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ശതീ. കമെബാേഹനന ഒ., അണ്ടര് ലസക്രടറബ്ലി.
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(ലസലെക്ഷനനും റബ്ലിക്രൂടക്ലമെനനും) കബബാേര്ഡക് ബബ്ലില 

(സബ്ജകക് കേമബ്ലിറബ്ലി റബ്ലികപബാേര്ടക്)  

വവ്യവസബാേയവനും ധബാേതുക്കളനും സനുംബനബ്ലിച്ച സബ്ജകക് കേമബ്ലിറബ്ലി IV-ലന്റ   പരബ്ലിഗണനയബാേയബ്ലി
അയച്ച 2022-ലലെ കകേരള പബബ്ലികേക് എന്റര് ലലപ്രെെസസക് (ലസലെക്ഷനനും റബ്ലിക്രൂടക്ലമെനനും) കബബാേര്ഡക്
ബബ്ലില  (ബബ്ലില  നമ്പര്  135) കേമബ്ലിറബ്ലി  പരബ്ലിഗണബ്ലിച്ചതനസരബ്ലിച്ചുള്ള  കേമബ്ലിറബ്ലിയുലടെ  റബ്ലികപബാേര്ടനും
അതബ്ലികനബാേടെനബനമെബാേയബ്ലി  കചേര്തബ്ലിടള്ള സബ്ജകക്  കേമബ്ലിറബ്ലി   റബ്ലികപബാേര്ടക്  ലചേയ്ത പ്രെെകേബാേരമുള്ള
ബബ്ലിലനും  സമെര്പബ്ലിക്കുന.

2.  2022-ലലെ   കകേരള  പബബ്ലികേക്  എന്റര് ലലപ്രെെസസക്  (ലസലെക്ഷനനും  റബ്ലിക്രൂടക്ലമെനനും)
കബബാേര്ഡക്  ബബ്ലില,  2022  ആഗസക്  20-ാം  തതീയതബ്ലി  ഒര അസബാേധബാേരണ  ഗസറബാേയബ്ലി
പ്രെെസബ്ലിദതീകേരബ്ലിച്ചു.  ഈ  ബബ്ലില  2022  ആഗസക്  24-ാം  തതീയതബ്ലി  സഭയബ്ലില
അവതരബ്ലിപബ്ലിക്കുകേയുനും,  അകന്നേ ദബ്ലിവസനും  തലന്നേ  സഭ  സബ്ജകക്  കേമബ്ലിറബ്ലിയുലടെ  പരബ്ലിഗണനയക്
അയയ്ക്കുകേയുനും ലചേയ.

3. 2022  ആഗസക്  24-ാം തതീയതബ്ലി സഭബാേ സകമളനതബ്ലിനകശേഷനും വവ്യവസബാേയവനും
ധബാേതുക്കളനും  സനുംബനബ്ലിച്ച  സബ്ജകക്  കേമബ്ലിറബ്ലി  IV  കയബാേഗനും  കചേര്ന്നേക്  പ്രെെസ്തുത  ബബ്ലില ഖണനും
ഖണമെബാേയബ്ലി പരബ്ലിഗണബ്ലിക്കുകേയുനും   കഭദഗതബ്ലി കൂടെബാേലത അനുംഗതീകേരബ്ലിക്കുകേയുനും ലചേയ. 

4. മെറക് കഭദഗതബ്ലികേള് ആനഷനുംഗബ്ലികേകമെബാേ ഘടെനബാേപരകമെബാേ ആണക്. 

5.  വബ്ലികയബാേജനക്കുറബ്ലിപനും  സബ്ജകക്  കേമബ്ലിറബ്ലി  റബ്ലികപബാേര്ടക്  ലചേയ്ത പ്രെെകേബാേരമുള്ള  ബബ്ലിലനും
അനബനമെബാേയബ്ലി കചേര്തബ്ലിരബ്ലിക്കുന.  

തബ്ലിരവനന്തപുരനും, പബ്ലി. രബാേജതീവക്,
2022 ആഗസക് 24. ലചേയര്മെബാേന,

സബ്ജകക് കേമബ്ലിറബ്ലി IV.



അനബനനും   I

                                        വബ്ലികയബാേജനക്കുറബ്ലിപക്

സനുംസബാേനലത  വവ്യവസബാേയ  വബാേണബ്ലിജവ്യ  വകുപബ്ലിലന്റ  ഭരണനബ്ലിയന്ത്രണതബ്ലിലുള്ള
ലപബാേതുകമെഖലെബാേ  സബാേപനങ്ങളബ്ലിലലെ  പബ്ലി.എസക്.സബ്ലി.  മുകഖനകയബാേ  കകേരള  പബബ്ലികേക്
എന്റര്ലലപ്രെെസസക്  ലസലെക്ഷന  കബബാേര്ഡക്  മുകഖനകയബാേ  നബ്ലിയമെനനും  നടെതബാേത  തസബ്ലികേകേ
ളബ്ലികലെക്കുനും മെറക് വകുപകേളലടെ ഭരണ നബ്ലിയന്ത്രണതബ്ലിലുള്ള ലപബാേതുകമെഖലെബാേ   സബാേപനങ്ങളബ്ലിലലെ
പബ്ലി.എസക്.സബ്ലി.  മുകഖനകയബാേ  കകേരള  പബബ്ലികേക്  എന്റര്ലലപ്രെെസസക്  ലസലെക്ഷന  കബബാേര്ഡക്
മുകഖനകയബാേ  നബ്ലിയമെനനും   നടെതബാേത  തസബ്ലികേകേളബ്ലികലെക്കുനും   ബനലപട  വകുപകേളലടെ
ആവശേവ്യതബ്ലികന്മേല  നബ്ലിയമെനനും  നടെത്തുന്നേതബ്ലിനകവണബ്ലി  കകേരള  പബബ്ലികേക്  എന്റര്ലലപ്രെെസസക്
(ലസലെക്ഷനനും  റബ്ലിക്രൂടക്ലമെനനും)  കബബാേര്ഡക്  രൂപതീകേരബ്ലിക്കുന്നേതബ്ലിനബാേണക്  ബബ്ലിലബ്ലില  വവ്യവസ
ലചേയ്തബ്ലിരബ്ലിക്കുന്നേതക്.

സര്വ്വകേലെബാേശേബാേലെകേളബ്ലിലലെ  അനധവ്യബാേപകേ  നബ്ലിയമെനങ്ങള്  പബ്ലി.എസക്.സബ്ലി.  മുകഖന
നടെത്തുവബാേന വവ്യവസ ലചേയ്തക്  മുന യു.ഡബ്ലി.എഫക്.  സര്ക്കബാേര് നബ്ലിയമെനബ്ലിര്മബാേണനും നടെതബ്ലിയ
മെബാേതൃകേയബ്ലില ലപബാേതുകമെഖലെബാേ സബാേപനങ്ങളബ്ലിലലെ നബ്ലിയമെനങ്ങള് സുതബാേരവ്യമെബാേക്കുന്നേതബ്ലിനക് നബ്ലിയമെ
നബ്ലിര്മബാേണനും  നടെത്തുന്നേതബാേയബ്ലിരന  ഉചേബ്ലിതനും.  എന്നേബാേല  അപ്രെെകേബാേരനും  നബ്ലിയമെനബ്ലിര്മബാേണനും
നടെതബാേലത  ഒര  റബ്ലിക്രൂടക്ലമെന്റക്  കബബാേര്ഡക്  രൂപതീകേരബ്ലിക്കുകമ്പബാേള്  നബ്ലിയമെനങ്ങള്
സുതബാേരവ്യമെബാേകുലമെന്നേക് ഉറപബാേക്കുന്നേ വവ്യവസകേള് ഉള്ലപടുതബ്ലിയബ്ലിടബ്ലിലബാേതതബ്ലിനബാേല ബബ്ലിലബ്ലിലലെ
വവ്യവസകേകളബാേടെക് വബ്ലികയബാേജബ്ലിപക് കരഖലപടുത്തുന.

     മെഞ്ഞളബാേനുംകുഴബ്ലി അലെബ്ലി                (ഒപക് )

       പബ്ലി. സബ്ലി. വബ്ലിഷ്ണുനബാേഥക്                (ഒപക് )    

1113/2022.



അനുബനന്ധം   II

2022-ലലെ കകേരള പബ്ളളികേക് എന്റര് പപ്രൈസസക് (ലസലെക്ഷനുന്ധം
റളിക്രൂടക്ലമെനന്ധം) കബബോർഡക് ബളിൽ 

(സബ്ജകക് കേമളിറളി റളികപബോര്ടക് ലചെയ്ത പ്രൈകേബോരമുള്ളതക് ) 

കകേരള സര്കബോരളിലന്റ വവ്യവസബോയ വബോണളിജവ്യ വകുപളിലന്റ ഭരണ നളിയന്ത്രണതളിലുള്ള
ലപബോതുകമെഖലെബോ സബോപനങ്ങളളിലലെ, കകേരള പബളികേക് സര്വവീസക്  കേമവീഷന

മുകഖനയലബോലത നളിയമെനന്ധം നടകതണ്ടതബോയ വളിവളിധ തസളികേകേളളികലെയക്
നളിയമെളിക്കുന്നതളിനബോയളി ഉകദവ്യബോഗബോര്തളികേളുലട ലസലെകക് ലെളിസക്  തയബോറബോക്കുന്നതളിനുന്ധം 
അതുമെബോയളി ബനലപടകതബോ  അതളിനക് ആനുഷന്ധംഗളികേകമെബോ ആയ കേബോരവ്യങ്ങൾ

നളിർവ്വഹളിക്കുന്നതളിനുന്ധം കകേരള സര്കബോരളിലന്റ വവ്യവസബോയ
വബോണളിജവ്യ വകുപളിലന്റയലബോലത മെറക് വകുപ്പുകേളുലട  ഭരണ
നളിയന്ത്രണതളിലുള്ള ലപബോതുകമെഖലെബോ സബോപനങ്ങളളിലലെ,
കകേരള പബളികേക്  സര്വവീസക്  കേമവീഷന  മുകഖനയലബോലത
നളിയമെനന്ധം നടകതണ്ടതബോയ വളിവളിധ തസളികേകേളളികലെയക്,

ബനലപട വകുപ്പുകേള് ആവശവ്യലപടുന്നതളികന്മേല
 നളിയമെനന്ധം നടത്തുന്നതളിനക്  ഉകദവ്യബോഗബോര്തളികേലള

ലസലെകക്  ലചെയ്യുന്നതളിനക് ലസലെകക്  ലെളിസക്
തയബോറബോക്കുന്നതളിനുന്ധംകവണ്ടളി സസ്വയന്ധംഭരണബോധളി 

