కేంద్రప్భ
ర ుత్వ ఉద్య ోగుల జె సి ఎేం(నేషనల్ కవున్సిల్-స్టాఫ్ సైడ్) పనష నర్ల
సమసోలపై 7వ వేత్న సేంఘాన్సకి సమర్పేంచిన మెమోరటేండేంలో వునన
ముఖ్ో అేంశటలు
1. సుప్రేం కోర్టా డి.ఎస్.నకటరట కసులో ఇచిిన తీర్టప ప్రకటర్ేం పనష న్ అనేద్ి ప్రభుత్వము ద్యతో ఇచ్చిద్ీ కటద్ు.
అద్ి గత్ములో చ్చసిన సరవవసుకు చ్ెల్లేంప్ు. పనష న్ అనేద్ి చట్ా బద్ధ మయిన, పనష నర్ నుేండి విడద్ీయలేన్స,
నయోయ ప్ర్ముగట అమలు చ్చయద్గ్న హకుు.
2. సుప్రేం కోర్టా ఈ తీర్టపలో చ్ెపిపన ప్రకటర్ేం పనష న్ స్ుమ,

అేంద్ుబాట్ులో వునన వనర్టలకు

అనుగుణమయినద్ిగట వుేండయల్. పనష నర్ త్న జీవితయన్సన ఎట్ువేంట్ి లోట్ూ లేకుేండయ సవత్ేంత్రముగట ఆత్మ
గౌర్వముతో కొనస్టగ్ేంచ్చేంద్ుకు తోడపడచద్ిగట వుేండయల్. ర్ట్ర
ై ెమేంట్ు కు ముేంద్ు నయట్ి జీవన ప్రమాణయన్సన
కొనస్టగ్ేంచ్చేంద్ుకు తోడపడచద్ిగట వుేండయల్.
3. పనష న్ లెకుి ేంప్ుకు ప్టరతిప్ద్ికగట వుేండచ ఇమాలుోమెనా ుుగట బేసిక్ పే న్స మాత్రమే ప్ర్గణేంచట్ేం సర్ కటద్ు.
గటాట్ుోవిట్ీకి డి ఏ న్స కూడయ లెకులోకి తీసుకుేంట్ునయనర్ట. కటబట్ిా పనష న్ లెకిుేంప్ుకుకు ప్టరతిప్ద్ికగట వుేండచ
ఇమాలుోమెేంట్సి లో బేసిక్ పే తో ప్టట్ు సపషల్ లేద్య ప్ర్ినల్ పే మర్యు డి ఏ న్స కూడయ కలప్టల్.
4. ఆఖ్ర్ట ఇేంకిమ
ా ెేంట్ు ఇచిిన తచద్ీ త్ర్టవటత్ సేంవత్ిర్ేం ప్ూర్ి చ్చసి ర్ట్ైర్ అవుత్ునన వటర్కి మరో ఇేంకిమ
ా ెేంట్ు
కలప్టల్.
5. ఆఖ్ర్ట ప్ద్ి నెలల సగట్ు ఇమాలుోమెేంత్ుి ప్టరతిప్ద్ికగటనీ లేద్య ఆఖ్ర్టనయ డయర చ్చసిన పే గటన్స ఏద్ి
లాభద్యయకమయితచ ద్యన్సన్స పనష న్ లెకిుేంప్ు కొర్కు ఇమాలుోమెేంట్ుి తీసుకునే ప్రసి ుత్ విధయనయన్సన
కొనస్టగ్ేంచ్యల్.
6. ప్రసి ుత్ేం ట్ేంప్ొ ర్రవ సేాట్స్ లేబర్ సరవవసులో స్టగటన్సన పనష న్ కొర్కు సరవవసుగట ప్ర్గణసుినయనర్ట. అద్ి కూడయ ఆ
ట్ి ఎస్ ఎేం కు రెగుోలర్ ఉద్య ోగేం వసేి నే లెకిుసుినయనర్ట. కటనీ కొేంద్ర్ట ట్ి ఎస్ ఎేం లు రెగుోలర్ కటకుేండయనే
ర్ట్ైర్/ర్ట్రేంచ్ కటవట్ేం లేద్య చన్సప్ో వట్ేం జర్టగుత్ుననద్ి. కటబట్ిా ఈ న్సబేంధనను మారటిల్. ట్ి ఎస్ ఎేం
అవట్ాన్సకి ముేంద్ు కటోజువల్ లేబర్ గట చ్చసిన సరవవసులో సగటన్సన, ట్ి ఎస్ ఎేం ప్ూర్ి సరవవసును పనష న్ కోసేం
లెకిుేంచ్యల్. రెగుోలర్ అప్టయిేంట్ుమెేంట్ు వచిినయ రటకునయన ఈ ప్రయోజనేం లభేంచ్యల్.

