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2021-ലലെ കകേരള സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗങ്ങള് ബതില്
സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗങ്ങളുലടെ നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം പതതികരഞധവഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച
നതിയമങ്ങലള ഏകേകീകേരതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം കക്രഞഡകീകേരതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
അതുമഞയതി ബനലപ്പെട്ടേകതഞ അതതിനറ ആനഷഞ്ചാംഗതികേകമഞ
ആയ കേഞരര്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം കവേണതിയുള
ഒര
ബതില്
പകീഠതികേ.―സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗങ്ങളുലടെ നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം പതതികരഞധവഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച
നതിയമങ്ങള് ഏകേകീകേരതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം കക്രഞഡകീകേരതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം അതുമഞയതി ബനലപ്പെട്ടേകതഞ
അതതിനറ ആനഷഞ്ചാംഗതികേവകമഞ ആയ കേഞരര്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം കവേണതി വേര്യവേസ്ഥ ലചെയ്യുന്നതറ
യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;
ഭഞരത റതിപ്പെബതികതിലന എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവേത്സരതതില് തഞലഴെപ്പെറയുഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―
1. ചുരകകപ്പെരഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.― (1) ഈ ആകതിനറ “2021-ലലെ കകേരള സഞഞ്ചാംക്രമതികേ
കരഞഗങ്ങള് ആകറ" എന്നറ കപരറ പറയഞഞ്ചാം.
(2) 8-ാ വേകുപ്പെറ 2020 ജൂലലെ 4-ാ തകീയതതി പഞബലെര്യതതില് വേന്നതഞയതി
കേരതലപ്പെകടെണതുഞ്ചാം കശേഷതിക്കുന്ന വേകുപ്പുകേള് 2020 മഞര്ചറ 27-ാ തകീയതതി പഞബലെര്യതതില്
വേന്നതഞയതി കേരതലപ്പെകടെണതുമഞണറ.
2. നതിര്വ്വചെനങ്ങള്.―ഈ ആകതില് സന്ദര്ഭഞ്ചാം മറ്റു വേതിധതതില് ആവേശേര്യലപ്പെടെഞത
പകഞ്ചാം,―
(എ) “സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗഞ്ചാം” എന്നഞല് സര്കഞര് ഔകദര്യഞഗതികേ ഗസറതില്
പസതിദ്ധലപ്പെടുതതിയ വേതിജഞപനതഞല്, സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗഞ്ചാം എന്നറ പഖര്യഞപതിച ഏലതഞര
കരഞഗവഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
(ബതി) “ സര്കഞര് ”എന്നഞല് കകേരള സര്കഞര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
(സതി) “നതിര്ണ്ണയതികലപ്പെട്ടേ”എന്നഞല് ഈ ആകതിന് കേകീഴെതില് ഉണഞകലപ്പെട്ടേ
ചെട്ടേങ്ങളഞകലെഞ റഗുകലെഷനകേളഞകലെഞ നതിര്ണ്ണയതികലപ്പെട്ടേ എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
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(ഡതി) “റഗുകലെഷന്”
റഗുകലെഷന് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

