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പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര്   44

2021-ലലെ  കകേരള റദഞക്കലഞ്ചാം ഒഴതിവഞക്കലഞ്ചാം ബതില്

പ്രകയഞഗതതിലെതിലഞതതഞ്ചാം തടര്നന്ന് ആവശശ്യമതിലഞതതഞ്ചാം 

ആയ ചതിലെ നതിയമങ്ങള് റദഞക്കുനതതിനുളള  

ഒരു  

ബതില്

പപീഠതികേ.― പ്രകയഞഗതതിലെതിലഞതതഞ്ചാം  തടര്നന്ന്  ആവശശ്യമതിലഞതതഞ്ചാം  ആയ  ചതിലെ

നതിയമങ്ങള് റദഞകക്കണ്ടതന്ന് യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതിക്കതിലന്റെ  എഴുപതതിരണ്ടഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴപ്പറയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം

നതിയമമുണ്ടഞക്കുന:―

1.  ചുരുക്കകപ്പരുഞ്ചാം  പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.― (1)  ഈ  ആകതിനന്ന്  2021-ലലെ  കകേരള  റദഞക്കലഞ്ചാം

ഒഴതിവഞക്കലഞ്ചാം ആകന്ന്  എനന്ന് കപരന്ന് പറയഞഞ്ചാം.

(2) ഇതന്ന് ഉടന് പ്രഞബലെശ്യതതില് വരുനതഞണന്ന്.

2.  ചതിലെ  നതിയമങ്ങള്  റദഞക്കല്.― ഈ  ആകതിലന്റെ  പടതികേയതില്  പറഞതിട്ടുള

നതിയമങ്ങള് ഇതതിനഞല് റദഞക്കതിയതിരതിക്കുന.

3.  ഒഴതിവഞക്കല്.― (1)  ഈ ആകന്ന് മൂലെഞ്ചാം പടതികേയതില് പറഞതിട്ടുള ഏലതങതിലഞ്ചാം നതിയമഞ്ചാം

റദഞക്കതിയതന്ന്,  റദഞക്കലപ്പട  നതിയമഞ്ചാം  ബഞധകേമഞക്കതിയതിട്ടുളകതഞ  ഉള്ലപ്പടുതതിയതിട്ടുളകതഞ

പരഞമര്ശതിചതിട്ടുളകതഞ  ആയ  മകറ്റേലതങതിലഞ്ചാം  നതിയമലത  ബഞധതിക്കുനതലഞതതഞ്ചാം,  ഈ

ആകന്ന്,  ഇതതിനകേഞ്ചാം  ലചയ്തകതഞ  കനരതിടകതഞ  ആയ  ഏതതിലന്റെലയങതിലഞ്ചാം  സഞധുതലയകയഞ സഞധുത

ഇലഞയ്മലയകയഞ  പ്രഭഞവലതകയഞ  അനന്തരഫലെലതകയഞ  അഥവഞ  ഇതതിനകേഞ്ചാം

1402/2021.
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ആര്ജതിചതിട്ടുളകതഞ പ്രഞപ്തമഞയകതഞ കനരതിടകതഞ ആയ ഏലതങതിലഞ്ചാം  അവകേഞശലതകയഞ

ഉടമസഞവകേഞശലതകയഞ,  കേര്തവശ്യലതകയഞ,  ബഞദശ്യതലയകയഞ  അഥവഞ  അവ

സഞ്ചാംബനതിച ഏലതങതിലഞ്ചാം പരതിഹഞരലതകയഞ നടപടതിലയകയഞ അഥവഞ ഏലതങതിലഞ്ചാം കേടഞ്ചാം,

പതിഴ,  കേര്തവശ്യഞ്ചാം,  ബഞദശ്യത,  അവകേഞശവഞദഞ്ചാം  അലലങതില്  ആവശശ്യലപ്പടല്  എനതിവലയ

സഞ്ചാംബനതികചഞ  അവയതില്  നതിനഞ്ചാം  ഉള  കമഞചനലതകയഞ  ബഞദശ്യതഞ  വതിമുക്തതിലയകയഞ

അഥവഞ ഇതതിനകേഞ്ചാം നല്കേതിയതിട്ടുള ഏലതങതിലഞ്ചാം  നകഷഞതരവഞദലതകയഞ അഥവഞ മുമ്പന്ന്

ലചയ്തതിട്ടുള ഏലതങതിലഞ്ചാം പ്രവര്തതിലയകയഞ കേഞരശ്യലതകയഞ ബഞധതിക്കുനതലഞതതമഞണന്ന്;

