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സബ്ജകജ് കേമനിറനി VI
(വനിദദസ്വാഭദസ്വാസവും)
(2021-2023)
ഘടന
അദദക്ഷന :
ശ്രജീ. വനി. ശനിവനകുടനി,
ലപസ്വാതുവനിദദസ്വാഭദസ്വാസ-ലതസ്വാഴനില് വകുപ്പുമനനി.
എകജ് -ഒഫജീകഷദസ്വാ അവുംഗങ്ങള :
കഡസ്വാ. ആര്. ബനിന,
ഉന്നതവനിദദസ്വാഭദസ്വാസ-സസ്വാമൂഹദനജീതനി വകുപ്പുമനനി.
ശ്രജീ. സജനി ലചെറനിയസ്വാന,
മതദബനനവും, സസ്വാവുംസസ്വാരനികേവും, യുവജനകക്ഷമ വകുപ്പുമനനി.
അവുംഗങ്ങള :
ലപ്രസ്വാഫ. ആബനിദജ് ഹുസസന തങ്ങള
ശ്രജീ. എവും. എസജ്. അരുണ് കുമസ്വാര്
ശ്രജീ. ടനി. വനി. ഇബസ്വാഹനിവും
ശ്രജീ. മുഹമദജ് മുഹസനിന
ശ്രജീ. ലകേ. എവും. സച്ചനിനകദവജ്
ശ്രജീ. ഷസ്വാഫനി പറമനില്
ശ്രജീ. എ. എന. ഷവുംസജീര്
ശ്രജീ. എവും. വനിജനിന.
നനിയമസഭസ്വാ ലസക്രകടറനിയറജ് :
ശ്രജീ. എസജ്. വനി. ഉണനികേകൃഷ്ണന നസ്വായര്, ലസക്രടറനി
ശ്രജീമതനി ലെനിമ ഫസ്വാനസനിസജ്, കജസ്വായനിനജ് ലസക്രടറനി
ശ്രജീമതനി ബനിന എസജ്. എല്., ലഡപപ്യൂടനി ലസക്രടറനി
ശ്രജീമതനി ജസ്വാസ്മനിന പനി. എസജ്., അണ്ടര് ലസക്രടറനി.

2021-ലലെ കകേരള സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജജ് അദദസ്വാപകേ-അനദദസ്വാപകേ
ജജീവനകസ്വാര് (നനിയമനവവും കസവനവദവസ്ഥകേളവും) ബനില
സബ്ജകജ് കേമനിറനി റനികപസ്വാര്ടജ്
വനിദദസ്വാഭദസ്വാസവും സവുംബനനിച്ച സബ്ജകജ് കേമനിറനി VI-ലന്റെ പരനിഗണനയ്ക്കയച്ച 2021-ലലെ കകേരള
സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജജ് അദദസ്വാപകേ-അനദദസ്വാപകേ ജജീവനകസ്വാര് (നനിയമനവവും കസവനവദവസ്ഥകേളവും)
ബനില (ബനില നമ്പര് 45) സമനിതനി ഖണവും ഖണമസ്വായനി പരനിഗണനിച്ചതനുസരനിച്ചുള്ള സബ്ജകജ്
കേമനിറനി റനികപസ്വാര്ടവും അതനികനസ്വാടനുബനമസ്വായനി കചേര്തനിടള്ള സബ്ജകജ് കേമനിറനി റനികപസ്വാര്ടജ് ലചേയ
പ്രകേസ്വാരമുള്ള ബനിലവും സമര്പനിക്കുന.
2. 2021-ലലെ കകേരള സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജജ് അദദസ്വാപകേ-അനദദസ്വാപകേ ജജീവനകസ്വാര്
(നനിയമനവവും കസവനവദവസ്ഥകേളവും) ബനില 2021 ലസപ്റവുംബര് 25-ാംതജീയതനി ഒര
അസസ്വാധസ്വാരണ ഗസറസ്വായനി പ്രസനിദജീകേരനിച്ചു. ഈ ബനില 2021 ഒകകസ്വാബര് 11-ാം തജീയതനി
സഭയനില അവതരനിപനിക്കുകേയവും അകന്നേ ദനിവസവും തലന്നേ സഭ വനിദദസ്വാഭദസ്വാസവും സവുംബനനിച്ച
സബ്ജകജ് കേമനിറനി VI-ലന്റെ പരനിഗണനയ്ക്കജ് അയയ്ക്കുകേയവും ലചേയ.
3. 2021 ഒകകസ്വാബര് 11-ാം തജീയതനി സമനിതനി കയസ്വാഗവും കചേര്ന്നേജ് പ്രസ്തുത ബനില ഖണവും
ഖണമസ്വായനി പരനിഗണനിക്കുകേയവും തസ്വാലഴെപറയന്നേ കഭദഗതനികേകളസ്വാലട അവുംഗജീകേരനിക്കുകേയവും ലചേയ.
2-ാം ഖണവും
ഖണവും 2(ജനി) യനില "സര്വ്വകേലെസ്വാശസ്വാലെയവും" എന്നേ വസ്വാകനിനു മുമ്പജ് "അതതജ്" എന്നേ
വസ്വാകജ് കചേര്കകണ്ടതസ്വാണജ്.
3-ാം ഖണവും
3-ാം ഖണവും (1)-ാം ഉപഖണതനില "അദദസ്വാപകേരലടയവും അനദദസ്വാപകേരലടയവും"
എന്നേജീ വസ്വാക്കുകേള്ക്കുപകേരവും "അവശദ" എന്നേ വസ്വാകജ് കചേര്കകണ്ടതസ്വാണജ്.
4-ാം ഖണവും
4-ാം ഖണവും,—
(i) (1)-ാം ഉപഖണതനില "അദദസ്വാപകേ-അനദദസ്വാപകേ"
വസ്വാക്കുകേള്ക്കു പകേരവും "അവശദ" എന്നേ വസ്വാകജ് കചേര്കകണ്ടതസ്വാണജ്.

