വാർഷിക ഭരണ റിപ്പാർട്ടുകൾ

കേരള നിയമ പരിഷ്േരണ േമ്മീഷന്റെ 2017-2018 ന്റെ
വാർഷിേ റികപാർട്ട്
ആമുഖം
കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കേന്റെഴുത്ത് ) നംപർ 45/2017/ നിയമം തീയതി
09.03.2017

പ്പോരം

കേരള

ഉത്തരവായിരുന്നു.

നിയമ

ജസ്റ്റീസ്

പ്രീ.ന്റേ.രരിധരൻനായർ,

പരിഷ്േരണ
ന്റേ.റ്റി.കതാമസ്

കവസ്

എൻ.ന്റേ.ജയേുമാർ, അ

േമ്മീഷൻ

രൂപീേരിച്ച്

ന്റെയർമാനായും,

ന്റെയർമാനായും,

ക

ാക്ടർ

വ.എം.ന്റേ.ദാകമാദരൻ, പ്രീമതി. െിസ്സമ്മ അഗസ്റ്റിൻ

എന്നിവർ അംഗങ്ങളുമായാണ് േമ്മീഷൻ രൂപീേരിച്ചത്. േമ്മീഷൻ അംഗമായി
നിയമിച്ച അ
ജ

വ. എം ന്റേ.ദാകമാദരൻ നിരയാതനായ ഒഴിവിൽ റിട്ടകയർ

് ജില്ലാ

്ജിയായ പ്രീ.ന്റേ.കജാർജ് ഉമ്മന്റന അംഗമായി ഉൾന്റപടുത്തിന്റോണ്ട് സർക്കാർ

ഉത്തരവ് (കേന്റെഴുത്ത് ) നംപർ 24/2018/നിയമം തീയതി 16.02.2018 ന് ഉത്തരവ്
പുറന്റപടുവിച്ചു. േമ്മീഷൻ ന്റെയർമാനും, കവസ് ന്റെയർമാനും അംഗങ്ങളായ
ക

ാക്ടർ

എൻ.ന്റേ.ജയേുമാറും,

പ്രീമതി.െിസമ്മ

അഗസ്റ്റിനും

5.4.2017

െും

പ്രീ.ന്റേ.കജാർജ് ഉമ്മൻ 7.3.2018 െും ൊർജ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്.

കേരളത്തിൽ
മാറ്റങ്ങൾ

നിെവിെുള്ള

വരുത്തുന്നതിനും

നിയമങ്ങൾ

പരികരാധിച്ച്

ോെഹരണന്റപട്ടവ

ോകൊെിതമായ

ഉന്റണ്ടങ്കിൽ

അവ

ഒഴിവാക്കുന്നതിനും പുതുതായി നിയമങ്ങൾ രൂപീേരികക്കണ്ടതുന്റണ്ടങ്കിൽ അതു
സംബന്ധിച്ചുള്ള

പഠനം

നടത്തി

രുപാർരേൾ

സമർപിക്കുന്നതിനുമായിട്ടാണ്

േമ്മീഷൻ രൂപീേരിച്ചത്.

ഘടന
േമ്മീഷൻ ന്റെയർമാനും, അംഗങ്ങൾക്കും പുറന്റമ േമ്മീഷന്റെ സുഗമമായ
പ്പവർത്തനത്തിനുകവണ്ടി താന്റഴപറയുന്ന ഉകദയാഗസ്ഥന്റര നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാരണം) നംപർ 195/ 2018/ ന്റപാ.ഭ.വ തീയതി
10.01.2018 മുകഖന നിയമവേുപിൽ നിന്നും അനയപ്ത കസവന വയവസ്ഥയിൽ നിയമ
വേുപിന്റെ കജായിെ ്

ന്റസപ്േട്ടറിയായിരുന്ന പ്രീ.വി.എം.ൊകക്കാന്റയ േമ്മീഷൻ

കജായിെ ്

ന്റസപ്േട്ടറിയായി നിയമിക്കുേയും പ്രീ. വി.എം.ൊകക്കാ 10.01.2018 ൽ

െുമതെ ഏന്ററ്റടുക്കുേയും ന്റെയ്തു.

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കേന്റെഴുത്ത് ) നംപർ 150/ 2017/ നിയമം തിയതി
15.12.2017 പ്പോരം നിയമ പരിഷ്േരണ േമ്മീഷന്റെ

പ്പവർത്തനത്തിനായി

ന്റെയർമാന്റെ കോട്ടയം ഓഫീസിൽ കപ്പവറ്റ് ന്റസപ്േട്ടറി, ഓഫീസ് സൂപ്പണ്ട്,
ഓഫീസ് അറ്റൻ

െ ് എന്നീ തസ്തിേേൾ ഒന്നു വീതവും, തിരുവനന്തപുരം

ഓഫീസികെക്കായി കജായിെ ്

ന്റസപ്േട്ടറി,

എന്നീ

ഒന്നു

തസ്തിേേൾ

പുറന്റപടുവിക്കുേയുണ്ടായി.
പ്രീ.എൻ.കതാമസ്

ാറ്റാ എൻപ്ടി ഓപകററ്റർ/ കടപിസ്റ്റ്
വീതവും

പ്പസ്തുത

േുട്ടി,

സൃഷ്ടിച്ച്

തസ്തിേേളിൽ

പ്രീ.വി.ന്റജ.കജാസഫ്,

ഉത്തരവ്
യഥാപ്േമം

പ്രീ.ന്റേ.റ്റി.കജാസഫ്,

പ്രീ.വി.എം.ൊകക്കാ, പ്രീ.പി.ജഗദീര പ്പസാദ് എന്നിവർ കസവനം അനുഷ്ടിച്ചു
വരുന്നു.

ഇതിൽ

വയവസ്ഥയിെും,

പ്രീ.വി.എം,ൊകക്കാ

പ്രീ.വി.എം.

ൊകക്കാ

ഒഴിന്റേയുള്ളവർ

അനയപ്ത

കസവന

കോ-ന്റടർമിനസ്
വയവസ്ഥയിെുമാണ്

കസവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഇവന്റര േുടാന്റത ദിവസകവതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു
ഓഫീസ് അറ്റൻ

െും ഒരു പാർട്ട് കടം േണ്ടിൻജെ ് സവീപറും തിരുവനന്തപുരം

ഓഫീസിൽ കജാെി കനാക്കി വരുന്നു.

കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനം

05.04.2017 ൽ േമ്മീഷൻ ആദയ സിറ്റിംഗ് കോട്ടയം P.W.D. റസ്റ്റ്ഹൗസിൽ വച്ച്
േൂടുേയുണ്ടായി. അകന്ന ദിവസം േമ്മീഷന്റെ കദനം ദിന പ്പവർത്തനങ്ങൾക്കു
കവണ്ട

തീരുമാനങ്ങൾ

തീരുമാനിക്കുേയും

എടുക്കുേയും

ന്റെയ്തു.

