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പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര് 39

2021-ലലെ കകേരള വതിദദഞഭദഞസ (കഭദഗതതി) ബതില്
1958-ലലെ കകേരള വതിദദഞഭദഞസ ആകറ വവീണഞ്ചാം
കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുള്ള
ഒരു
ബതില്
പവീഠതികേ.—1958-ലലെ കകേരള വതിദദഞഭദഞസ ആകറ (1959-ലലെ 6) തഞലഴെപ്പറയുന്ന
ആവശദങ്ങള്കഞയതി വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതറ യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല് ;
ഭഞരത റതിപ്പബതികതിലന എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവത്സരതതില് തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:—
1. ചുരുകകപ്പരുഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.—(1) ഈ ആകതിനറ 2021-ലലെ കകേരള വതിദദഞഭദഞസ
(കഭദഗതതി) ആകറ എന്നറ കപരറ പറയഞഞ്ചാം.
(2) ഇതറ 2019
കേരുതലപ്പകടേണതഞണറ.

കമയറ

31-ാം

തവീയതതി

പഞബലെദതതില്

വന്നതഞയതി

2. 4-ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.—1958-ലലെ കകേരള വതിദദഞഭദഞസ ആകതിലലെ (1959-ലലെ
6) (ഇതതിനു കശഷഞ്ചാം പധഞന ആകറ എന്നഞണറ പരഞമര്ശതികലപ്പടുകേ) 4-ാം വകുപ്പതില്,—
(എ) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില്, “വവദദഞഭദഞസ വകുപ്പറ” എന്നവീ വഞക്കുകേള്കറ
പകേരഞ്ചാം “ലപഞതു വതിദദഞഭദഞസ വകുപ്പറ” എന്നവീ വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ;
(ബതി) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതില്, “ഡയറക്ടര് ഓഫറ പബതികേറ ഇന്സ്ട്രക്ഷന്”
എന്നവീ വഞക്കുകേള്കറ പകേരഞ്ചാം “ലപഞതു വതിദദഞഭദഞസ ഡയറക്ടര്” എന്നവീ വഞക്കുകേള്
കചെര്കകണതഞണറ.
3. 9-ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.- പധഞന ആകതിലലെ 9-ാം വകുപ്പറ (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,
“ലഹെഡ്മഞസ്റ്റര്” എന്ന വഞകതിനറ പകേരഞ്ചാം “ലഹെഡ്മഞസ്റ്റര് അലല്ലെങതില് ലഹെഡ്മതിസ്ട്രസറ
അലല്ലെങതില് വവസറ-പതിന്സതിപ്പല്, അതതുസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,” എന്നവീ വഞക്കുകേളഞ്ചാം
ചെതിഹ്നങ്ങളഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണറ.
