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2022-ലലെ കകേരള തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  ലപപൊതുസര്വവ്വീസസ്  ബബില്

 കകേരള സയംസപൊനലത്തെ പഞപൊയത്തെസ്, മുനബിസബിപപൊലെബിറബി, തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
വകുപസ് (പപൊനബിയംഗസ്) എനബിവയസ് കേവ്വീഴബിലുള്ള സര്വവ്വീസുകേലളയയം, ഗപൊമ

വബികേസനയം, തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ എഞവ്വീനബിയറബിങസ് വബിഭപൊഗയം
സര്വവ്വീസുകേലളയയം  ഏകേവ്വീകേരബിച്ചു ലകേപൊണസ് ഒരു തകദ്ദേശ

സസ്വയയം ഭരണ ലപപൊതുസര്വവ്വീസസ് 
രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതബിനപൊയള്ള

ഒരു

ബബില് 

പവ്വീഠബികേ  .—കകേരള  സയംസപൊനലത്തെ  പഞപൊയത്തെസ്,  മുനബിസബിപപൊലെബിറബി,  തകദ്ദേശസസ്വയയം
ഭരണ  വകുപസ്  (പപൊനബിയംഗസ്)  എനബിവയസ്  കേവ്വീഴബിലുള്ള  സര്വവ്വീസുകേലളയയം,  ഗപൊമവബികേസനയം,
തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ എഞബിനവ്വീയറബിങസ് വബിഭപൊഗയം സര്വവ്വീസുകേലളയയം ഏകേവ്വീകേരബിച്ചു ലകേപൊണസ്  ഒരു
തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  ലപപൊതുസര്വവ്വീസസ് രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതസ് യക്തമപൊയബിരബിക്കുകേയപൊല്;

ഭപൊരത  റബിപബബികബിലന്റെ  എഴുപത്തെബിമൂനപൊയം  സയംവത്സരത്തെബില്  തപൊലഴപറയയം  പ്രകേപൊരയം
നബിയമമുണപൊക്കുന:—

1.ചുരുകകപരുയം     പ്രപൊരയംഭവയം.—(1) ഈ ആകബിനസ് 2022-ലലെ കകേരള തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
ലപപൊതുസര്വവ്വീസസ്  ആകസ് എനസ് കപരസ് പറയപൊയം.

(2)  ഇതസ്   2022  മപൊര്ചസ്  31-ാം  തവ്വീയതബി  പ്രപൊബലെല്യത്തെബില്  വനതപൊയബി
കേരുതലപകടേണതപൊണസ്.

2.1994-  ലലെ    13-  ാം  ആകബിലന്റെ  കഭദഗതബി.—1994-ലലെ  കകേരള  പഞപൊയത്തെസ്  രപൊജസ്
ആകബിലന്റെ (1994-ലലെ 13-ാം ആകസ്)180-ാം വകുപബിലന്റെ  (4)-ാം ഉപവകുപബില്,—

(i)  "ഉകദല്യപൊഗസന്മപൊകരകയപൊ  ജവ്വീവനകപൊകരകയപൊ  സയംസപൊനലമപൊടപൊലകേകയപൊ
ഓകരപൊ  ജബില്ലയ്ക്കു കവണബികയപൊ  ഒരു പ്രകതല്യകേ സര്വവ്വീസപൊയബി  രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതബിനസ്  വല്യവസ
ലചെയപൊവനതുമപൊണസ്” എന വപൊക്കുകേള്കസ് പകേരയം  "ഉകദല്യപൊഗസലരയയം ജവ്വീവനകപൊലരയയം
മകറലതങബിലുയം  സര്വവ്വീസുകേളബിലുള്ള  സര്കപൊര്  ജവ്വീവനകപൊലരയയം  ഉള്ലപടുത്തെബിലകപൊണസ്
സയംസപൊനത്തെബിലനപൊടപൊലകേകയപൊ  ഓകരപൊ  ജബില്ലയ്ക്കുമപൊകയപൊ  തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ   ലപപൊതു  സര്വവ്വീസസ്
രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതബിനസ് വല്യവസ ലചെയപൊവനതുമപൊണസ്” എന വപൊക്കുകേള് കചെര്കകണതപൊണസ്;

(ii)  തപൊലഴപറയന വബിശദവ്വീകേരണയം കചെര്കകണതപൊണസ്, അതപൊയതസ്:—
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"വബിശദവ്വീകേരണയം:—ഈ  ഉപവകുപബിലന്റെ  ആവശല്യത്തെബികലെകപൊയബി,  "മകറലതങബിലുയം
സര്വവ്വീസുകേളബിലുള്ള സര്കപൊര് ജവ്വീവനകപൊര്"  എനപൊല്,  സയംസപൊനലത്തെ മുനബിസബിപപൊലെബിറബി,
തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപസ്  (പപൊനബിയംഗസ്)  എനബിവയസ്  കേവ്വീഴബിലുള്ള  സര്വവ്വീസുകേളബിലലെയയം
ഗപൊമവബികേസനയം,  തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  എഞബിനവ്വീയറബിയംഗസ്  വബിഭപൊഗയം  സര്വവ്വീസുകേളബിലലെയയം
സര്കപൊര് ജവ്വീവനകപൊര്  എനര്ത്ഥമപൊകുന.”.

