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ശശ. പേറി. രപ്പോജശവജ,
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ശശ. ചക. ബപ്പോബു (ചനനപ്പോറ)
ശശ. ചക. പേറി. കുഞ്ഞമദജ കുടറി മപ്പോസ്റ്റര്
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ശശ. വറി. ശശറി
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ശശ. പേറി. സറി. വറിഷ്ണുനപ്പോഥജ
ശശ. പസവവ്യര് ചെറിററിലപറിള്ളറി.
നറിയമസഭപ്പോ ചസക്രപടററിയറജ:
ശശ. എസജ. വറി. ഉണറികൃഷ്ണന നപ്പോയര്, ചസക്രടററി
ശശ. തറിദശപേജ ചക. ജറി., പജപ്പോയറിനജ ചസക്രടററി
ശശമതറി ജയശശ എക., ചഡെപേപ്യൂടറി ചസക്രടററി
ശശ. സജശവന പേറി. ചക., അണ്ടര് ചസക്രടററി.
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2021-ലലെ കകേരള സൂക-ലചെറുകേകിട-ഇടത്തരരം വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങള
സുഗമമസാക്കല് (കഭേദഗതകി) ബകില്
(സബ്ജകക്ട് കേമകിറകി റകികപസാര്ടക്ട്)
വവ്യവസസായവരം ധസാതുക്കളരം സരംബനകിച്ച സബ്ജകക്ട് കേമകിറകി IV-ലന്റെ പരകിഗണനയസായകി
അയച്ച 2021-ലലെ കകേരള സൂക-ലചെറുകേകിട-ഇടത്തരരം വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങള
സുഗമമസാക്കല് (കഭേദഗതകി) ബകില് (ബകില് നമ്പര് 66) കേമകിറകി പരകിഗണകിച്ചതനുസരകിച്ചുള
കേമകിറകിയുലട റകികപസാര്ടരം അതകികനസാടനുബനമസായകി കചെര്ത്തകിടള സബ്ജകക്ട് കേമകിറകി
റകികപസാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേസാരമുള ബകിലരം സമര്പകിക്കുന.
2. 2021-ലലെ കകേരള സൂക-ലചെറുകേകിട-ഇടത്തരരം വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങള
സുഗമമസാക്കല് (കഭേദഗതകി) ബകില് 2021 ലസപ്റരംബര് 30-ാംതതീയതകി ഒരു അസസാധസാരണ
ഗസറസായകി പ്രസകിദതീകേരകിച്ചു. ഈ ബകില് 2021 ഒകകസാബര് 6-ാംതതീയതകി സഭേയകില്
അവതരകിപകിക്കുകേയുരം അകന്നേ ദകിവസരം തലന്നേ സഭേ സബ്ജകക്ട് കേമകിറകിയുലട പരകിഗണനയക്ട്
അയയ്ക്കുകേയുരം ലചെയ.
3. 2021 ഒകകസാബര് 7-ാംതതീയതകി സഭേസാ സകമളനത്തകിനുകശേഷരം വവ്യവസസായവരം
ധസാതുക്കളരം സരംബനകിച്ച സബ്ജകക്ട് കേമകിറകി IV കയസാഗരം കചെര്ന്നേക്ട് പ്രസ്തുത ബകില് ഖണരം
ഖണമസായകി പരകിഗണകിക്കുകേയുരം തസാലഴെപറയുന്നേ കഭേദഗതകികേകളസാലട അരംഗതീകേരകിക്കുകേയുരം
ലചെയ.
6-ാം ഖണരം
(1). ബകിലകിലലെ 6-ാം ഖണപ്രകേസാരരം 2019-ലലെ കകേരള സൂക-ലചെറുകേകിട-ഇടത്തരരം
വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങള സുഗമമസാക്കല് ആകകില് കചെര്ക്കസാനുകദ്ദേശേകിക്കുന്നേ 6 എ വകുപകില്,―
(i) (1)-ാം ഉപവകുപക്ട് (എ) മുതല് (ഇ) വലരയുള ഖണങ്ങളക്കക്ട് പകേരരം
തസാലഴെപറയുന്നേ ഖണങ്ങള കചെര്കക്കണ്ടതസാണക്ട്, അതസായതക്ട് :―
ലസക്രടറകി;

