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പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
രണഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

സഭഞദദ്ധ്യക്ഷനന്റെ പ്രധഞന തതീരുമഞനങ്ങള
(2021 ജൂനനലെെ 22 മുതല് - 2021 ആഗസസ്റ്റ് 13 വനര)

നതിയമസഭഞദദ്ധ്യക്ഷന്

ശതീ. എഞ്ചാം. ബതി. രഞകജേഷസ്റ്റ്
കകേരള നതിയമസഭഞ നസക്രകട്ടേറതിയറസ്റ്റ്
(എഡതിറതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ് ബഞഞസ്റ്റ് )
തതിരുവനന്തപുരഞ്ചാം
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(1) നതിയമസഭഞ ചട്ടേലെെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം
2021 ജൂനനലെെ 22-ാം തതീയതതി റതികപഞര്ട്ടേസ്റ്റ് സമര്പണതതിനുകശേഷഞ്ചാം,
ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേളുനടെ പരതികശേഞധന സഞ്ചാംബനതിച്ച സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതികേളുനടെ
റതികപഞര്ട്ടേസ്റ്റ്

സഭയതില്

ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേളതികന്മേലുള്ള

സമര്പതിച്ച
ചര്ച്ച

നടെത്തുനതസ്റ്റ്

ദതിവസഞ്ചാംതനന
നതിയമസഭയുനടെ

നടെപടെതിക്രമവഞ്ചാം കേഞരദ്ധ്യനതിര്വ്വഹണവഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ച ചട്ടേഞ്ചാം 143(1)-നന്റെ
ലെെഞ്ചാംഘനമഞനണനസ്റ്റ് പ്രതതിപക്ഷകനതഞവസ്റ്റ് ഒരു ക്രമപ്രശഞ്ചാം ഉനയതിച.
ബലെെതിനപരുനഞള

പ്രമഞണതിച്ചസ്റ്റ്

21-07-2021-നസ്റ്റ്

ആരഞ്ചാംഭതികക്കേണതിയതിരുന സഭഞസകമ്മേളനഞ്ചാം 22-ാാാ തതീയതതിയതികലെെയസ്റ്റ് മഞറതിയ
സഞഹചരദ്ധ്യതതിലെെഞണസ്റ്റ് റതികപഞര്ട്ടേസ്റ്റ് സമര്പണവഞ്ചാം ചര്ച്ചയുഞ്ചാം ഒകര ദതിവസഞ്ചാം
നടെകതണതിവനനതനസ്റ്റ് പട്ടേതികേജേഞതതി, പട്ടേതികേവര്ഗ, പതികനഞക്കേവതിഭഞഗ
കക്ഷമ-കദവസസഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി വദ്ധ്യക്തമഞക്കേതി.
ബഹുമഞനനപട്ടേ സതീക്കേര് തഞനഴെപറയുഞ്ചാംപ്രകേഞരഞ്ചാം റൂളതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ് നല്കേതി +.
"പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭയുനടെ രണഞഞ്ചാം സകമ്മേളനതതിനന്റെ പ്രഞരഞ്ചാംഭ
+
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ദതിവസമഞയ

22-07-2021-നഞണസ്റ്റ്

2021-22

സഞമ്പതതികേ

വര്ഷനത

ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേളുനടെ സൂക്ഷ്മപരതികശേഞധന പൂര്തതീകേരതിച്ചസ്റ്റ് സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി
റതികപഞര്ട്ടുകേള സഭയതില് സമര്പതിക്കുനതസ്റ്റ്.

ചട്ടേഞ്ചാം 143(1)-നലെെ വദ്ധ്യവസ്ഥകേള

പഞലെെതിചനകേഞണസ്റ്റ് സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി സൂക്ഷ്മ പരതികശേഞധനഞ റതികപഞര്ട്ടുകേള
സഭയതില് സമര്പതിക്കുനതതിനന്റെ അടുത ദതിവസമഞണസ്റ്റ് കേതീഴ്വഴെക്കേപ്രകേഞരഞ്ചാം
ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേളതികന്മേലുള്ള

ചര്ച്ചയുഞ്ചാം

കവഞനട്ടേടുപ്പുഞ്ചാം

നടെത്തുനതസ്റ്റ്.

ബലെെതിനപരുനഞള ദതിനഞ്ചാം മഞറതിവന സഞഹചരദ്ധ്യതതിലെെഞണസ്റ്റ് കേലെെണറതില് മഞറഞ്ചാം
വരുതതി

22-07-2021-നസ്റ്റ്

പശഞതലെെഞ്ചാം
വരുതഞന്

സഭ

കചരഞന്

നതിലെെനതില്ക്കുനതതിനഞല്
സഞധതിക്കുകേയതില.

തതീരുമഞനതിച്ചതസ്റ്റ്.

സകമ്മേളന

സബ്ജകസ്റ്റ്

കേമ്മേതിറതി

കകേഞവതിഡസ്റ്റ്

ദതിനതതില്
റതികപഞര്ട്ടേസ്റ്റ്

മഞറഞ്ചാം

സഭയതില്

സമര്പതിക്കുന അകത ദതിവസഞ്ചാംതനന ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേളതികന്മേലുള്ള ചര്ച്ച
ആരഞ്ചാംഭതിച്ച സന്ദര്ഭങ്ങളുമുണഞയതിട്ടുണസ്റ്റ്.
പരതിഗണതിച്ചസ്റ്റ്
റതികപഞര്ട്ടേതിനന്റെ

സൂക്ഷ്മപരതികശേഞധനഞ
പകേര്പ്പുകേള

നതിലെെവതിനലെെ പ്രകതദ്ധ്യകേ സഞഹചരദ്ധ്യഞ്ചാം
റതികപഞര്ട്ടേസ്റ്റ്

ഇനസ്റ്റ്

പഠതിക്കുനതതിനസ്റ്റ്

രഞവതിനലെെതനന

പ്രസ്തുത

ബഹുമഞനനപട്ടേ

അഞ്ചാംഗങ്ങളുനടെ ഇരതിപതിടെങ്ങളതില് ലെെഭദ്ധ്യമഞക്കേതിയതിട്ടുണസ്റ്റ്.”
(2) ചട്ടേവതിരുദമഞയതി ഉതരവതിറക്കേതിയതസ്റ്റ് സഞ്ചാംബനതിച്ചസ്റ്റ്
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2021 ജൂനനലെെ 28-ാം തതീയതതി സബ്മതിഷനുകശേഷഞ്ചാം, 1964-നലെെ ഭൂപതതിവസ്റ്റ്
ചട്ടേതതിനന്റെ വദ്ധ്യവസ്ഥകേളക്കേസ്റ്റ് വതിരുദമഞയതി നടെപടെതിക്രമഞ്ചാം പഞലെെതിക്കേഞനത ചട്ടേഞ്ചാം
കഭദഗതതി നചയ്യുനതസ്റ്റ് റൂള 166-നന്റെ ലെെഞ്ചാംഘനമഞനണനഞ്ചാം 2020 ഒകകഞബര്
24-നലെെ ഉതരവതില് 2005-നലെെ മരഞ്ചാംമുറതിയുമഞയതി ബനനപട്ടേ നതിയമതതിനലെെ
6-ാം വകുപതിനന്റെ ലെെഞ്ചാംഘനമഞണസ്റ്റ് നടെനതിട്ടുള്ളനതനഞ്ചാം പ്രസ്തുത വകുപതിനലെെ
ആദദ്ധ്യഭഞഗഞ്ചാം കേര്ഷകേര്ക്കേസ്റ്റ് അവരുനടെ പറമ്പതില് പട്ടേയഞ്ചാം കേതിട്ടേതിയതതിനുകശേഷഞ്ചാം
മുളച്ചതഞ്ചാം

പതിനതീടെസ്റ്റ്

നട്ടുവളര്തതിയതമഞയ

ചന്ദനനമഞഴെതിചള്ള

മരങ്ങള

മുറതിക്കേഞനമനഞ്ചാം രണഞമനത ഭഞഗഞ്ചാം ഗവണ്നമന്റെസ്റ്റ് പട്ടേയഞ്ചാം നല്കുകമ്പഞള ആ
ഭൂമതിയതില്

ഉണഞയതിരുന

മരങ്ങള

മുറതിക്കേഞന്

പഞടെതിനലനമഞനണനഞ്ചാം

മരഞ്ചാംമുറതിക്കേഞന് നനലെെസന്സസ്റ്റ് നകേഞടുക്കുനതതിനസ്റ്റ് 6-ാം വകുപതിനന്റെ രണഞഞ്ചാം ഭഞഗഞ്ചാം
ഉതരവതില്നതിനസ്റ്റ്

ഒഴെതിവഞക്കേതിയതസ്റ്റ്

ആകതിനന്റെ

ലെെഞ്ചാംഘനമഞനണനഞ്ചാം

പ്രതതിപക്ഷകനതഞവസ്റ്റ് ക്രമപ്രശഞ്ചാം ഉനയതിച.
1964-നലെെ

ഭൂപതതിവസ്റ്റ്

ചട്ടേപ്രകേഞരഞ്ചാം

കേര്ഷകേര്ക്കേസ്റ്റ്

പതതിചനകേഞടുത

ഭൂമതിയതില് അവര് നട്ടുവളര്തതിയകതഞ കേതിളതിര്ത്തു വളര്നകതഞ പണമടെച്ചസ്റ്റ്
റതിസര്വസ്റ്റ്

നചയ്തകതഞ

ആയ

വൃക്ഷങ്ങളുനടെ

അവകേഞശേഞ്ചാം

കേര്ഷകേര്ക്കേസ്റ്റ്

തനനയഞനണനഞ്ചാം വതിജഞപനഞ്ചാം നചയഞത വകനതര പ്രകദശേതസ്റ്റ് നതില്ക്കുന
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ചന്ദനഞ്ചാം ഒഴെതിനകേയുള്ള മരങ്ങള മുറതിചമഞറഞന് ഉടെമസ്ഥനസ്റ്റ് അവകേഞശേമുനണനഞ്ചാം
ഇക്കേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം വദ്ധ്യക്തമഞക്കേതിനക്കേഞണ്ടുള്ള ഉതരവമഞത്രമഞണസ്റ്റ് 24-10-2020-നസ്റ്റ്
പുറനപടുവതിച്ചനതനഞ്ചാം റവനന-ഭവനനതിര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനതി വദ്ധ്യക്തമഞക്കേതി.
ബഹുമഞനനപട്ടേ സതീക്കേര് തഞനഴെപറയുഞ്ചാംപ്രകേഞരഞ്ചാം റൂളതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ് നല്കേതി +.
“1964-നലെെ ഭൂപതതിവസ്റ്റ് ചട്ടേഞ്ചാം, 2005-നലെെ കകേരള നപ്രഞകമഞഷന് ഓഫസ്റ്റ് ടതീ
കഗഞതസ്റ്റ് ഇന് കനഞണ് കഫഞറസസ്റ്റ് ഏരതിയ ആകസ്റ്റ്, 2003-നലെെ കഫഞറസസ്റ്റ്
(നവസതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് മഞകനജേസ്റ്റ്നമന്റെസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇകക്കേഞളജേതിക്കേലെെതി ഫ്രനനജേല് ലെെഞന്ഡസ്റ്റ്)
ആകസ്റ്റ് എനതിവയതിനലെെ വദ്ധ്യവസ്ഥകേളക്കേസ്റ്റ് സഷതീകേരണഞ്ചാം നല്കുന ടെതി സര്ക്കേഞര്
ഉതരവതിനസ്റ്റ് ചട്ടേകഭദഗതതിയുനടെ സസഭഞവമുള്ളതഞയതി കേഞണുനതില. ആയതതിനഞല്
ക്രമപ്രശഞ്ചാം നതിലെെനതില്ക്കുനതല.”
(3) കേതിഫ്ബതി ധനവതിനതികയഞഗഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ചസ്റ്റ്
2021

