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കകേരള സര്കഞരതിലന്റ വവ്യവസഞയ വഞണതിജവ്യ വകുപതിലന്റ ഭരണ നതിയന്ത്രണതതിലുള
ലപഞതുകമഖലെഞ സഞപനങ്ങളതിലലെ, കകേരള പബതികേക് സര്വവീസക്  കേമവീഷന

മുകഖനയലഞലത നതിയമനഞ്ചാം നടകതണ്ടതഞയ വതിവതിധ തസതികേകേളതികലെയക്
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അതുമഞയതി  ബന്ധലപടകതഞ  അതതിനക്  ആനഷഞ്ചാംഗതികേകമഞ  ആയ  കേഞരവ്യങ്ങൾ

നതിർവ്വഹതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം,  കകേരള  സര്കഞരതിലന്റ  വവ്യവസഞയ  വഞണതിജവ്യ  വകുപതിലന്റയലഞലത

മറ്റുവകുപ്പുകേളുലട  ഭരണനതിയന്ത്രണതതിലുള  ലപഞതുകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങളതിലലെ,  കകേരള

പബതികേക്  സര്വവീസക്  കേമവീഷന  മുകഖനയലഞലത  നതിയമനഞ്ചാം  നടകതണ്ടതഞയ  വതിവതിധ

തസതികേകേളതികലെയക്,  ബന്ധലപട വകുപ്പുകേള്    ആവശവ്യലപടുന്നതതികന്മേല് ഉകദവ്യഞഗഞര്തതികേലള

ലസലെകക്  ലചെയ്യുന്നതതിനക്   ലസലെകക്  ലെതിസക്  തയഞറഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  കവണ്ടതി

സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞധതികേഞരമുള   കകേരള പബ്ളതികേക് എന്റര്പപ്രൈസസക് ലസലെക്ഷനഞ്ചാം റതിക്രൂടക്ലമനഞ്ചാം

കബഞർഡക്  രൂപവീകേരതിക്കുന്നതതിനകവണ്ടതി വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതക്  യുക്തമഞയതിരതികയഞല്; 

ഭഞരത  റതിപബതികതിലന്റ  എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപറയുഞ്ചാംപ്രൈകേഞരഞ്ചാം
നതിയമഞ്ചാം ഉണ്ടഞക്കുന:―

അദവ്യഞയഞ്ചാം   1

പ്രൈഞരഞ്ചാംഭഞ്ചാം

1. ചുരകകപരഞ്ചാം  പ്രൈഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം  .―(1)  ഈ  ആകതിനക്  2022-ലലെ   കകേരള  പബ്ളതികേക്
എന്റര്പപ്രൈസസക് (ലസലെക്ഷനഞ്ചാം റതിക്രൂടക്ലമനഞ്ചാം) കബഞർഡക്  ആകക് എന്നക് കപരക് പറയഞഞ്ചാം.

(2)  ഇതക്  2022  ജൂണ്  3-ാം  തവീയതതി  പ്രൈഞബലെവ്യതതില്  വന്നതഞയതി
കേരതലപകടണ്ടതഞണക്.

2.  നതിര്വ്വചെനങ്ങള്  .―ഈ  ആകതില്,  സന്ദര്ഭഞ്ചാം  മറ്റുവതിധതതില്  ആവശവ്യലപടഞത
പക്ഷഞ്ചാം,―

(എ)  "കബഞര്ഡക്"  എന്നഞല്  ആകതിലന്റ  3-ാം  വകുപക്   പ്രൈകേഞരഞ്ചാം  രൂപവീകേരതിച
കകേരള  പബ്ളതികേക്  എന്റര്പപ്രൈസസക്  ലസലെക്ഷനഞ്ചാം  റതിക്രൂടക്ലമനഞ്ചാം  കബഞർഡക്  എന്നക്
അര്തമഞകുന; 

(ബതി) "കബഞര്ഡക്  ഫണ്ടക്"  എന്നഞല്  ആകതിലന്റ  10-ാം  വകുപതിന  കേവീഴെതില്
വച്ചുകപഞരന്നതഞയ കബഞര്ഡക് ഫണ്ടക് എന്നര്തമഞകുന; 

(സതി) "ലചെയര്കപഴ്സണ്" എന്നഞല് കബഞര്ഡതിലന്റ ലചെയര്കപഴ്സണ് എന്നര്തമഞകുന; 

(ഡതി) "ഗസറക്" എന്നഞല് കകേരള ഗസറക് എന്നര്തമഞകുന;

(ഇ) "സര്കഞര്" എന്നഞല് കകേരള സര്കഞര് എന്നര്തമഞകുന; 
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(എഫക്)  "അഞ്ചാംഗഞ്ചാം"  എന്നഞല്  കബഞര്ഡതിലന്റ  ഒര  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം  എന്നക്
അര്തമഞകുന്നതുഞ്ചാം അതതില് ലചെയര്കപഴ്സണഞ്ചാം  ഉള്ലപടുന്നതഞകുന;

(ജതി)  "വതിജഞപനഞ്ചാം"  എന്നഞല്  കകേരള  ഗസറതില്  പ്രൈസതിദവീകേരതിച  ഒര
വതിജഞപനഞ്ചാം എന്നര്തമഞകുന;

(എചക്) "മറക് ലപഞതുകമഖലെഞ സഞപനങ്ങൾ "  എന്നഞല് വവ്യവസഞയ വഞണതിജവ്യ
വകുപതിലന്റ ഭരണനതിയന്ത്രണതതിന കേവീഴെതില് അലഞതതുഞ്ചാം സര്കഞരതിനക് ഭൂരതിപക്ഷഞ്ചാം ഓഹരതി
പങഞളതിതമുളതുമഞയ ഒര കേമ്പനതികയഞ, കകേഞര്പകററക് കബഞഡതികയഞ ഏലതങതിലുഞ്ചാം സഞററ്റ്യൂടറതി
കബഞഡതികയഞ എന്നര്തമഞകുന; 

(ഐ)  "നതിര്ണ്ണയതികലപട"  എന്നഞല്  ഈ  ആകതിനകേവീഴെതില്  ഉണ്ടഞകലപട
ചെടങ്ങളഞല് നതിര്ണ്ണയതികലപട എന്നര്തമഞകുന;

(ലജ) "ലപഞതുകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങൾ" എന്നഞല്  വവ്യവസഞയ  വഞണതിജവ്യ
വകുപതിലന്റ  ഭരണനതിയന്ത്രണതതിന  കേവീഴെതില്  ഉളതുഞ്ചാം  സര്കഞരതിനക്  ഭൂരതിപക്ഷഞ്ചാം  ഓഹരതി
പങഞളതിതമുളതുമഞയ  ഒര  കേമ്പനതികയഞ,  കകേഞര്പകററക്  കബഞഡതികയഞ  അലലങതില്
ഏലതങതിലുഞ്ചാം സഞററ്റ്യൂടറതി കബഞഡതികയഞ  എന്നര്തമഞകുന;

(ലകേ) "ലസക്രടറതി" എന്നഞല് കബഞര്ഡതിലന്റ ലസക്രടറതി എന്നക് അര്തമഞകുന. 

അദവ്യഞയഞ്ചാം   2

കബഞര്ഡതിലന്റ രൂപവീകേരണഞ്ചാം

3.  കബഞര്ഡതിലന്റ രൂപവീകേരണഞ്ചാം.―(1)  സര്കഞര്, ഈ ആകതിലന്റ പ്രൈഞരഞ്ചാംഭതവീയതതിയക്
കശഷഞ്ചാം,  കേഴെതിയുന്നത്ര  കവഗഞ്ചാം,   ഈ  ആകതിനകേവീഴെതില്  അതതിനക്  നല്കേതിയതിട്ടുള   അധതികേഞരങ്ങള്
വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുതതിട്ടുള  ചുമതലെകേള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
കവണ്ടതി,  ഗസറക് വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി,   'കകേരള പബ്ളതികേക് എന്റര്പപ്രൈസസക് ലസലെക്ഷനഞ്ചാം
റതിക്രൂടക്ലമനഞ്ചാം കബഞർഡക് '  എന്ന കപരതില്  ഒര കബഞര്ഡക് രൂപവീകേരതികകണ്ടതഞണക്. 

(2)  കബഞര്ഡക്,   ശഞശസ്വതപതിന്തുടര്ചഞവകേഞശകതഞടുഞ്ചാം ലപഞതുമുദ്രകയഞടുഞ്ചാം  കൂടതിയതുഞ്ചാം
കമല്പറഞ്ഞ  കപരതില്  സസ്വതന്ത്രവഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞവകേഞശകതഞടുഞ്ചാം  കൂടതിയ  ഒര  ഏകേഞഞ്ചാംഗവീകൃതനതികേഞയഞ്ചാം
ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം  പ്രൈസ്തുത  കപരതില്  വവ്യവഹരതിക്കുകേയുഞ്ചാം  വവ്യവഹരതികലപടുകേയുഞ്ചാം
ലചെകയണ്ടതുമഞകുന.

(3) കബഞര്ഡതില് സര്കഞര് നതിയമതിക്കുന്ന  ഒര ലചെയര്കപഴ്സണഞ്ചാം നഞലെക് അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം
ഉണ്ടഞയതിരതികകണ്ടതഞണക്.  അഞ്ചാംഗങ്ങളതില്  ഒരഞള്  വനതിതയുഞ്ചാം  ഒരഞള്  പടതികേജഞതതിയതികലെഞ
പടതികേവര്ഗ്ഗതതികലെഞലപടുന്ന ആളുഞ്ചാം ആയതിരതികകണ്ടതഞണക്.
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(4)  കബഞര്ഡതിലന്റ  ലചെയര്കപഴ്സണ്  സര്കഞരതിലന്റ  പ്രൈതിനസതിപല്  ലസക്രടറതിയുലട
പദവതിയതില്  കുറയഞത  ഒര  സഞനഞ്ചാം  വഹതിക്കുന്നകതഞ,  വഹതിചതിരന്നകതഞ  ആയതുഞ്ചാം  ഒര
ലപഞതുകമഖലെഞ സഞപനതതിലന്റ കബഞര്ഡതിലലെ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം എന്ന നതിലെയതില് പ്രൈവൃതതിപരതിചെയഞ്ചാം
ഉളതുമഞയ ഒരഞകളഞ,  ഭഞരത സര്കഞരതിലന്റകയഞ സഞ്ചാംസഞനസര്കഞരതിലന്റകയഞ കേവീഴെതിലുള
'എ'  വതിഭഞഗതതില്ലപട  ഒര  ലപഞതുകമഖലെഞ  സഞപനതതില്  മഞകനജതിങക്  ഡയറക്ടറഞയതി
അഞക് വര്ഷലത പ്രൈവൃതതിപരതിചെയഞ്ചാം ഉള ഒരഞകളഞ ആയതിരതികകണ്ടതഞണക്.

