Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 05-09-2012 with RNI
Reg No.Kl/TV(N)/634/2018-20

©
േകരള സർകാർ
Government of Kerala
2020

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE
അസാധാരണം
EXTRAORDINARY

ആധികാരികമായി ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY
തിരുവനനപുരം,
വാല്ം 9

Vol. IX

2020 നവംബർ 03
03rd November 2020

െചാവ

1196 തുലാം 18
18th Thulam 1196

Thiruvananthapuram,
Tuesday

നമർ
No.

2607

1942 കാർതികം 12
12th Karthika 1942

േകരള സർകാർ
െപാതുഭരണ (നയൂനപക്ഷേക്ഷമ) വകുപ്പ്

വിജാപനം
2020 ഒക്ടേക്ടാബര് 21

സ.ഉ. (അച്ചടി) നമ്പര് 14/2020/െപാ.ഭ.വ.
എസ. ആർ. ഒ. നമർ

771/2020

തിരുവനന്തപുരം,

1196 തുലൊം 05
1942 അശ്വിനം 29.

2014 െലെ േകേരള സംസ്ഥാന നയൂനപക്ഷ കേമ്മീഷൻ ആക്റ്റ് (2014 െലെ 5) 20-ാാം വകുപ്പ് പ്രകോരം
നൽകേെപ്പട്ട അധികോരങ്ങൾ വിനിേയാഗിച്ച് േകേരള സർക്കാർ, താെഴെപ്പറയുന്ന ചട്ടങ്ങള് ഇതിനാൽ
ഉണ്ടാക്കുന, അതായത്:―
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ചട്ടങ്ങൾ
1. ചുരുക്കേപ്പരും പ്രാരംഭവും .― (1) ഈ ചട്ടങ്ങള്ക്ക് 2020-െലെ േകേരള സംസ്ഥാന നയൂനപക്ഷ

കേമ്മീഷൻ ചട്ടങ്ങള് എന്ന് േപര് പറയാം.
(2) ഇവ 2013 െമയ് 15-ാാം തീയതി പ്രാബലെയത്തിൽ വന്നതായി കേരുതെപ്പേടണ്ടതാണ്.
2. നിർ വചനങ്ങൾ .― (1) ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ , സന്ദർഭം മറ്റ് വിധത്തില് ആവശ്യെപ്പടാത്ത

പക്ഷം,―
(എ) “ആക്റ്റ്” എന്നാൽ 2014- െലെ േകേരള സംസ്ഥാന നയൂനപക്ഷ കേമ്മീഷൻ ആക്റ്റ്,
(2014- െലെ 5)എന്നര്ത്ഥമാകുന.
(ബി) “സമുദായ സർ ട്ടിഫിക്കറ്റ്” എന്നാൽ ഈ ചട്ടങ്ങള് പ്രകോരം നിശയിക്കെപ്പട്ടിടള
മാതൃകേയിലും രീതിയിലും സർക്കാർ നൽ കുന്ന സാക്ഷയപത്രം എന്നര്ത്ഥമാകുന.
(സി) “ഫാറം” എന്നാൽ ഈ ചട്ടങ്ങേളാെടാപ്പം േചർത്തിടള ഒക്ടരു േഫാറം
എന്നര്ത്ഥമാകുന
(ഡി) “പട്ടികേ” എന്നാൽ ചട്ടങ്ങളില് േചർത്തിടള പട്ടികേ എന്നര്ത്ഥമാകുന.
(2)

ഈ

ചട്ടങ്ങളില്

നിര്വ്വചിച്ചിടളതുമായ

ഉപേയാഗിച്ചിടളതും

നിർ വ്വചിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും

എന്നാൽ

ആക്റ്റ്

മെറ്റല്ലാ വാക്കുകേള്ക്കും പദപ്രേയാഗങ്ങള്ക്കും അവയ്ക്ക് ആക്റ്റ് യഥാക്രമം

നല്കേിയിടള അര്ത്ഥം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
3. ആസ്ഥാനം.― കേമ്മീഷെന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
4. െചയർേപഴ്സന്റെന്റെയും

നിബന്ധനകേളുടം
െസക്രട്ടറിക്ക്

അംഗങ്ങളുടെടയും

ഉപാധികേളുടം.―

(1)

ശ്മ്പളവും
കേമ്മീഷെന്റെ

ബത്തകേളുടം

മറ്റ്

െചയർേപഴ്സന്റണ്

സര്ക്കാര്

തുലെയമായ സ്ഥാനവും ശ്മ്പളവും മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാര്

