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2022-ലലെ ശമ്പളവഞ്ചാം ബത്തകേളഞ്ചാം നല്കേല് (കഭദഗതതി) ബതില്

1951 -ലലെ ശമ്പളവഞ്ചാം ബത്തകേളഞ്ചാം നല്കേല്  ആകക്റ്റ് 

വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതിലചെയ്യുന്നതതിനുള

ഒരു 

ബതില്

പവീഠതികേ.―1951-ലലെ  ശമ്പളവഞ്ചാം  ബത്തകേളഞ്ചാം  നല്കേല്  ആകക്റ്റ്   (1951-ലലെ  XIV)

ഇതതിനുകശഷഞ്ചാം  കേഞണുന്ന  ആവശശ്യങ്ങള്കഞയതി  വവീണഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുന്നതക്റ്റ്

യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത റതിപ്പബതികതിലന്റെ എഴുപത്തതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരത്തതില് തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം

നതിയമമുണഞക്കുന:―

1.  ചുരുകകപ്പരുഞ്ചാം പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ ആകതിനക്റ്റ്  2022-ലലെ ശമ്പളവഞ്ചാം ബത്തകേളഞ്ചാം

നല്കേല് (കഭദഗതതി) ആകക്റ്റ് എന്നക്റ്റ് കപരക്റ്റ് പറയഞഞ്ചാം.

(2) ഇതക്റ്റ് ഉടന് പ്രഞബലെശ്യത്തതില് വരുന്നതഞണക്റ്റ്.

2. 8   എ വകുപ്പതിലന്റെ കഭദഗതതി.―1951-ലലെ ശമ്പളവഞ്ചാം ബത്തകേളഞ്ചാം നല്കേല് ആകതിലലെ

(1951-ലലെ  XIV)  8 എ വകുപ്പതില്,  (6)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലന്റെ  കതിപ്തനതിബന്ധനയ്ക്കുകശഷഞ്ചാം

തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പക്റ്റ് കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്, അതഞയതക്റ്റ് :―

“(7)  മനതിമഞര്,  സവീകര്,  ലഡെപപ്യൂടതി  സവീകര്,  പ്രതതിപക്ഷ  കനതഞവക്റ്റ്,  ചെവീഫക്റ്റ്  വതിപ്പക്റ്റ്

എന്നതിവര്കക്റ്റ് അവരുലട ഔകദശ്യഞഗതികേ കേഞലെഞവധതിയതില് അവരുലട നതികയഞജകേമണ്ഡലെത്തതില്

ഒരു  ഔകദശ്യഞഗതികേ  ലെഞന്റെക്റ്റ്  ലലെന്  ലടലെകഫഞണ്  കേണക്ഷന്  നല്കകേണതഞ്ചാം  പ്രസ്തുത

കേണക്ഷന് അണ്ലെതിമതിറ ഡെക്റ്റ് കേഞള്/  ഡെഞറഞ സവീമതിലന്റെ കേവീഴെതില് മഞത്രമുള പദ്ധതതികേള് പ്രകേഞരഞ്ചാം

ആയതിരതികകണതഞ്ചാം ചെഞര്ജ്ജുകേള്  സര്കഞരതിനഞല്  പരതിധതിയതിലഞലത റവീ ഇഞ്ചാംകബഴക്റ്റ്  ലചെയ

നല്കകേണതമഞണക്റ്റ്.  ലടലെകഫഞണ്  സഞപതിക്കുന്നതമഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ടുള  ചെഞ ര്ജ്ജുകേളഞ്ചാം

വഞടകേയുഞ്ചാം സര്കഞര് നല്കകേണതഞണക്റ്റ്.”.

605/2022.
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  ഉകദ്ദേശശ്യകേഞരണങ്ങളലട വതിവരണഞ്ചാം

1951-ലലെ  ശമ്പളവഞ്ചാം  ബത്തകേളഞ്ചാം  നല്കേല്  ആകതിലലെ  8 എ വകുപ്പതിലന്റെ  (3)-ാം

ഉപവകുപ്പക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  സവീകര്,  ലഡെപപ്യൂടതി  സവീകര്,  പ്രതതിപക്ഷകനതഞവക്റ്റ്,  ചെവീഫക്റ്റ്  വതിപ്പക്റ്റ്,