7. సరవవసులో బేరక్ వచిినప్ుపడు బేరక్ కి ముేంద్ు సరవవసును పనష న్ కోసేం లెకిుేంచకూడద్నే న్సబేంధనను ర్ద్ు
చ్చయాల్.
8. 20 సేంవత్ిరటల సరవవసు ప్ూర్ి చ్చసిన త్ర్టవటత్ ఉద్య ోగటన్సకి రటజీనయమా ఇసేి ద్యన్సన్స వటలేంట్రవ ర్ట్ైరెమేంట్ుగట
ప్ర్గణేంచి త్ద్నుగుణముగట పనష న్ ఇవటవల్.
9. 20 సేంవత్ిరటల్ సరవవసు ప్ూర్ి చ్చసేి ఫుల్ పనష న్ కు అర్హత్ లభసుిేంద్నే న్సబేంధనన్స కొనస్టగ్ేంచ్యల్.
10. సుప్రేం కోర్టా తీర్టప ప్రకటర్ేం పనష న్ అనేద్ి పనష నర్ ఆర్ిక ఇబబేంద్ులు లేకుేండయ ఆత్మ గౌర్వముతో,
ర్ట్ైరెమేంట్ుకు ముేంద్ునయట్ి జీవన స్టియిన్స కొనస్టగ్ేంచ్చేంద్ుకు తోడపడచ విధముగట వుేండయల్. ర్ట్ైరెమేంట్ు
అయిన సేంద్ర్భములో స్టధయర్ణముగట కుట్ుేంబ సభుోలు ఇద్ర్ట వుేంట్ార్ట. వీట్న్సనేంట్ినీ ద్ృష్ిాలో
వుేంచుకున్స ఆఖ్ర్ట వేత్నేం లేద్య ఆఖ్ర్ట ప్ద్ి నెలల సగట్ు వేత్నేం పై 67 శటత్ేం ను పనష న్ గట
ఇవటవల్(ఇప్ుపడిసి ుననద్ి 50 శటత్ేం). ఫ్టరనుి లో ఆఖ్ర్ట 6 నెలల సగట్ు వేత్నేం లో 75 శటతయన్సన, శ్రాలేంక
లో ఆఖ్ర్ట సేంవత్ిర్ేం సగట్ు వేత్నేం లో 85 నుేండి 90 శటత్ేం వర్కూ పనష న్ ఇసుినయనర్ట. బేంగటలద్చశ్ లో
ఆఖ్ర్ట వేత్నేం లో 80 శటత్ేం పనష న్ ఇసుినయనర్ట.
11. ర్ట్ైర్యిన త్ర్టవటత్ ప్రభుత్వ ఉద్య ోగ్ సగట్ున 18 నుేండి 22 సేంవత్ిరటలు జీవిేంచ్చ అవకటశేం వుేంద్ి. కటబట్ిా
ఇప్ుపడుననట్ు
ల 80 సేంవత్ిరటల వయసు వచిిన త్ర్టవటత్ అద్నప్ు పనష న్ ఇవవట్ేం కటకుేండయ
ర్ట్ైర్యినప్ుపడు 67 శటత్ేం పనష న్ న్సర్ణయిేంచి, 65 సేంవత్ిరటల వయసు న్సేండిన అనేంత్ర్ేం 70%, 70
సేంవత్ిరటలు న్సేండిన అనేంత్ర్ేం 75 శటత్ేం, 75 సేంవత్ిరటల వయసు అనేంత్ర్ేం 75 శటత్ేం, 80
సేంవత్ిరటలు న్సేండిన అనేంత్ర్ేం 85 శటత్ేం, 85 సేంవత్ిరటల వయసు త్ర్టవటత్ 90 శటత్ేం, 90
సేంవత్ిరటల వయసు త్ర్టవటత్ 100 శటత్ేం పనష న్ ఇవటవల్.
12. కనీస పనష న్ పే సేులు మిన్సమమ్ కు సమేంగట వుేండయల్.
13. డియరెనస్ కేంపనేిషన్ సరవవసులో వునన ఉద్య ోగులకు ఇచ్చి డి ఏ తో సమేంగట ఇసుినన విధయనయనేన
కొనస్టగ్ేంచ్యల్. కటనీ న్సర్షా కటలవోవధిలో డియరెనస్ కేంపనేిషన్ ను బేసిక్ పనష న్ లో కలప్టల్.
14. డియరెనస్ ర్లీఫ్ 50 శటత్ేం కు చ్చర్టకునన అనేంత్ర్ేం బేసిక్ పనష న్ లో కలప్టలన్స 5వ వేత్న సేంఘేం సిఫ్టర్టి
చ్చసిేంద్ి. కటనీ 6వ వేత్న సేంఘేం ఇేంద్ుకు విర్టద్ధ ముగట డియరెనస్ ర్లీఫ్ ను బేసిక్ పనష న్ లో మెరీవ
చ్చయవద్న్స సిఫ్టర్టి చ్చసిేంద్ి. ఇద్ి అనయోయేం. 1.1.2014 నయట్ికి డియరెనస్ ర్లీఫ్ 100 శటత్ేం కు
చ్చర్టకుననేంద్ున 1.1.2014 నయట్ి నుేండి 100 శటత్ేం డియరెనస్ ర్లీఫ్ ను బేసిక్ పనష న్ తో కల్పే విధముగట
మధోేంత్ర్ సిఫ్టర్టి ఇవటవలీ.

