നനിബന്ധന
ഓരരരോ അവരോര്ഡനിനനും രവണനി നനിര്ദനിഷ്ട മരോതൃകയനിലുള്ള അരപേകരോ രഫരോമനില് അരപേകകള
സമര്പനിരക്കേണതരോണണ. മരോതൃകരോ അരപേകരോരഫരോറനും അനബന്ധമരോയനി രചേര്തനിരനിക്കുന. ലഭനിക്കുന
അരപേകകളനില് നനിനനും മനികച്ച സൃഷ്ടനികളള ളതരളഞ്ഞെടുക്കുനതണ തരോളഴെപറയുന നനിബന്ധനകളുളട
അടനിസരോനതനിലരോയനിരനിക്കുനതരോണണ.
I.

ആര് ശങ്കരനരോരരോയണന് തമനി നനിയമസഭരോ മരോധധ്യമ അവരോര്ഡണ

ആര് ശങ്കരനരോരരോയണന് തമനി നനിയമസഭരോ മരോധധ്യമ അവരോര്ഡനിനരോയുള്ള സൃഷ്ടനികള,
(i)

മലയരോള

ഭരോഷരയരോടുള്ള

ആഭനിമുഖധ്യനും

സമൂഹതനില്

വളര്തനിളയടുക്കുനതനിനണ

സഹരോയകമരോയരതരോ;
(ii) രകരള സനുംസരോരതനിളന്റെ ഭരോഗമരോയ ആചേരോരരോനഷരോനങ്ങള, കലരോരൂപേങ്ങള തുടങ്ങനിയവ
മണ്മറഞ്ഞു രപേരോകരോതവനിധനും മരോധധ്യമങ്ങളനിലൂളട പുതുതലമുറയ്ക്കുകൂടനി പേരനിചേനിതമരോക്കുനരതരോ;
(iii)

ഭരോഷയുളട

ഉത്ഭവവനും

കരോലരോകരോലങ്ങളനിലൂളടയുണരോയ

പേരനിണരോമവനും

വളര്ച്ചയുനും

സനുംബന്ധനിച്ചരതരോ;
(iv) മലയരോള ഭരോഷരോ വരോളമരോഴെനിയുളട വവവനിധധ്യനും മറ്റു ഭരോഷകളുളടയുനും പ്രമുഖ ഭരോഷരോ
രഭദങ്ങളുളടയുനും കടനകയറ്റതനിലൂളട നഷ്ടമരോകരോളത സനുംരകനിക്കുനതനിനണ സഹരോയകമരോയരതരോ
ആയനിരനിരക്കേണതരോണണ.
II.

ഇ. ളക. നരോയനരോര് നനിയമസഭരോ മരോധധ്യമ അവരോര്ഡണ

ഇ. ളക. നരോയനരോര് നനിയമസഭരോ മരോധധ്യമ അവരോര്ഡനിനരോയുള്ള സൃഷ്ടനികള,
(i) ളപേരോതു സമൂഹതനില് ഏളറ ചേര്ച്ച ളചേയ്യളപടുകയുനും ളപേരോതു സമൂഹളത ഏളറ
സസരോധധീനനിക്കുകയുനും ളചേയ്ത അരനസഷണരോത്മകമരോയ രൂപേതനിലുള്ളരതരോ;
(ii) ളപേരോതു സമൂഹളത പ്രതധ്യകമരോരയരോ പേരരരോകമരോരയരോ ബരോധനിക്കുന വനിഷയങ്ങളള
ആഴെതനില് പേഠനിച്ചണ, പ്രശ്നങ്ങള ദൂരധീകരനിക്കുനതനിനണ കനിയരോത്മക നനിര്രദശങ്ങള നല്കുന
തരതനിലുള്ളരതരോ;
(iii)

ജനരോധനിപേതധ്യ

മൂലധ്യങ്ങളളക്കുറനിചനും

അവ

സനുംരകനിരക്കേണതനിളന്റെ

ആവശധ്യകതളയക്കുറനിരച്ചരോ ജനരോധനിപേതധ്യ സനുംവനിധരോനനും രകരളതനിളലയുനും ഇനധ്യയനിളലയുനും
ജനങ്ങളുളട

ജധീവനിത

നനിലവരോരനും

ളമച്ചളപടുത്തുനതനിനണ

നല്കനിയനിട്ടുള്ള

സനുംഭരോവനകളളക്കുറനിരച്ചരോ ഉള്ള പേഠനങ്ങരളരോ ;
(iv) രകരളതനിലുനും ഇനധ്യയനിലുനും ജനരോധനിപേതധ്യ വധ്യവസനിതനി രനരനിടുന ളവല്ലുവനിളനികള, അവ
രനരനിടുവരോന്

വനിവനിധ

തലങ്ങളനില്

സസധീകരനിരക്കേണ

ആസ്പദമരോക്കേനിയുള്ളവരയരോ ആയനിരനിരക്കേണതരോണണ.

മരോര്ഗ്ഗങ്ങള

എനനിവളയ

III.