3.  1994-  ലലെ    20-  ാം  ആകബിലന്റെ  കഭദഗതബി.—1994-ലലെ  കകേരള  മുനബിസബിപപൊലെബിറബി
ആകബിലന്റെ (1994-ലലെ 20-ാം ആകസ്) 222-ാം വകുപബിലന്റെ (1 ബബി) ഉപവകുപബില്,—

(i)"ഉകദല്യപൊഗസലരകയപൊ  ജവ്വീവനകപൊലരകയപൊ  സയംസപൊനത്തെബിലനപൊടപൊലകേകയപൊ
ഓകരപൊ  ജബില്ലയ്ക്കുമപൊകയപൊ  ഒരു  പ്രകതല്യകേ  സര്വവ്വീസപൊയബി  രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതബിനുകൂടേബി  വല്യവസ
ലചെയപൊവനതുമപൊണസ്" എന  വപൊക്കുകേള്കസ്  പകേരയം  "ഉകദല്യപൊഗസലരയയം  ജവ്വീവനകപൊലരയയം
മകറലതങബിലുയം   സര്വവ്വീസുകേളബിലുള്ള  സര്കപൊര്  ജവ്വീവനകപൊലരയയം  ഉള്ലപടുത്തെബിലകപൊണസ്
സയംസപൊനത്തെബിലനപൊടപൊലകേകയപൊ ഓകരപൊ  ജബില്ലയ്ക്കുമപൊകയപൊ   തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ   ലപപൊതു
സര്വവ്വീസസ്  രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതബിനസ്  വല്യവസ  ലചെയപൊവനതുമപൊണസ്”എന  വപൊക്കുകേള്
കചെര്കകണതപൊണസ്;

(ii)  തപൊലഴപറയന വബിശദവ്വീകേരണയം കചെര്കകണതപൊണസ്, അതപൊയതസ് :—

"വബിശദവ്വീകേരണയം:—ഈ  ഉപവകുപബിലന്റെ  ആവശല്യത്തെബികലെകപൊയബി,  "മകറലതങബിലുയം
സര്വവ്വീസുകേളബിലുള്ള  സര്കപൊര്  ജവ്വീവനകപൊര്"  എനപൊല്,  സയംസപൊനലത്തെ  പഞപൊയത്തെസ്,
തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപസ്  (പപൊനബിയംഗസ്)  എനബിവയസ്  കേവ്വീഴബിലുള്ള  സര്വവ്വീസുകേളബിലലെയയം
ഗപൊമവബികേസനയം,  തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  എഞബിനവ്വീയറബിയംഗസ്  വബിഭപൊഗയം  എനവ്വീ
സര്വവ്വീസുകേളബിലലെയയം സര്കപൊര് ജവ്വീവനകപൊര്  എനര്ത്ഥമപൊകുന.”.

4.  2016-  ലലെ    9-  ാം  ആകബിലന്റെ  കഭദഗതബി.—2016-ലലെ  കകേരള  നഗര-ഗപൊമപൊസൂത്രണ
ആകബിലന്റെ(2016-ലലെ  9-ാം  ആകസ്)   10-ാം  വകുപബിലന്റെ  (2)-ാം  ഉപവകുപബിനുകശഷയം
തപൊലഴപറയന ഉപവകുപസ് കചെര്കകണതപൊണസ്, അതപൊയതസ്:—

“(3) ഈ ആകബിലലെ വല്യവസകേള്കസ് വബികധേയമപൊയബി, 1968-ലലെ കകേരള പബബികേസ്
സര്വവ്വീസസസ് ആകസ് (1968-ലലെ 19-ാം ആകസ്) പ്രകേപൊരയം ഉണപൊകലപടബിട്ടുള്ള ചെടങ്ങളനുസരബിചസ്
ഉകദല്യപൊഗസരുലടേയയം ജവ്വീവനകപൊരുലടേയയം തരയംതബിരബിവസ്,  റബിക്രൂടസ്ലമന്റെസ്/നബിയമനരവ്വീതബി,  കസവന
വല്യവസകേള്, ശമ്പളവയം ബത്തെകേളയം, അചടേകയം, ലപരുമപൊറയം എനബിവ സര്കപൊര് നബിയനബികകണതുയം
അങ്ങലനയള്ള  ചെടങ്ങളബില്  ഏലതങബിലുയം  വബിഭപൊഗത്തെബില്ലപട,  തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപസ്
(പപൊനബിയംഗസ്)-ലലെ ഉകദല്യപൊഗസലരയയം ജവ്വീവനകപൊലരയയം  മകറലതങബിലുയം  സര്വവ്വീസുകേളബിലുള്ള
സര്കപൊര്  ജവ്വീവനകപൊലരയയം  ഉള്ലപടുത്തെബിലകപൊണസ്  സയംസപൊനത്തെബിലനപൊടപൊലകേകയപൊ  ഓകരപൊ
ജബില്ലയ്ക്കുമപൊകയപൊ  തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ   ലപപൊതുസര്വവ്വീസസ്  രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതബിനസ്  വല്യവസ
ലചെയപൊവനതുമപൊണസ്.
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വബിശദവ്വീകേരണയം:—ഈ  ഉപവകുപബിലന്റെ  ആവശല്യത്തെബികലെകപൊയബി,  "മകറലതങബിലുയം
സര്വവ്വീസുകേളബിലുള്ള  സര്കപൊര്  ജവ്വീവനകപൊര്"  എനപൊല്  സയംസപൊനലത്തെ  പഞപൊയത്തെസ്,
മുനബിസബിപപൊലെബിറബി   എനബിവയസ്  കേവ്വീഴബിലുള്ള  സര്വവ്വീസുകേളബിലലെയയം  ഗപൊമവബികേസനയം,
തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  എഞബിനവ്വീയറബിയംഗസ്  വബിഭപൊഗയം  എനവ്വീ  സര്വവ്വീസുകേളബിലലെയയം   സര്കപൊര്
ജവ്വീവനകപൊര്  എനര്ത്ഥമപൊകുന.”.

