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2022-ലലെ കകേരള വവ്യവസസായ ഏകേജസാലെകേ കക്ലിയറന്സസ് 
കബസാര്ഡുകേളളും വവ്യവസസായ നഗരപ്രകദേശ വക്ലികേസനവളും   

(കഭേദേഗതക്ലി) ബക്ലില

 (സബ്ജകസ് കേമക്ലിറക്ലി റക്ലികപസാര്ടസ്) 

വവ്യവസസായവളും ധസാതുക്കളളും സളുംബനക്ലിച്ച സബ്ജകസ് കേമക്ലിറക്ലി IV-ലന്റെ   പരക്ലിഗണനയസായക്ലി
അയച്ച  2022-ലലെ കകേരള വവ്യവസസായ ഏകേജസാലെകേ കക്ലിയറന്സസ് കബസാര്ഡുകേളളും വവ്യവസസായ
നഗരപ്രകദേശ  വക്ലികേസനവളും  (കഭേദേഗതക്ലി)  ബക്ലില  (ബക്ലില  നമ്പര്  134) കേമക്ലിറക്ലി
പരക്ലിഗണക്ലിച്ചതനുസരക്ലിച്ചുള്ള കേമക്ലിറക്ലിയുലടെ  റക്ലികപസാര്ടളും അതക്ലികനസാടെനുബനമസായക്ലി കചേര്തക്ലിടള്ള
സബ്ജകസ് കേമക്ലിറക്ലി  റക്ലികപസാര്ടസ് ലചേയ്ത പ്രകേസാരമുള്ള ബക്ലിലളും  സമര്പക്ലിക്കുന. 

2. 2022-ലലെ കകേരള വവ്യവസസായ ഏകേജസാലെകേ കക്ലിയറന്സസ് കബസാര്ഡുകേളളും വവ്യവസസായ
നഗരപ്രകദേശ  വക്ലികേസനവളും  (കഭേദേഗതക്ലി)  ബക്ലില,  2022  ആഗസസ്  19-ാം  തതീയതക്ലി   ഒര
അസസാധസാരണ ഗസറസായക്ലി  പ്രസക്ലിദതീകേരക്ലിച്ചു.  ഈ  ബക്ലില  2022  ആഗസസ്  24-ാം  തതീയതക്ലി
സഭേയക്ലില  അവതരക്ലിപക്ലിക്കുകേയുളും,  അകന്നേ  ദേക്ലിവസളും  തലന്നേ  സഭേ  സബ്ജകസ്  കേമക്ലിറക്ലിയുലടെ
പരക്ലിഗണനയസ് അയയ്ക്കുകേയുളും ലചേയ. 

3.  2022  ആഗസസ്  24-ാം തതീയതക്ലി  സഭേസാ  സകമളനതക്ലിനസ്  കശഷളും വവ്യവസസായവളും
ധസാതുക്കളളും  സളുംബനക്ലിച്ച  സബ്ജകസ്  കേമക്ലിറക്ലി  IV  കയസാഗളും  കചേര്ന്നേസ്  പ്രസ്തുത  ബക്ലില ഖണളും
ഖണമസായക്ലി പരക്ലിഗണക്ലിക്കുകേയുളും തസാലഴെപറയുന്നേ കഭേദേഗതക്ലികേകളസാലടെ  അളുംഗതീകേരക്ലിക്കുകേയുളും ലചേയ.

2-  ാം ഖണളും 

ബക്ലിലക്ലിലലെ  ഖണളും  2  (ii)  മുകഖന  പ്രധസാന  ആകക്ലിലലെ  2-ാം  വകുപക്ലില  കചേര്ക്കസാന്
ഉകദ്ദേശക്ലിക്കുന്നേ  (എലഎ)  ഇനതക്ലില  'നക്ലിയുക്ത  അധക്ലികേസാരസസാനളും'  എന്നേതീ  വസാക്കുകേള്ക്കസ്
പകേരളും 'നക്ലിയുക്ത ഉകദേവ്യസാഗസന്' എന്നേതീ വസാക്കുകേള് കചേര്കക്കണ്ടതസാണസ്. 

3-  ാം ഖണളും 

ബക്ലിലക്ലിലലെ  3-ാം ഖണ പ്രകേസാരളും  പ്രധസാന ആകക്ലില കചേര്ക്കസാനുകദ്ദേശക്ലിക്കുന്നേ  13  സക്ലി
വകുപക്ലിലന്റെ  (2) -ാം ഉപവകുപക്ലിലന്റെ 

(i) (ഡക്ലി) ഇനതക്ലിനസ് പകേരളും തസാലഴെപറയുന്നേ ഇനളും കചേര്കക്കണ്ടതസാണസ്, 

അതസായതസ്:―

“(ഡക്ലി).  സര്ക്കസാര്  നസാമനക്ലിര്കദ്ദേശളും  ലചേയ്യുന്നേ,  പ്രക്ലിന്സക്ലിപല  ലസക്രടറക്ലിയുലടെ
പദേവക്ലിയക്ലില  കുറയസാത  ഒഒൗകദേവ്യസാഗക്ലികേ  സസാനളും  വഹക്ലിച്ചക്ലിരന്നേതുളും  സര്ക്കസാര്  സര്വതീസക്ലില
നക്ലിനളും വക്ലിരമക്ലിച്ചതുമസായ ഒരസാള്"



(ii) (ലജ) ഇനതക്ലിനസ് പകേരളും തസാലഴെപറയുന്നേ ഇനളും കചേര്കക്കണ്ടതസാണസ്,

അതസായതസ്:―

“(ജജ) വവ്യവസസായ വസാണക്ലിജവ്യ  വകുപസ് ഡയറകര്"

                                        4-  ാം ഖണളും

ബക്ലിലക്ലിലലെ 4-ാം ഖണതക്ലിനസ് തസാലഴെപറയുന്നേ കക്ലിപ്തനക്ലിബനന കചേര്കക്കണ്ടതസാണസ്. 

അതസായതസ് :―

“എന്നേസാല  പ്രസസ്തുത  ഓര്ഡക്ലിനന്സസ്   പ്രസാബലെവ്യമക്ലിലസാതസായക്ലിതതീര്ന്നേതക്ലിനു
കശഷവളും ഇഒൗ ആകസ് ഗസറക്ലില  പ്രസക്ലിദലപടുത്തുന്നേതക്ലിനു മുമളും നക്ലിയുക്ത ഉകദേവ്യസാഗസന് വതീഴ
വരത്തുകേകയസാ കേസാലെതസാമസളും വരത്തുകേകയസാ ലചേയ എന്നേ കേസാരണതസാല 13  എഫസ്  വകുപസ്
പ്രകേസാരളും അയസാള്ലക്കതക്ലിലര നടെപടെക്ലികേള് ഒനളും സസതീകേരക്ലിക്കസാന് പസാടെക്ലിലസാതതസാകുന.”

4. മറസ് കഭേദേഗതക്ലികേള് ആനുഷളുംഗക്ലികേകമസാ ഘടെനസാപരകമസാ ആണസ്. 

5.  വക്ലികയസാജനക്കുറക്ലിപളും  സബ്ജകസ്  കേമക്ലിറക്ലി  റക്ലികപസാര്ടസ്  ലചേയ്ത  പ്രകേസാരമുള്ള  ബക്ലിലളും
അനുബനമസായക്ലി കചേര്തക്ലിരക്ലിക്കുന.

തക്ലിരവനന്തപുരളും, പക്ലി. രസാജതീവസ്,
2022 ആഗസസ് 24. ലചേയര്മസാന്,

സബ്ജകസ് കേമക്ലിറക്ലി IV.



