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കകേരളനസഞ്ചാംസഞനതത്ത്നതത്തീറവസ്തുക്കള,നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ,നകകേഞഴതിതത്തീറ,ന

ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാംനനഎനതിവയലടെനനതിര്മഞണഞ്ചാം,നനസഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,ന

വതിതരണഞ്ചാം,നവതില്പനനഎനതിവനനനതിയനതിക്കുനതതിനഞ്ചാംന

സുരകതിതവഞ്ചാംനഗുണനതിലെവഞരമുള്ളതുമഞയനതത്തീറ

ഉറപ്പുവരുത്തുനതതിനഞ്ചാംനനനകവണതിയള്ള

ഒരു

ബതില്

പത്തീഠതികേ.―കകേരള ന സഞ്ചാംസഞനതത്ത് ന തത്തീറവസ്തുക്കള, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ,
ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവയലടെ ന ഉല്പഞദനനതിലെവഞരഞ്ചാം ന പരതിപഞലെതിക്കുനതതിനഞയതി
അവയലടെന നഉല്പഞദനഞ്ചാം, നസഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം, നവതിതരണഞ്ചാം, നവതിപണനഞ്ചാംനഎനതിവനനതിയനതികക്കണതത്ത്
അതതഞവശതമഞലണനത്ത് ന സര്ക്കഞരതിനത്ത് ന അഭതിപഞയമുള്ളതതിനഞല്, നസഞ്ചാംസഞനലത
കേന്നുകേഞലെതികേളക്കുഞ്ചാംനകകേഞഴതിവര്ഗ്ഗതതിനഞ്ചാംനസുരകതിതവഞ്ചാംനഗുണകമന്മയള്ളതുമഞയനതത്തീറനലെഭതത
ഉറപത്ത് ന വരുത്തുനതതിനഞ്ചാം ന കേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ, നതത്തീറവസ്തുക്കള,
ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവയതിലലെ ന മഞയഞ്ചാം ന കേലെര്തലഞ്ചാം ന മതിസ്ബഞന്ഡതിഞ്ചാംഗുഞ്ചാം
തടെയനതതിനഞ്ചാം ന അതുമഞയതി ന ബന്ധലപട്ടകതഞ ന അതതിനത്ത് ന ആനഷഞ്ചാംഗതികേമഞയകതഞ ന ആയ
കേഞരതങ്ങളക്കുഞ്ചാംനകവണതിനവതവസനലചെയ്യുനതത്ത്നയക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത ന റതിപബതിക്കതിലന്റെ ന എഴുപതതിമൂനഞഞ്ചാം ന സഞ്ചാംവത്സരതതില് ന തഞലഴപറയഞ്ചാം ന പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന്നു:―നനനന

1.നചുരുക്കകപരുഞ്ചാംനപഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)നഈനആകതിനത്ത്ന2022-ലലെനകകേരളനകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ,
കകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന(ഉല്പഞദനവഞ്ചാം ന വതില്പനയഞ്ചാം ന നതിയനതിക്കല്) നആകത്ത്
എനത്ത്നകപരത്ത്നപറയഞഞ്ചാം.ന

(2) നഇതത്ത് ന2021 നലഫെബ്രുവരതി ന18-ാം ന തത്തീയതതി ന പഞബലെതതതില് ന വനതഞയതി
കേരുതലപകടെണതഞണത്ത്.നന
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2. നനതിര്വ്വചെനങ്ങള.―ഈ ന ആകതില് ന സന്ദര്ഭഞ്ചാം ന മറ്റുവതിധതതില് ന ആവശതലപടെഞത
പകഞ്ചാം,―

(എ)ന“  അഡതിറത്തീവത്ത് ന"ന നഎനഞല്നകേന്നുകേഞലെതികേളുലടെയഞ്ചാംന നകകേഞഴതിവര്ഗ്ഗതതിലന്റെയഞ്ചാം
കമത ന വര്ദ്ധനവതിനഞയതി ന അടെതിസഞന ന തത്തീറമതിശതിതതതികലെഞ ന അതതിലന്റെ ന ഘടെകേങ്ങളതികലെഞ
കചെര്ക്കുന ന ഒരു ന കപഞഷകകേതര ന ഇനകമഞ ന അലല്ലെങതില് ന ഇനങ്ങളുലടെ ന മതിശതിതകമഞ
എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(ബതി) നതത്തീറവസ്തുക്കള, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ, നകകേഞമ്പമ്പൗണത്ത് ന ഫെത്തീഡത്ത്,
ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവയമഞയതി ന ബന്ധലപട്ടത്ത് ന"മഞയഞ്ചാം ന കചെര്ക്കല്" നഎനഞല്
ഏലതങതിലഞ്ചാം ന തത്തീറവസ്തുക്കള, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം
എനതിവ,―

(i) നഅതതിലന്റെ ന സസ്വഭഞവഞ്ചാം, നപദഞര്ത്ഥഞ്ചാം ന അലല്ലെങതില് ന നതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ട
ഗുണനതിലെവഞരമഞനദണ്ഡങ്ങള ന എനതിവ ന സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച ന പഖതഞപനവമഞയതി
ലപഞരുതലപടുനതില്ലെ;നഅലല്ലെങതില്

(ii) നകേന്നുകേഞലെതികേളുലടെകയഞ ന കകേഞഴതിവര്ഗ്ഗതതിലന്റെകയഞ ന ഉപകഭഞഗതതിനത്ത്
സുരകതിതമല്ലെഞതകതഞനഗുണനതിലെവഞരമതില്ലെഞതകതഞനആക്കുനനബഞഹതവസ്തുക്കളനഅവയതില്
അടെങ്ങതിയതിരതിക്കുന്നു;നഅലല്ലെങതില്

(iii) നകേന്നുകേഞലെതികേളകക്കഞനകകേഞഴതിവര്ഗ്ഗതതികനഞ നകദഞഷകേരമഞകുനവതിധതതില്
കരഞഗകേഞരതികേളഞയ ന സൂകഞണുക്കള, നകേത്തീടെങ്ങള ന അലല്ലെങതില് ന മൂഷതികേവര്ഗ്ഗതതില്ലപട്ട
ജത്തീവതികേള ന എനതിവയഞല് ന ബഞധതിക്കലപട്ടതിരതിക്കുകേകയഞ ന അവയഞല് ന നശതിപതിക്കലപടുകേകയഞ
കകേടുവരുതലപടുകേകയഞനലചെയ്യലപട്ടതിരതിക്കുന്നു,

എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(സതി) ന“  അഞ്ചാംഗത്തീകൃത ന ഏജന്റെത്ത് ന ”എനഞല് ന തത്തീറവസ്തുക്കള, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ,
കകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവയലടെ ന സഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം, നവതിതരണഞ്ചാം,
വതില്പനയഞയള്ള ന പരതിവഹനഞ്ചാം, നവതിപണനഞ്ചാം ന എനതിവ, നഅവയലടെ ന നതിര്മഞതഞക്കളുമഞയള്ള
സമതപത്രതതിലന്റെകയഞ ന കേരഞറതിലന്റെകയഞ ന അടെതിസഞനതതില് ന നടെത്തുന ന നതിയമഞനസൃത
ലലെസന്സുള്ളനനഏലതഞരഞളുഞ്ചാംനനനഎനര്ത്ഥമഞകുന്നുന;

(ഡതി) ന“അധതികേഞരലപടുതലപട്ട ന ഉകദതഞഗസന്" നഎനഞല് ന ഈ ന ആകതിലന്റെ
ആവശതങ്ങളക്കഞയതി ന സര്ക്കഞരതിനഞല് ന അധതികേഞരലപടുതലപട്ട ന ഒരു ന ഉകദതഞഗസന്
എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;



3

(ഇ)ന"കകേഞമ്പമ്പൗണത്ത്നഫെത്തീഡത്ത്" നഎനഞല്നകേന്നുകേഞലെതികേളക്കുഞ്ചാംനകകേഞഴതിവര്ഗ്ഗതതിനഞ്ചാം
അവയലടെ ന വളര്ച്ച, നഉല്പഞദനഞ്ചാം, നപതത്യുല്പഞദനസതിതതി ന എനതിവയനസരണമഞയതി
ആഹഞരമഞയതി ന നല്കുനതതിനകവണതി, നനതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ട ന മഞനദണ്ഡങ്ങളനസരതിച്ചത്ത്
തയ്യഞറഞക്കതിയതിട്ടുള്ള, നലപഞടെതിച്ചകതഞ ന ഉരുളയഞക്കതിയകതഞ ന തരതിയഞക്കതിയകതഞ
മതിശതിതമഞക്കതിയകതഞനആയനതത്തീറനനഎനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(എഫെത്ത്) ന "സഞനത്തീകൃതഞഹഞരഞ്ചാം" നഎനഞല് ന അറുപതത്ത് ന ശതമഞനതതില് ന കൂടുതല്
സമ്പൂര്ണ്ണ ന ദഹതകപഞഷകേങ്ങളുഞ്ചാം ന(കടെഞട്ടല് ന ലഡജസതിബതിള ന നന്യൂടതിയന്റെത്ത്സത്ത്) നപതതിലനട്ടത്ത്
ശതമഞനതതില് ന തഞലഴ ന അസഞ്ചാംസ്കൃതനഞരഞ്ചാംശവഞ്ചാം ന ന അടെങ്ങതിയതിട്ടുള്ള ന ഉയര്ന ന കപഞഷകേ
സഞനതയള്ളനതത്തീറവസ്തുനഎനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(ജതി)ന ന“മലെതിനത്തീകേരണവസ്തു”നഎനഞല്നതത്തീറയതില്നകചെര്തകതഞനഅല്ലെഞതകതഞ
ആയതുഞ്ചാം, നഎനഞല്ന നഉല്പഞദനഞ്ചാം ന(വതിളനസഞ്ചാംരകണതതിനകവണതിനനടെത്തുനനപകതിയകേള
ഉളലപലടെ), നനതിര്മഞണഞ്ചാം, നസഞ്ചാംസ്കരണഞ്ചാം, നപഞക്കതിഞ്ചാംഗത്ത്, നഗതഞഗതഞ്ചാം, നസഞ്ചാംഭരണഞ്ചാംനഎനതിവയലടെ
ഫെലെമഞയതി ന നബഞഹതപരതിസതിതതിയലടെനസസ്വഞധത്തീനതഞല് ന നതത്തീറയതില്ന നകേഞണലപടുനതുമഞയ
ഏലതഞരുനവസ്തുനനഎനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(എച്ചത്ത്) ന ന“ഡത്തീലെര്” ന എനഞല് ന ന തത്തീറവസ്തു, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ
അലല്ലെങതില് ന ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവ ന ഏതത്ത് ന രത്തീതതിയതിലെഞയഞലഞ്ചാം,
നതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ടതിട്ടുള്ള ന ഏറവഞ്ചാം ന കുറഞ്ഞ ന അളവതിനത്ത് ന വതികധയമഞയതി, നവതില്പനകയഞ
വതിതരണകമഞനഅലല്ലെങതില്നവതില്പനനയഞ്ചാംനവതിതരണവഞ്ചാംനലചെയ്യുനതതില്നഏര്ലപട്ടതിരതിക്കുനനഒരു
ആള, നആളുകേളുലടെ ന ഒരു ന അകസഞസതികയഷന്, നഒരു ന കഫെഞ്ചാം ന അലല്ലെങതില് ന ഒരു ന ഏജന്സതി
എനര്ത്ഥമഞകുനതുഞ്ചാം, നഅതതില് ന മുകേളതില് ന പറനഞ്ഞതിരതിക്കുന ന വതഞപഞരഞ്ചാം ന നടെത്തുവഞന്
ഉതരവഞദതിതലപട്ട ന ഡയറക്ടറുഞ്ചാം ന ലപഞലപററുഞ്ചാം ന മഞകനജരുഞ്ചാം, നഏതു ന കപരതില്
വതിളതിക്കലപട്ടഞലഞ്ചാം,നഉളലപടുനതുമഞകുന്നു;

(ഐ)ന"തത്തീറ"നഎനഞല്നകേന്നുകേഞലെതികേളുലടെ/കകേഞഴതിവര്ഗ്ഗതതിലന്റെനആഹഞരകമതതില്
കപഞഷകേങ്ങള ന നല്കുനതുഞ്ചാം ന സുരകതിതവഞ്ചാം ന ഭകതകയഞഗതവമഞയ ന പദഞര്ത്ഥഞ്ചാം
എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(ലജ) ന "ഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന അഷസ്വറന്സത്ത് ന ഓഫെത്തീസര്"ന എനഞല് ന ഈ ന ആകതിലലെ
10-ാം ന വകുപതിലന്റെ ന(iii)-ാം ന ഇനഞ്ചാം ന പകേഞരഞ്ചാം ന സര്ക്കഞര് ന നതികയഞഗതിച്ച ന ഒരു ന ന ഉകദതഞഗസന്
എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(ലകേ)ന''ഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതിനഎന്കഫെഞഴത്ത്ലമന്റെത്ത്നഓഫെത്തീസര്''ന നഎനഞല്നഈനആകതിലലെ
10-ാം ന വകുപതിലന്റെ ന(ii)-ാം ന ഇനഞ്ചാം ന പകേഞരഞ്ചാം ന സര്ക്കഞര് ന ന നതികയഞഗതിച്ച ന ഒരു ന ജതില്ലെഞതലെ
ഉകദതഞഗസന്നഎനര്ത്ഥമഞകുന്നു;
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(എല്) ന "ഫെത്തീഡത്ത് ന മതില്" നഎനഞല് ന കകേഞമ്പമ്പൗണത്ത് ന ഫെത്തീഡത്ത് ന അലല്ലെങതില് ന കേസമര്
കഫെഞര്മുലെനതത്തീറനആയനകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറന നഅലല്ലെങതില്നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം
എനതിവ ന നതിര്മതിക്കുനതതിനള്ള ന സസ്വയഞ്ചാംപവര്തതിക്കുനകതഞ ന അലല്ലെങതില് ന ഭഞഗതികേമഞയതി
സസ്വയഞ്ചാംപവര്തതിക്കുനകതഞനആയനനനപഞന്റെത്ത്നഎനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(എഞ്ചാം) ന“തത്തീറയലടെനകചെരുവകേള”എനഞല്നകേന്നുകേഞലെതികേളുലടെയഞ്ചാംനകകേഞഴതികേളുലടെയഞ്ചാം
ആഹഞരതതില് ന ഉളലപടുത്തുനകതഞ ന കേന്നുകേഞലെതികേളക്കുഞ്ചാം ന കകേഞഴതികേളക്കുഞ്ചാം ന കനരതിട്ടത്ത്
ഭകണമഞയതി ന നല്കുനകതഞ ന ആയ ന നതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ട ന കപഞഷകേ ന സമൃദ്ധമഞയ ന പദഞര്ത്ഥഞ്ചാം
എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(എന്) ന ന "തത്തീറവസ്തു" ന നഎനഞല് ന കേന്നുകേഞലെതികേലളയഞ്ചാം ന കകേഞഴതിവര്ഗ്ഗതതിലനയഞ്ചാം
നതിലെനതിര്ത്തുനതതിനകവണതിനപകൃതതഞലണഞകുനനഏലതങതിലഞ്ചാംനതത്തീറഘടെകേകമഞനപദഞര്ത്ഥകമഞ
എനര്ത്ഥമഞകുന്നു:

എനഞല്നസര്ക്കഞരതിനത്ത്, നഔകദതഞഗതികേനഗസറതിലലെനവതിജഞപനഞ്ചാംനവഴതി, നഈനആകതിലന്റെ
ആവശതങ്ങളക്കഞയതി,നമകറലതഞരുനപദഞര്ത്ഥകതയഞ്ചാം,നഅവയലടെനനഉപകയഞഗകമഞനസസ്വഭഞവകമഞ
ഗുണനതിലെവഞരകമഞനകേണക്കതിലലെടുതത്ത്നതത്തീറവസ്തു,നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ,നകകേഞഴതിതത്തീറനഅലല്ലെങതില്
ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാംനഎനതിവയഞയതിനനപഖതഞപതിക്കഞവനതഞണത്ത്;

(ഒന)നന"സര്ക്കഞര്"നഎനഞല്നകകേരളനസര്ക്കഞര്നഎനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(പതി) ന“ലലസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത് ന അകതഞറതിറതി” ന എനഞല് ന ഈ ന ആകതിലലെ ന ന ന10-ാം
വകുപതിലന്റെ ന(i)-ാം ന ഇനഞ്ചാം ന പകേഞരഞ്ചാം ന സര്ക്കഞര് ന നതികയഞഗതിച്ച ന ഒരു ന ന ഉകദതഞഗസന്
എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(കേന്യൂ)ന ന ''കേന്നുകേഞലെതി”നഎനഞല്നഅധസ്വഞനതതിനകവണതികയഞന നപഞല്, നമഞഞ്ചാംസഞ്ചാം,
കരഞമങ്ങള, നതുകേല്നഅലല്ലെങതില്നകേമ്പതിളതിനതുടെങ്ങതിയവന നഉല്പഞദതിപതിക്കുനതതിനത്ത്നകവണതികയഞ
ഒരുനകേഞര്ഷതികേനപശഞതലെതതില്നവളര്ത്തുനനവളര്ത്തുമൃഗങ്ങളനഎനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(ആര്) ന "നതിര്മഞതഞവത്ത്" നഎനഞല് ന തത്തീറവസ്തുക്കള, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ,
കകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാംനഎനതിവയതില്നഏലതങതിലകമഞനഅലല്ലെങതില്നഎല്ലെഞകമഞ,
സസ്വനഞ്ചാം ന യൂണതിറതികലെഞ ന അലല്ലെങതില് ന അയഞളുലടെ/അവരുലടെ ന ഉടെമസതയതിലെല്ലെഞത ന ഒരു
യൂണതിറതികലെഞ ന നതിര്മതിക്കുനതതില് ന ഏര്ലപട്ടതിരതിക്കുന ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന ആള/ആളുകേള,
കേമ്പനതികേള,നഇന്സതിറന്യൂഷനകേള,നസഞപനങ്ങളനനഎനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(എസത്ത്) ന "ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം" നഎനഞല് ന കേന്നുകേഞലെതികേളക്കുഞ്ചാം ന കകേഞഴതി
വര്ഗ്ഗതതിനഞ്ചാംനനഅനപൂരകേതത്തീറയഞയതിനഉപകയഞഗതിക്കഞവനതുഞ്ചാംനമഞയകമഞനദുര്ഗന്ധകമഞനഇല്ലെഞത
പധഞനകമഞ ന ന അപധഞനകമഞ ന ആയ ന ധഞതുലെവണമൂലെകേങ്ങളുലടെ ന ന ഏതു ന രൂപതതിലമുള്ള
മതിശതിതഞ്ചാംനഎനര്ത്ഥമഞകുന്നു;
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(റതി)ന"മതിസ്ബഞന്ഡഡത്ത്"നഎനഞല്നഏതത്ത്നകലെബല്,നബഞന്ഡത്ത്,നടെഞഗത്ത്,നഅറതിയതിപത്ത്
അലല്ലെങതില് ന പരസതഞ്ചാം ന ന എനതിവ ന പകേഞരമഞകണഞ ന ഒരു ന ഉല്പനഞ്ചാം ന വതില്ക്കുനതത്ത്, നഅതത്ത്
ഏലതങതിലഞ്ചാംനതരതതില്നലതറഞയകതഞനഅലല്ലെങതില്നതരഞ്ചാം,നകഗ്രേഡത്ത്നഅലല്ലെങതില്നഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം
അലല്ലെങതില്നഘടെനനഎനതിവലയക്കുറതിച്ചത്ത്നലതറതിദ്ധരതിപതിക്കുനകതഞനഅലല്ലെങതില്നവഞസ്തവതതില്
ഒരു ന നതിര്മഞതഞവതിലന്റെ ന ഉല്പനഞ്ചാം ന ആയതിരതിലക്ക ന അതത്ത് ന മലറഞരു ന നതിര്മഞതഞവതിലന്റെ
ഉല്പനമഞയതി ന വതില്ക്കുകേകയഞ ന ലചെയ്യുലനങതില്, നഅലല്ലെങതില് ന ഉല്പനലത ന സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത്
അവ ന വതില്ക്കുനതതിനപകയഞഗതിക്കുന ന കലെബല്, നബഞന്ഡത്ത്, നടെഞഗത്ത്, നഅറതിയതിപത്ത് ന അലല്ലെങതില്
പരസതഞ്ചാംനഎനതിവയതില്നലതറഞയനപസ്തഞവനനഉലണങതികലെഞനഎനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(യ) ന "പതിണ്ണഞക്കത്ത് ന(ഓയതില് ന കകേക്കത്ത്)" നഎനഞല് ന എണ്ണക്കുരുക്കളതില് ന നതിനത്ത്
എണ്ണകേള,നലകേഞഴുപ്പുകേളനഅലല്ലെങതില്നമറ്റുദഞവകേങ്ങളനനത്തീക്കഞ്ചാംനലചെയ്തതതിനകശഷഞ്ചാംനലെഭതമഞകുന
പദഞര്ത്ഥഞ്ചാംനഎനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(വതിന)ന"ഓയതില്നമത്തീല്ന"നഎനഞല്നഎണ്ണക്കുരുക്കളതില്നനതിനത്ത്നനഎണ്ണയഞ്ചാംനലകേഞഴുപ്പുഞ്ചാം
കവര്തതിരതിലച്ചടുക്കുനതതിനകവണതിനയനസമര്ദഞ്ചാംനപകയഞഗതിക്കുനതതിലൂലടെനഅവകശഷതിക്കുന
പദഞര്ത്ഥഞ്ചാംനഎനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(ഡബന്യൂ)ന"കകേഞഴതിവര്ഗ്ഗഞ്ചാം"നഎനഞല്നകകേഞഴതി,നതഞറഞവത്ത്, നടെര്ക്കതി,നഹഞ്ചാംസഞ്ചാംന(വഞത)
എനതിവനഉളലപലടെയള്ളവനഎനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(എകത്ത്) ന "നതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ട" നഎനഞല് ന ഈ ന ആകതിന് ന കേത്തീഴതില് ന ഉണഞക്കലപട്ട
ചെട്ടങ്ങളഞകലെഞനനറഗുകലെഷനകേളഞകലെഞനനതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ടനഎനര്ത്ഥമഞകുന്നു;ന

(ലവ)നന"നനഞരഞഹഞരഞ്ചാംന"നഎനഞല്നഅറുപതത്ത്നശതമഞനതതില്നതഞലഴനസമ്പൂര്ണ്ണ
ദഹതകപഞഷകേങ്ങളുഞ്ചാം ന(കടെഞട്ടല്നലഡജസതിബതിളനനന്യൂടതിയന്റെത്ത്സത്ത്) നപതതിലനട്ടത്ത് നശതമഞനതതില്
കൂടുതല് ന നഞരഞ്ചാംശവഞ്ചാം ന ന അടെങ്ങതിയതിട്ടുള്ള ന ഉയര്ന ന കപഞഷകേസഞനത ന ഉള്ള ന തത്തീറവസ്തു
എനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(ഇസഡത്ത്) നതത്തീറവസ്തുക്കള, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ ന അലല്ലെങതില്
ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാംനഎനതിവയമഞയതിനബന്ധലപട്ടത്ത്ന ന"വതില്പന" നഎനഞല്ന ന നഅനതിമനമഞയതി
പണമടെച്ചതതികനഞ ന വഞഗത്ത്നദഞനഞ്ചാം ന ലചെയ്തതതികനഞ, നഭഞഗതികേമഞയതി ന അടെച്ചതതികനഞ ന ഭഞഗതികേമഞയതി
വഞഗത്ത്നദഞനഞ്ചാംനലചെയ്തതതികനഞനപകേരമഞയള്ള,നനവഞക്കഞലള്ളകതഞനനഅലല്ലെങതില്നനകരഖഞമൂലെമുള്ളകതഞ
ആയനനഉടെമസഞവകേഞശലകേമഞറഞ്ചാംനഎനര്ത്ഥമഞകുന്നു;നനന

(ഇസഡത്ത് ന എ)ന "കസറത്ത് ന ഫെത്തീഡത്ത് ന കേസ്വഞളതിറതി നകേണ്സളകട്ടറത്തീവത്ത് നകേമതിറതി" നഎനഞല്
ഈനആകതിലലെന26-ാംനവകുപത്ത്നപകേഞരഞ്ചാംനരൂപവത്ക്കരതിച്ചനനകേമതിറതിനനഎനര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(ഇസഡത്ത് ന ബതി) ന"നതിലെവഞരമതില്ലെഞതതത്ത്" നഎനഞല് ന നതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ട
നതിലെവഞരമതില്ലെഞതതത്ത്നനഎനര്ത്ഥമഞകുന്നു;
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(ഇസഡത്ത് ന സതി) ന ''അണ്ലഫെയര് ന കടഡത്ത് ന പഞക്ടത്തീസത്ത് ന" നഎനതതിനത്ത് ന2019-ലലെ
കേണ്സന്യൂമര്നലപഞട്ടകന്നആകതിലന്റെ ന(2019-ലലെ ന35-ാംനനമ്പര്)ന2-ാംനവകുപതിലന്റെ ന(47)-ാം
ഉപവകുപതില്നഅതതിനത്ത്നനല്കേതിയതിരതിക്കുനനഅകതനഅര്ത്ഥഞ്ചാംനതലനയഞയതിരതിക്കുനതഞണത്ത്ന.

