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1971-ലലെ കകേരള കമഞകടഞര് വഞഹനലതഞഴതിലെഞളതികേള്കക്ക് 
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കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുള്ള 

ഒരു 

ബതില് 

പവീഠതികേ.―1971-ലലെ  കകേരള  കമഞകടഞര്  വഞഹനലതഞഴതിലെഞളതികേള്കക്ക്  നനഞയമഞയ
കവതനഞ്ചാം നല്കേല് ആകക്ക്  (1971-ലലെ  23)  ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം കേഞണുന്ന ആവശേനങ്ങള്കഞയതി
വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതക്ക്  യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന്റെ  എ  ഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴപ്പറയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―   

1.  ചുരുകകപ്പരുഞ്ചാം  പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതിനക്ക്  2022-ലലെ  കകേരള  കമഞകടഞര്
വഞഹനലതഞഴതിലെഞളതികേള്കക്ക് നനഞയമഞയ കവതനഞ്ചാം നല്കേല്  (കഭദഗതതി) ആകക്ക് എന്നക്ക് കപരക്ക്
പറയഞഞ്ചാം.

(2)  ഇതക്ക്   സര്കഞര്,  ഗസറക്ക്  വതിജഞപനഞ്ചാംവഴതി,  നതിശ്ചയതിക്കുന്ന തവീയതതി  മുതല്
പ്രഞബലെനതതില് വരുന്നതഞണക്ക്. 

2.  2-  ാം  വകുപ്പതിലന്റെ കഭദഗതതി.―1971-ലലെ കകേരള കമഞകടഞര് വഞഹനലതഞഴതിലെഞളതികേള്കക്ക്
നനഞയമഞയ കവതനഞ്ചാം നല്കേല്  ആകതിലന്റെ  (1971-ലലെ  23)  (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം പ്രധഞന ആകക്ക്
എന്നഞണക്ക് പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ)  2-ാം വകുപ്പതില്,―

(i)  നതിലെവതിലുളള  (എ)  ഖണഞ്ചാം  (എസതി)  ഖണമഞയതി  പുനരക്ഷരഞ്ചാം  ലചെകയ്യേണതഞ്ചാം
അപ്രകേഞരഞ്ചാം പുനരക്ഷരഞ്ചാം ലചെയ്ത (എസതി) ഖണതതിനക്ക് മുന്പഞയതി തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണങ്ങള്
കചെര്കകണതമഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―

“(എ) “അധതികേഞരസഞനഞ്ചാം” എന്നഞല്  3 എ വകുപ്പതിന്കേവീഴതില് നതിയമതിചതിട്ടുളള
അധതികേഞരസഞനഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
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(എഎ) “ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലടെ നഷ്ടപരതിഹഞരതതിനുള്ള കേമവീഷണര്” എന്നഞല്,
1923-ലലെ ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലടെ നഷ്ടപരതിഹഞരഞ്ചാം ആകക്ക് (1923-ലലെ 8-ാം കകേന്ദ്ര ആകക്ക്) 20-ാം
വകുപ്പതിന്കേവീഴതില് നതിയമതിചതിട്ടുളള  ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലടെ നഷ്ടപരതിഹഞരതതിനുളള കേമവീഷണര്
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(എബതി) “ഡഡപപ്യൂടതി കലെബര് കേമവീഷണര്” എന്നഞല് ബന്ധലപ്പട പ്രകദശേതക്ക്
അധതികേഞരതിതയുളള സഞ്ചാംസഞന ലഡെപപ്യൂടതി കലെബര് കേമവീഷണര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന; ”;

(ii)  പുനരക്ഷരഞ്ചാം ലചെയ്ത  (എസതി)  ഖണതതിനുകശേഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണങ്ങള്
കചെര്കകണതഞണക്ക്,  അതഞയതക്ക്:―

“(എഡെതി)  “ഇന്ലസ്പെക്ടര്"  എന്നഞല്  1961-ലലെ കമഞകടഞര്  പരതിവഹണലതഞഴതിലെഞളതികേള്
ആകതിലന്റെ  (1961-ലലെ  27-ാം കകേന്ദ്ര ആകക്ക്) 4-ാം വകുപ്പതിന് കേവീഴതില് നതിയമതിചതിട്ടുളള ചെവീഫക്ക്
ഇന്ലസ്പെക്ടര് അലല്ലെങതില് ഏലതങതിലുഞ്ചാം ഇന്ലസ്പെക്ടര്  എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(എഇ)  “കലെബര്  കേമവീഷണര്"  എന്നഞല്  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  കലെബര്
കേമവീഷണര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;";

(iii)  (ഡെതി)  ഖണതതിനുകശേഷഞ്ചാം  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ഖണഞ്ചാം  കചെര്കകണതഞണക്ക്,
അതഞയതക്ക്:―

“(ഇ) “സര്കഞര്" എന്നഞല് കകേരള സര്കഞര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന.”.