അതമല,  ഏലതങതിലഞ്ചാം  നതിയമഞ്ചാം  വഴതികയഞ  നതിയമതതികലെഞ  നതിയമതതില്നതികനഞ

പ്രഞമഞണപീകേരതിചതിട്ടുളകതഞ അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം സതിദതിചതിട്ടുളകതഞ ഉരുതതിരതിഞതിട്ടുളകതഞ ആയ

ഏലതങതിലഞ്ചാം തതത്വകമഞ നതിയമപ്രമഞണകമഞ അഥവഞ വശ്യവസഞപതിതമഞയ അധതികേഞരതിതകയഞ,

അനശ്യഞയ ഹര്ജതിയുലട രൂപകമഞ, ഗതതികയഞ, പതതികവഞ, നടപടതിക്രമകമഞ അഥവഞ നതിലെവതിലള

വഴക്കകമഞ  ആചഞരകമഞ  വതികശഷഞധതികേഞരകമഞ  പരതിമതിതതികയഞ  ഒഴതിവഞക്കകലെഞ  ഉകദശ്യഞഗകമഞ

നതിയമനകമഞ  അവ ഏലതങതിലഞ്ചാം  വതിധതതില്,  യഥഞക്രമഞ്ചാം,  ഇതതിന്പ്രകേഞരഞ്ചാം  റദഞക്കതിയതിട്ടുള

നതിയമങ്ങളഞല് ആയതിരുനഞല് തലനയുഞ്ചാം, ഈ ആകന്ന് ബഞധതിക്കുനതല;

അതമല,  ഈ ആകന്ന് പ്രകേഞരമുള ഏലതങതിലഞ്ചാം  നതിയമതതിലന്റെ റദഞക്കല്,  ഇകപ്പഞള്

നതിലെവതിലെതിലഞതകതഞ  പ്രഞബലെശ്യതതിലെതിലഞതകതഞ  ആയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  അധതികേഞരതിത,

ഉകദശ്യഞഗഞ്ചാം,  ആചഞരഞ്ചാം,  ബഞദശ്യത,  അവകേഞശഞ്ചാം,  ഉടമസഞവകേഞശഞ്ചാം,  പ്രകതശ്യകേഞവകേഞശഞ്ചാം,

പരതിമതിതതി,  ഒഴതിവഞക്കല്,  ആചരണഞ്ചാം,  പതതിവന്ന്,  നടപടതിക്രമഞ്ചാം എനതിവലയകയഞ അഥവഞ മറ്റേന്ന്

സഞ്ചാംഗതതിലയകയഞ  കേഞരശ്യലതകയഞ  പുനരുജപീവതിപ്പതിക്കുകേകയഞ  പുനനഃസഞപതിക്കുകേകയഞ

ലചയ്യുനതല. 

(2)  1125-ലലെ കകേരള വശ്യഞഖശ്യഞനവഞ്ചാം  സഞമഞനശ്യഖണ്ഡങ്ങളഞ്ചാം ആകതിലന്റെ  (1125-ലലെ

VII) 4-ാം വകുപ്പതിലലെ വശ്യവസകേള്, ഈ ആകന്ന് പ്രകേഞരമുള, ഒരു നതിയമതതിലന്റെ റദഞക്കല്

സഞ്ചാംബനതിചന്ന്, ബഞധകേമഞയതിരതിക്കുനതഞണന്ന്.
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പടതികേ

(2-ാം വകുപ്പന്ന് കേഞണുകേ)

ക്രമ
നമ്പര്

വര്ഷവഞ്ചാം ആകതിലന്റെ/
റഗുകലെഷലന്റെ നമ്പരുഞ്ചാം

      ചുരുക്കകപ്പരന്ന്

(1) (2)            (3)

തതിരുവതിതഞഞ്ചാംകൂര് ആക്റ്റുകേള്

1   1040 1040-ലലെ  എന്ഫഞഞഞലസ്മെന്റെന്ന്  ഓഫന്ന്
സര്ക്കഞര്  പഞടഞ്ചാം  ലെഞന്റെന്ന്  ലപ്രഞക്ലകമഷന്
(ടഞവന്കൂര്)

2   1061
1061-ലലെ  റവനന്യൂ  ലസറ്റേതില്ലമന്റെന്ന്  ലപ്രഞക്ലകമഷന്
(ടഞവന്കൂര്)

ലകേഞചതി ആക്റ്റുകേള്

3 1118 XII 1118-ലലെ ദതി  പളതിപ്പുറതന്ന്  പഞഴൂര്  ഇലഞ്ചാം  അസഞ്ചാംപ്ഷന്
ഓഫന്ന് മഞകനജ് ലമന്റെന്ന്  ലപ്രഞക്ലകമഷന് (ലകേഞചതി)