അനുബനളും   I

വക്ലികയസാജനക്കുറക്ലിപസ്

സളുംസസാനതസ്  വവ്യവസസായ  സസാപനങ്ങള്  സസാപക്ലിക്കുന്നേതക്ലിനുളും  പ്രവര്തക്ലിപക്ലിക്കുന്നേതക്ലിനുളും
വക്ലിപുലെതീകേരക്ലിക്കുന്നേതക്ലിനുളും  ലലവവക്ലിധവ്യവലക്കരക്ലിക്കുന്നേതക്ലിനുളും  ആധുനക്ലികേവലക്കരക്ലിക്കുന്നേതക്ലിനുളും
വക്ലിവക്ലിധ  സളുംസസാന  നക്ലിയമങ്ങള്ക്കസ്  കേതീഴെക്ലില  ആവശവ്യമസായ  കക്ലിയറൻസുകേകളസാ
സര്ടക്ലിഫക്ലിക്കറ്റുകേകളസാ  ലലലെസന്സുകേകളസാ  ലപര്മക്ലിറ്റുകേകളസാ  അനുമതക്ലികയസാ  അതക്ലിലന്റെ
പുതുക്കകലെസാ ലെഭേക്ലിക്കുന്നേതക്ലിനസ് അകപക്ഷ സമര്പക്ലിക്കുന്നേ ആളകേള്ക്കസ് നക്ലിശക്ലിത പരക്ലിധക്ലിക്കുള്ളക്ലില
കസവനളും  നലകുന്നേതക്ലിനുളും  പരസാതക്ലികേള്  പരക്ലിഹരക്ലിക്കുന്നേതക്ലിനുളും  കേസാലെതസാമസളും വരത്തുന്നേ
ഉകദേവ്യസാഗസര്ലക്കതക്ലിലര  നടെപടെക്ലി  സസതീകേരക്ലിക്കുന്നേതക്ലിനുളും  ജക്ലിലസാ  തലെതക്ലിലളും  സളുംസസാന
തലെതക്ലിലളും  പരസാതക്ലി  പരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലി  രൂപതീകേരക്ലിക്കുന്നേതക്ലിനസാണസ്  ബക്ലിലക്ലില  വവ്യവസ
ലചേയ്തക്ലിരക്ലിക്കുന്നേതസ്.  

സളുംസസാനതസ്  ലചേറുകേക്ലിടെ  ഇടെതരളും  സളുംരളുംഭേങ്ങള്  വലെക്ലിയ  പ്രതക്ലിസനക്ലി  കനരക്ലിടുന്നേ
സസാഹചേരവ്യതക്ലില  സളുംരളുംഭേകേതസളും  കപ്രസാതസാഹക്ലിപക്ലിക്കുന്നേതക്ലിനസായക്ലി  സസാമ്പതക്ലികേ  പസാകക്കജുകേള്
ആവക്ലിഷ്കരക്ലിച്ചസ്  നടെപസാക്കുന്നേതക്ലിനുളും  കകേസാവക്ലിഡസ്  മൂലെളും  പ്രതക്ലിസനക്ലിയക്ലിലെസായ വവ്യവസസായ സളുംരളുംഭേങ്ങലള
പുനരജതീവക്ലിപക്ലിക്കുന്നേതക്ലിനസ്  കേസാരവ്യക്ഷമമസായ  ഇടെലപടെല  നടെത്തുന്നേതക്ലിനുളും  സര്ക്കസാരക്ലിനസ്
സസാധക്ലിക്കുന്നേക്ലില.  

വവ്യവസസായ  അന്തരതീക്ഷളും  ലമച്ചലപടുത്തുന്നേതക്ലിനുള്ള  കൂടുതല നക്ലിയമ  നക്ലിര്മസാണങ്ങള്
ഉണ്ടസാകുകമ്പസാഴളും വവ്യവസസായ സഒൗഹൃദേ അന്തരതീക്ഷളും സൃഷക്ലിക്കസാനുളും നക്ലിയമങ്ങള് സമയബനക്ലിതമസായക്ലി
നടെപക്ലിലെസാക്കുന  എന്നേസ് ഉറപവരതസാനുമുള്ള നടെപടെക്ലികേള് ഉണ്ടസാകേസാതതക്ലിനസാല ബക്ലിലക്ലികനസാടെസ്
വക്ലികയസാജക്ലിപസ് കരഖലപടുത്തുന.

    മഞ്ഞളസാളുംകുഴെക്ലി അലെക്ലി      ( ഒപസ്  )

    പക്ലി.സക്ലി. വക്ലിഷ്ണുനസാഥസ്         ( ഒപസ്  ) 

1114/20222.



അനുബനന്ധം   II
2022-ലലെ കകേരള വവ്യവസസായ ഏകേജസാലെകേ കക്ലിയറന്സസ
കബസാര്ഡുകേളന്ധം വവ്യവസസായ നഗരപ്രകദേശ വക്ലികേസനവന്ധം 

(കഭേദേഗതക്ലി) ബക്ലില

(സബ്ജകസ കേമക്ലിറക്ലി റക്ലികപസാര്ടസ ലചെയ്ത പ്രകേസാരമുളളതസ)

[അടക്ലിയക്ലില വരയക്ലിടതന്ധം  വശതസ വരച്ചതന്ധം സബ്ജകസ കേമക്ലിറക്ലി നക്ലിര്കദ്ദേശക്ലിച്ച
കഭേദേഗതക്ലികേലള സൂചെക്ലിപക്ലിക്കുന്നു ]

1999-ലലെ കകേരള വവ്യവസസായ ഏകേജസാലെകേ കക്ലിയറന്സസ കബസാര്ഡുകേളന്ധം
വവ്യവസസായ നഗരപ്രകദേശ വക്ലികേസനവന്ധം ആകസ വവീണന്ധം കഭേദേഗതക്ലി

ലചെയ്യുന്നതക്ലിനുള്ള 

ഒരു 

ബക്ലില

പവീഠക്ലികേ.―1999-ലലെ കകേരള വവ്യവസസായ ഏകേജസാലെകേ കക്ലിയറന്സസ  കബസാര്ഡുകേളന്ധം
വവ്യവസസായ  നഗരപ്രകദേശ  വക്ലികേസനവന്ധം  ആകസ  (2000-ലലെ  5)  ഇതക്ലിനുകശഷന്ധം
കേസാണുന്ന ആവശവ്യങ്ങള്കസായക്ലി വവീണന്ധം കഭേദേഗതക്ലി ലചെയ്യുന്നതസ യുക്തമസായക്ലിരക്ലിക്കുകേയസാല;

ഭേസാരത  റക്ലിപബക്ലികക്ലിലന്റെ  എഴുപതക്ലിമൂന്നസാന്ധം  സന്ധംവത്സരതക്ലില  തസാലഴെപറയുന്ധം
പ്രകേസാരന്ധം നക്ലിയമമുണസാക്കുന്നു:―

1.  ചുരുകകപരുന്ധം പ്രസാരന്ധംഭേവന്ധം.―(1)  ഈ ആകക്ലിനസ  2022-ലലെ കകേരള വവ്യവസസായ
ഏകേജസാലെകേ  കക്ലിയറന്സസ  കബസാര്ഡുകേളന്ധം  വവ്യവസസായ  നഗരപ്രകദേശ  വക്ലികേസനവന്ധം
(കഭേദേഗതക്ലി) ആകസ  എന്നസ കപരസ പറയസാന്ധം.

(2)  ഇതസ  2021  ലസപ്റന്ധംബര് 14-ാം തവീയതക്ലി പ്രസാബലെവ്യതക്ലില വന്നതസായക്ലി
കേരുതലപകടണതസാണസ.

2.  2-  ാം വകുപക്ലിനുള്ള കഭേദേഗതക്ലി.―1999-ലലെ കകേരള വവ്യവസസായ ഏകേജസാലെകേ
കക്ലിയറന്സസ  കബസാര്ഡുകേളന്ധം  വവ്യവസസായ  നഗരപ്രകദേശ  വക്ലികേസനവന്ധം  ആകക്ലിലലെ
(2000-ലലെ  5)  (ഇതക്ലിനുകശഷന്ധം  പ്രധസാന  ആകസ  എന്നസാണസ  പരസാമര്ശക്ലികലപടുകേ)
2-ാം വകുപക്ലില,―

(i)  (സക്ലി)  ഖണ്ഡതക്ലിനു കശഷന്ധം തസാലഴെ  പറയുന്ന ഖണ്ഡങ്ങള് കചെര്കകണതസാണസ,
അതസായതസ:―