3. 3 എ എന്ന പുതതിയ വകുപ്പക്ക് കചെര്കല്.―പ്രധഞന ആകതിലന്റെ 3-ാം വകുപ്പതിനുകശേഷഞ്ചാം,
തഞലഴപ്പറയുന്ന വകുപ്പക്ക് കചെര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―

“3 എ. നനഞയമഞയ  കവതനഞ്ചാം  നല്കേഞതതക്ക്  സഞ്ചാംബന്ധതിചക്ക്  ഉണഞകുന്ന
അവകേഞശേവഞദങ്ങളുഞ്ചാം  ,     ദുരുകദ്ദേശേപരവഞ്ചാം  ശേലെനലപ്പടുതഞന്  കവണതിയുള്ളതമഞയ
അവകേഞശേവഞദങ്ങള്ക്കുള്ള  ശേതിക്ഷയുഞ്ചാം.―(1)  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ഒരു  പ്രകതനകേ  പ്രകദശേതക്ക്
നതികയഞഗതികലപ്പടതിരതിക്കുന്നവകരഞ  അവതിലടെ  ലവചക്ക്  കവതനഞ്ചാം  നല്കേലപ്പടുന്നവകരഞ  ആയ
കമഞകടഞര്  പരതിവഹണലതഞഴതിലെഞളതികേള്കക്ക്  നനഞയമഞയതതികനകഞള്  കുറഞ്ഞ  കവതനഞ്ചാം
നല്കേതിയതതില്  നതിനല്ഭവതിക്കുന്ന  എല്ലെഞ  അവകേഞശേവഞദങ്ങളുഞ്ചാം,  അങ്ങലനയുള്ള
അവകേഞശേവഞദങ്ങള്കക്ക് ആനുഷഞ്ചാംഗതികേമഞയ എല്ലെഞ കേഞരനങ്ങളുമുള്ലപ്പലടെ,  കകേള്ക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
തവീര്പ്പഞക്കുന്നതതിനുമുളള അധതികേഞരസഞനമഞയതി ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലടെ നഷ്ടപരതിഹഞരതതിനുള്ള
ഏലതങതിലുഞ്ചാം കേമവീഷണലറകയഞ അലല്ലെങതില് സഞ്ചാംസഞന സര്കഞരതിലന്റെ ലഡെപപ്യൂടതി കലെബര്
കേമവീഷണറുലടെ പദവതിയതില് തഞലഴയല്ലെഞത ഏലതങതിലുഞ്ചാം ഉകദനഞഗസലനകയഞ സര്കഞരതിനക്ക്
ഗസറക്ക് വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി നതിയമതികഞവന്നതഞണക്ക്.
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(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില് പരഞമര്ശേതിച സസ്വഭഞവമുളള ഏലതങതിലുഞ്ചാം അവകേഞശേവഞദഞ്ചാം
ഒരു  കമഞകടഞര്  വഞഹന  ലതഞഴതിലെഞളതിയ്ക്കുള്ളപക്ഷഞ്ചാം,  അയഞള്കക്ക്  തലന്നകയഞ,  ഏലതങതിലുഞ്ചാം
ലെവീഗല്  പ്രഞക്ടവീഷണര്കകഞ  അങ്ങലനയുളള  ലതഞഴതിലെഞളതികക്ക്  കവണതി  പ്രവര്തതികഞന്
കരഖഞമൂലെഞ്ചാം  അധതികേഞരലപ്പടുതതിയതിട്ടുള്ള  രജതിസ്റ്റര്  ലചെയ്യേലപ്പട  ഒരു  ലതഞഴതിലെഞളതി
സഞ്ചാംഘടെനയുലടെ  ഔകദനഞഗതികേ   ഭഞരവഞഹതികകഞ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ഇന്ലസ്പെക്ടര്കകഞ  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാം  നതിയമതികലപ്പട  അധതികേഞരസഞനതതിലന്റെ  അനുവഞദകതഞടുകൂടെതി
പ്രവര്തതിക്കുന്ന  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ആള്കകഞ  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാം  ഉളള  ഒരു
നതിര്കദ്ദേശേതതിനഞയതി അങ്ങലനയുളള അധതികേഞരസഞനകതഞടെക്ക് അകപക്ഷതികഞവന്നതഞണക്ക് :

