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   ടചെയര്മപ്പോന് :
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 സബ്ജകത്ത് കേമതറത റതകപഞ്ചാർടത്ത് 

തകദ്ദേശസസ്വയയംഭേരണവയം ഗഞ്ചാമവതകേസനവയം ഭേവനനതര്മഞ്ചാണവയം സയംബനതച്ച സബ്ജകത്ത്
കേമതറത  1X-ലന്റെ പരതഗണനയ്ക്കയച്ച 2021-ലലെ കകേരള  പഞഞ്ചായതത്ത് രഞ്ചാജത്ത്  (കഭേദഗതത) ബതല
(ബതല  നമ ര്  42),  സമതതത   പരതഗണതച്ചതനുസരതച്ചുള്ള  സബ്ജകത്ത്  കേമതറത  റതകപഞ്ചാര്ടയം
സബ്ജകത്ത് കേമതറത റതകപഞ്ചാർടത്ത് ലചെയ്ത പ്രകേഞ്ചാരമുള്ള ബതലയം   സമർപതക്കുന.

2.  2021-ലലെ കകേരള  പഞഞ്ചായതത്ത് രഞ്ചാജത്ത്  (കഭേദഗതത) ബതല  2021  ലസപ്റയംബര്  24-ാ
തതീയതത  ഒരു  അസഞ്ചാധഞ്ചാരണ  ഗസറഞ്ചായത  പ്രസതദതീകേരതച്ചു.  ഇഇൗ  ബതല  2021  ഒകകഞ്ചാബര്  4-ാ
തതീയതത  സഭേയതല  അവതരതപതക്കുകേയയം  അകന്നേ  ദതവസയം  തലന്നേ  തകദ്ദേശസസ്വയയംഭേരണവയം
ഗഞ്ചാമവതകേസനവയം  ഭേവനനതര്മഞ്ചാണവയം  സയംബനതച്ച  സബ്ജകത്ത്  കേമതറത  IX-ലന്റെ   പരതഗണനയ്ക്കത്ത്
അയയ്ക്കുകേയയം ലചെയ.

3. 2021 ഒകകഞ്ചാബര് 4-ാ തതീയതത സമതതത കയഞ്ചാഗയം കചെർന്നേത്ത് ബതല ഖണയം ഖണമഞ്ചായത
പരതഗണതക്കുകേയയം തഞ്ചാലഴെപറയന്നേ   കഭേദഗതതകയഞ്ചാലടെ അയംഗതീകേരതക്കുകേയയം ലചെയ.

ഖണയം    5

5-ാ ഖണയം പ്രകേഞ്ചാരയം പ്രധഞ്ചാന ആകതല കചെര്കഞ്ചാന് ഉകദ്ദേശതക്കുന്നേ 74 എ വകുപതലലെ 
(1)-ാ ഉപവകുപത്ത് ഇനയം (എ)-യതല   “സസസക്രമതകേ ” എന്നേ വഞ്ചാകതനു മുമത്ത്  “തത്സമയയം” 
എന്നേ വഞ്ചാകത്ത് കചെര്ക്കുകേ.

4. മറത്ത് കഭേദഗതതകേള് ആനുഷയംഗതകേകമഞ്ചാ ഘടെനഞ്ചാപരകമഞ്ചാ ആണത്ത്.

5.  വതകയഞ്ചാജനക്കുറതപയം  സബ്ജകത്ത്  കേമതറത  റതകപഞ്ചാര്ടത്ത്  ലചെയ്ത  പ്രകേഞ്ചാരമുള്ള  ബതലയം
അനുബനമഞ്ചായത കചെര്തതരതക്കുന.

എയം. വത. കഗഞ്ചാവതന്ദന് മഞ്ചാസ്റ്റര്, 

തതരുവനന്തപുരയം,  ലചെയര്മഞ്ചാന്, 
2021 ഒകകഞ്ചാബര് 4. സബ്ജകത്ത് കേമതറത IX.
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അനുബനന്ധം    I

 വവിയയയോജനക്കുറവിപപ

യകയോവവിഡപ  നവിയന്ത്രണങ്ങളുടടെ  പശയോത്തലത്തവില്  തയദ്ദേശഭരണ  ടതരടഞ്ഞെടുപപ

നടെത്തവിപ്പുമയോയവി ബനടപട്ട യഭദഗതവികള് ഉള്ടപടുത്തുന്നതവിനുന്ധം;  ടകട്ടവിടെ നവിര്മയോണത്തവിനപ

സയോധയോരണകയോര്  യനരവിടുന്ന  ബുദവിമുട്ടുകള്  കുറയ്ക്കുന്നതവിനുന്ധം  ടപയോതുഅധവികയോരവികള്

ഏടറ്റെടുക്കുന്ന  യപയോജക്ടുകള്  തത്വരവിതടപടുത്തുന്നതവിനുന്ധം  ഈസപ  ഓഫപ  ഡൂയവിന്ധംഗപ

ബവിസവിനസവിടന്റെ  ഭയോഗമയോയവി  വവ്യവസയോയയമഖലയവില്  സത്വസ്വീകരവിക്കുന്ന  നടെപടെവികള്കപ

യവണവിയന്ധം,  'കുറ ഞ്ഞെ  അപകടെസയോധവ്യതയള്ള  ടകട്ടവിടെങ്ങള്'  എന്ന  വവിഭയോഗത്തവില്  ചവില

ടകട്ടവിടെങ്ങടളെ  ഉള്ടപടുത്തവിടകയോണപ  സത്വയന്ധം  സയോകവ്യപതന്ധം  സഹവിതന്ധം  ടകട്ടവിടെനവിര്മയോണ

ടപര്മവിറ്റെവിനപ ഉള്ള അയപക നല്കവിയയോല് അഞപ പവൃത്തവി ദവിവസങ്ങള്ക്കുള്ളവില് കകപറ

സയോകവ്യപതന്ധം നല്കുവയോനുന്ധം,  സയോകവ്യപതന്ധം ടകട്ടവിടെ  നവിര്മയോണ ടപര് മവിറ്റെപ  ആയവി കരുതവി

നവിര്മയോണ  പവൃത്തവികള്  നടെത്തുന്നതവിനുന്ധം  ഇപകയോരന്ധം  ടതറ്റെയോയ  സയോകവ്യപതന്ധം

നല്കുന്നവരവില്  നവിന്നപ  പവിഴ  ഈടെയോക്കുന്നതവിനുമയോണപ  ബവിലവില്  പധയോനമയോയന്ധം  വവ്യവസ

ടചയവിരവിക്കുന്നതപ.  അനവിവയോരവ്യമയോയന്ധം  തവിരുത്തടപയടെണ  ചവില  പവിഴവുകള്  ഈ  ബവിലവില്

ഉള്ടപട്ടവിട്ടുണപ.

