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കേരള

ഗവര്ണ്ണര്ണ്

ഫപാതുജനങ്ങളുഫട

വിളംരരഫെടുത്തിയ

അറിവികേക്കായി

ഇതിനാല്

ബ്പസിദ്ധഫെടുത്തുന്നു.
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2021-ലെ 36-ാാം നമ്പർ ഓർഡിനന്സ്
2021-ലെ കേരള ല
ഭാരത

ാഴിെുറപ്പ് ല

ാഴിൊളി കേമനിധി ഓർഡിനന്സ്

റിെബ്ലിക്കിഫെ എെുപത്തിരണ്ാം സംവത്സരത്തില്

കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ്

വിളംരരഫെടുത്തിയത്.

കേരള സംസ്ഥാനഫത്ത മഹാത്മാഗാന്ധി കേശീയ ബ്ഗാമീണ ഫതാെിേുറെ്
പദ്ധതിയുകടയും അയ്യങ്കാളി നഗര ഫതാെിേുറെ് പദ്ധതിയുകടയും
പരിധിയില് വരുന്ന ഫതാെിോളിേള്ക്ക്ക് ആശവാസം നല്േുന്നതിനും
അവരുഫട കേമം അഭിവൃദ്ധിഫെടുത്തുന്നതിനും അവര്ണ്ക്ക്
ഫപന്ഷനും മറ്റ് ആനുേൂേയങ്ങളും നല്േുന്നതിനും
കവണ്ി ഒരു നിധി രൂപീേരിക്കുന്നതിനും അതുമായി
രന്ധഫെട്ടകതാ അതിനു ആനുഷംഗിേമായകതാ
ആയ ോരയങ്ങള്ക്ക്കുംകവണ്ി വയവസ്ഥ
ഫെയ്യുന്നതിനുള്ള
ഒരു
ഓര്ണ്ഡിനന്സ്
പീഠിേ.—കേരള സംസ്ഥാനഫത്ത

മഹാത്മാഗാന്ധി കേശീയ ബ്ഗാമീണ ഫതാെിേുറെ്

പദ്ധതിയുകടയും അയ്യങ്കാളി നഗര ഫതാെിേുറെ് പദ്ധതിയുകടയും പരിധിയില് വരുന്ന
ഫതാെിോളിേള്ക്ക്ക്

ആശവാസം

അഭിവൃദ്ധിഫെടുത്തുന്നതിനും

നല്േുന്നതിനും

അവര്ണ്ക്ക്

ഫപന്ഷനും

അവരുഫട
മറ്റ്

കേമം

ആനുേൂേയങ്ങളും

നല്േുന്നതിനും അതുമായി രന്ധഫെട്ടകതാ അതിനു ആനുഷംഗിേമായകതാ ആയ
ോരയങ്ങള്ക്ക്കും കവണ്ി വയവസ്ഥ ഫെയ്യുന്നത് യുക്തമായിരിക്കുേയാേും;
കേരള

സംസ്ഥാന

നടപടിഫയടുകക്കണ്ത്

നിയമസഭ

സകമ്മളനത്തിേല്ലാത്തതിനാേും

ആവശയമാേുന്ന

സാഹെരയങ്ങള്ക്

താന്

സതവര

നിേവിേുഫണ്ന്ന്

കേരള

ഗവര്ണ്ണര്ണ്ക്ക് കരാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാേും;
ഇകൊള്ക്, അതിനാല്, ഭാരതത്തിഫെ ഭരണഘടനയുഫട 213-ാംഅനുകേേം (1)-ാം
ഖണ്ഡബ്പോരം

നല്േഫെട്ട

അധിോരങ്ങള്ക്

വിനികയാഗിച്ച്

കേരള

ഗവര്ണ്ണര്ണ്

താഫെെറയുന്ന ഓര്ണ്ഡിനന്സ് വിളംരരഫെടുത്തുന്നു:—
1.

െുരുക്കകെരും

ബ്പാരംഭവും.—(1)

ഈ

ഓര്ണ്ഡിനന്സിന്

2021-ഫേ

ഫതാെിേുറെ് ഫതാെിോളി കേമനിധി ഓര്ണ്ഡിനന്സ് എന്ന് കപര് പറയാം.
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(2)

ഇത്

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

ഗസറ്റ്

വിജ്ഞാപനം

വെി,

നിശ്ചയിക്കുന്ന

സന്ദര്ണ്ഭം

മറ്റുവിധത്തില്

തീയതിയില് ബ്പാരേയത്തില് വരുന്നതാണ്.
2.

നിര്ണ്വെനങ്ങള്ക്.—ഈ

ഓര്ണ്ഡിനന്സില്,

ആവശയഫെടാത്ത പേം,—
(എ)

“കരാര്ണ്ഡ്”

രൂപീേരിക്കഫെട്ട

കേരള

എന്നാല്

8-ാം

ഫതാെിേുറെ്

വേുെ്

(1)-ാം

ഫതാെിോളി

ഉപവേുെ്

ബ്പോരം

കേമനിധി

കരാര്ണ്ഡ്

എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(രി)
(1)-ാം

“െീെ്

ഉപവേുെ്

എേ്സിേയൂട്ടീവ്

ബ്പോരം

ആെീസര്ണ്”

എന്നാല്

13-ാം

നിയമിക്കഫെട്ട

െീെ്

എേ്സിേയൂട്ടീവ്

എന്നാല്

വേുെ്

(1)-ാം

വേുെ്

ആെീസര്ണ്

എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(സി)

“അംശോയം”

4-ാം

ഉപവേുെ്

ബ്പോരം

നിധിയികേക്ക് നല്കേണ് തുേ എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(ഡി) “ജില്ലാ കേമനിധി ആെീസര്ണ്” എന്നാല് 13-ാം വേുെ് (1)-ാം ഉപവേുെ്
ബ്പോരം നിയമിക്കഫെട്ട ജില്ലാ കേമനിധി ആെീസര്ണ് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(ഇ) “ഫതാെിേുറെ് ഫതാെിോളി” എന്നാല് 2005-ഫേ മഹാത്മാഗാന്ധി കേശീയ
ബ്ഗാമീണ ഫതാെിേുറെ് ആേ്റ്റിഫേ (2005-ഫേ 42-ാം കേബ്ന്ദ ആേ്റ്റ)് വയവസ്ഥേളുഫട
അടിസ്ഥാനത്തില്

സംസ്ഥാനഫത്ത

ബ്ഗാമപഞ്ചായത്തുേളില്

രജിസ്റ്റര്ണ്

ഫെയ്ത്

ഫതാെിേുറെ് ോര്ണ്ഡ് േഭിച്ചിട്ടുള്ള ഫതാെിോളി അഫല്ലങ്കില് അയ്യങ്കാളി നഗര ഫതാെിേുറെ്
പദ്ധതിയിഫേ

വയവസ്ഥേളുഫട

അടിസ്ഥാനത്തില്

സംസ്ഥാനഫത്ത

മുനിസിെല്

േൗണ്സിേുേളികോ മുനിസിെല് കോര്ണ്െകറഷനുേളികോ രജിസ്റ്റര്ണ് ഫെയ്ത് ഫതാെിേുറെ്
ോര്ണ്ഡ് േഭിച്ചിട്ടുള്ള അവിേഗ്ദ്ധ ഫതാെിോളി എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(എെ്) “േുടുംരം” എന്നാല് നിധിയില് അംഗമായിട്ടുള്ള ഫതാെിോളിയുഫട ഭാരയ
അഫല്ലങ്കില് ഭര്ണ്ത്താവ്, അവരുഫട ബ്പായപൂര്ണ്ത്തിയാോത്ത മക്കള്ക്, അവിവാഹിതരായ
ഫപണ്മക്കള്ക്
അേനും

എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നതും

അമ്മയും

മാനസിേകമാ

ഫതാെിോളിഫയ
ശാരീരിേകമാ

മാബ്തം

ആയ

ആബ്ശയിച്ചുേെിയുന്ന

അവശതയുള്ള

വിധവേളായ ഫപണ്മക്കള്ക് എന്നിവര്ണ് അതില് ഉള്ക്ഫെടുന്നതുമാേുന്നു;
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(ജി) “നിധി” എന്നാല് 3-ാം വേുെ് (1)-ാം ഉപവേുെ് ബ്പോരം രൂപീേരിക്കഫെട്ട
കേരള ഫതാെിേുറെ് ഫതാെിോളി കേമനിധി എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(എച്ച്) “സര്ണ്ക്കാര്ണ്” എന്നാല് കേരള സര്ണ്ക്കാര്ണ് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(ഐ) “തിരിച്ചറിയല് ോര്ണ്ഡ്” എന്നാല് കരാര്ണ്ഡില് നിന്നും ഫതാെിേുറെ്
ഫതാെിോളിേള്ക്ക്ക് നല്േിയിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിയല് ോര്ണ്ഡ് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(ഫജ) “അംഗം” എന്നാല് നിധിയിഫേ ഒരംഗം എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(ഫേ)

“മിഷന്

ഡയറക്ടര്ണ്”

എന്നാല്

മഹാത്മാഗാന്ധി

കേശീയ

ബ്ഗാമീണ

ഫതാെിേുറെ് പദ്ധതി നടത്തിെിനായുള്ള കേരള സംസ്ഥാന മിഷന് ഡയറക്ടര്ണ് അഫല്ലങ്കില്
അയ്യങ്കാളി നഗര ഫതാെിേുറെ് മിഷഫെ സംസ്ഥാനതേ െുമതേയുള്ള നഗരോരയവേുെ്
ഡയറക്ടര്ണ് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(എല്) “വിജ്ഞാപനം” എന്നാല് കേരള സര്ണ്ക്കാരിഫെ ഔകേയാഗിേ ഗസറ്റില്
ബ്പസിദ്ധീേരിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(എം) “നിര്ണ്ണയിക്കഫെട്ട” എന്നാല് ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സ് ബ്പോരം ഉണ്ാക്കഫെട്ട
െട്ടങ്ങള്ക് ബ്പോരം നിര്ണ്ണയിക്കഫെട്ട എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(എന്) “പദ്ധതി” എന്നാല് 3-ാം വേുെ് (1)-ാം ഉപവേുെ് ബ്പോരം ഉണ്ാക്കഫെട്ട
കേരള ഫതാെിേുറെ് ഫതാെിോളി കേമനിധി പദ്ധതി എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(ഒ) “വര്ണ്ഷം” എന്നാല് ഏബ്പില് മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതല് തുടങ്ങുന്ന
സാമ്പത്തിേ വര്ണ്ഷം എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു.
3. കേരള ഫതാെിേുറെ് ഫതാെിോളി കേമനിധി.—(1) സര്ണ്ക്കാര്ണ്, ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം
വെി, ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിഫെ പരിധിയില് വരുന്ന ഫതാെിേുറെ് ഫതാെിോളിേള്ക്ക്ക് കവണ്ി
‘കേരള ഫതാെിേുറെ് ഫതാെിോളി കേമനിധി പദ്ധതി’ എന്ന കപരില് ഒരു പദ്ധതി
രൂപീേരികക്കണ്തും

പദ്ധതി

ഓര്ണ്ഡിനന്സിഫേയും

രൂപീേരിച്ചതിനുകശഷം,

പദ്ധതിയിഫേയും

േെിയുന്നബ്ത

വയവസ്ഥേളനുസരിച്ച്

കവഗം,
ഒരു

ഈ
നിധി

രൂപീേരികക്കണ്തുമാണ്.
(2) നിധിയില്, താഫെെറയുന്നവ വരവ് ഫോള്ളികക്കണ്താണ്, അതായത്:—
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(എ) 4-ാം വേുെുബ്പോരമുള്ള അംശോയങ്ങള്ക്;
(രി) 14-ാം വേുെുബ്പോരം കരാര്ണ്ഡ് േടം വാങ്ങുന്ന തുേ;
(സി) 19-ാം വേുെുബ്പോരം വസൂോക്കിയ നഷ്ടപരിഹാരം;
(ഡി) ഭാരത സര്ണ്ക്കാകരാ സംസ്ഥാന സര്ണ്ക്കാകരാ തകേശസവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങകളാ അഫല്ലങ്കില് മകറ്റഫതങ്കിേും സ്ഥാപനകമാ സംഘടനകയാ നല്േുന്ന
ബ്ഗാെുേകളാ വായ്പേകളാ അഡവാന്സുേകളാ;
(ഇ) മകറ്റഫതങ്കിേും മാര്ണ്ഗത്തില് നിന്നുള്ള ഏഫതാരു സംഭാവനയും;
(എെ്) കരാര്ണ്ഡിഫെ വരുമാനം വര്ണ്ദ്ധിെിക്കാനായി മറ്റ് മാര്ണ്ഗങ്ങളില് േൂടി
കരാര്ണ്ഡ് ആര്ണ്ജിക്കുന്ന ഏഫതങ്കിേും തുേ;
(ജി) പദ്ധതിയിഫേ വയവസ്ഥേള്ക് ബ്പോരം െുമത്തുന്ന െീസും നിധിയികേക്ക്
വരവ് ഫോള്ളികക്കണ്തായ മകറ്റഫതങ്കിേും തുേയും.
(3)

