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 2021-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി (കഭദഗതതി) ബതില് 

 1994-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി ആകറ വവീണഞ്ചാം 
കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുള്ള 

 ഒരു 

 ബതില്

പവീഠതികേ .—1994-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി ആകറ  (1994-ലലെ  20)  ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം
കേഞണുന്ന ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതറ യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല് ;

ഭഞരത  റതിപബതികതിലന  എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപറയുഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:—

1.  ചുരുകകപരുഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.—(1)  ഈ ആകതിനറ  2021-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി
(കഭദഗതതി) ആകറ  എന്നറ കപരറ പറയഞഞ്ചാം. 

(2) ഈ ആകതില്, മററ വതിധതതില് വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്ത പകേഞരലമഞഴെതിലകേ,—

(എ)  3-ാം വകുപറ  2020  കമയറ  4-ാം തവീയതതി  പഞബലെശ്യതതില് വന്നതഞയതി
കേരുതലപകടേണതഞ്ചാം;

(ബതി)  4-ാം വകുപറ   (1)-ാം ഉപവകുപഞ്ചാം,  5-ാം വകുപഞ്ചാം  2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്
30-ാം തവീയതതി   പഞബലെശ്യതതില് വന്നതഞയതി കേരുതലപകടേണതഞ്ചാം;

(സതി)  4-ാം  വകുപറ  (2)-ാം  ഉപവകുപറ   2020  നവഞ്ചാംബര്  19-ാം  തവീയതതി
പഞബലെശ്യതതില് വന്നതഞയതി കേരുതലപകടേണതഞ്ചാം;

(ഡതി) 2 -ാം വകുപഞ്ചാം, 6 മുതല് 11  വലരയുള്ള വകുപകേളഞ്ചാം 2021 ലഫെബ്രുവരതി  12- ാം
തവീയതതി പഞബലെശ്യതതില് വന്നതഞയതി കേരുതലപകടേണതമഞണറ.

2. 2-  ാം വകുപതിലന  കഭദഗതതി.—1994-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി ആകതിലലെ (1994-ലലെ 20)
(ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം പധഞന ആകറ എന്നഞണറ പരഞമര്ശേതികലപടുകേ) 2-ാം വകുപതില്,—

(i)  17--ാം  ഖണ്ഡതതിനുകശേഷഞ്ചാം  തഞലഴെ  പറയുന്ന  ഖണ്ഡഞ്ചാം  കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:—



"(17 എ  ) “എഞ്ചാംപഞനല്ഡറ  ലലെസന്സതി"  എന്നഞല്  നഗരകേഞരശ്യ  വകുപതിലലെ
റവീജതിയണല് കജഞയതിനറ ഡയറക്ടറതിനുകേവീഴെതില് രജതിസ്റ്റര് ലചെയ്തതിട്ടുള്ളതഞ്ചാം അലല്ലെങതില് 2019-ലലെ
കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി  ലകേട്ടേതിടേ  നതിര്മഞണ ചെട്ടേങ്ങള് പകേഞരഞ്ചാം രജതിസ്റ്റര് ലചെയ്തതിട്ടുള്ളതഞയതി
കേരുതലപടുന്നതഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാം  സഞകശ്യപതഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിലന  ആവശേശ്യതതികലെകഞയതി
തകദ്ദേശേസസ്വയഞ്ചാംഭരണ വകുപറ,  നതിര്ണ്ണയതികലപട്ടേ പകേഞരഞ്ചാം എഞ്ചാംപഞനല് ലചെയ്തതമഞയ,  അതത
സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  സ്ഥഞപനഞ്ചാം,  ആര്കതിലടേകറ,  എഞതിനവീയര്,  ബതില്ഡതിഞ്ചാംഗറ  ഡതിലസനര്,
സൂപര്ലവസര് അലല്ലെങതില് ടേടൗണ് പഞനര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന.”;

(ii)  (22)-ാം  ഖണ്ഡതതിനുകശേഷഞ്ചാം  തഞലഴെ  പറയുന്ന  ഖണ്ഡഞ്ചാം  കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:—

“(22 എ) “കുറഞ്ഞ  അപകേടേസഞധശ്യതയുള്ള  ലകേട്ടേതിടേങ്ങള്"  എന്നതതില്  ഏഴെറ
മവീററതില്  കുറവഞയ  ഉയരമുള്ളതഞ്ചാം  രണ  നതിലെ  വലര  പരതിമതിതലപടുതതിയതിട്ടുള്ളതഞ്ചാം  മുന്നൂററ
ചെതരശ്ര  മവീററതില്  കുറവഞയ  നതിര്മതിത  വതിസവീര്ണ്ണമുള്ളതഞ്ചാം  എ 1  വതിനതികയഞഗഗണതതില്
ലപട്ടേതമഞയ  വഞസഗൃഹങ്ങളഞ്ചാം,  ഇരുന്നൂററ  ചെതരശ്രമവീററതില്  കുറവഞയ  നതിര്മതിത
വതിസവീര്ണ്ണകതഞടു കൂടേതിയതഞ്ചാം എ 2  വതിനതികയഞഗഗണതതില്ലപട്ടേതമഞയ കഹഞസ്റ്റല്,  ഓര്ഫെകനജറ,
കഡഞര്മതിററതി,  ഓള്ഡറ ഏജറ കഹഞഞ്ചാം,  ലസമതിനഞരതി എന്നതിവയുഞ്ചാം,  ഇരുന്നൂററ  ചെതരശ്രമവീററതില്
കുറവഞയ നതിര്മതിത വതിസവീര്ണ്ണകതഞടു കൂടേതിയതഞ്ചാം ബതി വതിനതികയഞഗ ഗണതതില്ലപട്ടേതമഞയ
വതിദശ്യഞഭശ്യഞസ  ലകേട്ടേതിടേങ്ങളഞ്ചാം,  ഇരുന്നൂററ  ചെതരശ്രമവീററതില്  കുറവഞയ  നതിര്മതിത
വതിസവീര്ണ്ണമുള്ളതഞ്ചാം  ഡതി  വതിനതികയഞഗഗണതതില്ലപട്ടേതമഞയ  മതപരവഞ്ചാം  കദശേകസ്നേഹപരവമഞയ
ആവശേശ്യങ്ങള്ക്കു  കവണതി  ആളകേള്  സകമളതിക്കുന്ന  ലകേട്ടേതിടേങ്ങളഞ്ചാം,  നൂററ  ചെതരശ്രമവീററതില്
കുറവഞയ നതിര്മതിത വതിസവീര്ണ്ണകതഞടുകൂടേതിയതഞ്ചാം എഫെറ വതിനതികയഞഗഗണതതില്ലപട്ടേതമഞയ
ലകേട്ടേതിടേങ്ങളഞ്ചാം,  ശേലെശ്യമതില്ലെഞതതഞ്ചാം അപകേടേ സഞധശ്യതയതില്ലെഞതതമഞയ  നൂററ ചെതരശ്രമവീററതില് കുറവഞയ
നതിര്മതിത വതിസവീര്ണ്ണമുള്ള  ജതി1 വതിനതികയഞഗഗണതതില്ലപട്ടേതമഞയ ലകേട്ടേതിടേങ്ങളഞ്ചാം ഉള്ലപടുന.”;

(iii)  (43)-ാം ഖണ്ഡതതിനുകശേഷഞ്ചാം തഞലഴെ  പറയുന്ന ഖണ്ഡഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ :  —

“(43 എ)  "സസ്വയഞ്ചാം  സഞകശ്യപതഞ്ചാം"  എന്നഞല് കുറഞ്ഞ  അപകേടേസഞധശ്യതയുള്ള
ലകേട്ടേതിടേങ്ങളലടേ  നതിര്മഞണതതികനഞ  പുനര്നതിര്മഞണതതികനഞ    കവണതിയുളള  ലകേട്ടേതിടേതതിലന
പഞന്, ലസററ പഞ൯ എന്നതിവ തത്സമയഞ്ചാം പഞബലെശ്യതതിലുള്ള ആകതിലലെയുഞ്ചാം ചെട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം
വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കുഞ്ചാം   നതിയമഞനുസൃതഞ്ചാം നല്കേലപട്ടേതിട്ടുള്ള ഏലതങതിലുഞ്ചാം നതിര്കദ്ദേശേതതിനുഞ്ചാം പകതശ്യകേഞ്ചാം
പറഞ്ഞതിട്ടുള്ള മഞനദണ്ഡങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം നതിയമങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം ചെട്ടേങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം അനുസൃതമഞലണന്നറ
ലകേട്ടേതിടേതതിലന  ഉടേമസ്ഥനുഞ്ചാം  എഞ്ചാംപഞനല്ഡറ  ലലെസന്സതിയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംയുക്തമഞയതി  നല്കുന്ന
സസ്വയഞ്ചാം സഞകശ്യപതഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന.".
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3. 6-  ാം വകുപതിലന കഭദഗതതി  .—പധഞന ആകതിലലെ 6-ാം വകുപറ (3)-ാം ഉപവകുപതില്,—

(എ)   (എ) ഖണ്ഡതതില്,—

(i)  (i)-ാം   ഉപഖണ്ഡതതിലലെ  "ഇരുപതതിയഞറഞ്ചാം " എന്ന വഞകതിനറ   പകേരഞ്ചാം

"ഇരുപതതിയഞഞ്ചാം" എന്ന വഞകറ കചെര്കകണതഞണറ;

(ii)  (ii)-ാം ഉപഖണ്ഡതതിലലെ  "അന്പതതിമൂന്നറ  "  എന്ന വഞകതിനറ  പകേരഞ്ചാം

"അന്പതതിരണറ"  എന്ന  വഞക്കുഞ്ചാം  "ഇരുപതതിയഞറഞ്ചാം"  എന്ന  വഞകതിനറ  പകേരഞ്ചാം

"ഇരുപതതിയഞഞ്ചാം" എന്ന വഞക്കുഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണറ;

(ബതി)   (ബതി) ഖണ്ഡതതില്,—

(i)   (i)-ാം   ഉപഖണ്ഡതതിലലെ  "അന്പതതിയഞറഞ്ചാം " എന്ന വഞകതിനറ  പകേരഞ്ചാം

"അന്പതതിയഞഞ്ചാം" എന്ന വഞകറ  കചെര്കകണതഞണറ;

