
 2021-ലലെ കകേരള സൂക-ലചെറുകേകിട-ഇടത്തരരം വവ്യവസസായ
സസാപനങ്ങള് സുഗമമസാക്കല് (കഭേദഗതകി) ബകില്

(നകിയമസഭേ പസാസസാക്കകിയ പ്രകേസാരമുള്ളതത) 

2019-ലലെ കകേരള സൂക-ലചെറുകേകിട-ഇടത്തരരം വവ്യവസസായ 
സസാപനങ്ങള് സുഗമമസാക്കല് ആകത 

കഭേദഗതകി ലചെയ്യുന്നതകിനുള്ള

ഒരു 

ബകില്

പപീഠകികേ  .―2019-ലലെ  കകേരള  സൂക-ലചെറുകേകിട-ഇടത്തരരം  വവ്യവസസായ  സസാപനങ്ങള്
സുഗമമസാക്കല്  ആകത  (2019-ലലെ  16)  ഇതകിനുകശേഷരം  കേസാണുന്ന  ആവശേവ്യങ്ങള്ക്കസായകി
കഭേദഗതകി ലചെയ്യുന്നതത യുക്തമസായകിരകിക്കുകേയസാല്;

ഭേസാരത റകിപ്പബകിക്കകിലന്റെ എഴുപത്തകിരണസാരം സരംവത്സരത്തകില് തസാലഴെ പറയുരം പ്രകേസാരരം
നകിയമമുണസാക്കുന:―

1. ചുരുക്കകപ്പരുരം പ്രസാരരംഭേവരം.―(1) ഈ  ആകകിനത 2021-ലലെ കകേരള സൂക-ലചെറുകേകിട-
ഇടത്തരരം വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങള് സുഗമമസാക്കല് (കഭേദഗതകി) ആകത എന്നത കപരത പറയസാരം.

(2)  ഇതത   2020  ഒകകസാബര്  5-ാം  തപീയതകി  പ്രസാബലെവ്യത്തകില്  വന്നതസായകി
കേരുതലപ്പകടണതസാണത.

2. ദപീര്ഘ ശേപീര്ഷകേത്തകിലന്റെ കഭേദഗതകി.―2019-ലലെ കകേരള സൂക-ലചെറുകേകിട-ഇടത്തരരം
വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങള് സുഗമമസാക്കല് ആകകിലലെ (2019-ലലെ 16) (ഇതകിനുകശേഷരം പ്രധസാന
ആകത  എന്നസാണത  പരസാമര്ശേകിക്കലപ്പടുകേ)  ദപീര്ഘ  ശേപീര്ഷകേത്തകില്  “പ്രസ്തുത  വവ്യവസസായ
സസാപനങ്ങലള  ഒഴെകിവസാക്കുന്നതകിനുരം”  എന്ന  വസാക്കുകേള്ക്കത  കശേഷരം  “ഇതര  വവ്യവസസായ
സസാപനങ്ങള്ക്കത സമയബനകിതമസായകി അരംഗപീകേസാരരം നല്കുന്നതകിനുരം ”എന്ന വസാക്കുകേള്
കചെര്കക്കണതസാണത.

3. പപീഠകികേയുലട കഭേദഗതകി.―പ്രധസാന ആകകിലലെ  പപീഠകികേയകില് “പ്രസ്തുത വവ്യവസസായ
സസാപനങ്ങലള  ഒഴെകിവസാക്കുന്നതകിനുരം”എന്ന  വസാക്കുകേള്ക്കത  കശേഷരം  “ഇതര   വവ്യവസസായ
സസാപനങ്ങള്ക്കത സമയബനകിതമസായകി  അരംഗപീകേസാരരം  നല്കുന്നതകിനുരം”  എന്ന  വസാക്കുകേള്
കചെര്കക്കണതസാണത.
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4.  1-  ാം  വകുപ്പകിലന്റെ  കഭേദഗതകി.―പ്രധസാന  ആകകിലലെ  1-ാം  വകുപ്പത,  (1)-ാം

ഉപവകുപ്പകിലലെ "സൂക-ലചെറുകേകിട-ഇടത്തരരം വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങള്" എന്ന വസാക്കുകേള്ക്കത

പകേരരം,  "സൂക-ലചെറുകേകിട-ഇടത്തരരം  വവ്യവസസായ  സസാപനങ്ങളരം  ഇതര  വവ്യവസസായ

സസാപനങ്ങളരം" എന്ന വസാക്കുകേള് കചെര്കക്കണതസാണത.