നിധി,

കരാര്ണ്ഡില്

നിേിപ്തമാേുന്നതും

കരാര്ണ്ഡ്

കേോരയം

ഫെകയ്യണ്തുമാണ്.
(4) നിധി, താഫെ പറയുന്ന എല്ലാകമാ ഏഫതങ്കിേുകമാ ആവശയങ്ങള്ക്ക്കായി
ഉപകയാഗിക്കാവുന്നതാണ്, അതായത്:—
(എ) അറുപത് വയസ്സ് പൂര്ണ്ത്തിയായിട്ടുള്ളതും അറുപത് വയസ്സ് വഫര
തുടര്ണ്ച്ചയായി അംശോയം അടച്ചിട്ടുള്ളതുമായ അംഗങ്ങള്ക്ക്ക് ഫപന്ഷന് നല്േുന്നതിന്;
(രി) 10 വര്ണ്ഷത്തില് േുറയാത്ത ോേകത്തക്ക് അംശോയം അടച്ചിട്ടുള്ള
ഒരംഗം മരണഫെട്ടാല് േുടുംരഫപന്ഷന് നല്േുന്നതിന്;
(സി)

അസുഖം

അഫല്ലങ്കില്

അപേടം

മൂേം

ഒരംഗം

മരണഫെട്ടാല്

സാമ്പത്തിേ സഹായം നല്േുന്നതിന്;
(ഡി) അംഗഭംഗം അഫല്ലങ്കില് അവശതമൂേം ഫതാെില് ഫെയ്യാന് േെിയാഫത
നിധിയിഫേ അംഗതവം അവസാനിെികക്കണ്ിവന്നാല്, ഒരംഗം അടച്ച അംശോയത്തുേ
വിനിര്ണ്കേശിക്കഫെട്ട പേിശ സഹിതം തിരിഫേ നല്േുന്നതിന്;
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(ഇ) ഗുരുതരമായ കരാഗം രാധിച്ച അംഗങ്ങള്ക്ക്ക് െിേിത്സയ്ക്കായി
സാമ്പത്തിേ സഹായം നല്േുന്നതിന്;
(എെ്) വനിതാ അംഗങ്ങളുഫടയും അംഗങ്ങളുഫട ഫപണ്മക്കളുഫടയും
വിവാഹം,

വനിതാ

അംഗങ്ങളുഫട

ബ്പസവം

എന്നിവയ്ക്ക്

സാമ്പത്തിേ

സഹായം

നല്േുന്നതിന്;
(ജി) അംഗങ്ങളുഫട മക്കളുഫട പഠനാവശയത്തിന് സാമ്പത്തിേ സഹായവും
കബ്പാത്സാഹനവും നല്േുന്നതിന്;
(എച്ച്) പദ്ധതിയില്

വിനിര്ണ്കേശിക്കഫെട്ട

മകറ്റഫതങ്കിേും

ആവശയത്തിന്

സാമ്പത്തിേ സഹായം നല്േുന്നതിന്;
(ഐ) കരാര്ണ്ഡിഫെ കേനംേിന ഭരണഫച്ചേവുേളും, അതത് സമയം,
സര്ണ്ക്കാര്ണ് നിര്ണ്കേശിക്കുന്ന മറ്റു ഫെേവുേളും നിര്ണ്വഹിക്കുന്നതിന്.
(5) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിഫേ വയവസ്ഥേള്ക്ക്ക് വികധയമായി, (1)-ാം ഉപവേുെ്
ബ്പോരം രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതിയില് (4)-ാം ഉപവേുെിേും പട്ടിേയിേും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
എല്ലാകമാ അഥവാ ഏഫതങ്കിേുകമാ ോരയങ്ങള്ക്ക്കുകവണ്ി വയവസ്ഥ ഫെയ്യാവുന്നതാണ്.
(6)

പദ്ധതി,

അതുണ്ാക്കിയതിനുകശഷം,

േെിയുന്നബ്തകവഗം,

നിയമസഭ

സകമ്മളനത്തിോയിരിക്കുകമ്പാള്ക്, സഭ മുന്പാഫേ ഒരു സകമ്മളനത്തികോ തുടര്ണ്ച്ചയായ
രണ്്

സകമ്മളനങ്ങളികോഫപടാവുന്ന

വയ്കക്കണ്തും,
സകമ്മളനകമാ,

അബ്പോരം
ഫതാട്ടടുത്ത്

അത്

ആഫേ
ഏത്

വരുന്ന

പതിനാേ്

സകമ്മളനത്തില്

സകമ്മളനകമാ

േിവസക്കാേകത്തക്ക്
വയ്ക്കുന്നുകവാ

ആ

അവസാനിക്കുന്നതിനുമുന്പ്

നിയമസഭ, ബ്പസ്തുത പദ്ധതിയില് ഏഫതങ്കിേും കഭേഗതി വരുത്തുേകയാ, ആ പദ്ധതി
ഉണ്ാകക്കണ്തിഫല്ലന്ന്

തീരുമാനിക്കുേകയാ

ഫെയ്യുന്ന

പേം,

ആ

പദ്ധതിക്ക്

അതിനുകശഷം, അതതു സംഗതികപാഫേ, അബ്പോരം കഭേഗതി വരുത്തിയ രൂപത്തില്
മാബ്തം

ബ്പാരേയമുണ്ായിരിക്കുന്നതും

അഫല്ലങ്കില്

യാഫതാരു

ബ്പാരേയവും

ഇല്ലാതിരിക്കുകയാ ഫെയ്യുന്നതും ആേുന്നു; എന്നിരുന്നാേും അബ്പോരമുള്ള ഏഫതങ്കിേും
കഭേഗതികയാ റോക്കകോ ആ പദ്ധതി ബ്പോരം മുന്പുഫെയ്തിട്ടുള്ള ഏഫതങ്കിേും
സംഗതിയുഫട സാധുതയ്ക്ക് ഭംഗം വരാത്ത വിധത്തിോയിരികക്കണ്താണ്.
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4. നിധിയികേക്കുള്ള അംശോയം.—(1) നിധിയില് അംഗമായി കെരുന്ന ഓകരാ
ഫതാെിോളിയും ബ്പതിമാസം അന്പത് രൂപ അംശോയമായി നല്കേണ്താണ്.
(2)

(1)-ാം

ഉപവേുെ്

ബ്പോരം

നല്കേണ്തായ

അംശോയം,

അത്

കശഖരിക്കുന്നതിന് കരാര്ണ്ഡ് അംഗീേരിച്ച ഏഫതങ്കിേും കേശസാല്േൃത രാങ്കുേളികോ
സഹേരണ

രാങ്കികോ

അടയ്കക്കണ്താണ്.

അതു

സര്ണ്ക്കാര്ണ്
മുന്േൂറായി

തീരുമാനിക്കുന്ന
ബ്പതിമാസകമാ,

സ്ഥാപനങ്ങളികോ

അര്ണ്ദ്ധവാര്ണ്ഷിേമാകയാ

വാര്ണ്ഷിേമാകയാ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
(3)

ഫതാെിോളിേളുഫട എണത്തിനും ഫതാെില് േിനത്തിനും അനുസരിച്ച്

നിര്ണ്ണയിക്കഫെട്ട ഒരു തുേ സര്ണ്ക്കാര്ണ് അംശോയകമാ ബ്ഗാകൊ ആയി നിധിയികേക്ക്
നല്കേണ്താണ്.
(4) സംസ്ഥാന സര്ണ്ക്കാര്ണ് ഒരു നിശ്ചിത തുേ ഫതാെിേുറെ് ഫതാെിോളിേളുഫട
കേമത്തിനായി ബ്പതിമാസകമാ ബ്പതിവര്ണ്ഷകമാ നിധിയികേക്ക് നല്കേണ്താണ്.
(5) സര്ണ്ക്കാരിന്, ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം വെി (1)-ാം ഉപവേുെില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
അംശോയനിരക്ക്,

പദ്ധതിയുഫട

സുഗമമായ

നടത്തിെിനുകവണ്ി,

മൂന്നുവര്ണ്ഷത്തിഫോരിക്കല് പരിഷ്ക്കരിക്കാവുന്നതാണ്.
5. നിധിയിഫേ അംഗതവം.—(1) പതിഫനട്ട്
അന്പത്തിയഞ്ച്

വയസ്സ്

വയസ്സ് പൂര്ണ്ത്തിയായതും എന്നാല്

പൂര്ണ്ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവരും

ആയ,

2005-ഫേ

മഹാത്മാഗാന്ധി കേശീയ ബ്ഗാമീണ ഫതാെിേുറെ് ആേ്റ്റിഫേ (2005-ഫേ 42-ാം കേബ്ന്ദ ആേ്റ്റ)്
വയവസ്ഥേളുഫട അടിസ്ഥാനത്തില് സംസ്ഥാനഫത്ത ബ്ഗാമപഞ്ചായത്തുേളില് രജിസ്റ്റര്ണ്
ഫെയ്തു ഫതാെിേുറെ് ോര്ണ്ഡ് േഭിച്ചിട്ടുള്ളതും അഫല്ലങ്കില് അയ്യങ്കാളി നഗരഫതാെിേുറെ്
പദ്ധതിയിഫേ

വയവസ്ഥേളുഫട

അടിസ്ഥാനത്തില്

സംസ്ഥാനഫത്ത

മുനിസിെല്

േൗണ്സിേുേളികോ മുനിസിെല് കോര്ണ്െകറഷനുേളികോ രജിസ്റ്റര്ണ് ഫെയ്തു ഫതാെിേുറെ്
ോര്ണ്ഡ് േഭിച്ചിട്ടുള്ളതും
മുമ്പുള്ള

രണ്ു

േിവസഫമങ്കിേും
ഫതാെിേുറെു

അംഗതവത്തിന് അകപേിക്കുന്ന വര്ണ്ഷകമാ അതിനു ഫതാട്ടു

വര്ണ്ഷങ്ങളികോ
അവിേഗ്ദ്ധ

ഏഫതങ്കിേും
ഫതാെിേില്

ഫതാെിോളിയ്ക്കും,

നിധിയിഫേ

ഒരു

വര്ണ്ഷം

ഏര്ണ്ഫെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ
ഒരംഗമായി

അകപേ നല്േുന്നതിന് അര്ണ്ഹതയുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.
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ഫെയ്യുവാന്
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(2)

നിധിയില്

വിനിര്ണ്കേശിക്കഫെട്ട

അംഗമാേുന്നതിനുള്ള

ബ്പോരമുള്ള

രീതിയിേും

ഒരു

അകപേ,

അബ്പോരമുള്ള

പദ്ധതിയില്

െീസ്

സഹിതവും,

നല്കേണ്താണ്.
6. അംഗതവം അവസാനിക്കല്.—(1) ഒരു

അംഗം

ഒരു വര്ണ്ഷക്കാേം അംശോയം

അടയ്ക്കാന് തുടര്ണ്ച്ചയായി വീെ്െ വരുത്തുന്ന സംഗതിയില് അയാളുഫട

അംഗതവം

അവസാനിക്കുന്നതാണ്.
(2)

ഒരു

അംഗം

അംശോയം

നല്േുന്നതിനായി

പദ്ധതിയില്

വയവസ്ഥഫെയ്തിട്ടുള്ള ഏഫതങ്കിേും വയവസ്ഥ േംഘിക്കുേയാഫണങ്കില് ഉടന് തഫന്ന
അയാളുഫട അംഗതവം അവസാനിക്കുന്നതാണ്:
എന്നാല്,

അംശോയം

നടപടിബ്േമത്തിഫെ

േംഘനംമൂേം

അടയ്ക്കുന്നതികേക്കായി
അവസാനിച്ച

ഒരാളുഫട

വിനിര്ണ്കേശിക്കഫെട്ട

അംഗതവം

പദ്ധതിയില്

വിനിര്ണ്കേശിക്കാവുന്ന അങ്ങഫനയുള്ള വയവസ്ഥേളികേല് പുന:സ്ഥാപിക്കാവുന്നതുമാണ്.
7.

പദ്ധതി കഭേഗതി ഫെയ്യല്.—(1) സര്ണ്ക്കാരിന്, വിജ്ഞാപനം വെി, ഈ

ഓര്ണ്ഡിനന്സ് ബ്പോരം ഉണ്ാക്കഫെട്ട പദ്ധതി മുന്ോേ ബ്പാരേയകത്താടുേൂടികയാ
പില്ക്കാേ ബ്പാരേയകത്താടുേൂടികയാ കഭേഗതി ഫെയ്യാവുന്നതാണ്.
(2)

(1)-ാം

പുറഫെടുവിച്ചതിനു

ഉപവേുെുബ്പോരമുള്ള
കശഷം

ഓകരാ

േെിയുന്നബ്ത

വിജ്ഞാപനവും
കവഗം,

അത്

നിയമസഭ

സകമ്മളനത്തിോയിരിക്കുകമ്പാള്ക്, സഭ മുമ്പാഫേ ഒരു സകമ്മളനത്തികോ, തുടര്ണ്ച്ചയായ
രണ്്

സകമ്മളനങ്ങളികോഫപടാവുന്ന

വയ്കക്കണ്തും,
സകമ്മളനകമാ
നിയമസഭ,

അബ്പോരം

ഫതാട്ടടുത്തുവരുന്ന

ബ്പസ്തുത

വിജ്ഞാപനം

അത്

ആഫേ
ഏത്

സകമ്മളനത്തില്

സകമ്മളനകമാ

വിജ്ഞാപനത്തില്

പുറഫെടുവികക്കണ്തിഫല്ലന്ന്

പതിനാേ്

േിവസക്കാേകത്തക്ക്
വയ്ക്കുന്നുകവാ,

അവസാനിക്കുന്നതിനു

എഫന്തങ്കിേും

കഭേഗതി

തീരുമാനിക്കുേകയാ

ആ

മുന്പ്

വരുത്തുേകയാ

ഫെയ്യുന്ന

പേം,

വിജ്ഞാപനത്തിന് അതിനുകശഷം, അതത് സംഗതികപാഫേ, അബ്പോരം കഭേഗതി
വരുത്തിയ രൂപത്തില് മാബ്തം ബ്പാരേയം ഉണ്ായിരിക്കുേകയാ അഥവാ യാഫതാരു
ബ്പാരേയവും ഇല്ലാതിരിക്കുേകയാ ഫെയ്യുന്നതുമാേുന്നു; എന്നിരുന്നാേും, അബ്പോരമുള്ള
ഏഫതങ്കിേും കഭേഗതി ആ വിജ്ഞാപനബ്പോരം മുന്പ് ഫെയ്തിട്ടുള്ള ഏഫതങ്കിേും
സംഗതിയുഫട സാധുതയ്ക്ക് ഭംഗംവരാത്ത വിധത്തിോയിരികക്കണ്താണ്.
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8.

