
 2021-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി (കഭേദഗതനി) ബനില് 
(നനിയമസഭേ പപ്പാസപ്പാകനിയ പ്രകേപ്പാരമുള്ളതത)

1994-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി ആകത വവീണണ്ടും 

കഭേദഗതനി ലചെയ്യുന്നതനിനുള്ള 

 ഒരു 

 ബനില്

പവീഠനികേ.—1994-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി  ആകത  (1994-ലലെ  20)  ഇതനിനുകശേഷണ്ടും
കേപ്പാണുന്ന ആവശേശ്യങ്ങള്കപ്പായനി വവീണണ്ടും കഭേദഗതനി ലചെയ്യുന്നതത യുക്തമപ്പായനിരനിക്കുകേയപ്പാല് ;

ഭേപ്പാരത  റനിപബനികനിലന്റെ  എഴുപതനിരണപ്പാണ്ടും  സണ്ടുംവത്സരതനില്  തപ്പാലഴെപറയുണ്ടും  പ്രകേപ്പാരണ്ടും
നനിയമമുണപ്പാക്കുന:—

1.  ചുരുകകപരുണ്ടും പ്രപ്പാരണ്ടുംഭേവണ്ടും.—(1)  ഈ ആകനിനത  2021-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി
(കഭേദഗതനി) ആകത  എന്നത കപരത പറയപ്പാണ്ടും. 

(2) ഈ ആകനില്, മറത വനിധതനില് വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്ത പ്രകേപ്പാരലമപ്പാഴെനിലകേ,—

(എ)  3-ാം വകുപത  2020  കമയത  4-ാം തവീയതനി  പ്രപ്പാബലെശ്യതനില് വന്നതപ്പായനി
കേരുതലപകടേണതണ്ടും;

(ബനി)  4-ാം വകുപത   (1)-ാം ഉപവകുപണ്ടും,  5-ാം വകുപണ്ടും  2020  ലസപ്റണ്ടുംബര
30-ാം തവീയതനി   പ്രപ്പാബലെശ്യതനില് വന്നതപ്പായനി കേരുതലപകടേണതണ്ടും;

(സനി)  4-ാം  വകുപത  (2)-ാം  ഉപവകുപത   2020  നവണ്ടുംബര  19-ാം  തവീയതനി
പ്രപ്പാബലെശ്യതനില് വന്നതപ്പായനി കേരുതലപകടേണതണ്ടും;

(ഡനി) 2-ാം വകുപണ്ടും, 6 മുതല് 11 വലരയുള്ള വകുപകേളണ്ടും 2021 ലഫെബ്രുവരനി  12-  
തവീയതനി പ്രപ്പാബലെശ്യതനില് വന്നതപ്പായനി കേരുതലപകടേണതമപ്പാണത.

2. 2-  ാം വകുപനിലന്റെ  കഭേദഗതനി.—1994-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി ആകനിലലെ (1994-ലലെ 20)
(ഇതനിനുകശേഷണ്ടും പ്രധപ്പാന ആകത എന്നപ്പാണത പരപ്പാമരശേനികലപടുകേ) 2-ാം വകുപനില്,—

(i)  17-ാം  ഖണ്ഡതനിനുകശേഷണ്ടും  തപ്പാലഴെ  പറയുന്ന  ഖണ്ഡണ്ടും  കചെരകകണതപ്പാണത,
അതപ്പായതത:—

"(17 എ)  “എണ്ടുംപപ്പാനല്ഡത  ലലെസന്സനി"  എന്നപ്പാല്  നഗരകേപ്പാരശ്യ  വകുപനിലലെ
റവീജനിയണല് കജപ്പായനിന്റെത ഡയറക്ടറനിനുകേവീഴെനില് രജനിസ്റ്റര ലചെയ്തനിട്ടുള്ളതണ്ടും അലല്ലെങനില് 2019-ലലെ
കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി  ലകേടനിടേ  നനിരമപ്പാണ ചെടങ്ങള് പ്രകേപ്പാരണ്ടും രജനിസ്റ്റര ലചെയ്തനിട്ടുള്ളതപ്പായനി
കേരുതലപടുന്നതണ്ടും  സസ്വയണ്ടും  സപ്പാകശ്യപതണ്ടും  നല്കുന്നതനിലന്റെ  ആവശേശ്യതനികലെകപ്പായനി
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തകദ്ദേശേസസ്വയണ്ടുംഭേരണ വകുപത,  നനിരണ്ണയനികലപട പ്രകേപ്പാരണ്ടും എണ്ടുംപപ്പാനല് ലചെയ്തതമപ്പായ,  അതത
സണ്ടുംഗതനികപപ്പാലലെ,  സ്ഥപ്പാപനണ്ടും,  ആരകനിലടേകത,  എഞനിനവീയര,  ബനില്ഡനിണ്ടുംഗത  ഡനിലസനര,
സൂപരലവസര അലല്ലെങനില് ടേടൗണ് പപ്പാനര എന്നരത്ഥമപ്പാകുന.”;