എന്നഞല്

ഈ

ആകതിന്

കേകീഴെതില്

ഉണഞകലപ്പെട്ടേ

(ഇ) “ സഞ്ചാംസ്ഥഞനഞ്ചാം ” എന്നഞല് കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞനഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന.
3. സഞഞ്ചാംക്രമതികേ
കരഞഗഞ്ചാം
വേതിജഞപനഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്നതതിനളള
സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരഞ്ചാം.―സര്കഞരതിന, ഔകദര്യഞഗതികേ ഗസറതിലലെ വേതിജഞപനഞ്ചാം വേഴെതി, സഞ്ചാംസ്ഥഞന
തഞകേമഞനകമഞ അലല്ലെങതില് വേതിജഞപനതതില് വേതിനതിര്കദ്ദേശേതികഞവന്ന അതരഞ്ചാം
ഭഞഗകതകകഞ ഭഞഗങ്ങളതികലെകകഞ, ഈ ആകതിലന ആവേശേര്യങ്ങള്കഞയതി, ഏലതഞര
കരഞഗലതയുഞ്ചാം സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗമഞയതി വേതിജഞപനഞ്ചാം ലചെയഞവന്നതഞണറ.
4. സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗവമഞയതി ബനലപ്പെട്ടേറ പകതര്യകേ നടെപടെതികേള് എടുക്കുന്നതതിനഞ്ചാം
റഗുകലെഷനകേള് വേതിനതിര്കദ്ദേശേതിക്കുന്നതതിനമുള അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1) സര്കഞരതിനറ, സഞ്ചാംസ്ഥഞനകതഞ
അലല്ലെങതില് അതതിലന ഏലതങതിലഞ്ചാം ഭഞഗകതഞ ഏലതങതിലഞ്ചാം സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗഞ്ചാം
പതിടെതിലപലട്ടേകന്നഞ അലല്ലെങതില് ലപഞട്ടേതിപ്പുറലപ്പെടുലമന്നറ ഭകീഷണതിയുളതഞകയഞ, എകപ്പെഞള്
കബഞദ്ധര്യലപ്പെട്ടേഞലഞ്ചാം, ആ ആവേശേര്യതതികലെകറ അനതിവേഞരര്യമഞയതി അതറ കേരതുന്ന
അതരതതിലളള നടെപടെതികേള് സര്കഞരതിന എടുകഞവന്നതുഞ്ചാം ഔകദര്യഞഗതികേ ഗസറതിലലെ
വേതിജഞപനഞ്ചാം വേഴെതി അതരഞ്ചാം കരഞഗങ്ങള് ലപഞട്ടേതിപ്പുറലപ്പെടുന്നതറ തടെയുന്നതതിനറ അലല്ലെങതില്
അതതിലന വേര്യഞപനഞ്ചാം തടെയുന്നതതിനഞയതി ലപഞതുജനങ്ങള് അലല്ലെങതില് ഏലതങതിലഞ്ചാം വേര്യക്തതി
അലല്ലെങതില് വേര്യക്തതികേളുലടെ വേതിഭഞഗഞ്ചാം പഞലെതികകണതഞയ അപകേഞരമുള തഞല്കഞലെതികേ
ലറഗുകലെഷനകേകളഞ ഉതരവകേകളഞ വേതിനതിര്കദ്ദേശേതികഞവന്നതുഞ്ചാം അതരഞ്ചാം ലറഗുകലെഷനകേളതിലഞ്ചാം
ഉതരവകേളതിലഞ്ചാം വേതിനതിര്കദ്ദേശേതികഞവന്ന അങ്ങലനയുളള അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം കേര്തവേര്യങ്ങളുഞ്ചാം
വേതിനതികയഞഗതികഞന് ജതില്ലെഞ കേളക്ടകറഞടെറ ആവേശേര്യലപ്പെടുകേകയഞ അവേലര അധതികേഞരലപ്പെടുത്തുകേകയഞ
ലചെയഞവന്നതുമഞണറ.
(2) പകതര്യകേതിചഞ്ചാം, കമല്പറഞ്ഞ ലപഞതുവേഞയ വേര്യവേസ്ഥകേള്ക്കു ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം വേരഞലതയുഞ്ചാം,
സര്കഞരതിന,―
(എ) സഞ്ചാംസ്ഥഞനതതിനകേതറ ഏലതങതിലഞ്ചാം ഒത്തുകൂടെലെതികലെഞ, ആകഘഞഷങ്ങളതികലെഞ,
ആരഞധനകേളതികലെഞ അതരഞ്ചാം മററ പവേര്തതികേളതികലെഞ, വേര്യക്തതികേളതില് നതിന്നറ വേര്യക്തതികേളതികലെകറ
സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗഞ്ചാം പകേരന്നതതികനഞ വേര്യഞപതിക്കുന്നതതികനഞ പരര്യഞപ്തമഞലണന്നറ സര്കഞര് കേരതുന്ന
ഏലതഞര ആചെഞരകമഞ പവേര്തതികയഞ നതികരഞധതിക്കുകേ;
(ബതി) കവേര്യഞമ, ലറയതില്, കറഞഡറ, കേടെല് വേഴെതികയഞ അലല്ലെങതില് മകറലതങതിലഞ്ചാം
മഞര്ഗ്ഗതതിലൂലടെകയഞ സഞ്ചാംസ്ഥഞനതറ എതതികചെരന്ന വേര്യക്തതികേലളകയഞ അതരതതിലളള
ഏലതങതിലഞ്ചാം കരഞഗഞ്ചാം ബഞധതിചതഞയതി സഞ്ചാംശേയതിചറ, അതതുസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ, കേകഞറനകീനതികലെഞ
ഒറലപ്പെകട്ടേഞ
ആശുപതതിയതികലെഞ
തഞല്കഞലെതികേ
തഞമസസ്ഥലെകതഞ
വേകീട്ടേതികലെഞ
മറ്റുവേതിധതതികലെഞ ഉള വേര്യക്തതികേലളകയഞ, ലറഗുകലെഷനകേളതികലെഞ ഉതരവകേളതികലെഞ
അധതികേഞരലപ്പെടുതതിയതിട്ടുളള ഉകദര്യഞഗസ്ഥരഞല് പരതികശേഞധതിക്കുകേ;

