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ന്യൂന്പക്ഷങ്ങൾക്കും വൃദ്ധർക്കും വവണ്ടിയകള്ള 

വയവസ്ഥകൾ 

എസ്സി, എസ്ടി, ന്യൂന്പക്ഷങ്ങൾക്കള്ള വയവസ്ഥകൾ 

 ആർട്ടിക്ിൾ 15(4): എസ്സി/എസ്ടികൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാര വിവവചനം 

സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വയവസ്ഥകളുടെയും ഉറവയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 15ടെ വലാസ് 
4. 

 ആർട്ടിക്ിൾ 15 (5): ഈ വലാസ ്2005-ൽ 93-ാാാം വേദഗതിയിൽ വചർത്തു, എയ്ഡഡ് 

അടല്ലങ്കിൽ അൺ എയ്ഡഡ് സവകാരയ വിദയാേയാസ സ്ഥാപനങ്ങളിടെ 

പ്പവവശനത്തിന ്പിന്നാക്ക വിോഗങ്ങൾവക്കാ SC അടല്ലങ്കിൽ ST 

വിോഗങ്ങൾവക്കാ പ്പവതയക വയവസ്ഥകൾ ഏർടെെുത്താൻ സംസ്ഥാനടത്ത 

അനുവദിക്കുന്നു. 

 ആർട്ടിക്ിൾ 16 (4A): എസസ്ി, എസ്ടി വിോഗങ്ങൾക്കുള്ള 

സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന്ടറ കാരയത്തിൽ സംവരണം നെെിൊക്കാൻ ഇത ്

സംസ്ഥാനടത്ത അനുവദിക്കുന്നു. 

 ആർട്ടിക്ിൾ 17: ഇത് ടതാട്ടുകൂൊയ്മയും ഏത ്രൂപത്തിെുള്ള അതിന്ടറ 

ആചാരവും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അസ്പൃ ശയത എന്ന പദം േരണഘെനയിവൊ 

ഏടതങ്കിെും പ്പവൃത്തിയിവൊ നിർവചിച്ചിട്ടിടല്ലങ്കിെും അതിന്ടറ അർത്ഥം 

മനസ്സിൊവക്കണ്ടത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അല്ല, ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്ടറ 

പശ്ചാത്തെത്തിൊണ്. 

 ആർട്ടിക്ിൾ 19(5): പട്ടികവർഗക്കാരുടെ ആനുകൂെയത്തിൽ 

സഞ്ചാരസവാതപ്ന്ത്യത്തിനും താമസത്തിനും നിയപ്ന്ത്ണം ഏർടെെുത്താൻ ഇത ്

േരണകൂെടത്ത അനുവദിക്കുന്നു. 

 ആർട്ടിക്ിൾ 40: പഞ്ചായത്തിടെ 1/3 സീറ്റുകളിൽ എസസ്ി/എസ്ടിക്്ക 

സംവരണം നൽകുന്നു. 

 ആർട്ടിക്ിൾ 46: ദുർബെ വിോഗങ്ങളുടെ, പ്പവതയകിച്്ച SC, ST വിോഗങ്ങളുടെ 

വിദയാേയാസവും സാമ്പത്തികവുമായ താൽെരയങ്ങൾ പ്ശദ്ധവയാടെ 

വപ്പാത്സാഹിെിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനങ്ങവളാെ് ആവശയടെെുന്നു. 

 ആർട്ടിക്ിൾ 275: ആദിവാസി വക്ഷമത്തിനായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്്ക പ്പവതയക 

പ്ഗാന്റ ്അനുവദിക്കുന്നു. 

 ആർട്ടിക്ിൾ 330/332: പാർെടമന്റിെും സംസ്ഥാന നിയമസേകളിെും എസ്

സി/എസ്ടിക്്ക സീറ്റ ്സംവരണം അനുവദിക്കുന്നു. 
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 ആർട്ടിക്ിൾ 335: വിദയാേയാസ സ്ഥാപനങ്ങളിടെ പ്പവവശനത്തിനുള്ള 

വയാഗയതാ മാർക്കിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിവനാ 

പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗക്കാർക്കുള്ള പ്പവമാഷനുകവളാ ആണ്. 