ബവിലവിടന്റെ  പത്തയോന്ധം  വകുപവില്  ടകട്ടവിടെങ്ങള്  നവിര്മവിക്കുന്നതവിനയോയവി  ഒരു  'അയപക'

എന്നപ  പറഞ്ഞെവിരവിക്കുന്നതപ  'നവിര്ദ്ദേവിഷ്ട  യഫയോറത്തവിലുള്ള  അയപക'  എന്നപ  മയോയറ്റെണതയോണപ.

കയോരണന്ധം  നവിലവവിടല  പഞയോയത്തപ  രയോജപ  നവിയമത്തവില്  പറയന്ന  അയപക  പുതവിയ

യഭദഗതവിയടടെ പശയോത്തലത്തവില് അപരവ്യയോപ്തമയോണപ.

ബവിലവിടല  11-ാം  ഖണ്ഡത്തവില്  [പധയോന  ആകവിടല  വകുപപ  235  ഇസഡപ(3)]

ടകട്ടവിടെങ്ങളുടടെ  നവിര്മയോണത്തവിയനയോ  പുന ര്നവിര്മയോണത്തവിയനയോ  സത്വയന്ധം  സയോകവ്യപതന്ധം

നല്കുന്ന  കയോരവ്യന്ധം  പറയന്നുണപ.  പുനര്നവിര്മയോണന്ധം  എന്നതവില്  ടകട്ടവിടെത്തവിടന്റെ

വവിപുലസ്വീകരണന്ധം ഉള്ടപടുയമയോ എന്നതവില് വവ്യക്തത ആവശവ്യമുണപ.

ബവിലവിടല 11-ാം ഖണ്ഡത്തവില് [പധയോന ആകവിടല വകുപപ 235 ഇസഡപ(4)] ടതറ്റെയോയവി

സയോകവ്യപതന്ധം  നല്കവി  നവിര്മവിക്കുന്ന  ടകട്ടവിടെങ്ങളുടടെ  സന്ധംഗതവിയവില്  ടകട്ടവിടെ  ഉടെമസനുന്ധം

സയോകവ്യപതന്ധം  നല്കവിയ  എന്ധംപയോനല്  ഏജന്സവിയന്ധം  പവിഴ  ഒടുകണന്ധം  എന്നപ  വവ്യവസ

ടചയവിരവിക്കുന്നു.  എന്നയോല്  ഈ  പവിഴ  രണ്ടു  യപരുന്ധം  തുലവ്യന്ധം  ആയവിട്ടയോയണയോ  നല്യകണതപ

അയതയോ  എത  വസ്വീതമയോണപ  ഓയരയോരുത്തരുടടെയന്ധം  ബയോധവ്യതയയോയവി  വരുന്നതപ  എന്നപ

വവ്യക്തമയോകവിയവിട്ടവില.
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കൂടെയോടത പവിഴ ഈടെയോക്കുന്ന സന്ധംഗതവിയവില് ക്രമവവിരുദമയോയവി നവിര്മവിച്ച ടകട്ടവിടെങ്ങള്കപ
എനപ സന്ധംഭവവിക്കുന്നു എന്നപ വവ്യക്തമയോയവി വവ്യവസ ടചയവിട്ടവില. ഇപകയോരന്ധം ക്രമവവിരുദമയോയവി
നവിര്മവിച്ച ടകട്ടവിടെങ്ങള് ക്രമവല്കരവികടപടുന്ന സയോഹചരവ്യമുണയോയയോല് അതപ പഞയോയത്തപ
രയോജപ  ആകവിടനയന്ധം  ടനല്വയല്  തണസ്വീര്ത്തടെ  നവിയമങ്ങടളെയന്ധം  സവിആര്ഇസഡപ
ടറഗുയലഷനുകടളെയന്ധം  അട്ടവിമറവിക്കുന്ന  രസ്വീതവിയവില്  അനധവിക കൃത  നവിര്മയോണങ്ങള്
ധയോരയോളെമയോയവി നടെക്കുന്നതവിനപ കയോരണമയോയവിത്തസ്വീരുന്നതയോണപ.

ബവിലവിടല ഖണ്ഡന്ധം  11-ല്  [പധയോന ആകവിടല വകുപപ  235  ഇസഡപ(5)]  പഞയോയത്തപ
രയോജപ  നവിയമപകയോരന്ധം  അപസ്വീല്  അധവികയോരവി  അപയലറ്റെപ  കട്രൈബബ്യൂണല്  ആടണന്നവിരവിടക
ഇവവിടടെ  അപസ്വീല്  അധവികയോരന്ധം  സര്കയോരവിനപ  നല്കവിയവിരവിക്കുന്നതപ  ഉചവിതമല.  പസ്തുത
വവ്യവസകള് യഭദഗതവി  ടചയ്യടപയടെണതയോണപ.  ആയതവിനയോല് ബവിലവിടല വവ്യവസകയളെയോടെപ
വവിയയയോജവിപപ യരഖടപടുത്തുന്നു.

