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കകേരള സഞ്ചാംസഞനതഥ  പവര്തതിച്ചുവരുന്ന കപ്ലേസ്കൂള്, കേതിന്ഡര്ഗഞര്ട്ടന്
എന്നതിവയുലടെ രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം അവയുലടെ നതിയന്ത്രണതതിനഞ്ചാം കവണതിയുള്ള 

ഒരു 

ബതില് 

പപീഠതികേ.―സഞ്ചാംസഞനതഥ  നഗരപകദേശങ്ങളതിലഞ്ചാം  ഗഞമപകദേശങ്ങളതിലഞ്ചാം  വതിവതിധ

കപ്ലേസ്കൂളുകേളുഞ്ചാം കേതിന്ഡര്ഗഞര്ട്ടനകേളുഞ്ചാം പവര്തതിക്കുന്നുലവങതിലഞ്ചാം അവയഥ  രജതികസ്ട്രേഷനകേകളഞ

പവര്തനതതിനഞവശശ്യമഞയ  കവണത്ര  നതിയന്ത്രണങ്ങകളഞ  നതിബന്ധനകേകളഞ

കേഞലെഞനസൃതമഞയതി ഏര്ലപ്പെടുതഞതതതിനഞല് കുട്ടതികേളുഞ്ചാം  രക്ഷകേര്തഞക്കളുഞ്ചാം പലെതരതതിലള്ള

ചൂഷണതതിനഥ  വതികധയമഞകുന്ന  സഞഹചരശ്യതതില്, ഇതഥ  പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനഞയതി  വശ്യവസ

ലചയ്യുന്നതഥ യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത റതിപ്പെബതിക്കതിലന എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവത്സരതതില് തഞലഴെപ്പെറയുന്ന പകേഞരഞ്ചാം

നതിയമഞ്ചാം ഉണഞക്കുന്നു:―

1.  ചുരുക്കകപ്പെരുഞ്ചാം വശ്യഞപതിയുഞ്ചാം   പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം  .―(1)  ഇഇൗ ആകതിനഥ  “2021 -ലലെ കകേരള

കപ്ലേസ്കൂള്  കേതിന്ഡര്ഗഞര്ട്ടന്  രജതികസ്ട്രേഷന്  അകതഞറതിറതി  രൂപപീകേരണ  ആകഥ” എന്നഥ

കപരഥ പറയഞഞ്ചാം.

(2) ഇതതിനഥ കകേരളഞ്ചാം മുഴുവന് വശ്യഞപതി ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണഥ.

(3)  ഇതഥ  സര്ക്കഞര് ഗസറഥ   വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി നതിശ്ചയതിക്കുന്ന തപീയതതി മുതല്

പഞബലെശ്യതതില് വരുന്നതഞണഥ.

2. നതിര്വ്വചനങ്ങള്.―ഇഇൗ ആകതിനഥ സന്ദര്ഭഞ്ചാം മറ്റുവതിധതതില് ആവശശ്യലപ്പെടെഞത പക്ഷഞ്ചാം.―

(1)  “അകതഞറതിറതി”  എന്നഞല് ഈ ആകഥ അനസരതിചഥ ഗസറഥ  വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി

രൂപപീകേരതിച ഒരു അകതഞറതിറതി എന്നഞകുന്നു;
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(2) “ലചയര്മഞന്” എന്നഞല് അകതഞറതിറതിയുലടെ ലചയര്മഞന് എന്നഥ അര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(3)  “വതിജഞപനഞ്ചാം” എന്നഞല്  ഈ  ആകഥ  അനസരതിചഥ  ഗസറതില്
പസതിദപീകേരതിക്കലപ്പെട്ട ഒരു വതിജ്  ഞഞപനഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(4) “സര്ക്കഞര്” എന്നഞല് കകേരള സര്ക്കഞര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(5)  “ചട്ടങ്ങള്” എന്നഞല് ഈ ആകഥ അനസരതിചഥ  ഗവണ്ലമനഥ രൂപപീകേരതിക്കുന്ന
ചട്ടങ്ങള് എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(6) “കപ്ലേസ്കൂളുകേള്/കേതിന്ഡര്ഗഞര്ട്ടന്”  എന്നഞല് സഞ്ചാംസഞനതഥ പവര്തതിക്കുന്ന ആറഥ
വയസതിനഥ തഞലഴെയുള്ള കുട്ടതികേലള പകേല് സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുന്നതഞ്ചാം പഠതിപ്പെതിക്കുന്നതമഞയ സഞപനങ്ങള്
എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(7) “വകുപ്പെഥ'”എന്നഞല് ഈ ആകതിലന ഒരു വകുപ്പെഥ എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(8)  “നഗരപകദേശഞ്ചാം” എന്നഞല്   കകേരളതതിലലെ  എലഞ  മുനതിസതിപ്പെല്
കകേഞര്പ്പെകറഷനകേളുഞ്ചാം നഗരങ്ങളുഞ്ചാം    എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(9)  “ഗഞമപകദേശഞ്ചാം” എന്നഞല്   കകേരളതതിലലെ  എലഞ  പഞഞയത്തുകേളുഞ്ചാം
എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു;

