న్యాయ మరియు కంపెనీ వ్ావ్హారాల మంత్రిత్వ శాఖ
(MINISTRYOF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS)
శాసన విభాగము (Legislative Department)
నయూ ఢిల్లీ , తేది 30th డిసెంబర్; 1999/Pausa 9, 1921 (Saka)
ఈ క్ెంర ది తెలిపిన పార్ీ మెంట్ చేసిన చట్ట ెం భార్త రాష్టట ప
ర తి ఆమోదెంతో 30వ తేది
డిసెంబర్,1999న సాధార్ణ సమాచార్ెం నిమితత ెం పరచురిెంచడెం జరిగిెంది:

1999 చట్ట ెం మేర్కు బహుళ మానసిక వైకల్ాూల్ు , బుదిి మాెందూత వునన
మానసిక వికల్ాెంగుల్ జాతీయ సెంక్షేమ ట్రసట ు
నెంబర్ు .44 of 1999
[30th డిసెంబర్; 1999] న ఏరాాట్ు అయిన చట్ట ెం బహుళ మానసిక వైకల్ాూల్ు ,

బుదిి మాెందూత వునన మానసిక వికల్ాెంగుల్ సెంక్షేమెం కోసెం జాతీయ సాాయిల్ో ఓ సెంసా ను
ఏరాాట్ు చేసే వీల్ు కలిాెంచెంది.
వారిక్ సెంబెంధిెంచన సెంఘట్నల్ు మరియు ఇతర్ విష్టయాల్కు సెంబెంధిెంచ ఇది పని చేసత ుెంది
పార్ీ మెంట్ు దాారా ఆమోదిెంచబడిన పదిహైను సెంవతసరాల్
సర్ా సాతెంతర భార్తదేశెం ఈ విధెంగా నడుసుతెంది :అధాూయము I
పరిచయము
చనన పేర్ీ ు వాట్ి విశదీకర్ణ
1. 1. ఈ చట్ాటనిన నేష్టనల్ ట్రసట ు ఫర్ ది వల్పార్ ఆఫ్ పర్సన్సస విత్ అసిటమ్, సర్ెంబరల్ పాల్లస
మెంట్ల్ రీహాబిలిట్ేష్టన్స అెండ్ రిట్ారడేష్ట
ర న్స అెండ్ మల్లటపుల్ డిసబులిట్ీస్ యాక్టట (జాతీయ
బుదిిమాెందుూల్ సఁక్షేమ , పునరావాస మరియు బహుళ వికల్ాెంగతా చట్ట ెం
1999),1999.అని పిల్ుసాతర్ు.

2 ఈ చట్ట ెంల్ో , వేరే సెందరాాల్ల్ో అవసర్మయితే తపిాెంచ – నిర్ాచనముల్ు ఈ క్ెంర ది
విధెంగా ఉెంట్ుెంది.
2. ఈ చట్ట ెం జముు, కాశ్ముర్ మినహాయిెంచ భార్తదేశమెంతట్ా ఇది వరితసత ుెంది
(a) ఆట్ిజమ్ ( autism) అనగా ఒక వూక్తక్ పారథమికెంగా ఉెండవల్సినెంత కూడా జీవన
నైపుణాూల్ు సమాచార్ెం మరియు సామాజిక సామరాిాల్ు ల్పనట్ువెంట్ి సిాతి ల్ోఉెండడము.
చేసినదే మళ్ళీ చేసే ఆచారాతుక పరవర్త న కలిగి ఉనన వార్ు.
(b) "బో ర్ుు" (Board) అనగా ట్రసట ు చట్ట ెం సక్షన్స 3 పరకార్ెం పాల్కవర్గ సభ్ుూల్ుగా ట్రసట ు
ల్ోఉననవార్ు;
(c) "సల్బరల్ ఫాల్లస" (cerebral palsy) అనగా వూక్త ల్ోని వివిధ ర్కాల్ ఎదుగుదల్ల్పని
సిాతి. వీట్ి ల్క్షణాల్ు ఏమిట్ెంట్ే అసాధార్ణ చల్నర్హిత మరియు మదడు తిర్సాార్ సిాతి
ల్పదా చనన వయసుసల్ోనే ఏదెైనా గాయెం వల్న జనుతః ల్పదా గర్భెంల్ో
ఎదుగుతుననపుాడు గాని ఏర్ాడిఉనన సిాతి .
(d) "చెైర్ పర్సన్స " (Chairperson) అనగా సక్షన్స 3 ను అనుసరిెంచ కాీజ్ (a) ఉప
సక్షన్స(4) మేర్కు పాల్కవర్గ ెం దాారా నియమితుల్యిన అధూక్షుల్ు
(e) "ముఖ్ూ కార్ూ నిర్ాహణాధికారి " (Chief Executive Officer) అనగా సక్షన్స 8
పరకార్ెం

ల్ోనీ ఉప సక్షన్స(1) మేర్కు నియమితుల్ ైన ముఖ్ూ కార్ూనిర్ాహణాధికారి

(f) "మెంబర్ " (Member) అనగా చెైర్ పర్సన్స తో సహా పాల్కవర్గ ెంల్ోని సభ్ుూడు ల్పదా
సభ్ుూరాల్ు
(g) "మానసిక మాెందూెం" (Mental Retardation) అనగా పూరితగా మానసికెంగా ఎదగని
సిాతిల్ో ఉనన వూక్త , ఈ క్రెంది పరతేూక ల్క్షణాల్ు కలిగిన సాధార్ణెం కనాన తకావ తెలివి
తేట్ల్ు ఉననవార్ు;
(h)"బహుళ వికల్ాెంగతాెం" (Multiple Disabilities) అనగా వికల్ాెంగుల్ 1995 చట్ట ెం
(సమాన అవకాశాల్ు మరియు హకుాల్ పరిర్క్షణ) మేర్కు అది సక్షన్స 2 ల్ోని కాీజ్ (i)
పరకార్ెం నిర్ాచెంపబడిన రెండు అెంతకనాన ఎకుావగా అెంగ వైకల్ూెం కల్వార్ు (1 of
1996);
(i) " పరకట్న ల్పదా నోట్ిఫికేష్టన్స (notification)" అనగా అధికారికెంగా పరభ్ుతాెం
పరచురిెంచన పరకట్న;
(j) " వికల్ాెంగెం తో ఉనన వూకుతల్ు" (persons with disability) అనగా ఏ వూక్త అయితే

మానసికెంగా, మదడు సకరమెంగా ఎదగని సిాతిల్ో ఉనానరవ వార్ు, అెంతేగాక రెండు ల్పదా
అెంతకనాన ఎకుావ బహుళ అెంగవైకల్ూపు సమసూల్తో భాధపడుతునన వార్ు ;
(k) "ఆజాాపిెంచు" (prescribed) అనగా ఈచట్ట ెం పరకార్ెం ఆదేశెంచన నియమాల్ు;
(I) "వృతిత నిపుణుల్ు" (professional) అనగా వికల్ాెంగుల్ సెంక్షేమానిక్ సహకరిెంచే
విధెంగా ఆయా ర్ెంగెంల్ో పరతేూక నిపుణత కలిగి ఉెండి;
(m) "నమోదు అయిన సెంసా " (registered organization) అనగా వికల్ాెంగుల్కు చెెందిన
సెంఘాల్ు మరియు సెంసా ల్ు ల్పదా వారి తలిీ దెండురల్తో ఏర్ాడిన సెంసా ల్ు ల్పదా సాచచెంద
సెంసా ల్ు , అెంతేగాక కొనిన సెందర్భరాల్ల్ో సక్షన్స 12 పరకార్ెం నమోదు అయినవి ;
(n) " నియెంతరణ" (regulations) అనగా ఈ చట్ట ెం పరకార్ెం పాల్క వర్గ ెం ర్ూప ెందిెంచన
నియెంతరణా నియమావళి;
(o) " తీవర వికల్ాెంగతాెం" (severe disability) అనగా 80 శాతెం పైబడిన వికల్ాెంగతా
మరియు రెండు అెంతకనాన మిెంచ బహుళ వికల్ాెంగతాెం ఉనన వార్ు;
(p) " ట్సుట" (Trust) అనగా సక్షన్స 3 ల్ోని ఉప సక్షన్స (1) మేర్కు జాతీయ మానసిక,
బుదిిమాెందూ , బహుళ వికల్ాెంగుల్ సెంక్షేమ ట్రసట ు ( National Trust for the Welfare of
Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple
Disability)
అధాూయము II

జాతీయ బహుళ మానసిక వైకల్ాూల్ు , బుదిి మాెందూత వునన మానసిక వికల్ాెంగుల్
సెంక్షేమ ట్రసట ు
3. జాతీయ బహుళ మానసిక వైకల్ాూల్ు , బుదిి మాెందూత వునన మానసిక వికల్ాెంగుల్

మొదల్గువారి సెంక్షేమ ట్రసట ు ఏరాాట్ు గురిెంచ (1) ఈ చట్ట ెం కేెందర పరభ్ుతాెం పరకట్న దాారా పై తెలిపిన తేది నుెండి అమల్ుల్ోక్
వచచెంది. చట్ట ెంల్ో పేరకానన కార్ణాల్ మేర్కు జాతీయ బహుళ మానసిక వైకల్ాూల్ు ,