(ii) (ii)-ാം ഉപഖണ്ഡതതിലലെ  "നൂറതിലയഞന്നറ"  എന്ന വഞകതിനറ പകേരഞ്ചാം "നൂററ"

എന്ന വഞക്കുഞ്ചാം  "അന്പതതിയഞറഞ്ചാം  "  എന്ന വഞകതിനറ  പകേരഞ്ചാം  "അന്പതതിയഞഞ്ചാം"  എന്ന

വഞക്കുഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണറ.ന്

4. 126-  ാം വകുപതിലന കഭദഗതതി  .—പധഞന ആകതിലലെ 126-ാം വകുപതില്,—

(1)  നതിലെവതിലുള്ള  വശ്യവസ്ഥ  അതതിലന  (1)-ാം  ഉപവകുപഞയതി  അകമതികടേണതഞ്ചാം,

അപകേഞരഞ്ചാം അകമതിട്ടേ  (1)-ാം ഉപവകുപതിലലെ കതിപ്തനതിബന്ധനയതില്, "രഞവതിലലെ 7  മണതിക്കുഞ്ചാം

ലവകുകന്നരഞ്ചാം  5  മണതിക്കുഞ്ചാം"  എന്ന വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം  അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം  "രഞവതിലലെ  7

മണതിക്കുഞ്ചാം ലവകുകന്നരഞ്ചാം 6 മണതിക്കുഞ്ചാം " എന്ന  വഞക്കുകേളഞ്ചാം അകങ്ങളഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണറ;

(2)  അപകേഞരഞ്ചാം  അകമതിട്ടേ  (1)-ാം  ഉപവകുപതിനുഞ്ചാം  അതതിനറ  കേവീഴെതിലുള്ള  കതിപ്ത

നതിബന്ധനയഞ്ചാം കശേഷഞ്ചാം തഞലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപറ കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ :—

''(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപതില്  നതിശ്ചയതിച്ച  പകേഞരമുള്ള  സമയതതില്,

അവസഞനലത ഒരു മണതിക്കൂര് 130 എ വകുപതില് വശ്യക്തമഞകതിയതിരതിക്കുന്ന വതിഭഞഗങ്ങളതിലുള്ള

ആളകേള്കറ കവഞട്ടേറ ലചെയ്യുന്നതതിനഞയതി വതിനതികയഞഗതികകണതഞണറ.''.

5.  130 -  ാം വകുപതിനു കശേഷഞ്ചാം  പുതതിയ വകുപറ  കചെര്കല്.—പധഞന ആകതിലലെ  130  എ

വകുപറ  130  ബതി  വകുപഞയതി  പുനരകമതികടേണതഞ്ചാം,  അപകേഞരഞ്ചാം  പുനരകമതിട്ടേ  130  ബതി

വകുപതിനറ  മുന്പഞയതി തഞലഴെപറയുന്ന വകുപറ കചെര്കകണതമഞണറ, അതഞയതറ :—



 “130 എ.  ചെതിലെ  വതിഭഞഗങ്ങളതിലുള്ള   ആളകേള്കറ  തപഞല്  വഴെതി  കവഞട്ടേറ
ലചെയ്യുന്നതതിനുള്ള  പകതശ്യകേ  വശ്യവസ്ഥ  .—(1)  130-ാം  വകുപതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേളലടേ
സഞമഞനശ്യതയറ  ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാംവരഞലത,  തഞലഴെപറയുന്ന  വതിഭഞഗങ്ങളതിലുള്ള   സമതതിദഞയകേര്കറ,
നതിര്ണ്ണയതികലപടേഞവന്ന  പകേഞരഞ്ചാം,  തപഞല്  വഴെതി  കവഞട്ടു  ലചെയ്യുന്നതതിനുള്ള
അവസരമുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ, അതഞയതറ:—

(എ)  സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗഞ്ചാം ബഞധതിച്ച ഏലതഞരഞളഞ്ചാം;

(ബതി)   കേസ്വഞറനവീനതില് ആയതിരതിക്കുന്ന ഏലതഞരഞളഞ്ചാം ;

വതിശേദവീകേരണഞ്ചാം.—ഈ  വകുപതിലന  ആവശേശ്യതതികലെകഞയതി,—

(i) " സഞഞ്ചാംക്രമതികേ  കരഞഗഞ്ചാം" എന്നഞല് 2021-ലലെ   കകേരള   സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗങ്ങള്
ആകതിലന   (2021-ലലെ  4)  2-ാം  വകുപറ  (എ)  ഖണ്ഡതതില്  നതിര്വ്വചെതിച്ച  പകേഞരമുള്ളതഞ്ചാം
പസ്തുത  ആകതിലന  3-ാം  വകുപ  പകേഞരഞ്ചാം  സര്കഞര്,   അതത  സമയഞ്ചാം,  വതിജഞപനഞ്ചാം
ലചെയ്തതിട്ടുള്ളതമഞയ  സഞഞ്ചാംക്രമതികേകരഞഗഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ii)  "കേസ്വഞറനവീനതില് ആയതിരതിക്കുന്ന ആള്"  എന്നഞല് സഞഞ്ചാംക്രമതികേ  കരഞഗതതിലന
വശ്യഞപനഞ്ചാം  തടേയുന്നതതിനഞയതി,  ഭഞരതസര്കഞരതിലന   ആകരഞഗശ്യ  കുടുഞ്ചാംബകകമ മനഞലെയഞ്ചാം,
അതതറ  സമയഞ്ചാം,   പുറലപടുവതിക്കുന്ന  മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്  പകേഞരഞ്ചാം   സഞ്ചാംസ്ഥഞനതറ
കേസ്വഞറനവീനതില് ആയതിരതിക്കുന്ന ആള് എന്നര്ത്ഥമഞകുന.

(2)  (1)- ാം  ഉപവകുപതില്   വശ്യക്തമഞകതിയ  പകേഞരമുള്ള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം
വതിഭഞഗങ്ങളതിലലെ  ഒരു സമതതിദഞയകേനറ  തപഞല് വഴെതി  കവഞട്ടേറ  ലചെയഞവന്നതഞ്ചാം അലല്ലെങതില്
കപഞളതിഞ്ചാംഗറ  കസ്റ്റഷനതില്, 126-ാം വകുപറ  (2)-ാം ഉപവകുപതില് വശ്യക്തമഞകതിയ സമയതറ,
കനരതിട്ടേറ കവഞട്ടേറ ലചെയഞവന്നതമഞണറ.

കുറതിപറ  :—(2)-ാം  ഉപവകുപതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  2020 നവഞ്ചാംബര്  19-ാം  തവീയതതി
പഞബലെശ്യതതില് വന്നതഞയതി കേരുതലപകടേണതഞണറ.”. 

6. 387-  ാം   വകുപതിലന  കഭദഗതതി .—പധഞന ആകതിലലെ 387-ാം വകുപതില്,—

(i) (1)-ാം ഉപവകുപതില് "കുടേതില്"  എന്ന വഞകതിനറ കശേഷഞ്ചാം  "അലല്ലെങതില് കുറഞ്ഞ
അപകേടേസഞധശ്യതയുള്ള ലകേട്ടേതിടേങ്ങള് ”എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ;

(ii)  (എ)  ഖണ്ഡതതില് "കരഖഞമൂലെമഞയ ഒരു അകപകയുഞ്ചാം" എന്ന വഞക്കുകേള്ക്കു
പകേരഞ്ചാം  "കരഖഞമൂലെമുള്ള  അകപകകയഞ  അലല്ലെങതില്  ഓണ്ലലെന്  മുകഖനയുള്ള
അകപകകയഞ" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ;



(iii)  (ബതി)  ഖണ്ഡതതില്  "കരഖഞമൂലെമഞയ  ഒരു  അകപകയുഞ്ചാം"  എന്ന
വഞക്കുകേള്ക്കുപകേരഞ്ചാം "കരഖഞമൂലെമുള്ള അകപകകയഞ അലല്ലെങതില് ഓണ്ലലെന്  മുകഖനയുള്ള
അകപകകയഞ" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ.

7.  389-  ാം  വകുപതിലന  കഭദഗതതി.—പധഞന  ആകതിലലെ  389-ാം  വകുപതില്
“നല്കുന്നതവലരയുഞ്ചാം”   എന്ന  വഞക്കുകേള്ക്കുകശേഷഞ്ചാം  “കുറഞ്ഞ  അപകേടേസഞധ ശ്യതയുള്ള
ലകേട്ടേതിടേമുള്ലപലടേയുള്ള” എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ.

8.  390-  ാം വകുപതിലന  കഭദഗതതി.—പധഞന ആകതിലലെ  390-ാം വകുപതില്  "മുപതറ
ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം"  എന്ന  വഞക്കുകേള്ക്കുപകേരഞ്ചാം  "പതതിനഞറ  ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം"  എന്ന
വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ.

9.   391-  ാം വകുപതിലന  കഭദഗതതി  .—പധഞന ആകതിലലെ 391-ാം വകുപതില്,—
(i)  "മുപതറ  ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം"  എന്ന  വഞക്കുകേള്ക്കുപകേരഞ്ചാം  "പതതിനഞറ

ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ ;

(ii)  കതിപ്തനതിബന്ധനയതില്  "മുപതറ ദതിവസകഞലെഞ്ചാം"  എന്ന വഞക്കുകേള്കറ പകേരഞ്ചാം
"പതതിനഞറ ദതിവസകഞലെഞ്ചാം" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ.  

