
2021-ലലെ കകേരള പഞഞ്ചായതത്ത് രഞ്ചാജത്ത് (കഭേദഗതത) ബതല് 
(നതയമസഭേ പഞ്ചാസഞ്ചാകതയ പ്രകേഞ്ചാരമുള്ളതത്ത്)

1994-ലലെ കകേരള പഞഞ്ചായതത്ത് രഞ്ചാജത്ത്  ആകത്ത് വവീണണ്ടും കഭേദഗതത
ലചെയ്യുന്നതതനുള്ള 

ഒരു 

ബതല്

പവീഠതകേ. 1― 994-ലലെ കകേരള പഞഞ്ചായതത്ത് രഞ്ചാജത്ത് ആകത്ത് (1994-ലലെ 13) ഇതതനുകശേഷണ്ടും
കേഞ്ചാണുന്ന ആവശേശ്യങ്ങള്കഞ്ചായത വവീണണ്ടും കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതത്ത് യുക്തമഞ്ചായതരതക്കുകേയഞ്ചാല് ;

ഭേഞ്ചാരത  റതപ്പബതകതലന്റെ  എഴുപതതരണഞ്ചാണ്ടും  സണ്ടുംവത്സരതതല്  തഞ്ചാലഴെപ്പറയുണ്ടും  പ്രകേഞ്ചാരണ്ടും
നതയമമുണഞ്ചാക്കുന:―

1. ചുരുകകപ്പരുണ്ടും പ്രഞ്ചാരണ്ടുംഭേവണ്ടും.―(1) ഈ ആകതനത്ത് 2021-ലലെ കകേരള പഞഞ്ചായതത്ത് രഞ്ചാജത്ത്
(കഭേദഗതത) ആകത്ത്  എന്നത്ത് കപരത്ത് പറയഞ്ചാണ്ടും.

(2) ഈ ആകതല്, മറത്ത് വതധതതല് വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്ത പ്രകേഞ്ചാരലമഞ്ചാഴെതലകേ,―

(എ) 3-ാം വകുപ്പത്ത്  2020  കമയത്ത്  4-ാം തവീയതത പ്രഞ്ചാബലെശ്യതതല് വന്നതഞ്ചായത
കേരുതലപ്പകടേണതണ്ടും;

(ബത)  4-ാം വകുപ്പത്ത്  (1)-ാം ഉപവകുപണ്ടും  5-ാം വകുപണ്ടും  2020  ലസപ്റണ്ടുംബര
30-ാം തവീയതത  പ്രഞ്ചാബലെശ്യതതല് വന്നതഞ്ചായത കേരുതലപ്പകടേണതണ്ടും; 

(സത)  4-ാം  വകുപ്പത്ത്  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പത്ത്  2020  നവണ്ടുംബര  19-ാം  തവീയതത
പ്രഞ്ചാബലെശ്യതതല് വന്നതഞ്ചായത കേരുതലപ്പകടേണതണ്ടും;

(ഡത) 2-ാം വകുപണ്ടും  6  മുതല്  11  വലരയുള്ള  വകുപകേളണ്ടും  2021  ലഫെബ്രുവരത
12-ാം തവീയതത പ്രഞ്ചാബലെശ്യതതല് വന്നതഞ്ചായത കേരുതലപ്പകടേണതമഞ്ചാണത്ത്.

2. 2-  ാം  വകുപ്പതലന്റെ  കഭേദഗതത. 1994-― ലലെ  കകേരള  പഞഞ്ചായതത്ത്  രഞ്ചാജത്ത്   ആകതലലെ
(1994-ലലെ  13)  (ഇതതനുകശേഷണ്ടും  പ്രധഞ്ചാന  ആകത്ത്  എന്നഞ്ചാണത്ത്  പരഞ്ചാമരശേതകലപ്പടുകേ),
 2-ാം വകുപ്പതല്,―

