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ഘടെന
അദദ്ധ്യക്ഷന് : 

ശതീ. എന്റിം. എന്റിം. മണനി, എന്റിം.എൽ.എ.

അന്റിംഗങള :

ശതീ. സകേ. യു. ജനതീഷറ കുമഭാര്, എന്റിം.എൽ.എ.

ശതീ.  യു. എ. ലെത്തതീഫറ, എന്റിം.എൽ.എ.

കഡഭാ. മഭാതത്യു കുഴല്നഭാടെന്, എന്റിം.എൽ.എ.

ശതീ.  എന്റിം. മുകകേഷറ, എന്റിം.എൽ.എ.

ശതീ. സനി. സനി. മുകുന്ദന്,  എന്റിം.എൽ.എ.

ശതീ. വനി. സകേ. പശഭാന്തറ, എന്റിം.എൽ.എ.

ശതീ. സസബഭാസദ്ധ്യന് കുളത്തുങ്കല്, എന്റിം.എൽ.എ.

ശതീ. എന്റിം. വനിന്സസനറ, എന്റിം.എൽ.എ.
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ശതീമതനി കേവനിതഭാ ഉണനിത്തഭാന്, സസക്രട്ടേറനി-ഇന്-ചഭാര്ജറ

ശതീമതനി ലെനിമ ഫഭാന്സനിസറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ബനിന്ദു എസറ. എല്., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. എന്റിം. എസറ. ശതീകുമഭാര്, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ

സകബഭാര്ഡനികനററ  സലെജനികസ്ലേഷൻ  സമനിതനി  (2021-2023)-യുസടെ  അദദ്ധ്യക്ഷനഭായ
ഞഭാൻ  സമനിതനി  അധനികേഭാരസപടുത്തനിയതനുസരനിച്ചറ,  സമനിതനിയുസടെ  ആറഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സമര്പനിക്കുന. 

2012-സലെ  കകേരള  സന്റിംസഭാന  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമത്തനിന്  കേതീഴനില്  പുറസപടുവനിച്ച  750/2012,
751/2012  എനതീ   എസറ.ആര്.ഒ.-കേള സമനിതനിയുസടെ  22-8-2019-സലെ കയഭാഗത്തനിൽ പരനികശഭാധനിക്കുകേയുന്റിം
ഉകദദ്ധ്യഭാഗസ ഭരണപരനിഷഭാരന്റിം, നനിയമന്റിം എനതീ വകുപ്പുകേളനിസലെ ഉകദദ്ധ്യഭാഗസരനിൽ നനിനന്റിം  സതളനിസവടുപറ
നടെത്തുകേയുന്റിം  സചയ.  തുടെര്നറ,  22-10-2019-ല്  കകേഭാഴനികകഭാടെറ  കേളക്ടകററനില്  നടെന  കയഭാഗത്തനില്
റവനപ്യൂ,  തകദ്ദേശ  സസ്വയന്റിംഭരണന്റിം,  കൃഷനി  എനതീ  വകുപ്പുകേളനിസലെ  ഉകദദ്ധ്യഭാഗസരനിൽ  നനിനന്റിം  സമനിതനി
സതളനിസവടുപറ  നടെത്തനി.  ആയതനിസന   അടെനിസഭാനത്തനിൽ  സമനിതനി  എത്തനികച്ചർന  നനിഗമനങളുന്റിം
നനിർകദ്ദേശങളുന്റിം ശനിപഭാർശകേളുന്റിം അടെങ്ങുനതഭാണറ ഈ റനികപഭാർട്ടേറ.

2022 ജൂണ് 8-ാം തതീയതനി കചര്ന കയഭാഗത്തനില് സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ അന്റിംഗതീകേരനിച.

എന്റിം. എന്റിം. മണനി,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദദ്ധ്യക്ഷന്,
2022 ജൂസസലെ 14. സകബഭാര്ഡനികനററ സലെജനികസ്ലേഷന് സമനിതനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

പപൗരനട  പ്രഥമസപ്പോനനം  നല്കുന്ന  ജനപ്പോധറിപതത്യസനംവറിധപ്പോനതറില്  സര്കപ്പോര്  പസവനങ്ങള
സുതപ്പോരത്യമപ്പോയനം  കൃതത്യതയനം  ആധറികപ്പോരറികതപയപ്പോടനം  കൂടറി  സമയബനറിതമപ്പോയറി
പപപ്പോതുജനങ്ങളകട പ്രപ്പോപ്തമപ്പോക്കുന്നതറിനട വത്യവസ പചെയ്യുന്ന നറിയമമപ്പോണട  2012-പലെ പകരള
സനംസപ്പോന പസവനപ്പോവകപ്പോശ നറിയമനം (The Kerala State Right to Service Act, 2012) .
സർകപ്പോർ  വകുപ്പുകളനം  തപദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ   സപ്പോപനങ്ങളനം  നല്കുന്ന  എലപ്പോവറിധ
പസവനങ്ങളനം  ജനങ്ങളപട  അവകപ്പോശമപ്പോക്കുന്ന  ഈ  നറിയമനം,  സപ്പോധപ്പോരണകപ്പോർ  തങ്ങളപട
ആവശത്യങ്ങളകപ്പോയറി സർകപ്പോർ ഒപ്പോഫഫീസുകളറിൽ കയററിയറിറപങ്ങണറി വരുന്ന  അവസയട
ഒരു  ശപ്പോശസ്വത പരറിഹപ്പോരനം  വറിഭപ്പോവനനം  പചെയ്യുന. നറിശറിത സമയപരറിധറിയ്ക്കുളറില്  പസവനനം
ലെഭറിക്കുന്നതറിനട   ഒരപ്പോളക്കുള  അവകപ്പോശനം മനനഃപൂര്വനം ലെനംഘറിക്കുന്നവര്  പറിഴ അടകമുള
ശറിക്ഷകൾ  ഏറ്റുവപ്പോപങ്ങണറിവരുനം  എന്നതട  നറിയമതറിപന്റെ  കരുതപ്പോണട.  ഒരപ്പോള
സമര്പറിക്കുന്ന  അപപക്ഷ  എവറിപടയപ്പോപണനനം  അതറിപന്റെ  അവസ  എനപ്പോപണനനം
അററിയന്നതറിനനം  ഉദ്ബുദ്ധനപ്പോയ പപൗരനട  വറിവരതറിപന്റെ സുതപ്പോരത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനനം
'വറിവരപ്പോവകപ്പോശ നറിയമനം  2005’  വഴറിപയപ്പോരുക്കുനപവങറില് സമര്പറിക്കുന്ന അപപക്ഷകള
സമയബനറിതമപ്പോയറി  തഫീര്പപ്പോക്കുന്നതറിലൂപട ജനങ്ങളകട  പമച്ചപപട  പസവനവനം അതുവഴറി
ഭരണസുതപ്പോരത്യതയനം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനട  ലെക്ഷത്യമറിടന്നതപ്പോണട  പസവനപ്പോവകപ്പോശ  നറിയമനം.
ഇനത്യയറിൽ  മദ്ധത്യപ്രപദേശപ്പോണട  (18-10-2010)  പസവനപ്പോവകപ്പോശ  നറിയമനം  ആദേത്യമപ്പോയറി
നടപറിലെപ്പോകറിയ  സനംസപ്പോനനം.  പറിന്നഫീടട ബറിഹപ്പോർ,  ജപ്പോർഖണട,  പഞപ്പോബട  എന്നഫീ
സനംസപ്പോനങ്ങളറിലനം  ഈ  നറിയമനം   നടപപ്പോകറിയറിട്ടുണട .   പസവനപ്പോവകപ്പോശ  നറിയമപത
ജനപ്പോധറിപതത്യ  വത്യവസറിതറിയറിപലെ  ഏറ്റവനം  ശക്തമപ്പോയ  നറിയമങ്ങളറിൽ  ഒന്നപ്പോയറിടപ്പോണട
വറിലെയറിരുതപപടന്നതട.

