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പതവിനഞസാന്റിം  കകേരള നവിയമസഭ

ബവില നമ്പര്   61

2021-ലലെ കകേരള കേളളള്ള് വവ്യവസസായ വവികേസന 
കബസാര്ഡള്ള് ബവില

കകേരള സന്റിംസസാനലത്തെ പരമ്പരസാഗത കേളളള്ള് വവ്യവസസായന്റിം
കപസാതസാഹവിപവിക്കുന്നതവിനന്റിം, വവികേസവിപവിക്കുന്നതവിനമസായവി  

ഒരു കേളള്ള് വവ്യവസസായ  വവികേസന കബസാര്ഡള്ള് 
രൂപപീകേരവിക്കുന്നതവിനന്റിം അതുമസായവി  

ബന്ധലപട്ടേകതസാ  അതവിനള്ള് 
ആനഷന്റിംഗവികേമസായകതസാ  
ആയ കേസാരവ്യങ്ങള്ക്കുന്റിം 

കവണവി വവ്യവസ 
ലചെയ്യുന്നതവിനള

ഒരു

ബവില

പപീഠവികേ.—കകേരള  സന്റിംസസാനലത്തെ  പരമ്പരസാഗത  കേളള്ള്  വവ്യവസസായന്റിം
കപസാതസാഹവിപവിക്കുന്നതവിനന്റിം,  വവികേസവിപവിക്കുന്നതവിനമസായവി ഒരു കേളളള്ള് വവ്യവസസായ വവികേസന
കബസാര്ഡള്ള് രൂപപീകേരവിക്കുന്നതവിനന്റിം അതുമസായവി ബന്ധലപട്ടേകതസാ അതവിനള്ള് ആനഷന്റിംഗവികേമസായകതസാ ആയ
കേസാരവ്യങ്ങള്ക്കുന്റിം കവണവി വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതള്ള് യുക്തമസായവിരവിക്കുകേയസാല;

ഭസാരത റവിപബവികവിലന എഴുപത്തെവിരണസാന്റിം  സന്റിംവതരത്തെവില തസാലഴെ പറയുന്റിം പകേസാരന്റിം
നവിയമമുണസാക്കുന:—

അദവ്യസായന്റിം   - I

പസാരന്റിംഭന്റിം 

1. ചുരുകകപരുന്റിം പസാരന്റിംഭവന്റിം.—(1) ഈ ആകവിനള്ള് 2021-ലലെ കകേരള കേളളള്ള് വവ്യവസസായ
വവികേസന കബസാര്ഡള്ള് ആകള്ള് എന്നള്ള് കപരള്ള്  പറയസാന്റിം.

(2)  ഇതള്ള്  2021  ലഫെബ്രുവരവി   25-ാം  തപീയതവി   പസാബലെവ്യത്തെവില  വന്നതസായവി
കേരുതലപകടേണതസാണള്ള്.

1436/2021.
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2.  നവിര്വ്വചെനങ്ങള്.—(1)  ഈ  ആകവില  സന്ദര്ഭന്റിം  മറള്ള്  വവിധത്തെവില
ആവശവ്യലപടേസാത്തെ പകന്റിം,—

(എ) “കബഞര്ഡള്ള്” എന്നസാല 3-ാം വകുപള്ള് പകേസാരന്റിം രൂപപീകേരവികലപടുന്ന കകേരള
കേളള്ള് വവ്യവസസായ വവികേസന കബസാര്ഡള്ള് എന്നര്ത്ഥമസാകുന;

(ബവി) “ചചയര്കപഴ്സണ്”  എന്നസാല  കബസാര്ഡവിലന  ലചെയര്കപഴ്സണ്
എന്നര്ത്ഥമസാകുന;

(സവി) “ചചഫെള്ള്  എകവികേക്യൂട്ടേപീവള്ള്  ഓഫെപീസര്”  എന്നസാല  13-ാം  വകുപള്ള്  പകേസാരന്റിം
നവിയമവികലപട്ടേ കബസാര്ഡവിലന ചെപീഫെള്ള് എകവികേക്യൂട്ടേപീവള്ള് ഓഫെപീസര് എന്നര്ത്ഥമസാകുന;

(ഡവി) “എലലകസള്ള് കേമപീഷണര്” എന്നസാല 1077-ലലെ അബ്കേസാരവി ആകവിലന
(1077-ലലെ  1),  4-ാം വകുപള്ള്   (എ)  ഖണ്ഡ പകേസാരന്റിം  സര്കസാര് നവിയമവിച്ച  ഉകദവ്യസാഗസന
എന്നര്ത്ഥമസാകുന;

(ഇ) "സര്കസാര്" എന്നസാല കകേരള സര്കസാര് എന്നര്ത്ഥമസാകുന;

(എഫെള്ള്)  “അഅഗന്റിം” എന്നസാല കബസാര്ഡവിലന അന്റിംഗന്റിം എന്നര്ത്ഥമസാകുന;

(ജവി) “നനര്ണ്ണയവികലപട്ടേ” എന്നസാല ഈ ആകള്ള് പകേസാരന്റിം ഉണസാകവിയവിട്ടുള
ചെട്ടേങ്ങളസാല നവിര്ണ്ണയവികലപട്ടേ എന്നര്ത്ഥമസാകുന;

(എച്ചള്ള്)  "ലറഗുകലെഷന" എന്നസാല ഈ ആകവിന കേപീഴെവില കബസാര്ഡള്ള് ഉണസാക്കുന്ന
ലറഗുകലെഷനകേള് എന്നര്ത്ഥമസാകുന;

(ഐ) "സന്റിംസസാനന്റിം" എന്നസാല കകേരള സന്റിംസസാനന്റിം എന്നര്ത്ഥമസാകുന;

(ലജ) “കളളള്ള്”  എന്നസാല  2002-ലലെ  കകേരള  അബ്കേസാരവി  കഷസാപള്ള്
ഡവികസസാസല ചെട്ടേങ്ങളവിലലെ 2-ാം ചെട്ടേന്റിം (എന) ഖണ്ഡപകേസാരന്റിം നവിര്വ്വചെവിച്ച പകേസാരമുളള കേളളള്ള്
എന്നര്ത്ഥമസാകുന;

(ലകേ) “കളള്ഷസാപള്ള്”  എന്നസാല  2002-ലലെ  കകേരള  അബ്കേസാരവി  കഷസാപള്ള്
ഡവികസസാസല ചെട്ടേങ്ങളവിലലെ 2-ാം ചെട്ടേന്റിം  (സവി)  ഖണ്ഡപകേസാരന്റിം നവിര്വ്വചെവിച്ച പകേസാരമുള കേളള്ള്
ഷസാപള്ള് എന്നര്ത്ഥമസാകുന.

അദവ്യസായന്റിം   - II

കബസാര്ഡവിലന രൂപപീകേരണന്റിം

3.  കബസാര്ഡവിലന രൂപപീകേരണന്റിം.—(1)  സര്കസാര്,  ഈ ആകവിലന  പസാരന്റിംഭത്തെവിനള്ള്
കശഷന്റിം കേഴെവിയുന്നത്ര കവഗന്റിം,  ഗസറള്ള്  വവിജസാപനന്റിം വഴെവി,  ഈ ആകവിന കേപീഴെവില അതവിനള്ള്
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നലകേവിയവിട്ടുള  അധവികേസാരങ്ങള്  വവിനവികയസാഗവിക്കുന്നതവിനന്റിം  ചുമതലെകേള്  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനമസായവി,
"കകേരള  കേളളള്ള്  വവ്യവസസായ  വവികേസന  കബസാര്ഡള്ള്"  എന്ന  കപരവില  ഒരു  കബസാര്ഡള്ള്
രൂപപീകേരവികകണതസാണള്ള്.

(2) കബസാര്ഡള്ള്  ശസാശശ്വത  പവിനതുടേര്ച്ചസാവകേസാശകത്തെസാടുന്റിം  ലപസാതുമുദ്രകയസാടുന്റിം
കൂടേവിയതുന്റിം  ഈ  ആകവിലലെ   വവ്യവസകേള്കള്ള്  വവികധയമസായവി  സസാവരവന്റിം  ജന്റിംഗമവമസായ
സശ്വത്തുകള്  ആര്ജവിക്കുവസാനന്റിം  കകേവശന്റിം  വയ്ക്കുവസാനന്റിം  കകേലയസാഴെവിയുവസാനമുള
അധവികേസാരകത്തെസാടുകൂടേവിയതുന്റിം  കേരസാറവില  ഏര്ലപടേസാനന്റിം  ഈ  ആകവിലന  ആവശവ്യങ്ങള്
നടേപവിലെസാക്കുന്നതവിനസായവി എലസാ കേസാരവ്യങ്ങളന്റിം ലചെയ്യുവസാനമുളള അധവികേസാരകത്തെസാടുകൂടേവിയതുമസായ
കമലപറഞ്ഞ കപരവിലുളള  ഒരു ഏകേസാന്റിംഗപീകൃത നവികേസായന്റിം ആയവിരവിക്കുന്നതുന്റിം പസ്തുത കപരവില
വവ്യവഹരവിക്കുകേയുന്റിം വവ്യവഹരവികലപടുകേയുന്റിം ലചെകയ്യേണതുമസാകുന.

(3) കബസാര്ഡവിലന ആസസാനന്റിം തവിരുവനന്തപുരന്റിം ആയവിരവിക്കുന്നതസാണള്ള്.

(4)  കബസാര്ഡവില  ഇതവിനകശഷന്റിം  വവ്യവസ  ലചെയ്യുന്ന  പകേസാരന്റിം  സര്കസാര്
നവിയമവിക്കുന്ന തസാലഴെപറയുന്ന അന്റിംഗങ്ങള് ഉണസായവിരവിക്കുന്നതസാണള്ള്, അതസായതള്ള്:—

(എ) സര്കസാര്  നസാമനവിര്കദ്ദേശന്റിം ലചെയ്യുന്ന ഒരസാള് - ലചെയര്കപഴ്സണ്;

(ബവി) ലസക്രട്ടേറവി/  പവിനസവിപല ലസക്രട്ടേറവി/  അഡപീഷണല ചെപീഫെള്ള് ലസക്രട്ടേറവി,
നവികുതവി വകുപള്ള്;

(സവി) എകകസള്ള് കേമപീഷണര്;

(ഡവി) ലസക്രട്ടേറവി/പവിനസവിപല  ലസക്രട്ടേറവി/അ ഡപീഷണല  ചെപീഫെള്ള്  ലസക്രട്ടേറവി,
ധനകേസാരവ്യ വകുപള്ള്;

(ഇ) ഗകവഷണ വവിഭസാഗന്റിം ഡയറക്ടര്, കകേരള കേസാര്ഷവികേ സര്വ്വകേലെസാശസാലെ;

(എഫെള്ള്) അസവിസ്റ്റനള്ള് ഡയറക്ടര് (മസാര്കറവിന്റിംഗള്ള്), കൃഷവി വകുപള്ള്;

(ജവി) ലചെയര്മസാന, കകേരള കേളളള്ള് വവ്യവസസായ ലതസാഴെവിലെസാളവി കകമനവിധവി കബസാര്ഡള്ള്;

(എച്ചള്ള്) കേളളള്ള് കമഖലെയവിലലെ അന്റിംഗപീകൃത ലതസാഴെവിലെസാളവി യൂണവിയനകേളവിലലെ ഓകരസാ
പതവിനവിധവി വപീതന്റിം, പരമസാവധവി അഞള്ള് പതവിനവിധവികേള്;

(ഐ) കേളള്ഷസാപള്ള്  കലെസനസവികേളലടേ  അകസസാസവികയഷലന  രണള്ള്
പതവിനവിധവികേള്;

(ലജ) കകേര കേര്ഷകേരുലടേ രണള്ള് പതവിനവിധവികേള്;

(ലകേ) ചെപീഫെള്ള് എകവികേക്യൂട്ടേപീവള്ള് ഓഫെപീസര്.
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(5) ലചെയര്കപഴ്സലണയുന്റിം അന്റിംഗങ്ങലളയുന്റിം ഔകദവ്യസാഗവികേ ഗസറള്ള് വവിജസാപനന്റിം വഴെവി,
നവിയമവികകണതസാണള്ള്. 

4.  ലചെയര്കപഴ്സലനയുന്റിം  അന്റിംഗങ്ങളലടേയുന്റിം  ഔകദവ്യസാഗവികേ  കേസാലെസാവധവിയുന്റിം  കസവന
വവ്യവസകേളന്റിം.—(1)  കബസാര്ഡവിലലെ ലചെയര്കപഴ്സണന്റിം മറള്ള്  അനനൗകദവ്യസാഗവികേ അന്റിംഗങ്ങള്ക്കുന്റിം
അവര്  ഔകദവ്യസാഗവികേ  സസാനന്റിം  ഏലറടുത്തെ  തപീയതവി  മുതല  അഞള്ള്  വര്ഷകസാലെയളവള്ള്
പൂര്ത്തെവിയസാകുന്നതുവലര ഔകദവ്യസാഗവികേ സസാനന്റിം വഹവികസാവന്നതസാണള്ള്.