(i) (xvi)-ാം ഖണ്ഡതതനുകശേഷണ്ടും തഞ്ചാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡണ്ടും കചെരകകണതഞ്ചാണത്ത്,
അതഞ്ചായതത്ത്:―
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"(xvi എ)  “എണ്ടുംപഞ്ചാനല്ഡത്ത്  ലലെസന്സത” എന്നഞ്ചാല് നഗരകേഞ്ചാരശ്യവകുപ്പതലലെ
റവീജതയണല് കജഞ്ചായതന്റെത്ത് ഡയറക്ടറതനു കേവീഴെതല് രജതസ്റ്റര ലചെയ്തതട്ടുള്ളതണ്ടും അലല്ലെങതല് 2019-ലലെ
കകേരള  പഞഞ്ചായതത്ത്  ലകേടതടേ  നതരമഞ്ചാണ  ചെടങ്ങള്  പ്രകേഞ്ചാരണ്ടും   രജതസ്റ്റര  ലചെയ്തതട്ടുള്ളതഞ്ചായത
കേരുതലപ്പടുന്നതണ്ടും സസ്വയണ്ടും  സഞ്ചാകശ്യപതണ്ടും നല്കുന്നതതലന്റെ  ആവശേശ്യതതകലെയഞ്ചായത  തകദ്ദേശേ
സസ്വയണ്ടുംഭേരണ  വകുപ്പത്ത്,   നതരണ്ണയതകലപ്പട  പ്രകേഞ്ചാരണ്ടും  എണ്ടുംപഞ്ചാനല്  ലചെയ്തതമഞ്ചായ,  അതത
സണ്ടുംഗതതകപഞ്ചാലലെ,  സ്ഥഞ്ചാപനണ്ടും,  ആരകതലടേകത്ത്,  എഞതനവീയര,  ബതല്ഡതണ്ടുംഗത്ത്  ഡതലസനര,
സൂപ്പരലവസര  അലല്ലെങതല് ടേടൗണ് പഞ്ചാനര എന്നരത്ഥമഞ്ചാകുന .” ;

(ii)  (xxii)-ാം  ഖണ്ഡതതനുകശേഷണ്ടും  തഞ്ചാലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡണ്ടും
കചെരകകണതഞ്ചാണത്ത്, അതഞ്ചായതത്ത്:―

“(xxii എ)  “കുറഞ്ഞ അപകേടേസഞ്ചാധശ്യതയുള്ള ലകേടതടേങ്ങള്” എന്നതതല്
ഏഴെത്ത് മവീററതല് കുറവഞ്ചായ ഉയരമുള്ളതണ്ടും രണത്ത് നതലെ വലര പരതമതതലപ്പടുതതയതട്ടുള്ളതണ്ടും മുന്നൂറത്ത്
ചെതരശ്ര  മവീററതല്  കുറവഞ്ചായ  നതരമതത  വതസവീരണ്ണമുള്ളതണ്ടും  എ 1  വതനതകയഞ്ചാഗഗണതതല്
ലപ്പടതമഞ്ചായ  വഞ്ചാസഗൃഹങ്ങളണ്ടും,  ഇരുന്നൂറത്ത്  ചെതരശ്രമവീററതല്  കുറവഞ്ചായ  നതരമതത
വതസവീരണ്ണകതഞ്ചാടുകൂടേതയതണ്ടും  എ 2  വതനതകയഞ്ചാഗഗണതതല്ലപ്പടതമഞ്ചായ  കഹഞ്ചാസ്റ്റല്,
ഓരഫെകനജത്ത്,  കഡഞ്ചാരമതററത,  ഓള്ഡത്ത്  ഏജത്ത്  കഹഞ്ചാണ്ടും,  ലസമതനഞ്ചാരത  എന്നതവയുണ്ടും,  ഇരുന്നൂറത്ത്
ചെതരശ്രമവീററതല് കുറവഞ്ചായ നതരമതത വതസവീരണ്ണകതഞ്ചാടുകൂടേതയതണ്ടും ബത വതനതകയഞ്ചാഗഗണതതല്
ലപ്പടതമഞ്ചായ  വതദശ്യഞ്ചാഭേശ്യഞ്ചാസ  ലകേടതടേങ്ങളണ്ടും,  ഇരുന്നൂറത്ത്  ചെതരശ്രമവീററതല്  കുറവഞ്ചായ  നതരമതത
വതസവീരണ്ണമുള്ളതണ്ടും  ഡത  വതനതകയഞ്ചാഗഗണതതല്ലപ്പടതമഞ്ചായ  മതപരവണ്ടും  കദശേകസ്നേഹപരവമഞ്ചായ
ആവശേശ്യങ്ങള്ക്കു  കവണത  ആളകേള്  സകമളതക്കുന്ന  ലകേടതടേങ്ങളണ്ടും,  നൂറത്ത്  ചെതരശ്രമവീററതല്
കുറവഞ്ചായ നതരമതത വതസവീരണ്ണകതഞ്ചാടുകൂടേതയതണ്ടും എഫെത്ത് വതനതകയഞ്ചാഗ ഗണതതല്ലപ്പടതമഞ്ചായ
ലകേടതടേങ്ങളണ്ടും,  ശേലെശ്യമതല്ലെഞ്ചാതതണ്ടും അപകേടേ സഞ്ചാധശ്യതയതല്ലെഞ്ചാതതമഞ്ചായ നൂറത്ത് ചെതരശ്രമവീററതല്
കുറവഞ്ചായ നതരമതത വതസവീരണ്ണമുള്ള ജത1 വതനതകയഞ്ചാഗ ഗണതതല്ലപ്പടതമഞ്ചായ ലകേടതടേങ്ങളണ്ടും
ഉള്ലപ്പടുന .”;

