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1999-ലലെ കകേരള വവ്യവസഞയ ഏകേജഞലെകേ കതിയറന്സസ കബഞര്ഡുകേളഞ്ചാം
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ലചെയ്യുന്നതതിനുള്ള 

ഒരു 

ബതില്

പവീഠതികേ.―1999-ലലെ കകേരള വവ്യവസഞയ ഏകേജഞലെകേ കതിയറന്സസ  കബഞര്ഡുകേളഞ്ചാം
വവ്യവസഞയ  നഗരപ്രകദേശ  വതികേസനവഞ്ചാം  ആകസ  (2000-ലലെ  5)  ഇതതിനുകശഷഞ്ചാം
കേഞണുന്ന ആവശവ്യങ്ങള്കഞയതി വവീണഞ്ചാം കഭദേഗതതി ലചെയ്യുന്നതസ യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന്റെ  എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം
പ്രകേഞരഞ്ചാം നതിയമമുണഞക്കുന:―

1.  ചുരുകകപ്പരുഞ്ചാം പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ ആകതിനസ  2022-ലലെ കകേരള  വവ്യവസഞയ
ഏകേജഞലെകേ  കതിയറന്സസ  കബഞര്ഡുകേളഞ്ചാം  വവ്യവസഞയ  നഗരപ്രകദേശ  വതികേസനവഞ്ചാം
(കഭദേഗതതി) ആകസ  എന്നസ കപരസ പറയഞഞ്ചാം.

(2) ഇതസ  2021 ലസപ്റഞ്ചാംബര് 14-ാം തവീയതതി പ്രഞബലെവ്യതതില് വന്നതഞയതി
കേരുതലപ്പകടേണതഞണസ.

2.  2-  ാം വകുപ്പതിനുള്ള കഭദേഗതതി.―1999-ലലെ കകേരള വവ്യവസഞയ ഏകേജഞലെകേ
കതിയറന്സസ  കബഞര്ഡുകേളഞ്ചാം  വവ്യവസഞയ  നഗരപ്രകദേശ  വതികേസനവഞ്ചാം  ആകതിലലെ
(2000-ലലെ  5)  (ഇതതിനുകശഷഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകസ  എന്നഞണസ  പരഞമര്ശതികലപ്പടുകേ)
2-ാം വകുപ്പതില്,―

(i)  (സതി)  ഖണ്ഡതതിനു കശഷഞ്ചാം  തഞലഴെ പറയുന്ന ഖണ്ഡങ്ങള് കചെര്കകണതഞണസ,
അതഞയതസ:―

“(സതിഎ) "ജതിലഞ പരഞതതിപരതിഹഞര കേമതിറതി"  എന്നഞല് ആകതിലന്റെ  13 എ വകുപ്പസ
പ്രകേഞരഞ്ചാം രൂപവീകേരതികലപ്പട്ട ജതിലഞ പരഞതതി പരതിഹഞരകേമതിറതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
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(സതിബതി) “നതിയുക്ത ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥന്"  എന്നഞല് വവ്യവസഞയ സ്ഥഞപനങ്ങള് സ്ഥഞപതിക്കുന്നതതികനഞ
പ്രവര്തതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ  വതിപുലെവീകേരതിക്കുന്നതതികനഞ  വവവതിദവ്യവത്കരതിക്കുന്നതതികനഞ
ആധുനതികേവത്കരതിക്കുന്നതതികനഞ വതിവതിധ സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമങ്ങള്കസ കേവീഴെതില് ആവശവ്യമഞയ
കതിയറന്സുകേകളഞ  വലെസന്സുകേകളഞ  സര്ട്ടതിഫതികറ്റുകേകളഞ  ലപര്മതിറ്റുകേകളഞ  അനുമതതികേകളഞ
അതതിലന്റെ  പുതുകകലെഞ  ലെഭതിക്കുന്നതതികനഞ  അതുമഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ടകതഞ  ആയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം
കേഞരവ്യതതികനഞ  കവണതി  അകപക്ഷ  സമര്പ്പതിചതിട്ടുള്ള   ഏലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം  കസവനഞ്ചാം
നല്കുന്നതതിനഞയതി,  2-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  (എ)  ഖണ്ഡതതില്  വവ്യക്തമഞകതിയ  പ്രകേഞരമുള്ള
അധതികേഞരസ്ഥഞനഞ്ചാം    നതിയമതിചതിട്ടുള്ള  ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥന് എന്നര്ത്ഥമഞകുന”;

(ii)  'എല്'  ഖണ്ഡതതിനസ  കശഷഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡഞ്ചാം  കചെര്കകണതഞണസ,
അതഞയതസ:―

“(എല്എ) "കസവനഞ്ചാം"  എന്നഞല്  വവ്യവസഞയ സ്ഥഞപനങ്ങള് സ്ഥഞപതിക്കുന്നതതികനഞ
പ്രവര്തതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ   വതിപുലെവീകേരതിക്കുന്നതതികനഞ  വവവതിദവ്യവത്കരതിക്കുന്നതതികനഞ
ആധുനതികേവത്കരതിക്കുന്നതതികനഞകവണതി  വതിവതിധ  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമങ്ങള്കസ  കേവീഴെതില്
ആവശവ്യമഞയ  കതിയറന്സുകേകളഞ  വലെസന്സുകേകളഞ  സര്ട്ടതിഫതികറ്റുകേകളഞ  ലപര്മതിറ്റുകേകളഞ
അനുമതതികേകളഞ   ലെഭതിക്കുന്നതതികനഞ അവയുലടേ പുതുകലെതികനഞ അതുമഞയതി ബന്ധലപ്പട്ടകതഞ
ആയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  കേഞരവ്യതതികനഞ  കവണതി  ഏലതഞരഞളഞ്ചാം  സമര്പ്പതിച  അകപക്ഷകേളതില്
നടേപടേതികേള്  സസവീകേരതിക്കുന്നതുമഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ടസ  ഒരു  നതിയുക്ത  അധതികേഞരസ്ഥഞനഞ്ചാം  ഈ
ആകകഞ  അതതിന്കേവീഴെതിലണഞകതിയ  ചെട്ടങ്ങകളഞ  വബകലെഞകയഞ  പ്രകേഞരഞ്ചാം  വവ്യവസ്ഥ  ലചെയ
പ്രകേഞരമുള്ള  കേഞലെയളവതിനുള്ളതില്  നതിര്വ്വഹതികകണ  പ്രവൃതതികയഞ  സസവീകേരതികകണ
തവീരുമഞനകമഞ എന്നര്ത്ഥമഞകുന”;

(iii) (ഒ) ഖണ്ഡതതിനസ കശഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണസ,  അതഞയതസ:―

“(പതി)  "സഞ്ചാംസ്ഥഞന പരഞതതിപരതിഹഞര കേമതിറതി"  എന്നഞല് ആകതിലന്റെ  13 സതി വകുപ്പസ
പ്രകേഞരഞ്ചാം രൂപവീകേരതികലപ്പട്ട  സഞ്ചാംസ്ഥഞന പരഞതതി പരതിഹഞര കേമതിറതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന.”.

3.  അദവ്യഞയഞ്ചാം    II-  നസ  കശഷഞ്ചാം  പുതതിയ  അദവ്യഞയഞ്ചാം  കചെര്കല്.―പ്രധഞന  ആകതിലലെ,
അദവ്യഞയഞ്ചാം II-നു കശഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന അദവ്യഞയഞ്ചാം  കചെര്കകണതഞണസ, അതഞയതസ:―

"അദവ്യഞയഞ്ചാം II എ

ജതിലഞ പരഞതതിപരതിഹഞര കേമതിറതിയുഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന പരഞതതി പരതിഹഞര കേമതിറതിയുഞ്ചാം

13  എ.  ജതിലഞ  പരഞതതിപരതിഹഞര  കേമതിറതി.―(1)  സര്കഞരതിനസ,  മൂലെധന  നതികക്ഷപഞ്ചാം

അഞ്ചുകകേഞടേതി  രൂപ  വലരയുള്ള  വവ്യവസഞയസ്ഥഞപനങ്ങള്  സ്ഥഞപതിക്കുന്നതതികനഞ

പ്രവര്തതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ  വതിപുലെവീകേരതിക്കുന്നതതികനഞ  വവവതിദവ്യവത്കരതിക്കുന്നതതികനഞ



3

ആധുനതികേവത്കരതിക്കുന്നതതികനഞ വതിവതിധ സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമങ്ങള്കസ കേവീഴെതില് ആവശവ്യമഞയ

കതിയറന്സുകേകളഞ  സര്ട്ടതിഫതികറ്റുകേകളഞ  വലെസന്സുകേകളഞ  ലപര്മതിറ്റുകേകളഞ  അനുമതതികയഞ

ലെഭതിക്കുന്നതതികനഞ അതതിലന്റെ പുതുകലെതികനഞ  അതുമഞയതി ബന്ധലപ്പട്ടകതഞ, ആയ ഏലതങതിലഞ്ചാം

