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പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
2021- ലലെ കകേരള ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ ബതില്
സഞ്ചാംബനതിച്ച ലസലെകക്ട് കേമതിറതി തയഞറഞകതിയ കചഞദഗ്യഞവലെതി
ആകരഞഗഗ്യകമഖലെയതിലലെ പ്രകേടനഞ്ചാം അടതിസഞനമഞകതിയുള്ള നനീതതി ആകയഞഗക്ട്
സൂചതികേയതില് നൂറതില് 82.20 കസഞര് കനടതി തുടര്ച്ചയഞയ നഞലെഞഞ്ചാം തവണയുഞ്ചാം കകേരളഞ്ചാം
ഒനഞമലതതതിലയനതക്ട്

ഏവര്കഞ്ചാം

അഭതിമഞനകമകുന

വഞര്തയഞണക്ട് .

എനതിരുനഞലഞ്ചാം, വതിവധതരതതിലള്ള പകേര്ച്ചവഗ്യഞധതികേളഞ്ചാം പുതതിയ കരഞഗങ്ങളഞ്ചാം
സഞ്ചാംസഞനതക്ട് പലെകപഞഴഞ്ചാം ഉണഞകേഞറുണക്ട്.

അപ്രകേഞരമുള്ള പകേര്ച്ചവഗ്യഞധതികേള

ഉണഞകുകമഞള ഉടനടതി ഇടലപടല് നടതഞനഞ്ചാം ആവശഗ്യമഞയ സുരകഞനടപടതികേള
കകേലകഞള്ളഞനഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന ആകരഞഗഗ്യവകുപതിനക്ട് സഞധതികന്നുണക്ട്. സഞ്ചാംസഞനതക്ട്
വതിവതിധ

വകുപ്പുകേളലട

പകേര്ച്ചവഗ്യഞധതികേലള
തടയുനതതിനക്ട്

ഏകേനീകേരതിച്ചുള്ള

കനരതിടുനതക്ട്.

സഞ്ചാംസഞനതക്ട്

പ്രവര്തനങ്ങളതിലൂലടയഞണക്ട്

പകേര്ച്ചവഗ്യഞധതികേലള
മുഴവന്

പ്രഞബലെഗ്യമുള്ള

ഫലെപ്രദമഞയതി
ഒരു

നതിയമഞ്ചാം

ആവശഗ്യമഞയതതിനഞലെഞണക്ട്, 1939 -ലലെ മദഞസക്ട് പബതികക്ട് ലഹെല്തക്ട് ആകക്ട് (1939
-ലലെ III -ാം ആകക്ട്), 1955 -ലലെ ടഞവന്കൂര് - ലകേഞച്ചതിന് പബതികേക്ട് ലഹെല്തക്ട് ആകക്ട്
(1955 -ലലെ XVI -ാം ആകക്ട്) എനതിവയതിലലെ വഗ്യവസകേള ഏകേനീകേരതിച്ചുലകേഞണക്ട്
തയഞറഞകതിയതിട്ടുള്ളതക്ട്.

പുതതിയതഞയതി

ഉണഞകുന

പകേര്ച്ചവഗ്യഞധതികേലളയുഞ്ചാം

മറ

കരഞഗങ്ങലളയുഞ്ചാം തടയുനതതിനഞ്ചാം നതിയനതികനതതിനഞ്ചാം ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യതതിനഞയുള്ള
കേര്മപദ്ധതതികേള
ആകരഞഗഗ്യ

തയഞറഞകനതതിനഞ്ചാം

പ്രവര്തകേര്കക്ട്

നല്കുനതതിനമുള്ള

പദ്ധതതി

വഗ്യവസകേള

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ

സഞപനങ്ങളതിലലെ

നടപതിലെഞകനതതിലന്റെ
ഉളലകഞള്ളതിച്ചുലകേഞണഞ്ചാം

ചുമതലെകേള
നതിലെവതിലള്ള

നതിയമങ്ങളതില് കേഞകലെഞചതിതമഞയ പരതിഷ്കരണഞ്ചാം ലെകഗ്യമതിട്ടുലകേഞണമഞണക്ട് 2021-ലലെ
കകേരള ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ ബതില് രൂപലപടുതതിയതിട്ടുള്ളതക്ട്.

