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2022-ലലെ കകേരള മമാരരിടടടൈം കബമാര്ഡഡ് 
(കഭേദഗതരി) ബരില

സബ്ജകഡ് കേമരിറരി റരികപമാര്ടഡ്

മരമാമതടൈം ഗതമാഗതവടൈം  വമാര്തമാവരിനരിമയവടൈം  സടൈംബനരിച്ച  സബ്ജകഡ്  കേമരിറരി  V-ലന
പരരിഗണനയ്ക്കയച്ച 2022-ലലെ കകേരള മമാരരിടടടൈം കബമാര്ഡഡ് (കഭേദഗതരി) ബരില (ബരില നമ്പര് 129)
സമരിതരി പരരിഗണരിച്ചതനുസരരിച്ചുള്ള സബ്ജകഡ് കേമരിറരി റരികപമാര്ടടൈം അതരികനമാടനുബനമമായരി
കചേര്തരിടള്ള സബ്ജകഡ് കേമരിറരി റരികപമാര്ടഡ് ലചേയ്ത പ്രകേമാരമുള്ള ബരിലടൈം സമര്പരിക്കുന.

2. 2022-ലലെ കകേരള മമാരരിടടടൈം കബമാര്ഡഡ്  (കഭേദഗതരി)  ബരില  2022  ആഗസഡ്  17-ാ
തതീയതരി ഒരു അസമാധമാരണ ഗസറമായരി പ്രസരിദതീകേരരിച്ചു.  ഈ ബരില 2022 ആഗസഡ് 23-ാ
തതീയതരി സഭേയരില അവതരരിപരിക്കുകേയടൈം അകന്നേദരിവസടൈം തലന്നേ സഭേ  സബ്ജകഡ് കേമരിറരിയലട
പരരിഗണനയ്ക്കഡ് അയയ്ക്കുകേയടൈം ലചേയ.

3. 2022 ആഗസഡ്  23-ാതതീയതരി സഭേമാ സകമളനതരിനുകശേഷടൈം മരമാമതടൈം ഗതമാഗതവടൈം
വമാര്തമാവരിനരിമയവടൈം  സടൈംബനരിച്ച  സബ്ജകഡ്  കേമരിറരി  V കയമാഗടൈം  കചേര്ന്നേഡ്  പ്രസ്തുത  ബരില
ഖണടൈം ഖണമമായരി പരരിഗണരിക്കുകേയടൈം കഭേദഗതരികേളരിലമാലത അടൈംഗതീകേരരിക്കുകേയടൈം ലചേയ.

4. മറഡ് കഭേദഗതരികേള് ആനുഷടൈംഗരികേകമമാ ഘടനമാപരകമമാ ആണഡ്.

5. വരികയമാജനക്കുറരിപടൈം  സബ്ജകഡ്  കേമരിറരി  റരികപമാര്ടഡ്  ലചേയ്ത  പ്രകേമാരമുള്ള  ബരിലടൈം
അനുബനമമായരി കചേര്തരിരരിക്കുന.

                                                                       പരി. എ.  മുഹമദഡ് റരിയമാസഡ്,
തരിരുവനന്തപുരടൈം,           അദദ്ധ്യക്ഷന,  
2022 ആഗസഡ് 23.                                                            സബ്ജകഡ് കേമരിറരി V.



