1
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര് 45
Published on 25-09-2021

2021-ലലെ കകേരള സസഞശ്രയ കകേഞകളജജ് അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ
ജജീവനകഞര് (നതിയമനവഞ്ചാം കസവനവദവസ്ഥകേളഞ്ചാം) ബതില്

©
കകേരള നതിയമസഭഞ ലസക്രകട്ടേറതിയറജ്
2021

2
കകേരള നതിയമസഭഞ പതിനതിഞ്ചാംഗജ് പസജ്.

പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര് 45

2021-ലലെ കകേരള സസഞശ്രയ കകേഞകളജജ് അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ
ജജീവനകഞര് (നതിയമനവഞ്ചാം കസവനവദവസ്ഥകേളഞ്ചാം) ബതില്

1405/2021.

3
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര് 45

2021-ലലെ കകേരള സസഞശ്രയ കകേഞകളജജ് അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ
ജജീവനകഞര് (നതിയമനവഞ്ചാം കസവനവദവസ്ഥകേളഞ്ചാം) ബതില്
സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞനതജ് സ്ഥഞപതിതമഞയ വതിവതിധ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളമഞയതി അഫതിലെതികയറജ് ലചെയ്ത സസഞശ്രയ
കകേഞകളജുകേളതിലലെ അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ ജജീവനകഞരുലടെ
നതിയമന രജീതതിയഞ്ചാം കസവനവദവസ്ഥകേളഞ്ചാം അതുമഞയതി
ബന്ധലപ്പെട്ടേകതഞ അതതിനജ് ആനുഷഞ്ചാംഗതികേമഞയകതഞ
ആയ മറ്റു കേഞരദങ്ങള്കഞ്ചാം കവണതി വദവസ്ഥ
ലചെയ്യുന്നതതിനുള
ഒരു
ബതില്
പജീഠതികേ.—സഞ്ചാംസ്ഥഞന

നതിയമഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം

സഞ്ചാംസ്ഥഞനതജ്

സ്ഥഞപതിതമഞയ

വതിവതിധ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളമഞയതി അഫതിലെതികയറജ് ലചെയ്ത സസഞശ്രയ കകേഞകളജുകേളതിലലെ അദദഞപകേഅനദദഞപകേ ജജീവനകഞരുലടെ നതിയമന രജീതതിയഞ്ചാം കസവനവദവസ്ഥകേളഞ്ചാം അതുമഞയതി
ബന്ധലപ്പെട്ടേകതഞ അതതിനജ്

ആനുഷഞ്ചാംഗതികേമഞയകതഞ

ആയ മറ്റു കേഞരദങ്ങള്കഞ്ചാം

കവണതി

വദവസ്ഥ ലചെയ്യുന്നതജ് യക്തമഞയതിരതികകേയഞല്;
ഭഞരത റതിപ്പെബതികതിലന എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവത്സരതതില് തഞലഴെപ്പെറയഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞകന:—
1. ചുരുകകപ്പെരുഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.—(1)

ഈ ആകതിനജ് 2021-ലലെ കകേരള സസഞശ്രയ

കകേഞകളജജ് അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ ജജീവനകഞര് (നതിയമനവഞ്ചാം കസവനവദവസ്ഥകേളഞ്ചാം)
ആകജ് എന്നജ് കപരജ് പറയഞഞ്ചാം.
(2) ഇതജ് 2021 ലഫബ്രുവരതി 20-ാം
കേരുതലപ്പെകടെണതഞണജ്.
1405/2021.