(എ) വവ്യവസസായ വകുപകിലലെ ഇന്ലവസക്ട്ലമന്റെക്ട് ലപ്രസാകമസാഷന് ചുമതലെയുള
(ബകി) ഡയറകര് ജനറല്, ഫയര് ആന്റെക്ട് ലറസസ്ക്യൂ ;
(സകി) കകേരള വവ്യവസസായ വകികേസന കകേസാര്പകറഷന്, മസാകനജകിരംഗക്ട് ഡയറകര് ;
(ഡകി) ചെതീഫക്ട് ടടൗൺ പസാനര് ;
(ഇ) കലെബര് കേമതീഷണര് ;
(എഫക്ട്) ഡയറകര്, ഫസാകറതീസക്ട് ആന്റെക്ട് കബസായകികലെഴക്ട് വകുപക്ട് ;
(ജകി) ചെതീഫക്ട് ഇലെകകിക്കല് ഇന്ലസ്പെകര് ;
(എച്ചക്ട്) അഡതീഷണല് ഡയറകര്, ലഹെല്ത്തക്ട് സര്വതീസസക്ട് ;
(ഐ) ഡയറകര്, നഗരകേസാരവ്യ ഡയറകകററക്ട് ;
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(ലജ) ഡയറകര്, പഞസായത്തക്ട് ഡയറകകററക്ട് ;
(ലകേ) വവ്യവസസായ വസാണകിജവ്യ ഡയറകര് ;
(എല്) ബസ്ക്യൂകറസായുലട ലചെയര്മസാന് യുക്തലമന്നേക്ട് കേരുതുന്നേ പ്രകേസാരരം അകദ്ദേഹെരം
നസാമനകിര്കദ്ദേശേരം ലചെയ്യുന്നേ പ്രകേസാരമുള വകുപകിലന്റെ ലസക്രടറകി അലലങകില് ഡയറകര്.
(ii) (4)-ാം ഉപവകുപകിനക്ട് പകേരരം തസാലഴെപറയുന്നേ ഉപവകുപക്ട് കചെര്കക്കണ്ടതസാണക്ട് ,
അതസായതക്ട് :―
“(4) ലചെയര്മസാന് നകിശ്ചയകിക്കുന്നേ സമയതരം സലെതരം ഈ ആകക്ട് പ്രകേസാരമുള
ബസ്ക്യൂകറസായുലട ചുമതലെകേള നകിര്വഹെകിക്കുന്നേതകിനസാവശേവ്യമസായ പ്രകേസാരരം ബസ്ക്യൂകറസാ കയസാഗരം
കചെകരണ്ടതുരം അതകിലന്റെ കേസാരവ്യനകിര്വഹെണവമസായകി ബനലപടക്ട് നകിര്ണ്ണയകിക്കലപടസാവന്നേ
പ്രകേസാരമുള നടപടകി ക്രമങ്ങള പസാലെകികക്കണ്ടതുമസാണക്ട്.”
(2). 6 ബകി വകുപകില്,―
(i) (2)-ാം ഉപവകുപകില്,
(എ) (ബകി) ഖണത്തകില് "അലലങകില്" എന്നേ വസാക്കക്ട് വകിടകേളകയണ്ടതസാണക്ട്.
(ബകി) (സകി) ഖണരം വകിടകേളകയണ്ടതസാണക്ട്.
(ii) (4)-ാം ഉപവകുപകില്, “സമര്പകികക്കണ്ടതസാണക്ട്”എന്നേ വസാക്കുകേളക്കു പകേരരം
“സമര്പകികക്കണ്ടതുരം പ്രസ്തുത അരംഗതീകേസാരരം പുതുക്കുന്നേതക്ട് ആവശേവ്യമസായകി വരുന്നേ
സരംഗതകികേളകില് പ്രസ്തുത അരംഗതീകേസാരരം അവസസാനകിക്കുന്നേതകിനക്ട് മൂന്നേക്ട് മസാസരം മുമ്പക്ട് ആയതക്ട്
പുതുക്കുന്നേതകിനസായകി ഒരു അകപക്ഷ ആവശേവ്യമസായ കരഖകേള സഹെകിതരം ഓണ്ലലെന് ആയകി
ചെതീഫക്ട് എകകികേസ്ക്യൂടതീവക്ട് ഓഫതീസര്ക്കക്ട് നല്കകേണ്ടതുരം നകിര്ണ്ണയകിക്കലപടസാവന്നേ പ്രകേസാരരം ആയതക്ട്
പുതുക്കകി നല്കകേണ്ടതുമസാണക്ട്. ”എന്നേ വസാക്കുകേള കചെര്കക്കണ്ടതസാണക്ട്.
8-ാം ഖണരം
8-ാം ഖണത്തകില് “റദ്ദേസാക്കലരം ഒഴെകിവസാക്കലരം:-”എന്നേ മസാര്ജകിനല് ശേതീര്ഷകേത്തകിനുകശേഷരം
“2021-ലലെ”എന്നേ അക്കങ്ങളക്കുരം അക്ഷരത്തകിനുരം മുമ്പക്ട് “(1) ”എന്നേ അക്കവരം ബസാക്കറ്റുകേളരം
“സുഗമമസാക്കല് ഓര്ഡകിനന്സക്ട് ”എന്നേ വസാക്കുകേളക്കു പകേരരം “സുഗമമസാക്കല് (കഭേദഗതകി)
ഓര്ഡകിനന്സക്ട് ”എന്നേ വസാക്കുകേളരം ബസാക്കറ്റുകേളരം കചെര്കക്കണ്ടതസാണക്ട് .
4. മറക്ട് കഭേദഗതകികേള ആനുഷരംഗകികേകമസാ ഘടനസാപരകമസാ ആണക്ട്.
5. വകികയസാജനക്കുറകിപരം സബ്ജകക്ട് കേമകിറകി റകികപസാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേസാരമുള ബകിലരം
അനുബനമസായകി കചെര്ത്തകിരകിക്കുന.