അനുബനന്ധം   I

വവിയയയോജനക്കുറവിപപ്പ് 

യകേരള  മയോരവിടടന്ധം  യബയോര്ഡവിയലേകപ്പ്  മയോറ്റപപട്ട  തുറമുഖ  ഡയറക്ടയററ്റവിപലേയന്ധം
കേയോരരയോലേയങ്ങളവിപലേയന്ധം  ജജീവനകയോപര   സര്കയോര്  ജജീവനകയോരയോയവി  തുടരുവയോന
അനുവദവിക്കുന്നതവിനപ്പ്  വരവസ്ഥ  പചെയ്യുന്നതവിനുന്ധം  മയോരവിടടന്ധം  യബയോര്ഡവിപന്റെ  ആസ്ഥയോനന്ധം
തവിരുവനന്തപുരയത്തേകപ്പ് മയോറ്റുന്നതവിനുന്ധം പകേയോചവിയവില് യമഖലേ ഓഫജീസപ്പ് ആരന്ധംഭവിക്കുന്നതവിനുന്ധം
പചെയര്മയോപന്റെ യയയോഗരത പുനര്നവിശ്ചയവിക്കുന്നതവിനുന്ധം പചെയര്മയോപന്റെയന്ധം ടവസപ്പ് പചെയര്മയോപന്റെയന്ധം
അന്ധംഗങ്ങളുപടയന്ധം  കേയോലേയോവധവി  മൂന്നുവര്ഷന്ധം  ആകവി  നവിജപപടുത്തുന്നതവിനുന്ധം  ഉള്പപപടയള
വരവസ്ഥകേളയോണപ്പ് ബവിലവില് ഉള്പപടുത്തേവിയവിരവിക്കുന്നതപ്പ്.

2017-ല്  ആരന്ധംഭവിചപ്പ്  അഞപ്പ്  വര്ഷത്തേവിനുളവില്  പൂര്ണ്ണമയോയന്ധം  സയോമ്പത്തേവികേമയോയവി
സസ്വയന്ധംഭരണ  അധവികേയോരമുള  സ്ഥയോപനമയോയവി  മയോറുവയോന  വവിഭയോവനന്ധം  പചെയ്ത  യബയോര്ഡവിപന്റെ
പ്രവര്ത്തേനങ്ങള്  കേയോരരക്ഷമമയോയവി  മുയന്നയോട്ടപ്പ്  പകേയോണ്ടുയപയോകുന്നതവിനപ്പ്  സര്കയോരവിനപ്പ്
സയോധവിചവിട്ടവില.

സന്ധംസ്ഥയോനപത്തേ  യനയോണ്  യമജര്  യപയോര്ട്ടുകേളുപട  ഭരണവന്ധം  നവിയന്ത്രണവന്ധം
ചുമതലേപപടുത്തേവിയവിരവിക്കുന്ന  യകേരള  മയോരവിടടന്ധം  യബയോര്ഡവിപന്റെ  പ്രവര്ത്തേനങ്ങള്
കേയോരരക്ഷമമയോക്കുവയോന  പരരയോപ്തമയോയ  ഭരണപരമയോയ  നടപടവികേള്  സസ്വജീകേരവികയോപത
സയോമ്പത്തേവികേബയോധരത  ഉയര്ത്തുന്ന  വരവസ്ഥകേള്  ഉള്പപടുത്തേവി  യഭദഗതവി
നവിര്യദശവിചവിരവിക്കുന്നതവിനയോല് ബവിലവിയനയോടപ്പ് വവിയയയോജവിപപ്പ് യരഖപപടുത്തുന്നു.

യഡയോ.എന്ധം.പകേ. മുനജീര് (ഒപപ്പ്)

ഉമ യതയോമസപ്പ്                                                     (ഒപപ്പ്)

1100/2022.



അനുബനന്ധം   II

2022-ലലെ കകേരള  മമാരരിടടന്ധം കബമാര്ഡഡ് (കഭേദഗതരി) ബരില

(സബ്ജകഡ് കേമരിറരി റരികപമാര്ടഡ് ലചെയ്ത പ്രകേമാരമുള്ളതഡ് )

2017-ലലെ കകേരള  മമാരരിടടന്ധം കബമാര്ഡഡ് ആകഡ് 
കഭേദഗതരി ലചെയ്യുന്നതരിനുള്ള

 ഒരു 

ബരില

പപീഠരികേ.―2017-ലലെ  കകേരള മമാരരിടടന്ധം കബമാര്ഡഡ്  ആകഡ്  (2017-ലലെ  16-ാം ആകഡ്)
ഇതരിനുകശേഷന്ധം കേമാണുന്ന ആവശേശ്യങ്ങള്കമായരി കഭേദഗതരി ലചെയ്യുന്നതഡ് യുക്തമമായരിരരിക്കുകേയമാല ;