4                പഞലെതിയഞ്ചാം വതിളഞ്ചാംബരഞ്ചാം (ലകേഞചതിയതില് മഞതഞ്ചാം)

5 1095 XVIII 1095-ലലെ  ദതി  പ്രതിലവന്ഷന്  ഓഫന്ന്  ക്രൂവല്റ്റേതി  റ
ആനതിമല്സന്ന് ആകന്ന് (ലകേഞചതി)

6 1109 I 1109-ലലെ ദതി ലകേഞചതിന് അലമന്റെതിഞ്ചാംഗന്ന് ആകന്ന്

7 1111 XXVI 1111-ലലെ ദതി പ്രതിലവന്ഷന് ഓഫന്ന് ലഡെഡെതികക്കഷന് ആകന്ന്

8 1112 XXVI 1112-ലലെ  ദതി  ലകേഞചതിന്  ലഡെബ്റ്റേന്ന്  കേണ്സപീലെതികയഷന്
ആകന്ന്

9 1118 XV 1118-ലലെ അലമന്റെതിഞ്ചാംഗന്ന് ലപ്രഞക്ലകമഷന്

10 1123 I 1123—ലലെ ലപ്രഞക്ലകമഷന് എകന്ന്ലറ്റേന്ഡെതിഞ്ചാംഗന്ന്  ദതി
പതിരപീയഡെന്ന് ഓഫന്ന് മഞകനജ് ലമന്റെന്ന് ഓവര് പഞലെതിയഞ്ചാം
എകസ്റ്റേറ്റേന്ന് (ലകേഞചതി)

11 1124 VIII 1124-ലലെ പഞലെതിയഞ്ചാം ലപ്രഞക്ലകമഷന്
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തതിരുവതിതഞഞ്ചാംകൂര്-ലകേഞചതി  ആകന്ന്

12 1955 XXVI 1955-ലലെ  ദതി  ടഞവന്കൂര്  ലകേഞചതിന്  എന്റെര്ലടയതിന്ലമന്റെന്ന്സന്ന്
ടഞകന്ന്   (വഞലെതികഡെഷന് ഓഫന്ന് ലലെവതി ആന്റെന്ന് കേളക്ഷന്)
ആകന്ന്  

മലെബഞര് പ്രകദശതന്ന് ബഞധകേമഞയതിട്ടുള മദഞസന്ന് ആക്റ്റുകേളഞ്ചാം റഗുകലെഷനുകേളഞ്ചാം

13 1802 III 1802-ലലെ  ദതി  മദഞസന്ന്  അഡതിനതികസ്ട്രേഷന്  ഓഫന്ന്
എകസ്റ്റേറ്റേന്ന്സന്ന് റഗുകലെഷന്

14 1862 IV 1862-ലലെ  ദതി  മദഞസന്ന്  എന്ഫഞഞഞസ്ഡെന്ന്
ഇനഞഞ്ചാംസന്ന് ആകന്ന് 

15 1867 I 1867-ലലെ ദതി മദഞസന്ന് ജനറല് കക്ലഞസ്സസന്ന് ആകന്ന്

16 1891 I 1891-ലലെ ദതി മദഞസന്ന് ജനറല് കക്ലഞസ്സസന്ന് ആകന്ന്

17 1914 VIII 1914-ലലെ  ദതി  മദഞസന്ന്  ഡെതിലസന്ടഞലെകസഷന്
ആകന്ന്

18 1947 XIV 1947-ലലെ ദതി മദഞസന്ന് എകസ്റ്റേറ്റേന്ന്സന്ന്  ,  കേമന്യൂണല്,
കഫഞറസ്റ്റേന്ന്  ആന്റെന്ന്  ഞപ്രവറ്റേന്ന്  ലെഞന്റെന്ന്സന്ന്  (ലപ്രഞഹതിബതിഷന്
ഓഫന്ന് ഏലെതിയകനഷന്) ആകന്ന്

19 1947 XXXI 1947-ലലെ  ദതി  മദഞസന്ന്  കദവദഞസപീസന്ന്
(പ്രതിലവന്ഷന് ഓഫന്ന് ലഡെഡെതികക്കഷന്) ആകന്ന്

20 1948 VII 1948-ലലെ  ദതി  മദഞസന്ന്  റപീ  ഇനഞകതിഞ്ചാംഗന്ന്  ആന്റെന്ന്
റതിപ്പപീലെതിഞ്ചാംഗന്ന് (നമ്പര് 1) ആകന്ന്