(iii)  (xxvi)-ാം  ഖണ്ഡതതനുകശേഷണ്ടും  തഞ്ചാലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡണ്ടും
കചെരകകണതഞ്ചാണത്ത്, അതഞ്ചായതത്ത് :―

“(xxvi എ)  “സസ്വയണ്ടും സഞ്ചാകശ്യപതണ്ടും”എന്നഞ്ചാല് കുറഞ്ഞ അപകേടേസഞ്ചാധശ്യതയുള്ള
ലകേടതടേങ്ങളലടേ നതരമഞ്ചാണതതകനഞ്ചാ  പുനരനതരമഞ്ചാണതതകനഞ്ചാ കവണതയുള്ള   ലകേടതടേതതലന്റെ
പഞ്ചാന്, ലലസറത്ത് പഞ്ചാന് എന്നതവ തത്സമയണ്ടും പ്രഞ്ചാബലെശ്യതതലുള്ള ആകതലലെയുണ്ടും ചെടങ്ങളതലലെയുണ്ടും
വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കുണ്ടും   നതയമഞ്ചാനുസൃതണ്ടും  നല്കേലപ്പടതട്ടുള്ള  ഏലതങതലുണ്ടും  നതരകദ്ദേശേതതനുണ്ടും
പ്രകതശ്യകേണ്ടും  പറഞ്ഞതട്ടുള്ള  മഞ്ചാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കുണ്ടും  നതയമങ്ങള്ക്കുണ്ടും  ചെടങ്ങള്ക്കുണ്ടും
നതരകദ്ദേശേങ്ങള്ക്കുണ്ടും  അനുസൃതമഞ്ചാലണന്നത്ത്  ലകേടതടേതതലന്റെ  ഉടേമസ്ഥനുണ്ടും  എണ്ടുംപഞ്ചാനല്ഡത്ത്
ലലെസന്സതയുണ്ടും സണ്ടുംയുക്തമഞ്ചായത നല്കുന്ന സസ്വയണ്ടും സഞ്ചാകശ്യപതണ്ടും എന്ന രത്ഥമഞ്ചാകുന .".
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3. 6-  ാം  വകുപ്പതലന്റെ   കഭേദഗതത  .―പ്രധഞ്ചാന  ആകതലലെ   6-ാം  വകുപ്പത്ത്  (3)-ാം

ഉപവകുപ്പതല്,―

(i)   (എ)   ഖണ്ഡതതല്,   “പതതനഞ്ചാലെതല്  കുറയഞ്ചാകനഞ്ചാ  ഇരുപതതനഞ്ചാലെതല്

കേവതയഞ്ചാകനഞ്ചാ"  എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള്കത്ത്  പകേരണ്ടും  “പതതമൂന്നതല് കുറയഞ്ചാകനഞ്ചാ ഇരുപതതമൂന്നതല്

കേവതയഞ്ചാകനഞ്ചാ" എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള് കചെരകകണതഞ്ചാണത്ത്;

(ii)  (ബത)  ഖണ്ഡതതല്,  “പതതനഞ്ചാലെതല്  കുറയഞ്ചാകനഞ്ചാ  ഇരുപതതനഞ്ചാലെതല്

കേവതയഞ്ചാകനഞ്ചാ” എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള്കത്ത് പകേരണ്ടും  “പതതമൂന്നതല് കുറയഞ്ചാകനഞ്ചാ ഇരുപതതമൂന്നതല്

കേവതയഞ്ചാകനഞ്ചാ” എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള് കചെരകകണതഞ്ചാണത്ത്;

(iii) (സത)  ഖണ്ഡതതല്,  “പതതകനഴെതല് കുറയഞ്ചാകനഞ്ചാ മുപ്പതതമൂന്നതല് കേവതയഞ്ചാകനഞ്ചാ”

എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള്കത്ത് പകേരണ്ടും  “പതതനഞ്ചാറതല് കുറയഞ്ചാകനഞ്ചാ മുപ്പതതരണതല്  കേവതയഞ്ചാകനഞ്ചാ”

എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള് കചെരകകണതഞ്ചാണത്ത്.

