
2021-ലലെ കകേരള ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി ബഴില

(നഴിയമസഭ പതൊസതൊകഴിയ പ്രകേതൊരമുളളതപ്പ്)

കകേരള സസംസതൊനലത്തെ മഹതൊതതൊഗതൊനഴി കദേശശീയ ഗതൊമശീണ ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്
പദ്ധതഴിയുലടെയുസം അയ്യങതൊളഴി നഗര ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്  പദ്ധതഴിയുലടെയുസം  
പരഴിധഴിയഴില വരുന്ന ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേള്കപ്പ്  ആശശതൊസസം നലകുന്നതഴിനസം 
 അവരുലടെ കക്ഷേമസം  അഭഴിവൃദ്ധഴിലപടുത്തുന്നതഴിനസം അവര്കപ്പ്  

ലപന്ഷനസം മറപ്പ് ആനകൂലെല്യങ്ങളസം നലകുന്നതഴിനസം 
കവണഴി ഒരു നഴിധഴി രൂപശീകേരഴിക്കുന്നതഴിനസം അതുമതൊയഴി 

ബനലപട്ടകതതൊ അതഴിന ആനഷസംഗഴികേമതൊയകതതൊ 
ആയ കേതൊരല്യങ്ങള്ക്കുസം കവണഴി വല്യവസ 

ലചെയ്യുന്നതഴിനള

 ഒരു 

ബഴില

പശീഠഴികേ.―കകേരള സസംസതൊനലത്തെ  മഹതൊതതൊഗതൊനഴി കദേശശീയ ഗതൊമശീണ ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്
പദ്ധതഴിയുലടെയുസം  അയ്യങതൊളഴി  നഗര  ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്  പദ്ധതഴിയുലടെയുസം  പരഴിധഴിയഴില  വരുന്ന
ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേള്കപ്പ്  ആശശതൊസസം  നലകുന്നതഴിനസം  അവരുലടെ  കക്ഷേമസം
അഭഴിവൃദ്ധഴിലപടുത്തുന്നതഴിനസം  അവര്കപ്പ്  ലപന്ഷനസം  മറപ്പ്  ആനകൂലെല്യങ്ങളസം  നലകുന്നതഴിനസം
അതുമതൊയഴി ബനലപട്ടകതതൊ അതഴിന ആനഷസംഗഴികേമതൊയകതതൊ ആയ കേതൊരല്യങ്ങള്ക്കുസം കവണഴി
വല്യവസ ലചെയ്യുന്നതപ്പ് യുക്തമതൊയഴിരഴിക്കുകേയതൊല;

ഭതൊരത  റഴിപബഴികഴിലന്റെ  എഴുപത്തെഴിരണതൊസം  സസംവത്സരത്തെഴില  തതൊലഴപറയുസം  പ്രകേതൊരസം
നഴിയമമുണതൊക്കുന:― 

1. ചുരുകകപരുസം  പ്രതൊരസംഭവസം.―(1)  ഈ  ആകഴിനപ്പ്  2021-ലലെ  കകേരള  ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്
ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി ആകപ്പ് എന്നപ്പ് കപരപ്പ് പറയതൊസം.

(2)  ഇതപ്പ്  സര്കതൊര്,  ഗസറപ്പ്  വഴിജതൊപനസം  വഴഴി,  നഴിശ്ചയഴിക്കുന്ന തശീയതഴിയഴില
പ്രതൊബലെല്യത്തെഴില വരുന്നതതൊണപ്പ്.

2. നഴിര്വ്വചെനങ്ങള്.  ― ഈ  ആകഴില  സന്ദര്ഭസം  മറ്റുവഴിധത്തെഴില  ആവശല്യലപടെതൊത്തെ
പക്ഷേസം,― 

(എ)  “ബബബര്ഡപ്പ്”  എന്നതൊല  8-ാം വകുപപ്പ്  (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ് പ്രകേതൊരസം രൂപശീകേരഴികലപട്ട
കകേരള ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി കബതൊര്ഡപ്പ് എന്നര്ത്ഥമതൊകുന; 
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(ബഴി)  “ചചഫപ്പ് എകഴികേക്യൂട്ടശീവപ്പ് ആഫശീസര്”എന്നതൊല 13-ാം വകുപപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ്

പ്രകേതൊരസം നഴിയമഴികലപട്ട ചെശീഫപ്പ് എകഴികേക്യൂട്ടശീവപ്പ് ആഫശീസര് എന്നര്ത്ഥമതൊകുന;

(സഴി)   “അഅശദേതൊയസം” എന്നതൊല  4-ാം  വകുപപ്പ്  (1)-ാം  ഉപവകുപപ്പ്  പ്രകേതൊരസം

നഴിധഴിയഴികലെകപ്പ് നലകകേണ  തുകേ എന്നര്ത്ഥമതൊകുന;

(ഡഴി)  “ജജലതൊ കക്ഷേമനഴിധഴി ആഫശീസര്" എന്നതൊല  13-ാം വകുപപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ്

പ്രകേതൊരസം നഴിയമഴികലപട്ട ജഴിലതൊ കക്ഷേമനഴിധഴി ആഫശീസര് എന്നര്ത്ഥമതൊകുന; 

(ഇ)  “തതബഴഴിലുറപപ്പ് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി"  എന്നതൊല 2005-ലലെ മഹതൊതതൊഗതൊനഴി കദേശശീയ

ഗതൊമശീണ  ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്  ആകഴിലലെ  (2005-ലലെ  42-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകപ്പ്)  വല്യവസകേളലടെ

അടെഴിസതൊനത്തെഴില സസംസതൊനലത്തെ ഗതൊമപഞതൊയത്തുകേളഴില രജഴിസ്റ്റര് ലചെയപ്പ് ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്

കേതൊര്ഡപ്പ് ലെഭഴിചഴിട്ടുള ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി അലലങഴില അയ്യങതൊളഴി നഗര ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് പദ്ധതഴിയഴിലലെ

വല്യവസകേളലടെ  അടെഴിസതൊനത്തെഴില  സസംസതൊനലത്തെ  മുനഴിസഴിപല  കേകൗണ്സഴിലുകേളഴികലെതൊ

മുനഴിസഴിപല  കകേതൊര്പകറഷനകേളഴികലെതൊ  രജഴിസ്റ്റര്  ലചെയപ്പ്  ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്  കേതൊര്ഡപ്പ്  ലെഭഴിചഴിട്ടുള

അവഴിദേഗ്ദ്ധ ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി എന്നര്ത്ഥമതൊകുന; 

വഴിശദേശീകേരണസം:―അയ്യങതൊളഴി  നഗര  ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്  പദ്ധതഴി  എന്നതൊല  2010

ലസപ്റസംബര് 13-ാം തശീയതഴിയഴിലലെ സ.ഉ.(ലലകേ)നമ്പര് 210/2010/തസശഭവ. എന്ന സര്കതൊര്

ഉത്തെരവപ്പ് പ്രകേതൊരസം രൂപശീകേരഴിച പദ്ധതഴി എന്നര്ത്ഥമതൊകുന.

(എഫപ്പ്) "കുടുസംബസം" എന്നതൊല നഴിധഴിയഴില അസംഗമതൊയഴിട്ടുള ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിയുലടെ ഭതൊരല്യ

അലലങഴില  ഭര്ത്തെതൊവപ്പ്,  അവരുലടെ  പ്രതൊയപൂര്ത്തെഴിയതൊകേതൊത്തെ  മകള്,  അവഴിവതൊഹഴിതരതൊയ

ലപണ്മകള് എന്നര്ത്ഥമതൊകുന്നതുസം ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിലയ മതൊതസം ആശ്രയഴിച്ചുകേഴഴിയുന്ന അച്ഛനസം

അമ്മയുസം  മതൊനസഴികേകമതൊ  ശതൊരശീരഴികേകമതൊ  ആയ  അവശതയുള  മകള്,  വഴിധവകേളതൊയ

ലപണ്മകള് എന്നഴിവര് അതഴില ഉള്ലപടുന്നതുമതൊകുന; 

(ജഴി) “നജധഴി" എന്നതൊല 3-ാം വകുപപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ് പ്രകേതൊരസം രൂപശീകേരഴികലപട്ട

കകേരള  ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി എന്നര്ത്ഥമതൊകുന; 

(എചപ്പ്) “സര്കതൊര്" എന്നതൊല കകേരള സര്കതൊര് എന്നര്ത്ഥമതൊകുന; 

(ഐ)  “തജരഴിചറഴിയല  കേതൊര്ഡപ്പ്"  എന്നതൊല  കബതൊര്ഡഴില  നഴിനസം  ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്

ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേള്കപ്പ് നലകേഴിയഴിട്ടുള തഴിരഴിചറഴിയല കേതൊര്ഡപ്പ് എന്നര്ത്ഥമതൊകുന; 

(ലജ)   "അസംഗസം" എന്നതൊല നഴിധഴിയഴിലലെ ഒരസംഗസം എന്നര്ത്ഥമതൊകുന; 
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(ലകേ)  “മജഷന്  ഡയറക്ടര്"  എന്നതൊല  മഹതൊതതൊഗതൊനഴി  കദേശശീയ  ഗതൊമശീണ
ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് പദ്ധതഴി നടെത്തെഴിപഴിനതൊയുള കകേരള സസംസതൊന മഴിഷന് ഡയറക്ടര് അലലങഴില
അയ്യങതൊളഴി  നഗര  ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്  മഴിഷലന്റെ  സസംസതൊനതലെ ചുമതലെയുള  നഗരകേതൊരല്യവകുപപ്പ്
ഡയറക്ടര് എന്നര്ത്ഥമതൊകുന; 

(എല)  “വജജതൊപനസം" എന്നതൊല കകേരള  സര്കതൊരഴിലന്റെ ഔകദേല്യതൊഗഴികേ ഗസറഴില
പ്രസഴിദ്ധശീകേരഴിക്കുന്ന വഴിജതൊപനസം എന്നര്ത്ഥമതൊകുന; 

(എസം)    “നജര്ണ്ണയഴികലപട്ട"  എന്നതൊല  ഈ  ആകപ്പ്   പ്രകേതൊരസം  ഉണതൊകലപട്ട
ചെട്ടങ്ങള് പ്രകേതൊരസം   നഴിര്ണ്ണയഴികലപട്ട എന്നര്ത്ഥമതൊകുന; 

(എന്) “പട്ടഴികേ ”എന്നതൊല ഇകൗ ആക്ടഴിലലെ പട്ടഴികേ എന്നര്ത്ഥമതൊകുന.;

(ഒ)  “പദ്ധതഴി"  എന്നതൊല  3-ാം വകുപപ്പ്  (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ്  പ്രകേതൊരസം ഉണതൊകലപട്ട
കകേരള  ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി പദ്ധതഴി എന്നര്ത്ഥമതൊകുന; 

(പഴി)   “വര്ഷസം"  എന്നതൊല  ഏപ്രഴില  മതൊസസം  ഒന്നതൊസം  തശീയതഴി  മുതല  തുടെങ്ങുന്ന
സതൊമ്പത്തെഴികേ വര്ഷസം എന്നര്ത്ഥമതൊകുന. 

3.   കകേരള ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി  കക്ഷേമനഴിധഴി.―(1)  സര്കതൊര്,  വഴിജതൊപനസം
വഴഴി, ഈ ആകഴിലന്റെ പരഴിധഴിയഴില വരുന്ന ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേള്കപ്പ് കവണഴി 'കകേരള
ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി  കക്ഷേമനഴിധഴി  പദ്ധതഴി' എന്ന  കപരഴില  ഒരു  പദ്ധതഴി
രൂപശീകേരഴികകണതുസം  പദ്ധതഴി  രൂപശീകേരഴിചതഴിനകശഷസം,  കേഴഴിയുന്നത  കവഗസം,  ഈ
ആകഴിലലെയുസം പദ്ധതഴിയഴിലലെയുസം വല്യവസകേളനസരഴിചപ്പ് ഒരു നഴിധഴി രൂപശീകേരഴികകണതുമതൊണപ്പ്.

(2)  നഴിധഴിയഴില, തതൊലഴപറയുന്നവ വരവപ്പ് ലകേതൊളഴികകണതതൊണപ്പ്, അതതൊയതപ്പ്:―

(എ)  4 -ാം വകുപ്പുപ്രകേതൊരമുള അസംശദേതൊയങ്ങള്;

(ബഴി) 14 -ാം വകുപ്പുപ്രകേതൊരസം കബതൊര്ഡപ്പ് കേടെസം വതൊങ്ങുന്ന  തുകേ;

(സഴി) 19-ാം വകുപ്പുപ്രകേതൊരസം വസൂലെതൊകഴിയ പഴിഴ;

(ഡഴി)  ഭതൊരത  സര്കതൊകരതൊ  സസംസതൊന  സര്കതൊകരതൊ  തകദ്ദേശസശയസംഭരണ
സതൊപനങ്ങകളതൊ  അലലങഴില  മകറലതങഴിലുസം  സതൊപനകമതൊ  സസംഘടെനകയതൊ  നലകുന്ന
ഗതൊന്റുകേകളതൊ വതൊയ്പകേകളതൊ അഡശതൊന്സുകേകളതൊ;

(ഇ)   മകറലതങഴിലുസം മതൊര്ഗ്ഗത്തെഴില നഴിനള ഏലതതൊരു സസംഭതൊവനയുസം;

(എഫപ്പ്)  കബതൊര്ഡഴിലന്റെ വരുമതൊനസം വര്ദ്ധഴിപഴികതൊനതൊയഴി മറപ്പ്  മതൊര്ഗ്ഗങ്ങളഴില കൂടെഴി
കബതൊര്ഡപ്പ് ആര്ജഴിക്കുന്ന ഏലതങഴിലുസം തുകേ;

(ജഴി)  പദ്ധതഴിയഴിലലെ  വല്യവസകേള് പ്രകേതൊരസം ചുമത്തുന്ന ഫശീസുസം നഴിധഴിയഴികലെകപ്പ്
വരവപ്പ് ലകേതൊളഴികകണതതൊയ മകറലതങഴിലുസം തുകേയുസം.
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(3)  നഴിധഴി,  കബതൊര്ഡഴില  നഴിക്ഷേഴിപ്തമതൊകുന്നതുസം  കബതൊര്ഡപ്പ്  കകേകേതൊരല്യസം
ലചെകയ്യണതുമതൊണപ്പ്.

