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റഴികപതൊര്ടപ്പ് ലചെയ്ത പ്രകേതൊരമുള്ള ബഴിലസം
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ഘടന
ലചെയര്മതൊന :
ശതീ. എസം. വഴി. കഗതൊവഴിന്ദൻ മതൊസ്റ്റര്,
തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം, ഗതൊമവഴികേസനസം, എകക്സൈസപ്പ് വകുപ്പുമനഴി.
എക്സൈപ്പ്-ഒഫതീകഷഷതൊ അസംഗങ്ങള :
ശതീ. ലകേ. രതൊജൻ,
റവനന-ഭവനനഴിര്മതൊണ വകുപ്പുമനഴി.
ശതീ. വഴി. അബ്ദുറഹഴിമതൊൻ
കേതൊയഴികേസം, വഖഫപ്പ്, ഹജപ്പ് തതീര്തതൊടന വകുപ്പുമനഴി.
അസംഗങ്ങള :
ശതീ. എൻ. ലകേ. അക്ബര്
ശതീ. പേഴി. ബതൊലെചെന്ദ്രൻ
ശതീമതഴി കേതൊനതഴിൽ ജമതീലെ
ശതീ. എ. സഴി. ലമതൊയ്തതീൻ
ശതീ. വഴി. ലകേ. പ്രശതൊനപ്പ്
ശതീ. കറതൊജഴി എസം. കജതൊൺ
ശതീ. പേഴി. ഉകബദുള്ള
ശതീ. ടഴി. ലജ. വഴികനതൊദപ്പ്.
നഴിയമസഭതൊ ലസക്രകടറഴിയറപ്പ് :
ശതീ. എസപ്പ്. വഴി. ഉണഴികൃഷ്ണന നതൊയര്, ലസക്രടറഴി
ശതീമതഴി ഷബതൊന അഞസം, കജതൊയഴിനപ്പ് ലസക്രടറഴി
ശതീമതഴി ദതീപേ വഴി., ലഡെപേനടഴി ലസക്രടറഴി
ശതീ. കജതൊമഴി ലകേ. കജതൊസഫപ്പ്, അണ്ടര് ലസക്രടറഴി.

2021-ലലെ കകേരള ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി ബഴില്
(സബ്ജകപ്പ് കേമഴിറഴി റഴികപതൊർടപ്പ്)
തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണവസം ഗതൊമവഴികേസനവസം ഭവനനഴിര്മതൊണവസം സസംബനഴിച്ച സബ്ജകപ്പ്
കേമഴിറഴി IX-ലന പേരഴിഗണനയതൊയഴി അയച്ച 2021-ലലെ കകേരള ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി
കക്ഷേമനഴിധഴി ബഴില് (ബഴില് നമര് 51), സമഴിതഴി പേരഴിഗണഴിച്ചതനുസരഴിച്ചുള്ള സബ്ജകപ്പ് കേമഴിറഴി
റഴികപതൊർടസം സബ്ജകപ്പ് കേമഴിറഴി റഴികപതൊർടപ്പ് ലചെയ്ത പ്രകേതൊരമുള്ള ബഴിലസം സമർപഴിക്കുന.
2. 2021-ലലെ കകേരള ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി ബഴില്, 2021
ലസപ്റസംബര് 26-ാം തതീയതഴി ഒരു അസതൊധതൊരണ ഗസറതൊയഴി പ്രസഴിദതീകേരഴിച്ചു. ഈ
ബഴില് 2021 ഒകകതൊബര് 4-ാം തതീയതഴി സഭയഴില് അവതരഴിപഴിക്കുകേയുസം അകന്നേ ദഴിവസസം
തലന്നേ തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണവസം ഗതൊമവഴികേസനവസം ഭവനനഴിര്മതൊണവസം സസംബനഴിച്ച സബ്ജകപ്പ്
കേമഴിറഴി IX-ലന പേരഴിഗണനയതൊയഴി അയയ്ക്കുകേയുസം ലചെയ.
3. 2021 ഒകകതൊബര് 4-ാം തതീയതഴി സമഴിതഴി കയതൊഗസം കചെർന്നേപ്പ് ബഴില് ഖണസം
ഖണമതൊയഴി പേരഴിഗണഴിക്കുകേയുസം തതൊലഴപറയുന്നേ കഭദഗതഴികേകളതൊലട അസംഗതീകേരഴിക്കുകേയുസം ലചെയ.
ഖണസം 3
ഉപേഖണസം (2) ഇനസം (സഴി) യഴിൽ “നഷ്ടപേരഴിഹതൊരസം”എന്നേ വതൊകഴിനു പേകേരസം
“പേഴിഴ”എന്നേ വതൊകപ്പ് കചെര്ക്കുകേ.
ഖണസം 19
(i) മതൊര്ജഴിനൽ ശതീര്ഷകേതഴിൽ “നഷ്ടപേരഴിഹതൊരസം” എന്നേ വതൊകഴിനുപേകേരസം
“പേഴിഴ” എന്നേ വതൊകപ്പ് കചെര്ക്കുകേ.
(ii) “നഷ്ടപേരഴിഹതൊരമതൊയഴി സര്കതൊരഴിലന മുൻകൂര് അനുവതൊദകതതൊടുകൂടഴി” എന്നേതീ
വതൊക്കുകേളകപ്പ് പേകേരസം “പേഴിഴയതൊയഴി”എന്നേ വതൊകപ്പ് കചെര്ക്കുകേ.
4. മറപ്പ് കഭദഗതഴികേള ആനുഷസംഗഴികേകമതൊ ഘടനതൊപേരകമതൊ ആണപ്പ്.
5. വഴികയതൊജനക്കുറഴിപ്പുസം സബ്ജകപ്പ് കേമഴിറഴി റഴികപതൊര്ടപ്പ് ലചെയ്തപ്രകേതൊരമുള്ള ബഴിലസം
അനുബനമതൊയഴി കചെര്തഴിരഴിക്കുന.

എസം. വഴി. കഗതൊവഴിന്ദൻ മതൊസ്റ്റര്,
തഴിരുവനനപുരസം,
2021 ഒകകതൊബര് 4.
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ലചെയര്മതൊന,
സബ്ജകപ്പ് കേമഴിറഴി IX.

അനുബനസം I

വഴികയതൊജനക്കുറഴിപപ്പ്
മൻകമതൊഹൻസഴിസംഗപ്പ് സര്കതൊര് 2005-ൽ പേതൊസതൊകഴിയ 2005-ലലെ മഹതൊതതൊഗതൊനഴി
കദശതീയ ഗതൊമതീണ ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് ആകപ്പ് പ്രകേതൊരമുള്ള ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേളക്കുസം അയ്യങതൊളഴി നഗര
ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് പേദതഴിയഴിൻ കേതീഴഴിലുള്ള ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേളക്കുസം
നൽകുന്നേതഴിനതൊയുള്ള

നഴിയമനഴിര്മതൊണസം

കക്ഷേമ ആനുകൂലെഷങ്ങള

സസ്വതൊഗതതൊര്ഹമതൊണപ്പ് .

എന്നേതൊൽ

പ്രസ്തുത

നഴിയമനഴിര്മതൊണതഴിനതൊയുള്ള ബഴിലഴിലലെ വഷവസ്ഥകേളഴിൽ വഷക്തത വരുകതണ്ട ചെഴിലെ
കേതൊരഷങ്ങള ചൂണ്ടഴികതൊണഴിക്കുന.
വകുപപ്പ്
55

5-ൽ,

കക്ഷേമനഴിധഴിയഴികലെക്കുള്ള

വയസ്സുവലരയുള്ളവര്കതൊയഴി

അസംഗതസ്വസം

നഴിജലപടുതഴിയഴിരഴിക്കുന.

പേതഴിലനടപ്പ്
എന്നേതൊൽ

വയസപ്പ്

മുതൽ

സസംസ്ഥതൊനതപ്പ്

ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് കമഖലെയഴിൽ കജതൊലെഴിലയടുക്കുന്നേ ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേളഴിൽ ബഹുഭൂരഴിപേക്ഷേവസം ഈ
പ്രതൊയപേരഴിധഴികപ്പ് മുകേളഴിലുള്ളവരതൊണപ്പ്. ഇതപ്പ് ഈ പേദതഴിയുലട ഗുണകഭതൊക്തതൊകളതൊകകേണ്ട
വലെഴിയ വഴിഭതൊഗതഴിനപ്പ് കക്ഷേമനഴിധഴി, ലപേൻഷൻ ആനുകൂലെഷങ്ങള നഴികഷധഴിക്കുന്നേതതൊണപ്പ്.
ആയതഴിനതൊൽ

വകുപപ്പ്

5

പ്രകേതൊരമുള്ള

കക്ഷേമനഴിധഴി

അസംഗതസ്വതഴിലന

പ്രതൊയപേരഴിധഴി

കക്ഷേമനഴിധഴിയഴിൽ

അസംഗതസ്വസം

ഉയര്കതണ്ടതപ്പ് അനഴിവതൊരഷമതൊണപ്പ്.
പ്രതൊയപേരഴിധഴി
ലെഭഴികതൊതവരുസം,

ഉയര്തഴിയതഴിനുകശഷവസം
വര്ഷങ്ങളതൊയഴി

ലതതൊഴഴിലലെടുക്കുന്നേവരുമതൊയ

ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേളകപ്പ്

കക്ഷേമനഴിധഴി അസംശദതൊയസം ഒറതവണയതൊയഴി അടച്ചുലകേതൊണ്ടപ്പ് പേദതഴിയഴിൽ അസംഗമതൊകുന്നേതഴിനപ്പ്
അവസരലമതൊരുകണസം.

ഇപ്രകേതൊരസം

അസംശദതൊയസം

അടയ്ക്കുകമതൊള

ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേളകപ്പ്

സര്കതൊര് സബ്സഴിഡെഴി അനുവദഴിക്കുന്നേ രതീതഴിയഴിൽ വഷവസ്ഥ ഉളലപടുതണസം.
ഖണസം 3(4) (ബഴി) യഴിൽ പേതപ്പ് വര്ഷതഴിൽ കുറയതൊത കേതൊലെകതകപ്പ് അസംശദതൊയസം
അടച്ചഴിടള്ള ഒരസംഗസം മരണലപടതൊൽ കുടുസംബലപേൻഷൻ നൽകുന്നേതതൊലണന്നേപ്പ് വഷവസ്ഥ
ലചെയ്തഴിടണ്ടപ്പ്. നഴിലെവഴിൽ പേതപ്പ് വര്ഷതഴിൽ അധഴികേമതൊയഴി കജതൊലെഴി ലചെയ്യുന്നേ 60 വയസഴിനപ്പ്
മുകേളഴിലുള്ള

ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേള

മരണലപടതൊൽ

അവരുലട

കുടുസംബതൊസംഗങ്ങളകപ്പ്

കുടുസംബലപേൻഷൻ ലെഭഴികഴില. ഈ വഷവസ്ഥ കഭദഗതഴി ലചെകയ്യണ്ടതതൊണപ്പ്.
3(4)(ഡെഴി) പ്രകേതൊരസം അസംഗഭസംഗസം സസംഭവഴിക്കുകേകയതൊ, അവശത അനുഭവഴിക്കുകേകയതൊ
ലചെയ്യുന്നേവലര പേലെഴിശസഹഴിതസം അസംശദതൊയസം നൽകേഴി തഴിരഴിച്ചയയ്ക്കുന്നേ വഷവസ്ഥയ പേകേരസം
അവശതകയതൊ അസംഗഭസംഗകമതൊ ഉണ്ടതൊകുന്നേവര്കപ്പ് അവശത ലപേൻഷൻ നൽകുന്നേ വഷവസ്ഥ
ഉളലപടുതണസം.

ഖണസം 6(1)-ൽ ഒരു വര്ഷലത അസംശദതൊയസം അടയ്ക്കുന്നേതഴിനപ്പ് തടസസം കനരഴിടതൊൽ
അസംഗതസ്വസം

നഷ്ടലപടുലമന്നേപ്പ്

വഷവസ്ഥ

ലചെയ്യുകമതൊള,

കരതൊഗതൊവസ്ഥ

കപേതൊലലെയുള്ള

കേതൊരണങ്ങളമൂലെസം അസംശദതൊയസം മുടങ്ങുന്നേവര്ക്കുസം അസംഗതസ്വസം നഷ്ടമതൊകയകതൊവന്നേതതൊണപ്പ് . ഈ
വഷവസ്ഥകേള

ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേളകപ്പ്

അനുകൂലെമതൊയഴി

കഭദഗതഴി

ലചെയ്യലപകടണ്ടതതൊണപ്പ് .

ആയതഴിനതൊൽ ബഴിലഴിലലെ വഷസ്ഥകേകളതൊടപ്പ് വഴികയതൊജഴിപപ്പ് കരഖലപടുത്തുന.