െസക്രട്ടറിക്ക് തുലെയമായ സ്ഥാനവും ശ്മ്പളവും െചയർേപഴ്സന്റനും
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ചീഫ്

പ്രിൻസിപ്പൽ

അംഗങ്ങൾക്കും സര്ക്കാരില്

തുലെയമായ ശ്മ്പളം വാങ്ങുന്ന ഉേദയാഗസ്ഥരുെട നിരക്കില് ബത്തകേളുടം
അര്ഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

േസവന

ലെഭിക്കുന്നതിന്
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എന്നാല്

െചയർേപഴ്സന്റേനാ

െമമ്പര്മാേരാ

വിരമിച്ചവരാെണങ്കിൽ, ആയതിനു ലെഭിക്കുന്ന

സർക്കാർ

േസവനത്തിൽ

നിന്ന്

െപൻഷന് തുകേ അവര്ക്ക് നിര്േദ്ദേശ്ിച്ചിടള

ശ്മ്പളത്തില് നിന്ന് കുറവ് െചേയ്യേണ്ടതാണ്.
(2) കേമ്മീഷെന്റെ െചയർേപഴ്സന്റേണാ െമമ്പേറാ ആയി നിയമിക്കെപ്പടുന്ന വയക്തി ആ ദിവസം ഇന്തയാ
ഗവണ്മെമന്റെ്

സര്വ്വീസിേലൊ

ഏതെതങ്കിലും

ഉണ്ടായിരുനെവങ്കില് അേന്ന ദിവസം

സംസ്ഥാന

ഗവണ്മെമന്റെ്

സര്വ്വീസിേലൊ

ബന്ധെപ്പട്ട സര്വ്വീസില് നിനം വരമിച്ചതായി

കേണക്കാക്കുന്നതാണ്.
(3) കേമ്മീഷെന്റെ െചയര്േപഴ്സന്റണും, െമമ്പര്മാര്ക്കും ലെീവ്, ലെീവ് സാലെറി, െമഡിക്കല് അലെവന്സ്,
ട്രാവലെിംഗ് അലെവന്സ്, മറ്റ് അലെവന്സുകേള്

എന്നിവ ലെഭിക്കുന്നതിനുള

വയവസ്ഥകേള്

സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്ക്ക് ബാധകേമായ രീതിയിലൊയിരിക്കും. െചയര് േപഴ്സന്റണ്മ/അംഗങ്ങള്
െപന്ഷനര്മാരാെണങ്കില് അവധി എടുക്കുന്നതിനും അവധിക്കാലെ ശ്മ്പളം ലെഭിക്കുന്നതിനുമുള
അവകോശ്ം കോലൊകോലെങ്ങളില് േഭദഗതി വരുത്തുന്ന െകേ.എസ്.ആര്-െന്റെ ഭാഗം I അനുബന്ധം
VIII-െലെ വയവസ്ഥകേള് പ്രകോരം ആയിരിക്കും

5. ഔദ്യേദയാഗികേ കോലൊവധി . ―

െചയർേപഴ്സന്റണും െമമ്പര്മാര്ക്കും അവരുെട സ്ഥാനങ്ങളില് നിനം നീക്കം െചയ്യേെപ്പടാത്ത പക്ഷം
മൂന വര്ഷമായിരിക്കും കോലൊവധി.

6. കേമ്മീഷനിെലെ ഉേദയാഗസ്ഥരുെടയും മറ്റ് ജീവനക്കാരുെടയും ശ്മ്പളവും ബത്തകേളുടം മറ്റ്

േസവന വയവസ്ഥകേളുടം.― (1) കേമ്മീഷനിെലെ ജീവനക്കാരുെട എണ്ണവും, അവരുെട േയാഗയതയും,
നിയമന രീതിയും, ശ്മ്പള െസ്കെയിലും ഈ ചട്ടങ്ങളിെലെ ഒക്ടന്നാം പട്ടികേയില് വയവസ്ഥ െചയ്തിടള
പ്രകോരേമാ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് കോലൊകോലെങ്ങളില് വിജ്ഞാപനം െചേയ്തക്കാവുന്ന പ്രകോരേമാ
ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(2) കേമ്മീഷനിെലെ ജീവനക്കാർക്ക് തുലെയ ശ്മ്പളെസ്കെയിലുള സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ലെഭിക്കുന്ന
ബത്തകേള്ക്കും ആനുകൂലെയങ്ങള്ക്കും അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
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(3) കേമ്മീഷനിെലെ