ജനി. കരോര്തനിരകയന് നനിയമസഭരോ മരോധധ്യമ അവരോര്ഡണ

ജനി. കരോര്തനിരകയന് നനിയമസഭരോ മരോധധ്യമ അവരോര്ഡനിനരോയുള്ള എന്ടനികള,
(i) സര്ക്കേരോരനിളന്റെ നയരൂപേധീകരണതനില് രകരള നനിയമസഭയനിളല ചേര്ച്ചകള വഹനിക്കുന
പേങ്കണ വനിശദമരോക്കുന സഭരോ നടപേടനി റനിരപരോര്രടരോ;
(ii) നനിയമനനിര്മരോണതനില് രകരള നനിയമസഭയനിളല ചേര്ച്ചകള വഹനിക്കുന

പേങ്കണ

വനിശദമരോക്കുന തരതനിരലരോ സമരോനസസഭരോവതനിരലരോ ഉള്ള സഭരോ നടപേടനി റനിരപരോര്രടരോ;
(iii)

വരനും

വര്ഷളത

ളചേലവനിനങ്ങളുനും

അനവദനിരക്കേണ

തുകയുനും

സനുംബന്ധനിച്ച

തധീരമരോനങ്ങളനില് രകരള നനിയമസഭയനിളല ചേര്ച്ചകള വഹനിക്കുന പേങ്കണ വനിശദമരോക്കുന സഭരോ
നടപേടനി റനിരപരോര്രടരോ മരറ്റളതങ്കനിലുനും തരതനിലുള്ള സഭരോനടപേടനികളള സനുംബന്ധനിച്ച സമഗ്രമരോയ
നടപേടനി റനിരപരോര്രടരോ ആയനിരനിരക്കേണതരോണണ.

(I)

അച്ചടനി മരോധധ്യമ അവരോര്ഡനിനള്ള ളപേരോതു നനിബന്ധനകള
(i) അരപേകകന്/ അരപേകക രകരളതനില് നനിനനും പ്രസനിദധീകരനിക്കുന മലയരോളതനിലുള്ള
പ്രസനിദധീകരണങ്ങളുമരോയനി ബന്ധളപടണ പ്രവര്തനിക്കുന വധ്യകനിയരോയനിരനിക്കേണനും.
(ii)

അവരോര്ഡനിനരോയനി സമര്പനിക്കുന റനിരപരോര്ടണ/ഫധീച്ചര്/രലഖനനും മലയരോളതനിലുള്ളതുനും

മുന്വര്ഷനും

ജനവരനി

1 നനും

ഡനിസനുംബര്

31-നനും

ഇടയനില്

പ്രസനിദധീകരനിച്ചനിട്ടുള്ളതുമരോയനിരനിരക്കേണതരോണണ.
(iii)

അവരോര്ഡനിനരോയുള്ള

സമര്പനിരക്കേണതരോണണ.

സൃഷ്ടനികള

പ്രസനിദധീകരനിച്ച

പ്രസനിദധീകരനിച്ച
രശഷനും

എഡനിറ്റണ

രൂപേതനില്
ളചേയ്തണ

തളന

അവരോര്ഡനിനരോയനി

സമര്പനിക്കേളപടുനവ പേരനിഗണനിക്കുനതല.
(iv)

സൃഷ്ടനികള പ്രസനിദധീകരണതനിളന്റെ ചേധീഫണ എഡനിറ്റര് അഥവരോ തത്തുലധ്യ പേദവനി

വഹനിക്കുന

വധ്യകനി

സരോകധ്യളപടുതനിയുനും

ആറണ

പേകര്പ്പുകള

സഹനിതവനും

സമര്പനിരക്കേണതരോണണ.
(v)

ഒര വധ്യകനിയണ ഒര വനിഭരോഗതനിരലരോ മൂന വനിഭരോഗങ്ങളനിലുനും കൂടനിരയരോ പേരമരോവധനി മൂനണ

എന്ടനികള സമര്പനിക്കേരോവനതരോണണ.
(II)

ദൃശധ്യ മരോധധ്യമ അവരോര്ഡനിനളള ളപേരോതു നനിബന്ധനകള
(i)

അരപേകകന്/

അരപേകക

മലയരോളനും

ളടലനിവനിഷന്

ചേരോനലുമരോയനി

ബന്ധളപടണ

പ്രവര്തനിക്കുന വധ്യകനിയരോയനിരനിക്കേണനും.
(ii)

അവരോര്ഡനിനരോയനി

സമര്പനിക്കുന

റനിരപരോര്ടണ/

രഷരോര്ടണ

ഫനിലനിനും/

പേരനിപേരോടനി

മലയരോളതനിലുള്ളതുനും മുന്വര്ഷനും ജനവരനി 1 നനും ഡനിസനുംബര് 31 നനും ഇടയനില് ആദധ്യമരോയനി
സനുംരപ്രഷണനും ളചേയ്തനിട്ടുളളതുനും ആയനിരനിരക്കേണതരോണണ.
(iii)

അവരോര്ഡനിനരോയുള്ള

സൃഷ്ടനികള

സനുംരപ്രഷണനും

ളചേയ്ത

രൂപേതനില്

തളന

സമര്പനിരക്കേണതരോണണ. സനുംരപ്രഷണനും ളചേയ്ത രശഷനും എഡനിറ്റണ ളചേയ്തണ അവരോര്ഡനിനരോയനി
സമര്പനിക്കേളപടുനവ പേരനിഗണനിക്കുനതല.
(iv) ഒര അരപേകകനണ ഒര വനിഭരോഗതനിരലരോ മൂന വനിഭരോഗങ്ങളനിലുനും കൂടനിരയരോ പേരമരോവധനി
മൂനണ എന്ടനികള സമര്പനിക്കേരോവനതരോണണ.
(v) എന്ടനികള ഡനി. വനി. ഡനി രൂപേതനില് പേരനിപേരോടനി സനുംരപ്രകണനും ളചേയ്ത തധീയതനി, സമയനും
എനനിവ ബന്ധളപട ളടലനിവനിഷന് ചേരോനല് രമധരോവനി സരോകധ്യളപടുതനി ആറണ പേകര്പ്പുകള
സഹനിതനും സമര്പനിരക്കേണതരോണണ.

