
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര്     57

2021-ലലെ കകേരള കദേവസസഞ്ചാം റതിക്രൂടട്ട്ലമനട്ട് കബഞര്ഡട്ട്
(കഭദേഗതതി) ബതില്

©

കകേരള നതിയമസഭഞ ലസക്രകടറതിയറട്ട്
2021

കകേരള നതിയമസഭഞ പതിനതിഞ്ചാംഗട്ട് പസട്ട്.



പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര്     57

2021-ലലെ കകേരള കദേവസസഞ്ചാം റതിക്രൂടട്ട്ലമനട്ട് കബഞര്ഡട്ട്
(കഭദേഗതതി) ബതില്

1456/2021.



പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര്   57

2021-ലലെ കകേരള കദേവസസഞ്ചാം റതിക്രൂടട്ട്ലമനട്ട് കബഞര്ഡട്ട് (കഭദേഗതതി) ബതില്

2015-ലലെ കകേരള കദേവസസഞ്ചാം റതിക്രൂടട്ട്ലമനട്ട് കബഞര്ഡട്ട് ആകട്ട് 
വവീണഞ്ചാം കഭദേഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുള

ഒര

ബതില്

പവീഠതികേ.—2015-ലലെ കകേരള കദേവസസഞ്ചാം റതിക്രൂടട്ട്ലമനട്ട് കബഞര് ഡട്ട് ആകട്ട്  (2015-ലലെ  16)

ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  കേഞണുന്ന  ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി  വവീണഞ്ചാം  കഭദേഗതതി  ലചെയ്യുന്നതട്ട്

യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന  എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം

നതിയമമുണഞക്കുന:—

1. ചുരകകപ്പരഞ്ചാം  പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.—(1)  ഈ  ആകതിനട്ട്  2021-ലലെ  കകേരള  കദേവസസഞ്ചാം

റതിക്രൂടട്ട്ലമനട്ട് കബഞര് ഡട്ട് (കഭദേഗതതി) ആകട്ട് എന്നട്ട് കപരട്ട് പറയഞഞ്ചാം.

(2)  ഇതട്ട്  2019  ഡതിസഞ്ചാംബര്  21-ാം  തവീയതതി  പ്രഞബലെശ്യതതില്  വന്നതഞയതി

കേരതലപ്പകടേണതഞണട്ട്.

2. 5-  ാം  വകുപ്പതിനുള  കഭദേഗതതി  .—2015-ലലെ  കകേരള  കദേവസസഞ്ചാം  റതിക്രൂടട്ട്ലമനട്ട്

കബഞര്ഡട്ട്  ആകതിലലെ  (2015-ലലെ  16)  (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകട്ട്  എന്നഞണട്ട്

പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ) 5-ാം വകുപ്പട്ട്  (6)-ാം ഉപവകുപ്പതിനുപകേരഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പട്ട്

കചെര്കകണതഞണട്ട്, അതഞയതട്ട്:—

“(6) ലചെയര്കപഴ്സണഞകയഞ  അഞ്ചാംഗമഞകയഞ  നതിയമതികലപ്പട  ഒരഞള്കട്ട്

പുനര്നതിയമനതതിനട്ട് അര്ഹത ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട്ട്:

എന്നഞല്, അപ്രകേഞരമുളള യഞലതഞരഞളഞ്ചാം രണട്ട് തവണയതില് കൂടുതല് നതിയമതികലപ്പടേഞന

അര്ഹനഞയതിരതിക്കുന്നതല.”.

1456/2021.
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3.  റദഞകലഞ്ചാം ഒഴെതിവഞകലഞ്ചാം.—(1) 2021-ലലെ കകേരള കദേവസസഞ്ചാം റതിക്രൂടട്ട്ലമനട്ട് കബഞര്ഡട്ട്

(കഭദേഗതതി) ഓര്ഡതിനനസട്ട് (2021-ലലെ 119) ഇതതിനഞല് റദഞകതിയതിരതിക്കുന.

