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സബജ ജകജ ടജ കമമിറമി VII
(വമിദദ്യുച്ഛകമിയുക ടതപ്പോഴമിലക ടതപ്പോഴമിലപ്പോളമിപക്ഷേമവക)

(2021-2023)

ഘടന
ടചെയര്മപ്പോന  :

 ശശ. ടക. കൃഷ്ണനകുടമി,
ബഹ. വവദദ്യുതമി വകുപ്പുമനമി.

എകജ   -  ഒഫശപഷഷപ്പോ അകഗക :

 ശശ. വമി. ശമിവനകുടമി,
ബഹ. ടപേപ്പോതുവമിദഷപ്പോഭഷപ്പോസവക ടതപ്പോഴമിലക വകുപ്പുമനമി.

അകഗങ്ങള:

 ശശ. അനവര് സപ്പോദതജ, എക. എല. എ.

ശശ. എ. ടക. എക. അഷ്റഫജ, എക. എല. എ.

ശശ. എക. എക. മണമി, എക. എല. എ.

ശശ. പേമി. നന്ദകുമപ്പോര്, എക. എല. എ.

ശശ. എ. പ്രഭപ്പോകരന, എക. എല. എ.

ശശ. ടക. ടക. രപ്പോമചെന്ദ്രന, എക. എല. എ.

ശശ. വപ്പോഴൂര് പസപ്പോമന, എക. എല. എ.    

നമിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടറമിയറജ :

 ശശ. എസജ. വമി. ഉണമികൃഷ്ണന നപ്പോയര്, ടസക്രടറമി

ശശ. ഷപ്പോനവപ്പോസജ പേമി. പേമി., പജപ്പോയമിനജ ടസക്രടറമി

ശശമതമി ഷശന ശമിവദപ്പോസജ, ടഡെപേപ്യൂടമി ടസക്രടറമി

ശശമതമി  ദശപേ എന. ജമി., അണ്ടര് ടസക്രടറമി.



2021-ലലെ കകേരള കഷഷോപപ്സ് ആനപ്സ് കേകമേഴഴ്സ്യല് എസഷോബബ്ലിലഷ്മെനപ്സ്സപ്സ് 
ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലി കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി (കഭേദഗതബ്ലി)ബബ്ലില്  

(സബ്ജകപ്സ് കേമബ്ലിറബ്ലി റബ്ലികപഷോര്ടപ്സ്)  

വബ്ലിദദ്യുച്ഛകബ്ലിയയും  ലതഷോഴബ്ലിലയും  ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലികക്ഷേമേവയും  സയുംബനബ്ലിച്ച  സബ്ജകപ്സ്  കേമബ്ലിറബ്ലി  VII-ലന
പരബ്ലിഗണനയഷോയബ്ലി അയച്ച  2021-ലലെ കകേരള കഷഷോപപ്സ് ആനപ്സ് കേകമേഴഴ്സ്യല് എസഷോബബ്ലിലഷ്മെനപ്സ്സപ്സ്
ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലി കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി  (കഭേദഗതബ്ലി)  ബബ്ലില് (ബബ്ലില് നമ്പര്  71),  കേമബ്ലിറബ്ലി പരബ്ലിഗണബ്ലിച്ചതനുസരബ്ലിച്ചുള
സബ്ജകപ്സ്  കേമബ്ലിറബ്ലിയലടെ  റബ്ലികപഷോര്ടയും  സബ്ജകപ്സ്  കേമബ്ലിറബ്ലി  റബ്ലികപഷോര്ടപ്സ്  ലചെയ്ത പ്രകേഷോരമുള ബബ്ലിലയും
സമേര്പബ്ലിക്കുന. 