3. കപ്ലേസ്കൂള്  /  കേതിന്ഡര്ഗഞര്ട്ടന് രജതികസ്ട്രേഷന് അകതഞറതിറതിയുലടെ രൂപപീകേരണഞ്ചാം.   ―

(1)  സര്ക്കഞര്  ഗസറഥ  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി  ഈ  ആകതിലലെ  വശ്യവസകേള്
നടെപ്പെതിലെഞക്കുന്നതതിനഞയതി  കകേരള  കപ്ലേസ്കൂള്/കേതിന്ഡര്ഗഞര്ട്ടന്  രജതികസ്ട്രേഷന്  അകതഞറതിറതി
രൂപപീകേരതികക്കണതഞണഥ.  

(2) അകതഞറതിറതിയതില് തഞലഴെപ്പെറയുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണഞയതിരതികക്കണതഞണഥ:

(എ) രണഥ ലപഞതപവര്തകേര്;

(ബതി)  രണഥ വനതിതഞ ലപഞതപവര്തകേര്;

(സതി) ലപഞതഭരണവകുപ്പെഥ ലസക്രട്ടറതി;

(ഡതി) സഞമൂഹശ്യനപീതതി വകുപ്പെഥ ഡയറകര്;

(ഇ) തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ വകുപ്പെഥ ലസക്രട്ടറതി;

(എഫഥ) നതിയമ വകുപ്പെഥ ലസക്രട്ടറതി;

4.  അകതഞറതിറതിയതിലലെ  ജപീവനക്കഞരുലടെ  നതിയമനഞ്ചാം.―അധതികേഞ്ചാം  ജപീവനക്കഞരുള്ള
വകുപ്പുകേളതില് നതിന്നുഞ്ചാം ജപീവനക്കഞലര പുനര്വതിനശ്യഞസഞ്ചാം നടെത്തുകേകയഞ ലഡപപ്യൂകട്ടഷന് വഴെതികയഞ
നതിയമതിക്കഞവന്നതഞണഥ.
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5. അകതഞറതിറതിയുലടെ അധതികേഞരങ്ങള്.  ―

(എ)  സഞ്ചാംസഞനതഥ  പവര്തതിക്കുന്ന  കപ്ലേസ്കൂളുകേളുലടെയുഞ്ചാം  കേതിന്ഡര്ഗഞര്ട്ടന
കേളുലടെയുഞ്ചാം മുഴുവന് വതിവരങ്ങളുഞ്ചാം കശഖരതിക്കുകേ.

(ബതി)  ഈ സഞപനങ്ങളതില് നടെക്കുന്ന ചൂഷണങ്ങള് കേലണത്തുകേയുഞ്ചാം പരതിഹഞര
നടെപടെതികേള് നതിര്കദ്ദേശതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ.

(സതി) ഈ സഞപനങ്ങള്ക്കഥ രജതികസ്ട്രേഷന് നല്കുകേ.

(ഡതി)   രജതികസ്ട്രേഷന് വഴെതി ലെഭതിക്കുന്ന ഫപീസഥ സൂക്ഷതിക്കുകേ.

(ഇ) ഈ സഞപനങ്ങളുലടെ പവര്തനതതിനഥ മഞര്ഗ്ഗകരഖ തയഞറഞക്കുകേ.

(എഫഥ)  കുട്ടതികേളുലടെ  മഞനസതികേവഞ്ചാം  ആകരഞഗശ്യപരവമഞയ  വതികേഞസതതിനഥ
ആവശശ്യമഞയ നതിര്കദ്ദേശങ്ങള് നല്കുകേ.

