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ക്രമപ്രശശ

ബബിലബിലലെ വവ്യവസ്ഥകള് കകന്ദ്രനബിയമതബിനന് വബിരുദശ

ശശ  .    ലക  .    ബബാബു    (  തൃപ്പുണബിത്തുറ  ):  സര,  2005-ലലെ  മഹബാത്മഗബാനബി

കദേശശയ  ഗബാമശണ  ലതബാഴബിലുറപന്  എന്ന  കകന്ദ്ര  ആകബിലലെ  വവ്യവസ്ഥകള്

പ്രകബാരമബാണന്  എശ.ജബി.എന.ആര.ഇ.ജബി.എ.  പദതബി  വഴബി  സശസ്ഥബാനതന്

ലതബാഴബില്  നല്കബിവരുന്നതന്.  കകന്ദ്ര  നബിയമതബിലന്റെ  ആറബാശ  വകുപബില്

ലതബാഴബിലെബാളബികള്കന്  കൂലെബി  നല്കുന്നതുമബായബി  ബനലപട്ട  വവ്യവസ്ഥകള്

വവ്യക്തമബാക്കുന.  കൂലെബിയബില്  കുറവുവരുത്തുവബാന  പബാടബില.  കകന്ദ്ര  നബിയമതബിലലെ

വവ്യവസ്ഥലയ  അധബിലെശഘബിചന്  ലതബാഴബിലെബാളബികളുലട  കവതനതബില്നബിനശ  ഒരു

നബിശബിത തുക കകന്ദ്ര ആകബില് ആവശവ്യമബായ കഭേദേഗതബി വരുതബാലത സശസ്ഥബാന

കക്ഷേമനബിധബി  കബബാരഡബികലെയന്  നല്കണലമന്ന  വവ്യവസ്ഥ  നബിലെനബില്ക്കുന്നതല.

ആകബിലലെ ആറബാശ വകുപബില് ചട്ടങ്ങള് നബിരമബികബാനുളള അധബികബാരശ മബാത്രമബാണന്

സശസ്ഥബാനങ്ങള്കന്  നല്കബിയബിട്ടുളളതന്.  എന്നബാല്  വരഷതബില്  ശരബാശരബി

ഇരുപതബിരണന്  ദേബിവസശ  മബാത്രശ  ലതബാഴബില്  ലെഭേബിച്ചുവരുന്ന  ഇവരുലട

കവതനതബില്നബിനശ  അശശദേബായ  ഇനതബില്  പ്രതബിവരഷശ  600/-  രൂപ
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കക്ഷേമനബിധബി  വബിഹബിതമബായബി  അടയണലമന്നന്  വവ്യവസ്ഥ  ലചയ്യുവബാന