ആഗസസ്റ്റ്

പദതതിക്കുകവണതി

2-ാം

തതീയതതി

സബ്മതിഷനുകശേഷഞ്ചാം,

കേതിഫ്ബതി

നചലെെവഴെതിക്കുന

തകേയുനടെ

ബഡ്ജേറതിനുപുറതസ്റ്റ്

ധനവതിനതികയഞഗഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ച സ്ക്രൂട്ടേതിണതി സഭയതികലെെഞ സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതിയതികലെെഞ
വരുനതിനലനഞ്ചാം

പ്രസ്തുത

മസഞലെെകബഞണ്ടുകേളതിലൂനടെയുഞ്ചാം
+

പദതതിക്കേഞവശേദ്ധ്യമഞയ
കേനണത്തുനമനസ്റ്റ്
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ഫണസ്റ്റ്

വഞയ്പയതിലൂനടെയുഞ്ചാം

പറനഞ്ഞെങതിലുഞ്ചാം

കമഞകട്ടേഞര്

6

വഞഹന നതികുതതി, നപകടഞള നസസസ്റ്റ്, കകേഞര്പസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് ഗഞന്റെസ്റ്റ് എനതിങ്ങനന
ഖജേനഞവതില്നതിനഞണസ്റ്റ് ഭൂരതിഭഞഗഞ്ചാം പണവഞ്ചാം നല്കുനനതനഞ്ചാം നതിയമസഭ
പഞസഞക്കുന കേതിഫ്ബതി ഫണസ്റ്റ് സഞ്ചാംബനതിച്ച ഓഡതിറസ്റ്റ് റതികപഞര്കട്ടേഞ, വഞര്ഷതികേ
കേണക്കുകേകളഞ പരതികശേഞധതിക്കുനതതിനസ്റ്റ് സഭഞ സമതിതതികേളക്കേസ്റ്റ് അവസരഞ്ചാം
ലെെഭതിക്കുനതിനലനഞ്ചാം പ്രതതിപക്ഷനത ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം ക്രമപ്രശഞ്ചാം ഉനയതിച.
ബഡ്ജേറതില്
കേതിഫ്ബതിക്കേഞയതി

വകേയതിരുതതിയതിരതിക്കുനതതിനനക്കേഞള
ആവശേദ്ധ്യനപടെഞതതതിനഞലെെഞണസ്റ്റ്

കൂടുതല്

സബ്ജകസ്റ്റ്

തകേ

കേമ്മേതിറതിയുനടെ

പരതിഗണനയസ്റ്റ് വരഞതനതനഞ്ചാം 2019-20 വനരയുള്ള ധനകേഞരദ്ധ്യ വര്ഷനത
കേതിഫ്ബതിയുനടെ വഞര്ഷതികേ കേണക്കുകേളുഞ്ചാം വഞര്ഷതികേ റതികപഞര്ട്ടുകേളുഞ്ചാം ഫതിഡലെെതിറതി
സര്ട്ടേതിഫതിക്കേറഞ്ചാം

നതിയമസഭ

മുമ്പഞനകേ

സമര്പതിച്ചതിട്ടുനണനഞ്ചാം

2019-നലെെ

സതീക്കേറുനടെ റൂളതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ് പ്രകേഞരഞ്ചാം കേതിഫ്ബതിയുനടെ വരവനചലെെവസ്റ്റ് കേണക്കുകേള
സഞ്ചാംബനതിച്ചസ്റ്റ്

ചര്ച്ച

സസതീകേരതിക്കുനതഞനണനഞ്ചാം

നടെതഞനഞവശേദ്ധ്യമഞയ
ബഹുമഞനനപട്ടേ

ക്രമതീകേരണങ്ങള

ധനകേഞരദ്ധ്യ

വകുപ്പുമനതി

വദ്ധ്യക്തമഞക്കേതി.
ബഹുമഞനനപട്ടേ സതീക്കേര് തഞനഴെപറയുഞ്ചാംപ്രകേഞരഞ്ചാം റൂളതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ് നല്കേതി +.
"കേഞ്ചാംപസ്റ്റ്കടഞളര് ആന്റെസ്റ്റ് ഓഡതിറര് ജേനറലെെതിനന്റെ റതികപഞര്ട്ടേതിനലെെ നടെപടെതിക്രമഞ്ചാം
+
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പഞലെെതിക്കേഞനത ഉളനപടുതതിയ ഓഡതിറസ്റ്റ് പരഞമര്ശേങ്ങള ഒരു പ്രകമയതതിലൂനടെ
സഭ

നതിരഞകേരതിക്കുകേയഞണുണഞയതസ്റ്റ്.

കേതിഫ്ബതിയുമഞയതി

ബനനപട്ടേ

കേണക്കേതിനങ്ങള ഉളനപടുന 'പലെെവകേ സഞമ്പതതികേ സര്വ്വതീസുകേള ' എന
28-ാം

നമ്പര്

ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന

സഞ്ചാംബനതിച്ച

നപഞതവഞയതി

സബ്ജകസ്റ്റ്

സഞമ്പതതികേ

കേമ്മേതിറതിയുനടെ

കേഞരദ്ധ്യങ്ങള

പരതിഗണനയതില്

വരുനതഞനണങതില്കപഞലുഞ്ചാം അതതിനുകേതീഴെതില് വരുന '5475-മറസ്റ്റ് നപഞത
സഞമ്പതതികേ സര്വ്വതീസുകേള സഞ്ചാംബനതിച്ച മൂലെെധന നചലെെവസ്റ്റ്' എന കമജേര്
നഹഡസ്റ്റ്

പ്രകതദ്ധ്യകേമഞയതി

സബ്ജകസ്റ്റ്

കേമ്മേതിറതിയുനടെ

സൂക്ഷ്മപരതികശേഞധനഞ

നഷഡനളതില് ഇതവണയുഞ്ചാം ഉളനപടുതതിയതിട്ടേതില.
പരതിധതിയതില്വരുന

നചലെെവതിനങ്ങനള

കമജേര് നഹഡതിനന്റെ

സഞ്ചാംബനതിച്ച

വതിശേദഞഞ്ചാംശേങ്ങള

സര്ക്കേഞരതില് നതിനഞ്ചാം കനരതിട്ടേസ്റ്റ് ആവശേദ്ധ്യനപടുനതതിനുഞ്ചാം പരതികശേഞധതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം
ബനനപട്ടേ സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതിക്കേസ്റ്റ് അധതികേഞരമുണസ്റ്റ്.

ഭഞവതിയതില് അതരഞ്ചാം

സഞദദ്ധ്യതകേള സമതിതതി പ്രകയഞജേനനപടുത്തുനമനസ്റ്റ് കേരുതന. ഇക്കേഞരദ്ധ്യതതില്
വതീണ്ടുഞ്ചാം ക്രമപ്രശഞ്ചാം ഉയര്നവന സഞഹചരദ്ധ്യതതില് അടുതവര്ഷഞ്ചാം മുതല്
കമല്പറഞ്ഞെ കമജേര് നഹഡതിനുകേതീഴെതില് വരുന വതിശേദഞഞ്ചാംശേങ്ങളകൂടെതി സഞമ്പതതികേ
കേഞരദ്ധ്യങ്ങള

സഞ്ചാംബനതിച്ച

സബ്ജകസ്റ്റ്

കേമ്മേതിറതിയുനടെ

സൂക്ഷ്മപരതികശേഞധനഞ

8

നഷഡനളതില് നതിര്ബനമഞയുഞ്ചാം ഉളനപടുകതണതഞനണനസ്റ്റ് നചയര് റൂള
നചയ്യുന.”അതതിനഞല് ക്രമപ്രശഞ്ചാം നതിലെെനതില്ക്കുനതല.
(4) ഓര്ഡതിനന്സസ്റ്റ് തടെര്ച്ചയഞയതി പുറനപടുവതിക്കുനതസ്റ്റ് സഞ്ചാംബനതിച്ചസ്റ്റ്

2021

ആഗസസ്റ്റ്

ഓര്ഡതിനന്സുകേള

2-ാം

തതീയതതി

ലെെഞപഞയതതിനനത്തുടെര്നസ്റ്റ്

സബ്മതിഷനുകശേഷഞ്ചാം
ആവര്തതിച്ചസ്റ്റ്

പുറനപടുവതിക്കുനതസ്റ്റ് ഭരണഘടെനഞ വതിരുദമഞനണനഞ്ചാം ഓര്ഡതിനന്സുകേള
തടെര്ച്ചയഞയതി പുറനപടുവതിക്കുന സമതീപനതതില്നതിനഞ്ചാം പതിന്മേഞറണനമനഞ്ചാം
ഒരു പ്രതതിപക്ഷഞഞ്ചാംഗഞ്ചാം ക്രമപ്രശഞ്ചാം ഉനയതിച.
കകേഞവതിഡസ്റ്റ് മഹഞമഞരതിയുനടെ സഞഹചരദ്ധ്യതതില് മുന്കൂട്ടേതി നതിശയതിച്ച
തതീയതതിക്കേസ്റ്റ് മുമ്പുതനന സകമ്മേളനങ്ങള അവസഞനതിപതികക്കേണതിവനതതിനഞല്
ഓര്ഡതിനന്സതിനസ്റ്റ് പകേരമുള്ള ബതില് അവതരതിപതിക്കേഞനുഞ്ചാം പഞസഞക്കേഞനുഞ്ചാം
സഞധതിച്ചതിട്ടേതിനലനഞ്ചാം

സഭ

മുമ്പഞനകേ

ഓര്ഡതിനന്സുകേളക്കുപകേരമുള്ള

പ്രസതിദതീകേരതിച്ചതിട്ടുള്ള

ബതില്ലുകേളുഞ്ചാം

കേഞകരദ്ധ്യഞപകദശേകേ

ബതില്ലുകേളുഞ്ചാം
സമതിതതി

തതീരുമഞനതിക്കുന സമയതസ്റ്റ് ബനനപട്ടേ വകുപതിനസ്റ്റ് സഭയതില് അവതരതിപതിച്ചസ്റ്റ്
നതിയമനതിര്മ്മേഞണ

പ്രക്രതിയ

പൂര്തതീകേരതിക്കേഞവനതഞനണനഞ്ചാം

വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം, കേയര് വകുപ്പുമനതി വദ്ധ്യക്തമഞക്കേതി.