മനതിമഞര്  എന്നതിവര്  ഒഴെതിലകേയുള  നതിയമസഭയതിലലെ  ഓകരഞ  അഞ്ചാംഗത്തതിനുഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

നതിശ്ചയതിക്കുന്ന  അവരുലട  സഞധഞരണ  തഞമസസലെത്തക്റ്റ്  ഒരു  ലടലെകഫഞണ്  അവരുലട

ഔകദശ്യഞഗതികേ കേഞലെഞവധതിയതിലഞ്ചാം അതതിനുകശഷഞ്ചാം പതതിന ഞക്റ്റ് ദതിവസകത്തക്കുഞ്ചാം നല്കകേണതഞ്ചാം,

കൂടഞലത  8 എ വകുപ്പതിലന്റെ  (4)-ാം ഉപവകുപ്പക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം ലടലെകഫഞണ് സഞപതിക്കുന്നതതിലന്റെ

ലചെലെവഞ്ചാം വഞടകേയുഞ്ചാം സര്കഞര് നല്കകേണതമഞണക്റ്റ്.  കൂടഞലത മറക്റ്റ് ലടലെകഫഞണ് ചെഞര്ജ്ജുകേള്

കനരതിടുന്നതതിനുകവണതി  പതതിലനഞന്നഞയതിരഞ്ചാം  രൂപയുലട  ലടലെകഫഞണ്  അലെവന്സതിനുഞ്ചാം

അവര്കക്റ്റ് അര്ഹതയുണക്റ്റ്.  എന്നഞല് പ്രസ്തുത ആകക്റ്റ് പ്രകേഞരഞ്ചാം മനതിമഞര്, സവീകര്,  ലഡെപപ്യൂടതി

സവീകര്,  പ്രതതിപക്ഷകനതഞവക്റ്റ്,  ചെവീഫക്റ്റ്  വതിപ്പക്റ്റ്  എന്നതിവര്കക്റ്റ്  അവരുലട  ബന്ധലപ്പട

നതികയഞജകേമണ്ഡലെങ്ങളതില്   ഈ  ലടലെകഫഞണ്  സസൗകേരശ്യഞ്ചാം  നല്കേതിയതിടതില.  മുഖശ്യമനതി

ഉള്ലപ്പലടയുള  മനതിമഞര്കക്റ്റ്  അവരുലട  ഔകദശ്യഞഗതികേ  വസതതിയതില്  ഒരു  ഔകദശ്യഞഗതികേ

ലടലെകഫഞണ്  ഇകപ്പഞള്   സര്കഞര്  നല്കുനണക്റ്റ്.  ഒരു  ഔകദശ്യഞഗതികേ  ലടലെകഫഞണ്

മനതിമഞരുലട നതികയഞജകേമണ്ഡലെത്തതില്  നല്കേണലമനഞ്ചാം കേഞള്  ചെഞ   ര്ജ്ജുകേള്  പരതിധതിയതിലഞലത

റവീ  ഇഞ്ചാംകബഴക്റ്റ്  ലചെയ്യണലമനഞ്ചാം  കേഞണതിചക്റ്റ്  ധഞരഞളഞ്ചാം  അഭശ്യ ര്ത്ഥനകേള്   മനതിമഞരുലട

ഓഫവീസതില്   നതിനഞ്ചാം  സര്കഞരതിനക്റ്റ്  ലെഭതിചതിട്ടുണക്റ്റ്.  അതലകേഞണക്റ്റ്   മനതിമഞരുലടയുഞ്ചാം

പ്രതതിപക്ഷകനതഞവതിലന്റെയുഞ്ചാം  ബന്ധലപ്പട  നതികയഞജകേമണ്ഡലെത്തതിലലെ  വസതതിയതില്

ഔകദശ്യഞഗതികേ  ലടലെകഫഞണ്  അനുവദതിക്കുന്നതതിനഞയതി  3-4-2017-ലലെ

സ.ഉ.(ലകേ)നഞ്ചാം.132/2017/ലപഞ.ഭ.വ.  പ്രകേഞരഞ്ചാം  സര്കഞര്  എകതികേപ്യൂടവീവക്റ്റ്  ഉത്തരവക്റ്റ്

ഇറകതിയതിട്ടുളതഞണക്റ്റ്.   ആകതില്  അനുകയഞജശ്യമഞയ കഭദഗതതി വരുത്തതിലകഞണക്റ്റ് സവീകര്,

