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(തകദ്ദേശസസ്വയസംഭേരണവസം ഗപ്പാമവനികേസനവസം ഭേവനനനിര്മപ്പാണവസം)
(2021-2023)
ഘടന
ലചെയര്മപ്പാന് :
ശതീ. എസം. വനി. കഗപ്പാവനിന്ദന് മപ്പാസ്റ്റര്,
തകദ്ദേശസസ്വയസംഭേരണസം, ഗപ്പാമവനികേസനസം, എകക്സൈസക്ട് വകുപക്ട് മനനി.
എക്സൈക്ട് - ഒഫതീകഷഷപ്പാ അസംഗങ്ങള് :
ശതീ. ലകേ. രപ്പാജന്,
റവനന്യൂ - ഭേവന നനിര്മപ്പാണ വകുപക്ട് മനനി.
ശതീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമപ്പാന്,
കേപ്പായനികേസം, വഖഫക്ട്, ഹജക്ട് തതീര്തപ്പാടന വകുപക്ട് മനനി.
അസംഗങ്ങള് :
ശതീ. എന്. ലകേ. അക്ബര്
ശതീ. പേനി. ബപ്പാലെചെന്ദ്രന്
ശതീമതനി കേപ്പാനതനില് ജമതീലെ
ശതീ. എ. സനി. ലമപ്പായതീന്
ശതീ. വനി. ലകേ. പ്രശപ്പാനക്ട്
ശതീ. കറപ്പാജനി എസം. കജപ്പാണ
ശതീ. പേനി. ഉകബദുള്ള
ശതീ. ടനി. ലജ. വനികനപ്പാദക്ട്.
നനിയമസഭേപ്പാ ലസക്രകടറനിയറക്ട് :
ശതീ. എസക്ട്. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന് നപ്പായര്, ലസക്രടറനി.
ശതീമതനി ഷബപ്പാന അഞസം, കജപ്പായനിനക്ട് ലസക്രടറനി.
ശതീമതനി ദതീപേ വനി., ലഡെപേന്യൂടനി ലസക്രടറനി.
ശതീ. കജപ്പാമനി ലകേ. കജപ്പാസഫക്ട്, അണ്ടര് ലസക്രടറനി.
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2021-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി (കഭേദഗതനി) ബനില്
(സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി റനികപപ്പാർടക്ട് )
തകദ്ദേശസസ്വയസംഭേരണവസം ഗപ്പാമവനികേസനവസം ഭേവനനനിര്മപ്പാണവസം സസംബനനിച സബ്ജകക്ട്
കേമനിറനി IX-ലന പേരനിഗണനയപ്പായനി അയച 2021-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി (കഭേദഗതനി)
ബനില് (ബനില് നമര് 43), സമനിതനി പേരനിഗണനിചതനുസരനിച്ചുള്ള സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി റനികപപ്പാർടസം
സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി റനികപപ്പാര്ടക്ട് ലചെയ പ്രകേപ്പാരമുള്ള ബനിലസം സമർപനിക്കുന.
2. 2021-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി (കഭേദഗതനി) ബനില് 2021 ലസപ്റസംബര് 24-ാം തതീയതനി
ഒരു അസപ്പാധപ്പാരണ ഗസറപ്പായനി പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു. ഇഇൗ ബനില് 2021 ഒകകപ്പാബര് 4-ാംതതീയതനി
സഭേയനില്
അവതരനിപനിക്കുകേയസം
അകന്നേ
ദനിവസസംതലന്നേ
തകദ്ദേശസസ്വയസംഭേരണവസം
ഗപ്പാമവനികേസനവസം ഭേവനനനിര്മപ്പാണവസം സസംബനനിച സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി IX-ലന പേരനിഗണനയക്ട്
അയയ്ക്കുകേയസം ലചെയ.
3. 2021 ഒകകപ്പാബര് 4-ാം തതീയതനി സമനിതനി കയപ്പാഗസം കചെർന്നേക്ട് ബനില് ഖണസം
ഖണമപ്പായനി പേരനിഗണനിക്കുകേയസം തപ്പാലഴെപറയന്നേ കഭേദഗതനികേകളപ്പാലട അസംഗതീകേരനിക്കുകേയസം ലചെയ.
ഖണസം 5
5-ാം ഖണപ്രകേപ്പാരസം പ്രധപ്പാന ആകനില് കചെര്കപ്പാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേ 130 എ വകുപനിലലെ
(1)-ാം ഉപേഖണസം ഇനസം (എ) യനില് "സപ്പാസംക്രമനികേ" എന്നേ വപ്പാകനിനു മുമക്ട് "തത്സമയസം" എന്നേ
വപ്പാകക്ട് കചെര്ക്കുകേ.
4. മറക്ട് കഭേദഗതനികേള് ആനുഷസംഗനികേകമപ്പാ ഘടനപ്പാപേരകമപ്പാ ആണക്ട്.
5. വനികയപ്പാജനക്കുറനിപസം സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി റനികപപ്പാര്ടക്ട് ലചെയ പ്രകേപ്പാരമുള്ള ബനിലസം
അനുബനമപ്പായനി കചെര്ക്കുന.

തനിരുവനനപുരസം,
2021 ഒകകപ്പാബര് 4.