2.  ആധുനറിക  സപ്പോപങതറിക  സനംവറിധപ്പോനങ്ങളപട  സഹപ്പോയപതപ്പോപട  പസവനങ്ങള
ഓണ്ലലെനപ്പോയറി  ലെഭത്യമപ്പോക്കുന്നതട ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിലൂപട ലകക്കൂലെറി,  സസ്വജനപക്ഷപപ്പോതനം
തുടങ്ങറിയ  അനപ്പോപരപ്പോഗത്യ  പ്രവണതകള  ഇലപ്പോതപ്പോകപ്പോനനം  അതുവഴറി  ഭരണ  സുതപ്പോരത്യത
ഉറപ്പുവരുതപ്പോനനം പസവനപ്പോവകപ്പോശ നറിയമതറിലൂപട സപ്പോധറിക്കുനം.സർകപ്പോർ ഉപദേത്യപ്പോഗസരറിൽ
ഉതരവപ്പോദേറിതപബപ്പോധവനം  കപ്പോരത്യക്ഷമതയനം  വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിനനം   ഈ  നറിയമനം
സഹപ്പോയകമപ്പോകുന.

3.  27-10-2012-പലെ  GO(P)   55/2012/P&ARD  നമ്പര് പ്രകപ്പോരനം പുറപപടവറിച്ചതുനം
27-10-2012-പലെ 1012-ാം നമ്പര്  അസപ്പോധപ്പോരണ ഗസറ്റട വറിജപ്പോപനതറില് പ്രസറിദ്ധഫീകരറിച്ചതുമപ്പോയ
SRO 750/2012 (അനബനനം I) പ്രകപ്പോരനം 2012  നവനംബര് 1 നപ്പോണട  2012-പലെ  പകരള
സനംസപ്പോന  പസവനപ്പോവകപ്പോശ ആകട  പ്രപ്പോബലെത്യതറില് വന്നതട. എന്നപ്പോല്  പ്രസ്തുത  ആകറിപലെ

848/2022.
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വകുപട  11(1)പ്രകപ്പോരനം  പുറപപടവറിച്ച  2012-പലെ  പകരള  സനംസപ്പോന  പസവനപ്പോവകപ്പോശ
ചെടങ്ങളകട  (SRO  751/2012-അനബനനംII)  27-10-2012  മുതല്  പ്രപ്പോബലെത്യനം
നല്കറിയറിട്ടുണട. ആകട   നറിലെവറില്   വരുന്നതറിനമുമ്പട  തപന്ന   ചെടങ്ങളകട പ്രപ്പോബലെത്യനം
നല്കറിപകപ്പോണട  എസട.ആര്.ഒ  പുറപപടവറിച്ചതട  പതറ്റപ്പോപണന്നട  കപണതറിയ  സമറിതറി
ശ്രദ്ധക്കുറവട മൂലെനം സനംഭവറിക്കുന്ന ഇതരനം പറിഴവകള ഭപ്പോവറിയറില് ആവര്തറികപ്പോതറിരറികപ്പോന
ശ്രദ്ധറികണപമന്നട അഭറിപ്രപ്പോയപപട്ടു.  ആയതറിനപ്പോല് ചെടനം   1(2)    പലെ   ' they shall come into
force at once’      എന്നതറിന പകരനം  ‘They shall be deemed to have come into force on I  st

day  of  November  2012  '  എന്നട  പഭദേഗതറി  വരുതറി  അപപ്പോകത   പരറിഹരറികണപമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

4. ചെടനം   (4)   പ്രകപ്പോരമുള ഫപ്പോറനം നനം  . 1 -  ല്   Acknowledgement    നല്കുപമ്പപ്പോള ഏതട

പസവനതറിനപ്പോണട  അപപക്ഷ നല്കറിയപതനനം ഏപതപ്പോപക പരഖകളപ്പോണട  അപപക്ഷകന

ഹപ്പോജരപ്പോകറിയപതനനം  എത്ര  സമയതറിനളറിലെപ്പോണട  ടറി  പസവനനം  നല്പകണപതനനം

വത്യക്തമപ്പോപകണതപ്പോപണന്നട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയപപട്ടു  .    ആയതറിനപ്പോല് ചെടനം   (4)    പ്രകപ്പോരമുള

ഫപ്പോറനം നനം  .  1-  ല് പമല്പറ ഞ്ഞ വറിവരങ്ങള  കൂടറി ഉളപപടതറി പഭദേഗതറി വരുതണപമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന.