ജീവനക്കാർക്കാരുെട നിയമനത്തിനുള പ്രായപരിധി, നിരീക്ഷണകോലെം,

ശ്മ്പളവും, ബത്തകേളുടം , അവധി, മറ്റ് ആനുകൂലെയങ്ങൾ, അച്ചടക്ക നടപടികേൾ, വിരമിക്കൽ പ്രായം
ഇവെയല്ലാം സര്ക്കാര് സര്വ്വീസില് സമാന തസ്തികേകേളില് േജാലെി െചയ്യുന്ന ആളുടകേള്ക്ക്
ബാധകേമായ ചട്ടങ്ങള് പ്രകോരം ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

7. ജീവനക്കാരുെട േമൽ കേമ്മീഷെന്റെ ഭരണവും അച്ചടക്ക നിയന്ത്രണവും .―

കേമ്മീഷനിെലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുെടയും നിയമനാധികോരി സർക്കാർ ആയിരിക്കും.
കേമ്മീഷന് ഓഫീസിെലെ െപാതുഭരണവും നടത്തിപ്പ് േജാലെിയും െമമ്പർ െസക്രട്ടറിയില്
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതാണ്.

8. സമുദായ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള അേപക്ഷയും അതിെന്റെ

(1)

നയൂനപക്ഷ

സമുദായത്തിൽ െപ്പട്ട

ഏതെതാരു

രജിേസ്ട്രേഷനും .―

വയക്തിക്കും

സമുദായ

സർ ട്ടിഫിക്കറ്റ്

ലെഭിക്കുന്നതിന് ഫാറം നമ്പർ I ൽ ബന്ധെപ്പട്ട അധികോരിക്ക് അേപക്ഷ സമര്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
(2) ഉപചട്ടം (1) പ്രകോരമുള

അേപക്ഷ ലെഭിച്ചാൽ, ബന്ധെപ്പട്ട അധികോരി അേപക്ഷയുെട

വിശ്ദാംശ്ങ്ങള് അതിനുേവണ്ടി സൂക്ഷിച്ചിടള രജിസ്റ്ററിൽ ഫാറം II ൽ േരഖപ്പെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.

9. സമുദായ സർ ട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം .― (1)

ശ്രിയാെണനം

അേപക്ഷകേൻ/അേപക്ഷകേ

സമുദായത്തില്െപ്പട്ടയാളാെണനം

അേപക്ഷയിൽ പറയുന്ന വസ്തുതകേള്

അവകോശ്െപ്പട്ടിരുന്നതുേപാെലെ

നയൂനപക്ഷ

ബന്ധെപ്പട്ട അധികോരി യുക്തമായ അേനവഷണം നടത്തി

േബാധയെപ്പട്ടാല് അേപക്ഷ ലെഭിച്ച് ഏതഴു ദിവസത്തിനകേം േഫാറം നമ്പർ III ല് ഒക്ടരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
നൽേകേണ്ടതാണ്.
(2)

എന്നാല്

അേനവഷണത്തില്

യഥാര്ത്ഥമെല്ലനം
േബാധയമായാല്,

അേപക്ഷകേെന്റെ/അേപക്ഷകേയുെട

അവകോശ്വാദം

അേപക്ഷകേൻ/അേപക്ഷകേ നയൂനപക്ഷ സമുദായത്തില്െപ്പട്ടയാളെല്ലനം
അേപക്ഷ,

കോരണം

അപ്രകോരം അറിയിേക്കണ്ടതുമാണ്.
This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

േരഖപ്പെപ്പടുത്തി
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5

10.

പരാതികേളിലും അവകോശ്വാദങ്ങളിലുമുള നടപടി .―
(1) കേമ്മീഷെന്റെ മുമ്പാെകേ ലെഭിക്കുന്ന ഏതത് പരാതിയിലും പ്രാേദശ്ികേ അേനവഷണം നടത്താൻ
കേമ്മീഷന് അധികോരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങെനയുള അേനവഷണം െചയർേപഴ്സന്റണ്
സവയേമാ, ഒക്ടരു അംഗത്തിേനാ
ഉേദയാഗസ്ഥേനാ

െചയർേപഴ്സന്റൺ അധികോരെപ്പടുത്തിയ കേമ്മീഷനിെലെ

നടത്താവുന്നതാണ്.

