്ങളുഞ്ചാം പശ്നങ്ങളുഞ്ചാം ഇഇൗ ഉപസമതിതതി പരതിഹരതികക്കണതഞണപ ; 

(ഇ)  സഞ്ചാംസഞന  കക്ഷേമനതിധതി  കബഞര്ഡപ  പസ്തുത  ഉപസമതിതതിയുലട  അപകലെറപ
അകതഞറതിറതി ആയതിരതിക്കുഞ്ചാം. 

5.  സമതിതതിയുലട  കേര്തവവ്യങ്ങള്  .―(എ)  മഹഞതഞഗഞനതി  കദേശശീയ  ഗഞമശീണ
ലതഞഴതിലുറപപ പദ്ധതതി പകേഞരഞ്ചാം ലതഞഴതിലലെടുക്കുന്നവരലടയുഞ്ചാം, കുടതികേളുലടയുഞ്ചാം, ആശതിതരലടയുഞ്ചാം,
ആകരഞഗവ്യ പരതിരക്ഷേ, വതിവഞഹഞ്ചാം, വതിദേവ്യഞഭവ്യഞസഞ്ചാം എന്നതിവയപ സഹഞയഞ്ചാം നല്കുകേ;

(ബതി)  മഹഞതഞഗഞനതി  കദേശശീയ  ഗഞമശീണ  ലതഞഴതിലുറപപ  പദ്ധതതി  പകേഞരഞ്ചാം
ലതഞഴതിലലെടുക്കുന്ന ലതഞഴതിലെഞളതികേള്ക്കപ കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡപ ആനകൂലെവ്യങ്ങള് ലെഭവ്യമഞക്കുകേ;

(സതി)  ലതഞഴതിലലെടുക്കുന്ന സലെതതിലനയുഞ്ചാം  സഞപന ജഞ്ചാംഗമ  വസ്തുക്കള ളുലട  ഉടമ,
കക്ഷേമനതിധതി  കബഞര്ഡതിലലെ  ഉകദേവ്യഞഗസര്  എന്നതിവരതില്  നതിനഞ്ചാം  കക്ഷേമനതിധതിയുലട
പവര്തനതതിനപ സഹഞയകേരമലഞത നതിലെപഞട ളുകേള് ഉണഞയഞല് അതതില് ഇടലപടുവഞനഞ്ചാം
നതിയമപരമഞയ  പരതിഹഞരഞ്ചാം  കേഞണുവഞനഞ്ചാം  എലഞ  അധതികേഞരവഞ്ചാം  അവകേഞശവഞ്ചാം  കക്ഷേമനതിധതി
കബഞര്ഡതിനപ ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണപ ;

(ഡതി)  ലതഞഴതിലലെടുക്കഞന്  കേഴതിയഞതവര്ക്കുഞ്ചാം  70  വയസപ  പൂര്തശീകേരതിചവര്ക്കുഞ്ചാം
ലപന്ഷന് നല്കുകേ ;

(ഇ)   ലതഞഴതിലെഞളതികേള്  കജഞലെതി  ലചെയ ളുവരന്ന  സലെതതിലന  ഉടമ/കേമ്പനതി
ഉടമ/തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങള്  എന്നതിവരതില്  നതിനഞ്ചാം  സര്ക്കഞര്  നതിശ്ചയതിക്കുന്ന
പകേഞരമുള  വതിഹതിതഞ്ചാം,  സര്ക്കഞര്  നതിശ്ചയതിചതിട്ടുള  ലതഞഴതിലെഞളതി  വതിഹതിതഞ്ചാം,  സര്ക്കഞര്
നതിശ്ചയതിക്കുന്ന പകേഞരഞ്ചാം  രൂപശീകേരതിക്കുന്ന കക്ഷേമനതിധതി  ഫണപ,  മറ്റു  സഞമ്പതതികേ വരമഞന
മഞര്ഗ്ഗങ്ങള്  എന്നതിവയതിലൂലട  ആയതിരതിക്കണഞ്ചാം  കക്ഷേമനതിധതി  കബഞര്ഡതിലന
കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളഞയുള പവര്തനങ്ങള് നടകതണതപ ;

(എഫപ)  മഹഞതഞഗഞനതി  കദേശശീയ  ഗഞമശീണ  ലതഞഴതിലുറപപ  പദ്ധതതി  പകേഞരഞ്ചാം
ലതഞഴതിലലെടുക്കുന്നവരഞ്ചാം കുടുഞ്ചാംബതതില്ലപടവരഞ്ചാം അപകേടതതില്ലപടുകേകയഞ ഇഇൗ അപകേടഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം
മരണലപടുകേകയഞ ലചെയഞല് ധനസഹഞയഞ്ചാം നല്കുകേ ;

(ജതി)  മഹഞതഞഗഞനതി  കദേശശീയ  ഗഞമശീണ  ലതഞഴതിലുറപപ  പദ്ധതതി  പകേഞരഞ്ചാം
രണപ  വര്ഷഞ്ചാം  ലതഞഴതിലലെടുത  പഞയപൂര്തതിയഞയ  എലഞവര്ക്കുഞ്ചാം  ഇഇൗ  കക്ഷേമനതിധതിയതില്
അഞ്ചാംഗങ്ങളഞകേഞവന്നതഞണപ.