బుదిి మాెందూత వునన మానసిక వికల్ాెంగుల్ మొదల్గువారి సెంక్షేమ ట్రసట ు
సెంసా ను (బాడీ కారవారేట్) ఏరాాట్ు చేసిెంది. ఈ సెంసా శాశాతపది తిల్ో ఉెండే విధెంగా

ఏరాాట్ు అయిెంది. దీనిక్ సెంబెంధిెంచ సాదార్ణ సీల్ు, చట్ట ెం కలిాెంచన మేర్కు

అధికార్ెం ఇవాబడిెంది. దీెంతో సిా ర్, చర్ ఆసుతల్ సేకర్ణ మరియు అముకాల్ు,
సెంసా పేర్ుతో ఒపాెందాల్ు, కోర్ుటల్ో దావాల్ు వేయడెం, దావాకు గురికావడెం అనే
ర్కెంగా ఈ సెంసా కు సరైన బాడీ కారేారేట్ గా గురితెంచడెం జరిగిెంది.
(2) ఈ సెంసా కు సెంబెంధిెంచ సాదార్ణ పరిపాల్న, మార్గ దర్శకతాెం, వూవహార్ముల్ను
పాల్కవర్గ ెం కలిగి ఉెంట్ుెంది. పాల్కవర్గ ెం తన చట్ట ెం కలిాెంచన మేర్కు అనిన
వూవహార్ముల్పై సెంపూర్ణ అధికార్ముల్ు కలిగి ఉెంట్ుెంది
(3) ఈ ట్రసట ు ఫరధాన కారాూల్యెం నయూఢిల్లీ ల్ో ఉెంట్ుెంది. కేెందర పరభ్ుతా ముెందసుత
అనుమతితో ట్రసట ు పాల్కవర్గ ెం మరినిన కారాూల్యాల్ు దేశ వాూపత ెంగా ఏరాాట్ు చేయ
వచుచ.
( 4)

పాల్కవర్గ ెంల్ో ఈ క్రెంది విధెంగా ఏరాాట్ై ఉెంట్ుెంది
(a) బహుళ మానసిక వైకల్ాూల్ు , బుదిి మాెందూత వునన మానసిక

వికల్ాెంగుల్ సెంక్షేమ ర్ెంగానిక్ సెంబెంధిెంచన అనుభ్వెం మరియు
నిపుణతాెం కలిగిన వారిల్ో ఒకరిని కేెందర పరభ్ుతాెం చెైర్ాపర్సన్స గా
నియమిసుతెంది.
(b) తొమిుది మెందిని పాల్కవర్గ సభ్ుూల్ుగా నమోదయిన సెంసా ల్నుెండి
నిబెంధనల్మేర్కు నియమిసాతర్ు. అెందుల్ో ముగుగర్ు సాచచెంద సెంసా ల్ నుెండి
ల్పదా బుదిి మాెందూెం ఉనన పిల్ీల్ తలిీ దెండురల్ సెంఘాల్ నుెండి , వికల్ాెంగుల్
సెంఘాల్ నుెండి ఎెంపిక చేసత ార్ు.
కేెందర పరభ్ుతాెం వీరి నియామకానిన చట్ట ెంల్ోని కాీ మ మేర్కు తొలిసారి
నామినేష్టన్స పది తిల్ో చేసత ుెంది.
(c) భార్త పరభ్ుతాెంల్ోని సెంయుకత కార్ూదరిశ సాాయిక్ తకుావ కాకుెండా
ఉననట్ువెంట్ి ఎనిమిది మెంది ని కేెందర పరభ్ుతాెం నామినేష్టన్స పది తిన
నియమిసుతెంది. వీర్ు వివిధ మెంతిరతా శాఖ్ల్కు చెెందిన పరతినిధుల్ుగా ఉెంట్ార్ు.
ల్పక విభాగాల్కు సెంబెంధిెంచ ఉెంట్ార్ు. ముఖ్ూెంగా సామాజిక నాూయెం మరియు
సాధికార్త విభాగెం, మహిళా శశు సెంక్షేమ విభాగెం, ఆరవగూ మరియు కుట్ుెంబ
సెంక్షేమ విభాగెం,ఆరిాక, కారిుక, విదూ. పట్ట ణ వూవహారాల్ు మరియు ఉపాది,
గారమీణ ఉపాది, పేదరిక నిర్ూుల్న, సభ్ుూల్ు , ఎక్టస ఆపిషియోగా ఉెంట్ార్ు.

(d) సేవా కార్ూకరమాల్ు చేసత ునన వర్త క, వాూపార్ మరియు పరిశమ
ర ల్ సెంఘాల్
తర్పున ముగుగరిని నామినేట్ పది తిల్ో పాల్కవర్గ ెం నియమిసుతెంది.
(e) ముఖ్ూ కార్ూదరిశగా నియమితుల్ ైన కేెందర పరభ్ుతాెంల్ో సెంయుకత కార్ూదరిశ
సాాయి అధికారి పాల్క వరాగనిక్ కార్ూదరిశగా ,ఎక్టస అపిషియో గా వూవహరిసత ార్ు.
(5) అదే విధెంగా పాల్కవర్గ ెం ట్రసట ు ఉదేిశాల్ను, నియమ నిబెంధనల్ను అనుసరిెంచ వాట్ిని
సాధిెంచడానిక్ గాను ఎవరితోనైనా కల్సి పనిచేయవచుచ. అల్ాగే ఎవరి సహాయ సహకారాల్ ైనా
తీసుకోవచుచ. ల్పదా ఆ సల్హాల్ు సెంసా అనుకునన ఉదేిశాల్కు అనుగుణెంగా ఉెండాలి.
అల్ాెంట్ి వూక్త క్ సెంసా ఉదేిశాల్కు అనుగుణెంగా చర్చల్ల్ో పాల్గగని పాల్ు పెంచుకునే హకుా
ఉెంట్ుెంది .అయితే పాల్క వర్గ సమావేశాల్ల్ో జర్ుగు ఓట్ిెంగ్ ల్ో పాల్గగనే వీల్ు ల్పదు. అదే
విధెంగా వీర్ు పాల్క వర్గ ెంల్ో ఏకార్ణెం చేతనయినా సభ్ుూల్ు కాజాల్ర్ు
ట్రసట ుతోకల్సి పనిచేసే వూకుతల్ు గరిష్టటెంగా ఎనిమిది మెందిక్ మిెంచకుెండా ఉెండాలి.
వీల్యినెంతవర్కు ఇల్ాెంట్ి వారిని నమోదయిన సెంసా ల్కు చెెందిన వార్ు ల్పదా వృతిత నిపుణుల్ ైన
వారై ఉెండాలి.
4. పాల్కవర్గ ెం సమావేశెం , చెైర్ పర్సన్స మరియు సభ్ుూల్ పదవీ కాల్ాల్ు మొదల్గునవి
(Term of office of Chairperson and Members, meeting of Board, etc. -)
(1) పాల్కవర్గ ెంల్ోని చెైర్ పర్సన్స ల్పదా సభ్ుూల్ు నియమిెంచన తేది నుెండి మూడేెండీ
కాల్ెం పాట్ు పదవీ కాల్ెం కలిగి ఉెంట్ార్ు. ల్పక పో తే అతని తరాాత వార్ు
నియమితుల్ ైయి్ూెంత వర్కు గరిష్టటెంగా ఏదెైతే అది వరితసత ుెంది.
అయితే 65 సెంవతసరాల్ పైబడి ఉెంట్ే వార్ు చెైర్ పర్సన్స ల్పదా సభ్ుూల్ ైనా సరే పదవీ
కొనసాగకూడదు.
(2) చెైర్ పర్సన్స ల్పదా సభ్ుూల్ సేవల్ నియమాల్ు ర్ూప ెందిెంచవల్సి ఉెంది.
(3) పాల్కవర్గ ెంల్ో సాధార్ణ ఖ్ాళ్ళ ఏర్ాడితే దానిని సక్షన్స 3 పరకార్ెం నియమితుల్యి్ూ
వూక్త తాను ఎవరి సాానెంల్ో ఎెంపికవుతునానడో ఆవూక్తక్ మిగిలిన పదవీ కాల్ెం వర్కే
కొనసాగే వీల్ు ఉెంట్ుెంది.