കേമ്മീഷന്

സർക്കാരിെന്റെ

ഫീല്ഡ്

െലെവല്

ഉേദയാഗസ്ഥര്, തേദ്ദേശ് സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, െപാതുേമഖപ്പലൊ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അര്ദ
സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങൾ, െപാതു ട്രസ്റ്റുകേൾ എന്നിവയിൽ നിനം അേനവഷണ റിേപ്പാർട്ട് വിളിച്ച്
വരുത്താവുന്നതാണ്.

കേമ്മീഷന്,

അതിന് ഉചിതെമന്ന് േതാനന്ന

േസ്രാതസ് മുേഖപ്പന

വിദഗ്ദ്ധ അഭിപ്രായം േതടാവുന്നതാണ്.
(2) 1-ാാം ഉപചട്ട പ്രകോരമുള നടപടികേള്ക്കു േശ്ഷം കേമ്മീഷന് ഉചിതമായ തീരുമാനം
എടുക്കാവുന്നതും

ഉചിതെമന്ന്

കേരുതുന്ന

അങ്ങെനയുള

ഉപേദശ്ം

നയായമായ

സമയത്തിനുളില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് നല്കോവുന്നതുമാണ്.

11. കേണക്കുകേളുടെട വാര്ഷികേ േസ്റ്ററ്റ്െമന്റെ് .―

നിയമത്തിെന്റെ 16-ാാം വകുപ്പില് വയവസ്ഥ െചയ്ത പ്രകോരമുള ആഡിറ്റ് െചയ്ത കേണക്കുകേളുടെട
വാര്ഷികേ േസ്റ്ററ്റ്െമന്റെ് പട്ടികേയിെലെ IV-ാാം നമ്പര് ഫാറത്തില് കേമ്മീഷന് തയ്യോറാേക്കണ്ടതാണ്.

12. വാര്ഷികേ റിേപ്പാര്ട്ട്.―

നിയമത്തിെന്റെ 18-ാാം വകുപ്പില് വയവസ്ഥ െചയ്ത പ്രകോരം, ഓേരാ സാമ്പത്തികേ വര്ഷേത്തക്കുമുള
വാര്ഷികേ റിേപ്പാര്ട്ട്, പ്രസ്തുത വര്ഷെത്ത അതിെന്റെ എല്ലാ പ്രവര്ത്തനങ്ങെളയും സംബന്ധിച്ച
വിവരം ഉള്െക്കാളിച്ച് സാമ്പത്തികേ വര്ഷം അവസാനിച്ച് ആറ് മാസത്തിനകേം ഫാറം നമ്പര് Vല് തയ്യോറാേക്കണ്ടതും ആയതിെന്റെ പകേര്പ്പ് സര്ക്കാരിേലെയ്ക്ക് അയേക്കണ്ടതുമാണ്.
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പട്ടികേ I
(ചട്ടം 6 െലെ ഉപ-ചട്ടം (1) കോണുകേ)
േകേരള സംസ്ഥാന നയൂനപക്ഷ കേമ്മീഷൻ ചട്ടങ്ങള് , 2020
േകേരള സംസ്ഥാന നയൂനപക്ഷ കേമ്മീഷൻ
ക്രമ
നം.

തസ്തികേ

തസ്തികേകേളുടെട
എണ്ണം

നിയമന രീതി

1

െമമ്പര് െസക്രട്ടറി

1

ഗവൺെമന്റെ് െസക്രേട്ടറിയറ്റിെലെ അഡീഷണല് െസക്രട്ടറി
തസ്തികേയില് നിന്ന് െഡപയൂേട്ടഷൻ മുേഖപ്പന.