5
(സതി) ആവേശേര്യലമന്നറ
അതതിര്തതികേള് അടെയ്ക്കുകേ;
(ഡതി) ലപഞതു-സകകേഞരര്യ
ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേ;

കേരതുന്നതിടെകതഞളഞ്ചാം
ഗതഞഗത

കേഞലെകതകറ

പവേര്തനതതില്

സഞ്ചാംസ്ഥഞന

നതിയന്ത്രണങ്ങള്

(ഇ) സഞമൂഹതികേ അകേലെഞ്ചാം പഞലെതിക്കുന്നതതിനളള മഞനദണ്ഡങ്ങള് നതിര്ണ്ണയതിക്കുകേ;
(എഫറ) ലപഞതു സ്ഥലെങ്ങളതിലഞ്ചാം മതസ്ഥഞപനങ്ങളതിലഞ്ചാം വേര്യക്തതികേള് കൂട്ടേഞ്ചാം കൂടുന്നതറ
നതിയന്ത്രതിക്കുകേകയഞ നതികരഞധതിക്കുകേകയഞ ലചെയ്യുകേ;
(ജതി) സഞ്ചാംസ്ഥഞനലത സര്കഞര്, സകകേഞരര്യ ഓഫകീസുകേളുലടെയുഞ്ചാം വേതിദര്യഞഭര്യഞസ
സ്ഥഞപനങ്ങളുലടെയുഞ്ചാം പവേര്തനങ്ങള് ക്രമകീകേരതിക്കുകേകയഞ പരതിമതിതലപ്പെടുത്തുകേകയഞ
ലചെയ്യുകേ;
(എചറ) കേടെകേളുലടെയുഞ്ചാം വേഞണതിജര്യ സ്ഥഞപനങ്ങളുലടെയുഞ്ചാം ഫഞക്ടറതികേളുലടെയുഞ്ചാം വേര്കറ
കഷഞപ്പുകേളുലടെയുഞ്ചാം
സഞ്ചാംഭരണശേഞലെകേളുലടെയുഞ്ചാം
പവേര്തനങ്ങളതില്
നതികരഞധനകമഞ
നതിയന്ത്രണങ്ങകളഞ ചുമത്തുകേ;
(ഐ) ബഞങ്കുകേള്, മഞധര്യമഞ്ചാം, ആകരഞഗര്യ സഞ്ചാംരകണഞ്ചാം, ഭകര്യവേതിതരണഞ്ചാം,
ലവേദദ്യുതതി, ലവേളളഞ്ചാം, ഇനനഞ്ചാം തുടെങ്ങതിയ അവേശേര്യകമഞ അടെതിയനതിരകമഞ ആയ കസവേനങ്ങളുലടെ
സമയലദര്ഘര്യഞ്ചാം പരതിമതിതലപ്പെടുത്തുകേ;
(ലജ) സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗഞ്ചാം നതിയന്ത്രതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം തടെയുന്നതതിനഞ്ചാം ആവേശേര്യ
മഞകയകഞവന്ന, സര്കഞര് തകീരമഞനതിക്കുന്ന അങ്ങലനയുളള മറ്റു ഏര്പ്പെഞടുകേള് ലചെയ്യുകേ,
എന്നതിവേയഞയതി നടെപടെതികേലളടുകഞവന്നതുഞ്ചാം ലറഗുകലെഷനകേള് വേതിനതിര്കദ്ദേശേതികഞവന്നതുമഞണറ.
5. ശേതിക.― റഗുകലെഷനകേളുഞ്ചാം ഉതരവകേളുഞ്ചാം പഞലെതികഞന് ബഞദ്ധര്യസ്ഥരഞയ ഏലതഞര
വേര്യക്തതി/സ്ഥഞപനഞ്ചാം/കേമ്പനതി
ഈ ആകതിന് കേകീഴെതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള ഏലതങതിലഞ്ചാം
അതരതതിലള റഗുകലെഷകനഞ ഉതരകവേഞ ലെഞ്ചാംഘതിക്കുകേകയഞ അനസരതികഞതതിരതിക്കുകേകയഞ
ഈ ആകതിന് കേകീഴെതില് അധതികേഞരലപ്പെടുതലപ്പെട്ടേ ഏലതങതിലഞ്ചാം ഉകദര്യഞഗസ്ഥലന
തടെസലപ്പെടുത്തുകേകയഞ ലചെയഞല് കുറസ്ഥഞപനതതികന്മേല് രണറ വേര്ഷഞ്ചാം വേലരയഞകേഞവന്ന