5. 2-  ാം വകുപ്പകിലന്റെ കഭേദഗതകി.―പ്രധസാന ആകകിലലെ 2-ാം വകുപ്പകില്,―

(i)  (സകി)  ഖണ്ഡത്തകില്  "സൂക-ലചെറുകേകിട-ഇടത്തരരം  വവ്യവസസായ  സസാപനങ്ങള്"

എന്ന വസാക്കുകേള്ക്കത പകേരരം "സൂക-ലചെറുകേകിട- ഇടത്തരരം വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങളരം ഇതര

വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങളരം" എന്ന വസാക്കുകേള് കചെര്കക്കണതസാണത.

(ii) (സകി)  ഖണ്ഡത്തകിനത  കശേഷരം  തസാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡങ്ങള്  കചെര്കക്കണതസാണത,

അതസായതത:―

(സകിഎ)  “ബബ്യൂകറസാ”എന്നസാല്  6 എ വകുപ്പത  പ്രകേസാരരം  രൂപപീകേരകിചകിട്ടുള്ള

"നകികക്ഷേപരം സുഗമമസാക്കല് ബബ്യൂകറസാ" എന്നര്ത്ഥമസാകുന;

(സകിബകി)  "പരകികശേസാധനസാ ലെകിസത" എന്നസാല് ഇതര വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങള്

സരംയുക്ത അകപക്ഷേകയസാലടസാപ്പരം, നകിര്ണ്ണയകിക്കലപ്പടസാവന്ന പ്രകേസാരരം, നല്കകേണ കരഖകേളലട

ലെകിസത എന്നര്ത്ഥമസാകുന; 

(iii) (ലജ)  ഖണ്ഡത്തകിനുകശേഷരം,  തസാലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡരം  കചെര്കക്കണതസാണത,

അതസായതത :―

(ലജഎ)  “ഇതര  വവ്യവസസായ  സസാപനരം"  എന്നസാല്,  1999-ലലെ  കകേരള

വവ്യവസസായ  ഏകേജസാലെകേ കകിയറന്സത കബസാര്ഡുകേളരം വവ്യവസസായ നഗരപ്രകദശേ വകികേസനവരം

ആകകിലന്റെ (2000-ലലെ 5) 2-ാം വകുപ്പത, (ഡകിഎ) ഖണ്ഡപ്രകേസാരരം നകിര്വ്വചെകിചകിട്ടുള്ള വവ്യവസസായ

സസാപനരം എന്നര്ത്ഥമസാകുന്നതരം എന്നസാല് അതകില് സൂക-ലചെറുകേകിട-ഇടത്തരരം വവ്യവസസായ

സസാപനങ്ങള് ഉള്ലപ്പടസാത്തതമസാകുന.

6.  6 എ,  6 ബകി,  6 സകി,  6 ഡകി എന്നപീ  പുതകിയ  വകുപ്പുകേള്  കചെര്ക്കല്.―പ്രധസാന

ആകകിലലെ 6-ാം വകുപ്പകിനുകശേഷരം തസാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പുകേള് കചെര്കക്കണതസാണത, അതസായതത :―

“6എ.  നകികക്ഷേപരം സുഗമമസാക്കല് ബബ്യൂകറസായുലട രൂപപീകേരണരം.―(1)  സരംസസാനത്തത

ഇതര വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങള് സസാപകിക്കുന്നതകിനത  സരംസസാന നകിയമങ്ങള്ക്കത കേപീഴെകില്

ആവശേവ്യമസായ  വകിവകിധതരരം  അരംഗപീകേസാരങ്ങള്  ലെഭേകിക്കുന്നതകിനസാവശേവ്യമസായ  അകപക്ഷേകേള്
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സമയബനകിതമസായകി  തപീര്പ്പത  കേല്പ്പകിക്കുന്നതകിനത  സര്ക്കസാര്,  വകിജസാപനരംവഴെകി,

തസാലഴെപ്പറയുന്ന  അരംഗങ്ങലള  ഉള്ലപ്പടുത്തകി  'നകികക്ഷേപരം  സുഗമമസാക്കല്  ബബ്യൂകറസാ'  എന്ന

കപരകില് ഒരു ബബ്യൂകറസാ രൂപപീകേരകികക്കണതസാണത, അതസായതത:―

(എ)  വവ്യവസസായ  വകുപ്പകിലലെ  നകികക്ഷേപങ്ങള്  കപ്രസാത്സസാഹകിപ്പകിക്കലെകിലന്റെ
ചുമതലെയുള്ള ലസക്രട്ടറകി;

(ബകി) ഡയറകര് ജനറല്, ഫയര് ആന്റെത ലറസബ്യൂ സര്വ്വപീസസത ;

(സകി) മസാകനജകിരംഗത ഡയറകര്, കകേരള വവ്യവസസായ വകികേസന കകേസാര്പ്പകറഷന,;

