
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കകേരള സർകക്കാർ

വവിജക്കാപനന

                                   
- 2010 ലലെ കകേരള പപവിസണണുകേളളന സനശണുദദ്ധീകേരണ സക്കാനക്കാർഗദ്ധീകേരണ

കസവനങ്ങളളന  (നവിർവ്വഹണന)  ആകേക്ടവിലന്റെ  (2010  ലലെ  9-ാക്കാന  ആകേക്ടക്)  99-ാക്കാന വകേണുപക്  പപകേക്കാരന നല്കേലപട
അധവികേക്കാരന വവിനവികയക്കാഗവിചക്, കകേരള സർകക്കാർ,  2014  കമേയക് 6-ാക്കാന തദ്ധീയതവിയവിലലെ സർകക്കാർ ഉത്തരവക് (പവി) നന.
89/2014/ആഭഭ്യന്തരന   പപകേക്കാരന   പണുറലപടണുവവിചതണുന   2014  കമേയക്  23-ാക്കാന  തദ്ധീയതവിയവില്  1316-ാക്കാന   നമ്പർ
അസക്കാധക്കാരണ ഗസറവില് എസക്.ആർ.ഒ.  നന. 310/2014  ആയവി പപസവിദലപടണുത്തവിയവിടളളളതണുമേക്കായ  2014-ലലെ
കകേരള പപവിസണണുകേളളന സനശണുദദ്ധീകേരണ സക്കാനക്കാർഗദ്ധീകേരണ കസവനങ്ങളളന (നവിർവ്വഹണന) ചടങ്ങള്   കഭദഗതവി
ലചയളന്നതവിനക്   തക്കാലഴെപറയണുന്ന ചടങ്ങള്  ഉണക്കാകണുന്നണു, അതക്കായതക് :-

ആഭഭ്യന്തര(ബവി)വകേണുപക്

 സ.ഉ(അചടവി)നന.17/2021/ആഭഭ്യന്തരന തവിരണുവനന്തപണുരന, 2021      ലഫെപബണുവരവി  12
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ചട്ടങ്ങള
1.  ചണുരണുകകപരണുന  പപക്കാരനഭവണുന.-  (1)  ഈ  ചടങ്ങള്കക്  2021-ലലെ  കകേരള  പപവിസണണുകേളളന  സനശണുദദ്ധീകേരണ
സക്കാനക്കാർഗദ്ധീകേരണ കസവനങ്ങളളന (നവിർവ്വഹണന) (കഭദഗതവി)  ചടങ്ങള് എന്നക് കപരക് പറയക്കാന.
                 (2) ഇവ ഉടന് പപക്കാബലെഭ്യത്തവില് വരണുന്നതക്കാണക്.
2.  ചടങ്ങളളലട  കഭദഗതവി    .- 2014-ലലെ  കകേരള  പപവിസണണുകേളളന  സനശണുദദ്ധീകേരണ  സക്കാനക്കാർഗദ്ധീകേരണ
കസവനങ്ങളളന  (നവിർവ്വഹണന)  ചടങ്ങളവിലലെ   469-ാക്കാന  ചടത്തവിനക്   കശഷന   തക്കാലഴെപറയണുന്ന    ചടങ്ങള്
യഥക്കാപകേമേന കചർകകണതക്കാണക്, അതക്കായതക് :-
"  469  (  എ  )     സസംസസ്ഥാനതല  ഉപദദേശക  സമമിതമി    -   തടവണുകേക്കാരണുലട  അകേക്കാലെവവിടണുതല്  സനബനവിചക്
അകേക്ടവിലലെ   77-ാക്കാന  വകേണുപക്  (1)-ാക്കാന  ഉപവകേണുപക്  പപകേക്കാരന   രരൂപദ്ധീകേരവിച  ഉപകദശകേ  സമേവിതവിയണുലട
ശവിപക്കാർശകേള്ലകതവിരക്കായ  പരക്കാതവികേള്/അകപക്ഷകേള്   എന്നവിവ  പരവിഗണവിചക്   ഉപകദശകേ  സമേവിതവിയണുലട
ശവിപക്കാർശകേള് അവകലെക്കാകേനന ലചയക്തക്  ആയതക് സവിരദ്ധീകേരവികണുകേകയക്കാ തളളളകേകയക്കാ വവിപരദ്ധീതമേക്കാകണുകേകയക്കാ
പരവിഷക്കേരവികണുകേകയക്കാ  ലചയളന്നതവിനണുളള  ശവിപക്കാർശ  സർകക്കാരവില്  സമേർപവികണുന്നതവിനക്കായവി  ഒരണു
സനസക്കാനതലെ ഉപകദശകേ സമേവിതവി രരൂപദ്ധീകേരവികകണതക്കാണക്.";

