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2022-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി (കഭേദഗതനി) ബനില

(സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി റനികപപ്പാര്ടക്ട്)

തകദ്ദേശസസ്വയയംഭേരണവയം  ഗപ്പാമവനികേസനവയം  ഭേവനനനിര്മപ്പാണവയം  സയംബനനിച്ച  സബ്ജകക്ട്
കേമനിറനി  IX-ലന പരനിഗണനയപ്പായനി അയച്ച 2022-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി  (കഭേദഗതനി)  ബനില
(ബനില നമ്പര് 145), സമനിതനി പരനിഗണനിച്ചതനുസരനിച്ചുള്ള സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി റനികപപ്പാര്ടയം     സബ്ജകക്ട്
കേമനിറനി റനികപപ്പാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേപ്പാരമുള്ള ബനിലയം സമര്പനിക്കുന.

2. 2022-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി  (കഭേദഗതനി)  ബനില 2022  നവയംബര് 19-ാം തതീയതനി
ഒരു അസപ്പാധപ്പാരണ ഗസറപ്പായനി പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു.  ഈ ബനില  2023  ലഫെബ്രുവരനി  27-ാം തതീയതനി
സഭേയനില അവതരനിപനിക്കുകേയയം അകന്നേ ദനിവസയംതലന്നേ തകദ്ദേശസസ്വയയംഭേരണവയം ഗപ്പാമവനികേസനവയം
ഭേവനനനിര്മപ്പാണവയം സയംബനനിച്ച സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി  IX-ലന പരനിഗണനയക്ട് അയയ്ക്കുകേയയം ലചെയ.

3.  2023  മപ്പാര്ച്ചക്ട്  16-ാം തതീയതനി  സമനിതനി  കയപ്പാഗയം  കചെര്ന്നേക്ട്  ബനില ഖണയം ഖണമപ്പായനി
പരനിഗണനിക്കുകേയയം തപ്പാലഴെപറയന്നേ കഭേദഗതനികേകളപ്പാലടെ അയംഗതീകേരനിക്കുകേയയം ലചെയ.

(i)  പതീഠനികേയനില തതസ്വപ്രഖഖപ്പാപന വപ്പാകേഖതനിലലെ  "എഴുപതനിമൂന്നേപ്പായം"  എന്നേ വപ്പാകനിനു
പകേരയം "എഴുപതനിനപ്പാലെപ്പായം" എന്നേ വപ്പാകക്ട് കചെര്കകണ്ടതപ്പാണക്ട്.

(ii) ഖണയം 1 (1)-ല  “2022”എനള്ളതക്ട്  “2023” എന്നേക്ട് മപ്പാറയം വരുകതണ്ടതപ്പാണക്ട്.

4. മറ്റു കഭേദഗതനികേള് ആനുഷയംഗനികേകമപ്പാ ഘടെനപ്പാപരകമപ്പാ ആണക്ട്.

5.  വനികയപ്പാജനക്കുറനിപയം  സബ്ജകക്ട്  കേമനിറനി  റനികപപ്പാര്ടക്ട്  ലചെയ്ത  പ്രകേപ്പാരമുള്ള  ബനിലയം
അനുബനമപ്പായനി കചെര്തനിരനിക്കുന.

                                                                            എയം. ബനി. രപ്പാകജഷക്ട്,
തനിരുവനന്തപുരയം,                ലചെയര്മപ്പാന,
2023 മപ്പാര്ച്ചക്ട് 17.                                                       സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി IX.
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അനുബനന്ധം   I

വവിയയയോജനക്കുറവിപപ്പ് 

2019  നവന്ധംബര്  7-ാം  തതീയതവിയയയോ  അതവിനപ്പ്  മുയമയോ  ഏതതങവിലന്ധം  വവ്യകവിയയയോ
സയോപനയമയോ  അനധവികൃതമയോയവി  ഏതതങവിലന്ധം  ഭൂവവികസനയമയോ  തകടവിട  നവിര്മയോണയമയോ
പുനര്നവിര്മയോണയമയോ കൂടവിയച്ചേര്ക്കലകയളയോ നടതവിയവിട്ടുതണ്ടെങവില് നവിര്ണ്ണയവിക്കതപട പ്രകയോരന്ധം
രയോജവിയയോക്കല്  ഫതീസപ്പ്  ഈടയോക്കവി  പ്രസ്തുത  ഭൂവവികസനയമയോ,  തകടവിട  നവിര്മയോണയമയോ
പുനര്നവിര്മയോണയമയോ ക്രമവല്ക്കരവിക്കുന്നതവിനയോണപ്പ് ബവിലവില് വവ്യവസ തചെയവിരവിക്കുന്നതപ്പ്.

