പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)
2021 നവഞ്ചാംബര് 9, ടചഞവ
നമ്പര് 48
രഞവതിടലെ 9.00-നന് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച.
കചഞദദ്ധ്യങ്ങള :
മറുപടതി പറയഞന നതിശ്ചയതിചതിരുന കചഞദദ്ധ്യങ്ങളതില്
കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം അവയന് വഞങ്മൂലെഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

അടഞണഞ്ചാം

സഭയതില്

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :
കകേഞഴതികക്കഞടന് ടകേ.എസന്.ആര്.ടതി.സതി. സമുചയ നതിര്മ്മേഞണതതിടലെ അപഞകേതകേള
കേഞരണഞ്ചാം ടകേടതിടതതിനന് ഉണഞയതിട്ടുള്ള ബലെകയഞ്ചാം മൂലെവഞ്ചാം, മഞനദണ്ഡങ്ങളതില് ഇളവന് നല്കേതി
കുറഞ്ഞ നതിരക്കതില് പ്രസ്തുത ടകേടതിടഞ്ചാം ലെസ്പീസന് നല്കേതിയതതിലൂടട ടകേ.എസന്.ആര്.ടതി.സതി.-ക്കന്
നഷഞ്ചാം ഉണഞയതിട്ടുള്ളതുമൂലെവഞ്ചാം ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി പറയടപ്പെടുന ഗുരുതര സതിതതിവതികശേഷഞ്ചാം
സഭഞനടപടതികേൾ നതിർതതിവചന് ചർച ടചയ്യണടമനന് ആവശേദ്ധ്യടപ്പെടന് ശസ്പീ. ടതി. സതിദതിഖഞ്ചാം മറന്
അഞന് അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം ഒരു അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന് കനഞടസ്പീസന് നലതിയതിരുന. ഗതഞഗത
വകുപ്പുമനതിയടട മറുപടതിയടട ടവളതിചതതില് അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന് സസ്പീക്കര്
അവതരണഞനുമതതി നതികഷധതിച.
(ഇക്കഞരദ്ധ്യതതില് സര്ക്കഞര് അനുവര്തതിച നതിലെപഞടതില് പ്രതതികഷധതിചന് പ്രതതിപക
കേകതികേളതില്ടപ്പെട അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് നതിനതിറങ്ങതികപ്പെഞയതി.)
ശദ കണതിക്കല് :
(1) കകേന്ദ്ര സഹഞയഞ്ചാം നതിര്തലെഞക്കതിയതതിടനത്തുടര്നന് സഞ്ചാംസഞനടത തുടര്
വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ പദതതി കനരതിടുന പ്രതതിസനതി പരതിഹരതികക്കണതതിടന
ആവശേദ്ധ്യകേതയതികലെയന് ശസ്പീ. ടകേ. ഡതി. പ്രകസനന ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-ടതഞഴതില്
വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച. മനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.
(2) സഞ്ചാംസഞനടത ഡഞമുകേളതിടലെ ജലെഞ്ചാം മുനറതിയതിപ്പെതിലഞടത തുറനവതിടുന
സഞഹചരദ്ധ്യഞ്ചാം ഒഴതിവഞകക്കണതതിടന ആവശേദ്ധ്യകേതയതികലെക്കന് ശസ്പീ. സനസ്പീഷന്കുമഞര്
കജഞസഫന് മുഖദ്ധ്യമനതിയടട ശദ കണതിച. മുഖദ്ധ്യമനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന്
ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.
KNPP. 2000/2021(i).

2
ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള :
ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴപ്പെറയന വതിഷയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉനയതിച:
ക്രമ
നമ്പര്

അഞ്ചാംഗതതിടന കപരന്

വതിഷയഞ്ചാം

വകുപ്പുമനതി

1

2

3

4

1

ശസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശേന

SDRF-ല് നതിനഞ്ചാം
നഷപരതിഹഞരഞ്ചാം ലെഭതിച
കുടുഞ്ചാംബങ്ങടളയഞ്ചാം
ലലെഫന് ഭവന
പദതതിയതില്
ഉളടപ്പെടുത്തുനതതിനന്
നടപടതി

തകദശേ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,
ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,
എലക്സൈസന്
വകുപ്പുമനതി

2

ശസ്പീ. ടതി. വതി. ഇബഞഹതിഞ്ചാം

ജലെജസ്പീവന മതിഷന
ലപപ്പെന് ലലെന
സഞപതിക്കുനതതിനന്
ഫണന്

തകദശേ സസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,
ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,
എലക്സൈസന്
വകുപ്പുമനതി

3

ശസ്പീ. ടകേ. ബഞബു (ടനനഞറ)

കേഞരപ്പെഞറ –
കേരതിയഞറുകുറതി പദതതി

ജലെവതിഭവ
വകുപ്പുമനതിക്കുകവണതി
ലവദദ്യുതതി വകുപ്പുമനതി

4

ശസ്പീ. ടതി. പതി. രഞമകൃഷ്ണന

കപരഞമ്പ്ര മുതുകേഞടന്
ഗവ. ഐ.ടതി.ഐ.-ക്കന്
ടകേടതിട നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതി

5

ശസ്പീ. എ. പതി. അനതില് കുമഞര്

കുകണഞട, കചരതി
പ്രകദശേങ്ങളതിടലെ
ജനവഞസ
കകേന്ദ്രങ്ങളതിടലെ
വനദ്ധ്യമൃഗ ശേലെദ്ധ്യഞ്ചാം

വനഞ്ചാം-വനദ്ധ്യജസ്പീവതി
വകുപ്പുമനതി

6

ശസ്പീ. സണതി കജഞസഫന്

വനവതിസ്തൃതതിക്കഞയതി
കേതിഫ്ബതി പദതതി വഴതി
ഏടറടുക്കുന ഭൂമതിക്കന്
നഷപരതിഹഞരഞ്ചാം

വനഞ്ചാം-വനദ്ധ്യജസ്പീവതി
വകുപ്പുമനതി

3
1

2

3

4

ശേഞസഞഞ്ചാംകകേഞടയതിടലെ
കുരങ്ങന് ശേലെദ്ധ്യഞ്ചാം

വനഞ്ചാം-വനദ്ധ്യജസ്പീവതി
വകുപ്പുമനതി

7

ശസ്പീ. കകേഞവൂര് കുഞ്ഞുകമഞന

8

ശസ്പീ. മഞതദ്യു ടതി. കതഞമസന്

തതിരുവലയതിടലെ കകേരള
അകഗഞ ഇനഡസസ്പീസന്
കകേഞര്പ്പെകറഷടന
കേഞര്ഷതികേ യനങ്ങള
പ്രവര്തനകമമഞക്കു
നതതിനന് നടപടതി

കൃഷതി വകുപ്പുമനതി

9

ശസ്പീ. പതി. ബഞലെചന്ദ്രന

കൃഷതിനഞശേഞ്ചാം സഞ്ചാംഭവതിച
കകേഞളനതിലെങ്ങള
ക്കഞവശേദ്ധ്യമഞയ
കുമ്മേഞയവഞ്ചാം രഞസവളവഞ്ചാം
ലെഭദ്ധ്യമഞക്കഞന നടപടതി

കൃഷതി വകുപ്പുമനതി

10

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. വതിജതിന

പഞലെകക്കഞടന്
അഴതിമുഖതന്
പുലെതിമുട്ടുകേള
സഞപതിക്കുനതതിനന്
നടപടതി

മതദ്ധ്യബനനഞ്ചാം,
സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം,
യവജനകകമഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതിക്കുകവണതി
സഹകേരണരജതികസഷന
വകുപ്പുമനതി

അതഞതു വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടതതി.
റതികപ്പെഞര്ടന് സമര്പ്പെണഞ്ചാം :
തഞടഴപ്പെറയന റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേള സഭയതില് സമര്പ്പെതിച:
(i) കലെഞക്കല് ഫണന് അക്കക്കൗണന്സന് കേമ്മേതിറതിയടട പതതിടനഞനന് മുതല് പതതിനഞറന്
വടരയളള റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേള.
(ii) പരതിസതിതതി സഞ്ചാംബനതിച സമതിതതിയടട ഒനന്, രണന് റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേള.

4
നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :
സബ്ജകന്

കേമ്മേറതി

റതികപ്പെഞര്ടന്

ടചയ്ത

പ്രകേഞരമുള്ള

തഞടഴപ്പെറയന

ബതില്ലുകേള

പരതിഗണനയ്ടക്കടുക്കണടമന പ്രകമയവഞ്ചാം അനന്തര ഘടങ്ങളുഞ്ചാം:
(1) 2021-ടലെ

കകേരള

സഞ്ചാംസഞന

ടമഡതിക്കല്

പ്രഞകസ്പീഷകണഴന്

2021-ടലെ കകേരള കതിനതിക്കല് സഞപനങ്ങള (രജതികസഷനുഞ്ചാം

ബതില് ,

നതിയനണവഞ്ചാം)

കഭദഗതതി ബതില്
ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിത-ശേതിശുവതികേസന വകുപ്പുമനതി ശസ്പീമതതി വസ്പീണഞ കജഞര്ജന്, സബ്ജകന്
കേമ്മേതിറതി

റതികപ്പെഞർടന്

ടചയ്തപ്രകേഞരമുള്ള

2021-ടലെ

കകേരള

സഞ്ചാംസഞന

ടമഡതിക്കല്

പ്രഞകസ്പീഷകണഴന് ബതില്, 2021-ടലെ കകേരള കതിനതിക്കല് സഞപനങ്ങള (രജതികസഷനുഞ്ചാം
നതിയനണവഞ്ചാം) കഭദഗതതി ബതില് എനതിവ പരതിഗണനയന് എടുക്കണടമന പ്രകമയഞ്ചാം
അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.
സബ്ജകന്

കേമ്മേതിറതി

റതികപ്പെഞർട്ടുകേളതികനൽ

വതികയഞജതിപ്പെന്

കരഖടപ്പെടുതതിയ

ശസ്പീ. എ. പതി. അനതില് കുമഞര്, ശസ്പീ. പതി. ടകേ. ബഷസ്പീര്, ശസ്പീമതതി. ടകേ. ടകേ. രമ എനസ്പീ
അഞ്ചാംഗങ്ങള സഞ്ചാംസഞരതിച.
2021-ടലെ

കകേരള

ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞന

കനടുനതതിനഞയതി

ടമഡതിക്കല്

പ്രഞകസ്പീഷകണഴന്

സര്ക്കുകലെറന്

ടചയ്യണടമന

ബതില്
കഭദഗതതി

ശസ്പീ. പതി. വതി. ശസ്പീനതിജതിന ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീര്
അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച. പ്രസ്തുത ബതിൽ വസ്പീണഞ്ചാം അകത സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിയടട
പരതിഗണനയന്

അയയണടമന

മടറഞരു

കഭദഗതതി

ശസ്പീ.

പ്രകമഞദന്

നഞരഞയണ

ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീമതതി. യ. പ്രതതിഭ അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.
2021-ടലെ കകേരള കതിനതിക്കല് സഞപനങ്ങള (രജതികസഷനുഞ്ചാം നതിയനണവഞ്ചാം) കഭദഗതതി
ബതില്

ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം

കനടുനതതിനഞയതി

സര്ക്കുകലെറന്

ടചയ്യണടമന

കഭദഗതതി

ശസ്പീ. വതി. ടകേ. പ്രശേഞന്തന് ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ. ടകേ. ഡതി. പ്രകസനന
അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച. പ്രസ്തുത ബതിൽ വസ്പീണഞ്ചാം അകത സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിയടട
പരതിഗണനയന്

അയയണടമന

മടറഞരു

കഭദഗതതി

ശസ്പീ.

പതി.

ടകേ.

ബഷസ്പീര്

ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ. പതി. സതി. വതിഷ്ണുനഞഥന് അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.
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ചർചയഞ്ചാം മനതിയടട മറുപടതിക്കുഞ്ചാം കശേഷഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച കഭദഗതതികേള സഭയടട
അനുമതതികയഞടട

പതിൻവലെതിച.

