
2022-ലലെ കകേരള വവ്യവസസായ ഏകേജസാലെകേ കക്ലിയറന്സസ് കബസാര്ഡുകേളള
വവ്യവസസായ നഗരപ്രകദേശ വക്ലികേസനവള 

(കഭേദേഗതക്ലി) ബക്ലില് 

(നക്ലിയമസഭേ പസാസസാകക്ലിയ പ്രകേസാരമുള്ളതസ്)

1999-ലലെ കകേരള വവ്യവസസായ ഏകേജസാലെകേ കക്ലിയറന്സസ് കബസാര്ഡുകേളള
വവ്യവസസായ നഗരപ്രകദേശ വക്ലികേസനവള ആകസ് വവീണള കഭേദേഗതക്ലി

ലചെയ്യുന്നതക്ലിനുള്ള 

ഒരു 

ബക്ലില്

പവീഠക്ലികേ.―1999-ലലെ  കകേരള  വവ്യവസസായ  ഏകേജസാലെകേ  കക്ലിയറന്സസ്  കബസാര്ഡുകേളള

വവ്യവസസായ  നഗരപ്രകദേശ  വക്ലികേസനവള  ആകസ്  (2000-ലലെ  5)  ഇതക്ലിനുകശഷള  കേസാണുന്ന

ആവശവ്യങ്ങള്കസായക്ലി വവീണള കഭേദേഗതക്ലി ലചെയ്യുന്നതസ് യുക്തമസായക്ലിരക്ലിക്കുകേയസാല്;

ഭേസാരത  റക്ലിപ്പബക്ലികക്ലിലന്റെ  എഴുപതക്ലിമൂന്നസാള  സളവത്സരതക്ലില്  തസാലഴെപ്പറയുള  പ്രകേസാരള

നക്ലിയമമുണസാക്കുന:―

1.  ചുരുകകപ്പരുള  പ്രസാരളഭേവള.―(1)  ഈ  ആകക്ലിനസ്  2022-ലലെ  കകേരള  വവ്യവസസായ

ഏകേജസാലെകേ കക്ലിയറന്സസ് കബസാര്ഡുകേളള വവ്യവസസായ നഗരപ്രകദേശ വക്ലികേസനവള  (കഭേദേഗതക്ലി)

ആകസ്  എന്നസ് കപരസ് പറയസാള.

(2)  ഇതസ്  2021  ലസപ്റളബര്  14-ാം  തവീയതക്ലി  പ്രസാബലെവ്യതക്ലില്  വന്നതസായക്ലി

കേരുതലപ്പകടേണതസാണസ്.

2.  2-  ാം  വകുപ്പക്ലിനുള്ള  കഭേദേഗതക്ലി.―1999-ലലെ  കകേരള  വവ്യവസസായ  ഏകേജസാലെകേ

കക്ലിയറന്സസ് കബസാര്ഡുകേളള വവ്യവസസായ നഗരപ്രകദേശ വക്ലികേസനവള ആകക്ലിലലെ (2000-ലലെ 5)

(ഇതക്ലിനുകശഷള പ്രധസാന ആകസ് എന്നസാണസ് പരസാമര്ശക്ലികലപ്പടുകേ)  2-ാം വകുപ്പക്ലില്,―

(i)  (സക്ലി)  ഖണ്ഡതക്ലിനു  കശഷള  തസാലഴെ  പറയുന്ന  ഖണ്ഡങ്ങള്  കചെര്കകണതസാണസ്,

അതസായതസ്:―
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“(സക്ലിഎ) "ജക്ലിലസാ പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലി"  എന്നസാല് ആകക്ലിലന്റെ  13 എ വകുപ്പസ്  പ്രകേസാരള
രൂപവീകേരക്ലികലപ്പട്ട ജക്ലിലസാ പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലി എന്നര്ത്ഥമസാകുന;

(സക്ലിബക്ലി) “നക്ലിയുക്ത ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന്" എന്നസാല് വവ്യവസസായ സ്ഥസാപനങ്ങള് സ്ഥസാപക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ
പ്രവര്തക്ലിപ്പക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ  വക്ലിപുലെവീകേരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ  വവവക്ലിദവ്യവത്കരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ
ആധുനക്ലികേവത്കരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ  കവണക്ലി  വക്ലിവക്ലിധ  കകേന-സളസ്ഥസാന  നക്ലിയമങ്ങള്കസ്
കേവീഴെക്ലില് സളസ്ഥസാന സര്കസാരക്ലിനസ് നല്കേസാന് അധക്ലികേസാരമുള്ള ആവശവ്യമസായ കക്ലിയറന്സുകേകളസാ
വലെസന്സുകേകളസാ സര്ട്ടക്ലിഫക്ലികറ്റുകേകളസാ  ലപര്മക്ലിറ്റുകേകളസാ  അനുമതക്ലികേകളസാ  ലെഭേക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ
അതക്ലിലന്റെ പുതുകലെക്ലികനസാ   അതുമസായക്ലി ബന്ധലപ്പട്ടകതസാ ആയ ഏലതങക്ലിലള കേസാരവ്യതക്ലികനസാ
കവണക്ലി അകപക്ഷ സമര്പ്പക്ലിചക്ലിട്ടുള്ള  ഏലതസാരസാള്ക്കുള കസവനള നല്കുന്നതക്ലിനസായക്ലി,  2-ാം
വകുപ്പക്ലിലന്റെ  (എ)  ഖണ്ഡതക്ലില്  വവ്യക്തമസാകക്ലിയ  പ്രകേസാരമുള്ള  അധക്ലികേസാരസ്ഥസാനള
നക്ലിയമക്ലിചക്ലിട്ടുള്ള  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന് എന്നര്ത്ഥമസാകുന”;

(ii)  'എല്'  ഖണ്ഡതക്ലിനസ്  കശഷള  തസാലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡള  കചെര്കകണതസാണസ്,
അതസായതസ്:―

“(എല്എ) "കസവനള"  എന്നസാല്  വവ്യവസസായ സ്ഥസാപനങ്ങള് സ്ഥസാപക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ
പ്രവര്തക്ലിപ്പക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ   വക്ലിപുലെവീകേരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ  വവവക്ലിദവ്യവത്കരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ
ആധുനക്ലികേവത്കരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാകവണക്ലി വക്ലിവക്ലിധ കകേന-സളസ്ഥസാന നക്ലിയമങ്ങള്കസ് കേവീഴെക്ലില്
സളസ്ഥസാന  സര്കസാരക്ലിനസ്  നല്കേസാന്  അധക്ലികേസാരമുള്ള   ആവശവ്യമസായ  കക്ലിയറന്സുകേകളസാ
വലെസന്സുകേകളസാ സര്ട്ടക്ലിഫക്ലികറ്റുകേകളസാ  ലപര്മക്ലിറ്റുകേകളസാ  അനുമതക്ലികേകളസാ  ലെഭേക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ
അവയുലടേ  പുതുകലെക്ലികനസാ  അതുമസായക്ലി  ബന്ധലപ്പട്ടകതസാ  ആയ ഏലതങക്ലിലള  കേസാരവ്യതക്ലികനസാ
കവണക്ലി  ഏലതസാരസാളള  സമര്പ്പക്ലിച  അകപക്ഷകേളക്ലില്  നടേപടേക്ലികേള്  സസവീകേരക്ലിക്കുന്നതുമസായക്ലി
ബന്ധലപ്പട്ടസ് ഒരു നക്ലിയുക്ത ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന് ഈ ആകകസാ അതക്ലിന്കേവീഴെക്ലിലണസാകക്ലിയ ചെട്ടങ്ങകളസാ
വബകലെസാകയസാ പ്രകേസാരള വവ്യവസ്ഥ ലചെയ്ത പ്രകേസാരമുള്ള കേസാലെയളവക്ലിനുള്ളക്ലില് നക്ലിര്വ്വഹക്ലികകണ
പ്രവൃതക്ലികയസാ സസവീകേരക്ലികകണ നടേപടേക്ലികേകളസാ എന്നര്ത്ഥമസാകുന”;