(4) పాల్క వర్గ ెంల్ోని చెైర్ పర్సన్స ల్పదా సభ్ుూల్ుగా ఎవరినయినా నియమిెంచే ముెందు
అతను ల్పదా ఆమ ఎల్ాెంట్ి ఆరిాక మరియు ఇతర్ ల్బిి ఆశెంచ ఈ పదవిల్ోక్ రావడెం
ల్పదని , అల్ాెంట్ి సభ్ుూల్ వల్ీ సెంసా కు ఎల్ాెంట్ి నష్టట ెం ఉెండడని కేెందర పరభ్ుతాెం
విశాసిెంచాలి.
(5) పాల్క వర్గ ెం సభ్ుూడు ఎవరైనా పదవీ కాల్ెంల్ో ఉననపుాడు ఎల్ాెంట్ి ల్బిి దార్ుడుగా
ఉెండకూడదు.
(6) పాల్కవర్గ సమావేశాల్ు పరతి మూడునల్ల్కు ఒకసారి జర్గాలి. సమావేశ సా ల్ెం
మరియు సమయెం నియమాల్ మేర్కు పాల్క వర్గ ెం నిర్ణయిసుతెంది. ఈ సమావేశాల్ల్ో
ట్రసట ుల్ో జరిగిన ల్ావాదేవీల్ు పది తి పరకార్ెం జరిగాయా ల్పవా అని పాల్కవర్గ ెం
పరిశ్మలిెంచవచుచ.
(7) పాల్కవర్గ సమావేశాల్కు చెైర్ పర్సన్స ఏదెైనా కార్ణాల్ వల్ీ హాజర్ు కాల్పని
సెంధర్ాెంల్ో సభ్ుూల్ు తమల్ోనే ఒకరిని ఆ సమావేశెం నిర్ాహణకు అధూక్షుల్ుగా
ఎనునకోవచుచ.
(8) పాల్కవర్గ సమావేశాల్కు ముెందే వచేచ పల్ు ర్కాల్ు పరశనల్పై తీరాునెం
తీసుకోవాల్ెంట్ే హాజరైన సభ్ుూల్కు ఓట్ిెంగు నిర్ాహిెంచ మజారిట్ీ పరకార్ెం నిర్ణయాల్ు
తీసుకుెంట్ార్ు. ఒకవేళ సమాన ఓట్ు
ీ వసేత చెైర్ పర్సన్స ల్పదా వారి సాానెంల్ో సమావేశెం
నిర్ాహిసత ునన సమావేశ అధూక్షుల్ు రెండో ఓట్ు వేసే అవకాశెం ఉెంట్ుెంది..
5. చెైర్ పర్సన్స ల్పదా సభ్ుూల్ రాజీనామా (Resignation of Chairperson and Members)
(1) చెైర్ పర్సన్స తన పదవిక్ రాజీనామా చేసేట్పుాడు తన సాహసాతల్తో ల్పఖ్ వారసి కేెందర
పరభ్ుతాానిక్ పెంపాలి. అయితే వేరే వారిని కేెందర పరభ్ుతాెం ఆ సాానెంల్ో నియమిెంచే వర్కు
ఆ పదవిల్ో కొనసాగాలి.
(2) పాల్కవర్గ ెంల్ోని సభ్ుూల్ు రాజీనామా చేయాల్ెంట్ే సా హసాతల్తో ల్పఖ్ వారసి చెైర్
పర్సన్స కు అెందజేయాలి.
6. అనర్హత ( Disqualifications -No person shall be a Member if he -)
(a) మానసికెంగా సరిగా ల్పనపుాడు ల్పదా ఏదెైనా కోర్ుట నిర్ణయిెంచనపుాడు ల్పదా

(b) కేెందర పరభ్ుతాెం దృషిటల్ో నైతికెంగా చట్ట విర్ుది మైన కార్ూకరమాల్కు పాల్ాడినపుాడు ల్పదా
(c) ఎపుాడయినా అపుాల్ు తీర్చల్పక దివాల్ా తీసినపుాడు
7. సభ్ుూల్ు పదవి కోల్ోావుట్ (Vacation of office by Member -If a member )
(a) సక్షన్స 6 పరకార్ెం ఏదెైనా అెంశెంల్ో అనర్హత ప ెందిన వారైన సెందరాాల్ల్ో ల్పదా
(b) ఎల్ాెంట్ి సమాచార్ెం ల్పకుెండా వర్ుసగా మూడు పాల్క వర్గ సమావేశాల్కు గైర్హజర్ు
అయినచవ
(c) సక్షన్స 5 ను అనుసరిెంచ రాజీనామా సమరిాెంచనపుాడు
8. ముఖ్ూ కార్ూ నిర్ాహణాధికారి మరియు ట్రసట ు సిబాెంది (Chief Executive Officer and
Staff of Trust-)
(1) కేెందర పరభ్ుతాెం ముఖ్ూ కార్ూ నిర్ాహణాధికారిని నియమిసుతెంది. పాల్కవర్గ ెం
సయచనల్మేర్కు ఆయన తన అధికారాల్ను వినియోగిెంచ విధుల్ు నిర్ారితసత ార్ు. వీరి
అధికారాల్ను పాల్కవర్గ ెం నిర్ణయిసుతెంది ల్పదా చెైర్ పర్సన్స వీరిక్ అధికారాల్ను
బదల్ాయిసాతర్ు.
(2) ట్రసట ు ఉదేిశాల్ మేర్కు కార్ూకరమాల్ నిర్ాహణకు అవసర్మైన సిబాెందిని పాల్కవర్గ ెం కేెందర
పరభ్ుతాెం నుెండి ముెందసుత అనుమతితో ఇతర్ అధికార్ుల్ను మరియు ఉదో ూగుల్ను
నియమిసుతెంది.
(3) ముఖ్ూ కార్ూనిర్ాహణాధికారిక్, మరియు ఇతర్ అధికార్ుల్కు, సిబాెందిక్ జీతభ్తాూల్
నియమ నిబెంధనల్ు , సరీాసు నియమాల్ు ట్రసట ు నిబెంధనల్ మేర్కు నిర్ణయిసాతర్ు.
9. పాల్కవర్గ ెంల్ో ఖ్ాళ్ళల్ు ( Vacancies in Board not to invalidate acts, etc.)
ఏదెైనా ఖ్ాళ్ళ ఏర్ాడి పక్షెంల్ో పాల్కవరాగనిన ఎవర్ూ పరశనెంచే వీల్ుల్పదు. అల్ాగే ఎల్ాెంట్ి
నిబెంధనల్ల్ో ల్ోపాల్ు ఉనాన దానిపై ఎల్ాెంట్ి చట్ట ెం ల్పదు.

అధాూయము III
ట్రసట ు ఉదేిశాూల్ు (OBJECTS OF THE TRUST)

ట్రసట ు ఉదేిశాల్ు ఈ క్ెంర ది విధెంగా ఉెంట్ుెంది (a) వికల్ాెంగతాెంతో ఉనన వారి అభివృదిి మరియు సాధికార్త కోసెం పనిచేసత ుెంది. వార్ు
సేాచచగా మరియు వార్ు నివసిెంచే సమాజానిక్ వీల్ ైనెంత మరియు సాధూమయినెంత
దగగ ర్గా జీవిెంచేెందుకు కృషిచేసత ుెంది.
(b) అెంగ వైకల్ూెం కల్వార్ు వారి సాెంత కుట్ుెంబాల్తోనే కల్సి జీవిెంచేెందుకు అవసర్మైన
వసతి సౌకరాూల్ను అెందిెంచ వారిక్ సహాయెం చేసత ుెంది.
(c) వికల్ాెంగుల్కు చెెందిన కుట్ుెంబాల్ు సమసూల్ల్ో ఉననపుాడు వారిక్ అవసర్మైన
సేవల్ు అెందిెంచేెందుకు సెంసా ల్ు నమోదుకు సహాయపడట్ెం..
(d) కుట్ుెంబ సహాయెం ల్పని అెంగ వైకల్ూెం కల్వారిక్ వారి సమసూల్ు పరిష్టారిెంచుకోవడెంల్ో
సహాయెం చేయడెం.
(e) వికల్ాెంగుల్కు చెెందిన కుట్ుెంబెంల్ోని తలిీ దెండురల్ు, సెంర్క్షకుల్ు మృతి చెెందిన
సెందర్ారాల్ల్ో వారి సెంర్క్షణకు తగిన చర్ూల్ు తీసుకోవడెం.
(f) పై సెందరాాల్ల్ో వారి సెంర్క్షణ నిమితత ెం నియమిెంచే సెంర్క్షకుల్ు మరియు ట్రసట ల్
ీ
నియామకపు పది తిని ర్ూప ెందిెంచడెం.
(g) వికల్ాెంగుల్ హకుాల్ పరిర్క్షణ మరియు సమాన అవకాశముల్ు కల్ానకు సహకరిెంచ
వార్ు పూరిత భాగసాామూెంతో సమాజ కార్ూకరమాల్ల్ో పాల్ు పెంచుకునేట్ట ు చేయడెం.
మరియు
(h) పై ఉదేిశాల్ను అనుసరిెంచ తగిన విధెంగా ఇతర్ ఏదెైనా కార్ూకరమాల్ు చేపట్ట డెం
అధాూయము IV
పాల్క వర్గ ెం అధికార్ముల్ు మరియు విధుల్ు
(POWERS AND DUTIES OF THE BOARD)
10. (1) పాల్క వర్గ ెం విధుల్ు
(a) కేెందర పరభ్ుతాెం ఒకేసారి అెందిెంచే నిధుల్ు ఒక వెంద కోట్ీ ను మూల్ధనెంగా భావిెంచ
దానిపై వచేచ ఆదాయానిన వికల్ాెంగుల్కు సరైన జీవన విధానానిన మర్ుగు పర్ుచుట్కు
వినియోగిెంచాలి.
(b) సాధార్ణెంగా వికల్ాెంగుల్కు ఉపయోగపడే మరియు వినియోగిెంచే చరాసుతల్కోసెం ఎవరేని
వూకుతల్ు ఇచేచ బడెెట్ పరతిపాదనల్ను సీాకరిెంచ ట్రసట ు ఉదేిశాల్ మేర్కు వాట్ిని