എന്നഞല്,  അങ്ങലനയുളള എല്ലെഞ അകപക്ഷയുഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടെഞവന്ന പ്രകേഞരമുള്ള
അതരഞ്ചാം  ഫഞറതതില്  നനഞയമഞയ  കവതനഞ്ചാം  നല്കകേണതഞയതി  വരുന്ന  തവീയതതി  മുതല്
ആറക്ക് മഞസതതിനകേഞ്ചാം സമര്പ്പതികകണതഞണക്ക്:

എനമഞത്രമല്ലെ,  അങ്ങലനയുളള കേഞലെയളവതിനുള്ളതില് അകപക്ഷ സമര്പ്പതികഞതതിരുന്നതതിനക്ക്
തനതികക്ക്  മതതിയഞയ  കേഞരണമുണഞയതിരുന്നതഞയതി  അകപക്ഷകേന്  അധതികേഞരസഞനലത
കബഞദനലപ്പടുത്തുന്നപക്ഷഞ്ചാം,  പ്രസ്തുത  ആറുമഞസകഞലെയളവതിനു  കശേഷവഞ്ചാം  അങ്ങലനയുളള
ഏലതഞരു അകപക്ഷയുഞ്ചാം സസ്വവീകേരതികഞവന്നതഞണക്ക്.

(3) (2)-ാം ഉപവകുപ്പക്ക് പ്രകേഞരമുളള ഏലതങതിലുഞ്ചാം അകപക്ഷ സസ്വവീകേരതിക്കുന്ന പക്ഷഞ്ചാം,
അധതികേഞരസഞനഞ്ചാം,  അകപക്ഷകേനുഞ്ചാം  3-ാം വകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാം നനഞയമഞയ കവതനഞ്ചാം നല്കേഞന്
ബഞദനസനഞയ  ലതഞഴതിലുടെമയ്ക്കുഞ്ചാം  പറയുവഞനുളളതക്ക്  പറയഞന്  ഒരവസരഞ്ചാം  നല്കകേണതഞ്ചാം
ആവശേനലമന്നക്ക്  അതതിനു  കതഞനന്ന  പ്രകേഞരമുളള  അങ്ങലനയുളള  കൂടുതല്
അകനസ്വഷണകമലതങതിലുമുലണങതില്,  അതതിനുകശേഷഞ്ചാം  അധതികേഞരസഞനതതിനക്ക്,  ഈ ആകക്ക്
പ്രകേഞരഞ്ചാം  ലതഞഴതിലുടെമ  വതികധയനഞകയകഞവന്ന  മകറലതങതിലുഞ്ചാം  ശേതിക്ഷയക്ക്  ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം  വരഞലത,
കമഞകടഞര്  വഞഹന  ലതഞഴതിലെഞളതികക്ക്  യഥഞര്ത്ഥതതില്  നല്കേലപ്പട  കവതനഞ്ചാം  അയഞള്കക്ക്
യഥഞര്ത്ഥതതില്  ലെഭതികകണതഞയ  നനഞയമഞയ  കവതനതതില്  നതിന്നക്ക്  എത്ര  കുറവഞകണഞ
അത്രയുഞ്ചാം  തകേ,  അങ്ങലന  കുറവക്ക്  വന്ന  തകേയുലടെ  പതതിരടതിയതില്  കേവതിയഞതതഞ്ചാം
അധതികേഞരസഞനതതിനക്ക്  യുക്തലമന്നക്ക്  കതഞനന്നതമഞയ  അപ്രകേഞരമുളള
നഷ്ടപരതിഹഞരകതഞലടെഞപ്പഞ്ചാം നല്കുവഞന് നതിര്കദ്ദേശേതികഞവന്നതമഞണക്ക്.

