
2021-ലലെ കകേരള കേളള്ള് വവ്യവസസായ വവികേസന 
കബസാര്ഡള്ള് ബവില

(നവിയമസഭ പസാസസാകവിയ പ്രകേസാരമുളളതള്ള്)

കകേരള സസംസസാനലത്തെ പരമ്പരസാഗത കേളള്ള് വവ്യവസസായസം
കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുന്നതവിനസം, വവികേസവിപവിക്കുന്നതവിനമസായവി  

ഒരു കേളള്ള് വവ്യവസസായ  വവികേസന കബസാര്ഡള്ള് 
രൂപപീകേരവിക്കുന്നതവിനസം അതുമസായവി  

ബന്ധലപട്ടകതസാ  അതവിനള്ള് 
ആനഷസംഗവികേമസായകതസാ  
ആയ കേസാരവ്യങ്ങള്ക്കുസം 

കവണവി വവ്യവസ 
ലചെയ്യുന്നതവിനള

ഒരു

ബവില

പപീഠവികേ.—കകേരള  സസംസസാനലത്തെ  പരമ്പരസാഗത  കേളള്ള്  വവ്യവസസായസം

കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുന്നതവിനസം,  വവികേസവിപവിക്കുന്നതവിനമസായവി ഒരു കേളള്ള് വവ്യവസസായ വവികേസന

കബസാര്ഡള്ള് രൂപപീകേരവിക്കുന്നതവിനസം അതുമസായവി ബന്ധലപട്ടകതസാ അതവിനള്ള് ആനഷസംഗവികേമസായകതസാ ആയ

കേസാരവ്യങ്ങള്ക്കുസം കവണവി വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതള്ള് യുക്തമസായവിരവിക്കുകേയസാല ;

ഭസാരത റവിപബവികവിലന്റെ എഴുപത്തെവിരണസാസം  സസംവതരത്തെവില തസാലഴെ പറയുസം പ്രകേസാരസം

നവിയമമുണസാക്കുന:—

അദവ്യസായസം   - I

പ്രസാരസംഭസം 

1. ചുരുകകപരുസം പ്രസാരസംഭവസം.—(1) ഈ ആകവിനള്ള് 2021-ലലെ കകേരള കേളള്ള് വവ്യവസസായ

വവികേസന കബസാര്ഡള്ള് ആകള്ള് എന്നള്ള് കപരള്ള്  പറയസാസം.
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(2)  ഇതള്ള്  2021  ലഫെബ്രുവരവി   25-ാം  തപീയതവി   പ്രസാബലെവ്യത്തെവില  വന്നതസായവി

കേരുതലപകടേണതസാണള്ള്.

2.  നവിര്വ്വചെനങ്ങള്.— ഈ ആകവില സന്ദര്ഭസം മറള്ള് വവിധത്തെവില ആവശവ്യലപടേസാത്തെ

പകസം,—

(എ) “ബബബര്ഡള്ള്” എന്നസാല 3-ാം വകുപള്ള് പ്രകേസാരസം രൂപപീകേരവികലപടുന്ന കകേരള

കേളള്ള് വവ്യവസസായ വവികേസന കബസാര്ഡള്ള് എന്നര്ത്ഥമസാകുന ;

(ബവി) “ചചയര്കപഴ്സണ്”  എന്നസാല  കബസാര്ഡവിലന്റെ  ലചെയര്കപഴ്സണ്

എന്നര്ത്ഥമസാകുന;

(സവി) “ചചഫെള്ള്  എകവികേക്യൂട്ടപീവള്ള്  ഓഫെപീസര്”  എന്നസാല  13-ാം  വകുപള്ള്  പ്രകേസാരസം

നവിയമവികലപട്ട കബസാര്ഡവിലന്റെ ചെപീഫെള്ള് എകവികേക്യൂട്ടപീവള്ള് ഓഫെപീസര് എന്നര്ത്ഥമസാകുന ;

(ഡവി) “എലലകസള്ള് കേമപീഷണര്” എന്നസാല 1077-ലലെ അബ്കേസാരവി ആകവിലന്റെ

(1077-ലലെ  1),  4-ാം വകുപള്ള്   (എ)  ഖണ്ഡ പ്രകേസാരസം  സര്കസാര് നവിയമവിച്ച  ഉകദവ്യസാഗസന

എന്നര്ത്ഥമസാകുന;

(ഇ) "സര്കസാര്" എന്നസാല കകേരള സര്കസാര് എന്നര്ത്ഥമസാകുന;

(എഫെള്ള്)  “അഅഗസം” എന്നസാല കബസാര്ഡവിലന്റെ അസംഗസം എന്നര്ത്ഥമസാകുന;

(ജവി) “നനര്ണ്ണയവികലപട്ട” എന്നസാല ഈ ആകള്ള് പ്രകേസാരസം ഉണസാകവിയവിട്ടുള

ചെട്ടങ്ങളസാല നവിര്ണ്ണയവികലപട്ട എന്നര്ത്ഥമസാകുന;

(എച്ചള്ള്)  "ലറഗുകലെഷന" എന്നസാല ഈ ആകവിന കേപീഴെവില കബസാര്ഡള്ള് ഉണസാക്കുന്ന

ലറഗുകലെഷനകേള് എന്നര്ത്ഥമസാകുന;

(ഐ) "സസംസസാനസം" എന്നസാല കകേരള സസംസസാനസം എന്നര്ത്ഥമസാകുന;

(ലജ) “  കളള ” എന്നസാല 2002-ലലെ കകേരള അബ്കേസാരവി കഷസാപള്ള് ഡവികസസാസല

ചെട്ടങ്ങളവിലലെ  2-ാം  ചെട്ടസം  (എന)  ഖണ്ഡപ്രകേസാരസം  നവിര്വ്വചെവിച്ച  പ്രകേസാരമുള  കേളള്ള്

എന്നര്ത്ഥമസാകുന;
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(ലകേ) “കളളഷഷപള്ള്”  എന്നസാല  2002-ലലെ  കകേരള  അബ്കേസാരവി  കഷസാപള്ള്

ഡവികസസാസല ചെട്ടങ്ങളവിലലെ 2-ാം ചെട്ടസം  (സവി)  ഖണ്ഡപ്രകേസാരസം നവിര്വ്വചെവിച്ച പ്രകേസാരമുള കേളള്ള്

ഷസാപള്ള് എന്നര്ത്ഥമസാകുന.

അദവ്യസായസം   - II

കബസാര്ഡവിലന്റെ രൂപപീകേരണസം

3.  കബസാര്ഡവിലന്റെ രൂപപീകേരണസം.—(1)  സര്കസാര്, ഈ ആകവിലന്റെ  പ്രസാരസംഭത്തെവിനള്ള്
കശഷസം കേഴെവിയുന്നത്ര കവഗസം,  ഗസറള്ള്  വവിജസാപനസം വഴെവി,  ഈ ആകവിന കേപീഴെവില അതവിനള്ള്
നലകേവിയവിട്ടുള  അധവികേസാരങ്ങള്  വവിനവികയസാഗവിക്കുന്നതവിനസം  ചുമതലെകേള്  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനമസായവി,
"കകേരള  കേളള്ള്  വവ്യവസസായ  വവികേസന  കബസാര്ഡള" എന്ന  കപരവില  ഒരു  കബസാര്ഡള്ള്
രൂപപീകേരവികകണതസാണള്ള്.

(2) കബസാര്ഡള്ള്,  ശസാശശ്വത പവിനതുടേര്ച്ചസാവകേസാശകത്തെസാടുസം ലപസാതുമുദ്രകയസാടുസം കൂടേവിയതുസം
ഈ  ആകവിലലെ   വവ്യവസകേള്കള്ള്  വവികധയമസായവി  സസാവരവസം  ജസംഗമവമസായ  സശ്വത്തുകള്
ആര്ജവിക്കുവസാനസം  കകേവശസം  വയ്ക്കുവസാനസം  കകേലയസാഴെവിയുവസാനമുള  അധവികേസാരകത്തെസാടു
കൂടേവിയതുസം കേരസാറവില ഏര്ലപടേസാനസം ഈ ആകവിലന്റെ ആവശവ്യങ്ങള് നടേപവിലെസാക്കുന്നതവിനസായവി
എലസാ കേസാരവ്യങ്ങളസം ലചെയ്യുവസാനമുളള അധവികേസാരകത്തെസാടുകൂടേവിയതുമസായ കമലപറഞ്ഞ കപരവിലുള
ഒരു  ഏകേസാസംഗപീകൃത  നവികേസായസം  ആയവിരവിക്കുന്നതുസം  പ്രസ്തുത  കപരവില  വവ്യവഹരവിക്കുകേയുസം
വവ്യവഹരവികലപടുകേയുസം ലചെകയ്യേണതുമസാകുന.

(3) കബസാര്ഡവിലന്റെ ആസസാനസം തവിരുവനന്തപുരസം ആയവിരവിക്കുന്നതസാണള്ള്.