കരാര്ണ്ഡിഫെ

അങ്ങഫനയുള്ള

വിജ്ഞാപനത്തില്

ബ്പാരേയകത്താടുേൂടി
ധനസഹായം

രൂപീേരണം.—(1)

നിധിയുഫട

നല്േുന്ന

സര്ണ്ക്കാരിന്,

വിനിര്ണ്കേശിക്കാവുന്ന

ഭരണ

നിര്ണ്വഹണത്തിനും

ബ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങളുഫട

നടെിോക്കുന്നതിനും കവണ്ി

വിജ്ഞാപനം

കമല്കനാട്ടം

വെി,

തീയതി

മുതല്

നിധിയില്

നിന്നും

വഹിക്കുന്നതിനും അവ

‘കേരള ഫതാെിേുറെ് ഫതാെിോളി കേമനിധി കരാര്ണ്ഡ്’

എന്ന കപരില് ഒരു കരാര്ണ്ഡ് രൂപീേരിക്കാവുന്നതാണ്.
(2) കരാര്ണ്ഡ്, ശാശവത പിന്തുടര്ണ്ച്ചാവോശകത്താടും ഫപാതു മുബ്േകയാടും േൂടിയ
കമല്െറഞ്ഞ കപരിേുള്ള ഒരു ഏോംഗീേൃത നിോയമായിരിക്കുന്നതും ബ്പസ്തുത കപരില്
വയവഹരിക്കുേയും വയവഹരിക്കഫെടുേയും ഫെകയ്യണ്തുമാണ്.
(3) കരാര്ണ്ഡില്, ഇതിനുകശഷം വയവസ്ഥ ഫെയ്യുന്ന ബ്പോരം, സര്ണ്ക്കാര്ണ്
നാമനിര്ണ്കേശം

ഫെയ്യുന്ന

അഞ്ച്

ഔകേയാഗിേ

അംഗങ്ങളും

എട്ട്

അനൗകേയാഗിേ

അംഗങ്ങളും ഡയറക്ടര്ണ്മാരായി ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:—
(എ) തകേശസവയംഭരണ വേുെ് ഫസബ്േട്ടറി;
(രി)

ധനോരയവേുെിഫേ

കജായിെ്

ഫസബ്േട്ടറിയുഫട

പേവിയില്

താഫെയല്ലാത്ത സര്ണ്ക്കാര്ണ് നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്ന ഒരു ബ്പതിനിധി;
(സി) പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടര്ണ്;
(ഡി) നഗരോരയ വേുെ് ഡയറക്ടര്ണ്;
(ഇ) മഹാത്മാഗാന്ധി കേശീയ ബ്ഗാമീണഫതാെിേുറെ് പദ്ധതിയുഫട സംസ്ഥാന
മിഷന് ഡയറക്ടര്ണ്;
(എെ്)
പദ്ധതി

നടത്തിെില്

ഫതാെിേുറെ്

പദ്ധതിയുഫട

തല്പരരുമായ,

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

ഗുണകഭാക്താക്കളും
നാമനിര്ണ്കേശം

ഫതാെിേുറെ്

ഫെയ്യുന്ന

എട്ട്

അനൗകേയാഗിേ അംഗങ്ങള്ക്;
(4) കരാര്ണ്ഡിഫെ ഡയറക്ടര്ണ്മാരില് ഒരാഫള സര്ണ്ക്കാര്ണ്, അതിഫെ ഫെയര്ണ്മാനായി
നിയമികക്കണ്താണ്.
(5) സര്ണ്ക്കാര്ണ്, കരാര്ണ്ഡിഫെ ഫെയര്ണ്മാഫെയും ഡയറക്ടര്ണ്മാരുഫടയും കപരുേള്ക്,
ഗസറ്റില് ബ്പസിദ്ധഫെടുകത്തണ്താണ്.
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(6) പദ്ധതിയില് വിനിര്ണ്കേശിക്കഫെട്ട ബ്പോരമുള്ള രീതിയില് കരാര്ണ്ഡ്, അതില്
നിേിപ്തമായിരിക്കുന്ന നിധിയുഫട ഭരണ നിര്ണ്വഹണം നടകത്തണ്താണ്.
(7) കരാര്ണ്ഡിന്, സര്ണ്ക്കാരിഫെ മുന്േൂട്ടിയുള്ള അംഗീോരകത്താടു േൂടി,
കരാര്ണ്ഡ് നിര്ണ്കേശിക്കാവുന്ന ഏഫതങ്കിേും നിയബ്ന്തണങ്ങള്ക്ക്കും വയവസ്ഥേള്ക്ക്കും
വികധയമായി, നിധിയുഫട ോരയേമമായ ഭരണനിര്ണ്വഹണത്തിന്, അത് ആവശയഫമന്ന്
േരുതുന്ന, ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്കസാ പദ്ധതികയാ ബ്പോരമുള്ള അതിഫെ അധിോരങ്ങളും
െുമതേേളും

കരാര്ണ്ഡിഫെ

എേ്സിേയൂട്ടീവ്

ഫെയര്ണ്മാകനാ,

ആെീസര്ണ്കക്കാ,

ഏഫതങ്കിേും

കരാര്ണ്ഡിഫേ

മറ്റ്

ഡയറക്ടര്ണ്കക്കാ,

ഏഫതങ്കിേും

െീെ്

ആെീസര്ണ്കക്കാ

ഏല്െിച്ചു ഫോടുക്കാവുന്നതാണ്.
(8) കരാര്ണ്ഡികേക്ക് ഓകരാ വര്ണ്ഷവും അംശോയമായി േഭിക്കുന്ന തുേയുഫട
അഞ്ച് ശതമാനംവഫരയുള്ള തുേകയാ, അതത് സമയം, സര്ണ്ക്കാര്ണ് നിശ്ചയിക്കാവുന്ന
ബ്പോരമുള്ള

തുേകയാ

കരാര്ണ്ഡിഫേ

ഉകേയാഗസ്ഥരുകടയും

ജീവനക്കാരുകടയും

ശമ്പളത്തിനും മറ്റ് ഓെീസ് ഫെേവുേള്ക്ക്കുമായി വിനികയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.
(9)

കരാര്ണ്ഡിഫെ

കേബ്ന്ദസര്ണ്ക്കാരിഫെയും

ബ്പവര്ണ്ത്തനം

സംസ്ഥാന

ഫതാെിേുറെ്

പദ്ധതിയുമായി രന്ധഫെട്ട്

സര്ണ്ക്കാരിഫെയും

മാര്ണ്ഗനിര്ണ്കേശങ്ങള്ക്ക്ക്

വികധയമായിട്ടായിരികക്കണ്താണ്.
9. ഡയറക്ടര്ണ്മാരുഫട ഔകേയാഗിേ ോോവധി.—8-ാം വേുെ് (3)-ാം ഉപവേുെ് ബ്പോരം
നിയമിക്കഫെട്ട

എേ്സ-് ഒെികഷയാ

ഡയറക്ടര്ണ്മാര്ണ്

ഒെിഫേയുള്ള

ഡയറക്ടര്ണ്മാരുഫട

ഔകേയാഗിേ ോോവധി മൂന്നു വര്ണ്ഷക്കാേമായിരിക്കുന്നതാണ്.
(2) (1)-ാം ഉപവേുെില് എന്തുതഫന്ന അടങ്ങിയിരുന്നാേും, സര്ണ്ക്കാരിന് ഏത്
സമയത്തും

ോരണങ്ങള്ക്

കരഖഫെടുത്തിഫക്കാണ്്,

കരാര്ണ്ഡിഫേ

ഏഫതാരു

അനൗകേയാഗിേ ഡയറക്ടഫറയും ഔകേയാഗിേ സ്ഥാനത്തുനിന്നും നീക്കം ഫെയ്യാവുന്നതും,
അബ്പോരമുള്ള നീക്കം ഫെയ്യല്, അബ്പോരമുള്ള നീക്കം ഫെയ്യേിഫനതിഫര ോരണം
ോണിക്കുന്നതിന്

അകേഹത്തിന്

നയായമായ

ഒരവസരം

നല്േിയതിനു

കശഷമായിരികക്കണ്തുമാണ്:
എന്നാല്, ഫപാതുതാല്പരയാര്ണ്ഥം ോരണങ്ങള്ക് എെുതി കരഖഫെടുത്തുന്നകതാ
അങ്ങഫനയുള്ള ഒരവസരം നല്േുന്നകതാ യുക്തമഫല്ലന്ന് സര്ണ്ക്കാരിന് അഭിബ്പായമുള്ള
പേം, നീക്കം ഫെയ്യുന്നതിനുള്ള ോരണം എെുതി കരഖഫെടുത്തുേകയാ നിര്ണ്േിഷ്ട നീക്കം
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ഫെയ്യേിഫനതിരായി

ോരണം

ോണിക്കേിന്

അവസരം

നല്േുേകയാ

ഫെകയ്യണ്

േിഖിതമായ

കനാട്ടീസ്

ആവശയമില്ലാത്തതാേുന്നു.
(3)

ഏഫതാരു

ഡയറക്ടര്ണ്ക്കും

സര്ണ്ക്കാരിന്

നല്േിഫക്കാണ്് തഫെ ഔകേയാഗിേസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കാവുന്നതും എന്നാല്, സര്ണ്ക്കാര്ണ്
രാജി സവീേരിക്കുന്നതുവഫര അകേഹം ഔകേയാഗിേസ്ഥാനത്ത് തുടകരണ്തുമാണ്.
10. അനൗകേയാഗിേ ഡയറക്ടര്ണ്മാഫര നീക്കം ഫെയ്യല്.—(1) സര്ണ്ക്കാരിന്, ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനം
താഫെെറയുന്ന

വെി,

കരാര്ണ്ഡിഫേ

ോരണങ്ങളാല്

ഏഫതാരു

അനൗകേയാഗിേ

ഔകേയാഗിേ

ഡയറക്ടകറയും

സ്ഥാനത്തുനിന്നും

നീക്കം

ഫെയ്യാവുന്നതാണ്, അതായത്:—
(എ)

അകേഹം

കരാര്ണ്ഡിഫെ

അനുവാേം

േൂടാഫത

തുടര്ണ്ച്ചയായി

മൂന്ന്

കയാഗങ്ങളില് ഹാജരാോതിരുന്നിട്ടുഫണ്ങ്കില്:
എന്നാല്, ഗസറ്റില് വിജ്ഞാപനം ബ്പസിദ്ധഫെടുത്തുന്നതിന് മുന്പ് കരാര്ണ്ഡിന്
മതിയായ ോരണങ്ങളാല് അബ്പോരമുള്ള ഹാജരാോതിരിക്കല് മാൊക്കാവുന്നതാണ്.
(രി)

അകേഹം

ഡയറക്ടറായി

േെിവില്ലാത്തവനായിത്തീര്ണ്ന്നുഫവകന്നാ,

ബ്പവര്ണ്ത്തിക്കുന്നതിന്

അഫല്ലങ്കില്

ഡയറക്ടര്ണ്

കയാഗയനഫല്ലകന്നാ,
ആയി

അകേഹം

തുടരുന്നത് ഫപാതുതാല്പരയത്തിന് ഹാനിേരമായി തീരത്തക്കവിധം തഫെ ഡയറക്ടര്ണ് പേവി
േൂരുപകയാഗഫെടുത്തിയിട്ടുഫണ്കന്നാ സര്ണ്ക്കാരിന് അഭിബ്പായമുള്ള പേം:
എന്നാല്, ഈ ഉപവേുെുബ്പോരം ഒരു ഡയറക്ടഫറ നീക്കം ഫെയ്യുന്നതിനു
മുമ്പായി

നീക്കം ഫെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ോരണം ോണിക്കുന്നതിന് അകേഹത്തിന്

നയായമായ ഒരവസരം നല്കേണ്താണ്.
(2) (1)-ാം ഉപവേുെ് (എ) ഖണ്ഡബ്പോരം നീക്കംഫെയ്യഫെട്ട കരാര്ണ്ഡിഫേ ഒരു
അനൗകേയാഗിേ