ഭേമാരത  റരിപബരികരിലന്റെ  എഴുപതരിമൂന്നമാന്ധം  സന്ധംവത്സരതരില  തമാലഴെപറയുന്ധം  പ്രകേമാരന്ധം
നരിയമമുണമാക്കുന:―     

1.  ചുരുക  കപ  രുന്ധം  പ്രമാരന്ധംഭേവന്ധം  .―(1)  ഈ   ആകരിനഡ്  2022-ലലെ  കകേരള  മമാരരിടടന്ധം
കബമാര്ഡഡ് (കഭേദഗതരി) ആകഡ് എന്നഡ്  കപരഡ് പറയമാന്ധം.

(2)  ഇതഡ്  2022  ജനുവരരി  19-ാം  തപീയതരി  പ്രമാബലെശ്യതരില  വന്നതമായരി
കേരുതലപകടണതമാണഡ്.  

2.  3  -  ാം വകുപരിലന്റെ     കഭേദഗതരി.―2017-ലലെ കകേരള മമാരരിടടന്ധം കബമാര്ഡഡ് ആകരിലന്റെ (2017-ലലെ
16-ാം ആകഡ്) (ഇതരിനുകശേഷന്ധം പ്രധമാന ആകഡ് എന്നമാണഡ് പരമാമര്ശേരികലപടുകേ) 3-ാം വകുപരില,―

(1) (3)-ാം ഉപവകുപരിനഡ്  പകേരന്ധം തമാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപഡ്  കചെര്കകണതമാണഡ്,
അതമായതഡ് :―

“(3)  കബമാര്ഡരിലന്റെ  ആസമാനന്ധം  തരിരുവനന്തപുരതഡ്  ആയരിരരിക്കുന്നതന്ധം   ഒരു
റപീ ജരിയണല ആഫപീസഡ് ലകേമാചരിയരില ഉണമായരിരരിക്കുന്നതമമാണഡ്.”.

(2) (4) -ാം ഉപവകുപരില,―

(എ) (i)-ാം ഇനതരിനുപകേരന്ധം തമാലഴെപറയുന്ന ഇനന്ധം കചെര്കകണതമാണഡ്,
അതമായതഡ്:―

“(i)  ലചെയര്മമാലന  സന്ധംസമാന  സര്കമാര്  നമാമനരിര്കദ്ദേശേന്ധം  ലചെകയ്യേണതന്ധം
അകദ്ദേഹന്ധം  അഖരികലെന്തശ്യമാ  സര്വപീസരിലലെ  ഒരു  ഉകദശ്യമാഗസന്  ആയകതമാ  ആയരിരുന്നകതമാ
ആയ  ഒരമാകളമാ,  സര്കമാരരികലെമാ  ലപമാതകമഖലെയരികലെമാ  വന്കേരിട  തറമുഖങ്ങളരികലെമാ  മമാരരിടടന്ധം
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കബമാര്ഡുകേളരികലെമാ എകരികേക്യൂടപീവഡ് ലചെയര്കപഴ്സണ/ മമാകനജരിന്ധംഗഡ് ഡയറകര്/വകുപഡ് അദശ്യക്ഷന്
എന്ന നരിലെയരില ഭേരണപരരിചെയമുള്ള ആകളമാ ആയരിരരികകണതമമാണഡ്.”. 