(4)  കബസാര്ഡവില  ഇതവിനകശഷസം  വവ്യവസ  ലചെയ്യുന്ന  പ്രകേസാരസം  സര്കസാര്
നവിയമവിക്കുന്ന തസാലഴെപറയുന്ന അസംഗങ്ങള് ഉണസായവിരവിക്കുന്നതസാണള്ള്, അതസായതള്ള്:—

(എ) സര്കസാര്  നസാമനവിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യുന്ന ഒരസാള് - ലചെയര്കപഴ്സണ്;

(ബവി) ലസക്രട്ടറവി/പ്രവിനസവിപല  ലസക്രട്ടറവി/അഡപീഷണല  ചെപീഫെള്ള്  ലസക്രട്ടറവി,
നവികുതവി വകുപള്ള്;

(സവി) എകകസള്ള് കേമപീഷണര്;

(ഡവി) ലസക്രട്ടറവി/പ്രവിനസവിപല  ലസക്രട്ടറവി/അ ഡപീഷണല  ചെപീഫെള്ള്  ലസക്രട്ടറവി,
ധനകേസാരവ്യ വകുപള്ള് ;

(ഇ) ഗകവഷണ വവിഭസാഗസം ഡയറക്ടര്, കകേരള കേസാര്ഷവികേ സര്വ്വകേലെസാശസാലെ ;

(എഫെള്ള്) അസവിസ്റ്റന്റെള്ള് ഡയറക്ടര് (മസാര്കറവിസംഗള്ള്), കൃഷവി വകുപള്ള് ;
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(ജവി) ലചെയര്മസാന, കകേരള കേളള്ള് വവ്യവസസായ ലതസാഴെവിലെസാളവി കകമനവിധവി കബസാര്ഡള്ള് ;

(എച്ചള്ള്) കേളള്ള് കമഖലെയവിലലെ അസംഗപീകൃത ലതസാഴെവിലെസാളവി  യൂണവിയനകേളലടേ ഓകരസാ
പ്രതവിനവിധവി വപീതസം, പരമസാവധവി അഞള്ള് പ്രതവിനവിധവികേള് ;

(ഐ) കേളള്ള്ഷസാപള്ള്  കലെസനസവികേളലടേ  അകസസാസവികയഷലന്റെ  രണള്ള്
പ്രതവിനവിധവികേള് ;

(ലജ) കകേര കേര്ഷകേരുലടേ രണള്ള് പ്രതവിനവിധവികേള് ;

(ലകേ) ചെപീഫെള്ള് എകവികേക്യൂട്ടപീവള്ള് ഓഫെപീസര്.

(5) ലചെയര്കപഴ്സലണയുസം അസംഗങ്ങലളയുസം ഔകദവ്യസാഗവികേ ഗസറള്ള് വവിജസാപനസം വഴെവി,
നവിയമവികകണതസാണള്ള്. 

4.  ലചെയര്കപഴ്സലന്റെയുസം  അസംഗങ്ങളലടേയുസം  ഔകദവ്യസാഗവികേ  കേസാലെസാവധവിയുസം  കസവന
വവ്യവസകേളസം.—(1)  കബസാര്ഡവിലലെ ലചെയര്കപഴ്സണസം മറള്ള്  അനനൗകദവ്യസാഗവികേ അസംഗങ്ങള്ക്കുസം
അവര്  ഔകദവ്യസാഗവികേ  സസാനസം  ഏലറടുത്തെ  തപീയതവി  മുതല  അഞള്ള്  വര്ഷകസാലെയളവള്ള്
പൂര്ത്തെവിയസാകുന്നതുവലര ഔകദവ്യസാഗവികേ സസാനസം വഹവികസാവന്നതസാണള്ള്.

(2)  കബസാര്ഡവിലലെ  ലചെയര്കപഴ്സണസം  മറള്ള്  അസംഗങ്ങള്ക്കുസം  നലകകേണ  ശമ്പളവസം
അലെവനസുകേളസം മറള്ള് കസവന വവ്യവസകേളസം നവിര്ണ്ണയവികലപടേസാവന്ന പ്രകേസാരമസായവിരവിക്കുന്നതസാണള്ള്.

5.  കബസാര്ഡവിലന്റെ പുനര്രൂപപീകേരണസം  .—(1) സര്കസാരവിനള്ള്, ഗസറള്ള് വവിജസാപനസം വഴെവി,
പ്രസ്തുത  വവിജസാപനത്തെവില  വവ്യക്തമസാകസാവന്ന  കേസാരണങ്ങളസാല  3-ാം  വകുപള്ള്  (2)-ാം
ഉപവകുപവിലലെ വവ്യവസകേള്കനസൃതമസായവി കബസാര്ഡള്ള് പുനര്രൂപപീകേരവികസാവന്നതസാണള്ള്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പുപ്രകേസാരസം കബസാര്ഡള്ള് പുനര്രൂപപീകേരവിക്കുകമ്പസാള് അപ്രകേസാരമുള
പുനര്രൂപപീകേരണത്തെവിനള്ള്  മുനപള്ള്,  ഔകദവ്യസാഗവികേസസാനസം  വഹവിച്ചവിരുന്ന,  ലചെയര്കപഴ്സണ്
ഉള്ലപലടേയുള കബസാര്ഡവിലലെ അസംഗങ്ങള്, അപ്രകേസാരമുള പുനര്രൂപപീകേരണ തപീയതവി മുതല
അപ്രകേസാരസം പുനര്രൂപപീകേരവിച്ച കബസാര്ഡവില അവലര അസംഗങ്ങളസായവി നവിയമവികസാത്തെപകസം,
അപ്രകേസാരമുള  അസംഗങ്ങളലടേ  ഔകദവ്യസാഗവികേ  കേസാലെസാവധവി  അവസസാനവിച്ചവിട്ടവില  എങവിലുസം
അപ്രകേസാരമുള അസംഗങ്ങലളന്ന നവിലെയവിലുള അവരുലടേ ഔകദവ്യസാഗവികേസസാനസം ഒഴെവികയണതസാണള്ള്.

6.  കബസാര്ഡവിലലെ അസംഗമസായവി നവിയമവികലപടുന്നതവികനസാ അസംഗമസായവി തുടേരുന്നതവികനസാ
ഉള  അകയസാഗവ്യതകേള്.—കബസാര്ഡവില  അസംഗമസായവി  നവിയമവികലപടുന്നതവിനസം  അസംഗമസായവി
തുടേരുന്നതവിനസം ഏലതസാരസാളസം, അയസാള്,—

(എ) ബുദവിസവിരതയവിലസാത്തെയസാകളസാ ;
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(ബവി) അവവിമുക്ത നവിര്ദനനസാലണങവികലെസാ ; 

(സവി)  സസാനസാര്ഗവികേ  ദൂഷവ്യകമസാ  സസാമ്പത്തെവികേ  ക്രമകകകടേസാ  ഉള്ലപടുന്ന  ഒരു
കുറത്തെവിനള്ള് അയസാള് ശവികവികലപട്ടവിട്ടുലണങവികലെസാ ;

(ഡവി)  കനരവികട്ടസാ  കനരവിട്ടലസാലതകയസാ  കബസാര്കഡസാ,  കബസാര്ഡവിന  കവണവികയസാ
ഏര്ലപടുന്ന  ഏലതങവിലുസം  കേരസാറവികലെസാ  ലതസാഴെവിലെവികലെസാ  എലന്തങവിലുസം  ഓഹരവികയസാ
തസാത്പരവ്യകമസാ ഉലണങവികലെസാ,

അകയസാഗവ്യനസാകലപടുന്നതസാണള്ള്.

7. അസംഗങ്ങലള ഔകദവ്യസാഗവികേ സസാനത്തുനവിനസം സലസനഡള്ള് ലചെയ്യുന്നതുസം  നപീകസം
ലചെയ്യുന്നതുസം.—(1)  സര്കസാരവിനള്ള്  ഉത്തെരവമൂലെസം,  ലചെയര്കപഴ്സലണകയസാ  ഏലതങവിലുസം  അസംഗലത്തെകയസാ,
അകദ്ദേഹസം,—

(എ) കജസാലെവിലചെയ്യേസാന  വവിസമതവിക്കുകേകയസാ,  കജസാലെവിലചെയ്യേസാന
പ്രസാപ്തനലസാതസായവിത്തെപീരുകേകയസാ ;

(ബവി) സര്കസാരവിലന്റെ  അഭവിപ്രസായത്തെവില  സസാനസാര്ഗവികേദൂഷവ്യസം  ഉള്ലപടുന്ന
കുറത്തെവിനള്ള് കുറസം സസാപവികലപട്ടള്ള് തടേവള്ള് ശവികയള്ള് വവിധവികലപടുകേകയസാ ;

(സവി)  കബസാര്ഡവിലനവിനസം അനമതവി കനടേസാലത കബസാര്ഡവിലന്റെ തുടേര്ച്ചയസായുള
മൂന്നള്ള് കയസാഗങ്ങളവില പലങടുകസാതവിരവിക്കുകേകയസാ ;

(ഡവി) അകദ്ദേഹസം  കബസാര്ഡവില  തുടേരുന്നതള്ള്  കബസാര്ഡവിലന്റെ  തസാലപരവ്യത്തെവികനസാ
ലപസാതുതസാലപരവ്യത്തെവികനസാ  ഹസാനവികേരമസാകേത്തെകവവിധസം  തലന്റെ  ഔകദവ്യസാഗവികേപദവവി
ദുരുപകയസാഗസം ലചെയ്തതസായവി  സര്കസാരവിനള്ള് കബസാദവ്യമസാവകേകയസാ ;

(ഇ)  അസംഗമസായവി  തുടേരസാന  മറള്ള്  വവിധത്തെവില  അനകയസാജവ്യനലസാതസാവകേകയസാ,
ലചെയ്യുന്നപകസം ഔകദവ്യസാഗവികേസസാനത്തുനവിനസം നപീകസം ലചെയ്യേസാവന്നതസാണള്ള് :

എന്നസാല,  ഈ ഉപവകുപവിന കേപീഴെവില യസാലതസാരസാലളയുസം അയസാള്കള്ള് പറയുവസാനളതള്ള്
പറയുവസാന നവ്യസായമസായ ഒരു അവസരസം നലകേസാലത നപീകസം ലചെയ്യേസാന പസാടുളതല .