 ലഡെപപ്യൂടതി  സവീകര്,  ചെവീഫക്റ്റ്  വതിപ്പക്റ്റ്  എന്നതിവര്ക്കുകൂടതി  ഈ  ആനുകൂലെശ്യഞ്ചാം  നല്കേണലമന്നക്റ്റ്

ബഹുമഞനലപ്പട  സവീകര്  ശതിപഞര്ശ  ലചെയതിട്ടുണക്റ്റ്.  ആയതതിനഞല്   മനതിമഞര്,  സവീകര്,

 ലഡെപപ്യൂടതി  സവീകര്,  പ്രതതിപക്ഷകനതഞവക്റ്റ്,  ചെവീഫക്റ്റ്  വതിപ്പക്റ്റ്  എന്നതിവര്കക്റ്റ്   അവരുലട

ഔകകദശ്യഞഗതികേ  കേഞലെഞവധതിയതില്   അവരുലട  നതികയഞജകേമണ്ഡലെത്തതില്   ലെഞന്റെക്റ്റ്  ലലെന്

കേണക്ഷകനഞടുകൂ ടതിയ ഒരു ഔകദശ്യഞഗതികേ ലടലെകഫഞണ് നല്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഞള്  നതിരക്കുകേള്

പരതിധതിയതിലഞലത റവീ ഇഞ്ചാംകബഴക്റ്റ് ലചെയ്യുന്നതതിനുമഞയതി 1951-ലലെ ശമ്പളവഞ്ചാം ബത്തകേളഞ്ചാം നല്കേല്

ആകതില്  ഒരു പുതതിയ വശ്യവസ ഉള്ലപ്പടുത്തഞന് സര്കഞര് തവീരുമഞനതിച. 

കമല്പ്പറഞ്ഞ ലെക്ഷശ്യഞ്ചാം നതിറകവറ്റുന്നതതിനക്റ്റ് ഉകദ്ദേശതിചലകേഞണളതഞണക്റ്റ് ഈ ബതില് .
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 ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ബതിലതിലന്റെ  2-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം,  മനതിമഞര്,  സവീകര്,  ലഡെപപ്യൂടതി  സവീകര്,  പ്രതതിപക്ഷകനതഞവക്റ്റ്,
ചെവീഫക്റ്റ് വതിപ്പക്റ്റ് എന്നതിവര്കക്റ്റ്  അവരുലട ഔകകദശ്യഞഗതികേ കേഞലെഞവധതിയതില്  അവരുലട നതികയഞജകേ
മണ്ഡലെത്തതില്   ലെഞന്റെക്റ്റ്  ലലെന്  കേണക്ഷകനഞടുകൂ ടതിയ  ഒരു  ഔകദശ്യഞഗതികേ  ലടലെകഫഞണ്
നല്കുന്നതതിനുഞ്ചാം,  പ്രസ്തുത  കേണക്ഷന്  അണ്ലെതിമതിറ ഡെക്റ്റ്  കേഞള്/ഡെഞറഞ  സവീമതിലന്റെ  കേവീഴെതില്
മഞത്രമുള പദ്ധതതികേള് പ്രകേഞരഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഞള്  നതിരക്കുകേള് സര്കഞരതിനഞല്
പരതിധതിയതിലഞലത  റവീ  ഇഞ്ചാംകബഴക്റ്റ്  ലചെയ്യുന്നതതിനുഞ്ചാം   ലടലെകഫഞണ്  സഞപതിക്കുന്നതമഞയതി
ബന്ധലപ്പട്ടുള ചെഞ ര്ജ്ജുകേളഞ്ചാം വഞടകേയുഞ്ചാം സര്കഞര് നല്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ഉകദ്ദേശതിക്കുന.

ഈ ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം പ്രഞബലെശ്യത്തതില്  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം ലചെയഞല്   ഇതക്റ്റ്
നടപ്പതിലെഞക്കുന്നതതിനഞയതി ഗണശ്യമഞയ ഒരു തകേ ആവര്ത്തകേ ലചെലെവഞയതി ഉണഞകുന്നതഞണക്റ്റ്.
ഇതവഴെതി  സഞ്ചാംസഞന  സഞതിതനതിധതിയതില്  നതിനഞ്ചാം  ഉണഞകയകഞവന്ന  യഥഞര്ത്ഥ  ലചെലെവക്റ്റ്
ഏലതങതിലഞ്ചാം  നശ്യഞയമഞയ  നതിലെയതില്  കൃതശ്യതകയഞലട  ഈ  ഘടത്തതില്   കേണകഞക്കുവഞന്
സഞധതിക്കുന്നതല.