കേഞലെകതയ്ക്കുളള തടെവേതികനഞ പതതിനഞയതിരഞ്ചാം രൂപ വേലരയഞകേഞവന്ന പതിഴെയ്കകഞ അലല്ലെങതില്
ഇവേ രണതിനഞ്ചാം കൂടെതികയഞ ശേതികതികലപ്പെകടെണതഞണറ.
6. കുറങ്ങള്കറ കപരണ നല്കേല്.― ഈ ആകതിന് കേകീഴെതിലളള ഏലതങതിലഞ്ചാം കുറഞ്ചാം
ലചെയഞന് കപരതിപ്പെതിക്കുന്ന ഏലതഞരഞളുഞ്ചാം, ആ കപരണലയത്തുടെര്ന്നറ കപരതിപ്പെതികലപ്പെട്ടേ
പവേര്തതി ലചെയലപ്പെട്ടേഞല് രണറ വേര്ഷഞ്ചാം വേലരയഞകേഞവന്ന തടെവേതികനഞ അലല്ലെങതില്
പതതിനഞയതിരഞ്ചാം രൂപ വേലരയഞകേഞവന്ന പതിഴെയ്കകഞ അലല്ലെങതില് ഇവേ രണതിനഞ്ചാം കൂടെതികയഞ
ശേതികതികലപ്പെകടെണതഞണറ.
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7. ഈ ആകതിന കേകീഴെതിലള കുറഞ്ചാം ലകേഞലഗ്നൈസബതിളുഞ്ചാം ജഞമര്യഞ്ചാം ലകേഞടുകഞവന്നതുഞ്ചാം
ആയതിരതിക്കുലമന്നറ.―1973-ലലെ ക്രതിമതിനല് നടെപടെതി നതിയമസഞ്ചാംഹതിതയതില് (1974-ലലെ 2-ാ
കകേന്ദ്ര ആകറ) എന്തു തലന്ന അടെങ്ങതിയതിരന്നഞലഞ്ചാം ഈ ആകതിന് കേകീഴെതിലളള എല്ലെഞ കുറങ്ങളുഞ്ചാം
ലകേഞലഗ്നൈസബതിളുഞ്ചാം ജഞമര്യഞ്ചാം ലകേഞടുകതകതുഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.
8. കുറങ്ങള് രഞജതിയഞകല്.―(1) സര്കഞര് ഔകദര്യഞഗതികേ ഗസറതില് പസതിദ്ധകീകേരതിച
വേതിജഞപനഞ്ചാം
വേഴെതി
ഇതതികലെയഞയതി
വേതിനതിര്കദ്ദേശേതികലപ്പെട്ടേതിട്ടുളള
അങ്ങലനയുളള
ഉകദര്യഞഗസ്ഥരഞലഞ്ചാം അപകേഞരമുളള തുകേയ്ക്കുഞ്ചാം, ഈ ആകറ പകേഞരഞ്ചാം ശേതികഞര്ഹമഞയ കുറങ്ങള്,
കുറഞകരഞപതിതലന അകപകയതികന്മേല് കപഞസതികേക്യൂഷന് ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതതിന മുകമ്പഞ,
കപഞസതികേക്യൂഷന് ആരഞ്ചാംഭതിചതതിന കശേഷഞ്ചാം ബനലപ്പെട്ടേ കകേഞടെതതിയുലടെ അനമതതികയഞടു
കൂടെതികയഞ, രഞജതിയഞകഞവന്നതഞണറ.
(2) ഒര കുറഞ്ചാം രഞജതിയഞയഞല് രഞജതിയഞയ കുറവമഞയതി ബനലപ്പെട്ടേറ ആ
കുറകഞരലനതതിലര വേകീണഞ്ചാം നടെപടെതികേള് തുടെരഞന് പഞടെതില്ലെഞതതുഞ്ചാം കുറകഞരന് കേസ്റ്റഡതിയതില്
ആലണങതില് അയഞലളയുഞ്ചാം വേഞഹനങ്ങള് എലതങതിലഞ്ചാം പതിടെതിലചടുതതിരതിക്കുകേയഞലണങതില്
അവേലയയുഞ്ചാം വേതിടുതല് ലചെകയണതുമഞണറ.
9. ആകറ മകറലതങതിലഞ്ചാം നതിയമങ്ങള്കറ ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം വേരത്തുന്നതലല്ലെന്നറ.― ഈ ആകതിലലെ