എസം. വനി. കഗപ്പാവനിന്ദന് മപ്പാസ്റ്റര്,
ലചെയര്മപ്പാന്,
സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി IX.
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അനുബനസം - I

വനികയപ്പാജനക്കുറനിപക്ട്
കകേപ്പാവനിഡെക്ട്

നനിയനണങ്ങളുലട

പേശപ്പാതലെതനില്

തകദ്ദേശഭേരണ

ലതരലഞ്ഞെടുപക്ട്

നടതനിപമപ്പായനി ബനലപട കഭേദഗതനികേള് ഉള്ലപടുത്തുന്നേതനിനുസം; ലകേടനിടനനിര്മപ്പാണതനിനക്ട്
സപ്പാധപ്പാരണകപ്പാര് കനരനിടുന്നേ ബുദനിമുടകേള് കുറയ്ക്കുന്നേതനിനുസം ലപേപ്പാതു അധനികേപ്പാരനികേള് ഏലറടുക്കുന്നേ
കപ്രപ്പാജക്ടുകേള് തസ്വരനിതലപടുന്നേതുന്നേതനിനുസം ഈസക്ട് ഓഫക്ട് ഡൂയനിസംഗക്ട് ബനിസനിനസനിലന ഭേപ്പാഗമപ്പായനി
വഷവസപ്പായ കമഖലെയനില് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നേ നടപേടനികേള്കക്ട് കവണ്ടനിയസം, 'കുറഞ്ഞെ അപേകേട
സപ്പാധഷതയള്ള ലകേടനിടങ്ങള്' എന്നേ വനിഭേപ്പാഗതനില് ചെനിലെ ലകേടനിടങ്ങലള ഉള്ലപടുതനിലകപ്പാണ്ടക്ട്
സസ്വയസം സപ്പാകഷപേതസം സഹനിതസം ലകേടനിടനനിര്മപ്പാണ ലപേര്മനിറനിനുള്ള അകപേക നല്കേനിയപ്പാല്
അഞക്ട് പ്രവൃതനി ദനിവസങ്ങള്ക്കുള്ളനില് കകേപറ്റു സപ്പാകഷപേതസം നല്കുവപ്പാനുസം, സപ്പാകഷപേതസം
ലകേടനിടനനിര്മപ്പാണ ലപേര്മനിറക്ട് ആയനി കേരുതനി നനിര്മപ്പാണ പ്രവൃതനികേള് നടത്തുന്നേതനിനുസം ഇപ്രകേപ്പാരസം
ലതറപ്പായ സപ്പാകഷപേതസം നല്കുന്നേവരനില് നനിന്നേക്ട് പേനിഴെ ഈടപ്പാക്കുന്നേതനിനുമപ്പാണക്ട് ബനിലനില്
പ്രധപ്പാനമപ്പായസം വഷവസ്ഥ ലചെയനിരനിക്കുന്നേതക്ട്. അനനിവപ്പാരഷമപ്പായസം തനിരുതലപകടണ്ട ചെനിലെ പേനിഴെവകേള്
ഈ ബനിലനില് ഉള്ലപടനിടണ്ടക്ട്.
ബനിലനിലന പേതപ്പാസം വകുപനില് ലകേടനിടങ്ങള് നനിര്മനിക്കുന്നേതനിനപ്പായനി ഒരു 'അകപേക' എന്നേക്ട്
പേറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നേതക്ട്

'നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട കഫപ്പാറതനിലുള്ള അകപേക' എന്നേക്ട് മപ്പാകറണ്ടതപ്പാണക്ട്. കേപ്പാരണസം

നനിലെവനിലലെ മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി

നനിയമങ്ങളനില്

പേറയന്നേ അകപേക

പുതനിയ കഭേദഗതനിയലട

പേശപ്പാതലെതനില് അപേരഷപ്പാപ്തമപ്പാണക്ട്.
ബനിലനിലന 11-ാം ഖണതനില് [പ്രധപ്പാന ആകനിലലെ വകുപക്ട് 515(3)] ലകേടനിടങ്ങളുലട
നനിര്മപ്പാണതനികനപ്പാ

പുനര്നനിര്മപ്പാണതനികനപ്പാ

സസ്വയസം

സപ്പാകഷപേതസം

നല്കുന്നേ

കേപ്പാരഷസം

പേറയനണ്ടക്ട്. പുനര്നനിര്മപ്പാണസം എന്നേതനില് ലകേടനിടതനിലന വനിപുലെതീകേരണസം ഉള്ലപടുകമപ്പാ
എന്നേതനില് വഷക്തത ആവശഷമുണ്ടക്ട്.
ബനിലനിലലെ 11-ാം ഖണതനില് [പ്രധപ്പാന ആകനിലലെ വകുപക്ട് 515(4)] ലതറപ്പായനി സപ്പാകഷപേതസം
നല്കേനി നനിര്മനിക്കുന്നേ ലകേടനിടങ്ങളുലട സസംഗതനിയനില് ലകേടനിട ഉടമസ്ഥനുസം സപ്പാകഷപേതസം നല്കേനിയ
എസംപേപ്പാനല് ഏജന്സനിയസം പേനിഴെ ഒടുകണസം എന്നേക്ട് വഷവസ്ഥ ലചെയനിരനിക്കുന. എന്നേപ്പാല് ഈ പേനിഴെ
രണ്ടുകപേരുസം തുലെഷസം ആയനിടപ്പാകണപ്പാ നല്കകേണ്ടതക്ട് അകതപ്പാ എത വതീതമപ്പാണക്ട് ഓകരപ്പാരുതരുലടയസം
ബപ്പാധഷതയപ്പായനി വരുന്നേതക്ട് എന്നേക്ട് വഷക്തമപ്പാകനിയനിടനില.
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കൂടപ്പാലത പേനിഴെ ഈടപ്പാക്കുന്നേ സസംഗതനിയനില് ക്രമ വനിരുദമപ്പായനി നനിര്മനിച ലകേടനിടങ്ങള്കക്ട്
എനക്ട് സസംഭേവനിക്കുന എന്നേക്ട് വഷക്തമപ്പായനി വഷവസ്ഥ ലചെയനിടനില. ഇപ്രകേപ്പാരസം ക്രമ വനിരുദമപ്പായനി
നനിര്മനിച ലകേടനിടങ്ങള് ക്രമവല്കരനികലപടുന്നേ സപ്പാഹചെരഷമുണ്ടപ്പായപ്പാല് അതക്ട് മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി
ആകനിലനയസം ലനല്വയല് തണതീര്തട നനിയമങ്ങലളയസം സനിആര്ഇസഡെക്ട് ലറഗുകലെഷനുകേലളയസം
അടനിമറനിക്കുന്നേ രതീതനിയനില് അനധനികൃത നനിര്മപ്പാണങ്ങള് ധപ്പാരപ്പാളമപ്പായനി നടക്കുന്നേതനിനക്ട്
കേപ്പാരണമപ്പായനിതതീരുന്നേതപ്പാണക്ട്.
ബനിലനിലലെ 11(5) ഖണതനില് [പ്രധപ്പാന ആകനിലലെ വകുപക്ട് 515(5)] മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി
നനിയമങ്ങള് പ്രകേപ്പാരസം അപതീല് അധനികേപ്പാരനി അപകലെറക്ട് കട്രൈബന്യൂണല് ആലണന്നേനിരനിലക ഇവനിലട
അപതീല് അധനികേപ്പാരസം സര്കപ്പാരനിനക്ട് നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നേതക്ട് ഉചെനിതമല. പ്രസ്തുത വഷവസ്ഥകേള്
കഭേദഗതനി ലചെയ്യലപകടണ്ടതപ്പാണക്ട്. ആയതനിനപ്പാല് ബനിലനിലലെ വഷവസ്ഥകേകളപ്പാടക്ട് വനികയപ്പാജനിപക്ട്
കരഖലപടുത്തുന.