 ആർട്ടിക്ിൾ 340: സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നാക്കം 

നിൽക്കുന്ന വിോഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥടയക്കുറിച്്ച അവനവഷിക്കാനും റിവൊർട്്ട 

പാർെടമന്റിൽ അവതരിെിക്കാനും ഒരു കമ്മീഷടന നിയമിക്കുന്നതിന് 

പ്പസിഡന്റിടന അനുവദിക്കുന്നു. 

മറ്്റ സുംരക്ഷണും-: 

വേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ (NCSC) 

ആർട്ടിക്ിൾ 338:- പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗക്കാർക്കായി നൽകിയിരിക്കുന്ന 

സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധടെട്ട എല്ലാ കാരയങ്ങളും അവനവഷിക്കാനും 

നിരീക്ഷിക്കാനും പ്പവതയക പരാതികൾ അവനവഷിക്കാനും അവരുടെ സാമൂഹിക-

ആസൂപ്തണ പ്പപ്കിയയിൽ പടങ്കെുക്കാനും ഉപവദശിക്കാനും ചുമതെയുള്ള ഒരു 

വദശീയ കമ്മീഷടന ഇത് വയവസ്ഥ ടചയ്യുന്നു. സാമ്പത്തിക വികസനം മുതൊയവ. 

89-ാാാും വേേഗതി, 2003 ന്ിയമപ്പകാരും, വദശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷനുകൾ 2004 

മുതൽ രണ്്ട വയതയസ്ത കമ്മീഷനുകൾ രൂപീകരിച്ചു, അവ വദശീയ പട്ടികജാതി 

കമ്മീഷൻ (NCSC) - ആർട്ടിക്ിൾ 338 നും വദശീയ പട്ടികവർഗ്ഗ കമ്മീഷനും (NCST)- 

ആർട്ടിക്ിൾ 338-എ പ്പകാരം. 

കമ്മീഷൻടറ പ്പവർത്തനങ്ങൾ താടെ പറയുന്നവയാണ്:- 

 ഈ േരണഘെനയ്ക്്ക കീെിവൊ മവറ്റടതങ്കിെും നിയമപ്പകാരവമാ തൽക്കാെം 

നിെവിെുള്ള അടല്ലങ്കിൽ സർക്കാരിന്ടറ ഏടതങ്കിെും ഉത്തരവിന് കീെിെുള്ള 

പട്ടികജാതിക്കാർക്്ക നൽകിയിട്ടുള്ള സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധടെട്ട 

എല്ലാ കാരയങ്ങളും അവനവഷിക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും അത്തരം 

സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളുടെ പ്പവർത്തനം വിെയിരുത്തുന്നതിനും 

 പട്ടികജാതിക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷണങ്ങളും ഹനിക്കുന്നതുമായി 

ബന്ധടെട്ട നിർദ്ദിഷ്ട പരാതികൾ അവനവഷിക്കുന്നതിന ്

 പട്ടികജാതിക്കാരുടെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന്ടറ ആസൂപ്തണ 

പ്പപ്കിയയിൽ പടങ്കെുക്കുന്നതിനും ഉപവദശിക്കുന്നതിനും യൂണിയന്ടറയും 

ഏടതങ്കിെും സംസ്ഥാനത്തിന്ടറയും കീെിെുള്ള അവരുടെ വികസനത്തിന്ടറ 

പുവരാഗതി വിെയിരുത്തുന്നതിനും 

 കമ്മീഷൻ ഉചിതടമന്ന് വതാന്നുന്ന മറ്റ് സമയങ്ങളിെും, ആ 

സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളുടെ പ്പവർത്തനടത്തക്കുറിച്ചുള്ള റിവൊർട്ടുകൾ 

രാഷ്പ്െപതിക്്ക സമർെിക്കുക. 
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 പട്ടികജാതിക്കാരുടെ സംരക്ഷണം, വക്ഷമം, സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസനം 

എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ആ സംരക്ഷണങ്ങളും മറ്റ് നെപെികളും ഫെപ്പദമായി 

നെെിൊക്കുന്നതിന് യൂണിയവനാ ഏടതങ്കിെും സംസ്ഥാനവമാ സവീകരിവക്കണ്ട 

നെപെികടളക്കുറിച്ചുള്ള ശുപാർശകൾ അത്തരം റിവൊർട്ടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുക. 

