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  2021-ലലെ കകേരള മതിശ്രവതിവഞഹതിത കുടഞ്ചാംബ സഞ്ചാംരക്ഷണ ബതില് 
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സഞ്ചാംസഞനതസ് ജഞതതി-മത-സഞമുദഞയതികേ പരതിഗണനകേള് കൂടഞലത 
മഞനവതികേതയതിലുറചസ് നതിന്നുലകേഞണസ് വവ്യതവ്യസ്തവതിഭഞഗങ്ങളതില് 

നതിന്നുളള മതിശ്ര വതിവഞഹതതിലൂലട ഒത്തുകചേര്നസ് 
ജശവതിക്കുന്നുലണങതിലുഞ്ചാം അവര്കസ് നതിയമതതിലന 

പകതവ്യകേ പരതിരക്ഷ ലെഭതിക്കുനതതിനഞയതി 
ഒരു മതിശ്രവതിവഞഹതിത കുടഞ്ചാംബസഞ്ചാംരക്ഷണ 

കബഞര്ഡസ് രൂപശകേരതിക്കുനതതിനസ്  
വവ്യവസ ലചേയ്യുന 

ഒരു 
ബതില് 

പശഠതികേ.―സഞ്ചാംസഞനലത  ലെക്ഷകണകതിനസ്  മതിശ്രവതിവഞഹതിത  കുടഞ്ചാംബങ്ങള്
അധതിവസതിക്കുന്നുലണങതിലുഞ്ചാം  അവരുലട  കുടഞ്ചാംബങ്ങളുലട  ജനന-മരണ-രജതികസ്ട്രേഷന-
വതിദവ്യഞഭവ്യഞസ-ലതഞഴതില് നതിയമങ്ങള് എനതിവയുമഞയതി ബന്ധലപ്പെടസ് ഉണഞകുന വതിവതിധങ്ങളഞയ
പശ്നങ്ങള്കസ് പരതിഹഞരഞ്ചാം കേഞണുനതതിനഞ്ചാം, മകതതരജശവതിതഞ്ചാം നതിയമപരമഞയതി നതിലെനതിര്ത്തുനതതിനഞ്ചാം
സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുനതതിനഞ്ചാം  പരതികപഞഷതിപ്പെതിക്കുനതതിനഞ്ചാം  ഒരു  നതിയമഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകകണതസ്
യുക്തമഞയതിരതികയഞല്;

ഭഞരത റതിപ്പെബതികതിലന എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവത്സരതതില് തഞലഴപ്പെറയുന പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന്നു:―

1.  ചുരുകകപ്പെരുഞ്ചാം  വവ്യഞപതിയുഞ്ചാം  പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതിനസ്  2021-ലലെ  കകേരള
മതിശ്രവതിവഞഹതിത കുടഞ്ചാംബസഞ്ചാംരക്ഷണ നതിയമഞ്ചാം എനസ് കപരസ് പറയഞഞ്ചാം;

(2) ഇതതിനസ് കകേരള സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം മുഴുവന വവ്യഞപതിയുണഞയതിരതിക്കുനതഞണസ്;

(3)  കകേരള സര്കഞര് ഗസറസ്  വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  നതിശ്ചയതിക്കുന തശയതതി മുതല്
ഈ  നതിയമഞ്ചാം പഞബലെവ്യതതില് വരുനതഞണസ് ;

2. നതിര്വ്വചേനങ്ങള്.― ഈ നതിയമതതില് സന്ദര്ഭഞ്ചാം മറ്റുവതിധതതില് ആവശവ്യലപ്പെടഞത പക്ഷഞ്ചാം,

(എ) “സര്കഞര്" എനഞല് കകേരള സര്കഞര് എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(ബതി) “നനര്ണ്ണയതികലപ്പെട"  എനഞല്  ഈ  ആകസ്  പകേഞരഞ്ചാം  ഉണഞകതിയതിട്ടുളള
ചേടങ്ങളഞല് നതിര്ണ്ണയതികലപ്പെടതസ് എനര്ത്ഥമഞക്കുന്നു;
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(സതി) “വകുപ്പെസ്" എനഞല് ഈ ആകതിലലെ ഒരു വകുപ്പെസ് എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(ഡതി) “വനജഞപനഞ്ചാം"  എനഞല് ഈ ആകസ്  പകേഞരഞ്ചാം  ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള ചേടങ്ങള് മൂലെഞ്ചാം
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പെട ഒരു വതിജഞപനഞ്ചാം എനസ് അര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(ഇ)  “കബഞര്ഡസ്"എനഞല്  മതിശ്രവതിവഞഹതിത  കുടഞ്ചാംബസഞ്ചാംരക്ഷണ  കബഞര്ഡസ്
എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(എഫസ്)  “ഫണസ്"  എനഞല്  അതഞതസ്  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങളുലട
വഞര്ഷതികേ ബജറ്റുകേള് ഒരു നതിശ്ചതിത തുകേ ഉള്ലപ്പെടത്തുകേയുഞ്ചാം വതിവതിധ സര്കഞര് പദ്ധതതികേള്
പകേഞരഞ്ചാം നല്കുന തുകേയുഞ്ചാം എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(ജതി)  “തകദ്ദേശഞധതികേഞര സഞപനങ്ങള്"  എനഞല്  1994-ല് കകേരള പഞഞയതസ്
രഞജസ് ആകസ് പകേഞരഞ്ചാം രൂപശകേരതികലപ്പെട ഒരു ഗഞമപഞഞയതസ് അലല്ലെങതില് മുനതിസതിപ്പെല്-
കകേഞര്പ്പെകറഷന ഒരു ജതില്ലെഞപഞഞയതസ്-കബഞകസ് പഞഞയതസ്  എനര്ത്ഥമഞക്കുന്നു;