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4. 17-ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.—പധഞന ആകതിലലെ 17-ാം വകുപ്പറ (2)-ാം
ഉപവകുപ്പതില്,—
(എ) (ജതി) ഖണ്ഡതതില്, “ലഹെഡ്മഞസ്റ്റര്മഞര്” എന്ന വഞകതിനറ പകേരഞ്ചാം
“ലഹെഡ്മഞസ്റ്റര്മഞര് അലല്ലെങതില് ലഹെഡ്മതിസ്ട്രസുമഞര് അലല്ലെങതില് വവസറ- പതിന്സതിപ്പല്മഞര്,
അതതുസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,” എന്നവീ വഞക്കുകേളഞ്ചാം ചെതിഹ്നങ്ങളഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണറ;
(ബതി) (എചറ) ഖണ്ഡതതില്, “ലഹെഡ്മഞസ്റ്റര്മഞര്” എന്ന വഞകതിനറ പകേരഞ്ചാം
“ഹഹഡ്മഞസ്റ്റര്മഞര് അലല്ലെങതില് ലഹെഡ്മതിസ്ട്രസുമഞര് അലല്ലെങതില് വവസറ- പതിന്സതിപ്പല്മഞര്,
അതതുസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,” എന്നവീ വഞക്കുകേളഞ്ചാം ചെതിഹ്നങ്ങളഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണറ.
5. 22-ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.—പധഞന ആകതിലലെ 22-ാം വകുപ്പറ (iv)-ാം
ഖണ്ഡതതില് “വതിദദഞഭദഞസ വകുപ്പറ” എന്നവീ വഞക്കുകേള്കറ പകേരഞ്ചാം “ലപഞതു വതിദദഞഭദഞസ
വകുപ്പറ” എന്നവീ വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ.
6. 34-ാംവകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.—പധഞന ആകതിലലെ 34-ാം വകുപ്പതില് “വവദദഞഭദഞസ
വകുപ്പറ” എന്നവീ വഞക്കുകേള്കറ പകേരഞ്ചാം “ലപഞതു വതിദദഞഭദഞസ വകുപ്പറ” എന്നവീ വഞക്കുകേള്
കചെര്കകണതഞണറ.
7.
റദഞകലഞ്ചാം ഒഴെതിവഞകലഞ്ചാം.—(1) 2021-ലലെ കകേരള വതിദദഞഭദഞസ (കഭദഗതതി)
ഓര്ഡതിനന്സറ (2021-ലലെ 101) ഇതതിനഞല് റദഞകതിയതിരതിക്കുന.
(2) അങ്ങലന റദഞകതിയതിരുന്നഞല്തലന്നയുഞ്ചാം, പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സറ പകേഞരഞ്ചാം
കഭദഗതതി ലചെയ്യലപ്പട്ടേ പധഞന ആകതിന്കേവീഴെതില് ലചെയ്തകതഞ ലചെയ്തതഞയതി കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ
ആയ ഏലതങതിലഞ്ചാം കേഞരദകമഞ, എടുതകതഞ എടുതതഞയതി കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ ആയ
ഏലതങതിലഞ്ചാം നടേപടേതികയഞ, ഈ ആകറ പകേഞരഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യലപ്പട്ടേ പധഞന
ആകതിന്കേവീഴെതില് ലചെയ്തതഞകയഞ എടുതതഞകയഞ കേരുതലപ്പകടേണതഞണറ.

