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സബ്ജകജ കമറിററി  IX
തപദ്ദേശസസ്വയകഭരണവക ഗപ്പോമവറികസനവക ഭവനനറിര്മപ്പോണവക

(2021-2023) 
ഘടന

അദദ്ധ്യക്ഷന :
ശശ. എക. വറി. പഗപ്പോവറിന്ദന മപ്പോസ്റ്റര്, 

തപദ്ദേശസസ്വയകഭരണക, ഗപ്പോമവറികസനക, എകക്സൈസജ വകുപ പ്പുമനറി.

എക്സൈജ  -  ഒഫശപഷദ്ധ്യപ്പോ അകഗങ്ങള  : 

ശശ. ചക. രപ്പോജന,
റവനന്യൂ - ഭവന നറിര്മപ്പോണ വകുപജ മനറി.

ശശ. വറി. അബ്ദുറഹറിമപ്പോന,
മതദ്ധ്യബനനക, കപ്പോയറികക, വഖഫജ, ഹജജ തശര്തപ്പോടന വകുപ പ്പുമനറി.

അകഗങ്ങള:

ശശ. എന. ചക. അക്ബര് 

ശശ. പേറി. ബപ്പോലചെന്ദ്രന 

ശശമതറി കപ്പോനതറില ജമശല 

ശശ. എ. സറി. ചമപ്പോയ്തശന

ശശ. വറി. ചക. പ്രശപ്പോനജ

ശശ. പറപ്പോജറി എക. പജപ്പോണ

ശശ. പേറി. ഉകബദുള്ള

ശശ. ടറി. ചജ. വറിപനപ്പോദജ.

നറിയമസഭപ്പോ ചസക്രപടററിയറജ  :

ശശ. എ . എക . ബഷശര്, ചസക്രടററി

ശശമതറി ഷബപ്പോന അഞക, പജപ്പോയറിനജ ചസക്രടററി

ശശമതറി ദശപേ എന. ജറി., ചഡെപേന്യൂടറി ചസക്രടററി

ശശ. പജപ്പോമറി ചക. പജപ്പോസഫജ, അണ്ടര് ചസക്രടററി.



2022-ചല പകരള തപദ്ദേശസസ്വയകഭരണ ചപേപ്പോതുസര്വശസജ ബറില

സബ്ജകജ കമറിററി ററിപപപ്പോർടജ

തപദ്ദേശസസ്വയകഭരണവക ഗപ്പോമവറികസനവക ഭവനനറിര്മപ്പോണവക സകബനറിച്ച സബ്ജകജ
കമറിററി  IX-ചന  പേരറിഗണനയപ്പോയറി  അയച്ച  2022-ചല  പകരള  തപദ്ദേശസസ്വയകഭരണ
ചപേപ്പോതുസര്വശസജ ബറില  (ബറില നമ ര് 136),  സമറിതറി പേരറിഗണറിച്ചതനുസരറിച്ചുള്ള സബ്ജകജ
കമറിററി ററിപപപ്പോർടക സബ്ജകജ കമറിററി ററിപപപ്പോര്ടജ ചചെയ്ത പ്രകപ്പോരമുള്ള ബറിലക സമർപറിക്കുന.

2.  2022-ചല  പകരള  തപദ്ദേശസസ്വയകഭരണ ചപേപ്പോതുസര്വശസജ  ബറില   2022  ആഗസ്റ്റജ  22-ാ
തശയതറി  2796-ാ നമര് അസപ്പോധപ്പോരണ ഗസറപ്പോയറി പ്രസറിദശകരറിച്ചു.  ഇഇൗ ബറില  2022  ആഗസ്റ്റജ
24-ാതശയതറി  സഭയറില  അവതരറിപറിക്കുകയക  അപന്നേ  ദറിവസകതചന്നേ  തപദ്ദേശസസ്വയക
ഭരണവക  ഗപ്പോമവറികസനവക ഭവനനറിര്മപ്പോണവക  സകബനറിച്ച  സബ്ജകജ  കമറിററി  IX-ചന
പേരറിഗണനയജ അയയ്ക്കുകയക ചചെയ.