15. 7 వ వేత్న సేంఘాన్సన ప్రభుత్వము సపా ేంబర్ట 2013 నయ ప్రకట్ిేంచిేంద్ి కటబట్ిా అప్పట్ి నుేండి బేసిక్ పనష న్ లో
25 శటతయన్సన ఇేంత్ర్మ్ ర్లీఫ్ గట పనష నర్ల ేంద్ర్కీ ఇవటవలన్స మధోేంత్ర్ సిఫ్టర్టి చ్చయాల్.
16. వేత్నయన్సన, పనష న్ ను 5 సేంవత్ిరటలకొక స్టర్ ర్వెైజ్ చ్చయాల్.
17. వేత్న సవర్ణ తచద్ీకి ముేంద్ు ర్ట్ైర్యిన పనష నర్ కు అత్ను/ఆమె వేత్న సవర్ణ నయట్ికి ఉద్య ోగములో
వుననట్లల భావిేంచి, ర్ట్ైర్యియోనయట్ి ప్ో సుా ప్టరతిప్ద్ికగట వేత్న సవర్ణ తచద్ీ నయట్ికి అత్న్స/ఆమె వేత్నయన్సన
నోషనల్ గట ఫిక్ి చ్చసి ద్యన్స ప్రకటర్ేం పనష న్ ను ర్వెైజ్ చ్చస,ి వేత్న సవర్ణకి ముేంద్ు మర్యు త్ర్టవటత్
ర్ట్ైర్యియో వటర్ పనష న్ లో వోతయోసేం లేకుేండయ చూడయల్. వేత్న సవర్ణ తో ప్టట్ు ర్వెైజ్ అయియో పనష న్ ర్ూలుి
వేత్న సవర్ణకి ముేంద్ు ర్ట్ైర్యిన వటర్కి వర్ిేంప్జయాల్.
18. ప్రసి ుత్ేం వునన ర్ూలుి ప్రకటర్ేం చన్సప్ో యిన సేంద్ర్భములో చన్సప్ో యినప్పట్ినుేండి 7 సేంవత్ిరటలు లేద్య
చన్సప్ో యిన పనష నర్ బతికి వుననట్ల యితచ 67 సేంవత్ిరటల వయసు న్సేండచ తచద్ీ వర్కూ ఫ్టోమిలీ పనష న్
ఆఖ్ర్ట వేత్నేం లో 50 శటత్ేం ను వృద్ిధ ప్ర్చిన (ఎనయహేంస్్ ) ఫ్టోమిలీ పనష న్ గట చ్ెల్లసి ునయనర్ట. ఆ త్ర్టవటత్ 30
శటత్మే ఫ్టోమిలీ పనష న్ గట చ్ెల్లసి ునయనర్ట. కటనీ ఉద్య ోగ్ సరవవసులో చన్సప్ో యిన సేంద్ర్భములో చన్సప్ో యిన
తచద్ీ నుేండి 10 సేంవత్ిరటల వర్కూ వృద్ిధ ప్ర్చిన ఫ్టోమిలీ పనష న్ చ్ెల్లసి ునయనర్ట. ఈ వివక్షత్ను ర్ద్ు చ్చయాల్.
సరవవసులో చన్సప్ో యినయ, పనష నర్టగట చన్సప్ో యినయ, చన్సప్ో యిన తచద్ీ నుేండి 10 సేంవత్ిరటలు వృద్ిధ ప్ర్చిన
ఫ్టోమిలీ పనష న్ ను చ్ెల్లేంచ్యల్. ఇద్ి ఆఖ్ర్ట వేత్నేం లో 67 శటత్ేం వుేండయల్. 10 సేంవత్ిరటలు అయిన
త్ర్టవటత్ ఫ్టోమిలీ పనష న్ ను 67 శటత్ేం నుేండి 50 శటత్ేం కు త్గ్గేంచవచుి. ఫ్టోమిలీ పనష నర్ కు 65
సేంవత్ిరటల వయసు వచిిన త్ర్టవటత్ 5శటత్ేం, 70 సేంవత్ిరటల వయసు త్ర్టవటత్ 5 శటత్ేం, 75
సేంవత్ిరటల వయసు త్ర్టవటత్ 5 శటత్ేం, 80 సేంవత్ిరటల వయసు త్ర్టవటత్ 5 శటత్ేం, 85 సేంవత్ిరటల
వయసు త్ర్టవటత్ 10 శటత్ేం, 90 సేంవత్ిరటల వయసు త్ర్టవటత్ 20 శటత్ేం అద్నప్ు పనష న్ చ్ెల్లేంచ్యల్.
19. డి సి ఆర్ జి న్స ప్రసి ుత్ేం ప్ూర్ి చ్చసిన ప్రతి 6 నెలల సరవవసుకు బేసిక్ పే లో 4వ వేంత్ు చ్ొప్ుపన,
ఇమాలుోమెేంట్ుి కు 16.5 రెట్ల ు ప్ర్మితి మర్యు ర్ట.10 లక్షల ప్ర్మితికి లోబడి చ్ెల్లసి ునయనర్ట. ఈ రెేండు
ప్ర్మిత్ులను ర్ద్ు చ్చయాల్. ర్ట్ైర్వుత్ునన బాోేంకు ఉద్య ోగులకు ప్ూర్ి చ్చసిన ప్రతి సేంవత్ిర్ేం సరవవసుకు ½
నెల వేత్నేం 33 సేంవత్ిరటల సరవవసు ప్ర్మితితో న్సమిత్ి ేం లేకుేండయ ఎన్సన సేంవత్ిరటలు చ్చసేి అనీన
సేంవత్ిరటలకు చ్ెల్లసి ునయనర్ట. కటబట్ిా 33 సేంవత్ిరటల సరవవసు ప్ర్మితిన్స ర్ద్ు చ్చయాల్. ఇేంతచగటక గటాట్ుోట్ీ
లెకుకు రోజు వేత్నయన్సన నెలకి 30 రోజుల లెకున కటకుేండయ 25 రోజుల లెకున లెకిుేంచ్యల్. ఆ ప్రకటర్ేం ప్ూర్ి
చ్చసిన ప్రతి సేంవత్ిర్ేం సరవవసుకు 15 రోజుల వేత్నయన్సన గటాట్ుోట్ీ గట చ్ెల్లేంచ్యల్. గటాట్ుోట్ీ చట్ా ేం లో నెలకి 26