(4)  നഴിധഴി,  തതൊലഴ  പറയുന്ന  എലതൊകമതൊ  ഏലതങഴിലുകമതൊ  ആവശല്യങ്ങള്കതൊയഴി
ഉപകയതൊഗഴികതൊവന്നതതൊണപ്പ്, അതതൊയതപ്പ് :―

(എ)  അറുപതപ്പ്  വയസപ്പ്  പൂര്ത്തെഴിയതൊയഴിട്ടുളതുസം  അറുപതപ്പ്  വയസപ്പ്  വലര
തുടെര്ചയതൊയഴി  അസംശദേതൊയസം അടെചഴിട്ടുളതുമതൊയ അസംഗങ്ങള്കപ്പ് ലപന്ഷന് നലകുന്നതഴിനപ്പ്; 

(ബഴി)  പത്തെപ്പ്  വര്ഷത്തെഴില കുറയതൊത്തെ കേതൊലെകത്തെകപ്പ് അസംശദേതൊയസം  അടെചഴിട്ടുള
ഒരസംഗസം മരണലപട്ടതൊല കുടുസംബ ലപന്ഷന് നലകുന്നതഴിനപ്പ്; 

(സഴി)  അസുഖസം  അലലങഴില   അപകേടെസം  മൂലെസം  ഒരസംഗസം  മരണലപട്ടതൊല
സതൊമ്പത്തെഴികേ സഹതൊയസം നലകുന്നതഴിനപ്പ്; 

(ഡഴി)  അസംഗഭസംഗസം അലലങഴില അവശത മൂലെസം ലതതൊഴഴില ലചെയ്യതൊന് കേഴഴിയതൊലത
നഴിധഴിയഴിലലെ  അസംഗതശസം  അവസതൊനഴിപഴികകണഴിവന്നതൊല,  ഒരസംഗസം  അടെച  അസംശദേതൊയത്തുകേ
വഴിനഴിര്കദ്ദേശഴികലപട്ട  പലെഴിശ  സഹഴിതസം  തഴിരഴിലകേ  നലകുന്നതഴിനസം  അവശതതൊ  ലപന്ഷന്
അനവദേഴിക്കുന്നതഴിനസം; 

(ഇ)  ഗുരുതരമതൊയ  കരതൊഗസം  ബതൊധഴിച  അസംഗങ്ങള്കപ്പ്  ചെഴികേഴിത്സയതൊയഴി
സതൊമ്പത്തെഴികേ സഹതൊയസം നലകുന്നതഴിനപ്പ്; 

(എഫപ്പ്) വനഴിതതൊ അസംഗങ്ങളലടെയുസം അസംഗങ്ങളലടെ ലപണ്മകളലടെയുസം വഴിവതൊഹസം,
വനഴിതതൊ അസംഗങ്ങളലടെ പ്രസവസം എന്നഴിവയപ്പ് സതൊമ്പത്തെഴികേ സഹതൊയസം നലകുന്നതഴിനപ്പ്; 

(ജഴി)   അസംഗങ്ങളലടെ  മകളലടെ  പഠനതൊവശല്യത്തെഴിനപ്പ്  സതൊമ്പത്തെഴികേ  സഹതൊയവസം
കപ്രതൊത്സതൊഹനവസം നലകുന്നതഴിനപ്പ്; 

(എചപ്പ്) പദ്ധതഴിയഴില  വഴിനഴിര്കദ്ദേശഴികലപട്ട  മകറലതങഴിലുസം  ആവശല്യത്തെഴിനപ്പ്
സതൊമ്പത്തെഴികേ സഹതൊയസം നലകുന്നതഴിനപ്പ്; 

(ഐ)  കബതൊര്ഡഴിലന്റെ  കദേനസംദേഴിന  ഭരണലചലെവകേളസം,  അതതപ്പ്  സമയസം,
സര്കതൊര് നഴിര്കദ്ദേശഴിക്കുന്ന മറ്റു ലചെലെവകേളസം നഴിര്വ്വഹഴിക്കുന്നതഴിനപ്പ്.

(5)  ഈ ആകഴിലലെ വല്യവസകേള്കപ്പ് വഴികധയമതൊയഴി,  (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ്  പ്രകേതൊരസം
രൂപശീകേരഴിചഴിട്ടുള പദ്ധതഴിയഴില (4)-ാം ഉപവകുപഴിലുസം പട്ടഴികേയഴിലുസം പറഞഴിട്ടുള എലതൊകമതൊ
അഥവതൊ ഏലതങഴിലുകമതൊ കേതൊരല്യങ്ങള്ക്കുകവണഴി വല്യവസ ലചെയ്യതൊവന്നതതൊണപ്പ്.
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(6) പദ്ധതഴി,  അതുണതൊകഴിയതഴിനകശഷസം,  കേഴഴിയുന്നതകവഗസം,  നഴിയമസഭ
സകമ്മളനത്തെഴിലെതൊയഴിരഴിക്കുകമ്പതൊള്,  സഭ  മുന്പതൊലകേ  ഒരു  സകമ്മളനത്തെഴികലെതൊ  തുടെര്ചയതൊയ
രണപ്പ്  സകമ്മളനങ്ങളഴികലെതൊ  ലപടെതൊവന്ന  ആലകേ  പതഴിനതൊലെപ്പ്  ദേഴിവസകതൊലെകത്തെകപ്പ്
വയ്കകണതുസം,  അപ്രകേതൊരസം അതപ്പ് ഏതപ്പ് സകമ്മളനത്തെഴില വയ്ക്കുനകവതൊ ആ സകമ്മളനകമതൊ,
ലതതൊട്ടടുത്തെപ്പ്  വരുന്ന  സകമ്മളനകമതൊ  അവസതൊനഴിക്കുന്നതഴിനമുന്പപ്പ്  നഴിയമസഭ,  പ്രസ്തുത
പദ്ധതഴിയഴില  ഏലതങഴിലുസം  കഭദേഗതഴി  വരുത്തുകേകയതൊ,  ആ പദ്ധതഴി  ഉണതൊകകണതഴിലലന്നപ്പ്
തശീരുമതൊനഴിക്കുകേകയതൊ  ലചെയ്യുന്ന  പക്ഷേസം,  ആ  പദ്ധതഴികപ്പ്  അതഴിനകശഷസം,  അതതു
സസംഗതഴികപതൊലലെ,  അപ്രകേതൊരസം  കഭദേഗതഴി  വരുത്തെഴിയ  രൂപത്തെഴില  മതൊതസം
പ്രതൊബലെല്യമുണതൊയഴിരഴിക്കുന്നതുസം  അലലങഴില  യതൊലതതൊരു  പ്രതൊബലെല്യവസം  ഇലതൊതഴിരഴിക്കുകേകയതൊ
ലചെയ്യുന്നതുസം  ആകുന;  എന്നഴിരുന്നതൊലുസം  അപ്രകേതൊരമുള  ഏലതങഴിലുസം  കഭദേഗതഴികയതൊ
റദ്ദേതൊകകലെതൊ ആ പദ്ധതഴി പ്രകേതൊരസം മുന്പുലചെയഴിട്ടുള ഏലതങഴിലുസം സസംഗതഴിയുലടെ സതൊധുതയപ്പ്
ഭസംഗസം വരതൊത്തെ വഴിധത്തെഴിലെതൊയഴിരഴികകണതതൊണപ്പ്.

4.  നഴിധഴിയഴികലെക്കുള  അസംശദേതൊയസം.―(1)  നഴിധഴിയഴില  അസംഗമതൊയഴി  കചെരുന്ന  ഓകരതൊ
ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിയുസം പ്രതഴിമതൊസസം അന്പതപ്പ് രൂപ  അസംശദേതൊയമതൊയഴി നലകകേണതതൊണപ്പ്.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപപ്പ്  പ്രകേതൊരസം  നലകകേണതതൊയ  അസംശദേതൊയസം,  അതപ്പ്
കശഖരഴിക്കുന്നതഴിനപ്പ്  കബതൊര്ഡപ്പ്  അസംഗശീകേരഴിച  ഏലതങഴിലുസം  കദേശസതൊലകൃത  ബതൊങ്കുകേളഴികലെതൊ
സഹകേരണ  ബതൊങഴികലെതൊ  സര്കതൊര്  തശീരുമതൊനഴിക്കുന്ന  സതൊപനങ്ങളഴികലെതൊ
അടെയ്കകണതതൊണപ്പ്.  അതു  മുന്കൂറതൊയഴി  പ്രതഴിമതൊസകമതൊ,  അര്ദ്ധവതൊര്ഷഴികേമതൊകയതൊ
വതൊര്ഷഴികേമതൊകയതൊ അടെയതൊവന്നതതൊണപ്പ്.

(3)  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേളലടെ  എണ്ണത്തെഴിനസം  ലതതൊഴഴില  ദേഴിനത്തെഴിനസം  അനസരഴിചപ്പ്
നഴിര്ണ്ണയഴികലപട്ട  ഒരു  തുകേ  സര്കതൊര്  അസംശദേതൊയകമതൊ  ഗതൊകന്റെതൊ  ആയഴി  നഴിധഴിയഴികലെകപ്പ്
നലകകേണതതൊണപ്പ്.

(4)  സസംസതൊന സര്കതൊര് ഒരു നഴിശ്ചഴിത തുകേ ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേളലടെ
കക്ഷേമത്തെഴിനതൊയഴി പ്രതഴിമതൊസകമതൊ പ്രതഴിവര്ഷകമതൊ നഴിധഴിയഴികലെകപ്പ് നലകകേണതതൊണപ്പ്.

(5)  സര്കതൊരഴിനപ്പ്,  വഴിജതൊപനസം  വഴഴി  (1)-ാം  ഉപവകുപഴില  പറഞഴിട്ടുള
അസംശദേതൊയനഴിരകപ്പ്,  പദ്ധതഴിയുലടെ  സുഗമമതൊയ  നടെത്തെഴിപഴിനകവണഴി,  മൂന
വര്ഷത്തെഴിലലെതൊരഴികല പരഴിഷ്കരഴികതൊവന്നതതൊണപ്പ്.

(6)  (5)-ാം  ഉപവകുപപ്പ്   പ്രകേതൊരമുളള  ഓകരതൊ  വഴിജതൊപനവസം  അതപ്പ്
പുറലപടുവഴിചതഴിനകശഷസം കേഴഴിയുന്നതകവഗസം,  നഴിയമസഭ സകമ്മളനത്തെഴിലെതൊയഴിരഴിക്കുകമ്പതൊള്,
സഭ മുമ്പതൊലകേ ഒരു സകമ്മളനത്തെഴികലെതൊ  തുടെര്ചയതൊയ രണ്ടു സകമ്മളനങ്ങളഴികലെതൊലപടെതൊവന്ന
ആലകേ  പതഴിനതൊലെപ്പ്  ദേഴിവസകതൊലെകത്തെകപ്പ്  വയ്കകണതുസം  അപ്രകേതൊരസം  അതപ്പ്,  എതപ്പ്
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സമ്മളനത്തെഴില  വയ്ക്കുനകവതൊ  ആ  സകമ്മളനകമതൊ  ലതതൊട്ടടുത്തുവരുന്ന  സകമ്മളനകമതൊ
അവസതൊനഴിക്കുന്നതഴിനമുമ്പപ്പ്,  നഴിയമസഭ,  പ്രസ്തുത  വഴിജതൊപനത്തെഴില  എലന്തെങഴിലുസം
രൂപകഭദേലപടുത്തെലുകേള്  വരുത്തുകേകയതൊ  വഴിജതൊപനസം  പുറലപടുവഴികകണതഴിലലന്നപ്പ്
തശീരുമതൊനഴിക്കുകേകയതൊ  ലചെയ്യുന്നപക്ഷേസം,  വഴിജതൊപനത്തെഴിനപ്പ്  അതഴിനകശഷസം,
അതതുസസംഗതഴികപതൊലലെ,  അപ്രകേതൊരസം  രൂപകഭദേലപടുത്തെല  വരുത്തെഴിയ  രൂപത്തെഴില  മതൊതസം
പ്രതൊബലെല്യസം  ഉണതൊയഴിരഴിക്കുകേകയതൊ  അഥവതൊ  യതൊലതതൊരു  പ്രതൊബലെല്യവമഴിലതൊതഴിരഴിക്കുകേകയതൊ
ലചെയ്യുന്നതുസം ആകുന;  എന്നഴിരുന്നതൊലുസം,  അപ്രകേതൊരമുളള ഏലതങഴിലുസം രൂപകഭദേലപടുത്തെകലെതൊ
റദ്ദേതൊകകലെതൊ  ആ  വഴിജതൊപനപ്രകേതൊരസം  മുമ്പപ്പ്  ലചെയഴിട്ടുള  ഏലതങഴിലുസം  സസംഗതഴിയുലടെ
സതൊധുതയപ്പ് ഭസംഗസംവരതൊത്തെ വഴിധത്തെഴില ആയഴിരഴികകണതുമതൊണപ്പ്. 

