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പതതിനനഞഞഞ്ചാംനകകേരളനനതിയമസഭ
ബതില്നനമ്പര്നന ന78

20 21 - ലലെനകകേ രളന മഞരതിടട ഞ്ചാം നകബഞര്ഡഡ്ന (കഭദഗത തി )നബതില്

2017-ലലെനകകേരളനമഞരതിടടഞ്ചാംനകബഞര്ഡഡ്നആകഡ്ന
കഭദഗതതിനലചെയ്യുന്നതതിനുള

ഒര

ബതില്

പപീഠതികേ.―2017-ലലെ നകകേരളന മഞരതിടടഞ്ചാം ന കബഞര്ഡഡ് ന ആകഡ് ന(2017-ലലെ ന16-ാംആകഡ്)
ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാംനകേഞണുന്നനആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതിനകഭദഗതതിനലചെയ്യുന്നതഡ്നയുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത ന റതിപ്പബതികതിലന ന എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം ന സഞ്ചാംവത്സരതതില് ന തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം ന പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1. നചുരകന നകപ്പന നരഞ്ചാം ന പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാംന ന.―(1) നഈ നആകതിനഡ്ന 2021-ലലെ ന കകേരള ന മഞരതിടടഞ്ചാം
കബഞര്ഡഡ്ന(കഭദഗതതി)നനആകഡ്നഎന്നഡ്നനകപരഡ്നപറയഞഞ്ചാം.

(2)നനഇതഡ്നഉടന്നനപഞബലെശ്യതതില്നവരന്നതഞണഡ്.ന

2. ന3-ന നാംന നവകുപ്പതിലനന നനന നകഭദഗതതി.―2017-ലലെ നകകേരളന മഞരതിടടഞ്ചാം ന കബഞര്ഡഡ്ന ആകതിലലെ
(2017-ലലെ ന16-ാം ന ആകഡ്) ന (ഇതതിനു ന കശേഷഞ്ചാം ന പധഞന ന ആകഡ് നഎന്നഞണഡ് ന പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ )
3-ാംവകുപ്പതില്,―

(i)ന(3)-ാംഉപവകുപ്പതിനുന നപകേരഞ്ചാംന തഞലഴെപ്പറയുന്നന ഉപവകുപ്പഡ് നകചെര്കകണതഞണഡ്,
അതഞയതഡ്ന:―

“(3) നകബഞര്ഡതിലന ന ആസഞനഞ്ചാം ന തതിരവനന്തപുരഞ്ചാം ന ആയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം നന ഒര
റപീനജതിയണല്നആഫപീസഡ്നലകേഞചതിയതില്നഉണഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണഡ്.”;

(ii)ന(4)ന-ാംഉപവകുപ്പതില്,―

(എ) ന (ii)-ാംഇനതതില് ന"പതിന്സതിപ്പല് ന ലസക്രട്ടേറതിയുലട ന പദവതിയതില്
തഞലഴെയലഞത" നഎന്നനവഞക്കുകേള്കഡ്നപകേരഞ്ചാം ന"ലസക്രട്ടേറതിയുലട നപദവതിയതില്നതഞലഴെയലഞത"
എന്നനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണഡ്;
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(ബതി)ന(ix)-ാംഇനതതിനു ന കശേഷഞ്ചാം ന തഞലഴെപ്പറയുന്ന ന ഇനഞ്ചാം ന കചെര്കകണതഞണഡ്,
അതഞയതഡ്:―

“(x)നചെപീഫഡ്നഎകതികേക്യൂട്ടേപീവഡ്നഓഫപീസര്ന:നലമമ്പര്നലസക്രട്ടേറതി.".

3. ന8-ന നാംവകുപ്പതിലനന നനനനകഭദഗതതി.―ന പധഞനന ആകതിലലെന ന8-ാംവകുപ്പതില് ന“കബഞര്ഡതിനഡ്,
സര്കഞരതിലന ന മുന്കൂട്ടേതിയുള ന അഞ്ചാംഗപീകേഞരകതഞടുകൂടതി”എന്നന വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം ന ചെതിഹ്നതതിനുഞ്ചാം
പകേരഞ്ചാംന“സര്കഞരതിനഡ് ന സസ്വകമധകയഞ ന അലലങതില് ന കബഞര്ഡതിനഡ്, നസര്കഞരതിലന ന മുന്കൂട്ടേതിയുള
അഞ്ചാംഗപീകേഞരകതഞടുകൂടതികയഞ”എന്നനവഞക്കുകേളഞ്ചാംനചെതിഹ്നവഞ്ചാംനനകചെര്കകണതഞണഡ്.ന

4. ന9-ന നാംവകുപ്പതിലനന നനന നകഭദഗതതി.―പധഞനന ആകതിലലെ ന9-ാംവകുപ്പതിലന ന(2)-ാം
ഉപവകുപ്പതിലനനഅവസഞനഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുന്നവനനകൂട്ടേതികചര്കകണതഞണഡ്,നഅതഞയതഡ്ന: നന―

"കൂടഞലത നസര്കഞരതിലന ന തഞത്പരശ്യങ്ങള്കനുസരതിചഞണഡ് ന കബഞര്ഡഡ്
പവര്തതിക്കുന്നലതനഞ്ചാംനസഞമ്പതതികേമഞയനകേരതലുകേള്നഉള്ലപ്പലട,നഎലഞനനതിയമങ്ങളഞ്ചാംനചെട്ടേങ്ങളഞ്ചാം
നടപടതിക്രമങ്ങളഞ്ചാംനസൂക്ഷ്മമഞയതിനപഞലെതിക്കുനലണനഞ്ചാംനഅകദ്ദേഹഞ്ചാംനഉറപ്പുവരകതണതഞണഡ്.”.