2

രജിസ്ട്രോർ

1

ഗവൺെമന്റെ് െസക്രേട്ടറിയറ്റിെലെ െപാതുഭരണ വകുപ്പിെലെ

3

4

5

േജായിന്റെ് െസക്രട്ടറി തസ്തികേയില് നിന്ന് െഡപയൂേട്ടഷൻ
മുേഖപ്പന

ഫിനാന്സ്
ഓഫീസർ

1

െസക്ഷൻ
ഓഫീസർ,

1

അസിസ്റ്റന്റെ്

2

ഗവൺെമന്റെ് െസക്രേട്ടറിയറ്റിെലെ ധനകോരയ വകുപ്പിെലെ അണ്ടര്
െസക്രട്ടറി തസ്തികേയില് നിന്ന് െഡപയൂേട്ടഷൻ മുേഖപ്പന
ഗവൺെമന്റെ് െസക്രേട്ടറിയറ്റിെലെ െപാതുഭരണ വകുപ്പിെലെ
െസക്ഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികേയില് നിന്ന് െഡപയൂേട്ടഷൻ
മുേഖപ്പന
ഗവൺെമന്റെ് െസക്രേട്ടറിയറ്റിെലെ െപാതുഭരണ വകുപ്പിെലെ
അസിസ്റ്റന്റെ് തസ്തികേയില് നിന്ന് െഡപയൂേട്ടഷൻ മുേഖപ്പന

6

െചയർമാെന്റെ
േപഴ്സന്റണൽ
അസിസ്റ്റന്റെ്

1

േപഴ്സന്റണൽ അസിസ്റ്റന്റെ് തസ്തികേയില് നിന്ന്
െഡപയൂേട്ടഷൻ മുേഖപ്പന.

7

ജൂനിയർ
അസിസ്റ്റന്റെ് /
േലൊവർ ഡിവിഷൻ
ക്ലർക്ക്

2

ഏതെതങ്കിലും സേബാർഡിേനറ്റ് സര്വീസിെലെ ജൂനിയർ
അസിസ്റ്റന്റെ് / േലൊവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് തസ്തികേയില് നിന്ന്
െഡപയൂേട്ടഷൻ മുേഖപ്പന

8

ഓഫീസ്
അറ്റൻഡന്റെ് കേം
ൈവർഡ്രൈവർ

2

ഏതെതങ്കിലും സേബാർഡിേനറ്റ് സര്വീസിെലെ ഓഫീസ്
അറ്റൻഡന്റെ് / ൈവർഡ്രൈവർ തസ്തികേയില് നിന്ന് െഡപയൂേട്ടഷൻ
മുേഖപ്പന

9

പാർട്ട് ൈവർടം
സവീപ്പർ

1

1975 െലെ േകേരള പാർട്ട് ൈവർടം കേണ്ടിജന്റെ് സര്വ്വീസ് റൂള്സില്
പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ

ആെകേ

12
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ഫാറം നം. I
(ചട്ടം 8 െലെ ഉപചട്ടം (1) കോണുകേ)
സമുദായ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിനുള അേപക്ഷ
1. അേപക്ഷകേെന്റെ/അേപക്ഷകേയുെട േപര്

:

2. വിലൊസം

:

3. പ്രായം

:

4. പിതാവിെന്റെ േപര്

:

5. സ്ഥിരതാമസ സ്ഥലെം

:

6. (a) അേപക്ഷ മേറ്റെതങ്കിലും വയക്തിക്ക്
േവണ്ടിയാേണാ എന്ന്?

:

(b) അങ്ങെനെയങ്കില്, ഏതത് അധികോരത്തില്?

:

(c) അങ്ങെനെയങ്കില്, ടി വയക്തിയുെട
േപരും, വിലൊസവും, പ്രായവും

:

7. സാക്ഷയപത്രം ഏതതാവശ്യത്തിനു േവണ്ടിെയന്ന്

:

8. അേപക്ഷകേെന്റെ മതം

:

9. അേപക്ഷകേെന്റെ ജാതിയും ഉപജാതിയും

:

10. അേപക്ഷകേന്/ഗുണേഭാക്താവ് ഉള്െപ്പടുന്ന
നയൂനപക്ഷ സമുദായത്തിെന്റെ േപര്

:

സ്ഥലെം:
തീയതി:
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പ്രസ്താവന

........................................................................
….........................................താലക്കില്

….............................................................................. താമസിക്കുന്ന

….................................................................................
എന്ന

ഞാന്

….................................................

ജില്ലയില്

മുകേളില്െകോടുത്തിരിക്കുന്ന

മകേന്/മകേള് …..............................................................

വിവരം

എെന്റെ

അറിവിലും

ഉത്തമ

വിശ്വാസത്തിലും

െപട്ടിടേത്താളം ശ്രിയാെണന്ന് ഇതിനാല് പ്രസ്താവിച്ചു െകോള്ളുന.