(5) കബഞർഡതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങൾ,―

(i)  സഞകങതതികേഞ്ചാം  അലലങതില്  മഞര്കറതിങക്  അലലങതില്  മഞനവവതിഭവകശഷതി
എന്നതിവയതിലുള  ജനറല് മഞകന ജ് ലമന്റക്;

(ii) ധനകേഞരവ്യഞ്ചാം, അകക്കൗണ്ടക്സക് അലലങതില് കകേഞസക് അകക്കൗണ്ടക്സക്;

(iii) നതിയമഞ്ചാം;

(iv) ഭരണ നതിര്വ്വഹണഞ്ചാം (അഡതിനതികസ്ട്രേഷന);

എന്നവീ കമഖലെയതിൽ പ്രൈവൃർതതിപരതിചെയഞ്ചാം ഉള ആളുകേളഞയതിരതികകണ്ടതഞണക്.

(6) (5)-ാം ഉപവകുപതില് പറഞ്ഞതിട്ടുള ഒര പ്രൈകതവ്യകേ കമഖലെയതില് നതിനഞ്ചാം ഒന്നതില്
കൂടുതല് അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഒകര സമയഞ്ചാം കബഞര്ഡതില് ഉണ്ടഞയതിരതിക്കുവഞന പഞടുളതല.

(7)  സര്കഞരതിനക്,  സര്കഞരതിലന്റ  ലസ്പെഷവ്യല്  ലസക്രടറതിയുലട  തസതികേകയഞ  തത്തുലെവ്യമഞയ
തസതികേകയഞ  അലലങതില്  'എ'  വതിഭഞഗതതില്ലപട  ലപഞതുകമഖലെഞ  സഞപനതതില്
ഏലതങതിലുഞ്ചാം  സമയതക്  കുറഞ്ഞതക്  മൂന്നക്  വര്ഷലത  പ്രൈവൃതതിപരതിചെയമുള,  മഞകനജതിങക്
ഡയറക്ടര്കക് തുലെവ്യമഞയ തസതികേകയഞ വഹതിക്കുന്നകതഞ വഹതിചതിരന്നകതഞ ആയ   ഒരഞലള
കബഞര്ഡതിലന്റ  ലസക്രടറതിയഞയതി  നതിയമതികഞവന്നതഞണക്.  അകദ്ദേഹതതിനക്  അറുപതതിരണ്ടക്
വയസതില് കൂടുതല്  പ്രൈഞയഞ്ചാം  ഉണ്ടഞയതിരതിക്കുവഞന പഞടുളതല.   ലസക്രടറതി,  ഈ ആകതിലന്റ
കേവീഴെതിലുളതുഞ്ചാം  കബഞർഡക് അധതികേഞരലപടുതതികയകഞവന്നതുമഞയ അതരഞ്ചാം അധതികേഞരങ്ങൾ
വതിനതികയഞഗതിക്കുകേയുഞ്ചാം കേര്തവവ്യങ്ങള് നതിർവ്വഹതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെകയണ്ടതഞണക്.

(8) കബഞര്ഡതിലന്റ ആസഞനഞ്ചാം തതിരവനന്തപുരതക് ആയതിരതികകണ്ടതഞണക്.

4. അഞ്ചാംഗതസ്വതതിനള അകയഞഗവ്യത  .―ഒരഞള്,―

(i)  ബുദതിസതിരത ഇലഞതയഞകളഞ;

(ii) അവതിമുക്ത നതിര്ധനകനഞ;
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(iii)  ഒര  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനതതിലന്റകയഞ  ലപഞതുകമഖലെഞ
സഞപനതതിലന്റകയഞ ഒര ഔകദവ്യഞഗതികേസഞനഞ്ചാം വഹതിക്കുന്ന ആകളഞ ഒര  ജവീവനകഞരകനഞ ;

(iv) പഞര്ലെലമന്റതിലന്റകയഞ ഏലതങതിലുഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടകയഞ തകദ്ദേശ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ സഞപനതതിലന്റകയഞ അഞ്ചാംഗകമഞ;

(v)  സഞന്മേഞര്ഗ്ഗതികേദൂഷവ്യകമഞ  അഴെതിമതതി  കുറഞകരഞപണകമഞ  ഉള്ലപടുന്ന  ഏലതങതിലുഞ്ചാം
കുറതതിനക് ഒര ക്രതിമതിനല് കകേഞടതതിയഞല് ശതിക്ഷതികലപടതിട്ടുള  ആകളഞ;

(vi)  ഒര  കകേഞടതതി  ഉതരവക്  മൂലെഞ്ചാം  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ഔകദവ്യഞഗതികേസഞനഞ്ചാം
വഹതിക്കുന്നതതില് നതിന്നക് നവീകഞ്ചാം ലചെയലപട ആകളഞ; 

ആലണങതില്  അയഞള്  കബഞര്ഡതിലന്റ  അഞ്ചാംഗമഞയതിരതിക്കുന്നതതിനക്
അകയഞഗവ്യനഞയതിരതിക്കുന്നതഞണക്. 

5.  ലചെയര്കപഴ്സലന്റയുഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗങ്ങളുലടയുഞ്ചാം  ഉകദവ്യഞഗകേഞലെഞവധതിയുഞ്ചാം  കസവന  വവ്യവസകേളുഞ്ചാം  .―
(1) ലചെയര്കപഴ്സണഞ്ചാം മറക് അഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം, അവര് ഔകദവ്യഞഗതികേ സഞനഞ്ചാം ഏലറടുത  തവീയതതി
മുതല്  നഞലെക്  വര്ഷകഞലെഞ്ചാം  പൂർതതിയഞകുന്നതുവലരകയഞ  അറുപതതിയഞക്  വയസക്
തതികേയുന്നതുവലരകയഞ,  ഇതതില്  ഏതഞകണഞ  ആദവ്യഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവതിക്കുന്നതക്,  അതുവലര
ഔകദവ്യഞഗതികേ സഞനഞ്ചാം വഹതികഞവന്നതഞണക്.

(2)  കബഞര്ഡതിലന്റ  ലചെയര്കപഴ്സകണഞ  അഞ്ചാംഗതതികനഞ  സര്കഞരതിനക്  സസ്വന്തഞ്ചാം
പകേപടയതില്  എഴുതതി   അറതിയതിപക്  നല്കേതിലകഞണ്ടക്  ഏതുസമയത്തുഞ്ചാം  അവരലട
ഔകദവ്യഞഗതികേസഞനഞ്ചാം  രഞജതി വയഞവന്നതഞണക്.

(3) (2)-ാം ഉപവകുപതിന കേവീഴെതികലെഞ മറ്റുവതിധതതികലെഞ   ഉണ്ടഞകുന്ന ഒഴെതിവക് പുതതിയ
നതിയമനഞ്ചാം മുകഖന നതികേകതണ്ടതഞണക്.

(4)  ഒര  തഞല്കഞലെതികേ  ഒഴെതിവക്  നതികേത്തുന്നതതിനഞയതി  നതിയമതികലപട  ഒര
അഞ്ചാംഗതതിലന്റ ഔകദവ്യഞഗതികേ കേഞലെഞവധതി, ഏതക് അഞ്ചാംഗതതിലന്റ ഒഴെതിവതികലെകഞകണഞ അകദ്ദേഹഞ്ചാം
നതിയമതികലപടതക്  ആ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം ഔകദവ്യഞഗതികേസഞനഞ്ചാം വഹതിക്കുമഞയതിരന്ന കേഞലെയളവതികലെയക്
മഞത്രഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുന്നതഞണക്.

(5)  സര്കഞരതിനക്  ഉതരവക്  മൂലെഞ്ചാം  ലചെയര്കപഴ്സലണകയഞ   മറക്  ഏലതഞര
അഞ്ചാംഗലതകയഞ, അയഞള്,―

(i) ഒര അവതിമുക്ത നതിര്ദനനഞയതിതവീരകേകയഞ;
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(ii)  സര്കഞരതിലന്റ  അഭതിപ്രൈഞയതതില്  സഞന്മേഞര്ഗ്ഗതികേദൂഷവ്യഞ്ചാം  ഉള്ലപടുന്ന
കുറതതികനഞ  അഴെതിമതതിയ്കകഞ  ക്രതിമതിനല്കുറതതികനഞ  കുറസഞപനഞ്ചാം  ലചെയലപടുകേയുഞ്ചാം
ശതിക്ഷതികലപടുകേയുഞ്ചാം  ലചെയ്യുകേകയഞ;

(iii)  ബുദതിസതിരത ഇലഞത ആളഞയതിതവീരകേയുഞ്ചാം ക്ഷമതയുള ഒര കകേഞടതതി
അപ്രൈകേഞരഞ്ചാം പ്രൈഖവ്യഞപതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേകയഞ;

(iv)  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം  എന്ന  നതിലെയതിലുള  കേര്തവവ്യങ്ങള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുവഞന
വതിസമതതിക്കുകേകയഞ;

(v)  കബഞര്ഡതിലന്റ  അനവഞദഞ്ചാം  കൂടഞലത  കബഞര്ഡതിലന്റ  തുടര്ചയഞയ  മൂന്നക്
കയഞഗങ്ങളതില് ഹഞജരഞകേഞതതിരതിക്കുകേകയഞ;

(vi)  സര്കഞരതിലന്റ  അഭതിപ്രൈഞയതതില്,  തല്സഞനതക്  തുടരന്നതക്  കബഞര്ഡതിലന്റ
തഞല്പരവ്യതതികനഞ  ലപഞതുതഞല്പരവ്യതതികനഞ   ഹഞനതികേരമഞകേതക  വതിധതതില്  തലന്റ
ഔകദവ്യഞഗതികേസഞനഞ്ചാം ദുരപകയഞഗഞ്ചാം ലചെയ്യുകേകയഞ;

ലചെയ്യുന്ന പക്ഷഞ്ചാം, ഔകദവ്യഞഗതികേ സഞനത്തു നതിന നവീകഞ്ചാം ലചെയഞവന്നതഞണക്: 

എന്നഞല്,  ഈ ഉപവകുപതിന കേവീഴെതില് യഞലതഞരഞലളയുഞ്ചാം അയഞള്കക് പറയുവഞനളതു
പറയുവഞന നവ്യഞയമഞയ ഒരവസരഞ്ചാം നല്കേഞലത നവീകഞ്ചാംലചെയ്യുവഞന പഞടുളതല. 

