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പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

ബതില് നമ്പര്    90

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

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,  ഗസറക്  വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി സര്കഞര് നതിശ്ചയതിക്കുന്ന തവ്വീയതതി മുതല്

പ്രഞബലെശ്യതതില് വരന്നതഞണക്.

2. 2-  ാം വകുപ്പതിനുള്ള കഭദഗതതി.―1970-ലലെ കകേരള പബതികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷന്

(ചതിലെ  കകേഞര്പ്പകറേഷനുകേലളയഞ്ചാം  കേമ്പനതികേലളയഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച്ച  കൂടുതല്  പ്രവൃതതികേള)

ആകതിലന്റെ  (1970-ലലെ  19) (ഇതതിനുകശഷഞ്ചാം പ്രധഞന ആകക് എന്നഞണക് പരഞമര്ശതികലപ്പടുകേ)

2-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  (എ)  ഖണ്ഡതതില്, “എകന്നഞ  അര്ത്ഥമഞകുന;”എന്ന  വഞക്കുകേളക്കുഞ്ചാം

ചതിഹ്നതതിനുഞ്ചാം മുമ്പഞയതി  "അലല്ലെങതില്  2008-ലലെ പ്രവഞസതി കകേരളവ്വീയരലടെ കക്ഷേമ ആകതിലന്റെ

(2009-ലലെ  10)  9-ാം  വകുപ്പക്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  സഞപതിച്ചതിട്ടുള്ള  കകേരള  പ്രവഞസതി  കകേരളവ്വീയരലടെ

കക്ഷേമ കബഞര്ഡക് ” എന്ന വഞക്കുകേളഞ്ചാം അകങ്ങളഞ്ചാം ബഞകറ്റുകേളഞ്ചാം കചര്കകണതഞണക്.

239/2022.
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3. റേദഞകലഞ്ചാം  ഒഴെതിവഞകലഞ്ചാം.―(1)  2021-ലലെ കകേരള പബതികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷന്

(ചതിലെ  കകേഞര്പ്പകറേഷനുകേലളയഞ്ചാം  കേമ്പനതികേലളയഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച്ച  കൂടുതല്  പ്രവൃതതികേള)

കഭദഗതതി  ഓര്ഡതിനന്സക് (2021-ലലെ 141) ഇതതിനഞല് റേദഞകതിയതിരതിക്കുന.

(2)  അങ്ങലന  റേദഞകതിയതിരന്നഞല്തലന്നയഞ്ചാം,  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സക്  പ്രകേഞരഞ്ചാം

കഭദഗതതി ലചയ്യലപ്പട്ട പ്രധഞന ആകതിന്കേവ്വീഴെതില് ലചയ്തകതഞ ലചയ്തതഞയതി കേരതലപ്പടുന്നകതഞ

ആയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  കേഞരശ്യകമഞ  എടുതകതഞ  എടുതതഞയതി  കേരതലപ്പടുന്നകതഞ  ആയ

ഏലതങതിലഞ്ചാം  നടെപടെതികയഞ  ഈ  ആകക്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചയ്യലപ്പട്ട  പ്രധഞന

ആകതിന്കേവ്വീഴെതില് ലചയ്തതഞകയഞ എടുതതഞകയഞ കേരതലപ്പകടെണതഞണക്.

ഉകദശശ്യകേഞരണങ്ങളലടെ വതിവരണഞ്ചാം

2008-ലലെ  പ്രവഞസതി  കകേരളവ്വീയരലടെ  കക്ഷേമ  ആകക്  (2009-ലലെ  10)  അനുസരതിച്ചക്

2009-ല്  രൂപവ്വീകേരതിച്ചതഞണക്  കകേരള  പ്രവഞസതി  കകേരളവ്വീയ  കക്ഷേമ  കബഞര്ഡക്.  പ്രസ്തുത

ആകതിലലെ  12-ാം  വകുപ്പക്  നല്കേതിയ  അധതികേഞരങ്ങള  വതിനതികയഞഗതിച്ചക്  20 -12-2010-ലലെ

സ.ഉ.  (കകേ.)  നമ്പര്  4/2010/കനഞര്ക  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കകേരള  പ്രവഞസതി  കകേരളവ്വീയ  കക്ഷേമ

കബഞര്ഡതില്  23  തസതികേകേള സൃഷതിച്ചതിരന.  ആകതിലലെ  12-ാം വകുപ്പക്  (3)-ാം ഉപവകുപ്പക്

പ്രകേഞരഞ്ചാം  കകേരള  പ്രവഞസതി  കകേരളവ്വീയ  കക്ഷേമ  കബഞര്ഡതിലലെ  നതിലെവതിലള്ള  തസതികേകേളകക്

കകേരള സര്വവ്വീസക് റൂളസക്  (ഭഞഗഞ്ചാം  I & II)  ബഞധകേമഞണക്.  ഈ വശ്യവസകേളകക് വതികധയമഞയതി,

