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2022-ടല പകരള പേഞപ്പോയതജ രപ്പോജജ (പഭദഗതമി) ബമില

സബ്ജകജ കമമിറമി റമിപപപ്പോര്ടജ 

തപദ്ദേശസസ്വയകഭരണവക  ഗപ്പോമവമികസനവക  ഭവനനമിര്മപ്പോണവക  സകബനമിച്ച  സബ്ജകജ
കമമിറമി IX-ടന പേരമിഗണനയ്ക്കയച്ച 2022-ടല പകരള പേഞപ്പോയതജ രപ്പോജജ (പഭദഗതമി) ബമില (ബമില
നമ്പര് 146) സമമിതമി പേരമിഗണമിച്ചതനുസരമിച്ചുള്ള സബ്ജകജ കമമിറമി റമിപപപ്പോര്ടക  കമമിറമി റമിപപപ്പോര്ടജ
ടചെയ്ത പ്രകപ്പോരമുള്ള ബമിലക സമര്പമിക്കുന.

2. 2022-ടല പകരള പേഞപ്പോയതജ രപ്പോജജ (പഭദഗതമി) ബമില 2022 നവകബര് 19-ാം തശയതമി
ഒരു അസപ്പോധപ്പോരണ ഗസറപ്പോയമി പ്രസമിദശകരമിച്ചു.  ഈ ബമില  2023  ടഫബ്രുവരമി  27-ാം തശയതമി
സഭയമില അവതരമിപമിക്കുകയുക അപന്നേ ദമിവസക തടന്നേ തപദ്ദേശസസ്വയകഭരണവക ഗപ്പോമവമികസനവക
ഭവനനമിര്മപ്പോണവക സകബനമിച്ച സബ്ജകജ കമമിറമി  IX-ടന പേരമിഗണനയ്ക്കജ അയയ്ക്കുകയുക ടചെയ.

3.  2023  മപ്പോര്ച്ചജ  16-ാം തശയതമി  സമമിതമി  പയപ്പോഗക  പചെര്ന്നേജ  ബമില ഖണക ഖണമപ്പോയമി
പേരമിഗണമിക്കുകയുക തപ്പോടഴെപറയുന്നേ പഭദഗതമികപളപ്പോടുകൂടമി  അകഗശകരമിക്കുകയുക ടചെയ.

(i) പേശഠമികയമില തതസ്വപ്രഖഷപ്പോപേന വപ്പോകഷതമിടല  “എഴുപേതമിമൂന്നേപ്പോക” എന്നേ വപ്പോകമിനു
പേകരക  “എഴുപേതമിനപ്പോലപ്പോക” എന്നേ വപ്പോകജ പചെര്പകണ്ടതപ്പോണജ.

(ii) ഖണക 1(1)-ല  “2022” എനള്ളതജ  “2023” എന്നേജ മപ്പോറക വരുപതണ്ടതപ്പോണജ.

4. മറ്റു പഭദഗതമികള ആനുഷകഗമികപമപ്പോ ഘടനപ്പോപേരപമപ്പോ ആണജ.

 5.  വമിപയപ്പോജനക്കുറമിപ്പുക   സബ്ജകജ  കമമിറമി  റമിപപപ്പോര്ടജ  ടചെയ്ത  പ്രകപ്പോരമുള്ള  ബമിലക
അനുബനമപ്പോയമി പചെര്തമിരമിക്കുന.

തമിരുവനനപുരക, എക. ബമി. രപ്പോപജഷജ,  
20 23, മപ്പോര്ച്ചജ 17.                 അദഷക്ഷന,

       സബ്ജകജ കമമിറമി IX.