(എചസ്) “കളക്ടര്" എനഞല് ജതില്ലെയുലട കേളക്ടര് എനര്ത്ഥമഞക്കുന്നു.

3. കബഞര്ഡുകേളുലട രൂപശകേരണവഞ്ചാം ഘടനയുഞ്ചാം.―(1) ഈ ആകസ് നതിലെവതില് വനതതിന
കശഷഞ്ചാം എത്രയുഞ്ചാം കവഗഞ്ചാം സര്കഞര് വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴതി  സഞ്ചാംസഞനതലെതതിലുഞ്ചാം  ഓകരഞ
ജതില്ലെയഞ്ചാം  കവണതി   വതിജഞപനതതില്  നതിര്കദ്ദേശതിക്കുന  പകേഞരമുളള  തശയതതി  മുതല്
പഞബലെവ്യമുളള ഓകരഞ കബഞര്ഡസ് രൂപശകേരതികകണതഞണസ്.

(2) സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചേയ്യുന തഞലഴപ്പെറയുന അഞ്ചാംഗങ്ങള് സഞ്ചാംസഞനതലെ
കബഞര്ഡതില് അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതി ഉണഞയതിരതികകണതഞണസ്:

(എ) സഞ്ചാംസഞന നതിയമവകുപ്പുമനതി;

(ബതി) സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭഞസഞമഞജതികേരതില്  നതിന്നുഞ്ചാം  സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
നല്കേതിയ  മൂനസ് സഞമഞജതികേര്;

(സതി) സഞ്ചാംസഞന നതിയമവകുപ്പെസ് ലസക്രടറതി;

(ഡതി) സഞ്ചാംസഞന എസസ്.സതി./എസസ്.ടതി. വകുപ്പെസ് ലസക്രടറതി;

(ഇ) സഞ്ചാംസഞന സഞമൂഹവ്യ വകുപ്പെസ് ലസക്രടറതി;

(എഫസ്) അഭതിഭഞഷകേവൃതതിയതില് പത്തു വര്ഷതതില് കുറയഞത പവര്തതിപരതിചേയമുളള,
സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേതിയ ഒരു അഭതിഭഞഷകേൻ;

(ജതി) അഭതിഭഞഷകേ വൃതതിയതില് പത്തു വര്ഷതതില് കുറയഞത പവര്തതിപരതിചേയമുളള,
സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേതിയ ഒരു അഭതിഭഞഷകേ;
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(എചസ്) സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേതിയ മതിശ്രവതിവഞഹതിതരുലട 2 പതതിനതിധതികേള്.

(3)  ജതില്ലെഞതലെ  കബഞര്ഡുകേള്  രൂപശകേരതികഞന  സര്കഞരതികനഞടസ്  ശതിപഞര്ശ
ലചേകയ്യേണതുമഞണസ്.

4.   ജതില്ലെഞതലെ കബഞര്ഡസ് രൂപശകേരണവഞ്ചാം ഘടനയുഞ്ചാം.―(1) ഈ ആകസ് പഞബലെവ്യതതില്
വനതതിനസ് കശഷഞ്ചാം എത്രയുഞ്ചാം കവഗഞ്ചാം സര്കഞര് വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി സഞ്ചാംസഞനതതിന കവണതി
വതിജഞപനതതില്  നതിര്കദ്ദേശതിക്കുന  അപകേഞരമുള്ള  തശയതതി  മുതല്  പഞബലെവ്യമുള്ള
ജതില്ലെഞതലെ മതിശ്രവതിവഞഹതിത കുടഞ്ചാംബ സഞ്ചാംരക്ഷണ കബഞര്ഡസ് രൂപശകേരതികകണതഞണസ്.