സശസ്ഥബാനതബിനന്  കകന്ദ്ര  ആകന്  പ്രകബാരശ  അധബികബാരമബില.  ലതബാഴബിലെബാളബികളുലട

പകല്നബിനശ  അശശദേബായശ  ഇഇൗടബാക്കുന്നതബിനന്  കകന്ദ്ര  നബിയമതബിനന്  കഭേദേഗതബി

വരുത്തുകയബാണന് കവണതന്.  കക്ഷേമനബിധബി പ്രബാബലെവ്യതബില് വന്ന തശയതബി മുതല്

കകന്ദ്ര  നബിയമശ  കഭേദേഗതബി  ലചയ്യുന്നതുവലരയുളള  ലതബാഴബിലെബാളബികളുലട  അശശദേബായ

വബിഹബിതശ  സശസ്ഥബാന  സരകബാര  നല്കകണതബാണന്.  അങ്ങലനയുളള  വവ്യവസ്ഥ

ഇലബാതതബിനബാല് ബബില് നബിയമപരമബായബി നബിലെനബില്ക്കുന്നതല.  ഇരുപതബിരണന്

ലെക്ഷേശ  ലതബാഴബിലെബാളബികളബാണന്  സശസ്ഥബാനതന്  ലതബാഴബിലുറപന്  പദതബിയബില്

അശഗങ്ങളബായബിട്ടുളളതന്.  ഇഇൗ  സബാഹചരവ്യതബില്  ലതബാഴബിലെബാളബികള്കന്  സരകബാര

വബിഹബിതമബായബി  ആനുപബാതബികമബായ  തുക  നല്കകണതുളളതബിനബാല്  2021-ലലെ

കകരള  ലതബാഴബിലുറപന്  ലതബാഴബിലെബാളബി  കക്ഷേമനബിധബി  ബബിലബിലലെ  ധനകബാരവ്യ

ലമകമബാറബാണതബില്  കചരതബിരബിക്കുന്ന  ആവരതക  ലചലെവബായ  68.5  കകബാടബി

രൂപ യബാഥബാരതവ്യ  കബബാധമബിലബാലതയബാണന്  തയബാറബാകബിയബിട്ടുളളതന്.  സരകബാരബിനന്

അശശദേബായമബാകയബാ  ഗബാന്റെബാകയബാ  നൂറന്  കകബാടബി  രൂപയബില്  അധബികശ  ലചലെവബാണന്

കക്ഷേമനബിധബി  കബബാരഡന്  പ്രവരതനങ്ങള്  സജ്ജമബാകുകമബാള്  പ്രതബിവരഷശ
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ഉണബാകുക.  ആയതബിനബാല്  ധനകബാരവ്യ  ലമകമബാറബാണശ  ക്രമപ്രകബാരശ

തയബാറബാകബിയതലലനകബാണുന.  ഇഇൗ  സബാഹചരവ്യതബില്  കമല്  പരബാമരശബിച

നന്യൂനതകള്  പരബിഹരബിക്കുന്നതുവലര  ബബിലബിലന്റെ  അവതരണശ  മബാറബിവയണലമന്നന്

അഭേവ്യരതബിക്കുന.

ഓരഡബിനനസുകള് നബിയമമബാക്കുന്നതബിലലെ കബാലെതബാമസശ

ശശ  .   എന  .   ഷശസുദശന:  സര, കകരള പഞബായതന് രബാജന് (കഭേദേഗതബി) ബബിലശ

കകരള മുനബിസബിപബാലെബിറബി (കഭേദേഗതബി) ബബിലമബായബി ബനലപട്ട ഒബ്ജക്ഷേനബാണന് ഞബാന

ഇവബിലട  ഉന്നയബിക്കുന്നതന്.  ഭേരണഘടനയുലട  213-ലലെ  clause  (1)  clause(2)

പ്രകബാരശ ഒരു ഓരഡബിനനസന് വന്നബാല് ആ ഓരഡബിനനസന് ലതബാട്ടടുതന് നടക്കുന്ന

നബിയമസഭേബാ  സകമളനതബിലന്റെ  ആറബാഴ്ചയ്ക്കുളളബില്  നബിയമശ

ആകകണതുലണനളളതന് ഭേരണഘടനപരമബായ വവ്യവസ്ഥയബാണന്. നടപടബിക്രമകമബാ

ചട്ടകമബാ ഒനമല.  ഇതന്  ഇനഡവ്യന കകബാണ്സബിറന്യൂഷനബില് പറയുന്ന കബാരവ്യമബാണന്.

പഞബായതന്  രബാജന്  അലമന്റെന്ലമനശ  മുനബിസബിപബാലെബിറബി  അലമന്റെന്ലമനശ

എനബിനുകവണബിയുളളതബാലണനകൂടബി  കബാണണശ.  ഇകഴബിഞ

മുനബിസബിപല്/പഞബായതന് ലതരലഞടുപബിനുകവണബി വരുതബിയ കഭേദേഗതബിയബാണന്.
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ഭേരണസമബിതബികള്വന്നന്  പതന്  മബാസശ  കഴബിഞബിട്ടബാണന്  ആ  കഭേദേഗതബികലള

സബാധൂകരബികബാന  ഒരു  ഗവണ്ലമന്റെന്  മബാറബിയബിട്ടബാണന്  നമള്  ഇകപബാള്  ഇവബിലട

ശമബിച്ചുലകബാണബിരബിക്കുന്നതന്.  ആ കബാരവ്യതബില് കൃതവ്യമബായബി ഭേരണഘടനബാലെശഘനശ

ഇഇൗ  വബിഷയങ്ങളബില്  ഉണബായബിട്ടുണന്.  1994-ലലെ  പഞബായതന്  രബാജന്  ആകബിലലെ

ആറബാശ വകുപബിലലെ മൂന്നബാശ ഉപവകുപബില് വവ്യവസ്ഥകള് കഭേദേഗതബി ലചയ്തുലകബാണന്

പഞബായതന്  അശഗങ്ങളുലട  എണശ  ആദേവ്യശ  വരദബിപബിച്ചു.  പബിലന്ന

സമയമുണബായബില,  കകബാവബിഡന് പ്രശലമബാലകയബായകപബാള് വബാരഡന് വബിഭേജനതബിനന്

അവസരമബിലലത   പഴയ  ലപ്രബാവബിഷനബികലെയന്   തലന്ന  കപബാകകണബി  വന.