തകിരുവനന്തപുരരം,
2021 ഒകകസാബര് 7.
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ശതീ. പകി. രസാജതീവക്ട്,

ലചെയര്മസാന്,
സബ്ജകക്ട് കേമകിറകി IV.

അനുബനന്ധം I

വവിയയയോജനക്കുറവിപപ
സന്ധംസയോനതത്തെ വവ്യവസയോയ സസൗഹൃദമയോക്കുന്നതവിനയോയവി സൂക-തചെറുകവിട-ഇടത്തെരന്ധം
വവ്യവസയോയ സയോപനങ്ങള് സയോപവിക്കുന്നതവിനുന്ധം പ്രവര്ത്തെവിപവിക്കുന്നതവിനുന്ധം ആവശവ്യമയോയ
ചെവില അന്ധംഗഗീകയോരങ്ങളവില് നവിനന്ധം പരവിയശയോധനകളവില് നവിനന്ധം അത്തെരന്ധം സയോപനങ്ങതള
ഒഴവിവയോക്കുന്നതവിനപ യവണവിയയോണപ 2019-തല യകരള സൂക-തചെറുകവിട-ഇടത്തെരന്ധം വവ്യവസയോയ
സയോപനങ്ങള് സുഗമമയോക്കല് നവിയമന്ധം യകരള നവിയമസഭ പയോസയോക്കവിയതപ. എന്നയോല് സൂകതചെറുകവിട-ഇടത്തെരന്ധം വവ്യവസയോയ സയോപനങ്ങള്ക്കപ പുറയമ മറപ വവ്യവസയോയ സയോപനങ്ങള്ക്കുന്ധം
വവിവവിധ അവകയോശങ്ങള്ക്കുന്ധം ലലസന്സുകള്ക്കുന്ധം അയപക്ഷ സമര്പവിചപ 7 ദവിവസത്തെവിനുളവില്
അവ നല്കുന്നതവിനുള വവ്യവസ ഉള്തപടുത്തുന്നതവിനയോണപ ഈ ബവിലവില് വവ്യവസ
തചെയവിരവിക്കുന്നതപ.
നവിയക്ഷപങ്ങള് ആകര്ഷവിക്കുന്നതവിനുന്ധം വവ്യവസയോയ സസൗഹൃദ അന്തരഗീക്ഷന്ധം
സൃഷവിക്കുന്നതവിനുന്ധം അനുഗുണമയോയ നവിയമയഭദഗതവികള് ദുരുപയയയോഗന്ധം തചെയ്യതപടയോതവിരവിക്കയോനുള
ജയോഗ്രതയയയോതടയുള സമഗീപനന്ധം ബവിലവിതല വവ്യവസകളവില് പ്രകടമല. കൂടയോതത യകയോവവിഡപ
പ്രതവിസനവി തളര്ത്തെവിയ വവ്യവസയോയ യമഖലയുതട പുനരുജഗീവനത്തെവിനയോവശവ്യമയോയ
നവിര്യദ്ദേശങ്ങള് ഉള്തപടുത്തെയോത്തെ വവ്യവസയോയന്ധം സുഗമമയോക്കുന്നതവിനുള നവിയമനവിര്മയോണ
നവിര്യദ്ദേശന്ധം സയോര്ത്ഥമയോകുകയവില. യലയോക്കസൗടപ തക്രെഡവിറപ തഫെസവിലവിറവി ഏര്തപടുത്തുന്നതവിനുന്ധം
ഇ-തകയോയമഴപ പയോറപയഫെയോമുകളുതട വലവിയ സയോധവ്യത തചെറുകവിട യമഖലയവില് എത്തെവിക്കുന്നതവിനപ
സര്ക്കയോര് സന്ധംവവിധയോനന്ധം ഏര്തപടുത്തുന്നതവിതന്റെ (വവ്യവസയോയ യമഖലതയ) തസക്ടര് തവിരവിചപ
ശയോസഗീയ പഠനത്തെവിനയോയവി പുനരുജഗീവവിപവിക്കുന്നതവിനുമുള ക്രെവിയയോത്മക വവ്യവസകള്
ഉള്തപടുത്തെവി വവ്യവസയോയ സസൗഹൃദ അന്തരഗീക്ഷന്ധം സൃഷവിക്കുന്നതവിനുള ഒരു സമഗ്ര
നവിയമനവിര്മയോണമയോണപ ഈ കയോലഘടത്തെവിതന്റെ ആവശവ്യന്ധം. എന്നയോല്, വവ്യവസയോയ യമഖലതയ
മുയന്നയോട്ടു നയവിക്കയോന് പ്രയോപ്തമയോയ നടപടവികതളക്കുറവിചപ പ്രതവിപയോദവിക്കയോതത വവ്യവസയോയങ്ങള്ക്കപ
അനുമതവി നല്കണയമയോ, യവണയയയോ എന്നപ തഗീരുമയോനവിക്കുന്നതവിനു മയോതന്ധം വവ്യവസ തചെയ്യുന്ന
പ്രസ്തുത ബവിലവിതല നവിര്യദ്ദേശയത്തെയോടപ വവിയയയോജവിപപ യരഖതപടുത്തുന.