േമ്മീഷന്റെ

മുൻഗണനാപ്േമം

തുടർന്ന് 20.05.2017, 13.06.2017, 29.7.2017,

08.09.2017, 07.03.2018 എന്നീ തീയതിേളിൽ സിറ്റിംഗ് നടത്തുേയും േമ്മീഷന്റെ
കോട്ടയം

ഓഫീസ്

കോട്ടയം

P.W.D. റസ്റ്റ്ഹൗസിന്റെ ഒന്നാം നംപർ മുറിയിൽ

പ്പവർത്തിക്കുേയും തിരുവനന്തപുരന്റത്ത ഓഫീസ് പുത്തൻെന്തയിെുള്ള C.S .I .
ബിൽ

ിംഗ്സിന്റെ മൂന്നാം നിെയിൽ വാടേയ്േ് പ്പവർത്തിച്ചു വരിേയും ന്റെെുന്നു

ധനകാരയം

2017-2018 ന്റെ േമ്മീഷന്റെ പ്പവർത്തന െിെവികെക്കായി 21.2.2018 ന്റെ
സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നംപർ 1324/ 2018/ ധനം പ്പോരം പതിനഞ്ച്
െക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അൊയിരം രൂപ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായിരുന്നു. എന്നാൽ

േമ്മീഷനിൽ ആദാന-വിദാന ഉകദയാഗസ്ഥന്റന നിയമിക്കാൻ താമസിച്ചതിനാൽ
30.03.2018 ൽ പ്പസ്തുത സംഖയ നിയമ വേുപിന് തിരിന്റേ നൽകേണ്ടി വന്നു.
തൻമൂെം റികപാർട്ട് വർഷത്തിൽ േമ്മീഷന് യാന്റതാരു സംഖയയും ന്റെെവഴിക്കാൻ
സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണ്.

വിവരാവകാശനിയമം – 2005
2005-ന്റെ വിവരാവോര നിയമ പ്പോരം േമ്മീഷൻ കജായിെ ് ന്റസപ്േട്ടറി
പ്രീ.വി.എം.ൊകക്കാന്റയ
നികയാഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

പബ്ളിേ്
പ്പസ്തുത

ഇൻഫർകമഷൻ

നിയമത്തിന്റെ

4-ആാം

ഓഫീസറായി
വേുപ്

പ്പോരം

സവകമധയാ ന്റവളിന്റപടുകത്തണ്ട വിവരങ്ങൾ േമ്മീഷന്റെ ഔകദയാഗിേ ന്റവബ് കസറ്റ്
മുകഖന പ്പസിദ്ധം ന്റെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്.

ഔപ്്യാഗിക ഭാഷ നിയമം
േമ്മീഷനിന്റെ ഫയെുേന്റളല്ലാം തന്റന്ന ഔകദയാഗിേ ഭാഷയിൊണ് കേോരയം
ന്റെെുന്നത്. എന്നാൽ േമ്മീഷൻ ബില്ലുേൾ തൊറാക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൊണ്.

.

ആധുനിേവൽക്കരണത്തിന്റെ

തിരുവനന്തപുരം
സ്ഥാപിക്കുേയും

ഓഫീസുേളിൽ

രണ്ടു

ഭാഗമായി

േമ്മീഷന്റെ

േംപയൂട്ടറും,

േമ്മീഷനുകവണ്ടി

www.lawreformscommission.kerala.gov.in എന്ന അപ്

രണ്ടു

കോട്ടയം,

പ്പിെറും

ന്റവബ്

വാങ്ങി
കസറ്റ്

സ്സിെും േമ്മീഷന്റെ ഇ.ന്റമയിൽ

വിൊസമായി lawreformskerala@gmail.com ആരംഭിക്കുേയും ന്റെയ്തു.

േമ്മീഷൻ

കജായിെ ് ന്റസപ്േട്ടറി,
നിയമ
പരിഷ്േരണ
.

കേരള നിയമ പരിഷ്േരണ േമ്മീഷന്റെ 2018-2019 ന്റെ
വാർഷിേ റികപാർട്ട്
ആമുഖം

കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കേന്റെഴുത്ത് ) നംപർ 45/2017/നിയമം തീയതി
09.03.2017

പ്പോരം

ഉത്തരവായി.

കേരള

നിയമ

ജസ്റ്റീസ്

പരിഷ്േരണ

(റിട്ട)

പ്രീ.ന്റേ.രരിധരൻനായർ,

ന്റേ.റ്റി.കതാമസ്

കവസ്

എൻ.ന്റേ.ജയേുമാർ, അ

േമ്മീഷൻ

രൂപീേരിച്ച്

ന്റെയർമാനായും,

ന്റെയർമാനായും,

ക

ാക്ടർ

വ.എം.ന്റേ.ദാകമാദരൻ, പ്രീമതി. െിസ്സമ്മ അഗസ്റ്റിൻ

എന്നിവർ അംഗങ്ങളുമായാണ് േമ്മീഷൻ രൂപീേരിച്ചത്. േമ്മീഷൻ അംഗമായി
നിയമിച്ച അ
ജ

വ. എം ന്റേ.ദാകമാദരൻ നിരയാതനായ ഒഴിവിൽ റിട്ടകയർ

് ജില്ലാ

്ജിയായ പ്രീ.ന്റേ.കജാർജ് ഉമ്മന്റന അംഗമായി നിയമിച്ചുന്റോണ്ട് സർക്കാർ

ഉത്തരവ് (കേന്റെഴുത്ത് ) നംപർ 24/2018/നിയമം തീയതി 16.02.2018 ന് ഉത്തരവ്
പുറന്റപടുവിച്ചു. േമ്മീഷൻ ന്റെയർമാനും, കവസ് ന്റെയർമാനും അംഗങ്ങളായ
ക

ാക്ടർ

എൻ.ന്റേ.ജയേുമാറും,

പ്രീമതി.െിസമ്മ

അഗസ്റ്റിനും

5.4.2017

െും

പ്രീ.ന്റേ.കജാർജ് ഉമ്മൻ 7.3.2018 െും ൊർജ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്.
കേരളത്തിൽ
മാറ്റങ്ങൾ

നിെവിെുള്ള

വരുത്തുന്നതിനും

നിയമങ്ങൾ

പരികരാധിച്ച്

ോെഹരണന്റപട്ടവ

ോകൊെിതമായ

ഉന്റണ്ടങ്കിൽ

അവ

ഒഴിവാക്കുന്നതിനും പുതുതായി നിയമങ്ങൾ രൂപീേരികക്കണ്ടതുന്റണ്ടങ്കിൽ അതു
സംബന്ധിച്ചുള്ള

പഠനം

നടത്തി

രുപാർരേൾ

സമർപിക്കുന്നതിനുമായിട്ടാണ്

േമ്മീഷൻ രൂപീേരിച്ചത്.

ഘടന
േമ്മീഷൻ ന്റെയർമാനും, അംഗങ്ങൾക്കും പുറന്റമ േമ്മീഷന്റെ സുഗമമായ
പ്പവർത്തനത്തിനുകവണ്ടി താന്റഴപറയുന്ന ഉകദയാഗസ്ഥന്റര നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാരണം) നംപർ 195/ 2018/ ന്റപാ.ഭ.വ തീയതി
10.01.2018 മുകഖന നിയമവേുപിൽ നിന്നും അനയപ്ത കസവന വയവസ്ഥയിൽ നിയമ
വേുപിന്റെ കജായിെ ്
കജായിെ ്

ന്റസപ്േട്ടറിയായിരുന്ന പ്രീ.വി.എം.ൊകക്കാന്റയ േമ്മീഷന്റെ

ന്റസപ്േട്ടറിയായി നിയമിക്കുേയും പ്രീ. വി.എം.ൊകക്കാ 10.01.2018 ൽ

െുമതെ ഏന്ററ്റടുക്കുേയും ന്റെയ്തു.

