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(സബ്ജകജ കമറിററി ററിപപപ്പോർടജ)

തപദ്ദേശസസ്വയകഭരണവക ഗപ്പോമവറികസനവക ഭവനനറിര്മപ്പോണവക  സകബനറിച്ച സബ്ജകജ
കമറിററി  IX-ചന പേരറിഗണനയപ്പോയറി  അയച്ച  2020-ചല പകരള മുനറിസറിപപ്പോലറിററി (പഭദഗതറി)
ബറില  (ബറില  നമ ര്  239),  സമറിതറി  ഖണക  ഖണമപ്പോയറി  പേരറിഗണറിച്ചതനുസരറിച്ചുള്ള സബ്ജകജ
കമറിററി ററിപപപ്പോർടജ  സമർപറിക്കുന.

2.  2020-ചല  പകരള  മുനറിസറിപപ്പോലറിററി (പഭദഗതറി)  ബറില,  2020  ജന നുവരറി  23-ാ
തശയതറി ഒരു   അസപ്പോധപ്പോരണ   ഗസറപ്പോയറി പ്രസറിദശകരറിച്ചു.  ഈ  ബറില  2020  ചഫബ്രുവരറി
6-ാ തശയതറി സഭയറില അവതരറിപറിക്കുകയക അപന്നേ ദറിവസക തചന്നേ സബ്ജകജ കമറിററിയചട
പേരറിഗണനയജ  അയയ്ക്കുകയക ചചെയ.

3.  2020  ചഫബ്രുവരറി 6-ാ  തശയതറി  സമറിതറി  പയപ്പോഗക  പചെർന്നേജ  ബറില  ഖണക
ഖണമപ്പോയറി പേരറിഗണറിക്കുകയക തപ്പോചഴപറയന്നേ പഭദഗതറിപയപ്പോചട അകഗശകരറിക്കുകയക ചചെയ:

ബറിലറിചല  തതസ്വപ്രഖഷപ്പോപേനവപ്പോകഷതറില   'എഴുപേതപ്പോക'  എന്നേ  വപ്പോകറിനുപേകരക
'എഴുപേതറിചയപ്പോന്നേപ്പോക' എന്നേ വപ്പോകജ പചെര്ക്കുക.

4. മറജ പഭദഗതറികള ആനുഷകഗറികപമപ്പോ ഘടനപ്പോപേരപമപ്പോ ആണജ. 

5. വറിപയപ്പോജനക്കുററിപ്പുക  സബ്ജകജ  കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടജ  ചചെയ്തപ്രകപ്പോരമുള്ള  ബറിലക
അനുബനമപ്പോയറി പചെര്തറിരറിക്കുന.

എ. സറി. ചമപ്പോയ്തശന,
തറിരുവനന്തപുരക, ചചെയര്മപ്പോന,
2020 ചഫബ്രുവരറി 6. സബ്ജകജ കമറിററി IX.
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അനുബനക   I

 വറിപയപ്പോജനക്കുററിപജ

2020-ചല  പകരള  മുനറിസറിപപ്പോലറിററി  (പഭദഗതറി)  ബറിലറിലൂചട  മൂലനറിയമതറില
ചകപ്പോണ്ടുവന്നേറിട്ടുള്ള  പഭദഗതറി  നറിര്പദ്ദേശക  1948-ചല  ചസനസസജ  ആകറിചലയക,  അതറിചന
അടറിസപ്പോനതറില  പുറചപടുവറിച്ചറിട്ടുള്ള  ചെടങ്ങളുചടയക  നറിബനനകളകജ  വറിരുദമപ്പോണജ.
1948-ചല ചസനസസജ ആകറിചന 18-ാ വകുപറിചന അടറിസപ്പോനതറില പുറചപടുവറിച്ചറിട്ടുള്ള
ചസനസസജ ചെടതറിചന 8(4) പ്രകപ്പോരക ചസനസസജ ആരകഭറിക്കുന്നേതറിനജ ഒരു വര്ഷക മുനപേജ
ചസനസസജ  യൂണറിറ്റുകളുചട  അതറിരുകളറില  യപ്പോചതപ്പോരു  മപ്പോറവക  വരുതരുചതന്നേജ
നറിര്പദ്ദേശമുണ്ടജ.   ഇതജ  ചൂണ്ടറികപ്പോണറിച്ചുചകപ്പോണ്ടജ  31-12-2019-നജ  പശഷക  ചസനസസജ
യൂണറിറ്റുകളുചട അതറിര്തറികജ യപ്പോചതപ്പോരു മപ്പോറവക വരുതരുചതന്നേജ രജറിസപ്പോര് ജനറല ആനറജ
ചസനസസജ  കമശഷണര്  ഓഫജ  ഇന്തഷ,  സകസപ്പോന  ചെശഫജ  ചസക്രടററികജ  6-9-2019-ല
തചന്നേ  കതജ  നലകറിയറിരുന.  ഇതറിനജ  വറിരുദമപ്പോയറിടപ്പോണജ  മുനറിസറിപപ്പോലറിററികളറിചല
കകൗണ്സറിലര്മപ്പോരുചട  സപ്പോനങ്ങളുചട  എണക  വര്ദറിപറിക്കുവപ്പോനുള്ള  പഭദഗതറി  നറിര്പദ്ദേശക
ചകപ്പോണ്ടുവന്നേറിട്ടുള്ളതജ. തപദ്ദേശസസ്വയകഭരണ സപ്പോപേനങ്ങളറിചല സപ്പോനങ്ങളുചട എണക ഏറവക
കുറവക,  ഏറവക  കൂടറിയതക  മപ്പോതക  കണകപ്പോകറിയപ്പോണജ  പഭദഗതറി  നറിയമക
ചകപ്പോണ്ടുവന്നേറിരറിക്കുന്നേതജ.  ഇതജ  ചചെററിയ തപദ്ദേശ ഭരണ സപ്പോപേനങ്ങളറില എണക ഒന്നേറില
കൂടുതല  കൂടുന്നേതറിനുക,  വലറിയ  തപദ്ദേശ  ഭരണ  സപ്പോപേനങ്ങളറില  പേരമപ്പോവധറി  ഒനമപ്പോതക
കൂടുന്നേതറിനുക ഇടയപ്പോക്കുക.  ഇതജ ഏകശകൃത സസ്വഭപ്പോവക നഷ്ടമപ്പോക്കുന്നേ ഒന്നേപ്പോണജ.  ആയതറിനപ്പോല
ഈ പഭദഗതറി നറിര്പദ്ദേശങ്ങപളപ്പോടജ  വറിപയപ്പോജറിപജ പരഖചപടുത്തുന. 

