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2022-ലലെ കകേരള  മഞരതിടടഞ്ചാം കബഞര്ഡഡ് (കഭദഗതതി) ബതില്

2017-ലലെ കകേരള  മഞരതിടടഞ്ചാം കബഞര്ഡഡ് ആകഡ് 
കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുള

 ഒരു 

ബതില്

പപീഠതികേ.―2017-ലലെ  കകേരള മഞരതിടടഞ്ചാം കബഞര്ഡഡ്  ആകഡ്  (2017-ലലെ  16-ാം ആകഡ്)
ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം കേഞണുന്ന ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതഡ് യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന്റെ  എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―     

1.  ചുരുക  കപ്പ  രുഞ്ചാം  പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം  .―(1)  ഈ   ആകതിനഡ്  2022-ലലെ  കകേരള  മഞരതിടടഞ്ചാം
കബഞര്ഡഡ് (കഭദഗതതി) ആകഡ് എന്നഡ്  കപരഡ് പറയഞഞ്ചാം.

(2)  ഇതഡ്  2022  ജനുവരതി  19-ാം  തപീയതതി  പ്രഞബലെശ്യതതില്  വന്നതഞയതി
കേരുതലപ്പകടണതഞണഡ്.  

2.  3-  ാം വകുപ്പതിലന്റെ     കഭദഗതതി.―2017-ലലെ കകേരള മഞരതിടടഞ്ചാം കബഞര്ഡഡ് ആകതിലന്റെ  (2017-ലലെ
16-ാം ആകഡ്) (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം പ്രധഞന ആകഡ് എന്നഞണഡ് പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ)

 3-ാം വകുപ്പതില്,―

(1) (3)-ാം ഉപവകുപ്പതിനഡ്  പകേരഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പഡ്  കചെര്കകണതഞണഡ്,
അതഞയതഡ് :―

“(3)  കബഞര്ഡതിലന്റെ  ആസഞനഞ്ചാം  തതിരുവനന്തപുരതഡ്  ആയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം   ഒരു
റപീ ജതിയണല് ആഫപീസഡ് ലകേഞചതിയതില് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണഡ്.”.

 (2) (4) -ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(എ)  (i)-ാം  ഇനതതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഇനഞ്ചാം  കചെര്കകണതഞണഡ്,
അതഞയതഡ്:―

“(i)  ലചെയര്മഞലന  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  ലചെകയ്യേണതഞ്ചാം
അകദ്ദേഹഞ്ചാം   അഖതികലെന്തശ്യഞ  സര്വപീസതിലലെ  ഒരു ഉകദശ്യഞഗസന്  ആയകതഞ  ആയതിരുന്നകതഞ
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ആയ  ഒരഞകളഞ,  സര്കഞരതികലെഞ  ലപഞതകമഖലെയതികലെഞ  വന്കേതിട  തറമുഖങ്ങളതികലെഞ/മഞരതിടടഞ്ചാം
കബഞര്ഡുകേളതികലെഞ എകതികേക്യൂടപീവഡ് ലചെയര്കപഴ്സണ/ മഞകനജതിഞ്ചാംഗഡ് ഡയറക്ടര്/വകുപ്പഡ് അദശ്യക്ഷന്
എന്ന നതിലെയതില് ഭരണപരതിചെയമുള ആകളഞ ആയതിരതികകണതമഞണഡ്.”. 

(ബതി)  (ii)-ാം  ഇനതതില്,  "പ്രതിന്സതിപ്പല്  ലസക്രടറതിയുലട  പദവതിയതില്
തഞലഴെയലഞത"  എന്ന  വഞക്കുകേള്കഡ്  പകേരഞ്ചാം  "ലസക്രടറതിയുലട  പദവതിയതില്  കുറയഞത"
എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണഡ്;

       (സതി) (ix)-ാം  ഇനതതിനഡ്  കശേഷഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഇനഞ്ചാം  കചെര്കകണതഞണഡ്,
അതഞയതഡ്:―

      “(x) ചെപീഫഡ് എകതികേക്യൂടപീവഡ് ഓഫപീസര് : ലമമ്പര് ലസക്രടറതി.”.

(3) (5)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,  "അഞ" എന്ന വഞകതിനഡ് പകേരഞ്ചാം  "മൂന്നഡ്"  എന്ന വഞകഡ്
കചെര്കകണതഞണഡ്.

4. 8-  ാം വകുപ്പതിലന്റെ     കഭദഗതതി.―പ്രധഞന ആകതിലന്റെ 8-ാം വകുപ്പതില്   “കബഞര്ഡതിനഡ്,
സര്കഞരതിലന്റെ മുന്കൂടതിയുള അഞ്ചാംഗപീകേഞരകതഞടുകൂടതി” എന്ന വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം ചെതിഹ്നതതിനുഞ്ചാം
പകേരഞ്ചാം “സര്കഞരതിനഡ് സസ്വകമധകയഞ അലലങതില് കബഞര്ഡതിനഡ് സര്കഞരതിലന്റെ മുന്കൂടതിയുള
അഞ്ചാംഗപീകേഞരകതഞടുകൂടതികയഞ” എന്ന വഞക്കുകേള്  കചെര്കകണതഞണഡ്. 

5.  9-  ാം  വകുപ്പതിലന്റെ     കഭദഗതതി.―പ്രധഞന ആകതിലലെ  9-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  (2)-ാം
ഉപവകുപ്പതില് അവസഞനമഞയതി തഞലഴെപ്പറയുന്ന വഞചെകേഞ്ചാം  കൂടതികചര്കകണതഞണഡ്, അതഞയതഡ് :― 

"കൂടഞലത സര്കഞരതിലന്റെ തഞത്പരശ്യങ്ങള്കനുസരതിചഞണഡ് കബഞര്ഡഡ് പ്രവര്തതിക്കുന്നലതനഞ്ചാം
സഞമ്പതതികേമഞയ കേരുതലുകേള് ഉള്ലപ്പലട,  എലഞ നതിയമങ്ങളഞ്ചാം ചെടങ്ങളഞ്ചാം നടപടതിക്രമങ്ങളഞ്ചാം
സൂക്ഷ്മമഞയതി പഞലെതിക്കുനലണനഞ്ചാം അകദ്ദേഹഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുകതണതഞണഡ്.”.

6.  13-  ാം  വകുപ്പതിലന്റെ     കഭദഗതതി  .―പ്രധഞന ആകതിലലെ  13-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതില്  "വതിജഞപനഞ്ചാം"  എന്ന  വഞകതിനഡ്  പകേരഞ്ചാം  "ഉതരവഡ്"  എന്ന  വഞകഡ്
കചെര്കകണതഞണഡ്. 