കേഞരവ്യതതികനഞ  കവണതി  അകപക്ഷ  സമര്പ്പതിചതിട്ടുള്ള  ഒരഞള്കസ,  ഈ  ആകകഞ

അതതിന്കേവീഴെതിലണഞകതിയ  ചെട്ടങ്ങകളഞ  വബകലെഞകയഞ  പ്രകേഞരഞ്ചാം  വവ്യവസ്ഥ  ലചെയതിട്ടുള്ള

സമയപരതിധതിക്കുള്ളതില് നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന പ്രകേഞരമുള്ള കസവനങ്ങള് നല്കുനലണന്നസ

നതിരവീക്ഷതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം,  അപ്രകേഞരമുള്ള  ആളകേളലടേ  പരഞതതി  ഫലെപ്രദേമഞയ  രവീതതിയതില്

പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം,  മതതിയഞയതുഞ്ചാം  നവ്യഞയമഞയതുമഞയ  കേഞരണങ്ങള്  കൂടേഞലത,

അപ്രകേഞരമുള്ള  സമയപരതിധതിക്കുള്ളതില്  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന  പ്രകേഞരമുള്ള,  കസവനഞ്ചാം

നല്കുന്നതതില്  വവീഴ്ചവരുത്തുകേകയഞ  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം  വരുത്തുകേകയഞ  ലചെയ്യുന്ന  ഒരു  നതിയുക്ത

ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥലനതതിലര  ഈ  ആകതില്  വവ്യവസ്ഥ  ലചെയ  പ്രകേഞരമുള്ള  നടേപടേതികേള്

സസവീകേരതിക്കുന്നതതിനുമുള്ള  ആവശവ്യതതികലെകഞയുഞ്ചാം  ജതിലഞതലെതതില്  ഒരു  ജതിലഞ

പരഞതതിപരതിഹഞര കേമതിറതി രൂപവീകേരതികഞവന്നതഞണസ.

(2)  ഓകരഞ  ജതിലഞ  പരഞതതിപരതിഹഞര  കേമതിറതിയതിലഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്

അടേങ്ങതിയതിരതികകണതഞണസ, അതഞയതസ:―

(എ) ജതിലഞ കേളക്ടര്;

(ബതി) ജനറല് മഞകനജര്, ജതിലഞ വവ്യവസഞയ കകേനഞ്ചാം;

(സതി) റവീജതിയണല് ഡയറക്ടര്, നഗരകേഞരവ്യഞ്ചാം;

(ഡതി) ലഡപപ്യൂട്ടതി ഡയറക്ടര്, പഞഞയതസ;

(ഇ) ജതിലഞ കലെബര് ഓഫവീസര്;

(എഫസ) സഞ്ചാംസ്ഥഞന മലെതിനവീകേരണ നതിയന്ത്രണ കബഞര്ഡതിലന്റെ ജതിലഞ ഓഫവീസര്;

(ജതി)  ലഡപപ്യൂട്ടതി ചെവീഫസ എഞതിനവീയര്,  കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന വവദേദ്യുതതി കബഞര്ഡസ

ലെതിമതിറഡസ ;

(എചസ)  ലചെയര്മഞനസ യുക്തലമന്നസ കേരുതുന്ന പ്രകേഞരഞ്ചാം,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം

ലചെയ്യുന്ന പ്രകേഞരമുള്ള വകുപ്പതിലന്റെ ജതിലഞതലെ ഓഫവീസര്.

(3)  ജതിലഞ  കേളക്ടര്  ജതിലഞ  പരഞതതിപരതിഹഞര  കേമതിറതിയുലടേ  ലചെയര്മഞനുഞ്ചാം,  ജതിലഞ

വവ്യവസഞയ കകേനതതിലന്റെ ജനറല് മഞകനജര് കേണ്വവീനറഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുന്നതഞണസ.
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(4)  ജതിലഞ പരഞതതിപരതിഹഞര കേമതിറതി എലഞ മഞസവഞ്ചാം, കുറഞ്ഞതസ ഒരു പ്രഞവശവ്യഞ്ചാം,
ലചെയര്മഞന്  തവീരുമഞനതിക്കുന്ന  സമയതസ  കയഞഗഞ്ചാം  കചെകരണതഞണസ.   ഒരു  മഞസതതിലലെ
ആദേവ്യകയഞഗഞ്ചാം  ആ  മഞസതതിലന്റെ  ആദേവ്യ  പ്രവൃതതി  ദേതിവസഞ്ചാം  തലന്നയഞയതിരതികകണതഞണസ.
പ്രസ്തുത  കേമതിറതിയുലടേ  കേഞരവ്യനതിര്വ്വഹണഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിച   നടേപടേതിക്രമഞ്ചാം  കേമതിറതിയുലടേ
ലചെയര്മഞന് നതിശ്ചയതിക്കുന്ന പ്രകേഞരമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ.

13 ബതി.  ജതിലഞ  പരഞതതിപരതിഹഞര  കേമതിറതിയുലടേ  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം.―(1)
തത്സമയഞ്ചാം  പ്രഞബലെവ്യതതിലള്ള  മകറലതങതിലഞ്ചാം  നതിയമതതില്  എന്തുതലന്ന
അടേങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം,  ഈ  ആകകഞ  അതതിന്കേവീഴെതിലണഞകതിയ  ചെട്ടങ്ങകളഞ  വബകലെഞകയഞ
പ്രകേഞരഞ്ചാം വവ്യവസ്ഥ ലചെയതിട്ടുളള സമയപരതിധതിക്കുള്ളതില്  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന പ്രകേഞരമുള്ള
കസവനഞ്ചാം നല്കുന്നതതില് ഒരു നതിയുക്ത ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥന് വവീഴ്ച വരുത്തുകേകയഞ കേഞലെതഞമസഞ്ചാം
വരുത്തുകേകയഞ ലചെയതുമൂലെഞ്ചാം  സങടേമനുഭവതിക്കുന്ന ഏലതഞരഞളതിനുഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന
പ്രകേഞരമുള്ള  രവീതതിയതിലഞ്ചാം  ഫഞറതതിലഞ്ചാം,   അപ്രകേഞരഞ്ചാം  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം  വരുത്തുകേകയഞ
വവീഴ്ചവരുത്തുകേകയഞ  ലചെയ  കസവനതതിലന്റെ  സസഭഞവഞ്ചാം  വവ്യക്തമഞകതിലകഞണസ,  പ്രസ്തുത
സമയപരതിധതി  അവസഞനതിചസ  മുപ്പതസ  ദേതിവസങ്ങള്ക്കുള്ളതില്  ജതിലഞ  പരഞതതി  പരതിഹഞര
കേമതിറതിയുലടേ കേണ്വവീനര്കസ  ഒരു അകപക്ഷ,  ഓണ്വലെന് ആകയഞ  മറസ  വതിധതതികലെഞ,
സമര്പ്പതികഞവന്നതഞണസ :

എന്നഞല്, അപ്രകേഞരമുള്ള സമയപരതിധതിക്കുള്ളതില് അകപക്ഷ സമര്പ്പതികഞതതിരുന്നതതിനസ
അകപക്ഷകേനസ  മതതിയഞയ  കേഞരണഞ്ചാം  ഉണഞയതിരുന  എന്നസ  പ്രസ്തുത  കേമതിറതിയുലടേ
കേണ്വവീനര്കസ  കബഞദവ്യമഞകുന്നപക്ഷഞ്ചാം,  മുപ്പതു  ദേതിവസകഞലെഞവധതി  കേഴെതിഞ്ഞതതിനുകശഷഞ്ചാം
സമര്പ്പതിക്കുന്ന അകപക്ഷയുഞ്ചാം സസവീകേരതികഞവന്നതഞണസ.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പസ  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ഒരു  അകപക്ഷ  ലെഭതിക്കുകമ്പഞള്,  കേണ്വവീനകറഞ
അകദ്ദേഹഞ്ചാം  അധതികേഞരലപ്പടുതതിയ  ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥകനഞ  അകപക്ഷകേനസ  യഥഞവതിധതി  വകേപ്പറസ
രസവീതസ  നല്കകേണതുഞ്ചാം  കേണ്വവീനര്,  ലെഭതിച  അകപക്ഷകേളലടേ  രജതിസ്റ്റര്
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന പ്രകേഞരതതില് സൂക്ഷതികകണതുമഞണസ.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പസ പ്രകേഞരഞ്ചാം ലെഭതിച അകപക്ഷയതികന്മേല്, അകപക്ഷ ലെഭതിചസ അഞസ
ദേതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  കേണ്വവീനര്,  നതിയുക്ത  ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥനതില്  നതിനഞ്ചാം  റതികപ്പഞര്ട്ടസ
ആവശവ്യലപ്പകടേണതുഞ്ചാം,  ബന്ധലപ്പട്ട  നതിയുക്ത  ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥന്  ഏഴെസ  ദേതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം
അപ്രകേഞരഞ്ചാം  ആവശവ്യലപ്പട്ട  റതികപ്പഞര്ട്ടസ  നല്കകേണതുഞ്ചാം  അപ്രകേഞരമുള്ള  റതികപ്പഞര്ട്ടസ
ലെഭതിക്കുന്നതതികന്മേല്  പ്രസ്തുത  റതികപ്പഞര്ട്ടസ  പരതിഗണതിചതതിനുഞ്ചാം  ബന്ധലപ്പട്ട  നതിയുക്ത
ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥനുഞ്ചാം  അകപക്ഷകേനുഞ്ചാം പറയുവഞനുള്ളതസ  പറയുവഞന് ഒരവസരഞ്ചാം  നല്കേതിയതതിനുഞ്ചാം
കശഷഞ്ചാം  പ്രസസ്തുത  കേമതിറതി  നതിയുക്ത  ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥകനഞടേസ  ഒരു  നതിശ്ചതിത  സമയതതിനകേഞ്ചാം
കസവനഞ്ചാം  നല്കുവഞന്  നതിര്കദ്ദേശതിക്കുകേകയഞ  അകപക്ഷ  നതിരസതിക്കുകേകയഞ  ലചെയ്തുലകേഞണസ
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അകപക്ഷ  ലെഭതിച  തവീയതതി  മുതല്  മുപ്പതസ  ദേതിവസകഞലെയളവതിനുള്ളതില്  അകപക്ഷ
തവീര്പ്പഞകകണതുഞ്ചാം എഴുതതി കരഖലപ്പടുതതിയ കേഞരണങ്ങള് സഹതിതഞ്ചാം,  അതതികന്മേലള്ള തവീരുമഞനഞ്ചാം
ബന്ധലപ്പട്ട നതിയുക്ത ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥലനയുഞ്ചാം അകപക്ഷകേലനയുഞ്ചാം അറതിയതികകണതുമഞണസ. 