കറപ്പാജനി എസം. കജപ്പാണ

(ഒപക്ട്)

പേനി. ഉകബദുള്ള

(ഒപക്ട്)

ടനി. ലജ. വനികനപ്പാദക്ട്

(ഒപക്ട്)
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അനുബനസം-II

2021-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി (കഭേദഗതനി) ബനില്
(സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി റനികപപ്പാര്ടക്ട് ലചെയ പ്രകേപ്പാരമുള്ളതക്ട്)
(അടനിയനില് വരചതക്ട് സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി നനിര്കദ്ദേശനിച കഭേദഗതനിലയ സൂചെനിപനിക്കുന.)
1994-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി ആകക്ട് വതീണ്ടുസം
കഭേദഗതനി ലചെയ്യുന്നേതനിനുള്ള
ഒരു
ബനില്
പേതീഠനികേ .—1994-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി ആകക്ട് (1994-ലലെ 20) ഇതനിനുകശഷസം
കേപ്പാണുന്നേ ആവശഷങ്ങള്കപ്പായനി വതീണ്ടുസം കഭേദഗതനി ലചെയ്യുന്നേതക്ട് യക്തമപ്പായനിരനിക്കുകേയപ്പാല് ;
ഭേപ്പാരത റനിപബനികനിലന എഴുപേതനിരണ്ടപ്പാസം സസംവത്സരതനില് തപ്പാലഴെപറയസം പ്രകേപ്പാരസം
നനിയമമുണ്ടപ്പാക്കുന:—
1. ചുരുകകപരുസം പ്രപ്പാരസംഭേവസം.—(1) ഈ ആകനിനക്ട് 2021-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി
(കഭേദഗതനി) ആകക്ട് എന്നേക്ട് കപേരക്ട് പേറയപ്പാസം.
(2) ഈ ആകനില്, മറക്ട് വനിധതനില് വഷവസ്ഥ ലചെയ പ്രകേപ്പാരലമപ്പാഴെനിലകേ,—
(എ) 3-ാം വകുപക്ട് 2020 കമയക്ട് 4-ാം തതീയതനി പ്രപ്പാബലെഷതനില് വന്നേതപ്പായനി
കേരുതലപകടണ്ടതുസം;
(ബനി) 4-ാം വകുപക്ട് (1)-ാം ഉപേവകുപസം, 5-ാം വകുപസം 2020 ലസപ്റസംബര്
30-ാം തതീയതനി പ്രപ്പാബലെഷതനില് വന്നേതപ്പായനി കേരുതലപകടണ്ടതുസം;
(സനി) 4-ാം വകുപക്ട് (2)-ാം ഉപേവകുപക്ട്
പ്രപ്പാബലെഷതനില് വന്നേതപ്പായനി കേരുതലപകടണ്ടതുസം;