മുനവിസവിപയോലവിറവി  നവിയമങ്ങള്  കയോരവ്യക്ഷമമയോയവി  നടപവിലയോക്കുന്നതവിനപ്പ്  വതീഴ
സന്ധംഭവവിക്കുന്നതവിനയോല് ബവിലവിയനയോടപ്പ് വവിയയയോജവിപപ്പ് യരഖതപടുത്തുന.

  

പവി. ഉബബദുള്ള   (ഒപപ്പ്)

 ടവി. തജ. വവിയനയോദപ്പ്  (ഒപപ്പ്)

        



അനുബനന്ധം   II

2022-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി (കഭേദഗതനി) ബനില

(സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി റനികപപ്പാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേപ്പാരമുള്ളതക്ട്)

(അടനിയനില വരച്ചതക്ട് സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി നനിര്കദ്ദേശനിച്ച കഭേദഗതനികേലള സൂചെനിപനിക്കുന)

1994-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി ആകക്ട് വവീണന്ധം 
കഭേദഗതനി ലചെയ്യുന്നതനിനുള്ള

ഒരു 

ബനില

പവീഠനികേ. 1994-― ലലെ  കകേരള  മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി  ആകക്ട്  (1994-ലലെ  20)  ഇതനിനുകശഷന്ധം
കേപ്പാണുന്ന ആവശശ്യങ്ങള്കപ്പായനി വവീണന്ധം കഭേദഗതനി ലചെയ്യുന്നതക്ട് യുക്തമപ്പായനിരനിക്കുകേയപ്പാല;

ഭേപ്പാരത  റനിപബനികനിലന്റെ  എഴുപതനിനപ്പാലെപ്പാന്ധം സന്ധംവത്സരതനില  തപ്പാലഴെപറയുന്ധം  പ്രകേപ്പാരന്ധം
നനിയമമുണപ്പാക്കുന:―

1.  ചുരുകകപരുന്ധം  പ്രപ്പാരന്ധംഭേവന്ധം.―(1)  ഈ  ആകനിനക്ട്  2023-ലലെ  കകേരള  മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി
(കഭേദഗതനി) ആകക്ട് എന്നക്ട് കപരക്ട് പറയപ്പാന്ധം. 

(2) ഇതക്ട് ഉടന് പ്രപ്പാബലെശ്യതനില വരുന്നതപ്പാണക്ട്.

2.  407-  ാം  വകുപനിലന്റെ  കഭേദഗതനി  .― 1994-ലലെ  കകേരള  മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി  ആകനിലലെ
(1994-ലലെ 20) 407-ാം വകുപനിലന്റെ (1)-ാം ഉപവകുപനില “2017 ജൂലലെ 31-ാം തവീയതനികയപ്പാ”
എന്ന അകങ്ങള്ക്കുന്ധം വപ്പാക്കുകേള്ക്കുന്ധം ചെനിഹ്നതനിനുന്ധം പകേരന്ധം “2019 നവന്ധംബര് 7-ാം തവീയതനികയപ്പാ"
എന്ന അകങ്ങളന്ധം വപ്പാക്കുകേളന്ധം ചെനിഹ്നവന്ധം കചെര്കകണതപ്പാണക്ട്.

കകേരള നനിയമസഭേപ്പാ ലസക്രകടറനിയറക്ട്,                                 എ. എന്ധം. ബഷവീര്,
തനിരുവനന്തപുരന്ധം,                                                                     ലസക്രടറനി.
2023 മപ്പാര്ച്ചക്ട് 16.                                                                 