അകപബാള്  ഉണബാകബിയ   കഭേദേഗതബി  വശണശ  തബിരുതബാന  കവണബിയബാണന്

ഓരഡബിനനസന്  ലകബാണവന്നതന്.  അങ്ങലന  പഴയ  എണശ  വച്ചുതലന്നയബാണന്

ലതരലഞടുപന്  നടതബിയതന്.  പലക്ഷേ  ഇവബിലട  ഇകപബാള്  കഭേദേഗതബി  ലചയ്യുന്നതന്

ഏതബാണന്?  വരദബിപബിച  സശറ്റുകളുലട  കബാരവ്യശവചബിട്ടന്   ഇകപബാളബാണന്  കഭേദേഗതബി

ലചയ്യുന്നതന്.   പലക്ഷേ  ഇവബിലട  ഒരു  ലതരലഞടുപന്  നടനകഴബിഞ.  ഇകപബാള്

ഭേരണ  തുടരചയുണബായബി.   ഇകത  ഗവണ്ലമനതലന്ന  അധബികബാരതബില്  വന.

ഇനബി  അങ്ങലനയലബാത  സ്ഥബിതബി  ഉണലയനവയബാശ.  കഴബിഞ  ഗവണ്ലമന്റെന്
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ലചയ്ത ഒരു ലതറബാണബിതന്.  ആ അഭേബിപ്രബായശ അലബാത ഒരു ഗവണ്ലമന്റെന് വന്നബാല്

അവര  ഇതന്  അശഗശകരബിക്കുന്നബിലലങബില്  ഇഇൗ  നബാട്ടബിലുണബായ  തകദശഭേരണ

സ്ഥബാപനങ്ങളുലട ജനവബിധബിയുലട വബിധബിലയനബാകുശ,  അതബിലന്റെ ഭേബാവബിലയനബാകുശ?

വളലര  പ്രധബാനലപലട്ടബാരു  കചബാദേവ്യമബാണന്.  ഇവബിലട  സശഭേവബിചതന്

ചൂണബികബാണബിക്കുകയബാണന്,  2020  കമയന്  മബാസതബില്  ഓരഡബിനനസന്

ലകബാണവന.  ആഗസന്  24-നന്  നബിയമസഭേ  കചരന.  ബബില്  ലകബാണവന്നബില.

ഓരഡബിനനസന്  കബാലെഹരണലപട്ടു.  2020  ലസപ്റശബറബില്  വശണശ

വബിളശബരലപടുതബി.  2020  ഡബിസശബര  31  മുതല്  2021  ജനുവരബി  8  വലര

നബിയമസഭേ  കചരന,  ഓരഡബിനനസന്  ലകബാണവന്നബില.  2021  ലഫെബ്രുവരബിയബില്

വശണശ  ഓരഡബിനനസന്  പുനരുജ്ജശവബിപബിച്ചു.  മൂന്നബാമലത  തവണയബാണന്.

ലതരലഞടുപബിനുകശഷശ  15-ാംകകരള  നബിയമസഭേ  വന്നന്  രണന്  സകമളനശ

കഴബിഞന്  മൂന്നബാശ  സകമളനതബികലെയന്  കപബാകുകമബാഴബാണന്  ഒരു  പഞബായതന്

ലതരലഞടുപ്പുമബായബി  നമള്  വരുതബിയ  കഭേദേഗതബി  വളലര  ലപലട്ടന്നന്

സബാധൂകരബികബാന....,  പഞബായതന്  രബാജന്  ആകന്  എന്നന്  പറഞബാല്  കകന്ദ്ര

നബിയമമബാണന്.  അങ്ങലനയുളള  ഒരു  നബിയമതബില്  വളലര  വലെബിയ
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ഉദേബാസശനതയബാണന്  സരകബാരബിലന്റെ  ഭേബാഗത്തുനബിനശ  ഉണബായബിട്ടുളളതന്.  അതബില്

ബഹുമബാനലപട്ട  ലചയറബിലന്റെ  റൂളബിശഗന്  ഇഇൗ  ബബില്  അവതരബിപബിക്കുന്നതബിനന്

മുമ്പുണബാകണശ എനളളതബാണന് എലന്റെ അഭേവ്യരതന.