(2) ജതില്ലെഞതലെ കബഞര്ഡതില് തഞലഴപ്പെറയുന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതികകണതഞണസ് :

(എ) ജതില്ലെഞ പഞഞയതസ് പസതിഡനസ്-ലചേയര്മഞനമഞയതി പവര്തതികകണതഞണസ്;

(ബതി) ജതില്ലെഞ കേളക്ടര് - ലസക്രടറതിയഞയതി പവര്തതികകണതഞണസ്;

(സതി) ജതില്ലെഞ സഞമൂഹവ്യ കക്ഷമ ഓഫശസര് -ലമമ്പര്;

(ഡതി)  ജതില്ലെഞ  പഞഞയതസ്  അഞ്ചാംഗങ്ങളതില്നതിന്നുഞ്ചാം  സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
നല്കേതിയ 3 അഞ്ചാംഗങ്ങള്;

(ഇ)  സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചേയ്ത 10 വര്ഷതതില് കുറയഞത അഭതിഭഞഷകേ
വൃതതിയതില് പവര്തതിച്ചുവരുന ഒരു അഭതിഭഞഷകേനഞ്ചാം/ഒരു അഭതിഭഞഷകേയുഞ്ചാം;

(എഫസ്)  സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കുന  മതിശ്രവതിവഞഹതിതരുലട
പതതിനതിധതികേള് രണ്ടുകപര്.

5.  ഔകദവ്യഞഗതികേ  കേഞലെഞവധതി.―(1)  ഈ  ആകതില്  മറ്റുതരതതില്  വവ്യവസ
ലചേയ്തതിട്ടുള്ളലതഞഴതിലകേ-അതഞതസ്  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ  സഞ്ചാംസഞന  മതിശ്രവതിവഞഹതിത  കുടഞ്ചാംബ
സഞ്ചാംരക്ഷണ കബഞര്ഡതിലുഞ്ചാം ജതില്ലെഞതലെ മതിശ്രവതിവഞഹതിത കുടഞ്ചാംബ സഞ്ചാംരക്ഷണ കബഞര്ഡതിലുഞ്ചാം
എകസ്-ഒഫശകഷവ്യഞ  ലമമ്പര്  ഒഴതിലകേയുള്ള  അഞ്ചാംഗങ്ങളുലട  ഔകദവ്യഞഗതികേ  കേഞലെഞവധതി
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചേയ്യുന തശയതതി മുതല് 5 വര്ഷഞ്ചാം വലര ആയതിരതിക്കുനതുഞ്ചാം ആവശവ്യലമങതില്
പുനര് നതിയമനതതിനസ് അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുനതുമഞണസ്.

(2)  ഏലതഞരഞ്ചാംഗതതിനഞ്ചാം അതതു സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ സര്കഞരതിലനകയഞ സഞ്ചാംസഞന
ജതില്ലെഞ  കബഞര്ഡസ്  ലചേയര്മഞനമഞലരകയഞ  അറതിയതിച്ചുലകേഞണസ്  രഞജതിവയഞവനതഞണസ്,  രഞജതി
സസ്വശകേരതിക്കുന മുറയസ് അയഞള് അഞ്ചാംഗമല്ലെഞതഞയതിതശരുനതഞണസ്.

6.  ഒഴതിവസ്  ,    നന്യൂനത  എനശ  കേഞരണങ്ങളഞല്  വതിവതിധ  കേകൗണ്സതിലുകേള്
അസഞധുവഞകുനതിലല്ലെനസ്.―സഞ്ചാംസഞന,  ജതില്ലെഞ  കബഞര്ഡുകേളതില്  എടക്കുന  ഏലതഞരു
തശരുമഞനവഞ്ചാം നടപടതിയുഞ്ചാം ,
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(എ) കമല് പറഞ്ഞ ഒഴതിവതിലനകയഞ, അതതിലന രൂപശകേരണതതിലലെ നന്യൂനതകയഞ;

(ബതി)  വതിഷയതതിലന  മൂലെവ്യലത  ബഞധതികഞത  കമല്പ്പെറഞ്ഞ  കബഞര്ഡുകേളുലട
നടപടതികേളതിലൂലട എലന്തെങതിലുഞ്ചാം ക്രമകകടതിലന കേഞരണതഞല് മഞത്രഞ്ചാം അസഞധുവഞകുനതല്ലെ.

7.  ഒഴതിവകേള്.―അതതസ്  സഞ്ചാംഗതതി  കപഞലലെ  സഞ്ചാംസഞന  ജതില്ലെഞ  കബഞര്ഡുകേളതില്
ഉണഞകുന  ഏലതഞരു  ഒഴതിവഞ്ചാം  കേഴതിയുനതുകവഗഞ്ചാം  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചേയ്തസ്  സര്കഞര്
നതികേകതണതഞണസ്.

8. സഞ്ചാംസഞനതലെ  -   ജതില്ലെഞതലെ കബഞര്ഡസ് കയഞഗങ്ങള്. (― 1) സഞ്ചാംസഞനതലെ-ജതില്ലെഞതലെ
കബഞര്ഡുകേളുലട  കയഞഗങ്ങള്  എല്ലെഞ  രണ്ടു  മഞസതതില്  ഒരതികല്  നതിര്ബന്ധമഞയുഞ്ചാം
കചേകരണതഞണസ്.  അതവ്യഞവശവ്യ  ഘടങ്ങളതില്  ലചേയര്മഞലന  നതിര്കദ്ദേശപകേഞരഞ്ചാം  കബഞര്ഡസ്
കയഞഗങ്ങള് വതിളതിചസ് കചേര്കഞവനതഞണസ്.