7.  14-  ാം  വകുപ്പതിലന്റെ     കഭദഗതതി.―പ്രധഞന ആകതിലലെ  14-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതിനഡ് കശേഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പഡ് കൂടതികചര്കകണതഞണഡ്, അതഞയതഡ് :―

“(1 എ)  നതിലെവതിലുള  നതിയമങ്ങളഞ്ചാം  ചെടങ്ങളഞ്ചാം  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്  സര്കഞര്
പുറലപ്പടുവതിക്കുന്ന  നതിര്കദ്ദേശേങ്ങളഞ്ചാം  പഞലെതിച്ചുലകേഞണഡ്  കബഞര്ഡതിലന്റെ  എലഞ  ഇടപഞടുകേളതിലുഞ്ചാം
സഞമ്പതതികേമരശ്യഞദ  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ  എന്നതഡ്    ധനകേഞരശ്യ-കേണക്കുകേളലട  കേണകടഞളറുലട
കേര്തവശ്യമഞണഡ്.”. 
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8.  17-  ാം വകുപ്പതിനഡ് പകേരഞ്ചാം പുതതിയ വകുപ്പഡ് കചെര്കല്.―പ്രധഞന ആകതിലലെ  17-ാം
വകുപ്പതിനഡ് പകേരഞ്ചാം ഇനതിപ്പറയുന്ന വകുപ്പഡ് കചെര്കകണതഞണഡ്, അതഞയതഡ്:―

“17.  തറമുഖ  ഡയറക്ടകററതിലലെയുഞ്ചാം കേഞരശ്യഞലെയങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം ജപീവനകഞലര സഞ്ചാംബനതിച
പ്രകതശ്യകേവശ്യവസകേള്.―(1)  ഈ ആകതില് എന്തുതലന്ന അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലുഞ്ചാം നതിശ്ചയതികലപ്പട
ദതിവസവഞ്ചാം അനവലരയുഞ്ചാം തറമുഖ  ഡയറക്ടകററതിലുഞ്ചാം തറമുഖകേഞരശ്യഞലെയങ്ങളതിലുഞ്ചാം കജഞലെതികനഞകതിയതിരുന്ന
ഉകദശ്യഞഗസരുഞ്ചാം മറഡ്  ജപീവനകഞരുഞ്ചാം  അതകപഞലലെ സര്കഞര് ജപീവനകഞരഞയതി  തടരുന്നതഞ്ചാം
അവര്കഡ്  കബഞര്ഡഡ്  രൂപപീകേരതികലപ്പടതിടതിലഞയതിരുനലവങതില്  ലെഭശ്യമഞകുമഞയതിരുന്ന  എലഞവതിധ
അവകേഞശേങ്ങളഞ്ചാം  അവരുലട  സൂപ്പറഞകനസ്വഷകനഞടുകൂടതി,  അപ്രകേഞരമുള  തസതികേകേള്
അവസഞനതിക്കുന്ന വതിധതതില് തടരഞവന്നതമഞണഡ്. 

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലലെ  യഞലതഞനഞ്ചാംതലന്ന  പ്രസ്തുത  ഉകദശ്യഞഗസര്ക്കുഞ്ചാം
ജപീവനകഞര്ക്കുഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടഞവന്നവതിധതതില്  ഓപ്ഷന്  നല്കേതി  കബഞര്ഡതിലലെ
ജപീവനകഞരഞയതി മഞറുന്നതതിലന തടയുന്നതല.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പഡ് പ്രകേഞരഞ്ചാം  സര്കഞര് ജപീവനകഞരഞയതി തടരുന്ന ജപീവനകഞലര
പ്രസ്തുത വകുപ്പതില് വതിനതിര്കദ്ദേശേതികലപ്പട അവരുലട അവകേഞശേങ്ങള്കഡ് ഹഞനതി വരുതഞത
വതിധതതില്  അവരുലട  കസവനഞ്ചാം  വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനഡ്  സര്കഞരതിനഡ്
അവകേഞശേമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണഡ് :

എന്നഞല് അപ്രകേഞരഞ്ചാം തടരുന്ന സര്കഞര് ജപീവനകഞരുലട കമല്കനഞടവഞ്ചാം അവര്കഡ്
കമലുള അചടകനടപടതികേള്ക്കുള അധതികേഞരവഞ്ചാം കബഞര്ഡതില് നതിക്ഷതിപ്തമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണഡ്.

(4) (1)-ാം ഉപവകുപ്പഡ് പ്രകേഞരഞ്ചാം സര്കഞര് ജപീവനകഞരഞയതി തടരുന്ന ജപീവനകഞര്
വതിരമതിക്കുന്നകതഞടുകൂടതി  പ്രസ്തുത  തസതികേകേള്  കബഞര്ഡതിലലെ  തസതികേകേളഞയതി  മഞറുന്നതഞ്ചാം
അപ്രകേഞരമുള  തസതികേകേളതില്  കബഞര്ഡതിലന്റെ  റഗുകലെഷനുകേള്  പ്രകേഞരമുള  നതിയമനങ്ങള്
നടകതണതമഞണഡ്.

(5)  ഈ ആകഡ് പ്രഞബലെശ്യതതില് വന്നതതിലന തടര്ന്നഡ്  നതിശ്ചയതികലപ്പട ദതിവസഞ്ചാം
കബഞര്ഡതിലലെ  ജപീവനകഞരഞയതി  മഞറതിയവര്കഡ്   2022-ലലെ  കകേരള  മഞരതിടടഞ്ചാം  കബഞര്ഡഡ്
(കഭദഗതതി) ആകതിലന തടര്ന്നഡ് യഞലതഞരുവതിധ മഞറങ്ങകളഞ സപീനതികയഞറതിറതി നഷ്ടകമഞ കസവന
കവതന  വശ്യവസയതില്  കദഞഷകേരമഞയ  മറഡ്   യഞലതഞരുവതിധ  മഞറങ്ങകളഞ  കൂടഞലതതലന്ന
സര്കഞര് ജപീവനകഞരഞയതി തടരഞവന്നതഞണഡ്.  ഈ ആകതിനുഞ്ചാം 2022-ലലെ കകേരള മഞരതിടടഞ്ചാം
കബഞര്ഡഡ്  (കഭദഗതതി)  ആകതിനുമതിടയതില്  കബഞര്ഡതിലലെ  ജപീവനകഞരഞയതി  മഞറതിയ
ജപീവനകഞലര  തതിരതിചഡ്  സര്കഞര്  ജപീവനകഞരഞയതി  മഞറ്റുന്നതതില്  എലന്തങതിലുഞ്ചാം  തര്കഞ്ചാം
ഉണഞകുന്നപക്ഷഞ്ചാം  അതതില്  സര്കഞരതിനഡ്  ഉചെതിതമഞയ  തപീരുമഞനലമടുകഞവന്നതഞ്ചാം
സര്കഞരതിലന്റെ തപീരുമഞനഞ്ചാം അന്തതിമമഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണഡ്.”.
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9. 18-  ാം വകുപ്പഡ് വതിട്ടുകേളയല്.―പ്രധഞന ആകതിലലെ 18-ാം  വകുപ്പഡ് വതിട്ടുകേളകയണതഞണഡ്.

