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നമർ
No.

1908

1944 േജ്ഷഠം 19
19th Jyaishta 1944

കകേരള സർകക്കാർ
ആഭഭ്യന്തര(ബബ)വകേകുപപ
വബജക്കാപനന
സ.ഉ(അച്ചടട)നന.45/2022/ആഭഭ്യന്തരന

തടരരുവനന്തപരുരന, 2022 ജജൂണ് 1
1197 ഇടവന 18

എസ. ആർ. ഒ. നമർ

573/2022

1944 ജജഭ്യഷഷ്ഠന 11

2010 ലലെ ജകേരള പപടസണരുകേളളന സനശരുദദ്ധീകേരണ സസാനസാര്ഗദ്ധീകേരണ
ജസവനങ്ങളളന (നടര്വ്വഹണന) ആകേഷ്ടടലന്റെ (2010 ലലെ 9-ാസാന ആകേഷ്ടഷ്) 99-ാസാന വകേരുപഷ് പപകേസാരന
നല്കേലപട്ട അധടകേസാരന വടനടജയസാഗടച്ചഷ്, ജകേരള സര്കസാര്, 2014 ജമേയഷ് 6-ാസാന തദ്ധീയതടയടലലെ
സര്കസാര് ഉത്തരവഷ് (പട) നന. 89/2014/ആഭഭ്യന്തരന പപകേസാരന പരുറലപടരുവടച്ചതരുന 2014 ജമേയഷ്
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23-ാസാന തദ്ധീയതടയടലലെ

1316-ാസാന നമ്പര് ജകേരള അസസാധസാരണ ഗസറടല് എസഷ് .ആര്.ഒ.

നന.310/2014 ആയട പപസടദലപടരുത്തടയടട്ടളളളതരുമേസായ

2014-ലലെ ജകേരള

സനശരുദദ്ധീകേരണ സസാനസാര്ഗദ്ധീകേരണ ജസവനങ്ങളളന (നടര്വ്വഹണന)

പപടസണരുകേളളന

ചട്ടങ്ങള് ജഭദഗതട

ലചയളന്നതടനഷ് തസാലഴെപറയരുന്ന ചട്ടങ്ങള് ഉണസാകരുന്നരു, അതസായതഷ്: ചട്ടങ്ങള
1. ചകുരകുകകപരകുന പപക്കാരനഭവകുന .- (1) ഈ ചട്ടങ്ങള്കഷ് 2022 -ലലെ ജകേരള പപടസണരുകേളളന
സനശരുദദ്ധീകേരണ സസാനസാര്ഗദ്ധീകേരണ ജസവനങ്ങളളന (നടര്വ്വഹണന) (ജഭദഗതട) ചട്ടങ്ങള് എന്നഷ്
ജപരഷ് പറയസാന.
(2)ഇതഷ് ഉടന് പപസാബലെഭ്യത്തടല് വരരുന്നതസാണഷ്.
2. ചട്ടങ്ങളളുടടെ കഭദഗതബ .-2014-ലലെ ജകേരള പപടസണരുകേളളന

സനശരുദദ്ധീകേരണ

സസാനസാര്ഗദ്ധീകേരണ ജസവനങ്ങളളന (നടര്വ്വഹണന) ചട്ടങ്ങളടലലെ 148-ാസാന ചട്ടത്തടല്,(i)മേസാര്ജടനല് ശദ്ധീര്ഷകേത്തടലെരുന

ആദഭ്യലത്ത വസാചകേത്തടലെരുമേരുളള

പസാരടജതസാഷടകേങ്ങളളന "എന്ന വസാകരുകേള്കഷ് പകേരന

"സഷ്ടപടപളകേളളന

"സഷ്ടപടപളകേള്" എന്ന

വസാകഷ്

ജചര്ജകണതസാണഷ് ;
(ii) നടലെവടലെരുളള (ഡട), (ഇ)