5. ന13-ന നാംവകുപ്പതിലനന നനന നകഭദഗതതിന ന.―ന പധഞനന ആകതിലലെന ന13-ാംവകുപ്പതിലനന (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതില്ന"വതിജഞപനഞ്ചാം"നഎന്നനവഞകതിനഡ്നപകേരഞ്ചാംന"ഉതരവഡ്"നഎന്നനവഞകഡ്നനകചെര്കകണതഞണഡ്.ന

6. ന14-ന നാംവകുപ്പതിലനന നനന നകഭദഗതതി.―ന പധഞനന ആകതിലലെന ന14-ാംവകുപ്പതിലന ന(1)-ാം
ഉപവകുപ്പതിനഡ്നകശേഷഞ്ചാംനതഞലഴെപ്പറയുന്നനഉപവകുപ്പഡ്നകൂട്ടേതികചര്കകണതഞണഡ്,നഅതഞയതഡ്ന:―

“(1 എ) നനതിലെവതിലുള ന നതിയമങ്ങളഞ്ചാം ന ചെട്ടേങ്ങളഞ്ചാം ന കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില് ന സര്കഞര്
പുറലപ്പടുവതിക്കുന്ന ന നതിര്കദ്ദേശേങ്ങളഞ്ചാം ന പഞലെതിച്ചുലകേഞണഡ് ന കബഞര്ഡതിലന ന എലഞ ന ഇടപഞടുകേളതിലുഞ്ചാം
സഞമ്പതതികേമരശ്യഞദ ന ഉറപ്പുവരത്തുകേ ന എന്നതഡ് ന ധനകേഞരശ്യ-കേണക്കുകേളലട ന കേണ്കടഞളറുലട
കേര്തവശ്യമഞണഡ്.”.ന

7. ന17-ന നാംവകുപ്പതിനഡ് ന പകേരഞ്ചാം ന പുതതിയ ന വകുപ്പഡ് ന കചെര്കല്. ന― പധഞന ന ആകതിലലെ ന17-ാം
വകുപ്പതിനഡ്നപകേരഞ്ചാംനഇനതിപ്പറയുന്നനവകുപ്പഡ്നകചെര്കകണതഞണഡ്,നഅതഞയതഡ്:―

“17. നതറമുഖ ന നഡയറക്ടകററതിലലെയുഞ്ചാം ന കേഞരശ്യഞലെയങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം ന ജപീവനകഞലര
സഞ്ചാംബനതിചനപകതശ്യകേനവശ്യവസകേള്. (1) ന― ഈനആകതില്നഎന്തുതലന്നനഅടങ്ങതിയതിരന്നഞലുഞ്ചാം
നതിശ്ചയതികലപ്പട്ടേ ന ദതിവസവഞ്ചാം ന അനവലരയുഞ്ചാം ന തറമുഖ ന നഡയറക്ടകററതിലുഞ്ചാം ന തറമുഖ
കേഞരശ്യഞലെയങ്ങളതിലുഞ്ചാം ന കജഞലെതികനഞകതിയതിരന്ന ന ഉകദശ്യഞഗസരഞ്ചാം ന മറ്റു ന ജപീവനകഞരഞ്ചാം
അതകപഞലലെ ന സര്കഞര് ന ജപീവനകഞരഞയതി ന തടരന്നതഞ്ചാം ന അവര്കഡ് ന കബഞര്ഡഡ്
രൂപപീകേരതികലപ്പട്ടേതിട്ടേതിലഞയതിരനലവങതില് ന ലെഭശ്യമഞകുമഞയതിരന്ന ന എലഞവതിധ ന അവകേഞശേങ്ങളഞ്ചാം
അവരലട ന സൂപ്പറഞകനസ്വഷകനഞടു ന കൂടതി, നഅപകേഞരമുള ന വതിധതതിലുള ന തസതികേകേള്
അവസഞനതിക്കുന്നനവതിധതതില്നതടരഞവന്നതമഞണഡ്.ന
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(2) ന (1)-ാംഉപവകുപ്പതിലലെ ന യഞലതഞനഞ്ചാംതലന്ന ന പസ്തുത ന ഉകദശ്യഞഗസര്ക്കുഞ്ചാം

ജപീവനകഞര്ക്കുഞ്ചാം ന നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടഞവന്നവതിധതതില് ന ഓപ്ഷന് ന നല്കേതി ന കബഞര്ഡതിലലെ

ജപീവനകഞരഞയതിനമഞറുന്നതതിലനനതടയുന്നതല.

(3)ന(1)-ാംഉപവകുപ്പഡ്നപകേഞരഞ്ചാംനനസര്കഞര്നജപീവനകഞരഞയതിനതടരന്നനജപീവനകഞലര

പസ്തുതനവകുപ്പതില്നവതിനതിര്കദ്ദേശേതികലപ്പട്ടേനഅവരലടനഅവകേഞശേങ്ങള്കഡ്നഹഞനതിനവരതഞതനവതിധതതില്

അവരലടനകസവനഞ്ചാംനവതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനഡ്നസര്കഞരതിനഡ്നഅവകേഞശേമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണഡ്ന:

എന്നഞല്നഅപകേഞരഞ്ചാംനതടരന്നനസര്കഞര്നജപീവനകഞരലടനകമല്കനഞട്ടേവഞ്ചാംനഅവരലടനകമലുള

അചടകനനടപടതികേള്ക്കുളനഅധതികേഞരവഞ്ചാംനകബഞര്ഡതില്നനതികതിപ്തമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണഡ്.

(4) ന (1)-ാംഉപവകുപ്പഡ് ന പകേഞരഞ്ചാം ന സര്കഞര് ന ജപീവനകഞരഞയതി ന തടര്ന ന വരന്ന

ജപീവനകഞര് ന വതിരമതിക്കുന്നകതഞടുകൂടതി ന പസ്തുത ന തസതികേകേള് ന കബഞര്ഡതിലലെ ന തസതികേകേളഞയതി

മഞറുന്നതഞ്ചാം ന അപകേഞരമുള ന തസതികേകേളതില് ന കബഞര്ഡതിലന ന ലറഗുകലെഷന് ന പകേഞരമുള

നതിയമനങ്ങള്നനടകതണതമഞണഡ്.

(5)നപധഞനനആകഡ്നപഞബലെശ്യതതില്നവന്നതതിലനനതടര്ന്നഡ്നനതിശ്ചയതികലപ്പട്ടേനദതിവസഞ്ചാം

കബഞര്ഡതിലലെ ന ജപീവനകഞരഞയതി ന മഞറതിയവര്കഡ് ന2021-ലലെ ന കകേരള ന മഞരതിടടഞ്ചാം ന കബഞര്ഡഡ്

(കഭദഗതതി) നആകതിലന ന തടര്ന്നഡ് ന യഞലതഞരവതിധ ന മഞറങ്ങകളഞ ന സപീനതികയഞറതിറതി ന നഷ്ടകമഞ ന മറഡ്

കസവന നകവതനനവശ്യവസയതില് നകദഞഷകേരമഞയ ന യഞലതഞരവതിധ നമഞറങ്ങകളഞ ന കൂടഞലത നതലന്ന

സര്കഞര് ന ജപീവനകഞരഞയതി ന തടരഞവന്നതഞണഡ്. നപധഞന ന ആകതിനുഞ്ചാം ന2021-ലലെ ന കകേരള

മഞരതിടടഞ്ചാം ന കബഞര്ഡഡ് ന(കഭദഗതതി) നആകതിനുമതിടയതില് ന കബഞര്ഡതിലലെ ന ജപീവനകഞരഞയതി ന മഞറതിയ

ജപീവനകഞലര ന തതിരതിചഡ് ന സര്കഞര് ന ജപീവനകഞരഞയതി ന മഞറ്റുന്നതതില് ന എലന്തങതിലുഞ്ചാം ന തര്കങ്ങള്

ഉണഞകുന്ന ന പകഞ്ചാം ന അതതില് ന സര്കഞരതിനഡ് ന ഉചെതിതമഞയ ന തപീരമഞനലമടുകഞവന്നതഞ്ചാം

സര്കഞരതിലനനതപീരമഞനഞ്ചാംനഅന്തതിമമഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണഡ്.”.