10.  90-  ാം വകുപ്പതിലന്റെ     കഭദഗതതി.―പ്രധഞന ആകതിലലെ 90-ാം  വകുപ്പതില്,―

 (1) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(എ) (എ) ഖണ്ഡതതില്, “ഗഗൗരവകമറതിയ അടതിയന്തരഘടലമന്ന കേഞരണതഞല്"

എന്ന  വഞക്കുകേള്കഡ്  പകേരഞ്ചാം  "ഉതരവതില്  പറയുന്ന  കേഞരണങ്ങളഞല്"  എന്ന  വഞക്കുകേള്

കചെര്കകണതഞണഡ്;

(ബതി)  (ബതി)  ഖണ്ഡതതിനഡ്  കേപീഴെതിലുള  ലപഞത  നതിബനന  വശ്യവസയതില്

"വതിജഞപനതതില് വതിനതിര്കദ്ദേശേതികഞവന്ന ആറു മഞസതതില് കേവതിയഞത അങ്ങലനയുള

കേഞലെയളവതികലെകഡ്,  കബഞര്ഡതിലന  അതതിലെഞ്ചാംഘതികഞവന്നതഞണഡ്"  എന്നപീ  വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം

ചെതിഹ്നതതിനുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം  "വതിജഞപനതതില് വതിനതിര്കദ്ദേശേതികഞവന്ന കേഞലെയളവതികലെകഡ്  ഈ

ആകതിന്കേപീഴെതില്  വശ്യവസലചെയതിട്ടുള  കബഞര്ഡതിലന്റെ  ചുമതലെകേള്  നതിര്വഹതിക്കുന്നതതികലെകഞയതി

ഒരു അ ഡതിനതികസ്ട്രേറലറ നതിയമതികഞവന്നതഞണഡ്" എന്നപീ വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണഡ് ;

(സതി) (ബതി) ഖണ്ഡതതിനഡ് കശേഷമുള കതിപ്തനതിബനന വതിട്ടുകേളകയണതഞണഡ്.

(2)  (2)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

     (എ) (ബതി) ഖണ്ഡതതില് “സര്കഞര് നതിര്കദ്ദേശേതിക്കുന്ന അങ്ങലനയുള ആകളഞ

ആളകേകളഞ”  എന്ന വഞക്കുകേള്കഡ്  പകേരഞ്ചാം  “സര്കഞര്  നതിയമതിക്കുന്ന  അഡതിനതികസ്ട്രേറര്”

എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണഡ്;

  (ബതി) (സതി) ഖണ്ഡതതില്, “സര്കഞരതില്"  എന്ന  വഞകതിനഡ്  പകേരഞ്ചാം  "(1)-ാം

ഉപവകുപ്പഡ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  നതിയമതികലപ്പട  അഡതിനതികസ്ട്രേററതില്"  എന്ന  വഞക്കുകേള്

കചെര്കകണതഞണഡ്.

(3)  (3)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(എ) (എ)  ഖണ്ഡതതില് “ആറഡ് മഞസതതില് കേവതിയഞത"  എന്ന വഞക്കുകേള്

വതിട്ടുകേളകയണതഞണഡ്;

(ബതി)  (സതി)  ഖണ്ഡതതിലന്റെ കതിപ്തനതിബനനയതില്  "പ്രസ്തുത"  എന്ന വഞകതിനഡ്

പകേരഞ്ചാം "ഈ" എന്ന വഞകഡ് കചെര്കകണതഞണഡ്. 

11.  91-  ാം വകുപ്പതിലന്റെ     കഭദഗതതി.―പ്രധഞന ആകതിലലെ 91-ാം  വകുപ്പതിലലെ,―
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(1) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(എ)  “നയപരമഞയ നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്"  എന്ന വഞക്കുകേള്കഡ് പകേരഞ്ചാം  "പ്രഞധഞനശ്യമുള
കേഞരശ്യങ്ങള് സഞ്ചാംബനതിച നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്"  എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണഡ്;

 (ബതി) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതിലന്റെ കതിപ്തനതിബനന വതിട്ടുകേളകയണതഞണഡ്.

(2) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതില്, “നയപരമഞയ ഒന്നഞകണഞ" എന്ന വഞക്കുകേള്കഡ് പകേരഞ്ചാം
"പ്രഞധഞനശ്യമുള കേഞരശ്യമഞകണഞ" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണഡ്. 

12.  92-  ാം  വകുപ്പതിലന്റെ     കഭദഗതതി.―പ്രധഞന ആകതിലലെ 92-ാം  വകുപ്പതില്,  "ഭഞരത
സര്കഞരതിലന്റെ  ഷതിപ്പതിഞ്ചാംഗഡ്  മനഞലെയവമഞയതി"  എന്ന  വഞക്കുകേള്കഡ്  പകേരഞ്ചാം  "സഞ്ചാംസഞന
സര്കഞരുമഞയുഞ്ചാം  ഭഞരത  സര്കഞരതിലന്റെ  ഷതിപ്പതിഞ്ചാംഗഡ്  മനഞലെയവമഞയുഞ്ചാം"  എന്ന  വഞക്കുകേള്
കചെര്കകണതഞണഡ്.

13. റദ്ദേഞകലുഞ്ചാം ഒഴെതിവഞകലുഞ്ചാം.―(1) 2022-ലലെ കകേരള മഞരതിടടഞ്ചാം കബഞര്ഡഡ് (കഭദഗതതി)
ഓര്ഡതിനന്സഡ് (2022-ലലെ 9) ഇതതിനഞല്  റദ്ദേഞകതിയതിരതിക്കുന.

(2)  അങ്ങലന  റദ്ദേഞകതിയതിരുന്നഞല്  തലന്നയുഞ്ചാം  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സഡ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം
കഭദഗതതി ലചെയ്യേലപ്പട പ്രധഞന ആകതിന്കേപീഴെതില് ലചെയകതഞ ലചെയതഞയതി കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ
ആയ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കേഞരശ്യകമഞ  എടുതകതഞ  എടുതതഞയതി  കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ  ആയ
ഏലതങതിലുഞ്ചാം  നടപടതികയഞ  ഈ  ആകഡ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യേലപ്പട  പ്രധഞന  ആകതിന്
കേപീഴെതില് ലചെയതഞകയഞ എടുതതഞകയഞ കേരുതലപ്പകടണതഞണഡ്.