വേര്യവേസ്ഥകേള് തല്സമയഞ്ചാം പഞബലെര്യതതിലെതിരതിക്കുന്ന മകറലതങതിലഞ്ചാം നതിയമതതിലലെ
വേര്യവേസ്ഥകേള്കറ പുറലമയുഞ്ചാം അവേയറ ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം വേരതഞലതയുഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.
10. ഉതമവേതിശേകഞസതതില് ലചെയ പവേര്തതികേള്ക്കു സഞ്ചാംരകണഞ്ചാം.―ഈ ആകറ
പകേഞരകമഞ അതതിന് കേകീഴെതികലെഞ ഉതമവേതിശേകഞസകതഞലടെ ലചെയകതഞ ലചെയഞനകദ്ദേശേതിചകതഞ
ആയ ഏലതങതിലഞ്ചാം കേഞരര്യഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചറ യഞലതഞര വേര്യവേഹഞരകമഞ കപഞസതികേക്യൂഷകനഞ മററ
നതിയമ നടെപടെതികേകളഞ ആര്ലകതതിലരയുഞ്ചാം നതിലെനതില്ക്കുന്നതല്ലെ.
11. ലവേഷമര്യങ്ങള് നകീകഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതതിനളള അധതികേഞരഞ്ചാം.―ഈ ആകതിലലെ
വേര്യവേസ്ഥകേള് നടെപ്പെഞക്കുന്നതതില് എലനങതിലഞ്ചാം ലവേഷമര്യങ്ങള് ഉണഞകുന്നപകഞ്ചാം,
സര്കഞരതിനറ, ഗസറതില് പസതിദ്ധലപ്പെടുതതിയ ഉതരവേതിനഞല്, ആ ലവേഷമര്യഞ്ചാം നകീക്കുന്നതതിനറ,
ആവേശേര്യലമകന്നഞ യുക്തലമകന്നഞ അതതിനറ കതഞനന്നതുഞ്ചാം ഈ ആകതിലലെ വേര്യവേസ്ഥകേള്കറ
വേതിരദ്ധമല്ലെഞതതുമഞയ വേര്യവേസ്ഥകേള് ഉണഞകഞവന്നതഞണറ :
എന്നഞല് ഈ ആകതിലന പഞരഞ്ചാംഭ തകീയതതി മുതല് രണറ വേര്ഷഞ്ചാം അവേസഞനതിചതതിന
കശേഷഞ്ചാം അങ്ങലനയുളള യഞലതഞര ഉതരവഞ്ചാം പുറലപ്പെടുവേതിക്കുവേഞന് പഞടുളളതല്ലെ.
12. ചെട്ടേങ്ങള് ഉണഞക്കുവേഞനളള അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1) സര്കഞരതിനറ, ഗസററ
വേതിജഞപനഞ്ചാം വേഴെതി, ഈ ആകതിലന വേര്യവേസ്ഥകേള് നടെപ്പെതില് വേരത്തുന്നതതിനഞയതി പതില്കഞലെ
പഞബലെര്യകതഞലടെകയഞ മുന്കേഞലെ പഞബലെര്യകതഞലടെകയഞ ചെട്ടേങ്ങള് ഉണഞകഞവന്നതഞണറ.
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(2) ഈ ആകറ പകേഞരഞ്ചാം ഉണഞകലപ്പെടുന്ന ഏലതഞര ചെട്ടേവഞ്ചാം ലറഗുകലെഷനഞ്ചാം
അതുണഞകതിയതതിനകശേഷഞ്ചാം,
കേഴെതിയുന്നതകവേഗഞ്ചാം,
നതിയമസഭ
സകമ്മേളനതതില്
ആയതിരതിക്കുകമ്പഞള്, സഭ മുമ്പഞലകേ ഒര സകമ്മേളനതതികലെഞ അലല്ലെങതില് തുടെര്ചയഞയ രണറ
സകമ്മേളനങ്ങളതികലെഞലപടെഞവന്ന ആലകേ പതതിനഞലെറ ദതിവേസകഞലെകതയറ വേയ്കകണതുഞ്ചാം,
അപകേഞരഞ്ചാം അതറ ഏതറ സകമ്മേളതതില് വേയ്ക്കുനകവേഞ, ആ സകമ്മേളനകമഞ ലതഞട്ടേടുത്തുവേരന്ന
