പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ
മൂന്ചാം സകേളനാം
ബഹു സ പീക്കറുടെ
്
റൂള ിംഗ്
25-10-2021
(14)(i) കാര്യാപരേശക സമ ത റ രപാര്ട്ട് മുന്കൂറായ
സര്ട്ുരേറ്റ് ചെയ്തത് സിംബന്ധ ച്ച്.
2021 ഒരടാബര്ട് 25-ാാാിം തീയത റ രപാര്ട്ട് പ് ഗണനയ്ക്കുരശഷിം,
കാര്യാപരേശക

സമ ത യുചെ

നാോമത്

സമര്ട്പ ുന്നത നുമുമ്പ്

സര്ട്ുരേറ്റ്

പ് രശാധ ക്കണചമന്ന്

പ്രത പക്ഷചെ

റ രപാര്ട്ട്

ചെയ്തത്
ഒ്ിംഗിം

സഭയ ല്

സിംബന്ധ ച്ച്
ക്രമപ്രശ്നെ ലൂചെ

ആവശയചപടുകയുണ്ടായ .

ബഹുമാനചപട സ്പീക്കര്ട് താചെപറയുിംപ്രകാ്ിം റൂള ിംഗ് നല്ക .
"കാര്യാപരേശക

സമ ത

റ രപാര്ട്ട്

സഭ

പ് ഗണ രക്കണ്ടത നാല് മുന്കൂറായ അിംഗങ്ങള്ക്ക്ക് സര്ട്ുരേറ്റ്
ചെയ്യുന്നതാണ്

കീഴ്വെക്കിം.

ന േന ല്ുന്നതല്ല.”

ആയത നാല്

ക്രമപ്രശ്നിം

(ii) െടങ്ങള്ക് പുറചപടുവ ുന്നത ചേ കാേതാമസിം
2021

ഒരടാബര്ട്

25-ാാാിംതീയത

ധനകാ്യെ നുമുമ്പായ ,

സിംസ്ഥാനചെ ഗ്രാമ/രലാക്ക്/ജ ല്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക് 1994-ചേ രക്ള
പഞ്ചായെ് ്ാജ് ആട ചേ ചസക്ഷന്ക 175(1) അനുശാസ ുന്ന
പ്രകാ്ിം ഓര്ാ വര്ട്ഷവിം വ കസന പദ്ധത കള്ക് തയ്യാറാുന്നത്
സിംബന്ധ ച്ച കാ്യങ്ങള്ക് വയവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത നായ ന ര്ട്മ രക്കണ്ട
െടങ്ങള്ക്,

ന യമിം

ന േവ ല്

വന്ന്

25

വര്ട്ഷിം

കെ ഞ്ഞ ട്ടിം

പുറചപടുവ ക്കാെത നാല് ഓര്ാ കാ്യങ്ങള്ക്ുിം രകാ-ഓര്ട്ഡ രനഷന്ക
കമ റ്റ യുചെ അനുമത രതരെണ്ടതായ വരുന്നുചവന്ന് പ്രത പക്ഷചെ
ഒ്ിംഗിം ക്രമപ്രശ്നിം ഉന്നയ ുകയുണ്ടായ .
തരേശഭ്ണ സ്ഥാപനങ്ങളുചെ പദ്ധത
സുഗമമാുന്നത നുിം

അപാകതകള്ക്

രൂപീക്ണ പ്രക്ര യ

പ് ഹ് ുന്നത നുിം

പദ്ധത

രൂപീക്ണിം സിംബന്ധ ച്ച സ്ഥ ്ിം െടങ്ങള്ക് പുറചപടുവ ുന്നത നുിം
രക്ള പഞ്ചായെ് ്ാജ് ആട ചേ ചസക്ഷന്ക 175(1) പ്രകാ്ിം
നെപെ കള്ക് സവീക് ച്ചുവരുന്നതിം ക്െ് െടങ്ങള ല് ആവശയമായ
രഭേഗത

വരുെ

ന യമവകുപ ചെ സൂക്ഷ്മ പ് രശാധനയ്ക്കുരശഷിം

െടങ്ങള്ക് പുറചപടുവ ുന്നതാചണന്നുിം ന യമിം, വയവസായിം, കയര്ട്

വകുപ്പുമന്ത്ര വ ശേീക്ണിം നല്കുകയുണ്ടായ .