ബബില് ഭേരണഘടനബാ വബിരുദശ

ശശ  .    മ ഞളബാശകുഴബി  അലെബി:  സര,  2018  ലലെ  ലവള്ളലപബാകതബിലന്റെ

പശബാതലെതബില് തുടങ്ങബിയ റശബബില്ഡന് കകരള ഇനബികഷവ്യറശവബിലന്റെ ഭേബാഗമബായബി

പ്രകൃതബികക്ഷേബാഭേങ്ങലള  കനരബിടുന്നതബിനന്  തകദശഭേരണ  സ്ഥബാപനങ്ങലള

സജ്ജമബാക്കുന്ന  തരതബില്  നഗര  ഗബാമബാസൂത്രണ  നബിയമതബില്  പറഞബിട്ടുള്ള

മബാസര  പബാനബിലന്റെ  ഉള്ളടകതബിലുശ  നടപടബിക്രമതബിലുശ  മബാറങ്ങള്  നബിരകദേശബിച

സബാഹചരവ്യലത  ഉപകയബാഗബിചന്  2016-ലലെ  കകരള  നഗര-ഗബാമസൂത്രണ

നബിയമതബില്  ഇകപബാള്  ലകബാണവന്നബിരബിക്കുന്ന  ഈ  കഭേദേഗതബി  ബബിലബിലലെ

വവ്യവസ്ഥകള്കന്  ഭേരണഘടനബാ  വബിരുദമബാണന്.  ഇനവ്യന  ഭേരണഘടനയുലട

ആരട്ടബികബിള് 243 ZD വബിഭേബാവന ലചയ്യുന്നതന് ജബിലയന് മുഴുവനബായബിട്ടുള്ള വബികസന

പദതബികളുലട  ഒരു  കരടന്  എന്ന  രശതബിയബില്  ജബിലബാ  വബികസന  രൂപകരഖ

തയബാറബാകണലമന്നബാണന്.  ഇതനുസരബിചബാണന്  കഴബിഞ  യു.ഡബി.എഫെന്.
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സരകബാരബിലന്റെ കബാലെയളവബില് ഒറബിജബിനല് നബിയമശ രൂപകല്പന ലചയ്തതന്. ജബിലയന്