5.   നഴിധഴിയഴിലലെ അസംഗതശസം.― (1)  പതഴിലനട്ടപ്പ്   വയസപ്പ്  പൂര്ത്തെഴിയതൊയതുസം എന്നതൊല
അന്പത്തെഴിയഞപ്പ്  വയസപ്പ്  പൂര്ത്തെഴിയതൊകഴിയഴിട്ടഴിലതൊത്തെവരുസം  ആയ,  2005-ലലെ
മഹതൊതതൊഗതൊനഴി  കദേശശീയ  ഗതൊമശീണ  ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്  ആകഴിലലെ  (2005-ലലെ  42-ാം  കകേന്ദ്ര
ആകപ്പ്)  വല്യവസകേളലടെ  അടെഴിസതൊനത്തെഴില  സസംസതൊനലത്തെ  ഗതൊമപഞതൊയത്തുകേളഴില
രജഴിസ്റ്റര്  ലചെയ്തു  ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്  കേതൊര്ഡപ്പ്  ലെഭഴിചഴിട്ടുളതുസം  അലലങഴില  അയ്യങതൊളഴി
നഗരലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്  പദ്ധതഴിയഴിലലെ  വല്യവസകേളലടെ  അടെഴിസതൊനത്തെഴില  സസംസതൊനലത്തെ
മുനഴിസഴിപല  കേകൗണ്സഴിലുകേളഴികലെതൊ  മുനഴിസഴിപല  കകേതൊര്പകറഷനകേളഴികലെതൊ  രജഴിസ്റ്റര്  ലചെയ്തു
ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് കേതൊര്ഡപ്പ് ലെഭഴിചഴിട്ടുളതുസം  അസംഗതശത്തെഴിനപ്പ് അകപക്ഷേഴിക്കുന്ന വര്ഷകമതൊ അതഴിനപ്പ്
ലതതൊട്ടുമുമ്പുള  രണ്ടു  വര്ഷങ്ങളഴികലെതൊ  ഏലതങഴിലുസം  ഒരു  വര്ഷസം  കുറഞതപ്പ്  ഇരുപതപ്പ്
ദേഴിവസലമങഴിലുസം  അവഴിദേഗ്ദ്ധ  ലതതൊഴഴിലെഴില  ഏര്ലപട്ടഴിട്ടുളതുമതൊയ  ഏലതതൊരു  ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്
ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിയ്ക്കുസം,  നഴിധഴിയഴിലലെ ഒരസംഗമതൊയഴി  രജഴിസ്റ്റര് ലചെയ്യുവതൊന് അകപക്ഷേ നലകുന്നതഴിനപ്പ്
അര്ഹതയുണതൊയഴിരഴിക്കുന്നതതൊണപ്പ്.

(2)  നഴിധഴിയഴില  അസംഗമതൊകുന്നതഴിനള  ഒരു  അകപക്ഷേ,  പദ്ധതഴിയഴില
വഴിനഴിര്കദ്ദേശഴികലപട്ട    പ്രകേതൊരമുള  രശീതഴിയഴിലുസം   അപ്രകേതൊരമുള   ഫശീസപ്പ്  സഹഴിതവസം,
നലകകേണതതൊണപ്പ്.

6.  അസംഗതശസം അവസതൊനഴികല.  ― (1)  ഒരു  അസംഗസം  ഒരു വര്ഷകതൊലെസം അസംശദേതൊയസം
അടെയതൊന്  തുടെര്ചയതൊയഴി  വശീഴ്ച  വരുത്തുന്ന  സസംഗതഴിയഴില  അയതൊളലടെ   അസംഗതശസം
അവസതൊനഴിക്കുന്നതതൊണപ്പ് :

എന്നതൊല,  അസംശദേതൊയസം  അടെയതൊതഴിരുന്നതപ്പ്  നല്യതൊയമതൊയ  കേതൊരണങ്ങളതൊലെതൊലണന്നപ്പ്  
ചെശീഫപ്പ്  എകഴികേക്യൂട്ടശീവപ്പ്  ആഫശീസര്കപ്പ് കബതൊധല്യമതൊകുന്നപക്ഷേസം,  അപ്രകേതൊരസം വശീഴ്ച വരുത്തെഴിയ
ആള്, പദ്ധതഴിയഴില വഴിനഴിര്കദ്ദേശഴികതൊവന്ന രശീതഴിയഴില അസംശദേതൊയ കുടെഴിശഴികേ അടെയ്ക്കുകമ്പതൊള്,
അയതൊളലടെ അസംഗതശസം പുനനഃസതൊപഴിക്കുന്നതതൊണപ്പ്.
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(2)  ഒരു  അസംഗസം അസംശദേതൊയസം നലകുന്നതഴിനതൊയഴി പദ്ധതഴിയഴില വല്യവസലചെയഴിട്ടുള
ഏലതങഴിലുസം  വല്യവസ  ലെസംഘഴിക്കുകേയതൊലണങഴില  ഉടെന്  തലന്ന  അയതൊളലടെ  അസംഗതശസം
അവസതൊനഴിക്കുന്നതതൊണപ്പ് :

എന്നതൊല,  അസംശദേതൊയസം  അടെയ്ക്കുന്നതഴികലെകതൊയഴി  വഴിനഴിര്കദ്ദേശഴികലപട്ട
നടെപടെഴിക്രമത്തെഴിലന്റെ  ലെസംഘനസംമൂലെസം  അവസതൊനഴിച  ഒരതൊളലടെ  അസംഗതശസം  പദ്ധതഴിയഴില
വഴിനഴിര്കദ്ദേശഴികതൊവന്ന അങ്ങലനയുള വല്യവസകേളഴികന്മേല പുനനഃസതൊപഴികതൊവന്നതതൊണപ്പ്.

7.  പദ്ധതഴി കഭദേഗതഴി ലചെയ്യല.― (1)  സര്കതൊരഴിനപ്പ്,  വഴിജതൊപനസം വഴഴി,  ഈ ആകപ്പ്
പ്രകേതൊരസം  ഉണതൊകലപട്ട  പദ്ധതഴി  മുന്കേതൊലെപ്രതൊബലെല്യകത്തെതൊടുകൂടെഴികയതൊ  പഴിലകതൊലെ
പ്രതൊബലെല്യകത്തെതൊടുകൂടെഴികയതൊ കഭദേഗതഴി  ലചെയ്യതൊവന്നതതൊണപ്പ്.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പുപ്രകേതൊരമുള  ഓകരതൊ  വഴിജതൊപനവസം  അതപ്പ്
പുറലപടുവഴിചതഴിനകശഷസം  കേഴഴിയുന്നത  കവഗസം,  നഴിയമസഭ  സകമ്മളനത്തെഴിലെതൊയഴിരഴി
ക്കുകമ്പതൊള്,  സഭ  മുമ്പതൊലകേ  ഒരു  സകമ്മളനത്തെഴികലെതൊ,  തുടെര്ചയതൊയ  രണപ്പ്
സകമ്മളനങ്ങളഴികലെതൊലപടെതൊവന്ന  ആലകേ പതഴിനതൊലെപ്പ്  ദേഴിവസകതൊലെകത്തെകപ്പ് വയ്കകണതുസം,
അപ്രകേതൊരസം അതപ്പ് ഏതപ്പ് സകമ്മളനത്തെഴില വയ്ക്കുനകവതൊ, ആ സകമ്മളനകമതൊ ലതതൊട്ടടുത്തുവരുന്ന
സകമ്മളനകമതൊ  അവസതൊനഴിക്കുന്നതഴിന  മുന്പപ്പ്  നഴിയമസഭ,  പ്രസ്തുത  വഴിജതൊപനത്തെഴില
എലന്തെങഴിലുസം  കഭദേഗതഴി  വരുത്തുകേകയതൊ  വഴിജതൊപനസം  പുറലപടുവഴികകണതഴിലലന്നപ്പ്
തശീരുമതൊനഴിക്കുകേകയതൊ  ലചെയ്യുന്ന  പക്ഷേസം,  വഴിജതൊപനത്തെഴിനപ്പ്  അതഴിനകശഷസം,  അതതപ്പ്
സസംഗതഴികപതൊലലെ,  അപ്രകേതൊരസം  കഭദേഗതഴി  വരുത്തെഴിയ  രൂപത്തെഴില  മതൊതസം  പ്രതൊബലെല്യസം
ഉണതൊയഴിരഴിക്കുകേകയതൊ  അഥവതൊ  യതൊലതതൊരു  പ്രതൊബലെല്യവസം  ഇലതൊതഴിരഴിക്കുകേകയതൊ
ലചെയ്യുന്നതുമതൊകുന; എന്നഴിരുന്നതൊലുസം,  അപ്രകേതൊരമുള ഏലതങഴിലുസം കഭദേഗതഴികയതൊ റദ്ദേതൊകകലെതൊ
ആ  വഴിജതൊപനപ്രകേതൊരസം  മുന്പപ്പ്  ലചെയഴിട്ടുള  ഏലതങഴിലുസം  സസംഗതഴിയുലടെ  സതൊധുതയപ്പ്
ഭസംഗസംവരതൊത്തെ വഴിധത്തെഴിലെതൊയഴിരഴികകണതതൊണപ്പ്.

8.  കബതൊര്ഡഴിലന്റെ  രൂപശീകേരണസം.―(1)  സര്കതൊരഴിനപ്പ്,  വഴിജതൊപനസം  വഴഴി,
അങ്ങലനയുള  വഴിജതൊപനത്തെഴില  വഴിനഴിര്കദ്ദേശഴികതൊവന്ന  തശീയതഴി  മുതല
പ്രതൊബലെല്യകത്തെതൊടുകൂടെഴി  നഴിധഴിയുലടെ  ഭരണ  നഴിര്വ്വഹണത്തെഴിനസം  നഴിധഴിയഴില  നഴിനസം
ധനസഹതൊയസം  നലകുന്ന  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളലടെ  കമലകനതൊട്ടസം  വഹഴിക്കുന്നതഴിനസം  അവ
നടെപഴിലെതൊക്കുന്നതഴിനസം കവണഴി  "കകേരള ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി കബതൊര്ഡപ്പ്"
എന്ന കപരഴില ഒരു കബതൊര്ഡപ്പ് രൂപശീകേരഴികതൊവന്നതതൊണപ്പ്.

(2)   കബതൊര്ഡപ്പ്,  ശതൊശശത പഴിന്തുടെര്ചതൊവകേതൊശകത്തെതൊടുസം  ലപതൊതുമുദ്രകയതൊടുസം  കൂടെഴിയ
കമലപറഞ  കപരഴിലുള  ഒരു  ഏകേതൊസംഗശീകൃത  നഴികേതൊയമതൊയഴിരഴിക്കുന്നതുസം  പ്രസ്തുത  കപരഴില
വല്യവഹരഴിക്കുകേയുസം വല്യവഹരഴികലപടുകേയുസം ലചെകയ്യണതുമതൊണപ്പ്.
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(3)  കബതൊര്ഡഴില,  ഇതഴിനകശഷസം  വല്യവസ  ലചെയ്യുന്ന  പ്രകേതൊരസം,  സര്കതൊര്
നതൊമനഴിര്കദ്ദേശസം  ലചെയ്യുന്ന  അഞപ്പ്  ഔകദേല്യതൊഗഴികേ  അസംഗങ്ങളസം  എട്ടപ്പ്  അനകൗകദേല്യതൊഗഴികേ
അസംഗങ്ങളസം ഡയറക്ടര്മതൊരതൊയഴി ഉണതൊയഴിരഴിക്കുന്നതതൊണപ്പ്,  അതതൊയതപ്പ്:―

(എ)   തകദ്ദേശസശയസംഭരണ വകുപപ്പ് ലസക്രട്ടറഴി; 

(ബഴി)  ധനകേതൊരല്യവകുപഴിലലെ കജതൊയഴിന്റെപ്പ് ലസക്രട്ടറഴിയുലടെ പദേവഴിയഴില തതൊലഴയലതൊത്തെ
സര്കതൊര് നതൊമനഴിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതഴിനഴിധഴി; 

(സഴി)  പഞതൊയത്തു ഡയറക്ടര്; 

(ഡഴി)  നഗരകേതൊരല്യ വകുപപ്പ് ഡയറക്ടര്; 

(ഇ)  മഹതൊതതൊഗതൊനഴി കദേശശീയ ഗതൊമശീണലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് പദ്ധതഴിയുലടെ സസംസതൊന
മഴിഷന് ഡയറക്ടര്; 

(എഫപ്പ്)  ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്  പദ്ധതഴിയുലടെ  ഗുണകഭതൊക്തതൊകളസം  ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്  പദ്ധതഴി
നടെത്തെഴിപഴില  തല്പരരുമതൊയ,  സര്കതൊര്  നതൊമനഴിര്കദ്ദേശസം  ലചെയ്യുന്ന  എട്ടപ്പ്  അനകൗകദേല്യതൊഗഴികേ
അസംഗങ്ങള്.