(iii)  (ഒ)  ഖണ്ഡതക്ലിനസ്  കശഷള  തസാലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡള  കചെര്കകണതസാണസ്,
അതസായതസ്:―

“(പക്ലി)  "സളസ്ഥസാന പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലി"  എന്നസാല് ആകക്ലിലന്റെ  13 സക്ലി വകുപ്പസ്
പ്രകേസാരള രൂപവീകേരക്ലികലപ്പട്ട  സളസ്ഥസാന പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലി എന്നര്ത്ഥമസാകുന.”.

3.  അദവ്യസായള    II-  നസ്  കശഷള  പുതക്ലിയ  അദവ്യസായള  കചെര്കല്.―പ്രധസാന  ആകക്ലിലലെ,
അദവ്യസായള II-നസ് കശഷള തസാലഴെപ്പറയുന്ന അദവ്യസായള  കചെര്കകണതസാണസ്, അതസായതസ്:―
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"അദവ്യസായള II എ

ജക്ലിലസാ പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലിയുള സളസ്ഥസാന പരസാതക്ലി പരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലിയുള

13  എ.  ജക്ലിലസാ  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലി.―(1)  സര്കസാരക്ലിനസ്,  മൂലെധന  നക്ലികക്ഷപള

പതസ്  കകേസാടേക്ലി  രൂപ  വലരയുള്ള  വവ്യവസസായസ്ഥസാപനങ്ങള്  സ്ഥസാപക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ

പ്രവര്തക്ലിപ്പക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ  വക്ലിപുലെവീകേരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ  വവവക്ലിദവ്യവത്കരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ

ആധുനക്ലികേവത്കരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ  കവണക്ലി  വക്ലിവക്ലിധ  കകേന-സളസ്ഥസാന  നക്ലിയമങ്ങള്കസ്

കേവീഴെക്ലില് സളസ്ഥസാന സര്കസാരക്ലിനസ് നല്കേസാന് അധക്ലികേസാരമുള്ള ആവശവ്യമസായ കക്ലിയറന്സുകേകളസാ

സര്ട്ടക്ലിഫക്ലികറ്റുകേകളസാ  വലെസന്സുകേകളസാ  ലപര്മക്ലിറ്റുകേകളസാ  അനുമതക്ലികയസാ  ലെഭേക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ

അതക്ലിലന്റെ പുതുകലെക്ലികനസാ  അതുമസായക്ലി ബന്ധലപ്പട്ടകതസാ,  ആയ ഏലതങക്ലിലള കേസാരവ്യതക്ലികനസാ

കവണക്ലി  അകപക്ഷ  സമര്പ്പക്ലിചക്ലിട്ടുള്ള  ഒരസാള്കസ്,  ഈ  ആകകസാ  അതക്ലിന്കേവീഴെക്ലിലണസാകക്ലിയ

ചെട്ടങ്ങകളസാ  വബകലെസാകയസാ  പ്രകേസാരള  വവ്യവസ്ഥ  ലചെയ്തക്ലിട്ടുള്ള  സമയപരക്ലിധക്ലിക്കുള്ളക്ലില്

നക്ലിര്ണ്ണയക്ലികലപ്പടേസാവന്ന പ്രകേസാരമുള്ള കസവനങ്ങള് നല്കുനലണന്നസ് നക്ലിരവീക്ഷക്ലിക്കുന്നതക്ലിനുള,

അപ്രകേസാരമുള്ള  ആളകേളലടേ  പരസാതക്ലി  ഫലെപ്രദേമസായ  രവീതക്ലിയക്ലില്  പരക്ലിഹരക്ലിക്കുന്നതക്ലിനുള,

മതക്ലിയസായതുള  നവ്യസായമസായതുമസായ  കേസാരണങ്ങള്  കൂടേസാലത,  അപ്രകേസാരമുള്ള

സമയപരക്ലിധക്ലിക്കുള്ളക്ലില്  നക്ലിര്ണ്ണയക്ലികലപ്പടേസാവന്ന  പ്രകേസാരമുള്ള,  കസവനള  നല്കുന്നതക്ലില്

വവീഴ്ചവരുത്തുകേകയസാ  കേസാലെതസാമസള  വരുത്തുകേകയസാ  ലചെയ്യുന്ന  ഒരു  നക്ലിയുക്ത

ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥലനതക്ലിലര  ഈ  ആകക്ലില്  വവ്യവസ്ഥ  ലചെയ്ത  പ്രകേസാരമുള്ള  നടേപടേക്ലികേള്

സസവീകേരക്ലിക്കുന്നതക്ലിനുമുള്ള  ആവശവ്യതക്ലികലെകസായക്ലി  ജക്ലിലസാതലെതക്ലില്  ഒരു  ജക്ലിലസാ

പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലി രൂപവീകേരക്ലികസാവന്നതസാണസ്.

(2)  ഓകരസാ  ജക്ലിലസാ  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലിയക്ലിലള  തസാലഴെപ്പറയുന്ന  അളഗങ്ങള്

അടേങ്ങക്ലിയക്ലിരക്ലികകണതസാണസ്, അതസായതസ്:―

(എ) ജക്ലിലസാ കേളക്ടര്;

(ബക്ലി) ജനറല് മസാകനജര്, ജക്ലിലസാ വവ്യവസസായ കകേനള;

(സക്ലി) റവീജക്ലിയണല് ഡയറക്ടര്, നഗരകേസാരവ്യള;

(ഡക്ലി) ലഡപപ്യൂട്ടക്ലി ഡയറക്ടര്, പഞസായതസ്;

(ഇ) ജക്ലിലസാ കലെബര് ഓഫവീസര്;

(എഫസ്) സളസ്ഥസാന മലെക്ലിനവീകേരണ നക്ലിയന്ത്രണ കബസാര്ഡക്ലിലന്റെ ജക്ലിലസാ ഓഫവീസര്;
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(ജക്ലി)  ലഡപപ്യൂട്ടക്ലി ചെവീഫസ് എഞക്ലിനവീയര്,  കകേരള സളസ്ഥസാന വവദേദ്യുതക്ലി കബസാര്ഡസ്

ലെക്ലിമക്ലിറഡസ് ;

(എചസ്)  ലചെയര്കപഴ്സണസ്  യുക്തലമന്നസ്  കേരുതുന്ന  പ്രകേസാരള,  അകദ്ദേഹള

നസാമനക്ലിര്കദ്ദേശള ലചെയ്യുന്ന പ്രകേസാരമുള്ള വകുപ്പക്ലിലന്റെ ജക്ലിലസാതലെ ഓഫവീസര്.

