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ഒര

ബതില്

പവീഠതികേ.―1974-ലലെ ന കകേരള നകേശുവണതി നഫഞക്ടറതികേള് ന ന(വതിലെയ്ലക്കെടുക്കെല്) നആകക്റ്റ്

(1974-ലലെന29)നഇതതിനുകശേഷഞ്ചാംനകേഞണുന്നനആവശേശ്യങ്ങള്ക്കെഞയതിനവവീണഞ്ചാംനകഭദഗതതിനലചെയ്യുന്നതക്റ്റ്

യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത ന റതിപ്പബതിക്കെതിലന്റെ ന എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം ന സഞ്ചാംവത്സരതതില് ന തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാംപ്രകേഞരഞ്ചാം

നതിയമഞ്ചാംനഉണഞക്കുന:―

1. നചുരക്കെകപ്പരഞ്ചാം നപ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1) നഈനആകതിനക്റ്റ് ന2022-ലലെ ന ന കകേരള നകേശുവണതി

ഫഞക്ടറതികേള്നന(വതിലെയ്ലക്കെടുക്കെല്)നനകഭദഗതതിനആകക്റ്റ്നനഎന്നക്റ്റ്നകപരക്റ്റ്നപറയഞഞ്ചാം.

(2)നഇതക്റ്റ്ന2009നആഗസക്റ്റ്ന1-ാംനതവീയതതിനപ്രഞബലെശ്യതതില്നവന്നതഞയതിനകേരതലപ്പകടേണതഞണക്റ്റ്.

2. നപടതികേയുലടേനകഭദഗതതിന ന.―1974-ലലെനകകേരളനകേശുവണതിനഫഞക്ടറതികേള്ന ന(വതിലെയ്ലക്കെടുക്കെല്)

ആകതിലന്റെനപടതികേനII-ലലെനക്രമനമ്പര്ന14-ല്,―

(i) ന (3)-ാംനകകേഞളതതില് ന“13-3-74-ല്നപഞടതതിലനടുതതക്റ്റ്”നഎന്നനഅക്കെങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം

ചെതിഹ്നങ്ങള്ക്കുഞ്ചാംനവഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാംനപകേരഞ്ചാം ന“13-3-74-ലഞ്ചാം ന1-2-1975-ലഞ്ചാംനപഞടതതിലനടുതതക്റ്റ്"

എന്നനവഞക്കുകേളഞ്ചാംനഅക്കെങ്ങളഞ്ചാംനചെതിഹ്നങ്ങളഞ്ചാംനനനകചെര്കക്കെണതഞണക്റ്റ്;

(ii) ന (4)-ാംനകകേഞളതതില് ന“എഞ്ചാം/എസക്റ്റ്.രഞഞ്ചാംസണ്സക്റ്റ് ന& നകേമ്പനതി, നലകേഞലഞ്ചാം-4”എന്ന

അക്കെങ്ങള്ക്കുഞ്ചാംനചെതിഹ്നങ്ങള്ക്കുഞ്ചാംനവഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാംനകശേഷഞ്ചാം ന“ശവീമതതിനഡതി.സുമതതി,നW/o നശേതിവദഞസന,

ജയനതി ന ഹഹൗസക്റ്റ്, നനടേക്കെഞവക്റ്റ്, നകേകച്ചേരതി, നകകേഞഴെതികക്കെഞടേക്റ്റ്”എന്ന ന വഞക്കുകേളഞ്ചാം ന ചെതിഹ്നങ്ങളഞ്ചാം

കചെര്കക്കെണതഞണക്റ്റ്.