“(സക്ലിഎ) "ജക്ലിലസാ പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലി"  എന്നസാല ആകക്ലിലന്റെ  13 എ വകുപസ
പ്രകേസാരന്ധം രൂപവീകേരക്ലികലപട ജക്ലിലസാ പരസാതക്ലി പരക്ലിഹസാരകേമക്ലിറക്ലി എന്നര്ത്ഥമസാകുന്നു;
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(സക്ലിബക്ലി) “നക്ലിയുക്ത ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന്"  എന്നസാല വവ്യവസസായ സ്ഥസാപനങ്ങള് സ്ഥസാപക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ
പ്രവര്തക്ലിപക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ  വക്ലിപുലെവീകേരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ  വവവക്ലിദവ്യവത്കരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ
ആധുനക്ലികേവത്കരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ വക്ലിവക്ലിധ സന്ധംസ്ഥസാന നക്ലിയമങ്ങള്കസ കേവീഴെക്ലില ആവശവ്യമസായ
കക്ലിയറന്സുകേകളസാ വലെസന്സുകേകളസാ സര്ടക്ലിഫക്ലികറ്റുകേകളസാ  ലപര്മക്ലിറ്റുകേകളസാ  അനുമതക്ലികേകളസാ
അതക്ലിലന്റെ  പുതകകലെസാ  ലെഭേക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ  അതമസായക്ലി  ബനലപടകതസാ  ആയ ഏലതങക്ലിലന്ധം
കേസാരവ്യതക്ലികനസാ  കവണക്ലി  അകപക്ഷ  സമര്പക്ലിച്ചക്ലിട്ടുള്ള   ഏലതസാരസാള്ക്കുന്ധം  കസവനന്ധം
നലകുന്നതക്ലിനസായക്ലി,  2-ാം  വകുപക്ലിലന്റെ  (എ)  ഖണ്ഡതക്ലില  വവ്യക്തമസാകക്ലിയ  പ്രകേസാരമുള്ള
അധക്ലികേസാരസ്ഥസാനന്ധം    നക്ലിയമക്ലിച്ചക്ലിട്ടുള്ള  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന് എന്നര്ത്ഥമസാകുന്നു”;

(ii)  'എല'  ഖണ്ഡതക്ലിനസ  കശഷന്ധം  തസാലഴെപറയുന്ന  ഖണ്ഡന്ധം  കചെര്കകണതസാണസ,
അതസായതസ:―

“(എലഎ) "കസവനന്ധം"  എന്നസാല  വവ്യവസസായ സ്ഥസാപനങ്ങള് സ്ഥസാപക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ
പ്രവര്തക്ലിപക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ   വക്ലിപുലെവീകേരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ  വവവക്ലിദവ്യവത്കരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ
ആധുനക്ലികേവത്കരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാകവണക്ലി  വക്ലിവക്ലിധ  സന്ധംസ്ഥസാന  നക്ലിയമങ്ങള്കസ  കേവീഴെക്ലില
ആവശവ്യമസായ  കക്ലിയറന്സുകേകളസാ  വലെസന്സുകേകളസാ  സര്ടക്ലിഫക്ലികറ്റുകേകളസാ  ലപര്മക്ലിറ്റുകേകളസാ
അനുമതക്ലികേകളസാ   ലെഭേക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ അവയുലട പുതകലെക്ലികനസാ അതമസായക്ലി ബനലപടകതസാ
ആയ  ഏലതങക്ലിലന്ധം  കേസാരവ്യതക്ലികനസാ  കവണക്ലി  ഏലതസാരസാളന്ധം  സമര്പക്ലിച്ച  അകപക്ഷകേളക്ലില
നടപടക്ലികേള് സസവീകേരക്ലിക്കുന്നതമസായക്ലി ബനലപടസ ഒരു നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന് ഈ ആകകസാ
അതക്ലിന്കേവീഴെക്ലിലണസാകക്ലിയ ചെടങ്ങകളസാ വബകലെസാകയസാ പ്രകേസാരന്ധം വവ്യവസ്ഥ ലചെയ്ത പ്രകേസാരമുള്ള
കേസാലെയളവക്ലിനുള്ളക്ലില  നക്ലിര്വ്വഹക്ലികകണ  പ്രവൃതക്ലികയസാ  സസവീകേരക്ലികകണ  തവീരുമസാനകമസാ
എന്നര്ത്ഥമസാകുന്നു”;

(iii)  (ഒ)  ഖണ്ഡതക്ലിനസ  കശഷന്ധം  തസാലഴെപറയുന്ന  ഖണ്ഡന്ധം  കചെര്കകണതസാണസ,
അതസായതസ:―

“(പക്ലി)  "സന്ധംസ്ഥസാന പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലി"  എന്നസാല ആകക്ലിലന്റെ  13 സക്ലി വകുപസ
പ്രകേസാരന്ധം രൂപവീകേരക്ലികലപട  സന്ധംസ്ഥസാന പരസാതക്ലി പരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലി എന്നര്ത്ഥമസാകുന്നു.”.

3.  അദവ്യസായന്ധം    II-  നസ  കശഷന്ധം  പുതക്ലിയ  അദവ്യസായന്ധം  കചെര്കല.―പ്രധസാന  ആകക്ലിലലെ,
അദവ്യസായന്ധം II-നസ കശഷന്ധം തസാലഴെപറയുന്ന അദവ്യസായന്ധം  കചെര്കകണതസാണസ, അതസായതസ:―

"അദവ്യസായന്ധം II എ

ജക്ലിലസാ പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലിയുന്ധം സന്ധംസ്ഥസാന പരസാതക്ലി പരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലിയുന്ധം

13  എ.  ജക്ലിലസാ  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലി.―(1)  സര്കസാരക്ലിനസ,  മൂലെധന  നക്ലികക്ഷപന്ധം

അഞ്ചുകകേസാടക്ലി  രൂപ  വലരയുള്ള  വവ്യവസസായസ്ഥസാപനങ്ങള്  സ്ഥസാപക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ

പ്രവര്തക്ലിപക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ  വക്ലിപുലെവീകേരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ  വവവക്ലിദവ്യവത്കരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ
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ആധുനക്ലികേവത്കരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ വക്ലിവക്ലിധ സന്ധംസ്ഥസാന നക്ലിയമങ്ങള്കസ കേവീഴെക്ലില ആവശവ്യമസായ

കക്ലിയറന്സുകേകളസാ  സര്ടക്ലിഫക്ലികറ്റുകേകളസാ  വലെസന്സുകേകളസാ  ലപര്മക്ലിറ്റുകേകളസാ  അനുമതക്ലികയസാ

ലെഭേക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ അതക്ലിലന്റെ പുതകലെക്ലികനസാ  അതമസായക്ലി ബനലപടകതസാ, ആയ ഏലതങക്ലിലന്ധം

കേസാരവ്യതക്ലികനസാ  കവണക്ലി  അകപക്ഷ  സമര്പക്ലിച്ചക്ലിട്ടുള്ള  ഒരസാള്കസ,  ഈ  ആകകസാ

അതക്ലിന്കേവീഴെക്ലിലണസാകക്ലിയ  ചെടങ്ങകളസാ  വബകലെസാകയസാ  പ്രകേസാരന്ധം  വവ്യവസ്ഥ  ലചെയ്തക്ലിട്ടുള്ള

സമയപരക്ലിധക്ലിക്കുള്ളക്ലില നക്ലിര്ണ്ണയക്ലികലപടസാവന്ന പ്രകേസാരമുള്ള കസവനങ്ങള് നലകുന്നുലണന്നസ

നക്ലിരവീക്ഷക്ലിക്കുന്നതക്ലിനുന്ധം,  അപ്രകേസാരമുള്ള  ആളകേളലട  പരസാതക്ലി  ഫലെപ്രദേമസായ  രവീതക്ലിയക്ലില

പരക്ലിഹരക്ലിക്കുന്നതക്ലിനുന്ധം,  മതക്ലിയസായതന്ധം  നവ്യസായമസായതമസായ  കേസാരണങ്ങള്  കൂടസാലത,

അപ്രകേസാരമുള്ള  സമയപരക്ലിധക്ലിക്കുള്ളക്ലില  നക്ലിര്ണ്ണയക്ലികലപടസാവന്ന  പ്രകേസാരമുള്ള,  കസവനന്ധം

നലകുന്നതക്ലില  വവീഴ്ചവരുത്തുകേകയസാ  കേസാലെതസാമസന്ധം  വരുത്തുകേകയസാ  ലചെയ്യുന്ന  ഒരു  നക്ലിയുക്ത

ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥലനതക്ലിലര  ഈ  ആകക്ലില  വവ്യവസ്ഥ  ലചെയ്ത  പ്രകേസാരമുള്ള  നടപടക്ലികേള്

സസവീകേരക്ലിക്കുന്നതക്ലിനുമുള്ള  ആവശവ്യതക്ലികലെകസായുന്ധം  ജക്ലിലസാതലെതക്ലില  ഒരു  ജക്ലിലസാ

പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലി രൂപവീകേരക്ലികസാവന്നതസാണസ.