(4) (3)-ാം ഉപവകുപ്പതില് വവ്യക്തമഞകതിയ പ്രകേഞരമുള്ള സമയതതിനകേഞ്ചാം തവീര്പ്പഞകഞത
അകപക്ഷകേള്,  ജതിലഞ  പരഞതതിപരതിഹഞര  കേമതിറതിയുലടേ  ലചെയര്മഞന്  പ്രസ്തുത
സമയപരതിധതിക്കുള്ളതില്  അകപക്ഷകേള്  തവീര്പ്പഞകഞതതിരുന്നതതിനുള്ള  കേഞരണങ്ങള്
വവ്യക്തമഞകതിലകഞണസ  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  പരഞതതിപരതിഹഞരകേമതിറതികസ  അയകകണതുഞ്ചാം,  ഓണ്വലെന്
ആയതി  സമര്പ്പതിച  അകപക്ഷകേളലടേ  സഞ്ചാംഗതതിയതില്,  ജതിലഞ  പരഞതതിപരതിഹഞര  കേമതിറതി
തവീര്പ്പഞകഞത അകപക്ഷകേള് ഓണ്വലെനഞയതി സഞ്ചാംസ്ഥഞനപരഞതതി പരതിഹഞര കേമതിറതികസ
അയച്ചുലകേഞടുകകണതുഞ്ചാം  അപ്രകേഞരമുള്ള  അകപക്ഷകേള്  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  പരഞതതിപരതിഹഞര
കേമതിറതിയതില്  സമര്പ്പതിച  അപ്പവീലകേളഞയതി  കേരുതലപ്പടുന്നതുഞ്ചാം  അപ്പവീല്  തവീര്പ്പഞക്കുന്നതതിനസ
13 ഇ വകുപ്പതില് വവ്യക്തമഞകതിയ പ്രകേഞരമുള്ള നടേപടേതിക്രമങ്ങള് പഞലെതികകണതുമഞണസ.

13  സതി  . സഞ്ചാംസ്ഥഞന പരഞതതിപരതിഹഞര കേമതിറതി.―(1)  സര്കഞരതിനസ,   അഞസ കകേഞടേതി
രൂപയതിലെധതികേഞ്ചാം  മൂലെധനനതികക്ഷപമുള്ള  വവ്യവസഞയ  സ്ഥഞപനങ്ങള്  സ്ഥഞപതിക്കുന്നതതികനഞ
പ്രവര്തതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ      വതിപുലെവീകേരതിക്കുന്നതതികനഞ വവവതിദവ്യവത്കരതിക്കുന്നതതികനഞ
ആധുനതികേവത്കരതിക്കുന്നതതികനഞകവണതി  വതിവതിധ  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമങ്ങള്കസ  കേവീഴെതില്
ആവശവ്യമഞയ  കതിയറന്സുകേകളഞ   സര്ട്ടതിഫതികറ്റുകേകളഞ  വലെസന്സുകേകളഞ  ലപര്മതിറ്റുകേകളഞ
അനുമതതികയഞ  ലെഭതിക്കുന്നതതികനഞ  അതതിലന്റെ  പുതുകലെതികനഞ   അതുമഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ടകതഞ
ആയ ഏലതങതിലഞ്ചാം കേഞരവ്യതതികനഞ കവണതി അകപക്ഷ സമര്പ്പതിചതിട്ടുള്ള ഏലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം ഈ
ആകകഞ അതതിന്കേവീഴെതിലണഞകതിയ ചെട്ടങ്ങകളഞ വബകലെഞകയഞ പ്രകേഞരഞ്ചാം വവ്യവസ്ഥ ലചെയതിട്ടുള്ള
സമയപരതിധതിക്കുള്ളതില്  കസവനഞ്ചാം  നല്കുനലണന്നസ  നതിരവീക്ഷതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം,  അപ്രകേഞരമുള്ള
ആളകേളലടേ പരഞതതി ഫലെപ്രദേമഞയതി പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം,  മതതിയഞയതുഞ്ചാം നവ്യഞയമഞയതുമഞയ
കേഞരണഞ്ചാം  കൂടേഞലത  അപ്രകേഞരമുള്ള  സമയപരതിധതിക്കുള്ളതില്   നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന
പ്രകേഞരമുള്ള  കസവനഞ്ചാം  നല്കുന്നതതില്  വവീഴ്ച  വരുത്തുകേകയഞ  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം  വരുത്തുകേകയഞ
ലചെയ്യുന്ന  ഒരു നതിയുക്ത ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥലനതതിലര ഈ ആകതില് വവ്യവസ്ഥ ലചെയ പ്രകേഞരമുള്ള
നടേപടേതികേള്  സസവീകേരതിക്കുന്നതതിനുള്ള  ആവശവ്യതതികലെകഞയതി,  സഞ്ചാംസ്ഥഞനതലെതതില്  ഒരു
സഞ്ചാംസ്ഥഞന പരഞതതി പരതിഹഞര കേമതിറതി രൂപവീകേരതികഞവന്നതഞണസ.

(2)  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  പരഞതതിപരതിഹഞര  കേമതിറതിയതില്  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  അഞ്ചാംഗങ്ങള്
അടേങ്ങതിയതിരതികകണതഞണസ, അതഞയതസ:―

(എ)  വവ്യവസഞയവകുപ്പതിലലെ നതികക്ഷപഞ്ചാം കപ്രഞത്സഞഹതിപ്പതികലെതിലന്റെ ചുമതലെയുള്ള
ലസക്രട്ടറതി;
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(ബതി)  തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണ  വകുപ്പതിലന്റെ  ലസക്രട്ടറതി  അലലങതില്  അകദ്ദേഹഞ്ചാം
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണ വകുപ്പസ ലസ്പെഷവ്യല് ലസക്രട്ടറതിയുലടേ പദേവതിയതില്
കുറയഞത ഒരു ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥന്;

(സതി)  നതിയമലസക്രട്ടറതി  അലലങതില്  അകദ്ദേഹഞ്ചാം  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന
അഡവീഷണല് ലസക്രട്ടറതിയുലടേ പദേവതിയതില് കുറയഞത ഒരു ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥന്;

(ഡതി) സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന  പ്രതിന്സതിപ്പല്  ലസക്രട്ടറതിയുലടേ
പദേവതിയതില് കുറയഞത ഔകദേവ്യഞഗതികേസ്ഥഞനഞ്ചാം വഹതിചതിരുന്ന, സര്കഞര് സര്വ്വവീസതില് നതിനഞ്ചാം
വതിരമതിച ഒരഞള്;

(ഇ)   ലെഞന്റെസ റവനപ്യൂ കേമവീഷണര്;

(എഫസ) കലെബര് കേമവീഷണര്;

(ജതി) കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന വവദേദ്യുതതി കബഞര്ഡസ ലെതിമതിറഡതിലന്റെ ലചെയര്മഞന്;

(എചസ) സഞ്ചാംസ്ഥഞന മലെതിനവീകേരണ നതിയന്ത്രണ കബഞര്ഡസ ലചെയര്മഞന്;

(ഐ) ഫഞക്ടറതികേളഞ്ചാം കബഞയതിലെറകേളഞ്ചാം വകുപ്പസ ഡയറക്ടര്;

(ലജ) വവ്യവസഞയ ഡയറക്ടര്;

(ലകേ)  ലചെയര്മഞനസ  യുക്തലമന്നസ  കേരുതുന്ന പ്രകേഞരഞ്ചാം,  അകദ്ദേഹഞ്ചാം നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്ന പ്രകേഞരമുള്ള വകുപ്പതിലന്റെ ലസക്രട്ടറതി അലലങതില് ഡയറക്ടര്.