തുടര്നന്

ബതില്ലുകേള

വകുപ്പുതതിരതിചള്ള

പരതിഗണനയന്

എടുക്കുകേയഞ്ചാം തഞടഴപ്പെറയന കഭദഗതതികേകളഞടട സഭ പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ:
(i) സബ്ജകന് കേമ്മേറതി റതികപ്പെഞര്ടന് ടചയ്തപ്രകേഞരമുള്ള 2021-ടലെ കകേരള സഞ്ചാംസഞന ടമഡതിക്കല്
പ്രഞകസ്പീഷകണഴന് ബതില്
ദസ്പീര്ഘ ശേസ്പീര്ഷകേഞ്ചാം
ദസ്പീർഘശേസ്പീർഷകേതതിൽ "ആനുഷഞ്ചാംഗതികേമഞയകതഞ" എനതതിനന് മുൻപന് "അതതിനന്" എനന്
കചർക്കുകേ.
പസ്പീഠതികേ
പസ്പീഠതികേയതില്

"ആനുഷഞ്ചാംഗതികേമഞയകതഞ"

എനതതിനന്

മുനപന്

"അതതിനന്"

എനന് കചര്ക്കുകേ.
രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(i) ഖണ്ഡഞ്ചാം 2 (എ)-ല് "ഇന്തദ്ധ്യന സതിസഞ്ചാംസന് ഓഫന് ടമഡതിസതിന കേക്കൗണസതില്" എനസ്പീ
വഞക്കുകേളക്കന് കശേഷഞ്ചാം "," എന ചതിഹഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.
(ii)

ഖണ്ഡഞ്ചാം

2

(a)-യതില്

"

കേക്കൗണസതിലുകേളുഞ്ചാം"

എന

വഞക്കതിനു

പകേരഞ്ചാം

"കേക്കൗണസതിലുഞ്ചാം" എന വഞക്കന് കചര്ക്കുകേ.
(iii) ഖണ്ഡഞ്ചാം 2(എ)-ല് "കേസ്പീഴതിന" എനതതിനുപകേരഞ്ചാം "കേസ്പീഴതില്" എനന് കചര്ക്കുകേ.
(iv)

ഖണ്ഡഞ്ചാം

2(സതി)-ല്,

"കഹഞമതികയഞപ്പെതതിക്കന്"

എനതതിനന്

പകേരഞ്ചാം

"കഹഞമതികയഞപ്പെതതികേന് " എനന് കചര്ക്കുകേ.
(v) ഖണ്ഡഞ്ചാം 2(ഡതി)-ല് "ആയര്കവദ" എനതതിനന് കശേഷഞ്ചാം "ചതികേതിതഞ" എനന്
കചര്ക്കുകേ.
(vi) ഖണ്ഡഞ്ചാം 2(ഡതി)-ല് "ചതികേതിത കകേന്ദ്രങ്ങള" എനന് വരുനതിടടതലഞഞ്ചാം "ചതികേതിതഞ
കകേന്ദ്രങ്ങള" എനന് കചര്ക്കുകേ.
(vii) ഖണ്ഡഞ്ചാം 2 (ഇ)-ല് "ആയര്കവദ" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "ആയര്കവദ" എനന്
കചര്ക്കുകേ.
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(viii)

ഖണ്ഡഞ്ചാം

2

(ഇ)-ല്

"സതിദ

ടമഡതിസതിന"

എനതതിനന്

പകേരഞ്ചാം

"സതിദ ചതികേതിത" എനന് കചര്ക്കുകേ.
(ix) ഖണ്ഡഞ്ചാം 2(എഫന്)-ല് "കമഞകഡണ ടമഡതിസതികനഞ”എനതതിനന് കശേഷമുള്ള ",”
ചതിഹഞ്ചാം ഒഴതിവഞക്കുകേ.
(x)

ഖണ്ഡഞ്ചാം

2(എഫന്)-ല്

"കഹഞമതികയഞപ്പെതതിക്കന്”

എനതതിനന്

പകേരഞ്ചാം

"കഹഞമതികയഞപ്പെതതികേന്” എനന് കചര്ക്കുകേ.
(xi) 2-ാംഖണ്ഡതതിടന (ഐ) (ii) ഇനതതിനു പകേരഞ്ചാം "ഔടന് കപഷദ്ധ്യനന് വതിഭഞഗവഞ്ചാം
ഇനകപഷദ്ധ്യനന് വതിഭഞഗവഞ്ചാം ഉള്ളതഞയ പ്രകൃതതിചതികേതിതഞ ആശുപതതികേള; അടലങതില്" എന
ഇനഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.
(xii) ഖണ്ഡഞ്ചാം 2 (എല്)-ല് "എനഞല്" എനതതിനന് കശേഷമുള്ള "ഒരു" എനതന്
ഒഴതിവഞക്കുകേ.
(xiii)

ഖണ്ഡഞ്ചാം

2(എല്)-ല്

"ലകേവശേമുള്ള"

എനതതിനന്

കശേഷമുള്ള

"ഒരു" എന വഞക്കന് ഒഴതിവഞക്കുകേ.
(xiv) ഖണ്ഡഞ്ചാം 2(പതി)-ല് "നതിയമതിച” എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "നതിയമതിക്കടപ്പെട” എനന്
കചര്ക്കുകേ.
(xv) ഖണ്ഡഞ്ചാം 2(പതി)-ല് "ബനടപ്പെട കേക്കൗണസതിലെതിടന” എനതന് ഒഴതിവഞക്കുകേ.
മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(i) ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(1)(ബതി) -ല് "കൂടഞടത" എനതന് ഒഴതിവഞക്കുകേ.
(ii)

ഖണ്ഡഞ്ചാം

3(1)(സതി)-ല്

"കഹഞമതികയഞപ്പെതതിക്കന്"

എനതതിനന്

പകേരഞ്ചാം

"കഹഞമതികയഞപ്പെതതികേന് " എനന് കചര്ക്കുകേ.
(iii)

3-ാം

ഖണ്ഡതതിടന

(3)-ാംഉപഖണ്ഡതതില്

"കമഞകഡണ

ടമഡതിസതിന

കേക്കൗണസതിലെതില് തഞടഴപ്പെറയന പതതിനഞന് അഞ്ചാംഗങ്ങള അടങ്ങതിയതിരതികക്കണതഞണന്" എന
വഞക്കുകേളക്കു പകേരഞ്ചാം "കമഞകഡണ ടമഡതിസതിന കേക്കൗണസതില് തഞടഴപ്പെറയന പതതിനഞന്
അഞ്ചാംഗങ്ങള അടങ്ങുനതഞണന്" എന വഞക്കുകേള കചര്കക്കണതഞണന്.
(iv) ഖണ്ഡഞ്ചാം 3 (3)(ഡതി)-ല് "നഞമനതിര്കദശേഞ്ചാം ടചയ്യടപ്പെടുന" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം
"സര്ക്കഞര് നഞമനതിര്കദശേഞ്ചാം ടചയ്യുന" എനന് കചര്ക്കുകേ.
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(v) ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(3)(ഇ)-ല് "സസ്വകേഞരദ്ധ്യ" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "സസ്വകേഞരദ്ധ്യ/ സസ്വഞശയ" എന
വഞക്കുകേളുഞ്ചാം ചതിഹവഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.
(vi) ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(3) (എഫന്)-ല് "രജതികസഷനന് കശേഷഞ്ചാം" എനതന് ഒഴതിവഞക്കുകേ.
(vii) ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(3)(ജതി)-ല് "രജതികസഷനന് കശേഷഞ്ചാം” എനതന് ഒഴതിവഞക്കുകേ.
(viii) ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(3)(എചന്)-ല് "സര്വകേലെഞശേഞലെയതിടലെ"
"സര്വകേലെഞശേഞലെയടട" എനന് കചര്ക്കുകേ.

എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം

(ix) 3- ാം ഖണ്ഡതതിടന (4)-ാംഉപഖണ്ഡതതില് " ഇന്തദ്ധ്യന സതിസഞ്ചാംസന് ഓഫന്
ടമഡതിസതിന
കേക്കൗണസതിലെതില്
തഞടഴപ്പെറയന
പതതിനഞന്
അഞ്ചാംഗങ്ങള,
അടങ്ങതിയതിരതികക്കണതഞണന്" എന വഞക്കുകേളക്കന് പകേരഞ്ചാം "ഇന്തദ്ധ്യന സതിസഞ്ചാംസന് ഓഫന്
ടമഡതിസതിന കേക്കൗണസതില് തഞടഴപ്പെറയന പതതിനഞന് അഞ്ചാംഗങ്ങള അടങ്ങുനതഞണന്" എന
വഞക്കുകേള കചര്കക്കണതഞണന്.
(x) ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(4)(എ)-ല് "എഡഡ്യൂകക്കഷന" എനതതിനന് കശേഷഞ്ചാം "ഡതിപ്പെഞര്ടന്ടമനന്"
എനന് കചര്ക്കുകേ.
(xi) ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(4)(ബതി)-ല് "ടമഡതിസതിന" എനതതിനന് കശേഷഞ്ചാം "ഡതിപ്പെഞര്ടന്ടമനന്" എനന്
കചര്ക്കുകേ.
(xii) ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(4)(സതി)-ല് "പ്രകൃതതിചതികേതിതയഞ്ചാം" എനതതിനന് കശേഷഞ്ചാം "എനസ്പീ
വതിഭഞഗങ്ങളതിടലെ" എനന് കചര്ക്കുകേ.
(xiii) ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(4)(ഡതി)-ല് “നഞമനതിര്കദശേഞ്ചാം ടചയ്യടപ്പെടുന" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം
"സര്ക്കഞര് നഞമനതിര്കദശേഞ്ചാം ടചയ്യുന " എനന് കചര്ക്കുകേ.
(xiv) ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(4)(എഫന്)-ൽ "ടമഡതിസതിനതിൽ രജതിസർ ടചയ്തതിട്ടുള്ള പ്രഞകസ്പീഷണർമഞരതിൽ"
എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "ടമഡതിസതിനതിടലെ രജതികസർഡന് പ്രഞകസ്പീഷണർമഞർ അവർക്കതിടയതിൽ" എനന്
കചർക്കുകേ.
(xv) ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(4)(ടജ)(i)-ല് "പ്രകൃതതി ചതികേതിതയഞ്ചാം കയഞഗ സയൻസന് " എനതതിനന്
പകേരഞ്ചാം "കയഞഗയഞ്ചാം പ്രകൃതതിചതികേതിതയഞ്ചാം" എനന് കചര്ക്കുകേ.
(xvi) ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(4)(ടകേ)-ല് "സര്വകേലെഞശേഞലെയതിടലെ”എനതതിനന്
"സര്വകേലെഞശേഞലെയടട” എനന് കചര്ക്കുകേ.
(xvii)

3-ാംഖണ്ഡതതിടന

ടമഡതിസതിന

കേക്കൗണസതിലെതില്

(5)-ാം

ഉപഖണ്ഡതതില്

തഞടഴപ്പെറയന

പകേരഞ്ചാം

"കഹഞമതികയഞപ്പെതതികേന്

പനണന്

അഞ്ചാംഗങ്ങള

8
അടങ്ങതിയതിരതികക്കണതഞണന്"
ടമഡതിസതിന

കേക്കൗണസതില്

എന

വഞക്കുകേളക്കു

തഞടഴപ്പെറയന

പകേരഞ്ചാം

പനണന്

"കഹഞമതികയഞപ്പെതതികേന്

അഞ്ചാംഗങ്ങള

അടങ്ങുനതഞണന് ,

അതഞയതന്" എന വഞക്കുകേള കചര്കക്കണതഞണന്.
(xviii) ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(5)(ഡതി)-ല് "നഞമനതിര്കദശേഞ്ചാം ടചയ്യടപ്പെടുന" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം
"സര്ക്കഞര് നഞമനതിര്കദശേഞ്ചാം ടചയ്യുന" എനന് കചര്ക്കുകേ.
(xix)