2020 നവസംബര് 19-ാം തതീയതനി

(ഡെനി) 2 -ാം വകുപസം, 6 മുതല് 11 വലരയള്ള വകുപകേളുസം 2021 ലഫബ്രുവരനി 12- ാം
തതീയതനി പ്രപ്പാബലെഷതനില് വന്നേതപ്പായനി കേരുതലപകടണ്ടതുമപ്പാണക്ട്.
2. 2-ാം വകുപനിലന കഭേദഗതനി.—1994-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി ആകനിലലെ (1994-ലലെ 20)
(ഇതനിനുകശഷസം പ്രധപ്പാന ആകക്ട് എന്നേപ്പാണക്ട് പേരപ്പാമര്ശനികലപടുകേ) 2-ാം വകുപനില്,—
(i) 17--ാം ഖണതനിനുകശഷസം തപ്പാലഴെ പേറയന്നേ ഖണസം കചെര്കകണ്ടതപ്പാണക്ട് ,
അതപ്പായതക്ട്:—
1515/2021.
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"(17 എ) “എസംപേപ്പാനല്ഡെക്ട് കലെസന്സനി" എന്നേപ്പാല് നഗരകേപ്പാരഷ വകുപനിലലെ
റതീജനിയണല് കജപ്പായനിനക്ട് ഡെയറകറനിനുകേതീഴെനില് രജനിസ്റ്റര് ലചെയനിടള്ളതുസം അലലങനില് 2019-ലലെ
കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി ലകേടനിട നനിര്മപ്പാണ ചെടങ്ങള് പ്രകേപ്പാരസം രജനിസ്റ്റര് ലചെയനിടള്ളതപ്പായനി
കേരുതലപടുന്നേതുസം സസ്വയസം സപ്പാകഷപേതസം നല്കുന്നേതനിലന ആവശഷതനികലെകപ്പായനി
തകദ്ദേശസസ്വയസംഭേരണ വകുപക്ട്, നനിര്ണയനികലപട പ്രകേപ്പാരസം എസംപേപ്പാനല് ലചെയതുമപ്പായ, അതതു
സസംഗതനികപേപ്പാലലെ, സ്ഥപ്പാപേനസം, ആര്കനിലടകക്ട്, എഞനിനതീയര്, ബനില്ഡെനിസംഗക്ട് ഡെനികസനര്,
സൂപര്കവസര് അലലങനില് ടഇൗണ പപ്പാനര് എന്നേര്തമപ്പാകുന.”;
(ii) (22)-ാം ഖണതനിനുകശഷസം തപ്പാലഴെ പേറയന്നേ ഖണസം കചെര്കകണ്ടതപ്പാണക്ട് ,
അതപ്പായതക്ട്:—
“(22 എ) “കുറഞ്ഞെ അപേകേടസപ്പാധഷതയള്ള ലകേടനിടങ്ങള്" എന്നേതനില് ഏഴെക്ട്
മതീററനില് കുറവപ്പായ ഉയരമുള്ളതുസം രണ്ടു നനിലെ വലര പേരനിമനിതലപടുതനിയനിടള്ളതുസം മുന്നൂറക്ട്
ചെതുരശ മതീററനില് കുറവപ്പായ നനിര്മനിത വനിസതീര്ണമുള്ളതുസം എ 1 വനിനനികയപ്പാഗഗണതനില്
ലപടതുമപ്പായ വപ്പാസഗൃഹങ്ങളുസം, ഇരുന്നൂറക്ട് ചെതുരശമതീററനില് കുറവപ്പായ നനിര്മനിത
വനിസതീര്ണകതപ്പാടു കൂടനിയതുസം എ 2 വനിനനികയപ്പാഗഗണതനില്ലപടതുമപ്പായ കഹപ്പാസ്റ്റല്, ഓര്ഫകനജക്ട്,
കഡെപ്പാര്മനിററനി, ഓള്ഡെക്ട് ഏജക്ട് കഹപ്പാസം, ലസമനിനപ്പാരനി എന്നേനിവയസം, ഇരുന്നൂറക്ട് ചെതുരശമതീററനില്
കുറവപ്പായ നനിര്മനിത വനിസതീര്ണകതപ്പാടു കൂടനിയതുസം ബനി വനിനനികയപ്പാഗ ഗണതനില്ലപടതുമപ്പായ
വനിദഷപ്പാഭേഷപ്പാസ
ലകേടനിടങ്ങളുസം,
ഇരുന്നൂറക്ട്
ചെതുരശമതീററനില്
കുറവപ്പായ
നനിര്മനിത
വനിസതീര്ണമുള്ളതുസം ഡെനി വനിനനികയപ്പാഗഗണതനില്ലപടതുമപ്പായ മതപേരവസം കദശകസ്നേഹപേരവമപ്പായ
ആവശഷങ്ങള്ക്കു കവണ്ടനി ആളുകേള് സകമളനിക്കുന്നേ ലകേടനിടങ്ങളുസം, നൂറക്ട് ചെതുരശമതീററനില്
കുറവപ്പായ നനിര്മനിത വനിസതീര്ണകതപ്പാടുകൂടനിയതുസം എഫക്ട് വനിനനികയപ്പാഗഗണതനില്ലപടതുമപ്പായ
ലകേടനിടങ്ങളുസം, ശലെഷമനിലപ്പാതതുസം അപേകേട സപ്പാധഷതയനിലപ്പാതതുമപ്പായ നൂറക്ട് ചെതുരശമതീററനില് കുറവപ്പായ
നനിര്മനിത വനിസതീര്ണമുള്ള ജനി1 വനിനനികയപ്പാഗഗണതനില്ലപടതുമപ്പായ ലകേടനിടങ്ങളുസം ഉള്ലപടുന.”;
(iii) (43)-ാം ഖണതനിനുകശഷസം തപ്പാലഴെ പേറയന്നേ ഖണസം കചെര്കകണ്ടതപ്പാണക്ട് ,
അതപ്പായതക്ട് :—
“(43 എ) "സസ്വയസം സപ്പാകഷപേതസം" എന്നേപ്പാല് കുറഞ്ഞെ അപേകേടസപ്പാധഷതയള്ള
ലകേടനിടങ്ങളുലട നനിര്മപ്പാണതനികനപ്പാ പുനര്നനിര്മപ്പാണതനികനപ്പാ
കവണ്ടനിയളള ലകേടനിടതനിലന
പപ്പാന്, കസറക്ട് പപ്പാന് എന്നേനിവ തത്സമയസം പ്രപ്പാബലെഷതനിലുള്ള ആകനിലലെയസം ചെടങ്ങളനിലലെയസം
വഷവസ്ഥകേള്ക്കുസം നനിയമപ്പാനുസൃതസം നല്കേലപടനിടള്ള ഏലതങനിലുസം നനിര്കദ്ദേശതനിനുസം പ്രകതഷകേസം
പേറഞ്ഞെനിടള്ള മപ്പാനദണങ്ങള്ക്കുസം നനിയമങ്ങള്ക്കുസം ചെടങ്ങള്ക്കുസം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കുസം അനുസൃതമപ്പാലണന്നേക്ട്
ലകേടനിടതനിലന ഉടമസ്ഥനുസം എസംപേപ്പാനല്ഡെക്ട് കലെസന്സനിയസം സസംയക്തമപ്പായനി നല്കുന്നേ
സസ്വയസം സപ്പാകഷപേതസം എന്നേര്തമപ്പാകുന.".
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3. 6-ാം വകുപനിലന കഭേദഗതനി.—പ്രധപ്പാന ആകനിലലെ 6-ാം വകുപക്ട് (3)-ാം ഉപേവകുപനില്,—
(എ) (എ) ഖണതനില്,—
(i) (i)-ാം

