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1881 ജൂണ് 14-ാം തതീയതതിയതിലലെ  തതിരുവതിതഞഞ്ചാംകൂര് വതിളഞ്ചാംബരതതിലനയഞ്ചാം
1905-ലലെ ലകേഞചതി  വതിളഞ്ചാംബരതതിലനയഞ്ചാം പരതിധതിക്കറ കേതീഴതില് വരുന

ഭൂമതി ഒഴതിലകേയള്ള സഞ്ചാംസഞനലത   ഭൂമതിയതിലലെ  മണതിലലെയഞ്ചാം
 അടതിമണതിലലെയഞ്ചാം ധഞതുക്കളുലട അവകേഞശങ്ങള് സര്ക്കഞരതില്
 നതികതിപ്തമഞക്കുനതതിനഞ്ചാം അതുമഞയതി ബന്ധലപ്പെട്ടേകതഞ
  അതതിനറ  ആനഷഞ്ചാംഗതികേമഞയകതഞ ആയ കേഞരര്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം

  കവണതി വര്യവസ ലചെയ്യുനതതിനള്ള 

ഒരു 

ബതില്

പതീഠതികേ.―1881  ജൂണ്  14-ാം തതീയതതിയതിലലെ  തതിരുവതിതഞഞ്ചാംകൂര് വതിളഞ്ചാംബരതതിലനയഞ്ചാം
1905-ലലെ  ലകേഞചതി  വതിളഞ്ചാംബരതതിലനയഞ്ചാം  പരതിധതിക്കറ  കേതീഴതില്  വരുന  ഭൂമതി  ഒഴതിലകേയള്ള
സഞ്ചാംസഞനലത  ഭൂമതിയതിലലെ മണതിലലെയഞ്ചാം  അടതിമണതിലലെയഞ്ചാം  ധഞതുക്കളുലട  അവകേഞശങ്ങള്
സര്ക്കഞരതില് നതികതിപ്തമഞക്കുനതതിനഞ്ചാം അതുമഞയതി ബന്ധലപ്പെട്ടേകതഞ അതതിനറ  ആനഷഞ്ചാംഗതികേമഞയകതഞ
ആയ കേഞരര്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം കവണതി വര്യവസ ലചെകയ്യേണതറ യക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്; 

ഭഞരത  റതിപ്പെബതിക്കതിലന  എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴപ്പെറയഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1.  ചുരുക്കകപ്പെരുഞ്ചാം  പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതിനറ  2021-ലലെ  കകേരള  ധഞതുക്കള്
(അവകേഞശങ്ങള് നതികതിപ്തമഞക്കല്) ആകറ എനറ കപരറ പറയഞഞ്ചാം. 

(2)  ഇതറ  2019  ഡതിസഞ്ചാംബര്  30-ാം  തതീയതതി  പഞബലെര്യതതില്  വനതഞയതി
കേരുതലപ്പെകടണതഞണറ.

2. നതിര്വ്വചെനങ്ങള്.―ഈ ആകതില് സന്ദര്ഭഞ്ചാം മറ്റുവതിധതതില് ആവശര്യലപ്പെടഞത പകഞ്ചാം,―

(എ)  “സര്ക്കഞര്" എനഞല് കകേരള സര്ക്കഞര് എനര്ത്ഥമഞകുന;

(ബതി)  “ധഞതുക്കള്”  എനഞല്   1957-ലലെ  ഖനതികേളുഞ്ചാം  ധഞതുക്കളുഞ്ചാം
(വതികേസനവഞ്ചാം നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം)  ആകതിലലെ (1957-ലലെ  67-ാം നമ്പര്  കകേന്ദ്ര ആകറ)   3-ാം
വകുപ്പെതിലലെ,  യഥഞക്രമഞ്ചാം  (എ)  ഖണ്ഡതതിലഞ്ചാം  (ഇ)  ഖണ്ഡതതിലഞ്ചാം  നതിര്വ്വചെതിചതിരതിക്കുന
പകേഞരമുള്ള ധഞതുക്കളുഞ്ചാം ലചെറുകേതിട ധഞതുക്കളുഞ്ചാം എനര്ത്ഥമഞകുന; 
1433/2021.
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(സതി)  “നതിര്ണയതിക്കലപ്പെട്ടേ” എനഞല് ഈ ആകതിനറ കേതീഴതിലള്ള ചെട്ടേങ്ങളഞല്
നതിര്ണയതിക്കലപ്പെട്ടേ എനര്ത്ഥമഞകുന; 

(ഡതി) “സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം” എനഞല് കകേരള സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം എനര്ത്ഥമഞകുന.

