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പരതിധതിയതില് വരുന്ന ലതഞഴതിലെഞളതികേള്കപ്പ്  ആശശഞസഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനഞ്ചാം 
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ലപന്ഷനഞ്ചാം മറപ്പ് ആനകൂലെല്യങ്ങളഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനഞ്ചാം 
കവണതി ഒരു നതിധതി രൂപശീകേരതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം അതുമഞയതി 

ബനലപട്ടേകതഞ അതതിന ആനഷഞ്ചാംഗതികേമഞയകതഞ 
ആയ കേഞരല്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം കവണതി വല്യവസ 

ലചെയ്യുന്നതതിനള

 ഒരു 

ബതില്

പശീഠതികേ.―കകേരള സഞ്ചാംസഞനലത്തെ  മഹഞതഞഗഞനതി കദേശശീയ ഗഞമശീണ ലതഞഴതിലുറപപ്പ്
പദ്ധതതിയുലടെയുഞ്ചാം  അയ്യങഞളതി  നഗര  ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  പദ്ധതതിയുലടെയുഞ്ചാം  പരതിധതിയതില്  വരുന്ന
ലതഞഴതിലെഞളതികേള്കപ്പ്  ആശശഞസഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനഞ്ചാം  അവരുലടെ  കക്ഷേമഞ്ചാം
അഭതിവൃദ്ധതിലപടുത്തുന്നതതിനഞ്ചാം  അവര്കപ്പ്  ലപന്ഷനഞ്ചാം  മറപ്പ്  ആനകൂലെല്യങ്ങളഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനഞ്ചാം
അതുമഞയതി ബനലപട്ടേകതഞ അതതിന ആനഷഞ്ചാംഗതികേമഞയകതഞ ആയ കേഞരല്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം കവണതി
വല്യവസ ലചെയ്യുന്നതപ്പ് യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപബതികതിലന  എഴുപത്തെതിരണഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരത്തെതില്  തഞലഴപറയുഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:― 

1. ചുരുകകപരുഞ്ചാം  പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതിനപ്പ്  2021-ലലെ  കകേരള  ലതഞഴതിലുറപപ്പ്
ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി ആകപ്പ് എന്നപ്പ് കപരപ്പ് പറയഞഞ്ചാം.

(2)  ഇതപ്പ്  സര്കഞര്  ഗസറപ്പ്  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴതി  നതിശ്ചയതിക്കുന്ന  തശീയതതിയതില്
പഞബലെല്യത്തെതില് വരുന്നതഞണപ്പ്.

2. നതിര്വ്വചെനങ്ങള്.―ഈ  ആകതില്  സന്ദര്ഭഞ്ചാം  മറ്റുവതിധത്തെതില്  ആവശല്യലപടെഞത്തെ
പക്ഷേഞ്ചാം.,―

412/2021.
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(എ)   “ബബബര്ഡപ്പ്  "  എന്നഞല്   8-ാം  വകുപപ്പ്  (1)-ാം  ഉപവകുപപ്പ്  പകേഞരഞ്ചാം
രൂപശീകേരതികലപട്ടേ  കകേരള  ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  കബഞര്ഡപ്പ്
എന്നര്ത്ഥമഞകുന; 

(ബതി)  “ചചഫപ്പ് എകതികേക്യൂട്ടേശീവപ്പ് ആഫശീസര്" എന്നഞല് 13-ാം വകുപപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ്
പകേഞരഞ്ചാം നതിയമതികലപട്ടേ ചെശീഫപ്പ് എകതികേക്യൂട്ടേശീവപ്പ് ആഫശീസര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(സതി)   “അഅശദേഞയഞ്ചാം"  എന്നഞല്  4-ാം  വകുപപ്പ്  (1)-ാം  ഉപവകുപപ്പ്  പകേഞരഞ്ചാം
നതിധതിയതികലെകപ്പ് നല്കകേണ  തുകേ എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ഡതി)  “ജജലഞ കക്ഷേമനതിധതി ആഫശീസര്" എന്നഞല്  13-ാം വകുപപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ്
പകേഞരഞ്ചാം നതിയമതികലപട്ടേ ജതിലഞ കക്ഷേമനതിധതി ആഫശീസര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന; 

(ഇ)  “തതബഴതിലുറപപ്പ് ലതഞഴതിലെഞളതി"  എന്നഞല് 2005-ലലെ മഹഞതഞഗഞനതി കദേശശീയ
ഗഞമശീണ  ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  ആകതിലലെ  (2005-ലലെ  42-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകപ്പ്)  വല്യവസകേളലടെ
അടെതിസഞനത്തെതില് സഞ്ചാംസഞനലത്തെ ഗഞമപഞഞയത്തുകേളതില് രജതിസ്റ്റര് ലചെയപ്പ് ലതഞഴതിലുറപപ്പ്
കേഞര്ഡപ്പ് ലെഭതിചതിട്ടുള ലതഞഴതിലെഞളതി അലലങതില് അയ്യങഞളതി നഗര ലതഞഴതിലുറപപ്പ് പദ്ധതതിയതിലലെ
വല്യവസകേളലടെ  അടെതിസഞനത്തെതില്  സഞ്ചാംസഞനലത്തെ  മുനതിസതിപല്  കേകൗണ്സതിലുകേളതികലെഞ
മുനതിസതിപല്  കകേഞര്പകറഷനകേളതികലെഞ  രജതിസ്റ്റര്  ലചെയപ്പ്  ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  കേഞര്ഡപ്പ്  ലെഭതിചതിട്ടുള
അവതിദേഗ്ദ്ധ ലതഞഴതിലെഞളതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന; 

(എഫപ്പ്) "കുടുഞ്ചാംബഞ്ചാം" എന്നഞല് നതിധതിയതില് അഞ്ചാംഗമഞയതിട്ടുള ലതഞഴതിലെഞളതിയുലടെ ഭഞരല്യ
അലലങതില്  ഭര്ത്തെഞവപ്പ്,  അവരുലടെ  പഞയപൂര്ത്തെതിയഞകേഞത്തെ  മകള്,  അവതിവഞഹതിതരഞയ
ലപണ്മകള് എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നതുഞ്ചാം ലതഞഴതിലെഞളതിലയ മഞതഞ്ചാം ആശ്രയതിച്ചുകേഴതിയുന്ന അച്ഛനഞ്ചാം
അമ്മയുഞ്ചാം  മഞനസതികേകമഞ  ശഞരശീരതികേകമഞ  ആയ  അവശതയുള  മകള്,  വതിധവകേളഞയ
ലപണ്മകള് എന്നതിവര് അതതില് ഉള്ലപടുന്നതുമഞകുന; 

(ജതി) “നജധതി" എന്നഞല് 3-ാം വകുപപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ് പകേഞരഞ്ചാം രൂപശീകേരതികലപട്ടേ
കകേരള  ലതഞഴതിലുറപപ്പ് ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന; 

(എചപ്പ്) “സര്കഞര്" എന്നഞല് കകേരള സര്കഞര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന; 

(ഐ)  “തജരതിചറതിയല്  കേഞര്ഡപ്പ്"  എന്നഞല്  കബഞര്ഡതില്  നതിനഞ്ചാം  ലതഞഴതിലുറപപ്പ്
ലതഞഴതിലെഞളതികേള്കപ്പ് നല്കേതിയതിട്ടുള തതിരതിചറതിയല് കേഞര്ഡപ്പ് എന്നര്ത്ഥമഞകുന; 

(ലജ)   "അഞ്ചാംഗഞ്ചാം" എന്നഞല് നതിധതിയതിലലെ ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന; 

(ലകേ)  “മജഷന്  ഡയറക്ടര്"  എന്നഞല്  മഹഞതഞഗഞനതി  കദേശശീയ  ഗഞമശീണ
ലതഞഴതിലുറപപ്പ് പദ്ധതതി നടെത്തെതിപതിനഞയുള കകേരള സഞ്ചാംസഞന മതിഷന് ഡയറക്ടര് അലലങതില്
അയ്യങഞളതി  നഗര  ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  മതിഷലന  സഞ്ചാംസഞനതലെ ചുമതലെയുള  നഗരകേഞരല്യവകുപപ്പ്
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ഡയറക്ടര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന; 

(എല്)  “വജജഞപനഞ്ചാം" എന്നഞല് കകേരള  സര്കഞരതിലന ഔകദേല്യഞഗതികേ ഗസറതില്
പസതിദ്ധശീകേരതിക്കുന്ന വതിജഞപനഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന; 

(എഞ്ചാം)    “നജര്ണ്ണയതികലപട്ടേ"  എന്നഞല്  ഈ  ആകപ്പ്   പകേഞരഞ്ചാം  ഉണഞകലപട്ടേ
ചെട്ടേങ്ങള് പകേഞരഞ്ചാം   നതിര്ണ്ണയതികലപട്ടേ എന്നര്ത്ഥമഞകുന; 

(എന്) “പദ്ധതതി" എന്നഞല് 3-ാം വകുപപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ് പകേഞരഞ്ചാം ഉണഞകലപട്ടേ
കകേരള  ലതഞഴതിലുറപപ്പ് ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി പദ്ധതതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന; 

(ഒ)   “വര്ഷഞ്ചാം"  എന്നഞല്  ഏപതില്  മഞസഞ്ചാം  ഒന്നഞഞ്ചാം  തശീയതതി  മുതല്  തുടെങ്ങുന്ന
സഞമ്പത്തെതികേ വര്ഷഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന. 

3.   കകേരള ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി.―(1)  സര്കഞര്,  വതിജഞപനഞ്ചാം
വഴതി, ഈ ആകതിലന പരതിധതിയതില് വരുന്ന ലതഞഴതിലുറപപ്പ് ലതഞഴതിലെഞളതികേള്കപ്പ് കവണതി 'കകേരള
ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  പദ്ധതതി' എന്ന  കപരതില്  ഒരു  പദ്ധതതി
രൂപശീകേരതികകണതുഞ്ചാം  പദ്ധതതി  രൂപശീകേരതിചതതിനകശഷഞ്ചാം,  കേഴതിയുന്നത  കവഗഞ്ചാം,  ഈ
ആകതിലലെയുഞ്ചാം പദ്ധതതിയതിലലെയുഞ്ചാം വല്യവസകേളനസരതിചപ്പ് ഒരു നതിധതി രൂപശീകേരതികകണതുമഞണപ്പ്.

(2)  നതിധതിയതില്, തഞലഴപറയുന്നവ വരവപ്പ് ലകേഞളതികകണതഞണപ്പ്, അതഞയതപ്പ്:―

(എ)  4 -ാം വകുപ്പുപകേഞരമുള അഞ്ചാംശദേഞയങ്ങള്;

(ബതി) 14 -ാം വകുപ്പുപകേഞരഞ്ചാം കബഞര്ഡപ്പ് കേടെഞ്ചാം വഞങ്ങുന്ന  തുകേ;

(സതി) 19-ാം വകുപ്പുപകേഞരഞ്ചാം വസൂലെഞകതിയ നഷ്ടപരതിഹഞരഞ്ചാം;

(ഡതി)  ഭഞരത  സര്കഞകരഞ  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞകരഞ  തകദ്ദേശസശയഞ്ചാംഭരണ
സഞപനങ്ങകളഞ  അലലങതില്  മകറലതങതിലുഞ്ചാം  സഞപനകമഞ  സഞ്ചാംഘടെനകയഞ  നല്കുന്ന
ഗഞന്റുകേകളഞ വഞയ്പകേകളഞ അഡശഞന്സുകേകളഞ;

(ഇ)   മകറലതങതിലുഞ്ചാം മഞര്ഗ്ഗത്തെതില് നതിനള ഏലതഞരു സഞ്ചാംഭഞവനയുഞ്ചാം;

(എഫപ്പ്)  കബഞര്ഡതിലന വരുമഞനഞ്ചാം വര്ദ്ധതിപതികഞനഞയതി മറപ്പ്  മഞര്ഗ്ഗങ്ങളതില് കൂടെതി
കബഞര്ഡപ്പ് ആര്ജതിക്കുന്ന ഏലതങതിലുഞ്ചാം തുകേ;

(ജതി)  പദ്ധതതിയതിലലെ  വല്യവസകേള് പകേഞരഞ്ചാം ചുമത്തുന്ന ഫശീസുഞ്ചാം നതിധതിയതികലെകപ്പ്
വരവപ്പ് ലകേഞളതികകണതഞയ മകറലതങതിലുഞ്ചാം തുകേയുഞ്ചാം.

(3)  നതിധതി,  കബഞര്ഡതില്  നതിക്ഷേതിപ്തമഞകുന്നതുഞ്ചാം  കബഞര്ഡപ്പ്  കകേകേഞരല്യഞ്ചാം
ലചെകയ്യണതുമഞണപ്പ്.

(4)  നതിധതി,  തഞലഴ  പറയുന്ന  എലഞകമഞ  ഏലതങതിലുകമഞ  ആവശല്യങ്ങള്കഞയതി
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ഉപകയഞഗതികഞവന്നതഞണപ്പ്, അതഞയതപ്പ് :.―

(എ)  അറുപതപ്പ്  വയസപ്പ്  പൂര്ത്തെതിയഞയതിട്ടുളതുഞ്ചാം  അറുപതപ്പ്  വയസപ്പ്  വലര
തുടെര്ചയഞയതി  അഞ്ചാംശദേഞയഞ്ചാം അടെചതിട്ടുളതുമഞയ അഞ്ചാംഗങ്ങള്കപ്പ് ലപന്ഷന് നല്കുന്നതതിനപ്പ്; 

(ബതി)  പത്തെപ്പ്  വര്ഷത്തെതില് കുറയഞത്തെ കേഞലെകത്തെകപ്പ് അഞ്ചാംശദേഞയഞ്ചാം  അടെചതിട്ടുള
ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം മരണലപട്ടേഞല് കുടുഞ്ചാംബ ലപന്ഷന് നല്കുന്നതതിനപ്പ്; 

(സതി)  അസുഖഞ്ചാം  അലലങതില്   അപകേടെഞ്ചാം  മൂലെഞ്ചാം  ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം  മരണലപട്ടേഞല്
സഞമ്പത്തെതികേ സഹഞയഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനപ്പ്; 

(ഡതി)  അഞ്ചാംഗഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം അലലങതില് അവശത മൂലെഞ്ചാം ലതഞഴതില് ലചെയ്യഞന് കേഴതിയഞലത
നതിധതിയതിലലെ  അഞ്ചാംഗതശഞ്ചാം  അവസഞനതിപതികകണതിവന്നഞല്,  ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം  അടെച  അഞ്ചാംശദേഞയത്തുകേ
വതിനതിര്കദ്ദേശതികലപട്ടേ പലെതിശ സഹതിതഞ്ചാം തതിരതിലകേ നല്കുന്നതതിനപ്പ്; 

(ഇ)  ഗുരുതരമഞയ  കരഞഗഞ്ചാം  ബഞധതിച  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കപ്പ്  ചെതികേതിത്സയഞയതി
സഞമ്പത്തെതികേ സഹഞയഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനപ്പ്; 

(എഫപ്പ്) വനതിതഞ അഞ്ചാംഗങ്ങളലടെയുഞ്ചാം അഞ്ചാംഗങ്ങളലടെ ലപണ്മകളലടെയുഞ്ചാം വതിവഞഹഞ്ചാം,
വനതിതഞ അഞ്ചാംഗങ്ങളലടെ പസവഞ്ചാം എന്നതിവയപ്പ് സഞമ്പത്തെതികേ സഹഞയഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനപ്പ്; 

(ജതി)   അഞ്ചാംഗങ്ങളലടെ  മകളലടെ  പഠനഞവശല്യത്തെതിനപ്പ്  സഞമ്പത്തെതികേ  സഹഞയവഞ്ചാം
കപഞത്സഞഹനവഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനപ്പ്; 

(എചപ്പ്) പദ്ധതതിയതില്  വതിനതിര്കദ്ദേശതികലപട്ടേ  മകറലതങതിലുഞ്ചാം  ആവശല്യത്തെതിനപ്പ്
സഞമ്പത്തെതികേ സഹഞയഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനപ്പ്; 

(ഐ)  കബഞര്ഡതിലന  കദേനഞ്ചാംദേതിന  ഭരണലചലെവകേളഞ്ചാം,  അതതപ്പ്  സമയഞ്ചാം,
സര്കഞര് നതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്ന മറ്റു ലചെലെവകേളഞ്ചാം നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനപ്പ്.