(3)  ജക്ലിലസാ കേളക്ടര് ജക്ലിലസാ പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലിയുലടേ ലചെയര്കപഴ്സണുള,  ജക്ലിലസാ

വവ്യവസസായ കകേനതക്ലിലന്റെ ജനറല് മസാകനജര് കേണ്വവീനറള ആയക്ലിരക്ലിക്കുന്നതസാണസ്.

(4)  ജക്ലിലസാ പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലി എലസാ മസാസവള, കുറഞ്ഞതസ് ഒരു പ്രസാവശവ്യള,

ലചെയര്കപഴ്സണ് തവീരുമസാനക്ലിക്കുന്ന സ്ഥലെത്തുള സമയത്തുള കയസാഗള കചെകരണതസാണസ്.  ഓകരസാ

മസാസലതയുള  ആദേവ്യകയസാഗള  ആ  മസാസതക്ലിലന്റെ  ആദേവ്യ  പ്രവൃതക്ലി  ദേക്ലിവസള

തലന്നയസായക്ലിരക്ലികകണതസാണസ്.  പ്രസ്തുത  കേമക്ലിറക്ലിയുലടേ  കേസാരവ്യനക്ലിര്വ്വഹണള  സളബന്ധക്ലിച

നടേപടേക്ലിക്രമള  കേമക്ലിറക്ലിയുലടേ  ലചെയര്കപഴ്സണ്   നക്ലിശ്ചയക്ലിക്കുന്ന  പ്രകേസാരമസായക്ലിരക്ലിക്കുന്നതസാണസ്.

കേമക്ലിറക്ലിയുലടേ കേസസാറള ലമസാതള അളഗങ്ങളലടേ മൂന്നക്ലിലലെസാന്നക്ലില് കുറയസാന് പസാടുള്ളതല.

13 ബക്ലി.  ജക്ലിലസാ  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലിയുലടേ  അധക്ലികേസാരങ്ങളള  ചുമതലെകേളള.―(1)

തത്സമയള  പ്രസാബലെവ്യതക്ലിലള്ള  മകറലതങക്ലിലള  നക്ലിയമതക്ലില്  എന്തുതലന്ന

അടേങ്ങക്ലിയക്ലിരുന്നസാലള,  ഈ  ആകകസാ  അതക്ലിന്കേവീഴെക്ലിലണസാകക്ലിയ  ചെട്ടങ്ങകളസാ  വബകലെസാകയസാ

പ്രകേസാരള വവ്യവസ്ഥ ലചെയ്തക്ലിട്ടുള്ള സമയപരക്ലിധക്ലിക്കുള്ളക്ലില്  നക്ലിര്ണ്ണയക്ലികലപ്പടേസാവന്ന പ്രകേസാരമുള്ള

കസവനള നല്കുന്നതക്ലില് ഒരു നക്ലിയുക്ത ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന് വവീഴ്ച വരുത്തുകേകയസാ കേസാലെതസാമസള

വരുത്തുകേകയസാ ലചെയ്തതുമൂലെള  സങടേമനുഭേവക്ലിക്കുന്ന ഏലതസാരസാളക്ലിനുള  നക്ലിര്ണ്ണയക്ലികലപ്പടേസാവന്ന

പ്രകേസാരമുള്ള  രവീതക്ലിയക്ലിലള  ഫസാറതക്ലിലള,   അപ്രകേസാരള  കേസാലെതസാമസള  വരുത്തുകേകയസാ

വവീഴ്ചവരുത്തുകേകയസാ  ലചെയ്ത  കസവനതക്ലിലന്റെ  സസഭേസാവള  വവ്യക്തമസാകക്ലിലകസാണസ്,  പ്രസ്തുത

സമയപരക്ലിധക്ലി  അവസസാനക്ലിചസ്  മുപ്പതസ്  ദേക്ലിവസങ്ങള്ക്കുള്ളക്ലില്  ജക്ലിലസാ  പരസാതക്ലി  പരക്ലിഹസാര

കേമക്ലിറക്ലിയുലടേ കേണ്വവീനര്കസ്   ഒരു അകപക്ഷ,  ഓണ്വലെന് ആകയസാ  മറസ്  വക്ലിധതക്ലികലെസാ,

സമര്പ്പക്ലികസാവന്നതസാണസ് :

എന്നസാല്, അപ്രകേസാരമുള്ള സമയപരക്ലിധക്ലിക്കുള്ളക്ലില് അകപക്ഷ സമര്പ്പക്ലികസാതക്ലിരുന്നതക്ലിനസ്

അകപക്ഷകേനസ്  മതക്ലിയസായ  കേസാരണള  ഉണസായക്ലിരുന  എന്നസ്  പ്രസ്തുത  കേമക്ലിറക്ലിയുലടേ

കേണ്വവീനര്കസ്  കബസാദവ്യമസാകുന്നപക്ഷള,  മുപ്പതസ്  ദേക്ലിവസകസാലെസാവധക്ലി  കേഴെക്ലിഞ്ഞതക്ലിനുകശഷള

സമര്പ്പക്ലിക്കുന്ന അകപക്ഷയുള സസവീകേരക്ലികസാവന്നതസാണസ്.
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(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പസ്  പ്രകേസാരള  ഒരു  അകപക്ഷ  ലെഭേക്ലിക്കുകമസാള്,  കേണ്വവീനകറസാ

അകദ്ദേഹള  അധക്ലികേസാരലപ്പടുതക്ലിയ  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥകനസാ  അകപക്ഷകേനസ്  യഥസാവക്ലിധക്ലി  വകേപ്പറസ്

രസവീതസ്  നല്കകേണതുള  കേണ്വവീനര്,  ലെഭേക്ലിച  അകപക്ഷകേളലടേ  രജക്ലിസ്റ്റര്

നക്ലിര്ണ്ണയക്ലികലപ്പടേസാവന്ന പ്രകേസാരതക്ലില് സൂക്ഷക്ലികകണതുമസാണസ്.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പസ് പ്രകേസാരള ലെഭേക്ലിച അകപക്ഷയക്ലികന്മേല്, അകപക്ഷ ലെഭേക്ലിചസ് അഞസ്

ദേക്ലിവസങ്ങള്കകേള  കേണ്വവീനര്,  നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥനക്ലില്  നക്ലിനള  റക്ലികപ്പസാര്ട്ടസ്