(ബരി)  (ii)-ാം  ഇനതരില,  "പ്രരിന്സരിപല  ലസക്രടറരിയുലട  പദവരിയരില
തമാലഴെയലമാത"  എന്ന  വമാക്കുകേള്കഡ്  പകേരന്ധം  "ലസക്രടറരിയുലട  പദവരിയരില  കുറയമാത"
എന്ന വമാക്കുകേള് കചെര്കകണതമാണഡ്;

       (സരി) (ix)-ാം  ഇനതരിനഡ്  കശേഷന്ധം  തമാലഴെപറയുന്ന  ഇനന്ധം  കചെര്കകണതമാണഡ്,
അതമായതഡ്:―

      “(x) ചെപീഫഡ് എകരികേക്യൂടപീവഡ് ഓഫപീസര് : ലമമ്പര് ലസക്രടറരി.”.

(3) (5)-ാം ഉപവകുപരില, "അഞ" എന്ന വമാകരിനഡ് പകേരന്ധം "മൂന്നഡ് " എന്ന വമാകഡ്
കചെര്കകണതമാണഡ്.

3. 8-  ാം വകുപരിലന്റെ     കഭേദഗതരി.―പ്രധമാന ആകരിലന്റെ 8-ാം വകുപരില   “കബമാര്ഡരിനഡ്,
സര്കമാരരിലന്റെ മുന്കൂടരിയുള്ള അന്ധംഗപീകേമാരകതമാടുകൂടരി” എന്ന വമാക്കുകേള്ക്കുന്ധം ചെരിഹ്നതരിനുന്ധം
പകേരന്ധം “സര്കമാരരിനഡ് സസ്വകമധകയമാ അലലങരില കബമാര്ഡരിനഡ് സര്കമാരരിലന്റെ മുന്കൂടരിയുള്ള
അന്ധംഗപീകേമാരകതമാടുകൂടരികയമാ” എന്ന വമാക്കുകേള്  കചെര്കകണതമാണഡ്. 

4.  9-  ാം  വകുപരിലന്റെ     കഭേദഗതരി.―പ്രധമാന ആകരിലലെ  9-ാം  വകുപരിലന്റെ  (2)-ാം
ഉപവകുപരില അവസമാനമമായരി തമാലഴെപറയുന്ന വമാചെകേന്ധം  കൂടരികചര്കകണതമാണഡ്, അതമായതഡ് :― 

"കൂടമാലത സര്കമാരരിലന്റെ തമാലെഡ് പരശ്യങ്ങള്കനുസരരിചമാണഡ് കബമാര്ഡഡ് പ്രവര്തരിക്കുന്നലതനന്ധം
സമാമ്പതരികേമമായ കേരുതലുകേള് ഉള്ലപലട,  എലമാ നരിയമങ്ങളന്ധം ചെടങ്ങളന്ധം നടപടരിക്രമങ്ങളന്ധം
സൂക്ഷ്മമമായരി പമാലെരിക്കുനലണനന്ധം അകദ്ദേഹന്ധം ഉറപ്പുവരുകതണതമാണഡ്.”.

5.  13-  ാം  വകുപരിലന്റെ     കഭേദഗതരി  .―പ്രധമാന ആകരിലലെ  13-ാം  വകുപരിലന്റെ (1)-ാം
ഉപവകുപരില  "വരിജമാപനന്ധം"  എന്ന  വമാകരിനഡ്  പകേരന്ധം  "ഉതരവഡ്" എന്ന  വമാകഡ്
കചെര്കകണതമാണഡ്. 

6.  14-  ാം  വകുപരിലന്റെ     കഭേദഗതരി.―പ്രധമാന ആകരിലലെ  14-ാം  വകുപരിലന്റെ  (1)-ാം
ഉപവകുപരിനഡ് കശേഷന്ധം തമാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപഡ് കൂടരികചര്കകണതമാണഡ്, അതമായതഡ് :―