1476/2022.
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ഉകദ്ദേശേശ്യകേഞരണങ്ങളലടേനവതിവരണഞ്ചാം

1974-ലലെ ന കകേരള നകേശുവണതി നഫഞക്ടറതികേള് ന(വതിലെയ്ലക്കെടുക്കെല്) നആകതിലന്റെ ന3ബതിന വകുപ്പക്റ്റ്

പ്രകേഞരഞ്ചാം, നകകേരള നസര്ക്കെഞര്, നആകതിലന്റെ നപടതികേ നII-ല് നപറഞതിട്ടുള്ളതഞ്ചാം നനതിലെവതിലള്ളകതഞ

കേഞലെഹരണലപ്പടകതഞനആയനഒരനപഞടഞ്ചാംനപ്രകേഞരകമഞനഅലലങതില്നനതിലെവതിലള്ളകതഞനനകേഞലെഞവധതി

തവീര്ന്നകതഞനആയനഒരനആവശേശ്യലപ്പടേല്നപ്രകേഞരകമഞ നകകേരളനസഞ്ചാംസഞനനകേശുവണതിനവതികേസന

കകേഞര്പ്പകറഷലന്റെ ന കകേവശേതതില് ന ഉണഞയതിരന്നതമഞയ ന20 നകേശുവണതി ന ഫഞക്ടറതികേള്

വതിലെയ്ലക്കെടുക്കുകേയുഞ്ചാം ന പ്രസ്തുത ന ഫഞക്ടറതികേള് ന കകേരള ന സഞ്ചാംസഞന ന കേശുവണതി ന വതികേസന

കകേഞര്പ്പകറഷനക്റ്റ്നകകേമഞറുകേയുഞ്ചാംനലചെയ. നഅവയതില്നആകതിലന്റെനപടതികേ-നII-ല്നക്രമനമ്പര് ന14

ആയതിനഉള്ലപ്പടുതതിയതിട്ടുള്ളനഫഞക്ടറതിനനമ്പര്ന27,നഇരവതിപുരഞ്ചാംനനകേശുവണതിനഫഞക്ടറതിയക്റ്റ്നആലകേ

ഒരനഏക്കെര്ന ന37.5 നലസന്റെക്റ്റ്നസലെമഞണക്റ്റ്നഉള്ളതക്റ്റ്. നഅതതില്, നഎഞ്ചാം/എസക്റ്റ്.രഞഞ്ചാംസണ്സക്റ്റ് ന& നകേമ്പനതിയുലടേ

ഉടേമസതയതിലള്ളന1 നഏക്കെര്ന3 നലസന്റെക്റ്റ്ന നസലെഞ്ചാംനആകതിലന്റെനപടതികേ-II-ല്നഉള്ലപ്പടുതതിയതിരന,

എന്നഞല്, നശവീമതതി നഡതി. നസുമതതിയുലടേ ന ഉടേമസതയതിലള്ള നസര്കവ്വേ നനമ്പര് ന2961/എ-യതില്

ഉള്ലപ്പടന34.5നലസന്റെക്റ്റ്നസലെഞ്ചാംനപ്രസ്തുതനപടതികേയതില്നഉള്ലപ്പടുതതിയതിടതില.നശവീമതതിനഡതി.നസുമതതിയുലടേ

ഉടേമസതയതിലള്ളന നസലെഞ്ചാംനഇരവതിപുരഞ്ചാംനകേശുവണതിനഫഞക്ടറതിയുലടേനഅവതിഭഞജശ്യനഘടേകേമഞയതതിനഞലഞ്ചാം

ഫഞക്ടറതിയുലടേ ന സുഗമമഞയ ന പ്രവര്തനതതിനക്റ്റ് ന അതശ്യനഞകപകതിതമഞയതതിനഞലഞ്ചാം ന പ്രസ്തുത

ആകതിലന്റെനപടതികേ-IIനനഅനുകയഞജശ്യമഞയതിനകഭദഗതതിനലചെയ്യുവഞനനസര്ക്കെഞര്നതവീരമഞനതിച.

കമല്പ്പറഞനലെകശ്യഞ്ചാംനനതിറകവറ്റുന്നതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശേതിചലകേഞണള്ളതഞണക്റ്റ്നഈനബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

പ്രസ്തുത നബതില് ന നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം ന പ്രഞബലെശ്യതതില് ന ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം ന ന ലചെയഞല്

സഞ്ചാംസഞനനസഞതിതനതിധതിയതില്നനതിനഞ്ചാംനയഞലതഞരനഅധതികേനലചെലെവഞ്ചാംനഉണഞകുകേയതില.