ആവശവ്യലപ്പകടേണതുള,  ബന്ധലപ്പട്ട  നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന്  ഏഴെസ്  ദേക്ലിവസങ്ങള്കകേള

അപ്രകേസാരള  ആവശവ്യലപ്പട്ട  റക്ലികപ്പസാര്ട്ടസ്  നല്കകേണതുള  അപ്രകേസാരമുള്ള  റക്ലികപ്പസാര്ട്ടസ്

ലെഭേക്ലിക്കുന്നതക്ലികന്മേല്  പ്രസ്തുത  റക്ലികപ്പസാര്ട്ടസ്  പരക്ലിഗണക്ലിചതക്ലിനുള  ബന്ധലപ്പട്ട  നക്ലിയുക്ത

ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥനുള അകപക്ഷകേനുള  പറയുവസാനുള്ളതസ്  പറയുവസാന്  ഒരവസരള  നല്കേക്ലിയതക്ലിനുള

കശഷള  പ്രസസ്തുത  കേമക്ലിറക്ലി  നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥകനസാടേസ്  ഒരു  നക്ലിശ്ചക്ലിത  സമയതക്ലിനകേള

കസവനള  നല്കുവസാന്  നക്ലിര്കദ്ദേശക്ലിക്കുകേകയസാ  അകപക്ഷ  നക്ലിരസക്ലിക്കുകേകയസാ  ലചെയ്തുലകേസാണസ്

അകപക്ഷ  ലെഭേക്ലിച  തവീയതക്ലി  മുതല്  മുപ്പതസ്  ദേക്ലിവസകസാലെയളവക്ലിനുള്ളക്ലില്  അകപക്ഷ

തവീര്പ്പസാകകണതുള എഴുതക്ലി കരഖലപ്പടുതക്ലിയ കേസാരണങ്ങള് സഹക്ലിതള,  അതക്ലികന്മേലള്ള തവീരുമസാനള

ബന്ധലപ്പട്ട നക്ലിയുക്ത ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥലനയുള അകപക്ഷകേലനയുള അറക്ലിയക്ലികകണതുമസാണസ്. 

(4) (3)-ാം ഉപവകുപ്പക്ലില് വവ്യക്തമസാകക്ലിയ പ്രകേസാരമുള്ള സമയതക്ലിനകേള തവീര്പ്പസാകസാത

അകപക്ഷകേള്,  ജക്ലിലസാ  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലിയുലടേ  ലചെയര്കപഴ്സണ്  പ്രസ്തുത

സമയപരക്ലിധക്ലിക്കുള്ളക്ലില്  അകപക്ഷകേള്  തവീര്പ്പസാകസാതക്ലിരുന്നതക്ലിനുള്ള  കേസാരണങ്ങള്

വവ്യക്തമസാകക്ലിലകസാണസ്  സളസ്ഥസാന  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാരകേമക്ലിറക്ലികസ്  അയകകണതുള,  ഓണ്വലെന്

ആയക്ലി  സമര്പ്പക്ലിച  അകപക്ഷകേളലടേ  സളഗതക്ലിയക്ലില്,  ജക്ലിലസാ  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലി

തവീര്പ്പസാകസാത അകപക്ഷകേള് ഓണ്വലെനസായക്ലി സളസ്ഥസാന പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലികസ്

അയച്ചുലകേസാടുകകണതുള  ഇകസാരവ്യള  അകപക്ഷകേലന  കരഖസാമൂലെള  അറക്ലിയക്ലികകണതുള

അപ്രകേസാരമുള്ള  അകപക്ഷകേള്  സളസ്ഥസാന  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലിയക്ലില്  സമര്പ്പക്ലിച

അപ്പവീലകേളസായക്ലി  കേരുതലപ്പടുന്നതുള  അപ്പവീല്  തവീര്പ്പസാക്കുന്നതക്ലിനസ്  13 ഇ വകുപ്പക്ലില്

വവ്യക്തമസാകക്ലിയ പ്രകേസാരമുള്ള നടേപടേക്ലിക്രമങ്ങള് പസാലെക്ലികകണതുമസാണസ്.

13  സക്ലി  . സളസ്ഥസാന പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലി.―(1)  സര്കസാരക്ലിനസ്,   പതസ് കകേസാടേക്ലി

രൂപയക്ലിലെധക്ലികേള  മൂലെധനനക്ലികക്ഷപമുള്ള  വവ്യവസസായ  സ്ഥസാപനങ്ങള്  സ്ഥസാപക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ

പ്രവര്തക്ലിപ്പക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ  വക്ലിപുലെവീകേരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ  വവവക്ലിദവ്യവത്കരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ

ആധുനക്ലികേവത്കരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാകവണക്ലി വക്ലിവക്ലിധ കകേന-സളസ്ഥസാന നക്ലിയമങ്ങള്കസ് കേവീഴെക്ലില്
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സളസ്ഥസാന  സര്കസാരക്ലിനസ്  നല്കേസാന്  അധക്ലികേസാരമുള്ള   ആവശവ്യമസായ  കക്ലിയറന്സുകേകളസാ

സര്ട്ടക്ലിഫക്ലികറ്റുകേകളസാ  വലെസന്സുകേകളസാ  ലപര്മക്ലിറ്റുകേകളസാ  അനുമതക്ലികയസാ  ലെഭേക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ

അതക്ലിലന്റെ പുതുകലെക്ലികനസാ  അതുമസായക്ലി ബന്ധലപ്പട്ടകതസാ ആയ ഏലതങക്ലിലള കേസാരവ്യതക്ലികനസാ

കവണക്ലി അകപക്ഷ സമര്പ്പക്ലിചക്ലിട്ടുള്ള ഏലതസാരസാള്ക്കുള ഈ ആകകസാ അതക്ലിന്കേവീഴെക്ലിലണസാകക്ലിയ

ചെട്ടങ്ങകളസാ വബകലെസാകയസാ പ്രകേസാരള വവ്യവസ്ഥ ലചെയ്തക്ലിട്ടുള്ള സമയപരക്ലിധക്ലിക്കുള്ളക്ലില് കസവനള

നല്കുനലണന്നസ് നക്ലിരവീക്ഷക്ലിക്കുന്നതക്ലിനുള, അപ്രകേസാരമുള്ള ആളകേളലടേ പരസാതക്ലി ഫലെപ്രദേമസായക്ലി

പരക്ലിഹരക്ലിക്കുന്നതക്ലിനുള,  മതക്ലിയസായതുള  നവ്യസായമസായതുമസായ കേസാരണള കൂടേസാലത  അപ്രകേസാരമുള്ള

സമയപരക്ലിധക്ലിക്കുള്ളക്ലില്  നക്ലിര്ണ്ണയക്ലികലപ്പടേസാവന്ന പ്രകേസാരമുള്ള കസവനള നല്കുന്നതക്ലില് വവീഴ്ച

വരുത്തുകേകയസാ കേസാലെതസാമസള വരുത്തുകേകയസാ ലചെയ്യുന്ന  ഒരു നക്ലിയുക്ത ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥലനതക്ലിലര

ഈ  ആകക്ലില്  വവ്യവസ്ഥ  ലചെയ്ത  പ്രകേസാരമുള്ള  നടേപടേക്ലികേള്  സസവീകേരക്ലിക്കുന്നതക്ലിനുള്ള

ആവശവ്യതക്ലികലെകസായക്ലി,  സളസ്ഥസാനതലെതക്ലില് ഒരു സളസ്ഥസാന പരസാതക്ലി പരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലി

രൂപവീകേരക്ലികസാവന്നതസാണസ്.

