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വവിജജ്ഞാപനന
സ.ഉ. (നക) നമ്പര് 24/2021/തതസ്ഥാഴെഠില്

2021 തഫെബ്രുവരഠി 25
തഠിരുവനന്തപുരസം

പപീഠഠിക: കകരള സസംസസ്ഥാനതത്തെ ഐ.റഠി., ഐ.റഠി. അനുബന്ധ കമേഖലയഠില് കജസ്ഥാലഠി തചെയ്യുന
ജപീവനകസ്ഥാരുതടെയസം സസംരസംഭകരുതടെയസം കക്ഷേമേത്തെഠിനുസം അതുമേസ്ഥായഠി ബന്ധതപ്പെട്ട കസ്ഥാരര്യങ്ങള്കസം കവണഠി ഒരു
നഠിധഠി രൂപപീകരഠികനതഠിനന് തസ്ഥാതഴെപ്പെറയന പദ്ധതഠി കകരള സര്കസ്ഥാര് ഇതഠിനസ്ഥാല് രൂപപീകരഠികന
അതസ്ഥായതന്: -
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2021-തല കകരളത്തെഠിതല ഐ.റഠി., ഐ.റഠി. അനുബന്ധ കമേഖലയഠിതല ജപീവനകസ്ഥാരുതടെയസം
സസംരസംഭകരുതടെയസം കക്ഷേമേപദ്ധതഠി
അദ്ധര്യസ്ഥായസം - 1
1. ചുരുകകപ്പെരുസം വര്യസ്ഥാപഠിയസം ആരസംഭവസം.- (1) ഈ പദ്ധതഠിയന് "2021-തല കകരളത്തെഠിതല ഐ.റഠി.,
ഐ.റഠി. അനുബന്ധ കമേഖലയഠിതല കക്ഷേമേപദ്ധതഠി" എനന് കപരന് പറയസ്ഥാസം.
(2) ഇതഠിനന് കകരള സസംസസ്ഥാനസം മുഴുവന് വര്യസ്ഥാപഠി ഉണസ്ഥായഠിരഠികനതസ്ഥാണന്.
(3) ഈ പദ്ധതഠി ഉടെനടെഠി പസ്ഥാബലര്യത്തെഠില് വരുനതസ്ഥാണന്.
2.നഠിര്വചെനങ്ങള്.- ഈ പദ്ധതഠിയഠില് സന്ദര്ഭസം മേറന് വഠിധത്തെഠില് ആവശര്യപ്പെടെസ്ഥാത്തെപക്ഷേസം,(എ) "കബസ്ഥാര്ഡന്" എനസ്ഥാല് 2006-തല കകരള കഷസ്ഥാപന് ആനന് കകമേഴര്യല് എസസ്ഥാബഠിതഷ്മെനന്സന്
തതസ്ഥാഴെഠിലസ്ഥാളഠി കക്ഷേമേനഠിധഠി ആകഠിതല വകുപ്പെന് 6 പകസ്ഥാരസം രൂപപീകൃതമേസ്ഥായ ('കകരള കഷസ്ഥാപന് ആനന് കകമേഴര്യല്
എസസ്ഥാബഠിതഷ്മെനന്സന് തതസ്ഥാഴെഠിലസ്ഥാളഠി കക്ഷേമേനഠിധഠി കബസ്ഥാര്ഡന്') എനര്ത്ഥമേസ്ഥാകുന.
(ബഠി) "ചെപീഫെന് എകഠികക്യൂട്ടപീവന് ഓഫെപീസര്" എനസ്ഥാല് 2006-തല കകരള കഷസ്ഥാപന് ആനന് കകമേഴര്യല്
എസസ്ഥാബഠിതഷ്മെനന്സന്

തതസ്ഥാഴെഠിലസ്ഥാളഠി

കക്ഷേമേനഠിധഠി

ആകഠിതല

വകുപ്പെന്

9

ഉപവകുപ്പെന്

(1)

പകസ്ഥാരസം

നഠിയമേഠികതപ്പെടുന ചെപീഫെന് എകഠികക്യൂട്ടപീവന് ഓഫെപീസര് എനര്ത്ഥമേസ്ഥാകുന.
(സഠി) "ജഠിലസ്ഥാ എകഠികക്യൂട്ടപീവന് ഓഫെപീസര്" എനസ്ഥാല് 2006-തല കകരള കഷസ്ഥാപന് ആനന് കകമേഴര്യല്
എസസ്ഥാബഠിതഷ്മെനന്സന്

തതസ്ഥാഴെഠിലസ്ഥാളഠി

കക്ഷേമേനഠിധഠി

പദ്ധതഠിയഠിതല

ഖണഠിക

16(1)