യറയോജവി എന്ധം. യജയോണ, എന്ധം.എല്.എ.  (ഒപപ) 

പവി. ഉകബദുള്ള, എന്ധം.എല്.എ. (ഒപപ) 

ടെവി. ടജ. വവിയനയോദപ, എന്ധം.എല്.എ.  (ഒപപ)



അനുബനന്ധം   II

2021-ലലെ കകേരള പഞഞ്ചായതത്ത് രഞ്ചാജത്ത് (കഭേദഗതത) ബതല
(സബ്ജകത്ത് കേമതറത റതകപഞ്ചാര്ടത്ത് ലചെയ്തപ്രകേഞ്ചാരമുള്ളതത്ത്) 

[അടതയതല  വരചതരതക്കുന്നതത്ത് സബ്ജകത്ത് കേമതറത നതര്കദ്ദേശതച കഭേദഗതതലയ സൂചെതപതക്കുന.]

1994-ലലെ കകേരള പഞഞ്ചായതത്ത് രഞ്ചാജത്ത്  ആകത്ത് വവീണന്ധം കഭേദഗതത
ലചെയ്യുന്നതതനുള്ള 

ഒരു 

ബതല

പവീഠതകേ. 1― 994-ലലെ കകേരള പഞഞ്ചായതത്ത് രഞ്ചാജത്ത് ആകത്ത് (1994-ലലെ 13) ഇതതനുകശഷന്ധം
കേഞ്ചാണുന്ന ആവശശ്യങ്ങള്കഞ്ചായത വവീണന്ധം കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതത്ത് യുക്തമഞ്ചായതരതക്കുകേയഞ്ചാല ;

ഭേഞ്ചാരത  റതപബതകതലന്റെ  എഴുപതതരണഞ്ചാന്ധം  സന്ധംവത്സരതതല  തഞ്ചാലഴെപറയുന്ധം  പ്രകേഞ്ചാരന്ധം
നതയമമുണഞ്ചാക്കുന:―

1. ചുരുകകപരുന്ധം പ്രഞ്ചാരന്ധംഭേവന്ധം.―(1) ഈ ആകതനത്ത് 2021-ലലെ കകേരള പഞഞ്ചായതത്ത് രഞ്ചാജത്ത്
(കഭേദഗതത) ആകത്ത്  എന്നത്ത് കപരത്ത് പറയഞ്ചാന്ധം.

(2) ഈ ആകതല, മറത്ത് വതധതതല വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്ത പ്രകേഞ്ചാരലമഞ്ചാഴെതലകേ,―

(എ) 3-ാം വകുപത്ത്  2020  കമയത്ത്  4-ാം തവീയതത പ്രഞ്ചാബലെശ്യതതല വന്നതഞ്ചായത
കേരുതലപകടണതന്ധം;

(ബത)  4-ാം വകുപത്ത്  (1)-ാം ഉപവകുപന്ധം  5-ാം വകുപന്ധം  2020  ലസപ്റന്ധംബര്
30-ാം തവീയതത  പ്രഞ്ചാബലെശ്യതതല വന്നതഞ്ചായത കേരുതലപകടണതന്ധം; 

(സത)  4-ാം  വകുപത്ത്  (2)-ാം  ഉപവകുപത്ത്  2020  നവന്ധംബര്  19-ാം  തവീയതത
പ്രഞ്ചാബലെശ്യതതല വന്നതഞ്ചായത കേരുതലപകടണതന്ധം;

(ഡത) 2-ാം വകുപന്ധം  6  മുതല  11  വലരയുള്ള  വകുപകേളന്ധം  2021  ലഫെബ്രുവരത
12-ാം തവീയതത പ്രഞ്ചാബലെശ്യതതല വന്നതഞ്ചായത കേരുതലപകടണതമഞ്ചാണത്ത്.

2. 2-  ാം  വകുപതലന്റെ  കഭേദഗതത. 1994-― ലലെ  കകേരള  പഞഞ്ചായതത്ത്  രഞ്ചാജത്ത്   ആകതലലെ
(1994-ലലെ  13)  (ഇതതനുകശഷന്ധം  പ്രധഞ്ചാന  ആകത്ത്  എന്നഞ്ചാണത്ത്  പരഞ്ചാമര്ശതകലപടുകേ),  2-ാം
വകുപതല,―

1514/2021.
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(i) (xvi)-ാം ഖണ്ഡതതനുകശഷന്ധം തഞ്ചാലഴെപറയുന്ന ഖണ്ഡന്ധം കചെര്കകണതഞ്ചാണത്ത്,
അതഞ്ചായതത്ത്:―

"(xvi എ)  “എന്ധംപഞ്ചാനലഡത്ത്  ലലെസന്സത"  എന്നഞ്ചാല  നഗരകേഞ്ചാരശ്യവകുപതലലെ
റവീജതയണല കജഞ്ചായതന്റെത്ത് ഡയറകറതനു കേവീഴെതല രജതസ്റ്റര് ലചെയ്തതട്ടുള്ളതന്ധം അലല്ലെങതല 2019-ലലെ
കകേരള  പഞഞ്ചായതത്ത്  ലകേടതട  നതര്മഞ്ചാണ  ചെടങ്ങള്  പ്രകേഞ്ചാരന്ധം   രജതസ്റ്റര്  ലചെയ്തതട്ടുള്ളതഞ്ചായത
കേരുതലപടുന്നതന്ധം സസ്വയന്ധം  സഞ്ചാകശ്യപതന്ധം നലകുന്നതതലന്റെ  ആവശശ്യതതകലെയഞ്ചായത  തകദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭേരണ  വകുപത്ത്,   നതര്ണ്ണയതകലപട  പ്രകേഞ്ചാരന്ധം  എന്ധംപഞ്ചാനല  ലചെയ്തതമഞ്ചായ,  അതത
സന്ധംഗതതകപഞ്ചാലലെ,  സ്ഥഞ്ചാപനന്ധം,  ആര്കതലടകത്ത്,  എഞതനവീയര്,  ബതലഡതന്ധംഗത്ത്  ഡതലസനര്,
സൂപര്ലവസര്  അലല്ലെങതല ടടൗണ് പഞ്ചാനര് എന്നര്ത്ഥമഞ്ചാകുന .” ;

(ii)  (xxii)-ാം  ഖണ്ഡതതനുകശഷന്ധം  തഞ്ചാലഴെപറയുന്ന  ഖണ്ഡന്ധം
കചെര്കകണതഞ്ചാണത്ത്, അതഞ്ചായതത്ത്:―