(ഡകി) ചെപീഫത ടടൗൺ പസാനര് ;

(ഇ) കലെബര് കേമപീഷണര് ;

(എഫത) ഡയറകര്, ഫസാകറപീസത ആന്റെത കബസായകികലെഴത വകുപ്പത ;

(ജകി) ചെപീഫത ഇലെകകിക്കല് ഇന്ലസ്പെകര് ;

(എചത) അഡപീഷണല് ഡയറകര്, ലഹല്ത്തത സര്വ്വപീസസത ;

(ഐ) ഡയറകര്, നഗരകേസാരവ്യ ഡയറകകററത ;

(ലജ) ഡയറകര്, പഞസായത്തത ഡയറകകററത ;

(ലകേ) വവ്യവസസായ വസാണകിജവ്യ ഡയറകര് ;

(എല്)  ബബ്യൂകറസായുലട  ലചെയര്മസാന്  യുക്തലമന്നത  കേരുതന്ന  പ്രകേസാരരം  അകദ്ദേഹരം
നസാമനകിര്കദ്ദേശേരം ലചെയ്യുന്ന പ്രകേസാരമുള്ള വകുപ്പകിലന്റെ ലസക്രട്ടറകി അലല്ലെങകില് ഡയറകര്.

(2)  ബബ്യൂകറസാ  ശേസാശേശ്വത  പകിന്തുടര്ചസാവകേസാശേകത്തസാടുരം,  ലപസാതമുദ്രകയസാടുരം  കൂടകിയ
കമല്പ്പറഞ്ഞ കപരകിലുള്ള ഒരു ഏകേസാരംഗപീകൃത നകികേസായമസായകിരകിക്കുന്നതസാണത.

(3) വവ്യവസസായ വകുപ്പകിലലെ നകികക്ഷേപങ്ങള് കപ്രസാത്സസാഹകിപ്പകിക്കലെകിലന്റെ ചുമതലെയുള്ള
ലസക്രട്ടറകി  ബബ്യൂകറസായുലട  ലചെയര്മസാന്  ആയകിരകിക്കുന്നതരം,  കകേരള  സരംസസാന  വവ്യവസസായ
വകികേസന  കകേസാര്പ്പകറഷലന്റെ   മസാകനജകിരംഗത  ഡയറകര്  കേണ്വപീനറുരം  ചെപീഫത  എകകികേബ്യൂട്ടപീവത
ഓഫപീസറുരം ആയകിരകിക്കുന്നതമസാണത.

(4)  ലചെയര്മസാന് നകിശ്ചയകിക്കുന്ന സമയതരം സലെതരം ഈ ആകത പ്രകേസാരമുള്ള
ബബ്യൂകറസായുലട  ചുമതലെകേള്  നകിര്വ്വഹകിക്കുന്നതകിനസാവശേവ്യമസായ  പ്രകേസാരരം  ബബ്യൂകറസാ  കയസാഗരം
കചെകരണതരം  അതകിലന്റെ  കേസാരവ്യനകിര്വ്വഹണവമസായകി  ബനലപ്പട്ടത  നകിര്ണ്ണയകിക്കലപ്പടസാവന്ന
പ്രകേസാരമുള്ള നടപടകി ക്രമങ്ങള് പസാലെകികക്കണതമസാണത.

6 ബകി  . ബബ്യൂകറസായുലട അധകികേസാരങ്ങളരം ചുമതലെകേളരം.―(1) തത്സമയരം പ്രസാബലെവ്യത്തകിലുള്ള
മറത  ഏലതങകിലുരം  നകിയമത്തകില് എന്തുതലന്ന അടങ്ങകിയകിരുന്നസാലുരം,  1999-ലലെ കകേരള  വവ്യവസസായ
ഏകേജസാലെകേ  കകിയറന്സത  കബസാര്ഡുകേളരം  വവ്യവസസായ  നഗരപ്രകദശേ  വകികേസനവരം  ആകത
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(2000-ലലെ  5)  പ്രകേസാരരം രൂപപീകേരകിചകിട്ടുള്ള സരംസസാന കബസാര്ഡകിനുരം ജകില്ലെസാ കബസാര്ഡകിനുരം
നല്കേലപ്പട്ട  അധകികേസാരങ്ങള്ക്കത  ഭേരംഗരം  വരസാലതയുരം,  സരംസസാനത്തത  ഇതര  വവ്യവസസായ
സസാപനങ്ങള്  സസാപകിക്കുവസാന്  ഉകദ്ദേശേകിക്കുന്ന  ഏലതസാരസാളരം,  നകിര്ണ്ണയകിക്കലപ്പടസാവന്ന
പ്രകേസാരമുള്ള,  ഫസാറത്തകില്  ബബ്യൂകറസായുലട  ചെപീഫത  എകകികേബ്യൂട്ടപീവത  ഓഫപീസര്ക്കത  ഓണ്ലലെന്
കപസാര്ട്ടല് മുകഖന അപ്രകേസാരമുള്ള വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങള് സസാപകിക്കുവസാന് സരംസസാന
നകിയമങ്ങള്ക്കത  കേപീഴെകില്  ആവശേവ്യമസായ  അരംഗപീകേസാരരം  ലെഭേകിക്കുന്നതകിനസായകി,
നകിര്ണ്ണയകിക്കലപ്പടസാവന്ന  പ്രകേസാരമുള്ള  ഫപീസുരം  പ്രഖവ്യസാപനവരം  സഹകിതരം  ഒരു  സരംയുക്ത
അകപക്ഷേ നല്കകേണതസാണത.