3.  2022  ആഗസ്റ്റജ  24-ാ  തശയതറി  സമറിതറി  പയപ്പോഗക  പചെർന്നേജ  ബറില  ഖണക
ഖണമപ്പോയറി പേരറിഗണറിക്കുകയക പഭദഗതറി കൂടപ്പോചത അകഗശകരറിക്കുകയക ചചെയ.

4.  വറിപയപ്പോജനക്കുററിപക  സബ്ജകജ  കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടജ  ചചെയ്ത  പ്രകപ്പോരമുള്ള  ബറിലക
അനുബനമപ്പോയറി പചെര്ക്കുന.

തറിരുവനനപുരക, എക.  വറി.  പഗപ്പോവറിന്ദന മപ്പോസ്റ്റര്
20 22, ആഗസ്റ്റജ 24.  അദദ്ധ്യക്ഷന,

     സബ്ജകജ കമറിററി  IX.



അനുബനക   I

വറിപയപ്പോജനക്കുററിപജ
പേഞപ്പോയതജ, മുനറിസറിപപ്പോലറിററി, തപദ്ദേശ സസ്വയകഭരണ വകുപജ (പപ്പോനറിങജ) എന്നേറിവയറിചല

സര്വശസുകചളയക  തപദ്ദേശസസ്വയകഭരണ  എഞറിനശയററികഗജ  വറിഭപ്പോഗക,  ഗപ്പോമ  വറികസനക
എന്നേറിവയറിചല  സര്വശസുകചളയക  ഏകശകരറിച്ചുചകപ്പോണ്ടജ  ഒരു  ചപേപ്പോതു  സര്വശസജ
രൂപേശകരറിക്കുന്നേതറിചന ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  1994-ചല പകരള  പേഞപ്പോയതജ  രപ്പോജജ  ആകജ,  1994-ചല
പകരള  മുനറിസറിപപ്പോലറിററി  ആകജ,  2016-ചല  പകരള  നഗര  ഗപ്പോമപ്പോസൂത്രണ  ആകജ  എന്നേറിവ
പഭദഗതറി ചചെയ്യുന്നേതറിനുള്ള വദ്ധ്യവസ്ഥകളപ്പോണജ ബറിലറില ഉളചപടുതറിയറിരറിക്കുന്നേതജ.

പേഞപ്പോയതജ,  നഗരകപ്പോരദ്ധ്യക,  ഗപ്പോമവറികസനക,  നഗരഗപ്പോമപ്പോസൂത്രണക,  എല.എസജ.ജറി.ഡെറി.
എഞറിനശയററികഗജ എന്നേശ 5 വകുപകളപ്പോണജ സകപയപ്പോജറിപറിക്കുന്നേതജ. ഭരണഘടനയചട 73, 74
പഭദഗതറികളറിലൂചട കൂടുതല അധറികപ്പോരക നലകറി സ്ഥപ്പോപേറിച്ച പ്രപ്പോപദശറിക സര്കപ്പോരുകളപ്പോണജ
പേഞപ്പോയത്തുകള,  മുനറിസറിപപ്പോലറിററികള  എന്നേറിവ.   പ്രസ്തുത  ഭരണഘടന  പഭദഗതറികളുചട
അടറിസ്ഥപ്പോനതറില  പകരളതറില  പേഞപ്പോയതജ  രപ്പോജജ,  മുനറിസറിപപ്പോലറിററി  ആക്റ്റുകളുക
പേപ്പോസപ്പോകറിയറിടണ്ടജ. അധറികപ്പോരവറിപകന്ദ്രശകരണതറിചന ഭപ്പോഗമപ്പോയറി സസ്വതന സകവറിധപ്പോനങ്ങളപ്പോയറി
പ്രവര്തറിപകണ്ട പേഞപ്പോയത്തുകളുപടയക മുനറിസറിപപ്പോലറിററികളുചടയക ഭരണ സകവറിധപ്പോനചത
സകപയപ്പോജറിപറിക്കുന്നേതജ  അധറികപ്പോരവറിപകന്ദ്രശകരണതറിചന  അടറിസ്ഥപ്പോന  തതസ്വങ്ങപളപ്പോടജ
പയപ്പോജറിക്കുന്നേ സമശപേനമല.

