
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കകേരള നനിയമസഭഭാ സസകകേകട്ടേറനിയററ

വവിജജ്ഞാപനന

നന. 740/ലലെജവിന-3/2020/നവി.ലസ.                                           തതീയതവി, തവിരരുവ നന്തപരുരന  2020 ജനരുവരവി 31.

                           
                                                

കകേരള  നവിയമസഭയരുലടെ  നടെപടെവികകേമവരുന  കേജ്ഞാരര്യനവിര്വ്വഹണവരുന  സനബനവിച്ച  ചട്ടങ്ങളരുലടെ  69-ാജ്ഞാന

ചട്ടകപകേജ്ഞാരന  2019-ലലെ കകേരള കകേവിസസ്തര്യന ലസമവികത്തേരവികേള്  (ശവന അടെകന ലചയരുന്നതവിനരുള്ള അവകേജ്ഞാശന)

ബവില,  ഉകദ്ദേശര്യകേജ്ഞാരണങ്ങളരുലടെ വവിവരണകത്തേജ്ഞാടെരുന,  ധനകേജ്ഞാരര്യലമകമജ്ഞാറജ്ഞാണ്ടകത്തേജ്ഞാടെരുന,

ഏലപവിച്ചരുലകേജ്ഞാടെരുകലപട്ട  നവിയമനവിര്മജ്ഞാണജ്ഞാധവികേജ്ഞാരന  സനബനവിച്ച  ലമകമജ്ഞാറജ്ഞാണ്ടകത്തേജ്ഞാടെരുന  കേകൂടെവി

കപസവിദ്ധലപടെരുത്തേരുന്നരു.

എസസ്.വവി. ഉണവികേകൃഷസ്ണന നജ്ഞായര്
ലസകകേട്ടറവി
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പതവിനജ്ഞാലെജ്ഞാന കകേരള നവിയമസഭ
ബവില നമ്പര്. 243

     

2020-സലെ കകേരള കകേനിസറതത്യന് സസമനികത്തേരനികേള് 
(ശവവം അടകവം സചെയയ്യുന്നതനിനയ്യുള്ള അവകേഭാശവം) ബനില

കകേവിസസ്തര്യജ്ഞാനവികേളരുലടെ ശവന അടെകന ലചയരുന്നതവിനരുന ശവസനസസ്കജ്ഞാര  
ശരുകശകൂഷകേള്കരുന അതരുമജ്ഞായവി ബനലപട്ടകതജ്ഞാ അതവിനസ് 

ആനരുഷനഗവികേമജ്ഞായകതജ്ഞാ ആയ കേജ്ഞാരര്യങ്ങള്കരുന
കവണ്ടവി  വര്യവസ്ഥ ലചയരുന്നതവിനരുള്ള 

ഒരരു 
ബവില

പതീഠവികേ.—   കകേവിസസ്തര്യജ്ഞാനവികേളരുലടെ ശവന അടെകന ലചയരുന്നതവിനരുന     ശവസനസസ്കജ്ഞാര ശരുകശകൂഷകേള്കരുന

അതരുമജ്ഞായവി  ബനലപട്ടകതജ്ഞാ  അതവിനസ്  ആനരുഷനഗവികേമജ്ഞായകതജ്ഞാ  ആയ  കേജ്ഞാരര്യങ്ങള്കരുന  കവണ്ടവി  വര്യവസ്ഥ

ലചയരുന്നതസ് യരുക്തമജ്ഞായവിരവികരുകേയജ്ഞാല;

ഭജ്ഞാരത  റവിപബവികവിലന്റെ  എഴരുപത്തേവിലയജ്ഞാന്നജ്ഞാന  സനവത്സരത്തേവില  തജ്ഞാലഴപറയരുന  കപകേജ്ഞാരന

നവിയമമരുണ്ടജ്ഞാകരുന്നരു:—

1.  ചരുരരുകകപരരുന കപജ്ഞാരനഭവരുന.—  (1)  ഈ ആകേസ്റവിനസ്  2020-ലലെ കകേരള കകേവിസസ്തര്യന ലസമവികത്തേരവികേള്

(ശവന അടെകന ലചയരുന്നതവിനരുള്ള അവകേജ്ഞാശന) ആകേസ്റസ് എന്നസ് കപരസ് പറയജ്ഞാന.