“(xxii എ)  “കുറഞ്ഞ അപകേടസഞ്ചാധശ്യതയുള്ള ലകേടതടങ്ങള്” എന്നതതല
ഏഴെത്ത് മവീററതല കുറവഞ്ചായ ഉയരമുള്ളതന്ധം രണ നതലെ വലര പരതമതതലപടുതതയതട്ടുള്ളതന്ധം മുന്നൂറത്ത്
ചെതരശ്ര  മവീററതല  കുറവഞ്ചായ  നതര്മതത  വതസവീര്ണ്ണമുള്ളതന്ധം  എ 1  വതനതകയഞ്ചാഗഗണതതല
ലപടതമഞ്ചായ  വഞ്ചാസഗൃഹങ്ങളന്ധം,  ഇരുന്നൂറത്ത്  ചെതരശ്രമവീററതല  കുറവഞ്ചായ  നതര്മതത
വതസവീര്ണ്ണകതഞ്ചാടുകൂടതയതന്ധം  എ 2  വതനതകയഞ്ചാഗഗണതതലലപടതമഞ്ചായ  കഹഞ്ചാസ്റ്റല,
ഓര്ഫെകനജത്ത്,  കഡഞ്ചാര്മതററത,  ഓള്ഡത്ത്  ഏജത്ത്  കഹഞ്ചാന്ധം,  ലസമതനഞ്ചാരത  എന്നതവയുന്ധം,  ഇരുന്നൂറത്ത്
ചെതരശ്രമവീററതല കുറവഞ്ചായ നതര്മതത വതസവീര്ണ്ണകതഞ്ചാടുകൂടതയതന്ധം ബത വതനതകയഞ്ചാഗഗണതതല
ലപടതമഞ്ചായ  വതദശ്യഞ്ചാഭേശ്യഞ്ചാസ  ലകേടതടങ്ങളന്ധം,  ഇരുന്നൂറത്ത്  ചെതരശ്രമവീററതല  കുറവഞ്ചായ  നതര്മതത
വതസവീര്ണ്ണമുള്ളതന്ധം  ഡത  വതനതകയഞ്ചാഗഗണതതലലപടതമഞ്ചായ  മതപരവന്ധം  കദശകസ്നേഹപരവമഞ്ചായ
ആവശശ്യങ്ങള്ക്കു  കവണത  ആളകേള്  സകമളതക്കുന്ന  ലകേടതടങ്ങളന്ധം,  നൂറത്ത്  ചെതരശ്രമവീററതല
കുറവഞ്ചായ നതര്മതത വതസവീര്ണ്ണകതഞ്ചാടുകൂടതയതന്ധം എഫെത്ത് വതനതകയഞ്ചാഗ ഗണതതലലപടതമഞ്ചായ
ലകേടതടങ്ങളന്ധം,  ശലെശ്യമതല്ലെഞ്ചാതതന്ധം അപകേട സഞ്ചാധശ്യതയതല്ലെഞ്ചാതതമഞ്ചായ നൂറത്ത് ചെതരശ്രമവീററതല
കുറവഞ്ചായ നതര്മതത വതസവീര്ണ്ണമുള്ള ജത1 വതനതകയഞ്ചാഗ ഗണതതലലപടതമഞ്ചായ ലകേടതടങ്ങളന്ധം
ഉള്ലപടുന .”;

(iii)  (xxvi)-ാം  ഖണ്ഡതതനുകശഷന്ധം  തഞ്ചാലഴെപറയുന്ന  ഖണ്ഡന്ധം
കചെര്കകണതഞ്ചാണത്ത്, അതഞ്ചായതത്ത് :―

“(xxvi എ)  “സസ്വയന്ധം സഞ്ചാകശ്യപതന്ധം”എന്നഞ്ചാല കുറഞ്ഞ അപകേടസഞ്ചാധശ്യതയുള്ള

ലകേടതടങ്ങളലട നതര്മഞ്ചാണതതകനഞ്ചാ  പുനര്നതര്മഞ്ചാണതതകനഞ്ചാ കവണതയുള്ള   ലകേടതടതതലന്റെ

പഞ്ചാന്, ലലസറത്ത് പഞ്ചാന് എന്നതവ തത്സമയന്ധം പ്രഞ്ചാബലെശ്യതതലുള്ള ആകതലലെയുന്ധം ചെടങ്ങളതലലെയുന്ധം

വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കുന്ധം   നതയമഞ്ചാനുസൃതന്ധം  നലകേലപടതട്ടുള്ള  ഏലതങതലുന്ധം  നതര്കദ്ദേശതതനുന്ധം
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പ്രകതശ്യകേന്ധം  പറഞ്ഞതട്ടുള്ള  മഞ്ചാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കുന്ധം  നതയമങ്ങള്ക്കുന്ധം  ചെടങ്ങള്ക്കുന്ധം

നതര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കുന്ധം  അനുസൃതമഞ്ചാലണന്നത്ത്  ലകേടതടതതലന്റെ  ഉടമസ്ഥനുന്ധം  എന്ധംപഞ്ചാനലഡത്ത്

ലലെസന്സതയുന്ധം സന്ധംയുക്തമഞ്ചായത നലകുന്ന സസ്വയന്ധം സഞ്ചാകശ്യപതന്ധം എന്ന ര്ത്ഥമഞ്ചാകുന .".