(6)  ലചെയര്കപഴ്സകണഞ  അഞ്ചാംഗകമഞ  ആയതി  ഒരതികല്  നതിയമതികലപട  ആള്കക്
പുനര്നതിയമനതതിനക് അര്ഹത ഉണ്ടഞയതിരതിക്കുന്നതല.

(7)  ലചെയര്കപഴ്സണഞ്ചാം അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  മുഴുവനസമയ ഉകദവ്യഞഗസര് ആയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം
അവർകക്  നതിര്ണ്ണയതികലപടഞവന്ന  പ്രൈകേഞരമുള  അങ്ങലനയുള  ശമ്പളതതിനഞ്ചാം
ബതകേള്ക്കുഞ്ചാം അര്ഹതയുണ്ടഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണക്.

6.  കബഞര്ഡതിലന്റ  ഉകദവ്യഞഗസരലടയുഞ്ചാം  ജവീവനകഞരലടയുഞ്ചാം  നതിയമനഞ്ചാം  .―(1)
സര്കഞരതിനക്,  ഉതരവക്  മുകഖന,  കബഞര്ഡതിലന്റ   ഉചെതിതമഞയ  നടതതിപതിനഞയതി,
ആവശവ്യമഞയത്ര  എണ്ണഞ്ചാം  വതിവതിധതരതതിലുള  തസതികേകേള്  സൃഷതിക്കുകേയുഞ്ചാം  അവയ്ക്കുള
കയഞഗവ്യതകേളുഞ്ചാം നതിയമനരവീതതിയുഞ്ചാം ശമ്പളവഞ്ചാം ബതകേളുഞ്ചാം മറക് കസവന കവതന വവ്യവസകേളുഞ്ചാം
നതിര്ണ്ണയതികഞവന്നതുമഞണക്.

(2)  കബഞര്ഡക് രൂപവീകേരതികലപടതതിനകശഷഞ്ചാം ഉകദവ്യഞഗസരലടയുഞ്ചാം ജവീവനകഞരലടയുഞ്ചാം
നതിയമനഞ്ചാം  സര്കഞര്  വകുപ്പുകേളതില്നതിന്നക്  ലഡപറ്റ്യൂകടഷന  മുകഖനകയഞ  അലലങതില്
നതിയമനതതിലന്റ  നതിബന്ധനകേള്കക്  സര്കഞര്  അന്തതിമരൂപഞ്ചാം  നല്കേതിയതതിനകശഷഞ്ചാം
കബഞര്ഡതിനക് കനരതിട്ടുള നതിയമനഞ്ചാം വഴെതികയഞ നടതഞവന്നതഞണക്. 
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7.  ഒഴെതിവകേളുഞ്ചാം  മറ്റുഞ്ചാം  കബഞര്ഡതിലന്റ  നടപടതികേലള  അസഞധുവഞക്കുന്നതല.―കബഞര്ഡതിലന്റ
യഞലതഞര  പ്രൈവൃതതിയുഞ്ചാം  അലലങതില്  നടപടതികേളുഞ്ചാം  കബഞര്ഡതില്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ഒഴെതികവഞ
അതതിലന്റ  രൂപവീകേരണതതില് എലന്തങതിലുഞ്ചാം നറ്റ്യൂനതകയഞ ഉലണ്ടന്ന കേഞരണതഞല് മഞത്രഞ്ചാം
അസഞധുവഞകുന്നതല. 

8. കബഞര്ഡതിലന്റ കയഞഗങ്ങൾ.―(1) ലചെയര്കപഴ്സണ്  യുക്തലമന കേരതുന്ന അങ്ങലനയുള
സലെത്തുഞ്ചാം  സമയത്തുഞ്ചാം,  ആവശവ്യമഞയതി   വരകമ്പഞലഴെലഞഞ്ചാം,  കബഞര്ഡതിലന്റ   കയഞഗഞ്ചാം
കചെകരണ്ടതഞണക്. 

(2)  ലചെയര്കപഴ്സലന്റ  ശതിപഞര്ശയതികന്മേല്   കബഞര്ഡതിലന്റ  ലസക്രടറതി  കയഞഗങ്ങള്
വതിളതിച്ചു കൂകടണ്ടതഞണക്.

(3)  കബഞര്ഡതിലന്റ കയഞഗങ്ങളതില് ലചെയര്കപഴ്സണഞ്ചാം അകദ്ദേഹതതിലന്റ അഭഞവതതില്
ഹഞജരഞയതിട്ടുള  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അവര്കതിടയതില്  നതിനഞ്ചാം  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന  ഒരഞ്ചാംഗവഞ്ചാം
ആദവ്യക്ഷഞ്ചാം വഹതികകണ്ടതഞണക്.

(4) ഒര കയഞഗതതിലന്റ കേസ്വഞറഞ്ചാം ലചെയര്കപഴ്സണ് ഉള്ലപലട മൂന്നക് ആയതിരതികകണ്ടതഞണക്.

(5) കബഞര്ഡതിലന്റ ഒര കയഞഗതതിലന്റ മുമ്പഞലകേ വരന്ന ഏലതഞര സഞ്ചാംഗതതിയുഞ്ചാം ആ
കയഞഗതതില്  ഹഞജരഞയതിട്ടുള  അഞ്ചാംഗങ്ങളുലട  ഭൂരതിപക്ഷ  കവഞടതിലൂലട  തവീരമഞനതികലപകടണ്ടതുഞ്ചാം
തുലെവ്യകവഞട്ടുകേളുലട  സഞ്ചാംഗതതിയതില്  ആ കയഞഗതതില് ആദവ്യക്ഷഞ്ചാം വഹതിക്കുന്ന ലചെയര്കപഴ്സണക്
അലലങതില് അഞ്ചാംഗതതിനക് ഒര കേഞസതിങക് കവഞടവകേഞശഞ്ചാം ഉണ്ടഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണക്.

(6)  ലസക്രടറതി ഓകരഞ കയഞഗതതിലന്റയുഞ്ചാം നടപടതി ക്രമങ്ങളുലട ഒര മതിനതിറക്സക് ഈ
ആവശവ്യതതികലെകഞയതി  സൂക്ഷതിചതിട്ടുള  ഒര  ബുകതില്   സൂക്ഷതികകണ്ടതുഞ്ചാം  അതതില്
ലചെയര്കപഴ്സണഞ്ചാം അലലങതിൽ കയഞഗതതില് ആദവ്യക്ഷഞ്ചാം വഹതിച അഞ്ചാംഗവഞ്ചാം, ആ കയഞഗതതില്
ഹഞജരഞയ എലഞ അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  ഒപ്പുവചതിരതികകണ്ടതുമഞണക്.

അദവ്യഞയഞ്ചാം   3

കബഞര്ഡതിലന്റ ചുമതലെകേളുഞ്ചാം അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം

9.  കബഞര്ഡതിലന്റ ചുമതലെകേളുഞ്ചാം അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം.―(1)   കബഞര്ഡതിനക്  തഞലഴെപറയുന്ന
ചുമതലെകേളുഞ്ചാം അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം ഉണ്ടഞയതിരതിക്കുന്നതഞണക്, അതഞയതക്:―

(i)  ലപഞതുകമഖലെഞസഞപനങ്ങളതിലലെ  തസതികേകേളതികലെയ്ക്കുള  ഉകദവ്യഞഗഞര്തതികേളുലട
ലസലെക്ഷലന  സഞ്ചാംബന്ധതിചക്  നതിലെവതിലുള  മകറലതങതിലുഞ്ചാം  ആക്റ്റുകേളതികലെഞ  ചെടങ്ങളതികലെഞ
റഗുകലെഷനകേളതികലെഞ ഉതരവകേളതികലെഞ വതിധതിനവ്യഞയങ്ങളതികലെഞ ഡതിക്രതികേളതികലെഞ എന്തുതലന്ന
അടങ്ങതിയതിരന്നഞലുഞ്ചാം,  കകേരള പബതികേക് സര്വവീസക് കേമവീഷന മുകഖന  നതിയമനഞ്ചാം നടത്തുന്ന
തസതികേകേള്  അലഞലതയുള   വതിവതിധ  തസതികേകേളതികലെകക്  നതിയമനഞ്ചാം  നടത്തുന്നതതിന
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കവണ്ടതിയുള  ഉകദവ്യഞഗഞര്തതികേളുലട  ലസലെക്ടക്  ലെതിസക്  ഈ  ആകതിലലെ  വവ്യവസകേള്കക്
അനസൃതമഞയുഞ്ചാം,  അതതുസമയഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയലപട  പ്രൈകേഞരമുള,  1958-ലലെ  കകേരള
സഞ്ചാംസഞന സര്വവീസുകേളുഞ്ചാം സകബഞര്ഡതികനറക് സര്വ്വവീസുകേളുഞ്ചാം  ചെടങ്ങളതില് നതിര്ണ്ണയതിചതിട്ടുള
സഞ്ചാംവരണ മഞനദണ്ഡങ്ങള്  പഞലെതിച്ചുലകേഞണ്ടക്, അപ്രൈകേഞരമുള സഞപനലത ഒര യൂണതിറഞയതി
കേണകഞകതിലകഞണ്ടക്, തയഞറഞകകണ്ടതഞണക്.

(ii)  മറക്  ലപഞതുകമഖലെ  സഞപനങ്ങളതിലലെ  തസതികേകേളതികലെയ്ക്കുള  ഉകദവ്യഞഗഞര്തതികേളുലട
ലസലെക്ഷന  സഞ്ചാംബന്ധതിചക്  നതിലെവതിലുള  മകറലതങതിലുഞ്ചാം  ആക്റ്റുകേളതികലെഞ  ചെടങ്ങളതികലെഞ
റഗുകലെഷനകേളതികലെഞ ഉതരവകേളതികലെഞ വതിധതിനവ്യഞയങ്ങളതികലെഞ ഡതിക്രതികേളതികലെഞ എന്തുതലന്ന
അടങ്ങതിയതിരന്നഞലുഞ്ചാം,  കകേരള പബതികേക് സര്വവീസക് കേമവീഷന മുകഖന  നതിയമനഞ്ചാം നടത്തുന്ന
തസതികേകേള് അലഞലതയുള  വതിവതിധ തസതികേകേളതികലെയക്  ബന്ധലപട വകുപക് വതിജഞപനഞ്ചാം
മുകഖന  ആവശവ്യലപടുകേയുഞ്ചാം  കബഞര്ഡതിലന  ചുമതലെലപടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതതിനകമല്
നതിയമനഞ്ചാം  നടത്തുന്നതതിനകവണ്ടതിയുള  ഉകദവ്യഞഗഞര്തതികേളുലട  ലസലെക്ടക്  ലെതിസക്  കബഞര്ഡക്,
അതതുസമയഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയലപട  പ്രൈകേഞരമുള,  1958-ലലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന
സര്വവീസുകേളുഞ്ചാം സകബഞര്ഡതികനറക് സര്വ്വവീസുകേളുഞ്ചാം  ചെടങ്ങളതില് നതിര്ണ്ണയതിചതിട്ടുള സഞ്ചാംവരണ
മഞനദണ്ഡങ്ങള്   പഞലെതിച്ചുലകേഞണ്ടക്,  അപ്രൈകേഞരമുള  സഞപനലത  ഒര  യൂണതിറഞയതി
കേണകഞകതിലകഞണ്ടക്, തയഞറഞകകണ്ടതഞണക്.