(ii)  (22)-ാം  ഖണ്ഡതനിനുകശേഷണ്ടും  തപ്പാലഴെ  പറയുന്ന  ഖണ്ഡണ്ടും  കചെരകകണതപ്പാണത,
അതപ്പായതത:—

“(22 എ) “കുറഞ്ഞ  അപകേടേസപ്പാധശ്യതയുള്ള  ലകേടനിടേങ്ങള്"  എന്നതനില്  ഏഴെത
മവീററനില്  കുറവപ്പായ  ഉയരമുള്ളതണ്ടും  രണത  നനിലെ  വലര  പരനിമനിതലപടുതനിയനിട്ടുള്ളതണ്ടും  മുന്നൂറത
ചെതരശ്ര  മവീററനില്  കുറവപ്പായ  നനിരമനിത  വനിസവീരണ്ണമുള്ളതണ്ടും  എ 1  വനിനനികയപ്പാഗഗണതനില്
ലപടതമപ്പായ  വപ്പാസഗൃഹങ്ങളണ്ടും,  ഇരുന്നൂറത  ചെതരശ്രമവീററനില്  കുറവപ്പായ  നനിരമനിത
വനിസവീരണ്ണകതപ്പാടു കൂടേനിയതണ്ടും എ 2  വനിനനികയപ്പാഗഗണതനില്ലപടതമപ്പായ കഹപ്പാസ്റ്റല്,  ഓരഫെകനജത,
കഡപ്പാരമനിററനി,  ഓള്ഡത ഏജത കഹപ്പാണ്ടും,  ലസമനിനപ്പാരനി എന്നനിവയുണ്ടും,  ഇരുന്നൂറത  ചെതരശ്രമവീററനില്
കുറവപ്പായ നനിരമനിത വനിസവീരണ്ണകതപ്പാടു കൂടേനിയതണ്ടും ബനി വനിനനികയപ്പാഗഗണതനില്ലപടതമപ്പായ
വനിദശ്യപ്പാഭേശ്യപ്പാസ  ലകേടനിടേങ്ങളണ്ടും,  ഇരുന്നൂറത  ചെതരശ്രമവീററനില്  കുറവപ്പായ  നനിരമനിത
വനിസവീരണ്ണമുള്ളതണ്ടും  ഡനി  വനിനനികയപ്പാഗഗണതനില്ലപടതമപ്പായ  മതപരവണ്ടും  കദശേകസ്നേഹപരവമപ്പായ
ആവശേശ്യങ്ങള്ക്കു  കവണനി  ആളകേള്  സകമളനിക്കുന്ന  ലകേടനിടേങ്ങളണ്ടും,  നൂറത  ചെതരശ്രമവീററനില്
കുറവപ്പായ നനിരമനിത വനിസവീരണ്ണകതപ്പാടുകൂടേനിയതണ്ടും എഫെത വനിനനികയപ്പാഗഗണതനില്ലപടതമപ്പായ
ലകേടനിടേങ്ങളണ്ടും,  ശേലെശ്യമനില്ലെപ്പാതതണ്ടും അപകേടേ സപ്പാധശ്യതയനില്ലെപ്പാതതമപ്പായ  നൂറത ചെതരശ്രമവീററനില് കുറവപ്പായ
നനിരമനിത വനിസവീരണ്ണമുള്ള  ജനി1 വനിനനികയപ്പാഗഗണതനില്ലപടതമപ്പായ ലകേടനിടേങ്ങളണ്ടും ഉള്ലപടുന.”;

(iii)  (43)-ാം ഖണ്ഡതനിനുകശേഷണ്ടും തപ്പാലഴെ  പറയുന്ന ഖണ്ഡണ്ടും കചെരകകണതപ്പാണത,
അതപ്പായതത :  —