മഞ്ഞളയോന്ധംകുഴവി അലവി

(ഒപപ)

പവി. സവി. വവിഷ്ണുനയോഥപ

(ഒപപ)

അനുബനന്ധം II

2021-ലലെ കകേരള സൂക-ലചെറുകേകിട-ഇടത്തരന്ധം വവ്യവസസായ
സസാപനങ്ങള് സുഗമമസാക്കല് (കഭേദഗതകി) ബകില്
(സബ്ജകക്ട് കേമകിറകി റകികപസാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേസാരമുളളതക്ട്)
[അടകിയകില്വരയകിടതന്ധം വശത്തുവരച്ചതന്ധം സബ്ജകക്ട് കേമകിറകി
നകക്ഷ്രതചെകിഹന്ധം ഒഴകിവസാക്കലെകിലനയന്ധം സൂചെകിപകിക്കുന.]

നകിര്കദ്ദേശകിച്ച

കഭേദഗതകികേലളയന്ധം

2019-ലലെ കകേരള സൂക-ലചെറുകേകിട-ഇടത്തരന്ധം വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങള്
സുഗമമസാക്കല് ആകക്ട്
കഭേദഗതകി ലചെയ്യുന്നതകിനുള
ഒരു
ബകില്
പപീഠകികേ.―2019-ലലെ കകേരള സൂക-ലചെറുകേകിട-ഇടത്തരന്ധം വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങള്
സുഗമമസാക്കല് ആകക്ട് (2019-ലലെ 16) ഇതകിനുകശഷന്ധം കേസാണുന്ന ആവശവ്യങ്ങള്ക്കസായകി
കഭേദഗതകി ലചെയ്യുന്നതക്ട് യക്തമസായകിരകിക്കുകേയസാല്;
ഭേസാരത റകിപബകിക്കകിലന്റെ എഴുപത്തകിരണസാന്ധം സന്ധംവത്സരത്തകില് തസാലഴ പറയന്ധം പ്രകേസാരന്ധം
നകിയമമുണസാക്കുന:―
1. ചുരുക്കകപരുന്ധം പ്രസാരന്ധംഭേവന്ധം.―(1) ഈ ആകകിനക്ട് 2021-ലലെ കകേരള സൂക-ലചെറുകേകിടഇടത്തരന്ധം വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങള് സുഗമമസാക്കല് (കഭേദഗതകി) ആകക്ട് എന്നക്ട് കപരക്ട് പറയസാന്ധം.
(2) ഇതക്ട്
2020 ഒകകസാബര് 5-ാം തപീയതകി പ്രസാബലെവ്യത്തകില് വന്നതസായകി
കേരുതലപകടണതസാണക്ട്.
2. ദപീര്ഘ ശപീര്ഷകേത്തകിലന്റെ കഭേദഗതകി.―2019-ലലെ കകേരള സൂക-ലചെറുകേകിട-ഇടത്തരന്ധം
വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങള് സുഗമമസാക്കല് ആകകിലലെ (2019-ലലെ 16) (ഇതകിനുകശഷന്ധം പ്രധസാന
ആകക്ട് എന്നസാണക്ട് പരസാമര്ശകിക്കലപടുകേ) ദപീര്ഘ ശപീര്ഷകേത്തകില് “പ്രസ്തുത വവ്യവസസായ
സസാപനങ്ങലള ഒഴകിവസാക്കുന്നതകിനുന്ധം” എന്ന വസാക്കുകേള്ക്കക്ട് കശഷന്ധം “ഇതര വവ്യവസസായ
സസാപനങ്ങള്ക്കക്ട് സമയബനകിതമസായകി അന്ധംഗപീകേസാരന്ധം നല്കുന്നതകിനുന്ധം ”എന്ന വസാക്കുകേള്
കചെര്കക്കണതസാണക്ട്.
3. പപീഠകികേയലട കഭേദഗതകി.―പ്രധസാന ആകകിലലെ പപീഠകികേയകില് “പ്രസ്തുത വവ്യവസസായ
സസാപനങ്ങലള ഒഴകിവസാക്കുന്നതകിനുന്ധം”എന്ന വസാക്കുകേള്ക്കക്ട് കശഷന്ധം “ഇതര
വവ്യവസസായ
സസാപനങ്ങള്ക്കക്ട് സമയബനകിതമസായകി അന്ധംഗപീകേസാരന്ധം നല്കുന്നതകിനുന്ധം” എന്ന വസാക്കുകേള്
കചെര്കക്കണതസാണക്ട്.
1562/2021.
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4.