(2)  കബസാര്ഡവിലലെ  ലചെയര്കപഴ്സണന്റിം  മറള്ള്  അന്റിംഗങ്ങള്ക്കുന്റിം  നലകകേണ  ശമ്പളവന്റിം
അലെവനസുകേളന്റിം മറള്ള് കസവന വവ്യവസകേളന്റിം നവിര്ണ്ണയവികലപടേസാവന്ന പകേസാരമസായവിരവിക്കുന്നതസാണള്ള്.

5.  കബസാര്ഡവിലന പുനര്രൂപപീകേരണന്റിം  .—(1) സര്കസാരവിനള്ള്, ഗസറള്ള് വവിജസാപനന്റിം വഴെവി,
പസ്തുത  വവിജസാപനത്തെവില  വവ്യക്തമസാകസാവന്ന  കേസാരണങ്ങളസാല  3-ാം  വകുപള്ള്  (2)-ാം
ഉപവകുപവിലലെ വവ്യവസകേള്കനസൃതമസായവി കബസാര്ഡള്ള് പുനര്രൂപപീകേരവികസാവന്നതസാണള്ള്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പുപകേസാരന്റിം കബസാര്ഡള്ള് പുനര്രൂപപീകേരവിക്കുകമ്പസാള് അപകേസാരമുള
പുനര്രൂപപീകേരണത്തെവിനള്ള്  മുനപള്ള്,  ഔകദവ്യസാഗവികേസസാനന്റിം  വഹവിച്ചവിരുന്ന,  ലചെയര്കപഴ്സണ്
ഉള്ലപലടേയുള കബസാര്ഡവിലലെ അന്റിംഗങ്ങള്, അപകേസാരമുളള പുനര്രൂപപീകേരണ തപീയതവി മുതല
അപകേസാരന്റിം പുനര്രൂപപീകേരവിച്ച കബസാര്ഡവില അവലര അന്റിംഗങ്ങളസായവി നവിയമവികസാത്തെപകന്റിം,
അപകേസാരമുളള  അന്റിംഗങ്ങളലടേ  ഔകദവ്യസാഗവികേ  കേസാലെസാവധവി  അവസസാനവിച്ചവിട്ടേവില  എങവിലുന്റിം
അപകേസാരമുളള അന്റിംഗങ്ങലളന്ന നവിലെയവിലുള അവരുലടേ ഔകദവ്യസാഗവികേസസാനന്റിം ഒഴെവികയണതസാണള്ള്.

6.  കബസാര്ഡവിലലെ അന്റിംഗമസായവി നവിയമവികലപടുന്നതവികനസാ അന്റിംഗമസായവി തുടേരുന്നതവികനസാ
ഉളള അകയസാഗവ്യതകേള്.—കബസാര്ഡവില അന്റിംഗമസായവി നവിയമവികലപടുന്നതവിനന്റിം തുടേരുന്നതവിനന്റിം
ഏലതസാരസാളന്റിം, അയസാള്,—

(എ) ബുദവിസവിരതയവിലസാത്തെയസാകളസാ;

(ബവി) അവവിമുക്ത നവിര്ദനനസാലണങവികലെസാ; 

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

(ഡവി)  കനരവികട്ടേസാ  കനരവിട്ടേലസാലതകയസാ  കബസാര്കഡസാ  കബസാര്ഡവിന  കവണവികയസാ
ഏര്ലപടുന്ന  ഏലതങവിലുന്റിം  കേരസാറവികലെസാ  ലതസാഴെവിലെവികലെസാ  എലന്തങവിലുന്റിം  ഓഹരവികയസാ
തസാത്പരവ്യകമസാ ഉലണങവികലെസാ,

അകയസാഗവ്യനസാകലപടുന്നതസാണള്ള്.
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7. അന്റിംഗങ്ങലള ഔകദവ്യസാഗവികേ സസാനത്തുനവിനന്റിം സലസനഡള്ള് ലചെയ്യുന്നതുന്റിം  നപീകന്റിം
ലചെയ്യുന്നതുന്റിം.—(1)  സര്കസാരവിനള്ള് ഉത്തെരവമൂലെന്റിം,  ലചെയര്കപഴ്സലണകയസാ ഏലതങവിലുന്റിം അന്റിംഗത്തെവിലനകയസാ,
അകദ്ദേഹന്റിം,—

(എ) കജസാലെവിലചെയ്യേസാന  വവിസമതവിക്കുകേകയസാ,  കജസാലെവിലചെയ്യേസാന
പസാപ്തനലസാതസായവിത്തെപീരുകേകയസാ;

(ബവി) സര്കസാരവിലന  അഭവിപസായത്തെവില  സസാനസാര്ഗവികേദൂഷവ്യന്റിം  ഉള്ലപടുന്ന
കുറത്തെവിനള്ള് കുറന്റിം സസാപവികലപട്ടേള്ള് തടേവള്ള് ശവികയള്ള് വവിധവികലപടുകേകയസാ;

(സവി)  കബസാര്ഡവിലനവിനന്റിം അനമതവി കനടേസാലത കബസാര്ഡവിലന തുടേര്ച്ചയസായുളള
മൂന്നള്ള് കയസാഗങ്ങളവില പലങടുകസാതവിരവിക്കുകേകയസാ;

(ഡവി) അകദ്ദേഹന്റിം  കബസാര്ഡവില  തുടേരുന്നതള്ള്  കബസാര്ഡവിലന  തസാലപരവ്യത്തെവികനസാ
ലപസാതുതസാലപരവ്യത്തെവികനസാ  ഹസാനവികേരമസാകേത്തെകവവിധന്റിം  തലന  ഔകദവ്യസാഗവികേപദവവി
ദുരുപകയസാഗന്റിം ലചെയ്തതസായവി  സര്കസാരവിനള്ള് കബസാദവ്യമസാവകേകയസാ;

(ഇ)  അന്റിംഗമസായവി  തുടേരസാന  മറള്ള്  വവിധത്തെവില  അനകയസാജവ്യനലസാതസാവകേകയസാ,
ലചെയ്യുന്നപകന്റിം ഔകദവ്യസാഗവികേസസാനത്തുനവിനന്റിം നപീകന്റിം ലചെയ്യേസാവന്നതസാണള്ള്:

എന്നസാല,  ഈ ഉപവകുപവിന കേപീഴെവില യസാലതസാരസാലളയുന്റിം അയസാള്കള്ള് പറയുവസാനളളതള്ള്
പറയുവസാന നവ്യസായമസായ ഒരു അവസരന്റിം നലകേസാലത നപീകന്റിം ലചെയ്യേസാന പസാടുളളതല.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പുപകേസാരമുളള  നടേപടേവികേള്  നവിലെവവിലുളള  സമയത്തെള്ള്
സര്കസാരവിനള്ള്  കബസാര്ഡവിലലെ ഏലതങവിലുന്റിം അന്റിംഗലത്തെ സലസനഡള്ള് ലചെയ്യേസാവന്നതസാണള്ള്.  

(3)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പുപകേസാരന്റിം  കബസാര്ഡവില  നവിനന്റിം  നപീകന്റിം  ലചെയ്യേലപട്ടേ
യസാലതസാരന്റിംഗകത്തെയുന്റിം  കബസാര്ഡവിലന  അന്റിംഗമസായവി  പുനര്നവിയമവിക്കുവസാകനസാ  കബസാര്ഡവിന
കേപീഴെവില മറള്ള് ഏലതങവിലുന്റിം പദവവിയവില നവിയമവിക്കുവസാകനസാ പസാടുളളതല.

8.  ഔകദവ്യസാഗവികേ സസാനത്തുനവിനളള അന്റിംഗത്തെവിലന രസാജവി.—കബസാര്ഡവിലലെ ഏലതസാരു
അന്റിംഗത്തെവിനന്റിം  സര്കസാരവിനള്ള്  അഭവിസന്റിംകബസാധന  ലചെയ്തള്ള്  കരഖസാമൂലെമുളള  കനസാട്ടേപീസള്ള്
നലകേവിലകസാണള്ള്  തലന  ഔകദവ്യസാഗവികേ  സസാനന്റിം  രസാജവി  വയസാവന്നതുന്റിം,  സര്കസാര്  അതള്ള്
സശ്വപീകേരവിക്കുന്നതവികനല,  അകദ്ദേഹന്റിം  തലന  ഔകദവ്യസാഗവികേസസാനന്റിം  ഒഴെവിഞ്ഞതസായവി
കേരുതലപടുന്നതുമസാണള്ള്.

9. ഒഴെവിവകേള് കേഴെവിയുന്നത്ര കവഗന്റിം നവികേകത്തെണതസാണള്ള്  .—(1)  ഒരു അന്റിംഗന്റിം 6-ാം വകുപ്പു
പകേസാരന്റിം അകയസാഗവ്യനസാകലപടുകേകയസാ 7-ാം വകുപ്പു പകേസാരന്റിം നപീകന്റിം ലചെയ്യേലപടുകേകയസാ 8-ാം
വകുപ്പു  പകേസാരന്റിം  രസാജവിലവക്കുകേകയസാ  ലചെയ്യുകമ്പസാള്,  അയസാള്  കബസാര്ഡവിലലെ
ഒരന്റിംഗമലസാതസായവിത്തെപീരുന്നതുന്റിം,  അപകേസാരമുണസാകുന്ന  ഏലതസാരു  ഒഴെവിവന്റിം  സര്കസാര്,
കേഴെവിയുന്നവിടേകത്തെസാളന്റിം കവഗന്റിം, നവികേകത്തെണതുമസാണള്ള്.
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(2)  അപകേസാരമുളള  തസാലകസാലെവികേ  ഒഴെവിവവികലെകള്ള്  നവിയമവികലപടുന്ന  ഒരു
അന്റിംഗത്തെവിലന  ഔകദവ്യസാഗവികേ  കേസാലെസാവധവി,  ഏതു  അന്റിംഗത്തെവിലന  ഒഴെവിവവിലെസാകണസാ  അകദ്ദേഹന്റിം
അപകേസാരന്റിം  നവിയമവികലപട്ടേതള്ള്  പസ്തുത  അന്റിംഗത്തെവിലന  കശഷവിക്കുന്ന  ഔകദവ്യസാഗവികേ
കേസാലെയളവവികലെയള്ള് മസാത്രമസായവിരവിക്കുന്നതസാണള്ള്.  

10.  ഒഴെവിവകേള് മുതലെസായവ കബസാര്ഡവിലന നടേപടേവികേലള അസസാധുവസാക്കുന്നതലലന്നള്ള്.—
കബസാര്ഡവിലന യസാലതസാരു പവൃത്തെവിയുന്റിം അലലങവില നടേപടേവികേളന്റിം,  കബസാര്ഡവില ഏലതങവിലുന്റിം
ഒഴെവികവസാ അതവിലന രൂപപീകേരണത്തെവില ഏലതങവിലുന്റിം നക്യൂനതകയസാ ഉലണന്ന കേസാരണത്തെസാല
മസാത്രന്റിം അസസാധുവസാകുന്നതല.

11.  പകതവ്യകേ  ആവശവ്യത്തെവിനകവണവി  ആളകേലള  തസാലകസാലെവികേമസായവി
സഹകേരവിപവികല.—(1)  കബസാര്ഡവിനള്ള്,  ഏലതങവിലുന്റിം പകതവ്യകേ ആവശവ്യത്തെവിനള്ള് ഏലതങവിലുന്റിം
ആളലടേ  സഹസായകമസാ  ഉപകദശകമസാ  ആവശവ്യമസാലണന്നള്ള്  കതസാനന്നപകന്റിം,  ഈ  ആകവിന
കേപീഴെവില ഉണസാകസാവന്ന ലറഗുകലെഷനകേളവില വവ്യവസ ലചെയ്യേസാവന്ന പകേസാരന്റിം, പസ്തുത ആലള
സഹകേരവിപവികസാവന്നതസാണള്ള്.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപള്ള്  പകേസാരന്റിം  ഏലതങവിലുന്റിം  ആവശവ്യത്തെവിനള്ള്  കബസാര്ഡുമസായവി
സഹകേരവിച്ചു പവര്ത്തെവിക്കുന്ന ഒരസാള്കള്ള് പസസ്തുത ആവശവ്യവമസായവി ബന്ധലപട്ടേ കബസാര്ഡവിലന
ചെര്ച്ചകേളവില പലങടുക്കുന്നതവിനളള അവകേസാശമുണസായവിരവിക്കുന്നതസാണള്ള്:

എന്നസാല,  കബസാര്ഡവിലന  കയസാഗത്തെവില  കവസാട്ടേള്ള്  ലചെയ്യുന്നതവിനള  അവകേസാശന്റിം
ഉണസായവിരവിക്കുന്നതല.