സകമ്മേളനകമഞ അവേസഞനതിക്കുന്നതതിന മുമ്പറ നതിയമസഭ പസ്തുത ചെട്ടേതതികലെഞ ലറഗുകലെഷനതികലെഞ
എലനങതിലഞ്ചാം രൂപകഭദലപ്പെടുതലകേള് വേരത്തുകേകയഞ ആ ചെട്ടേഞ്ചാം അലല്ലെങതില് ലറഗുകലെഷന്/
ചെട്ടേവഞ്ചാം ലറഗുകലെഷനഞ്ചാം ഉണഞകകണതതിലല്ലെന്നറ തകീരമഞനതിക്കുകേകയഞ ലചെയ്യുന്നപകഞ്ചാം, ആ
ചെട്ടേകമഞ ലറഗുകലെഷകനഞ, അതതിനകശേഷഞ്ചാം, അതതു സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ, അപകേഞരഞ്ചാം
രൂപകഭദലപ്പെടുതതിയ രൂപതതില് മഞതഞ്ചാം പഞബലെര്യമുണഞയതിരതിക്കുകേകയഞ അലല്ലെങതില്
യഞലതഞര പഞബലെര്യവഞ്ചാം ഇല്ലെഞതതിരതിക്കുകേകയഞ ലചെയ്യുന്നതുമഞകുന; എന്നതിരന്നഞലഞ്ചാം,
അങ്ങലനയുള ഏലതങതിലഞ്ചാം രൂപകഭദലപ്പെടുതകലെഞ റദ്ദേഞകകലെഞ ആ ചെട്ടേഞ്ചാം/ലറഗുകലെഷന്
പകേഞരഞ്ചാം മുന്പറ ലചെയതിട്ടുള ഏലതങതിലഞ്ചാം സഞ്ചാംഗതതിയുലടെ സഞധുതയറ ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം വേരഞത
വേതിധതതിലെഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.
13. റദ്ദേഞകലഞ്ചാം ഒഴെതിവേഞകലഞ്ചാം.―(1) സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗങ്ങള് ആകറ, 1072 M.E -ലലെ
I-ാ ആകറ, (ലകേഞചതി ആകറ), 1073-ലലെ സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗങ്ങള് ആകറ (1073 M.E-ലലെ
II-ാ ആകറ, തതിരവേതിതഞഞ്ചാംകൂര് ആകറ), 2021-ലലെ കകേരള സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗങ്ങള്
ഓര്ഡതിനന്സറ (2021-ലലെ 22) എന്നതിവേ ഇതതിനഞല് റദ്ദേഞകതിയതിരതിക്കുന.
(2) അങ്ങലന റദ്ദേഞകതിയതിരന്നഞല് തലന്നയുഞ്ചാം സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗങ്ങള് ആകറ,
1072 M.E -ലലെ I-ാ ആകറ, (ലകേഞചതി ആകറ), 1073-ലലെ സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗങ്ങള് ആകറ
(1073 M.E-ലലെ II-ാ ആകറ, തതിരവേതിതഞഞ്ചാംകൂര് ആകറ), 2021-ലലെ കകേരള സഞഞ്ചാംക്രമതികേ
കരഞഗങ്ങള് ഓര്ഡതിനന്സറ (2021-ലലെ 22) എന്നതിവേയറ കേകീഴെതില് ലചെയകതഞ ലചെയതഞയതി
കേരതലപ്പെടുന്നകതഞ ആയ എലനങതിലഞ്ചാം കേഞരര്യകമഞ എടുതകതഞ എടുതതഞയതി
കേരതലപ്പെടുന്നകതഞ ആയ എലനങതിലഞ്ചാം നടെപടെതികയഞ, ഈ ആകറ പകേഞരഞ്ചാം ലചെയതഞകയഞ
എടുതതഞകയഞ കേരതലപ്പെകടെണതഞണറ.