“(43 എ)  "സസ്വയണ്ടും  സപ്പാകശ്യപതണ്ടും"  എന്നപ്പാല് കുറഞ്ഞ  അപകേടേസപ്പാധശ്യതയുള്ള
ലകേടനിടേങ്ങളലടേ  നനിരമപ്പാണതനികനപ്പാ  പുനരനനിരമപ്പാണതനികനപ്പാ    കവണനിയുള്ള  ലകേടനിടേതനിലന്റെ
പപ്പാന്, ലസറത  പപ്പാന് എന്നനിവ തത്സമയണ്ടും പ്രപ്പാബലെശ്യതനിലുള്ള ആകനിലലെയുണ്ടും ചെടങ്ങളനിലലെയുണ്ടും
വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കുണ്ടും   നനിയമപ്പാനുസൃതണ്ടും നല്കേലപടനിട്ടുള്ള ഏലതങനിലുണ്ടും നനിരകദ്ദേശേതനിനുണ്ടും പ്രകതശ്യകേണ്ടും
പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള മപ്പാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കുണ്ടും നനിയമങ്ങള്ക്കുണ്ടും ചെടങ്ങള്ക്കുണ്ടും നനിരകദ്ദേശേങ്ങള്ക്കുണ്ടും അനുസൃതമപ്പാലണന്നത
ലകേടനിടേതനിലന്റെ  ഉടേമസ്ഥനുണ്ടും  എണ്ടുംപപ്പാനല്ഡത  ലലെസന്സനിയുണ്ടും  സണ്ടുംയുക്തമപ്പായനി  നല്കുന്ന
സസ്വയണ്ടും സപ്പാകശ്യപതണ്ടും എന്നരത്ഥമപ്പാകുന.".

3. 6-  ാം വകുപനിലന്റെ കഭേദഗതനി  .—പ്രധപ്പാന ആകനിലലെ 6-ാം വകുപത (3)-ാം ഉപവകുപനില്,—

(എ)   (എ) ഖണ്ഡതനില്,—

(i)  (i)-ാം   ഉപഖണ്ഡതനിലലെ  "ഇരുപതനിയപ്പാറണ്ടും " എന്ന വപ്പാകനിനത   പകേരണ്ടും
"ഇരുപതനിയഞണ്ടും" എന്ന വപ്പാകത കചെരകകണതപ്പാണത;
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(ii)  (ii)-ാം ഉപഖണ്ഡതനിലലെ  "അന്പതനിമൂന്നത  "  എന്ന വപ്പാകനിനത  പകേരണ്ടും

"അന്പതനിരണത"  എന്ന  വപ്പാക്കുണ്ടും  "ഇരുപതനിയപ്പാറണ്ടും"  എന്ന  വപ്പാകനിനത  പകേരണ്ടും

"ഇരുപതനിയഞണ്ടും" എന്ന വപ്പാക്കുണ്ടും കചെരകകണതപ്പാണത;

(ബനി)   (ബനി) ഖണ്ഡതനില്,—

(i)   (i)-ാം   ഉപഖണ്ഡതനിലലെ  "അന്പതനിയപ്പാറണ്ടും " എന്ന വപ്പാകനിനത  പകേരണ്ടും

"അന്പതനിയഞണ്ടും" എന്ന വപ്പാകത  കചെരകകണതപ്പാണത;

(ii) (ii)-ാം ഉപഖണ്ഡതനിലലെ  "നൂറനിലയപ്പാന്നത"  എന്ന വപ്പാകനിനത പകേരണ്ടും "നൂറത"

എന്ന വപ്പാക്കുണ്ടും  "അന്പതനിയപ്പാറണ്ടും  "  എന്ന വപ്പാകനിനത  പകേരണ്ടും  "അന്പതനിയഞണ്ടും"  എന്ന

വപ്പാക്കുണ്ടും കചെരകകണതപ്പാണത.ന്

4. 126-  ാം വകുപനിലന്റെ കഭേദഗതനി  .—പ്രധപ്പാന ആകനിലലെ 126-ാം വകുപനില്,—

(1)  നനിലെവനിലുള്ള  വശ്യവസ്ഥ  അതനിലന്റെ  (1)-ാം  ഉപവകുപപ്പായനി  അകമനികടേണതണ്ടും,

അപ്രകേപ്പാരണ്ടും അകമനിട  (1)-ാം ഉപവകുപനിലലെ കനിപ്തനനിബന്ധനയനില്, "രപ്പാവനിലലെ 7  മണനിക്കുണ്ടും