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പുപ്രകേസാരമുള  നടേപടേവികേള്  നവിലെവവിലുള  കേസാലെയളവവില
സര്കസാരവിനള്ള്  കബസാര്ഡവിലലെ ഏലതങവിലുസം അസംഗലത്തെ സലസനഡള്ള് ലചെയ്യേസാവന്നതസാണള്ള് .  

(3)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പുപ്രകേസാരസം  കബസാര്ഡവില  നവിനസം  നപീകസം  ലചെയ്യേലപട്ട
യസാലതസാരസംഗകത്തെയുസം  കബസാര്ഡവിലന്റെ  അസംഗമസായവി  പുനര്നവിയമവിക്കുവസാകനസാ  കബസാര്ഡവിന
കേപീഴെവില മറള്ള് ഏലതങവിലുസം പദവവിയവില നവിയമവിക്കുവസാകനസാ പസാടുളതല .
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8.  ഔകദവ്യസാഗവികേ സസാനത്തുനവിനള അസംഗത്തെവിലന്റെ രസാജവി.—കബസാര്ഡവിലലെ ഏലതസാരു
അസംഗത്തെവിനസം  സര്കസാരവിലന  അഭവിസസംകബസാധന  ലചെയ്തള്ള്  കരഖസാമൂലെമുള  കനസാട്ടപീസള്ള്
നലകേവിലകസാണള്ള്  തലന്റെ  ഔകദവ്യസാഗവികേ  സസാനസം  രസാജവിവയസാവന്നതുസം,  സര്കസാര്  അതള്ള്
സശ്വപീകേരവിക്കുന്നതവികനല,  അകദ്ദേഹസം  തലന്റെ  ഔകദവ്യസാഗവികേസസാനസം  ഒഴെവിഞ്ഞതസായവി
കേരുതലപടുന്നതുമസാണള്ള്.

9. ഒഴെവിവകേള് കേഴെവിയുന്നത്ര കവഗസം നവികേകത്തെണതസാണള്ള്  .—(1)  ഒരു അസംഗസം 6-ാം വകുപള്ള്
പ്രകേസാരസം അകയസാഗവ്യനസാകലപടുകേകയസാ 7-ാം വകുപള്ള് പ്രകേസാരസം നപീകസം ലചെയ്യേലപടുകേകയസാ 8-ാം
വകുപള്ള്  പ്രകേസാരസം  രസാജവിലവക്കുകേകയസാ  ലചെയ്യുകമ്പസാള്,  അയസാള്  കബസാര്ഡവിലലെ
ഒരസംഗമലസാതസായവിത്തെപീരുന്നതുസം,  അപ്രകേസാരമുണസാകുന്ന  ഏലതസാരു  ഒഴെവിവസം  സര്കസാര്,
കേഴെവിയുന്നവിടേകത്തെസാളസം കവഗസം, നവികേകത്തെണതുമസാണള്ള്.

(2)  അപ്രകേസാരമുള  തസാലകസാലെവികേ  ഒഴെവിവവികലെകള്ള്  നവിയമവികലപടുന്ന  ഒരു
അസംഗത്തെവിലന്റെ  ഔകദവ്യസാഗവികേ  കേസാലെസാവധവി,  ഏതള്ള്  അസംഗത്തെവിലന്റെ  ഒഴെവിവവിലെസാകണസാ  അകദ്ദേഹസം
അപ്രകേസാരസം  നവിയമവികലപട്ടതള്ള്  പ്രസ്തുത  അസംഗത്തെവിലന്റെ  കശഷവിക്കുന്ന  ഔകദവ്യസാഗവികേ
കേസാലെയളവവികലെയള്ള് മസാത്രമസായവിരവിക്കുന്നതസാണള്ള്.  

10.  ഒഴെവിവകേള്  മുതലെസായവ  കബസാര്ഡവിലന്റെ  നടേപടേവികേലള  അസസാധുവസാക്കുന്നതലലന്നള്ള്.—
കബസാര്ഡവിലന്റെ യസാലതസാരു പ്രവൃത്തെവിയുസം അലലങവില നടേപടേവികേളസം,  കബസാര്ഡവില ഏലതങവിലുസം
ഒഴെവികവസാ അതവിലന്റെ രൂപപീകേരണത്തെവില ഏലതങവിലുസം നക്യൂനതകയസാ ഉലണന്ന കേസാരണത്തെസാല
മസാത്രസം അസസാധുവസാകുന്നതല.

11.  പ്രകതവ്യകേ ആവശവ്യത്തെവിനകവണവി ആളകേലള തസാലകസാലെവികേമസായവി സഹകേരവിപവികല.—(1)
കബസാര്ഡവിനള്ള്,  ഏലതങവിലുസം  പ്രകതവ്യകേ  ആവശവ്യത്തെവിനള്ള്  ഏലതങവിലുസം  ആളലടേ  സഹസായകമസാ
ഉപകദശകമസാ ആവശവ്യമസാലണന്നള്ള് കതസാനന്നപകസം,  ഈ ആകവിന  കേപീഴെവില ഉണസാകസാവന്ന
ലറഗുകലെഷനകേളവില വവ്യവസ ലചെയ്യേസാവന്ന പ്രകേസാരസം, പ്രസ്തുത ആലള സഹകേരവിപവികസാവന്നതസാണള്ള്.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപള്ള്  പ്രകേസാരസം  ഏലതങവിലുസം  ആവശവ്യത്തെവിനള്ള്  കബസാര്ഡുമസായവി
സഹകേരവിച്ചു പ്രവര്ത്തെവിക്കുന്ന ഒരസാള്കള്ള് പ്രസസ്തുത ആവശവ്യവമസായവി ബന്ധലപട്ട കബസാര്ഡവിലന്റെ
ചെര്ച്ചകേളവില പലങടുക്കുന്നതവിനള അവകേസാശമുണസായവിരവിക്കുന്നതസാണള്ള്:

എന്നസാല,  കബസാര്ഡവിലന്റെ  കയസാഗത്തെവില  കവസാട്ടള്ള്  ലചെയ്യുന്നതവിനള  അവകേസാശസം
ഉണസായവിരവിക്കുന്നതല.

12.  കബസാര്ഡവിലന്റെ  കയസാഗങ്ങള്.—(1)  ലറഗുകലെഷനകേളവില  വവ്യവസ  ലചെയ്യേസാവന്ന
പ്രകേസാരമുള സലെത്തുസം സമയത്തുസം,  കബസാര്ഡള്ള്  കയസാഗസം  കചെകരണതുസം അതവിലന്റെ കയസാഗങ്ങളവില
കേസാരവ്യനവിര്വ്വഹണസം സസംബന്ധവിച്ചള്ള് അപ്രകേസാരമുള നടേപടേവിക്രമങ്ങള് പസാലെവികകണതുമസാണള്ള്:
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എന്നസാല,  കബസാര്ഡള്ള്  കുറഞ്ഞതള്ള്  മൂന്നള്ള്  മസാസത്തെവിലലെസാരവികലലെങവിലുസം  കയസാഗസം
കചെകരണതസാണള്ള്.

(2)  കബസാര്ഡവിലന്റെ  കയസാഗങ്ങളവില  ലചെയര്കപഴ്സകണസാ,  അകദ്ദേഹത്തെവിലന്റെ
അഭസാവത്തെവില ഹസാജരസായവിട്ടുള അസംഗങ്ങള് അവര്കവിടേയവില നവിനസം ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന ഒരു
അസംഗകമസാ ആദവ്യകവ്യസം വഹവികകണതസാണള്ള്.

(3)  കബസാര്ഡവിലലെ ഒരു കയസാഗത്തെവിലന്റെ കേശ്വസാറസം ലചെയര്കപഴ്സണ് ഉള്ലപലടേ ആലകേ

അസംഗങ്ങളലടേ മൂന്നവിലലെസാന്നള്ള് ആയവിരവിക്കുന്നതസാണള്ള്.

(4)  കബസാര്ഡവിലന്റെ ഒരു കയസാഗത്തെവിനള്ള്  മുനപസാലകേ വരുന്ന ഏലതസാരു സസംഗതവിയുസം

കയസാഗത്തെവില  ഹസാജരസായവിട്ടുള  അസംഗങ്ങളലടേ  ഭൂരവിപക  കവസാട്ടവിലൂലടേ  തപീരുമസാനവികലപകടേണതുസം,

തുലെവ്യകവസാട്ടുകേളലടേ  സസംഗതവിയവില  കയസാഗത്തെവില  ആദവ്യകവ്യസം  വഹവിക്കുന്ന  ലചെയര്കപഴ്സണള്ള്

അലലങവില അസംഗത്തെവിനള്ള് ഒരു കേസാസ്റ്റവിസംഗള്ള് കവസാട്ടവകേസാശസം ഉണസായവിരവിക്കുന്നതുമസാണള്ള്.