8.ന18-ന നാംവകുപ്പഡ്നവതിട്ടുകേളയല്.―പധഞനനആകതിലലെന18-ാംനവകുപ്പഡ്നവതിട്ടുകേളകയണതഞണഡ്.

9.ന90-ന നാംവകുപ്പതിലനന നനനനകഭദഗതതി. ന― പധഞനനആകതിലലെന90-ാംവകുപ്പതില്,―

(i)ന(1)-ാംഉപവകുപ്പതില്,―

(എ) ന(എ) നഖണ്ഡതതില്, ന“ഗഗൗരവകമറതിയ ന അടതിയന്തരഘട്ടേലമന്ന ന കേഞരണതഞല്"

എന്ന ന വഞക്കുകേള്ക്കു ന പകേരഞ്ചാം ന"ഉതരവതില് ന പറയുന്ന ന കേഞരണങ്ങളഞല്" നഎന്ന ന വഞക്കുകേള്

കചെര്കകണതഞണഡ്;
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(ബതി) ന (ബതി) നഖണ്ഡതതിനു ന കേപീഴെതിലുള ന ലപഞത ന നതിബനന ന വശ്യവസയതില്
"വതിജഞപനതതില് ന വതിനതിര്കദ്ദേശേതികഞവന്ന ന ആറു ന മഞസതതില് ന കേവതിയഞത ന അങ്ങലനയുള
കേഞലെയളവതികലെകഡ്,നകബഞര്ഡതിലനനഅതതിലെഞ്ചാംഘതികഞവന്നതഞണഡ്"നഎന്നനവഞക്കുകേള്ക്കുനപകേരഞ്ചാം
"വതിജഞപനതതില് ന വതിനതിര്കദ്ദേശേതികഞവന്ന ന കേഞലെയളവതികലെകഡ് ന ഈ ന ആകതിന് ന കേപീഴെതില്
വശ്യവസ ന ലചെയതിട്ടുള ന കബഞര്ഡതിലന ന ചുമതലെകേള് ന നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതികലെകഞയതി ന ഒര
അനഡതിനതികസ്ട്രേറലറനനതിയമതികഞവന്നതഞണഡ്"നഎന്നനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണഡ്;

(സതി)ന(ബതി)നഖണ്ഡതതിനുനകശേഷമുളനകതിപ്തനതിബനനനവതിട്ടുകേളകയണതഞണഡ്;

(ii)നന(2)-ാംഉപവകുപ്പതില്,―

(എ) ന (ബതി) നഖണ്ഡതതില് ന“സര്കഞര് ന നതിര്കദ്ദേശേതിക്കുന്ന ന അങ്ങലനയുള ന ആകളഞ
ആളകേകളഞ”എന്നനവഞക്കുകേള്കഡ്നപകേരഞ്ചാം ന“സര്കഞര്നനതിയമതിക്കുന്നനഅഡതിനതികസ്ട്രേറര്”ന എന്ന
വഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണഡ്;

(ബതി) ന (സതി) നഖണ്ഡതതില്, ന“സര്കഞരതില് ന നതികതിപ്തമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണഡ്" നഎന്ന
വഞക്കുകേള്ക്കു ന പകേരഞ്ചാം ന"(1)-ാംഉപവകുപ്പഡ് ന പകേഞരഞ്ചാം ന നതിയമതികലപ്പട്ടേ ന അഡതിനതികസ്ട്രേററതില്"
എന്നനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണഡ്;

(iii)ന(3)-ാംഉപവകുപ്പതില്,―

(എ) ന (എ) നഖണ്ഡതതില്, ന“ആറഡ് ന മഞസതതില് ന കേവതിയഞത" നഎന്ന ന വഞക്കുകേള്
വതിട്ടുകേളകയണതഞണഡ്;

(ബതി) ന (സതി') നഖണ്ഡതതിലന ന കതിപ്തനതിബനനയതില് ന"പസ്തുത" നഎന്ന ന വഞകതിനു
പകേരഞ്ചാംന"ഈ"നഎന്നനവഞകഡ്നകചെര്കകണതഞണഡ്.ന

10.ന91-ന നാംവകുപ്പതിലനന നനനനകഭദഗതതി. നന― പധഞനനആകതിലലെന91-ാംവകുപ്പതിലലെ,―

(i)ന(1)-ാംഉപവകുപ്പതില്,

(എ) ന“നയപരമഞയ ന നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്" നഎന്നനവഞക്കുകേള്ക്കു നപകേരഞ്ചാം ന"പഞധഞനശ്യമുള
കേഞരശ്യങ്ങള്നസഞ്ചാംബനതിചനനതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്"നനഎന്നനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണഡ്;

(ബതി)ന(1)-ാംനഉപവകുപ്പതിനുനനകശേഷമുളനകതിപ്തനതിബനനനവതിട്ടുകേളകയണതഞണഡ്;

(ii)ന(2)-ാംനഉപവകുപ്പതില്, ന“നയപരമഞയനഒന്നഞകണഞ" നഎന്നനവഞക്കുകേള്ക്കുനപകേരഞ്ചാം
"പഞധഞനശ്യമുളനകേഞരശ്യമഞകണഞ"നഎന്നനവഞക്കുകേള്നകചെര്കകണതഞണഡ്.ന