മുഴുവനബായബിട്ടുള്ള രൂപകരഖ എന്നതബിനന് പകരശ ബബിലബിലലെ  14ാം വകുപന് പ്രകബാരശ

പ്രധബാന ആകബിലന്റെ 13 (2) വകുപബില് ലകബാണവരുന്ന കഭേദേഗതബി നബിരകദശപ്രകബാരശ

പലെ പലെ ലപരലസ്പെകശവന് പബാന തയബാറബാക്കുക എന്നബാണന് വബിവക്ഷേബിക്കുന്നതന്. ഇതന്

ഇനവ്യന  ഭേരണഘടനയബിലലെ  ആരട്ടബികബിള്  243  ZD വബിഭേബാവന  ലചയ്തബിരബിക്കുന്ന

വവ്യവസ്ഥകള്കന്  വബിരുദമബാണന്.  അധബികബാര  വബികകന്ദ്രശകരണതബില്  നബിരവധബി

പബാനുകളുശ  നബിരവധബി  ഏജനസബികളുശ  എന്ന  കബാഴ്ചപബാടന്  ഒഴബിവബാകണലമന്നബാണന്

അടബിസ്ഥബാന  തതതശ.  അധബികബാര  വബികകന്ദ്രശകരണതബിലന്റെ  25-ാംവബാരഷബികശ

ആകഘബാഷബിക്കുന്ന  ഈ  സമയതന്  ഇതരതബില്  ഓകരബാ  പ്രകതവ്യക

പ്രകദേശതബിനുശ ഓകരബാ പ്രകതവ്യക പബാന എന്നതന് ജബിലബാ ആസൂത്രണ കമബിറബികന്

ഭേരണഘടന  നല്കബിയബിരബിക്കുന്ന  അധബികബാരലത  പരബിമബിതലപടുത്തുന്നതുശ

മബാത്രമല  അശബാസശയവുമബാണന്.  സശകയബാജബിത  ജബിലബാ  വബികസനരൂപകരഖലയ

വബിവബിധ  അറകളബായബി  തബിരബിചന്  തകദശ  ഭേരണ  വകുപന്  പബാനബിശഗന്  വക  പബാന

തയബാറബാകബാനുള്ള  പുതബിയ  നബിരകദശശ  നബിലെവബില്  വരുന്നതബിലൂലട  ഭേരണഘടന

വബിഭേബാവന  ലചയ്ത  ജബിലയന്  മുഴുവനബായുള്ള  ഒരു  പബാന  എന്നതബില്നബിനശ  മബാറബി
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കമബാരട്ടന്ലമന്റെലലെസന്  ലചയ്യുകയുശ  അതബിലൂലട  ഭേബിന്നബിപബികലപടുകയുമബാണന്

ലചയ്യുന്നതന്.  അതുലകബാണന്  ഭേരണഘടനബാ  വബിരുദമബായ  കഭേദേഗതബികള്  ഉള്ലപട്ട

ബബില്  പബിനവലെബിചന്  പ്രസ്തുത  വവ്യവസ്ഥകള്  നശകശ  ലചയ്തന്  ബബില്

അവതരബിപബിക്കുന്നതബിനുകവണ റൂളബിശഗന് നല്കുവബാന അഭേവ്യരഥബിക്കുന.

തകദശസതയശഭേരണശ,  ഗബാമവബികസനശ,  എലക്സൈസുശ  വകുപ്പുമനബി   (  ശശ  .

എശ  .    വബി  .    കഗബാവബിന്ദന  മബാസര  ):  സര,  ഇവബിലട  അവതരബിപബിചബിട്ടുള്ള  ക്രമപ്രശശ

സശബനബിചന് പരബികശബാധബിചബാല് ബഹു. ലക. ബബാബു (തൃപ്പൂണബിത്തുറ) പറഞബിട്ടുള്ള

കബാരവ്യശ യഥബാരഥതബില് 2005 മഹബാത്മബാഗബാനബി കദേശശയ ഗബാമശണ ലതബാഴബിലുറപന്

ആകബിലലെ 3-ാം വകുപബില് സശസ്ഥബാന സരകബാര വബിജബാപനശ ലചയബാവുന്ന ഗബാമ

പ്രകദേശങ്ങളബില്  ഒരു  സബാമതബിക  വരഷതബില്  100  ദേബിവസതബില്

കുറയബാലതയുള്ള  ലതബാഴബില്  ഒരു  കുടുശബതബിലലെ  സന്നദരബായ  അശഗങ്ങള്കന്

നല്കണലമന്നന്  വവ്യവസ്ഥ  ലചയ്തബിട്ടുണന്.  കൂടബാലത  ആറബാശ  വകുപബില്  അവരകന്

നല്കകണ  കവതന  നബിരകന്  സശബനബിച  വവ്യവസ്ഥ  ലചയ്യുനണന്.  എന്നബാല്

2021-ലലെ കകരള ലതബാഴബിലുറപന് ലതബാഴബിലെബാളബി കക്ഷേമനബിധബി ബബില് മഹബാത്മബാഗബാനബി

കദേശശയ  ഗബാമശണ  ലതബാഴബിലുറപ്പു  പദതബിയുലട  കശഴബിലുശ  അയനങബാളബി  നഗര
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ലതബാഴബിലുറപ്പു  പദതബിയുലട  കശഴബിലുശ  വരുന്ന  ലതബാഴബിലെബാളബികള്കന്  കക്ഷേമ

