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(17)(i)2021-ലെ

കേരള

ല ൊതുജനൊകരൊഗയ

ബ ല്ല ലെ

അ ൊേതേള്
2021

ഒകടൊബര്

27-ാൊാിം

തീയത

ന യമന ര്മൊണേൊരയത്ത ല്, 2021-ലെ കേരള ല ൊതുജനൊകരൊഗയ
ബ ല്ല ലെ

അവതരണകവളയ ല്,

ൊര്െലമെ്

ൊസ്സൊക്ക യ

ഞ്ചൊയത്ത് നഗര ൊെ േ ന യമങ്ങള്ക്ക് വ രുദ്ധമൊണ് പ്രസ്സുത
ബ ലല്ലന്നിം

തകേശഭരണ

േര്ത്തവയങ്ങളുിം ഇാ

സ്ഥൊ നങ്ങളുലെ

അധ േൊരങ്ങളുിം

ആട ലൂലെ േവര്ലെടുക്കുേയൊലണന്നിം ഒകര

േൊരയത്ത ന് രണ്ട് ന യമമുണ്ടൊകുെകതൊലെ ഏത് ന യമത്ത ലെ
വയവസ്ഥയൊണ്
സിംശയമുണ്ടൊകുലമന്നിം

ൊെ കക്കണ്ടലതെ
ഞ്ചൊയത്ത്

രൊജ്,

േൊരയത്ത ല്
മുന സ പ്പൊെ റ്റ

ന യമങ്ങള് പ്രേൊരവിം അധ േൊരവ കേന്ദ്രീേരണ ന യമപ്രേൊരവിം
തകേശഭരണ സ്ഥൊ നങ്ങള്ക്ക് കേമൊറ ക്ക ട്ട യ അധ േൊരങ്ങള്

േവര്ലെടുക്കുെതൊണ്
ബ ലല്ലന്നിം

പ്രത

2021-ലെ

ക്ഷലത്ത

കേരള

ചെ

ല ൊതുജനൊകരൊഗയ

അിംഗങ്ങള്

ക്രമപ്രശ്നിം

ഉെയ ക്കുേയുണ്ടൊയ .

സിംസ്ഥൊനിം രൂ ീകൃതമൊകുെത ന് മുമ്പുള്ള ല ൊതുജനൊകരൊഗയ
ബ ല്ലുേളൊണ്

ഇകപ്പൊഴിം

ല ൊതുജനൊകരൊഗയ

ന െന ല്ക്കുെലതന്ന്

ന യമിം

ഏേീകൃത

രൂ ീേര ക്കുേലയെതൊണ്

െക്ഷയലമന്നിം ബ ല് ന യമമൊകുകപൊള് തകേശഭരണ സ്ഥൊ നങ്ങളുിം
ആകരൊഗയ

വകുപ്പിം

രസ്പര

പ്രവര്ത്ത കക്കണ്ട വരുലമന്നിം

പൂരേങ്ങളൊയ
ല ൊതുജനൊഭ പ്രൊയിം

ആരൊഞ്ഞുലേൊണ്ട് സമഗ്രമൊയ ന യമന ര്മൊണിം നെത്തൊനൊണ്
വ ഭൊവനിം ലചയ്യുെലതന്നിം ഇത ലൂലെ തകേശ ഭരണസ്ഥൊ നങ്ങളുലെ
അധ േൊരങ്ങള്
ബ ല്ല ലെ

േവര്ലെടുക്കൊന്

വയവസ്ഥേള്

ഉകേശ ച്ച ട്ട ലല്ലന്നിം

ന െവ ലെ

കേന്ദ്ര

േരെ്

ന യമങ്ങള ലെ

വയവസ്ഥേള്ക്ക് വ രുദ്ധമലല്ലന്നിം ഇത്തരലമൊരു ന യമന ര്മൊണിം
നെത്തുെത ന്

കേന്ദ്രത്ത ലെ

അനുവൊദിം

ആവശയമ ലല്ലന്നിം

ലമഡ ക്കല് േ ണ്സ െ ന് സര്ക്കൊര് ഗ്രൊെ് നല്കുെ ലല്ലന്നിം
സഞ്ച തന ധ യ ല്ന െ് ലചെവേള് ഉണ്ടൊേൊത്തതുലേൊണ്ടൊണ്
ധനേൊരയലമകമൊറൊണ്ടിം
ഉള്ലപ്പടുത്തൊത്തലതന്നിം