(2)  ഓകരസാ  ജക്ലിലസാ  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലിയക്ലിലന്ധം  തസാലഴെപറയുന്ന  അന്ധംഗങ്ങള്

അടങ്ങക്ലിയക്ലിരക്ലികകണതസാണസ, അതസായതസ:―

(എ) ജക്ലിലസാ കേളകര്;

(ബക്ലി) ജനറല മസാകനജര്, ജക്ലിലസാ വവ്യവസസായ കകേനന്ധം;

(സക്ലി) റവീജക്ലിയണല ഡയറകര്, നഗരകേസാരവ്യന്ധം;

(ഡക്ലി) ലഡപപ്യൂടക്ലി ഡയറകര്, പഞസായതസ;

(ഇ) ജക്ലിലസാ കലെബര് ഓഫവീസര്;

(എഫസ) സന്ധംസ്ഥസാന മലെക്ലിനവീകേരണ നക്ലിയന്ത്രണ കബസാര്ഡക്ലിലന്റെ ജക്ലിലസാ ഓഫവീസര്;

(ജക്ലി)  ലഡപപ്യൂടക്ലി ചെവീഫസ എഞക്ലിനവീയര്,  കകേരള സന്ധംസ്ഥസാന വവദേദ്യുതക്ലി കബസാര്ഡസ

ലെക്ലിമക്ലിറഡസ ;

(എച്ചസ)  ലചെയര്മസാനസ യുക്തലമന്നസ കേരുതന്ന പ്രകേസാരന്ധം,  അകദ്ദേഹന്ധം നസാമനക്ലിര്കദ്ദേശന്ധം

ലചെയ്യുന്ന പ്രകേസാരമുള്ള വകുപക്ലിലന്റെ ജക്ലിലസാതലെ ഓഫവീസര്.

(3)  ജക്ലിലസാ  കേളകര്  ജക്ലിലസാ  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലിയുലട  ലചെയര്മസാനുന്ധം,  ജക്ലിലസാ

വവ്യവസസായ കകേനതക്ലിലന്റെ ജനറല മസാകനജര് കേണ്വവീനറന്ധം ആയക്ലിരക്ലിക്കുന്നതസാണസ.
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(4)  ജക്ലിലസാ പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലി എലസാ മസാസവന്ധം, കുറഞ്ഞതസ ഒരു പ്രസാവശവ്യന്ധം,
ലചെയര്മസാന്  തവീരുമസാനക്ലിക്കുന്ന  സമയതസ  കയസാഗന്ധം  കചെകരണതസാണസ.   ഒരു  മസാസതക്ലിലലെ
ആദേവ്യകയസാഗന്ധം  ആ  മസാസതക്ലിലന്റെ  ആദേവ്യ  പ്രവൃതക്ലി  ദേക്ലിവസന്ധം  തലന്നയസായക്ലിരക്ലികകണതസാണസ.
പ്രസ്തുത  കേമക്ലിറക്ലിയുലട  കേസാരവ്യനക്ലിര്വ്വഹണന്ധം  സന്ധംബനക്ലിച്ച   നടപടക്ലിക്രമന്ധം  കേമക്ലിറക്ലിയുലട
ലചെയര്മസാന് നക്ലിശ്ചയക്ലിക്കുന്ന പ്രകേസാരമസായക്ലിരക്ലിക്കുന്നതസാണസ.

13 ബക്ലി.  ജക്ലിലസാ  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലിയുലട  അധക്ലികേസാരങ്ങളന്ധം  ചുമതലെകേളന്ധം.―(1)
തത്സമയന്ധം  പ്രസാബലെവ്യതക്ലിലള്ള  മകറലതങക്ലിലന്ധം  നക്ലിയമതക്ലില  എന്തുതലന്ന
അടങ്ങക്ലിയക്ലിരുന്നസാലന്ധം,  ഈ  ആകകസാ  അതക്ലിന്കേവീഴെക്ലിലണസാകക്ലിയ  ചെടങ്ങകളസാ  വബകലെസാകയസാ
പ്രകേസാരന്ധം വവ്യവസ്ഥ ലചെയ്തക്ലിട്ടുളള സമയപരക്ലിധക്ലിക്കുള്ളക്ലില  നക്ലിര്ണ്ണയക്ലികലപടസാവന്ന പ്രകേസാരമുള്ള
കസവനന്ധം നലകുന്നതക്ലില ഒരു നക്ലിയുക്ത ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന് വവീഴ്ച വരുത്തുകേകയസാ കേസാലെതസാമസന്ധം
വരുത്തുകേകയസാ ലചെയ്തതമൂലെന്ധം  സങടമനുഭേവക്ലിക്കുന്ന ഏലതസാരസാളക്ലിനുന്ധം  നക്ലിര്ണ്ണയക്ലികലപടസാവന്ന
പ്രകേസാരമുള്ള  രവീതക്ലിയക്ലിലന്ധം  ഫസാറതക്ലിലന്ധം,   അപ്രകേസാരന്ധം  കേസാലെതസാമസന്ധം  വരുത്തുകേകയസാ
വവീഴ്ചവരുത്തുകേകയസാ  ലചെയ്ത  കസവനതക്ലിലന്റെ  സസഭേസാവന്ധം  വവ്യക്തമസാകക്ലിലകസാണസ,  പ്രസ്തുത
സമയപരക്ലിധക്ലി  അവസസാനക്ലിച്ചസ  മുപതസ  ദേക്ലിവസങ്ങള്ക്കുള്ളക്ലില  ജക്ലിലസാ  പരസാതക്ലി  പരക്ലിഹസാര
കേമക്ലിറക്ലിയുലട കേണ്വവീനര്കസ   ഒരു അകപക്ഷ,  ഓണ്വലെന് ആകയസാ  മറസ  വക്ലിധതക്ലികലെസാ,
സമര്പക്ലികസാവന്നതസാണസ :

എന്നസാല, അപ്രകേസാരമുള്ള സമയപരക്ലിധക്ലിക്കുള്ളക്ലില അകപക്ഷ സമര്പക്ലികസാതക്ലിരുന്നതക്ലിനസ
അകപക്ഷകേനസ  മതക്ലിയസായ  കേസാരണന്ധം  ഉണസായക്ലിരുന്നു  എന്നസ  പ്രസ്തുത  കേമക്ലിറക്ലിയുലട
കേണ്വവീനര്കസ  കബസാദവ്യമസാകുന്നപക്ഷന്ധം,  മുപതസ  ദേക്ലിവസകസാലെസാവധക്ലി  കേഴെക്ലിഞ്ഞതക്ലിനുകശഷന്ധം
സമര്പക്ലിക്കുന്ന അകപക്ഷയുന്ധം സസവീകേരക്ലികസാവന്നതസാണസ.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപസ  പ്രകേസാരന്ധം  ഒരു  അകപക്ഷ  ലെഭേക്ലിക്കുകമസാള്,  കേണ്വവീനകറസാ
അകദ്ദേഹന്ധം  അധക്ലികേസാരലപടുതക്ലിയ  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥകനസാ  അകപക്ഷകേനസ  യഥസാവക്ലിധക്ലി  വകേപറസ
രസവീതസ  നലകകേണതന്ധം  കേണ്വവീനര്,  ലെഭേക്ലിച്ച  അകപക്ഷകേളലട  രജക്ലിസ്റ്റര്
നക്ലിര്ണ്ണയക്ലികലപടസാവന്ന പ്രകേസാരതക്ലില സൂക്ഷക്ലികകണതമസാണസ.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപസ പ്രകേസാരന്ധം ലെഭേക്ലിച്ച അകപക്ഷയക്ലികന്മേല, അകപക്ഷ ലെഭേക്ലിച്ചസ അഞസ
ദേക്ലിവസങ്ങള്കകേന്ധം  കേണ്വവീനര്,  നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥനക്ലില  നക്ലിന്നുന്ധം  റക്ലികപസാര്ടസ
ആവശവ്യലപകടണതന്ധം,  ബനലപട  നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന്  ഏഴെസ  ദേക്ലിവസങ്ങള്കകേന്ധം
അപ്രകേസാരന്ധം  ആവശവ്യലപട  റക്ലികപസാര്ടസ  നലകകേണതന്ധം  അപ്രകേസാരമുള്ള  റക്ലികപസാര്ടസ
ലെഭേക്ലിക്കുന്നതക്ലികന്മേല  പ്രസ്തുത  റക്ലികപസാര്ടസ  പരക്ലിഗണക്ലിച്ചതക്ലിനുന്ധം  ബനലപട  നക്ലിയുക്ത
ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥനുന്ധം അകപക്ഷകേനുന്ധം  പറയുവസാനുള്ളതസ  പറയുവസാന്  ഒരവസരന്ധം  നലകേക്ലിയതക്ലിനുന്ധം
കശഷന്ധം  പ്രസസ്തുത  കേമക്ലിറക്ലി  നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥകനസാടസ  ഒരു  നക്ലിശ്ചക്ലിത  സമയതക്ലിനകേന്ധം
കസവനന്ധം  നലകുവസാന്  നക്ലിര്കദ്ദേശക്ലിക്കുകേകയസാ  അകപക്ഷ  നക്ലിരസക്ലിക്കുകേകയസാ  ലചെയ്തുലകേസാണസ
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അകപക്ഷ  ലെഭേക്ലിച്ച  തവീയതക്ലി  മുതല  മുപതസ  ദേക്ലിവസകസാലെയളവക്ലിനുള്ളക്ലില  അകപക്ഷ
തവീര്പസാകകണതന്ധം എഴുതക്ലി കരഖലപടുതക്ലിയ കേസാരണങ്ങള് സഹക്ലിതന്ധം,  അതക്ലികന്മേലള്ള തവീരുമസാനന്ധം
ബനലപട നക്ലിയുക്ത ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥലനയുന്ധം അകപക്ഷകേലനയുന്ധം അറക്ലിയക്ലികകണതമസാണസ. 