ഖണ്ഡഞ്ചാം

3(5)(എചന്)-ല്

"സര്വകേലെഞശേഞലെയതിടലെ"

എനതതിനന്

പകേരഞ്ചാം

"സര്വകേലെഞശേഞലെയടട" എനന് കചര്ക്കുകേ.
ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
ഖണ്ഡഞ്ചാം 7(3)-ല് "വസ്പീണഞ്ചാം" എനതതിനന് മുനപന് "ഒരു തവണ കൂടതി" എനന് കചര്ക്കുകേ.
എടഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(i) 8- ാം ഖണ്ഡതതിടലെ (5)- ാം

ഉപഖണ്ഡതതില് " പ്രസതിഡനതിടന സഞനഞ്ചാം

ഒഴതിവള്ളകപ്പെഞകഴഞ അടലങതില് പ്രസതിഡനതിനന് ചുമതലെ നതിര്വഹതിക്കഞനഞകേഞതപ്പെകഴഞ ആ
ഉകദദ്ധ്യഞഗതതില് ഒരു ഒഴതിവടണങതില്, രജതിസഞര്, കേക്കൗണസതില് അഞ്ചാംഗങ്ങളക്കന് ഏഴന് പൂര്ണ
ദതിവസതതില് കുറയഞടത കനഞടസ്പീസന് ടകേഞടുതകശേഷഞ്ചാം, പ്രസതിഡനതിടന ടതരടഞ്ഞടുപ്പെതിനഞയതി
ഒരു

കയഞഗഞ്ചാം

വതിളതിചകൂകടണതുഞ്ചാം,”എന

വഞക്കുകേളക്കുഞ്ചാം

ചതിഹങ്ങളക്കുഞ്ചാം

പകേരഞ്ചാം

തഞടഴപ്പെറയന വഞക്കുകേളുഞ്ചാം ചതിഹങ്ങളുഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.
“പ്രസതിഡനതിടന

സഞനഞ്ചാം

ഒഴതിവള്ളകപ്പെഞകഴഞ,

അടലങതില്

പ്രസതിഡനതിടന

ചുമതലെ നതിര്വഹതിക്കഞനഞകേഞതകപ്പെഞകഴഞ അകതസമയതന് തടന, ലവസന്-പ്രസതിഡനതിടന
സഞനഞ്ചാം

ഒഴതിവള്ളകപ്പെഞകഴഞ

അടലങതില്

ലവസന്-പ്രസതിഡനതിനന്

ചുമതലെ

നതിര്വഹതിക്കഞനഞകേഞതകപ്പെഞകഴഞ ആ ഉകദദ്ധ്യഞഗതതില് ഒഴതിവടണങതില്, രജതിസഞര്, കേക്കൗണസതില്
അഞ്ചാംഗങ്ങളക്കന് ഏഴന് പൂര്ണ ദതിവസതതില് കുറയഞടത കനഞടസ്പീസന് ടകേഞടുതകശേഷഞ്ചാം
പ്രസതിഡനതിടന ടതരടഞ്ഞടുപ്പെതിനഞയതി ഒരു കയഞഗഞ്ചാം വതിളതിചകൂകടണതഞണന് ” .
(ii)

ഖണ്ഡഞ്ചാം

8(5)-ല്

"മുക്തരഞകുനതുവടരകയഞ"

എനതതിനന്

പകേരഞ്ചാം

"മുക്തനഞകുനതുവടരകയഞ" എനന് കചര്ക്കുകേ.
(iii) ഖണ്ഡഞ്ചാം 8(5)-ല് "കഹഞമതികയഞ ടമഡതിക്കല് വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ വകുപ്പെന് പ്രതിനസതിപ്പെലുഞ്ചാം
കേണകടഞളതിഞ്ചാംഗന്

ഓഫസ്പീസറുഞ്ചാം"

എനതതിനന്

പകേരഞ്ചാം

"കഹഞമതികയഞപ്പെതതികേന്

ടമഡതിക്കല്

വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ പ്രതിനസതിപ്പെല് ആനന് കേണകടഞളതിഞ്ചാംഗന് ഓഫസ്പീസര് എനതിവര്" എനന് കചര്ക്കുകേ.
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പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
ഖണ്ഡഞ്ചാം 10-ല് "നതിയമനങ്ങളുഞ്ചാം" എനതതിനന് കശേഷഞ്ചാം "സര്ക്കഞര് ഔകദദ്ധ്യഞഗതികേ " എനന്
കചര്ക്കുകേ.
പതതിടനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(i) (സതി) ഇനതതില്" അയഞടള" എന വഞക്കതിനു പകേരഞ്ചാം "അയഞള" എന വഞക്കന്
കചര്ക്കുകേ.
(ii) ഖണ്ഡഞ്ചാം 11 (ബതി)-ല് "ബുദതിസതിരതയതിലഞതതഞയതിരതിക്കുകേയഞ്ചാം” എനതതിനന്
പകേരഞ്ചാം "ബുദതിസതിരതയതിലഞതയഞളഞയതിരതിക്കുകേയഞ്ചാം”എനന് കചര്ക്കുകേ.
(iii) ഖണ്ഡഞ്ചാം 11(ഇ)-ല് "അതഞതന്" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "അതതന്" എനന് കചര്ക്കുകേ.
(iv) ഖണ്ഡഞ്ചാം 11(ഇ)-ല് "കഹഞമതികയഞപ്പെതതിക്കന്" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "കഹഞമതിയഞപ്പെതതികേന്"
എനന് കചര്ക്കുകേ.
(v) 11-ാം ഖണ്ഡതതിടലെ (എഫന്) ഇനതതില് "നഞമനതിര്കദശേഞ്ചാം ടചയ്യടപ്പെടതിട്ടുളള" എന
വഞക്കുകേളക്കന് പകേരഞ്ചാം "നഞമനതിര്കദശേഞ്ചാം ടചയ്യടപ്പെടടങതിലുഞ്ചാം" എന വഞക്കുകേള കചര്ക്കുകേ.
(vi)

ഖണ്ഡഞ്ചാം

11(എഫന്)-ല്

"കഹഞമതികയഞപ്പെതതിക്കന്"

എനതതിനന്

പകേരഞ്ചാം

"കഹഞമതികയഞപ്പെതതികേന്" എനന് കചര്ക്കുകേ.
(vii)

11-ാം

എയ്ഡഡന്/സസ്വഞശയ

ഖണ്ഡതതിടലെ
ടമഡതിക്കല്

(ജതി)

ഇനതതില്
കകേഞകളജന്,

"സഞ്ചാംസഞനടത

ലപ്രവറന്/

ലപ്രവറന്/എയ്ഡഡന്/സസ്വഞശയ

കഹഞമതികയഞപ്പെതതിക്കന് ടമഡതിക്കല് കകേഞകളജന് അടലങതില് ലപ്രവറന് ആയര്കവദ ടമഡതിക്കല്
കകേഞകളജതിടലെ പ്രതിനസതിപ്പെല് അലഞതഞയതിതസ്പീരുടനങതില്" എന വഞക്കുകേളക്കന് പകേരഞ്ചാം
"സഞ്ചാംസഞനടത സസ്വകേഞരദ്ധ്യ ടമഡതിക്കല് കകേഞകളജന്, അടലങതില് ആയര്കവദ/സതിദ/യനഞനതി
എനസ്പീ വതിഭഞഗങ്ങളതിടലെ, സസ്വകേഞരദ്ധ്യ/എയ്ഡഡന്/ സസ്വഞശയ ടമഡതിക്കല് കകേഞകളജുകേളതിടലെകയഞ
കയഞഗയഞ്ചാം പ്രകൃതതി ചതികേതിതയഞ്ചാം സഞപനങ്ങളതിടലെകയഞ, സസ്വകേഞരദ്ധ്യ/എയ്ഡഡന്/സസ്വഞശയ
കഹഞമതികയഞപ്പെതതികേന് ടമഡതിക്കല് കകേഞകളജതിടലെ പ്രതിനസതിപ്പെല് അലഞതഞയതിതസ്പീരുടനങതില്,"
എന വഞക്കുകേള കചര്ക്കുകേ.
പതതിനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
ഖണ്ഡഞ്ചാം 14(1)-ല് "അദദ്ധ്യകഞ്ചാം" എനതതിനുപകേരഞ്ചാം "അദദ്ധ്യകത" എനന് കചര്ക്കുകേ.
2000/2021(i).
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പതതിനഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(i) 16-ാം ഖണ്ഡതതിടലെ (4)-ാം ഉപഖണ്ഡതതില് "കയഞഗതതിടലെ കചഞദദ്ധ്യങ്ങളക്കന്"
എന

വഞക്കുകേളക്കന്

പകേരഞ്ചാം

"കയഞഗതതില്

കവഞടടടുപ്പെതിലൂടട

തസ്പീരുമഞനടമടുകക്കണ

സഞ്ചാംഗതതികേളതില്" എന വഞക്കുകേള കചര്ക്കുകേ.
(ii) ഖണ്ഡഞ്ചാം 16(4)-ല് "ഉണഞക്കുനതുമഞണന്" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "ഉണഞയതഞയതി
കേരുതടപ്പെടുനതുമഞണന്" എനന് കചര്ക്കുകേ.
പതതിടനടഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
ഖണ്ഡഞ്ചാം 18-ല് "മറ" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "മറന്" എനന് കചര്ക്കുകേ.
പടതഞമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(i)

ഖണ്ഡഞ്ചാം

19

(1)-ല്

"ആയതിരതിക്കുനതഞണന്”എനതതിനന്

പകേരഞ്ചാം

"ആയതിരതിക്കുനതുമഞണന്”എനന് കചര്ക്കുകേ.
(ii) (2)-ാം ഉപഖണ്ഡതതില് "അഡസ്പീഷണല് നതിയമ ടസക്രടറതി" എന വഞക്കുകേളക്കന്
പകേരഞ്ചാം "അഡസ്പീഷണല് ടസക്രടറതി" എന വഞക്കുകേള കചര്ക്കുകേ.
ഇരുപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(i) ഖണ്ഡഞ്ചാം 20(3)-ല് "റതിബതി" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "ടതിബതി" എനന് കചര്ക്കുകേ.
(ii) ഖണ്ഡഞ്ചാം 20 (5)-ല് “വകുപ്പെന്പ്രകേഞരഞ്ചാം”എനതതിനുപകേരഞ്ചാം "വകുപ്പെന് പ്രകേഞരഞ്ചാം"

എനന്

കചര്ക്കുകേ.
ഇരുപതതിടയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(i) ഖണ്ഡഞ്ചാം 21(1)-ല് "മറ" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "മറന്" എനന് കചര്ക്കുകേ.
(ii)

ഖണ്ഡഞ്ചാം

21(1)-ല്

"നതിര്ണയതിക്കടപ്പെടഞവന"

എനതതിനന്

പകേരഞ്ചാം

"നതിര്ണയതിക്കടപ്പെട" എനന് കചര്ക്കുകേ.
(iii)

(2)-ാം

ഉപഖണ്ഡതതില്

"ജസ്പീവനക്കഞര്ക്കുഞ്ചാം"

എന

വഞക്കതിനു

കശേഷഞ്ചാം

"ബഞധകേമഞയ" എന വഞക്കന് കചര്ക്കുകേ.
(iv) ഖണ്ഡഞ്ചാം 21(3)-ല് "ശേതികതിക്കുനതതികനഞ" എനതതിനന് കശേഷഞ്ചാം വരുന " , " ചതിഹഞ്ചാം
ഒഴതിവഞക്കുകേ.