ലകേ. രഞധഞകൃഷ്ണന്.

(ശരതിത്തര്ജ്ജമ)
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   1951-ലലെ ശമ്പളവഞ്ചാം ബത്തകേളഞ്ചാം നല്കേല്  ആകതില്  നതിനള 

പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങള്  (1951-ലലെ XIV)

** ** ** **

8 എ.സസൗകേരശ്യങ്ങള്.―(1)നതിയമസഭയതിലലെ  ഒഞകരഞ  അഞ്ചാംഗത്തതിനുഞ്ചാം  (സവീകര്,
ലഡെപപ്യൂടതി  സവീകര്,  പ്രതതിപക്ഷകനതഞവക്റ്റ്,  ചെവീഫക്റ്റ്  വതിപ്പക്റ്റ്,  മനതിമഞര്  എന്നതിവലരഞഴെതിലകേ)
സര്കഞര് വകേ ടൂറതിസക്റ്റ്  ബഞ്ചാംഗഞവകേളതിലഞ്ചാം ഗസക്റ്റ് ഹസൗസുകേളതിലഞ്ചാം തഞമസതിക്കുന്ന കേഞരശ്യത്തതില്
10-ാം വകുപ്പതിന് കേവീഴെതില്  ഉണഞകലപ്പടതിട്ടുള ചെടങ്ങളതില്  അനുവദതിചതിട്ടുള പ്രകേഞരമുള
ഇളവകേള്കക്റ്റ് അര്ഹത ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

(6)  ഇതതികലെകഞയതി  ഉണഞകതികയകഞവന്ന  പ്രകേഞരമുള  ചെടങ്ങള്കക്റ്റ്  വതികധയമഞയതി
(1)-ാം ഉപവകുപ്പതില്  പരഞമര്ശതിചതിട്ടുള ഒഞകരഞ അഞ്ചാംഗത്തതിനുഞ്ചാം അപ്രകേഞരമുള അഞ്ചാംഗലമന്ന
നതിലെയക്റ്റ്  അയഞളലട  ചുമതലെകേള്   നതിറകവറ്റുന്നതതിനക്റ്റ്  അയഞലള  സഹഞയതിക്കുവഞന്,
ഗവണ്ലമന്റെതിലന്റെകയഞ  തകദ്ദേശഞധതികേഞര  സഞനത്തതിലന്റെകയഞ  ഗവണ്ലമന്റെതിലന്റെ  ഉടമയതികലെഞ
നതിയനണത്തതികലെഞ ഉള ഏലതങതിലഞ്ചാം കകേഞര്പ്പകറഷലന്റെകയഞ ഗവണ്ലമന്റെക്റ്റ് ഇതതികലെകഞയതി
നതിര്കദ്ദേശതിചതിട്ടുള  മകറലതങതിലഞ്ചാം  അധതികേഞര  സഞനത്തതിലന്റെകയഞ  കസവനത്തതിലളതഞ്ചാം
ഗവണ്ലമന്റെക്റ്റ്  ലസക്രകടറതിയറക്റ്റ്  അണര്  ലസക്രടറതിയുലട  തത്തുലെശ്യ  പദവതികക്റ്റ്  തഞലഴെയുള
അയഞള്കതിഷ്ടലപ്പട ഒരു ഉകദശ്യഞഗസലന്റെ കസവനഞ്ചാം ലെഭതിക്കുന്നതതിനക്റ്റ് അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണക്റ്റ്.

എന്നഞല്,  അങ്ങലനയുള ഒരു ഉകദശ്യഞഗസനക്റ്റ്,  ഗവണ്ലമന്റെക്റ്റ് അണര് ലസക്രടറതിയുലട
തലെശ്യപദവതിയതികലെഞ  അതതിനക്റ്റ് മുകേളതികലെഞ ഉള  സഞനകയറത്തതിനുകശഷവഞ്ചാം അഞ്ചാംഗത്തതിലന്റെ
കസവനത്തതില്  തടരുവഞന് അനുവദതികഞവന്നതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

                                       