(2)  ഇതസ് 2020 ജനരുവരവി 7-ാജ്ഞാന തതീയതവി കപജ്ഞാബലെര്യത്തേവില വന്നതജ്ഞായവി കേരരുതലപകടെണ്ടതജ്ഞാണസ്.

2. നവിര്വ്വചനങ്ങള്  .— ഈ ആകേസ്റവില സന്ദര്ഭന മറരു വവിധത്തേവില ആവശര്യലപടെജ്ഞാത്തേ പകന,-

(എ)  “  ലസമവികത്തേരവി" എന്നജ്ഞാല ഇടെവകേജ്ഞാനഗങ്ങളരുലടെ മകൃതകദേഹങ്ങള്, മകൃതകദേഹന ജ ഡമജ്ഞാകയജ്ഞാ

സനസസ്കേജ്ഞാരകപകകേവിയയവിലെകൂലടെ  ചജ്ഞാരമജ്ഞായവി  മജ്ഞാറവിയവിട്ടരുള്ളകതജ്ഞാ  ആയവിരരുന്നജ്ഞാലെരുന  ഒരരു  കകേജ്ഞാണ്കകേതീറസ്  അറയവില

അലല്ലെങവില തറയവില എടെരുത്തേവിട്ടരുള്ള  കേരുഴവിയവില അടെകന ലചയരുന്നതവിനജ്ഞായവി  കവര്തവിരവിച്ചവിട്ടരുള്ള ഒരരു  സ്ഥലെന

എന്നര്ത്ഥമജ്ഞാകേരുന്നരു;

(ബവി)   “കകേവിസസ്തര്യജ്ഞാനവി"  എന്നജ്ഞാല  ബബബവിളവില  വവിശശ്വസവികരുന്നവരരുന  കയശരുകകേവിസസ്തരുവവിലന

ബദേവത്തേവിലന്റെ ഏകേജജ്ഞാതനജ്ഞായ പരുകതനജ്ഞായവി അനഗതീകേരവികരുന്നവരരുന ജജ്ഞാനസസ്നജ്ഞാനന ലചയലപട്ടവിട്ടരുള്ളതരുമജ്ഞായ

ഏലതജ്ഞാരജ്ഞാളരുന എന്നര്ത്ഥമജ്ഞാകേരുന്നതരുന അതവില ഉള്ലപടെരുന്നതരുമജ്ഞാകേരുന്നരു;

(സവി)   “സര്കജ്ഞാര്" എന്നജ്ഞാല കകേരള സര്കജ്ഞാര് എന്നര്ത്ഥമജ്ഞാകേരുന്നരു;

(ഡവി)   “ഇടെവകേ"  എന്നജ്ഞാല  ആരജ്ഞാധന  അര്പവികരുന്നതവിനജ്ഞായവി  ഒരരു  പള്ളവി  അലല്ലെങവില

കപജ്ഞാര്ത്ഥനജ്ഞാ ഹജ്ഞാള്  ഉള്ള കകേവിസസ്തര്യന കേരുടെരുനബങ്ങളരുലടെ ഒരരു കേകൂട്ടജ്ഞായസ്മ എന്നര്ത്ഥമജ്ഞാകേരുന്നരു;

(ഇ)  “നവിര്ണയവികലപട്ട"  എന്നജ്ഞാല  ഈ  ആകേസ്റവിന  കേതീഴവില  ഉണ്ടജ്ഞാകവിയ  ചട്ടങ്ങളജ്ഞാല

നവിര്ണയവികലപട്ടതസ് എന്നര്ത്ഥമജ്ഞാകേരുന്നരു.