4. 70-  ാം വകുപ്പതലന്റെ  കഭേദഗതത  .―പ്രധഞ്ചാന  ആകതലലെ 70-ാം വകുപ്പതല്,―

(1)  നതലെവതലുള്ള  വശ്യവസ്ഥ  അതതലന്റെ  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പഞ്ചായത  അകമതകടേണതണ്ടും,

അപ്രകേഞ്ചാരണ്ടും അകമതട  (1)-ാം ഉപവകുപ്പതലലെ കതപ്തനതബന്ധനയതല്,  “രഞ്ചാവതലലെ 7  മണതക്കുണ്ടും

ലവകുകന്നരണ്ടും  5  മണതക്കുണ്ടും”എന്ന  വഞ്ചാക്കുകേള്ക്കുണ്ടും  അകങ്ങള്ക്കുണ്ടും  പകേരണ്ടും “രഞ്ചാവതലലെ  7 മണതക്കുണ്ടും

ലവകുകന്നരണ്ടും 6 മണതക്കുണ്ടും” എന്ന  വഞ്ചാക്കുകേളണ്ടും അകങ്ങളണ്ടും കചെരകകണതഞ്ചാണത്ത്;

(2)  അപ്രകേഞ്ചാരണ്ടും  അകമതട  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതനുണ്ടും  അതതനത്ത്  കേവീഴെതലുള്ള  കതപ്ത

നതബന്ധനയണ്ടും കശേഷണ്ടും തഞ്ചാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പത്ത് കചെരകകണതഞ്ചാണത്ത്, അതഞ്ചായതത്ത്:―

''(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതല്  നതശ്ചയതച്ച  പ്രകേഞ്ചാരമുള്ള  സമയതതല്,

അവസഞ്ചാനലത ഒരു മണതക്കൂര 74 എ വകുപ്പതല് വശ്യക്തമഞ്ചാകതയതരതക്കുന്ന വതഭേഞ്ചാഗങ്ങളതലുള്ള

ആളകേള്കത്ത്    കവഞ്ചാടത്ത് ലചെയ്യുന്നതതനഞ്ചായത വതനതകയഞ്ചാഗതകകണതഞ്ചാണത്ത്.''.

5. 74 -  ാം വകുപ്പതനു കശേഷണ്ടും പുതതയ  വകുപ്പത്ത് കചെരകല്.― പ്രധഞ്ചാന ആകതലലെ 74 എ

വകുപ്പത്ത്  74 ബത വകുപ്പഞ്ചായത പുനരകമതകടേണതണ്ടും,  അപ്രകേഞ്ചാരണ്ടും പുനരകമതട  74 ബത വകുപ്പതനത്ത്

മുന്പഞ്ചായത തഞ്ചാലഴെ പറയുന്ന വകുപ്പത്ത് കചെരകകണതമഞ്ചാണത്ത്, അതഞ്ചായതത്ത്:―
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“74 എ.  ചെതലെ  വതഭേഞ്ചാഗങ്ങളതലുള്ള  ആളകേള്കത്ത്  തപഞ്ചാല്  വഴെത  കവഞ്ചാടത്ത്
ലചെയ്യുന്നതതനുള്ള  പ്രകതശ്യകേ  വശ്യവസ്ഥ.―(1)  74-ാം  വകുപ്പതലലെ  വശ്യവസ്ഥകേളലടേ
സഞ്ചാമഞ്ചാനശ്യതയത്ത്  ഭേണ്ടുംഗണ്ടും  വരഞ്ചാലത,  തഞ്ചാലഴെപ്പറയുന്ന  വതഭേഞ്ചാഗങ്ങളതലുള്ള   സമതതദഞ്ചായകേരകത്ത്,
നതരണ്ണയതകലപ്പടേഞ്ചാവന്ന   പ്രകേഞ്ചാരണ്ടും,  തപഞ്ചാല് വഴെത കവഞ്ചാട്ടു ലചെയ്യുന്നതതനുള്ള  അവസരമുണഞ്ചാ
യതരതക്കുന്നതഞ്ചാണത്ത്, അതഞ്ചായതത്ത്:―

(എ)  സഞ്ചാണ്ടുംക്രമതകേകരഞ്ചാഗണ്ടും ബഞ്ചാധതച്ചതരതക്കുന്ന ഏലതഞ്ചാരഞ്ചാളണ്ടും;

(ബത)  കേസ്വഞ്ചാറന്റെവീനതല് ആയതരതക്കുന്ന ഏലതഞ്ചാരഞ്ചാളണ്ടും ;