(4)  ഈ  വകുപ്പക്ക്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ഒരു  അകപക്ഷ  കകേള്ക്കുന്ന  അധതികേഞരസഞനതതിനക്ക്,
അതക്ക്  ദുരുകദ്ദേശേകതഞലടെയുള്ളകതഞ  ശേലെനലപ്പടുത്തുന്നതതിനുകവണതിയുള്ളകതഞ  ആലണന്നക്ക്
കബഞദനലപ്പടുന്നപക്ഷഞ്ചാം,  അങ്ങലനയുള്ള  അകപക്ഷ  സമര്പ്പതിച  ആകളഞടെക്ക്  നൂറക്ക്  രൂപയതില്
കേവതിയഞത പതിഴ ലതഞഴതിലുടെമയക്ക് നല്കുവഞന് നതിര്കദ്ദേശേതികഞവന്നതഞണക്ക്.
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(5)  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പക്ക്  പ്രകേഞരകമഞ  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പക്ക്  പ്രകേഞരകമഞ  നല്കുവഞന്

നതിര്കദ്ദേശേതികലപ്പട ഏലതങതിലുഞ്ചാം തകേ നല്കേഞന് ബഞദനസനഞയ ആള്, അധതികേഞരസഞനഞ്ചാം

ഇതതിനഞയതി നതിശ്ചയതിച സമയപരതിധതിക്കുള്ളതില് നല്കേഞതപക്ഷഞ്ചാം അധതികേഞരസഞനഞ്ചാം,  ആ

തകേ കേതിടഞന് അവകേഞശേമുളള ആള് കനരതികടഞ അലല്ലെങതില് അയഞള് അധതികേഞരലപ്പടുതതിയ

ഏലതങതിലുഞ്ചാം ആള് മുകഖനകയഞ കരഖഞമൂലെഞ്ചാം നല്കുന്ന അകപക്ഷയതിന്കമല്,  ആ തകേയ്ക്കുള്ള

ഒരു  സര്ടതിഫതികറക്ക്  കേളക്ടര്കക്ക്  നല്കകേണതഞ്ചാം,  കേളക്ടര്  അതക്ക്  ഭൂമതിയതിന്കമലുളള  റവനപ്യൂ

കുടെതിശതികേലയന്നതകപഞലലെ  വസൂലെഞകകണതഞ്ചാം  അതക്ക്  അവകേഞശേലപ്പട  ആള്കക്ക്

നല്കകേണതമഞണക്ക്.

(6)  അതത സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  (3)-ാം ഉപവകുപ്പക്ക്  പ്രകേഞരകമഞ  (4)-ാം ഉപവകുപ്പക്ക്

പ്രകേഞരകമഞ ഉള്ള ഒരു ഉതരവക്ക്  മൂലെഞ്ചാം സങടെമനുഭവതിക്കുന്ന ഏലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം ഉതരവക്ക് ലെഭതിച

തവീയതതി  മുതല്  അറുപതക്ക്  ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം  കലെബര്  കേമവീഷണര്കക്ക്  (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം

അപ്പവീലെധതികേഞരസഞനഞ്ചാം  എന്നഞണക്ക്  പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ)  ഒരു  അപ്പവീല്

കബഞധതിപ്പതികഞവന്നതഞണക്ക്:

എന്നഞല്,  അപ്പവീല്വഞദതി,  അതതസഞ്ചാംഗതതി  കപഞലലെ  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പക്ക്  പ്രകേഞരകമഞ

(4)- ാാാ ഉപവകുപ്പക്ക്  പ്രകേഞരകമഞ  നല്കേഞന്  ആവശേനലപ്പട  തകേയക്ക്  തലെനമഞയ  തകേ  ആ

അധതികേഞരസഞനതതിലന്റെ പകല് നതികക്ഷപതിചതിട്ടുലണന്നക്ക് ആ അധതികേഞരസഞനഞ്ചാം നല്കേതിയ

ഒരു  സര്ടതിഫതികറക്ക്  ഹഞജരഞക്കുകേകയഞ  അലല്ലെങതില്  അപ്രകേഞരമുളള  തകേ

അപ്പവീലെധതികേഞരസഞനതതിലന്റെ  പകല്  നതികക്ഷപതിക്കുകേകയഞ  ലചെയ്യേഞതപക്ഷഞ്ചാം  യഞലതഞരു

അപ്പവീലുഞ്ചാം സസ്വവീകേരതികഞന് പഞടെതില്ലെഞതതഞണക്ക്.