കേബോരമുള്ള കകേരള പബ്ളളികേക് എന്റര്
പപ്രൈസസക് ലസലെക്ഷനുന്ധം  റളിക്രൂടക്ലമെനന്ധം  

കബബോർഡക്  രൂപവീകേരളിക്കുന്നതളിനക് 
വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതളിനുള്ള

ഒര

ബളില

പവീഠളികേ  .―കകേരള  സര്കബോരളിലന്റ  വവ്യവസബോയ  വബോണളിജവ്യ  വകുപളിലന്റ  ഭരണ

നളിയന്ത്രണതളിലുള്ള      ലപബോതുകമെഖലെബോ  സബോപനങ്ങളളിലലെ,  കകേരള  പബളികേക്  സര്വവീസക്

കേമവീഷന  മുകഖനയലബോലത  നളിയമെനന്ധം  നടകതണ്ടതബോയ  വളിവളിധ  തസളികേകേളളികലെയക്

നളിയമെളിക്കുന്നതളിനബോയളി  ഉകദവ്യബോഗബോര്തളികേളുലട  ലസലെകക്  ലെളിസക്  തയബോറബോക്കുന്നതളിനുന്ധം
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അതുമെബോയളി  ബനലപടകതബോ  അതളിനക്  ആനുഷന്ധംഗളികേകമെബോ  ആയ  കേബോരവ്യങ്ങൾ

നളിർവ്വഹളിക്കുന്നതളിനുന്ധം,  കകേരള  സര്കബോരളിലന്റ  വവ്യവസബോയ  വബോണളിജവ്യ  വകുപളിലന്റയലബോലത

മെറ്റുവകുപ്പുകേളുലട  ഭരണനളിയന്ത്രണതളിലുള്ള  ലപബോതുകമെഖലെബോ  സബോപനങ്ങളളിലലെ,  കകേരള

പബളികേക്  സര്വവീസക്  കേമവീഷന  മുകഖനയലബോലത  നളിയമെനന്ധം  നടകതണ്ടതബോയ  വളിവളിധ

തസളികേകേളളികലെയക്,  ബനലപട വകുപ്പുകേള്    ആവശവ്യലപടുന്നതളികന്മേല ഉകദവ്യബോഗബോര്തളികേലള

ലസലെകക്  ലചെയ്യുന്നതളിനക്   ലസലെകക്  ലെളിസക്  തയബോറബോക്കുന്നതളിനുന്ധം  കവണ്ടളി

സസ്വയന്ധംഭരണബോധളികേബോരമുള്ള   കകേരള പബ്ളളികേക് എന്റര്പപ്രൈസസക് ലസലെക്ഷനുന്ധം റളിക്രൂടക്ലമെനന്ധം

കബബോർഡക്  രൂപവീകേരളിക്കുന്നതളിനുകവണ്ടളി വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതക്  യുക്തമെബോയളിരളികയബോല; 

ഭബോരത  റളിപബളികളിലന്റ  എഴുപതളിമൂന്നബോന്ധം  സന്ധംവത്സരതളില  തബോലഴെപറയുന്ധംപ്രൈകേബോരന്ധം

നളിയമെന്ധം ഉണ്ടബോക്കുന:―

അദവ്യബോയന്ധം   1

പ്രൈബോരന്ധംഭന്ധം

1. ചുരകകപരന്ധം  പ്രൈബോരന്ധംഭവന്ധം  .―(1)  ഈ  ആകളിനക്  2022-ലലെ   കകേരള  പബ്ളളികേക്

എന്റര്പപ്രൈസസക് (ലസലെക്ഷനുന്ധം റളിക്രൂടക്ലമെനന്ധം) കബബോർഡക്  ആകക് എന്നക് കപരക് പറയബോന്ധം.

(2)  ഇതക്  2022  ജൂണ്  3-ാം  തവീയതളി  പ്രൈബോബലെവ്യതളില  വന്നതബോയളി

കേരതലപകടണ്ടതബോണക്.

2.  നളിര്വ്വചെനങ്ങള്  .―ഈ  ആകളില,  സന്ദര്ഭന്ധം  മെറ്റുവളിധതളില  ആവശവ്യലപടബോത

പക്ഷന്ധം,―

(എ)  "കബബോര്ഡക് "  എന്നബോല ആകളിലന്റ  3-ാം വകുപക്   പ്രൈകേബോരന്ധം  രൂപവീകേരളിച

കകേരള  പബ്ളളികേക്  എന്റര്പപ്രൈസസക്  ലസലെക്ഷനുന്ധം  റളിക്രൂടക്ലമെനന്ധം  കബബോർഡക്  എന്നക്

അര്തമെബോകുന; 

(ബളി) "കബബോര്ഡക്  ഫണ്ടക് " എന്നബോല  ആകളിലന്റ  10-ാം  വകുപളിന  കേവീഴെളില

വച്ചുകപബോരന്നതബോയ കബബോര്ഡക് ഫണ്ടക് എന്നര്തമെബോകുന; 

(സളി) "ലചെയര്കപഴ്സണ്" എന്നബോല കബബോര്ഡളിലന്റ ലചെയര്കപഴ്സണ് എന്നര്തമെബോകുന; 

(ഡളി) "ഗസറക് " എന്നബോല കകേരള ഗസറക് എന്നര്തമെബോകുന;

(ഇ) "സര്കബോര്" എന്നബോല കകേരള സര്കബോര് എന്നര്തമെബോകുന; 
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(എഫക്)  "അന്ധംഗന്ധം"  എന്നബോല  കബബോര്ഡളിലന്റ  ഒര  അന്ധംഗന്ധം  എന്നക്
അര്തമെബോകുന്നതുന്ധം അതളില ലചെയര്കപഴ്സണന്ധം  ഉള്ലപടുന്നതബോകുന;

(ജളി)  "വളിജബോപനന്ധം"  എന്നബോല  കകേരള  ഗസറളില  പ്രൈസളിദവീകേരളിച  ഒര
വളിജബോപനന്ധം എന്നര്തമെബോകുന;

(എചക്) "മെറക് ലപബോതുകമെഖലെബോ സബോപനങ്ങൾ "  എന്നബോല വവ്യവസബോയ വബോണളിജവ്യ
വകുപളിലന്റ ഭരണനളിയന്ത്രണതളിന കേവീഴെളില അലബോതതുന്ധം സര്കബോരളിനക് ഭൂരളിപക്ഷന്ധം ഓഹരളി
പങബോളളിതമുള്ളതുമെബോയ ഒര കേമ്പനളികയബോ, കകേബോര്പകററക് കബബോഡളികയബോ ഏലതങളിലുന്ധം സബോററ്റ്യൂടറളി
കബബോഡളികയബോ എന്നര്തമെബോകുന; 

(ഐ)  "നളിര്ണ്ണയളികലപട"  എന്നബോല  ഈ  ആകളിനകേവീഴെളില  ഉണ്ടബോകലപട
ചെടങ്ങളബോല നളിര്ണ്ണയളികലപട എന്നര്തമെബോകുന;

(ലജ) "ലപബോതുകമെഖലെബോ  സബോപനങ്ങൾ" എന്നബോല  വവ്യവസബോയ  വബോണളിജവ്യ
വകുപളിലന്റ  ഭരണനളിയന്ത്രണതളിന  കേവീഴെളില  ഉള്ളതുന്ധം  സര്കബോരളിനക്  ഭൂരളിപക്ഷന്ധം  ഓഹരളി
പങബോളളിതമുള്ളതുമെബോയ  ഒര  കേമ്പനളികയബോ,  കകേബോര്പകററക്  കബബോഡളികയബോ  അലലങളില
ഏലതങളിലുന്ധം സബോററ്റ്യൂടറളി കബബോഡളികയബോ  എന്നര്തമെബോകുന;

(ലകേ) "ലസക്രടറളി" എന്നബോല കബബോര്ഡളിലന്റ ലസക്രടറളി എന്നക് അര്തമെബോകുന. 

അദവ്യബോയന്ധം   2

കബബോര്ഡളിലന്റ രൂപവീകേരണന്ധം

3.  കബബോര്ഡളിലന്റ രൂപവീകേരണന്ധം.―(1)  സര്കബോര്, ഈ ആകളിലന്റ പ്രൈബോരന്ധംഭതവീയതളിയക്
കശഷന്ധം,  കേഴെളിയുന്നത്ര  കവഗന്ധം,   ഈ  ആകളിനകേവീഴെളില  അതളിനക്  നലകേളിയളിട്ടുള്ള   അധളികേബോരങ്ങള്
വളിനളികയബോഗളിക്കുന്നതളിനുന്ധം  ഏലപളിച്ചുലകേബോടുതളിട്ടുള്ള  ചുമെതലെകേള്  നളിര്വ്വഹളിക്കുന്നതളിനുന്ധം
കവണ്ടളി,  ഗസറക് വളിജബോപനന്ധം വഴെളി,   'കകേരള പബ്ളളികേക് എന്റര്പപ്രൈസസക് ലസലെക്ഷനുന്ധം
റളിക്രൂടക്ലമെനന്ധം കബബോർഡക് '  എന്ന കപരളില  ഒര കബബോര്ഡക് രൂപവീകേരളികകണ്ടതബോണക്. 

(2)  കബബോര്ഡക്,   ശബോശസ്വതപളിന്തുടര്ചബോവകേബോശകതബോടുന്ധം ലപബോതുമുദ്രകയബോടുന്ധം  കൂടളിയതുന്ധം
കമെലപറഞ്ഞ  കപരളില  സസ്വതന്ത്രവന്ധം  സസ്വയന്ധംഭരണബോവകേബോശകതബോടുന്ധം  കൂടളിയ  ഒര  ഏകേബോന്ധംഗവീകൃതനളികേബോയന്ധം
ആയളിരളിക്കുന്നതുന്ധം  പ്രൈസ്തുത  കപരളില  വവ്യവഹരളിക്കുകേയുന്ധം  വവ്യവഹരളികലപടുകേയുന്ധം
ലചെകയണ്ടതുമെബോകുന.