ഉകദശദകേഞരണങ്ങളലടേ വതിവരണഞ്ചാം
2009-ലലെ സസൗജനദവഞ്ചാം നതിര്ബനതിതവമഞയ വതിദദഞഭദഞസതതിനുള്ള കുട്ടേതികേളലടേ
അവകേഞശഞ്ചാം ആകതിലന (2009-ലലെ 35-ാം കകേന്ദ്ര ആകറ) അടേതിസഞനതതില്,
സഞ്ചാംസഞനലത സ്കൂള് വതിദദഞഭദഞസ സമ്പ്രദഞയതതില് ലകേഞണവകരണ മഞറങ്ങലള
സഞ്ചാംബനതിചറ ഒരു സമഗ്ര പഠനഞ്ചാം നടേത്തുന്നതതിനറ ലപഞഫ. (കഡഞ.) എഞ്ചാം. എ. ഖഞദര്
ലചെയര്മഞനഞയതി ഒരു കേമതിറതി സര്കഞര് രൂപവീകേരതിചതിട്ടുണറ.
പസ്തുത കേമതിറതിയുലടേ
ശതിപഞര്ശകേള് സര്കഞര് തതത്വതതില് അഞ്ചാംഗവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം കേമതിറതിയുലടേ ശതിപഞര്ശകേള്
നടേപ്പതിലെഞക്കുന്നതതിനറ 2019 കമയറ 31-ാം തവീയതതിയതിലലെ സ.ഉ. നമ്പര് (വകേലയ്യഴുതറ)
53/2019/ലപഞ.വതി.വ. ഉതരവറ പുറലപ്പടുവതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തതിട്ടുണറ. പസ്തുത ഉതരവതിനറ
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നതിയമപരമഞയ പഭഞവഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനറ 1958-ലലെ കകേരള വതിദദഞഭദഞസ ആകതില് (1959-ലലെ 6)
ആനുഷഞ്ചാംഗതികേമഞയ കഭദഗതതികേള് വരുകതണതുണറ. ആയതതിനഞല്, 1958-ലലെ കകേരള
വതിദദഞഭദഞസ ആകതിലന (1959-ലലെ 6) 4-ാം വകുപ്പറ (1)-ഉഞ്ചാം (2)-ഉഞ്ചാം ഉപവകുപ്പുകേളഞ്ചാം 9-ാം
വകുപ്പറ (1)-ാം ഉപവകുപ്പുഞ്ചാം 17-ാം വകുപ്പറ (ജതി), (എചറ) എന്നവീ ഖണ്ഡങ്ങളഞ്ചാം 22-ാം വകുപ്പറ
(iv) -ാം ഖണ്ഡവഞ്ചാം 34-ാം വകുപ്പുഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുവഞന് സര്കഞര് തവീരുമഞനതിച.
2. കകേരള സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭ സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം കമല്പറഞ
നതിര്കദശങ്ങള്കറ ഉടേന് പഞബലെദഞ്ചാം നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം, 2019-ലലെ കകേരള
വതിദദഞഭദഞസ (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ, 2019 ലസപ്ററഞ്ചാംബര് 8-ാം തവീയതതി കകേരള
ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2019 ലസപ്റഞ്ചാംബര് 16-ാം തവീയതതിയതിലലെ
2161-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2019-ലലെ 39-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.
3. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനറ പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകറ
ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള ഒരു ബതില്, 2019 ഒകക്ടഞബര് 28-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ 2019
നവഞ്ചാംബര് 21-ാം തവീയതതി അവസഞനതിച കകേരള നതിയമസഭയുലടേ സകമളന കേഞലെതറ
അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതിരുന്നതില്ലെ.
4. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വദവസകേള് നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി 2019-ലലെ
കകേരള വതിദദഞഭദഞസ (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ, 2019 ഡതിസഞ്ചാംബര് 7-ാം തവീയതതി കകേരള
ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2019-ലലെ 40-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
2019 ഡതിസഞ്ചാംബര് 7-ാം തവീയതതിയതിലലെ 3013-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില്
പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.
5. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനറ പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആക്റററ
ലകേഞണവരുന്നതതിനുളള ഒരു ബതില്, 2019 ഡതിസഞ്ചാംബര് 31-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ അകന്ന
ദതിവസഞ്ചാം അവസഞനതിച കകേരള നതിയമസഭയുലടേ സകമളനകേഞലെതറ അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം
പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതിരുന്നതില്ലെ.
6. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വദവസകേള് നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി 2020-ലലെ
കകേരള വതിദദഞഭദഞസ (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ, 2020 ജനുവരതി 9-ാം തവീയതതി കകേരള
ഗവര്ണ്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2020-ലലെ 2-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
2020 ജനുവരതി 11-ാം തവീയതതിയതിലലെ 74-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില്
പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.
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7. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനറ പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകറ
ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള ഒരു ബതില്, 2020 ജനുവരതി 29-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ 2020
ലഫബ്രുവരതി 12-ാം തവീയതതി അവസഞനതിച കകേരള നതിയമസഭയുലടേ സകമളനകേഞലെതറ
അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതിരുന്നതില്ലെ.
8. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വദവസകേള് നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി 2020-ലലെ
കകേരള വതിദദഞഭദഞസ (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ, 2020 ലഫബ്രുവരതി 17-ാം തവീയതതി കകേരള
ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2020-ലലെ 13-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
2020 ലഫബ്രുവരതി 18-ാം തവീയതതിയതിലലെ 559-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില്
പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.
9. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനറ പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകറ
ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള ഒരു ബതില്, 2020 മഞര്ചറ 2-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ 2020 മഞര്ചറ
13-ാം തവീയതതി അവസഞനതിച കകേരള നതിയമസഭയുലടേ സകമളനകേഞലെതറ അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം
പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതിരുന്നതില്ലെ.
10. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വദവസകേള് നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി 2020-ലലെ
കകേരള വതിദദഞഭദഞസ (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ, 2020
മഞര്ചറ 31-ാം തവീയതതി കകേരള
ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2020-ലലെ 22-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
2020 മഞര്ചറ 31-ാം തവീയതതിയതിലലെ 1015-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില്
പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.
11. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനറ പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകറ
ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള ഒരു ബതില്, 2020 ആഗസ്റ്ററ 24-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ അകന്ന
ദതിവസഞ്ചാം അവസഞനതിച കകേരള നതിയമസഭയുലടേ സകമളനകേഞലെതറ അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം
പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതിരുന്നതില്ലെ.
12. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വദവസകേള് നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി 2020-ലലെ
കകേരള വതിദദഞഭദഞസ (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ, 2020 ലസപ്റഞ്ചാംബര് 26-ാം തവീയതതി
കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2020-ലലെ 56-ാം നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി 2020 ലസപ്റഞ്ചാംബര് 29-ാം തവീയതതിയതിലലെ 2215-ാം നമ്പര് കകേരള
അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.
13. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനറ പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആക്റററ
ലകേഞണവരുന്നതതിനുളള ഒരു ബതില്, 2020 ഡതിസഞ്ചാംബര് 31-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ അകന്ന
ദതിവസഞ്ചാം അവസഞനതിച കകേരള നതിയമസഭയുലടേ സകമളനകേഞലെതറ അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം
പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതിരുന്നതില്ലെ.
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14. 2021 ജനുവരതി 8-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ 2021 ജനുവരതി 22-ാം തവീയതതി
അവസഞനതിച കകേരള സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ സകമളനകേഞലെതറ പസ്തുത
ഓര്ഡതിനന്സതിനറ പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകറ ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള
ഒരു ബതില് പതതിനഞലെഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭയുലടേ 272-ാംനമ്പര് ബതില്ലെഞയതി പസതിദവീകേരതിച
എങതിലഞ്ചാം ആയതറ അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതിരുന്നതില്ലെ.
15. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വദവസകേള് നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി 2021-ലലെ
കകേരള വതിദദഞഭദഞസ (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ, 2021 ലഫബ്രുവരതി 9-ാം തവീയതതി കകേരള
ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2021-ലലെ 4-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
2021 ലഫബ്രുവരതി 10-ാം തവീയതതിയതിലലെ 660-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില്
പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.
16. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനറ പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകറ
ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള ഒരു ബതില്, 2021 കമയറ 24-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ 2021 ജൂണ
10-ാം തവീയതതി അവസഞനതിച പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭയുലടേ സകമളനകേഞലെതറ
അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതിരുന്നതില്ലെ.
17. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വദവസകേള് നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി 2021-ലലെ
കകേരള വതിദദഞഭദഞസ (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ, 2021 ജൂവലെ 1-ാം തവീയതതി കകേരള
ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2021-ലലെ 72-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
2021 ജൂവലെ 2-ാം തവീയതതിയതിലലെ 1933-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില്
പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.
18. 2021 ജൂവലെ 22-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ 2021 ആഗസ്റ്ററ 13-ാം തവീയതതി
അവസഞനതിച കകേരള സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ സകമളനകേഞലെതറ പസ്തുത
ഓര്ഡതിനന്സതിനറ പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകറ ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള
ഒരു ബതില് പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭയുലടേ 29-ാംനമ്പര് ബതില്ലെഞയതി പസതിദവീകേരതിച
എങതിലഞ്ചാം ആയതറ അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതിരുന്നതില്ലെ.
19. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വദവസകേള് നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി 2021-ലലെ
കകേരള വതിദദഞഭദഞസ (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ, 2021 ആഗസ്റ്ററ 23-ാം തവീയതതി കകേരള
ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2021-ലലെ 101-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
2021 ആഗസ്റ്ററ 24-ാം തവീയതതിയതിലലെ 2453-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില്
പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.
20. 2021-ലലെ 101-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സതിനറ പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ
ഒരു ആകറ ലകേഞണവരുന്നതതിനറ ഉകദശതിചലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ബതില്.