ആനുകൂലെവ്യങ്ങള് നല്കുവബാന വവ്യവസ്ഥ ലചയ്തുലകബാണള്ളതബാണന്. പ്രസ്തുത ബബിലബില്

ലതബാഴബിലുറപ്പു ലതബാഴബിലെബാളബി കക്ഷേമനബിധബിയബില് അശശദേബായശ അടച അശഗങ്ങള്കന്

ലപനഷന  നല്കുക  തുടങ്ങബിയ  ആനുകൂലെവ്യങ്ങള്  നല്കുന്നതബിനബാണന്  വവ്യവസ്ഥ

ലചയ്യുന്നതന്.  ബബിലബില് അവരുലട കവതനതബില് നബിനശ അശശദേബായശ ഇനതബില്

കക്ഷേമനബിധബി വബിഹബിതശ അടയണലമന്നന് വവ്യവസ്ഥ ലചയ്യുന്നബില. ബബിലബിലന്റെ നബാലെബാശ

വകുപന് പ്രകബാരശ നബിധബിയബില് അശഗമബായബി കചരുവബാന ആഗഹബിക്കുന്ന ലതബാഴബിലെബാളബി

50  രൂപ  അശഗശ  അശശദേബായമബായബി  നല്കണലമന്നബാണന്  വവ്യവസ്ഥ  ലചയ്യുന്നതന്.

മബാത്രമല  പ്രസ്തുത  നബിധബിയബില്  കചരബാന  ആഗഹബിക്കുന്നവരമബാത്രശ  അശശദേബായശ

അടചബാല്  മതബിയബാകുന്നതബാണന്.  കമല്പറഞ  സബാഹചരവ്യതബില്   2021-ലലെ

കകരള ലതബാഴബിലുറപന്  ലതബാഴബിലെബാളബി  കക്ഷേമനബിധബി  ബബിലബിലലെ വവ്യവസ്ഥകള് കകന്ദ്ര

ആകബായ  2005  -ലലെ മഹബാത്മബാഗബാനബി കദേശശയ ഗബാമശണ ലതബാഴബിലുറപന്  ആകന്

വവ്യവസ്ഥകള്കന്  വബിരുദമല.  ഇതബിനബിലട  സശഖവ്യബാപരമബായബിട്ടുള്ള  കബാരവ്യങ്ങള്

ഇവബിലട  അവതരബിപബിചബിട്ടുണന്.  അതബായതന്  ഈ  സശഖവ്യ  നമള്

അവതരബിപബിചബിട്ടുള്ളതന്  68.5  കകബാടബി  രൂപയബാണന്.  അതുമതബിയബാവബില  എന്നബാണന്
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ഇവബിലട  ചൂണബികബാണബിചതന്.  അതു  ശരബിയല.  കക്ഷേമനബിധബിയബില്  അശഗങ്ങളബായ

ആളുകള്  18  വയസ്സുമുതല്  55  വയസ്സുവലര  മബാത്രമുള്ളവരബാണന്.  അങ്ങലന

വരുകമബാള്  12  ലെക്ഷേശ ആളുകളബാണന് ഈ പരബിധബിയബില് വരബിക.  അകപബാള്  68.5

കകബാടബി രൂപ മതബിയബാവുശ എനള്ളതബാണന് വവ്യക്തശ. 

ശശ.  എന.  ഷശസുദശന അവതരബിപബിചബിട്ടുള്ള  ക്രമപ്രശതബിലന്റെ  ഭേബാഗമബായബി

പരബികശബാധബിചബാല്  കകരള  സശസ്ഥബാന  നബിയമസഭേബാ  സകമളനശ

ഇലബാതബിരുന്നതബിനബാല്  2020 കമയന്  2-ാംതശയതബി  ഓരഡബിനനസന്  കകരള

ഗവരണര  വബിളശബരശ  ലചയ്തു.  2020  നവശബര  മബാസകതബാടുകൂടബി  കബാലെബാവധബി

തശരുന്ന  തകദശഭേരണ  സ്ഥബാപനങ്ങളുലട  ലതരലഞടുപന്  സമയബനബിതമബായബി

നടത്തുന്നതബിനന്  വബാരഡന് വബിഭേജന  പ്രക്രബിയകള്  തടസ്സമബാകുലമന്നതബിനബാലെബാണന്

പ്രസ്തുത കഭേദേഗതബി ഓരഡബിനനസബായബി സരകബാര ലകബാണവന്നതന്. 2020 ആഗസന്

24-ാം  തശയതബി  കചരന്ന  കകരള  സശസ്ഥബാന  നബിയമസഭേബാ  സകമളനതബില്

ബബിലബായബി  ലകബാണവരബാന  സബാധബികബാലതയബിരുന്നതബിനബാല്  2020  ലസപ്റശബര

26-ാം തശയതബി ബഹുമബാനവ്യനബായ കകരള ഗവരണര ഓരഡബിനനസന് വബിളശബരശ

ലചയ്തതന്.  അന്നലത പശബാതലെശ നമുലകലബാശ   അറബിയുന്നതബാണന്.  കകബാവബിഡന്
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മഹബാമബാരബിയുലട  കബാലെതന്  തകദശസതയശഭേരണ  ലതരലഞടുപന്  നടത്തുന്നതബിനന്

