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2021-ലലെ കകേരള പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് (കഭദഗതതി) ബതില്
1994-ലലെ കകേരള പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് ആകത്ത് വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി
ലചെയ്യുന്നതതിനുള്ള
ഒരു
ബതില്
പവീഠതികേ.―1994-ലലെ കകേരള പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് ആകത്ത് (1994-ലലെ 13) ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം
കേഞണുന്ന ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതത്ത് യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;
ഭഞരത റതിപ്പബതികതിലന എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവത്സരതതില് തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―
1. ചുരുകകപ്പരുഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1) ഈ ആകതിനത്ത് 2021-ലലെ കകേരള പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത്
(കഭദഗതതി) ആകത്ത് എന്നത്ത് കപരത്ത് പറയഞഞ്ചാം.
(2) ഈ ആകതില്, മറത്ത് വതിധതതില് വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്ത പകേഞരലമഞഴെതിലകേ,―
(എ) 3-ാം വകുപ്പത്ത് 2020 കമയത്ത് 4-ാം തവീയതതി പഞബലെശ്യതതില് വന്നതഞയതി
കേരുതലപ്പകടേണതഞ്ചാം;
(ബതി) 4-ാം വകുപ്പത്ത് (1)-ാം ഉപവകുപഞ്ചാം 5-ാം വകുപഞ്ചാം 2020 ലസപ്റഞ്ചാംബര്
30-ാം തവീയതതി പഞബലെശ്യതതില് വന്നതഞയതി കേരുതലപ്പകടേണതഞ്ചാം;
(സതി) 4-ാം വകുപ്പത്ത് (2)-ാം ഉപവകുപ്പത്ത് 2020 നവഞ്ചാംബര് 19-ാം തവീയതതി
പഞബലെശ്യതതില് വന്നതഞയതി കേരുതലപ്പകടേണതഞ്ചാം;
(ഡതി) 2-ാം വകുപഞ്ചാം 6 മുതല് 11 വലരയുള്ള വകുപകേളഞ്ചാം 2021 ലഫെബ്രുവരതി
12-ാം തവീയതതി പഞബലെശ്യതതില് വന്നതഞയതി കേരുതലപ്പകടേണതമഞണത്ത്.
2. 2-ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.―1994-ലലെ കകേരള പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് ആകതിലലെ
(1994-ലലെ 13) (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം പധഞന ആകത്ത് എന്നഞണത്ത് പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ), 2-ാം
വകുപ്പതില്,―
(i) (xvi)-ാം ഖണ്ഡതതിനുകശേഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണത്ത്,
അതഞയതത്ത്:―
1400/2021.
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"(xvi എ) “എഞ്ചാംപഞനല്ഡത്ത് ലലെസന്സതി" എന്നഞല് നഗരകേഞരശ്യവകുപ്പതിലലെ
റവീജതിയണല് കജഞയതിനത്ത് ഡയറക്ടറതിനു കേവീഴെതില് രജതിസ്റ്റര് ലചെയ്തതിട്ടുള്ളതഞ്ചാം അലല്ലെങതില് 2019-ലലെ
കകേരള പഞഞയതത്ത് ലകേട്ടേതിടേ നതിര്മഞണ ചെട്ടേങ്ങള് പകേഞരഞ്ചാം രജതിസ്റ്റര് ലചെയ്തതിട്ടുള്ളതഞയതി
കേരുതലപ്പടുന്നതഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാം സഞകശ്യപതഞ്ചാം നല്കുന്നതതിലന ആവശേശ്യതതികലെയഞയതി തകദ്ദേശേ
സസ്വയഞ്ചാംഭരണ വകുപ്പത്ത്, നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ടേ പകേഞരഞ്ചാം എഞ്ചാംപഞനല് ലചെയ്തതമഞയ, അതത
സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ, സ്ഥഞപനഞ്ചാം, ആര്കതിലടേകത്ത്, എഞതിനവീയര്, ബതില്ഡതിഞ്ചാംഗത്ത് ഡതിലസനര്,
സൂപ്പര്ലവസര് അലല്ലെങതില് ടേടൗണ് പഞനര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന.” ;
(ii)
(xxii)-ാം
കചെര്കകണതഞണത്ത്, അതഞയതത്ത്:―

ഖണ്ഡതതിനുകശേഷഞ്ചാം

തഞലഴെപ്പറയുന്ന

ഖണ്ഡഞ്ചാം

“(xxii എ) “കുറഞ്ഞ അപകേടേസഞധശ്യതയുള്ള ലകേട്ടേതിടേങ്ങള്” എന്നതതില്
ഏഴെത്ത് മവീററതില് കുറവഞയ ഉയരമുള്ളതഞ്ചാം രണ നതിലെ വലര പരതിമതിതലപ്പടുതതിയതിട്ടുള്ളതഞ്ചാം മുന്നൂറത്ത്
ചെതരശ്ര മവീററതില് കുറവഞയ നതിര്മതിത വതിസവീര്ണ്ണമുള്ളതഞ്ചാം എ 1 വതിനതികയഞഗഗണതതില്
ലപ്പട്ടേതമഞയ വഞസഗൃഹങ്ങളഞ്ചാം, ഇരുന്നൂറത്ത് ചെതരശ്രമവീററതില് കുറവഞയ നതിര്മതിത
വതിസവീര്ണ്ണകതഞടുകൂടേതിയതഞ്ചാം
എ2
വതിനതികയഞഗഗണതതില്ലപ്പട്ടേതമഞയ
കഹഞസ്റ്റല്,
ഓര്ഫെകനജത്ത്, കഡഞര്മതിററതി, ഓള്ഡത്ത് ഏജത്ത് കഹഞഞ്ചാം, ലസമതിനഞരതി എന്നതിവയുഞ്ചാം, ഇരുന്നൂറത്ത്
ചെതരശ്രമവീററതില് കുറവഞയ നതിര്മതിത വതിസവീര്ണ്ണകതഞടുകൂടേതിയതഞ്ചാം ബതി വതിനതികയഞഗഗണതതില്
ലപ്പട്ടേതമഞയ വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ ലകേട്ടേതിടേങ്ങളഞ്ചാം, ഇരുന്നൂറത്ത് ചെതരശ്രമവീററതില് കുറവഞയ നതിര്മതിത
വതിസവീര്ണ്ണമുള്ളതഞ്ചാം ഡതി വതിനതികയഞഗഗണതതില്ലപ്പട്ടേതമഞയ മതപരവഞ്ചാം കദശേകസ്നേഹപരവമഞയ
ആവശേശ്യങ്ങള്ക്കു കവണതി ആളകേള് സകമളതിക്കുന്ന ലകേട്ടേതിടേങ്ങളഞ്ചാം, നൂറത്ത് ചെതരശ്രമവീററതില്
കുറവഞയ നതിര്മതിത വതിസവീര്ണ്ണകതഞടുകൂടേതിയതഞ്ചാം എഫെത്ത് വതിനതികയഞഗ ഗണതതില്ലപ്പട്ടേതമഞയ
ലകേട്ടേതിടേങ്ങളഞ്ചാം, ശേലെശ്യമതില്ലെഞതതഞ്ചാം അപകേടേ സഞധശ്യതയതില്ലെഞതതമഞയ നൂറത്ത് ചെതരശ്രമവീററതില്
കുറവഞയ നതിര്മതിത വതിസവീര്ണ്ണമുള്ള ജതി1 വതിനതികയഞഗ ഗണതതില്ലപ്പട്ടേതമഞയ ലകേട്ടേതിടേങ്ങളഞ്ചാം
ഉള്ലപ്പടുന.”;
(iii)
(xxvi)-ാം
കചെര്കകണതഞണത്ത്, അതഞയതത്ത് :―

ഖണ്ഡതതിനുകശേഷഞ്ചാം

തഞലഴെപ്പറയുന്ന

ഖണ്ഡഞ്ചാം

“(xxvi എ) “സസ്വയഞ്ചാം സഞകശ്യപതഞ്ചാം”എന്നഞല് കുറഞ്ഞ അപകേടേസഞധശ്യതയുള്ള
ലകേട്ടേതിടേങ്ങളലടേ നതിര്മഞണതതികനഞ പുനര്നതിര്മഞണതതികനഞ കവണതിയുള്ള ലകേട്ടേതിടേതതിലന
പഞന്, ലലസറത്ത് പഞന് എന്നതിവ തത്സമയഞ്ചാം പഞബലെശ്യതതിലുള്ള ആകതിലലെയുഞ്ചാം ചെട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം
വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കുഞ്ചാം
നതിയമഞനുസൃതഞ്ചാം നല്കേലപ്പട്ടേതിട്ടുള്ള ഏലതങതിലുഞ്ചാം നതിര്കദ്ദേശേതതിനുഞ്ചാം
പകതശ്യകേഞ്ചാം
പറഞ്ഞതിട്ടുള്ള
മഞനദണ്ഡങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം
നതിയമങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം
ചെട്ടേങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം
നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം അനുസൃതമഞലണന്നത്ത് ലകേട്ടേതിടേതതിലന ഉടേമസ്ഥനുഞ്ചാം എഞ്ചാംപഞനല്ഡത്ത്
ലലെസന്സതിയുഞ്ചാം സഞ്ചാംയുക്തമഞയതി നല്കുന്ന സസ്വയഞ്ചാം സഞകശ്യപതഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന.".
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3. 6-ാം വകുപ്പതിലന
ഉപവകുപ്പതില്,―

