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2020-ചെലി പേകരളാം �ഞ്ചാ��ത്ത്
 ര�ജ്
 (പേഭദ്ഗംത�) ബ�ല്

(സബ്ജക്ട്
 കമ്മി�റ്റി� റി�പേ��ർട്ട്
)

തപേ2ശസ4��ഭരണവും� ഗ്രാ�മവി�കസനവും� ഭവിനന�ര്മ്മി�ണവും�  സ�ബന്ധം�ച്ച സബ്ജക്ട്

കമ്മി�റ്റി� IX-ചെന്റ് �ര�ഗംണനയ്ക്കാ��� അ�ച്ച 2020-ചെലി പേകരളാം �ഞ്ചാ��ത്ത്
 ര�ജ്
 (പേഭദ്ഗംത�)
ബ�ല്  (ബ�ല്  നമ്പ ര്  238),   സമ�ത�  ഖണ്ഡം�  ഖണ്ഡംമ���  �ര�ഗംണ�ച്ചതനുസര�ച്ചുള്ള
സബ്ജക്ട്
 കമ്മി�റ്റി� റി�പേ��ർട്ട്
   സമർ��ക്കുന്നു.

2.  2020-ചെലി  പേകരളാം  �ഞ്ചാ��ത്ത്
  ര�ജ്
   (പേഭദ്ഗംത�)  ബ�ല്,  2020  ജ്നുവിര�
23-ാം ത@�ത�   ഒരു   അസ�ധാ�രണ  ഗംസറ്റി���   പ്രസ�ദ്ധീ@കര�ച്ചു.  ഈ  ബ�ല് 2020   ചെഫീബ്രുവിര�
6-ാം ത@�ത� സഭ��ല് അവിതര���ക്കുകയും� അപേx ദ്�വിസ� തചെx  സബ്ജക്ട്
 കമ്മി�റ്റി�യുംചെട
�ര�ഗംണനയ്ക്കാ
 അ�യ്ക്കുകയും� ചെ(യ്തു.

3.  2020  ചെഫീബ്രുവിര�  6-ാം ത@�ത�  സമ�ത�  പേ��ഗം�  പേ(ർx
  ബ�ല്  ഖണ്ഡം�
ഖണ്ഡംമ��� �ര�ഗംണ�ക്കുകയും�  ത�ചെഴി�റിയുംx പേഭദ്ഗംത�പേ��ചെട അ�ഗം@കര�ക്കുകയും� ചെ(യ്തു:

ബ�ല്ലി�ചെലി  തത4പ്രഖJ��നവി�കJത്ത്�ല്  'എഴു�ത��'  എx  വി�ക്കം�നു�കര�
'എഴു�ത്ത്�ചെ��x��' എx വി�ക്കം
 പേ(ര്ക്കുക

4. മറ്റി
 പേഭദ്ഗംത�കള് ആനുI�ഗം�കപേമ� ഘടന��രപേമ� ആണ
.

5.  വി�പേ��ജ്നക്കുറി�പ്പു�  സബ്ജക്ട്
  കമ്മി�റ്റി�  റി�പേ��ര്ട്ട്
  ചെ(യ്ത  പ്രക�രമുള്ള  ബ�ല്ലും�
അനുബന്ധംമ��� പേ(ര്ത്ത്�ര�ക്കുന്നു.

എ. സ�. ചെമ�യ്ത@ന്,
ത�രുവിനന്തപുര�, ചെ(�ര്മ�ന്,
2020  ചെഫീബ്രുവിര� 6. സബ്ജക്ട്
 കമ്മി�റ്റി� IX.

78/2020.