ഉകദ്ദേശേശ്യകേഞരണങ്ങളലട വതിവരണഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  പഞസഞകതിയ  2017-ലലെ  കകേരള  മഞരതിടടഞ്ചാം  കബഞര്ഡഡ്
ആകതിലലെ വശ്യവസകേള് പ്രകേഞരഞ്ചാം കകേരള മഞരതിടടഞ്ചാം കബഞര്ഡഡ് രൂപപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം തറമുഖ
ഡയറക്ടകററതിലന്റെയുഞ്ചാം,  കകേരള സഞ്ചാംസഞന മഞരതിടടഞ്ചാം ഡവലെപ്ലമന്റെഡ് കകേഞര്പ്പകറഷന്, കകേരള
മഞരതിടടഞ്ചാം ഇന്സതിറക്യൂടഡ് എന്നതിവയുകടയുഞ്ചാം ആസതികേളഞ്ചാം ബഞധശ്യതകേളഞ്ചാം മഞരതിടടഞ്ചാം കബഞര്ഡതില്
നതിക്ഷതിപ്തമഞകതിലകഞണഡ്  വതിജഞപനഞ്ചാം  പുറലപ്പടുവതിക്കുകേയുമുണഞയതി.  തറമുഖ ഡയറക്ടകററതികലെയുഞ്ചാം
മറഡ്  സബഡ്  ഓഫപീസുകേളതികലെയുഞ്ചാം  ജപീവനകഞലരയുഞ്ചാം  കബഞര്ഡതിലലെ  ജപീവനകഞരഞയതി
മഞറ്റുന്നതതിനുഞ്ചാം  വതിജഞപന പ്രകേഞരഞ്ചാം വശ്യവസ ലചെയതിരുന.   

2.  കബഞര്ഡതിലന്റെ ഭരണപരമഞയ സഗൗകേരശ്യതതിനഡ് കവണതി  കബഞര്ഡതിലന്റെ ആസഞനഞ്ചാം
തതിരുവനന്തപുരതഡ്  ആക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ഒരു  കമഖലെഞ  ഓഫപീസഡ്  ലകേഞചതിയതില്
സഞപതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  കബഞര്ഡതിലന്റെ  കേഞരശ്യക്ഷമത  വര്ദതിപ്പതിക്കുന്നതതിനഡ്  ലചെയര്മഞലന്റെ
കയഞഗശ്യത  പുനര്നതിശ്ചയതിക്കുകേയുഞ്ചാം  കബഞര്ഡതിലന്റെ  കേഞരശ്യക്ഷമമഞയ  നടതതിപ്പതിനുകവണതി
നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  ലചെയ്യേലപ്പട  ലചെയര്മഞലന്റെയുഞ്ചാം  ടവസഡ്  ലചെയര്മഞലന്റെയുഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗങ്ങളലടയുഞ്ചാം
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കേഞലെഞവധതി  മൂന്നഡ്  വര്ഷമഞകതി  നതിജലപ്പടുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം   കൂടഞലത  ചെപീഫഡ്  എകതികേക്യൂടപീവഡ്
ഓഫപീസലറ  കബഞര്ഡതിലന്റെ  ലമമ്പര്  ലസക്രടറതിയഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  സര്കഞര്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന.
കൂടഞലത  സര്കഞരതിലന്റെ ചെടങ്ങളഞ്ചാം നടപടതിക്രമങ്ങളഞ്ചാം കബഞര്ഡഡ് സൂക്ഷ്മമഞയതി പഞലെതിക്കുനലണന്നഡ്
ഉറപ്പുവരുകതണതമുണഡ്.  കബഞര്ഡതികലെയഡ്  മഞറലപ്പട  ജപീവനകഞര്  സര്കഞര്  ജപീവനകഞര്
അലഞതഞയതി  തപീരുലമന്ന  ആശേങകേള്   ഉന്നയതിചഡ്  ലകേഞണഡ്  ജപീവനകഞര്  ബഹ.കകേരള
അഡതിനതികസ്ട്രേറപീവഡ്  ടടബക്യൂണലെതിലന  സമപീപതിക്കുകേയുഞ്ചാം   ബഹ.  കകേഞടതതി  പ്രസ്തുത
വതിഷയതതികന്മേല്  പരഞതതികഞരുലട  പ്രതതിനതിധതികേളലട  ആവശേശ്യങ്ങള്  പരതിഗണതിചഡ്
തപീരുമഞനലമടുകഞന്  സര്കഞരതികനഞടഡ്  നതിര്കദ്ദേശേതിച  പശ്ചഞതലെതതില്  സര്കഞര്
ആയതതിനനുസൃതമഞയതി   തറമുഖ ഡയറക്ടകററതിലലെയുഞ്ചാം കേഞരശ്യഞലെയങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം ജപീവനകഞലര
സര്കഞര് ജപീവനകഞരഞയതി തടരഞന് അനുവദതിക്കുവഞന് തപീരുമഞനതിച്ചു. കൂടഞലത കബഞര്ഡതിലന്റെ
ഭരണപരവഞ്ചാം  സഞമ്പതതികേപരവമഞയ  കേഞരശ്യങ്ങളതില്  നതിയനണഞ്ചാം  ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതതിനഡ്
സര്കഞര്  ഒരു  അഡതിനതികസ്ട്രേറലറ  നതിയമതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  തപീരുമഞനതിച്ചു.     കമല്പ്പറഞ
കേഞരശ്യങ്ങള്കഡ്  കവണതി  2017-ലലെ  കകേരള  മഞരതിടടഞ്ചാം  കബഞര്ഡഡ്  ആകതില്  കഭദഗതതികേള്
ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനഡ്  സര്കഞര് തപീരുമഞനതിച്ചു. 

3. കകേരള  നതിയമസഭ സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം പ്രസസ്തുത നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്കഡ്
ഉടന്  പ്രഞബലെശ്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം   2022-ലലെ  കകേരള  മഞരതിടടഞ്ചാം  കബഞര്ഡഡ്
(കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സഡ്  2022  ജനുവരതി  മഞസഞ്ചാം  17-ാം  തപീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണ്ണര്
വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം,  ആയതഡ്   2022-ലലെ  2-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡതിനന്സഞയതി  2022
ജനുവരതി  19-ാം  തപീയതതിയതിലലെ  234-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്
പ്രസതിദപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

4. പ്രസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനഡ് പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലട ഒരു ആകഡ് ലകേഞണ്ടു
വരുന്നതതിനുള ഒരു ബതില്  2022  ലഫബ്രുവരതി  18-ാം തപീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചഡ്  2022  മഞര്ചഡ്
18-ാം തപീയതതി  അവസഞനതിച കകേരള നതിയമസഭയുലട സകമ്മേളനതതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതിരുന്നതില.