10.  392  എ എന്ന  പുതതിയ  വകുപറ  കചെര്കല്.—പധഞന  ആകതിലലെ  392-ാം
വകുപതിനുകശേഷഞ്ചാം തഞലഴെപറയുന്ന വകുപറ  കചെര്കകണതഞണറ,  അതഞയതറ:—

“392 എ  . കുറഞ്ഞ  അപകേടേസഞധശ്യതയുള്ള  ലകേട്ടേതിടേങ്ങള്  നതിര്മതിക്കുന്നതതിനുള്ള
അകപക    .—(1)  കുറഞ്ഞ  അപകേടേസഞധശ്യതയുള്ള ഒരു ലകേട്ടേതിടേഞ്ചാം നതിര്മതിക്കുകേകയഞ പുനര്
നതിര്മതിക്കുകേകയഞ  ലചെയഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  ഏലതഞരഞളഞ്ചാം,  അപകേഞരമുള്ള  ലകേട്ടേതിടേതതിലന
ലകേട്ടേതിടേസ്ഥഞനതതിനുള്ള അഞ്ചാംഗവീകേഞരതതിനഞയുഞ്ചാം പണതിനടേത്തുന്നതതിനുള്ള അനുവഞദതതിനഞയുഞ്ചാം ഒരു
അകപക,  നതിര്ണ്ണയതികലപടേഞവന്ന  പകേഞരമുള്ള  ഫെഞറതതിലുള്ള  സസ്വയഞ്ചാം  സഞകശ്യപതവഞ്ചാം
അപകേഞരമുള്ള  കരഖകേളഞ്ചാം സഹതിതഞ്ചാം,  ലസക്രട്ടേറതിയറ നല്കകേണതഞണറ.  

(2) എല്ലെഞരവീതതിയതിലുഞ്ചാം പൂര്ണ്ണമഞയ (1)-ാം ഉപവകുപറ പകേഞരമുള്ള ഒരു അകപക
ലെഭതിക്കുന്നതതികന്മേല്, ലസക്രട്ടേറതി, അഞറ പവൃതതി ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതികലപടേഞവന്ന
പകേഞരമുള്ള, ഫെഞറതതില് ഒരു ലകേപറ്റുസഞകശ്യപതഞ്ചാം അകപകകേനറ നല്കകേണതഞണറ.

(3)  (2)-ാം  ഉപവകുപറ  പകേഞരമുള്ള  ഒരു  ലകേപറ്റുസഞകശ്യപതഞ്ചാം
ലെഭതിക്കുന്നതതികന്മേല്,  അപകേഞരമുള്ള ലകേപറ്റുസഞകശ്യപതഞ്ചാം,  അപകേഞരമുള്ള ലകേട്ടേതിടേതതിലന
ലകേട്ടേതിടേസ്ഥഞനതതിനുള്ള  അഞ്ചാംഗവീകേഞരമഞയുഞ്ചാം  പണതിനടേത്തുന്നതതിനുള്ള  അനുവഞദമഞയുഞ്ചാം
കേരുതലപടുന്നതഞണറ.”.



11.   515-  ാം വകുപതിലന  കഭദഗതതി.—പധഞന ആകതിലലെ 515-ാം വകുപതിലന (2)-ാം
ഉപവകുപതിനുകശേഷഞ്ചാം തഞലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപകേള് കചെര്കകണതഞണറ, അതഞയതറ:—

"(3)  ഒരു  എഞ്ചാംപഞനല്ഡറ  ലലെസന്സതി,  കുറഞ്ഞ  അപകേടേസഞധശ്യതയുള്ള
ലകേട്ടേതിടേങ്ങളലടേ നതിര്മഞണതതികനഞ പുനര്നതിര്മഞണതതികനഞ    സസ്വയഞ്ചാം സഞകശ്യപതഞ്ചാം നല്കുന്ന
സഞ്ചാംഗതതിയതില്,  ഈ  ആകതിലലെകയഞ  അതതിന്കേവീഴെതില്  ഉണഞകലപട്ടേ  ചെട്ടേങ്ങളതിലലെകയഞ
വശ്യവസ്ഥകേകളഞ  നതിയമഞനുസൃതഞ്ചാം  നല്കേതിയതിട്ടുള്ള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  നതിര്കദ്ദേശേകമഞ  തത്സമയഞ്ചാം
പഞബലെശ്യതതിലുള്ള  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  നതിയമതതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേകളഞ  ലെഞ്ചാംഘതിച്ചുലകേഞകണഞ
അലല്ലെങതില്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  വസ്തുതകേള്  മറച്ചുവകച്ചഞ  ആണറ  അപകേഞരമുള്ള  ലകേട്ടേതിടേതതിനറ
സസ്വയഞ്ചാം  സഞകശ്യപതഞ്ചാം  നല്കേതിയതറ  എന്നറ  രജതിസ്റ്ററതിഞ്ചാംഗറ  അധതികേഞരതി,  കേഞണുന്നപകഞ്ചാം,
അപകേഞരമുള്ള  രജതിസ്റ്ററതിഞ്ചാംഗറ  അധതികേഞരതികറ   എഞ്ചാംപഞനല്ഡറ  ലലെസന്സതിലയ  അഞറ
വര്ഷതതില് കുറയഞത ഒരു കേഞലെയളവതികലെകറ  സഞ്ചാംസ്ഥഞനതറ  പഞക്ടവീസറ  ലചെയ്യുന്നതതിനറ
വതിലെകറ  ഏര്ലപടുതഞവന്നതഞ്ചാം,  അപകേഞരമുള്ള  ലലെസന്സതികറ  എതതിലര  കേഞരണഞ്ചാം
കേഞണതികല് കനഞട്ടേവീസറ  നല്കേതിയതതിനു കശേഷഞ്ചാം അപകേഞരമുള്ള ലലെസന്സതിയതില് നതിനഞ്ചാം
(4)-ാം ഉപവകുപതില് വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്ത പകേഞരമുള്ള പതിഴെ  ഈടേഞകഞവന്നതമഞണറ. 

(4)  സസ്വയഞ്ചാം  സഞകശ്യപതതതില്  വശ്യക്തമഞകതിയതിട്ടുള്ള  വശ്യവസ്ഥകേള്  ലെഞ്ചാംഘതിച്ചു
ലകേഞണറ  നതി൪മതിക്കുകേകയഞ  പുനര്നതിര്മതിക്കുകേകയഞ  ലചെയ്ത  ലകേട്ടേതിടേങ്ങളലടേ  സഞ്ചാംഗതതിയതില്,
അപകേഞരഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാം  സഞകശ്യപതഞ്ചാം  നല്കേതിയ  ലകേട്ടേതിടേതതിലന  ഉടേമസ്ഥനുഞ്ചാം എഞ്ചാംപഞനല്ഡറ
ലലെസന്സതിക്കുഞ്ചാം,  ഒരു  കേഞരണഞ്ചാം  കേഞണതികല്  കനഞട്ടേവീസറ  നല്കേതിയതതിനുകശേഷഞ്ചാം,
അപകേഞരമുള്ള ഉടേമസ്ഥനുഞ്ചാം ലലെസന്സതിയുഞ്ചാം  നല്കുന്ന മറപടേതി  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ഉലണങതില്
അതറ  പരതിഗണതിച്ചതതിനു കശേഷവഞ്ചാം അപകേഞരമുള്ള ആളകേളതില്നതിനഞ്ചാം,  നൂററ  ചെതരശ്രമവീറര്
വലര  നതിര്മതിത  വതിസവീര്ണ്ണമുള്ള  ലകേട്ടേതിടേങ്ങള്കറ  രണറ  ലെകഞ്ചാം  രൂപ  വവീതവഞ്ചാം  ഇരുന്നൂററ
ചെതരശ്രമവീറര് വലര നതിര്മതിത വതിസവീര്ണ്ണമുള്ള ലകേട്ടേതിടേങ്ങള്കറ നഞലെറ ലെകഞ്ചാം രൂപ വവീതവഞ്ചാം
മുന്നൂററ ചെതരശ്രമവീറര് വലര നതിര്മതിത വതിസവീര്ണ്ണമുള്ള ലകേട്ടേതിടേങ്ങള്കറ ആററ  ലെകഞ്ചാം രൂപ
വവീതവഞ്ചാം പതിഴെ ഈടേഞകഞവന്നതഞണറ.

(5) രജതിസ്റ്ററതിഞ്ചാംഗറ അധതികേഞരതി എടുത നടേപടേതികേകളഞ പുറലപടുവതിച്ച ഉതരകവഞ മൂലെഞ്ചാം
സങടേമനുഭവതിക്കുന്ന  ആളതിനറ,  അപകേഞരമുള്ള  ഉതരവകേള്കകഞ  നടേപടേതികേള്കകഞ
എതതിരഞയതി  സര്കഞരതില്,  (3)-ാം ഉപവകുപപകേഞരമുള്ള ഉതരവറ  ലെഭതിച്ച തവീയതതി  മുതല്
മുപതറ ദതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം, അപവീല് സമര്പതികഞവന്നതഞണറ.". 

12.  റദ്ദേഞകലുഞ്ചാം  ഒഴെതിവഞകലുഞ്ചാം  .—(1)   2021-ലലെ  കകേരള  മുനതിസതിപഞലെതിറതി  (കഭദഗതതി)
ഓര്ഡതിനന്സറ (2021-ലലെ 126) ഇതതിനഞല് റദ്ദേഞകതിയതിരതിക്കുന.



(2)  അങ്ങലന  റദ്ദേഞകതിയതിരുന്നഞല്തലന്നയുഞ്ചാം,  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സറ  പകേഞരഞ്ചാം
കഭദഗതതി  ലചെയലപട്ടേ പധഞന ആകതിന്കേവീഴെതില് ലചെയ്തകതഞ ലചെയ്തതഞയതി കേരുതലപടുന്നകതഞ
ആയ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കേഞരശ്യകമഞ  എടുതകതഞ  എടുതതഞയതി  കേരുതലപടുന്നകതഞ  ആയ
ഏലതങതിലുഞ്ചാം  നടേപടേതികയഞ,  ഈ  ആകറ  പകേഞരഞ്ചാം   കഭദഗതതി  ലചെയലപട്ടേ  പധഞന
ആകതിന്കേവീഴെതില് ലചെയ്തതഞകയഞ എടുതതഞകയഞ കേരുതലപകടേണതഞണറ.   

