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1994-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി  ആകക്റ്റ് വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുള്ള 

ഒരു 

ബതില് 

പവീഠതികേ  .―1994-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി  ആകക്റ്റ്  (1994-ലലെ 20) ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം
കേഞണുന്ന ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതക്റ്റ് യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത റതിപബതികതിലന്റെ എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവത്സരതതില് തഞലഴെപറയുഞ്ചാം   പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―                  

1.  ചുരുകകപരുഞ്ചാം പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1) ഈ ആകതിനക്റ്റ് 2022-ലലെ കകേരള  മുനതിസതിപഞലെതിറതി
(കഭദഗതതി) ആകക്റ്റ് എന്നക്റ്റ് കപരക്റ്റ് പറയഞഞ്ചാം.

(2) ഇതക്റ്റ് ഉടന് പ്രഞബലെശ്യതതില് വരുന്നതഞണക്റ്റ്.

2.  407-  ാം  വകുപതിലന്റെ   കഭദഗതതി  .―1994-ലലെ  കകേരള  മുനതിസതിപഞലെതിറതി  ആകതിലലെ
(1994-ലലെ  20)    407-ാം  വകുപതിലന്റെ  (1)-ാം  ഉപവകുപതില്  "2017  ജൂലലെ  31-ാം
തവീയതതികയഞ"  എന്ന  അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം   ചെതിഹ്നതതിനുഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം  "2019
നവഞ്ചാംബര് 7-ാം തവീയതതികയഞ" എന്ന  അകങ്ങളഞ്ചാം വഞക്കുകേളഞ്ചാം ചെതിഹ്നവഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

ഉകദ്ദേശേശ്യകേഞരണങ്ങളലട വതിവരണഞ്ചാം

1994-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി ആകതിലന്റെ (1994-ലലെ 20) 407-ാം വകുപക്റ്റ് (1)-ാം
ഉപവകുപക്റ്റ്,  ഈ  ആകതില്  എന്തുതലന്ന  അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം  2017  ജൂലലെ
31-ാം തവീയതതികയഞ അതതിനു മുകമ്പഞ ഏലതങതിലഞ്ചാം വശ്യക്തതികയഞ സഞപനകമഞ അനധതികൃതമഞയതി
ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഭൂവതികേസനകമഞ  ലകേടതിടനതിര്മഞണകമഞ  കൂടതികച്ചേര്കലകേകളഞ  പുനര്നതിര്മഞണകമഞ
നടതതിയതിട്ടുലണങതില് ബന്ധലപട ജതിലഞ ടടൗണ്പഞനര്,  റവീജതിയണല് കജഞയതിന്റെക്റ്റ് ഡയറക്ടര്,
തകദ്ദേശേ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനതതിലലെ  ലസക്രടറതി  എന്നതിവര്  ഉള്ലപടുന്ന  സമതിതതികക്റ്റ്
ബന്ധലപട മുനതിസതിപഞലെതിറതിയുലട അഭതിപ്രഞയഞ്ചാം ആരഞഞ്ഞതതിനു കശേഷഞ്ചാം,  നതിര്ണ്ണയതികലപട
പ്രകേഞരഞ്ചാം  രഞജതിയഞകല്  ഫവീസക്റ്റ്  ഈടഞകതിലകഞണക്റ്റ്  അപ്രകേഞരമുള്ള  ഭൂവതികേസനകമഞ
ലകേടതിടനതിര്മഞണകമഞ കൂടതികച്ചേര്കലകേകളഞ പുനര്നതിര്മഞണകമഞ   ക്രമവല്കരതിക്കുന്നതതിനഞയതി
വശ്യവസ ലചെയ്യുന.

1422/2022.
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2019-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി ലകേടതിട നതിര്മഞണ ചെടങ്ങള് 2019 നവഞ്ചാംബര് 8-ാം
തവീയതതി  പ്രഞബലെശ്യതതില്  വന്ന  സഞഹചെരശ്യതതില്,  2019  നവഞ്ചാംബര്  7-ാം  തവീയതതികയഞ
അതതിനുമുകമ്പഞ  നതിര്മഞണഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭതിച്ചേകതഞ  പുര്തതിയഞകതിയകതഞ  ആയ  അനധതികൃത
നതിര്മഞണങ്ങള് ക്രമവത്കരതിക്കുന്നതതിനക്റ്റ് അനുമതതി നല്കുന്നതതിനഞയതി  പ്രസ്തുത  ആകതിലലെ
407-ാം വകുപക്റ്റ് (1)-ാം ഉപവകുപക്റ്റ്  കഭദഗതതി ലചെയ്യുവഞന് സര്കഞര് തവീരുമഞനതിച.

കമല്പറഞ്ഞ ലെകശ്യഞ്ചാം നതിറകവറ്റുന്നതതിനക്റ്റ് ഉകദ്ദേശേതിചലകേഞണള്ളതഞണക്റ്റ് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രഞബലെശ്യതതില്  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം   ലചെയഞല്
സഞ്ചാംസഞന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞരു അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല.