12. കബസാര്ഡവിലന കയസാഗങ്ങള്.—(1) ലറഗുകലെഷനകേളവില വവ്യവസ ലചെയ്യേസാവന്ന
പകേസാരമുളള  സലെത്തുന്റിം സമയത്തുന്റിം,  കബസാര്ഡള്ള്  കയസാഗന്റിം  കചെകരണതുന്റിം അതവിലന കയസാഗങ്ങളവില
കേസാരവ്യനവിര്വ്വഹണന്റിം സന്റിംബന്ധവിച്ചള്ള് അപകേസാരമുളള നടേപടേവിക്രമങ്ങള് പസാലെവികകണതുമസാണള്ള്:

എന്നസാല,  കബസാര്ഡള്ള്  കുറഞ്ഞതള്ള്  മൂന്നള്ള്  മസാസത്തെവിലലെസാരവികലലെങവിലുന്റിം  കയസാഗന്റിം
കചെകരണതസാണള്ള്.

(2)  കബസാര്ഡവിലന  കയസാഗങ്ങളവില  ലചെയര്കപഴ്സകണസാ,  അകദ്ദേഹത്തെവിലന
അഭസാവത്തെവില ഹസാജരസായവിട്ടുളള അന്റിംഗങ്ങള് അവര്കവിടേയവില നവിനന്റിം ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന ഒരു
അന്റിംഗകമസാ ആദവ്യകവ്യന്റിം വഹവികകണതസാണള്ള്.

(3)  കബസാര്ഡവിലലെ ഒരു കയസാഗത്തെവിലന കേശ്വസാറന്റിം ലചെയര്കപഴ്സണ് ഉള്ലപലടേ ആലകേ
അന്റിംഗങ്ങളലടേ മൂന്നവിലലെസാന്നള്ള് ആയവിരവിക്കുന്നതസാണള്ള്.

(4)  കബസാര്ഡവിലന ഒരു കയസാഗത്തെവിനള്ള്  മുനപസാലകേ വരുന്ന ഏലതസാരു സന്റിംഗതവിയുന്റിം

കയസാഗത്തെവില  ഹസാജരസായവിട്ടുളള  അന്റിംഗങ്ങളലടേ  ഭൂരവിപക  കവസാട്ടേവിലൂലടേ  തപീരുമസാനവികലപകടേണതുന്റിം,
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തുലെവ്യകവസാട്ടുകേളലടേ  സന്റിംഗതവിയവില  കയസാഗത്തെവില  ആദവ്യകവ്യന്റിം  വഹവിക്കുന്ന  ലചെയര്കപഴ്സണള്ള്

അലലങവില അന്റിംഗത്തെവിനള്ള് ഒരു കേസാസ്റ്റവിന്റിംഗള്ള് കവസാട്ടേവകേസാശന്റിം ഉണസായവിരവിക്കുന്നതുമസാണള്ള്.

(5)  കബസാര്ഡവിലന  ഓകരസാ  കയസാഗത്തെവിലനയുന്റിം  നടേപടേവിക്കുറവിപള്ള്,  അപകേസാരമുളള

കയസാഗന്റിം നടേന്നള്ള് പതവിനഞള്ള് ദവിവസങ്ങള്കകേന്റിം സര്കസാരവിനള്ള് അയച്ചുലകേസാടുകകണതസാണള്ള്.

13. കബസാര്ഡവിലലെ  ചെപീഫെള്ള്  എകവികേക്യൂട്ടേപീവള്ള്  ഓഫെപീസറുലടേയുന്റിം  മറള്ള്  ഉകദവ്യസാഗസരുലടേയുന്റിം

നവിയമനന്റിം.—(1)  സര്കസാര്  സര്വ്വപീസവിലലെ  കജസായവിനള്ള്  ലസക്രട്ടേറവിയുലടേ  പദവവിയള്ള്

തസാലഴെയലസാത്തെ ഉകദവ്യസാഗസലന ചെപീഫെള്ള്  എകവികേക്യൂട്ടേപീവള്ള്  ഓഫെപീസറസായവി  ലഡപക്യൂകട്ടേഷന വഴെവി

സര്കസാരവിനള്ള് നവിയമവികസാവന്നതസാണള്ള്.

(2)  ചെപീഫെള്ള്  എകവികേക്യൂട്ടേപീവള്ള്  ഓഫെപീസര്,  നവിര്ണ്ണയവികലപടേസാവന്ന  പകേസാരമുളള,

അധവികേസാരങ്ങള് വവിനവികയസാഗവിക്കുകേയുന്റിം കേര്ത്തെവവ്യങ്ങള് നവിര്വ്വഹവിക്കുകേയുന്റിം ലചെകയ്യേണതസാണള്ള്.

(3)  കബസാര്ഡവിനള്ള്,  അതവിലന  ചുമതലെകേള്  കേസാരവ്യകമമസായവി  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്ന

തവിനസാവശവ്യമസായ ഉകദവ്യസാഗസലരയുന്റിം ജപീവനകസാലരയുന്റിം നവിയമവികസാവന്നതസാണള്ള്.

(4)  ഉകദവ്യസാഗസരുലടേയുന്റിം  ജപീവനകസാരുലടേയുന്റിം  നവിയമന  രപീതവിയുന്റിം  കസവനന്റിം

സന്റിംബന്ധവിച്ച  മറള്ള്  നവിബന്ധനകേളന്റിം  വവ്യവസകേളന്റിം  ശമ്പളവന്റിം  അലെവനസുകേളന്റിം

നവിര്ണ്ണയവികലപടേസാവന്ന പകേസാരമസായവിരവിക്കുന്നതസാണള്ള്.

14.  കേരസാറവികലെര്ലപടുന്നതവിനളള  അധവികേസാരന്റിം.—(1)   കബസാര്ഡവിനള്ള്,  ഈ  ആകവിലലെ

ആവശവ്യങ്ങള്  നടേപവിലെസാക്കുന്നതവിനള്ള്  ആവശവ്യലമകന്നസാ  യുക്തലമകന്നസാ  അതള്ള്  കേരുതുന്ന

പകേസാരമുളള കേരസാറുകേളവില ഏര്ലപടേസാവന്നതസാണള്ള്.

(2)  കബസാര്ഡവിന  കവണവിയുളള  ഓകരസാ  കേരസാറുന്റിം  ലചെയര്കപഴ്സകണസാ  അകദ്ദേഹന്റിം

അധവികേസാരലപടുത്തെവിയ ഒരു ഉകദവ്യസാഗസകനസാ തയ്യേസാറസാകകണതസാണള്ള്.

(3)  കബസാര്ഡവിന  കവണവി  ഉണസാക്കുന്ന  ഓകരസാ  കേരസാറുന്റിം  നവിര്ണ്ണയവികലപടേസാവന്ന

പകേസാരമുളള, ഫെസാറത്തെവിലുന്റിം രപീതവിയവിലുമസായവിരവികകണതസാണള്ള്.

15. ധനകേസാരവ്യ  സ്റ്റസാനവിന്റിംഗള്ള്  കേമവിറവിയുന്റിം  മറള്ള്  കേമവിറവികേളന്റിം.—(1)  കബസാര്ഡവിനള്ള്,

ലറഗുകലെഷനകേളവില  വവ്യവസ  ലചെയ്യേസാവന്ന  പകേസാരമുളള  കബസാര്ഡവിലന  ധനകേസാരവ്യവമസായവി

ബന്ധലപട്ടേ  അധവികേസാരങ്ങള് വവിനവികയസാഗവിക്കുന്നതവിനന്റിം ചുമതലെകേള് നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനമസായവി ഒരു

ധനകേസാരവ്യ സ്റ്റസാനവിന്റിംഗള്ള് കേമവിറവിലയ നവിയമവികസാവന്നതസാണള്ള്.
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(2)  കബസാര്ഡവിനള്ള്,  കേളള്ള്  വവ്യവസസായത്തെവിലന  സസാഹചെരവ്യങ്ങള്ക്കുന്റിം
ആവശവ്യകേതകേള്ക്കുന്റിം  കവണ  പരവിഗണന  നലകേവി  പസ്തുത  ചുമതലെകേള്  നവിറകവറലപടുനലണന്നള്ള്
ഉറപള്ള്  വരുത്തുന്നതവിനളള  ആവശവ്യത്തെവികലെയസായവി  കേസാലെസാകേസാലെങ്ങളവില,  ഒകന്നസാ
അതവിലെധവികേകമസാ കേമവിറവികേലള നവിയമവികസാവന്നതസാണള്ള്. 

അദവ്യസായന്റിം   - III

കബസാര്ഡവിലന അധവികേസാരങ്ങളന്റിം ചുമതലെകേളന്റിം 

16. കബസാര്ഡവിലന  ചുമതലെകേള്.—(1)  കബസാര്ഡള്ള്,  കേളള്ള്  വവ്യവസസായ  കമഖലെലയ
സന്റിംഘടേവിപവിക്കുകേയുന്റിം  വവികേസവിപവിക്കുകേയുന്റിം  കപസാതസാഹവിപവിക്കുകേയുന്റിം  ലചെകയ്യേണതുന്റിം
കമഖലെയവിലലെ ലതസാഴെവിലെസാളവികേളലടേ ലതസാഴെവില സന്റിംരകണന്റിം ഉറപ്പുവരുകത്തെണതുന്റിം സര്കസാര്,
കേസാലെസാകേസാലെങ്ങളവി ല,  നവിശ്ചയവികസാവന്ന  പകേസാരമുളള  ചുമതലെകേള്  നവിര്വ്വഹവിക്കുകേയുന്റിം
ലചെകയ്യേണതസാണള്ള്.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപവിലലെ  വവ്യവസകേളലടേ  സസാമസാനവ്യതയള്ള്  ഭന്റിംഗന്റിം  വരസാലത,
കബസാര്ഡള്ള്,  പകതവ്യകേവിച്ചുന്റിം,  തസാലഴെപറയുന്ന  എലസാകമസാ  ഏലതങവിലുകമസാ,  ചുമതലെകേളന്റിം
കേര്ത്തെവവ്യങ്ങളന്റിം നവിര്വ്വഹവികകണതസാണള്ള്, അതസായതള്ള്:—

(എ) ഉപകഭസാക്തസാകള്കള്ള് ശുദമസായ കേളള്ള് ലെഭവിക്കുനലവന്നള്ള് ഉറപസാക്കുകേ;

(ബവി) കേളളള്ള് ഉലപസാദനന്റിം കൂടുതല ഉളള സലെങ്ങളവില നവിനന്റിം അവ  സന്റിംഭരവിച്ചള്ള്
ആവശവ്യമുളള മറള്ള് സലെങ്ങളവില എത്തെവിക്കുകേ;

(സവി) കേളവില  നവിനന്റിം  മൂലെവ്യവര്ദവിത  ഉലപന്നങ്ങള്  നവിര്മവിക്കുന്നതവിനള
സന്റിംരന്റിംഭങ്ങള് ആരന്റിംഭവിക്കുകേ;

(ഡവി) സപീസണ്  സമയത്തെള്ള്  അധവികേമസായവി  ലെഭവിക്കുന്ന  കേളളള്ള്  കകേടുകൂടേസാലത
സൂകവിക്കുവസാന ആവശവ്യമസായ സന്റിംവവിധസാനന്റിം ഏര്ലപടുത്തുകേ;

(ഇ) കേളളള്ള്  ലെഭവിക്കുന്നതവിനള്ള്  അതത്യുലപസാദന  കശഷവിയുളള  വൃകങ്ങള്  വച്ചള്ള്
പവിടേവിപവിക്കുകേ;

(എഫെള്ള്) കേളളള്ള് ഷസാപ്പുകേള് നടേത്തെസാന സവിരന്റിം ലകേട്ടേവിടേങ്ങള് നവിര്മവിച്ചു നലകുകേ;

(ജവി) ആവശവ്യസാനസരണന്റിം കേളളള്ള് ഷസാപ്പുകേള് ഏലറടുത്തെള്ള് നടേത്തുകേ;

(എച്ചള്ള്)  വവികനസാദ  സഞസാര  കമഖലെകേളവില  ആധുനവികേ  രപീതവിയവിലുളള  കേളള്ള്
ഷസാപ്പുകേള് ആരന്റിംഭവിക്കുകേ;
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(ഐ)  ലതസാഴെവിലെസാളവികേള്ക്കുന്റിം  പുതവിയതസായവി  ആ  കമഖലെയവില  വരുന്നവര്ക്കുന്റിം
ആവശവ്യമസായ പരവിശപീലെനന്റിം നലകുകേ;

(ലജ)  കേളളള്ള്  ലചെത്തെള്ള്  വവ്യവസസായന്റിം  സന്റിംബന്ധവിച്ചള്ള്  സവിതവിവവിവര  കേണക്കുകേള്
സൂകവിക്കുകേ;

(ലകേ) കേര്ഷകേര്ക്കുന്റിം,  ലതസാഴെവിലെസാളവികേള്ക്കുന്റിം  ഉപകേരവിക്കുന്ന   തരത്തെവിലുള
വവിജസാന കകേന്ദ്രങ്ങള് ആരന്റിംഭവിക്കുകേയുന്റിം, ആനകേസാലെവികേങ്ങള് പസവിദപീകേരവിക്കുകേയുന്റിം ലചെയ്യുകേ;

(എല) ഈ രന്റിംഗത്തെള്ള് ആവശവ്യമസായവിവരുന്ന ഗകവഷണന്റിം കപസാതസാഹവിപവിക്കുകേ.