11
(v) (4)-ാം ഉപഖണ്ഡതതില് "(1)-ഉഞ്ചാം (2)-ഉഞ്ചാം ഉപവകുപ്പുകേള" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം
"(1)-ാം ഉപവകുപ്പെന്" എനതന് കചര്ക്കുകേ.
ഇരുപതതിരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
ഖണ്ഡഞ്ചാം 22(2)-ല് “എഴുപതതിയഞന് ശേതമഞനതതില്” എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം “നഞലെതില്
മൂനതില്” എനന് കചര്ക്കുകേ.
ഇരുപതതിമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
ഖണ്ഡഞ്ചാം 23(1)-ല് "സര്ക്കഞര് കേഞണുനപകഞ്ചാം" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "സര്ക്കഞരതിനന്
കബഞദദ്ധ്യടപ്പെടുനപകഞ്ചാം" എനന് കചര്ക്കുകേ.
ഇരുപതതിനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(i) ഖണ്ഡഞ്ചാം 24(1)-ല് "അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത സഞപനതതില് നതിനന്”എനതതിനന്

കശേഷഞ്ചാം

"ലവദദ്ധ്യശേഞസ്ത്ര” എനന് കചര്ക്കുകേ.
(ii) (1)-ാം ഉപഖണ്ഡതതില് "മുറപ്രകേഞരമുള്ള" എന വഞക്കതിനുപകേരഞ്ചാം "റഗുലെര്
സമ്പ്രദഞയതതിലുള്ള" എന വഞക്കുകേള കചര്ക്കുകേ.
ഇരുപതതിയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(i) ഖണ്ഡഞ്ചാം 25(2) -ല് "ഒരു" എനതന് ഒഴതിവഞക്കുകേ.
(ii) ഖണ്ഡഞ്ചാം 25(2) -ല് "കഫഞറതതിലുഞ്ചാം" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "ഫഞറതതിലുഞ്ചാം" എനന്
കചര്ക്കുകേ.
(iii)

ഖണ്ഡഞ്ചാം

25(3)-ല്

"കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളഞയതി"

എനതതിനന്

പകേരഞ്ചാം

"കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്" എനന് കചര്ക്കുകേ.
(iv) (3)-ാം ഉപഖണ്ഡതതില് "ഏടതങതിലുഞ്ചാം അധതികേമഞയള്ള" എന വഞക്കുകേളക്കന്
പകേരഞ്ചാം "അധതികേമഞയതി കനടതിയതിട്ടുള്ള ഏടതങതിലുഞ്ചാം" എനതന് കചര്ക്കുകേ.
(v)

(3)-ാം

ഉപഖണ്ഡതതില്

"നതിര്ണയതിക്കുന"

എന

വഞക്കതിനുപകേരഞ്ചാം

"നതിശ്ചയതിക്കുന" എന വഞക്കന് കചര്ക്കുകേ.
(vi) ഖണ്ഡഞ്ചാം 25(5)-ല് "ഉചതിതമഞയ" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "ബനടപ്പെട" എനന്
കചര്ക്കുകേ.
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(vii)

ഖണ്ഡഞ്ചാം

25(6)-ൽ

"നതിർണയതിക്കടപ്പെടഞവന"

എനതതിനന്

പകേരഞ്ചാം

"നതിർണയതിക്കടപ്പെട" എനന് കചർക്കുകേ.
(viii) (7)-ാം ഉപഖണ്ഡതതില് "അതതന് സഞ്ചാംഗതതികപഞടലെ, പ്രഞഥമതികേ അടലങതില്
അധതികേ അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത കയഞഗദ്ധ്യതയഞയതി കപരന് രജതിസര് ടചയ്തതിട്ടുള്ള" എന വഞക്കുകേളക്കന്
പകേരഞ്ചാം

"അതതന്

സഞ്ചാംഗതതികപഞടലെ,

പ്രഞഥമതികേ

അടലങതില്

അധതികേ

അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത

കയഞഗദ്ധ്യതയടട അടതിസഞനതതില് രജതിസര് ടചയ്തതിട്ടുള്ള" എന വഞക്കുകേള കചര്ക്കുകേ.
ഇരുപതതിയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(i) ഖണ്ഡഞ്ചാം 26(2)-ടന കതിപ്തനതിബനനയതില് "എടന്തങതിലുഞ്ചാം" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം
"ഏടതങതിലുഞ്ചാം" എനന് കചര്ക്കുകേ.
(ii)

ഖണ്ഡഞ്ചാം

26(2)-ടന

അര്ഹതയണഞയതിരതിക്കുനതല"

കതിപ്തനതിബനനയതില്
എനതതിനന്

"കചര്ക്കുനതതിനന്

പകേരഞ്ചാം

അയഞളക്കന്

"കചര്ക്കടപ്പെടുനതതിനന്

അര്ഹതയണഞയതിരതിക്കുനതല" എനന് കചര്ക്കുകേ.
ഇരുപതതികയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
ഖണ്ഡഞ്ചാം 27(1)-ല് "ടമഡതിക്കല് പ്രഞകസ്പീഷകണഴന് ആകന് " എനതതിനന് കശേഷഞ്ചാം
"(1953 ടലെ IX-ാം ആകന്)” എന ചതിഹങ്ങളുഞ്ചാം അക്കങ്ങളുഞ്ചാം വഞക്കുകേളുഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.
ഇരുപതതിടയടഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(i) ഖണ്ഡഞ്ചാം 28(1)-ല് "വതിശേദസ്പീകേരണഞ്ചാം" എനതതിനന് മുനപന് "കരഖഞമൂലെമുള്ള" എനന്
കചര്ക്കുകേ.
(ii) ഖണ്ഡഞ്ചാം 28(1)-ടന രണഞഞ്ചാം കതിപ്തനതിബനനയതില് "പറയവഞനുള്ളതന് പറയവഞന
ഒരവസരഞ്ചാം അയഞളക്കന് നല്കേതിയതതിനുകശേഷഞ്ചാം മഞതകമ രജതിസറതില് നതിനന് പൂര്ണമഞകയഞ
അടലങതില്

ഒരു

നതിര്ദതിഷ

കേഞലെയളവതികലെയ്കക്കഞ

നസ്പീക്കഞ്ചാംടചയ്യഞന

പഞടുള

എനതിരുനഞലുഞ്ചാം,'’ എന വഞക്കുകേളുഞ്ചാം ചതിഹങ്ങളുഞ്ചാം ഒഴതിവഞക്കുകേ.
(iii) ഖണ്ഡഞ്ചാം 28(1)-ടന രണഞഞ്ചാം കതിപ്തനതിബനനയതില് "/അവടള'’ എന ചതിഹവഞ്ചാം
വഞക്കുഞ്ചാം ഒഴതിവഞക്കുകേ.
(iv) (1)-ാം ഉപഖണ്ഡതതിടന രണഞഞ്ചാം കതിപ്തനതിബനനയതില് "ഗുരുതരസസ്വഭഞവമുള്ള
ടമഡതിക്കല്

ലനതതികേത

ലെഞ്ചാംഘതിക്കല്"

എന

വഞക്കുകേളക്കന്

ലനതതികേതയടട ഗുരുതരലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം" എന വഞക്കുകേള കചര്ക്കുകേ.

പകേരഞ്ചാം

"ടമഡതിക്കല്
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(v) ഖണ്ഡഞ്ചാം 28(1)-ടന രണഞഞ്ചാം കതിപ്തനതിബനനയതില് "എഥതിക്സൈന്” എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം
"എതതിക്സൈന്” എനന് കചര്ക്കുകേ.
ഇരുപതതിടയഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
ഖണ്ഡഞ്ചാം 29(1)-ടന രണഞഞ്ചാം കതിപ്തനതിബനനയതില് “ഉകദശേകതഞടടയഞണന്” എനതതിനന്
പകേരഞ്ചാം "ഉകദശേദ്ധ്യകതഞടടയഞണന് " എനന് കചര്ക്കുകേ.
മുപ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
ഖണ്ഡഞ്ചാം 30(3) -ല് "അലഞ" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "അല" എനന് കചര്ക്കുകേ.
മുപ്പെതതിരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(i) ഖണ്ഡഞ്ചാം 32(1)(i)-ല് "വഞക്കുകേളകക്കഞ" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "വഞക്കുകേകളഞ" എനന്
കചര്ക്കുകേ.
(ii) 32-ാം ഖണ്ഡതതിടലെ (iii)-ാം ഇനതതില് "അധദ്ധ്യഞപകേനഞകയഞ, അദദ്ധ്യഞപനഞ്ചാം
അടലങതില് മറന്" എന വഞക്കുകേള ഒഴതിവഞകക്കണതഞണന്.
മുപ്പെതതിമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(i) ഖണ്ഡഞ്ചാം 33(1)-ല്

"രജതിസഞരുടട'’ എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "രജതിസഞറുടട" എനന്

കചര്ക്കുകേ.
(ii) ഖണ്ഡഞ്ചാം 33(1)-ല് "തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം'’എനതതിനുപകേരഞ്ചാം "അറതിയതിപ്പെന്" എനന് കചര്ക്കുകേ.
(iii) (4)-ാം ഉപഖണ്ഡതതില് "തുടര്നടപടതികേള ഏടതങതിലുഞ്ചാം ഉടണങതില് അവ
പരതിഗണതിക്കുനതതിനഞയതി" എന വഞക്കുകേള ഒഴതിവഞക്കുകേ.
നഞല്പ്പെതതികയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
ഖണ്ഡഞ്ചാം 47(1) (ഡതി) ഒഴതിവഞക്കുകേ.
(ii)

സബ്ജകന് കേമ്മേറതി റതികപ്പെഞര്ടന് ടചയ്ത പ്രകേഞരമുള്ള 2021-ടലെ കകേരള കതിനതിക്കല്
സഞപനങ്ങള (രജതികസഷനുഞ്ചാം നതിയനണവഞ്ചാം) കഭദഗതതി ബതില്
പസ്പീഠതികേ
പസ്പീഠതികേയതില് "ആകന്" എനതതിനന് കശേഷഞ്ചാം "(2018-ടലെ 2)" എനന് കചര്ക്കുകേ.
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ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(i) ഖണ്ഡഞ്ചാം1(1)-ല് "ആകതിനു" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "ആകതിനന്" എനന് കചര്ക്കുകേ.
(ii) ഖണ്ഡഞ്ചാം1(2)-ല് "9-നന്"

എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "9-ാം തസ്പീയതതി" എന അക്കവഞ്ചാം

ചതിഹവഞ്ചാം വഞക്കുകേളുഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.
രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
ഖണ്ഡഞ്ചാം

2

പ്രകേഞരഞ്ചാം

പ്രധഞന

ആകതില്

കഭദഗതതി

ടചയ്യഞനുകദശേതിക്കുന

വകുപ്പെന് 18-ല് "ആകന്(2018-ടലെ 2)" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "ആകതിടലെ(2018-ടലെ 2)'' എനന്
കചര്ക്കുകേ.
(2) 2021-ടലെ കകേരള പബതികേന് സര്വസ്പീസന് കേമ്മേസ്പീഷന (വഖഫന് കബഞര്ഡതിടന കേസ്പീഴതിലുളള
സര്വസ്പീസുകേടള സഞ്ചാംബനതിച കൂടുതല് ചുമതലെകേള) ബതില്
കേഞയതികേഞ്ചാം, വഖഫന്, ഹജന് തസ്പീര്തഞടന വകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. വതി. അബ്ദുറഹതിമഞന
സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതി റതികപ്പെഞർടന് ടചയ്ത പ്രകേഞരമുള്ള 2021-ടലെ കകേരള പബതികേന് സര്വസ്പീസന്
കേമ്മേസ്പീഷന (വഖഫന് കബഞര്ഡതിടന കേസ്പീഴതിലുളള സര്വസ്പീസുകേടള സഞ്ചാംബനതിച കൂടുതല്
ചുമതലെകേള) ബതില് പരതിഗണനയന് എടുക്കണടമന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.
സബ്ജകന്

കേമ്മേതിറതി

റതികപ്പെഞർടതികനൽ

വതികയഞജതിപ്പെന്

കരഖടപ്പെടുതതി

ശസ്പീ. പതി. ഉലബദുള്ള സഞ്ചാംസഞരതിച.
2021-ടലെ കകേരള പബതികേന് സര്വസ്പീസന് കേമ്മേസ്പീഷന (വഖഫന് കബഞര്ഡതിടന കേസ്പീഴതിലുള്ള
സര്വസ്പീസുകേടള
കനടുനതതിനഞയതി

സഞ്ചാംബനതിച

കൂടുതല്

ചുമതലെകേള)

സര്ക്കുകലെറന് ടചയ്യണടമന

കഭദഗതതി

ബതില്
ശസ്പീ.