8
ധനകേഞരദലമകമഞറഞണഞ്ചാം
ഈ ബതില്, നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം പഞബലെദതതില് ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം ലചെയ്തഞല്
സഞ്ചാംസഞന സഞതിതനതിധതിയതില്നതിനഞ്ചാം യഞലതഞരു അധതികേലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല്ലെ.

വതി. ശതിവന്കുട്ടേതി.
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1958-ലലെ കകേരള വതിദദഞഭദഞസ ആകതില് (1959-ലലെ 6) നതിനള്ള
പസക്ത ഭഞഗങ്ങള്
***

***

***

***

4.-സഞ്ചാംസഞന വതിദദഞഭദഞസ ഉപകദശകേ കബഞര്ഡറ.—(1) വതിദദഞഭദഞസ നയവഞ്ചാം
വതിദദഞഭദഞസ വകുപ്പതിലന ഭരണകേഞരദവഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച കേഞരദങ്ങളതില് സര്കഞരതിലന
ഉപകദശതിക്കുന്ന ആവശദതതികലെയഞയതി
ഔകദദഞഗതികേവഞ്ചാം അനസൗകദദഞഗതികേവഞ്ചാം ആയ
അഞ്ചാംഗങ്ങളടേങ്ങതിയ ഒരു സഞ്ചാംസഞന വതിദദഞഭദഞസ ഉപകദശകേ കബഞര്ഡറ സര്കഞരതിനറ, ഗസററ
വതിജഞപനഞ്ചാംവഴെതി രൂപവീകേരതികഞവന്നതഞണറ.
(2) കബഞര്ഡതില്
ഒരു ലചെയര്മഞനുഞ്ചാം ലചെയര്മഞന് ഉള്ലപ്പലടേ പതതിനഞതില്
കേവതിയഞത അഞ്ചാംഗങ്ങളഞ്ചാം ഉണഞയതിരതികകണതഞണറ. കകേരള സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുലടേ വവസറചെഞന്സലെര്, ലപഞതുവതിദദഞഭദഞസ ഡയറക്ടര്, സഞകങതതികേ വതിദദഞഭദഞസ ഡയറക്ടര്, ആകരഞഗദ
വകുപ്പറ ഡയറക്ടര് എന്നതിവര് കബഞര്ഡതിലലെ എകറ-ഒഫതികഷദഞ അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.
കബഞര്ഡതിലലെ മറഞ്ചാംഗങ്ങലള സര്കഞര് നതിയമതിക്കുന്നതഞണറ. വതിദദഞഭദഞസ വതിചെക്ഷണകരഞ
വതിദദഞഭദഞസതതിനറ
മഹെതഞയ കസവനഞ്ചാം നലതിയതിട്ടുളളവകരഞ വതിദദഞഭദഞസ ഭരണ
കേഞരദതതില് പരതിചെയഞ്ചാം ഉണഞയതിരുന്നകതഞ ആയ ആളകേളതില്നതിനഞ്ചാം ആയതിരതികണഞ്ചാം
അനസൗകദദഞഗതികേ അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ നതിയമനഞ്ചാം
***

***

***

***

9.-എയ്ഡഡറ സ്കൂളകേള്ക്കുള്ള ഗ്രഞന്റുകേളഞ്ചാം അദദഞപകേരുലടേ ശമ്പളഞ്ചാം തുടേങ്ങതിയവയുഞ്ചാം.—(1)
എയ്ഡഡറ സ്കൂളകേളതിലലെ എല്ലെഞ അദദഞപകേരുലടേയുഞ്ചാം ശമ്പളഞ്ചാം സര്കഞര് കനരതികട്ടേഞ സ്കൂളതിലലെ
ലഹെഡ്മഞസ്റ്റര് മുകഖനകയഞ നല്കകേണതഞണറ.
***