5. സപൊധൂകേരണയം.—2022-ലലെ കകേരള തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ ലപപൊതുസര്വവ്വീസസ്  ഒപൊര് ഡബിനന്സബിനസ്
(2022-ലലെ  5)  (ഇതബിനുകശഷയം പ്രസസ്തുത ഒപൊര് ഡബിനന്സസ് എനപൊണസ് പരപൊമര്ശബികലപടുകേ)
2022 ആഗസസ് 8-ാം തവ്വീയതബി പ്രപൊബലെല്യയം ഇല്ലപൊതപൊയബിത്തെവ്വീര്നബിരുനപൊല് തലനയയം,—

(എ)  പ്രസ്തുത ഓര്ഡബിനന്സസ് പ്രകേപൊരയം കഭദഗതബി  ലചെയലപട  1994-ലലെ കകേരള
പഞപൊയത്തെസ്  രപൊജസ്  ആകസ്    (1994-ലലെ  13-ാം ആകസ്),1994-ലലെ കകേരള  മുനബിസബിപപൊലെബിറബി
ആകസ് (1994-ലലെ 20-ാം ആകസ്), 2016-ലലെ കകേരള നഗര-ഗപൊമപൊസൂത്രണ ആകസ് (2016-ലലെ
9-ാം ആകസ്)  (ഇതബിനുകശഷയം പ്രധേപൊന ആക്റ്റുകേള് എനപൊണസ്  പരപൊമര്ശബികലപടുകേ)  എനവ്വീ
ആക്റ്റുകേളബിന്കേവ്വീഴബില്   ലചെയ്തകതപൊ  ലചെയ്തതപൊയബി  കേരുതലപടുനകതപൊ  ആയ  ഏലതങബിലുയം
കേപൊരല്യകമപൊ,  എടുത്തെകതപൊ എടുത്തെതപൊയബി കേരുതലപടുനകതപൊ ആയ ഏലതങബിലുയം നടേപടേബികയപൊ
ഈ ആകസ്  പ്രകേപൊരയം  കഭദഗതബി  ലചെയലപട  പ്രധേപൊന ആക്റ്റുകേളബിലലെ  വല്യവസകേള് പ്രകേപൊരയം
ലചെയ്തതപൊകയപൊ  എടുത്തെതപൊകയപൊ കേരുതലപകടേണതുയം;

(ബബി)  പ്രസസ്തുത ഓര്ഡബിനന്സബിനസ് പ്രപൊബലെല്യയം ഇല്ലപൊതപൊയബിത്തെവ്വീര്നതബിനസ്  കശഷവയം
ഈ ആകസ് ഗസറബില് പ്രസബിദ്ധലപടുത്തുനതബിനുമുമയം  ലചെയ്ത ഏലതങബിലുയം കേപൊരല്യകമപൊ എടുത്തെ
ഏലതങബിലുയം  നടേപടേബികയപൊ,   പ്രസ്തുത  ഒപൊര്ഡബിനന്സബിലന്റെ   പ്രപൊബലെല്യയം  ഇല്ലപൊതപൊയബി
ത്തെവ്വീര്നബിരുനബില്ലപൊലയങബില് പ്രസ്തുത ഒപൊര്ഡബിനന്സസ് പ്രകേപൊരയം കഭദഗതബി ലചെയലപട പ്രധേപൊന
ആക്റ്റുകേളബിന്കേവ്വീഴബില് ലചെയ്യുകേകയപൊ എടുക്കുകേകയപൊ ലചെയ്യുമപൊയബിരുന എനകപപൊലലെ, ഈ ആകസ്
പ്രകേപൊരയം കഭദഗതബി ലചെയലപട പ്രധേപൊന ആക്റ്റുകേളബിന്കേവ്വീഴബില് ലചെയ്തതപൊകയപൊ എടുത്തെതപൊകയപൊ
കേരുതലപകടേണതുമപൊണസ്. 