ടപഞതുജനഞഭതിപ്രഞയഞ്ചാം
ഇ.

ടകേ.

വതിജയന

ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന് ശസ്പീ. പതി. ബഞലെചന്ദ്രന അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച. പ്രസ്തുത
ബതിൽ വസ്പീണഞ്ചാം അകത സബ്ജകന് കേമ്മേതിറതിയടട പരതിഗണനയന് അയയണടമന മടറഞരു
കഭദഗതതി ശസ്പീ. പതി. സതി. വതിഷ്ണുനഞഥന് ചുമതലെടപ്പെടുതതിയതനുസരതിചന് ടപ്രഞഫ. ആബതിദന്
ഹുലസന തങ്ങള അവതരതിപ്പെതിചന് സഞ്ചാംസഞരതിച.
ചർചയഞ്ചാം മനതിയടട മറുപടതിക്കുഞ്ചാം കശേഷഞ്ചാം അവതരതിപ്പെതിച കഭദഗതതികേള സഭയടട
അനുമതതികയഞടട പതിൻവലെതിച. തുടര്നന് ബതില് വകുപ്പുതതിരതിചള്ള പരതിഗണനയന് എടുക്കുകേയഞ്ചാം
തഞടഴപ്പെറയന കഭദഗതതികേകളഞടട സഭ പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ:
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മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(1) ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(1)-ല് "കബഞര്ഡതിടലെ" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "കബഞര്ഡതിടന കേസ്പീഴതിലുള്ള"
എനന് കചര്ക്കുകേ.
(2) ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(2)(എ)-ല് "കബഞര്ഡതിനുകേസ്പീഴതിലുള്ള" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം കബഞര്ഡതിടന
കേസ്പീഴതിലുള്ള" എനന് കചര്ക്കുകേ.
(3) ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(3)-ടന കതിപ്തനതിബനനയതില് "തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം എടുക്കുനതതിനന് മുമ്പന് ആ
സഞ്ചാംഗതതി" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം “തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം എടുക്കുനതതിനന് മുമ്പന് ആ കേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം” എനന്
കചര്ക്കുകേ.
നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെന്
(1) ഖണ്ഡഞ്ചാം 4(1)-ല് "കൂടതിയഞകലെഞചതിചന്" എന വഞക്കതിനുഞ്ചാം ചതിഹതതിനുഞ്ചാം കശേഷഞ്ചാം
“ഗസറന് വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി,” എന വഞക്കുഞ്ചാം ചതിഹവഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.
(2) ഖണ്ഡഞ്ചാം 4(3)-ല് "ആകതിനകേസ്പീഴതിലുണഞക്കതിയ" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "ആകതിന
കേസ്പീഴതിലുണഞക്കതിയ'' എനന് കചര്ക്കുകേ.
(3) ഖണ്ഡഞ്ചാം 4(3)-ല് "ദതിവസകേഞലെകതക്കന്" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "ദതിവസക്കഞലെകതയന്"
എനന് കചര്ക്കുകേ.
(4) ഖണ്ഡഞ്ചാം 4(3)-ല് "അവസഞനതിക്കുനതതിനു
"അവസഞനതിക്കുനതതിനന് മുനപന്" എനന് കചര്ക്കുകേ.

മുമ്പന്"

എനതതിനന്

പകേരഞ്ചാം

(5) ഖണ്ഡഞ്ചാം 4(3)-ല് "ടചയ്യുനതുഞ്ചാം ആകുന" എനതതിനന് പകേരഞ്ചാം "ടചയ്യുനതുമഞകുന"
എനന് കചര്ക്കുകേ.
2021 നവഞ്ചാംബര് 10- ാം
തസ്പീയതതി ബുധനഞഴ്ച രഞവതിടലെ
സകമ്മേളതിക്കുനതതിനഞയതി ലവകുകനരഞ്ചാം 5.16-നന് സഭ പതിരതിഞ്ഞു.

9.00-നന്

വസ്പീണഞ്ചാം

എസ്. വതി. ഉണതികൃഷ്ണന നഞയര്,
ടസക്രടറതി.

FIFTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY
Third Session

BULLETIN―PART I
(Brief Record of Proceedings)
Tuesday, November 9, 2021
No. 48
The Assembly met at 9.00 a.m. with Mr. Speaker in the Chair.
Questions:
Five Questions in the list of Questions posted for the day were answered
orally.
Adjournment Motion:
After hearing the Minister for Transport, the Speaker withheld consent to the
moving of an adjournment motion given notice of by Shri T. Siddique and five
other Members to the serious situation reported to have arisen consequent on the
construction defect of Kozhikode K.S.R.T.C. complex and the loss incurred to the
K.S.R.T.C. due to leasing of the building at a lower price by relaxing the
guidelines.
(As a mark of protest against the attitude of the Government the Members
belonging to opposition staged a walkout.)
Calling Attention :
1.

Shri K. D. Prasenan called the attention of the Minister for General
Education and Labour to the necessity to address the crisis faced by the
Continuing Education Program following the cessation of Central
assistance. The Minister made a statement thereto.

2.

Shri Saneeshkumar Joseph called the attention of the Chief Minister to
avoid the situation of releasing water from Dams without warning. The
Chief Minister made a statement thereto.
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The Matters under Rule 304:
The matters raised in the House by the Members under Rule 304 are listed
below:
ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര

വത്തിഷയഅം

വകുപ്പുമനത്തി

1

2

3

4

1

ശശ. വത്തി. ഡത്തി. സതശശന

SDRF-ല് നത്തിനഅം
നഷ്ടപേരത്തിഹഹാരഅം ലഭത്തിച
കുടഅംബങ്ങനളെയഅം
ലലഫര ഭവന
പേദ്ധതത്തിയത്തില്
ഉള്നപ്പെടത്തുന്നതത്തിനര
നടപേടത്തി

തപദ്ദേശ സസ്വയഅംഭരണഅം,
ഗഹാമവത്തികസനഅം,
എലക്സൈസര വകുപ്പുമനത്തി

2

ശശ. ടത്തി. വത്തി. ഇബഹാഹത്തിഅം

ജലജശവന മത്തിഷന
ലപേപ്പെര ലലന
സഹാപേത്തിക്കുന്നതത്തിനര
ഫണര

തപദ്ദേശ സസ്വയഅംഭരണഅം,
ഗഹാമവത്തികസനഅം,
എലക്സൈസര വകുപ്പുമനത്തി

3

ശശ. നക. ബഹാബു (നനനഹാറ)

കഹാരപ്പെഹാറ –
കരത്തിയഹാറുകുറത്തി പേദ്ധതത്തി

ജലവത്തിഭവ
വകുപ്പുമനത്തിക്കുപവണത്തി
ലവദദ്യുതത്തി വകുപ്പുമനത്തി

4

ശശ. ടത്തി. പേത്തി. രഹാമകൃഷ്ണന

പപേരഹാമ്പ്ര മുതുകഹാടര ഗവ.
ഐ.ടത്തി.ഐ.-കര നകടത്തിട
നത്തിരമഹാണഅം

നപേഹാതുവത്തിദദഹാഭദഹാസനതഹാഴത്തില് വകുപ്പുമനത്തി

5

ശശ. എ. പേത്തി. അനത്തില് കുമഹാര

കുപണഹാട, പചേരത്തി
പ്രപദശങ്ങളെത്തിനല
ജനവഹാസ
പകന്ദ്രങ്ങളെത്തിനല വനദമൃഗ
ശലദഅം

വനഅം-വനദജശവത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

6

ശശ. സണത്തി പജഹാസഫര

വനവത്തിസ്തൃതത്തികഹായത്തി
കത്തിഫ്ബത്തി പേദ്ധതത്തി വഴത്തി
ഏനറടക്കുന്ന ഭൂമത്തികര
നഷ്ടപേരത്തിഹഹാരഅം

വനഅം-വനദജശവത്തി
വകുപ്പുമനത്തി
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4

7

ശശ. പകഹാവൂര കുഞ്ഞുപമഹാന

ശഹാസഹാഅംപകഹാടയത്തിനല
കുരങ്ങര ശലദഅം

വനഅം-വനദജശവത്തി
വകുപ്പുമനത്തി

8

ശശ. മഹാതദ്യു ടത്തി. പതഹാമസര

തത്തിരുവല്ലയത്തിനല പകരളെ
അപഗഹാ ഇനഡസശസര
പകഹാരപ്പെപറഷനന്റെ
കഹാരഷത്തിക യനങ്ങള്
പ്രവരതനക്ഷമമഹാക്കു
ന്നതത്തിനര നടപേടത്തി

കൃഷത്തി വകുപ്പുമനത്തി

9

ശശ. പേത്തി. ബഹാലചേന്ദ്രന

കൃഷത്തിനഹാശഅം സഅംഭവത്തിച
പകഹാള്നത്തിലങ്ങള്കഹാവ
ശദമഹായ കുമഹായവഅം
രഹാസവളെവഅം
ലഭദമഹാകഹാന നടപേടത്തി

കൃഷത്തി വകുപ്പുമനത്തി

10

ശശ. എഅം. വത്തിജത്തിന

പേഹാലപകഹാടര
അഴത്തിമുഖതര
പുലത്തിമുട്ടുകള്
സഹാപേത്തിക്കുന്നതത്തിനര
നടപേടത്തി

മതദബന്ധനഅം,
സഹാഅംസഹാരത്തികഅം,
യവജനപക്ഷമഅം
വകുപ്പുമനത്തിക്കുപവണത്തി
സഹകരണരജത്തിപസഷന
വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects.
Presentation of Reports:
The following reports were presented:
(i) The Eleventh to Sixteenth Reports of the Committee on Local fund
Accounts.
(ii) The First and Second Reports of the Committee on Environment.
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Legislative Business :
Motion for Consideration and further stages of the following Bills as reported
by the Subject Committee :
1. The Kerala State Medical Practitioners Bill, 2021 and The Kerala Clinical
Establishments (Registration and Regulation) Amendment Bill, 2021
Smt. Veena George, Minister for Health and Woman and Child Development
moved the motion that The Kerala State Medical Practitioners Bill, 2021 and
The Kerala Clinical Establishments (Registration and Regulation) Amendment
Bill, 2021 as reported by the Subject Committee be taken up for consideration and
spoke.
Shri A. P. Anil Kumar, Shri P. K. Basheer and Smt. K. K. Rema who recorded
their dissent to the Subject Committee Reports spoke.
Shri A. N. Shamseer as authorised by Shri P. V. Sreenijin moved an
amendment to circulate the The Kerala State Medical Practitioners Bill, 2021 for
obtaining public opinion and spoke. Smt. U. Prathibha as authorised by
Shri Pramod Narayan moved another amendment to recommit the Bill to the same
Subject Committee and spoke.
Shri K. D. Prasenan as authorised by Shri V. K. Prasanth moved an
amendment to circulate the The Kerala Clinical Establishments (Registration and
Regulation) Amendment Bill, 2021 for obtaining public opinion and spoke.
Shri P. C. Vishnunadh as authorised by Shri P. K. Basheer moved another
amendment to recommit the Bill to the same Subject Committee and spoke.
After discussion and reply of the Minister the amendments moved were
withdrawn with the leave of the House. Then the Bills as reported by the Subject
Committee were taken into consideration and were passed by the House with the
following amendments:
(i) The Kerala State Medical Practitioners Bill, 2021 as reported by Subject
Committee
Long Title
ദശർഘശശർഷകതത്തിൽ "ആനുഷഅംഗത്തികമഹായപതഹാ" എന്നതത്തിനര മുൻപേര "അതത്തിനര" എന്നര
പചേർക്കുക.

