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2022-ലലെ പ്രവഞസതി ഭഞരതതീയര് (കകേരളതീയര്) കേമതീഷന് 

കഭദഗതതി ബതില്

2015-ലലെ പ്രവഞസതി ഭഞരതതീയര് (കകേരളതീയര്) കേമതീഷന് 
ആകക്റ്റ് കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുളള

ഒരു 
ബതില്

പതീഠതികേ.―2015-ലലെ പ്രവഞസതി ഭഞരതതീയര് (കകേരളതീയര്) കേമതീഷന് ആകക്റ്റ് (2016-ലലെ

3-ാം  ആകക്റ്റ്)  ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  കേഞണുന്ന  ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുന്നതക്റ്റ്

യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന്റെ  എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം

നതിയമമുണഞക്കുന:-―

1. ചുരുകകപ്പരുഞ്ചാം പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ ആകതിനക്റ്റ് 2022-ലലെ പ്രവഞസതി ഭഞരതതീയര്

(കകേരളതീയര്) കേമതീഷന് കഭദഗതതി ആകക്റ്റ് എന്നക്റ്റ് കപരക്റ്റ് പറയഞഞ്ചാം.

(2) ഇതക്റ്റ് ഉടന് പ്രഞബലെശ്യതതില് വരുന്നതഞണക്റ്റ്.

2.  3-  ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  കഭദഗതതി.―2015-ലലെ  പ്രവഞസതി  ഭഞരതതീയര്  (കകേരളതീയര്)

കേമതീഷന്  ആകക്റ്റ്  (2016-ലലെ  3-ാം  ആകക്റ്റ്) (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകക്റ്റ്  എന്നഞണക്റ്റ്

പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ)   3-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലലെ  (v)-ാം  ഇനതതില്

"അറുപതഞ" എന്ന വഞകതിനു പകേരഞ്ചാം "അറുപതതിലയടക്റ്റ്" എന്ന വഞകക്റ്റ് കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

3.  4-  ാം വകുപ്പതിലന്റെ കഭദഗതതി.―പ്രധഞന ആകതിലലെ 4-ാം വകുപ്പതില്,―

(i)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  "പുനര്നതിയമനതതിനക്റ്റ്"  എന്ന  വഞകതിനു  പകേരഞ്ചാം

"പുനര്നഞമനതിര്കദ്ദേശേതതിനക്റ്റ്" എന്ന വഞകക്റ്റ് കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്;

(ii)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലന്റെ  കതിപ്തനതിബന്ധനയതില്  "നതിയമതികലപ്പട"  എന്ന

വഞകതിനക്റ്റ്  പകേരഞ്ചാം  "നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  ലചെയ്യലപ്പട"  എന്ന വഞക്കുകേളഞ്ചാം,  "നതിയമതികലപ്പടുന്നതക്റ്റ്"

എന്ന  വഞകതിനു  പകേരഞ്ചാം  "നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  ലചെയ്യലപ്പടുന്നതക്റ്റ്"  എന്ന  വഞക്കുകേളഞ്ചാം

കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്. 
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ഉകദ്ദേശേശ്യകേഞരണങ്ങളലട വതിവരണഞ്ചാം

പ്രവഞസതി  ഭഞരതതീയരഞയ  കകേരളതീയരുലട  തഞല്പരശ്യങ്ങള്  സഞ്ചാംരകതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
സുരകതിതതത്വതതിനുഞ്ചാം  അവരുലട  കകമതതിനഞവശേശ്യമഞയ  പരതിഹഞരമഞര്ഗ്ഗങ്ങള്
നതിര്കദ്ദേശേതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  കവണതി  ഒരു  കേമതീഷന്  രൂപതീകേരതിക്കുന്നതതികലെയഞയതി  കകേരള
നതിയമസഭ  2015-ലലെ പ്രവഞസതി ഭഞരതതീയര്  (കകേരളതീയര്)  കേമതീഷന് ആകക്റ്റ് എന്ന കപരതില്
ഒരു നതിയമനതിര്മഞണഞ്ചാം നടത്തുകേയുണഞയതി.   പ്രസ്തുത ആകതിലലെ  3-ാം വകുപ്പതിലലെ  (2)-ാം
ഉപവകുപ്പതിലലെ ഇനഞ്ചാം (v) പ്രകേഞരഞ്ചാം കേമതീഷന് ലചെയര്കപഴ്സണഞയതി നതിയമതികലപ്പടുന്ന റതിടയര്
ലചെയ്ത  ഹഹകകഞടതതി  ജഡ്ജതിയുലട  പ്രഞയപരതിധതി  അറുപതതിയഞക്റ്റ്  വയസക്റ്റ്  എന്നഞണക്റ്റ്
നതിജലപ്പടുതതിയതിട്ടുള്ളതക്റ്റ്.   അറുപതതിരണഞഞ്ചാം  വയസതില്  റതിടയര്  ലചെയ്തകശേഷഞ്ചാം
നതിയമതിതനഞകുന്ന  ഒരു  ജഡ്ജതികക്റ്റ്  കേമതീഷന്  ലചെര്കപഴ്സണഞയതി  ഒരു  കടഞ്ചാം  (3  വര്ഷഞ്ചാം)
പൂര്തതിയഞക്കുവഞന്  കേഴെതിയുന്നതില.   കേമതീഷലന്റെ  ലചെയര്കപഴ്സണഞയതി  ഹഹകകഞടതതി
ജഡ്ജതിമഞരുലട  കസവനഞ്ചാം  ലെഭശ്യമഞക്കുവഞന്  ബുദതിമുടക്റ്റ്  കനരതിടുന്നതതിനഞല്,  കേമതീഷന്
ലചെയര്കപഴ്സണതികന്റെയുഞ്ചാം  ലമമ്പര്മഞരുലടയുഞ്ചാം  കേഞലെഞവധതി  ദതീര്ഘതിപ്പതികകണതക്റ്റ്
ആവശേശ്യമഞലണന്നക്റ്റ്  സര്കഞര്  കേരുതുന.   കൂടഞലത  4-ാം  വകുപ്പതില്  നതിയമനഞ്ചാം  എന്ന
വഞകതിനു പകേരഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  എന്നക്റ്റ് കഭദഗതതി  വരുത്തുവഞനഞ്ചാം സര്കഞര് തതീരുമഞനതിച.
പ്രസ്തുത  ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി  2015-ലലെ  പ്രവഞസതി  ഭഞരതതീയര്  (കകേരളതീയര്)  കേമതീഷന്
ആകതില് കഭദഗതതി വരുകതണതക്റ്റ് ആവശേശ്യമഞലണന്നക്റ്റ് സര്കഞര് കേരുതുന. 