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കേന്റെഴുത്ത് ) നംപർ 150/ 2017/ നിയമം തിയതി
15.12.2017 പ്പോരം നിയമ പരിഷ്േരണ േമ്മീഷന്റെ

പ്പവർത്തനത്തിനായി

ന്റെയർമാന്റെ കോട്ടയം ഓഫീസിൽ കപ്പവറ്റ് ന്റസപ്േട്ടറി, ഓഫീസ് സൂപ്പണ്ട്,
ഓഫീസ് അറ്റൻ

െ ് എന്നീ തസ്തിേേൾ ഒന്നു വീതവും, തിരുവനന്തപുരം

ഓഫീസികെക്കായി കജായിെ ്

ന്റസപ്േട്ടറി,

എന്നീ

ഒന്നു

തസ്തിേേൾ

ാറ്റാ എൻപ്ടി ഓപകററ്റർ/ കടപിസ്റ്റ്
വീതവും

സൃഷ്ടിച്ച്

ഉത്തരവ്

പുറന്റപടുവിക്കുേയുണ്ടായി.
പ്രീ.എൻ.കതാമസ്

പ്പസ്തുത

േുട്ടി,

തസ്തിേേളിൽ

പ്രീ.വി.ന്റജ.കജാസഫ്,

യഥാപ്േമം

പ്രീ.ന്റേ.റ്റി.കജാസഫ്,

പ്രീ.വി.എം.ൊകക്കാ, പ്രീ.പി.ജഗദീര പ്പസാദ് എന്നിവർ കസവനം അനുഷ്ടിച്ചു
വരുന്നു.

ഇതിൽ

വയവസ്ഥയിെും,

പ്രീ.വി.എം,ൊകക്കാ

പ്രീ.വി.എം.

ൊകക്കാ

ഒഴിന്റേയുള്ളവർ

അനയപ്ത

കസവന

കോ-ന്റടർമിനസ്
വയവസ്ഥയിെുമാണ്

കസവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഇവന്റര േുടാന്റത ദിവസകവതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു
ഓഫീസ് അറ്റൻ

െും ഒരു പാർട്ട് കടം േണ്ടിൻജെ ്

സവീപറും തിരുവനന്തപുരം

ഓഫീസിൽ കജാെി കനാക്കി വരുന്നു.

കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനം

റികപാർട്ട് വർഷത്തിൽ 11.04.2018, 26.04.2018, 07.06.2018, 27.06.2018,
02.08.2018,

14.09.2019,

05.10.2018,

09.11.2018,

07.12.2018,

18.01.2019,

08.02.2019 എന്നീ തീയതിേളിൽ കോട്ടയം P.W.D. റസ്റ്റ്ഹൗസിൽ വച്ച് േമ്മീഷന്റെ
മീറ്റിംഗുേൾ േൂടുേയും ന്റെയ്തു. പ്പസ്തുത മീറ്റിംഗുേളിൽ േമ്മീഷന്റെ കദനംദിന
പ്പവർത്തങ്ങളുമായി ബന്ധന്റപട്ട വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുേയും
വിവിധ േരട് ബില്ലുേൾ െർച്ച ന്റെെുേയും കേരള ന്റവേ്കസഷയസ് െിറ്റികഗഷൻ
(പ്പിവൻഷൻ) ബിൽ 2018 10.10.2018 നും ബഹുമാനന്റപട്ട

സുപ്പീം കോടതിയുന്റട

നിർകേരപ്പോരം േുഷ്ഠകരാഗം ബാധിച്ചവരുന്റട അകയാഗയതയും വികവെനവും
നിെനിൽക്കുന്ന
അകയാഗയതേളും,
ഉൾന്റക്കാള്ളുന്ന

നിയമങ്ങളിൽ

നിന്നും

വികവെനങ്ങളും
ബിൽ

17.10.2018

നീക്കം

െട്ടങ്ങളിൽ

നിന്നും

ന്റെെുന്നതിനുള്ള

തിയതിക്കും

രണ്ട്

പ്പസ്തുത

രുപാർരേൾ

റികപാർട്ടുേളാക്കി

സർക്കാരിന് സമർപിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. മീറ്റിംഗുേളിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളുന്റട
തുടർനടപടിേളും

ഭരണപരമായ

മറ്റു

ോരയങ്ങളും

േമ്മീഷന്റെ

തിരുവനന്തപുരന്റത്ത ഓഫീസിൊണ് നിർവ്വഹിച്ചു വരുന്നത്.
17.01.2019 ൽ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണികവഴ്സിറ്റിക്ക് േീഴിെുള്ള സ്േൂൾ ഓഫ്
െീഗൽ കതാട്ടുമായി സഹേരിച്ച് എമർജൻസി ന്റമ

ിക്കൽ ന്റേയർ ബില്ലിന്റന

സംബന്ധിച്ച് സ്േൂൾ ഓഫ് െീഗൽ കതാട്ടിൽ വച്ച് ഒരു ഏേദിന രിൽപരാെ
സംഘടിപിക്കുേയും ബഹു.ആകരാഗയ-േുടുംബകക്ഷമ

വേുപ് മപ്ന്തി

പ്പസ്തുത

രില്പരാെ ഉദ്ഘാടനം ന്റെെുേയും ന്റെയ്തു. രില്പരാെയിൽ പന്റങ്കടുത്തവരിൽ
നിന്നും

െഭിച്ച

അഭിപ്പായങ്ങൾേൂടി

പരിഗണിച്ചുന്റോണ്ട്

സർക്കാരിന് സമർപിക്കുന്നതാണ്.

ധനകാരയം

പ്പസ്തുത

ബില്ല്

ന്റഹ

് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്

അനുവദിച്ച തുേ

െിെവഴിച്ച തുേ

ബാക്കി
1. 2014-00-800-80-01 രമ്പളം

17,33,000

2. 2014-00-800-80-02 കവജസ്

20,22,833

- 4,89,833

43,67,000

43,45,931

21,096
3. 2014-00-800-80-04 റ്റി.എ.

6,30,000

2,11,173

4,18,827
4. 2014-00-800-80-05 ഓഫീസ് ന്റെെവ്

6,25,000

62,932

5,62,068
5. 2014-00-800-80-06 ന്ററെ ്,ന്ററയ്റ്റ്,ടാേ്സ്

8,00,000

4,48,600

3,51,400
6. 2014-00-800-80-34 അദർ ൊർജസ്

6,00,000

4,36,164

1,63,836
7. 2014-00-800-80-97 ഹയർ ൊർജസ്

3,60,000

ഇല്ല

3,60,000
8. 2014-00-800-80-99

ഇൻഫർകമഷൻ ന്റടേ്കനാളജി

5,00,000

1,91,342

3,08,658

വിവരാവകാശനിയമം – 2005
2005-ന്റെ വിവരാവോര നിയമ പ്പോരം േമ്മീഷൻ കജായിെ ് ന്റസപ്േട്ടറി
പ്രീ.വി.എം.ൊകക്കാന്റയ
നികയാഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

പബ്ളിേ്
പ്പസ്തുത

ഇൻഫർകമഷൻ

നിയമത്തിന്റെ

4-ആാം

ഓഫീസറായി
വേുപ്

പ്പോരം

സവകമധയാ ന്റവളിന്റപടുകത്തണ്ട വിവരങ്ങൾ േമ്മീഷന്റെ ഔകദയാഗിേ ന്റവബ് കസറ്റ്
മുകഖന

പ്പസിദ്ധം

ന്റെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

അപീൽ

അധിോരിയായി

നിയമിക്കന്റപടുന്നതിന് േമ്മീഷനിൽ മറ്റ് ഉകദയാഗസ്ഥർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിയമ
വേുപിന്റെ

അ

ീഷണൽ

ന്റസപ്േട്ടറിന്റയ

അപീൽ

അധിോരിയായി

നിയമിച്ച്

ഉത്തരവാേുന്നതിനുകവണ്ടിയുള്ള അകപക്ഷ സർക്കാരിന് സമർപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
ഔപ്്യാഗിക ഭാഷ നിയമം

േമ്മീഷനിന്റെ ഫയെുേന്റളല്ലാം തന്റന്ന ഔകദയാഗിേ ഭാഷയിൊണ് കേോരയം
ന്റെെുന്നത്.