അനുബന്ധം�   I  

വി�പേ��ജ്നക്കുറി��


2020-ചെലി  പേകരളാം  �ഞ്ചാ��ത്ത്
  ര�ജ്
  (പേഭദ്ഗംത�)  ബ�ല്ലി�ലൂചെട  മൂലിന��മത്ത്�ല്
ചെക�ണ്ടുവിx�ട്ടുള്ള  പേഭദ്ഗംത�  ന�ര്പേ2ശ�  1948-ചെലി  ചെസന്സസ്സ്
  ആക്ട്�ചെലിയും�,  അത�ചെന്റ്
അട�സ്ഥാ�നത്ത്�ല്  പുറിചെ�ടുവി�ച്ച�ട്ടുള്ള  (ട്ട്ങ്ങളുചെടയും�  ന�ബന്ധംനകള്ക്കം
  വി�രുദ്ധീമ�ണ
.
1948-ചെലി ചെസന്സസ്സ്
 ആക്ട്�ചെന്റ് 18-ാം വികു��ചെന്റ് അട�സ്ഥാ�നത്ത്�ല് പുറിചെ�ടുവി�ച്ച�ട്ടുള്ള
ചെസന്സസ്സ്
 (ട്ട്ത്ത്�ചെന്റ് 8(4) പ്രക�ര� ചെസന്സസ്സ്
 ആര�ഭ�ക്കുxത�ന
 ഒരു വിര്I� മുന്�

ചെസന്സസ്സ്
  യൂണ�റ്റുകളുചെട  അത�രുകളാം�ല്  ��ചെത�രു  മ�റ്റിവും�  വിരുത്ത്രുചെതx

ന�ര്പേ2ശമുണ്ട
.  ഇത
  ചൂണ്ട�ക്കം�ണ�ച്ചുചെക�ണ്ട
  31-12-2019-നുപേശI�  ചെസന്സസ്സ്

യൂണ�റ്റുകളുചെട അത�ര്ത്ത്�ക്കം
 ��ചെത�രു മ�റ്റിവും� വിരുത്ത്രുചെതx
 രജ്�സ്ട്രാ�ര് ജ്നറില് ആന്റി

ചെസന്സസ്സ്
  കമ്മി@Iണര്  ഓഫീ
  ഇന്തJ,  സ�സ്ഥാ�ന  (@ഫീ
  ചെസക്രട്ട്റി�ക്കം
  6-9-2019-ല്
തചെx  കത്ത്
  നല്ക���രുന്നു.   ഇത�ന
  വി�രുദ്ധീമ���ട്ട്�ണ
  �ഞ്ചാ��ത്തുകളാം�ചെലി
സ്ഥാ�നങ്ങളുചെട  എണ്ണി�  വിര്ദ്ധീ���ക്കുവി�നുള്ള  പേഭദ്ഗംത�  ന�ര്പേ2ശ�  ചെക�ണ്ടുവിx�ട്ടുള്ളത
.
ആ�ത�ന�ല് ഈ പേഭദ്ഗംത� ന�ര്പേ2ശപേത്ത്�ട
 വി�പേ��ജ്��
 പേരഖചെ�ടുത്തുന്നു. 

മഞ്ഞളാം��കുഴി� അലി� (ഒ�
)

അന�ല് അക്കംര (ഒ�
)

��. ഉചെചെബദുളാംളാം (ഒ�
)

ട�. ചെജ്. വി�പേന�ദ്
 (ഒ�
)



   അനുബന്ധം�    II  

2020-ലെ� കേ�രള പഞ്ചാ�യത്ത്� ര�ജ്� (കേ�ദഗതി�) ബ�ല്

(സബ്ജക്ട്� �മ്മി�റ്റി� റി�കേ&�ര്ട്ട്� ലെ)യ്ത പ്ര��രമുളളതി�)

[അടി�യ�ല് വരച്ചി�ര�ക്കുന്നതി� സബ്ജക്ട്� �മ്മി�റ്റി� നി�ര്കേ4ശി�ച്ചി കേ�ദഗതി�ലെയ സൂ)�&�ക്കുന്നു.]