തജീയതതി പഞബലെദതതില്

വന്നതഞയതി
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2. നതിര്വ്വചെനങ്ങള്.—ഈ ആകതില്, സന്ദര്ഭഞ്ചാം മറ്റു വതിധതതില് ആവശദലപ്പെടെഞത പകഞ്ചാം,—
(എ) "കേരഞര്" എന്നഞല് ഒരു സസഞശ്രയ കകേഞകളജതില് അദദഞപകേനഞകയഞ
അനദദഞപകേ ജജീവനകഞരനഞകയഞ നതിയമതികലപ്പെടുന്നതതിനജ് വതിദദഞഭദഞസ ഏജന്സതിയമഞയതി
ഏര്ലപ്പെടുന്ന ഒരു കേരഞര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
(ബതി) "വതിദദഞഭദഞസ ഏജന്സതി" എന്നഞല്
ഒരു സസഞശ്രയ കകേഞകളജജ്
സ്ഥഞപതികകേകയഞ നതിയനതികകേകയഞ നടെത്തുകേകയഞ ലചെയ്യുന്നതുഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
അഞ്ചാംഗജീകേരതിച്ചതുമഞയ ഒരഞള് അലല്ലെങതില് ഒരു നതികേഞയഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
(സതി) “സര്കഞര്" എന്നഞല് കകേരള സര്കഞര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
(ഡതി) "അനദദഞപകേ ജജീവനകഞരന്" എന്നഞല് സസഞശ്രയ കകേഞകളജതില്
വതിദദഞഭദഞസ ഏജന്സതിയമഞയള കേരഞര് പകേഞരഞ്ചാം നതിയമതികകേയഞ്ചാം അഫതിലെതികയറജ് ലചെയ്ത
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില് അനദദഞപകേ ജജീവനകഞരനഞയതി രജതിസ്റ്റര് ലചെയ്തതുമഞയ ഒരഞള്
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
(ഇ) "വതിജഞപനഞ്ചാം" എന്നഞല് ഔകദദഞഗതികേ ഗസറതില് പസതിദജീകേരതിച്ച ഒരു
വതിജഞപനഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
(എഫജ്) "നതിര്ണ്ണയതികലപ്പെട്ടേ" എന്നഞല് ഈ ആകതിന് കേജീഴെതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള
ചെട്ടേങ്ങളഞല് നതിര്ണ്ണയതികലപ്പെട്ടേ എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
(ജതി) "ലറഗുകലെററതി കബഞഡതി" എന്നഞല് യൂണതികവഴതിറതി ഗഞനജ്സജ് കേമജീഷന്,
ആള് ഇന്ഡദഞ കേകൗണ്സതില് കഫഞര് ലടെകതികല് എഡഡ്യുകകഷന്, നഞഷണല് കേകൗണ്സതില്
കഫഞര് ടെജീച്ചര് എഡഡ്യുകകഷന്, ബഞര് കേകൗണ്സതില് ഓഫജ് ഇന്ഡദ, കേകൗണ്സതില് ഓഫജ്
ആര്കതിലടെക്ചെര് എന്നതിവ എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നതുഞ്ചാം അതതില് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയഞ്ചാം ഉള്ലപ്പെടുന്നതുമഞകുന;
(എച്ചജ്) "അവശദ തസതികേ"
എന്നഞല് ഒരു സസഞശ്രയ കകേഞകളജതില്
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയമഞയതി അഫതിലെതികയറജ് ലചെയ്ത വതിവതിധ കകേഞഴ്സുകേള്കഞയതി ലറഗുകലെററതി
കബഞഡതി നതിശ്ചയതികന്ന അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ തസതികേ എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
(ഐ) "സസഞശ്രയ കകേഞകളജജ്" എന്നഞല് ഒരു വതിദദഞഭദഞസ ഏജന്സതി
സ്ഥഞപതികകേകയഞ നതിയനതികകേകയഞ നടെത്തുകേകയഞ ലചെയ്യുന്നതുഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെയമഞയതി
അഫതിലെതികയറജ് ലചെയ്തതുഞ്ചാം അഞ്ചാംഗജീകേരതിച്ചതുമഞയ കകേഞഴ്സുകേള് നടെത്തുന്ന ഒരു വതിദദഞഭദഞസ
സ്ഥഞപനഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നതുഞ്ചാം എന്നഞല് അതതില് സര്കഞര് കകേഞകളജുഞ്ചാം സര്കഞരുമഞയതി
ഡയറകജ്
കപയ്ലമനജ്
എഗതിലമനതില്
ഏര്ലപ്പെട്ടേതിട്ടുള
പപവറജ്
കകേഞകളജുഞ്ചാം
ഉള്ലപ്പെടുന്നതല്ലെഞതതുമഞകുന;
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(ലജ) "സഞ്ചാംസ്ഥഞനഞ്ചാം" എന്നഞല് കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞനഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
(ലകേ) "വതിദദഞര്ത്ഥതി" എന്നഞല് ഒരു സസഞശ്രയ കകേഞകളജജ് നടെത്തുന്ന ഒരു പഠന
കകേഞഴതികലെയജ്

പകവശതിപ്പെതികലപ്പെട്ടേതുഞ്ചാം

അഫതിലെതികയറജ്

ലചെയ്ത

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില്

യഥഞവതിധതി രജതിസ്റ്റര് ലചെയ്തതുമഞയ ഒരഞള് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
(എല്)
ഏജന്സതിയമഞയള

"അദദഞപകേന്"
കേരഞര്

എന്നഞല്

പകേഞരഞ്ചാം

സസഞശ്രയ

കകേഞകളജതില്

നതിയമതികകേയഞ്ചാം

വതിദദഞഭദഞസ

അഫതിലെതികയറജ്

ലചെയ്ത

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില് അദദഞപകേനഞയതി രജതിസ്റ്റര് ലചെയ്തതുമഞയ ഒരഞള് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
(എഞ്ചാം) "സര്വ്വകേലെഞശഞലെ" എന്നഞല് 1974-ലലെ കകേരള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകജ്
(1974-ലലെ 17), 1975-ലലെ കകേഞഴെതികകഞടെജ് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകജ് (1975-ലലെ 5), 1985-ലലെ
മഹഞതഞഗഞന്ധതി സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകജ് (1985-ലലെ 12), 1986-ലലെ ലകേഞച്ചതി ശഞസസഞകങതതികേശഞസ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകജ്
ആകജ് (1996-ലലെ 22),

(1986-ലലെ 31 ), 1996-ലലെ കേണ്ണൂര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ

2015-ലലെ എ.പതി.ലജ. അബ്ദുള് കേലെഞഞ്ചാം സഞകങതതികേശഞസ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകജ് (2015-ലലെ 17) എന്നതിവയതിലലെ വദവസ്ഥകേള് പകേഞരഞ്ചാം യഥഞക്രമഞ്ചാം
സ്ഥഞപതിതമഞയ കകേരള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ, കകേഞഴെതികകഞടെജ് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ, മഹഞതഞഗഞന്ധതി
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ,

ലകേഞച്ചതി

ശഞസ-

സഞകങതതികേശഞസ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ,

കേണ്ണൂര്

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ, എ.പതി.ലജ. അബ്ദുള് കേലെഞഞ്ചാം സഞകങതതികേശഞസ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ എന്നതിവ
എന്നര്ത്ഥമഞകുന.
3. സസഞശ്രയ കകേഞകളജതിലലെ അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ ജജീവനകഞരുലടെ നതിയമനഞ്ചാം.—(1)
സസഞശ്രയ കകേഞകളജതില് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയമഞയതി അഫതിലെതികയറജ് ലചെയ്ത കകേഞഴ്സുകേള്കജ് കവണതി
ലറഗുകലെററതി