21 1948 VIII 1948-ലലെ ദതി മദഞസന്ന് റപീ ഇനഞകതിഞ്ചാംഗന്ന് (നമ്പര് II) ആകന്ന്

22 1948    IX 1948-ലലെ  ദതി  മദഞസന്ന്  റപീ  ഇനഞകതിഞ്ചാംഗന്ന്  (നമ്പര്  III)  
ആകന്ന്

23 1949 X 1949-ലലെ ദതി മദഞസന്ന് റപീ ഇനഞകതിഞ്ചാംഗന്ന് ആകന്ന്

24 1949 XXIX 1949-ലലെ ദതി  മദഞസന്ന്  എസ്സന്ഷശ്യല് ആര്ടതിക്കതിള്സന്ന്
കേണ്കടഞള്  ആന്റെന്ന്  റതികേത്വസഷനതിഞ്ചാംഗന്ന്  (ലടമ്പററതി
പകവഴന്ന് ) ആകന്ന്

25 1950 III 1950-ലലെ ദതി മദഞസന്ന് റപീ ഇനഞകതിഞ്ചാംഗന്ന് ആകന്ന്
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26 1951 XIV 1951-ലലെ  ദതി  മദഞസന്ന്  റതിപ്പപീലെതിഞ്ചാംഗന്ന്  ആന്റെന്ന്
അലമന്റെഡെതിഞ്ചാംഗന്ന് ആകന്ന്

27 1952 XI 1952-ലലെ  ദതി  മദഞസന്ന്  റതിപ്പപീലെതിഞ്ചാംഗന്ന്  ആന്റെന്ന്
അലമന്ഡെതിഞ്ചാംഗന്ന് ആകന്ന്

28 1954 XXIX 1954-ലലെ  ദതി  മദഞസന്ന്  ഇലെകതിസതിറ്റേതി  സഞപ
അണ്ടര്കടക്കതിഞ്ചാംഗ്സന്ന് (അകേത്വസതിഷന്) ആകന്ന്

29 1955 XXXVI 1955-ലലെ ദതി  മദഞസന്ന്  റതിപ്പപീലെതിഞ്ചാംഗന്ന്  ആന്റെന്ന്  അലമന്ഡെതിഞ്ചാംഗന്ന്
ആകന്ന്

കകേന്ദ്ര ആക്റ്റുകേള്

30 1863 XXIII 1863-ലലെ ദതി കവസ്റ്റേന്ന് ലെഞന്ഡെന്ന് (ലക്ലയതിഞ്ചാംസന്ന് ) ആകന്ന്

31 1867 XXII 1867-ലലെ ദതി സലറയതിസന്ന് ആകന്ന്
32 1871 IV 1871-ലലെ ദതി ലകേഞകറഞകണഴന്ന് ആകന്ന്

33 1874 XV 1874-ലലെ ദതി ലെഞസന്ന് കലെഞക്കല് എകന്ന്റ്റേന്റെന്ന് ആകന്ന്

34 1981 53 1981-ലലെ ദതി കകേരള അകപ്രഞപ്രതികയഷന് (നമ്പര് 4) ആകന്ന്

35 1982 9 1982-ലലെ ദതി കകേരള അകപ്രഞപ്രതികയഷന്  (കവഞടന്ന്
ഓണ് അക്കക്കൗണ്ടന്ന് ) ആകന്ന്

36 1982 10 1982-ലലെ ദതി കകേരള അകപ്രഞപ്രതികയഷന് ആകന്ന് 

കകേരള ആക്റ്റുകേള്

37 1963 9 1963-ലലെ ഞകേവശഞവകേഞശതതിനുഞ്ചാം,  നതികരഞധന
കേല്പ്പനയഞ്ചാം  കവണ്ടതിയുള  വശ്യവഹഞരങ്ങള്
(വപീണഞ്ചാം ഉള ഞകേമഞറ്റേഞ്ചാം) ആകന്ന്

38 1969 19 1969-ലലെ തതിരുപ്പ പ്പുവഞരഞ്ചാം ലകേഞടുക്കല്  (നതിര്തലെഞക്കല്)
കഭദഗതതി ആകന്ന്