(5)  കബസാര്ഡവിലന്റെ  ഓകരസാ  കയസാഗത്തെവിലന്റെയുസം  നടേപടേവിക്കുറവിപള്ള്,  അപ്രകേസാരമുള

കയസാഗസം നടേന്നള്ള് പതവിനഞള്ള് ദവിവസങ്ങള്കകേസം സര്കസാരവിനള്ള് അയച്ചുലകേസാടുകകണതസാണള്ള്.

13. കബസാര്ഡവിലലെ  ചെപീഫെള്ള്  എകവികേക്യൂട്ടപീവള്ള്  ഓഫെപീസറുലടേയുസം  മറള്ള്  ഉകദവ്യസാഗസരുലടേയുസം

നവിയമനസം.—(1)  സര്കസാര്  സര്വ്വപീസവിലലെ  കജസായവിന്റെള്ള്  ലസക്രട്ടറവിയുലടേ  പദവവിയള്ള്

തസാലഴെയലസാത്തെ  ഉകദവ്യസാഗസലന  ചെപീഫെള്ള്  എകവികേക്യൂട്ടപീവള്ള്  ഓഫെപീസറസായവി  അനവ്യത്ര

കസവനവവ്യവസയവില  സര്കസാരവിനള്ള് നവിയമവികസാവന്നതസാണള്ള്.

(2)  ചെപീഫെള്ള്  എകവികേക്യൂട്ടപീവള്ള്  ഓഫെപീസര്,  നവിര്ണ്ണയവികലപടേസാവന്ന  പ്രകേസാരമുള,

അധവികേസാരങ്ങള് വവിനവികയസാഗവിക്കുകേയുസം കേര്ത്തെവവ്യങ്ങള് നവിര്വ്വഹവിക്കുകേയുസം ലചെകയ്യേണതസാണള്ള്.

(3)  കബസാര്ഡവിനള്ള്,  അതവിലന്റെ  ചുമതലെകേള്  കേസാരവ്യകമമസായവി  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്ന

തവിനസാവശവ്യമസായ ഉകദവ്യസാഗസലരയുസം ജപീവനകസാലരയുസം നവിയമവികസാവന്നതസാണള്ള്.

(4)  ഉകദവ്യസാഗസരുലടേയുസം  ജപീവനകസാരുലടേയുസം  നവിയമന  രപീതവിയുസം  കസവനസം

സസംബന്ധവിച്ച  മറള്ള്  നവിബന്ധനകേളസം  വവ്യവസകേളസം  ശമ്പളവസം  അലെവനസുകേളസം

നവിര്ണ്ണയവികലപടേസാവന്ന പ്രകേസാരമസായവിരവിക്കുന്നതസാണള്ള്.

14.  കേരസാറവികലെര്ലപടുന്നതവിനള  അധവികേസാരസം.—(1)   കബസാര്ഡവിനള്ള്,  ഈ  ആകവിലലെ

ആവശവ്യങ്ങള്  നടേപവിലെസാക്കുന്നതവിനള്ള്  ആവശവ്യലമകന്നസാ  യുക്തലമകന്നസാ  അതള്ള്  കേരുതുന്ന

പ്രകേസാരമുള കേരസാറുകേളവില ഏര്ലപടേസാവന്നതസാണള്ള്.
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(2)  കബസാര്ഡവിന  കവണവിയുള  ഓകരസാ  കേരസാറുസം  ലചെയര്കപഴ്സകണസാ  അകദ്ദേഹസം

അധവികേസാരലപടുത്തെവിയ ഒരു ഉകദവ്യസാഗസകനസാ തയ്യേസാറസാകകണതസാണള്ള്.

(3)  കബസാര്ഡവിന  കവണവി  ഉണസാക്കുന്ന  ഓകരസാ  കേരസാറുസം  നവിര്ണ്ണയവികലപടേസാവന്ന

പ്രകേസാരമുള , ഫെസാറത്തെവിലുസം രപീതവിയവിലുമസായവിരവികകണതസാണള്ള്.

15. ധനകേസാരവ്യ  സ്റ്റസാന്റെവിസംഗള്ള്  കേമവിറവിയുസം  മറള്ള്  കേമവിറവികേളസം.—(1)  കബസാര്ഡവിനള്ള്,

ലറഗുകലെഷനകേളവില  വവ്യവസ  ലചെയ്യേസാവന്ന  പ്രകേസാരമുള  കബസാര്ഡവിലന്റെ  ധനകേസാരവ്യവമസായവി

ബന്ധലപട്ട  അധവികേസാരങ്ങള് വവിനവികയസാഗവിക്കുന്നതവിനസം ചുമതലെകേള് നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനമസായവി ഒരു

ധനകേസാരവ്യ സ്റ്റസാന്റെവിസംഗള്ള് കേമവിറവിലയ നവിയമവികസാവന്നതസാണള്ള്.

(2)  കബസാര്ഡവിനള്ള്,  കേളള്ള്  വവ്യവസസായത്തെവിലന്റെ  സസാഹചെരവ്യങ്ങള്ക്കുസം

ആവശവ്യകേതകേള്ക്കുസം  കവണ  പരവിഗണന  നലകേവി  പ്രസ്തുത  ചുമതലെകേള്  നവിറകവറലപടുനലണന്നള്ള്

ഉറപള്ള്  വരുത്തുന്നതവിനള  ആവശവ്യത്തെവികലെയസായവി  കേസാലെസാകേസാലെങ്ങളവില,  ഒകന്നസാ

അതവിലെധവികേകമസാ കേമവിറവികേലള നവിയമവികസാവന്നതസാണള്ള്. 

അദവ്യസായസം   - III

കബസാര്ഡവിലന്റെ അധവികേസാരങ്ങളസം ചുമതലെകേളസം 

16. കബസാര്ഡവിലന്റെ  ചുമതലെകേള്.—(1)  കബസാര്ഡള്ള്,  കേളള്ള്  വവ്യവസസായ  കമഖലെലയ

സസംഘടേവിപവിക്കുകേയുസം  വവികേസവിപവിക്കുകേയുസം  കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുകേയുസം  ലചെകയ്യേണതുസം

കമഖലെയവിലലെ ലതസാഴെവിലെസാളവികേളലടേ ലതസാഴെവില സസംരകണസം ഉറപ്പുവരുകത്തെണതുസം സര്കസാര്,

കേസാലെസാകേസാലെങ്ങളവി ല,  നവിശ്ചയവികസാവന്ന  പ്രകേസാരമുള  ചുമതലെകേള്  നവിര്വ്വഹവിക്കുകേയുസം

ലചെകയ്യേണതസാണള്ള്.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപവിലലെ  വവ്യവസകേളലടേ  സസാമസാനവ്യതയള്ള്  ഭസംഗസം  വരസാലത,

കബസാര്ഡള്ള്,  പ്രകതവ്യകേവിച്ചുസം,  തസാലഴെപറയുന്ന  എലസാകമസാ  ഏലതങവിലുകമസാ,  ചുമതലെകേളസം

കേര്ത്തെവവ്യങ്ങളസം നവിര്വ്വഹവികകണതസാണള്ള്, അതസായതള്ള്:—

(എ) ഉപകഭസാക്തസാകള്കള്ള് ശുദമസായ കേളള്ള് ലെഭവിക്കുനലവന്നള്ള് ഉറപസാക്കുകേ;

(ബവി) കേളളള്ള് ഉലപസാദനസം കൂടുതല ഉള സലെങ്ങളവില നവിനസം അവ  സസംഭരവിച്ചള്ള്

ആവശവ്യമുള മറള്ള് സലെങ്ങളവില എത്തെവിക്കുകേ;

(സവി) കേളവില  നവിനസം  മൂലെവ്യവര്ദവിത  ഉലപന്നങ്ങള്  നവിര്മവിക്കുന്നതവിനള

സസംരസംഭങ്ങള് ആരസംഭവിക്കുകേ;
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(ഡവി) സപീസണ്  സമയത്തെള്ള്  അധവികേമസായവി  ലെഭവിക്കുന്ന  കേളള്ള്  കകേടുകൂടേസാലത

സൂകവിക്കുവസാന ആവശവ്യമസായ സസംവവിധസാനസം ഏര്ലപടുത്തുകേ;

(ഇ) കേളള്ള്  ലെഭവിക്കുന്നതവിനള്ള്  അതത്യുലപസാദന  കശഷവിയുള  വൃകങ്ങള്  നട്ടള്ള്

പവിടേവിപവിക്കുകേ;

(എഫെള്ള്) കേളള്ള്ഷസാപ്പുകേള് നടേത്തെസാന സവിരസം ലകേട്ടവിടേങ്ങള് നവിര്മവിച്ചു നലകുകേ;

(ജവി) ആവശവ്യസാനസരണസം കേളള്ള് ഷസാപ്പുകേള് ഏലറടുത്തെള്ള് നടേത്തുകേ;

(എച്ചള്ള്)  വവികനസാദ  സഞസാര  കമഖലെകേളവില  ആധുനവികേ  രപീതവിയവിലുള  കേളള്ള്

ഷസാപ്പുകേള് ആരസംഭവിക്കുകേ;

(ഐ)  ലതസാഴെവിലെസാളവികേള്ക്കുസം  പുതവിയതസായവി  ആ  കമഖലെയവില  വരുന്നവര്ക്കുസം

ആവശവ്യമസായ പരവിശപീലെനസം നലകുകേ;

(ലജ)  കേളള്ള്  ലചെത്തെള്ള്  വവ്യവസസായസം  സസംബന്ധവിച്ചള്ള്  സവിതവിവവിവര  കേണക്കുകേള്

സൂകവിക്കുകേ;

(ലകേ) കേര്ഷകേര്ക്കുസം,  ലതസാഴെവിലെസാളവികേള്ക്കുസം  ഉപകേരവിക്കുന്ന   തരത്തെവിലുള

വവിജസാന കകേന്ദ്രങ്ങള് ആരസംഭവിക്കുകേയുസം, ആനകേസാലെവികേങ്ങള് പ്രസവിദപീകേരവിക്കുകേയുസം ലചെയ്യുകേ;

(എല) ഈ രസംഗത്തെള്ള് ആവശവ്യമസായവിവരുന്ന ഗകവഷണസം കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുകേ.