      3.   ശവന  അടെകന  ലചയരുന്നതവിനരുള്ള  അവകേജ്ഞാശന.— (1)  ഒരരു  ഇടെവകേയവില  ഉള്ലപടെരുന്ന

കേരുടെരുനബങ്ങളവിലലെ എല്ലെജ്ഞാ അനഗങ്ങള്കരുന അവരരുലടെ പകൂര്വ്വവികേലര അടെകന ലചയസ്തവിട്ടരുള്ള ലസമവികത്തേരവിയവില
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അടെകന ലചയലപടെരുന്നതവിനസ് അവകേജ്ഞാശന ഉണ്ടജ്ഞായവിരവികരുന്നതജ്ഞാണസ്.

(2)   ഒരരു  ഇടെവകേയവിലലെ മരണലപട്ട അനഗത്തേവിലന്റെ ബനരുകള്കസ്  പള്ളവിയവികലെജ്ഞാ  അതവിലന്റെ

ലസമവികത്തേരവിയവികലെജ്ഞാ ഉള്ള ശവസനസസ്കജ്ഞാര ശരുകശകൂഷകേള് ഉകപകവികരുകേകയജ്ഞാ അവര് ലതരലഞ്ഞെടെരുത്തേ ഒരരു

ബവദേവികേനജ്ഞാല  മകറലതങവിലെരുന  സ്ഥലെത്തേസ്  വച്ചരുള്ള  ശവസനസസ്കേജ്ഞാര  ശരുകശകൂഷകേള്കസ്  കവണ്ടവി

തതീരരുമജ്ഞാനവികരുകേകയജ്ഞാ ലചയജ്ഞാവരുന്നതജ്ഞാണസ്.

   വവിശദേതീകേരണന.— ഈ വകേരുപവിലന്റെ ആവശര്യത്തേവികലെയസ്കജ്ഞായവി ഒരരു  ഇടെവകേയവില ഉള്ലപടെരുന്ന ഒരരു

കേരുടെരുനബത്തേവിലലെ  അനഗന  എന്നതവില  ആ  ലസമവികത്തേരവിയവില  അടെകന  ലചയലപട്ടവിട്ടരുള്ള  എല്ലെജ്ഞാ

ആള്കജ്ഞാരരുലടെയരുന പവിനഗജ്ഞാമവികേളരുന ഉള്ലപടെരുന്നതജ്ഞാകേരുന്നരു.

  4.    ശവിക.—  3-ാജ്ഞാന വകേരുപവില അടെങ്ങവിയവിട്ടരുള്ള വര്യവസ്ഥകേള് ലെനഘവിച്ചരുലകേജ്ഞാണ്ടസ്,  ശവന അടെകന

ലചയരുന്നതസ്  തടെയരുകേകയജ്ഞാ  തടെയജ്ഞാന  കശമവികരുകേകയജ്ഞാ  കകപരവിപവികരുകേകയജ്ഞാ  ലചയരുന്ന  ഏലതജ്ഞാരജ്ഞാലളയരുന,

കേരുറസ്ഥജ്ഞാപനത്തേവിനകമല ഒരരു വര്ഷന വലരയജ്ഞാകേജ്ഞാവരുന്ന തടെകവജ്ഞാ പതവിനജ്ഞായവിരന രകൂപവലരയജ്ഞാകേജ്ഞാവരുന്ന പവിഴകയജ്ഞാ

അലല്ലെങവില രണ്ടരുന കേകൂടെവികയജ്ഞാ നലകേവി ശവികവികകണ്ടതജ്ഞാണസ്.

   5. കേരുറങ്ങള്  കകേജ്ഞാബഗ്നൈസബവിളരുന  ജജ്ഞാമര്യന  ലെഭവികരുന്നതരുന  രജ്ഞാജവിയജ്ഞാകജ്ഞാവരുന്നതരുന

ആയവിരവികരുലമന്നസ്.—  ഈ  ആകേസ്റവിന  കേതീഴവില  ഉള്ള  കേരുറങ്ങള്  കകേജ്ഞാബഗ്നൈസബവിളരുന  ജജ്ഞാമര്യന  ലെഭവികരുന്നതരുന

മരണലപട്ടയജ്ഞാളവിലന്റെ കേരുടെരുനബജ്ഞാനഗങ്ങള്കസ് രജ്ഞാജവിയജ്ഞാകജ്ഞാവരുന്നതരുന ആയവിരവികരുന്നതജ്ഞാണസ്.