3. 6-  ാം  വകുപതലന്റെ   കഭേദഗതത  .― പ്രധഞ്ചാന  ആകതലലെ   6-ാം  വകുപത്ത്  (3)-ാം

ഉപവകുപതല,―

(i)   (എ)   ഖണ്ഡതതല,   “പതതനഞ്ചാലെതല  കുറയഞ്ചാകനഞ്ചാ  ഇരുപതതനഞ്ചാലെതല

കേവതയഞ്ചാകനഞ്ചാ"  എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള്കത്ത്  പകേരന്ധം  “പതതമൂന്നതല കുറയഞ്ചാകനഞ്ചാ ഇരുപതതമൂന്നതല

കേവതയഞ്ചാകനഞ്ചാ" എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള് കചെര്കകണതഞ്ചാണത്ത്;

(ii)  (ബത)  ഖണ്ഡതതല,  “പതതനഞ്ചാലെതല  കുറയഞ്ചാകനഞ്ചാ  ഇരുപതതനഞ്ചാലെതല

കേവതയഞ്ചാകനഞ്ചാ” എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള്കത്ത് പകേരന്ധം  “പതതമൂന്നതല കുറയഞ്ചാകനഞ്ചാ ഇരുപതതമൂന്നതല

കേവതയഞ്ചാകനഞ്ചാ” എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള് കചെര്കകണതഞ്ചാണത്ത്;

(iii) (സത)  ഖണ്ഡതതല,  “പതതകനഴെതല കുറയഞ്ചാകനഞ്ചാ മുപതതമൂന്നതല കേവതയഞ്ചാകനഞ്ചാ”

എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള്കത്ത് പകേരന്ധം  “പതതനഞ്ചാറതല കുറയഞ്ചാകനഞ്ചാ മുപതതരണതല  കേവതയഞ്ചാകനഞ്ചാ”

എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള് കചെര്കകണതഞ്ചാണത്ത്.

4. 70-  ാം  വകുപതലന്റെ   കഭേദഗതത  .―പ്രധഞ്ചാന   ആകതലലെ  70-ാം  വകുപതല,―(1)

നതലെവതലുള്ള  വശ്യവസ്ഥ  അതതലന്റെ  (1)-ാം  ഉപവകുപഞ്ചായത  അകമതകടണതന്ധം,  അപ്രകേഞ്ചാരന്ധം

അകമതട  (1)-ാം  ഉപവകുപതലലെ  കതപ്തനതബനനയതല,  “രഞ്ചാവതലലെ  7  മണതക്കുന്ധം

ലവകുകന്നരന്ധം  5  മണതക്കുന്ധം”എന്ന  വഞ്ചാക്കുകേള്ക്കുന്ധം  അകങ്ങള്ക്കുന്ധം  പകേരന്ധം “രഞ്ചാവതലലെ  7 മണതക്കുന്ധം

ലവകുകന്നരന്ധം 6 മണതക്കുന്ധം” എന്ന  വഞ്ചാക്കുകേളന്ധം അകങ്ങളന്ധം കചെര്കകണതഞ്ചാണത്ത്;

(2)  അപ്രകേഞ്ചാരന്ധം അകമതട (1)-ാം ഉപവകുപതനുന്ധം അതതനത്ത് കേവീഴെതലുള്ള കതപ്ത

നതബനനയന്ധം കശഷന്ധം തഞ്ചാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപത്ത് കചെര്കകണതഞ്ചാണത്ത്, അതഞ്ചായതത്ത്:―

''(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപതല  നതശ്ചയതച  പ്രകേഞ്ചാരമുള്ള  സമയതതല,

അവസഞ്ചാനലത ഒരു മണതക്കൂര് 74 എ വകുപതല വശ്യക്തമഞ്ചാകതയതരതക്കുന്ന വതഭേഞ്ചാഗങ്ങളതലുള്ള

ആളകേള്കത്ത്    കവഞ്ചാടത്ത് ലചെയ്യുന്നതതനഞ്ചായത വതനതകയഞ്ചാഗതകകണതഞ്ചാണത്ത്.''.

5. 74 -  ാം വകുപതനു കശഷന്ധം പുതതയ  വകുപത്ത് കചെര്കല.― പ്രധഞ്ചാന ആകതലലെ 74 എ

വകുപത്ത്  74 ബത വകുപഞ്ചായത പുനരകമതകടണതന്ധം,  അപ്രകേഞ്ചാരന്ധം പുനരകമതട  74 ബത വകുപതനത്ത്

മുന്പഞ്ചായത തഞ്ചാലഴെ പറയുന്ന വകുപത്ത് കചെര്കകണതമഞ്ചാണത്ത്, അതഞ്ചായതത്ത്:―
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“74 എ.  ചെതലെ  വതഭേഞ്ചാഗങ്ങളതലുള്ള  ആളകേള്കത്ത്  തപഞ്ചാല  വഴെത  കവഞ്ചാടത്ത്
ലചെയ്യുന്നതതനുള്ള  പ്രകതശ്യകേ  വശ്യവസ്ഥ.―(1)  74-ാം  വകുപതലലെ  വശ്യവസ്ഥകേളലട
സഞ്ചാമഞ്ചാനശ്യതയത്ത്  ഭേന്ധംഗന്ധം  വരഞ്ചാലത,  തഞ്ചാലഴെപറയുന്ന  വതഭേഞ്ചാഗങ്ങളതലുള്ള   സമതതദഞ്ചായകേര്കത്ത്,
നതര്ണ്ണയതകലപടഞ്ചാവന്ന   പ്രകേഞ്ചാരന്ധം,  തപഞ്ചാല വഴെത കവഞ്ചാട്ടു ലചെയ്യുന്നതതനുള്ള  അവസരമുണഞ്ചാ
യതരതക്കുന്നതഞ്ചാണത്ത്, അതഞ്ചായതത്ത്:―

(എ) തത്സമയന്ധം സഞ്ചാന്ധംക്രമതകേ കരഞ്ചാഗന്ധം ബഞ്ചാധതച ഏലതഞ്ചാരഞ്ചാളന്ധം;

(ബത)  കേസ്വഞ്ചാറന്റെവീനതല ആയതരതക്കുന്ന ഏലതഞ്ചാരഞ്ചാളന്ധം ;

വതശദവീകേരണന്ധം:―  ഈ  വകുപതലന്റെ  ആവശശ്യതതകലെകഞ്ചായത,―

(i) "സഞ്ചാന്ധംക്രമതകേ  കരഞ്ചാഗന്ധം" എന്നഞ്ചാല 2021- ലലെ  കകേരള  സഞ്ചാന്ധംക്രമതകേ കരഞ്ചാഗങ്ങള്
ആകതലന്റെ  (2021-ലലെ  4)  2-ാം  വകുപത്ത്  (എ)  ഖണ്ഡതതല  നതര്വ്വചെതച  പ്രകേഞ്ചാരമുള്ളതന്ധം
പ്രസ്തുത  ആകതലന്റെ  3-ാം  വകുപത്ത്  പ്രകേഞ്ചാരന്ധം  സര്കഞ്ചാര്,  അതത  സമയന്ധം,  വതജഞ്ചാപനന്ധം
ലചെയ്തതട്ടുള്ളതമഞ്ചായ സഞ്ചാന്ധംക്രമതകേകരഞ്ചാഗന്ധം എന്നര്ത്ഥമഞ്ചാകുന ;