കറതൊജഴി എസം. കജതൊൺ

(ഒപപ്പ്)

പേഴി. ഉകബദുള്ള

(ഒപപ്പ്)

ടഴി. ലജ. വഴികനതൊദപ്പ്

(ഒപപ്പ്)

അനുബനന-II

2021-ലലെ കകേരള ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി ബഴില
(സബ്ജകപ്പ് കേമഴിറഴി റഴികപതൊര്ടപ്പ് ലചെയ്തപ്രകേതൊരമുള്ളതപ്പ്)
[അടഴിയഴില വരച്ചതപ്പ് സബ്ജകപ്പ് കേമഴിറഴി നഴിര്കദ്ദേശഴിച്ച കഭേദഗതഴികേലള
സൂചെഴിപഴിയ്ക്കുന.]
കകേരള സനസതൊനലത്തെ മഹതൊതതൊഗതൊനഴി കദശശീയ ഗതൊമശീണ ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്
പദ്ധതഴിയുലടയുന അയ്യങതൊളഴി നഗര ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് പദ്ധതഴിയുലടയുന
പരഴിധഴിയഴില വരുന്ന ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേള്കപ്പ് ആശശതൊസന നലകുന്നതഴിനുന
അവരുലട കക്ഷേമന അഭേഴിവൃദ്ധഴിലപടുത്തുന്നതഴിനുന അവര്കപ്പ്
ലപന്ഷനുന മറപ്പ് ആനുകൂലെല്യങ്ങളന നലകുന്നതഴിനുന
കവണഴി ഒരു നഴിധഴി രൂപശീകേരഴിക്കുന്നതഴിനുന അതുമതൊയഴി
ബനലപടകതതൊ അതഴിനു ആനുഷനഗഴികേമതൊയകതതൊ
ആയ കേതൊരല്യങ്ങള്ക്കുന കവണഴി വല്യവസ
ലചെയ്യുന്നതഴിനുള്ള
ഒരു
ബഴില
പശീഠഴികേ.―കകേരള സനസതൊനലത്തെ മഹതൊതതൊഗതൊനഴി കദശശീയ ഗതൊമശീണ ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്
പദ്ധതഴിയുലടയുന അയ്യങതൊളഴി നഗര ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് പദ്ധതഴിയുലടയുന പരഴിധഴിയഴില വരുന്ന
ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേള്കപ്പ്
ആശശതൊസന
നലകുന്നതഴിനുന
അവരുലട
കക്ഷേമന
അഭേഴിവൃദ്ധഴിലപടുത്തുന്നതഴിനുന അവര്കപ്പ് ലപന്ഷനുന മറപ്പ് ആനുകൂലെല്യങ്ങളന നലകുന്നതഴിനുന
അതുമതൊയഴി ബനലപടകതതൊ അതഴിനു ആനുഷനഗഴികേമതൊയകതതൊ ആയ കേതൊരല്യങ്ങള്ക്കുന കവണഴി
വല്യവസ ലചെയ്യുന്നതപ്പ് യുക്തമതൊയഴിരഴിക്കുകേയതൊല;
ഭേതൊരത റഴിപബഴികഴിലന്റെ എഴുപത്തെഴിരണതൊന സനവത്സരത്തെഴില തതൊലഴപറയുന പ്രകേതൊരന
നഴിയമമുണതൊക്കുന:―
1. ചുരുകകപരുന പ്രതൊരനഭേവന.―(1) ഈ ആകഴിനപ്പ് 2021-ലലെ കകേരള ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്
ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി ആകപ്പ് എന്നപ്പ് കപരപ്പ് പറയതൊന.
(2) ഇതപ്പ് സര്കതൊര് ഗസറപ്പ് വഴിജതൊപനന വഴഴി നഴിശ്ചയഴിക്കുന്ന തശീയതഴിയഴില
പ്രതൊബലെല്യത്തെഴില വരുന്നതതൊണപ്പ്.
1516/2021.
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2. നഴിര്വ്വചെനങ്ങള്.―ഈ ആകഴില സന്ദര്ഭേന മറ്റുവഴിധത്തെഴില ആവശല്യലപടതൊത്തെ
പക്ഷേന,―
(എ)
“ബബബര്ഡപ്പ്” എന്നതൊല
8-ാം വകുപപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ് പ്രകേതൊരന
രൂപശീകേരഴികലപട
കകേരള
ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്
ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി
കക്ഷേമനഴിധഴി
കബതൊര്ഡപ്പ്
എന്നര്ത്ഥമതൊകുന;
(ബഴി) “ചചഫപ്പ് എകഴികേക്യൂടശീവപ്പ് ആഫശീസര്”എന്നതൊല 13-ാം വകുപപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ്
പ്രകേതൊരന നഴിയമഴികലപട ചെശീഫപ്പ് എകഴികേക്യൂടശീവപ്പ് ആഫശീസര് എന്നര്ത്ഥമതൊകുന;
(സഴി)
“അഅശദതൊയന” എന്നതൊല 4-ാം വകുപപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ് പ്രകേതൊരന
നഴിധഴിയഴികലെകപ്പ് നലകകേണ തുകേ എന്നര്ത്ഥമതൊകുന;
(ഡഴി) “ജജലതൊ കക്ഷേമനഴിധഴി ആഫശീസര്" എന്നതൊല 13-ാം വകുപപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ്
പ്രകേതൊരന നഴിയമഴികലപട ജഴിലതൊ കക്ഷേമനഴിധഴി ആഫശീസര് എന്നര്ത്ഥമതൊകുന;
(ഇ) “തതബഴഴിലുറപപ്പ് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി" എന്നതൊല 2005-ലലെ മഹതൊതതൊഗതൊനഴി കദശശീയ
ഗതൊമശീണ ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് ആകഴിലലെ (2005-ലലെ 42-ാം കകേന്ദ്ര ആകപ്പ്) വല്യവസകേളലട
അടഴിസതൊനത്തെഴില സനസതൊനലത്തെ ഗതൊമപഞതൊയത്തുകേളഴില രജഴിസ്റ്റര് ലചെയ്തപ്പ് ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്
കേതൊര്ഡപ്പ് ലെഭേഴിച്ചഴിട്ടുള്ള ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി അലലങഴില അയ്യങതൊളഴി നഗര ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് പദ്ധതഴിയഴിലലെ
വല്യവസകേളലട അടഴിസതൊനത്തെഴില സനസതൊനലത്തെ മുനഴിസഴിപല കേകൗണ്സഴിലുകേളഴികലെതൊ
മുനഴിസഴിപല കകേതൊര്പകറഷനുകേളഴികലെതൊ രജഴിസ്റ്റര് ലചെയ്തപ്പ് ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് കേതൊര്ഡപ്പ് ലെഭേഴിച്ചഴിട്ടുള്ള
അവഴിദഗ്ദ്ധ ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി എന്നര്ത്ഥമതൊകുന;
(എഫപ്പ്) "കുടുനബന" എന്നതൊല നഴിധഴിയഴില അനഗമതൊയഴിട്ടുള്ള ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിയുലട ഭേതൊരല്യ
അലലങഴില ഭേര്ത്തെതൊവപ്പ്, അവരുലട പ്രതൊയപൂര്ത്തെഴിയതൊകേതൊത്തെ മകള്, അവഴിവതൊഹഴിതരതൊയ
ലപണ്മകള് എന്നര്ത്ഥമതൊകുന്നതുന ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിലയ മതൊതന ആശ്രയഴിച്ചുകേഴഴിയുന്ന അച്ഛനുന
അമയുന മതൊനസഴികേകമതൊ ശതൊരശീരഴികേകമതൊ ആയ അവശതയുള്ള മകള്, വഴിധവകേളതൊയ
ലപണ്മകള് എന്നഴിവര് അതഴില ഉള്ലപടുന്നതുമതൊകുന;
(ജഴി) “നജധഴി" എന്നതൊല 3-ാം വകുപപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ് പ്രകേതൊരന രൂപശീകേരഴികലപട
കകേരള ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി എന്നര്ത്ഥമതൊകുന;
(എച്ചപ്പ്) “സര്കതൊര്" എന്നതൊല കകേരള സര്കതൊര് എന്നര്ത്ഥമതൊകുന;
(ഐ) “തജരഴിച്ചറഴിയല കേതൊര്ഡപ്പ്" എന്നതൊല കബതൊര്ഡഴില നഴിനന ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ്
ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേള്കപ്പ് നലകേഴിയഴിട്ടുള്ള തഴിരഴിച്ചറഴിയല കേതൊര്ഡപ്പ് എന്നര്ത്ഥമതൊകുന;
(ലജ) "അനഗന" എന്നതൊല നഴിധഴിയഴിലലെ ഒരനഗന എന്നര്ത്ഥമതൊകുന;
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(ലകേ) “മജഷന് ഡയറകര്" എന്നതൊല മഹതൊതതൊഗതൊനഴി കദശശീയ ഗതൊമശീണ
ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് പദ്ധതഴി നടത്തെഴിപഴിനതൊയുള്ള കകേരള സനസതൊന മഴിഷന് ഡയറകര് അലലങഴില
അയ്യങതൊളഴി നഗര ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് മഴിഷലന്റെ സനസതൊനതലെ ചുമതലെയുള്ള നഗരകേതൊരല്യവകുപപ്പ്
ഡയറകര് എന്നര്ത്ഥമതൊകുന;
(എല) “വജജതൊപനന" എന്നതൊല കകേരള സര്കതൊരഴിലന്റെ ഔകദല്യതൊഗഴികേ ഗസറഴില
പ്രസഴിദ്ധശീകേരഴിക്കുന്ന വഴിജതൊപനന എന്നര്ത്ഥമതൊകുന;
(എന)
“നജര്ണ്ണയഴികലപട" എന്നതൊല ഈ ആകപ്പ്
ചെടങ്ങള് പ്രകേതൊരന നഴിര്ണ്ണയഴികലപട എന്നര്ത്ഥമതൊകുന;

പ്രകേതൊരന ഉണതൊകലപട

(എന്) “പദ്ധതഴി" എന്നതൊല 3-ാം വകുപപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ് പ്രകേതൊരന ഉണതൊകലപട
കകേരള ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി പദ്ധതഴി എന്നര്ത്ഥമതൊകുന;
(ഒ) “വര്ഷന" എന്നതൊല ഏപ്രഴില മതൊസന ഒന്നതൊന തശീയതഴി മുതല തുടങ്ങുന്ന
സതൊമ്പത്തെഴികേ വര്ഷന എന്നര്ത്ഥമതൊകുന.
3. കകേരള ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി.―(1) സര്കതൊര്, വഴിജതൊപനന
വഴഴി, ഈ ആകഴിലന്റെ പരഴിധഴിയഴില വരുന്ന ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേള്കപ്പ് കവണഴി 'കകേരള
ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി പദ്ധതഴി' എന്ന കപരഴില ഒരു പദ്ധതഴി
രൂപശീകേരഴികകണതുന പദ്ധതഴി രൂപശീകേരഴിച്ചതഴിനുകശഷന, കേഴഴിയുന്നത കവഗന, ഈ
ആകഴിലലെയുന പദ്ധതഴിയഴിലലെയുന വല്യവസകേളനുസരഴിച്ചപ്പ് ഒരു നഴിധഴി രൂപശീകേരഴികകണതുമതൊണപ്പ് .
(2) നഴിധഴിയഴില, തതൊലഴപറയുന്നവ വരവപ്പ് ലകേതൊള്ളഴികകണതതൊണപ്പ്, അതതൊയതപ്പ്:―
(എ) 4 -ാം വകുപ്പുപ്രകേതൊരമുള്ള അനശദതൊയങ്ങള്;
(ബഴി) 14 -ാം വകുപ്പുപ്രകേതൊരന കബതൊര്ഡപ്പ് കേടന വതൊങ്ങുന്ന തുകേ;
(സഴി) 19-ാം വകുപ്പുപ്രകേതൊരന വസൂലെതൊകഴിയ പഴിഴ;
(ഡഴി) ഭേതൊരത സര്കതൊകരതൊ സനസതൊന സര്കതൊകരതൊ തകദ്ദേശസശയനഭേരണ
സതൊപനങ്ങകളതൊ അലലങഴില മകറലതങഴിലുന സതൊപനകമതൊ സനഘടനകയതൊ നലകുന്ന
ഗതൊന്റുകേകളതൊ വതൊയ്പകേകളതൊ അഡശതൊന്സുകേകളതൊ;
(ഇ) മകറലതങഴിലുന മതൊര്ഗ്ഗത്തെഴില നഴിനള്ള ഏലതതൊരു സനഭേതൊവനയുന;
(എഫപ്പ്) കബതൊര്ഡഴിലന്റെ വരുമതൊനന വര്ദ്ധഴിപഴികതൊനതൊയഴി മറപ്പ് മതൊര്ഗ്ഗങ്ങളഴില കൂടഴി
കബതൊര്ഡപ്പ് ആര്ജഴിക്കുന്ന ഏലതങഴിലുന തുകേ;
(ജഴി) പദ്ധതഴിയഴിലലെ വല്യവസകേള് പ്രകേതൊരന ചുമത്തുന്ന ഫശീസുന നഴിധഴിയഴികലെകപ്പ്
വരവപ്പ് ലകേതൊള്ളഴികകണതതൊയ മകറലതങഴിലുന തുകേയുന.
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(3) നഴിധഴി,
ലചെകയ്യണതുമതൊണപ്പ്.