ബഹുമാനചപട സ്പീക്കര്ട് താചെപറയുിംപ്രകാ്ിം റൂള ിംഗ് നല്ക .
“1994-ചേ രക്ള പഞ്ചായെ് ്ാജ് ആട ചേ ചസക്ഷന്ക
175(1) പ്രകാ്ിം ഓര്ാ തേെ ലുമുള്ള പഞ്ചായത്തുകള്ക് ഓര്ാ
വര്ട്ഷവിം തയ്യാറാക്ക ജ ല്ലാ ആസൂത്രണ സമ ത ക്ക് സമര്ട്പ രക്കണ്ട
ചതാടടുെ വര്ട്ഷരെയ്ക്കുള്ള വ കസന പദ്ധത കള്ക് സിംബന്ധ ച്ച
റ രപാര്ട്ട്ടകള്ക് എപ്രകാ്മായ ് ക്കണചമന്നത് ന ഷ്കര്ട്ഷ രക്കണ്ടതിം
വ ഭാവന ചെയ്ത ട്ടള്ള െടങ്ങള്ക്ക്ക് നാള തവച് അന്ത മരൂപിം
നല്ക യ ട ചല്ലന്ന വസ്തുത സഗൗ്വിം വീക്ഷ രക്കണ്ടതമാണ്. 2016
നവിംബര്ട്

9-ാാാിം

വ ഷയെ രേലുള്ള

തീയത

സഭയ ല്

ക്രമപ്രശ്നെ ചെ

ഉന്നയ ക്കചപട
മറുപെ യ ല്

ഇരത

സര്ട്ക്കാര്ട്

നല്ക യ ഉറപ് പാേ ുന്നത ല് തരേശ സവയിംഭ്ണ വകുപ്
നെപെ

സവീക് ച്ച ചല്ലന്നത്

നീത ക് ക്കാനാവ ല്ല.

ഇക്കാ്യെ ല്വന്ന കാേതാമസിം പ്രരതയകമായ
ഭാവ യ ല്

ഇെ്ിം

വീഴ്ചകള്ക്

പ് രശാധ ച്ച്

ഒെ വാക്കാനുള്ള

ഉെ തമായ

നെപെ കള്ക് സവീക് രക്കണ്ടതിം ഇവ ചെ പ്ാമര്ട്ശ ച്ച െടങ്ങള്ക്ക്ക്
ഒരു മാസെ നകിം രൂപിം നല്ക ബന്ധചപട സബ്ജട് കമ റ്റ യുചെ
മുന്കൂര്ട്

പ് രശാധനയ്ക്കായ

പാസ്സാക്ക യതിം

േഭയമാരക്കണ്ടതമാണ്.

ഇരപാള്ക്

ന യമങ്ങള്ക്പ്രകാ്ിം
ന യമസഭാ നെപെ

സര്ട്ക്കാര്ട്

മുമ്പ്

പാസ്സാക്ക ചക്കാണ്ട ് ുന്നതമായ
ന ര്ട്മ ക്കചപരെണ്ട

െടങ്ങള്ക്,

െടിം 238 (2)-ല് പ്ാമര്ട്ശ ച്ച ് ുന്ന

കാേപ് ധ ുള്ള ല്െചന്ന
കമ റ്റ കളുചെ

സഭ

തയ്യാറാക്ക

സൂക്ഷ്മപ് രശാധനയ്ക്കായ

അതത

സബ്ജട്

േഭയമാരക്കണ്ടതാണ്.

െടങ്ങളുചെ സമയബന്ധ തമായ രൂപീക്ണിം, ക്െ് െടങ്ങളുചെ
സൂക്ഷ്മ പ് രശാധന തെങ്ങ യ

കാ്യങ്ങള ല് വ വ ധ സബ്ജട്

കമ റ്റ കള്ക് സവീക് രക്കണ്ട നെപെ ക്രമിം സിംബന്ധ ച്ച് 2019 ജൂണ്
12-ാാാിം തീയത ചെയറ ല് ന ന്നുണ്ടായ ട്ടള്ള ന ര്ട്രേശങ്ങള്ക് എല്ലാ
സബ്ജട് കമ റ്റ കളുിം കര്ട്ശനമായ പാേ രക്കണ്ടതാണ്. ”