   6. രജവിസ്റ്ററരുകേളരുലടെ  പരവിപജ്ഞാലെനന.— ഇടെവകേയവിലലെ  വവികേജ്ഞാരവി  3-ാജ്ഞാന  വകേരുപസ്  കപകേജ്ഞാരന

ലസമവികത്തേരവിയവില നടെത്തേലപട്ട ശവന അടെകലെവിനരു കവണ്ടവി നവിര്ണയവികലപടെജ്ഞാവരുന്ന ഒരരു കപകതര്യകേ രജവിസ്റ്റര്

സകൂകവികകണ്ടതജ്ഞാണസ്.  വവികേജ്ഞാരവി അങ്ങലനയരുള്ള രജവിസ്റ്റര് ഒരരു സ്ഥവിരമജ്ഞായ കരഖയജ്ഞായവി അയജ്ഞാളരുലടെ ഓഫതീസവില

സകൂകവികകണ്ടതരുന  അയജ്ഞാള്കസ്  സമര്പവികരുന്ന  അകപകയവിനകമല  നവിര്ണയവികലപടെജ്ഞാവരുന്ന  ഫതീസസ്

സശ്വതീകേരവിച്ചരുലകജ്ഞാണ്ടസ് ഏലതജ്ഞാരജ്ഞാള്കരുന ഇതവികലെയസ്കജ്ഞായവി സര്ട്ടവിഫവികറസ് നലകകേണ്ടതരുമജ്ഞാണസ്.

 വവിശദേതീകേരണന.-   "വവികേജ്ഞാരവി"  എന്നതവില  പരുകരജ്ഞാഹവിതന,  പജ്ഞാസ്റ്റര്  അലല്ലെങവില  ശവന  അടെകല

ആചജ്ഞാരങ്ങള് നവിര്വ്വഹവികരുന്ന ഒരജ്ഞാളരുന ഉള്ലപടെരുന്നതജ്ഞാകേരുന്നരു.

  7.    ചട്ടങ്ങള് ഉണ്ടജ്ഞാകരുന്നതവിനരുള്ള അധവികേജ്ഞാരന  .—  (1) സര്കജ്ഞാരവിനസ്, ഗസറസ് വവിജജ്ഞാപനന വഴവി, ഈ

ആകേസ്റവിലലെ വര്യവസ്ഥകേള് നടെപവിലെജ്ഞാകരുന്നതവികലെയസ്കജ്ഞായവി  ചട്ടങ്ങള് ഉണ്ടജ്ഞാകജ്ഞാവരുന്നതജ്ഞാണസ്.

(2)  ഈ  ആകേസ്റവിന  കേതീഴവില  ഉണ്ടജ്ഞാകരുന്ന  ഏലതജ്ഞാരരു  ചട്ടവരുന  അതരുണ്ടജ്ഞാകവിയതവിനരു  കശഷന,

കേഴവിയരുന്നകതകവഗന,  നവിയമസഭ സകമളനത്തേവി ലെജ്ഞായവിരവികരുകമ്പജ്ഞാള് സഭ മരുനപജ്ഞാലകേ ഒരരു  സകമളനത്തേവികലെജ്ഞാ

തരുടെര്ച്ചയജ്ഞായ രണ്ടസ് സകമളനങ്ങളവികലെജ്ഞാലപടെജ്ഞാവരുന്ന ആലകേ പതവിനജ്ഞാലെസ്  ദേവിവസകജ്ഞാലെകത്തേകസ് വയസ്കകണ്ടതരുന