అెందివాడానిక్ కృషి చేయడెం.
అయితే పాల్కవర్గ ెం అవసర్మైన మేర్కు పరతిపాదనల్ో ప ెందు పరిచన ల్బిి దార్ుల్ జీవన
విధానెం మర్ుగుదల్ కొర్కు సరైన ఏరాాట్ు
ీ చేయవల్సి ఉెంది. నాూయపర్ెంగా
ల్బిి దార్ుల్కు అెందవల్సిన పరికర్ముల్ు ఆయా అవసరాల్కు మరియు నమోదయిన
వారికే అెందేల్ా చర్ూల్ు గైకొనాలి.
పాల్కవర్గ ెం విరాళాల్ను ల్బిి దార్ుల్ు పూరితగా సదిానియోగెం చేశారా ల్పదా అనేది పరిశ్మలిెంచ
వికల్ాెంగుల్ పేర్ీతో కూడిన వివర్ముల్ు అెంట్ే ఎవరవరిక్ ఎల్ాెంట్ి ల్బిి అెందిెందో వివరాల్ు
సేకరిెంచాలి.
(c) కేెందర పరభ్ుతాెం నుెండి పరతి ఆరిాక సెంవతసర్ెం అెందే మొతాతల్ను నమోదయిన సెంసా ల్కు
అనుమతి ప ెందిన కార్ూకరమాల్ు చేయడానిక్ గాను ఆరిాక సహాయెంగా అెందిెంచాలి.
(2)ఉప సక్షన్స (1) మేర్కు "అనుమతి ప ెందిన కార్ూకరమాల్ు"(approved programme)అెంట్ే
(a) సమాజెంల్ో వికల్ాెంగుల్ు సాతెంతరెంగా జీవిెంచుట్కు దో హదపడే ఏ
కార్ూకరమాల్యినా..
(i)సమాజెంల్ో ఓ మెంచ వాతావర్ణెం కలిాెంచే విధమైన
(ii) వికల్ాెంగుల్కు చెెందిన వారి కుట్ుెంబ సభ్ుూల్కు అవసర్మైన శక్షణ
మరియు సల్హాల్ు అెందిెంచడెం ,
(iii) వయోజనా విదాూ కేెందారల్ు ఏరాాట్ు చేయడెం , వూక్తగత మరియు బృెంద
గృహాల్ు నిరిుెంచ ఇవాడెం
(b) వికల్ాెంగుల్ ఉదేిశెంచన ఏ పథకాల్ ైనా సరైన కాల్వూవధిల్ో వారిని, వారి కుట్ుెంబ
సభ్ుూల్ను సెంర్క్షిెంచే విధెంగా ల్పదా పగట్ి పూట్ వికల్ాెంగుల్కు సేవల్ు అెందిెంచే
విధెంగా చయసుకోవడెం.
(c) పూరితగా అకాడే ఉెండగలిగి వసతి గృహాల్ు మరియు నివాస గృహాల్ు వికల్ాెంగుల్కు
ఏరాాట్ు చేయడెం.
(d)అెంగవైకల్ూెంతో ఉనన వారితో సాయెం సహాయక సెంఘాల్ు అభివృదిి పరిచ వారి
హకుాల్ను వారి తెల్ుసుకునే విధెంగా చేయడెం.
(e) సాానికెంగా కమిట్ీల్ు ఏరాాట్ు చేసి వికల్ాెంగుల్కు విరాళెం ల్పదా భ్ృతి అెందిెంచేెందుకు
గాను సెంర్క్షకుల్ను ఎెంపిక చేయడెం ;మరియు

(f) ట్రసట ు ఉదేిశాల్కు అనుగుణెంగా ఉననట్ువెంట్ి ఇతర్ ఏదెైనా కార్ూకరమాల్ు చేపట్ట డెం
(3)నిధుల్ు కేట్ాయిసుతననపుాడు ఉప సక్షన్స (2) ల్ోని కాీ మ (c) పరకార్ెం వికల్ాెంగుల్ ైన
మహిళల్కు ల్పదా తీవరమైన అెంగవైకల్ూెం కలిగిన వారిక్ ల్పదా వికల్ాెంగుల్ల్ోనే వృదుిల్ ైన వారిక్
పారధానూత ఇవాాలి.
వివర్ణ – ఈ ఉప సక్షన్స ఎెందుకనే విష్టయెంపై వివర్ణ తెల్ుపుట్
(a) "తీవరమైన అెంగవైకల్ూెం కల్వార్ు" అనే సమానార్ాెం సక్షన్స 56 ల్ోని ఉప సక్షన్స (4
వికల్ాెంగుల్ (సమాన అవకాసాల్ు , హకుాల్ సెంర్క్షణ మరియు పూరిత భాగసాామూెం) చట్ట ెం
1995 (1 of 1996) పరకార్ెం నిర్ాచెంచడమైనది;
(b) "వృది పౌర్ుల్ు" (senior citizen) అనగా 65 సెంవతసరాల్ వయసుసపైబడిన వార్ు
అధాూయము V
11. నమోదు పది తి ( PROCEDURE FOR REGISTRATION)
(1) వికల్ాెంగుల్ సెంక్షేమెం కోసెం పరధాన ఉదేిశెంగా పనిచేసే ఏదెైనా వికల్ాెంగుల్ సెంఘెం ల్పదా
వారి తలిీ దెండురల్ సెంఘాల్ు ల్పదా సాచచెంద సెంసా ల్ు వారి సెంసా ల్ు నమోదు కోసెం పాల్క
వర్గ ెం (Board) కు దర్ఖ్ాసుత చేసుకోవాలి.
(2) నమోదుకోసెం చేసే దర్ఖ్ాసుత నమూనా మరియు పది తి తో పాట్ు ఎకాడ నమోదు
చేసుకోవాలి అనేది పాల్కవర్గ ెం తెల్ుపుతుెంది. నిబెంధనల్ు ర్ూప ెందిెంచన వివర్ముల్ు
మరియు దానిక్ సెంబెంధిెంచన పేపర్ీ ను , ర్ుసుెం వివర్ముల్ను అెందుల్ోనే ప ెందుపర్చాలి.
(3) నమోదు కోసెం అెందిన దర్ఖ్ాసుతల్ను పాల్కవర్గ ెం సరైన విచార్ణ చేపడుతుెంది, ఆ
దర్ఖ్ాసుత ల్ోని నిజాయితీ మరియు సకరమమైనదేనా పరిశ్మలిెంచన పిదప ఇెంకా ఏదెైనా
వివరాల్ు కావాల్ెంట్ే కోర్వచుచ.
(4) వచచన దర్ఖ్ాసుత ల్ను పరిశ్మలిెంచన పాల్కవర్గ ెం నమోదును మెంజూర్ు చేయవచుచ ల్పదా
ఆ దర్ఖ్ాసుతను తిర్సారిెంచవచుచ. అయితే అట్ిట కార్ణాల్ను వారతపూర్ాకెంగా నమోదు
చేయాలి.
ఒకవేళ తిర్సారిెంచబడిన దర్ఖ్ాసుతకు చెెందిన వార్ు తమ దర్ఖ్ాసుతల్ో పాల్కవర్గ ెం పేరకానన

తపుాల్ను ల్పదా ల్ోపాల్ను సరిచేసుకొనన తర్ువాత తిరిగి కొతత గా దర్ఖ్ాసుత చేయవచుచను.
అధాూయము VI
సాానిక సాాయి సెంఘెం (LOCAL LEVEL COMMITTEE)
12. సాానిక సాాయూ సెంఘెం ఏరాాట్ు
(1) పాల్కవర్గ ెం సాానిక సాాయి సెంఘానిన ఏరాాట్ు చేసత ుెంది. కాల్నుగుణెంగా మార్ుా ఉెండే
విధెంగా ఏ పారెంతమేదనేది సెంఘానిక్ పరతేూకెంగా నిర్ణయిసుతెంది.
(2) ఒక సాానిక సాాయి సెంఘెం ల్ో వీర్ెందర్ూ సభ్ుూల్ుగా ఉెంట్ార్ు.
(a) జిల్ాీమేజిసేటట్
ర ల్పదా జిల్ాీల్ోని జిల్ాీ కమీష్టనర్ సాాయిక్ తగగ ని రాష్టట ,ర కేెందరెంల్ో
పనిచేసత ునన సివిల్ సరీాసు అధికారి
(b) నమోదు అయిన సెంసా ల్ నుెండి పరతినిధి మరియు
(c) సక్షన్స 2 ల్ోని కాీజ్ (f) వికల్ాెంగుల్ (సమాన అవకాసాల్ు , హకుాల్ సెంర్క్షణ
మరియు పూరిత భాగసాామూెం) చట్ట ెం 1995 (1 of 1996) పరకార్ెం నిర్ాచెంచన
వికల్ాెంగుల్ు
(3) ఒక సాానిక సాాయి సెంఘెం ఏరాాట్ైన తేది నుెండి మూడు సెంవతసరాల్ పాట్ు
కొనసాగుతుెంది. ల్పదా పాల్క వర్గ ెం తిరిగి కొతత సెంఘానిన నియమిెంచే వర్కు కొనసాగుతుెంది.
(4) ఒక సాానిక సాాయి సెంఘెం కనీసెం మూడు నల్ల్ుక ఒకసారి సమావేశ మవాాలి. ల్పదా
మూడు నల్ల్ కాల్ విరామెం తపాని సరి.
14. సెంర్క్షకుల్ నియామకెం (Appointment of guardianship)
(1) వికల్ాెంగుల్కు సెంర్క్షకుల్ుగా నియామకెం కొర్కు వారి ఇష్ాటనుసార్ెం వికల్ాెంగుల్కు చెెందిన
వారి తలిీ దెండురల్ల్ో ఒకర్ు ల్పదా అతని బెంధువుల్ు సాానిక సాాయి సెంఘానిక్ సెంర్క్షకుల్ుగా
దర్ఖ్ాసుత చేసుకోవల్సి ఉెంట్ుెంది.
(2) వికల్ాెంగుల్ తర్పున సెంర్క్షకుల్ుగా నియమితుల్వడానిక్ గాను నిరేిషిత నమూనా
దర్ఖ్ాసుతల్ో నమోదు అయిన సెంసా ల్ు కూడా సాానిక సాాయి సెంఘానిక్ దర్ఖ్ాసుత చేసుకోవాలి.
అయితే అల్ాెంట్ి దర్ఖ్ాసుతను సాానిక సాాయి సెంఘెం పో ర తసహిెంచరాదు. ఒకవేళ వికల్ాెంగుల్
తర్పున సెంర్క్షకుడిగా ఉనన వార్ు కూడా అనుమతి తీసుకునన పక్షెంల్ో తపాసేత