ഉകദ്ദേശേശ്യകേഞരണങ്ങളലടേ വതിവരണഞ്ചാം

2011-ലലെ  കേഞകനഷുമഞരതി  അനുസരതിച്ചറ,  കകേരളതതിലലെ  ജനസഞ്ചാംഖശ്യ  വര്ദതിച്ച
സഞഹചെരശ്യതതിലുഞ്ചാം  പലെ  മുനതിസതിപഞലെതിറതികേളതിലലെയുഞ്ചാം  ജനസഞ്ചാംഖശ്യ  ഒരു  ലെകഞ്ചാം  കേവതിഞ്ഞ
സഞഹചെരശ്യതതിലുഞ്ചാം, ജനസഞ്ചാംഖശ്യയുഞ്ചാം ലതരലഞ്ഞടുപതിലൂലടേ  നതികേകതണ കേടൗണ്സതിലെര്മഞരുലടേ
സ്ഥഞനങ്ങളലടേ  എണ്ണവഞ്ചാം  തമതിലുള്ള  അനുപഞതഞ്ചാം  വര്ദതിച്ച  സഞഹചെരശ്യമുണഞയതതിനഞല്
2020-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി  (കഭദഗതതി)  ആകറ  (2020-ലലെ  3)  പകേഞരഞ്ചാം,  1994-ലലെ
കകേരള  മുനതിസതിപഞലെതിറതി  ആകതിലന  6-ാം  വകുപറ  (3)-ാം  ഉപവകുപതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്
കഭദഗതതി  ലചെയ്തുലകേഞണറ  മുനതിസതിപഞലെതിറതികേളതിലലെ  കേടൗണ്സതിലെര്മഞരുലടേ  സ്ഥഞനങ്ങളലടേ
എണ്ണഞ്ചാം ഒഞകരഞന്നറ വവീതഞ്ചാം വര്ദതിപതിച്ചതിരുന.    എന്നഞല് കകേഞവതി ഡറ-19 പകേര്ച്ചവശ്യഞധതിയുലടേ
വശ്യഞപനഞ്ചാം  തടേയുന്നതതിനഞയതി   കദശേവീയ  കലെഞകേറ  ഡടൗണ്   പഖശ്യഞപതിച്ചതതിലന  തടേര്ന്നറ
അതമഞയതി  ബന്ധലപട്ടേ  നതിയനണങ്ങള്  നതിലെവതിലുള്ളതതിനഞല്  നതിശ്ചയതികലപട്ടേ
സമയതതിനകേഞ്ചാം  വഞര്ഡറ  വതിഭജന  നടേപടേതികേള്  പൂര്തതിയഞകഞന്  സഞധതികഞലത
വരുകേയുണഞയതി.  കകേഞവതിഡറ-19  കരഞഗവശ്യഞപനഞ്ചാം  തടേയുന്നതതിനുള്ള  നടേപടേതികേളതിലലെഞന്നഞയ
സഞമൂഹതികേ  അകേലെഞ്ചാം  പഞലെതികല്  നടേപതിലെഞകകണതിയതിരുന്നതതിനഞല്,  കകേഞവതിഡറ-19  മഞയതി
ബന്ധലപട്ടേ നതിയനണങ്ങള് നതിലെനതില്ക്കുന്നതതിനഞല് വഞര്ഡറ വതിഭജനവമഞയതി ബന്ധലപട്ടേ
നടേപടേതികേള് പൂര്തതിയഞകഞന് സഞധശ്യമഞയതില്ലെ.  പസ്തുത നടേപടേതികേള്  സമയബന്ധതിതമഞയതി
സസ്വവീകേരതിക്കുവഞന്  സഞധതികഞലത  വന്ന  സഞഹചെരശ്യതതിലുഞ്ചാം  തകദ്ദേശേസസ്വയഞ്ചാംഭരണ
സ്ഥഞപനങ്ങളതികലെക്കുള്ള ലതരലഞ്ഞടുപറ  എതയുഞ്ചാം ലപലട്ടേന്നറ  നടേകതണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം
മുനതിസതിപഞലെതിറതികേളതിലലെ  കേടൗണ്സതിലെര്മഞരുലടേ  സ്ഥഞനങ്ങളലടേ  എണ്ണഞ്ചാം  2020-ലലെ  3-ാം
നമ്പര് ആകറ പകേഞരമുള്ള കഭദഗതതികറ മുന്പറ വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്ത പകേഞരമുള്ള രവീതതിയതില് തലന്ന
നതിലെനതിര്ത്തുന്നവതിധഞ്ചാം  1994-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി ആകതിലന  6-ാം വകുപറ  (3)-ാം
ഉപവകുപറ അനുകയഞജശ്യമഞയതി കഭദഗതതി ലചെയ്യുവഞന് സര്കഞര്  തവീരുമഞനതിച്ചു.

2.  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം   പസ്തുത
നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്കറ  ഉടേന്  പഞബലെശ്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം   2020-ലലെ  കകേരള
മുനതിസതിപഞലെതിറതി  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ  (2020-ലലെ  31)  2020 കമയറ  2-ാം  തവീയതതി
കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2020  കമയറ  4-ാം  തവീയതതിയതിലലെ
1126-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.



3.  2020  ആഗസ്റ്ററ  24-ാം  തവീയതതി  കചെര്ന്ന  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ
സകമളനതതില് പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനറ പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ബതില്
ലകേഞണവരുന്നതതിനുഞ്ചാം ആയതറ നതിയമസഭയതില് അവതരതിപതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
കേഴെതിഞ്ഞതില്ലെ.

4.  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം  2020-ലലെ  കകേരള
മുനതിസതിപഞലെതിറതി  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ  (2020-ലലെ  63)  2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  26-ാം
തവീയതതി കകേരള ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ  2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  29-ാം
തവീയതതിയതിലലെ 2221-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.

5.  കകേഞവതിഡറ-19  കപഞകട്ടേഞകകഞള് പഞലെതിച്ചുലകേഞണറ കവഞലട്ടേടുപറ  നടേകതണതതിനഞല്,
1994-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി ആകതിലലെ 126-ാം വകുപതിലന  കതിപ്തനതിബന്ധന പകേഞരഞ്ചാം
നതിശ്ചയതിച്ചതിട്ടുള്ള സമയപരതിധതിക്കുള്ളതില് കവഞലട്ടേടുപറ പൂര്തതിയഞകഞന് സഞധതികഞലത വരുഞ്ചാം
എന്നതതിനഞല്  പസ്തുത  വകുപറ  കഭദഗതതി  ലചെയ്തു  ലകേഞണറ,  കവഞട്ടേറ  ലചെയ്യുന്നതതിനറ
നതിശ്ചയതിച്ചതിട്ടുളള  സമയഞ്ചാം  രഞവതിലലെ  7  മണതിക്കുഞ്ചാം   ലവകുകന്നരഞ്ചാം  5  മണതിക്കുഞ്ചാം  ഇടേയള്ള
എട്ടുമണതിക്കൂറതില് കുറയഞന് പഞടുള്ളതല്ലെ എന്നതറ രഞവതിലലെ  7  മണതിക്കുഞ്ചാം  ലവകുകന്നരഞ്ചാം  6
മണതിക്കുഞ്ചാം  ഇടേയള്ള എട്ടു മണതിക്കുറതില് കുറയഞന് പഞടുള്ളതല്ലെ   എന്നറ കഭദഗതതി ലചെയ്യുവഞനുഞ്ചാം,
കകേഞവതിഡറ-19  കരഞഗബഞധതിതര്ക്കുഞ്ചാം കേസ്വഞറനവീനതില് ഉള്ളവര്ക്കുഞ്ചാം തപഞല് കവഞട്ടേറ  സടൗകേരശ്യഞ്ചാം
ലെഭശ്യമഞക്കുന്നതതിനറ  130-ാം  വകുപതിനറ  കശേഷഞ്ചാം  ഒരു  പുതതിയ  വകുപറ  130 എ വകുപഞയതി
കചെര്ക്കുവഞനുഞ്ചാം തവീരുമഞനതിച്ചു.

6.  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം  പസ്തുത
നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്കറ  ഉടേന്  പഞബലെശ്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം  2020-ലലെ  കകേരള
മുനതിസതിപഞലെതിറതി  (രണഞഞ്ചാം കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ  (2020-ലലെ  70)  2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര് 26-ാം
തവീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ  2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  30-ാം
തവീയതതിയതിലലെ 2233-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.

7.  കമല്  പറഞ്ഞ  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥ  പകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയലപട്ടേ
ആകതിലലെ 130 എ വകുപറ പകേഞരഞ്ചാം തപഞല്  വഴെതി കവഞട്ടേറ ലചെയ്യുന്നതതിനറ സഞഞ്ചാംക്രമതികേ കരഞഗഞ്ചാം
ബഞധതിച്ചവര്ക്കുഞ്ചാം  കേസ്വഞറനവീനതില്  ഉളളവര്ക്കുഞ്ചാം  അവസരഞ്ചാം  നല്കേതിയതിരുന.  കവഞലട്ടേടുപറ
ദതിവസതതിലന അവസഞന ഒരു മണതിക്കൂറതില് അവര്കറ  കപഞളതിഞ്ചാംഗറ  കസ്റ്റഷനതില്  കനരതിട്ടേറ
കവഞട്ടേറ ലചെയ്യുവഞന് അനുവദതിക്കുന്നവതിധഞ്ചാം  ആകതിലന  126, 130 എ വകുപകേളതില് കഭദഗതതി
വരുത്തുവഞന് സര്കഞര്  തവീരുമഞനതിച്ചു.



8.  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം
കമല്പറഞ്ഞ നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്കറ ഉടേന് പഞബലെശ്യഞ്ചാം നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം  2020-ലലെ
കകേരള   മുനതിസതിപഞലെതിറതി  (മൂന്നഞഞ്ചാം  കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ  (2020-ലലെ  77)  2020
നവഞ്ചാംബര്  19-ാം  തവീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2020
നവഞ്ചാംബര്  19-ാം  തവീയതതിയതിലലെ  2847-ാം  നമ്പര്   കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്
പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.

9.  2020  ഡതിസഞ്ചാംബര്  31-ാം തവീയതതി  കചെര്ന്ന കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ
സകമളനതതിലുഞ്ചാം 2021 ജനുവരതി  8-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചറ 2021 ജനുവരതി 22-ാം തവീയതതി
അവസഞനതിച്ച   കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമളനകേഞലെത്തുഞ്ചാം  പസ്തുത
ഓര്ഡതിനന്സുകേള്കറ  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒരു  ആകറ
ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള  ഒരു   ബതില്  കകേരള  നതിയമസഭയതില്  അവതരതിപതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴെതിഞ്ഞതില്ലെ.