പതി.നരഞജവീവക്റ്റ്

(ശേരതിതര്ജ്ജമ)
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1974-ലലെനകകേരളനകേശുവണതിനഫഞക്ടറതികേള്നന(വതിലെയ്ലക്കെടുക്കെല്)നനആകതില്ന
(1974-ലലെന29)നനതിനളളനപ്രസക്തനഭഞഗങ്ങള്

നന** നന** നനന** നനനനനന**

3ബതി.―നതിലെവതിലള്ളകതഞ ന കേഞലെഞവധതി ന തവീര്ന്നകതഞ നആയ ന ഒര നപഞടതതിന നകേവീഴെതികലെഞ
അലലങതില്നനതിലെവതിലള്ളകതഞനകേഞലെഞവധതിന നതവീര്ന്നകതഞനആയനഒരനആവശേശ്യലപ്പടേല്നപ്രകേഞരകമഞ
കകേരള ന സഞ്ചാംസഞന ന കേശുവണതി ന വതികേസന ന കകേഞര്പ്പകറഷലന്റെ ന കകേവശേമുളള
(നനലകേന ന.നനഎസക്റ്റ്ന ന.നനസതിന ന.നനഡതിന ന.നനസതിന ന.) നന നകേശുവണതിനഫഞക്ടറതികേള്നവതിലെയ്ലക്കെടുക്കെല്.―3-ാംനവകുപ്പതികലെഞ
അലലങതില്നഏലതങതിലഞ്ചാംനവതിധതിനശ്യഞയതതികലെഞ,നഡതിക്രതിയതികലെഞനഏലതങതിലഞ്ചാംനകകേഞടേതതിയുലടേകയഞ,
ടതിബബ്യൂണലെതികന്റെകയഞനഅലലങതില്നമറക്റ്റ്നഅധതികേഞരനസഞനതതിലന്റെനഉതരവതികലെഞനഅലലങതില്
തത്സമയഞ്ചാംനപ്രഞബലെശ്യതതിലളളനഏലതങതിലഞ്ചാംനനതിയമതതികലെഞ,നകേരഞറതികലെഞ,നമറക്റ്റ്നപ്രമഞണങ്ങളതികലെഞ
എന്തുതലന്നയടേങ്ങതിയതിരന്നഞലഞ്ചാംനആകതിലലെനII-ാംനപടതികേയതില്നപറഞതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാംനനതിലെവതിലള്ളകതഞ
കേഞലെഹരണലപ്പടകതഞ ന ആയ ന ഒര ന പഞടഞ്ചാം ന പ്രകേഞരകമഞ ന അലലങതില് ന നതിലെവതിലള്ളകതഞ
കേഞലെഞവധതി ന തവീര്ന്നകതഞ ന ആയ ന ഒര ന ആവശേശ്യലപ്പടേല് ന പ്രകേഞരകമഞ, നഇകപ്പഞള് ന കകേരള
സഞ്ചാംസഞന നകേശുവണതി നവതികേസന ന കകേഞര്പ്പകറഷലന്റെ നകകേവശേതതിലെതിരതിക്കുന്നനകേശുവണതി
ഫഞക്ടറതികേള് നഅവയുലടേ ന അതത ന ഉടേമസര്ക്കെക്റ്റ് ന തതിരതിലകേ ന നല്കുകേയഞലണങതില് നഅവര്,
മുഴുവനുഞ്ചാം/ഏലതങതിലഞ്ചാം ന ജവീവനക്കെഞര്ക്കെക്റ്റ്/ലതഞഴെതിലെഞളതികേള്ക്കെക്റ്റ് ന ലതഞഴെതില് ന നല്കേതിലലകന്നഞ
അങ്ങലനയുള്ളനജവീവനക്കെഞര്/ലതഞഴെതിലെഞളതികേള്നലതഞഴെതില്രഹതിതരഞകയക്കെഞലമകന്നഞനസര്ക്കെഞരതിനക്റ്റ്
അഭതിപ്രഞയമുള്ള നപകഞ്ചാം നഅപ്രകേഞരമുളള ന ജവീവനക്കെഞര്ക്കുഞ്ചാം ന ലതഞഴെതിലെഞളതികേള്ക്കുഞ്ചാം ന തടേര്നഞ്ചാം
ലതഞഴെതില് ന നല്കുന്നതതിനുകവണതി ന സര്ക്കെഞരതിനക്റ്റ്, നലപഞതതഞല്പരശ്യഞര്തഞ്ചാം ന ഗസറതില്
പ്രസതിദവീകേരതിച്ചേനഉതരവക്റ്റ്നപ്രകേഞരഞ്ചാംനഅങ്ങലനയുള്ളനഫഞക്ടറതികേള്നസര്ക്കെഞരതികലെക്കെക്റ്റ്നകകേമഞറഞ്ചാം
ലചെയ്യലപ്പടതിരതിക്കുന്നതഞയുഞ്ചാംനനതികതിപ്തമഞക്കെലപ്പടതിരതിക്കുന്നതഞയുഞ്ചാംനപ്രഖശ്യഞപതിക്കെഞവന്നതഞണക്റ്റ്.