എന്നേജീ

(ii) (2)-ാം ഉപഖണതനില "എയ്ഡഡജ്" എന്നേ വസ്വാകനിനുപകേരവും
"സര്കസ്വാരമസ്വായനി ഡയറകജ് കപയ്ലമന്റെജ് എഗനിലമന്റെനില ഏര്ലപടനിടള്ള പപ്രവറജ്”എന്നേജീ
വസ്വാക്കുകേള് കചേര്കകണ്ടതസ്വാണജ്.
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(iii) 3-ാം ഉപഖണതനില "എയ്ഡഡജ്" എന്നേ വസ്വാകനിനുപകേരവും
"സര്കസ്വാരമസ്വായനി ഡയറകജ് കപയ്ലമന്റെജ് എഗനിലമന്റെനില ഏര്ലപടനിടള്ള പപ്രവറജ്” എന്നേജീ വസ്വാക്കുകേള്
കചേര്കകണ്ടതസ്വാണജ്.
5-ാം ഖണവും
5-ാം ഖണതനില "സനിന്ഡനികകറജ്" എന്നേ വസ്വാകനിനുപകേരവും "പവസജ്-ചേസ്വാന്സലെര്"
എന്നേജീ വസ്വാക്കുകേളളവും ചേനിഹ്നവവും കചേര്കകണ്ടതസ്വാണജ് .
8-ാം ഖണവും
8-ാം ഖണതനിലന്റെ (1)-ാം ഉപഖണവും (v)-ാം ഇനതനില "ഇകന്റെണല കേമനിറനി" എന്നേജീ
വസ്വാക്കുകേള്ക്കുപകേരവും "ഇകന്റെണല കേവുംപ്ലയനിന്റെജ്സജ് കേമനിറനി" എന്നേജീ വസ്വാക്കുകേള് കചേര്കകണ്ടതസ്വാണജ്.
4. മറജ് കഭദഗതനികേള് ആനുഷവുംഗനികേകമസ്വാ ഘടനസ്വാപരകമസ്വാ ആണജ് .
5. വനികയസ്വാജനക്കുറനിപവും സബ്ജകജ് കേമനിറനി റനികപസ്വാര്ടജ് ലചേയ പ്രകേസ്വാരമുള്ള ബനിലവും
അനുബനമസ്വായനി കചേര്തനിരനിക്കുന.

തനിരവനന്തപുരവും,
2021 ഒകകസ്വാബര് 11.

1615/2021.

വനി. ശനിവന്കുടനി,
അദദക്ഷന്,
സബ്ജകജ് കേമനിറനി VI.

അനുബനന്ധം I

വവിയയയോജനക്കുറവിപപ
സന്ധംസയോനതത്തെ വവിവവിധ സര്വ്വകലയോശയോലകയളയോടപ അഫവിലവിയയറപ തചെയവിട്ടുള്ള സസയോശ്രയ
യകയോയളജജുകളവിതല

അദദയോപക-അനദദയോപക

ജജീവനകയോരുതട

നവിയമനത്തെവിനുന്ധം

യസവന

വദവസകള്ക്കുന്ധം യവണവി ഉന്നത വവിദദയോഭദയോസ കകൗണ്സവില് ശവിപയോര്ശ തചെയ പ്രകയോരമയോണപ ബവില്
തകയോണ്ടുവന്നവിരവിക്കുന്നതപ.
ഭരണഘടനയുതട 29, 30 അനുയച്ഛേദങ്ങള് പ്രകയോരന്ധം നന്യൂനപക്ഷങ്ങള്കപ വവിദദയോഭദയോസ
സയോപനങ്ങള് നടത്തുന്നതവിനുള്ള അധവികയോരന്ധം നല്കവിയവിട്ടുണപ.

സസയോശ്രയ യകയോയളജജുകളവിലന്ധം

ഇപ്രകയോരമുള്ള സയോപനങ്ങള് ഉള്തപടുന്നുണപ. നന്യൂനപക്ഷങ്ങള്കപ വവിദദയോഭദയോസ സയോപനങ്ങള്
നടത്തുന്നതവിനുള്ള

അവകയോശന്ധം

റവി.എന്ധം.എ.

പപ

സുപ്രജീന്ധംയകയോടതവി വവിധവികളവില് ഊടവി ഉറപവിചവിട്ടുണപ.

ഫകൗയണഷന്

യകസപ

അടകമുള്ള

ആയതവിനയോല് യമല്പറഞ്ഞ ഭരണഘടനയോ

വദവസകള്കപ അനുസൃതമയോയയോയണയോ ബവിലവിതല വദവസകള് തയയോറയോകവിയവിട്ടുള്ളതതന്നപ സൂക
പരവിയശയോധന ആവശദമയോണപ.
ബവിലവിതല മൂന്നയോന്ധം വകുപവില് നവിശവിത യയയോഗദത ഇലയോത്തെ അദദയോപക-അനദദയോപകര്കപ
യയയോഗദത

യനടുന്നതവിനപ

അവസരന്ധം

നല്കയോന്

സര്കയോരവിതന

അധവികയോരതപടുത്തുന്നു.

ഇകയോരദത്തെവില് യയയോഗദത യനയടണ സമയപരവിധവി സന്ധംബനവിചപ ബവിലവില് തതന്ന കൃതദമയോയ
വദവസ ഉള്തപടുത്തെയോതവിരുന്നയോല് യയയോഗദത ഇലയോത്തെവര് സസയോശ്രയ യകയോയളജജുകളവില് തതന്ന
തുടരുന്ന സയോഹചെരദന്ധം ഉണയോകുന്നതയോണപ. ഇതപ ഉചെവിതമല.
2021-തല യകരള സസയോശ്രയ യകയോയളജപ അദദയോപക - അനദദയോപക ജജീവനകയോര്
(നവിയമനവന്ധം യസവനവദവസകളന്ധം) ബവിലവിതന്റെ ഖണന്ധം 4-തല വദവസകള് സസയോശ്രയ
യകയോയളജജുകളവിതല അദദയോപക - അനദദയോപകരുതട Conditions of Services സന്ധംബനവിച
യകരള സര്വ്വകലയോശയോല നവിയമത്തെവിതല 69, എന്ധം. ജവി. സര്വ്വകലയോശയോല നവിയമത്തെവിതല 73 A,
കണ്ണൂര് സര്വ്വകലയോശയോല നവിയമത്തെവിതല 97, യകയോഴവിയകയോടപ സര്വ്വകലയോശയോല നവിയമത്തെവിതല 68 A
എന്നജീ വകുപ്പുകളവിതല വദവസകള്കപ വവിരുദമയോയവി കയോണുന്നു.

കൂടയോതത വകുപപ 9-ല് ഈ

നവിയമത്തെവിതല വദവസകള് തത്സമയന്ധം പ്രയോബലദത്തെവിലള്ള മയറതതങവിലന്ധം നവിയമത്തെവിതല
വദവസകള്കപ പുറതമയുന്ധം അവയപ ഭന്ധംഗന്ധം വരുത്തെയോതതയുന്ധം ആതണന്നപ പ്രതവിപയോദവിക്കുന്നു.
അയപയോള് യമല്പറഞ്ഞ നവിയമങ്ങളന്ധം ബവിലവിതല വദവസകളന്ധം പരസ്പരവവിരുദമയോണപ. ഈ പവിഴവപ
പരവിഹരവിയകണതയോണപ.
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ബവിലവിതല പതവിതനയോന്നയോന്ധം വകുപവില് യകയോയളജപ ജജീവനകയോരുതട യമലള്ള മയോയനജ്തമന്റെവിതന്റെ
ശവിക്ഷയോനടപടവികള്ക്കുള്ള അപയലറപ അയതയോറവിറവി സവിന്ഡവിയകറപ ആതണന്നപ വദവസതചെയ്യുന്നു.
എയ്ഡഡപ

യകയോയളജജുകളതട

കയോരദത്തെവില്

യൂണവിയവഴവിറവികള്കപ

അപയലറപ

ടവിബൂണലന്ധം

അതവിനുമുകളവില് പഹയകയോടതവിയവില് അപജീല് നല്കുവയോനുന്ധം വദവസയുണപ. എന്നയോല് സസയോശ്രയ
യകയോയളജജുകളതട