കബഞഡതി

നതിശ്ചയതികന്ന

അദദഞപകേരുലടെയഞ്ചാം

അനദദഞപകേരുലടെയഞ്ചാം

തസതികേകേളതികലെയ്ക്കുള നതിയമനതതിനജ് നതിര്ണ്ണയതികലപ്പെടെഞവന്ന അങ്ങലനയള രജീതതിയതില്
അകപക വതിദദഞഭദഞസ ഏജന്സതി വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം കണതികകണതഞണജ് .
(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെജ് പകേഞരമുള അവശദ തസതികേകേളതികലെയജ് ലറഗുകലെററതി
കബഞഡതി നതിശ്ചയതികന്ന അങ്ങലനയള കയഞഗദതകേള് ഉണഞയതിരതികകണതഞണജ് :
എന്നഞല്, ഈ ആകതിലന പഞബലെദ തജീയതതിയതില് ഒരു സസഞശ്രയ കകേഞകളജതില്
അങ്ങലനയള തസതികേ വഹതികന്ന ഒരു ജജീവനകഞരനജ് ലറഗുകലെററതി കബഞഡതി നതിശ്ചയതിച്ച
ഏലതങതിലഞ്ചാം കയഞഗദത ഇല്ലെഞതപകഞ്ചാം, അങ്ങലനയള കയഞഗദത സര്കഞര് വതിജഞപനഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്ന അങ്ങലനയള തജീയതതികളതില് കനകടെണതഞണജ് .
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(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെതിലലെ വദവസ്ഥകേള് പകേഞരഞ്ചാം ലെഭദമഞകുന്ന അകപക
പരതികശഞധതിച്ച കശഷഞ്ചാം വതിദദഞഭദഞസ ഏജന്സതി ഒരു റഞങജ് ലെതിസ്റ്റജ് തയഞറഞകകണതുഞ്ചാം
വതിദദഞഭദഞസ ഏജന്സതി ഈ ആവശദതതികലെയഞയതി നതിശ്ചയതികന്ന ഒരു അധതികേഞര
സ്ഥഞനതതിലന കരഖഞമൂലെമുള ഒരു ഉതരവജ് മുകഖന നതിയമനഞ്ചാം നടെകതണതുമഞണജ് .
4. വതിദദഞഭദഞസ ഏജന്സതിയമഞയള കേരഞറഞ്ചാം മറ്റു കസവനവദവസ്ഥകേളഞ്ചാം.—(1)
സസഞശ്രയ കകേഞകളജതിലലെ അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ തസതികേയതികലെയജ് നതിയമതികലപ്പെട്ടേ
ഏലതഞരഞളഞ്ചാം അങ്ങലനയള തസതികേ, ശമ്പള ലസ്കെയതില്, ഇന്ക്രതിലമനജ്, കഗഡജ്,
ലപഞകമഞഷന്, നതിയമനകേഞലെയളവജ്, ശമ്പളഞ്ചാം, ബത, അധതികേസമയ കജഞലെതി എന്നതിവ
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചജ് വതിദദഞഭദഞസ ഏജന്സതിയമഞയതി കേരഞറതില് ഏര്ലപ്പെകടെണതഞണജ് :
എന്നഞല്,
ഒരു സസഞശ്രയ കകേഞകളജതിലലെ അദദഞപകേകനഞ അനദദഞപകേ
ജജീവനകഞരകനഞ ഈ ആകതില് വദവസ്ഥ ലചെയ്തതിട്ടുള ഏലതങതിലഞ്ചാം സഞ്ചാംഗതതിലയ
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചജ് അങ്ങലനയള വദവസ്ഥകേളതില് പരഞമര്ശതിച്ചതിട്ടുളതതികനകഞള് കൂടുതല്
ആനുകൂലെദഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനുകവണതി വതിദദഞഭദഞസ ഏജന്സതികജ് വദവസ്ഥ ഉണഞകന്നതതിനുള
അധതികേഞരഞ്ചാം തടെയന്നതല്ലെ.
(2) സസഞശ്രയ കകേഞകളജതിലലെ അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ ജജീവനകഞരുലടെ
ലതഞഴെതില്ദതിനങ്ങള്, കജഞലെതിസമയഞ്ചാം എന്നതിവ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയമഞയതി അഫതിലെതികയറജ് ലചെയ്ത
സര്കഞര് കകേഞകളജജ് അലല്ലെങതില് എയ്ഡഡജ് കകേഞകളജജ് എന്നതിവതിടെങ്ങളതിലലെ അദദഞപകേഅനദദഞപകേ ജജീവനകഞര്കജ് ബഞധകേമഞയതതിനജ് സമഞനമഞയതിരതികന്നതഞണജ് :
എന്നഞല്, അടെതിയന്തര സഞഹചെരദങ്ങളതില് അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ ജജീവനകഞര്
(1)-ാം ഉപവകുപ്പെതില് പരഞമര്ശതിച്ചതിട്ടുളള കേരഞറതിലലെ വദവസ്ഥകേള് പകേഞരഞ്ചാം അധതികേസമയ
കജഞലെതി നതിര്വ്വഹതികകണതഞണജ്.
(3) സര്കഞര് കകേഞകളജജ് അലല്ലെങതില് എയ്ഡഡജ് കകേഞകളജതിലലെ അദദഞപകേഅനദദഞപകേ ജജീവനകഞര്കജ് അര്ഹതലപ്പെട്ടേ ലപഞതു അവധതി, ആകേസതികേ അവധതി, പസവഞവധതി
എന്നതിവ
സസഞശ്രയ
കകേഞകളജതിലലെ
അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ
ജജീവനകഞര്കഞ്ചാം
ബഞധകേമഞയതിരതികന്നതഞണജ്.
(4) വതിദദഞഭദഞസ ഏജന്സതി, ഒരു സസഞശ്രയ കകേഞകളജതിലലെ അവശദ തസതികേയതികലെയജ്
നതിയമതികലപ്പെട്ടേ ഏലതഞരഞലളയഞ്ചാം 1952-ലലെ കജഞലെതികഞരുലടെ ലപഞവതിഡനജ് ഫണ്ടുകേളഞ്ചാം
പലെവകേ വദവസ്ഥകേളഞ്ചാം ആകതിലലെ (1952-ലലെ 19- ാം കകേന്ദ്ര ആകജ്) വദവസ്ഥകേള് പകേഞരഞ്ചാം
എഞ്ചാംകപഞയജീസജ് ലപഞവതിഡനജ് ഫണതില് ഒരു അഞ്ചാംഗമഞകന്നതതിനുള നടെപടെതികേള്
സസജീകേരതികകണതഞണജ് :