17.  കബസാര്ഡവിനള  ലപസാതുവസായ  അധവികേസാരങ്ങള്.—ഈ  ആകവിന  കേപീഴെവിലുള

അതവിലന്റെ  ചുമതലെകേള്  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനസായവി,  കബസാര്ഡവിനള്ള്  തസാലഴെ  പറയുന്ന

അധവികേസാരങ്ങള് ഉണസായവിരവിക്കുന്നതസാണള്ള്, അതസായതള്ള്:—

(1)  കബസാര്ഡവിനള്ള്,  ആവശവ്യലമന്നള്ള്  കേരുതുന്ന  പ്രകേസാരമുള  സസാവര  ജസംഗമ

സശ്വത്തുകള്  ആര്ജവിക്കുകേയുസം  കകേവശസം  വയ്ക്കുകേയുസം  അപ്രകേസാരമുള  സശ്വത്തുകള്

പസാട്ടത്തെവിനള്ള് നലകുകേകയസാ വവിലപന നടേത്തുകേകയസാ മറള്ള് വവിധത്തെവില കകേമസാറസം ലചെയ്യുകേകയസാ :

എന്നസാല,  സസാവരസശ്വത്തെവിലന്റെ  സസംഗതവിയവില  അതള്ള്  ആര്ജവിക്കുന്നതവിനള

അധവികേസാരസം  ഒഴെവിലകേയുള  മുനപറഞ്ഞ  അധവികേസാരങ്ങള്  സര്കസാരവിലന്റെ  മുനകൂര്

അനമതവികയസാടുകൂടേവി മസാത്രകമ വവിനവികയസാഗവികസാന പസാടുള. 



10

(2)  ഈ ആകവിലലെയുസം അതവിനകേപീഴെവില ഉണസാകലപട്ട ചെട്ടങ്ങളവിലലെയുസം വവ്യവസകേള്കള്ള്

വവികധയമസായവി,  ലചെലെവകേള്  വഹവിക്കുന്നതവിനസം  ഈ  ആകവിലലെ  വവ്യവസകേള്

നടേപവിലെസാക്കുന്നതവിനള്ള്  ആവശവ്യമസാലണന്നള്ള്  അതള്ള്  കേരുതുന്ന  പ്രകേസാരമുളകതസാ  സര്കസാര്

അതവിലന  ഏലപവിക്കുന്നകതസാ  ആയ  പദതവികേള്,  ആവവിഷ്കരവിക്കുകേയുസം  നടേപവിലെസാക്കുകേയുസം

ലചെയ്യുകേ.

അദവ്യസായസം   - IV

പദതവികേളലടേ രൂപപീകേരണവസം സമര്പണവസം 

18.  വസാര്ഷവികേ  പദതവികേളലടേ  തയ്യേസാറസാകലുസം  സമര്പണവസം.—(1)  ഈ  ആകവിലലെ

വവ്യവസകേള്കള്ള് വവികധയമസായവി,  കബസാര്ഡള്ള്  ഓകരസാ വര്ഷവസം സര്കസാര് നവിശ്ചയവികസാവന്ന

പ്രകേസാരമുള  തപീയതവിയവികലെസാ  അതവിനള്ള്  മുനകപസാ  വസാര്ഷവികേ  പദതവി  തയ്യേസാറസാകകണതുസം

അസംഗപീകേസാരത്തെവിനസായവി സര്കസാരവികലെയള്ള് സമര്പവികകണതുമസാണള്ള്.

(2) പദതവിയവില,—

(എ) കബസാര്ഡള്ള് അടുത്തെ വര്ഷസം മുഴുവനസാകയസാ ഭസാഗവികേമസാകയസാ നടേപവിലെസാകസാന

ഉകദ്ദേശവിക്കുന്ന പദതവിയുലടേ വവിവരങ്ങള്;

(ബവി) ഈ  ആകവിന  കേപീഴെവിലുള  അതവിലന്റെ  ചുമതലെകേള്  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്ന

ആവശവ്യത്തെവികലെയസായവി,  കബസാര്ഡള്ള്  അടുത്തെ  വര്ഷസം  സസംഘടേവിപവിക്കുവസാന   ഉകദ്ദേശവിക്കുന്ന

പ്രവൃത്തെവിയുലടേകയസാ, പ്രവൃത്തെവി ഏലറടുക്കുന്നതള്ള് സസംബന്ധവിച്ചകതസാ ആയ വവിവരങ്ങള്;

(സവി) നവിര്ണ്ണയവികലപടേസാവന്ന പ്രകേസാരമുളള, മറ്റു വവിവരങ്ങള്; 

എന്നവിവ അടേങ്ങവിയവിരവികകണതസാണള്ള്.

(3) നവിര്ണ്ണയവികലപടേസാവന്ന പ്രകേസാരമുള, ഫെസാറത്തെവിലുസം അപ്രകേസാരമുള തപീയതവികള്ള്

മുമ്പസായുസം  കബസാര്ഡള്ള്  അനബന്ധ  പദതവികേള്  തയ്യേസാറസാകകണതുസം  സര്കസാരവിലന്റെ

അനമതവിയസായവി അയച്ചുലകേസാടുകകണതുമസാണള്ള്.

(4) സര്കസാരവിനള്ള്,  പദതവി മുഴുവനസാകയസാ അതള്ള് ഉചെവിതലമന്നള്ള് കേരുതുന്ന പ്രകേസാരമുള

കഭദഗതവികേകളസാലടേകയസാ അസംഗപീകേരവികസാവന്നതുസം അനവദവികസാവന്നതുമസാണള്ള്.
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അദവ്യസായസം   - V

ധനകേസാരവ്യവസം കേണക്കുകേളസം ആഡവിറ്റുസം കേടേങ്ങളസം 

19.  സശ്വത്തെള്ള്  കകേമസാറസംലചെയ്യേല.—സര്കസാരവിനള്ള്,  ഈ  ആകവിലലെ   ആവശവ്യങ്ങള്
നടേപവിലെസാക്കുന്നതവിനള്ള്  കവണവി,  സര്കസാര്  യുക്തലമന്നള്ള്  കേരുതസാവന്ന  പ്രകേസാരമുള
വവ്യവസകേളവികനലുസം  നവിബന്ധനകേളവികനലുസം  ലകേട്ടവിടേങ്ങള്,  ഭൂമവി  അലലങവില  സസാവരകമസാ
ജസംഗമകമസാ ആയ മകറലതങവിലുസം സശ്വത്തുകള്, കബസാര്ഡവിനള്ള് കകേമസാറസം ലചെയ്യേസാവന്നതസാണള്ള്. 

20. കബസാര്ഡവിലന്റെ നവിധവി.—(1) കബസാര്ഡവിനള്ള്,  അതവിലന്റെ  സശ്വന്തസം  നവിധവി
ഉണസായവിരവിക്കുന്നതുസം  കബസാര്ഡവിനള്ള്  ലെഭവിക്കുന്ന  എലസാ  വരുമസാനവസം  അതവികലെയള്ള്  വരവള്ള്
വയ്കകണതുസം കബസാര്ഡവിലന്റെ എലസാ ലചെലെവകേളസം അതവില നവിനസം വഹവികകണതുമസാണള്ള്.

(2)  കബസാര്ഡവിനള്ള്,  കേളളള്ള് ലചെത്തെള്ള് ലതസാഴെവിലെസാളവി കകമനവിധവി കബസാര്ഡവില നവിനള
സഹസായസം അലലങവില വസായ്പ സശ്വപീകേരവികസാവന്നതസാണള്ള്.

(3)  കബസാര്ഡവിലന്റെ  നവിധവിയവിലുള  എലസാ  പണവസം  സര്കസാര്  ലപസാതുവസായകതസാ
പ്രകതവ്യകേമസായകതസാ ആയ ഉത്തെരവള്ള് വഴെവി നവിര്കദ്ദേശവിക്കുന്ന പ്രകേസാരസം നവികകപവികകണതസാണള്ള്.