3.  ധഞതുക്കളുലട  നതികതിപ്തമഞക്കല്.―മകറലതങതിലഞ്ചാം  നതിയമതതികലെഞ  ഏലതങതിലഞ്ചാം
കകേഞടതതിയലട ഏലതങതിലഞ്ചാം വതിധതിനര്യഞയതതികലെഞ ഡതിക്രതിയതികലെഞ ഉതരവതികലെഞ  അലല്ലെങതില്
ഏലതങതിലഞ്ചാം  വതിളഞ്ചാംബരതതികലെഞ  എന്തുതലന അടങ്ങതിയതിരുനഞലഞ്ചാം,  എല്ലെഞ ഭൂമതിയതികലെയഞ്ചാം,
ഏതുതരതതിലള്ള  ഉടമസഞവകേഞശകമഞ  വസ്തു  നടപ്പെവകേഞശകമഞ  ആയതിരുനഞലഞ്ചാം,
മണതികലെയഞ്ചാം  അടതിമണതികലെയഞ്ചാം  ധഞതുക്കളുലട  എല്ലെഞ  അവകേഞശങ്ങളുഞ്ചാം,  ഈ  ആകറ
പഞബലെര്യതതില് വരുന തതീയതതി മുതല്  സര്ക്കഞരതില് നതികതിപ്തമഞയതിരതിക്കുനതുഞ്ചാം  ആയതറ
സര്ക്കഞരതിലന നതിയന്ത്രണതതിനറ വതികധയമഞയതിരതിക്കുനതുമഞണറ.  

4. നതികതിപ്തമഞക്കലെതിലന രതീതതി.―1881 ജൂണ് 14-ാം തതീയതതിയതിലലെ  തതിരുവതിതഞഞ്ചാംകൂര്
വതിളഞ്ചാംബരതതിലനയഞ്ചാം  1905-ലലെ ലകേഞചതി വതിളഞ്ചാംബരതതിലനയഞ്ചാം പരതിധതിക്കറ കേതീഴതില് വരുന
ഭൂമതി  ഒഴതിലകേ,  സഞ്ചാംസഞനലത  ഭൂമതിയതിലള്ള  മണതിലലെയഞ്ചാം  അടതിമണതിലലെയഞ്ചാം  ധഞതുക്കളുലട
അവകേഞശങ്ങള്,  കമല്  പരഞമര്ശതിച  തതിരുവതിതഞഞ്ചാംകൂര്-ലകേഞചതി  പകദേശങ്ങളതില്  ധഞതുക്കള്
സഞ്ചാംസഞനതറ നതികതിപ്തമഞയ അകത രതീതതിയതില് നതികതിപ്തമഞകുനതഞണറ.

5.  ചെട്ടേങ്ങള്  ഉണഞക്കുവഞനള്ള അധതികേഞരഞ്ചാം  .―(1)  സര്ക്കഞരതിനറ ഔകദേര്യഞഗതികേ ഗസററ
വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴതി,  ഈ  ആകതിലലെ  വര്യവസകേള്  നടപ്പെതിലെഞക്കുനതതിനഞയതി  ചെട്ടേങ്ങള്
ഉണഞക്കഞവനതഞണറ.