7
എന്നഞല്, ഈ ആകതിലന പഞരഞ്ചാംഭ തജീയതതികജ് മുമ്പജ് സസഞശ്രയ കകേഞകളജതിലലെ അവശദ
തസതികേയതികലെയജ് നതിയമതികലപ്പെട്ടേ ഏലതഞരഞലളയഞ്ചാം ഈ ആകതിലന പഞബലെദ തജീയതതി മുതല്
ആറമഞസതതിനകേഞ്ചാം എഞ്ചാംകപഞയജീസജ് ലപഞവതിഡനജ് ഫണതില് അഞ്ചാംഗമഞക ന്നതതിനുള
നടെപടെതികേള് സസജീകേരതികകണതഞണജ്.
(5) വതിദദഞഭദഞസ ഏജന്സതി ഒരു സസഞശ്രയ കകേഞകളജതിലലെ അവശദ
തസതികേയതികലെയജ് നതിയമതികലപ്പെട്ടേ ഏലതഞരഞലളയഞ്ചാം കകേന്ദ്ര സര്കഞര് അഞ്ചാംഗജീകേരതിച്ച ഒരു
ഇന്ഷസറന്സജ് കേമ്പനതിയലടെ ഇന്ഷസറന്സജ് പദതതിയതില് ഈ ആകതിലന പഞബലെദ തജീയതതി
മുതല് ആറമഞസതതിനകേഞ്ചാം അഞ്ചാംഗമഞകന്നതതിനുള നടെപടെതികേള് സസജീകേരതികകണതഞണജ് .
(6) ഒരു സസഞശ്രയ കകേഞകളജതിലലെ അവശദ തസതികേയതികലെയ്ക്കുള നതിയമനതതിനഞയതി
പഞയപരതിധതിയഞ്ചാം വതിരമതികല് പഞയവഞ്ചാം ലറഗുകലെററതി കബഞഡതി കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്
തജീരുമഞനതികന്ന പകേഞരമഞയതിരതികന്നതഞണജ്.
(7) ഒരു സസഞശ്രയ കകേഞകളജതിലലെ അവശദ തസതികേയതികലെയജ് നതിയമതികലപ്പെട്ടേ
ഏലതഞരഞളലടെയഞ്ചാം അച്ചടെക അധതികേഞരതി വതിദദഞഭദഞസ ഏജന്സതി ആയതിരതികന്നതഞണജ് .
വതിദദഞഭദഞസ ഏജന്സതി
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പെടെഞവന്ന പകേഞരഞ്ചാം അച്ചടെക നടെപടെതികേള്
സസജീകേരതികകണതഞണജ്.
5. അപ്പെജീല്.—4-ാം വകുപ്പെജ് (7)-ാം ഉപവകുപ്പെജ് പകേഞരഞ്ചാം വതിദദഞഭദഞസ ഏജന്സതിയലടെ
അച്ചടെക നടെപടെതിമൂലെഞ്ചാം സങടെഞ്ചാം അനുഭവതികന്ന ഏലതഞരഞള്കഞ്ചാം അങ്ങലനയള സസഞശ്രയ
കകേഞകളജജ് അഫതിലെതികയറജ് ലചെയ്ത സര്വ്വകേലെഞശഞലെ മുമ്പഞലകേ നതിര്ണ്ണയതികലപ്പെടെഞവന്ന
അങ്ങലനയള രജീതതിയതില് അപ്പെജീല് ഫയല് ലചെയഞവന്നതഞണജ് .
അങ്ങലനയള
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ സതിന്ഡതികകറജ്, അപ്പെജീല് തജീര്പ്പെഞകകണതുഞ്ചാം അതതികന്മേലള ഏലതഞരു
തജീരുമഞനവഞ്ചാം അന്തതിമമഞയതിരതികന്നതുമഞണജ്.
6. ലറകഞര്ഡുകേളലടെയഞ്ചാം രജതിസ്റ്ററകേളലടെയഞ്ചാം പരതിപഞലെനഞ്ചാം.—വതിദദഞഭദഞസ ഏജന്സതി
സസഞശ്രയ കകേഞകളജതിലലെ അവശദ തസതികേകേളതികലെയജ് നതിയമതികലപ്പെട്ടേ അദദഞപകേഅനദദഞപകേ ജജീവനകഞരുലടെ വതിവരങ്ങള് സഞ്ചാംബന്ധതികന്ന ലറകഞര്ഡുകേളഞ്ചാം രജതിസ്റ്ററകേളഞ്ചാം
പരതിപഞലെതികകണതഞണജ്.
7. രജതികസ്ട്രേഷന്.—(1) ഒരു സസഞശ്രയ കകേഞകളജതിലലെ അവശദ തസതികേകേളതികലെയജ്
നതിയമതിച്ച അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ ജജീവനകഞരുലടെ വതിവരങ്ങള് നതിയമന തജീയതതി മുതല്
മൂന്നജ് മഞസതതിനകേഞ്ചാം അങ്ങലനയള സസഞശ്രയ കകേഞകളജജ് അഫതിലെതികയറജ് ലചെയ്ത
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില് വതിദദഞഭദഞസ ഏജന്സതി രജതിസ്റ്റര് ലചെകയണതഞണജ് .
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(2) ഈ ആകതിലന പഞബലെദ തജീയതതികജ് മുമ്പജ് സസഞശ്രയ കകേഞകളജതിലലെ അവശദ
തസതികേകേളതികലെയജ് നതിയമതികലപ്പെട്ടേ അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ ജജീവനകഞരുലടെ വതിവരങ്ങള്
ഈ ആകതിലന പഞബലെദ തജീയതതി മുതല് മൂന്നജ് മഞസതതിനകേഞ്ചാം അങ്ങലനയള സസഞശ്രയ
കകേഞകളജജ് അഫതിലെതികയറജ് ലചെയ്ത സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില് വതിദദഞഭദഞസ ഏജന്സതി രജതിസ്റ്റര്
ലചെകയണതഞണജ്.
(3) (1), (2) എന്നജീ ഉപവകുപ്പുകേള് പകേഞരഞ്ചാം രജതിസ്റ്റര് ലചെയ്യുന്നതതിനുള നടെപടെതി
ക്രമങ്ങള് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിശ്ചയതികന്ന പകേഞരമഞയതിരതികന്നതഞണജ്.
(4) (1), (2) എന്നജീ ഉപവകുപ്പുകേള് പകേഞരഞ്ചാം സസഞശ്രയ കകേഞകളജജ് അഫതിലെതികയറജ് ലചെയ്ത
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില് രജതിസ്റ്റര് ലചെയ്തതിട്ടുള അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ ജജീവനകഞരുലടെ
കേടെമകേളഞ്ചാം കേര്തവദങ്ങളഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നതിശ്ചയതികന്ന പകേഞരമഞയതിരതികന്നതഞണജ് .
അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ ജജീവനകഞര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ ലെകദങ്ങള് കനടുന്നതതികലെയഞയതി
പവര്തതികകണതഞണജ്. ഇകഞരദതതില് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ ഏലതഞരു തജീരുമഞനവഞ്ചാം
വതിദദഞഭദഞസ ഏജന്സതി നടെപ്പെതിലെഞകകണതഞണജ്.
8. സസഞശ്രയ കകേഞകളജതില് രൂപജീകേരതികകണ വതിവതിധ നതികേഞയങ്ങള്.—(1) വതിദദഞഭദഞസ
ഏജന്സതി, ഈ ആകതിലന പഞബലെദ തജീയതതി മുതല് കേഴെതിയന്നത്രകവഗഞ്ചാം, സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ
യഥഞവതിധതി അറതിയതിച്ച കശഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പെറയന്ന നതികേഞയങ്ങള് രൂപജീകേരതികകണതഞണജ് ,
അതഞയതജ്:—
(i) ഇകനണല് കേസഞളതിറതി അഷസറന്സജ് ലസല്;
(ii) അദദഞപകേ-രകഞകേര്ത്തൃ അകസഞസതികയഷന് ;
(iii) വതിദദഞര്ത്ഥതി പരഞതതി പരതിഹഞര ലസല്;
(iv) കകേഞകളജജ് കേകൗണ്സതില്;
(v) 2013-ലലെ ദതി ലസകസല് ഹരഞലസനജ് ഓഫജ് വതിമണ് അറജ് വര്കജ്കപസജ്
(പതിവന്ഷന്, ലപഞഹതിബതിഷന് ആനജ് റതിഡ്രസല്) ആകജ് (2013-ലലെ 14-ാം കകേന്ദ്ര ആകജ് )
പകേഞരമുള ഇകനണല് കേമതിറതി.
(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെജ് (v)-ാം ഇനഞ്ചാം ഒഴെതിലകേയള നതികേഞയങ്ങളലടെ രൂപജീകേരണഞ്ചാം,
അധതികേഞരങ്ങള്, കേടെമകേള്, കേര്തവദങ്ങള് എന്നതിവ ലറഗുകലെററതി കബഞഡതി നതിശ്ചയതികന്ന
പകേഞരമഞയതിരതികന്നതഞണജ് .
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9. ആകജ് മകറലതങതിലഞ്ചാം നതിയമങ്ങള്കജ് ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം വരുത്തുന്നതലല്ലെന്നജ് .—ഈ ആകതിലലെ
വദവസ്ഥകേള് തത്സമയഞ്ചാം പഞബലെദതതിലള മകറലതങതിലഞ്ചാം നതിയമതതിലലെ വദവസ്ഥകേള്കജ്
പുറലമയഞ്ചാം അവയജ് ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം വരുതഞലതയഞ്ചാം ആയതിരതികന്നതഞണജ്.
10. ഉതമവതിശസഞസതതില് ലചെയ്ത പവൃതതികേള്കജ് സഞ്ചാംരകണഞ്ചാം.—ഈ ആകതിലലെകയഞ
അതതിന്കേജീഴെതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള ചെട്ടേങ്ങളതിലലെകയഞ ലറഗുകലെഷനുകേളതിലലെകയഞ വദവസ്ഥകേള്
പകേഞരഞ്ചാം ഉതമവതിശസഞസതതില് ലചെയ്തകതഞ ലചെയഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചകതഞ ആയ ഏലതങതിലഞ്ചാം കേഞരദഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചജ് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ പവസജ്-ചെഞന്സലെര്കകഞ അധതികേഞരസ്ഥഞനതതികനഞ
ഉകദദഞഗസ്ഥകനഞ എതതിരഞയതി യഞലതഞരു വദവഹഞരകമഞ മറജ്
നതിയമനടെപടെതികേകളഞ
നതിലെനതില്കന്നതല്ലെ.
11. സതിവതില് കകേഞടെതതിയലടെ അധതികേഞരതിതയജ് വതിലെകജ് .—ഈ ആകതിലലെ 7-ാം വകുപ്പെതില്
പരഞമര്ശതികന്ന കേഞരദങ്ങളതികന്മേല് ഉണഞകയകഞവന്ന പരഞതതി സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചജ് സസഞശ്രയ
കകേഞകളജജ് അഫതിലെതികയറജ് ലചെയ്ത സര്വ്വകേലെഞശഞലെയലടെ സതിന്ഡതികകറജ് തജീര്പ്പുകേലതികന്നതുവലര
യഞലതഞരു സതിവതില് കകേഞടെതതികഞ്ചാം അങ്ങലനയള കേഞരദങ്ങള് ഒത്തു തജീര്പ്പെഞകന്നതതികനഞ
പകേകേഞരദഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതതികനഞ തജീരുമഞനതികന്നതതികനഞ അധതികേഞരമുണഞയതിരതികന്നതല്ലെ.
12. പവഷമദങ്ങള് നജീകഞ്ചാം ലചെയല്.—ഈ ആകതിലലെ വദവസ്ഥകേള് നടെപ്പെഞകന്നതതില്
എലന്തങതിലഞ്ചാം പവഷമദഞ്ചാം ഉണഞകുന്നപകഞ്ചാം, സര്കഞരതിനജ്, ഗസറതില് പസതിദജീകേരതിച്ച
ഉതരവമൂലെഞ്ചാം, അങ്ങലനയള പവഷമദഞ്ചാം നജീകഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതതിനജ് ആവശദലമകന്നഞ യക്തലമകന്നഞ
അതതിനു കതഞനന്നതുഞ്ചാം ഈ ആകതിലലെ വദവസ്ഥകേള്കജ് വതിരുദമല്ലെഞതതുമഞയ ഏതു
കേഞരദവഞ്ചാം ലചെയഞവന്നതഞണജ് :
എന്നഞല്, ഈ ആകജ് പഞബലെദതതില് വന്ന തജീയതതി മുതല് രണജ് വര്ഷഞ്ചാം
കേഴെതിഞ്ഞതതിനുകശഷഞ്ചാം ഈ വകുപ്പെജ് പകേഞരഞ്ചാം
യഞലതഞരു ഉതരവഞ്ചാം പുറലപ്പെടുവതികഞന്
പഞടുളതല്ലെ.
13. ലറഗുകലെഷനുകേള് ഉണഞകവഞനുള അധതികേഞരഞ്ചാം.—സസഞശ്രയ കകേഞകളജജ് അഫതിലെതികയറജ്
ലചെയ്ത സര്വ്വകേലെഞശഞലെയജ് ഒരു സസഞശ്രയ കകേഞകളജതിലന പവര്തനവമഞയതി ബന്ധലപ്പെട്ടേജ്
ഈ ആകതിലലെ വദവസ്ഥകേള്കജ് അനുസൃതമഞയതി ലറഗുകലെഷനുകേള് ഉണഞകവഞനുള
അധതികേഞരഞ്ചാം ഉണഞയതിരതികന്നതഞണജ്.
14. ചെട്ടേങ്ങള് ഉണഞകവഞനുള
നടെപ്പെതില്
വരുത്തുന്നതതിനുകവണതി,
ഉണഞകഞവന്നതഞണജ്.

