(2) ഭഭേദഗതതികളുടടെ ഭേരണഘടെനനാ സനാധുത
2018

ഡതിസസംബര്

05-ാം

തതീയതതി

നതിയമനതിര്മനാണകനാരര്യതതിടന

പരതിഗണനനാഭവേളയതില, 2018-ടലെ ഭകരള മുനതിസതിപനാലെതിറതി (മൂനനാസം ഭഭേദഗതതി)
ബതിലതില 326-ാം വേകുപതിനന് 4-ാം ഉപവേകുപനായതി ടകനാണ്ടുവേനതിരതിക്കുന ഭഭേദഗതതി
ഭേരണഘടെനനാ വേതിരുദ്ധമനാടണനസം ഇനര്യന് ഭേരണഘടെനയുടടെ ആര്ടതികതിള് 243
WA2-ടലെ 12-ാംടഷെഡഡ്യൂള് പ്രകനാരസം പബതികന് ടഹെലതന്, സനാനതിഭടഷെന്,
കണ്ഭസനാള്വേന്സതി

ആന്ഡന്

ഭസനാളതിഡന്

ഭവേസന്

മനാഭനജുടമനന്

എനതിവേ

മുനതിസതിപനാലെതിറതികന് കകമനാറതി എനന് വേര്യക്തമനായതി പരനാമര്ശതിചതിട്ടുടണ്ടെനസം
മുനതിസതിപനാലെതിറതികളുടടെ

സനാമ്പതതിക

പരനാധതീനത

നതിമതിതസം

ഖരമനാലെതിനര്യ

നതിര്മനാര്ജ്ജനവസം സസംസ്കരണവസം ഫലെപ്രദമനായതി നടെപനാകനാന് സനാധതികനാത
അവേസരതതില

നലകതിയ

വേതിരുദ്ധമനാടണനസം

അധതികനാരസം

ഖരമനാലെതിനര്യ

തതിരതിടചടുക്കുനതന്

സസംസ്കരണതതിനന്

ഭേരണഘടെനനാ

മുനതിസതിപനാലെതിറതികള്കന്

ആവേശര്യമനായ സനാഭങ്കേതതിക-സനാമ്പതതിക സഹെനായസം ലെഭേര്യമനാകണടമനസം 2006ല സുപ്രതീസംഭകനാടെതതി പുറടപടുവേതിച വേര്യക്തതയതിലനാത ഒരു വേതിധതിയുടടെ മറവേതില
അധതികനാരസം

കവേര്ടനടുകനാനുള്ള

ഭേരണഘടെനനാവേതിരുദ്ധമനായ

ഭഭേദഗതതി

പതിന്വേലെതികണടമനസം ഒരസംഗസം ക്രമപ്രശ്നതതിലൂടടെ ആവേശര്യടപടുകയുണ്ടെനായതി.
ഭേരണഘടെനയുടടെ

243

WA2

അനുഭച്ഛേദപ്രകനാരസം

വേര്യവേസ്ഥകള്കന്

വേതിഭധയമനായതി സസംസ്ഥനാന നതിയമസഭേയന് നതിയമസംവേഴതി മുനതിസതിപനാലെതിറതികള്കന്
സസ്വയസംഭേരണ

സ്ഥനാപനടമന

നതിലെയതില

പ്രവേര്തതികനാന്

പ്രനാപ്തമനാക്കുന

അധതികനാരങ്ങള് നലകനാവനതസം അങ്ങടനയുള്ള നതിയമതതില സനാമ്പതതിക
വേതികസനതതിനുസം സനാമൂഹെര്യ നതീതതിക്കുമുള്ള പദ്ധതതികള് തയനാറനാക്കുനതതിനന് 12-ാം
പടതികയതില വേര്യക്തമനാകതിയതിരതിക്കുന സസംഗതതികള് ഉള്ടപടടെയുള്ള ചുമതലെയുസം
നതിര്വ്വഹെണവസം

പദ്ധതതികളുടടെ

മുനതിസതിപനാലെതിറതികള്കന്

നടെപനാകലസം

അധതികനാരങ്ങളുസം

വേതിട്ടുടകനാടുകനാവനതമനാടണനസം

ഭമലപറഞ്ഞ

സസംബനതിചന്
ഉതരവേനാദതിതങ്ങളുസം
വേര്യവേസ്ഥകള്പ്രകനാരസം

മുനതിസതിപനാലെതിറതികള്കന് സനാമ്പതതിക വേതികസനതതിനുസം സനാമൂഹെര്യനതീതതിക്കുസം
പദ്ധതതികള് തയനാറനാക്കുനതതിനുസം 12-ാം പടതികയതില വേര്യക്തമനാകതിയതിരതിക്കുന
ഉതരവേനാദതിതങ്ങള്

നതിറഭവേറ്റുനതതിനുസം

അധതികനാരസം

നലകതിടകനാണ്ടെന്

സസംസ്ഥനാനതന് നതിയമമുണ്ടെനാകനാവനതനാടണനസം അപ്രകനാരസം 1994-ടലെ ഭകരള
മുനതിസതിപനാലെതിറതി ആകതിടന 326-ാം വേകുപന് ചവേറസം ഖരമനാലെതിനര്യങ്ങളുസം നതീകസം
ടചയ്യുനതതിനന് മുനതിസതിപനാലെതിറതികന് ക്രമതീകരണങ്ങള് ഒരുക്കുനതതിനുസം 332-ാം
വേകുപന് ഖരമനാലെതിനര്യങ്ങള് സസംസ്കരതിക്കുനതതിനുസം വേര്യവേസ്ഥ ടചയ്യുനടണ്ടെനസം 326ടലെ