17.  കബസാര്ഡവിനളള  ലപസാതുവസായ  അധവികേസാരങ്ങള്.—ഈ  ആകവിന  കേപീഴെവിലുളള
അതവിലന  ചുമതലെകേള്  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിനസായവി,  കബസാര്ഡവിനള്ള്  തസാലഴെ  പറയുന്ന
അധവികേസാരങ്ങള് ഉണസായവിരവിക്കുന്നതസാണള്ള്, അതസായതള്ള്:—

(1)  കബസാര്ഡവിനള്ള്,  ആവശവ്യലമന്നള്ള്  കേരുതുന്ന  പകേസാരമുള  സസാവര  ജന്റിംഗമ
സശ്വത്തുകള്  ആര്ജവിക്കുകേയുന്റിം  കകേവശന്റിം  വയ്ക്കുകേയുന്റിം  അപകേസാരമുളള  സശ്വത്തുകള്
പസാട്ടേത്തെവിനള്ള് നലകുകേകയസാ വവിലപന നടേത്തുകേകയസാ മറള്ള് വവിധത്തെവില കകേമസാറന്റിം ലചെയ്യുകേകയസാ:

എന്നസാല,  സസാവരസശ്വത്തെവിലന  സന്റിംഗതവിയവില  അതള്ള്  ആര്ജവിക്കുന്നതവിനള
അധവികേസാരന്റിം  ഒഴെവിലകേയുളള  മുനപറഞ്ഞ  അധവികേസാരങ്ങള്  സര്കസാരവിലന  മുനകൂര്
അനമതവികയസാടുകൂടേവി മസാത്രകമ വവിനവികയസാഗവികസാന പസാടുളള. 

(2)  ഈ  ആകവിലലെയുന്റിം  അതവിനകേപീഴെവില  ഉണസാകലപട്ടേ  ചെട്ടേങ്ങളവിലലെയുന്റിം
വവ്യവസകേള്കള്ള് വവികധയമസായവി, ലചെലെവകേള് വഹവിക്കുന്നതവിനന്റിം ഈ ആകവിലലെ വവ്യവസകേള്
നടേപവിലെസാക്കുന്നതവിനള്ള്  ആവശവ്യമസാലണന്നള്ള്  അതള്ള്  കേരുതുന്ന  പകേസാരമുളളകതസാ  സര്കസാര്
അതവിലന  ഏലപവിക്കുന്നകതസാ  ആയ  പദതവികേള്,  ആവവിഷ്കരവിക്കുകേയുന്റിം  നടേപവിലെസാക്കുകേയുന്റിം
ലചെയ്യുകേ.

അദവ്യസായന്റിം   - IV

പദതവികേളലടേ രൂപപീകേരണവന്റിം സമര്പണവന്റിം 

18.  വസാര്ഷവികേ പദതവികേളലടേ തയ്യേസാറസാകലുന്റിം സമര്പണവന്റിം.—(1)  ഈ ആകവിലലെ
വവ്യവസകേള്കള്ള്  വവികധയമസായവി,  കബസാര്ഡള്ള്  ഓകരസാ  വര്ഷവന്റിം സര്കസാര് നവിശ്ചയവികസാവന്ന
പകേസാരമുളള  തപീയതവിയവികലെസാ  അതവിനള്ള്  മുനകപസാ  വസാര്ഷവികേ  പദതവി  തയ്യേസാറസാകകണതുന്റിം
അന്റിംഗപീകേസാരത്തെവിനസായവി സര്കസാരവികലെയള്ള് സമര്പവികകണതുമസാണള്ള്.

(2) പദതവിയവില,—

1436/2021.
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(എ) കബസാര്ഡള്ള് അടുത്തെ വര്ഷന്റിം മുഴുവനസാകയസാ ഭസാഗവികേമസാകയസാ നടേപവിലെസാകസാന
ഉകദ്ദേശവിക്കുന്ന പദതവിയുലടേ വവിവരങ്ങള്;

(ബവി) ഈ  ആകവിന  കേപീഴെവിലുളള  അതവിലന  ചുമതലെകേള്  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്ന
ആവശവ്യത്തെവികലെയസായവി,  കബസാര്ഡള്ള്  അടുത്തെ  വര്ഷന്റിം  സന്റിംഘടേവിപവിക്കുവസാന   ഉകദ്ദേശവിക്കുന്ന
പവൃത്തെവിയുലടേകയസാ, പവൃത്തെവി ഏലറടുക്കുന്നതള്ള് സന്റിംബന്ധവിച്ചകതസാ ആയ വവിവരങ്ങള്;

(സവി) നവിര്ണ്ണയവികലപടേസാവന്ന പകേസാരമുളള, മറ്റു വവിവരങ്ങള്; 

എന്നവിവ അടേങ്ങവിയവിരവികകണതസാണള്ള്.

(3) നവിര്ണ്ണയവികലപടേസാവന്ന പകേസാരമുളള, ഫെസാറത്തെവിലുന്റിം അപകേസാരമുളള തപീയതവികള്ള്
മുമ്പസായുന്റിം  കബസാര്ഡള്ള്  അനബന്ധ  പദതവികേള്  തയ്യേസാറസാകകണതുന്റിം  സര്കസാരവിലന
അനമതവിയസായവി അയച്ചുലകേസാടുകകണതുമസാണള്ള്.

(4) സര്കസാരവിനള്ള്,  പദതവി മുഴുവനസാകയസാ അതള്ള് ഉചെവിതലമന്നള്ള് കേരുതുന്ന പകേസാരമുള
കഭദഗതവികേകളസാലടേകയസാ അന്റിംഗപീകേരവികസാവന്നതുന്റിം അനവദവികസാവന്നതുമസാണള്ള്. 

അദവ്യസായന്റിം   - V

ധനകേസാരവ്യവന്റിം കേണക്കുകേളന്റിം ആഡവിറ്റുന്റിം കേടേങ്ങളന്റിം 

19.  സശ്വത്തെള്ള്  കകേമസാറന്റിംലചെയ്യേല.—സര്കസാരവിനള്ള്,  ഈ  ആകവിലലെ   ആവശവ്യങ്ങള്
നടേപവിലെസാക്കുന്നതവിനള്ള്  കവണവി,  സര്കസാര്  യുക്തലമന്നള്ള്  കേരുതസാവന്ന  പകേസാരമുള
വവ്യവസകേളവികനലുന്റിം  നവിബന്ധനകേളവികനലുന്റിം  ലകേട്ടേവിടേങ്ങള്,  ഭൂമവി  അലലങവില  സസാവരകമസാ
ജന്റിംഗമകമസാ ആയ മകറലതങവിലുന്റിം സശ്വത്തുകള്, കബസാര്ഡവിനള്ള് കകേമസാറന്റിം ലചെയ്യേസാവന്നതസാണള്ള്. 

20. കബസാര്ഡവിലന നവിധവി.—(1) കബസാര്ഡവിനള്ള്,  അതവിലന  സശ്വന്തന്റിം  നവിധവി
ഉണസായവിരവിക്കുന്നതുന്റിം  കബസാര്ഡവിനള്ള്  ലെഭവിക്കുന്ന  എലസാ  വരുമസാനവന്റിം  അതവികലെയള്ള്  വരവള്ള്
വയ്കകണതുന്റിം കബസാര്ഡവിലന എലസാ ലചെലെവകേളന്റിം അതവില നവിനന്റിം വഹവികകണതുമസാണള്ള്.

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

(3)  കബസാര്ഡവിലന  നവിധവിയവിലുള  എലസാ  പണവന്റിം  സര്കസാര്  ലപസാതുവസായകതസാ
പകതവ്യകേമസായകതസാ ആയ ഉത്തെരവള്ള് വഴെവി നവിര്കദ്ദേശവിക്കുന്ന പകേസാരന്റിം നവികകപവികകണതസാണള്ള്.

21. സശ്വത്തുകളലടേയുന്റിം  ഫെണവിലനയുന്റിം  വവിനവികയസാഗന്റിം.—കബസാര്ഡവിലന  എലസാ
സശ്വത്തുകളന്റിം ഫെണന്റിം മറള്ള് ആസവികേളന്റിം ഈ ആകവിലന  ആവശവ്യങ്ങള്കസായുന്റിം  ഈ ആകവിലലെ
വവ്യവസകേള്കള്ള് വവികധയമസായുന്റിം വവിനവികയസാഗവികകണതസാണള്ള്.
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22.  കബസാര്ഡവിനള ധനസഹസായങ്ങളന്റിം വസായ്പകേളന്റിം.—(1)  സര്കസാരവിനള്ള് കേസാലെസാകേസാലെങ്ങളവില,
സര്കസാര്  നവിശ്ചയവിക്കുന്ന  പകേസാരമുളള  നവിബന്ധനകേളവികനലുന്റിം  വവ്യവസകേളവികനലുന്റിം,  ഈ
ആകവിലന  ആവശവ്യങ്ങള്കസായവി  കബസാര്ഡവിനള്ള്  ധനസഹസായങ്ങളന്റിം  ഗസാന്റുകേളന്റിം
നലകേസാവന്നതസാണള്ള്.

(2) കബസാര്ഡവിനള്ള്, കേസാലെസാകേസാലെങ്ങളവില, സര്കസാരവിലന മുനകൂര് അനമതവികയസാലടേയുന്റിം
ഈ ആകവിലലെ വവ്യവസകേള്ക്കുന്റിം,  സര്കസാര് നവിശ്ചയവിക്കുന്ന പകേസാരമുളള ഉപസാധവികേള്ക്കുന്റിം
വവികധയമസായവി, ഈ ആകവിലലെ ആവശവ്യങ്ങള്ക്കുകവണവി പണന്റിം കേടേന്റിം വസാങ്ങസാവന്നതസാണള്ള്.

23.ബജറള്ള് തയ്യേസാറസാകല.—(1) കബസാര്ഡള്ള്, സര്കസാര് നവിശ്ചയവികസാവന്ന പകേസാരമുള,
തപീയതവിയവികലെസാ  അതവിനമുകമ്പസാ,  അടുത്തെ സസാമ്പത്തെവികേ വര്ഷകത്തെയള്ള്  കേണകസാകലപടുന്ന
കബസാര്ഡവിലന  വരവന്റിം  ലചെലെവന്റിം  കേസാണവിച്ചുലകേസാണളള  ബജറള്ള്,  നവിര്ണ്ണയവികലപടേസാവന്ന
പകേസാരമുളള, ഫെസാറത്തെവില തയ്യേസാറസാക്കുകേയുന്റിം സര്കസാരവിനള്ള് സമര്പവിക്കുകേയുന്റിം ലചെകയ്യേണതസാണള്ള്.

(2)  സര്കസാരവിനള്ള്,  കഭദഗതവികേകളസാലടേകയസാ  അലസാലതകയസാ  ബജറവിനള്ള്  അനമതവി
നലകേസാവന്നതസാണള്ള്.

(3) കബസാര്കഡസാ കബസാര്ഡവിനകവണവികയസാ യസാലതസാരു തുകേയുന്റിം, അപകേസാരമുളള തുകേ
ലചെലെവസായവി  (1)-ാം  ഉപവകുപള്ള്  പകേസാരന്റിം,  സര്കസാര്  അന്റിംഗപീകേരവിച്ച  ബജറവിലലെ  നവിശ്ചവിത
വവ്യവസകേളവില ഉള്ലപടുത്തെസാത്തെ പകന്റിം, ലചെലെവസാകസാന പസാടുളളതല:

എന്നസാല,  കബസാര്ഡവിനള്ള്  സര്കസാരവിലന  മുനകൂര്  അനമതവികയസാലടേ  ബജറള്ള്
വവിഹവിതത്തെവിലന  പരവിധവിയവില  നവിനലകേസാണള്ള്,  ഒരു  ലചെലെവള്ള്  ശപീര്ഷകേത്തെവില  നവിനന്റിം
മലറസാന്നവികലെയള്ള്,  അലലങവില  ഒരു  പദതവിക്കുകവണവി  ഉണസാകവിയ  വവ്യവസയവില  നവിന്നള്ള്
മലറസാരു  പദതവികള്ള്  കവണവി,  ആലകേ  ബജറള്ള്  വവിഹവിതന്റിം  അധവികേരവിക്കുന്നവില  എന്ന
നവിബന്ധനയള്ള് വവികധയമസായവി പുനര് ധനവവിനവികയസാഗന്റിം അനവദവികസാവന്നതസാണള്ള്.