(3) കബബോര്ഡളില സര്കബോര് നളിയമെളിക്കുന്ന  ഒര ലചെയര്കപഴ്സണന്ധം നബോലെക് അന്ധംഗങ്ങളുന്ധം
ഉണ്ടബോയളിരളികകണ്ടതബോണക്.  അന്ധംഗങ്ങളളില  ഒരബോള്  വനളിതയുന്ധം  ഒരബോള്  പടളികേജബോതളിയളികലെബോ
പടളികേവര്ഗ്ഗതളികലെബോലപടുന്ന ആളുന്ധം ആയളിരളികകണ്ടതബോണക്.
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(4)  കബബോര്ഡളിലന്റ  ലചെയര്കപഴ്സണ്  സര്കബോരളിലന്റ  പ്രൈളിനസളിപല  ലസക്രടറളിയുലട
പദവളിയളില  കുറയബോത  ഒര  സബോനന്ധം  വഹളിക്കുന്നകതബോ,  വഹളിചളിരന്നകതബോ  ആയതുന്ധം  ഒര
ലപബോതുകമെഖലെബോ സബോപനതളിലന്റ കബബോര്ഡളിലലെ അന്ധംഗന്ധം എന്ന നളിലെയളില പ്രൈവൃതളിപരളിചെയന്ധം
ഉള്ളതുമെബോയ ഒരബോകളബോ,  ഭബോരത സര്കബോരളിലന്റകയബോ സന്ധംസബോനസര്കബോരളിലന്റകയബോ കേവീഴെളിലുള്ള
'എ'  വളിഭബോഗതളിലലപട  ഒര  ലപബോതുകമെഖലെബോ  സബോപനതളില  മെബോകനജളിങക്  ഡയറകറബോയളി
അഞക് വര്ഷലത പ്രൈവൃതളിപരളിചെയന്ധം ഉള്ള ഒരബോകളബോ ആയളിരളികകണ്ടതബോണക്.

(5) കബബോർഡളിലലെ അന്ധംഗങ്ങൾ,―

(i)  സബോകങതളികേന്ധം  അലലങളില  മെബോര്കറളിങക്  അലലങളില  മെബോനവവളിഭവകശഷളി
എന്നളിവയളിലുള്ള  ജനറല മെബോകന ജ് ലമെന്റക്;

(ii) ധനകേബോരവ്യന്ധം, അകക്കൗണ്ടക്സക് അലലങളില കകേബോസക് അകക്കൗണ്ടക്സക്;

(iii) നളിയമെന്ധം;

(iv) ഭരണ നളിര്വ്വഹണന്ധം (അഡളിനളികസ്ട്രേഷന);

എന്നവീ കമെഖലെയളിൽ പ്രൈവൃതളിപരളിചെയന്ധം ഉള്ള ആളുകേളബോയളിരളികകണ്ടതബോണക്.

(6) (5)-ാം ഉപവകുപളില പറഞ്ഞളിട്ടുള്ള ഒര പ്രൈകതവ്യകേ കമെഖലെയളില നളിനന്ധം ഒന്നളില
കൂടുതല അന്ധംഗങ്ങള് ഒകര സമെയന്ധം കബബോര്ഡളില ഉണ്ടബോയളിരളിക്കുവബോന പബോടുള്ളതല.

(7)  സര്കബോരളിനക്,  സര്കബോരളിലന്റ  ലസ്പെഷവ്യല  ലസക്രടറളിയുലട  തസളികേകയബോ  തത്തുലെവ്യമെബോയ
തസളികേകയബോ  അലലങളില  'എ'  വളിഭബോഗതളിലലപട  ലപബോതുകമെഖലെബോ  സബോപനതളില
ഏലതങളിലുന്ധം  സമെയതക്  കുറഞ്ഞതക്  മൂന്നക്  വര്ഷലത  പ്രൈവൃതളിപരളിചെയമുള്ള,  മെബോകനജളിങക്
ഡയറകര്കക് തുലെവ്യമെബോയ തസളികേകയബോ വഹളിക്കുന്നകതബോ വഹളിചളിരന്നകതബോ ആയ   ഒരബോലള
കബബോര്ഡളിലന്റ  ലസക്രടറളിയബോയളി  നളിയമെളികബോവന്നതബോണക്.  അകദ്ദേഹതളിനക്  അറുപതളിരണ്ടക്
വയസളില കൂടുതല  പ്രൈബോയന്ധം  ഉണ്ടബോയളിരളിക്കുവബോന പബോടുള്ളതല.   ലസക്രടറളി,  ഈ ആകളിലന്റ
കേവീഴെളിലുള്ളതുന്ധം  കബബോർഡക് അധളികേബോരലപടുതളികയകബോവന്നതുമെബോയ അതരന്ധം അധളികേബോരങ്ങൾ
വളിനളികയബോഗളിക്കുകേയുന്ധം കേര്തവവ്യങ്ങള് നളിർവ്വഹളിക്കുകേയുന്ധം ലചെകയണ്ടതബോണക്.

(8) കബബോര്ഡളിലന്റ ആസബോനന്ധം തളിരവനന്തപുരതക് ആയളിരളികകണ്ടതബോണക്.

4. അന്ധംഗതസ്വതളിനുള്ള അകയബോഗവ്യത  .―ഒരബോള്,―

(i)  ബുദളിസളിരത ഇലബോതയബോകളബോ;

(ii) അവളിമുക്ത നളിര്ധനകനബോ;
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(iii)  ഒര  തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സബോപനതളിലന്റകയബോ  ലപബോതുകമെഖലെബോ

സബോപനതളിലന്റകയബോ ഒര ഔകദവ്യബോഗളികേസബോനന്ധം വഹളിക്കുന്ന ആകളബോ ഒര  ജവീവനകബോരകനബോ ;

(iv) പബോര്ലെലമെന്റളിലന്റകയബോ ഏലതങളിലുന്ധം സന്ധംസബോന നളിയമെസഭയുലടകയബോ തകദ്ദേശ

സസ്വയന്ധംഭരണ സബോപനതളിലന്റകയബോ അന്ധംഗകമെബോ;

(v)  സബോന്മേബോര്ഗ്ഗളികേദൂഷവ്യകമെബോ  അഴെളിമെതളി  കുറബോകരബോപണകമെബോ  ഉള്ലപടുന്ന  ഏലതങളിലുന്ധം

കുറതളിനക് ഒര ക്രളിമെളിനല കകേബോടതളിയബോല ശളിക്ഷളികലപടളിട്ടുള്ള  ആകളബോ;

(vi)  ഒര  കകേബോടതളി  ഉതരവ്മൂലെന്ധം  ഏലതങളിലുന്ധം  ഔകദവ്യബോഗളികേസബോനന്ധം

വഹളിക്കുന്നതളില നളിന്നക് നവീകന്ധം ലചെയലപട ആകളബോ; 

ആലണങളില  അയബോള്  കബബോര്ഡളിലന്റ  അന്ധംഗമെബോയളിരളിക്കുന്നതളിനക്

അകയബോഗവ്യനബോയളിരളിക്കുന്നതബോണക്. 

5.  ലചെയര്കപഴ്സലന്റയുന്ധം  അന്ധംഗങ്ങളുലടയുന്ധം  ഉകദവ്യബോഗകേബോലെബോവധളിയുന്ധം  കസവന  വവ്യവസകേളുന്ധം  .―

(1) ലചെയര്കപഴ്സണന്ധം മെറക് അന്ധംഗങ്ങള്ക്കുന്ധം, അവര് ഔകദവ്യബോഗളികേ സബോനന്ധം ഏലറടുത  തവീയതളി

മുതല  നബോലെക്  വര്ഷകബോലെന്ധം  പൂർതളിയബോകുന്നതുവലരകയബോ  അറുപതളിയഞക്  വയസക്

തളികേയുന്നതുവലരകയബോ,  ഇതളില  ഏതബോകണബോ  ആദവ്യന്ധം  സന്ധംഭവളിക്കുന്നതക്,  അതുവലര

ഔകദവ്യബോഗളികേ സബോനന്ധം വഹളികബോവന്നതബോണക്.

(2)  കബബോര്ഡളിലന്റ  ലചെയര്കപഴ്സകണബോ  അന്ധംഗതളികനബോ  സര്കബോരളിനക്  സസ്വന്തന്ധം

പകേപടയളില  എഴുതളി   അറളിയളിപക്  നലകേളിലകബോണ്ടക്  ഏതുസമെയത്തുന്ധം  അവരലട

ഔകദവ്യബോഗളികേസബോനന്ധം  രബോജളി വയബോവന്നതബോണക്.

(3) (2)-ാം ഉപവകുപളിന കേവീഴെളികലെബോ മെറ്റുവളിധതളികലെബോ   ഉണ്ടബോകുന്ന ഒഴെളിവക് പുതളിയ

നളിയമെനന്ധം മുകഖന നളികേകതണ്ടതബോണക്.

(4)  ഒര  തബോലകബോലെളികേ  ഒഴെളിവക്  നളികേത്തുന്നതളിനബോയളി  നളിയമെളികലപട  ഒര

അന്ധംഗതളിലന്റ ഔകദവ്യബോഗളികേ കേബോലെബോവധളി, ഏതക് അന്ധംഗതളിലന്റ ഒഴെളിവളികലെകബോകണബോ അകദ്ദേഹന്ധം

നളിയമെളികലപടതക്  ആ അന്ധംഗന്ധം ഔകദവ്യബോഗളികേസബോനന്ധം വഹളിക്കുമെബോയളിരന്ന കേബോലെയളവളികലെയക്

മെബോത്രന്ധം ആയളിരളിക്കുന്നതബോണക്.