ഡയറക്ടര്ണ്,

മറ്റുവിധത്തില്

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

ഉത്തരവാോത്തപേം,

അകേഹഫത്ത നീക്കം ഫെയ്ത തീയതി മുതല് മൂന്നു വര്ണ്ഷക്കാേകത്തക്ക് കരാര്ണ്ഡിഫേ
ഡയറക്ടറായി വീണ്ും നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യഫെടുന്നതിന് അകയാഗയനായിരിക്കുന്നതാണ്.
(3) (1)-ാം ഉപവേുെ്, (രി) ഖണ്ഡബ്പോരം നീക്കം ഫെയ്യഫെട്ട കരാര്ണ്ഡിഫേ ഒരു
അനൗകേയാഗിേ

ഡയറക്ടര്ണ്,

സര്ണ്ക്കാര്ണ്,
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അകയാഗയനഫല്ലന്ന് ബ്പഖയാപിക്കുന്നതുവഫര വീണ്ും നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യഫെടുന്നതിന്
അര്ണ്ഹനായിരിക്കുന്നതല്ല.
11. കരാര്ണ്ഡിഫെ കയാഗം.—(1) കരാര്ണ്ഡ്, അതിഫെ ോരയനിര്ണ്വഹണങ്ങള്ക്ക്കായി
േുറഞ്ഞത് മൂന്നു മാസത്തില് ഒരിക്കഫേങ്കിേും കയാഗം കെകരണ്താണ്.
(2)

കരാര്ണ്ഡിഫെ

കയാഗത്തിഫെ

േവാറം

രണ്്

ഔകേയാഗിേ

അംഗങ്ങള്ക്

ഉള്ക്ഫെഫട ഏെ് അംഗങ്ങള്ക് ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(3)

ഫെയര്ണ്മാന് അഫല്ലങ്കില് അകേഹത്തിഫെ അഭാവത്തില്, കയാഗത്തില്

ഹാജരായിട്ടുള്ള അംഗങ്ങള്ക് അവരില് നിന്നും ഫതരഫഞ്ഞടുക്കുന്ന ഒരാള്ക്, കരാര്ണ്ഡിഫെ
കയാഗത്തില് അദ്ധയേനാകേണ്താണ്.
(4) കരാര്ണ്ഡ് കയാഗത്തിഫെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്ന ഏഫതാരു സംഗതിയിേും,
കയാഗത്തില് ഹാജരുള്ള അംഗങ്ങളുഫട ഭൂരിപേബ്പോരം തീരുമാനം എടുകക്കണ്തും
കവാട്ടുേള്ക്

തുേയമായിരിക്കുന്ന

സംഗതിയില്

കയാഗത്തില്

അദ്ധയേത

വഹിക്കുന്ന ഫെയര്ണ്മാകനാ അഫല്ലങ്കില് അംഗത്തികനാ ഒരു ോസ്റ്റിംഗ് കവാട്ടവോശം
ഉണ്ായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
12.

കരാര്ണ്ഡംഗങ്ങള്ക്ക്കുള്ള

യാബ്താരത്തയും

േിനരത്തയും.—കരാര്ണ്ഡിഫെ

ഫെയര്ണ്മാനും അംഗങ്ങള്ക്ക്കും, നിര്ണ്ണയിക്കഫെട്ട നിരക്കിേുള്ള, സിറ്റിംഗ്െീസിനും,
യാബ്താരത്തയ്ക്കും േിനരത്തയ്ക്കും അര്ണ്ഹതയുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.
13. ഉകേയാഗസ്ഥോരുഫടയും ജീവനക്കാരുഫടയും നിയമനം.—(1) സര്ണ്ക്കാരിന് ഈ
ഓര്ണ്ഡിനന്സ് ബ്പോരമുള്ള കരാര്ണ്ഡിഫെ
േര്ണ്ത്തവയങ്ങള്ക്

നിര്ണ്വഹിക്കുന്നതിനും

അധിോരങ്ങള്ക് വിനികയാഗിക്കുന്നതിനും
കരാര്ണ്ഡിഫന

സഹായിക്കുവാന്,

നിര്ണ്ണയിക്കഫെട്ട ബ്പോരമുള്ള രീതിയില്, പഞ്ചായത്ത്, നഗരോരയം, ബ്ഗാമവിേസനം
എന്നീ

വേുെുേളിഫേ

കജായിെ്

ഡവേെ്ഫമെ്

േമ്മീഷണര്ണ്

അഫല്ലങ്കില്

സമാന

തസ്തിേയിേുള്ള ഒരു ഉകേയാഗസ്ഥഫന െീെ് എേ്സിേയൂട്ടീവ് ആെീസറായും, ജില്ലാ
കേമനിധി ആെീസര്ണ്മാഫരയും ആവശയഫമന്ന് േരുതുന്നബ്ത മറ്റ് ഉകേയാഗസ്ഥോഫരയും
ജീവനക്കാഫരയും നിയമിക്കാവുന്നതാണ്.
(2) (1)-ാം ഉപവേുെിഫേ വയവസ്ഥേള്ക്ക്ക് വികധയമായി, ബ്പസ്തുത ഉപവേുെ്
ബ്പോരം നിയമിക്കഫെടുന്ന ഉകേയാഗസ്ഥോരുഫടയും ജീവനക്കാരുഫടയും നിയമനരീതിയും
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ശമ്പളവും

അേവന്സുേളും

അച്ചടക്കവും

മറ്റ്

കസവനവയവസ്ഥേളും

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

നിര്ണ്ണയിക്കഫെടുന്ന ബ്പോരമായിരികക്കണ്താണ്.
14. േടം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള കരാര്ണ്ഡിഫെ അധിോരം.—കരാര്ണ്ഡിന്, സര്ണ്ക്കാരിഫെ
മുന്േൂട്ടിയുള്ള

അംഗീോരകത്താടും

നിരന്ധനേള്ക്ക്കും

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

വയവസ്ഥേള്ക്ക്കും

നിര്ണ്കേശിക്കുന്ന

ബ്പോരമുള്ള

വികധയമായും

പദ്ധതിയുഫട

ആവശയങ്ങള്ക്ക്കുകവണ്ി, അതത് സമയം, പണം േടം വാങ്ങാവുന്നതാണ്.
15.

േികട്ടണ്

തുേ തീരുമാനിക്കല്.—(1) െീെ് എേ്സിേയൂട്ടീവ് ആെീസകറാ

ഇതിനുകവണ്ി കരാര്ണ്ഡ് അധിോരഫെടുത്തിയിട്ടുള്ള മകറ്റഫതങ്കിേും ഉകേയാഗസ്ഥകനാ,
ആവശയമായ അകനവഷണം നടത്തിയതിനുകശഷവും 4-ാം വേുെുബ്പോരം അംശോയം
നല്ോന് രാദ്ധയസ്ഥനായ ഓകരാ ആളിനും പറയാനുള്ളത് പറയുവാന് ഒരു അവസരം
നല്േിയതിനുകശഷവും ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിഫേകയാ പദ്ധതിയിഫേകയാ വയവസ്ഥേള്ക്
ബ്പോരം േികട്ടണ് അംശോയം ഉത്തരവുമൂേം തിട്ടഫെടുത്താവുന്നതാണ്.
(2)

(1)-ാം

ഉപവേുെ്

ബ്പോരം

അകനവഷണം

നടത്തുന്ന

ഉകേയാഗസ്ഥന്

അബ്പോരമുള്ള അകനവഷണത്തിഫെ ആവശയങ്ങള്ക്ക്കായി, 1908-ഫേ സിവില് നടപടി
നിയമസംഹിത (1908-ഫേ 5-ാം കേബ്ന്ദ ആേ്റ്റ്) ബ്പോരം ഒരു വയവഹാരം വിൊരണ
ഫെയ്യുകമ്പാള്ക് ഒരു സിവില് കോടതിയില് നിേിപ്തമായിട്ടുള്ള അകത അധിോരങ്ങള്ക്
താഫെെറയുന്ന സംഗതിേഫള സംരന്ധിച്ച് ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:—
(എ)

ഏഫതാരാഫളയും

ഹാജരാേുന്നതിന്

നിര്ണ്രന്ധിക്കുന്നതിനും

അഫല്ലങ്കില് അയാഫള സതയബ്പതിജ്ഞയികേല് വിസ്തരിക്കുന്നതിന്;
(രി) കരഖേളും ബ്പമാണങ്ങളും േഫണ്ത്തുന്നതിനും ഹാജരാക്കുന്നതിനും
ആവശയഫെടുന്നതിന്;
(സി) സതയവാങ്മൂേത്തികേല് ഫതളിവ് സവീേരിക്കുന്നതിന്;
(ഡി) സാേിേഫള വിസ്തരിക്കുന്നതിനുകവണ്ി േമ്മീഷന് അയയ്ക്കുന്നതിന്.
(3)
ശിോ

നിയമ

ഈ വേുെുബ്പോരമുള്ള ഏഫതാരു അകനവഷണവും 1860-ഫേ ഇന്തയന്
സംഹിതയിഫേ

(1860-ഫേ

45-ാം

കേബ്ന്ദ

ആേ്റ്റ്)

193-ഉം

228-ഉം

വേുെുേളുഫട അര്ണ്ഥവയാപ്തിയില്ഫെടുന്നതും ബ്പസ്തുത നിയമസംഹിതയിഫേ 196-ാം
വേുെിഫെ പരിധിയില് വരുന്ന ഒരു ജുഡീഷയല് നടപടിയായി േരുതഫെകടണ്തുമാണ്.
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(4) (1)-ാം ഉപവേുെ് ബ്പോരം നിശ്ചയിച്ച ഏഫതാരു തുേയും നിര്ണ്കേശിച്ച
ബ്പോരം നിധിയികേക്ക് നല്ോത്ത സാഹെരയത്തില്, ഭൂമിയില് നിന്നുള്ള നിേുതി
േുടിശ്ശിേ എന്നതുകപാഫേ ഈടാക്കാവുന്നതാണ്.
(5)

(1)-ാം

ഏഫതാരാള്ക്ക്കും,

ഉപവേുെ്
ഉത്തരവ്

ബ്പോരമുള്ള

േിട്ടിയ

ഒരു

ഉത്തരവികേല്

തീയതിമുതല്

അറുപത്

പരാതിയുള്ള

േിവസത്തിനേം

ഇതികേക്കായി സര്ണ്ക്കാര്ണ് അധിോരഫെടുത്തിയ തകേശസവയംഭരണ വേുെിഫേ ഫഡപയൂട്ടി
ഫസബ്േട്ടറിയുഫട

പേവിയില്

േുറയാത്ത

ഒരു

ഉകേയാഗസ്ഥന്

മുമ്പാഫേ

അെീല്

കരാധിെിക്കാവുന്നതും അബ്പോരമുള്ള ഉകേയാഗസ്ഥന് അെീേിന്കമല് ആവശയമായ
അകനവഷണം നടത്തിയതിനുകശഷം അെീല് വാേിക്ക്

പറയുവാനുള്ളത് പറയുവാന്

അവസരം നല്േിയതിനുകശഷം അകേഹത്തിന് യുക്തഫമന്ന് കതാന്നുന്ന ബ്പോരമുള്ള
ഉത്തരവുേള്ക് അെീല് േഭിച്ച് നാല്പത്തിയഞ്ച് േിവസത്തിനേം പാസ്സാക്കാവുന്നതാണ്.
(6)

സര്ണ്ക്കാരിന്,

അകപേയികേകോ,

(5)-ാം

സവകമധയാകയാ
ഉപവേുെ്

അഫല്ലങ്കില്

ബ്പോരം

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

പരാതിക്കാരഫെ

അധിോരഫെടുത്തിയ

ഉകേയാഗസ്ഥന് എടുത്ത ഏഫതങ്കിേും നടപടിേളുഫട കരഖേള്ക് ആവശയഫെടാവുന്നതും
സര്ണ്ക്കാരിന്,

യുക്തഫമന്ന് കതാന്നുന്ന ബ്പോരമുള്ള

അകനവഷണം നടത്താവുന്നതും

ഉത്തരവുേള്ക് പാസ്സാക്കാവുന്നതുമാണ്:
എന്നാല്, ഈ ഉപവേുെ് ബ്പോരമുള്ള
ഉപവേുെ്

ബ്പോരമുള്ള

ഉത്തരവ്

േഭിച്ച

അകപേ അകപേേന് (5)-ാം

തീയതി

മുതല്

30

േിവസത്തിനേം

നല്കേണ്താണ്:
എന്നുമാബ്തമല്ല, രാധിക്കഫെട്ട ആളിന് പറയാനുള്ളത് പറയുവാന് ഒരവസരം
നല്ോഫത യാഫതാരു ഉത്തരവും ഈ ഉപവേുെുബ്പോരം പുറഫെടുവിക്കാന് പാടുള്ളതല്ല.
16.