അധതികേഞരഞ്ചാം.—(1) ഈ ആകതിലലെ വദവസ്ഥകേള്
സര്കഞരതിനജ് വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി, ചെട്ടേങ്ങള്
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(2) ഈ ആകജ് പകേഞരഞ്ചാം ഉണഞകന്ന ഏലതഞരു ചെട്ടേവഞ്ചാം അതുണഞകതിയതതിനുകശഷഞ്ചാം
കേഴെതിയന്നത്രകവഗഞ്ചാം നതിയമസഭ സകമളനതതിലെഞയതിരതികകമ്പഞള് സഭ മുമ്പഞലകേ, ഒരു
സകമളനതതികലെഞ തുടെര്ച്ചയഞയ രണജ് സകമളനങ്ങളതികലെഞ വരഞവന്ന ആലകേ പതതിനഞലെജ്
ദതിവസകഞലെകതയജ് വയജ്കകണതുഞ്ചാം, അപകേഞരഞ്ചാം അതജ് ഏതജ് സകമളനതതില് വയ്ക്കുനകവഞ
ആ സകമളനകമഞ ലതഞട്ടേടുത്തുവരുന്ന സകമളനകമഞ അവസഞനതികന്നതതിനു മുമ്പജ് നതിയമസഭ
ആ ചെട്ടേതതില് ഏലതങതിലഞ്ചാം കഭദഗതതി വരുത്തുകേകയഞ അഥവഞ ആ ചെട്ടേഞ്ചാം
ഉണഞകകണതതിലല്ലെന്നജ് തജീരുമഞനതികകേകയഞ ലചെയ്യുന്നപകഞ്ചാം, ആ ചെട്ടേതതിനജ് അതതിനുകശഷഞ്ചാം,
അതതുസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,
അങ്ങലന
കഭദഗതതി
വരുതതിയ
രൂപതതില്
മഞത്രഞ്ചാം
പഞബലെദമുണഞയതിരതികകേകയഞ അഥവഞ യഞലതഞരു പഞബലെദവമതില്ലെഞതതിരതികകേകയഞ
ലചെയ്യുന്നതുമഞകുന; എന്നതിരുന്നഞലഞ്ചാം, അങ്ങലനയള ഏലതങതിലഞ്ചാം കഭദഗതതികയഞ റദ്ദേഞകകലെഞ
ആ ചെട്ടേപകേഞരഞ്ചാം മുമ്പജ് ലചെയ്തതിട്ടുള എന്തതിലനലയങതിലഞ്ചാം സഞധുതയജ് ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാംവരഞത
വതിധതതിലെഞയതിരതികകണതഞണജ്.
15. റദ്ദേഞകലഞ്ചാം ഒഴെതിവഞകലഞ്ചാം.—(1) 2021-ലലെ കകേരള സസഞശ്രയ കകേഞകളജജ് അദദഞപകേ–
അനദദഞപകേ ജജീവനകഞര് (നതിയമനവഞ്ചാം കസവനവദവസ്ഥകേളഞ്ചാം) ഓര്ഡതിനന്സജ് (2021-ലലെ 95)
ഇതതിനഞല് റദ്ദേഞകതിയതിരതികന.
(2) അങ്ങലന റദ്ദേഞകതിയതിരുന്നഞല്തലന്നയഞ്ചാം, പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സജ് പകേഞരഞ്ചാം
ലചെയ്തകതഞ ലചെയ്തതഞയതി കേരുതലപ്പെടുന്നകതഞ ആയ ഏലതങതിലഞ്ചാം കേഞരദകമഞ എടുതകതഞ
എടുതതഞയതി കേരുതലപ്പെടുന്നകതഞ ആയ ഏലതങതിലഞ്ചാം നടെപടെതികയഞ ഈ ആകജ് പകേഞരഞ്ചാം
ലചെയ്തതഞകയഞ എടുതതഞകയഞ കേരുതലപ്പെകടെണതഞണജ്.