5.  ചെടനം  (4)  പ്രകപ്പോരനം പസവനതറിനപ്പോയള അപപക്ഷയറില് ഏപതങറിലനം പരഖകള

ഉളടകനം  പചെയപ്പോന  വറിട്ടുപപപ്പോയറിട്ടുപണങറില്  പ്രസ്തുത  പരഖകള  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുന്ന  തഫീയതറി

മുതലെപ്പോണട  പസവനനം  ലെഭത്യമപ്പോക്കുന്നതറിനള  സമയനം  കണകപ്പോക്കുന്നതട.  ആയതറിനപ്പോല്

നന്യൂനതകള പരറിഹരറിച്ച തഫീയതറിയട പ്രസക്തറിയപണന്നട കപണതറിയ സമറിതറി നന്യൂനതകള

പരറിഹരറിച്ചട  പരഖകള ഹപ്പോജരപ്പോകറിയ തഫീയതറി   acknowledgement-  ല് ഉളപപടതറി ഫപ്പോറനം

നനം  . 1      പഭദേഗതറി പചെയണപമന്നട ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

6.  പസവനപ്പോവകപ്പോശ  നറിയമതറിപലെ വകുപട 6 (1)-ല്  ഒന്നപ്പോനം അപഫീല്  അധറികപ്പോരറി

മുമ്പപ്പോപക  അപഫീല്  സമര്പറിക്കുന്നതറിനനം,  വകുപട  6(4)-ല് രണപ്പോനം  അപഫീല് അധറികപ്പോരറി

മുമ്പപ്പോപക  അപഫീല്  സമര്പറിക്കുന്നതറിനനം  ഒരു  നറിശറിത  ഫഫീസട  ഈടപ്പോകണപമന്നട

നറിഷ്കര്ഷറിച്ചറിരറിപക,  ചെടനം  (8)-ല് ‘No fees shall be levied for the first  or second

appeal under section 6’ എന്നട പരപ്പോമര്ശറിക്കുന്നതട പസവനപ്പോവകപ്പോശ നറിയമതറിപലെ 6-ാം

വകുപറിപന്റെ  ലെനംഘനമപ്പോപണന്നട  കപണതറിയ  സമറിതറി  നപ്പോമമപ്പോത്രമപ്പോയ  ഫഫീസട

ഈടപ്പോകപ്പോവന്നതപ്പോപണന്നട  അഭറിപ്രപ്പോയപപട്ടു.   ആയതറിനപ്പോല്  ചെടനം    (8)-  ല്  ‘  No  fees’

എന്നതറിന പകരനം   ‘   Rupees Ten  '  എന്നട പഭദേഗതറി വരുതപ്പോന സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .
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7.  ചെടനം    9(2)    പ്രകപ്പോരമുള    Form  No  III-  ല്    3  -  ാാ  മപത  ഇനമപ്പോയറി  ‘  Date  of

acknowledgement  of  the  application  after  rectifying  defects,  if  any’    എന

പചെര്കണപമനനം  അതു  പ്രകപ്പോരനം  തുടര്നളവ  പുനരകനം  പചെയണപമനനം  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

8.  ചെടനം  11(3)-പലെ   ‘deduct the amount of fine from the salary/honorarium/

remuneration’  എന്നതറില്  ‘remuneration 'എന്നതട ചെടനം  7-ല് വത്യവസ പചെയറിട്ടുളതട

പപപ്പോപലെ 'other remuneration 'എന്നട ആക്കുന്നതപ്പോണട ഉചെറിതപമന്നട കപണതറിയ സമറിതറി

ചെടനം    11(3)-  ല്    ‘  re  muneration   '  എന്ന വപ്പോകറിനട  പകരനം  ‘o  ther  remuneration’    എന്നഫീ

വപ്പോക്കുകള പചെര്കണപമന്നട ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന.

9.  ചെടനം    12    പ്രകപ്പോരമുള  ഫപ്പോറനം  നനം  .IV-  ല്  പരപ്പോമര്ശറിക്കുന്ന    Designated  officer
സൂക്ഷറിപകണ  രജറിസ്റ്റററില്    7-  ാാ  മപത  പകപ്പോളമപ്പോയറി  ‘  Date  of  resubmission  of
application  after  rectifying  the  defects  if  any'    എന്നട  പചെര്കണപമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

10. First appellate Authority  സൂക്ഷറിപകണ രജറിസ്റ്റററില് 3-ാം പകപ്പോളതറില് ‘Date of
acknowledgement  of  first  appeal'-പന  കുററിച്ചട  പറഞ്ഞറിരറിക്കുന.  എന്നപ്പോല്  ഇതട
ചെടതറില്  വത്യവസ  പചെയറിടറിപലന്നട  കപണതറിയ  സമറിതറി  acknowledgement
പകപ്പോടകണപമന്ന വത്യവസ ചെടനം    9(1)-  ല് പചെര്കണപമനനം   അതു സനംബനറിച്ച ഫപ്പോറനം
ചെടതറില് പചെര്കണപമനനം ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

11.  അതുപപപ്പോപലെ    9(2)-  ലനം    acknowledgement    നല്കുന്നതറിനള  വത്യവസ
പചെയണപമനനം ചെടതറില് അതു സനംബനറിച്ച ഫപ്പോറനം പചെര്കണപമനനം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
പചെയ്യുന  .

12. എലപ്പോ ഫപ്പോറതറിപന്റെ മുകളറിലനം   ' The Kerala State Right to Service Rules, 2012 '  എന്നട
പചെര്കണപമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

13.  റവനന്യൂ  വകുപട  പുറപപടവറിച്ച  പസവനപ്പോവകപ്പോശനം  സനംബനറിച്ച  പനപ്പോടറിഫറിപകഷനറില്
വറിപലജട  ഓഫഫീസട,  തപ്പോലൂകട  ഓഫഫീസട  എന്നറിവറിടങ്ങളറില്  നറിനനം  നല്കുന്ന  ജപ്പോതറി
സര്ടറിഫറികറ്റട,  പടറികജപ്പോതറി/പടറികവര്ഗ്ഗ  വറിഭപ്പോഗതറില്പപടവര്കട  ഒഴറിപക  ,   ജപ്പോതറി
സനംബനറിച്ചട  സനംശയമറിലപ്പോത  പകസുകളറില്  മൂന  ദേറിവസതറിനകനം  നല്കണപമന്നട
പറയനപവങറിലനം ഈ നറിബനന പടറികജപ്പോതറി/പടറികവര്ഗ്ഗ വറിഭപ്പോഗങ്ങളകട ബപ്പോധകമപ്പോകുന്നറില.
പടറികജപ്പോതറി/പടറികവര്ഗ്ഗ  വറിഭപ്പോഗങ്ങളകട  വറിപലജട  ഓഫഫീസറുപട  അപനസ്വഷണതറിപന്റെയനം
ററിപപപ്പോര്ടറിപന്റെയനം  അടറിസപ്പോനതറില്  തഹസറില്ദേപ്പോരപ്പോണട  സര്ടറിഫറികറ്റട  നല്കുന്നതട.
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ആയതറിനപ്പോല് പടറികജപ്പോതറി  /  പടറികവര്ഗ്ഗ വറിഭപ്പോഗതറില്പപടവര്ക്കുനം ജപ്പോതറി   സര്ടറിഫറികറ്റട
മൂന്നട  ദേറിവസതറിനകനം  നല്കണപമന്ന  വത്യവസ  ഉളപപടതറി  ബനപപട
പനപ്പോടറിഫറിപകഷനറില് പഭദേഗതറി വരുതണപമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