നന** നന** നനന** നനനനനന**
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പടതികേനII

(3ബതിനവകുപ്പക്റ്റ്നകേഞണുകേ)

ക്രമ
നമ്പര്

കേശുവണതി
ഫഞക്ടറതിയുലടേ
രജതി.നനമ്പര്

കേശുവണതിനഫഞക്ടറതിയുലടേനകപരഞ്ചാം
വതിവരണവഞ്ചാംനവതിശേദവതിവരങ്ങളഞ്ചാം

ഉടേമസലന്റെകപരഞ്ചാം
കമല്വതിലെഞസവഞ്ചാം

(1) (2) (3) (4)

രജതി.നമ്പര്
എപതി.10

ഫഞക്ടറതി ന നമ്പര് ന4, നകൃഷ്ണപുരഞ്ചാം,
കേഞയഞ്ചാംകുളഞ്ചാം, നആലെപപ്പുുഴെനജതിലയതില്
കേഞര്തതികേപ്പളളതി ന തഞലൂക്കെതില്
കൃഷ്ണപുരഞ്ചാം ന വതികലജതില് നസതിതതി
ലചെയ്യുന്നതക്റ്റ്.
ന1-3-71-ല്നപഞടതതിലനടുതതക്റ്റ്.

ശവീ.എസക്റ്റ്.രഞമചെന്ദ്രനഞയതിക്കെക്റ്റ്,
23-2002 നകേദതി ന ലടേമ്പതിള് ന കറഞഡക്റ്റ്,
മഞ്ചാംഗലെഞപുരഞ്ചാം.

ന** ** ** **

14 രജതി.നമ്പര്
കേബ്യൂ.95

ഫഞക്ടറതിനനമ്പര്ന27, നഇരവതിപുരഞ്ചാം,
ഇരവതിപുരഞ്ചാം നവതികലജക്റ്റ്, ന നലകേഞലഞ്ചാം
തഞലൂക്കെക്റ്റ്,നലകേഞലഞ്ചാംനജതില.ന
13-3-74-ല്നപഞടതതിലനടുതതക്റ്റ്.

എഞ്ചാം/എസക്റ്റ്.രഞഞ്ചാംസണ്സക്റ്റ് ന&നകേമ്പനതി,
ലകേഞലഞ്ചാം-4.

** ** ** **

20 രജതി.നമ്പര്
ലകേ.യു.9

ഫഞക്ടറതിനനമ്പര്ന34,ന നലചെങ്ങമനഞടേക്റ്റ്,
കമലെതിലെ ന വതികലജക്റ്റ്, നലകേഞടഞരക്കെര
തഞലൂക്കെക്റ്റ്,നലകേഞലഞ്ചാംനജതില.ന
13-6-74-ല്നപഞടതതിലനടുതതക്റ്റ്.

കഗഞവതിന്ദരഞജനലറഢശ്യഞറുലടേനനനനനഭഞരശ്യ
ശവീമതതിനരഞകജശേശ്വരതി, നരഞജതിനതിവഞസക്റ്റ്,
എൻ.എ.എന.ആര്. നകകേഞമ്പഹൗണക്റ്റ്,
ലമയതിനനകറഞഡക്റ്റ്,നനലകേഞലഞ്ചാം.

** ** ** **