എന്നാൽ

േമ്മീഷൻ

സമർപിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൊണ്.

ബില്ലുേൾ

തൊറാക്കി

സർക്കാരിന്

ഇൻഫർപ്മഷൻ ന്റടകപ്നാളജി

.

ആധുനിേവൽക്കരണത്തിന്റെ

തിരുവനന്തപുരം

ഓഫീസുേളിൽ

സ്ഥാപിക്കുേയും

ഭാഗമായി

രണ്ടു

േമ്മീഷന്റെ

േംപയൂട്ടറും,

േമ്മീഷനുകവണ്ടി

രണ്ടു

കോട്ടയം,

പ്പിെറും

വാങ്ങി

ന്റവബ്

www.lawreformscommission.kerala.gov.in എന്ന അപ്

കസറ്റ്

സ്സിെും േമ്മീഷന്റെ ഇ.ന്റമയിൽ

വിൊസമായി lawreformskerala@gmail.com ആരംഭിക്കുേയും ന്റെയ്തു.

നിയമ

േമ്മീഷൻ

പരിഷ്േരണ

കേരള നിയമ പരിഷ്േരണ േമ്മീഷന്റെ 2019-2020 ന്റെ
വാർഷിേ റികപാർട്ട്
ആമുഖം
കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കേന്റെഴുത്ത് ) നംപർ 45/2017/നിയമം തീയതി
09.03.2017

പ്പോരം

ഉത്തരവായി.

കേരള

ജസ്റ്റീസ്

പ്രീ.ന്റേ.രരിധരൻനായർ,
എൻ.ന്റേ.ജയേുമാർ, അ

നിയമ
(റിട്ട)

പരിഷ്േരണ

േമ്മീഷൻ

ന്റേ.റ്റി.കതാമസ്

കവസ്

രൂപീേരിച്ച്

ന്റെയർമാനായും,

ന്റെയർമാനായും,

ക

ാക്ടർ

വ.എം.ന്റേ.ദാകമാദരൻ, പ്രീമതി. െിസ്സമ്മ അഗസ്റ്റിൻ

എന്നിവർ അംഗങ്ങളുമായാണ് േമ്മീഷൻ രൂപീേരിച്ചത്. േമ്മീഷൻ ന്റെയർമാനും,
കവസ്

ന്റെയർമാനും

അംഗങ്ങളായ

ക

ാക്ടർ

എൻ.ന്റേ.ജയേുമാറും,

പ്രീമതി.െിസമ്മ അഗസ്റ്റിനും 5.4.2017 ൽ ൊർന്റജടുത്തു. േമ്മീഷൻ അംഗമായി
നിയമിച്ച അ
ജ

വ. എം ന്റേ.ദാകമാദരൻ നിരയാതനായ ഒഴിവിൽ റിട്ടകയർ

് ജില്ലാ

്ജിയായ പ്രീ.ന്റേ.കജാർജ് ഉമ്മന്റന അംഗമായി നിയമിച്ചുന്റോണ്ട് സർക്കാർ

ഉത്തരവ് (കേന്റെഴുത്ത് ) നംപർ 24/2018/നിയമം തീയതി 16.02.2018 ന് ഉത്തരവ്
പുറന്റപടുവിക്കുേയും, പ്രീ.ന്റേ.കജാർജ് ഉമ്മൻ 7.3.2018 ൽ ൊർജ് എടുക്കുേയും
ന്റെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

കേരളത്തിൽ
മാറ്റങ്ങൾ

നിെവിെുള്ള

നിയമങ്ങൾ

വരുത്തുന്നതിനും

പരികരാധിച്ച്

ോെഹരണന്റപട്ടവ

ോകൊെിതമായ

ഉന്റണ്ടങ്കിൽ

അവ

ഒഴിവാക്കുന്നതിനും പുതുതായി നിയമങ്ങൾ രൂപീേരികക്കണ്ടതുന്റണ്ടങ്കിൽ അതു
സംബന്ധിച്ചുള്ള

പഠനം

നടത്തി

രുപാർരേൾ

സമർപിക്കുന്നതിനുമായിട്ടാണ്

േമ്മീഷൻ രൂപീേരിച്ചത്.

ഘടന
േമ്മീഷൻ ന്റെയർമാനും, അംഗങ്ങൾക്കും പുറന്റമ േമ്മീഷന്റെ സുഗമമായ
പ്പവർത്തനത്തിനുകവണ്ടി താന്റഴപറയുന്ന ഉകദയാഗസ്ഥന്റര നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാരണം) നംപർ 195/ 2018/ ന്റപാ.ഭ.വ തീയതി
10.01.2018 മുകഖന നിയമവേുപിൽ നിന്നും അനയപ്ത കസവന വയവസ്ഥയിൽ നിയമ
വേുപിന്റെ കജായിെ ്
കജായിെ ്

ന്റസപ്േട്ടറിയായിരുന്ന പ്രീ.വി.എം.ൊകക്കാന്റയ േമ്മീഷന്റെ

ന്റസപ്േട്ടറിയായി നിയമിക്കുേയും പ്രീ. വി.എം.ൊകക്കാ 10.01.2018 ൽ

െുമതെ ഏന്ററ്റടുക്കുേയും ന്റെയ്തു. പ്പസ്തുത നിയമനത്തിന് മുൻപ് നിയമ
വേുപിന്റെ ന്റ

പയുട്ടി ന്റസപ്േട്ടറിയും കോട്ടയം ജില്ലാ നിയമ ഓഫീസറുമായിരുന്ന

പ്രീമതി.എസ്.ബിന്നിന്റയ അധിേ െുമതെ നൽേി േമ്മീഷൻ ന്റസപ്േട്ടറിയായി
നികയാഗിക്കുേയും ന്റെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.
സ.ഉ.(സാധ)

നം.4725/

പ്രീ.വി.എം.ൊകക്കായ്ക്ക്
െഭിക്കുേയും

2019/

ന്റപാ.ഭ.വ.

ഉകദയാഗക്കയറ്റം

പ്രീമതി.കഷെ

നിയമിക്കുേയും ന്റെയ്തു.

തീയതി

08.08.2019

െഭിച്ചതിന്റനത്തുടർന്ന്

പി.എസിന്റന

കജായിെ ്

പ്പോരം

സ്ഥെം

മാറ്റം

ന്റസപ്േട്ടറിയായി

തുടർന്ന് സ.ഉ.(സാധ) നം.6514/ 2019/ ന്റപാ.ഭ.വ.