അപജീല്

അധവികയോരന്ധം പൂര്ണ്ണമയോയുന്ധം സര്വ്വകലയോശയോല സവിന്ഡവിയകറവില്

നവിക്ഷവിപ്തമയോക്കുന്നതപ ഉചെവിതമല.
യകയോയളജജുകളവിതല യയയോഗദതയവിലയോത്തെവതര മയോറ്റുവയോനുന്ധം അദദയോപകര്ക്കുന്ധം ജജീവനകയോര്ക്കുന്ധം
സര്കയോര് നവിശയവിചവിട്ടുള്ള ശമ്പളന്ധം നല്കുവയോനുന്ധം യകയോയളജവിതല തചെലവകള്കപ അനുസൃതമയോയവി
ഫജീസപ നവിശയവിക്കുവയോനുന്ധം യകയോയളജവിതല നവിയമനങ്ങള് സര്വ്വകലയോശയോല അന്ധംഗജീകരവിക്കുവയോനുന്ധം
വദവസ തചെയ്യുന്ന വകുപ്പുകള് ബവിലവില്

കൂടവി

യചെര്ക്കുന്നതപ ഉചെവിതമയോണപ. യമല്പറഞ്ഞ

കയോരണങ്ങളയോല് ബവിലവിതല വദവസകയളയോടപ വവിയയയോജവിപപ യരഖതപടുത്തുന്നു.

തപ്രയോഫ. ആബവിദപ ഹുപസന് തങ്ങള്

(ഒപപ)

ടവി. വവി. ഇബയോഹവിന്ധം

(ഒപപ)

അനുബനന്ധം II

2021-ലല കകേരള സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജജ അദദസ്വാപകേ-അനദദസ്വാപകേ
ജജീവനകസ്വാര (നനിയമനവന്ധം കസവനവദവസ്ഥകേളന്ധം) ബനില
(സബ്ജകജ കേമനിറനി റനികപസ്വാരടജ ലചെയ്ത പ്രകേസ്വാരമുള്ളതജ)
[അടനിവരയനിടതജ സബ്ജകജ കേമനിറനി നനിരകദ്ദേശനിച്ച കഭേദഗതനികേകളയന്ധം നക്ഷത്രചെനിഹന്ധം
ഒഴനിവസ്വാകലനികനയന്ധം സൂചെനിപനിക്കുന.]

സന്ധംസ്ഥസ്വാന നനിയമന്ധംമൂലന്ധം സന്ധംസ്ഥസ്വാനതജ സ്ഥസ്വാപനിതമസ്വായ വനിവനിധ
സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാലകേളമസ്വായനി അഫനിലനികയറജ ലചെയ്ത സസസ്വാശ്രയ
കകേസ്വാകളജുകേളനിലല അദദസ്വാപകേ-അനദദസ്വാപകേ ജജീവനകസ്വാരുലട
നനിയമന രജീതനിയന്ധം കസവനവദവസ്ഥകേളന്ധം അതുമസ്വായനി
ബനലപടകതസ്വാ അതനിനജ ആനുഷന്ധംഗനികേമസ്വായകതസ്വാ
ആയ മറ്റു കേസ്വാരദങ്ങള്ക്കുന്ധം കവണനി വദവസ്ഥ
ലചെയ്യുന്നതനിനുള്ള
ഒരു
ബനില
പജീഠനികേ.—സന്ധംസ്ഥസ്വാന നനിയമന്ധംമൂലന്ധം സന്ധംസ്ഥസ്വാനതജ സ്ഥസ്വാപനിതമസ്വായ വനിവനിധ
സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാലകേളമസ്വായനി അഫനിലനികയറജ ലചെയ്ത സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജുകേളനിലല അദദസ്വാപകേഅനദദസ്വാപകേ ജജീവനകസ്വാരുലട നനിയമന രജീതനിയന്ധം കസവനവദവസ്ഥകേളന്ധം അതുമസ്വായനി
ബനലപടകതസ്വാ അതനിനജ ആനുഷന്ധംഗനികേമസ്വായകതസ്വാ ആയ മറ്റു കേസ്വാരദങ്ങള്ക്കുന്ധം കവണനി
വദവസ്ഥ ലചെയ്യുന്നതജ യക്തമസ്വായനിരനിക്കുകേയസ്വാല;
ഭേസ്വാരത റനിപബനികനിലന്റെ എഴുപതനിരണസ്വാന്ധം സന്ധംവത്സരതനില തസ്വാലഴപറയന്ധം പ്രകേസ്വാരന്ധം
നനിയമമുണസ്വാക്കുന:—
1. ചുരുകകപരുന്ധം പ്രസ്വാരന്ധംഭേവന്ധം.—(1) ഈ ആകനിനജ 2021-ലല കകേരള സസസ്വാശ്രയ
കകേസ്വാകളജജ അദദസ്വാപകേ-അനദദസ്വാപകേ ജജീവനകസ്വാര (നനിയമനവന്ധം കസവനവദവസ്ഥകേളന്ധം)
ആകജ എന്നജ കപരജ പറയസ്വാന്ധം.
(2) ഇതജ 2021 ലഫബ്രുവരനി 20-ാം
കേരുതലപകടണതസ്വാണജ.

തജീയതനി പ്രസ്വാബലദതനില

വന്നതസ്വായനി
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2. നനിരവ്വചെനങ്ങള്.—ഈ ആകനില, സന്ദരഭേന്ധം മറ്റു വനിധതനില ആവശദലപടസ്വാത പക്ഷന്ധം,—
(എ) "കേരസ്വാര" എന്നസ്വാല ഒരു സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജനില അദദസ്വാപകേനസ്വാകയസ്വാ
അനദദസ്വാപകേ ജജീവനകസ്വാരനസ്വാകയസ്വാ നനിയമനികലപടുന്നതനിനജ വനിദദസ്വാഭേദസ്വാസ ഏജന്സനിയമസ്വായനി
ഏരലപടുന്ന ഒരു കേരസ്വാര എന്നരത്ഥമസ്വാകുന;
(ബനി) "വനിദദസ്വാഭേദസ്വാസ ഏജന്സനി" എന്നസ്വാല
സ്ഥസ്വാപനിക്കുകേകയസ്വാ