ഖണ്ഡങ്ങള്കഷ് പകേരമേസായട

തസാലഴെപറയരുന്ന

ഖണ്ഡങ്ങള് യഥസാപകേമേന ജചര്ജകണതസാണഷ്, അതസായതഷ് :“ (ഡട) ഗരുഡഷ് ജകേസാണകേഷ്റഷ് തടസ്സലപടരുന്നതഷ് രണഷ് തരത്തടലെസാണഷ്. ഒന്നസാമേതസായട, ഒരരു
വര്ഷത്തടല് ഒന്നടല് കേജൂടരുതല് പപസാവശഭ്യന പടഴെ ശടക്ഷ ലെഭടകരുന്നതരുന രണഷ് ബസാകഷ് മേസാര്കഷ്
ലെഭടകരുന്നതരുന ;
തടയജലെസാ

രണസാമേതസായട, വസാര്ഷടകേ ജവതന വര്ദനവഷ്

ജവതനത്തടല്

നടന്നരുളള

റടകവറടജയസാ,

തടയജലെസാ സസാനകയറന
തരന

തസാഴെഷ്ത്തജലെസാ

ആദഭ്യ

വടഭസാഗത്തടല്ലപടരുന്ന ഓജരസാ ഗരുഡഷ് ജകേസാണകേഷ്റഷ് തടസ്സത്തടനരുന അവസസാനന ജനടടയ ഒരരു
സഷ്ടപടപളന

രണസാന വടഭസാഗത്തടല്ലപടരുന്ന ഓജരസാ

അവസസാനന ജനടടയ രണഷ് സഷ്ടപടപളകേളളന
സഷ്ടപടപളകേളടല്

കേരുറവരു

നഷഷ്ടലപടരുന്നതസാണഷ്.

ജനടടയടട്ടളളള

ഇപപകേസാരന

ഒരരു

ഗരുഡഷ് ജകേസാണകേഷ്റഷ് തടസ്സലപടലെടനരുന

നഷഷ്ടലപടരുന്നതസാണഷ് .
ജദ്ധീവനകസാരലന്റെ

എലസാ

എന്നസാല് മേജൂന്നരു
സഷ്ടപടപളകേളളന

ഗരുഡഷ് ജകേസാണകേഷ്റഷ് സഷ്ടപടപളകേള് നഷഷ്ടലപടരുന്ന ഒരരു

ഉജദഭ്യസാഗസനഷ് (എ) മേരുതല് (സട) വലരയരുളള വകേരുപളകേളടല് പറയരുന്ന ഗരുഡഷ് ജകേസാണകേഷ്റഷ്
സഷ്ടപടപളകേള് ഭസാവടയടല് നല്കേരുന്നതടല് നടന്നരുന വടലെകരുന്നടല.
(ഇ)

ഗരുഡഷ് ജകേസാണകേഷ്റഷ് സഷ്ടപടപളകേള് അനരുവദടകരുന്നതരുന പടന്വലെടകരുന്നതരുന

ഉജദഭ്യസാഗസലന്റെ സര്വ്വദ്ധീസഷ് പരുസഷ്തകേത്തടല് ജരഖലപടരുജത്തണതസാണഷ്." ;
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(iii) നടലെവടലെരുളള (എഫഷ്), (ജട), (എച്ചഷ്) ഖണ്ഡങ്ങള് വടട്ടളകേളജയണതസാണഷ്.
ഗവര്ണ്ണറരുലട ഉത്തരവടന് പപകേസാരന
റബ.ടകേ. കജക്കാസപ
ഗവണ്ലമേന്റെ ഷ് അഡദ്ധീഷണല് ചദ്ധീഫഷ് ലസപകേട്ടറട

വടശദദ്ധീകേരണകരുറടപഷ്
(ഇതഷ് വടജസാപനത്തടലന്റെ ഭസാഗമേസാകേരുന്നതല.