കബതൊര്ഡഴില

നഴിക്ഷേഴിപ്തമതൊകുന്നതുന

കബതൊര്ഡപ്പ്

കകേകേതൊരല്യന

(4) നഴിധഴി, തതൊലഴ പറയുന്ന എലതൊകമതൊ ഏലതങഴിലുകമതൊ ആവശല്യങ്ങള്കതൊയഴി
ഉപകയതൊഗഴികതൊവന്നതതൊണപ്പ്, അതതൊയതപ്പ് :―
(എ) അറുപതപ്പ് വയസപ്പ് പൂര്ത്തെഴിയതൊയഴിട്ടുള്ളതുന അറുപതപ്പ് വയസപ്പ് വലര
തുടര്ച്ചയതൊയഴി അനശദതൊയന അടച്ചഴിട്ടുള്ളതുമതൊയ അനഗങ്ങള്കപ്പ് ലപന്ഷന് നലകുന്നതഴിനപ്പ് ;
(ബഴി) പത്തെപ്പ് വര്ഷത്തെഴില കുറയതൊത്തെ കേതൊലെകത്തെകപ്പ് അനശദതൊയന അടച്ചഴിട്ടുള്ള
ഒരനഗന മരണലപടതൊല കുടുനബ ലപന്ഷന് നലകുന്നതഴിനപ്പ്;
(സഴി) അസുഖന അലലങഴില
സതൊമ്പത്തെഴികേ സഹതൊയന നലകുന്നതഴിനപ്പ്;

അപകേടന മൂലെന ഒരനഗന മരണലപടതൊല

(ഡഴി) അനഗഭേനഗന അലലങഴില അവശത മൂലെന ലതതൊഴഴില ലചെയ്യതൊന് കേഴഴിയതൊലത
നഴിധഴിയഴിലലെ അനഗതശന അവസതൊനഴിപഴികകണഴിവന്നതൊല, ഒരനഗന അടച്ച അനശദതൊയത്തുകേ
വഴിനഴിര്കദ്ദേശഴികലപട പലെഴിശ സഹഴിതന തഴിരഴിലകേ നലകുന്നതഴിനപ്പ്;
(ഇ) ഗുരുതരമതൊയ കരതൊഗന
സതൊമ്പത്തെഴികേ സഹതൊയന നലകുന്നതഴിനപ്പ്;