അനുസരഠിചന്

നഠിയമേഠികതപ്പെട്ടഠിട്ടുള്ള ജഠിലസ്ഥാ എകഠികക്യൂട്ടപീവന് ഓഫെപീസര് എനര്ത്ഥമേസ്ഥാകുന.
(ഡഠി) "അസംശദസ്ഥായസം" എനസ്ഥാല് നഠിധഠിയഠികലയന് ജപീവനകസ്ഥാരുസം സസംരസംഭകരുസം അടെകയണ തുക
എനര്ത്ഥമേസ്ഥാകുന.
(ഇ) "ഐ.റഠി., ഐ.റഠി. അനുബന്ധ കമേഖലയഠിതല ജപീവനകസ്ഥാര്" എനസ്ഥാല് കകരളത്തെഠിതല ഐ.റഠി.,
ഐ.റഠി. അനുബന്ധ സസ്ഥാപനങ്ങളഠില് തതസ്ഥാഴെഠിതലടുകന ജപീവനകസ്ഥാരുസം സസംരസംഭകരുസം എനര്ത്ഥമേസ്ഥാകുന.
(എഫെന്) "നഠിധഠി" എനസ്ഥാല് ഈ പദ്ധതഠി പകസ്ഥാരസം രൂപപീകരഠികതപ്പെട്ട കകരളത്തെഠിതല ഐ.റഠി., ഐ.റഠി.
അനുബന്ധ സസ്ഥാപനങ്ങളഠില് തതസ്ഥാഴെഠിതലടുകന ജപീവനകസ്ഥാരുതടെയസം സസംരസംഭകരുതടെയസം കക്ഷേമേനഠിധഠി
എനര്ത്ഥമേസ്ഥാകുന.
(ജഠി) "അസംഗസം" എനസ്ഥാല് ഈ പദ്ധതഠിയഠിതല വര്യവസകള് പകസ്ഥാരസം നഠിധഠിയഠില് അസംഗമേസ്ഥായഠി
രജഠിസര് തചെയഠിട്ടുള്ള ആള് എനര്ത്ഥമേസ്ഥാകുന.
(എചന്) "കുടുസംബസം" എനസ്ഥാല് ഒരസംഗതത്തെ സസംബന്ധഠിചഠിടെകത്തെസ്ഥാളസം അയസ്ഥാളുതടെ ഭസ്ഥാരര്യ അതലങഠില്
ഭര്ത്തെസ്ഥാവന്, പസ്ഥായപൂര്ത്തെഠിയസ്ഥാകസ്ഥാത്തെ കുട്ടഠികള്, അവഠിവസ്ഥാഹഠിതരസ്ഥായ തപണ്മേകള് എനഠിവരുസം അസംഗതത്തെയസം
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സസംരസംഭകതരയസം ആശ്രയഠിച്ചു കഴെഠിയന മേസ്ഥാതസ്ഥാപഠിതസ്ഥാകള് എനര്ത്ഥമേസ്ഥാകുന
(ഐ) "പദ്ധതഠി" എനസ്ഥാല് കകരളത്തെഠിതല ഐ.റഠി., ഐ.റഠി. അനുബന്ധ സസ്ഥാപനങ്ങളഠില്
തതസ്ഥാഴെഠിതലടുകന ജപീവനകസ്ഥാരുതടെയസം സസംരസംഭകരുതടെയസം കക്ഷേമേനഠിധഠി എനര്ത്ഥമേസ്ഥാകുന.
(തജ) "വര്ഷസം" എനസ്ഥാല് സസ്ഥാമ്പത്തെഠിക കസ്ഥാരര്യങ്ങള്കന് സസ്ഥാമ്പത്തെഠിക വര്ഷവസം അസംഗതത
കസ്ഥാലസ്ഥാവധഠിയന് കലണര് വര്ഷവസം എനര്ത്ഥമേസ്ഥാകുന.
(തക) "സസംരസംഭകന്" എനസ്ഥാല് ഐ.റഠി., ഐ.റഠി. അനുബന്ധ സസ്ഥാപനങ്ങള് നടെത്തുനവര്
എനര്ത്ഥമേസ്ഥാകുന.
(എല്) പത്തു ജപീവനകസ്ഥാരഠില് തസ്ഥാതഴെ കജസ്ഥാലഠി തചെയ്യുന ഐ.റഠി., ഐ.റഠി. അനുബന്ധ
സസ്ഥാപനങ്ങളഠിതല സസംരസംഭകനുസം തതസ്ഥാഴെഠിലസ്ഥാളഠികള്കന് ലഭഠികന അകത ആനുകൂലര്യങ്ങള്കന് അര്ഹത
ഉണസ്ഥായഠിരഠികനതസ്ഥാണന്.
3. ഈ പദ്ധതഠിയഠില് ഉപകയസ്ഥാഗഠിചഠിട്ടുള്ളതുസം പതക്ഷേ നഠിര്വചെഠിചഠിട്ടഠിലസ്ഥാത്തെതുമേസ്ഥായ ഏതതങഠിലസം
വസ്ഥാകകളുകടെകയസ്ഥാ പകയസ്ഥാഗങ്ങളുകടെകയസ്ഥാ അര്ത്ഥകത്തെകയസ്ഥാ വര്യസ്ഥാഖര്യസ്ഥാനകത്തെകയസ്ഥാ സസംബന്ധഠിചന് എതന്തങഠിലസം
തര്കകമേസ്ഥാ സസംശയകമേസ്ഥാ ഉണസ്ഥാകുനപക്ഷേസം ആയതന് സര്കസ്ഥാരഠിതനകയസ്ഥാ, സര്കസ്ഥാര് അധഠികസ്ഥാരതപ്പെടുത്തുന
ഒരു ഉകദര്യസ്ഥാഗസതനകയസ്ഥാ തപീര്പ്പെഠിനന് വഠികടെണതുസം അതഠിലണസ്ഥാകുന തപീരുമേസ്ഥാനസം അന്തഠിമേമേസ്ഥായഠിരഠികനതു
മേസ്ഥാണന്.
അദ്ധര്യസ്ഥായസം 2
4. ഫെണഠിതന ഭരണ നഠിര്വഹണസം.- 'കകരളത്തെഠിതല ഐ.റഠി., ഐ.റഠി. അനുബന്ധ സസ്ഥാപനങ്ങളഠില്
തതസ്ഥാഴെഠിതലടുകന ജപീവനകസ്ഥാരുതടെ കക്ഷേമേനഠിധഠി പദ്ധതഠി'യതടെ നഠിധഠി വഠിനഠികയസ്ഥാഗ ഭരണ ചുമേതല 2006-തല
കകരള കഷസ്ഥാപന് ആനന് കകമേഴര്യല് എസസ്ഥാബഠിതഷ്മെനന്സന് തതസ്ഥാഴെഠിലസ്ഥാളഠി കക്ഷേമേനഠിധഠി നഠിയമേസം വകുപ്പെന് 6 പകസ്ഥാരസം
രൂപപീകൃതമേസ്ഥായ കകരള കഷസ്ഥാപന് ആനന് കകമേഴര്യല് എസസ്ഥാബഠിതഷ്മെനന്സന് തതസ്ഥാഴെഠിലസ്ഥാളഠി കക്ഷേമേനഠിധഠി കബസ്ഥാര്ഡഠില്
നഠിക്ഷേഠിപമേസ്ഥായഠിരഠികസം.
5. ഭരണ സമേഠിതഠി.- പദ്ധതഠിയതടെ ഭരണ സമേഠിതഠിയഠില് തസ്ഥാതഴെപ്പെറയന അസംഗങ്ങള് ഉണസ്ഥായഠിരഠികസം,(എ) സര്കസ്ഥാര് നസ്ഥാമേനഠിര്കദ്ദേശസം തചെയ്യുന ഐ.റഠി., ഐ.റഠി. കമേഖലയഠിതല തതസ്ഥാഴെഠിലസ്ഥാളഠികതള
പതഠിനഠിധപീകരഠികന അസംഗപീകൃത തതസ്ഥാഴെഠിലസ്ഥാളഠി സസംഘടെനകളഠില് നഠിനള്ള മൂനന് കപര്.
(ബഠി) കകരള കഷസ്ഥാപന് ആനന് കകമേഴര്യല് എസസ്ഥാബഠിതഷ്മെനന്സന് തതസ്ഥാഴെഠിലസ്ഥാളഠി കക്ഷേമേനഠിധഠി കബസ്ഥാര്ഡഠിതല
തചെയര്മേസ്ഥാനുസം, ചെപീഫെന് എകഠികക്യൂട്ടപീവന് ഓഫെപീസറസം.
(സഠി) കകരള കഷസ്ഥാപന് ആനന് കകമേഴര്യല് എസസ്ഥാബഠിതഷ്മെനന്സന് തതസ്ഥാഴെഠിലസ്ഥാളഠി