(4) (3)-ാം ഉപവകുപക്ലില വവ്യക്തമസാകക്ലിയ പ്രകേസാരമുള്ള സമയതക്ലിനകേന്ധം തവീര്പസാകസാത
അകപക്ഷകേള്,  ജക്ലിലസാ  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലിയുലട  ലചെയര്മസാന്  പ്രസ്തുത
സമയപരക്ലിധക്ലിക്കുള്ളക്ലില  അകപക്ഷകേള്  തവീര്പസാകസാതക്ലിരുന്നതക്ലിനുള്ള  കേസാരണങ്ങള്
വവ്യക്തമസാകക്ലിലകസാണസ  സന്ധംസ്ഥസാന  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാരകേമക്ലിറക്ലികസ  അയകകണതന്ധം,  ഓണ്വലെന്
ആയക്ലി  സമര്പക്ലിച്ച  അകപക്ഷകേളലട  സന്ധംഗതക്ലിയക്ലില,  ജക്ലിലസാ  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലി
തവീര്പസാകസാത അകപക്ഷകേള് ഓണ്വലെനസായക്ലി സന്ധംസ്ഥസാനപരസാതക്ലി പരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലികസ
അയച്ചുലകേസാടുകകണതന്ധം  അപ്രകേസാരമുള്ള  അകപക്ഷകേള്  സന്ധംസ്ഥസാന  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര
കേമക്ലിറക്ലിയക്ലില  സമര്പക്ലിച്ച  അപവീലകേളസായക്ലി  കേരുതലപടുന്നതന്ധം  അപവീല  തവീര്പസാക്കുന്നതക്ലിനസ
13 ഇ വകുപക്ലില വവ്യക്തമസാകക്ലിയ പ്രകേസാരമുള്ള നടപടക്ലിക്രമങ്ങള് പസാലെക്ലികകണതമസാണസ.

13  സക്ലി  . സന്ധംസ്ഥസാന പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലി.―(1)  സര്കസാരക്ലിനസ,   അഞസ കകേസാടക്ലി
രൂപയക്ലിലെധക്ലികേന്ധം  മൂലെധനനക്ലികക്ഷപമുള്ള  വവ്യവസസായ  സ്ഥസാപനങ്ങള്  സ്ഥസാപക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ
പ്രവര്തക്ലിപക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ      വക്ലിപുലെവീകേരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ വവവക്ലിദവ്യവത്കരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ
ആധുനക്ലികേവത്കരക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാകവണക്ലി  വക്ലിവക്ലിധ  സന്ധംസ്ഥസാന  നക്ലിയമങ്ങള്കസ  കേവീഴെക്ലില
ആവശവ്യമസായ  കക്ലിയറന്സുകേകളസാ   സര്ടക്ലിഫക്ലികറ്റുകേകളസാ  വലെസന്സുകേകളസാ  ലപര്മക്ലിറ്റുകേകളസാ
അനുമതക്ലികയസാ  ലെഭേക്ലിക്കുന്നതക്ലികനസാ  അതക്ലിലന്റെ  പുതകലെക്ലികനസാ   അതമസായക്ലി  ബനലപടകതസാ
ആയ ഏലതങക്ലിലന്ധം കേസാരവ്യതക്ലികനസാ കവണക്ലി അകപക്ഷ സമര്പക്ലിച്ചക്ലിട്ടുള്ള ഏലതസാരസാള്ക്കുന്ധം ഈ
ആകകസാ അതക്ലിന്കേവീഴെക്ലിലണസാകക്ലിയ ചെടങ്ങകളസാ വബകലെസാകയസാ പ്രകേസാരന്ധം വവ്യവസ്ഥ ലചെയ്തക്ലിട്ടുള്ള
സമയപരക്ലിധക്ലിക്കുള്ളക്ലില  കസവനന്ധം  നലകുന്നുലണന്നസ  നക്ലിരവീക്ഷക്ലിക്കുന്നതക്ലിനുന്ധം,  അപ്രകേസാരമുള്ള
ആളകേളലട പരസാതക്ലി ഫലെപ്രദേമസായക്ലി പരക്ലിഹരക്ലിക്കുന്നതക്ലിനുന്ധം,  മതക്ലിയസായതന്ധം നവ്യസായമസായതമസായ
കേസാരണന്ധം  കൂടസാലത  അപ്രകേസാരമുള്ള  സമയപരക്ലിധക്ലിക്കുള്ളക്ലില   നക്ലിര്ണ്ണയക്ലികലപടസാവന്ന
പ്രകേസാരമുള്ള  കസവനന്ധം  നലകുന്നതക്ലില  വവീഴ്ച  വരുത്തുകേകയസാ  കേസാലെതസാമസന്ധം  വരുത്തുകേകയസാ
ലചെയ്യുന്ന  ഒരു നക്ലിയുക്ത ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥലനതക്ലിലര ഈ ആകക്ലില വവ്യവസ്ഥ ലചെയ്ത പ്രകേസാരമുള്ള
നടപടക്ലികേള്  സസവീകേരക്ലിക്കുന്നതക്ലിനുള്ള  ആവശവ്യതക്ലികലെകസായക്ലി,  സന്ധംസ്ഥസാനതലെതക്ലില  ഒരു
സന്ധംസ്ഥസാന പരസാതക്ലി പരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലി രൂപവീകേരക്ലികസാവന്നതസാണസ.

(2)  സന്ധംസ്ഥസാന  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലിയക്ലില  തസാലഴെപറയുന്ന  അന്ധംഗങ്ങള്
അടങ്ങക്ലിയക്ലിരക്ലികകണതസാണസ, അതസായതസ:―

(എ)  വവ്യവസസായവകുപക്ലിലലെ നക്ലികക്ഷപന്ധം കപ്രസാത്സസാഹക്ലിപക്ലികലെക്ലിലന്റെ ചുമതലെയുള്ള
ലസക്രടറക്ലി;
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(ബക്ലി)  തകദ്ദേശസസയന്ധംഭേരണ  വകുപക്ലിലന്റെ  ലസക്രടറക്ലി  അലലങക്ലില  അകദ്ദേഹന്ധം
നസാമനക്ലിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന തകദ്ദേശസസയന്ധംഭേരണ വകുപസ ലസ്പെഷവ്യല ലസക്രടറക്ലിയുലട പദേവക്ലിയക്ലില
കുറയസാത ഒരു ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന്;

(സക്ലി)  നക്ലിയമലസക്രടറക്ലി  അലലങക്ലില  അകദ്ദേഹന്ധം  നസാമനക്ലിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്യുന്ന
അഡവീഷണല ലസക്രടറക്ലിയുലട പദേവക്ലിയക്ലില കുറയസാത ഒരു ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന്;

(ഡക്ലി) സര്കസാര്  നസാമനക്ലിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്യുന്ന,  പ്രക്ലിന്സക്ലിപല  ലസക്രടറക്ലിയുലട
പദേവക്ലിയക്ലില  കുറയസാത  ഔകദേവ്യസാഗക്ലികേസ്ഥസാനന്ധം  വഹക്ലിച്ചക്ലിരുന്നതന്ധം  സര്കസാര്  സര്വ്വവീസക്ലില
നക്ലിന്നുന്ധം വക്ലിരമക്ലിച്ചതമസായ ഒരസാള്;