39 1975 30 1975-ലലെ കകേരള അധമര്ണ്ണ (തഞല്ക്കഞലെതികേഞശത്വഞസ)
ആകന്ന്

40 1976 9 1976-ലലെ  കകേരള  മുനതിസതിപ്പല്  കേക്കൗണ്സതില്സന്ന്
(കേക്കൗണ്സതിലെര്മഞരുലട  ഉകദശ്യഞഗ  കേഞലെഞവധതി
നപീടല്) ആകന്ന്
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41 1976 31 1976-ലലെ  തതിരുവതിതഞഞ്ചാംകൂര്  ലകേഞടഞരതതികലെക്കന്ന്
ലനലഞ്ചാം  അരതിയുഞ്ചാം  നല്കുനതന്ന്  സഞ്ചാംബനതിച
(അവകേഞശങ്ങളഞ്ചാം ബഞദശ്യതകേളഞ്ചാം നതിര്തലെഞക്കല്)
ആകന്ന്

   42       1977 3 1976-ലലെ കകേഞഴതികക്കഞടന്ന് മുനതിസതിപ്പല് കകേഞര്പ്പകറഷന് 
(പുനനഃസഞ്ചാംഘടതിപ്പതിക്കുനതതിനുള സമയഞ്ചാം നപീടല്) 
ആകന്ന്

43 1988 13 1988-ലലെ ഗഞനതിജതി സര്വ്വകേലെഞശഞലെ (ലസനറഞ്ചാം
സതിന്ഡെതികക്കറഞ്ചാം പതിരതിച്ചുവതിടല്) ആകന്ന്

44 2001 19 2001-ലലെ കകേരള കേഞര്ഷതികേ കേടക്കഞര് (തഞല്ക്കഞ
ലെതികേഞശത്വഞസ) ആകന്ന്

45 2004 3 2004-ലലെ  കകേരള  ഓകടഞലമഞഞബല്സന്ന്
ലെതിമതിറ്റേ ഡെന്ന്  (ജതിവനക്കഞരുലട  നതിയമനഞ്ചാം
സഞധൂകേരതിക്കല്) ആകന്ന്

46 2005 8 2005-ലലെ  കകേരള  വതികനഞദസഞഞര  (കമഖലെകേളലട
സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം പരതിപഞലെനവഞ്ചാം) ആകന്ന്

കഭദഗതതി ആക്റ്റുകേള്

47 2002 4 2002-ലലെ കകേരള ലപഞതവതില്പ്പന നതികുതതി 
(കഭദഗതതി) ആകന്ന്

48 2002 5 2002-ലലെ  കകേരള  അടതിസഞന  സക്കൗകേരശ്യ
നതികക്ഷപനതിധതി (കഭദഗതതി) ആകന്ന്

49 2002 6 2002-ലലെ കകേരള വനതിതഞ കേമപീഷന് (കഭദഗതതി)
ആകന്ന്

50 2003 1 2003-ലലെ  അബ്കേഞരതി (കഭദഗതതി) ആകന്ന്

51 2003 2 2003-ലലെ  കകേരള  കകേഞര്ടന്ന്  ഫപീസഞ്ചാം  വശ്യവഹഞരസലെയുഞ്ചാം
(കഭദഗതതി) ആകന്ന്

52 2003 3 2003-ലലെ  കകേരള  ലപഞതവതില്പ്പന  നതികുതതി

(കഭദഗതതി) ആകന്ന്
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53 2003 4 2003-ലലെ  ശപീ  ശങരഞചഞരശ്യ  സഞ്ചാംസ്കൃത

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ (കഭദഗതതി) ആകന്ന്

54 2003 7 2003-ലലെ  കകേരള  ലപഞതവതില്പ്പന  നതികുതതി

(മൂനഞഞ്ചാം കഭദഗതതി) ആകന്ന്

55 2003 8 2003-ലലെ  കകേരള  ഒഴതിപ്പതിക്കല്  നടപടതികേള്

നതിര്തതിവയ്ക്കല് (കഭദഗതതി) ആകന്ന്

56 2003 9 2003-ലലെ കകേരള പഞഞയതന്ന് രഞജന്ന്  (കഭദഗതതി)

ആകന്ന്

57 2003 10 2003-ലലെ  കകേരള  മുനതിസതിപ്പഞലെതിറ്റേതി  (കഭദഗതതി)

ആകന്ന്

58 2003 11 2003-ലലെ  കകേരള  ലപഞതവതില്പ്പന  നതികുതതി

(രണ്ടഞഞ്ചാം കഭദഗതതി) ആകന്ന്

59 2003 16 2003-ലലെ  കകേരള  കേശുവണ്ടതിലതഞഴതിലെഞളതി

ആശത്വഞസ കക്ഷമനതിധതി (കഭദഗതതി) ആകന്ന്

60 2003 28 2003-ലലെ  കകേരള  വൃക്ഷസഞ്ചാംരക്ഷണ  (കഭദഗതതി)