2.  2021-ലലെ  കകേരള  കഷഷോപപ്സ്  ആനപ്സ്  കേകമേഴഴ്സ്യല്  എസഷോബബ്ലിലഷ്മെനപ്സ്സപ്സ്  ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലി
കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി  (കഭേദഗതബ്ലി)  ബബ്ലില്  2021  ലസപ്റയുംബര്  30-ാ തതീയതബ്ലി  ഒരു അസഷോധഷോരണ
ഗസറഷോയബ്ലി  പ്രസബ്ലിദതീകേരബ്ലിച്ചു.  ഈ  ബബ്ലില്  2021  നവയുംബര്  1-ാ  തതീയതബ്ലി  സഭേയബ്ലില്
അവതരബ്ലിപബ്ലിക്കുകേയയും  അകന്നേ  ദബ്ലിവസയും  തലന്നേ  സഭേ  സബ്ജകപ്സ്  കേമബ്ലിറബ്ലിയലടെ  പരബ്ലിഗണനയപ്സ്
അയയ്ക്കുകേയയും ലചെയ. 

3. 2021  നവയുംബര്  1-ാ തതീയതബ്ലി സമേബ്ലിതബ്ലി കയഷോഗയും കചെര്ന്നേപ്സ് പ്രസ്തുത ബബ്ലില് ഖണയും
ഖണമേഷോയബ്ലി പരബ്ലിഗണബ്ലിക്കുകേയയും തഷോലഴപറയന്നേ കഭേദഗതബ്ലികയഷോലടെ അയുംഗതീകേരബ്ലിക്കുകേയയും ലചെയ.

പതീഠബ്ലികേ

പതീഠബ്ലികേയബ്ലില്  "തഷോലഴപറയന്നേ"  എന്നേ വഷോകബ്ലിനു പകേരയും  "ഇതബ്ലിനുകശേഷയും കേഷോണുന്നേ"
എന്നേതീ വഷോക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ. 

4.  മേറപ്സ് കഭേദഗതബ്ലികേള് ആനുഷയുംഗബ്ലികേകമേഷോ ഘടെനഷോപരകമേഷോ ആണപ്സ്. 

5.  വബ്ലികയഷോജനക്കുറബ്ലിപയും  സബ്ജകപ്സ്  കേമബ്ലിറബ്ലി  റബ്ലികപഷോര്ടപ്സ്  ലചെയ്ത  പ്രകേഷോരമുള  ബബ്ലിലയും
അനുബനമേഷോയബ്ലി കചെര്തബ്ലിരബ്ലിക്കുന.

 ലകേ. കൃഷ്ണന്കുടബ്ലി,
തബ്ലിരുവനന്തപുരയും, ലചെയര്മേഷോന്,
2021 നവയുംബര് 1. സബ്ജകപ്സ് കേമബ്ലിറബ്ലി VII.
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അനുബനയും   I

 വബ്ലികയഷോജനക്കുറബ്ലിപപ്സ്  

സസ്വന്തമേഷോയബ്ലി  ലതഷോഴബ്ലില് ലചെയ്യുന്നേ ആളുകേള് കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലിയബ്ലികലെകപ്സ്  നല്കുന്നേ അധബ്ലികേ
അയുംശേദഷോയയും  ഔകദഴ്സ്യഷോഗബ്ലികേ  ഗസറബ്ലില്  പ്രസബ്ലിദതീകേരബ്ലിച്ച  വബ്ലിജഷോപനതബ്ലിലൂലടെ  പുനര്
നബ്ലിര്ണ്ണയബ്ലിക്കുന്നേതബ്ലിലന  ആവശേഴ്സ്യകേതയബ്ലികലെയഷോയബ്ലി  2006-ലലെ  കകേരള  കഷഷോപപ്സ്  ആനപ്സ്
കേകമേഴഴ്സ്യല് എസഷോബബ്ലിലഷ്മെനപ്സ്സപ്സ് ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലി കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി ആകബ്ലിലലെ വകുപപ്സ്  4(6)  കഭേദഗതബ്ലി
ലചെയ്യുന്നേതബ്ലിനപ്സ് വഴ്സ്യവസ്ഥ ലചെയ്തഷോണപ്സ് ബബ്ലില് അവതരബ്ലിപബ്ലിച്ചബ്ലിടളതപ്സ്. 

കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലിയബ്ലില്  നബ്ലിനള  വരുമേഷോനതബ്ലിലന  ഭൂരബ്ലിഭേഷോഗവയും  ഭേരണപരമേഷോയ  ലചെലെവകേള്കഷോയബ്ലി
വബ്ലിനബ്ലികയഷോഗബ്ലിക്കുന്നേ  ദദൗര്ഭേഷോഗഴ്സ്യകേരമേഷോയ  സഷോഹചെരഴ്സ്യമേഷോണപ്സ്  കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി  കബഷോര്ഡുകേളബ്ലില്
നബ്ലിലെനബ്ലില്ക്കുന്നേതപ്സ്.  ഇതപ്സ് ഒഴബ്ലിവഷോക്കുന്നേതബ്ലിനഷോയബ്ലി ഭേരണപരമേഷോയ ലചെലെവകേള്കപ്സ് വബ്ലിനബ്ലികയഷോഗബ്ലികഷോവന്നേ
തുകേ പരബ്ലിമേബ്ലിതലപടുത്തുന്നേതബ്ലിനപ്സ് വഴ്സ്യവസ്ഥ ലചെകയ്യേണ്ടതപ്സ് അനബ്ലിവഷോരഴ്സ്യമേഷോണപ്സ്. 

കമേല്പറഞ്ഞ കേഷോരണങ്ങളഷോല് ബബ്ലിലബ്ലികനഷോടെപ്സ് വബ്ലികയഷോജബ്ലിപപ്സ് കരഖലപടുത്തുന. 

 അന്വര് സഷോദതപ്സ്                      (ഒപപ്സ്)  

 എ. ലകേ. എയും. അഷ്റഫപ്സ്                (ഒപപ്സ്)



   അനുബനന്ധം   II

2021-ലലെ കകേരള കഷഷോപപ്സ് ആനപ്സ് കേകമേഴഴ്സ്യല് എസഷോബബ്ലിലഷ്മെനപ്സ്സപ്സ്
ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലി കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി (കഭേദഗതബ്ലി) ബബ്ലില് 

(സബ്ജകപ്സ് കേമബ്ലിറബ്ലി റബ്ലികപഷോര്ടപ്സ് ലചെയ്ത പ്രകേഷോരമുള്ളതപ്സ്) 
[അടബ്ലിവരയബ്ലിടതപ്സ്  സബ്ജകപ്സ് കേമബ്ലിറബ്ലി നബ്ലിര്കദ്ദേശബ്ലിച്ച കഭേദഗതബ്ലിലയ  സൂചെബ്ലിപബ്ലിക്കുന] 

2006-ലലെ  കകേരള കഷഷോപപ്സ് ആനപ്സ് കേകമേഴഴ്സ്യല് എസഷോബബ്ലിലഷ്മെനപ്സ്സപ്സ് ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലി
കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി ആകപ്സ് വവീണന്ധം കഭേദഗതബ്ലി ലചെയ്യുന്നതബ്ലിനുള്ള 

ഒര

ബബ്ലില്

പവീഠബ്ലികേ.―2006-ലലെ കകേരള കഷഷോപപ്സ് ആനപ്സ് കേകമേഴഴ്സ്യല് എസഷോബബ്ലിലഷ്മെനപ്സ്സപ്സ് ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലി
കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി  ആകപ്സ്   ഇതബ്ലിനുകശഷന്ധം  കേഷോണുന്ന ആവശഴ്സ്യങ്ങള്കഷോയബ്ലി  വവീണന്ധം  കഭേദഗതബ്ലി
ലചെയ്യുന്നതപ്സ് യുക്തമേഷോയബ്ലിരബ്ലിക്കുകേയഷോല്; 

ഭേഷോരത  റബ്ലിപബബ്ലികബ്ലിലന  എഴുപതബ്ലിരണഷോന്ധം  സന്ധംവത്സരതബ്ലില്  തഷോലഴ  പറയുന്ധം  പ്രകേഷോരന്ധം
നബ്ലിയമേമുണഷോക്കുന:―

1.  ചുരകകപരന്ധം  പ്രഷോരന്ധംഭേവന്ധം.―(1)  ഈ  ആകബ്ലിനപ്സ്  2021-ലലെ  കകേരള  കഷഷോപപ്സ്  ആനപ്സ്
കേകമേഴഴ്സ്യല്  എസഷോബബ്ലിലഷ്മെനപ്സ്സപ്സ്  ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലി  കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി (കഭേദഗതബ്ലി)  ആകപ്സ്  എന്നപ്സ്  കപരപ്സ്
പറയഷോന്ധം.