24.  സപവിലമനറവി  ബജറള്ള്  തയ്യേസാറസാകല.—കബസാര്ഡവിനള്ള്,  നവിര്ണ്ണയവികലപടേസാവന്ന
പകേസാരമുളള,  ഫെസാറത്തെവിലുന്റിം  അപകേസാരമുളള  തപീയതവിയള്ള്  മുമ്പസായുന്റിം  ഒരു സപവിലമനറവി  ബജറള്ള്
സര്കസാരവിനള്ള് അനമതവികസായവി സമര്പവികസാവന്നതുന്റിം, അപകേസാരമുളള സപവിലമനറവി ബജറവിനള്ള്
23-ാം വകുപവിലലെ വവ്യവസകേള് ബസാധകേമസാകുന്നതുമസാണള്ള്.

25.  കേണക്കുകേളലടേ ആഡവിറള്ള്.—കബസാര്ഡവിലന കേണക്കുകേള് നവിര്ണ്ണയവികലപടേസാവന്ന
പകേസാരമുളള രപീതവിയവില സൂകവികകണതുന്റിം,  അപകേസാരമുളള രപീതവിയവില കേണക്കുകേളലടേ ഒരു
വസാര്ഷവികേ  കസ്റ്ററള്ള്ലമനള്ള്  തയ്യേസാറസാകകണതുമസാണള്ള്.   അപകേസാരമുളള  കേണക്കുകേള്  സര്കസാര്
അന്റിംഗപീകേരവിച്ച ആഡവിറലറലകേസാണള്ള് ആഡവിറള്ള് ലചെയ്യേവികകണതസാണള്ള്.
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26.  വസാര്ഷവികേ  റവികപസാര്ട്ടേള്ള്.—കബസാര്ഡള്ള്,  ഓകരസാ  സസാമ്പത്തെവികേ  വര്ഷകത്തെക്കുന്റിം,
നവിര്ണ്ണയവികലപടേസാവന്ന പകേസാരമുളള,  രപീതവിയവില മുന സസാമ്പത്തെവികേ വര്ഷലത്തെ അതവിലന
എലസാ പവര്ത്തെനങ്ങലളയുന്റിം സന്റിംബന്ധവിച്ച ഒരു വസാര്ഷവികേ റവികപസാര്ട്ടേള്ള്,  പസ്തുത സസാമ്പത്തെവികേ
വര്ഷന്റിം അവസസാനവിച്ചതവിനകശഷന്റിം മൂന്നള്ള് മസാസങ്ങള്കകേന്റിം തയ്യേസാറസാകകണതുന്റിം,  സര്കസാരവിനള്ള്
സമര്പവികകണതുമസാണള്ള്.  അപകേസാരമുളള ഓകരസാ വസാര്ഷവികേ റവികപസാര്ട്ടുന്റിം അതള്ള് ലെഭവിച്ചസാലുടേന
കേണക്കുകേളലടേ  ആഡവിറള്ള്  ലചെയ്ത  കസ്റ്ററള്ള്ലമനള്ള്  സഹവിതന്റിം,  സര്കസാര്  നവിയമസഭയുലടേ
കമശപ്പുറത്തെള്ള് വയ്പവികകണതസാണള്ള്.

27. തുടേര്  റവികപസാര്ട്ടുന്റിം  സവിതവിവവിവരകണക്കുന്റിം  റവികട്ടേണകേളന്റിം.—സര്കസാര്,  അതതള്ള്
സമയന്റിം,  നവിര്കദ്ദേശവികസാവന്ന പകേസാരമുളള രപീതവിയവിലുന്റിം,  അപകേസാരമുളള തപീയതവിയള്ള്  മുമ്പസായുന്റിം
അപകേസാരമുളള  ഇടേകവളകേളവിലുന്റിം  സര്കസാര്  നവിര്കദ്ദേശവികസാവന്ന  പകേസാരമുളള  വവിഷയങ്ങള്,
അപകേസാരമുളള സവിതവിവവിവരകണക്കുകേള്,  അപകേസാരമുളള റവികട്ടേണകേള് എന്നവിവയുലടേ ഒരു
റവികപസാര്ട്ടേള്ള് കബസാര്ഡള്ള്, സര്കസാരവിനള്ള് സമര്പവികകണതസാണള്ള്.

28.  കുടേവിശവികേകേള് പവിരവിലച്ചടുക്കുന്നതള്ള്.—ഈ ആകകസാ  അതവിന കേപീഴെവിലുണസാകലപട്ടേ
ചെട്ടേങ്ങകളസാ  പകേസാരന്റിം  ഒരു  കേരസാറവിലലെ  വവ്യവസകേള്  പകേസാരകമസാ  മറ്റു  വവിധത്തെവികലെസാ
കബസാര്ഡവിനള്ള്  കേവികട്ടേണ  ഏലതങവിലുന്റിം  തുകേകയസാ  അലലങവില  അതുമസായവി  ബന്ധലപട്ടേള്ള്
നലകകേണതസായ ഏലതങവിലുന്റിം  തുകേകയസാ കബസാര്ഡവിനള്ള്  നലകേവിയവിട്ടേവിലലങവില,  നവിയമന്റിം  വഴെവി
വവ്യവസ  ലചെയ്തവിട്ടുളള  മറള്ള്  ഏലതങവിലുന്റിം  നടേപടേവിയള്ള്  ഭന്റിംഗന്റിംവരസാലത,  ആയതള്ള്,   1968-ലലെ
നവികുതവി വസൂലെസാകല ആകവിന കേപീഴെവില (1968-ലലെ 15) ഭൂനവികുതവി കുടേവിശവികേ എന്ന കപസാലലെ
കബസാര്ഡവിനള്ള് ഈടേസാകസാവന്നതസാണള്ള്.

29.  പവിരവിലച്ചടുകസാന  കേഴെവിയസാത്തെ  തുകേ  എഴുതവി  തളളന്നതവിനളള  അധവികേസാരന്റിം.—
കബസാര്ഡവിനള്ള്,  വസാര്ഷവികേമസായവി  അനപതവിനസായവിരന്റിം  രൂപ  എന്ന പരവിധവികള്ള്  വവികധയമസായവി,
ഓകരസാ സന്റിംഗതവിയവിലുന്റിം, പതവിനസായവിരന്റിം രൂപയവില കേവവിയസാത്തെ ഒരു തുകേ, അപകേസാരമുളള തുകേ
പവിരവിലച്ചടുക്കുവസാന  സസാധവ്യമല  എന്നള്ള്  അതവിനള്ള്  അഭവിപസായമുളള  പകന്റിം,
എഴുതവിത്തെളളസാവന്നതസാണള്ള്.

അദവ്യസായന്റിം   - VI

പലെവകേ

30. നവിര്കദ്ദേശങ്ങള് നലകുവസാനള സര്കസാരവിലന അധവികേസാരന്റിം.—സര്കസാരവിനള്ള്  ഈ
ആകവിനള്ള് കേപീഴെവിലുള ചുമതലെകേള് നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിലന ആവശവ്യത്തെവികലെയസായവി, കബസാര്ഡവിനള്ള്
നവിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നലകേസാവന്നതുന്റിം,  അപകേസാരമുളള  നവിര്കദ്ദേശങ്ങള്  പസാലെവികസാന  കബസാര്ഡള്ള്
ബസാധവ്യസമസായവിരവിക്കുന്നതുമസാണള്ള്.
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31. കബസാര്ഡവിലലെ ലചെയര്കപഴ്സണന്റിം അന്റിംഗങ്ങളന്റിം ജപീവനകസാരുന്റിം പബവികേള്ള് ലസര്വന്റുമസാര്
ആയവിരവിക്കുലമന്നള്ള്.—കബസാര്ഡവിലലെ ലചെയര്കപഴ്സണന്റിം അന്റിംഗങ്ങളന്റിം ജപീവനകസാരുന്റിം, 1860-ലലെ
ഇന്തവ്യന  ശവികസാനവിയമ  സന്റിംഹവിത  (1860-ലലെ  45-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകള്ള്)  21-ാം  വകുപവിലന
അര്ത്ഥവവ്യസാപ്തവിയ്ക്കുളളവില വരുന്ന പബവികേള്ള് ലസര്വന്റുമസാര് ആയവി കേരുതലപടുന്നതസാണള്ള്.

32.  ഉത്തെമവവിശശ്വസാസത്തെവില എടുത്തെ നടേപടേവികേള്കള്ള് സന്റിംരകണന്റിം.—ഈ ആകവികനസാ
അതവിന  കേപീഴെവില  ഉണസാകവിയ  ചെട്ടേങ്ങകളസാ  ലറഗുകലെഷനകേകളസാ  പകേസാരന്റിം,
ഉത്തെമവവിശശ്വസാസത്തെവില  ലചെയ്തകതസാ  ലചെയ്യേസാനകദ്ദേശവിച്ചകതസാ  ആയ  ഏലതങവിലുന്റിം  സന്റിംഗതവി
സന്റിംബന്ധവിച്ചള്ള്  സര്കസാരവികനസാ,  കബസാര്ഡവികനസാ,  അതവിലലെ  ഏലതങവിലുന്റിം  അന്റിംഗത്തെവികനസാ,
ജപീവനകസാരകനസാ  എതവിരസായവി  യസാലതസാരു  വവ്യവഹസാരകമസാ,  മറള്ള്  നവിയമ  നടേപടേവികേകളസാ
നവിലെനവിലക്കുന്നതല.

33.കവഷമവ്യങ്ങള് നപീകന്റിംലചെയ്യേല.—(1)  ഈ ആകവിലലെ വവ്യവസകേള്കള്ള് പസാബലെവ്യന്റിം
നലകുന്നതവില  ഏലതങവിലുന്റിം  കവഷമവ്യങ്ങള്  ഉണസാകുന്നപകന്റിം,  സര്കസാരവിനള്ള്  കവഷമവ്യന്റിം
നപീകന്റിംലചെയ്യുന്നതവിനള്ള്  ആവശവ്യലമന്നള്ള്  തങ്ങള്കള്ള്  കതസാനന്നതുന്റിം  ഈ  ആകവിലലെ
വവ്യവസകേള്കള്ള്  വവിരുദമലസാത്തെതുമസായ  വവ്യവസകേള്,  ഗസറവില  പസവിദലപടുത്തെവിയ
ഉത്തെരവമൂലെന്റിം, ഉണസാകസാവന്നതസാണള്ള്:

എന്നസാല, ഈ ആകള്ള് പസാബലെവ്യത്തെവില വന്നള്ള് രണവര്ഷത്തെവിനകശഷന്റിം അങ്ങലനയുളള
യസാലതസാരു ഉത്തെരവന്റിം ഉണസാക്കുവസാന പസാടുളളതല.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പുപകേസാരന്റിം ഉണസാകവിയ ഓകരസാ ഉത്തെരവന്റിം അതുണസാകവിയതവിന
കശഷന്റിം ഉടേനതലന്ന നവിയമസഭ മുനപസാലകേ വയ്കകണതസാണള്ള്.

34. ചെട്ടേങ്ങള്  ഉണസാക്കുന്നതവിനളള  അധവികേസാരന്റിം.—(1)  സര്കസാരവിനള്ള്,  ഗസറള്ള്
വവിജസാപനന്റിം  വഴെവി,  ഈ  ആകവിലലെ  വവ്യവസകേള്  നടേപവിലെസാക്കുന്നതവിനസായവി  മുനകേസാലെ
പസാബലെവ്യകത്തെസാടുകൂടേവികയസാ പവിലകസാലെപസാബലെവ്യകത്തെസാടുകൂടേവികയസാ, ചെട്ടേങ്ങള് ഉണസാകസാവന്നതസാണള്ള്.