 പാർെടമന്റ് നിർമ്മിച്ച ഏടതങ്കിെും നിയമത്തിടെ വയവസ്ഥകൾക്്ക 

വിവധയമായി, ചട്ടപ്പകാരം, രാഷ്പ്െപതിക്്ക, പട്ടികജാതിക്കാരുടെ സംരക്ഷണം, 

വക്ഷമം, വികസനം, പുവരാഗതി എന്നിവയുമായി ബന്ധടെട്്ട അത്തരം മറ്റ് 

പ്പവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന്. 

 

 വേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ (NCST) 

2003-ലെ േരണഘടന്ാ 89-ാാാും വേേഗതി നിയമപ്പകാരം സ്ഥാപിതമായ ഒരു 

േരണഘെനാ സ്ഥാപനമാണ ്പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കായുള്ള വദശീയ കമ്മീഷൻ. 

ഇന്ത്യയിടെ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനായി പ്പവർത്തിക്കുന്ന 

ഒരു അവതാറിറ്റിയാണ് കമ്മീഷൻ. ആർട്ടിക്കിൾ 338-എയിൊണ് എൻസിഎസ്ടി 

കകകാരയം ടചയ്യുന്നത്. 

കമ്മീഷൻടറ പ്പവർത്തനങ്ങൾ താടെ പറയുന്നവയാണ്:- 

 തൽക്കാെം നിെവിെുള്ള അടല്ലങ്കിൽ ഗവൺടമന്റിന്ടറ ഏടതങ്കിെും 

ഉത്തരവിന് കീെിവൊ േരണഘെനയിവൊ മവറ്റടതങ്കിെും നിയമത്തിവൊ 

പട്ടികവർഗക്കാർക്കായി നൽകിയിട്ടുള്ള സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളുമായി 

ബന്ധടെട്ട എല്ലാ കാരയങ്ങളും അവനവഷിക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും 

അത്തരം സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളുടെ പ്പവർത്തനം വിെയിരുത്തുന്നതിനും; 

 പട്ടികവർഗ വിോഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷണങ്ങളും 

ഹനിക്കുന്നതുമായി ബന്ധടെട്ട നിർദ്ദിഷ്ട പരാതികൾ അവനവഷിക്കുന്നതിന;് 

 പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന്ടറ ആസൂപ്തണ 

പ്പപ്കിയയിൽ പടങ്കെുക്കുന്നതിനും ഉപവദശിക്കുന്നതിനും യൂണിയന്ടറയും 

ഏടതങ്കിെും സംസ്ഥാനത്തിന്ടറയും കീെിെുള്ള അവരുടെ വികസനത്തിന്ടറ 

പുവരാഗതി വിെയിരുത്തുന്നതിനും; 

 കമ്മീഷൻ ഉചിതടമന്ന് വതാന്നുന്ന മറ്റ് സമയങ്ങളിെും, ആ 

സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളുടെ പ്പവർത്തനടത്തക്കുറിച്ചുള്ള റിവൊർട്ടുകൾ 

രാഷ്പ്െപതിക്്ക സമർെിക്കുക; 

 അത്തരം റിവൊർട്ടുകളിൽ, പട്ടികവർഗ വിോഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും 

വക്ഷമത്തിനും സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും വവണ്ടിയുള്ള ആ 

സംരക്ഷണങ്ങളും മറ്റ് നെപെികളും ഫെപ്പദമായി നെെിൊക്കുന്നതിന ്

യൂണിയവനാ ഏടതങ്കിെും സംസ്ഥാനവമാ സവീകരിവക്കണ്ട 

നെപെികടളക്കുറിച്ചുള്ള ശുപാർശകൾ ഉണ്ടാക്കുക. 