(ii) "കേസ്വഞ്ചാറന്റെവീനതല ആയതരതക്കുന്ന ആള്"  എന്നഞ്ചാല സഞ്ചാന്ധംക്രമതകേ കരഞ്ചാഗതതലന്റെ
വശ്യഞ്ചാപനന്ധം  തടയുന്നതതനഞ്ചായത,  ഭേഞ്ചാരതസര്കഞ്ചാരതലന്റെ   ആകരഞ്ചാഗശ്യ  കുടുന്ധംബകകമ മനഞ്ചാലെയന്ധം,
അതതസമയന്ധം,  പുറലപടുവതക്കുന്ന  മഞ്ചാര്ഗ്ഗനതര്കദ്ദേശങ്ങള്  പ്രകേഞ്ചാരന്ധം   സന്ധംസ്ഥഞ്ചാനതത്ത്
കേസ്വഞ്ചാറന്റെവീനതല ആയതരതക്കുന്ന ആള് എന്നര്ത്ഥമഞ്ചാകുന ;

(2)  (1)- ാം  ഉപവകുപതല   വശ്യക്തമഞ്ചാകതയ  പ്രകേഞ്ചാരമുള്ള  ഏലതങതലുന്ധം
വതഭേഞ്ചാഗങ്ങളതലലെ  ഒരു  സമതതദഞ്ചായകേനത്ത്  തപഞ്ചാല  വഴെത  കവഞ്ചാടത്ത്  ലചെയഞ്ചാവന്നതന്ധം  അലല്ലെങതല
കപഞ്ചാളതന്ധംഗത്ത്  കസ്റ്റഷനതല,  70-ാം  വകുപത്ത്  (2)-ാം  ഉപവകുപതല  വശ്യക്തമഞ്ചാകതയ സമയതത്ത്,
കനരതടത്ത് കവഞ്ചാടത്ത് ലചെയഞ്ചാവന്നതമഞ്ചാണത്ത്.

കുറതപത്ത്  :―(2)-ാം  ഉപവകുപതലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  2020 നവന്ധംബര്  19-ാം  തവീയതത
പ്രഞ്ചാബലെശ്യതതല വന്നതഞ്ചായത കേരുതലപകടണതഞ്ചാണത്ത്.”.

6.  235      എഫെത്ത്  വകുപതലന്റെ  കഭേദഗതത .―പ്രധഞ്ചാന ആകതലലെ 235 എഫെത്ത് വകുപതല,―

(i) (1)-ാം ഉപവകുപതല "കുടതല" എന്ന വഞ്ചാകതനത്ത് കശഷന്ധം "അലല്ലെങതല കുറഞ്ഞ
അപകേടസഞ്ചാധശ്യതയുള്ള ലകേടതടങ്ങള് ”എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള്  കചെര്കകണതഞ്ചാണത്ത്;

(ii) (എ)  ഖണ്ഡതതല  "കരഖഞ്ചാമൂലെമഞ്ചായ ഒരു അകപകയുന്ധം"  എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള്ക്കു
പകേരന്ധം  "കരഖഞ്ചാമൂലെമുള്ള  അകപകകയഞ്ചാ  അലല്ലെങതല  ഓണ്ലലെന്   മുകഖനയുള്ള
അകപകകയഞ്ചാ" എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള് കചെര്കകണതഞ്ചാണത്ത്;
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(iii)  (ബത)  ഖണ്ഡതതല  "കരഖഞ്ചാമൂലെമഞ്ചായ  ഒരു  അകപകയുന്ധം"  എന്ന
വഞ്ചാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്ധം "കരഖഞ്ചാമൂലെമുള്ള അകപകകയഞ്ചാ അലല്ലെങതല ഓണ്ലലെന്  മുകഖനയുള്ള
അകപകകയഞ്ചാ" എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള് കചെര്കകണതഞ്ചാണത്ത്.

7.  235      എചത്ത്  വകുപതലന്റെ   കഭേദഗതത.  ― പ്രധഞ്ചാന  ആകതലലെ  235 എചത്ത് വകുപതല
"നലകുന്നതവലരയുന്ധം"  എന്ന  വഞ്ചാക്കുകേള്ക്കുകശഷന്ധം  "കുറഞ്ഞ അപകേടസഞ്ചാധശ്യതയുള്ള
ലകേടതടമുള്ലപലടയുള്ള"  എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള് കചെര്കകണതഞ്ചാണത്ത്.

8.  235    ഐ വകുപതലന്റെ  കഭേദഗതത.―പ്രധഞ്ചാന ആകതലലെ 235 ഐ വകുപതല "മുപതത്ത്
ദതവസതതനകേന്ധം"  എന്ന  വഞ്ചാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്ധം  "പതതനഞത്ത്  ദതവസതതനകേന്ധം"  എന്ന
വഞ്ചാക്കുകേള് കചെര്കകണതഞ്ചാണത്ത്.

9. 235   ലജ വകുപതലന്റെ  കഭേദഗതത.―പ്രധഞ്ചാന ആകതലലെ 235 ലജ വകുപതല,―

(i)  "മുപതത്ത്  ദതവസതതനകേന്ധം"  എന്ന  വഞ്ചാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്ധം  "പതതനഞത്ത്
ദതവസതതനകേന്ധം" എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള് കചെര്കകണതഞ്ചാണത്ത്;

(ii) കതപ്തനതബനനയതല  "മുപതത്ത് ദതവസകഞ്ചാലെന്ധം" എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്ധം
"പതതനഞത്ത് ദതവസകഞ്ചാലെന്ധം" എന്ന വഞ്ചാക്കുകേള് കചെര്കകണതഞ്ചാണത്ത്.