അകപകേജ്ഞാരന  അതസ്  ഏതരു  സകമളനത്തേവില  വയസ്കരുന്നരുകവജ്ഞാ  ആ  സകമളനകമജ്ഞാ  ലതജ്ഞാട്ടടെരുത്തേരു  വരരുന്ന

സകമളനകമജ്ഞാ  അവസജ്ഞാനവികരുന്നതവിനരു  മരുനപസ്  നവിയമസഭ  കപസസ്തരുത  ചട്ടങ്ങളവില  എലന്തങവിലെരുന  രകൂപകഭദേന

വരരുത്തേരുകേകയജ്ഞാ,  അലല്ലെങവില  ആ  ചട്ടന  ഉണ്ടജ്ഞാകകണ്ടതവിലല്ലെന്നസ്  തതീരരുമജ്ഞാനവികരുകേകയജ്ഞാ  ലചയരുന്നപകന  ആ

ചട്ടത്തേവിനസ്,  അതവിനരുകശഷന,  അതതരുസനഗതവികപജ്ഞാലലെ,  അങ്ങലന  രകൂപകഭദേലപടെരുത്തേവിയ  രകൂപത്തേവിലമജ്ഞാകതന

കപജ്ഞാബലെര്യന ഉണ്ടജ്ഞായവിരവികരുകേകയജ്ഞാ, അലല്ലെങവില യജ്ഞാലതജ്ഞാരരു കപജ്ഞാബലെര്യവരുമവില്ലെജ്ഞാതവിരവികരുകേകയജ്ഞാ ലചയരുന്നതജ്ഞാകേരുന്നരു;

എന്നവിരരുന്നജ്ഞാലെരുന,  അങ്ങലനയരുള്ള എലന്തങവിലെരുന  രകൂപകഭദേലപടെരുത്തേകലെജ്ഞാ റദ്ദേജ്ഞാകകലെജ്ഞാ ആ ചട്ടകപകേജ്ഞാരന  മരുനപസ്
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ലചയസ്തവിട്ടരുള്ള ഏലതങവിലെരുന സനഗതവിയരുലടെ സജ്ഞാധരുതയസ്കസ് ഭനഗന വരജ്ഞാത്തേ വവിധത്തേവിലെജ്ഞായവിരവികകണ്ടതജ്ഞാണസ്.

8.  റദ്ദേജ്ഞാകലെരുന ഒഴവിവജ്ഞാകലെരുന.— (1)  2020-ലലെ കകേരള കകേവിസസ്തര്യന ലസമവികത്തേരവികേള്  (ശവന അടെകന

ലചയരുന്നതവിനരുള്ള അവകേജ്ഞാശന) ഓര്ഡവിനനസസ് (2020-ലലെ 1) ഇതവിനജ്ഞാല റദ്ദേജ്ഞാകവിയവിരവികരുന്നരു.

(2)  അങ്ങന  റദ്ദേജ്ഞാകവിയവിരരുന്നജ്ഞാലത്തേലന്നയരുന,  കപസസ്തരുത  ഓര്ഡവിനനസസ്  കപകേജ്ഞാരന  ലചയസ്ത

ഏലതങവിലെരുന  കേജ്ഞാരര്യകമജ്ഞാ  എടെരുത്തേ  ഏലതങവിലെരുന  നടെപടെവികയജ്ഞാ  ഈ  ആകേസ്റവിന  കേതീഴവില  ലചയസ്തതജ്ഞാകയജ്ഞാ

എടെരുത്തേതജ്ഞാകയജ്ഞാ കേരരുതലപകടെണ്ടതജ്ഞാണസ്.