ആകതിലലെ  12-ാം വകുപ്പക്  (2)-ാം ഉപവകുപ്പക്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കകേരള  പ്രവഞസതി കകേരളവ്വീയ കക്ഷേമ

കബഞര്ഡതിലലെ  ചവ്വീഫക്  എകതികേക്യൂട്ടവ്വീവക്  ഓഫവ്വീസറുലടെയഞ്ചാം  മറക്  ഉകദശ്യഞഗസരലടെയഞ്ചാം

നതിയമനരവ്വീതതിയഞ്ചാം ശമ്പളവഞ്ചാം മറക് ആനുകൂലെശ്യങ്ങളഞ്ചാം മറക് കസവന വശ്യവസകേളഞ്ചാം സര്കഞരതിനക്

നതിശ്ചയതികഞവന്നതഞണക്. അപ്രകേഞരഞ്ചാം കേരടെക് ലസ്പെഷശ്യല് റൂളസതിനക് രൂപഞ്ചാം നല്കുകേയഞ്ചാം  കനരതിട്ടുള്ള

നതിയമനഞ്ചാം  പബതികേക്  സര്വവ്വീസക്  കേമവ്വീഷന്  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  ആയതിരതികണലമന്ന  വശ്യവസ

ചട്ടതതില് ഒര കഭദഗതതിയഞയതി  ഉളലപ്പടുതണലമന്ന നതിര്കദശകതഞലടെ  സബ്ജകക്  കേമതിറതി

കേരടെക് ചട്ടഞ്ചാം അഞ്ചാംഗവ്വീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ.

2. 1970-ലലെ കകേരള പബതികേക്  സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷന്  (ചതിലെ കകേഞര്പ്പകറേഷനുകേലളയഞ്ചാം

കേമ്പനതികേലളയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ച കൂടുതല് പ്രവൃതതികേള) ആകതില് നതിലെവതില് കകേരള പ്രവഞസതി

കകേരളവ്വീയ  കക്ഷേമ  കബഞര്ഡക്  ഉളലപ്പട്ടതിട്ടതില്ലെഞതതതിനഞല്  പ്രസ്തുത  ആകതിലന്റെ  പരതിധതിയതില്

കബഞര്ഡതിലന ഉളലപ്പടുത്തുന്നതതിനഞയതി പ്രസസ്തുത ആകക് കഭദഗതതി വരത്തുന്നതതിനക് സര്കഞര്

തവ്വീരമഞനതിച.
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3. കകേരള സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭ സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം കമല്പ്പറേഞ
നതിര്കദശങ്ങളകക് ഉടെന് പ്രഞബലെശ്യഞ്ചാം നല്കകേണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം, 2021-ലലെ കകേരള പബതികേക്
സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷന് (ചതിലെ കകേഞര്പ്പകറേഷനുകേലളയഞ്ചാം കേമ്പനതികേലളയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ച കൂടുതല്
പ്രവൃതതികേള)  കഭദഗതതി  ഓര്ഡതിനന്സക്,  2021  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  13-ാം  തവ്വീയതതി  കകേരള
ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയഞ്ചാം  ആയതക്  2021  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  15-ാം  തവ്വീയതതിയതിലലെ
2691-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2021-ലലെ  138-ാം  നമ്പര്
ഓര് ഡതിനന്സഞയതി പ്രസതിദവ്വീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ.

4. പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനുപകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയലടെ  ഒര  ആകക്
ലകേഞണവരന്നതതിനുള്ള ഒര ബതില്,  കകേരള സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയലടെ  2021  ഒകകഞബര്
4-ാം തവ്വീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചക്  2021  നവഞ്ചാംബര്  11-ാം തവ്വീയതതി അവസഞനതിച്ച സകമളനതതില്
അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴെതിഞതില്ലെ.

5. പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസകേള  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം,  2021-ലലെ  കകേരള
പബതികേക് സര്വവ്വീസക് കേമവ്വീഷന് (ചതിലെ കകേഞര്പ്പകറേഷനുകേലളയഞ്ചാം കേമ്പനതികേലളയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ച
കൂടുതല് പ്രവൃതതികേള)  കഭദഗതതി ഓര്ഡതിനന്സക്, 2021  നവഞ്ചാംബര്  13-ാം തവ്വീയതതി കകേരള
ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയഞ്ചാം ആയതക് 2021 നവഞ്ചാംബര് 14-ാം തവ്വീയതതിയതിലലെ 3336-ാം
നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്  2021-ലലെ  141-ാം  നമ്പര്  ഓര് ഡതിനന്സഞയതി
പ്രസതിദവ്വീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ.

6. 2021-ലലെ  141-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡതിനന്സതിനുപകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയലടെ
ഒര ആകക് ലകേഞണവരന്നതതിനക് ഉകദശതിചലകേഞണള്ളതഞണക് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമഞറേഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയഞ്ചാം  പ്രഞബലെശ്യതതില്  ലകേഞണവരതികേയഞ്ചാം  ലചയ്തഞല്
സഞ്ചാംസഞനതതിലന്റെ  സഞതിതനതിധതിയതില്  നതിനഞ്ചാം  യഞലതഞര  അധതികേ  ലചലെവഞ്ചാം
ഉണഞകുന്നതല്ലെ.