സ്ഥലെം:
തീയതി:
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ഫാറം നം. II
(2020-െലെ േകേരള സംസ്ഥാന നയൂനപക്ഷ കേമ്മീഷൻ ചട്ടങ്ങള്)

(ചട്ടം 8 െലെ ഉപചട്ടം (2 കോണുകേ)
1. അേപക്ഷകേെന്റെ േപര്

:

2. സ്ഥിരമായ േമല്വിലൊസം

:

3. ഇേപ്പാഴെെത്ത േമല്വിലൊസം

:

4. പ്രായവും ജനനത്തീയതിയും

:

5. ലെിംഗം

:

6. െതാഴെില് (അേപക്ഷകേന് ഒക്ടരു സര്ക്കാര്
ഉേദയാഗസ്ഥനാെണങ്കില്, ഉേദയാഗേപ്പര്)

:

7. വിദയാഭയാസ േയാഗയതകേള്

:

8. അവകോശ്െപ്പട്ട മതവും ജാതിയും

:

9. അവകോശ്െപ്പട്ട ജാതി പട്ടികേജാതിയിേലൊ
പട്ടികേവര്ഗ്ഗത്തിേലൊ വരുന്നതാേണാ എന്ന്

:

10. പിതാവിെന്റെ േപരും മതവും ജാതിയും

:

11. മാതാവിെന്റെ േപരും മതവും ജാതിയും

:

12. വിവാഹിത/വിവാഹിതനാെണങ്കല് ഭര്ത്താവിെന്റെ/
ഭാരയയുെട േപരും ടിയാെന്റെ/ടിയാളുടെട മതവും ജാതിയും :
13. അവകോശ്വാദം മിശ്രവിവാഹത്തിെന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിലൊേണാ അല്ലേയാ എന്ന്

:

14. മെറ്റാരു മതത്തില് നിന്ന് മതപരിവര്ത്തനം
െചയ്യേെപ്പട്ട ആളാെണങ്കില് ഏതത് മതത്തില്

:
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നിന്ന്, ഏതത് ഉപവിഭാഗത്തില് നിന്ന്,
മതപരിവര്ത്തനത്തിെന്റെ തീയതി
15. മെറ്റാരു സംസ്ഥാനത്തില് നിന്ന് കുടിേയറിയ
ആളാെണങ്കില് ഏതതു സംസ്ഥാനത്തില് നിന്ന്, :
കുടിേയറിയ വര്ഷം

അധികോരിയുെട ഒക്ടപ്പ്

അധികോരിയുെട േപരും ഉേദയാഗേപ്പരും
സ്ഥലെം:
തീയതി:
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ഫാറം നം. III
( േകേരള സംസ്ഥാന നയൂനപക്ഷ കേമ്മീഷൻ ചട്ടങ്ങള്, 2020)

(ചട്ടം 9 െലെ ഉപചട്ടം (1)കോണുകേ)
നം.....................................

...................................ഓഫീസ്
തീയതി: ............./............../..................
സമുദായ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്

[2020 െലെ േകേരള സംസ്ഥാന നയൂനപക്ഷ കേമ്മീഷൻ ചട്ടങ്ങളിെലെ ചട്ടം 9 പ്രകോരം നല്കുന്നത്]
േകേരള

സംസ്ഥാനത്തിെലെ

….............................................................................................ജില്ലയിെലെ

…................................................താലക്കിെലെ...................................................................................വിേല്ലജിെലെ
ശ്രീ/ശ്രീമതി......................................................................... െന്റെ ഭാരയ/മകേന്/മകേള്/ ആയ ശ്രീ/ശ്രീമതി/കുമാരി
…..................................................................................................

1992 െലെ േദശ്ീയ നയൂനപക്ഷ കേമ്മീഷന്

ആക്റ്റ്, (1992 െലെ 19-ാാം നമ്പര് െസന്ട്രല് ആക്റ്റ്) പ്രകോരം േകേന്ദ്ര ഗവണ്മെമന്റെ് വിജ്ഞാപനം െചയ്തിടള
….................................... നയൂനപക്ഷ സമുദായത്തില്ഉള്െപ്പട്ട ആളാെണന്ന് സാക്ഷയെപ്പടുത്തിെക്കാള്ളുന.
ഈ സാക്ഷയപത്രം നല്കുന്നത് ….........................................................................................................
…........................................................................................ ആവശ്യത്തിേലെക്കാണ്.
ഒക്ടപ്പ്
അധികോരിയുെട േപരും ഉേദയാഗേപ്പരും
(സീല്)
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ഫാറം നം. IV

(ചട്ടം 11 കോണുകേ)
( േകേരള സംസ്ഥാന നയൂനപക്ഷ കേമ്മീഷൻ ചട്ടങ്ങള്, 2020)
കേണക്കുകേളുടെട പ്രസ്താവം

1.