(5)  സര്കബോരളിനക്  ഉതരവ്മൂലെന്ധം  ലചെയര്കപഴ്സലണകയബോ   മെറക്  ഏലതബോര

അന്ധംഗലതകയബോ, അയബോള്,―

(i) ഒര അവളിമുക്ത നളിര്ദനനബോയളിതവീരകേകയബോ;
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(ii)  സര്കബോരളിലന്റ  അഭളിപ്രൈബോയതളില  സബോന്മേബോര്ഗ്ഗളികേദൂഷവ്യന്ധം  ഉള്ലപടുന്ന
കുറതളികനബോ  അഴെളിമെതളിയ്കകബോ  ക്രളിമെളിനലകുറതളികനബോ  കുറസബോപനന്ധം  ലചെയലപടുകേയുന്ധം
ശളിക്ഷളികലപടുകേയുന്ധം  ലചെയ്യുകേകയബോ;

(iii)  ബുദളിസളിരത ഇലബോത ആളബോയളിതവീരകേയുന്ധം ക്ഷമെതയുള്ള ഒര കകേബോടതളി
അപ്രൈകേബോരന്ധം പ്രൈഖവ്യബോപളിക്കുകേയുന്ധം ലചെയ്യുകേകയബോ;

(iv)  അന്ധംഗന്ധം  എന്ന  നളിലെയളിലുള്ള  കേര്തവവ്യങ്ങള്  നളിര്വ്വഹളിക്കുവബോന
വളിസമതളിക്കുകേകയബോ;

(v)  കബബോര്ഡളിലന്റ  അനുവബോദന്ധം  കൂടബോലത  കബബോര്ഡളിലന്റ  തുടര്ചയബോയ  മൂന്നക്
കയബോഗങ്ങളളില ഹബോജരബോകേബോതളിരളിക്കുകേകയബോ;

(vi)  സര്കബോരളിലന്റ  അഭളിപ്രൈബോയതളില,  തലസബോനതക്  തുടരന്നതക്  കബബോര്ഡളിലന്റ
തബോലപരവ്യതളികനബോ  ലപബോതുതബോലപരവ്യതളികനബോ   ഹബോനളികേരമെബോകേതക  വളിധതളില  തലന്റ
ഔകദവ്യബോഗളികേസബോനന്ധം ദുരപകയബോഗന്ധം ലചെയ്യുകേകയബോ;

ലചെയ്യുന്ന പക്ഷന്ധം, ഔകദവ്യബോഗളികേ സബോനത്തു നളിന നവീകന്ധം ലചെയബോവന്നതബോണക്: 

എന്നബോല,  ഈ ഉപവകുപളിന കേവീഴെളില യബോലതബോരബോലളയുന്ധം അയബോള്കക് പറയുവബോനുള്ളതു
പറയുവബോന നവ്യബോയമെബോയ ഒരവസരന്ധം നലകേബോലത നവീകന്ധംലചെയ്യുവബോന പബോടുള്ളതല. 

(6)  ലചെയര്കപഴ്സകണബോ  അന്ധംഗകമെബോ  ആയളി  ഒരളികല  നളിയമെളികലപട  ആള്കക്
പുനര്നളിയമെനതളിനക് അര്ഹത ഉണ്ടബോയളിരളിക്കുന്നതല.

(7)  ലചെയര്കപഴ്സണന്ധം അന്ധംഗങ്ങളുന്ധം  മുഴുവനസമെയ ഉകദവ്യബോഗസര് ആയളിരളിക്കുന്നതുന്ധം
അവർകക്  നളിര്ണ്ണയളികലപടബോവന്ന  പ്രൈകേബോരമുള്ള  അങ്ങലനയുള്ള  ശമ്പളതളിനുന്ധം
ബതകേള്ക്കുന്ധം അര്ഹതയുണ്ടബോയളിരളിക്കുന്നതുമെബോണക്.

6.  കബബോര്ഡളിലന്റ  ഉകദവ്യബോഗസരലടയുന്ധം  ജവീവനകബോരലടയുന്ധം  നളിയമെനന്ധം  .―(1)
സര്കബോരളിനക്,  ഉതരവക്  മുകഖന,  കബബോര്ഡളിലന്റ   ഉചെളിതമെബോയ  നടതളിപളിനബോയളി,
ആവശവ്യമെബോയത്ര  എണ്ണന്ധം  വളിവളിധതരതളിലുള്ള  തസളികേകേള്  സൃഷളിക്കുകേയുന്ധം  അവയ്ക്കുള്ള
കയബോഗവ്യതകേളുന്ധം നളിയമെനരവീതളിയുന്ധം ശമ്പളവന്ധം ബതകേളുന്ധം മെറക് കസവന കവതന വവ്യവസകേളുന്ധം
നളിര്ണ്ണയളികബോവന്നതുമെബോണക്.

(2)  കബബോര്ഡക് രൂപവീകേരളികലപടതളിനുകശഷന്ധം ഉകദവ്യബോഗസരലടയുന്ധം ജവീവനകബോരലടയുന്ധം
നളിയമെനന്ധം  സര്കബോര്  വകുപ്പുകേളളിലനളിന്നക്  ലഡപറ്റ്യൂകടഷന  മുകഖനകയബോ  അലലങളില
നളിയമെനതളിലന്റ  നളിബനനകേള്കക്  സര്കബോര്  അന്തളിമെരൂപന്ധം  നലകേളിയതളിനുകശഷന്ധം
കബബോര്ഡളിനക് കനരളിട്ടുള്ള നളിയമെനന്ധം വഴെളികയബോ നടതബോവന്നതബോണക്. 
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7.  ഒഴെളിവകേളുന്ധം  മെറ്റുന്ധം  കബബോര്ഡളിലന്റ  നടപടളികേലള  അസബോധുവബോക്കുന്നതല.―കബബോര്ഡളിലന്റ
യബോലതബോര  പ്രൈവൃതളിയുന്ധം  അലലങളില  നടപടളികേളുന്ധം  കബബോര്ഡളില  ഏലതങളിലുന്ധം  ഒഴെളികവബോ
അതളിലന്റ  രൂപവീകേരണതളില എലന്തങളിലുന്ധം നറ്റ്യൂനതകയബോ ഉലണ്ടന്ന കേബോരണതബോല മെബോത്രന്ധം
അസബോധുവബോകുന്നതല. 

8. കബബോര്ഡളിലന്റ കയബോഗങ്ങൾ.―(1) ലചെയര്കപഴ്സണ്   യുക്തലമെന കേരതുന്ന അങ്ങലനയുള്ള
സലെത്തുന്ധം  സമെയത്തുന്ധം,  ആവശവ്യമെബോയളി   വരകമ്പബോലഴെലബോന്ധം,  കബബോര്ഡളിലന്റ   കയബോഗന്ധം
കചെകരണ്ടതബോണക്. 

(2)  ലചെയര്കപഴ്സലന്റ  ശളിപബോര്ശയളികന്മേല   കബബോര്ഡളിലന്റ  ലസക്രടറളി  കയബോഗങ്ങള്
വളിളളിച്ചു കൂകടണ്ടതബോണക്.

(3)  കബബോര്ഡളിലന്റ കയബോഗങ്ങളളില ലചെയര്കപഴ്സണന്ധം അകദ്ദേഹതളിലന്റ അഭബോവതളില
ഹബോജരബോയളിട്ടുള്ള  അന്ധംഗങ്ങള്  അവര്കളിടയളില  നളിനന്ധം  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന  ഒരന്ധംഗവന്ധം
ആദവ്യക്ഷന്ധം വഹളികകണ്ടതബോണക്.

(4) ഒര കയബോഗതളിലന്റ കേസ്വബോറന്ധം ലചെയര്കപഴ്സണ് ഉള്ലപലട മൂന്നക് ആയളിരളികകണ്ടതബോണക്.

(5) കബബോര്ഡളിലന്റ ഒര കയബോഗതളിലന്റ മുമ്പബോലകേ വരന്ന ഏലതബോര സന്ധംഗതളിയുന്ധം ആ
കയബോഗതളില  ഹബോജരബോയളിട്ടുള്ള  അന്ധംഗങ്ങളുലട  ഭൂരളിപക്ഷ  കവബോടളിലൂലട  തവീരമെബോനളികലപകടണ്ടതുന്ധം
തുലെവ്യകവബോട്ടുകേളുലട  സന്ധംഗതളിയളില  ആ കയബോഗതളില ആദവ്യക്ഷന്ധം വഹളിക്കുന്ന ലചെയര്കപഴ്സണക്
അലലങളില അന്ധംഗതളിനക് ഒര കേബോസളിങക് കവബോടവകേബോശന്ധം ഉണ്ടബോയളിരളിക്കുന്നതുമെബോണക്.

(6)  ലസക്രടറളി ഓകരബോ കയബോഗതളിലന്റയുന്ധം നടപടളി ക്രമെങ്ങളുലട ഒര മെളിനളിറക്സക് ഈ
ആവശവ്യതളികലെകബോയളി  സൂക്ഷളിചളിട്ടുള്ള  ഒര  ബുകളില   സൂക്ഷളികകണ്ടതുന്ധം  അതളില
ലചെയര്കപഴ്സണന്ധം അലലങളിൽ കയബോഗതളില ആദവ്യക്ഷന്ധം വഹളിച അന്ധംഗവന്ധം, ആ കയബോഗതളില
ഹബോജരബോയ എലബോ അന്ധംഗങ്ങളുന്ധം  ഒപ്പുവചളിരളികകണ്ടതുമെബോണക്.

അദവ്യബോയന്ധം   3

കബബോര്ഡളിലന്റ ചുമെതലെകേളുന്ധം അധളികേബോരങ്ങളുന്ധം

9.  കബബോര്ഡളിലന്റ ചുമെതലെകേളുന്ധം അധളികേബോരങ്ങളുന്ധം.―(1)   കബബോര്ഡളിനക്  തബോലഴെപറയുന്ന
ചുമെതലെകേളുന്ധം അധളികേബോരങ്ങളുന്ധം ഉണ്ടബോയളിരളിക്കുന്നതബോണക്, അതബോയതക്:―

(i)  ലപബോതുകമെഖലെബോസബോപനങ്ങളളിലലെ  തസളികേകേളളികലെയ്ക്കുള്ള  ഉകദവ്യബോഗബോര്തളികേളുലട
ലസലെക്ഷലന  സന്ധംബനളിചക്  നളിലെവളിലുള്ള  മെകറലതങളിലുന്ധം  ആക്റ്റുകേളളികലെബോ  ചെടങ്ങളളികലെബോ
റഗുകലെഷനുകേളളികലെബോ ഉതരവകേളളികലെബോ വളിധളിനവ്യബോയങ്ങളളികലെബോ ഡളിക്രളികേളളികലെബോ എന്തുതലന്ന
അടങ്ങളിയളിരന്നബോലുന്ധം,  കകേരള പബളികേക് സര്വവീസക് കേമവീഷന മുകഖന  നളിയമെനന്ധം നടത്തുന്ന
തസളികേകേള്  അലബോലതയുള്ള   വളിവളിധ  തസളികേകേളളികലെകക്  നളിയമെനന്ധം  നടത്തുന്നതളിനു

1113/2022.
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കവണ്ടളിയുള്ള  ഉകദവ്യബോഗബോര്തളികേളുലട  ലസലെകക്  ലെളിസക്  ഈ  ആകളിലലെ  വവ്യവസകേള്കക്
അനുസൃതമെബോയുന്ധം,  അതതുസമെയന്ധം  കഭദഗതളി  ലചെയലപട  പ്രൈകേബോരമുള്ള,  1958-ലലെ  കകേരള
സന്ധംസബോന സര്വവീസുകേളുന്ധം സകബബോര്ഡളികനറക് സര്വ്വവീസുകേളുന്ധം  ചെടങ്ങളളില നളിര്ണ്ണയളിചളിട്ടുള്ള
സന്ധംവരണ മെബോനദണ്ഡങ്ങള്  പബോലെളിച്ചുലകേബോണ്ടക്, അപ്രൈകേബോരമുള്ള സബോപനലത ഒര യൂണളിറബോയളി
കേണകബോകളിലകബോണ്ടക്, തയബോറബോകകണ്ടതബോണക്.