10.  235    ലകേഎ എന്ന പുതതയ വകുപത്ത്  കചെര്കല.  ― പ്രധഞ്ചാന ആകതലലെ  235  ലകേ
വകുപതനത്ത് കശഷന്ധം തഞ്ചാലഴെപറയുന്ന വകുപത്ത് കചെര്കകണതഞ്ചാണത്ത്, അതഞ്ചായതത്ത് :―

"235 ലകേഎ  .    കുറഞ്ഞ  അപകേടസഞ്ചാധശ്യതയുള്ള  ലകേടതടങ്ങള്  നതര്മതക്കു
ന്നതതനുള്ള അകപക  .―(1) കുറഞ്ഞ അപകേടസഞ്ചാധശ്യതയുള്ള ഒരു ലകേടതടന്ധം നതര്മതക്കുകേകയഞ്ചാ
പുനര്നതര്മതക്കുകേകയഞ്ചാ ലചെയഞ്ചാന് ഉകദ്ദേശതക്കുന്ന ഏലതഞ്ചാരഞ്ചാളന്ധം, അപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള ലകേടതടതതലന്റെ
ലകേടതടസ്ഥഞ്ചാനതതനുള്ള  അന്ധംഗവീകേഞ്ചാരതതനഞ്ചായുന്ധം  പണത  നടത്തുന്നതതനുള്ള
അനുവഞ്ചാദതതനഞ്ചായുന്ധം ഒരു അകപക,  നതര്ണ്ണയതകലപടഞ്ചാവന്ന പ്രകേഞ്ചാരമുള്ള ഫെഞ്ചാറതതലുള്ള,
സസ്വയന്ധം  സഞ്ചാകശ്യപതവന്ധം  അപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള  കരഖകേളന്ധം  സഹതതന്ധം  ലസക്രടറതയത്ത്
നലകകേണതഞ്ചാണത്ത്.

(2) എല്ലെഞ്ചാ രവീതതയതലുന്ധം പൂര്ണ്ണമഞ്ചായ (1)-ാം ഉപവകുപത്ത് പ്രകേഞ്ചാരമുള്ള ഒരു അകപക
ലെഭേതക്കുന്നതതകന്മേല, ലസക്രടറത, അഞത്ത് പ്രവൃതത ദതവസങ്ങള്കകേന്ധം നതര്ണ്ണയതകലപടഞ്ചാവന്ന
പ്രകേഞ്ചാരമുള്ള, ഫെഞ്ചാറതതല ഒരു ലകേപറ്റുസഞ്ചാകശ്യപതന്ധം അകപകകേനത്ത് നലകകേണതഞ്ചാണത്ത്.

(3)  (2)-ാം  ഉപവകുപത്ത്  പ്രകേഞ്ചാരമുള്ള  ഒരു  ലകേപറ്റുസഞ്ചാകശ്യപതന്ധം
ലെഭേതക്കുന്നതതകന്മേല,  അപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള ലകേപറ്റുസഞ്ചാകശ്യപതന്ധം,  അപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള ലകേടതടതതലന്റെ
ലകേടതടസ്ഥഞ്ചാനതതനുള്ള  അന്ധംഗവീകേഞ്ചാരമഞ്ചായുന്ധം  പണതനടത്തുന്നതതനുള്ള  അനുവഞ്ചാദമഞ്ചായുന്ധം
കേരുതലപടുന്നതഞ്ചാണത്ത്. ".

1514/2021.
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11. 235      ഇസഡത്ത് വകുപതലന്റെ  കഭേദഗതത  .―പ്രധഞ്ചാന ആകതലലെ 235 ഇസഡത്ത് വകുപതലന്റെ

(2)-ാം ഉപവകുപതനുകശഷന്ധം തഞ്ചാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപകേള് കചെര്കകണതഞ്ചാണത്ത്, അതഞ്ചായതത്ത്:―

"(3)  ഒരു  എന്ധംപഞ്ചാനലഡത്ത്  ലലെസന്സത  കുറഞ്ഞ  അപകേടസഞ്ചാധശ്യതയുള്ള

ലകേടതടങ്ങളലട  നതര്മഞ്ചാണതതകനഞ്ചാ   പുനര്നതര്മഞ്ചാണതതകനഞ്ചാ   സസ്വയന്ധം  സഞ്ചാകശ്യപതന്ധം

നലകുന്ന  സന്ധംഗതതയതല,   ഈ  ആകതലലെകയഞ്ചാ  അതതന്കേവീഴെതല  ഉണഞ്ചാകലപട

ചെടങ്ങളതലലെകയഞ്ചാ  വശ്യവസ്ഥകേകളഞ്ചാ  നതയമഞ്ചാനുസൃതന്ധം  നലകേതയതട്ടുള്ള  ഏലതങതലുന്ധം

നതര്കദ്ദേശകമഞ്ചാ  തലസമയന്ധം പ്രഞ്ചാബലെശ്യതതലുള്ള ഏലതങതലുന്ധം നതയമതതലലെ വശ്യവസ്ഥകേകളഞ്ചാ

ലെന്ധംഘതച്ചുലകേഞ്ചാകണഞ്ചാ അലല്ലെങതല ഏലതങതലുന്ധം വസ്തുതകേള് മറച്ചുവകചഞ്ചാ ആണത്ത് അപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള

ലകേടതടതതനത്ത്  സസ്വയന്ധം  സഞ്ചാകശ്യപതന്ധം  നലകേതയതത്ത്  എന്നത്ത്  രജതസ്റ്ററതന്ധംഗത്ത്  അധതകേഞ്ചാരത,

കേഞ്ചാണുന്നപകന്ധം,  അപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള  രജതസ്റ്ററതന്ധംഗത്ത്  അധതകേഞ്ചാരതകത്ത്  എന്ധംപഞ്ചാനലഡത്ത്

ലലെസന്സതലയ അഞത്ത്  വര്ഷതതല  കുറയഞ്ചാത ഒരു കേഞ്ചാലെയളവതകലെകത്ത്  സന്ധംസ്ഥഞ്ചാനതത്ത്

പ്രഞ്ചാകവീസത്ത്  ലചെയ്യുന്നതതനത്ത്  വതലെകത്ത്  ഏര്ലപടുതഞ്ചാവന്നതന്ധം,  അപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള ലലെസന്സതകത്ത്

എതതലര  കേഞ്ചാരണന്ധം  കേഞ്ചാണതകല  കനഞ്ചാടവീസത്ത്  നലകേതയതതനു  കശഷന്ധം,  അപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള

ലലെസന്സതയതല  നതനന്ധം  (4)-ാം  ഉപവകുപതല  വശ്യവസ്ഥ  ലചെയ്ത  പ്രകേഞ്ചാരമുള്ള  പതഴെ

ഈടഞ്ചാകഞ്ചാവന്നതമഞ്ചാണത്ത്.