തീയതി 12.11.2019 പ്പോരം നിയമ പരിഷ്ക്കരണ േമ്മീഷനിന്റെ ന്റസപ്േട്ടറിയുന്റട
തസ്തിേ

അ

ീഷണൽ

പ്രീ.വി.എം.ൊകക്കാന്റയ
13.11.2019-ൽ

ന്റസപ്േട്ടറിയുന്റട

വീണ്ടും

േമ്മീഷൻ

പ്രീ.വി.എം.ൊകക്കാ

തസ്തിേയാക്കി

ഉയർത്തുേയും

ന്റസപ്േട്ടറിയായി

നിയമിക്കുേയും

ന്റസപ്േട്ടറിയായി

െുമതെ

ഏൽക്കുേയും

സർവീസിൽ തുടർന്നുവരിേയും ന്റെെുന്നു.
സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കേന്റെഴുത്ത് ) നംപർ 150/ 2017/ നിയമം തിയതി
15.12.2017 പ്പോരം നിയമ പരിഷ്േരണ േമ്മീഷന്റെ

പ്പവർത്തനത്തിനായി

ന്റെയർമാന്റെ കോട്ടയം ഓഫീസിൽ കപ്പവറ്റ് ന്റസപ്േട്ടറി, ഓഫീസ് സൂപ്പണ്ട്,
ഓഫീസ് അറ്റൻ

െ ് എന്നീ തസ്തിേേൾ ഒന്നു വീതവും, തിരുവനന്തപുരം

ഓഫീസികെക്കായി കജായിെ ്

ന്റസപ്േട്ടറി,

എന്നീ

ഒന്നു

തസ്തിേേൾ

പുറന്റപടുവിക്കുേയുണ്ടായി.
പ്രീ.എൻ.കതാമസ്

േുട്ടി,

ാറ്റാ എൻപ്ടി ഓപകററ്റർ/ കടപിസ്റ്റ്
വീതവും

പ്പസ്തുത

സൃഷ്ടിച്ച്

തസ്തിേേളിൽ

പ്രീ.വി.ന്റജ.കജാസഫ്,

ഉത്തരവ്
യഥാപ്േമം

പ്രീ.ന്റേ.റ്റി.കജാസഫ്,

പ്രീ.വി.എം.ൊകക്കാ, പ്രീ.പി.ജഗദീര പ്പസാദ് എന്നിവർ കസവനം അനുഷ്ടിച്ചു
വരുന്നു.

ഇതിൽ

വയവസ്ഥയിെും,

പ്രീ.വി.എം,ൊകക്കാ

പ്രീ.വി.എം.

ൊകക്കാ

ഒഴിന്റേയുള്ളവർ

അനയപ്ത

കസവന

കോ-ന്റടർമിനസ്
വയവസ്ഥയിെുമാണ്

കസവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഇവന്റര േുടാന്റത ദിവസകവതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു
ഓഫീസ് അറ്റൻ

െും ഒരു പാർട്ട് കടം േണ്ടിൻജെ ്

സവീപറും തിരുവനന്തപുരം

ഓഫീസിൽ കജാെി കനാക്കി വരുന്നു.
കോട്ടയം ഓഫീസിന്റെ ഓഫീസ് സൂപ്പണ്ടായിരുന്ന പ്രീ.വി.ന്റജ.കജാസഫിന്റെ
കോ-ന്റടർമിനസ്

വയവസ്ഥയിെുള്ള

കസവനം

30.11.2019

തീയതി

അവസാനിപിക്കുേയും 01.12.2019 മുതൽ പ്രീ.ന്റേ.മണിേണ്ഠന്റന പ്

വച്ച്

ാഫിറ്റിംഗ്

എേ്സ്ന്റപർട്ട് എന്ന പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ച തസ്തിേയിൽ പ്രീ.വി.ന്റജ.കജാസഫിന്
നൽേിയിരുന്ന

അകത

കവതനത്തിൽ

നിയമിക്കുേയും

ന്റെയ്തു.

പ്രീ.ന്റേ.മണിേണ്ഠൻ ഇകപാഴും സർവീസിൽ തുടർന്നു വരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം
ഓഫീസിൽ പാർട്ട് കടം സവീപറായി നിയമിച്ചരുന്ന ജീവനക്കാരിന്റയ മാറ്റി പേരം
സർക്കാർ നിർകേര പ്പോരം പ്രീമതി.എസ്.രാന്തേുമാരിന്റയ േുടുംബപ്രീ മുകഖന
01.12.2019 മുതൽ നിയമിക്കുേയും അവർ ഇകപാഴും സർവീസിൽ തുടരുേയും
ന്റെെുന്നു.
കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനം

റികപാർട്ട് വർഷത്തിൽ 09--05.2019, 07.06.2019, 30.08.2019, 27.09.2019,
25.10.2019, 22.11.2019, 13.12.2018, 17.01.2020,14.02.2020 എന്നീ തീയതിേളിൽ
കോട്ടയം P.W.D. റസ്റ്റ്ഹൗസിൽ വച്ചും, 28.5.2019, 19.10.2019, 05.03.2020 എന്നീ
തീയതിേളിൽ

തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ചും േമ്മീഷൻ

മീറ്റിംഗുേൾ േൂടുേയും

ന്റെയ്തു. പ്പസ്തുത മീറ്റിംഗുേളിൽ േമ്മീഷന്റെ കദനംദിന പ്പവർത്തങ്ങളുമായി
ബന്ധന്റപട്ട വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുേയും വിവിധ േരട് ബില്ലുേൾ
െർച്ച

ന്റെെുേയും

താന്റഴ

പറയുന്ന

േരട്

ബില്ലുേൾ

റികപാർട്ടുേളാക്കി

സർക്കാരിന് സമർപിക്കുേയും ന്റെയ്തു.
(1) ദി കേരള പ്പിവൻഷൻ ഓഫ് ഇറാ

ികക്കഷൻ ഓഫ് ഇൻഹയുമൻ ഈവിൾ

പ്പാക്ടീസസ് കസാഷ്സറി ആെ ് ബ്ലാക്ക് മാജിക്ക് ബിൽ -2019,
04.05.2019 ന്റെ 7323/സ്ന്റപ.ന്റസൽ/ നിയമം നംപർ േത്ത് മുകഖന നിയമ
വേുപ് അന്ധവിരവാസങ്ങളും, അനാൊരങ്ങളും തടയുന്നതിനായി നിയമ
നിർമ്മാണം

നടത്തണന്റമന്ന

(നം.എം2/117/2019/ആഭയന്തരം)

ആവരയം
േമ്മീഷന്

സംബന്ധിച്ച
െഭയമാക്കുേയും

ഫയൽ
കമൽ

വിഷയത്തിൽ േമ്മീഷന്റെ അഭിപ്പായം ആരായുേയും ന്റെയ്തു. പ്പസ്തുത
വിഷയത്തിൻകമൽ േമ്മീഷൻ ഒരു േരട് ബിൽ തൊറാക്കുേയും െർച്ച
ന്റെെുേയും

ന്റെയ്തു.