(4)  2002-ലലെ  കകേരള  അബ്കേസാരവി  കഷസാപള്ള്  ഡവികസസാസല  ചെട്ടങ്ങള്കള്ള്  കേപീഴെവില
കേളള്ള്ഷസാപള്ള് ലലലെസനസവികേളവില നവിനസം അധവികേ വസാര്ഷവികേ  ലറന്റെല  ആയവി ഇനൗടേസാക്കുന്ന
തുകേയുസം  ലതസാഴെവിലെസാളവി  കേമവിറവികേള്  നടേത്തുന്ന  കേളള്ള്ഷസാപ്പുകേളലടേ  സസംഗതവിയവില,  അധവികേ
വസാര്ഷവികേ  ലറന്റെല  ആയവി  ഇനൗടേസാക്കുന്ന  തുകേയുസം,  സസംസസാന  നവിയമസഭ  നവിയമസം  മൂലെസം
നടേത്തുന്ന  യഥസാവവിധവിയുള  ധനവവിനവികയസാഗത്തെവിന  കശഷസം  നവിധവിയവികലെകള്ള്  വരവള്ള്
വയ്കകണതസാണള്ള്.

(5)  1959-ലലെ  വൃകകര  ചെട്ടങ്ങള്കള്ള്  കേപീഴെവില  അധവികേ  ലപര്മവിറള്ള്  ഫെപീസസായവി
ചുമത്തുന്ന  ഒരു  രൂപ  സസംസസാന  നവിയമസഭ  നടേത്തുന്ന  യഥസാവവിധവിയുള
ധനവവിനവികയസാഗത്തെവിന കശഷസം നവിധവിയവികലെകള്ള് വരവള്ള് വയ്കകണതസാണള്ള്.

21. സശ്വത്തുകളലടേയുസം  ഫെണവിലന്റെയുസം  വവിനവികയസാഗസം.—കബസാര്ഡവിലന്റെ  എലസാ
സശ്വത്തുകളസം ഫെണസം മറള്ള് ആസവികേളസം ഈ ആകവിലന്റെ  ആവശവ്യങ്ങള്കസായുസം  ഈ ആകവിലലെ
വവ്യവസകേള്കള്ള് വവികധയമസായുസം വവിനവികയസാഗവികകണതസാണള്ള്.

22.  കബസാര്ഡവിനള ധനസഹസായങ്ങളസം വസായ്പകേളസം.—(1)  സര്കസാരവിനള്ള് കേസാലെസാകേസാലെങ്ങളവില,
സര്കസാര്  നവിശ്ചയവിക്കുന്ന  പ്രകേസാരമുള  നവിബന്ധനകേളവികനലുസം  വവ്യവസകേളവികനലുസം,  ഈ
ആകവിലന്റെ ആവശവ്യങ്ങള്കസായവി കബസാര്ഡവിനള്ള് ധനസഹസായങ്ങളസം ഗസാന്റുകേളസം നലകേസാവന്നതസാണള്ള്.
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(2) കബസാര്ഡവിനള്ള്, കേസാലെസാകേസാലെങ്ങളവില, സര്കസാരവിലന്റെ മുനകൂര് അനമതവികയസാലടേയുസം

ഈ ആകവിലലെ വവ്യവസകേള്ക്കുസം,  സര്കസാര് നവിശ്ചയവിക്കുന്ന പ്രകേസാരമുള ഉപസാധവികേള്ക്കുസം

വവികധയമസായവി, ഈ ആകവിലലെ ആവശവ്യങ്ങള്ക്കുകവണവി പണസം കേടേസം വസാങ്ങസാവന്നതസാണള്ള്.

23. ബജറള്ള് തയ്യേസാറസാകല.—(1) കബസാര്ഡള്ള്, സര്കസാര് നവിശ്ചയവികസാവന്ന പ്രകേസാരമുള,

തപീയതവിയവികലെസാ  അതവിനമുകമ്പസാ,  അടുത്തെ സസാമ്പത്തെവികേ  വര്ഷകത്തെയള്ള്  കേണകസാകലപടുന്ന

കബസാര്ഡവിലന്റെ  വരവസം  ലചെലെവസം  കേസാണവിച്ചുലകേസാണളള  ബജറള്ള്,  നവിര്ണ്ണയവികലപടേസാവന്ന

പ്രകേസാരമുളള, ഫെസാറത്തെവില തയ്യേസാറസാക്കുകേയുസം സര്കസാരവിനള്ള് സമര്പവിക്കുകേയുസം ലചെകയ്യേണതസാണള്ള്.

(2)  സര്കസാരവിനള്ള്,  കഭദഗതവികേകളസാലടേകയസാ  അലസാലതകയസാ  ബജറവിനള്ള്  അനമതവി

നലകേസാവന്നതസാണള്ള്.

(3) കബസാര്കഡസാ കബസാര്ഡവിനകവണവികയസാ യസാലതസാരു തുകേയുസം, അപ്രകേസാരമുള തുകേ

ലചെലെവസായവി  (1)-ാം  ഉപവകുപള്ള്  പ്രകേസാരസം,  സര്കസാര്  അസംഗപീകേരവിച്ച  ബജറവിലലെ  നവിശ്ചവിത

വവ്യവസകേളവില ഉള്ലപടുത്തെസാത്തെ പകസം, ലചെലെവസാകസാന പസാടുളളതല :

എന്നസാല,  കബസാര്ഡവിനള്ള്  സര്കസാരവിലന്റെ  മുനകൂര്  അനമതവികയസാലടേ  ബജറള്ള്

വവിഹവിതത്തെവിലന്റെ  പരവിധവിയവില  നവിനലകേസാണള്ള്,  ഒരു  ലചെലെവള്ള്  ശപീര്ഷകേത്തെവില  നവിനസം

മലറസാന്നവികലെയള്ള്,  അലലങവില  ഒരു  പദതവിക്കുകവണവി  ഉണസാകവിയ  വവ്യവസയവില  നവിന്നള്ള്

മലറസാരു  പദതവികള്ള്  കവണവി,  ആലകേ  ബജറള്ള്  വവിഹവിതസം  അധവികേരവിക്കുന്നവില  എന്ന

നവിബന്ധനയള്ള് വവികധയമസായവി പുനര് ധനവവിനവികയസാഗസം അനവദവികസാവന്നതസാണള്ള്.

24.  സപവിലമന്റെറവി  ബജറള്ള്  തയ്യേസാറസാകല.—കബസാര്ഡവിനള്ള്,  നവിര്ണ്ണയവികലപടേസാവന്ന

പ്രകേസാരമുള,  ഫെസാറത്തെവിലുസം  അപ്രകേസാരമുളള  തപീയതവിയള്ള്  മുമ്പസായുസം  ഒരു സപവിലമന്റെറവി  ബജറള്ള്

സര്കസാരവിനള്ള് അനമതവികസായവി സമര്പവികസാവന്നതുസം, അപ്രകേസാരമുള സപവിലമന്റെറവി ബജറവിനള്ള്

23-ാം വകുപവിലലെ വവ്യവസകേള് ബസാധകേമസാകുന്നതുമസാണള്ള്.

25.  കേണക്കുകേളലടേ ആഡവിറള്ള്.—കബസാര്ഡവിലന്റെ കേണക്കുകേള് നവിര്ണ്ണയവികലപടേസാവന്ന

പ്രകേസാരമുള രപീതവിയവില സൂകവികകണതുസം,  അപ്രകേസാരമുള രപീതവിയവില കേണക്കുകേളലടേ ഒരു

വസാര്ഷവികേ  കസ്റ്ററള്ള്ലമന്റെള്ള്  തയ്യേസാറസാകകണതുമസാണള്ള്.   അപ്രകേസാരമുള  കേണക്കുകേള്  സര്കസാര്

അസംഗപീകേരവിച്ച ആഡവിറലറലകേസാണള്ള് ആഡവിറള്ള് ലചെയ്യേവികകണതസാണള്ള്.

26.  വസാര്ഷവികേ  റവികപസാര്ട്ടള്ള്.—കബസാര്ഡള്ള്,  ഓകരസാ  സസാമ്പത്തെവികേ  വര്ഷകത്തെക്കുസം,

നവിര്ണ്ണയവികലപടേസാവന്ന പ്രകേസാരമുള,  രപീതവിയവില മുന സസാമ്പത്തെവികേ വര്ഷലത്തെ അതവിലന്റെ

എലസാ പ്രവര്ത്തെനങ്ങലളയുസം സസംബന്ധവിച്ച ഒരു വസാര്ഷവികേ റവികപസാര്ട്ടള്ള്,  പ്രസ്തുത സസാമ്പത്തെവികേ
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വര്ഷസം അവസസാനവിച്ചതവിനകശഷസം മൂന്നള്ള് മസാസങ്ങള്കകേസം തയ്യേസാറസാകകണതുസം,  സര്കസാരവിനള്ള്

സമര്പവികകണതുമസാണള്ള്.  അപ്രകേസാരമുള ഓകരസാ വസാര്ഷവികേ റവികപസാര്ട്ടുസം അതള്ള് ലെഭവിച്ചസാലുടേന

കേണക്കുകേളലടേ  ആഡവിറള്ള്  ലചെയ്ത  കസ്റ്ററള്ള്ലമന്റെള്ള്  സഹവിതസം,  സര്കസാര്  നവിയമസഭയുലടേ

കമശപ്പുറത്തെള്ള് വയ്പവികകണതസാണള്ള്.