5.  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം   2022-ലലെ  കകേരള
കകേരള  മഞരതിടടഞ്ചാം  കബഞര്ഡഡ്  (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സഡ്  2022  മഞര്ചഡ്  31-ാം  തപീയതതി
കകേരള  ഗവര്ണ്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതഡ്  2022-ലലെ  9-ാം  നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി  2022  മഞര്ചഡ്  31-ാം  തപീയതതിയതിലലെ  1099-ാം  നമ്പര്  കകേരള
അസഞധഞരണ ഗസറതില് പ്രസതിദപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

6. 2022-ലലെ  9-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സതിനഡ് പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലട ഒരു
ആകഡ് ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനഡ് ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണഡ് ഈ ബതില്.
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ധനകേഞരശ്യലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം

തറമുഖ വകുപ്പതിലലെ ജപീവനകഞരഞണഡ്  നതിലെവതില് കകേരള മഞരതിടടഞ്ചാം കബഞര്ഡതികലെകഡ്
പുനര്വതിനശ്യസതികലപ്പടതിരതിക്കുന്നതഡ്.  നതിലെവതില് മഞരതിടടഞ്ചാം കബഞര് ഡതിലലെ   ജപീവനകഞരുലട
ശേമ്പളഞ്ചാം,  ബത,  മറഡ് ആനുകൂലെശ്യങ്ങള്,  ലപന്ഷന് എന്നതിവ സര്കഞരതിലന്റെ സഞതിതനതിധതിയതില്
നതിന്നഞണഡ്  ലചെലെവഴെതിക്കുന്നതഡ്.  അതലകേഞണഡ്  അവര്  കകേരള  മഞരതിടടഞ്ചാം  കബഞര്ഡതികലെകഡ്
മഞറതിയഞലുഞ്ചാം സര്കഞര് ഖജനഞവതിനഡ് അധതികേ ബഞധശ്യതലയഞനഞ്ചാം  ഉണഞകുന്നതല.  ഓപ്ഷന്
നല്കേതി  കകേരള  മഞരതിടടഞ്ചാം  കബഞര്ഡതിലലെ  ജപീവനകഞരഞകുന്ന  ഉകദശ്യഞഗസരുലട  ശേമ്പളഞ്ചാം,
ലപന്ഷന് എന്നപീ ആനുകൂലെശ്യങ്ങള് കബഞര്ഡഡ് തലന്നയഞണഡ് നല്കകേണതഡ്.

2. കൂടഞലത കകേരള മഞരതിടടഞ്ചാം കബഞര്ഡതിലലെ ജപീവനകഞരഞയതി മഞറഞത ഉകദശ്യഞഗസരുലട
കസവനഞ്ചാം  കബഞര്ഡഡ്  ഉപകയഞഗതിക്കുന്നതലകേഞണഡ്  ശേമ്പള  ഇനതതില്  സര്കഞരതിനഡ്
ലചെലെവഞകുന്ന  തകേയുഞ്ചാം,  കബഞര്ഡതില്  എതതിയതതിനുകശേഷഞ്ചാം  വതിരമതിക്കുന്ന  ജപീവനകഞരുലട
ലപന്ഷന് സര്കഞര് നല്കുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം,  ടതി ജപീവനകഞരുലട കസവനഞ്ചാം അനശ്യത്ര കസവനഞ്ചാം
എന്നതകപഞലലെ കേണകഞകതി  കകേരള സര്വപീസഡ്  റൂള്സഡ്,  ഭഞഗഞ്ചാം  1   ചെടഞ്ചാം  146  പ്രകേഞരഞ്ചാം
ലപന്ഷന് അഞ്ചാംശേഞദഞയതതിലന്റെയുഞ്ചാം അവധതി കവതന അഞ്ചാംശേഞദഞയതതിലന്റെയുഞ്ചാം സഞ്ചാംകയഞജതിതമഞയ
നതിരകഡ്  (ശേമ്പള  ലസ്കെയതിലെതിലന്റെ  മഞകതിമതതിലന്റെ  ഇരുപതതിയഞഡ്  ശേതമഞനഞ്ചാം)  കകേരള
മഞരതിടടഞ്ചാം കബഞര്ഡതില് നതിന്നഡ് സര്കഞരതിനഡ് ഈടഞകഞവന്നതഞണഡ്.

3.  ആയതതിനഞല് കമല് കഭദഗതതികേള് നടപ്പതിലെഞക്കുന്നതഡ് മൂലെഞ്ചാം സര്കഞരതിനഡ് അധതികേ
സഞമ്പതതികേ ബഞധശ്യത വരുന്നതല.

ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മ്മേഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച
ലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം 

ബതിലതിലലെ  7-ാം ഖണ്ഡപ്രകേഞരഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യേഞന് ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന പ്രധഞന ആകതിലലെ
17-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പഡ്,  തറമുഖ   ഡയറക്ടകററതിലുഞ്ചാം  കേഞരശ്യഞലെയങ്ങളതിലുഞ്ചാം
കജഞലെതികനഞകതിയതിരുന്ന  ഉകദശ്യഞഗസര്ക്കുഞ്ചാം  ജപീവനകഞര്ക്കുഞ്ചാം  ഓപ്ഷന്  നല്കേതി
കബഞര്ഡതിലലെ  ജപീവനകഞരഞയതി  മഞറുന്നതതിനഡ്  ചെടങ്ങളണഞകഞന്  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശേതിക്കുന. 

2.  ഏത കേഞരശ്യങ്ങലള സഞ്ചാംബനതിചഞകണഞ  ചെടങ്ങള് ഉണഞകഞവന്നതഡ്  അലലങതില്
വതിജഞപനങ്ങകളഞ  ഉതരവകേകളഞ  പുറലപ്പടുവതികഞവന്നതഡ്  അവലയലഞഞ്ചാം  നടപടതിക്രമഞ്ചാം
സഞ്ചാംബനതിച  കേഞരശ്യങ്ങളഞ്ചാം  സഞധഞരണവഞ്ചാം  ഭരണപരവഞ്ചാം  ആയ  സസ്വഭഞവകതഞടു  കൂടതിയതഞ്ചാം
ആകുന. കൂടഞലത അപ്രകേഞരഞ്ചാം ഉണഞക്കുന്ന ചെടങ്ങള് നതിയമസഭയുലട സൂക്ഷ്മ പരതികശേഞധനകഡ്
വതികധയവമഞണഡ്.  ആയതതിനഞല് ഏല്പതിച്ചു ലകേഞടുത നതിയമനതിര്മ്മേഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം  സഞധഞരണ
സസ്വഭഞവകതഞടു കൂടതിയതഞണഡ്.

                                                          അഹമ്മേദഡ് കദവര്കകേഞവതില്
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2017-ലലെ കകേരള മഞരതിടടഞ്ചാം കബഞര്ഡഡ് ആകതില് നതിനള പ്രസക്ത
ഭഞഗങ്ങള് (2017-ലലെ 16-ാം ആകഡ്)

**               **       ** **

3.  കകേരള മഞരതിടടഞ്ചാം കബഞര്ഡഡ്  സഞപതികല്.―(1)  ഈ ആകതിലന്റെ പ്രഞരഞ്ചാംഭതതിനു
കശേഷഞ്ചാം എത്രയുഞ്ചാം ലപലടന്നഡ്, സര്കഞരതിനഡ്, വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി  'കകേരള മഞരതിടടഞ്ചാം കബഞര്ഡഡ്'
എന്ന കപരതില് ഒരു കബഞര് ഡഡ് സഞപതികഞവന്നതഞണഡ്.

**               **       ** **

(3) കബഞര്ഡതിലന്റെ ആസഞനഞ്ചാം ലകേഞചതി ആയതിരതിക്കുന്നതഞണഡ്.