“(1 എ)  നരിലെവരിലുള്ള  നരിയമങ്ങളന്ധം  ചെടങ്ങളന്ധം  കേമാലെമാകേമാലെങ്ങളരില  സര്കമാര്
പുറലപടുവരിക്കുന്ന  നരിര്കദ്ദേശേങ്ങളന്ധം  പമാലെരിച്ചുലകേമാണഡ്  കബമാര്ഡരിലന്റെ  എലമാ  ഇടപമാടുകേളരിലുന്ധം
സമാമ്പതരികേമരശ്യമാദ  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ  എന്നതഡ്    ധനകേമാരശ്യ-കേണക്കുകേളലട  കേണകടമാളറുലട
കേര്തവശ്യമമാണഡ്.”. 
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7.  17-  ാം വകുപരിനഡ് പകേരന്ധം പുതരിയ വകുപഡ് കചെര്കല.―പ്രധമാന ആകരിലലെ  17-ാം
വകുപരിനഡ് പകേരന്ധം ഇനരിപറയുന്ന വകുപഡ് കചെര്കകണതമാണഡ്, അതമായതഡ്:―

“17.  തറമുഖ  ഡയറകകററരിലലെയുന്ധം കേമാരശ്യമാലെയങ്ങളരിലലെയുന്ധം ജപീവനകമാലര സന്ധംബനരിച
പ്രകതശ്യകേ വശ്യവസകേള്.―(1)  ഈ ആകരില എന്തുതലന്ന അടങ്ങരിയരിരുന്നമാലുന്ധം നരിശ്ചയരികലപട
ദരിവസവന്ധം അനവലരയുന്ധം തറമുഖ  ഡയറകകററരിലുന്ധം തറമുഖകേമാരശ്യമാലെയങ്ങളരിലുന്ധം കജമാലെരികനമാകരിയരിരുന്ന
ഉകദശ്യമാഗസരുന്ധം മറഡ്  ജപീവനകമാരുന്ധം  അതകപമാലലെ സര്കമാര് ജപീവനകമാരമായരി  തടരുന്നതന്ധം
അവര്കഡ്  കബമാര്ഡഡ്  രൂപപീകേരരികലപടരിടരിലമായരിരുനലവങരില  ലെഭേശ്യമമാകുമമായരിരുന്ന  എലമാവരിധ
അവകേമാശേങ്ങളന്ധം  അവരുലട  സൂപറമാകനസ്വഷകനമാടുകൂടരി,  അപ്രകേമാരമുള്ള  തസരികേകേള്
അവസമാനരിക്കുന്ന വരിധതരില തടരമാവന്നതമമാണഡ്. 

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപരിലലെ  യമാലതമാനന്ധംതലന്ന  പ്രസ്തുത  ഉകദശ്യമാഗസര്ക്കുന്ധം
ജപീവനകമാര്ക്കുന്ധം  നരിര്ണ്ണയരികലപടമാവന്നവരിധതരില  ഓപ്ഷന്  നലകേരി  കബമാര്ഡരിലലെ
ജപീവനകമാരമായരി മമാറുന്നതരിലന തടയുന്നതല.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപഡ് പ്രകേമാരന്ധം  സര്കമാര് ജപീവനകമാരമായരി തടരുന്ന ജപീവനകമാലര
പ്രസ്തുത വകുപരില വരിനരിര്കദ്ദേശേരികലപട അവരുലട അവകേമാശേങ്ങള്കഡ് ഹമാനരി വരുതമാത
വരിധതരില  അവരുലട  കസവനന്ധം  വരിനരികയമാഗരിക്കുന്നതരിനഡ്  സര്കമാരരിനഡ്
അവകേമാശേമുണമായരിരരിക്കുന്നതമാണഡ് :

എന്നമാല അപ്രകേമാരന്ധം തടരുന്ന സര്കമാര് ജപീവനകമാരുലട കമലകനമാടവന്ധം അവര്കഡ്
കമലുള്ള അചടകനടപടരികേള്ക്കുള്ള അധരികേമാരവന്ധം കബമാര്ഡരില നരിക്ഷരിപ്തമമായരിരരിക്കുന്നതമാണഡ്.