നനിയനനിക്കുകേകയസ്വാ

നടത്തുകേകയസ്വാ

ഒരു സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജജ

ലചെയ്യുന്നതുന്ധം

സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാല

അന്ധംഗജീകേരനിച്ചതുമസ്വായ ഒരസ്വാള് അലല്ലെങനില ഒരു നനികേസ്വായന്ധം എന്നരത്ഥമസ്വാകുന;
(സനി) “സരകസ്വാര" എന്നസ്വാല കകേരള സരകസ്വാര എന്നരത്ഥമസ്വാകുന;
(ഡനി) "അനദദസ്വാപകേ ജജീവനകസ്വാരന്" എന്നസ്വാല സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജനില
വനിദദസ്വാഭേദസ്വാസ ഏജന്സനിയമസ്വായള്ള കേരസ്വാര പ്രകേസ്വാരന്ധം നനിയമനിക്കുകേയന്ധം അഫനിലനികയറജ ലചെയ്ത
സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാലയനില അനദദസ്വാപകേ ജജീവനകസ്വാരനസ്വായനി രജനിസ്റ്റര ലചെയ്തതുമസ്വായ ഒരസ്വാള്
എന്നരത്ഥമസ്വാകുന;
(ഇ) "വനിജസ്വാപനന്ധം" എന്നസ്വാല ഔകദദസ്വാഗനികേ ഗസറനില പ്രസനിദജീകേരനിച്ച
ഒരു വനിജസ്വാപനന്ധം എന്നരത്ഥമസ്വാകുന;
(എഫജ)

"നനിരണ്ണയനികലപട"

എന്നസ്വാല

ഈ

ആകനിന്

കേജീഴനില

ഉണസ്വാകനിയനിട്ടുള്ള ചെടങ്ങളസ്വാല നനിരണ്ണയനികലപട എന്നരത്ഥമസ്വാകുന;
(ജനി)

"ലറഗുകലററനി കബസ്വാഡനി" എന്നസ്വാല യൂണനികവഴനിറനി ഗസ്വാന്റെജസജ

കേമജീഷന്, ആള് ഇന്ഡദസ്വാ കേകൗണ്സനില കഫസ്വാര ലടകനികല എഡഡ്യുകകഷന്, നസ്വാഷണല
കേകൗണ്സനില കഫസ്വാര ടജീച്ചര എഡഡ്യുകകഷന്, ബസ്വാര കേകൗണ്സനില ഓഫജ ഇന്ഡദ,
കേകൗണ്സനില

ഓഫജ

ആരകനിലടക്ചെര

എന്നനിവ

എന്നരത്ഥമസ്വാകുന്നതുന്ധം

അതനില

അതതജ

സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാലയന്ധം ഉള്ലപടുന്നതുമസ്വാകുന;
(എച്ചജ) "അവശദ തസനികേ"

എന്നസ്വാല ഒരു സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജനില

സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാലയമസ്വായനി അഫനിലനികയറജ ലചെയ്ത വനിവനിധ കകേസ്വാഴ്സുകേള്കസ്വായനി ലറഗുകലററനി
കബസ്വാഡനി നനിശ്ചയനിക്കുന്ന അദദസ്വാപകേ-അനദദസ്വാപകേ തസനികേ എന്നരത്ഥമസ്വാകുന;
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(ഐ) "സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജജ" എന്നസ്വാല ഒരു വനിദദസ്വാഭേദസ്വാസ ഏജന്സനി
സ്ഥസ്വാപനിക്കുകേകയസ്വാ നനിയനനിക്കുകേകയസ്വാ നടത്തുകേകയസ്വാ ലചെയ്യുന്നതുന്ധം സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാലയമസ്വായനി
അഫനിലനികയറജ ലചെയ്തതുന്ധം അന്ധംഗജീകേരനിച്ചതുമസ്വായ കകേസ്വാഴ്സുകേള് നടത്തുന്ന ഒരു വനിദദസ്വാഭേദസ്വാസ
സ്ഥസ്വാപനന്ധം എന്നരത്ഥമസ്വാകുന്നതുന്ധം എന്നസ്വാല അതനില സരകസ്വാര കകേസ്വാകളജുന്ധം സരകസ്വാരുമസ്വായനി
ഡയറകജ

കപയ്ലമന്റെജ

എഗനിലമന്റെനില

ഏരലപടനിട്ടുള്ള

പപ്രവറജ

കകേസ്വാകളജുന്ധം

ഉള്ലപടുന്നതല്ലെസ്വാതതുമസ്വാകുന;
(ലജ) "സന്ധംസ്ഥസ്വാനന്ധം" എന്നസ്വാല കകേരള സന്ധംസ്ഥസ്വാനന്ധം എന്നരത്ഥമസ്വാകുന;
(ലകേ) "വനിദദസ്വാരത്ഥനി" എന്നസ്വാല ഒരു സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജജ നടത്തുന്ന ഒരു
പഠന കകേസ്വാഴനികലയജ പ്രകവശനിപനികലപടതുന്ധം അഫനിലനികയറജ ലചെയ്ത സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാലയനില
യഥസ്വാവനിധനി രജനിസ്റ്റര ലചെയ്തതുമസ്വായ ഒരസ്വാള് എന്നരത്ഥമസ്വാകുന;
(എല) "അദദസ്വാപകേന്" എന്നസ്വാല സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജനില വനിദദസ്വാഭേദസ്വാസ
ഏജന്സനിയമസ്വായള്ള

കേരസ്വാര

പ്രകേസ്വാരന്ധം

നനിയമനിക്കുകേയന്ധം

അഫനിലനികയറജ

ലചെയ്ത

സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാലയനില അദദസ്വാപകേനസ്വായനി രജനിസ്റ്റര ലചെയ്തതുമസ്വായ ഒരസ്വാള് എന്നരത്ഥമസ്വാകുന;
(എന്ധം) "സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാല" എന്നസ്വാല 1974-ലല കകേരള സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാല
ആകജ

(1974-ലല 17), 1975-ലല കകേസ്വാഴനികകസ്വാടജ സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാല ആകജ (1975-ലല 5),

1985-ലല മഹസ്വാതസ്വാഗസ്വാനനി സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാല ആകജ (1985-ലല 12), 1986-ലല ലകേസ്വാച്ചനി
ശസ്വാസ-സസ്വാകങതനികേശസ്വാസ

സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാല

സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാല

(1996-ലല

ആകജ

22),

ആകജ

(1986-ലല

2015-ലല

31),

1996-ലല

കേണ്ണൂര

അബ്ദുള്

കേലസ്വാന്ധം

എ.പനി.ലജ.

സസ്വാകങതനികേശസ്വാസ സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാല ആകജ (2015-ലല 17) എന്നനിവയനിലല വദവസ്ഥകേള്
പ്രകേസ്വാരന്ധം

യഥസ്വാക്രമന്ധം

സ്ഥസ്വാപനിതമസ്വായ

സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാല, മഹസ്വാതസ്വാഗസ്വാനനി

കകേരള

സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാല ,

കകേസ്വാഴനികകസ്വാടജ

സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാല, ലകേസ്വാച്ചനി ശസ്വാസ-സസ്വാകങതനികേശസ്വാസ

സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാല, കേണ്ണൂര സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാല, എ.പനി.ലജ. അബ്ദുള് കേലസ്വാന്ധം സസ്വാകങതനികേശസ്വാസ
സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാല എന്നനിവ എന്നരത്ഥമസ്വാകുന.
3. സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജനിലല അദദസ്വാപകേ-അനദദസ്വാപകേ ജജീവനകസ്വാരുലട നനിയമനന്ധം.—(1)
സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജനില സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാലയമസ്വായനി അഫനിലനികയറജ ലചെയ്ത കകേസ്വാഴ്സുകേള്കജ കവണനി
ലറഗുകലററനി കബസ്വാഡനി