അനുബനക   I

വമിപയപ്പോജനക്കുറമിപജ 

2019 നവകബര് 7-ാം തശയതമിപയപ്പോ അതമിനജ മുപമ്പപ്പോ ഏടതങമിലക വഷകമിപയപ്പോ സപ്പോപേനപമപ്പോ
അനധമികൃതമപ്പോയമി  ഏടതങമിലക  ഭൂവമികസനപമപ്പോ  ടകടമിട  നമിര്മപ്പോണപമപ്പോ  പുനര്നമിര്മപ്പോണപമപ്പോ
കൂടമിപച്ചര്കലകപളപ്പോ  നടതമിയമിടടണ്ടങമില  നമിര്ണ്ണയമികടപട  പ്രകപ്പോരക  രപ്പോജമിയപ്പോകല  ഫശസജ
ഈടപ്പോകമി  പ്രസ്തുത  ഭൂവമികസനപമപ്പോ,  ടകടമിട  നമിര്മപ്പോണപമപ്പോ  പുനര്നമിര്മപ്പോണപമപ്പോ
ക്രമവലകരമിക്കുന്നേതമിനപ്പോണജ ബമിലമില വഷവസ ടചെയ്തമിരമിക്കുന്നേതജ. 

പേഞപ്പോയതജ രപ്പോജജ  നമിയമങ്ങള  കപ്പോരഷക്ഷമമപ്പോയമി  നടപമിലപ്പോക്കുന്നേതമിനജ  വശഴ
സകഭവമിക്കുന്നേതമിനപ്പോല ബമിലമിപനപ്പോടജ വമിപയപ്പോജമിപജ പരഖടപടുത്തുന.

പേമി. ഉകബദുള്ള (ഒപജ)

ടമി. ടജ. വമിപനപ്പോദജ (ഒപജ)



അനുബനക   II
2022-ടല പകരള പേഞപ്പോയതജ രപ്പോജജ (പഭദഗതമി) ബമില

(സബ്ജകജ കമമിറമി റമിപപപ്പോര്ടജ ടചെയ്ത പ്രകപ്പോരമുള്ളതജ)

[അടമിയമില വരച്ചതജ സബ്ജകജ കമമിറമി നമിര്പദ്ദേശമിച്ച പഭദഗതമികടള സൂചെമിപമിക്കുന] 

1994-ടല  പകരള പേഞപ്പോയതജ രപ്പോജജ ആകജ വശണക പഭദഗതമി

ടചെയ്യുന്നേതമിനുള്ള

ഒരു

ബമില 

പേശഠമിക.―1994-ടല  പകരള  പേഞപ്പോയതജ  രപ്പോജജ  ആകജ  (1994-ടല  13)  ഇതമിനുപശഷക
കപ്പോണുന്നേ ആവശഷങ്ങളകപ്പോയമി വശണക പഭദഗതമി ടചെയ്യുന്നേതജ യുകമപ്പോയമിരമിക്കുകയപ്പോല;

ഭപ്പോരത  റമിപബമികമിടന  എഴുപേതമിനപ്പോലപ്പോക സകവത്സരതമില  തപ്പോടഴെപറയുക  പ്രകപ്പോരക
നമിയമമുണ്ടപ്പോക്കുന:  ―

1.  ചുരുകപപരുക പ്രപ്പോരകഭവക.―(1)  ഈ ആകമിനജ  2023-ടല പകരള പേഞപ്പോയതജ രപ്പോജജ
(പഭദഗതമി) ആകജ എന്നേജ പപേരജ പേറയപ്പോക.

 (2) ഇതജ ഉടന പ്രപ്പോബലഷതമില വരുന്നേതപ്പോണജ. 

2.  235-  എബമി  വകുപമിനുള്ള  പഭദഗതമി.― 1994-ടല   പകരള  പേഞപ്പോയതജ  രപ്പോജജ
(1994-ടല  13)  ആകമിടല  235  എബമി വകുപമിടന  (1)-ാം ഉപേവകുപമില  “2017  ജൂകല  31-ാം
തശയതമിപയപ്പോ” എന്നേ അകങ്ങളക്കുക വപ്പോക്കുകളക്കുക ചെമിഹ്നതമിനുക പേകരക  “2019  നവകബര്
7-ാം തശയതമിപയപ്പോ” എന്നേ അകങ്ങളക വപ്പോക്കുകളക ചെമിഹ്നവക പചെര്പകണ്ടതപ്പോണജ. 

പകരള നമിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടറമിയറജ,                                   എ. എക. ബഷശര്, 
തമിരുവനനപുരക,                                            ടസക്രടറമി. 
2023, മപ്പോര്ച്ചജ 16.       


