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ഭkണം + പാർpിടം + വസ്്രതം + മരുn്

aവർk് ലഭിcിരിkണം

്രപായേമറിയാലുll ജിവിതം കാലിക സമൂഹtിൽ oരു
െവലല്ുവിളിയായി മാറുകയാണ്. വിധവകളുൾെpെട ധാരാളം
്രപായമായവർ ആരാലും പരിപാലിkെpടാനിലല്ാെത
aംഗീകൃതമായതും aലല്ാtതുമായ വൃdസദ
െള ആ്രശയിc്
കഴിയുnു
്. aവെര സംരkിkാനുll സംവിധാന
ൾ
u
ാkാനുll ബാധയ്ത ഭരണകൂടtിനാണ്. ്രകിമിനൽ
നടപടി്രകമtിെല വകുp് 125 ്രപകാരം മുതിർnവർk് മkളില് നിn്
ജീവനാംശം ലഭിkുnതിന് aവകാശമുെ
ിലും atരം നടപടികൾ
സമയൈദർഘയ്വും പണcിലവും ഏറിയതാെണn നിഗമനtിലാണ്
മുതിർnവർkും മാതാപിതാkൾkും ജീവനാംശവും േkമവും
ലഭിkാനുll പുതിയ നിയമം (The Maintenance and Welfare of Parents and
Senior Citizens Act 2007) പാർലെമnില് aവതരിpിcത്. മkൾ മാ്രതമലല്
മുതിർnവരുെട വസ്തുവഹകള് aവരുെട കാലേശഷം
പിnുടർcാവകാശനിയമ്രപകാരം ലഭിkുnവരും ഈ നിയമ്രപകാരം
മുതിർnവെര പരിപാടിkാന്
ബാധയ്sരാണ്. ഈ നിയമം
േകരളtിൽ 24-9-08 ല്
്രപാബലയ്tിൽ വnു. ഭkണം,
പാർpിടം, വസ്്രതം, മരുn്
enിവ നിേഷധിkെp 60
വയസു കഴി
ആെര ിലും
uെ
ിൽ aവെര ഈ നിയമം
uപേയാഗിc് നമുk്
സഹായിkാനാകും.

ആർെkാെk ഈ നിയമtിെn ്രപേയാജനം ലഭിkും ?
മാതാപിതാkൾkും മുതിർnവർkുമാണ് ഈ നിയമ്രപകാരം മkളില്
നിേnാ aനnരാവകാശികളിൽ നിേnാ ജീവനാംശവും േktിനായുll
മ ് സൗകരയ്
ളും aവകാശെpടാവുnത്. യഥാർt മാതാപിതാkള്,
ദെtടുkലിലൂെടയുll മാതാപിതാkൾ, ര
ാനcൻ/ ര
ാനm
enിവർk് ഈ നിയമtിെn ആനുകൂലയ്ം ലഭിkും. മുതിർn
പൗരൻമാര് enതുെകാ
് ഈ നിയമം uേdശിkുnത് 60 വയsിനു
മുകളില് ്രപായമുllവെരയാണ്.
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െന ്രപേയാജനം ലഭിkും ?

