
കകേരള സർകക്കാർ

വവിജക്കാപനന

2019-ലലെ  പപവക്കാസവി  കകേരളളീയരരുലടെ  കക്ഷേമ  (കഭേദഗതവി)  ഓർഡവിനന്സസ്  (2019-ലലെ  25)  പപകേക്കാരന

കഭേദഗതവി ലചെയ്യലപ്പെട്ട 2008-ലലെ  പപവക്കാസവി കകേരളളീയരരുലടെ കക്ഷേമ ആകവിലലെ (2009-ലലെ 10) 8  എ വകേരുപ്പെസ്

പപകേക്കാരന  നല്കേലപ്പെട്ട അധവികേക്കാരങ്ങള് വവിനവികയക്കാഗവിചരുലകേക്കാണസ്  കകേരള സർകക്കാർ  2019  ലസപസ്റനബർ

2-ാക്കാന  തളീയതവിയവിലലെ  സ.ഉ.  (എനഎസസ്.)  നമ്പർ  12/2019/കനക്കാർക  എന്ന  നമ്പർ വവിജക്കാപനമക്കായവി

കകേരളളീയ പപവക്കാസവികേക്കാരര്യ (എ) വകേരുപ്പെസ്

തവിരരുവനന്തപരുരന, 2019  ഡവിസനബർ, 17 സ.ഉ.(കകേ.) നമ്പർ 23/2019/കനക്കാർക
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പരുറലപ്പെടെരുവവിചതരുന  2019  ലസപസ്റനബർ  19-ാക്കാന  തളീയതവിയവിലലെ  2187-ാക്കാന  നമ്പർ കകേരള  ഗസറവില്

(അസക്കാധക്കാരണന)  എസസ്.ആർ.ഒ.  നമ്പർ 650/2019  ആയവി  പപസവിദ്ധലപ്പെടെരുതവിയതരുമക്കായ  2019-ലലെ

പപവക്കാസവി  കകേരളളീയരരുലടെ  ഡവിവവിഡനസ്  പദ്ധതവി  കഭേദഗതവി  ലചെയ്യരുന്നതവിനസ്,  തക്കാലഴെപ്പെറയരുന്ന  പദ്ധതവി

ഉണക്കാകരുന്നരു,  അതക്കായതസ്:-

പദ്ധതവി

1. ചെരുരരുകകപ്പെരരുന പപക്കാരനഭേവരുന.-  (1) ഈ പദ്ധതവികസ് "2019-ലലെ പപവക്കാസവി കകേരളളീയരരുലടെ ഡവിവവിഡനസ്

(കഭേദഗതവി) പദ്ധതവി"  എന്നസ് കപരസ് പറയക്കാന.

(2) ഇതസ് ഉടെന് പപക്കാബലെര്യതവില് വരരുന്നതക്കാണസ്.

2. പദ്ധതവികരുള്ള കഭേദഗതവി.-  2019-ലലെ  പപവക്കാസവി  കകേരളളീയരരുലടെ  ഡവിവവിഡനസ്  പദ്ധതവിയവിലലെ  2-ാക്കാന

ഖണവികേ  (1)-ാക്കാന  ഉപഖണവികേയവിലലെ  (എചസ്)  ഇനതവിനരു  പകേരന  തക്കാലഴെ  പറയരുന്ന  ഇനന

കചെർകകണതക്കാണസ്.  അതക്കായതസ്  (എചസ്)  "പപവക്കാസവി"  എന്നക്കാല് ആകവിലലെ  2-ാക്കാന  വകേരുപ്പെരു  (എന)  ഖണ

പപകേക്കാരമരുള്ള "പപവക്കാസവി കകേരളളീയന്" എന്നർത്ഥമക്കാകേരുന്നരു.

                                                       ഗവർണ്ണറരുലടെ ഉതരവവിന് പപകേക്കാരന,

                                                                        സതര്യജവിതസ് രക്കാജന്,
                                     അഡളീഷണല് ചെളീഫസ് ലസപകേട്ടറവി.

വവിശദളീകേരണകരുറവിപ്പെസ്

(ഇതസ്  വവിജക്കാപനതവിലന  ഭേക്കാഗമക്കാകേരുന്നതല.  എന്നക്കാല് അതവിലന  ലപക്കാതരു  ഉകദ്ദേശര്യന

ലവളവിലപ്പെടെരുതരുന്നതവിനസ്  ഉകദ്ദേശവിചരുലകേക്കാണരുള്ളതക്കാണസ്.)

2019-ലലെ  പപവക്കാസവി  കകേരളളീയരരുലടെ  കക്ഷേമ  (കഭേദഗതവി)  ഓർഡവിനന്സസ്  (2019-ലലെ  25)  പപകേക്കാരന

കഭേദഗതവി ലചെയ്യലപ്പെട്ട 2008-ലലെ  പപവക്കാസവി കകേരളളീയരരുലടെ കക്ഷേമ ആകവിലലെ (2009-ലലെ 10) 8  എ വകേരുപ്പെസ്

പപകേക്കാരന  നല്കേലപ്പെട്ട  അധവികേക്കാരങ്ങള്  വവിനവികയക്കാഗവിചരുലകേക്കാണസ്  2019-ലലെ  പപവക്കാസവി  കകേരളളീയരരുലടെ

ഡവിവവിഡനസ്  പദ്ധതവി  എന്ന  കപരവില്  ഒരരു  പദ്ധതവി  സർകക്കാർ  ആവവിഷസ്കേരവിചവിരരുന്നരു.  പപസസ്തരുത

പദ്ധതവിയവിലലെ  2-ാക്കാന  ഖണവികേ  (1)-ാക്കാന  ഉപഖണവികേയവിലലെ  (എചസ്)  പപകേക്കാരന  പപവക്കാസവി  എന്ന  വക്കാകസ്

നവിർവചെവിചവിരരുന്നരു.  പപസസ്തരുത  നവിർവചെനതവിനരു  പകേരന  2008-ലലെ  പപവക്കാസവി  കകേരളളീയരരുലടെ  കക്ഷേമ

ആകവിലലെ  ലസക്ഷേന്  2  (എന)  പപകേക്കാരമരുള്ള  നവിർവചെനന  ഉള്ലപ്പെടെരുതവി  പദ്ധതവിയവില്  കഭേദഗതവി

വരരുതരുന്നതവിനസ് സർകക്കാർ തളീരരുമക്കാനവിചരു.

പപസസ്തരുത ലെക്ഷേര്യന നവിറകവറരുന്നതവിനസ് ഉകദ്ദേശവിചരു ലകേക്കാണരുള്ളതക്കാണസ് ഈ വവിജക്കാപനന.
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