(4) (1)-ാം ഉപവകുപഡ് പ്രകേമാരന്ധം സര്കമാര് ജപീവനകമാരമായരി തടരുന്ന ജപീവനകമാര്
വരിരമരിക്കുന്നകതമാടുകൂടരി  പ്രസ്തുത  തസരികേകേള്  കബമാര്ഡരിലലെ  തസരികേകേളമായരി  മമാറുന്നതന്ധം
അപ്രകേമാരമുള്ള  തസരികേകേളരില  കബമാര്ഡരിലന്റെ  റഗുകലെഷനുകേള്  പ്രകേമാരമുള്ള  നരിയമനങ്ങള്
നടകതണതമമാണഡ്.

(5)  ഈ ആകഡ് പ്രമാബലെശ്യതരില വന്നതരിലന തടര്ന്നഡ്  നരിശ്ചയരികലപട ദരിവസന്ധം
കബമാര്ഡരിലലെ  ജപീവനകമാരമായരി  മമാറരിയവര്കഡ്   2022-ലലെ  കകേരള  മമാരരിടടന്ധം  കബമാര്ഡഡ്
(കഭേദഗതരി) ആകരിലന തടര്ന്നഡ് യമാലതമാരുവരിധ മമാറങ്ങകളമാ സപീനരികയമാറരിറരി നഷ്ടകമമാ കസവന
കവതന  വശ്യവസയരില  കദമാഷകേരമമായ  മറഡ്   യമാലതമാരുവരിധ  മമാറങ്ങകളമാ  കൂടമാലതതലന്ന
സര്കമാര് ജപീവനകമാരമായരി തടരമാവന്നതമാണഡ്.  ഈ ആകരിനുന്ധം 2022-ലലെ കകേരള മമാരരിടടന്ധം
കബമാര്ഡഡ്  (കഭേദഗതരി)  ആകരിനുമരിടയരില  കബമാര്ഡരിലലെ  ജപീവനകമാരമായരി  മമാറരിയ
ജപീവനകമാലര  തരിരരിചഡ്  സര്കമാര്  ജപീവനകമാരമായരി  മമാറ്റുന്നതരില  എലന്തങരിലുന്ധം  തര്കന്ധം
ഉണമാകുന്നപക്ഷന്ധം  അതരില  സര്കമാരരിനഡ്  ഉചെരിതമമായ  തപീരുമമാനലമടുകമാവന്നതന്ധം
സര്കമാരരിലന്റെ തപീരുമമാനന്ധം അന്തരിമമമായരിരരിക്കുന്നതമമാണഡ്.”.
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8. 18-  ാം വകുപഡ് വരിട്ടുകേളയല.―പ്രധമാന ആകരിലലെ 18-ാം  വകുപഡ് വരിട്ടുകേളകയണതമാണഡ്.

9.  90-  ാം വകുപരിലന്റെ     കഭേദഗതരി.―പ്രധമാന ആകരിലലെ 90-ാം  വകുപരില,―

 (1) (1)-ാം ഉപവകുപരില,―

    (എ) (എ) ഖണ്ഡതരില,"   ഗഗരവമമററയ അടറയനരഘടമമന കകരണതകല"

എന്ന  വമാക്കുകേള്കഡ്  പകേരന്ധം  "ഉതരവരില  പറയുന്ന  കേമാരണങ്ങളമാല"  എന്ന  വമാക്കുകേള്

കചെര്കകണതമാണഡ്;

(ബരി)  (ബരി)  ഖണ്ഡതരിനഡ്  കേപീഴെരിലുള്ള  ലപമാത  നരിബനന  വശ്യവസയരില

"വരിജമാപനതരില വരിനരിര്കദ്ദേശേരികമാവന്ന ആറു മമാസതരില കേവരിയമാത അങ്ങലനയുള്ള

കേമാലെയളവരികലെകഡ്,  കബമാര്ഡരിലന  അതരിലെന്ധംഘരികമാവന്നതമാണഡ്  "  എന്നപീ  വമാക്കുകേള്ക്കുന്ധം