പ്രസ്തുത ബതില്

പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭയുലട 77-ാം നമര് ബതിലഞയതി 2021 ഒകകഞബര്
4-ാം തനീയതതിയതിലലെ അസഞധഞരണ ഗസറഞയതി പ്രസതിദ്ധനീകേരതികകേയുണഞയതി. 2021
ഒകകഞബര് 27-ാം തനീയതതി ബഹുമഞനലപട്ട ആകരഞഗഗ്യ –വനതിത –ശതിശു വതികേസന
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വകുപ്പുമനതി ശനീമതതി വനീണഞ കജഞര്ജക്ട് ബതില് നതിയമസഭയതില് അവതരതിപതികകേയുഞ്ചാം
അന്നു തലന ബതില് സഞ്ചാംബനതിച്ചക്ട് സൂക്ഷ്മപഠനഞ്ചാം നടത്തുനതതിനഞയതി 15 അഞ്ചാംഗങ്ങള
അടങ്ങുന ഒരു ലസലെകക്ട് കേമതിറതിയുലട പരതിഗണനയക്ട് സഭ അയയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ.
ബതിലതിലലെ

വഗ്യവസകേള

കൂടുതല്

സമഗ്രവഞ്ചാം

പ്രഞകയഞഗതികേവമഞകനതതിനഞ്ചാം,

അങ്ങലന

കേഞരഗ്യകമവഞ്ചാം

കദശനീയതലെതതില്

തലന

ആകരഞഗഗ്യരഞ്ചാംഗതക്ട് ഒരു പുതതിയ മഞതൃകേ സൃഷതികന തരതതിലള്ള ഒരു നതിയമഞ്ചാം
നതിര്മതികനതതികലെകഞയതി

ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യരഞ്ചാംഗതക്ട്

പ്രവര്തതികന

സഞ്ചാംഘടനകേള/ ആകരഞഗഗ്യ പ്രവര്തകേര്/ ലപഞതുജനങ്ങള/ ആകരഞഗഗ്യ വതിദഗ്ദ്ധര്
എനതിവരതില്

നതിനക്ട്

15.12.2021

-നക്ട്

അഭതിപ്രഞയങ്ങളഞ്ചാം/
കൂടതിയ

ലസലെകക്ട്

നതിര്കദ്ദേശങ്ങളഞ്ചാം
കേമതിറതി

സസ്വനീകേരതികനതതിനക്ട്

തനീരുമഞനതികകേയുണഞയതി.

ആയതതികലെകഞയതി തയഞറഞകതിയ കചഞദഗ്യഞവലെതി ചുവലട കചര്കന്നു.
കചഞദഗ്യഞവലെതി
1.

2021-ലലെ കകേരള ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ ബതില് ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യവമഞയതി

ബനലപട്ട എലഞ വശങ്ങളഞ്ചാം ഉളലകഞള്ളുന്നുകണഞ?

2.

2021-ലലെ കകേരള ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ ബതില് ജനങ്ങളലട സസൗകേരഗ്യവഞ്ചാം

പങഞളതിതവഞ്ചാം തമതിലഞ്ചാം, നതിയനണ നടപടതികേളഞ്ചാം ശതികഞ നടപടതികേളഞ്ചാം തമതിലഞ്ചാം,
സന്തുലെനഞ്ചാം ലചയ്യുന്നുകണഞ?

3.

ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യഞ്ചാം എനതക്ട് എലഞവലരയുഞ്ചാം ബഞധതികന കേഞരഗ്യമഞയതതിനഞല്

ആയതക്ട്

ബതിലതിലലെ

ശതികഞധതിഷതിതലമനതലഞലത

കപ്രഞല്സഞഹെതിപതികകണതുഞ്ചാം ആകകേണതുകണഞ?
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4.

ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ

ബതിലതില്

ഓകരഞ

സഞഹെചരഗ്യങ്ങലളകറതിച്ചുഞ്ചാം

പറകയണതുകണഞ? അകതഞ അതരഞ്ചാം സഞഹെചരഗ്യങ്ങള കകേകേഞരഗ്യഞ്ചാം ലചയ്യുനതതിനക്ട്
സഞധഗ്യമഞകന വഗ്യവസകേള ഉണഞയതിരുനഞല് മതതിയഞകുകമഞ?

5.

പ്രസ്തുത ബതിലതിലലെ വകുപ്പുകേള പരഗ്യഞപ്തമഞകണഞ? എലന്തെങതിലഞ്ചാം ഒഴതിവഞകല്/

കൂട്ടതികചര്കല് ആവശഗ്യമഞകണഞ?

6.

ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ വതിവരകശഖരണവഞ്ചാം സൂകതികലഞ്ചാം ആവശഗ്യമഞകണഞ?
അദ്ധഗ്യഞയഞ്ചാം 1

7.

ബതിലതിലന്റെ 2-ാം വകുപതിലലെ നതിര്വ്വചനങ്ങളതില് (ഉദഞ: ഓവചഞല്, ലഹെല്തക്ട്

ഓഫനീസര്, ലഹെല്തക്ട് ഇന്ലസ്പെകര് തുടങ്ങതിയവ) എലന്തെങതിലഞ്ചാം മഞറങ്ങകളഞ
കൂട്ടതികച്ചര്കലകേകളഞ വഗ്യക്തതകയഞ ആവശഗ്യമഞകണഞ? ഉലണങതില് വഗ്യക്തമഞകകേ.
അദ്ധഗ്യഞയഞ്ചാം 2
8.

ബതിലതിലന്റെ 3 മുതല് 15 വലരയുള്ള വകുപ്പുകേള സഞ്ചാംസഞന ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ

അധതികേഞരതി,

ജതിലഞ

ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ

അധതികേഞരതികേള,

പ്രഞകദശതികേ

ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ അധതികേഞരതികേള എനതിവര് നതിലെവതില് വരുനതക്ട് സഞ്ചാംബനതിച്ചുഞ്ചാം
ലഹെല്തക്ട്

ഓഫനീസര്മഞരുലട

നതിയമനഞ്ചാം

സഞ്ചാംബനതിച്ചുഞ്ചാം

ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ

അധതികേഞരതികേളലട കേടമകേലളയുഞ്ചാം ചുമതലെകേലളയുഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ചുഞ്ചാം പരഞമര്ശതികന്നു.
പ്രസ്തുത

വകുപ്പുകേളതില്

നതിര്കദ്ദേശതികവഞനകണഞ?
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അദ്ധഗ്യഞയഞ്ചാം 3
9.

16-ാം

വകുപതില്

വരുത്തുനതതിനഞയതി

കുടതിലവള്ളതതിലന്റെ

കൂടുതല്

കഭദഗതതികേള

ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം

ഉറപക്ട്

നതിര്കദ്ദേശതികവഞനകണഞ?

ഈ

വകേപതില് മറക്ട് എലന്തെങതിലഞ്ചാം കഭദഗതതികേള വരുകതണതുകണഞ?

10.

17-ാം വകുപതില് ജലെവതിതരണവമഞയതി ബനലപട്ടക്ട് ജതിലഞ ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ

അധതികേഞരതികക്ട് ഇതതില് കൂടുതല് അധതികേഞരങ്ങള ആവശഗ്യലമങതില് വതിവരതികകേ.
അദ്ധഗ്യഞയഞ്ചാം 4
11.