വർഷം

:

2.

അക്കൗണ്ട് ശ്ീര്ഷകേം

:

3.

നടപ വർഷെത്ത ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിേമറ്റ്

:

4.

നടപ വര്ഷം ഗ്രാന്റൊയി ലെഭിച്ച ആെകേ തുകേ

:

5.

െചലെവ്

:

6.

ശ്മ്പളവും ബത്തകേളുടം

:

7.

യാത്രാ ബത്ത /ദിന ബത്ത

:

8.

െമഡിക്കൽ റീ-ഇംേബഴ്സന്റ്െമന്റെ്

:

9.

വാടകേ, ൈവർവദയുതി, െവളം

:

10.

ഇന്ധനെച്ചലെവ്

:

11.

േസ്റ്റഷനറി / ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയതിനുള െചലെവ് :

12.

ഇതര ഓഫീസ് െചലെവുകേൾ

:

13.

ആെകേ

:

14.

കേമ്മീഷെന്റെ ൈവർകേവശ്ം നീക്കിയിരുപ്പ്/

:

കേമ്മി എന്നിവ ഉെണ്ടങ്കില്
െമമ്പര് െസക്രട്ടറി
സ്ഥലെം:
തീയതി:

ഓഫീസ് സീല്
This is a digitally signed Gazette.
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ഫാറം നം. V

(ചട്ടം 12 കോണുകേ)
(േകേരള സംസ്ഥാന നയൂനപക്ഷ കേമ്മീഷൻ ചട്ടങ്ങള്, 2020)
വാര്ഷികേ റിേപ്പാര്ട്ട്
1.

ആമുഖപ്പം

2.

കേമ്മീഷെന്റെ രൂപീകേരണം

3.

കേമ്മീഷനിെലെ ഓഫീസര്മാരും ജീവനക്കാരും
(േപര്, തസ്തികേ, എണ്ണം, ശ്മ്പള െസ്കെയിൽ)

4.

കേമ്മീഷെന്റെ വരവും െചലെവും (ഇനം തിരിച്ച്)

5.

കേമ്മീഷെന്റെ വാർഷികേ കേണക്കുകേൾ

6.

കേമ്മീഷനു മുമ്പാെകേ ഫയല് െചയ്ത പരാതികേൾ

7.

കേമ്മീഷെന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ

8.

േകോടതികേളിേലൊ ൈവർട്രബയൂണലുകേളിേലൊ കേമ്മീഷേനാ/ കേമ്മീഷെനതിരാേയാ ഫയല് െചയ്ത
േകേസുകേൾ

9.

മറ്റ് പ്രസക്ത വിവരം

െമമ്പര് െസക്രട്ടറി
സ്ഥലെം
തീയതി
ഗവര്ണ്ണറുടെട ഉത്തരവിന് പ്രകോരം,

എ.ഷാജഹാൻ,
െസക്രട്ടറി.
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വിശ്ദീകേരണക്കുറിപ്പ്
(ഇത് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റെ ഭാഗമാകുന്നതല്ല, എന്നാല് അതിെന്റെ െപാതു ഉേദ്ദേശ്യം വയക്തമാക്കുന്നതിന്
ഉേദ്ദേശ്ിച്ചുെകോണ്ടുളതാണ്.)

2014-െലെ േകേരള സംസ്ഥാന നയൂനപക്ഷ കേമ്മീഷൻ ആക്റ്റ് 20-ാാം വകുപ്പ് പ്രസ്തുത ആക്റ്റിെലെ ആവശ്യങ്ങള്
നടപ്പിലൊക്കുന്നതിനായി

ചട്ടങ്ങള്

ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്

സര്ക്കാരിെന

അധികോരെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന.

അപ്രകോരം ചട്ടങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുവാന് സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചു.
പ്രസ്തുത ലെക്ഷയം നിറേവറ്റുന്നതിന് ഉേദ്ദേശ്ിച്ചുെകോണ്ടുളതാണ് ഈ വിജ്ഞാപനം.
ഗവര്ണ്ണറുടെട ഉത്തരവിന് പ്രകോരം,

എ.ഷാജഹാൻ,
െസക്രട്ടറി.
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