ചെരിഹ്നതരിനുന്ധം പകേരന്ധം  "വരിജമാപനതരില വരിനരിര്കദ്ദേശേരികമാവന്ന കേമാലെയളവരികലെകഡ്  ഈ

ആകരിന്കേപീഴെരില  വശ്യവസലചെയ്തരിട്ടുള്ള  കബമാര്ഡരിലന്റെ  ചുമതലെകേള്  നരിര്വഹരിക്കുന്നതരികലെകമായരി

ഒരു അ ഡരിനരികസ്ട്രേറലറ നരിയമരികമാവന്നതമാണഡ് " എന്നപീ വമാക്കുകേള് കചെര്കകണതമാണഡ് ;

                    (സരി) (ബരി) ഖണ്ഡതരിനഡ് കശേഷമുള്ള കരിപ്തനരിബനന വരിട്ടുകേളകയണതമാണഡ്.

  (2)  (2)-ാം ഉപവകുപരില,―

       (എ)  (ബരി)  ഖണ്ഡതരില  “സര്കമാര്  നരിര്കദ്ദേശേരിക്കുന്ന  അങ്ങലനയുള്ള

ആകളമാ  ആളകേകളമാ”  എന്ന  വമാക്കുകേള്കഡ്  പകേരന്ധം  “സര്കമാര്  നരിയമരിക്കുന്ന

അഡരിനരികസ്ട്രേറര്” എന്ന വമാക്കുകേള് കചെര്കകണതമാണഡ്;

     (ബരി) (സരി) ഖണ്ഡതരില,  "സര്കമാരരില" എന്ന വമാകരിനഡ് പകേരന്ധം "(1)-ാം

ഉപവകുപഡ്  പ്രകേമാരന്ധം  നരിയമരികലപട  അഡരിനരികസ്ട്രേററരില"  എന്ന  വമാക്കുകേള്

കചെര്കകണതമാണഡ്.

(3)  (3)-ാം ഉപവകുപരില,―

   (എ) (എ) ഖണ്ഡതരില "ആറഡ് മമാസതരില കേവരിയമാത" എന്ന വമാക്കുകേള്

വരിട്ടുകേളകയണതമാണഡ്;

   (ബരി) (സരി) ഖണ്ഡതരിലന്റെ കരിപ്തനരിബനനയരില "പ്രസ്തുത" എന്ന വമാകരിനഡ്

പകേരന്ധം "ഈ" എന്ന വമാകഡ് കചെര്കകണതമാണഡ്. 
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10.  91-  ാം വകുപരിലന്റെ     കഭേദഗതരി.―പ്രധമാന ആകരിലലെ 91-ാം  വകുപരിലലെ,―

(1) (1)-ാം ഉപവകുപരില,―

 (എ)  "നയപരമമായ നരിര്കദ്ദേശേങ്ങള്"  എന്ന വമാക്കുകേള്കഡ് പകേരന്ധം  "പ്രമാധമാനശ്യമുള്ള
കേമാരശ്യങ്ങള് സന്ധംബനരിച നരിര്കദ്ദേശേങ്ങള്"  എന്ന വമാക്കുകേള് കചെര്കകണതമാണഡ്;

 (ബരി) (1)-ാം ഉപവകുപരിലന്റെ കരിപ്തനരിബനന വരിട്ടുകേളകയണതമാണഡ്.

(2) (2)-ാം ഉപവകുപരില, "നയപരമമായ ഒന്നമാകണമാ" എന്ന വമാക്കുകേള്കഡ് പകേരന്ധം
"പ്രമാധമാനശ്യമുള്ള കേമാരശ്യമമാകണമാ" എന്ന വമാക്കുകേള് കചെര്കകണതമാണഡ്. 

