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ജിരല്ലാ തിരരഞ്ഞെടുപ ്പ് കദദ്യാഗസ്ഥമ & ജിരല്ലാ കേളക്പർ,
കേണ്ണൂ്പർ.
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സ്പർ,
വിരകയം:-

സംസ്ഥാന തിരരഞ്ഞെടുപ കേ് കമ - മട്ടന്നൂ്പർ നഗരസർ ഞപാതുതിരരഞ്ഞെടുപ 2022 - സംവരണ വാ്പർഡകേക തിരരഞ്ഞഞെതടുപ മാ്പർഗ്ഗനിര്പർകദ്ദേശം - സംബന്ധിരച ടുപ
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2022-ലലെ മട്ടന നഗരസഭയിലലേക്കുലെ്ള ലപൊതു തേക്കരസല്ഞെടുപ്പേക്കന് മുനതനോടേക്കിലലതിലലേക്ക
ഭംവരസണ
സതനാന
(വതനഡുകന)
നേക്കശിലലേക്ക്നത്
ഭംബന്ധേക്കച്ചുള
മതനഗ്ഗനേക്കനുദ്ദോന
1.ഭംവരസണ സതനാ്ലനോട ടടെണം
യതരസത യരസണഘനോടനയലനോട 243 റ്റേക്ക അനുചു്ഛേദം 1994-ലലെ ുകരസളെ മനേക്കഭേക്കപതലെേക്കറ്റേക്ക
ആക്ടേക്കലലെ
6-ആം
വകും
പകതരസം
ഭംസതനലത മനേക്കഭേക്കപത
ുകതനപുപററേചകളെേക്കുലെയം
മനേക്കഭേക്കപത
കൗൺഭേക്കലുകകളെേക്കുലെയം
ുനരസേക്കിട്ള
തേക്കരസല്ഞെടുപ്പേക്കലൂലനോട നേക്കകുതണ്തതിലല സതനാ്ലനോട ടടെണദം സ്കന്ം
പൊട്േക്കകജതതേക്ക പൊട്േക്കകുഗതതവനഗ്ഗ വേക്കയതഗാന്ം ഭംവരസണം ലചെയു്ണ് സതനാ്ലനോട
ടടെണദം നേക്കശിലലേക്കW ് 2020 ജൂൺ 5-ലലെ ഭ .ഉ(അനുWനോടേക്ക) നമന 44/2020/ത.ഭ്.യ.വ
പകതരസം ഭനകതന വേക്കഞതപൊനം പുറപററലപടുപ്വേക്കWേക്കിട്ണ്്. അനുത് പകതരസം 2022-ത
ലപൊതുതേക്കരസല്ഞെടുപ്പ് നനോടുതണ് മട്ടന മനേക്കഭേക്കപത കൗൺഭേക്കലെേക്കത ുനരസേക്കിട്ള
തേക്കരസല്ഞെടുപ്പേക്കലൂലനോട നേക്കകുതണ് സതനാ്ലനോട ടടെണം
35 ആണ്. അനുതേക്കത 18
സതനാന സ്കന്ം ഒര സതനം പൊട്േക്കകജതതേക്ക വേക്കയതഗതേക്കചം ഭംവരസണം
ലചെയയ്തേക്കിട്ണ്്.
2.ഭംവരസണ വതനഡുകന നേക്കശിലലേക്കകത
ഭനകതന വേക്കഞതപൊനപകതരസം നേക്കശിലലേക്കW ഭംവരസണ സതനാന
ആവനതനക്രമമചഭരസേക്കW ് ഏത് വതനഡുകളെേക്കുലെകതണ് നതുകണ്ലതന് ഭംസതന
തേക്കരസല്ഞെടുപ്പ് കമ്േീഷൻെ ഇതേക്കുലെകതിലലേക്ക വേക്കഞതപൊനം വഴേക്ക നേക്കശിലലേക്കWേക്കിട്ള ഭമിലലതം
ത്ിലലതേക്കിലലേക്കലുകം അനുത് പകതരസമള സലെതം വW് കമ്േീഷൻെ അനുധേക്കകതരസലപടുപ്തന
ഉുഛേദതഗസീഷൻെ ത്രമതനേക്കുകണ്തതണ്. മട്ടന മനേക്കഭേക്കപതലെേക്കറ്റേക്കിലലേക്കത അനുവഭതനമതിലലേക്ക
വതനഡ് പുറനനവേക്കയജനം നനോടനത് 2017 ലെതണ്. അനുതേക്കനതത വതനഡുക്ലനോട ഘനോടനിലലേക്കത
നേക്കലെവേക്കത മതറ്റമേക്കമ. മട്ടന മനേക്കഭേക്കപതലെേക്കറ്റേക്കിലലേക്കത കഴേക്ക്ഞെ ലപൊതുതേക്കരസല്ഞെടുപ്പ് നനോടനത്