ലവകുകന്നരണ്ടും  5  മണനിക്കുണ്ടും"  എന്ന  വപ്പാക്കുകേള്ക്കുണ്ടും  അകങ്ങള്ക്കുണ്ടും  പകേരണ്ടും  "രപ്പാവനിലലെ

7 മണനിക്കുണ്ടും ലവകുകന്നരണ്ടും 6 മണനിക്കുണ്ടും " എന്ന  വപ്പാക്കുകേളണ്ടും അകങ്ങളണ്ടും കചെരകകണതപ്പാണത;

(2)  അപ്രകേപ്പാരണ്ടും  അകമനിട  (1)-ാം  ഉപവകുപനിനുണ്ടും  അതനിനത  കേവീഴെനിലുള്ള  കനിപ്ത

നനിബന്ധനയണ്ടും കശേഷണ്ടും തപ്പാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപത കചെരകകണതപ്പാണത, അതപ്പായതത :—

''(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപനില്  നനിശ്ചയനിച്ച  പ്രകേപ്പാരമുള്ള  സമയതനില്,

അവസപ്പാനലത ഒരു മണനിക്കൂര 130 എ വകുപനില് വശ്യക്തമപ്പാകനിയനിരനിക്കുന്ന വനിഭേപ്പാഗങ്ങളനിലുള്ള

ആളകേള്കത കവപ്പാടത ലചെയ്യുന്നതനിനപ്പായനി വനിനനികയപ്പാഗനികകണതപ്പാണത.''.

5.  130 -  ാം വകുപനിനു കശേഷണ്ടും  പുതനിയ വകുപത  കചെരകല്.—പ്രധപ്പാന ആകനിലലെ  130  എ

വകുപത  130  ബനി  വകുപപ്പായനി  പുനരകമനികടേണതണ്ടും,  അപ്രകേപ്പാരണ്ടും  പുനരകമനിട  130  ബനി

വകുപനിനത  മുന്പപ്പായനി തപ്പാലഴെപറയുന്ന വകുപത കചെരകകണതമപ്പാണത, അതപ്പായതത :—

 “130 എ.  ചെനിലെ  വനിഭേപ്പാഗങ്ങളനിലുള്ള   ആളകേള്കത  തപപ്പാല്  വഴെനി  കവപ്പാടത

ലചെയ്യുന്നതനിനുള്ള പ്രകതശ്യകേ വശ്യവസ്ഥ  .—(1)  130-ാം വകുപനിലലെ വശ്യവസ്ഥകേളലടേ സപ്പാമപ്പാനശ്യതയത

ഭേണ്ടുംഗണ്ടുംവരപ്പാലത,  തപ്പാലഴെപറയുന്ന വനിഭേപ്പാഗങ്ങളനിലുള്ള  സമതനിദപ്പായകേരകത,  നനിരണ്ണയനികലപടേപ്പാവന്ന
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പ്രകേപ്പാരണ്ടും,  തപപ്പാല്  വഴെനി  കവപ്പാട്ടു  ലചെയ്യുന്നതനിനുള്ള  അവസരമുണപ്പായനിരനിക്കുന്നതപ്പാണത,

അതപ്പായതത:—

(എ)  സപ്പാണ്ടുംക്രമനികേകരപ്പാഗണ്ടും ബപ്പാധനിച്ചനിരനിക്കുന്ന ഏലതപ്പാരപ്പാളണ്ടും;

(ബനി)  കേസ്വപ്പാറന്റെവീനനില് ആയനിരനിക്കുന്ന ഏലതപ്പാരപ്പാളണ്ടും ;

വനിശേദവീകേരണണ്ടും.—ഈ  വകുപനിലന്റെ  ആവശേശ്യതനികലെകപ്പായനി,—

(i) " സപ്പാണ്ടുംക്രമനികേ  കരപ്പാഗണ്ടും" എന്നപ്പാല് 2021-ലലെ   കകേരള   സപ്പാണ്ടുംക്രമനികേ കരപ്പാഗങ്ങള്

ആകനിലന്റെ   (2021-ലലെ  4)  2-ാം  വകുപത  (എ)  ഖണ്ഡതനില്  നനിരവ്വചെനിച്ച  പ്രകേപ്പാരമുള്ളതണ്ടും

