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2022-ലലെ കകേരള  ഖഞദതി-ഗഞമവവ്യവസഞയ കബഞര്ഡഡ് (കഭദഗതതി) ബതിൽ

 1957-ലലെ കകേരള ഖഞദതി-ഗഞമവവ്യവസഞയ കബഞര്ഡഡ് ആകഡ് 

വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുളള 

   ഒരു 

    ബതില് 

പവീഠതികേ  .―1957-ലലെ കകേരള ഖഞദതി-ഗഞമവവ്യവസഞയ കബഞര്ഡഡ്  ആകഡ്  (1957-ലലെ  9)
ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  കേഞണുന്ന  ആവശേവ്യങ്ങള്കഞയതി  വവീണഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുന്നതഡ്
യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന്റെ  എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാംപ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമഞ്ചാം ഉണഞക്കുന:― 

1. ചുരുകകപ്പരുഞ്ചാം  പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം  .―(1)  ഈ  ആകതിനഡ്  2022-ലലെ  കകേരള  ഖഞദതി-
ഗഞമവവ്യവസഞയ കബഞര്ഡഡ്  (കഭദഗതതി) ആകഡ് എന്നഡ് കപരഡ് പറയഞഞ്ചാം.

(2) ഇതഡ്  ഉടന് പ്രഞബലെവ്യതതില് വരുന്നതഞണഡ്.

2.  6-  ാം വകുപ്പതിലന്റെ കഭദഗതതി.― 1957-ലലെ കകേരള ഖഞദതി-ഗഞമവവ്യവസഞയ കബഞര്ഡഡ്
ആകതിലലെ 6-ാം വകുപ്പഡ്  (1)-ാം ഉപവകുപ്പഡ് (ബതി) ഖണ്ഡതതില്, ",  അഥവഞ ലചെവതി കകേള്കഞന്
പഞടതിലഞത ഊമകയഞ, കുഷ്ഠ കരഞഗതികയഞ ആയതിരതിക്കുകേകയഞ" എന്ന വഞക്കുകേളഞ്ചാം ചെതിഹ്നങ്ങളഞ്ചാം
വതിട്ടു കേളകയണതഞണഡ്.

ഉകദ്ദേശേവ്യകേഞരണങ്ങളലട വതിവരണഞ്ചാം

1957-ലലെ കകേരള ഖഞദതി-ഗഞമവവ്യവസഞയ കബഞര്ഡഡ്  ആകതിലലെ  6-ാം വകുപ്പഡ്  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പഡ്  (ബതി)  ഖണ്ഡപ്രകേഞരഞ്ചാം   ചെതിതഭ്രമമുളള  ആളഞയതിരതിക്കുകേയുഞ്ചാം,  മതതിയഞയ
അധതികേഞരമുളള  ഒരു  കകേഞടതതി  അപ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രഖവ്യഞപതിചതിരതിക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചെയ്കകയഞ,  അഥവഞ
ലചെവതി  കകേള്കഞന്  പഞടതിലഞത  ഊമകയഞ,  കുഷ്ഠ  കരഞഗതികയഞ  ആയതിരതിക്കുകേകയഞ  ആയ
ഒരഞള്  കബഞര്ഡതിലലെ  അഞ്ചാംഗമഞയതി  നതിയമതികലപ്പടുന്നതതികനഞ,  തുടര്നകപഞരുന്നതതികനഞ
അകയഞഗവ്യനഞയതിരതിക്കുന്നതഞലണന്നഡ് വവ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന.