(5)  ഈ ആകതിലലെ വല്യവസകേള്കപ്പ് വതികധയമഞയതി,  (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ്  പകേഞരഞ്ചാം
രൂപശീകേരതിചതിട്ടുള പദ്ധതതിയതില് (4)-ാം ഉപവകുപതിലുഞ്ചാം പട്ടേതികേയതിലുഞ്ചാം പറഞതിട്ടുള എലഞകമഞ
അഥവഞ ഏലതങതിലുകമഞ കേഞരല്യങ്ങള്ക്കുകവണതി വല്യവസ ലചെയ്യഞവന്നതഞണപ്പ്.

(6) പദ്ധതതി,  അതുണഞകതിയതതിനകശഷഞ്ചാം,  കേഴതിയുന്നതകവഗഞ്ചാം,  നതിയമസഭ
സകമ്മളനത്തെതിലെഞയതിരതിക്കുകമ്പഞള്,  സഭ  മുന്പഞലകേ  ഒരു  സകമ്മളനത്തെതികലെഞ  തുടെര്ചയഞയ
രണപ്പ്  സകമ്മളനങ്ങളതികലെഞ  ലപടെഞവന്ന  ആലകേ  പതതിനഞലെപ്പ്  ദേതിവസകഞലെകത്തെകപ്പ്
വയ്കകണതുഞ്ചാം,  അപകേഞരഞ്ചാം അതപ്പ് ഏതപ്പ് സകമ്മളനത്തെതില് വയ്ക്കുനകവഞ ആ സകമ്മളനകമഞ,
ലതഞട്ടേടുത്തെപ്പ്  വരുന്ന  സകമ്മളനകമഞ  അവസഞനതിക്കുന്നതതിനമുന്പപ്പ്  നതിയമസഭ,  പസ്തുത
പദ്ധതതിയതില്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കഭദേഗതതി  വരുത്തുകേകയഞ,  ആ പദ്ധതതി  ഉണഞകകണതതിലലന്നപ്പ്
തശീരുമഞനതിക്കുകേകയഞ  ലചെയ്യുന്ന  പക്ഷേഞ്ചാം,  ആ  പദ്ധതതികപ്പ്  അതതിനകശഷഞ്ചാം,  അതതു
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സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  അപകേഞരഞ്ചാം  കഭദേഗതതി  വരുത്തെതിയ  രൂപത്തെതില്  മഞതഞ്ചാം
പഞബലെല്യമുണഞയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം  അലലങതില്  യഞലതഞരു  പഞബലെല്യവഞ്ചാം  ഇലഞതതിരതിക്കുകേകയഞ
ലചെയ്യുന്നതുഞ്ചാം  ആകുന;  എന്നതിരുന്നഞലുഞ്ചാം  അപകേഞരമുള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കഭദേഗതതികയഞ
റദ്ദേഞകകലെഞ ആ പദ്ധതതി പകേഞരഞ്ചാം മുന്പുലചെയതിട്ടുള ഏലതങതിലുഞ്ചാം സഞ്ചാംഗതതിയുലടെ സഞധുതയപ്പ്
ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം വരഞത്തെ വതിധത്തെതിലെഞയതിരതികകണതഞണപ്പ്.

4.  നതിധതിയതികലെക്കുള  അഞ്ചാംശദേഞയഞ്ചാം.―(1)  നതിധതിയതില്  അഞ്ചാംഗമഞയതി  കചെരുന്ന  ഓകരഞ
ലതഞഴതിലെഞളതിയുഞ്ചാം പതതിമഞസഞ്ചാം അന്പതപ്പ് രൂപ  അഞ്ചാംശദേഞയമഞയതി നല്കകേണതഞണപ്പ്.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപപ്പ്  പകേഞരഞ്ചാം  നല്കകേണതഞയ  അഞ്ചാംശദേഞയഞ്ചാം,  അതപ്പ്
കശഖരതിക്കുന്നതതിനപ്പ്  കബഞര്ഡപ്പ്  അഞ്ചാംഗശീകേരതിച  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കദേശസഞല്കൃത  ബഞങ്കുകേളതികലെഞ
സഹകേരണ  ബഞങതികലെഞ  സര്കഞര്  തശീരുമഞനതിക്കുന്ന  സഞപനങ്ങളതികലെഞ
അടെയ്കകണതഞണപ്പ്.  അതു  മുന്കൂറഞയതി  പതതിമഞസകമഞ,  അര്ദ്ധവഞര്ഷതികേമഞകയഞ
വഞര്ഷതികേമഞകയഞ അടെയഞവന്നതഞണപ്പ്.

(3)   ലതഞഴതിലെഞളതികേളലടെ  എണ്ണത്തെതിനഞ്ചാം  ലതഞഴതില്  ദേതിനത്തെതിനഞ്ചാം  അനസരതിചപ്പ്
നതിര്ണ്ണയതികലപട്ടേ  ഒരു  തുകേ  സര്കഞര്  അഞ്ചാംശദേഞയകമഞ  ഗഞകനഞ  ആയതി  നതിധതിയതികലെകപ്പ്
നല്കകേണതഞണപ്പ്.

(4)  സഞ്ചാംസഞന സര്കഞര് ഒരു നതിശ്ചതിത തുകേ ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  ലതഞഴതിലെഞളതികേളലടെ
കക്ഷേമത്തെതിനഞയതി പതതിമഞസകമഞ പതതിവര്ഷകമഞ നതിധതിയതികലെകപ്പ് നല്കകേണതഞണപ്പ്.

(5)   സര്കഞരതിനപ്പ്,  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴതി  (1)-ാം  ഉപവകുപതില്  പറഞതിട്ടുള
അഞ്ചാംശദേഞയനതിരകപ്പ്,  പദ്ധതതിയുലടെ  സുഗമമഞയ  നടെത്തെതിപതിനകവണതി,  മൂന
വര്ഷത്തെതിലലെഞരതികല് പരതിഷ്കരതികഞവന്നതഞണപ്പ്.

5.   നതിധതിയതിലലെ അഞ്ചാംഗതശഞ്ചാം.― (1)  പതതിലനട്ടേപ്പ്   വയസപ്പ്  പൂര്ത്തെതിയഞയതുഞ്ചാം എന്നഞല്
അന്പത്തെതിയഞപ്പ്  വയസപ്പ്  പൂര്ത്തെതിയഞകതിയതിട്ടേതിലഞത്തെവരുഞ്ചാം  ആയ,  2005-ലലെ
മഹഞതഞഗഞനതി  കദേശശീയ  ഗഞമശീണ  ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  ആകതിലലെ  (2005-ലലെ  42-ാം  കകേന്ദ്ര
ആകപ്പ്)  വല്യവസകേളലടെ  അടെതിസഞനത്തെതില്  സഞ്ചാംസഞനലത്തെ  ഗഞമപഞഞയത്തുകേളതില്
രജതിസ്റ്റര്  ലചെയ്തു  ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  കേഞര്ഡപ്പ്  ലെഭതിചതിട്ടുളതുഞ്ചാം  അലലങതില്  അയ്യങഞളതി
നഗരലതഞഴതിലുറപപ്പ്  പദ്ധതതിയതിലലെ  വല്യവസകേളലടെ  അടെതിസഞനത്തെതില്  സഞ്ചാംസഞനലത്തെ
മുനതിസതിപല്  കേകൗണ്സതിലുകേളതികലെഞ  മുനതിസതിപല്  കകേഞര്പകറഷനകേളതികലെഞ  രജതിസ്റ്റര്  ലചെയ്തു
ലതഞഴതിലുറപപ്പ് കേഞര്ഡപ്പ് ലെഭതിചതിട്ടുളതുഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗതശത്തെതിനപ്പ് അകപക്ഷേതിക്കുന്ന വര്ഷകമഞ അതതിന
ലതഞട്ടു  മുമ്പുള  രണ്ടു  വര്ഷങ്ങളതികലെഞ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ഒരു  വര്ഷഞ്ചാം  കുറഞതപ്പ്  ഇരുപതപ്പ്
ദേതിവസലമങതിലുഞ്ചാം  അവതിദേഗ്ദ്ധ  ലതഞഴതിലെതില്  ഏര്ലപട്ടേതിട്ടുളതുമഞയ  ഏലതഞരു
ലതഞഴതിലുറപ്പുലത്തെഞഴതിലെഞളതിയ്ക്കുഞ്ചാം,  നതിധതിയതിലലെ  ഒരഞ്ചാംഗമഞയതി  രജതിസ്റ്റര്  ലചെയ്യുവഞന്  അകപക്ഷേ
നല്കുന്നതതിനപ്പ് അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണപ്പ്.

(2)  നതിധതിയതില്  അഞ്ചാംഗമഞകുന്നതതിനള  ഒരു  അകപക്ഷേ,  പദ്ധതതിയതില്
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വതിനതിര്കദ്ദേശതികലപട്ടേ    പകേഞരമുള  രശീതതിയതിലുഞ്ചാം   അപകേഞരമുള   ഫശീസപ്പ്  സഹതിതവഞ്ചാം,
നല്കകേണതഞണപ്പ്.

6.  അഞ്ചാംഗതശഞ്ചാം അവസഞനതികല്.  ― (1)  ഒരു  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം  ഒരു വര്ഷകഞലെഞ്ചാം അഞ്ചാംശദേഞയഞ്ചാം
അടെയഞന്  തുടെര്ചയഞയതി  വശീഴ്ച  വരുത്തുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്  അയഞളലടെ   അഞ്ചാംഗതശഞ്ചാം
അവസഞനതിക്കുന്നതഞണപ്പ്.

(2)  ഒരു  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം അഞ്ചാംശദേഞയഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനഞയതി പദ്ധതതിയതില് വല്യവസലചെയതിട്ടുള
ഏലതങതിലുഞ്ചാം  വല്യവസ  ലെഞ്ചാംഘതിക്കുകേയഞലണങതില്  ഉടെന്  തലന്ന  അയഞളലടെ  അഞ്ചാംഗതശഞ്ചാം
അവസഞനതിക്കുന്നതഞണപ്പ് :

എന്നഞല്,  അഞ്ചാംശദേഞയഞ്ചാം  അടെയ്ക്കുന്നതതികലെകഞയതി  വതിനതിര്കദ്ദേശതികലപട്ടേ
നടെപടെതിക്രമത്തെതിലന  ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  അവസഞനതിച  ഒരഞളലടെ  അഞ്ചാംഗതശഞ്ചാം  പദ്ധതതിയതില്
വതിനതിര്കദ്ദേശതികഞവന്ന അങ്ങലനയുള വല്യവസകേളതികന്മേല് പുനനഃസഞപതികഞവന്നതഞണപ്പ്.

7.  പദ്ധതതി കഭദേഗതതി ലചെയ്യല്.― (1)  സര്കഞരതിനപ്പ്,  വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി,  ഈ ആകപ്പ്
പകേഞരഞ്ചാം  ഉണഞകലപട്ടേ  പദ്ധതതി  മുന്കേഞലെപഞബലെല്യകത്തെഞടുകൂടെതികയഞ  പതില്കഞലെ
പഞബലെല്യകത്തെഞടുകൂടെതികയഞ കഭദേഗതതി  ലചെയ്യഞവന്നതഞണപ്പ്.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പുപകേഞരമുള  ഓകരഞ  വതിജഞപനവഞ്ചാം  അതപ്പ്
പുറലപടുവതിചതതിനകശഷഞ്ചാം  കേഴതിയുന്നത  കവഗഞ്ചാം,  നതിയമസഭ  സകമ്മളനത്തെതിലെഞയതിരതി
ക്കുകമ്പഞള്,  സഭ  മുമ്പഞലകേ  ഒരു  സകമ്മളനത്തെതികലെഞ,  തുടെര്ചയഞയ  രണപ്പ്
സകമ്മളനങ്ങളതികലെഞലപടെഞവന്ന  ആലകേ പതതിനഞലെപ്പ്  ദേതിവസകഞലെകത്തെകപ്പ് വയ്കകണതുഞ്ചാം,
അപകേഞരഞ്ചാം അതപ്പ് ഏതപ്പ് സകമ്മളനത്തെതില് വയ്ക്കുനകവഞ, ആ സകമ്മളനകമഞ ലതഞട്ടേടുത്തുവരുന്ന
സകമ്മളനകമഞ  അവസഞനതിക്കുന്നതതിന  മുന്പപ്പ്  നതിയമസഭ,  പസ്തുത  വതിജഞപനത്തെതില്
എലന്തെങതിലുഞ്ചാം  കഭദേഗതതി  വരുത്തുകേകയഞ  വതിജഞപനഞ്ചാം  പുറലപടുവതികകണതതിലലന്നപ്പ്
തശീരുമഞനതിക്കുകേകയഞ  ലചെയ്യുന്ന  പക്ഷേഞ്ചാം,  വതിജഞപനത്തെതിനപ്പ്  അതതിനകശഷഞ്ചാം,  അതതപ്പ്
സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  അപകേഞരഞ്ചാം  കഭദേഗതതി  വരുത്തെതിയ  രൂപത്തെതില്  മഞതഞ്ചാം  പഞബലെല്യഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതിക്കുകേകയഞ  അഥവഞ  യഞലതഞരു  പഞബലെല്യവഞ്ചാം  ഇലഞതതിരതിക്കുകേകയഞ
ലചെയ്യുന്നതുമഞകുന; എന്നതിരുന്നഞലുഞ്ചാം,  അപകേഞരമുള ഏലതങതിലുഞ്ചാം കഭദേഗതതികയഞ റദ്ദേഞകകലെഞ
ആ  വതിജഞപനപകേഞരഞ്ചാം  മുന്പപ്പ്  ലചെയതിട്ടുള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  സഞ്ചാംഗതതിയുലടെ  സഞധുതയപ്പ്
ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാംവരഞത്തെ വതിധത്തെതിലെഞയതിരതികകണതഞണപ്പ്.

8.  കബഞര്ഡതിലന  രൂപശീകേരണഞ്ചാം.―(1)  സര്കഞരതിനപ്പ്,  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴതി,
അങ്ങലനയുള  വതിജഞപനത്തെതില്  വതിനതിര്കദ്ദേശതികഞവന്ന  തശീയതതി  മുതല്
പഞബലെല്യകത്തെഞടുകൂടെതി  നതിധതിയുലടെ  ഭരണ  നതിര്വ്വഹണത്തെതിനഞ്ചാം  നതിധതിയതില്  നതിനഞ്ചാം
ധനസഹഞയഞ്ചാം  നല്കുന്ന  പവര്ത്തെനങ്ങളലടെ  കമല്കനഞട്ടേഞ്ചാം  വഹതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  അവ
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നടെപതിലെഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം കവണതി  "കകേരള ലതഞഴതിലുറപപ്പ് ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡപ്പ്"
എന്ന കപരതില് ഒരു കബഞര്ഡപ്പ് രൂപശീകേരതികഞവന്നതഞണപ്പ്.