రోజులే లెకుగట్ిా రోజు వేత్నయన్సన న్సర్ణయిసుిననేంద్ున కేంద్రప్రభుతోవద్య ోగులకు కూడయ ఇద్చ విధముగట
లెకిుేంచ్యల్.
20. ఇప్ుపడునన ర్ూలుి ప్రకటర్ేం బేసిక్ పనష న్ లో 40 శటత్ేం వర్కు కమయోట్లషన్ ను అనుమతిసుినయనర్ట. సుప్రేం
కోర్టా తీర్టపననుసర్ేంచి ర్ట్ైర్యిన నయట్ినుేండి 15 సేంవత్ిరటలు ప్ూర్ి అయిన త్ర్టవటత్ లేద్య 75
సేంవత్ిరటల వయసు న్సేండిన త్ర్టవటత్, ఏద్ి ముేంద్యితచ ద్యన్స ప్రకటర్ేం, కమయోతెద్ పనష న్ విలువన్స
ప్ునర్టద్ధ ర్సి ునయనర్ట. కటనీ అనేక రటషా ర ప్రభుతయవలు ర్ట్ైర్యిన 12 సేంవత్ిరటల త్ర్టవటత్ లేద్య 70
సేంవత్ిరటల వయసు న్సేండిన త్ర్టవటత్ కమయోట్డచప పనష న్ విలువన్స ప్ునర్టద్ధ ర్సి ునయనయి.

కటబట్ిా

ర్ట్ైర్యిన 10 సేంవత్ిరటల త్ర్టవటత్ లేద్య 70 సేంవత్ిరటల వయసు త్ర్టవటత్, ఏద్ి ముేంద్యితచ ద్యన్స
ప్రకటరటేం పనష న్ ప్ూర్ి విలువన్స ప్ునర్టద్ధ ర్ేంచ్యల్.
21. సుప్రేం కోర్టా ఇచిిన అనేక తీర్టపల ప్రకటర్ేం ఉద్య ోగ్/పనష నర్ ఆరోగో ప్రమాణేం స్టధోమయినేంత్ ఉననత్
స్టియిలో వుేండయల్. రటజ్ోేంగేం లోన్స అధికర్ణేం 21 న్స అధికటర్ణయలు 39, 41, 43 మర్యు 48 లతో జోడిేంచి
చూసి, ఇద్ి ఉద్య ోగ్/పనష నర్ ప్టరథమిక హకుుగట సుప్రేం కోర్టా గుర్ిేంచిేంద్ి. కనూిూమర్ ఎడుోకషన్ మర్యు
రవసర్ి సేంట్ర్ & ఇత్ర్టలు వెర్ిస్ యయన్సయన్ ఆఫ్ ఇేండియా (ఏ ఐ ఆర్ 1995 ఎస్సి 922) కసులో
ఇచిిన తీర్టపలో సుప్రేం కోర్టా ఈ కిేంా ద్ి విధముగట అననద్ి:

“జీవిేంచ్చ హకుు అేంట్ల అర్ివేంత్ముగట జీవిేంచట్ేం. ఇేంద్ులో విడద్ీయరటన్స

భాగేం సేంప్ూర్ణమయిన

ఆరోగోముతో ఉతయిహముగట వుేండగలగట్ేం. కటబట్ిా సరవవసులో వుననప్ుపడూ, ర్ట్ైర్యిన త్ర్టవటతయ
ఆరోగోముగట వుేండచ హకూు మర్యు ఆరోగో ప్ర్ర్క్షణకు అవసర్మయిన వెైద్ో సద్ుప్టయేం ప్ొ ేంద్చ హకూు
ఆత్మ గౌర్వముతో అర్ివేంత్ముగట, ప్రయోజనకర్ముగట జీవిేంచ్చ ప్టరథమిక హకుులో భాగేం. కటబట్ిా ఆరోగో
ప్ర్ర్క్షణ అనేద్ి ఒక సేంక్షమ సద్ుప్టయేం మాత్రమే కటద్ు. అద్ి ప్టరథమిక హకుు.”
కటబట్ిా పనష నర్ల ేంద్ర్నీ, వటర్ట ర్ట్ైర్ కటవట్ాన్సకి ముేంద్ునన హో ద్యతో న్సమిత్ి ేం లేకుేండయ ఒక త్ర్గతిగట
గుర్ిేంచ్యల్. అేంద్ర్కీ ఒక స్టియి వెైద్ో సద్ుప్టయాలు కల్పేంచ్యల్. ర్ట్ైర్యిన వటర్ేంద్ర్కీ కల్పేంచ్చ వివిధ పనష న్
స్ుములలో జబుబ రటకుేండయ న్సవటర్ేంచ్చేంద్ుకు తీసుకునే చర్ోలు అన్సవటర్ోమయిన భాగముగట వుేండయల్. సి
జి హెచ్ ఎస్ ను మర్యు ఆర్ ఇ ఎల్ హెచ్ ఎస్ ను మెర్టగు ప్ర్చ్యల్. సి జి హెచ్ ఎస్ ప్ర్ధల
ి ో వునన
ప్టరేంతయన్సకి వెలుప్ల వునన వటర్కి సి ఎస్ ఏేం ఏ ర్ూలుి 1944 ను వర్ిేంప్ చ్చయాల్.
22. నర్ిేంగ్ హో మ్ లు/ ఆల్ ఇేండియా ప్రయివేట్స హాసిపట్లుి/ద్యాగటనసిాక్ సేంట్ర్టి లో వెైద్ో సద్ుప్టయేం
ప్ొ ేంద్చేంద్ుకు సి జి హెచ్ ఎస్ బెన్సఫిష్ియరవ లను అనుమతిేంచ్యల్. వెైద్ోేం కోసేం పనష నర్ట 2.5 కి.మీ మిేంచి
ఎకుువ ద్ూర్ము వెళ్ల లల్ిన అవసర్ేం లేకుేండయ చూడయల్. సి జి హెచ్ ఎస్ స్ుమ్ ను ఎకుువ ప్టరేంతయలకు