വതശേദവീകേരണണ്ടും:―  ഈ  വകുപ്പതലന്റെ  ആവശേശ്യതതകലെകഞ്ചായത,―

(i) "സഞ്ചാണ്ടുംക്രമതകേ  കരഞ്ചാഗണ്ടും" എന്നഞ്ചാല് 2021- ലലെ  കകേരള  സഞ്ചാണ്ടുംക്രമതകേ കരഞ്ചാഗങ്ങള്
ആകതലന്റെ  (2021-ലലെ  4)  2-ാം  വകുപ്പത്ത്  (എ)  ഖണ്ഡതതല്  നതരവ്വചെതച്ച  പ്രകേഞ്ചാരമുള്ളതണ്ടും
പ്രസ്തുത  ആകതലന്റെ  3-ാം  വകുപ്പത്ത്  പ്രകേഞ്ചാരണ്ടും  സരകഞ്ചാര,  അതത  സമയണ്ടും,  വതജഞ്ചാപനണ്ടും
ലചെയ്തതട്ടുള്ളതമഞ്ചായ സഞ്ചാണ്ടുംക്രമതകേകരഞ്ചാഗണ്ടും എന്നരത്ഥമഞ്ചാകുന ;

(ii) "കേസ്വഞ്ചാറന്റെവീനതല് ആയതരതക്കുന്ന ആള്"  എന്നഞ്ചാല് സഞ്ചാണ്ടുംക്രമതകേ കരഞ്ചാഗതതലന്റെ
വശ്യഞ്ചാപനണ്ടും  തടേയുന്നതതനഞ്ചായത,  ഭേഞ്ചാരതസരകഞ്ചാരതലന്റെ   ആകരഞ്ചാഗശ്യ  കുടുണ്ടുംബകകമ മനഞ്ചാലെയണ്ടും,
അതതസമയണ്ടും,  പുറലപ്പടുവതക്കുന്ന  മഞ്ചാരഗ്ഗനതരകദ്ദേശേങ്ങള്  പ്രകേഞ്ചാരണ്ടും   സണ്ടുംസ്ഥഞ്ചാനതത്ത്
കേസ്വഞ്ചാറന്റെവീനതല് ആയതരതക്കുന്ന ആള് എന്നരത്ഥമഞ്ചാകുന ;

(2)  (1)- ാം  ഉപവകുപ്പതല്   വശ്യക്തമഞ്ചാകതയ  പ്രകേഞ്ചാരമുള്ള  ഏലതങതലുണ്ടും
വതഭേഞ്ചാഗങ്ങളതലലെ  ഒരു  സമതതദഞ്ചായകേനത്ത്  തപഞ്ചാല്  വഴെത  കവഞ്ചാടത്ത്  ലചെയഞ്ചാവന്നതണ്ടും  അലല്ലെങതല്
കപഞ്ചാളതണ്ടുംഗത്ത്  കസ്റ്റഷനതല്,  70-ാം  വകുപ്പത്ത്  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതല്  വശ്യക്തമഞ്ചാകതയ സമയതത്ത്,
കനരതടത്ത് കവഞ്ചാടത്ത് ലചെയഞ്ചാവന്നതമഞ്ചാണത്ത്.

കുറതപ്പത്ത്  :―(2)-ാം  ഉപവകുപ്പതലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  2020 നവണ്ടുംബര  19-ാം  തവീയതത
പ്രഞ്ചാബലെശ്യതതല് വന്നതഞ്ചായത കേരുതലപ്പകടേണതഞ്ചാണത്ത്.”.

6.  235      എഫെത്ത്  വകുപ്പതലന്റെ  കഭേദഗതത .―പ്രധഞ്ചാന ആകതലലെ 235 എഫെത്ത് വകുപ്പതല്,―

(i) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതല് "കുടേതല്" എന്ന വഞ്ചാകതനത്ത് കശേഷണ്ടും "അലല്ലെങതല് കുറഞ്ഞ
അപകേടേസഞ്ചാധശ്യതയുള്ള ലകേടതടേങ്ങള് ”എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള്  കചെരകകണതഞ്ചാണത്ത്;

(ii) (എ)  ഖണ്ഡതതല്  "കരഖഞ്ചാമൂലെമഞ്ചായ ഒരു അകപകയുണ്ടും"  എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള്ക്കു
പകേരണ്ടും  "കരഖഞ്ചാമൂലെമുള്ള  അകപകകയഞ്ചാ  അലല്ലെങതല്  ഓണ്ലലെന്   മുകഖനയുള്ള
അകപകകയഞ്ചാ" എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള് കചെരകകണതഞ്ചാണത്ത്;
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(iii)  (ബത)  ഖണ്ഡതതല്  "കരഖഞ്ചാമൂലെമഞ്ചായ  ഒരു  അകപകയുണ്ടും"  എന്ന
വഞ്ചാക്കുകേള്ക്കുപകേരണ്ടും "കരഖഞ്ചാമൂലെമുള്ള അകപകകയഞ്ചാ അലല്ലെങതല് ഓണ്ലലെന്  മുകഖനയുള്ള
അകപകകയഞ്ചാ" എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള് കചെരകകണതഞ്ചാണത്ത്.