(2)  സളസ്ഥസാന  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലിയക്ലില്  തസാലഴെപ്പറയുന്ന  അളഗങ്ങള്

അടേങ്ങക്ലിയക്ലിരക്ലികകണതസാണസ്, അതസായതസ്:―

(എ)  വവ്യവസസായ വസാണക്ലിജവ്യ  വകുപ്പക്ലിലലെ  നക്ലികക്ഷപള കപ്രസാത്സസാഹക്ലിപ്പക്ലികലെക്ലിലന്റെ

ചുമതലെയുള്ള ലസക്രട്ടറക്ലി;

(ബക്ലി)  തകദ്ദേശസസയളഭേരണ  വകുപ്പക്ലിലന്റെ  ലസക്രട്ടറക്ലി  അലലങക്ലില്  അകദ്ദേഹള

നസാമനക്ലിര്കദ്ദേശള ലചെയ്യുന്ന തകദ്ദേശസസയളഭേരണ വകുപ്പസ് ലസ്പെഷവ്യല് ലസക്രട്ടറക്ലിയുലടേ പദേവക്ലിയക്ലില്

കുറയസാത ഒരു ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന്;

(സക്ലി)  നക്ലിയമലസക്രട്ടറക്ലി  അലലങക്ലില്  അകദ്ദേഹള  നസാമനക്ലിര്കദ്ദേശള  ലചെയ്യുന്ന

അഡവീഷണല് ലസക്രട്ടറക്ലിയുലടേ പദേവക്ലിയക്ലില് കുറയസാത ഒരു ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന്;

(ഡക്ലി) സര്കസാര്  നസാമനക്ലിര്കദ്ദേശള  ലചെയ്യുന്ന,  പ്രക്ലിന്സക്ലിപ്പല്  ലസക്രട്ടറക്ലിയുലടേ

പദേവക്ലിയക്ലില്  കുറയസാത  ഔകദേവ്യസാഗക്ലികേസ്ഥസാനള  വഹക്ലിചക്ലിരുന്നതുള  സര്കസാര്  സര്വ്വവീസക്ലില്

നക്ലിനള വക്ലിരമക്ലിചതുമസായ ഒരസാള്;

(ഇ)   ലെസാന്റെസ് റവനപ്യൂ കേമവീഷണര്;

(എഫസ്) കലെബര് കേമവീഷണര്;

(ജക്ലി) കകേരള സളസ്ഥസാന വവദേദ്യുതക്ലി കബസാര്ഡസ് ലെക്ലിമക്ലിറഡക്ലിലന്റെ ലചെയര്മസാന്;
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(എചസ്) സളസ്ഥസാന മലെക്ലിനവീകേരണ നക്ലിയന്ത്രണ കബസാര്ഡസ് ലചെയര്മസാന്;

(ഐ) ഫസാക്ടറക്ലികേളള കബസായക്ലിലെറകേളള വകുപ്പസ് ഡയറക്ടര്;

(ലജ) വവ്യവസസായ വസാണക്ലിജവ്യ വകുപ്പസ് ഡയറക്ടര്;

(ലകേ)  ലചെയര്കപഴ്സണസ്   യുക്തലമന്നസ്  കേരുതുന്ന  പ്രകേസാരള,  അകദ്ദേഹള

നസാമനക്ലിര്കദ്ദേശള ലചെയ്യുന്ന പ്രകേസാരമുള്ള വകുപ്പക്ലിലന്റെ ലസക്രട്ടറക്ലി അലലങക്ലില് ഡയറക്ടര്.

(3)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പക്ലിലലെ  (ഡക്ലി)  ഖണ്ഡപ്രകേസാരള  നസാമനക്ലിര്കദ്ദേശള  ലചെയ്യലപ്പടുന്ന

അളഗതക്ലിലന്റെ ഔകദേവ്യസാഗക്ലികേ കേസാലെസാവധക്ലി മൂന്നസ് വര്ഷകമസാ അലലങക്ലില് പ്രസ്തുത സ്ഥസാനകതകസ്

മലറസാരസാലള സര്കസാര് അളഗമസായക്ലി നക്ലിയമക്ലിക്കുന്നതുവലരകയസാ, ഏതസാകണസാ ആദേവ്യള, അതുവലര

ആയക്ലിരക്ലിക്കുന്നതസാണസ്.  അപ്രകേസാരള നക്ലിയമക്ലികലപ്പടുന്ന അളഗതക്ലിലന്റെ കസവനവള കവതനവള

സളബന്ധക്ലിച വവ്യവസ്ഥകേള് സര്കസാര് ഉതരവ്മൂലെള നക്ലിശ്ചയക്ലിക്കുന്ന പ്രകേസാരമസായക്ലിരക്ലിക്കുന്നതസാണസ്.

(4)  സളസ്ഥസാന  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലിയുലടേ  ലചെയര്കപഴ്സലണയുള

കേണ്വവീനലറയുള  കേമക്ലിറക്ലിയുലടേ  അളഗങ്ങളക്ലില്  നക്ലിനള   സര്കസാര്  നക്ലിശ്ചയക്ലിക്കുന്നതസാണസ്.

സളസ്ഥസാന  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലി,  ലചെയര്കപഴ്സണ്  തവീരുമസാനക്ലിക്കുന്ന  പ്രകേസാരമുള്ള

സമയത്തുള  സ്ഥലെത്തുള,   ഓകരസാ  മസാസവള  കുറഞ്ഞതസ്  ഒരു  പ്രസാവശവ്യള,  കയസാഗള

കചെകരണതസാണസ്.  പ്രസ്തുത കേമക്ലിറക്ലിയുലടേ കേസാരവ്യനക്ലിര്വ്വഹണള സളബന്ധക്ലിച നടേപടേക്ലിക്രമങ്ങള്

കേമക്ലിറക്ലിയുലടേ  ലചെയര്കപഴ്സണ്  നക്ലിശ്ചയക്ലിക്കുന്ന  പ്രകേസാരമസായക്ലിരക്ലിക്കുന്നതസാണസ്.  കേമക്ലിറക്ലിയുലടേ

കേസസാറള ലമസാതള അളഗങ്ങളലടേ മൂന്നക്ലിലലെസാന്നക്ലില് കുറയസാന് പസാടുള്ളതല.

