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2022-ലലെ കകേരള പബതികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷന് 
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സഞ്ചാംബനതിച്ച കൂടുതല് പ്രവൃതതികേള) 
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1970-ലലെ കകേരള പബതികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷന് 
(ചതിലെ കകേഞര്പ്പകറേഷനുകേലളയഞ്ചാം   കേമ്പനതികേലളയഞ്ചാം 

സഞ്ചാംബനതിച്ച കൂടുതല് പ്രവൃതതികേള) ആകക് 
വവ്വീണഞ്ചാം  കഭദഗതതി ലചയ്യുന്നതതിനുള്ള 

ഒര

ബതില്

പവ്വീഠതികേ.―1970-ലലെ  കകേരള  പബതികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷന്  (ചതിലെ
കകേഞര്പ്പകറേഷനുകേലളയഞ്ചാം  കേമ്പനതികേലളയഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച്ച  കൂടുതല്  പ്രവൃതതികേള)  ആകക്
(1970-ലലെ  19)  തഞലഴെപ്പറേയന്ന  ആവശശ്യങ്ങളകഞയതി  വവ്വീണഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചയ്യുന്നതക്
യക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റേതിപ്പബതികതിലന്റെ  എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പറേയഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:― 

1.  ചുരകകപ്പരഞ്ചാം  പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.― (1)  ഈ  ആകതിനക്  2022-ലലെ  കകേരള  പബതികേക്
സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷന് (ചതിലെ കകേഞര്പ്പകറേഷനുകേലളയഞ്ചാം കേമ്പനതികേലളയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ച കൂടുതല്
പ്രവൃതതികേള) കഭദഗതതി ആകക് എന്നക് കപരക് പറേയഞഞ്ചാം.

(2) ഇതക് ഉടന് പ്രഞബലെശ്യതതില് വരന്നതഞണക്.

2.  2-  ാം വകുപ്പതിനുള്ള കഭദഗതതി.― 1970-ലലെ കകേരള പബതികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷന്
(ചതിലെ  കകേഞര്പ്പകറേഷനുകേലളയഞ്ചാം  കേമ്പനതികേലളയഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച്ച  കൂടുതല്  പ്രവൃതതികേള)
ആകതിലന്റെ  (1970-ലലെ  19)  2-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  (എ)  ഖണ്ഡതതില്, “എകന്നഞ
അര്ത്ഥമഞകുന;”  എന്ന വഞക്കുകേളക്കുഞ്ചാം ചതിഹ്നതതിനുഞ്ചാം മുമ്പഞയതി  "അലല്ലെങതില്  1974-ലലെ
കകേരള  കേര്ഷകേ  ലതഞഴെതിലെഞളതി  ആകതിലന്റെ  (1974-ലലെ  18)  11-ാം  വകുപ്പക്  പ്രകേഞരഞ്ചാം
രൂപവ്വീകേരതിച്ചതിട്ടുള്ള കകേരള കേര്ഷകേ ലതഞഴെതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  കബഞര്ഡക്  അലല്ലെങതില്  1996-ലലെ
ലകേടതിട-മറ്റുനതിര്മഞണലതഞഴെതിലെഞളതികേളുലട  (ലതഞഴെതിലഞ്ചാം  കസവനവശ്യവസ്ഥകേളുഞ്ചാം  ക്രമലപ്പടുതല്)
ആകതിലന്റെ  (1996-ലലെ  27-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകക്)  18-ാം  വകുപ്പക്  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പക്  പ്രകേഞരഞ്ചാം
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രൂപവ്വീകേരതിച്ചതിട്ടുള്ള ലകേടതിട-മറ്റുനതിര്മഞണലതഞഴെതിലെഞളതികേളുലട കക്ഷേമ കബഞര്ഡക്  അലല്ലെങതില്
2006-ലലെ കകേരള കഷഞപക് ആന്റെക് കേകമഴശ്യല് എസഞബതിലഷ്മെന്റെക്സക് ലതഞഴെതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി
ആകതിലന്റെ  (2006-ലലെ  24) 6-ാം വകുപ്പക് പ്രകേഞരഞ്ചാം രൂപവ്വീകേരതിച്ചതിട്ടുള്ള കകേരള കഷഞപക് ആന്റെക്
കേകമഴശ്യല് എസഞബതിലഷ്മെന്റെക്സക്  ലതഞഴെതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  കബഞര്ഡക്  ” എന്ന വഞക്കുകേളുഞ്ചാം
അകങ്ങളുഞ്ചാം ബഞകറ്റുകേളുഞ്ചാം കചര്കകണതഞണക്.