(2)   കബഞര്ഡപ്പ്,  ശഞശശത പതിന്തുടെര്ചഞവകേഞശകത്തെഞടുഞ്ചാം  ലപഞതുമുദ്രകയഞടുഞ്ചാം  കൂടെതിയ
കമല്പറഞ  കപരതിലുള  ഒരു  ഏകേഞഞ്ചാംഗശീകൃത  നതികേഞയമഞയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം  പസ്തുത  കപരതില്
വല്യവഹരതിക്കുകേയുഞ്ചാം വല്യവഹരതികലപടുകേയുഞ്ചാം ലചെകയ്യണതുമഞണപ്പ്.

(3)  കബഞര്ഡതില്,  ഇതതിനകശഷഞ്ചാം  വല്യവസ  ലചെയ്യുന്ന  പകേഞരഞ്ചാം,  സര്കഞര്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന  അഞപ്പ്  ഔകദേല്യഞഗതികേ  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞ്ചാം  എട്ടേപ്പ്  അനകൗകദേല്യഞഗതികേ
അഞ്ചാംഗങ്ങളഞ്ചാം ഡയറക്ടര്മഞരഞയതി ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണപ്പ്,  അതഞയതപ്പ്:-

(എ)   തകദ്ദേശസശയഞ്ചാംഭരണ വകുപപ്പ് ലസക്രട്ടേറതി; 

(ബതി)   ധനകേഞരല്യവകുപതിലലെ  കജഞയതിനപ്പ്  ലസക്രട്ടേറതിയുലടെ  പദേവതിയതില്
തഞലഴയലഞത്തെ സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന ഒരു പതതിനതിധതി; 

(സതി)  പഞഞയത്തു ഡയറക്ടര്; 

(ഡതി)  നഗരകേഞരല്യ വകുപപ്പ് ഡയറക്ടര്; 

(ഇ)  മഹഞതഞഗഞനതി കദേശശീയ ഗഞമശീണലതഞഴതിലുറപപ്പ് പദ്ധതതിയുലടെ സഞ്ചാംസഞന
മതിഷന് ഡയറക്ടര്; 

(എഫപ്പ്)  ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  പദ്ധതതിയുലടെ  ഗുണകഭഞക്തഞകളഞ്ചാം  ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  പദ്ധതതി
നടെത്തെതിപതില്  തല്പരരുമഞയ,  സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന  എട്ടേപ്പ്  അനകൗകദേല്യഞഗതികേ
അഞ്ചാംഗങ്ങള്;

(4) കബഞര്ഡതിലന ഡയറക്ടര്മഞരതില് ഒരഞലള സര്കഞര്, അതതിലന ലചെയര്മഞനഞയതി
നതിയമതികകണതഞണപ്പ്.

(5)  സര്കഞര്,  കബഞര്ഡതിലന ലചെയര്മഞലനയുഞ്ചാം  ഡയറക്ടര്മഞരുലടെയുഞ്ചാം  കപരുകേള്,
ഗസറതില് പസതിദ്ധലപടുകത്തെണതഞണപ്പ്.

(6) പദ്ധതതിയതില് വതിനതിര്കദ്ദേശതികലപട്ടേ പകേഞരമുള രശീതതിയതില് കബഞര്ഡപ്പ്, അതതില്
നതിക്ഷേതിപ്തമഞയതിരതിക്കുന്ന നതിധതിയുലടെ ഭരണ നതിര്വ്വഹണഞ്ചാം നടെകത്തെണതഞണപ്പ്.

(7)  കബഞര്ഡതിനപ്പ്,  സര്കഞരതിലന മുന്കൂട്ടേതിയുള അഞ്ചാംഗശീകേഞരകത്തെഞടുകൂടെതി,  കബഞര്ഡപ്പ്
നതിര്കദ്ദേശതികഞവന്ന  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  നതിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  വല്യവസകേള്ക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞയതി,
നതിധതിയുലടെ കേഞരല്യക്ഷേമമഞയ ഭരണനതിര്വ്വഹണത്തെതിനപ്പ്,  അതപ്പ് ആവശല്യലമന്നപ്പ് കേരുതുന്ന,  ഈ
ആകകഞ പദ്ധതതികയഞ  പകേഞരമുള അതതിലന അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം  കബഞര്ഡതിലന
ലചെയര്മഞകനഞ,  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ഡയറക്ടര്കകഞ,  ചെശീഫപ്പ്  എകതികേക്യൂട്ടേശീവപ്പ്  ആഫശീസര്കകഞ,
കബഞര്ഡതിലലെ മറപ്പ് ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ആഫശീസര്കകഞ ഏല്പതിച്ചു ലകേഞടുകഞവന്നതഞണപ്പ്.
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(8)   കബഞര്ഡതികലെകപ്പ്  ഓകരഞ  വര്ഷവഞ്ചാം  അഞ്ചാംശദേഞയമഞയതി  ലെഭതിക്കുന്ന  തുകേയുലടെ
അഞപ്പ്  ശതമഞനഞ്ചാംവലരയുള  തുകേകയഞ,  അതതപ്പ്  സമയഞ്ചാം,  സര്കഞര്  നതിശ്ചയതികഞവന്ന
പകേഞരമുള തുകേകയഞ കബഞര്ഡതിലലെ ഉകദേല്യഞഗസരുലടെയുഞ്ചാം ജശീവനകഞരുലടെയുഞ്ചാം ശമ്പളത്തെതിനഞ്ചാം
മറപ്പ് ഓഫശീസപ്പ് ലചെലെവകേള്ക്കുമഞയതി വതിനതികയഞഗതികഞവന്നതഞണപ്പ്.

(9)  കബഞര്ഡതിലന  പവര്ത്തെനഞ്ചാം  ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  പദ്ധതതിയുമഞയതി  ബനലപട്ടേപ്പ്
കകേന്ദ്രസര്കഞരതിലനയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരതിലനയുഞ്ചാം  മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങള്കപ്പ്
വതികധയമഞയതിട്ടേഞയതിരതികകണതഞണപ്പ്.

9. ഡയറക്ടര്മഞരുലടെ ഔകദേല്യഞഗതികേ കേഞലെഞവധതി.― (1) 8-ാം വകുപപ്പ് (3)-ാം ഉപവകുപപ്പ്
പകേഞരഞ്ചാം നതിയമതികലപട്ടേ  എകപ്പ്-ഒഫശീകഷല്യഞ ഡയറക്ടര്മഞര് ഒഴതിലകേയുള ഡയറക്ടര്മഞരുലടെ
ഔകദേല്യഞഗതികേ കേഞലെഞവധതി മൂന വര്ഷകഞലെമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണപ്പ്.

(2)  (1)-ാം ഉപവകുപതില് എന്തുതലന്ന അടെങ്ങതിയതിരുന്നഞലുഞ്ചാം,  സര്കഞരതിനപ്പ്  ഏതപ്പ്
സമയത്തുഞ്ചാം കേഞരണങ്ങള് കരഖലപടുത്തെതിലകഞണപ്പ്, കബഞര്ഡതിലലെ ഏലതഞരു അനകൗകദേല്യഞഗതികേ
ഡയറക്ടലറയുഞ്ചാം  ഔകദേല്യഞഗതികേ  സഞനത്തുനതിനഞ്ചാം  നശീകഞ്ചാം  ലചെയ്യഞവന്നതുഞ്ചാം,  അപകേഞരമുള
നശീകഞ്ചാം  ലചെയ്യല്,  അപകേഞരമുള  നശീകഞ്ചാം  ലചെയ്യലെതിലനതതിലര  കേഞരണഞ്ചാം  കേഞണതിക്കുന്നതതിനപ്പ്
അകദ്ദേഹത്തെതിനപ്പ് നല്യഞയമഞയ ഒരവസരഞ്ചാം നല്കേതിയതതിന കശഷമഞയതിരതികകണതുമഞണപ്പ്:

എന്നഞല്,  ലപഞതുതഞല്പരല്യഞര്ത്ഥഞ്ചാം  കേഞരണങ്ങള്  എഴുതതി  കരഖലപടുത്തുന്നകതഞ
അങ്ങലനയുള ഒരവസരഞ്ചാം നല്കുന്നകതഞ യുക്തമലലന്നപ്പ് സര്കഞരതിനപ്പ് അഭതിപഞയമുളപക്ഷേഞ്ചാം,
നശീകഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതതിനള  കേഞരണഞ്ചാം  എഴുതതി  കരഖലപടുത്തുകേകയഞ  നതിര്ദ്ദേതിഷ്ട  നശീകഞ്ചാം
ലചെയ്യലെതിലനതതിരഞയതി  കേഞരണഞ്ചാം  കേഞണതികലെതിനപ്പ്  അവസരഞ്ചാം  നല്കുകേകയഞ  ലചെകയ്യണ
ആവശല്യമതിലഞത്തെതഞകുന.

(3) ഏലതഞരു ഡയറക്ടര്ക്കുഞ്ചാം സര്കഞരതിനപ്പ് ലെതിഖതിതമഞയ കനഞട്ടേശീസപ്പ് നല്കേതിലകേഞണപ്പ്
തലന  ഔകദേല്യഞഗതികേസഞനഞ്ചാം  രഞജതിവയഞവന്നതുഞ്ചാം  എന്നഞല്,  സര്കഞര്  രഞജതി
സശശീകേരതിക്കുന്നതുവലര അകദ്ദേഹഞ്ചാം ഔകദേല്യഞഗതികേസഞനത്തെപ്പ് തുടെകരണതുമഞണപ്പ്.

10.  അനകൗകദേല്യഞഗതികേ  ഡയറക്ടര്മഞലര  നശീകഞ്ചാം  ലചെയ്യല്.  ― (1)  സര്കഞരതിനപ്പ്,
വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴതി,  കബഞര്ഡതിലലെ  ഏലതഞരു  അനകൗകദേല്യഞഗതികേ  ഡയറക്ടകറയുഞ്ചാം
തഞലഴപറയുന്ന കേഞരണങ്ങളഞല് ഔകദേല്യഞഗതികേ സഞനത്തുനതിനഞ്ചാം നശീകഞ്ചാം ലചെയ്യഞവന്നതഞണപ്പ്,
അതഞയതപ്പ്:.―

(എ)  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  കബഞര്ഡതിലന  അനവഞദേഞ്ചാം  കൂടെഞലത  തുടെര്ചയഞയതി  മൂന്നപ്പ്
കയഞഗങ്ങളതില്  ഹഞജരഞകേഞതതിരുന്നതിട്ടുലണങതില്:

എന്നഞല്,  ഗസറതില്  വതിജഞപനഞ്ചാം  പസതിദ്ധലപടുത്തുന്നതതിനപ്പ്  മുന്പപ്പ്  കബഞര്ഡതിനപ്പ്
മതതിയഞയ കേഞരണങ്ങളഞല് അപകേഞരമുള ഹഞജരഞകേഞതതിരതികല്  മഞപഞകഞവന്നതഞണപ്പ്.



11

(ബതി)  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  ഡയറക്ടറഞയതി  പവര്ത്തെതിക്കുന്നതതിനപ്പ്  കയഞഗല്യനലലകന്നഞ,
കേഴതിവതിലഞത്തെവനഞയതിത്തെശീര്നലവകന്നഞ, അലലങതില് ഡയറക്ടര് ആയതി അകദ്ദേഹഞ്ചാം തുടെരുന്നതപ്പ്
ലപഞതുതഞല്പരല്യത്തെതിനപ്പ്  ഹഞനതികേരമഞയതി  തശീരത്തെകവതിധഞ്ചാം  തലന  ഡയറക്ടര്  പദേവതി
ദുരുപകയഞഗലപടുത്തെതിയതിട്ടുലണകന്നഞ  സര്കഞരതിനപ്പ് അഭതിപഞയമുള പക്ഷേഞ്ചാം:

എന്നഞല്, ഈ ഉപവകുപ്പുപകേഞരഞ്ചാം ഒരു ഡയറക്ടലറ നശീകഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതതിന മുമ്പഞയതി
നശീകഞ്ചാം  ലചെയ്യഞതതിരതികഞനള  കേഞരണഞ്ചാം  കേഞണതിക്കുന്നതതിനപ്പ്  അകദ്ദേഹത്തെതിനപ്പ്  നല്യഞയമഞയ
ഒരവസരഞ്ചാം നല്കകേണതഞണപ്പ്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ്(എ)  ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം നശീകഞ്ചാം ലചെയ്യലപട്ടേ കബഞര്ഡതിലലെ ഒരു
അനകൗകദേല്യഞഗതികേ ഡയറക്ടര്, മറ്റുവതിധത്തെതില് സര്കഞര് ഉത്തെരവഞകേഞത്തെപക്ഷേഞ്ചാം, അകദ്ദേഹലത്തെ
നശീകഞ്ചാം  ലചെയ  തശീയതതി  മുതല്  മൂന  വര്ഷകഞലെകത്തെകപ്പ്  കബഞര്ഡതിലലെ  ഡയറക്ടറഞയതി
വശീണ്ടുഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യലപടുന്നതതിനപ്പ് അകയഞഗല്യനഞയതിരതിക്കുന്നതഞണപ്പ്.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ് (ബതി) ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം നശീകഞ്ചാം ലചെയ്യലപട്ടേ കബഞര്ഡതിലലെ ഒരു
അനകൗകദേല്യഞഗതികേ  ഡയറക്ടര്,  സര്കഞര്,  ഒരു  ഉത്തെരവമൂലെഞ്ചാം  കമലെതില്  അകദ്ദേഹഞ്ചാം
അകയഞഗല്യനലലന്നപ്പ്  പഖല്യഞപതിക്കുന്നതുവലര  വശീണ്ടുഞ്ചാം  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യലപടുന്നതതിനപ്പ്
അര്ഹനഞയതിരതിക്കുന്നതല.

11. കബഞര്ഡതിലന കയഞഗഞ്ചാം.  ― (1) കബഞര്ഡപ്പ്, അതതിലന കേഞരല്യനതിര്വ്വഹണങ്ങള്കഞയതി
കുറഞതപ്പ് മൂന മഞസത്തെതില് ഒരതികലലെങതിലുഞ്ചാം കയഞഗഞ്ചാം കചെകരണതഞണപ്പ്.

(2)  കബഞര്ഡതിലന  കയഞഗത്തെതിലന  കേശഞറഞ്ചാം  രണപ്പ്  ഔകദേല്യഞഗതികേ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്
ഉള്ലപലടെ ഏഴപ്പ് അഞ്ചാംഗങ്ങള് ആയതിരതിക്കുന്നതഞണപ്പ്.

(3)   ലചെയര്മഞന്  അലലങതില്  അകദ്ദേഹത്തെതിലന  അഭഞവത്തെതില്,  കയഞഗത്തെതില്
ഹഞജരഞയതിട്ടുള  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അവരതില്  നതിനഞ്ചാം  ലതരലഞടുക്കുന്ന  ഒരഞള്,  കബഞര്ഡതിലന
കയഞഗത്തെതില് അദ്ധല്യക്ഷേനഞകകേണതഞണപ്പ്.