കഭദഗതതി.― പധഞന ആകതിലലെ

6-ാം വകുപ്പത്ത് (3)-ാം

(i) (എ) ഖണ്ഡതതില്, “പതതിനഞലെതില് കുറയഞകനഞ ഇരുപതതിനഞലെതില്
കേവതിയഞകനഞ" എന്ന വഞക്കുകേള്കത്ത് പകേരഞ്ചാം “പതതിമൂന്നതില് കുറയഞകനഞ ഇരുപതതിമൂന്നതില്
കേവതിയഞകനഞ" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണത്ത്;
(ii) (ബതി) ഖണ്ഡതതില്, “പതതിനഞലെതില് കുറയഞകനഞ ഇരുപതതിനഞലെതില്
കേവതിയഞകനഞ” എന്ന വഞക്കുകേള്കത്ത് പകേരഞ്ചാം “പതതിമൂന്നതില് കുറയഞകനഞ ഇരുപതതിമൂന്നതില്
കേവതിയഞകനഞ” എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണത്ത്;
(iii) (സതി) ഖണ്ഡതതില്, “പതതികനഴെതില് കുറയഞകനഞ മുപ്പതതിമൂന്നതില് കേവതിയഞകനഞ”
എന്ന വഞക്കുകേള്കത്ത് പകേരഞ്ചാം “പതതിനഞറതില് കുറയഞകനഞ മുപ്പതതിരണതില് കേവതിയഞകനഞ”
എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണത്ത്.
4. 70-ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.―പധഞന ആകതിലലെ 70-ാം വകുപ്പതില്,―(1)
നതിലെവതിലുള്ള വശ്യവസ്ഥ അതതിലന (1)-ാം ഉപവകുപ്പഞയതി അകമതികടേണതഞ്ചാം, അപകേഞരഞ്ചാം
അകമതിട്ടേ (1)-ാം ഉപവകുപ്പതിലലെ കതിപ്തനതിബന്ധനയതില്, “രഞവതിലലെ 7 മണതിക്കുഞ്ചാം
ലവകുകന്നരഞ്ചാം 5 മണതിക്കുഞ്ചാം”എന്ന വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം “രഞവതിലലെ 7 മണതിക്കുഞ്ചാം
ലവകുകന്നരഞ്ചാം 6 മണതിക്കുഞ്ചാം” എന്ന വഞക്കുകേളഞ്ചാം അകങ്ങളഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണത്ത്;
(2) അപകേഞരഞ്ചാം അകമതിട്ടേ (1)-ാം ഉപവകുപ്പതിനുഞ്ചാം അതതിനത്ത് കേവീഴെതിലുള്ള കതിപ്ത
നതിബന്ധനയഞ്ചാം കശേഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പത്ത് കചെര്കകണതഞണത്ത് , അതഞയതത്ത്:―
''(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില് നതിശ്ചയതിച്ച പകേഞരമുള്ള സമയതതില്,
അവസഞനലത ഒരു മണതിക്കൂര് 74 എ വകുപ്പതില് വശ്യക്തമഞകതിയതിരതിക്കുന്ന വതിഭഞഗങ്ങളതിലുള്ള
ആളകേള്കത്ത് കവഞട്ടേത്ത് ലചെയ്യുന്നതതിനഞയതി വതിനതികയഞഗതികകണതഞണത്ത് .''.
5. 74 -ാം വകുപ്പതിനു കശേഷഞ്ചാം പുതതിയ വകുപ്പത്ത് കചെര്കല്.― പധഞന ആകതിലലെ 74 എ
വകുപ്പത്ത് 74 ബതി വകുപ്പഞയതി പുനരകമതികടേണതഞ്ചാം, അപകേഞരഞ്ചാം പുനരകമതിട്ടേ 74 ബതി വകുപ്പതിനത്ത്
മുന്പഞയതി തഞലഴെ പറയുന്ന വകുപ്പത്ത് കചെര്കകണതമഞണത്ത്, അതഞയതത്ത്:―
“74 എ. ചെതിലെ വതിഭഞഗങ്ങളതിലുള്ള ആളകേള്കത്ത് തപഞല് വഴെതി കവഞട്ടേത്ത്
ലചെയ്യുന്നതതിനുള്ള പകതശ്യകേ വശ്യവസ്ഥ.―(1) 74-ാം വകുപ്പതിലലെ വശ്യവസ്ഥകേളലടേ
സഞമഞനശ്യതയത്ത് ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം വരഞലത, തഞലഴെപ്പറയുന്ന വതിഭഞഗങ്ങളതിലുള്ള സമതതിദഞയകേര്കത്ത്,
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന പകേഞരഞ്ചാം, തപഞല് വഴെതി കവഞട്ടു ലചെയ്യുന്നതതിനുള്ള അവസരമുണഞ
യതിരതിക്കുന്നതഞണത്ത്, അതഞയതത്ത്:―
(എ) സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗഞ്ചാം ബഞധതിച്ച ഏലതഞരഞളഞ്ചാം;
(ബതി) കേസ്വഞറനവീനതില് ആയതിരതിക്കുന്ന ഏലതഞരഞളഞ്ചാം ;
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വതിശേദവീകേരണഞ്ചാം:― ഈ വകുപ്പതിലന ആവശേശ്യതതികലെകഞയതി,―
(i) "സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗഞ്ചാം" എന്നഞല് 2021- ലലെ കകേരള സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗങ്ങള്
ആകതിലന (2021-ലലെ 4) 2-ാം വകുപ്പത്ത് (എ) ഖണ്ഡതതില് നതിര്വ്വചെതിച്ച പകേഞരമുള്ളതഞ്ചാം
പസ്തുത ആകതിലന 3-ാം വകുപ്പത്ത് പകേഞരഞ്ചാം സര്കഞര്, അതത സമയഞ്ചാം, വതിജഞപനഞ്ചാം
ലചെയ്തതിട്ടുള്ളതമഞയ സഞഞ്ചാംക്രമതികേകരഞഗഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന ;
(ii) "കേസ്വഞറനവീനതില് ആയതിരതിക്കുന്ന ആള്" എന്നഞല് സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗതതിലന
വശ്യഞപനഞ്ചാം തടേയുന്നതതിനഞയതി, ഭഞരതസര്കഞരതിലന ആകരഞഗശ്യ കുടുഞ്ചാംബകകമ മനഞലെയഞ്ചാം,
അതതസമയഞ്ചാം, പുറലപ്പടുവതിക്കുന്ന മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശേങ്ങള് പകേഞരഞ്ചാം
സഞ്ചാംസ്ഥഞനതത്ത്
കേസ്വഞറനവീനതില് ആയതിരതിക്കുന്ന ആള് എന്നര്ത്ഥമഞകുന ;
(2) (1)- ാം
ഉപവകുപ്പതില്
വശ്യക്തമഞകതിയ പകേഞരമുള്ള ഏലതങതിലുഞ്ചാം
വതിഭഞഗങ്ങളതിലലെ ഒരു സമതതിദഞയകേനത്ത് തപഞല് വഴെതി കവഞട്ടേത്ത് ലചെയഞവന്നതഞ്ചാം അലല്ലെങതില്
കപഞളതിഞ്ചാംഗത്ത് കസ്റ്റഷനതില്, 70-ാം വകുപ്പത്ത് (2)-ാം ഉപവകുപ്പതില് വശ്യക്തമഞകതിയ സമയതത്ത്,
കനരതിട്ടേത്ത് കവഞട്ടേത്ത് ലചെയഞവന്നതമഞണത്ത്.
കുറതിപ്പത്ത് :―(2)-ാം ഉപവകുപ്പതിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് 2020 നവഞ്ചാംബര് 19-ാം തവീയതതി
പഞബലെശ്യതതില് വന്നതഞയതി കേരുതലപ്പകടേണതഞണത്ത്.”.
6. 235 എഫെത്ത് വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി .―പധഞന ആകതിലലെ 235 എഫെത്ത് വകുപ്പതില്,―
(i) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില് "കുടേതില്" എന്ന വഞകതിനത്ത് കശേഷഞ്ചാം "അലല്ലെങതില് കുറഞ്ഞ
അപകേടേസഞധശ്യതയുള്ള ലകേട്ടേതിടേങ്ങള് ”എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണത്ത്;
(ii) (എ) ഖണ്ഡതതില് "കരഖഞമൂലെമഞയ ഒരു അകപകയുഞ്ചാം" എന്ന വഞക്കുകേള്ക്കു
പകേരഞ്ചാം "കരഖഞമൂലെമുള്ള അകപകകയഞ അലല്ലെങതില് ഓണ്ലലെന്
മുകഖനയുള്ള
അകപകകയഞ" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണത്ത്;
(iii) (ബതി) ഖണ്ഡതതില് "കരഖഞമൂലെമഞയ ഒരു അകപകയുഞ്ചാം" എന്ന
വഞക്കുകേള്ക്കുപകേരഞ്ചാം "കരഖഞമൂലെമുള്ള അകപകകയഞ അലല്ലെങതില് ഓണ്ലലെന് മുകഖനയുള്ള
അകപകകയഞ" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണത്ത്.
7. 235 എച്ചത്ത് വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.― പധഞന ആകതിലലെ 235 എച്ചത്ത് വകുപ്പതില്
"നല്കുന്നതവലരയുഞ്ചാം" എന്ന വഞക്കുകേള്ക്കുകശേഷഞ്ചാം "കുറഞ്ഞ അപകേടേസഞധശ്യതയുള്ള
ലകേട്ടേതിടേമുള്ലപ്പലടേയുള്ള" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണത്ത്.
8. 235 ഐ വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.―പധഞന ആകതിലലെ 235 ഐ വകുപ്പതില് "മുപ്പതത്ത്
ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം" എന്ന വഞക്കുകേള്ക്കുപകേരഞ്ചാം "പതതിനഞത്ത് ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം" എന്ന
വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണത്ത്.
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9. 235 ലജ വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.―പധഞന ആകതിലലെ 235 ലജ വകുപ്പതില്,―
(i) "മുപ്പതത്ത് ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം" എന്ന വഞക്കുകേള്ക്കുപകേരഞ്ചാം "പതതിനഞത്ത്
ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണത്ത്;
(ii) കതിപ്തനതിബന്ധനയതില് "മുപ്പതത്ത് ദതിവസകഞലെഞ്ചാം" എന്ന വഞക്കുകേള്ക്കുപകേരഞ്ചാം
"പതതിനഞത്ത് ദതിവസകഞലെഞ്ചാം" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണത്ത്.
10. 235 ലകേഎ എന്ന പുതതിയ വകുപ്പത്ത് കചെര്കല്.― പധഞന ആകതിലലെ 235 ലകേ
വകുപ്പതിനത്ത് കശേഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പത്ത് കചെര്കകണതഞണത്ത്, അതഞയതത്ത് :―
"235 ലകേഎ. കുറഞ്ഞ അപകേടേസഞധശ്യതയുള്ള ലകേട്ടേതിടേങ്ങള് നതിര്മതിക്കു
ന്നതതിനുള്ള അകപക.―(1) കുറഞ്ഞ അപകേടേസഞധശ്യതയുള്ള ഒരു ലകേട്ടേതിടേഞ്ചാം നതിര്മതിക്കുകേകയഞ
പുനര്നതിര്മതിക്കുകേകയഞ ലചെയഞന് ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന ഏലതഞരഞളഞ്ചാം, അപകേഞരമുള്ള ലകേട്ടേതിടേതതിലന
ലകേട്ടേതിടേസ്ഥഞനതതിനുള്ള
അഞ്ചാംഗവീകേഞരതതിനഞയുഞ്ചാം
പണതി
നടേത്തുന്നതതിനുള്ള
അനുവഞദതതിനഞയുഞ്ചാം ഒരു അകപക, നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന പകേഞരമുള്ള ഫെഞറതതിലുള്ള,
സസ്വയഞ്ചാം
സഞകശ്യപതവഞ്ചാം
അപകേഞരമുള്ള
കരഖകേളഞ്ചാം
സഹതിതഞ്ചാം
ലസക്രട്ടേറതിയത്ത്
നല്കകേണതഞണത്ത്.
(2) എല്ലെഞ രവീതതിയതിലുഞ്ചാം പൂര്ണ്ണമഞയ (1)-ാം ഉപവകുപ്പത്ത് പകേഞരമുള്ള ഒരു അകപക
ലെഭതിക്കുന്നതതികന്മേല്, ലസക്രട്ടേറതി, അഞത്ത് പവൃതതി ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന
പകേഞരമുള്ള, ഫെഞറതതില് ഒരു ലകേപ്പറ്റുസഞകശ്യപതഞ്ചാം അകപകകേനത്ത് നല്കകേണതഞണത്ത്.
(3)
(2)-ാം
ഉപവകുപ്പത്ത്
പകേഞരമുള്ള
ഒരു
ലകേപ്പറ്റുസഞകശ്യപതഞ്ചാം
ലെഭതിക്കുന്നതതികന്മേല്, അപകേഞരമുള്ള ലകേപ്പറ്റുസഞകശ്യപതഞ്ചാം, അപകേഞരമുള്ള ലകേട്ടേതിടേതതിലന
ലകേട്ടേതിടേസ്ഥഞനതതിനുള്ള അഞ്ചാംഗവീകേഞരമഞയുഞ്ചാം പണതിനടേത്തുന്നതതിനുള്ള അനുവഞദമഞയുഞ്ചാം
കേരുതലപ്പടുന്നതഞണത്ത്. ".
11. 235 ഇസഡത്ത് വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.―പധഞന ആകതിലലെ 235 ഇസഡത്ത് വകുപ്പതിലന
(2)-ാം ഉപവകുപ്പതിനുകശേഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപകേള് കചെര്കകണതഞണത്ത്, അതഞയതത്ത്:―
"(3) ഒരു എഞ്ചാംപഞനല്ഡത്ത് ലലെസന്സതി കുറഞ്ഞ അപകേടേസഞധശ്യതയുള്ള
ലകേട്ടേതിടേങ്ങളലടേ നതിര്മഞണതതികനഞ പുനര്നതിര്മഞണതതികനഞ സസ്വയഞ്ചാം സഞകശ്യപതഞ്ചാം
നല്കുന്ന സഞ്ചാംഗതതിയതില്,
ഈ ആകതിലലെകയഞ അതതിന്കേവീഴെതില് ഉണഞകലപ്പട്ടേ
ചെട്ടേങ്ങളതിലലെകയഞ
വശ്യവസ്ഥകേകളഞ
നതിയമഞനുസൃതഞ്ചാം
നല്കേതിയതിട്ടുള്ള
ഏലതങതിലുഞ്ചാം
നതിര്കദ്ദേശേകമഞ തല്സമയഞ്ചാം പഞബലെശ്യതതിലുള്ള ഏലതങതിലുഞ്ചാം നതിയമതതിലലെ വശ്യവസ്ഥകേകളഞ
ലെഞ്ചാംഘതിച്ചുലകേഞകണഞ അലല്ലെങതില് ഏലതങതിലുഞ്ചാം വസ്തുതകേള് മറച്ചുവകച്ചഞ ആണത്ത് അപകേഞരമുള്ള
ലകേട്ടേതിടേതതിനത്ത് സസ്വയഞ്ചാം സഞകശ്യപതഞ്ചാം നല്കേതിയതത്ത് എന്നത്ത് രജതിസ്റ്ററതിഞ്ചാംഗത്ത് അധതികേഞരതി,
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കേഞണുന്നപകഞ്ചാം,
അപകേഞരമുള്ള
രജതിസ്റ്ററതിഞ്ചാംഗത്ത്
അധതികേഞരതികത്ത്
എഞ്ചാംപഞനല്ഡത്ത്
ലലെസന്സതിലയ അഞത്ത് വര്ഷതതില് കുറയഞത ഒരു കേഞലെയളവതികലെകത്ത് സഞ്ചാംസ്ഥഞനതത്ത്
പഞക്ടവീസത്ത് ലചെയ്യുന്നതതിനത്ത് വതിലെകത്ത് ഏര്ലപ്പടുതഞവന്നതഞ്ചാം, അപകേഞരമുള്ള ലലെസന്സതികത്ത്
എതതിലര കേഞരണഞ്ചാം കേഞണതികല് കനഞട്ടേവീസത്ത് നല്കേതിയതതിനു കശേഷഞ്ചാം, അപകേഞരമുള്ള
ലലെസന്സതിയതില് നതിനഞ്ചാം (4)-ാം ഉപവകുപ്പതില് വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്ത പകേഞരമുള്ള പതിഴെ
ഈടേഞകഞവന്നതമഞണത്ത്.
(4) സസ്വയഞ്ചാം സഞകശ്യപതതതില് വശ്യക്തമഞകതിയതിട്ടുള്ള വശ്യവസ്ഥകേള് ലെഞ്ചാംഘതിച്ചുലകേഞണത്ത്
നതിര്മതിക്കുകേകയഞ പുനര്നതിര്മതിക്കുകേകയഞ ലചെയ്ത ലകേട്ടേതിടേങ്ങളലടേ സഞ്ചാംഗതതിയതില്, അപകേഞരഞ്ചാം
സസ്വയഞ്ചാം സഞകശ്യപതഞ്ചാം നല്കേതിയ ലകേട്ടേതിടേതതിലന ഉടേമസ്ഥനുഞ്ചാം എഞ്ചാംപഞനല്ഡത്ത്
ലലെസന്സതിക്കുഞ്ചാം, ഒരു കേഞരണഞ്ചാം കേഞണതികല് കനഞട്ടേവീസത്ത് നല്കേതിയതതിനുകശേഷഞ്ചാം,
അപകേഞരമുള്ള ഉടേമസ്ഥനുഞ്ചാം ലലെസന്സതിയുഞ്ചാം നല്കുന്ന മറുപടേതി ഏലതങതിലുഞ്ചാം ഉലണങതില്,
അതത്ത് പരതിഗണതിച്ചതതിനുകശേഷവഞ്ചാം അപകേഞരമുള്ള ആളകേളതില്നതിനഞ്ചാം, നൂറത്ത് ചെതരശ്രമവീറര്
വലര നതിര്മതിത വതിസവീര്ണ്ണമുള്ള ലകേട്ടേതിടേങ്ങള്കത്ത് രണത്ത് ലെകഞ്ചാം രൂപ വവീതവഞ്ചാം, ഇരുന്നൂറത്ത്
ചെതരശ്രമവീറര് വലര നതിര്മതിത വതിസവീര്ണ്ണമുള്ള ലകേട്ടേതിടേങ്ങള്കത്ത് നഞലെത്ത് ലെകഞ്ചാം രൂപ വവീതവഞ്ചാം,
മുന്നൂറത്ത് ചെതരശ്രമവീറര് വലര നതിര്മതിത വതിസവീര്ണ്ണമുള്ള ലകേട്ടേതിടേങ്ങള്കത്ത് ആറത്ത് ലെകഞ്ചാം രൂപ
വവീതവഞ്ചാം പതിഴെ ഈടേഞകഞവന്നതഞണത്ത്.
(5) രജതിസ്റ്ററതിഞ്ചാംഗത്ത് അധതികേഞരതി എടുത നടേപടേതികേകളഞ പുറലപ്പടുവതിച്ച ഉതരകവഞമൂലെഞ്ചാം
സങടേമനുഭവതിക്കുന്ന ആളതിനത്ത്, അപകേഞരമുള്ള ഉതരവകേള്കകഞ നടേപടേതികേള്കകഞ
എതതിരഞയതി സര്കഞരതില്, (3)-ാം ഉപവകുപപകേഞരമുള്ള ഉതരവത്ത് ലെഭതിച്ച തവീയതതി മുതല്
മുപ്പതത്ത് ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം, ഒരു അപ്പവീല് സമര്പ്പതികഞവന്നതഞണത്ത്.".
12. റദ്ദേഞകലുഞ്ചാം ഒഴെതിവഞകലുഞ്ചാം.―(1) 2021-ലലെ കകേരള പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് (കഭദഗതതി)
ഓര്ഡതിനന്സത്ത് (2021-ലലെ 134) ഇതതിനഞല് റദ്ദേഞകതിയതിരതിക്കുന.
(2) അങ്ങലന റദ്ദേഞകതിയതിരുന്നഞല്തലന്നയുഞ്ചാം, പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സത്ത് പകേഞരഞ്ചാം
കഭദഗതതി ലചെയലപ്പട്ടേ പധഞന ആകതിന്കേവീഴെതില് ലചെയ്തകതഞ ലചെയ്തതഞയതി കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ
ആയ ഏലതങതിലുഞ്ചാം കേഞരശ്യകമഞ എടുതകതഞ എടുതതഞയതി കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ ആയ
ഏലതങതിലുഞ്ചാം നടേപടേതികയഞ, ഈ ആകത്ത് പകേഞരഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയലപ്പട്ടേ പധഞന
ആകതിന്കേവീഴെതില് ലചെയ്തതഞകയഞ എടുതതഞകയഞ കേരുതലപ്പകടേണതഞണത്ത്.