10.   2020-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി  (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ (2020-ലലെ 63)
2020-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി (മൂന്നഞഞ്ചാം കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ (2020-ലലെ77) എന്നവീ
ഓര്ഡതിനന്സുകേളതിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന
നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം 2021-ലലെ  കകേരള  മുനതിസതിപഞലെതിറതി
(കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ  (2021-ലലെ  13)  2021   ലഫെബ്രുവരതി  9-ാം  തവീയതതി  കകേരള
ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2021  ലഫെബ്രുവരതി  10-ാം  തവീയതതിയതിലലെ
668-ാം  നമ്പര്  കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.

11.  1994-ലലെ  കകേരള  മുനതിസതിപഞലെതിറതി  ആകതിലലെ  389-ാം  വകുപതിലലെ

വശ്യവസ്ഥകേളനുസരതിച്ചറ ലസക്രട്ടേറതിയുലടേ അനുവഞദഞ്ചാം കൂടേഞലത ലകേട്ടേതിടേതതിലന നതിര്മഞണകമഞ

പുനര്നതിര്മഞണകമഞ  ആരഞ്ചാംഭതിക്കുവഞന് പഞടുള്ളതല്ലെ എന്നറ വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്തതിട്ടുണറ.   ലകേട്ടേതിടേ

നതിര്മഞണതതിനറ  സഞധഞരണകഞര്  കനരതിടുന്ന   ബുദതിമുട്ടുകേള്  കുറയന്നതതിനുഞ്ചാം,  ലപഞത

അധതികേഞരതികേള്  ഏലറടുക്കുന്ന  കപഞജക്ടുകേള്  തസ്വരതിതലപടുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം,  'ഈസറ  ഓഫ് 

ഡൂയതിഞ്ചാംഗറ  ബതിസതിനസതിലന'  ഭഞഗമഞയതി   വശ്യവസഞയ  കമഖലെയതില്  സസ്വവീകേരതിക്കുന്ന

നടേപടേതികേളലടേ  ഭഞഗമഞയുഞ്ചാം,  കുറഞ്ഞ  അപകേടേ  സഞദശ്യതയുള്ള  ലകേട്ടേതിടേങ്ങള്   എന്ന  ഒരു

വതിഭഞഗഞ്ചാം  ലകേട്ടേതിടേങ്ങലള  ഉള്ലപടുതതിലകഞണഞ്ചാം,  സസ്വയഞ്ചാം  സഞകശ്യപതഞ്ചാം  സഹതിതഞ്ചാം  ലകേട്ടേതിടേ

നതിര്മഞണ  ലപര്മതിറതിനുളള  അകപക  നല്കുന്നതതിന്കമല്,  അഞ  പവൃതതി

ദതിവസങ്ങള്ക്കുള്ളതില്  ലകേപറ്റുസഞകശ്യപതഞ്ചാം  നല്കുവഞനുഞ്ചാം,  പസ്തുത   ലകേപറ്റു

സഞകശ്യപതഞ്ചാം  ഒരു  ലകേട്ടേതിടേ  നതിര്മഞണ  ലപര്മതിറഞയതി  കേരുതലപടുന്നതഞലണന്നറ  വശ്യവസ്ഥ

ലചെയ്തു ലകേഞണഞ്ചാം, 1994-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി ആകതിലലെ പസ്തുത വശ്യവസ്ഥകേളമഞയതി

1401/2021.



ബന്ധലപട്ടേ  2, 387, 389, 390, 391, 392, 515 എന്നവീ വകുപകേള് കഭദഗതതി ലചെയ്തുലകേഞണഞ്ചാം

392  എ എന്ന ഒരു പുതതിയ വകുപറ  ഉള്ലപടുതതിലകഞണഞ്ചാം ആകറ  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന്

സര്കഞര്  തവീരുമഞനതിച്ചു.  കൂടേഞലത,  സസ്വയഞ്ചാം  സഞകശ്യപതതതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്

ലെഞ്ചാംഘതിച്ചുലകേഞണറ  ലകേട്ടേതിടേ  നതിര്മഞണഞ്ചാം  നടേത്തുന്ന  ലകേട്ടേതിടേ  ഉടേമസ്ഥര്ലകതതിലര  പതിഴെ

ചുമത്തുവഞനുഞ്ചാം കുറഞ്ഞ അപകേടേ സഞദശ്യതയുളള  ലകേട്ടേതിടേങ്ങള് അല്ലെഞലതയുള്ള ലകേട്ടേതിടേങ്ങളലടേ

ലപര്മതിററ  ലെഭതിക്കുന്നതതിനുളള  കേഞലെയളവറ  30  ദതിവസതതില്  നതിനഞ്ചാം  15  ദതിവസമഞയതി

കുറയകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തുലകേഞണളള കഭദഗതതികേളഞ്ചാം വരുത്തുവഞന് സര്കഞര് തവീരുമഞനതിച്ചു.

12.  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം  പസ്തുത

നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്കറ  ഉടേന്  പഞബലെശ്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം   2021-ലലെ  കകേരള

മുനതിസതിപഞലെതിറതി  (രണഞഞ്ചാം കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ   (2021-ലലെ  34) 2021  ലഫെബ്രുവരതി

12-ാം തവീയതതി  കകേരള ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതറ  2021  ലഫെബ്രുവരതി

12-ാം  തവീയതതിയതിലലെ  726-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്

പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.

13.   2021  കമയറ   24-ാം  തവീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിച്ചറ  2021  ജൂണ്  10-ാം  തവീയതതി

അവസഞനതിച്ച  കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ സകമളനകേഞലെതറ പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സുകേള്കറ

പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകറ ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള ഒരു  ബതില് കകേരള

നതിയമസഭയതില് അവതരതിപതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴെതിഞ്ഞതില്ലെ.

14.   2021-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ (2021-ലലെ 13)

2021-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി  (രണഞഞ്ചാം  കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ  (2021-  ലലെ  34)

എന്നവീ  ഓര്ഡതിനന്സുകേളതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം കകേരള

സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം,  2021-ലലെ  കകേരള  മുനതിസതിപഞലെതിറതി

(കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ (2021-ലലെ 88) 2021  ജൂലലെ 1-ാം തവീയതതി കകേരള ഗവര്ണര്

വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2021 ജൂലലെ 3-ാം തവീയതതിയതിലലെ 1943-ാം നമ്പര് കകേരള

അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.

15.   2021  ജൂലലലെ  22-ാം  തവീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിച്ചറ  2021  ആഗസ്റ്ററ  13-ാം  തവീയതതി

അവസഞനതിച്ച   കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമളനകേഞലെതറ  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനറ

പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകറ ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള ഒരു  ബതില് കകേരള

നതിയമസഭയതില് അവതരതിപതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴെതിഞ്ഞതില്ലെ.



 16.  പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം   2021-ലലെ  കകേരള
മുനതിസതിപഞലെതിറതി (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ (2021-ലലെ 126) 2021 ആഗസ്റ്ററ 23-ാം തവീയതതി
കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ  2021 ആഗസ്റ്ററ  25-ാം തവീയതതിയതിലലെ
2480-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് പസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.

17.  2021-ലലെ  126-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡതിനന്സതിനു  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന
നതിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകറ ലകേഞണവരുന്നതതിനറ ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ബതില്. 

ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

പസ്തുത ബതില് നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം പഞബലെശ്യതതില് ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയ്തഞല്
സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞരു അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല്ലെ.  

ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച
ലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ബതില്ലെതിലലെ 2-ാം ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകതില് കചെര്കഞനുകദ്ദേശേതിക്കുന്ന 2-ാം വകുപറ
(17 എ)   ഖണ്ഡഞ്ചാം,  സസ്വയഞ്ചാം  സഞകശ്യപതഞ്ചാം   നല്കുന്നതതിലന  ആവശേശ്യതതികലെകഞയതി
സ്ഥഞപനഞ്ചാം,  ആര്കതിലടേകറ,  എഞതിനവീയര്,  ബതില്ഡതിഞ്ചാംഗറ  ഡതിലസനര്,  സൂപര്ലവസര്
എന്നതിവലര  എഞ്ചാംപഞനല്  ലചെയ്യുന്ന  രവീതതി  നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന്  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശേതിക്കുന.

2. ബതില്ലെതിലലെ  5-ാം ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  പധഞന ആകതില് കചെര്കഞനുകദ്ദേശേതിക്കുന്ന 130 എ
വകുപറ  (1)-ാം  ഉപവകുപറ,  സഞഞ്ചാംക്രമതികേ  കരഞഗഞ്ചാം  ബഞധതിച്ചവരുഞ്ചാം   കേസ്വഞറനവീനതില്
ആയതിരതിക്കുന്നവരുമഞയ  സമതതിദഞയകേര്കറ   തപഞല് വഴെതി കവഞട്ടു ലചെയ്യുന്നതതിനുള്ള രവീതതി
നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനറ സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശേതിക്കുന.

3. ബതില്ലെതിലലെ 10-ാം ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകതില്  കചെര്കഞനുകദ്ദേശേതിക്കുന്ന 392 എ
വകുപറ, (1)-ാം ഉപവകുപറ,  കുറഞ്ഞ അപകേടേസഞധശ്യതയുളള ഒരു ലകേട്ടേതിടേഞ്ചാം  നതിര്മതിക്കുകേകയഞ
പുനര്നതിര്മതിക്കുകേകയഞ  ലചെയഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  ഒരഞള്   ലകേട്ടേതിടേസ്ഥഞനതതിനുള്ള
അഞ്ചാംഗവീകേഞരതതിനഞയുഞ്ചാം  പണതി  നടേത്തുന്നതതിനുള്ള  അനുവഞദതതിനഞയുഞ്ചാം  സമര്പതികകണ
അകപകയുലടേ  ഫെഞറവഞ്ചാം  കരഖകേളഞ്ചാം   നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനറ   സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന.  പസ്തുത  വകുപതിലന   (2)-ാം  ഉപവകുപറ,
അകപകകേനറ  ലകേപറ്റുസഞകശ്യപതഞ്ചാം  നല്കകേണ  ഫെഞറഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനറ
സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശേതിക്കുന.