ഉപേഖണതനിലലെ "ഇരുപേതനിയപ്പാറസം " എന്നേ വപ്പാകനിനക്ട്

പേകേരസം

"ഇരുപേതനിയഞസം" എന്നേ വപ്പാകക്ട് കചെര്കകണ്ടതപ്പാണക്ട്;
(ii) (ii)-ാം ഉപേഖണതനിലലെ
"അന്പേതനിരണ്ടക്ട്"

എന്നേ

വപ്പാക്കുസം

"അന്പേതനിമൂന്നേക്ട് " എന്നേ വപ്പാകനിനക്ട് പേകേരസം

"ഇരുപേതനിയപ്പാറസം"

എന്നേ

വപ്പാകനിനക്ട്

പേകേരസം

"ഇരുപേതനിയഞസം" എന്നേ വപ്പാക്കുസം കചെര്കകണ്ടതപ്പാണക്ട്;
(ബനി) (ബനി) ഖണതനില്,—
(i) (i)-ാം ഉപേഖണതനിലലെ "അന്പേതനിയപ്പാറസം " എന്നേ വപ്പാകനിനക്ട് പേകേരസം
"അന്പേതനിയഞസം" എന്നേ വപ്പാകക്ട് കചെര്കകണ്ടതപ്പാണക്ട്;
(ii) (ii)-ാം ഉപേഖണതനിലലെ "നൂറനിലയപ്പാന്നേക്ട്" എന്നേ വപ്പാകനിനക്ട് പേകേരസം "നൂറക്ട്"
എന്നേ വപ്പാക്കുസം "അന്പേതനിയപ്പാറസം " എന്നേ വപ്പാകനിനക്ട് പേകേരസം "അന്പേതനിയഞസം" എന്നേ
വപ്പാക്കുസം കചെര്കകണ്ടതപ്പാണക്ട്.ന്
4. 126-ാം വകുപനിലന കഭേദഗതനി.—പ്രധപ്പാന ആകനിലലെ 126-ാം വകുപനില്,—
(1) നനിലെവനിലുള്ള വഷവസ്ഥ അതനിലന (1)-ാം ഉപേവകുപപ്പായനി അകമനികടണ്ടതുസം,
അപ്രകേപ്പാരസം അകമനിട (1)-ാം ഉപേവകുപനിലലെ കനിപ്തനനിബനനയനില്, "രപ്പാവനിലലെ 7 മണനിക്കുസം
കവകുകന്നേരസം 5 മണനിക്കുസം" എന്നേ വപ്പാക്കുകേള്ക്കുസം അകങ്ങള്ക്കുസം പേകേരസം "രപ്പാവനിലലെ 7
മണനിക്കുസം കവകുകന്നേരസം 6 മണനിക്കുസം " എന്നേ വപ്പാക്കുകേളുസം അകങ്ങളുസം കചെര്കകണ്ടതപ്പാണക്ട്;
(2) അപ്രകേപ്പാരസം അകമനിട (1)-ാം ഉപേവകുപനിനുസം അതനിനക്ട് കേതീഴെനിലുള്ള കനിപ്ത
നനിബനനയ്ക്കുസം കശഷസം തപ്പാലഴെപറയന്നേ ഉപേവകുപക്ട് കചെര്കകണ്ടതപ്പാണക്ട് , അതപ്പായതക്ട് :—
''(2)

(1)-ാം

ഉപേവകുപനില്

നനിശയനിച

പ്രകേപ്പാരമുള്ള

സമയതനില്,

അവസപ്പാനലത ഒരു മണനിക്കൂര് 130 എ വകുപനില് വഷക്തമപ്പാകനിയനിരനിക്കുന്നേ വനിഭേപ്പാഗങ്ങളനിലുള്ള
ആളുകേള്കക്ട് കവപ്പാടക്ട് ലചെയ്യുന്നേതനിനപ്പായനി വനിനനികയപ്പാഗനികകണ്ടതപ്പാണക്ട് .''.
5. 130 -ാം വകുപനിനു കശഷസം പുതനിയ വകുപക്ട് കചെര്കല്.—പ്രധപ്പാന ആകനിലലെ 130 എ
വകുപക്ട് 130 ബനി