27. തുടേര്  റവികപസാര്ട്ടുസം  സവിതവിവവിവരകണക്കുസം  റവികട്ടണകേളസം.—സര്കസാര്,  അതതള്ള്
സമയസം,  നവിര്കദ്ദേശവികസാവന്ന പ്രകേസാരമുള രപീതവിയവിലുസം,  അപ്രകേസാരമുള തപീയതവിയള്ള്  മുമ്പസായുസം
അപ്രകേസാരമുള  ഇടേകവളകേളവിലുസം  സര്കസാര്  നവിര്കദ്ദേശവികസാവന്ന  പ്രകേസാരമുള  വവിഷയങ്ങള്,
അപ്രകേസാരമുള സവിതവിവവിവരകണക്കുകേള്,  അപ്രകേസാരമുള റവികട്ടണകേള് എന്നവിവയുലടേ ഒരു
റവികപസാര്ട്ടള്ള് കബസാര്ഡള്ള്, സര്കസാരവിനള്ള് സമര്പവികകണതസാണള്ള്.

28.  കുടേവിശവികേകേള് പവിരവിലച്ചടുക്കുന്നതള്ള്.—ഈ ആകകസാ  അതവിന കേപീഴെവിലുണസാകലപട്ട
ചെട്ടങ്ങകളസാ  പ്രകേസാരസം  ഒരു  കേരസാറവിലലെ  വവ്യവസകേള്  പ്രകേസാരകമസാ  മറ്റു  വവിധത്തെവികലെസാ
കബസാര്ഡവിനള്ള്  കേവികട്ടണ  ഏലതങവിലുസം  തുകേകയസാ  അലലങവില  അതുമസായവി  ബന്ധലപട്ടള്ള്
നലകകേണതസായ ഏലതങവിലുസം  തുകേകയസാ കബസാര്ഡവിനള്ള്  നലകേവിയവിട്ടവിലലങവില,  നവിയമസം  വഴെവി
വവ്യവസ  ലചെയ്തവിട്ടുള  മറള്ള്  ഏലതങവിലുസം  നടേപടേവിയള്ള്  ഭസംഗസംവരസാലത,  ആയതള്ള്,   1968-ലലെ
നവികുതവി വസൂലെസാകല ആകവിന കേപീഴെവില (1968-ലലെ 15) ഭൂനവികുതവി കുടേവിശവികേ എന്ന കപസാലലെ
കബസാര്ഡവിനള്ള് ഈടേസാകസാവന്നതസാണള്ള്.

29.  പവിരവിലച്ചടുകസാന  കേഴെവിയസാത്തെ  തുകേ  എഴുതവി  തളളന്നതവിനള  അധവികേസാരസം.—
കബസാര്ഡവിനള്ള്,  വസാര്ഷവികേമസായവി  അനപതവിനസായവിരസം  രൂപ  എന്ന  പരവിധവികള്ള്  വവികധയമസായവി,
ഓകരസാ സസംഗതവിയവിലുസം, പതവിനസായവിരസം രൂപയവില കേവവിയസാത്തെ ഒരു തുകേ, അപ്രകേസാരമുള തുകേ
പവിരവിലച്ചടുക്കുവസാന  സസാധവ്യമല  എന്നള്ള്  അതവിനള്ള്  അഭവിപ്രസായമുള  പകസം,
എഴുതവിത്തെളസാവന്നതസാണള്ള്.

അദവ്യസായസം   - VI

പലെവകേ

30. നവിര്കദ്ദേശങ്ങള് നലകുവസാനള സര്കസാരവിലന്റെ  അധവികേസാരസം.—സര്കസാരവിനള്ള്  ഈ
ആകവിനള്ള് കേപീഴെവിലുള ചുമതലെകേള് നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിലന്റെ ആവശവ്യത്തെവികലെയസായവി, കബസാര്ഡവിനള്ള്
നവിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നലകേസാവന്നതുസം,  അപ്രകേസാരമുള  നവിര്കദ്ദേശങ്ങള്  പസാലെവികസാന  കബസാര്ഡള്ള്
ബസാധവ്യസമസായവിരവിക്കുന്നതുമസാണള്ള്.

31. കബസാര്ഡവിലലെ ലചെയര്കപഴ്സണസം അസംഗങ്ങളസം ജപീവനകസാരുസം പബവികേള്ള് ലസര്വന്റുമസാര്
ആയവിരവിക്കുലമന്നള്ള്.—കബസാര്ഡവിലലെ ലചെയര്കപഴ്സണസം അസംഗങ്ങളസം ജപീവനകസാരുസം, 1860-ലലെ
ഇന്തവ്യന  ശവികസാനവിയമ  സസംഹവിത  (1860-ലലെ  45-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകള്ള്)  21-ാം  വകുപവിലന്റെ
അര്ത്ഥവവ്യസാപ്തവിയ്ക്കുളളവില വരുന്ന പബവികേള്ള് ലസര്വന്റുമസാര് ആയവി കേരുതലപടുന്നതസാണള്ള്.
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32.  ഉത്തെമവവിശശ്വസാസത്തെവില എടുത്തെ നടേപടേവികേള്കള്ള് സസംരകണസം.—ഈ ആകവികനസാ
അതവിന  കേപീഴെവില  ഉണസാകവിയ  ചെട്ടങ്ങകളസാ  ലറഗുകലെഷനകേകളസാ  പ്രകേസാരസം,
ഉത്തെമവവിശശ്വസാസത്തെവില  ലചെയ്തകതസാ  ലചെയ്യേസാനകദ്ദേശവിച്ചകതസാ  ആയ  ഏലതങവിലുസം  സസംഗതവി
സസംബന്ധവിച്ചള്ള്  സര്കസാരവികനസാ,  കബസാര്ഡവികനസാ,  അതവിലലെ  ഏലതങവിലുസം  അസംഗത്തെവികനസാ,
ജപീവനകസാരകനസാ  എതവിരസായവി  യസാലതസാരു  വവ്യവഹസാരകമസാ,  മറള്ള്  നവിയമ  നടേപടേവികേകളസാ
നവിലെനവിലക്കുന്നതല.

33.കവഷമവ്യങ്ങള് നപീകസംലചെയ്യേല.—(1) ഈ ആകവിലലെ വവ്യവസകേള്കള്ള് പ്രസാബലെവ്യസം
നലകുന്നതവില  ഏലതങവിലുസം  കവഷമവ്യങ്ങള്  ഉണസാകുന്നപകസം,  സര്കസാരവിനള്ള്  കവഷമവ്യസം
നപീകസംലചെയ്യുന്നതവിനള്ള്  ആവശവ്യലമന്നള്ള്  തങ്ങള്കള്ള്  കതസാനന്നതുസം  ഈ  ആകവിലലെ
വവ്യവസകേള്കള്ള്  വവിരുദമലസാത്തെതുമസായ  വവ്യവസകേള്,  ഗസറവില  പ്രസവിദലപടുത്തെവിയ
ഉത്തെരവമൂലെസം, ഉണസാകസാവന്നതസാണള്ള്:

എന്നസാല, ഈ ആകള്ള് പ്രസാബലെവ്യത്തെവില വന്നള്ള് രണവര്ഷത്തെവിനകശഷസം അങ്ങലനയുള
യസാലതസാരു ഉത്തെരവസം ഉണസാക്കുവസാന പസാടുളതല.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പുപ്രകേസാരസം ഉണസാകവിയ ഓകരസാ ഉത്തെരവസം അതുണസാകവിയതവിന
കശഷസം ഉടേനതലന്ന നവിയമസഭ മുനപസാലകേ വയ്കകണതസാണള്ള്.

34. ചെട്ടങ്ങള്  ഉണസാക്കുന്നതവിനള  അധവികേസാരസം.—(1)  സര്കസാരവിനള്ള്,  ഗസറള്ള്
വവിജസാപനസം  വഴെവി,  ഈ  ആകവിലലെ  വവ്യവസകേള്  നടേപവിലെസാക്കുന്നതവിനസായവി  മുനകേസാലെ
പ്രസാബലെവ്യകത്തെസാടുകൂടേവികയസാ പവിലകസാലെപ്രസാബലെവ്യകത്തെസാടുകൂടേവികയസാ, ചെട്ടങ്ങള് ഉണസാകസാവന്നതസാണള്ള്.