4.  ഏതറ  കേഞരശ്യങ്ങലള  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചഞകണഞ  ചെട്ടേങ്ങള്  ഉണഞകഞവന്നതറ  അലല്ലെങതില്
വതിജഞപനങ്ങള്  പുറലപടുവതികഞവന്നതറ  അവ  നടേപടേതിക്രമഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചവയുഞ്ചാം
സഞധഞരണകമഞ ഭരണപരകമഞ ആയ സസ്വഭഞവകതഞടുകൂടേതിയതഞ്ചാം ആകുന. കൂടേഞലത,   ചെട്ടേങ്ങള്
ഉണഞകതിയതതിനറ  കശേഷഞ്ചാം  അവ  നതിയമസഭയുലടേ  സൂക്ഷ്മപരതികശേഞധനയറ  വതികധയവമഞണറ.
ഏല്പതിച്ചുലകേഞടുത  നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം  അതതിനഞല്,  സഞധഞരണ
സസ്വഭഞവകതഞടുകൂടേതിയതഞണറ.

                             എഞ്ചാം. വതി. കഗഞവതിന്ദന് മഞസ്റ്റര്.



 1994-ലലെ കകേരള മുനതിസതിപഞലെതിറതി ആകതില് (1994-ലലെ 20) നതിനള്ള
പസക്ത ഭഞഗങ്ങള്  

** ** ** **

2. നതിര്വ്വചെനങ്ങള്.—ഈ ആകതില് സന്ദര്ഭഞ്ചാം മറ്റു വതിധതതില് ആവശേശ്യലപടേഞത പകഞ്ചാം,— 

** ** ** **

(17) 'തതിരലഞ്ഞടുപ രജതികസ്ട്രേഷന് ഉകദശ്യഞഗസ്ഥന്' എന്നഞല്  ഈ ആകതിന് കേവീഴെതില്

ലതര ലഞ്ഞടുപ   രജതികസ്ട്രേഷന്  ഉകദശ്യഞഗസ്ഥലന   ചുമതലെകേള്  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനഞയതി

സഞ്ചാംസ്ഥഞന  തതിരലഞ്ഞടുപ  കേമവീഷന്  സ്ഥഞനനതിര്കദ്ദേശേകമഞ  നഞമനതിര്കദ്ദേശേകമഞ  ലചെയ്ത

ഉകദശ്യഞഗസ്ഥന് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(22)  'കലെഞഡ് ജതിഞ്ചാംഗറ  ഹടൗസറ"   എന്നഞല്  സര്കഞകരഞ ഒരു തകദ്ദേശേസസ്വയഞ്ചാംഭരണ

സ്ഥഞപനകമഞ  നടേതതികപഞരുന്നതല്ലെഞത  കഹഞട്ടേകലെഞ,  കബഞര്ഡതിഞ്ചാംഗറ  ഹടൗകസഞ,  സതകമഞ,

ധര്മശേഞലെകയഞ,  ലറസ്റ്ററ  ഹടൗകസഞ  അഥവഞ  യഞദൃശ്ചതികേ  സന്ദര്ശേകേലര  സസ്വവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം,

പണഞ്ചാം  ലകേഞടുതഞല്  അവര്കറ  ഉറങ്ങഞനുള്ള  സ്ഥലെസടൗകേരശ്യഞ്ചാം,  ഭകണകതഞടുകൂടേതികയഞ

അല്ലെഞലതകയഞ,  നല്കുകേയുഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന  എലതങതിലുഞ്ചാം  സ്ഥലെകമഞ  എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നതഞ്ചാം,

എന്നഞല്—

(എ)  ലപഞതനതിയനണതതികലെഞ  അഞ്ചാംഗവീകൃത  നതിയനണതതികലെഞ   ഉള്ള

വതിദശ്യഞര്ത്ഥതി കഹഞസ്റ്റകലെഞ;

** ** ** ** 

(ഡതി)  ഏലതങതിലുലമഞരു  ആരഞധനഞലെയതതിലന  കകേഞമ്പടൗണതിനറ  ഉള്ളതില്

സ്ഥതിതതിലചെയ്യുന്നതഞ്ചാം  ഭക്തജനങ്ങള്  വതിശ്രമതിക്കുന്നതമഞയ  മുറതികേകളഞ,  അതതില്  ഉള്ലപടുന്ന

തല്ലെഞതതമഞകുന ;

** ** ** **  

(43) 'ലസക്രട്ടേറതി' എന്നഞല് ഒരു മുനതിസതിപഞലെതിറതിയുലടേ 'ലസക്രട്ടേറതി' എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

** ** ** ** 



 6. കേടൗണ്സതിലെതിലന ഘടേന .—(1)  ഒരു ടേടൗണ് പഞഞയതതിലനയുഞ്ചാം ഒരു മുനതിസതിപല്
കേടൗണ്സതിലെതിലനയുഞ്ചാം ഒരു മുനതിസതിപല് കകേഞര്പകറഷലനയുഞ്ചാം കനരതിട്ടുള്ള ലതരഞ്ഞടുപതിലൂലടേ
നതികേകതണതഞയ  ആലകേ  കേടൗണ്സതിലെര്മഞരുലടേ   സ്ഥഞനങ്ങളലടേ  എണ്ണഞ്ചാം  ബന്ധലപട്ടേ
മുനതിസതിപഞലെതിറതിയുലടേ  പകദശേലത ജനസഞ്ചാംഖശ്യ  പരതിഗണതിച്ചുലകേഞണറ  (3)-ാം  ഉപവകുപതില്
വതിനതിര്കദ്ദേശേതിക്കുന്ന പകേഞരമുള്ള കതഞതനുസരതിച്ചറ സര്കഞര് വതിജഞപനഞ്ചാം ലചെകയണതഞണറ.

** ** ** **  

(3) (1)-ാം ഉപവകുപറ പകേഞരകമഞ (2)-ാം ഉപവകുപറ പകേഞരകമഞ വതി ജഞപനഞ്ചാം 
ലചെയ്യുന്ന കേടൗണ്സതിലെര്മഞരുലടേ സ്ഥഞനങ്ങളലടേ എണ്ണഞ്ചാം,—

(എ) ഒരു ടേടൗണ് പഞഞയതതിലനകയഞ ഒരു മുനതിസതിപല് കേടൗണ്സതിലെതിലനകയഞ 
സഞ്ചാംഗതതിയതില്,—

(i) ഇരുപതതിനഞയതിരതതില് കേവതിയഞത ജനസഞ്ചാംഖശ്യയുള്ള ടേടൗണ്പഞഞയതതിലനകയഞ
മുനതിസതിപല് കേടൗണ്സതിലെതിലനകയഞ പകദശേകതകറ ഇരുപതതിയഞറഞ്ചാം;

(ii)  ഇരുപതതിനഞയതിരതതില്  കേവതിയുന്ന  ജനസഞ്ചാംഖശ്യയുള്ള  ടേടൗണ്
പഞഞയതതിലനകയഞ  മുനതിസതിപതില്  കേടൗണ്സതിലെതിലനകയഞ  പകദശേകതകറ  പരമഞവധതി
അന്പതതിമൂന്നറ കേടൗണ്സതിലെര്മഞര്  എന്നതതിനറ വതികധയമഞയതി ആദശ്യലത ഇരുപതതിനഞയതിരഞ്ചാം
ജനസഞ്ചാംഖശ്യകറ ഇരുപതതിയഞറഞ്ചാം,  ഇരുപതതിനഞയതിരതതില് കേവതിയുന്ന ഓകരഞ രണഞയതിരതതി
അഞ്ഞൂററ ജനസഞ്ചാംഖശ്യയഞ്ചാം ഓകരഞന വവീതവഞ്ചാം; 

(ബതി) ഒരു മുനതിസതിപല് കകേഞര്പകറഷലന സഞ്ചാംഗതതിയതില്,—

(i)  നഞലുലെകതതില്  കേവതിയഞത  ജനസഞ്ചാംഖശ്യയുള്ള   മുനതിസതിപല്
കകേഞര്പകറഷലന പകദശേകതകറ അന്പതതിയഞറഞ്ചാം; 

(ii)  നഞലുലെകതതില്  കേവതിയുന്ന  ജനസഞ്ചാംഖശ്യയുള്ള  മുനതിസതിപല്
കകേഞര്പകറഷലന പകദശേകതകറ പരമഞവധതി  നൂറതിലയഞന്നറ കേടൗണ്സതിലെര്മഞര് എന്നതതിനറ
വതികധയമഞയതി  ആദശ്യലത നഞലുലെകഞ്ചാം ജനസഞ്ചാംഖശ്യയഞ്ചാം അന്പതതിയഞറഞ്ചാം നഞലുലെകതതില്
കേവതിയുന്ന  ഒകരഞ  പതതിനഞയതിരഞ്ചാം  ജനസഞ്ചാംഖശ്യയഞ്ചാം   ഒകരഞന  വവീതവഞ്ചാം;  
ആയതിരതികകണതഞണറ. 

** ** ** **  

126. കവഞലട്ടേടുപതിനറ സമയഞ്ചാം നതിശ്ചയതികല്.—കവഞലട്ടേടുപറ നടേത്തുന്നതറ ഏലതഞലക
മണതിക്കൂറകേളതില്  ആയതിരതിക്കുലമന്നറ   സഞ്ചാംസ്ഥഞന  തതിരലഞ്ഞടുപറ  കേമവീഷന്
നതിശ്ചയതികകണതഞ്ചാം,  അപകേഞരഞ്ചാം   നതിശ്ചയതിച്ച  മണതിക്കൂറകേള്  നതിര്ണ്ണയതികലപടുന്ന  രവീതതിയതില്
പസതിദലപടുകതണതമഞകുന:



എന്നഞല്, ഒരു വഞര്ഡതിലലെ ഒരു തതിരലഞ്ഞടുപതില് കവഞലട്ടേടുപതിനറ, ഏലതങതിലുഞ്ചാം ഒലരഞറ
ദതിവസഞ്ചാം നവീകതിവച്ചതിട്ടുള്ള ആലകേ സമയഞ്ചാം രഞവതിലലെ 7  മണതിക്കുഞ്ചാം ലവകുകന്നരഞ്ചാം 5  മണതിക്കുഞ്ചാം
ഇടേയള്ള എട്ടു മണതിക്കൂറതില് കുറയഞന് പഞടുള്ളതല്ലെ. 