 പാർെടമന്റ് നിർമ്മിച്ച ഏടതങ്കിെും നിയമത്തിടെ വയവസ്ഥകൾക്്ക 

വിവധയമായി, ചട്ടപ്പകാരം, രാഷ്പ്െപതിക്്ക ടചയ്യാവുന്നതുവപാടെ, പട്ടികവർഗ 

വിോഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, വക്ഷമം, വികസനം, പുവരാഗതി എന്നിവയുമായി 

ബന്ധടെട്്ട അത്തരം മറ്റ് പ്പവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന.് 
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വേശീയ ന്യൂന്പക്ഷ കമ്മീഷൻ  

1992-ലെ വദശീയ നയൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ നിയമത്തിന് കീെിൽ വകപ്ര ഗവൺടമന്റ ്

വേശീയ ന്യൂന്പക്ഷ കമ്മീഷൻ (NCM) രൂപീകരിച്ചു. ആറ് മതസമൂഹങ്ങൾ, 

അതായത്; മുസ്െിംകൾ, പ്കിസ്തയാനികൾ, സിഖുകാർ, ബുദ്ധമതക്കാർ, 

ടസാരാഷ്പ്െിയൻ (പാെസ്ികൾ), കജനർ എന്നിവടര ഇന്ത്യയിെുെനീളമുള്ള വകപ്ര 

ഗവൺടമന്റ് നയൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളായി ഗസറ്റിൽ വിജ്ഞാപനം ടചയ്തിട്ടുണ്്ട. 

കമ്മിഷന് ഇനിെറയുന്ന പ്പവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട്:- 

 യൂണിയന്ടറയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കീെിെുള്ള നയൂനപക്ഷങ്ങളുടെ 

വികസനത്തിന്ടറ പുവരാഗതി വിെയിരുത്തുക. 

 വകപ്ര സർക്കാവരാ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകവളാ നയൂനപക്ഷങ്ങളുടെ 

താൽെരയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങൾ 

ഫെപ്പദമായി നെെിൊക്കുന്നതിനുള്ള ശുപാർശകൾ നൽകുക. 

 നയൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷണങ്ങളും ഹനിക്കുന്നതുമായി 

ബന്ധടെട്ട പ്പവതയക പരാതികൾ പരിവശാധിക്കുകയും അത്തരം കാരയങ്ങൾ 

ഉചിതമായ അധികാരികളുമായി ചർച്ച ടചയ്യുകയും ടചയ്യുക. 

 നയൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക-വിദയാേയാസ വികസനവുമായി 

ബന്ധടെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ പഠനങ്ങളും ഗവവഷണങ്ങളും വിശകെനങ്ങളും 

നെത്തുക. 

 ഏടതങ്കിെും നയൂനപക്ഷത്തിന്ടറ കാരയത്തിൽ വകപ്ര സർക്കാവരാ സംസ്ഥാന 

സർക്കാരുകവളാ ഏടറ്റെുവക്കണ്ട ഉചിതമായ നെപെികൾ നിർവദ്ദശിക്കുക. 

 നയൂനപക്ഷങ്ങടള സംബന്ധിച്ചും പ്പവതയകിച്്ച അവർ അേിമുഖീകരിക്കുന്ന 

ബുദ്ധിമുട്ടുകടളക്കുറിച്ചും വകപ്ര സർക്കാരിന് ആനുകാെികവമാ പ്പവതയകവമാ 

റിവൊർട്്ട ടചയ്യുക. 

പട്ടികജാതി-വർഗ (അതിപ്കമങ്ങൾ തടയൽ) ന്ിയമും, 1989 

പട്ടികജാതി-വർഗ (അതിപ്കമങ്ങൾ തെയൽ) നിയമം, 1989, വിവവചനം 

നിവരാധിക്കുന്നതിനും, പട്ടികജാതിക്കാർക്കും പട്ടികവർഗക്കാർക്കുടമതിരായ 

അതിപ്കമങ്ങൾ തെയുന്നതിനും വിവദവഷ കുറ്റകൃതയങ്ങൾ തെയുന്നതിനുമായി 

ഇന്ത്യൻ പാർെടമന്റിന്ടറ ഒരു നിയമമാണ്. പ്പിവൻഷൻ ഓഫ് അവപ്ൊസിറ്റി ആക്ട് 

എന്നാണ് ഈ നിയമം അറിയടെെുന്നത്. നിെവിെുള്ള നിയമങ്ങളിടെ വയവസ്ഥകൾ 

(പൗരാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം 1955, ഇന്ത്യൻ പീനൽ വകാഡ് എന്നിവ വപാെുള്ളവ) 

ഈ കുറ്റകൃതയങ്ങൾ പരിവശാധിക്കാൻ അപരയാപ്തമാടണന്ന് കടണ്ടത്തിയവൊൊണ ്

ഇത് നെെിൊക്കിയത്. 