ആകന്ന്

61 2004 1 2004-ലലെ കകേരള മുദപ്പത (കഭദഗതതി) ആകന്ന്

62 2004 4 2004-ലലെ കകേരള കടഞള് (കഭദഗതതി) ആകന്ന്

63 2004 16 2004-ലലെ  കകേരള  സഹകേരണ  നതിയമങ്ങള്

(കഭദഗതതി) ആകന്ന്

64 2005 1 2005-ലലെ  ശപീ  ശങരഞചഞരശ്യ  സഞ്ചാംസ്കൃത

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ (കഭദഗതതി) ആകന്ന് 

65 2005 2 2005-ലലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിയമങ്ങള്  (കഭദഗതതി)

ആകന്ന്

66 2005 3 2005-ലലെ കകേരള പഞഞയതന്ന് രഞജന്ന് (കഭദഗതതി) ആകന്ന്

67 2005 4 2005-ലലെ  കകേരള  മുനതിസതിപ്പഞലെതിറ്റേതി  (കഭദഗതതി)

ആകന്ന്
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68 2005 5 2005-ലലെ  കകേരള  പഞഞയതന്ന്  രഞജന്ന്  (രണ്ടഞഞ്ചാം

കഭദഗതതി) ആകന്ന്

69 2005 6 2005-ലലെ  കകേരള  മുനതിസതിപ്പഞലെതിറ്റേതി  (രണ്ടഞഞ്ചാം

കഭദഗതതി) ആകന്ന്

70 2005 7 2005-ലലെ  കകേരള  കേണ്ടതിജന്സതി  ഫണ്ടന്ന്

(കഭദഗതതി) ആകന്ന്

71 2005 19 2005-ലലെ കകേരള ചൂതഞട (കഭദഗതതി) ആകന്ന്

72 2005 22 2005-ലലെ  കകേരള  ഭൂജലെഞ്ചാം  (നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം

ക്രമപീകേരണവഞ്ചാം) കഭദഗതതി ആകന്ന്

73 2005 23 2005-ലലെ  കകേരള  കമഞകടഞര്  ടഞന്കസഞര്ടന്ന്

ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷമനതിധതി (കഭദഗതതി) ആകന്ന്

74 2005 24 2005-ലലെ  കകേരള  കമഞകടഞര്  വഞഹന  നതികുതതി

ചുമതല് (കഭദഗതതി) ആകന്ന്

75 2005 26 2005-ലലെ കകേരള തകദശഞധതികേഞരസഞന വതികനഞദ

നതികുതതി (കഭദഗതതി) ആകന്ന്

76 2005 28 2005-ലലെ  കകേരള  സത്വഞശയ  ലപ്രഞഫഷണല്

കകേഞകളജുകേള്  (കേശ്യഞപതികറ്റേഷന് ഫപീസന്ന് നതികരഞധതിക്കലഞ്ചാം

പ്രകവശനതതിനുള  നടപടതിക്രമവഞ്ചാം  ഫപീസന്ന്

നതിശ്ചയതിക്കലഞ്ചാം) കഭദഗതതി ആകന്ന്

77 2005 29 2005-ലലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നതിയമങ്ങള്

(കഭദഗതതി) കഭദഗതതി ലചയ്യല് ആകന്ന്

78 2005 30 2005-ലലെ കകേരള  പഞഞയതന്ന്  രഞജന്ന്  (അഞഞഞ്ചാം

കഭദഗതതി) ആകന്ന്

79 2005 31 2005-ലലെ  കകേരള  പഞഞയതന്ന്  രഞജന്ന്  (മൂനഞഞ്ചാം

കഭദഗതതി) ആകന്ന്

80 2005 33 2005-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപ്പഞലെതിറ്റേതി (മൂനഞഞ്ചാം കഭദഗതതി) ആകന്ന്

81 2005 34 2005-ലലെ  കകേരള  മുനതിസതിപ്പഞലെതിറ്റേതി  (നഞലെഞഞ്ചാം

കഭദഗതതി) ആകന്ന്
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82 2005 35 2005-ലലെ  കകേരള  മുനതിസതിപ്പഞലെതിറ്റേതി  (അഞഞഞ്ചാം

കഭദഗതതി) ആകന്ന്

83 2005 36 2005-ലലെ  കകേരള  മുനതിസതിപ്പഞലെതിറ്റേതി  (ആറഞഞ്ചാം

കഭദഗതതി) ആകന്ന്

84 2005 37 2005-ലലെ  കകേരള  മുനതിസതിപ്പഞലെതിറ്റേതി  (ഏഴഞഞ്ചാം

കഭദഗതതി) ആകന്ന്

85 2005 40 2005-ലലെ  കകേരള  ലപഞതവതില്പ്പന  നതികുതതി

(കഭദഗതതി) ആകന്ന്

86 2005 41 2005-ലലെ  കകേരള  ആഡെഞ്ചാംബര  നതികുതതി  (കഭദഗതതി)