ഉകദ്ദേശല്യകേപൊരണങ്ങളലടേ വബിവരണയം 

1994-ലലെ  കകേരള  പഞപൊയത്തെസ്  രപൊജസ്  ആകബിലലെ  (1994-ലലെ  13-ാം  ആകസ്)180-ാം
വകുപബിലന്റെ  (4)-ാം ഉപവകുപസ്  പ്രകേപൊരയം   1968-ലലെ  കകേരള  പബബികേസ്  സര്വവ്വീസസസ്  ആകസ്
(1968-ലലെ  19-ാം  ആകസ്)  പ്രകേപൊരയം  ഉണപൊകബിയ  ചെടങ്ങളബില്  പഞപൊയത്തെസ്
ഉകദല്യപൊഗസന്മപൊരുലടേയയം,  ജവ്വീവനകപൊരുലടേയയം  തരയംതബിരബിവസ്,  റബിക്രൂടസ്ലമന്റെബിലന്റെ
സമ്പ്രദപൊയങ്ങള്,  കസവന വല്യവസകേള്,  ശമ്പളവയം ബത്തെയയം,  അചടേകവയം ലപരുമപൊറവയം
എനബിവ  സര്കപൊര്  നബിയനബിക്കുനതബിനുയം  അങ്ങലനയള്ള  ചെടങ്ങളബില്  ഏലതങബിലുയം
വബിഭപൊഗത്തെബില്ലപട  പഞപൊയത്തെസ്   ഉകദല്യപൊഗസന്മപൊലരകയപൊ  ജവ്വീവനകപൊകരകയപൊ
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സയംസപൊനലമപൊടപൊലകേകയപൊ  ഓകരപൊ  ജബില്ലയ്ക്കു  കവണബികയപൊ  ഒരു  പ്രകതല്യകേ  സര്വവ്വീസപൊയബി
രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതബിനപൊയയം വല്യവസ ലചെയ്യുന.1994-ലലെ കകേരള മുനബിസബിപപൊലെബിറബി  ആകബിലലെ
(1994-ലലെ 20-ാം ആകസ്) 222-ാം വകുപബിലന്റെ (1 ബബി  ) ഉപവകുപസ് പ്രകേപൊരയം 1968-ലലെ കകേരള
പബബികേസ്   സര്വവ്വീസസസ്  ആകസ്  (1968-ലലെ  19ാം  ആകസ്)  പ്രകേപൊരയം  ഉണപൊകലപടബിട്ടുള്ള
ചെടങ്ങളപൊല്  മുനബിസബിപപൊലെബിറബി  ഉകദല്യപൊഗസരുലടേയയം  ജവ്വീവനകപൊരുലടേയയം   തരയംതബിരബിവസ്,
നബിയമന  സമ്പ്രദപൊയങ്ങള്,  കസവന  വല്യവസകേള്,  ശമ്പളവയം  ബത്തെയയം,  അചടേകയം,
ലപരുമപൊറയം  എനബിവ   സര്കപൊര്  നബിയനബിക്കുനതബിനുയം  അങ്ങലനയള്ള  ചെടങ്ങളബില്
ഏലതങബിലുയം  വബിഭപൊഗത്തെബില്ലപട  മുനബിസബിപപൊലെബിറബി  ഉകദല്യപൊഗസലരകയപൊ  ജവ്വീവനകപൊലരകയപൊ
സയംസപൊനത്തെബിലനപൊടപൊലകേകയപൊ  ഓകരപൊ  ജബില്ലയ്ക്കുമപൊകയപൊ  ഒരു  പ്രകതല്യകേ  സര്വവ്വീസപൊയബി
രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതബിനപൊയയം  വല്യവസ  ലചെയ്യുന.2016-ലലെ   കകേരള  നഗര-ഗപൊമപൊസൂത്രണ
ആകബിലലെ  (2016-ലലെ  9-ാം  ആകസ്)  10-ാം  വകുപബിലന്റെ  (2)-ാം  ഉപവകുപസ്  പ്രകേപൊരയം
നബിര്ണ്ണയബികലപടേപൊവന  കസവന നബിബന്ധനകേകളപൊടുയം ഉപപൊധേബികേകളപൊടുയം  കൂടേബി  ഉകദല്യപൊഗസലരയയം
സപൊഫബികനയയം തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ വകുപസ്  (പപൊനബിയംഗസ്)-ല്  നബിയമബിക്കുനതബിനപൊയബി വല്യവസ
ലചെയ്യുന.

തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപൊപനങ്ങളലടേ  കസവനയം ലമചലപടുത്തുനതബിനുയം കേപൊരല്യക്ഷമത
വര്ദ്ധബിപബിക്കുനതബിനുയം  വബിവബിധേ  തട്ടുകേളബിലെപൊയബി  നടേക്കുന  പ്രപൊകദശബികേ  ഭരണത്തെബിലന്റെയയം
പദ്ധതബി  നബിര്വഹണത്തെബിലന്റെയയം  ഏകകേപൊപനത്തെബിനുയം   പഞപൊയത്തെസ്,  മുനബിസബിപപൊലെബിറബി,
തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ വകുപസ്  (പപൊനബിയംഗസ്)  എനബിവയബിലലെ സര്വവ്വീസുകേലളയയം  തകദ്ദേശസസ്വയയം
ഭരണ  എഞവ്വീനബിയറബിയംഗസ്  വബിഭപൊഗയം,  ഗപൊമവബികേസനയം  എനബിവയബിലലെ  സര്വവ്വീസുകേലളയയം
ഏകേവ്വീകേരബിച്ചുലകേപൊണസ്  ഒരു  ലപപൊതുസര്വവ്വീസസ്  രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതബിലന്റെ  ഭപൊഗമപൊയയം  1968-ലലെ
കകേരള പബബികേസ്  സര്വവ്വീസസസ് ആകബിലലെ (1968-ലലെ 19-ാം ആകസ്)  വല്യവസകേള്കസ് കേവ്വീഴബില്
തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ വകുപബിനപൊയബി കസറസ് സര്വവ്വീസസ് ചെടങ്ങളയം സകബപൊര്ഡബികനറസ് സര്വവ്വീസസ്
ചെടങ്ങളയം  പുറലപടുവബിക്കുനതബിനസ്  സര്കപൊരബിലന  അധേബികേപൊരലപടുത്തുനതബിനുയം  കവണബി   1994-ലലെ
കകേരള പഞപൊയത്തെസ് രപൊജസ് ആകബിലന്റെ (1994-ലലെ 13-ാം ആകസ്)180-ാം വകുപബിലന്റെ  (4)-ാം
ഉപവകുപബിലുയം  1994-ലലെ  കകേരള  മുനബിസബിപപൊലെബിറബി  ആകബിലന്റെ  (1994-ലലെ  20-ാം  ആകസ്)
222-ാം വകുപബിലന്റെ (1 ബബി) ഉപവകുപബിലുയം 2016-ലലെ കകേരള നഗര-ഗപൊമപൊസൂത്രണ ആകബിലന്റെ
(2016-ലലെ  9-ാം  ആകസ്)  10-ാം  വകുപബിലുയം  ഉചെബിതമപൊയ  കഭദഗതബികേള്  ലകേപൊണ്ടുവരപൊന്
സര്കപൊര് തവ്വീരുമപൊനബിച്ചു. 