2018 ഓഗസ്റ്റിൽ, ഇന്ത്യൻ പാർെടമന്റ് പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ (അതിപ്കമങ്ങൾ 

തെയൽ) വേദഗതി ബിൽ, 2018 പാസാക്കി. SC/ST വേദഗതി നിയമം 2018-ന്ടറ പ്പധാന 

സവിവശഷതകൾ ഇവയാണ്: 
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 ആക്ടിടെ ടസക്ഷൻ 18 എ, ഒരു എഫഐ്ആർ രജിസറ്്റർ ടചയ്യുന്നതിന ്മുമ്പുള്ള 

പ്പാഥമിക അവനവഷണടത്ത അസാധുവാക്കുന്നു, അടല്ലങ്കിൽ ഒരു പ്പതിടയ 

അറസ്റ്റുടചയ്യുന്നതിന ്മുമ്പ ്ഏടതങ്കിെും അധികാരിയുടെ അനുമതി വതെുക. 

 പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗക്കാർടക്കതിരായ അതിപ്കമങ്ങളിൽ ആവരാപിക്കടെെുന്ന 

വയക്തിടയ മുൻകൂർ ജാമയ വയവസ്ഥയിൽ നിന്ന ്ഒെിവാക്കും. 

 പട്ടികജാതി-വർഗ (അതിപ്കമങ്ങൾ തെയൽ) നിയമം കുറ്റാവരാപിതനായ 

വയക്തിടയവയാ ആളുകടളവയാ ഏടതങ്കിെും അധികാരികളിൽ നിന്നുമുള്ള 

അംഗീകാരമില്ലാടത അറസ്റ്റ ്ടചയ്യാൻ അവനവഷണ ഉവദയാഗസ്ഥന ്(ഐഒ) സവാതപ്ന്ത്യം 

നൽകുന്നു. 

 

പ്പായമായ ആളകകൾക്കള്ള വയവസ്ഥകൾ 

 ഇന്ത്യ്ൻ േരണഘെനയിൽ, ടഷഡയൂൾ IV ടെ പട്ടിക III-ടെ എൻപ്െി 24, "ടതാെിൽ 

വയവസ്ഥകൾ, ടപ്പാവിഡന്റ് ഫണ്ടുകൾ, ടതാെിൊളികളുടെ 

നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായുള്ള ബാധയത, അസാധുത, വാർദ്ധകയകാെ ടപൻഷൻ, 

പ്പസവാനുകൂെയങ്ങൾ എന്നിവയുൾടെടെയുള്ള ടതാെിൽ വക്ഷമവുമായി 

ബന്ധടെട്ടിരിക്കുന്നു. 

 കൂൊടത, വസ്റ്ററ്റ് െിസ്റ്റിടെ ഇനം നമ്പർ 9, കൺകറന്റ ്െിസ്റ്റിടെ ഇനം നമ്പർ 20, 23, 

24 എന്നിവ വാർദ്ധകയ ടപൻഷൻ, സാമൂഹിക സുരക്ഷ, സാമൂഹിക 

ഇൻഷുറൻസ്, സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ ആസൂപ്തണം 

എന്നിവയുമായി ബന്ധടെട്ടിരിക്കുന്നു. 

 വസ്റ്ററ്റ് വപാളിസിയുടെ ഡയറക്റ്റീവ് തതവത്തിന്ടറ ആർട്ടിക്കിൾ 41 ന് വാർദ്ധകയ 

സാമൂഹിക സുരക്ഷയ്ക്്ക പ്പവതയക പ്പസക്തിയുണ്്ട. ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 

അനുസരിച്്ച, "സംസ്ഥാനം, അതിന്ടറ സാമ്പത്തിക വശഷിയുടെയും 

വികസനത്തിന്ടറയും പരിധിക്കുള്ളിൽ, വജാെി ടചയ്യാനും വിദയാേയാസം 

ടചയ്യാനും അർഹതയില്ലാത്ത ആവശയമുടണ്ടങ്കിൽ ടപാതു സഹായം 

വനൊനുമുള്ള അവകാശം ഉറൊക്കുന്നതിന് ഫെപ്പദമായ വയവസ്ഥകൾ 

ഉണ്ടാക്കും." 