ബതൊധഴിച്ച

അനഗങ്ങള്കപ്പ്

ചെഴികേഴിത്സയതൊയഴി

(എഫപ്പ്) വനഴിതതൊ അനഗങ്ങളലടയുന അനഗങ്ങളലട ലപണ്മകളലടയുന വഴിവതൊഹന,
വനഴിതതൊ അനഗങ്ങളലട പ്രസവന എന്നഴിവയപ്പ് സതൊമ്പത്തെഴികേ സഹതൊയന നലകുന്നതഴിനപ്പ്;
(ജഴി) അനഗങ്ങളലട മകളലട പഠനതൊവശല്യത്തെഴിനപ്പ് സതൊമ്പത്തെഴികേ സഹതൊയവന
കപ്രതൊത്സതൊഹനവന നലകുന്നതഴിനപ്പ്;
(എച്ചപ്പ്) പദ്ധതഴിയഴില വഴിനഴിര്കദ്ദേശഴികലപട മകറലതങഴിലുന ആവശല്യത്തെഴിനപ്പ്
സതൊമ്പത്തെഴികേ സഹതൊയന നലകുന്നതഴിനപ്പ്;
(ഐ) കബതൊര്ഡഴിലന്റെ കദനനദഴിന ഭേരണലച്ചലെവകേളന, അതതപ്പ് സമയന,
സര്കതൊര് നഴിര്കദ്ദേശഴിക്കുന്ന മറ്റു ലചെലെവകേളന നഴിര്വ്വഹഴിക്കുന്നതഴിനപ്പ്.
(5) ഈ ആകഴിലലെ വല്യവസകേള്കപ്പ് വഴികധയമതൊയഴി, (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ് പ്രകേതൊരന
രൂപശീകേരഴിച്ചഴിട്ടുള്ള പദ്ധതഴിയഴില (4)-ാം ഉപവകുപഴിലുന പടഴികേയഴിലുന പറഞഴിട്ടുള്ള എലതൊകമതൊ
അഥവതൊ ഏലതങഴിലുകമതൊ കേതൊരല്യങ്ങള്ക്കുകവണഴി വല്യവസ ലചെയ്യതൊവന്നതതൊണപ്പ് .
(6) പദ്ധതഴി,
അതുണതൊകഴിയതഴിനുകശഷന,
കേഴഴിയുന്നതകവഗന,
നഴിയമസഭേ
സകമളനത്തെഴിലെതൊയഴിരഴിക്കുകമ്പതൊള്, സഭേ മുന്പതൊലകേ ഒരു സകമളനത്തെഴികലെതൊ തുടര്ച്ചയതൊയ
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രണപ്പ് സകമളനങ്ങളഴികലെതൊ ലപടതൊവന്ന ആലകേ പതഴിനതൊലെപ്പ് ദഴിവസകതൊലെകത്തെകപ്പ്
വയ്കകണതുന, അപ്രകേതൊരന അതപ്പ് ഏതപ്പ് സകമളനത്തെഴില വയ്ക്കുനകവതൊ ആ സകമളനകമതൊ,
ലതതൊടടുത്തെപ്പ് വരുന്ന സകമളനകമതൊ അവസതൊനഴിക്കുന്നതഴിനുമുന്പപ്പ് നഴിയമസഭേ, പ്രസ്തുത
പദ്ധതഴിയഴില ഏലതങഴിലുന കഭേദഗതഴി വരുത്തുകേകയതൊ, ആ പദ്ധതഴി ഉണതൊകകണതഴിലലന്നപ്പ്
തശീരുമതൊനഴിക്കുകേകയതൊ ലചെയ്യുന്ന പക്ഷേന, ആ പദ്ധതഴികപ്പ് അതഴിനുകശഷന, അതതു
സനഗതഴികപതൊലലെ,
അപ്രകേതൊരന
കഭേദഗതഴി
വരുത്തെഴിയ
രൂപത്തെഴില
മതൊതന
പ്രതൊബലെല്യമുണതൊയഴിരഴിക്കുന്നതുന അലലങഴില യതൊലതതൊരു പ്രതൊബലെല്യവന ഇലതൊതഴിരഴിക്കുകേകയതൊ
ലചെയ്യുന്നതുന ആകുന; എന്നഴിരുന്നതൊലുന അപ്രകേതൊരമുള്ള ഏലതങഴിലുന കഭേദഗതഴികയതൊ
റദ്ദേതൊകകലെതൊ ആ പദ്ധതഴി പ്രകേതൊരന മുന്പുലചെയ്തഴിട്ടുള്ള ഏലതങഴിലുന സനഗതഴിയുലട സതൊധുതയപ്പ്
ഭേനഗന വരതൊത്തെ വഴിധത്തെഴിലെതൊയഴിരഴികകണതതൊണപ്പ് .
4. നഴിധഴിയഴികലെക്കുള്ള അനശദതൊയന.―(1) നഴിധഴിയഴില അനഗമതൊയഴി കചെരുന്ന ഓകരതൊ
ലതതൊഴഴിലെതൊളഴിയുന പ്രതഴിമതൊസന അന്പതപ്പ് രൂപ അനശദതൊയമതൊയഴി നലകകേണതതൊണപ്പ് .
(2) (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ് പ്രകേതൊരന നലകകേണതതൊയ അനശദതൊയന, അതപ്പ്
കശഖരഴിക്കുന്നതഴിനപ്പ് കബതൊര്ഡപ്പ് അനഗശീകേരഴിച്ച ഏലതങഴിലുന കദശസതൊലകൃത ബതൊങ്കുകേളഴികലെതൊ
സഹകേരണ
ബതൊങഴികലെതൊ
സര്കതൊര്
തശീരുമതൊനഴിക്കുന്ന
സതൊപനങ്ങളഴികലെതൊ
അടയ്കകണതതൊണപ്പ്. അതു മുന്കൂറതൊയഴി പ്രതഴിമതൊസകമതൊ, അര്ദ്ധവതൊര്ഷഴികേമതൊകയതൊ
വതൊര്ഷഴികേമതൊകയതൊ അടയതൊവന്നതതൊണപ്പ്.
(3)
ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേളലട എണ്ണത്തെഴിനുന ലതതൊഴഴില ദഴിനത്തെഴിനുന അനുസരഴിച്ചപ്പ്
നഴിര്ണ്ണയഴികലപട ഒരു തുകേ സര്കതൊര് അനശദതൊയകമതൊ ഗതൊകന്റെതൊ ആയഴി നഴിധഴിയഴികലെകപ്പ്
നലകകേണതതൊണപ്പ്.
(4) സനസതൊന സര്കതൊര് ഒരു നഴിശ്ചഴിത തുകേ ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേളലട
കക്ഷേമത്തെഴിനതൊയഴി പ്രതഴിമതൊസകമതൊ പ്രതഴിവര്ഷകമതൊ നഴിധഴിയഴികലെകപ്പ് നലകകേണതതൊണപ്പ് .
(5)
സര്കതൊരഴിനപ്പ്, വഴിജതൊപനന വഴഴി (1)-ാം ഉപവകുപഴില പറഞഴിട്ടുള്ള
അനശദതൊയനഴിരകപ്പ്,
പദ്ധതഴിയുലട
സുഗമമതൊയ
നടത്തെഴിപഴിനുകവണഴി,
മൂന
വര്ഷത്തെഴിലലെതൊരഴികല പരഴിഷ്കരഴികതൊവന്നതതൊണപ്പ് .
5. നഴിധഴിയഴിലലെ അനഗതശന.― (1) പതഴിലനടപ്പ് വയസപ്പ് പൂര്ത്തെഴിയതൊയതുന എന്നതൊല
അന്പത്തെഴിയഞപ്പ്
വയസപ്പ്
പൂര്ത്തെഴിയതൊകഴിയഴിടഴിലതൊത്തെവരുന
ആയ,
2005-ലലെ
മഹതൊതതൊഗതൊനഴി കദശശീയ ഗതൊമശീണ ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് ആകഴിലലെ (2005-ലലെ 42-ാം കകേന്ദ്ര
ആകപ്പ്) വല്യവസകേളലട അടഴിസതൊനത്തെഴില സനസതൊനലത്തെ ഗതൊമപഞതൊയത്തുകേളഴില
രജഴിസ്റ്റര് ലചെയ്തു ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് കേതൊര്ഡപ്പ് ലെഭേഴിച്ചഴിട്ടുള്ളതുന അലലങഴില അയ്യങതൊളഴി
നഗരലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് പദ്ധതഴിയഴിലലെ വല്യവസകേളലട അടഴിസതൊനത്തെഴില സനസതൊനലത്തെ
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മുനഴിസഴിപല കേകൗണ്സഴിലുകേളഴികലെതൊ മുനഴിസഴിപല കകേതൊര്പകറഷനുകേളഴികലെതൊ രജഴിസ്റ്റര് ലചെയ്തു
ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് കേതൊര്ഡപ്പ് ലെഭേഴിച്ചഴിട്ടുള്ളതുന അനഗതശത്തെഴിനപ്പ് അകപക്ഷേഴിക്കുന്ന വര്ഷകമതൊ അതഴിനപ്പ്
ലതതൊട്ടുമുമ്പുള്ള രണ്ടു വര്ഷങ്ങളഴികലെതൊ ഏലതങഴിലുന ഒരു വര്ഷന കുറഞതപ്പ് ഇരുപതപ്പ്
ദഴിവസലമങഴിലുന
അവഴിദഗ്ദ്ധ
ലതതൊഴഴിലെഴില
ഏര്ലപടഴിട്ടുള്ളതുമതൊയ
ഏലതതൊരു
ലതതൊഴഴിലുറപ്പുലത്തെതൊഴഴിലെതൊളഴിയ്ക്കുന, നഴിധഴിയഴിലലെ ഒരനഗമതൊയഴി രജഴിസ്റ്റര് ലചെയ്യുവതൊന് അകപക്ഷേ
നലകുന്നതഴിനപ്പ് അര്ഹതയുണതൊയഴിരഴിക്കുന്നതതൊണപ്പ് .
(2) നഴിധഴിയഴില അനഗമതൊകുന്നതഴിനുള്ള ഒരു അകപക്ഷേ, പദ്ധതഴിയഴില
വഴിനഴിര്കദ്ദേശഴികലപട
പ്രകേതൊരമുള്ള രശീതഴിയഴിലുന അപ്രകേതൊരമുള്ള ഫശീസപ്പ് സഹഴിതവന,
നലകകേണതതൊണപ്പ്.
6. അനഗതശന അവസതൊനഴികല.― (1) ഒരു അനഗന ഒരു വര്ഷകതൊലെന അനശദതൊയന
അടയതൊന് തുടര്ച്ചയതൊയഴി വശീഴ്ച വരുത്തുന്ന സനഗതഴിയഴില അയതൊളലട
അനഗതശന
അവസതൊനഴിക്കുന്നതതൊണപ്പ്.
(2) ഒരു അനഗന അനശദതൊയന നലകുന്നതഴിനതൊയഴി പദ്ധതഴിയഴില വല്യവസലചെയ്തഴിട്ടുള്ള
ഏലതങഴിലുന വല്യവസ ലെനഘഴിക്കുകേയതൊലണങഴില ഉടന് തലന്ന അയതൊളലട അനഗതശന
അവസതൊനഴിക്കുന്നതതൊണപ്പ് :
എന്നതൊല,
അനശദതൊയന
അടയ്ക്കുന്നതഴികലെകതൊയഴി
വഴിനഴിര്കദ്ദേശഴികലപട
നടപടഴിക്രമത്തെഴിലന്റെ ലെനഘനനമൂലെന അവസതൊനഴിച്ച ഒരതൊളലട അനഗതശന പദ്ധതഴിയഴില
വഴിനഴിര്കദ്ദേശഴികതൊവന്ന അങ്ങലനയുള്ള വല്യവസകേളഴികന്മേല പുനനഃസതൊപഴികതൊവന്നതതൊണപ്പ് .
7. പദ്ധതഴി കഭേദഗതഴി ലചെയ്യല.― (1) സര്കതൊരഴിനപ്പ്, വഴിജതൊപനന വഴഴി, ഈ ആകപ്പ്
പ്രകേതൊരന
ഉണതൊകലപട
പദ്ധതഴി
മുന്കേതൊലെപ്രതൊബലെല്യകത്തെതൊടുകൂടഴികയതൊ
പഴിലകതൊലെ
പ്രതൊബലെല്യകത്തെതൊടുകൂടഴികയതൊ കഭേദഗതഴി ലചെയ്യതൊവന്നതതൊണപ്പ്.
(2)
(1)-ാം
ഉപവകുപ്പുപ്രകേതൊരമുള്ള
ഓകരതൊ
വഴിജതൊപനവന
അതപ്പ്
പുറലപടുവഴിച്ചതഴിനുകശഷന കേഴഴിയുന്നത കവഗന, നഴിയമസഭേ സകമളനത്തെഴിലെതൊയഴിരഴി
ക്കുകമ്പതൊള്,
സഭേ
മുമ്പതൊലകേ
ഒരു
സകമളനത്തെഴികലെതൊ,
തുടര്ച്ചയതൊയ
രണപ്പ്
സകമളനങ്ങളഴികലെതൊലപടതൊവന്ന ആലകേ പതഴിനതൊലെപ്പ് ദഴിവസകതൊലെകത്തെകപ്പ് വയ്കകണതുന,
അപ്രകേതൊരന അതപ്പ് ഏതപ്പ് സകമളനത്തെഴില വയ്ക്കുനകവതൊ, ആ സകമളനകമതൊ ലതതൊടടുത്തുവരുന്ന
സകമളനകമതൊ അവസതൊനഴിക്കുന്നതഴിനു മുന്പപ്പ് നഴിയമസഭേ, പ്രസ്തുത വഴിജതൊപനത്തെഴില
എലന്തെങഴിലുന കഭേദഗതഴി വരുത്തുകേകയതൊ വഴിജതൊപനന പുറലപടുവഴികകണതഴിലലന്നപ്പ്
തശീരുമതൊനഴിക്കുകേകയതൊ ലചെയ്യുന്ന പക്ഷേന, വഴിജതൊപനത്തെഴിനപ്പ് അതഴിനുകശഷന, അതതപ്പ്
സനഗതഴികപതൊലലെ, അപ്രകേതൊരന കഭേദഗതഴി വരുത്തെഴിയ രൂപത്തെഴില മതൊതന പ്രതൊബലെല്യന
ഉണതൊയഴിരഴിക്കുകേകയതൊ
അഥവതൊ
യതൊലതതൊരു
പ്രതൊബലെല്യവന
ഇലതൊതഴിരഴിക്കുകേകയതൊ
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ലചെയ്യുന്നതുമതൊകുന; എന്നഴിരുന്നതൊലുന, അപ്രകേതൊരമുള്ള ഏലതങഴിലുന കഭേദഗതഴികയതൊ റദ്ദേതൊകകലെതൊ
ആ വഴിജതൊപനപ്രകേതൊരന മുന്പപ്പ് ലചെയ്തഴിട്ടുള്ള ഏലതങഴിലുന സനഗതഴിയുലട സതൊധുതയപ്പ്
ഭേനഗനവരതൊത്തെ വഴിധത്തെഴിലെതൊയഴിരഴികകണതതൊണപ്പ് .
8. കബതൊര്ഡഴിലന്റെ രൂപശീകേരണന.―(1) സര്കതൊരഴിനപ്പ്, വഴിജതൊപനന വഴഴി,
അങ്ങലനയുള്ള
വഴിജതൊപനത്തെഴില
വഴിനഴിര്കദ്ദേശഴികതൊവന്ന
തശീയതഴി
മുതല
പ്രതൊബലെല്യകത്തെതൊടുകൂടഴി നഴിധഴിയുലട ഭേരണ നഴിര്വ്വഹണത്തെഴിനുന നഴിധഴിയഴില നഴിനന
ധനസഹതൊയന നലകുന്ന പ്രവര്ത്തെനങ്ങളലട കമലകനതൊടന വഹഴിക്കുന്നതഴിനുന അവ
നടപഴിലെതൊക്കുന്നതഴിനുന കവണഴി "കകേരള ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി കക്ഷേമനഴിധഴി കബതൊര്ഡപ്പ് "
എന്ന കപരഴില ഒരു കബതൊര്ഡപ്പ് രൂപശീകേരഴികതൊവന്നതതൊണപ്പ്.
(2) കബതൊര്ഡപ്പ്, ശതൊശശത പഴിന്തുടര്ച്ചതൊവകേതൊശകത്തെതൊടുന ലപതൊതുമുദ്രകയതൊടുന കൂടഴിയ
കമലപറഞ കപരഴിലുള്ള ഒരു ഏകേതൊനഗശീകൃത നഴികേതൊയമതൊയഴിരഴിക്കുന്നതുന പ്രസ്തുത കപരഴില
വല്യവഹരഴിക്കുകേയുന വല്യവഹരഴികലപടുകേയുന ലചെകയ്യണതുമതൊണപ്പ് .
(3) കബതൊര്ഡഴില, ഇതഴിനുകശഷന വല്യവസ ലചെയ്യുന്ന പ്രകേതൊരന, സര്കതൊര്
നതൊമനഴിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യുന്ന അഞപ്പ് ഔകദല്യതൊഗഴികേ അനഗങ്ങളന എടപ്പ് അനകൗകദല്യതൊഗഴികേ
അനഗങ്ങളന ഡയറകര്മതൊരതൊയഴി ഉണതൊയഴിരഴിക്കുന്നതതൊണപ്പ് , അതതൊയതപ്പ്:―
(എ) തകദ്ദേശസശയനഭേരണ വകുപപ്പ് ലസക്രടറഴി;
(ബഴി) ധനകേതൊരല്യവകുപഴിലലെ കജതൊയഴിന്റെപ്പ് ലസക്രടറഴിയുലട പദവഴിയഴില തതൊലഴയലതൊത്തെ
സര്കതൊര് നതൊമനഴിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതഴിനഴിധഴി;
(സഴി) പഞതൊയത്തു ഡയറകര്;
(ഡഴി) നഗരകേതൊരല്യ വകുപപ്പ് ഡയറകര്;
(ഇ) മഹതൊതതൊഗതൊനഴി കദശശീയ ഗതൊമശീണലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് പദ്ധതഴിയുലട സനസതൊന
മഴിഷന് ഡയറകര്;
(എഫപ്പ്) ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് പദ്ധതഴിയുലട ഗുണകഭേതൊക്തതൊകളന ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് പദ്ധതഴി
നടത്തെഴിപഴില തല്പരരുമതൊയ, സര്കതൊര് നതൊമനഴിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യുന്ന എടപ്പ് അനകൗകദല്യതൊഗഴികേ
അനഗങ്ങള്;
(4) കബതൊര്ഡഴിലന്റെ ഡയറകര്മതൊരഴില ഒരതൊലള സര്കതൊര്, അതഴിലന്റെ ലചെയര്മതൊനതൊയഴി
നഴിയമഴികകണതതൊണപ്പ്.
(5) സര്കതൊര്, കബതൊര്ഡഴിലന്റെ ലചെയര്മതൊലന്റെയുന ഡയറകര്മതൊരുലടയുന കപരുകേള്,
ഗസറഴില പ്രസഴിദ്ധലപടുകത്തെണതതൊണപ്പ്.
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(6) പദ്ധതഴിയഴില വഴിനഴിര്കദ്ദേശഴികലപട പ്രകേതൊരമുള്ള രശീതഴിയഴില കബതൊര്ഡപ്പ് , അതഴില
നഴിക്ഷേഴിപ്തമതൊയഴിരഴിക്കുന്ന നഴിധഴിയുലട ഭേരണ നഴിര്വ്വഹണന നടകത്തെണതതൊണപ്പ്.
(7) കബതൊര്ഡഴിനപ്പ്, സര്കതൊരഴിലന്റെ മുന്കൂടഴിയുള്ള അനഗശീകേതൊരകത്തെതൊടുകൂടഴി, കബതൊര്ഡപ്പ്
നഴിര്കദ്ദേശഴികതൊവന്ന ഏലതങഴിലുന നഴിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുന വല്യവസകേള്ക്കുന വഴികധയമതൊയഴി,
നഴിധഴിയുലട കേതൊരല്യക്ഷേമമതൊയ ഭേരണനഴിര്വ്വഹണത്തെഴിനപ്പ്, അതപ്പ് ആവശല്യലമന്നപ്പ് കേരുതുന്ന, ഈ
ആകകതൊ പദ്ധതഴികയതൊ പ്രകേതൊരമുള്ള അതഴിലന്റെ അധഴികേതൊരങ്ങളന ചുമതലെകേളന കബതൊര്ഡഴിലന്റെ
ലചെയര്മതൊകനതൊ, ഏലതങഴിലുന ഡയറകര്കകതൊ, ചെശീഫപ്പ് എകഴികേക്യൂടശീവപ്പ് ആഫശീസര്കകതൊ,
കബതൊര്ഡഴിലലെ മറപ്പ് ഏലതങഴിലുന ആഫശീസര്കകതൊ ഏലപഴിച്ചുലകേതൊടുകതൊവന്നതതൊണപ്പ് .
(8) കബതൊര്ഡഴികലെകപ്പ് ഓകരതൊ വര്ഷവന അനശദതൊയമതൊയഴി ലെഭേഴിക്കുന്ന തുകേയുലട
അഞപ്പ് ശതമതൊനനവലരയുള്ള തുകേകയതൊ, അതതപ്പ് സമയന, സര്കതൊര് നഴിശ്ചയഴികതൊവന്ന
പ്രകേതൊരമുള്ള തുകേകയതൊ കബതൊര്ഡഴിലലെ ഉകദല്യതൊഗസരുലടയുന ജശീവനകതൊരുലടയുന ശമ്പളത്തെഴിനുന
മറപ്പ് ഓഫശീസപ്പ് ലചെലെവകേള്ക്കുമതൊയഴി വഴിനഴികയതൊഗഴികതൊവന്നതതൊണപ്പ് .
(9) കബതൊര്ഡഴിലന്റെ പ്രവര്ത്തെനന ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് പദ്ധതഴിയുമതൊയഴി ബനലപടപ്പ്
കകേന്ദ്രസര്കതൊരഴിലന്റെയുന
സനസതൊന
സര്കതൊരഴിലന്റെയുന
മതൊര്ഗ്ഗനഴിര്കദ്ദേശങ്ങള്കപ്പ്
വഴികധയമതൊയഴിടതൊയഴിരഴികകണതതൊണപ്പ് .
9. ഡയറകര്മതൊരുലട ഔകദല്യതൊഗഴികേ കേതൊലെതൊവധഴി.― (1) 8-ാം വകുപപ്പ് (3)-ാം ഉപവകുപപ്പ്
പ്രകേതൊരന നഴിയമഴികലപട എകപ്പ്-ഒഫശീകഷല്യതൊ ഡയറകര്മതൊര് ഒഴഴിലകേയുള്ള ഡയറകര്മതൊരുലട
ഔകദല്യതൊഗഴികേ കേതൊലെതൊവധഴി മൂന വര്ഷകതൊലെമതൊയഴിരഴിക്കുന്നതതൊണപ്പ് .
(2) (1)-ാം ഉപവകുപഴില എന്തുതലന്ന അടങ്ങഴിയഴിരുന്നതൊലുന, സര്കതൊരഴിനപ്പ് ഏതപ്പ്
സമയത്തുന കേതൊരണങ്ങള് കരഖലപടുത്തെഴിലകതൊണപ്പ് , കബതൊര്ഡഴിലലെ ഏലതതൊരു അനകൗകദല്യതൊഗഴികേ
ഡയറകലറയുന ഔകദല്യതൊഗഴികേ സതൊനത്തുനഴിനന നശീകന ലചെയ്യതൊവന്നതുന, അപ്രകേതൊരമുള്ള
നശീകന ലചെയ്യല, അപ്രകേതൊരമുള്ള നശീകന ലചെയ്യലെഴിലനതഴിലര കേതൊരണന കേതൊണഴിക്കുന്നതഴിനപ്പ്
അകദ്ദേഹത്തെഴിനപ്പ് നല്യതൊയമതൊയ ഒരവസരന നലകേഴിയതഴിനു കശഷമതൊയഴിരഴികകണതുമതൊണപ്പ് :
എന്നതൊല, ലപതൊതുതതൊലപരല്യതൊര്ത്ഥന കേതൊരണങ്ങള് എഴുതഴി കരഖലപടുത്തുന്നകതതൊ
അങ്ങലനയുള്ള ഒരവസരന നലകുന്നകതതൊ യുക്തമലലന്നപ്പ് സര്കതൊരഴിനപ്പ് അഭേഴിപ്രതൊയമുള്ളപക്ഷേന,
നശീകന ലചെയ്യുന്നതഴിനുള്ള കേതൊരണന എഴുതഴി കരഖലപടുത്തുകേകയതൊ നഴിര്ദ്ദേഴിഷ്ട നശീകന
ലചെയ്യലെഴിലനതഴിരതൊയഴി കേതൊരണന കേതൊണഴികലെഴിനപ്പ് അവസരന നലകുകേകയതൊ ലചെകയ്യണ
ആവശല്യമഴിലതൊത്തെതതൊകുന.
(3) ഏലതതൊരു ഡയറകര്ക്കുന സര്കതൊരഴിനപ്പ് ലെഴിഖഴിതമതൊയ കനതൊടശീസപ്പ് നലകേഴിലകേതൊണപ്പ്
തലന്റെ
ഔകദല്യതൊഗഴികേസതൊനന
രതൊജഴിവയതൊവന്നതുന
എന്നതൊല,
സര്കതൊര്
രതൊജഴി
സശശീകേരഴിക്കുന്നതുവലര അകദ്ദേഹന ഔകദല്യതൊഗഴികേസതൊനത്തെപ്പ് തുടകരണതുമതൊണപ്പ് .
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10. അനകൗകദല്യതൊഗഴികേ ഡയറകര്മതൊലര നശീകന ലചെയ്യല.― (1) സര്കതൊരഴിനപ്പ്,
വഴിജതൊപനന വഴഴി, കബതൊര്ഡഴിലലെ ഏലതതൊരു അനകൗകദല്യതൊഗഴികേ ഡയറകകറയുന
തതൊലഴപറയുന്ന കേതൊരണങ്ങളതൊല ഔകദല്യതൊഗഴികേ സതൊനത്തുനഴിനന നശീകന ലചെയ്യതൊവന്നതതൊണപ്പ് ,
അതതൊയതപ്പ് :―
(എ) അകദ്ദേഹന കബതൊര്ഡഴിലന്റെ അനുവതൊദന
കയതൊഗങ്ങളഴില ഹതൊജരതൊകേതൊതഴിരുന്നഴിട്ടുലണങഴില:

കൂടതൊലത

തുടര്ച്ചയതൊയഴി

മൂന്നപ്പ്

എന്നതൊല, ഗസറഴില വഴിജതൊപനന പ്രസഴിദ്ധലപടുത്തുന്നതഴിനപ്പ് മുന്പപ്പ് കബതൊര്ഡഴിനപ്പ്
മതഴിയതൊയ കേതൊരണങ്ങളതൊല അപ്രകേതൊരമുള്ള ഹതൊജരതൊകേതൊതഴിരഴികല മതൊപതൊകതൊവന്നതതൊണപ്പ് .
(ബഴി) അകദ്ദേഹന ഡയറകറതൊയഴി പ്രവര്ത്തെഴിക്കുന്നതഴിനപ്പ് കയതൊഗല്യനലലകന്നതൊ,
കേഴഴിവഴിലതൊത്തെവനതൊയഴിത്തെശീര്നലവകന്നതൊ, അലലങഴില ഡയറകര് ആയഴി അകദ്ദേഹന തുടരുന്നതപ്പ്
ലപതൊതുതതൊല്പരല്യത്തെഴിനപ്പ് ഹതൊനഴികേരമതൊയഴി തശീരത്തെകവഴിധന തലന്റെ ഡയറകര് പദവഴി
ദുരുപകയതൊഗലപടുത്തെഴിയഴിട്ടുലണകന്നതൊ സര്കതൊരഴിനപ്പ് അഭേഴിപ്രതൊയമുള്ള പക്ഷേന:
എന്നതൊല, ഈ ഉപവകുപ്പുപ്രകേതൊരന ഒരു ഡയറകലറ നശീകന ലചെയ്യുന്നതഴിനു മുമ്പതൊയഴി
നശീകന ലചെയ്യതൊതഴിരഴികതൊനുള്ള കേതൊരണന കേതൊണഴിക്കുന്നതഴിനപ്പ് അകദ്ദേഹത്തെഴിനപ്പ് നല്യതൊയമതൊയ
ഒരവസരന നലകകേണതതൊണപ്പ്.
(2) (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ് (എ) ഖണ്ഡപ്രകേതൊരന നശീകന ലചെയ്യലപട കബതൊര്ഡഴിലലെ ഒരു
അനകൗകദല്യതൊഗഴികേ ഡയറകര്, മറ്റുവഴിധത്തെഴില സര്കതൊര് ഉത്തെരവതൊകേതൊത്തെപക്ഷേന, അകദ്ദേഹലത്തെ
നശീകന ലചെയ്ത തശീയതഴി മുതല മൂന വര്ഷകതൊലെകത്തെകപ്പ് കബതൊര്ഡഴിലലെ ഡയറകറതൊയഴി
വശീണ്ടുന നതൊമനഴിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യലപടുന്നതഴിനപ്പ് അകയതൊഗല്യനതൊയഴിരഴിക്കുന്നതതൊണപ്പ് .
(3) (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ് (ബഴി) ഖണ്ഡപ്രകേതൊരന നശീകന ലചെയ്യലപട കബതൊര്ഡഴിലലെ ഒരു
അനകൗകദല്യതൊഗഴികേ ഡയറകര്, സര്കതൊര്, ഒരു ഉത്തെരവമൂലെന കമലെഴില അകദ്ദേഹന
അകയതൊഗല്യനലലന്നപ്പ് പ്രഖല്യതൊപഴിക്കുന്നതുവലര വശീണ്ടുന നതൊമനഴിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യലപടുന്നതഴിനപ്പ്
അര്ഹനതൊയഴിരഴിക്കുന്നതല.
11. കബതൊര്ഡഴിലന്റെ കയതൊഗന.― (1) കബതൊര്ഡപ്പ്, അതഴിലന്റെ കേതൊരല്യനഴിര്വ്വഹണങ്ങള്കതൊയഴി
കുറഞതപ്പ് മൂന മതൊസത്തെഴില ഒരഴികലലെങഴിലുന കയതൊഗന കചെകരണതതൊണപ്പ്.
(2) കബതൊര്ഡഴിലന്റെ കയതൊഗത്തെഴിലന്റെ കേശതൊറന രണപ്പ് ഔകദല്യതൊഗഴികേ അനഗങ്ങള്
ഉള്ലപലട ഏഴപ്പ് അനഗങ്ങള് ആയഴിരഴിക്കുന്നതതൊണപ്പ്.
(3) ലചെയര്മതൊന് അലലങഴില അകദ്ദേഹത്തെഴിലന്റെ അഭേതൊവത്തെഴില, കയതൊഗത്തെഴില
ഹതൊജരതൊയഴിട്ടുള്ള അനഗങ്ങള് അവരഴില നഴിനന ലതരലഞടുക്കുന്ന ഒരതൊള്, കബതൊര്ഡഴിലന്റെ
കയതൊഗത്തെഴില അദ്ധല്യക്ഷേനതൊകകേണതതൊണപ്പ്.
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(4) കബതൊര്ഡപ്പ് കയതൊഗത്തെഴിലന്റെ പരഴിഗണനയപ്പ് വരുന്ന ഏലതതൊരു സനഗതഴിയഴിലുന,
കയതൊഗത്തെഴില ഹതൊജരുള്ള അനഗങ്ങളലട ഭൂരഴിപക്ഷേകവതൊടപ്പ് പ്രകേതൊരന തശീരുമതൊനന എടുകകണതുന
കവതൊട്ടുകേള് തുലെല്യമതൊയഴിരഴിക്കുന്ന സനഗതഴിയഴില കയതൊഗത്തെഴില അദ്ധല്യക്ഷേത വഹഴിക്കുന്ന
ലചെയര്മതൊകനതൊ
അലലങഴില
അനഗത്തെഴികനതൊ
ഒരു
കേതൊസ്റ്റഴിനഗപ്പ്
കവതൊടവകേതൊശന
ഉണതൊയഴിരഴിക്കുന്നതുമതൊണപ്പ്.
12. കബതൊര്ഡനഗങ്ങള്ക്കുള്ള യതൊതതൊബത്തെയുന ദഴിനബത്തെയുന.― കബതൊര്ഡഴിലന്റെ
ലചെയര്മതൊനുന അനഗങ്ങള്ക്കുന, നഴിര്ണ്ണയഴികലപട നഴിരകഴിലുള്ള, സഴിറഴിനഗ്ഫശീസഴിനുന,
യതൊതതൊബത്തെയ്ക്കുന ദഴിനബത്തെയ്ക്കുന അര്ഹതയുണതൊയഴിരഴിക്കുന്നതതൊണപ്പ് .
13. ഉകദല്യതൊഗസരുലടയുന ജശീവനകതൊരുലടയുന നഴിയമനന.―(1) സര്കതൊരഴിനപ്പ് ഈ ആകപ്പ്
പ്രകേതൊരമുള്ള കബതൊര്ഡഴിലന്റെ
അധഴികേതൊരങ്ങള് വഴിനഴികയതൊഗഴിക്കുന്നതഴിനുന കേര്ത്തെവല്യങ്ങള്
നഴിര്വ്വഹഴിക്കുന്നതഴിനുന കബതൊര്ഡഴിലന സഹതൊയഴിക്കുവതൊന്, നഴിര്ണ്ണയഴികലപട പ്രകേതൊരമുള്ള
രശീതഴിയഴില പഞതൊയത്തെപ്പ്, നഗരകേതൊരല്യന, ഗതൊമവഴികേസനന എന്നശീ വകുപ്പുകേളഴിലലെ കജതൊയഴിന്റെപ്പ്
ലഡവലെപപ്പ്ലമന്റെപ്പ് കേമശീഷണര് അലലങഴില സമതൊന തസഴികേയഴിലുള്ള ഒരു ഉകദല്യതൊഗസലന
ചെശീഫപ്പ് എകഴികേക്യൂടശീവപ്പ് ഓഫശീസറതൊയുന, ജഴിലതൊ കക്ഷേമനഴിധഴി ആഫശീസര്മതൊലരയുന ആവശല്യലമന്നപ്പ്
കേരുതുന്നത മറപ്പ് ഉകദല്യതൊഗസലരയുന ജശീവനകതൊലരയുന നഴിയമഴികതൊവന്നതതൊണപ്പ് .
(2) (1)-ാം ഉപവകുപഴിലലെ വല്യവസകേള്കപ്പ് വഴികധയമതൊയഴി, പ്രസ്തുത ഉപവകുപപ്പ്
പ്രകേതൊരന നഴിയമഴികലപടുന്ന ഉകദല്യതൊഗസരുലടയുന ജശീവനകതൊരുലടയുന നഴിയമനരശീതഴിയുന
ശമ്പളവന അലെവന്സുകേളന അച്ചടകവന മറപ്പ് കസവനവല്യവസകേളന സര്കതൊര്
നഴിര്ണ്ണയഴിക്കുന്ന പ്രകേതൊരമതൊയഴിരഴികകണതതൊണപ്പ്.
14. കേടന വതൊങ്ങുന്നതഴിനുള്ള കബതൊര്ഡഴിലന്റെ അധഴികേതൊരന.―കബതൊര്ഡഴിനപ്പ്, സര്കതൊരഴിലന്റെ
മുന്കൂടഴിയുള്ള
അനഗശീകേതൊരകത്തെതൊടുന
സര്കതൊര്
നഴിര്കദ്ദേശഴിക്കുന്ന
പ്രകേതൊരമുള്ള
നഴിബനനകേള്ക്കുന വല്യവസകേള്ക്കുന വഴികധയമതൊയുന പദ്ധതഴിയുലട ആവശല്യങ്ങള്കപ്പ്
കവണഴി, അതതപ്പ് സമയന, പണന കേടന വതൊങ്ങതൊവന്നതതൊണപ്പ്.
15. കേഴികടണ തുകേ തശീരുമതൊനഴികല.―(1) ചെശീഫപ്പ് എകഴികേക്യൂടശീവപ്പ് ആഫശീസകറതൊ
ഇതഴിനുകവണഴി കബതൊര്ഡപ്പ് അധഴികേതൊരലപടുത്തെഴിയഴിട്ടുള്ള മകറലതങഴിലുന ഉകദല്യതൊഗസകനതൊ,
ആവശല്യമതൊയ അകനശഷണന നടത്തെഴിയതഴിനുകശഷവന 4-ാം വകുപ്പുപ്രകേതൊരന അനശദതൊയന
നലകേതൊന് ബതൊദ്ധല്യസനതൊയ ഓകരതൊ ആളഴിനുന പറയതൊനുള്ളതപ്പ് പറയുവതൊന് ഒരു അവസരന
നലകേഴിയതഴിനുകശഷവന ഈ ആകഴിലലെകയതൊ പദ്ധതഴിയഴിലലെകയതൊ വല്യവസകേള് പ്രകേതൊരന
കേഴികടണ അനശദതൊയന ഉത്തെരവമൂലെന തഴിടലപടുത്തെതൊവന്നതതൊണപ്പ് .
(2) (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ് പ്രകേതൊരന അകനശഷണന നടത്തുന്ന ഉകദല്യതൊഗസനപ്പ്
അപ്രകേതൊരമുള്ള അകനശഷണത്തെഴിലന്റെ ആവശല്യങ്ങള്കതൊയഴി, 1908-ലലെ സഴിവഴില നടപടഴി

15
നഴിയമസനഹഴിത (1908-ലലെ 5-ാം കകേന്ദ്ര ആകപ്പ്) പ്രകേതൊരന ഒരു വല്യവഹതൊരന വഴിചെതൊരണ
ലചെയ്യുകമ്പതൊള് ഒരു സഴിവഴില കകേതൊടതഴിയഴില നഴിക്ഷേഴിപ്തമതൊയഴിട്ടുള്ള അകത അധഴികേതൊരങ്ങള്
തതൊലഴപറയുന്ന സനഗതഴികേലള സനബനഴിച്ചപ്പ് ഉണതൊയഴിരഴിക്കുന്നതതൊണപ്പ്, അതതൊയതപ്പ്:―
(എ) ഏലതതൊരതൊലളയുന ഹതൊജരതൊകുന്നതഴിനപ്പ് നഴിര്ബനഴിക്കുന്നതഴിനുന അലലങഴില
അയതൊലള സതല്യപ്രതഴിജയഴികന്മേല വഴിസരഴിക്കുന്നതഴിനുന;
(ബഴി)
കരഖകേളന
ആവശല്യലപടുന്നതഴിനപ്പ്;

പ്രമതൊണങ്ങളന

കേലണത്തുന്നതഴിനുന

ഹതൊജരതൊക്കുന്നതഴിനുന

(സഴി) സതല്യവതൊങ്മൂലെത്തെഴികന്മേല ലതളഴിവപ്പ് സശശീകേരഴിക്കുന്നതഴിനപ്പ്;
(ഡഴി)

സതൊക്ഷേഴികേലള വഴിസരഴിക്കുന്നതഴിനുകവണഴി കേമശീഷന് അയയ്ക്കുന്നതഴിനപ്പ്.

