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1994-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി ആകസ്
വശണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുള
ഒര
ബതില്
പശഠതികേ.―1994-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി ആകസ് ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം കേഞണുന്ന
ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി വശണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതസ് യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;
ഭഞരത റതിപബതികതിലന എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവത്സരതതില് തഞലഴെപറയുഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―
1. ചുരകകപരഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1) ഈ ആകതിനസ് 2021-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി
(കഭദഗതതി) അകസ് എന്നസ് കപരസ് പറയഞഞ്ചാം;
(2) ഇതസ് 2021
കേരതലപടഞവന്നതഞണസ്.

ആഗസസ്

21-ാം

തശയതതി

പഞബലെശ്യതതില്

വന്നതഞയതി

2. 447-ാംവകുപതിനുള കഭദഗതതി - 1994-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി ആകതിലലെ
447 (6)-നസ് കശേഷഞ്ചാം തഞലഴെപറയുന്നവ കൂടതികച്ചേര്കകണതഞണസ്.
“(7) അബ്കേഞരതി ആകതികലെഞ തല്സമയഞ്ചാം പഞബലെശ്യതതില് ഇരതിക്കുന്ന
മകറലതങതിലഞ്ചാം നതിയമതതികലെഞ എന്തുതലന്ന അടങ്ങതിയതിരന്നഞലഞ്ചാം മുനതിസതിപഞലെതിറതിയുലട
കരഖഞമൂലെമുള
മുനകൂടതിയുള
അനുവഞദകതഞലടയുഞ്ചാം,
അതതില്
നതിര്കദശേതിച്ചേതിട്ടുള
നതിബന്ധനകേള്കനുസൃതമഞയുമലഞലത ഒര മുനതിസതിപല് പകദശേതതിനുളതില്, ഏലതഞരഞളഞ്ചാം
ഒര അബ്കേഞരതി ഷഞപസ് സഞപതിക്കുവഞന പഞടുളതല.
(8)
വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ
സഞപനങ്ങളലടകയഞ
ആരഞധനഞലെയങ്ങളലടകയഞ,
പടതികേജഞതതി―പടതികേവര്ഗ്ഗ
കകേഞളനതികേളലടകയഞ
ഹഹൗസതിഞ്ചാംഗസ്
കകേഞളനതികേളലടകയഞ,
ആതുരഞലെയങ്ങളലടകയഞ സമശപഞ്ചാം ഒര അബ്കേഞരതി ഷഞപസ് സഞപതിക്കുന്നതതിനസ് അനുവഞദഞ്ചാം
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നല്കുകമ്പഞള് 250 മശറര് ദൂരപരതിധതി പഞലെതികകണതുഞ്ചാം പസ്തുത ദൂരപരതിധതിക്കുളതില് ഒര
അബ്കേഞരതി ഷഞപസ് സഞപതിക്കുവഞന മുനതിസതിപഞലെതിറതി അനുവഞദഞ്ചാം നല്കുവഞന
പഞടതിലഞതതുമഞകുന.
(9)
ലപഞതു
സമഞധഞനതതിലനകയഞ,
സനമഞര്ഗ്ഗതതിലനകയഞ
തഞത്പരശ്യതതികലെഞ, സഹൗകേരശ്യകമഞ, ശേലെശ്യകമഞ കേഞരണമഞകയഞ ഒര അബ്കേഞരതി ഷഞപസ്
അടച്ചുപൂട്ടുവഞകനഞ അതസ് സതിതതി ലചെയ്യുന്ന സലെത്തുനതിന്നസ് ഇതതിനഞയതി നതിര്കദശേതികഞവന്ന
മലറഞരതിടകതകസ് പതതിനഞസ് ദതിവസതതില് കേവതിയഞത സമയ പരതിധതിക്കുളതില് മഞറതി
സഞപതിക്കുവഞകനഞ
ഉതരവസ്
നല്കുവഞന
ഒര
മുനതിസതിപഞലെതിറതികസ്
അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്.