(7)  അപ്പവീലെധതികേഞരസഞനതതിനക്ക്  അപ്പവീലെതിലലെ  കേക്ഷതികേള്കക്ക്  പറയുവഞനുള്ളതക്ക്

പറയഞന്   ഒരു  അവസരഞ്ചാം  നല്കേതിയതതിനുകശേഷഞ്ചാം,  അധതികേഞരസഞനതതിലന്റെ  തവീര്പ്പക്ക്

സതിരലപ്പടുത്തുകേകയഞ കഭദഗതതി വരുത്തുകേകയഞ പരതിഷ്ക്കരതിക്കുകേകയഞ ലചെയ്യേഞവന്നതഞണക്ക്.”.

4. 4-  ാം വകുപ്പതിലന്റെ കഭദഗതതി.―പ്രധഞന ആകതിലലെ  4-ാം വകുപ്പതില് "അഞ്ഞൂറു രൂപ"

എന്ന വഞക്കുകേള്കക്ക് പകേരഞ്ചാം "അയ്യേഞയതിരഞ്ചാം രൂപ”  എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണക്ക്.

5.  6-  ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  കഭദഗതതി.―പ്രധഞന  ആകതിലലെ   6-ാം  വകുപ്പക്ക്   (1)-ാം

ഉപവകുപ്പതില്  "ഗസറതില്  പരസനഞ്ചാം  മൂലെഞ്ചാം  ഗവണ്ലമന്റെക്ക്  പ്രകതനകേഞ്ചാം  പറയഞവന്ന

അധതികേഞരസഞനഞ്ചാം" എന്ന   വഞക്കുകേള്കക്ക് പകേരഞ്ചാം "സര്കഞര് ഗസറക്ക് വതിജഞപനഞ്ചാം മുകഖന

നതിശ്ചയതിക്കുന്ന അങ്ങലനയുളള ഇന്ലസ്പെക്ടര്" എന്ന വഞക്കുകേള്  കചെര്കകണതഞണക്ക്.
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ഉകദ്ദേശേനകേഞരണങ്ങളുലടെ വതിവരണഞ്ചാം

1971-ലലെ  കകേരള   കമഞകടഞര്   വഞഹനലതഞഴതിലെഞളതികേള്കക്ക്  നനഞയമഞയ  കവതനഞ്ചാം

നല്കേല് ആകതില് പ്രസ്തുത ആകക്ക്  പ്രകേഞരഞ്ചാം നനഞയമഞയ കവതനഞ്ചാം നല്കേഞതതതിലനതതിലര

അവകേഞശേവഞദഞ്ചാം  സമര്പ്പതിക്കുവഞന്  കമഞകടഞര്  വഞഹന  ലതഞഴതിലെഞളതിലയ  പ്രഞപ്തനഞക്കുന്ന

യഞലതഞരു  വനവസയുഞ്ചാം  അടെങ്ങതിയതിടതില്ലെ.   ആയതതിനഞല്,  പ്രസ്തുത  ആകക്ക്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ഒരു

കമഞകടഞര് വഞഹന ലതഞഴതിലെഞളതികക്ക് കേതികടണതഞയ ഏലതങതിലുഞ്ചാം തകേ വസൂലെഞക്കുന്നതതിനുള്ള

അവകേഞശേവഞദഞ്ചാം  സമര്പ്പതിക്കുവഞന് അയഞലള പ്രഞപ്തനഞക്കുന്നതതിനക്ക്  വനവസ ലചെകയ്യേണതഞ്ചാം,

ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ഒരു  പ്രകതനകേ  പ്രകദശേതക്ക്  നതിയമതിചതിട്ടുള്ളതഞ്ചാം  കവതനഞ്ചാം  നല്കുന്നതമഞയ

കമഞകടഞര്  വഞഹന  ലതഞഴതിലെഞളതികേള്കക്ക്  നനഞയമഞയ കവതനകതകഞള്  കുറഞ്ഞ  കവതനഞ്ചാം

നല്കുന്നതതില്നതിനഞ്ചാം  ഉത്ഭവതിക്കുന്ന  എല്ലെഞ  അവകേഞശേവഞദങ്ങളുഞ്ചാം  കകേള്ക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം

തവീര്പ്പഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം   കവണതി  ആ  പ്രകദശേകതകക്ക്  അധതികേഞരസഞനങ്ങലള