ഈ

ബിൽ

മനുഷയതവരഹിതമായ

കപരാെിേ

പ്പവർത്തിേളും

കദാഷേരമായ

വിരവസിപിക്കുന്ന

തരത്തിെുള്ള

പ്പവർത്തിേളും

ബ്ളാക്ക്

തടയുന്നതിനും

ഉൻമുെനം

ോരയങ്ങൾ

സംഭവിക്കുന്റമന്ന്

പ്പകൊഭനങ്ങൾ

മാജിക്ക്

നൽേുന്നതുമായ

കപാന്റെയുള്ള

ന്റെെുന്നതിനും

പ്പവർത്തിേളും

ജനങ്ങളിൽ

ഇത്തരം

പ്പവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവന്റരക്കുറിച്ച് രാസ്പ്തീയവും, സാമൂഹിേവും
ആയ അവകബാധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കവണ്ടി ഉകേരിച്ചു ന്റോണ്ടുള്ളതാണ്.
ഇത്തരം നീെ പ്പവർത്തിേളും കപരാെിേ പ്പവർത്തിേളും ന്റെെുന്നവർ
തങ്ങൾക്ക്

പ്പേൃതയാതീതമായ

േഴിവുേളും

മായിേമായ

േഴിവുേളും

ഉന്റണ്ടന്ന് ജനങ്ങന്റള വിരവസിപിച്ചും നിഷ്ക്കളങ്കരും അറിവില്ലാത്തവരുമായ
ജനങ്ങളിൽ നിന്നും പണം അപഹരിക്കുന്നതിനും അവന്റര കെംഗീേമായി
െൂഷണം

ന്റെെുന്നതിനും

അവർക്ക്

രാരീരിേമായ

കവദന

ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കവണ്ടയാണ് ഇത്തരം പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർന്റപടുന്നത്.
(2) ദി

കേരള

ന്ററഗുകെഷൻ

കപഴ്സൺ

റ്റു

ഓഫ്

കപഴ്സൺ

കപ്പാസീ

യൂർഷ്സ്

പ്ടാൻസ്മിഷൻ

കഫാർ

ഓഫ്

പ്പിവൻറ്റിംഗ്

ഇൻഫക്ഷിയസ്

ഓർഗാനിസമ്സ് ബിൽ-2019:
കവറസ് വയാപനം മുെം ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളികെയ്ക്ക് കരാഗം
പടരുന്ന

സാഹെരയങ്ങളിൽ

അത്തരം

കരാഗവയാപനം

തടയുന്നതിനായി

ആവരയമായ നടപടിേൾ സവീേരിക്കുന്നതിന് ഗവൺന്റമെിന് അധിോരം
നൽേുന്നതിനു കവണ്ടിയാണ് ഈ ബിൽ ഉകേരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2018 ൽ നിപ
കവറസ്

ബാധ

ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ

മൂെം

കേരളത്തിൽ

കവറസ്

അവസ്ഥസംജാതമാക്കുേയും
കരാഗങ്ങൾ

പടരുന്നത്
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കപർ

ബാധന്റയക്കുറിച്ച്
ന്റെയ്തു.

കവറസ്

ഇത്തരം

ബാധിച്ച

മരിക്കുേയും

ഭീതി

ജനേമായ

കവറസ്
കരാഗിേളിൽ

മൂെമുള്ള
നിന്നും

മറ്റുള്ളവരികെയ്ക്കാണ്.
(3) ദി കേരള എമർന്റജൻസി ന്റമ
ഗു

ിക്കൽ ന്റേയർ ആെ ് ന്റപ്പാട്ടക്ഷൻ ഓഫ്

് സമരിറ്റൻസ് ബിൽ-2019:
അടിയന്തിര കവദയസഹായം ആവരയമുള്ളവർക്കും അപേടങ്ങൾക്ക്

ഇരയാേുന്നവർക്കും വളന്റര ന്റപന്റട്ടന്ന് കവദയസഹായം െഭയമാക്കുന്നതിന്
ഉകേരിച്ചുന്റോണ്ടുള്ളതാണ് ഈ ബിൽ. അപേടത്തിൽന്റപട്ട കരാഗിേന്റള
സഹായിക്കുകമ്പാൾ
ഉപപ്ദവങ്ങളും

ഉണ്ടാോനിടയുള്ള

അത്തരം

കരാഗിേന്റള

കപാെീസിന്റെ

ഭാഗത്ത്നിന്നുള്ള

ആരുപപ്തിേളിൽ

എത്തിച്ചാൽ

കനരികടണ്ടിവരുന്ന സാമ്പത്തിേ ബുദ്ധിമുട്ടുേളും അത്തരം പ്പവൃത്തിേൾ
ന്റെെുന്നതിൽ
കവദയസഹായം

നിന്നും

ജനങ്ങന്റള

പിന്തിരിപിക്കുന്നു.

ആവരയമുള്ളവന്റരയും

നല്ല

അടിയന്തിര

രമരിയാക്കാകരയും

സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കരാഗിേൾക്ക െിേിത്സ

നൽേുന്ന ആരുപപ്തേൾക്ക് വരുന്ന െിെവ് തിരിന്റേ നൽേുന്നതിനും
ആംബുെൻസ്

സൗേരയം

െഭയമാക്കുന്നതിനുമായി
നിർമ്മാണം

െഭയമാക്കുന്നവർക്ക്

ഒരു

സ്ക്കീം

ആവരയമായതിനാൽ

ആവരയമായ

സംഖയ

രൂപീേരിക്കുന്നതിനും

നിയമ

പ്പസ്തുത

ബില്ല്

സർക്കാരിന്

സമർപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
(4) പ്പിവൻഷൻ ഓഫ്

ാകമജ് റ്റു പബ്ളിേ് കപ്പാപർട്ടി (കേരള അമൻ

്ന്റമെ ് )

ബിൽ-2019:
റിട്ട് ന്റപറ്റീഷൻ നംപർ 330/2018 (ന്റോടുങ്ങല്ലൂർ ഫിെിം ന്റസാകസറ്റി
V.യൂണിയൻ ഓഫ് ഇൻ
പ്പോരം

കനരികട്ടാ

യ)

ന്റെ ബഹു.സുപ്പീംകോടതിയുന്റട വിധിനയായ

അല്ലാന്റതകയാ

ന്റപാതുമുതകൊ,

സവോരയ

മുതകൊ

നരിപിക്കുന്ന പ്പവർത്തിേൾ ആരംഭിക്കുേകയാ, കപ്പാൽസാഹിപിക്കുേകയാ,
കപ്പരിപിക്കുേകയാ
അപ്േമ

ന്റെെുന്ന

പ്പവൃത്തിേൾ

വയക്തികയാ,

മുെമുണ്ടാേുന്ന

ഉത്തരവാദിേളായിരിക്കുന്റമന്ന്
വയക്തിേൾകക്കാ

ഒരു

അവരുന്റട

വിധി

വയക്തിേകളാ

നഷ്ടം

അത്തരം

നിേത്തുന്നതിന്

േൽപിക്കുേയുണ്ടായി.

വസ്തുവേേൾകക്കാ

സവോരയ

ഉണ്ടാേുന്ന

നഷ്ടം

നിേത്തുന്നതികനാ ബന്ധന്റപട്ടവരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നിതികനാ അത്തരം
കേസുേളിന്റെ

പ്പതിേൾക്ക്

വയവസ്ഥയായി

ബാങ്ക്

ഗാരെികയാ

ന്റേട്ടിന്റവയ്പിക്കുന്നതികനാ
ന്റപാതുമുതൽ

ജാമയം

നരിപിക്കൽ

അനുവദിക്കുന്ന
അന്റല്ലങ്കിൽ

നിെവിൽ

സമയം

ജാമയ

കോടതിയിൽ

പണം

നിയമം

നികരാധന

ഇല്ലാത്തതിനാൽ

നിയമത്തിൽ

ആവരയമായ

കഭദഗതിേൾ നിർകേരിച്ചുന്റോണ്ടാണ് ഈ ബിൽ സമർപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
(5) കേരള േൃസ്റ്റയൻ സിമിറ്ററീസ് (കററ്റ് റ്റു ബറിയൽ ഓഫ് കോർപ്സ് ) ബിൽ2019:
ഈയടുത്തോെത്തായി
ന്റസമികത്തരിേളിൽ
കനരിടുന്നതായി

അടക്കം

േൃസ്തയാനിേളുന്റട
ന്റെെുന്നതിന്

പപ്തമാധയമങ്ങൾ

റികപാർട്ട്

തടസ്സവും

മൃതകദഹങ്ങൾ
ോെതാമസവും

ന്റെെുേയുണ്ടായി.