പ്രസ്തുത  ആകനിലന്റെ  3-ാം  വകുപ  പ്രകേപ്പാരണ്ടും  സരകപ്പാര,   അതത  സമയണ്ടും,  വനിജപ്പാപനണ്ടും

ലചെയ്തനിട്ടുള്ളതമപ്പായ  സപ്പാണ്ടുംക്രമനികേകരപ്പാഗണ്ടും എന്നരത്ഥമപ്പാകുന;

(ii)  "കേസ്വപ്പാറന്റെവീനനില് ആയനിരനിക്കുന്ന ആള്"  എന്നപ്പാല് സപ്പാണ്ടുംക്രമനികേ  കരപ്പാഗതനിലന്റെ

വശ്യപ്പാപനണ്ടും  തടേയുന്നതനിനപ്പായനി,  ഭേപ്പാരതസരകപ്പാരനിലന്റെ   ആകരപ്പാഗശ്യ  കുടുണ്ടുംബകകമ മനപ്പാലെയണ്ടും,

അതതത  സമയണ്ടും,   പുറലപടുവനിക്കുന്ന  മപ്പാരഗ്ഗനനിരകദ്ദേശേങ്ങള്  പ്രകേപ്പാരണ്ടും   സണ്ടുംസ്ഥപ്പാനതത

കേസ്വപ്പാറന്റെവീനനില് ആയനിരനിക്കുന്ന ആള് എന്നരത്ഥമപ്പാകുന.

(2)  (1)- ാം  ഉപവകുപനില്   വശ്യക്തമപ്പാകനിയ  പ്രകേപ്പാരമുള്ള  ഏലതങനിലുണ്ടും

വനിഭേപ്പാഗങ്ങളനിലലെ  ഒരു സമതനിദപ്പായകേനത  തപപ്പാല് വഴെനി  കവപ്പാടത  ലചെയപ്പാവന്നതണ്ടും അലല്ലെങനില്

കപപ്പാളനിണ്ടുംഗത  കസ്റ്റഷനനില്, 126-ാം വകുപത  (2)-ാം ഉപവകുപനില് വശ്യക്തമപ്പാകനിയ സമയതത,

കനരനിടത കവപ്പാടത ലചെയപ്പാവന്നതമപ്പാണത.

കുറനിപത :—(2)-ാം  ഉപവകുപനിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  2020 നവണ്ടുംബര  19-ാം  തവീയതനി

പ്രപ്പാബലെശ്യതനില് വന്നതപ്പായനി കേരുതലപകടേണതപ്പാണത.”. 

6. 387-  ാം   വകുപനിലന്റെ  കഭേദഗതനി .—പ്രധപ്പാന ആകനിലലെ 387-ാം വകുപനില്,—

(i) (1)-ാം ഉപവകുപനില് "കുടേനിലെല്ലെപ്പാത" എന്ന വപ്പാകനിനത പകേരണ്ടും "കുടേനികലെപ്പാ കുറഞ്ഞ

അപകേടേ സപ്പാധശ്യതയുള്ള ലകേടനിടേങ്ങകളപ്പാ അല്ലെപ്പാത" എന്ന വപ്പാക്കുകേള് കചെരകകണതപ്പാണത;

(ii)  (എ)  ഖണ്ഡതനില് "കരഖപ്പാമൂലെമപ്പായ ഒരു അകപകയുണ്ടും" എന്ന വപ്പാക്കുകേള്ക്കു

പകേരണ്ടും  "കരഖപ്പാമൂലെമുള്ള  അകപകകയപ്പാ  അലല്ലെങനില്  ഓണ്ലലെന്  മുകഖനയുള്ള

അകപകകയപ്പാ" എന്ന വപ്പാക്കുകേള് കചെരകകണതപ്പാണത;
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(iii)  (ബനി)  ഖണ്ഡതനില്  "കരഖപ്പാമൂലെമപ്പായ  ഒരു  അകപകയുണ്ടും"  എന്ന
വപ്പാക്കുകേള്ക്കുപകേരണ്ടും "കരഖപ്പാമൂലെമുള്ള അകപകകയപ്പാ അലല്ലെങനില് ഓണ്ലലെന്  മുകഖനയുള്ള
അകപകകയപ്പാ" എന്ന വപ്പാക്കുകേള് കചെരകകണതപ്പാണത.