1994-ലെ� കേ�രള പഞ്ചാ�യത്ത്� ര�ജ്�  ആക്റ്റ്� വ?ണ്ടും� കേ�ദഗതി�
ലെ)യ്യുന്നതി�നുള്ള

ഒരു

ബ�ല്

പ?ഠി��  .  1994-― ലെ� കേ�രള പഞ്ചാ�യത്ത്� ര�ജ്� ആക്റ്റ്�  (1994-ലെ� 13) ഇതി�നുകേശിഷം�
��ണുന്ന ആവശിJങ്ങള്ക്കാ�യ� വ?ണ്ടും� കേ�ദഗതി� ലെ)യ്യുന്നതി� യുക്തമാ�യ�ര�ക്കു�യ�ല്;

��രതി റി�&ബ്ലി�ക്കാ�ലെS എഴുപത്ത്�ലെയ�ന്ന�� സ�വത്സരത്ത്�ല്  തി�ലെW&റിയു� പ്ര��ര�
നി�യമാമുണ്ടാ�ക്കുന്നു:―

1. ചുരുക്കാകേ&രു� പ്ര�ര��വും�  .  (1) ― ഈ ആക്റ്റ്�നി� 2020-ലെ� കേ�രള പഞ്ചാ�യത്ത്� ര�ജ്�
(കേ�ദഗതി�) ആക്റ്റ്� എന്ന� കേപര� പറിയ��.

(2) ഇതി� ഉടിന് പ്ര�ബ�Jത്ത്�ല് വരുന്നതി�ണ്�.   

2.  6-  ാം  വകു&�നുള്ള  കേ�ദഗതി�  .  1994-― ലെ�  കേ�രള  പഞ്ചാ�യത്ത്�  ര�ജ്�  ആക്റ്റ്�ലെ�
(1994-ലെ� 13)   6-ാം വകു&�,  (3)-ാം ഉപവകു&�ല്,―

(i)  (എ)   ഖണ്ഡത്ത്�ല്,   “പതി�മൂന്ന�ല്  കുറിയ�കേനി�  ഇരുപത്ത്�  മൂന്ന�ല്
�വ�യ�കേനി�" എന്ന വ�ക്കു�ള്ക്കാ�  പ�ര� “പതി�നി���ല് കുറിയ�കേനി� ഇരുപത്ത്� നി���ല്
�വ�യ�കേനി�" എന്ന വ�ക്കു�ള് കേ)ര്കേക്കാണ്ടാതി�ണ്� ;

(ii)  (ബ�)  ഖണ്ഡത്ത്�ല്  “പതി�മൂന്ന�ല്  കുറിയ�കേനി�  ഇരുപത്ത്�  മൂന്ന�ല്
�വ�യ�കേനി�"  എന്ന വ�ക്കു�ള്ക്കാ� പ�ര�  “പതി�നി���ല് കുറിയ�കേനി� ഇരുപത്ത്�നി���ല്
�വ�യ�കേനി�" എന്ന വ�ക്കു�ള് കേ)ര്കേക്കാണ്ടാതി�ണ്� ;

(iii)  (സ�)  ഖണ്ഡത്ത്�ല്  “പതി�നി�റി�ല്  കുറിയ�കേനി�  മു&ത്ത്�രണ്ടാ�ല്
�വ�യ�കേനി�"   എന്ന  വ�ക്കു�ള്ക്കാ�  പ�ര�  “പതി�കേനിW�ല്  കുറിയ�കേനി�  മു&ത്ത്�മൂന്ന�ല്
�വ�യ�കേനി� " എന്ന വ�ക്കു�ള് കേ)ര്കേക്കാണ്ടാതി�ണ്�.

കേ�രള നി�യമാസ�� ലെസക്രകേട്ട്റി�യറ്റി�, എസ�. വ�. ഉണ്ണി�കൃഷ്ണന് നി�യര്, 
തി�രുവനിന്തപുര�, ലെസക്രട്ട്റി�.
2020 ലെoബ്രുവര� 6.
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