(4)  കബഞര്ഡപ്പ്  കയഞഗത്തെതിലന പരതിഗണനയപ്പ്  വരുന്ന ഏലതഞരു സഞ്ചാംഗതതിയതിലുഞ്ചാം,
കയഞഗത്തെതില് ഹഞജരുള അഞ്ചാംഗങ്ങളലടെ ഭൂരതിപക്ഷേകവഞട്ടേപ്പ് പകേഞരഞ്ചാം തശീരുമഞനഞ്ചാം എടുകകണതുഞ്ചാം
കവഞട്ടുകേള്  തുലെല്യമഞയതിരതിക്കുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്  കയഞഗത്തെതില്  അദ്ധല്യക്ഷേത  വഹതിക്കുന്ന
ലചെയര്മഞകനഞ  അലലങതില്  അഞ്ചാംഗത്തെതികനഞ  ഒരു  കേഞസ്റ്റതിഞ്ചാംഗപ്പ്  കവഞട്ടേവകേഞശഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണപ്പ്.

12.  കബഞര്ഡഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുള  യഞതഞബത്തെയുഞ്ചാം  ദേതിനബത്തെയുഞ്ചാം.― കബഞര്ഡതിലന
ലചെയര്മഞനഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം,  നതിര്ണ്ണയതികലപട്ടേ  നതിരകതിലുള,  സതിറതിഞ്ചാംഗ്ഫശീസതിനഞ്ചാം,
യഞതഞബത്തെയ്ക്കുഞ്ചാം ദേതിനബത്തെയ്ക്കുഞ്ചാം അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണപ്പ്.

1412/2021.
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13. ഉകദേല്യഞഗസരുലടെയുഞ്ചാം  ജശീവനകഞരുലടെയുഞ്ചാം  നതിയമനഞ്ചാം.― (1)  സര്കഞരതിനപ്പ്  ഈ
ആകപ്പ് പകേഞരമുള കബഞര്ഡതിലന  അധതികേഞരങ്ങള് വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം കേര്ത്തെവല്യങ്ങള്
നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  കബഞര്ഡതിലന  സഹഞയതിക്കുവഞന്,  നതിര്ണ്ണയതികലപട്ടേ  പകേഞരമുള
രശീതതിയതില്  പഞഞയത്തെപ്പ്,  നഗരകേഞരല്യഞ്ചാം,  ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം  എന്നശീ  വകുപ്പുകേളതിലലെ  കജഞയതിനപ്പ്
ലഡവലെപപ്പ്ലമനപ്പ്  കേമ്മശീഷണര്  അലലങതില്  സമഞന  തസതികേയതിലുള  ഒരു  ഉകദേല്യഞഗസലന
ചെശീഫപ്പ് എകതികേക്യൂട്ടേശീവപ്പ് ഓഫശീസറഞയുഞ്ചാം, ജതിലഞ കക്ഷേമനതിധതി ആഫശീസര്മഞലരയുഞ്ചാം ആവശല്യലമന്നപ്പ്
കേരുതുന്നത മറപ്പ് ഉകദേല്യഞഗസലരയുഞ്ചാം ജശീവനകഞലരയുഞ്ചാം നതിയമതികഞവന്നതഞണപ്പ്.

(2)   (1)-ാം ഉപവകുപതിലലെ വല്യവസകേള്കപ്പ്  വതികധയമഞയതി,  പസ്തുത ഉപവകുപപ്പ്
പകേഞരഞ്ചാം  നതിയമതികലപടുന്ന  ഉകദേല്യഞഗസരുലടെയുഞ്ചാം  ജശീവനകഞരുലടെയുഞ്ചാം  നതിയമനരശീതതിയുഞ്ചാം
ശമ്പളവഞ്ചാം  അലെവന്സുകേളഞ്ചാം  അചടെകവഞ്ചാം  മറപ്പ്  കസവനവല്യവസകേളഞ്ചാം  സര്കഞര്
നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്ന പകേഞരമഞയതിരതികകണതഞണപ്പ്.

14. കേടെഞ്ചാം വഞങ്ങുന്നതതിനള കബഞര്ഡതിലന അധതികേഞരഞ്ചാം.―കബഞര്ഡതിനപ്പ്, സര്കഞരതിലന
മുന്കൂട്ടേതിയുള  അഞ്ചാംഗശീകേഞരകത്തെഞടുഞ്ചാം  സര്കഞര്  നതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്ന  പകേഞരമുള
നതിബനനകേള്ക്കുഞ്ചാം  വല്യവസകേള്ക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞയുഞ്ചാം  പദ്ധതതിയുലടെ  ആവശല്യങ്ങള്കപ്പ്
കവണതി, അതതപ്പ് സമയഞ്ചാം, പണഞ്ചാം കേടെഞ്ചാം വഞങ്ങഞവന്നതഞണപ്പ്.

15. കേതികട്ടേണ  തുകേ  തശീരുമഞനതികല്.― (1)  ചെശീഫപ്പ്  എകതികേക്യൂട്ടേശീവപ്പ്  ആഫശീസകറഞ
ഇതതിനകവണതി  കബഞര്ഡപ്പ്  അധതികേഞരലപടുത്തെതിയതിട്ടുള  മകറലതങതിലുഞ്ചാം  ഉകദേല്യഞഗസകനഞ,
ആവശല്യമഞയ  അകനശഷണഞ്ചാം  നടെത്തെതിയതതിനകശഷവഞ്ചാം  4-ാം  വകുപ്പുപകേഞരഞ്ചാം  അഞ്ചാംശദേഞയഞ്ചാം
നല്കേഞന് ബഞദ്ധല്യസനഞയ ഓകരഞ  ആളതിനഞ്ചാം  പറയഞനളതപ്പ്  പറയുവഞന്  ഒരു അവസരഞ്ചാം
നല്കേതിയതതിനകശഷവഞ്ചാം  ഈ  ആകതിലലെകയഞ  പദ്ധതതിയതിലലെകയഞ  വല്യവസകേള്  പകേഞരഞ്ചാം
കേതികട്ടേണ അഞ്ചാംശദേഞയഞ്ചാം ഉത്തെരവമൂലെഞ്ചാം തതിട്ടേലപടുത്തെഞവന്നതഞണപ്പ്.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപപ്പ്  പകേഞരഞ്ചാം  അകനശഷണഞ്ചാം  നടെത്തുന്ന  ഉകദേല്യഞഗസനപ്പ്
അപകേഞരമുള  അകനശഷണത്തെതിലന  ആവശല്യങ്ങള്കഞയതി,  1908-ലലെ  സതിവതില്  നടെപടെതി
നതിയമസഞ്ചാംഹതിത  (1908-ലലെ  5-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകപ്പ്)  പകേഞരഞ്ചാം  ഒരു  വല്യവഹഞരഞ്ചാം   വതിചെഞരണ
ലചെയ്യുകമ്പഞള്  ഒരു  സതിവതില്  കകേഞടെതതിയതില്  നതിക്ഷേതിപ്തമഞയതിട്ടുള  അകത  അധതികേഞരങ്ങള്
തഞലഴപറയുന്ന സഞ്ചാംഗതതികേലള സഞ്ചാംബനതിചപ്പ് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണപ്പ്, അതഞയതപ്പ്:―

(എ)  ഏലതഞരഞലളയുഞ്ചാം  ഹഞജരഞകുന്നതതിനപ്പ്  നതിര്ബനതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  അലലങതില്
അയഞലള സതല്യപതതിജയതികന്മേല് വതിസരതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം; 

(ബതി) കരഖകേളഞ്ചാം  പമഞണങ്ങളഞ്ചാം  കേലണത്തുന്നതതിനഞ്ചാം  ഹഞജരഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
ആവശല്യലപടുന്നതതിനപ്പ്; 
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(സതി)   സതല്യവഞങ്മൂലെത്തെതികന്മേല് ലതളതിവപ്പ് സശശീകേരതിക്കുന്നതതിനപ്പ്; 

(ഡതി) സഞക്ഷേതികേലള വതിസരതിക്കുന്നതതിനകവണതി കേമ്മശീഷന് അയയ്ക്കുന്നതതിനപ്പ്.

(3)   ഈ വകുപ്പുപകേഞരമുള ഏലതഞരു അകനശഷണവഞ്ചാം 1860-ലലെ ഇന്തെല്യന് ശതിക്ഷേഞ
നതിയമ  സഞ്ചാംഹതിതയതിലലെ  (1860-ലലെ  45-ാം കകേന്ദ്ര ആകപ്പ്)  193-ഉഞ്ചാം  228-ഉഞ്ചാം  വകുപ്പുകേളലടെ
അര്ത്ഥവല്യഞപ്തതിയതില്ലപടുന്നതുഞ്ചാം  പസ്തുത  നതിയമസഞ്ചാംഹതിതയതിലലെ  196-ാം  വകുപതിലന
പരതിധതിയതില് വരുന്ന ഒരു ജുഡശീഷല്യല് നടെപടെതിയഞയതി കേരുതലപകടെണതുമഞണപ്പ്.

(4)  (1)-ാം  ഉപവകുപപ്പ്  പകേഞരഞ്ചാം  നതിശ്ചയതിച  ഏലതഞരു  തുകേയുഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശതിച
പകേഞരഞ്ചാം  നതിധതിയതികലെകപ്പ്  നല്കേഞത്തെ  സഞഹചെരല്യത്തെതില്,  ഭൂമതിയതില്  നതിനള  നതികുതതി
കുടെതിശതികേ എന്നതുകപഞലലെ ഈടെഞകഞവന്നതഞണപ്പ്.

(5)  (1)-ാം  ഉപവകുപപ്പ്  പകേഞരമുള  ഒരു  ഉത്തെരവതികന്മേല്  പരഞതതിയുള
ഏലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം, ഉത്തെരവപ്പ് ലെഭതിച തശീയതതിമുതല് അറുപതപ്പ് ദേതിവസത്തെതിനകേഞ്ചാം ഇതതികലെയഞയതി
സര്കഞര് അധതികേഞരലപടുത്തെതിയ തകദ്ദേശസശയഞ്ചാംഭരണ വകുപതിലലെ ലഡപക്യൂട്ടേതി ലസക്രട്ടേറതിയുലടെ
പദേവതിയതില്  കുറയഞത്തെ  ഒരു  ഉകദേല്യഞഗസന്  മുമ്പഞലകേ  അപശീല്  കബഞധതിപതികഞവന്നതുഞ്ചാം
അപകേഞരമുള  ഉകദേല്യഞഗസനപ്പ്  അപശീലെതിന്കമല്  ആവശല്യമഞയ  അകനശഷണഞ്ചാം
നടെത്തെതിയതതിനകശഷഞ്ചാം  അപശീല്  വഞദേതികപ്പ്   പറയുവഞനളതപ്പ്  പറയുവഞന്  അവസരഞ്ചാം
നല്കേതിയതതിനകശഷഞ്ചാം  അകദ്ദേഹത്തെതിനപ്പ്  യുക്തലമന്നപ്പ്  കതഞനന്ന  പകേഞരമുള  ഉത്തെരവകേള്
അപശീല് ലെഭതിചപ്പ് നഞല്പത്തെതിയഞപ്പ് ദേതിവസത്തെതിനകേഞ്ചാം പഞസഞകഞവന്നതുമഞണപ്പ്.

(6)  സര്കഞരതിനപ്പ്,  സശകമധയഞകയഞ  അലലങതില്  പരഞതതികഞരലന
അകപക്ഷേയതികന്മേകലെഞ,  (5)-ാം  ഉപവകുപപ്പ്  പകേഞരഞ്ചാം  സര്കഞര്  അധതികേഞരലപടുത്തെതിയ
ഉകദേല്യഞഗസന്  എടുത്തെ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  നടെപടെതികേളലടെ  കരഖകേള്  ആവശല്യലപടെഞവന്നതുഞ്ചാം
സര്കഞരതിനപ്പ്,   യുക്തലമന്നപ്പ്  കതഞനന്ന  പകേഞരമുള   അകനശഷണഞ്ചാം  നടെത്തെഞവന്നതുഞ്ചാം
ഉത്തെരവകേള് പഞസഞകഞവന്നതുമഞണപ്പ്:

എന്നഞല്,  ഈ ഉപവകുപപ്പ് പകേഞരമുള അകപക്ഷേ അകപക്ഷേകേന്  (5)-ാം ഉപവകുപപ്പ്
പകേഞരമുള ഉത്തെരവപ്പ്  ലെഭതിച തശീയതതി മുതല് മുപതപ്പ് ദേതിവസത്തെതിനകേഞ്ചാം നല്കകേണതഞണപ്പ്:

എനമഞതമല,  ബഞധതികലപട്ടേ  ആളതിനപ്പ്  പറയഞനളതപ്പ്  പറയുവഞന്  ഒരവസരഞ്ചാം
നല്കേഞലത യഞലതഞരു ഉത്തെരവഞ്ചാം ഈ ഉപവകുപ്പുപകേഞരഞ്ചാം പുറലപടുവതികഞന് പഞടുളതല.

16.  കബഞര്ഡതിലന  ഡയറക്ടര്മഞര്  മുതലെഞയവര്  പബതികേപ്പ്  ലസര്വന്റുമഞര്
ആയതിരതിക്കുലമന്നപ്പ്.―കബഞര്ഡതിലന  ഓകരഞ  ഡയറക്ടറുഞ്ചാം  13-ാം  വകുപപ്പ്  (1)-ാം  ഉപവകുപപ്പ്
പകേഞരഞ്ചാം  നതിയമതികലപട്ടേ  ചെശീഫപ്പ്  എകതികേക്യൂട്ടേശീവപ്പ്  ഓഫശീസറുഞ്ചാം  കബഞര്ഡതിലലെ  മറപ്പ്
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ഉകദേല്യഞഗസരുഞ്ചാം  ജശീവനകഞരുഞ്ചാം,  1860-ലലെ  ഇന്തെല്യന്  ശതിക്ഷേഞ  നതിയമസഞ്ചാംഹതിതയതിലലെ
(1860-ലലെ  45-ാം കകേന്ദ്ര ആകപ്പ്) 21-ാം വകുപതിലന അര്ത്ഥവല്യഞപ്തതിയതില് വരുന്ന  പബതികേപ്പ്
ലസര്വന്റുമഞരഞയതി കേരുതലപകടെണതഞണപ്പ്.

17. ശതിക്ഷേ.― (1) ഈ ആകകഞ അതതിന്കേശീഴതില് ഉണഞകലപട്ടേ ചെട്ടേങ്ങകളഞ പദ്ധതതികയഞ
പകേഞരഞ്ചാം തഞന് നല്കകേണതഞയ ഏലതങതിലുഞ്ചാം തുകേ നല്കുന്നതതില് നതിന്നപ്പ് ഒഴതിവഞകുന്നതതിനപ്പ്
കവണതികയഞ  അലലങതില് മകറലതങതിലുഞ്ചാം  ആലള അപകേഞരഞ്ചാം  പണഞ്ചാം നല്കുന്നതതില് നതിന്നപ്പ്
ഒഴതിവഞക്കുന്നതതിനപ്പ്  സഹഞയതിക്കുന്നതതിനപ്പ്  കവണതികയഞ  അറതിഞ്ഞുലകേഞണപ്പ്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം
വല്യഞജമഞയ  പസഞവനകയഞ  വല്യഞജമഞയ  നതികവദേനകമഞ  നടെത്തുകേകയഞ   നടെത്തുവഞന്
ഇടെയഞക്കുകേകയഞ  ലചെയ്യുന്ന  ഏലതഞരഞളഞ്ചാം  മുനമഞസകഞലെഞ്ചാം  വലരയഞകേഞവന്ന  തടെകവഞ
അലലങതില്  അയ്യഞയതിരഞ്ചാം  രൂപ  പതിഴകയഞ  അലലങതില്  ഇവ  രണ്ടുഞ്ചാംകൂടെതികയഞ  നല്കേതി
ശതിക്ഷേതികലപകടെണതഞണപ്പ്.