2017 ആഗസ്റ്റേക്കലെതണ്. 2022-ലലെ ലപൊതുതേക്കരസല്ഞെടുപ്പേക്കന് മുനതനോടേക്കിലലതിലലേക്ക ആവനതനക്രമം
അനുചഭരസേക്കW ് നറുലകടുപ്പേക്കലൂലനോട ഭംവരസണ വതനഡുകന നേക്കശിലലേക്ക്ുമതന 2012-ുലെയം
2017-ുലെയം ഭംവരസണ വതനഡുകന കൂനോടേക്ക പൊരസേക്കഗണേക്കകണം.
3.നറുലകടുപ്പ് നനോടതന ക്രമം
സ്, പൊട്േക്കകജതതേക്ക സ്, പൊട്േക്കക ുഗതതവനഗ്ഗ സ് , പൊട്േക്കകജതതേക്ക, പൊട്േക്കക
ുഗതതവനഗ്ഗം ടടെന് ക്രമതേക്കലെതണ് ഭംവരസണ വതനഡുകന നേക്കശിലലേക്കുകണ്ത് . മട്ടന
മനേക്കഭേക്കപതലെേക്കറ്റേക്കിലലേക്കത ഭനകതന വേക്കഞതപൊനപകതരസം നേക്കശിലലേക്കW ഭംവരസണ
സതനാളെേക്കത 18 വതനഡുകന സ്കന്ം ഒര വതനഡ് പൊട്േക്കകജതതേക്ക്മതണ്
നറുലകടുപ്പേക്കലൂലനോട കലണ്ുതണ്ത്.
4.അനുധേക്കകതരസലപടുപ്തേക്കിലല ഉുഛേദതഗസീഷൻെ ഭ്്കരസേക്കുകണ് നനോടപൊനോടേക്കക്രമാന
അനുധേക്കകതരസലപടുപ്തേക്കിലല ഉുഛേദതഗസീഷൻെ മട്ടന മനേക്കഭേക്കപതലെേക്കറ്റേക്കിലലേക്കലലെ
നേക്കലെവേക്കലുകള ഭംവരസണ വേക്കവരസം മനേക്കഭേക്കപത ലഭക്രട്പററേക്കിലലേക്കത നേക്കനം ഇുതതലനോടതപം
ുചെയനതേക്കിട്ള അനുചബന്ധം -I ത ുശേരസേക്കകണം. കൂനോടതലത, 2022-ലലെ ഭംവരസണ
വതനഡുകന ആവനതനക്രമമചഭരസേക്കW ് നറുലകടുപ്പേക്കലൂലനോട നേക്കശിലലേക്ക്നതേക്കചള
ത്ിലലതേക്കയം ഭമിലലദം സലെദം ഭംബന്ധേക്കW അനുപററേക്കിലലേക്കപ് അനുചബന്ധം -II ത നതകകയം
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ുനോടനനനോടപൊനോടേക്ക ഭ്്കരസേക്ക്കയം ുവണം.
5.നറുലകടുപ്പ് നനോടതനതേക്കചള മതനഗ്ഗനേക്കനുദ്ദേശാന
യതരസത യരസണഘനോടനിലലേക്കലലെ വദവസക്ം 1994-ലലെ ുകരസളെ മനേക്കഭേക്കപതലെേക്കറ്റേക്ക
ആക്ടേക്കലലെ 6-ആം വകും ബന്ഹ.ഹഹൈുകതനോടതേക്കയലനോട വേക്കവേക്കധ വേക്കധേക്കനദതിലലാ്ം
അനുനോടേക്കസതനമതകേക്ക മട്ടന മനേക്കഭേക്കപതലെേക്കറ്റേക്കയലനോട 2022-ലലെ ഭംവരസണ വതനഡുകന
നേക്കശിലലേക്ക്നതേക്കചള മതനഗ്ഗ നേക്കനുദ്ദേശാന ചവലനോട ുചെയന്ന.
Step I 2017-ത ജനപററത വതനഡുകളെതിലലേക്ക നേക്കശിലലേക്കWേക്കരന 16 വതനഡുകന
2022-ലലെ സ് ഭംവരസണ വതനഡുകളെതിലലേക്ക നേക്കശിലലേക്കകണം.
Step II 2022-ലലെ 50% സ് ഭംവരസണതേക്കലറെ  (18 വതനഡുകന) കപററവ്
നേക്കകതനതേക്കന് 2017-ലലെ ഭംവരസണ വതനഡുകളെേക്കത നേക്കന് രസണ്്
വതനഡുകന കൂനോടേക്ക സ്കനകതിലലേക്ക ഭംവരസണം ലചെയു്ണ്ുണ്്. ഒുരസ
വേക്കയതഗതേക്കലുകള ഭംവരസണം ുനോടനWിലലതിലലേക്ക വരന വതനഡുക്ലനോട ടടെണം
പൊരസമതവധേക്ക കപറററന തരസതേക്കത ുവണം അനുതരസതേക്കത നറുലകടുപ്പേക്കലൂലനോട
