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ഭൂനറികുതറിയുസ്വം  കദേവസസവസ്വം  സസ്വംബനറിച്ച സബ്ജകട്ട്  കേമറിററി  II-ലന  പേരറിഗണനയബോയറി
അയച്ച 2021-ലലെ കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്ലമെനട്ട് കബബോര്ഡട്ട് (കഭേദേഗതറി) ബറില് (ബറില് നമ്പര് 57)
കേമറിററി  പേരറിഗണറിച്ചതനുസരറിച്ചുള്ള സബ്ജകട്ട്  കേമറിററിയുലട  ററികപബോര്ടസ്വം  അതറികനബോടനുബനമെബോയറി
കചെര്തറിടള്ള സബ്ജകട്ട് കേമറിററി ററികപബോര്ടട്ട്  ലചെയ്ത പ്രകേബോരമുള്ള ബറിലസ്വം സമെര്പറിക്കുന.

2.  2021-ലലെ  കകേരള  കദേവസസസ്വം  ററിക്രൂടട്ട്ലമെനട്ട്  കബബോര്ഡട്ട്  (കഭേദേഗതറി)  ബറില്  2021
ലസപ്റസ്വംബര് 28-ാം തതീയതറി ഒരു അസബോധബോരണ ഗസറബോയറി പ്രസറിദതീകേരറിച്ചു.  ഈ ബറില്
2021  ഒകകബോബര്  13-ാം തതീയതറി സഭേയറില് അവതരറിപറിക്കുകേയുസ്വം അകന ദേറിവസസ്വം തലന
സഭേ സബ്ജകട്ട് കേമറിററിയുലട പേരറിഗണനയട്ട് അയയ്ക്കുകേയുസ്വം ലചെയ.

3. 2021 ഒകകബോബര് 25-ാം തതീയതറി സഭേബോ സകമളനതറിനട്ട് കശേഷസ്വം സമെറിതറി കയബോഗസ്വം
കചെര്നട്ട്  പ്രസ്തുത  ബറില്  ഖണസ്വം  ഖണമെബോയറി  പേരറിഗണറിക്കുകേയുസ്വം  കഭേദേഗതറി  കൂടബോലത
അസ്വംഗതീകേരറിക്കുകേയുസ്വം ലചെയ.

4. വറികയബോജനക്കുററിപട്ട് അനുബനമെബോയറി കചെര്തറിരറിക്കുന.

ലകേ. രബോജന,
തറിരുവനന്തപുരസ്വം, ലചെയര്മെബോന,
2021, ഒകകബോബര് 25. സബ്ജകട്ട് കേമറിററി II.

1727/2021.



അനുബനന്ധം I 

വവിയയയോജനക്കുറവിപപ
സന്ധംസയോനതത്തെ  എലയോ  യദേവസസന്ധം    യബയോര്ഡുകള്ക്കുന്ധം  തപയോതുവയോയ  ഒര

റവിക്രൂടപതമെനപ  യബയോര്ഡപ  യവണതമെന്ന ജസവിസപ പരവിപൂര്ണന് കമമ്മീഷന് ശവിപയോര്ശ
ഹഹൈയകയോടതവി അന്ധംഗമ്മീകരവിച്ചതവിന്പ്രകയോരമെയോണപ യകരളത്തെവില് യദേവസസന്ധം റവിക്രൂടപതമെനപ
യബയോര്ഡപ  രൂപമ്മീകരവിച്ചതപ.  യദേവസസന്ധം  റവിക്രൂടപതമെനപ  യബയോര്ഡപ  തചെയര്മെയോനുന്ധം
അന്ധംഗങ്ങള്ക്കുന്ധം പുനര്നവിയമെനന്ധം നല്കുന്നതവിനപ വവ്യവസ തചെയ്യുന്നതയോണപ 2021-തല
യകരള യദേവസസന്ധം റവിക്രൂടപതമെനപ യബയോര്ഡപ (യഭേദേഗതവി) ബവില്.

റവിക്രൂടപതമെനപ  യബയോര്ഡപ  അന്ധംഗങ്ങള്കപ   പുനര്നവിയമെനന്ധം  നല്കുവയോന്
തമ്മീരമെയോനവിക്കുയമയോള്  റവിക്രൂടപതമെനപ  യബയോര്ഡപ  മുയഖേന  നടത്തുന്ന  നവിയമെനങ്ങതള
ക്കുറവിച്ചപ  ഉയര്ന്നുവരന്ന  ആയക്ഷേപങ്ങളന്ധം  പരവിയശയോധവികതപയടണ്ടതുന്ധം  തവിരത്തെല്
നടപടവി സസമ്മീകരവിയകണ്ടതുന്ധം അനവിവയോരവ്യമെയോണപ. 

യമെല്പറഞ്ഞ കയോരണങ്ങളയോല് ഈ ബവിലവിതല വവ്യവസകയളയോ ടപ  വവിയയയോജവിപപ
യരഖേതപടുത്തുന്നു.