7.  235      എച്ചത്ത്  വകുപ്പതലന്റെ   കഭേദഗതത.  ― പ്രധഞ്ചാന  ആകതലലെ  235 എച്ചത്ത് വകുപ്പതല്
"നല്കുന്നതവലരയുണ്ടും"  എന്ന  വഞ്ചാക്കുകേള്ക്കുകശേഷണ്ടും  "കുറഞ്ഞ അപകേടേസഞ്ചാധശ്യതയുള്ള
ലകേടതടേമുള്ലപ്പലടേയുള്ള"  എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള് കചെരകകണതഞ്ചാണത്ത്.

8.  235    ഐ വകുപ്പതലന്റെ  കഭേദഗതത.―പ്രധഞ്ചാന ആകതലലെ 235 ഐ വകുപ്പതല് "മുപ്പതത്ത്
ദതവസതതനകേണ്ടും"  എന്ന  വഞ്ചാക്കുകേള്ക്കുപകേരണ്ടും  "പതതനഞത്ത്  ദതവസതതനകേണ്ടും"  എന്ന
വഞ്ചാക്കുകേള് കചെരകകണതഞ്ചാണത്ത്.

9. 235   ലജ വകുപ്പതലന്റെ  കഭേദഗതത.―പ്രധഞ്ചാന ആകതലലെ 235 ലജ വകുപ്പതല്,―

(i)  "മുപ്പതത്ത്  ദതവസതതനകേണ്ടും"  എന്ന  വഞ്ചാക്കുകേള്ക്കുപകേരണ്ടും  "പതതനഞത്ത്
ദതവസതതനകേണ്ടും" എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള് കചെരകകണതഞ്ചാണത്ത്;

(ii) കതപ്തനതബന്ധനയതല്  "മുപ്പതത്ത് ദതവസകഞ്ചാലെണ്ടും" എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള്ക്കുപകേരണ്ടും
"പതതനഞത്ത് ദതവസകഞ്ചാലെണ്ടും" എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള് കചെരകകണതഞ്ചാണത്ത്.

10.  2  35    ലകേഎ എന്ന പുതതയ വകുപ്പത്ത്  കചെരകല്.  ― പ്രധഞ്ചാന ആകതലലെ  235  ലകേ
വകുപ്പതനത്ത് കശേഷണ്ടും തഞ്ചാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പത്ത് കചെരകകണതഞ്ചാണത്ത്, അതഞ്ചായതത്ത് :―

"235 ലകേഎ  . കുറഞ്ഞ  അപകേടേസഞ്ചാധശ്യതയുള്ള  ലകേടതടേങ്ങള്  നതരമതക്കു
ന്നതതനുള്ള അകപക  .―(1) കുറഞ്ഞ അപകേടേസഞ്ചാധശ്യതയുള്ള ഒരു ലകേടതടേണ്ടും നതരമതക്കുകേകയഞ്ചാ
പുനരനതരമതക്കുകേകയഞ്ചാ ലചെയഞ്ചാന് ഉകദ്ദേശേതക്കുന്ന ഏലതഞ്ചാരഞ്ചാളണ്ടും, അപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള ലകേടതടേതതലന്റെ
ലകേടതടേസ്ഥഞ്ചാനതതനുള്ള  അണ്ടുംഗവീകേഞ്ചാരതതനഞ്ചായുണ്ടും  പണത  നടേത്തുന്നതതനുള്ള
അനുവഞ്ചാദതതനഞ്ചായുണ്ടും ഒരു അകപക,  നതരണ്ണയതകലപ്പടേഞ്ചാവന്ന പ്രകേഞ്ചാരമുള്ള ഫെഞ്ചാറതതലുള്ള,
സസ്വയണ്ടും  സഞ്ചാകശ്യപതവണ്ടും  അപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള  കരഖകേളണ്ടും  സഹതതണ്ടും  ലസക്രടറതയത്ത്
നല്കകേണതഞ്ചാണത്ത്.

(2) എല്ലെഞ്ചാ രവീതതയതലുണ്ടും പൂരണ്ണമഞ്ചായ (1)-ാം ഉപവകുപ്പത്ത് പ്രകേഞ്ചാരമുള്ള ഒരു അകപക
ലെഭേതക്കുന്നതതകന്മേല്, ലസക്രടറത, അഞത്ത് പ്രവൃതത ദതവസങ്ങള്കകേണ്ടും നതരണ്ണയതകലപ്പടേഞ്ചാവന്ന
പ്രകേഞ്ചാരമുള്ള, ഫെഞ്ചാറതതല് ഒരു ലകേപ്പറ്റുസഞ്ചാകശ്യപതണ്ടും അകപകകേനത്ത് നല്കകേണതഞ്ചാണത്ത്.