3.നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറനഅലല്ലെങതില്നകകേഞഴതിതത്തീറയതില്നഉപകയഞഗതികക്കണനതത്തീറവസ്തുക്കള
അലല്ലെങതില് ന തത്തീറയലടെ ന കചെരുവകേള.―(1) നകേന്നുകേഞലെതികേളക്കുഞ്ചാം ന കകേഞഴതി ന വര്ഗ്ഗതതിനഞ്ചാം
കവണതിയള്ള ന ന കകേഞമ്പമ്പൗണത്ത് ന ഫെത്തീഡതിലന്റെ ന ഉല്പഞദനതതിനഞയതി ന ഉപകയഞഗതികക്കണ
തത്തീറവസ്തുക്കളതില് ന അലല്ലെങതില് ന തത്തീറയലടെ ന കചെരുവകേളതില് ന തഞലഴപറയനവ
ഉളലപടുതഞവനതഞണത്ത്,നഅതഞയതത്ത്:―

(i) ന "നഞരഞഹഞരഞ്ചാം": നപച്ചപ്പുലെത്ത്ല, നസഞ്ചാംപുഷത്തീകേരതിച്ച ന പച്ചപ്പുലെത്ത്ല ന(ലസകലെജത്ത്),
ലവകക്കഞല്,നനഉണക്കതിനസൂകതിച്ചനപച്ചപ്പുലെത്ത്ലന(കഹ),നസഞ്ചാംപുഷത്തീകേരതിച്ചകതഞനഅല്ലെഞതകതഞനആയ
ലവകക്കഞല്, നവതിളഞവശതിഷങ്ങള ന എനതിവയളലപടുന ന ഉണങ്ങതിയകതഞ ന പച്ചകയഞ ന ആയ
സകസതഞല്പനങ്ങള;

(ii)നസഞനത്തീകൃതഞഹഞരങ്ങള:

(എ)നപധഞനനകചെരുവകേള,―

(i)നനനതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ടനപകേഞരമുള്ളനനധഞനതങ്ങള,നവതിത്തുകേള;

(ii) നനതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ട ന പകേഞരമുള്ളതുഞ്ചാം ന കേന്നുകേഞലെതികേളുലടെയഞ്ചാം
കകേഞഴതിവര്ഗ്ഗതതിലന്റെയഞ്ചാംനഉപകഭഞഗതതിനത്ത് നസുരകതിതവമഞയനപതിണ്ണഞക്കുകേള, നഓയതില്നമത്തീല്,
പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങള ന കപഞലള്ള ന സസതജനത-മഞഞ്ചാംസതകസഞതസ്സുകേള, നമഞഞ്ചാംസത ന സഞ്ചാംപുഷമഞയ
കേഞര്ഷതികേ-വതഞവസഞയതികേനഉകപഞല്പനങ്ങള;

(iii) നഅയലവട്ടുന ന മൃഗങ്ങളുലടെ ന തത്തീറയതില് ന ഒഴതിലകേ, നനതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ട
പകേഞരമുള്ളനനജന്തുജനതനമഞഞ്ചാംസതകസഞതസ്സുകേള;ന

(iv) നകേന്നുകേഞലെതികേളക്കുഞ്ചാം ന കകേഞഴതിവര്ഗ്ഗതതിനഞ്ചാം ന ഹഞനതികേരമല്ലെഞത,
നതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ട ന പകേഞരമുള്ള, നവതഞവസഞയതികേവഞ്ചാം ന കേഞര്ഷതികേവമഞയ ന ഉല്പനങ്ങള
അലല്ലെങതില്നഉകപഞല്പനങ്ങള.

(ബതി)നസൂകകപഞഷകേങ്ങള/പൂരകേനപദഞര്ത്ഥങ്ങള,നഅഡതിറത്തീവകേള.

(2) നകേന്നുകേഞലെതികേളക്കുള്ളനകകേഞമ്പമ്പൗണത്ത് നഫെത്തീഡത്ത് നഉല്പഞദതിപതിക്കുനതതില്നഅരതിയലടെ
ഉമതി, നആവണക്കതിലന്റെ ന ഉമതി/പതിശടെത്ത്, നജകടഞഫെ ന കകേക്കത്ത്/പതിശടെത്ത്, നഅറക്കലപഞടെതി, നജന്തുജനത
കചെരുവകേളനഎനതിവനഉപകയഞഗതിക്കുനതത്ത്നനതികരഞധതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

(3) നപഞയഞ്ചാം ന കുറഞ്ഞ ന അയലവട്ടുന ന മൃഗങ്ങളക്കത്ത് ന കവണതിയള്ള ന തത്തീറ
ഉല്പഞദതിപതിക്കുനതതില് ന യൂറതിയ ന അലല്ലെങതില് ന അകമഞണതിയഞ്ചാം ന ലെവണങ്ങള ന വര്ദ്ധതിപതിക്കുന
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കനഞണ്-കപഞട്ടത്തീന് ന ലനടജന് ന കകേഞമ്പമ്പൗണത്ത്സത്ത് ന(അമതികനഞ ന ആസതിഡുകേള ന ഒഴതിലകേ)
നതികരഞധതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. നഎനതിരുനഞലഞ്ചാംനപഞയപൂര്തതിയഞയനകേന്നുകേഞലെതികേളക്കുള്ളനതത്തീറയതില്
ഒരുനശതമഞനതതില്നഅധതികേരതിക്കഞതവതിധഞ്ചാംനനനയൂറതിയനകചെര്ക്കഞവനതഞണത്ത്ന.

(4) ന ന (1)-ഉഞ്ചാം ന ന(2)-ഉഞ്ചാം ന(3)-ഉഞ്ചാം ന നഉപവകുപ്പുകേളതില്നഉളലപടുതതിയതിട്ടുള്ളവയല്ലെഞലത
കേന്നുകേഞലെതികേളക്കുഞ്ചാം ന കകേഞഴതിവര്ഗ്ഗതതിനഞ്ചാം ന കവണതിയള്ള ന ന കകേഞമ്പമ്പൗണത്ത് ന ഫെത്തീഡതിലന്റെ
നതിര്മഞണതതില് ന ഉപകയഞഗതികക്കണതുഞ്ചാം ന ന ഉപകയഞഗതിക്കുവഞന് ന പഞടെതില്ലെഞതതുമഞയ
അധതികേതത്തീറവസ്തു ന ന അലല്ലെങതില് ന കചെരുവകേള ന സര്ക്കഞരതിനത്ത്, നകേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്,
ഔകദതഞഗതികേഗസറതിലലെനവതിജഞപനഞ്ചാംനവഴതി,നപഖതഞപതിക്കഞവനതഞണത്ത്.

4.നധഞതുലെവണമതിശതിതതതിലന്റെനനതിര്മഞണതതില്നഉപകയഞഗതികക്കണനകചെരുവകേള.―(1)
ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന നതിര്മതിക്കുനതതിനള്ള ന ലെവണരൂപതതിലള്ള ന കചെരുവകേള
നതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ടനഗുണനതിലെവഞരമുള്ളതഞയതിരതികക്കണതഞണത്ത്.

(2) നകേന്നുകേഞലെതികേളക്കുള്ള ന ന ധഞതുലെവണമതിശതിതതതില് ന ജന്തുജനതഘടെകേങ്ങളുഞ്ചാം
മഞര്ബതിളലപഞടെതി, നകഡഞകളഞലമറത്ത്ലപഞടെതി, നലഫെറതികേത്ത് ന ഓലകഡത്ത്, നകുപതികേത്ത് ന ഓലകഡത്ത്,
മഞഞ്ചാംഗനത്തീസത്ത്നലഡനഓലകനഡത്ത്, നസഞ്ചാംസ്കരതിച്ചതിട്ടതില്ലെഞതനകറഞക്കത്ത്നകഫെഞകസ്ഫേറത്ത് നകപഞലലെയള്ളനമറത്ത്
കചെരുവകേളുഞ്ചാംനഅടെങ്ങതിയതിരതിക്കുവഞന്നപഞടെതില്ലെഞതതഞകുന്നു.

(3)ന(1)-ഉഞ്ചാംനന(2)-ഉഞ്ചാംനനഉപവകുപ്പുകേളതില്നപറഞ്ഞതിട്ടുള്ളവയല്ലെഞലത,നകേന്നുകേഞലെതികേളക്കുഞ്ചാം
കകേഞഴതിവര്ഗ്ഗതതിനഞ്ചാം ന കവണതിയള്ള ന ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന നതിര്മതിക്കുകമ്പഞള
ഉപകയഞഗതികക്കണകതഞ ന ഉപകയഞഗതിക്കുവഞന് ന പഞടെതില്ലെഞതകതഞ ന ആയ ന ന ന ന കചെരുവകേള
സര്ക്കഞരതിനത്ത്,നഔകദതഞഗതികേനഗസറതിലലെനവതിജഞപനഞ്ചാംനവഴതി,നനപഖതഞപതിക്കഞവനതഞണത്ത്.

5. നനതിര്മഞണതതിനഞ്ചാം ന വതില്പനയ്ക്കുമുള്ള ന ലലെസന്സത്ത്.―(1) നനതിര്ണ്ണയതിക്കലപടുന
പകേഞരമുള്ള ന നതിബന്ധനകേള ന പഞലെതിചഞ്ചാം ന അപകേഞരമുള്ള ന ഫെത്തീസത്ത് ന അടെചഞ്ചാം ന അപകേഞരമുള്ള
ഫെഞറതതില് ന അകപക ന നല്കേതി ന ഈ ന ആകതിന് ന കേത്തീഴതില് ന കനടുന, ന നസഞധുതയള്ള ന ഒരു
ലലെസന്സത്ത് ന ലകേവശമതില്ലെഞത ന ന യഞലതഞരഞളുഞ്ചാം, നതത്തീറവസ്തുക്കള, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ,
കകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവ ന ന നതിര്മതിക്കുവഞകനഞ ന സഞ്ചാംഭരതിക്കുവഞകനഞ
വതിതരണഞ്ചാംനലചെയ്യുവഞകനഞനവതിപണനഞ്ചാംനനടെത്തുവഞകനഞനനപഞടെതില്ലെഞതതഞകുന്നു.

(2) നനതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ട ന ഫെഞറതതില് ന ലലെസന്സതിനഞയള്ള ന ഒരു ന അകപക
ലെഭതിക്കുകമ്പഞള ന ലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത് ന അകതഞറതിറതിക്കത്ത് ന ലലെസന്സത്ത് ന അനവദതിക്കുകേകയഞ,
അകപകകേനത്ത് ന പറയവഞനള്ളതത്ത് ന പറയവഞന് ന നതഞയമഞയ ന ഒരവസരഞ്ചാം ന ന നല്കേതിയ ന കശഷഞ്ചാം
കേഞരണങ്ങള ന കരഖഞമൂലെഞ്ചാം ന കരഖലപടുതതിലക്കഞണത്ത് ന അകപക ന നതിരസതിക്കുകേകയഞ
ലചെയ്യഞവനതഞണത്ത്. നഅകപക ന നതിരസതിക്കുന ന സഞ്ചാംഗതതിയതില് ന നതിരസതിക്കല് ന സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച
അറതിയതിപതിലന്റെ ന ഒരു ന പകേര്പത്ത് ന അകപകകേനത്ത് ന ലെഭതമഞകക്കണതുമഞണത്ത്. നഅകപക
നതിരസതിച്ചതില്ലെഞലയങതില് ന അകപക ന ലെഭതിച്ച ന തത്തീയതതി ന മുതല് ന രണത്ത് ന മഞസതതിനള്ളതില്
ലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത്നഅകതഞറതിറതിനലലെസന്സത്ത്നനല്കകേണതഞണത്ത്.
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(3) ന(2)-ാംനഉപവകുപത്ത്നപകേഞരഞ്ചാംനനല്കുനനലലെസന്സത്ത്ന ന നനതിര്ണ്ണയതിക്കലപടുന

ഫെഞറതതിലഞ്ചാംനഅപകേഞരമുള്ളനവതവസകേളക്കത്ത്നവതികധയവഞ്ചാംനനആയതിരതികക്കണതഞണത്ത്.

(4) നഒകനഞനഅതതിലെധതികേകമഞ നതത്തീറ നഇനങ്ങളക്കുകവണതിയഞ്ചാംനഒകരനഅകപകകേലന്റെ

ഒരുനപകദശലത, നഅതരഞ്ചാംനആവശതങ്ങളക്കഞയള്ളനസഞപനങ്ങളക്കുഞ്ചാംനപരതിസരങ്ങളക്കുഞ്ചാം

കവണതിയഞ്ചാംനഒലരഞറനലലെസന്സത്ത്നനല്കേഞവനതഞണത്ത്.

(5) നലലെസന്സതിനഞയള്ളനഅകപകനനതിരസതിച്ചതതിലനതതിലരയള്ളനഅപത്തീല്ന നകസറത്ത്

ഫെത്തീഡത്ത്നകേസ്വഞളതിറതിനകേണ്സളകട്ടറത്തീവത്ത്നകേമതിറതിക്കത്ത്നനനല്കകേണതഞണത്ത്.

(6) നനതിര്മഞതഞവത്ത്/അഞ്ചാംഗത്തീകൃത ന ഏജന്റെത്ത്/ഡത്തീലെര് ന തുടെങ്ങതിയവര് ന തത്തീറസുരകയലടെ

നതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ടനപകേഞരമുള്ളനലപഞതുതതസ്വങ്ങളനനപഞലെതികക്കണതഞണത്ത്.

(7) നതത്തീറയലടെ ന പരസതപചെഞരണതതികന്മലള്ള ന നതിയനണങ്ങളുഞ്ചാം ന അണ്ലഫെയര്

കടഡത്ത്നപഞക്ടത്തീസതികന്മലള്ളനനതികരഞധനവഞ്ചാംനനനതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ടനപകേഞരമഞയതിരതിക്കുനതഞണത്ത്ന.

(8) നനതിര്മഞതഞക്കള, നഅഞ്ചാംഗത്തീകൃത ന ഏജന്റുമഞര്, നഡത്തീലെര്മഞര് ന എനതിവരുലടെ

ഉതരവഞദതിതസ്വങ്ങളുഞ്ചാം ന ചുമതലെകേളുഞ്ചാം ന ബഞധതതകേളുഞ്ചാം ന വതിപണതിയതില് ന നതിന്നുഞ്ചാം ന തത്തീറ ന തതിരതിച

വതിളതിക്കുനനനടെപടെതികമങ്ങളുഞ്ചാംനനതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ടനപകേഞരമഞയതിരതികക്കണതഞണത്ത്.

6. നലലെസന്സത്ത് നപുതുക്കല്.―ഈനആകതിലലെ ന5-ാംനവകുപത്ത് നപകേഞരഞ്ചാംനനല്കേതിയതിട്ടുള്ള

ലലെസന്സത്ത്നമൂനത്ത്നവര്ഷക്കഞലെകതക്കത്ത്നസഞധുതയള്ളതുഞ്ചാംനനതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ടനഫെത്തീസത്ത്നഅടെച്ചത്ത്

അകപകതിക്കുനതതികന്മല്നനപുതുക്കഞവനതുമഞണത്ത്.നലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത്നഅകതഞറതിറതിനലലെസന്സത്ത്

സസത്ത്നലപന്ഡത്ത് ന ന ലചെയ്യുകേകയഞ ന ന റദഞക്കുകേകയഞ ന ലചെയ്തതിട്ടതില്ലെഞലയങതില്, നലലെസന്സതിലന്റെ

കേഞലെഞവധതി ന അവസഞനതിക്കുനതതിനത്ത് ന ലതഞണ്ണൂറത്ത് ന ദതിവസങ്ങളക്കത്ത് ന ന മുന്പത്ത്, നനതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ട

രത്തീതതിയതില് ന പുതുക്കുനതതിനഞയള്ള ന അകപക ന നല്കേതിയതിട്ടുള്ള ന പകഞ്ചാം ന ന ലലെസന്സത്ത്

പഞബലെതതതില്നനഉണഞയതിരതിക്കുനതഞണത്ത്.

7. നപഞക്കതിഞ്ചാംഗുഞ്ചാം ന കലെബലെതിഞ്ചാംഗുഞ്ചാം.―പച്ചപ്പുലഞ്ചാം ന ഉണക്കപ്പുലഞ്ചാം ന അല്ലെഞലതയള്ള ന ഏലതഞരു

തത്തീറവസ്തുവഞ്ചാം, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറയഞ്ചാം ന കകേഞഴതിതത്തീറയഞ്ചാം ന ന ധഞതുലെവണമതിശതിതവഞ്ചാം,

നതിര്ണ്ണയതിക്കലപടുനനരത്തീതതിയതില്നനപഞക്കത്ത്നലചെയഞ്ചാംനബഞന്ഡത്ത്നലചെയഞ്ചാംനകലെബല്നനലചെയമല്ലെഞലത

വതില്ക്കുവഞന്നപഞടെതില്ലെഞതതഞകുന്നുന.

8. നഗുണനതിലെവഞര ന നതിയനണഞ്ചാം.―(1) നഎല്ലെഞ ന തത്തീറവസ്തുക്കളുഞ്ചാം, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറയഞ്ചാം

കകേഞഴതിതത്തീറയഞ്ചാം ന ധഞതുലെവണമതിശതിതവഞ്ചാം ന നതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ട ന നതിലെവഞരങ്ങളക്കുഞ്ചാം

സവതികശഷതകേളക്കുഞ്ചാംനഅനസൃതമഞയതിട്ടുള്ളതഞയതിരതികക്കണതഞണത്ത്.
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(2) നഏലതഞരു ന തത്തീറവസ്തു, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം
എനതിവയലടെ ന ഉല്പഞദകേന്/നതിര്മഞതഞവത്ത് ന അതരഞ്ചാം ന തത്തീറയലടെ ന അലല്ലെങതില്
ധഞതുലെവണമതിശതിതതതിലന്റെ ന ബഞഗത്ത്/പഞക്കതിഞ്ചാംഗതിലന്റെ ന കലെബലെതില് ന നതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ട
വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങളനഉളലക്കഞള്ളതിച്ചതിട്ടുലണനത്ത്നനഉറപഞകക്കണതഞണത്ത്.

9. നനതിലെവഞരമതില്ലെഞതകതഞ ന മഞയഞ്ചാം ന കചെര്തകതഞ ന മതിസ്നബഞന്റെഡത്ത്നന ആയകതഞ ന ആയ
തത്തീറയഞ്ചാംനധഞതുലെവണമതിശതിതവഞ്ചാംനനതിര്മതിക്കുനതതിനഞ്ചാംനമറ്റുമുള്ളനനതികരഞധനഞ്ചാം.―യഞലതഞരഞളുഞ്ചാം
ഈനആകതിലലെനഏലതങതിലഞ്ചാംനവതവസയ്കക്കഞനഅതതിന്കേത്തീഴതിലണഞക്കതിയതിട്ടുള്ളനചെട്ടങ്ങളകക്കഞ
റഗുകലെഷനകേളകക്കഞ ന വതിരുദ്ധമഞയതി, ന നനതിലെവഞരമതില്ലെഞതകതഞ ന മഞയഞ്ചാം ന കചെര്തകതഞ
മതിസ്ബഞന്റെകഡഞ ന ന ആയ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന തത്തീറവസ്തു, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ,
ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവ ന കനരതികട്ടഞ ന പകരഞകമഞകയഞ, നതയ്യഞറഞക്കുവഞകനഞ
നതിര്മതിക്കുവഞകനഞ ന ന ഉപകയഞഗതതികനഞ ന വതില്പനയ്കക്കഞ ന കവണതി ന സൂകതിക്കുവഞകനഞ
സഞ്ചാംഭരതിക്കുവഞകനഞ ന വതില്ക്കുവഞകനഞ ന വതില്പനയഞയതി ന വഞഗഞനഞ്ചാം ന ലചെയ്യുവഞകനഞ
പഞടെതില്ലെഞതതഞകുന്നു.

10. നവതവസകേളനനടെപതിലെഞക്കല്ന ന.നന―ഈനആകതിലലെനവതവസകേളനനടെപതിലെഞക്കുനതതിനഞയതി
സര്ക്കഞര്,നതഞലഴപറയനനഉകദതഞഗസലരനനതികയഞഗതികക്കണതഞണത്ത്,നഅതഞയതത്ത്ന:―

(i) നലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത് ന അകതഞറതിറതി.―(എ) നസര്ക്കഞര്, നതത്തീറവസ്തുക്കള,
കേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവയലടെ ന നതിര്മഞണതതിനഞ്ചാം
വതില്പനയ്ക്കുഞ്ചാംനകവണതിയള്ളനലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത്നഅകതഞറതിറതിനആയതിനമൃഗസഞ്ചാംരകണനവകുപതിലലെ
അഡത്തീഷണല് ന ഡയറക്ടറുലടെ ന പദവതിയതില് ന കുറയഞത ന ന ഒരു ന ന ഉകദതഞഗസലനകയഞ
കത്തീരവതികേസന ന വകുപതിലലെ ന കജഞയതിന്റെത്ത് ന ഡയറക്ടറുലടെ ന പദവതിയതില് ന കുറയഞത ന ഒരു
ഉകദതഞഗസലനകയഞ,നഔകദതഞഗതികേനഗസറതിലലെനവതിജഞപനഞ്ചാംനവഴതി,നനതികയഞഗതികക്കണതഞണത്ത്ന;

(ബതി) നലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത്നഅകതഞറതിറതി, നസഞ്ചാംസഞനത്തുടെനത്തീളഞ്ചാം, നനതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ട
പകേഞരഞ്ചാം, ന നഅധതികേഞരങ്ങള ന വതിനതികയഞഗതിക്കുകേയഞ്ചാം ന ന ചുമതലെകേള ന നതിര്വ്വഹതിക്കുകേയഞ്ചാം
ലചെകയ്യണതഞണത്ത്.

(ii)നഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതിനഎന്കഫെഞഴത്ത്ലമന്റെത്ത്നഓഫെത്തീസര്.―(എ)നസര്ക്കഞര്,നഈനആകതിലഞ്ചാം
അതതിന്കേത്തീഴതിലണഞക്കതിയതിട്ടുള്ള ന ചെട്ടങ്ങളതിലഞ്ചാം ന വതവസ ന ലചെയ്തതിട്ടുള്ള ന അധതികേഞരങ്ങള
വതിനതികയഞഗതികക്കണതതിലന്റെയഞ്ചാം ന ചുമതലെകേള ന നതിര്വ്വഹതികക്കണതതിലന്റെയഞ്ചാം ന ആവശതതതികലെക്കഞയതി,
മൃഗസഞ്ചാംരകണ ന വകുപതിലലെകയഞ ന അലല്ലെങതില് ന കത്തീരവതികേസന ന വകുപതിലലെകയഞ ന ലഡപന്യൂട്ടതി
ഡയറക്ടറുലടെ ന പദവതിയതില് ന കുറയഞത ന ഒരു ന ന ഉകദതഞഗസലന ന ഓകരഞ ന ജതില്ലെയതിലഞ്ചാം ന ഫെത്തീഡത്ത്
കസഫതിനഎന്കഫെഞഴത്ത്ലമന്റെത്ത്നഓഫെത്തീസര്നആയതിന നഔകദതഞഗതികേനഗസറതിലലെനവതിജഞപനഞ്ചാംനവഴതി,
നതികയഞഗതികക്കണതഞണത്ത്ന;നന

1035/2022.
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(ബതി) നഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതിനഎന്കഫെഞഴത്ത്ലമന്റെത്ത്നഓഫെത്തീസര്ക്കത്ത്ന നഅലല്ലെങതില്നഅയഞളുലടെ
അധതികേഞരലപടുതലപട്ട ന ഉകദതഞഗസനത്ത്, നഅയഞളുലടെ ന അധതികേഞരപരതിധതിക്കുള്ളതില്, ന നഈ
ആകതിന്നകേത്തീഴതില്, നഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതിനഎന്കഫെഞഴത്ത്ലമന്റെത്ത്നഓഫെത്തീസര്ക്കുള്ളനനതിര്ണ്ണയതിക്കലപടുന
പകേഞരമുള്ള, നഅധതികേഞരങ്ങള ന വതിനതികയഞഗതിക്കുകേയഞ്ചാം ന ചുമതലെകേള ന നതിര്വ്വഹതിക്കുകേയഞ്ചാം
ലചെയ്യഞവനതഞണത്ത്.ന

(iii) നഫെത്തീഡത്ത് നകസഫതിനഅഷസ്വറന്സത്ത് നഓഫെത്തീസര്.―(എ) നസര്ക്കഞര്, നഈനആകതിലഞ്ചാം
അതതിന്കേത്തീഴതിലണഞക്കതിയതിട്ടുള്ള ന ചെട്ടങ്ങളതിലഞ്ചാം ന വതവസ ന ലചെയ്തതിട്ടുള്ള ന അധതികേഞരങ്ങള
വതിനതികയഞഗതികക്കണതതിലന്റെയഞ്ചാംനചുമതലെകേളനനതിര്വ്വഹതികക്കണതതിലന്റെയഞ്ചാംനആവശതതതികലെക്കഞയതി,
മൃഗസഞ്ചാംരകണ ന വകുപതിലലെ ന ലവററതിനറതി ന സര്ജലന്റെ ന പദവതിയതില് ന കുറയഞത ന ഒരു
ഉകദതഞഗസലനകയഞ ന അലല്ലെങതില് ന കത്തീരവതികേസന ന വകുപതിലലെ ന ഡയറതി ന എകത്ത്റന്ഷന്
ഓഫെത്തീസറുലടെ ന പദവതിയതില് ന കുറയഞത ന ന ഒരു ന ഉകദതഞഗസലനകയഞ, നഅയഞളക്കത്ത് ന ഏല്പതിച
നല്കുന ന തകദശത്തീയപകദശങ്ങളതില്, നഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന അഷസ്വറന്സത്ത് ന ഓഫെത്തീസറഞയതി
ഔകദതഞഗതികേനഗസറതിലലെനവതിജഞപനഞ്ചാംനവഴതി,നനതികയഞഗതികക്കണതഞണത്ത്ന;നന

(ബതി) നഫെത്തീഡത്ത് നകസഫതി ന അഷസ്വറന്സത്ത് ന നഓഫെത്തീസര്ക്കത്ത് ന ന അലല്ലെങതില് നഅയഞളുലടെ
അധതികേഞരലപടുതലപട്ട ന ഉകദതഞഗസനത്ത്, നഅയഞളുലടെ ന അധതികേഞര ന പരതിധതിക്കുള്ളതില്, ന നഈ
ആകതിന് ന കേത്തീഴതില്, ന നഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന അഷസ്വറന്സത്ത് ന ഓഫെത്തീസര്ക്കുള്ള ന നതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ട
പകേഞരമുള്ള, നഅധതികേഞരങ്ങള ന വതിനതികയഞഗതിക്കുകേയഞ്ചാം ന ചുമതലെകേള ന നതിര്വ്വഹതിക്കുകേയഞ്ചാം
ലചെയ്യഞവനതഞണത്ത്;

(സതി) നഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന അഷസ്വറന്സത്ത് ന ഓഫെത്തീസര് ന പവര്തനപരമഞയഞ്ചാം
ഭരണപരമഞയഞ്ചാംനഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതിനഎന്കഫെഞഴത്ത്ലമന്റെത്ത്നഓഫെത്തീസര്ക്കത്ത്നറതികപഞര്ട്ടത്ത്നലചെകയ്യണതഞണത്ത്;

(ഡതി)ന നഏലതങതിലഞ്ചാംനനതഞയമഞയനകേഞരണതഞല്, നഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതിനഅഷസ്വറന്സത്ത്
ഓഫെത്തീസര്ക്കത്ത് ന അയഞളുലടെ ന അധതികേഞരങ്ങള ന വതിനതികയഞഗതിക്കുവഞകനഞ ന ചുമതലെകേള
നതിര്വ്വഹതിക്കുവഞകനഞ ന കേഴതിയഞലതവനഞല്, നഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന എന്കഫെഞഴത്ത്ലമന്റെത്ത് ന ഓഫെത്തീസര്,
ഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന അഷസ്വറന്സത്ത് ന ന ഓഫെത്തീസര്ക്കത്ത് ന നല്കേലപട്ടതിട്ടുള്ള ന അകത ന അധതികേഞരങ്ങള
നതിര്വ്വഹതികക്കണതുഞ്ചാം ന ഈ ന ആകതില് ന വതിനതിര്കദശതിച്ചതിട്ടുള്ള ന ന അകത ന നടെപടെതികമങ്ങള
പഞലെതികക്കണതുമഞണത്ത്നന.

11. നലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത് ന അകതഞറതിറതിയലടെ ന അധതികേഞരങ്ങള.―(1) നനതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ട
പകേഞരഞ്ചാംനആവശതമഞയനകരഖകേകളഞടുഞ്ചാംനഫെത്തീകസഞടുഞ്ചാംനകൂടെതിനനതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ടനഫെഞറതതിലള്ളനഒരു
അകപക ന ലെഭതിക്കുന ന ന മുറയത്ത് ന ലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത് ന അകതഞറതിറതിക്കത്ത് ന നതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ട
രത്തീതതിയതില്,നനമൂനത്ത്നവര്ഷക്കഞലെകതക്കത്ത്നലലെസന്സത്ത്നനല്കേഞവനതഞണത്ത്.
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(2) നലലെസന്സത്ത് ന ലെഭതിക്കുനതതികനഞ ന പുതുക്കുനതതികനഞകവണതി ന ലെഭതിച്ച

അകപകയമഞയതി ന ബന്ധലപട്ടത്ത് ന ന അകപകകേകനഞ ന അലല്ലെങതില് ന ലലെസന്സതികയഞ

ലതറഞയകതഞ ന അലല്ലെങതില് ന വസ്തുതഞപരമഞയതി ന ലതറ്റുള്ളകതഞ ന ആയ ന പസ്തഞവന

നടെതതിയതിട്ടുലണകനഞ ന അലല്ലെങതില് ന ഏതത്ത് ന ചെട്ടങ്ങളക്കത്ത് ന അലല്ലെങതില് ന വതവസകേളക്കത്ത്

വതികധയമഞയഞകണഞ ന ലലെസന്സത്ത് ന നല്കേതിയതിട്ടുള്ളതത്ത്, നഅവയലടെ ന ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം

നടെതതിയതിട്ടുലണകനഞ ന ലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത് ന അകതഞറതിറതിക്കത്ത്, നവതിശസ്വസതിക്കഞന് ന കേഞരണമുള്ള

പകഞ്ചാം, നഅയഞളക്കത്ത്, നഉചെതിതലമനത്ത് ന കേരുതുന ന അതരഞ്ചാം ന അകനസ്വഷണഞ്ചാം ന നടെതതിയതതിനത്ത്

കശഷഞ്ചാം, നഉതരവതിനഞല്, നഅതതത്ത് ന സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ, നഅകപക ന നതിരസതിക്കുകേകയഞ

ലലെസന്സത്ത്നനല്കുകേകയഞനലലെസന്സത്ത്നപുതുക്കുകേകയഞനലചെയ്യഞവനതഞണത്ത്.

(3) നഈ ന ആകതികലെകയഞ ന അതതിന്കേത്തീഴതിലണഞക്കതിയതിട്ടുള്ള ന ചെട്ടങ്ങളതികലെകയഞ

ഏലതങതിലഞ്ചാംനവതവസകേളനലലെസന്സതിന നലെഞ്ചാംഘതിക്കുകേയഞലണങതില്, നഈനആകത്ത്നപകേഞരഞ്ചാം

നല്കേതിയതിട്ടുള്ള ന ലലെസന്സത്ത് ന സസത്ത്നലപന്ഡത്ത് ന ലചെയ്യുനതതികനഞ ന പതിന്വലെതിക്കുനതതികനഞ

റദഞക്കുനതതികനഞ ന ഉള്ള ന അധതികേഞരങ്ങള ന ലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത് ന അകതഞറതിറതിക്കത്ത്

ഉണഞയതിരതിക്കുനതഞണത്ത്.

(4) നഈ ന ആകതികലെകയഞ ന അതതിന്കേത്തീഴതിലണഞക്കതിയതിട്ടുള്ള ന ചെട്ടങ്ങളതികലെകയഞ

ഏലതങതിലഞ്ചാം ന വതവസകേള ന ലലെസന്സതി ന ന ലെഞ്ചാംഘതിക്കുകേയഞലണങതില്, ന 19-ാം ന വകുപത്ത്

അനസരതിച്ചത്ത് നനതഞയനതിര്ണ്ണയഞ്ചാംനനടെത്തുനതതിനഞ്ചാം ന20-ാംനവകുപതിലന്റെ ന(1)-ാംനഉപവകുപതിലലെ,

അതതത്ത് ന സഞ്ചാംഗതതി ന കപഞലലെ, ന (എ) നഖണ്ഡമനസരതികച്ചഞ ന(ബതി) നഖണ്ഡമനസരതികച്ചഞ ന ന പതിഴ

ചുമത്തുനതതിനമുള്ള ന അധതികേഞരങ്ങള ന ലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത് ന അകതഞറതിറതിക്കത്ത്

ഉണഞയതിരതിക്കുനതഞണത്ത്.

(5)നഅകപകകേകനഞനഅലല്ലെങതില്നലലെസന്സതികക്കഞനനപറയവഞനള്ളതത്ത്നപറയവഞന്

നതഞയമഞയ ന ഒരവസരഞ്ചാം ന നല്കേഞലത ന ലലെസന്സത്ത് ന സസത്ത്നലപന്ഡത്ത് ന ലചെയത്ത്നതുലകേഞകണഞ

പതിന്വലെതിചലകേഞകണഞ ന റദഞക്കതിലക്കഞകണഞ ന ഉള്ള ന യഞലതഞരുതരവഞ്ചാം ന പുറലപടുവതിക്കുവഞന്

പഞടെതില്ലെഞതതഞകുന്നു.

12. നഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന എന്കഫെഞഴത്ത്ലമന്റെത്ത് ന ഓഫെത്തീസറുലടെ ന അധതികേഞരങ്ങള.―(1) നഈ
ആകതികലെകയഞ ന അതതിന്കേത്തീഴതിലണഞക്കതിയതിട്ടുള്ള ന ചെട്ടങ്ങളതികലെകയഞ ന റഗുകലെഷനകേളതികലെകയഞ
വതവസകേളുലടെനഗുരുതരലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാംനസഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത്നനഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതിനഅഷസ്വറന്സത്ത്നഓഫെത്തീസറതില്
നതിന്നുഞ്ചാം ന വതിവരഞ്ചാം ന ലെഭതിക്കുകമ്പഞള ന വസ്തുതഞപരമഞയ ന ലതളതിവത്ത് ന സഞ്ചാംരകതിക്കുനതതികനഞ
കശഖരതിക്കുനതതികനഞ ന അലല്ലെങതില് ന കകേസത്ത് ന ശരതിയഞയ ന വതിധതതില് ന സഞ്ചാംരകതിക്കുനതതികനഞ
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കവണതിയള്ളനആവശതതതികലെയഞയതിനഎഴുപതതിരണത്ത്നമണതിക്കൂറതില്നനകൂടെഞതനസമയകതക്കത്ത്,
തത്തീറവസ്തുക്കള, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവയലടെ
തയ്യഞറഞക്കല്, നനതിര്മഞണഞ്ചാം/ഉല്പഞദനഞ്ചാം, നപഞക്കതിഞ്ചാംഗത്ത്, നസഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം, നവതില്പനനഎനതിവയഞയതി
ലലെസന്സതി ന ഉപകയഞഗതിക്കുന ന ന പരതിസരങ്ങള ന അലല്ലെങതില് ന അതതിലന്റെ ന ഭഞഗഞ്ചാം
മുദവയ്ക്കുനതതികനഞ ന അവ ന പതിടെതിലച്ചടുക്കുനതതികനഞ, നഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന എന്കഫെഞഴത്ത്ലമന്റെത്ത്
ഓഫെത്തീസര്,നഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതിനഅഷസ്വറന്സത്ത്നഓഫെത്തീസര്ക്കത്ത്നനനതിര്കദശഞ്ചാംനനല്കകേണതഞണത്ത്.

(2)നനഈനആകതിലന്റെന16-ാംനവകുപതിലന്റെന(ബതി)നഖണ്ഡതതിന്നകേത്തീഴതില്,നപരതികശഞധനയത്ത്
കവണതി ന കശഖരതിച്ച ന കേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ ന അലല്ലെങതില് ന ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം
എനതിവയലടെനസഞമ്പതിളുകേളുലടെനസൂകതിപ്പുകേഞരന്നഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതിനഎന്കഫെഞഴത്ത്ലമന്റെത്ത്നഓഫെത്തീസര്
ആയതിരതിക്കുനതഞണത്ത്.

(3) നഈ ന ആകതിലന്റെ ന വതവസകേള ന ന ലെഞ്ചാംഘതിക്കുന ന കുറങ്ങളലക്കതതിലര, നഅതതത്ത്
സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ, ന നഗുരുതര ന ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം, നആവര്തതിചള്ള ന ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം ന എനതിങ്ങലനയഞയതി
എടുകക്കണനനടെപടെതികേളനതുടെങ്ങുനതതിനള്ളനശതിപഞര്ശന നനല്കകേണനഉതരവഞദതിതസ്വഞ്ചാംനഫെത്തീഡത്ത്
കസഫതിനഎന്കഫെഞഴത്ത്ലമന്റെത്ത്നഓഫെത്തീസര്ക്കത്ത്നനആയതിരതിക്കുനതഞണത്ത്.

(4) നഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന അഷസ്വറന്സത്ത് ന ന ഓഫെത്തീസറുലടെ ന ന ഭരണപരമഞയഞ്ചാം
പവര്തനപരമഞയഞ്ചാം ന ഉള്ള ന റതികപഞര്ട്ടതിഞ്ചാംഗത്ത് ന അധതികേഞരതി ന ഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന എന്കഫെഞഴത്ത്ലമന്റെത്ത്
ഓഫെത്തീസര്നആയതിരതിക്കുനതഞണത്ത്.

13.നനഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതിനഅഷസ്വറന്സത്ത്നഓഫെത്തീസറുലടെനഅധതികേഞരങ്ങള.―(1)നഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതി
അഷസ്വറന്സത്ത് നഓഫെത്തീസര്ക്കത്ത്, ന നതത്തീറവസ്തുക്കള, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറനഅലല്ലെങതില്
ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവയലടെ ന തയ്യഞറഞക്കല്, നനതിര്മഞണഞ്ചാം/ഉല്പഞദനഞ്ചാം, നപഞക്കതിഞ്ചാംഗത്ത്,
സഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം, നവതില്പന ന എനതിവയഞയതി ന ഉപകയഞഗതിക്കുന ന ഏലതഞരു ന പരതിസരങ്ങളതിലഞ്ചാം
അലല്ലെങതില്നതത്തീറനപരതിവഹനഞ്ചാംനലചെയ്യുനനവഞഹനങ്ങളതിലഞ്ചാംനമുന്കൂര്നഅറതിയതിപത്ത്നനല്കേഞലത,―

(i)നസഞമ്പതിളനകശഖരണഞ്ചാം;നഅലല്ലെങതില്

(ii) നഈ ന ആകതികലെകയഞ ന അതതിന്കേത്തീഴതിലണഞക്കതിയതിട്ടുള്ള ന ചെട്ടങ്ങളതികലെകയഞ
റഗുകലെഷനകേളതികലെകയഞ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന വതവസകേള ന ന ലെഞ്ചാംഘതിക്കലപട്ടതിട്ടുകണഞ ന എനത്ത്
ലപഞതുവഞയതിനപരതികശഞധതിക്കുകേ,നതത്തീറവസ്തുക്കള,നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ,നകകേഞഴതിതത്തീറനഅലല്ലെങതില്
ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാംനഎനതിവയലടെനപരതികശഞധന,

എനത്തീനആവശതങ്ങളക്കഞയതിനപകവശതിക്കഞവനതഞണത്ത്.

(2) നഈ ന ആകതികലെകയഞ ന അതതിന്കേത്തീഴതിലണഞക്കതിയതിട്ടുള്ള ന ചെട്ടങ്ങളതികലെകയഞ
റഗുകലെഷനകേളതികലെകയഞ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന വതവസകേള ന ഗുരുതരമഞയതി ന ലെഞ്ചാംഘതിക്കലപട്ടതിട്ടുണത്ത്
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എനത്ത്നഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതിനഅഷസ്വറന്സത്ത്നഓഫെത്തീസര്ക്കത്ത്നകബഞധതലപട്ടഞല്നആയതത്ത്നഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതി
എന്കഫെഞഴത്ത്ലമന്റെത്ത് ന ഓഫെത്തീസലറ ന അറതിയതികക്കണതുഞ്ചാം, നഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന എന്കഫെഞഴത്ത്ലമന്റെത്ത്
ഓഫെത്തീസറതില് ന ന നതിന്നുഞ്ചാം ന നതിര്കദശഞ്ചാം ന സസ്വത്തീകേരതിച്ചതതിനകശഷഞ്ചാം, ന നവസ്തുതഞപരമഞയ ന ലതളതിവത്ത്
സഞ്ചാംരകതിക്കുനതതികനഞന അലല്ലെങതില് നകകേസത്ത് നശരതിയഞയ നവതിധതതില്ന സഞ്ചാംരകതിക്കുനതതികനഞ
കവണതിയള്ളനആവശതതതികലെക്കഞയതിനഎഴുപതതിരണത്ത്നമണതിക്കൂറതില്നനകൂടെഞതനസമയകതയത്ത്,
പരതിസരങ്ങള ന അലല്ലെങതില് ന അതതിലന്റെ ന ഭഞഗഞ്ചാം ന മുദ ന വയ്ക്കുകേകയഞ ന പതിടെതിലച്ചടുക്കുകേകയഞ
ലചെകയ്യണതഞണത്ത്.

(3) നഗുണനതിലെവഞരലതക്കുറതിച്ചത്ത് ന ഒരു ന പരഞതതി ന ലെഭതിച്ചഞല്, നഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി
അഷസ്വറന്സത്ത് ന ഓഫെത്തീസര്, നപരഞതതി ന ലെഭതിച്ചത്ത് ന മൂനത്ത് ന ദതിവസതതിനകേഞ്ചാം, നനതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ട
നടെപടെതികമഞ്ചാം ന പഞലെതിചലകേഞണത്ത്, നതത്തീറവസ്തു, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ ന അലല്ലെങതില്
ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവയലടെ ന അകത ന കൂട്ടതതില് ന നതിന്നുള്ള ന സഞമ്പതിളുകേള
പരഞതതിക്കഞരനതില്നനതിന്നുഞ്ചാം/കേര്ഷകേനതില്നനതിന്നുഞ്ചാം, നഅഞ്ചാംഗത്തീകൃതനഏജന്റെതില്നനതിന്നുഞ്ചാം, നകൂടെഞലത
ബന്ധലപട്ടനഫെത്തീഡത്ത്നമതില്ലെതില്നനതിന്നുഞ്ചാംനഎടുകക്കണതഞണത്ത്.

(4) നഅപകേഞരമുള്ള ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന ന തത്തീറവസ്തു, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ
അലല്ലെങതില് ന ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവയലടെ ന പരതികശഞധനയതില്
അവയ്ക്കുണഞയതിരതികക്കണതഞയനഗുണനതിലെവഞരമതിലല്ലെകനഞനനമഞയഞ്ചാംനകചെര്നതഞകയഞനനനതിലെവഞരഞ്ചാം
ഇല്ലെഞതതഞകയഞ ന ഈ ന ആകതികലെകയഞ ന അതതിന്കേത്തീഴതിലണഞക്കതിയതിട്ടുള്ള ന ചെട്ടങ്ങളതികലെകയഞ
റഗുകലെഷനകേളതികലെകയഞ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന വതവസകേളുലടെ ന ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം ന ഉള്ളതഞകയഞ
കേലണത്തുകേയഞലണങതില്, നനതിര്മഞതഞവതികനഞ ന അലല്ലെങതില് ന വതില്പനക്കഞരകനഞ ന എതതിലര
ഈ ന ആകതിലലെ ന18-ാം ന വകുപത്ത് ന പകേഞരഞ്ചാം ന കേണ്ടുലകേട്ടലെതികനഞ ന കേലയ്യഞഴതിയലെതികനഞ ന ഉള്ള
നടെപടെതികേളനലകേലക്കഞകള്ളണതുഞ്ചാംനഅതരഞ്ചാംനവതവസകേളുലടെനലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാംനസഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത്ന നഒരു
അനതിമ ന റതികപഞര്ട്ടത്ത് ന തുടെര് ന നടെപടെതികേളക്കഞയതി ന ന മുറപകേഞരമുള്ള ന സമുചെതിത ന അധതികേഞരതിക്കത്ത്
സമര്പതിക്കുകേയഞ്ചാംനലചെകയ്യണതഞണത്ത്.

(5) നഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന അഷസ്വറന്സത്ത് ന ഓഫെത്തീസര് ന കുറഞ്ഞതത്ത് ന ആറത്ത്
മഞസതതിലലെഞരതിക്കകലെഞ ന ആവശതഞനസരണകമഞ ന തലന്റെ ന അധതികേഞരപരതിധതിയതിലള്ള
ഉല്പഞദന, നസഞ്ചാംഭരണ, നപരതിവഹന ന അലല്ലെങതില് ന വതില്പന ന സമ്പൗകേരതങ്ങളുലടെ ന ലപഞതുവഞയ
പരതികശഞധന ന ന നടെകതണതഞണത്ത്. ന നതത്തീറ ന അലല്ലെങതില് ന ധഞതുലെവണമതിശതിത ന നതിര്മഞതഞവത്ത്
അലല്ലെങതില്നവതിതരണക്കഞരന്/കസഞക്കതിസത്ത്/ഡത്തീലെര്/പരതിവഹനഞ്ചാംനലചെയ്യുനനആളനഎനതിവരതില്
നതിന്നുഞ്ചാംനഇതതികലെക്കഞയതിനപരതികശഞധനക്കൂലെതിനഈടെഞക്കഞന്നപഞടെതില്ലെഞതതഞകുന്നു.

(6) നഎനതിരുനഞലഞ്ചാം, നഅതരതതില് ന പരതികശഞധതിക്കലപട്ട ന തത്തീറവസ്തു,
കേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാംന നഎനതിവനകേന്നുകേഞലെതിവര്ഗ്ഗതതിനഞ്ചാം
കകേഞഴതിവര്ഗ്ഗതതിനഞ്ചാം ന ഉടെനടെതിയള്ള ന ആകരഞഗതപശ്നങ്ങള ന ഉണഞക്കതികയക്കുലമന്നുഞ്ചാം
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പതിടെതിലച്ചടുക്കല് ന ആവശതമഞലണന്നുഞ്ചാം ന ഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന അഷസ്വറന്സത്ത് ന ഓഫെത്തീസര്ക്കത്ത്,
പരതികശഞധനയതില് ന കബഞധതമഞവനപകഞ്ചാം ന അതരഞ്ചാം ന തത്തീറവസ്തു, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ,
കകേഞഴതിതത്തീറ ന അലല്ലെങതില് ന ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം, നനതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ട ന പകേഞരതതില്,
സര്ക്കഞര് ന അഞ്ചാംഗത്തീകൃത ന ലെകബഞറട്ടറതിയതില് ന അതതികവഗ ന പരതികശഞധനയത്ത്
വതികധയമഞകക്കണതഞണത്ത്. നഅതരഞ്ചാം ന സഞമ്പതിള ന ഉടെനടെതിയള്ള ന ആകരഞഗതപശ്നങ്ങള
ഉണഞക്കുന്നുലണനത്ത് നലതളതിയതിക്കലപടുനപകഞ്ചാം നപരതികശഞധനകേളുലടെ നലചെലെവത്ത് നലലെസന്സതി
വഹതികക്കണതഞണത്ത്.

(7)നഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതിനഅഷസ്വറന്സത്ത്നഓഫെത്തീസറുലടെനഅലല്ലെങതില്നഅധതികേഞരലപടുതലപട്ട
ഉകദതഞഗസലന്റെ ന അഭതിപഞയതതില്, നപതിടെതിലച്ചടുക്കലപട്ട ന ഉല്പനഞ്ചാം ന ലപലട്ടന്നുള്ളതുഞ്ചാം
സസ്വഞഭഞവതികേവമഞയ ന അഴുകേലെതിനത്ത് ന വതികധയമഞകുനതഞയതതിനഞല്, നനശതിപതികക്കണതത്ത്
ആവശതമഞലണങതില്നഅതരഞ്ചാംനഉകദതഞഗസര്,നഅതതിനകശഷഞ്ചാംനലപലട്ടനത്ത്നതലനനഅലല്ലെങതില്
ഏതത്ത് ന സഞഹചെരതതതിലഞ്ചാം ന16-ാം ന വകുപത്ത് ന പകേഞരമുള്ള ന റതികപഞര്ട്ടത്ത് ന ലെഭതിച്ചത്ത് ന ഒരു ന മഞസതതില്
കൂടെഞലത, നഅതതത്ത് ന സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ, നലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത് ന അകതഞറതിറതിയലടെകയഞ
കകേഞടെതതിയലടെകയഞ ന മുമ്പഞലകേ, നഅതരഞ്ചാം ന ഉകദതഞഗസനഞല് ന തലന ന ഉല്പനഞ്ചാം
വതില്ക്കുനതതിനത്ത്/കേലയ്യഞഴതിയനതതിനള്ള ന അനമതതിക്കത്ത് ന കവണതി ന അകപക ന നല്കകേണതുഞ്ചാം,
അതരഞ്ചാം ന അനമതതി ന ലെഭതിക്കുനപകഞ്ചാം, നഅതരഞ്ചാം ന ഉകദതഞഗസനത്ത് ന തലന ന ഉല്പനഞ്ചാം
വതില്ക്കഞവനതുഞ്ചാം/കേലയ്യഞഴതിയഞവനതുഞ്ചാം,നവതില്പനയതില്നനതിനത്ത്നലെഭതിക്കുനനവതില്പനവരുമഞനഞ്ചാം
ഏറവഞ്ചാം ന അടുത്തുള്ള ന ടഷറതിയതില് ന ന ഒടുകക്കണതുഞ്ചാം, നഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന എന്കഫെഞഴത്ത്നസത്ത്നലമന്റെത്ത്
ഓഫെത്തീസറുലടെ ന അറതിയതിപതിന്കേത്തീഴതില് ന അതരഞ്ചാം ന വതില്പന/കേലയ്യഞഴതിയല്, നഒടുക്കല് ന എനതിവ
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത്, നഅതതത്ത് ന സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ, നലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത് ന അകതഞറതിറതികക്കഞ
കകേഞടെതതിയ്കക്കഞനറതികപഞര്ട്ടത്ത്നനല്കകേണതുഞ്ചാം, നലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത്ന നഅകതഞറതിറതി/കകേഞടെതതിനകകേസത്ത്
തത്തീര്പഞക്കുനതതിനഞവശതമഞയനനടെപടെതിനഎടുകക്കണതുമഞണത്ത്.