(ജതി) മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങള് ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന്ന സഞപനതതിലന രജതികസ്ട്രേഷന് റദ്ദേഞക്കുകേ

6.  ലചയര്മഞലന  നതിയമനഞ്ചാം.―നപീതതിനശ്യഞയവകുപ്പെതില്  നതിന്നുഞ്ചാം  സര്വ്വപീസതില്  ഉള്ളകതഞ
റതിട്ടയര് ആയകതഞ ആയ ഒരു ജുഡപീഷശ്യല്  ഒഞഫപീസലറ ലചയര്മഞനഞയതി നതിയമതിക്കഞവന്നതഞണഥ.

7 .    ലചയര്മഞലന കേഞലെഞവധതി .  ― ലചയര്മഞലന കേഞലെഞവധതി അഞഥ വര്ഷമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം.

8. ചട്ടങ്ങള് ഉണഞക്കുന്നതതിനള്ള അധതികേഞരഞ്ചാം  .―(1) സര്ക്കഞരതിനഥ ഗസറഥ വതിജഞപനഞ്ചാം
വഴെതി ഈ ആകതിലലെ വശ്യവസകേള് നടെപ്പെതിലെഞക്കുന്നതതിനഞയതി ചട്ടങ്ങള് ഉണഞക്കഞവന്നതഞണഥ.

(2)  ഈ  നതിയമപകേഞരമുണഞക്കതിയ  ഏലതഞരു  ചട്ടവഞ്ചാം  അതണഞക്കതിയതതിനഥ
കശഷഞ്ചാം കേഴെതിയുന്നത്രകവഗഞ്ചാം നതിയമസഭ സകമ്മേളനതതിലെഞയതിരതിക്കുകമ്പഞള് അതതിനഥ  മുമ്പഞലകേ,
ഒരു സകമ്മേളനതതികലെഞ തടെര്ചയഞയുള്ള സകമ്മേളനങ്ങളതികലെഞലപടെഞവന്ന ആലകേ പതതിനഞലെഥ
ദേതിവസക്കഞലെകതയഥ വയ്കക്കണതഞ്ചാം അപകേഞരഞ്ചാം അതഥ ഏതഥ സകമ്മേളനതതില് വയ്ക്കുന്നുകവഞ
ആ സകമ്മേളനകമഞ ലതഞട്ടടുത്തുവരുന്ന സകമ്മേളനകമഞ അവസഞനതിക്കുന്നതതിനഥ മുമ്പഥ നതിയമസഭ
പസ്തുത  ചട്ടതതില്  ഏലതങതിലഞ്ചാം  രൂപകഭദേഞ്ചാം  വരുത്തുകേകയഞ  അലലങതില്  ആ  ചട്ടഞ്ചാം
ഉണഞകക്കണതതിലലന്നഥ  തപീരുമഞനതിക്കുകേകയഞ  ലചയ്യുന്ന  പക്ഷഞ്ചാം,  ആ  ചട്ടതതിനഥ  അതതിനഥ
കശഷഞ്ചാം  അതതഥ  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ  അങ്ങലന  രൂപകഭദേലപ്പെടുതതിയ  രൂപതതില്  മഞത്രഞ്ചാം
പഞബലെശ്യമുണഞവകേകയഞ  അലലങതില്  യഞലതഞരു  പഞബലെശ്യവഞ്ചാം  ഇലഞതതിരതിക്കുകേകയഞ
ലചയ്യുന്നതഞ്ചാം ആകുന്നു.  എന്നതിരുന്നഞലഞ്ചാം അങ്ങലനയുള്ള ഏലതങതിലഞ്ചാം   രൂപകഭദേലപ്പെടുതകലെഞ
റദ്ദേഞക്കകലെഞ  ആ ചട്ടപകേഞരഞ്ചാം മുമ്പഥ ലചയതിട്ടുള്ള ഏലതങതിലഞ്ചാം സഞ്ചാംഗതതിയുലടെ സഞധുതയഥ ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം
വരഞത വതിധതതിലെഞയതിരതികക്കണതഞണഥ.
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9.മറഥ നതിയമങ്ങളതികന്മേലള്ള അതതിപഭഞവഞ്ചാം  . ഈ ആകതിലലെയുഞ്ചാം അതതികന്മേലലെടുതതിട്ടുള്ള
ചട്ടങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം  വശ്യവസകേള്ക്കഥ   തത്സമയഞ്ചാം  പഞബലെശ്യതതിലള്ള മകറലതങതിലഞ്ചാം  നതിയമതതില്
അതതിനഥ  വതിരുദമഞയതി  എന്തുതലന്ന  ആയതിരുന്നഞലഞ്ചാം  പഞബലെശ്യമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണഥ.
സര്ക്കഞരതിനഥ  പസ്തുത  ആകഥ  നടെപ്പെഞക്കുന്നതതിനള്ള  ഉറപ്പെഥ  വരുത്തുന്നതതികലെയഞയതി
നതിര്ണ്ണയതിക്കലപ്പെടെഞവന്ന  സമ്പ്രദേഞയതതിലഞ്ചാം രപീതതിയതിലഞ്ചാം കേഞലെഞനസൃതമഞയ മഞറഞ്ചാം വശ്യവസ
ലചയഞവന്നതഞണഥ. 