(3) వికల్ాెంగుల్ సెంర్క్షకుల్ నియమిెంచేట్పుాడు సాానిక సాాయి సెంఘెం ఈ క్ెంర ది విష్టయాల్ు
పరిగణల్ోనిక్ తీసుకోవాలి.


సెంబెంధిత వికల్ాెంగునకు సెంర్క్షకుడు అవసర్మా కాదా



వికల్ాెంగుల్ ఏ అవసరాల్ కోసెం సెంర్క్షకుడు కావాల్నేది

(4) సాానిక సాాయి సెంఘెం వచచన దర్ఖ్ాసుతల్ను సీాకరిెంచ వాట్ిని పరిశ్మలిెంచ ఉప సక్షన్స (1)
మరియు (2) ల్ను అనుసరిెంచ నిబెంధనల్ మేర్కు నిర్ణయెం తీసుకుెంట్ుెంది.
అయినపాట్ిక్ ఏ ఏ విధుల్ు సెంర్క్షకుడు తీర్చగల్డనేది సెంర్క్షకుడిగా నియమిెంచేెందుకు
సిఫార్ుస చేసేట్పుాడు సాానిక సాాయి సెంఘెం వివరిెంచాలి.
(5) నిబెంధనల్ోీ పేరకానన విరామాల్ అనెంతర్ెం తాను సీాకరిెంచన దర్ఖ్ాసుతల్ను వివరాల్ను,
దానిపై తీసుకునన నిర్ణయాల్ను పాల్క వరాగనిక్ అెందజేయాలి .
15. సెంర్క్షకుడి విధుల్ు (Duties of Guardian)
ఈ అధాూయెంల్ో తెలిపినట్ుట సెంర్క్షకుడిగా నియమితుల్ ైన పరతి వూక్త ఎకాడ అవసర్మైతే
అకాడ వికల్ాెంగతాెంతో ఉనన వారిని జాగరతతగా చయసుకోవడెం మరియు వారి ఆసుతల్ు ల్పదా
వారి వికల్ాెంగ వూక్త నిర్ాహణ భాదూతల్ు తీసుకోవాలి.
16. సెంర్క్షకుడు అెందివావల్సిన వివర్ముల్ు మరియు వారిిక ల్ కాల్ు
(Guardian to furnish inventory and annual accounts )
(1)సక్షన్స 14 పరకార్ెం సెంర్క్షకుడిగా నియమితుల్ ైన వార్ు ఆర్ు నల్ల్ల్ోపు సెంబెంధిత
అధికారిక్ తన నియామకెం గురిెంచ, తనకు గల్ అధికారాల్ను తెల్ుపాలి. వికల్ాెంగుల్కు
చెెందిన సిార్ , ఇతర్ ల్ కాల్ు తనకు వికల్ాెంగుల్ తర్పున అెందిన వివర్ముల్ు మరియు
బకాయిల్ు, మిగిలివునన అపుాల్ు మరియు ఆసుతల్ు ఒక పట్ిటక ర్ూపెంల్ో
అెందజేయాలి.
(2)పరతి సెంర్క్షకుడు మూడునల్ల్ల్ోపు తన ఆధీనెంల్ోని ఆసుతల్ వివర్ముల్ ల్ కాల్ు
వివరాల్ను ఆరిాక సెంవతసర్ెం ముగిసే ల్ోపు అెందజేయాలి. తీసుకునన మొతాతల్ు ,
ఇచచన మొతాతల్ు ఎెంత ఇెంకా ఎెంత మిగిలి ఉననదో వివరాల్ు వికల్ాెంగుల్ తర్పున

అెందజేయాలి.
17. సెంర్క్షకుడి తొల్గిెంపు (Removal of Guardian)
(1) ఎపుాడయితే తలిీ దెండురల్ల్ో ఒకర్ు ల్పదా వికల్ాెంగతాెంతో ఉనన వారి బెంధువుల్ు ల్పదా
నమోదయిన సెంసా ల్ు సెంర్క్షణ భాదూతల్ల్ో ఉెంట్ే..
(a) వికల్ాెంగుల్ను నిర్ీ క్షూెం చేయడెం మరియు హిెంసిసత ుెంట్ే ల్పదా
(b) ఆసుతల్ను నిర్ీ క్షూెం చేయడెం, దురిానియోగెం చేయడెం ల్ాెంట్ి వాట్ిల్ో సెంర్క్షకుడిని
తొల్గిెంచాల్ని నిరీణత పదా తి పరకార్ెం సెంఘానిక్ దర్ఖ్ాసుత చేసుకుెంట్ే అట్ిట వారిని సెంర్క్షక
భాధూతల్నుెండి తొల్గిెంచడెం జర్ుగుతుెంది.
(2) సెంర్క్షకుడిని తొల్గిెంచాల్ని వచచన దర్ఖ్ాసుతను సెంఘెం పరిశ్మలిెంచ తాను వారిని
తొల్గిెంచడానక్ సరైన కార్ణాల్ు ఉననట్ుట భావిెంచనట్ట యితే అట్ిట విష్టయాల్ను వారత పూర్ాకెంగా
నమోదు చేయాలి. అల్ాెంట్ి సెంర్క్షకుడిని తొల్గిెంచ వారి సాానెంల్ో కొతత సెంర్క్షకుడిని
నియమిెంచడెం జర్ుగుతుెంది. ల్పదా సెంర్క్షకుడు తగిన వార్ు దొ ర్కక పో తే వికల్ాెంగుల్ సెంర్క్షణ
నిమితత ెం ఇతర్ ఏరాాట్ు
ీ చేయవచుచ.
(3) ఉప సక్షన్స (2) మేర్కు తొల్గిెంపబడిన ఎవర్యినా సెంర్క్షకుడు ఇెంతకాల్ెం అతని
ఆధీనెంల్ోని వికల్ాెంగునిక్ చెెందినఆసుతల్ను ఇతర్ బాధూతల్ను కొతత గా సెంర్క్షకుడిగా
నియమితుల్యిన వారిక్ అపాజపాాలి. మరియు నగదు ల్ావాదేవీల్ు తాను తీసుకుననది.తాను
చెలిీెంచనది వివరాల్ు కూడా అెంద జేయాలి.
వివర్ణ - ఈ అధాూయము కొర్కు బెంధువు అనన భావన వికల్ాెంగునిక్ చెెందిన ర్కత సెంభ్ెంధెం
ఉనన వార్ు, పళిీ ల్పక దతత త దాారా కాని ఎవరైనా వూక్త
అధాూయము VII
జవాబుదారీతనెం మరియు పర్ూవేక్షణ (ACCOUNTABILITY AND MONITORING)
18. జవాబుదారీతనెం (Accountability)
(1) పాల్కవర్గ ెం కు సెంబెంధిెంచన పుసత కాల్ు మరియు పతారల్ు నమోదు అయిన సెంసా ల్ు
ఎపుాడయినా తనిఖీ చేసుకోవాల్ెంట్ే అెందుబాట్ుల్ో ఉెండాలి.
(2) ఏదేనీ నమోదు అయిన సెంసా పాల్క వర్గ ెం కు నిర్ాహిసత ునన పుసత కాల్ మరియు