(2)  ഇതപ്സ്  2021  ലഫെബ്രുവരബ്ലി  24-ാം  തവീയതബ്ലി  പ്രഷോബലെഴ്സ്യതബ്ലില്  വന്നതഷോയബ്ലി
കേരതലപകടണതഷോണപ്സ്.

2. 4-  ാം  വകുപബ്ലിലന  കഭേദഗതബ്ലി.―2006-ലലെ  കകേരള  കഷഷോപപ്സ്  ആനപ്സ്  കേകമേഴഴ്സ്യല്
എസഷോബബ്ലിലഷ്മെനപ്സ്സപ്സ് ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലി കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി ആകപ്സ് (2006-ലലെ 24) (ഇതബ്ലിനു കശഷന്ധം പ്രധഷോന
ആകപ്സ് എന്നഷോണപ്സ് പരഷോമേര്ശബ്ലികലപടുകേ) 4-ാം വകുപബ്ലിലന, (6)-ാം ഉപവകുപബ്ലില്, “(1) ഉന്ധം (2) ഉന്ധം"
എന്ന  അകങ്ങള്ക്കുന്ധം  ബഷോയ്ക്കറ്റുകേള്ക്കുന്ധം  വഷോക്കുകേള്ക്കുന്ധം  കശഷന്ധം  "(3)  ഉന്ധം"  എന്ന  അകവന്ധം
ബഷോയ്ക്കറ്റുകേളന്ധം വഷോക്കുന്ധം കചെര്കകണതഷോണപ്സ്.

3. റദ്ദേഷോകലന്ധം  ഒഴബ്ലിവഷോകലന്ധം.―(1)  2021-ലലെ  കകേരള  കഷഷോപപ്സ്  ആനപ്സ്  കേകമേഴഴ്സ്യല്
എസഷോബബ്ലിലഷ്മെനപ്സ്സപ്സ്  ലതഷോഴബ്ലിലെഷോളബ്ലി  കക്ഷേമേനബ്ലിധബ്ലി  (കഭേദഗതബ്ലി)  ഓര്ഡബ്ലിനന്സപ്സ്  (2021-ലലെ  121)
ഇതബ്ലിനഷോല് റദ്ദേഷോകബ്ലിയബ്ലിരബ്ലിക്കുന.
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(2)  അങ്ങലന  റദ്ദേഷോകബ്ലിയബ്ലിരന്നഷോല്തലന്നയുന്ധം,  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡബ്ലിനന്സപ്സ്  പ്രകേഷോരന്ധം
കഭേദഗതബ്ലി  ലചെയ്യലപട പ്രധഷോന ആകബ്ലിന്കേവീഴബ്ലില് ലചെയ്തകതഷോ ലചെയ്തതഷോയബ്ലി കേരതലപടുന്നകതഷോ
ആയ  ഏലതങബ്ലിലന്ധം  കേഷോരഴ്സ്യകമേഷോ  എടുതകതഷോ  എടുതതഷോയബ്ലി  കേരതലപടുന്നകതഷോ  ആയ
ഏലതങബ്ലിലന്ധം  നടപടബ്ലികയഷോ,  ഈ  ആകപ്സ്  പ്രകേഷോരന്ധം  കഭേദഗതബ്ലി  ലചെയ്യലപട  പ്രധഷോന
ആകബ്ലിന്കേവീഴബ്ലില് ലചെയ്തതഷോകയഷോ  എടുതതഷോകയഷോ കേരതലപകടണതഷോണപ്സ്.

കകേരള നബ്ലിയമേസഭേഷോ ലസക്രകടറബ്ലിയറപ്സ്, എസപ്സ്. വബ്ലി. ഉണബ്ലികൃഷ്ണന് നഷോയര്,
തബ്ലിരവനന്തപുരന്ധം, ലസക്രടറബ്ലി.
2021 നവന്ധംബര് 1.
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