(4)  സസ്വയന്ധം സഞ്ചാകശ്യപതതതല വശ്യക്തമഞ്ചാകതയതട്ടുള്ള വശ്യവസ്ഥകേള് ലെന്ധംഘതച്ചുലകേഞ്ചാണത്ത്

നതര്മതക്കുകേകയഞ്ചാ പുനര്നതര്മതക്കുകേകയഞ്ചാ ലചെയ്ത ലകേടതടങ്ങളലട സന്ധംഗതതയതല,  അപ്രകേഞ്ചാരന്ധം

സസ്വയന്ധം  സഞ്ചാകശ്യപതന്ധം  നലകേതയ  ലകേടതടതതലന്റെ  ഉടമസ്ഥനുന്ധം  എന്ധംപഞ്ചാനലഡത്ത്

ലലെസന്സതക്കുന്ധം,  ഒരു  കേഞ്ചാരണന്ധം  കേഞ്ചാണതകല  കനഞ്ചാടവീസത്ത്  നലകേതയതതനുകശഷന്ധം,

അപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള ഉടമസ്ഥനുന്ധം ലലെസന്സതയുന്ധം നലകുന്ന മറുപടത  ഏലതങതലുന്ധം  ഉലണങതല,

അതത്ത്  പരതഗണതചതതനുകശഷവന്ധം  അപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള  ആളകേളതലനതനന്ധം,  നൂറത്ത്  ചെതരശ്രമവീറര്

വലര  നതര്മതത  വതസവീര്ണ്ണമുള്ള  ലകേടതടങ്ങള്കത്ത്  രണത്ത്  ലെകന്ധം  രൂപ  വവീതവന്ധം,  ഇരുന്നൂറത്ത്

ചെതരശ്രമവീറര് വലര നതര്മതത വതസവീര്ണ്ണമുള്ള ലകേടതടങ്ങള്കത്ത് നഞ്ചാലെത്ത് ലെകന്ധം രൂപ വവീതവന്ധം,

മുന്നൂറത്ത് ചെതരശ്രമവീറര് വലര നതര്മതത വതസവീര്ണ്ണമുള്ള ലകേടതടങ്ങള്കത്ത് ആറത്ത്  ലെകന്ധം രൂപ

വവീതവന്ധം പതഴെ ഈടഞ്ചാകഞ്ചാവന്നതഞ്ചാണത്ത്.   

(5)  രജതസ്റ്ററതന്ധംഗത്ത്  അധതകേഞ്ചാരത എടുത നടപടതകേകളഞ്ചാ  പുറലപടുവതച ഉതരകവഞ്ചാമൂലെന്ധം

സങടമനുഭേവതക്കുന്ന  ആളതനത്ത്,  അപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള  ഉതരവകേള്കകഞ്ചാ  നടപടതകേള്കകഞ്ചാ

എതതരഞ്ചായത സര്കഞ്ചാരതല,  (3)-ാം ഉപവകുപപ്രകേഞ്ചാരമുള്ള ഉതരവത്ത്  ലെഭേതച തവീയതത മുതല

മുപതത്ത് ദതവസങ്ങള്കകേന്ധം,  ഒരു അപവീല സമര്പതകഞ്ചാവന്നതഞ്ചാണത്ത്.".
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12.  റദ്ദേഞ്ചാകലുന്ധം ഒഴെതവഞ്ചാകലുന്ധം.―(1)  2021-ലലെ കകേരള പഞഞ്ചായതത്ത് രഞ്ചാജത്ത്  (കഭേദഗതത)

ഓര്ഡതനന്സത്ത്  (2021-ലലെ 134) ഇതതനഞ്ചാല റദ്ദേഞ്ചാകതയതരതക്കുന.

(2)  അങ്ങലന  റദ്ദേഞ്ചാകതയതരുന്നഞ്ചാലതലന്നയുന്ധം,  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതനന്സത്ത്  പ്രകേഞ്ചാരന്ധം
കഭേദഗതത ലചെയലപട പ്രധഞ്ചാന ആകതന്കേവീഴെതല ലചെയ്തകതഞ്ചാ ലചെയ്തതഞ്ചായത കേരുതലപടുന്നകതഞ്ചാ
ആയ  ഏലതങതലുന്ധം  കേഞ്ചാരശ്യകമഞ്ചാ  എടുതകതഞ്ചാ  എടുതതഞ്ചായത  കേരുതലപടുന്നകതഞ്ചാ  ആയ
ഏലതങതലുന്ധം  നടപടതകയഞ്ചാ,  ഈ  ആകത്ത്  പ്രകേഞ്ചാരന്ധം  കഭേദഗതത  ലചെയലപട  പ്രധഞ്ചാന
ആകതന്കേവീഴെതല ലചെയ്തതഞ്ചാകയഞ്ചാ എടുതതഞ്ചാകയഞ്ചാ കേരുതലപകടണതഞ്ചാണത്ത്. 

 

കകേരള നതയമസഭേഞ്ചാ ലസക്രകടറതയറത്ത്, എസത്ത്. വത. ഉണ്ണതകൃഷ്ണന് നഞ്ചായര്,
തതരുവനന്തപുരന്ധം, ലസക്രടറത.
2021 ഒകകബര് 4.