14.  അഞട   ലെക്ഷനം    രൂപ    വപരയള   '  പസപ്പോളവനസറി  സര്ടറിഫറികറ്റട'
നല്കുന്നതട  വറിപലജട  ഒപ്പോഫഫീസറുനം  അതറിന  മുകളറിലള  സര്ടറിഫറികറ്റട  നല്കുന്നതട
തഹസറില്ദേപ്പോരുമപ്പോണട  എനനം  അഞട   ലെക്ഷനം    രൂപ    വപരയള   '  പസപ്പോളവനസറി
സര്ടറിഫറികറ്റട'  നല്കുന്നതറിനള  സമയപരറിധറി   മപ്പോത്രപമ റവനന്യൂ വകുപറിപന്റെ   പനപ്പോടറിഫറിപകഷനറില്
ഉളപപടതറിയറിട്ടുള്ളൂപവനനം  കപണതറിയ  സമറിതറി തപ്പോലൂകട   ഓഫഫീസറില്    നറിനനം   അഞട
ലെക്ഷനം  രൂപയട   മുകളറിലളള   '  പസപ്പോളവനസറി സര്ടറിഫറികറ്റട '   നല്കുന്നതറിനളള സമയപരറിധറി
കൂടറി ബനപപട പനപ്പോടറിഫറിപകഷനറില് ഉളപപടത്തുന്നതറിനള   നടപടറി സസ്വഫീകരറികണപമന്നട  
ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന.

15.  നറിയമതടസ്സപമപ്പോ  സപ്പോപങതറിക  തടസ്സപമപ്പോ  ഇലപ്പോത  പകസുകളറില്  40
ദേറിവസതറിനകനം  പപപ്പോക്കുവരവട  നടതപ്പോവന്നതപ്പോപണന്നട  പനപ്പോടറിഫറിപകഷനറില്  വത്യവസ
പചെയറിരറിക്കുന.  വറിവര സപ്പോപങതറികവറിദേത്യയനം  ഒപ്പോണ്ലലെന   സനംവറിധപ്പോനങ്ങളനം    ദേറിനനംപ്രതറി
പുപരപ്പോഗമറിച്ചു വരുന്ന ഈ കപ്പോലെഘടതറില് പമല്    സമയപരറിധറി കൂടതലെപ്പോപണന്നട സമറിതറി
വറിലെയറിരുതറി.  40   ദേറിവസപമനളള കപ്പോലെയളവട ചെറിലെ ഉപദേത്യപ്പോഗസര് ദുരുപപയപ്പോഗനം പചെയപ്പോന
സപ്പോധത്യതയപണന്നട  മനസ്സറിലെപ്പോകറിയതറിനപ്പോല്    പപപ്പോക്കുവരവട    പചെയ്യുന്നതറിനളള  ദേറിവസ
ലദേര്ഘത്യനം കുറയ്ക്കുന്നതറിനട നടപടറി സസ്വഫീകരറികണപമന്നട സമറിതറി   ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

16.  പസവനപ്പോവകപ്പോശ   നറിയമ  പ്രകപ്പോരനം  അപപക്ഷകര്കട   ലകപറ്റട   രസഫീതട
നല്കുനപണപ്പോ  എന്ന  കപ്പോരത്യനം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  സര്കപ്പോര്  തലെതറില്  നടപടറി
സസ്വഫീകരറികണപമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

17.  അപപക്ഷകനട  ലകപറ്റട  രസഫീതട  നല്കുന്നറിപലങറില്  അതട  നറിയമതറിപന്റെ
ലെനംഘനമപ്പോപണന്നട  വത്യക്തമപ്പോപണങറിലനം  നറിയമലെനംഘനനം  നടത്തുന്ന  ഉപദേത്യപ്പോഗസനള
ശറിക്ഷ വത്യവസ   പചെയപ്പോതതട ആകറിപന്റെ  പപപ്പോരപ്പോയ്മയപ്പോപണന്നട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയപപട്ടു  .
ഇതരതറിപലെപ്പോരു  പഭദേഗതറി  നറിയമതറില്  പകപ്പോണട  വരണപമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
പചെയ്യുന  .

18. ദുരറിതപ്പോശസ്വപ്പോസ പസവനങ്ങള നല്കുന്നതറിനള വറിവരങ്ങള പശഖരറിക്കുന്നതറിനള
കപ്പോലെതപ്പോമസനം  കണകറിപലെടതട  ദുരറിതപ്പോശസ്വപ്പോസവമപ്പോയറി  ബനപപട  പസവനങ്ങള
പസവനപ്പോവകപ്പോശതറിനട  കഫീഴറില്  ഉളപപടതറിയറിടറില.  മുനകപ്പോലെങ്ങളറില്  ഇലപ്പോതവറിധനം
പ്രകൃതറി  ദുരനങ്ങളനം  മഹപ്പോമപ്പോരറികളനം  സപ്പോമൂഹത്യ  അരക്ഷറിതപ്പോവസയനം  വര്ദ്ധറിച്ചു  വരുന്ന
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കപ്പോലെഘടതറില് ദുരറിതപ്പോശസ്വപ്പോസങ്ങള ദ്രുതഗതറിയറില് പപപ്പോതുജനങ്ങളകട  ലെഭറിപകണതുണട. 
ആയതറിനപ്പോല്  ദുരറിതപ്പോശസ്വപ്പോസവമപ്പോയറി  ബനപപട  പസവനങ്ങള  പസവനപ്പോവകപ്പോശ
നറിയമതറിനട  കഫീഴറില്  ഉളപപടത്തുന്നതറിനളള  നടപടറികള  സസ്വഫീകരറികണപമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന.