(2)  പകതവ്യകേവിച്ചുന്റിം,  മുനപറഞ്ഞ അധവികേസാരത്തെവിലന സസാമസാനവ്യതയള്ള് ഭന്റിംഗന്റിം വരസാലത
അപകേസാരമുളള  ചെട്ടേങ്ങളവില  തസാലഴെ  പറയുന്ന  എലസാകമസാ  ഏലതങവിലുകമസാ  സന്റിംഗതവികേള്കള്ള്
വവ്യവസ ലചെയ്യേസാവന്നതസാണള്ള്, അതസായതള്ള്:—

(എ) 4-ാം  വകുപള്ള്  (2)-ാം  ഉപവകുപള്ള്  പകേസാരന്റിം  കബസാര്ഡവിലന
ലചെയര്കപഴ്സണന്റിം മറള്ള് അന്റിംഗങ്ങള്ക്കുന്റിം നലകകേണ ശമ്പളവന്റിം ബത്തെകേളന്റിം;

(ബവി) 13-ാം  വകുപള്ള്  (2)-ാം  ഉപവകുപള്ള്  പകേസാരന്റിം,  ചെപീഫെള്ള്  എകവികേക്യൂട്ടേപീവള്ള്
ഓഫെപീസര് വവിനവികയസാഗവികകണ അധവികേസാരങ്ങളന്റിം നവിര്വ്വഹവികകണ കേര്ത്തെവവ്യങ്ങളന്റിം, പസ്തുത
വകുപവിലന  (4)-ാം ഉപവകുപള്ള് പകേസാരന്റിം ഉകദവ്യസാഗസരുലടേയുന്റിം ജപീവനകസാരുലടേയുന്റിം നവിയമന
രപീതവിയുന്റിം  കസവനന്റിം  സന്റിംബന്ധവിച്ച  മറ്റു  വവ്യവസകേളന്റിം  നവിബന്ധനകേളന്റിം,  ശമ്പളവന്റിം
അലെവനസുകേളന്റിം;
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(സവി) 14-ാം വകുപള്ള് (3)-ാം ഉപവകുപള്ള്  പകേസാരന്റിം, കേരസാറുകേളവില ഏര്ലപകടേണ
ഫെസാറവന്റിം രപീതവിയുന്റിം;

(ഡവി) 18-ാം  വകുപള്ള്  (2)-ാം  ഉപവകുപള്ള്  (സവി)  ഖണ്ഡപകേസാരന്റിം,  വസാര്ഷവികേ
പദതവിയവില  ഉള്ലപടുത്തെസാവന്ന മറള്ള്  വവിവരങ്ങള്,  പസ്തുത  വകുപവിലന  (3)-ാം  ഉപവകുപള്ള്
പകേസാരന്റിം,  അനബന്ധ  പദതവികേള്  തയ്യേസാറസാകകണ  ഫെസാറവന്റിം  ഏതള്ള്  തപീയതവിയള്ള്  മുമ്പള്ള്
തയ്യേസാറസാകണലമനന്റിം;

(ഇ) 23-ാം വകുപള്ള് പകേസാരന്റിം ബജറള്ള് തയ്യേസാറസാകകണ ഫെസാറന്റിം;

(എഫെള്ള്) 24-ാം വകുപള്ള് പകേസാരന്റിം സപവിലമനറവി ബജറള്ള് തയ്യേസാറസാകകണ ഫെസാറവന്റിം
ഏതള്ള് തപീയതവിയള്ള് മുനപള്ള് തയ്യേസാറസാകകണതസാലണനന്റിം;

(ജവി) 25-ാം  വകുപള്ള്  പകേസാരന്റിം  കബസാര്ഡവിലന  കേണക്കുകേള്  സൂകവികകണ
രപീതവിയുന്റിം വസാര്ഷവികേ കസ്റ്ററള്ള്ലമനള്ള് തയ്യേസാറസാകകണ രപീതവിയുന്റിം;

(എച്ചള്ള്) 26-ാം വകുപള്ള് പകേസാരന്റിം വസാര്ഷവികേ റവികപസാര്ട്ടേള്ള് തയ്യേസാറസാകകണ രപീതവി;

(ഐ) നവിര്ണ്ണയവികകണകതസാ നവിര്ണ്ണയവികലപകടേണകതസാ ആയ മറള്ള് കേസാരവ്യങ്ങള്.  

(3)  ഈ  ആകള്ള്  പകേസാരന്റിം  ഉണസാകലപടുന്ന  ഓകരസാ  ചെട്ടേവന്റിം  അതുണസാകവിയതവിന
കശഷന്റിം,  കേഴെവിയുന്നത്രകവഗന്റിം,  നവിയമസഭ  സകമളനത്തെവിലെസായവിരവിക്കുകമ്പസാള്,  സഭ  മുമ്പസാലകേ
ഒരു  സകമളനത്തെവികലെസാ,  തുടേര്ച്ചയസായ  രണള്ള്  സകമളനങ്ങളവികലെസാ  ലപടേസാവന്ന  ആലകേ
പതവിനസാലെള്ള് ദവിവസകസാലെകത്തെകള്ള് വയ്കകണതുന്റിം,  അപകേസാരന്റിം അതള്ള് ഏതള്ള് സകമളനത്തെവില
വയ്ക്കുനകവസാ ആ സകമളനകമസാ, ലതസാട്ടേടുത്തുവരുന്ന സകമളനകമസാ അവസസാനവിക്കുന്നതവിനമുമ്പള്ള്
നവിയമസഭ പസ്തുത ചെട്ടേത്തെവില ഏലതങവിലുന്റിം കഭദഗതവി വരുത്തുകേകയസാ അലലങവില ആ ചെട്ടേന്റിം
ഉണസാകകണതവിലലന്നള്ള്  തപീരുമസാനവിക്കുകേകയസാ  ലചെയ്യുന്ന  പകന്റിം,  ആ  ചെട്ടേത്തെവിനള്ള്
അതവിനകശഷന്റിം,  അതതള്ള് സന്റിംഗതവികപസാലലെ,  അപകേസാരന്റിം കഭദഗതവി ലചെയ്ത രൂപത്തെവില മസാത്രന്റിം
പസാബലെവ്യന്റിം  ഉണസായവിരവിക്കുകേകയസാ  അഥവസാ  യസാലതസാരു  പസാബലെവ്യവമവിലസാതവിരവിക്കുകേകയസാ
ലചെയ്യുന്നതുമസാകുന;  എന്നവിരുന്നസാലുന്റിം അപകേസാരമുളള ഏലതങവിലുന്റിം കഭദഗതവികയസാ, റദ്ദേസാകകലെസാ
ആ ചെട്ടേപകേസാരന്റിം മുനപള്ള് ലചെയ്തവിട്ടുളള ഏലതങവിലുന്റിം സന്റിംഗതവിയുലടേ സസാധുതയള്ള് ഭന്റിംഗന്റിം വരസാത്തെ
വവിധത്തെവിലെസായവിരവികകണതസാണള്ള്.

35.  ലറഗുകലെഷനകേള് ഉണസാക്കുന്നതവിനളള  അധവികേസാരന്റിം.—(1)  കബസാര്ഡവിനള്ള്  ഈ
ആകവിലലെ ആവശവ്യങ്ങള് നവിറകവറ്റുന്നതവിനസായവി, സര്കസാരവിലന മുനകൂര് അനമതവികയസാലടേ ഈ
ആകവിനന്റിം അതവിന കേപീഴെവില ഉണസാകലപട്ടേ ചെട്ടേങ്ങള്ക്കുന്റിം വവിരുദമലസാത്തെ ലറഗുകലെഷനകേള്,
ഗസറള്ള് വവിജസാപനന്റിം വഴെവി,  ഉണസാകസാവന്നതസാണള്ള്.
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(2)  പതവ്യകേവിച്ചുന്റിം  മുനപറഞ്ഞ  അധവികേസാരത്തെവിലന  സസാമസാനവ്യതയള്ള്  ഭന്റിംഗന്റിം  വരസാലത,
കബസാര്ഡവിനള്ള്  തസാലഴെ  പറയുന്ന  കേസാരവ്യങ്ങലള  സന്റിംബന്ധവിച്ചള്ള്  ലറഗുകലെഷനകേള്
ഉണസാകസാവന്നതസാണള്ള്,—

(എ) 11-ാം വകുപള്ള്  (1)-ാം ഉപവകുപള്ള് പകേസാരന്റിം ഒരു പകതവ്യകേ ആവശവ്യത്തെവിനള്ള്
കവണവി ആളകേലള തസാത്കേസാലെവികേമസായവി സഹകേരവിപവിക്കുന്നതവിനളള രപീതവി;

(ബവി) 12-ാം വകുപള്ള്  (1)-ാം ഉപവകുപ്പു പകേസാരന്റിം,  കബസാര്ഡള്ള് കയസാഗന്റിം കചെകരണ
സമയവന്റിം സലെവന്റിം നടേപടേവിക്രമങ്ങളന്റിം;

(സവി) 15-ാം വകുപള്ള് (1)-ാം ഉപവകുപ്പു പകേസാരന്റിം, ധനകേസാരവ്യ സ്റ്റസാനവിന്റിംഗള്ള് കേമവിറവി
അധവികേസാരന്റിം വവിനവികയസാഗവികകണതുന്റിം ചുമതലെകേള് നവിര്വ്വഹവികകണതുമസായ ധനകേസാരവ്യവമസായവി
ബന്ധലപട്ടേ അധവികേസാരങ്ങള്.

36.  റദ്ദേസാകലുന്റിം     ഒഴെവിവസാകലുന്റിം.—(1)  2021-ലലെ  കകേരള  കേളളള്ള്  വവ്യവസസായ  വവികേസന
കബസാര്ഡള്ള് ഓര്ഡവിനനസള്ള്   (2021-ലലെ  103) ഇതവിനസാല റദ്ദേസാകവിയവിരവിക്കുന. 

(2)  അങ്ങലന റദ്ദേസാകവിയവിരുന്നസാലത്തെലന്നയുന്റിം പസ്തുത ഓര്ഡവിനനസള്ള്  പകേസാരന്റിം
ലചെയ്തകതസാ   ലചെയ്തതസായവി  കേരുതലപടുന്നകതസാ ആയ ഏലതങവിലുന്റിം  കേസാരവ്യകമസാ  എടുത്തെകതസാ
എടുത്തെതസായവി   കേരുതലപടുന്നകതസാ  ആയ ഏലതങവിലുന്റിം  നടേപടേവികയസാ  ഇനൗ ആകള്ള് പകേസാരന്റിം
ലചെയ്തതസാകയസാ എടുത്തെതസാകയസാ കേരുതലപകടേണതസാണള്ള്.  

ഉകദ്ദേശവ്യകേസാരണങ്ങളലടേ വവിവരണന്റിം 

സന്റിംസസാനത്തെള്ള്  പരമ്പരസാഗത  കേളളള്ള്  വവ്യവസസായന്റിം  കപസാതസാഹവിപവിക്കുകേയുന്റിം
വവികേസവിപവിക്കുകേയുന്റിം  ലചെയ്യുകേ,  ഈ  കമഖലെയവില  ലതസാഴെവിലെവില  ഏര്ലപട്ടേവിട്ടുളള  ആളകേളലടേ
ലതസാഴെവില സന്റിംരകണവന്റിം  അവരുലടേ കകമവന്റിം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ മുതലെസായ ലെകവ്യങ്ങകളസാലടേ
കകേരള കേളളള്ള്  വവ്യവസസായ വവികേസന കബസാര്ഡള്ള്   എന്ന ഒരു കബസാര്ഡള്ള്  രൂപപീകേരവിക്കുവസാന
സര്കസാര് തപീരുമസാനവിച്ചു.

2.  കേളളവില നവിനന്റിം മൂലെവ്യവര്ദവിത ഉല്പന്നങ്ങള് നവിര്മവിക്കുന്നതവിനളള  സന്റിംരന്റിംഭങ്ങള്
ആരന്റിംഭവിക്കുകേ,  കേളളള്ള്  ലെഭവിക്കുന്നതവിനള്ള്  അതത്യുലപസാദനകശഷവിയുളള  വൃകങ്ങള്
വച്ചുപവിടേവിപവിക്കുകേ,  വവികനസാദസഞസാര കമഖലെയവില ആധുനവികേ രപീതവിയവിലുളള കേളള്ഷസാപ്പുകേള്
ആരന്റിംഭവിക്കുകേ എന്നവിവ ഉള്ലപലടേയുളള വവിവവിധ ചുമതലെകേളസാണള്ള് കബസാര്ഡവിനളളതള്ള്.

3.  കമലപറഞ്ഞ  ആവശവ്യങ്ങള്കസായവി  ഒരു  നവിയമനവിര്മസാണന്റിം  ലകേസാണവരുവസാന
സര്കസാര് തപീരുമസാനവിച്ചു.
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4.  കകേരള  സന്റിംസസാന  നവിയമസഭ  സകമളനത്തെവിലെലസാതവിരുന്നതവിനസാലുന്റിം  പസ്തുത

നവിര്കദ്ദേശങ്ങള്കള്ള് ഉടേന പസാബലെവ്യന്റിം നലകകേണവിയവിരുന്നതവിനസാലുന്റിം  2021-ലലെ കകേരള കേളളള്ള്

വവ്യവസസായ വവികേസന കബസാര്ഡള്ള്  ഓര്ഡവിനനസള്ള്   (2021-ലലെ  40)   2021  ലഫെബ്രുവരവി

23-ാം  തപീയതവി  കകേരള  ഗവര്ണര്  വവിളന്റിംബരലപടുത്തുകേയുന്റിം  ആയതള്ള്  2021   ലഫെബ്രുവരവി

25-ാംതപീയതവിയവിലലെ 972-ാം നമ്പര് കകേരള അസസാധസാരണ ഗസറവില പസവിദപീകേരവിക്കുകേയുന്റിം ലചെയ.

5. 2021 കമയള്ള് 24-ാം തപീയതവി ആരന്റിംഭവിച്ചള്ള് 2021 ജൂണ് 10-ാം തപീയതവി അവസസാനവിച്ച

കകേരള സന്റിംസസാന നവിയമസഭയുലടേ സകമളന കേസാലെത്തെള്ള് പസ്തുത ഓര്ഡവിനനസവിനള്ള് പകേരന്റിം

സന്റിംസസാന നവിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകള്ള് ലകേസാണവരുന്നതവിനളള ഒരു ബവില നവിയമസഭയവില

അവതരവിപവിക്കുന്നതവിനന്റിം പസാസസാക്കുന്നതവിനന്റിം കേഴെവിഞ്ഞവില. 