(ii)  മെറക്  ലപബോതുകമെഖലെ  സബോപനങ്ങളളിലലെ  തസളികേകേളളികലെയ്ക്കുള്ള  ഉകദവ്യബോഗബോര്തളികേളുലട
ലസലെക്ഷന  സന്ധംബനളിചക്  നളിലെവളിലുള്ള  മെകറലതങളിലുന്ധം  ആക്റ്റുകേളളികലെബോ  ചെടങ്ങളളികലെബോ
റഗുകലെഷനുകേളളികലെബോ ഉതരവകേളളികലെബോ വളിധളിനവ്യബോയങ്ങളളികലെബോ ഡളിക്രളികേളളികലെബോ എന്തുതലന്ന
അടങ്ങളിയളിരന്നബോലുന്ധം,  കകേരള പബളികേക് സര്വവീസക് കേമവീഷന മുകഖന  നളിയമെനന്ധം നടത്തുന്ന
തസളികേകേള് അലബോലതയുള്ള  വളിവളിധ തസളികേകേളളികലെയക്  ബനലപട വകുപക് വളിജബോപനന്ധം
മുകഖന  ആവശവ്യലപടുകേയുന്ധം  കബബോര്ഡളിലന  ചുമെതലെലപടുത്തുകേയുന്ധം  ലചെയ്യുന്നതളിനകമെല
നളിയമെനന്ധം  നടത്തുന്നതളിനുകവണ്ടളിയുള്ള  ഉകദവ്യബോഗബോര്തളികേളുലട  ലസലെകക്  ലെളിസക്  കബബോര്ഡക്,
അതതുസമെയന്ധം  കഭദഗതളി  ലചെയലപട  പ്രൈകേബോരമുള്ള,  1958-ലലെ  കകേരള  സന്ധംസബോന
സര്വവീസുകേളുന്ധം സകബബോര്ഡളികനറക് സര്വ്വവീസുകേളുന്ധം  ചെടങ്ങളളില നളിര്ണ്ണയളിചളിട്ടുള്ള സന്ധംവരണ
മെബോനദണ്ഡങ്ങള്   പബോലെളിച്ചുലകേബോണ്ടക്,  അപ്രൈകേബോരമുള്ള  സബോപനലത  ഒര  യൂണളിറബോയളി
കേണകബോകളിലകബോണ്ടക്, തയബോറബോകകണ്ടതബോണക്.

(iii)  വവ്യവസബോയ  വബോണളിജവ്യ  വകുപളിലന്റ  ഭരണനളിയന്ത്രണതളിന  കേവീഴെളിലുള്ള
ലപബോതുകമെഖലെബോസബോപനങ്ങളുലട  മെബോകനജളിങക്  ഡയറകര്മെബോരലടകയബോ  കമെധബോവളിയുലടകയബോ
തസളികേകേളളികലെയ്ക്കുള്ള ലസലെക്ഷന സന്ധംബനളിചക് നളിലെവളിലുള്ള മെകറലതങളിലുന്ധം ആക്റ്റുകേളളികലെബോ
ചെടങ്ങളളികലെബോ റഗുകലെഷനുകേളളികലെബോ ഉതരവകേളളികലെബോ വളിധളിനവ്യബോയങ്ങളളികലെബോ ഡളിക്രളികേളളികലെബോ
എന്തുതലന്ന  അടങ്ങളിയളിരന്നബോലുന്ധം,  അനുകയബോജവ്യരബോയ  ഉകദവ്യബോഗബോര്തളികേലള
നളിയമെളിക്കുന്നതളിനബോയളി  സര്കബോരളികനബോടക്  കബബോര്ഡക്  ശളിപബോര്ശ  ലചെകയണ്ടതുന്ധം
വളിജളിലെനസളിലന്റ  കളിയറനസുന്ധം  മെന്ത്രളിസഭയുലട  അന്ധംഗവീകേബോരവന്ധം  കനടളിയതളിനുകശഷന്ധം
ലപബോതുകമെഖലെബോ സബോപനങ്ങളുലട മെബോകനജളിങക് ഡയറകര്മെബോലരയുന്ധം കമെധബോവളികയയുന്ധം സര്കബോര്
നളിയമെളികകണ്ടതുമെബോണക്.

(iv)  ലസലെക്ഷന  പ്രൈക്രളിയയുലട  ഭബോഗമെബോയളി,  കബബോര്ഡക്  അകപക്ഷകേള്
ക്ഷണളിക്കുകേയുന്ധം   കയബോഗവ്യതബോപത്രങ്ങള്  പരളികശബോധളിക്കുകേയുന്ധം  തങ്ങള്കക്  ഉചെളിതലമെന
കതബോനന്നപ്രൈകേബോരന്ധം  കചെബോദവ്യകപപര്  തയബോറബോക്കുകേയുന്ധം,  പരവീക്ഷയുലട  കമെലകനബോടവന്ധം,
ഉതരകടലെബോസക്  മൂലെവ്യനളിര്ണ്ണയവന്ധം  ഉള്ലപലട  എഴുത്തു  പരവീക്ഷകയബോ  ഓണ്പലെന
പരവീക്ഷകയബോ  നടത്തുകേയുന്ധം,  അതതു  സന്ധംഗതളികപബോലലെ,  ഗ്രൂപക്  ചെര്ചകേകളബോ
ഉകദവ്യബോഗബോര്തളികേളുമെബോയളി  അഭളിമുഖന്ധം  നടത്തുകേകയബോ  ലചെകയണ്ടതുന്ധം  ലപബോതുകമെഖലെ
സബോപനങ്ങളുന്ധം   മെറക് ലപബോതുകമെഖലെ സബോപനങ്ങളുന്ധം  നളിയമെനന്ധം നടത്തുന്നതളിനുകവണ്ടളിയുള്ള
ലസലെകക് ലെളിസക്, ഒര കുറഞ്ഞ കേബോലെയളവളിനുള്ളളില പ്രൈസളിദവീകേരളിക്കുകേയുന്ധം ലചെകയണ്ടതബോണക്.
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(v)  പരവീക്ഷകേള്  ശരളിയബോയ  വളിധതളില  നടത്തുന്നതളിനുന്ധം  കചെബോദവ്യകടലെബോസക്
തയബോറബോക്കുന്നതളിലന്റ  രഹസവ്യസസ്വഭബോവന്ധം  കേബോത്തു  സൂക്ഷളിക്കുന്നതളിനുന്ധം  മൂലെവ്യനളിര്ണ്ണയതളിനുന്ധം
അഭളിമുഖന്ധം നടതബോനുള്ള ഉകദവ്യബോഗബോര്തളികേളുലട പടളികേ തയബോറബോക്കുന്നതളിനുന്ധം അന്തളിമെ ലസലെകക്
ലെളിസക്  തയബോറബോക്കുന്നതളിനുന്ധം  കരഖകേളുലട  ഭദ്രമെബോയ  സൂക്ഷളിപളിനുന്ധം  കബബോര്ഡക്  ഉതരവബോദളി
ആയളിരളിക്കുന്നതബോണക്.

(vi)  ഒര  തസളികേയളികലെയക്  അകപക്ഷളിക്കുന്ന  ഉകദവ്യബോഗബോര്തളികേളുലട  എണ്ണന്ധം
അമ്പതളില  തബോലഴെയബോലണങളില  കബബോര്ഡളിനക്  എഴുത്തു  പരവീക്ഷകയബോ  ഓണ്പലെന
പരവീക്ഷകയബോ  ഒഴെളിവബോകബോവന്നതുന്ധം  അങ്ങലനയുള്ള  സന്ധംഗതളികേളളില  കബബോര്ഡളിലന്റ
തവീരമെബോനപ്രൈകേബോരന്ധം,  അതതു  സന്ധംഗതളികപബോലലെ,  അഭളിമുഖതളിലന്റകയബോ  ഗ്രൂപക്  ചെര്ചയുലടകയബോ
അലലങളിൽ രണ്ടളിലന്റയുന്ധം കൂടളികയബോ  അടളിസബോനതളില ലസലെക്ഷന നടതബോവന്നതുമെബോണക്.

(vii)  ഒര ലപബോതുകമെഖലെബോ സബോപനതളിലലെ ഒന്നളിലെധളികേന്ധം തസളികേകേളളികലെയ്കകബോ
ഒന്നളിലെധളികേന്ധം ലപബോതുകമെഖലെബോ സബോപനങ്ങളളിലലെ  തസളികേകേളളികലെയ്കകബോ അകപക്ഷളിക്കുന്ന
ഒര  അകപക്ഷകേനക്  ഒന്നളിലെധളികേന്ധം  പരവീക്ഷകേള്കക്  ഹബോജരബോകേബോനുള്ള  അവകേബോശന്ധം
നളികഷധളികലപടുന്നളില എന്നതക് കബബോര്ഡക് ഉറപ്പുവരകതണ്ടതബോണക്: 

എന്നബോല,  കബബോര്ഡക്  നടത്തുന്ന  പരവീക്ഷകേളളില  വളിവളിധ  തസളികേകേളളികലെയക്  ഒര
അകപക്ഷകേന അകപക്ഷളിക്കുന്ന പക്ഷവന്ധം കബബോര്ഡക് ഒന്നളിലെധളികേന്ധം തസളികേകേളളികലെയക്  ഒകര
ദളിവസന്ധം  പരവീക്ഷ  നടത്തുന്ന  സബോഹചെരവ്യതളിലുന്ധം  ഈ  അവകേബോശന്ധം  അപ്രൈകേബോരമുള്ള
ഉകദവ്യബോഗബോര്തളികക് ലെഭവ്യമെബോകുന്നതല. 

(viii) കകേരള പബളികേക് സര്വവീസക് കേമവീഷന സസ്വവീകേരളിചളിട്ടുള്ള സന്ധംവരണമെബോനദണ്ഡങ്ങള്
കബബോര്ഡക് കേര്ശനമെബോയളി പബോലെളികകണ്ടതബോണക്.

(2)  കബബോര്ഡക്,  പരവീക്ഷകേളുമെബോയുന്ധം  ലസലെക്ഷന  പ്രൈക്രളിയയളിലലെ  ഓകരബോ
പ്രൈവർതനവമെബോയുന്ധം  ബനലപട  കരഖകേള്,  അവ  സൂക്ഷളിക്കുന്നതളിനുള്ള  ഒര  കേബോലെയളവക്
നളിശ്ചയളിച്ചുലകേബോണ്ടക്,  ഇലെകകബോണളികേക്  രവീതളിയളിലുന്ധം   സുരക്ഷളിതമെബോയ  സൂക്ഷളിപളില
വയ്കകണ്ടതബോണക്.