19.  വറിദേത്യപ്പോസമ്പന്നരപ്പോയവര് പസവനപ്പോവകപ്പോശ നറിയമനം ഫലെപ്രദേമപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനപണനനം
എന്നപ്പോല് നപലപ്പോരു വറിഭപ്പോഗനം  സപ്പോധപ്പോരണകപ്പോര്കട  ഈ നറിയമപതക്കുററിച്ചട  അററിവറിലപ്പോപയനനം
അഭറിപ്രപ്പോയപപട സമറിതറി,  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറില് ഗപ്പോമസഭകള പചെരുപമ്പപ്പോള ഈ നറിയമനം
സനംബനറിച്ചട  അവപബപ്പോധനം  സൃഷറിക്കുന്നതറിനള  പ്രവര്തനങ്ങള  നടതണപമന്നട
ശറിപപ്പോര്ശ  പചെയ്യുന  .    പഞപ്പോയതട  അനംഗങ്ങള  അടകമുളളവര്കട  കറിലെ    (KILA)-  യറില്
പസവനപ്പോവകപ്പോശ  നറിയമപത  സനംബനറിച്ച  പരറിശഫീലെനനം  നല്കുന്നതറിനളള  നടപടറി
സസ്വഫീകരറികണപമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന.

20. മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററികളറിലനം  പകപ്പോര്പപറഷനകളറിലനം നറിനനം ലെഭറിക്കുന്ന പസവനങ്ങളപ്പോയ
ജനനമരണ രജറിസ്റ്റററില് പപരു പചെര്ക്കുക,  തറിരുതല് വരുത്തുക,  പുതറിയ പകടറിടതറിനട
നമ്പര് നല്കറി നറികുതറി ചുമത്തുക,  പകടറിടതറിപന്റെ കപ്പോലെപഴക സര്ടറിഫറികറ്റട,  നറിര്മപ്പോണ
പപര്മറിറ്റട, ആനംബുലെനസട പസവനനം, വറിവറിധതരനം പപനഷനകള എന്നറിവ പസവനപ്പോവകപ്പോശതറിന
കഫീഴറില്  ഗപ്പോമപഞപ്പോത്തു  വകുപ്പുകളറില്  പുനനഃസപ്പോപറിപകണതപ്പോപണന്നട  സമറിതറി  വറിലെയറിരുതറി.
നഗരകപ്പോരത്യ  വകുപട  പസവനപ്പോവകപ്പോശ  നറിയമതറിന  കഫീഴറി     ല്   ഉളപപടതറിയറിട്ടുള  എലപ്പോ
പസവനങ്ങളനം പഞപ്പോയത്തു വകുപറിലനം ഉളപപടതണപമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

21.  ലെഫീഗല് പഹയര്ഷറിപട,  പഫയര്വപ്പോലെന്യൂ എന്നറിവ  പസവനപ്പോവകപ്പോശ  നറിയമതറിന
കഫീഴറില്  പകപ്പോണ്ടു  വരുന്നതട  സപ്പോധപ്പോരണകപ്പോര്കട  വളപര  പ്രപയപ്പോജനകരമപ്പോയറിരറിക്കുപമന്നട
സമറിതറി മനസ്സറിലെപ്പോകറി.  റവനന്യൂ വകുപറില് പഫയര്വപ്പോലെന്യൂ നറിശയറിക്കുന്നതുമപ്പോയറി ബനപപടട
നറിയമപരവനം സപ്പോപങതറികവമപ്പോയ തടസ്സങ്ങളറിലപ്പോത പകസുകളറില് വകുപട കൃതത്യമപ്പോയ സമയ
പരറിധറി   നറിശയറിച്ചട  ബനപപട   പനപ്പോടറിഫറിപകഷനറില്  ഉളപപടതപ്പോനള  നടപടറി
സസ്വഫീകരറികണപമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .

22.  എലപ്പോ  സര്കപ്പോര്  /  അര്ദ്ധ  സര്കപ്പോര്  സപ്പോപനങ്ങളറിലനം    '  പസവനനം  നറിങ്ങളപട
അവകപ്പോശമപ്പോണട 'എന്ന  പബപ്പോര്ഡട   സപ്പോപറിക്കുന്നതുവഴറി   പസവനപ്പോവകപ്പോശ നറിയമപത
ക്കുററിച്ചട  പപപ്പോതുജനങ്ങളറില്  അവപബപ്പോധനം  സൃഷറികപ്പോവന്നതപ്പോപണനനം    അതറിനപ്പോവശത്യമപ്പോയ
പരസത്യപ്രചെപ്പോരണനം  സര്കപ്പോര്  തലെതറില്  സനംഘടറിപറിപകണതപ്പോപണനനം     സമറിതറി
അഭറിപ്രപ്പോയപപട്ടു  .    ഇതരതറില്  പസവനപ്പോവകപ്പോശ  നറിയമനം  ജനങ്ങളറിപലെതറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശത്യമപ്പോയ
പ്രചെപ്പോരണ മപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങള എലപ്പോ വകുപ്പുകളനം സസ്വഫീകരറികണപമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന  .
ഉപദേത്യപ്പോഗസതലെതറില് നറിനനം പസവനനം ലെഭറിപകണതട ഒരു പപൗരപന്റെ അവകപ്പോശമപ്പോപണന്നട
പപപ്പോതുജനങ്ങളകട  പബപ്പോദ്ധത്യമപ്പോകുനംവറിധനം  ഈ  നറിയമതറിപന്റെ  ഉപദ്ദേശത്യലെക്ഷത്യങ്ങള
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സനംക്ഷറിപ്തരൂപതറില്  ഒപ്പോഫഫീസുകളറില്  പ്രദേര്ശറിപറിക്കുന്നതട  അഭറികപ്പോമത്യമപ്പോയറിരറിക്കുപമന്നട
സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയപപട്ടു.പസവനപ്പോകപ്പോശ നറിയമതറിന കഫീഴറില് നപ്പോളറിതുവപര  ഉപദേത്യപ്പോഗസര്പകതറിപര
ശറിക്ഷപ്പോനടപടറികപളപ്പോനനം ററിപപപ്പോര്ടട പചെയപപടറിടറിപലനനം നറിയമനം സനംബനറിച്ചട സപ്പോധപ്പോരണകപ്പോര്കട
അവപബപ്പോധനം  ഇലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പസവനപ്പോവകപ്പോശ  നറിയമനം  പപപ്പോതുജനങ്ങള  ഫലെപ്രദേമപ്പോയറി
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നറിപലനനം സമറിതറി  കപണതറി.  പ്രസ്തുത  നറിയമപതക്കുററിച്ചട  ജനങ്ങളറില് അവപബപ്പോധനം
സൃഷറിപകണതട അനറിവപ്പോരത്യമപ്പോപണന്നട സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയപപട്ടു.