മഞ്ഞളപ്പോകകുഴറി അലറി (ഒപജ)

അനറിൽ അകര (ഒപജ)

പേറി. ഉബബദുള്ള (ഒപജ)

ടറി. ചജ. വറിപനപ്പോദജ (ഒപജ)



അനുബനന്ധം   II

2020-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി (കഭേദഗതനി) ബനില
(സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി റനികപപ്പാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേപ്പാരമുള്ളതക്ട്)

[അടനിയനില വരചനിരനിക്കുന്നതക്ട് സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി നനിര്കദ്ദേശനിച കഭേദഗതനിലയ സൂചെനിപനിക്കുന്നു .]

1994-      ലല കകരള മനനസനപപലനറന ആകക വവണണ
  കഭദഗതന ലചയനതനനളള

 ഒര
 ബനല

പപീഠനികേ.—1994-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി ആകക്ട്  (1994-ലലെ  20)  ഇതനിനുകശഷന്ധം
കേപ്പാണുന്ന ആവശശ്യങ്ങള്കപ്പായനി വപീണന്ധം കഭേദഗതനി ലചെയ്യുന്നതക്ട് യുക്തമപ്പായനിരനിക്കുകേയപ്പാല;

ഭേപ്പാരത റനിപബനികനിലന്റെ  എഴുപതനിലയപ്പാന്നപ്പാന്ധം സന്ധംവത്സരതനില  തപ്പാലഴെപറയുന്ധം പ്രകേപ്പാരന്ധം
നനിയമമുണപ്പാക്കുന്നു:—

1.  ചുരുകകപരുന്ധം പ്രപ്പാരന്ധംഭേവന്ധം.—(1)  ഈ ആകനിനക്ട്  2020-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി
(കഭേദഗതനി) ആകക്ട് എന്നക്ട് കപരക്ട് പറയപ്പാന്ധം.

(2) ഇതക്ട് ഉടന് പ്രപ്പാബലെശ്യതനില വരുന്നതപ്പാണക്ട്.

2.  6-  ാം  വകുപനിനുള്ള  കഭേദഗതനി  .—1994-ലലെ  കകേരള  മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി  ആകനിലലെ
(1994-ലലെ 20)   6-ാം വകുപക്ട്   (3) -ാം ഉപവകുപനില,—

(എ)   (എ)ഖണ്ഡതനില,—

(i)  (i)-ാം   ഉപഖണ്ഡതനിലലെ  "ഇരുപതനിയഞന്ധം" എന്ന വപ്പാകനിനക്ട്   പകേരന്ധം
"ഇരുപതനിയപ്പാറന്ധം" എന്ന വപ്പാകക്ട് കചെര്കകണതപ്പാണക്ട്;

(ii)  (ii)-ാംഉപഖണ്ഡതനിലലെ  "അന്പതനിരണക്ട്"  എന്ന  വപ്പാകനിനക്ട്  പകേരന്ധം
"അന്പതനിമൂന്നക്ട്"  എന്ന  വപ്പാക്കുന്ധം  "ഇരുപതനിയഞന്ധം"  എന്ന  വപ്പാകനിനക്ട്  പകേരന്ധം
"ഇരുപതനിയപ്പാറന്ധം" എന്ന വപ്പാക്കുന്ധം കചെര്കകണതപ്പാണക്ട്;

(ബനി)   (ബനി)ഖണ്ഡതനില,—

(i)   (i)-ാം   ഉപഖണ്ഡതനിലലെ  "അന്പതനിയഞന്ധം" എന്ന വപ്പാകനിനക്ട്  പകേരന്ധം
"അന്പതനിയപ്പാറന്ധം" എന്ന വപ്പാകക്ട്  കചെര്കകണതപ്പാണക്ട് ;
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(ii)   (ii)-ാംഉപഖണ്ഡതനിലലെ  "നൂറക്ട്" എന്ന വപ്പാകനിനക്ട് പകേരന്ധം "നൂറനിലയപ്പാന്നക്ട്"
എന്ന വപ്പാക്കുന്ധം  "അന്പതനിയഞന്ധം"  എന്ന വപ്പാകനിനക്ട്   പകേരന്ധം  "അന്പതനിയപ്പാറന്ധം"  എന്ന
വപ്പാക്കുന്ധം കചെര്കകണതപ്പാണക്ട്.

കകേരള നനിയമസഭേപ്പാ ലസക്രകടറനിയറക്ട്, എസക്ട്. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന് നപ്പായര്,
തനിരുവനന്തപുരന്ധം, ലസക്രടറനി.
2020 ലഫെബ ബ്രുവരനി 6.