(4) കബതൊര്ഡഴിലന്റെ ഡയറക്ടര്മതൊരഴില ഒരതൊലള സര്കതൊര്, അതഴിലന്റെ ലചെയര്മതൊനതൊയഴി
നഴിയമഴികകണതതൊണപ്പ്.

(5)  സര്കതൊര്,  കബതൊര്ഡഴിലന്റെ  ലചെയര്മതൊലന്റെയുസം  ഡയറക്ടര്മതൊരുലടെയുസം  കപരുകേള്,
ഗസറഴില പ്രസഴിദ്ധലപടുകത്തെണതതൊണപ്പ്.

(6) പദ്ധതഴിയഴില വഴിനഴിര്കദ്ദേശഴികലപട്ട പ്രകേതൊരമുള രശീതഴിയഴില കബതൊര്ഡപ്പ്, അതഴില
നഴിക്ഷേഴിപ്തമതൊയഴിരഴിക്കുന്ന നഴിധഴിയുലടെ ഭരണ നഴിര്വ്വഹണസം നടെകത്തെണതതൊണപ്പ്.

(7)  കബതൊര്ഡഴിനപ്പ്,  സര്കതൊരഴിലന്റെ മുന്കൂട്ടഴിയുള അസംഗശീകേതൊരകത്തെതൊടുകൂടെഴി,  കബതൊര്ഡപ്പ്
നഴിര്കദ്ദേശഴികതൊവന്ന  ഏലതങഴിലുസം  നഴിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുസം  വല്യവസകേള്ക്കുസം  വഴികധയമതൊയഴി,
നഴിധഴിയുലടെ കേതൊരല്യക്ഷേമമതൊയ ഭരണനഴിര്വ്വഹണത്തെഴിനപ്പ്,  അതപ്പ് ആവശല്യലമന്നപ്പ് കേരുതുന്ന,  ഈ
ആകകതൊ പദ്ധതഴികയതൊ  പ്രകേതൊരമുള അതഴിലന്റെ അധഴികേതൊരങ്ങളസം ചുമതലെകേളസം  കബതൊര്ഡഴിലന്റെ
ലചെയര്മതൊകനതൊ,  ഏലതങഴിലുസം  ഡയറക്ടര്കകതൊ,  ചെശീഫപ്പ്  എകഴികേക്യൂട്ടശീവപ്പ്  ആഫശീസര്കകതൊ,
കബതൊര്ഡഴിലലെ മറപ്പ് ഏലതങഴിലുസം  ആഫശീസര്കകതൊ ഏലപഴിച്ചുലകേതൊടുകതൊവന്നതതൊണപ്പ്.

(8)   കബതൊര്ഡഴികലെകപ്പ്  ഓകരതൊ  വര്ഷവസം  അസംശദേതൊയമതൊയഴി  ലെഭഴിക്കുന്ന  തുകേയുലടെ
അഞപ്പ്  ശതമതൊനസംവലരയുള  തുകേകയതൊ,  അതതപ്പ്  സമയസം,  സര്കതൊര്  നഴിശ്ചയഴികതൊവന്ന
പ്രകേതൊരമുള തുകേകയതൊ കബതൊര്ഡഴിലലെ ഉകദേല്യതൊഗസരുലടെയുസം ജശീവനകതൊരുലടെയുസം ശമ്പളത്തെഴിനസം
മറപ്പ് ഓഫശീസപ്പ് ലചെലെവകേള്ക്കുമതൊയഴി വഴിനഴികയതൊഗഴികതൊവന്നതതൊണപ്പ്.
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(9)  കബതൊര്ഡഴിലന്റെ  പ്രവര്ത്തെനസം  ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്  പദ്ധതഴിയുമതൊയഴി  ബനലപട്ടപ്പ്
കകേന്ദ്രസര്കതൊരഴിലന്റെയുസം  സസംസതൊന  സര്കതൊരഴിലന്റെയുസം  മതൊര്ഗ്ഗനഴിര്കദ്ദേശങ്ങള്കപ്പ്
വഴികധയമതൊയഴിട്ടതൊയഴിരഴികകണതതൊണപ്പ്.

9. ഡയറക്ടര്മതൊരുലടെ ഔകദേല്യതൊഗഴികേ കേതൊലെതൊവധഴി.― (1) 8-ാം വകുപപ്പ് (3)-ാം ഉപവകുപപ്പ്
പ്രകേതൊരസം നഴിയമഴികലപട്ട  എകപ്പ്-ഒഫശീകഷല്യതൊ ഡയറക്ടര്മതൊര് ഒഴഴിലകേയുള ഡയറക്ടര്മതൊരുലടെ
ഔകദേല്യതൊഗഴികേ കേതൊലെതൊവധഴി മൂന വര്ഷകതൊലെമതൊയഴിരഴിക്കുന്നതതൊണപ്പ്.

(2)  (1)-ാം ഉപവകുപഴില എന്തുതലന്ന അടെങ്ങഴിയഴിരുന്നതൊലുസം,  സര്കതൊരഴിനപ്പ്  ഏതപ്പ്
സമയത്തുസം കേതൊരണങ്ങള് കരഖലപടുത്തെഴിലകതൊണപ്പ്, കബതൊര്ഡഴിലലെ ഏലതതൊരു അനകൗകദേല്യതൊഗഴികേ
ഡയറക്ടലറയുസം  ഔകദേല്യതൊഗഴികേ  സതൊനത്തുനഴിനസം  നശീകസം  ലചെയ്യതൊവന്നതുസം,  അപ്രകേതൊരമുള
നശീകസം  ലചെയ്യല,  അപ്രകേതൊരമുള  നശീകസം  ലചെയ്യലെഴിലനതഴിലര  കേതൊരണസം  കേതൊണഴിക്കുന്നതഴിനപ്പ്
അകദ്ദേഹത്തെഴിനപ്പ് നല്യതൊയമതൊയ ഒരവസരസം നലകേഴിയതഴിന കശഷമതൊയഴിരഴികകണതുമതൊണപ്പ് :

എന്നതൊല,  ലപതൊതുതതൊലപരല്യതൊര്ത്ഥസം  കേതൊരണങ്ങള്  എഴുതഴി  കരഖലപടുത്തുന്നകതതൊ
അങ്ങലനയുള ഒരവസരസം നലകുന്നകതതൊ യുക്തമലലന്നപ്പ് സര്കതൊരഴിനപ്പ് അഭഴിപ്രതൊയമുളപക്ഷേസം,
നശീകസം  ലചെയ്യുന്നതഴിനള  കേതൊരണസം  എഴുതഴി  കരഖലപടുത്തുകേകയതൊ  നഴിര്ദ്ദേഴിഷ്ട  നശീകസം
ലചെയ്യലെഴിലനതഴിരതൊയഴി  കേതൊരണസം  കേതൊണഴികലെഴിനപ്പ്  അവസരസം  നലകുകേകയതൊ  ലചെകയ്യണ
ആവശല്യമഴിലതൊത്തെതതൊകുന.

(3) ഏലതതൊരു ഡയറക്ടര്ക്കുസം സര്കതൊരഴിനപ്പ് ലെഴിഖഴിതമതൊയ കനതൊട്ടശീസപ്പ് നലകേഴിലകേതൊണപ്പ്
തലന്റെ  ഔകദേല്യതൊഗഴികേസതൊനസം  രതൊജഴിവയതൊവന്നതുസം  എന്നതൊല  സര്കതൊര്  രതൊജഴി
സശശീകേരഴിക്കുന്നതുവലര അകദ്ദേഹസം ഔകദേല്യതൊഗഴികേസതൊനത്തെപ്പ് തുടെകരണതുമതൊണപ്പ്.

10.  അനകൗകദേല്യതൊഗഴികേ  ഡയറക്ടര്മതൊലര  നശീകസം  ലചെയ്യല.  ― (1)  സര്കതൊരഴിനപ്പ്,
വഴിജതൊപനസം  വഴഴി,  കബതൊര്ഡഴിലലെ  ഏലതതൊരു  അനകൗകദേല്യതൊഗഴികേ  ഡയറക്ടകറയുസം
തതൊലഴപറയുന്ന കേതൊരണങ്ങളതൊല ഔകദേല്യതൊഗഴികേ സതൊനത്തുനഴിനസം നശീകസം ലചെയ്യതൊവന്നതതൊണപ്പ്,
അതതൊയതപ്പ് :―

(എ)  അകദ്ദേഹസം  കബതൊര്ഡഴിലന്റെ  അനവതൊദേസം  കൂടെതൊലത  തുടെര്ചയതൊയഴി  മൂന്നപ്പ്
കയതൊഗങ്ങളഴില  ഹതൊജരതൊകേതൊതഴിരുന്നഴിട്ടുലണങഴില:

എന്നതൊല,  ഗസറഴില  വഴിജതൊപനസം  പ്രസഴിദ്ധലപടുത്തുന്നതഴിനപ്പ്  മുന്പപ്പ്  കബതൊര്ഡഴിനപ്പ്
മതഴിയതൊയ കേതൊരണങ്ങളതൊല അപ്രകേതൊരമുള ഹതൊജരതൊകേതൊതഴിരഴികല  മതൊപതൊകതൊവന്നതതൊണപ്പ്.

(ബഴി)  അകദ്ദേഹസം  ഡയറക്ടറതൊയഴി  പ്രവര്ത്തെഴിക്കുന്നതഴിനപ്പ്  കയതൊഗല്യനലലകന്നതൊ,
കേഴഴിവഴിലതൊത്തെവനതൊയഴിത്തെശീര്നലവകന്നതൊ, അലലങഴില ഡയറക്ടര് ആയഴി അകദ്ദേഹസം തുടെരുന്നതപ്പ്
ലപതൊതുതതൊല്പരല്യത്തെഴിനപ്പ്  ഹതൊനഴികേരമതൊയഴി  തശീരത്തെകവഴിധസം  തലന്റെ  ഡയറക്ടര്  പദേവഴി
ദുരുപകയതൊഗലപടുത്തെഴിയഴിട്ടുലണകന്നതൊ  സര്കതൊരഴിനപ്പ് അഭഴിപ്രതൊയമുള പക്ഷേസം:

1746/2021.
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എന്നതൊല, ഈ ഉപവകുപ്പുപ്രകേതൊരസം ഒരു ഡയറക്ടലറ നശീകസം ലചെയ്യുന്നതഴിന മുമ്പതൊയഴി
നശീകസം  ലചെയ്യതൊതഴിരഴികതൊനള  കേതൊരണസം  കേതൊണഴിക്കുന്നതഴിനപ്പ്  അകദ്ദേഹത്തെഴിനപ്പ്  നല്യതൊയമതൊയ
ഒരവസരസം നലകകേണതതൊണപ്പ്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ്  (എ) ഖണ്ഡപ്രകേതൊരസം നശീകസം ലചെയ്യലപട്ട കബതൊര്ഡഴിലലെ ഒരു
അനകൗകദേല്യതൊഗഴികേ ഡയറക്ടര്, മറ്റുവഴിധത്തെഴില സര്കതൊര് ഉത്തെരവതൊകേതൊത്തെപക്ഷേസം, അകദ്ദേഹലത്തെ
നശീകസം  ലചെയ  തശീയതഴി  മുതല  മൂന  വര്ഷകതൊലെകത്തെകപ്പ്  കബതൊര്ഡഴിലലെ  ഡയറക്ടറതൊയഴി
വശീണ്ടുസം നതൊമനഴിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യലപടുന്നതഴിനപ്പ് അകയതൊഗല്യനതൊയഴിരഴിക്കുന്നതതൊണപ്പ്.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ് (ബഴി) ഖണ്ഡപ്രകേതൊരസം നശീകസം ലചെയ്യലപട്ട കബതൊര്ഡഴിലലെ ഒരു
അനകൗകദേല്യതൊഗഴികേ  ഡയറക്ടര്,  സര്കതൊര്,  ഒരു  ഉത്തെരവമൂലെസം  കമലെഴില  അകദ്ദേഹസം
അകയതൊഗല്യനലലന്നപ്പ്  പ്രഖല്യതൊപഴിക്കുന്നതുവലര  വശീണ്ടുസം  നതൊമനഴിര്കദ്ദേശസം  ലചെയ്യലപടുന്നതഴിനപ്പ്
അര്ഹനതൊയഴിരഴിക്കുന്നതല.

11. കബതൊര്ഡഴിലന്റെ കയതൊഗസം.  ― (1) കബതൊര്ഡപ്പ്, അതഴിലന്റെ കേതൊരല്യനഴിര്വ്വഹണങ്ങള്കതൊയഴി
കുറഞതപ്പ് മൂന മതൊസത്തെഴില ഒരഴികലലെങഴിലുസം കയതൊഗസം കചെകരണതതൊണപ്പ്.

(2)  കബതൊര്ഡഴിലന്റെ  കയതൊഗത്തെഴിലന്റെ  കേശതൊറസം  രണപ്പ്  ഔകദേല്യതൊഗഴികേ  അസംഗങ്ങള്
ഉള്ലപലടെ ഏഴപ്പ് അസംഗങ്ങള് ആയഴിരഴിക്കുന്നതതൊണപ്പ്.