വറിവറിധ വകുപകളുചട ഏകശകരണചതക്കുററിച്ചജ വദ്ധ്യവസ്ഥ ചചെയ്യുന്നേ ബറിലറില പ്രസ്തുത
വകുപകളകജ  കശഴറില  നറിലവറിലുള്ള  സര്വശസുകളുചട  ഏകശകരണക  നടപപ്പോപകണ്ട  രശതറി
സകബനറിച്ചജ  വദ്ധ്യവസ്ഥ  ചചെയ്തറിടറില.  വദ്ധ്യക്തമപ്പോയ  പേഠനങ്ങള  കൂടപ്പോചത  വറിവറിധ
സര്വശസുകളുചട ഏകശകരണക നടത്തുന്നേതജ വലറിയ രശതറിയറിലുള്ള നറിയമ വദ്ധ്യവഹപ്പോരങ്ങളകജ
കപ്പോരണമപ്പോകുന്നേതപ്പോണജ.  തപദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥപ്പോപേനങ്ങളുചട പേദതറി വറിഹറിതക ചവടറിക്കുറയ്ക്കുന്നേ
നടപേടറികള ഒഴറിവപ്പോകറി മതറിയപ്പോയ ഫണ്ടജ  അനുവദറിച്ചു പേഞപ്പോയതജ രപ്പോജജ  സ്ഥപ്പോപേനങ്ങചള
ശക്തറിചപടുത്തുവപ്പോന  നടപേടറി  സസ്വശകരറിപകണ്ടതജ  അനറിവപ്പോരദ്ധ്യമപ്പോണജ.   പ്രസ്തുത നടപേടറികള
സസ്വശകരറികപ്പോചത  വകുപകളുചട  സകപയപ്പോജനതറിനപ്പോയറി  നറിയമനറിര്മപ്പോണക  നടത്തുന്നേതജ
അപ്രസക്തമപ്പോണജ.  പമലപറഞ്ഞ കപ്പോരണങ്ങളപ്പോല ബറിലറിചല വദ്ധ്യവസ്ഥകപളപ്പോടജ  വറിപയപ്പോജറിപജ
പരഖചപടുത്തുന.

പേറി. ഉകബദുള്ള (ഒപജ)

പറപ്പോജറി എക. പജപ്പോണ (ഒപജ)

ററി. ചജ. വറിപനപ്പോദജ (ഒപജ)



അനുബനന്ധം   II

2022-ലലെ കകേരള തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ ലപപൊതുസര്വവ്വീസസ്  ബബില

(സബ്ജകസ് കേമബിറബി റബികപപൊര്ടസ് ലചെയ്തപ്രകേപൊരമുള്ളതസ്)

കകേരള  സന്ധംസപൊനലത്തെ  പഞപൊയത്തെസ്,  മുനബിസബിപപൊലെബിറബി,
തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ വകുപസ് (പപൊനബിന്ധംഗസ്) എനബിവയസ് 
കേവ്വീഴബിലുള്ള സര്വവ്വീസുകേലളയന്ധം, ഗപൊമ വബികേസനന്ധം, 
തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ എഞവ്വീനബിയറബിങസ് വബിഭപൊഗന്ധം 

സര്വവ്വീസുകേലളയന്ധം  ഏകേവ്വീകേരബിച്ചു ലകേപൊണസ് 
ഒരു തകദ്ദേശസസ്വയന്ധം ഭരണലപപൊതുസര്വവ്വീസസ് 

രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതബിനപൊയള്ള

ഒരു

ബബില 

പവ്വീഠബികേ  .―കകേരള  സന്ധംസപൊനലത്തെ  പഞപൊയത്തെസ്,  മുനബിസബിപപൊലെബിറബി,  തകദ്ദേശസസ്വയന്ധം

ഭരണ  വകുപസ്  (പപൊനബിന്ധംഗസ്)  എനബിവയസ്  കേവ്വീഴബിലുള്ള  സര്വവ്വീസുകേലളയന്ധം,  ഗപൊമവബികേസനന്ധം,

തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ എഞബിനവ്വീയറബിങസ് വബിഭപൊഗന്ധം സര്വവ്വീസുകേലളയന്ധം ഏകേവ്വീകേരബിച്ചു ലകേപൊണസ്  ഒരു

തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  ലപപൊതുസര്വവ്വീസസ് രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതസ് യക്തമപൊയബിരബിക്കുകേയപൊല;

ഭപൊരത  റബിപബബികബിലന്റെ  എഴുപത്തെബിമൂനപൊന്ധം  സന്ധംവത്സരത്തെബില  തപൊലഴപറയന്ധം  പ്രകേപൊരന്ധം

നബിയമമുണപൊക്കുന:―

1.  ചുരുകകപരുന്ധം     പ്രപൊരന്ധംഭവന്ധം.―(1)  ഈ ആകബിനസ് 2022-ലലെ  കകേരള തകദ്ദേശസസ്വയന്ധം

ഭരണ ലപപൊതുസര്വവ്വീസസ്  ആകസ് എനസ് കപരസ് പറയപൊന്ധം.

(2)  ഇതസ്   2022  മപൊര്ചസ്  31-ാം  തവ്വീയതബി  പ്രപൊബലെല്യത്തെബില  വനതപൊയബി

കേരുതലപകടേണതപൊണസ്.

2.  1994-  ലലെ    13-  ാം  ആകബിലന്റെ  കഭദഗതബി.―1994-ലലെ  കകേരള  പഞപൊയത്തെസ്  രപൊജസ്

ആകബിലന്റെ (1994-ലലെ 13-ാം ആകസ്) 180-ാം വകുപബിലന്റെ  (4)-ാം ഉപവകുപബില,―

(i) "ഉകദല്യപൊഗസന്മപൊകരകയപൊ ജവ്വീവനകപൊകരകയപൊ സന്ധംസപൊനലമപൊടപൊലകേകയപൊ ഓകരപൊ

ജബില്ലയ്ക്കു  കവണബികയപൊ  ഒരു  പ്രകതല്യകേ  സര്വവ്വീസപൊയബി  രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതബിനസ്  വല്യവസ

ലചെയപൊവനതുമപൊണസ്” എന വപൊക്കുകേള്കസ് പകേരന്ധം  "ഉകദല്യപൊഗസലരയന്ധം ജവ്വീവനകപൊലരയന്ധം

1119/2022.
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മകറലതങബിലുന്ധം  സര്വവ്വീസുകേളബിലുള്ള  സര്കപൊര്  ജവ്വീവനകപൊലരയന്ധം  ഉള്ലപടുത്തെബിലകപൊണസ്

സന്ധംസപൊനത്തെബിലനപൊടപൊലകേകയപൊ  ഓകരപൊ  ജബില്ലയ്ക്കുമപൊകയപൊ  തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  ലപപൊതു  സര്വവ്വീസസ്

രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതബിനസ് വല്യവസ ലചെയപൊവനതുമപൊണസ്” എന വപൊക്കുകേള് കചെര്കകണതപൊണസ്;