5
Preamble
പേശഠത്തികയത്തില്

"ആനുഷഅംഗത്തികമഹായപതഹാ"

എന്നതത്തിനര

മുനപേര

"അതത്തിനര"

എന്നര പചേരക്കുക.
Clause 2
(i) ഖണഅം 2 (എ) -ല് "ഇനദന സത്തിസഅംസര ഓഫര നമഡത്തിസത്തിന കകൗണ്സത്തില് " എന്നശ
വഹാക്കുകള്കര പശഷഅം "," എന്ന ചേത്തിഹഅം പചേരക്കുക.
(ii) ഖണഅം 2 (a)-യത്തില് "കകൗണ്സത്തിലുകളഅം" എന്ന വഹാകത്തിനു പേകരഅം "കകൗണ്സത്തിലുഅം"
എന്ന വഹാകര പചേരക്കുക.
(iii) ഖണഅം 2(എ)-ല് "കശഴത്തിന" എന്നതത്തിനുപേകരഅം "കശഴത്തില്" എന്നര പചേരക്കുക.
(iv) ഖണഅം 2(സത്തി)-ല്, "പഹഹാമത്തിപയഹാപ്പെതത്തികര" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "പഹഹാമത്തിപയഹാപ്പെതത്തികര "
എന്നര പചേരക്കുക.
(v) ഖണഅം 2(ഡത്തി)-ല് "ആയരപവദ" എന്നതത്തിനര പശഷഅം "ചേത്തികത്തിതഹാ" എന്നര
പചേരക്കുക.
(vi) ഖണഅം 2(ഡത്തി)-ല് "ചേത്തികത്തിത പകന്ദ്രങ്ങള്" എന്നര വരുന്നത്തിടനതല്ലഹാഅം "ചേത്തികത്തിതഹാ
പകന്ദ്രങ്ങള്" എന്നര പചേരക്കുക.
(vii) ഖണഅം 2 (ഇ)-ല് "ആയരപവ്വേദ" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "ആയരപവദ" എന്നര
പചേരക്കുക.
(viii) ഖണഅം 2 (ഇ)-ല് "സത്തിദ്ധ നമഡത്തിസത്തിന" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "സത്തിദ്ധ ചേത്തികത്തിത"
എന്നര പചേരക്കുക.
(ix) ഖണഅം 2(എഫര)-ല് "പമഹാപഡണ് നമഡത്തിസത്തിപനഹാ”എന്നതത്തിനര പശഷമുള്ള ",”
ചേത്തിഹഅം ഒഴത്തിവഹാക്കുക.
(x)

ഖണഅം

2(എഫര)-ല്

“പഹഹാമത്തിപയഹാപ്പെതത്തികര”

എന്നതത്തിനര

പേകരഅം

"പഹഹാമത്തിപയഹാപ്പെതത്തികര” എന്നര പചേരക്കുക.
(xi) 2-ാംഖണതത്തിനന്റെ (ഐ) (ii) ഇനതത്തിനു പേകരഅം "ഔടര പപേഷദന്റെര വത്തിഭഹാഗവഅം
ഇനപപേഷദന്റെര വത്തിഭഹാഗവഅം ഉള്ളതഹായ പ്രകൃതത്തിചേത്തികത്തിതഹാ ആശുപേതത്തികള്; അനല്ലങത്തില്" എന്ന
ഇനഅം പചേരക്കുക.
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(xii) ഖണഅം 2 (എല്)-ല് "എന്നഹാല്" എന്നതത്തിനര പശഷമുളെളെ "ഒരു" എന്നതര
ഒഴത്തിവഹാക്കുക.
(xiii) ഖണഅം 2(എല്)-ല് "ലകവശമുള്ള" എന്നതത്തിനര പശഷമുള്ള "ഒരു" എന്ന വഹാകര
ഒഴത്തിവഹാക്കുക.
(xiv) ഖണഅം 2(പേത്തി)-ല് "നത്തിയമത്തിച” എന്നതത്തിനര പേകരഅം "നത്തിയമത്തികനപ്പെട” എന്നര
പചേരക്കുക.
(xv) ഖണഅം 2(പേത്തി)-ല് "ബന്ധനപ്പെട കകൗണ്സത്തിലത്തിനന്റെ” എന്നതര ഒഴത്തിവഹാക്കുക.
Clause 3
(i) ഖണഅം 3(1)(ബത്തി) -ല് "കൂടഹാനത" എന്നതര ഒഴത്തിവഹാക്കുക.
(ii)

ഖണഅം

3(1)(സത്തി)-ല്

"പഹഹാമത്തിപയഹാപ്പെതത്തികര"

എന്നതത്തിനര

പേകരഅം

"പഹഹാമത്തിപയഹാപ്പെതത്തികര " എന്നര പചേരക്കുക.
(iii)

3-ാം

ഖണതത്തിനന്റെ

(3)-ാംഉപേഖണതത്തില്

"പമഹാപഡണ്

നമഡത്തിസത്തിന

കകൗണ്സത്തിലത്തില് തഹാനഴപ്പെറയന്ന പേതത്തിനഞര അഅംഗങ്ങള് അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിപകണതഹാണര" എന്ന
വഹാക്കുകള്ക്കു പേകരഅം " പമഹാപഡണ് നമഡത്തിസത്തിന കകൗണ്സത്തില് തഹാനഴപ്പെറയന്ന പേതത്തിനഞര
അഅംഗങ്ങള് അടങ്ങുന്നതഹാണര" എന്ന വഹാക്കുകള് പചേരപകണതഹാണര.
(iv) ഖണഅം 3 (3)(ഡത്തി)-ല് "നഹാമനത്തിരപദ്ദേശഅം നചേയ്യനപ്പെടന്ന" എന്നതത്തിനര പേകരഅം
"സരകഹാര നഹാമനത്തിരപദ്ദേശഅം നചേയ്യുന്ന" എന്നര പചേരക്കുക.
(v) ഖണഅം 3(3)(ഇ)-ല് "സസ്വകഹാരദ" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "സസ്വകഹാരദ/സസ്വഹാശയ" എന്ന
വഹാക്കുകളഅം ചേത്തിഹവഅം പചേരക്കുക.
(vi) ഖണഅം 3(3) (എഫര)-ല് "രജത്തിപസഷനര പശഷഅം" എന്നതര ഒഴത്തിവഹാക്കുക.
(vii) ഖണഅം 3(3)(ജത്തി)-ല് "രജത്തിപസഷനര പശഷഅം” എന്നതര ഒഴത്തിവഹാക്കുക.
(viii) ഖണഅം 3(3)(എചര)-ല് "സരവ്വേകലഹാശഹാലയത്തിനല"

എന്നതത്തിനര പേകരഅം

"സരവ്വേകലഹാശഹാലയനട" എന്നര പചേരക്കുക.
(ix) 3- ാം ഖണതത്തിനന്റെ (4)-ാംഉപേഖണതത്തില് "ഇനദന സത്തിസഅംസര ഓഫര
നമഡത്തിസത്തിന

കകൗണ്സത്തിലത്തില്

തഹാനഴപ്പെറയന്ന

പേതത്തിനഞര

അഅംഗങ്ങള്,

7
അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിപകണതഹാണര" എന്ന വഹാക്കുകള്കര പേകരഅം "ഇനദന സത്തിസഅംസര ഓഫര
നമഡത്തിസത്തിന കകൗണ്സത്തില് തഹാനഴപ്പെറയന്ന പേതത്തിനഞര അഅംഗങ്ങള് അടങ്ങുന്നതഹാണര" എന്ന
വഹാക്കുകള് പചേരപകണതഹാണര:
(x) ഖണഅം 3(4)(എ)-ല് "എഡഡ്യൂപകഷന" എന്നതത്തിനര പശഷഅം "ഡത്തിപ്പെഹാരടരനമന്റെര"
എന്നര പചേരക്കുക.
(xi) ഖണഅം 3(4)(ബത്തി)-ല് "നമഡത്തിസത്തിന" എന്നതത്തിനര പശഷഅം "ഡത്തിപ്പെഹാരടരനമന്റെര" എന്നര
പചേരക്കുക.
(xii) ഖണഅം 3(4)(സത്തി)-ല് "പ്രകൃതത്തിചേത്തികത്തിതയഅം" എന്നതത്തിനര പശഷഅം "എന്നശ
വത്തിഭഹാഗങ്ങളെത്തിനല" എന്നര പചേരക്കുക.
(xiii) ഖണഅം 3(4)(ഡത്തി)-ല് “നഹാമനത്തിരപദ്ദേശഅം നചേയ്യനപ്പെടന്ന" എന്നതത്തിനര പേകരഅം
"സരകഹാര നഹാമനത്തിരപദ്ദേശഅം നചേയ്യുന്ന " എന്നര പചേരക്കുക.
(xiv) ഖണഅം 3(4)(എഫര)-ൽ "നമഡത്തിസത്തിനത്തിൽ രജത്തിസർ നചേയത്തിട്ടുള്ള പ്രഹാകശഷണർമഹാരത്തിൽ"
എന്നതത്തിനര പേകരഅം "നമഡത്തിസത്തിനത്തിനല രജത്തിപസർഡര പ്രഹാകശഷണർമഹാർ അവർകത്തിടയത്തിൽ" എന്നര
പചേർക്കുക.
(xv) ഖണഅം 3(4)(നജ)(i)-ല് "പ്രകൃതത്തി ചേത്തികത്തിതയഅം പയഹാഗ സയൻസര" എന്നതത്തിനര
പേകരഅം "പയഹാഗയഅം പ്രകൃതത്തിചേത്തികത്തിതയഅം" എന്നര പചേരക്കുക.
(xvi)

ഖണഅം

3(4)(നക)-ല്

"സരവ്വേകലഹാശഹാലയത്തിനല”

എന്നതത്തിനര

പേകരഅം

"സരവ്വേകലഹാശഹാലയനട” എന്നര പചേരക്കുക.
(xvii) 3-ാംഖണതത്തിനന്റെ (5)-ാം ഉപേഖണതത്തില് " പഹഹാമത്തിപയഹാപ്പെതത്തികര നമഡത്തിസത്തിന
കകൗണ്സത്തിലത്തില് തഹാനഴപ്പെറയന്ന പേനണര അഅംഗങ്ങള് അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിപകണതഹാണര" എന്ന
വഹാക്കുകള്ക്കു പേകരഅം "പഹഹാമത്തിപയഹാപ്പെതത്തികര നമഡത്തിസത്തിന കകൗണ്സത്തില് തഹാനഴപ്പെറയന്ന
പേനണര അഅംഗങ്ങള് അടങ്ങുന്നതഹാണര, അതഹായതര" എന്ന വഹാക്കുകള് പചേരപകണതഹാണര.
(xviii) ഖണഅം 3(5)(ഡത്തി)-ല് "നഹാമനത്തിരപദ്ദേശഅം നചേയ്യനപ്പെടന്ന" എന്നതത്തിനര പേകരഅം
"സരകഹാര നഹാമനത്തിരപദ്ദേശഅം നചേയ്യുന്ന" എന്നര പചേരക്കുക.
(xix)

ഖണഅം

3(5)(എചര)-ല്

"സരവ്വേകലഹാശഹാലയനട" എന്നര പചേരക്കുക.