ഉകദ്ദേശവ്യകേഞരണങ്ങളുലട വതിവരണഞ്ചാം

കകേരള  സഞ്ചാംസഞനതപ  മഹഞതഞഗഞനതി  കദേശശീയ  ഗഞമശീണ  ലതഞഴതിലുറപപ  പദ്ധതതി
പകേഞരഞ്ചാം  27  ലെക്ഷേഞ്ചാം  കപര്  ലതഞഴതിലലെടുക്കുനലണന്നഞണപ  കേണക്കഞക്കതിയതിരതിക്കുന്നതപ.
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സമൂഹതതില്  സഞമ്പതതികേമഞയുഞ്ചാം  സഞമൂഹവ്യപരമഞയുഞ്ചാം  ഏറവഞ്ചാം  പതികന്നഞക്കഞവസ
യതിലുളവരഞണപ ലതഞഴതിലുറപപ പദ്ധതതിയതില് പണതിലയടുക്കുന്നതപ.  ഇതതില് തലന്ന 99% കപരഞ്ചാം
സശീകേളഞണപ  എനളതഞ്ചാം  പകതവ്യകേഞ്ചാം  പരതിഗണന  അര്ഹതിക്കുന്ന  വതിഷയങ്ങളഞണപ.  ഇവര്ക്കപ
ലെഭതിക്കുന്ന വരമഞനവഞ്ചാം  കക്ഷേമപദ്ധതതികേളുഞ്ചാം  സമൂഹതതിലലെ ഏറവഞ്ചാം  അനകയഞജവ്യമഞയവര്ക്കുഞ്ചാം
അര്ഹരഞയവര്ക്കുഞ്ചാം  ലെഭതിക്കുന്നതഞയതി  കേണക്കഞക്കഞഞ്ചാം.   ഇവര്ക്കപ  അന്തകസഞലടയുഞ്ചാം
ആതഞഭതിമഞനകതഞലടയുഞ്ചാം  ജശീവതിക്കഞന്  അവസരഞ്ചാം  ഉണഞകക്കണതപ  സര്ക്കഞരതിലന
ഉതരവഞദേതിതസ്വമഞണപ.  ഇഇൗ ലെക്ഷേവ്യഞ്ചാം സഞക്ഷേഞത്കേരതിക്കുന്നതതിനഞയതി ഒര കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡപ
രൂപശീകേരതിക്കഞന് ഉകദ്ദേശതിച ളുലകേഞണ്ടുളതഞണപ ഇഇൗ ബതില്.

ധനകേഞരവ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ വവ്യവസകേള്ക്കപ അനസരതിചപ കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡപ നതിലെവതില് വരകേയുഞ്ചാം
പവര്തനക്ഷേമമഞവകേയുഞ്ചാം  ലചെയ്യുകമ്പഞള്  മഞത്രകമ  ഇതതിനപ  കവണതിവരന്ന  സഞമ്പതതികേ
ബഞധവ്യത  എത്രലയന്നപ  കേണക്കഞക്കഞന്  കേഴതിയുകേയുളള.  എങതിലുഞ്ചാം  കബഞര്ഡതിലന  പഞരഞ്ചാംഭ
ലചെലെവകേള്ക്കഞയതി  ഇരപതതിയഞപ  ലെക്ഷേഞ്ചാം  രൂപ  സഞതിതനതിധതിയതില്നതിനഞ്ചാം  ലചെലെവപ
പതശീക്ഷേതിക്കുന.

ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം 
സഞ്ചാംബനതിച ലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ  വവ്യവസകേള്  പകേഞരഞ്ചാം  സര്ക്കഞരതിനപ  ഗസറപ  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴതി  ഈ
ആകതിലലെ വവ്യവസകേള് നടപഞക്കുന്നതതിനള ചെടങ്ങള് ഉണഞക്കഞവന്നതഞണപ.  ഈ ആകപ
അനസരതിചപ  ഉണഞക്കുന്ന ചെടങ്ങള്  സഭയുലട  മുമ്പഞലകേ  വയ്കക്കണതഞണപ.  സഭയപ  അതപ
അഞ്ചാംഗശീകേരതിക്കുവഞകനഞ  റദ്ദേപ  ലചെയ്യുന്നതതികനഞ  കഭദേഗതതി  ലചെയ്യുന്നതതികനഞ  ഉള  അധതികേഞരഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണപ.  ചെടങ്ങള് ഉണഞക്കുവഞനള അധതികേഞരഞ്ചാം നല്കേതിയതിട്ടുളതപ നടപടതി
ക്രമങ്ങലള സഞ്ചാംബനതിക്കുന്നകതഞ ദദേനഞ്ചാംദേതിന ഭരണകേഞരവ്യങ്ങലള സഞ്ചാംബനതിക്കുന്നകതഞ ആയ
കേഞരവ്യങ്ങള്ക്കഞണപ.  ആയതതിനഞല്  ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുക്കലപട   നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം
സഞധഞരണ സസ്വഭഞവതതിലുളതഞണപ.

ഇ. ടതി. ലലടസണ് മഞസ്റ്റര്  , എഞ്ചാം.എല്.എ.