(ഇ)   ലെസാന്റെസ റവനപ്യൂ കേമവീഷണര്;

(എഫസ) കലെബര് കേമവീഷണര്;

(ജക്ലി) കകേരള സന്ധംസ്ഥസാന വവദേദ്യുതക്ലി കബസാര്ഡസ ലെക്ലിമക്ലിറഡക്ലിലന്റെ ലചെയര്മസാന്;

(എച്ചസ) സന്ധംസ്ഥസാന മലെക്ലിനവീകേരണ നക്ലിയന്ത്രണ കബസാര്ഡസ ലചെയര്മസാന്;

(ഐ) ഫസാകറക്ലികേളന്ധം കബസായക്ലിലെറകേളന്ധം വകുപസ ഡയറകര്;

(ലജ) വവ്യവസസായ വസാണക്ലിജവ്യ വകുപസ ഡയറകര്;

(ലകേ)  ലചെയര്മസാനസ  യുക്തലമന്നസ  കേരുതന്ന പ്രകേസാരന്ധം,  അകദ്ദേഹന്ധം നസാമനക്ലിര്കദ്ദേശന്ധം
ലചെയ്യുന്ന പ്രകേസാരമുള്ള വകുപക്ലിലന്റെ ലസക്രടറക്ലി അലലങക്ലില ഡയറകര്.

(3)  (2)-ാം  ഉപവകുപക്ലിലലെ  (ഡക്ലി)  ഖണ്ഡപ്രകേസാരന്ധം  നസാമനക്ലിര്കദ്ദേശന്ധം  ലചെയ്യലപടുന്ന
അന്ധംഗതക്ലിലന്റെ ഔകദേവ്യസാഗക്ലികേ കേസാലെസാവധക്ലി മൂന്നു വര്ഷകമസാ അലലങക്ലില പ്രസ്തുത സ്ഥസാനകതകസ
മലറസാരസാലള സര്കസാര് അന്ധംഗമസായക്ലി നക്ലിയമക്ലിക്കുന്നതവലരകയസാ, ഏതസാകണസാ ആദേവ്യന്ധം, അതവലര
ആയക്ലിരക്ലിക്കുന്നതസാണസ.  അപ്രകേസാരന്ധം നക്ലിയമക്ലികലപടുന്ന അന്ധംഗതക്ലിലന്റെ കസവനവന്ധം കവതനവന്ധം
സന്ധംബനക്ലിച്ച വവ്യവസ്ഥകേള് സര്കസാര് ഉതരവ്മൂലെന്ധം നക്ലിശ്ചയക്ലിക്കുന്ന പ്രകേസാരമസായക്ലിരക്ലിക്കുന്നതസാണസ.

(4)  സന്ധംസ്ഥസാന പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലിയുലട ലചെയര്മസാലനയുന്ധം കേണ്വവീനലറയുന്ധം
കേമക്ലിറക്ലിയുലട അന്ധംഗങ്ങളക്ലില നക്ലിന്നുന്ധം  സര്കസാര് നക്ലിശ്ചയക്ലിക്കുന്നതസാണസ.  സന്ധംസ്ഥസാന പരസാതക്ലി
പരക്ലിഹസാരകേമക്ലിറക്ലി,  ലചെയര്മസാന്  തവീരുമസാനക്ലിക്കുന്ന  പ്രകേസാരമുള്ള  സമയത്തുന്ധം  സ്ഥലെത്തുന്ധം,
ഓകരസാ മസാസവന്ധം കുറഞ്ഞതസ ഒരു പ്രസാവശവ്യന്ധം,  കയസാഗന്ധം കചെകരണതസാണസ.  പ്രസ്തുത കേമക്ലിറക്ലിയുലട
കേസാരവ്യനക്ലിര്വ്വഹണന്ധം സന്ധംബനക്ലിച്ച നടപടക്ലിക്രമങ്ങള് കേമക്ലിറക്ലിയുലട ലചെയര്മസാന് നക്ലിശ്ചയക്ലിക്കുന്ന
പ്രകേസാരമസായക്ലിരക്ലിക്കുന്നതസാണസ.
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13  ഡക്ലി.സന്ധംസ്ഥസാന  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലിയുലട  അധക്ലികേസാരങ്ങളന്ധം  ചുമതലെകേളന്ധം.―(1)
തത്സമയന്ധം പ്രസാബലെവ്യതക്ലിലള്ള മകറലതങക്ലിലന്ധം നക്ലിയമതക്ലില എന്തുതലന്ന അടങ്ങക്ലിയക്ലിരുന്നസാലന്ധം, ഈ
ആകകസാ അതക്ലിന്കേവീഴെക്ലിലണസാകക്ലിയ ചെടങ്ങകളസാ വബകലെസാകയസാ പ്രകേസാരന്ധം വവ്യവസ്ഥ ലചെയ്തക്ലിട്ടുള്ള
സമയപരക്ലിധക്ലിക്കുള്ളക്ലില  നക്ലിര്ണ്ണയക്ലികലപടസാവന്ന പ്രകേസാരമുള്ള, കസവനന്ധം നലകുന്നതക്ലില ഒരു
നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന്  കേസാലെതസാമസന്ധം  വരുത്തുകേകയസാ  വവീഴ്ച  വരുത്തുകേകയസാ  ലചെയ്യുന്നതമൂലെന്ധം
സങടമനുഭേവക്ലിക്കുന്ന  ഏലതസാരസാളക്ലിനുന്ധം,  നക്ലിര്ണ്ണയക്ലികലപടസാവന്ന പ്രകേസാരമുള്ള  രവീതക്ലിയക്ലിലന്ധം
ഫസാറതക്ലിലന്ധം,  അപ്രകേസാരന്ധം  കേസാലെതസാമസന്ധം  വരുത്തുകേകയസാ  വവീഴ്ചവരുത്തുകേകയസാ  ലചെയ്ത
കസവനതക്ലിലന്റെ  സസഭേസാവന്ധം  വവ്യക്തമസാകക്ലിലകസാണസ,  പ്രസ്തുത  സമയപരക്ലിധക്ലി  അവസസാനക്ലിച്ചസ
മുപതസ  ദേക്ലിവസങ്ങള്ക്കുള്ളക്ലില  സന്ധംസ്ഥസാന പരസാതക്ലി  പരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലിയുലട  കേണ്വവീനര്കസ
ഒരു അകപക്ഷ ഓണ്വലെന് ആകയസാ മറസ വക്ലിധതക്ലികലെസാ, സമര്പക്ലികസാവന്നതസാണസ: 