(2) ബബ്യൂകറസാ, ഇതകികലെയസായകി നകിര്ണ്ണയകിചകിട്ടുള്ള നടപടകിക്രമങ്ങള് പസാലെകിചതകിനുകശേഷരം
എല്ലെസാ രപീതകിയകിലുരം പൂര്ണ്ണമസായ സരംയുക്ത അകപക്ഷേ പരകികശേസാധനസാ ലെകിസത സഹകിതരം  ലെഭേകിചത
ഏഴെത പ്രവൃത്തകി ദകിവസങ്ങള്ക്കകേരം,―

(എ)  അതകിനത  യുക്തലമന്നത  കതസാനന്ന  ഏലതങകിലുരം  നകിബനനകേകളസാലടകയസാ
അല്ലെസാലതകയസാ അരംഗപീകേസാരരം നല്കുന്നതകികനസാ; അലല്ലെങകില്

(ബകി)  അകപക്ഷേയകിന്കമല്  നടപടകികേള്  സശ്വപീകേരകിക്കുന്നതകിനസാവശേവ്യലമന്നത
അതത കേരുതന്ന കൂടുതല് വകിശേദസാരംശേങ്ങകളസാ കരഖകേകളസാ ആവശേവ്യലപ്പടുന്നതകികനസാ;  

ഒരു തപീരുമസാനലമടുക്കസാവന്നതസാണത.

(3)  ബബ്യൂകറസായുലട തപീരുമസാനരം ചെപീഫത എകകികേബ്യൂട്ടപീവത ഓഫപീസര്,  അകപക്ഷേകേകനയുരം
ബനലപ്പട്ട ക്ഷേമതയുള്ള അധകികേസാരസസാനങ്ങലളയുരം അറകിയകികക്കണതരം പ്രസ്തുത തപീരുമസാനരം
ബനലപ്പട്ട  ക്ഷേമതയുള്ള  അധകികേസാരസസാനങ്ങള്  നല്കേകിയതസായകി  കേരുതലപ്പടുന്നതരം
അപ്രകേസാരമുള്ള അധകികേസാരസസാനങ്ങള്ക്കത  അപ്രകേസാരമുള്ള തപീരുമസാനരം ബസാധകേമസായകിരകിക്കുന്നതമസാണത.

(4)  അരംഗപീകേസാരരം ഒരകിക്കല് നല്കേകിക്കഴെകിഞ്ഞസാല് ആയതത നലകിയ തപീയതകി മുതല്
അഞത വര്ഷക്കസാലെയളവകികലെക്കത അതകിനത സസാധുതയുണസായകിരകിക്കുന്നതരം അരംഗപീകേസാരരം ലെഭേകിചത
ഒരു വര്ഷത്തകിനകേരം ഓകരസാ ഇതര വവ്യവസസായ സസാപനവരം നകിര്ണ്ണയകിക്കലപ്പടസാവന്ന പ്രകേസാരമുള്ള,
ഫസാറത്തകില്, ബനലപ്പട്ട ആക്റ്റുകേളകിലലെയുരം ചെട്ടങ്ങളകിലലെയുരം വവ്യവസകേള് പസാലെകിചകിട്ടുലണന്നത
സസാക്ഷേവ്യലപ്പടുത്തകിലക്കസാണത,  ഒരു  സസാക്ഷേവ്യപതരം  ചെപീഫത  എകകികേബ്യൂട്ടപീവത  ഓഫപീസര്ക്കത
സമര്പ്പകികക്കണതരം  പ്രസ്തുത  അരംഗപീകേസാരരം  പുതക്കുന്നതത  ആവശേവ്യമസായകി  വരുന്ന
സരംഗതകികേളകില് പ്രസ്തുത അരംഗപീകേസാരരം അവസസാനകിക്കുന്നതകിനത  മൂന്നത മസാസരം മുന്പത ആയതത
പുതക്കുന്നതകിനസായകി ഒരു അകപക്ഷേ ആവശേവ്യമസായ കരഖകേള് സഹകിതരം ഓണ്ലലെന് ആയകി
ചെപീഫത എകകികേബ്യൂട്ടപീവത ഓഫപീസര്ക്കത നല്കകേണതരം നകിര്ണ്ണയകിക്കലപ്പടസാവന്ന പ്രകേസാരരം ആയതത
പുതക്കകി നല്കകേണതമസാണത.
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(5)  (4)-ാം ഉപവകുപ്പകില് വവ്യക്തമസാക്കകിയകിട്ടുള്ള ഒരു വര്ഷക്കസാലെയളവകില്,  ക്ഷേമതയുള്ള
അധകികേസാരസസാനരം 2-ാംവകുപ്പത  (സകി) ഖണ്ഡത്തകില്  നകിര്വ്വചെകിച പ്രകേസാരമുള്ള ഏലതങകിലുരം
അരംഗപീകേസാരരം,  നല്കുന്നതകിലന്റെ  ആവശേവ്യത്തകികലെയസാകയസാ,  അതമസായകി   ബനലപ്പകട്ടസാ
ഏലതങകിലുരം പരകികശേസാധന  നടതവസാന് പസാടുള്ളതല്ലെ:

എന്നസാല്,  ചെപീഫത  എകകികേബ്യൂട്ടപീവത  ഓഫപീസര്  മുമസാലകേ  സമര്പ്പകിചകിട്ടുള്ള  സസാക്ഷേവ്യപതത്തകില്
വവ്യക്തമസാക്കകിയ ആക്റ്റുകേളകിലലെയുരം,  ചെട്ടങ്ങളകിലലെയുരം  വവ്യവസകേള് പസാലെകിചകിട്ടുകണസാ എന്നതത
സരംബനകിചത ക്ഷേമതയുള്ള അധകികേസാരസസാനത്തകിനത പരകികശേസാധന നടത്തസാവന്നതസാണത.

(6)  ഇതര  വവ്യവസസായ സസാപനരം  ആകകിലന്റെകയസാ  ചെട്ടങ്ങളലടകയസാ  വവ്യവസകേള്
പസാലെകിക്കുന്നതകിനുരം (4)-ാം ഉപവകുപ്പകില് വവ്യക്തമസാക്കകിയ പ്രകേസാരരം, അപ്രകേസാരരം  ആകകിലലെയുരം
ചെട്ടങ്ങളകിലലെയുരം വവ്യവസകേള് പസാലെകിച്ചു എനള്ള സസാക്ഷേവ്യപതരം ഒരു വര്ഷക്കസാലെയളവകിനുള്ളകില്,
സമര്പ്പകിക്കുവസാന് വപീഴ്ച വരുതന്നപക്ഷേരം,  അകപക്ഷേകേന് സമര്പ്പകിക്കുന്ന അകപക്ഷേയകികന്മേലുരം
മതകിയസായ കേസാരണങ്ങളകികന്മേലുരം, അപ്രകേസാരമുള്ള കേസാലെയളവത, അവ പസാലെകിക്കസാതകിരുന്നതകിനുള്ള
കേസാരണവരം,  വവ്യവസസായ  സസാപനത്തകിലന്റെ  സശ്വഭേസാവവരം  കേണക്കകിലലെടുതലകേസാണത,  ഒരു
വര്ഷത്തകില്  അധകികേരകിക്കസാത്ത  ഒരു  കേസാലെയളവകികലെക്കത  അപ്രകേസാരരം  ആകകിലലെയുരം
ചെട്ടങ്ങളകിലലെയുരം വവ്യവസകേള് പസാലെകിക്കുന്നതകിനസായുള്ള കേസാലെയളവത ദപീര്ഘകിപ്പകിച്ചു നല്കേസാവന്നതസാണത.
അപ്രകേസാരരം  ദപീര്ഘകിപ്പകിച്ചു  നല്കേകിയ  കേസാലെയളവകിനുള്ളകിലുരം  അപ്രകേസാരമുള്ള  വവ്യവസസായ
സസാപനരം,  പ്രസ്തുത വവ്യവസകേള് പസാലെകിക്കുന്നതകില്  വപീഴ്ച  വരുതന്നപക്ഷേരം,  ബബ്യൂകറസായത,
അകപക്ഷേകേനത  ഒരു  കനസാട്ടപീസത  നല്കേകിയതകിനത  കശേഷവരം  അപ്രകേസാരമുള്ള  വവ്യവസസായ
സസാപനരം നല്കുന്ന മറുപടകി  ഏലതങകിലുരം ഉലണങകില്,  അതത  പരകിഗണകിചതകിനുകശേഷവരം,
അരംഗപീകേസാരരം റദ്ദേത ലചെയസാവന്നതസാണത.