(2)  ഈ  ആകതിന്  കേതീഴതില്  ഉണഞക്കലപ്പെടുന  ഓകരഞ  ചെട്ടേവഞ്ചാം  അതറ
ഉണഞക്കതിയതതിനകശഷഞ്ചാം,  കേഴതിയനത്ര കവഗഞ്ചാം,  നതിയമസഭ സകമ്മേളനതതിലെഞയതിരതിക്കുകമ്പഞള്
അതതിലന മുമ്പഞലകേ അതറ ഒരു സകമ്മേളനതതികലെഞ,  തുടര്ചയഞയ രണറ സകമ്മേളനങ്ങളതികലെഞ
ലപടഞവന ആലകേ പതതിനഞലെറ ദേതിവസക്കഞലെകതക്കറ വയ്കക്കണതുഞ്ചാം, അപകേഞരഞ്ചാം അതറ ഏതറ
സകമ്മേളനതതില്  വയ്ക്കുനകവഞ  ആ  സകമ്മേളനകമഞ  ലതഞട്ടേടുത്തുവരുന  സകമ്മേളനകമഞ
അവസഞനതിക്കുനതതിന  മുമ്പറ  നതിയമസഭ  പസ്തുത  ചെട്ടേതതില്   ഏലതങതിലഞ്ചാം  രൂപകഭദേഞ്ചാം
വരുത്തുകേകയഞ  അലല്ലെങതില്  ആ  ചെട്ടേഞ്ചാം  ഉണഞകക്കണതതിലല്ലെനറ  തതീരുമഞനതിക്കുകേകയഞ
ലചെയ്യുനപകഞ്ചാം,  ആ  ചെട്ടേതതിനറ   അതതിനകശഷഞ്ചാം,  അതതറ  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  അപകേഞരഞ്ചാം
രൂപകഭദേഞ്ചാം  വരുതതിയ  രൂപതതില്  മഞത്രഞ്ചാം  പഞബലെര്യമുണഞയതിരതിക്കുകേകയഞ,  അലല്ലെങതില്
യഞലതഞരു  പഞബലെര്യവമതില്ലെഞതതിരതിക്കുകേകയഞ  ലചെയ്യുനതുമഞകുന;  എനതിരുനഞലഞ്ചാം,
അപകേഞരമുള്ള  ഏലതങതിലഞ്ചാം  രൂപകഭദേലപ്പെടുതകലെഞ  റദഞക്കകലെഞ,  ആ  ചെട്ടേപകേഞരഞ്ചാം  മുന്പറ
ലചെയതിട്ടുള്ള  ഏലതങതിലഞ്ചാം  സഞ്ചാംഗതതിയലട  സഞധുതയറ  ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം  വരഞത  വതിധതതില്
ആയതിരതികക്കണതഞണറ. 
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6.  വവഷമര്യങ്ങള്  നതീക്കഞ്ചാംലചെയ്യേല്.―(1)  ഈ  ആകതിലലെ  വര്യവസകേള്
നടപ്പെതിലെഞക്കുനതതില്  എലന്തെങതിലഞ്ചാം  വവഷമര്യങ്ങള്  ഉണഞകുന  പകഞ്ചാം,  സര്ക്കഞരതിനറ,
ഗസറതില് പസതിദ്ധലപ്പെടുതതിയ, ഉതരവറ വഴതി പസ്തുത വവഷമര്യഞ്ചാം നതീക്കഞ്ചാം ലചെയ്യുനതതികലെക്കറ
ആവശര്യലമകനഞ  യക്തലമകനഞ  അതതിനറ  കതഞനനതുഞ്ചാം,  ഈ ആകതിലലെ വര്യവസകേള്ക്കറ
വതിരുദ്ധമല്ലെഞതതുമഞയ വര്യവസകേള്  ഉണഞക്കഞവനതഞണറ :

എനഞല്, അങ്ങലനയള്ള യഞലതഞരു ഉതരവഞ്ചാം ഈ ആകതിലന പഞരഞ്ചാംഭതതീയതതി മുതല്
രണറ വര്ഷക്കഞലെതതിനറ കശഷഞ്ചാം പുറലപ്പെടുവതിക്കുവഞന് പഞടുള്ളതല്ലെ. 

(2)  ഈ  വകുപ്പെറ  പകേഞരഞ്ചാം  പുറലപ്പെടുവതിച  ഓകരഞ  ഉതരവഞ്ചാം  അതറ
പുറലപ്പെടുവതിചതതിനകശഷഞ്ചാം,  കേഴതിയനത്ര  കവഗഞ്ചാം,  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  മുമ്പഞലകേ
വയ്കക്കണതഞണറ.

7.  റദഞക്കലഞ്ചാം  ഒഴതിവഞക്കലഞ്ചാം  .―(1)  2021-ലലെ  കകേരള  ധഞതുക്കള്   (അവകേഞശങ്ങള്
നതികതിപ്തമഞക്കല്) ഒഞര്ഡതിനന്സറ  (2021-ലലെ  124) ഇതതിനഞല് റദഞക്കതിയതിരതിക്കുന.