(3) ഈ വകുപ്പുപ്രകേതൊരമുള്ള ഏലതതൊരു അകനശഷണവന 1860-ലലെ ഇന്തെല്യന് ശഴിക്ഷേതൊ
നഴിയമ സനഹഴിതയഴിലലെ (1860-ലലെ 45-ാം കകേന്ദ്ര ആകപ്പ്) 193-ഉന 228-ഉന വകുപ്പുകേളലട
അര്ത്ഥവല്യതൊപ്തഴിയഴിലലപടുന്നതുന പ്രസ്തുത നഴിയമസനഹഴിതയഴിലലെ 196-ാം വകുപഴിലന്റെ
പരഴിധഴിയഴില വരുന്ന ഒരു ജുഡശീഷല്യല നടപടഴിയതൊയഴി കേരുതലപകടണതുമതൊണപ്പ്.
(4) (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ് പ്രകേതൊരന നഴിശ്ചയഴിച്ച ഏലതതൊരു തുകേയുന നഴിര്കദ്ദേശഴിച്ച
പ്രകേതൊരന നഴിധഴിയഴികലെകപ്പ് നലകേതൊത്തെ സതൊഹചെരല്യത്തെഴില, ഭൂമഴിയഴില നഴിനള്ള നഴികുതഴി
കുടഴിശഴികേ എന്നതുകപതൊലലെ ഈടതൊകതൊവന്നതതൊണപ്പ്.
(5) (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ് പ്രകേതൊരമുള്ള ഒരു ഉത്തെരവഴികന്മേല പരതൊതഴിയുള്ള
ഏലതതൊരതൊള്ക്കുന, ഉത്തെരവപ്പ് ലെഭേഴിച്ച തശീയതഴിമുതല അറുപതപ്പ് ദഴിവസത്തെഴിനകേന ഇതഴികലെയതൊയഴി
സര്കതൊര് അധഴികേതൊരലപടുത്തെഴിയ തകദ്ദേശസശയനഭേരണ വകുപഴിലലെ ലഡപക്യൂടഴി ലസക്രടറഴിയുലട
പദവഴിയഴില കുറയതൊത്തെ ഒരു ഉകദല്യതൊഗസന് മുമ്പതൊലകേ അപശീല കബതൊധഴിപഴികതൊവന്നതുന
അപ്രകേതൊരമുള്ള
ഉകദല്യതൊഗസനപ്പ്
അപശീലെഴിന്കമല
ആവശല്യമതൊയ
അകനശഷണന
നടത്തെഴിയതഴിനുകശഷന അപശീല വതൊദഴികപ്പ്
പറയുവതൊനുള്ളതപ്പ് പറയുവതൊന് അവസരന
നലകേഴിയതഴിനുകശഷന അകദ്ദേഹത്തെഴിനപ്പ് യുക്തലമന്നപ്പ് കതതൊനന്ന പ്രകേതൊരമുള്ള ഉത്തെരവകേള്
അപശീല ലെഭേഴിച്ചപ്പ് നതൊല്പത്തെഴിയഞപ്പ് ദഴിവസത്തെഴിനകേന പതൊസതൊകതൊവന്നതുമതൊണപ്പ് .
(6)
സര്കതൊരഴിനപ്പ്,
സശകമധയതൊകയതൊ
അലലങഴില
പരതൊതഴികതൊരലന്റെ
അകപക്ഷേയഴികന്മേകലെതൊ, (5)-ാം ഉപവകുപപ്പ് പ്രകേതൊരന സര്കതൊര് അധഴികേതൊരലപടുത്തെഴിയ
ഉകദല്യതൊഗസന് എടുത്തെ ഏലതങഴിലുന നടപടഴികേളലട കരഖകേള് ആവശല്യലപടതൊവന്നതുന
സര്കതൊരഴിനപ്പ്,
യുക്തലമന്നപ്പ് കതതൊനന്ന പ്രകേതൊരമുള്ള
അകനശഷണന നടത്തെതൊവന്നതുന
ഉത്തെരവകേള് പതൊസതൊകതൊവന്നതുമതൊണപ്പ്:
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എന്നതൊല, ഈ ഉപവകുപപ്പ് പ്രകേതൊരമുള്ള അകപക്ഷേ അകപക്ഷേകേന് (5)-ാം ഉപവകുപപ്പ്
പ്രകേതൊരമുള്ള ഉത്തെരവപ്പ് ലെഭേഴിച്ച തശീയതഴി മുതല മുപതപ്പ് ദഴിവസത്തെഴിനകേന നലകകേണതതൊണപ്പ് :
എനമതൊതമല, ബതൊധഴികലപട ആളഴിനപ്പ് പറയതൊനുള്ളതപ്പ് പറയുവതൊന് ഒരവസരന
നലകേതൊലത യതൊലതതൊരു ഉത്തെരവന ഈ ഉപവകുപ്പുപ്രകേതൊരന പുറലപടുവഴികതൊന് പതൊടുള്ളതല.
16.
കബതൊര്ഡഴിലന്റെ
ഡയറകര്മതൊര്
മുതലെതൊയവര്
പബഴികേപ്പ്
ലസര്വന്റുമതൊര്
ആയഴിരഴിക്കുലമന്നപ്പ്.―കബതൊര്ഡഴിലന്റെ ഓകരതൊ ഡയറകറുന 13-ാം വകുപപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ്
പ്രകേതൊരന നഴിയമഴികലപട ചെശീഫപ്പ് എകഴികേക്യൂടശീവപ്പ് ഓഫശീസറുന കബതൊര്ഡഴിലലെ മറപ്പ്
ഉകദല്യതൊഗസരുന ജശീവനകതൊരുന, 1860-ലലെ ഇന്തെല്യന് ശഴിക്ഷേതൊ നഴിയമസനഹഴിതയഴിലലെ
(1860-ലലെ 45-ാം കകേന്ദ്ര ആകപ്പ്) 21-ാം വകുപഴിലന്റെ അര്ത്ഥവല്യതൊപ്തഴിയഴില വരുന്ന പബഴികേപ്പ്
ലസര്വന്റുമതൊരതൊയഴി കേരുതലപകടണതതൊണപ്പ്.
17. ശഴിക്ഷേ.― (1) ഈ ആകകതൊ അതഴിന്കേശീഴഴില ഉണതൊകലപട ചെടങ്ങകളതൊ പദ്ധതഴികയതൊ
പ്രകേതൊരന തതൊന് നലകകേണതതൊയ ഏലതങഴിലുന തുകേ നലകുന്നതഴില നഴിന്നപ്പ് ഒഴഴിവതൊകുന്നതഴിനപ്പ്
കവണഴികയതൊ അലലങഴില മകറലതങഴിലുന ആലള അപ്രകേതൊരന പണന നലകുന്നതഴില നഴിന്നപ്പ്
ഒഴഴിവതൊക്കുന്നതഴിനപ്പ് സഹതൊയഴിക്കുന്നതഴിനപ്പ് കവണഴികയതൊ അറഴിഞ്ഞുലകേതൊണപ്പ് ഏലതങഴിലുന
വല്യതൊജമതൊയ പ്രസതൊവനകയതൊ വല്യതൊജമതൊയ നഴികവദനകമതൊ നടത്തുകേകയതൊ
നടത്തുവതൊന്
ഇടയതൊക്കുകേകയതൊ ലചെയ്യുന്ന ഏലതതൊരതൊളന മുനമതൊസകതൊലെന വലരയതൊകേതൊവന്ന തടകവതൊ
അലലങഴില അയ്യതൊയഴിരന രൂപ പഴിഴകയതൊ അലലങഴില ഇവ രണ്ടുനകൂടഴികയതൊ നലകേഴി
ശഴിക്ഷേഴികലപകടണതതൊണപ്പ്.
(2) ഈ ആകപ്പ് പ്രകേതൊരന ശഴിക്ഷേതൊര്ഹമതൊയ ഏലതതൊരു കുറവന ഒന്നതൊന കതൊസപ്പ്
ജുഡശീഷല്യല മജഴികസ്ട്രേറപ്പ് കകേതൊടതഴിയഴില വഴിചെതൊരണ ലചെകയ്യണതതൊണപ്പ് .
(3) ഈ ആകപ്പ് പ്രകേതൊരന ശഴിക്ഷേതൊര്ഹമതൊയഴിട്ടുള്ള യതൊലതതൊരു കുറവന ചെശീഫപ്പ്
എകഴികേക്യൂടശീവപ്പ് ഓഫശീസറുലട മുന്കൂടഴിയുള്ള അനുവതൊദകത്തെതൊടുകൂടഴി സമര്പഴിക്കുന്ന കുറന
സനബനഴിച്ച വസ്തുതകേളലട കരഖതൊമൂലെമതൊയ ഒരു റഴികപതൊര്ടഴികന്മേലെലതൊലത യതൊലതതൊരു
കകേതൊടതഴിയുന വഴിചെതൊരണ ലചെയ്യുവതൊന് പതൊടഴിലതൊത്തെതതൊകുന.
18. കേമ്പനഴികേള് ലചെയ്യുന്ന കുറങ്ങള്.―(1) ഈ ആകപ്പ് പ്രകേതൊരമുള്ള ഒരു കുറന ഒരു
കേമ്പനഴിയതൊണപ്പ് ലചെയ്തഴിട്ടുള്ളലതങഴില കുറന ലചെയ്ത സമയത്തെപ്പ് കേമ്പനഴിയുലട ചെതൊര്ജപ്പ്
വഹഴിച്ചഴിരുന്നതുന
കേമ്പനഴിയുലട
കേതൊരല്യനഴിര്വ്വഹണത്തെഴില
കേമ്പനഴികയതൊടപ്പ്
ഉത്തെരവതൊദഴിതശമുണതൊയഴിരുന്നതുമതൊയ ഓകരതൊ ആളന, ആ കേമ്പനഴിയുന കുറകതൊരതൊയഴി
കേരുതലപടുന്നതുന അതനുസരഴിച്ചപ്പ് അവര്ലകതഴിരതൊയുള്ള നടപടഴികേള്കപ്പ് വഴികധയരതൊയഴിരഴിക്കുന്നതുന
ശഴിക്ഷേഴികലപടുന്നതുമതൊണപ്പ്:
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എന്നതൊല, ഈ വകുപഴിലെടങ്ങഴിയഴിട്ടുള്ള യതൊലതതൊനന കുറന ലചെയ്തതപ്പ് തലന്റെ
അറഴികവതൊടുകൂടഴിയലലനന, അങ്ങലനയുള്ള കുറന ലചെയ്യുന്നതപ്പ് തടയതൊന് തതൊന് കവണത ശ്രദ്ധ
ലചെലുത്തെഴിയഴിരുനലവനന അയതൊള് ലതളഴിയഴിക്കുന്നപക്ഷേന, അങ്ങലനയുള്ള ആളഴിലന
ഏലതങഴിലുന ശഴിക്ഷേയപ്പ് വഴികധയനതൊക്കുന്നതല.
(2) (1)-ാം ഉപവകുപഴില എന്തുതലന്ന അടങ്ങഴിയഴിരുന്നതൊലുന, ഈ ആകപ്പ് പ്രകേതൊരമുള്ള
ഒരു കുറന ഒരു കേമ്പനഴി ലചെയ്തഴിരഴിക്കുകേയുന കുറന ലചെയ്തതപ്പ് കേമ്പനഴിയുലട ഏലതങഴിലുന
ഉകദല്യതൊഗസലന്റെ സമതകത്തെതൊടുകൂടഴികയതൊ മകൗനതൊനുവതൊദകത്തെതൊടുകൂടഴികയതൊ അലലങഴില
അയതൊളലട ഭേതൊഗത്തുള്ള മനനഃപൂര്വ്വമതൊയ ഉകപക്ഷേമൂലെമതൊലണകന്നതൊ ലതളഴിയഴികലപടുന്ന പക്ഷേന
കേമ്പനഴിയുലട അങ്ങലനയുള്ള ഉകദല്യതൊഗസന് ആ കുറന ലചെയ്തതതൊയഴി കേണകതൊകലപകടണതുന
അതനുസരഴിച്ചപ്പ് ശഴിക്ഷേഴികലപകടണതുമതൊണപ്പ്.
വഴിശദശീകേരണന.― ഈ വകുപഴിലന്റെ ആവശല്യത്തെഴികലെകപ്പ്,―
(എ) “കമ്പനഴി"
എന്നതൊല ഏലതങഴിലുന ഏകേതൊനഗശീകൃത നഴികേതൊയന
എന്നര്ത്ഥമതൊകുന്നതുന അതഴില ഒരു കഫകമതൊ ഒരു സഹകേരണ സനഘകമതൊ അലലങഴില
ആളകേളലട മറപ്പ് സമതൊജകമതൊ ഉള്ലപടുന്നതുമതൊകുന;
(ബഴി) “കമ്പനഴി ഉകദല്യതൊഗസന്" എന്നതൊല കേമ്പനഴിയുലട മതൊകനജഴിനഗപ്പ് ഡയറകകറതൊ,
ഡയറകകറതൊ, ലസക്രടറഴികയതൊ, ട്രഷറകറതൊ അലലങഴില മതൊകനജകറതൊ എന്നര്ത്ഥമതൊകുന്നതുന,
അതഴില ഒരു കഫമഴികന്റെകയതൊ സഹകേരണ സനഘത്തെഴികന്റെകയതൊ ആളകേളലട മറപ്പ്
സമതൊജത്തെഴികന്റെകയതൊ ഔകദല്യതൊഗഴികേ ഭേതൊരവതൊഹഴികേള് ഉള്ലപടുന്നതുമതൊകുന;
(സഴി) ഒരു കഫമഴിലന സനബനഴിച്ചപ്പ് "ഡയറകര്" എന്നതൊല ആ കഫമഴിലലെ ഒരു
പങതൊളഴിയുന ഉള്ലപടുന്നതതൊകുന.
19. പഴിഴ വസൂലെതൊക്കുന്നതഴിനുള്ള അധഴികേതൊരന.― ഈ ആകകതൊ അതഴിന്കേശീഴഴില
ഉണതൊകലപട ചെടങ്ങകളതൊ പദ്ധതഴികയതൊ പ്രകേതൊരന നഴിധഴിയഴികലെകപ്പ് ഏലതങഴിലുന അനശദതൊയന
നലകുന്നതഴില ഏലതങഴിലുന ആള് വഴിഴ്ച വരുത്തുന്നഴിടത്തെപ്പ് കബതൊര്ഡഴിനപ്പ്, കുടഴിശഴികേ തുകേയുലട
ഇരുപത്തെഞ്ചു ശതമതൊനത്തെഴില കേവഴിയതൊത്തെതുന കബതൊര്ഡപ്പ് യുക്തലമന്നപ്പ് കേരുതുന്നതുമതൊയ തുകേ
പഴിഴയതൊയഴി അയതൊളഴിലനഴിനന വസൂലെതൊകതൊവന്നതതൊണപ്പ്.
20. ഉത്തെമവഴിശശതൊസപൂര്വ്വന ലചെയ്ത പ്രവൃത്തെഴികേള്കപ്പ് സനരക്ഷേണന.―ഈ ആകകതൊ
അതഴിന്കേശീഴഴില ഉണതൊകലപട ചെടങ്ങകളതൊ പദ്ധതഴികയതൊ പ്രകേതൊരന ഉത്തെമവഴിശശതൊസപൂര്വ്വന
ലചെയ്തകതതൊ ലചെയ്യതൊനുകദ്ദേശഴിച്ചകതതൊ ആയ ഏലതങഴിലുന കേതൊരല്യന സനബനഴിച്ചപ്പ് കബതൊര്ഡഴിലലെ
ഏലതങഴിലുന ഡയറകര്കകതൊ മകറലതങഴിലുന ആളഴികനതൊ എതഴിരതൊയഴി യതൊലതതൊരു വല്യവഹതൊരകമതൊ
മറപ്പ് നഴിയമ നടപടഴികയതൊ നഴിലെനഴിലക്കുന്നതല.
1516/2021.
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21. സര്കതൊര് നലകുന്ന നഴിര്കദ്ദേശങ്ങള്.―(1) സര്കതൊരഴിനപ്പ്, കബതൊര്ഡപ്പ്
അനുവര്ത്തെഴികകണതതൊയ കേതൊരല്യങ്ങള് സനബനഴിച്ച നഴിര്കദ്ദേശങ്ങള് കബതൊര്ഡഴിനപ്പ്
നലകേതൊവന്നതതൊണപ്പ്.
(2) കബതൊര്ഡപ്പ്, ഈ ആകപ്പ് പ്രകേതൊരമുള്ള അതഴിലന്റെ അധഴികേതൊരങ്ങള്
വഴിനഴികയതൊഗഴിക്കുകേയുന കേര്ത്തെവല്യങ്ങള് നഴിര്വ്വഹഴിക്കുകേയുന ലചെയ്യുകമ്പതൊള് (1)-ാം ഉപവകുപപ്പ്
പ്രകേതൊരന നലകേലപടഴിട്ടുള്ള ഏലതങഴിലുന നഴിര്കദ്ദേശങ്ങളഴില നഴിനന വല്യതഴിചെലെഴികതൊന്
പതൊടുള്ളതല.
22. അകനശഷണത്തെഴിനുകവണഴി ഉത്തെരവപ്പ് പുറലപടുവഴികതൊനുള്ള അധഴികേതൊരന.― (1)
സര്കതൊരഴിനപ്പ്, ഏതുസമയത്തുന കബതൊര്ഡഴിലന്റെ പ്രവര്ത്തെനങ്ങലളക്കുറഴിച്ചപ്പ് അകനശഷഴിക്കുകേയുന
സര്കതൊരഴിനപ്പ് റഴികപതൊര്ടപ്പ് സമര്പഴിക്കുകേയുന ലചെയ്യുന്നതഴിനതൊയഴി സര്കതൊരഴിലന്റെ കജതൊയഴിന്റെപ്പ്
ലസക്രടറഴിയുലട
പദവഴിയഴില
തതൊലഴയലതൊത്തെ
ഏലതങഴിലുന
ഉകദല്യതൊഗസലന
നഴിയമഴികതൊവന്നതതൊണപ്പ്.
(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പുപ്രകേതൊരന നഴിയമഴികലപടുന്ന ഉകദല്യതൊഗസനപ്പ്, അകനശഷണന
ശരഴിയതൊയ രശീതഴിയഴില നടത്തുന്നതഴിനുകവണ എലതൊ സകൗകേരല്യങ്ങളന കബതൊര്ഡപ്പ്
ഏര്ലപടുത്തെഴിലകതൊടുക്കുകേയുന അകദ്ദേഹന ആവശല്യലപടുന്ന കബതൊര്ഡഴിലന്റെ കകേവശമുള്ള
കരഖകേളന കേണക്കുകേളന വഴിവരങ്ങളന നലകുകേയുന ലചെകയ്യണതതൊണപ്പ് .
23. കബതൊര്ഡഴിലന അതഴിലെനഘഴികതൊനുള്ള അധഴികേതൊരന.― (1) 22-ാം വകുപപ്പ് (1)-ാം
ഉപവകുപ്പുപ്രകേതൊരമുള്ള അകനശഷണ റഴികപതൊര്ടപ്പ് പരഴിഗണഴിച്ചതഴിനപ്പ് കശഷകമതൊ അഥവതൊ മറ്റു
വഴിധത്തെഴികലെതൊ, കബതൊര്ഡപ്പ്, ഈ ആകഴിലലെകയതൊ പദ്ധതഴിയഴിലലെകയതൊ വല്യവസകേള് പ്രകേതൊരകമതൊ
അതഴിന്കേശീഴഴികലെതൊ, അതഴികന്മേല ചുമത്തെലപടഴിട്ടുള്ള കേര്ത്തെവല്യങ്ങള് നഴിര്വ്വഹഴിക്കുന്നതഴില
തുടര്ച്ചയതൊയഴി വശീഴ്ചവരുത്തുകേകയതൊ അലലങഴില അതഴിലന്റെ അധഴികേതൊരങ്ങള് അതഴിലെനഘഴിക്കുകേകയതൊ
ദുരുപകയതൊഗലപടുത്തുകേകയതൊ ലചെയ്തഴിട്ടുലണന്നപ്പ് സര്കതൊരഴിനപ്പ് അഭേഴിപ്രതൊയമുള്ളപക്ഷേന സര്കതൊരഴിനപ്പ് ,
വഴിജതൊപനന വഴഴി ആറുമതൊസത്തെഴില കേവഴിയതൊത്തെ കേതൊലെയളവഴികലെകപ്പ് കബതൊര്ഡഴിലന
അതഴിലെനഘഴികതൊവന്നതതൊണപ്പ്:
എന്നതൊല, ഈ ഉപവകുപപ്പ് പ്രകേതൊരമുള്ള ഒരു വഴിജതൊപനന പുറലപടുവഴിക്കുന്നതഴിനപ്പ്
മുന്പപ്പ് കബതൊര്ഡഴിനപ്പ് അതഴിലന അതഴിലെനഘഴികതൊതഴിരഴികതൊന് കേതൊരണന കേതൊണഴിക്കുന്നതഴിനപ്പ്
നല്യതൊയമതൊയ ഒരവസരന സര്കതൊര് നലകകേണതുന കബതൊര്ഡഴിലന്റെ വഴിശദശീകേരണങ്ങളന
ആകക്ഷേപങ്ങളന ഏലതങഴിലുന ഉലണങഴില അവ പരഴിഗണഴികകണതുമതൊണപ്പ്.
(2)
(1)-ാം
ലപടുത്തുന്നകതതൊലട,―