(8)നനതത്തീറവസ്തു,നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ,നകകേഞഴതിതത്തീറനഅലല്ലെങതില്നനധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം
എനതിവയലടെ ന തസ്വരതിതഗതതിയതിലള്ള ന കേലയ്യഞഴതിയലെതിനകവണതി ന ഉചെതിതമഞയ ന ഉതരവകേള
ലെഭതിക്കുനതതിനഞയതി ന ഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന അഷസ്വറന്സത്ത് ന ഓഫെത്തീസര് ന അലല്ലെങതില്
അധതികേഞരലപടുതലപട്ടനഉകദതഞഗസന്, നഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതിനഎന്കഫെഞഴത്ത്ലമന്റെത്ത്നഓഫെത്തീസര്നവഴതി
ലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത്നഅകതഞറതിറതിക്കത്ത്നഉടെന്നഒരുനറതികപഞര്ട്ടത്ത്നസമര്പതികക്കണതഞണത്ത്.

(9) നപരതികശഞധനഞലെകബഞറട്ടറതിയതില് ന നതിന്നുള്ള ന ന തത്തീറ ന പരതികശഞധനറതികപഞര്ട്ടത്ത്
സൂകപരതികശഞധനനനടെതതിയതതിനകശഷഞ്ചാം,ന19-ാംനവകുപതിലന്റെകയഞ ന22-ാംനവകുപതിലന്റെകയഞ
കേത്തീഴതില് ന ലകേകേഞരതഞ്ചാം ന ലചെകയ്യണതഞയ, നഈ ന ആകതിന്കേത്തീഴതിലള്ള ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന കുറഞ്ചാം
ലചെയ്തതിട്ടുലണങതില്, നഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന അഷസ്വറന്സത്ത് ന ഓഫെത്തീസര്, നലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത്
അകതഞറതിറതിക്കുഞ്ചാം ന ഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന എന്കഫെഞഴത്ത്നസത്ത്നലമന്റെത്ത് ന ഓഫെത്തീസര്ക്കുഞ്ചാം ന ന അറതിയതിപത്ത്
നല്കേതിലക്കഞണത്ത്നനതുടെര്നടെപടെതികേളനസസ്വത്തീകേരതികക്കണതഞണത്ത്.
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(10) നലതരയല്, നപതിടെതിലച്ചടുക്കല്, നഅകനസ്വഷണഞ്ചാം, നകപഞസതികേന്യൂഷന് ന നടെപടെതികേള

തുടെങ്ങുനതതിനള്ള ന നടെപടെതികമഞ്ചാം ന എനതിവ ന നതിര്ണ്ണയതിക്കലപടുന ന ന രത്തീതതിയതില്

ആയതിരതികക്കണതഞണത്ത്.

14.നപരതികശഞധനഞലെകബഞറട്ടറതികേളന ന.―ഈനആകത്ത്നപകേഞരഞ്ചാംനനനകശഖരതിച്ചനതത്തീറവസ്തുക്കള,

കേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവയലടെ ന സഞമ്പതിളുകേള

പരതികശഞധന ന നടെത്തുനതതിലന്റെ ന ആവശതതതികലെയഞയതി, നകകേന ന അലല്ലെങതില് ന സഞ്ചാംസഞന

സര്ക്കഞര് ന ന അലല്ലെങതില് ന മകറലതങതിലഞ്ചാം ന ഏജന്സതികേളഞല് ന സഞപതിക്കലപട്ടതിട്ടുള്ളതുഞ്ചാം

നഞഷണല് ന അകഡതികറഷന് ന കബഞര്ഡത്ത് ന കഫെഞര് ന ലടെസതിഞ്ചാംഗത്ത് ന ആന്റെത്ത് ന കേഞലെതികബഷന്

ലെകബഞറട്ടറത്തീസത്ത് ന ന അഞ്ചാംഗത്തീകേരതിച്ചതുഞ്ചാം ന സര്ക്കഞര് ന അഞ്ചാംഗത്തീകേരതിച്ചതിട്ടുള്ളതുമഞയ ന ന ന ഏലതഞരു

ലെകബഞറട്ടറതിലയയഞ്ചാം, നസര്ക്കഞരതിനത്ത്, നഔകദതഞഗതികേ ന ഗസറതിലലെ ന വതിജഞപനഞ്ചാം ന വഴതി,

പരതികശഞധനഞലെകബഞറട്ടറതിനആയതിനഅഞ്ചാംഗത്തീകേരതിക്കഞവനതഞണത്ത്.

15. നസഞമ്പതിളതിഞ്ചാംഗതിലന്റെ ന നടെപടെതികമങ്ങള.―(1) നപരതികശഞധന ന നടെത്തുനതതിനള്ള

ഉകദശതലതക്കുറതിച്ചത്ത് ന ബന്ധലപട്ട ന ആളതിനത്ത് ന കരഖഞമൂലെഞ്ചാം ന അറതിയതിപത്ത് ന നല്കേതിയ ന കശഷഞ്ചാം ന ഒരു

ഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതിനഅഷസ്വറന്സത്ത്നഓഫെത്തീസര്ക്കത്ത്,നപരതികശഞധനയലടെനആവശതതതികലെയഞയതിനനഏതു

സമയത്തുഞ്ചാംനഉല്പഞദതിപതിക്കലപട്ടകതഞനസഞ്ചാംഭരതിക്കലപട്ടകതഞനപരതിവഹനഞ്ചാംനലചെയ്തകതഞനവതിറകതഞ

വതില്പനയഞയതി ന വഞഗതഞ്ചാം ന നല്കുകേകയഞ, നഫെത്തീഡത്ത് ന മതില്ലെതില് ന സൂകതിച്ചതിരതിക്കുനകതഞ

ലകേഞണ്ടുകപഞകുനകതഞനഅലല്ലെങതില്നഅഞ്ചാംഗത്തീകൃതനഏജന്റെത്ത്/ഡത്തീലെര്നലകേവശഞ്ചാംനവച്ചതിരതിക്കുനകതഞ

ആയ ന ന തത്തീറവസ്തു, ന നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ ന അലല്ലെങതില് ന ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം

എനതിവയലടെനസഞമ്പതിളുകേളനകശഖരതിക്കഞവനതഞണത്ത്.

(2) നപരതികശഞധനയഞയതി നതത്തീറവസ്തു, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം

എനതിവയലടെ ന സഞമ്പതിളുകേള ന എടുക്കുകമ്പഞള, നരണത്ത് ന സഞകതികേളുലടെ ന സഞനതിധതതതില്

സഞമ്പതിളുകേള ന നഞലെത്ത് ന ഭഞഗങ്ങളഞയതി ന വതിഭജതിച്ചത്ത് ന അടെയഞളലപടുത്തുകേയഞ്ചാം ന അടെക്കഞ്ചാം

ലചെയ്തതിരതിക്കുനതതിലന്റെ ന സഹജഗുണവഞ്ചാം ന സസ്വഭഞവവഞ്ചാം ന വതതതഞസലപടുനതില്ലെ ന എനത്ത്

ഉറപഞക്കുനതതികലെക്കഞയതി, നവഞയകേടെക്കഞത ന കേണയ്ലനറതില് ന ഉറപതിച്ചടെയ്ക്കുകേയഞ്ചാം

മുദലചെയ്യുകേയഞ്ചാം, ന നഅതതിനത്ത് ന മുകേളതില് ന ന സഞമ്പതിള ന സസ്വത്തീകേരതിച്ചതതിലന്റെ ന തത്തീയതതിയഞ്ചാം ന സമയവഞ്ചാം

സൂചെതിപതിചലകേഞണ്ടുഞ്ചാം, നഫെത്തീഡത്ത് നകസഫതി നഅഷസ്വറന്സത്ത് ന ഓഫെത്തീസറുലടെയഞ്ചാം ന ആരതില്ന നതിനഞകണഞ

സഞമ്പതിള ന എടുതതിട്ടുള്ളതത്ത് ന അയഞളുലടെയഞ്ചാം ന ഒപത്ത്/വതിരലെടെയഞളഞ്ചാം ന അലല്ലെങതില് ന രണ്ടുഞ്ചാം ന കൂടെതികയഞ

പതതിപതികക്കണതുമഞണത്ത്ന.
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(3) ന (1)-ാം ന ഉപവകുപതിലന്റെ ന ആവശതതതികലെക്കഞയതി ന തത്തീറവസ്തു, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ,
കകേഞഴതിതത്തീറനഅലല്ലെങതില്നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാംനഎനതിവയലടെനസഞമ്പതിളുകേളനനനആവശതമുള്ള
അളവതിലഞ്ചാം ന പഞക്കതിഞ്ചാംഗതിലഞ്ചാം ന കശഖരതിക്കുനതതില് ന നതിനത്ത് ന യഞലതഞരഞളുഞ്ചാം, നഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി
അഷസ്വറന്സത്ത് ന ഓഫെത്തീസലറ ന തടെസ്സലപടുത്തുവഞന് ന പഞടെതില്ലെഞതതഞകുന്നു. നഎനഞല് ന ആരതില്
നതിനഞകണഞ നസഞമ്പതിളന എടുതതിട്ടുള്ളതത്ത് നഅയഞളനഒപതിടെഞകനഞനവതിരലെടെയഞളഞ്ചാം നപതതിക്കഞകനഞ
വതിസമതതിക്കുകേയഞലണങതില്, നഅയഞളുലടെ ന ഒപതികനഞ ന അലല്ലെങതില് ന വതിരലെടെയഞളതതികനഞ
പകേരമഞയതിനഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതിനഅഷസ്വറന്സത്ത്നഓഫെത്തീസര്നരണത്ത്ന നസഞകതികേലളനവതിളതികക്കണതുഞ്ചാം
അവരുലടെനഒപത്ത്നഅലല്ലെങതില്നവതിരലെടെയഞളഞ്ചാംനഎടുകക്കണതുമഞണത്ത്.

(4) നഫെത്തീഡത്ത് ന ന കസഫതി ന അഷസ്വറന്സത്ത് ന ഓഫെത്തീസര്കക്കഞ ന അലല്ലെങതില് ന ന സര്ക്കഞര്
ലപഞതുവഞകയഞ ന പകതതകേമഞകയഞ ന അധതികേഞരലപടുതതിയതിട്ടുള്ള ന മറത്ത് ന ഉകദതഞഗസകനഞ
അയഞളക്കത്ത് ന യക്തലമനത്ത് ന ന കതഞന്നുനപകഞ്ചാം ന ന ഉചെതിതമഞയ ന ഏതത്ത് ന ന സമയത്തുഞ്ചാം ന ന ഈ
ആകതികലെകയഞ ന അതതിന്കേത്തീഴതിലണഞക്കതിയതിട്ടുള്ള ന ചെട്ടങ്ങളതികലെകയഞ ന ലറഗുകലെഷനകേളതികലെകയഞ
വതവസകേള ന ലെഞ്ചാംഘതിക്കലപട്ടതിട്ടുകണഞ ന എനത്ത് ന പരതികശഞധതിക്കുനതതിനഞ്ചാം ന ന അലല്ലെങതില് ന ഈ
ആകത്ത്നപകേഞരഞ്ചാംനനല്കേതിയതിട്ടുള്ളനനലലെസന്സതിലലെനഉപഞധതികേളനലെഞ്ചാംഘതിക്കലപട്ടതിട്ടുകണഞനനഎനത്ത്
പരതികശഞധതിക്കുനതതിനഞയഞ്ചാം ന തത്തീറ ന വസ്തുകവഞ ന കേന്നുകേഞലെതിതത്തീറകയഞ ന കകേഞഴതിതത്തീറകയഞ
ധഞതുലെവണമതിശതിതകമഞ ന ഉല്പഞദതിപതിക്കുനകതഞ ന സഞ്ചാംഭരതിക്കുനകതഞ ന ന വതില്പന
നടെത്തുനകതഞനആയന നഏലതഞരുന നസഞപനതതിലഞ്ചാംനപരതിവഹനഞ്ചാംനലചെയ്യുനതഞയനഏലതഞരു
വഞഹനതതിലഞ്ചാം ന പകവശതിക്കഞവനതഞണത്ത്. നഏലതങതിലഞ്ചാം ന ആള ന ന(3)-ാം ന ഉപവകുപതിലലെ
വതവസകേള ന ലെഞ്ചാംഘതിക്കുകേയഞലണങതില് ന ഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന ന അഷസ്വറന്സത്ത് ന ഓഫെത്തീസര്ക്കത്ത്
അതരഞ്ചാംനആളതിനത്ത് നകരഖഞമൂലെഞ്ചാംന നകനഞട്ടത്തീസത്ത് ന നനല്കേതിയകശഷഞ്ചാംനതത്തീറവസ്തു, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ,
കകേഞഴതിതത്തീറ ന അലല്ലെങതില് ന ന ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവ ന പതിടെതിലച്ചടുക്കഞവനതഞണത്ത്.
കനഞട്ടത്തീസതില് ന ന കേണ്ടുലകേട്ടുനതതിലന്റെ ന കേഞരണഞ്ചാം, നകേണ്ടുലകേട്ടുന ന തത്തീറവസ്തു, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ,
കകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാംന നഎനതിവയലടെനസസ്വഭഞവവഞ്ചാംന നഅളവഞ്ചാം, ന നപതിടെതിലച്ചടുത
തത്തീയതതി,നസമയഞ്ചാം,നസലെഞ്ചാംനനഎനതിവയഞ്ചാംനനകേഞണതിച്ചതിരതികക്കണതഞണത്ത്.നകനഞട്ടത്തീസതില്നതത്തീറവസ്തു,
കേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ ന കൂടെഞലത ന ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവയലടെ
പൂര്ണ്ണവതിവരങ്ങള ന ഉളലപടുകതണതുഞ്ചാം ന കനഞട്ടത്തീസതിലന്റെ ന മൂനത്ത് ന പകേര്പ്പുകേള
തയ്യഞറഞകക്കണതുമഞണത്ത്.നഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതിനനഅഷസ്വറന്സത്ത്നഓഫെത്തീസറുഞ്ചാംനആരുലടെനലകേവശതതില്
നതിന്നുഞ്ചാം ന അലല്ലെങതില് ന ന നതിയനണതതില് ന നതിന്നുമഞകണഞ ന തത്തീറവസ്തു, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ,
കകേഞഴതിതത്തീറ ന അലല്ലെങതില് ന ന ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവ ന ന കേണ്ടുലകേട്ടതിയതത്ത്, നഅയഞളുഞ്ചാം
കനഞട്ടത്തീസതില് ന കേലയ്യഞപത്ത് ന ന വയ്കക്കണതുഞ്ചാം ന അലല്ലെങതില് ന ന വതിരലെടെയഞളഞ്ചാം ന ന പതതികക്കണതുഞ്ചാം,
കനഞട്ടത്തീസതിലന്റെനനഒരുനനപകേര്പത്ത്നനഇതരഞ്ചാംനആളതിനത്ത്നനല്കകേണതുമഞണത്ത്.നഅതരഞ്ചാംനആളുകേളനതലന്റെ
കേലയ്യഞപത്ത് ന ന വയ്ക്കുനതതികനഞ ന വതിരലെടെയഞളഞ്ചാം ന പതതിക്കുനതതികനഞ ന വതിസമതതിക്കുകേയഞലണങതില്
ഫെത്തീഡത്ത്നനകസഫതിനനഅഷസ്വറന്സത്ത്നഓഫെത്തീസര്നഅതതിനത്ത്നനപകേരമഞയതിനരണത്ത്നസഞകതികേലളനവതിളതിച്ചത്ത്
അവരുലടെനകേലയ്യഞപത്ത്നനവയ്പതിക്കുകേകയഞനനവതിരലെടെയഞളഞ്ചാംനനപതതിപതിക്കുകേകയഞനലചെകയ്യണതഞണത്ത്.
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(5) നഒരു ന അഞ്ചാംഗത്തീകൃത ന ഏജന്റെത്ത്/ഡത്തീലെര് ന ന അലല്ലെങതില് ന പരതിവഹനഞ്ചാം ന ന ലചെയ്യുനയഞള
എനതിവരുലടെനനനനലകേവശമുള്ളനകസഞക്കതില്നനതിനത്ത്ന(1)-ാംനഉപവകുപതിന്നകേത്തീഴതില്നആവശതമഞയ
സഞമ്പതിളനഎടുക്കുകമ്പഞള, നഅഞ്ചാംഗത്തീകൃതനഏജന്റെത്ത്/ഡത്തീലെര്/പരതിവഹനഞ്ചാംനലചെയ്യുനയഞളനആര്ക്കത്ത്
കവണതിയഞകണഞ ന അതരഞ്ചാം ന കസഞക്കത്ത് ന ലകേവശഞ്ചാം ന വയ്ക്കുനതത്ത് ന ന അയഞളുലടെ ന കപരുഞ്ചാം ന മറത്ത്
വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങളുഞ്ചാം ന ഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന അഷസ്വറന്സത്ത് ന ഓഫെത്തീസര് ന ആവശതലപടുന ന പകേഞരഞ്ചാം
നല്കേഞന്നബഞധതസനഞയതിരതിക്കുനതഞണത്ത്.

(6) നസസ്വനഞ്ചാംനകേന്നുകേഞലെതികേളകക്കഞനകകേഞഴതിവര്ഗ്ഗതതികനഞനകവണതിന നഫെത്തീഡത്ത് നമതില്ലെതില്
നതികനഞ/അഞ്ചാംഗത്തീകൃതനഏജന്റെതില്നനതികനഞ/ഡത്തീലെറതില്നനതികനഞന നതത്തീറവസ്തു, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ,
കകേഞഴതിതത്തീറ ന അലല്ലെങതില് ന ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവ ന വഞങ്ങതിയ ന ഏലതഞരഞളക്കുഞ്ചാം,
ഉല്പനഞ്ചാം ന വഞങ്ങതിയതതിലന്റെ ന വമ്പൗച്ചര് ന അലല്ലെങതില് ന കേതഞഷത്ത്,ലമകമഞ ന ലകേവശമുലണങതില്,
അയഞളുലടെ ന തത്തീറവസ്തു, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ ന അലല്ലെങതില് ന ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം
എനതിവയലടെ ന സഞമ്പതിളുകേള ന അഞ്ചാംഗത്തീകൃത ന ലെകബഞറട്ടറതിയതില് ന നതിന്നുഞ്ചാം ന പരതികശഞധതിച്ചത്ത്
കേതിട്ടുനതതിനഞയതിനനതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ടനഫെഞറതതില്, നബന്ധലപട്ടനഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതിനഅഷസ്വറന്സത്ത്
ഓഫെത്തീസര്ക്കത്ത് ന അകപക ന നല്കേഞവനതഞണത്ത്. ന നസഞമ്പതിളുകേള ന പരതികശഞധതിക്കുനതതിനള്ള
ലചെലെവത്ത്, നസര്ക്കഞര്, നവതിവതിധ ന പരതികശഞധനകേളക്കത്ത് ന അഞ്ചാംഗത്തീകേരതിച്ചതിട്ടുള്ള ന നതിരക്കതിനത്ത്
അനസൃതമഞയതി,നഅകപകനനല്കുനനആളനഒടുകക്കണതഞണത്ത്.

16.നനസഞമ്പതിളതിലന്റെനപരതികശഞധന.―ഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതിനഅഷസ്വറന്സത്ത്നഓഫെത്തീസര്:

(എ) നആരുലടെ ന പക്കല് ന നതിനഞകണഞ ന സഞമ്പതിള ന എടുതതത്ത്, നആ ന ആളതിനത്ത്
തത്തീറയലടെനമുദവയലപട്ടനനഒരുനസഞമ്പതിളനലകേമഞകറണതഞണത്ത്;

(ബതി) നസുരകതിതമഞയതി ന സൂകതിക്കുനതതികലെയഞയതി ന മുദവയലപട്ട ന ന രണത്ത് ന തത്തീറ
സഞമ്പതിളുകേളനഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതിനഎന്കഫെഞഴത്ത്ലമന്റെത്ത്നഓഫെത്തീസര്ക്കത്ത്നലകേമഞകറണതഞണത്ത്;നകൂടെഞലത

(സതി)നതത്തീറയലടെനമുദവയലപട്ടനനരണത്ത്നസഞമ്പതിളുകേളനസഞമ്പതിളനകശഖരതിച്ചനതത്തീയതതി
മുതല്നമൂനത്ത്നനദതിവസതതിനള്ളതില്,നഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതിനഎന്കഫെഞഴത്ത്ലമന്റെത്ത്നഓഫെത്തീസര്ക്കത്ത്നഅറതിയതിപത്ത്
നല്കേതിലക്കഞണത്ത്, നഅഞ്ചാംഗത്തീകൃത ന ഫെത്തീഡത്ത് ന ലടെസതിഞ്ചാംഗത്ത് ന ലെകബഞറട്ടറതിയതില് ന പരതികശഞധനയഞയതി
നല്കകേണതഞണത്ത്.

17.നപരതികശഞധനഞറതികപഞര്ട്ടത്ത്.―(1)നഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതിനഅഷസ്വറന്സത്ത്നഓഫെത്തീസറതില്നനതിന്നുഞ്ചാം
തത്തീറവസ്തു,നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറനഅലല്ലെങതില്നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാംനഎനതിവയലടെ
ഏലതങതിലഞ്ചാം ന സഞമ്പതിള ന ലെഭതിക്കുകമ്പഞള, നഅഞ്ചാംഗത്തീകൃത ന ഫെത്തീഡത്ത് ന ലടെസതിഞ്ചാംഗത്ത് ന ലെകബഞറട്ടറതി ന ഇതത്ത്
പരതികശഞധന ന നടെത്തുകേയഞ്ചാം ന നതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ട ന ഫെഞറതതില് ന അതരഞ്ചാം ന പരതികശഞധനയലടെ
ഫെലെഞ്ചാം ന കേഞണതിക്കുന ന ഒരു ന റതികപഞര്ട്ടത്ത് ന ഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന അഷസ്വറന്സത്ത് ന ഓഫെത്തീസര്ക്കത്ത്
ഇരുപതതിലയഞനത്ത്നദതിവസങ്ങളക്കുള്ളതില്നലകേമഞറുകേകയഞനഅയയ്ക്കുകേകയഞനലചെകയ്യണതുമഞണത്ത്.

1035/2022.
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(2)ന നആരതില്നനതിനഞകണഞനഅപകേഞരഞ്ചാംനപരതികശഞധതിക്കലപട്ടനസഞമ്പതിളനകശഖരതിച്ചതത്ത്

ആനആളതിനഞ്ചാം നഅലല്ലെങതില് ന15-ാംന വകുപതിലന്റെ ന(6)-ാംന ഉപവകുപത്ത് നപകേഞരഞ്ചാം ന ആര്ക്കഞകണഞ

തത്തീറവസ്തു ന പരതികശഞധതിക്കലപട്ടത്ത് ന കേതിട്ടതിയതത്ത് ന ആ ന ആളതിനഞ്ചാം ന അതരഞ്ചാം ന റതികപഞര്ട്ടതിലന്റെ ന ഒരു

പകേര്പത്ത്, നഫെത്തീസത്ത് ന ഒടുക്കതി ന ന അകപക ന നല്കുനതതികന്മല്, നഅഞ്ചാംഗത്തീകൃത ന ഫെത്തീഡത്ത് ന ലടെസതിഞ്ചാംഗത്ത്

ലെകബഞറട്ടറതിയതില്നനതിനത്ത്നനലെഭതമഞകക്കണതഞണത്ത്.

(3) നയഞലതഞരഞളുഞ്ചാംനറതികപഞര്ട്ടതിലന്റെനപകേര്പത്ത്നയഞലതഞരുനസലെത്തുഞ്ചാംനപദര്ശതിപതിക്കുവഞകനഞ

പരസതഞവശതങ്ങളക്കഞയതിനഉപകയഞഗതിക്കുവഞകനഞനപഞടെതില്ലെഞതതഞകുന്നു.

18. നഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതിനഅഷസ്വറന്സത്ത്നഓഫെത്തീസറഞലള്ളനകേണ്ടുലകേട്ടലഞ്ചാംന നകേലയ്യഞഴതിയലഞ്ചാംന ന.―

തത്തീറവസ്തു, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവയലടെ

ലലെസന്സതില്ലെഞതകതഞനമഞയഞ്ചാംനകചെര്തകതഞനഗുണനതിലെവഞരമതില്ലെഞതകതഞനമതിസ്ബഞന്റെകഡഞ

ആയ ന നതിര്മഞണകമഞ ന സഞ്ചാംഭരണകമഞ ന വതിതരണകമഞ ന വതില്പനകയഞ ന വതിപണനകമഞ ന ഫെത്തീഡത്ത്

കസഫതി ന അഷസ്വറന്സത്ത് ന ഓഫെത്തീസര് ന അലല്ലെങതില് ന അധതികേഞരലപടുതലപട്ട ന ഉകദതഞഗസന്

കേണ്ടുപതിടെതിച്ചഞല് ന ഉടെന്തലന ന അതരഞ്ചാം ന തത്തീറവസ്തുക്കള, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ,

ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവ ന പതിടെതിലച്ചടുക്കുകേയഞ്ചാം ന ഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന എന്കഫെഞഴത്ത്ലമന്റെത്ത്

ഓഫെത്തീസലറനഅറതിയതിച്ചകശഷഞ്ചാംനനതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ടനരത്തീതതിയതില് നകേലയ്യഞഴതിയകേയഞ്ചാംനആയതതിനത്ത്

ലചെലെവഞകുന ന തുകേ, നഅതതത്ത് ന സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ, നആരതില് ന നതിനഞകണഞ ന അതരഞ്ചാം

പതിടെതിലച്ചടുക്കല്നനടെതതിയതത്ത്, നഅയഞളതില്നനതികനഞനഅലല്ലെങതില്നലലെസന്സതിയതില്നനതികനഞ

ഈടെഞകക്കണതുമഞണത്ത്.ന

19. നലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത് ന അകതഞറതിറതിയഞലള്ള ന നതഞയനതിര്ണ്ണയഞ്ചാം.―(1) നഏലതങതിലഞ്ചാം ന ആളന ഈ

ആകതികലെകയഞ ന അതതിന്കേത്തീഴതിലണഞക്കതിയതിട്ടുള്ള ന ചെട്ടങ്ങളതികലെകയഞ ന റഗുകലെഷനകേളതികലെകയഞ

ഏലതങതിലഞ്ചാം ന വതവസകേള ന ന ലെഞ്ചാംഘതിക്കുകേയഞലണങതില്, നആ ന സഞ്ചാംഗതതിയതില് ന അയഞളക്കത്ത്

പറയവഞനള്ളതത്ത് ന പറയവഞന് ന നതഞയമഞയ ന ഒരവസരഞ്ചാം ന ന നല്കേതിലക്കഞണത്ത് ന ലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത്

അകതഞറതിറതി ന അകനസ്വഷണഞ്ചാം ന നടെകതണതുഞ്ചാം, നഅതരഞ്ചാം ന അകനസ്വഷണതതില് ന അയഞള ന ഈ

ആകതികലെകയഞ ന അതതിന്കേത്തീഴതിലണഞക്കതിയതിട്ടുള്ള ന ചെട്ടങ്ങളതികലെകയഞ ന റഗുകലെഷനകേളതികലെകയഞ

വതവസകേളനലെഞ്ചാംഘതിച്ചതിട്ടുണത്ത്നഎനത്ത്ന നകബഞധതമഞകുനപകഞ്ചാം, നലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത്നഅകതഞറതിറതി

അയഞളക്കത്ത്നയക്തലമനത്ത് നകതഞന്നുനതുഞ്ചാം, ന20-ാംനവകുപതില്നവതവസനലചെയ്തതിരതിക്കുനതുമഞയ

അതരഞ്ചാംനപതിഴശതിക,നനഉതരവ്മൂലെഞ്ചാം,നചുമകതണതുമഞണത്ത്.
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(2)ന ന ഒരുനലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാംനസഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത് ന(1)-ാംനഉപവകുപനസരതിച്ചത്ത് ന നലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത്

അകതഞറതിറതി ന നതഞയനതിര്ണ്ണയഞ്ചാം ന നടെത്തുകമ്പഞള ന അയഞളക്കത്ത് ന ന1908-ലലെ ന സതിവതില് ന നടെപടെതി

നതിയമസഞ്ചാംഹതിതന(1908-ലലെന5-ാംനകകേനനആകത്ത്)ന നപകേഞരഞ്ചാംനഒരുനസതിവതില്നകകേസത്ത്നവതിചെഞരണ

നടെത്തുകമ്പഞള ന ഒരു ന സതിവതില് ന കകേഞടെതതിയതില് ന നതികതിപ്തമഞയതിട്ടുള്ള ന അകത ന അധതികേഞരങ്ങള

തഞലഴപറയനനസഞ്ചാംഗതതികേലളനസഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത്നഉണഞയതിരതിക്കുനതഞണത്ത്,നനഅതഞയതത്ത്:―

(എ)ഏലതഞരഞലളയഞ്ചാം ന വതിളതിച്ചത്ത് ന വരുത്തുനതതിനഞ്ചാം ന സതതപതതിജയതികന്മല് നഅയഞലള

നനനനനനനനനനനനനനവതിസ്തരതിക്കുനതതിനഞ്ചാം;

(ബതി)ഏലതങതിലഞ്ചാംനകരഖകേളുലടെനകേലണതലഞ്ചാംനഹഞജരഞക്കലഞ്ചാംനആവശതലപടുനതതിനഞ്ചാം,

നനനനനനനനനനനനനനനകൂടെഞലത

(സതി)സതതവഞങ്മൂലെതതികന്മല്നലതളതിവത്ത്നസസ്വത്തീകേരതിക്കുനതതിനഞ്ചാം.

20.നശതിക.―(1)നഈനആകതിലലെന19-ാംനവകുപതിന്കേത്തീഴതിലള്ളനഒരുനഅകനസ്വഷണതതില്,

ഒരഞള ന ഈ ന ആകതികലെകയഞ ന അതതിന് ന ന കേത്തീഴതിലണഞക്കതിയതിട്ടുള്ള ന ചെട്ടങ്ങളതികലെകയഞ

റഗുകലെഷനകേളതികലെകയഞ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന വതവസകേള ന ലെഞ്ചാംഘതിച്ചതഞയതി ന ലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത്

അകതഞറതിറതിനനകേലണതതിയഞല്,―ന

(എ) നആദതലതനലെഞ്ചാംഘനമഞലണങതില്, നഅറുപതത്ത് നദതിവസതതില്നകുറയഞതതുഞ്ചാം

ആറത്ത് ന മഞസഞ്ചാം ന വലരയഞകേഞവനതുമഞയ ന കേഞലെയളവത്ത്നവലര ന അയഞളുലടെ ന ലലെസന്സത്ത്

സസത്ത്നലപന്ഡത്ത്നലചെയലകേഞണ്ടുഞ്ചാംന നഅലല്ലെങതില്ന നഅന്പതതിനഞയതിരഞ്ചാംനരൂപനവലരയഞകേഞവനതുഞ്ചാം

എനഞല് ന ഇരുപതതിഅയ്യഞയതിരഞ്ചാം ന രൂപയതില് ന ന കുറയഞതതുമഞയ ന പതിഴയ്ക്കുഞ്ചാം ന അലല്ലെങതില്

രണതിനഞ്ചാംനകൂടെതിയഞ്ചാം,നനകൂടെഞലത

(ബതി)നനരണഞമലതനലെഞ്ചാംഘനമഞലണങതില്,നആറത്ത്നമഞസതതില്നകുറയഞതതുഞ്ചാംനഒരു

വര്ഷഞ്ചാംനവലരയഞകേഞവനതുമഞയനകേഞലെയളവത്ത് നവലരനഅയഞളുലടെനലലെസന്സത്ത്നസസത്ത്നലപന്ഡത്ത്

ലചെയലകേഞണ്ടുഞ്ചാം ന അലല്ലെങതില് ന ന രണത്ത്ലകഞ്ചാം ന രൂപ ന വലരയഞകേഞവനതുഞ്ചാം ന എനഞല്

അന്പതതിനഞയതിരഞ്ചാം ന രൂപയതില് ന കുറയഞതതുമഞയ ന പതിഴയ്ക്കുഞ്ചാം ന അലല്ലെങതില് ന രണതിനഞ്ചാം ന കൂടെതിയഞ്ചാം,

അയഞളനശതികതിക്കലപടുനതഞണത്ത്.

(2)നലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത്നഅകതഞറതിറതിക്കത്ത്,നകവഗതതിലഞ്ചാംനസസ്വഞഭഞവതികേവമഞയനഅഴുകേലെതിനത്ത്

വതികധയമഞകുന, നപതിടെതിലച്ചടുക്കലപട്ട ന ഏലതഞരു ന തത്തീറവസ്തു, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ

അലല്ലെങതില് ന ന ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന വതില്ക്കുനതതികനഞ/ നകേലയ്യഞഴതിയനതതികനഞ ന നതിര്കദശഞ്ചാം

നല്കേഞവനതഞണത്ത്.
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21. നഅപത്തീല്.―(1) ന 20-ാം ന വകുപതിലന്റെ ന(1)-ാം ന ഉപവകുപതിലന്റെ ന(എ), ന (ബതി)
ഖണ്ഡങ്ങളക്കത്ത് ന കേത്തീഴതില് ന ശതിക ന ചുമതലപട്ടതതില് ന സങടെമനഭവതിക്കുന ന ഏലതഞരഞളക്കുഞ്ചാം
അപകേഞരമുള്ളനഉതരവത്ത്നപുറലപടുവതിച്ചത്ത്നമുപതത്ത്നദതിവസങ്ങളക്കുള്ളതില്,നകസറത്ത്നഫെത്തീഡത്ത്നകേസ്വഞളതിറതി
കേണ്സളകട്ടറത്തീവത്ത്നകേമതിറതിനമുമ്പഞലകേനഅപത്തീല്നനല്കേഞവനതഞണത്ത്ന.

(2) ന (1)-ാം ന ഉപവകുപത്ത് ന പകേഞരഞ്ചാം ന സമര്പതിക്കലപടുന ന ഒരു ന അപത്തീല്, നബന്ധലപട്ട
കേകതികേളക്കത്ത്നപറയവഞനള്ളതത്ത്നപറയവഞന്നനതഞയമഞയനഒരവസരഞ്ചാംനനല്കേതിയതതിനത്ത്നകശഷഞ്ചാം,
അപത്തീല്നലെഭതിച്ചനതത്തീയതതിനമുതല്നഅറുപതത്ത്നദതിവസതതിനള്ളതില്നതത്തീര്പഞകക്കണതഞണത്ത്ന.

22.കകേഞടെതതിയഞൽ ന വതിചെഞരണ ന ലചെകയ്യണ ന കുറങ്ങള.―(1) നകേന്നുകേഞലെതിവര്ഗ്ഗതതികലെഞ
കകേഞഴതിവര്ഗ്ഗതതികലെഞനഉളലപട്ടവയലടെനമരണതതികലെക്കത്ത്നനയതിക്കലപട്ടുന നഎനത്ത്നകസറത്ത്നഫെത്തീഡത്ത്
കേസ്വഞളതിറതിനകേണ്സളകട്ടറത്തീവത്ത്നകേമതിറതിനകമലലെഞപത്ത്,വവച്ചതിട്ടുള്ളതുഞ്ചാംനരണത്ത്നഅഞ്ചാംഗത്തീകൃതപരതികശഞധനഞ
ലെകബഞറട്ടറതികേളതില്നനതിന്നുള്ളനപരതികശഞധനഞറതികപഞര്ട്ടത്ത് നവഴതി ന നലതളതിയതിക്കലപട്ടതിട്ടുള്ളതുമഞയ,
ലലെസന്സതിലന്റെ ന ഗുരുതരരത്തീതതിയതിലള്ള ന ലെഞ്ചാംഘനങ്ങള, നഅലല്ലെങതില് ന മൂനഞമകതകതഞ
അലല്ലെങതില്നഅതതിനകശഷഞ്ചാംനതുടെരുനകതഞനആയനലെഞ്ചാംഘനങ്ങളനഎനതിവയത്ത്നആറത്ത്നമഞസതതില്
കുറയഞതതുഞ്ചാം ന ഒരു ന വര്ഷഞ്ചാം ന വലരയഞകേഞവനതുമഞയ ന തടെവഞ്ചാം ന അഞത്ത് ന ലെകഞ്ചാം ന രൂപ
വലരയഞകേഞവനനപതിഴയഞ്ചാംനനല്കേതിനകകേഞടെതതിയഞല്നശതികതിക്കലപടുനതഞണത്ത്.

(2)നഈനആകതിന്കേത്തീഴതില്നഒരുനകുറഞ്ചാംനലചെയ്തതഞയതിനകകേഞടെതതിക്കത്ത്നകബഞധതലപട്ടഞല്നആ
കുറഞ്ചാംനവതിചെഞരണനലചെയ്യുനനകകേഞടെതതിക്കത്ത്, നഅപകേഞരമുള്ളനകൃതതതതിൽനഉൾലപട്ടന നതത്തീറവസ്തു,
കേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ ന അലല്ലെങതില് ന ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന സര്ക്കഞരതികലെക്കത്ത്
കേണ്ടുലകേട്ടുനതതിനത്ത്നനതിര്കദശതിക്കഞവനതുഞ്ചാംനനഅതതിനനസൃതമഞയതിനനനതത്തീര്പഞകക്കണതുമഞണത്ത്.

(3) നകകേഞടെതതിക്കത്ത്, നകവഗതതിലഞ്ചാംന നസസ്വഞഭഞവതികേവമഞയനഅഴുകേലെതിനത്ത് നവതികധയമഞകുന
പതിടെതിലച്ചടുക്കലപട്ട ന ഏലതഞരു ന തത്തീറവസ്തുകവഞ ന കേന്നുകേഞലെതിതത്തീറകയഞ ന കകേഞഴതിതത്തീറകയഞ
അലല്ലെങതില്നധഞതുലെവണമതിശതിതകമഞന നലപലട്ടന്നുതലനനനനവതില്ക്കുനതതികനഞനകേലയ്യഞഴതിയനതതികനഞ
നതിര്കദശഞ്ചാംനനല്കേഞവനതഞണത്ത്.

23.ന നകുറതതികന്മല്ന നന നടെപടെതിലയടുക്കല്.―(1) നയഞലതഞരുനകകേഞടെതതിയഞ്ചാംനഫെത്തീഡത്ത്നകസഫതി
എന്കഫെഞഴത്ത്ലമന്റെത്ത്നഓഫെത്തീസര്നനല്കേതിയനകരഖഞമൂലെമുള്ളനപരഞതതിയതികന്മലെല്ലെഞലതനഈനആകതിന്
കേത്തീഴതില്നശതികഞര്ഹമഞയനകുറതതികന്മല്നനടെപടെതിലയടുക്കുവഞന്നനപഞടുള്ളതല്ലെ.

(2) നഈനആകതിന്കേത്തീഴതില്നശതികഞര്ഹമഞയനഒരുനകുറഞ്ചാംന നഒനഞഞ്ചാംനകഞസത്ത്നജുനഡത്തീഷതല്
മജതികസ്ട്രേറത്ത്നകകേഞടെതതിനമുന്പഞലകേനവതിചെഞരണനനടെകതണതഞണത്ത്.

24. നകേമ്പനതികേളന ന, ന നന നഇന്സതിറന്യൂഷനകേളന ന, നന നസഞപനങ്ങള ന എനതിവ ന ലചെയ്യുന
കുറങ്ങളന ന.―(1) നഒരുനകേമ്പനതിനഅലല്ലെങതില്നഇന്സതിറന്യൂഷന് ന നഅലല്ലെങതില് നസഞപനഞ്ചാംന നഈ
ആകതിന്കേത്തീഴതിലള്ള ന ന ഒരു ന കുറഞ്ചാം ന ലചെയ്യുകമ്പഞള, നആ ന കുറകൃതതഞ്ചാം ന ലചെയ്യുന ന സമയതത്ത് ന ആ
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കേമ്പനതിയലടെ/ഇന്സതിറന്യൂഷലന്റെ/സഞപനതതിലന്റെ ന ബതിസതിനസതിലന്റെ ന ചെഞര്ജതിലഞ്ചാം
ഉതരവഞദതിതസ്വതതിലഞ്ചാംനഉണഞയതിരുനനഓകരഞനആളുഞ്ചാംനആനകുറഞ്ചാംനലചെയ്തതഞയതിനകേരുതഞവനതുഞ്ചാം
അപകേഞരഞ്ചാംനനടെപടെതിനഎടുതത്ത്നശതികതിക്കലപടുനതതിനത്ത്നബഞധതസനഞയതിരതിക്കുനതുമഞണത്ത്:

എനഞല്നഈനഉപവകുപതിലള്ളനയഞലതഞന്നുഞ്ചാംനതലനനനകുറഞ്ചാംനനടെനതിട്ടുള്ളതത്ത്നതലന്റെനഅറതിവത്ത്
കൂടെഞലതയഞലണന്നുഞ്ചാംനനഅതരഞ്ചാംനനകുറകൃതതഞ്ചാംനതടെയനതതിനഞവശതമഞയനഎല്ലെഞനജഞഗ്രേതയഞ്ചാംനതഞന്
പഞലെതിച്ചതിരുന്നുനഎന്നുഞ്ചാംനലതളതിയതിക്കുനപകഞ്ചാംനഈനആകതില്നവതവസനലചെയ്തതിട്ടുള്ളനശതികയത്ത്
അയഞളനബഞധതസനഞയതിതത്തീരുനതല്ലെ.

(2) ന (1)-ാം ന ഉപവകുപതില് ന എന്തുതലന ന അടെങ്ങതിയതിരുനഞലഞ്ചാം, ന നഒരു ന കേമ്പനതി
അലല്ലെങതില്നസഞപനഞ്ചാംനഅലല്ലെങതില്നഇന്സതിറന്യൂഷന്നനഈനആകതിന്കേത്തീഴതിലള്ളനഒരുനകുറകൃതതഞ്ചാം
ലചെയ്യുകമ്പഞള ന ഈ ന ആകതിന്കേത്തീഴതിലള്ള ന ആ ന കുറകൃതതഞ്ചാം ന കേമ്പനതിയലടെ/ നസഞപനതതിലന്റെ/
ഇന്സതിറന്യൂഷലന്റെ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന ഡയറക്ടര്, നമഞകനജര്, നലസകട്ടറതി ന അലല്ലെങതില് ന മറത്ത്
ഉകദതഞഗസര് ന എനതിവരുലടെ ന സമതകതഞലടെകയഞ ന മമ്പൗനഞനവഞദകതഞലടെകയഞ ന അലല്ലെങതില്
അവരുലടെനഭഞഗതത്ത്നനതിന്നുള്ളനഎലനങതിലഞ്ചാംനഅശദ്ധകയഞനകേഞരണഞ്ചാംനഉണഞയതിട്ടുള്ളതഞലണനത്ത്
ലതളതിയതിക്കലപട്ടഞല്, നഅതരഞ്ചാം ന ഡയറക്ടര്, നമഞകനജര്, നലസകട്ടറതി, നഅലല്ലെങതില്
മറ്റുകദതഞഗസര് ന അതരഞ്ചാം ന കുറഞ്ചാം ന ലചെയ്തതഞയതി ന കേരുതഞവനതുഞ്ചാം, നഅയഞളക്കത്ത്/അവര്ക്കത്ത്
എതതിരഞയതിനനനടെപടെതികേളനഎടുകക്കണതുഞ്ചാംനനതദനസൃതഞ്ചാംനശതികതിക്കലപകടെണതുമഞണത്ത്ന.

വതിശദത്തീകേരണഞ്ചാംന:―ഈനവകുപതിലന്റെനആവശതതതികലെക്കഞയതിന,―

(എ)ന ''കേമ്പനതി/സഞപനഞ്ചാം/ഇന്സതിറന്യൂഷന്'' നഎനഞല്നഒരുനകഫെഞ്ചാം, നലസഞലസറതി
അലല്ലെങതില് ന ആളുകേളുലടെ ന മറത്ത് ന അകസ്സഞസതികയഷനകേള ന ന എനതിവ ന ഉളലപലടെയള്ള
നതികേഞയങ്ങളനഎനര്ത്ഥമഞകുനതുഞ്ചാം,നകൂടെഞലത

(ബതിന)ന"ഡയറക്ടര്ന"നഎനഞല്,

(i)നകഫെമതിലനനസഞ്ചാംബന്ധതിച്ചതിടെകതഞളഞ്ചാംനആനകഫെമതിലലെനഒരുനപങഞളതി;

(ii) നഒരുനലസഞലസറതിനഅലല്ലെങതില്നആളുകേളുലടെനമറത്ത്നഅകസ്സഞസതികയഷനകേള
എനതിവയമഞയതിനബന്ധലപട്ടത്ത്,നഅതതത്ത്നസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,നനലസഞലസറതിയലടെനഅലല്ലെങതില്നനമറത്ത്
അകസ്സഞസതികയഷനകേളുലടെ ന ചെട്ടങ്ങളതിന്കേത്തീഴതില് ന ആ ന ലസഞലസറതിയലടെ ന അലല്ലെങതില്
അകസ്സഞസതികയഷലന്റെനകേഞരതങ്ങളനലകേകേഞരതഞ്ചാംനലചെയ്യുനതതികലെക്കഞയതിനഏര്ലപടുതതിയതിട്ടുള്ള
ഒരുനആളനഎനത്ത്നഅര്ത്ഥമഞകുനതുമഞകുന്നുന.

25. നകുറകൃതതതതിനത്ത്ന ന സഹഞയതിക്കല്.―ഈ ന ആകതിന്കേത്തീഴതിലള്ള ന ഏലതങതിലഞ്ചാം

കുറകൃതതതതിനത്ത്നന സഹഞയതിക്കുന ന ഏലതഞരഞളുഞ്ചാം ന അപകേഞരഞ്ചാം ന സഹഞയതിക്കലപട്ട ന കൃതതഞ്ചാം ന ആ
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സഹഞയതതിലന്റെനഫെലെമഞയതിനലചെയ്യലപട്ടഞല്നഒരുനവര്ഷഞ്ചാംനവലരയഞകേഞവനനതടെവതികനഞനനഅഞത്ത്

ലെകഞ്ചാം ന രൂപ ന വലരയഞകേഞവന ന പതിഴയ്കക്കഞ ന അലല്ലെങതില് ന രണതിനഞ്ചാം ന കൂടെതികയഞ

ശതികതിക്കലപകടെണതഞണത്ത്ന.

26. നകസറത്ത്നഫെത്തീഡത്ത്നകേസ്വഞളതിറതിനകേണ്സളകട്ടറത്തീവത്ത്നകേമതിറതി.―(1)സര്ക്കഞര്, നഔകദതഞഗതികേ

ഗസറതിലലെനവതിഞ്നജഞപനഞ്ചാംനവഴതി, നകസറത്ത് നഫെത്തീഡത്ത് നകേസ്വഞളതിറതി നകേണ്സളകട്ടറത്തീവത്ത് നകേമതിറതി നഎന

കപരതില്നഒരുനകേണ്സളകട്ടറത്തീവത്ത്നകേമതിറതിനരൂപത്തീകേരതികക്കണതഞണത്ത്ന.

(2) നതത്തീറവതവസഞയഞ്ചാം, നകേര്ഷകേര്, നഉപകഭഞക്തഞക്കള, നഅനബന്ധഗകവഷണ

സഞപനങ്ങളനഎനതിവയലടെനതഞല്പരതലതനപതതിനതിധത്തീകേരതിക്കുനതതിനഞയതി, നകസറത്ത്നഫെത്തീഡത്ത്

കേസ്വഞളതിറതി ന കേണ്സളകട്ടറത്തീവത്ത് ന കേമതിറതിയതില് ന തഞലഴപറയന ന അഞ്ചാംഗങ്ങള

ഉളലപട്ടതിരതിക്കുനതഞണത്ത്,നഅതഞയതത്ത്:―

(i)നമൃഗസഞ്ചാംരകണവഞ്ചാംനകത്തീരവതികേസനവഞ്ചാംനവകുപത്ത്നലസകട്ടറതി-നലചെയര്കപഴണ്;

(ii)നഡയറക്ടര്,നമൃഗസഞ്ചാംരകണനവകുപത്ത്;

(iii)നഡയറക്ടര്,നകത്തീരവതികേസനനവകുപത്ത്;

(iv) നആനതിമല് ന നന്യൂടത്തീഷന് ന വകുപത്ത് ന കമധഞവതി, നകകേരള ന ലവററതിനറതിയഞ്ചാം

ജന്തുശഞസ്ത്രങ്ങളുഞ്ചാംനനസര്വ്വകേലെഞശഞലെ;

(v) നഡയറക്ടര്, നലസന്റെര്നകഫെഞര്നഅഡസ്വഞന്സ്ഡത്ത്നസഡത്തീസത്ത്നഇന്നപമ്പൗളടതി ന,

കകേരളനലവററതിനറതിയഞ്ചാംനജന്തുശഞസ്ത്രങ്ങളുഞ്ചാംനസര്വ്വകേലെഞശഞലെ;

(vi)നകദശത്തീയനകത്തീരവതികേസനനകബഞര്ഡതിലന്റെനപതതിനതിധതി;നകൂടെഞലതനന

(vii) നതത്തീറവതവസഞയതതില്നനതിന്നുള്ളനമൂനത്ത്നപതതിനതിധതികേളന(ലപഞതുകമഖലെഞ

സഞപനങ്ങള, നസഹകേരണ ന കമഖലെ, നസസ്വകേഞരത ന കമഖലെ ന എനതിവകേളതില് ന നതിന്നുഞ്ചാം ന ന ഒരഞള

വത്തീതഞ്ചാം).

(3) നകസറത്ത് ന ഫെത്തീഡത്ത് ന കേസ്വഞളതിറതി ന കേണ്സളകട്ടറത്തീവത്ത് ന കേമതിറതിലലെ ന അഞ്ചാംഗങ്ങളക്കത്ത്

അര്ഹമഞയ ന ബതകേളുഞ്ചാം ന സതിറതിഞ്ചാംഗത്ത് ന ഫെത്തീസുഞ്ചാം ന നതിര്ണ്ണയതിക്കലപടുന

പകേഞരതതിലെഞയതിരതിക്കുനതഞണത്ത്.