** ** ** **  

130.  തതിരലഞ്ഞടുപകേളതില് കവഞട്ടു ലചെയ്യുന്ന രവീതതി.—കവഞലട്ടേടുപ നടേത്തുന്ന  എലതഞരു
തതിരലഞ്ഞടുപതിലുഞ്ചാം  കവഞട്ടുകേള്  നതിര്ണ്ണയതികലപടുന്ന  രവീതതിയതില്  ബഞലെറ്റുവഴെതി
നല്കേലപകടേണതഞ്ചാം യഞലതഞരു കവഞട്ടുഞ്ചാം പതതിപുരുഷന് വഴെതി സസ്വവീകേരതികഞന് പഞടേതില്ലെഞതതഞ്ചാം
ആകുന.

130 എ  ലതലരഞ്ഞടുപകേളതില് കവഞട്ടേതിഞ്ചാംഗറ യനഞ്ചാം ഉപകയഞഗതികല്.—ഈ ആക്ടതികലെഞ
അതതിന്കേവീഴെതില് ഉണഞകലപട്ടേതിട്ടുള്ള ചെട്ടേങ്ങളതികലെഞ എന്തുതലന്ന അടേങ്ങതിയതിരുന്നഞലുഞ്ചാം ഒഞകരഞ
പകദശേങ്ങളതികലെയുഞ്ചാം  സഞഹചെരശ്യങ്ങള്  കേണകതിലലെടുതറ  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ലതരലഞ്ഞടുപറ
കേമവീഷന് നതിശ്ചയതിക്കുന്ന ഏലതഞരു ലതരലഞ്ഞടുപതിലുഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതികലപടേഞവന്ന പകേഞരഞ്ചാം
കവഞട്ടേതിഞ്ചാംഗറ  യനഞ്ചാം  ഉപകയഞഗതിച്ചറ  കവഞട്ടേറ  നല്കുകേയുഞ്ചാം  കവഞട്ടേറ  കരഖലപടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന
സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം  സസ്വവീകേരതികഞവന്നതഞണറ.

വതിശേദവീകേരണഞ്ചാം:—ഈ  വകുപതിലന  ഉകദ്ദേശേതതിനഞയതി  "കവഞട്ടേതിഞ്ചാംഗറ  യനഞ്ചാം"  എന്നഞല്
കവഞട്ടുകേള്  നല്കുന്നതതികനഞ  കരഖലപടുത്തുന്നതതികനഞ  കവണതി  ഉപകയഞഗതിക്കുന്ന  ഏലതഞരു
ഇലെകകഞണതികേറ  യനകമഞ  മകറലതങതിലുഞ്ചാം  യനകമഞ  എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നതഞ്ചാം   ഈ  ആകതില്
അലല്ലെങതില് അതതിന്കേവീഴെതില് ഉണഞകതിയ ചെട്ടേങ്ങളതില് ബഞലെററ  ലപട്ടേതി  അലല്ലെങതില് ബഞലെററ
കപപര് എന്ന ഏലതഞരു പരഞമര്ശേവഞ്ചാം,  മറ്റു വതിധതതില് വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന്നതിടേങ്ങളതിലലെഞഴെതിലകേ,  ഒരു
കവഞട്ടേതിഞ്ചാംഗറ യനഞ്ചാം  ഉപകയഞഗതിക്കുന്ന ഏലതഞരു ലതരലഞ്ഞടുപതിലുഞ്ചാം, അങ്ങലനയുള്ള കവഞട്ടേതിഞ്ചാംഗറ
യനലതക്കുറതിച്ചുള്ള പരഞമര്ശേവഞ്ചാം ഉള്ലപടുത്തുന്നതഞയതി വശ്യഞഖശ്യഞനതികലപകടേണതഞണറ.

** ** ** **  

387. ലകേട്ടേതിടേഞ്ചാം നതിര്മതികഞകനഞ പുനര്നതിര്മതിക്കുന്നതതികനഞ കവണതിയുള്ള അകപക.—

(1)  മുനതിസതിപതില്  പകദശേതറ  കുടേതിലെല്ലെഞത  ഒരു  ലകേട്ടേതിടേഞ്ചാം  നതിര്മതിക്കുകേകയഞ
പുനര്നതിര്മതിക്കുകേകയഞ  ലചെയ്യുന്നതതിനറ ഏലതങതിലുഞ്ചാം ആള് ഉകദ്ദേശേതിക്കുനലണങതില് അയഞള്
ലസക്രട്ടേറതികറ,—

(എ)  ലകേട്ടേതിടേസ്ഥഞനതതിലന  അഞ്ചാംഗവീകേഞരതതിനഞയതി,  സ്ഥലെതതിലന  ലസററ
പഞകനഞടുകൂടേതി കരഖഞമൂലെമഞയ ഒരു അകപകയുഞ്ചാം;



(ബതി)  പണതി  നടേത്തുന്നതതിനുള്ള  അനുവഞദതതിനഞയതി  തറയുലടേ  പഞന്,
ലകേട്ടേതിടേതതിലന ലപഞകഞ്ചാം, അതതിലന വതിഭഞഗങ്ങള്, പണതിയുലടേ വതിവരണഞ്ചാം എന്നതിവകയഞടുകൂടേതി

കരഖഞമൂലെമഞയ ഒരു അകപകയുഞ്ചാം, അയയ്കകണതഞണറ.

വതിശേദവീകേരണഞ്ചാം.—ഈ  ഉപവകുപതില്  ലകേട്ടേതിടേഞ്ചാം  എന്നതതില്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം
ലപഞതലതരുവതിലന അതതിര്തതിയഞയതിട്ടുള്ളകതഞ ലതരുവതികനഞടേറ കചെര്ന നതില്ക്കുന്നകതഞ  

ആയ ഏത  ലപഞകതതിലുമുള്ള ഒരു  ഭതിതതികയഞ കവലെതികയഞ ഉള്ലപടുന്നതഞണറ. 

** ** ** **  

389.  അനുവഞദഞ്ചാം കൂടേഞലത പണതി  തടേങ്ങുന്നതതിലനതതിരഞയുള്ള  നതികരഞധനഞ്ചാം.—പണതി
നടേത്തുന്നതതിനഞയതി  ലസക്രട്ടേറതി  അനുവഞദഞ്ചാം  നല്കേഞതപകവഞ്ചാം,  നല്കുന്നതവലരയുഞ്ചാം ഒരു
ലകേട്ടേതിടേതതിലന നതിര്മഞണകമഞ പുനര്നതിര്മഞണകമഞ ആരഞ്ചാംഭതിക്കുവഞന് പഞടുള്ളതല്ലെ.

390.  അഞ്ചാംഗവീകേഞരകമഞ  അഞ്ചാംഗവീകേഞര  നതികഷധകമഞ  ഏതറ  കേഞലെഞവധതിക്കുള്ളതില്
അറതിയതികണലമന്നറ  .—സ്ഥഞനതതിലന അഞ്ചാംഗവീകേഞരതതിനറ  387-ാം വകുപ പകേഞരഞ്ചാം  ലെഭതിച്ച
ഒരു  അകപകയതിന്കമല്,  അലല്ലെങതില്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ചെട്ടേങ്ങളതികലെഞ  ലബലെഞകേളതികലെഞ
ആവശേശ്യലപട്ടേതിട്ടുള്ള ഏലതങതിലുഞ്ചാം വതിവരകമഞ കൂടുതല് വതിവരകമഞ കേതിട്ടേതിയതതിനുകശേഷഞ്ചാം മുപത
ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം,  ലസക്രട്ടേറതി  കരഖഞമൂലെമഞയ ഉതരവ മുകഖന  393-ാം വകുപതില് പറഞ്ഞ
ഏലതങതിലുഞ്ചാം കേഞരണങ്ങളതിന്കമല് ഒനകേതില് ആ സ്ഥഞനഞ്ചാം അഞ്ചാംഗവീകേരതിക്കുകേകയഞ അലല്ലെങതില്
അഞ്ചാംഗവീകേരതിക്കുവഞന്  വതിസമതതിക്കുകേകയഞ  ലചെകയണതഞ്ചാം,  വതിവരഞ്ചാം  അകപകകേലന
അറതിയതികകണതമഞണറ.

391.  പണതി  നടേത്തുവഞനുള്ള  അനുവഞദഞ്ചാം  ഏത  കേഞലെഞവധതിക്കുള്ളതില്  ലസക്രട്ടേറതി
നല്കുകേകയഞ  നല്കുവഞന്  വതിസമതതിക്കുകേകയഞ  ലചെയണലമന്നറ.—ഏലതങതിലുഞ്ചാം  പണതി
നടേത്തുവഞനുള്ള  അനുവഞദതതിനഞയതി  387-ാം  വകുപറ  പകേഞരഞ്ചാം  ലെഭതിച്ച  ഒരു
അകപകയതിന്കമല്  അലല്ലെങതില്  ഈ  ആകതിന്കേവീഴെതില്  ഉണഞകതിയ  ചെട്ടേങ്ങളതികലെഞ,
ലബലെഞകേളതികലെഞ  ആവശേശ്യലപട്ടേതിട്ടുള്ള     ഏലതങതിലുഞ്ചാം   വതിവരകമഞ,  കരഖകയഞ  കൂടുതല്
വതിവരകമഞ കരഖകേകളഞ കേതിട്ടേതിയതതിനുകശേഷഞ്ചാം മുപത ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം ലസക്രട്ടേറതി കരഖഞമൂലെമഞയ
ഉതരവ മുകഖന, 393-ാം വകുപതില് പറഞ്ഞ ഏലതങതിലുഞ്ചാം കേഞരണങ്ങളതിന്കമല് ഒനകേതില്
അങ്ങലനയുള്ള  അനുവഞദഞ്ചാം  നല്കുകേകയഞ,  അലല്ലെങതില്  അത  നല്കുവഞന്   വതിസമതതിക്കുകേകയഞ
ലചെകയണതഞ്ചാം, വതിവരഞ്ചാം കരഖഞമൂലെഞ്ചാം അകപകകേലന അറതിയതികകണതമഞണറ:

എന്നഞല്,  കമല്പറഞ്ഞ  മുപത ദതിവസകഞലെഞ്ചാം  390-ാം  വകുപറ  പകേഞരഞ്ചാം  സ്ഥഞനഞ്ചാം  
അഞ്ചാംഗവീകേരതിക്കുന്നതവലര ആരഞ്ചാംഭതിക്കുന്നതല്ലെ.