ഏലറ പ്രതബിബനങ്ങള് വന്നതബിനബാല് അതന് പരബിഹരബിക്കുന്നതബിനബാണന് 2020-ലലെ

മൂന്നബാശ  കഭേദേഗതബി  ഓരഡബിനനസന്  നവശബര  19-ാം  തശയതബി  ബഹുമബാനവ്യനബായ

ഗവരണര  വബിളശബരശ  ലചയ്തതന്.  പബിന്നശടന്  2020  ഡബിസശബര  31  നുശ  2021

ജനുവരബി  8  മുതല്  22  വലരയുശ  കചരന്ന  നബിയമസഭേബാ  സകമളനകബാലെതബിലലെ

ഓരഡബിനനസുകള്ക്കുപകരശ  ബബില്  ലകബാണ  വരബാന  സബാധബിചബിരുന്നബില.

നമലളലബാരുശ  കൂടബി  കചരന  തശരുമബാനബിച  സമയക്രമമബായബിരുന  അന

തശരുമബാനബിചതന്.  അതബിലന്റെ  ഭേബാഗമബായബാണന്  കമല്  കഭേദേഗതബികള്  വവ്യവസ്ഥകള്

നബിലെനബിരത്തുന്നതബിനബായബി  2021  ലഫെബ്രുവരബി  9-ാംതശയതബി  ഓരഡബിനനസന്

ബഹുമബാനലപട്ട  കകരള  ഗവരണര  വബിളശബരശ  ലചയ്തതന്.  ലകട്ടബിട  നബിരമബാണ

ലപരമബിറന്   കബാരവ്യതബില്  സബാധബാരണകബാരകന്  കനരബിടുന്ന  പ്രശങ്ങള്

ഒഴബിവബാക്കുന്നതബിനുകവണബിയബാണന്  2021-ലലെ  രണബാശ  കഭേദേഗതബി  ഓരഡബിനനസന്

2021  ലഫെബ്രുവരബി  12-ാംതശയതബി ബഹുമബാനലപട്ട കകരള ഗവരണര വബിളശബരശ

ലചയ്തബിട്ടുള്ളതന്.   2021  കമയന്  24  മുതല്  ജൂണ്  10-ാം  തശയതബി  വലര  നടന്ന

നബിയമസഭേബാ  സകമളന  കബാലെതന്   ഓരഡബിനനസന്  നബിയമസഭേയബില്
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അവതരബിപബിക്കുന്നതബിനന്  കഴബിയബാതതബിനബാല്  കഭേദേഗതബി  ഓരഡബിനനസന്  2021

ജൂലലെ  1-നന്   ബഹുമബാനലപട്ട   കകരള  ഗവരണര  വബിളശബരശ  ലചയ്തു.  2021

ജൂലലെ  22  മുതല് ആഗസന്  13  വലര നടന്ന നബിയമസഭേബാ സകമളന കബാലെതന്

ബബില് കകരള നബിയമസഭേയബില് അവതരബിപബികബാന സബാധബികബാലതയബിരുന്നതബിനബാല്

ആഗസന്  23-ാം  തശയതബി  ഓരഡബിനനസന്  ബഹുമബാനലപട്ട   കകരള  ഗവരണര

വബിളശബരശ  ലചയ്തു.  ഈ  നബിയമസഭേബാ  സകമളന  കബാരവ്യപരബിപബാടബിയബില്

ബഹുമബാനലപട്ട   മുഖവ്യമനബിയുലട  അധവ്യക്ഷേതയബില്  എലബാ  കക്ഷേബികനതബാകളുശ

ഉള്ലപടുന്ന കബാകരവ്യബാപകദേശസമബിതബി തശരുമബാനബിചതബാണന്.  സരകബാരബിലന്റെ ഭേബാഗതന്

നബിന്നന് നബിരുതരവബാദേപരമബായബി ഒരു സമശപനവുശ ഇകബാരവ്യതബില് ഉണബായബിട്ടബില.