2. കമല്പറഞ്ഞ ലെകശ്യഞ്ചാം നതിറകവറ്റുന്നതതിനക്റ്റ് ഉകദ്ദേശേതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണക്റ്റ് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രഞബലെശ്യതതില്  ലകേഞണ്ടുവരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയ്തഞല്
സഞ്ചാംസഞന സഞതിത നതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം ആവര്തകേവഞ്ചാം അനഞവര്തകേവമഞയ യഞലതഞരു
അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല.

പതിണറഞയതി വതിജയന്.
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2015-ലലെ പ്രവഞസതി ഭഞരതതീയര് (കകേരളതീയര്) കേമതീഷന് ആകതില് (2016-ലലെ
3-ാം ആകക്റ്റ്) നതിനള്ള പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങള് 

** ** ** **

3.  കേമതീഷലന്റെ  രൂപതീകേരണഞ്ചാം.―(1)  സര്കഞര്,  ഈ  ആകക്റ്റ്  പ്രഞബലെശ്യതതില്
വന്നതതിനുകശേഷഞ്ചാം,  കേഴെതിയുന്നത്രകവഗഞ്ചാം,  ഗസറക്റ്റ്  വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി,  “പ്രവഞസതി ഭഞരതതീയര്
(കകേരളതീയര്) കേമതീഷന്" എന്നറതിയലപ്പടുന്ന ഒരു നതികേഞയഞ്ചാം, ഈ ആകതിന് കേതീഴെതില് അതതിനക്റ്റ്
നല്കേതിയതിട്ടുള്ള  അധതികേഞരങ്ങള്  വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ചുമതലെകേള്
നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കവണതി രൂപതീകേരതികകണതഞണക്റ്റ്.

(2) ** ** ** **

(v)  അറുപതഞ വയസക്റ്റ്  പൂര്തതിയഞയ ഒരഞള് ലചെയര്കപഴ്സകണഞ അഞ്ചാംഗകമഞ
ആയതി തുടരഞന് പഞടുള്ളതല. 

4. അഞ്ചാംഗങ്ങളലട ഉകദശ്യഞഗകേഞലെഞവധതിയുഞ്ചാം കസവനവശ്യവസകേളഞ്ചാം.―(1)  സര്വ്വതീസതില്
നതിനഞ്ചാം  നതിയമതികലപ്പടുന്ന  ലസക്രടറതി  ഒഴെതിലകേയുള്ള  എലഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  അവര്
ഉകദശ്യഞഗതതില്  പ്രകവശേതിക്കുന്ന  തതീയതതി  മുതല്  മൂന്നക്റ്റ്  വര്ഷകഞലെഞ്ചാം  തല്സഞനതക്റ്റ്
തുടരഞവന്നതുഞ്ചാം ഒന്നതില് കൂടഞത തവണ പുനര്നതിയമനതതിനക്റ്റ് അര്ഹരഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണക്റ്റ്.

(2)  ഏലതങതിലഞ്ചാം അഞ്ചാംഗതതിലന്റെ മരണഞ്ചാം,  നതീകഞ്ചാം ലചെയ്യല്,  രഞജതിവയല്  എന്നതിവ
മൂലെമുണഞകുന്ന ആകേസതികേ ഒഴെതിവകേള് പുതതിയ നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം മുകഖേന നതികേകതണതഞണക്റ്റ്:

എന്നഞല്,  അങ്ങലന  നതിയമതികലപ്പട  വശ്യക്തതി,  ആരുലട  സഞനകതകഞകണഞ
നതിയമതികലപ്പടുന്നതക്റ്റ്,  അയഞളലട  കേഞലെഞവധതിയതിലലെ  അവകശേഷതിക്കുന്ന  കേഞലെയളവതികലെകക്റ്റ്
മഞത്രഞ്ചാം ഔകദശ്യഞഗതികേ സഞനതക്റ്റ് തുടകരണതഞണക്റ്റ്. 

** ** ** **