13  ഡക്ലി.  സളസ്ഥസാന  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലിയുലടേ  അധക്ലികേസാരങ്ങളള  ചുമതലെകേളള.―(1)

തത്സമയള പ്രസാബലെവ്യതക്ലിലള്ള മകറലതങക്ലിലള നക്ലിയമതക്ലില് എന്തുതലന്ന അടേങ്ങക്ലിയക്ലിരുന്നസാലള, ഈ

ആകകസാ അതക്ലിന്കേവീഴെക്ലിലണസാകക്ലിയ ചെട്ടങ്ങകളസാ വബകലെസാകയസാ പ്രകേസാരള വവ്യവസ്ഥ ലചെയ്തക്ലിട്ടുള്ള

സമയപരക്ലിധക്ലിക്കുള്ളക്ലില്  നക്ലിര്ണ്ണയക്ലികലപ്പടേസാവന്ന പ്രകേസാരമുള്ള, കസവനള നല്കുന്നതക്ലില് ഒരു

നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന്  കേസാലെതസാമസള  വരുത്തുകേകയസാ  വവീഴ്ച  വരുത്തുകേകയസാ  ലചെയ്യുന്നതുമൂലെള

സങടേമനുഭേവക്ലിക്കുന്ന  ഏലതസാരസാളക്ലിനുള,  നക്ലിര്ണ്ണയക്ലികലപ്പടേസാവന്ന പ്രകേസാരമുള്ള  രവീതക്ലിയക്ലിലള

ഫസാറതക്ലിലള,  അപ്രകേസാരള  കേസാലെതസാമസള  വരുത്തുകേകയസാ  വവീഴ്ചവരുത്തുകേകയസാ  ലചെയ്ത

കസവനതക്ലിലന്റെ  സസഭേസാവള  വവ്യക്തമസാകക്ലിലകസാണസ്,  പ്രസ്തുത  സമയപരക്ലിധക്ലി  അവസസാനക്ലിചസ്

മുപ്പതസ്  ദേക്ലിവസങ്ങള്ക്കുള്ളക്ലില്  സളസ്ഥസാന  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലിയുലടേ  കേണ്വവീനര്കസ്

ഒരു അകപക്ഷ ഓണ്വലെന് ആകയസാ മറസ് വക്ലിധതക്ലികലെസാ, സമര്പ്പക്ലികസാവന്നതസാണസ്: 
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എന്നസാല്, അപ്രകേസാരമുള്ള സമയപരക്ലിധക്ലിക്കുള്ളക്ലില് അകപക്ഷ സമര്പ്പക്ലികസാതക്ലിരുന്നതക്ലിനസ്

അകപക്ഷകേനസ്  മതക്ലിയസായ  കേസാരണള  ഉണസായക്ലിരുന  എന്നസ്  സളസ്ഥസാന  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര

കേമക്ലിറക്ലിയുലടേ  കേണ്വവീനര്കസ്  കബസാദവ്യമസാകുന്നപക്ഷള,  മുപ്പതു  ദേക്ലിവസകസാലെസാവധക്ലി

കേഴെക്ലിഞ്ഞതക്ലിനുകശഷള സമര്പ്പക്ലിക്കുന്ന അകപക്ഷയുള സസവീകേരക്ലികസാവന്നതസാണസ്.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പസ്  പ്രകേസാരള  ഒരു  അകപക്ഷ  ലെഭേക്ലിക്കുകമസാള്  കേണ്വവീനകറസാ

അകദ്ദേഹള  അധക്ലികേസാരലപ്പടുതക്ലിയ  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥകനസാ  അകപക്ഷകേനസ്  യഥസാവക്ലിധക്ലി  വകേപ്പറസ്

രസവീതസ് നല്കകേണതുള കേണ്വവീനര് ലെഭേക്ലിച അകപക്ഷകേളലടേ രജക്ലിസ്റ്റര് നക്ലിര്ണ്ണയക്ലികലപ്പടുന്ന

പ്രകേസാരതക്ലില് സൂക്ഷക്ലികകണതുമസാണസ്.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പസ് പ്രകേസാരള ലെഭേക്ലിച അകപക്ഷയക്ലികന്മേല്,  അകപക്ഷ ലെഭേക്ലിചസ് അഞസ്

ദേക്ലിവസങ്ങള്കകേള  കേണ്വവീനര്  നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥനക്ലില്നക്ലിനള  റക്ലികപ്പസാര്ട്ടസ്

ആവശവ്യലപ്പകടേണതുള,  ബന്ധലപ്പട്ട  നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന്  ഏഴെസ്  ദേക്ലിവസങ്ങള്കകേള

അപ്രകേസാരള  ആവശവ്യലപ്പട്ട  റക്ലികപ്പസാര്ട്ടസ്  നല്കകേണതുള  അപ്രകേസാരമുള്ള  റക്ലികപ്പസാര്ട്ടസ്

ലെഭേക്ലിക്കുന്നതക്ലികന്മേല്  പ്രസ്തുത  റക്ലികപ്പസാര്ട്ടസ്  പരക്ലിഗണക്ലിചതക്ലിനുള  ബന്ധലപ്പട്ട  നക്ലിയുക്ത

ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥനുള  അകപക്ഷകേനുള  പറയുവസാനുള്ളതസ്  പറയുവസാന്  ഒരു  അവസരള

നല്കേക്ലിയതക്ലിനുള  കശഷള   നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥകനസാടേസ്  ഒരു  നക്ലിശ്ചക്ലിത  സമയതക്ലിനകേള

കസവനള  നല്കുവസാന്  നക്ലിര്കദ്ദേശക്ലിക്കുകേകയസാ  അകപക്ഷ  നക്ലിരസക്ലിക്കുകേകയസാ  ലചെയ്തുലകേസാണസ്,

അകപക്ഷ ലെഭേക്ലിച തവീയതക്ലി മുതല് മുപ്പതസ് ദേക്ലിവസകസാലെയളവക്ലിനുള്ളക്ലില് എഴുതക്ലികരഖലപ്പടുതക്ലിയ

കേസാരണങ്ങള് സഹക്ലിതള  അകപക്ഷ തവീര്പ്പസാകകണതുള ആയതസ് ഉടേന് തലന്ന ബന്ധലപ്പട്ട

നക്ലിയുക്ത ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥലനയുള അകപക്ഷകേലനയുള അറക്ലിയക്ലികകണതുമസാണസ്. 