നതിയമഞ്ചാം,

9

ബഹുമഞനനപട്ടേ സതീക്കേര് തഞനഴെപറയുഞ്ചാംപ്രകേഞരഞ്ചാം റൂളതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ് നല്കേതി +.
"കലെെഞക്ഡഡൗണതിനന്റെ പശഞതലെെതതില് കേഴെതിഞ്ഞെ കേഞലെെങ്ങളതിനലെെ സഭഞ
സകമ്മേളന ദതിനങ്ങളതില് ഗണദ്ധ്യമഞയതി കുറവസ്റ്റ് വനതമൂലെെമഞണസ്റ്റ് ഇത്രയധതികേഞ്ചാം
ഓര്ഡതിനന്സുകേള
സഞ്ചാംജേഞതമഞയതസ്റ്റ്.

ഒകരസമയഞ്ചാം

നതിലെെനതില്ക്കുന

സ്ഥതിതതിവതികശേഷഞ്ചാം

പുതതിയ നതികുതതി നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള അടെങ്ങുനതഞ്ചാം സഭയതില്

വതിശേദമഞയ ചര്ച്ചകേള നടെകക്കേണതമഞയ സുപ്രധഞനമഞയ നതിയമങ്ങളഞണസ്റ്റ്
ബതില്ലുകേളഞയതി

സഭ

മുമ്പഞനകേ

നതിലെെനതില്ക്കുനതസ്റ്റ്.

വരഞനത

നതിലെെവതില്

ഓര്ഡതിനന്സഞയതിതനന

പ്രഞബലെെദ്ധ്യതതിലെെതിരതിക്കുന

44

ഓര്ഡതിനന്സുകേളുഞ്ചാം ഇഡൗ സഭഞ സകമ്മേളനഞ്ചാം അവസഞനതിക്കുനകതഞടുകൂടെതി
റതീ-നപ്രഞമല്കഗറസ്റ്റ്

നചകയണതിവരുഞ്ചാം.

ഓര്ഡതിനന്സുകേളക്കേസ്റ്റ്

ഇകപഞള

പകേരമുള്ള

പുറനപടുവതിച്ചതിട്ടുള്ള

നതിയമങ്ങള

സഭയതില്

പഞസഞക്കുനതതിനഞയതി ഒരു ആക്ഷന് പഞന് നതിയമ വകുപതിനന്റെ കനതൃതസതതില്
തയഞറഞക്കേണനമനഞ്ചാം

നതിയമനതിര്മ്മേഞണതതിനസ്റ്റ്

മഞത്രമഞയതി

ഒകകഞബര്-

നവഞ്ചാംബര് മഞസങ്ങളതില് സഭയുനടെ പ്രകതദ്ധ്യകേ സകമ്മേളനഞ്ചാം കചര്നസ്റ്റ് എലഞ
ഓര്ഡതിനന്സുകേനളയുഞ്ചാം

റതീകപസസ്റ്റ്

നചയ്യുന

നതിയമങ്ങള

പഞസഞക്കേഞന്

അവസരനമഞരുക്കേണനമനഞ്ചാം നതിര്കദ്ദേശേതിക്കുന. ഇക്കേഞരദ്ധ്യതതില് ബനനപട്ടേ
+
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മനതിമഞരുനടെ പ്രകതദ്ധ്യകേ ശദയുണഞകേണഞ്ചാം.
(5) ഒഡൗകദദ്ധ്യഞഗതികേ സ്ഥഞനകപരതില് വന വദ്ധ്യതദ്ധ്യഞസഞ്ചാം
2021 ആഗസസ്റ്റ് 2-ാം തതീയതതി സബ്മതിഷനുകശേഷഞ്ചാം, ശതീ. നകേ. കൃഷ്ണന്
കുട്ടേതിയുനടെ

സ്ഥഞനകപരസ്റ്റ്

'ഉഡൗര്ജ്ജ

വകുപ്പുമനതി'

എനഞ്ചാം

'നനവദദ്യുതതി

വകുപ്പുമനതി' എനഞ്ചാം വദ്ധ്യതദ്ധ്യസ്തങ്ങളഞയതി നതിയമസഭഞ-ഒഡൗകദദ്ധ്യഞഗതികേ കരഖകേളതില്
പ്രസതിദതീകേരതിക്കുനതസ്റ്റ് ചട്ടേവതിരുദമഞയതതിനഞല്
ഭഞവതിയതില്

ആവര്തതിക്കേഞതതിരതിക്കേഞന്

അതസ്റ്റ് തതിരുതണനമനഞ്ചാം

നതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം

നല്കേണനമനഞ്ചാം

പ്രതതിപക്ഷനത ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം ക്രമപ്രശഞ്ചാം ഉനയതിച.
ബഹുമഞനനപട്ടേ സതീക്കേര് തഞനഴെപറയുഞ്ചാംപ്രകേഞരഞ്ചാം റൂളതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ് നല്കേതി +.
ബഹുമഞനനപട്ടേ മനതിമഞരുനടെ ഒഡൗകദദ്ധ്യഞഗതികേ പദവതി സൂചതിപതിക്കുന
പരഞമര്ശേങ്ങളതില്

പതിശേകുകേള

കേടെനകൂടെഞനത

തനനയഞണസ്റ്റ്

നതിയമസഭഞകരഖകേളതില് ഉപകയഞഗതിചവരുനതസ്റ്റ്. എനഞല് പുതതിയ മനതിസഭ
നതിലെെവതില് വനതതിനനത്തുടെര്നസ്റ്റ് മനതിമഞരുനടെ വകുപ്പുകേള നതിശയതിചനകേഞണസ്റ്റ്
നപഞതഭരണ വകുപസ്റ്റ്
'Minister

for

പുറനപടുവതിച്ച സര്ക്കുലെെര് ഇഞ്ചാംഗതീഷതിലെെഞയതതിനഞലെെഞണസ്റ്റ്

Electricity'

എനതസ്റ്റ്

'ഊര്ജ്ജ

വകുപ്പുമനതി'

എനസ്റ്റ്

മലെെയഞളതതില് വതിവര്തനഞ്ചാം നചയ്തസ്റ്റ് പ്രസതിദതീകേരതിക്കേഞനതിടെയഞയതസ്റ്റ് . തടെര്നസ്റ്റ്,
+
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നപഞതഭരണ വകുപതിനന്റെ സര്ക്കുലെെര് പ്രകേഞരഞ്ചാം മലെെയഞളതതില് 'നനവദദ്യുതതി
വകുപ്പുമനതി' എനസ്റ്റ് വദ്ധ്യക്തത വരുതതിയ സഞഹചരദ്ധ്യതതില് നതിയമസഭഞ
കരഖകേളതില്

ഇകപഞള

ഉപകയഞഗതിചവരുനതസ്റ്റ്.

'നനവദദ്യുതതി

വകുപ്പുമനതി'

എനഞണസ്റ്റ്

പ്രകേടെമഞയ അര്ത്ഥവദ്ധ്യതദ്ധ്യഞസമതിനലങതില്കപഞലുഞ്ചാം

ഭഞവതിയതില് ഇതരഞ്ചാം പതിശേകുകേള സഞ്ചാംഭവതിക്കേഞതതിരതിക്കേഞന് ബനനപട്ടേവര്ക്കേസ്റ്റ്
നതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം നല്കുനതഞണസ്റ്റ്.
(6) ആക്ഷന് കടെക്കേണ് റതികപഞര്ട്ടുകേള സമര്പതിക്കുനതതിനലെെ കേഞലെെതഞമസഞ്ചാം
2021 ആഗസസ്റ്റ് 3-ാം തതീയതതി റതികപഞര്ട്ടേസ്റ്റ് സമര്പണതതിനുകശേഷഞ്ചാം,
സമതിതതി

റതികപഞര്ട്ടുകേളതികന്മേലുള്ള

പരതിഗണന

നല്കുകേകയഞ

ശേതിപഞര്ശേകേളക്കേസ്റ്റ്

അതതികന്മേലുള്ള

സര്ക്കേഞര്

നടെപടെതി

കവണത്ര

കസറസ്റ്റ്നമന്റുകേള

യഥഞസമയഞ്ചാം ലെെഭദ്ധ്യമഞക്കുകേകയഞ നചയഞതതതിനഞല് കേഞലെെപഴെക്കേഞ്ചാംനചന ഒകട്ടേനറ
ഫയലുകേള തതീര്പഞകേഞനത നസക്ഷനുകേളതില് നകേട്ടേതിക്കേതിടെക്കുകേയഞനണനഞ്ചാം
സമതിതതികേളക്കേസ്റ്റ്
സമയബനതിതമഞയതി

ലെെഭതിക്കുന

പരഞതതികേളതികന്മേലുള്ള

ലെെഭദ്ധ്യമഞക്കേഞന്

നടെപടെതി

റതികപഞര്ട്ടുകേള

സസതീകേരതിക്കേണനമനഞ്ചാം

പ്രതതിപക്ഷനത ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം ക്രമപ്രശഞ്ചാം ഉനയതിച.
നതിയമസഭഞ സമതിതതികേളുനടെ ശേതിപഞര്ശേകേളതികന്മേലുള്ള ആക്ഷന് കടെക്കേണ്
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റതികപഞര്ട്ടുകേള

സമയബനതിതമഞയതി

വകുപ്പുകേളക്കേസ്റ്റ്

നതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം

വകുപ്പുകേളനക്കേതതിനര

സമതിതതികേളക്കേസ്റ്റ്

നല്കേതിയതിട്ടുനണനഞ്ചാം

കേര്ശേന

നടെപടെതി

ലെെഭദ്ധ്യമഞക്കേണനമനസ്റ്റ്

അതസ്റ്റ്

പഞലെെതിക്കേഞത

സസതീകേരതിക്കുനതഞനണനഞ്ചാം

പട്ടേതികേജേഞതതി, പട്ടേതികേവര്ഗ, പതിനഞക്കേവതിഭഞഗ കക്ഷമ-കദവസസഞ്ചാം

വകുപ്പുമനതി

വദ്ധ്യക്തമഞക്കേതി.
ബഹുമഞനനപട്ടേ സതീക്കേര് തഞനഴെപറയുഞ്ചാംപ്രകേഞരഞ്ചാം റൂളതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ് നല്കേതി +.
സര്ക്കേഞരതില് നതിനഞ്ചാം ആവശേദ്ധ്യമഞയ വതിവരങ്ങളുഞ്ചാം നടെപടെതി കസറസ്റ്റ്നമന്റുകേളുഞ്ചാം
യഥഞസമയഞ്ചാം

ലെെഭദ്ധ്യമഞകേഞനതവനഞല്

അവതഞളതതിലെെഞകുഞ്ചാം.