(3)   ലചെയര്മതൊന്  അലലങഴില  അകദ്ദേഹത്തെഴിലന്റെ  അഭതൊവത്തെഴില,  കയതൊഗത്തെഴില
ഹതൊജരതൊയഴിട്ടുള  അസംഗങ്ങള്  അവരഴില  നഴിനസം  ലതരലഞടുക്കുന്ന  ഒരതൊള്,  കബതൊര്ഡഴിലന്റെ
കയതൊഗത്തെഴില അദ്ധല്യക്ഷേനതൊകകേണതതൊണപ്പ്.

(4)  കബതൊര്ഡപ്പ്  കയതൊഗത്തെഴിലന്റെ പരഴിഗണനയപ്പ്  വരുന്ന ഏലതതൊരു സസംഗതഴിയഴിലുസം,
കയതൊഗത്തെഴില ഹതൊജരുള അസംഗങ്ങളലടെ ഭൂരഴിപക്ഷേകവതൊട്ടപ്പ് പ്രകേതൊരസം തശീരുമതൊനസം എടുകകണതുസം
കവതൊട്ടുകേള്  തുലെല്യമതൊയഴിരഴിക്കുന്ന  സസംഗതഴിയഴില  കയതൊഗത്തെഴില  അദ്ധല്യക്ഷേത  വഹഴിക്കുന്ന
ലചെയര്മതൊകനതൊ  അലലങഴില  അസംഗത്തെഴികനതൊ  ഒരു  കേതൊസ്റ്റഴിസംഗപ്പ്  കവതൊട്ടവകേതൊശസം
ഉണതൊയഴിരഴിക്കുന്നതുമതൊണപ്പ്.

12.  കബതൊര്ഡസംഗങ്ങള്ക്കുള  യതൊതതൊബത്തെയുസം  ദേഴിനബത്തെയുസം.― കബതൊര്ഡഴിലന്റെ
ലചെയര്മതൊനസം  അസംഗങ്ങള്ക്കുസം,  നഴിര്ണ്ണയഴികലപട്ട  നഴിരകഴിലുള,  സഴിറഴിസംഗ്ഫശീസഴിനസം,
യതൊതതൊബത്തെയ്ക്കുസം ദേഴിനബത്തെയ്ക്കുസം അര്ഹതയുണതൊയഴിരഴിക്കുന്നതതൊണപ്പ്.

13. ഉകദേല്യതൊഗസരുലടെയുസം ജശീവനകതൊരുലടെയുസം നഴിയമനസം.―(1) സര്കതൊരഴിനപ്പ് ഈ ആകപ്പ്
പ്രകേതൊരമുള  കബതൊര്ഡഴിലന്റെ   അധഴികേതൊരങ്ങള്  വഴിനഴികയതൊഗഴിക്കുന്നതഴിനസം  കേര്ത്തെവല്യങ്ങള്
നഴിര്വ്വഹഴിക്കുന്നതഴിനസം  കബതൊര്ഡഴിലന  സഹതൊയഴിക്കുവതൊന്,  നഴിര്ണ്ണയഴികലപട്ട  പ്രകേതൊരമുള
രശീതഴിയഴില  പഞതൊയത്തെപ്പ്,  നഗരകേതൊരല്യസം,  ഗതൊമവഴികേസനസം  എന്നശീ  വകുപ്പുകേളഴിലലെ  കജതൊയഴിന്റെപ്പ്
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ലഡവലെപപ്പ്ലമന്റെപ്പ്  കേമ്മശീഷണര്  അലലങഴില  സമതൊന  തസഴികേയഴിലുള  ഒരു  ഉകദേല്യതൊഗസലന
ചെശീഫപ്പ് എകഴികേക്യൂട്ടശീവപ്പ് ആഫശീസറതൊയുസം, ജഴിലതൊ കക്ഷേമനഴിധഴി ആഫശീസര്മതൊലരയുസം ആവശല്യലമന്നപ്പ്
കേരുതുന്നത മറപ്പ് ഉകദേല്യതൊഗസലരയുസം ജശീവനകതൊലരയുസം നഴിയമഴികതൊവന്നതതൊണപ്പ്.

(2)   (1)-ാം ഉപവകുപഴിലലെ  വല്യവസകേള്കപ്പ്  വഴികധയമതൊയഴി,  പ്രസ്തുത ഉപവകുപപ്പ്

പ്രകേതൊരസം  നഴിയമഴികലപടുന്ന  ഉകദേല്യതൊഗസരുലടെയുസം  ജശീവനകതൊരുലടെയുസം  നഴിയമനരശീതഴിയുസം

ശമ്പളവസം  അലെവന്സുകേളസം  അചടെകവസം  മറപ്പ്  കസവനവല്യവസകേളസം  സര്കതൊര്

നഴിര്ണ്ണയഴിക്കുന്ന പ്രകേതൊരമതൊയഴിരഴികകണതതൊണപ്പ്.

14. കേടെസം വതൊങ്ങുന്നതഴിനള കബതൊര്ഡഴിലന്റെ അധഴികേതൊരസം.―കബതൊര്ഡഴിനപ്പ്, സര്കതൊരഴിലന്റെ

മുന്കൂട്ടഴിയുള  അസംഗശീകേതൊരകത്തെതൊടുസം  സര്കതൊര്  നഴിര്കദ്ദേശഴിക്കുന്ന  പ്രകേതൊരമുള

നഴിബനനകേള്ക്കുസം  വല്യവസകേള്ക്കുസം  വഴികധയമതൊയുസം  പദ്ധതഴിയുലടെ  ആവശല്യങ്ങള്കപ്പ്

കവണഴി, അതതപ്പ് സമയസം, പണസം കേടെസം വതൊങ്ങതൊവന്നതതൊണപ്പ്.

15. കേഴികട്ടണ  തുകേ  തശീരുമതൊനഴികല.―(1)  ചെശീഫപ്പ്  എകഴികേക്യൂട്ടശീവപ്പ്  ആഫശീസകറതൊ

ഇതഴിനകവണഴി  കബതൊര്ഡപ്പ്  അധഴികേതൊരലപടുത്തെഴിയഴിട്ടുള  മകറലതങഴിലുസം  ഉകദേല്യതൊഗസകനതൊ,

ആവശല്യമതൊയ  അകനശഷണസം  നടെത്തെഴിയതഴിനകശഷവസം  4-ാം  വകുപ്പുപ്രകേതൊരസം  അസംശദേതൊയസം

നലകേതൊന് ബതൊദ്ധല്യസനതൊയ ഓകരതൊ  ആളഴിനസം  പറയതൊനളതപ്പ്  പറയുവതൊന്  ഒരു അവസരസം

നലകേഴിയതഴിനകശഷവസം  ഈ  ആകഴിലലെകയതൊ  പദ്ധതഴിയഴിലലെകയതൊ  വല്യവസകേള്  പ്രകേതൊരസം

കേഴികട്ടണ അസംശദേതൊയസം ഉത്തെരവമൂലെസം തഴിട്ടലപടുത്തെതൊവന്നതതൊണപ്പ്.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപപ്പ്  പ്രകേതൊരസം  അകനശഷണസം  നടെത്തുന്ന  ഉകദേല്യതൊഗസനപ്പ്

അപ്രകേതൊരമുള  അകനശഷണത്തെഴിലന്റെ  ആവശല്യങ്ങള്കതൊയഴി,  1908-ലലെ  സഴിവഴില  നടെപടെഴി

നഴിയമസസംഹഴിത  (1908-ലലെ  5-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകപ്പ്)  പ്രകേതൊരസം  ഒരു  വല്യവഹതൊരസം   വഴിചെതൊരണ

ലചെയ്യുകമ്പതൊള്  ഒരു  സഴിവഴില  കകേതൊടെതഴിയഴില  നഴിക്ഷേഴിപ്തമതൊയഴിട്ടുള  അകത  അധഴികേതൊരങ്ങള്

തതൊലഴപറയുന്ന സസംഗതഴികേലള സസംബനഴിചപ്പ് ഉണതൊയഴിരഴിക്കുന്നതതൊണപ്പ്, അതതൊയതപ്പ്:―

(എ)  ഏലതതൊരതൊലളയുസം ഹതൊജരതൊകുന്നതഴിനപ്പ് നഴിര്ബനഴിക്കുന്നതഴിനസം അലലങഴില

അയതൊലള സതല്യപ്രതഴിജയഴികന്മേല വഴിസരഴിക്കുന്നതഴിനസം; 

(ബഴി) കരഖകേളസം  പ്രമതൊണങ്ങളസം  കേലണത്തുന്നതഴിനസം  ഹതൊജരതൊക്കുന്നതഴിനസം

ആവശല്യലപടുന്നതഴിനപ്പ്; 

(സഴി)   സതല്യവതൊങ്മൂലെത്തെഴികന്മേല ലതളഴിവപ്പ് സശശീകേരഴിക്കുന്നതഴിനപ്പ്; 

(ഡഴി)  സതൊക്ഷേഴികേലള വഴിസരഴിക്കുന്നതഴിനകവണഴി കേമ്മശീഷന് അയയ്ക്കുന്നതഴിനപ്പ്.
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(3)   ഈ വകുപ്പുപ്രകേതൊരമുള ഏലതതൊരു അകനശഷണവസം 1860-ലലെ ഇന്തെല്യന് ശഴിക്ഷേതൊ
നഴിയമ  സസംഹഴിതയഴിലലെ  (1860-ലലെ  45-ാം കകേന്ദ്ര ആകപ്പ്)  193-ഉസം  228-ഉസം  വകുപ്പുകേളലടെ
അര്ത്ഥവല്യതൊപ്തഴിയഴിലലപടുന്നതുസം  പ്രസ്തുത  നഴിയമസസംഹഴിതയഴിലലെ  196-ാം  വകുപഴിലന്റെ
പരഴിധഴിയഴില വരുന്ന ഒരു ജുഡശീഷല്യല നടെപടെഴിയതൊയഴി കേരുതലപകടെണതുമതൊണപ്പ്.

(4)  (1)-ാം  ഉപവകുപപ്പ്  പ്രകേതൊരസം  നഴിശ്ചയഴിച  ഏലതതൊരു  തുകേയുസം  നഴിര്കദ്ദേശഴിച
പ്രകേതൊരസം  നഴിധഴിയഴികലെകപ്പ്  നലകേതൊത്തെ  സതൊഹചെരല്യത്തെഴില,  ഭൂമഴിയഴില  നഴിനള  നഴികുതഴി
കുടെഴിശഴികേ എന്നതുകപതൊലലെ ഈടെതൊകതൊവന്നതതൊണപ്പ്.

(5)  (1)-ാം  ഉപവകുപപ്പ്  പ്രകേതൊരമുള  ഒരു  ഉത്തെരവഴികന്മേല  പരതൊതഴിയുള
ഏലതതൊരതൊള്ക്കുസം, ഉത്തെരവപ്പ് ലെഭഴിച തശീയതഴിമുതല അറുപതപ്പ് ദേഴിവസത്തെഴിനകേസം ഇതഴികലെയതൊയഴി
സര്കതൊര് അധഴികേതൊരലപടുത്തെഴിയ തകദ്ദേശസശയസംഭരണ വകുപഴിലലെ ലഡപക്യൂട്ടഴി ലസക്രട്ടറഴിയുലടെ
പദേവഴിയഴില  കുറയതൊത്തെ  ഒരു  ഉകദേല്യതൊഗസന്  മുമ്പതൊലകേ  അപശീല  കബതൊധഴിപഴികതൊവന്നതുസം
അപ്രകേതൊരമുള  ഉകദേല്യതൊഗസനപ്പ്  അപശീലെഴിന്കമല  ആവശല്യമതൊയ  അകനശഷണസം
നടെത്തെഴിയതഴിനകശഷസം  അപശീല  വതൊദേഴികപ്പ്   പറയുവതൊനളതപ്പ്  പറയുവതൊന്  അവസരസം
നലകേഴിയതഴിനകശഷസം  അകദ്ദേഹത്തെഴിനപ്പ്  യുക്തലമന്നപ്പ്  കതതൊനന്ന  പ്രകേതൊരമുള  ഉത്തെരവകേള്
അപശീല ലെഭഴിചപ്പ് നതൊല്പത്തെഴിയഞപ്പ് ദേഴിവസത്തെഴിനകേസം പതൊസതൊകതൊവന്നതുമതൊണപ്പ്.

(6)  സര്കതൊരഴിനപ്പ്,  സശകമധയതൊകയതൊ  അലലങഴില  പരതൊതഴികതൊരലന്റെ
അകപക്ഷേയഴികന്മേകലെതൊ,  (5)-ാം  ഉപവകുപപ്പ്  പ്രകേതൊരസം  സര്കതൊര്  അധഴികേതൊരലപടുത്തെഴിയ
ഉകദേല്യതൊഗസന്  എടുത്തെ  ഏലതങഴിലുസം  നടെപടെഴികേളലടെ  കരഖകേള്  ആവശല്യലപടെതൊവന്നതുസം
സര്കതൊരഴിനപ്പ്,   യുക്തലമന്നപ്പ്  കതതൊനന്ന  പ്രകേതൊരമുള   അകനശഷണസം  നടെത്തെതൊവന്നതുസം
ഉത്തെരവകേള് പതൊസതൊകതൊവന്നതുമതൊണപ്പ്:

എന്നതൊല,  ഈ ഉപവകുപപ്പ് പ്രകേതൊരമുള അകപക്ഷേ അകപക്ഷേകേന്, (5)-ാം ഉപവകുപപ്പ്
പ്രകേതൊരമുള ഉത്തെരവപ്പ്  ലെഭഴിച തശീയതഴി മുതല മുപതപ്പ് ദേഴിവസത്തെഴിനകേസം നലകകേണതതൊണപ്പ്:

എനമതൊതമല,  ബതൊധഴികലപട്ട  ആളഴിനപ്പ്  പറയതൊനളതപ്പ്  പറയുവതൊന്  ഒരവസരസം
നലകേതൊലത യതൊലതതൊരു ഉത്തെരവസം ഈ ഉപവകുപ്പുപ്രകേതൊരസം പുറലപടുവഴികതൊന് പതൊടുളതല.