(iii)  വവ്യവസഞയ  വഞണതിജവ്യ  വകുപതിലന്റ  ഭരണനതിയന്ത്രണതതിന  കേവീഴെതിലുള
ലപഞതുകമഖലെഞസഞപനങ്ങളുലട  മഞകനജതിങക്  ഡയറക്ടര്മഞരലടകയഞ  കമധഞവതിയുലടകയഞ
തസതികേകേളതികലെയ്ക്കുള ലസലെക്ഷന സഞ്ചാംബന്ധതിചക് നതിലെവതിലുള മകറലതങതിലുഞ്ചാം ആക്റ്റുകേളതികലെഞ
ചെടങ്ങളതികലെഞ റഗുകലെഷനകേളതികലെഞ ഉതരവകേളതികലെഞ വതിധതിനവ്യഞയങ്ങളതികലെഞ ഡതിക്രതികേളതികലെഞ
എന്തുതലന്ന  അടങ്ങതിയതിരന്നഞലുഞ്ചാം,  അനകയഞജവ്യരഞയ  ഉകദവ്യഞഗഞര്തതികേലള
നതിയമതിക്കുന്നതതിനഞയതി  സര്കഞരതികനഞടക്  കബഞര്ഡക്  ശതിപഞര്ശ  ലചെകയണ്ടതുഞ്ചാം
വതിജതിലെനസതിലന്റ  കതിയറനസുഞ്ചാം  മന്ത്രതിസഭയുലട  അഞ്ചാംഗവീകേഞരവഞ്ചാം  കനടതിയതതിനകശഷഞ്ചാം
ലപഞതുകമഖലെഞ സഞപനങ്ങളുലട മഞകനജതിങക് ഡയറക്ടര്മഞലരയുഞ്ചാം കമധഞവതികയയുഞ്ചാം സര്കഞര്
നതിയമതികകണ്ടതുമഞണക്.

(iv)  ലസലെക്ഷന  പ്രൈക്രതിയയുലട  ഭഞഗമഞയതി,  കബഞര്ഡക്  അകപക്ഷകേള്
ക്ഷണതിക്കുകേയുഞ്ചാം   കയഞഗവ്യതഞപത്രങ്ങള്  പരതികശഞധതിക്കുകേയുഞ്ചാം  തങ്ങള്കക്  ഉചെതിതലമന
കതഞനന്നപ്രൈകേഞരഞ്ചാം  കചെഞദവ്യകപപര്  തയഞറഞക്കുകേയുഞ്ചാം,  പരവീക്ഷയുലട  കമല്കനഞടവഞ്ചാം,
ഉതരകടലെഞസക്  മൂലെവ്യനതിര്ണ്ണയവഞ്ചാം  ഉള്ലപലട  എഴുത്തു  പരവീക്ഷകയഞ  ഓണ്പലെന
പരവീക്ഷകയഞ  നടത്തുകേയുഞ്ചാം,  അതതു  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  ഗ്രൂപക്  ചെര്ചകേകളഞ
ഉകദവ്യഞഗഞര്തതികേളുമഞയതി  അഭതിമുഖഞ്ചാം  നടത്തുകേകയഞ  ലചെകയണ്ടതുഞ്ചാം  ലപഞതുകമഖലെ
സഞപനങ്ങളുഞ്ചാം   മറക് ലപഞതുകമഖലെ സഞപനങ്ങളുഞ്ചാം  നതിയമനഞ്ചാം നടത്തുന്നതതിനകവണ്ടതിയുള
ലസലെകക് ലെതിസക്, ഒര കുറഞ്ഞ കേഞലെയളവതിനളതില് പ്രൈസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെകയണ്ടതഞണക്.
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(v)  പരവീക്ഷകേള്  ശരതിയഞയ  വതിധതതില്  നടത്തുന്നതതിനഞ്ചാം  കചെഞദവ്യകടലെഞസക്
തയഞറഞക്കുന്നതതിലന്റ  രഹസവ്യസസ്വഭഞവഞ്ചാം  കേഞത്തു  സൂക്ഷതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  മൂലെവ്യനതിര്ണ്ണയതതിനഞ്ചാം
അഭതിമുഖഞ്ചാം നടതഞനള ഉകദവ്യഞഗഞര്തതികേളുലട പടതികേ തയഞറഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം അന്തതിമ ലസലെകക്
ലെതിസക്  തയഞറഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  കരഖകേളുലട  ഭദ്രമഞയ  സൂക്ഷതിപതിനഞ്ചാം  കബഞര്ഡക്  ഉതരവഞദതി
ആയതിരതിക്കുന്നതഞണക്.

(vi)  ഒര  തസതികേയതികലെയക്  അകപക്ഷതിക്കുന്ന  ഉകദവ്യഞഗഞര്തതികേളുലട  എണ്ണഞ്ചാം
അമ്പതതില്  തഞലഴെയഞലണങതില്  കബഞര്ഡതിനക്  എഴുത്തു  പരവീക്ഷകയഞ  ഓണ്പലെന
പരവീക്ഷകയഞ  ഒഴെതിവഞകഞവന്നതുഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള  സഞ്ചാംഗതതികേളതില്  കബഞര്ഡതിലന്റ
തവീരമഞനപ്രൈകേഞരഞ്ചാം,  അതതു  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  അഭതിമുഖതതിലന്റകയഞ  ഗ്രൂപക്  ചെര്ചയുലടകയഞ
അലലങതിൽ രണ്ടതിലന്റയുഞ്ചാം കൂടതികയഞ  അടതിസഞനതതില് ലസലെക്ഷന നടതഞവന്നതുമഞണക്.

(vii)  ഒര ലപഞതുകമഖലെഞ സഞപനതതിലലെ ഒന്നതിലെധതികേഞ്ചാം തസതികേകേളതികലെയ്കകഞ
ഒന്നതിലെധതികേഞ്ചാം ലപഞതുകമഖലെഞ സഞപനങ്ങളതിലലെ  തസതികേകേളതികലെയ്കകഞ അകപക്ഷതിക്കുന്ന
ഒര  അകപക്ഷകേനക്  ഒന്നതിലെധതികേഞ്ചാം  പരവീക്ഷകേള്കക്  ഹഞജരഞകേഞനള  അവകേഞശഞ്ചാം
നതികഷധതികലപടുന്നതില എന്നതക് കബഞര്ഡക് ഉറപ്പുവരകതണ്ടതഞണക്: 

എന്നഞല്,  കബഞര്ഡക്  നടത്തുന്ന  പരവീക്ഷകേളതില്  വതിവതിധ  തസതികേകേളതികലെയക്  ഒര
അകപക്ഷകേന അകപക്ഷതിക്കുന്ന പക്ഷവഞ്ചാം കബഞര്ഡക് ഒന്നതിലെധതികേഞ്ചാം തസതികേകേളതികലെയക്  ഒകര
ദതിവസഞ്ചാം  പരവീക്ഷ  നടത്തുന്ന  സഞഹചെരവ്യതതിലുഞ്ചാം  ഈ  അവകേഞശഞ്ചാം  അപ്രൈകേഞരമുള
ഉകദവ്യഞഗഞര്തതികക് ലെഭവ്യമഞകുന്നതല. 

(viii) കകേരള പബതികേക് സര്വവീസക് കേമവീഷന സസ്വവീകേരതിചതിട്ടുള സഞ്ചാംവരണമഞനദണ്ഡങ്ങള്
കബഞര്ഡക് കേര്ശനമഞയതി പഞലെതികകണ്ടതഞണക്.

(2)  കബഞര്ഡക്,  പരവീക്ഷകേളുമഞയുഞ്ചാം  ലസലെക്ഷന  പ്രൈക്രതിയയതിലലെ  ഓകരഞ
പ്രൈവർതനവമഞയുഞ്ചാം  ബന്ധലപട  കരഖകേള്,  അവ  സൂക്ഷതിക്കുന്നതതിനള  ഒര  കേഞലെയളവക്
നതിശ്ചയതിച്ചുലകേഞണ്ടക്,  ഇലെകകഞണതികേക്  രവീതതിയതിലുഞ്ചാം   സുരക്ഷതിതമഞയ  സൂക്ഷതിപതില്
വയ്കകണ്ടതഞണക്.

(3)  കബഞർഡക്,  അതതുസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  എഴുതക്  പരവീക്ഷകയഞ  ഓൺപലെൻ
പരവീക്ഷകയഞ നടതതിയതതിനക് കശഷഞ്ചാം ലസലെക്ഷന പ്രൈക്രതിയയുലട  തുടർനള നടപടതികഞയതി
എഴുതക്  പരവീക്ഷയ്കകഞ ഓൺപലെൻ പരവീക്ഷയ്കകഞ ഒര കേടക്  ഓഫക്  ലലെവൽ മഞർകക്
നതിശ്ചയതികകണ്ടതഞണക്.

(4) കബഞര്ഡക് ലസലെക്ഷന പ്രൈക്രതിയ പൂര്തതിയഞകതിയഞലുടനതലന്ന, ലപഞതുകമഖലെഞ
സഞപനങ്ങൾക്കുഞ്ചാം  മറക്  ലപഞതുകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങൾക്കുഞ്ചാം  നതിയമന  ഉതരവകേള്
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പുറലപടുവതിക്കുന്നതതിനള  സക്കൗകേരവ്യഞ്ചാം  ഒരക്കുന്നതതിനഞയതി  ലസലെകക്  ലചെയലപട
ഉകദവ്യഞഗഞര്തതികേളുലട പടതികേ വതിജഞപനഞ്ചാം  ലചെകയണ്ടതഞണക്.