1. സവ്യം വരുമാനം കെ
tി
ജീവിkാനാകാt മുതിർn പൗരൻമാർkും
മാതാപിതാkൾkും ഈ നിയമ്രപകാരം
aേപk നൽകാം. നിയമtിെല വകുp് 5
്രപകാരം iതിനായി ്രപേതയ്കം sാപിc
ൈ്രടബയ്ൂണലിലാണ് aേപk നൽേക
ത്.
2. ്രപായപൂർtിയായ മkളും േപരkു ികളും iതിെn iതിെn
പരിധിയിൽ വരും. മkളിലല്ാt മുതിർnവർk് കാലേശഷം ത
ളുെട
വസ്തുവഹകൾ പിnുടർcാവകാശ നിയമ്രപകാരം ൈകവശം
ലഭിkുnവരിൽ നിേnാ ജീവിതകാലം തെn ത
ളുെട വസ്തു
ൈകവശം വc് uപേയാഗിkുnവരില് നിേnാ (ബnുkൾ)
ജീവനാംശവും േkമവും ആവശയ്െpടാം.
3. സാധാരണയായ oരു ജീവിതം നയിkാൻ oരു മുതിർn പൗരന്
eെnാെkയാേണാ ആവശയ്ം; aവെയലല്ാം നൽകാന് മkേളാെടാ
േപരkു ികേളാെടാ iതിെn പരിധിയില് വരുn ബnുkേളാെടാ
ആവശയ്െpടാം. പരമാവധി പതിനായിരം രൂപവെര ജീവനാംശമായി
ലഭിkാം. ഈ നിയമtിെല നിർvചന്രപകാരമുll onിലധികം
ബnുkൾ uെ
ില്, പിnുടർcാവകാശമനുസരിc് aവർk് ഏത്
aളവിലാേണാ വസ്തുവഹകൾ ലഭിkുnത്, aേത aളവിൽ
ജീവനാംശം നൽേക
ുn തുകയും വീതിkാം.
4. സവ്nമായി aേപk നൽകാന് സാധിkാtവർk് മേ െത ിലും
വയ്kികൾ മുേഖനെയാ രജിsര് െചയ്ത സംഘടനകള് മുേഖനേയാ
ൈ്രടബയ്ൂണലിൽ aേപk നൽകാം. aതലല്ാെതയും ൈ്രടബയ്ൂണലിന്
സവ്േമധയാ നടപടികെളടുkാനും aധികാരമു
്.
5. ൈ്രടബയ്ൂണലിൽ ജീവനാംശtിനായി സമർpിkുn aേപkകള്
eതിർകkിk് േനാ ീസ് നൽകി 90 ദിവസtിനുllില് തീർpാkണം.
oഴിcുകൂടാനാകാt സാഹചരയ്
ളിൽ കാരണം േരഖെpടുtിയ
േശഷം പരമാവധി 30 ദിവസം കൂടി സമയം നീ ീ നൽകാം. aേപk
തീർpാkുnതിനു മുmുതെn iടkാല utരവിലൂെടയും
ൈ്രടബയ്ൂണലിന് ജീവനാംശം aനുവദിkാവുnതാണ്.
6 ൈ്രടബയ്ൂണലിെn utരവ് ്രപകാരം ജീവനാംശം
നൽകാtവർെkതിെര വാറn് പുറെpടുവിc് oരു മാസം വെരേയാ
പണം aടയ്kുnതുവെരേയാ ജയില് ശിk വിധിkാം.
utരവു്രപകാരം ലഭിkാനുll തുക കുടി ിക വn് 3 മാസtിനുllില്
തെn ൈ്രടബയ്ൂണലിൽ aേപk നൽേക
താണ്.
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eവിെട aേപk നൽകണം ?
aേപkകൻ താമസിkുnേതാ aവസാനം താമസിcേതാ ആയ
ജിലല്യിെല ൈ്രടബയ്ൂണലിൽ ജീവനാംശtിനായി aേപk നൽകാം.
aതെലല് ിൽ eതിർകkി (മkൾ/ബnുkൾ) താമസിkുn ജിലല്യിെല
ൈ്രടബയ്ൂണലിൽ aേപk നൽകാം. ൈ്രടബയ്ൂണലിൽ ലഭിkുn
aേപkകൾ, ആവശയ്െമnുേതാnിയാല് കൺസീലിേയഷന് ഓഫീസർk്
aയcുെകാടുkുnതും oരു മാസtിനം കൺസീലിേയഷന് ഓഫീസര്
റിേpാർ ് സമർpിേk
തുമാണ്.
വിഷയം otുതിർpാവുകയാെണ ിലും akാരയ്ം േരഖെpടുtി
ൈ്രടബയ്ൂണലിന് utരവിറkാവുnതാണ്. ജീവനാംശം നൽകാന്
utവായിkഴി
ാൽ eതിർകkി 30 ദിവസtിനുllില് തുക
െക ിവയ്kണം. 5 ശതമാനtില് കുറയാtതും 18 ശതമാനtില്
കൂടാtതുമായ പലിശ സഹിതം പണം നൽകാനും ൈ്രടബയ്ൂണലിന്
utരവിടാം.
മുതിർn പൗരൻമാെര മനപൂർvം uേപkിkുnേതാ
aനാഥമാkുnേതാ ഈ നിയമ്രപകാരം ശിkാർഹമാണ്. 3 മാസം
തടവും 5000 രൂപ പിഴയും ശിkയായി ഈടാkാവുnതാണ്.

വസ്തു iടപാടുകളും aസാധുവാkാം
മുതിർnവർkും മാതാപിതാkൾkും ജീവനാംശവും േkമവും
നൽകാനുll നിയമtിെല വകുp് 23 ്രപകാരം 24-9-08 നുേശഷം ത
ള്
നടtിയി ുളള വസ്തു സംബnമായ
്രകമയവി്രകയ
ൾ മുതിർnവരുെട aേപk
്രപകാരം ആവശയ്െമ ിൽ ൈ്രടബയ്ൂടണലിന്
റdാkാവുnതാണ്. തെn പരിപാലിkുകയും
ആവശയ്
ൾ നിറേവ ിtരുകയും െചyണെമn
നിബnനേയാെട eഴുതിയി ുളള
i ധാനാധാര
ളും മ ് ആധാര
ളും aതിെല
നിബnനകൾ പാലിkാെത വരുn പkം
റdാkുnതിന് മുതിർn പൗരൻമാര്
ൈ്രടബയ്ൂണലിൽ aേപk നൽകണം. മുതിർnവർk് ജീവനാംശം
ലഭിkുnതിന് aർഹതയുll വസ്തുവഹകള് മ ് aവകാശികള്
ൈകമാ ം െചയ്താൽ (വാ
ുnയാൾk് aറിവുെ
ിൽ) വസ്തു
വാ
ിയ ആളിൽ നിn് ജീവനാംശം ഈടാkാം. സൗജനയ്
ൈകമാ മാെണ ിലും ജീവനാംശം ഈടാkാം.