എന്നസാല് അതടലന്റെ ലപസാതരു ഉജദ്ദേശഭ്യന

ലവളടലപടരുത്തരുന്നതടനഷ് ജവണടയരുളളതസാകേരുന്നരു.)
2014-ലലെ ജകേരള
(നടര്വ്വഹണന)

പപടസണരുകേളളന സനശരുദദ്ധീകേരണ സസാനസാര്ഗദ്ധീകേരണ ജസവനങ്ങളളന

ചട്ടങ്ങള്

ഓഫദ്ധീസര്മേസാര്കരുന

പപകേസാരന

ലഡപഭ്യപ്യൂട്ടട

ജയടല്

പപടസണ്

വകേരുപടലലെ

അസടസ്റ്റന്റെ ഷ്

ഓഫദ്ധീസര്മേസാര്കരുന

പപടസണ്

തരുടര്ച്ചയസായ

സതഷ്

ലപരരുമേസാറത്തടനഷ് ഓജരസാ രണഷ് വര്ഷന കേജൂടരുജമ്പസാഴെരുന ഒരരു ഗരുഡഷ് ജകേസാണകേഷ്റഷ് സഷ്ടപടപഷ് വദ്ധീതന
അനരുവദടകരുന്നതടനഷ് പപസഷ്തരുത ചട്ടത്തടലലെ 148-ാസാന ചട്ടത്തടല് വഭ്യവസ ലചയഷ്തടട്ടളണഷ്.
മേജൂന്നഷ്

ഗരുഡഷ്

ജകേസാണകേഷ്ടഷ്

സഷ്ടപടപളകേള്

ജനടടയടട്ടളളള

ഓഫദ്ധീസര്മേസാര്ജകസാ ലഡപഭ്യപ്യൂട്ടട പപടസണ് ഓഫദ്ധീസര്മേസാര്ജകസാ
അലെവന്സഷ്

അസടസ്റ്റന്റെ ഷ്

പപടസണ്

ഒരരു ഗരുഡഷ് ജകേസാണകേഷ്റഷ്

അനരുവദടകരുന്നതടനരുന ഇപപകേസാരന അനരുവദടകരുന്ന

ആനരുകേജൂലെഭ്യന

ഒരരു

വസാര്ഷടകേ ജവതന വര്ദനവടലന്റെ തരുകേയഷ്കഷ് തരുലെഭ്യമേസായടരടകരുലമേന്നരുന ആയതഷ് പപതടമേസാസന
നലെഷ്ജകേണതരുമേസാലണന്നരുന

പപസഷ്തരുത ചട്ടങ്ങളടല്

വഭ്യവസ ലചയഷ്തടട്ടളണഷ് .

സനസസാന

സര്കസാര് ജദ്ധീവനകസാരരുലട ജസവന ജവതന വഭ്യവസകേള് നടര്ണ്ണയടച്ചളലകേസാണരുളള ജകേരള
സര്വ്വദ്ധീസഷ് ചട്ടങ്ങളടജലെതടനരു വടരരുദമേസായ വഭ്യവസയസാണഷ് 2014-ലലെ ജകേരള പപടസണരുകേളളന
സനശരുദദ്ധീകേരണ
നടലെവടലെരുളളതഷ്.

സസാനസാര്ഗദ്ധീകേരണ
ആയതടനസാല്

നടര്ത്തലെസാകരുന്നതടനസായട

ജസവനങ്ങളളന
പപസഷ്തരുത

2014-ലലെ

ജകേരള

സസാനസാര്ഗദ്ധീകേരണ ജസവനങ്ങളളന (നടര്വ്വഹണന)

(നടര്വ്വഹണന)
ഗരുഡഷ്

ജകേസാണകേഷ്റഷ്

പപടസണരുകേളളന
ചട്ടങ്ങള്

ചട്ടങ്ങളടല്
അലെവന്സഷ്

സനശരുദദ്ധീകേരണ

ജഭദഗതട ലചയളന്നതടനഷ്

സര്കസാര് തദ്ധീരരുമേസാനടച്ചള.
ജമേല്പറഞ്ഞ ലെക്ഷഭ്യന

നടറജവറളന്നതടനഷ് ഉജദ്ദേശടച്ചളലകേസാണരുളളതസാണഷ് ഈ

വടജസാപനന.
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