കകേരള  സയംസപൊന  നബിയമസഭ  സകമ്മേളനത്തെബിലെല്ലപൊതബിരുനതബിനപൊലുയം   കമല്പറഞ
നബിര്കദ്ദേശങ്ങള്കസ്   ഉടേന്  പ്രപൊബലെല്യയം  നല്കകേണബിയബിരുനതബിനപൊലുയം  2022-ലലെ  കകേരള
തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ ലപപൊതുസര്വവ്വീസസ് ഓര്ഡബിനന്സസ്  2022 മപൊര്ചസ് 31-ാം തവ്വീയതബി കകേരള
ഗവര്ണ്ണര്  വബിളയംബരലപടുത്തുകേയയം  2021  മപൊര്ചസ്  31-ാം  തവ്വീയതബിയബിലലെ  1104-ാം  നമ്പര്
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കകേരള  അസപൊധേപൊരണ  ഗസറബില്  2022-ലലെ  5-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡബിനന്സപൊയബി
പ്രസബിദ്ധവ്വീകേരബിക്കുകേയയം ലചെയ.

പ്രസ്തുത  ഓര്ഡബിനന്സബിനസ്  പകേരയം  സയംസപൊന  നബിയമസഭയലടേ  ഒരു  ആകസ്
ലകേപൊണ്ടുവരുനതബിനുള്ള ഒരു  ബബില്    2022  ജൂണ്  27-ാം തവ്വീയതബി  ആരയംഭബിചസ്  2022
ജൂലലെ 21 -ാം തവ്വീയതബി അവസപൊനബിച കകേരള സയംസപൊന നബിയമസഭയലടേ സകമ്മേളനത്തെബില്
നബിയമസഭയബില് അവതരബിപബിക്കുനതബികനപൊ പപൊസപൊക്കുനതബികനപൊ കേഴബിഞബിരുനബില്ല.

പ്രസ്തുത  ഒപൊര്ഡബിനന്സബിലന്റെ  പ്രപൊബലെല്യയം  2022  ആഗസസ്  8-ാം  തവ്വീയതബി
ഇല്ലപൊതപൊയബിത്തെവ്വീര്നതബിനപൊലുയം അതബിലലെ വല്യവസകേള് നബിലെനബിര്കത്തെണതബിനപൊലുയം  പ്രസ്തുത
ഓര്ഡബിനന്സബിലലെ  വല്യവസകേള്  ഉള്ലപടുത്തെബിലകപൊണ്ടുയം,  പ്രസ്തുത  ഒപൊര്ഡബിനന്സബിനസ്
പ്രപൊബലെല്യമബില്ലപൊതപൊയബിത്തെവ്വീര്നതബിനുകശഷവയം ഈ ബബില് ആകപൊയബി  ഗസറബില്  പ്രസബിദ്ധവ്വീകേരബിക്കുന
തവ്വീയതബിയ്ക്കുമുമവലരയയം  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡബിനന്സസ്  പ്രകേപൊരയം  കഭദഗതബി  ലചെയലപട  പ്രധേപൊന
ആകബിന്കേവ്വീഴബില്  ലചെയ്ത  എല്ലപൊ  കേപൊരല്യങ്ങള്ക്കുയം  നടേപടേബികേള്ക്കുയം  സപൊധൂകേരണയം
നല്കുനതബിനപൊയള്ള ഒരു വല്യവസ കൂടേബി ഉള്ലപടുത്തെബിലകപൊണ്ടുമുള്ള കകേരള നബിയമസഭയലടേ
ഒരു ആകസ്  ലകേപൊണ്ടുവരുവപൊന് സര്കപൊര് തവ്വീരുമപൊനബിച്ചു.  

കമല്പറഞ ലെക്ഷല്യയം നബിറകവറ്റുനതബിനസ് ഉകദ്ദേശബിച്ചുലകേപൊണ്ടുള്ളതപൊണസ് ഈ  ബബില്. 