(3)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലലെ  (ഡതി)  ഖണ്ഡപ്രകേഞരഞ്ചാം  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യലപ്പടുന്ന
അഞ്ചാംഗതതിലന്റെ ഔകദേവ്യഞഗതികേ കേഞലെഞവധതി മൂന വര്ഷകമഞ അലലങതില് പ്രസ്തുത സ്ഥഞനകതകസ
മലറഞരഞലള സര്കഞര് അഞ്ചാംഗമഞയതി നതിയമതിക്കുന്നതുവലരകയഞ, ഏതഞകണഞ ആദേവ്യഞ്ചാം, അതുവലര
ആയതിരതിക്കുന്നതഞണസ.  അപ്രകേഞരഞ്ചാം നതിയമതികലപ്പടുന്ന അഞ്ചാംഗതതിലന്റെ കസവനവഞ്ചാം കവതനവഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിച വവ്യവസ്ഥകേള് സര്കഞര് ഉതരവ്മൂലെഞ്ചാം നതിശ്ചയതിക്കുന്ന പ്രകേഞരമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ.

(4)  സഞ്ചാംസ്ഥഞന പരഞതതിപരതിഹഞര കേമതിറതിയുലടേ ലചെയര്മഞലനയുഞ്ചാം കേണ്വവീനലറയുഞ്ചാം
കേമതിറതിയുലടേ അഞ്ചാംഗങ്ങളതില് നതിനഞ്ചാം  സര്കഞര് നതിശ്ചയതിക്കുന്നതഞണസ.  സഞ്ചാംസ്ഥഞന പരഞതതി
പരതിഹഞരകേമതിറതി,  ലചെയര്മഞന്  തവീരുമഞനതിക്കുന്ന  പ്രകേഞരമുള്ള  സമയത്തുഞ്ചാം  സ്ഥലെത്തുഞ്ചാം,
ഓകരഞ മഞസവഞ്ചാം കുറഞ്ഞതസ ഒരു പ്രഞവശവ്യഞ്ചാം,  കയഞഗഞ്ചാം കചെകരണതഞണസ.  പ്രസ്തുത കേമതിറതിയുലടേ
കേഞരവ്യനതിര്വ്വഹണഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച നടേപടേതിക്രമങ്ങള് കേമതിറതിയുലടേ ലചെയര്മഞന് നതിശ്ചയതിക്കുന്ന
പ്രകേഞരമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ.



7

13  ഡതി.സഞ്ചാംസ്ഥഞന  പരഞതതിപരതിഹഞര  കേമതിറതിയുലടേ  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേ  ളഞ്ചാം.―(1)
തത്സമയഞ്ചാം പ്രഞബലെവ്യതതിലള്ള മകറലതങതിലഞ്ചാം നതിയമതതില് എന്തുതലന്ന അടേങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം, ഈ
ആകകഞ അതതിന്കേവീഴെതിലണഞകതിയ ചെട്ടങ്ങകളഞ വബകലെഞകയഞ പ്രകേഞരഞ്ചാം വവ്യവസ്ഥ ലചെയതിട്ടുള്ള
സമയപരതിധതിക്കുള്ളതില്  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന പ്രകേഞരമുളള, കസവനഞ്ചാം നല്കുന്നതതില് ഒരു
നതിയുക്ത  ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥന്  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം  വരുത്തുകേകയഞ  വവീഴ്ച  വരുത്തുകേകയഞ  ലചെയ്യുന്നതുമൂലെഞ്ചാം
സങടേമനുഭവതിക്കുന്ന  ഏലതഞരഞളതിനുഞ്ചാം,  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന പ്രകേഞരമുള്ള  രവീതതിയതിലഞ്ചാം
ഫഞറതതിലഞ്ചാം,  അപ്രകേഞരഞ്ചാം  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം  വരുത്തുകേകയഞ  വവീഴ്ചവരുത്തുകേകയഞ  ലചെയ
കസവനതതിലന്റെ  സസഭഞവഞ്ചാം  വവ്യക്തമഞകതിലകഞണസ,  പ്രസ്തുത  സമയപരതിധതി  അവസഞനതിചസ
മുപ്പതസ  ദേതിവസങ്ങള്ക്കുള്ളതില്  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  പരഞതതി  പരതിഹഞര  കേമതിറതിയുലടേ  കേണ്വവീനര്കസ
ഒരു അകപക്ഷ ഓണ്വലെന് ആകയഞ മറസ വതിധതതികലെഞ, സമര്പ്പതികഞവന്നതഞണസ: 

എന്നഞല്, അപ്രകേഞരമുള്ള സമയപരതിധതിക്കുള്ളതില് അകപക്ഷ സമര്പ്പതികഞതതിരുന്നതതിനസ
അകപക്ഷകേനസ  മതതിയഞയ  കേഞരണഞ്ചാം  ഉണഞയതിരുന  എന്നസ  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  പരഞതതിപരതിഹഞര
കേമതിറതിയുലടേ  കേണ്വവീനര്കസ  കബഞദവ്യമഞകുന്നപക്ഷഞ്ചാം,  മുപ്പതു  ദേതിവസകഞലെഞവധതി
കേഴെതിഞ്ഞതതിനുകശഷഞ്ചാം സമര്പ്പതിക്കുന്ന അകപക്ഷയുഞ്ചാം സസവീകേരതികഞവന്നതഞണസ.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പസ  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ഒരു  അകപക്ഷ  ലെഭതിക്കുകമ്പഞള്  കേണ്വവീനകറഞ
അകദ്ദേഹഞ്ചാം  അധതികേഞരലപ്പടുതതിയ  ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥകനഞ  അകപക്ഷകേനസ  യഥഞവതിധതി  വകേപ്പറസ
രസവീതസ നല്കകേണതുഞ്ചാം കേണ്വവീനര് ലെഭതിച അകപക്ഷകേളലടേ രജതിസ്റ്റര് നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടുന്ന
പ്രകേഞരതതില് സൂക്ഷതികകണതുമഞണസ.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പസ പ്രകേഞരഞ്ചാം ലെഭതിച അകപക്ഷയതികന്മേല്,  അകപക്ഷ ലെഭതിചസ അഞസ
ദേതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം  കേണ്വവീനര്  നതിയുക്ത  ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥനതില്നതിനഞ്ചാം  റതികപ്പഞര്ട്ടസ
ആവശവ്യലപ്പകടേണതുഞ്ചാം,  ബന്ധലപ്പട്ട  നതിയുക്ത  ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥന്  ഏഴെസ  ദേതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം
അപ്രകേഞരഞ്ചാം  ആവശവ്യലപ്പട്ട  റതികപ്പഞര്ട്ടസ  നല്കകേണതുഞ്ചാം  അപ്രകേഞരമുള്ള  റതികപ്പഞര്ട്ടസ
ലെഭതിക്കുന്നതതികന്മേല്  പ്രസ്തുത  റതികപ്പഞര്ട്ടസ  പരതിഗണതിചതതിനുഞ്ചാം  ബന്ധലപ്പട്ട  നതിയുക്ത
ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥനുഞ്ചാം  അകപക്ഷകേനുഞ്ചാം  പറയുവഞനുള്ളതസ  പറയുവഞന്  ഒരു  അവസരഞ്ചാം
നല്കേതിയതതിനുഞ്ചാം  കശഷഞ്ചാം   നതിയുക്ത  ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥകനഞടേസ  ഒരു  നതിശ്ചതിത  സമയതതിനകേഞ്ചാം
കസവനഞ്ചാം  നല്കുവഞന്  നതിര്കദ്ദേശതിക്കുകേകയഞ  അകപക്ഷ  നതിരസതിക്കുകേകയഞ  ലചെയ്തുലകേഞണസ,
അകപക്ഷ ലെഭതിച തവീയതതി മുതല് മുപ്പതസ ദേതിവസകഞലെയളവതിനുള്ളതില് എഴുതതികരഖലപ്പടുതതിയ
കേഞരണങ്ങള് സഹതിതഞ്ചാം  അകപക്ഷ തവീര്പ്പഞകകണതുഞ്ചാം ആയതസ  ഉടേന് തലന്ന ബന്ധലപ്പട്ട
നതിയുക്ത ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥലനയുഞ്ചാം അകപക്ഷകേലനയുഞ്ചാം അറതിയതികകണതുമഞണസ. 