മറ്്റ സകരക്ഷ -: 

വേശീയ ലപൻഷൻ സുംവിധാന്ും 

എല്ലാ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും വവണ്ടി 2004-ൽ ആരംേിച്ച സർക്കാർ സ്വപാൺസർ 

ടചയ്യുന്ന ഒരു ടപൻഷൻ പദ്ധതിയാണ് ന്ാഷണൽ ലപൻഷൻ സിസ്റ്റും (NPS). 2009-ൽ 

എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഈ പദ്ധതി തുറന്നുടകാെുത്തു. ഇടതാരു സവവമധയാ ഉള്ളതും 

ദീർഘകാെ വിരമിക്കൽ പദ്ധതിയുമാണ്. ലപൻഷൻ ഫണ്ട് ലെഗകവെറ്റെി ആൻഡ ്

ലഡവെപ്ലമന്്െ് അവതാെിറ്റിയകും (പിഎഫ്ആർഡിഎ) വകപ്ര സർക്കാരുമാണ് 

ഇത് നിയപ്ന്ത്ിക്കുന്നത്. 
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പ്പവയാജന്ങ്ങൾ:- 

 വദശീയ ടപൻഷൻ സംവിധാനം PPF (പബ്ലിക് ടപ്പാവിഡനറ്് ഫണ്്ട) വപാെുള്ള 

പരമ്പരാഗത ഉപകരണങ്ങവളക്കാൾ ഉയർന്ന വരുമാനം വാഗ്ദാനം ടചയ്യുന്നു. 

 തങ്ങളുടെ ഫണ്ടുകൾ എവിടെയാണ് നിവക്ഷപിച്ചിരിക്കുന്നടതന്ന് പറയാനുള്ള 

വരിക്കാർക്്ക ഇത ്നിരവധി നിവക്ഷപ ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ടചയ്യുന്നു. 

 എൻപിഎസ് സർക്കാരിന്ടറ വിരമിക്കൽ ബാധയതകൾ കുറയ്ക്കുന്നു. 

 വരിക്കാരന് കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷടമങ്കിെും നിവക്ഷപം നെത്തുന്നുടണ്ടങ്കിൽ, 

വിരമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് (60 വയസ്സ്) ചിെ ആവശയങ്ങൾക്കായി അയാൾക്്ക 25% 

വടര പിൻവെിക്കാം. ഓവരാ പിൻവെിക്കെിനും ഇെയിൽ കുറഞ്ഞത ്5 

വർഷടത്ത ഇെവവളയിൽ ഈ പിൻവെിക്കൽ 3 തവണ വടര ടചയ്യാം. ഈ 

നിയപ്ന്ത്ണങ്ങൾ െയർ I അക്കൗണ്ടുകൾക്്ക മാപ്തമുള്ളതാണ്, െയർ II 

അക്കൗണ്ടുകളല്ല. 

 റിട്ടയർടമന്റിൽ അക്കൗണ്്ട ഉെമയ്ക്്ക മുെുവൻ തുകയും പിൻവെിക്കാൻ 

കെിയില്ല. 2021 ഏപ്പിൽ വടര, 60% പിൻവെിക്കാം, അത് ഇവൊൾ നികുതി 

രഹിതമാക്കി. ഒരു ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന ്വരിക്കാരന് 

സ്ഥിരമായി ടപൻഷൻ െേിക്കുന്നതിന് ബാക്കി 40% മാറ്റിടവക്കണം. 

  

 വേശീയ സാമൂഹിക സഹായ പദ്ധതി (NSAP) 

പ്ഗാമവികസന മപ്ന്ത്ാെയത്തിന് കീെിെുള്ള വകപ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാണ് NSAP. 

1995 ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ ഇത് പ്പാബെയത്തിൽ വന്നു. േരണഘെനയുടെ 41-ാാാം 

അനുച്വേദത്തിൽ DPSP യുടെ പൂർത്തീകരണത്തിവെക്കുള്ള സുപ്പധാന 

ചുവെുടവൊണ് ഇത.് പ്പവതയകിച്ചും, ഇന്ത്യൻ േരണഘെനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 41, 

ടതാെിെില്ലായ്മ, വാർദ്ധകയം, വരാഗം, അംഗകവകെയം എന്നിവയിെും മറ്റ് അനർഹ 

സാഹചരയങ്ങളിെും അതിന്ടറ സാമ്പത്തിക വശഷിയുടെയും 

വികസനത്തിന്ടറയും പരിധിക്കുള്ളിൽ പൗരന്മാർക്്ക ടപാതു സഹായം നൽകാൻ 

സംസ്ഥാനവത്താെ് നിർവദ്ദശിക്കുന്നു. 