(2)   ഈ  ആകപ്പ്  പകേഞരഞ്ചാം  ശതിക്ഷേഞര്ഹമഞയ  ഏലതഞരു  കുറവഞ്ചാം  ഒന്നഞഞ്ചാം  കഞസപ്പ്
ജുഡശീഷല്യല് മജതികസ്ട്രേറപ്പ് കകേഞടെതതിയതില് വതിചെഞരണ ലചെകയ്യണതഞണപ്പ്.

(3)  ഈ  ആകപ്പ്  പകേഞരഞ്ചാം  ശതിക്ഷേഞര്ഹമഞയതിട്ടുള  യഞലതഞരു  കുറവഞ്ചാം  ചെശീഫപ്പ്
എകതികേക്യൂട്ടേശീവപ്പ്  ഓഫശീസറുലടെ  മുന്കൂട്ടേതിയുള  അനവഞദേകത്തെഞടുകൂടെതി  സമര്പതിക്കുന്ന  കുറഞ്ചാം
സഞ്ചാംബനതിച  വസ്തുതകേളലടെ  കരഖഞമൂലെമഞയ  ഒരു  റതികപഞര്ട്ടേതികന്മേലെലഞലത  യഞലതഞരു
കകേഞടെതതിയുഞ്ചാം വതിചെഞരണ ലചെയ്യുവഞന് പഞടെതിലഞത്തെതഞകുന.

18.   കേമ്പനതികേള് ലചെയ്യുന്ന കുറങ്ങള്.―(1)  ഈ ആകപ്പ് പകേഞരമുള ഒരു കുറഞ്ചാം ഒരു
കേമ്പനതിയഞണപ്പ്  ലചെയതിട്ടുളലതങതില്  കുറഞ്ചാം  ലചെയ  സമയത്തെപ്പ്  കേമ്പനതിയുലടെ  ചെഞര്ജപ്പ്
വഹതിചതിരുന്നതുഞ്ചാം  കേമ്പനതിയുലടെ  കേഞരല്യനതിര്വ്വഹണത്തെതില്  കേമ്പനതികയഞടെപ്പ്
ഉത്തെരവഞദേതിതശമുണഞയതിരുന്നതുമഞയ  ഓകരഞ  ആളഞ്ചാം,  ആ  കേമ്പനതിയുഞ്ചാം  കുറകഞരഞയതി
കേരുതലപടുന്നതുഞ്ചാം  അതനസരതിചപ്പ്  അവര്ലകതതിരഞയുള  നടെപടെതികേള്കപ്പ്  വതികധയരഞയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം
ശതിക്ഷേതികലപടുന്നതുമഞണപ്പ്:

എന്നഞല്,  ഈ  വകുപതിലെടെങ്ങതിയതിട്ടുള  യഞലതഞനഞ്ചാം  കുറഞ്ചാം  ലചെയതപ്പ്  തലന
അറതികവഞടുകൂടെതിയലലനഞ്ചാം,  അങ്ങലനയുള കുറഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതപ്പ് തടെയഞന് തഞന് കവണത ശ്രദ്ധ
ലചെലുത്തെതിയതിരുനലവനഞ്ചാം  അയഞള്  ലതളതിയതിക്കുന്നപക്ഷേഞ്ചാം,  അങ്ങലനയുള  ആളതിലന
ഏലതങതിലുഞ്ചാം ശതിക്ഷേയപ്പ് വതികധയനഞക്കുന്നതല.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപതില് എന്തുതലന്ന അടെങ്ങതിയതിരുന്നഞലുഞ്ചാം, ഈ ആകപ്പ് പകേഞരമുള
ഒരു  കുറഞ്ചാം  ഒരു  കേമ്പനതി  ലചെയതിരതിക്കുകേയുഞ്ചാം  കുറഞ്ചാം  ലചെയതപ്പ്  കേമ്പനതിയുലടെ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം
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ഉകദേല്യഞഗസലന  സമ്മതകത്തെഞടുകൂടെതികയഞ  മകൗനഞനവഞദേകത്തെഞടുകൂടെതികയഞ  അലലങതില്
അയഞളലടെ ഭഞഗത്തുള മനനഃപൂര്വ്വമഞയ ഉകപക്ഷേമൂലെമഞലണകന്നഞ ലതളതിയതികലപടുന്ന പക്ഷേഞ്ചാം
കേമ്പനതിയുലടെ അങ്ങലനയുള ഉകദേല്യഞഗസന് ആ കുറഞ്ചാം ലചെയതഞയതി കേണകഞകലപകടെണതുഞ്ചാം
അതനസരതിചപ്പ് ശതിക്ഷേതികലപകടെണതുമഞണപ്പ്.

വതിശദേശീകേരണഞ്ചാം.― ഈ വകുപതിലന ആവശല്യത്തെതികലെകപ്പ്,―

(എ)  “കമ്പനതി"   എന്നഞല്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ഏകേഞഞ്ചാംഗശീകൃത  നതികേഞയഞ്ചാം
എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നതുഞ്ചാം  അതതില്  ഒരു  കഫകമഞ  ഒരു  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘകമഞ  അലലങതില്
ആളകേളലടെ മറപ്പ് സമഞജകമഞ ഉള്ലപടുന്നതുമഞകുന; 

(ബതി)  “കമ്പനതി ഉകദേല്യഞഗസന്" എന്നഞല് കേമ്പനതിയുലടെ മഞകനജതിഞ്ചാംഗപ്പ് ഡയറക്ടകറഞ,
ഡയറക്ടകറഞ,  ലസക്രട്ടേറതികയഞ,  ട്രഷറകറഞ  അലലങതില്  മഞകനജകറഞ  എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നതുഞ്ചാം,
അതതില്  ഒരു  കഫമതികനകയഞ  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘത്തെതികനകയഞ  ആളകേളലടെ  മറപ്പ്
സമഞജത്തെതികനകയഞ ഔകദേല്യഞഗതികേ ഭഞരവഞഹതികേള് ഉള്ലപടുന്നതുമഞകുന;  

(സതി)  ഒരു കഫമതിലന സഞ്ചാംബനതിചപ്പ്  "ഡയറക്ടര്"  എന്നഞല് ആ കഫമതിലലെ ഒരു
പങഞളതിയുഞ്ചാം ഉള്ലപടുന്നതഞകുന.

19. നഷ്ടപരതിഹഞരഞ്ചാം  വസൂലെഞക്കുന്നതതിനള  അധതികേഞരഞ്ചാം.― ഈ  ആകകഞ  അതതിന്കേശീഴതില്
ഉണഞകലപട്ടേ ചെട്ടേങ്ങകളഞ പദ്ധതതികയഞ പകേഞരഞ്ചാം നതിധതിയതികലെകപ്പ് ഏലതങതിലുഞ്ചാം അഞ്ചാംശദേഞയഞ്ചാം
നല്കുന്നതതില് ഏലതങതിലുഞ്ചാം ആള് വതിഴ്ച വരുത്തുന്നതിടെത്തെപ്പ് കബഞര്ഡതിനപ്പ്,  കുടെതിശതികേ തുകേയുലടെ
ഇരുപത്തെഞ്ചു ശതമഞനത്തെതില് കേവതിയഞത്തെതുഞ്ചാം കബഞര്ഡപ്പ് യുക്തലമന്നപ്പ് കേരുതുന്നതുമഞയ തുകേ
നഷ്ടപരതിഹഞരമഞയതി  സര്കഞരതിലന  മുന്കൂര്  അനവഞദേകത്തെഞടുകൂടെതി  അയഞളതില്നതിനഞ്ചാം
വസൂലെഞകഞവന്നതഞണപ്പ്.

20.  ഉത്തെമവതിശശഞസപൂര്വ്വഞ്ചാം ലചെയ പവൃത്തെതികേള്കപ്പ് സഞ്ചാംരക്ഷേണഞ്ചാം.― ഈ ആകകഞ
അതതിന്കേശീഴതില്  ഉണഞകലപട്ടേ  ചെട്ടേങ്ങകളഞ  പദ്ധതതികയഞ  പകേഞരഞ്ചാം  ഉത്തെമവതിശശഞസപൂര്വ്വഞ്ചാം
ലചെയകതഞ  ലചെയ്യഞനകദ്ദേശതിചകതഞ  ആയ ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കേഞരല്യഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചപ്പ്  കബഞര്ഡതിലലെ
ഏലതങതിലുഞ്ചാം ഡയറക്ടര്കകഞ മകറലതങതിലുഞ്ചാം ആളതികനഞ എതതിരഞയതി യഞലതഞരു വല്യവഹഞരകമഞ
മറപ്പ് നതിയമ നടെപടെതികയഞ നതിലെനതില്ക്കുന്നതല.

21.  സര്കഞര്  നല്കുന്ന  നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്.―(1)  സര്കഞരതിനപ്പ്,  കബഞര്ഡപ്പ്
അനവര്ത്തെതികകണതഞയ  കേഞരല്യങ്ങള്  സഞ്ചാംബനതിച  നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്  കബഞര്ഡതിനപ്പ്
നല്കേഞവന്നതഞണപ്പ്.

(2)  കബഞര്ഡപ്പ്,  ഈ  ആകപ്പ്  പകേഞരമുള  അതതിലന  അധതികേഞരങ്ങള്
വതിനതികയഞഗതിക്കുകേയുഞ്ചാം  കേര്ത്തെവല്യങ്ങള് നതിര്വ്വഹതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകമ്പഞള്  (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ്
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പകേഞരഞ്ചാം  നല്കേലപട്ടേതിട്ടുള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശങ്ങളതില്  നതിനഞ്ചാം  വല്യതതിചെലെതികഞന്
പഞടുളതല.

22.  അകനശഷണത്തെതിനകവണതി  ഉത്തെരവപ്പ്  പുറലപടുവതികഞനള  അധതികേഞരഞ്ചാം.― (1)
സര്കഞരതിനപ്പ്,  ഏതുസമയത്തുഞ്ചാം കബഞര്ഡതിലന പവര്ത്തെനങ്ങലളക്കുറതിചപ്പ് അകനശഷതിക്കുകേയുഞ്ചാം
സര്കഞരതിനപ്പ്  റതികപഞര്ട്ടേപ്പ്  സമര്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതതിനഞയതി  സര്കഞരതിലന  കജഞയതിനപ്പ്
ലസക്രട്ടേറതിയുലടെ  പദേവതിയതില്  തഞലഴയലഞത്തെ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ഉകദേല്യഞഗസലന
നതിയമതികഞവന്നതഞണപ്പ്.

(2)  (1)-ാം ഉപവകുപ്പുപകേഞരഞ്ചാം  നതിയമതികലപടുന്ന ഉകദേല്യഞഗസനപ്പ്,  അകനശഷണഞ്ചാം
ശരതിയഞയ  രശീതതിയതില്  നടെത്തുന്നതതിനകവണ  എലഞ  സകൗകേരല്യങ്ങളഞ്ചാം  കബഞര്ഡപ്പ്
ഏര്ലപടുത്തെതിലകഞടുക്കുകേയുഞ്ചാം  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  ആവശല്യലപടുന്ന  കബഞര്ഡതിലന  കകേവശമുള
കരഖകേളഞ്ചാം കേണക്കുകേളഞ്ചാം വതിവരങ്ങളഞ്ചാം നല്കുകേയുഞ്ചാം ലചെകയ്യണതഞണപ്പ്.

23.  കബഞര്ഡതിലന അതതിലെഞ്ചാംഘതികഞനള അധതികേഞരഞ്ചാം.― (1) 22-ാം വകുപപ്പ്  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പുപകേഞരമുള  അകനശഷണ  റതികപഞര്ട്ടേപ്പ്  പരതിഗണതിചതതിനപ്പ്  കശഷകമഞ  അഥവഞ  മറ്റു
വതിധത്തെതികലെഞ,  കബഞര്ഡപ്പ്,  ഈ ആകതിലലെകയഞ പദ്ധതതിയതിലലെകയഞ വല്യവസകേള് പകേഞരകമഞ
അതതിന്കേശീഴതികലെഞ,  അതതികന്മേല്  ചുമത്തെലപട്ടേതിട്ടുള  കേര്ത്തെവല്യങ്ങള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതില്
തുടെര്ചയഞയതി  വശീഴ്ചവരുത്തുകേകയഞ  അലലങതില്  അതതിലന  അധതികേഞരങ്ങള്  അതതിലെഞ്ചാംഘതിക്കുകേകയഞ
ദുരുപകയഞഗലപടുത്തുകേകയഞ  ലചെയതിട്ടുലണന്നപ്പ്  സര്കഞരതിനപ്പ്  അഭതിപഞയമുളപക്ഷേഞ്ചാം  സര്കഞരതിനപ്പ്,
വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴതി  ആറുമഞസത്തെതില്  കേവതിയഞത്തെ  കേഞലെയളവതികലെകപ്പ്  കബഞര്ഡതിലന
അതതിലെഞ്ചാംഘതികഞവന്നതഞണപ്പ്:

എന്നഞല്,  ഈ  ഉപവകുപപ്പ്  പകേഞരമുള  ഒരു  വതിജഞപനഞ്ചാം  പുറലപടുവതിക്കുന്നതതിനപ്പ്
മുന്പപ്പ്  കബഞര്ഡതിനപ്പ്  അതതിലന  അതതിലെഞ്ചാംഘതികഞതതിരതികഞന്   കേഞരണഞ്ചാം  കേഞണതിക്കുന്നതതിനപ്പ്
നല്യഞയമഞയ  ഒരവസരഞ്ചാം  സര്കഞര്  നല്കകേണതുഞ്ചാം  കബഞര്ഡതിലന  വതിശദേശീകേരണങ്ങളഞ്ചാം
ആകക്ഷേപങ്ങളഞ്ചാം ഏലതങതിലുഞ്ചാം ഉലണങതില് അവ പരതിഗണതികകണതുമഞണപ്പ്.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപപ്പ്  പകേഞരമുള  ഒരു  വതിജഞപനഞ്ചാം  പസതിദ്ധ
ലപടുത്തുന്നകതഞലടെ,.―

(എ)   കബഞര്ഡതിലലെ  എലഞ  ഡയറക്ടര്മഞരുഞ്ചാം,  അപകേഞരമുള  പസതിദ്ധശീകേരണ
തശീയതതി  മുതല്,  ഡയറക്ടര്മഞലരന്ന  നതിലെയതിലുള  അവരുലടെ  ഔകദേല്യഞഗതികേ  സഞനഞ്ചാം
ഒഴതിഞതഞയതി കേരുതലപകടെണതുഞ്ചാം;  

(ബതി)   കബഞര്ഡപ്പ്  വതിനതികയഞഗതിക്കുകേകയഞ  നതിര്വ്വഹതിക്കുകേകയഞ  ലചെയ്യുമഞയതിരുന്ന
എലഞ അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം കേര്ത്തെവല്യങ്ങളഞ്ചാം അതതിലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം ലചെയ്യലപട്ടേതിരതിക്കുന്ന കേഞലെയളവതില്,
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വതിജഞപനത്തെതില്  നതിര്കദ്ദേശതികഞവന്ന  പകേഞരമുള  ഉകദേല്യഞഗസകനഞ  ഉകദേല്യഞഗസകരഞ
വതിനതികയഞഗതിക്കുകേകയഞ നതിര്വ്വഹതിക്കുകേകയഞ ലചെകയ്യണതുഞ്ചാം;  

(സതി)  കബഞര്ഡതില്  നതിക്ഷേതിപ്തമഞയതിട്ടുള  എലഞ  ഫണ്ടുകേളഞ്ചാം  മറപ്പ്  വസ്തുവകേകേളഞ്ചാം
അതതിലെഞ്ചാംഘതികലപട്ടേതിരതിക്കുന്ന കേഞലെയളവതില് സര്കഞരതില് നതിക്ഷേതിപ്തമഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണപ്പ്.