13 ഇ. സഞ്ചാംസ്ഥഞന പരഞതതിപരതിഹഞര കേമതിറതിയുലടേ അപ്പവീല് അധതികേഞരതിത.―(1) ജതിലഞ
പരഞതതിപരതിഹഞര  കേമതിറതിയുലടേ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  തവീരുമഞനപ്രകേഞരഞ്ചാം  സങടേമനുഭവതിക്കുന്ന
ഏലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം  അപ്രകേഞരമുള്ള തവീരുമഞനഞ്ചാം ജതിലഞ പരഞതതിപരതിഹഞര കേമതിറതിയതില്  നതിനഞ്ചാം
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ലെഭതിച ദേതിവസഞ്ചാം മുതല് മുപ്പതസ ദേതിവസങ്ങള്കകേഞ്ചാം അപ്രകേഞരമുള്ള  തവീരുമഞനതതിനസ എതതിരഞയതി,
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ട  പ്രകേഞരമുള്ള  രവീതതിയതിലഞ്ചാം  അപ്രകേഞരമുള്ള  ഫഞറതതിലഞ്ചാം,  സഞ്ചാംസ്ഥഞന
പരഞതതിപരതിഹഞര കേമതിറതികസ അപ്പവീല് സമര്പ്പതികഞവന്നതഞണസ:

എന്നഞല്,  അപ്രകേഞരമുള്ള  സമയതതിനസ  മുമ്പസ  അപ്പവീല്  സമര്പ്പതികഞതതിരുന്നതതിനസ
അപ്പവീല്വഞദേതികസ മതതിയഞയ കേഞരണങ്ങളണഞയതിരുന എന്നസ സഞ്ചാംസ്ഥഞന പരഞതതിപരതിഹഞര
കേമതിറതികസ  കബഞദവ്യമഞകുന്ന പക്ഷഞ്ചാം  മുപ്പതസ  ദേതിവസകഞലെയളവതിനസ  കശഷഞ്ചാം  സമര്പ്പതിക്കുന്ന
അപ്പവീലഞ്ചാം സസവീകേരതികഞവന്നതഞണസ.

(2) സഞ്ചാംസ്ഥഞന പരഞതതിപരതിഹഞര കേമതിറതികസ ജതിലഞ പരഞതതിപരതിഹഞര കേമതിറതിയതില്
നതിനഞ്ചാം  നതിയുക്ത  ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥനതില്  നതിനഞ്ചാം  ഇതസ  സഞ്ചാംബന്ധതിച  റതികപ്പഞര്ട്ടസ
ആവശവ്യലപ്പടേഞവന്നതുഞ്ചാം,  അപ്രകേഞരമുള്ള  റതികപ്പഞര്ട്ടുകേള്,  പരതികശഞധതിചതതിനു  കശഷവഞ്ചാം
നതിയുക്ത  ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥനുഞ്ചാം,  സങടേമനുഭവതിക്കുന്ന  ആളതിനുഞ്ചാം   പറയുവഞനുള്ളതസ  പറയുവഞന്
അവസരഞ്ചാം നല്കേതിയതതിനു കശഷവഞ്ചാം അപ്രകേഞരമുള്ള അപ്പവീല്,  അതസ കബഞധതിപ്പതിച തവീയതതി
മുതല് മുപ്പതസ ദേതിവസതതിനകേഞ്ചാം തവീര്പ്പഞകകണതഞണസ.  പ്രസ്തുത അപ്പവീലെതികന്മേലള്ള സഞ്ചാംസ്ഥഞന
പരഞതതിപരതിഹഞര കേമതിറതിയുലടേ തവീരുമഞനഞ്ചാം അനതിമമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ.

(3)  ഈ  ആകതില്  നതിര്വ്വചെതിച  പ്രകേഞരമുള്ള  കസവനഞ്ചാം  എന്നതതിലന്റെ  പരതിധതിയതില്
വരുന്ന  ഏലതങതിലഞ്ചാം  കേഞരവ്യഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിചസ  എലനങതിലഞ്ചാം  വവീഴ്ചകയഞ  കേഞലെതഞമസകമഞ
ഉണഞയതഞയതി സഞ്ചാംസ്ഥഞന പരഞതതി പരതിഹഞര കേമതിറതിയുലടേ ശ്രദയതില്ലപ്പടുകേയഞലണങതില്
പ്രസസ്തുത വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന പരഞതതിപരതിഹഞര കേമതിറതികസ സസകമധയഞ പരതികശഞധതികഞവന്നതുഞ്ചാം
അതസ സഞ്ചാംബന്ധതിചസ ഉചെതിതമഞയ ഉതരവകേള് പുറലപ്പടുവതികഞവന്നതുമഞണസ.

(4)  തത്സമയഞ്ചാം  പ്രഞബലെവ്യതതിലള്ള  മകറലതങതിലഞ്ചാം  നതിയമതതില്  എന്തുതലന്ന
അടേങ്ങതിയതിരുന്നഞലഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന പരഞതതിപരതിഹഞര കേമതിറതി ഈ വകുപ്പതിന് കേവീഴെതില് എടുത
തവീരുമഞനഞ്ചാം  അനതിമമഞയതിരതിക്കുന്നതുഞ്ചാം,  അതസ  നതിയുക്ത  അധതികേഞരസ്ഥഞനതതിനസ
ബഞധകേമഞയതിരതിക്കുന്നതുമഞണസ.

(5)  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  പരഞതതിപരതിഹഞര  കേമതിറതിയുലടേ  തവീരുമഞനഞ്ചാം,  പ്രസ്തുത  തവീരുമഞനഞ്ചാം
ലെഭതിചസ  പതതിനഞസ  ദേതിവസകഞലെയളവതിനുള്ളതില്  ബന്ധലപ്പട്ട  നതിയുക്ത  ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥന്
നടേപ്പതിലെഞകകണതുഞ്ചാം,  പ്രസസ്തുത  ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥന്  അപ്രകേഞരഞ്ചാം  നടേപ്പതിലെഞകഞന്  വവീഴ്ച
വരുത്തുകേകയഞ  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം  വരുത്തുകേകയഞ  ലചെയ്യുന്ന  പക്ഷഞ്ചാം,  13 എഫസ വകുപ്പതില്
വവ്യക്തമഞകതിയ പ്രകേഞരമുള്ള ശതിക്ഷയസ അയഞള് വതികധയനഞകുന്നതുമഞണസ.

(6)  അതതുസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  ജതിലഞ  പരഞതതിപരതിഹഞര  കേമതിറതിക്കുഞ്ചാം   അലലങതില്
സഞ്ചാംസ്ഥഞന   പരഞതതിപരതിഹഞര  കേമതിറതിക്കുഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  സഞ്ചാംഗതതികേലള  സഞ്ചാംബന്ധതിചസ
1908-ലലെ സതിവതില് നടേപടേതി നതിയമസഞ്ചാംഹതിത (1908-ലലെ  5-ാം കകേന ആകസ)  പ്രകേഞരഞ്ചാം ഒരു
വവ്യവഹഞരഞ്ചാം വതിചെഞരണ ലചെയ്യുകമ്പഞള് ഒരു സതിവതില് കകേഞടേതതിയതില് നതിക്ഷതിപ്തമഞയതിട്ടുള്ള അകത
അധതികേഞരങ്ങള് ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ, അതഞയതസ :―
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(എ) ഏലതഞരഞലളയുഞ്ചാം ഹഞജരഞകുന്നതതിനസ നതിര്ബന്ധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം അലലങതില്
അയഞലള സതവ്യപ്രസഞവനയതികന്മേല് വതിസരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം;

(ബതി) കരഖകേളഞ്ചാം പ്രമഞണങ്ങളഞ്ചാം കേലണത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം ഹഞജരഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം;

(സതി) സതവ്യവഞങ്മൂലെതതികന്മേല് ലതളതിവസ സസവീകേരതിക്കുന്നതതിനസ;

(ഡതി) സഞക്ഷതികേലള വതിസരതിക്കുന്നതതിനു കവണതി കേമവീഷലന അയയ്ക്കുന്നതതിനസ.