విసి ర్ేంప్జయాలన్స 5వ వేత్న సేంఘేం సిఫ్టర్టి చ్చసినయ అమలు కటలేద్ు. ఈ సిఫ్టర్టిను 7వ వేత్న
సేంఘము కూడయ చ్చయాలన్స కోర్టత్ునయనము.
23. పనష నర్ల ేంద్ర్కి నగద్ు చ్ెల్లేంప్ు అవసర్ము లేన్స మర్యు కటలాయాప్న/గేంద్ర్గోళము లేన్స విధముగట
ద్చశములో వునన అనీన ప్రభుత్వ ఆసుప్త్ురలలో/ప్రభుత్వ సహాయము ప్ొ ేంద్ిన ఎన్ ఏ బి హెచ్ గుర్ిేంప్ు
వునన మలీా సపషటల్ట్ీ ఆసుప్త్ురలలో/ సి జి హెచ్ ఎస్ గుర్ిేంప్ు ప్ొ ేంద్ిన ఆసుప్త్ురలలో వెైద్ో సద్ుప్టయేం
లభేంచ్చేంద్ుకు వీలుగట స్టమర్ా కటర్్ లు ఇవటవల్. ఎమరెీనీి కసులలో ర్ఫరెన్ి అవసర్ేం లేకుేండయ చూడయల్.
ఎమరెీనీి

కటనీ

కసులలో

హాసిపట్లెైజషన్

కు

ర్ఫర్

చ్చయట్ాన్సకి

వివిధ

కేంద్ర /రటషా ర

ప్రభుత్వ

ఆసుప్త్ురలలో/హెల్ి యయన్సత్ుి లో ప్న్స చ్చసి ునన మెడికల్ ఆఫ్సర్టి మర్యు డయకార్లను ఆథరెైజ్్ మెడికల్
అట్ేండెనా ుు గట గుర్ిేంచ్యల్.
24. సరవవసులో వుేండగట సి జి హెచ్ ఎస్ లో లేన్స పి & ట్ి ఉద్య ోగులకు ర్ట్ైర్యిన అనేంత్ర్ేం వటర్ట కోర్న యిెడల
వటర్ట ఎకుడ న్సవసిసి ునయనర్ట అనే ద్యన్సతో సేంబేంధేం లేకుేండయ సి జి హెచ్ ఎస్ ను వర్ిేంప్జయాల్. లేద్య
ఇేంద్ుకు ప్రతయోమానయముగట సి ఎస్ (ఏేం ఏ) ర్ూలుి, 1944 ను వర్ిేంప్జయాల్.
25. స్టమర్టిు కటర్ట్ హో ల్ ర్ల కు హేత్ుబద్ధ మయిన వెైద్ో సద్ుప్టయాలు అేంద్ుత్ునయనయో లేద్య ప్ర్ోవేక్షిేంచట్ాన్సకి
హాసిపట్ల్ి రెగుోలేట్రవ అథయర్ట్ీ న్స ఏరటపట్ు చ్చయాల్. న్సర్షా కటల వోవధిలో సి జి హెచ్ ఎస్ అనుమతిేంచిన
రట్ుి ను ర్వెైజ్ చ్చసే అధికటర్ేం ఈ అథయర్ట్ికి ఇవటవల్. ఈ విధముగట చ్చసినట్ల యితచ ఎేంప్నేల్్ హాసిపట్లుి లో
వెైద్ోేం చ్చయట్ాన్సన న్సరటకర్ేంచ్చ ప్ర్సతి
ిి రటద్ు.
26. సి జి హెచ్ ఎస్ ప్ర్ధిలో లేన్స వటర్కి ప్రసి ుత్ేం ఇసుినన నెలకి ర్ట.300 ఎఫ్ ఏేం ఏ (ఫికెిడ్ మెడికల్ అలవెన్ి)
ఏ మాత్రమయ సర్ప్ో ద్ు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధవర్ోములో వునన ఇ పి ఎఫ్ ఆర్గ నెైజషన్ లో 1.3.2013 నుేండి
నెలకి ర్ట.2000లు ఎఫ్ ఏేం ఏ చ్ెల్లసి ునయనర్ట. కటబట్ిా పనష నర్ల కు నెలకి ర్ట.2000 ఎఫ్ ఏేం ఏ చ్ెల్లేంచ్యల్. ద్యన్స
పై డి ఏ కూడయ చ్ెల్లేంచ్యల్. సి జి హెచ్ ఎస్ వునన ప్టరేంతయలలో కూడయ పనష నర్ ఎవర్యినయ యునయనీ లేద్య
ఆయురవద్ిక్ లేద్య హో మియో ట్ీరట్మేంట్ు మాత్రమే తీసుకోద్ల్సేి వటర్కి కూడయ ఈ ఎఫ్ ఏేం ఏ ఇవటవల్.
27. సి జి హెచ్ ఎస్ లేన్స ప్టరేంతయలలో వునన పనష నర్ల కు సి ఎస్ (ఏేం ఏ) ర్ూలుి 1944 ప్రకటర్ేం గుర్ిేంప్ు ప్ొ ేంద్ిన
ఆసుప్త్ురలలో ఇన్ పేష్ేంట్స ట్ీట్
ర మేంట్ు తీసుకునన సేంద్ర్భములో సేంబేంధిత్ డిప్టరెామేంట్ు ర్యిేంబరెిమేంట్ు
ను చ్ెల్లేంచ్యల్.
28. పనష న్, డియరెనస్ ర్లీఫ్ మర్యు ఎఫ్ ఏేం ఏ లపై ఆద్యయ ప్నున విధిేంచకూడద్ు. ర్ట్ైర్యిన త్ర్టవటత్
సరవవసులో వుననేంత్గట తిర్గటర్ట కటబట్ిా ర్ట్ైర్యిన వటర్ట ప్రభుత్వము కల్పేంచిన ప్ౌర్ సద్ుప్టయాలను
అేంత్గట

ఉప్యోగ్ేంచర్ట.