1-ാം

വകുപകിലന്റെ

കഭേദഗതകി.―പ്രധസാന

ആകകിലലെ

1-ാം

വകുപക്ട്,

(1)-ാം

ഉപവകുപകിലലെ "സൂക-ലചെറുകേകിട-ഇടത്തരന്ധം വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങള്" എന്ന വസാക്കുകേള്ക്കക്ട്
പകേരന്ധം, "സൂക-ലചെറുകേകിട-ഇടത്തരന്ധം

വവ്യവസസായ

സസാപനങ്ങളന്ധം

ഇതര

വവ്യവസസായ

സസാപനങ്ങളന്ധം" എന്ന വസാക്കുകേള് കചെര്കക്കണതസാണക്ട്.
5. 2-ാം വകുപകിലന്റെ കഭേദഗതകി.―പ്രധസാന ആകകിലലെ 2-ാം വകുപകില്,―
(i) (സകി) ഖണ്ഡത്തകില് "സൂക-ലചെറുകേകിട-ഇടത്തരന്ധം വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങള്"
എന്ന വസാക്കുകേള്ക്കക്ട് പകേരന്ധം "സൂക-ലചെറുകേകിട- ഇടത്തരന്ധം വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങളന്ധം ഇതര
വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങളന്ധം" എന്ന വസാക്കുകേള് കചെര്കക്കണതസാണക്ട്.
(ii) (സകി) ഖണ്ഡത്തകിനക്ട് കശഷന്ധം തസാലഴപറയന്ന ഖണ്ഡങ്ങള് കചെര്കക്കണതസാണക്ട് ,
അതസായതക്ട്:―
(സകിഎ) “ബബ്യൂകറസാ”എന്നസാല് 6 എ വകുപക്ട് പ്രകേസാരന്ധം രൂപപീകേരകിച്ചകിട്ടുള
"നകികകപന്ധം സുഗമമസാക്കല് ബബ്യൂകറസാ" എന്നര്ത്ഥമസാകുന;
(സകിബകി) "പരകികശസാധനസാ ലെകിസക്ട്" എന്നസാല് ഇതര വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങള്
സന്ധംയക്ത അകപകകയസാലടസാപന്ധം, നകിര്ണ്ണയകിക്കലപടസാവന്ന പ്രകേസാരന്ധം, നല്കകേണ കരഖകേളലട
ലെകിസക്ട് എന്നര്ത്ഥമസാകുന;
(iii) (ലജ) ഖണ്ഡത്തകിനുകശഷന്ധം, തസാലഴപറയന്ന ഖണ്ഡന്ധം കചെര്കക്കണതസാണക്ട്,
അതസായതക്ട് :―
(ലജഎ) “ഇതര വവ്യവസസായ സസാപനന്ധം" എന്നസാല്, 1999-ലലെ കകേരള
വവ്യവസസായ ഏകേജസാലെകേ കകിയറന്സക്ട് കബസാര്ഡുകേളന്ധം വവ്യവസസായ നഗര പ്രകദശ വകികേസനവന്ധം
ആകകിലന്റെ (2000-ലലെ 5) 2-ാം വകുപക്ട്, (ഡകിഎ) ഖണ്ഡപ്രകേസാരന്ധം നകിര്വ്വചെകിച്ചകിട്ടുള വവ്യവസസായ
സസാപനന്ധം എന്നര്ത്ഥമസാകുന്നതന്ധം എന്നസാല് അതകില് സൂക-ലചെറുകേകിട-ഇടത്തരന്ധം വവ്യവസസായ
സസാപനങ്ങള് ഉള്ലപടസാത്തതമസാകുന.
6.