ഉപവകുപപ്പ്

പ്രകേതൊരമുള്ള

ഒരു

വഴിജതൊപനന

പ്രസഴിദ്ധ
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(എ) കബതൊര്ഡഴിലലെ എലതൊ ഡയറകര്മതൊരുന, അപ്രകേതൊരമുള്ള പ്രസഴിദ്ധശീകേരണ
തശീയതഴി മുതല, ഡയറകര്മതൊലരന്ന നഴിലെയഴിലുള്ള അവരുലട ഔകദല്യതൊഗഴികേ സതൊനന
ഒഴഴിഞതതൊയഴി കേരുതലപകടണതുന;
(ബഴി) കബതൊര്ഡപ്പ് വഴിനഴികയതൊഗഴിക്കുകേകയതൊ നഴിര്വ്വഹഴിക്കുകേകയതൊ ലചെയ്യുമതൊയഴിരുന്ന
എലതൊ അധഴികേതൊരങ്ങളന കേര്ത്തെവല്യങ്ങളന അതഴിലെനഘനന ലചെയ്യലപടഴിരഴിക്കുന്ന കേതൊലെയളവഴില,
വഴിജതൊപനത്തെഴില നഴിര്കദ്ദേശഴികതൊവന്ന പ്രകേതൊരമുള്ള ഉകദല്യതൊഗസകനതൊ ഉകദല്യതൊഗസകരതൊ
വഴിനഴികയതൊഗഴിക്കുകേകയതൊ നഴിര്വ്വഹഴിക്കുകേകയതൊ ലചെകയ്യണതുന;
(സഴി) കബതൊര്ഡഴില നഴിക്ഷേഴിപ്തമതൊയഴിട്ടുള്ള എലതൊ ഫണ്ടുകേളന മറപ്പ് വസ്തുവകേകേളന
അതഴിലെനഘഴികലപടഴിരഴിക്കുന്ന കേതൊലെയളവഴില സര്കതൊരഴില നഴിക്ഷേഴിപ്തമതൊയഴിരഴിക്കുന്നതുമതൊണപ്പ് .
(3) (1)-ാംഉപവകുപ്പുപ്രകേതൊരന പുറലപടുവഴിച്ച വഴിജതൊപനത്തെഴില നഴിര്കദ്ദേശഴിച്ചഴിട്ടുള്ള
അതഴിലെനഘനന ലചെയ്തഴിട്ടുള്ള കേതൊലെയളവപ്പ് അവസതൊനഴിക്കുകമ്പതൊള് സര്കതൊര്, 8-ാം വകുപപ്പ്
(1)-ാം
ഉപവകുപഴില
വല്യവസ
ലചെയ്തഴിട്ടുള്ള
രശീതഴിയഴില
കബതൊര്ഡപ്പ്
പുനനഃസനഘടഴിപഴികകണതതൊണപ്പ്.
24. കബതൊര്ഡഴിലന്റെ കേണക്കുകേളലട ആഡഴിറ്റുന ആഡഴിറര്മതൊരുലട നഴിയമനവന
കവതനവന.―(1) കബതൊര്ഡഴിലന്റെ കേണക്കുകേള് ആഡഴിറപ്പ് ലചെയ്യുന്നതഴിനതൊയഴി സര്കതൊരഴിലന്റെ
അനഗശീകേതൊരകത്തെതൊലട ആഡഴിറര്മതൊലര കബതൊര്ഡപ്പ് നഴിയമഴികകണതതൊണപ്പ്.
(2) കബതൊര്ഡപ്പ്, പ്രസ്തുത ആഡഴിറര്മതൊര്കപ്പ്, സര്കതൊര് നഴിര്കദ്ദേശഴികതൊവന്ന പ്രകേതൊരമുള്ള
കവതനന നലകകേണതതൊണപ്പ്.
(3)
അപ്രകേതൊരമുള്ള
ആഡഴിറര്മതൊര്,
കബതൊര്ഡഴിലന്റെ
വര്ഷത്തെഴിലലെതൊരഴികല, പരഴികശതൊധഴികകണതുന ആഡഴിറപ്പ് ലചെകയ്യണതുമതൊണപ്പ്.

കേണക്കുകേള്

25. വതൊര്ഷഴികേ റഴികപതൊര്ട്ടുന കേണക്കുകേളലട ആഡഴിറപ്പ് ലചെയ്ത കസ്റ്ററ്റുലമന്റുന.―(1)
സതൊമ്പത്തെഴികേവര്ഷന അവസതൊനഴിച്ചതഴിനുകശഷവന, കബതൊര്ഡഴിലന്റെ അനഗശീകേതൊരന ലെഭേഴിച്ചതഴിനു
കശഷവന, കബതൊര്ഡഴിലന്റെ വതൊര്ഷഴികേ റഴികപതൊര്ടപ്പ് കബതൊര്ഡഴിലന്റെ നഴിര്കദ്ദേശപ്രകേതൊരന, ചെശീഫപ്പ്
എകഴികേക്യൂടശീവപ്പ് ഓഫശീസര് തയ്യതൊറതൊകകണതുന റഴികപതൊര്ടഴിലന്റെ ഒരു പകേര്പപ്പ് കേണക്കുകേളലട
ആഡഴിറപ്പ് ലചെയ്ത കസ്റ്ററപ്പ്ലമന്റെപ്പ് സഹഴിതന ഓകരതൊ വര്ഷവന ഡഴിസനബര് അവസതൊനത്തെഴിനു
മുമ്പതൊയഴി സര്കതൊരഴിനപ്പ് സമര്പഴികകണതുമതൊണപ്പ്.
(2) വതൊര്ഷഴികേ റഴികപതൊര്ടപ്പ് കേഴിടഴിയതൊലുടന്തലന്ന, സര്കതൊര്, അതപ്പ് കേണക്കുകേളലട
ആഡഴിറപ്പ് ലചെയ്തപ്പ് കസ്റ്ററപ്പ്ലമന്റെപ്പ് സഹഴിതന, നഴിയമസഭേയുലട മുമ്പതൊലകേ വയ്പഴികകണതതൊണപ്പ്.
26. സഴിവഴില കകേതൊടതഴികേളലട അധഴികേതൊരഴിതയപ്പ് വഴിലെകപ്പ് .― ഈ ആകകതൊ അലലങഴില
പദ്ധതഴികയതൊ പ്രകേതൊരകമതൊ അതഴിന്കേശീഴഴികലെതൊ, സര്കതൊകരതൊ കബതൊര്കഡതൊ അലലങഴില സര്കതൊര്
അധഴികേതൊരലപടുത്തെഴിയഴിട്ടുള്ള
മറപ്പ്
ഏലതങഴിലുന
ഉകദല്യതൊഗസകനതൊ,
അലലങഴില
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ചെശീഫപ്പ് എകഴികേക്യൂടശീവപ്പ് ഓഫശീസകറതൊ അലലങഴില കബതൊര്ഡപ്പ് അധഴികേതൊരലപടുത്തെഴിയ ഏലതങഴിലുന
ഉകദല്യതൊഗസകനതൊ തശീര്പതൊകകണകതതൊ, തശീരുമതൊനഴികകണകതതൊ കകേകേതൊരല്യന ലചെകയ്യണകതതൊ
നഴിശ്ചയഴികകണകതതൊ ആയ ഏലതങഴിലുന പ്രശ്നകമതൊ അലലങഴില തശീരുമതൊനഴികകണതതൊയ
ഏലതങഴിലുന സനഗതഴികയതൊ തശീര്പതൊക്കുവതൊകനതൊ തശീരുമതൊനഴിക്കുവതൊകനതൊ കകേകേതൊരല്യന
ലചെയ്യുവതൊകനതൊ ഉള്ള അധഴികേതൊരഴിത യതൊലതതൊരു സഴിവഴില കകേതൊടതഴിക്കുന ഉണതൊയഴിരഴിക്കുന്നതല.
27. നഴിലെവഴിലുള്ള കക്ഷേമനഴിധഴികേളഴിലനഴിനള്ള സഞഴിത തുകേ കകേമതൊറുന്നതഴിനുള്ള
പ്രകതല്യകേ വല്യവസകേള്.― ഈ ആകപ്പ് പ്രതൊബലെല്യത്തെഴില വരുന്ന തശീയതഴിയഴില നഴിലെവഴിലുള്ള
ഏലതങഴിലുന കക്ഷേമനഴിധഴിയഴില ഒരനഗത്തെഴിലന്റെ കേണകഴിലുള്ള തുകേ, ഈ ആകപ്പ്
പ്രകേതൊരമുണതൊകഴിയ നഴിധഴിയഴികലെകപ്പ് പദ്ധതഴിയഴില വഴിനഴിര്കദ്ദേശഴികലപട രശീതഴിയഴില കകേമതൊറന
ലചെയ്യലപടുന്നതുന കേണകഴില വരവപ്പ് വയലപടുന്നതുന അപ്രകേതൊരമുള്ള കക്ഷേമനഴിധഴിയഴികലെകപ്പ്
അനശദതൊയന നലകേതൊനുള്ള ആ അനഗത്തെഴിലന്റെ ബതൊദ്ധല്യത, അങ്ങലനയുള്ള തശീയതഴി മുതല
ഇലതൊതതൊകുന്നതുമതൊണപ്പ്.
28. കവഷമല്യങ്ങള് നശീകന ലചെയ്യല.―(1) ഈ ആകഴിലലെ വല്യവസകേള്കപ്പ്
പ്രതൊബലെല്യന നലകുന്നതഴില ഏലതങഴിലുന കവഷമല്യങ്ങള് ഉണതൊകുന്നപക്ഷേന, സര്കതൊരഴിനപ്പ്,
ഗസറഴില പ്രസഴിദ്ധശീകേരഴിച്ച ഉത്തെരവപ്പ് മുകഖന, കവഷമല്യങ്ങള് നശീകന ലചെയ്യുന്നതഴികലെകതൊയഴി
തങ്ങള്കപ്പ് ആവശല്യലമന്നപ്പ് കതതൊനന്നതുന, ഈ ആകഴിനപ്പ് വഴിരുദ്ധമലതൊത്തെതുമതൊയ ഏതു
നടപടഴിയുന സന്ദര്ഭേന ആവശല്യലപടുന്നതുകപതൊലലെ ഉത്തെരവമുകഖന ലചെയ്യതൊവന്നതതൊണപ്പ് :
എന്നതൊല, ഈ ആകഴിലന്റെ പ്രതൊരനഭേ തശീയതഴി മുതല രണപ്പ് വര്ഷത്തെഴിനുകശഷന
അങ്ങലനയുള്ള യതൊലതതൊരു ഉത്തെരവന പുറലപടുവഴികതൊന് പതൊടുള്ളതല.
(2)
(1)-ാംഉപവകുപ്പുപ്രകേതൊരന
പുറലപടുവഴിക്കുന്ന
എലതൊ
അതുണതൊകഴിയതഴിനു കശഷന നഴിയമസഭേ മുമ്പതൊലകേ വയ്കകണതതൊണപ്പ്.