പങ്കജഡ്  സതിന്ഹ  vs.  ഭഞരത  സര്കഞരുഞ്ചാം  മറ്റുള്ളവരുഞ്ചാം  (റതിടഡ്  ലപറവീഷന്  സതിവതില്
നഞ്ചാം.1151/2017)  എന്ന  കകേസതില്  2018  ജൂലലെ  5-ാംതവീയതതിയതിലലെ  ബഹ.  സുപ്രവീഞ്ചാം
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കകേഞടതതിയുലട  ഉതരവഡ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കുഷ്ഠകരഞഗലത  കേളങ്കലപ്പടുത്തുന്ന  ലവകേലെവ്യമഞയതി
കേണകഞകതിയ വവ്യവസ്ഥകേള് റദ്ദേഞക്കുന്നതഡ്  സഞ്ചാംബനതിചഡ്  സസവീകേരതിച  നടപടതികേലളക്കുറതിചഡ്
ഭഞരത  സര്കഞരുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  സര്കഞരുഞ്ചാം  കകേഞടതതിലയ  അറതിയതികണലമന്നഡ്  ഉതരവഡ്
പുറലപ്പടുവതിചതിട്ടുള്ളതഞണഡ്.   കമല്പ്പറഞ്ഞ  ഉതരവതിലന്റെ   അടതിസ്ഥഞനതതില്  2021-ലലെ
നതിയമ  പരതിഷ്കരണ  കേമവീഷന്  റതികപ്പഞര്ടതില്   ശേതിപഞര്ശേ  ലചെയതിട്ടുളള  കേരടഡ്  ബതില്
പരതിഗണതിക്കുവഞന്   നതിയമ  പരതിഷ്കരണ കേമവീഷന്  സര്കഞരതികനഞടഡ്  ആവശേവ്യലപ്പടതിരുന.
പ്രസ്തുത  നതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  സര്കഞര്  പരതികശേഞധതിക്കുകേയുഞ്ചാം  കുഷ്ഠകരഞഗഞ്ചാം  ബഞധതിചതിട്ടുള്ള  ആളകേള്
അഭതിമുഖവീകേരതിക്കുന്ന  അകയഞഗവ്യതകേളഞ്ചാം  വതികവചെനവഞ്ചാം  മഞറ്റുന്നതതിനുഞ്ചാം  ലചെവതി  കകേള്കഞനുഞ്ചാം
സഞ്ചാംസഞരതികഞനുഞ്ചാം  കേഴെതിയഞത  ആളകേള്   അഭതിമുഖവീകേരതിക്കുന്ന  വതികവചെനവഞ്ചാം
അകയഞഗവ്യതകേളഞ്ചാം കൂടതി മഞറ്റുന്നതതിനുഞ്ചാം  തവീരുമഞനതിച.   കമല്പറഞ്ഞ ആവശേവ്യതതികലെയഞയതി
1957-ലലെ  കകേരള  ഖഞദതി-ഗഞമവവ്യവസഞയ  കബഞര്ഡഡ്  ആകതിലന്റെ  6-ാം  വകുപ്പഡ്  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പഡ് (ബതി) ഖണ്ഡഞ്ചാം കഭദഗതതി വരുത്തുവഞന് സര്കഞര് തവീരുമഞനതിച.

കമല്പ്പറഞ്ഞ ലെകവ്യഞ്ചാം നതിറകവറ്റുന്നതതിനഡ് ഉകദ്ദേശേതിച ലകേഞണള്ളതഞണഡ് ഈ ബതില്. 

ധനകേഞരവ്യ ലമകമഞറഞണഞ്ചാം

പ്രസ്തുത  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രഞബലെവ്യതതില്  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം   ലചെയഞല്
സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞരു അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുകേയതില.

പതി. രഞജവീവഡ്

(ശേരതിതര്ജ്ജമ)
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1957-ലലെ കകേരള ഖഞദതി-ഗഞമവവ്യവസഞയ കബഞര്ഡഡ് ആകതില് (1957-ലലെ 9)
നതിനള്ള പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങള്

** ** ** **

6. കബഞര്ഡതില് നതിയമതികലപ്പടുന്നതതിനുള്ള അകയഞഗവ്യത. (1) ― ഒരഞള്,

** ** ** **

(ബതി)  ചെതിതഭ്രമമുളള ആളഞയതിരതിക്കുകേയുഞ്ചാം,  മതതിയഞയ അധതികേഞരമുളള ഒരു കകേഞടതതി
അപ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രഖവ്യഞപതിചതിരതിക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചെയ്കകയഞ,  അഥവഞ ലചെവതി  കകേള്കഞന് പഞടതിലഞത
ഊമകയഞ, കുഷ്ഠ  കരഞഗതികയഞ ആയതിരതിക്കുകേകയഞ;

** ** ** **

(ഇ)  കബഞര്ഡുമഞകയഞ,  കബഞര്ഡതിലന്റെ വകേയഞകയഞ,  കബഞര്ഡതിലന്റെ ആവശേവ്യഞര്ത്ഥകമഞ
ഉള്ള  വല  കേരഞറതികലെഞ  ലതഞഴെതിലെതികലെഞ,  വല  ഓഹരതികയഞ  അവകേഞശേകമഞ  ഉള്ള,
ഏകേഞഞ്ചാംഗകയഞഗമഞകലപ്പട വല കേമ്പനതിയതിലലെകയഞ വല പരസ്പരസഹഞയ സഞ്ചാംഘതതിലലെകയഞ
ഡയറക്ടകറഞ,  ലസക്രടറതികയഞ,  മഞകനജകരഞ,  ശേമ്പളമുളള  മറ്റു  ഉകദവ്യഞഗസ്ഥകനഞ
ആയതിരതിക്കുകേകയഞ  ലചെയ്യുന്നതഞയഞല്,  അയഞള്  കബഞര്ഡതിലലെ  ഒരഞ്ചാംഗമഞയതി
നതിയമതികലപ്പടുന്നതതികനഞ തുടര്നകപഞരുന്നതതികനഞ അകയഞഗവ്യനഞയതിരതിക്കുന്നതഞണഡ്.

** ** ** **