6 എ, 6 ബകി, 6 സകി, 6 ഡകി എന്നപീ പുതകിയ വകുപ്പുകേള് കചെര്ക്കല്.―പ്രധസാന

ആകകിലലെ 6-ാം വകുപകിനുകശഷന്ധം തസാലഴപറയന്ന വകുപ്പുകേള് കചെര്കക്കണതസാണക്ട്, അതസായതക്ട് :―
“6എ. നകികകപന്ധം സുഗമമസാക്കല് ബബ്യൂകറസായലട രൂപപീകേരണന്ധം.―(1) സന്ധംസസാനത്തക്ട്
ഇതര വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങള് സസാപകിക്കുന്നതകിനക്ട് സന്ധംസസാന നകിയമങ്ങള്ക്കക്ട് കേപീഴകില്
ആവശവ്യമസായ വകിവകിധതരന്ധം അന്ധംഗപീകേസാരങ്ങള് ലെഭേകിക്കുന്നതകിനസാവശവ്യമസായ അകപകകേള്
സതത്വരമസായകി തപീര്പക്ട് കേല്പകിക്കുന്നതകിനക്ട് സര്ക്കസാര്, വകിജസാപനന്ധംവഴകി, തസാലഴപറയന്ന
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അന്ധംഗങ്ങലള ഉള്ലപടുത്തകി 'നകികകപന്ധം സുഗമമസാക്കല് ബബ്യൂകറസാ' എന്ന കപരകില് ഒരു ബബ്യൂകറസാ
രൂപപീകേരകികക്കണതസാണക്ട്, അതസായതക്ട്:―
(എ) വവ്യവസസായ വകുപകിലലെ ഇന്ലവസക്ട്ലമന്റെക്ട് ലപ്രസാകമസാഷന് ചുമതലെയള
ലസക്രടറകി;
(ബകി) ഡയറകര് ജനറല്, ഫയര് ആന്റെക്ട് ലറസബ്യൂ ;
(സകി) കകേരള വവ്യവസസായ വകികേസന കകേസാര്പകറഷന്, മസാകനജകിന്ധംഗക്ട് ഡയറകര് ;
(ഡകി) ചെപീഫക്ട് ടടൗൺ പസാനര് ;
(ഇ) കലെബര് കേമപീഷണര് ;
(എഫക്ട്) ഡയറകര്, ഫസാകറപീസക്ട് ആന്റെക്ട് കബസായകികലെഴക്ട് വകുപക്ട് ;
(ജകി) ചെപീഫക്ട് ഇലെകകിക്കല് ഇന്ലസ്പെകര് ;
(എച്ചക്ട്) അഡപീഷണല് ഡയറകര്, ലഹെല്ത്തക്ട് സര്വ്വപീസസക്ട് ;
(ഐ) ഡയറകര്, നഗരകേസാരവ്യ ഡയറകകററക്ട് ;
(ലജ) ഡയറകര്, പഞസായത്തക്ട് ഡയറകകററക്ട് ;
(ലകേ) വവ്യവസസായ വസാണകിജവ്യ ഡയറകര് ;
(എല്) ബബ്യൂകറസായലട ലചെയര്മസാന് യക്തലമന്നക്ട് കേരുതന്ന പ്രകേസാരന്ധം അകദ്ദേഹെന്ധം
നസാമനകിര്കദ്ദേശന്ധം ലചെയ്യുന്ന പ്രകേസാരമുള വകുപകിലന്റെ ലസക്രടറകി അലല്ലെങകില് ഡയറകര്.
(2) ബബ്യൂകറസാ ശസാശത്വത പകിന്തുടര്ച്ചസാവകേസാശകത്തസാടുന്ധം, ലപസാതമുദ്രകയസാടുന്ധം കൂടകിയ
കമല്പറഞ്ഞ കപരകിലുള ഒരു ഏകേസാന്ധംഗപീകൃത നകികേസായമസായകിരകിക്കുന്നതസാണക്ട് .
(3) വവ്യവസസായ വകുപകിലന്റെ ഇന്ലവസക്ട്ലമന്റെക്ട് ലപ്രസാകമസാഷന് ചുമതലെയള ലസക്രടറകി
ബബ്യൂകറസായലട ലചെയര്മസാന് ആയകിരകിക്കുന്നതന്ധം, കകേരള സന്ധംസസാന വവ്യവസസായ വകികേസന
കകേസാര്പകറഷലന്റെ മസാകനജകിന്ധംഗക്ട് ഡയറകര് കേണ്വപീനറുന്ധം ചെപീഫക്ട് എകകികേബ്യൂടപീവക്ട് ഓഫപീസറുന്ധം
ആയകിരകിക്കുന്നതമസാണക്ട്.
(4) ലചെയര്മസാന് നകിശ്ചയകിക്കുന്ന സമയത്തുന്ധം സലെത്തുന്ധം ഈ ആകക്ട് പ്രകേസാരമുള
ബബ്യൂകറസായലട ചുമതലെകേള് നകിര്വ്വഹെകിക്കുന്നതകിനസാവശവ്യമസായ പ്രകേസാരന്ധം ബബ്യൂകറസാ കയസാഗന്ധം
കചെകരണതന്ധം അതകിലന്റെ കേസാരവ്യനകിര്വ്വഹെണവമസായകി ബനലപടക്ട് നകിര്ണ്ണയകിക്കലപടസാവന്ന
പ്രകേസാരമുള നടപടകി ക്രമങ്ങള് പസാലെകികക്കണതമസാണക്ട്.
6ബകി. ബബ്യൂകറസായലട അധകികേസാരങ്ങളന്ധം ചുമതലെകേളന്ധം.―(1) തത്സമയന്ധം പ്രസാബലെവ്യത്തകിലുള
മറക്ട് ഏലതങകിലുന്ധം നകിയമത്തകില് എന്തുതലന്ന അടങ്ങകിയകിരുന്നസാലുന്ധം, 1999-ലലെ കകേരള വവ്യവസസായ
ഏകേജസാലെകേ കകിയറന്സക്ട് കബസാര്ഡുകേളന്ധം വവ്യവസസായ നഗരപ്രകദശ വകികേസനവന്ധം ആകക്ട്
(2000-ലലെ 5) പ്രകേസാരന്ധം രൂപപീകേരകിച്ചകിട്ടുള സന്ധംസസാന കബസാര്ഡകിനുന്ധം ജകില്ലെസാ കബസാര്ഡകിനുന്ധം
നല്കേലപട അധകികേസാരങ്ങള്ക്കക്ട് ഭേന്ധംഗന്ധം വരസാലതയന്ധം, സന്ധംസസാനത്തക്ട് ഇതര വവ്യവസസായ