11. ന92-ന നാംവകുപ്പതിലനന നനന നകഭദഗതതി.―പധഞനന ആകതിലലെന 92-ാം ന വകുപ്പതില്, ന "ഭഞരത
സര്കഞരതിലന ന ഷതിപ്പതിഞ്ചാംഗഡ് ന മനഞലെയവമഞയതി" നഎന്ന ന വഞക്കുകേള്ക്കു ന പകേരഞ്ചാം ന"സഞ്ചാംസഞന
സര്കഞരമഞയുഞ്ചാം ന ഭഞരത ന സര്കഞരതിലന ന ഷതിപ്പതിഞ്ചാംഗഡ് ന മനഞലെയവമഞയുഞ്ചാം" നഎന്ന ന വഞക്കുകേള്
കചെര്കകണതഞണഡ്.
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ഉകദ്ദേശേശ്യകേഞരണങ്ങളലടനവതിവരണഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞന ന നതിയമസഭ ന പഞസഞകതിയ ന2017-ലലെ ന കകേരള ന മഞരതിടടഞ്ചാം ന കബഞര്ഡഡ് ന ആക്ടഡ്
പകേഞരഞ്ചാം ന കകേരള ന മഞരതിടടഞ്ചാം ന കബഞര്ഡഡ് ന രൂപപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ന തറമുഖ ന ഡയറക്ടകററതിലനയുഞ്ചാം ,
കകേരള ന സഞ്ചാംസഞന ന മഞരതിടടഞ്ചാം ന ലഡവലെപ്ലമനഡ് ന കകേഞര്പ്പകറഷന്, നകകേരള ന മഞരതിടടഞ്ചാം
ഇന്സതിറക്യൂട്ടേഡ് നഎന്നതിവയുകടയുഞ്ചാം ന ആസതികേളഞ്ചാം ന ബഞധശ്യതകേളഞ്ചാം ന മഞരതിടടഞ്ചാം ന കബഞര്ഡതില്
നതികതിപ്തമഞകതിലകഞണഡ്ന വതിജഞപനഞ്ചാം ന പുറലപ്പടുവതിക്കുകേയുമുണഞയതി. നതറമുഖ
ഡയറക്ടകററതികലെയുഞ്ചാം ന മറഡ് ന സബഡ് ന ഓഫപീസുകേളതികലെയുഞ്ചാം ന ജപീവനകഞലരയുഞ്ചാം ന കബഞര്ഡതിലലെ
ജപീവനകഞരഞയതിനമഞറ്റുന്നതതിനുഞ്ചാംനനവതിജഞപനനപകേഞരഞ്ചാംനവശ്യവസനലചെയതിരന.നനന

2. നകബഞര്ഡതികലെയഡ്നമഞറലപ്പട്ടേനജപീവനകഞര്നഉന്നയതിചനആശേങകേള്നപരതിഹരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
കബഞര്ഡതിലന ന ഭരണപരമഞയ ന സഗൗകേരശ്യതതിനഡ് ന കവണതി ന ന കബഞര്ഡതിലന ന ആസഞനഞ്ചാം
തതിരവനന്തപുരതഡ് ന ആക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ന ഒര ന കമഖലെഞ ന ഓഫപീസഡ് ന ലകേഞചതിയതില്
സഞപതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ന കൂടഞലത ന ചെപീഫഡ് ന എകതികേക്യൂട്ടേപീവഡ് ന ഓഫപീസലറ ന കബഞര്ഡതിലന ന ലമമ്പര്
ലസക്രട്ടേറതിയഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ന സര്കഞര് ന ഉകദ്ദേശേതിക്കുന. ന നഇതകൂടഞലത നസര്കഞരതിലന ന ചെട്ടേങ്ങളഞ്ചാം
നടപടതിക്രമങ്ങളഞ്ചാം ന കബഞര്ഡഡ് ന സൂക്ഷ്മമഞയതി ന പഞലെതിക്കുനലണന്നഡ് ന ഉറപ്പുവരകതണതമുണഡ്.
കൂടഞലത നതറമുഖ ന ഡയറക്ടകററതിലലെയുഞ്ചാം ന കേഞരശ്യഞലെയങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം ന ജപീവനകഞലര ന സര്കഞര്
ജപീവനകഞരഞയതി ന തടരന്നതതിനുഞ്ചാം ന ന കമല്പ്പറഞ്ഞ ന കേഞരശ്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം ന കവണതി ന2017-ലലെ ന കകേരള
മഞരതിടടഞ്ചാംനകബഞര്ഡഡ്നആകതില്നകഭദഗതതികേള്നലകേഞണ്ടുവരന്നതതിനഡ്നനസര്കഞര്നഉകദ്ദേശേതിക്കുന.ന

3. നമഞരതിടടഞ്ചാം ന കബഞര്ഡഡ് ന ഫലെപദമഞയുഞ്ചാം ന സര്കഞരതിലന ന നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം ന ഉപകദശേങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം
വതികധയമഞയുഞ്ചാം ന പവര്തതിക്കുനണഡ് ന എന്നഡ് ന ഉറപ്പഞക്കുവഞന് ന പസ്തുത ന കഭദഗതതികേള്
അതശ്യഞവശേശ്യമഞണഡ്.നന

4.നകമല്പ്പറഞ്ഞനലെകശ്യങ്ങള്നനതിറകവറ്റുന്നതതിനഡ്നഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണഡ്നഈനബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

തറമുഖ ന വകുപ്പതിലലെ ന ജപീവനകഞരഞണഡ് ന നതിലെവതില് ന കകേരള ന മഞരതിടടഞ്ചാം ന കബഞര്ഡതികലെകഡ്
പുനര്വതിനശ്യസതികലപ്പട്ടേതിരതിക്കുന്നതഡ്. ന നനതിലെവതില് ന മഞരതിടടഞ്ചാം ന കബഞര്നഡതിലലെ ന ന ന ജപീവനകഞരലട
ശേമ്പളഞ്ചാം, നബത, നമറഡ് ന ആനുകൂലെശ്യങ്ങള്, നലപന്ഷന് ന എന്നതിവ ന സര്കഞരതിലന
സഞതിതനതിധതിയതില് ന നതിന്നഞണഡ് ന ലചെലെവഴെതിക്കുന്നതഡ്. നഅതലകേഞണഡ് ന അവര് ന കകേരള ന മഞരതിടടഞ്ചാം
കബഞര്ഡതികലെകഡ് ന മഞറതിയഞലുഞ്ചാം ന സര്കഞര് ന ഖജനഞവതിനഡ് ന അധതികേ ന ബഞധശ്യതലയഞനഞ്ചാം
ഉണഞകുന്നതല. നഓപ്ഷന് ന നല്കേതി ന കകേരള ന മഞരതിടടഞ്ചാം ന കബഞര്ഡതിലലെ ന ജപീവനകഞരഞകുന്ന
ഉകദശ്യഞഗസരലട ന ശേമ്പളഞ്ചാം, നലപന്ഷന് ന എന്നപീ ന ആനുകൂലെശ്യങ്ങള് ന കബഞര്ഡഡ് ന തലന്നയഞണഡ്
നല്കകേണതഡ്.