6.  പസ്തുത  ഓര്ഡവിനനസവിലലെ  വവ്യവസകേള്  നവിലെനവിര്കത്തെണവിയവിരുന്നതവിനസാലുന്റിം

കകേരള സന്റിംസസാന നവിയമസഭ സകമളനത്തെവിലെലസാതവിരുന്നതവിനസാലുന്റിം  2021-ലലെ കകേരള കേളളള്ള്

വവ്യവസസായ  വവികേസന  കബസാര്ഡള്ള്  ഓര്ഡവിനനസള്ള്  2021  ജൂകലെ  1-ാം  തപീയതവി  കകേരള

ഗവര്ണര്  വവിളന്റിംബരലപടുത്തുകേയുന്റിം ആയതള്ള്  2021  ജൂകലെ  3-ാംതപീയതവിയവിലലെ  1955-ാം

നമ്പര്  കകേരള  അസസാധസാരണ  ഗസറവില  2021-ലലെ  86-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡവിനനസസായവി

പസവിദപീകേരവിക്കുകേയുന്റിം ലചെയ.  

7.  2021  ജൂകലെ  22-ാം  തപീയതവി  ആരന്റിംഭവിച്ചള്ള്  2021  ആഗസ്റ്റള്ള്  13-ാം  തപീയതവി

അവസസാനവിച്ച  കകേരള  സന്റിംസസാന  നവിയമസഭയുലടേ  സകമളന  കേസാലെത്തെള്ള്  പസ്തുത

ഓര്ഡവിനനസവിനള്ള്  പകേരന്റിം  സന്റിംസസാന നവിയമസഭയുലടേ ഒരു ആകള്ള്  ലകേസാണവരുന്നതവിനളള

ഒരു ബവില നവിയമസഭയവില അവതരവിപവിക്കുന്നതവിനന്റിം പസാസസാക്കുന്നതവിനന്റിം കേഴെവിഞ്ഞവില.

8.  പസ്തുത  ഓര്ഡവിനനസവിലലെ  വവ്യവസകേള്  നവിലെനവിര്കത്തെണവിയവിരുന്നതവിനസാലുന്റിം

കകേരള സന്റിംസസാന നവിയമസഭ സകമളനത്തെവിലെലസാതവിരുന്നതവിനസാലുന്റിം 2021-ലലെ കകേരള കേളളള്ള്

വവ്യവസസായ വവികേസന കബസാര്ഡള്ള്  ഓര്ഡവിനനസള്ള്,  2021  ആഗസ്റ്റള്ള്  23-ാം തപീയതവി  കകേരള

ഗവര്ണര്  വവിളന്റിംബരലപടുത്തുകേയുന്റിം ആയതള്ള് 2021 ആഗസ്റ്റള്ള് 25-ാം തപീയതവിയവിലലെ 2489-ാം

നമ്പര്  കകേരള  അസസാധസാരണ  ഗസറവില  2021-ലലെ   103-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡവിനനസസായവി

പസവിദപീകേരവിക്കുകേയുന്റിം ലചെയ.

9.  2021-ലലെ  103-ാം നമ്പര് ഓര്ഡവിനനസവിനള്ള്  പകേരന്റിം സന്റിംസസാന നവിയമസഭയുലടേ

ഒരു ആകള്ള് ലകേസാണവരുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ബവില.  
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ധനകേസാരവ്യലമകമസാറസാണന്റിം 

ബവിലവിലലെ  22-ാം  ഖണ്ഡന്റിം  (1)-ാം  ഉപഖണ്ഡന്റിം,  സര്കസാരവിനള്ള്  കേസാലെസാകേസാലെങ്ങളവില,
സര്കസാര് നവിശ്ചയവിക്കുന്ന പകേസാരമുളള നവിബന്ധനകേളവിനകമലുന്റിം വവ്യവസകേളവിനകമലുന്റിം  ഈ
ആകവിലന  ആവശവ്യങ്ങള്കസായവി  കബസാര്ഡവിനള്ള്  ധനസഹസായങ്ങളന്റിം  ഗസാന്റുകേളന്റിം
നലകേസാവന്നതസാണള്ള്  എന്നള്ള്  വവ്യവസ  ലചെയ്യുന.  എന്നസാല  കബസാര് ഡവിനള്ള്  നലകകേണ
ധനസഹസായങ്ങളന്റിം  ഗസാന്റുകേളന്റിം  സര്കസാര്  നവിശ്ചയവികകണതുണള്ള്.  ഇപകേസാരന്റിം  എത്ര  തുകേ
ഗസാകനസാ ധനസഹസായകമസാ ആയവി കബസാര്ഡവിനള്ള് അനവദവിക്കുന്റിം എന്നതള്ള് നവിശ്ചയവികകണതുണള്ള്
എന്നതവിനസാല  കമലപറഞ്ഞ  ഇനത്തെവില  സന്റിംസസാന  സഞവിതനവിധവിയവിലനവിനന്റിം
വഹവികകണതസായ  ലചെലെവള്ള് ഈ ഘട്ടേത്തെവില കൃതവ്യമസായവി കേണകസാക്കുവസാന സസാധവിക്കുന്നതല.

ഏലപവിച്ചുലകേസാടുത്തെ നവിയമനവിര്മസാണസാധവികേസാരന്റിം സന്റിംബന്ധവിച്ച
ലമകമസാറസാണന്റിം 

ബവിലവിലലെ 3-ാം ഖണ്ഡന്റിം, ഗസറള്ള് വവിജസാപനന്റിം വഴെവി, കകേരള കേളളവവ്യവസസായ വവികേസന
കബസാര്ഡള്ള് രൂപപീകേരവിക്കുന്നതവിനള്ള് സര്കസാരവിലന അധവികേസാരലപടുത്തുവസാന ഉകദ്ദേശവിക്കുന.

2.  ബവിലവിലലെ  4-ാം ഖണ്ഡന്റിം, (2)-ാം ഉപഖണ്ഡന്റിം കബസാര്ഡവിലലെ ലചെയര്കപഴ്സണന്റിം മറള്ള്
അന്റിംഗങ്ങള്ക്കുന്റിം  നലകകേണ  ശമ്പളവന്റിം  അലെവനസുകേളന്റിം  മറള്ള്  കസവന  വവ്യവസകേളന്റിം
നവിര്ണ്ണയവിക്കുവസാന സര്കസാരവിലന അധവികേസാരലപടുത്തുവസാന ഉകദ്ദേശവിക്കുന.

3. ബവിലവിലലെ 5-ാം ഖണ്ഡന്റിം (1)-ാം ഉപഖണ്ഡന്റിം ഗസറള്ള് വവിജസാപനന്റിം വഴെവി,  കബസാര്ഡള്ള്
പുനര്രൂപപീകേരവിക്കുന്നതവിനള്ള് സര്കസാരവിലന അധവികേസാരലപടുത്തുവസാന  ഉകദ്ദേശവിക്കുന.

4.  ബവിലവിലലെ  11-ാം ഖണ്ഡന്റിം,  ഒരു പകതവ്യകേ ആവശവ്യത്തെവിനള്ള്  കവണവി,  ഏലതങവിലുന്റിം
ആലള  സഹകേരവിപവിക്കുന്നതവിനള്ള്  വവ്യവസ  ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള്  ലറഗുകലെഷനകേള്  ഉണസാക്കുവസാന
അധവികേസാരന്റിം നലകുവസാന ഉകദ്ദേശവിക്കുന.

5.  ബവിലവിലലെ  12-ാം  ഖണ്ഡന്റിം,  (1)-ാം  ഉപഖണ്ഡന്റിം,  കബസാര്ഡള്ള്  കയസാഗന്റിം  കചെകരണ
സലെവന്റിം  സമയവന്റിം  കേസാരവ്യനവിര്വ്വഹണങ്ങള്  സന്റിംബന്ധവിച്ച  നടേപടേവിക്രമങ്ങളന്റിം  വവ്യവസ
ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ലറഗുകലെഷനകേള് ഉണസാക്കുവസാന അധവികേസാരന്റിം  നലകുന.

6.  ബവിലവിലലെ  13-ാം  ഖണ്ഡന്റിം  (2)-ാം  ഉപഖണ്ഡന്റിം,  ചെപീഫെള്ള്  എകവികേക്യൂട്ടേവിവള്ള്  ഓഫെപീസര്
വവിനവികയസാഗവികകണ അധവികേസാരങ്ങളന്റിം നവിര്വ്വഹവികകണ കേര്ത്തെവവ്യങ്ങളന്റിം, നവിര്ണ്ണയവിക്കുവസാന
സര്കസാരവിനള്ള്  അധവികേസാരന്റിം  നലകുവസാന  ഉകദ്ദേശവിക്കുന.  പസ്തുത  ഖണ്ഡത്തെവിലന  (4)-ാം
ഉപഖണ്ഡന്റിം,  കബസാര്ഡവിലലെ  ഉകദവ്യസാഗസരുലടേയുന്റിം  ജപീവനകസാരുലടേയുന്റിം  നവിയമനരപീതവിയുന്റിം
കസവനന്റിം  സന്റിംബന്ധവിച്ച  മറ്റു  നവിബന്ധനകേളന്റിം  വവ്യവസകേളന്റിം  ശമ്പളവന്റിം  അലെവനസുകേളന്റിം,
നവിര്ണ്ണയവിക്കുന്നതവിനള്ള് സര്കസാരവിനള്ള് അധവികേസാരന്റിം നലകുവസാന ഉകദ്ദേശവിക്കുന.

7.  ബവിലവിലലെ  14-ാം ഖണ്ഡന്റിം, (3)-ാം ഉപഖണ്ഡന്റിം,  കബസാര്ഡവിനകവണവി ഉണസാക്കുന്ന
കേരസാറുകേളലടേ  ഫെസാറവന്റിം  രപീതവിയുന്റിം,  നവിര്ണ്ണയവിക്കുന്നതവിനള്ള്  സര്കസാരവിനള്ള്  അധവികേസാരന്റിം
നലകുവസാന ഉകദ്ദേശവിക്കുന.
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8.  ബവിലവിലലെ  15-ാം  ഖണ്ഡന്റിം,  ധനകേസാരവ്യ  സ്റ്റസാനവിന്റിംഗള്ള്  കേമവിറവി  വവിനവികയസാഗവികകണ
അധവികേസാരങ്ങളന്റിം നവിര്വ്വഹവികകണ ചുമതലെകേളന്റിം വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള്  ലറഗുകലെഷനകേള്
ഉണസാക്കുവസാന അധവികേസാരന്റിം നലകുന.

9.  ബവിലവിലലെ  18-ാം  ഖണ്ഡന്റിം,  (2)-ാം  ഉപഖണ്ഡന്റിം,  (സവി)  ഇനന്റിം,  പദതവിയവില
അടേങ്ങവിയവിരവികകണ  മറള്ള്  വവിവരങ്ങള്  നവിര്ണ്ണയവിക്കുന്നതവിനള്ള്  സര്കസാരവിനള്ള്  അധവികേസാരന്റിം
നലകുന.  പസ്തുത ഖണ്ഡത്തെവിലന (3)-ാം ഉപഖണ്ഡന്റിം കബസാര് ഡള്ള്,  അനബന്ധ പദതവികേള്
തയ്യേസാറസാകകണ ഫെസാറവന്റിം രപീതവിയുന്റിം നവിര്ണ്ണയവിക്കുന്നതവിനള്ള് സര്കസാരവിനള്ള് അധവികേസാരന്റിം നലകുന.

10.  ബവിലവിലലെ  24-ാം  ഖണ്ഡന്റിം,  കബസാര് ഡള്ള്  സപവിലമനറവി  ബജറള്ള്  സര്കസാരവിനള്ള്
അനമതവിയസായവി  സമര്പവികകണ  ഫെസാറന്റിം  നവിര്ണ്ണയവിക്കുന്നതവിനള്ള്  സര്കസാരവിലന
അധവികേസാരലപടുത്തെസാന ഉകദ്ദേശവിക്കുന.

11.  ബവിലവിലലെ  26-ാം  ഖണ്ഡന്റിം,  കബസാര്ഡള്ള്  അതവിലന  എലസാ  പവര്ത്തെനങ്ങളന്റിം
സന്റിംബന്ധവിച്ച  വസാര്ഷവികേ  റവികപസാര്ട്ടേള്ള്  സമര്പവികകണ  രപീതവി  നവിര്ണ്ണയവിക്കുന്നതവിനള്ള്
സര്കസാരവിനള്ള് അധവികേസാരന്റിം നലകുന.