(5)  കബഞര്ഡക്,  അതതുസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  എഴുതക്  പരവീക്ഷകയഞ   ഓൺപലെൻ
പരവീക്ഷകയഞ  നടത്തുന്നതതിനള  വവ്യഞപകേമഞയ  പരസവ്യഞ്ചാം  നല്കേതിലകഞണ്ടക്   അകപക്ഷകേൾ
ക്ഷണതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം തുടര്നള ലസലെക്ഷന പ്രൈക്രതിയയ്ക്കുള  ഉകദവ്യഞഗഞർതതികേളുലട  പടതികേ
തയഞറഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം അഭതിമുഖഞ്ചാം നടത്തുന്നതതിനഞ്ചാം   ലപഞതുകമഖലെഞ സഞപനങ്ങളുലടയുഞ്ചാം മറ്റു
ലപഞതുകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങളുലടയുഞ്ചാം  ഉകദവ്യഞഗഞർതതികേലള  ലസലെകക്  ലചെയണലമന്നക്
ആവശവ്യലപടതതിനകമലുള  നതിയമനഞ്ചാം  നടത്തുന്നതതിനമഞയതി    ലസലെകക്  ലചെയതിട്ടുള
ഉകദവ്യഞഗഞർതതികേളുലട പടതികേ വതി ജഞപനഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതതിനഞ്ചാം കവണ്ടതിയുള നടപടതിക്രമങ്ങള്
രൂപവീകേരതികകണ്ടതഞണക്.

(6) കബഞര്ഡതിനക് ലസലെക്ഷന നടകതണ്ട ഒഴെതിവള തസതികേകേള് കേലണ്ടത്തുന്നതതിന
കവണ്ടതി ആവശവ്യമഞയതുള്ലപലട, കബഞര്ഡതിലന്റ ചുമതലെകേളുമഞയതി ബന്ധലപട കേഞരവ്യങ്ങള്ക്കു
കവണ്ടതി  വവ്യവസഞയ  വഞണതിജവ്യ  വകുപതിലന്റ  കേവീഴെതിലുള  ലപഞതുകമഖലെഞസഞപനങ്ങൾകക്
ലപഞതുമഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നല്കേഞവന്നതഞണക്.  ആവശവ്യലപടുന്ന വതിവരങ്ങളതില്  ഒഴെതിവള
തസതികേകേള്ക്കുള   സര്കഞരതിലന്റ അഞ്ചാംഗവീകേഞരഞ്ചാം, ശമ്പളലസ്കെയതിലുകേള്, മഞനവകശഷതിയുമഞയതി
ബന്ധലപടക് പ്രൈസസ്തുത ലപഞതുകമഖലെഞസഞപനഞ്ചാം നടതതിയ പഠന റതികപഞര്ട്ടുകേള്, കജഞലെതിയുലട
വതിവരണഞ്ചാം,  കജഞലെതിയുലട  സവതികശഷ  ആവശവ്യകേതകേള്,  പ്രൈഞയപരതിധതി,  കജഞലെതി
സതിരസസ്വഭഞവമുളകതഞ  അകതഞ  ഒര  പ്രൈകതവ്യകേ  കപ്രൈഞജക്ടതിനഞയതി  മഞത്രമഞയതിട്ടുളതഞകണഞ
എന്നതക്,  തസതികേ  ഇകപഞള്  പ്രൈവര്തതിച്ചു  ലകേഞണ്ടതിരതിക്കുന്നതഞകണഞ  അലകയഞ  എന്നതിവ
ഉള്ലപടഞവന്നതഞണക്.

(7) കബഞര്ഡതിനക് നതിര്ബന്ധമഞയുഞ്ചാം റഫര് ലചെയലപടുന്ന തസതികേകേള്ക്കു കവണ്ടതിയുള
അഞ്ചാംഗവീകേരതികലപട വതികശഷഞല് ചെടങ്ങകളഞ നതിയമന ചെടങ്ങകളഞ സഞ്ചാംബന്ധതിച വതിവരങ്ങളുഞ്ചാം
കബഞര്ഡതിനകേലത  ഉകദവ്യഞഗകയറങ്ങളുമഞയതി  ബന്ധലപടക്   ജവീവനകഞരമഞയുള  കേരഞറുകേളുലട
വതിശദ  വതിവരങ്ങളുഞ്ചാം  കബഞര്ഡതിനക്  ഈ  സഞ്ചാംഗതതി  റഫര്  ലചെയ
ലപഞതുകമഖലെഞസഞപനതതിലന്റകയഞ ബന്ധലപട മറക്  ലപഞതുകമഖലെഞസഞപനതതിലന്റകയഞ
ഡയറക്ടര്കബഞര്ഡതിലന്റ    തവീരമഞനഞ്ചാം  എന്നതിങ്ങലനയുള  വതിവരങ്ങളുഞ്ചാം   കബഞര്ഡതിനക്
ആരഞയഞവന്നതഞണക്. 

അദവ്യഞയഞ്ചാം   4

ധനകേഞരവ്യഞ്ചാം

10.  കബഞര്ഡതിലന്റ ഫണ്ടക് .―(1)  കബഞര്ഡക്,  "കബഞര്ഡക് ഫണ്ടക്"  എന്ന കപരതില് ഒര
ഫണ്ടക്  വച്ചുകപഞകരണ്ടതുഞ്ചാം  അതതികലെയക്  സര്കഞര്  ലപഞതുകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങൾ,  മറക്



11

ലപഞതുകമഖലെഞ സഞപനങ്ങൾ എന്നതിവയതില് നതികന്നഞ മകറലതങതിലുഞ്ചാം കസഞതസതില് നതികന്നഞ
ലെഭതിക്കുന്ന  ഗഞനകേളുഞ്ചാം  വഞയ്പകേളുഞ്ചാം,  അകപക്ഷഞഫവീസക്,  കബഞര്ഡക്  നലതിയ  കസവനതതിനക്,
ലപഞതുകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങളതിൽ  നതിനഞ്ചാം  മറക്  ലപഞതുകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങളതിൽ  നതിനഞ്ചാം
ലെഭതിച എലഞ ഫവീസുഞ്ചാം പണവഞ്ചാം നതികക്ഷപങ്ങളുഞ്ചാം പണഞ്ചാം അടവകേളുഞ്ചാം ഫണ്ടുകേളുഞ്ചാം കബഞര്ഡതിലന്റ
കേഞരവ്യങ്ങളുമഞയതി  ബന്ധലപട്ടു  ലെഭതിക്കുന്ന  മറ്റു  പലെവകേ  വരമഞനങ്ങളുഞ്ചാം  വരവക്
വയ്കകണ്ടതുമഞണക്:

എന്നഞല്,  പ്രൈകതവ്യകേ  ആവശവ്യങ്ങള്കഞയതി  പ്രൈകതവ്യകേ  അകക്കൗണ്ടുകേള്
സൂക്ഷതികകണ്ടതഞണക്.

(2) സര്കഞരതില് നതിനഞ്ചാം  കബഞര്ഡതികലെക്കു ലെഭതിക്കുന്ന എലഞ പണവഞ്ചാം, നതിലെവതിലുള
നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്കനസൃതമഞയതി  ട്രഷറതി  അകക്കൗണ്ടുകേളതില്  സൂക്ഷതികകണ്ടതഞണക്,
എന്നതിരന്നഞലുഞ്ചാം,  സസ്വന്തമഞയുള  ഫണ്ടുകേള്  ബഞങതില്  സൂക്ഷതിക്കുകേകയഞ  സര്കഞരതിലന്റ
അഞ്ചാംഗവീകേഞരകതഞടുകൂടതി  കബഞര്ഡക്  നതിശ്ചയതികചകഞവന്ന  മകറലതങതിലുഞ്ചാം  പ്രൈകേഞരതതില്
നതികക്ഷപതിക്കുകേകയഞ ലചെയഞവന്നതഞണക്.

(3)  കബഞര്ഡക്  ഫണ്ടതിലന്റ  സൂക്ഷതിപക്,  അതതില്  നതിനള  പണഞ്ചാം  നല്കേലുകേള്,
അതതില്  നതിനള   പണഞ്ചാം  പതിനവലെതികലുകേള്,  ബന്ധലപട  മറ്റുളള  കേഞരവ്യങ്ങള്  എന്നതിവ
സര്കഞരതിലന്റ  അഞ്ചാംഗവീകേഞരകതഞടുകൂടതി  കബഞര്ഡക്  പുറലപടുവതിക്കുന്ന  ഉതരവകേള്  മുകഖന
നതിയന്ത്രതികകണ്ടതഞണക്.

(4)  ആകതിനകേവീഴെതില്  കബഞര്ഡതിനള  അധതികേഞരങ്ങള്  വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
കേര്തവവ്യങ്ങള്  നതിര്വഹതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം  ഉണ്ടഞകുന്ന  ലചെലെവകേള്  ഉള്ലപലടയുള
കബഞര്ഡതിലന്റ ലചെലെവകേള് കനരതിടുന്നതതിനക് കബഞര്ഡക് ഫണ്ടക് ഉപകയഞഗതികകണ്ടതഞണക്. 

11.  ബജറക്.―കബഞര്ഡക്,  ഓകരഞ  സഞമ്പതതികേവര്ഷവഞ്ചാം  അടുത  സഞമ്പതതികേ
വര്ഷതതികലെയക്  പ്രൈതവീക്ഷതികഞവന്ന  വരവലചെലെവകേലള  സഞ്ചാംബന്ധതിച  ഒര  ബജറക്
തയഞറഞകകണ്ടതുഞ്ചാം അപ്രൈകേഞരഞ്ചാം തയഞറഞകതിയ ബജറതിലന്റ, സര്കഞര് ആവശവ്യലപടുന്നത്രയുഞ്ചാം
പകേര്പ്പുകേള്,  ഓകരഞ  സഞമ്പതതികേ  വര്ഷവഞ്ചാം   ആരഞ്ചാംഭതിചക്   രണ്ടക്  മഞസതതിനളതില്
സര്കഞരതിനക് സമര്പതികകണ്ടതുമഞണക്. 

12.  അകക്കൗണ്ടുകേളുഞ്ചാം  ഓഡതിറ്റുകേളുഞ്ചാം.―(1)  കബഞര്ഡക്,  ശരതിയഞയ  കേണക്കുകേളുഞ്ചാം  മറക്
പ്രൈസക്തമഞയ  കരഖകേളുഞ്ചാം  വച്ചുകപഞകരണ്ടതുഞ്ചാം  അകക്കൗണ്ടന്റക്  ജനറലുമഞയതി
കൂടതിയഞകലെഞചെതിച്ചുലകേഞണ്ടക്,  നതിര്ണ്ണയതികലപടഞവന്ന  അങ്ങലനയുള  ഫഞറതതില്
കേണക്കുകേളുലട ഒര വഞര്ഷതികേ കസറക്ലമന്റക് തയഞറഞകകണ്ടതുമഞണക്.
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(2)  കബഞര്ഡതിലന്റ അകക്കൗണ്ടുകേള് വര്ഷഞ്ചാംകതഞറുഞ്ചാം  അകക്കൗണ്ടന്റക് ജനറല് ഓഡതിറക്
നടകതണ്ടതുഞ്ചാം അപ്രൈകേഞരമുള കേണ്കേറന്റക് ഓഡതിറക്, ഇകന്റണല് ഓഡതിറക്, സഞററ്റ്യൂടറതി ഓഡതിറക്
എന്നതിവയുമഞയതി ബന്ധലപടക് ഉണ്ടഞകുന്ന ലചെലെവക്  കബഞര്ഡക് നല്കകേണ്ടതുമഞണക്.