(4)  കബഞര്ഡതില്  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങതിയതഞയതിരതികകണതഞണഡ്,
അതഞയതഡ്.―

**               **       ** **

(ii)  ടവസഡ്  ലചെയര്മഞലന  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  ലചെയഡ്
നതിയമതികകണതഞ്ചാം  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  കകേരള  സര്കഞരതിലന്റെ  പ്രതിന്സതിപ്പല്  ലസക്രടറതിയുലട
പദവതിയതില്  തഞലഴെയലഞത അഖതികലെന്തശ്യഞ  സര്വപീസതിലലെ  ഒരു ഉകദശ്യഞഗസന് ആയകതഞ
ആയതിരുന്നകതഞ ആയ ഒരഞള് ആയതിരതികകണതമഞണഡ് ;

**               **       ** **

(ix) സഞ്ചാംസഞന സര്കഞര് : അഞ്ചാംഗങ്ങള്

         നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന നഞലെഡ് 

         അഞ്ചാംഗങ്ങള്

(5)  നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  ലചെയ്യേലപ്പട  ലചെയര്മഞന്,  ടവസഡ്-ലചെയര്മഞന്,  അഞ്ചാംഗങ്ങള്
എന്നതിവരുലട കേഞലെഞവധതി പരമഞവധതി അഞ വര്ഷഞ്ചാം ആയതിരതികണഞ്ചാം.

**               **       ** **

(8)  അധതികേഞരങ്ങള്  ഏല്പ്പതിച്ചു  നല്കേല്  .―കബഞര്ഡതിനഡ്,  സര്കഞരതിലന്റെ
മുന്കൂടതിയുളള അഞ്ചാംഗപീകേഞരകതഞടുകൂടതി, ഈ ആകഡ് പ്രകേഞരകമഞ അതതിന്കേപീഴെതികലെഞ കബഞര്ഡതിനു
നല്കേതിയതിട്ടുളളകതഞ കബഞര്ഡതില് ചുമതലപ്പടകതഞ ആയതഞ്ചാം, സര്കഞരതിലന്റെ നതിര്കദ്ദേശേതതില്
വശ്യക്തമഞകതിയതിട്ടുളളതമഞയ  അങ്ങലനയുളള  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  കേര്തവശ്യങ്ങളഞ്ചാം,  അങ്ങലനയുള
നതിര്കദ്ദേശേതതില്  വശ്യക്തമഞക്കുന്ന   അങ്ങലനയുളള  ഉപഞധതികേള്ക്കുഞ്ചാം  നതിയനണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം
വതികധയമഞയതി,  ചെപീഫഡ്  എകതികേക്യൂടപീവഡ്  ആഫപീസര്  കൂടതി  വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
നതിര്വഹതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം, നതിര്കദ്ദേശേതികഞവന്നതഞണഡ്.
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(9)  ലചെയര്മഞലന്റെയുഞ്ചാം  ,    ടവസഡ്  ലചെയര്മഞലന്റെയുഞ്ചാം  ,    ചെപീഫഡ്  എകതികേക്യൂടപീവഡ്
ആഫപീസറുലടയുഞ്ചാം കേര്തവശ്യങ്ങള്.―

 **               **       ** **

(2) ചെപീഫഡ് എകതികേക്യൂടപീവഡ് ആഫപീസര്, കബഞര്ഡതിലന്റെ ഓകരഞ കയഞഗതതിനുഞ്ചാം കശേഷഞ്ചാം
അങ്ങലനയുളള കയഞഗതതിലന്റെ മതിനതിട്സതിലന്റെ ഒരു പകേര്പ്പഡ്,  കേഴെതിയുന്നത്ര കവഗഞ്ചാം,  എന്നഞല്
ഓകരഞ  കയഞഗതതിനുഞ്ചാം  കശേഷഞ്ചാം  പതതിനഞഡ്  ദതിവസങ്ങള്  കേവതിയഞലത,  സര്കഞരതിനുഞ്ചാം
കബഞര്ഡതിലലെ എലഞ അഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം അയച്ചുലകേഞടുകകണതഞ്ചാം സര്കഞരതിനഡ്, അതതഡ് സമയഞ്ചാം
ആവശേശ്യലപ്പടഞവന്ന അങ്ങലനയുളള റതികപ്പഞര്ട്ടുകേള്,  റതികടണുകേള്,  കരഖകേള് അലലങതില് മറ്റു
വതിവരങ്ങള് നല്കകേണതമഞണഡ്.

**               **       ** **

13. കബഞര്ഡതിലന്റെ ചെപീഫഡ് എകതികേക്യൂടപീവഡ് ആഫപീസര്  .―(1) സര്കഞരതിനഡ് വതിജഞപനഞ്ചാം
വഴെതി, കബഞര്ഡതിലന്റെ ചെപീഫഡ് എകതികേക്യൂടപീവഡ് ആഫപീസലറ നതിയമതികഞവന്നതഞണഡ്.

**               **       ** **

14.  കബഞര്ഡതിലന്റെ  ധനകേഞരശ്യ  -  കേണക്കുകേളലട  കേണകടഞളറുഞ്ചാം   ഉകദശ്യഞഗസരുഞ്ചാം
ജപീവനകഞരുഞ്ചാം.―(1)  കബഞര്ഡഡ്,  സര്കഞരതിലന്റെ   മുന്കൂടതിയുളള  ലെതിഖതിതമഞയ
അനുമതതികയഞടുകൂടതി,  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടഞവന്ന അങ്ങലനയുളള കയഞഗശ്യതകേള് ഉളള ഒരഞലള
ധനകേഞരശ്യ-കേണക്കുകേളലട കേണകടഞളറഞയതി നതിയമതികകണതഞണഡ്.   സര്കഞരതിനഡ്,  അതതിനഡ്
യുക്തലമന  കതഞനന്ന  അങ്ങലനയുളള  നതിബനനകേകളഞടുഞ്ചാം  വശ്യവസകേകളഞടുഞ്ചാം  കൂടതി
അങ്ങലനയുളള നതിയമനതതിനഡ് അനുമതതി നല്കേഞവന്നതഞണഡ്.