(2)  അങ്ങലന റദഞക്കതിയതിരുനഞല് തലനയഞ്ചാം,  പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സറ പകേഞരഞ്ചാം
ലചെയകതഞ  ലചെയതഞയതി  കേരുതലപ്പെടുനകതഞ  ആയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  കേഞരര്യകമഞ  എടുതകതഞ
എടുതതഞയതി കേരുതലപ്പെടുനകതഞ ആയ ഏലതങതിലഞ്ചാം നടപടതികയഞ,  ഈ ആകതിന്  കേതീഴതില്
ലചെയതഞകയഞ എടുതതഞകയഞ  കേരുതലപ്പെകടണതഞണറ.

ഉകദശര്യകേഞരണങ്ങളുലട വതിവരണഞ്ചാം

1881  ജൂണ്  14-ാം തതീയതതിയതിലലെ തതിരുവതിതഞഞ്ചാംകൂര് വതിളഞ്ചാംബരഞ്ചാം,  1905-ലലെ ലകേഞചതി
വതിളഞ്ചാംബരഞ്ചാം  എനതീ  വതിളഞ്ചാംബരങ്ങലള  തുടര്നറ  തതിരുവതിതഞഞ്ചാംകൂര്  ലകേഞചതി  പകദേശങ്ങളതിലലെ
ഭൂമതിയതിലലെ മണതിലലെ ധഞതുസമ്പതതിലന ഉടമസഞവകേഞശഞ്ചാം സര്ക്കഞരതിലെഞയതിരതിക്കുനതഞണറ.
പഴയകേഞലെ മലെബഞര് പകദേശലത ഭൂമതിയതിലള്ള ധഞതുസമ്പതതിലന ഉടമസഞവകേഞശവമഞയതി
ബന്ധലപ്പെട്ടേറ കത്രസര്യഞമ്മേ കജേക്കബറ vs  ജേതികയഞളജേതിസറ, വമനതിഞ്ചാംഗറ ആനറ ജേതികയഞളജേതി വകുപഞ്ചാം
മറ്റുള്ളവരുഞ്ചാം  (2013  (9)  SCC  725)  എന  കകേസതില്  ബഹ.  സുപതീഞ്ചാംകകേഞടതതിയലട
വതിധതിനര്യഞയതതില് മണതിലലെ  ധഞതുസമ്പതതിലന ഉടമസഞവകേഞശഞ്ചാം, സഞധുവഞയ ഒരു നതിയമ
പക്രതിയയതിലൂലട  ആയതറ  ഉടമസനറ  നതികഷധതിക്കഞതതിടകതഞളഞ്ചാം,  ഭൂമതിയലട
ഉടമസനതിലെഞയതിരതിക്കുലമനറ  വതിധതി  പസഞവതിചതിട്ടുണറ.  പസ്തുത  വതിധതിനര്യഞയ  പകേഞരഞ്ചാം,
കമല്പ്പെറഞ്ഞ  ആവശര്യതതികലെക്കുള്ള  ഒരു  നതിയമനതിര്മ്മേഞണതതിലന  അഭഞവതതില്,
പഴയകേഞലെ  മലെബഞര്  പകദേശലത  ഭൂമതിയതിലലെ  മണതിലലെ  ധഞതുക്കളുലട  ഉടമസഞവകേഞശഞ്ചാം
പസ്തുത ഭൂമതിയലട ഉടമസനതിലെഞയതിരതിക്കുനതഞണറ. അതതിനഞല് പഴയകേഞലെ തതിരുവതിതഞഞ്ചാംകൂര്,
ലകേഞചതി പകദേശങ്ങളതിലലെ ഭൂമതിയതിലലെ മണതിലലെ ധഞതുക്കളുലട ഉടമസഞവകേഞശഞ്ചാം സര്ക്കഞരതിലഞ്ചാം
പഴയകേഞലെ മലെബഞര് പകദേശലത ഭൂമതിയതിലലെ മണതിലലെ ഉടമസഞവകേഞശഞ്ചാം, പസ്തുത ഭൂമതിയലട
ഉടമസനതിലമഞയതിരുന.
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2. കമല്പ്പെറഞ്ഞ  സഞഹചെരര്യതതില്,  ഭൂമതിയതിലള്ള  മണതിലലെ  ധഞതുക്കളതികന്മേലള്ള
ഉടമസഞവകേഞശഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിചറ  സഞ്ചാംസഞനതറ  ഒരു  ഏകേതീകൃതമഞയ  നതിയമഞ്ചാം
നടപ്പെതിലെഞക്കുനതതിലന ആവശര്യതതികലെക്കഞയതി,  പഴയകേഞലെ മലെബഞര് പകദേശലത മണതിലഞ്ചാം
അടതിമണതിലമുള്ള  ധഞതുസമ്പതതിലന  ഉടമസഞവകേഞശഞ്ചാം  സര്ക്കഞരതില്  നതികതിപ്തമഞക്കുനവതിധഞ്ചാം
ഒരു നതിയമനതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം ലകേഞണ്ടുവരഞന് സര്ക്കഞര് തതീരുമഞനതിച.