23.    പസവനപ്പോവകപ്പോശ നറിയമപ്രകപ്പോരനം വറിജപ്പോപനനം പുറപപടവറിച്ച വകുപ്പു  /    സപ്പോപനങ്ങളപടയനം
പടറികയനം  വറിജപ്പോപനനം  പുറപപടവറികപ്പോത വകുപ്പു  /   സപ്പോപനങ്ങളപടയനം   പടറികയനം യഥപ്പോക്രമനം
അനബനനം    3,  4     എന്നറിവയപ്പോയറി  പചെര്തറിരറിക്കുന  .    പസവനപ്പോവകപ്പോശ  നറിയമപ്രകപ്പോരനം
വറിജപ്പോപനനം പുറപപടവറികപ്പോത വകുപ്പുകള  /    സപ്പോപനങ്ങള       അടറിയനരമപ്പോയറി വറിജപ്പോപനനം
പുറപപടവറിക്കുവപ്പോനള നടപടറികള     സസ്വഫീകരറികണപമന്നട     സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചെയ്യുന.  

24.  പസവനപ്പോവകപ്പോശ  നറിയമനം,  അതട  വറിഭപ്പോവനനം  പചെയ  രൂപതറില്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി
നടപപ്പോക്കുകയപ്പോപണങറില്  സപ്പോധപ്പോരണകപ്പോരപ്പോയ  പപപ്പോതുജനങ്ങളകട,  തങ്ങളകട  അവകപ്പോശപപട
പസവനങ്ങള  പ്രപ്പോപ്തമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ലധരത്യപൂര്വനം  സര്കപ്പോര്  ഒപ്പോഫഫീസുകളറില്
കടനപചെലപ്പോന സപ്പോധറിക്കുപമനനം  സര്കപ്പോര് പസവനങ്ങളപട  ഔന്നതത്യവനം സുതപ്പോരത്യതയനം
പബപ്പോധത്യപപടപ്പോന സപ്പോധറിക്കുപമനനം സമറിതറി പ്രതത്യപ്പോശറിക്കുന.

എനം. എനം. മണറി,
തറിരുവനനപുരനം, അദ്ധത്യക്ഷന,
2022 ജൂപപലെ 14. സപബപ്പോര്ഡറിപനറ്റട പലെജറിപസ്ലേഷന സമറിതറി.



7

oGglmDo I

o
Govcrnment of KeEla

2012

R.an. No. KERBII 20l!45|rr3
dskd 5.9.2012 wnn RNI

(t-/Tv(Nyr 24 2- la

KERAI-A GAZETTE
co,og om)od

EXTRAORDINARY
Oram)C(l)CO6Yt)o

PUBLISEED BY AUTEORI'TY
@ur6coi6@dl tdrdDlaDoqgs]6orl(md,

'rniruy... h.DrrrEr
vor. r J s.tn.o.r
oEru" I J oiotdxD' {oc

2Or2 atu6n No'

) l0t2
5.! X.r!llt. r93{ omld

@c, l9:4 616@16.5

GOVERNMENT OF KERTILA

Pcrronml erd Adminilcrdve Rdonw (AR-r2) Dep{rrn.na

NOTITICATION

G O (P) No. 552012 P&ARD. Datdl lhtd lranrhoplr@, 2zth Octoba 20t2

S. R. O. No. 1s0l20t2.-tlnex€rcise of rhe powers conferrcd by
sub-scction (2) of sccrion I of rhc KeEla Srate Right ro ServiceAcr,2Ot2
(18 of ml2), dF GovanlDmt of KeEra h6eby qpoitrt the lsr day of NovEnbd,
2012 ,s rtc dare oD which rhe said Act slEU cone imo forcc.

By ordd of rhc GoEmor.

Seoetary to Govertu'renl



I

Edrnrir.y No!.

Cltis do€5 trot forn p.n of thc trotificarioq but is irredcd ro indicarc ils
gasd Pwpon.)

Sub-scctiou (2) of s€ction r of &G K€nla Siaic RiCt to Servic€ A.r, 20t2
(lt of 20i2) enpowerB thr Gov€fltrb€Et to +poir8 bc drtc of coDDercancar of
the Baid Act. Th€ GovemEeDt hav. dcoid.d to brirg rh. Acr inro force with
€ffect &om l[e llt day of Nov.mb€r, 2012.

Th€ Dotifrcaaion is itrtcEdcd to ..hi4e thc abovc objact.
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-oEucrDc II

. 4sc4. TAiB-.@
coE rEqt ofKcr.lo

ml2 @ RlgLNo. XXrB[r0lra503
(hd 5-'2012 eili RNI

xuw(t{yrrl2-la

KERALA GAZETTE
cor(og om)od

EXTRAORDINARY
aDcDo0rooatDo

PTJBLISIIED BY AUTSORITY
GBoracdLaoocrl loxnnaJrod6l@ol(rrrd

)
mt2 atu 6n t0a

1934 a.aad.. 5

GOVERNMENT OF KERALA

PcsoDrd rd Ad.ffirtt\s R!6EE ( R-lq D(9.loEl

NOTIFICAlION

CL O e))Io 562012iP&ARD. Dad, fitMa,a,@@,27h tuda mD

S. R. O. No. 75120r2.-lD crcrcirc of thc powcrr coofcrrd by

sub-lcctiqn (I) of scctioE lt of thc Kcrrh St!i. Right lo Srrvicc Act, 2012

(18 of 2012). rhE GoverDrDcnt of Kcmla hcEby mil(c thc followinl rulc!,

Rrs

l, Shofl n e aad conn rc.d.,ti<ll Ttcac rulc{ E.y bc clllcd &c
KElb Sl..l! Righr to S.rvic€ RuI.+ 2012

(2) Tbcy !hr[ comc inb forcc at oac!.

wt2022.
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2. D4inxiof,s:<l) LD rh.!. RDlc!, uDt s3 rtc cor(qt orhcrwilc rEluiRs.

(r) "AcP c8ns $c KcrEla Starc Rrghr lo Scrvicc Acr, 2012
(18 of2012);

(b) 'luthoritcd ofiicca Ec.!s ,n o$icc, or st.n authoriscd .!
sch by ibc rtcsiSr.lcd ofEc.i urdcr rutc :},

(c) 'ForEr" &caa!.thc Fo.ns lppcndcd ro ftc!. flt€i
(O 'Sc.ctio!' mc.[r a lcctior of drc Act.