സഭഞ

സമതിതതികേളുനടെ

പ്രവര്തനഞ്ചാം

എകതികേനട്ടേതീവഞ്ചാം നലെെജേതികസ്ലേച്ചറുഞ്ചാം പഞരസരദ്ധ്യകതഞനടെ

പ്രവര്തതിച്ചസ്റ്റ് നപഞതജേനങ്ങളുനടെ പരഞതതികേളക്കുഞ്ചാം സമൂഹതതിനലെെ നതറഞയ
പ്രവണതകേളക്കുഞ്ചാം
സന്ദര്ഭങ്ങള

പരതിഹഞരഞ്ചാം

കകേരള

കരഖനപടുതതിയതിട്ടുണസ്റ്റ്.
ജേഞഗതകയഞനടെയുഞ്ചാം

കേനണതതിയതിട്ടുള്ള

നതിയമസഭയുനടെ
സഭഞ

മഞതൃകേഞപരമഞയ

പൂര്വ്വകേഞലെെ

സമതിതതികേള

പ്രവര്തതിക്കുകേയഞനണങതില്

ചരതിത്രതതില്

കേണതിശേതകയഞനടെയുഞ്ചാം
ആവശേദ്ധ്യനപടുന

എലഞ

വതിവരവഞ്ചാം ഗവണ്നമന്റെതില്നതിനഞ്ചാം ലെെഭദ്ധ്യമഞക്കേഞനുഞ്ചാം കേര്തവദ്ധ്യ നതിര്വ്വഹണഞ്ചാം
സമയബനതിതമഞയതി
+

പൂര്തതീകേരതിക്കേഞനുഞ്ചാം
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സഞധതിക്കുനതഞണസ്റ്റ്. നതിയമസഭയുനടെ നചറുരൂപഞ്ചാം എന നതിലെെയതില് സഭയ്ക്കുള്ള
ഒട്ടുമതിക്കേ അധതികേഞരഞവകേഞശേങ്ങളുഞ്ചാം സമതിതതിക്കുമുണസ്റ്റ്. സമതിതതി ആവശേദ്ധ്യനപടുന
വതിവരങ്ങള

നതിര്ദ്ദേതിഷ

സന്ദര്ഭങ്ങളതില്

സമയപരതിധതിക്കുള്ളതില്

ബനനപട്ടേ

ലെെഭദ്ധ്യമഞക്കേഞനത

വകുപ്പുനസക്രട്ടേറതിമഞനര

സമതിതതി

വരുന
മുമ്പഞനകേ

വതിളതിചവരുതഞനുഞ്ചാം വതിവരങ്ങള ലെെഭദ്ധ്യമഞക്കേണനമനസ്റ്റ് നതിര്കദ്ദേശേതിക്കേഞനുഞ്ചാം അതതിനസ്റ്റ്
തയഞറഞകേഞനതവരുന
നതിലെെപഞടുകേള

ഗവണ്നമന്റെസ്റ്റ്

ചതീഫസ്റ്റ്

നസക്രട്ടേറതിമഞരുനടെ

നസക്രട്ടേറതിയുനടെ

നതികഷധഞത്മകേ

ശദയതില്നകേഞണ്ടുവരഞനുഞ്ചാം

പരതിഹഞരമഞയതിനലങതില് ചതീഫസ്റ്റ് നസക്രട്ടേറതിനയതനന സമതിതതി മുമ്പഞനകേ
വതിളതിചവരുതഞനുഞ്ചാം

സമതിതതിയുനടെ

പ്രവര്തനങ്ങളുമഞയതി

സഹകേരതിക്കേഞതതിരതിക്കുന

ഗവണ്നമന്റെസ്റ്റ്

അവകേഞശേലെെഞ്ചാംഘനതതിനസ്റ്റ്

ശേതിക്ഷഞനടെപടെതി

സമതിതതികേളക്കേസ്റ്റ് അധതികേഞരമുണസ്റ്റ്.

മന:പൂര്വ്വഞ്ചാം

നസക്രട്ടേറതിമഞര്നക്കേതതിനര
ശേതിപഞര്ശേ

നചയഞനുഞ്ചാം

നതിയമസഭഞ സമതിതതികേളുനടെ മുമ്പഞനകേയുള്ള

ഓകരഞ ഫയലുഞ്ചാം ഒട്ടേനവധതി ജേതീവതിതങ്ങനള സഞ്ചാംബനതിക്കുനവയഞകേയഞല്
അര്ഹതിക്കുന പരതിഗണന ലെെഭതിക്കേണഞ്ചാം. സഞകങതതികേവഞ്ചാം യുക്തതിരഹതിതവമഞയ
കേഞരണങ്ങളുനടെ കപരതില് സമതിതതി പ്രവര്തനങ്ങള
ഉറപ്പുവരുതതി

യഞഥഞര്ത്ഥദ്ധ്യകബഞധകതഞടുഞ്ചാം

തടെസനപടുനതിനലനസ്റ്റ്
പ്രഞകയഞഗതികേ

14

സമതീപനകതഞടുഞ്ചാംകൂടെതി കേഞരദ്ധ്യങ്ങനള കേഞണഞന് എലഞ സമതിതതി അദദ്ധ്യക്ഷന്മേഞരുഞ്ചാം
സമതിതതി അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം ബനനപട്ടേ ഉകദദ്ധ്യഞഗസ്ഥരുഞ്ചാം തയഞറഞയഞല് ഇകപഞള
രൂപതീകേരതിക്കേനപട്ടേതിരതിക്കുന

സഭഞ

സമതിതതികേളുനടെ

കേഞലെെഞവധതി

പൂര്തതീകേരതിക്കുനതതിനുമുമ്പുതനന ധനകേഞരദ്ധ്യ സമതിതതികേള ഒഴെതിനകേയുള്ള എലഞ
സമതിതതികേളുനടെയുഞ്ചാം കുടെതിശതികേ കജേഞലെെതികേള പൂര്തതീകേരതിക്കേഞന് കേഴെതിയുനതഞ്ചാം
സഭഞ

സമതിതതികേളുനടെ

അതരഞ്ചാം

പരതിശമങ്ങളക്കേസ്റ്റ്

എലഞ

പതിന്തുണയുഞ്ചാം

കപ്രഞതഞഹനവഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുനതമഞണസ്റ്റ്.
(7) കകേഞവതിഡസ്റ്റ് വഞകതിനസ്റ്റ് വകേയതിരുതതിയ അധതികേ തകേയുനടെ വതിനതികയഞഗഞ്ചാം
2021 ആഗസസ്റ്റ് 3-ാം തതീയതതി ധനകേഞരദ്ധ്യതതിനുമുമ്പഞയതി, എലഞവര്ക്കുഞ്ചാം
കകേഞവതിഡസ്റ്റ്

വഞകതിന്

പ്രഖദ്ധ്യഞപതിച്ച

സഡൗജേനദ്ധ്യമഞയതി

സഞഹചരദ്ധ്യതതില്

ലെെഭദ്ധ്യമഞക്കുനമനസ്റ്റ്

18

വയസതിനസ്റ്റ്

കകേന്ദ്രസര്ക്കേഞര്
മുകേളതിലുള്ളവര്ക്കുസ്റ്റ്

സഡൗജേനദ്ധ്യമഞയതി വഞകതിന് വഞങ്ങതി നല്കുനതതിനഞയതി സര്ക്കേഞര് മഞറതിവച്ച 1000
കകേഞടെതി

രൂപയുനടെ

വതിനതികയഞഗനത

സഞ്ചാംബനതിച്ച

അവദ്ധ്യക്തത

നതിലെെനതില്ക്കുനതതിനഞല് ഇതസഞ്ചാംബനതിച്ചസ്റ്റ് സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതിയതില് ചര്ച്ച
നചയ്യുനതതിനുള്ള
ക്രമപ്രശഞ്ചാം ഉനയതിച.

നതിര്കദ്ദേശേമുണഞകേണനമനസ്റ്റ്

പ്രതതിപക്ഷനത

ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം

15

വഞകതിന്

സഡൗജേനദ്ധ്യമഞയതി

പ്രഖദ്ധ്യഞപനതതിനുകശേഷവഞ്ചാം

നല്കുനമന

പ്രധഞനമനതിയുനടെ

ആവശേദ്ധ്യകേതയനുസരതിച്ചസ്റ്റ്

ലെെഭതിക്കേഞത

സഞഹചരദ്ധ്യമഞണുള്ളനതനഞ്ചാം കകേരളതതില് കകേഞവതിഡസ്റ്റ് വദ്ധ്യഞപനഞ്ചാം ഉയരുകേയുഞ്ചാം
വഞകതിന് ലെെഭദ്ധ്യത ഇനനത രതീതതിയതില് തടെരുകേയുഞ്ചാം നചയ്തഞല് സമതീപഭഞവതിയതില്
കനരതിട്ടേസ്റ്റ്

വതിപണതിയതില്നതിനസ്റ്റ്

വഞകതിന്

വഞകങ്ങണ

സഞഹചരദ്ധ്യമുണഞകയയഞനമനഞ്ചാം ബനനപട്ടേ ശേതീര്ഷകേതതില് തകേയതിലഞനത
വനഞല്

അകപഞള

തകേ

നചലെെവഴെതിക്കുനതതിനസ്റ്റ്

പ്രയഞസഞ്ചാം

കനരതിടുനനമനതതിനഞല് 1000 കകേഞടെതി രൂപ നതിലെെവതില് വകേയതിരുതതിയ
ശേതീര്ഷകേതതില്തനന

നതിലെെനതിര്ത്തുനതസ്റ്റ്

അതദ്ധ്യന്തഞകപക്ഷതിതമഞനണനഞ്ചാം

ബഡ്ജേറസ്റ്റ്

സഞ്ചാംസ്ഥഞന
മഞനസല്

തഞല്പരദ്ധ്യതതിനസ്റ്റ്

അനുസരതിച്ചസ്റ്റ്

ഒരു

സഞമ്പതതികേ വര്ഷതതിനന്റെ അവസഞനതതില് നചലെെവഴെതിക്കേനപടെഞത തകേ
അന്തതിമ ധനവതിനതികയഞഗതതിലൂനടെ പുനര്വതിനതികയഞഗഞ്ചാം നചയ്യുകേകയഞ നറസനഞ്ചാം
നചയ്യുകേകയഞ ആണസ്റ്റ് നചയ്യുനനതനഞ്ചാം ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി വദ്ധ്യക്തമഞക്കേതി.
ബഹുമഞനനപട്ടേ സതീക്കേര് തഞനഴെപറയുഞ്ചാംപ്രകേഞരഞ്ചാം റൂളതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ് നല്കേതി +.
കകേഞവതിഡസ്റ്റ് വഞകതിന് സഡൗജേനദ്ധ്യമഞയതി നല്കേഞന് കകേന്ദ്ര സര്ക്കേഞര്
തതീരുമഞനനമടുത
+