"സരവകലഹാശഹാലയത്തിനല"

എന്നതത്തിനര

പേകരഅം
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Clause 7
ഖണഅം 7(3) -ല് "വശണഅം" എന്നതത്തിനര മുനപേര "ഒരു തവണ കൂടത്തി" എന്നര പചേരക്കുക.
Clause 8
ഉപേഖണതത്തില് "പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനന്റെ സഹാനഅം

(i) 8- ാം ഖണതത്തിനല (5)- ാം
ഒഴത്തിവള്ളപപ്പെഹാപഴഹാ

അനല്ലങത്തില്

പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനര

ചുമതല

നത്തിരവ്വേഹത്തികഹാനഹാകഹാതപ്പെപഴഹാ

ആ ഉപദദഹാഗതത്തില് ഒരു ഒഴത്തിവനണങത്തില്, രജത്തിസഹാര, കകൗണ്സത്തില് അഅംഗങ്ങള്കര
ഏഴര പൂരണ ദത്തിവസതത്തില് കുറയഹാനത പനഹാടശസര നകഹാടതപശഷഅം, പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനന്റെ
നതരനഞ്ഞെടപ്പെത്തിനഹായത്തി

ഒരു

പയഹാഗഅം

വത്തിളെത്തിച്ചുകൂപടണതുഅം,”

എന്ന

വഹാക്കുകള്ക്കുഅം

ചേത്തിഹങ്ങള്ക്കുഅം പേകരഅം തഹാനഴപ്പെറയന്ന വഹാക്കുകളഅം ചേത്തിഹങ്ങളഅം പചേരക്കുക.
“പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനന്റെ സഹാനഅം ഒഴത്തിവള്ളപപ്പെഹാപഴഹാ, അനല്ലങത്തില് പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനന്റെ ചുമതല
നത്തിരവ്വേഹത്തികഹാനഹാകഹാതപപ്പെഹാപഴഹാ
സഹാനഅം

അപതസമയതര

ഒഴത്തിവള്ളപപ്പെഹാപഴഹാ

അനല്ലങത്തില്

നത്തിരവ്വേഹത്തികഹാനഹാകഹാതപപ്പെഹാപഴഹാ

ആ

തനന്ന,

ലവസര-പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനന്റെ

ലവസര-പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനര

ഉപദദഹാഗതത്തില്

ചുമതല

ഒഴത്തിവനണങത്തില് ,

രജത്തിസഹാര,

കകൗണ്സത്തില് അഅംഗങ്ങള്കര ഏഴര പൂരണ ദത്തിവസതത്തില് കുറയഹാനത പനഹാടശസര നകഹാടത
പശഷഅം പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനന്റെ നതരനഞ്ഞെടപ്പെത്തിനഹായത്തി ഒരു പയഹാഗഅം വത്തിളെത്തിച്ചുകൂപടണതഹാണര.”
(ii)

ഖണഅം

8(5)-ല്

"മുക്തരഹാകുന്നതുവനരപയഹാ"

എന്നതത്തിനര

പേകരഅം

"മുക്തനഹാകുന്നതുവനരപയഹാ" എന്നര പചേരക്കുക.
(iii) ഖണഅം 8(5)-ല് "പഹഹാമത്തിപയഹാ നമഡത്തികല് വത്തിദദഹാഭദഹാസ വകുപ്പെര പ്രത്തിനസത്തിപ്പെലുഅം
കണ്പടഹാളെത്തിഅംഗര

ഓഫശസറുഅം"

എന്നതത്തിനര

പേകരഅം

"പഹഹാമത്തിപയഹാപ്പെതത്തികര

നമഡത്തികല്

വത്തിദദഹാഭദഹാസ പ്രത്തിനസത്തിപ്പെല് ആന്റെര കണ്പടഹാളെത്തിഅംഗര ഓഫശസര എന്നത്തിവര" എന്നര പചേരക്കുക.
Clause 10
ഖണഅം 10-ല് "നത്തിയമനങ്ങളഅം" എന്നതത്തിനര പശഷഅം "സരകഹാര ഔപദദഹാഗത്തിക " എന്നര
പചേരക്കുക.
Clause 11
(i) (സത്തി) ഇനതത്തില്" അയഹാനളെ" എന്ന വഹാകത്തിനു പേകരഅം " അയഹാള്" എന്ന വഹാകര
പചേരക്കുക.
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(ii) ഖണഅം 11 (ബത്തി)-ല് "ബുദ്ധത്തിസത്തിരതയത്തില്ലഹാതതഹായത്തിരത്തിക്കുകയഅം” എന്നതത്തിനര
പേകരഅം "ബുദ്ധത്തിസത്തിരതയത്തില്ലഹാതയഹാളെഹായത്തിരത്തിക്കുകയഅം”എന്നര പചേരക്കുക.
(iii) ഖണഅം 11(ഇ)-ല് "അതഹാതര" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "അതതര" എന്നര പചേരക്കുക.
(iv) ഖണഅം 11(ഇ)-ല് "പഹഹാമത്തിപയഹാപ്പെതത്തികര" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "പഹഹാമത്തിയഹാപ്പെതത്തികര"
എന്നര പചേരക്കുക.
(v) 11-ാം ഖണതത്തിനല (എഫര) ഇനതത്തില് "നഹാമനത്തിരപദ്ദേശഅം നചേയ്യനപ്പെടത്തിട്ടുളെളെ" എന്ന
വഹാക്കുകള്കര പേകരഅം "നഹാമനത്തിരപദ്ദേശഅം നചേയ്യനപ്പെനടങത്തിലുഅം" എന്ന വഹാക്കുകള് പചേരക്കുക.
(vi)

ഖണഅം

11(എഫര)-ല്

"പഹഹാമത്തിപയഹാപ്പെതത്തികര"

എന്നതത്തിനര

പേകരഅം

"പഹഹാമത്തിപയഹാപ്പെതത്തികര" എന്നര പചേരക്കുക.
(vii)

11-ാം

എയ്ഡഡര/സസ്വഹാശയ

ഖണതത്തിനല

(ജത്തി)

നമഡത്തികല്

ഇനതത്തില്
പകഹാപളെജര,

"സഅംസഹാനനത

ലപ്രവറര/

ലപ്രവറര/എയ്ഡഡര/സസ്വഹാശയ

പഹഹാമത്തിപയഹാപ്പെതത്തികര നമഡത്തികല് പകഹാപളെജര അനല്ലങത്തില് ലപ്രവറര ആയരപവദ നമഡത്തികല്
പകഹാപളെജത്തിനല പ്രത്തിനസത്തിപ്പെല് അല്ലഹാതഹായത്തിതശരുനന്നങത്തില് " എന്ന വഹാക്കുകള്കര പേകരഅം
"സഅംസഹാനനത സസ്വകഹാരദ നമഡത്തികല് പകഹാപളെജര, അനല്ലങത്തില് ആയരപവദ/സത്തിദ്ധ/യനഹാനത്തി
എന്നശ വത്തിഭഹാഗങ്ങളെത്തിനല, സസ്വകഹാരദ/എയ്ഡഡര/സസ്വഹാശയ നമഡത്തികല് പകഹാപളെജുകളെത്തിനലപയഹാ
പയഹാഗയഅം പ്രകൃതത്തി ചേത്തികത്തിതയഅം സഹാപേനങ്ങളെത്തിനലപയഹാ, സസ്വകഹാരദ/എയ്ഡഡര/സസ്വഹാശയ
പഹഹാമത്തിപയഹാപ്പെതത്തികര നമഡത്തികല് പകഹാപളെജത്തിനല പ്രത്തിനസത്തിപ്പെല് അല്ലഹാതഹായത്തിതശരുനന്നങത്തില് ,"
എന്ന വഹാക്കുകള് പചേരക്കുക.
Clause 14
ഖണഅം 14(1)-ല് "അദ്ധദക്ഷഅം" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "അദ്ധദക്ഷത " എന്നര പചേരക്കുക.
Clause 16
(i) 16-ാം ഖണതത്തിനല (4)-ാം ഉപേഖണതത്തില് "പയഹാഗതത്തിനല പചേഹാദദങ്ങള്കര"
എന്ന

വഹാക്കുകള്കര

പേകരഅം

"പയഹാഗതത്തില്

പവഹാനടടപ്പെത്തിലൂനട

തശരുമഹാനനമടപകണ

സഅംഗതത്തികളെത്തില്" എന്ന വഹാക്കുകള് പചേരക്കുക.
(ii) ഖണഅം 16(4)-ല് "ഉണഹാക്കുന്നതുമഹാണര" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "ഉണഹായതഹായത്തി
കരുതനപ്പെടന്നതുമഹാണര" എന്നര പചേരക്കുക.
2000/2021(ii).
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Clause 18
ഖണഅം 18-ല് "മറ" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "മറര" എന്നര പചേരക്കുക.
Clause 19
(i)

ഖണഅം

19

(1)-ല്

"ആയത്തിരത്തിക്കുന്നതഹാണര”എന്നതത്തിനര

പേകരഅം

"ആയത്തിരത്തിക്കുന്നതുമഹാണര”എന്നര പചേരക്കുക.
(ii) (2)-ാം ഉപേഖണതത്തില് "അഡശഷണല് നത്തിയമ നസക്രടറത്തി" എന്ന വഹാക്കുകള്കര
പേകരഅം "അഡശഷണല് നസക്രടറത്തി" എന്ന വഹാക്കുകള് പചേരക്കുക.
Clause 20
(i) ഖണഅം 20(3)-ല് "റത്തിബത്തി" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "ടത്തിബത്തി" എന്നര പചേരക്കുക.
(ii) ഖണഅം 20 (5)-ല് “വകുപ്പെരപ്രകഹാരഅം”എന്നതത്തിനുപേകരഅം "വകുപ്പെര പ്രകഹാരഅം" എന്നര
പചേരക്കുക.
Clause 21
(i) ഖണഅം 21(1)-ല് "മറ" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "മറര" എന്നര പചേരക്കുക.
(ii)

ഖണഅം

21(1)-ല്

"നത്തിരണയത്തികനപ്പെടഹാവന്ന"

എന്നതത്തിനര

പേകരഅം

"നത്തിരണയത്തികനപ്പെട" എന്നര പചേരക്കുക.
(iii)

(2)-ാം

ഉപേഖണതത്തില്

"ജശവനകഹാരക്കുഅം"

എന്ന

വഹാകത്തിനു

പശഷഅം

"ബഹാധകമഹായ" എന്ന വഹാകര പചേരക്കുക.
(iv) ഖണഅം 21(3)-ല് "ശത്തിക്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിപനഹാ" എന്നതത്തിനര പശഷഅം വരുന്ന " , " ചേത്തിഹഅം
ഒഴത്തിവഹാക്കുക.
(v) (4)-ാം ഉപേഖണതത്തില് "(1)-ഉഅം (2)-ഉഅം ഉപേവകുപ്പുകള്" എന്നതത്തിനര പേകരഅം
"(1)-ാം ഉപേവകുപ്പെര" എന്നതര പചേരക്കുക.
Clause 22
ഖണഅം 22(2)-ല് "എഴുപേതത്തിയഞര ശതമഹാനതത്തില്” എന്നതത്തിനര പേകരഅം "നഹാലത്തില്
മൂന്നത്തില്” എന്നര പചേരക്കുക.
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Clause 23
ഖണഅം 23(1)-ല് "സരകഹാര കഹാണുന്നപേക്ഷഅം" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "സരകഹാരത്തിനര
പബഹാദ്ധദനപ്പെടന്നപേക്ഷഅം" എന്നര പചേരക്കുക.
Clause 24
(i) ഖണഅം 24(1)-ല് "അഅംഗശകൃത സഹാപേനതത്തില് നത്തിന്നര”എന്നതത്തിനര

പശഷഅം

"ലവദദശഹാസ്ത്ര” എന്നര പചേരക്കുക.
(ii) (1)-ാം ഉപേഖണതത്തില് "മുറപ്രകഹാരമുളെളെ" എന്ന വഹാകത്തിനുപേകരഅം "റഗുലര
സമ്പ്രദഹായതത്തിലുളെളെ" എന്ന വഹാക്കുകള് പചേരക്കുക.
Clause 25
(i) ഖണഅം 25(2) -ല് "ഒരു" എന്നതര ഒഴത്തിവഹാക്കുക.
(ii) ഖണഅം 25(2)-ല് "പഫഹാറതത്തിലുഅം" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "ഫഹാറതത്തിലുഅം" എന്നര പചേരക്കുക.
(iii)

ഖണഅം

25(3)-ല്

"കഹാലഹാകഹാലങ്ങളെഹായത്തി"