എന്നസാല, അപ്രകേസാരമുള്ള സമയപരക്ലിധക്ലിക്കുള്ളക്ലില അകപക്ഷ സമര്പക്ലികസാതക്ലിരുന്നതക്ലിനസ
അകപക്ഷകേനസ  മതക്ലിയസായ  കേസാരണന്ധം  ഉണസായക്ലിരുന്നു  എന്നസ  സന്ധംസ്ഥസാന  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര
കേമക്ലിറക്ലിയുലട  കേണ്വവീനര്കസ  കബസാദവ്യമസാകുന്നപക്ഷന്ധം,  മുപത  ദേക്ലിവസകസാലെസാവധക്ലി
കേഴെക്ലിഞ്ഞതക്ലിനുകശഷന്ധം സമര്പക്ലിക്കുന്ന അകപക്ഷയുന്ധം സസവീകേരക്ലികസാവന്നതസാണസ.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപസ  പ്രകേസാരന്ധം  ഒരു  അകപക്ഷ  ലെഭേക്ലിക്കുകമസാള്  കേണ്വവീനകറസാ
അകദ്ദേഹന്ധം  അധക്ലികേസാരലപടുതക്ലിയ  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥകനസാ  അകപക്ഷകേനസ  യഥസാവക്ലിധക്ലി  വകേപറസ
രസവീതസ നലകകേണതന്ധം കേണ്വവീനര് ലെഭേക്ലിച്ച അകപക്ഷകേളലട രജക്ലിസ്റ്റര് നക്ലിര്ണ്ണയക്ലികലപടുന്ന
പ്രകേസാരതക്ലില സൂക്ഷക്ലികകണതമസാണസ.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപസ പ്രകേസാരന്ധം ലെഭേക്ലിച്ച അകപക്ഷയക്ലികന്മേല,  അകപക്ഷ ലെഭേക്ലിച്ചസ അഞസ
ദേക്ലിവസങ്ങള്കകേന്ധം  കേണ്വവീനര്  നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥനക്ലിലനക്ലിന്നുന്ധം  റക്ലികപസാര്ടസ
ആവശവ്യലപകടണതന്ധം,  ബനലപട  നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന്  ഏഴെസ  ദേക്ലിവസങ്ങള്കകേന്ധം
അപ്രകേസാരന്ധം  ആവശവ്യലപട  റക്ലികപസാര്ടസ  നലകകേണതന്ധം  അപ്രകേസാരമുള്ള  റക്ലികപസാര്ടസ
ലെഭേക്ലിക്കുന്നതക്ലികന്മേല  പ്രസ്തുത  റക്ലികപസാര്ടസ  പരക്ലിഗണക്ലിച്ചതക്ലിനുന്ധം  ബനലപട  നക്ലിയുക്ത
ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥനുന്ധം  അകപക്ഷകേനുന്ധം  പറയുവസാനുള്ളതസ  പറയുവസാന്  ഒരു  അവസരന്ധം
നലകേക്ലിയതക്ലിനുന്ധം  കശഷന്ധം   നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥകനസാടസ  ഒരു  നക്ലിശ്ചക്ലിത  സമയതക്ലിനകേന്ധം
കസവനന്ധം  നലകുവസാന്  നക്ലിര്കദ്ദേശക്ലിക്കുകേകയസാ  അകപക്ഷ  നക്ലിരസക്ലിക്കുകേകയസാ  ലചെയ്തുലകേസാണസ,
അകപക്ഷ ലെഭേക്ലിച്ച തവീയതക്ലി മുതല മുപതസ ദേക്ലിവസകസാലെയളവക്ലിനുള്ളക്ലില എഴുതക്ലികരഖലപടുതക്ലിയ
കേസാരണങ്ങള് സഹക്ലിതന്ധം  അകപക്ഷ തവീര്പസാകകണതന്ധം ആയതസ ഉടന് തലന്ന ബനലപട
നക്ലിയുക്ത ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥലനയുന്ധം അകപക്ഷകേലനയുന്ധം അറക്ലിയക്ലികകണതമസാണസ. 

13 ഇ. സന്ധംസ്ഥസാന പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലിയുലട അപവീല അധക്ലികേസാരക്ലിത.―(1) ജക്ലിലസാ
പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലിയുലട  ഏലതങക്ലിലന്ധം  തവീരുമസാനപ്രകേസാരന്ധം  സങടമനുഭേവക്ലിക്കുന്ന
ഏലതസാരസാള്ക്കുന്ധം  അപ്രകേസാരമുള്ള തവീരുമസാനന്ധം ജക്ലിലസാ പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലിയക്ലില  നക്ലിന്നുന്ധം
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ലെഭേക്ലിച്ച ദേക്ലിവസന്ധം മുതല മുപതസ ദേക്ലിവസങ്ങള്കകേന്ധം അപ്രകേസാരമുള്ള  തവീരുമസാനതക്ലിനസ എതക്ലിരസായക്ലി,
നക്ലിര്ണ്ണയക്ലികലപട  പ്രകേസാരമുള്ള  രവീതക്ലിയക്ലിലന്ധം  അപ്രകേസാരമുള്ള  ഫസാറതക്ലിലന്ധം,  സന്ധംസ്ഥസാന
പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലികസ അപവീല സമര്പക്ലികസാവന്നതസാണസ:

എന്നസാല,  അപ്രകേസാരമുള്ള  സമയതക്ലിനസ  മുമസ  അപവീല  സമര്പക്ലികസാതക്ലിരുന്നതക്ലിനസ
അപവീലവസാദേക്ലികസ മതക്ലിയസായ കേസാരണങ്ങളണസായക്ലിരുന്നു എന്നസ സന്ധംസ്ഥസാന പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര
കേമക്ലിറക്ലികസ  കബസാദവ്യമസാകുന്ന  പക്ഷന്ധം  മുപതസ  ദേക്ലിവസകസാലെയളവക്ലിനസ  കശഷന്ധം  സമര്പക്ലിക്കുന്ന
അപവീലന്ധം സസവീകേരക്ലികസാവന്നതസാണസ.

(2) സന്ധംസ്ഥസാന പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലികസ ജക്ലിലസാ പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലിയക്ലില
നക്ലിന്നുന്ധം  നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥനക്ലില  നക്ലിന്നുന്ധം  ഇതസ  സന്ധംബനക്ലിച്ച  റക്ലികപസാര്ടസ
ആവശവ്യലപടസാവന്നതന്ധം,  അപ്രകേസാരമുള്ള  റക്ലികപസാര്ട്ടുകേള്,  പരക്ലികശസാധക്ലിച്ചതക്ലിനു  കശഷവന്ധം
നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥനുന്ധം,  സങടമനുഭേവക്ലിക്കുന്ന  ആളക്ലിനുന്ധം   പറയുവസാനുള്ളതസ  പറയുവസാന്
അവസരന്ധം നലകേക്ലിയതക്ലിനു കശഷവന്ധം അപ്രകേസാരമുള്ള അപവീല,  അതസ കബസാധക്ലിപക്ലിച്ച തവീയതക്ലി
മുതല മുപതസ ദേക്ലിവസതക്ലിനകേന്ധം തവീര്പസാകകണതസാണസ.  പ്രസ്തുത അപവീലെക്ലികന്മേലള്ള സന്ധംസ്ഥസാന
പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലിയുലട തവീരുമസാനന്ധം അനക്ലിമമസായക്ലിരക്ലിക്കുന്നതസാണസ.

(3)  ഈ  ആകക്ലില  നക്ലിര്വ്വചെക്ലിച്ച  പ്രകേസാരമുള്ള  കസവനന്ധം  എന്നതക്ലിലന്റെ  പരക്ലിധക്ലിയക്ലില
വരുന്ന  ഏലതങക്ലിലന്ധം  കേസാരവ്യന്ധം  സന്ധംബനക്ലിച്ചസ  എലനങക്ലിലന്ധം  വവീഴ്ചകയസാ  കേസാലെതസാമസകമസാ
ഉണസായതസായക്ലി സന്ധംസ്ഥസാന പരസാതക്ലി പരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലിയുലട ശ്രദയക്ലിലലപടുകേയസാലണങക്ലില
പ്രസസ്തുത വക്ലിഷയന്ധം സന്ധംസ്ഥസാന പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലികസ സസകമധയസാ പരക്ലികശസാധക്ലികസാവന്നതന്ധം
അതസ സന്ധംബനക്ലിച്ചസ ഉചെക്ലിതമസായ ഉതരവകേള് പുറലപടുവക്ലികസാവന്നതമസാണസ.

(4)  തത്സമയന്ധം  പ്രസാബലെവ്യതക്ലിലള്ള  മകറലതങക്ലിലന്ധം  നക്ലിയമതക്ലില  എന്തുതലന്ന
അടങ്ങക്ലിയക്ലിരുന്നസാലന്ധം സന്ധംസ്ഥസാന പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലി ഈ വകുപക്ലിന് കേവീഴെക്ലില എടുത
തവീരുമസാനന്ധം  അനക്ലിമമസായക്ലിരക്ലിക്കുന്നതന്ധം,  അതസ  നക്ലിയുക്ത  അധക്ലികേസാരസ്ഥസാനതക്ലിനസ
ബസാധകേമസായക്ലിരക്ലിക്കുന്നതമസാണസ.

(5)  സന്ധംസ്ഥസാന  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലിയുലട  തവീരുമസാനന്ധം,  പ്രസ്തുത  തവീരുമസാനന്ധം
ലെഭേക്ലിച്ചസ  പതക്ലിനഞസ  ദേക്ലിവസകസാലെയളവക്ലിനുള്ളക്ലില  ബനലപട  നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന്
നടപക്ലിലെസാകകണതന്ധം,  പ്രസസ്തുത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന്  അപ്രകേസാരന്ധം  നടപക്ലിലെസാകസാന്  വവീഴ്ച
വരുത്തുകേകയസാ  കേസാലെതസാമസന്ധം  വരുത്തുകേകയസാ  ലചെയ്യുന്ന  പക്ഷന്ധം,  13 എഫസ വകുപക്ലില
വവ്യക്തമസാകക്ലിയ പ്രകേസാരമുള്ള ശക്ലിക്ഷയസ അയസാള് വക്ലികധയനസാകുന്നതമസാണസ.