കക്ഷേമേനഠിധഠി

കബസ്ഥാര്ഡഠിതല കകരള സര്കസ്ഥാരഠിതന തതസ്ഥാഴെഠില് വകുപ്പെഠിതനയസം ധനവകുപ്പെഠിതനയസം നഠിയമേവകുപ്പെഠിതനയസം
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പതഠിനഠിധപീകരഠികന അസംഗങ്ങള്.
(ഡഠി) കകരള കഷസ്ഥാപന് ആനന് കകമേഴര്യല് എസസ്ഥാബഠിതഷ്മെനന്സന് തതസ്ഥാഴെഠിലസ്ഥാളഠി

കക്ഷേമേനഠിധഠി

കബസ്ഥാര്ഡഠിതന തചെയര്മേസ്ഥാനുസം, ചെപീഫെന് എകഠികക്യൂട്ടപീവന് ഓഫെപീസറസം കകരളത്തെഠിതല ഐ.റഠി., ഐ.റഠി. അനുബന്ധ
സസ്ഥാപനങ്ങളഠില്

തതസ്ഥാഴെഠിതലടുകന

ജപീവനകസ്ഥാരുതടെയസം

സസംരസംഭകരുതടെയസം

കക്ഷേമേപദ്ധതഠിയതടെ

ഭരണസമേഠിതഠിയതടെ തചെയര്മേസ്ഥാനുസം, ചെപീഫെന് എകഠികക്യൂട്ടപീവന് ഓഫെപീസറസം ആയഠിരഠികസം.
(ഇ) സമേഠിതഠിയതടെ കസ്ഥാലസ്ഥാവധഠി മൂനന് വര്ഷമേസ്ഥായഠിരഠികസം.
6. ഓഫെപീസര്മേസ്ഥാരുകടെയസം സസ്ഥാഫെഠിതനയസം നഠിയമേനസം.(എ) 2006-തല കകരള കഷസ്ഥാപന് ആനന് കകമേഴര്യല് എസസ്ഥാബഠിതഷ്മെനന്സന് തതസ്ഥാഴെഠിലസ്ഥാളഠി

കക്ഷേമേനഠിധഠി

നഠിയമേത്തെഠിതല വകുപ്പെന് 9 പകസ്ഥാരസം നഠിയമേഠിതരസ്ഥാകുന ചെപീഫെന് എകഠികക്യൂട്ടപീവന് ഓഫെപീസറസം സസ്ഥാഫസം കകരളത്തെഠിതല
'ഐ.റഠി., ഐ.റഠി. അനുബന്ധ സസ്ഥാപനങ്ങളഠില് തതസ്ഥാഴെഠിതലടുകന ജപീവനകസ്ഥാരുതടെയസം സസംരസംഭകരുതടെയസം
കക്ഷേമേനഠിധഠി പദ്ധതഠി'യതടെയസം ചുമേതലകസ്ഥാരസ്ഥായഠിരഠികനതസ്ഥാണന്.
(ബഠി) ഈ പദ്ധതഠി നടെപ്പെഠിലസ്ഥാകനതഠിനന് കൂടുതല് തസഠികകള് സൃഷഠികകണതുതണങഠില് അതഠിനന്
സര്കസ്ഥാരഠിതന മുന്കൂര് അനുമേതഠി വസ്ഥാങ്ങഠിയഠിരഠികകണതസ്ഥാണന്.
7. ഫെണഠികലയ്ക്കുള്ള അസംശദസ്ഥായസം.(എ) പദ്ധതഠിയഠില് അസംഗമേസ്ഥായഠി രജഠിസര് തചെയ്യുന ജപീവനകസ്ഥാരുതടെ/സസംരസംഭകരുതടെ ഫെണഠികലയ്ക്കുള്ള
അസംശദസ്ഥായസം പതഠിമേസ്ഥാസസം 100 രൂപ ആയഠിരഠികസം.
(ബഠി) പദ്ധതഠിയഠില് അസംഗമേസ്ഥായഠി രജഠിസര് തചെയ്യുന ഓകരസ്ഥാ സസംരസംഭകനുസം, സസംരസംഭകതനയസം
ജപീവനകസ്ഥാരതനയസം അസംശദസ്ഥായമേസ്ഥായഠി പതഠിമേസ്ഥാസസം 200 രൂപ അടെകയണതസ്ഥാണന്.
(സഠി) സര്കസ്ഥാര് ഗസ്ഥാനന് ധനകസ്ഥാരര്യവകുപ്പെന് തപീരുമേസ്ഥാനഠികനതസ്ഥാണന്.
(ഡഠി) ജപീവനകസ്ഥാരതന വഠിഹഠിതവസം, സസംരസംഭകതന വഠിഹഠിതവസം കചെര്ത്തുള്ള ഒരു മേസ്ഥാസതത്തെ
അസംശദസ്ഥായസം അടുത്തെ മേസ്ഥാസസം 5-ാം തപീയതഠിയന് മുമ്പസ്ഥായഠി ഭരണ സമേഠിതഠി നഠിര്കദ്ദേശഠികന വഠിധസം നഠിധഠിയഠില്
ഒടുകകണതസ്ഥാണന്. മൂനന് മേസ്ഥാസകത്തെകയസ്ഥാ ആറന് മേസ്ഥാസകത്തെകയസ്ഥാ ഒരു വര്ഷകത്തെകയസ്ഥാ അസംശദസ്ഥായസം ഒനഠിചന്
മുന്കൂറസ്ഥായഠി നഠിധഠിയഠില് അടെയസ്ഥാവനതസ്ഥാണന്.
(ഇ) സസംരസംഭകകനസ്ഥാ, അസംഗകമേസ്ഥാ നഠിധഠിയഠികലയന് തുടെര്ചയസ്ഥായഠി 12 മേസ്ഥാസതത്തെ അസംശദസ്ഥായസം
അടെയ്ക്കുനതന് വപീഴ്ച വരുത്തെഠിയസ്ഥാല് അസംഗതതസം സതകമേധയസ്ഥാ നഷതപ്പെടുനതസ്ഥാണന്.