ഉകദ്ദേശേശ്യകേഞരണങ്ങളലടേ വതിവരണഞ്ചാം
2011-ലലെ കേഞകനഷുമഞരതി അനുസരതിച്ചത്ത്, കകേരളതതിലലെ ജനസഞ്ചാംഖശ്യ വര്ദതിച്ച
സഞഹചെരശ്യതതിലുഞ്ചാം ജനസഞ്ചാംഖശ്യയുഞ്ചാം തതിരലഞ്ഞടുപ്പതിലൂലടേ നതികേകതണ പഞഞയത്തുകേളതിലലെ
അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ
സ്ഥഞനങ്ങളലടേ
എണ്ണവഞ്ചാം
തമതിലുള്ള
അനുപഞതഞ്ചാം
ഗണശ്യമഞയതി
വര്ദതിച്ച സഞഹചെരശ്യമുണഞയതതിനഞല് 2020-ലലെ കകേരള പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് (കഭദഗതതി) ആകത്ത്
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(2020-ലലെ 2) പകേഞരഞ്ചാം 1994-ലലെ കകേരള പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് ആകതിലന 6-ാം വകുപ്പത്ത്
(3)-ാം ഉപവകുപ്പതിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് കഭദഗതതി ലചെയ്തുലകേഞണത്ത് പഞഞയതതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ
സ്ഥഞനങ്ങളലടേ എണ്ണഞ്ചാം ഒഞകരഞന്നത്ത് വവീതഞ്ചാം വര്ദതിപ്പതിച്ചതിരുന. എന്നഞല് കകേഞവതിഡത്ത്-19
പകേര്ച്ചവശ്യഞധതിയുലടേ വശ്യഞപനഞ്ചാം തടേയുന്നതതിനഞയതി കദശേവീയ കലെഞകത്ത്ഡടൗണ് പഖശ്യഞപതിച്ചതതിലന
തടേര്ന്നത്ത് അതമഞയതി ബന്ധലപ്പട്ടേ നതിയനണങ്ങള് നതിലെവതിലുണഞയതിരുന്നതതിനഞല്
നതിശ്ചയതികലപ്പട്ടേ സമയതതിനകേഞ്ചാം വഞര്ഡത്ത് വതിഭജന നടേപടേതികേള് പൂര്തതിയഞകഞന്
സഞധതികഞലത വരുകേയുണഞയതി. കകേഞവതിഡത്ത്-19 കരഞഗവശ്യഞപനഞ്ചാം തടേയുന്നതതിനുള്ള
നടേപടേതികേളതിലലെഞന്നഞയ സഞമൂഹതികേ അകേലെഞ്ചാം പഞലെതികല് നടേപ്പതിലെഞകകണതിയതിരുന്നതതിനഞല്,
കകേഞവതിഡത്ത്-19 മഞയതി ബന്ധലപ്പട്ടേ നതിയനണങ്ങള് നതിലെനതില്ക്കുന്നതതിനഞല് വഞര്ഡത്ത്
വതിഭജനവമഞയതി ബന്ധലപ്പട്ടേ നടേപടേതികേള് പൂര്തതിയഞകഞന് സഞധശ്യമഞയതില്ലെ. പസ്തുത
നടേപടേതികേള് സമയബന്ധതിതമഞയതി സസ്വവീകേരതിക്കുവഞന് സഞധതികഞലത വന്ന സഞഹചെരശ്യതതിലുഞ്ചാം
തകദ്ദേശേസസ്വയഞ്ചാംഭരണ സ്ഥഞപനങ്ങളതികലെക്കുള്ള തതിരലഞ്ഞടുപ്പത്ത് എതയുഞ്ചാം ലപലട്ടേന്നത്ത്
നടേകതണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം ഗഞമപഞഞയതതിലലെയുഞ്ചാം, കബഞക്കു പഞഞയതതിലലെയുഞ്ചാം
ജതില്ലെഞ പഞഞയതതിലലെയുഞ്ചാം അഞ്ചാംഗങ്ങളലടേ ആലകേ സ്ഥഞനങ്ങളലടേ എണ്ണഞ്ചാം, 2020-ലലെ 2-ാം
നമ്പര് ആകത്ത് പകേഞരമുള്ള കഭദഗതതികത്ത് മുന്പത്ത് വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്ത പകേഞരമുള്ള രവീതതിയതില്
തലന്ന നതിലെനതിര്ത്തുന്നവതിധഞ്ചാം 1994-ലലെ കകേരള പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് ആകതിലന 6-ാം വകുപ്പത്ത്
(3)-ാം ഉപവകുപ്പത്ത് അനുകയഞജശ്യമഞയതി കഭദഗതതി ലചെയ്യുവഞന് സര്കഞര് തവീരുമഞനതിച്ചു.
2. കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം പസ്തുത
നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്കത്ത് ഉടേന് പഞബലെശ്യഞ്ചാം നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം 2020-ലലെ കകേരള
പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സത്ത് (2020-ലലെ 32) 2020 കമയത്ത് 2-ാം തവീയതതി
കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതത്ത് 2020 കമയത്ത് 4-ാം തവീയതതിയതിലലെ
1127-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.
3. 2020 ആഗസ്റ്റത്ത് 24-ാം തവീയതതി കചെര്ന്ന കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ
സകമളനതതില് പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനത്ത് പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ബതില്
ലകേഞണവരുന്നതതിനുഞ്ചാം ആയതത്ത് നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
കേഴെതിഞ്ഞതില്ലെ.
4. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം
കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം 2020-ലലെ കകേരള
പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സത്ത് (2020-ലലെ 68) 2020 ലസപ്റഞ്ചാംബര് 26-ാം
തവീയതതി കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതത്ത് 2020 ലസപ്റഞ്ചാംബര് 29-ാം
തവീയതതിയതിലലെ 2224-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം
ലചെയ്തു.
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5.
കകേഞവതിഡത്ത്-19
കപഞകട്ടേഞകകഞള്
പഞലെതിച്ചുലകേഞണത്ത്,
കവഞലട്ടേടുപ്പത്ത്
നടേകതണതിയതിരുന്നതതിനഞല് 1994-ലലെ കകേരള പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് ആകതിലലെ 70-ാം
വകുപ്പതിലന കതിപ്തനതിബന്ധന പകേഞരഞ്ചാം നതിശ്ചയതിച്ച
സമയപരതിധതിക്കുള്ളതില് കവഞലട്ടേടുപ്പത്ത്
പൂര്തതിയഞകഞന് സഞധതികഞലത വരുഞ്ചാം എന്നതതിനഞല് 70-ാം വകുപ്പത്ത് കഭദഗതതി ലചെയ്തു
ലകേഞണത്ത് കവഞട്ടേത്ത് ലചെയ്യുന്നതതിനത്ത്
നതിശ്ചയതിച്ചതിട്ടുള്ള സമയഞ്ചാം രഞവതിലലെ 7 മണതിക്കുഞ്ചാം
ലവകുകന്നരഞ്ചാം 5 മണതിക്കുഞ്ചാം ഇടേയള്ള എട്ടുമണതിക്കൂറതില് കുറയഞന് പഞടുള്ളതല്ലെ എന്നതത്ത്
രഞവതിലലെ 7 മണതിക്കുഞ്ചാം ലവകുകന്നരഞ്ചാം 6 മണതിക്കുഞ്ചാം ഇടേയള്ള എട്ടു മണതിക്കുറതില് കുറയഞന്
പഞടുള്ളതല്ലെ എന്നത്ത് കഭദഗതതി ലചെയ്യുവഞനുഞ്ചാം, കകേഞവതിഡത്ത്-19 കരഞഗബഞധതിതര്ക്കുഞ്ചാം കേസ്വഞറനവീനതില്
ഉളളവര്ക്കുഞ്ചാം
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന
പകേഞരഞ്ചാം
തപഞല്
കവഞട്ടേത്ത്
സടൗകേരശ്യഞ്ചാം
ലെഭശ്യമഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം 74-ാം വകുപ്പതിനത്ത് കശേഷഞ്ചാം ഒരു പുതതിയ വകുപ്പത്ത് 74 എ വകുപ്പഞയതി
കചെര്ക്കുവഞനുഞ്ചാം തവീരുമഞനതിച്ചു.
6. കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം പസ്തുത
നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്കത്ത് ഉടേന് പഞബലെശ്യഞ്ചാം നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം 2020-ലലെ കകേരള
പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് (രണഞഞ്ചാം കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സത്ത് (2020-ലലെ 69) 2020 ലസപ്റഞ്ചാംബര്
26-ാം തവീയതതി കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതത്ത് 2020 ലസപ്റഞ്ചാംബര്
30-ാം തവീയതതിയതിലലെ 2232-ാം നമ്പര്
കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില്
പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.
7. കമല് പറഞ്ഞ ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വശ്യവസ്ഥ പകേഞരഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയലപ്പട്ടേ
ആകതിലലെ 74 എ വകുപ്പത്ത് പകേഞരഞ്ചാം തപഞല് വഴെതി കവഞട്ടേത്ത് ലചെയ്യുന്നതതിനത്ത് സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗഞ്ചാം
ബഞധതിച്ചവര്ക്കുഞ്ചാം കേസ്വഞറനവീനതില് ഉള്ളവര്ക്കുഞ്ചാം അവസരഞ്ചാം നല്കേതിയതിരുന.
കവഞലട്ടേടുപ്പത്ത്
ദതിവസതതിലന അവസഞന ഒരു മണതിക്കൂറതില് അവര്കത്ത് കപഞളതിഞ്ചാംഗത്ത് കസ്റ്റഷനതില് കനരതിട്ടേത്ത്
കവഞട്ടേത്ത് ലചെയ്യുവഞന് അനുവദതിക്കുന്നവതിധഞ്ചാം ആകതിലന 70, 74 എ വകുപകേളതില് കഭദഗതതി
വരുത്തുവഞന് സര്കഞര് തവീരുമഞനതിച്ചു.
8. കകേരള
സഞ്ചാംസ്ഥഞന
നതിയമസഭ
സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം
കമല്പ്പറഞ്ഞ നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്കത്ത് ഉടേന് പഞബലെശ്യഞ്ചാം നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം 2020-ലലെ
കകേരള പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് (മൂന്നഞഞ്ചാം കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സത്ത് (2020-ലലെ 78) 2020
നവഞ്ചാംബര് 19-ാം തവീയതതി കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതത്ത് 2020
നവഞ്ചാംബര് 19-ാം തവീയതതിയതിലലെ 2848-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില്
പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.
9. 2020 ഡതിസഞ്ചാംബര് 31-ാം തവീയതതി കചെര്ന്ന കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ
സകമളനതതിലുഞ്ചാം 2021 ജനുവരതി 8-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചത്ത് 2021 ജനുവരതി 22-ാം തവീയതതി
അവസഞനതിച്ച കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ സകമളനകേഞലെത്തുഞ്ചാം 2020-ലലെ കകേരള
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പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സത്ത് (2020-ലലെ 68), 2020-ലലെ കകേരള
പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് (മൂന്നഞഞ്ചാം കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സത്ത് (2020-ലലെ 78) എന്നവീ
ഓര്ഡതിനന്സുകേള്ക്കു
പകേരഞ്ചാം
സഞ്ചാംസ്ഥഞന
നതിയമസഭയുലടേ
ഒരു
ആകത്ത്
ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള ഒരു ബതില് കകേരള നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴെതിഞ്ഞതില്ലെ.
10. 2020-ലലെ കകേരള പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സത്ത് (2020-ലലെ
68), 2020-ലലെ കകേരള പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് (മൂന്നഞഞ്ചാം കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സത്ത് (2020-ലലെ
78) എന്നവീ ഓര്ഡതിനന്സുകേളതിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം കകേരള
സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം 2021-ലലെ കകേരള പഞഞയതത്ത്
രഞജത്ത് (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സത്ത് (2021-ലലെ 14) 2021 ലഫെബ്രുവരതി 9-ാം തവീയതതി കകേരള
ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതത്ത് 2021 ലഫെബ്രുവരതി 10-ാം തവീയതതിയതിലലെ
653-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.
11. 1994-ലലെ കകേരള പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് ആകതിലലെ 235 എച്ചത്ത് വകുപ്പതിലലെ
വശ്യവസ്ഥകേളനുസരതിച്ചത്ത് ലസക്രട്ടേറതിയുലടേ അനുവഞദഞ്ചാം കൂടേഞലത ലകേട്ടേതിടേതതിലന നതിര്മഞണകമഞ
പുനര്നതിര്മഞണകമഞ ആരഞ്ചാംഭതിക്കുവഞന് പഞടുള്ളതല്ലെ എന്നത്ത് വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്തതിട്ടുണത്ത് . ലകേട്ടേതിടേ
നതിര്മഞണതതിനത്ത് സഞധഞരണകഞര് കനരതിടുന്ന ബുദതിമുട്ടുകേള് കുറയന്നതതിനുഞ്ചാം, ലപഞത
അധതികേഞരതികേള് ഏലറടുക്കുന്ന കപഞജക്ടുകേള് തസ്വരതിതലപ്പടുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം, 'ഈസത്ത് ഓഫ്
ഡൂയതിഞ്ചാംഗത്ത് ബതിസതിനസതിലന' ഭഞഗമഞയതി
വശ്യവസഞയ കമഖലെയതില് സസ്വവീകേരതിക്കുന്ന
നടേപടേതികേളലടേ ഭഞഗമഞയുഞ്ചാം, കുറഞ്ഞ അപകേടേ സഞദശ്യതയുള്ള ലകേട്ടേതിടേങ്ങള് എന്ന ഒരു
വതിഭഞഗഞ്ചാം ലകേട്ടേതിടേങ്ങലള ഉള്ലപ്പടുതതിലകഞണഞ്ചാം, സസ്വയഞ്ചാം സഞകശ്യപതഞ്ചാം സഹതിതഞ്ചാം ലകേട്ടേതിടേ
നതിര്മഞണ
ലപര്മതിറതിനുള്ള
അകപക
നല്കുന്നതതിന്കമല്,
അഞ്ചു
പവൃതതി
ദതിവസങ്ങള്ക്കുള്ളതില് ലകേപ്പറ്റുസഞകശ്യപതഞ്ചാം നല്കുവഞനുഞ്ചാം, പസ്തുത ലകേപ്പറ്റുസഞകശ്യപതഞ്ചാം
ഒരു ലകേട്ടേതിടേ നതിര്മഞണ ലപര്മതിറഞയതി കേരുതലപ്പടുന്നതഞലണന്നത്ത് വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്തു ലകേഞണഞ്ചാം,
1994-ലലെ കകേരള പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് ആകതിലലെ പസ്തുത വശ്യവസ്ഥകേളമഞയതി ബന്ധലപ്പട്ടേ 2,
235 എഫെത്ത്, 235 എച്ചത്ത്, 235 ലഎ, 235 ലജ, 235 ഇസഡത്ത് എന്നവീ വകുപകേള് കഭദഗതതി
ലചെയ്തുലകേഞണഞ്ചാം 235 ലകേഎ എന്ന ഒരു പുതതിയ വകുപ്പത്ത് ഉള്ലപ്പടുതതിലകഞണഞ്ചാം, ആകത്ത്
കഭദഗതതി ലചെയ്യുവഞന് സര്കഞര് തവീരുമഞനതിച്ചു. കൂടേഞലത, സസ്വയഞ്ചാം സഞകശ്യപതതതിലലെ
വശ്യവസ്ഥകേള് ലെഞ്ചാംഘതിച്ചുലകേഞണത്ത് ലകേട്ടേതിടേ നതിര്മഞണഞ്ചാം നടേത്തുന്ന ലകേട്ടേതിടേ ഉടേമസ്ഥര്ലകതതിലര
പതിഴെ ചുമത്തുവഞനുഞ്ചാം കുറഞ്ഞ അപകേടേ സഞദശ്യതയുളള
ലകേട്ടേതിടേങ്ങള് അല്ലെഞലതയുള്ള
ലകേട്ടേതിടേങ്ങളലടേ ലപര്മതിറത്ത് ലെഭതിക്കുന്നതതിനുള്ള കേഞലെയളവത്ത് 30 ദതിവസതതില് നതിനഞ്ചാം 15
ദതിവസമഞയതി കുറയകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തുലകേഞണള്ള കഭദഗതതികേളഞ്ചാം വരുത്തുവഞന് സര്കഞര്
തവീരുമഞനതിച്ചു.
1400/2021.
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12. കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം
പസ്തുത
നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്കത്ത് ഉടേന് പഞബലെശ്യഞ്ചാം നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം 2021-ലലെ
കകേരള
പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് (രണഞഞ്ചാം കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സത്ത് (2021-ലലെ 33) 2021 ലഫെബ്രുവരതി
12-ാം തവീയതതി കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതത്ത് 2021 ലഫെബ്രുവരതി
12-ാം തവീയതതിയതിലലെ 728-ാം
നമ്പര്
കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില്
പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.
13. 2021 കമയത്ത് 24-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചത്ത് 2021 ജൂണ് 10-ാം തവീയതതി
അവസഞനതിച്ച കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ സകമളനകേഞലെതത്ത് 2021-ലലെ കകേരള
പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സത്ത് (2021-ലലെ 14), 2021-ലലെ കകേരള
പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് (രണഞഞ്ചാം കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സത്ത് (2021-ലലെ 33) എന്നവീ
ഓര്ഡതിനന്സുകേള്ക്കുപകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകത്ത് ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള
ഒരു
ബതില് കകേരള നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ
കേഴെതിഞ്ഞതില്ലെ.
14. 2021-ലലെ കകേരള പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സത്ത് (2021-ലലെ 14),
2021-ലലെ കകേരള പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് (രണഞഞ്ചാം കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സത്ത് (2021- ലലെ 33)
എന്നവീ ഓര്ഡതിനന്സുകേളതിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം കകേരള
സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം 2021-ലലെ കകേരള പഞഞയതത്ത്
രഞജത്ത് (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സത്ത് (2021-ലലെ 56) 2021 ജൂലലെ 1-ാം തവീയതതി കകേരള
ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതത്ത് 2021 ജൂലലെ 2-ാം തവീയതതിയതിലലെ 1928-ാം
നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.
15. 2021 ജൂലലെ 22-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചത്ത് 2021 ആഗസ്റ്റത്ത് 13-ാം തവീയതതി
അവസഞനതിച്ച കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ സകമളനകേഞലെതത്ത് പസ്തുത
ഓര്ഡതിനന്സതിനത്ത് പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകത്ത് ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള
ഒരു
ബതില് കകേരള നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
കേഴെതിഞ്ഞതില്ലെ.
16. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം
കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം 2021-ലലെ കകേരള
പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സത്ത് (2021-ലലെ 134) 2021 ആഗസ്റ്റത്ത് 23-ാം
തവീയതതി കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതത്ത് 2021 ആഗസ്റ്റത്ത് 25-ാം
തവീയതതിയതിലലെ 2495-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം
ലചെയ്തു.
17. 2021-ലലെ 134-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സതിനു പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ
ഒരു ആകത്ത് ലകേഞണവരുന്നതതിനത്ത് ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണത്ത് ഈ ബതില്.
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ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം
ഈ ബതില് നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം പഞബലെശ്യതതില് ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം
ലചെയ്തഞല്
സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞരു അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല്ലെ.

ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച
ലമകമഞറഞണഞ്ചാം
ബതില്ലെതിലലെ 2-ാം ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകതില് കചെര്കഞനുകദ്ദേശേതിക്കുന്ന 2-ാം
വകുപ്പത്ത് (xvi എ) ഖണ്ഡഞ്ചാം, സസ്വയഞ്ചാം സഞകശ്യപതഞ്ചാം നല്കുന്നതതിലന ആവശേശ്യതതികലെകഞയതി
സ്ഥഞപനഞ്ചാം, ആര്കതിലടേകത്ത്, എഞതിനവീയര്, ബതില്ഡതിഞ്ചാംഗത്ത് ഡതിലസനര്, സൂപ്പര്ലവസര്
അലല്ലെങതില് ടേടൗണ് പഞനര് എന്നതിവലര എഞ്ചാംപഞനല് ലചെയ്യുന്ന രവീതതി നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന്
സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശേതിക്കുന.
2. ബതില്ലെതിലലെ 5-ാം ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകതില് കചെര്കഞനുകദ്ദേശേതിക്കുന്ന 74 എ
വകുപ്പത്ത് (1)-ാം ഉപവകുപ്പത്ത്, സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗഞ്ചാം ബഞധതിച്ചവരുഞ്ചാം കേസ്വഞറനവീനതില്
ആയതിരതിക്കുന്നവരുമഞയ സമതതിദഞയകേര്കത്ത് തപഞല് വഴെതി കവഞട്ടു ലചെയ്യുന്നതതിനുളള രവീതതി
നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനത്ത് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശേതിക്കുന.
3. ബതില്ലെതിലലെ 10-ാം ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകതില്
കചെര്കഞനുകദ്ദേശേതിക്കുന്ന
235 ലകേഎ വകുപ്പത്ത് (1)-ാം ഉപവകുപ്പത്ത്, കുറഞ്ഞ അപകേടേസഞദശ്യതയുള്ള ഒരു ലകേട്ടേതിടേഞ്ചാം
നതിര്മതിക്കുകേകയഞ പുനര്നതിര്മതിക്കുകേകയഞ ലചെയഞന് ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന ഒരഞള് ലകേട്ടേതിടേ
സ്ഥഞനതതിനുള്ള അഞ്ചാംഗവീകേഞരതതിനഞയുഞ്ചാം പണതി നടേത്തുന്നതതിനുള്ള അനുവഞദതതിനഞയുഞ്ചാം
സമര്പ്പതികകണ അകപകയുലടേ ഫെഞറവഞ്ചാം സമര്പ്പതികകണ കരഖകേളഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനത്ത്
സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശേതിക്കുന. പസ്തുത വകുപ്പതിലന
(2)-ാം
ഉപവകുപ്പത്ത്, അകപകകേനത്ത് ലകേപ്പറ്റുസഞകശ്യപതഞ്ചാം നല്കകേണ ഫെഞറഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനത്ത്
സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശേതിക്കുന.
4. ഏതത്ത് കേഞരശ്യങ്ങലള സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചഞകണഞ ചെട്ടേങ്ങള് ഉണഞകഞവന്നതത്ത് അലല്ലെങതില്
വതിജഞപനങ്ങള് പുറലപ്പടുവതികഞവന്നതത്ത് അവ നടേപടേതിക്രമഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചവയുഞ്ചാം
സഞധഞരണകമഞ ഭരണപരകമഞ ആയ സസ്വഭഞവകതഞടുകൂടേതിയതഞ്ചാം ആകുന. കൂടേഞലത, ചെട്ടേങ്ങള്
ഉണഞകതിയതതിനത്ത് കശേഷഞ്ചാം അവ നതിയമസഭയുലടേ സൂക്ഷ്മപരതികശേഞധനയത്ത് വതികധയവമഞണത്ത് .
ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം അതതിനഞല്, സഞധഞരണ സസ്വഭഞവകതഞടു
കൂടേതിയതഞണത്ത്.