നനിശ്ചയനിക്കുന്ന അവശദ തസനികേകേളനികലയ്ക്കുള്ള നനിയമനതനിനജ

നനിരണ്ണയനികലപടസ്വാവന്ന അങ്ങലനയള്ള രജീതനിയനില അകപക്ഷ വനിദദസ്വാഭേദസ്വാസ ഏജന്സനി
വനിജസ്വാപനന്ധംമൂലന്ധം ക്ഷണനികകണതസ്വാണജ.
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(2) (1)-ാം ഉപവകുപജ പ്രകേസ്വാരമുള്ള അവശദ തസനികേകേളനികലയജ ലറഗുകലററനി
കബസ്വാഡനി നനിശ്ചയനിക്കുന്ന അങ്ങലനയള്ള കയസ്വാഗദതകേള് ഉണസ്വായനിരനികകണതസ്വാണജ :
എന്നസ്വാല, ഈ ആകനിലന്റെ പ്രസ്വാബലദ തജീയതനിയനില ഒരു സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജനില
അങ്ങലനയള്ള തസനികേ വഹനിക്കുന്ന ഒരു ജജീവനകസ്വാരനജ ലറഗുകലററനി കബസ്വാഡനി നനിശ്ചയനിച്ച
ഏലതങനിലന്ധം കയസ്വാഗദത ഇല്ലെസ്വാതപക്ഷന്ധം, അങ്ങലനയള്ള കയസ്വാഗദത സരകസ്വാര വനിജസ്വാപനന്ധം
ലചെയ്യുന്ന അങ്ങലനയള്ള തജീയതനിക്കുള്ളനില കനകടണതസ്വാണജ .
(3) (1)-ാം ഉപവകുപനിലല വദവസ്ഥകേള് പ്രകേസ്വാരന്ധം ലഭേദമസ്വാകുന്ന അകപക്ഷ
പരനികശസ്വാധനിച്ച കശഷന്ധം വനിദദസ്വാഭേദസ്വാസ ഏജന്സനി ഒരു റസ്വാങജ ലനിസ്റ്റജ തയസ്വാറസ്വാകകണതുന്ധം
വനിദദസ്വാഭേദസ്വാസ ഏജന്സനി ഈ ആവശദതനികലയസ്വായനി നനിശ്ചയനിക്കുന്ന ഒരു അധനികേസ്വാര
സ്ഥസ്വാനതനിലന്റെ കരഖസ്വാമൂലമുള്ള ഒരു ഉതരവജ മുകഖന നനിയമനന്ധം നടകതണതുമസ്വാണജ.
4. വനിദദസ്വാഭേദസ്വാസ ഏജന്സനിയമസ്വായള്ള കേരസ്വാറന്ധം മറ്റു കസവനവദവസ്ഥകേളന്ധം.—(1)
സസസ്വാശ്രയ

കകേസ്വാകളജനിലല

അങ്ങലനയള്ള

തസനികേ,

അവശദ
ശമ്പള

തസനികേയനികലയജ
ലസ്കെയനില,

നനിയമനികലപട

ഇന്ക്രനിലമന്റെജ,

ഏലതസ്വാരസ്വാളന്ധം

കഗഡജ,

ലപ്രസ്വാകമസ്വാഷന്,

നനിയമനകേസ്വാലയളവജ, ശമ്പളന്ധം, ബത, അധനികേസമയ കജസ്വാലനി എന്നനിവ സന്ധംബനനിച്ചജ
വനിദദസ്വാഭേദസ്വാസ ഏജന്സനിയമസ്വായനി കേരസ്വാറനില ഏരലപകടണതസ്വാണജ:
എന്നസ്വാല,

ഒരു

ജജീവനകസ്വാരകനസ്വാ

ഈ

സസസ്വാശ്രയ
ആകനില

കകേസ്വാകളജനിലല

വദവസ്ഥ

അദദസ്വാപകേകനസ്വാ

ലചെയ്തനിട്ടുള്ള

അനദദസ്വാപകേ

ഏലതങനിലന്ധം

സന്ധംഗതനിലയ

സന്ധംബനനിച്ചജ അങ്ങലനയള്ള വദവസ്ഥകേളനില പരസ്വാമരശനിച്ചനിട്ടുള്ളതനികനകസ്വാള് കൂടുതല
ആനുകൂലദന്ധം നല്കുന്നതനിനുകവണനി വനിദദസ്വാഭേദസ്വാസ ഏജന്സനികജ വദവസ്ഥ ഉണസ്വാക്കുന്നതനിനുള്ള
അധനികേസ്വാരന്ധം തടയന്നതല്ലെ.
(2)

സസസ്വാശ്രയ

കകേസ്വാകളജനിലല

അദദസ്വാപകേ-അനദദസ്വാപകേ

ജജീവനകസ്വാരുലട

ലതസ്വാഴനിലദനിനങ്ങള്, കജസ്വാലനിസമയന്ധം എന്നനിവ സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാലയമസ്വായനി അഫനിലനികയറജ ലചെയ്ത
സരകസ്വാര കകേസ്വാകളജജ അലല്ലെങനില സരകസ്വാരുമസ്വായനി ഡയറകജ കപയ്ലമന്റെജ എഗനിലമന്റെനില
ഏരലപടനിട്ടുള്ള

പപ്രവറജ

കകേസ്വാകളജജ

എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല

അദദസ്വാപകേ-അനദദസ്വാപകേ

ജജീവനകസ്വാരകജ ബസ്വാധകേമസ്വായതനിനജ സമസ്വാനമസ്വായനിരനിക്കുന്നതസ്വാണജ :
എന്നസ്വാല, അടനിയന്തര സസ്വാഹചെരദങ്ങളനില അദദസ്വാപകേ-അനദദസ്വാപകേ ജജീവനകസ്വാര
(1)-ാം ഉപവകുപനില പരസ്വാമരശനിച്ചനിട്ടുളള കേരസ്വാറനിലല വദവസ്ഥകേള് പ്രകേസ്വാരന്ധം അധനികേസമയ
കജസ്വാലനി നനിരവ്വഹനികകണതസ്വാണജ.
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(3) സരകസ്വാര കകേസ്വാകളജജ അലല്ലെങനില സരകസ്വാരുമസ്വായനി ഡയറകജ കപയ്ലമന്റെജ
എഗനിലമന്റെനില