ഉകദ്ദേശത്യകേഭാരണങ്ങളയ്യുസട വനിവരണവം

സനസ്ഥജ്ഞാനത്തേസ്  കകേവിസസ്തര്യന  സമരുദേജ്ഞായങ്ങള്കവിടെയവില  ചവിലെ   ലസമവികത്തേരവികേളവില  മജ്ഞാനര്യമജ്ഞായരുന

യഥജ്ഞാസമയത്തേരുമരുള്ള  സവസനസസ്കേജ്ഞാരന  നടെത്തേരുന്നതവിനസ്  ചവിലെ  തടെസ്സങ്ങള്  കനരവിടെരുന്നതജ്ഞായവി  സര്കജ്ഞാരവിലന്റെ

കശദ്ധയവിലലപട്ടവിട്ടരുണ്ടസ്.   ഈ  കേജ്ഞാരണത്തേജ്ഞാല  കമജ്ഞാര്ച്ചറവികേളവില  മകൃതകദേഹങ്ങള്  അനവിശവിതമജ്ഞായവി

സകൂകവികരുവജ്ഞാന  കേരുടെരുബജ്ഞാനഗങ്ങള്  നവിര്ബനവിതരജ്ഞാകേരുകേയരുന  ആയതസ്  ശവസനസസ്കേജ്ഞാര  കശരുകശകൂഷകേലള

ബജ്ഞാധവികരുന്നതരുമജ്ഞാണസ്.   ഈ  സ്ഥവിതവി  തരുടെര്ന്നജ്ഞാല  സജ്ഞാമകൂഹവികേവരുന  മതപരവരുമജ്ഞായ  കപതര്യജ്ഞാഘജ്ഞാതങ്ങള്

സമകൂഹത്തേവില  ഉടെലലെടെരുകരുന്നതവിനസ്  കേജ്ഞാരണമജ്ഞാവരുന്നതജ്ഞാണസ്.   ആയതവിനജ്ഞാല,  ഒരരു  ഇടെവകേയവില  ഉള്ലപടെരുന്ന

കേരുടെരുനബങ്ങളവിലലെ എല്ലെജ്ഞാ അനഗങ്ങള്കരുന അവരരുലടെ പകൂര്വ്വവികേലര അടെകന ലചയസ്തവിട്ടരുള്ള ലസമവികത്തേരവിയവില

അടെകന  ലചയലപടെരുന്നതവിനരുള്ള  അവകേജ്ഞാശമരുണ്ടജ്ഞായവിരവികരുന്നതജ്ഞാണസ്  എന്നസ്  വര്യവസ്ഥ  ലചയസ്തരുലകേജ്ഞാണ്ടസ്  ഒരരു

നവിയമനവിര്മജ്ഞാണന ലകേജ്ഞാണ്ടസ് വകരണ്ടതസ് ആവശര്യമജ്ഞാലണന്നസ് സര്കജ്ഞാര് കേരരുതരുന്നരു.

കകേരള സനസ്ഥജ്ഞാന നവിയമസഭ സകമളനത്തേവിലെല്ലെജ്ഞാതവിരരുന്നതവിനജ്ഞാലെരുന  കമലപറഞ്ഞെ നവിര്കദ്ദേശങ്ങള്കസ്

ഉടെന കപജ്ഞാബലെര്യന നലകകേണ്ടവിയവിരരുന്നതവിനജ്ഞാലെരുന 2020-ലലെ കകേരള കകേവിസസ്തര്യന ലസമവികത്തേരവികേള് (ശവന അടെകന

ലചയരുന്നതവിനരുള്ള  അവകേജ്ഞാശന)  ഓര്ഡവിനനസസ്  2020  ജനരുവരവി  6-ാജ്ഞാന  തതീയതവി  കകേരള  ഗവര്ണര്

വവിളനബരലപടെരുത്തേരുകേയരുന  ആയതസ്  2020-ലലെ  1-ാജ്ഞാന  നമ്പര്  ഓര്ഡവിനനസജ്ഞായവി  2020  ജനരുവരവി  7-ാജ്ഞാന

തതീയതവിയവിലലെ 59-ാജ്ഞാന നമ്പര് കകേരള അസജ്ഞാധജ്ഞാരണ ഗസറവില കപസവിദ്ധലപടെരുത്തേരുകേയരുന ലചയസ്തരു.  