3-ാം

ഉപവേകുപന്

മുനതിസതിപനാലെതിറതികന്

കരനാറടെതിസ്ഥനാനതതില

ടപനാതസ്ഥലെങ്ങളതിലനതിഭനനാ സസ്വകനാരര്യ സ്ഥലെങ്ങളതിലനതിഭനനാ ഖരമനാലെതിനര്യങ്ങള്

ഭശഖരതിക്കുനതതിനുസം

കടയനാഴതിയുനതതിനുസം

ക്രമതീകരണങ്ങള്

ഒരുകനാവനതമനാടണനന് വേര്യവേസ്ഥ ടചയ്യുനടണ്ടെനസം ശനാനതി ജതി. പഭടല v/s
ഭസറന് ഓഫന് മഹെനാരനാഷ്ട്ര എന ഭകസതില സുപ്രതീസംഭകനാടെതതി മുനതിസതിപനാലെതിറതികന്
ഭേരണഘടെനയുടടെ 12-ാം പടതികയതില വേര്യക്തമനാകതിയതിട്ടുള്ള അധതികനാരങ്ങളുസം
ചുമതലെകളുസം

നലകതിടകനാണ്ടെന്

ഒരു

സസംസ്ഥനാനതതിനന്

നതിയമനതിര്മനാണസം

നടെതനാനുള്ള ഭേരണഘടെനയതിടലെ 243 W അനുഭച്ഛേദസം ഒരു എഭനബതിസംഗന്
ടപ്രനാവേതിഷെന്

മനാത്രമനാടണനസം

നതിയമനതിര്മനാണസം

സസംസ്ഥനാന

ടകനാണ്ടുവേരുനതതിനന്

ആവേശര്യപ്രകനാരസം

ഒരു

നതിര്ബനമനാക്കുനതിടലനസം

വേര്യക്തമനാകതിയ സനാഹെചരര്യതതില ഭഭേദഗതതി ഭേരണഘടെനനാ വേതിരുദ്ധമടലനസം
തഭദ്ദേശസസ്വയസംഭേരണ വേകുപ്പുമനതി വേതിശദതീകരണസം നലകുകയുണ്ടെനായതി.
ബഹുമനാനടപട സതീകര് തനാടഴകനാണുന റൂളതിസംഗന് നലകതി.*
“ഇനന് സഭേ പരതിഗണതിക്കുന സമനാനസസ്വഭേനാവേമുള്ള രണ്ടു നതിയമങ്ങളതിലസം
വേരുത്തുവേനാനുഭദ്ദേശതിക്കുന

ഭഭേദഗതതികളുടടെ

ഭേരണഘടെനനാ

സനാധുത

സസംബനതിചനാണന് ബഹുമനാനടപട അസംഗസം ക്രമപ്രശ്നസം ഉനയതിചതിരതിക്കുനതന്.
ഭേരണഘടെനയുടടെ അനുഭച്ഛേദസം 243 W-യതിലസം 12-ാം പടതികയതിലസം വേര്യവേസ്ഥ
ടചയതിട്ടുള്ളതതിന്പ്രകനാരസം
നതിയമനതിര്മനാണതതിലൂടടെ

സസംസ്ഥനാന
തഭദ്ദേശഭേരണ

സര്കനാര്
സ്ഥനാപനങ്ങള്കന്

നടെതതിയ
കകമനാറതിയ

അധതികനാരസം

വേതീണ്ടുസം

ഒരു

ഭഭേദഗതതിയതിലൂടടെ

ഭേരണഘടെനനാ വേതിരുദ്ധമനാടണനനാണന്

സര്കനാര്

തതിരതിടചടുക്കുനതന്

ഉനയതിചതിരതിക്കുനതന്. ഇതസസംബനതിചന്

നതിയമ വേകുപതിടന നതിരതീക്ഷണസം മനതി വേതിശദമനാക്കുകയുസം ടചയര് ഇകനാരര്യസം
പരതിഭശനാധതിക്കുകയുമുണ്ടെനായതി.

സസംസ്ഥനാനസം

അഭേതിമുഖതീകരതിക്കുന

മനാലെതിനര്യ

സസംസ്കരണതതിനന് പ്രനാഭയനാഗതിക പരതിഹെനാരസം കനാണുനതതിനുള്ള നതിര്ഭദ്ദേശമനാണന്
പ്രസ്തുത

ഭഭേദഗതതിയതിലൂടടെ

ടകനാണ്ടുവേനതിരതിക്കുനതന്.

മനാലെതിനര്യ

സസംസ്കരണതതിനനായതി പ്രനാഭയനാഗതികമനായതി കവേഷെമര്യസം ഭനരതിടുന പ്രനാഭദശതിക
ഭേരണകൂടെങ്ങടള
ഭചര്ക്കുന

സഹെനായതിക്കുനതതിനുള്ള
എനലനാടത

ഇതതില

ഒരു

വേര്യവേസ്ഥകൂടെതി

ഭേരണഘടെനയതിടലെ

നതിയമതതില
ഏടതങ്കേതിലസം

വേര്യവേസ്ഥയുഭടെഭയനാ ഉഭദ്ദേശര്യലെക്ഷര്യതതിടനഭയനാ ലെസംഘനമുള്ളതനായതി കനാണുനതില.
അതതിനനാല ക്രമപ്രശ്നസം നതിലെനതിലക്കുനതടലനന് ടചയര് റൂള് ടചയ്യുന.”