(ii)  തപൊലഴപറയന വബിശദവ്വീകേരണന്ധം കചെര്കകണതപൊണസ്, അതപൊയതസ്:―

"വബിശദവ്വീകേരണന്ധം:―ഈ  ഉപവകുപബിലന്റെ  ആവശല്യത്തെബികലെകപൊയബി,  "മകറലതങബിലുന്ധം
സര്വവ്വീസുകേളബിലുള്ള സര്കപൊര് ജവ്വീവനകപൊര്"  എനപൊല,  സന്ധംസപൊനലത്തെ മുനബിസബിപപൊലെബിറബി,
തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപസ്  (പപൊനബിന്ധംഗസ്)  എനബിവയസ്  കേവ്വീഴബിലുള്ള  സര്വവ്വീസുകേളബിലലെയന്ധം
ഗപൊമവബികേസനന്ധം,  തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  എഞബിനവ്വീയറബിന്ധംഗസ്  വബിഭപൊഗന്ധം  സര്വവ്വീസുകേളബിലലെയന്ധം
സര്കപൊര് ജവ്വീവനകപൊര്  എനര്ത്ഥമപൊകുന.”.

3.  1994-  ലലെ    20-  ാം  ആകബിലന്റെ  കഭദഗതബി.―1994-ലലെ  കകേരള  മുനബിസബിപപൊലെബിറബി
ആകബിലന്റെ (1994-ലലെ 20-ാം ആകസ്) 222-ാം വകുപബിലന്റെ (1 ബബി) ഉപവകുപബില,―

(i)"ഉകദല്യപൊഗസലരകയപൊ  ജവ്വീവനകപൊലരകയപൊ  സന്ധംസപൊനത്തെബിലനപൊടപൊലകേകയപൊ  ഓകരപൊ
ജബില്ലയ്ക്കുമപൊകയപൊ  ഒരു  പ്രകതല്യകേ  സര്വവ്വീസപൊയബി  രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതബിനുകൂടേബി  വല്യവസ
ലചെയപൊവനതുമപൊണസ്" എന  വപൊക്കുകേള്കസ്  പകേരന്ധം  "ഉകദല്യപൊഗസലരയന്ധം  ജവ്വീവനകപൊലരയന്ധം
മകറലതങബിലുന്ധം   സര്വവ്വീസുകേളബിലുള്ള  സര്കപൊര്  ജവ്വീവനകപൊലരയന്ധം  ഉള്ലപടുത്തെബിലകപൊണസ്
സന്ധംസപൊനത്തെബിലനപൊടപൊലകേകയപൊ ഓകരപൊ  ജബില്ലയ്ക്കുമപൊകയപൊ   തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  ലപപൊതു
സര്വവ്വീസസ്  രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതബിനസ്  വല്യവസ  ലചെയപൊവനതുമപൊണസ്”എന  വപൊക്കുകേള്
കചെര്കകണതപൊണസ്;

(ii)  തപൊലഴപറയന വബിശദവ്വീകേരണന്ധം കചെര്കകണതപൊണസ്, അതപൊയതസ് :―

"വബിശദവ്വീകേരണന്ധം:―ഈ  ഉപവകുപബിലന്റെ  ആവശല്യത്തെബികലെകപൊയബി,  "മകറലതങബിലുന്ധം
സര്വവ്വീസുകേളബിലുള്ള  സര്കപൊര്  ജവ്വീവനകപൊര്"  എനപൊല,  സന്ധംസപൊനലത്തെ  പഞപൊയത്തെസ്,
തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപസ്  (പപൊനബിന്ധംഗസ്)  എനബിവയസ്  കേവ്വീഴബിലുള്ള  സര്വവ്വീസുകേളബിലലെയന്ധം
ഗപൊമവബികേസനന്ധം,  തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  എഞബിനവ്വീയറബിന്ധംഗസ്  വബിഭപൊഗന്ധം  എനവ്വീ
സര്വവ്വീസുകേളബിലലെയന്ധം സര്കപൊര് ജവ്വീവനകപൊര്  എനര്ത്ഥമപൊകുന.”.