ഇപകസ്ഥാരസം അസംഗതതസം

നഷതപ്പെടുന അസംഗത്തെഠിനന് അയസ്ഥാളുതടെ അകപക്ഷേ പകസ്ഥാരസം, ഭരണ സമേഠിതഠി നഠിശ്ചയഠികന പഠിഴെ പലഠിശ
ഈടെസ്ഥാകഠിതകസ്ഥാണന്

അസംഗതതസം

പുന:സസ്ഥാപഠിചന്

അധഠികസ്ഥാരസം ഉണസ്ഥായഠിരഠികനതസ്ഥാണന്.
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നല്കുനതഠിനന്

ചെപീഫെന്

എകഠികക്യൂട്ടപീവന്

ഓഫെപീസര്കന്

5

അദ്ധര്യസ്ഥായസം 3

അസംഗങ്ങള്കള്ള ധനസഹസ്ഥായവസം തപന്ഷനുസം
8. തപന്ഷന്.- കുറഞ്ഞതന് പത്തെന് വര്ഷസം തുടെര്ചയസ്ഥായഠി അസംശദസ്ഥായസം അടെച ഒരു അസംഗത്തെഠിനന്,
അറപതന് വയസന് തഠികയന മുറകയസ്ഥാ സഠിരമേസ്ഥായ ശസ്ഥാരപീരഠിക അവശതമൂലസം രണന് വര്ഷത്തെഠിലധഠികമേസ്ഥായഠി
കജസ്ഥാലഠി തചെയസ്ഥാന് കഴെഠിയസ്ഥാതഠിരഠികകകയസ്ഥാ തചെയ്യുന അവസ വനസ്ഥാകലസ്ഥാ, തപന്ഷനന് അര്ഹത
ഉണസ്ഥായഠിരഠികനതസ്ഥാണന്.