െിെ

പള്ളിേളിന്റെ ഭരണാധിോരിേൾ മരിച്ച വയക്തി അംഗമായിട്ടുള്ള പള്ളിയുന്റട
ന്റസമികത്തരിയിൽ മാനയമായി മൃതകദഹം അടക്കം ന്റെെുന്നിതിന് തടസ്സം
നിൽക്കുേയും താമസം വരുത്തുേയും ന്റെെുന്നതായും ഉള്ള വാർത്തേളും
വരിേയുണ്ടായി. ഇതുമൂെം മരിച്ച ആളുേളുന്റട ബന്ധുക്കൾ മൃതകദഹം
അനന്തമായി സൂക്ഷിച്ചുന്റവയ്ക്കുന്നതിനും അതുമൂെം മൃതകദഹങ്ങൾക്ക്
െഭികക്കണ്ട െടങ്ങുേളും, ആൊരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും െഭിക്കാന്റത
വരിേയും മൃതകദഹങ്ങൾക്ക് െഭികക്കണ്ട നയായമായ മനുഷയാവോരങ്ങൾ
െംഘിക്കന്റപടുേയും ന്റെയ്തു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ
ഇടയായാൽ

അത്

സാമൂഹിേമായും

മതപരമായും

െിെ

േൃസ്തയൻ

മതവിഭാഗങ്ങളുന്റട ഇടയിൽ അകനേയത്തിന് ോരണമാേുേയും ന്റെെും.
ഇത്തരം വിഷയങ്ങന്റളല്ലാം േണക്കിന്റെടുത്തുന്റോണ്ടാണ് േമ്മീഷൻ ഈ
ബിൽ തൊറാക്കി സർക്കാരിന് സമർപിച്ചത്.
(6)

ദി മെബാർ ഹിന്ദു റിെീജിയസ് ആെ ് ൊരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂഷൻസ്
ആെ ്

എൻക

ാവ്ന്റമെ ്സ് ബിൽ-2020:

23.3.2019 ന്റെ

1/99/2019/റവനയൂ നംപർ

േത്ത് മുകഖന റവനയൂ

(കദവസവം) വേുപ് ന്റസപ്േട്ടറി മെബാർ ഹിന്ദു റിെീജിയസ് ആെ ് ൊരിറ്റബിൾ
എൻക

ാവ്ന്റമെ ്സ് ബിൽ-2019 േമ്മീഷന് അയച്ചു തരിേയും പ്പസ്തുത

േരട്

ബില്ലിൻകമൽ

സർക്കാരിന്

േമ്മീഷന്റെ

െഭയമാക്കുവാൻ

അഭിപ്പായങ്ങളും

അവരയന്റപടുേയും

നിർകേരങ്ങളും

ന്റെയ്തു.

േമ്മീഷൻ

പ്പസ്തുത ബില്ലിൻകമൽ വിരദമായ െർച്ചേൾ നടത്തുേയും മെബാർ
കദവസവം

കബാർ

ിന്റെ

േൂടിയാകൊെനേൾ

ഉകദയാഗസ്ഥരുമായും,

നടത്തുേയും

മറ്റുള്ളവരുമായും

ന്റെയ്തതിനുകരഷം

ആവരയമായ

കഭദഗതിേൾ വരുത്തിയ ബില്ലും അതികനാന്റടാപം മെബാർ കമഖെയിന്റെ
ഹിന്ദു

മത

ധർമ്മ

സ്ഥാപനങ്ങളുകടയും

എൻക

ാവ്ന്റമെുേളുകടയും

സുഗമമായ പ്പവർത്തനന്റത്തയും ഭരണ നിർവഹണകത്തയും സംബന്ധിച്ച
വിരദമായ

ഒരു

േുറിപ്

സഹിതം

സർക്കാരിന്

സമർപിക്കുേയും

ന്റെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.
(7) ദി കേരള േൃസ്റ്റയൻ മാകരജ് രജിസ്കപ്ടഷൻ ബിൽ-2020:
31.1.2018 ന്റെ 713/201/സ്ന്റപഷയൽ ന്റസൽ/2018/നിയമം നംപർ േത്ത്
മുകഖന

നിയമവേുപ്

സംബന്ധിച്ച്

ഒരു

ന്റസപ്േട്ടറി

ഏേീേൃത

േൃസ്റ്റയൻ

നിയമത്തിന്റെ

വിവാഹ
േരട്

രജിസ്കപ്ടഷൻ
സമർപിക്കുവാൻ

േമ്മീഷകനാട് ആവരയന്റപട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. 1095-ന്റെ (1095 ന്റെ v ആം ആേ്റ്റ്)
ന്റോച്ചിൻ േൃസ്റ്റയൻ സിവിൽ മാകരജ് ആേ്റ്റിന് മുൻ ന്റോച്ചി സംസ്ഥാനത്ത്
മാപ്തം പ്പാബെയം ഉണ്ടായിരുന്നതും 1872 ന്റെ (കേപ്ന്ദ നിയമം 15/1872)
ഇൻ

യൻ േൃസ്റ്റയൻ മാകരജ് ആേ്റ്റിന് മുൻ മെബാർ പ്പകദരത്തും മാപ്തം

പ്പാബെയം

ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ

കേരളത്തിന്

മുഴുവൻ

പ്പാബെയമുള്ള

േൃസ്റ്റയൻ മാകരജ് രജിസ്കപ്ടഷൻ നിയമത്തിന്റെ േരട് ബിൽ േമ്മീഷൻ
തൊറാക്കുേയും സർക്കാരിന് സമർപിക്കുേയും ന്റെയ്തു.
27.04.2018-ന്റെ 26378/സ്ന്റപ.ന്റസൽ/2017/ നിയമം നംപർ േത്ത്
മുകഖന നിയമ വേുപ് 1908-ന്റെയും 1932 ന്റെയും പ്േിമിനൽ ൊ

കഭദഗതി

നിയമങ്ങൾ വീണ്ടും കഭദഗതി ന്റെെുന്നിതിനുള്ള ആഭയന്തര വേുപിന്റെ
ആവരയം

സംബന്ധിച്ച

വിഷയത്തിൻകമൽ

ഫയൽ
േമ്മീഷന്റെ

േമ്മീഷന്

അയച്ചുതരിേയും

അഭിപ്പായം

ഈ

അറിയിക്കുവാൻ

ആവരയന്റപടുേയും ന്റെയ്തു. പ്പസ്തുത വിഷയത്തിൻകമൽ വിരദമായ
പഠനം നടത്തിയതിനുകരഷം 1908-ന്റെ പ്േിമിനൽ ൊ കഭദഗതി നിയമത്തിെും
(ആേ്റ്റ് 14/1908) 1932-ന്റെ പ്േിമിനൽ ൊ കഭദഗതി നിയമത്തിെും (ആേ്റ്റ്
23/1932) പ്പസ്തുത നിയമങ്ങളുന്റട പ്പാബെയം തിരുവിതാംേൂർ, ന്റോച്ചി
പ്പകദരങ്ങളികെയ്ക്കും

മുൻ

മെബാർ

പ്പകദരകത്തയ്ക്കും

ദീർഘിപികക്കണ്ടതില്ല എന്നും അഭിപ്പായന്റപട്ടുന്റോണ്ട് സർക്കാരിന് മറുപടി
നൽേിയിട്ടുള്ളതുമാണ്.