ധേനകേപൊരല്യലമകമ്മേപൊറപൊണയം

തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ ലപപൊതുസര്വവ്വീസസ്  രൂപവ്വീകേരണത്തെബിലന്റെ  ഭപൊഗമപൊയബി  25-6-2022-
തവ്വീയതബിയബിലലെ  സ.ഉ.(ലകേ)നമ്പര്.134/2022/തസസ്വഭവ.  ഉത്തെരവസ്  പ്രകേപൊരയം  ഒരു
അഡവ്വീഷണല്  ഡയറക്ടര്,  ഏഴസ്  കജപൊയബിന്റെസ്  ഡയറക്ടര്  തസബികേകേള്  (ആലകേ  എടസ്
തസബികേകേള്)  പുതുതപൊയബി  സൃഷബിച്ചു  ലകേപൊണ്ടുയം  കസറസ്  സര്വവ്വീസബില്  പത്തെസ്   തസബികേകേളയം
സകബപൊര്ഡബികനറസ്  സര്വവ്വീസബില്  മൂനസ്  തസബികേകേളയം  (ആലകേ  പതബിമൂനസ്   തസബികേകേള്)
അപ്ഗകഡഷന് നടേത്തെബിയതുമപൊയബി ബന്ധലപടസ് ആലകേ വപൊര്ഷബികേ ബപൊധേല്യത  2,37,16,764
രൂപ(രണ്ടു കകേപൊടേബി മുപത്തെബികയഴു ലെക്ഷത്തെബി പതബിനപൊറപൊയബിരത്തെബി എഴുന്നൂറബി അറുപത്തെബിനപൊലെസ്
രൂപ മപൊത്രയം)  ആണസ്.  എനപൊല്,  ലപപൊതു സര്വവ്വീസസ് രൂപവ്വീകേരണത്തെബിലന്റെ ഭപൊഗമപൊയബി  കനടയം
4,85,85,756  രൂപ (നപൊലു കകേപൊടേബി എണ്പത്തെബിയഞ്ചുലെക്ഷത്തെബി എണ്പത്തെബി അയപൊയബിരത്തെബി
എഴുനൂറബിഅന്പത്തെബിയപൊറസ്  രൂപ മപൊത്രയം)  ആയതബിനപൊല്  സയംസപൊന സഞബിത നബിധേബിയബില്
നബിനയം ആവര്ത്തെകേ ലചെലെവകേലളപൊനയം പ്രതവ്വീക്ഷബിക്കുനബില്ല.  കൂടേപൊലത,  പതബിനപൊലെസ്   ജബില്ലപൊ
ഓഫവ്വീസുകേളലടേ  സജവ്വീകേരണവമപൊയബി  ബന്ധലപടസ്  ഉണപൊകേപൊന്  സപൊധേല്യതയള്ള
അനപൊവര്ത്തെകേ  ലചെലെവസ്  2,33,96,190  രൂപ  (രണസ്  കകേപൊടേബി  മുപത്തെബിമൂന  ലെക്ഷത്തെബി
ലതപൊണ്ണൂറബിആറപൊയബിരത്തെബി ഒരുന്നൂറബിലതപൊണ്ണൂറസ് രൂപ മപൊത്രയം) തബിടലപടുത്തെപൊവനതപൊണസ്.
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അതബിനപൊല്,  ഈ  ബബില്  നബിയമമപൊക്കുകേയയം  പ്രപൊബലെല്യത്തെബില്  ലകേപൊണ്ടു  വരുകേയയം
ലചെയ്തതപൊല്  സയംസപൊന  സഞബിതനബിധേബിയബില്  നബിനയം  2,33,96,190  രൂപ(രണസ്  കകേപൊടേബി
മുപത്തെബിമൂന  ലെക്ഷത്തെബി  ലതപൊണ്ണൂറബിആറപൊയബിരത്തെബി  ഒരുന്നൂറബിലതപൊണ്ണൂറസ്  രൂപ  മപൊത്രയം)-യലടേ
അനപൊവര്ത്തെകേലചെലെവസ്  പ്രതവ്വീക്ഷബിക്കുന.  ഈ  ഇനത്തെബില്  ആവര്ത്തെകേ  ലചെലെലവപൊനയം
വരുനതല്ല.

ഏല്പബിച്ചുലകേപൊടുത്തെ നബിയമനബിര്മ്മേപൊണപൊധേബികേപൊരയം സയംബന്ധബിച
ലമകമ്മേപൊറപൊണയം 

ബബില്ലബിലലെ  2-ാം  ഖണ്ഡപ്രകേപൊരയം  1994-ലലെ  കകേരള  പഞപൊയത്തെസ്  രപൊജസ്  ആകബിലന്റെ
(1994-ലലെ 13-ാം ആകസ്) 180-ാം വകുപബിലന്റെ (4)-ാം ഉപവകുപബില് വരുത്തെപൊന് ഉകദ്ദേശബിക്കുന
കഭദഗതബി  പ്രകേപൊരയം   പഞപൊയത്തെസ്  ഉകദല്യപൊഗസലരയയം  ജവ്വീവനകപൊലരയയം  മുനബിസബിപപൊലെബിറബി,
തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപസ്  (പപൊനബിയംഗസ്)  എനബിവയസ്  കേവ്വീഴബിലുള്ള  സര്വവ്വീസുകേളബിലലെയയം
ഗപൊമവബികേസനയം,  തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  എഞബിനവ്വീയറബിയംഗസ്  വബിഭപൊഗയം  സര്വവ്വീസുകേളബിലലെയയം
സര്കപൊര്  ജവ്വീവനകപൊലരയയം  ഉള്ലപടുത്തെബിലകപൊണസ്  സയംസപൊനത്തെബിലനപൊടപൊലകേകയപൊ  ഓകരപൊ
ജബില്ലയ്ക്കുമപൊകയപൊ  തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ   ലപപൊതുസര്വവ്വീസസ്  രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതബിനസ്  വല്യവസ
ലചെയ്യുനതബിനപൊയബി  1968-ലലെ കകേരള പബബികേസ് സര്വവ്വീസസസ് ആകസ്  (1968-ലലെ  19)  പ്രകേപൊരയം
ചെടങ്ങള് ഉണപൊക്കുനതബിനസ് സര്കപൊരബിലന അധേബികേപൊരലപടുത്തുവപൊന് ഉകദ്ദേശബിക്കുന.

2.   ബബില്ലബിലലെ  3-ാം ഖണ്ഡപ്രകേപൊരയം  1994-ലലെ കകേരള മുനബിസബിപപൊലെബിറബി  ആകബിലന്റെ
(1994-ലലെ  20-ാം  ആകസ്)   222-ാം  വകുപബിലന്റെ   (1 ബബി  ) ഉപവകുപബില്  വരുത്തെപൊന്
ഉകദ്ദേശബിക്കുന  കഭദഗതബിപ്രകേപൊരയം   മുനബിസബിപപൊലെബിറബി  ഉകദല്യപൊഗസലരയയം  ജവ്വീവനകപൊലരയയം
പഞപൊയത്തെസ്,  തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപസ്  (പപൊനബിയംഗസ്)  എനബിവയസ്  കേവ്വീഴബിലുള്ള
സര്വവ്വീസുകേളബിലലെയയം  ഗപൊമവബികേസനയം,  തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  എഞബിനവ്വീയറബിയംഗസ്  വബിഭപൊഗയം
സര്വവ്വീസുകേളബിലലെയയം സര്കപൊര് ജവ്വീവനകപൊലരയയം ഉള്ലപടുത്തെബിലകപൊണസ് സയംസപൊനത്തെബിലനപൊടപൊലകേകയപൊ
ഓകരപൊ  ജബില്ലയ്ക്കുമപൊകയപൊ   തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ   ലപപൊതുസര്വവ്വീസസ്  രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതബിനസ്
വല്യവസ ലചെയ്യുനതബിനപൊയബി  1968-ലലെ കകേരള പബബികേസ് സര്വവ്വീസസസ് ആകസ്(1968-ലലെ  19)
പ്രകേപൊരയം ചെടങ്ങള് ഉണപൊക്കുനതബിനസ് സര്കപൊരബിലന അധേബികേപൊരലപടുത്തുവപൊന് ഉകദ്ദേശബിക്കുന.