19-ാം

വകുപതിലലെ

ലപഞതുശുചതിതസ്വ

സസൗകേരഗ്യങ്ങള

നല്കുവഞനഞ്ചാം

ഉറപ്പുവരുത്തുവഞനമുള്ള തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങളലട ബഞദ്ധഗ്യതലയകറതിച്ചക്ട്
എലന്തെങതിലഞ്ചാം കൂടുതല് കഭദഗതതികേള നതിര്കദ്ദേശതികവഞനകണഞ?

12.

21-ാം വകുപതില് തഞമസസലെങ്ങള ഒഴതിലകേയുള്ള സഞപനങ്ങളകക്ട് എലഞ

വര്ഷവഞ്ചാം സഞനതിററതി ഫതിറക്ട്നസക്ട് സര്ട്ടതിഫതികറക്ട് കനടതിയതിരതികണലമന വഗ്യവസ
സഞ്ചാംബനതിച്ചക്ട് എലന്തെങതിലഞ്ചാം നതിര്കദ്ദേശമുകണഞ? വഞര്ഷതികേ സഞനതിററതി സര്ട്ടതിഫതികറക്ട്
നല്കുനതക്ട് സഞ്ചാംബനതിച്ച കൂടുതല് വഗ്യക്തത ആവശഗ്യമുകണഞ?

ഈ വകുപതില്

എലന്തെങതിലഞ്ചാം മഞറങ്ങള നതിര്കദ്ദേശതികവഞനകണഞ?
13.

23-ാം

വകുപതില്

ആകരഞഗഗ്യവകുപതിലന്റെ

പരതികശഞധന

എലന്തെങതിലഞ്ചാം കൂട്ടതികച്ചര്കലകേള ആവശഗ്യമുകണഞ? വഗ്യക്തമഞകകേ?
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അദ്ധഗ്യഞയഞ്ചാം 5
14.

24-ാംവകുപതില് വഗ്യക്തമഞകതിയതിട്ടുള്ള 'ശലെഗ്യമഞയതി കേരുതലപടുനവയതില്'

കൂടുതല് ഇനങ്ങള ഉളലപടുകതണതുകണഞ?

15.

26-ാം വകുപതില് ശലെഗ്യഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ച വതിവരഞ്ചാം നല്കുനതതിലന തുടര്ന്നുള്ള

നടപടതികഞയതി
അധതികേഞരവഞ്ചാം,

പ്രഞകദശതികേ
പ്രസസ്തുത

ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ

ശലെഗ്യഞ്ചാം

അധതികേഞരതികക്ട്

ഉണഞകനവര്ലകതതിലര

കൂടുതല്

ശതികഞനടപടതിയുഞ്ചാം

ആവശഗ്യമഞകണഞ?

16.

30-ാം വകുപതില് പ്രഞകദശതികേ ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ അധതികേഞരതി വനീഴ്ച വരുത്തുന

സഞ്ചാംഗതതിയതില്

സര്കഞര്

സസ്വനീകേരതികന

നടപടതി

പരഗ്യഞപ്തമഞകണഞ?

കഭദഗതതികേളലണങതില് വഗ്യക്തമഞകകേ?
അദ്ധഗ്യഞയഞ്ചാം 6
17.

32-ാം വകുപതില് പ്രതത്യുല്പഞദന, മഞതൃ, നവജഞത ശതിശു, കശശവ –

കേസൗമഞര

ആകരഞഗഗ്യ

അവസ

നടപതിലെഞകനതുമഞയതി

ബനലപട്ടക്ട്

കൂടുതല്

വഗ്യവസകേള ഉളലപടുകതണതുകണഞ? ഉലണങതില് കഭദഗതതികേൾ/ നതിര്കദ്ദേശങ്ങള
വഗ്യക്തമഞകഞകമഞ?
അദ്ധഗ്യഞയഞ്ചാം 7
18.

33-ാം വകുപതില് കഭദഗതതികേള/ കൂട്ടതികച്ചര്കലകേള നതിര്കദ്ദേശതികവഞനകണഞ?

വതിശദമഞകഞകമഞ?
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19.