എഞ്ചാം. വതി. കഗഞവതിന്ദന് മഞസ്റ്റര്.
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1994-ലലെ കകേരള പഞഞയതത്ത് രഞജത്ത് ആകതില് (1994-ലലെ 13)
നതിനള്ള പസക്ത ഭഞഗങ്ങള്
**
2. നതിര്വ്വചെനങ്ങള്.―
ആവശേശ്യലപ്പടേഞതപകഞ്ചാം,―
**

**
ഈ

**

**
ആകതില്

**
സന്ദര്ഭഞ്ചാം

മറ്റുവതിധതതില്

**

**

(xvi) 'സമതതിദഞനഞവകേഞശേഞ്ചാം' എന്നഞല് ഒരഞള്കത്ത് ഒരു തതിരലഞ്ഞടുപ്പതില് ഒരു
സ്ഥഞനഞര്ത്ഥതിയഞയതി നതിലഞകനഞ നതിലഞതതിരതികഞകനഞ സ്ഥഞനഞര്ത്ഥതിതസ്വഞ്ചാം പതിന്വലെതികഞകനഞ
പതിന്വലെതികഞതതിരതികഞകനഞ കവഞട്ടു ലചെയഞകനഞ ഉള്ള അവകേഞശേഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
**

**

**

**

(xxii) 'തകദ്ദേശേ സ്ഥഞപനഞ്ചാം' അലല്ലെങതില് 'തകദ്ദേശേ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ സ്ഥഞപനഞ്ചാം' എന്നഞല്
ഈ ആകതിലന 4-ാം വകുപ്പത്ത് പകേഞരഞ്ചാം രൂപവീകേരതിച്ച ഏലതങതിലുഞ്ചാം തലെതതിലുള്ള ഒരു
പഞഞയതത്ത് എകന്നഞ അലല്ലെങതില് 1994-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപ്പഞലെതിറതി ആകതിലലെ (1994-ലലെ
20) 4-ാം വകുപപകേഞരഞ്ചാം രൂപവീകേരതിച്ച ഒരു മുനതിസതിപ്പഞലെതിറതി എകന്നഞ അര്ത്ഥമഞകുന;
**

**

**

**

(xxvi)
'പഞഞയതത്ത്
പകദശേഞ്ചാം'
എന്നഞല്
ഒരു
അധതികേഞരഞതതിര്തതിക്കുള്ളതില് വരുന്ന ഭൂപകദശേഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
**

**

പഞഞയതതിലന

**

**

6. പഞഞയത്തുകേളലടേ അഞ്ചാംഗസഞ്ചാംഖശ്യ.― (1) കനരതിട്ടുള്ള തതിരലഞ്ഞടുപ്പതിലൂലടേ
നതികേകതണതഞയ, ഒരു ഗഞമപഞഞയതതിലനയുഞ്ചാം ഒരു കബഞക്കുപഞഞയതതിലനയുഞ്ചാം ഒരു
ജതില്ലെഞപഞഞയതതിലനയുഞ്ചാം ആലകേ സ്ഥഞനങ്ങളലടേ എണ്ണഞ്ചാം, ബന്ധലപ്പട്ടേ പഞഞയതതിലന
ഭൂപകദശേലത ജനസഞ്ചാംഖശ്യ പരതിഗണതിച്ചുലകേഞണത്ത് (3)-ാം ഉപവകുപ്പതില് വതിനതിര്കദ്ദേശേതിക്കുന്ന
പകേഞരമുള്ള കതഞതനുസരതിച്ചത്ത്, സര്കഞര് വതിജഞപനഞ്ചാം ലചെകയണതഞണത്ത്.
**

**

**

**

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പത്ത് പകേഞരകമഞ (2)-ാം ഉപവകുപ്പത്ത് പകേഞരകമഞ വതിജഞപനഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്ന സ്ഥഞനങ്ങളലടേ എണ്ണഞ്ചാം,―
(എ) ഒരു ഗഞമപഞഞയതതിലന
ഇരുപതതിനഞലെതില് കേവതിയഞകനഞ;

സഞ്ചാംഗതതിയതില്

പതതിനഞലെതില്

കുറയഞകനഞ
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(ബതി) ഒരു കബഞകത്ത് പഞഞയതതിലന സഞ്ചാംഗതതിയതില് പതതിനഞലെതില് കുറയഞകനഞ
ഇരുപതതിനഞലെതില് കേവതിയഞകനഞ;
(സതി) ഒരു ജതില്ലെഞ പഞഞയതതിലന സഞ്ചാംഗതതിയതില് പതതികനഴെതില് കുറയഞകനഞ
മുപ്പതതിമൂന്നതില് കേവതിയഞകനഞ,
പഞടുള്ളതല്ലെ:
എന്നഞല്, ഏലതങതിലുഞ്ചാം തലെതതിലുള്ള ഒരു പഞഞയതതിലന ഭൂപകദശേലത
ജനസഞ്ചാംഖശ്യയുഞ്ചാം
അപകേഞരമുള്ള
പഞഞയത്തുകേളതില്
തതിരലഞ്ഞടുപ്പത്ത്
മുഖഞനതിരഞ്ചാം
നതികേകതണതഞയ
സ്ഥഞനങ്ങളലടേ
എണ്ണവഞ്ചാം
തമതിലുള്ള
അനുപഞതഞ്ചാം
പഞകയഞഗതികേമഞകുന്നതിടേകതഞളഞ്ചാം, സഞ്ചാംസ്ഥഞനലതഞട്ടേഞലകേ ഒന തലന്നയഞയതിരതികകണതഞണത്ത്.
**

**

**

**

70. കവഞലട്ടേടുപ്പതിനത്ത് സമയഞ്ചാം നതിശ്ചയതികല്.―(1) കവഞലട്ടേടുപ്പത്ത് നടേത്തുന്നതത്ത് ഏലതഞക
മണതിക്കൂറുകേളതില്
ആയതിരതിക്കുലമന്നത്ത്
സഞ്ചാംസ്ഥഞന
തതിരലഞ്ഞടുപ്പത്ത്
കേമവീഷന്
നതിശ്ചയതികകണതഞ്ചാം അപകേഞരഞ്ചാം നതിശ്ചയതിച്ച മണതിക്കൂറുകേള് നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടുന്ന രവീതതിയതില്
പസതിദലപ്പടുകതണതമഞകുന:
എന്നഞല് ഒരു നതികയഞജകേ മണ്ഡലെതതിലലെ ഒരു തതിരലഞ്ഞടുപ്പതില് കവഞലട്ടേടുപ്പതിനത്ത്,
ഏലതങതിലുഞ്ചാം ഒലരഞറ ദതിവസഞ്ചാം നവീകതിവച്ചതിട്ടുള്ള ആലകേ സമയഞ്ചാം രഞവതിലലെ 7 മണതിക്കുഞ്ചാം
ലവകുകന്നരഞ്ചാം 5 മണതിക്കുഞ്ചാം ഇടേയള്ള എട്ടുമണതിക്കൂറതില് കുറയഞന് പഞടുള്ളതല്ലെ.
**