పతారల్ నకల్ు కాపీ కావాల్ెంట్ే వారత పూర్ాక దర్ఖ్ాసుత చేసుకోవాలి.
(3) అదే విధెంగా నమోదయిన సెంసా ల్కు అవసర్మైన పుసత కాల్ు మరియు పతారల్ు అెందే
విధెంగా పాల్కవర్గ ెం నిబెంధనల్ను ర్ూప ెందిెంచవల్సి ఉెంట్ుెంది.
19. పర్ూవేక్షణ (Monitoring)
పాల్క వర్గ ెం తన నుెండి నిధుల్ను కోర్ుతునన నమోదయిన సెంసా ల్కు సెంబెంధిెంచన
కార్ూకరమాల్ను పర్ూవేక్షిెంచేెందుకు గాను నియమ నిబెంధనల్ను తయార్ు చేసత ుెంది. ఈ ర్కమైన
నిబెంధనల్ు పర్ూవేక్షణ మరియు మూల్ాూెంకన పక్య
ర ల్ో భాగెంగా ట్రసట ు నుెండి నిధుల్ు ప ెందిన
నమోదు అయిన సెంసా ల్ కార్ూకరమాల్ను పర్ూవేక్షిెంచేెందుకు మార్గ దర్శకాల్ుగా ఉెంట్ాయి.
20. వారిిక సర్ాసభ్ూ సమావేశెం (Annual General Meeting)
(1) పాల్కవర్గ ెం పరతి సెంవతసర్ెం వారిిక సర్ా సభ్ూ సమావేశెం నమోదయిన సెంసా ల్తో
నిర్ాహిెంచాలి. ఒక సర్ాసభ్ూ సమావేశెం తర్ువాత కనీసెం 6 నల్ల్కు మిెంచకుెండా వూవధి కలిగిన
కాల్ పరిమితితో ఇెంకో సమావేశెం జర్ుపాలి.
(2)నిబెంధనల్ మేర్కు కొదిిరవ మల్కు ముెందుగానే వారిిక సర్ా సభ్ూ సమావేశానిక్ పెంపే నోట్ీసుతో
పాట్ు ఆ సెంవతసరానిక్ సెంబెంధిెంచన ఆరిాక ల్ కాల్ పట్ిటకల్ు, కార్ూకరమాల్ వివరాల్ు పాల్క వర్గ ెం
పరతి నమోదయిన సెంసా కు పెంపాలి.
(3) ఈ సమావేశాల్ల్ో అధమపక్షెంల్ో హాజర్ు కావల్సిన (quorum) నమోదు సెంసి ల్ తర్ుపున
సభ్ుూల్ సెంఖ్ూ నిబెంధనల్ల్ో పేరకానన విధెంగా ఉెంట్ుెంది.
అధాూయెం VIII
ఆరిాకెం, ల్ కాల్ు, మరియు ల్ కాల్ తనిఖీ (FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT)
21. కంద్ి పిభుత్వం ఇచచు గారంటు నిధచలు (Grants by the Central Government)
పార్ీ మెంట్ు చట్ాటల్ను అనుసరిెంచ ఒకసారే అెందే విధెంగా కేెందర పరభ్ుతాెం ఒక వెంద కోట్ీ
ర్ూపాయల్ు మూల్ధనెంగా అెందజేసత ుెంది. దానిపై వచేచ ఆదాయెం ట్రసట ు ఉదేిశాల్కు అనుగుణెంగా
ఉనన కార్ూకరమాల్ు చేపట్ట డానిక్ వినియోగిెంచాలి.
22. నిధి (Fund)
(1) జాతీయ బుదిిమాెందూత, మానసిక, బహుళ వికల్ాెంగుల్ సెంక్షేమ ట్రసట ు పేర్ుతో ఓ
నిధిని ఏరాాట్ు చేయాలి. ఈ క్ెంర ది విధెంగా వచచన నిధుల్ను పై ఆ ఖ్ాతాకు జమ
చేయాలి.

(a) కేెందర పరభ్ుతాెం దాారా తీసుకునన అనినర్కాల్ డబుాను;
(b)ట్రసట ుకు వచేచ వివిధ ర్కాల్ గారెంట్ుల్ు, విరాళాల్ు, బహుమతుల్ు,
ల్ాభ్దాయకమైనవి, నాూయపర్ెంగా అెందేవి మరియు బదిల్లల్ు చేసేవి
మొదల్గునవి
(c) ఇెంకా ఏదెైనా మార్గ ెం నుెండి అయినా ల్పక ఏదెైనా పది తి దాారా ట్రసట ుకు వచేచ
స ముు
(2) కేెందర పరభ్ుతాెం అనుమతి మేర్కు పాల్క వర్గ ెం నిధుల్కు సెంబెంధిెంచన అనినెంట్ిని
సెంబెంధిెంత బాూెంకు ఖ్ాతాల్ో జమచేయడెం , సరైన పట్ుటబడిల్ో పట్ట డెం చేయాలి,
(3) ట్రసట ు నిధుల్ను సక్షన్స 10 ల్పదా చెపాబడిన అెంశానిక్ సెంబెంధిెంచ తన పరిపాల్నా
పర్మైన , సమావేశ ఖ్ర్ుచల్కు మరియు ఇతర్ ఖ్ర్ుచల్కు మరియు తన అధికారాల్
వినియోగిెంచ తన విధుల్ను నిర్ారితెంచుట్కు అయి్ూ ఖ్ర్ుచల్ను వినియోగిెంచుకోవచుచ.
23. బడెెట్ (Budget ) పరతి నిరేిషిెంచన ఆరిాక సెంవతసరానిక్ పాల్కవర్గ ెం వచేచ ఆరిిక
సెంవతసరానిక్ ట్రసట ుకు అయి్ూ అెంచనా ఆదాయ,వూ.యాల్ వివర్ముల్ు అెందజేయాలి. ట్రసట ు అదే
వివరాల్ను కేెందర పరభ్ుతాానిక్ అెందజేయాలి.
24. ల్ కాల్ు మరియు ల్ కాల్ తనిఖీ (Accounts and Audit)
(1) పాల్కవర్గ ెం సరైన ల్ కాల్ నిర్ాహణ చేపట్ాటల్ెంట్ే సెంబెంధిత ల్ కాల్ నమోదు పుసత కాల్ను
సకరమముగా నిర్ాహిెంచాలి మరియు ట్రసట ు వారిిక ఆరిాక పట్ిటకల్ను తయార్ు చేయాలి. భార్త
సాధార్ణ ల్ కాల్ తనిఖీ నియెంతరణాధికారి ( Comptroller and Auditor-General of
India) ఇచచన సయచనల్ ఆధార్ెంగా కేెందర పరభ్ుతాెం నిరేిషిెంచన నమూనాల్ోనే అెందుల్ో
ఆదాయ.వూయాల్ వివర్మల్ు ప ెందు పర్చాలి.
(2) ట్రసట ు ల్ కాల్ను భార్త సాధార్ణ ల్ కాల్ తనిఖీ నియెంతరణాధికారి ( Comptroller and
Auditor-General ofIndia) తనిఖీ చేసత ార్ు. ఎెంతకాల్ానిక్ ఒకసారి తనిఖీ చేయాల్నేది వార్ు
నిర్ణయిసాతర్ు. ఈ తనిఖీక్ అయి్ూ వూయానినపాల్కవర్గ ెం భార్త సాధార్ణ ల్ కాల్ తనిఖీ
నియెంతరణాధికారి కు చెలిీెంచాలి.
(3) ట్రసట ు ల్ కాల్ు తనిఖీక్ భార్త సాధార్ణ ల్ కాల్ తనిఖీ నియెంతరణాధికారి మరియు అతని
తర్పన నియమితుల్యి్ూ ఏ అధికారైనా అదే అధికారాల్ు, వసతి సౌకరాూల్ు కలిగి ఉెంట్ార్ు. వీర్ు
సాధార్ణెంగా కేెందర పరభ్ుతాెం ల్ కాల్ు తనిఖీ ఎల్ా చేసత ారవ అదే విధెంగా తనిఖీల్ు నిర్ారితసత ార్ు.