                                                                              എഞ്ചാം.ബതി. രഞകജഷക്റ്റ്
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1994-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി ആകതില് (1994-ലലെ 20)

നതിനള്ള പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങള് 

** ** ** **

407.―അനധതികൃത ലകേടതിടനതിര്മഞണഞ്ചാം ക്രമവല്കരതിക്കുന്നതതിനുള്ള അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1) ഈ
ആകതില് എന്തുതലന്ന അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം  2017  ജൂലലെ  31 -ാം തവീയതതികയഞ  അതതിനു
മുകമ്പഞ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  വശ്യക്തതികയഞ  സഞപനകമഞ  അനധതികൃതമഞയതി  ഏലതങതിലഞ്ചാം
ഭൂവതികേസനകമഞ  ലകേടതിടനതിര്മഞണകമഞ  കൂടതികച്ചേര്കലകേകളഞ  പുനര്നതിര്മഞണകമഞ
നടതതിയതിട്ടുലണങതില് ബന്ധലപട ജതിലഞ ടടൗണ്പഞനര്,  റവീജതിയണല് കജഞയതിന്റെക്റ്റ് ഡയറക്ടര്,
തകദ്ദേശേ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനതതിലലെ  ലസക്രടറതി  എന്നതിവര്  ഉള്ലപടുന്ന  സമതിതതികക്റ്റ്
ബന്ധലപട മുനതിസതിപഞലെതിറതിയുലട അഭതിപ്രഞയഞ്ചാം ആരഞഞ്ഞതതിനു കശേഷഞ്ചാം,  നതിര്ണ്ണയതികലപട
പ്രകേഞരഞ്ചാം  രഞജതിയഞകല്  ഫവീസക്റ്റ്  ഈടഞകതിലകഞണക്റ്റ്  അപ്രകേഞരമുള്ള  ഭൂവതികേസനകമഞ
ലകേടതിടനതിര്മഞണകമഞ കൂടതികച്ചേര്കലകേകളഞ പുനര്നതിര്മഞണകമഞ ക്രമവല്കരതികഞവന്നതഞണക്റ്റ്.

എന്നഞല്,  അപ്രകേഞരമുള്ള ക്രമവല്കരണഞ്ചാം നതിലെവതിലള്ള  ടടൗണ് പഞനതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് ആകതിലലെ
വശ്യവസകേള്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗവീകേരതിച്ചേതിട്ടുള്ള  ഏലതങതിലഞ്ചാം  നഗരഞസൂത്രണ  പദ്ധതതികയകയഞ
മഞസ്റ്റര് പഞനതികനകയഞ കദഞഷകേരമഞയതി ബഞധതിക്കുവഞന് പഞടതിലഞതതഞണക്റ്റ്:

എനമഞത്രമല,  ഈ  ആകതികലെഞ  അതതിന്കേവീഴെതിലണഞകതിയതിട്ടുള്ള  ലകേടതിട  നതിര്മഞണ
ചെടങ്ങളതികലെഞ വശ്യവസ ലചെയതിട്ടുള്ള സുരകഞ സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങലള സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചേ വശ്യവസകേള്
ലെഞ്ചാംഘതിചലകേഞണക്റ്റ്  നടതതിയതിട്ടുള്ള  യഞലതഞരു  ലകേടതിട  നതിര്മഞണകമഞ  കൂടതികച്ചേര്കലകേകളഞ
പുനര്നതിര്മഞണകമഞ ക്രമവല്കരതിക്കുവഞന് പഞടതിലഞതതഞണക്റ്റ്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപക്റ്റ് പ്രകേഞരമുള്ള ക്രമവല്കരണതതിനുകവണതി നതിര്ണ്ണയതികലപട
സമയതതിനുള്ളതിലഞ്ചാം രവീതതിയതിലഞ്ചാം അകപക സമര്പതികകണതഞണക്റ്റ്.

വതിശേദവീകേരണഞ്ചാം.―ഈ  വകുപതിലന്റെ  ആവശേശ്യതതിനക്റ്റ്,  അനധതികൃതമഞയ  നതിര്മഞണഞ്ചാം
എന്നഞല് ഈ ആകതിലലെ  406-ാം വകുപക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം ലസക്രടറതികക്റ്റ്   ക്രമവല്കരതിക്കുവഞന്
അധതികേഞരമതിലഞത ഏലതങതിലഞ്ചാം  നതിര്മഞണകമഞ   ലകേടതിടനതിര്മഞണകമഞ   കൂടതികച്ചേര്കലകേകളഞ
പുനര്നതിര്മഞണകമഞ അലലങതില് ഈ ആകതികലെകയഞ അതതിന്കേവീഴെതിലണഞകതിയതിട്ടുള്ള ലകേടതിട
നതിര്മഞണ  ചെടങ്ങളതികലെകയഞ  വശ്യവസകേള്കകഞ  അഞ്ചാംഗവീകൃത  പഞനതികനഞ  വതിരുദ്ധമഞയതി
നതിര്മതിച്ചേകതഞ കൂടതികച്ചേര്തകതഞ പുനര്നതിര്മതിച്ചേകതഞ  അലലങതില് സര്കഞര് അനുവദതിച്ചേ
ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഒഴെതിവഞകല്   ഉതരവതില്  നതികന്നഞ  അതതില്  പറഞ്ഞതിട്ടുള്ള  ഏലതങതിലഞ്ചാം
നതിബന്ധനകേളതില്  നതികന്നഞ  വശ്യതതിചെലെതിചലകേഞണക്റ്റ്  നടതതിയകതഞ  ആയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം
നതിര്മഞണഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന.
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