തപന്ഷന്

തുകയസ്ഥായഠി

3000 രൂപയസം

തുടെര്നള്ള

ഓകരസ്ഥാ

വര്ഷതത്തെ

കസവനകസ്ഥാലയളവഠിനുസം 50 രൂപ നഠിരകഠില് വര്ദ്ധനവന് പസ്ഥാബലര്യത്തെഠില് വരത്തെകവഠിധസം തപന്ഷന് തുക
അനുവദഠികകണതസ്ഥാണന്. ഭരണസമേഠിതഠി തപീരുമേസ്ഥാനത്തെഠിതന അടെഠിസസ്ഥാനത്തെഠില് അവശതമൂലസം തപന്ഷന്
നല്കുനതഠിനന് കവണ മേറന് മേസ്ഥാനദണങ്ങളുസം ഭരണസമേഠിതഠി നഠിശ്ചയഠികകണതസ്ഥാണന്.
9. കുടുസംബ തപന്ഷന്.- കുറഞ്ഞതന് പത്തെന് വര്ഷസം അസംശദസ്ഥായസം അടെച ഒരസംഗകമേസ്ഥാ, ഈ പദ്ധതഠി
പകസ്ഥാരസം തപന്ഷന് വസ്ഥാങ്ങഠിതകസ്ഥാണഠിരഠികന അസംഗകമേസ്ഥാ മേരണതപ്പെട്ടസ്ഥാല് അയസ്ഥാളുതടെ കുടുസംബത്തെഠിനന് കുടുസംബ
തപന്ഷനന് അര്ഹതയണസ്ഥായഠിരഠികനതസ്ഥാണന്. മേഠിനഠിമേസം തപന്ഷതന പകുതഠികയസ്ഥാ വസ്ഥാങ്ങഠിതകസ്ഥാണഠിരഠികന
തപന്ഷതന പകുതഠികയസ്ഥാ ലഭഠികനതഠിനന് അര്ഹതയണസ്ഥായഠിരഠികനതസ്ഥാണന്.
10. പസവസ്ഥാനുകൂലര്യസം.- ഒരു വര്ഷതമേങഠിലസം തുടെര്ചയസ്ഥായഠി അസംശദസ്ഥായസം അടെചഠിട്ടുള്ള ഇ.എസന്.ഐ.
പദ്ധതഠിയഠില് വരസ്ഥാത്തെ അസംഗത്തെഠിനന് പസവ ധനസഹസ്ഥായമേസ്ഥായഠി 15,000 രൂപ നഠിധഠിയഠില് നഠിനസം
ലഭഠികനതസ്ഥാണന്. ഇതഠില് 10,000 രൂപ സര്കസ്ഥാര് വഠിഹഠിതവസം 5,000 രൂപ കക്ഷേമേനഠിധഠിയഠില് നഠിനള്ള
വഠിഹഠിതവമേസ്ഥാണന്. ഗര്ഭമേലസല് സസംഭവഠിച അസംഗത്തെഠിനന്, അസംഗസം അവധഠിയഠില് പകവശഠിച തപീയതഠി മുതല്
കജസ്ഥാലഠിയഠില് പുന:പകവശഠികനതുവതരയള്ള ആറസ്ഥാഴ്ചതത്തെ കവതനസം ധനസഹസ്ഥായമേസ്ഥായഠി നല്കകണതസ്ഥാണന്.
(പരമേസ്ഥാവധഠി 2500 രൂപ) .
11. വഠിവസ്ഥാഹസ്ഥാനുകൂലര്യസം.- കുറഞ്ഞതന് മൂനന് വര്ഷതമേങഠിലസം നഠിധഠിയഠികലയന് അസംശദസ്ഥായസം അടെച
അസംഗങ്ങളുതടെ പസ്ഥായപൂര്ത്തെഠിയസ്ഥായ തപണ്മേകളുതടെയസം, സപീ അസംഗങ്ങളുതടെയസം വഠിവസ്ഥാഹതചെലവഠിനസ്ഥായഠി
10,000 രൂപ നഠിധഠിയഠില് നഠിനസം ലഭഠികനതസ്ഥാണന്. ഈ ആനുകൂലര്യസം പരമേസ്ഥാവധഠി രണ്ടു തവണ മേസ്ഥാത്രകമേ
ഒരസംഗത്തെഠിനന് ലഭഠികകയള.
12 ചെഠികഠിതസ്ഥാ സഹസ്ഥായസം.- മൂന വര്ഷതമേങഠിലസം നഠിധഠിയഠികലയന് തുടെര്ചയസ്ഥായഠി അസംശദസ്ഥായസം അടെച
അസംഗങ്ങള്കസം, കുടുസംബസ്ഥാഗങ്ങള്കസം സര്കസ്ഥാര്/സര്കസ്ഥാര് അസംഗപീകൃത ആശുപത്രഠിയഠില് കഠിടെനള്ള
ചെഠികഠിതയന്, ചെഠികഠിതസ്ഥാസഹസ്ഥായമേസ്ഥായഠി അസംഗതത കസ്ഥാലസ്ഥാവധഠിയഠില് പരമേസ്ഥാവധഠി 15,000 രൂപ ലഭഠികനതസ്ഥാണന്.
മൂനന് വര്ഷതമേങഠിലസം നഠിധഠിയഠികലയന് തുടെര്ചയസ്ഥായഠി അസംശദസ്ഥായസം അടെച അസംഗങ്ങള്കന് ഹൃദയസം, വൃക
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എനഠിവ സസംബന്ധമേസ്ഥായ കരസ്ഥാഗങ്ങള്, കര്യസ്ഥാന്സര്, തബ്രെയഠിന് ടെക്യൂമേര്, തളര്വസ്ഥാതസം എനഠിവതയ തുടെര്നള്ള
ചെഠികഠിത/ശസകഠിയ, അസംഗത്തെഠിനന് അപകടെസംമൂലകമേസ്ഥാ, അസുഖസംമൂലകമേസ്ഥാ 40 ശതമേസ്ഥാനത്തെഠില് കൂടുതല്
അസംഗനവകലര്യസം സസംഭവഠിചസ്ഥാല് അസംഗതത കസ്ഥാലസ്ഥാവധഠിയഠില് ഒരു പസ്ഥാവശര്യസം പരമേസ്ഥാവധഠി നല്കുന തുക
സസംബന്ധഠിച മേസ്ഥാനദണസം സര്കസ്ഥാരഠിനന് നഠിശ്ചയഠികസ്ഥാവനതസ്ഥാണന്.
13. വഠിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസസ്ഥാനുകൂലര്യസം.- ഒരു വര്ഷതമേങഠിലസം നഠിധഠിയഠികലയന് തുടെര്ചയസ്ഥായഠി അസംശദസ്ഥായസം അടെച
അസംഗങ്ങളുതടെയസം

സസംരസംഭകരുതടെയസം

സമേര്ത്ഥരസ്ഥായ

മേകള്കന്

പഠന

കസ്ഥാലയളവഠില്

തതന

വഠിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസസ്ഥാനുകൂലര്യസം ലഭഠികനതസ്ഥാണന്. കകരള കഷസ്ഥാപന് ആനന് കകമേഴര്യല് എസസ്ഥാബഠിതഷ്മെനന്സന് തതസ്ഥാഴെഠിലസ്ഥാളഠി
കക്ഷേമേനഠിധഠി

പദ്ധതഠിയഠിന്

പകസ്ഥാരസം

നഠിലവഠിലളള

വഠിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസസ്ഥാനുകൂലര്യങ്ങളുസം,

കസ്ഥാലസ്ഥാകസ്ഥാലങ്ങളഠില്

സര്കസ്ഥാരഠിതന അസംഗപീകസ്ഥാരകത്തെസ്ഥാതടെ ലഭഠികന ആനുകൂലര്യങ്ങളുസം ഈ കക്ഷേമേനഠിധഠിയഠിതല ജപീവനകസ്ഥാര്കസം
സസംരസംഭകര്കസം ലഭഠികനതസ്ഥാണന്.
14. അസംഗത്തെഠിതന കുടുസംബസ്ഥാസംഗങ്ങളുതടെ മേരണസ്ഥാനന്തരതചെലവന്.- ഒരു വര്ഷതമേങഠിലസം നഠിധഠിയഠികലയന്
തുടെര്ചയസ്ഥായഠി

അസംശദസ്ഥായസം

അടെച

അസംഗകമേസ്ഥാ,

കുടുസംബസ്ഥാസംഗകമേസ്ഥാ

മേരണതപ്പെട്ടസ്ഥാല്

മേരണസ്ഥാനന്തര

തചെലവകള്കസ്ഥായഠി 5,000 രൂപ നഠിധഠിയഠില് നഠിനസം ആശ്രഠിതനന് ലഭഠികനതസ്ഥാണന്.
15. മേരണസ്ഥാനന്തര സഹസ്ഥായസം.-