ആകന്ന്

87 2005 42 2005-ലലെ  കകേരള  തകദശ  പ്രകദശങ്ങളതികലെക്കന്ന്

സഞധനങ്ങള്  പ്രകവശതിക്കുനതതിന്കമലള

നതികുതതി (കഭദഗതതി) ആകന്ന്

88 2005 43 2005-ലലെ  കകേരള  കേഞര്ഷതികേഞദഞയ  നതികുതതി

(കഭദഗതതി) ആകന്ന്

89 2005 45 2005-ലലെ കകേരള ജലെവതിതരണവഞ്ചാം അഴുക്കുചഞലഞ്ചാം

(കഭദഗതതി) ആകന്ന്

90 2006 1 2005-ലലെ  കകേരള  ഭൂപരതിഷ്കരണ  (മൂനഞഞ്ചാം

കഭദഗതതി) ആകന്ന്

91 2006 4 2006-ലലെ കകേരള ജലെകസചനവഞ്ചാം ജലെസഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം

(കഭദഗതതി) ആകന്ന്

92 2006 21 2005-ലലെ  കകേരള  ഭൂപരതിഷ്കരണ  (കഭദഗതതി)

ആകന്ന്

93 2007 5 2007-ലലെ  തതിരുവതിതഞഞ്ചാംകൂര്-ലകേഞചതി  ഹതിന്ദുമത

സഞപനങ്ങള് (കഭദഗതതി) ആകന്ന്

94 2007 11 2007-ലലെ കകേരള പഞഞയതന്ന് രഞജന്ന്  (കഭദഗതതി)

ആകന്ന്

95 2007 12 2007-ലലെ  കകേരള  മുനതിസതിപ്പഞലെതിറ്റേതി  (കഭദഗതതി)

ആകന്ന്
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96 2007 19 2007-ലലെ  കകേരള  വകനതര  പ്രകദശങ്ങളതില്

വൃക്ഷഞ്ചാം  വളര്തല്  കപ്രഞല്സഞഹന  (കഭദഗതതി)

ആകന്ന്

97 2007 21 2007-ലലെ കകേരള കപഞലെപീസന്ന് (കഭദഗതതി) ആകന്ന്

98 2007 23 2007-ലലെ  മഹഞതഞഗഞനതി  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ

(കഭദഗതതി) ആകന്ന്

99 2007 24 2007-ലലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നതിയമങ്ങള്

(കഭദഗതതി) ആകന്ന്

100 2007 25 2007-ലലെ  ലകേഞചതി  ശഞസ-സഞകങതതികേ  ശഞസ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ (കഭദഗതതി) ആകന്ന്

101 2007 26 2007-ലലെ കകേരള കസഞര്ട്സന്ന് (കഭദഗതതി) ആകന്ന്

102 2007 27 2007-ലലെ കകേരള വനതിതഞ കേമപീഷന് (കഭദഗതതി)

ആകന്ന്

103 2007 29 2007-ലലെ  കകേരള  സര്കവ്വ-അതതിരടയഞള

(കഭദഗതതി) ആകന്ന്

104 2007 31 2007-ലലെ  കകേരള  നതികുതതി  വസൂലെഞക്കല്

(കഭദഗതതി) ആകന്ന്

105 2007 33 2007-ലലെ  കകേരള  ലപ്രഞഫഷണല്  കകേഞകളജുകേളഞ്ചാം

അലലങതില്  സഞപനങ്ങളഞ്ചാം  (കേശ്യഞപ്പതികറ്റേഷന്

ഫപീസന്ന് നതികരഞധതിക്കലഞ്ചാം പ്രകവശനഞ്ചാം നതിയന്ത്രതിക്കലഞ്ചാം,

ചൂഷണരഹതിത ഫപീസന്ന് നതിശ്ചയതിക്കലഞ്ചാം ലപ്രഞഫഷണല്

വതിദശ്യഞഭശ്യഞസതതില്  നപീതതിയുഞ്ചാം  മതികേവഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത

നതതിനുള മറ്റേന്ന് നടപടതികേളഞ്ചാം) കഭദഗതതി ആകന്ന്
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ഉകദശശ്യകേഞരണങ്ങളലട വതിവരണഞ്ചാം

കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്,  പ്രകയഞഗതതില്  ഇലഞതകതഞ  തടര്നന്ന്  ആവശശ്യമതിലഞതകതഞ
ആയ ആക്റ്റുകേള് റദന്ന്  ലചയ്യുനതന്ന്  പ്രസ്തുത നതിയമങ്ങള് സ്റ്റേഞറ്റേന്യൂടന്ന്  ബുക്കതില് നതിനഞ്ചാം നപീക്കഞ്ചാം
ലചയ്യുനതതിനന്ന്  സഹഞയകേമഞകുന.   ഒരു  പ്രകതശ്യകേ  കേഞലെയളവതികലെകക്കഞ  പ്രകതശ്യകേ
ആവശശ്യതതികലെകക്കഞ  മഞതമഞയതി  നതിലെനതില്പ്പന്ന്  പരതിമതിതലപ്പടുതതിയതിട്ടുളകതഞ  മുമ്പന്ന്
നതിലെവതിലണ്ടഞയതിരുന  തഞല്ക്കഞലെതികേ  നതിയമങ്ങള്  തടരുനതതികലെയകവണ്ടതി  മഞതകമഞ
ഉണ്ടഞക്കതിയതിട്ടുളതഞയ  കേഞലെഹരണലപ്പട  ആക്റ്റുകേള്  സ്റ്റേഞറ്റേന്യൂടന്ന്  ബുക്കതില്
നതിലെനതിര്കതണ്ടതതില.  തടര്നഞ്ചാം  നടപ്പതിലെഞക്കഞന്  കേഴതിയഞതകതഞ  ലെക്ഷശ്യങ്ങള്
നതിറകവറതിയതതിനഞല് പ്രകയഞഗഞ്ചാം നതിലെചകതഞ ആയ കേഞലെഹരണലപ്പട നതിയമങ്ങളഞ്ചാം സ്റ്റേഞറ്റേന്യൂടന്ന്
ബുക്കതില് നതിനഞ്ചാം നപീക്കഞ്ചാം ലചയ്യഞവനതഞണന്ന്.

2. കഭദഗതതി ആക്റ്റുകേള് അവയുലട മൂലെനതിയമതതിലന്റെ ഭഞഗമഞയതിതപീര്നതതിനഞല് അവ
സ്റ്റേഞറ്റേന്യൂടന്ന് ബുക്കതില് പ്രകതശ്യകേ നതിയമങ്ങളഞയതി നതിലെനതിര്കതണ്ടതതില.

3.  സഞ്ചാംസഞന  സര്ക്കഞര്  നതിയമതിച  റതിടകയര്ഡെന്ന്  ജസ്റ്റേതിസന്ന്  വതി.  ആര്.  കൃഷ്ണയ്യര്
അദശ്യക്ഷനഞയ  കകേരള  നതിയമ  പരതിഷ്കരണ  കേമപീഷന്,  കേഞലെഹരണലപ്പടതഞ്ചാം  തടര്നന്ന്
ആവശശ്യമതിലഞതതമഞയ  നതിയമങ്ങള്  റദഞക്കുവഞന്  സര്ക്കഞരതികനഞടന്ന്  ശതിപഞര്ശ
ലചയ്തതിട്ടുളതതിലന്റെ  അടതിസഞനതതിലഞ്ചാം  രഞജശ്യതന്ന്  'ഗുഡെന്ന്  ഗകവര്ണന്സതിലന്റെ'  ഭഞഗമഞയതി
കേഞലെഹരണലപ്പടതഞ്ചാം  പ്രസക്തമലഞതതമഞയ  നതിയമങ്ങള്  റദഞക്കണലമനഞവശശ്യലപ്പട്ടുലകേഞണ്ടന്ന്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഞര് നതിര്കദശതിചതതിലന തടര്നഞ്ചാം സര്ക്കഞര് ഇക്കഞരശ്യഞ്ചാം പരതികശഞധതിചന്ന് അതരഞ്ചാം
നതിയമങ്ങള് റദഞക്കുവഞന് തപീരുമഞനതിചതിട്ടുളതഞ്ചാം ആണന്ന്.

4.  കമല്പ്പറഞ ലെക്ഷശ്യഞ്ചാം നതിറകവറനതതിനന്ന് ഉകദശതിച്ചുലകേഞണളതഞണന്ന് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണ്ടഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രഞബലെശ്യതതില്  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം  ലചയ്തഞല്
സഞ്ചാംസഞന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞരു ലചലെവഞ്ചാം ഉണ്ടഞകുനതല. 

പതി. രഞജപീവന്ന്.