(2)  ലചേയര്മഞനസ്  തലന  അസഞനതിദ്ധവ്യതതില്  കയഞഗതതിലന  അദ്ധവ്യക്ഷത
വഹതികഞന ഒരഞലള നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചേയ്യേഞവനതഞണസ്.

(3)  കയഞഗതതിലന  കേസ്വഞറഞ്ചാം  ആലകേ  അഞ്ചാംഗങ്ങളുലട  എണ്ണതതിലന  മൂനതിലലെഞനസ്
ആയതിരതിക്കുനതഞണസ്.

9.  സഞ്ചാംസഞനതലെ  മതിശ്രവതിവഞഹതിത  കുടഞ്ചാംബ  സഞ്ചാംരക്ഷണ  കബഞര്ഡതിലന  അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം
കേര്തവവ്യങ്ങളുഞ്ചാം.  ― (1) കബഞര്ഡസ് മുമ്പഞലകേ ലെഭവ്യമഞക്കുന ഏലതഞരകപക്ഷയുഞ്ചാം പരതികശഞധതിചസ്
അകപക്ഷകേര്കസ് ആവശവ്യമഞയ നതിയമസഹഞയവഞ്ചാം ധനസഹഞയവഞ്ചാം  ലെഭവ്യമഞക്കുകേയുഞ്ചാം ആയതസ്
ഉറപ്പെസ് വരുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചേയ്യുകേ. 

(2)  അതതസ് സമയങ്ങളതില് ജതില്ലെഞ കബഞര്ഡുകേള്കസ് ആവശവ്യമഞയ നതിര്കദ്ദേശങ്ങളുഞ്ചാം
ചുമതലെകേളുഞ്ചാം നല്കുകേ.

(3)  ഹഹകകഞടതതി,  സുപശഞ്ചാംകകേഞടതതി  സഞ്ചാംസഞനതലെ  ടതിബന്യൂണലുകേള്  തുടങ്ങതി
സഞ്ചാംസഞന  തലെതതില്  വരുന  മുഴുവന  കകേസ്സുകേളതിലുഞ്ചാം  അതതിവതിദഗ്ദ്ധരഞയ  അഭതിഭഞഷകേലര
നതിര്കദ്ദേശതികഞനഞ്ചാം  കകേസ്സുകേള്  നടത്തുനതതിനഞവശവ്യമഞയ  നതിയകമഞപകദശഞ്ചാം  കതടനതതിനഞ്ചാം
കേകൗണ്സതിലെതിനസ് അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുനതഞണസ്.

(4)  സഞ്ചാംസഞനതതിലന  ഏതുഭഞഗത്തുഞ്ചാം  ഏലതഞരു  മതിശ്രവതിവഞഹതിതര്ക്കുഞ്ചാം
അവശതകയഞ,  സഞമൂഹവ്യ പതികനഞകഞവസ കേഞരണകമഞ വതിധവയഞയതുലകേഞണ്ടുള്ള പരതിമതിതതിയതികലെഞ,
നശതതികയഞ, കക്ഷമകമഞ ലെഭതികഞലത വനതഞയ അറതിവസ്  ലെഭതിചഞല് സസ്വകമധയഞ ആ വവ്യക്തതികസ്
കക്ഷമവഞ്ചാം സുരക്ഷയുഞ്ചാം ഉറപ്പെഞക്കുനതതിനസ്  കവണ നടപടതികേള് സസ്വശകേരതിക്കുകേ.

(5)  ജതില്ലെഞതലെ  കബഞര്ഡുകേളതില്  നതിന്നുഞ്ചാം  അപ്പെശലുകേള്  പരതിഗണതിക്കുനതതിനള്ള
അവകേഞശഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുനതഞണസ്.
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(6)  അതഞതസ്  കബഞര്ഡുകേള്കസ്  സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം  കക്ഷമവഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞക്കുനതതിനഞവശവ്യമഞയ
സഞമ്പതതികേ സഹഞയഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനതലെ ഫണതില് നതിന്നുഞ്ചാം അര്ഹതലപ്പെട വവ്യക്തതികസ് ലെഭവ്യമഞക്കുകേ.

(7)  സര്കഞര്  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴതി  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  മതിശ്ര  വതിവഞഹ  കുടഞ്ചാംബ
സഞ്ചാംരക്ഷണതതിനഞ്ചാം  കക്ഷമതതിനമഞയതി  കക്ഷമനതിധതി  എന  കപരതില്  ഒരു  പദ്ധതതി
ആവതിഷ്കരതികകണതുഞ്ചാം  ഇകൗ ആകതിലലെയുഞ്ചാം പദ്ധതതിയതികലെയുഞ്ചാം വവ്യവസകേള്  പകേഞരഞ്ചാം കകേരള
സഞ്ചാംസഞന മതിശ്രവതിവഞഹതിത കുടഞ്ചാംബങ്ങളുലട കപരതില് ഒരു നതിധതി രൂപശകേരതികകണതുമഞണസ്.