കരാര്ണ്ഡിഫെ

ഡയറക്ടര്ണ്മാര്ണ്

ആയിരിക്കുഫമന്ന്.—കരാര്ണ്ഡിഫെ

മുതോയവര്ണ്

ഓകരാ

പബ്ലിേ്

ഡയറക്ടറും

ഫസര്ണ്വെുമാര്ണ്
13-ാം

വേുെ്

(1)-ാം ഉപവേുെ് ബ്പോരം നിയമിക്കഫെട്ട െീെ് എേ്സിേയൂട്ടീവ് ആെീസറും കരാര്ണ്ഡിഫേ
മറ്റ്

ഉകേയാഗസ്ഥരും ജിവനക്കാരും 1860-ഫേ ഇന്തയന് ശിോ നിയമസംഹിതയിഫേ

(1860-ഫേ 45-ാം കേബ്ന്ദ ആേ്റ്റ)് 21-ാം വേുെിഫെ അര്ണ്ഥവയാപ്തിയില് വരുന്ന പബ്ലിേ്
ഫസര്ണ്വെ്മാരായി േരുതഫെകടണ്താണ്.
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17. ശിേ.—(1) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്കസാ അതിന് േീെിേുണ്ാക്കഫെട്ട െട്ടങ്ങകളാ
പദ്ധതികയാ ബ്പോരം താന് നല്കേണ്തായ ഏഫതങ്കിേും തുേ നല്േുന്നതില് നിന്ന്
ഒെിവാേുന്നതിന് കവണ്ികയാ അഫല്ലങ്കില് മകറ്റഫതങ്കിേും ആഫള അബ്പോരം പണം
നല്േുന്നതില്

നിന്ന്

ഒെിവാക്കുന്നതിന്

സഹായിക്കുന്നതിന്

കവണ്ികയാ

അറിഞ്ഞുഫോണ്് ഏഫതങ്കിേും വയാജമായ ബ്പസ്താവനകയാ വയാജമായി നികവേനകമാ
നടത്തുേകയാ നടത്തുവാന് ഇടയാക്കുേകയാ ഫെയ്യുന്ന ഏഫതാരാളും മൂന്നുമാസക്കാേം
വഫരയാോവുന്ന തടകവാ അഫല്ലങ്കില് അയ്യായിരം രൂപ പിെകയാ അഫല്ലങ്കില് ഇവ
രണ്ുംേൂടികയാ നല്േി ശിേിക്കഫെകടണ്താണ്.
(2)

ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സ് ബ്പോരം ശിോര്ണ്ഹമായ ഏഫതാരു േുറ്റവും ഒന്നാം

ക്ലാസ് ജുഡീഷയല് മജിസ്കബ്ടറ്റ് കോടതിയില് വിൊരണ ഫെകയ്യണ്താണ്.
(3) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സ് ബ്പോരം ശിോര്ണ്ഹമായിട്ടുള്ള യാഫതാരു േുറ്റവും െീെ്
എേ്സിേയൂട്ടീവ് ആെീസറുഫട മുന്േൂട്ടിയുള്ള അനുവാേകത്താടുേൂടി സമര്ണ്െിക്കുന്ന
േുറ്റം സംരന്ധിച്ച വസ്തുതേളുഫട കരഖാമൂേമായ ഒരു റികൊര്ണ്ട്ടികേേല്ലാഫത യാഫതാരു
കോടതിയും വിൊരണ ഫെയ്യുവാന് പാടില്ലാത്തതാേുന്നു.
18. േമ്പനിേള്ക് ഫെയ്യുന്ന േുറ്റങ്ങള്ക്.—(1) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സ് ബ്പോരമുള്ള ഒരു േുറ്റം
ഒരു േമ്പനിയാണ് ഫെയ്തിട്ടുള്ളഫതങ്കില് േുറ്റം ഫെയ്ത സമയത്ത് േമ്പനിയുഫട ൊര്ണ്ജ്
വഹിച്ചിരുന്നതും

േമ്പനിയുഫട

ഉത്തരവാേിതവമുണ്ായിരുന്നതുമായ
േരുതഫെടുന്നതും

ോരയനിര്ണ്വഹണത്തില്
ഓകരാ

അതനുസരിച്ച്

ആളും

ആ

േമ്പനികയാട്

േമ്പനിയും

അവര്ണ്ഫക്കതിരായുള്ള

േുറ്റക്കാരായി
നടപടിേള്ക്ക്ക്

വികധയരായിരിക്കുന്നതും ശിേിക്കഫെടുന്നതുമാണ്:
എന്നാല്,

ഈ

വേുെിേടങ്ങിയിട്ടുള്ള

യാഫതാന്നും

േുറ്റം

ഫെയ്തത്

തഫെ

അറികവാടുേൂടി അഫല്ലന്നും, അങ്ങഫനയുള്ള േുറ്റം ഫെയ്യുന്നത് തടയാന് താന് കവണ്ബ്ത
ബ്ശദ്ധ

ഫെേുത്തിയിരുന്നുഫവന്നും

അയാള്ക്

ഫതളിയിക്കുന്നപേം,

അങ്ങഫനയുള്ള

ആളിഫന ഏഫതങ്കിേും ശിേയ്ക്ക് വികധയനാക്കുന്നതല്ല.
(2) (1)-ാം ഉപവേുെില് എന്തുതഫന്ന അടങ്ങിയിരുന്നാേും, ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സ്
ബ്പോരമുള്ള ഒരു േുറ്റം ഒരു േമ്പനി ഫെയ്തിരിക്കുേയും േുറ്റം ഫെയ്തത് േമ്പനിയുഫട
ഏഫതങ്കിേും ഉകേയാഗസ്ഥഫെ സമ്മതകത്താടുേൂടികയാ മൗനാനുവാേകത്താടുേൂടികയാ
അഫല്ലങ്കില്

അയാളുഫട

ഭാഗത്തുള്ള
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ഫതളിയിക്കഫെടുന്ന പേം േമ്പനിയുഫട അങ്ങഫനയുള്ള ഉകേയാഗസ്ഥന് ആ േുറ്റം
ഫെയ്തതായി േണക്കാക്കഫെകടണ്തും അതനുസരിച്ച് ശിേിക്കഫെകടണ്തുമാണ്.
വിശേീേരണം.—ഈ വേുെിഫെ ആവശയത്തികേക്ക്,—
(എ)

“േമ്പനി”

എന്നാല്

ഏഫതങ്കിേും

ഏോംഗീേൃതനിോയം

എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നതും അതില് ഒരു കെകമാ ഒരു സഹേരണ സംഘകമാ അഫല്ലങ്കില്
ആളുേളുഫട മറ്റ് സമാജകമാ ഉള്ക്ഫെടുന്നതുമാേുന്നു.
(രി)
ഡയറക്ടകറാ,

“േമ്പനി

ഡയറക്ടകറാ,

ഉകേയാഗസ്ഥന്”
ഫസബ്േട്ടറികയാ,

എന്നാല്

േമ്പനിയുഫട

മാകനജിംഗ്

ബ്ടഷറകറാ

അഫല്ലങ്കില്

മാകനജകറാ

എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നതും, അതില് ഒരു കെമികെകയാ സഹേരണ സംഘത്തികെകയാ
ആളുേളുഫട മറ്റ് സമാജത്തികെകയാ ഔകേയാഗിേ ഭാരവാഹിേള്ക് ഉള്ക്ഫെടുന്നതുമാേുന്നു.
(സി) ഒരു കെമിഫന സംരന്ധിച്ച് “ഡയറക്ടര്ണ്” എന്നാല് ആ കെമിഫേ ഒരു
പങ്കാളിയും ഉള്ക്ഫെടുന്നതുമാേുന്നു.
19. നഷ്ടപരിഹാരം വസൂോക്കുന്നതിനുള്ള അധിോരം.—ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്കസാ
അതിന്േീെില് ഉണ്ാക്കഫെട്ട െട്ടങ്ങകളാ പദ്ധതികയാ ബ്പോരം നിധിയികേക്ക് ഏഫതങ്കിേും
അംശോയം നല്േുന്നതില് ഏഫതങ്കിേും ആള്ക് വീെ്െ വരുത്തുന്നിടത്ത്
േുടിശ്ശിേ

തുേയുഫട

ഇരുപത്തഞ്ചു

കരാര്ണ്ഡിന്

ശതമാനത്തില് േവിയാത്തതും

കരാര്ണ്ഡ്

യുക്തഫമന്ന് േരുതുന്നതുമായ തുേ നഷ്ടപരിഹാരമായി സര്ണ്ക്കാരിഫെ

മുന്േൂര്ണ്

അനുവാേകത്താടുേൂടി അയാളില്നിന്നും വസൂോക്കാവുന്നതാണ്.
20.

ഉത്തമവിശവാസപൂര്ണ്വം

ഓര്ണ്ഡിനന്കസാ

ഫെയ്ത

അതിന്േീെിേുണ്ാക്കഫെട്ട

ബ്പവൃത്തിേള്ക്ക്ക്
െട്ടങ്ങകളാ

സംരേണം.—ഈ

പദ്ധതികയാ

ബ്പോരം

ഉത്തമവിശവാസപൂര്ണ്വം ഫെയ്തകതാ ഫെയ്യാനുകേശിച്ചകതാ ആയ ഏഫതങ്കിേും ോരയം
സംരന്ധിച്ച്

കരാര്ണ്ഡിഫേ

ഏഫതങ്കിേും

ഡയറക്ടര്ണ്കക്കാ

മകറ്റഫതങ്കിേും

ആളികനാ

എതിരായി യാഫതാരു വയവഹാരകമാ മറ്റ് നിയമ നടപടികയാ നിേനില്ക്കുന്നതല്ല.
21.

സര്ണ്ക്കാര്ണ്

നല്േുന്ന

അനുവര്ണ്ത്തികക്കണ്തായ

നിര്ണ്കേശങ്ങള്ക്.—(1)

ോരയങ്ങള്ക്

നല്ോവുന്നതാണ്.
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(2) കരാര്ണ്ഡ്, ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സ് ബ്പോരമുള്ള അതിഫെ അധിോരങ്ങള്ക്
വിനികയാഗിക്കുേയും േര്ണ്ത്തവയങ്ങള്ക് നിര്ണ്വഹിക്കുേയും ഫെയ്യുകമ്പാള്ക് (1)-ാം ഉപവേുെ്
ബ്പോരം

നല്േഫെട്ടിട്ടുള്ള

ഏഫതങ്കിേും

നിര്ണ്കേശങ്ങളില്

നിന്നും

വയതിെേിക്കാന്

പാടുള്ളതല്ല.
22. അകനവഷണത്തിനുകവണ്ി ഉത്തരവ് പുറഫെടുവിക്കാനുള്ള അധിോരം.—(1)
സര്ണ്ക്കാരിന്,

ഏതുസമയത്തും

അകനവഷിക്കുേയും
സര്ണ്ക്കാരിഫെ

സര്ണ്ക്കാരിന്

കജായിെ്

കരാര്ണ്ഡിഫെ
റികൊര്ണ്ട്ട്

ഫസബ്േട്ടറിയുഫട

ബ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങഫളക്കുറിച്ച്

സമര്ണ്െിക്കുേയും

പേവിയില്

ഫെയ്യുന്നതിനായി

താഫെയല്ലാത്ത

ഏഫതങ്കിേും

ഉകേയാഗസ്ഥഫന നിയമിക്കാവുന്നതാണ്.
(2) (1)-ാം ഉപവേുെ് ബ്പോരം നിയമിക്കഫെടുന്ന ഉകേയാഗസ്ഥന്, അകനവഷണം
ശരിയായ

രീതിയില്

നടത്തുന്നതിനുകവണ്

എല്ലാ

സൗേരയങ്ങളും

കരാര്ണ്ഡ്

ഏര്ണ്ഫെടുത്തിഫക്കാടുക്കുേയും അകേഹം ആവശയഫെടുന്ന കരാര്ണ്ഡിഫെ കേവശമുള്ള
കരഖേളും േണക്കുേളും വിവരങ്ങളും നല്േുേയും ഫെകയ്യണ്താണ്.
23. കരാര്ണ്ഡിഫന അതിേംഘിക്കാനുള്ള അധിോരം.—(1) 22-ാം വേുെ് (1)-ാം
ഉപവേുെുബ്പോരമുള്ള

അകനവഷണ

റികൊര്ണ്ട്ട്

പരിഗണിച്ചകശഷകമാ

അഥവാ

മറ്റു

വിധത്തികോ, കരാര്ണ്ഡ്, ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിഫേകയാ പദ്ധതിയിഫേകയാ വയവസ്ഥേള്ക്
ബ്പോരകമാ

അതിന്േീെികോ

നിര്ണ്വഹിക്കുന്നതില്

അതികേല്

തുടര്ണ്ച്ചയായി

െുമത്തഫെട്ടിട്ടുള്ള

വീെ്െവരുത്തുേകയാ

േര്ണ്ത്തവയങ്ങള്ക്

അഫല്ലങ്കില്

അതിഫെ

അധിോരങ്ങള്ക് അതിേംഘിക്കുേകയാ േുരുപകയാഗഫെടുത്തുേകയാ ഫെയ്തിട്ടുഫണ്ന്ന്
സര്ണ്ക്കാരിന് അഭിബ്പായമുള്ളപേം സര്ണ്ക്കാരിന്, വിജ്ഞാപനംമൂേം ആറുമാസത്തില്
േവിയാത്ത ോേയളവികേക്ക് കരാര്ണ്ഡിഫന അതിേംഘിക്കാവുന്നതാണ്:
എന്നാല്, ഈ ഉപവേുെ് ബ്പോരമുള്ള ഒരു വിജ്ഞാപനം പുറഫെടുവിക്കുന്നതിന്
മുന്പ് കരാര്ണ്ഡിന് അതിഫന അതിേംഘിക്കാതിരിക്കാന്