നഠിധഠിയഠിതല ഒരസംഗസം അസുഖസം മൂലകമേസ്ഥാ അപകടെസം മൂലകമേസ്ഥാ

മേരണതപ്പെട്ടസ്ഥാല്, അതന് ആദര്യ മൂന വര്ഷതത്തെ അസംഗതത കസ്ഥാലയളവഠിനുള്ളഠിലസ്ഥായസ്ഥാല് 5,000 രൂപയസം
കശഷമുള്ള ഓകരസ്ഥാ വര്ഷതത്തെ അസംഗതത കസ്ഥാലയളവഠിനന് 1000 രൂപ വപീതവസം, രണ്ടുസം കൂടെഠി പരമേസ്ഥാവധഠി
20,000 രൂപ അസംഗത്തെഠിതന കുടുസംബത്തെഠിനന് മേരണസ്ഥാനന്തര ധനസഹസ്ഥായസം നല്കകണതസ്ഥാണന്.
അദ്ധര്യസ്ഥായസം 4
16. പദ്ധതഠിയഠില് അസംഗതതസം ലഭഠികനതഠിനുള്ള കയസ്ഥാഗര്യതകള്.- 18 വയസഠിനുസം 55 വയസഠിനുസം
ഇടെയഠില്

പസ്ഥായമുള്ള

അനുബന്ധ

പദ്ധതഠിയഠിതല

സസ്ഥാപനങ്ങളഠില്

ഖണഠിക

2(ഇ) യഠില്

തതസ്ഥാഴെഠിതലടുകന

നഠിര്വ്വചെഠിചഠിട്ടുള്ള

ജപീവനകസ്ഥാര്കസം

"ഐ.റഠി., ഐ.റഠി.

സസംരസംഭകര്കസം"

പദ്ധതഠിയഠില്

അസംഗമേസ്ഥായഠി രജഠിസര് തചെയ്യുനതഠിനന് അര്ഹതയണസ്ഥായഠിരഠികസം.
17. അസംഗമേസ്ഥായഠി രജഠിസര് തചെയ്യുനതഠിനുള്ള നടെപടെഠികമേങ്ങള്.(എ) ഈ പദ്ധതഠിയഠില് അസംഗമേസ്ഥാകസ്ഥാന് ആഗഹഠികനതുസം അര്ഹതയള്ളതുമേസ്ഥായ ഐ.റഠി., ഐ.റഠി.
അനുബന്ധ കമേഖലയഠിതല ജപീവനകസ്ഥാരുസം സസംരസംഭകരുസം അവര് കജസ്ഥാലഠി തചെയ്യുന ജഠിലയഠിതല ജഠിലസ്ഥാ
എകഠികക്യൂട്ടപീവന്
പവര്ത്തെഠികന

ഓഫെപീസര്കന്
അസംഗപീകൃത

സമേര്പ്പെഠികകണതസ്ഥാണന്.

അകപക്ഷേ

സമേര്പ്പെഠികകണതസ്ഥാണന്.

കട്രേഡന്

യൂണഠിയതന

അകപക്ഷേകയസ്ഥാതടെസ്ഥാപ്പെസം
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രണന്

അതലങഠില്

ഈ

കമേഖലയഠില്

സസ്ഥാക്ഷേര്യതപ്പെടുത്തെകലസ്ഥാടുകൂടെഠി

അകപക്ഷേ

പസ്ഥാസന്കപസ്ഥാര്ട്ടന്

നസസന്

കഫെസ്ഥാകട്ടസ്ഥായസം
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ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകകണതസ്ഥാണന്.

അസംഗമേസ്ഥായഠി രജഠിസര്

തചെയ്യുനതഠിനുള്ള

അകപക്ഷേസ്ഥാ

ഫെസ്ഥാറസം

ഭരണസമേഠിതഠി

തയസ്ഥാറസ്ഥാകഠി നല്കകണതസ്ഥാണന്.
(ബഠി) അകപക്ഷേകയസ്ഥാതടെസ്ഥാപ്പെസം വയസന് തതളഠിയഠികനതഠിനുള്ള അടെഠിസസ്ഥാന കരഖയസ്ഥായഠി സ്കൂള്
സര്ട്ടഠിഫെഠികറഠിതന പകര്പസം

