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 പതതിന ഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

ബതില് നമ്പര്   140 

2022-ലലെ കകേരള ലവെറ്ററതിനറതിയഞ്ചാം ജന്തുശഞസ്ത്രങ്ങളഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
(കഭദഗതതി) ബതില് 

2010-ലലെ കകേരള ലവെറ്ററതിനറതിയഞ്ചാം ജന്തുശഞസ്ത്രങ്ങളഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  

ആകക്റ്റ് വെവീണഞ്ചാം കഭദഗതതിലചെയ്യുന്നതതിനുള
ഒരു 

ബതില് 

പവീഠതികേ.―2010-ലലെ കകേരള ലവെറ്ററതിനറതിയഞ്ചാം ജന്തുശഞസ്ത്രങ്ങളഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകക്റ്റ്

(2011-ലലെ  3-ാം ആകക്റ്റ്)  ഇതതിനുകശഷഞ്ചാം കേഞണുന്ന ആവെശശ്യങ്ങള്കഞയതി വെവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി

ലചെയ്യുന്നതക്റ്റ് യക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല് ;

ഭഞരത റതിപ്പബതികതിലന്റെ എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവെത്സരതതില് തഞലഴെപ്പറയഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം

നതിയമമുണഞക്കുന:―

1.  ചുരുകകപ്പരുഞ്ചാം പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ ആകതിനക്റ്റ്  2022-ലലെ കകേരള ലവെറ്ററതിനറതിയഞ്ചാം

ജന്തുശഞസ്ത്രങ്ങളഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെ (കഭദഗതതി) ആകക്റ്റ് എന്നക്റ്റ് കപരക്റ്റ് പറയഞഞ്ചാം.

(2) ഇതക്റ്റ് ഉടന് പ്രഞബലെശ്യതതില് വെരുന്നതഞണക്റ്റ്.

2. 58  -  ാം  വെകുപ്പതിനക്റ്റ്  പകേരഞ്ചാം  പുതതിയ  വെകുപ്പക്റ്റ്  കചെര്കല്.―2010-ലലെ  കകേരള

ലവെറ്ററതിനറതിയഞ്ചാം ജന്തുശഞസ്ത്രങ്ങളഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകതില് (2011-ലലെ 3-ാം ആകക്റ്റ്), 58-ാം

വെകുപ്പതിനക്റ്റ് പകേരഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയന്ന വെകുപ്പക്റ്റ് കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്, അതഞയതക്റ്റ് :―

“58.  നതിയമനങ്ങളതിലലെ  സഞ്ചാംവെരണഞ്ചാം  .―അദശ്യഞപകേ-അനദശ്യഞപകേ  തസതികേകേളതികലെക്കുള

നതിയമനങ്ങള്  നടത്തുന്നതതില്,  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ,  1958-ലലെ  കകേരള  കസ്റ്റേറ്റക്റ്റ്  ആന്റെക്റ്റ്

സകബഞര്ഡതികനറ്റക്റ്റ് സര്വ്വവീസസക്റ്റ് ചെട്ടങ്ങളതിലലെ 14-ാം ചെട്ടതതിലന്റെ (എ),  (ബതി),  (സതി) എന്നവീ

ഖണ്ഡങ്ങളതിലലെ  വെശ്യവെസ്ഥകേളഞ്ചാം  15,  16,  17,  17  എ  എന്നവീ  ചെട്ടങ്ങളതിലലെ  വെശ്യവെസ്ഥകേളഞ്ചാം,

അതതു  സമയങ്ങളതില്  കഭദഗതതി  ലചെയ്തപ്രകേഞരഞ്ചാം,  അനുകയഞജശ്യമഞയ   മഞറ്റങ്ങകളഞലട,

പഞലെതികകണതുഞ്ചാം  എലഞ  വെകുപ്പുകേളഞ്ചാം  ഒരു  യൂണതിറ്റക്റ്റ്  ആയതി  പരതിഗണതിചക്റ്റ്  കേഞറ്റഗറതി  തതിരതിചക്റ്റ്

സഞമുദഞയതികേക്രമഞ്ചാം തുടകരണതുമഞണക്റ്റ്.”.

1258/2022.
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ഉകദ്ദേശശ്യകേഞരണങ്ങളലട വെതിവെരണഞ്ചാം 