ഏരലപടനിട്ടുള്ള

പപ്രവറജ

ജജീവനകസ്വാരകജ അരഹതലപട ലപസ്വാതു അവധനി,
സസസ്വാശ്രയ

കകേസ്വാകളജനിലല

കകേസ്വാകളജനിലല

അദദസ്വാപകേ-അനദദസ്വാപകേ

ആകേസനികേ അവധനി, പ്രസവസ്വാവധനി എന്നനിവ

അദദസ്വാപകേ-അനദദസ്വാപകേ

ജജീവനകസ്വാരക്കുന്ധം

ബസ്വാധകേമസ്വായനിരനിക്കുന്നതസ്വാണജ.
(4) വനിദദസ്വാഭേദസ്വാസ ഏജന്സനി, ഒരു സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജനിലല അവശദ തസനികേയനികലയജ
നനിയമനികലപട ഏലതസ്വാരസ്വാലളയന്ധം 1952-ലല കജസ്വാലനികസ്വാരുലട ലപ്രസ്വാവനിഡന്റെജ ഫണ്ടുകേളന്ധം
പലവകേ വദവസ്ഥകേളന്ധം ആകനിലല (1952-ലല 19- ാം കകേന്ദ്ര ആകജ) വദവസ്ഥകേള് പ്രകേസ്വാരന്ധം
എന്ധംകപസ്വായജീസജ

ലപ്രസ്വാവനിഡന്റെജ

ഫണനില

ഒരു

അന്ധംഗമസ്വാക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള്

സസജീകേരനികകണതസ്വാണജ :
എന്നസ്വാല, ഈ ആകനിലന്റെ പ്രസ്വാരന്ധംഭേ തജീയതനികജ മുമ്പജ സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജനിലല അവശദ
തസനികേയനികലയജ നനിയമനികലപട ഏലതസ്വാരസ്വാലളയന്ധം ഈ ആകനിലന്റെ പ്രസ്വാബലദ തജീയതനി മുതല
ആറമസ്വാസതനിനകേന്ധം

എന്ധംകപസ്വായജീസജ

ലപ്രസ്വാവനിഡന്റെജ

ഫണനില

അന്ധംഗമസ്വാക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള് സസജീകേരനികകണതസ്വാണജ.
(5)

വനിദദസ്വാഭേദസ്വാസ

ഏജന്സനി

ഒരു

സസസ്വാശ്രയ

കകേസ്വാകളജനിലല

അവശദ

തസനികേയനികലയജ നനിയമനികലപട ഏലതസ്വാരസ്വാലളയന്ധം കകേന്ദ്ര സരകസ്വാര അന്ധംഗജീകേരനിച്ച ഒരു
ഇന്ഷസറന്സജ കേമ്പനനിയലട ഇന്ഷസറന്സജ പദതനിയനില ഈ ആകനിലന്റെ പ്രസ്വാബലദ തജീയതനി
മുതല ആറമസ്വാസതനിനകേന്ധം അന്ധംഗമസ്വാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള് സസജീകേരനികകണതസ്വാണജ .
(6) ഒരു സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജനിലല അവശദ തസനികേയനികലയ്ക്കുള്ള നനിയമനതനിനസ്വായനി
പ്രസ്വായപരനിധനിയന്ധം

വനിരമനികല

പ്രസ്വായവന്ധം

ലറഗുകലററനി

കബസ്വാഡനി

കേസ്വാലസ്വാകേസ്വാലങ്ങളനില

തജീരുമസ്വാനനിക്കുന്ന പ്രകേസ്വാരമസ്വായനിരനിക്കുന്നതസ്വാണജ.
(7) ഒരു സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജനിലല അവശദ തസനികേയനികലയജ നനിയമനികലപട
ഏലതസ്വാരസ്വാളലടയന്ധം അച്ചടക അധനികേസ്വാരനി വനിദദസ്വാഭേദസ്വാസ ഏജന്സനി ആയനിരനിക്കുന്നതസ്വാണജ.
വനിദദസ്വാഭേദസ്വാസ ഏജന്സനി
സസജീകേരനികകണതസ്വാണജ.
1615/2021.

നനിരണ്ണയനികലപടസ്വാവന്ന പ്രകേസ്വാരന്ധം അച്ചടക നടപടനികേള്

10
5. അപജീല.—4-ാം വകുപജ (7)-ാം ഉപവകുപജ പ്രകേസ്വാരന്ധം വനിദദസ്വാഭേദസ്വാസ ഏജന്സനിയലട
അച്ചടക നടപടനിമൂലന്ധം സങടന്ധം അനുഭേവനിക്കുന്ന ഏലതസ്വാരസ്വാള്ക്കുന്ധം അങ്ങലനയള്ള സസസ്വാശ്രയ
കകേസ്വാകളജജ അഫനിലനികയറജ ലചെയ്ത സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാല മുമ്പസ്വാലകേ നനിരണ്ണയനികലപടസ്വാവന്ന
അങ്ങലനയള്ള

രജീതനിയനില

അപജീല

ഫയല

ലചെയസ്വാവന്നതസ്വാണജ.

അങ്ങലനയള്ള

സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാലയലട പവസജ-ചെസ്വാന്സലര അപജീല തജീരപസ്വാകകണതുന്ധം അതനികന്മേലള്ള
ഏലതസ്വാരു തജീരുമസ്വാനവന്ധം അന്തനിമമസ്വായനിരനിക്കുന്നതുമസ്വാണജ.
6. ലറകസ്വാരഡുകേളലടയന്ധം രജനിസ്റ്ററകേളലടയന്ധം പരനിപസ്വാലനന്ധം.—വനിദദസ്വാഭേദസ്വാസ ഏജന്സനി
സസസ്വാശ്രയ

കകേസ്വാകളജനിലല

അവശദ

തസനികേകേളനികലയജ

നനിയമനികലപട

അദദസ്വാപകേ-

അനദദസ്വാപകേ ജജീവനകസ്വാരുലട വനിവരങ്ങള് സന്ധംബനനിക്കുന്ന ലറകസ്വാരഡുകേളന്ധം രജനിസ്റ്ററകേളന്ധം
പരനിപസ്വാലനികകണതസ്വാണജ.
7. രജനികസ്ട്രേഷന്.—(1) ഒരു സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജനിലല അവശദ തസനികേകേളനികലയജ
നനിയമനിച്ച അദദസ്വാപകേ-അനദദസ്വാപകേ ജജീവനകസ്വാരുലട വനിവരങ്ങള് നനിയമന തജീയതനി മുതല
മൂന്നജ