(2)  അങ്ങലന  റദഞകതിയതിരന്നഞല്തലന്നയുഞ്ചാം,  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസട്ട്  പ്രകേഞരഞ്ചാം

കഭദേഗതതി ലചെയ്യലപ്പട പ്രധഞന ആകതിന കേവീഴെതില് ലചെയ്തകതഞ ലചെയ്തതഞയതി കേരതലപ്പടുന്നകതഞ

ആയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  കേഞരശ്യകമഞ  എടുതകതഞ  എടുതതഞയതി  കേരതലപ്പടുന്നകതഞ  ആയ

ഏലതങതിലഞ്ചാം  നടേപടേതികയഞ  ഈ  ആകട്ട്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കഭദേഗതതി  ലചെയ്യലപ്പട  പ്രധഞന  ആകതിന

കേവീഴെതില് ലചെയ്തതഞകയഞ എടുതതഞകയഞ കേരതലപ്പകടേണതഞണട്ട്.

ഉകദശേശ്യകേഞരണങ്ങളലടേ വതിവരണഞ്ചാം

2015-ലലെ  കകേരള  കദേവസസഞ്ചാം  റതിക്രൂടട്ട്ലമനട്ട്  കബഞര്ഡട്ട്  ആകതിലലെ  5-ാം  വകുപ്പട്ട്

(6)-ാം  ഉപവകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാം  ലചെയര്കപഴ്സണഞകയഞ  അഞ്ചാംഗമഞകയഞ  ഒരതികല്  നതിയമതികലപ്പട

ഒരഞള്കട്ട് പുനര്നതിയമനതതിനട്ട് അര്ഹത ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതല എന്നട്ട് വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന.

2. കകേരള  കദേവസസഞ്ചാം  റതിക്രൂടട്ട്ലമനട്ട്  കബഞര്ഡതില്  ലചെയര്മഞനഞയുഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയുഞ്ചാം

ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പടുന്നവര്കട്ട്  പുനര്നതിയമനഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  എന്നഞല്  അപ്രകേഞരമുള

ആളകേള്  രണട്ട്  തവണയതില്  കൂടുതല്  നതിയമതികലപ്പടേഞന  അര്ഹരഞകുന്നതല  എനഞ്ചാം

വശ്യവസ്ഥ  ലചെയ്തുലകേഞണട്ട്  2015-ലലെ  കകേരള  കദേവസസഞ്ചാം  റതിക്രൂടട്ട്ലമനട്ട്  കബഞര്ഡട്ട്  ആകതിലലെ

5-ാം  വകുപ്പട്ട്  (6)-ാം  ഉപവകുപ്പട്ട്  അനുകയഞജശ്യമഞയതി  കഭദേഗതതി  ലചെയ്യുവഞന  സര്കഞര്

തവീരമഞനതിക്കുകേയുണഞയതി.

3. കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം

കമല്പ്പറഞ്ഞെ നതിര്കദശേങ്ങള്കട്ട് ഉടേന പ്രഞബലെശ്യഞ്ചാം നല്കകേണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം, 2019-ലലെ

കകേരള  കദേവസസഞ്ചാം  റതിക്രൂടട്ട്ലമനട്ട്  കബഞര്ഡട്ട്  (കഭദേഗതതി)  ഓര്ഡതിനനസട്ട്,  2019  ഡതിസഞ്ചാംബര്

21-ാം  തവീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതട്ട്  2019  ഡതിസഞ്ചാംബര്

21-ാം  തവീയതതിയതിലലെ  3167-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2019-ലലെ

41-ാം നമ്പര് ഓര് ഡതിനനസഞയതി പ്രസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.

4. പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിനു  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒര

ആകട്ട്  ലകേഞണവരന്നതതിനുള  ഒര  ബതില്,  2019  ഡതിസഞ്ചാംബര്  31-ാം  തവീയതതി  കചെര്ന്ന

കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമ്മേളനതതില്  അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ

പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴെതിഞ്ഞെതില.
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5. പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം

കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം,  2020-ലലെ  കകേരള

കദേവസസഞ്ചാം റതിക്രൂടട്ട്ലമനട്ട് കബഞര്ഡട്ട് (കഭദേഗതതി) ഓര്ഡതിനനസട്ട്, 2020 ജനുവരതി 14-ാം തവീയതതി

കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതട്ട്  2020  ജനുവരതി  14-ാം തവീയതതിയതിലലെ

92-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില്  2020-ലലെ  5-ാം നമ്പര് ഓര് ഡതിനനസഞയതി

പ്രസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.

6. പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിനുപകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒര
ആകട്ട്  ലകേഞണവരന്നതതിനുള ഒര ബതില്,   2020  ജനുവരതി  29-ാം  തവീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചട്ട്
2020  ലഫെബ്രുവരതി  12-ാം  തവീയതതി  അവസഞനതിച  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ
സകമ്മേളനതതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴെതിഞ്ഞെതില.

7. പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം,  2020-ലലെ  കകേരള
കദേവസസഞ്ചാം  റതിക്രൂടട്ട്ലമനട്ട്  കബഞര്ഡട്ട്  (കഭദേഗതതി)  ഓര്ഡതിനനസട്ട്,  2020  ലഫെബ്രുവരതി
17-ാം  തവീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതട്ട്  2020  ലഫെബ്രുവരതി
18-ാം  തവീയതതിയതിലലെ  538-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2020-ലലെ
14-ാം നമ്പര് ഓര് ഡതിനനസഞയതി പ്രസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.

8. പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിനുപകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒര  ആകട്ട്
ലകേഞണവരന്നതതിനുള ഒര ബതില്,  2020 മഞര്ചട്ട്  2-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചട്ട്  2020 മഞര്ചട്ട്
13-ാം  തവീയതതി  അവസഞനതിച  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമ്മേളനതതില്
അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴെതിഞ്ഞെതില.

9. പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം,  2020-ലലെ  കകേരള
കദേവസസഞ്ചാം റതിക്രൂടട്ട്ലമനട്ട് കബഞര്ഡട്ട്  (കഭദേഗതതി)  ഓര്ഡതിനനസട്ട്, 2020  മഞര്ചട്ട്  31-ാം തവീയതതി
കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതട്ട്  2020  മഞര്ചട്ട്  31-ാം  തവീയതതിയതിലലെ
1014-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2020-ലലെ  19-ാം  നമ്പര്
ഓര് ഡതിനനസഞയതി പ്രസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.

10. പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിനുപകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒര
ആകട്ട്  ലകേഞണവരന്നതതിനുള  ഒര  ബതില്,   2020 ആഗസട്ട്  24-ാം  തവീയതതി  കചെര്ന്ന
കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമ്മേളനതതില്  അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ
പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴെതിഞ്ഞെതില.
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11. പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം

കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം,  2020-ലലെ

കകേരള കദേവസസഞ്ചാം റതിക്രൂടട്ട്ലമനട്ട്  കബഞര്ഡട്ട്  (കഭദേഗതതി)  ഓര്ഡതിനനസട്ട്,  2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്

26-ാം തവീയതതി  കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതട്ട്  2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്

29-ാം  തവീയതതിയതിലലെ  2206-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2020-ലലെ

53-ാം നമ്പര് ഓര് ഡതിനനസഞയതി പ്രസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.

12. പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിനുപകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒര  ആകട്ട്

ലകേഞണവരന്നതതിനുള  ഒര  ബതില്  പതതിനഞലെഞഞ്ചാം  കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ  271-ാം  നമ്പര്

ബതില് ആയതി പ്രസതിദവീകേരതിച്ചുലവങതിലഞ്ചാം ആയതട്ട് 2020 ഡതിസഞ്ചാംബര് 31-ാം തവീയതതി കചെര്ന്ന

കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമ്മേളനകേഞലെത്തുഞ്ചാം  2021  ജനുവരതി  8-ാം  തവീയതതി

ആരഞ്ചാംഭതിചട്ട് 2021 ജനുവരതി 22-ാം തവീയതതി അവസഞനതിച കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ

സകമ്മേളനകേഞലെത്തുഞ്ചാം  നതിയമസഭയതില്  അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ  പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ

കേഴെതിഞ്ഞെതില.

13. പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം

കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം,  2021-ലലെ

കകേരള  കദേവസസഞ്ചാം  റതിക്രൂടട്ട്ലമനട്ട്  കബഞര്ഡട്ട്  (കഭദേഗതതി)  ഓര്ഡതിനനസട്ട്,  2021  ലഫെബ്രുവരതി

9-ാം  തവീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതട്ട്  2021  ലഫെബ്രുവരതി

10-ാം തവീയതതിയതിലലെ 651-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2021-ലലെ 1-ാം നമ്പര്

ഓര് ഡതിനനസഞയതി പ്രസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.

14. പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിനു  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒര  ആകട്ട്

ലകേഞണവരന്നതതിനുള ഒര ബതില്,  2021  കമയട്ട്  24-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചട്ട്  2021  ജൂണ

10-ാം  തവീയതതി  അവസഞനതിച  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമ്മേളനതതില്

അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴെതിഞ്ഞെതില.

15. പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം

കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം,  2021-ലലെ  കകേരള

കദേവസസഞ്ചാം റതിക്രൂടട്ട്ലമനട്ട് കബഞര്ഡട്ട്  (കഭദേഗതതി)  ഓര്ഡതിനനസട്ട്, 2021  ജൂലലെ  1-ാം തവീയതതി

കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതട്ട്  2021  ജൂലലെ  2-ാം  തവീയതതിയതിലലെ

1930-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2021-ലലെ  87-ാം  നമ്പര്

ഓര് ഡതിനനസഞയതി പ്രസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.
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16. പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിനുപകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒര

ആകട്ട്  ലകേഞണവരന്നതതിനുള  ഒര  ബതില്,  2021  ജൂലലെ  22-ാം  തവീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചട്ട്

2021  ആഗസട്ട്  13-ാം  തവീയതതി  അവസഞനതിച  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ

സകമ്മേളനതതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴെതിഞ്ഞെതില.

17. പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം

കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം,  2021-ലലെ  കകേരള

കദേവസസഞ്ചാം റതിക്രൂടട്ട്ലമനട്ട് കബഞര്ഡട്ട് (കഭദേഗതതി) ഓര്ഡതിനനസട്ട്, 2021 ആഗസട്ട് 23-ാം തവീയതതി

കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതട്ട്  2021  ആഗസട്ട്  25-ാം തവീയതതിയതിലലെ

2467-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2021-ലലെ  119-ാം  നമ്പര്

ഓര് ഡതിനനസഞയതി പ്രസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.

18. 2021-ലലെ  119-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനനസതിനുപകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ

ഒര ആകട്ട് ലകേഞണവരന്നതതിനട്ട് ഉകദശേതിച്ചുലകേഞണളതഞണട്ട് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രഞബലെശ്യതതില്  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയ്തഞല്

സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഞതിതനതിധതിയതില്നതിനഞ്ചാം യഞലതഞര അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല.

           ലകേ. രഞധഞകൃഷ്ണന.
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2015-ലലെ കകേരള കദേവസസഞ്ചാം റതിക്രൂടട്ട്ലമനട്ട് കബഞര്ഡട്ട് 
ആകതില് നതിനള  പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങള്

(2015-ലലെ 16-ാം ആകട്ട്)

** ** ** **

5. ലചെയര്കപഴ്സലനയുഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേയുഞ്ചാം  ഉകദേശ്യഞഗകേഞലെഞവധതിയുഞ്ചാം  കസവന
വശ്യവസ്ഥകേളഞ്ചാം.—(1)  ലചെയര്കപഴ്സണുഞ്ചാം  മറട്ട്  അഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  അവര് ഔകദേശ്യഞഗതികേ  സ്ഥഞനഞ്ചാം
ഏലറടുക്കുന്ന  തവീയതതി  മുതല്  മൂന്നട്ട്  വര്ഷകഞലെഞ്ചാം  പൂര്തതിയഞകുന്നതുവലര  ഔകദേശ്യഞഗതികേ
സ്ഥഞനഞ്ചാം വഹതികഞവന്നതഞണട്ട്.

** ** ** **

(6)  ലചെയര്കപഴ്സണഞകയഞ  അഞ്ചാംഗമഞകയഞ  ഒരതികല്  നതിയമതികലപ്പട  ഒരഞള്കട്ട്
പുനര്നതിയമനതതിനട്ട് അര്ഹത ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതല.

** ** ** **


