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      ലിസ്റ്റ്   1 
   

പതിനാലാം  കേരള നിയമസഭ 

     ഇരുപതാം സകമ്മേളനം 

   24.08.2020-ൽ ോര്യവിവരപ്പട്ിേയിലെ  ല  രണ്ടാാമലെ  രണ്ടാമത്തെ  ഇനമായി സഭയുലെ  മായി സഭയുടെ 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്ന ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടക്കുന്ന ഓര്ഡിനന്സുേളുലെ  മായി സഭയുടെ പട്ിേ 

I. ശ്  .   പിണറായി  വിജയന്സുകളുടെ പട്ട   ,   മുഖ്യമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ക്രമ
നം.

ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസിലെ   ചട്ം 75(2) 
പ്രോരമുള്ള പത്രിിേ 
സഹിതമാകണാലെ  യന്ന്റ്റ്

ന്ന്റ്റ്

വര്ഡിനന്സുകള്ം നമ്പര്ഡിനന്സുകള കപര്റ്റ്

1 2020 26 ദി കേരള യൂണികവഴിറ്ി
ഒാാഫ്റ്റ് ുിജിറ്ല
സയൻസസ്റ്റ്,  ഇകന്നാകവ്ന്സുകളുടെ പട്ട
ആന്സുകളുടെ പട്ടു്റ്റ് ലെ  മായി സഭയുടെകൊളജി
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2020

അല

2 2020 29 ദി കപലെ  മ്റ്റ് ഓഫ്റ്റ് സാലറ്സ്റ്റ്
ആ്റ്റ്
അലവന്സുകളുടെ പട്ടസസ്റ്റ്(അലെ  മ്റ്റ്ലെ  മ്റ്റ്)
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2020

അല

II. ശ്  .   ഇ  .  പി  .   ജയരാജന്സുകളുടെ പട്ട   ,    വ്യവസായവം സകപാര്ഡിനന്സുകളോക്കുന്ന ഓര്ഡിനന്സും 
യുവജനോര്യവം  വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ക്രമ
നം.

ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസിലെ   ചട്ം 75(2) പ്രോരമുള്ള
പത്രിിേ 
സഹിതമാകണാലെ  യന്ന്റ്റ്

വര്ഡിനന്സുകള്ം നമ്പര്ഡിനന്സുകള കപര്റ്റ്

1 2020 23 ദി കേരള മിനറലസ്റ്റ് 
(ലെ  വസിംഗ് ്റ്റ് ഓഫ്റ്റ് റൈറററ്്റ്റ്സ്റ്റ്) 
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2020

അല
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III. ശ്  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്സുകളുടെ പട്ട   ,   റവന്യുവം ഭവനനിര്ഡിനന്സുകളമ്മോണവം വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ക്രമ
നം.

ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസിലെ   ചട്ം 75(2) 
പ്രോരമുള്ള പത്രിിേ 
സഹിതമാകണാലെ  യന്ന്റ്റ്

വര്ഡിനന്സുകള്ം നമ്പര്ഡിനന്സുകള കപര്റ്റ്

1 2020 36 ദി കേരള പബളിേ്റ്റ് സർവ്സ്റ്റ് 
േമ്മേ്്ന്സുകളുടെ പട്ട ( അു്്ണല 
ഫങ്ന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ് ആസ്റ്റ് 
ലെ  റസലെ  പക്റ്റ്സ്റ്റ് ദി സർവ്സസ്റ്റ് 
അണ്ടാർ ദി വഖഫ്റ്റ് കഫാ ർു്റ്റ്) 
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2020

അല

IV. കുാ  .   മായി സഭയുടെി  .  എം  .   കതാമസ്റ്റ് ഐസേ്റ്റ്  ,   ധനോര്യവം േയറം വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ക്രമ
നം.

ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസിലെ  
ചട്ം 75(2) 
പ്രോരമുള്ള പത്രിിേ 
സഹിതമാകണാലെ  യന്ന്റ്റ്

ന്ന്റ്റ്

വര്ഡിനന്സുകള്ം
ര്ഡിനന്സുകള്ം

നമ്പര്ഡിനന്സുകള കപര്റ്റ്

1 2020 21 ദി കേരള കസറ്്റ്റ് ഗുഡ്സ് ആസ്റ്റ്
ആന്സുകളുടെ പട്ടു്റ്റ് സർവ്സസ്റ്റ് മായി സഭയുടൊക്സ് ്റ്റ്
(അലെ  മ്റ്റ്ലെ  മ്റ്റ്) ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്,
2020