(3)  അകക്കൗണ്ടന്റക്  ജനറലെതിനഞ്ചാം  ഈ  ആകതിനകേവീഴെതില്  കബഞര്ഡതിലന്റ
അകക്കൗണ്ടുകേളുലട  ഓഡതിറ്റുമഞയതി  ബന്ധലപടക്  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  നതിയമതിക്കുന്ന  ഏലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം
സഞധഞരണയഞയതി  അകക്കൗണ്ടന്റക്  ജനറലെതിനക്  സര്കഞര്  അകക്കൗണ്ടുകേള്  ഓഡതിറക്
ലചെയ്യുകമ്പഞഴുള   അകത  അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം  വതികശഷഞവകേഞശങ്ങളുഞ്ചാം  ഉണ്ടഞയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം,
ബുക്കുകേളുഞ്ചാം  അകക്കൗണ്ടുകേളുഞ്ചാം  ബന്ധലപട  വക്കൗചറുകേളുഞ്ചാം  മറ്റു  കരഖകേളുഞ്ചാം  കപപറുകേളുഞ്ചാം
ഹഞജരഞക്കുന്നതതിനക്   ആവശവ്യലപടഞനഞ്ചാം  കബഞര്ഡതിലന്റ  ഏലതഞര  ഓഫവീസുഞ്ചാം
പരതികശഞധതിക്കുന്നതതിനമുള  അധതികേഞരഞ്ചാം  ഉണ്ടഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണക്.  കബഞര്ഡക്  യഥഞവതിധതി
അഞ്ചാംഗവീകേരതിച  അകക്കൗണ്ടുകേള്  ഓകരഞ  സഞമ്പതതികേ  വര്ഷവഞ്ചാം  പൂര്തതിയഞയതി  മൂന്നക്
മഞസതതിനളതില് ഓഡതിറതിനഞയതി അകക്കൗണ്ടന്റക് ജനറലെതിനക് റഫര് ലചെകയണ്ടതഞണക്. 

(4)  അകക്കൗണ്ടന്റക് ജനറകലെഞ  അകദ്ദേഹഞ്ചാം ഈ ആവശവ്യതതികലെയഞയതി  നതികയഞഗതിച
മകറലതങതിലുഞ്ചാം  ആകളഞ  സഞക്ഷവ്യലപടുതതിയ  പ്രൈകേഞരമുള  കബഞര്ഡതിലന്റ  അകക്കൗണ്ടുകേള്,
അതതികന്മേലുള ഓഡതിറക് റതികപഞര്ടക് സഹതിതഞ്ചാം, കബഞര്ഡക്  വര്ഷഞ്ചാംകതഞറുഞ്ചാം സര്കഞരതിനക് അയച്ചു
ലകേഞടുകകണ്ടതുഞ്ചാം സര്കഞര് അതക് ലെഭതിച  തവീയതതി മുതല്  ആറക് മഞസകഞലെയളവതിനളതില്
ആയതക് നതിയമസഭ മുമ്പഞലകേ വയ്പതികകണ്ടതുമഞണക്.

13.  വഞര്ഷതികേ റതികപഞര്ടക്  .―കബഞര്ഡക്,   മുന സഞമ്പതതികേ വര്ഷതതിലലെ അതതിലന്റ
പ്രൈവര്തനങ്ങളുലട  പൂര്ണ്ണ  വതിവരങ്ങള്  ഉള്ലകഞള്ളുന്ന  വഞര്ഷതികേ  റതികപഞര്ടക്,  ഓകരഞ
സഞമ്പതതികേ  വര്ഷകതയ്ക്കുഞ്ചാം,  നതിര്ണ്ണയതികലപടഞവന്ന  പ്രൈകേഞരമുള,  ഫഞറതതിലുഞ്ചാം
സമയത്തുഞ്ചാം തയഞറഞകകണ്ടതുഞ്ചാം ആയതതിലന്റ ഒര പകേര്പക്   ഓകരഞ സഞമ്പതതികേവര്ഷവഞ്ചാം
പൂര്തതിയഞയകശഷഞ്ചാം  മൂന  മഞസതതിനളതില്   സര്കഞരതികലെയക്  കനരതിടക്  അയച്ചു
ലകേഞടുകകണ്ടതുഞ്ചാം സര്കഞര് അതക് ലെഭതിച  തവീയതതിമുതല് ആറക്  മഞസകഞലെയളവതിനളതില്
നതിയമസഭ മുമ്പഞലകേ വയ്പതികകണ്ടതുമഞണക്.

അദവ്യഞയഞ്ചാം 5

പലെവകേ

14. കബഞര്ഡതിലന്റ ലചെയര്കപഴ്സണഞ്ചാം അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം ജവീവനകഞരഞ്ചാം പബതികേക് സര്വ്വനമഞര്
ആയതിരതികണലമന്നക്.―കബഞര്ഡതിലന്റ ലചെയര്കപഴ്സണഞ്ചാം അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം ജവീവനകഞരഞ്ചാം  1860-
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ലലെ  ഇന്തവ്യന  ശതിക്ഷഞ  നതിയമസഞ്ചാംഹതിതയുലട  (1860  -  ലലെ  45-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകക്)  21-ാം
വകുപതിലന്റ അര്ഥവവ്യഞപതിയതില്ലപടുന്ന  പബതികേക് സര്വ്വനമഞരഞയതി കേരതലപടുന്നതഞണക്. 

15.  ഉതമവതിശസ്വഞസപൂര്വഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന  പ്രൈവൃതതിയ്ക്കുള  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം  .―ഈ  ആകക്
പ്രൈകേഞരഞ്ചാം   ഉതമവതിശസ്വഞസതതില്  ലചെയകതഞ  ലചെയഞന  ഉകദ്ദേശതിചതിട്ടുളകതഞ  ആയ
ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കേഞരവ്യഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിചക്  കബഞര്ഡതികനഞ  കബഞര്ഡതിലന്റ  ലചെയര്കപഴ്സകണഞ
ഏലതങതിലുഞ്ചാം അഞ്ചാംഗതതികനഞ ലസക്രടറതിയ്കകഞ മകറലതങതിലുഞ്ചാം ജവീവനകഞരകനഞ എതതിരഞയതി
യഞലതഞരവതിധ  വവ്യവഹഞരകമഞ  കപ്രൈഞസതികേറ്റ്യൂഷകനഞ  മറക്  നതിയമനടപടതികേകളഞ
നതിലെനതില്ക്കുന്നതല.

16.  പവഷമവ്യങ്ങള്  നവീകഞ്ചാം  ലചെയഞനള  അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതിലലെ
വവ്യവസകേള്  നടപഞക്കുന്നതതില്   എലന്തങതിലുഞ്ചാം  പവഷമവ്യങ്ങള്  ഉണ്ടഞകുന്നപക്ഷഞ്ചാം,
സര്കഞരതിനക്,  ഗസറതില്  പ്രൈസതിദലപടുതതിയ  ഉതരവമൂലെഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള  പവഷമവ്യഞ്ചാം
നവീകഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതതികലെയക്   ആവശവ്യലമകന്നഞ  യുക്തലമകന്നഞ  അതതിനക്  കതഞനന്നതുഞ്ചാം  ഈ
ആകതിലലെ വവ്യവസകേള്ക്കു വതിരദമലഞതതുമഞയ വവ്യവസകേള് ഉണ്ടഞകഞവന്നതഞണക്:

എന്നഞല്,  അങ്ങലനയുള യഞലതഞര ഉതരവഞ്ചാം  ഈ ആകതിലന്റ  പ്രൈഞരഞ്ചാംഭതവീയതതി
മുതല് രണ്ടക് വര്ഷകഞലെയളവതിനകശഷഞ്ചാം  പുറലപടുവതിക്കുവഞന പഞടുളതല. 

(2) ഈ വകുപതിനകേവീഴെതില് പുറലപടുവതിച ഓകരഞ ഉതരവഞ്ചാം അതക് പുറലപടുവതിചതതിന
കശഷഞ്ചാം കേഴെതിയുന്നത്രകവഗഞ്ചാം നതിയമസഭ മുമ്പഞലകേ വയ്കകണ്ടതഞണക്. 

17.  റഗുകലെഷനകേള്  ഉണ്ടഞക്കുവഞനള  അധതികേഞരഞ്ചാം.―കബഞര്ഡതിനക്,  സര്കഞരതിലന്റ
മുനകൂടതിയുള അനമതതികയഞടുകൂടതി,  പരവീക്ഷയുലട  ശരതിയഞയ നടതതിപതിനഞ്ചാം    ലസലെക്ഷന
പ്രൈക്രതിയയതിലലെ  മറക്  പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാംകവണ്ടതി  ആവശവ്യമഞയ  റഗുകലെഷനകേള്
പുറലപടുവതികഞവന്നതഞണക്.

18. ചെടങ്ങള് ഉണ്ടഞക്കുവഞനള അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1) സര്കഞരതിനക്, ഗസറക് വതിജഞപനഞ്ചാം
വഴെതി  ഈ  ആകതിലലെ  ആവശവ്യങ്ങള്  നടപതിലെഞക്കുന്നതതിനഞയതി,  മുനകേഞലെ  പ്രൈഞബലെവ്യകതഞടു
കൂടതികയഞ പതില്കഞലെ പ്രൈഞബലെവ്യകതഞടുകൂടതികയഞ ചെടങ്ങള് ഉണ്ടഞകഞവന്നതഞണക്. 