ഉകദ്ദേശദകേഞരണങ്ങളലടെ വതിവരണഞ്ചാം
സഞ്ചാംസ്ഥഞനലത വതിവതിധ സർവ്വകേലെഞശഞലെകയഞടെജ് അഫതിലെതികയറജ് ലചെയ്തതിട്ടുള സസഞശ്രയ
കകേഞകളജുകേളതിലലെ അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ ജജീവനകഞരുലടെ നതിയമനതതിനുഞ്ചാം കസവന
വദവസ്ഥകേള്കഞ്ചാം കവണതി ഒരു നതിയമഞ്ചാം ഉണഞകവഞൻ കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഉന്നത
വതിദദഞഭദഞസ കേകൗണ്സതില് ശതിപഞർശ ലചെയ്തതിരുന. സർകഞർ, കേകൗണ്സതിലെതിലന ശതിപഞർശ
വതിശദമഞയതി പരതികശഞധതികകേയഞ്ചാം പസ്തുത ആവശദതതികലെയഞയതി ഒരു നതിയമഞ്ചാം
നതിർമതികന്നതതിനജ് തജീരുമഞനതികകേയഞ്ചാം ലചെയ.
2. സസഞശ്രയ കകേഞകളജതിലലെ അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ ജജീവനകഞരുലടെ നതിയമനതതില്
പഞലെതികകണ രജീതതി, വതിദദഞഭദഞസ ഏജന്സതിയമഞയള കേരഞര്, സസഞശ്രയ കകേഞകളജജ്
അഫതിലെതികയറജ് ലചെയ്ത സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതില് അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ ജജീവനകഞരുലടെ
രജതികസ്ട്രേഷന്, സസഞശ്രയ കകേഞകളജതില് രൂപജീകേരതികകണ വതിവതിധ നതികേഞയങ്ങള്, അതുമഞയതി
ബന്ധലപ്പെട്ടേ മറജ് വദവസ്ഥകേള് എന്നതിവ ബതില്ലെതില് വദവസ്ഥ ലചെയ്യുന.
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3. കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം കമലറഞ്ഞ
നതിർകദ്ദേശങ്ങൾകജ് ഉടെൻ പഞബലെദഞ്ചാം

നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം

2021-ലലെ കകേരള

സസഞശ്രയ കകേഞകളജജ് അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ ജജീവനകഞർ (നതിയമനവഞ്ചാം കസവന
വദവസ്ഥകേളഞ്ചാം) ഓർഡതിനൻസജ്, 2021 ലഫബ്രുവരതി 19–ാം തജീയതതി കകേരള ഗവർണർ
വതിളഞ്ചാംബരലപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം ആയതജ് 2021 ലഫബ്രുവരതി 20–ാം തജീയതതിയതിലലെ 862-ാം നമ്പർ
കകേരള

അസഞധഞരണ

ഗസറതില്

2021-ലലെ

38-ാം

നമ്പർ

ഓർഡതിനൻസഞയതി

പസതിദജീകേരതികകേയഞ്ചാം ലചെയ.
4. പസ്തുത ഓർഡതിനൻസതിനജ് പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയലടെ ഒരു ആകജ്
ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനുള ഒരു ബതിൽ, 2021 കമയജ് 24-ാം തജീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചജ് 2021 ജൂൺ
10-ാം തജീയതതി അവസഞനതിച്ച പതതിനഞഞമതജ് കകേരള നതിയമസഭയലടെ സകമളനകേഞലെതജ്
അവതരതിപ്പെതികവഞനുഞ്ചാം പഞസഞകവഞനുഞ്ചാം കേഴെതിഞ്ഞതിരുന്നതില്ലെ.
5. പസ്തുത ഓർഡതിനൻസതിലലെ വദവസ്ഥകേൾ നതിലെനതിർത്തുന്നതതിനഞയതി 2021-ലലെ
കകേരള

സസഞശ്രയ

കകേഞകളജജ്

അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ

കസവനവദവസ്ഥകേളഞ്ചാം) ഓർഡതിനൻസജ്,

ജജീവനകഞർ

(നതിയമനവഞ്ചാം

2021 ജൂപലെ 1-ാം തജീയതതി കകേരള ഗവർണർ

വതിളഞ്ചാംബരലപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം ആയതജ് 2021 ജൂപലെ 2-ാംതജീയതതിയതിലലെ 1918-ാം നമ്പർ കകേരള
അസഞധഞരണ ഗസറതിൽ 2021-ലലെ 51-ാം നമ്പർ ഓർഡതിനൻസഞയതി പസതിദജീകേരതികകേയഞ്ചാം ലചെയ.
6. പസ്തുത ഓർഡതിനൻസതിനജ് പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയലടെ ഒരു ആകജ്
ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനുള ഒരു ബതിൽ, 2021 ജൂപലെ 22-ാം തജീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചജ് 2021 ആഗസ്റ്റജ്
13-ാം തജീയതതി അവസഞനതിച്ച കകേരള നതിയമസഭയലടെ സകമളനകേഞലെതജ്