ഉകദ്ദേശേര്യകേഞരണങ്ങളുലടെ വേതിവേരണഞ്ചാം
സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗങ്ങള് നതിയന്ത്രതിക്കുന്നതതിനഞയതി സഞ്ചാംസ്ഥഞനതതിലന വേതിവേതിധ
കമഖലെകേളതില് ലവേകവ്വലറ നതിയമങ്ങളഞണറ ഉണഞയതിരന്നതറ. ആയതറ കകേഞവേതിഡറ-19
കപഞലലെയുള സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗങ്ങലള ഒര ഏകേകീകൃത രകീതതിയതില് ലകേകേഞരര്യഞ്ചാം ലചെയ്യുവേഞന്
ബുദ്ധതിമുട്ടേറ സൃഷതിച സഞഹചെരര്യതതില് The Epidemic Diseases Act, I of 1072 M.E
(Cochin Act), The Epidemic Diseases Act, 1073 M.E (II of 1073, Travancore Act)
എന്നതിവേ റദ്ദേഞകതിലകഞണഞ്ചാം 1897-ലലെ The Epidemic Diseases Act (Central Act 3 of
1897) മലെബഞര് കമഖലെയതില് പഞബലെര്യഞ്ചാം ഇല്ലെഞതഞകതിലകഞണഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞനതതിന മുഴുവേന്
ബഞധകേമഞവന്ന വേതിധതതില് ഒര നതിയമനതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം നടെത്തുന്നതതിനഞ്ചാം സര്കഞര് തകീരമഞനതിച.
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2. കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമ്മേളനതതിലെല്ലെഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം കമല്പ്പെറഞ്ഞ
നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്കറ ഉടെന് പഞബലെര്യഞ്ചാം നല്കകേണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം The Kerala Epidemic
Diseases Ordinance, 2020 (2020-ലലെ 18) 2020 മഞര്ചറ 26-ാ തകീയതതി കകേരള
ഗവേര്ണ്ണര് വേതിളഞ്ചാംബരലപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2020 മഞര്ചറ 27-ാ തകീയതതിയതിലലെ 998-ാ
നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദ്ധകീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.
3. എന്നഞല് 2020-ലലെ Kerala Epidemic Diseases Ordinance (2020-ലലെ 18)
പകേഞരഞ്ചാം എടുതതിട്ടുളള കകേസുകേള് രഞജതിയഞക്കുന്നതതിനറ പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതില് വേര്യവേസ്ഥ
ലചെയതിട്ടേതില്ലെഞയതിരന്നതതിനഞല് അപകേഞരമുള കകേസുകേള് രഞജതിയഞക്കുന്നതതികലെയഞയതി പസ്തുത
ഓര്ഡതിനന്സതില് കഭദഗതതി വേരതതിലകഞണറ 2020-ലലെ Kerala Epidemic Diseases
(Amendment) Ordinance (2020-ലലെ 38) 2020 ജൂലലെ 3-ാ തകീയതതി കകേരള ഗവേര്ണ്ണര്
വേതിളഞ്ചാംബരലപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2020 ജൂലലെ 4-ാ തകീയതതിയതിലലെ 1662-ാ നമ്പര്
കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദ്ധകീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.
4. പസസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സുകേള്കറ പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടെ ഒര ആകറ
ലകേഞണവേരന്നതതിന കവേണതിയുളള ബതില് 2020 ആഗസ്റ്ററ 24-ാ തകീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ അകന്ന
ദതിവേസഞ്ചാം തലന്ന അവേസഞനതിച കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടെ സകമ്മേളനതതില്
നതിയമസഭയതില് അവേതരതിപ്പെതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴെതിയഞതതതിനഞല്
ഓര്ഡതിനന്സുകേളതിലലെ വേര്യവേസ്ഥകേള് നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി രണ ഓര്ഡതിനന്സുകേളതിലഞ്ചാം
ഉളള എല്ലെഞ വേര്യവേസ്ഥകേളുഞ്ചാം സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പെതിച ലകേഞണ The Kerala Epidemic Diseases
Ordinance, 2020 (2020-ലലെ 57) 2020 ലസപ്റഞ്ചാംബര് 26 ാ തകീയതതി കകേരള ഗവേര്ണ്ണര്
വേതിളഞ്ചാംബരലപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2020 ലസപ്റഞ്ചാംബര് 28-ാ തകീയതതിയതിലലെ 2193-ാ
നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദ്ധകീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.
5. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനറ പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടെ ഒര ആകറ
ലകേഞണവേരന്നതതിനറ കവേണതിയുള ഒര ബതില് 2020 ഡതിസഞ്ചാംബര് 31-ാ തകീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ
അകന്ന ദതിവേസഞ്ചാം അവേസഞനതിചതുഞ്ചാം 2021 ജനവേരതി 8-ാ തകീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ 2021 ജനവേരതി
22-ാ തകീയതതി അവേസഞനതിചതുമഞയ കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടെ സകമ്മേളനതതില്
നതിയമസഭയതില് അവേതരതിപ്പെതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴെതിഞ്ഞതിരന്നതില്ലെ.
6. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വേര്യവേസ്ഥകേള് നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി The Kerala
Epidemic Diseases Ordinance, 2021, 2021 ലഫബ്രുവേരതി 9-ാ തകീയതതി കകേരള ഗവേര്ണ്ണര്
വേതിളഞ്ചാംബരലപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2021 ലഫബ്രുവേരതി 10-ാ തകീയതതിയതിലലെ 652-ാ നമ്പര്
അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2021-ലലെ 22-ാ നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പസതിദ്ധകീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം
ലചെയ.
7. 2021-ലലെ 22-ാ നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സതിനറ പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടെ ഒര
ആക്ടറ ലകേഞണവേരന്നതതിനറ ഉകദ്ദേശേതിചലകേഞണളതഞണറ ഈ ബതില്.
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ധനകേഞരര്യലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം
ഈ ബതില് നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം പഞബലെര്യതതില് ലകേഞണവേരതികേയുഞ്ചാം ലചെയഞല്
സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഞതിത നതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞര അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല്ലെ.