(2)  അങ്ങലനയുള  ചെടങ്ങളതില്,  പ്രൈകതവ്യകേതിച്ചുഞ്ചാം  കമല്പറഞ്ഞ  അധതികേഞരങ്ങളുലട
സഞമഞനവ്യതയ്ക്കു  ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം  വരഞലതയുഞ്ചാം   തഞലഴെപറയുന്ന  എലഞകമഞ  ഏലതങതിലുകമഞ
കേഞരവ്യങ്ങള്ക്കുകവണ്ടതി വവ്യവസ ലചെയഞവന്നതഞണക്, അതഞയതക്:―

(i)  പരവീക്ഷകേളുഞ്ചാം  ലസലെക്ഷന  പ്രൈക്രതിയയുഞ്ചാം  ഉചെതിതമഞയ  രവീതതിയതില്
നടത്തുന്നതതിനള നടപടതിക്രമഞ്ചാം;
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(ii)  ഏലതഞലക  വതിവതിധ  തസതികേകേളതികലെകഞകണഞ  റതിക്രൂട്ടുക്ലമന്റക്  നടത്തുന്നതക്
അവയുലട കപരഞ്ചാം സസ്വഭഞവവഞ്ചാം;

(iii)  ലചെയര്കപഴ്സണഞ്ചാം അഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം നല്കകേണ്ടതഞയ ശമ്പളവഞ്ചാം ബതകേളുഞ്ചാം,
ഉകദവ്യഞഗസന്മേഞര്ക്കുഞ്ചാം  മറ്റു  ജവീവനകഞര്ക്കുഞ്ചാം  നല്കകേണ്ടതഞയ  ശമ്പളവഞ്ചാം  ബതകേളുഞ്ചാം
സര്കഞര് വവ്യവസ ലചെയതിട്ടുള നടപടതിക്രമങ്ങള് അനസരതിച്ചുള അവരലട മറക്  കസവന
കവതന  വവ്യവസകേളുഞ്ചാം;

(iv)  വതിവതിധ  തസതികേകേള്ക്കു  കവണ്ടതിയുള  ലസലെക്ടക്  ലെതിസ്റ്റുകേള്
തയഞറഞക്കുന്നതതിന കവണ്ടതി അനവര്തതികകണ്ട സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിചക്;

(v) കേണക്കുകേളുലട  വഞര്ഷതികേ കസറക്ലമനറക് തയഞറഞകകണ്ട മഞതൃകേ;

(vi) വഞര്ഷതികേ റതികപഞര്ടക് തയഞറഞകകണ്ട മഞതൃകേയുഞ്ചാം സമയവഞ്ചാം;

(vii) നതിര്ണ്ണയതികലപകടണ്ട മകറലതങതിലുഞ്ചാം കേഞരവ്യഞ്ചാം. 

(3)  ഈ ആകതിനകേവീഴെതില് ഉണ്ടഞകലപടുന്ന ഓകരഞ ചെടവഞ്ചാം അതക് ഉണ്ടഞകതിയതതിന

കശഷഞ്ചാം,  കേഴെതിയുന്നത്ര  കവഗഞ്ചാം,  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെഞയതിരതിക്കുകമ്പഞള്  അതതിലന്റ

മുമ്പഞലകേ അതക് ഒര സകമളനതതികലെഞ, തുടര്ചയഞയ രണ്ടക് സകമളനങ്ങളതികലെഞ ലപടഞവന്ന

ആലകേ  പതതിനഞലെക്  ദതിവസകഞലെകതകക്  വയ്കകണ്ടതുഞ്ചാം,  അപ്രൈകേഞരഞ്ചാം  അതക്  ഏതക്

സകമളനതതില്  വയ്ക്കുനകവഞ  ആ  സകമളനകമഞ  ലതഞടടുത്തുവരന്ന  സകമളനകമഞ

അവസഞനതിക്കുന്നതതിന  മുമ്പക്  നതിയമസഭ  പ്രൈസ്തുത  ചെടതതില്   ഏലതങതിലുഞ്ചാം  രൂപകഭദഞ്ചാം

വരത്തുകേകയഞ  അലലങതില്  ആ  ചെടഞ്ചാം  ഉണ്ടഞകകണ്ടതതിലലന്നക്  തവീരമഞനതിക്കുകേകയഞ

ലചെയ്യുന്നപക്ഷഞ്ചാം,  ആ  ചെടതതിനക്   അതതിനകശഷഞ്ചാം,  അതതക്  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  അപ്രൈകേഞരഞ്ചാം

രൂപകഭദഞ്ചാം  വരതതിയ  രൂപതതില്  മഞത്രഞ്ചാം  പ്രൈഞബലെവ്യമുണ്ടഞയതിരതിക്കുകേകയഞ,  അലലങതില്

യഞലതഞര  പ്രൈഞബലെവ്യവമതിലഞതതിരതിക്കുകേകയഞ  ലചെയ്യുന്നതുമഞകുന;  എന്നതിരന്നഞലുഞ്ചാം,

അപ്രൈകേഞരമുള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  രൂപകഭദലപടുതകലെഞ  റദ്ദേഞകകലെഞ,  ആ  ചെടപ്രൈകേഞരഞ്ചാം  മുനപക്

ലചെയതിട്ടുള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  സഞ്ചാംഗതതിയുലട  സഞധുതയക്  ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം  വരഞത  വതിധതതില്

ആയതിരതികകണ്ടതഞണക്.

19.  സഞധൂകേരണഞ്ചാം.―2022-ലലെ  കകേരള  പബതികേക്  എന്റര്പപ്രൈസസക്  (ലസലെക്ഷനഞ്ചാം

റതിക്രൂടക്ലമനഞ്ചാം)  കബഞര്ഡക് ഒഞര് ഡതിനനസക്  (2022-ലലെ  14)-ലന്റ  (ഇതതിനകശഷഞ്ചാം  പ്രൈസ്തുത

ഒഞര് ഡതിനനസക് എന്നഞണക് പരഞമര്ശതികലപടുകേ) കേഞലെഞവധതി കേഴെതിഞ്ഞതഞലണന്നതിരതികതിലുഞ്ചാം,―
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(എ)  പ്രൈസ്തുത ഓര്ഡതിനനസക് പ്രൈകേഞരഞ്ചാം  ലചെയ ഏലതങതിലുഞ്ചാം കേഞരവ്യകമഞ,  എടുത

ഏലതങതിലുഞ്ചാം  നടപടതികയഞ  ഈ  ആകക്  പ്രൈകേഞരഞ്ചാം  ലചെയതഞകയഞ   എടുതതഞകയഞ

കേരതലപകടണ്ടതുഞ്ചാം;

(ബതി)  പ്രൈസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിലന്റ  കേഞലെഞവധതി  കേഴെതിഞ്ഞകശഷവഞ്ചാം  ഈ  ആകക്

ഗസറതില്  പ്രൈസതിദവീകേരതിക്കുന്ന  തവീയതതിയ്ക്കുമുമഞ്ചാം  പ്രൈസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസക്  പ്രൈകേഞരഞ്ചാം  ലചെയ

ഏലതഞര  കേഞരവ്യവഞ്ചാം  എടുത  ഏലതഞര  നടപടതിയുഞ്ചാം,  അവ  പ്രൈസ്തുത  ഒഞര്ഡതിനനസതിലന്റ

കേഞലെഞവധതി  കേഴെതിഞ്ഞതിലഞയതിരനലവങതില് പ്രൈസ്തുത ഒഞര്ഡതിനനസക്  പ്രൈകേഞരഞ്ചാം   ലചെയ്യുകേകയഞ

എടുക്കുകേകയഞ  ലചെയ്യുമഞയതിരന  എന്നതുകപഞലലെ,  ഈ  ആകക്  പ്രൈകേഞരഞ്ചാം  ലചെയതഞകയഞ

എടുതതഞകയഞ കേരതലപകടണ്ടതുമഞണക്.

ഉകദ്ദേശവ്യകേഞരണങ്ങളുലട വതിവരണഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനതക്  വവ്യവസഞയ  വഞണതിജവ്യ  വകുപതിലന്റ  ഭരണനതിയന്ത്രണതതിലുള
ലപഞതുകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങളതിലലെ  വതിവതിധ  തസതികേകേളതില്  നതിലെവതില്  നതിയമനങ്ങള്
നടതതിവരന്നതക്  പ്രൈധഞനമഞയുഞ്ചാം  മൂന്നക്  തരതതിലെഞണക്.  ചെവീഫക്  എകതികേറ്റ്യൂടവീവക്
ഓഫവീസര്/മഞകനജതിഞ്ചാംഗക് ഡയറക്ടര് മുതലെഞയ തസതികേകേളതില് നതിയമനഞ്ചാം നടത്തുന്നതക് കകേരള
പബതികേക് എന്റര്പപ്രൈസസക്  ലസലെക്ഷന  കബഞര്ഡക്  മുകഖനയഞണക്.  മറക്  തസതികേകേളതിലലെ
നതിയമനങ്ങള്  കകേരള  പബതികേക് സര്വ്വവീസക്  കേമവീഷന  മുകഖനയുഞ്ചാം   സര്കഞര്  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്
പുറലപടുവതിചതിട്ടുള  മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങള്കനസൃതമഞയതി  അതതക്  ലപഞതുകമഖലെഞ
സഞപനങ്ങള്  അനവര്തതിക്കുന്ന  ലതരലഞ്ഞടുപക്  നടപടതിക്രമങ്ങളതിലൂലടയുമഞണക്.
വവ്യവസഞയ  വഞണതിജവ്യ  വകുപതിലന്റ  ഭരണനതിയന്ത്രണതതിലുള  ലപഞതുകമഖലെഞ
സഞപനങ്ങളതിലലെ  കകേരള  പബതികേക് സര്വ്വവീസക്  കേമവീഷന  മുകഖനകയഞ  കകേരള  പബ്ളതികേക്
എന്റര്പപ്രൈസസക്  ലസലെക്ഷന  കബഞര്ഡക്  മുകഖനകയഞ  നതിയമനഞ്ചാം  നടതഞത  തസതികേകേളതികലെയ്ക്കുഞ്ചാം
വവ്യവസഞയ  വഞണതിജവ്യ  വകുപതിലന്റയലഞലത  മറക്  വകുപ്പുകേളുലട  ഭരണനതിയന്ത്രണതതിലുള
ലപഞതുകമഖലെഞ സഞപനങ്ങളതിലലെ  കകേരള  പബതികേക് സര്വ്വവീസക് കേമവീഷന മുകഖനയലഞലത
നതിയമനഞ്ചാം  നടകതണ്ട  വതിവതിധ  തസതികേകേളതികലെയക്  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേള്
ആവശവ്യലപടുന്നതതിനകമല്,  സുതഞരവ്യവഞ്ചാം  ഏകേവീകൃതവമഞയ  രവീതതിയതില്  നതിയമനഞ്ചാം
നടത്തുന്നതതിനകവണ്ടതി   കകേരള  പബതികേക് എന്റര്പപ്രൈസസക്  ലസലെക്ഷനഞ്ചാം  റതിക്രൂടക്ലമനഞ്ചാം
കബഞര്ഡക് രൂപവീകേരതിക്കുന്നതതിനക്, പബതികേക് ലസക്ടര് റവീസ്ട്രേക്ചറതിഞ്ചാംഗക് ആന്റക് ഇകന്റണല് ഓഡതിറക്
കബഞര്ഡക്  (റതിയഞബക്) ശതിപഞര്ശ  ലചെയ്യുകേയുഞ്ചാം  പ്രൈസ്തുത  ആവശവ്യതതികലെയക്  കമല്പറഞ്ഞ
കബഞര്ഡക് രൂപവീകേരതികഞന സര്കഞര് തവീരമഞനതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

പ്രൈസ്തുത  ആവശവ്യതതികലെയഞയതി  2022-ലലെ  ദതി  കകേരള  പബതികേക്  എനര്പപ്രൈസസക്
ലസലെക്ഷന ആന്റക് റതിക്രൂടക്ലമന്റക് കബഞര്ഡക് ഓര്ഡതിനനസക് (2022-ലലെ 14) 2022 ജൂണ് 2-ാം
തവീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതക്  2022  ജൂണ്  3-ാം
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തവീയതതിയതിലലെ  1838 -ാം നമ്പര് കകേരള  അസഞധഞരണ ഗസറതില് പ്രൈസതിദലപടുത്തുകേയുഞ്ചാം
ലചെയ.    