(7) ബബ്യൂകറസായത സമര്പ്പകികക്കണ അകപക്ഷേയുരം അരംഗപീകേസാരരം നല്കുന്നതകിനത ബബ്യൂകറസാ
പസാലെകികക്കണതസായ  നടപടകിക്രമങ്ങളരം,  നകിര്ണ്ണയകിക്കലപ്പടസാവന്ന  പ്രകേസാരമുള്ള,  രപീതകിയകിലെസാ
യകിരകികക്കണതസാണത.

(8) 2008-ലലെ  കകേരള  ലനല്വയല്-തണ്ണപീര്ത്തട  സരംരക്ഷേണ  ആകകികലെസാ
(2008-ലലെ  28)  അതകിന്  കേപീഴെകില്  ഉണസാക്കലപ്പട്ട  ചെട്ടങ്ങളകികലെസാ  അ ടങ്ങകിയകിട്ടുള്ള
വവ്യവസകേള്ക്കത  വകിരുദ്ധമസായകി  ഒരു  ഭൂമകി  ഉപകയസാഗകിക്കുന്നതകിനത,  അരംഗപീകേസാരരം  ഒരസാലള
അര്ഹനസാക്കുന്നതല്ലെസാത്തതരം 2016-ലലെ കകേരള നഗര-ഗസാമസാസൂതണ ആകകിന് (2016-ലലെ 9)
കേപീഴെകില്,  വകിജസാപനരം  ലചെയ്ത  പ്രകേസാരമുള്ള   മസാസര്  പസാനകില്  വവ്യക്തമസാക്കകിയകിട്ടുള്ള
ഭൂവകിനകികയസാഗത്തകില് നകിനരം വവ്യതകിചെലെകിച്ചുലകേസാണത ഒരസാലള പ്രസ്തുത ഭൂമകി ഉപകയസാഗകിക്കുവസാന്
അര്ഹനസാക്കുന്നതല്ലെസാത്തതമസാകുന.
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(9)  ബബ്യൂകറസാ  ഒരകിക്കല് നല്കേകിയ അരംഗപീകേസാരരം  ബസാങകില് നകികന്നസാ   ധനകേസാരവ്യ
സസാപനത്തകില്  നകികന്നസാ  സസാമത്തകികേസഹസായരം  കനടുന്നതത  ഉള്ലപ്പലടയുള്ള  ഏതത
ആവശേവ്യങ്ങള്ക്കുരം ഒരു സസാധുവസായ കരഖയസായകി   ഉപകയസാഗകിക്കസാവന്നതസാണത.

6 സകി.  അരംഗപീകേസാരരം  ലെഭേകിക്കുന്നതകിനുള്ള  അകപക്ഷേ.―(1)  സരംസസാന  മലെകിനപീകേരണ
നകിയന്ത്രണ  കബസാര്ഡത  ലറഡത  കേസാറഗറകിയസായകി  വകിജസാപനരം  ലചെയ്തകിട്ടുള്ള  വവ്യവസസായ
സസാപനങ്ങള് ഒഴെകിലകേയുള്ള,  ഇതര വവ്യവസസായ സസാപനരം  സസാപകിക്കുവസാന് ഉകദ്ദേശേകിക്കുന്ന
ഏലതസാരസാളരം, ഒരു സരംയുക്ത അകപക്ഷേ അനുബന പ്രമസാണങ്ങകളസാടുകൂടകി നകിര്ണ്ണയകിക്കലപ്പട്ട
ഫസാറത്തകില് പരകികശേസാധനസാ ലെകിസത സഹകിതരം ഓണ്ലലെന് കപസാര്ട്ടല് വഴെകി നകിര്ണ്ണയകിക്കലപ്പട്ട
ഫപീസുരം  ഒരു  പ്രഖവ്യസാപനവരം  സഹകിതരം  ബബ്യൂകറസായുലട  ചെപീഫത  എകകികേബ്യൂട്ടപീവത  ഓഫപീസര്ക്കത
സമര്പ്പകികക്കണതസാണത.