വതനഡുകന നേക്കശിലലേക്കുകണ്ത് . ഇതേക്കുലെക് 2017-ത പൊട്േക്കകജതതേക്ക
ഭംവരസണമതിലലേക്ക നേക്കശിലലേക്കWേക്കരന വതനഡേക്കലന 2022-ലലെ സ് ഭംവരസണ
വതനഡതിലലേക്ക ചവലനോടയള ക്ലേക്കപ്ത നേക്കബന്ധന
1-ന് വേക്കുധിലലമതിലലേക്ക
നേക്കശിലലേക്കകതീഷൻെ കഴേക്കയുമതലിലലന് പൊരസേക്കുശതധേക്കകണം. അനുതേക്കന് കഴേക്കിലലതത
ഭതഹൈചെയരസദതേക്കത കപററദള രസണ്് സ് ഭംവരസണ വതനഡുക്ം 2017-ലലെ
സ് ഭംവരസണ വതനഡുകളെേക്കത നേക്കന് നറുലകടുപ്പേക്കലൂലനോട കലണ്തണം.
Step III പൊട്േക്കകജതതേക്ക ഭംവരസണം നേക്കശിലലേക്ക്നതേക്കന് ആവശദമതിലല ഒര
വതനഡ് 2017 ലലെ ുശേേക്ക്ന സ് ഭംവരസണ വതനഡുകളെേക്കത നേക്കനം
നറുകേക്കലട്ടുപ്ുകണ്തതണ് .
ക്ലേക്കപ്ത നേക്കബന്ധന 1 ;- Step II ഉം Step III ഉം പകതരസം നറുലകടുപ്പ്
നനോടതുമതന, 2017-ലലെ വതനഡ് പുറനനവേക്കയജനതേക്കത പുറുതതിലലേക്ക
രൂപൊ്കരസേക്കW ഒര വതനഡേക്കത
2012-ലലെ ഭംവരസണ വതനഡേക്കലറെ  50
ശതമതനതേക്കലെധേക്കകം ജനഭംേദ ഉനലപട്് വരസേക്കകയം ആ വതനഡ് 2017 ലുകം
ഭംവരസണമതിലലേക്ക നേക്കശിലലേക്ക്കയം ലചെയയ്തേക്കിട്ലണ്ടേക്കത ആ വതനഡേക്കലന
ുമതപപററ്ഞെ നറുലകടുപ്പേക്കത നേക്കനം ഒഴേക്കവതുകണ്തതണ് (അനുതതിലലത്
അനുചബന്ധം I ുകതളെം നമന 4-ത സൂചെയേക്കപേക്കWേക്കരസേക്ക്ന വതനഡ് ).
ക്ലേക്കപ്ത നേക്കബന്ധന 2 ;- Step III പകതരസം നറുലകടുപ്പ് നനോടതുമതന 2012
ുലെത 2017 ുലെത പൊട്േക്കകജതതേക്ക/പൊട്േക്കക ുഗതതവനഗ്ഗ വേക്കയതഗതേക്കന് ഭംവരസണം
ലചെയയ്തേക്കിട്ള വതനഡുകന ഒഴേക്കവതകേക്ക ുശേേക്ക്ന വതനഡുകളെേക്കത നേക്കനം
ുവണം ുമതപപററ്ഞെ ഒര പൊട്േക്കകജതതേക്ക ഭംവരസണ വതനഡ്
നറുലകടുപ്പേക്കലൂലനോട നേക്കശിലലേക്കുകണ്ത്.
6. അനുധേക്കകതരസലപടുപ്തേക്കിലല ഉുഛേദതഗസീഷൻെ ഉതരസവ് പുറപററലപടുപ്വേക്കകത
അനുധേക്കകതരസലപടുപ്തേക്കിലല ഉുഛേദതഗസീഷൻെ ുമതപപററ്ഞെ പകതരസം സ്കനകതിലലേക്ക
ഭംവരസണം ലചെയയ്തേക്കിട്ള 18 വതനഡുക്ലനോടയം പൊട്േക്കകജതതേക്ക വേക്കയതഗതേക്കനതിലലേക്ക ഭംവരസണം
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ലചെയയ്തേക്കിട്ളെളെ ഒര വതനഡേക്കലറെ യം വേക്കവരസാന അനുചബന്ധം III മതതൃകിലലേക്കത ഉതരസവതിലലേക്ക
പുറപററലപടുപ്വേക്കW ് ഭംസതന തേക്കരസല്ഞെടുപ്പ് കമ്േനേക്കലുകം ജേക്കമത തേക്കരസല്ഞെടുപ്പ്
ഉുഛേദതഗസചം
ലെയദമതുകണ്തതണ്.
ബന്ധലപട് ഫതപററാ്ലനോട പൊകനപ്
അനുചബന്ധമതിലലേക്ക ുചെയനതേക്കരസേക്ക്ന.
Signature Not Verified
Digitally signed by A SANTHOSH
Date: 2022.05.12 11:50:27 IST
Reason: Approved