ഉകദ്ദേശശ്യകേഞരണങ്ങളുലട വതിവരണഞ്ചാം

സര്കഞര്  ഉടമസ്ഥതയതിലള്ള  സ്ഥഞപനങ്ങളതികലെക്കുള്ള  നതിയമനങ്ങള  പബതികേക്
സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷന് മുകഖന നടതണലമന്നതഞണക് സര്കഞരതിലന്റെ നയഞ്ചാം. 1974-ലലെ കകേരള
കേര്ഷകേ ലതഞഴെതിലെഞളതി ആകതിലന്റെ  (1974-ലലെ  18) 11-ാം വകുപ്പക് പ്രകേഞരഞ്ചാം രൂപവ്വീകേരതിച്ചതിട്ടുള്ള
കകേരള  കേര്ഷകേ  ലതഞഴെതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  കബഞര്ഡക്,  1996-ലലെ  ലകേടതിട-
മറ്റുനതിര്മഞണലതഞഴെതിലെഞളതികേളുലട  (ലതഞഴെതിലഞ്ചാം  കസവനവശ്യവസ്ഥകേളുഞ്ചാം  ക്രമലപ്പടുതല്)
ആകതിലന്റെ  (1996-ലലെ  27-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകക്)  18-ാം  വകുപ്പക്  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പക്  പ്രകേഞരഞ്ചാം
രൂപവ്വീകേരതിച്ചതിട്ടുള്ള  ലകേടതിട-മറ്റുനതിര്മഞണലതഞഴെതിലെഞളതികേളുലട  കക്ഷേമ  കബഞര്ഡക്,  2006-ലലെ
കകേരള കഷഞപക്  ആന്റെക്  കേകമഴശ്യല് എസഞബതിലഷ്മെന്റെക്സക്  ലതഞഴെതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി ആകതിലന്റെ
(2006-ലലെ  24) 6-ാം വകുപ്പക് പ്രകേഞരഞ്ചാം രൂപവ്വീകേരതിച്ചതിട്ടുള്ള കകേരള കഷഞപക് ആന്റെക് കേകമഴശ്യല്
എസഞബതിലഷ്മെന്റെക്സക്  ലതഞഴെതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  കബഞര്ഡക്  എന്നതിവയതിലലെ  നതിയമനങ്ങള
പബതികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷന് മുകഖന  നടതഞന്  സര്കഞര്  തവ്വീരമഞനതിച.  കമല്പ്പറേഞ
സ്ഥഞപനങ്ങലള  1970-ലലെ  കകേരള  പബതികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷന്  (ചതിലെ
കകേഞര്പ്പകറേഷനുകേലളയഞ്ചാം  കേമ്പനതികേലളയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ച കൂടുതല് പ്രവൃതതികേള)  ആകതിലന്റെ
പരതിധതിയതില്  ഉളലപ്പടുത്തുന്നതതിനക്  പ്രസ്തുത  ആകതില്  ഒര  കഭദഗതതി  ലകേഞണവകരണതക്
ആവശശ്യമഞണക്.

2.  പ്രസ്തുത ലെക്ഷേശ്യഞ്ചാം നതിറേകവറ്റുന്നതതിനക് ഉകദ്ദേശതിചലകേഞണള്ളതഞണക് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമഞറേഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയഞ്ചാം  പ്രഞബലെശ്യതതില്  ലകേഞണവരതികേയഞ്ചാം  ലചയഞല്
സഞ്ചാംസ്ഥഞനതതിലന്റെ  സഞതിതനതിധതിയതില്  നതിനഞ്ചാം  യഞലതഞര  അധതികേ  ലചലെവഞ്ചാം
ഉണഞകുന്നതല്ലെ.

പതിണറേഞയതി വതിജയന്.

(ശരതിതര്ജ്ജമ)
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1970-ലലെ കകേരള പബതികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷന് (ചതിലെ
കകേഞര്പ്പകറേഷനുകേലളയഞ്ചാം കേമ്പനതികേലളയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ച 

കൂടുതല് പ്രവൃതതികേള) ആകതില് നതിനള്ള 
പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങള

(1970-ലലെ 19)

**  **  **       **

2.  നതിര്വചനങ്ങള.― ഈ  ആകതില്  സന്ദര്ഭഞ്ചാം  മറ്റുവതിധതതില്  ആവശശ്യലപ്പടഞത

പക്ഷേഞ്ചാം,― 

(എ)  “കകേഞര്പ്പകറേഷന്”  എന്നഞല്  1951-ലലെ  കസറക്  ഫഫൈനഞന്ഷശ്യല്

കകേഞര്പ്പകറേഷന് ആകതിലന്റെ (1951-ലലെ 63-ാം കകേന്ദ്ര ആകക്) 3-ാം വകുപ്പക് പ്രകേഞരഞ്ചാം സ്ഥഞപതിച്ച

കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഫഫൈനഞന്ഷശ്യല്  കകേഞര്പ്പകറേഷന്  അലല്ലെങതില്  1962-ലലെ  ലവയര്

ഹഹൗസതിഞ്ചാംഗക്  കകേഞര്പ്പകറേഷന്  ആകതിലന്റെ  (1962-ലലെ  58-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകക്)  18-ാം  വകുപ്പക്

പ്രകേഞരഞ്ചാം  സ്ഥഞപതിച്ച കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന ലവയര് ഹഹൗസതിഞ്ചാംഗക്  കകേഞര്പ്പകറേഷന് അലല്ലെങതില്