(2)  1999-ലലെ  കകേരള   വവ്യവസസായ  ഏകേജസാലെകേ  കകിയറന്സത  കബസാര്ഡുകേളരം
വവ്യവസസായ നഗരപ്രകദശേ വകികേസനവരം ആകത  (2000-ലലെ  5)  പ്രകേസാരരം  രൂപപീകേരകിക്കലപ്പട്ട
സരംസസാന കബസാര്ഡകിലന്റെ കേണ്വപീനര് ബബ്യൂകറസായുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏകകേസാപകിപ്പകിക്കുന്നതകിനുരം
6 സകി വകുപ്പത  പ്രകേസാരരം  അരംഗപീകേസാരരം  നല്കുന്നതകിനത  വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങളകില് നകിന്നത
ലെഭേകിച അകപക്ഷേകേള് പരകികശേസാധകിക്കുന്നതകിനുരം,  ബബ്യൂകറസാ കേസാലെസാകേസാലെങ്ങളകില് നല്കുന്നതസായ
മറത ചുമതലെകേള് നകിര്വ്വഹകിക്കുന്നതകിനുരം ബബ്യൂകറസായുലട ചെപീഫത എകകികേബ്യൂട്ടപീവത ഓഫപീസര് ആയകി
പ്രവര്ത്തകികക്കണതസാണത.  കകേരള  സരംസസാന  വവ്യവസസായ  വകികേസന  കകേസാര്പ്പകറഷലന്റെ
കേപീഴെകില് പ്രവര്ത്തകിക്കുന്ന  കകേരള ഇന്ലവസതലമന്റെത  ലപ്രസാകമസാഷന് ആന്റെത  ലഫസകിലെകികറഷന്
ലസല്ലെകിലന്റെ  ഉകദവ്യസാഗസരുരം  ജപീവനക്കസാരുരം  അകദ്ദേഹത്തകിനത  ആവശേവ്യമസായ  സഹസായരം
നല്കകേണതസാണത.

വകിശേദപീകേരണരം:―'കകേരള ഇന്ലവസതലമന്റത ലപ്രസാകമസാഷന് ആന്റത ലഫസകിലെകികറഷന്
ലസല്' എന്നസാല് 2017 ഒകകസാബര് 12-ാം തപീയതകിയകിലലെ സര്ക്കസാര് ഉത്തരവത  (എരം എസത.)
നമര് 100/2017/വവ്യവ. പ്രകേസാരരം രൂപപീകൃതമസായ ലസല് എന്നര്ത്ഥമസാകുന.

(3) (2)-ാം ഉപവകുപ്പത  പ്രകേസാരരം നല്കേലപ്പട്ട ലപസാതവസായ അധകികേസാരങ്ങള് കൂടസാലത
ചെപീഫത  എകകികേബ്യൂട്ടപീവത  ഓഫപീസര്  തസാലഴെ  പറയുന്ന  അധകികേസാരങ്ങളരം  ചുമതലെകേളരം
നകിര്വ്വഹകികക്കണതസാണത, അതസായതത :―

(എ)  ബബ്യൂകറസായകില്  നകിനരം  അരംഗപീകേസാരരം  ആവശേവ്യമുള്ള  ഇതര  വവ്യവസസായ
സസാപനങ്ങളലട ഒരു ഏകേസമര്ക്കബകിന്ദുവസായകി പ്രവര്ത്തകിക്കുകേ;

(ബകി)  സരംയുക്ത  അകപക്ഷേ  പൂര്ത്തപീകേരകിക്കുന്നതകികലെക്കത  അകപക്ഷേകേലര
സഹസായകിക്കുകേ;
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(സകി)  പരകികശേസാധനസാ  ലെകിസകിലന്റെ  സഹസായകത്തസാലട  അകപക്ഷേകേള്  സൂക
പരകികശേസാധന നടതകേയുരം അകപക്ഷേകയസാലടസാപ്പരം സമര്പ്പകിച കരഖകേള് പരകികശേസാധകിക്കുകേയുരം
ലചെയ്യുകേ;

(ഡകി) അകപക്ഷേകേളലട സൂകപരകികശേസാധന പൂര്ത്തകിയസാക്കകിയതകിനുകശേഷരം,―

(i) എല്ലെസാ രപീതകിയകിലുരം പൂര്ണ്ണമസായ അകപക്ഷേകേള് സശ്വപീകേരകിക്കുകേ;

(ii)  പൂര്ണ്ണമല്ലെസാത്ത അകപക്ഷേകേലള സരംബനകിചത,   ആകകിലലെയുരം  അതകിന്കേപീഴെകില്
ഉണസാക്കലപ്പട്ട  ചെട്ടങ്ങളകിലലെയുരം  വവ്യവസകേള്ക്കനുസ  സൃതമസായകി,  അധകികേ  വകിവരങ്ങള്
ആരസായുകേ;

(ഇ) ബബ്യൂകറസായുലട കയസാഗത്തകിലന്റെ  നടപടകിക്കുറകിപ്പുകേള്  സൂക്ഷേകിക്കുകേ;

(എഫത)  ബബ്യൂകറസായുലട തപീരുമസാനരം അകപക്ഷേകേലനയുരം ബനലപ്പട്ട ക്ഷേമതയുള്ള
അധകികേസാരസസാനങ്ങലളയുരം അറകിയകിക്കുകേ.

