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പതതിനനഞഞഞ്ചാംനകകേരളനനതിയമസഭ
ബതില്നനമ്പര്നന ന104

2022ന-ലലെനലഡെകഞന്നഅഗതികേള്ച്ചറതിസസ്റ്റ്സസ്റ്റ്നറതിലെലീഫസ്റ്റ്ന(റദഞകല്)നബതില്

1879-ലലെനലഡെകഞന്നഅഗതികേള്ച്ചറതിസസ്റ്റ്സസ്റ്റ്നറതിലെലീഫസ്റ്റ്നആകസ്റ്റ്ന
കകേരളനസഞ്ചാംസഞനതസ്റ്റ്നബഞധകേമഞയതിടകതഞളഞ്ചാം

റദഞക്കുന്നതതിനുള
ഒര
ബതില്

പലീഠതികേ.―1879-ലലെ നലഡെകഞന് ന അഗതികേള്ച്ചറതിസസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ന റതിലെലീഫസ്റ്റ് ന ആകസ്റ്റ് ന(1879-ലലെ
XVII-ാം ന ആകസ്റ്റ്) നകകേരള ന സഞ്ചാംസഞനതസ്റ്റ് ന ബഞധകേമഞയതിടകതഞളഞ്ചാം ന റദഞകകണ്ടതസ്റ്റ്
യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത ന റതിപ്പബതികതിലന്റെ നഎഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം നസഞ്ചാംവത്സരതതില് നതഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം നപ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണ്ടഞക്കുന:―

1. നചുരകകപ്പരഞ്ചാം ന പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാംന ന.―(1) നഈ ന ആകതിനസ്റ്റ് ന2022-ലലെന ലഡെകഞന്
അഗതികേള്ച്ചറതിസസ്റ്റ്സസ്റ്റ്നറതിലെലീഫസ്റ്റ്ന(റദഞകല്)നആകസ്റ്റ്നഎന്നസ്റ്റ്നകപരസ്റ്റ്നപറയഞഞ്ചാം.

(2)നനഇതസ്റ്റ്നഉടന്നപ്രഞബലെല്യതതില്നവരന്നതഞണസ്റ്റ്.

2.ന 1879-ന നലലെ നന നXVII-ന നാം ന ആകതിലന്റെ ന റദഞകല്.―കകേരള ന സഞ്ചാംസഞനതസ്റ്റ്
ബഞധകേമഞയതിടകതഞളഞ്ചാം, ന 1879-ലലെ ന ലഡെകഞന് ന അഗതികേള്ച്ചറതിസസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ന റതിലെലീഫസ്റ്റ് ന ആകസ്റ്റ്
(1879-ലലെനXVII-ാംനആകസ്റ്റ്)നഇതതിനഞല്നറദഞകതിയതിരതിക്കുന.

3.നഒഴെതിവഞകല്.―അങ്ങലനനറദഞകതിയതിരന്നഞല്നതലന്നയുഞ്ചാം,നഅപ്രകേഞരമുളനറദഞകല്,
1879-ലലെ ന ലഡെകഞന് നഅഗതികേള്ച്ചറതിസസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ന റതിലെലീഫസ്റ്റ് നആകസ്റ്റ് ന(1879-ലലെ നXVII-ാം നആകസ്റ്റ്)
പ്രഞബലെല്യതതില്വന്നനതലീയതതിനമുതല്നപ്രസ്തുതനആകസ്റ്റ്നറദഞകതിയനതലീയതതിനവലര, നറദഞകലപ്പട
ആകതിന്കേലീഴെതില് ന ലചെയ്തകതഞ ന കനരതിടകതഞ ന ആയ ന ഏതതിലന്റെലയങതിലഞ്ചാം ന സഞധുതലയകയഞ
സഞധുതയതിലഞയ്മലയകയഞനപ്രഭഞവലതകയഞനഅനന്തരഫലെലതകയഞനഅലലങതില്നഇതതിനകേഞ്ചാം
ആനര്ജതിച്ചതിട്ടുളകതഞനപ്രഞപ്തമഞയകതഞനകനരതിടകതഞനആയനഏലതങതിലഞ്ചാംനഅവകേഞശലതകയഞ
ഉടമസഞവകേഞശലതകയഞ, നകേര്തവല്യലതകയഞ, നബഞദല്യതലയകയഞ ന അലലങതില് ന അവ
സഞ്ചാംബനതിച്ചനഏലതങതിലഞ്ചാം നപരതിഹഞരലതകയഞ നനടപടതിലയകയഞ നഅലലങതില്നഏലതങതിലഞ്ചാം
കേടഞ്ചാം, നപതിഴെ, നകേര്തവല്യഞ്ചാം, നബഞദല്യത, നഅവകേഞശവഞദഞ്ചാം ന അലലങതില് ന ആവശല്യലപ്പടല്
എന്നതിവലയ ന സഞ്ചാംബനതികച്ചഞ ന അവയതില് ന നതിനമുള ന കമഞചെനലതകയഞ ന ബഞദല്യതഞ
വതിമുക്തതിലയകയഞ ന അലലങതില് ന ഇതതിനകേഞ്ചാം ന നല്കേതിയതിട്ടുള ന ഏലതങതിലഞ്ചാം
നകഷഞതരവഞദലതകയഞ നഅലലങതില് ന മുമ്പസ്റ്റ് ന ലചെയ്തതിട്ടുള നഏലതങതിലഞ്ചാം ന പ്രവൃതതിലയകയഞ
കേഞരല്യലതകയഞനബഞധതിക്കുന്നതലഞതതഞണസ്റ്റ്.
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ഉകദശല്യകേഞരണങ്ങളുലടനവതിവരണഞ്ചാം

കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്, നപ്രകയഞഗതതില് നഇലഞതകതഞ ന തുടനര്ന്നസ്റ്റ് നആവശല്യമതിലഞതകതഞ
ആയനആക്റ്റുകേളുലട ന റദസ്റ്റ് ന ലചെയ്യല്നപ്രസ്തുതനനതിയമങ്ങള്നസഞററ്റ്യൂടസ്റ്റ് നബുകതില്നനതിനഞ്ചാം നനലീകഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്നതതിനസ്റ്റ് ന സഹഞയകേമഞകുന. നഒര ന പ്രകതല്യകേ ന കേഞലെയളവതികലെകകഞ ന പ്രകതല്യകേ
ആവശല്യതതികലെകകഞ ന മഞത്രമഞയതി ന നതിലെനതില്പ്പസ്റ്റ് ന പരതിമതിതലപ്പടുതതിയതിട്ടുളകതഞ
മുമ്പസ്റ്റ് ന നതിലെവതിലണ്ടഞയതിരന്ന ന തഞല്കഞലെതികേ ന നതിയമങ്ങള് ന തുടനരന്നതതികലെയ്ക്കുകവണ്ടതി
മഞത്രകമഞ ന ഉണ്ടഞകതിയതിട്ടുളതഞയ ന കേഞലെഹരണലപ്പട ന ആക്റ്റുകേള് ന സഞററ്റ്യൂടസ്റ്റ് ന ബുകതില്
നതിലെനതിര്കതണ്ടതതില. നതുടര്നഞ്ചാം ന നടപ്പതിലെഞകഞന് ന കേഴെതിയഞതകതഞ ന ലെകല്യങ്ങള്
നതിറകവറതിയതതിനഞല്നപ്രകയഞഗഞ്ചാംനനതിലെച്ചകതഞനആയനകേഞലെഹരണലപ്പടനനതിയമങ്ങളുഞ്ചാംനസഞററ്റ്യൂടസ്റ്റ്
ബുകതില്നനതിനഞ്ചാംനനലീകഞ്ചാംനലചെയ്യഞവന്നതഞണസ്റ്റ്.

2. ഭഞരതലീയ ന നതിയമ ന കേമലീഷന് ന"കേഞലെഹരണലപ്പട ന നതിയമങ്ങള് ന: നഉടന് ന റദസ്റ്റ്
ലചെയ്യലപ്പകടണ്ടതസ്റ്റ് ന(ഇടകഞലെ ന റതികപ്പഞര്ടസ്റ്റ്)" നഎന്നതതികന്മേലള ന അതതിലന്റെ ന248- ാാമതസ്റ്റ്
റതികപ്പഞര്ടതില് ന1879-ലലെനലഡെകഞന്നഅഗതികേള്ച്ചറതിസസ്റ്റ്സസ്റ്റ്നറതിലെലീഫസ്റ്റ്നആകസ്റ്റ്നറദസ്റ്റ് നലചെയ്യുന്നതതിനസ്റ്റ്
ശതിപഞര്ശ ന ലചെയ. നകേനഞര്ഷതികേ നകേടഞശശഞസഞ്ചാം നഎന്നനവതിഷയതതില്നഅധതികേഞരലപ്പടുതലപ്പട
നതിയമനതിര്മഞണസഭ നസഞ്ചാംസഞനതതികന്റെതസ്റ്റ് നആയതതിനഞല്, നപ്രസ്തുതനആകതിലന്റെ ന റദഞകല്
അപ്രകേഞരഞ്ചാം ന നടകതണ്ടതുലണ്ടന്നസ്റ്റ് ന കേമലീഷന് ന റതികപ്പഞര്ടസ്റ്റ് ന ലചെയ. നസര്കഞര് ന ഇകഞരല്യഞ്ചാം
പരതികശഞധതിച്ചതിട്ടുളതുഞ്ചാം ന1879-ലലെ ന ലഡെകഞന് ന അഗതികേള്ച്ചറതിസസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ന റതിലെലീഫസ്റ്റ് ന ആകസ്റ്റ്
റദഞക്കുന്നതതിനസ്റ്റ്നതലീരമഞനതിച്ചതിട്ടുളതുഞ്ചാംനആണസ്റ്റ്.

3. ഈ ന തരതതിലള ന ബതിലതില് ന സഞധഞരണയഞയതി ന ഉള്ലപ്പടുത്തുന്ന ന ഒഴെതിവഞകല്
ഖണഞ്ചാം നഎന്നനരലീതതിയതിലളള ന ഒര ന മുന്കേരതല്നവല്യവസനബതിലതിലലെ ന3-ാം നഖണതതില്
ഉള്ലകഞള്ളുന.

4. കമല്പ്പറഞ്ഞനലെകല്യഞ്ചാംനനതിറകവറ്റുന്നതതിനസ്റ്റ്നഉകദശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണസ്റ്റ്നനഈനബതില്.

ധനകേഞരല്യലമകമഞറഞണ്ടഞ്ചാം

ഈ ന ബതില് ന നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം ന പ്രഞബലെല്യതതില് ന ലകേഞണ്ടുവരതികേയുഞ്ചാം ന ലചെയ്തഞല്
സഞ്ചാംസഞനനസഞതിതനതിധതിയതില്നനതിനഞ്ചാംനയഞലതഞരനലചെലെവഞ്ചാംനഉണ്ടഞകുന്നതല.

പതി.നപ്രസഞദസ്റ്റ്.

(ശരതിതര്ജമ)