സഞഹചരദ്ധ്യതതില്
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വതിലെെ

നകേഞടുതസ്റ്റ്

വഞകതിന്
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വഞങ്ങുനതതിനഞയതി ബഡ്ജേറസ്റ്റ് ശേതീര്ഷകേതതില് വകേയതിരുതതിയ തകേ അകത
ശേതീര്ഷകേതതില്തനന

നതിലെെനതിര്കതണതതിനന്റെ

ആവശേദ്ധ്യകേതനയ

സഞ്ചാംബനതിച്ചസ്റ്റ് ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി നല്കേതിയ വതിശേദതീകേരണഞ്ചാം തതികേചഞ്ചാം
ഉചതിതവഞ്ചാം പ്രസക്തവമഞണസ്റ്റ്. ആയതതിനഞല് ക്രമപ്രശഞ്ചാം നതിലെെനതില്ക്കുനതല.
(8) നതിയമസഭഞ കചഞദദ്ധ്യങ്ങളക്കുള്ള ഉതരഞ്ചാം യഥഞസമയഞ്ചാം ലെെഭദ്ധ്യമഞക്കേല്
2021 ആഗസസ്റ്റ് 5-ാം തതീയതതി ഗവണ്നമന്റെസ്റ്റ് പ്രകമയതതിനുകശേഷഞ്ചാം,
നതിയമസഭഞ കചഞദദ്ധ്യങ്ങളക്കുള്ള മറുപടെതി ചട്ടേപ്രകേഞരമുള്ള സമയപരതിധതിക്കുള്ളതില്
ലെെഭദ്ധ്യമഞക്കുനതതില്

കേഞലെെതഞമസഞ്ചാം

അച്ചടെക്കേനടെപടെതി

സസതീകേരതിക്കുന

വരുത്തുന

ഉകദദ്ധ്യഞഗസ്ഥര്നക്കേതതിനര

കേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം

പരതിഗണതിക്കേണനമനസ്റ്റ്

പ്രതതിപക്ഷനത ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം ക്രമപ്രശഞ്ചാം ഉനയതിച.
നതിയമസഭഞ ചട്ടേഞ്ചാം 47(1), (2)

എനതിവ പ്രകേഞരമുള്ള കചഞദദ്ധ്യങ്ങളുനടെ

മറുപടെതി അതതസ്റ്റ് സകമ്മേളന കേഞലെെയളവതില്തനന ലെെഭദ്ധ്യമഞക്കുന കേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം
മനതിമഞരുനടെ

ശദയതില്നപടുതതിട്ടുനണനഞ്ചാം

ലെെഭദ്ധ്യമഞക്കുനതതിനുള്ള

നടെപടെതി

വകുപ്പുകേള

മറുപടെതി

കൃതദ്ധ്യമഞയതി

സസതീകേരതിചവരതികേയഞനണനഞ്ചാം

പട്ടേതികേജേഞതതി-പട്ടേതികേവര്ഗ, പതിനഞക്കേവതിഭഞഗ കക്ഷമ-കദവസസഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി
വദ്ധ്യക്തമഞക്കേതി.
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ബഹുമഞനനപട്ടേ സതീക്കേര് തഞനഴെപറയുഞ്ചാംപ്രകേഞരഞ്ചാം റൂളതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ് നല്കേതി +.
ഇ-നതിയമസഭ പദതതി പൂര്തതീകേരതിക്കേനപടുനകതഞടുകൂടെതി നതിയമസഭഞ
നടെപടെതിക്രമങ്ങളതില് വരുകതണ പരതിഷഞരങ്ങളുഞ്ചാം നതിയമസഭഞ കചഞദദ്ധ്യങ്ങളക്കേസ്റ്റ്
യഥഞസമയഞ്ചാം മറുപടെതി ലെെഭദ്ധ്യമഞക്കുനതഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ചസ്റ്റ് പരതികശേഞധതിച്ചസ്റ്റ് ശേതിപഞര്ശേ
നല്കുനതതിനഞയതി ഒരു അഡ്കഹഞകേസ്റ്റ് സമതിതതി രൂപതീകേരതിക്കുന കേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം
പരതികശേഞധതിക്കുനതഞണസ്റ്റ്.

ബഹുമഞനദ്ധ്യരഞയ മുഖദ്ധ്യമനതി, പ്രതതിപക്ഷകനതഞവസ്റ്റ്

എനതിവരുമഞയതി കൂടെതിയഞകലെെഞചതിച്ചസ്റ്റ് ഇക്കേഞരദ്ധ്യതതില് യുക്തമഞയ തതീരുമഞനഞ്ചാം
നനകേനക്കേഞള്ളുനതഞണസ്റ്റ്. ആകരഞഗദ്ധ്യ -വനതിത ശേതിശുവതികേസന വകുപ്പുമനതിയുനടെ
മറുപടെതിയുനടെ അടെതിസ്ഥഞനതതില് പ്രസ്തുത ക്രമപ്രശഞ്ചാം നതിലെെനതില്ക്കുനതല.
(9) ചട്ടേഞ്ചാം 300 പ്രകേഞരമുള്ള പ്രസ്തഞനവയതികന്മേല് പുറനപടുവതിച്ച ഉതരവതിനലെെ
നനവരുദദ്ധ്യഞ്ചാം
2021 ആഗസസ്റ്റ് 5-ാം തതീയതതി ധനകേഞരദ്ധ്യതതിനുമുമ്പഞയതി, ചട്ടേഞ്ചാം

300

പ്രകേഞരഞ്ചാം 4-08-2021-നസ്റ്റ് ആകരഞഗദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി സഭയതില് നടെതതിയ
പ്രസ്തഞവനയസ്റ്റ് വതിരുദമഞയഞണസ്റ്റ് ഡതിസഞസര് മഞകനജേസ്റ്റ്നമന്റെസ്റ്റ് ഡതിപഞര്ട്ടുനമന്റെസ്റ്റ്
ഉതരവസ്റ്റ്

പുറനപടുവതിച്ചതിട്ടുള്ളനതനഞ്ചാം

കേടെകേളുഞ്ചാം

നപഞത

സസകേഞരദ്ധ്യ

സ്ഥഞപനങ്ങളുഞ്ചാം സന്ദര്ശേതിക്കുനവര് ആദദ്ധ്യ കഡഞസസ്റ്റ് വഞകതിന് എടുതവകരഞ 72
+

XVKLA/II Session Vol.185 Report No.11 dated 05-08-2021

18

മണതിക്കൂറതിനുള്ളതില് ആര്.ടെതി.പതി.സതി.ആര് നനഗറതീവസ്റ്റ് ഫലെെഞ്ചാം ലെെഭതിച്ചവകരഞ ഒരു
മഞസതതിനുള്ളതില് കകേഞവതിഡസ്റ്റ് കരഞഗമുക്തതി കനടെതിയവകരഞ ആകുനതഞണസ്റ്റ്
അഭതികേഞമദ്ധ്യനമന

മനതിയുനടെ

പ്രസ്തഞവന

നതിര്ബനമഞക്കേതിയതിരതിക്കുകേയഞനണനഞ്ചാം

ഉതരവതില്
അപ്രഞകയഞഗതികേമഞയ

നതിര്കദ്ദേശേങ്ങളടെങ്ങതിയ ഉതരവസ്റ്റ് ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം നചയഞനതിടെയുനണനഞ്ചാം ചട്ടേഞ്ചാം 300
പ്രകേഞരമുള്ള

പ്രസ്തഞവനയുനടെ

ഉതരവതിറക്കുനതസ്റ്റ്

അന്തസതയസ്റ്റ്

ഓര്ഡറതിലെെനലനഞ്ചാം

കേടെകേവതിരുദമഞയതി

പ്രതതിപക്ഷകനതഞവസ്റ്റ്

ക്രമപ്രശഞ്ചാം

ഉനയതിച.
നപഞതപ്രഞധഞനദ്ധ്യമര്ഹതിക്കുന
പ്രകേഞരഞ്ചാം

സഭയതില്

പ്രസ്തഞവന

വതിഷയമഞയതതിനഞലെെഞണസ്റ്റ്
നടെതതിയനതനഞ്ചാം

ചട്ടേഞ്ചാം

300

ചട്ടേപ്രകേഞരമുള്ള

പ്രസ്തഞവനയുഞ്ചാം ഉതരവഞ്ചാം തമ്മേതില് നനവരുദദ്ധ്യങ്ങളതിനലനഞ്ചാം ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനതിതഞശേതിശു വതികേസന വകുപ്പുമനതി വദ്ധ്യക്തമഞക്കേതി.
(10) ധനകേഞരദ്ധ്യ ബതില്ലുകേള സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതിയുനടെ പരതിഗണനയയയ്ക്കുനതസ്റ്റ്
സഞ്ചാംബനതിച്ചസ്റ്റ്
2021

ആഗസസ്റ്റ്

5-ാം

തതീതയതി

നതിയമനതിര്മ്മേഞണകവളയതില്,

ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന ചര്ച്ച പൂര്തതിയഞകുനതതിനുമുമ്പസ്റ്റ് 2021-നലെെ കകേരള ധനകേഞരദ്ധ്യ
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ബതില്, 2021-നലെെ കകേരള ധനകേഞരദ്ധ്യ (2-ാംനമ്പര്) ബതില് എനതിവ വതിഷയ
നതിര്ണ്ണയ സമതിതതിയുനടെ പരതിഗണനയയയ്ക്കുനതസ്റ്റ് നതിയമസഭഞ ചട്ടേങ്ങളക്കുഞ്ചാം
കേതീഴെസ്റ്റ്വഴെക്കേങ്ങളക്കുഞ്ചാം എതതിരഞനണനഞ്ചാം 2005-നലെെ മൂലെെദ്ധ്യവര്ദതിത നതികുതതി
നതിയമഞ്ചാം നതിലെെവതില്വന പ്രകതദ്ധ്യകേ സഞഹചരദ്ധ്യതതിലെെഞണസ്റ്റ് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേള
പഞസഞക്കുനതതിനുമുമ്പസ്റ്റ് ധനകേഞരദ്ധ്യ ബതില് പഞസഞക്കേതിയനതനഞ്ചാം 2018-ല്
ധനകേഞരദ്ധ്യ