(3) (1)-ാംഉപവകുപ്പുപകേഞരഞ്ചാം പുറലപടുവതിച വതിജഞപനത്തെതില് നതിര്കദ്ദേശതിചതിട്ടുള
അതതിലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം  ലചെയതിട്ടുള  കേഞലെയളവപ്പ്  അവസഞനതിക്കുകമ്പഞള്  സര്കഞര്,  8-ാം  വകുപപ്പ്
(1)-ാം  ഉപവകുപതില്  വല്യവസ  ലചെയതിട്ടുള  രശീതതിയതില്  കബഞര്ഡപ്പ്
പുന;സഞ്ചാംഘടെതിപതികകണതഞണപ്പ്.

24.  കബഞര്ഡതിലന  കേണക്കുകേളലടെ  ആഡതിറ്റുഞ്ചാം  ആഡതിറര്മഞരുലടെ  നതിയമനവഞ്ചാം
കവതനവഞ്ചാം.―(1)  കബഞര്ഡതിലന  കേണക്കുകേള്  ആഡതിറപ്പ്  ലചെയ്യുന്നതതിനഞയതി  സര്കഞരതിലന
അഞ്ചാംഗശീകേഞരകത്തെഞലടെ ആഡതിറര്മഞലര  കബഞര്ഡപ്പ് നതിയമതികകണതഞണപ്പ്.

(2) കബഞര്ഡപ്പ്, പസ്തുത ആഡതിറര്മഞര്കപ്പ്, സര്കഞര് നതിര്കദ്ദേശതികഞവന്ന പകേഞരമുള
കവതനഞ്ചാം നല്കകേണതഞണപ്പ്. 

(3)  അപകേഞരമുള  ആഡതിറര്മഞര്,  കബഞര്ഡതിലന  കേണക്കുകേള്
വര്ഷത്തെതിലലെഞരതികല്, പരതികശഞധതികകണതുഞ്ചാം ആഡതിറപ്പ് ലചെകയ്യണതുമഞണപ്പ്.

25.  വഞര്ഷതികേ  റതികപഞര്ട്ടുഞ്ചാം  കേണക്കുകേളലടെ  ആഡതിറപ്പ്  ലചെയ  കസ്റ്ററ്റുലമന്റുഞ്ചാം. (1)―
സഞമ്പത്തെതികേവര്ഷഞ്ചാം അവസഞനതിചതതിനകശഷവഞ്ചാം,  കബഞര്ഡതിലന അഞ്ചാംഗശീകേഞരഞ്ചാം  ലെഭതിചതതിന
കശഷവഞ്ചാം,  കബഞര്ഡതിലന  വഞര്ഷതികേ  റതികപഞര്ട്ടേപ്പ്  കബഞര്ഡതിലന  നതിര്കദ്ദേശപകേഞരഞ്ചാം,  ചെശീഫപ്പ്
എകതികേക്യൂട്ടേശീവപ്പ്  ഓഫശീസര് തയ്യഞറഞകകണതുഞ്ചാം  റതികപഞര്ട്ടേതിലന  ഒരു പകേര്പപ്പ്  കേണക്കുകേളലടെ
ആഡതിറപ്പ്  ലചെയ  കസ്റ്ററപ്പ്ലമനപ്പ്  സഹതിതഞ്ചാം  ഓകരഞ  വര്ഷവഞ്ചാം  ഡതിസഞ്ചാംബര്  അവസഞനത്തെതിന
മുമ്പഞയതി സര്കഞരതിനപ്പ് സമര്പതികകണതുമഞണപ്പ്.

(2)  വഞര്ഷതികേ  റതികപഞര്ട്ടേപ്പ്  കേതിട്ടേതിയഞലുടെന്തലന്ന,  സര്കഞര്,  അതപ്പ്  കേണക്കുകേളലടെ
ആഡതിറപ്പ് ലചെയപ്പ് കസ്റ്ററപ്പ്ലമനപ്പ് സഹതിതഞ്ചാം, നതിയമസഭയുലടെ മുമ്പഞലകേ വയ്പതികകണതഞണപ്പ്.

26.  സതിവതില് കകേഞടെതതികേളലടെ അധതികേഞരതിതയപ്പ് വതിലെകപ്പ്.  ― ഈ ആകകഞ അലലങതില്
പദ്ധതതികയഞ പകേഞരകമഞ അതതിന്കേശീഴതികലെഞ, സര്കഞകരഞ കബഞര്കഡഞ അലലങതില് സര്കഞര്
അധതികേഞരലപടുത്തെതിയതിട്ടുള  മറപ്പ്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ഉകദേല്യഞഗസകനഞ,  അലലങതില്  ചെശീഫപ്പ്
എകതികേക്യൂട്ടേശീവപ്പ്  ഓഫശീസകറഞ  അലലങതില്  കബഞര്ഡപ്പ്  അധതികേഞരലപടുത്തെതിയ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം
ഉകദേല്യഞഗസകനഞ തശീര്പഞകകണകതഞ,  തശീരുമഞനതികകണകതഞ കകേകേഞരല്യഞ്ചാം  ലചെകയ്യണകതഞ
നതിശ്ചയതികകണകതഞ  ആയ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  പശ്നകമഞ  അലലങതില്  തശീരുമഞനതികകണതഞയ
ഏലതങതിലുഞ്ചാം  സഞ്ചാംഗതതികയഞ  തശീര്പഞക്കുവഞകനഞ  തശീരുമഞനതിക്കുവഞകനഞ  കകേകേഞരല്യഞ്ചാം
ലചെയ്യുവഞകനഞ ഉള അധതികേഞരതിത യഞലതഞരു സതിവതില് കകേഞടെതതിക്കുഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതല.
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27.  നതിലെവതിലുള കക്ഷേമനതിധതികേളതില്നതിനള സഞതിത തുകേ കകേമഞറുന്നതതിനള
പകതല്യകേ വല്യവസകേള്.  ― ഈ ആകപ്പ് പഞബലെല്യത്തെതില് വരുന്ന തശീയതതിയതില് നതിലെവതിലുള
ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കക്ഷേമനതിധതിയതില്  ഒരഞ്ചാംഗത്തെതിലന  കേണകതിലുള  തുകേ,  ഈ  ആകപ്പ്
പകേഞരമുണഞകതിയ നതിധതിയതികലെകപ്പ് പദ്ധതതിയതില് വതിനതിര്കദ്ദേശതികലപട്ടേ രശീതതിയതില് കകേമഞറഞ്ചാം
ലചെയ്യലപടുന്നതുഞ്ചാം  കേണകതില്  വരവപ്പ്  വയലപടുന്നതുഞ്ചാം  അപകേഞരമുള  കക്ഷേമനതിധതിയതികലെകപ്പ്
അഞ്ചാംശദേഞയഞ്ചാം  നല്കേഞനള ആ  അഞ്ചാംഗത്തെതിലന  ബഞദ്ധല്യത,  അങ്ങലനയുള തശീയതതി  മുതല്
ഇലഞതഞകുന്നതുമഞണപ്പ്.

28.  കവഷമല്യങ്ങള്  നശീകഞ്ചാം  ലചെയ്യല്.  (1)  ― ഈ  ആകതിലലെ  വല്യവസകേള്കപ്പ്
പഞബലെല്യഞ്ചാം  നല്കുന്നതതില്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കവഷമല്യങ്ങള്  ഉണഞകുന്നപക്ഷേഞ്ചാം,  സര്കഞരതിനപ്പ്,
ഗസറതില് പസതിദ്ധശീകേരതിച ഉത്തെരവപ്പ്  മുകഖന, കവഷമല്യങ്ങള് നശീകഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതതികലെകഞയതി
തങ്ങള്കപ്പ്  ആവശല്യലമന്നപ്പ്  കതഞനന്നതുഞ്ചാം,  ഈ  ആകതിനപ്പ്  വതിരുദ്ധമലഞത്തെതുമഞയ  ഏതു
നടെപടെതിയുഞ്ചാം സന്ദര്ഭഞ്ചാം ആവശല്യലപടുന്നതുകപഞലലെ ഉത്തെരവമുകഖന ലചെയ്യഞവന്നതഞണപ്പ്:

എന്നഞല്,  ഈ  ആകതിലന  പഞരഞ്ചാംഭ  തശീയതതി  മുതല്  രണപ്പ്  വര്ഷത്തെതിനകശഷഞ്ചാം
അങ്ങലനയുള യഞലതഞരു ഉത്തെരവഞ്ചാം പുറലപടുവതികഞന് പഞടുളതല.

(2)  (1)-ാംഉപവകുപ്പുപകേഞരഞ്ചാം  പുറലപടുവതിക്കുന്ന  എലഞ  ഉത്തെരവകേളഞ്ചാം
അതുണഞകതിയതതിന കശഷഞ്ചാം നതിയമസഭ മുമ്പഞലകേ വയ്കകണതഞണപ്പ്.

29.  ചെട്ടേങ്ങള്  ഉണഞക്കുന്നതതിനള  അധതികേഞരഞ്ചാം. (1)― സര്കഞരതിനപ്പ്,  വതിജഞപനഞ്ചാം
വഴതി,  ഈ  ആകതിലലെ  വല്യവസകേള്  നടെപതിലെഞക്കുന്നതതിനഞയതി  മുന്കേഞലെ
പഞബലെല്യകത്തെഞടുകൂടെതികയഞ  പതില്കഞലെ  പഞബലെല്യകത്തെഞടുകൂടെതികയഞ  ചെട്ടേങ്ങള്
ഉണഞകഞവന്നതഞണപ്പ്.

(2) ഈ ആകപ്പ് പകേഞരഞ്ചാം ഉണഞക്കുന്ന ഏലതഞരു ചെട്ടേവഞ്ചാം അതുണഞകതിയതതിനകശഷഞ്ചാം,
കേഴതിയുന്നത  കവഗഞ്ചാം,  നതിയമസഭ  സകമ്മളനത്തെതിലെഞയതിരതിക്കുകമ്പഞള്,  സഭ  മുന്പഞലകേ  ഒരു
സകമ്മളനത്തെതികലെഞ തുടെര്ചയഞയ രണപ്പ് സകമ്മളനങ്ങളതികലെഞ ലപടെഞവന്ന ആലകേ പതതിനഞലെപ്പ്
ദേതിവസകഞലെകത്തെകപ്പ് വയ്കകണതുഞ്ചാം, അപകേഞരഞ്ചാം അതപ്പ് ഏതപ്പ് സകമ്മളനത്തെതില് വയ്ക്കുനകവഞ
ആ  സകമ്മളനകമഞ  ലതഞട്ടേടുത്തുവരുന്ന  സകമ്മളനകമഞ  അവസഞനതിക്കുന്നതതിനപ്പ്  മുന്പപ്പ്
നതിയമസഭ പസ്തുത ചെട്ടേത്തെതില് ഏലതങതിലുഞ്ചാം കഭദേഗതതി വരുത്തുകേകയഞ അലലങതില് ആ ചെട്ടേഞ്ചാം
ഉണഞകകണതതിലലന്നപ്പ് തശീരുമഞനതിക്കുകേകയഞ ലചെയ്യുന്നപക്ഷേഞ്ചാം ആ ചെട്ടേത്തെതിനപ്പ് അതതിനകശഷഞ്ചാം,
അതതപ്പ്  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  അപകേഞരഞ്ചാം  കഭദേഗതതി   ലചെയ  രൂപത്തെതില്  മഞതഞ്ചാം  പഞബലെല്യഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതിക്കുകേകയഞ  അലലങതില്  യഞലതഞരു  പഞബലെല്യവമതിലഞതതിരതിക്കുകേകയഞ
ലചെയ്യുന്നതുമഞകുന;  എന്നതിരുന്നഞലുഞ്ചാം അപകേഞരമുള ഏലതങതിലുഞ്ചാം കഭദേഗതതികയഞ റദ്ദേഞകകലെഞ
ആ ചെട്ടേപകേഞരഞ്ചാം  മുമ്പപ്പ്  ലചെയതിട്ടുള ഏലതങതിലുഞ്ചാം  സഞ്ചാംഗതതിയുലടെ  സഞധുതയപ്പ്  ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം  വരഞത്തെ
വതിധത്തെതിലെഞയതിരതികകണതഞണപ്പ്.
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30. റദ്ദേഞകലുഞ്ചാം  ഒഴതിവഞകലുഞ്ചാം.― (1)  2021-ലലെ  കകേരള  ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  ലതഞഴതിലെഞളതി
കക്ഷേമനതിധതി  ഓര്ഡതിനന്സപ്പ് (2021-ലലെ 125) ഇതതിനഞല് റദ്ദേഞകതിയതിരതിക്കുന.

(2) അങ്ങലന റദ്ദേഞകതിയതിരുന്നഞല് തലന്നയുഞ്ചാം,  പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിന് കേശീഴതില്
ലചെയകതഞ  ലചെയതഞയതി  കേരുതലപടുന്നകതഞ  ആയ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കേഞരല്യകമഞ  എടുത്തെകതഞ
എടുത്തെതഞയതി കേരുതലപടുന്നകതഞ ആയ ഏലതങതിലുഞ്ചാം നടെപടെതികയഞ,  ഈ ആകതിന് കേശീഴതില്
ലചെയതഞകയഞ എടുത്തെതഞകയഞ കേരുതലപകടെണതഞണപ്പ്.     

പട്ടേതികേ

[3 (5) വകുപപ്പ്  കേഞണുകേ]

പദ്ധതതിയതില് വല്യവസലചെയ്യഞവന്ന കേഞരല്യങ്ങള്

1.   നതിധതിയതില് ലതഞഴതിലുറപ്പു ലതഞഴതിലെഞളതികേളലടെ രജതികസ്ട്രേഷന്.

2.  കബഞര്ഡതിലന  സഹഞയതിക്കുന്നതതിനപ്പ്  കവണതിയുള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കേമ്മതിറതിയുലടെ
രൂപശീകേരണഞ്ചാം, കബഞര്ഡതിലന ആസഞനഞ്ചാം.

3.  കേണക്കുകേള് സൂക്ഷേതികകണ രശീതതി,  സര്കഞര് പുറലപടുവതിചതിട്ടുള ഏലതങതിലുഞ്ചാം
നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്കകഞ,  വല്യവസകേള്കകഞ  അനസൃതമഞയതി  നതിധതിയുലടെ  വകേ  പണഞ്ചാം
നതികക്ഷേപതികല്, ബഡ്ജറപ്പ് തയ്യഞറഞകല്, കേണക്കുകേള് ആഡതിറപ്പ് ലചെയ്യല്, സര്കഞരതികലെയപ്പ്
റതികപഞര്ട്ടുകേള് സമര്പതികല് എന്നതിവ.