7.  389-  ാം  വകുപനിലന്റെ  കഭേദഗതനി.—പ്രധപ്പാന  ആകനിലലെ  389-ാം  വകുപനില്
“നല്കുന്നതവലരയുണ്ടും”   എന്ന  വപ്പാക്കുകേള്ക്കുകശേഷണ്ടും  “കുറഞ്ഞ  അപകേടേസപ്പാധ ശ്യതയുള്ള
ലകേടനിടേമുള്ലപലടേയുള്ള” എന്ന വപ്പാക്കുകേള് കചെരകകണതപ്പാണത.

8.  390-  ാം വകുപനിലന്റെ  കഭേദഗതനി.—പ്രധപ്പാന ആകനിലലെ  390-ാം വകുപനില്  "മുപതത
ദനിവസതനിനകേണ്ടും"  എന്ന  വപ്പാക്കുകേള്ക്കുപകേരണ്ടും  "പതനിനഞത  ദനിവസതനിനകേണ്ടും"  എന്ന
വപ്പാക്കുകേള് കചെരകകണതപ്പാണത.

9.   391-  ാം വകുപനിലന്റെ  കഭേദഗതനി  .—പ്രധപ്പാന ആകനിലലെ 391-ാം വകുപനില്,—
(i)  "മുപതത  ദനിവസതനിനകേണ്ടും"  എന്ന  വപ്പാക്കുകേള്ക്കുപകേരണ്ടും  "പതനിനഞത

ദനിവസതനിനകേണ്ടും" എന്ന വപ്പാക്കുകേള് കചെരകകണതപ്പാണത ;

(ii)  കനിപ്തനനിബന്ധനയനില്  "മുപതത ദനിവസകപ്പാലെണ്ടും"  എന്ന വപ്പാക്കുകേള്കത പകേരണ്ടും
"പതനിനഞത ദനിവസകപ്പാലെണ്ടും" എന്ന വപ്പാക്കുകേള് കചെരകകണതപ്പാണത.  

10.  392  എ എന്ന  പുതനിയ  വകുപത  കചെരകല്.—പ്രധപ്പാന  ആകനിലലെ  392-ാം
വകുപനിനുകശേഷണ്ടും തപ്പാലഴെപറയുന്ന വകുപത  കചെരകകണതപ്പാണത,  അതപ്പായതത:—

“392 എ  . കുറഞ്ഞ  അപകേടേസപ്പാധശ്യതയുള്ള  ലകേടനിടേങ്ങള്  നനിരമനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അകപക    .—(1)  കുറഞ്ഞ  അപകേടേസപ്പാധശ്യതയുള്ള ഒരു ലകേടനിടേണ്ടും നനിരമനിക്കുകേകയപ്പാ പുനര
നനിരമനിക്കുകേകയപ്പാ  ലചെയപ്പാന്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്ന  ഏലതപ്പാരപ്പാളണ്ടും,  അപ്രകേപ്പാരമുള്ള  ലകേടനിടേതനിലന്റെ
ലകേടനിടേസ്ഥപ്പാനതനിനുള്ള അണ്ടുംഗവീകേപ്പാരതനിനപ്പായുണ്ടും പണനിനടേത്തുന്നതനിനുള്ള അനുവപ്പാദതനിനപ്പായുണ്ടും ഒരു
അകപക,  നനിരണ്ണയനികലപടേപ്പാവന്ന  പ്രകേപ്പാരമുള്ള  ഫെപ്പാറതനിലുള്ള  സസ്വയണ്ടും  സപ്പാകശ്യപതവണ്ടും
അപ്രകേപ്പാരമുള്ള  കരഖകേളണ്ടും സഹനിതണ്ടും,  ലസക്രടറനിയത നല്കകേണതപ്പാണത.  

(2) എല്ലെപ്പാരവീതനിയനിലുണ്ടും പൂരണ്ണമപ്പായ (1)-ാം ഉപവകുപത പ്രകേപ്പാരമുള്ള ഒരു അകപക
ലെഭേനിക്കുന്നതനികന്മേല്, ലസക്രടറനി, അഞത പ്രവൃതനി ദനിവസങ്ങള്കകേണ്ടും നനിരണ്ണയനികലപടേപ്പാവന്ന
പ്രകേപ്പാരമുള്ള, ഫെപ്പാറതനില് ഒരു ലകേപറ്റുസപ്പാകശ്യപതണ്ടും അകപകകേനത നല്കകേണതപ്പാണത.