എന്നതത്തിനര

പേകരഅം

"കഹാലഹാകഹാലങ്ങളെത്തില്" എന്നര പചേരക്കുക.
(iv) (3)-ാം ഉപേഖണതത്തില് "ഏനതങത്തിലുഅം അധത്തികമഹായളെളെ" എന്ന വഹാക്കുകള്കര
പേകരഅം "അധത്തികമഹായത്തി പനടത്തിയത്തിട്ടുളെളെ ഏനതങത്തിലുഅം" എന്നതര പചേരക്കുക.
(v)

(3)-ാം

ഉപേഖണതത്തില്

"നത്തിരണയത്തിക്കുന്ന"

എന്ന

വഹാകത്തിനുപേകരഅം

"നത്തിശ്ചയത്തിക്കുന്ന" എന്ന വഹാകര പചേരക്കുക.
(vi) ഖണഅം 25(5)-ല് "ഉചേത്തിതമഹായ" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "ബന്ധനപ്പെട" എന്നര പചേരക്കുക.
(vii)

ഖണഅം

25(6)-ൽ

"നത്തിർണയത്തികനപ്പെടഹാവന്ന"

എന്നതത്തിനര

പേകരഅം

"നത്തിർണയത്തികനപ്പെട" എന്നര പചേർക്കുക.
(viii) (7)-ാം ഉപേഖണതത്തില് "അതതര സഅംഗതത്തിപപേഹാനല, പ്രഹാഥമത്തിക അനല്ലങത്തില്
അധത്തിക അഅംഗശകൃത പയഹാഗദതയഹായത്തി പപേരര രജത്തിസര നചേയത്തിട്ടുളെളെ" എന്ന വഹാക്കുകള്കര
പേകരഅം

"അതതര

സഅംഗതത്തിപപേഹാനല,

പ്രഹാഥമത്തിക

അനല്ലങത്തില്

അധത്തിക

അഅംഗശകൃത

പയഹാഗദതയനട അടത്തിസഹാനതത്തില് രജത്തിസര നചേയത്തിട്ടുളെളെ" എന്ന വഹാക്കുകള് പചേരക്കുക.
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Clause 26
(i) ഖണഅം 26(2)-നന്റെ കത്തിപ്തനത്തിബന്ധനയത്തില് "എനനങത്തിലുഅം" എന്നതത്തിനര പേകരഅം
"ഏനതങത്തിലുഅം" എന്നര പചേരക്കുക.
(ii)

ഖണഅം

26(2)-നന്റെ

അരഹതയണഹായത്തിരത്തിക്കുന്നതല്ല"

കത്തിപ്തനത്തിബന്ധനയത്തില്
എന്നതത്തിനര

"പചേരക്കുന്നതത്തിനര

പേകരഅം

അയഹാള്കര

"പചേരകനപ്പെടന്നതത്തിനര

അരഹതയണഹായത്തിരത്തിക്കുന്നതല്ല" എന്നര പചേരക്കുക.
Clause 27
ഖണഅം

27(1)-ല്

"നമഡത്തികല്

പ്രഹാകശഷപണഴര

ആകര"

എന്നതത്തിനര പശഷഅം

"(1953 നല IX-ാം ആകര)” എന്ന ചേത്തിഹങ്ങളഅം അകങ്ങളഅം വഹാക്കുകളഅം പചേരക്കുക.
Clause 28
(i) ഖണഅം 28(1)-ല് "വത്തിശദശകരണഅം" എന്നതത്തിനര മുനപേര "പരഖഹാമൂലമുളെളെ" എന്നര
പചേരക്കുക.
(ii) ഖണഅം 28(1)-നന്റെ രണഹാഅം കത്തിപ്തനത്തിബന്ധനയത്തില് "പേറയവഹാനുള്ളതര പേറയവഹാന
ഒരവസരഅം അയഹാള്കര നല്കത്തിയതത്തിനുപശഷഅം മഹാതപമ രജത്തിസറത്തില് നത്തിന്നര പൂരണമഹാപയഹാ
അനല്ലങത്തില്

ഒരു

നത്തിരദ്ദേത്തിഷ്ട

കഹാലയളെവത്തിപലയ്പകഹാ

നശകഅംനചേയ്യഹാന

പേഹാടള

എന്നത്തിരുന്നഹാലുഅം,'’ എന്ന വഹാക്കുകളഅം ചേത്തിഹങ്ങളഅം ഒഴത്തിവഹാക്കുക.
(iii) ഖണഅം 28(1)-നന്റെ രണഹാഅം കത്തിപ്തനത്തിബന്ധനയത്തില് "/അവനളെ'’എന്ന ചേത്തിഹവഅം
വഹാക്കുഅം ഒഴത്തിവഹാക്കുക.
(iv) (1)-ാം ഉപേഖണതത്തിനന്റെ രണഹാഅം കത്തിപ്തനത്തിബന്ധനയത്തില് "ഗുരുതരസസ്വഭഹാവമുളെളെ
നമഡത്തികല് ലനതത്തികത ലഅംഘത്തികല്" എന്ന വഹാക്കുകള്കര പേകരഅം "നമഡത്തികല്
ലനതത്തികതയനട ഗുരുതരലഅംഘനഅം" എന്ന വഹാക്കുകള് പചേരക്കുക.
(v) ഖണഅം 28(1)-നന്റെ രണഹാഅം കത്തിപ്തനത്തിബന്ധനയത്തില് "എഥത്തിക്സൈര” എന്നതത്തിനര പേകരഅം
"എതത്തിക്സൈര” എന്നര പചേരക്കുക.
Clause 29
ഖണഅം 29(1)-നന്റെ രണഹാഅം കത്തിപ്തനത്തിബന്ധനയത്തില് “ഉപദ്ദേശപതഹാനടയഹാണര” എന്നതത്തിനര
പേകരഅം "ഉപദ്ദേശദപതഹാനടയഹാണര " എന്നര പചേരക്കുക.
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Clause 30
ഖണഅം 30(3) -ല് "അല്ലഹാ" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "അല്ല" എന്നര പചേരക്കുക
Clause 32
(i) ഖണഅം 32(1)(i)-ല് "വഹാക്കുകള്പകഹാ" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "വഹാക്കുകപളെഹാ" എന്നര
പചേരക്കുക.
(ii) 32-ാം ഖണതത്തിനല (iii)-ാം ഇനതത്തില് "അധദഹാപേകനഹാപയഹാ, അദ്ധദഹാപേനഅം
അനല്ലങത്തില് മറര"എന്ന വഹാക്കുകള് ഒഴത്തിവഹാപകണതഹാണര.
Clause 33
(i) ഖണഅം 33(1)-ല്

"രജത്തിസഹാരുനട'’ എന്നതത്തിനര പേകരഅം "രജത്തിസഹാറുനട" എന്നര

പചേരക്കുക.
(ii) ഖണഅം 33(1)-ല്

"തശരുമഹാനഅം'’ എന്നതത്തിനര പേകരഅം "അറത്തിയത്തിപ്പെര" എന്നര

പചേരക്കുക.
(iii) (4)-ാം ഉപേഖണതത്തില് "തുടരനടപേടത്തികള് ഏനതങത്തിലുഅം ഉനണങത്തില് അവ
പേരത്തിഗണത്തിക്കുന്നതത്തിനഹായത്തി" എന്ന വഹാക്കുകള് ഒഴത്തിവഹാക്കുക.
Clause 47
ഖണഅം 47(1) (ഡത്തി) ഒഴത്തിവഹാക്കുക.
(ii) The Kerala Clinical Establishments (Registration and Regulation) Amendment
Bill, 2021 as reported by Subject Committee
Preamble
പേശഠത്തികയത്തില് "ആകര" എന്നതത്തിനര പശഷഅം "(2018-നല 2)" എന്നര പചേരക്കുക.

Clause 1
(i) ഖണഅം1(1)-ല് "ആകത്തിനു" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "ആകത്തിനര " എന്നര പചേരക്കുക.
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(ii) ഖണഅം1(2)-ല് "9-നര"

എന്നതത്തിനര പേകരഅം "9-ാം തശയതത്തി" എന്ന അകവഅം

ചേത്തിഹവഅം വഹാക്കുകളഅം പചേരക്കുക.

Clause - 2
ഖണഅം 2 പ്രകഹാരഅം പ്രധഹാന ആകത്തില് പഭദഗതത്തി നചേയ്യഹാനുപദ്ദേശത്തിക്കുന്ന വകുപ്പെര 18-ല്
"ആകര(2018-നല 2)" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "ആകത്തിനല(2018-നല 2)'' എന്നര പചേരക്കുക.
2. The

Kerala

Public

Service

Commission

(Additional

Functions

as respects the services under the Waqf Board) Bill, 2021
Shri V. Abdurahiman, Minister for Sports, Waqf and Hajj Pilgrimage moved
the motion that The Kerala Public Service Commission (Additional Functions as
respects the services under the Waqf Board) Bill, 2021 as reported by the Subject
Committee be taken up for consideration and spoke.
Shri P. Ubaidulla who recorded dissent to the Subject Committee Report
spoke.
Shri P. Balachandran as authorised by Shri E. K. Vijayan moved an
amendment to circulate the The Kerala Public Service Commission (Additional
Functions as respects the services under the Waqf Board) Bill, 2021 for obtaining
public opinion and spoke. Prof. Abid Hussain Thangal as authorised by
Shri P. C. Vishnunadh moved another amendment to recommit the Bill to the same
Subject Committee and spoke.
After discussion and reply of the Minister the amendments moved were
withdrawn with the leave of the House. Then the Bill as reported by the Subject
Committee was taken into consideration and passed by the House with the
following amendments:
Clause - 3
(1) ഖണഅം 3(1)-ല് "പബഹാരഡത്തിനല" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "പബഹാരഡത്തിനന്റെ കശഴത്തിലുള്ള"
എന്നര പചേരക്കുക.
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(2) ഖണഅം 3(2)(എ)-ല് "പബഹാരഡത്തിനുകശഴത്തിലുള്ള" എന്നതത്തിനര പേകരഅം പബഹാരഡത്തിനന്റെ
കശഴത്തിലുള്ള" എന്നര പചേരക്കുക.
(3) ഖണഅം 3(3)-നന്റെ കത്തിപ്തനത്തിബന്ധനയത്തില് "തശരുമഹാനഅം എടക്കുന്നതത്തിനര മുമ്പര ആ സഅംഗതത്തി"
എന്നതത്തിനര പേകരഅം “തശരുമഹാനഅം എടക്കുന്നതത്തിനര മുമ്പര ആ കഹാരദഅം” എന്നര പചേരക്കുക.

Clause - 4
(1) ഖണഅം 4(1)-ല് "കൂടത്തിയഹാപലഹാചേത്തിചര " എന്ന വഹാകത്തിനുഅം ചേത്തിഹതത്തിനുഅം പശഷഅം
"ഗസറര വത്തിജഹാപേനഅം വഴത്തി,” എന്ന വഹാക്കുഅം ചേത്തിഹവഅം പചേരക്കുക.
(2) ഖണഅം 4(3)-ല് "ആകത്തിനകശഴത്തിലുണഹാകത്തിയ" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "ആകത്തിന
കശഴത്തിലുണഹാകത്തിയ'' എന്നര പചേരക്കുക.
(3) ഖണഅം 4(3)-ല് "ദത്തിവസകഹാലപതകര" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "ദത്തിവസകഹാലപതയര"
എന്നര പചേരക്കുക.
(4) ഖണഅം 4(3)-ല് "അവസഹാനത്തിക്കുന്നതത്തിനു
"അവസഹാനത്തിക്കുന്നതത്തിനര മുനപേര" എന്നര പചേരക്കുക.

മുമ്പര"

എന്നതത്തിനര

പേകരഅം

(5) ഖണഅം 4(3)-ല് "നചേയ്യുന്നതുഅം ആകുന" എന്നതത്തിനര പേകരഅം "നചേയ്യുന്നതുമഹാകുന"
എന്നര പചേരക്കുക.
The House adjourned at 5.16 p.m. to meet again at 9.00 a. m. on Wednesday
November 10, 2021.

S. V. UNNIKRISHNAN NAIR,
Secretary.