8

2. നകൂടഞലത ന കകേരള ന മഞരതിടടഞ്ചാം ന കബഞര്ഡതില് ന ജപീവനകഞരഞകേഞത ന ഉകദശ്യഞഗസരലട
കസവനഞ്ചാം ന കബഞര്ഡഡ് ന ഉപകയഞഗതിക്കുന്നതലകേഞണഡ് ന ശേമ്പള ന ഇനതതില് ന സര്കഞരതിനഡ്
ലചെലെവഞകുന്ന ന തകേയുഞ്ചാം, നകബഞര്ഡതില് ന എതതിയതതിനുകശേഷഞ്ചാം ന വതിരമതിക്കുന്ന ന ജപീവനകഞരലട
ലപന്ഷന് ന സര്കഞര് ന നല്കുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം, നടതി ന ജപീവനകഞരലട ന കസവനഞ്ചാം ന അനശ്യത്ര ന കസവനഞ്ചാം
എന്നതകപഞലലെ ന കേണകഞകതി ന ന കകേരള ന സര്വ്വപീസഡ് ന റൂള്സഡ്, നഭഞഗഞ്ചാം ന1 ന നചെട്ടേഞ്ചാം ന146 നപകേഞരഞ്ചാം
ലപന്ഷന് ന അഞ്ചാംശേഞദഞയതതിലനയുഞ്ചാം ന അവധതി ന കവതന ന അഞ്ചാംശേഞദഞയതതിലനയുഞ്ചാം
സഞ്ചാംകയഞജതിതമഞയ ന നതിരകഡ് ന(ശേമ്പള ന ലസ്കെയതിലെതിലന ന മഞകതിമതതിലന ന ഇരപതതിയഞഡ്
ശേതമഞനഞ്ചാം)നകകേരളനമഞരതിടടഞ്ചാംനകബഞര്ഡതില്നനതിന്നഡ്നസര്കഞരതിനഡ്നഈടഞകഞവന്നതഞണഡ്.

3. നആയതതിനഞല് ന കമല് ന കഭദഗതതികേള് ന നടപ്പതിലെഞക്കുന്നതമൂലെഞ്ചാം ന സര്കഞരതിനഡ് ന അധതികേ
സഞമ്പതതികേനബഞധശ്യതനവരന്നതല.

ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുതനനതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാംനസഞ്ചാംബനതിച
ലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ന നബതിലതിലലെ ന7-ാംഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം നകഭദഗതതി നലചെയഞന് ന ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്നന പധഞനന ആകതിലലെ
17-ാംവകുപ്പതിലന ന(2)-ാം ന ഉപവകുപ്പഡ്, നതറമുഖ ന നഡയറക്ടകററതിലുഞ്ചാം ന കേഞരശ്യഞലെയങ്ങളതിലുഞ്ചാം
കജഞലെതികനഞകതിയതിരന്ന ന ഉകദശ്യഞഗസര്ക്കുഞ്ചാം ന ജപീവനകഞര്ക്കുഞ്ചാം ന ഓപ്ഷന് ന നല്കേതി
കബഞര്ഡതിലലെ ന ജപീവനകഞരഞയതി ന മഞറുന്നതതിനഡ് ന ചെട്ടേങ്ങളണഞകഞന് നസര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന്നഉകദ്ദേശേതിക്കുന.ന

2. നഏത ന കേഞരശ്യങ്ങലള ന സഞ്ചാംബനതിചഞകണഞ ന ന ചെട്ടേങ്ങള് ന ഉണഞകഞവന്നതഡ് ന അലലങതില്
വതിജഞപനങ്ങകളഞ ന ഉതരവകേകളഞ ന പുറലപ്പടുവതികഞവന്നതഡ് ന അവലയലഞഞ്ചാം ന നടപടതിക്രമഞ്ചാം
സഞ്ചാംബനതിച ന കേഞരശ്യങ്ങളഞ്ചാം ന സഞധഞരണവഞ്ചാം ന ഭരണപരവഞ്ചാം ന ആയ ന സസ്വഭഞവകതഞടു ന കൂടതിയതഞ്ചാം
ആകുന. നകൂടഞലതനഅപകേഞരഞ്ചാംനഉണഞക്കുന്നനചെട്ടേങ്ങള്നനതിയമസഭയുലടനസൂക്ഷ്മനപരതികശേഞധനയഡ്
വതികധയവമഞണഡ്.നആയതതിനഞല്നഏല്പതിച്ചുലകേഞടുതനനതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാംനസഞധഞരണ
സസ്വഭഞവകതഞടുകൂടതിയതഞണഡ്.

അഹമദഡ്നകദവര്കകേഞവതില്.

ന
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2017-ലലെനകകേരളനമഞരതിടടഞ്ചാംനകബഞര്ഡഡ്നആകതില്നനതിനളനപസക്തനഭഞഗങ്ങള്ന
(2017-ലലെന16-ാംആകഡ്)

** ** ** **

3. നകകേരള ന മഞരതിടടഞ്ചാം ന കബഞര്ഡഡ് ന സഞപതികല്. (1) ന― ഈ ന ആകതിലന ന പഞരഞ്ചാംഭതതിനു
കശേഷഞ്ചാംനഎത്രയുഞ്ചാംനലപലട്ടേന്നഡ്,നസര്കഞരതിനഡ്,നവതിജഞപനഞ്ചാംനവഴെതിനന'കകേരളനമഞരതിടടഞ്ചാംനകബഞര്ഡഡ്'
എന്നനകപരതില്നഒരനകബഞര്നഡഡ്നസഞപതികഞവന്നതഞണഡ്.

** ** ** **

(3)നകബഞര്ഡതിലനനആസഞനഞ്ചാംനലകേഞചതിനആയതിരതിക്കുന്നതഞണഡ്.

(4) നകബഞര്ഡതില് ന തഞലഴെപ്പറയുന്ന ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ന അടങ്ങതിയതഞയതിരതികകണതഞണഡ്,
അതഞയതഡ്.―

** ** ** **

(ii) നടവസഡ് ന ലചെയര്മഞലന ന സഞ്ചാംസഞന ന സര്കഞര് ന നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം ന ലചെയഡ്
നതിയമതികകണതഞ്ചാം ന അകദ്ദേഹഞ്ചാം ന കകേരള ന സര്കഞരതിലന ന പതിന്സതിപ്പല് ന ലസക്രട്ടേറതിയുലട
പദവതിയതില് ന തഞലഴെയലഞത ന അഖതികലെന്തശ്യഞ ന സര്വ്വപീസതിലലെ ന ഒര ന ഉകദശ്യഞഗസന് ന ആയകതഞ
ആയതിരന്നകതഞനആയനഒരഞള്നആയതിരതികകണതമഞണഡ്ന;