38-ാം

വകുപതില്

പരഞമര്ശതിച്ചതിരതികന

കരഞഗമുക്തതി

സഞ്ചാംബനതിച്ച

സഞകഗ്യപത്രലതപറതി കൂടുതല് വഗ്യക്തത ആവശഗ്യമുകണഞ;

20.

ബതിലതിലന്റെ 39-ാം വകുപക്ട് സഞ്ചാംശയഞസ്പെദമഞയ കസഞതസതില് നതിന്നുമുള്ള

ലവള്ളതതിലന്റെകയഞ ഭകണതതിലന്റെകയഞ പഞനനീയതതിലന്റെകയഞ ഉപകയഞഗതതിലന്റെ
നതികരഞധനലതകറതിച്ചക്ട് നതിഷ്കര്ഷതികന്നു. ഇവ പരഗ്യഞപ്തമഞകണഞ? ഈ വകുപതില്
കഭദഗതതി നതിര്കദ്ദേശതികന്നുകണഞ?

21.

ബതിലതിലന്റെ 40-ാംവകുപക്ട്, കരഞഗബഞധതിതലന ആശുപത്രതിയതികലെകക്ട് മഞറനതക്ട്

സഞ്ചാംബനതിച്ചഞണക്ട്. ഇതതില് കഭദഗതതികേള നതിര്കദ്ദേശതികവഞനകണഞ?

22.

പകേര്ച്ചവഗ്യഞധതിയുലട വഗ്യഞപനഞ്ചാം തടയുനതതികലെകക്ട് പകേര്ച്ചവഗ്യഞധതി പതിടതിലപട്ട

ആലള ആശുപത്രതിയതികലെകക്ട് നതിര്ബനതിതമഞയതി മഞറനതു സഞ്ചാംബനതിച്ചക്ട് ബതിലതിലന്റെ
41-ാംവകുപതില്

വഗ്യവസ

അനമതതിയതിലഞലത
ലചയതിരതികന്നു.

ലചയതിരതികന്നു.

വതിട്ടുകപഞകുനതക്ട്
പ്രസ്തുത

നതിര്കദ്ദേശതികവഞനകണഞ?

വകുപതില്

ആളകേള

ആശുപത്രതിയതില്

നതിന്നുഞ്ചാം

നതികരഞധതികനതതിനഞ്ചാം

വഗ്യവസ

കൂട്ടതികച്ചര്കലകേകളഞ

മഞറങ്ങകളഞ

അണുബഞധകക്ട്

സമര്കതതിലെഞകുനതക്ട്

നതികരഞധതികല് സഞ്ചാംബനതിച്ചക്ട് ആളകേലള എപ്രകേഞരഞ്ചാം അറതിയതികണലമനക്ട് വഗ്യക്തമഞയതി
പ്രതതിപഞദതികകണതുകണഞ?
23.

ആളകേളലട

ഒത്തുകചരല്

നതിയനതികനതതിനള്ള

ജതിലഞകേളകറുലട

അധതികേഞരലതകറതിച്ചക്ട് വഗ്യക്തമഞകന ബതിലതിലന്റെ 47-ാം വകുപതില് കൂടുതല്
കഭദഗതതികേള നതിര്കദ്ദേശതികവഞനകണഞ?
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24.

ഭകണങ്ങളതില്

നതിനക്ട്

പകേരുന

ആകരഞഗഗ്യപ്രശ്നങ്ങള സൃഷതികഞറുണക്ട്.

കരഞഗങ്ങളഞ്ചാം

ഭകഗ്യവതിഷബഞധയുഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ 55-ാം വകുപതില് ഭകഗ്യജനഗ്യ

കരഞഗങ്ങളലട നതിയനണകതയുഞ്ചാം പ്രതതികരഞധകതയുഞ്ചാം സൂചതിപതിച്ചതിരതികന്നു.

ഇവ

പരഗ്യഞപ്തമഞകണഞ? ഇതതില് എലന്തെങതിലഞ്ചാം കഭദഗതതികേള നതിര്കദ്ദേശതികവഞനകണഞ?

