
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കേരള സർക്കാർ  

 

വിജ്ഞാപനം 

 

 

കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ താടെപ്പറയുന്ന ആേ്റ് ടപാതുജനങ്ങളുടെ 

അറിവികേക്കായി ഇതിനാല് പ്പസിദ്ധടപ്പെുത്തുന്നു. നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ പ്പോരമുള്ള 

ബില്ലിന് 2023 ജനുവരി 5-ാം തീയതി ഗവർണ്ണറുടെ അനുമതി േഭിച്ചു. 

 ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻപ്പോരം, 

 വി. ഹരി നായർ, 
 നിയമ ടസപ്േട്ടറി.  

തിരുവനന്തപുരം, 2023 ജനുവരി 6  
1198 ധനു 22 

        1944 ടപൌഷം 16. 
 

  

നമ്പർ ടേഗ്.എച്ച്1/126/2022/നിയമം. 

നിയമ (നിയമനിർമ്മാണം-എച്ച്) വകുപ്്പ 
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2023-ലെ 8- ാം ആക്്ററ് 

2022-ലെ കക്റരള ക്ലിനിക്കൽ സ്ഥ പനങ്ങൾ (രജിസ്്കരേഷന ാം 
നിയരരണവ ാം) കേദഗതി ആക്റ്റ് 

2018-ടേ കേരള ക്ലിനിക്കല് സ്ഥാപനങ്ങൾ (രജിസ്കപ്െഷനും നിയപ്ന്തണവും) 

ആേ്റ് വീണ്ും കഭദഗതി ടെയ്യുന്നതിനുള്ള 

ഒരു 

ആേ്റ ്

പീഠിേ.—2018-ടേ കേരള ക്ലിനിക്കല് സ്ഥാപനങ്ങൾ (രജിസ്കപ്െഷനും 
നിയപ്ന്തണവും) ആക്ട് (2018-ടേ 2-ാം ആേ്റ)് ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വീണ്ും 
കഭദഗതി ടെയ്യുന്നത് യുക്തമായിരിക്കുേയാല്; 

ഭാരത റിപ്പബ്ലിക്കിടെ എെുപത്തിമൂന്നാം സംവത്സരത്തില് താടെപ്പറയും പ്പോരം 
നിയമമുണ്ാക്കുന്നു:— 

1. െുരുക്കകപ്പരും പ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ആേ്റിന് 2022-ടേ കേരള ക്ലിനിക്കല് 
സ്ഥാപനങ്ങൾ (രജിസ്കപ്െഷനും നിയപ്ന്തണവും) കഭദഗതി ആേറ്് എന്ന് കപര് പറയാം. 

(2) ഇത് 2019 ജനുവരി 1-ാം തീയതി പ്പാബേയത്തില് വന്നതായി 
േരുതടപ്പകെണ്താണ്. 

2. 18-ാം വേുപ്പിടെ കഭദഗതി.—2018-ടേ കേരള ക്ലിനിക്കല് സ്ഥാപനങ്ങൾ 
(രജിസ്കപ്െഷനും നിയപ്ന്തണവും) ആേ്റിടേ (2018-ടേ 2-ാം ആേറ്്) (ഇതിനുകശ്ഷം 
പ്പധാന ആേ്റ് എന്നാണ് പരാമർശ്ിക്കടപ്പെുേ) 18-ാം വേുപ്പില്  “നാേ ്
വർഷക്കാേംവടര” എന്ന വാക്കുേൾക്കു പേരം “നാേ് വർഷവും ആറ് മാസവും വടര” 
എന്ന വാക്കുേൾ കെർകക്കണ്താണ്. 

3. 51-ാം വേുപ്പിടെ കഭദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിടേ 51-ാം വേുപ്പിടേ (1)-ാം 
ഉപവേുപ്പിടെ ക്ലിപ്തനിബന്ധനയില് “രണ്”് എന്ന വാക്കിനു പേരം “നാേ”് എന്ന വാക്ക ്
കെർകക്കണ്താണ്. 

4. സാധൂേരിക്കല്.—പ്പധാന ആേ്റിടേ 51-ാം വേുപ്പിടേ (1)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരം 
വവഷമയങ്ങൾ നീക്കം ടെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ോോവധി ഈ കഭദഗതി ആേ്റ് പ്പോരം 
കഭദഗതി ടെയത് 51-ാം വേുപ്പിടെ (1)-ാം ഉപവേുപ്പിടെ ക്ലിപ്ത നിബന്ധന പ്പോരം 
ദീർഘിപ്പിക്കടപ്പട്ടതായി േരുതടപ്പകെണ്തും, അതനുസരിച്ച് 51-ാം വേുപ്പ് പ്പോരം ടെയ്ത 
ഏടതങ്കിേും ോരയകമാ എെുത്ത ഏടതങ്കിേും നെപെികയാ വവഷമയങ്ങൾ നീക്കം 
ടെയ്യുന്നതിനുള്ള ോോവധി അവസാനിച്ചു എന്ന ോരണത്താല് മാപ്തം 
അസാധുവായിത്തീരുന്നുടവകന്നാ എകപ്പാടെങ്കിേും അസാധുവായിരുന്നുടവകന്നാ 
േരുതടപ്പൊൻ പാെുള്ളതല്ല. 
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GOVERNMENT OF KERALA 

Law (Legislation-H) Department 

NOTIFICATION 

 

 

 

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of 

Kerala is pleased to authorise the publication in the Gazette of the following translation in 

English language of the Kerala Clinical Establishments (Registration and Regulation) 

Amendment Act, 2022 (Act 8 of 2023). 

  

 By order of the Governor, 

 V. HARI  NAIR, 
 Law Secretary. 

No. Leg.H1/126/2022/Law.            Dated, Thiruvananthapuram,  6th January, 2023 
22nd Dhanu, 1198 

16th Pousha, 1944. 
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[Translation in English of “2022-ടേ കേരള ക്ലിനിക്കല് സ്ഥാപനങ്ങൾ 
(രജിസ്കപ്െഷനും നിയപ്ന്തണവും) കഭദഗതി ആേ്റ് ” published under the authority of the 

Governor.] 

ACT 8 OF 2023 

THE KERALA CLINICAL ESTABLISHMENTS (REGISTRATION AND 

REGULATION) AMENDMENT ACT, 2022 

An Act further to amend the Kerala Clinical Establishments (Registration and Regulation)  

Act, 2018. 

Preamble.—WHEREAS, it is expedient further to amend the Kerala Clinical 

Establishments (Registration and Regulation) Act, 2018 (Act 2 of 2018) for the purposes 

hereinafter appearing; 

BE it enacted in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:— 

1.  Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Kerala Clinical 

Establishments (Registration and Regulation) Amendment Act, 2022. 

(2)  It shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2019. 

2. Amendment of section 18.—In section 18 of the Kerala Clinical Establishments 

(Registration and Regulation) Act, 2018 (Act 2 of 2018) (hereinafter referred to as the principal 

Act), for the words “a period of four years” the words “four years and six months” shall be 

substituted. 

3. Amendment of section 51.—In the proviso to sub-section (1) of section 51 of the 

principal Act, for the word “two” the word “four” shall be substituted. 

4. Validation.—The period for removal of difficulties under sub-section (1) of section 51 

of the principal Act shall be deemed to have been extended by the proviso to sub-section (1) of 

section 51 as amended by this amendment Act and accordingly anything done or any action 

taken under section 51 shall not be deemed to be invalid or have been invalid only on the 

ground that the period for the removal of difficulties has expired. 
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