ഏല്പ്പതിചലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ച
ലമകമഞറേഞണഞ്ചാം

ബതില്ലെതിലലെ  1-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (2)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം  ഗസറക്  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി
ഈ  ആകക്  പ്രഞബലെശ്യതതില്  വകരണ  തവ്വീയതതി  തവ്വീരമഞനതിക്കുന്നതതിനക്  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന.



4

2.  ഏതക്  കേഞരശ്യങ്ങലള  സഞ്ചാംബനതിച്ചഞകണഞ  ചട്ടങ്ങള  ഉണഞകഞവന്നതക്  അലല്ലെങതില്

വതിജഞപനങ്ങള  പുറേലപ്പടുവതികഞവന്നതക്  അവ  നടെപടെതിക്രമഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച്ച  കേഞരശ്യങ്ങളഞ്ചാം

സഞധഞരണകമഞ ഭരണപരകമഞ ആയ സസ്വഭഞവകതഞടുകൂടെതിയതഞ്ചാം ആകുന. കൂടെഞലത,  ചട്ടങ്ങള

ഉണഞകതിയകശഷഞ്ചാം  അവ  നതിയമസഭയലടെ  സൂക്ഷ്മപരതികശഞധനയക്  വതികധയവമഞണക്.

ഏല്പ്പതിചലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം,  അതതിനഞല്,  സഞധഞരണ സസ്വഭഞവകതഞടു

കൂടെതിയതഞണക്.

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  ആവശശ്യലപ്പടെഞത
പക്ഷേഞ്ചാം,―

(എ) “കകേഞര്പ്പകറേഷന്” എന്നഞല് 1951-ലലെ കസ്റ്റേറക് കഫനഞന്ഷശ്യല് കകേഞര്പ്പകറേഷന്
ആകതിലന്റെ  (1951-ലലെ  63-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകക്)  3-ാം  വകുപ്പക്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  സഞപതിച്ച  കകേരള
സഞ്ചാംസഞന  കഫനഞന്ഷശ്യല്  കകേഞര്പ്പകറേഷന്  അലല്ലെങതില്  1962-ലലെ  ലവയര്ഹഹൗസതിഞ്ചാംഗക്
കകേഞര്പ്പകറേഷന്  ആകതിലന്റെ  (1962-ലലെ  58-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകക്)  18-ാം  വകുപ്പക്  പ്രകേഞരഞ്ചാം
സഞപതിച്ച കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  ലവയര്ഹഹൗസതിഞ്ചാംഗക്  കകേഞര്പ്പകറേഷന്  അലല്ലെങതില്  1957-ലലെ
കകേരള ഖഞദതി ആന്റെക് വതികല്ലെജക്  ഇന്ഡസവ്വീസക് കബഞര്ഡക് ആകക്  (1957-ലലെ  9) 4-ാം വകുപ്പക്
പ്രകേഞരഞ്ചാം സഞപതിച്ച കകേരള ഖഞദതി ആന്റെക് വതികല്ലെജക് ഇന്ഡസവ്വീസക് കബഞര്ഡക് എകന്നഞ 1986-ലലെ
കകേരള ജലെവതിതരണവഞ്ചാം  അഴുക്കുചഞലഞ്ചാം  ആകതിലന്റെ  (1986-ലലെ  14)  3-ാം വകുപ്പക്  പ്രകേഞരഞ്ചാം
സഞപതിച്ച  കകേരള  വഞട്ടര്  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  കമഞകട്ടഞര്  ടഞന്കസ്പെഞര്ട്ടക്  ലതഞഴെതിലെഞളതി
കക്ഷേമനതിധതി  ആകതിലലെ  (1985-ലലെ  21)  6-ാം  വകുപ്പക്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  രൂപവ്വീകേരതിച്ചതിട്ടുള്ള  കകേരള
കമഞകട്ടഞര് ടഞന്കസ്പെഞര്ട്ടക്  ലതഞഴെതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡക് അലല്ലെങതില്  1975-ലലെ കകേരള
ലതഞഴെതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി ആകതിലലെ  (1977-ലലെ  11) 4-ാം വകുപ്പക് പ്രകേഞരഞ്ചാം സഞപതിച്ചതിട്ടുള്ള
കകേരള ലതഞഴെതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി കബഞര്ഡക് എകന്നഞ അര്ത്ഥമഞകുന;

(ബതി) 'ഗവണ്ലമന്റെക് കേമ്പനതി' എന്നഞല്,―

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

കുറേയഞത  അടെചതവ്വീര്ത  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 കേമ്പനതിയലടെ സബ്സതിഡതിയറേതി കേമ്പനതിലയകന്നഞ;

അര്ത്ഥമഞകുന.

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

** ** ** **

            