27.നകസറത്ത്നഫെത്തീഡത്ത്നകേസ്വഞളതിറതിനകേണ്സളകട്ടറത്തീവത്ത്നകേമതിറതിയലടെനപവര്തനങ്ങള.―കസറത്ത്

ഫെത്തീഡത്ത് ന കേസ്വഞളതിറതി ന കേണ്സളകട്ടറത്തീവത്ത് ന ന കേമതിറതിക്കത്ത് ന തഞലഴപറയന ന അധതികേഞരങ്ങള

ഉണഞയതിരതിക്കുനതഞണത്ത്,നഅതഞയതത്ത്ന:―
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(എ) നഈ ന ആക്റ്റുമഞയഞ്ചാം ന അതതിന്കേത്തീഴതില് ന ഉണഞക്കതിയതിട്ടുള്ള ന ചെട്ടങ്ങളുമഞയഞ്ചാം
ലറഗുകലെഷനകേളുമഞയഞ്ചാംനബന്ധലപട്ടനകേഞരതങ്ങളതില്നസര്ക്കഞരതിനത്ത്നനവതിദഗഞഭതിപഞയഞ്ചാംനനല്കുകേ;

(ബതി) നതത്തീറ ന വതവസഞയകമഖലെയതില് ന കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില് ന ഉണഞകുന
പുകരഞഗതതിക്കനസൃതമഞയതി ന തത്തീറഗുണനതിലെവഞര ന മഞനദണ്ഡങ്ങള ന പരതിഷ്കരതിക്കുവഞന്
സര്ക്കഞരതിനത്ത്നനതിര്കദശങ്ങളനനല്കുകേന;

(സതി) നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന ന എനതിവയലടെ
നതിര്മഞണതതിനഞയതി, നഅതതത്ത് ന സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ, നഉപകയഞഗതിക്കഞവനകതഞ
ഉപകയഞഗതിക്കുവഞന്നപഞടെതില്ലെഞതകതഞനആയനകചെരുവകേളുലടെനവതിജഞപനപട്ടതികേയതില്നകൂടുതല്
തത്തീറവസ്തുക്കളനകചെര്ക്കുനതതിനള്ളനനശതിപഞര്ശകേളനനല്കുകേ;നകൂടെഞലത

(ഡതി) നചെട്ടങ്ങളതിലഞ്ചാം ന റഗുകലെഷനകേളതിലഞ്ചാം ന കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില് ന ന കവണതിവരുന
തതിരുതലകേളനസഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത്നസര്ക്കഞരതിനത്ത്നനശതിപഞര്ശകേളനനല്കുകേ.

28. നകരഖകേള ന സൂകതിക്കല്ന ന.―തത്തീറവസ്തുക്കള, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ,
ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവയലടെ ന നതിര്മഞണതതികനഞ ന വതില്പനയ്കക്കഞ ന ഉള്ള
ലലെസന്സത്ത് ന ന ലകേവശമുള്ളയഞള, നഅയഞള ന സഞ്ചാംഭരതിച്ച ന അസഞ്ചാംസ്കൃതവസ്തുക്കള,
ഉല്പഞദതിപതിക്കുകേയഞ്ചാം ന വതില്പനയഞയതി ന തയ്യഞറഞക്കുകേയഞ്ചാം ന ലചെയ്ത ന വസ്തുക്കള, നവഞങ്ങുകേയഞ്ചാം
വതില്ക്കുകേയഞ്ചാം ന ലചെയ്ത ന തത്തീറയലടെ ന അളവത്ത്, നഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം ന എനതിവ ന ഉളലപലടെ ന അയഞളുലടെ
ബതിസതിനസ്സുമഞയതി ന ബന്ധലപട്ട ന അതരഞ്ചാം ന കരഖകേള ന നതിര്ണ്ണയതിക്കലപട്ട ന രത്തീതതിയതില്
സൂകതികക്കണതഞണത്ത്.

29. നറതികട്ടണുകേള ന സമര്പതിക്കല്.―തത്തീറവസ്തുക്കള, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ,
ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാംനഎനതിവനനതിര്മതിക്കുനതതികനഞനവതില്ക്കുനതതികനഞനഉള്ളനലലെസന്സത്ത്
ലകേവശമുള്ളനഓകരഞനലലെസന്സതിയഞ്ചാംന ന നഅയഞളനഉല്പഞദതിപതിച്ചതുഞ്ചാംനമതിശണഞ്ചാംനലചെയ്തതുഞ്ചാം
തയ്യഞറഞക്കതിയതുഞ്ചാംനവതിറതുമഞയനഓകരഞനഇനഞ്ചാംനതത്തീറവസ്തുക്കള,നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ,നകകേഞഴതിതത്തീറ,
ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവയമഞയതി ന ബന്ധലപട്ട ന വതിവരങ്ങളടെങ്ങതിയ, നനതിര്ദതിഷ
മഞതൃകേയതിലള്ളനവഞര്ഷതികേനറതികട്ടണതിലന്റെനരണത്ത്നനപതതിപ്പുകേളനലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത്നഅകതഞറതിറതിക്കത്ത്
സമര്പതികക്കണതഞണത്ത്.

30. നലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത് നഅകതഞറതിറതിയലടെനവഞര്ഷതികേനറതികപഞര്ട്ടത്ത്ന ന.―(1) നലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത്
അകതഞറതിറതി ന ഓകരഞ ന വര്ഷവഞ്ചാം ന ന നതിര്ണ്ണയതിക്കലപടുന ന അതരഞ്ചാം ന ഫെഞറതതിലഞ്ചാം ന അതരഞ്ചാം
സമയത്തുഞ്ചാം ന മുന്വര്ഷതതില് ന ലചെയ്ത ന പവര്തനങ്ങള ന സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത് ന ഒരു ന വഞര്ഷതികേ
റതികപഞര്ട്ടത്ത് ന തയ്യഞറഞകക്കണതുഞ്ചാം ന ആ ന റതികപഞര്ട്ടതിലന്റെ ന പകേര്പ്പുകേള ന സര്ക്കഞരതികലെക്കത്ത്
അയചലകേഞടുകക്കണതുമഞണത്ത്.
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(2)ന(1)-ാംനഉപവകുപത്ത്നപകേഞരമുള്ളനറതികപഞര്ട്ടത്ത് നലെഭതിച്ചഞലടെന്തലനനഅതതിലന്റെനഒരു
പകേര്പത്ത്നഎത്രയഞ്ചാംനകവഗഞ്ചാംനകകേരളനനതിയമസഭനമുന്പഞലകേനവയത്ത്നകക്കണതഞണത്ത്.

31.നഉതമനവതിശസ്വഞസതതില്നഎടുതനനടെപടെതികേളക്കത്ത്നസഞ്ചാംരകണഞ്ചാംന ന.―ലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത്
അകതഞറതിറതി, നഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന എന്കഫെഞഴത്ത്ലമന്റെത്ത് ന ഓഫെത്തീസര്, നഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന അഷസ്വറന്സത്ത്
ഓഫെത്തീസര്നഅലല്ലെങതില്നഅധതികേഞരലപടുതലപട്ടന നഉകദതഞഗസന്നഎനതിവര്നഈനആകതിന്
കേത്തീഴതില്നഉതമവതിശസ്വഞസതതില്നഎടുതനഏലതഞരുനനടെപടെതിയ്ക്കുഞ്ചാംന നപവൃതതിക്കുഞ്ചാംനഎതതിരഞയതി
യഞലതഞരുനവതവഹഞരകമഞനകപഞസതികേന്യൂഷകനഞനമറത്ത്നനതിയമനടെപടെതികേകളഞനനതിലെനതില്ക്കുനതല്ലെന.

32. നആകതിന നനത്ത് ന അധതിപഭഞവഞ്ചാം ന ഉണഞയതിരതിക്കുനതഞണത്ത്.―ഈ ന ആകതിലലെ
വതവസകേളക്കത്ത്, നഅവയത്ത് ന വതിരുദ്ധമഞയതി ന തല്സമയഞ്ചാം ന പഞബലെതതതിലള്ള ന മകറലതങതിലഞ്ചാം
നതിയമതതില്നഎന്തുതലനനഅടെങ്ങതിയതിരുനഞലഞ്ചാംനഅധതിപഭഞവഞ്ചാംനഉണഞയതിരതിക്കുനതഞണത്ത്.ന

33. നഅധതികേഞരങ്ങളനഏല്പതിചനലകേഞടുക്കല്ന ന.―സര്ക്കഞരതിനത്ത്, നഈനആകതിന്കേത്തീഴതിലള്ള
എല്ലെഞകമഞ ന ഏലതങതിലകമഞ ന അധതികേഞരങ്ങള ന അതത്ത് ന അധതികേഞരലപടുതതിയതിട്ടുള്ള
ഉകദതഞഗസര്ക്കത്ത്നഏല്പതിചനലകേഞടുക്കഞവനതഞണത്ത്.

34. നചെട്ടങ്ങള ന ഉണഞക്കുനതതിനള്ള ന അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1) നസര്ക്കഞരതിനത്ത്, നഔകദതഞഗതികേ
ഗസറതിലലെ ന വതിനജഞപനഞ്ചാം ന വഴതി, നഈ ന ആകതിലലെ ന വതവസകേള ന നടെപതിലെഞക്കുനതതിനഞയതി
ചെട്ടങ്ങളനഉണഞക്കഞവനതഞണത്ത്.

(2) നഈ ന ആകതിന്കേത്തീഴതില് ന ഉണഞക്കലപടുന ന ഏലതഞരു ന ചെട്ടവഞ്ചാം, നഅതത്ത്
ഉണഞക്കതിയതതിനകശഷഞ്ചാം,നകേഴതിയനത്രനകവഗഞ്ചാം,നനതിയമസഭനസകമളനതതിലെഞയതിരതിക്കുകമ്പഞള,
സഭ ന മുമ്പഞലകേ, നഒരു ന സകമളനതതികലെഞ ന അലല്ലെങതില് ന തുടെര്ച്ചയഞയള്ള ന രണത്ത്
സകമളനങ്ങളതികലെഞലപടെഞവന ന ആലകേ ന പതതിനഞലെത്ത് ന ദതിവസകതയത്ത് ന വയ്കക്കണതുഞ്ചാം
അപകേഞരഞ്ചാം ന അതത്ത് ന ഏതത്ത് ന സകമളനതതില് ന വയ്ക്കുന്നുകവഞ ന ആ ന സകമളനകമഞ ന അതതിനത്ത്
ലതഞട്ടടുതത്ത്നവരുനനസകമളനകമഞനഅവസഞനതിക്കുനതതിനമുമ്പത്ത്,നനതിയമസഭനപസ്തുതനചെട്ടതതില്
എലനങതിലഞ്ചാം ന രൂപകഭദഞ്ചാം ന വരുത്തുകേകയഞ ന അലല്ലെങതില് ന ആ ന ചെട്ടഞ്ചാം ന ഉണഞകക്കണതതിലല്ലെനത്ത്
തത്തീരുമഞനതിക്കുകേകയഞനലചെയ്യുനനപകഞ്ചാം, നആനചെട്ടതതിനത്ത് നഅതതിനനകശഷഞ്ചാം, നഅതതത്ത്നസഞ്ചാംഗതതി
കപഞലലെ, നഅങ്ങലന ന രൂപകഭദലപടുതതിയ ന രൂപതതില് ന മഞത്രഞ്ചാം ന പഞബലെതഞ്ചാം
ഉണഞയതിരതിക്കുകേകയഞ ന അലല്ലെങതില് ന യഞലതഞരു ന പഞബലെതവഞ്ചാം ന ഇല്ലെഞതതിരതിക്കുകേകയഞ
ലചെയ്യുനതുമഞകുന്നു. നഎനതിരുനഞലഞ്ചാം, നഅങ്ങലനയള്ളനരൂപകഭദലപടുതകലെഞനറദഞക്കകലെഞനആ
ചെട്ടപകേഞരഞ്ചാംനമുമ്പത്ത്നലചെയ്തനഏലതങതിലഞ്ചാംനസഞ്ചാംഗതതിയലടെനസഞധുതയത്ത്നഭഞ്ചാംഗഞ്ചാംനവരഞതനവതിധതതില്
ആയതിരതികക്കണതുമഞണത്ത്.
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35. നലവഷമതങ്ങള ന നത്തീക്കഞ്ചാം ന ലചെയ്യുനതതിനള്ള ന അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1) നഈ ന ആകതിലലെ
വതവസകേള ന നടെപതിലെഞക്കുനതതില് ന എലനങതിലഞ്ചാം ന ലവഷമതങ്ങള ന ഉണഞകുനപകഞ്ചാം,
സര്ക്കഞരതിനത്ത്, നഅതരഞ്ചാം ന ലവഷമതഞ്ചാം ന നത്തീക്കഞ്ചാം ന ലചെയ്യുനതതികലെക്കത്ത് ന ആവശതലമകനഞ
യക്തലമകനഞ ന അതതിനത്ത് ന കതഞന്നുനതുഞ്ചാം, നഅങ്ങലനയള്ള ന വതവസകേളക്കത്ത്
വതിരുദ്ധമല്ലെഞതതുമഞയ ന ഏലതഞരു ന ന കേഞരതവഞ്ചാം, നഔകദതഞഗതികേ ന ഗസറതില് ന പസതിദ്ധത്തീകേരതിച്ച
ലപഞതുവഞയകതഞനപകതതകേമഞയകതഞനആയനഉതരവത്ത്നമുകഖനനലചെയ്യഞവനതഞണത്ത്:

എനഞല് ന ന അങ്ങലനയള്ള ന യഞലതഞരു ന ഉതരവഞ്ചാം ന ഈ ന ആകതിലന്റെ ന പഞരഞ്ചാംഭ ന തത്തീയതതി
മുതലളള ന രണത്ത് ന വര്ഷക്കഞലെഞവധതി ന അവസഞനതിച്ചതതിനകശഷഞ്ചാം ന ഉണഞക്കുവഞന്
പഞടെതില്ലെഞതതഞണത്ത്.

(2) നഈ ന വകുപതിന്കേത്തീഴതില് ന പുറലപടുവതിച്ച ന എല്ലെഞ ന ഉതരവഞ്ചാം ന അതത്ത്
ഉണഞക്കതിയതതിനകശഷഞ്ചാംനകേഴതിയനത്രകവഗഞ്ചാം,നകകേരളനനതിയമസഭനമുമ്പഞലകേനവയ്കക്കണതഞണത്ത്.

36. നറഗുകലെഷനകേള ന ഉണഞക്കുനതതിനള്ള ന അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1) നസര്ക്കഞരതിനത്ത്,
ഔകദതഞഗതികേ ന ഗസറതിലലെ ന വതിനജഞപനഞ്ചാം ന വഴതി, നഈ ന ആകതിലന്റെ ന ആവശതങ്ങളക്കഞയതി
ലറഗുകലെഷനകേളനഉണഞക്കഞവനതഞണത്ത്.

(2) നഈ ന ആകതിന്കേത്തീഴതില് ന ഉണഞക്കലപടുന ന ഏലതഞരു ന റഗുകലെഷനഞ്ചാം, നഅതത്ത്
ഉണഞക്കതിയതതിനകശഷഞ്ചാം,നകേഴതിയനത്രനകവഗഞ്ചാം,നനതിയമസഭനസകമളനതതിലെഞയതിരതിക്കുകമ്പഞള,
സഭ ന മുമ്പഞലകേ ന ഒരു ന സകമളനതതികലെഞ ന അലല്ലെങതില് ന തുടെര്ച്ചയഞയള്ള ന രണത്ത്
സകമളനങ്ങളതികലെഞലപടെഞവന ന ആലകേ ന പതതിനഞലെത്ത് ന ദതിവസകതയത്ത് ന വയ്കക്കണതുഞ്ചാം
അപകേഞരഞ്ചാം ന അതത്ത് ന ഏതത്ത് ന സകമളനതതില്ലപടുന്നുകവഞ ന ആ ന സകമളനകമഞ ന അതതിനത്ത്
ലതഞട്ടടുത്തു ന വരുന ന സകമളനകമഞ ന അവസഞനതിക്കുനതതിനത്ത് ന മുമ്പത്ത്, നനതിയമസഭ ന ആ
റഗുകലെഷനതില് ന എലനങതിലഞ്ചാം ന രൂപകഭദഞ്ചാം ന വരുത്തുകേകയഞ ന അലല്ലെങതില് ന ആ ന റഗുകലെഷന്
ഉണഞകക്കണതതിലല്ലെനത്ത് ന തത്തീരുമഞനതിക്കുകേകയഞ ന ലചെയ്യുന ന പകഞ്ചാം, നആ ന റഗുകലെഷനത്ത് ന അതതിന
കശഷഞ്ചാം, നഅതതത്ത് നസഞ്ചാംഗതതി ന കപഞലലെ, നഅങ്ങലന നരൂപകഭദഞ്ചാം നവരുതതിയ ന രൂപതതില് നമഞത്രഞ്ചാം
പഞബലെതഞ്ചാംനഉണഞയതിരതിക്കുകേകയഞനഅലല്ലെങതില്നയഞലതഞരുനപഞബലെതവഞ്ചാംനഇല്ലെഞതതിരതിക്കുകേകയഞ
ലചെയ്യുനതുമഞകുന്നു. നഎനതിരുനഞലഞ്ചാം, നഅങ്ങലനയള്ളനരൂപകഭദലപടുതകലെഞനറദഞക്കകലെഞനആ
റഗുകലെഷന് ന പകേഞരഞ്ചാം ന മുമ്പത്ത് ന ലചെയ്ത ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന സഞ്ചാംഗതതിയലടെ ന സഞധുതയത്ത് ന ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം ന വരഞത
വതിധതതില്നആയതിരതികക്കണതഞണത്ത്.

37.ന സഞധൂകേരണഞ്ചാം.―2022-ലലെ ന കകേരള ന കേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, ന നകകേഞഴതിതത്തീറ,
ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന(ഉല്പഞദനവഞ്ചാം ന വതില്പനയഞ്ചാം ന നതിയനതിക്കല്) ന നഓര്ഡതിനന്സത്ത്
(2022-ലലെ ന10) നന (ഇതതിനകശഷഞ്ചാംനപസ്തസ്തുതനഓര്ഡതിനന്സത്ത്നഎനഞണത്ത്നപരഞമര്ശതിക്കലപടുകേ)
പഞബലെതമതില്ലെഞതഞയതിതത്തീര്നതിരുനഞല്തലനയഞ്ചാംന,-

(എ)നപസ്തസ്തുതനഓര്ഡതിനന്സത്ത്നപകേഞരഞ്ചാംനലചെയ്തകതഞനലചെയ്തതഞയതിനകേരുതലപടുനകതഞ
ആയ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന കേഞരതകമഞ, നഎടുതകതഞ ന എടുതതഞയതി ന കേരുതപടുനകതഞ ന ആയ
ഏലതങതിലഞ്ചാം ന നടെപടെതികയഞ ന ഈ ന ആകത്ത് ന പകേഞരഞ്ചാം ന ലചെയ്തതഞകയഞ ന എടുതതഞകയഞ
കേരുതലപകടെണതുഞ്ചാം;
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(ബതി) പസ്തുത ന ഓര്ഡതിനന്സതിനത്ത് ന പഞബലെതമതില്ലെഞതഞയതിതത്തീര്നതതിനകശഷവഞ്ചാം
ഈനആകത്ത്നഗസറതില്നപസതിദ്ധലപടുത്തുനനതത്തീയതതിക്കത്ത്നമുന്പുഞ്ചാംനലചെയ്തനഏലതങതിലഞ്ചാംനകേഞരതകമഞ
എടുത ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന നടെപടെതികയഞ, നഅവ ന പസ്തുത ന ഓര്ഡതിനന്സതിനത്ത് ന ന പഞബലെതഞ്ചാം
ഇല്ലെഞതഞയതിതത്തീര്നതില്ലെഞയതിരുന്നുലവങതില് ന പസ്തുത ന ഓര്ഡതിനന്സത്ത് ന പകേഞരഞ്ചാം ന ലചെയ്യുകേകയഞ
എടുക്കുകേകയഞ ന ന ലചെയ്യുമഞയതിരുന്നു ന എനതുകപഞലലെ, ന നഈ ന ആകത്ത് ന പകേഞരഞ്ചാം ന ലചെയ്തതഞകയഞ
എടുതതഞകയഞനകേരുതലപകടെണതുമഞണത്ത്.

ഉകദശതകേഞരണങ്ങളുലടെനവതിവരണഞ്ചാം

കകേരള ന സഞ്ചാംസഞനതത്ത് ന കേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം
എനതിവയലടെ ന ഉല്പഞദനഞ്ചാം, നസഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം, നവതിതരണഞ്ചാം, നവതിപണനഞ്ചാം ന ന എനതിവ
നതിയനതികക്കണതുഞ്ചാം, നഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം ന ഉറപത്ത് ന വരുകതണതുഞ്ചാം ന അനതിവഞരതമഞണത്ത്. ന നകകേരള
സഞ്ചാംസഞനതത്ത് ന ലപഞതുകമഖലെയതിലഞ്ചാം ന ന സഹകേരണകമഖലെയതിലമഞയതി ന കേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ,
കകേഞഴതിതത്തീറ ന എനതിവ ന ഉല്പഞദതിപതിച്ചത്ത് ന വതിതരണഞ്ചാം ന ലചെയ്യുന ന സഞപനങ്ങളഞണത്ത് ന മതില്മയഞ്ചാം,
കകേരള ന ഫെത്തീഡ്സുഞ്ചാം. നകകേരളതതിലലെ ന കേര്ഷകേരുലടെ ന ന കേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ ന ആവശതകേതയലടെ
അമ്പതത്ത് ന ശതമഞനതതില് ന തഞലഴ ന മഞത്രകമ ന ഈ ന രണ്ടുന സഞപനങ്ങളക്കുമഞയതി ന നതിറകവറഞന്
സഞധതിക്കുന്നുള.നകൂടെഞലതനനകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ,നകകേഞഴതിതത്തീറനഎനതിവയലടെനനഉല്പഞദനതതിനത്ത്
ആവശതമഞയ ന അസഞ്ചാംസ്കൃത ന വസ്തുക്കള ന എല്ലെഞഞ്ചാം ന തലന ന കകേരളതതിനത്ത് ന പുറത്തുള്ള
സഞ്ചാംസഞനങ്ങളതില്നനതിന്നുമഞണത്ത്നലകേഞണ്ടുവരുനതത്ത്.നനഅസഞ്ചാംസ്കൃതനവസ്തുക്കളനഓകരഞനതികന്റെയഞ്ചാം
ഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാം ന ഉല്പഞദനപകതിയയത്ത് ന മുമ്പഞയതി ന ഉറപ്പുവരുകതണതുണത്ത്. ന നമതില്മ,
കകേരളഫെത്തീഡ്സത്ത്നഎനത്തീനസഞപനങ്ങളതില്നനതിന്നുള്ളനകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറകേളുഞ്ചാംനകകേഞഴതിതത്തീറകേളുഞ്ചാം
കൂടെഞലത ന സസ്വകേഞരത ന കമഖലെകേളതില് ന നതിന്നുഞ്ചാം ന അനതസഞ്ചാംസഞനങ്ങളതില് ന നതിന്നുമുള്ള
കേന്നുകേഞലെതിതത്തീറകേളുഞ്ചാം ന കകേഞഴതിതത്തീറകേളുഞ്ചാം ന കകേരളതതില് ന ലെഭതമഞണത്ത്. ന നഇതതിനപുറകമ
ബദല്തത്തീറകേളന(കചെഞളലപഞടെതി,നവതിവതിധതരഞ്ചാംനപതിണ്ണഞക്കുകേള,നകഗഞതമ്പത്ത്,നതവതിടെത്ത്നതുടെങ്ങതിയവ),
ഫെത്തീഡത്ത്നസപതിലമന്റെത്ത്സത്ത്നഎനത്തീനവതിഭഞഗങ്ങളതിലള്ളനതത്തീറകേളുഞ്ചാംനവതിപണതിയതില്നസുലെഭമഞണത്ത്.നനമതിക്ക
ബദല്നതത്തീറകേളതികലെയഞ്ചാംനമഞയഞ്ചാംനകചെര്ക്കല്നകേലണത്തുനതത്ത്നപയഞസകേരമഞണത്ത്.നനആയതതിനഞല്
ഇവയലടെനഗുണനതിലെവഞരഞ്ചാംനഉറപഞക്കഞന്നനതിയമനതിര്മഞണഞ്ചാംനആവശതമഞണത്ത്. ന നകകേരളതതില്
ഉല്പഞദതിപതിക്കലപടുനകതഞ ന വതില്പന ന നടെത്തുനകതഞ ന ആയ ന ന കേന്നുകേഞലെതിതത്തീറകേളക്കുഞ്ചാം
കകേഞഴതിതത്തീറകേളക്കുഞ്ചാം ന ന അനബന്ധ ന തത്തീറകേളക്കുഞ്ചാം ന ഇകപഞള ന യഞലതഞരു ന വതിധതതിലമുള്ള
നതിയനണങ്ങളതില്ലെഞതതതിനഞല് ന ഇതത്ത് ന സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത് ന നതിയനണങ്ങളക്കഞയതി ന നതിയമഞ്ചാം
ലകേഞണ്ടുവകരണതത്ത്നആവശതമഞയതിനവനതിരതിക്കുന്നു.ന

2. നബഹുമഞനലപട്ട ന കകേരള ന ഗവര്ണര് ന2021 നജനവരതി ന8-ാം ന തത്തീയതതി ന കകേരള
നതിയമസഭയതില്നനടെതതിയനനയപഖതഞപനനപസഞ്ചാംഗതതില്,നനതിലെവഞരഞ്ചാംനകുറഞ്ഞനതത്തീറയഞ്ചാംനമറത്ത്
തത്തീറവസ്തുക്കളുഞ്ചാം ന സഞ്ചാംസഞനതത്ത് ന വതിതരണഞ്ചാം ന ലചെയ്യുനതതിലനതതിലര ന കേര്ഷകേരുലടെയഞ്ചാം
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ഉല്പഞദകേരുലടെയഞ്ചാം ന തഞല്പരതഞര്ത്ഥഞ്ചാം, നഅവരുലടെ ന തഞല്പരതഞ്ചാം ന സഞ്ചാംരകതിക്കുനവതിധതതില്,
ഉചെതിതമഞയ ന നതിയനണങ്ങള ന ലകേഞണ്ടുവകരണതതിലന്റെ ന ആവശതകേതയള്ളതതിനഞല്,
ആയതതികലെയഞയതി, ന "കകേരള ന സഞ്ചാംസഞന ന കേഞലെതിതത്തീറയഞ്ചാം ന കകേഞഴതിതത്തീറയഞ്ചാം
ധഞതുലെവണമതിശതിതവഞ്ചാം ന(ഉലഞദനവഞ്ചാംനവതിലനയഞ്ചാംനനതിയനതിക്കല്) നആകത്ത്" നഎനനഒരുനപുതതിയ
കേഞലെതിതത്തീറ ന നതിയമഞ്ചാം ന നതിര്മതിക്കുനതതിനള്ള ന സര്ക്കഞരതിലന്റെ ന ഉകദശതലത
സൂചെതിപതിക്കുകേയണഞയതി.