6 ഡകി. അരംഗപീകേസാരരം റദ്ദേസാക്കസാനുള്ള ബബ്യൂകറസായുലട അധകികേസാരങ്ങള്.―ഈ ആകകില് എന്തു
തലന്ന  അടങ്ങകിയകിരുന്നസാലുരം,  ആകകിലന്റെകയസാ  ചെട്ടങ്ങളലടകയസാ  ഏലതങകിലുരം  വവ്യവസകേള്
ഇതര  വവ്യവസസായ  സസാപനരം  ലെരംഘകിച്ചുലവകന്നസാ  അലല്ലെങകില്  അരംഗപീകേസാരത്തകിനസായകി
സമര്പ്പകിച അകപക്ഷേയകില് നല്കേകിയകിട്ടുള്ള വകിവരങ്ങള് വവ്യസാജമസാലണകന്നസാ കേസാണുന്നപക്ഷേരം,
ബനലപ്പട്ട  ക്ഷേമതയുള്ള  അധകികേസാരസസാനത്തകിനത  അരംഗപീകേസാരരം  റദ്ദേത  ലചെയ്യുവസാന്
ബബ്യൂകറസാകയസാടത ശേകിപസാര്ശേ ലചെയസാവന്നതരം, അതകികന്മേല് പ്രസ്തുത വവ്യവസസായ സസാപനത്തകിലന്റെ
അരംഗപീകേസാരരം  റദ്ദേസാക്കസാവന്നതരം  8-ാം  വകുപ്പകില്  പരസാമര്ശേകിച  പ്രകേസാരമുള്ള  ഒരു  പകിഴെ
അപ്രകേസാരമുള്ള ഇതര വവ്യവസസായ സസാപനത്തകികന്മേല് ചുമകത്തണതമസാണത.

7.  12  -  ാം വകുപ്പകിലന്റെ കഭേദഗതകി.―പ്രധസാന ആകകിലലെ 12-ാം വകുപ്പകില്,―

(എ)  (2)-ാം ഉപവകുപ്പകില്, “കനസാഡല് ഏജന്സകിയുലട”എന്ന വസാക്കകിനുപകേരരം
“കനസാഡല് ഏജന്സകിയുലടകയസാ  ബബ്യൂകറസായുലടകയസാ” എന്ന വസാക്കുകേള് കചെര്കക്കണതസാണത;

(ബകി)  (3)-ാം ഉപവകുപ്പകില്, “കനസാഡല് ഏജന്സകിക്കുരം” എന്ന വസാക്കകിനു പകേരരം
“കനസാഡല് ഏജന്സകിക്കുരം അലല്ലെങകില് ബബ്യൂകറസായരം” എന്ന വസാക്കുകേള്   കചെര്കക്കണതസാണത;

(സകി)  (4)-ാം ഉപവകുപ്പകില്, “കനസാഡല് ഏജന്സകി” എന്ന വസാക്കകിനത പകേരരം
“അതതസരംഗതകി  കപസാലലെ,  കനസാഡല്  ഏജന്സകികയസാ  ബബ്യൂകറസാകയസാ”  എന്ന വസാക്കുകേള്
കചെര്കക്കണതസാണത.
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8.  റദ്ദേസാക്കലുരം  ഒഴെകിവസാക്കലുരം. (― 1)  2021-ലലെ  കകേരള  സൂക-ലചെറുകേകിട-ഇടത്തരരം
വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങള് സുഗമമസാക്കല് (കഭേദഗതകി) ഓര്ഡകിനന്സത (2021-ലലെ 136) ഇതകിനസാല്
റദ്ദേസാക്കകിയകിരകിക്കുന.

(2) അങ്ങലന  റദ്ദേസാക്കകിയകിരുന്നസാല്ത്തലന്നയുരം,  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡകിനന്സത  പ്രകേസാരരം
കഭേദഗതകി  ലചെയലപ്പട്ട പ്രധസാന ആകകിന്കേപീഴെകില് ലചെയ്തകതസാ ലചെയ്തതസായകി കേരുതലപ്പടുന്നകതസാ
ആയ  ഏലതങകിലുരം  കേസാരവ്യകമസാ  എടുത്തകതസാ  എടുത്തതസായകി  കേരുതലപ്പടുന്നകതസാ  ആയ
ഏലതങകിലുരം  നടപടകികയസാ,  ഈ  ആകത  പ്രകേസാരരം  കഭേദഗതകി  ലചെയലപ്പട്ട  പ്രധസാന  ആകകിന്
കേപീഴെകില് ലചെയ്തതസാകയസാ എടുത്തതസാകയസാ കേരുതലപ്പകടണതസാണത.