O Words.Dd cr(PrE$ior!! lt!c4 brl oor dcElcd iD rhssc Ntc! aod
dcfiD€d i! thc Act" shlll havE Ge s@c o.ani6g+ nspccrivcly. ai.igrd to thlm

I Po|9.r of dcatgnated oficzr to o,,horlr. oth* olic.ts to rec.ny
aPlicatioht-T\. ibrigrald oltrc€r shlll hrvc ttc poncr to .urhorisc, by
ad.r, !!y of hiJllct srbddiEle oEcrf 6 $aII br mlcitiDg rhc rppliotimr ani
giving prcp.r lclsrowlcdgEncol

-4 Issu: of dckt owlcdg.fient to the tppticant.-On rcccipl of .b
lpplic.tioo for s.rvicc by an cligibtc !Erso!. tb. d.si8lrtcd omccr o! rhc
tulhorLcd omcer, r! thc cas€ miy bq shru givc achowlcd8cnerr ro thc
lpplicat in Io.e No. L h casc ,try &,cBEst rEquiltd for providiry $. scrvic.
har,Doi b€.[ cmlos.d wiu rbc rpplication. rhc lrmc lhnll be clcorty murdoncai! 6c lchrcwledgctrllar rnd tb sripu&Ed tinc liDit for $rch scIvhc .t ll lt'n
EoE rh. &r. of FEdlcrioo of thc dclltn€ot.

A Pablic hoidors ,hol be aclud.d fton th. ,tipt tat d tin. tihtt.- .
Public bolidrys sball b. .rdudd IibE ['c srbut .d rimc iimir fo( plovidins l}r
scniccs.

6 Dbplot ol tr{ornutio,t o,i th. No,itc Boad.--:tu desigDrrcd omccr
sheu, for &c coovcDicnce of gcrcrlt public. causr ro dispht . rElcviDt
inforeariors rclarcd to servicca. sripul[rcd rioc lini( dEsignalcd omcc., lirlr
lppcllatc lurtority aDd ftc sccoad lppluale aulhoriry or th': Noticc Boad of
th. oltrc.. All dsuE Dr! rh.l ltt E$tirEd ro bc cncleJ wirh rhc rppticllion
Ior rE:rcrvrog oE ac'vl.c rod rhc Forot ryp€Edcd lo Lhc.c Rutcs i[rl .bo bc
displslid on rh€ Noticc Bo.d-

1. Rccoyer\ dd rcnttance o[!nc.-T1c fra. inpoBed uoder scction g
shlll bc rccorcEd froDr Gc sat ry, holorariuE or.orh; rcauncrariob of the
dccigrr&d olfccr or of rh. 6tst .ppcltrlE authoriry. a! rhc c&rc may bc, atrd
EEiEed to rllc Hsrd of AcloEnt .SO7C orhct adEiaisE tivc s.rviccs 60 oibcr
screiceFJoo oth.r rEccipr!-2? Rc..iI,E undcr Kcrats Sratc RiO( ro Scrvicr
Ac( 2012- by tt€ olEccr cmpoucrEd io do so.
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& lienption lr.n poyhcnt oI dppeot Iee. _No fcc st.I bc tcvicd for
Iiliry 6c fir6l or sc..id lmcal lmde sccrior 6.

.9. llpcll {l) An rppcal to tbc first .ppelllrc aurhoriry Dndcr suE
scction (l) o[ sccrioo 6 Ely bc Etcd iD Fo.D No. II or ir !.[yirh. fo.rur
conleining rlc pEticubrs mcrrioftd itr $c ssid ForD.

. O_ An lppc.l ro thc EcloDd.pPclhtc iurlloiiry lmds sEb...c.tiotr (4)
of sc.tion 6 ltiy bc filed m Forrn No. III or in ary orhcr fonorr conoining iliprn'cuhE DcorioD.d h lhc said Iori:l,

ll Docn,ne s to bo .nctos.d ttith rhe app.ot. _ /rlort virh rhc firs. or
scEond 6p?cd, $c qTcl.ot shall crrtorc rbc foltorehg aoclracut" nmctyr._

O Lisl of docurtrcols coctod.d wit.b ft. 6rsl or s€cond apDat.

G) Sclf !(lcsrcd copy ot rtc ordcr .8.irsr which thc arsr or
s.cond appcal is bcinS oodc.

Ct) Copics of thc documcuB rclicd upoD by lhc appc[tDt nld
rcBnd to io 6c fitlr or sEond apFrt.

L Ot&r In iBt q s.cord o?p..ol{t) Thc ordcr |n rhc firlt or secodapp6l lhdl bc iD wrilug.

C2) Copy oflhc ordcr in appc.l shalt bc give, ro thc ippcltlnr,
dcaigratcd omc.r or rlrc 6!sr appclldc rurtority, rs 6c casc Ely bc.

. -. - (3) 
.In lbc cr8c of iEposirion of 6!c, thc sccood rppeUarc du6o.iry

shlI for*ord . copy of srrch odE b thc uttoriry conqft4 *rO ian'*t_i
lo dcducl rte .Eoutri of fiE. frorr rhc sd.ry/boooErirrrlcmulqlrioD of ahc
dcsigalld ofrccr or of Ue fD.sr apFlarc surhority, ar tb. cas€ Dry bc.

(4) In rh€ clcnl of mcoEEcodrrior for disciplilrry .cticd lglifllr rhe
d..igDaEd olfrcq or lbc fust rmcurG oqtoity, ,s tho cl6. ory tC E .*o"d
aI'Pctlalt lurhority srlslt forwErd a copy of 6c oldcr ro drc .pp;Dthg luthori;

_ (, WhcrE rhc sc€od appcllstc rurhoriry Eaker ary rEendrDctr h ihc
ordlr of Ule fid apFlatc autbority. tlen h.r'shc sh.I forwara a copy of rocn
ordcr- lo lhc firrr appellerc .urhority .nd rtre acsigfled olficcr rad to rhe
appcllan,

* 12 MainQna,rc._of r.Aiskr of c6es ud.r tlc ,{.r._Ttc dcriar cd
omccr. rhc l-rlrt appclllre rr$ority ud the lccond.pp.fl.r. Uorii dtElirt fu RcSi:Er of sllihc crs6 ir Fonn No. IV.
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Foru No I

I s* Rub a]

AG}.IOUILEDGEMENT

E(m

To

..-,.----.---.-----...-.--- (nE ,tliis,uud Ofrc{lAuhoti,td Olli.er\

.....,-........*..,....................,.. (Xa.e and ad*ess oI lhe Applica \

StrD-Thc K.rals Sntc Rigbt to Scrvicc Act 2oI2-Acklowlcdgpmcni of
rpliodon--If.8;