അല

2 2020 30 ദി കേരള ുിസാസർ ആ്റ്റ് 
പബിേ്റ്റ് ലെ  ഹലരണ്ടാമത്തെ്റ്റ് 
എമർജന്സുകളുടെ പട്ടസി(സലെ  പ്്യല 
ലെ  പ്രാവി്ന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്) 
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2020 
(എസ്റ്റ്.ആര്ഡിനന്സുകള .ഒ നം. 295/2020 
ത്യതി 30.04.2020  
ശുദിപത്രിം ഉള്പലെ  പ്പലെ  മായി സഭയുടെ)

അല

3 2020 33 ദി കേരള ജനറല ലെ  സയിലസ്റ്റ്
മായി സഭയുടൊക്സ് ്റ്റ് (അലെ  മ്റ്റ്ലെ  മ്റ്റ്) 
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2020

അല
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4 2020 39 ദി കേരള കസറ്്റ്റ് ഗുഡ്സ് ആസ്റ്റ്
ആന്സുകളുടെ പട്ടു്റ്റ് സർവ്സസ്റ്റ് മായി സഭയുടൊക്സ് ്റ്റ്
(ലെ  സക്ക്റ്റ് അലെ  മ്റ്റ്ലെ  മ്റ്റ്)
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2020

അല

5 2020 40 ദി കേരള ലെ  പ്രാവി്ണല
േളക്ഷന്സുകളുടെ പട്ട ഓഫ്റ്റ് റവനഫ് റവന്യൂസ്റ്റ്
(അലെ  മ്റ്റ്ലെ  മ്റ്റ്) ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്,
2020

അല

6 2020 41 ദി കേരള ഫിസ്കല
ലെ  റസകപാണ്സിഫിലിറ്ി
(അലെ  മ്റ്റ്ലെ  മ്റ്റ്) ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്,
2020

അല

V. ശ്മതി ലെ  േ  .  ലെ  േ  .   റൈറശലജ മായി സഭയുടെ്ച്ചര്ഡിനന്സുകള   ,   ആകരാഗ് ്യവം 
സാമൂഹ്യന്തിയും വനിത  -  ശിശു വിേസനവം വകുപ്പുമനി     
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ക്രമ
നം.

ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസിലെ  
ചട്ം 75(2) പ്രോരമുള്ള
പത്രിിേ 
സഹിതമാകണാലെ  യന്ന്റ്റ്

വര്ഡിനന്സുകള്ം നമ്പര്ഡിനന്സുകള കപര്റ്റ്

1 2020 18 ദി കേരള എപ്പിലെ  ുമിേ്റ്റ് 
ുിസ്സസ്റ്റ് ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 
2020

അല

2 2020 38 ദി കേരള എപ്പിലെ  ുമിേ്റ്റ്
ുിസ്സസ്റ്റ്  (അലെ  മ്റ്റ്ലെ  മ്റ്റ്)
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2020

അല
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VI. ശ്  .   റ്ി  .  പി  .   രാമകൃഷ്ണന്സുകളുടെ പട്ട   ,   ലെ  താഴിലം എകറൈറസക്കുന്ന ഓര്ഡിനന്സും വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ക്രമ
നം.

ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസിലെ  
ചട്ം 75(2) 
പ്രോരമുള്ള പത്രിിേ 
സഹിതമാകണാലെ  യന്ന്റ്റ്
ന്ന്റ്റ്

വര്ഡിനന്സുകള്ം നമ്പര്ഡിനന്സുകള കപര്റ്റ്

1 2020 24 ദി കേരള അഗിക്കള്പച്ചറല
വർകക്കഴ്റ്റ് (അലെ  മ്റ്റ്ലെ  മ്റ്റ്)
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2020

അല

2 2020 25 ദി കേരള കലഫര്ഡിനന്സുകള
ലെ  വലഫയ ർ ഫണ്ടാ്റ്റ്
(അലെ  മ്റ്റ്ലെ  മ്റ്റ്)
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2020

അല

3 2020 28 ദി കേരള റൈറമായി സഭയുടെലറിംഗ് ്റ്റ്
വർകക്കഴ്റ്റ് ലെ  വലഫയ ർ ഫണ്ടാ്റ്റ്
(അലെ  മ്റ്റ്ലെ  മ്റ്റ്)
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2020

അല

4 2020 34 ദി കേരള ജൂവലറി വർകക്കഴ്റ്റ്
ലെ  വലഫയ ർ ഫണ്ടാ്റ്റ്
(അലെ  മ്റ്റ്ലെ  മ്റ്റ്)
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2020

അല

5 2020 37 ദി കേരള ഫാംബ,
ോട്ടുവള്ളി ആന്സുകളുടെ പട്ടു്റ്റ്
പാനസ്റ്റ് ല്ഫ്റ്റ് വർകക്കഴ്റ്റ്
ലെ  വലഫയ ർ ഫണ്ടാ്റ്റ്
(അലെ  മ്റ്റ്ലെ  മ്റ്റ്)
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2020

അല

6 2020 42 ദി കേരള സാള്പ പ്ലാക്ന്സുകളുടെ പട്ട
വർകക്കഴ്റ്റ് ലെ  വലഫയ ർ ഫണ്ടാ്റ്റ്
(അലെ  മ്റ്റ്ലെ  മ്റ്റ്)
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2020

അല
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VII.    ശ്  .   േമായി സഭയുടെേംപളളി  ക്കുന്ന ഓര്ഡിനന്സുകരന്ദ്രന്സുകളുടെ പട്ട   ,   സഹേരണവം  വികനാദസഞാരവം 
കദവസ്വവം  വകുപ്പുമനി കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ക്രമ 
നം.

ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസിലെ   ചട്ം 75(2) 
പ്രോരമുള്ള പത്രിിേ 
സഹിതമാകണാലെ  യന്ന്റ്റ്

വര്ഡിനന്സുകള്ം നമ്പര്ഡിനന്സുകള കപര്റ്റ്

1 2020 19 ദി കേരള കദവസ്വം
റിക്രൂട്്റ്റ്ലെ  മ്റ്റ്  കഫാർു്റ്റ്
(അലെ  മ്റ്റ്ലെ  മ്റ്റ്)
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2020

അല

2 2020 20 ദി കേരള കോ-ഓപ്പകററ്്വ്റ്റ്
ലെ  സാറൈറസറ്്സ്റ്റ്
(അലെ  മ്റ്റ്ലെ  മ്റ്റ്)
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2020

അല

3 2020 27 ദി കേരള കോ-ഓപ്പകററ്്വ്റ്റ്
ലെ  സാറൈറസറ്്സ്റ്റ്(ലെ  സക്കന്സുകളുടെ പട്ടു്റ്റ്
അലെ  മ്റ്റ്ലെ  മ്റ്റ്)
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2020

അല

VIII. ശ്  .   എ  .  സി  .   ലെ  മായ്ന്സുകളുടെ പട്ട   ,   തക്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുമനി 
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ക്രമ 
നം.

ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസിലെ   ചട്ം 75(2) പ്രോരമുള്ള
പത്രിിേ 
സഹിതമാകണാലെ  യന്ന്റ്റ്

വര്ഡിനന്സുകള്ം നമ്പര്ഡിനന്സുകള കപര്റ്റ്

1 2020 31 ദി കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്ി
(അലെ  മ്റ്റ്ലെ  മ്റ്റ്)
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2020

അല

2 2020 32 ദി കേരള പഞായരണ്ടാമത്തെ്റ്റ് രാജ്റ്റ്
(അലെ  മ്റ്റ്ലെ  മ്റ്റ്)
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2020

അല
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IX. ലെ  പ്രാഫ  .   സി  .   രവ്ന്ദ്രനാഥ്,്റ്റ്  ,   ലെ  പാതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമനി  
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ക്രമ 
നം.

ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസിലെ   ചട്ം 75(2) പ്രോരമുള്ള
പത്രിിേ 
സഹിതമാകണാലെ  യന്ന്റ്റ്

വര്ഡിനന്സുകള്ം നമ്പര്ഡിനന്സുകള കപര്റ്റ്

1 2020 22 ദി കേരള എുഫ് റവന്യൂകക്ക്ൻ
(അലെ  മ്റ്റ്ലെ  മ്റ്റ്)
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2020

അല

X. ശ്  .   ലെ  േ  .   രാജ  ,   വനവം മൃഗ് സംരക്ഷണവം  മൃഗ് ശാലേളും വകുപ്പുമനി  
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  :

ക്രമ 
നം.

ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസിലെ   ചട്ം 75(2) പ്രോരമുള്ള
പത്രിിേ 
സഹിതമാകണാലെ  യന്ന്റ്റ്

വര്ഡിനന്സുകള്ം നമ്പര്ഡിനന്സുകള കപര്റ്റ്

1 2020 35 ദി കേരള റൈറപ്രവറ്്റ്റ്
കഫാറസ്റ്റ്സ്റ്റ്(  ലെ  വസിംഗ് ്റ്റ്
ആ്റ്റ് അറൈറസന്സുകളുടെ പട്ടലെ  മ്റ്റ്)
(അലെ  മ്റ്റ്ലെ  മ്റ്റ്)
ഓര്ഡിനന്സുകളുിനന്സുകളുടെ പട്ടസ്റ്റ്, 2020

അല

കേരള  നിയമസഭാ ലെ  സക്രകട്റിയറ്്റ്റ് ,           എസ്റ്റ്.വി. ഉണികൃഷ്ണന്സുകളുടെ പട്ട നായര്ഡിനന്സുകള  
തിരുവനന്തപുരം,                                                    ലെ  സക്രട്റി.            
2020 ആഗ് സ്റ്റ്  21