13 ഇ. സളസ്ഥസാന പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലിയുലടേ അപ്പവീല് അധക്ലികേസാരക്ലിത.―(1) ജക്ലിലസാ

പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലിയുലടേ  ഏലതങക്ലിലള  തവീരുമസാനപ്രകേസാരള  സങടേമനുഭേവക്ലിക്കുന്ന

ഏലതസാരസാള്ക്കുള  അപ്രകേസാരമുള്ള തവീരുമസാനള ജക്ലിലസാ പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലിയക്ലില്  നക്ലിനള

ലെഭേക്ലിച ദേക്ലിവസള മുതല് മുപ്പതസ് ദേക്ലിവസങ്ങള്കകേള അപ്രകേസാരമുള്ള  തവീരുമസാനതക്ലിനസ് എതക്ലിരസായക്ലി,

നക്ലിര്ണ്ണയക്ലികലപ്പട്ട  പ്രകേസാരമുള്ള  രവീതക്ലിയക്ലിലള  അപ്രകേസാരമുള്ള  ഫസാറതക്ലിലള,  സളസ്ഥസാന

പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലികസ് അപ്പവീല് സമര്പ്പക്ലികസാവന്നതസാണസ്:

എന്നസാല്,  അപ്രകേസാരമുള്ള  സമയതക്ലിനസ്  മുമസ്  അപ്പവീല്  സമര്പ്പക്ലികസാതക്ലിരുന്നതക്ലിനസ്

അപ്പവീല്വസാദേക്ലികസ് മതക്ലിയസായ കേസാരണങ്ങളണസായക്ലിരുന എന്നസ് സളസ്ഥസാന പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര

കേമക്ലിറക്ലികസ്  കബസാദവ്യമസാകുന്ന  പക്ഷള  മുപ്പതസ്  ദേക്ലിവസകസാലെയളവക്ലിനസ്  കശഷള  സമര്പ്പക്ലിക്കുന്ന

അപ്പവീലള സസവീകേരക്ലികസാവന്നതസാണസ്.
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(2) സളസ്ഥസാന പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലികസ് ജക്ലിലസാ പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലിയക്ലില്

നക്ലിനള  നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥനക്ലില്  നക്ലിനള  ഇതസ്  സളബന്ധക്ലിച  റക്ലികപ്പസാര്ട്ടസ്

ആവശവ്യലപ്പടേസാവന്നതുള,  അപ്രകേസാരമുള്ള  റക്ലികപ്പസാര്ട്ടുകേള്,  പരക്ലികശസാധക്ലിചതക്ലിനു  കശഷവള

നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥനുള,  സങടേമനുഭേവക്ലിക്കുന്ന  ആളക്ലിനുള   പറയുവസാനുള്ളതസ്  പറയുവസാന്

ഒരു  അവസരള  നല്കേക്ലിയതക്ലിനുകശഷവള  അപ്രകേസാരമുള്ള  അപ്പവീല്,  അതസ്  കബസാധക്ലിപ്പക്ലിച

തവീയതക്ലി മുതല് മുപ്പതസ് ദേക്ലിവസതക്ലിനകേള തവീര്പ്പസാകകണതസാണസ്.  പ്രസ്തുത അപ്പവീലെക്ലികന്മേലള്ള

സളസ്ഥസാന പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലിയുലടേ തവീരുമസാനള അനക്ലിമമസായക്ലിരക്ലിക്കുന്നതസാണസ്.

(3)  ഈ  ആകക്ലില്  നക്ലിര്വ്വചെക്ലിച  പ്രകേസാരമുള്ള  കസവനള  എന്നതക്ലിലന്റെ  പരക്ലിധക്ലിയക്ലില്

വരുന്ന  ഏലതങക്ലിലള  കേസാരവ്യള  സളബന്ധക്ലിചസ്  എലനങക്ലിലള  വവീഴ്ചകയസാ  കേസാലെതസാമസകമസാ

ഉണസായതസായക്ലി സളസ്ഥസാന പരസാതക്ലി പരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലിയുലടേ ശ്രദയക്ലില്ലപ്പടുകേയസാലണങക്ലില്

പ്രസസ്തുത വക്ലിഷയള സളസ്ഥസാന പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലികസ് സസകമധയസാ പരക്ലികശസാധക്ലികസാവന്നതുള

അതസ് സളബന്ധക്ലിചസ് ഉചെക്ലിതമസായ ഉതരവകേള് പുറലപ്പടുവക്ലികസാവന്നതുമസാണസ്.

(4)  തത്സമയള  പ്രസാബലെവ്യതക്ലിലള്ള  മകറലതങക്ലിലള  നക്ലിയമതക്ലില്  എന്തുതലന്ന

അടേങ്ങക്ലിയക്ലിരുന്നസാലള സളസ്ഥസാന പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലി ഈ വകുപ്പക്ലിന് കേവീഴെക്ലില് എടുത

തവീരുമസാനള  അനക്ലിമമസായക്ലിരക്ലിക്കുന്നതുള,  അതസ്  നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥനസ്

ബസാധകേമസായക്ലിരക്ലിക്കുന്നതുമസാണസ്. 

(5)  സളസ്ഥസാന  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലിയുലടേ  തവീരുമസാനള,  പ്രസ്തുത  തവീരുമസാനള

ലെഭേക്ലിചസ്  പതക്ലിനഞസ്  ദേക്ലിവസകസാലെയളവക്ലിനുള്ളക്ലില്  ബന്ധലപ്പട്ട  നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന്

നടേപ്പക്ലിലെസാകകണതുള,  പ്രസസ്തുത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന്  അപ്രകേസാരള  നടേപ്പക്ലിലെസാകസാന്  വവീഴ്ച

വരുത്തുകേകയസാ  കേസാലെതസാമസള  വരുത്തുകേകയസാ  ലചെയ്യുന്ന  പക്ഷള,  13 എഫസ് വകുപ്പക്ലില്

വവ്യക്തമസാകക്ലിയ പ്രകേസാരമുള്ള ശക്ലിക്ഷയസ് അയസാള് വക്ലികധയനസാകുന്നതുമസാണസ്.

(6)  അതതുസളഗതക്ലികപസാലലെ,  ജക്ലിലസാ  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലിക്കുള   അലലങക്ലില്

സളസ്ഥസാന   പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലിക്കുള  തസാലഴെപ്പറയുന്ന  സളഗതക്ലികേലള  സളബന്ധക്ലിചസ്

1908-ലലെ സക്ലിവക്ലില് നടേപടേക്ലി നക്ലിയമസളഹക്ലിത (1908-ലലെ  5-ാം കകേന ആകസ്)  പ്രകേസാരള ഒരു

വവ്യവഹസാരള വക്ലിചെസാരണ ലചെയ്യുകമസാള് ഒരു സക്ലിവക്ലില് കകേസാടേതക്ലിയക്ലില് നക്ലിക്ഷക്ലിപ്തമസായക്ലിട്ടുള്ള അകത

അധക്ലികേസാരങ്ങള് ഉണസായക്ലിരക്ലിക്കുന്നതസാണസ്, അതസായതസ് :―

KNPP.1205/2022.
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(എ) ഏലതസാരസാലളയുള ഹസാജരസാകുന്നതക്ലിനസ് നക്ലിര്ബന്ധക്ലിക്കുന്നതക്ലിനുള അലലങക്ലില്

അയസാലള സതവ്യപ്രസസാവനയക്ലികന്മേല് വക്ലിസരക്ലിക്കുന്നതക്ലിനുള;

(ബക്ലി) കരഖകേളള പ്രമസാണങ്ങളള കേലണത്തുന്നതക്ലിനുള ഹസാജരസാക്കുന്നതക്ലിനുള;

(സക്ലി) സതവ്യവസാങ്മൂലെതക്ലികന്മേല് ലതളക്ലിവസ് സസവീകേരക്ലിക്കുന്നതക്ലിനസ്;

(ഡക്ലി) സസാക്ഷക്ലികേലള വക്ലിസരക്ലിക്കുന്നതക്ലിനു കവണക്ലി കേമവീഷലന അയയ്ക്കുന്നതക്ലിനസ്.