നതിയമതികകണതഞ്ചാം,  അങ്ങലനയുളള  അധതികേഞരസഞനങ്ങളുലടെ  തവീരുമഞനങ്ങളതിന്കമലുള്ള

അപ്പവീലുകേള് സസ്വവീകേരതിക്കുന്നതതിനക്ക് കലെബര് കേമവീഷണലറ പ്രഞപ്തനഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം നനഞയമഞയ

കൂലെതി ലകേഞടുകഞതതിരതിക്കുന്നതതിനുള്ള ശേതിക്ഷ അ ഞ്ഞൂറക്ക് രൂപയതില് നതിനഞ്ചാം  അയ്യേഞയതിരഞ്ചാം രൂപ

ആക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  കകേഞടെതതി  മുമ്പഞലകേ  പരഞതതി  കബഞധതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുളള   അധതികേഞരഞ്ചാം

ഇന്ലസ്പെക്ടര്കക്ക് നല്കുന്നതതിനുഞ്ചാം വനവസ കചെര്കകണതക്ക് ആവശേനമഞലണന്നക്ക് കേരുതന.

2.  കമല്പ്പറഞ്ഞ ആവശേനങ്ങള്കഞയതി 1971-ലലെ കകേരള കമഞകടഞര് വഞഹനലതഞഴതിലെഞളതികേള്കക്ക്

നനഞയമഞയ കവതനഞ്ചാം നല്കേല് ആകക്ക്  കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനക്ക് ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണക്ക്

ഈ ബതില്.

ധനകേഞരനലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രഞബലെനതതില്  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയ്തഞല്

സഞ്ചാംസഞന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞരു ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല്ലെ.

ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച
ലമകമഞറഞണഞ്ചാം

(1)  ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലടെ  നഷ്ടപരതിഹഞരതതിനഞയുളള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കേമവീഷണലറകയഞ

സഞ്ചാംസഞന സര്കഞരതിലന്റെ ലഡെപപ്യൂടതി  കലെബര് കേമവീഷണറുലടെ പദവതിയതില് തഞലഴയല്ലെഞത

ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ഉകദനഞഗസലനകയഞ ഏലതങതിലുഞ്ചാം  നതിര്ദ്ദേതിഷ്ട പ്രകദശേതക്ക് നതിയമതികലപ്പടകതഞ
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ആ പ്രകദശേതക്ക് കവതനഞ്ചാം നല്കേലപ്പടുന്നകതഞ ആയ കമഞകടഞര് വഞഹനലതഞഴതിലെഞളതികേള്കക്ക്

നനഞയമഞയ  കവതനകതകഞള്  കുറഞ്ഞ  കവതനഞ്ചാം  നല്കുന്നതതില്  നതിനഞ്ചാം  ഉത്ഭവതിക്കുന്ന

എല്ലെഞ  അവകേഞശേവഞദങ്ങളുഞ്ചാം  കകേള്ക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  തവീര്പ്പഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ഉളള

അധതികേഞരസഞനമഞയതി  നതിയമതിക്കുന്നതതിനക്ക്  സര്കഞരതിലന  അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന്   3-ാം

ഖ ണതഞല് പകേരഞ്ചാം  കചെര്കലപ്പട ബതില്ലെതിലലെ   3 എ വകുപ്പക്ക്  (1)-ാം ഉപവകുപ്പക്ക്  ലകേഞണക്ക്

ഉകദ്ദേശേതിക്കുന.

(2)  അധതികേഞരസഞനഞ്ചാം  മുമ്പഞലകേ  ഹഞജരഞകകണ  അകപക്ഷയുലടെ  ഫഞറഞ്ചാം
നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനക്ക്  ബതില്ലെതിലലെ  3-ാം ഖണപ്രകേഞരഞ്ചാം കചെര്കലപ്പട  3 എ വകുപ്പക്ക്  (2)-ാം
ഉപവകുപ്പതിലന്റെ  ഒന്നഞഞ്ചാം  കതിപ്തനതിബന്ധന  പ്രകേഞരഞ്ചാം  സര്കഞരതിലന  അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന്
ഉകദ്ദേശേതിക്കുന.