(8) സര്കഞര് ഗസറസ് വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി അതതില് നതിര്കദ്ദേശതിക്കുന തശയതതി മുതല്
പഞബലെവ്യകതഞടസ്  കൂടതി  നതിധതിയുലട നതിര്വ്വഹണതതിനഞ്ചാം നതിധതിയതില് നതിന്നു  ധനസഹഞയഞ്ചാം
നല്കുന പവൃതതികേളുലട  കമല്കനഞടഞ്ചാം  വഹതിക്കുനതതിനഞ്ചാം  അവ   നടപ്പെഞക്കുകേകയഞ  ലചേയ്യുനതതിനഞ്ചാം
സഞ്ചാംസഞനതലെ മതിശ്രവതിവഞഹതിത  കുടഞ്ചാംബകക്ഷമനതിധതി രൂപശകേരതികകണതഞണസ്.

(9) സഞ്ചാംസഞനലത മതിശ്രവതിവഞഹതിതരുലടയുഞ്ചാം അവരുലട വതിദവ്യഞഭവ്യഞസഞ്ചാം, ലതഞഴതില്,
വതിവഞഹഞ്ചാം, അടതിസഞന ജശവതിത സകൗകേരവ്യങ്ങള് ആസൂത്രണഞ്ചാം ലചേയ്തസ് നടപ്പെതിലെഞക്കുകേ.

(10)  സഞ്ചാംസഞനലത മതിശ്രവതിവഞഹതിത കുടഞ്ചാംബഞഞ്ചാംഗങ്ങള്കസ്  സര്കഞര്  സര്വ്വശസതിലുഞ്ചാം
വതിദവ്യഞഭവ്യഞസ  പകവശനതതിലുഞ്ചാം  ആവശവ്യമഞയ  പരതിഗണനയുണഞകുനതതിനള്ള  സര്കഞര്
ഇടലപടല് നടത്തുകേ.

(11)  സഞ്ചാംസഞനലത  മതിശ്രവതിവഞഹതിത-കുടഞ്ചാംബങ്ങള്കസ്  ജനന-മരണ  രജതികസ്ട്രേഷന,
വതിവഞഹ രജതികസ്ട്രേഷന എനതിവ സുഗമമഞക്കുനതതിനഞവശവ്യമഞയ നടപടതികേള് സസ്വശകേരതിക്കുകേ.

(12)  സഞ്ചാംസഞനലത മതിശ്രവതിവഞഹതിത കുടഞ്ചാംബങ്ങള്കസ് മരണഞനന്തെര ശവസഞ്ചാംസഞരതതിനഞയതി
ലപഞതു ശ്മശഞനങ്ങളുഞ്ചാം മറ്റുഞ്ചാം അനവദതിപ്പെതിക്കുകേ.

(13)  സഞ്ചാംസഞനലത  മതിശ്രവതിവഞഹതിത  കുടഞ്ചാംബങ്ങള്കസ്  വവ്യക്തതികേള്  എന
നതിലെയതില്  അവര് വതിശസ്വസതിച്ചുകപഞരുനതഞയ മതതതില് തുടരുനതതികനഞ ഒരു മതതതിലുഞ്ചാം
ജഞതതിയതിലുഞ്ചാം  വതിശസ്വസതികഞതതിരതിക്കുനതതികനഞ  ഉള്ള   ഭരണഘടനഞപരമഞയ  അവകേഞശഞ്ചാം
സഞ്ചാംരക്ഷതിച്ചുകപഞരുനതതിനഞ്ചാം മകതതര ജശവതിതഞ്ചാം കേരുപ്പെതിടതിപ്പെതിക്കുനതതിനഞ്ചാം  ആവശവ്യമഞയ
നതിയമപരമഞയ  സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം  സഹഞയവഞ്ചാം  ഒരുക്കുനതതിനഞവശവ്യമഞയ  പദ്ധതതികേള്
ആസൂത്രണഞ്ചാം ലചേയ്തസ്  നടപ്പെഞകകണതഞണസ്.

10.  ജതില്ലെഞതലെ  കബഞര്ഡുകേളുലട  അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം  കേര്തവവ്യങ്ങളുഞ്ചാം.―(1)  സഞ്ചാംസഞനതലെ
കബഞര്ഡസ് കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില് ഏല്പ്പെതിക്കുന ചുമതലെകേള് നതിര്വ്വഹതിക്കുകേയുഞ്ചാം നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്
പഞലെതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചേയ്യുകേ.