12.  ബവിലവിലലെ  34-ാം  ഖണ്ഡന്റിം,  ഗസറള്ള്  വവിജസാപനന്റിം  വഴെവി,  ഈ  ആകവിലലെ  വവ്യവസകേള്
നടേപവിലെസാക്കുന്നതവിനസായവി മുനകേസാലെ പസാബലെവ്യകത്തെസാലടേകയസാ പവിലകസാലെ പസാബലെവ്യകത്തെസാലടേകയസാ
ചെട്ടേങ്ങള് ഉണസാക്കുന്നതവിനള്ള്  സര്കസാരവിലന അധവികേസാരലപടുത്തെസാന ഉകദ്ദേശവിക്കുന.

13.  ബവിലവിലലെ  35-ാം  ഖണ്ഡന്റിം,  ആകവിലലെ  ആവശവ്യങ്ങള്  നവിറകവറ്റുന്നതവിനസായവി,
സര്കസാരവിലന  മുനകൂര്  അനമതവികയസാലടേ,  ആകവിനന്റിം  അതവിന  കേപീഴെവില  ഉണസാകലപട്ടേ
ചെട്ടേങ്ങള്ക്കുന്റിം വവിരുദമലസാത്തെ ലറഗുകലെഷനകേള് ഉണസാക്കുവസാന കബസാര്ഡവിനള്ള്  അധവികേസാരന്റിം  നലകുന. 

14.  ഏതള്ള്  കേസാരവ്യങ്ങലള  സന്റിംബന്ധവിച്ചസാകണസാ  വവിജസാപനങ്ങകളസാ,  ഉത്തെരവകേകളസാ
പുറലപടുവവികസാവന്നതള്ള്  അലലങവില  ചെട്ടേങ്ങകളസാ  ലറഗുകലെഷനകേകളസാ  ഉണസാക്കുന്നതള്ള്,  അവ
നടേപടേവിക്രമന്റിം  സന്റിംബന്ധവിച്ചുളളതുന്റിം  സസാധസാരണവന്റിം  ഭരണപരവമസായ  സശ്വഭസാവകത്തെസാടു
കൂടേവിയതുമസാണള്ള്.   കൂടേസാലത,  ചെട്ടേങ്ങള് അവ ഉണസാകവിയതവിനകശഷന്റിം നവിയമസഭയുലടേ സൂക
പരവികശസാധനയള്ള്  വവികധയവമസാണള്ള്.  ഏലപവിച്ചുലകേസാടുത്തെ  നവിയമനവിര്മസാണ  അധവികേസാരന്റിം
അതവിനസാല, സസാധസാരണ സശ്വഭസാവകത്തെസാടുകൂടേവിയതസാണള്ള്.

                                                          

എന്റിം. വവി. കഗസാവവിന്ദന  മസാസ്റ്റര്.        
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ഖണ്ഡങ്ങളവികനലുളള കുറവിപള്ള് 

1-  ാം ഖണ്ഡന്റിം.—നവിര്ദ്ദേവിഷ്ട ആകവിലന ചുരുകകപരുന്റിം പസാരന്റിംഭവന്റിം വവ്യവസ ലചെയ്യുവസാന
ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

2-  ാം ഖണ്ഡന്റിം.—ബവിലവില ഉപകയസാഗവിച്ചവിരവിക്കുന്ന ചെവിലെ വസാക്കുകേളന്റിം പദപകയസാഗങ്ങളന്റിം
നവിര്വ്വചെവിക്കുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

3-  ാം ഖണ്ഡന്റിം.—കകേരള കേളളള്ള്  വവ്യവസസായ വവികേസന കബസാര്ഡള്ള്  എന്ന കപരവില ഒരു
കബസാര്ഡള്ള് രൂപപീകേരവിക്കുന്നതള്ള് വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

4-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം.—കബസാര്ഡവിലലെ  ലചെയര്കപഴ്സലനയുന്റിം  അന്റിംഗങ്ങളലടേയുന്റിം  ഔകദവ്യസാഗവികേ
കേസാലെസാവധവിയുന്റിം കസവന വവ്യവസകേളന്റിം വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള്
ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

5-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം.—കബസാര്ഡവിലന  പുനര്   രൂപപീകേരണന്റിം  സന്റിംബന്ധവിച്ചള്ള്  വവ്യവസ
ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

6-  ാംഖണ്ഡന്റിം.—കബസാര്ഡവിലലെ  അന്റിംഗമസായവി  നവിയമവികലപടുന്നതവികനസാ  അന്റിംഗമസായവി
തുടേരുന്നതവികനസാ  ഉളള  അകയസാഗവ്യതകേള്  സന്റിംബന്ധവിച്ചള്ള്  വവ്യവസ  ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള്
ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

7-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം.—അന്റിംഗങ്ങലള  ഔകദവ്യസാഗവികേ  സസാനത്തുനവിനന്റിം  സലസനള്ള്  ലചെയ്യുന്നതവിനന്റിം
നപീകന്റിംലചെയ്യുന്നതവിനന്റിം വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

8-  ാം ഖണ്ഡന്റിം.—ഔകദവ്യസാഗവികേ സസാനത്തുനവിനളള ഒരന്റിംഗത്തെവിലന രസാജവി സന്റിംബന്ധവിച്ചള്ള്
വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

9-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം.—കബസാര്ഡവിലലെ  അന്റിംഗങ്ങളലടേ  ഒഴെവിവകേള്  കേഴെവിയുന്നത്രകവഗന്റിം  നവികേത്തുന്നതള്ള്
വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

10-  ാം ഖണ്ഡന്റിം.—ഒഴെവിവകേള് മുതലെസായവ കബസാര്ഡവിലന നടേപടേവികേലള അസസാധുവസാക്കുന്നതലലന്നള്ള്
വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

11-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം.—പകതവ്യകേ  ആവശവ്യത്തെവിനകവണവി  ആളകേലള  തസാലകസാലെവികേമസായവി
സഹകേരവിപവിക്കുന്നതവിനള്ള് വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

12-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം.—കബസാര്ഡവിലന  കയസാഗങ്ങള്  സന്റിംബന്ധവിച്ചള്ള്  വവ്യവസ  ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള്
ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
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13-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം.—കബസാര്ഡവിലലെ  ചെപീഫെള്ള്  എകവികേക്യൂട്ടേപീവള്ള്  ഓഫെപീസറുലടേയുന്റിം  മറള്ള്
ഉകദവ്യസാഗസരുലടേയുന്റിം നവിയമനന്റിം സന്റിംബന്ധവിച്ചള്ള് വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ
ഖണ്ഡന്റിം.

14-  ാം ഖണ്ഡന്റിം.—കബസാര്ഡവിനള്ള് കേരസാറുകേളവില ഏര്ലപടുന്നതവിനളള അധവികേസാരന്റിം സന്റിംബന്ധവിച്ചള്ള്
വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

15-  ാം ഖണ്ഡന്റിം.—ധനകേസാരവ്യ സ്റ്റസാനവിന്റിംഗള്ള്  കേമവിറവിലയയുന്റിം മറള്ള്  കേമവിറവികേലളയുന്റിം നവിയമവിക്കുന്നതള്ള്
സന്റിംബന്ധവിച്ചള്ള് വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം. 

16-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം.—കബസാര്ഡവിലന  ചുമതലെകേള്  സന്റിംബന്ധവിച്ച  വവ്യവസ  ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള്
ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

17-  ാം ഖണ്ഡന്റിം.—കബസാര്ഡവിലന  ലപസാതുവസായ അധവികേസാരങ്ങള് വവ്യവസ  ലചെയ്യുവസാന
ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

18-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം.—കബസാര്ഡവിലന  വസാര്ഷവികേ  പദതവികേളലടേ  തയ്യേസാറസാകലുന്റിം  സമര്പണവന്റിം
സന്റിംബന്ധവിച്ചള്ള് വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

19-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം.—കബസാര്ഡവിലന  സശ്വത്തെള്ള്  കകേമസാറന്റിം  ലചെയ്യുന്നതള്ള്  സന്റിംബന്ധവിച്ചള്ള്    വവ്യവസ
ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

20-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം.—കബസാര്ഡവിലന  നവിധവി  രൂപപീകേരവിക്കുന്നതള്ള്  സന്റിംബന്ധവിച്ചള്ള്  വവ്യവസ
ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

21-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം.—സശ്വത്തുകളലടേയുന്റിം  ഫെണവിലനയുന്റിം  വവിനവികയസാഗന്റിം  സന്റിംബന്ധവിച്ചള്ള്
വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

22-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം.—കബസാര്ഡവിനളള  ധനസഹസായവന്റിം  വസായ്പകേളന്റിം  ലെഭവ്യമസാക്കുന്നതള്ള്    വവ്യവസ
ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

23-  ാം ഖണ്ഡന്റിം.—ബജറള്ള് തയ്യേസാറസാക്കുന്നതള്ള് വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള്
ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

24-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം.—സപവിലമനറവി  ബജറള്ള്  തയ്യേസാറസാക്കുന്നതള്ള്  വവ്യവസ  ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള്
ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

25-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം.—കബസാര്ഡവിലന  കേണക്കുകേള്  ആഡവിറള്ള്  ലചെയ്യുന്നതള്ള്  സന്റിംബന്ധവിച്ചള്ള്
വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.



23

26-  ാം ഖണ്ഡന്റിം.—കബസാര്ഡവിലന വസാര്ഷവികേ റവികപസാര്ട്ടേള്ള് തയ്യേസാറസാക്കുന്നതള്ള് സന്റിംബന്ധവിച്ചള്ള്
വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

27-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം.—കബസാര്ഡവിലന  തുടേര്  റവികപസാര്ട്ടുകേളന്റിം  സവിതവിവവിവര  കേണക്കുകേളന്റിം
റവികട്ടേണകേളന്റിം തയ്യേസാറസാക്കുന്നതള്ള് സന്റിംബന്ധവിച്ചള്ള് വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ
ഖണ്ഡന്റിം.

28-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം.—കബസാര്ഡവിനള്ള്  ലെഭവിക്കുവസാനളള  കുടേവിശവികേകേള്  പവിരവിലച്ചടുക്കുന്നതള്ള്
സന്റിംബന്ധവിച്ചള്ള് വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

29-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം.—പവിരവിലച്ചടുക്കുവസാന  കേഴെവിയസാത്തെ  തുകേ  എഴുതവിത്തെളളന്നതവിനള്ള്
കബസാര്ഡവിനള്ള്  അധവികേസാരന്റിം  നലകുന്നതള്ള് വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള്  ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള്
ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

30-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം.—കബസാര്ഡവിനള്ള്  നവിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നലകുന്നതവിനള്ള്  സര്കസാരവിനളള
അധവികേസാരന്റിം സന്റിംബന്ധവിച്ചള്ള് വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

31-  ാം ഖണ്ഡന്റിം.—കബസാര്ഡവിലലെ ലചെയര്കപഴ്സണന്റിം അന്റിംഗങ്ങളന്റിം ജപീവനകസാരുന്റിം  പബവികേള്ള്
സര്ലവന്റുമസാര് ആയവിരവിക്കുലമന്നള്ള് വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

32-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം.—സര്കസാകരസാ  കബസാര്ഡവിലലെ  അന്റിംഗങ്ങകളസാ  ജപീവനകസാകരസാ
ഉത്തെമവവിശശ്വസാസത്തെവില  എടുത്തെ നടേപടേവികേള്കള്ള്  സന്റിംരകണന്റിം  നലകുന്നതള്ള്  വവ്യവസ
ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

33-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം.—ഈ  ബവിലവിലലെ  വവ്യവസകേള്കള്ള്  പസാബലെവ്യന്റിം  നലകുന്നതവില  സര്കസാരവിനള്ള്
എലന്തങവിലുന്റിം  കവഷമവ്യങ്ങള്  ഉളളപകന്റിം  ആയതള്ള്  നപീകന്റിംലചെയ്യുന്നതള്ള്  വവ്യവസ
ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

34-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം.—ആകവിലലെ  വവ്യവസകേള്  നടേപവിലെസാക്കുന്നതവിനസായവി  ചെട്ടേങ്ങള്  ഉണസാക്കുവസാന
സര്കസാരവിനള്ള്  അധവികേസാരന്റിം നലകുന്നതള്ള് വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള്  ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള്
ഈ ഖണ്ഡന്റിം. 

35-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം.—കബസാര്ഡവിനള്ള്  ലറഗുകലെഷനകേള്  ഉണസാക്കുന്നതവിനള്ള്  അധവികേസാരന്റിം  നലകുന്നതള്ള്
വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള് ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

36-  ാം  ഖണ്ഡന്റിം  .—റദ്ദേസാകലുന്റിം  ഒഴെവിവസാകലുന്റിം  സന്റിംബന്ധവിച്ചള്ള്  വവ്യവസ  ലചെയ്യുന്നതവിനള്ള്
ഉകദ്ദേശവിച്ചുലകേസാണളളതസാണള്ള് ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

                                                                 