ഉകദ്ദേശശ്യകേഞരണങ്ങളുലടെ വതിവരണഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനതഥ  നതിരവധതി  കപ്ലേസ്കൂളുകേളുഞ്ചാം,  കേതിന്ഡര്ഗഞര്ട്ടനകേളുഞ്ചാം  പവര്തതിക്കുന്നു.
എന്നഞല്  ഇവ തടെങ്ങുന്നതതിനഥ  നതിയതമഞയ ഒരു നതിയമകമഞ  ചട്ടങ്ങകളഞ നതിലെവതിലെതില.  ഈ
സഞപനങ്ങള്ക്കഥ രജതികസ്ട്രേഷന് എടുക്കുന്നതതിനഞ്ചാം നതിലെവതില് സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങള് ഇല. ഇതരഞ്ചാം
കപ്ലേസ്കൂളുകേകളയുഞ്ചാം  കേതിന്ഡര്ഗഞര്ട്ടനകേകളയുഞ്ചാം  ഒരു  നതിയന്ത്രണ  സഞ്ചാംവതിധഞനതതിലന  കേപീഴെതില്
ലകേഞണ്ടുവകരണതഥ  ആവശശ്യമഞണഥ.  ഇതതിനഞയതി  ഒരു  രജതികസ്ട്രേഷന്  അകതഞറതിറതി
രൂപപീകേരതിക്കഞന് ഉകദ്ദേശതിചതിട്ടുള്ളതഞണഥ ഈ ബതില്.  

ധനകേഞരശ്യലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം

അകതഞറതിറതിയുലടെ  രൂപപീകേരണവമഞയതി  ബന്ധലപ്പെട്ടഥ  പഞരഞ്ചാംഭലചലെവകേള്ക്കഞയതി
25 ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ സഞതിതനതിധതിയതില് നതിന്നുഞ്ചാം പതപീക്ഷതിക്കുന്നു.

ഏല്പ്പെതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മ്മേഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച
ലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം

ഗസറഥ  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി  ഈ  ആകതിലലെ  വശ്യവസകേള്  നടെപ്പെതിലെഞക്കുന്നതതിനള്ള
ചട്ടങ്ങള് ഉണഞക്കഞവന്നതഞണഥ.  ഈ ആകഥ  അനസരതിചഥ  ഉണഞക്കുന്ന ചട്ടങ്ങള് സഭയുലടെ
കമശപ്പുറതഥ  വയഞനഞ്ചാം  സഭയഥ  അതഥ  കഭദേഗതതി  ലചയ്യുവഞനഞ്ചാം  റദ്ദേഥ  ലചയ്യുവഞനഞ്ചാം
അഞ്ചാംഗപീകേരതിക്കുവഞനമുള്ള  അധതികേഞരഞ്ചാം  ഉണഥ.  ചട്ടങ്ങള്  ഉണഞക്കുവഞനള്ള  അധതികേഞരഞ്ചാം
നല്കേതിയതിട്ടുള്ളതഥ  നടെപടെതിക്രമങ്ങലള  സഞ്ചാംബന്ധതിക്കുന്നകതഞ ദദേനഞ്ചാംദേതിന ഭരണകേഞരശ്യങ്ങലള
സഞ്ചാംബന്ധതിക്കുന്നകതഞ  ആയ  കേഞരശ്യങ്ങള്ക്കഞണഥ.  ആയതതിനഞല്  ഏല്പ്പെതിച്ചുലകേഞടുക്കലപ്പെട്ട
നതിയമനതിര്മ്മേഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിചഥ  നല്കേതിയതിട്ടുള്ള  അധതികേഞരഞ്ചാം  സഞധഞരണ
സസ്വഭഞവതതിലെഞണഥ. 

പതി. സതി. വതിഷ്ണുനഞഥഥ,  എഞ്ചാം. എല്. എ.
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