16.  കബതൊര്ഡഴിലന്റെ  ഡയറക്ടര്മതൊര്  മുതലെതൊയവര്  പബഴികേപ്പ്  ലസര്വന്റുമതൊര്
ആയഴിരഴിക്കുലമന്നപ്പ്.―കബതൊര്ഡഴിലന്റെ  ഓകരതൊ  ഡയറക്ടറുസം  13-ാം  വകുപപ്പ്  (1)-ാം  ഉപവകുപപ്പ്
പ്രകേതൊരസം  നഴിയമഴികലപട്ട  ചെശീഫപ്പ്  എകഴികേക്യൂട്ടശീവപ്പ്  ആഫശീസറുസം  കബതൊര്ഡഴിലലെ  മറപ്പ്
ഉകദേല്യതൊഗസരുസം  ജശീവനകതൊരുസം,  1860-ലലെ  ഇന്തെല്യന്  ശഴിക്ഷേതൊ  നഴിയമസസംഹഴിതയഴിലലെ
(1860-ലലെ  45-ാം കകേന്ദ്ര ആകപ്പ്) 21-ാം വകുപഴിലന്റെ അര്ത്ഥവല്യതൊപ്തഴിയഴില വരുന്ന  പബഴികേപ്പ്
ലസര്വന്റുമതൊരതൊയഴി കേരുതലപകടെണതതൊണപ്പ്.
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17. ശഴിക്ഷേ.― (1) ഈ ആകകതൊ അതഴിന്കേശീഴഴില ഉണതൊകലപട്ട ചെട്ടങ്ങകളതൊ പദ്ധതഴികയതൊ
പ്രകേതൊരസം തതൊന് നലകകേണതതൊയ ഏലതങഴിലുസം തുകേ നലകുന്നതഴില നഴിന്നപ്പ് ഒഴഴിവതൊകുന്നതഴിനപ്പ്
കവണഴികയതൊ  അലലങഴില മകറലതങഴിലുസം  ആലള അപ്രകേതൊരസം  പണസം നലകുന്നതഴില നഴിന്നപ്പ്
ഒഴഴിവതൊക്കുന്നതഴിനപ്പ്  സഹതൊയഴിക്കുന്നതഴിനപ്പ്  കവണഴികയതൊ  അറഴിഞ്ഞുലകേതൊണപ്പ്  ഏലതങഴിലുസം
വല്യതൊജമതൊയ  പ്രസതൊവനകയതൊ  വല്യതൊജമതൊയ  നഴികവദേനകമതൊ  നടെത്തുകേകയതൊ   നടെത്തുവതൊന്
ഇടെയതൊക്കുകേകയതൊ  ലചെയ്യുന്ന  ഏലതതൊരതൊളസം  മുനമതൊസകതൊലെസം  വലരയതൊകേതൊവന്ന  തടെകവതൊ
അലലങഴില  അയ്യതൊയഴിരസം  രൂപ  പഴിഴകയതൊ  അലലങഴില  ഇവ  രണ്ടുസംകൂടെഴികയതൊ  നലകേഴി
ശഴിക്ഷേഴികലപകടെണതതൊണപ്പ്.

(2)   ഈ  ആകപ്പ്  പ്രകേതൊരസം  ശഴിക്ഷേതൊര്ഹമതൊയ  ഏലതതൊരു  കുറവസം  ഒന്നതൊസം  കതൊസപ്പ്
ജുഡശീഷല്യല മജഴികസ്ട്രേറപ്പ് കകേതൊടെതഴിയഴില വഴിചെതൊരണ ലചെകയ്യണതതൊണപ്പ്.

(3)  ഈ  ആകപ്പ്  പ്രകേതൊരസം  ശഴിക്ഷേതൊര്ഹമതൊയഴിട്ടുള  യതൊലതതൊരു  കുറവസം  ചെശീഫപ്പ്
എകഴികേക്യൂട്ടശീവപ്പ്  ആഫശീസറുലടെ  മുന്കൂട്ടഴിയുള  അനവതൊദേകത്തെതൊടുകൂടെഴി  സമര്പഴിക്കുന്ന  കുറസം
സസംബനഴിച  വസ്തുതകേളലടെ  കരഖതൊമൂലെമതൊയ  ഒരു  റഴികപതൊര്ട്ടഴികന്മേലെലതൊലത  യതൊലതതൊരു
കകേതൊടെതഴിയുസം വഴിചെതൊരണ ലചെയ്യുവതൊന് പതൊടെഴിലതൊത്തെതതൊകുന.

18.   കേമ്പനഴികേള് ലചെയ്യുന്ന കുറങ്ങള്.―(1)  ഈ ആകപ്പ് പ്രകേതൊരമുള ഒരു കുറസം ഒരു
കേമ്പനഴിയതൊണപ്പ്  ലചെയഴിട്ടുളലതങഴില  കുറസം  ലചെയ  സമയത്തെപ്പ്  കേമ്പനഴിയുലടെ
ചെതൊര്ജപ്പ്  വഹഴിചഴിരുന്നതുസം  കേമ്പനഴിയുലടെ  കേതൊരല്യനഴിര്വ്വഹണത്തെഴില  കേമ്പനഴികയതൊടെപ്പ്
ഉത്തെരവതൊദേഴിതശമുണതൊയഴിരുന്നതുമതൊയ  ഓകരതൊ  ആളസം,  ആ  കേമ്പനഴിയുസം  കുറകതൊരതൊയഴി
കേരുതലപടുന്നതുസം  അതനസരഴിചപ്പ്  അവര്ലകതഴിരതൊയുള  നടെപടെഴികേള്കപ്പ്  വഴികധയരതൊയഴിരഴിക്കുന്നതുസം
ശഴിക്ഷേഴികലപടുന്നതുമതൊണപ്പ്:

എന്നതൊല,  ഈ  വകുപഴിലെടെങ്ങഴിയഴിട്ടുള  യതൊലതതൊനസം  കുറസം  ലചെയതപ്പ്  തലന്റെ
അറഴികവതൊടുകൂടെഴിയലലനസം,  അങ്ങലനയുള കുറസം ലചെയ്യുന്നതപ്പ് തടെയതൊന് തതൊന് കവണത ശ്രദ്ധ
ലചെലുത്തെഴിയഴിരുനലവനസം  അയതൊള്  ലതളഴിയഴിക്കുന്നപക്ഷേസം,  അങ്ങലനയുള  ആളഴിലന
ഏലതങഴിലുസം ശഴിക്ഷേയപ്പ് വഴികധയനതൊക്കുന്നതല.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപഴില എന്തുതലന്ന അടെങ്ങഴിയഴിരുന്നതൊലുസം, ഈ ആകപ്പ് പ്രകേതൊരമുള
ഒരു  കുറസം  ഒരു  കേമ്പനഴി  ലചെയഴിരഴിക്കുകേയുസം  കുറസം  ലചെയതപ്പ്  കേമ്പനഴിയുലടെ  ഏലതങഴിലുസം
ഉകദേല്യതൊഗസലന്റെ  സമ്മതകത്തെതൊടുകൂടെഴികയതൊ  മകൗനതൊനവതൊദേകത്തെതൊടുകൂടെഴികയതൊ  അലലങഴില
അയതൊളലടെ ഭതൊഗത്തുള മനനഃപൂര്വ്വമതൊയ ഉകപക്ഷേമൂലെമതൊലണകന്നതൊ ലതളഴിയഴികലപടുന്ന പക്ഷേസം
കേമ്പനഴിയുലടെ അങ്ങലനയുള ഉകദേല്യതൊഗസന് ആ കുറസം ലചെയതതൊയഴി കേണകതൊകലപകടെണതുസം
അതനസരഴിചപ്പ് ശഴിക്ഷേഴികലപകടെണതുമതൊണപ്പ്.
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വഴിശദേശീകേരണസം.― ഈ വകുപഴിലന്റെ ആവശല്യത്തെഴികലെകപ്പ്,―

(എ)  “കമ്പനഴി"   എന്നതൊല  ഏലതങഴിലുസം  ഏകേതൊസംഗശീകൃത  നഴികേതൊയസം
എന്നര്ത്ഥമതൊകുന്നതുസം  അതഴില  ഒരു  കഫകമതൊ  ഒരു  സഹകേരണ  സസംഘകമതൊ  അലലങഴില
ആളകേളലടെ മറപ്പ് സമതൊജകമതൊ ഉള്ലപടുന്നതുമതൊകുന; 

(ബഴി)  “കമ്പനഴി ഉകദേല്യതൊഗസന്" എന്നതൊല കേമ്പനഴിയുലടെ മതൊകനജഴിസംഗപ്പ് ഡയറക്ടകറതൊ,
ഡയറക്ടകറതൊ,  ലസക്രട്ടറഴികയതൊ,  ട്രഷറകറതൊ  അലലങഴില  മതൊകനജകറതൊ  എന്നര്ത്ഥമതൊകുന്നതുസം,
അതഴില  ഒരു  കഫമഴികന്റെകയതൊ  സഹകേരണ  സസംഘത്തെഴികന്റെകയതൊ  ആളകേളലടെ  മറപ്പ്
സമതൊജത്തെഴികന്റെകയതൊ ഔകദേല്യതൊഗഴികേ ഭതൊരവതൊഹഴികേള് ഉള്ലപടുന്നതുമതൊകുന;  

(സഴി)  ഒരു കഫമഴിലന സസംബനഴിചപ്പ്  "ഡയറക്ടര്"  എന്നതൊല ആ കഫമഴിലലെ ഒരു
പങതൊളഴിയുസം ഉള്ലപടുന്നതതൊകുന.

19. പഴിഴ  വസൂലെതൊക്കുന്നതഴിനള  അധഴികേതൊരസം.― ഈ  ആകകതൊ  അതഴിന്കേശീഴഴില
ഉണതൊകലപട്ട ചെട്ടങ്ങകളതൊ പദ്ധതഴികയതൊ പ്രകേതൊരസം നഴിധഴിയഴികലെകപ്പ് ഏലതങഴിലുസം അസംശദേതൊയസം
നലകുന്നതഴില ഏലതങഴിലുസം ആള് വശീഴ്ച വരുത്തുന്നഴിടെത്തെപ്പ് കബതൊര്ഡഴിനപ്പ്,  കുടെഴിശഴികേ തുകേയുലടെ
ഇരുപത്തെഞ്ചു ശതമതൊനത്തെഴില കേവഴിയതൊത്തെതുസം കബതൊര്ഡപ്പ് യുക്തലമന്നപ്പ് കേരുതുന്നതുമതൊയ തുകേ
പഴിഴയതൊയഴി അയതൊളഴിലനഴിനസം വസൂലെതൊകതൊവന്നതതൊണപ്പ്.

20.  ഉത്തെമവഴിശശതൊസപൂര്വ്വസം  ലചെയ പ്രവൃത്തെഴികേള്കപ്പ്  സസംരക്ഷേണസം.―ഈ ആകകതൊ
അതഴിന്കേശീഴഴില  ഉണതൊകലപട്ട  ചെട്ടങ്ങകളതൊ  പദ്ധതഴികയതൊ  പ്രകേതൊരസം  ഉത്തെമവഴിശശതൊസപൂര്വ്വസം
ലചെയകതതൊ  ലചെയ്യതൊനകദ്ദേശഴിചകതതൊ  ആയ ഏലതങഴിലുസം  കേതൊരല്യസം  സസംബനഴിചപ്പ്  കബതൊര്ഡഴിലലെ
ഏലതങഴിലുസം ഡയറക്ടര്കകതൊ മകറലതങഴിലുസം ആളഴികനതൊ എതഴിരതൊയഴി യതൊലതതൊരു വല്യവഹതൊരകമതൊ
മറപ്പ് നഴിയമ നടെപടെഴികയതൊ നഴിലെനഴിലക്കുന്നതല.

21.  സര്കതൊര്  നലകുന്ന  നഴിര്കദ്ദേശങ്ങള്.―(1)  സര്കതൊരഴിനപ്പ്,  കബതൊര്ഡപ്പ്
അനവര്ത്തെഴികകണതതൊയ  കേതൊരല്യങ്ങള്  സസംബനഴിച  നഴിര്കദ്ദേശങ്ങള്  കബതൊര്ഡഴിനപ്പ്
നലകേതൊവന്നതതൊണപ്പ്.

(2)  കബതൊര്ഡപ്പ്,  ഈ  ആകപ്പ്  പ്രകേതൊരമുള  അതഴിലന്റെ  അധഴികേതൊരങ്ങള്
വഴിനഴികയതൊഗഴിക്കുകേയുസം  കേര്ത്തെവല്യങ്ങള് നഴിര്വ്വഹഴിക്കുകേയുസം ലചെയ്യുകമ്പതൊള്  (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ്
പ്രകേതൊരസം  നലകേലപട്ടഴിട്ടുള  ഏലതങഴിലുസം  നഴിര്കദ്ദേശങ്ങളഴില  നഴിനസം  വല്യതഴിചെലെഴികതൊന്
പതൊടുളതല.