വകുപപ്പായനി പുനരകമനികടണ്ടതുസം, അപ്രകേപ്പാരസം പുനരകമനിട 130 ബനി

വകുപനിനക്ട് മുന്പേപ്പായനി തപ്പാലഴെപറയന്നേ വകുപക്ട് കചെര്കകണ്ടതുമപ്പാണക്ട് , അതപ്പായതക്ട് :—
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“130 എ. ചെനിലെ വനിഭേപ്പാഗങ്ങളനിലുള്ള
ആളുകേള്കക്ട് തപേപ്പാല് വഴെനി കവപ്പാടക്ട്
ലചെയ്യുന്നേതനിനുള്ള പ്രകതഷകേ വഷവസ്ഥ.—(1) 130-ാം വകുപനിലലെ വഷവസ്ഥകേളുലട
സപ്പാമപ്പാനഷതയക്ട് ഭേസംഗസംവരപ്പാലത, തപ്പാലഴെപറയന്നേ വനിഭേപ്പാഗങ്ങളനിലുള്ള
സമതനിദപ്പായകേര്കക്ട്,
നനിര്ണയനികലപടപ്പാവന്നേ
പ്രകേപ്പാരസം,
തപേപ്പാല്
വഴെനി
കവപ്പാട
ലചെയ്യുന്നേതനിനുള്ള
അവസരമുണ്ടപ്പായനിരനിക്കുന്നേതപ്പാണക്ട്, അതപ്പായതക്ട്:—
(എ) തത്സമയസം സപ്പാസംക്രമനികേ കരപ്പാഗസം ബപ്പാധനിച ഏലതപ്പാരപ്പാളുസം;
(ബനി) കേസ്വപ്പാറനതീനനില് ആയനിരനിക്കുന്നേ ഏലതപ്പാരപ്പാളുസം ;
വനിശദതീകേരണസം.—ഈ വകുപനിലന ആവശഷതനികലെകപ്പായനി,—
(i) " സപ്പാസംക്രമനികേ കരപ്പാഗസം" എന്നേപ്പാല് 2021-ലലെ കകേരള സപ്പാസംക്രമനികേ കരപ്പാഗങ്ങള്
ആകനിലന (2021-ലലെ 4) 2-ാം വകുപക്ട് (എ) ഖണതനില് നനിര്വ്വചെനിച പ്രകേപ്പാരമുള്ളതുസം
പ്രസ്തുത ആകനിലന 3-ാം വകുപ പ്രകേപ്പാരസം സര്കപ്പാര്, അതതു സമയസം, വനിജപ്പാപേനസം
ലചെയനിടള്ളതുമപ്പായ സപ്പാസംക്രമനികേകരപ്പാഗസം എന്നേര്തമപ്പാകുന;
(ii) "കേസ്വപ്പാറനതീനനില് ആയനിരനിക്കുന്നേ ആള്" എന്നേപ്പാല് സപ്പാസംക്രമനികേ കരപ്പാഗതനിലന
വഷപ്പാപേനസം തടയന്നേതനിനപ്പായനി, ഭേപ്പാരതസര്കപ്പാരനിലന ആകരപ്പാഗഷ കുടുസംബകകമ മനപ്പാലെയസം,
അതതക്ട് സമയസം,
പുറലപടുവനിക്കുന്നേ മപ്പാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള് പ്രകേപ്പാരസം
സസംസ്ഥപ്പാനതക്ട്
കേസ്വപ്പാറനതീനനില് ആയനിരനിക്കുന്നേ ആള് എന്നേര്തമപ്പാകുന.
(2) (1)- ാം
ഉപേവകുപനില്
വഷക്തമപ്പാകനിയ പ്രകേപ്പാരമുള്ള ഏലതങനിലുസം
വനിഭേപ്പാഗങ്ങളനിലലെ ഒരു സമതനിദപ്പായകേനക്ട് തപേപ്പാല് വഴെനി കവപ്പാടക്ട് ലചെയ്യപ്പാവന്നേതുസം അലലങനില്
കപേപ്പാളനിസംഗക്ട് കസ്റ്റഷനനില്, 126-ാം വകുപക്ട് (2)-ാം ഉപേവകുപനില് വഷക്തമപ്പാകനിയ സമയതക്ട്,
കനരനിടക്ട് കവപ്പാടക്ട് ലചെയ്യപ്പാവന്നേതുമപ്പാണക്ട്.
കുറനിപക്ട് :—(2)-ാം ഉപേവകുപനിലലെ വഷവസ്ഥകേള് 2020 നവസംബര് 19-ാം തതീയതനി
പ്രപ്പാബലെഷതനില് വന്നേതപ്പായനി കേരുതലപകടണ്ടതപ്പാണക്ട്.”.
6. 387-ാം വകുപനിലന കഭേദഗതനി .—പ്രധപ്പാന ആകനിലലെ 387-ാം വകുപനില്,—
(i) (1)-ാം ഉപേവകുപനില് "കുടനില്" എന്നേ വപ്പാകനിനക്ട് കശഷസം "അലലങനില് കുറഞ്ഞെ
അപേകേടസപ്പാധഷതയള്ള ലകേടനിടങ്ങള് ”എന്നേ വപ്പാക്കുകേള് കചെര്കകണ്ടതപ്പാണക്ട്;
(ii) (എ) ഖണതനില് "കരഖപ്പാമൂലെമപ്പായ ഒരു അകപേകയസം" എന്നേ വപ്പാക്കുകേള്ക്കു
പേകേരസം "കരഖപ്പാമൂലെമുള്ള അകപേകകയപ്പാ അലലങനില് ഓണകലെന് മുകഖനയള്ള
അകപേകകയപ്പാ" എന്നേ വപ്പാക്കുകേള് കചെര്കകണ്ടതപ്പാണക്ട്;
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(iii) (ബനി) ഖണതനില് "കരഖപ്പാമൂലെമപ്പായ ഒരു അകപേകയസം" എന്നേ
വപ്പാക്കുകേള്ക്കുപേകേരസം "കരഖപ്പാമൂലെമുള്ള അകപേകകയപ്പാ അലലങനില് ഓണകലെന് മുകഖനയള്ള
അകപേകകയപ്പാ" എന്നേ വപ്പാക്കുകേള് കചെര്കകണ്ടതപ്പാണക്ട്.
7. 389-ാം വകുപനിലന കഭേദഗതനി.—പ്രധപ്പാന ആകനിലലെ 389-ാം വകുപനില്
“നല്കുന്നേതുവലരയസം” എന്നേ വപ്പാക്കുകേള്ക്കുകശഷസം “കുറഞ്ഞെ അപേകേടസപ്പാധഷതയള്ള
ലകേടനിടമുള്ലപലടയള്ള” എന്നേ വപ്പാക്കുകേള് കചെര്കകണ്ടതപ്പാണക്ട്.
8. 390-ാം വകുപനിലന കഭേദഗതനി.—പ്രധപ്പാന ആകനിലലെ 390-ാം വകുപനില് "മുപതക്ട്
ദനിവസതനിനകേസം" എന്നേ വപ്പാക്കുകേള്ക്കുപേകേരസം "പേതനിനഞക്ട് ദനിവസതനിനകേസം" എന്നേ
വപ്പാക്കുകേള് കചെര്കകണ്ടതപ്പാണക്ട്.
9.