സർക്കാർ സവീകരിച്ച നടരടി
േമ്മീഷൻ സമർപിച്ച കേരള േൃസ്റ്റയൻ സിമിറ്ററീസ് (കററ്റ് റ്റു ബറിയൽ
ഓഫ് കോർപ്സ് ) ബിൽ 2019,

ദി കേരള േൃസ്റ്റയൻ സിമിറ്ററീസ് (കററ്റ് റ്റു

ബറിയൽ ഓഫ് കോർപ്സ് ) ഓർ

ിനൻസ് 2020 (ഓർ

ിനൻസ് 1/2020)

എന്ന കപരിൽ സർക്കാർ വിളംബരന്റപടുത്തുേയും ദി കേരള കററ്റ് റ്റു
ബറിയൽ ഓഫ് കോർപ്സ് ഇൻ

പ്േസ്റ്റയൻ

(മെങ്കര ഓർത്തക

ാേ്സ്-

ജാകക്കാകബറ്റ്സ് ) സിമിറ്ററീസ് ആേ്റ്റ് 2020 (ആേ്റ്റ് 1/2020) എന്ന കപരിൽ
നിയമമാക്കുേയും ന്റെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

ഗവൺന്റമെ ്
ന്റെയർമാനും
പ്

ന്റമമ്പർ

നിർകേരിച്ച
ക

പ്പോരം

േമ്മീഷൻ

ാക്ടർ.എൻ.ന്റേ.ജയേുമാറും,

കവസ്

ന്റസപ്േട്ടറിയും,

ാഫ്റ്റിംഗ് എേ്സ്പർട്ടും കെർന്ന് കേരള റഗുകെഷൻ ആെ ് പ്പിവൻഷൻ

ഓഫ് എപി

മിേ്

ിസീസസ്സ് ബിൽ 2020 ന്റെ േരട് രൂപം തൊറാക്കുേയും

സർക്കാരിന് സമർപിക്കുേയും ന്റെയ്തു. പ്പസ്തുത ബിൽ സർക്കാർ ദി
കേരള

എപി

മിേ്

ിസീസസ്സ്

വിളംബരന്റപടുത്തുേയും (ഓർ

ഓർ

ിനൻസ്

2020

ആയി

ിനൻസ് നംപർ 18/2020) 27.3.2020 ന്റെ

കേരള ഗസറ്റിൽ പ്പസിദ്ധന്റപടുത്തുേയും ന്റെയ്തു.
മീറ്റിംഗുേളിൽ
ഭരണപരമായ

മറ്റു

എടുക്കുന്ന
ോരയങ്ങളും

തീരുമാനങ്ങളുന്റട
േമ്മീഷന്റെ

തുടർനടപടിേളും

തിരുവനന്തപുരന്റത്ത

ഓഫീസിൊണ് നിർവ്വഹിച്ചു വരുന്നത്.
ധനകാരയം
ന്റഹ

് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്

അനുവദിച്ച തുേ

െിെവഴിച്ച തുേ

ബാക്കി
9. 2014-00-800-80-01 രമ്പളം
10. 2014-00-800-80-02 കവജസ്
1,15,175

17,14,000
39,60,000+6,00,000

14,67,740

2,46,260
44,44,825

11. 2014-00-800-80-04 റ്റി.എ.

4,00,000

12. 2014-00-800-80-05 ഓഫീസ് ന്റെെവ്

1,17,595

2,82,405

6,40,000

2,58,723

3,81,277
13. 2014-00-800-80-06 ന്ററെ ്,ന്ററയ്റ്റ്,ടാേ്സ്

6,00,000

5,27,520

72,480
14. 2014-00-800-80-34 അദർ ൊർജസ്

6,00,000

0

0

15. 2014-00-800-80-97 ഹയർ ൊർജസ്

3,00,000

1,29,706

1,70,294
16. 2014-00-800-80-99

ഇൻഫർകമഷൻ ന്റടേ്കനാളജി

2,00,000

13,512

1,86,488
(2014-00-800-80-34-03

എന്ന

ന്റഹ

്

ഓഫ്

അക്കൗണ്ടിന്റെ

6,00,000

ഗവൺന്റമെ ് ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് 2014-00-800-80-02 എന്ന ന്റഹ

രൂപാ
് ഓഫ്

അക്കൗണ്ടികെയ്ക്ക് മാറ്റന്റപട്ടിട്ടുള്ളതാണ് )
വിവരാവകാശനിയമം – 2005
2005-ന്റെ

വിവരാവോര

പ്രീ.വി.എം.ൊകക്കാന്റയ
നികയാഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

നിയമ

പ്പോരം

പബ്ളിേ്
പ്പസ്തുത

േമ്മീഷൻ

ഇൻഫർകമഷൻ

നിയമത്തിന്റെ

4-ആാം

ന്റസപ്േട്ടറി
ഓഫീസറായി

വേുപ്

പ്പോരം

സവകമധയാ ന്റവളിന്റപടുകത്തണ്ട വിവരങ്ങൾ േമ്മീഷന്റെ ഔകദയാഗിേ ന്റവബ് കസറ്റ്
മുകഖന

പ്പസിദ്ധം

ന്റെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

അപീൽ

അധിോരിയായി

നിയമിക്കന്റപടുന്നതിന് േമ്മീഷനിൽ മറ്റ് ഉകദയാഗസ്ഥർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിയമ
വേുപിന്റെ

അ

ീഷണൽ

ന്റസപ്േട്ടറിന്റയ

അപീൽ

അധിോരിയായി

നിയമിച്ച്

സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ്.

ഔപ്്യാഗിക ഭാഷ നിയമം
േമ്മീഷനിന്റെ ഫയെുേന്റളല്ലാം തന്റന്ന ഔകദയാഗിേ ഭാഷയിൊണ് കേോരയം
ന്റെെുന്നത്.

എന്നാൽ

േമ്മീഷൻ

ബില്ലുേൾ

തൊറാക്കി

സർക്കാരിന്

സമർപിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൊണ്.

ഇൻഫർപ്മഷൻ ന്റടകപ്നാളജി
.

ആധുനിേവൽക്കരണത്തിന്റെ

തിരുവനന്തപുരം
സ്ഥാപിക്കുേയും

ഓഫീസുേളിൽ

രണ്ടു

ഭാഗമായി
േംപയൂട്ടറും,

േമ്മീഷനുകവണ്ടി

േമ്മീഷന്റെ
രണ്ടു
ന്റവബ്

കോട്ടയം,

പ്പിെറും

വാങ്ങി
കസറ്റ്

www.lawreformscommission.kerala.gov.in എന്ന അപ്

സ്സിെും േമ്മീഷന്റെ ഇ.ന്റമയിൽ

വിൊസമായി lawreformskerala@gmail.com ആരംഭിക്കുേയും ന്റെയ്തു.

േമ്മീഷൻ

(ഒപ് )
ന്റെയർമാൻ
നിയമ
പരിഷ്േരണ