(3)  കബബോർഡക്,  അതതുസന്ധംഗതളികപബോലലെ,  എഴുതക്  പരവീക്ഷകയബോ  ഓൺപലെൻ
പരവീക്ഷകയബോ നടതളിയതളിനക് കശഷന്ധം ലസലെക്ഷന പ്രൈക്രളിയയുലട  തുടർനള്ള നടപടളികബോയളി
എഴുതക്  പരവീക്ഷയ്കകബോ ഓൺപലെൻ പരവീക്ഷയ്കകബോ ഒര കേടക്  ഓഫക്  ലലെവൽ മെബോർകക്
നളിശ്ചയളികകണ്ടതബോണക്.

(4) കബബോര്ഡക് ലസലെക്ഷന പ്രൈക്രളിയ പൂര്തളിയബോകളിയബോലുടനതലന്ന, ലപബോതുകമെഖലെബോ

സബോപനങ്ങൾക്കുന്ധം  മെറക്  ലപബോതുകമെഖലെബോ  സബോപനങ്ങൾക്കുന്ധം  നളിയമെന  ഉതരവകേള്
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പുറലപടുവളിക്കുന്നതളിനുള്ള  സക്കൗകേരവ്യന്ധം  ഒരക്കുന്നതളിനബോയളി  ലസലെകക്  ലചെയലപട

ഉകദവ്യബോഗബോര്തളികേളുലട പടളികേ വളിജബോപനന്ധം  ലചെകയണ്ടതബോണക്.

(5)  കബബോര്ഡക്,  അതതുസന്ധംഗതളികപബോലലെ,  എഴുതക്  പരവീക്ഷകയബോ   ഓൺപലെൻ

പരവീക്ഷകയബോ  നടത്തുന്നതളിനുള്ള  വവ്യബോപകേമെബോയ  പരസവ്യന്ധം  നലകേളിലകബോണ്ടക്   അകപക്ഷകേൾ

ക്ഷണളിക്കുന്നതളിനുന്ധം തുടര്നള്ള ലസലെക്ഷന പ്രൈക്രളിയയ്ക്കുള്ള  ഉകദവ്യബോഗബോർതളികേളുലട  പടളികേ

തയബോറബോക്കുന്നതളിനുന്ധം അഭളിമുഖന്ധം നടത്തുന്നതളിനുന്ധം   ലപബോതുകമെഖലെബോ സബോപനങ്ങളുലടയുന്ധം മെറ്റു

ലപബോതുകമെഖലെബോ  സബോപനങ്ങളുലടയുന്ധം  ഉകദവ്യബോഗബോർതളികേലള  ലസലെകക്  ലചെയണലമെന്നക്

ആവശവ്യലപടതളിനകമെലുള്ള  നളിയമെനന്ധം  നടത്തുന്നതളിനുമെബോയളി    ലസലെകക്  ലചെയ്തളിട്ടുള്ള

ഉകദവ്യബോഗബോർതളികേളുലട പടളികേ വളി ജബോപനന്ധം ലചെയ്യുന്നതളിനുന്ധം കവണ്ടളിയുള്ള നടപടളിക്രമെങ്ങള്

രൂപവീകേരളികകണ്ടതബോണക്.

(6) കബബോര്ഡളിനക് ലസലെക്ഷന നടകതണ്ട ഒഴെളിവള്ള തസളികേകേള് കേലണ്ടത്തുന്നതളിനു

കവണ്ടളി ആവശവ്യമെബോയതുള്ലപലട, കബബോര്ഡളിലന്റ ചുമെതലെകേളുമെബോയളി ബനലപട കേബോരവ്യങ്ങള്ക്കു

കവണ്ടളി  വവ്യവസബോയ  വബോണളിജവ്യ  വകുപളിലന്റ  കേവീഴെളിലുള്ള  ലപബോതുകമെഖലെബോസബോപനങ്ങൾകക്

ലപബോതുമെബോര്ഗ്ഗനളിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നലകേബോവന്നതബോണക്.  ആവശവ്യലപടുന്ന വളിവരങ്ങളളില  ഒഴെളിവള്ള

തസളികേകേള്ക്കുള്ള   സര്കബോരളിലന്റ അന്ധംഗവീകേബോരന്ധം, ശമ്പളലസ്കെയളിലുകേള്, മെബോനവകശഷളിയുമെബോയളി

ബനലപടക് പ്രൈസസ്തുത ലപബോതുകമെഖലെബോസബോപനന്ധം നടതളിയ പഠന റളികപബോര്ട്ടുകേള്, കജബോലെളിയുലട

വളിവരണന്ധം,  കജബോലെളിയുലട  സവളികശഷ  ആവശവ്യകേതകേള്,  പ്രൈബോയപരളിധളി,  കജബോലെളി

സളിരസസ്വഭബോവമുള്ളകതബോ  അകതബോ  ഒര  പ്രൈകതവ്യകേ  കപ്രൈബോജകളിനബോയളി  മെബോത്രമെബോയളിട്ടുള്ളതബോകണബോ

എന്നതക്,  തസളികേ  ഇകപബോള്  പ്രൈവര്തളിച്ചു  ലകേബോണ്ടളിരളിക്കുന്നതബോകണബോ  അലകയബോ  എന്നളിവ

ഉള്ലപടബോവന്നതബോണക്.

(7) കബബോര്ഡളിനക് നളിര്ബനമെബോയുന്ധം റഫര് ലചെയലപടുന്ന തസളികേകേള്ക്കു കവണ്ടളിയുള്ള

അന്ധംഗവീകേരളികലപട വളികശഷബോല ചെടങ്ങകളബോ നളിയമെന ചെടങ്ങകളബോ സന്ധംബനളിച വളിവരങ്ങളുന്ധം

കബബോര്ഡളിനകേലത  ഉകദവ്യബോഗകയറങ്ങളുമെബോയളി  ബനലപടക്   ജവീവനകബോരമെബോയുള്ള  കേരബോറുകേളുലട

വളിശദ  വളിവരങ്ങളുന്ധം  കബബോര്ഡളിനക്  ഈ  സന്ധംഗതളി  റഫര്  ലചെയ്ത

ലപബോതുകമെഖലെബോസബോപനതളിലന്റകയബോ ബനലപട മെറക്  ലപബോതുകമെഖലെബോസബോപനതളിലന്റകയബോ

ഡയറകര്കബബോര്ഡളിലന്റ    തവീരമെബോനന്ധം  എന്നളിങ്ങലനയുള്ള  വളിവരങ്ങളുന്ധം   കബബോര്ഡളിനക്

ആരബോയബോവന്നതബോണക്. 
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അദവ്യബോയന്ധം   4

ധനകേബോരവ്യന്ധം

10.  കബബോര്ഡളിലന്റ ഫണ്ടക് .―(1)  കബബോര്ഡക്,  "കബബോര്ഡക് ഫണ്ടക്"  എന്ന കപരളില ഒര
ഫണ്ടക്  വച്ചുകപബോകരണ്ടതുന്ധം  അതളികലെയക്  സര്കബോര്  ലപബോതുകമെഖലെബോ  സബോപനങ്ങൾ,  മെറക്
ലപബോതുകമെഖലെബോ സബോപനങ്ങൾ എന്നളിവയളില നളികന്നബോ മെകറലതങളിലുന്ധം കസബോതസളില നളികന്നബോ
ലെഭളിക്കുന്ന  ഗബോനകേളുന്ധം  വബോയ്പകേളുന്ധം,  അകപക്ഷബോഫവീസക്,  കബബോര്ഡക്  നലളിയ  കസവനതളിനക്,
ലപബോതുകമെഖലെബോ  സബോപനങ്ങളളിൽ  നളിനന്ധം  മെറക്  ലപബോതുകമെഖലെബോ  സബോപനങ്ങളളിൽ  നളിനന്ധം
ലെഭളിച എലബോ ഫവീസുന്ധം പണവന്ധം നളികക്ഷപങ്ങളുന്ധം പണന്ധം അടവകേളുന്ധം ഫണ്ടുകേളുന്ധം കബബോര്ഡളിലന്റ
കേബോരവ്യങ്ങളുമെബോയളി  ബനലപട്ടു  ലെഭളിക്കുന്ന  മെറ്റു  പലെവകേ  വരമെബോനങ്ങളുന്ധം  വരവക്
വയ്കകണ്ടതുമെബോണക്:

എന്നബോല,  പ്രൈകതവ്യകേ  ആവശവ്യങ്ങള്കബോയളി  പ്രൈകതവ്യകേ  അകക്കൗണ്ടുകേള്
സൂക്ഷളികകണ്ടതബോണക്.

(2)  സര്കബോരളില  നളിനന്ധം   കബബോര്ഡളികലെക്കു  ലെഭളിക്കുന്ന  എലബോ  പണവന്ധം,
നളിലെവളിലുള്ള നളിര്കദ്ദേശങ്ങള്കനുസൃതമെബോയളി ട്രഷറളി അകക്കൗണ്ടുകേളളില സൂക്ഷളികകണ്ടതബോണക്,
എന്നളിരന്നബോലുന്ധം,  സസ്വന്തമെബോയുള്ള  ഫണ്ടുകേള്  ബബോങളില  സൂക്ഷളിക്കുകേകയബോ  സര്കബോരളിലന്റ
അന്ധംഗവീകേബോരകതബോടുകൂടളി  കബബോര്ഡക്  നളിശ്ചയളികചകബോവന്ന  മെകറലതങളിലുന്ധം  പ്രൈകേബോരതളില
നളികക്ഷപളിക്കുകേകയബോ ലചെയബോവന്നതബോണക്.

(3)  കബബോര്ഡക്  ഫണ്ടളിലന്റ  സൂക്ഷളിപക്,  അതളില  നളിനള്ള  പണന്ധം  നലകേലുകേള്,
അതളില  നളിനള്ള   പണന്ധം  പളിനവലെളികലുകേള്,  ബനലപട  മെറ്റുള്ള  കേബോരവ്യങ്ങള്  എന്നളിവ
സര്കബോരളിലന്റ  അന്ധംഗവീകേബോരകതബോടുകൂടളി  കബബോര്ഡക്  പുറലപടുവളിക്കുന്ന  ഉതരവകേള്  മുകഖന
നളിയന്ത്രളികകണ്ടതബോണക്.