**

**

**

74. തതിരലഞ്ഞടുപകേളതില് കവഞട്ടുലചെയ്യുന്ന രവീതതി.― കവഞലട്ടേടുപ നടേത്തുന്ന ഏലതഞരു
തതിരലഞ്ഞടുപ്പതിലുഞ്ചാം കവഞട്ടുകേള് നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടുന്ന രവീതതിയതില് ബഞലെറ്റുവഴെതി നല്കലപ്പകടേണതഞ്ചാം
യഞലതഞരു കവഞട്ടുഞ്ചാം പതതിപുരുഷന് വഴെതി സസ്വവീകേരതികഞന് പഞടേതില്ലെഞതതഞ്ചാം ആകുന.
74 എ. ലതരലഞ്ഞടുപകേളതില് കവഞട്ടേതിഞ്ചാംഗത്ത് യനഞ്ചാം ഉപകയഞഗതികല്.― ഈ
ആകതികലെഞ
അതതിന്കേവീഴെതില്
ഉണഞകലപ്പട്ടേതിട്ടുള്ള
ചെട്ടേങ്ങളതികലെഞ
എന്തുതലന്ന
അടേങ്ങതിയതിരുന്നഞലുഞ്ചാം ഒഞകരഞ പകദശേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം സഞഹചെരശ്യങ്ങള് കേണകതിലലെടുതത്ത്
സഞ്ചാംസ്ഥഞന ലതരലഞ്ഞടുപ്പത്ത് കേമവീഷന് നതിശ്ചയതിക്കുന്ന ഏലതഞരു ലതലരലഞ്ഞടുപ്പതിലുഞ്ചാം
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന പകേഞരഞ്ചാം കവഞട്ടേതിഞ്ചാംഗത്ത് യനഞ്ചാം ഉപകയഞഗതിച്ചത്ത് കവഞട്ടേത്ത് നല്കുകേയുഞ്ചാം കവഞട്ടേത്ത്
കരഖലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം സസ്വവീകേരതികഞവന്നതഞണത്ത്.
വതിശേദവീകേരണഞ്ചാം:― ഈ വകുപ്പതിലന ഉകദ്ദേശേതതിനഞയതി "കവഞട്ടേതിഞ്ചാംഗത്ത് യനഞ്ചാം" എന്നഞല്
കവഞട്ടുകേള് നല്കുന്നതതികനഞ കരഖലപ്പടുത്തുന്നതതികനഞകവണതി ഉപകയഞഗതിക്കുന്ന ഏലതഞരു
ഇലെകകഞണതികേത്ത് യനകമഞ മകറലതങതിലുഞ്ചാം യനകമഞ എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നതഞ്ചാം ഈ ആകതില്

14
അലല്ലെങതില് അതതിന്കേവീഴെതില് ഉണഞകതിയ ചെട്ടേങ്ങളതില് ബഞലെറത്ത്ലപട്ടേതി അലല്ലെങതില് ബഞലെറത്ത്
കപപ്പര് എന്ന ഏലതഞരു പരഞമര്ശേവഞ്ചാം, മറ്റുവതിധതതില് വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന്നതിടേങ്ങളതിലലെഞഴെതിലകേ,
ഒരു കവഞട്ടേതിഞ്ചാംഗത്ത് യനഞ്ചാം ഉപകയഞഗതിക്കുന്ന ഏലതഞരു ലതരലഞ്ഞടുപ്പതിലുഞ്ചാം അങ്ങലനയുള്ള
കവഞട്ടേതിഞ്ചാംഗത്ത് യനലതക്കുറതിച്ചുള്ള പരഞമര്ശേവഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുന്നതഞയതി വശ്യഞഖശ്യഞനതികലപ്പകടേണതമഞണത്ത്.
**

**

**

**

235 എഫെത്ത്. ലകേട്ടേതിടേഞ്ചാം നതിര്മതികഞകനഞ, പുനര് നതിര്മതിക്കുന്നതതികനഞകവണതിയുള്ള
അകപക.―(1) ഗഞമ പഞഞയതത്ത് പകദശേതത്ത് കുടേതില് അല്ലെഞത ഒരു ലകേട്ടേതിടേഞ്ചാം
നതിര്മതിക്കുകേകയഞ,
പുനര്നതിര്മതിക്കുകേകയഞ
ലചെയ്യുന്നതതിനത്ത്
ഏലതങതിലുഞ്ചാം
ആള്
ഉകദ്ദേശേതിക്കുനലണങതില് അയഞള് ലസക്രട്ടേറതികത്ത്,―
(എ) ലകേട്ടേതിടേ സ്ഥഞനതതിലന അഞ്ചാംഗവീകേഞരതതിനഞയതി, സ്ഥലെതതിലന ലസറത്ത്
പഞകനഞടുകൂടേതി കരഖഞമൂലെമഞയ ഒരു അകപകയുഞ്ചാം;
(ബതി) പണതി നടേത്തുന്നതതിനുള്ള അനുവഞദതതിനഞയതി തറയുലടേ പഞന്,
ലകേട്ടേതിടേതതിലന ലപഞകഞ്ചാം, അതതിലന വതിഭഞഗങ്ങള്, പണതിയുലടേ വതിവരണഞ്ചാം എന്നതിവകയഞടുകൂടേതി
കരഖഞമൂലെമഞയ ഒരു അകപകയുഞ്ചാം;
അയയ്കകണതഞണത്ത്.
വതിശേദവീകേരണഞ്ചാം:― ഈ ഉപവകുപ്പതില് ലകേട്ടേതിടേഞ്ചാം എന്നതതില് ഏലതങതിലുഞ്ചാം ലപഞത
ലതരുവതിലന അതതിര്തതിയഞയതിട്ടുള്ളകതഞ, ലതരുവതികനഞടേത്ത് കചെര്ന്നത്ത് നതില്ക്കുന്നകതഞ ആയ
ഏത ലപഞകതതിലുമുള്ള ഒരു മതതില് ഉള്ലപ്പടുന്നതഞണത്ത്.
**

**

**

**

235 എച്ചത്ത്. അനുവഞദഞ്ചാം കൂടേഞലത പണതി തടേങ്ങുന്നതതിലനതതിരഞയുള്ള നതികരഞധനഞ്ചാം.―പണതി
നടേത്തുന്നതതിനഞയതി ലസക്രട്ടേറതി അനുവഞദഞ്ചാം നല്കഞതപകവഞ്ചാം നല്കുന്നതവലരയുഞ്ചാം ഒരു
ലകേട്ടേതിടേതതിലന നതിര്മഞണകമഞ പുനര്നതിര്മഞണകമഞ ആരഞ്ചാംഭതിക്കുവഞന് പഞടുള്ളതല്ലെ.
235 ഐ. അഞ്ചാംഗവീകേഞരകമഞ അഞ്ചാംഗവീകേഞര നതികഷധകമഞ ഏത കേഞലെഞവധതിക്കുള്ളതില്
അറതിയതികണലമന്നത്ത്.―സ്ഥഞനതതിലന അഞ്ചാംഗവീകേഞരതതിനത്ത് 235 എഫെത്ത് വകുപപകേഞരഞ്ചാം ലെഭതിച്ച
ഒരു അകപകയതികന്മേല്, അലല്ലെങതില് ഏലതങതിലുഞ്ചാം ചെട്ടേങ്ങളതികലെഞ ലബലെഞകേളതികലെഞ
ആവശേശ്യലപ്പട്ടേതിട്ടുള്ള ഏലതങതിലുഞ്ചാം വതിവരകമഞ കൂടുതല് വതിവരകമഞ കേതിട്ടേതിയതതിനുകശേഷഞ്ചാം
മുപ്പതദതിവസതതിനകേഞ്ചാം, ലസക്രട്ടേറതി കരഖഞമൂലെമഞയ ഉതരവമുകഖന ഒനകേതില് ആ സ്ഥഞനഞ്ചാം
അഞ്ചാംഗവീകേരതിക്കുകേകയഞ അലല്ലെങതില്, അഞ്ചാംഗവീകേരതിക്കുവഞന് വതിസമതതിക്കുകേകയഞ ലചെകയണതഞ്ചാം,
വതിവരഞ്ചാം അകപകകേലന അറതിയതികകണതമഞണത്ത്.
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235 ലജ. പണതി നടേത്തുവഞനുള്ള അനുവഞദഞ്ചാം ഏത കേഞലെഞവധതിക്കുള്ളതില് ലസക്രട്ടേറതി
നല്കുകേകയഞ നല്കുവഞന് വതിസമതതിക്കുകേകയഞ ലചെയണലമന്നത്ത് .― ഏലതങതിലുഞ്ചാം പണതി
നടേത്തുവഞനുള്ള

അനുവഞദതതിനഞയതി

235 എഫെത്ത്

വകുപപകേഞരഞ്ചാം

ലെഭതിച്ച

ഒരു

അകപകയതിന്കമല്, അലല്ലെങതില് ഈ ആകതിന് കേവീഴെതില് ഉണഞകതിയ ചെട്ടേങ്ങളതികലെഞ,
ലബലെഞകേളതികലെഞ ആവശേശ്യലപ്പട്ടേതിട്ടുള്ള ഏലതങതിലുഞ്ചാം വതിവരകമഞ കരഖകയഞ കൂടുതല് വതിവരകമഞ
കരഖകേകളഞ കേതിട്ടേതിയതതിനുകശേഷഞ്ചാം മുപ്പത ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം ലസക്രട്ടേറതി കരഖഞമൂലെമഞയ ഉതരവ
മുകഖന, ഒനകേതില് അങ്ങലനയുള്ള അനുവഞദഞ്ചാം നല്കുകേകയഞ അലല്ലെങതില് 235 എല്
വകുപ്പതില്

പറഞ്ഞ

വതിസമതതിക്കുകേകയഞ

ഏലതങതിലുഞ്ചാം

കേഞരണങ്ങളതിന്കമല്

ലചെകയണതഞ്ചാം,

വതിവരഞ്ചാം

അത

നല്കുവഞന്

കരഖഞമൂലെഞ്ചാം

അകപകകേലന

അറതിയതികകണതമഞണത്ത്:
എന്നഞല് കമല്പ്പറഞ്ഞ മുപ്പത ദതിവസകഞലെഞ്ചാം 235 ഐ വകുപപകേഞരഞ്ചാം സ്ഥഞനഞ്ചാം
അഞ്ചാംഗവീകേരതിക്കുന്നതവലര ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതല്ലെ.
235 ലകേ.