22.  അകനശഷണത്തെഴിനകവണഴി  ഉത്തെരവപ്പ്  പുറലപടുവഴികതൊനള  അധഴികേതൊരസം.― (1)
സര്കതൊരഴിനപ്പ്,  ഏതുസമയത്തുസം കബതൊര്ഡഴിലന്റെ പ്രവര്ത്തെനങ്ങലളക്കുറഴിചപ്പ് അകനശഷഴിക്കുകേയുസം
സര്കതൊരഴിനപ്പ്  റഴികപതൊര്ട്ടപ്പ്  സമര്പഴിക്കുകേയുസം  ലചെയ്യുന്നതഴിനതൊയഴി  സര്കതൊരഴിലന്റെ  കജതൊയഴിന്റെപ്പ്
ലസക്രട്ടറഴിയുലടെ  പദേവഴിയഴില  തതൊലഴയലതൊത്തെ  ഏലതങഴിലുസം  ഉകദേല്യതൊഗസലന
നഴിയമഴികതൊവന്നതതൊണപ്പ്.
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(2)  (1)-ാം ഉപവകുപ്പുപ്രകേതൊരസം  നഴിയമഴികലപടുന്ന  ഉകദേല്യതൊഗസനപ്പ്,  അകനശഷണസം
ശരഴിയതൊയ  രശീതഴിയഴില  നടെത്തുന്നതഴിനകവണ  എലതൊ  സകൗകേരല്യങ്ങളസം  കബതൊര്ഡപ്പ്
ഏര്ലപടുത്തെഴിലകതൊടുക്കുകേയുസം  അകദ്ദേഹസം  ആവശല്യലപടുന്ന  കബതൊര്ഡഴിലന്റെ  കകേവശമുള
കരഖകേളസം കേണക്കുകേളസം വഴിവരങ്ങളസം നലകുകേയുസം ലചെകയ്യണതതൊണപ്പ്.

23.  കബതൊര്ഡഴിലന അതഴിലെസംഘഴികതൊനള അധഴികേതൊരസം  .― (1) 22-ാം വകുപപ്പ്  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പുപ്രകേതൊരമുള  അകനശഷണ  റഴികപതൊര്ട്ടപ്പ്  പരഴിഗണഴിചതഴിനപ്പ്  കശഷകമതൊ  അഥവതൊ  മറ്റു
വഴിധത്തെഴികലെതൊ,  കബതൊര്ഡപ്പ്,  ഈ ആകഴിലലെകയതൊ പദ്ധതഴിയഴിലലെകയതൊ വല്യവസകേള് പ്രകേതൊരകമതൊ
അതഴിന്കേശീഴഴികലെതൊ,  അതഴികന്മേല  ചുമത്തെലപട്ടഴിട്ടുള  കേര്ത്തെവല്യങ്ങള്  നഴിര്വ്വഹഴിക്കുന്നതഴില
തുടെര്ചയതൊയഴി  വശീഴ്ചവരുത്തുകേകയതൊ  അലലങഴില  അതഴിലന്റെ  അധഴികേതൊരങ്ങള്  അതഴിലെസംഘഴിക്കുകേകയതൊ
ദുരുപകയതൊഗലപടുത്തുകേകയതൊ  ലചെയഴിട്ടുലണന്നപ്പ്  സര്കതൊരഴിനപ്പ്  അഭഴിപ്രതൊയമുളപക്ഷേസം  സര്കതൊരഴിനപ്പ്,
വഴിജതൊപനസം  വഴഴി,  ആറുമതൊസത്തെഴില  കേവഴിയതൊത്തെ  കേതൊലെയളവഴികലെകപ്പ്  കബതൊര്ഡഴിലന
അതഴിലെസംഘഴികതൊവന്നതതൊണപ്പ്:

എന്നതൊല,  ഈ  ഉപവകുപപ്പ്  പ്രകേതൊരമുള  ഒരു  വഴിജതൊപനസം  പുറലപടുവഴിക്കുന്നതഴിനപ്പ്
മുന്പപ്പ്  കബതൊര്ഡഴിനപ്പ്,  അതഴിലന അതഴിലെസംഘഴികതൊതഴിരഴികതൊന്  കേതൊരണസം കേതൊണഴിക്കുന്നതഴിനപ്പ്
നല്യതൊയമതൊയ  ഒരവസരസം  സര്കതൊര്  നലകകേണതുസം  കബതൊര്ഡഴിലന്റെ  വഴിശദേശീകേരണങ്ങളസം
ആകക്ഷേപങ്ങളസം ഏലതങഴിലുസം ഉലണങഴില അവ പരഴിഗണഴികകണതുമതൊണപ്പ്.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപപ്പ്  പ്രകേതൊരമുള  ഒരു  വഴിജതൊപനസം  പ്രസഴിദ്ധ
ലപടുത്തുന്നകതതൊലടെ,―

(എ)   കബതൊര്ഡഴിലലെ  എലതൊ ഡയറക്ടര്മതൊരുസം,  അപ്രകേതൊരമുള പ്രസഴിദ്ധശീകേരണ
തശീയതഴി  മുതല,  ഡയറക്ടര്മതൊലരന്ന  നഴിലെയഴിലുള  അവരുലടെ  ഔകദേല്യതൊഗഴികേ  സതൊനസം
ഒഴഴിഞതതൊയഴി കേരുതലപകടെണതുസം;  

(ബഴി)  കബതൊര്ഡപ്പ് വഴിനഴികയതൊഗഴിക്കുകേകയതൊ നഴിര്വ്വഹഴിക്കുകേകയതൊ ലചെയ്യുമതൊയഴിരുന്ന
എലതൊ അധഴികേതൊരങ്ങളസം കേര്ത്തെവല്യങ്ങളസം അതഴിലെസംഘനസം ലചെയ്യലപട്ടഴിരഴിക്കുന്ന കേതൊലെയളവഴില,
വഴിജതൊപനത്തെഴില  നഴിര്കദ്ദേശഴികതൊവന്ന  പ്രകേതൊരമുള  ഉകദേല്യതൊഗസകനതൊ  ഉകദേല്യതൊഗസകരതൊ
വഴിനഴികയതൊഗഴിക്കുകേകയതൊ നഴിര്വ്വഹഴിക്കുകേകയതൊ ലചെകയ്യണതുസം;  

(സഴി)  കബതൊര്ഡഴില  നഴിക്ഷേഴിപ്തമതൊയഴിട്ടുള  എലതൊ  ഫണ്ടുകേളസം  മറപ്പ്  വസ്തുവകേകേളസം
അതഴിലെസംഘഴികലപട്ടഴിരഴിക്കുന്ന കേതൊലെയളവഴില സര്കതൊരഴില നഴിക്ഷേഴിപ്തമതൊയഴിരഴിക്കുന്നതുമതൊണപ്പ്.

(3) (1)-ാംഉപവകുപ്പുപ്രകേതൊരസം പുറലപടുവഴിച വഴിജതൊപനത്തെഴില നഴിര്കദ്ദേശഴിചഴിട്ടുള
അതഴിലെസംഘനസം  ലചെയഴിട്ടുള  കേതൊലെയളവപ്പ്  അവസതൊനഴിക്കുകമ്പതൊള്  സര്കതൊര്,  8-ാം  വകുപപ്പ്
(1)-ാം  ഉപവകുപഴില  വല്യവസ  ലചെയഴിട്ടുള  രശീതഴിയഴില  കബതൊര്ഡപ്പ്
പുനനഃസസംഘടെഴിപഴികകണതതൊണപ്പ്.
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24.  കബതൊര്ഡഴിലന്റെ  കേണക്കുകേളലടെ  ആഡഴിറ്റുസം  ആഡഴിറര്മതൊരുലടെ  നഴിയമനവസം
കവതനവസം.―(1)  കബതൊര്ഡഴിലന്റെ  കേണക്കുകേള്  ആഡഴിറപ്പ്  ലചെയ്യുന്നതഴിനതൊയഴി  സര്കതൊരഴിലന്റെ
അസംഗശീകേതൊരകത്തെതൊലടെ ആഡഴിറര്മതൊലര  കബതൊര്ഡപ്പ് നഴിയമഴികകണതതൊണപ്പ്.

(2) കബതൊര്ഡപ്പ്, പ്രസ്തുത ആഡഴിറര്മതൊര്കപ്പ്, സര്കതൊര് നഴിര്കദ്ദേശഴികതൊവന്ന പ്രകേതൊരമുള
കവതനസം നലകകേണതതൊണപ്പ്. 

(3)  അപ്രകേതൊരമുള  ആഡഴിറര്മതൊര്,  കബതൊര്ഡഴിലന്റെ  കേണക്കുകേള്
വര്ഷത്തെഴിലലെതൊരഴികല, പരഴികശതൊധഴികകണതുസം ആഡഴിറപ്പ് ലചെകയ്യണതുമതൊണപ്പ്.

25.  വതൊര്ഷഴികേ റഴികപതൊര്ട്ടുസം കേണക്കുകേളലടെ ആഡഴിറപ്പ് ലചെയ കസ്റ്ററ്റുലമന്റുസം  . (1)  ― സതൊമ്പത്തെഴികേവര്ഷസം
അവസതൊനഴിചതഴിനകശഷവസം,  കബതൊര്ഡഴിലന്റെ  അസംഗശീകേതൊരസം  ലെഭഴിചതഴിന  കശഷവസം,
കബതൊര്ഡഴിലന്റെ വതൊര്ഷഴികേ റഴികപതൊര്ട്ടപ്പ്  കബതൊര്ഡഴിലന്റെ നഴിര്കദ്ദേശപ്രകേതൊരസം,  ചെശീഫപ്പ് എകഴികേക്യൂട്ടശീവപ്പ്
ആഫശീസര് തയ്യതൊറതൊകകണതുസം റഴികപതൊര്ട്ടഴിലന്റെ ഒരു പകേര്പപ്പ് കേണക്കുകേളലടെ ആഡഴിറപ്പ് ലചെയ
കസ്റ്ററപ്പ്ലമന്റെപ്പ് സഹഴിതസം ഓകരതൊ വര്ഷവസം ഡഴിസസംബര് അവസതൊനത്തെഴിന മുമ്പതൊയഴി സര്കതൊരഴിനപ്പ്
സമര്പഴികകണതുമതൊണപ്പ്.

(2)  വതൊര്ഷഴികേ റഴികപതൊര്ട്ടപ്പ്  കേഴിട്ടഴിയതൊലുടെന്തലന്ന,  സര്കതൊര്,  അതപ്പ്  കേണക്കുകേളലടെ
ആഡഴിറപ്പ് ലചെയപ്പ് കസ്റ്ററപ്പ്ലമന്റെപ്പ് സഹഴിതസം, നഴിയമസഭയുലടെ മുമ്പതൊലകേ വയ്പഴികകണതതൊണപ്പ്.

26.  സഴിവഴില കകേതൊടെതഴികേളലടെ അധഴികേതൊരഴിതയപ്പ് വഴിലെകപ്പ്.  ― ഈ ആകകതൊ അലലങഴില
പദ്ധതഴികയതൊ പ്രകേതൊരകമതൊ അതഴിന്കേശീഴഴികലെതൊ, സര്കതൊകരതൊ കബതൊര്കഡതൊ അലലങഴില സര്കതൊര്
അധഴികേതൊരലപടുത്തെഴിയഴിട്ടുള  മറപ്പ്  ഏലതങഴിലുസം  ഉകദേല്യതൊഗസകനതൊ,  അലലങഴില
ചെശീഫപ്പ്  എകഴികേക്യൂട്ടശീവപ്പ്  ആഫശീസകറതൊ  അലലങഴില  കബതൊര്ഡപ്പ്  അധഴികേതൊരലപടുത്തെഴിയ
ഏലതങഴിലുസം  ഉകദേല്യതൊഗസകനതൊ  തശീര്പതൊകകണകതതൊ,  തശീരുമതൊനഴികകണകതതൊ  കകേകേതൊരല്യസം
ലചെകയ്യണകതതൊ  നഴിശ്ചയഴികകണകതതൊ  ആയ  ഏലതങഴിലുസം  പ്രശ്നകമതൊ  അലലങഴില
തശീരുമതൊനഴികകണതതൊയ ഏലതങഴിലുസം സസംഗതഴികയതൊ തശീര്പതൊക്കുവതൊകനതൊ തശീരുമതൊനഴിക്കുവതൊകനതൊ
കകേകേതൊരല്യസം  ലചെയ്യുവതൊകനതൊ  ഉള  അധഴികേതൊരഴിത  യതൊലതതൊരു  സഴിവഴില  കകേതൊടെതഴിക്കുസം
ഉണതൊയഴിരഴിക്കുന്നതല.