ట్రసట ుకు సెంబెంధిెంచన ఏ కారాూల్యెంల్ోనైనా వార్ు తనిఖీ సమయెంల్ో వార్ు ల్ కాల్
పుసత కాల్ను, ఓచర్ీ ను మరియు ఇతర్ పతారల్ను తనిఖీ చేసే అధికార్ెం ఉెంది.
(4) ట్రసట ు ల్ కాల్ు తనిఖీక్ భార్త సాధార్ణ ల్ కాల్ తనిఖీ నియెంతరణాధికారి ల్పదా అతని తర్పన
నియమితుల్యి్ూ ఏ అధికారైనా ఆడిట్ నివేదిక ర్ూపెంల్ో ధృవీకరిెంచవల్సి ఉెంట్ుెంది. ఈ
నివేదికను ఏడాదిక్ ఒకసారి కేెందర పరభ్ుతాానిక్ పెంపాలి. కేెందర పరభ్ుతాెం ఇదే నివేదికను
పార్ీ మెంట్ు ముెందు పడుతుెంది.
25.వారిిక నివేదిక (Annual Report )
నిరేిషిెంచన కాల్ానిక్ అనుగుణెంగా పరతి సెంవతసర్ెం వారిిక నివేదికను పాల్కవర్గ ెం తయార్ు
చేయాలి. ఈ నివేదికల్ో గత సెంవతసర్ కాల్ెంల్ో జరిగిన కార్ూకరమాల్పూరిత వివర్ముల్ు, ల్ కాల్ు
వివర్ముల్ు ఉెండాలి. వీట్ి కాపీల్ను కేెందర పరభ్ుతాానిక్ పెంపితే కేెందర పరభ్ుతాెం దీనిని పార్ీ మెంట్ు
ముెందు ఉెంచుతుెంది.
26. ఆదేశాల్ను ధృవపర్ుచు ల్పదా ర్ూఢీ చేయు (Authentication of orders etc.)
పాల్కవర్గ ెం తీసుకునన అనినర్కాల్ నిర్ణయాల్ను మరియు ట్రసట ు పేర్ుతో విడుదల్ చేసిన
అనినర్కాల్ పరకట్నల్ల్ో చెైర్ పర్సన్స సెంతకెంతోనే ధృవపర్ుచుకోవాలి. ముఖ్ూ
కార్ూనిర్ాహణాధికారి ల్పదా ఏ ఇతర్ అధికారిని చెైర్ పర్సన్స తన తర్ుపున నియమిెంచవచుచ.
27. నివేదికల్ు మరియు సమాచార్ెం (Returns and Information)
పాల్క వర్గ ెం కేెందర పరభ్ుతాానిక్ కాల్ానుగుణెంగా అవసర్మైన నివేదికల్ు , రిట్ర్ునల్ు , మరియు
ఇతర్ సమాచార్ెం అెందిసత య ఉెండాలి.
అధాూయము IX
వివిధ ర్కాల్ అెంశాల్ు (MISCELLANEOUS)
28. ఆజా ల్ు ఇవాడానిక్ కేెందర పరభ్ుతాానిక్ ఉనన అధికార్ముల్ు (Power of Central
Government to issue directions )
(1) ఈ చట్ట ెంల్ో ఎల్ాెంట్ి పక్షపాతెం ల్పకుెండా పాల్కవర్గ ెం తనకు కలిాెంచన విధుల్ు, అధికారాల్ను
వినియోగిెంచాలి. విధానాల్ గురిెంచ పరశనెంచడమే కాకుెండా మరియు తగిన విధెంగా కేెందర
పరభ్ుతాెం వారత పూర్ాకెంగా ఎపాట్ికపుాడు మార్గ నిరేిశెం చేసత ుెంది. ఈ సయచనల్ను తపానిసరిగా
పాల్క వర్గ ెం అనుసరిెంచవల్సి ఉెంట్ుెంది.
అయినపాట్ికీ వీల్యునెంత వర్కు పాల్కవర్గ ెం ఆచర్ణాతుకెంగా ఆల్ోచెంచాలి. దీనికోసెం పాల్క

వర్గ ెం ఏ సయచనపైనా తన అభిపారయాల్ు వలిబుచేచ అవకాశానిన ఈ క్ెంర ది ఉప సక్షన్స ల్ో ఇవాడెం
జరిగిెంది.
(2) ఒక విధానెం గురిెంచ కేెందర పరభ్ుతాెం పరశనెంచగల్దు . అయితే అెంది తీసుకునే ఏ
నిర్ణయమైనా అదే తుది నిర్ణయెం కాదు.
29. పాల్కవరాగనిన ర్దుి పరిచే కేెందరపభ్
ర ుతా అధికార్ెం (Power of Central Government to
supersede Board )
(1) ఒక నమోదయిన సెంసా నుెండి కేెందర పరభ్ుతాానిక్ ఫిరాూదు అెందిన పిదప ల్పదా పాల్కవర్గ ెం
తన విధుల్ నిర్ాహణ చేయల్పని సిాతిల్ో ఉననదని ల్పదా వర్ుసగా పాల్కవర్గ ెం తన విధుల్
నిర్ాహణల్ో విఫల్మైనదని ,పురవగతి ల్పదని కేెందరపభ్
ర ుతాెం నమిునపుాడు కేెందర పరభ్ుతాెం
ఎెందుకు పాల్క వరాగనిన తొల్గిెంచకూడదో వివర్ణ ఇవాాల్ని తాఖీదు ఇసుతెంది:
అయినపాట్ికీ పాల్కవరాగనిన కేెందరపభ్
ర ుతాెం వెంట్నే తొల్గిెంచకుెండా, ఎెందుకు పాల్కవరాగనిన
ర్దుి పర్చరాదో తెల్ుపాల్ని ఇచచన తాఖీదుకు తగిన సమాధానెం వారత పూర్ాకెంగా ఇవాడెం
కోసెం అవకాశెంగా తగిన సమయెం కలిాసుతెంది.
(2) కేెందర పరభ్ుతాెం తగిన కార్ణాల్ు తెల్ుపుతూ అధికార్ పూర్ాక పరకట్న వల్ువరిెంచ పాల్క
వరాగనిన ఆర్ు నల్ల్కు మిెంచకుెండా ర్దుి పర్చవచుచ.
ఒకవేళ ఆర్ు నల్ల్కాల్ెం అయిపో యినపుాడు కేెందరపభ్
ర ుతాెం సక్షన్స 3 పరకార్ెం కొతత గా
పాల్కవరాగనిన ఏరాాట్ు చేయవచుచ.
(3) ఉప సక్షన్స పరకార్ెం వల్ువరిెంచే పరకట్న ఈక్ెంర ది అెంశాల్ు కలిగి ఉెంట్ుెంది.
(a) పాల్క వర్గ ెంల్ోని అెందర్ు సభ్ుూల్ు , వారి పదవీ కాల్ెం ముగిసి పో కునాన కూడా ర్దుి
పర్చు తేది నుెండి వార్ు కూడా తమ పదవీ నుెండి తపుాకోవాలి.
(b) ఈ చట్ట ెం పరకార్ెం ట్రసట ు తర్పున చెల్ాయిెంచన అధికార్ెం ల్పదా విధుల్ను ర్దుి పర్ుచు
సమయెంల్ో వారి సాానెంల్ో కేెందర పరభ్ుతాెం నియమిెంచే వూక్త ల్పదా వూకుతల్ు నిర్ారితసత ార్ు.
(4) తాతాాలికెంగా ర్దుి పర్ుచన సమయెం ముగిసే సమయానిన సక్షన్స (2) ఇచచన పరకార్ెం
పరకట్నల్ో ప ెందు పర్చాలి.

(a) ర్దుి పర్ుచు కాల్ెం కొనసాగిెంచాల్నుకుెంట్ే అవసర్మైతే ఆ మేర్కు నిర్ణయెం తీసుకోవచుచ.
అయితే మొతత ెం ర్దుి పర్ుచుకాల్ెం ఆర్ునల్ల్కు మిెంచ ఉెండరాదు; ల్పదా
(b)సక్షన్స 3 (43 of 1961) పరకార్ెం పాల్కవర్గ మును తిరిగి ఏరాాట్ు చేయవచుచ.
30. ఆదాయ పనునల్ నుెండి మినహాయిెంపు (Exemption from Tax on Income)
1961 ఆదాయపు పనున చట్ట ెం మేర్కు , ల్పదా ఏ ఇతర్ ఆదాయెం పైన పనున విధిెంచు చట్ాటనిక్
అెంట్ే ట్రసట ుకు వచచన ల్ాభాల్ు ల్పదా ఆదాయాల్కు ట్రసట ుకు ఆదాయ పనునమినహాయిెంపు
ఉెంట్ుెంది.
31. మెంచ విశాాసెం తో ర్క్షణ
విధుల్ నిర్ాహణల్ో జరిగి నష్ాటల్ు జరిగినా అవి ఒక మెంచ ఉదేిశెంతో (15 of 1860}.చేసత ునన
పని కావడెంతో దానిపై కేెందర పరభ్ుతాానిక్ ల్పదా ట్రసట ు ల్పదా పాల్కవర్గ ెం ల్పదా ట్రసట ుల్ో పనిచేసత ునన
ముఖ్ూ కార్ూనిర్ాహణాధికారి ల్పదా వారి సిబాెంది పై కోర్ుటల్ో కేసు వేయడానిక్ అవకాశెం ల్పదు.
వివ్రణ ఈ సక్షన్స ల్ో భార్త పీనల్ కోడ్ పరకార్ెం (45 of 1860} మెంచ విశాాసెం ("good faith")
అనన పదానిక్ అదే అర్ిెంతో తీసుకోవడెం జరిగిెంది.
32. పరజా సేవకుల్ుగా చెైర్ పర్సన్స, సభ్ుూల్ు మరియు ట్రసట ు అధికార్ుల్ు
ఇెండియనర పీనల్ కోడ్ సక్షన్స 21 ల్ోని పరజా సేవకుడు అనన దాని పరకార్ెం అదే అర్ిెంతో ట్రసట ుల్ో
పనిచేసత ునన అెందరి సభ్ుూల్ు, ముఖ్ూ కార్ూనిర్ాహణాధికారి మరియి ఇతర్ అధికార్ుల్ు ,
ఉదో ూగుల్ు పరజా సేవకుల్ుగానే భావిెంచబడుతుెంది.
33. అధికార్ెం బదిల్ల చేయు (Delegation)
పాల్కవర్గ ెం సాధార్ణెంగా ల్పక పరతేూకెంగా వారత పూర్ాకెంగా తన అధికారాల్ను నిబెంధనల్కు ,
పరిమితుల్కు ల్ోబడి వేరకకరిక్ బదిల్ల చేయవచుచ. ట్రసట ుల్ోని చెైర్ పర్సన్స ల్పదా ఎవరైనా సభ్ుూల్ు
ల్పదా ఎవరైనా అధికారి ఎవరికైనా . అయితే ఆదేశాల్ల్ో వివర్ెంగా ప ెందు పర్చాలి,
34.నియమాల్ు ర్ూప ెందిెంచు అధికార్ెం (Power to make rules)
(1) ఈ చట్ట ెంల్ోని అెంశాల్ు అమల్ు పర్ుచుట్కు కేెందర ఫరభ్ుతాెం తన అధికారిక పరకట్నల్ో
నియమాల్ను తయార్ు అధికార్ెం గురిెంచ పేరకాెంట్ుెంది.
(2) ముఖ్ూెంగా ఎల్ాెంట్ి పక్షపాతెం ల్పకుెండా సాధార్ణ అధికార్ముల్ను నిబెంధనల్ మేర్కు ఈ