1957-ലലെ കകേരള ഖഞദതി ആന്റെക് വതികല്ലെജക് ഇന്ഡസവ്വീസക് കബഞര്ഡക് ആകക് (1957-ലലെ 9) 4-ാം

വകുപ്പക്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  സ്ഥഞപതിച്ച  കകേരള  ഖഞദതി  ആന്റെക്  വതികല്ലെജക്  ഇന്ഡസവ്വീസക്  കബഞര്ഡക്

അലല്ലെങതില്  1986-ലലെ  കകേരള  ജലെവതിതരണവഞ്ചാം  അഴുക്കുചഞലഞ്ചാം  ആകതിലന്റെ  (1986-ലലെ  14)

3-ാം  വകുപ്പക്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  സ്ഥഞപതിച്ച  കകേരള  വഞടര്  അകതഞറേതിറതി  അലല്ലെങതില്  1969-ലലെ

ലചത്തുലതഞഴെതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  ആകതിലലെ  (1969-ലലെ  22)  6-ാം  വകുപ്പക്  പ്രകേഞരഞ്ചാം

രൂപവ്വീകേരതിച്ചതിട്ടുള്ള  ലചത്തുലതഞഴെതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  കബഞര്ഡക്  അലല്ലെങതില്  1978-ലലെ

ചുമട്ടുലതഞഴെതിലെഞളതി ആകതിലലെ (1980-ലലെ 20) 14-ാം വകുപ്പക് പ്രകേഞരഞ്ചാം രൂപവ്വീകേരതിച്ചതിട്ടുള്ള കകേരള

ചുമട്ടുലതഞഴെതിലെഞളതി  കക്ഷേമകബഞര്ഡക്  അലല്ലെങതില്  1985-ലലെ  കകേരള  കമഞകടഞര്  ടഞന്കസഞര്ടക്

ലതഞഴെതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി ആകതിലലെ (1985-ലലെ 21) 6-ാം വകുപ്പക് പ്രകേഞരഞ്ചാം രൂപവ്വീകേരതിച്ചതിട്ടുള്ള

കകേരള കമഞകടഞര് ടഞന്കസഞര്ടക് ലതഞഴെതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡക് അലല്ലെങതില്  1975-ലലെ

കകേരള  ലതഞഴെതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  ആകതിലലെ  (1977-ലലെ  11)  4-ാം  വകുപ്പക്  പ്രകേഞരഞ്ചാം

സ്ഥഞപതിച്ചതിട്ടുള്ള കകേരള ലതഞഴെതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡക് അലല്ലെങതില് 2008-ലലെ പ്രവഞസതി

കകേരളവ്വീയരലട  കക്ഷേമ  ആകതിലന്റെ  (2009-ലലെ  10)  9-ാം വകുപ്പക്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  സ്ഥഞപതിച്ചതിട്ടുള്ള

കകേരള പ്രവഞസതി കകേരളവ്വീയരലട കക്ഷേമ കബഞര്ഡക് എകന്നഞ അര്ത്ഥമഞകുന;
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(ബതി) ''ഗവണ്ലമന്റെക്'' കേമ്പനതി' എന്നഞല്,― 

(i) 1956-ലലെ കേമ്പനതി ആകതിലന്റെ (1956-ലലെ 1-ാം കകേന്ദ്ര ആകക്) 3-ാം വകുപ്പതില്
നതിര്വചതിച്ച  പ്രകേഞരമുള്ളതഞ്ചാം  കകേരള  ഗവണ്ലമന്റെതിനക്  അന്പലതഞന്നക്  ശതമഞനതതില്
കുറേയഞത അടചതവ്വീര്ത ഓഹരതി മൂലെധനമുള്ളതമഞയ ഒര കേമ്പനതി എകന്നഞ; അലല്ലെങതില്

(ii)  അപ്രകേഞരഞ്ചാം  നതിര്വചതികലപ്പടതിട്ടുള്ളതഞ്ചാം  അന്പലതഞന്നക്  ശതമഞനതതില്
കുറേയഞത  അടചതവ്വീര്ത  ഓഹരതി  മൂലെധനഞ്ചാം  ഭഞഗതികേമഞയതി  കകേരള  ഗവണ്ലമന്റെതിനുഞ്ചാം
ഭഞഗതികേമഞയതി  (i)-ാം  ഉപഖണ്ഡതതില്  പറേഞതിരതിക്കുന്ന  ഒര  കേമ്പനതിക്കുഞ്ചാം  ഉള്ളതമഞയ
കേമ്പനതിലയകന്നഞ; അലല്ലെങതില് 

(iii)  പ്രസ്തുത  ആകതിലന്റെ  4-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  അര്ത്ഥവശ്യഞപതിക്കുള്ളതില്  വരന്ന
(i)-ാം ഉപഖണ്ഡതതില് പറേഞതിട്ടുള്ള ഒര കേമ്പനതിയലട സബ്സതിഡതിയറേതി കേമ്പനതിലയകന്നഞ;
അര്ത്ഥമഞകുന.

(സതി)  “പബതികേക്  സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷന്” എന്നഞല് കകേരള പബതികേക്  സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷന്
എന്നര്ത്ഥമഞകുന.

**                **   **                      **         