(3)  ഏതക്ക്  കേഞരനങ്ങള് സഞ്ചാംബന്ധതിചഞകണഞ  ചെടങ്ങള് ഉണഞകഞവന്നതക്ക്  അലല്ലെങതില്
വതിജഞപനഞ്ചാം  പുറലപ്പടുവതികഞവന്നതക്ക്  അവ  സഞധഞരണവഞ്ചാം  ഭരണപരവമഞയ
സസ്വഭഞവകതഞടുകൂടെതിയവയഞണക്ക്.  അതതിനഞല് ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം
സഞധഞരണ സസ്വഭഞവകതഞടുകൂടെതിയതഞണക്ക്.

വതി. ശേതിവന്കുടതി

(ശേരതിതര്ജ്ജമ)
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1971-ലലെ കകേരള  കമഞകടഞര്  വഞഹനലതഞഴതിലെഞളതികേള്കക്ക് നനഞയമഞയ
കവതനഞ്ചാം നല്കേല് ആകതില് നതിനളള പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങള്

(1971-ലലെ 23-ാം ആകക്ക്) 

***                          *** ***           ***

2.   നതിര്വ്വചെനങ്ങള്.―ഈ ആകതില്,  സന്ദര്ഭഞ്ചാം  മറക്ക്  വതിധതതില് ആവശേനലപ്പടെഞത

പക്ഷഞ്ചാം,―

(എ)  “ഡതതഴതിലുടെമ” എന്നഞല് ഏലതങതിലുഞ്ചാം കമഞകടഞര് ടഞന്കസ്പെഞര്ടക്ക് സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭലത

സഞ്ചാംബന്ധതിചക്ക് ആ കമഞകടഞര് ടഞന്കസ്പെഞര്ടക്ക് സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭതതിലന്റെ കേഞരനങ്ങളതിന്കമല് ആതനനതികേ

നതിയന്ത്രണമുളള ആള് അലല്ലെങതില് അധതികേഞരസഞനഞ്ചാം എനഞ്ചാം മഞകനജലരകന്നഞ, മഞകനജതിഞ്ചാംഗക്ക്

ഡെയറക്ടലറകന്നഞ,  മഞകനജതിഞ്ചാംഗക്ക്  ഏജലന്റെകന്നഞ  അഥവഞ  മകറലതങതിലുഞ്ചാം  കപരതില്

വതിളതിക്കുന്നകതഞ ആയ മകറലതങതിലുഞ്ചാം ആലള പ്രസ്തുത കേഞരനങ്ങള് ഭരകമല്പ്പതിചതിട്ടുള്ളതിടെതക്ക്,

അപ്രകേഞരമുളള മകറലതങതിലുഞ്ചാം ആകളഞ എനഞ്ചാം അര്ത്ഥമഞകുന;

***                          *** ***           ***

(ഡെതി) “നനഞയമഞയ കവതനഞ്ചാം” എന്നഞല് ഈ ആകതിലന്റെ പടതികേയതില് വനക്തമഞകതിയതിട്ടുള്ള;

കമഞകടഞര് ടഞന്കസ്പെഞര്ടക്ക് ലതഞഴതിലെഞളതികേള്കക്ക്  നല്കകേണതഞയ കവതനനതിരകകഞ അലല്ലെങതില്

തവീരുമഞനതിചതിട്ടുള്ള  കവതനനതിരകകഞ  ഏതഞകണഞ  കൂടുതല്  ആ  കവതനനതിരകക്ക്

എന്നര്ത്ഥമഞകുന.

3.  കമഞകടഞര്  വഞഹന  ലതഞഴതിലെഞളതികക്ക്  നല്കകേണതഞയ  നനഞയമഞയ  കവതനഞ്ചാം  .―

മകറലതങതിലുഞ്ചാം  നതിയമതതികലെഞ  ചെടതതികലെഞ   നതിയമ  പ്രഞബലെനമുളള  ഉതരവതികലെഞ

വതിജഞപനതതികലെഞ  അലല്ലെങതില്  കേരഞറതികലെഞ  എന്തുതലന്ന  അടെങ്ങതിയതിരുന്നഞലുഞ്ചാം;  ഓകരഞ

ലതഞഴതിലുടെമയുഞ്ചാം  അയഞളുലടെ  കേവീഴതില്  ലതഞഴതിലലെടുക്കുന്ന  ഏലതഞരു  കമഞകടഞര്  ടഞന്കസ്പെഞര്ടക്ക്

ലതഞഴതിലെഞളതിക്കുഞ്ചാം  അയഞളുലടെ  ലതഞഴതില്  സഞ്ചാംബന്ധതികചഞ  അലല്ലെങതില്  അപ്രകേഞരമുളള