** ** ** **

(ix)നസഞ്ചാംസഞനനസര്കഞര് : നഅഞ്ചാംഗങ്ങള്

നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാംനലചെയ്യുന്നനനഞലെഡ്ന

അഞ്ചാംഗങ്ങള്

** ** ** **

(8) നഅധതികേഞരങ്ങള് ന ഏല്പ്പതിച്ചു ന നല്കേല്ന ന.―കബഞര്ഡതിനഡ്, നസര്കഞരതിലന
മുന്കൂട്ടേതിയുളളനഅഞ്ചാംഗപീകേഞരകതഞടുകൂടതി,നഈനആകഡ്നപകേഞരകമഞനഅതതിന്കേപീഴെതികലെഞനകബഞര്ഡതിനു
നല്കേതിയതിട്ടുളളകതഞനകബഞര്ഡതില്നചുമതലപ്പട്ടേകതഞനആയതഞ്ചാം, നസര്കഞരതിലനനനതിര്കദ്ദേശേതതില്
വശ്യക്തമഞകതിയതിട്ടുളളതമഞയ ന അങ്ങലനയുളള ന അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം ന കേര്തവശ്യങ്ങളഞ്ചാം, നഅങ്ങലനയുളള
നതിര്കദ്ദേശേതതില് ന വശ്യക്തമഞക്കുന്ന ന ന അങ്ങലനയുളള ന ഉപഞധതികേള്ക്കുഞ്ചാം ന നതിയനണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം
വതികധയമഞയതി, നചെപീഫഡ് ന എകതികേക്യൂട്ടേപീവഡ് ന ആഫപീസര് ന കൂടതി ന വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം,നനതിര്കദ്ദേശേതികഞവന്നതഞണഡ്.
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(9)ലചെയര്മഞലനയുഞ്ചാംന ന, നന നടവസഡ് ന ലചെയര്മഞലനയുഞ്ചാംന ന, നന നചെപീഫഡ് ന എകതികേക്യൂട്ടേപീവഡ് ന ആഫപീസറുലടയുഞ്ചാം
കേര്തവശ്യങ്ങള്.―

** ** ** **

(2) നചെപീഫഡ് ന എകതികേക്യൂട്ടേപീവഡ് ന ആഫപീസര്, നകബഞര്ഡതിലന ന ഓകരഞ ന കയഞഗതതിനുഞ്ചാം
കശേഷഞ്ചാം ന അങ്ങലനയുളള ന കയഞഗതതിലന ന മതിനതിട്സതിലന ന ഒര ന പകേര്പ്പഡ്, നകേഴെതിയുന്നത്ര ന കവഗഞ്ചാം,
എന്നഞല്നഓകരഞനകയഞഗതതിനുഞ്ചാംനകശേഷഞ്ചാംനപതതിനഞഡ്നദതിവസങ്ങള്നകേവതിയഞലത ,നസര്കഞരതിനുഞ്ചാം
കബഞര്ഡതിലലെനഎലഞനഅഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാംനഅയച്ചുലകേഞടുകകണതഞ്ചാംനസര്കഞരതിനഡ് ,നഅതതഡ്നസമയഞ്ചാം
ആവശേശ്യലപ്പടഞവന്ന ന അങ്ങലനയുളള ന റതികപ്പഞര്ട്ടുകേള്, നറതികട്ടേണുകേള്, നകരഖകേള് ന അലലങതില് ന മറ്റു
വതിവരങ്ങള്നനല്കകേണതമഞണഡ്.

** ** ** **

13. നകബഞര്ഡതിലനനചെപീഫഡ്നഎകതികേക്യൂട്ടേപീവഡ്നആഫപീസര്ന ന. (1) ന― സര്കഞരതിനഡ്നവതിജഞപനഞ്ചാം
വഴെതി,നകബഞര്ഡതിലനനചെപീഫഡ്നഎകതികേക്യൂട്ടേപീവഡ്നആഫപീസലറനനതിയമതികഞവന്നതഞണഡ്.

** ** ** **

14. നകബഞര്ഡതിലനനധനകേഞരശ്യന ന-നനകേണക്കുകേളലടനകേണ്കടഞളറുഞ്ചാംനഉകദശ്യഞഗസരഞ്ചാംനജപീവനകഞരഞ്ചാം. ന(1)―
കബഞര്ഡഡ്,സര്കഞരതിലന ന മുന്കൂട്ടേതിയുളള ന ലെതിഖതിതമഞയ ന അനുമതതികയഞടു ന കൂടതി,
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടഞവന്ന ന അങ്ങലനയുളള ന കയഞഗശ്യതകേള് ന ഉളള ന ഒരഞലള ന ധനകേഞരശ്യ-
കേണക്കുകേളലട ന കേണ്കടഞളറഞയതി ന നതിയമതികകണതഞണഡ്. ന നസര്കഞരതിനഡ്, നഅതതിനഡ് നയുക്തലമന
കതഞനന്ന ന അങ്ങലനയുളള ന നതിബനനകേകളഞടുഞ്ചാം ന വശ്യവസകേകളഞടുഞ്ചാം ന കൂടതി ന അങ്ങലനയുളള
നതിയമനതതിനഡ്നഅനുമതതിനനല്കേഞവന്നതഞണഡ്.