13 എഫസ്.ശക്ലിക്ഷ.―കസവനള  നല്കുന്നതക്ലില്  ഒരു  നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന്

മതക്ലിയസായതുള  നവ്യസായമസായതുമസായ  കേസാരണള  കൂടേസാലത   വവീഴ്ച  വരുത്തുകേകയസാ  കേസാലെതസാമസള

വരുത്തുകേകയസാ ലചെയ്തുലവന്നസ്, അതതുസളഗതക്ലികപസാലലെ, ജക്ലിലസാ പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലികയസാ

അലലങക്ലില്  സളസ്ഥസാന  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലികയസാ  കേസാണുന്നപക്ഷള,    ബന്ധലപ്പട്ട

കേമക്ലിറക്ലിയുലടേ ലചെയര്കപഴ്സണസ്, കരഖസാമൂലെമുള്ള ഉതരവസ് വഴെക്ലി, നക്ലിയുക്ത ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥലന്റെകമല്,

ഓകരസാ  ദേക്ലിവസകതയുള  കേസാലെതസാമസതക്ലിനസ്  ഇരുന്നൂറക്ലി  അമതസ്  രൂപ  നക്ലിരകക്ലില്

പതക്ലിനസായക്ലിരള രൂപയക്ലില് അധക്ലികേരക്ലികസാത  പക്ലിഴെ ചുമതസാവന്നതുള നക്ലിയുക്ത ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥനസ്

ബസാധകേമസായ  സര്വ്വവീസസ്  ചെട്ടങ്ങള്കസ്  കേവീഴെക്ലില്  അയസാള്ലകതക്ലിലര  വകുപ്പുതലെ  നടേപടേക്ലി

സസവീകേരക്ലിക്കുവസാന് ബന്ധലപ്പട്ട അധക്ലികേസാരസ്ഥസാനകതസാടേസ് ശക്ലിപസാര്ശ ലചെയ്യസാവന്നതുമസാണസ്:

എന്നസാല്,  അപ്രകേസാരള  ശക്ലിക്ഷ  ചുമത്തുന്നതക്ലിനസ്  മുമസ്  നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥനസ്

പറയുവസാനുള്ളതസ് പറയുവസാന് ഒരവസരള നല്കകേണതസാണസ്.”.

4.  സസാധൂകേരണള.―2022-ലലെ  കകേരള  വവ്യവസസായ  ഏകേജസാലെകേ  കക്ലിയറന്സസ്

കബസാര്ഡുകേളള വവ്യവസസായ നഗരപ്രകദേശ വക്ലികേസനവള  (കഭേദേഗതക്ലി) ഒസാര് ഡക്ലിനന്സസ്  (2022-ലലെ  6)

(ഇതക്ലിനുകശഷള പ്രസസ്തുത ഒസാര് ഡക്ലിനന്സസ് എന്നസാണസ്  പരസാമര്ശക്ലികലപ്പടുകേ) 2022  ആഗസ്റ്റസ്

8-ാം തവീയതക്ലി പ്രസാബലെവ്യമക്ലിലസാതസായക്ലിതവീര്ന്നക്ലിരുന്നസാല് തലന്നയുള,―

(എ) പ്രസസ്തുത ഓര്ഡക്ലിനന്സസ് പ്രകേസാരള കഭേദേഗതക്ലി  ലചെയ്യലപ്പട്ട പ്രധസാന ആകക്ലിന്

കേവീഴെക്ലില് ലചെയ്തകതസാ ലചെയ്തതസായക്ലി കേരുതലപ്പടുന്നകതസാ ആയ ഏലതങക്ലിലള കേസാരവ്യകമസാ,  എടുതകതസാ

എടുതതസായക്ലി  കേരുതലപ്പടുന്നകതസാ  ആയ  ഏലതങക്ലിലള  നടേപടേക്ലികയസാ  ഈ  ആകസ്  പ്രകേസാരള

കഭേദേഗതക്ലി ലചെയ്യലപ്പട്ട പ്രധസാന ആകക്ലിലലെ വവ്യവസ്ഥകേള് പ്രകേസാരള  ലചെയ്തതസാകയസാ  എടുതതസാകയസാ

കേരുതലപ്പകടേണതുള;
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(ബക്ലി) പ്രസസ്തുത ഓര്ഡക്ലിനന്സസ് പ്രസാബലെവ്യമക്ലിലസാതസായക്ലിതവീര്ന്നതക്ലിനുകശഷവള ഈ

ആകസ്  ഗസറക്ലില്  പ്രസക്ലിദലപ്പടുത്തുന്നതക്ലിനുമുമള   ലചെയ്ത  ഏലതങക്ലിലള  കേസാരവ്യകമസാ  എടുത

ഏലതങക്ലിലള  നടേപടേക്ലികയസാ,  പ്രസ്തുത  ഒസാര്ഡക്ലിനന്സക്ലിലന്റെ  പ്രസാബലെവ്യള  ഇലസാതസായക്ലി

തവീര്ന്നക്ലിരുന്നക്ലിലസാലയങക്ലില് പ്രസ്തുത ഒസാര്ഡക്ലിനന്സസ് പ്രകേസാരള കഭേദേഗതക്ലി ലചെയ്യലപ്പട്ട പ്രധസാന

ആകക്ലിന്കേവീഴെക്ലില്  ലചെയ്യുകേകയസാ  എടുക്കുകേകയസാ  ലചെയ്യുമസായക്ലിരുന  എന്നകപസാലലെ,  ഈ  ആകസ്

പ്രകേസാരള  കഭേദേഗതക്ലി  ലചെയ്യലപ്പട്ട  പ്രധസാന  ആകക്ലിന്കേവീഴെക്ലില്  ലചെയ്തതസാകയസാ  എടുതതസാകയസാ

കേരുതലപ്പകടേണതുമസാണസ്.

എന്നസാല്,  പ്രസസ്തുത  ഓര്ഡക്ലിനന്സസ്  പ്രസാബലെവ്യമക്ലിലസാതസായക്ലിതവീര്ന്നതക്ലിനുകശഷവള
ഇഇൗ  ആകസ്  ഗസറക്ലില്  പ്രസക്ലിദലപ്പടുത്തുന്നതക്ലിനുമുമള  നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന്
വവീഴ്ച  വരുത്തുകേകയസാ  കേസാലെതസാമസള  വരുത്തുകേകയസാ  ലചെയ്തു  എന്ന  കേസാരണതസാല്
13  എഫസ് വകുപ്പസ്  പ്രകേസാരള  അയസാള്ലകതക്ലിലര  നടേപടേക്ലികേള്  ഒനള  സസവീകേരക്ലികസാന്
പസാടേക്ലിലസാതതസാകുന.