േരെ്

ബ ല്ല ലനൊപ്പിം

ആകരൊഗയ-വന ത-ശ ശു

വ േസന

വകുപ്പമന്ത്ര വ ശദീേരണിം നല്കുേയുണ്ടൊയ .

(ii) ധനേൊരയ ലമകമൊറൊണ്ടത്ത ലെ അ ൊേത
2021 ഒകടൊബര് 27-ാൊാിം തീയത 2021-ലെ കേരള സിംസ്ഥൊന
ലമഡ ക്കല് പ്രൊടീഷകണഴ്സ് ബ ല്ല ലെ അവതരണകവളയ ല്, 1972ല് കേരള ലമഡ ക്കല് പ്രൊടീഷകണഴ്സ് ബ ല്
ഗവര്ണര്
സഭയുലെ

രൊഷ്ട്ര ത യുലെ

ൊസ്സൊക്ക യകശഷിം

ര ഗണനയ്ക്കയയ്ക്കുേയുിം

പുനഃ ര കശൊധനയ്ക്കൊയ

മെക്ക

രൊഷ്ട്ര ത
അയയ്ക്കുേയുിം

ലചയ്ത രുന്നലവന്നിം 2021-ലെ കേരള സിംസ്ഥൊന ലമഡ ക്കല്
പ്രൊടീഷകണഴ്സ് ബ ല്ല ലെ ഉകേശയേൊരണങ്ങളുലെ വ വരണത്ത ല്
ഇക്കൊരയിം

ചൂണ്ട ക്കൊണ ച്ച ട്ട ലല്ലന്നിം

ഏത്

േൊരണത്തൊെൊണ്

രൊഷ്ട്ര ത ബ ല് പുനഃ ര കശൊധനയ്ക്ക് അയച്ചലതന്നിം ഇാ ബ ല്ല ന്

കേന്ദ്ര സര്ക്കൊര ല്ന ന്നിം മുന്ൂര് അനുമത െഭ ച്ച ട്ടുകണ്ടൊലയെ്
വയക്തമൊക്കണലമന്നിം

ബ ല്

സഞ്ച തന ധ യ ല്ന ന്നിം

ന യമമൊയൊല്

സിംസ്ഥൊന

അധ േലച്ചെവ്

ഉണ്ടൊേ ലല്ലെ്

ധനേൊരയ ലമകമൊറൊണ്ടത്ത ല് ഉള്ലപ്പടുത്ത യ ര ക്കുെത് സഭലയ
ലതറ്റ ദ്ധര പ്പ ക്കുെതൊലണന്നിം പ്രത

ക്ഷലത്ത ച െ അിംഗങ്ങള്

ക്രമപ്രശ്നിം ഉെയ ക്കുേയുണ്ടൊയ .
ചട്ടിം

73

പ്രേൊരിം

ബ ല്ല കനൊടുൂെ

ണലച്ചെവ്

ഒരു

അന്തര്ഭവ ക്കുെ

ധനേൊരയലമകമൊറൊണ്ടിം

ഉണ്ടൊകേണ്ടതൊലണന്നിം ലചെവ് അന്തര്ഭവ ക്കുെ ഖണ്ഡങ്ങള കെയ്ക്ക്
പ്രകതയേിം

ശ്രദ്ധ

ക്ഷണ കക്കണ്ടതുിം

ൊസ്സൊക്കുെ ക്ഷിം
അനൊവര്ത്തേവമൊയ

ബ ല്

ഉള്ലക്കൊള്ളുെ
മത പ്പലചെവൂെ

റഞ്ഞ ര ക്കുെത നൊല്

ന യമമൊയ
ആവര്ത്തേവിം

നല്കേണ്ടതൊലണന്നിം
ബ ല്ലുേകളൊലെൊപ്പിം

ധനേൊരയലമകമൊറൊണ്ടിം ഉള്ലപ്പടുത്തണലമന്നള്ളത്

ര കശൊധനൊ

വ കധയമൊക്കണലമന്നിം ന യമിം, വയവസൊയിം, േയര് വകുപ്പമന്ത്ര
വ ശദീേരണിം നല്കുേയുണ്ടൊയ .