** ** ** **

17. നതറമുഖ ന ഡയറക്ടകററതിലലെയുഞ്ചാം ന കേഞരശ്യഞലെയങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം ന ജപീവനകഞലര ന കബഞര്ഡതികലെകഡ്
മഞറഞ്ചാം ന ലചെയല്.―ഈ ന ആകതില് ന മറ്റു ന വതിധതതില് ന വശ്യവസ ന ലചെയതിട്ടുള ന പകേഞരലമഞഴെതിലകേ ,
നതിശ്ചയതികലപ്പട്ടേ ന ദതിവസവഞ്ചാം ന അനമുതല്ക്കുഞ്ചാം ന തറമുഖ ന ഡയറക്ടകററതിലലെയുഞ്ചാം ന തറമുഖ
കേഞരശ്യഞലെയങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം ന ഉകദശ്യഞഗസരഞ്ചാം ന മറ്റു ന ജപീവനകഞരഞ്ചാം ന കബഞര്ഡതിലന ന ഉകദശ്യഞഗസരഞ്ചാം
ജപീവനകഞരമഞയതിതപീരന്നതഞ്ചാം, നകബഞര്ഡതികലെകഡ് ന മഞറഞ്ചാം ന ലചെയലപ്പട്ടേതിലഞയതിരനലവങതില്
അവര് ന ഉകദശ്യഞഗഞ്ചാം ന വഹതിക്കുമഞയതിരന്ന ന അകത ന കേഞലെഞവധതിയതിലുഞ്ചാം ന അകത ന പതതിഫലെകതഞടുഞ്ചാം
അകത ന കസവന ന കവതന ന വശ്യവസകേകളഞടുഞ്ചാം ന തടരഞവന്നതഞ്ചാം ന അവര്കഡ് ന അനുവദതിക്കുമഞയതിരന്ന
ലപന്ഷനുഞ്ചാം ന ഗഞറ്റുവതിറതിക്കുഞ്ചാം ന മറ്റു ന കേഞരശ്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം ന അകത ന അവകേഞശേവഞ്ചാം ന അധതികേഞരവഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം ന കബഞര്ഡതിലന ന കേപീഴെതിലുള ന കജഞലെതി ന യഥഞവതിധതി
അവസഞനതിക്കുന്നതവലരകയഞ ന കസവന ന കവതന ന വശ്യവസകേള് ന യഥഞവതിധതി ന കബഞര്ഡഡ്
ലറഗുകലെഷന്നമുകഖനനമഞറഞ്ചാംനവരത്തുന്നതനവലരകയഞനഅപകേഞരഞ്ചാംനതടകരണതമഞണഡ്.
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18.നകപഞവതിഡനഡ്നഫണതിലുഞ്ചാംനഅതകപഞലുളനമറ്റുനഫണ്ടുകേളതിലുഞ്ചാംനഉളനകശേഖരഞ്ചാംനടകേമഞറഞ്ചാം
ലചെയല്. 17-― ാം ന വകുപ്പതില് ന പരഞമര്ശേതിചതിട്ടുള ന വശ്യക്തതികേളലട ന കപഞവതിഡനഡ് ന ഫണഡ്
അകഗൗണ്ടുകേളതിലുഞ്ചാംനസൂപ്പര്നആകനസ്വഷന്നഫണ്ടുകേളതിലുഞ്ചാംനഅതകപഞലുളനമറ്റുനഫണ്ടുകേളതിലുഞ്ചാംനവരവ
ലവചതിട്ടുള നതകേ, നഏലതങതിലുഞ്ചാം ന ഉലണങതില്, നതറമുഖ നഡയറക്ടകറകറഞ ന തറമുഖ നകേഞരശ്യഞലെയകമഞ,
അതഡ് ന കബഞര്ഡതിനഡ് ന ടകേമഞകറണതഞ്ചാം ന പസ്തുത ന ഫണ്ടുകേളമഞയതി ന ബനലപ്പട്ടേ ന ബഞധശ്യതകേള്
കബഞര്ഡതിലനനബഞധശ്യതകേളഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണഡ്.

** ** ** **

90. നകബഞര്ഡതിലന ന അതതിലെഞ്ചാംഘതികഞനുള ന സര്കഞരതിലന ന അധതികേഞരഞ്ചാം. (1)―
സര്കഞരതിനഡ്,നഏലതഞരനസമയത്തുഞ്ചാം,―

(എ) നഗഗൗരവകമറതിയ ന അടതിയന്തരഘട്ടേലമന്ന ന കേഞരണതഞല് ന ഈ ന ആകതിലലെകയഞ
മകറലതങതിലുഞ്ചാംനനതിയമതതിലലെകയഞ നവശ്യവസകേള്പകേഞരകമഞ നഅതതിന്കേപീഴെതികലെഞനകബഞര്ഡതിന്കമല്
ചുമതതിയ ന കേര്തവശ്യങ്ങള് ന അതതിനഡ് ന നതിര്വ്വഹതിക്കുവഞന് ന കേഴെതിയതിലലന്നഡ് ന അഭതിപഞയമുള
പകഞ്ചാം;നഅലലങതില്

(ബതി) നകബഞര്ഡഡ്, നഈ ന ആകതിലലെകയഞ ന മറഡ് ന ഏലതങതിലുഞ്ചാം ന നതിയമതതിലലെകയഞ
വശ്യവസകേള്പകേഞരകമഞ ന അതതിന്കേപീഴെതികലെഞ ന അതതിന്കമല് ന ചുമതലപ്പട്ടേ ന കേര്തവശ്യങ്ങളലട
നതിര്വ്വഹണതതില്നതടര്ചയഞയനവപീഴ്ചനവരതതിലയനഞ്ചാംനഅപകേഞരമുള നവപീഴ്ചയുലട നഫലെമഞയതി ,
കബഞര്ഡതിലന ന സഞമ്പതതികേസതിതതിയതികലെഞ ന അലലങതില് ന തറമുഖങ്ങളലട ന ഭരണനതിര്വ്വഹണ
തതികലെഞനഗണശ്യമഞയനനതിലെവഞരതകേര്ചനഉണഞയതിട്ടുലണനഞ്ചാംനഅഭതിപഞയമുളപകഞ്ചാം,

സര്കഞരതിനഡ്, നവതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം, നവതിജഞപനതതില് ന വതിനതിര്കദ്ദേശേതികഞവന്ന
ആറുമഞസതതില് ന കേവതിയഞത ന അങ്ങലനയുളള ന കേഞലെയളവതികലെകഡ്, നകബഞര്ഡതിലന
അതതിലെഞ്ചാംഘതികഞവന്നതഞണഡ്ന:

എന്നഞല്,ന(ബതി) നഖണ്ഡതതില്നപറയുന്ന നകേഞരണങ്ങള്കഞയതി നഈനഉപവകുപ്പുനപകേഞരഞ്ചാം
ഒര ന വതിജഞപനഞ്ചാം ന പുറലപ്പടുവതിക്കുന്നതതിനുമുമ്പഡ്, നകബഞര്ഡതിലന ന അതതിലെഞ്ചാംഘതികഞതതിരതികഞന്
കേഞരണഞ്ചാംനകേഞണതിക്കുന്നതതിനഡ്നനശ്യഞയമഞയനഒരവസരഞ്ചാംനസര്കഞര്നനല്കകേണതഞ്ചാംനനകബഞര്ഡതിലന
വതിശേദപീകേരണങ്ങളഞ്ചാം ന ആകകപങ്ങളഞ്ചാം, നഎലന്തങതിലുഞ്ചാം ന ഉലണങതില്, നഅതഡ് ന പരതിഗണതികകണത
മഞണഡ്.