3.  ബബില്ലബിലലെ 4-ാം ഖണ്ഡപ്രകേപൊരയം  2016-ലലെ കകേരള നഗര-ഗപൊമപൊസൂത്രണ ആകബിലന്റെ
(2016-ലലെ  9-ാം  ആകസ്)  10-ാം  വകുപബില്  കചെര്കപൊനുകദ്ദേശബിക്കുന  (3)-ാം  ഉപവകുപസ്
തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപസ്  (പപൊനബിയംഗസ്)-ലലെ  ഉകദല്യപൊഗസരുലടേയയം  ജവ്വീവനകപൊരുലടേയയം
തരയംതബിരബിവസ്,  റബിക്രൂടസ്ലമന്റെസ്/നബിയമനരവ്വീതബി,  കസവന  വല്യവസകേള്,  ശമ്പളവയം  ബത്തെകേളയം,
അചടേകയം,  ലപരുമപൊറയം  എനബിവ  നബിയനബിക്കുനതബിനുയം  ഏലതങബിലുയം  വബിഭപൊഗത്തെബില്ലപട,
തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപസ്  (പപൊനബിയംഗസ്)-ലലെ  ഉകദല്യപൊഗസലരയയം  ജവ്വീവനകപൊലരയയം
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പഞപൊയത്തെസ്, മുനബിസബിപപൊലെബിറബി  എനബിവയസ് കേവ്വീഴബിലുള്ള സര്വവ്വീസുകേളബിലലെയയം ഗപൊമവബികേസനയം,
തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  എഞബിനവ്വീയറബിയംഗസ്  വബിഭപൊഗയം   സര്വവ്വീസുകേളബിലലെയയം    സര്കപൊര്
ജവ്വീവനകപൊലരയയം  ഉള്ലപടുത്തെബിലകപൊണസ്  സയംസപൊനത്തെബിലനപൊടപൊലകേകയപൊ  ഓകരപൊ
ജബില്ലയ്ക്കുമപൊകയപൊ  തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ   ലപപൊതുസര്വവ്വീസസ്  രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതബിനസ്  വല്യവസ
ലചെയ്യുനതബിനപൊയബി, 1968-ലലെ കകേരള പബബികേസ് സര്വവ്വീസസസ്  ആകസ് (1968-ലലെ 19) പ്രകേപൊരയം
ചെടങ്ങള് ഉണപൊക്കുനതബിനസ് സര്കപൊരബിലന അധേബികേപൊരലപടുത്തുവപൊന് ഉകദ്ദേശബിക്കുന. 

ഏതസ്  കേപൊരല്യങ്ങലള  സയംബന്ധബിചപൊകണപൊ  ചെടങ്ങള്  ഉണപൊകപൊവനതസ്  അലല്ലങബില്
വബിജപൊപനങ്ങള്  പുറലപടുവബികപൊവനതസ്  അവ  നടേപടേബിക്രമങ്ങള്  സയംബന്ധബിച്ചുള്ളകതപൊ
സപൊധേപൊരണകമപൊ  ഭരണപരകമപൊ  ആയ  സസ്വഭപൊവകത്തെപൊടുകൂടേബിയവകയപൊ  ആകുന.  കൂടേപൊലത,
ചെടങ്ങള്    ഉണപൊകബിയതബിനസ്  കശഷയം  അവ  നബിയമസഭയലടേ  സൂക്ഷ്മപരബികശപൊധേനയസ്
വബികധേയവമപൊണസ്. ഏല്പബിച്ചുലകേപൊടുത്തെ നബിയമനബിര്മ്മേപൊണപൊധേബികേപൊരയം അതബിനപൊല്,  സപൊധേപൊരണ
സസ്വഭപൊവകത്തെപൊടുകൂടേബിയതപൊണസ്.

                          എയം. വബി. കഗപൊവബിന്ദന് മപൊസര്.
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 1994-ലലെ കകേരള പഞപൊയത്തെസ് രപൊജസ് ആകബില് നബിനള്ള 
പ്രസക്ത ഭപൊഗങ്ങള്

(1994-ലലെ 13)

  ** ** **  **

180.  പഞപൊയത്തെബിലന്റെ  ഉകദല്യപൊഗസന്മപൊരുയം  ജവ്വീവനകപൊരുയം  .—(1)  കേണബിജന്റെസ്
ജവ്വീവനകപൊര് ഒഴബിലകേ,  ഒരു പഞപൊയത്തെബിലലെ ഉകദല്യപൊഗസന്മപൊരുയം ജവ്വീവനകപൊരുയം സര്കപൊര്
ജവ്വീവനകപൊര് ആയബിരബിക്കുനതപൊണസ്.