(3)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പത്ത്  പ്രകേഞ്ചാരമുള്ള  ഒരു  ലകേപ്പറ്റുസഞ്ചാകശ്യപതണ്ടും
ലെഭേതക്കുന്നതതകന്മേല്,  അപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള ലകേപ്പറ്റുസഞ്ചാകശ്യപതണ്ടും,  അപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള ലകേടതടേതതലന്റെ
ലകേടതടേസ്ഥഞ്ചാനതതനുള്ള  അണ്ടുംഗവീകേഞ്ചാരമഞ്ചായുണ്ടും  പണതനടേത്തുന്നതതനുള്ള  അനുവഞ്ചാദമഞ്ചായുണ്ടും
കേരുതലപ്പടുന്നതഞ്ചാണത്ത്. ".
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11. 235      ഇസഡത്ത് വകുപ്പതലന്റെ  കഭേദഗതത  .―പ്രധഞ്ചാന ആകതലലെ 235 ഇസഡത്ത് വകുപ്പതലന്റെ
(2)-ാം ഉപവകുപ്പതനുകശേഷണ്ടും തഞ്ചാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപകേള് കചെരകകണതഞ്ചാണത്ത്, അതഞ്ചായതത്ത്:―

"(3)  ഒരു  എണ്ടുംപഞ്ചാനല്ഡത്ത്  ലലെസന്സത  കുറഞ്ഞ  അപകേടേസഞ്ചാധശ്യതയുള്ള
ലകേടതടേങ്ങളലടേ  നതരമഞ്ചാണതതകനഞ്ചാ   പുനരനതരമഞ്ചാണതതകനഞ്ചാ   സസ്വയണ്ടും  സഞ്ചാകശ്യപതണ്ടും
നല്കുന്ന  സണ്ടുംഗതതയതല്,   ഈ  ആകതലലെകയഞ്ചാ  അതതന്കേവീഴെതല്  ഉണഞ്ചാകലപ്പട
ചെടങ്ങളതലലെകയഞ്ചാ  വശ്യവസ്ഥകേകളഞ്ചാ  നതയമഞ്ചാനുസൃതണ്ടും  നല്കേതയതട്ടുള്ള  ഏലതങതലുണ്ടും
നതരകദ്ദേശേകമഞ്ചാ  തല്സമയണ്ടും പ്രഞ്ചാബലെശ്യതതലുള്ള ഏലതങതലുണ്ടും നതയമതതലലെ വശ്യവസ്ഥകേകളഞ്ചാ
ലെണ്ടുംഘതച്ചുലകേഞ്ചാകണഞ്ചാ അലല്ലെങതല് ഏലതങതലുണ്ടും വസ്തുതകേള് മറച്ചുവകച്ചഞ്ചാ ആണത്ത് അപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള
ലകേടതടേതതനത്ത്  സസ്വയണ്ടും  സഞ്ചാകശ്യപതണ്ടും  നല്കേതയതത്ത്  എന്നത്ത്  രജതസ്റ്ററതണ്ടുംഗത്ത്  അധതകേഞ്ചാരത,
കേഞ്ചാണുന്നപകണ്ടും,  അപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള  രജതസ്റ്ററതണ്ടുംഗത്ത്  അധതകേഞ്ചാരതകത്ത്  എണ്ടുംപഞ്ചാനല്ഡത്ത്
ലലെസന്സതലയ അഞത്ത്  വരഷതതല്  കുറയഞ്ചാത ഒരു കേഞ്ചാലെയളവതകലെകത്ത്  സണ്ടുംസ്ഥഞ്ചാനതത്ത്
പ്രഞ്ചാക്ടവീസത്ത്  ലചെയ്യുന്നതതനത്ത്  വതലെകത്ത്  ഏരലപ്പടുതഞ്ചാവന്നതണ്ടും,  അപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള ലലെസന്സതകത്ത്
എതതലര  കേഞ്ചാരണണ്ടും  കേഞ്ചാണതകല്  കനഞ്ചാടവീസത്ത്  നല്കേതയതതനുകശേഷണ്ടും,  അപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള
ലലെസന്സതയതല്  നതനണ്ടും  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പതല്  വശ്യവസ്ഥ  ലചെയ്ത  പ്രകേഞ്ചാരമുള്ള  പതഴെ
ഈടേഞ്ചാകഞ്ചാവന്നതമഞ്ചാണത്ത്.