391-ാം വകുപനിലന കഭേദഗതനി.—പ്രധപ്പാന ആകനിലലെ 391-ാം വകുപനില്,—
(i) "മുപതക്ട് ദനിവസതനിനകേസം" എന്നേ വപ്പാക്കുകേള്ക്കുപേകേരസം "പേതനിനഞക്ട്
ദനിവസതനിനകേസം" എന്നേ വപ്പാക്കുകേള് കചെര്കകണ്ടതപ്പാണക്ട് ;
(ii) കനിപ്തനനിബനനയനില് "മുപതക്ട് ദനിവസകപ്പാലെസം" എന്നേ വപ്പാക്കുകേള്കക്ട് പേകേരസം
"പേതനിനഞക്ട് ദനിവസകപ്പാലെസം" എന്നേ വപ്പാക്കുകേള് കചെര്കകണ്ടതപ്പാണക്ട്.
10. 392 എ എന്നേ പുതനിയ വകുപക്ട് കചെര്കല്.—പ്രധപ്പാന ആകനിലലെ 392-ാം
വകുപനിനുകശഷസം തപ്പാലഴെപറയന്നേ വകുപക്ട് കചെര്കകണ്ടതപ്പാണക്ട്, അതപ്പായതക്ട്:—
“392 എ. കുറഞ്ഞെ അപേകേടസപ്പാധഷതയള്ള ലകേടനിടങ്ങള് നനിര്മനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
അകപേക .—(1) കുറഞ്ഞെ അപേകേടസപ്പാധഷതയള്ള ഒരു ലകേടനിടസം നനിര്മനിക്കുകേകയപ്പാ പുനര്
നനിര്മനിക്കുകേകയപ്പാ ലചെയ്യപ്പാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നേ ഏലതപ്പാരപ്പാളുസം, അപ്രകേപ്പാരമുള്ള ലകേടനിടതനിലന
ലകേടനിടസ്ഥപ്പാനതനിനുള്ള അസംഗതീകേപ്പാരതനിനപ്പായസം പേണനിനടത്തുന്നേതനിനുള്ള അനുവപ്പാദതനിനപ്പായസം ഒരു
അകപേക, നനിര്ണയനികലപടപ്പാവന്നേ പ്രകേപ്പാരമുള്ള ഫപ്പാറതനിലുള്ള സസ്വയസം സപ്പാകഷപേതവസം
അപ്രകേപ്പാരമുള്ള കരഖകേളുസം സഹനിതസം, ലസക്രടറനിയക്ട് നല്കകേണ്ടതപ്പാണക്ട്.
(2) എലപ്പാരതീതനിയനിലുസം പൂര്ണമപ്പായ (1)-ാം ഉപേവകുപക്ട് പ്രകേപ്പാരമുള്ള ഒരു അകപേക
ലെഭേനിക്കുന്നേതനികന്മേല്, ലസക്രടറനി, അഞക്ട് പ്രവൃതനി ദനിവസങ്ങള്കകേസം നനിര്ണയനികലപടപ്പാവന്നേ
പ്രകേപ്പാരമുള്ള, ഫപ്പാറതനില് ഒരു കകേപറ്റുസപ്പാകഷപേതസം അകപേകകേനക്ട് നല്കകേണ്ടതപ്പാണക്ട്.
(3)
(2)-ാം
ഉപേവകുപക്ട്
പ്രകേപ്പാരമുള്ള
ഒരു
കകേപറ്റുസപ്പാകഷപേതസം
ലെഭേനിക്കുന്നേതനികന്മേല്, അപ്രകേപ്പാരമുള്ള കകേപറ്റുസപ്പാകഷപേതസം, അപ്രകേപ്പാരമുള്ള ലകേടനിടതനിലന
ലകേടനിടസ്ഥപ്പാനതനിനുള്ള അസംഗതീകേപ്പാരമപ്പായസം പേണനിനടത്തുന്നേതനിനുള്ള അനുവപ്പാദമപ്പായസം
കേരുതലപടുന്നേതപ്പാണക്ട്.”.
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11. 515-ാം വകുപനിലന കഭേദഗതനി.—പ്രധപ്പാന ആകനിലലെ 515-ാം വകുപനിലന (2)-ാം
ഉപേവകുപനിനുകശഷസം തപ്പാലഴെപറയന്നേ ഉപേവകുപകേള് കചെര്കകണ്ടതപ്പാണക്ട്, അതപ്പായതക്ട്:—
"(3) ഒരു എസംപേപ്പാനല്ഡെക്ട് കലെസന്സനി, കുറഞ്ഞെ അപേകേടസപ്പാധഷതയള്ള
ലകേടനിടങ്ങളുലട നനിര്മപ്പാണതനികനപ്പാ പുനര്നനിര്മപ്പാണതനികനപ്പാ സസ്വയസം സപ്പാകഷപേതസം നല്കുന്നേ
സസംഗതനിയനില്, ഈ ആകനിലലെകയപ്പാ അതനിന്കേതീഴെനില് ഉണ്ടപ്പാകലപട ചെടങ്ങളനിലലെകയപ്പാ
വഷവസ്ഥകേകളപ്പാ നനിയമപ്പാനുസൃതസം നല്കേനിയനിടള്ള ഏലതങനിലുസം നനിര്കദ്ദേശകമപ്പാ തത്സമയസം
പ്രപ്പാബലെഷതനിലുള്ള ഏലതങനിലുസം നനിയമതനിലലെ വഷവസ്ഥകേകളപ്പാ ലെസംഘനിച്ചുലകേപ്പാകണ്ടപ്പാ
അലലങനില് ഏലതങനിലുസം വസ്തുതകേള് മറച്ചുവകചപ്പാ ആണക്ട് അപ്രകേപ്പാരമുള്ള ലകേടനിടതനിനക്ട്
സസ്വയസം സപ്പാകഷപേതസം നല്കേനിയതക്ട് എന്നേക്ട് രജനിസ്റ്ററനിസംഗക്ട് അധനികേപ്പാരനി, കേപ്പാണുന്നേപേകസം,