മസ്വാസതനിനകേന്ധം

അങ്ങലനയള്ള

സസസ്വാശ്രയ

കകേസ്വാകളജജ

അഫനിലനികയറജ

ലചെയ്ത

സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാലയനില വനിദദസ്വാഭേദസ്വാസ ഏജന്സനി രജനിസ്റ്റര ലചെകയണതസ്വാണജ.
(2) ഈ ആകനിലന്റെ പ്രസ്വാബലദ തജീയതനികജ മുമ്പജ സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജനിലല അവശദ
തസനികേകേളനികലയജ നനിയമനികലപട അദദസ്വാപകേ-അനദദസ്വാപകേ ജജീവനകസ്വാരുലട വനിവരങ്ങള്
ഈ ആകനിലന്റെ പ്രസ്വാബലദ തജീയതനി മുതല മൂന്നജ മസ്വാസതനിനകേന്ധം അങ്ങലനയള്ള സസസ്വാശ്രയ
കകേസ്വാകളജജ അഫനിലനികയറജ ലചെയ്ത സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാലയനില വനിദദസ്വാഭേദസ്വാസ ഏജന്സനി രജനിസ്റ്റര
ലചെകയണതസ്വാണജ.
(3) (1), (2) എന്നജീ ഉപവകുപ്പുകേള് പ്രകേസ്വാരന്ധം രജനിസ്റ്റര ലചെയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
ക്രമങ്ങള് സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാല നനിശ്ചയനിക്കുന്ന പ്രകേസ്വാരമസ്വായനിരനിക്കുന്നതസ്വാണജ.
(4) (1), (2) എന്നജീ ഉപവകുപ്പുകേള് പ്രകേസ്വാരന്ധം സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജജ അഫനിലനികയറജ ലചെയ്ത
സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാലയനില രജനിസ്റ്റര ലചെയ്തനിട്ടുള്ള അദദസ്വാപകേ-അനദദസ്വാപകേ ജജീവനകസ്വാരുലട
കേടമകേളന്ധം കേരതവദങ്ങളന്ധം സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാല നനിശ്ചയനിക്കുന്ന പ്രകേസ്വാരമസ്വായനിരനിക്കുന്നതസ്വാണജ.
അദദസ്വാപകേ-അനദദസ്വാപകേ ജജീവനകസ്വാര സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാലയലട ലക്ഷദങ്ങള് കനടുന്നതനികലയസ്വായനി
പ്രവരതനികകണതസ്വാണജ. ഇകസ്വാരദതനില സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാലയലട ഏലതസ്വാരു തജീരുമസ്വാനവന്ധം
വനിദദസ്വാഭേദസ്വാസ ഏജന്സനി നടപനിലസ്വാകകണതസ്വാണജ.
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8. സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജനില രൂപജീകേരനികകണ വനിവനിധ നനികേസ്വായങ്ങള്.—(1) വനിദദസ്വാഭേദസ്വാസ
ഏജന്സനി, ഈ ആകനിലന്റെ പ്രസ്വാബലദ തജീയതനി മുതല കേഴനിയന്നത്രകവഗന്ധം, സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാലലയ
യഥസ്വാവനിധനി അറനിയനിച്ച കശഷന്ധം തസ്വാലഴപറയന്ന നനികേസ്വായങ്ങള് രൂപജീകേരനികകണതസ്വാണജ,
അതസ്വായതജ:—
(i) ഇകന്റെണല കേസസ്വാളനിറനി അഷസറന്സജ ലസല;
(ii) അദദസ്വാപകേ-രക്ഷസ്വാകേരത്തൃ അകസസ്വാസനികയഷന് ;
(iii) വനിദദസ്വാരത്ഥനി പരസ്വാതനി പരനിഹസ്വാര ലസല;
(iv) കകേസ്വാകളജജ കേകൗണ്സനില;
(v)

2013-ലല ദനി ലസക്ഷസല ഹരസ്വാലസന്റെജ ഓഫജ വനിമണ് അറജ

വരകജകപസജ (പ്രനിവന്ഷന്, ലപ്രസ്വാഹനിബനിഷന് ആന്റെജ റനിഡ്രസ്സല) ആകജ (2013-ലല
14-ാം കകേന്ദ്ര ആകജ ) പ്രകേസ്വാരമുള്ള ഇകന്റെണല കേന്ധംപയനിന്റെജസജ കേമനിറനി.
(2) (1)-ാം ഉപവകുപജ (v)-ാം ഇനന്ധം ഒഴനിലകേയള്ള നനികേസ്വായങ്ങളലട രൂപജീകേരണന്ധം,
അധനികേസ്വാരങ്ങള്, കേടമകേള്, കേരതവദങ്ങള് എന്നനിവ ലറഗുകലററനി കബസ്വാഡനി നനിശ്ചയനിക്കുന്ന
പ്രകേസ്വാരമസ്വായനിരനിക്കുന്നതസ്വാണജ .
9. ആകജ മകറലതങനിലന്ധം നനിയമങ്ങള്കജ ഭേന്ധംഗന്ധം വരുത്തുന്നതലല്ലെന്നജ .—ഈ ആകനിലല
വദവസ്ഥകേള് തത്സമയന്ധം പ്രസ്വാബലദതനിലള്ള മകറലതങനിലന്ധം നനിയമതനിലല വദവസ്ഥകേള്കജ
പുറലമയന്ധം അവയജ ഭേന്ധംഗന്ധം വരുതസ്വാലതയന്ധം ആയനിരനിക്കുന്നതസ്വാണജ.
10. ഉതമവനിശസസ്വാസതനില ലചെയ്ത പ്രവൃതനികേള്കജ സന്ധംരക്ഷണന്ധം.—ഈ ആകനിലലകയസ്വാ
അതനിന്കേജീഴനില ഉണസ്വാകനിയനിട്ടുള്ള ചെടങ്ങളനിലലകയസ്വാ ലറഗുകലഷനുകേളനിലലകയസ്വാ വദവസ്ഥകേള്
പ്രകേസ്വാരന്ധം ഉതമവനിശസസ്വാസതനില ലചെയ്തകതസ്വാ ലചെയസ്വാന് ഉകദ്ദേശനിച്ചകതസ്വാ ആയ ഏലതങനിലന്ധം കേസ്വാരദന്ധം
സന്ധംബനനിച്ചജ സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാലയനിലല പവസജ-ചെസ്വാന്സലരകകസ്വാ അധനികേസ്വാരസ്ഥസ്വാനതനികനസ്വാ
ഉകദദസ്വാഗസ്ഥകനസ്വാ എതനിരസ്വായനി
നനിലനനിലക്കുന്നതല്ലെ.