**               **       ** **

17.  തറമുഖ ഡയറക്ടകററതിലലെയുഞ്ചാം കേഞരശ്യഞലെയങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം ജപീവനകഞലര കബഞര്ഡതികലെകഡ്
മഞറഞ്ചാം  ലചെയ്യേല്.―ഈ  ആകതില്  മറ്റു  വതിധതതില്  വശ്യവസ  ലചെയതിട്ടുള  പ്രകേഞരലമഞഴെതിലകേ,
നതിശ്ചയതികലപ്പട  ദതിവസവഞ്ചാം  അനമുതല്ക്കുഞ്ചാം  തറമുഖ  ഡയറക്ടകററതിലലെയുഞ്ചാം  തറമുഖ
കേഞരശ്യഞലെയങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം ഉകദശ്യഞഗസരുഞ്ചാം മറ്റു ജപീവനകഞരുഞ്ചാം കബഞര്ഡതിലന്റെ ഉകദശ്യഞഗസരുഞ്ചാം
ജപീവനകഞരുമഞയതിതപീരുന്നതഞ്ചാം,  കബഞര്ഡതികലെകഡ്  മഞറഞ്ചാം  ലചെയ്യേലപ്പടതിലഞയതിരുനലവങതില്
അവര് ഉകദശ്യഞഗഞ്ചാം  വഹതിക്കുമഞയതിരുന്ന അകത കേഞലെഞവധതിയതിലുഞ്ചാം  അകത പ്രതതിഫലെകതഞടുഞ്ചാം
അകത കസവന കവതന വശ്യവസകേകളഞടുഞ്ചാം തടരഞവന്നതഞ്ചാം അവര്കഡ് അനുവദതിക്കുമഞയതിരുന്ന
ലപന്ഷനുഞ്ചാം  ഗഞറ്റുവതിറതിക്കുഞ്ചാം  മറ്റു  കേഞരശ്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  അകത  അവകേഞശേവഞ്ചാം  അധതികേഞരവഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം കബഞര്ഡതിലന്റെ കേപീഴെതിലുള കജഞലെതി യഥഞവതിധതി അവസഞനതിക്കുന്നതവലരകയഞ
കസവന  കവതന  വശ്യവസകേള്  യഥഞവതിധതി  കബഞര്ഡഡ്  ലറഗുകലെഷന്  മുകഖന  മഞറഞ്ചാം
വരുത്തുന്നതവലരകയഞ അപ്രകേഞരഞ്ചാം തടകരണതമഞണഡ്.

699/2022.
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18. കപ്രഞവതിഡന്റെഡ് ഫണതിലുഞ്ചാം അതകപഞലുള മറ്റു ഫണ്ടുകേളതിലുഞ്ചാം ഉള കശേഖരഞ്ചാം ടകേമഞറഞ്ചാം
ലചെയ്യേല്.―17-ാം  വകുപ്പതില്  പരഞമര്ശേതിചതിട്ടുള  വശ്യക്തതികേളലട  കപ്രഞവതിഡന്റെഡ്  ഫണഡ്
അകഗൗണ്ടുകേളതിലുഞ്ചാം സൂപ്പര് ആകനസ്വഷന് ഫണ്ടുകേളതിലുഞ്ചാം അതകപഞലുള മറ്റു ഫണ്ടുകേളതിലുഞ്ചാം വരവ
ലവചതിട്ടുള തകേ, ഏലതങതിലുഞ്ചാം ഉലണങതില്, തറമുഖ ഡയറക്ടകറകറഞ തറമുഖ കേഞരശ്യഞലെയകമഞ,
അതഡ്  കബഞര്ഡതിനഡ്  ടകേമഞകറണതഞ്ചാം  പ്രസ്തുത  ഫണ്ടുകേളമഞയതി  ബനലപ്പട  ബഞധശ്യതകേള്
കബഞര്ഡതിലന്റെ ബഞധശ്യതകേളഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണഡ്.

**               **       ** **

90.  കബഞര്ഡതിലന അതതിലെഞ്ചാംഘതികഞനുള സര്കഞരതിലന്റെ അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1)  സര്കഞരതിനഡ്,
ഏലതഞരു സമയത്തുഞ്ചാം,―

(എ)  ഗഗൗരവകമറതിയ അടതിയന്തരഘടലമന്ന കേഞരണതഞല് ഈ ആകതിലലെകയഞ
മകറലതങതിലുഞ്ചാം  നതിയമതതിലലെകയഞ  വശ്യവസകേള്പ്രകേഞരകമഞ  അതതിന്കേപീഴെതികലെഞ  കബഞര്ഡതിന്കമല്
ചുമതതിയ  കേര്തവശ്യങ്ങള്  അതതിനഡ്  നതിര്വഹതിക്കുവഞന്  കേഴെതിയതിലലന്നഡ്  അഭതിപ്രഞയമുള
പക്ഷഞ്ചാം; അലലങതില്

(ബതി)  കബഞര്ഡഡ്,  ഈ  ആകതിലലെകയഞ  മറഡ്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  നതിയമതതിലലെകയഞ
വശ്യവസകേള്പ്രകേഞരകമഞ  അതതിന്കേപീഴെതികലെഞ  അതതിന്കമല്  ചുമതലപ്പട  കേര്തവശ്യങ്ങളലട
നതിര്വഹണതതില് തടര്ചയഞയ വപീഴ്ച വരുതതിലയനഞ്ചാം അപ്രകേഞരമുള വപീഴ്ചയുലട ഫലെമഞയതി,
കബഞര്ഡതിലന്റെ  സഞമ്പതതികേസതിതതിയതികലെഞ  അലലങതില്  തറമുഖങ്ങളലട
ഭരണനതിര്വഹണതതികലെഞ  ഗണശ്യമഞയ  നതിലെവഞരതകേര്ച  ഉണഞയതിട്ടുലണനഞ്ചാം
അഭതിപ്രഞയമുളപക്ഷഞ്ചാം,  സര്കഞരതിനഡ്,  വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം,  വതിജഞപനതതില്
വതിനതിര്കദ്ദേശേതികഞവന്ന  ആറുമഞസതതില്  കേവതിയഞത  അങ്ങലനയുളള  കേഞലെയളവതികലെകഡ്,
കബഞര്ഡതിലന അതതിലെഞ്ചാംഘതികഞവന്നതഞണഡ് :

എന്നഞല്, (ബതി) ഖണ്ഡതതില് പറയുന്ന കേഞരണങ്ങള്കഞയതി ഈ ഉപവകുപ്പു പ്രകേഞരഞ്ചാം
ഒരു വതിജഞപനഞ്ചാം പുറലപ്പടുവതിക്കുന്നതതിനുമുമ്പഡ്,  കബഞര്ഡതിലന അതതിലെഞ്ചാംഘതികഞതതിരതികഞന്
കേഞരണഞ്ചാം കേഞണതിക്കുന്നതതിനഡ് നശ്യഞയമഞയ ഒരവസരഞ്ചാം സര്കഞര് നല്കകേണതഞ്ചാം  കബഞര്ഡതിലന്റെ
വതിശേദപീകേരണങ്ങളഞ്ചാം ആകക്ഷപങ്ങളഞ്ചാം, എലന്തങതിലുഞ്ചാം ഉലണങതില്, അതഡ് പരതിഗണതികകണതമഞണഡ്.