(2)  പ്രകതവ്യകേവിച്ചുസം,  മുനപറഞ്ഞ അധവികേസാരത്തെവിലന്റെ സസാമസാനവ്യതയള്ള്  ഭസംഗസം വരസാലത
അപ്രകേസാരമുളള  ചെട്ടങ്ങളവില  തസാലഴെ  പറയുന്ന  എലസാകമസാ  ഏലതങവിലുകമസാ  സസംഗതവികേള്കള്ള്
വവ്യവസ ലചെയ്യേസാവന്നതസാണള്ള്, അതസായതള്ള്:—

(എ) 4-ാം  വകുപള്ള്  (2)-ാം  ഉപവകുപള്ള്  പ്രകേസാരസം  കബസാര്ഡവിലന്റെ
ലചെയര്കപഴ്സണസം മറള്ള് അസംഗങ്ങള്ക്കുസം നലകകേണ ശമ്പളവസം ബത്തെകേളസം;

(ബവി) 13-ാം  വകുപള്ള്  (2)-ാം  ഉപവകുപള്ള്  പ്രകേസാരസം,  ചെപീഫെള്ള്  എകവികേക്യൂട്ടപീവള്ള്
ഓഫെപീസര് വവിനവികയസാഗവികകണ അധവികേസാരങ്ങളസം നവിര്വ്വഹവികകണ കേര്ത്തെവവ്യങ്ങളസം, പ്രസ്തുത
വകുപവിലന്റെ  (4)-ാം ഉപവകുപള്ള് പ്രകേസാരസം ഉകദവ്യസാഗസരുലടേയുസം ജപീവനകസാരുലടേയുസം നവിയമന
രപീതവിയുസം  കസവനസം  സസംബന്ധവിച്ച  മറ്റു  വവ്യവസകേളസം  നവിബന്ധനകേളസം,  ശമ്പളവസം
അലെവനസുകേളസം;

(സവി) 14-ാം വകുപള്ള് (3)-ാം ഉപവകുപള്ള്  പ്രകേസാരസം, കേരസാറുകേളവില ഏര്ലപകടേണ
ഫെസാറവസം രപീതവിയുസം;
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(ഡവി) 18-ാം  വകുപള്ള്  (2)-ാം  ഉപവകുപള്ള്  (സവി)  ഖണ്ഡപ്രകേസാരസം,  വസാര്ഷവികേ
പദതവിയവില  ഉള്ലപടുത്തെസാവന്ന മറള്ള്  വവിവരങ്ങള്,  പ്രസ്തുത  വകുപവിലന്റെ  (3)-ാം  ഉപവകുപള്ള്
പ്രകേസാരസം,  അനബന്ധ  പദതവികേള്  തയ്യേസാറസാകകണ  ഫെസാറവസം  ഏതള്ള്  തപീയതവിയള്ള്  മുമ്പള്ള്
തയ്യേസാറസാകണലമനസം;

(ഇ) 23-ാം വകുപള്ള് പ്രകേസാരസം ബജറള്ള് തയ്യേസാറസാകകണ ഫെസാറസം;

(എഫെള്ള്) 24-ാം വകുപള്ള് പ്രകേസാരസം സപവിലമന്റെറവി ബജറള്ള് തയ്യേസാറസാകകണ ഫെസാറവസം
ഏതള്ള് തപീയതവിയള്ള് മുനപള്ള് തയ്യേസാറസാകകണതസാലണനസം;

(ജവി) 25-ാം  വകുപള്ള്  പ്രകേസാരസം  കബസാര്ഡവിലന്റെ  കേണക്കുകേള്  സൂകവികകണ
രപീതവിയുസം വസാര്ഷവികേ കസ്റ്ററള്ള്ലമന്റെള്ള് തയ്യേസാറസാകകണ രപീതവിയുസം;

(എച്ചള്ള്) 26-ാം വകുപള്ള് പ്രകേസാരസം വസാര്ഷവികേ റവികപസാര്ട്ടള്ള് തയ്യേസാറസാകകണ രപീതവി ;

(ഐ) നവിര്ണ്ണയവികകണകതസാ നവിര്ണ്ണയവികലപകടേണകതസാ ആയ മറള്ള് കേസാരവ്യങ്ങള്.  

(3)  ഈ  ആകള്ള്  പ്രകേസാരസം  ഉണസാകലപടുന്ന  ഓകരസാ  ചെട്ടവസം  അതുണസാകവിയതവിന
കശഷസം,  കേഴെവിയുന്നത്രകവഗസം,  നവിയമസഭ  സകമളനത്തെവിലെസായവിരവിക്കുകമ്പസാള്,  സഭ  മുമ്പസാലകേ
ഒരു  സകമളനത്തെവികലെസാ,  തുടേര്ച്ചയസായ  രണള്ള്  സകമളനങ്ങളവികലെസാ  ലപടേസാവന്ന  ആലകേ
പതവിനസാലെള്ള് ദവിവസകസാലെകത്തെകള്ള് വയ്കകണതുസം,  അപ്രകേസാരസം അതള്ള് ഏതള്ള് സകമളനത്തെവില
വയ്ക്കുനകവസാ ആ സകമളനകമസാ, ലതസാട്ടടുത്തുവരുന്ന സകമളനകമസാ അവസസാനവിക്കുന്നതവിനമുമ്പള്ള്
നവിയമസഭ പ്രസ്തുത ചെട്ടത്തെവില ഏലതങവിലുസം കഭദഗതവി വരുത്തുകേകയസാ അലലങവില ആ ചെട്ടസം
ഉണസാകകണതവിലലന്നള്ള്  തപീരുമസാനവിക്കുകേകയസാ  ലചെയ്യുന്ന  പകസം,  ആ  ചെട്ടത്തെവിനള്ള്
അതവിനകശഷസം,  അതതള്ള് സസംഗതവികപസാലലെ,  അപ്രകേസാരസം കഭദഗതവി ലചെയ്ത രൂപത്തെവില മസാത്രസം
പ്രസാബലെവ്യസം  ഉണസായവിരവിക്കുകേകയസാ  അഥവസാ  യസാലതസാരു  പ്രസാബലെവ്യവമവിലസാതവിരവിക്കുകേകയസാ
ലചെയ്യുന്നതുമസാകുന;  എന്നവിരുന്നസാലുസം അപ്രകേസാരമുള ഏലതങവിലുസം കഭദഗതവികയസാ, റദ്ദേസാകകലെസാ
ആ ചെട്ടപ്രകേസാരസം മുനപള്ള് ലചെയ്തവിട്ടുള ഏലതങവിലുസം സസംഗതവിയുലടേ സസാധുതയള്ള് ഭസംഗസം വരസാത്തെ
വവിധത്തെവിലെസായവിരവികകണതസാണള്ള്.

35.  ലറഗുകലെഷനകേള്  ഉണസാക്കുന്നതവിനള  അധവികേസാരസം.—(1)  കബസാര്ഡവിനള്ള്  ഈ
ആകവിലലെ ആവശവ്യങ്ങള് നവിറകവറ്റുന്നതവിനസായവി, സര്കസാരവിലന്റെ മുനകൂര് അനമതവികയസാലടേ ഈ
ആകവിനസം അതവിന കേപീഴെവില ഉണസാകലപട്ട ചെട്ടങ്ങള്ക്കുസം വവിരുദമലസാത്തെ ലറഗുകലെഷനകേള്,
ഗസറള്ള് വവിജസാപനസം വഴെവി,  ഉണസാകസാവന്നതസാണള്ള്.

(2)  പ്രകതവ്യകേവിച്ചുസം മുനപറഞ്ഞ അധവികേസാരത്തെവിലന്റെ സസാമസാനവ്യതയള്ള്  ഭസംഗസം വരസാലത,
കബസാര്ഡവിനള്ള്  തസാലഴെ  പറയുന്ന  കേസാരവ്യങ്ങലള  സസംബന്ധവിച്ചള്ള്  ലറഗുകലെഷനകേള്
ഉണസാകസാവന്നതസാണള്ള്,—

(എ) 11-ാം വകുപള്ള്  (1)-ാം ഉപവകുപള്ള് പ്രകേസാരസം ഒരു പ്രകതവ്യകേ ആവശവ്യത്തെവിനള്ള്
കവണവി ആളകേലള തസാത്കേസാലെവികേമസായവി സഹകേരവിപവിക്കുന്നതവിനളള രപീതവി ;
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(ബവി) 12-ാം വകുപള്ള്  (1)-ാം ഉപവകുപ്പു പ്രകേസാരസം,  കബസാര്ഡള്ള് കയസാഗസം കചെകരണ
സമയവസം സലെവസം നടേപടേവിക്രമങ്ങളസം;

(സവി) 15-ാം വകുപള്ള് (1)-ാം ഉപവകുപ്പു പ്രകേസാരസം, ധനകേസാരവ്യ സ്റ്റസാന്റെവിസംഗള്ള് കേമവിറവി
അധവികേസാരസം വവിനവികയസാഗവികകണതുസം ചുമതലെകേള് നവിര്വ്വഹവികകണതുമസായ ധനകേസാരവ്യവമസായവി
ബന്ധലപട്ട അധവികേസാരങ്ങള്.

36.  റദ്ദേസാകലുസം     ഒഴെവിവസാകലുസം.—(1)  2021-ലലെ  കകേരള  കേളള്ള്  വവ്യവസസായ  വവികേസന
കബസാര്ഡള്ള് ഓര്ഡവിനനസള്ള്   (2021-ലലെ  103) ഇതവിനസാല റദ്ദേസാകവിയവിരവിക്കുന. 

(2)  അങ്ങലന റദ്ദേസാകവിയവിരുന്നസാലത്തെലന്നയുസം പ്രസ്തുത ഓര്ഡവിനനസള്ള്  പ്രകേസാരസം
ലചെയ്തകതസാ   ലചെയ്തതസായവി  കേരുതലപടുന്നകതസാ  ആയ ഏലതങവിലുസം  കേസാരവ്യകമസാ  എടുത്തെകതസാ
എടുത്തെതസായവി   കേരുതലപടുന്നകതസാ ആയ ഏലതങവിലുസം  നടേപടേവികയസാ ഇനൗ ആകള്ള് പ്രകേസാരസം
ലചെയ്തതസാകയസാ എടുത്തെതസാകയസാ കേരുതലപകടേണതസാണള്ള്.

                                                                 