(2) ജതില്ലെഞതലെ  കബഞര്ഡസ് മുമ്പഞലകേ കേതിട്ടുന ഏലതഞരു അകപക്ഷയുഞ്ചാം പരതികശഞധതിചസ്
അകപക്ഷകേര്കസ്  ആവശവ്യമഞയ  കക്ഷമ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെഞകഞന  കവണ  സഞമ്പതതികേ
സഹഞയവഞ്ചാം നതിയമ സഹഞയവഞ്ചാം ലെഭവ്യമഞക്കുകേയുഞ്ചാം ആയതസ് ഉറപ്പെസ് വരുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചേയ്യുകേ.
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(3)  ജതില്ലെഞ കകേഞടതതികേള് ജതില്ലെഞ ടതിബന്യൂണലുകേള് തുടങ്ങതി ജതില്ലെഞതലെതതില് വരുന
മുഴുവന  കകേസ്സുകേളതിലുഞ്ചാം  അതതിവതിദഗ്ദ്ധരഞയ  അഭതിഭഞഷകേലര  നതിയമതിക്കുനതതിനഞ്ചാം  കകേസ്സുകേള്
നടത്തുനതതിനഞവശവ്യമഞയ സഞമ്പതതികേ സഹഞയഞ്ചാം ലചേയ്യുനതതിനഞ്ചാം ആവശവ്യമഞയ  വതിദഗ്ദ്ധ
നതിയകമഞപകദശഞ്ചാം കതടനതതിനഞ്ചാം കേകൗണ്സതിലെതിനസ് അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുനതഞണസ്.

(4)  ജതില്ലെയതിലലെ ഏതു ഭഞഗത്തുനതിന്നുഞ്ചാം ഏലതഞരു മതിശ്രവതിവഞഹതിത കുടഞ്ചാംബതതിനഞ്ചാം
സഞമ്പതതികേ  അവശത  കേഞരണകമഞ  സഞമൂഹതികേമഞയ  അവസകേഞരണകമഞ  നശതതി
നതികഷധതികലപ്പെടകേകയഞ  നതിയമസഞ്ചാംരക്ഷണകമഞ,  സഞമൂഹതികേ  സുരക്ഷകയഞ  ലെഭതികഞലത
കപഞവകേകയഞ ലചേയ്യുനതതിനഞയതി അറതിവസ് ലെഭതിചഞല് സസ്വകമധയഞ ആ വവ്യക്തതികസ്  നശതതിയുഞ്ചാം
കക്ഷമവഞ്ചാം ഉറപ്പെഞക്കുവഞന ആവശവ്യമഞയ നടപടതികേള്  സസ്വശകേരതിക്കുകേ.

(5)  മതിശ്രവതിവഞഹതിത  കുടഞ്ചാംബങ്ങളുലട  സുരക്ഷയഞയതി  നല്കേഞന  ആവശവ്യമഞയ
സഞമ്പതതികേ സഹഞയഞ്ചാം ജതില്ലെഞതലെ ഫണതില് നതിന്നുഞ്ചാം അര്ഹതലപ്പെട വവ്യക്തതികസ് ലെഭവ്യമഞക്കുകേ.

(6)  സര്കഞരതില് നതിന്നുഞ്ചാം മറസ്   ഏജനസതികേളതില് നതിന്നുഞ്ചാം  മതിശ്രവതിവഞഹതിതര്ക്കുഞ്ചാം
കുടഞ്ചാംബഞഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം സഹഞയങ്ങള് ലെഭവ്യമഞക്കുനതതിനസ്  ആവശവ്യമഞയ ഇടലപടല്  നടത്തുകേ.

(7) വതിവതിധ ലതഞഴതില് പദ്ധതതികേളതില് മതിശ്രവതിവഞഹതിത കുടഞ്ചാംബങ്ങള്കസ് അര്ഹമഞയ
അവസരഞ്ചാം  ഉറപ്പെസ്  വരുത്തുനതതിനഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാംലതഞഴതില്  പദ്ധതതികേള്കസ്  സഞമ്പതതികേ  സഹഞയവഞ്ചാം
വഞയ്പയുഞ്ചാം നല്കുനതതിനള്ള നടപടതികേള് സസ്വശകേരതിക്കുകേ. 

11.   ജതില്ലെഞതലെ ഫണസ് രൂപശകേരണഞ്ചാം.―അതതസ് തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങളുലട
വഞര്ഷതികേ  ബജറതില്  ഒരു  നതിശ്ചതിത  തുകേ  ഉള്ലപ്പെടത്തുകേയുഞ്ചാം  വതിവതിധ  സര്കഞര്  പദ്ധതതി
പകേഞരഞ്ചാം നല്കുന തുകേയുഞ്ചാം സഞ്ചാംഭഞവനയതിലൂലടയുഞ്ചാം  കസഞണ്സര്ഷതിപ്പെതിലൂലടയുഞ്ചാം കേതിട്ടുന തുകേ
വഴതിയുമഞണസ് ഫണസ് ക്രമശകേരണഞ്ചാം നടകതണതസ്. 

12. വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം കേണക്കുഞ്ചാം.  ― ഒഞകരഞ സഞമ്പതതികേ വര്ഷവഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭതിചസ് മൂനസ്
മഞസതതിനള്ളതില് ലതഞടസ് മുനവര്ഷലത വഞര്ഷതികേ റതികപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം ആഡതിറസ് ലചേയ്ത പകേഞരമുള്ള
കേണക്കുകേളുഞ്ചാം  കബഞര്ഡതില്  അവതരതിപ്പെതിചസ്  പഞസഞകതിയകശഷഞ്ചാം  കേഞരവ്യ
നതിര്വ്വഹണങ്ങള്കഞയതി സര്കഞരതില് സമര്പ്പെതികകണതഞണസ്.

13.  ചേടങ്ങളുണഞക്കുനതതിനള്ള അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1)  ഗസറതില് പസതിദ്ധശകേരതിച വതിജഞപനഞ്ചാം

മുകഖേന ഈ ആകസ് നടപ്പെഞക്കുനതതിനഞവശവ്യമഞയ എല്ലെഞ ചേടങ്ങളുഞ്ചാം സര്കഞരതിനസ് ഉണഞകഞവനതഞണസ് .

(2)  ഈ ആകസ് പകേഞരഞ്ചാം ഉണഞകതിയ ഏലതഞരു ചേടവഞ്ചാം അതസ് ഉണഞകതിയകശഷഞ്ചാം

കേഴതിയുന കവഗഞ്ചാം നതിയമസഭ സകമ്മേളനതതിലെതിരതിക്കുകമ്പഞള് അതതിലന  മുമ്പഞലകേകയഞ ഒരു

സകമ്മേളനതതികലെഞ  തുടര്ചയഞയുള്ള രണസ്  സകമ്മേളനതതികലെഞ   ഉള്ലപ്പെലട  വയ്കകണതുഞ്ചാം
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അപകേഞരഞ്ചാം അതസ് വയന സഭഞ സകമ്മേളനകമഞ അതതിന ലതഞടടതസ് വരുന സകമ്മേളനകമഞ

അവസഞനതിക്കുനതതിനസ് മുമ്പസ് നതിയമസഭഞ  ചേടങ്ങള്  എലന്തെങതിലുഞ്ചാം  കഭദഗതതി  വരുത്തുകേകയഞ

അലല്ലെങതില് ചേടഞ്ചാം ഉണഞകകണതതിലല്ലെനസ്  തശരുമഞനതിക്കുകേകയഞ  ലചേയ്യുനപക്ഷഞ്ചാം  ഈ

ചേടതതിനസ്   അതതിനസ്  കശഷഞ്ചാം  അതതസ്  സഞ്ചാംഗതതി  കപഞലലെ  അങ്ങലന  കഭദഗതതി  ലചേയ്ത

രൂപതതില്  മഞത്രഞ്ചാം  പഞബലെവ്യഞ്ചാം  ഉണഞയതിരതിക്കുനകതഞ  ആകുന്നു.  എനതിരുനഞലുഞ്ചാം

അങ്ങലനയുള്ള ഏലതങതിലുഞ്ചാം കഭദഗതതിലപ്പെടതകലെഞ ദുര്ബ്ബലെലപ്പെടതകലെഞ ആ  ചേടപകേഞരഞ്ചാം മുമ്പസ്

ലചേയ്തതഞയ യഞലതഞനതിലനയുഞ്ചാം സഞധവ്യതയസ് ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം വരുതഞത വതിധതതിലെഞയതിരതികകണതഞണസ്. 

ഉകദ്ദേശവ്യകേഞരണങ്ങളുലട വതിവരണങ്ങള്  

കകേരള  സഞ്ചാംസഞനലത  ജനങ്ങളുലട  മകതതര  സഞമൂഹതികേ  ജശവതിതഞ്ചാം  രഞജവ്യതതിന

തലന മഞതൃകേയഞണസ്. അതതില് മതിശ്രവതിവഞഹതിത കുടഞ്ചാംബങ്ങള് വഹതിക്കുന പങസ് വലുതഞണസ്.

എനഞല്  രണസ്  വവ്യതവ്യസ്ത  മതവതിഭഞഗങ്ങളതില്  ജനതിച്ചുവളര്നവര്  ഒരുമതിചസ്  കുടഞ്ചാംബഞ്ചാം

നയതിക്കുകമ്പഞഴുഞ്ചാം അവര്ക്കുഞ്ചാം കുടഞ്ചാംബഞഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം വതിവതിധ കജഞലെതിയുമഞയതി ബന്ധലപ്പെടകമ്പഞള്

ഉണഞകേഞറുള്ള ബുദ്ധതിമുട്ടുകേള്കസ് പരതിഹഞരഞ്ചാം കേഞണുനതതിനഞ്ചാം ജഞതതിയുലടയുഞ്ചാം മതതതിലനയുഞ്ചാം

കവലെതിലകട്ടുകേള്കസ് പുറതസ് അവരവരുലട വതിശസ്വഞസഞ്ചാം സഞ്ചാംരക്ഷതിച്ചുലകേഞണ്ടുഞ്ചാം ഒരുമതതതിലുഞ്ചാം