അവതരതിപ്പെതികവഞനുഞ്ചാം

പഞസഞകവഞനുഞ്ചാം കേഴെതിഞ്ഞതിരുന്നതില്ലെ.
7. പസ്തുത ഓർഡതിനൻസതിലലെ വദവസ്ഥകേൾ നതിലെനതിർത്തുന്നതതിനഞയതി 2021-ലലെ
കകേരള

സസഞശ്രയ

കകേഞകളജജ്

അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ

ജജീവനകഞർ

(നതിയമനവഞ്ചാം

കസവനവദവസ്ഥകേളഞ്ചാം) ഓർഡതിനൻസജ്, 2021 ആഗസ്റ്റജ് 23-ാം തജീയതതി കകേരള ഗവർണർ
വതിളഞ്ചാംബരലപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം ആയതജ് 2021 ആഗസ്റ്റജ് 24-ാം തജീയതതിയതിലലെ 2456-ാം നമ്പർ
കകേരള

അസഞധഞരണ

ഗസറതിൽ

2021-ലലെ

95-ാം

നമ്പർ

ഓർഡതിനൻസഞയതി

പസതിദജീകേരതികകേയഞ്ചാം ലചെയ.
8. 2021-ലലെ 95-ാം നമ്പർ ഓർഡതിനൻസതിനജ് പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയലടെ ഒരു
ആകജ് ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനജ് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണജ് ഈ ബതിൽ.
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ധനകേഞരദലമകമഞറഞണഞ്ചാം
ഈ ബതിൽ നതിയമമഞകകേയഞ്ചാം പഞബലെദതതിൽ ലകേഞണ്ടുവരതികേയഞ്ചാം ലചെയ്തഞൽ
സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഞതിതനതിധതിയതിൽ നതിനഞ്ചാം യഞലതഞരു അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല്ലെ.

ഏലതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിർമഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച ലമകമഞറഞണഞ്ചാം
ബതില്ലെതിലലെ 3-ാം ഖണഞ്ചാം (1)-ാം ഉപഖണഞ്ചാം വതിദദഞഭദഞസ ഏജന്സതി അകപക
കണതികകണ രജീതതി നതിർണ്ണയതിച്ചുലകേഞണജ് ചെട്ടേങ്ങള് ഉണഞകവഞന്
സർകഞരതിലന
അധതികേഞരലപ്പെടുത്തുന.
2. ബതില്ലെതിലലെ 3-ാം ഖണഞ്ചാം (2)-ാം ഉപഖണഞ്ചാം കയഞഗദത കനകടെണ സമയപരതിധതി
വതിജഞപനഞ്ചാം ലചെയഞന് സർകഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പെടുത്തുന.
3. ബതില്ലെതിലലെ 4-ാം ഖണഞ്ചാം (7)-ാം ഉപഖണഞ്ചാം അച്ചടെക നടെപടെതികേളലടെ രജീതതി
നതിർണ്ണയതിച്ചുലകേഞണജ് ചെട്ടേങ്ങള് ഉണഞകവഞന് സർകഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പെടുത്തുന.
4. ബതില്ലെതിലലെ 5-ാം ഖണഞ്ചാം സർവ്വകേലെഞശഞലെ മുമ്പഞലകേ അപ്പെജീൽ സമർപ്പെതികകണ രജീതതി
നതിർണ്ണയതിച്ചുലകേഞണജ് ചെട്ടേങ്ങള് ഉണഞകവഞന് സർകഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പെടുത്തുന.
5. ബതില്ലെതിലലെ 13-ാം ഖണഞ്ചാം സസഞശ്രയ കകേഞകളജതിലന പവര്തനവമഞയതി ബന്ധലപ്പെട്ടേജ്
ലറഗുകലെഷനുകേള് ഉണഞകവഞന് സര്വ്വകേലെഞശഞലെലയ അധതികേഞരലപ്പെടുത്തുന.
6. ബതില്ലെതിലലെ 14-ാം ഖണഞ്ചാം ആകതിലലെ വദവസ്ഥകേൾ നടെപ്പെതിലെഞകന്ന ആവശദതതികലെയഞയതി
വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി ചെട്ടേങ്ങൾ ഉണഞകവഞന് സർകഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പെടുത്തുന.
7. ഏതജ് കേഞരദങ്ങലള സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചഞകണഞ ചെട്ടേങ്ങളഞ്ചാം ലറഗുകലെഷനുകേളഞ്ചാം
ഉണഞകഞവന്നതജ് അലല്ലെങതിൽ വതിജഞപനങ്ങൾ പുറലപ്പെടുവതികഞവന്നതജ് അവ നടെപടെതിക്രമഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച കേഞരദങ്ങളഞ്ചാം സഞധഞരണകമഞ ഭരണപരകമഞ ആയ സസഭഞവകതഞടുകൂടെതിയതുഞ്ചാം
ആകുന. കൂടെഞലത, അപകേഞരഞ്ചാം ഉണഞകന്ന ചെട്ടേങ്ങളഞ്ചാം പുറലപ്പെടുവതികന്ന വതിജഞപനങ്ങളഞ്ചാം
നതിയമസഭയലടെ സൂക പരതികശഞധനയജ് വതികധയവമഞണജ്. ആയതതിനഞൽ, ഏലതിച്ചുലകേഞടുത
നതിയമനതിർമഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞധഞരണ സസഭഞവകതഞടുകൂടെതിയതഞണജ്.

കഡഞ. ആർ. ബതിന.