(2)  കബഞര്ഡതിലന  അതതിലെഞ്ചാംഘതിച്ചുലകേഞണഡ്  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാം  ഒരു
വതിജഞപനഞ്ചാം പ്രസതിദലപ്പടുത്തുന്നതതിന്കമല്,―

**               **       ** **

(ബതി)  ഈ  ആകതികലെകയഞ  മകറലതങതിലുഞ്ചാം  നതിയമതതിലലെകയഞ  വശ്യവസകേള്
പ്രകേഞരകമഞ  അതതിന്കേപീഴെതികലെഞ  കബഞര് ഡതിനഞകലെഞ  അതതിനു  കവണതികയഞ  വതിനതികയഞഗതിക്കുകേകയഞ
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നതിര്വഹതിക്കുകേകയഞ  ലചെയ്യേഞമഞയതിരുന്നകതഞ ആയ എലഞ അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം കേര്തവശ്യങ്ങളഞ്ചാം
(3)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലലെ  (ബതി)  ഖണ്ഡകമഞ  (സതി)  ഖണ്ഡകമഞ  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കബഞര്ഡഡ്
പുനനഃസഞ്ചാംഘടതിപ്പതിക്കുന്നതവലര സര്കഞര് നതിര്കദ്ദേശേതിക്കുന്ന അങ്ങലനയുള ആകളഞ ആളകേകളഞ
വതിനതികയഞഗതികകണതഞ്ചാം നതിര്വഹതികകണതമഞണഡ്;

(സതി)  (3)-ാം ഉപവകുപ്പതിലന്റെ  (ബതി)  ഖണ്ഡകമഞ  അലലങതില്  (സതി)  ഖണ്ഡകമഞ
പ്രകേഞരഞ്ചാം  കബഞര്ഡഡ്  പുനനഃസഞ്ചാംഘടതിപ്പതിക്കുന്നതവലര  കബഞര്ഡതില്  നതിക്ഷതിപ്തമഞയതിരതിക്കുന്ന
എലഞ സസ്വത്തുകളഞ്ചാം സര്കഞരതില് നതിക്ഷതിപ്തമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണഡ്.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പഡ് പ്രകേഞരഞ്ചാം പുറലപ്പടുവതിച വതിജഞപനതതില് വതിനതിര്കദ്ദേശേതിചതിരതിക്കുന്ന
അതതിലെഞ്ചാംഘനതതിനുള കേഞലെഞവധതി അവസഞനതിക്കുകമ്പഞള് സര്കഞരതിനഡ്,―

(എ)  ആറഡ്  മഞസതതില്  കേവതിയഞത  അതഡ്  ആവശേശ്യലമന്നഡ്  കേരുതന്ന
അങ്ങലനയുളള  അധതികേകേഞലെയളവതികലെകഡ്,  അതതിലെഞ്ചാംഘനതതിനുള  കേഞലെഞവധതി
ദപീര്ഘതിപ്പതികഞവന്നതഞണഡ്; അലലങതില്

**               **       ** **

(സതി)  അതഡ് ആവശേശ്യലമന്നഡ് കേരുതന്ന അങ്ങലനയുള കേഞലെയളവതികലെയഡ് മഞത്രഞ്ചാം
നതിയമനഞ്ചാം  മുകഖന  കബഞര്ഡഡ്  പുനനഃസഞ്ചാംഘടതിപ്പതികഞവന്നതഞ്ചാം,  അങ്ങലനയുള സഞ്ചാംഗതതിയതില്
(2)-ാം ഉപവകുപ്പതിലന്റെ (എ) ഖണ്ഡപ്രകേഞരഞ്ചാം പദവതി ഒഴെതിഞ ഏലതഞരഞലളയുഞ്ചാം കബഞര്ഡതിലന
അതതിലെഞ്ചാംഘതികലപ്പടകപ്പഞള്  അതതില്  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിരുനലവന്ന  കേഞരണതഞല്മഞത്രഞ്ചാം
നതിയമനതതിനഡ് അകയഞഗശ്യനഞയതി കേരുതഞന് പഞടതിലഞതതമഞണഡ്;

എന്നഞല്,  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  വതിനതിര്കദ്ദേശേതിച  പ്രകേഞരകമഞ,  പ്രസ്തുത  ഉപവകുപ്പഡ്
പ്രകേഞരഞ്ചാം  ദപീര്ഘതിപ്പതിച്ചു  നല്കേതിയകതഞ  ആയ  അതതിലെഞ്ചാംഘനതതിലന്റെ  കേഞലെഞവധതി
അവസഞനതിക്കുന്നതതിനു മുമ്പഡ്, ഏലതഞരു സമയത്തുഞ്ചാം സര്കഞരതിനഡ്, ഈ ഉപവകുപ്പതിലന്റെ (ബതി)
ഖണ്ഡകമഞ, (സതി) ഖണ്ഡകമഞ പ്രകേഞരഞ്ചാം നടപടതി എടുകഞവന്നതഞണഡ്.

**               **       ** **

91.  സര്കഞര്  നല്കുന്ന  നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്.―(1)  സര്കഞരതിനഡ്,  അതഡ്  യുക്തലമന്നഡ്
കേരുതന്നകതഞ  അലലങതില്  ആകതിലന്റെ  ലെക്ഷശ്യഞ്ചാം  നതിറകവറ്റുന്ന  ആവശേശ്യതതികലെകഡ്
സഹഞയകേമഞകുന്നകതഞ  ആയ  അപ്രകേഞരമുള  ലപഞതവഞയകതഞ  പ്രകതശ്യകേമഞയതിട്ടുളകതഞ
ആയ  നയപരമഞയ  നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്,  അതതസമയങ്ങളതില്  കബഞര്ഡതിനഡ്  നല്കേഞവന്നതഞ്ചാം
കബഞര്ഡഡ്  അങ്ങലനയുള  നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്  അനുസരതിചഡ്  പ്രവര്തതിക്കുവഞന്
ബഞദശ്യസമഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണഡ്:
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എന്നഞല്,  ഈ  ഉപവകുപ്പഡ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനഡ്  മുമ്പഡ്,
കബഞര്ഡതിനഡ് അതതിലന്റെ അഭതിപ്രഞയങ്ങള് പ്രകേടതിപ്പതിക്കുവഞനുള ഒരവസരഞ്ചാം നല്കകേണതഞണഡ്.

(2)  ഒരു  സഞ്ചാംഗതതി  നയപരമഞയ  ഒന്നഞകണഞ  അലകയഞ  എന്നതഡ്  സഞ്ചാംബനതിച
സര്കഞരതിലന്റെ തപീരുമഞനഞ്ചാം അന്തതിമമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണഡ്.

**               **       ** **

92.  തറമുഖ  പരതിധതികേള്  പ്രഖശ്യഞപതികല്.―ജലെമഞര്ഗങ്ങകളഞടുഞ്ചാം  ഉപകയഞഗതിക്കുന്നവരുലട
സഗൗകേരശ്യങ്ങകളഞടുഞ്ചാംകൂടതിയ തറമുഖ സഗൗകേരശ്യങ്ങളലട സുസതിര വതികേസനവഞ്ചാം ഏകകേഞപനവഞ്ചാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനഞയതി  ഭഞരത  സര്കഞരതിലന്റെ  ഷതിപ്പതിഞ്ചാംഗഡ്  മനഞലെയവമഞയതി
കൂടതിയഞകലെഞചെതിചതതിനുകശേഷഞ്ചാം  വതികേസതിപ്പതികഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  ലചെറുകേതിട
തറമുഖങ്ങള്കഞയുള തറമുഖപരതിധതി തയ്യേഞറഞകഞവന്നതഞണഡ്.

**               **       ** **