വതിശസ്വസതികഞലതയുഞ്ചാം ജശവതികഞനള്ള ഇന്തെവ്യന ഭരണഘടന ഉറപ്പെഞക്കുന വവ്യവസ കൂടതല്

ശക്തമഞക്കുനതതിനഞ്ചാം  വര്തമഞന  സഞമൂഹതികേ  ജശവതിതതതില്  മഞനവതികേത

ഉയര്തതിപ്പെതിടതിക്കുനതതിനഞ്ചാം  മനഷവ്യകസ്നേഹവഞ്ചാം  സഹവര്തതിതസ്വവഞ്ചാം  ഊ ടതിയുറപ്പെതിക്കുനതതിനഞ്ചാം

മതിശ്രവതിവഞഹതിത കുടഞ്ചാംബങ്ങള് വഹതിക്കുന പങതിലന മഞനതിച്ചുഞ്ചാം അവര്കസ് ഇനസ് ജനന-മരണ-

രജതികസ്ട്രേഷന,  വതിവഞഹ  രജതികസ്ട്രേഷന,  മരണഞനന്തെര  ശവസഞ്ചാംസഞരവമഞയതി  ബന്ധലപ്പെടസ്

ഉണഞകേഞറുള്ള  ബുദ്ധതിമുട്ടുകേള്  പരതിഹഞരഞ്ചാം  കേഞണുനതതിനഞ്ചാം  മതിശ്രവതിവഞഹതിതരുലടയുഞ്ചാം

കുടഞ്ചാംബഞഞ്ചാംഗങ്ങളുലടയുഞ്ചാം  വതിദവ്യഞഭവ്യഞസ-ലതഞഴതില്  പകവശനഞ്ചാം  തുടങ്ങതിയ  കേഞരവ്യങ്ങളതിലുഞ്ചാം

സഞമൂഹതികേ ജശവതിതതതിലലെ പതികനഞകഞവസ പരതിഹരതിക്കുനതതിനഞ്ചാം സഞമൂഹതികേസുരക്ഷലയ

ലെഞകഞകതിയതിട്ടുള്ളതഞണസ് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരവ്യലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം

ബതില്ലെതിലലെ  വവ്യവസകേള്  പകേഞരഞ്ചാം  ഇതതിനഞവശവ്യമഞയ  പദ്ധതതികേള്
ആവതിഷ്കരതിച്ചുകേഴതിഞ്ഞഞല്  മഞത്രലമ  കേഞരവ്യമഞയ  സഞമ്പതതികേ  ബഞദ്ധവ്യത  തതിടലപ്പെടത്തുവഞന
കേഴതിയുകേയുള്ളൂ  എനതതിനഞലുഞ്ചാം  ഇതതില്  പതതിപഞദതിക്കുനതതിനനസരതിചസ്  കബഞര്ഡസ്
രൂപശകേരതിക്കുനതതിനഞ്ചാം  പഞരഞ്ചാംഭ  ലചേലെവകേള്ക്കുഞ്ചാം  സഞമ്പതതികേ  സഹഞയഞ്ചാം  ആവശവ്യമഞയതതിനഞല്
സര്കഞരതിലന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിന്നുഞ്ചാം 75 ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ ലചേലെവസ് പതശക്ഷതിക്കുന്നു. 
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ഏല്പ്പെതിച്ചുലകേഞടത നതിയമ നതിര്മ്മേഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച
ലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം

ഈ ബതില്ലെതിലലെ  3-ാംവകുപ്പെസ്  പകേഞരഞ്ചാം സര്കഞരതിനസ്  ഗസറസ്  വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി  ഈ
ആകതിലലെ വവ്യവസകേള് നടപ്പെതിലെഞക്കുനതതിനള്ള ചേടങ്ങള് ഉണഞകഞവനതഞണസ്.  ഈ ആകസ്
അനസരതിചസ് ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള ചേടങ്ങള് സഭയുലട മുമ്പഞലകേ വയഞനഞ്ചാം സഭയസ് അതസ് കഭദഗതതി
ലചേയ്യേഞകനഞ  റദ്ദേഞകഞകനഞ  ഉള്ള  അധതികേഞരഞ്ചാം  നല്കേതിയതിട്ടുള്ളതസ്  നടപടതിക്രമങ്ങലള
സഞ്ചാംബന്ധതിക്കുനകതഞ  ഹദനഞ്ചാംദതിന  ഭരണകേഞരവ്യങ്ങലള  സഞ്ചാംബന്ധതിക്കുനകതഞ  ആയ
കേഞരവ്യങ്ങള്കഞണസ്.   ആയതതിനഞല്  ഏല്പ്പെതിച്ചുലകേഞടകലപ്പെട  നതിയമനതിര്മ്മേഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിചസ് നല്കേതിയതിട്ടുള്ള അധതികേഞരഞ്ചാം സഞധഞരണ സസ്വഭഞവതതിലുള്ളതഞണസ്. 

എഞ്ചാം. രഞജകഗഞപഞലെന,  എഞ്ചാം. എല്. എ.