4.  2016-  ലലെ    9-  ാം  ആകബിലന്റെ  കഭദഗതബി.―2016-ലലെ  കകേരള  നഗര-ഗപൊമപൊസൂത്രണ
ആകബിലന്റെ  (2016-ലലെ  9-ാം  ആകസ്)   10-ാം  വകുപബിലന്റെ  (2)-ാം  ഉപവകുപബിനുകശഷന്ധം
തപൊലഴപറയന ഉപവകുപസ് കചെര്കകണതപൊണസ്, അതപൊയതസ്:―

“(3)  ഈ  ആകബിലലെ  വല്യവസകേള്കസ്  വബികധേയമപൊയബി,  1968-ലലെ  കകേരള  പബബികേസ്
സര്വവ്വീസസസ് ആകസ് (1968-ലലെ 19-ാം ആകസ്) പ്രകേപൊരന്ധം ഉണപൊകലപടബിട്ടുള്ള ചെടങ്ങളനുസരബിചസ്
ഉകദല്യപൊഗസരുലടേയന്ധം ജവ്വീവനകപൊരുലടേയന്ധം തരന്ധംതബിരബിവസ്,  റബിക്രൂടസ്ലമന്റെസ്/നബിയമനരവ്വീതബി,  കസവന
വല്യവസകേള്, ശമ്പളവന്ധം ബത്തെകേളന്ധം, അചടേകന്ധം, ലപരുമപൊറന്ധം എനബിവ സര്കപൊര് നബിയനബികകണതുന്ധം
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അങ്ങലനയള്ള  ചെടങ്ങളബില  ഏലതങബിലുന്ധം  വബിഭപൊഗത്തെബിലലപട,  തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപസ്
(പപൊനബിന്ധംഗസ്)-ലലെ ഉകദല്യപൊഗസലരയന്ധം ജവ്വീവനകപൊലരയന്ധം  മകറലതങബിലുന്ധം  സര്വവ്വീസുകേളബിലുള്ള
സര്കപൊര്  ജവ്വീവനകപൊലരയന്ധം  ഉള്ലപടുത്തെബിലകപൊണസ്  സന്ധംസപൊനത്തെബിലനപൊടപൊലകേകയപൊ  ഓകരപൊ
ജബില്ലയ്ക്കുമപൊകയപൊ  തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ   ലപപൊതുസര്വവ്വീസസ്  രൂപവ്വീകേരബിക്കുനതബിനസ്  വല്യവസ
ലചെയപൊവനതുമപൊണസ്.

വബിശദവ്വീകേരണന്ധം:―ഈ  ഉപവകുപബിലന്റെ  ആവശല്യത്തെബികലെകപൊയബി,  "മകറലതങബിലുന്ധം
സര്വവ്വീസുകേളബിലുള്ള  സര്കപൊര്  ജവ്വീവനകപൊര്"  എനപൊല  സന്ധംസപൊനലത്തെ  പഞപൊയത്തെസ്,
മുനബിസബിപപൊലെബിറബി  എനബിവയസ്  കേവ്വീഴബിലുള്ള  സര്വവ്വീസുകേളബിലലെയന്ധം  ഗപൊമവബികേസനന്ധം,
തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  എഞബിനവ്വീയറബിന്ധംഗസ്  വബിഭപൊഗന്ധം  എനവ്വീ  സര്വവ്വീസുകേളബിലലെയന്ധം   സര്കപൊര്
ജവ്വീവനകപൊര്  എനര്ത്ഥമപൊകുന.”.