ോരണം ോണിക്കുന്നതിന്

നയായമായ ഒരവസരം സര്ണ്ക്കാര്ണ് നല്കേണ്തും കരാര്ണ്ഡിഫെ വിശേീേരണങ്ങളും
ആകേപങ്ങളും ഏഫതങ്കിേും ഉഫണ്ങ്കില് അവ പരിഗണികക്കണ്തുമാണ്.
(2) (1)-ാം ഉപവേുെ് ബ്പോരമുള്ള ഒരു വിജ്ഞാപനം ബ്പസിദ്ധഫെടുത്തുന്നകതാഫട,—
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(എ) കരാര്ണ്ഡിഫേ എല്ലാ ഡയറക്ടര്ണ്മാരും, അബ്പോരമുള്ള ബ്പസിദ്ധീേരണ
തീയതി

മുതല്,

ഡയറക്ടര്ണ്മാഫരന്ന

നിേയിേുള്ള

അവരുഫട

ഔകേയാഗിേ

സ്ഥാനം

ഒെിഞ്ഞതായി േരുതഫെകടണ്തും;
(രി)
ഫെയ്യുമായിരുന്ന

കരാര്ണ്ഡ്
എല്ലാ

വിനികയാഗിക്കുേകയാ

അധിോരങ്ങളും

നിര്ണ്വഹിക്കുേകയാ

േര്ണ്ത്തവയങ്ങളും

അതിേംഘനം

ഫെയ്യഫെട്ടിരിക്കുന്ന ോേയളവില്, വിജ്ഞാപനത്തില് നിര്ണ്കേശിക്കാവുന്ന ബ്പോരമുള്ള
ഉകേയാഗസ്ഥകനാ

ഉകേയാഗസ്ഥോകരാ

വിനികയാഗിക്കുേകയാ

നിര്ണ്വഹിക്കുേകയാ

ഫെകയ്യണ്തും;
(സി)
വസ്തുവേേളും

കരാര്ണ്ഡില്

നിേിപ്തമായിട്ടുള്ള

അതിേംഘിക്കഫെട്ടിരിക്കുന്ന

എല്ലാ

െണ്ുേളും

ോേയളവില്

മറ്റ്

സര്ണ്ക്കാരില്

നിേിപ്തമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
(3)
നിര്ണ്കേശിച്ചിട്ടുള്ള

(1)-ാം

ഉപവേുെുബ്പോരം

അതിേംഘനം

പുറഫെടുവിച്ച

ഫെയ്തിട്ടുള്ള

ോേയളവ്

വിജ്ഞാപനത്തില്
അവസാനിക്കുകമ്പാള്ക്

സര്ണ്ക്കാര്ണ്, 8-ാം വേുെ് (1)-ാം ഉപവേുെില് വയവസ്ഥ ഫെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയില് കരാര്ണ്ഡ്
പുനഃസംഘടിെികക്കണ്താണ്.
24.

കരാര്ണ്ഡിഫെ

േണക്കുേളുഫട

ആഡിറ്റും

ആഡിറ്റര്ണ്മാരുഫട

നിയമനവും

കവതനവും.—(1) കരാര്ണ്ഡിഫെ േണക്കുേള്ക് ആഡിറ്റ് ഫെയ്യുന്നതിനായി സര്ണ്ക്കാരിഫെ
അംഗീോരകത്താഫട ആഡിറ്റര്ണ്മാഫര കരാര്ണ്ഡ് നിയമികക്കണ്താണ്.
(2) കരാര്ണ്ഡ്, ബ്പസ്തുത ആഡിറ്റര്ണ്മാര്ണ്ക്ക്, സര്ണ്ക്കാര്ണ് നിര്ണ്കേശിക്കാവുന്ന
ബ്പോരമുള്ള കവതനം നല്കേണ്താണ്.
(3)

അബ്പോരമുള്ള

ആഡിറ്റര്ണ്മാര്ണ്,

കരാര്ണ്ഡിഫെ

േണക്കുേള്ക്

വര്ണ്ഷത്തിഫോരിക്കല്, പരികശാധികക്കണ്തും ആഡിറ്റ് ഫെകയ്യണ്തുമാണ്.
25. വാര്ണ്ഷിേ റികൊര്ണ്ട്ടും േണക്കുേളുഫട ആഡിറ്റ് ഫെയ്ത കസ്റ്ററ്റുഫമെും.—(1)
സാമ്പത്തിേവര്ണ്ഷം അവസാനിച്ചകശഷം, കരാര്ണ്ഡിഫെ അംഗീോരം േഭിച്ചതിനുകശഷം,
കരാര്ണ്ഡിഫെ വാര്ണ്ഷിേ റികൊര്ണ്ട്ട് കരാര്ണ്ഡിഫെ നിര്ണ്കേശബ്പോരം, െീെ് എേ്സിേയൂട്ടീവ്
ആെീസര്ണ് തയ്യാറാകക്കണ്തും റികൊര്ണ്ട്ടിഫെ ഒരു പേര്ണ്െ് േണക്കുേളുഫട ആഡിറ്റ്
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ഫെയ്ത കസ്റ്ററ്റ്ഫമെ് സഹിതം ഓകരാ വര്ണ്ഷവും ഡിസംരര്ണ് അവസാനത്തിനു മുമ്പായി
സര്ണ്ക്കാരിന് സമര്ണ്െികക്കണ്താണ്.
(2) വാര്ണ്ഷിേ റികൊര്ണ്ട്ട് േിട്ടിയാേുടന്തഫന്ന, സര്ണ്ക്കാര്ണ്, അത്, േണക്കുേളുഫട
ആഡിറ്റ് ഫെയ്ത കസ്റ്ററ്റ്ഫമെ് സഹിതം, നിയമസഭയുഫട മുമ്പാഫേ വയ്കക്കണ്താണ്.
26. സിവില് കോടതിേളുഫട അധിോരിതയ്ക്ക് വിേക്ക്.—ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സ്
അഫല്ലങ്കില് പദ്ധതിബ്പോരകമാ അതിന്േീെികോ, സര്ണ്ക്കാകരാ കരാര്ണ്കഡാ അഫല്ലങ്കില്
സര്ണ്ക്കാര്ണ് അധിോരഫെടുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഏഫതങ്കിേും ഉകേയാഗസ്ഥകനാ, അഫല്ലങ്കില്
െീെ്

എേ്സിേയൂട്ടീവ്

ആെീസകറാ

അഫല്ലങ്കില്

കരാര്ണ്ഡ്

അധിോരഫെടുത്തിയ

ഏഫതങ്കിേും ഉകേയാഗസ്ഥകനാ തീര്ണ്ൊകക്കണ്കതാ, തീരുമാനികക്കണ്കതാ കേോരയം
ഫെകയ്യണ്കതാ

നിശ്ചയികക്കണ്കതാ

ആയ

ഏഫതങ്കിേും

ബ്പശ്നം

അഫല്ലങ്കില്

തീരുമാനികക്കണ്തായ ഏഫതങ്കിേും സംഗതി തീര്ണ്ൊക്കുവാകനാ തീരുമാനിക്കുവാകനാ
കേോരയം

ഫെയ്യുവാകനാ

ഉള്ള

അധിോരിത

യാഫതാരു

സിവില്

കോടതിക്കും

ഉണ്ായിരിക്കുന്നതല്ല.
27. നിേവിേുള്ള കേമനിധിേളില്നിന്നുള്ള സഞ്ചിത തുേ കേമാറുന്നതിനുള്ള
ബ്പകതയേ

വയവസ്ഥേള്ക്.—ഈ

ഓര്ണ്ഡിനന്സ്

ബ്പാരേയത്തില്

വരുന്ന

തീയതിയില്

നിേവിേുള്ള ഏഫതങ്കിേും കേമനിധിയില് ഒരംഗത്തിഫെ േണക്കിേുള്ള തുേ ഈ
ഓര്ണ്ഡിനന്സ്
രീതിയില്

ബ്പോരമുണ്ാക്കിയ

കേമാറ്റം

നിധിയികേക്ക്

ഫെയ്യഫെടുന്നതും

പദ്ധതിയില്

േണക്കില്

വരവ്

വിനിര്ണ്കേശിക്കഫെട്ട
വയ്ക്കഫെടുന്നതും

അബ്പോരമുള്ള കേമനിധിയികേക്ക് അംശോയം നല്ോനുള്ള ആ അംഗത്തിഫെ
രാദ്ധയത, അങ്ങഫനയുള്ള തീയതി മുതല് ഇല്ലാതാേുന്നതുമാണ്.
28. കവഷമയങ്ങള്ക് നീക്കം ഫെയ്യല്.—(1) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിഫേ വയവസ്ഥേള്ക്ക്ക്
ബ്പാരേയം നല്േുന്നതില് ഏഫതങ്കിേും കവഷമയങ്ങള്ക് ഉണ്ാേുന്നപേം, സര്ണ്ക്കാരിന്,
ഗസറ്റില് ബ്പസിദ്ധീേരിച്ച ഉത്തരവ് മുകഖന, കവഷമയങ്ങള്ക് നീക്കം ഫെയ്യുന്നതികേക്കായി
തങ്ങള്ക്ക്ക് ആവശയഫമന്ന് കതാന്നുന്നതും, ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിന് വിരുദ്ധമല്ലാത്തതുമായ
ഏതു

നടപടിയും

സന്ദര്ണ്ഭം

ആവശയഫെടുന്നതു

കപാഫേ

ഉത്തരവുമുകഖന

ഫെയ്യാവുന്നതാണ്:
എന്നാല്, ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിഫെ ബ്പാരംഭ തീയതി മുതല് രണ്് വര്ണ്ഷത്തിനുകശഷം
അങ്ങഫനയുള്ള യാഫതാരു ഉത്തരവും പുറഫെടുവിക്കാന് പാടുള്ളതല്ല.
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(2)

(1)-ാം

ഉപവേുെുബ്പോരം

പുറഫെടുവിക്കുന്ന

എല്ലാ

ഉത്തരവുേളും

അതുണ്ാക്കിയതിന് കശഷം നിയമസഭ മുമ്പാഫേ വയ്കക്കണ്താണ്.
29. െട്ടങ്ങള്ക് ഉണ്ാക്കാനുള്ള അധിോരം.—(1) സര്ണ്ക്കാരിന്, വിജ്ഞാപനം വെി, ഈ
ഓര്ണ്ഡിനന്സിഫേ

വയവസ്ഥേള്ക്

നടെിോക്കുന്നതിനായി

മുന്ോേബ്പാരേയകത്താടു

േൂടികയാ പില്ക്കാേ ബ്പാരേയകത്താടുേൂടികയാ െട്ടങ്ങള്ക് ഉണ്ാക്കാവുന്നതാണ്.
(2)

ഈ

ഓര്ണ്ഡിനന്സ്

അതുണ്ാക്കിയതിന്
ോയിരിക്കുകമ്പാള്ക്,

കശഷം,
സഭ

ബ്പോരം

േെിയുന്നബ്ത

മുന്പാഫേ

ഒരു

ഉണ്ാക്കുന്ന
കവഗം

ഏഫതാരു

നിയമസഭ

സകമ്മളനത്തികോ

െട്ടവും

സകമ്മളനത്തി

തുടര്ണ്ച്ചയായ

രണ്്

സകമ്മളനങ്ങളികോ ഫപടാവുന്ന ആഫേ പതിനാേ് േിവസക്കാേകത്തക്ക് വയ്കക്കണ്തും,
അബ്പോരം

അത്

ഏത്

സകമ്മളനത്തില്

വയ്ക്കുന്നുകവാ

ആ

സകമ്മളനകമാ

ഫതാട്ടടുത്തുവരുന്ന സകമ്മളനകമാ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുന്പ് നിയമസഭ ബ്പസ്തുത
െട്ടത്തില്

ഏഫതങ്കിേും

ഉണ്ാകക്കണ്തിഫല്ലന്ന്

കഭേഗതി

വരുത്തുേകയാ

തീരുമാനിക്കുേകയാ

അഫല്ലങ്കില്

ഫെയ്യുന്നപേം

ആ

ആ

െട്ടം

െട്ടത്തിന്

അതിനുകശഷം, അതത് സംഗതികപാഫേ, അബ്പോരം കഭേഗതി ഫെയ്ത രൂപത്തില് മാബ്തം
ബ്പാരേയം ഉണ്ായിരിക്കുേകയാ അഫല്ലങ്കില് യാഫതാരു ബ്പാരേയവുമില്ലാതിരിക്കുേകയാ
ഫെയ്യുന്നതുമാേുന്നു;

എന്നിരുന്നാേും

അബ്പോരമുള്ള

ഏഫതങ്കിേും

കഭേഗതികയാ

റോക്കകോ ആ െട്ടബ്പോരം മുമ്പ് ഫെയ്തിട്ടുള്ള ഏഫതങ്കിേും സംഗതിയുഫട സാധുതയ്ക്ക്
ഭംഗം വരാത്ത വിധത്തിോയിരികക്കണ്താണ്.
പട്ടിേ
[3 (5) വേുെ് ോണുേ]
പദ്ധ

ിയില് വ്യവ്സ്ഥലെയ്യാവ്ുന്ന ോരയങ്ങള്

1. നിധിയില് ഫതാെിേുറെു ഫതാെിോളിേളുഫട രജിസ്കബ്ടഷന്.
2.