2010-ലലെ കകേരള ലവെറ്ററതിനറതിയഞ്ചാം ജന്തുശഞസ്ത്രങ്ങളഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകതിലലെ  (2011-ലലെ
3-ാം  ആകക്റ്റ്)   58-ാം  വെകുപ്പക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം   സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  അദശ്യഞപകേരുലടയഞ്ചാം
അദശ്യഞപകകേതര  ജവീവെനകഞരുലടയഞ്ചാം  മറ്റക്റ്റ്  ജവീവെനകഞരുലടയഞ്ചാം  നതിയമനതതിലന്റെ
സഞ്ചാംഗതതികേളതില്,  പട്ടതികേജഞതതികഞര്ക്കുഞ്ചാം  പട്ടതികേകഗഞത്രവെര്ഗ്ഗകഞര്ക്കുഞ്ചാം  മറ്റക്റ്റ്  പതികന്നഞക
വെതിഭഞഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം സര്കഞരതിലന്റെ കേവീഴെതിലുള തസതികേകേളതിലലെ നതിയമനങ്ങള്ക്കുള സഞ്ചാംവെരണ
ചെട്ടങ്ങള് ബഞധകേമഞകുന്നതഞണക്റ്റ്.  എലഞ വെകുപ്പുകേളഞ്ചാം ഒരു യൂണതിറ്റഞയതി പരതിഗണതിചക്റ്റ് കേഞറ്റഗറതി
തതിരതിചക്റ്റ്  സഞമുദഞയതികേക്രമഞ്ചാം തുടരുന്നതതികലെയഞയതി സഞ്ചാംസ്ഥഞനലത സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളതിലലെ
അദശ്യഞപകേ-അദശ്യഞപകകേതര  തസതികേകേളതികലെയ്ക്കുള  നതിയമനങ്ങളതില്  സഞ്ചാംവെരണവഞ്ചാം
സഞമുദഞയതികേക്രമവഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചക്റ്റ്  ഒരു  ഏകേവീകൃത  വെശ്യവെസ്ഥ  ലകേഞണവെകരണതക്റ്റ്
ആവെശശ്യമഞലണന്നക്റ്റ്  സര്കഞര്  കേരുതുന.  ഈ  ആവെശശ്യതതികലെയഞയതി,  അദശ്യഞപകേ-
അദശ്യഞപകകേതര  തസതികേകേളതികലെയ്ക്കുള  നതിയമനങ്ങളതിലലെ  സഞ്ചാംവെരണരവീതതിയഞ്ചാം
സഞമുദഞയതികേക്രമവഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചക്റ്റ്  മറ്റക്റ്റ്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആക്റ്റുകേളതിലലെ  വെശ്യവെസ്ഥകേളമഞയതി
ഐകേരൂപശ്യഞ്ചാം കകേവെരതിക്കുന്നതതിനഞയതി  2010-ലലെ കകേരള ലവെറ്ററതിനറതിയഞ്ചാം ജന്തുശഞസ്ത്രങ്ങളഞ്ചാം
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകതിലലെ  (2011-ലലെ  3-ാം  ആകക്റ്റ്)   പ്രസ്തുത  വെശ്യവെസ്ഥ,  2014-ലലെ
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നതിയമങ്ങള്  (രണഞഞ്ചാം  കഭദഗതതി)  ആകതിനക്റ്റ്  (2014-ലലെ  26-ാം  ആകക്റ്റ്)
അനുസൃതമഞയതി   കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനക്റ്റ്  സര്കഞര് തവീരുമഞനതിച.

കമല്പ്പറഞ്ഞ ലെകശ്യഞ്ചാം നതിറകവെറന്നതതിനക്റ്റ് ഉകദ്ദേശതിചലകേഞണളതഞണക്റ്റ് ഈ ബതില്. 

ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം 

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയഞ്ചാം  പ്രഞബലെശ്യതതില്  ലകേഞണവെരതികേയഞ്ചാം  ലചെയ്തഞല്
സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞരു അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല.

                                               

                                                                                     ലജ.ചെതി ഞ്ചുറഞണതി.

 

                                             (ശരതിത ര്ജ്ജമ )
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 2010-ലലെ കകേരള ലവെറ്ററതിനറതിയഞ്ചാം ജന്തുശഞസ്ത്രങ്ങളഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെ 

ആകതില് നതിനള പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങള് 

(2011-ലലെ 3-ാം ആകക്റ്റ്)

** ** ** ** 

58.  നതിയമനങ്ങളതിലലെ  സഞ്ചാംവെരണഞ്ചാം.―സര്വ്വകേലെഞശഞലെയതിലലെ  അദശ്യഞപകേരുലടയഞ്ചാം
അദശ്യഞപകകേതര  ജവീവെനകഞരുലടയഞ്ചാം  മറ്റക്റ്റ്  ജവീവെനകഞരുലടയഞ്ചാം  നതിയമനതതിലന്റെ
സഞ്ചാംഗതതികേളതില്,  പട്ടതികേജഞതതിക്കുഞ്ചാം  പട്ടതികേവെര്ഗ്ഗതതിനുഞ്ചാം  മറ്റക്റ്റ്  പതികന്നഞക  വെതിഭഞഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം
സര്കഞരതിലന്റെ  കേവീഴെതിലുള  തസതികേകേളതിലലെ  നതിയമനങ്ങള്ക്കുള  സഞ്ചാംവെരണ  ചെട്ടങ്ങള്
ബഞധകേമഞകുന്നതഞണക്റ്റ്. 

** ** ** **  

  