***

***

***

17.-ജതില്ലെഞ വതിദദഞഭദഞസ അകതഞറതിറതിയുലടേ രൂപവീകേരണഞ്ചാം.—(1) വതിദദഞഭദഞസ സഞ്ചാംബനമഞയ
ഭരണകേഞരദങ്ങളതില് ജനങ്ങലള സഹെകേരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം വതിദദഞഭദഞസ കേഞരദങ്ങളതില്
പഞകദശതികേ തഞത്പരദങ്ങള്
നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം ഊര്ജതിതലപ്പടുത്തുന്നതതിനുമഞയതി,
1994-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപ്പഞലെതിറതി ആകതിലലെ (1994-ലലെ 20) 53-ാം വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം
രൂപവീകേരതിച ഓകരഞ ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതിയുഞ്ചാം, ജതില്ലെയതില് അധതികേഞരതിതയുള്ള ഒരു
ജതില്ലെഞ വതിദദഞഭദഞസ അകതഞറതിറതി രൂപവീകേരതികകണതഞണറ;
(2) ജതില്ലെഞ വതിദദഞഭദഞസ അകതഞറതിറതിയതില് തഞലഴെപ്പറയുന്ന ആളകേള് ഉളളതഞയതിരതികണഞ്ചാം,
അതഞയതറ :—
***

***

***

***
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(ജതി) ജതില്ലെയതിലലെ സര്കഞര് വഹെസ്കൂളകേളലടേ ലഹെഡ്മഞസ്റ്റര്മഞരതില് നതിനഞ്ചാം
ലതരലഞടുകലപ്പട്ടേ ഒരഞള്;
(എചറ) ജതില്ലെയതിലലെ എയ്ഡഡറ വഹെസ്കൂളകേളലടേ ലഹെഡ്മഞസ്റ്റര്മഞരതില് നതിനഞ്ചാം
ലതരലഞടുകലപ്പട്ടേ ഒരഞള്;
***

***

***

***

22.-നതിര്വ്വചെനങ്ങള്.—ഈ ഭഞഗതതില്, സന്ദര്ഭഞ്ചാം മറ്റുവതിധതതില് ആവശദലപ്പടേഞത
പക്ഷഞ്ചാം,—
***

***

***

***

(iv) “ ഒര സ്കൂളതില് ഹെഞജരഞകുകേ ” എന്നഞല് വതിദദഞഭദഞസ വകുപ്പതിലന അഞ്ചാംഗവീകേഞരകതഞലടേ
ആ പകദശലത പഞകദശതികേ വതിദദഞഭദഞസ കേമതിറതി നതിര്ണ്ണയതികഞവന്ന അങ്ങലനയുള്ള
സ്കൂളതില്, അങ്ങലനയുള്ള ദതിവസങ്ങളതിലഞ്ചാം അങ്ങലനയുള്ള സമയകതഞ സമയങ്ങളതിലഞ്ചാം ഓകരഞ
ദതിവസലതയുഞ്ചാം അങ്ങലനയുള്ള പവീരതിയഡതികലെഞ പവീരതിയഡുകേളതികലെഞ കബഞധനതതിനഞയതി
കൃതദമഞയതി ഹെഞജരഞകുകേ എന്നര്ത്ഥമഞകുന.
***

***

***

***

34.-അധതികേഞരങ്ങള് ഏല്പ്പതിചലകേഞടുകല്.—സര്കഞരതിനറ, ഗസററ വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി,
14, 15, 36 എന്നവീ വകുപ്പുകേള് പകേഞരമുള്ള അധതികേഞരങ്ങള് ഒഴെതിലകേ ഈ ആകറ പകേഞരഞ്ചാം
അവരതില് നതിക്ഷതിപ്തമഞയതിരതിക്കുന്ന എല്ലെഞകമഞ ഏലതങതിലകമഞ അധതികേഞരങ്ങള് വതിദദഞഭദഞസ
വകുപ്പതിലലെ ഏലതങതിലഞ്ചാം ഉകദദഞഗസകനഞ തകദശഞധതികേഞരസഞനതതികനഞ ഏല്പ്പതിചറ
ലകേഞടുകഞവന്നതുഞ്ചാം
അപകേഞരഞ്ചാം
ഏല്പ്പതിചലകേഞടുത
ഏലതങതിലഞ്ചാം
അധതികേഞരഞ്ചാം
പതിന്വലെതികഞവന്നതുഞ്ചാം അതറ സര്കഞരതിനറ നതിയമപരമഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണറ.
***

***

***

(ശരതിതര്ജമ )

***