(4)  ആകളിനകേവീഴെളില  കബബോര്ഡളിനുള്ള  അധളികേബോരങ്ങള്  വളിനളികയബോഗളിക്കുന്നതളിനുന്ധം
കേര്തവവ്യങ്ങള്  നളിര്വഹളിക്കുന്നതളിനുന്ധം  ഉണ്ടബോകുന്ന  ലചെലെവകേള്  ഉള്ലപലടയുള്ള
കബബോര്ഡളിലന്റ ലചെലെവകേള് കനരളിടുന്നതളിനക് കബബോര്ഡക് ഫണ്ടക് ഉപകയബോഗളികകണ്ടതബോണക്. 

11.  ബജറക്.―കബബോര്ഡക്,  ഓകരബോ  സബോമ്പതളികേവര്ഷവന്ധം  അടുത  സബോമ്പതളികേ
വര്ഷതളികലെയക്  പ്രൈതവീക്ഷളികബോവന്ന  വരവലചെലെവകേലള  സന്ധംബനളിച  ഒര  ബജറക്
തയബോറബോകകണ്ടതുന്ധം അപ്രൈകേബോരന്ധം തയബോറബോകളിയ ബജറളിലന്റ, സര്കബോര് ആവശവ്യലപടുന്നത്രയുന്ധം
പകേര്പ്പുകേള്,  ഓകരബോ  സബോമ്പതളികേ  വര്ഷവന്ധം   ആരന്ധംഭളിചക്   രണ്ടക്  മെബോസതളിനുള്ളളില
സര്കബോരളിനക് സമെര്പളികകണ്ടതുമെബോണക്. 

12.  അകക്കൗണ്ടുകേളുന്ധം  ഓഡളിറ്റുകേളുന്ധം.―(1)  കബബോര്ഡക്,  ശരളിയബോയ  കേണക്കുകേളുന്ധം  മെറക്
പ്രൈസക്തമെബോയ  കരഖകേളുന്ധം  വച്ചുകപബോകരണ്ടതുന്ധം  അകക്കൗണ്ടന്റക്  ജനറലുമെബോയളി
കൂടളിയബോകലെബോചെളിച്ചുലകേബോണ്ടക്,  നളിര്ണ്ണയളികലപടബോവന്ന  അങ്ങലനയുള്ള  ഫബോറതളില
കേണക്കുകേളുലട ഒര വബോര്ഷളികേ കസറക്ലമെന്റക് തയബോറബോകകണ്ടതുമെബോണക്.
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(2)  കബബോര്ഡളിലന്റ അകക്കൗണ്ടുകേള് വര്ഷന്ധംകതബോറുന്ധം അകക്കൗണ്ടന്റക് ജനറല ഓഡളിറക്
നടകതണ്ടതുന്ധം അപ്രൈകേബോരമുള്ള കേണ്കേറന്റക് ഓഡളിറക്, ഇകന്റണല ഓഡളിറക്, സബോററ്റ്യൂടറളി ഓഡളിറക്
എന്നളിവയുമെബോയളി ബനലപടക് ഉണ്ടബോകുന്ന ലചെലെവക്  കബബോര്ഡക് നലകകേണ്ടതുമെബോണക്.

(3)  അകക്കൗണ്ടന്റക്  ജനറലെളിനുന്ധം  ഈ  ആകളിനകേവീഴെളില  കബബോര്ഡളിലന്റ
അകക്കൗണ്ടുകേളുലട  ഓഡളിറ്റുമെബോയളി  ബനലപടക്  അകദ്ദേഹന്ധം  നളിയമെളിക്കുന്ന  ഏലതബോരബോള്ക്കുന്ധം
സബോധബോരണയബോയളി  അകക്കൗണ്ടന്റക്  ജനറലെളിനക്  സര്കബോര്  അകക്കൗണ്ടുകേള്  ഓഡളിറക്
ലചെയ്യുകമ്പബോഴുള്ള   അകത  അധളികേബോരങ്ങളുന്ധം  വളികശഷബോവകേബോശങ്ങളുന്ധം  ഉണ്ടബോയളിരളിക്കുന്നതുന്ധം,
ബുക്കുകേളുന്ധം  അകക്കൗണ്ടുകേളുന്ധം  ബനലപട  വക്കൗചറുകേളുന്ധം  മെറ്റു  കരഖകേളുന്ധം  കപപറുകേളുന്ധം
ഹബോജരബോക്കുന്നതളിനക്   ആവശവ്യലപടബോനുന്ധം  കബബോര്ഡളിലന്റ  ഏലതബോര  ഓഫവീസുന്ധം
പരളികശബോധളിക്കുന്നതളിനുമുള്ള  അധളികേബോരന്ധം  ഉണ്ടബോയളിരളിക്കുന്നതുമെബോണക്.  കബബോര്ഡക്  യഥബോവളിധളി
അന്ധംഗവീകേരളിച  അകക്കൗണ്ടുകേള്  ഓകരബോ  സബോമ്പതളികേ  വര്ഷവന്ധം  പൂര്തളിയബോയളി  മൂന്നക്
മെബോസതളിനുള്ളളില ഓഡളിറളിനബോയളി അകക്കൗണ്ടന്റക് ജനറലെളിനക് റഫര് ലചെകയണ്ടതബോണക്.

(4) അകക്കൗണ്ടന്റക് ജനറകലെബോ  അകദ്ദേഹന്ധം ഈ ആവശവ്യതളികലെയബോയളി  നളികയബോഗളിച
മെകറലതങളിലുന്ധം  ആകളബോ  സബോക്ഷവ്യലപടുതളിയ  പ്രൈകേബോരമുള്ള  കബബോര്ഡളിലന്റ  അകക്കൗണ്ടുകേള്,
അതളികന്മേലുള്ള ഓഡളിറക് റളികപബോര്ടക് സഹളിതന്ധം, കബബോര്ഡക്  വര്ഷന്ധംകതബോറുന്ധം സര്കബോരളിനക് അയച്ചു
ലകേബോടുകകണ്ടതുന്ധം സര്കബോര് അതക് ലെഭളിച  തവീയതളി മുതല  ആറക് മെബോസകബോലെയളവളിനുള്ളളില
ആയതക് നളിയമെസഭ മുമ്പബോലകേ വയ്പളികകണ്ടതുമെബോണക്.

13.  വബോര്ഷളികേ റളികപബോര്ടക്  .―കബബോര്ഡക്,   മുന സബോമ്പതളികേ വര്ഷതളിലലെ അതളിലന്റ
പ്രൈവര്തനങ്ങളുലട  പൂര്ണ്ണ  വളിവരങ്ങള്  ഉള്ലകബോള്ളുന്ന  വബോര്ഷളികേ  റളികപബോര്ടക്,  ഓകരബോ
സബോമ്പതളികേ  വര്ഷകതയ്ക്കുന്ധം,  നളിര്ണ്ണയളികലപടബോവന്ന  പ്രൈകേബോരമുള്ള,  ഫബോറതളിലുന്ധം
സമെയത്തുന്ധം തയബോറബോകകണ്ടതുന്ധം ആയതളിലന്റ ഒര പകേര്പക്   ഓകരബോ സബോമ്പതളികേവര്ഷവന്ധം
പൂര്തളിയബോയകശഷന്ധം  മൂന  മെബോസതളിനുള്ളളില   സര്കബോരളികലെയക്  കനരളിടക്  അയച്ചു
ലകേബോടുകകണ്ടതുന്ധം സര്കബോര് അതക് ലെഭളിച  തവീയതളിമുതല ആറക്  മെബോസകബോലെയളവളിനുള്ളളില
നളിയമെസഭ മുമ്പബോലകേ വയ്പളികകണ്ടതുമെബോണക്.

അദവ്യബോയന്ധം   5

പലെവകേ

14. കബബോര്ഡളിലന്റ ലചെയര്കപഴ്സണന്ധം അന്ധംഗങ്ങളുന്ധം ജവീവനകബോരന്ധം പബളികേക് സര്വ്വനമെബോര്
ആയളിരളികണലമെന്നക്.―കബബോര്ഡളിലന്റ  ലചെയര്കപഴ്സണന്ധം  അന്ധംഗങ്ങളുന്ധം  ജവീവനകബോരന്ധം  1860-ലലെ
ഇന്തവ്യന ശളിക്ഷബോ നളിയമെസന്ധംഹളിതയുലട (1860 - ലലെ 45-ാം കകേന്ദ്ര ആകക്) 21-ാം വകുപളിലന്റ
അര്ഥവവ്യബോപളിയളിലലപടുന്ന  പബളികേക് സര്വ്വനമെബോരബോയളി കേരതലപടുന്നതബോണക്.
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15.  ഉതമെവളിശസ്വബോസപൂര്വന്ധം  ലചെയ്യുന്ന  പ്രൈവൃതളിയ്ക്കുള്ള  സന്ധംരക്ഷണന്ധം  .―ഈ  ആകക്

പ്രൈകേബോരന്ധം   ഉതമെവളിശസ്വബോസതളില  ലചെയ്തകതബോ  ലചെയബോന  ഉകദ്ദേശളിചളിട്ടുള്ളകതബോ  ആയ

ഏലതങളിലുന്ധം  കേബോരവ്യന്ധം  സന്ധംബനളിചക്  കബബോര്ഡളികനബോ  കബബോര്ഡളിലന്റ  ലചെയര്കപഴ്സകണബോ

ഏലതങളിലുന്ധം അന്ധംഗതളികനബോ ലസക്രടറളിയ്കകബോ മെകറലതങളിലുന്ധം ജവീവനകബോരകനബോ എതളിരബോയളി

യബോലതബോരവളിധ  വവ്യവഹബോരകമെബോ  കപ്രൈബോസളികേറ്റ്യൂഷകനബോ  മെറക്  നളിയമെനടപടളികേകളബോ

നളിലെനളിലക്കുന്നതല.

16.  പവഷമെവ്യങ്ങള്  നവീകന്ധം  ലചെയബോനുള്ള  അധളികേബോരന്ധം.―(1)  ഈ  ആകളിലലെ

വവ്യവസകേള്  നടപബോക്കുന്നതളില   എലന്തങളിലുന്ധം  പവഷമെവ്യങ്ങള്  ഉണ്ടബോകുന്നപക്ഷന്ധം,

സര്കബോരളിനക്,  ഗസറളില  പ്രൈസളിദലപടുതളിയ  ഉതരവമൂലെന്ധം  അങ്ങലനയുള്ള  പവഷമെവ്യന്ധം

നവീകന്ധം  ലചെയ്യുന്നതളികലെയക്   ആവശവ്യലമെകന്നബോ  യുക്തലമെകന്നബോ  അതളിനക്  കതബോനന്നതുന്ധം  ഈ

ആകളിലലെ വവ്യവസകേള്ക്കു വളിരദമെലബോതതുമെബോയ വവ്യവസകേള് ഉണ്ടബോകബോവന്നതബോണക്:

എന്നബോല,  അങ്ങലനയുള്ള യബോലതബോര ഉതരവന്ധം  ഈ ആകളിലന്റ  പ്രൈബോരന്ധംഭതവീയതളി

മുതല രണ്ടക് വര്ഷകബോലെയളവളിനുകശഷന്ധം  പുറലപടുവളിക്കുവബോന പബോടുള്ളതല. 