27.   നഴിലെവഴിലുള  കക്ഷേമനഴിധഴികേളഴിലനഴിനള  സഞഴിത  തുകേ  കകേമതൊറുന്നതഴിനള
പ്രകതല്യകേ വല്യവസകേള്.  ― ഈ ആകപ്പ് പ്രതൊബലെല്യത്തെഴില വരുന്ന തശീയതഴിയഴില നഴിലെവഴിലുള
ഏലതങഴിലുസം  കക്ഷേമനഴിധഴിയഴില  ഒരസംഗത്തെഴിലന്റെ  കേണകഴിലുള  തുകേ,  ഈ  ആകപ്പ്
പ്രകേതൊരമുണതൊകഴിയ  നഴിധഴിയഴികലെകപ്പ്,  പദ്ധതഴിയഴില  വഴിനഴിര്കദ്ദേശഴികലപട്ട  രശീതഴിയഴില
കകേമതൊറസം  ലചെയ്യലപടുന്നതുസം  കേണകഴില  വരവപ്പ്  വയലപടുന്നതുസം  അപ്രകേതൊരമുള
കക്ഷേമനഴിധഴിയഴികലെകപ്പ്  അസംശദേതൊയസം  നലകേതൊനള  ആ  അസംഗത്തെഴിലന്റെ  ബതൊദ്ധല്യത,
അങ്ങലനയുള തശീയതഴി മുതല ഇലതൊതതൊകുന്നതുമതൊണപ്പ്.
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28.  കവഷമല്യങ്ങള്  നശീകസം  ലചെയ്യല.―(1)  ഈ  ആകഴിലലെ  വല്യവസകേള്കപ്പ്
പ്രതൊബലെല്യസം  നലകുന്നതഴില  ഏലതങഴിലുസം  കവഷമല്യങ്ങള്  ഉണതൊകുന്നപക്ഷേസം,  സര്കതൊരഴിനപ്പ്,
ഗസറഴില പ്രസഴിദ്ധശീകേരഴിച ഉത്തെരവപ്പ്  മുകഖന, കവഷമല്യങ്ങള് നശീകസം ലചെയ്യുന്നതഴികലെകതൊയഴി
തങ്ങള്കപ്പ്  ആവശല്യലമന്നപ്പ്  കതതൊനന്നതുസം,  ഈ  ആകഴിനപ്പ്  വഴിരുദ്ധമലതൊത്തെതുമതൊയ  ഏതു
നടെപടെഴിയുസം സന്ദര്ഭസം ആവശല്യലപടുന്നതുകപതൊലലെ ഉത്തെരവമുകഖന ലചെയ്യതൊവന്നതതൊണപ്പ്:

എന്നതൊല,  ഈ  ആകഴിലന്റെ  പ്രതൊരസംഭ  തശീയതഴി  മുതല  രണപ്പ്  വര്ഷത്തെഴിനകശഷസം
അങ്ങലനയുള യതൊലതതൊരു ഉത്തെരവസം പുറലപടുവഴികതൊന് പതൊടുളതല.

(2)  (1)-ാംഉപവകുപ്പുപ്രകേതൊരസം  പുറലപടുവഴിക്കുന്ന  എലതൊ  ഉത്തെരവകേളസം
അതുണതൊകഴിയതഴിന കശഷസം നഴിയമസഭ മുമ്പതൊലകേ വയ്കകണതതൊണപ്പ്.

29.  ചെട്ടങ്ങള് ഉണതൊക്കുന്നതഴിനള അധഴികേതൊരസം. (1)  ― സര്കതൊരഴിനപ്പ്,  വഴിജതൊപനസം വഴഴി,
ഈ ആകഴിലലെ വല്യവസകേള് നടെപഴിലെതൊക്കുന്നതഴിനതൊയഴി മുന്കേതൊലെ പ്രതൊബലെല്യകത്തെതൊടുകൂടെഴികയതൊ
പഴിലകതൊലെ പ്രതൊബലെല്യകത്തെതൊടുകൂടെഴികയതൊ ചെട്ടങ്ങള് ഉണതൊകതൊവന്നതതൊണപ്പ്.

(2) ഈ ആകപ്പ് പ്രകേതൊരസം ഉണതൊക്കുന്ന ഏലതതൊരു ചെട്ടവസം അതുണതൊകഴിയതഴിനകശഷസം,
കേഴഴിയുന്നത  കവഗസം,  നഴിയമസഭ  സകമ്മളനത്തെഴിലെതൊയഴിരഴിക്കുകമ്പതൊള്,  സഭ  മുന്പതൊലകേ  ഒരു
സകമ്മളനത്തെഴികലെതൊ  തുടെര്ചയതൊയ  രണപ്പ്  സകമ്മളനങ്ങളഴികലെതൊലപടെതൊവന്ന  ആലകേ  പതഴിനതൊലെപ്പ്
ദേഴിവസകതൊലെകത്തെകപ്പ് വയ്കകണതുസം, അപ്രകേതൊരസം അതപ്പ് ഏതപ്പ് സകമ്മളനത്തെഴില വയ്ക്കുനകവതൊ
ആ  സകമ്മളനകമതൊ  ലതതൊട്ടടുത്തുവരുന്ന  സകമ്മളനകമതൊ  അവസതൊനഴിക്കുന്നതഴിനപ്പ്  മുന്പപ്പ്
നഴിയമസഭ പ്രസ്തുത ചെട്ടത്തെഴില ഏലതങഴിലുസം കഭദേഗതഴി വരുത്തുകേകയതൊ അലലങഴില ആ ചെട്ടസം
ഉണതൊകകണതഴിലലന്നപ്പ് തശീരുമതൊനഴിക്കുകേകയതൊ ലചെയ്യുന്നപക്ഷേസം ആ ചെട്ടത്തെഴിനപ്പ് അതഴിനകശഷസം,
അതതപ്പ്  സസംഗതഴികപതൊലലെ,  അപ്രകേതൊരസം  കഭദേഗതഴി   ലചെയ  രൂപത്തെഴില  മതൊതസം  പ്രതൊബലെല്യസം
ഉണതൊയഴിരഴിക്കുകേകയതൊ  അലലങഴില  യതൊലതതൊരു  പ്രതൊബലെല്യവമഴിലതൊതഴിരഴിക്കുകേകയതൊ
ലചെയ്യുന്നതുമതൊകുന;  എന്നഴിരുന്നതൊലുസം അപ്രകേതൊരമുള ഏലതങഴിലുസം കഭദേഗതഴികയതൊ റദ്ദേതൊകകലെതൊ
ആ ചെട്ടപ്രകേതൊരസം  മുമ്പപ്പ്  ലചെയഴിട്ടുള ഏലതങഴിലുസം  സസംഗതഴിയുലടെ  സതൊധുതയപ്പ്  ഭസംഗസം  വരതൊത്തെ
വഴിധത്തെഴിലെതൊയഴിരഴികകണതതൊണപ്പ്.

30. റദ്ദേതൊകലുസം  ഒഴഴിവതൊകലുസം.― (1)  2021-ലലെ  കകേരള  ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്  ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി
കക്ഷേമനഴിധഴി  ഓര്ഡഴിനന്സപ്പ് (2021-ലലെ 125) ഇതഴിനതൊല റദ്ദേതൊകഴിയഴിരഴിക്കുന.

(2) അങ്ങലന റദ്ദേതൊകഴിയഴിരുന്നതൊല തലന്നയുസം,  പ്രസ്തുത ഓര്ഡഴിനന്സഴിന് കേശീഴഴില
ലചെയകതതൊ  ലചെയതതൊയഴി  കേരുതലപടുന്നകതതൊ  ആയ  ഏലതങഴിലുസം  കേതൊരല്യകമതൊ  എടുത്തെകതതൊ
എടുത്തെതതൊയഴി കേരുതലപടുന്നകതതൊ ആയ ഏലതങഴിലുസം നടെപടെഴികയതൊ,  ഈ ആകഴിന് കേശീഴഴില
ലചെയതതൊകയതൊ എടുത്തെതതൊകയതൊ കേരുതലപകടെണതതൊണപ്പ്.     

1746/2021.
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പട്ടഴികേ

[3 (5) വകുപപ്പ്  കേതൊണുകേ]

പദ്ധതഴിയഴില വല്യവസലചെയ്യതൊവന്ന കേതൊരല്യങ്ങള്

1.   നഴിധഴിയഴില ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേളലടെ രജഴികസ്ട്രേഷന്.

2.  കബതൊര്ഡഴിലന  സഹതൊയഴിക്കുന്നതഴിനപ്പ്  കവണഴിയുള  ഏലതങഴിലുസം  കേമ്മഴിറഴിയുലടെ
രൂപശീകേരണസം, കബതൊര്ഡഴിലന്റെ ആസതൊനസം.

3.  കേണക്കുകേള് സൂക്ഷേഴികകണ രശീതഴി,  സര്കതൊര് പുറലപടുവഴിചഴിട്ടുള ഏലതങഴിലുസം
നഴിര്കദ്ദേശങ്ങള്കകതൊ,  വല്യവസകേള്കകതൊ  അനസൃതമതൊയഴി  നഴിധഴിയുലടെ  വകേ  പണസം
നഴികക്ഷേപഴികല, ബഡ്ജറപ്പ് തയ്യതൊറതൊകല, കേണക്കുകേള് ആഡഴിറപ്പ് ലചെയ്യല, സര്കതൊരഴികലെയപ്പ്
റഴികപതൊര്ട്ടുകേള് സമര്പഴികല എന്നഴിവ.

4.  നഴിധഴിയഴില  നഴിനസം  പണസം  പഴിന്വലെഴിക്കുന്നതഴിനസം  അതഴില  നഴിനസം  കുറവ
ലചെയ്യകലെതൊ മുതലകൂട്ടകലെതൊ നടെത്തുന്നതഴിനമുള വല്യവസകേളസം അപ്രകേതൊരസം കുറവലചെയ്യുകേകയതൊ
മുതലകൂട്ടുകേകയതൊ ലചെയ്യതൊവന്ന പരമതൊവധഴി തുകേയുസം.

5.  ആവശല്യലപടുന്ന  സമയത്തെപ്പ്  ഒരസംഗസം  തലന്റെയുസം  തലന്റെ  കുടുസംബകത്തെയുസം
സസംബനഴിച വഴിവരങ്ങള് നലകുന്നതഴിനള ഫതൊറസം.

6.  ഒരസംഗസം  മരഴിക്കുകമ്പതൊള്  കുടുസംബലപന്ഷന്  അലലങഴില  മറപ്പ്  ആനകൂലെല്യസം
സശശീകേരഴിക്കുവതൊന്  ഒരതൊലള  നതൊമനഴിര്കദ്ദേശസം  ലചെയ്യുന്നതഴിനസം  അത്തെരസം  നതൊമനഴിര്കദ്ദേശസം
റദ്ദേതൊക്കുകേകയതൊ മതൊറസം വരുത്തുകേകയതൊ ലചെയ്യുന്നതഴിനമുള നടെപടെഴിക്രമസം.

7.   അസംഗങ്ങലള സസംബനഴിചപ്പ് സൂക്ഷേഴികകണ രജഴിസ്റ്ററുകേളസം കരഖകേളസം.

8.  നഴിധഴിയഴിലലെ  ഒരസംഗലത്തെ  തഴിരഴിചറഴിയുന്നതഴിനകവണഴിയുള  തഴിരഴിചറഴിയല
കേതൊര്ഡഴിലന്റെ  രൂപവസം  അലലങഴില  മതൊതൃകേയുസം  അവ  നലകേലുസം  സൂക്ഷേഴികലുസം  പകേരസം
നലകേലുസം.

9.  ആകഴില  വഴിനഴിര്കദ്ദേശഴിചഴിട്ടുള  ഏലതങഴിലുസം  ആവശല്യങ്ങള്കപ്പ്  ചുമത്തെതൊവന്ന
ഫശീസപ്പ്.

10.  ഈ ആകപ്പ് പ്രകേതൊരസം നഴിയമഴികലപട്ട ഉകദേല്യതൊഗസര്കപ്പ് വഴിനഴികയതൊഗഴികതൊവന്ന
കൂടുതല അധഴികേതൊരങ്ങള് ഏലതങഴിലുമുലണങഴില അവ.

11.  നഴിധഴി  കകേകേതൊരല്യസം  ലചെയ്യുകമ്പതൊള്  ഉണതൊകയകതൊവന്ന  ലചെലെവകേള്
വഹഴിക്കുന്നതഴിനള നടെപടെഴിക്രമസം.
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12.  നഴിധഴിയഴില  നഴിനസം  ലപന്ഷന്,  കുടുസംബലപന്ഷന്,  ഗതൊന്റുകേള്,  മറപ്പ്
ആനകൂലെല്യങ്ങള് അലലങഴില വതൊയ്പകേളസം മുന്കൂറുകേളസം നലകുന്നതഴിനള നടെപടെഴിക്രമസം.

13.  3-ാം വകുപഴിലന്റെ (4)-ാം ഉപവകുപഴില വഴിനഴിര്കദ്ദേശഴിചഴിട്ടുള സസംഗതഴികേള്.

14.  27-ാം വകുപപ്പ് പ്രകേതൊരസം കകേമതൊറസം ലചെയ്യലപട്ട തുകേകേള് നഴിധഴിയഴികലെകപ്പ് വരവപ്പ്
വയ്കകണ രശീതഴി.

15.  പദ്ധതഴിയഴില വല്യവസ ലചെകയ്യണകതതൊ അലലങഴില പദ്ധതഴി നടെപതൊക്കുന്നതഴിനപ്പ്
ആവശല്യകമതൊ ഉചെഴിതകമതൊ ആയ മകറലതങഴിലുസം സസംഗതഴി.