25.

ആശുപത്രതികേളലടയുഞ്ചാം ലെഞബുകേളലടയുഞ്ചാം പ്രവര്തനഞ്ചാം ഊര്ജതിതമഞകനതക്ട്

സഞ്ചാംസഞനതതിനക്ട് ഗുണകേരലമങതിലഞ്ചാം ബകയഞലമഡതികല് മഞലെതിനഗ്യഞ്ചാം കകേകേഞരഗ്യഞ്ചാം
ലചയ്യുനതതിനക്ട്

വഗ്യക്തമഞയ

മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങള

ആവശഗ്യമുണക്ട്.

ഇകഞരഗ്യഞ്ചാം

പ്രതതിപഞദതികന ബതിലതിലലെ 56-ാം വകുപക്ട് സഞ്ചാംബനതിച്ചക്ട് എലന്തെങതിലഞ്ചാം നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
വയഞനകണഞ?
അദ്ധഗ്യഞയഞ്ചാം 8
26.
59-ാം

ജലെകശഖരങ്ങളതില് ലകേഞതുകുകേളലട പ്രജനനഞ്ചാം തടയുനതുമഞയതി ബനലപട്ട
വകുപതില്

കഭദഗതതികേള

നതിര്കദ്ദേശതികവഞനകണഞ?

(ലകേഞതുകുനതിവഞരണതതിനക്ട് പ്രഞകയഞഗതികേമഞയ നതിര്കദ്ദേശങ്ങളഞ്ചാം കണതിച്ചുലകേഞള്ളുന്നു.)
അദ്ധഗ്യഞയഞ്ചാം 9
27.

കമളകേള, ലപഞതുസഞമൂഹെഗ്യ ഒത്തുകചരല് എനതിവ നടകന സലെങ്ങളതിലലെ

ശുചതിതസ്വവഞ്ചാം മറക്ട് ക്രമനീകേരണങ്ങലളയുഞ്ചാം കുറതിച്ചക്ട് നതിഷ്കര്ഷതികന 66-ാം വകുപതില്
കഭദഗതതികേള വരുകതണതുകണഞ? ഒത്തുകചരല് എനതതിനക്ട് കൂടുതല് വഗ്യക്തതയുഞ്ചാം
നതിര്വചനവഞ്ചാം ആവശഗ്യമുകണഞ?
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28.

മലെതിനമഞയ ഭകണകമഞ, കരഞഗഞ്ചാം പടര്തഞന് സഞധഗ്യതയുള്ള ഭകണകമഞ

കമള, ഉത്സവഞ്ചാം, സസ്വകേഞരഗ്യ അലലങതില് ലപഞതു ഒത്തുകചരല് സലെതക്ട് നതിന്നുഞ്ചാം
പതിടതിലച്ചടുകനതതിനള്ള അധതികേഞരലതകറതിച്ചക്ട് പരഞമര്ശതികന 67-ാം വകുപതില്
കൂടുതല് വഗ്യവസകേള ഉളലപടുകതണതുകണഞ?
അദ്ധഗ്യഞയഞ്ചാം 11
29. പകേര്ച്ചവഗ്യഞധതിയലഞതതുഞ്ചാം എനഞല് ദനീര്ഘകേഞലെഞ്ചാം നനീണ നതില്കനതുമഞയ
പ്രകമഹെഞ്ചാം,

അര്ബുദഞ്ചാം

പരഞമര്ശതികന

തുടങ്ങതിയ

70-ാംവകുപതില്

ഉളലപടുകതണതഞയുകണഞ?

/

കരഞഗങ്ങളലട
അപ്രകേഞരമുള്ള

ജങക്ട്

ഫുഡക്ട്

/

നതിയനണലതകറതിച്ചക്ട്
കൂടുതല്

ടഞന്സക്ട്

ഫഞറതി

കരഞഗങ്ങള
ആസതിഡക്ട്

തുടങ്ങതിയവയുലട ഉപകയഞഗഞ്ചാം പരമഞവധതി ഇലഞതഞകനതക്ട് ഉളലപലട ഈ വകുപതില്
കൂടുതല് കഭദഗതതികേള നതിര്കദ്ദേശതികവഞനകണഞ? ഉലണങതില് എന്തെക്ട്?