ടടെ. ഭുന്തതേ്
ലഭക്രട്പററേക്ക

അനുചബന്ധം I

നേക്കലെവേക്കലുകള ഭംവരസണവേക്കവരസം അനുധേക്കകതരസലപടുപ്തേക്കിലല ഉുഛേദതഗസന് പററേക്കുപതനട്്
ലചെയയ്യുനതേക്കചള ുഫതപററം
ജേക്കമ.................................................................................................................................................
................................................................മനേക്കഭേക്കപത കൗൺഭേക്കത
അനുംഗഭംേദ:
ുകതളെം (3) പകതരസം 2012
ലുകം
2017 ലുകം ുനോടനWിലലതിലലേക്ക
ഓുരസത വതനഡും നേക്കലെവേക്കത ഏത്
ഭംവരസണം വന
വേക്കയതഗതേക്കനതണ് ഭംവരസണം
വതനഡുകന
ഉലണ്ടേക്കത
ലചെയയ്തേക്കിട്ളത് ടടെന് (ുകതളെം
മനേക്ക
ഭ
േക്ക
പ
തലെേക്ക
റ്റ
േക്ക
ിലല
േക്ക
ല
ലെ
ക്രമ
അനുവ
ലുകള വതനഡേക്കലറെ  3(a)വതനഡേക്കലറെ  50% ന് ുമത
നമന നേക്കലെവേക്ക
(ഇവിലലതണ്
2022 ലലെ
നമരം ുപൊരം
ജനഭംേദ ഉനലകതള്ളുന ുകതളെം ഭംവരസണ വതനഡുകന
3(b) വതനഡേക്കലറെ  നമരം ുപൊരം
കലണ്തതചള
ഭംവരസണ വേക്കവരസദം സൂചെയേക്കപേക്ക്ക) നറുലകടുപ്പേക്കത നേക്കനം
ഒഴേക്കവതുകണ്ത് )
(3)
(4)
(1)
(2)
(a) 2012
(b) 2017
2012
2017
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ത്ിലലതേക്ക:
ലഭക്രട്പററേക്ക
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അനുചബന്ധം – II
മനേക്കഭേക്കപതലെേക്കറ്റേക്കകളെേക്കലലെ ഭംവരസണ വതനഡുകന അനുധേക്കകതരസലപടുപ്തേക്കിലല ഉുഛേദതഗസീഷൻെ
നറുലകടുപ്പേക്കലൂലനോട ത്രമതനേക്ക്നതേക്കചള ത്ിലലതേക്കയം ഭമിലലദം സലെദം ഭംബന്ധേക്കW
അനുപററേക്കിലലേക്കപ്
അനുധേക്കകതരസലപടുപ്തേക്കിലല ഉുഛേദതഗസീഷൻെ
പററ്ജേക്കിലലണത ുജതിലലേക്കറെ ് ഡിലലപററക്ടന : …………………………………….……… ുമേലെ
ക്രമ നമന

നഗരസകതരസദ വകപ്
മനേക്കഭേക്കപതലെേക്കറ്റേക്കയലനോട നമരം ുപൊരം

ത്ിലലതേക്ക

ഭമിലലം

സലെം

ത്ിലലതേക്ക :

അനുചബന്ധം-III
ഉതരസവ്
1994-ലലെ ുകരസളെ മനേക്കഭേക്കപതലെേക്കറ്റേക്ക ആക്ടേക്കലലെ 6 (9)---mw വകപ് പകതരസം വരന ലപൊതു
തേക്കരസല്ഞെടുപ്പേക്കചുവണ്േക്ക..............................................................മനേക്കഭേക്കപത
കൗൺഭേക്കലെേക്കലലെ
ഭംവരസണ വതനഡുകന തതലഴ പൊപററയന പകതരസം നറുലകടുപ്പേക്കലൂലനോട നേക്കശിലലേക്കW ്
ഉതരസവതകന.
ഭംവരസണ വേക്കയതഗം

ഭംവരസണവതനഡേക്കലറെ  നമരം ുപൊരം
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ഒപ്:........................................
ുപൊരസ്:......................................
നഗരസകതരസദ പററ്ജേക്കിലലണത ുജതിലലേക്കറെ ് ഡിലലപററക്ടന..............................