కటబట్ిా

ఈ

మినహాయిేంప్ున్సవటవల్.

5వ

వేత్న

సేంఘేం

ఇట్ువేంట్ి

మినహాయిేంప్ున్సచిినయ ద్యన్సన్స అమలు చ్చయలేద్ు. కటబట్ిా 7వ వేత్న సేంఘేం ఈ మినహాయిేంప్ును
సిఫ్టర్టి చ్చయాల్.
29. రటషా ర హౌసిేంగ్ బో ర్ట్లు, కేంద్ర హౌసిేంగ్ కటరొపరషను
ల న్సర్మేంచ్చ గృహాలలో

10 శటత్ేం పనష నర్ల కు ర్జర్టవ

చ్చయాల్. ఇనయటాలెమేంట్ుి ప్టరతిప్ద్ికగట చ్ెల్లేంచి కొనేేంద్ుకు అనుమతిేంచ్యల్. అనేక చ్ోట్ల స్టాఫ్ కటవర్ార్టి ఖ్ాగాగట
వుేంట్ునయనయి. వటట్ిన్స పనష నర్ల కు లెైసనుి ఫ్జు మాత్రమే చ్ెల్లేంచ్చ ప్టరతిప్ద్ికన కట్ాయిేంచ్యల్. అద్చ విధముగట
ప్ట్ా ణ శివటర్ట ప్టరేంతయలలో పనష నర్ల కు హేత్ుబద్ధ మయిన మొత్ి ేం చ్ెల్లేంచ్చ ప్టరతిప్ద్ికన ద్యరవమట్రవ ట్ైప్ు సిేంగ్ల్
ర్ూమ్ న్సవటస్టలను న్సర్మేంచి ఇవటవల్. ఈ న్సవటస ప్టరేంతయలలో కటమన్ డెైన్సేంగ్ హాలు, లెైబరరవ, స్టేంసుృతిక
కేంద్రేం, ఆడిట్ోర్యమ్, ప్టరథమిక వెైద్ో సద్ుప్టయేం, గాేంధయలయేం త్ద్ిత్ర్ స్ౌకరటోలు కల్పేంచ్యల్. ఇట్ువేంట్ి
స్ుములు ర్ూప్ొ ేంద్ిేంచి అమలు చ్చసే లోగట పనష నర్ల కు సరవవసులో వునన ఉద్య ోగులతో సమేంగట హెచ్ ఆర్ ఏ
చ్ెల్లేంచ్యల్.
30. 60 సేంవత్ిరటలు వచిిన ప్ుర్టషులను, 58 సేంవత్రటలు వచిిన స్ి ీలను స్న్సయర్ సిట్ిజన్ి గట ప్ర్గణేంచి
రెైలేవ శటఖ్ ప్ుర్టశూలకు 40 శటత్ేం, స్ి ీలకు 50 శటత్ేం ఛయరవీ త్గ్గసి ుననద్ి. ర్ట్ైర్యిన ప్రభుత్వ ఉద్య ోగులకు
రెేండు సేంవత్ిరటలకొకస్టర్ ఆల్ ఇేండియా ట్ారవెల్ కనెిషన్ ను ఇవటవలన్స కోర్టత్ునయనము. ఇద్ి ట్ూర్జేం
విసి ర్ణకు త్ద్యవరట ఆర్ిక వోవసి అభవృద్ిధ కి తోడపడుత్ుేంద్ి. పనష నర్ల కు సేంతోషటన్సనసుిేంద్ి. ప్ేంజ్బ్
ప్రభుత్వము రెేండు సేంవత్ిరటలకొకస్టర్ ట్ారవెల్ కనెిషన్ గట పనష నర్ల కు ఒక నెల బేసిక్ పనష న్ ను
చ్ెల్లసి ుననద్ి. ఇద్ి 1/1/890 నుేండి అమలులో వుననద్ి. అయితచ ధర్లు పర్గ్నేంద్ున పనష నర్ల కు/ఫ్టోమిలీ
పనష నర్ల కు

ట్ారవెల్ కనెిషన్ గట 3 నెలల బేసిక్ పనష నున రెేండు సేంవత్ిరటలకొకస్టర్

చ్ెల్లేంచ్యలాన్స

కోర్టత్ునయనము.
31. ఆేంధర ప్రద్చశ్ ప్రభుత్వము 29/6/2011న ప్రకట్ిేంచిన ఆర్్ర్ట ప్రకటర్ేం పనష నర్ల కు/ఫ్టోమిలీ పనష నర్ల కు
చన్సప్ో యిన సేంద్ర్భముగట ర్ట.10000లు డెత్ ర్లీఫ్ ఫేండ్ చ్ెల్లసి ుననద్ి. కటబట్ిా కేంద్ర ప్రభుత్వ పనష నర్ల కు,
ఫ్టోమిలీ పనష నర్ల కు చన్సప్ో యిన సేంద్ర్భముగట ర్ట.10000లు డెత్ ర్లీఫ చ్ెల్లేంచ్యల్.
32. పనష నర్ నుేండి కేంట్ిరబయోషన్ వసూలు చ్చసి పనష నర్ చన్సప్ో యిన సేంద్ర్భములో ర్ట. 1,00,000 పనష నయర్
కుట్ుేంబాన్సకి చ్ెల్లేంచ్చ విధముగట “ఫ్టోమిలీ సకూోర్ట్ీ ఫేండ్” ఏరటపట్ు చ్చయాల్. త్మిళ నయడు ప్రభుత్వము
ఇట్ువేంట్ి న్సధి న్స ఏరటపట్ు చ్చసిేంద్ి. పనష నర్ నుేండి నెలకు ర్ట. 80/- వసూలు చ్చసి పనష నర్ చన్సప్ో యిన
సేంద్ర్భముగట పనష నర్ కుట్ుేంబాన్సకి ర్ట.50000/- చ్ెల్లసి ునయనర్ట. కటబట్ిా ద్ీన్సన్స ద్ృష్ిాలో వుేంచుకున్స
పనష నర్ట చన్సప్ో యినప్ుపడు ఫ్టోమిలీ సకూోర్ట్ీ ఫేండ్ ర్ట. 1,00,000/- చ్ెల్లేంచ్చ విధముగట త్గ్న ఏరటపట్ు
చ్చయాల్.

