
2022-ലലെ കകേരള തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ ലപപൊതുസര്വവ്വീസസ്  ബബില

(നബിയമസഭ പപൊസപൊകബിയ പ്രകേപൊരമുള്ളതസ്)

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

സര്വവ്വീസുകേലളയയം ഏകേവ്വീകേരബിച്ചുലകേപൊണസ് 
ഒരു തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ ലപപൊതുസര്വവ്വീസസ് 

രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതബിനപൊയള്ള

ഒരു

ബബില 

പവ്വീഠബികേ  .―കകേരള  സയംസപൊനലത്തെ  പഞപൊയത്തെസ്,  മുനബിസബിപപൊലെബിറബി,  തകദ്ദേശസസ്വയയം
ഭരണ  വകുപസ്  (പപൊനബിയംഗസ്)  എനബിവയസ്  കേവ്വീഴബിലുള്ള  സര്വവ്വീസുകേലളയയം,  ഗപൊമവബികേസനയം,
തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  എഞബിനവ്വീയറബിയംഗസ്  വബിഭപൊഗയം  സര്വവ്വീസുകേലളയയം  ഏകേവ്വീകേരബിച്ചുലകേപൊണസ്
ഒരു തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  ലപപൊതുസര്വവ്വീസസ് രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതസ് യക്തമപൊയബിരബിക്കുകേയപൊല;

ഭപൊരത  റബിപബബികബിലന്റെ  എഴുപത്തെബിമൂനപൊയം  സയംവത്സരത്തെബില  തപൊലഴപറയയം  പ്രകേപൊരയം
നബിയമമുണപൊക്കുന:―

1.  ചുരുകകപരുയം     പ്രപൊരയംഭവയം.―(1)  ഈ ആകബിനസ് 2022-ലലെ  കകേരള തകദ്ദേശസസ്വയയം
ഭരണ ലപപൊതുസര്വവ്വീസസ്  ആകസ് എനസ് കപരസ് പറയപൊയം.

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

2.  1994-  ലലെ    13-  ാം  ആകബിലന്റെ  കഭദഗതബി.―1994-ലലെ  കകേരള  പഞപൊയത്തെസ്  രപൊജസ്
ആകബിലന്റെ (1994-ലലെ 13-ാം ആകസ്) 180-ാം വകുപബിലന്റെ  (4)-ാം ഉപവകുപബില,―

(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  ലപപൊതുസര്വവ്വീസസ്
രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതബിനസ് വല്യവസ ലചെയപൊവനതുമപൊണസ്” എന വപൊക്കുകേള് കചെര്കകണതപൊണസ്;
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(ii)  തപൊലഴപറയന വബിശദവ്വീകേരണയം കചെര്കകണതപൊണസ്, അതപൊയതസ്:―

"വബിശദവ്വീകേരണയം:―ഈ  ഉപവകുപബിലന്റെ  ആവശല്യത്തെബികലെകപൊയബി,  "മകറലതങബിലുയം

സര്വവ്വീസുകേളബിലുള്ള സര്കപൊര് ജവ്വീവനകപൊര്"  എനപൊല,  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) ഉപവകുപബില,―

(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"  എനപൊല,  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
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വല്യവസകേള്, ശമ്പളവയം ബത്തെകേളയം, അചടേകയം, ലപരുമപൊറയം എനബിവ സര്കപൊര് നബിയനബികകണതുയം
അങ്ങലനയള്ള  ചെടങ്ങളബില  ഏലതങബിലുയം  വബിഭപൊഗത്തെബിലലപട,  തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപസ്
(പപൊനബിയംഗസ്)-ലലെ ഉകദല്യപൊഗസലരയയം ജവ്വീവനകപൊലരയയം  മകറലതങബിലുയം  സര്വവ്വീസുകേളബിലുള്ള
സര്കപൊര്  ജവ്വീവനകപൊലരയയം  ഉള്ലപടുത്തെബിലകപൊണസ്  സയംസപൊനത്തെബിലനപൊടപൊലകേകയപൊ  ഓകരപൊ
ജബില്ലയ്ക്കുമപൊകയപൊ  തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  ലപപൊതുസര്വവ്വീസസ്  രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതബിനസ്  വല്യവസ
ലചെയപൊവനതുമപൊണസ്.

വബിശദവ്വീകേരണയം:―ഈ  ഉപവകുപബിലന്റെ  ആവശല്യത്തെബികലെകപൊയബി,  "മകറലതങബിലുയം
സര്വവ്വീസുകേളബിലുള്ള  സര്കപൊര്  ജവ്വീവനകപൊര്"  എനപൊല  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 ഇല്ലപൊതപൊയബിത്തെവ്വീര്നബിരുനപൊല 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
ആക്റ്റുകേളബിന്കേവ്വീഴബില   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 ഗസറബില പ്രസബിദ്ധലപടുത്തുനതബിനുമുമയം  ലചെയ്ത ഏലതങബിലുയം കേപൊരല്യകമപൊ എടുത്തെ
ഏലതങബിലുയം  നടേപടേബികയപൊ,   പ്രസ്തുത  ഒപൊര്ഡബിനന്സബിലന്റെ   പ്രപൊബലെല്യയം  ഇല്ലപൊതപൊയബി
ത്തെവ്വീര്നബിരുനബില്ലപൊലയങബില പ്രസ്തുത ഒപൊര്ഡബിനന്സസ് പ്രകേപൊരയം കഭദഗതബി ലചെയലപട പ്രധേപൊന
ആക്റ്റുകേളബിന്കേവ്വീഴബില ലചെയ്യുകേകയപൊ എടുക്കുകേകയപൊ ലചെയ്യുമപൊയബിരുന എനകപപൊലലെ, ഈ ആകസ്
പ്രകേപൊരയം കഭദഗതബി ലചെയലപട പ്രധേപൊന ആക്റ്റുകേളബിന്കേവ്വീഴബില ലചെയ്തതപൊകയപൊ എടുത്തെതപൊകയപൊ
കേരുതലപകടേണതുമപൊണസ്. 