3. പസ്തുത  നതിര്കദശങ്ങള്ക്കറ ഉടന് പഞബലെര്യഞ്ചാം നല്കകേണതിയതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം കകേരള
സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭ സകമ്മേളനതതിലെല്ലെഞതതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം  2019-ലലെ  കകേരള  ധഞതുക്കള്
(അവകേഞശങ്ങള്  നതികതിപ്തമഞക്കല്) ഓര്ഡതിനന്സറ  (2019-ലലെ  43)  2019   ഡതിസഞ്ചാംബര്
29-ാം  തതീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  ആയതറ  2019  ഡതിസഞ്ചാംബര്
30-ാം  തതീയതതിയതിലലെ  3249-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്
പസതിദ്ധതീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചെയ.

4. 2019  ഡതിസഞ്ചാംബര്  31-ാം തതീയതതി  കചെര്ന കകേരള സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയലട
സകമ്മേളനകേഞലെതറ  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിന  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയലട  ഒരു
ആകറ ലകേഞണ്ടുവരുനതതിനള്ള ഒരു  ബതില് കകേരള നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പെതിക്കുനതതിനഞ്ചാം
പഞസഞക്കുനതതിനഞ്ചാം കേഴതിഞ്ഞതില്ലെ.

5. പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വര്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെല്ലെഞതതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം  2020-ലലെ  കകേരള
ധഞതുക്കള്  (അവകേഞശങ്ങള്  നതികതിപ്തമഞക്കല്) ഓര്ഡതിനന്സറ  (2020-ലലെ  4)  2020
ജേനവരതി 14-ാം തതീയതതി കകേരള ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം ആയതറ 2020 ജേനവരതി
14-ാം തതീയതതിയതിലലെ 94-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദ്ധതീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം
ലചെയ.

6. 2020  ജേനവരതി  29-ാം തതീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചറ  2020  ലഫെബ്രുവരതി  12-ാം തതീയതതി
അവസഞനതിച  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയലട  സകമ്മേളനകേഞലെതറ  പസ്തുത
ഓര്ഡതിനന്സതിനപകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയലട ഒരു ആകറ ലകേഞണ്ടുവരുനതതിനള്ള ഒരു
ബതില് കകേരള നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പെതിക്കുനതതിനഞ്ചാം പഞസഞക്കുനതതിനഞ്ചാം കേഴതിഞ്ഞതില്ലെ.

 7. പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വര്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെല്ലെഞതതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം  2020-ലലെ  കകേരള
ധഞതുക്കള്  (അവകേഞശങ്ങള്  നതികതിപ്തമഞക്കല്) ഓര്ഡതിനന്സറ  (2020-ലലെ  12)  2020
ലഫെബ്രുവരതി  17-ാം  തതീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര്   വതിളഞ്ചാംബരലപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  ആയതറ  2020
ലഫെബ്രുവരതി  18-ാം  തതീയതതിയതിലലെ  541-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്
പസതിദ്ധതീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചെയ.
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8. 2020  മഞര്ചറ  2-ാം  തതീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചറ  2020  മഞര്ചറ  13-ാം  തതീയതതി

അവസഞനതിച  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയലട  സകമ്മേളനകേഞലെതറ  പസ്തുത

ഓര്ഡതിനന്സതിന പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയലട  ഒരു ആകറ  ലകേഞണ്ടുവരുനതതിനള്ള

ഒരു  ബതില് കകേരള നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പെതിക്കുനതതിനഞ്ചാം പഞസഞക്കുനതതിനഞ്ചാം കേഴതിഞ്ഞതില്ലെ.

9. പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വര്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം

കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെല്ലെഞതതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം  2020-ലലെ  കകേരള

ധഞതുക്കള് (അവകേഞശങ്ങള് നതികതിപ്തമഞക്കല്) ഓര്ഡതിനന്സറ (2020-ലലെ 23) 2020 മഞര്ചറ

31-ാം തതീയതതി കകേരള ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം ആയതറ  2020  മഞര്ചറ  31-ാം

തതീയതതിയതിലലെ  1011-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില്  2020-ലലെ  23-ാം നമ്പര്

ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പസതിദ്ധതീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചെയ.

10.  2020  ആഗസറ  24-ാം  തതീയതതി  കചെര്ന  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയലട

സകമ്മേളനകേഞലെതറ  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിന  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയലട  ഒരു

ആകറ ലകേഞണ്ടുവരുനതതിനള്ള ഒരു  ബതില് കകേരള നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പെതിക്കുനതതിനഞ്ചാം

പഞസഞക്കുനതതിനഞ്ചാം കേഴതിഞ്ഞതില്ലെ.

11. പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വര്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം

കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെല്ലെഞതതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം  2020-ലലെ  കകേരള

ധഞതുക്കള്  (അവകേഞശങ്ങള്  നതികതിപ്തമഞക്കല്) ഓര്ഡതിനന്സറ  (2020-ലലെ  64)  2020

ലസപ്റഞ്ചാംബര്  26-ാം തതീയതതി കകേരള ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം ആയതറ  2020

ലസപ്റഞ്ചാംബര്  29-ാം  തതീയതതിയതിലലെ  2219-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്

2020-ലലെ 64-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പസതിദ്ധതീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചെയ.

12.  2020  ഡതിസഞ്ചാംബര്  31-ാം തതീയതതി കചെര്ന കകേരള സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയലട

സകമ്മേളനകേഞലെത്തുഞ്ചാം  2021  ജേനവരതി  8-ാം  തതീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചറ  2021  ജേനവരതി

22-ാം  തതീയതതി  അവസഞനതിച  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയലട  സകമ്മേളനകേഞലെത്തുഞ്ചാം

പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനപകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയലട  ഒരു  ആകറ

ലകേഞണ്ടുവരുനതതിനള്ള  ഒരു  ബതില്  കകേരള  നതിയമസഭയതില്  അവതരതിപ്പെതിക്കുനതതിനഞ്ചാം

പഞസഞക്കുനതതിനഞ്ചാം കേഴതിഞ്ഞതില്ലെ.

13.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വര്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം

കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെല്ലെഞതതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ

കകേരള  ധഞതുക്കള്  (അവകേഞശങ്ങള്  നതികതിപ്തമഞക്കല്) ഓര്ഡതിനന്സറ  (2021-ലലെ  11)
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2021 ലഫെബ്രുവരതി 9-ാം തതീയതതി കകേരള ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം ആയതറ 2021

ലഫെബ്രുവരതി  10-ാം  തതീയതതിയതിലലെ  664-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്

2021-ലലെ 11-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പസതിദ്ധതീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചെയ.

14. 2021 കമയറ 24-ാം തതീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ 2021 ജൂണ് 10-ാം തതീയതതി അവസഞനതിച

കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയലട  സകമ്മേളനകേഞലെതറ  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനപകേരഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയലട  ഒരു  ആകറ  ലകേഞണ്ടുവരുനതതിനള്ള  ഒരു   ബതില്  കകേരള

നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പെതിക്കുനതതിനഞ്ചാം പഞസഞക്കുനതതിനഞ്ചാം കേഴതിഞ്ഞതില്ലെ.

15. പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വര്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം

കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെല്ലെഞതതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള

ധഞതുക്കള്  (അവകേഞശങ്ങള്  നതികതിപ്തമഞക്കല്) ഓര്ഡതിനന്സറ  (2021-ലലെ  91)  2021

ജൂവലെ  1-ാം തതീയതതി കകേരള ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം ആയതറ  2021  ജൂവലെ

2-ാം തതീയതതിയതിലലെ 1931-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദ്ധതീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം

ലചെയ.