(2) ഈ വകുപളിനകേവീഴെളില പുറലപടുവളിച ഓകരബോ ഉതരവന്ധം അതക് പുറലപടുവളിചതളിനു

കശഷന്ധം കേഴെളിയുന്നത്രകവഗന്ധം നളിയമെസഭ മുമ്പബോലകേ വയ്കകണ്ടതബോണക്. 

17.  റഗുകലെഷനുകേള്  ഉണ്ടബോക്കുവബോനുള്ള  അധളികേബോരന്ധം.―കബബോര്ഡളിനക്,  സര്കബോരളിലന്റ

മുനകൂടളിയുള്ള അനുമെതളികയബോടുകൂടളി,  പരവീക്ഷയുലട  ശരളിയബോയ നടതളിപളിനുന്ധം    ലസലെക്ഷന

പ്രൈക്രളിയയളിലലെ  മെറക്  പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കുന്ധംകവണ്ടളി  ആവശവ്യമെബോയ  റഗുകലെഷനുകേള്

പുറലപടുവളികബോവന്നതബോണക്.

18. ചെടങ്ങള് ഉണ്ടബോക്കുവബോനുള്ള അധളികേബോരന്ധം.―(1) സര്കബോരളിനക്, ഗസറക് വളിജബോപനന്ധം

വഴെളി  ഈ  ആകളിലലെ  ആവശവ്യങ്ങള്  നടപളിലെബോക്കുന്നതളിനബോയളി,  മുനകേബോലെ  പ്രൈബോബലെവ്യകതബോടു

കൂടളികയബോ പളിലകബോലെ പ്രൈബോബലെവ്യകതബോടുകൂടളികയബോ ചെടങ്ങള് ഉണ്ടബോകബോവന്നതബോണക്. 

(2)  അങ്ങലനയുള്ള  ചെടങ്ങളളില,  പ്രൈകതവ്യകേളിച്ചുന്ധം  കമെലപറഞ്ഞ  അധളികേബോരങ്ങളുലട

സബോമെബോനവ്യതയ്ക്കു  ഭന്ധംഗന്ധം  വരബോലതയുന്ധം   തബോലഴെപറയുന്ന  എലബോകമെബോ  ഏലതങളിലുകമെബോ

കേബോരവ്യങ്ങള്ക്കുകവണ്ടളി വവ്യവസ ലചെയബോവന്നതബോണക്, അതബോയതക്:―

(i)  പരവീക്ഷകേളുന്ധം  ലസലെക്ഷന  പ്രൈക്രളിയയുന്ധം  ഉചെളിതമെബോയ  രവീതളിയളില

നടത്തുന്നതളിനുള്ള നടപടളിക്രമെന്ധം;
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(ii)  ഏലതബോലക  വളിവളിധ  തസളികേകേളളികലെകബോകണബോ  റളിക്രൂട്ടുക്ലമെന്റക്  നടത്തുന്നതക്

അവയുലട കപരന്ധം സസ്വഭബോവവന്ധം;

(iii)  ലചെയര്കപഴ്സണന്ധം അന്ധംഗങ്ങള്ക്കുന്ധം നലകകേണ്ടതബോയ ശമ്പളവന്ധം ബതകേളുന്ധം,

ഉകദവ്യബോഗസന്മേബോര്ക്കുന്ധം  മെറ്റു  ജവീവനകബോര്ക്കുന്ധം  നലകകേണ്ടതബോയ  ശമ്പളവന്ധം  ബതകേളുന്ധം

സര്കബോര് വവ്യവസ ലചെയ്തളിട്ടുള്ള നടപടളിക്രമെങ്ങള് അനുസരളിച്ചുള്ള അവരലട മെറക്  കസവന

കവതന  വവ്യവസകേളുന്ധം;

(iv)  വളിവളിധ  തസളികേകേള്ക്കു  കവണ്ടളിയുള്ള  ലസലെകക്  ലെളിസ്റ്റുകേള്

തയബോറബോക്കുന്നതളിനു കവണ്ടളി അനുവര്തളികകണ്ട സന്ധംവരണന്ധം സന്ധംബനളിചക്;

(v) കേണക്കുകേളുലട  വബോര്ഷളികേ കസറക്ലമെന്റക് തയബോറബോകകണ്ട മെബോതൃകേ;

(vi) വബോര്ഷളികേ റളികപബോര്ടക് തയബോറബോകകണ്ട മെബോതൃകേയുന്ധം സമെയവന്ധം;

(vii) നളിര്ണ്ണയളികലപകടണ്ട മെകറലതങളിലുന്ധം കേബോരവ്യന്ധം. 

(3)  ഈ ആകളിനകേവീഴെളില ഉണ്ടബോകലപടുന്ന ഓകരബോ ചെടവന്ധം അതക് ഉണ്ടബോകളിയതളിനു

കശഷന്ധം,  കേഴെളിയുന്നത്ര  കവഗന്ധം,  നളിയമെസഭ  സകമളനതളിലെബോയളിരളിക്കുകമ്പബോള്  അതളിലന്റ

മുമ്പബോലകേ അതക് ഒര സകമളനതളികലെബോ, തുടര്ചയബോയ രണ്ടക് സകമളനങ്ങളളികലെബോ ലപടബോവന്ന

ആലകേ  പതളിനബോലെക്  ദളിവസകബോലെകതകക്  വയ്കകണ്ടതുന്ധം,  അപ്രൈകേബോരന്ധം  അതക്  ഏതക്

സകമളനതളില  വയ്ക്കുനകവബോ  ആ  സകമളനകമെബോ  ലതബോടടുത്തുവരന്ന  സകമളനകമെബോ

അവസബോനളിക്കുന്നതളിനു  മുമ്പക്  നളിയമെസഭ  പ്രൈസ്തുത  ചെടതളില   ഏലതങളിലുന്ധം  രൂപകഭദന്ധം

വരത്തുകേകയബോ  അലലങളില  ആ  ചെടന്ധം  ഉണ്ടബോകകണ്ടതളിലലന്നക്  തവീരമെബോനളിക്കുകേകയബോ

ലചെയ്യുന്നപക്ഷന്ധം,  ആ  ചെടതളിനക്   അതളിനുകശഷന്ധം,  അതതക്  സന്ധംഗതളികപബോലലെ,  അപ്രൈകേബോരന്ധം

രൂപകഭദന്ധം  വരതളിയ  രൂപതളില  മെബോത്രന്ധം  പ്രൈബോബലെവ്യമുണ്ടബോയളിരളിക്കുകേകയബോ,  അലലങളില

യബോലതബോര  പ്രൈബോബലെവ്യവമെളിലബോതളിരളിക്കുകേകയബോ  ലചെയ്യുന്നതുമെബോകുന;  എന്നളിരന്നബോലുന്ധം,

അപ്രൈകേബോരമുള്ള  ഏലതങളിലുന്ധം  രൂപകഭദലപടുതകലെബോ  റദ്ദേബോകകലെബോ,  ആ  ചെടപ്രൈകേബോരന്ധം  മുനപക്

ലചെയ്തളിട്ടുള്ള  ഏലതങളിലുന്ധം  സന്ധംഗതളിയുലട  സബോധുതയക്  ഭന്ധംഗന്ധം  വരബോത  വളിധതളില

ആയളിരളികകണ്ടതബോണക്.

19.  സബോധൂകേരണന്ധം.―2022-ലലെ  കകേരള  പബളികേക്  എന്റര്പപ്രൈസസക്  (ലസലെക്ഷനുന്ധം

റളിക്രൂടക്ലമെനന്ധം)  കബബോര്ഡക് ഒബോര് ഡളിനനസക്  (2022-ലലെ  14)-ലന്റ  (ഇതളിനുകശഷന്ധം  പ്രൈസ്തുത

ഒബോര് ഡളിനനസക് എന്നബോണക് പരബോമെര്ശളികലപടുകേ) കേബോലെബോവധളി കേഴെളിഞ്ഞതബോലണന്നളിരളികളിലുന്ധം,―
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(എ)  പ്രൈസ്തുത ഓര്ഡളിനനസക് പ്രൈകേബോരന്ധം  ലചെയ്ത ഏലതങളിലുന്ധം കേബോരവ്യകമെബോ,  എടുത

ഏലതങളിലുന്ധം  നടപടളികയബോ  ഈ  ആകക്  പ്രൈകേബോരന്ധം  ലചെയ്തതബോകയബോ   എടുതതബോകയബോ

കേരതലപകടണ്ടതുന്ധം;

(ബളി)  പ്രൈസ്തുത  ഓര്ഡളിനനസളിലന്റ  കേബോലെബോവധളി  കേഴെളിഞ്ഞകശഷവന്ധം  ഈ  ആകക്

ഗസറളില  പ്രൈസളിദവീകേരളിക്കുന്ന  തവീയതളിയ്ക്കുമുമന്ധം  പ്രൈസ്തുത  ഓര്ഡളിനനസക്  പ്രൈകേബോരന്ധം  ലചെയ്ത

ഏലതബോര  കേബോരവ്യവന്ധം  എടുത  ഏലതബോര  നടപടളിയുന്ധം,  അവ  പ്രൈസ്തുത  ഒബോര്ഡളിനനസളിലന്റ

കേബോലെബോവധളി  കേഴെളിഞ്ഞളിലബോയളിരനലവങളില പ്രൈസ്തുത ഒബോര്ഡളിനനസക്  പ്രൈകേബോരന്ധം   ലചെയ്യുകേകയബോ

എടുക്കുകേകയബോ  ലചെയ്യുമെബോയളിരന  എന്നതുകപബോലലെ,  ഈ  ആകക്  പ്രൈകേബോരന്ധം  ലചെയ്തതബോകയബോ

എടുതതബോകയബോ കേരതലപകടണ്ടതുമെബോണക്.

കകേരള നളിയമെസഭബോ ലസക്രകടറളിയറക്  എ. എന്ധം. ബഷവീര്
തളിരവനന്തപുരന്ധം  ലസക്രടറളി.
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