ജനന

മേരണ

രജഠിസസ്ഥാറഠില്

നഠിനള്ള

സര്ട്ടഠിഫെഠികറന്/ഇലക്ഷേന്

തഠിരഠിചറഠിയല് കസ്ഥാര്ഡന്/ ആധസ്ഥാര് കസ്ഥാര്ഡന് എനഠിവയതടെ ശരഠിപ്പെകര്കപ്പെസ്ഥാ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകകണതസ്ഥാണന്.
18. തഠിരഠിചറഠിയല് കസ്ഥാര്ഡന്.- അസംഗതതസം ലഭഠിച ജപീവനകസ്ഥാരനന്/സസംരസംഭകനന് കഫെസ്ഥാകട്ടസ്ഥാ പതഠിച
തഠിരഠിചറഠിയല് കസ്ഥാര്ഡന് ജഠിലസ്ഥാ എകഠികക്യൂട്ടപീവന് ഓഫെപീസര് നല്കകണതസ്ഥാണന്. ഇപകസ്ഥാരസം നല്കകണതസ്ഥായ
തഠിരഠിചറഠിയല് കസ്ഥാര്ഡന് ആവശര്യമേസ്ഥായ വഠിവരങ്ങള് ഉള്തപ്പെടുത്തെഠി ഭരണസമേഠിതഠി തയസ്ഥാറസ്ഥാകകണതസ്ഥാണന്.
19. അസംഗതതസം റദ്ദേസ്ഥാകല്.(എ) തതറസ്ഥായ വഠിവരങ്ങള് നല്കഠി ആതരങഠിലസം അസംഗതതസം കനടെഠിയഠിട്ടുള്ളതസ്ഥായഠി മേനസഠിലസ്ഥാകഠിയസ്ഥാല്
ഏതന് സമേയത്തുസം അപകസ്ഥാരമുള്ള അസംഗതതസം റദ്ദേസ്ഥാകവസ്ഥാന് ചെപീഫെന് എകഠികക്യൂട്ടപീവന് ഓഫെപീസര്കകസ്ഥാ അകദ്ദേഹസം
അധഠികസ്ഥാരതപ്പെടുത്തെഠിയഠിട്ടുള്ള ഉകദര്യസ്ഥാഗസകനസ്ഥാ അധഠികസ്ഥാരസം ഉണസ്ഥായഠിരഠികസം. എനസ്ഥാല് ബന്ധതപ്പെട്ട വര്യകഠികന്
തതന ഭസ്ഥാഗസം വഠിശദപീകരഠികവസ്ഥാന് നര്യസ്ഥായമേസ്ഥായ അവസരസം നല്കഠിയ കശഷസം മേസ്ഥാത്രമേസ്ഥായഠിരഠികണസം അസംഗതതസം
റദ്ദേന് തചെയല്.
(ബഠി) ഇപകസ്ഥാരസം അസംഗതതസം റദ്ദേന് തചെയ്യുകമ്പസ്ഥാള് തതസ്ഥാഴെഠിലസ്ഥാളഠി വഠിഹഠിതമേസ്ഥായഠി അടെയ്ക്കുന തുക മേടെകഠി
നല്കുകമ്പസ്ഥാള് ടെഠി തുകയതടെ ഒരു നഠിശ്ചഠിത ശതമേസ്ഥാനസം സര്വപീസന് ചെസ്ഥാര്ജസ്ഥായഠി ഭരണസമേഠിതഠികന്
ഈടെസ്ഥാകസ്ഥാവനതസ്ഥാണന്.
20. അസംശദസ്ഥായസം മുടെകസം വരുത്തുനതന് സസംബന്ധഠിചന്.- നഠിധഠിയഠികലയന് അടെകയണ അസംശദസ്ഥായസം
മുടെകസം വരുത്തെഠിയസ്ഥാല് ഭരണ സമേഠിതഠി നഠിശ്ചയഠികന പഠിഴെ പലഠിശ കൂടെഠി അടെയ്ക്കുവസ്ഥാന് അസംഗസം
ബസ്ഥാദ്ധര്യസനസ്ഥാണന്.
അദ്ധര്യസ്ഥായസം 5
21. നഠിധഠിയതടെ ഭരണവസം കണകസം ആഡഠിറസം.(എ) നഠിധഠിയഠികലയന് അസംശദസ്ഥായമേസ്ഥായഠി ലഭഠികന തുകയസം സര്കസ്ഥാര് വഠിഹഠിതമേസ്ഥായഠി ലഭഠികന
തുകയസം 'ഫെണന് അകക്കൗണന് ' എന കപരഠില് നഠികക്ഷേപഠികകണതസ്ഥാണന്.
(ബഠി) ഒരു വര്ഷതത്തെ തമേസ്ഥാത്തെസം പഠിരഠിഞ്ഞ അസംശദസ്ഥായത്തെഠിതനകയസ്ഥാ പഠിരഠിയതമേനന് പതപീക്ഷേഠികന
അസംശദസ്ഥായത്തെഠിതനകയസ്ഥാ 10 ശതമേസ്ഥാനത്തെഠില് കവഠിയസ്ഥാത്തെ തുക ഭരണ തചെലവഠിനത്തെഠില് മേസ്ഥാറഠി വയ്ക്കുകയസം,
ഐ.റഠി, ഐ.റഠി. അനുബന്ധ ജപീവനകസ്ഥാരുതടെയസം സസംരസംഭകരുതടെയസം

ഭരണ തചെലവഠിനത്തെഠില്

കകരള

കഷസ്ഥാപന് ആനന് കകമേഴര്യല് എസസ്ഥാബഠിതഷ്മെനന്സന് തതസ്ഥാഴെഠിലസ്ഥാളഠി കക്ഷേമേനഠിധഠി കബസ്ഥാര്ഡഠിനന് യഥസ്ഥാര്ത്ഥത്തെഠില്
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തചെലവന് വനഠിട്ടുള്ള തുകതയ അടെഠിസസ്ഥാനതപ്പെടുത്തെഠി നല്കകണതുമേസ്ഥാണന്.
(സഠി) നഠിധഠിയതടെ ഭരണത്തെഠിനസ്ഥാവശര്യമേസ്ഥായ തചെലവകള്, കബസ്ഥാര്ഡന് ഡയറക്ടര്മേസ്ഥാരുതടെ യസ്ഥാത്രപ്പെടെഠി
ഉകദര്യസ്ഥാഗസന്മേസ്ഥാരുതടെ യസ്ഥാത്രപ്പെടെഠി, മേറന് അലവന്സുകളുസം, ആനുകൂലര്യങ്ങളുസം കബസ്ഥാര്ഡഠിനന് കവണഠിയള്ള
നഠിയമേപരമേസ്ഥായ ആവശര്യത്തെഠിനന് കവണഠിയള്ള തചെലവകള്, കണകകള് ആഡഠിറന് തചെയ്യുനതഠിനുള്ള
തചെലവകള് എനഠിവ നഠിധഠിയതടെ ഭരണ തചെലവഠിനത്തെഠില് നഠിനന് വഹഠികകണതസ്ഥാണന്. ഭരണ തചെലവന്
കനരഠിടുനതഠിനസ്ഥായഠി ഒരു പകതര്യക അകക്കൗണന് ആരസംഭഠികകണതസ്ഥാണന്.
(ഡഠി) പദ്ധതഠിയഠില് വഠിഭസ്ഥാവനസം തചെയഠിട്ടഠിലസ്ഥാത്തെ യസ്ഥാതതസ്ഥാരു പവര്ത്തെനങ്ങള്കസം സര്കസ്ഥാരഠിതന
മുന്കൂട്ടഠിയള്ള അനുവസ്ഥാദസം കൂടെസ്ഥാതത നഠിധഠിയഠില് നഠിനസം തുക തചെലവസ്ഥാകവസ്ഥാന് പസ്ഥാടെഠിലസ്ഥാത്തെതസ്ഥാണന്.
(ഇ) ചെപീഫെന് എകഠികക്യൂട്ടപീവന് ഓഫെപീസകറസ്ഥാ അകദ്ദേഹസം അധഠികസ്ഥാരതപ്പെടുത്തുന മേറന് ഓഫെപീസകറസ്ഥാ
നഠിധഠിയതടെ നടെത്തെഠിപകസ്ഥാരനസ്ഥായഠിരഠികകണതുസം ഭരണസമേഠിതഠിയതടെ നഠിര്കദ്ദേശസ്ഥാനുസരണസം പവര്ത്തെഠികകണ
തുമേസ്ഥാണന്.
(എഫെന്) ഓകരസ്ഥാ സസ്ഥാമ്പത്തെഠിക വര്ഷവസം അവസസ്ഥാനഠികകമ്പസ്ഥാള് കബസ്ഥാര്ഡഠിതന വരവന് തചെലവന്
കണകകള് സസ്ഥാറക്യൂട്ടറഠി ആഡഠിറന് നടെകത്തെണതുസം ടെഠി ആഡഠിറന് റഠികപ്പെസ്ഥാര്ട്ടന് ഭരണ സമേഠിതഠി അസംഗപീകരഠിചന്
സര്കസ്ഥാരഠിനന് ജൂനല 31-നന് മുമ്പന് സമേര്പ്പെഠികകണതുമേസ്ഥാണന്.
22.നഠിധഠിയതടെ നഠികക്ഷേപസം.- നഠിധഠിയതടെ എലസ്ഥാ നഠികക്ഷേപവസം ഏതതങഠിലസം കദശസസ്ഥാല്കൃത ബസ്ഥാങഠികലസ്ഥാ
തഷഡക്യൂള്ഡന് ബസ്ഥാങഠികലസ്ഥാ, സര്കസ്ഥാര് തസകക്യൂരഠിറഠിയഠികലസ്ഥാ, സര്കസ്ഥാര് ട്രേഷറഠിയഠികലസ്ഥാ സഹകരണബസ്ഥാങഠികലസ്ഥാ
നഠികക്ഷേപഠികകണതസ്ഥാണന്.
23.ഭരണ