(6)  അതതസന്ധംഗതക്ലികപസാലലെ,  ജക്ലിലസാ  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലിക്കുന്ധം   അലലങക്ലില
സന്ധംസ്ഥസാന   പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലിക്കുന്ധം  തസാലഴെപറയുന്ന  സന്ധംഗതക്ലികേലള  സന്ധംബനക്ലിച്ചസ
1908-ലലെ സക്ലിവക്ലില നടപടക്ലി നക്ലിയമസന്ധംഹക്ലിത (1908-ലലെ  5-ാം കകേന ആകസ)  പ്രകേസാരന്ധം ഒരു
വവ്യവഹസാരന്ധം വക്ലിചെസാരണ ലചെയ്യുകമസാള് ഒരു സക്ലിവക്ലില കകേസാടതക്ലിയക്ലില നക്ലിക്ഷക്ലിപ്തമസായക്ലിട്ടുള്ള അകത
അധക്ലികേസാരങ്ങള് ഉണസായക്ലിരക്ലിക്കുന്നതസാണസ, അതസായതസ :―
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(എ) ഏലതസാരസാലളയുന്ധം ഹസാജരസാകുന്നതക്ലിനസ നക്ലിര്ബനക്ലിക്കുന്നതക്ലിനുന്ധം അലലങക്ലില
അയസാലള സതവ്യപ്രസസാവനയക്ലികന്മേല വക്ലിസരക്ലിക്കുന്നതക്ലിനുന്ധം;

(ബക്ലി) കരഖകേളന്ധം പ്രമസാണങ്ങളന്ധം കേലണത്തുന്നതക്ലിനുന്ധം ഹസാജരസാക്കുന്നതക്ലിനുന്ധം;

(സക്ലി) സതവ്യവസാങ്മൂലെതക്ലികന്മേല ലതളക്ലിവസ സസവീകേരക്ലിക്കുന്നതക്ലിനസ;

(ഡക്ലി) സസാക്ഷക്ലികേലള വക്ലിസരക്ലിക്കുന്നതക്ലിനു കവണക്ലി കേമവീഷലന അയയ്ക്കുന്നതക്ലിനസ.

13 എഫസ.ശക്ലിക്ഷ.―കസവനന്ധം  നലകുന്നതക്ലില  ഒരു  നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന്
മതക്ലിയസായതന്ധം  നവ്യസായമസായതമസായ  കേസാരണന്ധം  കൂടസാലത   വവീഴ്ച  വരുത്തുകേകയസാ  കേസാലെതസാമസന്ധം
വരുത്തുകേകയസാ ലചെയ്തുലവന്നസ, അതതസന്ധംഗതക്ലികപസാലലെ, ജക്ലിലസാ പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര കേമക്ലിറക്ലികയസാ
അലലങക്ലില  സന്ധംസ്ഥസാന  പരസാതക്ലിപരക്ലിഹസാര  കേമക്ലിറക്ലികയസാ  കേസാണുന്നപക്ഷന്ധം,    ബനലപട
കേമക്ലിറക്ലിയുലട  ലചെയര്മസാനസ,  കരഖസാമൂലെമുള്ള ഉതരവസ  വഴെക്ലി,  നക്ലിയുക്ത ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥലന്റെകമല,
ഓകരസാ  ദേക്ലിവസകതയുന്ധം  കേസാലെതസാമസതക്ലിനസ  ഇരുന്നൂറക്ലി  അമതസ  രൂപ  നക്ലിരകക്ലില
പതക്ലിനസായക്ലിരന്ധം രൂപയക്ലില അധക്ലികേരക്ലികസാത  പക്ലിഴെ ചുമതസാവന്നതന്ധം നക്ലിയുക്ത ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥനസ
ബസാധകേമസായ  സര്വ്വവീസസ  ചെടങ്ങള്കസ  കേവീഴെക്ലില  അയസാള്ലകതക്ലിലര  വകുപ്പുതലെ  നടപടക്ലി
സസവീകേരക്ലിക്കുവസാന് ബനലപട അധക്ലികേസാരസ്ഥസാനകതസാടസ ശക്ലിപസാര്ശ ലചെയ്യസാവന്നതമസാണസ:

എന്നസാല,  അപ്രകേസാരന്ധം  ശക്ലിക്ഷ  ചുമത്തുന്നതക്ലിനസ  മുമസ  നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥനസ
പറയുവസാനുള്ളതസ പറയുവസാന് ഒരവസരന്ധം നലകകേണതസാണസ.”.

4.  സസാധൂകേരണന്ധം.―2022-ലലെ  കകേരള  വവ്യവസസായ  ഏകേജസാലെകേ  കക്ലിയറന്സസ
കബസാര്ഡുകേളന്ധം വവ്യവസസായ നഗരപ്രകദേശ വക്ലികേസനവന്ധം  (കഭേദേഗതക്ലി) ഒസാര് ഡക്ലിനന്സസ  (2022-ലലെ  6)
(ഇതക്ലിനുകശഷന്ധം പ്രസസ്തുത ഒസാര് ഡക്ലിനന്സസ എന്നസാണസ  പരസാമര്ശക്ലികലപടുകേ) 2022  ആഗസ്റ്റസ
8-ാം തവീയതക്ലി പ്രസാബലെവ്യമക്ലിലസാതസായക്ലിതവീര്ന്നക്ലിരുന്നസാല തലന്നയുന്ധം,―

(എ) പ്രസസ്തുത ഓര്ഡക്ലിനന്സസ പ്രകേസാരന്ധം കഭേദേഗതക്ലി  ലചെയ്യലപട പ്രധസാന ആകക്ലിന്
കേവീഴെക്ലില ലചെയ്തകതസാ ലചെയ്തതസായക്ലി കേരുതലപടുന്നകതസാ ആയ ഏലതങക്ലിലന്ധം കേസാരവ്യകമസാ,  എടുതകതസാ
എടുതതസായക്ലി  കേരുതലപടുന്നകതസാ  ആയ  ഏലതങക്ലിലന്ധം  നടപടക്ലികയസാ  ഈ  ആകസ  പ്രകേസാരന്ധം
കഭേദേഗതക്ലി ലചെയ്യലപട പ്രധസാന ആകക്ലിലലെ വവ്യവസ്ഥകേള് പ്രകേസാരന്ധം  ലചെയ്തതസാകയസാ  എടുതതസാകയസാ
കേരുതലപകടണതന്ധം;

(ബക്ലി) പ്രസസ്തുത ഓര്ഡക്ലിനന്സസ പ്രസാബലെവ്യമക്ലിലസാതസായക്ലിതവീര്ന്നതക്ലിനുകശഷവന്ധം ഈ
ആകസ  ഗസറക്ലില  പ്രസക്ലിദലപടുത്തുന്നതക്ലിനുമുമന്ധം   ലചെയ്ത  ഏലതങക്ലിലന്ധം  കേസാരവ്യകമസാ  എടുത
ഏലതങക്ലിലന്ധം  നടപടക്ലികയസാ,  പ്രസ്തുത  ഒസാര്ഡക്ലിനന്സക്ലിലന്റെ  പ്രസാബലെവ്യന്ധം
ഇലസാതസായക്ലിതവീര്ന്നക്ലിരുന്നക്ലിലസാലയങക്ലില  പ്രസ്തുത  ഒസാര്ഡക്ലിനന്സസ  പ്രകേസാരന്ധം  കഭേദേഗതക്ലി
ലചെയ്യലപട  പ്രധസാന  ആകക്ലിന്കേവീഴെക്ലില  ലചെയ്യുകേകയസാ  എടുക്കുകേകയസാ  ലചെയ്യുമസായക്ലിരുന്നു
എന്നകപസാലലെ,  ഈ  ആകസ  പ്രകേസാരന്ധം  കഭേദേഗതക്ലി  ലചെയ്യലപട  പ്രധസാന  ആകക്ലിന്കേവീഴെക്ലില
ലചെയ്തതസാകയസാ എടുതതസാകയസാ കേരുതലപകടണതമസാണസ.
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എന്നസാല, പ്രസസ്തുത ഓര്ഡക്ലിനന്സസ പ്രസാബലെവ്യമക്ലിലസാതസായക്ലിതവീര്ന്നതക്ലിനുകശഷവന്ധം
ഇഇൗ  ആകസ  ഗസറക്ലില  പ്രസക്ലിദലപടുത്തുന്നതക്ലിനു  മുമന്ധം  നക്ലിയുക്ത  ഉകദേവ്യസാഗസ്ഥന്  വവീഴ്ച
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