క్ెంర ది అనిన విష్టయాల్ల్ో అెందజేసత ుెంది. వాట్ి పేర్ీ వివర్ముల్ు:(a) నిబెంధనల్ మేర్కు నమోదయిన సెంసా ల్ పరతినిధుల్ు ఉప సక్షన్స (4)ల్ోని కాీజ్ (b)
పరకార్ెం ఎనినక కావాలి.
(b) సక్షన్స (4) ల్ోని ఉప సక్షన్స పరకార్ెం చెైర్ార్సన్స మరియు సభ్ుూల్ సరీాసు నిబెంధనల్ు
వరితసత ాయి;
(c)పాల్క వర్గ సమావేశాల్ు సక్షన్స 4 ల్ోని ఉప సక్షన్స (6) పరకార్ెం ల్ో తెలిపిన పది తిని
అనుసరిెంచ నియమాల్ మేర్కు జర్గాలి.
(d) ముఖ్ూ కార్ూనిర్ాహణాధికారి విధుల్ు మరియు అధికార్ముల్ు సక్షన్స 8 ల్ోని ఉప
సక్షన్స (1) ని అనుసరిెంచ ఉెంట్ుెంది.
(e) వికల్ాెంగుల్ సెంర్క్షకుడిగా ఏదెైనా నమోదెైన సెంసా సక్షన్స 14 పరకార్ెం ఉప సక్షన్స (2)
మేర్కు దర్ఖ్ాసుత చేయాలి
(f) సెంర్క్షకుడిని తొల్గిెంచాల్ెంట్ే సక్షన్స 17 పరకార్ెం ఉనన నిబెంధనల్ను పాట్ిెంచవల్సి
ఉెంట్ుెంది
(g) సక్షన్స 23 పరకార్ెం కేెందర పరభ్ుతాానిక్ వార్ు నిరేిషిెంచన నమూనా పది తిల్ో
కాల్పరిమితిల్ోపు ట్రసట ు బడెెట్ ను పెంపాలి
(h) సక్షన్స 24 ల్ోని ఉప సక్షన్స (1) పరకార్ెం వారిిక ల్ కాల్ పట్ిటకల్ను నిర్ాహిెంచాలి
(i) సక్షన్స 25 పరకార్ెం నిరేిషిెంచన నమూనాల్ో, కాల్పరిమితి ల్ోపుగా వారిిక నివేదికను
తయార్ు చేసి కేెందర పరభ్ుతాానిక్ పెంపాలి.
(j) ఇెంకా ఏదెైనా విష్టయెం అవసర్మైతే అది అెందిెంచే ఏరాాట్ు
ీ చేయాలి.
35. నియమావళి తయార్ు చేసే అధికార్ముల్ు (Power to make regulations )
(1) పాల్కవర్గ ెం కేెందరపభ్
ర ుతాెం నుెండి ముెందుగా ప ెందిన అనుమతి మేర్కు పరకట్న ఆధార్ెంగా
ఈ చట్ాటనిక్ అధికార్యుతెంగా నిబెందనల్ు ర్ూప ెందిెంచ దాని పరకార్ెం సాధార్ణెంగా చట్ట
పరయోజనముల్ను , కార్ూకరమాల్ను కొనసాగిెంచుతుెంది.
(2) ముఖ్ూెంగా ఎల్ాెంట్ి పక్షపాతెం ల్పకుెండా సాధార్ణ అధికార్ముల్ను నిబెంధనల్ మేర్కు ఈ
క్ెంర ది అనిన విష్టయాల్ల్ో అెందజేసత ుెంది. వాట్ి పేర్ీ వివర్ముల్ు:(a) సక్షన్స 3 ల్ోని ఉప సక్షన్స (5) పరకార్ెం ఎవరైనా వూక్త ట్రసట ుతో కల్సి పనిచేసేెందుకు
వీల్ు పది తి దానిక్ గల్ సరైన కార్ణాల్ు ఉెండాలి.
(b)సమావేశానిక్ సమయెం మరియు సా ల్ము వివరాల్ు పాల్కవర్గ ెం సక్షన్స 4 ల్ోని ఉప

సక్షన్స (6) మేర్కు నిర్ారితసత ుెంది.
(c) ముఖ్ూ కార్ూదరిశ మరియు ఇతర్ అధికార్ుల్ ఉదో ూగ నియమ నిబెంధనల్ు సక్షన్స 8
ల్ోని ఉప సక్షన్స (3) మేర్కు ఉెంట్ాయి.
(d) నమోదుకోసెం చేసే దర్ఖ్ాసుతల్ను సక్షన్స 12 ల్ోని ఉప సక్షన్స (2) మేర్కు అదే
విధెంగా దర్ఖ్ాసుతల్ోని వివర్ముల్ు ఉప సక్షన్స 19 ల్ోని విధెంగా ప ెందు పర్చవల్సి
ఉెంట్ుెంది.
(e) సక్షన్స 14 ల్ోని ఉప సక్షన్స (4) ను అనుసరిెంచ సెంర్క్షకుడిగా దర్ఖ్ాసుత చేసేవార్ు
సాానిక సాాయి సెంఘానిక్ దర్ఖ్ాసుత చేసుకుెంట్ే వార్ు పరిశ్మలిెంచ నిర్ణయెం తీసుకుెంట్ార్ు.
(f)సక్షన్స 14 ల్ోనీ ఉప సక్షన్స (5) ను అనుసరిెంచ సాానిక సాాయి సెంఘెం దర్ఖ్ాసుతల్ను
పరిశ్మలిెంచ ఆమోదెం తెలిపే ఆదేశాల్ు ఇవావచుచ.
(g) సక్షన్స 19 ను అనుసరిెంచ నమోదెైన సెంసా ల్కు నిధుల్ు ఇచేచ ముెందు చేసే
మూల్ాూెంకనెం పది తిని , మార్గ దర్శకాల్ను తయార్ు చేసి దాని మేర్కు ఆయా నమోదెైన
సెంసా ల్ కార్ూకరమాల్ను పర్ూవేక్షిెంచవల్సి ఉెంట్ుెంది.
(h) సక్షన్స 20 ల్ోని ఉప సక్షన్స (2) మరియు (3) ల్ను అనుసరిెంచ సర్ా
సభ్ూసమావేశమునకు ముెందుగా నోట్ీసు ఇవాడెం మరియు సమావేశపు కోర్ెం తదితర్
వివరాల్ు ఉెంట్ాయి. మరియు
(i) నిబెంధనల్ మేర్కు ఇెంకా ఏదెైనా విష్టయెం అవసర్మైతే అది అెందిెంచే ఏరాాట్ు
ీ
చేయాలి.
36. పార్ీ మెంట్ు ముెందు పట్ేటెందుకు నియమ నిబెంధనల్ు (Rules and Regulations to be
laid before Parliament)
ఈ చట్ట ెంల్ో తయారైన పరతి నియమ నిబెంధనల్ు అనీన తయారైన తరాాత ల్పదా ముెందుగా
పార్ీ మెంట్ు ముెందు పట్ాటలి. మొతత ెం 30 రవ మల్ుపార్ీ మెంట్ు సమావేశాల్ు జర్ుగుతుననపుాడు ,
నియమాల్ు ఒకట్ి రెండు తగిగెంచ వర్ుస సష్టన్స ల్తో ఆమోదెం తీసుకోవాలి. నియమ
నిబెంధనల్ల్ో మార్ుాల్ు,చేర్ుాల్కు పార్ీ మెంట్ుల్ోని రెండు సభ్ల్ు అెంగీకార్ెం తెల్ుప వచుచ
ల్పదా రెండు సభ్ల్ు తిర్సారిెంచవచుచ. ఆ పిముట్నే నియమ నిబెంధనల్ల్ో మార్ుాల్ు,చేర్ుాల్ు
ల్పదా మార్ుాల్ు ల్పకుెండా అమల్ుల్ోక్ వసాతయి ల్పదా ర్ది యి పో తాయి. అల్ాెంట్ి సెందర్భరాల్ో
ఎల్ాెంట్ి పక్షపాతెం ల్పకుెండా ఇెంతకు ముెందునన నియమ నిబెంధల్ మేర్కు చేపట్ట వల్సి
ఉెంట్ుెంది.