കരാര്ണ്ഡിഫന സഹായിക്കുന്നതിന് കവണ്ിയുള്ള ഏഫതങ്കിേും േമ്മിറ്റിയുഫട

രൂപീേരണം, കരാര്ണ്ഡിഫെ ആസ്ഥാനം.
3. േണക്കുേള്ക് സൂേികക്കണ് രീതി, സര്ണ്ക്കാര്ണ് പുറഫെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഏഫതങ്കിേും
നിര്ണ്കേശങ്ങള്ക്കക്കാ,

വയവസ്ഥേള്ക്കക്കാ

അനുസൃതമായി

നിധിയുഫട

വേ

പണം

നികേപിക്കല്, രഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കല്, േണക്കുേള്ക് ആഡിറ്റ് ഫെയ്യല്, സര്ണ്ക്കാരികേക്ക്
റികൊര്ണ്ട്ടുേള്ക് സമര്ണ്െിക്കല് എന്നിവ.
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4. നിധിയില് നിന്നും പണം പിന്വേിക്കുന്നതിനും അതില് നിന്നും േുറവു ഫെയ്യകോ
മുതല്േൂട്ടകോ നടത്തുന്നതിനുമുള്ള വയവസ്ഥേളും അബ്പോരം േുറവുഫെയ്യുേകയാ
മുതല്േൂട്ടുേകയാ ഫെയ്യാവുന്ന പരമാവധി തുേയും.
5.

ആവശയഫെടുന്ന

സമയത്ത്

ഒരംഗം

തഫെയും

തഫെ

േുടുംരകത്തയും

സംരന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് നല്േുന്നതിനുള്ള ൊറം.
6.

ഒരംഗം

മരിക്കുകമ്പാള്ക്

േുടുംരഫപന്ഷന്

അഫല്ലങ്കില്

മറ്റ്

ആനുേൂേയം

സവീേരിക്കുവാന് ഒരാഫള നാമനിര്ണ്കേശം ഫെയ്യുന്നതിനും അത്തരം നാമനിര്ണ്കേശം
റോക്കുേകയാ മാറ്റം വരുത്തുേകയാ ഫെയ്യുന്നതിനുമുള്ള നടപടിബ്േമം.
7. അംഗങ്ങഫള സംരന്ധിച്ച് സൂേികക്കണ് രജിസ്റ്ററുേളും കരഖേളും.
8.

നിധിയിഫേ

ഒരംഗഫത്ത

തിരിച്ചറിയുന്നതിനുകവണ്ിയുള്ള

തിരിച്ചറിയല്

ോര്ണ്ഡിഫെ രൂപവും അഫല്ലങ്കില് മാതൃേയും അവ നല്േേും സൂേിക്കേും പേരം
നല്േേും.
9.

ഓര്ണ്ഡിനന്സില്

വിനിര്ണ്കേശിച്ചിട്ടുള്ള

ഏഫതങ്കിേും

ആവശയങ്ങള്ക്ക്ക്

െുമത്താവുന്ന െീസ്.
10.

ഈ

ഓര്ണ്ഡിനന്സ്

ബ്പോരം

നിയമിക്കഫെട്ട

ഉകേയാഗസ്ഥന്മാര്ണ്ക്ക്

വിനികയാഗിക്കാവുന്ന േൂടുതല് അധിോരങ്ങള്ക് ഏഫതങ്കിേുമുഫണ്ങ്കില് അവ.
11.

നിധി

കേോരയം

ഫെയ്യുകമ്പാള്ക്

ഉണ്ാകയക്കാവുന്ന

ഫെേവുേള്ക്

വഹിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിബ്േമം.
12.

നിധിയില്

ആനുേൂേയങ്ങള്ക്

നിന്നും

അഫല്ലങ്കില്

ഫപന്ഷന്,
വായ്പേളും

േുടുംരഫപന്ഷന്,
മുന്േൂറുേളും

ബ്ഗാെുേള്ക്,

മറ്റ്

നല്േുന്നതിനുള്ള

നടപടിബ്േമം.
13. 3-ാം വേുെിഫെ (4)-ാം ഉപവേുെില് വിനിര്ണ്കേശിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതിേള്ക്.
14. 27-ാം വേുെ് ബ്പോരം കേമാറ്റം ഫെയ്യഫെട്ട തുേേള്ക് നിധിയികേക്ക് വരവ്
വയ്കക്കണ് രീതി.
15. പദ്ധതിയില് വയവസ്ഥ ഫെകയ്യണ്കതാ അഫല്ലങ്കില് പദ്ധതി നടൊക്കുന്നതിന്
ആവശയകമാ ഉെിതകമാ ആയ മകറ്റഫതങ്കിേും സംഗതി.

ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ,

ഗവര്ണ്ണര്ണ്.
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GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-C) Department
NOTIFICATION
No. 3116/Leg. C3/2021/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 17th February, 2021
5th Kumbham, 1196
28th Magha, 1942.

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of
Kerala is pleased to authorise the publication in the Gazette of the following translation in
English language of the Kerala Employment Guarantee Workers' Welfare Fund Ordinance,
2021 (36 of 2021).

By order of the Governor,

ARAVINTHA BABU P. K.,
Law Secretary.
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[Translation in English of “2021-ഫേ കേരള ഫതാെിേുറെ് ഫതാെിോളി കേമനിധി
ഓര്ണ്ഡിനന്സ്” published under the authority of the Governor.]