13 എഫസ.ശതിക്ഷ.―കസവനഞ്ചാം  നല്കുന്നതതില്  ഒരു  നതിയുക്ത  ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥന്
മതതിയഞയതുഞ്ചാം  നവ്യഞയമഞയതുമഞയ  കേഞരണഞ്ചാം  കൂടേഞലത   വവീഴ്ച  വരുത്തുകേകയഞ  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം
വരുത്തുകേകയഞ ലചെയ്തുലവന്നസ, അതതുസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ, ജതിലഞ പരഞതതിപരതിഹഞര കേമതിറതികയഞ
അലലങതില്  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  പരഞതതിപരതിഹഞര  കേമതിറതികയഞ  കേഞണുന്നപക്ഷഞ്ചാം,    ബന്ധലപ്പട്ട
കേമതിറതിയുലടേ  ലചെയര്മഞനസ,  കരഖഞമൂലെമുള്ള ഉതരവസ  വഴെതി,  നതിയുക്ത  ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥലന്റെകമല്,
ഓകരഞ  ദേതിവസകതയുഞ്ചാം  കേഞലെതഞമസതതിനസ  ഇരുന്നൂറതി  അമ്പതസ  രൂപ  നതിരകതില്
പതതിനഞയതിരഞ്ചാം രൂപയതില് അധതികേരതികഞത  പതിഴെ ചുമതഞവന്നതുഞ്ചാം നതിയുക്ത ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥനസ
ബഞധകേമഞയ  സര്വ്വവീസസ  ചെട്ടങ്ങള്കസ  കേവീഴെതില്  അയഞള്ലകതതിലര  വകുപ്പുതലെ  നടേപടേതി
സസവീകേരതിക്കുവഞന് ബന്ധലപ്പട്ട അധതികേഞരസ്ഥഞനകതഞടേസ ശതിപഞര്ശ ലചെയ്യഞവന്നതുമഞണസ:

എന്നഞല്,  അപ്രകേഞരഞ്ചാം  ശതിക്ഷ  ചുമത്തുന്നതതിനസ  മുമ്പസ  നതിയുക്ത  ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥനസ
പറയുവഞനുള്ളതസ പറയുവഞന് ഒരവസരഞ്ചാം നല്കകേണതഞണസ.”.

4.  സഞധൂകേരണഞ്ചാം.―2022-ലലെ  കകേരള  വവ്യവസഞയ  ഏകേജഞലെകേ  കതിയറന്സസ
കബഞര്ഡുകേളഞ്ചാം വവ്യവസഞയ നഗരപ്രകദേശ വതികേസനവഞ്ചാം  (കഭദേഗതതി) ഒഞര് ഡതിനന്സസ  (2022-ലലെ  6)
(ഇതതിനുകശഷഞ്ചാം പ്രസസ്തുത ഒഞര് ഡതിനന്സസ എന്നഞണസ പരഞമര്ശതികലപ്പടുകേ) 2022  ആഗസ്റ്റസ
8-ാം തവീയതതി പ്രഞബലെവ്യമതിലഞതഞയതിതവീര്ന്നതിരുന്നഞല് തലന്നയുഞ്ചാം,―

(എ) പ്രസസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സസ പ്രകേഞരഞ്ചാം കഭദേഗതതി  ലചെയ്യലപ്പട്ട പ്രധഞന ആകതിന്
കേവീഴെതില് ലചെയകതഞ ലചെയതഞയതി കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ ആയ ഏലതങതിലഞ്ചാം കേഞരവ്യകമഞ,  എടുതകതഞ
എടുതതഞയതി  കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ  ആയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  നടേപടേതികയഞ  ഈ  ആകസ  പ്രകേഞരഞ്ചാം
കഭദേഗതതി ലചെയ്യലപ്പട്ട പ്രധഞന ആകതിലലെ വവ്യവസ്ഥകേള് പ്രകേഞരഞ്ചാം  ലചെയതഞകയഞ  എടുതതഞകയഞ
കേരുതലപ്പകടേണതുഞ്ചാം;

(ബതി) പ്രസസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സസ പ്രഞബലെവ്യമതിലഞതഞയതിതവീര്ന്നതതിനുകശഷവഞ്ചാം ഈ
ആകസ  ഗസറതില്  പ്രസതിദലപ്പടുത്തുന്നതതിനുമുമഞ്ചാം   ലചെയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  കേഞരവ്യകമഞ  എടുത
ഏലതങതിലഞ്ചാം  നടേപടേതികയഞ,  പ്രസ്തുത  ഒഞര്ഡതിനന്സതിലന്റെ  പ്രഞബലെവ്യഞ്ചാം
ഇലഞതഞയതിതവീര്ന്നതിരുന്നതിലഞലയങതില്  പ്രസ്തുത  ഒഞര്ഡതിനന്സസ  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കഭദേഗതതി
ലചെയ്യലപ്പട്ട  പ്രധഞന  ആകതിന്കേവീഴെതില്  ലചെയ്യുകേകയഞ  എടുക്കുകേകയഞ  ലചെയ്യുമഞയതിരുന
എന്നകപഞലലെ,  ഈ  ആകസ  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കഭദേഗതതി  ലചെയ്യലപ്പട്ട  പ്രധഞന  ആകതിന്കേവീഴെതില്
ലചെയതഞകയഞ എടുതതഞകയഞ കേരുതലപ്പകടേണതുമഞണസ.

1045/2022.
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ഉകദ്ദേശവ്യകേഞരണങ്ങളലടേ വതിവരണഞ്ചാം

സഞ്ചാംസ്ഥഞനതസ  വവ്യവസഞയസ്ഥഞപനങ്ങള്  സ്ഥഞപതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  വതിപുലെവീകേരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
വവവതിദവ്യവല്കരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ആധുനതികേവല്കരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ആവശവ്യമഞയ  വതിവതിധ
വലെസന്സുകേളഞ്ചാം  കതിയറന്സുകേളഞ്ചാം  സര്ട്ടതിഫതികറ്റുകേളഞ്ചാം  അവയുലടേ  പുതുകല്   ഉള്ലപ്പലടേ
കവഗതതില്  നല്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  വവ്യവസഞയ നഗരപ്രകദേശവതികേസന  അധതികേഞരസ്ഥഞനങ്ങളലടേ
രൂപവീകേരണതതിനുഞ്ചാം  അവയുമഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ട  കേഞരവ്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  കവണതി  വവ്യവസ്ഥ  ലചെയ്തു
ലകേഞണള്ളതഞണസ  1999-ലലെ  കകേരള  വവ്യവസഞയ  ഏകേജഞലെകേ  കതിയറന്സസ  കബഞര്ഡുകേളഞ്ചാം
വവ്യവസഞയ നഗര പ്രകദേശ വതികേസനവഞ്ചാം ആകസ (2000-ലലെ 5).

അഞ്ചു  കകേഞടേതിയതിലെധതികേഞ്ചാം  മൂലെധന  നതികക്ഷപമുള്ള  വവ്യവസഞയ  സ്ഥഞപനങ്ങള്
സ്ഥഞപതിക്കുന്നതതികനഞ  പ്രവര്തതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ  വതിപുലെവീകേരതിക്കുന്നതതികനഞ
വവവതിധവ്യവല്കരതിക്കുന്നതതികനഞ  ആധുനതികേവല്കരതിക്കുന്നതതികനഞ  വതിവതിധ  സഞ്ചാംസ്ഥഞന
നതിയമങ്ങള്ക്കുകേവീഴെതില്  ആവശവ്യമഞയ  കതിയറന്സുകേകളഞ  സര്ട്ടതിഫതികറ്റുകേകളഞ
വലെസന്സുകേകളഞ ലപര്മതിറ്റുകേകളഞ അനുമതതികയഞ അതതിലന്റെ പുതുകകലെഞ ലെഭതിക്കുന്നതതികനഞ,
അതുമഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ടകതഞ  ആയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  കേഞരവ്യതതികനഞ  കവണതി  അകപക്ഷ
സമര്പ്പതിചതിട്ടുള്ള ഒരഞള്കസ നതിശ്ചതിത സമയ പരതിധതിയ്ക്കുള്ളതില് കസവനങ്ങള് നല്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
അവരുലടേ  പരഞതതികേള്  പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം  വരുത്തുന്ന
ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥര്ലകതതിലര  നടേപടേതി  സസവീകേരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  കവണതി  ജതിലഞതലെതതില്  ജതിലഞ
പരഞതതിപരതിഹഞര  കേമതിറതിയുഞ്ചാം   പ്രസ്തുത  കേമതിറതിയുലടേ  ഉതരവതിന്കമല്  അപ്പവീല്
അധതികേഞരസ്ഥഞനമഞയതി  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  പരഞതതിപരതിഹഞര  കേമതിറതിയുഞ്ചാം  രൂപവീകേരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
അതുമഞയതി  ബന്ധലപ്പട്ട  കേഞരവ്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  വവ്യവസ്ഥ  ലചെയ്തുലകേഞണസ   1999-ലലെ  കകേരള
വവ്യവസഞയ ഏകേജഞലെകേ കതിയറന്സസ കബഞര്ഡുകേളഞ്ചാം വവ്യവസഞയ നഗര പ്രകദേശ വതികേസനവഞ്ചാം
ആകസ (2000-ലലെ 5) അനുകയഞജവ്യമഞയതി കഭദേഗതതി വരുത്തുവഞന് സര്കഞര് തവീരുമഞനതിച്ചു.

കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  കമല്പറഞ്ഞ
നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്കസ  ഉടേന്  പ്രഞബലെവ്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം,   2021-ലലെ  കകേരള
വവ്യവസഞയ ഏകേജഞലെകേ കതിയറന്സസ കബഞര്ഡുകേളഞ്ചാം വവ്യവസഞയ നഗര പ്രകദേശ വതികേസനവഞ്ചാം
(കഭദേഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സസ   2021  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  10-ാം  തവീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണ്ണര്
വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതസ  2021   ലസപ്റഞ്ചാംബര്  14-ാം  തവീയതതിയതിലലെ  2681-ാം
നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില്  2021-ലലെ  137-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സസ  ആയതി
പ്രസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.    

പ്രസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വവ്യവസ്ഥകേള് നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി  2021-ലലെ കകേരള
വവ്യവസഞയ ഏകേജഞലെകേ കതിയറന്സസ കബഞര്ഡുകേളഞ്ചാം വവ്യവസഞയ നഗര പ്രകദേശ വതികേസനവഞ്ചാം
(കഭദേഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സസ  (2021-ലലെ  142),  2022-ലലെ  കകേരള  വവ്യവസഞയ ഏകേജഞലെകേ
കതിയറന്സസ  കബഞര്ഡുകേളഞ്ചാം  വവ്യവസഞയ  നഗര  പ്രകദേശ  വതികേസനവഞ്ചാം  (കഭദേഗതതി)
ഓര്ഡതിനന്സസ (2022-ലലെ 6) എന്നതിവ കകേരള ഗവര്ണ്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുതതിയതിട്ടുള്ളതഞണസ.
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പ്രസ്തുത  ഒഞര്ഡതിനന്സതിലന്റെ  പ്രഞബലെവ്യഞ്ചാം  2022  ആഗസ്റ്റസ  8-ാം  തവീയതതി
ഇലഞതഞയതിതവീര്ന്ന  സഞഹചെരവ്യതതില്,  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വവ്യവസ്ഥകേള്
ഉള്ലപ്പടുതതിലകഞണഞ്ചാം, പ്രസസ്തുത ഒഞര്ഡതിനന്സസ പ്രഞബലെവ്യമതിലഞതഞയതിതവീര്ന്നതതിനുകശഷവഞ്ചാം ഈ
ബതില്  ആകഞയതി  ഗസറതില്   പ്രസതിദവീകേരതിക്കുന്ന   തവീയതതിയ്ക്കു  മുമവലരയുഞ്ചാം  പ്രസ്തുത
ഓര്ഡതിനന്സസ  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കഭദേഗതതി  ലചെയ്യലപ്പട്ട  പ്രധഞന  ആകതിന്കേവീഴെതില്  ലചെയ  എലഞ
കേഞരവ്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  നടേപടേതികേള്ക്കുഞ്ചാം  സഞധൂകേരണഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനഞയുള്ള  ഒരു  വവ്യവസ്ഥ  കൂടേതി
ഉള്ലപ്പടുതതിലകഞണമുളള കകേരള നതിയമസഭയുലടേ  ഒരു ആകസ  ലകേഞണവരുവഞന് സര്കഞര്
തവീരുമഞനതിച്ചു.  

കമല്പ്പറഞ്ഞ ലെക്ഷവ്യങ്ങള് നതിറകവറ്റുന്നതതിനസ ഉകദ്ദേശതിച്ചു ലകേഞണള്ളതഞണസ ഈ ബതില്. 

ധനകേഞരവ്യ ലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ 3-ാം ഖണ്ഡ പ്രകേഞരഞ്ചാം പ്രധഞന ആകതില്  കചെര്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന്ന അദവ്യഞയഞ്ചാം
॥എ-യതിലലെ  13  സതി വകുപ്പതിലന്റെ  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  പ്രസ്തുത  വകുപ്പതിലന്റെ   (2)-ാം
ഉപവകുപ്പതിലലെ  (ഡതി)  ഖണ്ഡപ്രകേഞരഞ്ചാം  നതിയമതികലപ്പടുന്ന,  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  പരഞതതി  പരതിഹഞര
കേമതിറതിയതിലലെ അഞ്ചാംഗതതിലന്റെ കസവനവഞ്ചാം കവതനവഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച വവ്യവസ്ഥകേള്, സര്കഞര്
ഉതരവ്മൂലെഞ്ചാം നതിശ്ചയതിക്കുന്ന പ്രകേഞരമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ  എന്നസ  വവ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന.  ഈ
ഇനവമഞയതി ബന്ധലപ്പട്ട  ലചെലെവകേള്  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  വവ്യവസഞയ  വതികേസന
കകേഞര്പ്പകറഷലന്റെ  വവ്യവസഞയ  പ്രകമഞഷന്  ബജറതില്  നതിനഞ്ചാം  വഹതിക്കുന്നതുഞ്ചാം  പതിന്നവീടേസ
സഞ്ചാംസ്ഥഞന  സഞതിത  നതിധതിയതില്  നതിനഞ്ചാം  തതിരതിലകേ  നല്കുന്നതുമഞണസ.  ഈ  ബതില്
നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രഞബലെവ്യതതില്  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയഞല്  സഞ്ചാംസ്ഥഞന
സഞതിതനതിധതിയതില്  നതിനഞ്ചാം  പ്രതതിവര്ഷഞ്ചാം  37,56,000  (മുപ്പതതികയഴെസ  ലെക്ഷതതി
അമ്പതതിയഞറഞയതിരഞ്ചാം)  രൂപയുലടേ  ആവര്തകേ  ലചെലെവഞ്ചാം   80,000  (എണ്പതതിനഞയതിരഞ്ചാം)
രൂപയുലടേ  അനഞവര്തകേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതഞണസ.

ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച
ലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ 3-ാം ഖണ്ഡ പ്രകേഞരഞ്ചാം, പ്രധഞന ആകതില്  കചെര്കഞനുകദ്ദേശതിക്കുന്ന II എ
അദവ്യഞയതതിലലെ,―

(എ) 13 ബതി വകുപ്പസ (1)-ാം ഉപകുപ്പസ,―

(i)  ഒരു നതിയുക്ത ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥന് നല്കകേണ കസവനങ്ങള് നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞനുഞ്ചാം,
അപ്രകേഞരഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ട കസവനങ്ങള്  നല്കുന്നതതില് വവീഴ്ച വരുത്തുകേകയഞ കേഞലെതഞമസഞ്ചാം
വരുത്തുകേകയഞ  ലചെയ്യുന്നതുമൂലെഞ്ചാം  സങടേമനുഭവതിക്കുന്ന ഏലതഞരഞളതിനുഞ്ചാം  ജതിലഞ  പരഞതതി  പരതിഹഞര
കേമതിറതിയുലടേ കേണ്വവീനര്കസ അകപക്ഷ നല്കകേണ രവീതതിയുഞ്ചാം ഫഞറവഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം;
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(ii) (2)-ാം ഉപവകുപ്പസ,  ജതിലഞ പരഞതതിപരതിഹഞര കേമതിറതി  കേണ്വവീനര്കസ
ലെഭതിച  അകപക്ഷകേളലടേ  വതിവരങ്ങള്   സൂക്ഷതികകണ  രജതിസ്റ്ററതിലന്റെ  രവീതതിയുഞ്ചാം  ഫഞറവഞ്ചാം
നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം;

സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന.  

(ബതി)  13 സതി വകുപ്പതിലന്റെ  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പസ,  പ്രസ്തുത  വകുപ്പതിലലെ  (2)-ാം
ഉപവകുപ്പതിലന്റെ  (ഡതി)  ഖണ്ഡപ്രകേഞരഞ്ചാം  നതിയമതികലപ്പടുന്ന  അഞ്ചാംഗതതിലന്റെ  കസവനവഞ്ചാം
കവതനവഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിച  വവ്യവസ്ഥകേള്  ഉതരവ്മൂലെഞ്ചാം  നതിശ്ചയതിക്കുന്നതതിനസ  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന;

(സതി) 13 ഡതി വകുപ്പസ,― 

(i)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പസ  ഒരു  നതിയുക്ത  ഉകദേവ്യഞഗസ്ഥന്  നതിശ്ചതിത
സമയപരതിധതിക്കുള്ളതില്  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന  പ്രകേഞരമുള്ള  കസവനഞ്ചാം  നല്കുന്നതതില്
വവീഴ്ചവരുത്തുകേകയഞ  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം  വരുത്തുകേകയഞ  ലചെയ്യുന്നതുമൂലെഞ്ചാം  സങടേമനുഭവതിക്കുന്ന
ഏലതഞരഞളതിനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  പരഞതതിപരതിഹഞര  കേമതിറതി  മുമ്പഞലകേ  അകപക്ഷ  ഫയല്
ലചെകയ്യണ രവീതതിയുഞ്ചാം ഫഞറവഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞനുഞ്ചാം;

(ii)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പസ  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  പരഞതതിപരതിഹഞര കേമതിറതി  കേണ്വവീനര്കസ
ലെഭതിച  അകപക്ഷകേളലടേ  വതിവരങ്ങള്   സൂക്ഷതികകണ  രജതിസ്റ്ററതിലന്റെ  രവീതതിയുഞ്ചാം  ഫഞറവഞ്ചാം
നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം

സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന. 