ബതില്

സബ്ജകസ്റ്റ്

കേമ്മേതിറതിയുനടെ

പരതിഗണനയയനച്ചങതിലുഞ്ചാം

ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേള പഞസഞയകശേഷമഞണസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി കയഞഗഞ്ചാം കചര്നനതനഞ്ചാം
ആയതതിനഞല് ധനകേഞരദ്ധ്യ ബതില് പരതികശേഞധതിക്കുന സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതി കയഞഗഞ്ചാം
ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന ചര്ച്ച പൂര്തതീകേരതിച്ചകശേഷഞ്ചാം മഞത്രകമ കചരഞന് പഞടുള്ളൂനവനഞ്ചാം
ഒരു പ്രതതിപക്ഷഞഞ്ചാംഗഞ്ചാം ക്രമപ്രശഞ്ചാം ഉനയതിച.
ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥന ചര്ച്ച പൂര്തതിയഞകുനതതിനസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് ധനകേഞരദ്ധ്യ ബതില്
പഞസഞക്കുനതസ്റ്റ്

ഭരണഘടെനഞപരമഞകയഞ

ചട്ടേപ്രകേഞരകമഞ

നതറനലനഞ്ചാം

ധനകേഞരദ്ധ്യ ബതില് പഞസഞക്കുനതസ്റ്റ് 12-08-2021-ലെെഞയതതിനഞല് ഇകപഞള
വതിഷയനതിര്ണ്ണയ

സമതിതതിയുനടെ

പരതിഗണനയയയ്ക്കുനതതിനസ്റ്റ്

നതിയമ

തടെസമതിനലനഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗതീകേരതിച്ച ബതി.എ.സതി. റതികപഞര്ട്ടേസ്റ്റ് പ്രകേഞരമഞണസ്റ്റ്
ധനകേഞരദ്ധ്യ ബതില് വതിഷയ നതിര്ണ്ണയ സമതിതതിയുനടെ പരതിഗണനയയയ്ക്കുനനതനഞ്ചാം
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ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി വദ്ധ്യക്തമഞക്കേതി.
ബഹുമഞനനപട്ടേ സതീക്കേര് തഞനഴെപറയുഞ്ചാംപ്രകേഞരഞ്ചാം റൂളതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ് നല്കേതി+.
"ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനയുമഞയതി ബനനപട്ടേ ചര്ച്ചയ്ക്കുഞ്ചാം കവഞകട്ടേടുപതിനുഞ്ചാം ധനകേഞരദ്ധ്യ
ബതിലതിനന്റെ പരതിഗണനയുമഞയതി കനരതിട്ടേസ്റ്റ് ബനമതിനലങതിലുഞ്ചാം കേതീഴെസ്റ്റ്വഴെക്കേനമന
നതിലെെയതില് ധനഞഭദ്ധ്യര്ത്ഥനകേളുനടെ പരതിഗണന പൂര്തതീകേരതിച്ച
ധനകേഞരദ്ധ്യ

ബതില്ലുകേള

സഞഹചരദ്ധ്യങ്ങളതില്

പരതിഗണതിചവരുനതസ്റ്റ്.

ധനകേഞരദ്ധ്യ

സന്ദര്ഭങ്ങളുണഞയതിട്ടുണസ്റ്റ്.

ബതില്

കശേഷമഞണസ്റ്റ്

ചതിലെെ

കനരനത

പ്രകതദ്ധ്യകേ

പരതിഗണതിക്കുന

കകേഞവതിഡതിനനത്തുടെര്നസ്റ്റ്

സഭഞ

സകമ്മേളനദതിനങ്ങളതില് കുറവസ്റ്റ് വരുതതിയതതിനഞലെെഞണസ്റ്റ് ധനകേഞരദ്ധ്യ ബതില്ലുകേള
പരതിഗണതിക്കുനതതിനസ്റ്റ് പുതതിയ സമയക്രമഞ്ചാം നതിശയതിച്ചതസ്റ്റ്.

ഇക്കേഞരദ്ധ്യതതില്

ചട്ടേങ്ങളുനടെകയഞ കേതീഴെസ്റ്റ്വഴെക്കേങ്ങളുനടെകയഞ ലെെഞ്ചാംഘനമുണഞയതിട്ടേതില. ആയതതിനഞല്
ക്രമപ്രശഞ്ചാം നതിലെെനതില്ക്കുനതല.”
(11) സമതിതതി റതികപഞര്ട്ടുകേള സഭയതില് ചര്ച്ച നചയ്യുനതസ്റ്റ് സഞ്ചാംബനതിച്ചസ്റ്റ്
2021 ആഗസസ്റ്റ് 9-ാം തതീയതതി സബ്മതിഷനുകശേഷഞ്ചാം, നതിയമസഭഞ സമതിതതി
റതികപഞര്ട്ടുകേളതിനലെെ
നചയ്യുനതതിനസ്റ്റ്
+

നപഞതപ്രഞധഞനദ്ധ്യമുള്ള
ആഴ്ചയതില്

ഒരു

വതിഷയങ്ങള

മണതിക്കൂര്
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സഭയതില്

നതീക്കേതിവയഞന്

ചര്ച്ച
നടെപടെതി
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സസതീകേരതിക്കേണനമനസ്റ്റ്

പ്രതതിപക്ഷനത

ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം

ക്രമപ്രശതതിലൂനടെ

ചൂണതിക്കേഞണതിച.
നതിയമസഭഞ
തയഞറഞക്കുന

ചട്ടേഞ്ചാം

205

പ്രധഞനനപട്ടേ

B

ബനനപട്ടേ

നതിയമസഭഞ

റതികപഞര്ട്ടുകേനളങതിലുഞ്ചാം

വതികധയമഞകക്കേണതഞനണങതിലുഞ്ചാം
നടെതഞറതില.

പ്രകേഞരഞ്ചാം

സഭയതില്

സമയപരതിമതിതതിമൂലെെഞ്ചാം
വകുപ്പുകേള

സമതിതതികേള

പലെെകപഞഴഞ്ചാം

റതികപഞര്ട്ടുകേള

ചര്ച്ചയസ്റ്റ്
ചര്ച്ച

പരതികശേഞധതിച്ചസ്റ്റ്

പ്രശങ്ങളക്കുസ്റ്റ് പരതിഹഞരഞ്ചാം കേഞണഞന് ശമതിക്കേഞറുനണങതിലുഞ്ചാം സഭയതില് ചര്ച്ച
നചയ്യുകേയഞനണങതില് കുറചകൂടെതി ഗുണകേരമഞകുനമനതതിനഞല് പ്രധഞനനപട്ടേ
വതിഷയങ്ങള

സഭയതില്

ചര്ച്ച

നചയണനമനതഞണസ്റ്റ്

ഗവണ്നമന്റെതിനന്റെ

അഭതിപ്രഞയനമനഞ്ചാം പട്ടേതികേജേഞതതി, പട്ടേതികേവര്ഗ, പതിനഞക്കേവതിഭഞഗ കക്ഷമകദവസസഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി വദ്ധ്യക്തമഞക്കേതി.
ബഹുമഞനനപട്ടേ സതീക്കേര് തഞനഴെപറയുഞ്ചാംപ്രകേഞരഞ്ചാം റൂളതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ് നല്കേതി +.
കകേരള

നതിയമസഭയുനടെ

നടെപടെതിക്രമവഞ്ചാം

കേഞരദ്ധ്യനതിര്വ്വഹണവഞ്ചാം

സഞ്ചാംബനതിച്ച ചട്ടേങ്ങളതിനലെെ ചട്ടേഞ്ചാം 205 B പ്രകേഞരഞ്ചാം സഭഞസമതിതതികേളുനടെ
റതികപഞര്ട്ടേതിനലെെ നപഞതപ്രഞധഞനദ്ധ്യമുള്ള വതിഷയങ്ങളതികന്മേല് ചര്ച്ച നചയ്യുനതതിനസ്റ്റ്
ആഴ്ചയതിനലെെഞരു ദതിവസഞ്ചാം ഒരു മണതിക്കൂര് നതീക്കേതിവയ്ക്കുഞവനതതില് ഗവണ്നമന്റെതിനസ്റ്റ്
+
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അനുകൂലെെ നതിലെെപഞടെഞണുള്ളതസ്റ്റ്. സഭയുനടെ നടെപടെതിക്രമങ്ങളതില് കേഞലെെതികേമഞയ
മഞറങ്ങള ശേതിപഞര്ശേ നചയ്യുനതതിനഞയതി രൂപതീകേരതിക്കേനപട്ടേ അഡ്കഹഞകേസ്റ്റ്
സമതിതതിയുനടെ ശേതിപഞര്ശേയുനടെ അടെതിസ്ഥഞനതതില് സമതിതതി റതികപഞര്ട്ടുകേള
സഭയതില് ചര്ച്ച നചയ്യുനതതിനഞയതി സഭഞ നടെപടെതിചട്ടേങ്ങളതില് ഒരു പുതതിയ
വദ്ധ്യവസ്ഥ, ചട്ടേഞ്ചാം 205 B ആയതി നതിലെെവതില് വനനങതിലുഞ്ചാം രണസ്റ്റ് റതികപഞര്ട്ടുകേള
മഞത്രകമ സഭയതില് ചര്ച്ച നചയഞന് അവസരഞ്ചാം ലെെഭതിച്ചതിട്ടുള്ളൂ. സഭഞ ദതിനങ്ങളുനടെ
എണ്ണഞ്ചാം പരതിമതിതനപട്ടേതഞ്ചാം സഭയതില് നതിര്വ്വഹതിക്കേനപകടെണ ഗവണ്നമന്റെസ്റ്റ്
ബതിസതിനസ്സുകേള
കേഞരണമഞണസ്റ്റ്

സമയബനതിതമഞയതി
ഇക്കേഞരദ്ധ്യതതിനഞയതി

കേഴെതിയഞതതിരുനതസ്റ്റ്.
വതിധതതില്

പൂര്തതീകേരതികക്കേണതിവനതഞ്ചാം

കവണത്ര

സമയഞ്ചാം

കേനണതഞന്

ഇക്കേഞരദ്ധ്യതതില് കൂടുതല് സമയഞ്ചാം ലെെഭദ്ധ്യമഞകേതക്കേ

ഇനതിവരുന

സഭഞ

സകമ്മേളനങ്ങളുനടെ

കേഞരദ്ധ്യപരതിപഞടെതികേള

ക്രമനപടുതഞന് കയഞജേതികപഞടുകൂടെതിയുള്ള നതീക്കേഞ്ചാം ഉണഞകകേണതണസ്റ്റ്.
(12) ക്രമവതിരുദമഞയതി ഉതരവസ്റ്റ് പുറനപടുവതിച്ചതസ്റ്റ് സഞ്ചാംബനതിച്ചസ്റ്റ്
2021 ആഗസസ്റ്റ് 10-ാം തതീയതതി റതികപഞര്ട്ടേസ്റ്റ് സമര്പണതതിനുകശേഷഞ്ചാം,
2021-നലെെ