ORDINANCE No. 36 OF 2021
THE KERALA EMPLOYMENT GUARANTEE WORKERS’ WELFARE FUND
ORDINANCE, 2021
Promulgated by the Governor of Kerala in the Seventy-second Year of the Republic of
India.
AN
ORDINANCE
to provide for the constitution of a Fund to grant relief to, to ensure the welfare of, to pay
pension and other benefits to the workers those come under the purview of Mahatma
Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and Ayyankali Urban
Employment Guarantee Scheme in the State of Kerala and for matters connected
therewith or incidental thereto;
Preamble.—WHEREAS, it is expedient to provide for the constitution of a Fund to grant
relief to, to ensure the welfare of , to pay pension and other benefits to the workers, those come
under the purview of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and
Ayyankali Urban Employment Guarantee Scheme in the State of Kerala and for matters
connected therewith or incidental thereto;
AND WHEREAS, the Legislative Assembly of the State of Kerala is not in session, and the
Governor of Kerala is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to
take immediate action;
NOW, THEREFORE, in excercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of
the Constitution of India, the Governor of Kerala is pleased to promulgate the following
Ordinance:—
1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Kerala
Employment Guarantee Workers’ Welfare Fund Ordinance, 2021.
(2) It shall come into force on such date as the Government may by notification in
the Gazette, appoint.
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2. Definitions.—In this Ordinance, unless the context otherwise requires,—
(a) “Board” means the Kerala Employment Guarantee Workers' Welfare Fund Board
constituted under sub-section (1) of section 8;
(b) “Chief Executive Officer” means the “Chief Executive Officer” appointed under
sub-section (1) of section 13;
(c) “contribution” means the sum of money payable to the Fund under sub-section
(1) of section 4;
(d) “District Welfare Officer” means the “District Welfare Officer” appointed under
sub-section (1) of section 13;
(e) “Employment Guarantee Worker” means a worker who has received employment
guarantee card by registering in the grama panchayats in the State on the basis of the
provisions of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005
(Central Act 42 of 2005) or an unskilled worker who has received employment guarantee card
by registering in the Municipal Council or Municipal Corporation in the State on the basis of
the provisions of Ayyankali Urban Employment Guarantee Scheme;
(f) “family” means wife or husband, their minor children and unmarried daughters
and includes father, mother or mentally or physically disabled children or widowed daughters
who are solely dependent on the worker;
(g) “Fund” means the Kerala Employment Guarantee Workers’ Fund constituted
under sub-section (1) of section 3;
(h) “Government” means the Government of Kerala;
(i) “identity Card” means an identity card issued by the Board to the employment
guarantee worker;
(j) “member” means a member of the Fund;
(k) “Mission Director” means the Kerala State Mission Director for the
implementation of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme or
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Director of Urban Affairs who is in charge of Ayyankali Urban Employment Guarantee
Scheme;
(l) “Notification” means a notification published in the Official Gazette of the
Government of Kerala;
(m) “prescribed” means prescribed by rules made under this Ordinance;
(n) “Scheme” means “the Kerala Employment Guarantee Workers' Welfare Fund”
framed under sub-secton (1) of section 3;
(o) “year” means a financial year which commence from 1st April .
3. Kerala Employment Guarantee Workers' Welfare Fund.—(1) The Government shall,
by notification in the Gazette, frame a scheme to be called the “Kerala Employment Guarantee
Workers’ Welfare Fund Scheme” for the workers and after framing the scheme, as soon as
possible, constitute a Fund under the provisions of this Ordinance and the Scheme.
(2) The following shall be credited to the Fund, namely:—
(a) contributions under section 4;
(b) amount borrowed by the Board under section 14;
(c) compensation realised under section 19;
(d) grants, loans or advances granted by the Government of India or the State
Government or the Local Self Government institution or any other institution or organisation;
(e) any donation from any other source;
(f) any amount raised by the Board from other sources to augment the resources
of the Board;
(g) fees levied under the provisions of the Scheme and any other amount to be
credited to the Fund.
(3) The Fund shall vest in the Board and shall be administered by the Board.
(4) The Fund may be utilised for all or any of the following purposes, namely:—
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(a) for payment of pension to a member who have completed sixty years of age
and have remitted contribution without interruption upto the age of sixty years;
(b) for payment of family pension to a deceased member who have remitted the
contribution for a period not less than ten years;
(c) for payment of financial assistance to a member who died due to illness or
accident;
(d) for payment of the amount remitted by a member as contribution, with
interest on cessation of membership of a member in the Fund, who is unable to work due to
infirmity or disablement;
(e) for providing financial assistance for the treatment of members who suffers
from serious ailments;
(f) for providing financial assistance to the expenses in connection with the
marriage of women members, daughters of the members and for providing maternity benefits
to the women members;
(g) for providing financial assitance for the purpose of education and incentive
to the children of members;
(h) for providing financial assistance to any other purposes specified in the
Scheme;
(i) to meet the day to day administrative expenses of the Board and other
expenses as directed by the Government , from time to time.
(5) Subject to the provisions of this Ordinance, the scheme framed under
sub-section (1) may provide for, all or any of the matters specified in sub-section(4) and in the
schedule.
(6) Every Scheme framed under sub-section (1), shall be laid, as soon as may be after
it is framed, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of fourteen
days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if, before the
expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Legislative
Assembly makes any amendment in the Scheme or decides that the scheme should not be made,
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the Scheme shall, thereafter have effect only in such amended form or be of no effect as the
case may be; so however that any such amendment or annulment shall be without prejudice to
the validity of anything previously done under the Scheme.
4. Contribution to the Fund.—(1) Every worker shall contribute to the Fund, an amount
of rupees fifty per month as contribution.
(2) The contribution payable under sub-section(1), shall be remitted in any
nationalised bank or co-operative bank or institutions as approved by the Board for collecting
the same as directed by the Government. It may be paid in advance monthly, half yearly or
yearly.
(3) The Government shall contribute to the fund such amount as grant or
contribution, as fixed in accordance with the number of workers and the number of days of
work.
(4) The State Government shall contribute a fixed amount, monthly or yearly, for the
welfare of the employment guarantee workers.
(5) The Government may, by notification in the Gazette modify the rate of
contribution specified in sub-section (1), once in three years.
5. Membership of the Fund.—Every employment guarantee worker who have completed
eighteen years of age and not completed fifty five years, and who have received employment
guarantee card by registering in grama panchayats in the State under the provisions of the
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and who has received
employment guarantee card by registering in the Municipal Council or Municipal Corporation
in the State on the basis of the provisions of Ayyankali Urban Employment Guarantee Scheme
and who have engaged in the unskilled work at least twenty days in the year in which he has
applied for membership or in any year during the period of two years immediately preceding
such year shall be eligible to be registered as a member in the Fund.
6. Cessation of Membership.—(1) A person shall cease to be a member when he fails to
contribute to the Fund, continuously for a period of one year.
(2) A person shall cease to be a member, if he violates any of the provision in the
scheme for the payment of contribution:
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Provided that the membership of a person that has been ceased due to violation of
procedure specified for remitting the contribution may be revived on such conditions, as may
be specified, in the scheme.
7. Modification of the Scheme.—(1) The Government may, by notification add to, amend
or vary the Scheme framed under this Ordinance either retrospectively or prospectively.
(2) Every notification under sub-section (1) shall be laid as soon as may be, after it
is issued, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of fourteen
days, which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the
expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Legislative
Assembly makes any amendment in the notification or decides that, the notification should not
be issued, the notification shall thereafter, have effect only in such amended form or be of no
effect, as the case may be; so however that any such amendment shall be without prejudice to
the validity of anything previously done under that notification.
8. Constitution of the Board.—(1) The Government may, by notification in the Gazette,
constitute with effect from such date as may be specified therein, a Board to be called, "the
Kerala Employment Guarantee Workers' Welfare Fund Board" for the administration and
management of the Fund and to supervise the activities financed from the Fund.
(2) The Board shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual
succession and common seal and shall, by the said name, sue and be sued.
(3) The Board shall consist of five official members nominated by Government and
eight non-official members as directors, as hereinafter provided, namely:—
(a) Secretary to Local Self Government Department;
(b) A Government nominated representative from the Finance Department not
below the rank of Joint Secretary;
(c) Director of Panchayats;
(d) Director of Urban Affairs;
(e) State Mission Director, Mahatma Gandhi National Rural Employment
Guarantee Scheme;
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(f) Eight non-official members who are beneficiaries and having interest in the
implementation of Employment Guarantee Scheme.
(4) The Government shall appoint one of the directors as it’s Chairman.
(5) The Government shall publish the name of the Chairman and Directors of the
Board in the Gazette.
(6) The Board shall administer the Fund in such manner, as may be specified, in the
scheme.
(7) The Board may, with the previous approval of the Government, subject to any
restrictions and conditions the Board may direct, delegate to the Chairman or any Director or
Chief Executive Officer or any other officer of the Board such of its powers and functions
under this Ordinance or Scheme as it may consider necessary for the efficient administration
of the Fund.
(8) The Board may every year expend towards the payment of salary of the Staff of
the Board and other approved expenses, up to five percentage of the amount collected as
contribution by the Board or such amount as may be determined by the Government from, time
to time.
(9) The functioning of the Board in relation to the employment guarantee scheme
shall be in accordance with the guidelines specified by Central Government and State
Government.
9. Term of office of the Directors.—(1) The term of office of the Directors, except those
who are appointed as ex-officio Directors under sub-section(3) of section 8, shall be for three
years.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the Government may, at
any time, for reason to be recorded in writing remove from office any non-official Director of
the Board, after giving him a reasonable opportunity of showing cause against the proposed
removal:
Provided that it shall not be necessary to record in writing the reason for the removal or
to give an opportunity of showing cause against the proposed removal if the Government are
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of the opinion that it is not expedient in the public interest, to record the reasons in writing or
to give such opportunity.
(3) Any director may resign his membership by giving notice in writing to the
Government, but shall continue in office until the resignation accepted by the Government.
10. Removal of non-official Directors.—(1) The Government may, by notification in the
Gazette, remove any non-official director of the Board from his office for the following
reasons,—
(a) if he has, without the permission of the Board, been absent in three consecutive
meetings of the Board:
Provided that such absence may be condoned by the Board for sufficient reasons before
the publication of the notification in the Gazette; or
(b) if, in the opinion of the Government, he is ineligible or has become incapable of
functioning as director or has so abused his position as director detrimental to public interest:
Provided that before removing a Director under this sub-section, he shall be given a
reasonable opportunity to show cause why he should not be removed.
(2) A non-official director of the Board removed under clause (a) of sub-section (1),
shall be disqualified for re-appointment as a director of the Board for a period of three years
from the date of his removal, unless otherwise ordered by the Government.
(3) A non-official director of the Board removed under clause (b) of sub-section (1)
shall not be eligible for reappointment until he declarded by an order of the Government to be
no longer ineliglble.
11. Meetings of the Directior.—(1) The Board shall hold meeting, atleast once during
three months, for the transaction of its business.
(2) The quorum of the meeting shall be seven members including two official
members.
(3) The Chairman or in his absence any person chosen by the members present from
among themselves shall preside at the meeting of the Board.
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(4) Any case which comes for the consideration of the Board shall be decided by
the majority of votes of the members present, and in the case of equality of votes, the Chairman
or the person presiding in the meeting shall have a casting vote.
12. Travel allowance and daily allowance of Board members.—The Chairman and the
members of the Board shall be eligible for sitting fees, travel allowance and daily allowance
at the rate, as may be prescribed.
13. Appointment of officers and staff.—(1) The Government may appoint Joint
Development Commissioner of the department of Panchayat, Town or Rural Development or
an officer of the similiar post as the Chief Executive Officer and such number of other officers
and staff as it may deem necessary to assist the Board to exercise its powers and perform
functions in such manner, as may be prescribed.
(2) Subject to the provisions of sub-section (1), the method of appointment, salary
and allowances, discipline and other service conditions of officers and staff appointed under
said sub-section shall be in such manner, as may prescribed.
14. Power of the Board to borrow.—The Board may, with the previous approval of the
Government and subject to such terms and conditions, as may be specified, by the Government
from, time to time, borrow money for the purposes of the Scheme.
15. Determination of the amount due.—(1) The Chief Executive Officer or any other
officer authorised by the Board in this behalf may, after making such enquiry as may be
necessary and after giving an opportunity of being heard, to every person liable to pay
contribution under section 4, by order, determine the amount of contribution due under the
provisions of this Ordinance or the Scheme.
(2) The Officer conducting the enquiry under sub-section (1), shall for the purpose
of such enquiry, have same powers as are vested in a Civil court while trying a suit under the
Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908), in respect of the following matters,
namely:—
(a) enforce the attendance of any person and examine him on oath;
(b) require the discovery and production of documents;
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(c) receive evidence on affidavit;
(d) issue commission for the examination of witnesses.
(3) Any enquiry under this section shall be deemed to be a judicial proceeding within
the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code 1860 (Central Act 45 of 1860)
and for the purpose of section 196 of the said Code.
(4) In the event of non-payment of the amount determined under sub-section (1) the
same shall be realised as if arrears of revenue due from the land.
(5) Any person aggrieved by an order under sub-section (1) may, within sixty days
from the date of receipt of the order, prefer an appeal to an officer not below the rank of the
Deputy Secretary of the Local self Government Department authorised by Government in this
behalf, and such officer may, after making necessary enquiry on such appeal and after giving
the petitioner a reasonable opportunity of being heard, and within forty five days of the receipt
of the appeal, pass such orders as he thinks fit.
(6) The Government may, either suo-motu or on an application of the aggrieved
person, call for the records of any proceedings of an officer authorised under sub-section (4)
and make such enquiry as the Government may think fit and pass orders thereon:
Provided that an application for revision under this sub-section shall be made within
thirty days from the date of receipt of the order, by the applicant:
Provided further that no order shall be passed under this sub-section, without giving an
opportunity of being heard to the person who may be affected thereby.
16. Directors of Board etc., to be public servants.—Every Director, Chief Executive
Officer appointed under sub-section (1) of section 13 and each other officer and staff of the
Board shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian
Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).
17. Penalty.—(1) A person who, for the purpose of avoiding any payment to be made by
him under this Ordinance or rules or the Scheme, or of assisting any other person to avoid such
payment, knowingly makes or causes to be made any false statement or misrepresentation or
false representation, shall be punishable with imprisonment for a term, which may extend to
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three months or with fine which may extend to five thousand rupees but shall not be less than
three thousand rupees or with both.
(2) Any offences punishable under this Ordinance shall be entertained by First Class
Judicial Magistrate Court.
(3) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Ordinance
except on a complaint of such offence in writing made with the prior sanction of the Chief
Executive Officer.
18. Offences by Company.—(1) Where an offence under this Ordinance has been
committed by a company, every person, who at the time of offence committed was in charge
of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well
as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be punished:
Provided that nothing contained in this section shall render any such person made liable
to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge, or that
he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under
this Ordinance has been committed by a company and it is proved that the offence has been
committed with the consent or connivance of, or is attributable to or any willful neglect on the
part of any officer of the company, such officer of the company shall be deemed to be guilty of
that offence and shall be punished.
Explanation.—For the purpose of this section,—
(a) “Company” means any body corporate and includes a firm or a co-operative
society or other association of persons;
(b) “Officer of the Company” means the Managing Director or Director or Secretary
or Treasurer or Manager of the Company and includes the office bearers of a firm or
co-operative society or other association of persons;
(c) “Director” in relation to a firm includes a partner in that firm.
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19. Power to recover damages.—Where any person makes default in the payment of any
contribution to the Fund under this Ordinance or the Scheme or rule, the Board may recover
from him an amount not exceeding twenty five percent of interest, the Board may deems fit.
20. Protection of action taken in good faith.—No suit or other legal proceedings shall lie
against any Director of the Board or any other person in respect of anything which is done or
intended to be done in good faith under this Ordinance or under the Scheme.
21. Directions given by Government.—(1) The Government may, give directions to the
Board regarding the matters to be followed by the Board.
(2) The Board shall not deviate from any direction given under sub-section (1) while
exercising the powers and discharging its duties under this Ordinance.
22. Power to order inquiry.—(1) The Government may, at any time, appoint an officer
not below the rank of a Joint Secretary to Government to inquire into the functioning of the
Board and to submit report to the Government.
(2) The Board shall provide all facilities for the proper conduct of the inquiry to the
officer appointed under sub-section (1), and furnish to him such documents, accounts and
information in the possession of the Board, as he may require.
23. Power to supersede the Board.—(1) If, after consideration of the report under section
22 or otherwise, the Government are of the opinion that the Board has persistently made default
in the performance of the duties imposed on it by or under the provisions of this Ordinance or
the Scheme or has superseded or abused its powers, the Government may, by notification in
the Gazette, supersede the Board for a period not exceeding six months as may be specified in
the notification:
Provided that before issuing a notification under this sub-section, the Government shall
give a reasonable opportunity to the Board to show cause why it should not be superseded and
shall consider the explanation and objections, if any, of the Board.
(2) On the publication of a notification under sub-section (1),—
(a) all Directors of the Board shall, from the date of such publication, be deemed
to have vacated their offices as Directors; and
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(b) all the powers and duties which may be exercised or performed by the Board
shall, during the period of supersession be exercised or performed by such officer or officers,
as may be specified in the notification; and
(c) all funds and other properties vested in the Board shall, during the period of
supersession, vest in the Government.
(3) On the expiration of the period of supersession specified in the notification issued
under sub-section (1), the Government shall reconstitute the Board in such manner as may be
provided under section 8.
24. Appointment of Auditors and audit of accounts of the Board.—(1) Auditors shall be
appointed with the approval of Government to audit the accounts of the Board.
(2) The Board shall give salary to the said Auditors as directed by the Government.
(3) Such Auditors shall inspect and audit the accounts of the Board once in every
year.
25. Annual report and audited statement of accounts.—(1) The annual report of the Board
shall be prepared by the Chief Executive Officer, under the direction of the Board, and after
getting approval by the Board, a copy of the report together with the audited statement of
accounts shall be submitted to Government before the end of December every year.
(2) As soon as the annual report is received, the Government shall cause it to be laid
together with the audited statement of accounts before the Legislative Assembly.
26. Bar of jurisdiction of Civil Courts.—No Civil Court shall have jurisdiction to settle
or decide or deal with any matter which is by or under this Ordinance or the Scheme required
to be settled, decided or dealt with or to be determined by the Government or the Board or any
other officer authorised by the Government or the Chief Executive Officer or any other officer
authorised by the Board.
27. Special provisions for transfer of accumulations from the existing Welfare Funds.—
The amounts in the account of a member in the existing Welfare Fund on the date of
commencement of this Ordinance, shall be transferred to and credited to the Fund established
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under this Ordinance and the liability of such member to pay contribution to such Welfare Fund
shall be ceased on such date.
28. Removal of difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions
of this Ordinance, the Government may, by order published in the Gazette do anything which
appear to them to be necessary and not inconsistent with the provisions of this Ordinance for
the purpose of removing the difficulty:
Provided that no such order shall be passed after the expiry of two years from the date of
commencement of this Ordinance.
(2) Every order passed under sub-section (1) shall be laid before the Legislative
Assembly.
29. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification, in the Gazette,
make rules either retrospectively or prospectively for the purpose of carrying into effect the
provisions of this Ordinance.
(2) Every rule made under this Ordinance shall be laid as soon as may be after it is
made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of fourteen days
which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry
of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Legislative
Assembly makes any amendment in the rule or decides that the rule should not be made, the
rule shall thereafter have effect only in such amended form or be of no effect, as the case may
be; so however that any such amendment or annulment shall be without prejudice to the validity
of anything previously done under that rule.

SCHEDULE
[See section 3(5)]

MATTERS FOR WHICH PROVISION MAY BE MADE IN THE SCHEME
(1) Registration of employment guarantee workers in the fund.
(2) Constitution of any committee for assisting the Board, head quarters of Board.
(3) The manner in which account shall be maintained, the investment of money
belonging to the fund in accordance with the any direction issued or conditions specified by
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the Government, preparation of budgets, audit of accounts, submission of reports to the
Government.
(4) The condition under which withdrawal from the fund and the provisions for any
deduction or forfeiture may be made and the maximum amount of such deduction or forfeiture.
(5) The form in which the member shall furnish particulars about himself and his family
whenever required.
(6) The nomination of a person to receive family pension or other benefits of a member
on the event of his death and the procedure of cancellation or modification of such nomination.
(7) The Registers and records to be maintained with respect to members.
(8) The form or model of identity card for identifying a member of the fund and the
issue, upkeep and replacement.
(9) The fees to be levied for any of the purposes specified in the Ordinance.
(10) Any of the additional powers which can be exercised by the officers appointed under
this Ordinance.
(11) The procedure for meeting the expenditure that may be incurred while handling the
fund.
(12) The procedure for paying pension, family pension, grants and other allowances or
loans and advances.
(13) The matters specified under sub-section (4) of section 3.
(14) The matters in which the amount transferred under section 27.
(15) Any other matter which is necessary or proper for making provision in the scheme
or for the implementation of the scheme.

ARIF MOHAMMED KHAN,

GOVERNOR.
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