5. സപൊധൂകേരണന്ധം.―2022-ലലെ കകേരള തകദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ ലപപൊതുസര്വവ്വീസസ്  ഒപൊര് ഡബിനന്സബിനസ്
(2022-ലലെ  5)  (ഇതബിനുകശഷന്ധം പ്രസസ്തുത ഒപൊര് ഡബിനന്സസ് എനപൊണസ് പരപൊമര്ശബികലപടുകേ)
2022 ആഗസസ് 8-ാം തവ്വീയതബി പ്രപൊബലെല്യന്ധം ഇല്ലപൊതപൊയബിത്തെവ്വീര്നബിരുനപൊല തലനയന്ധം,―

(എ)  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡബിനന്സസ്  പ്രകേപൊരന്ധം  കഭദഗതബി   ലചെയലപട  1994-ലലെ  കകേരള
പഞപൊയത്തെസ് രപൊജസ്  ആകസ്   (1994-ലലെ  13-ാം ആകസ്), 1994-ലലെ കകേരള മുനബിസബിപപൊലെബിറബി
ആകസ് (1994-ലലെ 20-ാം ആകസ്), 2016-ലലെ കകേരള നഗര-ഗപൊമപൊസൂത്രണ ആകസ് (2016-ലലെ
9-ാം ആകസ്)  (ഇതബിനുകശഷന്ധം പ്രധേപൊന ആക്റ്റുകേള് എനപൊണസ്  പരപൊമര്ശബികലപടുകേ)  എനവ്വീ
ആക്റ്റുകേളബിന്കേവ്വീഴബില   ലചെയ്തകതപൊ  ലചെയ്തതപൊയബി  കേരുതലപടുനകതപൊ  ആയ  ഏലതങബിലുന്ധം
കേപൊരല്യകമപൊ,  എടുത്തെകതപൊ എടുത്തെതപൊയബി കേരുതലപടുനകതപൊ ആയ ഏലതങബിലുന്ധം നടേപടേബികയപൊ
ഈ ആകസ്  പ്രകേപൊരന്ധം  കഭദഗതബി  ലചെയലപട  പ്രധേപൊന ആക്റ്റുകേളബിലലെ  വല്യവസകേള് പ്രകേപൊരന്ധം
ലചെയ്തതപൊകയപൊ  എടുത്തെതപൊകയപൊ കേരുതലപകടേണതുന്ധം;

(ബബി)  പ്രസസ്തുത ഓര്ഡബിനന്സബിനസ്  പ്രപൊബലെല്യന്ധം  ഇല്ലപൊതപൊയബിത്തെവ്വീര്നതബിനസ്  കശഷവന്ധം
ഈ ആകസ് ഗസറബില പ്രസബിദ്ധലപടുത്തുനതബിനുമുമന്ധം  ലചെയ്ത ഏലതങബിലുന്ധം കേപൊരല്യകമപൊ എടുത്തെ
ഏലതങബിലുന്ധം  നടേപടേബികയപൊ,   പ്രസ്തുത  ഒപൊര്ഡബിനന്സബിലന്റെ   പ്രപൊബലെല്യന്ധം  ഇല്ലപൊതപൊയബി
ത്തെവ്വീര്നബിരുനബില്ലപൊലയങബില പ്രസ്തുത ഒപൊര്ഡബിനന്സസ് പ്രകേപൊരന്ധം കഭദഗതബി ലചെയലപട പ്രധേപൊന
ആക്റ്റുകേളബിന്കേവ്വീഴബില ലചെയ്യുകേകയപൊ എടുക്കുകേകയപൊ ലചെയ്യുമപൊയബിരുന എനകപപൊലലെ, ഈ ആകസ്
പ്രകേപൊരന്ധം കഭദഗതബി ലചെയലപട പ്രധേപൊന ആക്റ്റുകേളബിന്കേവ്വീഴബില ലചെയ്തതപൊകയപൊ എടുത്തെതപൊകയപൊ
കേരുതലപകടേണതുമപൊണസ്. 

കകേരള നബിയമസഭപൊ ലസക്രകടറബിയറസ്, എ. എന്ധം. ബഷവ്വീര്,
തബിരുവനന്തപുരന്ധം,             ലസക്രടറബി.
2022, ആഗസസ് 24.