അപ്രകേപ്പാരമുള്ള രജനിസ്റ്ററനിസംഗക്ട് അധനികേപ്പാരനികക്ട്
എസംപേപ്പാനല്ഡെക്ട് കലെസന്സനിലയ അഞക്ട്
വര്ഷതനില് കുറയപ്പാത ഒരു കേപ്പാലെയളവനികലെകക്ട് സസംസ്ഥപ്പാനതക്ട് പ്രപ്പാകതീസക്ട് ലചെയ്യുന്നേതനിനക്ട്
വനിലെകക്ട് ഏര്ലപടുതപ്പാവന്നേതുസം, അപ്രകേപ്പാരമുള്ള കലെസന്സനികക്ട് എതനിലര കേപ്പാരണസം
കേപ്പാണനികല് കനപ്പാടതീസക്ട് നല്കേനിയതനിനു കശഷസം അപ്രകേപ്പാരമുള്ള കലെസന്സനിയനില് നനിനസം
(4)-ാം ഉപേവകുപനില് വഷവസ്ഥ ലചെയ പ്രകേപ്പാരമുള്ള പേനിഴെ ഈടപ്പാകപ്പാവന്നേതുമപ്പാണക്ട്.
(4) സസ്വയസം സപ്പാകഷപേതതനില് വഷക്തമപ്പാകനിയനിടള്ള വഷവസ്ഥകേള് ലെസംഘനിച്ചു
ലകേപ്പാണ്ടക്ട് നനിര്മനിക്കുകേകയപ്പാ പുനര്നനിര്മനിക്കുകേകയപ്പാ ലചെയ ലകേടനിടങ്ങളുലട സസംഗതനിയനില്,
അപ്രകേപ്പാരസം സസ്വയസം സപ്പാകഷപേതസം നല്കേനിയ ലകേടനിടതനിലന ഉടമസ്ഥനുസം എസംപേപ്പാനല്ഡെക്ട്
കലെസന്സനിക്കുസം, ഒരു കേപ്പാരണസം കേപ്പാണനികല് കനപ്പാടതീസക്ട് നല്കേനിയതനിനുകശഷസം,
അപ്രകേപ്പാരമുള്ള ഉടമസ്ഥനുസം കലെസന്സനിയസം നല്കുന്നേ മറപേടനി ഏലതങനിലുസം ഉലണ്ടങനില്
അതക്ട് പേരനിഗണനിചതനിനു കശഷവസം അപ്രകേപ്പാരമുള്ള ആളുകേളനില്നനിനസം, നൂറക്ട് ചെതുരശമതീറര്
വലര നനിര്മനിത വനിസതീര്ണമുള്ള ലകേടനിടങ്ങള്കക്ട് രണ്ടക്ട് ലെകസം രൂപേ വതീതവസം ഇരുന്നൂറക്ട്
ചെതുരശമതീറര് വലര നനിര്മനിത വനിസതീര്ണമുള്ള ലകേടനിടങ്ങള്കക്ട് നപ്പാലെക്ട് ലെകസം രൂപേ വതീതവസം
മുന്നൂറക്ട് ചെതുരശമതീറര് വലര നനിര്മനിത വനിസതീര്ണമുള്ള ലകേടനിടങ്ങള്കക്ട് ആറക്ട് ലെകസം രൂപേ
വതീതവസം പേനിഴെ ഈടപ്പാകപ്പാവന്നേതപ്പാണക്ട്.
(5) രജനിസ്റ്ററനിസംഗക്ട് അധനികേപ്പാരനി എടുത നടപേടനികേകളപ്പാ പുറലപടുവനിച ഉതരകവപ്പാ മൂലെസം
സങടമനുഭേവനിക്കുന്നേ ആളനിനക്ട്, അപ്രകേപ്പാരമുള്ള ഉതരവകേള്കകപ്പാ നടപേടനികേള്കകപ്പാ
എതനിരപ്പായനി സര്കപ്പാരനില്, (3)-ാം ഉപേവകുപപ്രകേപ്പാരമുള്ള ഉതരവക്ട് ലെഭേനിച തതീയതനി മുതല്
മുപതക്ട് ദനിവസങ്ങള്കകേസം, അപതീല് സമര്പനികപ്പാവന്നേതപ്പാണക്ട്.".
12. റദ്ദേപ്പാകലുസം ഒഴെനിവപ്പാകലുസം.—(1) 2021-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപപ്പാലെനിറനി (കഭേദഗതനി)
ഓര്ഡെനിനന്സക്ട് (2021-ലലെ 126) ഇതനിനപ്പാല് റദ്ദേപ്പാകനിയനിരനിക്കുന.
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(2) അങ്ങലന റദ്ദേപ്പാകനിയനിരുന്നേപ്പാല്തലന്നേയസം, പ്രസ്തുത ഓര്ഡെനിനന്സക്ട് പ്രകേപ്പാരസം
കഭേദഗതനി ലചെയ്യലപട പ്രധപ്പാന ആകനിന്കേതീഴെനില് ലചെയകതപ്പാ ലചെയതപ്പായനി കേരുതലപടുന്നേകതപ്പാ
ആയ ഏലതങനിലുസം കേപ്പാരഷകമപ്പാ എടുതകതപ്പാ എടുതതപ്പായനി കേരുതലപടുന്നേകതപ്പാ ആയ
ഏലതങനിലുസം നടപേടനികയപ്പാ, ഈ ആകക്ട് പ്രകേപ്പാരസം
കഭേദഗതനി ലചെയ്യലപട പ്രധപ്പാന
ആകനിന്കേതീഴെനില് ലചെയതപ്പാകയപ്പാ എടുതതപ്പാകയപ്പാ കേരുതലപകടണ്ടതപ്പാണക്ട്.

കകേരള നനിയമസഭേ ലസക്രകടറനിയറക്ട്,
തനിരുവനനപുരസം,
2021 ഒകകപ്പാബര് 4.

എസക്ട്. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന് നപ്പായര്,
ലസക്രടറനി.