അദ്ധഗ്യഞയഞ്ചാം 12
30.

75-ാം വകുപതില് ദുരുകദ്ദേശകതഞലടയുള്ള അധതികേഞര ദുര്വതിനതികയഞഗതതിനക്ട്

ബനലപട്ട ഉകദഗ്യഞഗസനഞലര ശതികതികനതതിനക്ട് വഗ്യവസ ലചയതിരതികന്നു. ഈ
വഗ്യവസകേള പരഗ്യഞപ്തമഞകണഞ?

31.

ഈ

നതിയമതതില്

പ്രവര്തതികന

മറക്ട്

ലഹെല്തക്ട്

ഓഫനീസര്മഞര്

ഇന്ലസ്പെകര്,

ആകരഞഗഗ്യ

രഞ്ചാംഗതക്ട്

എനതിവരുലട

കജഞലെതികേള

തമതില്

കവരുദ്ധഗ്യങ്ങലളലന്തെങതിലഞ്ചാം ശദ്ധയതില്ലപട്ടതിട്ടുകണഞ; വതിശദമഞകഞകമഞ?
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ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ കഡറ സസ്വരൂപതികല്, അവ സഞ്ചാംഭരതിച്ചുലവകല്, ആയുഷക്ട്

വകുപതിലന്റെ

പങഞളതിതഞ്ചാം

എനതിവ

സഞ്ചാംബനതിച്ചക്ട്

അഭതിപ്രഞയമുലണങതില്

കരഖലപടുത്തുകേ. ഈ കചഞദഗ്യഞവലെതിയതില് പരഞമര്ശതികഞത മറക്ട് വകുപ്പുകേലളകറതിച്ചക്ട്
കഭദഗതതികേള

എലന്തെങതിലഞ്ചാം

ഉലണങതില്

നതിര്കദ്ദേശതികഞവനതഞണക്ട് ,

ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യലമന വതിഷയ പരതിധതികള്ളതില് കൂടുതലെഞയതി എലന്തെങതിലഞ്ചാം
നതിര്കദ്ദേശമുലണങതില്

ആയവ

പരമഞവധതി

അഞക്ട്

വഞകേഗ്യതതില്

എഴതതി

സമര്പതികഞവനതഞണക്ട്.

2021 -ലലെ കകേരള ലപഞതുജനഞകരഞഗഗ്യ ബതില്, കചഞദഗ്യഞവലെതി എനതിവ
www.niyamasabha.org എന ലവബ്കസറതില് ലെഭഗ്യമഞണക്ട്.

ഈ വതിഷയഞ്ചാം

സഞ്ചാംബനതിച്ചു തഞങളലട അഭതിപ്രഞയങ്ങള കനരതികട്ടഞ അണര് ലസക്രട്ടറതി, (0471 2512020) നതിയമനതിര്മഞണ വതിഭഞഗഞ്ചാം, കകേരള നതിയമസഭഞ ലസക്രകട്ടറതിയറക്ട്,
തതിരുവനന്തെപുരഞ്ചാം - 33 എന കമല്വതിലെഞസതതില് തപഞലെതികലെഞ email id:
legislation@niyamasabha.nic.in എന ഇ-ലമയതില് വതിലെഞസതതികലെഞ 2022
മഞര്ച്ചക്ട് 31 -നക്ട് മുമഞയതി ലെഭഗ്യമഞകണലമനക്ട് തഞല്പരഗ്യലപടുന്നു.

എസക്ട്. വതി. ഉണതികൃഷ്ണന് നഞയര്,
ലസക്രട്ടറതി,
കകേരള നതിയമസഭ.
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