"  469  (  ബമി  )     സസംസസ്ഥാനതല  ഉപദദേശക  സമമിതമിയയുടടെ  ഘടെന.-  (1)   സനസക്കാനതലെ  ഉപകദശകേ
സമേവിതവിയവില് തക്കാലഴെപറയണുന്ന അനഗങ്ങള് ഉണക്കായവിരവികകണതക്കാണക്, അതക്കായതക് :-        
     (എ) റവിടകയർഡക് ഹഹകകക്കാടതവി ജഡക്ജവി - ലചയർമേക്കാന്
     (ബവി) ആഭഭ്യന്തര വകേണുപക് അഡദ്ധീഷണല് ചദ്ധീഫെക് ലസപകേടറവി -  ലമേമ്പർ ലസപകേടറവി
     (സവി) നവിയമേ വകേണുപക് ലസപകേടറവി - ലമേമ്പർ  
     (ഡവി) സക്കാമേരൂഹഭ്യകക്ഷമേ വകേണുപക് ലസപകേടറവി -ലമേമ്പർ
     (ഇ) സർകക്കാർ നവിയമേവികണുന്ന,  തടവണുകേക്കാരണുലട  സനശണുദദ്ധീകേരണവണുന സക്കാനക്കാർഗദ്ധീകേരണവണുന സനബനവിച  
ഭരണനവിർവ്വഹണത്തവില് അനണുഭവ സമ്പത്തണുന പപക്കാഗതഭ്യവണുന ഉളള ഒരണു അനനൗകദഭ്യക്കാഗവികേ അനഗന - ലമേമ്പർ
         (2) ലചയർമേക്കാലന്റെ കേക്കാലെക്കാവധവി   3 വർഷമേക്കായവിരവികണുന്നതണുന പരമേക്കാവധവി 5 വർഷന വലര  കേക്കാലെക്കാവധവി നദ്ധീടവി 
നല്കേണുവക്കാന് സർകക്കാരവിനക്  അധവികേക്കാരമേണുണക്കായവിരവികണുന്നതണുമേക്കാണക്.
         (3) അനനൗകദഭ്യക്കാഗവികേ അനഗത്തവിലന്റെ കേക്കാലെക്കാവധവി   5 വർഷമേക്കായവിരവികണുന്നതക്കാണക്. എന്നക്കാല് മേതവിയക്കായ 
കേക്കാരണങ്ങളവികനല് സർകക്കാരവിനക് കമേല്പറഞ്ഞ കേക്കാലെക്കാവധവിയക്കണുളളവില്  എകപക്കാള് കവണലമേങവിലെണുന 
അനനൗകദഭ്യക്കാഗവികേ അനഗത്തവിലന്റെ  നവിയമേനന  റദക് ലചയക്കാവണുന്നതക്കാണക്.

(4) 6 മേക്കാസത്തവിലലെക്കാരവികകലെക്കാ സർകക്കാർ ആവശഭ്യലപടണുകമ്പക്കാകഴെക്കാ  സമേവിതവി വവിളവിചള 
കചർകകണതക്കാണക്".

ഗവർണ്ണറണുലട ഉത്തരവവിന് പപകേക്കാരന,
റമി.ടക.ദജസ്ഥാസസ

ഗവണ്ലമേന്റെ ക്  അഡദ്ധീഷണല് ചദ്ധീഫെക് ലസപകേടറവി

വവിശദദ്ധീകേരണകണുറവിപക് 

(ഇതക് വവിജക്കാപനത്തവിലന്റെ ഭക്കാഗമേക്കാകേണുന്നതല.  എന്നക്കാല് അതവിലന്റെ ലപക്കാതണു ഉകദശഭ്യന  ലവളവിലപടണുത്തണുന്നതവിനക്
കവണവിയണുളളതക്കാകേണുന്നണു.)

 റവിടകയർഡക്  ഹഹകകക്കാടതവി  ജഡക്ജവി  ലചയർമേക്കാനക്കായവി  സനസക്കാനതലെ  ജയവില്  ഉപകദശകേ  സമേവിതവി
അലലങവില് സനസക്കാന തലെ അപകലെറക് സമേവിതവി രരൂപവല്കരവികണുകേയണുന  ജവിലക്കാതലെ ഉപകദശകേ സമേവിതവിയണുലട
ശവിപക്കാർശ  അവകലെക്കാകേനന  ലചയക്തക്   ആയതക്  സവിരദ്ധീകേരവികണുകേകയക്കാ തളളളകേകയക്കാ വവിപരദ്ധീതമേക്കാകണുകേകയക്കാ
പരവിഷക്കേരവികണുകേകയക്കാ ലചയളകേയണുന ഓകരക്കാ ആളളലട കകേസവിലെണുന അവലര  തടങല്  പരൂർത്തവിയക്കാകണുന്നതവിനക്
മേണുകന്നക്കാടവിയക്കായവി  വവിടണുതല്  ലചയളന്നതവിനണുകവണവി  സസ്വന്തന  നവിലെയവില്  ശവിപക്കാർശ  ലചയക്തക്  അകക്കാരഭ്യന
സർകക്കാരവില് നല്കേണുകേയണുന  ലചയളന്നതവിനക്  ജസവിസക് സവി.എന്. രക്കാമേചപന്ദ്രന്നക്കായർ അദഭ്യക്ഷനക്കായ  കപക്കാലെദ്ധീസക്
ജയവില് പരവിഷക്കേരണ സമേവിതവി  ശവിപക്കാർശ ലചയക്തവിടളണക്.   പപസക്തണുത ശവിപക്കാർശ   പരവിഗണവിചക്  സനസക്കാനതലെ
ഉപകദശകേ സമേവിതവി  രരൂപദ്ധീകേരവികണുന്നതവിനക്   സർകക്കാർ തദ്ധീരണുമേക്കാനവിചള.
           കമേല്പറഞ്ഞ ലെക്ഷഭ്യന നവിറകവറളന്നതവിനക് ഉകദശവിചളലകേക്കാണണുളളതക്കാണക് ഈ വവിജക്കാപനന.
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