11.  92-  ാം  വകുപരിലന്റെ     കഭേദഗതരി.―പ്രധമാന ആകരിലലെ 92-ാം  വകുപരില,  "ഭേമാരത
സര്കമാരരിലന്റെ  ഷരിപരിന്ധംഗഡ്  മനമാലെയവമമായരി"  എന്ന  വമാക്കുകേള്കഡ്  പകേരന്ധം  "സന്ധംസമാന
സര്കമാരുമമായുന്ധം  ഭേമാരത  സര്കമാരരിലന്റെ  ഷരിപരിന്ധംഗഡ്  മനമാലെയവമമായുന്ധം"  എന്ന  വമാക്കുകേള്
കചെര്കകണതമാണഡ്.

12.  സമാധൂകേരണന്ധം.― 2022-ലലെ  കകേരള  മമാരരിടടന്ധം  കബമാര്ഡഡ്  (കഭേദഗതരി)
ഓര്ഡരിനന്സഡ്  (2022-ലലെ  9)  (ഇതരിനുകശേഷന്ധം  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡരിനന്സഡ്  എന്നമാണഡ്
പരമാമര്ശേരികലപടുകേ) പ്രമാബലെശ്യമരിലമാതമായരിതപീര്ന്നരിരുന്നമാലതലന്നയുന്ധം ,―

(എ)  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡരിനന്സഡ്  പ്രകേമാരന്ധം  കഭേദഗതരി  ലചെയ്യേലപട   പ്രധമാന
ആകരിന്കേപീഴെരില ലചെയ്തകതമാ ലചെയ്തതമായരി കേരുതലപടുന്നകതമാ ആയ ഏലതങരിലുന്ധം കേമാരശ്യകമമാ,
എടുതകതമാ എടുതതമായരി കേരുതലപടുന്നകതമാ ആയ ഏലതങരിലുന്ധം നടപടരികയമാ ഈ ആകഡ്
പ്രകേമാരന്ധം കഭേദഗതരി ലചെയ്യേലപട  പ്രധമാന  ആകരിലലെ വശ്യവസകേള് പ്രകേമാരന്ധം ലചെയ്തതമാകയമാ
എടുതതമാകയമാ കേരുതലപകടണതന്ധം;

(ബരി) പ്രസ്തുത ഓര്ഡരിനന്സരിനഡ് പ്രമാബലെശ്യമരിലമാതമായരിതപീര്ന്നതരിനു കശേഷവന്ധം ഈ
ആകഡ്  ഗസറരില  പ്രസരിദലപടുത്തുന്ന  തപീയതരിക്കുമുന്പുന്ധം  ലചെയ്ത  ഏലതങരിലുന്ധം  കേമാരശ്യകമമാ
എടുത  ഏലതങരിലുന്ധം  നടപടരികയമാ,  അവ  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡരിനന്സരിനഡ്   പ്രമാബലെശ്യന്ധം
ഇലമാതമായരിതപീര്ന്നരിലമായരിരുനലവങരില  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡരിനന്സഡ്  പ്രകേമാരന്ധം  കഭേദഗതരി
ലചെയ്യേലപട   പ്രധമാന   ആകരിന്കേപീഴെരില  ലചെയ്യുകേകയമാ  എടുക്കുകേകയമാ   ലചെയ്യുമമായരിരുന
എന്നതകപമാലലെ,   ഈ ആകഡ്  പ്രകേമാരന്ധം  കഭേദഗതരി  ലചെയ്യേലപട   പ്രധമാന  ആകരിന്കേപീഴെരില
ലചെയ്തതമാകയമാ  എടുതതമാകയമാ കേരുതലപകടണതമമാണഡ്.

കകേരള നരിയമസഭേമാ ലസക്രകടറരിയറഡ്,
തരിരുവനന്തപുരന്ധം,                                                                 എ. എന്ധം. ബഷപീര്,
2022 ആഗസഡ്  23.                                                                     ലസക്രടറരി.