അഞ്ചാംഗവീകേഞരകമഞ

അനുവഞദകമഞ

നല്കുകേകയഞ

നതിരസതിക്കുകേകയഞ

ലചെയ്യുന്നതതില് ലസക്രട്ടേറതി കേഞലെതഞമസഞ്ചാം വരുത്തുകേയഞലണങതില് ഗഞമ പഞഞയതതിനത്ത് റഫെര്
ലചെയല്.―(1) അതതസഞ്ചാംഗതതി കപഞലലെ, 235 ഐ വകുപ്പതികലെഞ 235 ലജ വകുപ്പതികലെഞ
നതിശ്ചയതിച്ച

കേഞലെഞവധതിക്കുള്ളതില്

ലസക്രട്ടേറതി,

അതത

സഞ്ചാംഗതതി

കപഞലലെ,

ലകേട്ടേതിടേ

സ്ഥഞനതതിനത്ത് തലന അഞ്ചാംഗവീകേഞരഞ്ചാം ഒനകേതില് നല്കുകേകയഞ നതിരസതിക്കുകേകയഞ അലല്ലെങതില്
എലനങതിലുഞ്ചാം പണതി നടേത്തുന്നതതിനു തലന അനുവഞദഞ്ചാം ഒനകേതില് നല്കുകേകയഞ അലല്ലെങതില്
നതിരസതിക്കുകേകയഞ ലചെയ്തതിട്ടേതിലല്ലെങതില്, ഗഞമപഞഞയതതിനത്ത് അകപകകേലന കരഖഞമൂലെമഞയ
അഭശ്യര്ത്ഥനയതികന്മേല്

അങ്ങലനയുള്ള

അഞ്ചാംഗവീകേഞരകമഞ

അനുവഞദകമഞ

നല്കേണകമഞ

കവണകയഞ എന്നത്ത് തവീരുമഞനതിക്കുന്നതതിനത്ത് ബഞദശ്യതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണത്ത് .
(2) അങ്ങലനയുള്ള കരഖഞമൂലെമഞയ അകപക ലെഭതിച്ചത മുതല് ഒരു മഞസതതിനകേഞ്ചാം
ഗഞമപഞഞയതത്ത് അങ്ങലനയുള്ള അഞ്ചാംഗവീകേഞരകമഞ അനുവഞദകമഞ നല്കേണകമഞ കവണകയഞ
എന്നത്ത്

തവീരുമഞനതിക്കുന്നതിലല്ലെങതില്,

അങ്ങലനയുള്ള

അഞ്ചാംഗവീകേഞരകമഞ

അനുവഞദകമഞ

നല്കേലപ്പട്ടേതഞയതി കേരുകതണതഞ്ചാം, അകപകകേനത്ത് പണതി ആരഞ്ചാംഭതികഞവന്നതമഞണത്ത്. എന്നഞല്
അതത്ത് ഈ ആക്ടതികലെകയഞ അതതിന് കേവീഴെതില് ഉണഞകതിയ ഏലതങതിലുഞ്ചാം ചെട്ടേങ്ങളതിലലെകയഞ
ലബലെഞകേളതിലലെകയഞ ഏലതങതിലുഞ്ചാം വശ്യവസ്ഥകേള് ലെഞ്ചാംഘതികതകവതിധഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുവഞന്
പഞടുള്ളതല്ലെ.
**

**

**

**
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235 ഇസഡത്ത്. നതിയമഞനുസൃതമല്ലെഞത ലകേട്ടേതിടേ നതിര്മഞണതതിനത്ത് പതിഴെ.―(1) ഏലതങതിലുഞ്ചാം
ലകേട്ടേതിടേതതിലന നതിര്മഞണകമഞ പുനര് നതിര്മഞണകമഞ മഞറഞ്ചാം വരുതകലെഞ,
(എ) ലസക്രട്ടേറതിയുലടേ അനുവഞദഞ്ചാം കൂടേഞലത ആരഞ്ചാംഭതിക്കുകേകയഞ;
(ബതി)
അനുവഞദതതിനത്ത്
ആധഞരമഞയ
നടേതതിലകഞണതിരതിക്കുകേകയഞ പൂര്തതിയഞക്കുകേകയഞ;

സഞ്ചാംഗതതികേള്

അനുസരതിച്ചല്ലെഞലത

(സതി) ഈ ആക്ടതിലലെ ഏലതങതിലുഞ്ചാം വശ്യവസ്ഥകയഞ അതതിന്കേവീഴെതില് ഉണഞകതിയ
ഏലതങതിലുഞ്ചാം ചെട്ടേതതികനഞ ലബലെഞയ്കകഞ നതിയമഞനുസൃതഞ്ചാം നല്കേതിയതിട്ടുള്ള ഏലതങതിലുഞ്ചാം
നതിര്കദ്ദേശേതതികനഞ ആവശേശ്യലപ്പടേലെതികനഞ വതിരുദമഞയതികട്ടേഞ നടേതതിലകഞണതിരതിക്കുകേകയഞ
പൂര്തതിയഞക്കുകേകയഞ;
(ഡതി) തല്സഞ്ചാംബന്ധമഞയതി 235 എന് വകുപ്പത്ത് പകേഞരഞ്ചാം പുറലപ്പടുവതിച്ച കനഞട്ടേവീസതില്
ആവശേശ്യലപ്പട്ടേതിരതിക്കുന്ന മഞറകമഞ കൂട്ടേതികച്ചര്കകലെഞ യഥഞവതിധതി വരുതഞതതിരതിക്കുകേകയഞ;
(ഇ) തല്സഞ്ചാംബന്ധമഞയതി 235 ഡബതിയു വകുപ്പത്ത് പകേഞരഞ്ചാം ലസക്രട്ടേറതി ഏലതങതിലുഞ്ചാം
ആളതിനത്ത് നല്കേതിയ നതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം അനുസരതിക്കുന്നതതില് അയഞള് വവീഴ്ചവരുത്തുകേകയഞ;
ലചെയ്യുന്ന സഞ്ചാംഗതതിയതില്, ലകേട്ടേതിടേതതിലന ഉടേമസ്ഥനതില് നതികന്നഞ അങ്ങലനയുള്ള
ആളതില് നതികന്നഞ, അതത സഞ്ചാംഗതതി കപഞലലെ, കുറസ്ഥഞപനതതിന്കമല്, ഒരു ലകേട്ടേതിടേലത
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചഞലണങതില് പതതിനഞയതിരഞ്ചാം രൂപ വലര ആകേഞവന്ന പതിഴെയുഞ്ചാം കുടേതിലെതിലന
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചഞലണങതില് ആയതിരഞ്ചാം രൂപ വലര ആകേഞവന്ന പതിഴെയുഞ്ചാം കുറഞ്ചാം തടേര്ന്നത്ത് കപഞകുന്ന
ഓകരഞ ദതിവസതതിനുഞ്ചാം, ലകേട്ടേതിടേലത സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചഞലണങതില് ആയതിരഞ്ചാം രൂപ വലരയുഞ്ചാം
കുടേതിലെതിലന സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചഞലണങതില് പതത്ത് രൂപ വലരയുഞ്ചാം ആകേഞവന്ന അധതികേ പതിഴെയുഞ്ചാം
ഈടേഞകഞവന്നതഞണത്ത്:
എന്നഞല്, ലകേട്ടേതിടേതതിലന നതിര്മഞണകമഞ, പുനര്നതിര്മഞണകമഞ 235 ഡബതിയു
വകുപ്പത്ത് പകേഞരഞ്ചാം ക്രമവല്കരതികഞവന്നതഞ്ചാം അപകേഞരഞ്ചാം ലസക്രട്ടേറതി ക്രമവല്കരതിച്ചതി
ട്ടുള്ളതഞലണങതില് ഈ ഉപവകുപ്പത്ത് പകേഞരഞ്ചാം യഞലതഞരഞലളയുഞ്ചാം കുറസ്ഥഞപനഞ്ചാം നടേതഞന്
പഞടുള്ളതല്ലെ.
(2) ഒരു ലകേട്ടേതിടേതതിലന നതിര്മഞണഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത് ഈ ആക്ടതികലെകയഞ അതതിന്
കേവീഴെതിലുണഞകതിയതിട്ടുള്ള ചെട്ടേങ്ങളതികലെകയഞ ഏലതങതിലുഞ്ചാം വശ്യവസ്ഥയതികലെഞ നതിയമഞനുസൃതഞ്ചാം
നല്കലപ്പട്ടേതിട്ടുള്ള
ഏലതങതിലുഞ്ചാം
നതിര്കദ്ദേശേതതികലെഞ
പകതശ്യകേഞ്ചാം
പറഞ്ഞതിട്ടുള്ള
മഞനദണ്ഡങ്ങളലടേകയഞ നതിര്കദ്ദേശേങ്ങളലടേകയഞ ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം ലപഞതജനങ്ങളലടേ സുരകയത്ത്
ഭവീഷണതി ആയതിരതിക്കുകേകയഞ മനുഷശ്യജവീവനത്ത് അപകേടേമഞയതിരതിക്കുകേകയഞ ലചെയ്യുന്നതിടേതത്ത് ആ
ലകേട്ടേതിടേതതിലന ഉടേമസ്ഥകനഞ അതതിലന നതിര്മഞതഞകവഞ, കുറസ്ഥഞപനതതിന്കമല് ഒരു
വര്ഷഞ്ചാം വലര ആകേഞവന്ന തടേവശേതികയത്ത് അര്ഹനഞയതിരതിക്കുന്നതഞണത്ത് .
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