2020-ലലെ  1-ാജ്ഞാന  നമ്പര്  ഓര്ഡവിനനസവിനരു  പകേരന  സനസ്ഥജ്ഞാന  നവിയമസഭയരുലടെ  ഒരരു  ആകേസ്റസ്

ലകേജ്ഞാണ്ടരുവരരുന്നതവിനസ് ഉകദ്ദേശവിച്ചരുലകേജ്ഞാണ്ടരുള്ളതജ്ഞാണസ് ഈ ബവില.

ധനകേഭാരത്യ സമകമഭാറഭാണവം

ഈ ബവില നവിയമമജ്ഞാകരുകേയരുന കപജ്ഞാബലെര്യത്തേവില ലകേജ്ഞാണ്ടരുവരവികേയരുന ലചയസ്തജ്ഞാല സനസ്ഥജ്ഞാന സഞവിത

നവിധവിയവില നവിന്നരുന യജ്ഞാലതജ്ഞാരരു അധവികേ ലചലെവരുന ഉണ്ടജ്ഞാകേരുന്നതല്ലെ.

ഏലപനിചയ്യു സകേഭാടയ്യുത്തേ നനിയമനനിര്മഭാണഭാധനികേഭാരവം സവംബനനിച സമകമഭാറഭാണവം

ബവില്ലെവിലലെ  6-ാജ്ഞാന  ഖണന  ലസമവികത്തേരവിയവില  നടെത്തേലപട്ട  ശവന  അടെകലെവിനരു  കവണ്ടവിയരുള്ള  ഒരരു

രജവിസ്റ്ററരുന  സര്ട്ടവിഫവികറവിനരുള്ള   ഫതീസരുന  നവിര്ണയവിച്ചരുലകേജ്ഞാണ്ടസ്  ചട്ടങ്ങള്  ഉണ്ടജ്ഞാകരുവജ്ഞാന  സര്കജ്ഞാരവിലന

അധവികേജ്ഞാരലപടെരുത്തേരുന്നരു.
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2.  ബവില്ലെവിലലെ  7-൦ാജ്ഞാന  ഖണന  ആകേസ്റവിലലെ  വര്യവസ്ഥകേള്  നടെപവിലെജ്ഞാകരുന്ന  ആവശര്യത്തേവികലെകജ്ഞായവി

വവിജജ്ഞാപനന വഴവി ചട്ടങ്ങള് ഉണ്ടജ്ഞാകരുവജ്ഞാന  സര്കജ്ഞാരവിലന അധവികേജ്ഞാരലപടെരുത്തേരുന്നരു.

3.  ഏതരു കേജ്ഞാരര്യങ്ങലള സനബനവിച്ചജ്ഞാകണജ്ഞാ ചട്ടങ്ങള് ഉണ്ടജ്ഞാകജ്ഞാവരുന്നതസ്    അവലയല്ലെജ്ഞാന നടെപടെവികകേമന

സനബനവിച്ച  കേജ്ഞാരര്യങ്ങളരുന  സജ്ഞാധജ്ഞാരണകമജ്ഞാ  ഭരണപരകമജ്ഞാ  ആയ  സശ്വഭജ്ഞാവകത്തേജ്ഞാടെരു  കേകൂടെവിയതരുന  ആകേരുന്നരു.

കേകൂടെജ്ഞാലത അകപകേജ്ഞാരന ഉണ്ടജ്ഞാകരുന്ന ചട്ടങ്ങള് നവിയമസഭയരുലടെ സകൂകസ്മ പരവികശജ്ഞാധനയസ്കസ് വവികധയവരുമജ്ഞാണസ്.

ആയതവിനജ്ഞാല, ഏലപവിച്ചരു ലകേജ്ഞാടെരുത്തേ നവിയമനവിര്മജ്ഞാണജ്ഞാധവികേജ്ഞാരന, സജ്ഞാധജ്ഞാരണ സശ്വഭജ്ഞാവകത്തേജ്ഞാടെരുകേകൂടെവിയതജ്ഞാണസ്.

പവിണറജ്ഞായവി വവിജയന
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