ഉകദശേശ്യകേഞരണങ്ങളലട വതിവരണഞ്ചാം
1994-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി ആകസ് മുനതിസതിപഞലെതിറതിയുലട കരഖഞമൂലെമുള മുനകൂര്
അനുവഞദകതഞലടയുഞ്ചാം, പസ്തുത അനുപഞതതതില് നതിര്കദശേതിച്ചേതിട്ടുള നതിബന്ധനകേള്കസ്
അനുസൃതമഞയതിട്ടുമലഞലത ഒര മുനതിസതിപല് പകദശേതതിനുളതില് ഒര അബ്കേഞരതി ഷഞപസ്
സഞപതിക്കുവഞന
സഞധതിക്കുമഞയതിരന്നതില.
അതുകപഞലലെതലന്ന
വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ
സഞപനങ്ങളലടകയഞ, ആരഞധനഞലെയങ്ങളലടകയഞ സമശപഞ്ചാം ഒര അബ്കേഞരതി ഷഞപസ്
സഞപതിക്കുന്നതതിനസ് നതിശതിത ദൂരപരതിധതി പഞലെതികകണതുഞ്ചാം, പസ്തുത ദൂരപരതിധതിക്കുളതില്
ഒര അബ്കേഞരതി ഷഞപസ് സഞപതിക്കുന്നതതിനുള അനുമതതി നതികഷധതിക്കുന്നതതിനുള
അവകേഞശേവഞ്ചാം, മുനതിസതിപഞലെതിറതികേള്കസ് നല്കേതിയതിരന. ലപഞതു സമഞധഞനതതിനുഞ്ചാം,
സനമഞര്ഗ്ഗതതിനുഞ്ചാം ധഞര്മതികേതക്കുഞ്ചാം ശേലെശ്യമഞകുന്ന ഒര അബ്കേഞരതി ഷഞപസ് അതസ് സതിതതി
ലചെയ്യുന്ന സലെതസ് നതിനഞ്ചാം അടച്ചുപൂട്ടുവഞകനഞ, 15 ദതിവസതതിനുളതില് മലറഞര
സലെകതകസ്
മഞററ്റുവഞകനഞ
ഉതരവസ്
നല്കുവഞന
മുനതിസതിപഞലെതിറതികസ്
അധതികേഞരമുണഞയതിരന. എന്നഞല് സമശപകേഞലെത്തുണഞയ കഭദഗതതികേളതിലൂലട ഈ
അധതികേഞരങ്ങള്
മുനതിസതിപഞലെതിറതികേള്കസ്
നഷ്ടമഞയതിട്ടുണസ്.
ഈ
അധതികേഞരങ്ങള്
മുനതിസതിപഞലെതിറതികേള്കസ് തതിരതിച്ചു നല്കുകേ എന്നതസ് അധതികേഞര വതികകേനശകേരണതതിലന
അന്തസതയസ് അനതിവഞരശ്യമഞണസ്. അതുകപഞലലെ തലന്ന ദൂരപരതിധതി ബഞധകേമഞയതിരന്ന
ആരഞധനഞലെയങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം, വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ സഞപനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം പുറലമ, പടതികേ ജഞതതി-പടതികേ
വര്ഗ്ഗ കകേഞളനതികേള്ക്കുഞ്ചാം, ഹഹൗസതിഞ്ചാംഗസ് കകേഞളനതികേള്ക്കുഞ്ചാം, ആശുപതതികേള്ക്കുഞ്ചാം ദൂരപരതിധതി
ബഞധകേമഞകകണതസ് ഇന്നലത സഞമൂഹതികേ സഞഹചെരശ്യതതില് അനതിവഞരശ്യമഞണസ് .
തകദശേസസ്വയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങളലട അറതിവഞ്ചാം, സമ്മതവമതിലഞലത യകഥേഷ്ടഞ്ചാം
മദശ്യശേഞലെകേള് ഓകരഞ പകദശേത്തുഞ്ചാം വരന്നതസ് കേഞഴ്ചകഞരഞയതി കനഞകതി നതില്കകണ
ദുരവസയഞണസ് മുനതിസതിപഞലെതിറതികേള്കസ് ഇകപഞഴുളതസ്. ഇതതിലനഞര പരതിഹഞരതതിനഞയതി
1994-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി ആകതില് കഭദഗതതി വരത്തുവഞന ഉകദശേതിച്ചു
ലകേഞണളതഞണശ ബതില്.

5
ധനകേഞരശ്യലമകമ്മഞറഞണഞ്ചാം
ഈ ബതില് നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം പഞബലെശ്യതതില് ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം ലചെയഞല്
സഞ്ചാംസഞന സഞതിത നതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞര അധതികേ ചെതിലെവഞ്ചാം
ഉണഞകുന്നതല.

ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മ്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചേ
ലമകമ്മഞറഞണഞ്ചാം
ഈ ആകതിലലെ വശ്യവസകേള് നടപതിലെഞക്കുന്നതതിനുള ചെടങ്ങള് ഉണഞക്കുന്നതതിനസ്
സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന
ഉകദശേതിക്കുന.
ഏതസ്
കേഞരശ്യങ്ങലള
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചേഞകണഞ വതിജഞപനങ്ങകളഞ ഉതരവകേകളഞ പുറലപടുവതികകണതസ് അലലങതില്
ചെടങ്ങകളഞ, റഗുകലെഷനുകേകളഞ ഉണഞകകണതസ് അവ നടപടതിക്രമഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചുളതുഞ്ചാം
സഞധഞരണവഞ്ചാം ഭരണപരവമഞയ സൂക്ഷ്മ പരതികശേഞധനയസ് വതികധയവമഞണസ് . ആയതതിനഞല്
ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മ്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞധഞരണ സസ്വഭഞവതതിലളതഞണസ് .

എന. ഷഞ്ചാംസുദശന, എഞ്ചാം. എല്. എ.