എന്. എ. തനലവിക്കുന്നപ (ഒപപ)

സനമ്മീഷ് കുമെയോര് യജയോസഫപ (ഒപപ)



അനുബനന്ധം   II

2021-ലലെ കകേരള കദേവസസന്ധം ററിക്രൂടട്ട്ലമെനട്ട് കബബോര്ഡട്ട്
(കഭേദേഗതറി) ബറില

(സബ്ജകട്ട് കേമറിററി ററികപബോര്ടട്ട് ലചെയ്ത പ്രകേബോരമുള്ളതട്ട്)

2015-ലലെ കകേരള കദേവസസന്ധം ററിക്രൂടട്ട്ലമെനട്ട് കബബോര്ഡട്ട് ആകട്ട് വവീണന്ധം
കഭേദേഗതറി ലചെയ്യുന്നതറിനുള്ള

ഒര
ബറില

പവീഠറികേ.― 2015-ലലെ കകേരള കദേവസസന്ധം ററിക്രൂടട്ട്ലമെനട്ട് കബബോര്ഡട്ട് ആകട്ട് (2015-ലലെ 16)

ഇതറിനുകശേഷന്ധം  കേബോണുന്ന  ആവശേശ്യങ്ങള്കബോയറി  വവീണന്ധം  കഭേദേഗതറി  ലചെയ്യുന്നതട്ട്

യുക്തമെബോയറിരറിക്കുകേയബോല;

ഭേബോരത  ററിപബറികറിലന  എഴുപതറിരണബോന്ധം  സന്ധംവത്സരതറില  തബോലഴെപറയുന്ധം  പ്രകേബോരന്ധം

നറിയമെമുണബോക്കുന:―

1.  ചുരകകപരന്ധം  പ്രബോരന്ധംഭേവന്ധം.―(1)  ഈ  ആകറിനട്ട്  2021-ലലെ  കകേരള  കദേവസസന്ധം

ററിക്രൂടട്ട്ലമെനട്ട് കബബോര്ഡട്ട് (കഭേദേഗതറി) ആകട്ട് എന്നട്ട് കപരട്ട് പറയബോന്ധം.

(2)  ഇതട്ട്  2019   ഡറിസന്ധംബര്  21-ാം  തവീയതറി  പ്രബോബലെശ്യതറില  വന്നതബോയറി

കേരതലപകടേണതബോണട്ട്.

2.  5-  ാം വകുപറിനുള്ള കഭേദേഗതറി.― 2015-ലലെ കകേരള കദേവസസന്ധം ററിക്രൂടട്ട്ലമെനട്ട് കബബോര്ഡട്ട്

ആകറിലലെ  (2015-ലലെ  16) (ഇതറിനുകശേഷന്ധം പ്രധബോന ആകട്ട് എന്നബോണട്ട് പരബോമെര്ശേറികലപടുകേ)

5-ാം വകുപട്ട്  (6)-     ഉപവകുപറിനുപകേരന്ധം തബോലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപട്ട്  കചെര്കകണതബോണട്ട്,

അതബോയതട്ട് :―

“(6)  ലചെയര്കപഴ്സണബോകയബോ  അന്ധംഗമെബോകയബോ  നറിയമെറികലപട  ഒരബോള്കട്ട്

പുനര്നറിയമെനതറിനട്ട് അര്ഹത ഉണബോയറിരറിക്കുന്നതബോണട്ട്.

എന്നബോല, അപ്രകേബോരമുള്ള യബോലതബോരബോളന്ധം രണട്ട് തവണയറില കൂടുതല നറിയമെറികലപടേബോന

അര്ഹനബോയറിരറിക്കുന്നതല. ”. 

3. റദബോകലന്ധം ഒഴെറിവബോകലന്ധം.― (1) 2021-ലലെ കകേരള കദേവസസന്ധം ററിക്രൂടട്ട്ലമെനട്ട്  കബബോര്ഡട്ട്

(കഭേദേഗതറി) ഓര്ഡറിനനസട്ട് (2021-ലലെ 119) ഇതറിനബോല റദബോകറിയറിരറിക്കുന.
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(2)  അങ്ങലന  റദബോകറിയറിരന്നബോലതലന്നയുന്ധം,  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡറിനനസട്ട്  പ്രകേബോരന്ധം
കഭേദേഗതറി ലചെയ്യലപട പ്രധബോന ആകറിന കേവീഴെറില ലചെയ്തകതബോ ലചെയ്തതബോയറി കേരതലപടുന്നകതബോ
ആയ  ഏലതങറിലന്ധം   കേബോരശ്യകമെബോ  എടുതകതബോ  എടുതതബോയറി  കേരതലപടുന്നകതബോ  ആയ
ഏലതങറിലന്ധം  നടേപടേറികയബോ  ഈ  ആകട്ട്  പ്രകേബോരന്ധം  കഭേദേഗതറി  ലചെയ്യലപട  പ്രധബോന  ആകറിന
കേവീഴെറില ലചെയ്തതബോകയബോ എടുതതബോകയബോ കേരതലപകടേണതബോണട്ട്.

കകേരള നറിയമെസഭേബോ ലസക്രകടററിയറട്ട്, എസട്ട്. വറി. ഉണറികൃഷ്ണന നബോയര്,
തറിരവനന്തപുരന്ധം, ലസക്രടററി.

2021 ഒകകബോബര് 25.