(3)  (2)-ാം  ഉപവകുപത  പ്രകേപ്പാരമുള്ള  ഒരു  ലകേപറ്റുസപ്പാകശ്യപതണ്ടും
ലെഭേനിക്കുന്നതനികന്മേല്,  അപ്രകേപ്പാരമുള്ള ലകേപറ്റുസപ്പാകശ്യപതണ്ടും,  അപ്രകേപ്പാരമുള്ള ലകേടനിടേതനിലന്റെ
ലകേടനിടേസ്ഥപ്പാനതനിനുള്ള  അണ്ടുംഗവീകേപ്പാരമപ്പായുണ്ടും  പണനിനടേത്തുന്നതനിനുള്ള  അനുവപ്പാദമപ്പായുണ്ടും
കേരുതലപടുന്നതപ്പാണത.”.
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11.   515-  ാം വകുപനിലന്റെ  കഭേദഗതനി.—പ്രധപ്പാന ആകനിലലെ 515-ാം വകുപനിലന്റെ (2)-ാം
ഉപവകുപനിനുകശേഷണ്ടും തപ്പാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപകേള് കചെരകകണതപ്പാണത, അതപ്പായതത:—

"(3)  ഒരു  എണ്ടുംപപ്പാനല്ഡത  ലലെസന്സനി,  കുറഞ്ഞ  അപകേടേസപ്പാധശ്യതയുള്ള
ലകേടനിടേങ്ങളലടേ നനിരമപ്പാണതനികനപ്പാ പുനരനനിരമപ്പാണതനികനപ്പാ    സസ്വയണ്ടും സപ്പാകശ്യപതണ്ടും നല്കുന്ന
സണ്ടുംഗതനിയനില്,  ഈ  ആകനിലലെകയപ്പാ  അതനിന്കേവീഴെനില്  ഉണപ്പാകലപട  ചെടങ്ങളനിലലെകയപ്പാ
വശ്യവസ്ഥകേകളപ്പാ  നനിയമപ്പാനുസൃതണ്ടും  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  ഏലതങനിലുണ്ടും  നനിരകദ്ദേശേകമപ്പാ  തത്സമയണ്ടും
പ്രപ്പാബലെശ്യതനിലുള്ള  ഏലതങനിലുണ്ടും  നനിയമതനിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേകളപ്പാ  ലെണ്ടുംഘനിച്ചുലകേപ്പാകണപ്പാ
അലല്ലെങനില്  ഏലതങനിലുണ്ടും  വസ്തുതകേള്  മറച്ചുവകച്ചപ്പാ  ആണത  അപ്രകേപ്പാരമുള്ള  ലകേടനിടേതനിനത
സസ്വയണ്ടും  സപ്പാകശ്യപതണ്ടും  നല്കേനിയതത  എന്നത  രജനിസ്റ്ററനിണ്ടുംഗത  അധനികേപ്പാരനി,  കേപ്പാണുന്നപകണ്ടും,
അപ്രകേപ്പാരമുള്ള  രജനിസ്റ്ററനിണ്ടുംഗത  അധനികേപ്പാരനികത   എണ്ടുംപപ്പാനല്ഡത  ലലെസന്സനിലയ  അഞത
വരഷതനില് കുറയപ്പാത ഒരു കേപ്പാലെയളവനികലെകത  സണ്ടുംസ്ഥപ്പാനതത  പ്രപ്പാക്ടവീസത  ലചെയ്യുന്നതനിനത
വനിലെകത  ഏരലപടുതപ്പാവന്നതണ്ടും,  അപ്രകേപ്പാരമുള്ള  ലലെസന്സനികത  എതനിലര  കേപ്പാരണണ്ടും
കേപ്പാണനികല്  കനപ്പാടവീസത  നല്കേനിയതനിനുകശേഷണ്ടും  അപ്രകേപ്പാരമുള്ള  ലലെസന്സനിയനില്  നനിനണ്ടും
(4)-ാം ഉപവകുപനില് വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്ത പ്രകേപ്പാരമുള്ള പനിഴെ  ഈടേപ്പാകപ്പാവന്നതമപ്പാണത. 