4.  നതിധതിയതില്  നതിനഞ്ചാം  പണഞ്ചാം  പതിന്വലെതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  അതതില്  നതിനഞ്ചാം  കുറവ
ലചെയ്യകലെഞ മുതല്കൂട്ടേകലെഞ നടെത്തുന്നതതിനമുള വല്യവസകേളഞ്ചാം അപകേഞരഞ്ചാം കുറവലചെയ്യുകേകയഞ
മുതല്കൂട്ടുകേകയഞ ലചെയ്യഞവന്ന പരമഞവധതി തുകേയുഞ്ചാം.

5.  ആവശല്യലപടുന്ന  സമയത്തെപ്പ്  ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം  തലനയുഞ്ചാം  തലന  കുടുഞ്ചാംബകത്തെയുഞ്ചാം
സഞ്ചാംബനതിച വതിവരങ്ങള് നല്കുന്നതതിനള ഫഞറഞ്ചാം.

6.  ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം  മരതിക്കുകമ്പഞള്  കുടുഞ്ചാംബലപന്ഷന്  അലലങതില്  മറപ്പ്  ആനകൂലെല്യഞ്ചാം
സശശീകേരതിക്കുവഞന്  ഒരഞലള  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതതിനഞ്ചാം  അത്തെരഞ്ചാം  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
റദ്ദേഞക്കുകേകയഞ മഞറഞ്ചാം വരുത്തുകേകയഞ ലചെയ്യുന്നതതിനമുള നടെപടെതിക്രമഞ്ചാം.

7.   അഞ്ചാംഗങ്ങലള സഞ്ചാംബനതിചപ്പ് സൂക്ഷേതികകണ രജതിസ്റ്ററുകേളഞ്ചാം കരഖകേളഞ്ചാം.

8.  നതിധതിയതിലലെ  ഒരഞ്ചാംഗലത്തെ  തതിരതിചറതിയുന്നതതിനകവണതിയുള  തതിരതിചറതിയല്
കേഞര്ഡതിലന  രൂപവഞ്ചാം  അലലങതില്  മഞതൃകേയുഞ്ചാം  അവ  നല്കേലുഞ്ചാം  സൂക്ഷേതികലുഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം
നല്കേലുഞ്ചാം.
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9.  ആകതില്  വതിനതിര്കദ്ദേശതിചതിട്ടുള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ആവശല്യങ്ങള്കപ്പ്  ചുമത്തെഞവന്ന
ഫശീസപ്പ്.

10.  ഈ ആകപ്പ് പകേഞരഞ്ചാം നതിയമതികലപട്ടേ ഉകദേല്യഞഗസര്കപ്പ് വതിനതികയഞഗതികഞവന്ന
കൂടുതല് അധതികേഞരങ്ങള് ഏലതങതിലുമുലണങതില് അവ.

11.  നതിധതി  കകേകേഞരല്യഞ്ചാം  ലചെയ്യുകമ്പഞള്  ഉണഞകയകഞവന്ന  ലചെലെവകേള്
വഹതിക്കുന്നതതിനള നടെപടെതിക്രമഞ്ചാം.

12.  നതിധതിയതില്  നതിനഞ്ചാം  ലപന്ഷന്,  കുടുഞ്ചാംബലപന്ഷന്,  ഗഞന്റുകേള്,  മറപ്പ്
ആനകൂലെല്യങ്ങള് അലലങതില് വഞയ്പകേളഞ്ചാം മുന്കൂറുകേളഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനള നടെപടെതി ക്രമഞ്ചാം.

13.  3-ാം വകുപതിലന (4)-ാം ഉപവകുപതില് വതിനതിര്കദ്ദേശതിചതിട്ടുള സഞ്ചാംഗതതികേള്.

14.  27-ാം വകുപപ്പ് പകേഞരഞ്ചാം കകേമഞറഞ്ചാം ലചെയ്യലപട്ടേ തുകേകേള് നതിധതിയതികലെകപ്പ് വരവപ്പ്
വയ്കകണ രശീതതി.

15.  പദ്ധതതിയതില് വല്യവസ ലചെകയ്യണകതഞ അലലങതില് പദ്ധതതി നടെപഞക്കുന്നതതിനപ്പ്
ആവശല്യകമഞ ഉചെതിതകമഞ ആയ മകറലതങതിലുഞ്ചാം സഞ്ചാംഗതതി.

ഉകദ്ദേശല്യകേഞരണങ്ങളലടെ വതിവരണഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനലത്തെ  എലഞ  പഞഞയത്തുകേളതിലുഞ്ചാം  നടെപതിലെഞകതിയ  2005-ലലെ
മഹഞതഞഗഞനതി കദേശശീയ ഗഞമശീണ ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  ആകപ്പ് പകേഞരമുള ലതഞഴതിലെഞളതികേള്ക്കുഞ്ചാം
എലഞ  നഗരപകദേശങ്ങളതിലുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്  നടെപതിലെഞകതിയ  അയ്യങഞളതി  നഗര
ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  പദ്ധതതിയതിന് കേശീഴതിലുള എലഞ ലതഞഴതിലെഞളതികേള്ക്കുഞ്ചാം കക്ഷേമ ആനകൂലെല്യങ്ങള്
നല്കുന്നതതിനഞയതി  ഒരു  കക്ഷേമനതിധതി  രൂപശീകേരതിക്കുന്നതപ്പ്  ആവശല്യമഞലണന്നപ്പ്  സര്കഞര്
കേരുതുകേയുണഞയതി.

2.  2005-ലലെ  മഹഞതഞഗഞനതി  കദേശശീയ  ഗഞമശീണ  ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  ആകതിലലെ
വല്യവസകേള്  പകേഞരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനലത്തെ  ഗഞമപഞഞയത്തുകേളതില്  രജതിസ്റ്റര്  ലചെയപ്പ്
ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  കേഞര്ഡപ്പ്  ലെഭതിചതിട്ടുളതുഞ്ചാം  പതതിലനട്ടേപ്പ്  വയസപ്പ്  പൂര്ത്തെതിയഞകതിയതിട്ടുളതുഞ്ചാം
അന്പത്തെതിയഞപ്പ് വയസതിനപ്പ് തഞലഴയുളതുമഞയ അലലങതില്   അയ്യങഞളതി നഗര ലതഞഴതിലുറപപ്പ്
പദ്ധതതിയതിലലെ  വല്യവസകേള്  പകേഞരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനലത്തെ  മുനതിസതിപല്  കേകൗണ്സതിലെതികലെഞ
മുനതിസതിപല് കകേഞര്പകറഷനതികലെഞ രജതിസ്റ്റര് ലചെയപ്പ് ലതഞഴതിലുറപപ്പ് കേഞര്ഡപ്പ് ലെഭതിചതിട്ടുളതുമഞയ
ഏലതഞരു  ലതഞഴതിലെഞളതിക്കുഞ്ചാം  പദ്ധതതിയതില്  അഞ്ചാംഗതശഞ്ചാം  കനടുന്നതതിനഞയതി  അകപക്ഷേ
സമര്പതിക്കുവഞന് അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണപ്പ്. 

3.  ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  പദ്ധതതിയതില്  അറുപതപ്പ്  വയസപ്പ്  വലര
അഞ്ചാംശഞദേഞയഞ്ചാം  അടെചതുഞ്ചാം  അറുപതപ്പ്  വയസപ്പ്  പൂര്ത്തെതിയഞകതിയതിട്ടുളതുമഞയ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കപ്പ്



21

ലപന്ഷന്  നല്കേഞന്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന.  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം  മരണലപടുന്ന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്  സഞമ്പത്തെതികേ
സഹഞയഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനഞ്ചാം  ഗുരുതരമഞയ  കരഞഗങ്ങള്  ബഞധതിച  അഞ്ചാംഗങ്ങളലടെ  ചെതികേതിത്സയപ്പ്
സഞമ്പത്തെതികേ  സഹഞയഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗങ്ങളലടെ  മകളലടെ  വതിദേല്യഞഭല്യഞസത്തെതിനപ്പ്
സഞമ്പത്തെതികേ  സഹഞയഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനഞ്ചാം  കൂടെഞലത  പദ്ധതതിയതില്  നതിര്കദ്ദേശതിചതിട്ടുള
മകറലതങതിലുഞ്ചാം  ആവശല്യങ്ങള്കപ്പ്  സഞമ്പത്തെതികേ സഹഞയഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനമഞയതി  ബനലപട്ടേ
കേഞരല്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം വല്യവസ ലചെയ്തുലകേഞണപ്പ് ഒരു നതിയമനതിര്മ്മഞണഞ്ചാം ലകേഞണ്ടുവരുവഞന് സര്കഞര്
തശീരുമഞനതിച്ചു.

4.  കകേരള സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭ സകമ്മളനത്തെതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം കമല്പറഞ
നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്കപ്പ്  ഉടെന്  പഞബലെല്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം,  2021-ലലെ  കകേരള
ലതഞഴതിലുറപപ്പ് ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി ഓര്ഡതിനന്സപ്പ്, 2021  ലഫബ്രുവരതി  17-ാം തശീയതതി
കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതപ്പ് 2021 ലഫബ്രുവരതി 17-ാം തശീയതതിയതിലലെ
798-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2021-ലലെ 36-ാം നമ്പര് ഓര് ഡതിനന്സഞയതി
പസതിദ്ധശീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.

5.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിന  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയുലടെ  ഒരു  ആകപ്പ്
ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനള ഒരു ബതില്, പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭയുലടെ 2021 കമയപ്പ് 24-ാം
തശീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചപ്പ്  2021  ജൂണ്  10-ാം  തശീയതതി  അവസഞനതിച  സകമ്മളനത്തെതില്
അവതരതിപതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴതിഞതില.

6.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വല്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കത്തെണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മളനത്തെതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം,  2021-ലലെ  കകേരള
ലതഞഴതിലുറപപ്പ് ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി ഓര്ഡതിനന്സപ്പ്, 2021 ജൂകലെ 1-ാം തശീയതതി കകേരള
ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതപ്പ്  2021  ജൂകലെ  2-ാം തശീയതതിയതിലലെ  1927-ാം
നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2021-ലലെ  53-ാം  നമ്പര്  ഓര് ഡതിനന്സഞയതി
പസതിദ്ധശീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.

7. പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിന  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയുലടെ  ഒരു  ആകപ്പ്
ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനള  ഒരു  ബതില്,  പതതിനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നതിയമസഭയുലടെ  2021  ജൂകലെ
22-ാം തശീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചപ്പ്  2021  ആഗസ്റ്റപ്പ് 13-ാം തശീയതതി അവസഞനതിച സകമ്മളനത്തെതില്
അവതരതിപതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴതിഞതില.

8. പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വല്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കത്തെണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മളനത്തെതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം,  2021-ലലെ  കകേരള
ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  ഓര്ഡതിനന്സപ്പ്,  2021  ആഗസ്റ്റപ്പ്  23-ാം  തശീയതതി
കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതപ്പ്  2021  ആഗസ്റ്റപ്പ്  25-ാം തശീയതതിയതിലലെ
2488-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2021-ലലെ  125-ാം  നമ്പര്
ഓര് ഡതിനന്സഞയതി പസതിദ്ധശീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.
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9. 2021-ലലെ 125-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സതിന പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടെ
ഒരു ആകപ്പ് ലകേഞണ്ടു വരുന്നതതിനപ്പ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരല്യലമകമ്മഞറഞണഞ്ചാം

ബതിലതിലന  3-ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം  (2)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം  (ഡതി)  ഇനപകേഞരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന
സര്കഞര്  നല്കുന്ന  ഗഞന്റുകേള്  കകേരള  ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  ലതഞഴതിലെഞളതി  പദ്ധതതിയതില്  വരവപ്പ്
ലകേഞളതികകണതഞണപ്പ് എന്നപ്പ് വല്യവസ ലചെയതിട്ടുളതതിനഞലുഞ്ചാം ബതിലതിലന 4-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം (3)-ാം
ഉപഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം,  ലതഞഴതിലെഞളതികേളലടെ  എണ്ണത്തെതിനഞ്ചാം  ലതഞഴതില്ദേതിനത്തെതിനഞ്ചാം  അനസരതിചപ്പ്
നതിര്ണ്ണയതികലപട്ടേ  ഒരു  തുകേ  സര്കഞര്  അഞ്ചാംശദേഞയകമഞ  ഗഞകനഞ  ആയതി  നതിധതിയതികലെകപ്പ്
നല്കകേണതഞണപ്പ്  എന്നപ്പ്  വല്യവസ  ലചെയതിട്ടുളതതിനഞലുഞ്ചാം  (4)-ാം  ഉപഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം
സഞ്ചാംസഞന സര്കഞര് ഒരു നതിശ്ചതിത തുകേ ലതഞഴതിലുറപപ്പ് ലതഞഴതിലെഞളതികേളലടെ കക്ഷേമത്തെതിനഞയതി
പതതിമഞസകമഞ  പതതിവര്ഷകമഞ  നതിധതിയതികലെകപ്പ്  നല്കകേണതഞണപ്പ്  എന്നപ്പ്  വല്യവസ
ലചെയതിട്ടുളതതിനഞലുഞ്ചാം  ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പഞബലെല്യത്തെതില്  ലകേഞണ്ടുവരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയഞല്
സഞ്ചാംസഞനത്തെതിലന  സഞതിതനതിധതിയതില്  നതിനഞ്ചാം  0.5  കകേഞടെതി  രൂപയുലടെ  അനഞവര്ത്തെകേ
ലചെലെവഞ്ചാം പതതിവര്ഷഞ്ചാം 68.59104 കകേഞടെതി രൂപയുലടെ ആവര്ത്തെകേ ലചെലെവഞ്ചാം വരുന്നതഞണപ്പ്. 

ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുത്തെ നതിയമനതിര്മ്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച
ലമകമ്മഞറഞണഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ  1-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം  (2)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം,  ആകപ്പ് പബലെല്യത്തെതില് വരുന്ന തശീയതതി
നതിശ്ചയതിക്കുവഞന് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

2. ബതിലതിലലെ 3-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം (1)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം,  ഗസറപ്പ് വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി,  'കകേരള
ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  പദ്ധതതി'  എന്ന  കപരതില്  ഒരു  പദ്ധതതി
രൂപശീകേരതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  ഈ  ബതിലതിലലെയുഞ്ചാം  പദ്ധതതിയതിലലെയുഞ്ചാം  വല്യവസകേളനസരതിചപ്പ്  ഒരു
നതിധതി രൂപശീകേരതിക്കുവഞനഞ്ചാം സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

3. ബതിലതിലലെ 3-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം (4)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം (എചപ്പ്) ഇനഞ്ചാം, സഞമ്പത്തെതികേസഹഞയഞ്ചാം
നല്കകേണ  മകറലതങതിലുഞ്ചാം  ഇനഞ്ചാം  പദ്ധതതിയതില്  വതിനതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്നതതിനപ്പ്  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

4.  ബതിലതിലലെ  4-ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം  (3)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം  ലതഞഴതിലെഞളതികേളലടെ  എണ്ണത്തെതിനഞ്ചാം
ലതഞഴതില് ദേതിനത്തെതിനഞ്ചാം അനസരതിചപ്പ് സര്കഞര് അഞ്ചാംശദേഞയകമഞ ഗഞകനഞ ആയതി നതിധതിയതികലെയപ്പ്
നല്കകേണ തുകേ നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനപ്പ് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

5.  ബതിലതിലലെ  4-ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം  (4)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം  ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  ലതഞഴതിലെഞളതികേളലടെ
കക്ഷേമത്തെതിനഞയതി പതതിമഞസകമഞ പതതിവര്ഷകമഞ നതിധതിയതികലെയപ്പ്  നല്കകേണ ഒരു നതിശ്ചതിത
തുകേ നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനപ്പ് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.
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6.  ബതിലതിലലെ  4-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം  (5)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം,  ഗസറപ്പ്  വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി  (1)-ാം
ഉപഖണ്ഡത്തെതില് പറഞതിട്ടുള അഞ്ചാംശദേഞയനതിരകപ്പ്,  പദ്ധതതിയുലടെ  സുഗമമഞയ  നടെത്തെതിപതിന
കവണതി,  മൂന്നവര്ഷത്തെതിലലെഞരതികല്  പരതിഷ്കരതിക്കുവഞന്  സര്കഞരതിലന  അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

7.  ബതിലതിലലെ  5-ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം  (2)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം  നതിധതിയതില്  അഞ്ചാംഗമഞകുന്നതതിനപ്പ്
നല്കകേണ  അകപക്ഷേയുലടെ  രശീതതിയുഞ്ചാം  ഫശീസുഞ്ചാം  പദ്ധതതിയതില്  വതിനതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്നതതിനപ്പ്
സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

8.  ബതിലതിലലെ  6-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം  (2)-ാം ഉപഖണ്ഡത്തെതിലന കതിപ്തനതിബനന അഞ്ചാംശദേഞയഞ്ചാം
അടെയ്ക്കുന്നതതികലെകഞയതി  വതിനതിര്കദ്ദേശതികലപട്ടേ  നടെപടെതിക്രമത്തെതിലന  ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം
അവസഞനതിച  ഒരഞളലടെ  അഞ്ചാംഗതശഞ്ചാം  പുനനഃസഞപതിക്കുന്നതതിനള  വല്യവസ  പദ്ധതതിയതില്
വതിനതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്നതതിനപ്പ് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

9. ബതിലതിലലെ 7-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം (1)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം,  ഈ ആകപ്പ്  പകേഞരഞ്ചാം ഉണഞകലപട്ടേ
പദ്ധതതി മുന്കേഞലെപഞബലെല്യകത്തെഞടുകൂടെതികയഞ പതില്കഞലെ പഞബലെല്യകത്തെഞടുകൂടെതികയഞ കഭദേഗതതി
ലചെയ്യുവഞന്  ഗസറപ്പ്  വതിജഞപനഞ്ചാം  പുറലപടുവതിക്കുന്നതതിനപ്പ്  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

10.  ബതിലതിലലെ  8-ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം  (1)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം,  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴതി,  കകേരള
ലതഞഴതിലുറപപ്പ്  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  കബഞര്ഡപ്പ്  എന്ന  കപരതില്  ഒരു  കബഞര്ഡപ്പ്
രൂപശീകേരതിക്കുവഞന് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

11.  ബതിലതിലലെ 8-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം (6)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം കബഞര്ഡതില് നതിക്ഷേതിപ്തമഞയതിരതിക്കുന്ന
നതിധതിയുലടെ  ഭരണനതിര്വ്വഹണ  രശീതതി  വതിനതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്നതതിനപ്പ്  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

12.  ബതിലതിലലെ  10-ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം  (1)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം,  കബഞര്ഡതിലലെ  ഏലതഞരു
അനകൗകദേല്യഞഗതികേ  ഡയറക്ടലറയുഞ്ചാം  ഔകദേല്യഞഗതികേ  സഞനത്തുനതിനഞ്ചാം  നശീകഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതതിനപ്പ്
ഗസറപ്പ്  വതിജഞപനഞ്ചാം  പുറലപടുവതിക്കുന്നതതിനപ്പ്  സര്കഞരതിലന  അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

13.  ബതിലതിലലെ  12-ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം,  കബഞര്ഡതിലന  ലചെയര്മഞലനയുഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗങ്ങളലടെയുഞ്ചാം

സതിറതിഞ്ചാംഗ്ഫശീസുഞ്ചാം  യഞതഞബത്തെയുഞ്ചാം  ദേതിനബത്തെയുഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനപ്പ്  സര്കഞരതിലന

അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

14.  ബതിലതിലലെ  13-ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം  (1)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം,  പഞഞയത്തെപ്പ്,  നഗരകേഞരല്യഞ്ചാം,
ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം എന്നശീ വകുപ്പുകേളതിലലെ കജഞയതിനപ്പ് ലഡവലെപ്ലമനപ്പ് കേമ്മശീഷണര്  അലലങതില്
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സമഞന തസതികേയതിലുള ഒരു ഉകദേല്യഞഗസലന ചെശീഫപ്പ് എകതികേക്യൂട്ടേശീവപ്പ് ആഫശീസറഞയുഞ്ചാം,  ജതിലഞ
കക്ഷേമനതിധതി  ആഫശീസര്മഞലരയുഞ്ചാം  ആവശല്യലമന  കേരുതുന്നത  മറപ്പ്  ഉകദേല്യഞഗസന്മേഞലരയുഞ്ചാം
ജശീവനകഞലരയുഞ്ചാം  നതിയമതിക്കുന്നതതിനള  രശീതതി  നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനപ്പ്  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

15.  ബതിലതിലലെ  13-ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം  (2)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം,  ഉകദേല്യഞഗസരുലടെയുഞ്ചാം
ജശീവനകഞരുലടെയുഞ്ചാം  നതിയമനരശീതതിയുഞ്ചാം  ശമ്പളവഞ്ചാം  അലെവന്സുകേളഞ്ചാം  അചടെകവഞ്ചാം  മറപ്പ്
കസവനവല്യവസകേളഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന്  സര്കഞരതിലന  അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

16.  ബതിലതിലലെ  23-ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം  (1)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം,  ആറുമഞസത്തെതില്  കേവതിയഞത്തെ
കേഞലെയളവതികലെകപ്പ്  കബഞര്ഡതിലന  അതതിലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്നതതിനപ്പ്  വതിജഞപനഞ്ചാം
പുറലപടുവതിക്കുന്നതതിനപ്പ് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

17. ബതിലതിലലെ  27-ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം,  നതിലെവതിലുള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കക്ഷേമനതിധതിയതില്  ഒരഞ്ചാംഗത്തെതിലന
കേണകതിലുള  തുകേ  നതിധതിയതികലെയപ്പ്  കകേമഞറഞ്ചാം  ലചെയ്യലപടുന്ന  രശീതതി  പദ്ധതതിയതില്
വതിനതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്നതതിനപ്പ് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

18.  ബതിലതിലലെ  28-ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം  (1)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം,  കവഷമല്യങ്ങള്  നശീകഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്നതതിനപ്പ്  ഉത്തെരവപ്പ്  പുറലപടുവതിക്കുന്നതതിനപ്പ്  സര്കഞരതിലന  അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

19. ബതിലതിലലെ 29-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം (1)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം, വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി ഈ ആകതിലലെ
വല്യവസകേള്  നടെപതിലെഞക്കുന്നതതിനഞയതി  മുന്കേഞലെപഞബലെല്യകത്തെഞടു  കൂടെതികയഞ  പതില്കഞലെ
പഞബലെല്യകത്തെഞടുകൂടെതികയഞ  ചെട്ടേങ്ങള്  ഉണഞക്കുന്നതതിനപ്പ്  സര്കഞരതിലന  അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

20.  ഏതപ്പ്  കേഞരല്യങ്ങലള സഞ്ചാംബനതിചഞകണഞ ചെട്ടേങ്ങള് ഉണഞകഞവന്നതപ്പ്  അലലങതില്
വതിജഞപനങ്ങകളഞ  ഉത്തെരവകേകളഞ  പുറലപടുവതികഞവന്നതപ്പ്  അവ  നടെപടെതിക്രമങ്ങള്
സഞ്ചാംബനതിച്ചുളകതഞ  സഞധഞരണകമഞ  ഭരണപരകമഞ  ആയ  സശഭഞവകത്തെഞടെപ്പ്  കൂടെതിയവകയഞ
ആകുന.   കൂടെഞലത,  ചെട്ടേങ്ങള്  നതിയമസഭയുലടെ  സൂക്ഷ്മപരതികശഞധനയപ്പ്  വതികധയവമഞണപ്പ്.
ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുത്തെ  നതിയമനതിര്മ്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം  അതതിനഞല്,  സഞധഞരണ
സശഭഞവകത്തെഞടുകൂടെതിയതഞണപ്പ്.

എഞ്ചാം. വതി. കഗഞവതിന്ദന് മഞസ്റ്റര്.
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 ഖണ്ഡങ്ങളതികന്മേലുള കുറതിപ്പുകേള്

1-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―നതിര്ദ്ദേതിഷ്ട ആകതിലന ചുരുകകപരുഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം  വല്യവസ ലചെയ്യഞന്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

2-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ബതിലതില്  ഉപകയഞഗതിചതിട്ടുള  ചെതിലെ  പദേങ്ങളഞ്ചാം  പദേപകയഞഗങ്ങളഞ്ചാം
നതിര്വ്വചെതിക്കുവഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

3-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―കകേരള ലതഞഴതിലുറപപ്പ് ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി രൂപശീകേരതിക്കുന്നതതിനപ്പ്
വല്യവസ ലചെയ്യുവഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

4-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―നതിധതിയതികലെക്കുള അഞ്ചാംശദേഞയഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനപ്പ്  ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ്
ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

5-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―നതിധതിയതിലലെ  അഞ്ചാംഗതശഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചപ്പ്  വല്യവസ  ലചെയ്യുന്നതതിനപ്പ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

6-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―അഞ്ചാംഗതശഞ്ചാം അവസഞനതിക്കുന്നതു സഞ്ചാംബനതിചപ്പ് വല്യവസ ലചെയ്യുന്നതതിനപ്പ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

7-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―പദ്ധതതി കഭദേഗതതി ലചെയ്യഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

8-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―കബഞര്ഡതിലന രൂപശീകേരണഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ചുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

9-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.-  ഡയറക്ടര്മഞരുലടെ ഔകദേല്യഞഗതികേ കേഞലെഞവധതി വല്യവസ ലചെയ്യുന്നതതിനപ്പ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

10-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―അനകൗകദേല്യഞഗതികേ  ഡയറക്ടര്മഞലര  നശീകഞ്ചാം  ലചെയ്യഞന്  വല്യവസ
ലചെയ്തുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

11-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.-  കബഞര്ഡതിലന കയഞഗഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചപ്പ്  വല്യവസ ലചെയ്തുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ്  ഈ
ഖണ്ഡഞ്ചാം.

12-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―കബഞര്ഡപ്പ്  അഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുള  യഞതഞബത്തെയുഞ്ചാം  ദേതിനബത്തെയുഞ്ചാം
വല്യവസ ലചെയ്യുന്നതതിനപ്പ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

13-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഉകദേല്യഞഗസരുലടെയുഞ്ചാം  ജശീവനകഞരുലടെയുഞ്ചാം  നതിയമനഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചപ്പ്
വല്യവസ ലചെയ്യഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

14-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―കേടെഞ്ചാം വഞങ്ങുന്നതതിനള കബഞര്ഡതിലന അധതികേഞരഞ്ചാം വല്യവസ ലചെയ്യുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

15-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―കേതികട്ടേണ  തുകേ  തശീരുമഞനതിക്കുവഞന്  വല്യവസ  ലചെയ്യുന്നതതിനപ്പ്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
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16-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―കബഞര്ഡതിലന  ഡയറക്ടര്മഞര്  മുതലെഞയവര്  പബതികേപ്പ്  സര്വ്വന്റുമഞര്
ആയതിരതിക്കുലമന്നപ്പ് വല്യവസ ലചെയ്യുവഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

17-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ശതിക്ഷേ സഞ്ചാംബനതിചപ്പ് വല്യവസ ലചെയ്യുവഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ്  ഈ
ഖണ്ഡഞ്ചാം.

18-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―കേമ്പനതികേള് ലചെയ്യുന്ന കുറങ്ങള് സഞ്ചാംബനതിചപ്പ് വല്യവസ ലചെയ്യുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

19-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―നഷ്ടപരതിഹഞരഞ്ചാം  വസൂലെഞക്കുന്നതതിനള  അധതികേഞരഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചപ്പ്
വല്യവസ ലചെയ്യുവഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

20-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഉത്തെമവതിശശഞസപൂര്വ്വഞ്ചാം  ലചെയ  പവൃത്തെതികേള്കപ്പ്  സഞ്ചാംരക്ഷേണഞ്ചാം
നല്കുന്നതപ്പ് വല്യവസ ലചെയ്യഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

21-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സര്കഞര്  നല്കുന്ന  നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്  സഞ്ചാംബനതിചപ്പ്  വല്യവസ
ലചെയ്യുവഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

22-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―അകനശഷണത്തെതിനകവണതി  ഉത്തെരവപ്പ്  പുറലപടുവതികഞനള
അധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചപ്പ് വല്യവസ ലചെയ്യുവഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

23-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.-  കബഞര്ഡതിനപ്പ്  അതതിലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്നതതിനള  അധതികേഞരഞ്ചാം  വല്യവസ
ലചെയ്യുവഞന്  ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

24-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―കബഞര്ഡതിലന  കേണക്കുകേളലടെ  ആഡതിറ്റുഞ്ചാം,  ആഡതിറര്മഞരുലടെ
നതിയമനവഞ്ചാം കവതനവഞ്ചാം വല്യവസ ലചെയ്യുവഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

25-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―വഞര്ഷതികേ റതികപഞര്ട്ടുഞ്ചാം കേണക്കുകേളലടെ ആഡതിറപ്പ് ലചെയ കസ്റ്ററപ്പ്ലമന്റുഞ്ചാം
വല്യവസ ലചെയ്യുന്നതപ്പ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

26-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സതിവതില്  കകേഞടെതതികേളലടെ  അധതികേഞരതിതയപ്പ്  വതിലെകപ്പ്  വല്യവസ
ലചെയ്യുവഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

27-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―നതിലെവതിലുള  കക്ഷേമനതിധതിയതില്  നതിനള  സഞതിതതുകേ
കകേമഞറുന്നതതിനപ്പ് പകതല്യകേ വല്യവസകേള് ഏര്ലപടുത്തുന്നതതിനപ്പ്  ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ്
ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

28-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―കവഷമല്യങ്ങള്  നശീകഞ്ചാം  ലചെയ്യുവഞന്  വല്യവസ  ലചെയ്തുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ്
ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.
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29-  ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ചെട്ടേങ്ങള് ഉണഞക്കുന്നതതിനള അധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചപ്പ് വല്യവസ
ലചെയ്യുന്നതതിനപ്പ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.

30-  ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം.―റദ്ദേഞകലുഞ്ചാം  ഒഴതിവഞകലുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചപ്പ്  വല്യവസ  ലചെയ്യുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണപ്പ് ഈ ഖണ്ഡഞ്ചാം.