(ഡതി) 13 ഇ വകുപ്പതിലന്റെ (1)-ാം ഉപവകുപ്പസ ജതിലഞ പരഞതതിപരതിഹഞര കേമതിറതിയുലടേ
തവീരുമഞനതതിലനതതിരഞയതി  സഞ്ചാംസ്ഥഞനപരഞതതി  പരതിഹഞര  കേമതിറതിയതില്  സമര്പ്പതിക്കുന്ന
അപ്പവീലെതിലന്റെ  രവീതതിയുഞ്ചാം  ഫഞറവഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനസ  സര്കഞരതിലന  അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന. 

ഏതസ  കേഞരവ്യങ്ങലള  സഞ്ചാംബന്ധതിചഞകണഞ  ചെട്ടങ്ങള്  ഉണഞകഞവന്നതസ  അലലങതില്
വതിജഞപനങ്ങള്  പുറലപ്പടുവതികഞവന്നതസ  അവ  നടേപടേതിക്രമങ്ങള്  സഞ്ചാംബന്ധതിചവയുഞ്ചാം
സഞധഞരണകമഞ ഭരണപരകമഞ ആയ സസഭഞവകതഞടു കൂടേതിയതുമഞകുന.  കൂടേഞലത,  ചെട്ടങ്ങള്
ഉണഞകതിയതതിനുകശഷഞ്ചാം  അവ  നതിയമസഭയുലടേ  സൂക്ഷ്മപരതികശഞധനയസ  വതികധയവമഞണസ.
ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം,  അതതിനഞല്,  സഞധഞരണ സസഭഞവകതഞടു
കൂടേതിയതഞണസ.

പതി. രഞജവീവസ
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1999-ലലെ  കകേരള വവ്യവസഞയ ഏകേജഞലെകേ കതിയറന്സസ കബഞര്ഡുകേളഞ്ചാം
വവ്യവസഞയ നഗര പ്രകദേശ വതികേസനവഞ്ചാം  ആകതില് (2000 -ലലെ  5)

നതിനള്ള പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങള് 

** **  ** **

2. നതിര്വ്വചെനങ്ങള്.―ഈ ആകതില്, സന്ദര്ഭഞ്ചാം മറ്റുവതിധതതില് ആവശവ്യലപ്പടേഞതപക്ഷഞ്ചാം,―

** **  ** **

(സതി) "ജതിലഞ കബഞര്ഡസ" എന്നഞല് ഈ ആകതിലന്റെ 4-ാം വകുപ്പസ (1)-ാം ഉപവകുപ്പസ
പ്രകേഞരഞ്ചാം രൂപവീകേരതിച ജതിലഞ ഏകേജഞലെകേ കതിയറന്സസ കബഞര്ഡസ എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

       **         **         **           **

(എല്)  “പദതതി"  എന്നഞല്  ഈ  ആകസ  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ഉണഞകതിയ  പദതതി
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

**         **         **           **

(ഒ) “സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമഞ്ചാം"  എന്നഞല് തതിരുവതിതഞഞ്ചാംകൂറതിലന്റെകയഞ,  ലകേഞചതിയുകടേകയഞ
ഒരു  വതിളഞ്ചാംബരകമഞ,  ആകകഞ,  തതിരുലകേഞചതിയുലടേ  ഒരു  ആകകഞ,  ഓര്ഡതിനന്കസഞ,  കകേരള
സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമ  നതിര്മഞണസഭ  പഞസഞകതിയ  ഒരു  ആകകഞ  അലലങതില്  ഗവര്ണ്ണര്
പുറലപ്പടുവതിചതുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞനതസ  പ്രഞബലെവ്യതതിലെതിരതിക്കുന്നതുമഞയ  ഒരു  ഓര്ഡതിനന്കസഞ
എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നതുഞ്ചാം അതതില് അതരഞ്ചാം ഏലതങതിലഞ്ചാം ആക്റ്റുമൂലെകമഞ ഓര്ഡതിനന്സസ മൂലെകമഞ
നല്കേലപ്പട്ട ഒരു അധതികേഞരഞ്ചാം  വതിനതികയഞഗതിചസ  സര്കഞകരഞ  സര്കഞരതിലന്റെ കേവീഴെതിലള്ള ഒരു
അധതികേഞരസ്ഥഞനകമഞ  ഉണഞകതിയ  ഒരു  ചെട്ടകമഞ,  ഉതരകവഞ,  ഉപനതിയമകമഞ  അലലങതില്
റഗുകലെഷകനഞ ഉള്ലപ്പടുന്നതുമഞകുന.

**         **         **           **

അദവ്യഞയഞ്ചാം II

സഞ്ചാംസ്ഥഞന കബഞര്ഡുഞ്ചാം ജതിലഞ കബഞര്ഡുകേളഞ്ചാം വവ്യവസഞയ പ്രകദേശ
കബഞര്ഡുകേളഞ്ചാം

3. സഞ്ചാംസ്ഥഞന കബഞര്ഡസ.―(1)സഞ്ചാംസ്ഥഞനതസ വവ്യവസഞയ സ്ഥഞപനങ്ങള് സ്ഥഞപതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
പ്രവര്തതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  വതിപുലെവീകേരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  വവവതിദവ്യവല്കരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
ആധുനതികേവത്കരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  വതിവതിധ  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമങ്ങള്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ആവശവ്യമഞയ
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വതിവതിധ വലെസന്സുകേളഞ്ചാം, കതിയറന്സുകേളഞ്ചാം, സര്ട്ടതിഫതികറ്റുകേളഞ്ചാം കവഗതതില് നല്കുന്നതതിനു
കവണതി,  സര്കഞരതിനസ,  വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞനതസ കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ഏകേജഞലെകേ
കതിയറന്സസ  കബഞര്ഡസ  എന്ന  കപരതില്  ഒരു  ഏകേജഞലെകേ  കതിയറന്സസ  കബഞര്ഡസ
രൂപവീകേരതികഞവന്നതഞണസ.

**         **         **           **

13. വലെസന്സുകേള്  റദ്ദേഞകഞനുള്ള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  കബഞര്ഡതിലന്റെ  അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1)
സഞ്ചാംസ്ഥഞന  കബഞര്ഡതിനസ,  സസകമധയഞ  ജതിലഞ  കബഞര്ഡതിലന്റെകയഞ,  വവ്യവസഞയ  പ്രകദേശ
കബഞര്ഡതിലന്റെകയഞ,  ഈ  ആകതിന്കേവീഴെതിലള്ള  ഏലതങതിലഞ്ചാം  നടേപടേതികേലള  സഞ്ചാംബന്ധതിച
കരഖകേള് ഏതു സമയത്തുഞ്ചാം പരതികശഞധതികഞവന്നതുഞ്ചാം, ഈ ആകതിന്കേവീഴെതിലള്ള കതിയറന്കസഞ
സര്ട്ടതിഫതികകറഞ  വലെസന്കസഞ  പ്രധഞന  വസ്തുതകേള്  ലതറഞയ  രവീതതിയതില്
ധരതിപ്പതിച്ചുലകേഞണഞണസ  സമ്പഞദേതിചതിട്ടുള്ളലതന്നസ  സഞ്ചാംസ്ഥഞന കബഞര്ഡതിനസ  കബഞദവ്യഞ്ചാംവന്നഞല്,
അതതിനസ,  ബന്ധലപ്പട്ട  അധതികേഞര  സ്ഥഞനകതഞടേസ  അവര്  നല്കേതിയ  വലെസന്കസഞ,
സര്ട്ടതിഫതികകറഞ കതിയറന്കസഞ റദ്ദേഞകഞന് ഉതരവസ മുകഖന നതിര്കദ്ദേശതികഞവന്നതഞണസ:

എന്നഞല്, ഏലതങതിലഞ്ചാം ഒരു കേക്ഷതിലയ ബഞധതിക്കുന്ന യഞലതഞരുതരവഞ്ചാം ആ കേക്ഷതികസ
ഒരു  നതികവദേനഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനുള്ള  അവസരഞ്ചാം  നല്കേഞലത  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  കബഞര്ഡസ
പഞസഞക്കുവഞന് പഞടുള്ളതല.

**         **         **           **

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതിലലെ കതിപ്തനതിബന്ധനയതില് അടേങ്ങതിയതിട്ടുള്ള വവ്യവസ്ഥകേള് അവ
(1)-ാം  ഉപവകുപ്പസ  പ്രകേഞരമുള്ള  ഒരു നടേപടേതിക്രമതതിനസ  ബഞധകേമഞകുന്നതുകപഞലലെ  (2)-ാം
ഉപവകുപ്പസ പ്രകേഞരമുള്ള നടേപടേതിക്രമതതിനുഞ്ചാം ബഞധകേമഞകുന്നതഞണസ.

**         **         **           **