പ്പായമായവർക്കും വിധവകൾക്കും വികൊംഗർക്കും സാമൂഹിക ടപൻഷനുകളുടെ 

രൂപത്തിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുകയാണ് ഇത ്െക്ഷയമിെുന്നത്. 

NSAP യകലട ഘടകങ്ങൾ 

നിെവിൽ NSAP അഞ്ച ്സ്കീമുകൾ ഉൾടക്കാള്ളുന്നു, അതായത്: 

 അന്നപൂർണ സ്ീ്ും: അന്നപൂർണ സ്കീം 2000 ഏപ്പിൽ 1 മുതൽ പ്പാബെയത്തിൽ 

വന്നു. വദശീയ വാർദ്ധകയകാെ ടപൻഷൻ സ്കീമിന് (NOAPS) കീെിൽ 

അർഹതയുടണ്ടങ്കിെും അർഹതയുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ആവശയങ്ങൾ 

നിറവവറ്റുന്നതിനായി േക്ഷയസുരക്ഷ നൽകാനാണ ്ഈ പദ്ധതി െക്ഷയമിെുന്നത്. 

. അന്നപൂർണ പദ്ധതി പ്പകാരം ഓവരാ ഗുണവോക്താവിനും 10 കിവൊ സൗജനയ 

േക്ഷയധാനയം എല്ലാ മാസവും നൽകുന്നു. 
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 ഇന്ദിരാഗാന്ധി വേശീയ വാർദ്ധകയ ലപൻഷൻ പദ്ധതി (IGNOAPS): 

ദാരിപ്ദയവരഖയ്ക്്ക താടെയുള്ള 60 വയസും അതിൽ കൂെുതെുമുള്ള 

വയക്തികൾക്്ക. അവർക്്ക Rs. 60-79 പ്പായമുള്ള ഗുണവോക്താക്കൾക്്ക 

പ്പതിമാസം 200 രൂപയും. 80 വയസ്സിനു മുകളിെുള്ളവർക്്ക പ്പതിമാസം 500. 

 ഇന്ദിരാഗാന്ധി വേശീയ വിധവ ലപൻഷൻ പദ്ധതി (IGNWPS): 

ദാരിപ്ദയവരഖയ്ക്്ക താടെയുള്ള 40 വയസും അതിൽ കൂെുതെുമുള്ള വിധവകൾ. 

അവർക്്ക Rs. പ്പതിമാസം 300 രൂപയും. 80 വയസ്സിനു മുകളിെുള്ളവർക്്ക 500. 

 ഇന്ദിരാഗാന്ധി ന്ാഷണൽ ഡിലസബിെിറ്റി ലപൻഷൻ സ്ീ്ും (IGNDPS): 18 

വയസും അതിൽ കൂെുതെുമുള്ള 80% ത്തിെധികം കവകെയമുള്ളവരും 

ദാരിപ്ദയവരഖയ്ക്്ക താടെയുള്ളവരുമായ വയക്തികൾ. അവർക്്ക Rs. പ്പതിമാസം 

300 രൂപയും. 80 വയസ്സിനു മുകളിെുള്ളവർക്്ക 500. 

 ന്ാഷണൽ ഫാമിെി ലബന്ിഫിറ്്റ സ്ീ്ും (എൻഎഫ്ബിഎസ്): ടപ്ബഡ് 

വജതാവ ്മരണടെട്ടാൽ, കുെുംബത്തിന് 100 രൂപ ഒറ്റത്തവണ സഹായം െേിക്കും. 

20000. ടപ്ബഡ് വിജയിക്്ക 18-60 വയസ്സ് പ്പായമുണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു വീട്ടിൽ 

ടപ്ബഡ് വജതാവ ്മരിക്കുന്ന എല്ലാ വകസുകളിെും സഹായം നൽകും. 
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