റഠികപ്പെസ്ഥാര്ട്ടന്.-

ഓകരസ്ഥാ

സസ്ഥാമ്പത്തെഠിക

വര്ഷതത്തെയസം

നഠിധഠിയതടെ

പവര്ത്തെനസം

സസംബന്ധഠിച്ചുള്ള ഒരു റഠികപ്പെസ്ഥാര്ട്ടന് ഭരണ സമേഠിതഠി അസംഗപീകരഠിചന് സര്കസ്ഥാരഠികലയന് തസപസംബര് 30 നന് മുമ്പസ്ഥായഠി
സമേര്പ്പെഠികകണതസ്ഥാണന്.
24. ബഡന്ജറന്.- എലസ്ഥാ വര്ഷവസം തഫെബ്രുവരഠി 1-ാം തപീയതഠിയന് മുമ്പന് അടുത്തെ സസ്ഥാമ്പത്തെഠിക
വര്ഷത്തെഠിതല ഒരു ബഡന്ജറന് ചെപീഫെന് എകഠികക്യൂട്ടപീവന് ഓഫെപീസര് തയസ്ഥാറസ്ഥാകഠി ഭരണ സമേഠിതഠി മുമ്പസ്ഥാതക
സമേര്പ്പെഠികകണതസ്ഥാണന്. ഭരണ സമേഠിതഠി അസംഗപീകരഠിച ബഡന്ജറന് സര്കസ്ഥാരഠികലയന് അനുമേതഠിയസ്ഥായഠി
സമേര്പ്പെഠികകണതസ്ഥാണന്.

ഗവര്ണറതടെ ഉത്തെരവഠിന് പകസ്ഥാരസം
സതര്യജഠിതന് രസ്ഥാജന്
അഡപീഷണല് ചെപീഫെന് തസകട്ടറഠി
This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

9

വഠിശദപീകരണ കുറഠിപ്പെന്
( ഇതന് വഠിജസ്ഥാപനത്തെഠിതന ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥാകുനതല. എനസ്ഥാല്, അതഠിതന തപസ്ഥാതു ഉകദ്ദേശര്യസം
തവളഠിതപ്പെടുത്തുനതഠിനന് ഉകദ്ദേശഠിച്ചുതകസ്ഥാണ്ടുള്ളതസ്ഥാണന്.)
കകരള

സസംസസ്ഥാനതത്തെ

ഐ.റഠി.,

ഐ.റഠി.

അനുബന്ധ

കമേഖലയഠില്

കജസ്ഥാലഠി

തചെയ്യുന

ജപീവനകസ്ഥാരുതടെയസം സസംരസംഭകരുതടെയസം കക്ഷേമേത്തെഠിനുസം അതുമേസ്ഥായഠി ബന്ധതപ്പെട്ട കസ്ഥാരര്യങ്ങള്കസം കവണഠി ഒരു
പദ്ധതഠി രൂപപീകരഠികനതഠിനന് സര്കസ്ഥാര് ഉകദ്ദേശഠികന. പദ്ധതഠി നടെത്തെഠിപ്പെഠിനസ്ഥായഠി പകതര്യക ഭരണസമേഠിതഠി
ഉണസ്ഥായഠിരഠികകണതസ്ഥാതണനസം ആയതഠിതന ചുമേതല കകരള കഷസ്ഥാപന് ആനന് കകമേഴര്യല് എസസ്ഥാബഠിതഷ്മെനന്സന്
തതസ്ഥാഴെഠിലസ്ഥാളഠി കക്ഷേമേനഠിധഠി കബസ്ഥാര്ഡഠില് നഠിക്ഷേഠിപമേസ്ഥായഠിരഠികതമേനസം സര്കസ്ഥാര് തപീരുമേസ്ഥാനഠിച്ചു.
പസ്തുത ലക്ഷേര്യസം നഠിറകവറനതഠിനന് ഉകദ്ദേശഠിച്ചു തകസ്ഥാണ്ടുള്ളതസ്ഥാണന് ഈ വഠിജസ്ഥാപനസം.
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