Xd.-Yorli epli(aridr &bd

I h€rlby ehowled8. yout .pplicatioo silld

Th. fo[owiag dcftc6 in lhc alpliciuon rrly bc ttEtifi.d, utgcror:

(Spcciry defccB, if rny)

(1) "-.........,.-.....-..........-..--....".

c2)

PIE:

D.tc:

Y@ls EirhtuDy,

Designakd Aff@ l1lthorced Ofitet

(o6t s€al)



Bcfor lhc
liillt ApPc[rtc Auttority)
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(Dcligmtid a.d oftre dd,r.s of bc

(Nohe ond d&dt ol . rl Ucarthn na,n\

ltyo,tp od dJb ddtl!5s { D6qndd old
Respndenl\

FoiI{ M. tr
' Ises Rulc 90)

T'ORM OT  PPI-AL TO THE FIRST ATPGLI^TE AUTIIORITY

L Dr(e of ipplication

2 Dilc of lchowlcdg@lt

3. Datc of rcsubEission of thc a!,plication
rf,cf rc.liryirg 0o defc.t6, if any

4 Dciaib of scrvicc rc{uirEd

5. Dcrision of uhc dcaignrlcd oE {r
( Eligibi[ty fo! 6€ 3lrvic€

7. Stip lsnd timc liEil

& CricvBrccs

Lilt of documcnb e[do!.d
(r)
e)

DccLradon
Thc prnicular! giveD sbovc are truc .nd conecr ro thc berr of Ey

I&wlcd8!. informadoo aDd bclict:

Darcd rhtu $c ........,...-.......dly of...-....................20.........(yar)

Stgtoturc of tte Appqcan(lpp.llan
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ForM l{o Itr

tsL. Rllc 9(2)l

FORM OI: APPE4I, TO TTIE SECOND A}PELLAI'E AU]]IORIIY

BcforEdE ....-....." " " _(DeiStEooo 3nd o6cc addrEs of lhc

Scrond APpi[lrc Aulnority)

N@re ord oni.z addrd dthe Ddigeted Oitunl

(None nd dfce ad.l,?ts olthe Is APpe at'
,l tr h ofiyn n d R.tPoDd c n t I

l. Datc of appucrdoo

2 Ihrc of rchowlcd8cmq

3. Ddaili of lcrvicc rcquiEd

4 Dccision of tic desuaarcd ollicct

5 Dcrisi(o of thc tsl A[Dcllatc Artho'itv

6. Eligibility for ihe s.rvicc

7 SdEndcd tEDc limit

& Cricvaoccs

Litt of doomcnts cEclos.d

0)

Sigaat@e of thc rPPli.ont/APP.llant

(4 ......--..,..----.-------^---.
Dcdtlrliot

Thc Dlrlicol.ts sivcE tbovc ttc truc tnd corftl to th' bcsr ot 6v
Inowlcdgr, infoflnrtiol . belEf

Dald rht3 rh ..........-.........d!y of . ....... ... ..-....20... ...(vcar)

...-.-........,................... fx.r. atf od+6 oI th' 4t'Ptk@ttl'lwcltont'
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F([| No. N

ts.. Rdc l2l

REGI]STER OF CASES

st
I.to.

D.!c oI

6pplic.lion

D'lc of

Dcnl or the

.pplic!tion

N.[lc lrd

of rtc
rmlk:.nr

Nrtu! of
Ihr. ou x,ti.h
Tpli€.ri6 i!
diao!.d ot
r rEj.ctsd lh!

0) a') (3) (o (, (o

.1. To b. alntulaed b! th. Dcslsnaud Ot 1c.t

R. To b. d.t aln.t blt th. Fi.n 1N.U4.. Afithori.r

st
No.

Datc of

of first
.Ppcd

Dalc of
lchowbdgc.

.ppc!l

Nan Ed
addre8 of of lbc

Dltc oo
which

aPFd i!
iltspo.cd of
Rrjccriotr oI
thc appcrl

ihd iE

Dcrrils
of lin4.
if rty,

corlcEtcd

{l) (2) (3) (4) (, (o a



SL

l.lo.

Dale of

S.cond
lPPcrl

Datc of
ack,lowledgp.

Sc..!d
lPPcal

N!m. and

thc opplic!trt

of &e

Dilc or
u,nch

rPF.l i!
dispos.d of
Rcjc€don of
6c .ppc{l

aDd its

Dclrih
of 6nq
if sny.

0) @, o) (4) (t (o a

By ordcr of Ge Covcmor,

T J. Milxlx/,
S.$.tory Io G6c nenl

16

C To b. dt lrr,rirrcl bt th. SQ.ortt.tw.lat .lzthqitv

Etphucory No(c

Ghir'd,ocs Eol fo@ pan of tbc rotificltio6' bul is iDlcodcd to indiccte ils

Sffial PorIdt)

Scction lt of $o Kor.t! Stltc RiSht to'Scrvicc Aci. 20t2 (18 of 2012).

aEpo}lrs lhc Oovanflqrt to matr nrles to c.rry out $c PtovilioB otthb AcL

Ac.ordilsly, th. GovcrMcnt htv. ilccid.d to El'lrc thc rulc5 iD this rESoId'

Thc notiEcdtior b inlerdcd to achicvc $c abovc objcct.
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11 oo(L{D16 Odara ordrlT
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11 aoorro(o.s(6 oo\{l oD(ooqoo8-
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32 oe@ (uxrJkD' 6o6o€c€qos acoJcexoo
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38 on@orrroooJoo o"ocolo(lfJqJ(oil o6(tl)'l6di oocogd

39 o&log o$8- 6ofrrl\DtrD" addc€soi om)eoom)€n

4 Goqdoqo oocrrdod onojc€Jfiu nl)@oqqos ac@Jceroo
((Ego@o(,,Je(x(6) (osB(,@)l ()l(ts@r1 onaffrroxrro oJoonJ€ondl€68)

4l a6@ o.Sg'oaocdlo@c.g@1 oudo6@6rD 
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(HOMCO)

42 unto6oo(f sDql6aq6 oacoEsd lon@oic,orr'J@o/(9Addrn@d6fl 6
(a€rr@@A or@(D1 onero.ufiro oJcro.gqonJ:6u)

43 oldl@5n d ocd(rDd oauqd (oe(3ur@l d(6(o6fl oflsrcoJfiro
iJoo(UEonCl1618)

44 urr 66oo(fl qqdoql-, oacogd, oor,cqirgdotl, (6il(6ota)at'toJoJ

(grddDlpc/eqBd (oe6oor1 o@.dtofl ojls6E cdc,o 6Joo.J$ofl4[E5rB)
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