ഏല്പ്പെതിചലകേഞടുത നതിയമനതിര്മ്മേഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച
ലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം
സഞ്ചാംസ്ഥഞനതഞകേമഞനകമഞ അലല്ലെങതില് പകതര്യകേ ഭഞഗകതയ്കകഞ ഭഞഗങ്ങളതികലെയ്കകഞ
ഏലതഞര കരഞഗലതയുഞ്ചാം സഞഞ്ചാംക്രമതികേകരഞഗഞ്ചാം എന്നറ നതിശ്ചയതിചലകേഞണറ ഗസററ
വേതിജഞപനഞ്ചാം
പുറലപ്പെടുവേതികഞന്
ബതില്ലെതിലലെ
3-ാ
ഖണ്ഡഞ്ചാം
സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപ്പെടുത്തുന.
2. സഞ്ചാംസ്ഥഞനകതഞ അലല്ലെങതില് അതതിലന ഏലതങതിലഞ്ചാം ഭഞഗകതഞ ഏലതങതിലഞ്ചാം
സഞഞ്ചാംക്രമതികേകരഞഗഞ്ചാം പതിടെതിലപലട്ടേകന്നഞ അലല്ലെങതില് ലപഞട്ടേതിപ്പുറലപ്പെടുലമന്നറ ഭകീഷണതിയുളതഞകയഞ,
എകപ്പെഞള് കബഞദ്ധര്യലപ്പെട്ടേഞലഞ്ചാം, ആ ആവേശേര്യതതികലെയറ അനതിവേഞരര്യമഞയതി അതറ കേരതുന്ന
അതരതതിലള നടെപടെതികേള് എടുക്കുന്നതതിനഞ്ചാം ഔകദര്യഞഗതികേ ഗസറതിലലെ വേതിജഞപനഞ്ചാം വേഴെതി
അതരഞ്ചാം കരഞഗങ്ങള് ലപഞട്ടേതിപ്പുറലപ്പെടുന്നതറ തടെയുന്നതതിനഞ്ചാം കവേണ നടെപടെതികേള്
എടുക്കുന്നതതികലെയ്ക്കു ആവേശേര്യമഞയ ലറഗുകലെഷനകേകളഞ ഉതരവകേകളഞ വേതിനതിര്കദ്ദേശേതികഞനഞ്ചാം
അതരഞ്ചാം ലറഗുകലെഷനകേളതിലഞ്ചാം ഉതരവകേളതിലഞ്ചാം വേതിനതിര്കദ്ദേശേതികഞവന്ന അങ്ങലനയുള
അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം കേര്തവേര്യങ്ങളുഞ്ചാം വേതിനതികയഞഗതികഞന് ജതില്ലെഞ കേളക്ടകറഞടെറ ആവേശേര്യലപ്പെടുകേകയഞ
അധതികേഞരലപ്പെടുത്തുകേകയഞ ലചെയ്യുന്നതതിനഞ്ചാം ബതില്ലെതിലലെ 4-ാ ഖണ്ഡഞ്ചാം
സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപ്പെടുത്തുന.
3. ഗസററ വേതിജഞപനഞ്ചാം വേഴെതി, ആക്ടതിലന വേര്യവേസ്ഥകേള് നടെപ്പെതില് വേരത്തുന്നതതിനഞയതി
പതില്കഞലെ
പഞബലെര്യകതഞലടെകയഞ
മുന്കേഞലെ
പഞബലെര്യകതഞലടെകയഞ
ചെട്ടേങ്ങള്
ഉണഞക്കുന്നതതിനറ ബതില്ലെതിലലെ 12-ാ ഖണ്ഡഞ്ചാം
1-ാ ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം
സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപ്പെടുത്തുന.
4. ഏതറ കേഞരര്യങ്ങലള സഞ്ചാംബനതിചഞകണഞ വേതിജഞപനങ്ങകളഞ ഉതരവകേകളഞ
പുറലപ്പെടുവേതികകണതറ അലല്ലെങതില് ചെട്ടേങ്ങകളഞ ലറഗുകലെഷനകേകളഞ ഉണഞകകണതറ, അവേ
നടെപടെതിക്രമഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചളതുഞ്ചാം സഞധഞരണവഞ്ചാം ഭരണപരവഞ്ചാം ആയ സകഭഞവേകതഞടു
കൂടെതിയതുമഞണറ. കൂടെഞലത, ചെട്ടേങ്ങള് സഞ്ചാംബനതിച വേതിഷയങ്ങള് നതിയമസഭയുലടെ
സൂക്ഷ്മപരതികശേഞധനയറ വേതികധയവമഞണറ. ഏലതിചലകേഞടുത നതിയമനതിര്മ്മേഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം,
അതതിനഞല് സഞധഞരണ സകഭഞവേകതഞടുകൂടെതിയതഞണറ.

വേകീണഞ കജഞര്ജറ.