ലതഞഴതിലെതിലെതിരതിക്കുകമ്പഞള് ലചെയ്ത കജഞലെതികകഞ നനഞയമഞയ കവതനഞ്ചാം നല്കകേണതഞണക്ക്:

എന്നഞല്, ഈ ആകക്ക് ഗസറതില് പ്രസതിദലപ്പടുത്തുന്ന തവീയതതികക്ക് മുമ്പുളള ഏലതങതിലുഞ്ചാം

കേഞലെകതകക്ക് ലതഞഴതിലുടെമ നല്കകേണതഞയ നനഞയമഞയ കവതനതതിലന്റെ കുടെതിശതികേ അങ്ങലന

പ്രസതിദലപ്പടുത്തുന്ന  തവീയതതിക്കുകശേഷഞ്ചാം  ആറുമഞസഞ്ചാം  കേഴതിയുന്നതതിനക്ക്  മുമ്പക്ക്  ആറതില്

കേവതിയഞത മഞസതവണകേളഞയതി നല്കകേണതഞണക്ക്.
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എനതലന്നയുമല്ലെ,  കമഞകടഞര്   ടഞന്കസ്പെഞര്ടക്ക്  ലതഞഴതിലെഞളതികേള്കക്ക്  നനഞയമഞയ  കൂലെതി
ലകേഞടുക്കുന്നത സഞ്ചാംബന്ധതിച  1988-ലലെ കകേരള  (കഭദഗതതി)  ആകക്ക് പ്രകേഞരഞ്ചാം,  പ്രസ്തുത ആകക്ക്
പ്രഞബലെനതതില്  വന്ന  തവീയതതിക്കു  മുമ്പുളള  കേഞലെകതകക്ക്,  ഒരു  ലതഞഴതിലുടെമ  നല്കകേണ
നനഞയമഞയ  കൂലെതിയുലടെ  കുടെതിശതികേ  പ്രസസ്തുത  ആകക്ക്  പ്രസതിദലപ്പടുതതിയ  തവീയതതിക്കുകശേഷഞ്ചാം
മൂനമഞസഞ്ചാം  കേഴതിയുന്നതതിനു  മുന്പഞയതി  മൂനമഞസ  തവണകേളതില്  കേവതിയഞലത,
നല്കകേണതഞണക്ക്.

4.  നനഞയമഞയതി  കവതനഞ്ചാം  ലകേഞടുകഞതതതിനുളള  ശേതിക്ഷ.―ഈ  ആകതില്  വനവസ
ലചെയ്യുന്ന  പ്രകേഞരമുളള  നനഞയമഞയ  കവതനഞ്ചാം നനഞയമഞയ  കേഞരണഞ്ചാം  കൂടെഞലത  ഏലതങതിലുഞ്ചാം
കമഞകടഞര്  ടഞന്കസ്പെഞര്ടക്ക്  ലതഞഴതിലെഞളതികക്ക്  ലകേഞടുക്കുന്നതതിനു  വതിസമതതിക്കുന്ന  ഏലതഞരു
ലതഞഴതിലുടെമയ്ക്കുഞ്ചാം  കുറഞ്ചാം  സഞപതിചഞല്  ആറുമഞസകഞലെഞ്ചാംവലര  വരഞവന്ന  തടെകവഞ  അഞ്ഞൂറു
രൂപവലര വരഞവന്ന പതിഴകയഞ അഥവഞ രണഞ്ചാം കൂടെതികയഞ ശേതിക്ഷ നല്കുന്നതഞണക്ക്.

***                          *** ***           ***

6.  കുറങ്ങള് വതിചെഞരണയ്ലകടുകല്.―(1)  ഈ ആക്റ്റുപ്രകേഞരഞ്ചാം യഞലതഞരു കകേഞടെതതിക്കുഞ്ചാം,
ഗസറതില്  പരസനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  ഗവണ്ലമന്റെക്ക്  പ്രകതനകേഞ്ചാം  പറയഞവന്ന  അധതികേഞരസഞനഞ്ചാം
കബഞധതിപ്പതിക്കുന്ന  പരഞതതിയതിന്കമല്  അല്ലെഞലത  ഒരു  കുറവഞ്ചാം  വതിചെഞരണയ്ലകടുക്കുവഞന്
പഞടെതില്ലെഞതതഞകുന.

 ***                          *** ***           ***