(2) നകബഞര്ഡതിലന ന അതതിലെഞ്ചാംഘതിച്ചുലകേഞണഡ് ന(1-ാംഉപവകുപ്പുപകേഞരഞ്ചാം ന ഒര ന വതിജഞപനഞ്ചാം
പസതിദ്ധലപ്പടുത്തുന്നതതിന്കമല്,―

** ** ** **

(ബതി) നഈ ന ആകതിലെകയഞ ന മകറലതങതിലുഞ്ചാം ന നതിയമതതിലലെകയഞ ന വശ്യവസകേള്
പകേഞരകമഞ ന അതതിന്കേപീഴെതികലെഞ ന കബഞര്നഡതിനഞകലെഞ ന അതതിനു ന കവണതികയഞ ന വതിനതികയഞഗതിക്കുകേകയഞ
നതിര്വ്വഹതിക്കുകേകയഞ ന ലചെയഞമഞയതിരന്നകതഞ ന ആയ ന എലഞ ന അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം ന കേര്തവശ്യങ്ങളഞ്ചാം
(3)-ാം ന ഉപവകുപ്പതിലലെ ന(ബതി) നഖണ്ഡകമഞ ന(സതി) നഖണ്ഡകമഞ ന പകേഞരഞ്ചാം ന കബഞര്ഡഡ്
പുനനഃസഞ്ചാംഘടതിപ്പതിക്കുന്നതവലരനസര്കഞര്നനതിര്കദ്ദേശേതിക്കുന്നനഅങ്ങലനയുളനആകളഞനആളകേകളഞ
വതിനതികയഞഗതികകണതഞ്ചാംനനതിര്വ്വഹതികകണതമഞണഡ്;
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(സതി) ന (3)-ാംഉപവകുപ്പതിലന ന(ബതി) നഖണ്ഡകമഞ ന അലലങതില് ന(സതി) നഖണ്ഡകമഞ
പകേഞരഞ്ചാം ന കബഞര്ഡഡ് ന പുനനഃസഞ്ചാംഘടതിപ്പതിക്കുന്നതവലര ന കബഞര്ഡതില് ന നതികതിപ്തമഞയതിരതിക്കുന്ന
എലഞനസസ്വത്തുകളഞ്ചാംനസര്കഞരതില്നനതികതിപ്തമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണഡ്.

(3) ന (1)-ാം ന ഉപവകുപ്പഡ് ന പകേഞരഞ്ചാം ന പുറലപ്പടുവതിച ന വതിജഞപനതതില് ന വതിനതിര്കദ്ദേശേതിചതിരതിക്കുന്ന
അതതിലെഞ്ചാംഘനതതിനുളനകേഞലെഞവധതിനഅവസഞനതിക്കുകമ്പഞള്നസര്കഞരതിനഡ്,―

(എ) നആറഡ് ന മഞസതതില് ന കേവതിയഞത ന അതഡ് ന ആവശേശ്യലമന്നഡ് ന കേരതന്ന
അങ്ങലനയുളള ന അധതികേകേഞലെയളവതികലെകഡ്, നഅതതിലെഞ്ചാംഘനതതിനുള ന കേഞലെഞവധതി
ദപീര്ഘതിപ്പതികഞവന്നതഞണഡ്;നഅലലങതില്

** ** ** **

എന്നഞല്, ന (1)-ാംഉപവകുപ്പതില് ന വതിനതിര്കദ്ദേശേതിച ന പകേഞരകമഞ, നപസ്തുത ന ഉപവകുപ്പഡ്
പകേഞരഞ്ചാം ന ദപീര്ഘതിപ്പതിച്ചു ന നല്കേതിയകതഞ ന ആയ ന അതതിലെഞ്ചാംഘനതതിലന ന കേഞലെഞവധതി
അവസഞനതിക്കുന്നതതിനുനമുമ്പഡ്, നഏലതഞരനസമയത്തുഞ്ചാംനസര്കഞരതിനഡ്, നഈനഉപവകുപ്പതിലന ന(ബതി)
ഖണ്ഡകമഞ,ന(സതി)നഖണ്ഡകമഞനപകേഞരഞ്ചാംനനടപടതിലയടുകഞവന്നതഞണഡ്.

** ** ** **

91. നസര്കഞര് ന നല്കുന്ന ന നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്. (1) ന― സര്കഞരതിനഡ്, നഅതഡ് ന യുക്തലമന്നഡ്
കേരതന്നകതഞ ന അലലങതില് ന ആകതിലന ന ലെകശ്യഞ്ചാം ന നതിറകവറ്റുന്ന ന ആവശേശ്യതതികലെകഡ്
സഹഞയകേമഞകുന്നകതഞ ന ആയ ന അപകേഞരമുള ന ലപഞതവഞയകതഞ ന പകതശ്യകേമഞയതിട്ടുളകതഞ
ആയ ന നയപരമഞയ ന നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്, നഅതതസമയങ്ങളതില് ന കബഞര്ഡതിനഡ് ന നല്കേഞവന്നതഞ്ചാം
കബഞര്ഡഡ് ന അങ്ങലനയുള ന നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള് ന അനുസരതിചഡ് ന പവര്തതിക്കുവഞന്
ബഞദ്ധശ്യസമഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണഡ്:

എന്നഞല്, നഈ ന ഉപവകുപ്പഡ് ന പകേഞരഞ്ചാം ന ഏലതങതിലുഞ്ചാം ന നതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം ന നല്കുന്നതതിനഡ് ന മുമ്പഡ്,
കബഞര്ഡതിനഡ്നഅതതിലനനഅഭതിപഞയങ്ങള്നപകേടതിപ്പതിക്കുവഞനുളനഒരവസരഞ്ചാംനനല്കകേണതഞണഡ്.

(2) നഒര ന സഞ്ചാംഗതതി ന നയപരമഞയ ന ഒന്നഞകണഞ ന അലകയഞ ന എന്നതഡ് ന സഞ്ചാംബനതിച
സര്കഞരതിലനനതപീരമഞനഞ്ചാംനഅന്തതിമമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണഡ്.

** ** ** **

92. നതറമുഖ ന പരതിധതികേള് ന പഖശ്യഞപതികല്.―ജലെമഞര്ഗങ്ങകളഞടുഞ്ചാം ന ഉപകയഞഗതിക്കുന്നവരലട
സഗൗകേരശ്യങ്ങകളഞടുഞ്ചാംകൂടതിയ ന തറമുഖ ന സഗൗകേരശ്യങ്ങളലട ന സുസതിര ന വതികേസനവഞ്ചാം ന ഏകകേഞപനവഞ്ചാം
ഉറപ്പുവരത്തുന്നതതിനഞയതി ന ഭഞരത ന സര്കഞരതിലന ന ഷതിപ്പതിഞ്ചാംഗഡ് ന മനഞലെയവമഞയതി
കൂടതിയഞകലെഞചെതിചതതിനുകശേഷഞ്ചാം ന വതികേസതിപ്പതികഞന് ന ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന ന ലചെറുകേതിട ന തറമുഖങ്ങള്കഞയുള
തറമുഖപരതിധതിനതയഞറഞകഞവന്നതഞണഡ്.

** ** ** **