ബഹുമൊനലപ്പട്ട സ്പീക്കര് തൊലെപ്പറയുിംപ്രേൊരിം റൂള ിംഗ് നല്േ .
“2021-ലെ

കേരള

ല ൊതുജനൊകരൊഗയ

കചര്ത്ത ര ക്കുെ വയവസ്ഥേള് 1994-ലെ കേരള

ബ ല്ല ല്

ഞ്ചൊയത്ത് രൊജ്,

1994-ലെ കേരള മുന സ പ്പൊെ റ്റ ന യമങ്ങള ലെ വയവസ്ഥേള്ക്ക്
വ രുദ്ധമലല്ലന്നിം

ആകരൊഗയവകുപ്പമൊയ

ബന്ധലപ്പട്ട

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലെ ഏകേൊ നത്ത ന് ഇത്തരത്ത ലുള്ള ഒരു ന യമിം
അന വൊരയമൊലണന്നമുള്ള വൊദിം പ്രൊഥമ േമൊയ അിംഗീേര ക്കുന്ന.
ലസെട് േമ റ്റ /സഭൊ തെങ്ങള ല് നെക്കൊന ര ക്കുെ വ ശദമൊയ
ര കശൊധനയ ല് കവരുദ്ധയങ്ങള് പ്രേെമൊകുെ ക്ഷിം ൂട്ടൊയ
ചര്ച്ചയ ലൂലെ

അവ

ഒെ വൊക്കലപ്പെൊന്

അവസരമുള്ളത നൊല്

തെസ്സവൊദങ്ങള് ന െന ല്ക്കുെതല്ല. ”
ഈ
ലചയ്തൊല്

ബ ല്

ന യമമൊകുേയുിം

സഞ്ച ത

അനൊവര്ത്തേവമൊയ
ഉണ്ടൊകുെതലല്ലെ മറു െ

പ്രൊബെയത്ത ല്

ന ധ യ ല്ന ന്നിം
യൊലതൊരു

ആവര്ത്തേവിം

അധ േ

സവീേൊരയമൊണ്.

വര േയുിം

ലചെവിം

എെൊല് ഇകത

ക ര ല് 1972-ല് സഭയ ല് അവതര പ്പ ച്ച് 1975 മൊര്ച്ച് 21-ാൊാിം

തീയത

സഭ

ൊസ്സൊക്കുേയുിം തുെര്െ് അനുമത

പുനഃ ര കശൊധനയ്ക്കൊയ
ബ ല്ല ലന

രൊഷ്ട്ര ത

സിംബന്ധ ച്ച

നല്േൊലത

ത ര ച്ചയയ്ക്കുേയുിം

രൊമര്ശിം

ഈ

ഉകേശയേൊരണങ്ങളുലെ

സഭൊിംഗങ്ങള്ക്ക്

ചര ത്രലത്തക്കുറ ച്ച്

സഭയുലെ

ധൊരണയുണ്ടൊേൊന്

സഹൊയേരമൊകുമൊയ രുന്നലവെ്

വ ശദമൊയ

ബ ല്ല ലെ

വ വരണത്ത ല്

ഉള്ലപ്പടുത്ത യ രുന്നലവങ്ക ല്

ധനേൊരയലമകമൊറൊണ്ടിം

ലചയ്ത

ന ര്ബന്ധ തമൊക്കുെ

ര കശൊധ ക്കുെതൊണ്.

േരുതുന്ന.
പ്രശ്നിം

ലചയര്