യസ്വാലതസ്വാരു

വദവഹസ്വാരകമസ്വാ

മറജ

നനിയമനടപടനികേകളസ്വാ
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11. സനിവനില കകേസ്വാടതനിയലട അധനികേസ്വാരനിതയജ വനിലകജ.—ഈ ആകനിലല 7-ാം വകുപനില
പരസ്വാമരശനിക്കുന്ന കേസ്വാരദങ്ങളനികന്മേല ഉണസ്വാകയകസ്വാവന്ന പരസ്വാതനി സന്ധംബനനിച്ചജ സസസ്വാശ്രയ
കകേസ്വാകളജജ അഫനിലനികയറജ ലചെയ്ത സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാലയലട സനിന്ഡനികകറജ തജീരപ്പുകേലനിക്കുന്നതുവലര
യസ്വാലതസ്വാരു സനിവനില കകേസ്വാടതനിക്കുന്ധം അങ്ങലനയള്ള കേസ്വാരദങ്ങള് ഒത്തു തജീരപസ്വാക്കുന്നതനികനസ്വാ
പകേകേസ്വാരദന്ധം ലചെയ്യുന്നതനികനസ്വാ തജീരുമസ്വാനനിക്കുന്നതനികനസ്വാ അധനികേസ്വാരമുണസ്വായനിരനിക്കുന്നതല്ലെ.
12. പവഷമദങ്ങള് നജീകന്ധം ലചെയല.—ഈ ആകനിലല വദവസ്ഥകേള് നടപസ്വാക്കുന്നതനില
എലന്തങനിലന്ധം പവഷമദന്ധം ഉണസ്വാകുന്നപക്ഷന്ധം, സരകസ്വാരനിനജ, ഗസറനില പ്രസനിദജീകേരനിച്ച
ഉതരവമൂലന്ധം, അങ്ങലനയള്ള പവഷമദന്ധം നജീകന്ധം ലചെയ്യുന്നതനിനജ ആവശദലമകന്നസ്വാ യക്തലമകന്നസ്വാ
അതനിനു കതസ്വാനന്നതുന്ധം ഈ ആകനിലല വദവസ്ഥകേള്കജ വനിരുദമല്ലെസ്വാതതുമസ്വായ ഏതു
കേസ്വാരദവന്ധം ലചെയസ്വാവന്നതസ്വാണജ :
എന്നസ്വാല, ഈ ആകജ പ്രസ്വാബലദതനില വന്ന തജീയതനി മുതല രണജ വരഷന്ധം
കേഴനിഞ്ഞതനിനുകശഷന്ധം ഈ വകുപജ പ്രകേസ്വാരന്ധം

യസ്വാലതസ്വാരു ഉതരവന്ധം പുറലപടുവനികസ്വാന്

പസ്വാടുള്ളതല്ലെ.
13. ലറഗുകലഷനുകേള് ഉണസ്വാക്കുവസ്വാനുള്ള അധനികേസ്വാരന്ധം.—സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജജ അഫനിലനികയറജ
ലചെയ്ത സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാലയജ ഒരു സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജനിലന്റെ പ്രവരതനവമസ്വായനി ബനലപടജ
ഈ ആകനിലല വദവസ്ഥകേള്കജ അനുസൃതമസ്വായനി ലറഗുകലഷനുകേള് ഉണസ്വാക്കുവസ്വാനുള്ള
അധനികേസ്വാരന്ധം ഉണസ്വായനിരനിക്കുന്നതസ്വാണജ.
14. ചെടങ്ങള്
നടപനില

ഉണസ്വാക്കുവസ്വാനുള്ള

വരുത്തുന്നതനിനുകവണനി,

അധനികേസ്വാരന്ധം.—(1) ഈ ആകനിലല വദവസ്ഥകേള്
സരകസ്വാരനിനജ

വനിജസ്വാപനന്ധം

വഴനി,

ചെടങ്ങള്

ഉണസ്വാകസ്വാവന്നതസ്വാണജ.
(2) ഈ ആകജ പ്രകേസ്വാരന്ധം ഉണസ്വാക്കുന്ന ഏലതസ്വാരു ചെടവന്ധം അതുണസ്വാകനിയതനിനുകശഷന്ധം
കേഴനിയന്നത്രകവഗന്ധം നനിയമസഭേ സകമളനതനിലസ്വായനിരനിക്കുകമ്പസ്വാള് സഭേ മുമ്പസ്വാലകേ, ഒരു
സകമളനതനികലസ്വാ തുടരച്ചയസ്വായ രണജ സകമളനങ്ങളനികലസ്വാ വരസ്വാവന്ന ആലകേ പതനിനസ്വാലജ
ദനിവസകസ്വാലകതയജ വയജകകണതുന്ധം, അപ്രകേസ്വാരന്ധം അതജ ഏതജ സകമളനതനില വയ്ക്കുനകവസ്വാ
ആ സകമളനകമസ്വാ ലതസ്വാടടുത്തുവരുന്ന സകമളനകമസ്വാ അവസസ്വാനനിക്കുന്നതനിനു മുമ്പജ നനിയമസഭേ
ആ

ചെടതനില

ഏലതങനിലന്ധം

കഭേദഗതനി

വരുത്തുകേകയസ്വാ

അഥവസ്വാ

ആ

ചെടന്ധം
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ഉണസ്വാകകണതനിലല്ലെന്നജ തജീരുമസ്വാനനിക്കുകേകയസ്വാ ലചെയ്യുന്നപക്ഷന്ധം, ആ ചെടതനിനജ അതനിനുകശഷന്ധം,
അതതുസന്ധംഗതനികപസ്വാലല,

അങ്ങലന

പ്രസ്വാബലദമുണസ്വായനിരനിക്കുകേകയസ്വാ

കഭേദഗതനി

അഥവസ്വാ

വരുതനിയ

യസ്വാലതസ്വാരു

രൂപതനില

മസ്വാത്രന്ധം

പ്രസ്വാബലദവമനില്ലെസ്വാതനിരനിക്കുകേകയസ്വാ

ലചെയ്യുന്നതുമസ്വാകുന; എന്നനിരുന്നസ്വാലന്ധം, അങ്ങലനയള്ള ഏലതങനിലന്ധം കഭേദഗതനികയസ്വാ റദ്ദേസ്വാകകലസ്വാ
ആ

ചെടപ്രകേസ്വാരന്ധം

മുമ്പജ

ലചെയ്തനിട്ടുള്ള

എന്തനിലന്റെലയങനിലന്ധം

സസ്വാധുതയജ

ഭേന്ധംഗന്ധംവരസ്വാത

വനിധതനിലസ്വായനിരനികകണതസ്വാണജ.
15. റദ്ദേസ്വാകലന്ധം ഒഴനിവസ്വാകലന്ധം.—(1) 2021-ലല കകേരള സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജജ അദദസ്വാപകേ–
അനദദസ്വാപകേ ജജീവനകസ്വാര (നനിയമനവന്ധം കസവനവദവസ്ഥകേളന്ധം) ഓരഡനിനന്സജ (2021-ലല 95)
ഇതനിനസ്വാല റദ്ദേസ്വാകനിയനിരനിക്കുന.
(2) അങ്ങലന റദ്ദേസ്വാകനിയനിരുന്നസ്വാലതലന്നയന്ധം, പ്രസ്തുത ഓരഡനിനന്സജ പ്രകേസ്വാരന്ധം
ലചെയ്തകതസ്വാ ലചെയ്തതസ്വായനി കേരുതലപടുന്നകതസ്വാ ആയ ഏലതങനിലന്ധം കേസ്വാരദകമസ്വാ എടുതകതസ്വാ
എടുതതസ്വായനി കേരുതലപടുന്നകതസ്വാ ആയ ഏലതങനിലന്ധം നടപടനികയസ്വാ ഈ ആകജ പ്രകേസ്വാരന്ധം
ലചെയ്തതസ്വാകയസ്വാ എടുതതസ്വാകയസ്വാ കേരുതലപകടണതസ്വാണജ.

കകേരള നനിയമസഭേസ്വാ ലസക്രകടറനിയറജ,
തനിരുവനന്തപുരന്ധം,
2021 ഒകകസ്വാബര 11.

എസജ. വനി. ഉണ്ണനികൃഷ്ണന് നസ്വായര,
ലസക്രടറനി.