3. നകമല്പറഞ്ഞനസഞഹചെരതങ്ങളതില്നസഞ്ചാംസഞനതത്ത്നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ,
ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന തുടെങ്ങതിയവയലടെ ന ഉല്പഞദനഞ്ചാം, നസഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം, നവതിതരണഞ്ചാം, നവതിപണനഞ്ചാം
എനതിവനനതിയനതിക്കുനതതിനഞയതിനഒരുനനതിയമനതിര്മഞണഞ്ചാംനലകേഞണ്ടുവരഞന്നകകേരളനസര്ക്കഞര്
തത്തീരുമഞനതിച.നന

4.നകകേരളനനതിയമസഭനസകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുനതതിനഞലഞ്ചാംനപസ്തസ്തുതനനതിര്കദശങ്ങളക്കത്ത്
ഉടെന്നപഞബലെതഞ്ചാംനനല്കകേണതിയതിരുനതതിനഞലഞ്ചാംന ന2021-ലലെനകകേരളനലലെവ്കസഞക്കത്ത്നആന്ഡത്ത്
പമ്പൗളടതിനഫെത്തീഡത്ത്നആന്ഡത്ത്നമതിനറല്നമതികേത്ത്നസ്ചെര്ന ന(റഗുകലെഷന്നഓഫെത്ത്നമഞനഫെഞക്ചെര്നആന്ഡത്ത്
ലസയതില്) നഓര്ഡതിനന്സത്ത് ന ന2021 നലഫെബ്രുവരതി ന17-ാം ന തത്തീയതതി ന കകേരള ന ഗവര്ണ്ണര്
വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയഞ്ചാം,ന നആയതത്ത്ന2021നലഫെബ്രുവരതിന18-ാംനതത്തീയതതിയതിലലെന823-ാംനനമ്പര്
കകേരള ന അസഞധഞരണ ന ഗസറതില് ന2021-ലലെ ന35-ാം ന നമ്പര് ന ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
പസതിദ്ധത്തീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാംനലചെയ.

5.നപസ്തുതനഓര്ഡതിനന്സതിനത്ത്നപകേരഞ്ചാംനസഞ്ചാംസഞനനനതിയമസഭയലടെനഒരുനആകത്ത്നലകേഞണ്ടു
വരുനതതിനള്ളനഒരുനബതില് ന2021 നകമയത്ത് ന24-ാംനതത്തീയതതി നആരഞ്ചാംഭതിച്ചത്ത് ന2021 നജൂണ് ന10-ാം
തത്തീയതതി ന അവസഞനതിച്ചന കകേരള നനതിയമസഭയലടെ ന സകമളനതതില് ന അവതരതിപതിക്കുനതതിനഞ്ചാം
പഞസ്സഞക്കുനതതിനഞ്ചാംനകേഴതിഞ്ഞതിരുനതില്ലെ.

6. നപസ്തുത ന ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ ന വതവസകേള ന നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള ന സഞ്ചാംസഞന ന നതിയമസഭ ന സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം ന2021-ലലെ ന കകേരള
ലലെവ്കസഞക്കത്ത്നആന്ഡത്ത്നപമ്പൗളടതിനഫെത്തീഡത്ത്നആന്ഡത്ത്നമതിനറല്നമതികേത്ത്നസ്ചെര്നന(റഗുകലെഷന്നഓഫെത്ത്
മഞനഫെഞക്ചെര്നആന്ഡത്ത്നലസയതില് ന) നഓര്ഡതിനന്സത്ത് ന2021 നജൂലലെ ന1-ാംനതത്തീയതതിനകകേരള
ഗവര്ണ്ണര് ന വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയഞ്ചാം ന ആയതത്ത് ന2021-ലലെ ന65-ാം ന നമ്പര് ന ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
2021 നജൂലലെ ന3-ാം ന തത്തീയതതിയതിലലെ ന1947-ാം ന നമ്പര് ന കകേരള ന അസഞധഞരണ ന ഗസറതില്
പസതിദ്ധത്തീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാംനലചെയ.

7.നനപസ്തുതനഓര്ഡതിനന്സതിനത്ത്നപകേരഞ്ചാംനസഞ്ചാംസഞനനനതിയമസഭയലടെനഒരുനആകത്ത്നലകേഞണ്ടു
വരുനതതിനള്ളനഒരുനബതില്ന2021നജൂലലെന22-ാംനതത്തീയതതിനനആരഞ്ചാംഭതിച്ചത്ത്ന2021നആഗസത്ത്ന13-ാം
തത്തീയതതിന നഅവസഞനതിച്ചന കകേരളനനതിയമസഭയലടെനസകമളനതതില്നഅവതരതിപതിക്കുനതതിനഞ്ചാം
പഞസ്സഞക്കുനതതിനഞ്ചാംനകേഴതിഞ്ഞതിരുനതില്ലെ.
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8. നപസ്തുത ന ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ ന വതവസകേള ന നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം

കകേരള ന സഞ്ചാംസഞന ന നതിയമസഭ ന സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം ന2021-ലലെ ന കകേരള

ലലെവ്കസഞക്കത്ത് ന ആന്ഡത്ത് ന പമ്പൗളടതി ന ഫെത്തീഡത്ത് ന ആന്ഡത്ത് ന മതിനറല് ന മതികേത്ത്നസ്ചെര് ന ന(റഗുകലെഷന്

ഓഫെത്ത്നമഞനഫെഞക്ചെര്നആന്ഡത്ത്നലസയതില്) നഓര്ഡതിനന്സത്ത് ന2021 നആഗസത്ത് ന23-ാംനതത്തീയതതി

കകേരള ന ഗവര്ണ്ണര് ന വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയഞ്ചാം ന ആയതത്ത് ന2021-ലലെ ന111-ാം ന നമ്പര്

ഓര്ഡതിനന്സഞയതി ന2021 നആഗസത്ത് ന25-ാം ന തത്തീയതതിയതിലലെ ന2479-ാം ന നമ്പര് ന കകേരള

അസഞധഞരണനഗസറതില്നപസതിദ്ധത്തീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാംനലചെയ.

9.നപസ്തുതനഓര്ഡതിനന്സതിനത്ത്നപകേരഞ്ചാംനസഞ്ചാംസഞനനനതിയമസഭയലടെനഒരുനആകത്ത്നലകേഞണ്ടു

വരുനതതിനള്ളനഒരുനബതില് ന2021 നഒകക്ടഞബര്ന ന4-ാംനതത്തീയതതിന നആരഞ്ചാംഭതിച്ചത്ത് ന2021 നനവഞ്ചാംബര്

11-ാം ന തത്തീയതതി ന ന അവസഞനതിച്ചന കകേരള ന നതിയമസഭയലടെ ന സകമളനതതില്

അവതരതിപതിക്കുനതതിനഞ്ചാംനപഞസ്സഞക്കുനതതിനഞ്ചാംനകേഴതിഞ്ഞതിരുനതില്ലെ.

10. നപസ്തുത ന ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ ന വതവസകേള ന നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം

കകേരള ന സഞ്ചാംസഞന ന നതിയമസഭ ന സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം നന 2021-ലലെ ന കകേരള

കേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന(ഉല്പഞദനവഞ്ചാം ന വതില്പനയഞ്ചാം

നതിയനതിക്കല്)ന ഓര്ഡതിനന്സത്ത് ന2021 ന നനവഞ്ചാംബര് ന13-ാം ന തത്തീയതതി ന ന കകേരള ന ഗവര്ണ്ണര്

വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയഞ്ചാം ന ആയതത്ത് ന2021-ലലെ ന143-ാം ന നമ്പര് ന ഓര്ഡതിനന്സഞയതി ന2021

നവഞ്ചാംബര് ന15-ാം ന തത്തീയതതിയതിലലെ ന3349-ാം ന നമ്പര് ന കകേരള ന അസഞധഞരണ ന ഗസറതില്

പസതിദ്ധത്തീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാംനലചെയ.

11.നപസ്തുതനഓര്ഡതിനന്സതിനത്ത്നപകേരഞ്ചാംനസഞ്ചാംസഞനനനതിയമസഭയലടെനഒരുനആകത്ത്നലകേഞണത്ത്

വരുനതതിനള്ളനഒരുനബതില് ന2022 നലഫെബ്രുവരതി ന18-ാംനതത്തീയതതിന നആരഞ്ചാംഭതിച്ചത്ത് ന2022 നമഞര്ച്ചത്ത്

18-ാം ന തത്തീയതതി ന ന അവസഞനതിച്ചന കകേരള ന നതിയമസഭയലടെ ന സകമളനതതില്

അവതരതിപതിക്കുനതതിനഞ്ചാംനപഞസ്സഞക്കുനതതിനഞ്ചാംനകേഴതിഞ്ഞതിരുനതില്ലെ.

12. നപസ്തുത ന ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ ന വതവസകേള ന നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം

കകേരള ന സഞ്ചാംസഞന ന നതിയമസഭ ന സകമളനതതിലെല്ലെഞതതിരുനതതിനഞലഞ്ചാം നന 2022-ലലെ ന കകേരള

കേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന(ഉല്പഞദനവഞ്ചാം ന വതില്പനയഞ്ചാം

നതിയനതിക്കല്)ന ഓര്ഡതിനന്സത്ത് ന2022 നമഞര്ച്ചത്ത് ന31-ാം ന തത്തീയതതി ന ന കകേരള ന ഗവര്ണ്ണര്

വതിളഞ്ചാംബരലപടുത്തുകേയഞ്ചാംനആയതത്ത്ന2022-ലലെന10-ാംനനമ്പര്നഓര്ഡതിനന്സഞയതിന2022നമഞര്ച്ചത്ത്

31-ാം ന തത്തീയതതിയതിലലെ ന1102-ാം ന നമ്പര് ന കകേരള ന അസഞധഞരണ ന ഗസറതില്

പസതിദ്ധത്തീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാംനലചെയ.
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13. നപസ്തുതനഒഞര്ഡതിനന്സതിനത്ത്നപകേരഞ്ചാംനഒരുനആകത്ത്നലകേഞണ്ടുവരുനതതിനള്ളനഒരുനബതില്

പതതിനഞഞഞ്ചാംനകകേരളനനതിയമസഭയലടെന111-ാംനമ്പനര്നബതില്ലെഞയതിനപസതിദ്ധത്തീകേരതിച്ചതിരുന്നുലവങതിലഞ്ചാം

ആയതത്ത് ന2022 നജൂണ് ന27 നമുതല് ന2022 നജൂലലെ ന21 നവലര ന നടെന ന പതതിനഞഞഞ്ചാം ന കകേരള

നതിയമസഭയലടെ ന5-ാം ന സകമളനതതില് ന ന അവതരതിപതിക്കുനതതിനഞ്ചാം ന പഞസ്സഞക്കുനതതിനഞ്ചാം

കേഴതിഞ്ഞതിരുനതില്ലെ.

14. ന 2022-ലലെ ന ന കകേരള ന കേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം

(ഉല്പഞദനവഞ്ചാം ന വതില്പനയഞ്ചാം ന നതിയനതിക്കല്)ന നഓര്ഡതിനന്സതിനത്ത് ന(2022-ലലെ ന10) ന 2022

ആഗസത്ത്ന ന8-ാംനതത്തീയതതിനപഞബലെതമതില്ലെഞതഞയതിതത്തീര്നതതിനഞല്നപസ്തുതനഓര്ഡതിനന്സതിലലെ

വതവസകേള ന നതിലെനതിര്കതണതുള്ളതതിനഞലഞ്ചാം ന പസ്തുത ന ഒഞര്ഡതിനന്സതിലന്റെ ന കേഞലെഞവധതി

കേഴതിഞ്ഞ ന കശഷവഞ്ചാം ന ബതില് ന പഞസ്സഞക്കതി ന ആകഞയതി ന ഗസറതില് ന പസതിദ്ധത്തീകേരതിക്കുന

തത്തീയതതിക്കുമുമ്പത്ത് ന വലരയഞ്ചാം ന പസ്തുത ന ഓര്ഡതിനന്സത്ത് ന പകേഞരഞ്ചാം ന ലചെയ്ത ന എല്ലെഞ ന കേഞരതങ്ങളക്കുഞ്ചാം

നടെപടെതികേളക്കുഞ്ചാം ന ന സഞധൂകേരണഞ്ചാം ന നല്കേതിലകേഞണത്ത് ന സഞ്ചാംസഞന ന നതിയമസഭയലടെ ന ഒരു ന ആകത്ത്

ലകേഞണ്ടുവരുനതതിനത്ത്നഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നഈനബതില്.

ധനകേഞരതനലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ബതില്ലെതിലലെന15-ാംനഖണ്ഡതതില്നസഞമ്പതിളനകശഖരണവമഞയതിനബന്ധലപട്ടനലചെലെവകേള,

17-ാം ന ഖണ്ഡതതില് ന പരതികശഞധനഞ ന ലചെലെവകേള, ന ന 26-ാം ന ഖണ്ഡതതില് ന കസറത്ത് ന ഫെത്തീഡത്ത്

കേസ്വഞളതിറതി ന കേണ്സളകട്ടറത്തീവത്ത് ന കേമതിറതി ന കയഞഗഞ്ചാം ന നടെതതിപതിനഞയള്ള ന ലചെലെവകേള ന എനതിവ

വതവസനലചെയ്യുന്നു.ന

കൂടെഞലത ന ബതില്ലെതിലലെ ന5-ാം ന ഖണ്ഡതതില് ന ലലെസന്സത്ത് ന ഫെത്തീസത്ത്, ന 6-ാം ന ഖണ്ഡതതില്

ലലെസന്സത്ത് ന പുതുക്കുനതതിനള്ള ന ഫെത്തീസത്ത്,17-ാം ന ഖണ്ഡതതിലന്റെ ന(2)-ാം ന ഉപഖണ്ഡതതില്

ഫെത്തീഡത്ത്നസഞമ്പതിളനപരതികശഞധനഞനറതികപഞര്ട്ടത്ത്നഫെത്തീസത്ത്നഎനതിവനഉളലപടുനനറവനന്യൂനമഞര്ഗ്ഗങ്ങള

സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത്നവതവസനലചെയ്യുന്നു.

ഈനബതില്നനതിയമമഞകുകേയഞ്ചാംനപഞബലെതതതില്നലകേഞണ്ടുവരതികേയഞ്ചാംനലചെയ്തഞല്നവകുപതിലലെ

നതിലെവതിലള്ള ന അടെതിസഞന ന സമ്പൗകേരതങ്ങള ന തലന ന ഉപകയഞഗതിക്കുനതതിനഞല് ന കൂടുതല്

ലചെലെവകേള ന പകതതകേമഞയതി ന ഉണഞവനതില്ലെ. നമുകേളതില് ന പറഞ്ഞതിരതിക്കുന ന ആവര്തകേ

ലചെലെവകേളക്കുള്ള ന ഫെണത്ത് ന സര്ക്കഞര് ന കത്തീരവതികേസന ന വകുപതിനത്ത് ന നല്കേതി ന വരുന ന പദ്ധതതി

ശത്തീര്ഷകേതതില് ന ആവശതമഞയ ന തുകേ ന വകേയതിരുതതി ന ലചെലെവത്ത് ന ലചെയ്യുനതതിനഞണത്ത്

ഉകദശതിക്കുനതത്ത്.
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ഈ ന ആകത്ത് ന പഞബലെതതതില് ന വരുനകതഞലടെ ന കത്തീരവതികേസന ന വകുപതിലന്റെ

ഉടെമസതയതിലള്ള ന ആസ്തതികേളുലടെ ന സമ്പൗകേരതങ്ങള ന ന ഉപകയഞഗതിക്കുനതഞണത്ത്. നലെഞബുകേള,

സഞഞ്ചാംമ്പതിളതിഞ്ചാംഗതിലന്റെ ന ലചെലെവകേള, നലെഞബതിലലെ ന ലകേമതിക്കലകേള, നഉപകേരണങ്ങള, നസഞമ്പതിള

കശഖരണഞ്ചാം, നസഞമ്പതിളനപരതികശഞധന, നവഞഹനതതിനള്ളനഇന്ധനഞ്ചാംനതുടെങ്ങതിയവനവകുപതിലന്റെ

നതിലെവതിലള്ളനനപവര്തനങ്ങളതില്നഉളലപട്ടതിട്ടുള്ളവയഞണത്ത്.

ആദത ന സഞമ്പതതികേ ന വര്ഷതതില് ന അഞത്ത് ന ലെകഞ്ചാം ന രൂപയഞ്ചാം ന അതതിനകശഷഞ്ചാം

തുടെര്ന്നുവരുനനഅഞ്ചുവര്ഷകതയത്ത്നഅതതിലന്റെന10%നവഞര്ഷതികേനവര്ദ്ധനകവഞടുകൂടെതിയനതുകേയഞ്ചാം

ആവര്തകേ ന ലചെലെവഞയതി ന ഉണഞകുനതഞണത്ത്. നആരഞ്ചാംഭതതിനകശഷഞ്ചാം ന ലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത്,

ലലെസന്സത്ത്നപുതുക്കല്നതുടെങ്ങതിയനവതിവതിധനമഞര്ഗ്ഗങ്ങളനവഴതിനതുകേനലെഭതിക്കുനതുമൂലെഞ്ചാംനസര്ക്കഞര്

അനവദതിക്കുനനസഞമ്പതതികേനസഹഞയഞ്ചാംനകുറയഞവനതഞണത്ത്.ന

ലചെലെവകേള തുകേ

ആലകേ ന ആവര്തകേ
ലചെലെവകേളക്കുള്ളനതുകേ

5നലെകഞ്ചാംനരൂപ

ആലകേ ന അനഞവര്തകേ
ലചെലെവകേളക്കുള്ളനതുകേ

ഇല്ലെ ന(വകുപതിലലെ ന നതിലെവതിലള്ള ന അടെതിസഞന
സമ്പൗകേരതങ്ങള ന തലന ന ഉപകയഞഗതിക്കുനതതിനഞല്
അനഞവര്തകേനലചെലെവകേളനപകതതകേമഞയതിനഉണഞവനതില്ലെ)

ആദതനസഞമ്പതതികേനവര്ഷലതനആവര്തകേനലചെലെവഞ്ചാം, ന5 നവര്ഷകതയത്ത് നവഞര്ഷതികേ
വര്ദ്ധനകവഞടുകൂടെതിയ ന തുകേയഞ്ചാം ന കത്തീരവതികേസന ന വകുപതിലന്റെ ന ബഡ്ജറതില്
വകേലകേഞള്ളതിക്കഞവനതഞണത്ത്.

ഏലതിചനലകേഞടുതനനതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാംനസഞ്ചാംബന്ധതിച്ചനലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഏലതഞരു ന പദഞര്ത്ഥകതയഞ്ചാം ന അവയലടെ ന ന ഉപകയഞഗകമഞ, നസസ്വഭഞവകമഞ,
ഗുണനതിലെവഞരകമഞനകേണക്കതിലലെടുതത്ത്നതത്തീറവസ്തു,നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ,നകകേഞഴതിതത്തീറനഅലല്ലെങതില്
ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന ആയതി ന പഖതഞപതിക്കുനതതികലെക്കത്ത് ന ഗസറത്ത് ന വതിജഞപനഞ്ചാം
പുറലപടുവതിക്കഞന്നസര്ക്കഞരതിലനനഅധതികേഞരലപടുത്തുനതതിനത്ത്നബതില്ലെതിലലെന2-ാംനഖണ്ഡതതിലന്റെ
(എന്)നനഇനഞ്ചാംനവതവസനലചെയ്യുന്നു.
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2. നബതില്ലെതിലലെ ന3-ാം ന ഖണ്ഡതതിലന്റെ ന ന(1)-ഉഞ്ചാം ന ന(2)-ഉഞ്ചാം ന(3)-ഉഞ്ചാം ന ഉപഖണ്ഡങ്ങളതില്
ഉളലപട്ടതിട്ടുള്ളവയല്ലെഞലത, നകേന്നുകേഞലെതികേളക്കുഞ്ചാം ന കകേഞഴതി ന വര്ഗ്ഗതതിനഞ്ചാം ന കവണതിയള്ള
കകേഞമ്പമ്പൗണത്ത് ന ഫെത്തീഡതിലന്റെ ന നതിര്മഞണതതില് ന ഉപകയഞഗതികക്കണതുഞ്ചാം ന ന ഉപകയഞഗതിക്കുവഞന്
പഞടെതില്ലെഞതതുമഞയന നഏലതങതിലഞ്ചാംനഅധതികേതത്തീറവസ്തുനനഅലല്ലെങതില്നകചെരുവകേളനസഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത്
ഗസറത്ത് ന വതിജഞപനഞ്ചാം ന പുറലപടുവതിക്കഞന്ന സര്ക്കഞരതിലന ന അധതികേഞരലപടുത്തുനതതിനത്ത്
ബതില്ലെതിലലെന3-ാംനഖണ്ഡതതിലന്റെന(4)-ാംനഉപഖണ്ഡഞ്ചാംനവതവസനലചെയ്യുന്നു.

3. നബതില്ലെതിലലെ ന4-ാം ന ഖണ്ഡതതിലന്റെ ന ന(1)-ഉഞ്ചാം ന ന(2)-ഉഞ്ചാം ന ഉപഖണ്ഡങ്ങളതില്
പറഞ്ഞതിട്ടുള്ളവയല്ലെഞലത, നകേന്നുകേഞലെതികേളക്കുഞ്ചാം ന കകേഞഴതിവര്ഗ്ഗതതിനഞ്ചാം ന കവണതിയള്ള
ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന നതിര്മതിക്കുകമ്പഞള ന ഉപകയഞഗതികക്കണകതഞ ന ഉപകയഞഗതിക്കുവഞന്
പഞടെതില്ലെഞതകതഞ ന ആയ, നഏലതങതിലഞ്ചാം ന കചെരുവകേള ന സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത് ന ഗസറത്ത് ന വതിജഞപനഞ്ചാം
പുറലപടുവതിക്കുനതതിനത്ത് ന സര്ക്കഞരതിലന ന അധതികേഞരലപടുത്തുനതതിനത്ത് ന ബതില്ലെതിലലെ ന4-ാം
ഖണ്ഡതതിലന്റെന(3)-ാംനഉപഖണ്ഡഞ്ചാംനവതവസനലചെയ്യുന്നു.

4. നവതില്പനയ്ക്കുഞ്ചാം ന നതിര്മഞണതതിനമുള്ള ന ലലെസന്സതിലന്റെ ന നതിബന്ധനകേള,
ലലെസന്സതിലന്റെ ന കഫെഞറഞ്ചാം, നതത്തീറയലടെ ന പരസതപചെഞരതതിന്കമലള്ള ന നതിയനണങ്ങള,
അണ്ഫെയര് ന കടഡത്ത് ന പഞക്ടത്തീസതിന്കമലള്ള ന നതികരഞധനഞ്ചാം, നനതിര്മഞതഞക്കള, നഅഞ്ചാംഗത്തീകൃത
ഏജന്റുമഞര്, നഡത്തീലെര്മഞര് ന എനതിവരുലടെ ന ഉതരവഞദതിതസ്വങ്ങളുഞ്ചാം ന ബഞധതതകേളുഞ്ചാം ന വതിപണതിയതില്
നതിന്നുഞ്ചാം ന തത്തീറ ന തതിരതിച്ചത്ത് ന വതിളതിക്കുന ന നടെപടെതികമങ്ങളുഞ്ചാം ന നതിര്ണ്ണയതിക്കുനതതിനത്ത് ന സര്ക്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുനതതിനത്ത്നബതില്ലെതിലലെന5-ാംനഖണ്ഡഞ്ചാംനവതവസനലചെയ്യുന്നു.

5. നലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത്നഅകതഞറതിറതിലയനനതികയഞഗതിക്കുനതതിനഞയതിനഗസറത്ത് നവതിജഞപനഞ്ചാം
പുറലപടുവതിക്കുനതതിനത്ത് ന സര്ക്കഞരതിലന ന അധതികേഞരലപടുത്തുനതതിനത്ത് ന ബതില്ലെതിലലെ ന10-ാം
ഖണ്ഡതതിലന്റെന(i)നനഇനഞ്ചാംനവതവസനനലചെയ്യുന്നു.

6. നഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന എന്കഫെഞഴത്ത്ലമന്റെത്ത് ന ഓഫെത്തീസലറ ന നതികയഞഗതിക്കുനതതിനഞയതി ന ഗസറത്ത്
വതിജഞപനഞ്ചാംനപുറലപടുവതിക്കുനതതിനത്ത്നസര്ക്കഞരതിലനനഅധതികേഞരലപടുത്തുനതതിനത്ത് നബതില്ലെതിലലെ
10-ാംനഖണ്ഡതതിലന്റെന(ii)നനഇനഞ്ചാംനവതവസനലചെയ്യുന്നുന.

7. നഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന അഷസ്വറന്സത്ത്ന ഓഫെത്തീസലറ ന നതികയഞഗതിക്കുനതതിനഞയതി ന ഗസറത്ത്
വതിജഞപനഞ്ചാംനപുറലപടുവതിക്കുനതതിനത്ത്നസര്ക്കഞരതിലനനഅധതികേഞരലപടുത്തുനതതിനത്ത് നബതില്ലെതിലലെ
10-ാംനഖണ്ഡതതിലന്റെന(iii)നനഇനഞ്ചാംനവതവസനലചെയ്യുന്നുന.

8. നതത്തീറവസ്തുക്കള, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം
എനതിവയലടെ ന നതിര്മഞണതതിനഞ്ചാം ന അലല്ലെങതില് ന വതില്പനയ്ക്കുഞ്ചാം ന കവണതിയള്ള ന ലലെസന്സത്ത്
നല്കുന ന രത്തീതതി ന നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന് ന സര്ക്കഞരതിലന ന അധതികേഞരലപടുത്തുനതതിനത്ത് ന ബതില്ലെതിലലെ
11-ാംനഖണ്ഡതതിലന്റെനന(1)-ാംനഉപഖണ്ഡഞ്ചാംനവതവസനലചെയ്യുന്നുന.
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9. നഗുണനതിലെവഞരലതക്കുറതിച്ചത്ത് ന ഒരു ന പരഞതതി ന ലെഭതിക്കുകമ്പഞള, നതത്തീറവസ്തു,
കേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ ന അലല്ലെങതില് ന ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവയലടെ
സഞമ്പതിളുകേള ന കശഖരതിക്കുനതതിനള്ള ന നടെപടെതികമഞ്ചാം ന നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന് ന സര്ക്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുനതതിനത്ത്നബതില്ലെതിലലെ ന13-ാംനഖണ്ഡതതിലന്റെന ന(3)-ാംനഉപഖണ്ഡഞ്ചാംനവതവസ
ലചെയ്യുന്നുന.

10. നപരതികശഞധതിക്കലപട്ട ന തത്തീറവസ്തു, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ,
ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവ ന കേന്നുകേഞലെതികേളക്കുഞ്ചാം ന കകേഞഴതിവര്ഗ്ഗതതിനഞ്ചാം ന ഉടെനടെതിയള്ള
ആകരഞഗതപശ്നങ്ങള ന ഉണഞക്കുലമനത്ത് ന ഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന അഷസ്വറന്സത്ത് ന ഓഫെത്തീസര്ക്കത്ത്
കബഞധതമഞകുനപകഞ്ചാം ന അതതികവഗപരതികശഞധനയത്ത് ന വതികധയമഞകക്കണ ന രത്തീതതി
നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന് ന സര്ക്കഞരതിലന ന അധതികേഞരലപടുത്തുനതതിനത്ത് ന ബതില്ലെതിലലെ ന13-ാം
ഖണ്ഡതതിലന്റെനന(6)-ാംനഉപഖണ്ഡഞ്ചാംനവതവസനലചെയ്യുന്നുന.

11.നലതരയല്,നപതിടെതിലച്ചടുക്കല്,നഅകനസ്വഷണഞ്ചാംനതുടെങ്ങുനതതിനള്ളനനടെപടെതികമഞ്ചാംനഎനതിവ
നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന് ന സര്ക്കഞരതിലന ന അധതികേഞരലപടുത്തുനതതിനത്ത് ന ബതില്ലെതിലലെ ന13-ാം
ഖണ്ഡതതിലന്റെനന(10)-ാംനഉപഖണ്ഡഞ്ചാംനവതവസനലചെയ്യുന്നുന.

12. നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവയലടെ
സഞമ്പതിളുകേള ന പരതികശഞധന ന നടെത്തുനതതിലന്റെ ന ആവശതതതികലെയഞയതി, നകകേന ന അലല്ലെങതില്
സഞ്ചാംസഞനനസര്ക്കഞര്നഅലല്ലെങതില്നമകറലതങതിലഞ്ചാംനഏജന്സതികേളഞല്നസഞപതിക്കലപട്ടതിട്ടുള്ളതുഞ്ചാം
നഞഷണല് ന അകഡതികറഷന് ന കബഞര്ഡത്ത് ന കഫെഞര് ന ലടെസതിഞ്ചാംഗത്ത് ന ആന്റെത്ത് ന കേഞലെതികബഷന്
ലെകബഞറട്ടറത്തീസത്ത് ന അഞ്ചാംഗത്തീകേരതിച്ചതുഞ്ചാം ന സര്ക്കഞര് ന അഞ്ചാംഗത്തീകേരതിച്ചതിട്ടുള്ളതുമഞയ ന ഏലതഞരു
ലെകബഞറട്ടറതിലയയഞ്ചാം ന പരതികശഞധന ന ലെകബഞറട്ടറതി ന ആയതി ന അഞ്ചാംഗത്തീകേരതിക്കുനതതികലെക്കത്ത്
ഗസറത്ത് ന വതിജഞപനഞ്ചാം ന പുറലപടുവതിക്കുനതതിനത്ത് ന സര്ക്കഞരതിലന ന അധതികേഞരലപടുത്തുനതതിനത്ത്
ബതില്ലെതിലലെന14-ാംനഖണ്ഡഞ്ചാംനവതവസനലചെയ്യുന്നുന.

13. നസസ്വനഞ്ചാം ന കേന്നുകേഞലെതികേളകക്കഞ ന കകേഞഴതിവര്ഗ്ഗതതികനഞ ന കവണതി ന വഞങ്ങതിയ
തത്തീറവസ്തുക്കള, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവയലടെ
സഞമ്പതിളുകേളനഅഞ്ചാംഗത്തീകൃതനലെകബഞറട്ടറതിയതില്നനതിന്നുഞ്ചാംനപരതികശഞധതിചനനല്കുനതതിനള്ളനഫെഞറഞ്ചാം
നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന് ന സര്ക്കഞരതിലന ന അധതികേഞരലപടുത്തുനതതിനത്ത് ന ന ന ബതില്ലെതിലലെ ന15-ാം
ഖണ്ഡതതിലന്റെനന(6)-ാംനഉപഖണ്ഡഞ്ചാംനവതവസനലചെയ്യുന്നുന.

14. നതത്തീറവസ്തു, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ ന അലല്ലെങതില് ന ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം
എനതിവയലടെനസഞമ്പതിളനഅഞ്ചാംഗത്തീകൃതനഫെത്തീഡത്ത് നലടെസതിഞ്ചാംഗത്ത് നലെകബഞറട്ടറതി നപരതികശഞധനനനടെതതി
നല്കുന ന റതികപഞര്ട്ടതിലന്റെ ന ഫെഞറഞ്ചാം ന നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന് ന സര്ക്കഞരതിലന ന അധതികേഞരലപടുത്തുനതതിനത്ത്
ബതില്ലെതിലലെന17-ാംനഖണ്ഡതതിലന്റെനന(1)-ാംനഉപഖണ്ഡഞ്ചാംനവതവസനലചെയ്യുന്നുന.
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15. നഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന അഷസ്വറന്സത്ത് ന ഓഫെത്തീസര് ന പതിടെതിലച്ചടുക്കുന ന തത്തീറ ന വസ്തു,
കേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ ന അലല്ലെങതില് ന ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവയലടെ
കേണ്ടുലകേട്ടലെതിനഞ്ചാം ന കേലയ്യഞഴതിയലെതിനമുള്ള ന രത്തീതതി ന നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന് ന സര്ക്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുനതതിനത്ത്നനനബതില്ലെതിലലെന18-ാംനഖണ്ഡഞ്ചാംനവതവസനലചെയ്യുന്നുന.

16. നകസറത്ത് നഫെത്തീഡത്ത് ന കേസ്വഞളതിറതി ന കേണ്സളകട്ടറത്തീവത്ത് ന കേമതിറതി ന എന ന കപരതില് ന ഒരു
കേണ്സളകട്ടറത്തീവത്ത് ന കേമതിറതി ന രൂപവത്ക്കരതിക്കുനതതിനഞയതി നഗസറത്ത് ന വതിജഞപനഞ്ചാം
പുറലപടുവതിക്കുനതതിനത്ത് ന സര്ക്കഞരതിലന ന അധതികേഞരലപടുത്തുനതതിനത്ത് ന ബതില്ലെതിലലെ ന26-ാം
ഖണ്ഡതതിലന്റെന(1)-ാംനഉപഖണ്ഡഞ്ചാംനവതവസനലചെയ്യുന്നു.

17. നകസറത്ത് നഫെത്തീഡത്ത് ന കേസ്വഞളതിറതി ന കേണ്സളകട്ടറത്തീവത്ത് ന കേമതിറതിയതിലലെ ന അഞ്ചാംഗങ്ങളക്കത്ത്
അര്ഹമഞയ ന ബതകേളുഞ്ചാം ന സതിറതിഞ്ചാംഗത്ത് ന ഫെത്തീസുഞ്ചാം ന നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന് നസര്ക്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപടുത്തുനതതിനത്ത്നബതില്ലെതിലലെ ന26-ാംനഖണ്ഡതതിലന്റെ ന(3)-ാംനഉപഖണ്ഡഞ്ചാംനവതവസ
ലചെയ്യുന്നു.

18. നലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത് ന അകതഞറതിറതിയലടെ ന വഞര്ഷതികേ ന റതികപഞര്ട്ടതിലന്റെ ന ഫെഞറഞ്ചാം
നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന് ന സര്ക്കഞരതിലന ന അധതികേഞരലപടുത്തുനതതിനത്ത് ന ബതില്ലെതിലലെ ന30-ാം
ഖണ്ഡതതിലന്റെന(1)-ാംനഉപഖണ്ഡഞ്ചാംനവതവസനലചെയ്യുന്നു.

19. ന നബതില്ലെതിലലെനവതവസകേളനനടെപതിലെഞക്കുനതതിനഞയതിന നഗസറത്ത് നവതിജഞപനഞ്ചാംനവഴതി
ചെട്ടങ്ങള നഉണഞക്കുനതതിനത്ത് ന സര്ക്കഞരതിലന ന അധതികേഞരലപടുത്തുനതതിനത്ത് ന ബതില്ലെതിലലെ ന34-ാം
ഖണ്ഡഞ്ചാംനവതവസനലചെയ്യുന്നു.

20. നബതില്ലെതിലലെ ന വതവസകേള ന നടെപതിലെഞക്കുനതതിനത്ത് ന എലനങതിലഞ്ചാം ന ലവഷമതഞ്ചാം
ഉണഞകുനപകഞ്ചാം,ന നആ ന ലവഷമതഞ്ചാം ന നത്തീക്കഞ്ചാം ന ലചെയ്യുനതതിനത്ത് ന ബതില്ലെതിലലെ ന വതവസകേളക്കത്ത്
വതിരുദ്ധമഞകേഞത ന ഉതരവത്ത് ന പുറലപടുവതിക്കുവഞന് ന സര്ക്കഞരതിലന ന അധതികേഞരലപടുത്തുനതതിനത്ത്
ബതില്ലെതിലലെന35-ാംനഖണ്ഡഞ്ചാംനവതവസനലചെയ്യുന്നു.

21.ന നബതില്ലെതിലന്റെനആവശതങ്ങളക്കഞയതിന ന നഗസറത്ത്നവതിജഞപനഞ്ചാംനവഴതിനലറഗുകലെഷനകേള
ഉണഞക്കുനതതിനത്ത് ന സര്ക്കഞരതിലന ന അധതികേഞരലപടുത്തുനതതിനത്ത് ന ബതില്ലെതിലലെ ന36-ാംന ഖണ്ഡഞ്ചാം
വതവസനലചെയ്യുന്നു.

22. നഏതു ന കേഞരതങ്ങലള ന സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചഞകണഞ ന ന ചെട്ടങ്ങളുഞ്ചാം ന ന റഗുകലെഷനകേളുഞ്ചാം
ഉണഞക്കഞവനതത്ത്നഅലല്ലെങതില്നവതിജഞപനങ്ങകളഞനഉതരവകേകളഞന നപുറലപടുവതിക്കഞവനതത്ത്
അവലയല്ലെഞഞ്ചാംനനടെപടെതികമഞ്ചാംനസഞ്ചാംബന്ധതിച്ചനകേഞരതങ്ങളുഞ്ചാംന നസഞധഞരണവഞ്ചാംനഭരണപരവഞ്ചാംനആയ
സസ്വഭഞവകതഞടെത്ത് ന കൂടെതിയതുഞ്ചാം ന ആകുന്നു. നകൂടെഞലത ന അപകേഞരഞ്ചാം ന ഉണഞക്കുന ന ചെട്ടങ്ങളുഞ്ചാം
റഗുകലെഷനകേളുഞ്ചാം ന നതിയമസഭയലടെ ന സൂക ന പരതികശഞധനക്കത്ത് ന വതികധയവമഞണത്ത്. നആയതതിനഞല്
ഏല്പതിചനലകേഞടുതനനതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാംനസഞധഞരണനസസ്വഭഞവകതഞടുനകൂടെതിയതഞണത്ത്.

ന

ലജ.നചെതിഞ്ചുറഞണതി.
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നഖണ്ഡങ്ങളതികന്മലള്ളനകുറതിപ്പുകേള

2-ന നാംനഖണ്ഡഞ്ചാം.―ബതില്ലെതിലലെനചെതിലെനവഞക്കുകേളുഞ്ചാംനപദപകയഞഗങ്ങളുഞ്ചാംനനതിര്വ്വചെതിക്കുനതതിനത്ത്
ഉകദശതിചലക്കഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

3-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―കേന്നുകേഞലെതിതത്തീറയതിലഞ്ചാം ന കകേഞഴതിതത്തീറയതിലഞ്ചാം ന ഉപകയഞഗതികക്കണ
തത്തീറ ന വസ്തുക്കള ന അലല്ലെങതില് ന തത്തീറയലടെ ന കചെരുവകേള ന വതവസ ന ലചെയ്യുനതതിനത്ത്
ഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

4-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ധഞതുലെവണമതിശതിതതതിലന്റെ ന നതിര്മഞണതതില് ന ഉപകയഞഗതികക്കണ
കചെരുവകേലളനസഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത്നവതവസനലചെയ്യുനതതിനത്ത്നഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

5-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാംന ന.―തത്തീറവസ്തുക്കള, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണ
മതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവയലടെ ന നതിര്മഞണതതിനഞ്ചാം ന വതില്പനയ്ക്കുമുള്ള ന ലലെസന്സത്ത് ന സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത്
വതവസനലചെയ്യുനതതിനത്ത്നഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

6-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ലലെസന്സത്ത് ന പുതുക്കുനതത്ത് ന ന സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത് ന വതവസ ന ലചെയ്യുനതതിനത്ത്
ഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

7-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―തത്തീറവസ്തു, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം
എനതിവയലടെ നപഞക്കതിഞ്ചാംഗത്ത്, നകലെബലെതിഞ്ചാംഗത്ത് ന എനതിവ ന സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത് നവതവസ ന ലചെയ്യുനതതിനത്ത്
ഉകദശതിചലകേഞണ്ടുളളതഞണത്ത്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

8-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―തത്തീറവസ്തുക്കള, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണ
മതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവയലടെ നഗുണനതിലെവഞര ന നതിയനണഞ്ചാംന വതവസ ന ലചെയ്യുനതതിനത്ത്
ഉകദശതിചലകേഞണ്ടുളളതഞണത്ത്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

9-ന നാംനഖണ്ഡഞ്ചാം.―നതിലെവഞരമതില്ലെഞതകതഞനമഞയഞ്ചാംനകചെര്തകതഞനമതിസ്നബഞന്റെഡത്ത്നനആയകതഞ
ആയ ന തത്തീറവസ്തു, നകേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, നകകേഞഴതിതത്തീറ, നധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന എനതിവ
നതിര്മതിക്കുനതതിനഞ്ചാം ന മറ്റുമുള്ള ന നതികരഞധനഞ്ചാം ന ന വതവസ ന ലചെയ്യുനതതിനത്ത്
ഉകദശതിചലകേഞണ്ടുളളതഞണത്ത്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

10-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ബതില്ലെതിലലെ ന ന വതവസകേള ന നടെപതിലെഞക്കുനതതിനഞയതി ന വതിവതിധ
ഉകദതഞഗസലരനനതികയഞഗതിക്കുനതതിനത്ത്നവതവസനലചെയ്യുനതതിനത്ത്ന നഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്
ഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

11-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത് ന അകതഞറതിറതിയലടെന അധതികേഞരങ്ങള ന ന വതവസ
ലചെയ്യുനതതിനത്ത്നഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

12-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന എന്കഫെഞഴത്ത്ലമന്റെത്ത് ന ഓഫെത്തീസറുലടെ ന അധതികേഞരങ്ങള
വതവസനലചെയ്യുനതതിനത്ത്നഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.
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13-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന അഷസ്വറന്സത്ത് ന ഓഫെത്തീസറുലടെ ന അധതികേഞരങ്ങള
വതവസനലചെയ്യുനതതിനത്ത്നഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

14-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―പരതികശഞധനഞ ന ലെകബഞറട്ടറതികേലള നസഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത് ന ന വതവസ
ലചെയ്യുനതതിനത്ത്നഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

15-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സഞമ്പതിളതിഞ്ചാംഗതിലന്റെ ന നടെപടെതി ന കമങ്ങള ന വതവസ ന ലചെയ്യുനതതിനത്ത്
ഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

16-ന നാംനഖണ്ഡഞ്ചാം.―സഞമ്പതിളതിലന്റെനപരതികശഞധനനസഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത് നവതവസനലചെയ്യുനതതിനത്ത്
ഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

17-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―സഞമ്പതിളതിലന്റെ ന പരതികശഞധനഞ നറതികപഞര്ട്ടത്ത്ന സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത് ന വതവസ
ലചെയ്യുനതതിനത്ത്നഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

18-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഫെത്തീഡത്ത് ന കസഫതി ന അഷസ്വറന്സത്ത് ന ഓഫെത്തീസറഞലള്ള ന കേണ്ടുലകേട്ടലഞ്ചാം
കേലയ്യഞഴതിയലഞ്ചാംന സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത് ന വതവസ ന ലചെയ്യുനതതിനത്ത് ന ഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത് ന ഈ
ഖണ്ഡഞ്ചാം.

19-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത് ന അകതഞറതിറതിയഞലള്ള ന നതഞയനതിര്ണ്ണയഞ്ചാം ന വതവസ
ലചെയ്യുനതതിനത്ത്നനഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.നന

20-ന നാംനഖണ്ഡഞ്ചാം.―ശതികകേളനവതവസനലചെയ്യുനതതിനത്ത്നഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നഈ
ഖണ്ഡഞ്ചാം.

21-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―കസറത്ത് ന ഫെത്തീഡത്ത് ന കേസ്വഞളതിറതി ന കേണ്സളകട്ടറത്തീവത്ത് ന കേമതിറതി ന മുന്പഞലകേ
അപത്തീല്നനല്കുനതത്ത്ന നസഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത് ന നവതവസനലചെയ്യുനതതിനത്ത് നഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്
ഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

22-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―കകേഞടെതതിയഞല് ന വതിചെഞരണ ന ലചെകയ്യണന കുറങ്ങള ന സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത്
വതവസനലചെയ്യുനതതിനത്ത്നഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

23-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―കുറതതികന്മല് ന നടെപടെതിലയടുക്കുനതത്ത് ന സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത് ന ന വതവസ
ലചെയ്യുനതതിനത്ത്നഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

24-ന നാംനഖണ്ഡഞ്ചാം.―കേമ്പനതികേള,നഇന്സതിറന്യൂഷനകേള,നസഞപനങ്ങളനഎനതിവനലചെയ്യുന
കുറങ്ങളനസഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത്നവതവസനലചെയ്യുനതതിനത്ത്നഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.
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25-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―കുറകൃതതതതിനത്ത്ന ന സഹഞയതിക്കുനതതിനള്ള ന ശതിക ന വതവസ
ലചെയ്യുനതതിനത്ത്നഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

26-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാംന ന.―കസറത്ത് ന ഫെത്തീഡത്ത് ന കേസ്വഞളതിറതി ന കേണ്സളകട്ടറത്തീവത്ത് ന കേമതിറതിയലടെ
രൂപവത്ക്കരണഞ്ചാംനവതവസനലചെയ്യുനതതിനത്ത്നഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

27-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―കസറത്ത് ന ഫെത്തീഡത്ത് ന കേസ്വഞളതിറതി ന കേണ്സളകട്ടറത്തീവത്ത് ന കേമതിറതിയലടെ
പവര്തനങ്ങളനനവതവസനലചെയ്യുനതതിനത്ത്നഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നനഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

28-ന നാംനഖണ്ഡഞ്ചാം.―കരഖകേളന നസൂകതിക്കുനതത്ത്നന നസഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത്നവതവസനലചെയ്യുനതതിനത്ത്
ഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നനഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

29-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―റതികട്ടണുകേള ന സമര്പതിക്കുനതത്ത് ന സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത് ന വതവസ
ലചെയ്യുനതതിനത്ത്നഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നനഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

30-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ലലെസന്സതിഞ്ചാംഗത്ത് ന അകതഞറതിറതിയലടെ ന വഞര്ഷതികേ ന റതികപഞര്ട്ടത്ത്
തയ്യഞറഞക്കുനതത്ത്ന നസഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത് നവതവസനലചെയ്യുനതതിനത്ത് നഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്ന നഈ
ഖണ്ഡഞ്ചാം.

31-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ഉകദതഞഗസര് ന ഉതമവതിശസ്വഞസതതില് ന എടുത ന നടെപടെതികേളക്കത്ത്
സഞ്ചാംരകണഞ്ചാം ന നല്കുനതതിനത്ത് ന വതവസ ന ലചെയ്യുനതതിനത്ത് ന ഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത് ന ന ഈ
ഖണ്ഡഞ്ചാം.

32-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ആകതിനത്ത് ന അധതിപഭഞവഞ്ചാം ന ഉണഞയതിരതിക്കുനതഞണത്ത്ന എനത്ത് ന വതവസ
ലചെയ്യുനതതിനത്ത്നഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നനഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

33-ന നാംന നനനനഖണ്ഡഞ്ചാംന ന.―അധതികേഞരങ്ങളനഏല്പതിചനലകേഞടുക്കുനതത്ത്നവതവസനലചെയ്യുനതതിനത്ത്
ഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നനഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

34-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാംന ന.―ബതില്ലെതിലലെ ന വതവസകേള ന നടെപതിലെഞക്കുനതതിനള്ള ന ചെട്ടങ്ങള
ഉണഞക്കുനതതിനത്ത് ന സര്ക്കഞരതിലന ന അധതികേഞരലപടുത്തുനതതിനത്ത്ന ഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്
ഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.ന

35-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാം.―ലവഷമതങ്ങള ന നത്തീക്കഞ്ചാം ന ലചെയ്യുനതത്ത് ന സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചത്ത് ന വതവസ
ലചെയ്യുനതതിനത്ത്നഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നനഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.

36-ന നാംനഖണ്ഡഞ്ചാം.―ബതില്ലെതിലന്റെനആവശതങ്ങളക്കഞയതിന നറഗുകലെഷനകേളനഉണഞക്കുനതതിനത്ത്
സര്ക്കഞരതിലനനഅധതികേഞരലപടുത്തുനതതിനത്ത്നഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നനഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.
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37-ന നാം ന ഖണ്ഡഞ്ചാംന ന.―2022-ലലെ ന കകേരള ന കേന്നുകേഞലെതിതത്തീറ, ന നകകേഞഴതിതത്തീറ,

ധഞതുലെവണമതിശതിതഞ്ചാം ന(ഉല്പഞദനവഞ്ചാം ന വതില്പനയഞ്ചാം ന നതിയനതിക്കല്) ന നഓര്ഡതിനന്സത്ത്

(2022-ലലെ ന10)ന പകേഞരഞ്ചാം ന ലചെയ്തകതഞ ന ലചെയ്തതഞയതി ന കേരുതലപടുനകതഞ ന ആയ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം

കേഞരതകമഞ, നഎടുതകതഞനഎടുതതഞയതിനകേരുതപടുനകതഞനആയനഏലതങതിലഞ്ചാംനനടെപടെതികയഞ,

പസ്തുതനഓര്ഡതിനന്സതിനത്ത്നപഞബലെതമതില്ലെഞതഞയതിതത്തീര്നതതിനകശഷവഞ്ചാംനഈനആകത്ത്നഗസറതില്

പസതിദ്ധലപടുത്തുനനതത്തീയതതിക്കത്ത്നമുന്പുഞ്ചാംനപസ്തുതനഓര്ഡതിനന്സത്ത്നപകേഞരഞ്ചാംനലചെയ്തനഏലതങതിലഞ്ചാം

കേഞരതകമഞനഎടുതനഏലതങതിലഞ്ചാംനനടെപടെതികയഞനസഞധൂകേരതിക്കുനതതിനത്ത്നവതവസനലചെയ്യുനതതിനത്ത്

ഉകദശതിചനലകേഞണ്ടുള്ളതഞണത്ത്നഈനഖണ്ഡഞ്ചാം.