പ്രൈസ്തുത  ഒഞര്ഡതിനനസതിലന്റ  പ്രൈഞബലെവ്യഞ്ചാം  2022  ആഗസക്  8-ാം  തവീയതതി
ഇലഞതഞയതിതവീര്ന്ന  സഞഹചെരവ്യതതില്,  പ്രൈസ്തുത  ഓര്ഡതിനനസതിലലെ  വവ്യവസകേള്
ഉള്ലപടുതതിലകഞണ്ടുഞ്ചാം, പ്രൈസസ്തുത ഒഞര്ഡതിനനസക് പ്രൈഞബലെവ്യമതിലഞതഞയതിതവീര്ന്നതതിനകശഷവഞ്ചാം
ഈ  ബതില്  ആകഞയതി  ഗസറതില്   പ്രൈസതിദവീകേരതിക്കുന്ന   തവീയതതിയ്ക്കു മുമവലരയുഞ്ചാം  പ്രൈസ്തുത
ഓര്ഡതിനനസക്  പ്രൈകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയലപട  പ്രൈധഞന  ആകതിനകേവീഴെതില്  ലചെയ  എലഞ
കേഞരവ്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  നടപടതികേള്ക്കുഞ്ചാം  സഞധൂകേരണഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനഞയുള  ഒര  വവ്യവസ  കൂടതി
ഉള്ലപടുതതിലകഞണ്ടുമുള കകേരള നതിയമസഭയുലട  ഒര ആകക്  ലകേഞണ്ടുവരവഞന സര്കഞര്
തവീരമഞനതിച്ചു.  

കമല്പറഞ്ഞ ലെക്ഷവ്യങ്ങള് നതിറകവറ്റുന്നതതിനക് ഉകദ്ദേശതിച്ചു ലകേഞണ്ടുളതഞണക് ഈ ബതില്. 

ധനകേഞരവ്യലമകമഞറഞണ്ടഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ  3-ാം  ഖണ്ഡപ്രൈകേഞരഞ്ചാം  രൂപവീകേരതികഞനകദ്ദേശതിക്കുന്ന  കകേരള  പബതികേക്
എന്റര്പപ്രൈസസക്  ലസലെക്ഷനഞ്ചാം  റതിക്രൂടക്ലമനഞ്ചാം  കബഞര്ഡതിലന്റ  രൂപവീകേരണതതിനക്  പ്രൈഞരഞ്ചാംഭ
ലചെലെവക് രണ്ടു കകേഞടതി രൂപയഞണക്.  പ്രൈസ്തുത തുകേ  സഞ്ചാംസഞന സര്കഞര്,  പബതികേക് ലസക്ടര്
റവീസ്ട്രേക്ചറതിഞ്ചാംഗക്  ആന്റക്  ഇകന്റണല് ഓഡതിറക്  കബഞര്ഡക്  (റതിയഞബക്)-നക്  നല്കുന്ന  2022-23
വര്ഷതതിലലെ  ബഡ്ജറക്  വതിഹതിതതതില്  നതിനഞ്ചാം  വഹതിക്കുന്നതഞണക്.   തുടര്നണ്ടഞകുന്ന
ലചെലെവകേള്, കബഞര്ഡക്  ഫണ്ടതില് നതിനഞ്ചാം, കബഞര്ഡക് സസ്വയഞ്ചാം വഹതിക്കുന്നതഞണക്.  

ആയതതിനഞല്,  ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രൈഞബലെവ്യതതില്  ലകേഞണ്ടുവരതികേയുഞ്ചാം
ലചെയഞല് സഞ്ചാംസഞന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം  2,00,00,000 (രണ്ടു കകേഞടതി രൂപ മഞത്രഞ്ചാം)
രൂപയുലട അനഞവര്തകേ ലചെലെവക് ഉണ്ടഞകുന്നതഞണക്.  ഈ ഇനതതില് ആവര്തകേ ലചെലെവക്
ഉണ്ടഞകുന്നതല.

ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച
ലമകമഞറഞണ്ടഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ  3-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റ  (1)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം  ആകക്  പ്രൈഞബലെവ്യതതില്
വന്നതതിനകശഷഞ്ചാം ആകക് പ്രൈകേഞരമുള അധതികേഞരങ്ങള് വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം ചുമതലെകേള്
നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനമഞയതി  കകേരള  പബതികേക് എന്റര്പപ്രൈസസക്  ലസലെക്ഷനഞ്ചാം  റതിക്രൂടക്ലമനഞ്ചാം
കബഞര്ഡക്  എന്ന  കപരതില്   ഒര  കബഞര്ഡക്   രൂപവീകേരതിക്കുന്നതതിനക്,  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുന.
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2. ബതിലതിലലെ  5-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റ  (7)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം,  ലചെയര്കപഴ്സണഞ്ചാം
അഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  നല്കകേണ്ട  ശമ്പളവഞ്ചാം  ബതകേളുഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുന;

3. ബതിലതിലലെ  6-ാം   ഖണ്ഡതതിലന്റ  (1)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം,  കബഞര്ഡതിലന്റ  ശരതിയഞയ
നടതതിപതിനകവണ്ടതി  സൃഷതികലപടുന്ന  തസതികേകേള്കക്  കവണ്ട  കയഞഗവ്യതകേളുഞ്ചാം   നതിയമന
രവീതതിയുഞ്ചാം  ശമ്പളവഞ്ചാം  അലെവനസുകേളുഞ്ചാം  മറക്  കസവന  കവതന  വവ്യവസകേളുഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനക്
സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.  

4. ബതിലതിലലെ 12-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റ  (1)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം, അകക്കൗണ്ടന്റക് ജനറലുമഞയതി
കൂടതിയഞകലെഞചെന നടതതി, കബഞര്ഡതിലന്റ കേണക്കുകേളുഞ്ചാം മറക് പ്രൈധഞനലപട കരഖകേളുഞ്ചാം വഞര്ഷതികേ
കേണക്കുകേളുലട കസറ്റുലമനഞ്ചാം വച്ചുകപഞരന്നതതിനള ഫഞറഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുന.

5. ബതിലതിലലെ  13-ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം  ഓകരഞ  സഞമ്പതതികേ  വര്ഷതതിലുഞ്ചാം,  മുന
സഞമ്പതതികേവര്ഷതതിലലെയുഞ്ചാം  കബഞര്ഡതിലന്റ  എലഞ  പ്രൈവര്തനങ്ങളുഞ്ചാം  ഉള്ലകഞള്ളുന്ന
വഞര്ഷതികേ  റതികപഞര്ടക്  തയഞറഞക്കുന്നതതിനള  ഫഞറവഞ്ചാം  സമയവഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന
സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

6. ബതിലതിലലെ  16-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റ  (1)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം  ആകതിലലെ  വവ്യവസകേള്
നടപതിലെഞക്കുന്നതതില്  എലന്തങതിലുഞ്ചാം  പവഷമവ്യങ്ങള്  ഉണ്ടഞകുന്നപക്ഷഞ്ചാം  ഗസറതില്
പ്രൈസതിദലപടുതതിയ  ഉതരവക്  വഴെതി  പ്രൈസ്തുത  പവഷമവ്യഞ്ചാം  നവീകഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതതികലെയക്
ആവശവ്യലമകന്നഞ  യുക്തലമകന്നഞ  കതഞനന്നതുഞ്ചാം  ഈ  ആകതിലലെ  വവ്യവസകേള്കക്
വതിരദമലഞതതുമഞയ വവ്യവസകേള് ഉണ്ടഞക്കുവഞന സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

7.  ബതിലതിലലെ  17-ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം  സര്കഞരതിലന്റ  മുനകൂടതിയുള  അനമതതികയഞടുകൂടതി,
പരവീക്ഷയുലട ശരതിയഞയ നടതതിപതിനഞ്ചാം ലസലെക്ഷന പ്രൈക്രതിയയതിലലെ മറക് പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം
കവണ്ടതി  ആവശവ്യമഞയ  ലറഗുകലെഷനകേള്  പുറലപടുവതികഞന  കബഞര്ഡതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുന.

8. ബതിലതിലലെ 18-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റ (1)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം ഈ  ആകതിലലെ ആവശവ്യങ്ങള്
നടപതിലെഞക്കുന്നതതികലെയഞയതി  മുനകേഞലെ  പ്രൈഞബലെവ്യകതഞടുകൂടതികയഞ  പതില്കഞലെ
പ്രൈഞബലെവ്യകതഞടുകൂടതികയഞ ചെടങ്ങള് ഉണ്ടഞക്കുവഞന സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുന.

9.  ഏതക്  കേഞരവ്യങ്ങലള  സഞ്ചാംബന്ധതിചഞകണഞ  ചെടങ്ങള്  ഉണ്ടഞകഞവന്നതക്  അലലങതില്
ഉതരവകേള്  പുറലപടുവതികഞവന്നതക്  അവ  നടപടതിക്രമങ്ങള്  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചുളകതഞ
സഞധഞരണകമഞ  ഭരണപരകമഞ  ആയ  സസ്വഭഞവകതഞടുകൂടതിയവകയഞ  ആകുന.  കൂടഞലത,  ചെടങ്ങള്
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അവ  ഉണ്ടഞകതിയതതിനകശഷഞ്ചാം,  നതിയമസഭയുലട  സൂക്ഷ്മപരതികശഞധനയക്  വതികധയവമഞണക്.
ഏല്പതിച്ചു  ലകേഞടുത  നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം  അതതിനഞല്,  സഞധഞരണസസ്വഭഞവകതഞടു
കൂടതിയതഞണക്.

   

പതി. രഞജവീവക് .