16.  2021  ജൂവലെ  22-ാം  തതീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചറ  2021  ആഗസറ  13-ാം  തതീയതതി

അവസഞനതിച  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയലട  സകമ്മേളനകേഞലെതറ  പസ്തുത

ഓര്ഡതിനന്സതിന പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയലട  ഒരു ആകറ  ലകേഞണ്ടുവരുനതതിനള്ള

ഒരു  ബതില്  കകേരള  നതിയമസഭയതില്  അവതരതിപ്പെതിക്കുനതതിനഞ്ചാം  പഞസഞക്കുനതതിനഞ്ചാം

കേഴതിഞ്ഞതില്ലെ.

17.പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വര്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം

കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെല്ലെഞതതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള

ധഞതുക്കള്  (അവകേഞശങ്ങള്  നതികതിപ്തമഞക്കല്) ഓര്ഡതിനന്സറ  (2021-ലലെ  124)  2021

ആഗസറ 23-ാം തതീയതതി കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം ആയതറ 2021 ആഗസറ

24-ാം  തതീയതതിയതിലലെ  2459-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്

പസതിദ്ധതീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചെയ.

18.  2021-ലലെ  124-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സതിനപകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയലട

ഒരു ആകറ ലകേഞണ്ടുവരുനതതിനറ ഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണറ ഈ ബതില്.
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ധനകേഞരര്യലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയഞ്ചാം  പഞബലെര്യതതില്  ലകേഞണ്ടുവരതികേയഞ്ചാം  ലചെയഞല്

സഞ്ചാംസഞന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞരു ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുനതല്ലെ. 

ഏല്പ്പെതിചലകേഞടുത നതിയമനതിര്മ്മേഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച
ലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം

ബതില്ലെതിലലെ  5-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം ആകതിലലെ വര്യവസകേള് നടപ്പെതിലെഞക്കുനതതിനഞയതി ചെട്ടേങ്ങള്

ഉണഞക്കുനതതിനറ സര്ക്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പെടുത്തുവഞന് ഉകദശതിക്കുന.

2.  ബതില്ലെതിലലെ  6-ാം  ഖണ്ഡഞ്ചാം  ആകതിലലെ  വര്യവസകേള്  നടപ്പെതിലെഞക്കുനതതില്

എലന്തെങതിലഞ്ചാം  വവഷമര്യങ്ങള്  ഉണഞകുനപകഞ്ചാം  ഗസറതില്  പസതിദ്ധലപ്പെടുതതിയ  ഉതരവറ

വഴതി  പസസ്തുത  വവഷമര്യഞ്ചാം  നതീക്കഞ്ചാം  ലചെയ്യുനതതികലെക്കറ  ആവശര്യലമകനഞ  യക്തലമകനഞ

കതഞനനതുഞ്ചാം  ഈ  ആകതിലലെ  വര്യവസകേള്ക്കറ  വതിരുദ്ധമല്ലെഞതതുമഞയ  വര്യവസകേള്

ഉണഞക്കുവഞന് സര്ക്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പെടുത്തുവഞന് ഉകദശതിക്കുന.

3.  ഏതറ  കേഞരര്യങ്ങലള  സഞ്ചാംബന്ധതിചഞകണഞ  ചെട്ടേങ്ങള്  ഉണഞക്കഞവനതറ  അലല്ലെങതില്

ഉതരവകേള്  പുറലപ്പെടുവതിക്കഞവനതറ  അവ  നടപടതിക്രമങ്ങള്  സഞ്ചാംബന്ധതിചള്ളകതഞ

സഞധഞരണകമഞ ഭരണപരകമഞ ആയ സസ്വഭഞവകതഞടുകൂടതിയവകയഞ ആകുന.  കൂടഞലത,  ചെട്ടേങ്ങള്

അവ  ഉണഞക്കതിയതതിനകശഷഞ്ചാം,  നതിയമസഭയലട  സൂക്ഷ്മപരതികശഞധനയറ  വതികധയവമഞണറ.

ഏല്പ്പെതിചലകേഞടുത  നതിയമനതിര്മ്മേഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം  അതതിനഞല്,  സഞധഞരണസസ്വഭഞവകതഞടു

കൂടതിയതഞണറ.

പതി. രഞജേതീവറ.