(4)  സസ്വയണ്ടും  സപ്പാകശ്യപതതനില്  വശ്യക്തമപ്പാകനിയനിട്ടുള്ള  വശ്യവസ്ഥകേള്  ലെണ്ടുംഘനിച്ചു
ലകേപ്പാണത  നനിരമനിക്കുകേകയപ്പാ  പുനരനനിരമനിക്കുകേകയപ്പാ  ലചെയ്ത  ലകേടനിടേങ്ങളലടേ  സണ്ടുംഗതനിയനില്,
അപ്രകേപ്പാരണ്ടും  സസ്വയണ്ടും  സപ്പാകശ്യപതണ്ടും  നല്കേനിയ  ലകേടനിടേതനിലന്റെ  ഉടേമസ്ഥനുണ്ടും എണ്ടുംപപ്പാനല്ഡത
ലലെസന്സനിക്കുണ്ടും,  ഒരു  കേപ്പാരണണ്ടും  കേപ്പാണനികല്  കനപ്പാടവീസത  നല്കേനിയതനിനുകശേഷണ്ടും,
അപ്രകേപ്പാരമുള്ള ഉടേമസ്ഥനുണ്ടും ലലെസന്സനിയുണ്ടും  നല്കുന്ന മറപടേനി  ഏലതങനിലുണ്ടും  ഉലണങനില്
അതത  പരനിഗണനിച്ചതനിനു കശേഷവണ്ടും അപ്രകേപ്പാരമുള്ള ആളകേളനില്നനിനണ്ടും,  നൂറത  ചെതരശ്രമവീറര
വലര  നനിരമനിത  വനിസവീരണ്ണമുള്ള  ലകേടനിടേങ്ങള്കത  രണത  ലെകണ്ടും  രൂപ  വവീതവണ്ടും  ഇരുന്നൂറത
ചെതരശ്രമവീറര വലര നനിരമനിത വനിസവീരണ്ണമുള്ള ലകേടനിടേങ്ങള്കത നപ്പാലെത ലെകണ്ടും രൂപ വവീതവണ്ടും
മുന്നൂറത ചെതരശ്രമവീറര വലര നനിരമനിത വനിസവീരണ്ണമുള്ള ലകേടനിടേങ്ങള്കത ആറത  ലെകണ്ടും രൂപ
വവീതവണ്ടും പനിഴെ ഈടേപ്പാകപ്പാവന്നതപ്പാണത.

(5) രജനിസ്റ്ററനിണ്ടുംഗത അധനികേപ്പാരനി എടുത നടേപടേനികേകളപ്പാ പുറലപടുവനിച്ച ഉതരകവപ്പാ മൂലെണ്ടും
സങടേമനുഭേവനിക്കുന്ന  ആളനിനത,  അപ്രകേപ്പാരമുള്ള  ഉതരവകേള്കകപ്പാ  നടേപടേനികേള്കകപ്പാ
എതനിരപ്പായനി  സരകപ്പാരനില്,  (3)-ാം ഉപവകുപപ്രകേപ്പാരമുള്ള ഉതരവത  ലെഭേനിച്ച തവീയതനി  മുതല്
മുപതത ദനിവസങ്ങള്കകേണ്ടും, അപവീല് സമരപനികപ്പാവന്നതപ്പാണത.". 

12.  റദ്ദേപ്പാകലുണ്ടും  ഒഴെനിവപ്പാകലുണ്ടും  .—(1)   2021-ലലെ  കകേരള  മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി  (കഭേദഗതനി)
ഓരഡനിനന്സത (2021-ലലെ 126) ഇതനിനപ്പാല് റദ്ദേപ്പാകനിയനിരനിക്കുന.

(2)  അങ്ങലന  റദ്ദേപ്പാകനിയനിരുന്നപ്പാല്തലന്നയുണ്ടും,  പ്രസ്തുത  ഓരഡനിനന്സത  പ്രകേപ്പാരണ്ടും
കഭേദഗതനി  ലചെയലപട പ്രധപ്പാന ആകനിന്കേവീഴെനില് ലചെയ്തകതപ്പാ ലചെയ്തതപ്പായനി കേരുതലപടുന്നകതപ്പാ
ആയ  ഏലതങനിലുണ്ടും  കേപ്പാരശ്യകമപ്പാ  എടുതകതപ്പാ  എടുതതപ്പായനി  കേരുതലപടുന്നകതപ്പാ  ആയ
ഏലതങനിലുണ്ടും  നടേപടേനികയപ്പാ,  ഈ  ആകത  പ്രകേപ്പാരണ്ടും   കഭേദഗതനി  ലചെയലപട  പ്രധപ്പാന
ആകനിന്കേവീഴെനില് ലചെയ്തതപ്പാകയപ്പാ എടുതതപ്പാകയപ്പാ കേരുതലപകടേണതപ്പാണത.
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