ഉത്തെരവകേളന

29. ചെടങ്ങള് ഉണതൊക്കുന്നതഴിനുള്ള അധഴികേതൊരന.―(1)സര്കതൊരഴിനപ്പ്, വഴിജതൊപനന
വഴഴി,
ഈ
ആകഴിലലെ
വല്യവസകേള്
നടപഴിലെതൊക്കുന്നതഴിനതൊയഴി
മുന്കേതൊലെ
പ്രതൊബലെല്യകത്തെതൊടുകൂടഴികയതൊ
പഴിലകതൊലെ
പ്രതൊബലെല്യകത്തെതൊടുകൂടഴികയതൊ
ചെടങ്ങള്
ഉണതൊകതൊവന്നതതൊണപ്പ്.
(2) ഈ ആകപ്പ് പ്രകേതൊരന ഉണതൊക്കുന്ന ഏലതതൊരു ചെടവന അതുണതൊകഴിയതഴിനുകശഷന,
കേഴഴിയുന്നത കവഗന, നഴിയമസഭേ സകമളനത്തെഴിലെതൊയഴിരഴിക്കുകമ്പതൊള്, സഭേ മുന്പതൊലകേ ഒരു
സകമളനത്തെഴികലെതൊ തുടര്ച്ചയതൊയ രണപ്പ് സകമളനങ്ങളഴികലെതൊ ലപടതൊവന്ന ആലകേ പതഴിനതൊലെപ്പ്
ദഴിവസകതൊലെകത്തെകപ്പ് വയ്കകണതുന, അപ്രകേതൊരന അതപ്പ് ഏതപ്പ് സകമളനത്തെഴില വയ്ക്കുനകവതൊ
ആ സകമളനകമതൊ ലതതൊടടുത്തുവരുന്ന സകമളനകമതൊ അവസതൊനഴിക്കുന്നതഴിനപ്പ് മുന്പപ്പ്
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നഴിയമസഭേ പ്രസ്തുത ചെടത്തെഴില ഏലതങഴിലുന കഭേദഗതഴി വരുത്തുകേകയതൊ അലലങഴില ആ ചെടന
ഉണതൊകകണതഴിലലന്നപ്പ് തശീരുമതൊനഴിക്കുകേകയതൊ ലചെയ്യുന്നപക്ഷേന ആ ചെടത്തെഴിനപ്പ് അതഴിനുകശഷന,
അതതപ്പ് സനഗതഴികപതൊലലെ, അപ്രകേതൊരന കഭേദഗതഴി ലചെയ്ത രൂപത്തെഴില മതൊതന പ്രതൊബലെല്യന
ഉണതൊയഴിരഴിക്കുകേകയതൊ
അലലങഴില
യതൊലതതൊരു
പ്രതൊബലെല്യവമഴിലതൊതഴിരഴിക്കുകേകയതൊ
ലചെയ്യുന്നതുമതൊകുന; എന്നഴിരുന്നതൊലുന അപ്രകേതൊരമുള്ള ഏലതങഴിലുന കഭേദഗതഴികയതൊ റദ്ദേതൊകകലെതൊ
ആ ചെടപ്രകേതൊരന മുമ്പപ്പ് ലചെയ്തഴിട്ടുള്ള ഏലതങഴിലുന സനഗതഴിയുലട സതൊധുതയപ്പ് ഭേനഗന വരതൊത്തെ
വഴിധത്തെഴിലെതൊയഴിരഴികകണതതൊണപ്പ്.
30. റദ്ദേതൊകലുന ഒഴഴിവതൊകലുന.― (1) 2021-ലലെ കകേരള ലതതൊഴഴിലുറപപ്പ് ലതതൊഴഴിലെതൊളഴി
കക്ഷേമനഴിധഴി ഓര്ഡഴിനന്സപ്പ് (2021-ലലെ 125) ഇതഴിനതൊല റദ്ദേതൊകഴിയഴിരഴിക്കുന.
(2) അങ്ങലന റദ്ദേതൊകഴിയഴിരുന്നതൊല തലന്നയുന, പ്രസ്തുത ഓര്ഡഴിനന്സഴിന് കേശീഴഴില
ലചെയ്തകതതൊ ലചെയ്തതതൊയഴി കേരുതലപടുന്നകതതൊ ആയ ഏലതങഴിലുന കേതൊരല്യകമതൊ എടുത്തെകതതൊ
എടുത്തെതതൊയഴി കേരുതലപടുന്നകതതൊ ആയ ഏലതങഴിലുന നടപടഴികയതൊ, ഈ ആകഴിന് കേശീഴഴില
ലചെയ്തതതൊകയതൊ എടുത്തെതതൊകയതൊ കേരുതലപകടണതതൊണപ്പ്.
പടഴികേ
[3 (5) വകുപപ്പ് കേതൊണുകേ]
പദ്ധതഴിയഴില വല്യവസലചെയ്യതൊവന്ന കേതൊരല്യങ്ങള്
1. നഴിധഴിയഴില ലതതൊഴഴിലുറപ്പു ലതതൊഴഴിലെതൊളഴികേളലട രജഴികസ്ട്രേഷന്.
2. കബതൊര്ഡഴിലന സഹതൊയഴിക്കുന്നതഴിനപ്പ് കവണഴിയുള്ള ഏലതങഴിലുന കേമഴിറഴിയുലട
രൂപശീകേരണന, കബതൊര്ഡഴിലന്റെ ആസതൊനന.
3. കേണക്കുകേള് സൂക്ഷേഴികകണ രശീതഴി, സര്കതൊര് പുറലപടുവഴിച്ചഴിട്ടുള്ള ഏലതങഴിലുന
നഴിര്കദ്ദേശങ്ങള്കകതൊ, വല്യവസകേള്കകതൊ അനുസൃതമതൊയഴി നഴിധഴിയുലട വകേ പണന
നഴികക്ഷേപഴികല, ബഡ്ജറപ്പ് തയ്യതൊറതൊകല, കേണക്കുകേള് ആഡഴിറപ്പ് ലചെയ്യല, സര്കതൊരഴികലെയപ്പ്
റഴികപതൊര്ട്ടുകേള് സമര്പഴികല എന്നഴിവ.
4. നഴിധഴിയഴില നഴിനന പണന പഴിന്വലെഴിക്കുന്നതഴിനുന അതഴില നഴിനന കുറവ
ലചെയ്യകലെതൊ മുതലകൂടകലെതൊ നടത്തുന്നതഴിനുമുള്ള വല്യവസകേളന അപ്രകേതൊരന കുറവലചെയ്യുകേകയതൊ
മുതലകൂട്ടുകേകയതൊ ലചെയ്യതൊവന്ന പരമതൊവധഴി തുകേയുന.
5. ആവശല്യലപടുന്ന സമയത്തെപ്പ് ഒരനഗന
സനബനഴിച്ച വഴിവരങ്ങള് നലകുന്നതഴിനുള്ള ഫതൊറന.

തലന്റെയുന

തലന്റെ കുടുനബകത്തെയുന
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6. ഒരനഗന മരഴിക്കുകമ്പതൊള് കുടുനബലപന്ഷന് അലലങഴില മറപ്പ് ആനുകൂലെല്യന
സശശീകേരഴിക്കുവതൊന് ഒരതൊലള നതൊമനഴിര്കദ്ദേശന ലചെയ്യുന്നതഴിനുന അത്തെരന നതൊമനഴിര്കദ്ദേശന
റദ്ദേതൊക്കുകേകയതൊ മതൊറന വരുത്തുകേകയതൊ ലചെയ്യുന്നതഴിനുമുള്ള നടപടഴിക്രമന.
7. അനഗങ്ങലള സനബനഴിച്ചപ്പ് സൂക്ഷേഴികകണ രജഴിസ്റ്ററുകേളന കരഖകേളന.
8. നഴിധഴിയഴിലലെ ഒരനഗലത്തെ തഴിരഴിച്ചറഴിയുന്നതഴിനുകവണഴിയുള്ള തഴിരഴിച്ചറഴിയല
കേതൊര്ഡഴിലന്റെ രൂപവന അലലങഴില മതൊതൃകേയുന അവ നലകേലുന സൂക്ഷേഴികലുന പകേരന
നലകേലുന.
9. ആകഴില വഴിനഴിര്കദ്ദേശഴിച്ചഴിട്ടുള്ള ഏലതങഴിലുന ആവശല്യങ്ങള്കപ്പ് ചുമത്തെതൊവന്ന
ഫശീസപ്പ്.
10. ഈ ആകപ്പ് പ്രകേതൊരന നഴിയമഴികലപട ഉകദല്യതൊഗസര്കപ്പ് വഴിനഴികയതൊഗഴികതൊവന്ന
കൂടുതല അധഴികേതൊരങ്ങള് ഏലതങഴിലുമുലണങഴില അവ.
11. നഴിധഴി കകേകേതൊരല്യന
വഹഴിക്കുന്നതഴിനുള്ള നടപടഴിക്രമന.

ലചെയ്യുകമ്പതൊള്

ഉണതൊകയകതൊവന്ന

ലചെലെവകേള്

12. നഴിധഴിയഴില നഴിനന ലപന്ഷന്, കുടുനബലപന്ഷന്, ഗതൊന്റുകേള്,
ആനുകൂലെല്യങ്ങള് അലലങഴില വതൊയ്പകേളന മുന്കൂറുകേളന നലകുന്നതഴിനുള്ള നടപടഴിക്രമന.

മറപ്പ്

13. 3-ാം വകുപഴിലന്റെ (4)-ാം ഉപവകുപഴില വഴിനഴിര്കദ്ദേശഴിച്ചഴിട്ടുള്ള സനഗതഴികേള്.
14. 27-ാം വകുപപ്പ് പ്രകേതൊരന കകേമതൊറന ലചെയ്യലപട തുകേകേള് നഴിധഴിയഴികലെകപ്പ് വരവപ്പ്
വയ്കകണ രശീതഴി.
15. പദ്ധതഴിയഴില വല്യവസ ലചെകയ്യണകതതൊ അലലങഴില പദ്ധതഴി നടപതൊക്കുന്നതഴിനപ്പ്
ആവശല്യകമതൊ ഉചെഴിതകമതൊ ആയ മകറലതങഴിലുന സനഗതഴി.

കകേരള നഴിയമസഭേതൊ ലസക്രകടറഴിയറപ്പ്,
തഴിരുവനന്തെപുരന,
2021 ഒകകതൊബര് 4.

എസപ്പ്. വഴി. ഉണ്ണഴികൃഷ്ണന് നതൊയര്,
ലസക്രടറഴി.