പ്രസ്തുത  134ാം  ഓരഡബിനനസബിനന്  പകരശ  സശസ്ഥബാന  നബിയമസഭേയുലട  ഒരു

നബിയമശ ലകബാണ വരുന്നതബിനബാണന് ഈ ബബില് അവതരബിപബിക്കുന്നതന്. കമല്പറഞ

നബിയമസഭേബാ  സകമളനങ്ങളബിലലെ  കബാരവ്യപരബിപബാടബി  ബഹുമബാനലപട്ട  അശഗതബിനന്

അറബിയബാവുന്നതബാണന്.  നബിയമനബിരമബാണശ പ്രധബാന കബാരവ്യപരബിപബാടബിയബായബി കചരുന്ന

നബിയമസഭേബാ  സകമളനതബില്  ആദേവ്യദേബിവസശ  തലന്ന  ഈ  സുപ്രധബാന  ബബില്

ലകബാണവരുവബാന  തശരുമബാനബിചതന്  ഇതബിലന  അടബിസ്ഥബാനലപടുതബിയബിട്ടബാണന്.
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അതുകപബാലലെ  ഭേരണഘടനബാപരമല  എനള്ള  വബാദേശ  നബിലെനബില്ക്കുന്ന  ഒന്നല.

കബാരണശ ബഹുമബാനലപട്ട ലഹകകബാടതബി വബിധബി ഇതുമബായബി ബനലപട്ടന്  28-04-

2021-  നന്  സബാഹചരവ്യങ്ങള്  കണകബിലലെടുതന്  ഭേരണഘടനബാപരമബായ

അനബിവബാരവ്യതയബാണന്  ഓരഡബിനനസന്  പുനരവബിളശബരശ  ലചകയണലതന്നന്

തശരപ്പുകല്പബിചബിട്ടുള്ളതബാണന്. 

ശശ.  മഞളബാശകുഴബി  അലെബി  നല്കബിയ  ക്രമപ്രശശ  പരബികശബാധബിക്കുകമബാഴുശ

ഇതബില്  ഡബി.പബി.സബി.-യുലട  കബാരവ്യശ  സശബനബിചന്  ചൂണബികബാണബിക്കുകയുണബായബി.

നബിലെവബില് ഇതരശ കബാരവ്യങ്ങള് ലകകബാരവ്യശ  ലചയ്യുന്നതബിനന്  ഡബി.പബി.സബി.  -കള്

നബിലെവബില് ഉണന്. ഭേരണഘടനയുലട 243 ZD അനുകച്ഛേദേശ ഓകരബാ സശസ്ഥബാനലത

ജബിലബാതലെതബില്  ആ  ജബിലയബിലലെ  പഞബായത്തുകളുശ  മുനബിസബിപബാലെബിറബികളുശ

തയബാറബാക്കുന്ന  പദതബികള്  ഏകകബാപബിപബിക്കുന്നതബിനന്  ജബിലയന്  മുഴുവനബായബിട്ടുള്ള

വബികസന  പദതബിയുലട  ഒരു  കരടന്  തയബാറബാക്കുന്നതബിനുശ  ജബിലബാ  ആസൂത്രണ

കമബിറബി  രൂപശകരബികകണതബാലണനശ വവ്യവസ്ഥ ലചയ്യുന.  ഞബാന  കനരലത

പറഞതുകപബാലലെ  ഇതരശ  ഡബി.പബി.സബി.-കള്   നബിലെവബിലുള്ളതബാണന്.  കൂടബാലത

രണബാശ  ഉപഖണ പ്രകബാരശ  നബിയമശ വഴബി ആയതബിലന്റെ ഘടന അങ്ങലനയുള്ള
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കമബിറബികള്കന് നശകബിവയബാവുന്ന ചുമതലെകള് മുതലെബായവ വവ്യവസ്ഥ ലചയബാവുന്ന

കബാരവ്യമബാണന്.  നബിയമശ വഴബി  തലന്ന മറ്റു ചുമതലെകളുശ ഏല്പബികബാന അവകബാശശ

ഉണന്  എനള്ളതബാണന്.  അതബിനബാല്  തലന്ന  പ്രധബാന  ആകബിലലെ  13-ാംവകുപന്

കഭേദേഗതബി  ലചയ്തുലകബാണള്ള  വവ്യവസ്ഥ  ഭേരണഘടനബാവവ്യവസ്ഥയന്  വബിരുദമല

എനള്ളതബാണന്.