** ** **  ** 

(4)  ഈ  ആകബിലലെ  വല്യവസകേള്ക്കു  വബികധേയമപൊയബി,  1968-ലലെ  കകേരള  പബബികേസ്
സര്വവ്വീസസസ്  ആകസ്  (1968-ലലെ  19)  പ്രകേപൊരയം  ഉണപൊകബിയ   ചെടങ്ങളബില്
ഉകദല്യപൊഗസന്മപൊരുലടേയയം  ജവ്വീവനകപൊരുലടേയയം  തരയംതബിരബിവസ്,  റബിക്രൂടസ്ലമന്റെബിലന്റെ
സമ്പ്രദപൊയങ്ങള്,  കസവന വല്യവസകേള്,  ശമ്പളവയം ബത്തെയയം,  അചടേകവയം ലപരുമപൊറവയം
എനബിവ  സര്കപൊര്  നബിയനബികകണതുയം,  അങ്ങലനയള്ള  ചെടങ്ങളബില്  ഏലതങബിലുയം
വബിഭപൊഗത്തെബില്ലപട  പഞപൊയത്തെസ്  ഉകദല്യപൊഗസന്മപൊകരകയപൊ  ജവ്വീവനകപൊകരകയപൊ
സയംസപൊനലമപൊടപൊലകേകയപൊ  ഓകരപൊ  ജബില്ലയ്ക്കു  കവണബികയപൊ  ഒരു  പ്രകതല്യകേ  സര്വവ്വീസപൊയബി
രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതബിനസ് വല്യവസ ലചെയപൊവനതുമപൊണസ്.

** ** **  **
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1994-ലലെ കകേരള മുനബിസബിപപൊലെബിറബി ആകബില് നബിനള്ള 
പ്രസക്ത ഭപൊഗങ്ങള് (1994-ലലെ 20)

** ** **  ** 

 222.മുനബിസബിപപൊലെബിറബി ഉകദല്യപൊഗസരുയം ജവ്വീവനകപൊരുയം  .—(1)  കേണബിജന്റെസ് ജവ്വീവനകപൊര്
ഒഴബിലകേ, ഒരു മുനബിസബിപപൊലെബിറബിയബിലലെ ഉകദല്യപൊഗസരുയം ജവ്വീവനകപൊരുയം സര്കപൊര് ജവ്വീവനകപൊര്
ആയബിരബിക്കുനതപൊണസ്.

** ** **  ** 

 (1 ബബി  ) ഈ ആകബിലലെ വല്യവസകേള്ക്കു വബികധേയമപൊയബി, 1968-ലലെ കകേരള പബബികേസ്
സര്വവ്വീസസസ്  ആകസ്  (1968-ലലെ  19)  പ്രകേപൊരയം  ഉണപൊകലപടബിട്ടുള്ള  ചെടങ്ങളപൊല്
ഉകദല്യപൊഗസരുലടേയയം ജവ്വീവനകപൊരുലടേയയം തരയംതബിരബിവസ്,  നബിയമന സമ്പ്രദപൊയങ്ങള്,  കസവന
വല്യവസകേള്,  ശമ്പളവയം  ബത്തെയയം,  അചടേകയം,  ലപരുമപൊറയം  എനബിവ  സര്കപൊര്
നബിയനബികകണതുയം,  അങ്ങലനയള്ള  ചെടങ്ങളബില്  ഏലതങബിലുയം  വബിഭപൊഗത്തെബില്ലപട
മുനബിസബിപപൊലെബിറബി  ഉകദല്യപൊഗസലരകയപൊ  ജവ്വീവനകപൊലരകയപൊ  സയംസപൊനത്തെബിലനപൊടപൊലകേകയപൊ
ഓകരപൊ  ജബില്ലയ്ക്കുമപൊകയപൊ  ഒരു  പ്രകതല്യകേ  സര്വവ്വീസപൊയബി  രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതബിനുകൂടേബി  വല്യവസ
ലചെയപൊവനതുമപൊണസ്.

** ** **  ** 
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2016-ലലെ  കകേരള നഗര-ഗപൊമപൊസൂത്രണ ആകബില് നബിനള്ള 
പ്രസക്ത ഭപൊഗങ്ങള് (2016-ലലെ 9)

** ** **  **  

10.  തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപസ്    (  പപൊനബിയംഗസ്  )-  ലന്റെ   ഉകദല്യപൊഗസരുയം  സപൊഫയം.—(1)
നഗര-ഗപൊമപൊസൂത്രണവമപൊയബി ബന്ധലപട കേപൊരല്യങ്ങളബില് സര്കപൊരബിലന ഉപകദശബിക്കുനതബിനുയം
സപൊകങതബികേ സഹപൊയയം നല്കുനതബിനുമപൊയബി  ചെവ്വീഫസ്  ടേടൗണ് പപൊനര് വകുപസ്  കമധേപൊവബിയപൊയബി
തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ   വകുപസ്  (പപൊനബിയംഗസ്)  എലനപൊരു  വകുപസ്  ഉണപൊയബിരബിക്കുനതപൊണസ്.  

(2)  സര്കപൊര്,  നബിര്ണ്ണയബികലപടേപൊവന  അങ്ങലനയള്ള  കസവന
നബിബന്ധനകേകളപൊടുയം  ഉപപൊധേബികേകളപൊടുയം  കൂടേബി  അങ്ങലനയള്ള  ഉകദല്യപൊഗസനപൊലരയയം
സപൊഫബിലനയയം  തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപസ് (പപൊനബിയംഗസ്)-ല്  നബിയമബികകണതുയം ചെവ്വീഫസ് ടേടൗണ്
പപൊനറുലടേ  ആഫവ്വീസസ്    സയംസപൊന  നഗര-ഗപൊമപൊസൂത്രണ  കേമ്മേബിറബിയലടേ   സപൊകങതബികേ
ലസക്രകടറബിയറസ് ആയബി പ്രവര്ത്തെബികകണതുമപൊണസ്.

** ** **  **  
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