392.  അഞ്ചാംഗവീകേഞരകമഞ  അനുവഞദകമഞ  നല്കുകേകയഞ  നതിരസതിക്കുകേകയഞ  ലചെയ്യുന്നതതില്

ലസക്രട്ടേറതി കേഞലെതഞമസഞ്ചാം വരുത്തുകേയഞലണങതില്  ,    കേടൗണ്സതിലെതിനറ  ലറഫെര് ലചെയല്.—(1)

അതത  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  390-ാം  വകുപതികലെഞ  391-ാം  വകുപതികലെഞ  നതിശ്ചയതിച്ച

കേഞലെഞവധതിക്കുള്ളതില്   ലസക്രട്ടേറതി,  അതത  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  ലകേട്ടേതിടേസ്ഥഞനതതിനറ  തലന

അഞ്ചാംഗവീകേഞരഞ്ചാം ഒനകേതില് നല്കുകേകയഞ നതിരസതിക്കുകേകയഞ അലല്ലെങതില് എലന്തെങതിലുഞ്ചാം പണതി

നടേത്തുന്നതതിനു തലന അനുവഞദഞ്ചാം ഒനകേതില് നല്കുകേകയഞ അലല്ലെങതില് നതിരസതിക്കുകേകയഞ

ലചെയ്തതിട്ടേതിലല്ലെങതില്,  കേടൗണ്സതിലെതിനറ  അകപകകേലന  കരഖഞമൂലെമഞയ  അഭശ്യര്ത്ഥനയതിന്കമല്

അങ്ങലനയുള്ള  അഞ്ചാംഗവീകേഞരകമഞ  അനുവഞദകമഞ  നല്കേണകമഞ  കവണകയഞ  എന്നറ

തവീരുമഞനതിക്കുന്നതതിനറ ബഞദശ്യതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(2)  അങ്ങലനയുള്ള  കരഖഞമൂലെമഞയ  അകപക  ലെഭതിച്ചത  മുതല്  ഒരു മഞസതതിനകേഞ്ചാം

കേടൗണ്സതില് അങ്ങലനയുള്ള അഞ്ചാംഗവീകേഞരകമഞ അനുവഞദകമഞ നല്കേണകമഞ കവണകയഞ എന്നറ

തവീരുമഞനതിക്കുന്നതിലല്ലെങതില് അങ്ങലനയുള്ള അഞ്ചാംഗവീകേഞരകമഞ അനുവഞദകമഞ നല്കേലപട്ടേതഞയതി

കേരുകതണതഞ്ചാം,  അകപകകേനറ  പണതി  ആരഞ്ചാംഭതികഞവന്നതമഞണറ.   എന്നഞല്  അതറ  ഈ

ആകതികലെകയഞ   അതതിന്കേവീഴെതില്  ഉണഞകതിയ    ഏലതങതിലുഞ്ചാം    ചെട്ടേങ്ങളതിലലെകയഞ

ലബലെഞകേളതിലലെകയഞ  വശ്യവസ്ഥകേള് ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ലെഞ്ചാംഘതികതകവതിധഞ്ചാം  ആയതിരതിക്കുവഞന്

പഞടുള്ളതല്ലെ.

** ** ** **  

515.  നതിയമവതിരുദമഞയതി  ലകേട്ടേതിടേഞ്ചാം  നതിര്മതിച്ചഞലുള്ള  ശേതിക.—(1)  ഏലതങതിലുഞ്ചാം

ലകേട്ടേതിടേതതിലന നതിര്മഞണകമഞ പുനര്നതിര്മഞണകമഞ ഏലതങതിലുഞ്ചാം കേതിണര് കുഴെതിക്കുന്നകതഞ,—

(എ) ലസക്രട്ടേറതിയുലടേ അനുവഞദഞ്ചാം കൂടേഞലത ആരഞ്ചാംഭതിക്കുകേകയഞ; അഥവഞ

(ബതി)  അങ്ങലനയുള്ള അനുവഞദഞ്ചാം ഏത വസ്തുതഞവതിവരങ്ങലള അടേതിസ്ഥഞനലപടുതതിലകഞണറ

നല്കേതിയതിരുനകവഞ ആ വസ്തുതഞവതിവരങ്ങളനുസരതിച്ചല്ലെഞലത മററ  വതിധതതില് നടേത്തുകേകയഞ

പൂര്തതിയഞക്കുകേകയഞ; അഥവഞ

(സതി) നതിയമഞനുസൃതമഞയ ഏലതങതിലുഞ്ചാം ഉതരവതിനറ വതിരുദമഞകയഞ ഈ ആകതികലെഞ

അതറ പകേഞരമുണഞകതിയ ഏലതങതിലുഞ്ചാം ചെട്ടേതതികലെഞ ലബലെഞയതികലെഞ അടേങ്ങതിയ ഏലതങതിലുഞ്ചാം

വശ്യവസ്ഥലയ  ലെഞ്ചാംഘതിച്ചുലകേഞകണഞ,  നതിയമഞനുസൃതഞ്ചാം  നല്കേതിയ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം

നതിര്കദ്ദേശേതതികനഞ ആവശേശ്യലപട്ടേ ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കേഞരശ്യതതികനഞ എതതിരഞകയഞ  നടേത്തുകേകയഞ

പൂര്തതിയഞക്കുകേകയഞ; അഥവഞ



(ഡതി)  395-ാം വകുകപഞ  405-ാം വകുകപഞ പകേഞരഞ്ചാം  പുറലപടുവതിച്ച ഏലതങതിലുഞ്ചാം
കനഞട്ടേവീസുമൂലെഞ്ചാം  ഏലതങതിലുഞ്ചാം മഞറകമഞ കൂട്ടേതികച്ചര്കപഞ അതതിലന  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  യഥഞവതിധതി
ഉണഞകഞതതിരതിക്കുകേകയഞ; അഥവഞ

(ഇ)  406-ാം  വകുപപകേഞരഞ്ചാം  ലസക്രട്ടേറതി  അതതിലന  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  നതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം
നല്കേതിയതിട്ടുള്ള ഏലതങതിലുഞ്ചാം ആള്,  ആ നതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം അനുസരതികഞന് വവീഴ്ച വരുത്തുകേകയഞ,
ലചെയ്യുന്നതഞയഞല്,  അതത  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  ലകേട്ടേതിടേതതിലനകയഞ  കേതിണറതിലനകയഞ
ഉടേമസ്ഥകനഞ  അലല്ലെങതില്  കമല്പറഞ്ഞ  ആകളഞ  കുറസ്ഥഞപനതതിന്കമല്  ലകേട്ടേതിടേതതിലന
സഞ്ചാംഗതതിയതില് പതതിനഞയതിരഞ്ചാം രൂപകയഞളവഞ്ചാം, കേതിണറതിലനകയഞ കുടേതിലെതിലനകയഞ സഞ്ചാംഗതതിയതില്
ആയതിരഞ്ചാം  രൂപകയഞളവഞ്ചാം  വരഞവന്ന  പതിഴെയഞ്ചാം,  ആ  കുറഞ്ചാം  തടേരുന്ന  ഒഞകരഞ  ദതിവസകതക്കുഞ്ചാം
ലകേട്ടേതിടേതതിലന  സഞ്ചാംഗതതിയതില്  ആയതിരഞ്ചാം  രൂപകയഞളവഞ്ചാം  കേതിണറതിലനകയഞ  കുടേതിലെതിലനകയഞ
സഞ്ചാംഗതതിയതില്  ഇരുനൂറമ്പതറ  രൂപകയഞളവഞ്ചാം  വരഞവന്ന  കൂടുതല്  പതിഴെയഞ്ചാം
വതികധയനഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

എന്നഞല്,  ഒരഞള്  നതിയമവതിരുദമഞയതി  ഒരു  ലകേട്ടേതിടേഞ്ചാം  നതിര്മതിക്കുകേകയഞ  പുനര്
നതിര്മതിക്കുകേകയഞ കേതിണര് കുഴെതിക്കുകേകയഞ ലചെയ്തതിട്ടുള്ളതറ  406-ാം വകുപറ  (1)-ാം ഉപവകുപറ
പകേഞരഞ്ചാം  ക്രമവല്കരതികഞവന്നതഞ്ചാം  അപകേഞരഞ്ചാം  ലസക്രട്ടേറതി
ക്രമവല്കരതിച്ചതിട്ടുള്ളതമഞലണങതില് അയഞലള ശേതികതിക്കുവഞന് പഞടുള്ളതല്ലെ.

(2)  ഈ  ആകതിലലെകയഞ  അതതിന്  കേവീഴെതിലുണഞകതിയ  ചെട്ടേങ്ങളതിലലെകയഞ
വശ്യവസ്ഥകേളതില്  ലകേട്ടേതിടേനതിര്മഞണലത  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചറ  പറഞ്ഞതിട്ടുള്ള  നതിലെവഞരലതകയഞ
ഏലതങതിലുഞ്ചാം നതിബന്ധനകേലളകയഞ അലല്ലെങതില് നതിയമഞനുസൃതഞ്ചാം പുറലപടുവതിച്ച ഏലതങതിലുഞ്ചാം
നതിര്കദ്ദേശേങ്ങലളകയഞ  ലെഞ്ചാംഘതിച്ചുലകേഞണറ  നതിര്മതിച്ച  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ലകേട്ടേതിടേഞ്ചാം  ലപഞതരകയറ
ഭവീഷണതികയഞ   മനുഷശ്യജവീവനറ  അപകേടേകേരകമഞ  ആകുന്നപകഞ്ചാം  അപകേഞരമുള്ള
ലകേട്ടേതിടേതതിലന  ഉടേമസ്ഥലനകയഞ   നതിര്മഞതഞവതിലനകയഞ  കുറസ്ഥഞപനതതിന്കമല്,  ഒരു
വര്ഷഞ്ചാം വലര ആകേഞവന്ന തടേവശേതിക നല്കേതി ശേതികതികഞവന്നതഞണറ.

** ** ** **  