(4)  സസ്വയണ്ടും സഞ്ചാകശ്യപതതതല് വശ്യക്തമഞ്ചാകതയതട്ടുള്ള വശ്യവസ്ഥകേള് ലെണ്ടുംഘതച്ചുലകേഞ്ചാണത്ത്
നതരമതക്കുകേകയഞ്ചാ പുനരനതരമതക്കുകേകയഞ്ചാ ലചെയ്ത ലകേടതടേങ്ങളലടേ സണ്ടുംഗതതയതല്,  അപ്രകേഞ്ചാരണ്ടും
സസ്വയണ്ടും  സഞ്ചാകശ്യപതണ്ടും  നല്കേതയ  ലകേടതടേതതലന്റെ  ഉടേമസ്ഥനുണ്ടും  എണ്ടുംപഞ്ചാനല്ഡത്ത്
ലലെസന്സതക്കുണ്ടും,  ഒരു  കേഞ്ചാരണണ്ടും  കേഞ്ചാണതകല്  കനഞ്ചാടവീസത്ത്  നല്കേതയതതനുകശേഷണ്ടും,
അപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള ഉടേമസ്ഥനുണ്ടും ലലെസന്സതയുണ്ടും നല്കുന്ന മറുപടേത  ഏലതങതലുണ്ടും  ഉലണങതല്,
അതത്ത്  പരതഗണതച്ചതതനുകശേഷവണ്ടും  അപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള  ആളകേളതല്നതനണ്ടും,  നൂറത്ത്  ചെതരശ്രമവീറര
വലര  നതരമതത  വതസവീരണ്ണമുള്ള  ലകേടതടേങ്ങള്കത്ത്  രണത്ത്  ലെകണ്ടും  രൂപ  വവീതവണ്ടും,  ഇരുന്നൂറത്ത്
ചെതരശ്രമവീറര വലര നതരമതത വതസവീരണ്ണമുള്ള ലകേടതടേങ്ങള്കത്ത് നഞ്ചാലെത്ത് ലെകണ്ടും രൂപ വവീതവണ്ടും,
മുന്നൂറത്ത് ചെതരശ്രമവീറര വലര നതരമതത വതസവീരണ്ണമുള്ള ലകേടതടേങ്ങള്കത്ത് ആറത്ത്  ലെകണ്ടും രൂപ
വവീതവണ്ടും പതഴെ ഈടേഞ്ചാകഞ്ചാവന്നതഞ്ചാണത്ത്.   

(5)  രജതസ്റ്ററതണ്ടുംഗത്ത് അധതകേഞ്ചാരത എടുത നടേപടേതകേകളഞ്ചാ  പുറലപ്പടുവതച്ച ഉതരകവഞ്ചാ മൂലെണ്ടും
സങടേമനുഭേവതക്കുന്ന  ആളതനത്ത്,  അപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള  ഉതരവകേള്കകഞ്ചാ  നടേപടേതകേള്കകഞ്ചാ
എതതരഞ്ചായത സരകഞ്ചാരതല്,  (3)-ാം ഉപവകുപപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള ഉതരവത്ത്  ലെഭേതച്ച തവീയതത മുതല്
മുപ്പതത്ത് ദതവസങ്ങള്കകേണ്ടും,  ഒരു അപ്പവീല് സമരപ്പതകഞ്ചാവന്നതഞ്ചാണത്ത്.".

12.  റദ്ദേഞ്ചാകലുണ്ടും ഒഴെതവഞ്ചാകലുണ്ടും.―(1)  2021-ലലെ കകേരള പഞഞ്ചായതത്ത് രഞ്ചാജത്ത്  (കഭേദഗതത)
ഓരഡതനന്സത്ത്  (2021-ലലെ 134) ഇതതനഞ്ചാല് റദ്ദേഞ്ചാകതയതരതക്കുന.

(2)  അങ്ങലന  റദ്ദേഞ്ചാകതയതരുന്നഞ്ചാല്തലന്നയുണ്ടും,  പ്രസ്തുത  ഓരഡതനന്സത്ത്  പ്രകേഞ്ചാരണ്ടും
കഭേദഗതത ലചെയലപ്പട പ്രധഞ്ചാന ആകതന്കേവീഴെതല് ലചെയ്തകതഞ്ചാ ലചെയ്തതഞ്ചായത കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ്ചാ
ആയ  ഏലതങതലുണ്ടും  കേഞ്ചാരശ്യകമഞ്ചാ  എടുതകതഞ്ചാ  എടുതതഞ്ചായത  കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ്ചാ  ആയ
ഏലതങതലുണ്ടും  നടേപടേതകയഞ്ചാ,  ഈ  ആകത്ത്  പ്രകേഞ്ചാരണ്ടും  കഭേദഗതത  ലചെയലപ്പട  പ്രധഞ്ചാന
ആകതന്കേവീഴെതല് ലചെയ്തതഞ്ചാകയഞ്ചാ എടുതതഞ്ചാകയഞ്ചാ കേരുതലപ്പകടേണതഞ്ചാണത്ത്.