ശതീനഞരഞയണഗുരു

ഓപണ്

യൂണതികവഴതിറതി

നതിയമതതിനലെെ

നനവഷമദ്ധ്യങ്ങള നതീക്കേഞ്ചാം നചയ്യുന വദ്ധ്യവസ്ഥപ്രകേഞരനമനസ്റ്റ് ചൂണതിക്കേഞണതിച്ചസ്റ്റ്
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26-07-2021-നസ്റ്റ് ഒരു എകതികേനട്ടേതീവസ്റ്റ് ഉതരവതിറക്കേതിയതസ്റ്റ് പ്രസ്തുത നതിയമതതിനലെെ
72-ാം

വകുപതിനസ്റ്റ്

വതിരുദവഞ്ചാം

നതികഷധതിക്കുനതഞ്ചാം

ചട്ടേഞ്ചാം

166

ക്രമവതിരുദവമഞനണനസ്റ്റ്

പ്രകേഞരഞ്ചാം
പ്രതതിപക്ഷനത

അവകേഞശേഞ്ചാം
ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം

ക്രമപ്രശഞ്ചാം ഉനയതിച.
2021-നലെെ ശതീനഞരഞയണഗുരു ഓപണ് യൂണതികവഴതിറതി നതിയമതതിനലെെ
വകുപസ്റ്റ് 72(1)-നന്റെ പ്രഞബലെെദ്ധ്യതതീയതതി മുതല് വതിദൂര വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസതതിലൂനടെകയഞ
നനപ്രവറസ്റ്റ്

രജേതികസ്ട്രേഷനതിലൂനടെകയഞ

ഉള്ള

പഠന

കകേഞഴ്സുകേളതികലെെയസ്റ്റ്

വതിദദ്ധ്യഞര്ത്ഥതികേളക്കേസ്റ്റ് പ്രകവശേനഞ്ചാം നല്കുനതസ്റ്റ് ശതീനഞരഞയണഗുരു ഓപണ്
സര്വ്വകേലെെഞശേഞലെെ മുകഖനയലഞനത പഞടുള്ളതനലനസ്റ്റ് വദ്ധ്യവസ്ഥ നചയ്തതിട്ടുനണനഞ്ചാം
വതിദൂര വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം മുകഖനയുള്ള കകേഞഴ്സുകേളതില് പ്രകവശേനമഞഗഹതിക്കുന
കുട്ടേതികേളുനടെ

പഠനഞവസരഞ്ചാം

സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം

നതിലെെവതില്

ഇതരഞ്ചാം

കകേഞഴ്സുകേള നടെത്തുന സര്വ്വകേലെെഞശേഞലെെകേളതില് പ്രസ്തുത കകേഞഴ്സുകേള തടെര്നഞ്ചാം
നടെത്തുനതതിനുഞ്ചാം നതിയമതതിനന്റെ
വതിനതികയഞഗതിച്ചസ്റ്റ്

കകേരള,

63-ാം വകുപസ്റ്റ് നല്കുന അധതികേഞരഞ്ചാം

മഹഞത്മഞഗഞനതി,

കേഞലെെതിക്കേറസ്റ്റ്,

കേണ്ണൂര്

സര്വ്വകേലെെഞശേഞലെെകേളക്കേസ്റ്റ് വതിദൂര വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ കകേഞഴ്സുകേള നടെത്തുനതതിനസ്റ്റ്
അനുമതതി നല്കേതി ഇറക്കേതിയ ഉതരവസ്റ്റ് എസസ്റ്റ്.ആര്.ഒ. ആയതി ഗസറതില്
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വതിജഞപനഞ്ചാം

നചയ്തതിട്ടുനണനഞ്ചാം

പ്രകേഞരമഞയതതിനഞല്

പ്രസ്തുത

സഭയുനടെ

നടെപടെതി

അവകേഞശേഞ്ചാം

വദ്ധ്യവസ്ഥ
ലെെഞ്ചാംഘതിക്കുന

സഞഹചരദ്ധ്യമുണഞയതിട്ടേതിനലനഞ്ചാം ഉനതവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-സഞമൂഹദ്ധ്യനതീതതി വകുപ്പുമനതി
വദ്ധ്യക്തമഞക്കേതി.
ബഹുമഞനനപട്ടേ സതീക്കേര് തഞനഴെപറയുഞ്ചാംപ്രകേഞരഞ്ചാം റൂളതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ് നല്കേതി +.
2021-നലെെ ശതീനഞരഞയണഗുരു ഓപണ് യൂണതികവഴതിറതി ആകതിനലെെ 63-ാം
വകുപതിനലെെ നതിബനന സര്ക്കേഞര് ഉതരവതിലൂനടെ കഭദഗതതി നചയ്തസ്റ്റ് ജൂനനലെെ
27-ാം തതീയതതി കചഞകദദ്ധ്യഞതര കവളയതില് ഉനയതിച്ചതതിനനത്തുടെര്നസ്റ്റ് സര്ക്കേഞര്
ഇക്കേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം പുന:പരതികശേഞധതിക്കുകേയുഞ്ചാം നതിയമതതിനലെെ വദ്ധ്യവസ്ഥകേളക്കുഞ്ചാം സഭഞ
ചട്ടേങ്ങളക്കുഞ്ചാം

അനുകരഞധമഞകേതക്കേ

വതിധതതില്

നടെപടെതിക്രമങ്ങള

പഞലെെതിചനകേഞണസ്റ്റ്, നതിലെെവതില് വതിദൂര വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ കകേഞഴ്സുകേള നടെത്തുന
സര്വ്വകേലെെഞശേഞലെെകേളതില് തടെര്നഞ്ചാം പ്രസ്തുത കകേഞഴ്സുകേള നടെതഞനഞവശേദ്ധ്യമഞയ
അനുമതതി

നല്കേതിനക്കേഞണ്ടുള്ള

നചയ്തുകേഴെതിഞ്ഞെതഞയതി
സഞഹചരദ്ധ്യതതില്
നനനതകേള
+

എസസ്റ്റ്.ആര്.ഒ.

ബഹുമഞനനപട്ടേ
ക്രമപ്രശഞ്ചാം

ഗസറതില്

വതിജഞപനഞ്ചാം

വകുപ്പുമനതി

അറതിയതിച്ച

നതിലെെനതില്ക്കുനതല.

ആവര്തതിക്കേഞതതിരതിക്കേഞന്
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ബനനപട്ടേ

ഇതരതതിലുള്ള
ഉകദദ്ധ്യഞഗസ്ഥരുനടെ
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ഭഞഗത്തുനതിനസ്റ്റ് ജേഞഗത ഉണഞകകേണതഞണസ്റ്റ്.
(13) ബതിലതിനന്റെ ഭരണഘടെനഞ സഞധുത
2021 ആഗസസ്റ്റ് 11-ാംതതീയതതി നതിയമനതിര്മ്മേഞണകവളയതില്, 2021-നലെെ
കകേരള ഡതിജേതിറല് ശേഞസ്ത്ര സഞകങതതികേ നൂതനവതിദദ്ധ്യഞ സര്വ്വകേലെെഞശേഞലെെ ബതില്
പഞസഞക്കുനതതിനുമുമ്പസ്റ്റ് പുതക്കേതിയ ധനകേഞരദ്ധ്യ നമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം സര്ക്കുകലെെറസ്റ്റ്
നചകയണതഞ്ചാം

ഫതിനഞന്ഷദ്ധ്യല്

നമകമ്മേഞറഞണതതില്

എകസ്റ്റ്നപന്ഡതീച്ചര്

സഞ്ചാംബനതിച്ചസ്റ്റ് വദ്ധ്യക്തത വരുകതണതഞനണനഞ്ചാം നറക്കേറതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് കനഞണ്
നറക്കേറതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ്

എകസ്റ്റ്നപന്ഡതീച്ചര്

ഉളനപടുകതണതഞനണനഞ്ചാം

ധനകേഞരദ്ധ്യ

പ്രസ്തുത

നമകമ്മേഞറഞണതതില്

ബതിലതിനലെെ

വദ്ധ്യവസ്ഥകേള

നടെപഞക്കുകമ്പഞള രൂപനപടെഞവന ആവര്തകേവഞ്ചാം അനഞവര്തകേവമഞയ
നചലെെവകേനളയുഞ്ചാം

കയഞഗദ്ധ്യതയതിലഞത

അദദ്ധ്യഞപകേനര

സഞ്ചാംബനതിച്ചസ്റ്റ് വദ്ധ്യക്തമഞക്കേണനമനസ്റ്റ് പ്രതതിപക്ഷകനതഞവഞ്ചാം

നതിയമതിച്ചതഞ്ചാം

2021-നലെെ കകേരള

ഡതിജേതിറല് ശേഞസ്ത്ര സഞകങതതികേ നൂതനവതിദദ്ധ്യ സര്വ്വകേലെെഞശേഞലെെ ബതിലതിനലെെ പലെെ
വദ്ധ്യവസ്ഥകേളുഞ്ചാം 2015-നലെെ എ.പതി.നജേ. അബ്ദുളകേലെെഞഞ്ചാം ശേഞസ്ത്ര സഞകങതതികേ
സര്വ്വകേലെെഞശേഞലെെ ആകതിനസ്റ്റ് സമഞനമഞനണനഞ്ചാം പ്രസ്തുത ആകതില് കഭദഗതതി
വരുതഞനത

സമഞന

വദ്ധ്യവസ്ഥകേകളഞനടെ

ഒകര

അധതികേഞരപരതിധതിയതില്
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പ്രവര്തതിക്കേഞന് അനുമതതി നല്കുനതതിനഞയതി നകേഞണ്ടുവരുന ഇഡൗ ബതില്
ക്രമപ്രകേഞരമനലനഞ്ചാം 2021-നലെെ കകേരള ഡതിജേതിറല് ശേഞസ്ത്ര സഞകങതതികേ നൂതന
വതിദദ്ധ്യഞ സര്വ്വകേലെെഞശേഞലെെ ബതിലതിനലെെ വദ്ധ്യവസ്ഥകേള ഇന്തദ്ധ്യന് ഭരണഘടെനയസ്റ്റ്
വതിരുദമഞനണനഞ്ചാം