33. పనష న్ అద్యలత్ లను అనీన డిప్టర్టామెేంట్ులు డివిజన్ స్టియిలో 3 నెలలకొకస్టర్, రవజియన్ స్టియిలో 6
నెలలకొక స్టర్, డిప్టరెామేంట్ు స్టియిలో సేంవత్ిరటన్సకొకస్టర్, డి ఓ పి ట్ి సహాయ మేంతిర స్టియిలో రెేండు
సేంవత్ిరటలకొక స్టర్ త్ప్పన్ససర్గట న్సర్వహేంచ్యల్. ఇేంద్ుకనుగుణముగట పనష న్ అద్యలత్ పై 25.3.2011 న
ఇచిిన ఆర్్ర్ ను సవర్ేంచ్యల్.
34. ప్రసి ుత్ేం

పనష నర్ల

సమసోలను

ప్రభుత్వముతో

పనష నర్ల

అస్ో సియియషను
ల

చర్ిేంచ్చేంద్ుకు

“స్ో ువట”

(SCOVA=స్టాేండిేంగ్ కమిట్ీ ఆఫ్ వటలేంట్రవ ఆర్గ నెైజషన్ి) అనే వేద్ికన్స ప్రభుత్వము ఏరటపట్ు చ్చసిేంద్ి. కటనీ
ఇద్ి అధికటర్కమయినద్ి కటద్ు. అద్చ విధముగట పనష నర్ల అస్ో సియియషనల కు అధికటర్కముగట గుర్ిేంప్ున్సచ్చి
విధయనము

లేద్ు.

ప్రభుత్వము

త్నకి

తోచిన

పనష నర్ి

అస్ో సియియషనల తో

చర్ిసుిననద్ి.

పనష నర్ల

అస్ో సియియషనల లో కొన్సనట్ిన్స రొట్లషన్ ప్ద్ధ తిలో స్ో ువట సభుోలుగట ప్రభుత్వము ఆహావన్ససుిననద్ి . వివిధ
డిప్టరెామేంట్ల

ప్ర్ధిలో లెకులేనన్సన పనష నర్ల అస్ో సియిష
య ను
ల , ఫడరషను
ల ఏర్పడయ్యి. కటబట్ిా పనష నర్ల

సమసోలను చర్ినేేంద్ుకు అధికటర్కముగట ఒక సేంప్రద్ిేంప్ుల యేంతయరేంగటన్సన ఏరటపట్ు చ్చయాల్. ఇేంద్ుకోసేం
స్ో ువట ను కేంద్ర ప్రభుతోవద్య ోగులకు ఏరటపట్ు చ్చసిన జె సి ఏేం నేషనల్ కవున్సిల్ వలే అపేగ డ్
ర చ్చయాల్. స్ో ువట
పేర్టను “జ్యిేంట్స నేషనల్ కవున్సిల్ ఆఫ్ పనష నర్ి ఆర్గ నెైజషన్ి” గట మారటిల్. పనష నర్ి అస్ో సియియషనల కు
గుర్ిేంప్ున్సచ్చిేంద్ుకు ప్రతచోకమయిన న్సబేంధనలను ర్ూప్ొ ేంద్ిేంచ్యల్. ఇప్ుపడునన ఆల్ ఇేండియా పనటషనర్ి
అస్ో సియియషను
ల /ఫేడరషనలను గుర్ిేంచ్యల్. వటట్ికి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్య ోగుల సేంఘాలకి ఇసుినన విధముగట
స్ౌకరటోలు కల్పేంచ్యల్. ఈ సేంప్రద్ిేంప్ుల యేంతయరేంగటన్సన రెేండు స్టియిలలో, డెప్టర్టామెేంట్ు స్టియిలో
మర్యు జ్తీయ స్టియిలో ఏరటపట్ు చ్చయాల్.
35. సిసిఎస్ (పనష న్) ర్ూలుి 1972 ను రటజ్ోేంగేం లోన్స అధికటరటణేం 309 ప్రకటర్ేం ప్రభుతయవన్సకి లభేంచిన
అధికటర్ేం ప్టరతిప్ద్ికగట త్యార్ట చ్చయట్ేం జర్గ్ేంద్ి. అేంతచగటనీ పనష న్ చట్ా ేం, 1871 ప్రకటర్ేం కటద్ు. పనష నర్ల కూ,
వలస ప్టలన కటలేం నయట్ి ఈ 1871 చట్ాాన్సకీ సేంబేంధేం లేకునయన అద్ి ఇేంకట కొనస్టగుత్ుననద్ి. ఈ చట్ాాన్సన
స్టవర్స్ి టమన్స 1981 లో ప్రభుత్వవము ప్టర్ల మెేంట్ులో అేంగవకర్ేంచిేంద్ి. గజేంద్ర గడుర్ అధోక్షత్న ఏర్పడిన లా
కమిషన్ ఈపనష న్ చట్ా ేం, 1871 న్స సవర్ేంచ్యలన్స, మార్న ప్ర్సత్ులకి
ిి
అనుగుణముగట ర్ూప్ొ ేంద్ిేంచ్యలన్స
1972 లోనే సిిఫ్టర్ి చ్చసిేంద్ి. ఈ 1871 చట్ా ేం లో వునన ఈ కిాేంద్ి న్సబేంధనలు భార్త్ రటజ్ోేంగటన్సకి
వోతిరకముగట వునయనయి:
అ) ఏ సివిల్ కోర్ూ
ా అయినయ సర, పనష న్ పై ఎట్ువేంట్ి కసునూ అనుమతిేంచ కూడద్ు. అలా
అనుమతిేంచ్చేంద్ుకు కలెకార్/ డిప్ూోట్ీ కమిషనర్ సర్ాఫికట్స కటవటల్. కటనీ కోర్టా పనష న్ విషయములో ప్రభుత్వ
బాధోత్ను పేంచ్చ ఎట్ువేంట్ి ఉత్ి ర్టవనూ ఇవవకూడద్ు.