ഇതരനമഞരു

നതിയമഞ്ചാം

നകേഞണ്ടുവരുകമ്പഞള

പഴെയ

നതിയമതതില് മഞറഞ്ചാം വരുതതിയതിനലങതില് ഒകര കേഞരദ്ധ്യനതിര്വ്വഹണതതിനസ്റ്റ് രണസ്റ്റ്
നതിയമങ്ങളുനണനള്ള

പ്രശമുണഞകുനമനഞ്ചാം

കേണ്സളട്ടേതിഞ്ചാംഗതിലൂനടെയുഞ്ചാം
നടെത്തുകേയുഞ്ചാം

ബഡൗദതികേ

നചയ്യുനമനസ്റ്റ്

പഞടെതിലഞതതഞനണനഞ്ചാം
വദ്ധ്യക്തമഞക്കുന

ഗകവഷണതതിലൂനടെയുഞ്ചാം

സസത്തുണഞക്കുകേയുഞ്ചാം
ബതിലതില്

നതിര്ദ്ദേതിഷ

ഭൂപ്രകദശേ

ധനസമ്പഞദനഞ്ചാം

വദ്ധ്യവസ്ഥ

നചയഞന്

സര്വ്വകേലെെഞശേഞലെെയുനടെ
പരതിധതിനയക്കുറതിച്ചസ്റ്റ്

വദ്ധ്യഞപതി
ബതിലതില്

വദ്ധ്യക്തമഞക്കേതിയതിട്ടേതിലഞതതഞ്ചാം ധനകേഞരദ്ധ്യ നമകമ്മേഞറഞണതതില് ആവര്തന
നചലെെവസ്റ്റ്

എത്രയഞനണനസ്റ്റ്

നനനതയഞനണനഞ്ചാം

സൂചതിപതിക്കേഞതതഞ്ചാം

ആയതതിനഞല്

ബതിലതിനസ്റ്റ്

നതിയമപരമഞയ
അവതരണഞനുമതതി

നല്കേരുനതനസ്റ്റ് പ്രതതിപക്ഷനത ചതിലെെ അഞ്ചാംഗങ്ങള ക്രമപ്രശഞ്ചാം ഉനയതിച.
ഇവതിനടെ

ഉനയതിക്കേനപട്ടേ

ക്രമപ്രശങ്ങള

ബതിലതിനന്റെ

ഉള്ളടെക്കേനത

പരഞമര്ശേതിക്കുനവയഞയതതിനഞല് സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേതിറതിയതിലുഞ്ചാം സഭഞതലെെതതിലുഞ്ചാം
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ചര്ച്ച നചയ്തസ്റ്റ് യുക്തമഞയ തതീരുമഞനഞ്ചാം നനകേനക്കേഞള്ളുനതഞണസ്റ്റ്.
രഞ്ചാംഗനത

ബതിരുദഞനന്തര

സര്വ്വകേലെെഞശേഞലെെ

പഠനതതിനുഞ്ചാം

പ്രഞധഞനദ്ധ്യഞ്ചാം

ഡതിജേതിറല്

ഗകവഷണതതിനുമഞണസ്റ്റ്

നല്കുനനതനഞ്ചാം

കപ്രഞജേക്ടുകേള,

കേണ്സളട്ടേന്സതി, കപറന്റെസ്റ്റ്, ഭഡൗതതികേ സസതവകേഞശേഞ്ചാം ഇവയുനടെ ഭഞഗമഞയുള്ള
വരുമഞനതതില്

നതിനഞണസ്റ്റ്

സര്വ്വകേലെെഞശേഞലെെകേളുനടെ

ആവര്തനനച്ചലെെവസ്റ്റ്

കേനണത്തുനനതനഞ്ചാം ഓര്ഡതിനന്സസ്റ്റ് പ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രവര്തനമഞരഞ്ചാംഭതിച്ച
സര്വ്വകേലെെഞശേഞലെെയസ്റ്റ്

യു.ജേതി.സതി./എ.നഎ.സതി.ടെതി.ഇ.

ലെെഭതിച്ചതിട്ടുനണങതിലുഞ്ചാം

നതിയമനങ്ങനളഞനഞ്ചാം

ഇന്സതിറനട്ടേസ്റ്റ്

ഇന്ഫര്കമഷന്

ഓഫസ്റ്റ്

അഞ്ചാംഗതീകേഞരഞ്ചാം

നടെതതിയതിട്ടേതിനലനഞ്ചാം

നടെകകഞളജേതി

ആന്റെസ്റ്റ്

ഇഡൗ

ഇന്തദ്ധ്യന്

മഞകനജേസ്റ്റ്നമന്റെസ്റ്റ്

കകേരളയതില് പ്രവര്തതിക്കുന അദദ്ധ്യഞപകേര്ക്കേഞണസ്റ്റ് അഡതീഷണല് ഡനട്ടേതി
നകേഞടുതതിട്ടുള്ളനതനഞ്ചാം
മഞറങ്ങളക്കേനുസരതിച്ചസ്റ്റ്

വതിജഞനകമഖലെെയതില്
അപ്കഡറസ്റ്റ്

നചയഞനുള്ള

തടെര്ച്ചയഞയുണഞകുന
കകേഞഴ്സുകേളകൂടെതി

ഇഡൗ

സര്വ്വകേലെെഞശേഞലെെയതില് വതിഭഞവനഞ്ചാം നചയ്തതിട്ടുനണനഞ്ചാം നതിയമഞ്ചാം, വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം,
കേയര് വകുപ്പുമനതി വദ്ധ്യക്തമഞക്കേതി.
ബഹുമഞനനപട്ടേ സതീക്കേര് തഞനഴെപറയുഞ്ചാംപ്രകേഞരഞ്ചാം റൂളതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ് നല്കേതി +.
"ഒരു
+

ബതില്

സഭയതില്

അവതരതിപതിക്കുകമ്പഞള
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ക്രമപ്രശമഞകയഞ
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തടെസവഞദമഞകയഞ ഉനയതിക്കേഞറുള്ളതസ്റ്റ് പ്രസ്തുത ബതില് പരതിഗണതിക്കേഞന് സഭയസ്റ്റ്
ഭരണഘടെനഞപരമഞയ

അധതികേഞരമുകണഞനയനഞ്ചാം

ബതിലതിനന്റെ

ഘടെനയതില്

നതിര്ബനമഞയുഞ്ചാം ഉണഞകകേണ ഘടെകേങ്ങള കചര്തതിട്ടുകണഞനയനഞ്ചാം അവ
പരദ്ധ്യഞപമഞകണഞനയനമുള്ള കേഞരദ്ധ്യങ്ങനള സഞ്ചാംബനതിച്ചഞണസ്റ്റ്.

മറസ്റ്റ് കേഞരദ്ധ്യങ്ങള

ബതിലതിനന്റെ വതിശേദമഞയ പരതിഗണനഞകവളയതില് ബനനപട്ടേ കേമ്മേതിറതിയതിലുഞ്ചാം
പതിനതീടെസ്റ്റ്

സഭഞതലെെതതിലുഞ്ചാം

പരതിഗണതിച്ചസ്റ്റ്

യുക്തമഞയ

നനകേനക്കേഞള്ളുനതഞണസ്റ്റ് കേതീഴ്വഴെക്കേവഞ്ചാം നടെപടെതിക്രമവഞ്ചാം.

തതീരുമഞനഞ്ചാം

അതനകേഞണ്ടുതനന

ബതിലതിനന്റെ അവതരണകവളയതില് അതതിനലെെ ഉള്ളടെക്കേനതക്കുറതിച്ചസ്റ്റ് ഉനയതിച്ച
ക്രമപ്രശങ്ങള നതിലെെനതില്ക്കുനതല.
ബതിലതില് അവശേദ്ധ്യഞ്ചാം കചര്തതിരതികക്കേണ ധനകേഞരദ്ധ്യ നമകമ്മേഞറഞണനത
സഞ്ചാംബനതിച്ചസ്റ്റ് സഭയതില് ഉയര്നതിട്ടുള്ള ആകക്ഷപങ്ങളതില് വദ്ധ്യതദ്ധ്യസ്തങ്ങളഞയ
റൂളതിഞ്ചാംഗുകേള ഉണഞയതിട്ടുണസ്റ്റ്.

ബതിലതില് ഫതിനഞന്ഷദ്ധ്യല് നമകമ്മേഞറഞണകമഞ

ഫതിനഞന്ഷദ്ധ്യല് നമകമ്മേഞറഞണതതില് എകസ്റ്റ്നപന്ഡതിച്ചകറഞ പറഞ്ഞെതിനലങതിലുഞ്ചാം
ബതിലതിനന്റെ അവതരണഞ്ചാം ഓര്ഡറതിലെെഞനണനഞ്ചാം ബതിലതില് നറക്കേറതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ് ആന്ഡസ്റ്റ്
കനഞണ്-നറക്കേറതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ്
നമകമ്മേഞറഞണതതില്

എകസ്റ്റ്നപന്ഡതിച്ചര്
കേഞണതിച്ചതിരതിക്കേണനമനഞ്ചാം

വദ്ധ്യക്തമഞയതി
റൂളതിഞ്ചാംഗസ്റ്റ്

ധനകേഞരദ്ധ്യ
ഉണഞയതിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ബതിലതിനസ്റ്റ് രൂപഞ്ചാം നല്കുകമ്പഞളതനന പ്രസ്തുത ബതിലതിനലെെ വദ്ധ്യവസ്ഥകേള
നടെപഞക്കുകമ്പഞള രൂപനപടെഞവന ആവര്തകേവഞ്ചാം അനഞവര്തകേവമഞയ
നചലെെവകേനള സഞ്ചാംബനതിച്ചസ്റ്റ് വദ്ധ്യക്തതകയഞനടെ ധനകേഞരദ്ധ്യ നമകമ്മേഞറഞണതതില്
കചര്ക്കുകേയഞണസ്റ്റ് നചയ്യുനതസ്റ്റ്.
നതിയമസഭ പഞസഞക്കേതിയ 2021-നലെെ ശതീനഞരഞയണഗുരു ഓപണ്
യൂണതികവഴതിറതി ബതിലതിനന്റെ ധനകേഞരദ്ധ്യ നമനമ്മേഞറഞണതതില് ആവര്തകേവഞ്ചാം
അനഞകേവര്തകേവമഞയ

നചലെെവകേനള

സഞ്ചാംബനതിച്ചസ്റ്റ്

പരഞമര്ശേതിച്ചതിരുന.

ബതില്ലുകേളതിനലെെ ധനകേഞരദ്ധ്യ നമകമ്മേഞറഞണനത സഞ്ചാംബനതിച്ചസ്റ്റ് അതരഞ്ചാം മഞതൃകേ
സസതീകേരതിക്കുനതഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം

ഉചതിതഞ്ചാം.

ആയതതിനഞല്

നതിലെെനതില്ക്കുനതല.
*********

തടെസവഞദങ്ങള