ఈ కిేంా ద్ి న్సబేంధనలు సి సి ఎస్(పేంసష న్) ర్ూలుి, 1972 కి విర్టద్ధ ముగట వునయనయి:
అ) పనష న్ కెలయిమ్ ను కలెకార్/డిప్ూోట్ీ కమిషనర్ కు సమర్పేంచ్యల్.
ఆ) పనష న్ చ్ెల్లేంప్ు కలెకార్/డిప్ూోట్ీ కమిషనర్ ద్యవరట జర్గటల్
ఇేంకట కటలేం చ్ెల్లన అనేక న్సబేంధనలు ఈ 1871 చట్ా ేం లో వునయనయి.
36. ఈ కటలేం చ్ెల్లన 1871 చట్ాాన్సన ర్ద్ు చ్చయకుేండయనే, సి సి ఎస్(పనష న్ ర్ూల్ి 1971 న్స ర్ద్ు చ్చయకుేండయనే
ప్రభుత్వము 1.1.2004 త్ర్టవటత్ ర్కూ
ా ట్స అయిన కేంద్ర ప్రభుతోవద్య ోగులకు ప్రతి నెలా వటర్ వేత్నేం నుేండి
10 శటతయన్సన పనష న్ కేంట్ిరబయోషన్ గట చ్ెల్లేంచ్చ నూత్న పనష న్ విధయనేం, 2013 చట్ాాన్సన తెచిిేంద్ి. ఈ విధముగట
కేంద్ర ప్రభుతోవద్య ోగులకు అప్రసపర్ విర్టద్ధ మయియాన మయడు ర్కటలయిన పనష న్ చట్ాాలు ప్న్స చ్చసి ు నయనయి.
కటలేం చ్ెల్లన పనష న్ చట్ా ేం, 1871 న్స ర్ద్ు చ్చయాల్. అద్చ విధముగట 1.1.2004 త్ర్టవటత్ ర్కూ
ా ట్ాయిన కేంద్ర
ప్రభుతోవద్య ోగులకు ప్రతినెలా 10 శటత్ేం పనష న్ కేంతీరబయోషన్ ను జీత్ేం నుేండి వసూలు చ్చయట్ేం తో ప్టట్ు
ర్ట్ైర్యిన త్ర్టవటత్ పనష న్ కు గటోర్ేంట్ీ లేన్స విధముగట ర్ూప్ొ ేంద్ిేంచిన నషటాద్యయకమయిన నూత్న పనష న్
చట్ా ేం 2013 ను ర్ద్ు చ్చసి వటర్న్స కూడయ సిసిఎస్(పనష న్) ర్ూల్ి, 1972 ప్ర్ధిలోకి తచవటల్.
37. పనష న్ పేమెేంట్స ఆర్్ర్(ప్ప్ఓ) ఫ్టరటమట్స అనీన డిప్టరెామేంట్ుిలో ఒక విధముగట వుేండయల్. అేంద్ులో అర్టహలయిన
కుట్ుేంబ సభుోలా పేర్ల ట, వటర్ ప్ుట్ిాన తచద్ీలు కూడయ వుేండయల్.
గమన్సక: బిపనష
న్ ర్టలుిలో
7వవిలీనమయిన
పే కమిషన్ సిత్ర్టవటత్
ఫ్టర్టి చ్చర్సట్ే మార్టపలను
ుత్వము
ఆమోద్ి
ేి అవినషబి
ఎస్ ఎన్ ఎల్
గమనిక:
ఎస్
ఎన్ ఎల్ లో
ైర్యిన డి ఓ ప్ర
ట్ిభఉద్య
ోగులకు
సిసిఎసస్(ప
న్)ర్ూలుి
లోి ేంవిలీనమయిన
డి ఓ
ట్ి ఉద్య ోగులకు
కూడయ వచిిేంద్ి
వర్ిస్ి టయి.
కటబట్ి
కేంద్ర
భుత్్జ
ోగుల పసేంఘాలు
అనీన కల్పి7వ
వర్
చ్చేంద్ుకు వీలుగట
ర్ూల్-37ఏ
అమలులోకి
. కటబట్ి
ా కా ేంద్ర
ప్రభప్రుత్వ
ఉద్యఉద్య
ోగులకు
నష న్ విషయములో
న్ పై 7వ
కుబిసమర్
పేంచిన
వునన
మనము తెలుసుకోవటల్.
పేపనష
కమిషన్
చ్చసపేే సికమిషన్
ఫ్టర్టిలు
ఎస్ ఎన్
ఎల్మెపమో
నష నరటేండేం
ర్టి కులో
కూడయ
వర్విషయాలు
ి స్ి టయి.