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സസാപനങ്ങള് സസാപകിക്കുവസാന് ഉകദ്ദേശകിക്കുന്ന ഏലതസാരസാളന്ധം, നകിര്ണ്ണയകിക്കലപടസാവന്ന
പ്രകേസാരമുള, ഫസാറത്തകില് ബബ്യൂകറസായകിലലെ ചെപീഫക്ട് എകകികേബ്യൂടപീവക്ട് ഓഫപീസര്ക്കക്ട് ഓണ്ലലെന്
കപസാര്ടല് മുകഖന അപ്രകേസാരമുള വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങള് സസാപകിക്കുവസാന് വകിവകിധ
സന്ധംസസാന നകിയമങ്ങള്ക്കക്ട് കേപീഴകില് ആവശവ്യമസായ അന്ധംഗപീകേസാരന്ധം ലെഭേകിക്കുന്നതകിനസായകി,
നകിര്ണ്ണയകിക്കലപടസാവന്ന പ്രകേസാരമുള ഫപീസുന്ധം പ്രഖവ്യസാപനവന്ധം സഹെകിതന്ധം ഒരു സന്ധംയക്ത
അകപക നല്കകേണതസാണക്ട്.
(2) ബബ്യൂകറസാ, ഇതകികലെയസായകി നകിര്ണ്ണയകിച്ചകിട്ടുള നടപടകിക്രമങ്ങള് പസാലെകിച്ചതകിനുകശഷന്ധം
എല്ലെസാ രപീതകിയകിലുന്ധം പൂര്ണ്ണമസായ സന്ധംയക്ത അകപക പരകികശസാധന ലെകിസക്ട് സഹെകിതന്ധം ലെഭേകിച്ചക്ട്
ഏഴക്ട് പ്രവൃത്തകി ദകിവസങ്ങള്ക്കകേന്ധം,―
(എ) അതകിനക്ട് യക്തലമന്നക്ട് കതസാനന്ന ഏലതങകിലുന്ധം നകിബനനകേകളസാലടകയസാ
അല്ലെസാലതകയസാ അന്ധംഗപീകേസാരന്ധം നല്കുന്നതകികനസാ; അലല്ലെങകില്
(ബകി) അകപകയകിന്കമല് നടപടകികേള് സത്വപീകേരകിക്കുന്നതകിനസാവശവ്യലമന്നക്ട്
അതക്ട് കേരുതന്ന കൂടുതല് വകിശദസാന്ധംശങ്ങകളസാ കരഖകേകളസാ ആവശവ്യലപടുന്നതകികനസാ; [***]
[***]
ഒരു തപീരുമസാനലമടുക്കസാവന്നതസാണക്ട്.
(3) ബബ്യൂകറസായലട തപീരുമസാനന്ധം ചെപീഫക്ട് എകകികേബ്യൂടപീവക്ട് ഓഫപീസര്, അകപകകേകനയന്ധം
ബനലപട കമതയള അധകികേസാരസസാനങ്ങലളയന്ധം അറകിയകികക്കണതന്ധം പ്രസ്തുത തപീരുമസാനന്ധം
ബനലപട കമതയള അധകികേസാരസസാനങ്ങള് നല്കേകിയതസായകി കേരുതലപടുന്നതന്ധം
അപ്രകേസാരമുള അധകികേസാരസസാനങ്ങള്ക്കക്ട് അപ്രകേസാരമുള തപീരുമസാനന്ധം ബസാധകേമസായകിരകിക്കുന്നതമസാണക്ട് .
(4) അന്ധംഗപീകേസാരന്ധം ഒരകിക്കല് നല്കേകിക്കഴകിഞ്ഞസാല് ആയതക്ട് നലകിയ തപീയതകി മുതല്
അഞക്ട് വര്ഷക്കസാലെയളവകികലെക്കക്ട് അതകിനക്ട് സസാധുതയണസായകിരകിക്കുന്നതന്ധം അന്ധംഗപീകേസാരന്ധം ലെഭേകിച്ചക്ട്
ഒരു വര്ഷത്തകിനകേന്ധം ഓകരസാ ഇതര വവ്യവസസായ സസാപനവന്ധം നകിര്ണ്ണയകിക്കലപടസാവന്ന പ്രകേസാരമുള,
ഫസാറത്തകില്, ബനലപട ആക്റ്റുകേളകിലലെയന്ധം ചെടങ്ങളകിലലെയന്ധം വവ്യവസകേള് പസാലെകിച്ചകിട്ടുലണന്നക്ട്
സസാകവ്യലപടുത്തകിലക്കസാണക്ട്, ഒരു സസാകവ്യപതന്ധം ചെപീഫക്ട് എകകികേബ്യൂടപീവക്ട് ഓഫപീസര്ക്കക്ട്
സമര്പകികക്കണതന്ധം പ്രസ്തുത അന്ധംഗപീകേസാരന്ധം പുതക്കുന്നതക്ട് ആവശവ്യമസായകി വരുന്ന
സന്ധംഗതകികേളകില് പ്രസ്തുത അന്ധംഗപീകേസാരന്ധം അവസസാനകിക്കുന്നതകിനക്ട് മൂന്നക്ട് മസാസന്ധം മുമക്ട് ആയതക്ട്
പുതക്കുന്നതകിനസായകി ഒരു അകപക ആവശവ്യമസായ കരഖകേള് സഹെകിതന്ധം ഓണ്ലലെന് ആയകി
ചെപീഫക്ട് എകകികേബ്യൂടപീവക്ട് ഓഫപീസര്ക്കക്ട് നല്കകേണതന്ധം നകിര്ണ്ണയകിക്കലപടസാവന്ന പ്രകേസാരന്ധം ആയതക്ട്
പുതക്കകി നല്കകേണതമസാണക്ട്.
(5) (4)-ാം ഉപവകുപകില് വവ്യക്തമസാക്കകിയകിട്ടുള ഒരു വര്ഷക്കസാലെയളവകില്, കമതയള
അധകികേസാരസസാനന്ധം 2-ാംവകുപക്ട് (സകി) ഖണ്ഡത്തകില് നകിര്വ്വചെകിച്ച പ്രകേസാരമുള ഏലതങകിലുന്ധം
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അന്ധംഗപീകേസാരന്ധം, നല്കുന്നതകിലന്റെ ആവശവ്യത്തകികലെയസാകയസാ,
ഏലതങകിലുന്ധം പരകികശസാധന നടത്തുവസാന് പസാടുളതല്ലെ:

അതമസായകി

ബനലപകടസാ

എന്നസാല്, ചെപീഫക്ട് എകകികേബ്യൂടകിവക്ട് ഓഫപീസര് മുമസാലകേ സമര്പകിച്ചകിട്ടുള സസാകവ്യപതത്തകില്
വവ്യക്തമസാക്കകിയ ആക്റ്റുകേളകിലലെയന്ധം, ചെടങ്ങളകിലലെയന്ധം വവ്യവസകേള് പസാലെകിച്ചകിട്ടുകണസാ എന്നതക്ട്
സന്ധംബനകിച്ചക്ട് കമതയള അധകികേസാരസസാനത്തകിനക്ട് പരകികശസാധന നടത്തസാവന്നതസാണക്ട് .
(6) ഇതര വവ്യവസസായ സസാപനന്ധം ആകകിലന്റെകയസാ ചെടങ്ങളലടകയസാ വവ്യവസകേള്
പസാലെകിക്കുന്നതകിനുന്ധം (5)-ാം ഉപവകുപകില് വവ്യക്തമസാക്കകിയ പ്രകേസാരന്ധം, അപ്രകേസാരന്ധം ആകകിലലെയന്ധം
ചെടങ്ങളകിലലെയന്ധം വവ്യവസകേള് പസാലെകിച്ചു എനള സസാകവ്യപതന്ധം ഒരുവര്ഷക്കസാലെയളവകിനുളകില്,
സമര്പകിക്കുവസാന് വപീഴ്ച വരുത്തുന്നപകന്ധം, അകപകകേന് സമര്പകിക്കുന്ന അകപകയകികന്മേലുന്ധം
മതകിയസായ കേസാരണങ്ങളകികന്മേലുന്ധം, അപ്രകേസാരമുള കേസാലെയളവക്ട്, അവ പസാലെകിക്കസാതകിരുന്നതകിനുള
കേസാരണവന്ധം, വവ്യവസസായ സസാപനത്തകിലന്റെ സത്വഭേസാവവന്ധം കേണക്കകിലലെടുത്തുലകേസാണക്ട്, ഒരു
വര്ഷത്തകില് അധകികേരകിക്കസാത്ത ഒരു കേസാലെയളവകികലെക്കക്ട് അപ്രകേസാരന്ധം ആകകിലലെയന്ധം
ചെടങ്ങളകിലലെയന്ധം വവ്യവസകേള് പസാലെകിക്കുന്നതകിനസായള കേസാലെയളവക്ട് ദപീര്ഘകിപകിച്ചു നല്കേസാവന്നതസാണക്ട് .
അപ്രകേസാരന്ധം ദപീര്ഘകിപകിച്ചു നല്കേകിയ കേസാലെയളവകിനുളകിലുന്ധം അപ്രകേസാരമുള വവ്യവസസായ
സസാപനന്ധം, പ്രസ്തുത വവ്യവസകേള് പസാലെകിക്കുവസാന് വപീഴ്ചവരുത്തുന്നപകന്ധം, ബബ്യൂകറസായക്ട്,
അകപകകേനക്ട് ഒരു കനസാടപീസക്ട് നല്കേകിയതകിനക്ട് കശഷവന്ധം അപ്രകേസാരമുള വവ്യവസസായ
സസാപനന്ധം നല്കുന്ന മറുപടകി ഏലതങകിലുന്ധം ഉലണങകില്, അതക്ട് പരകിഗണകിച്ചതകിനു കശഷവന്ധം,
അന്ധംഗപീകേസാരന്ധം റദ്ദേക്ട് ലചെയസാവന്നതസാണക്ട്.
(7) ബബ്യൂകറസായക്ട് സമര്പകികക്കണ അകപകയന്ധം അന്ധംഗപീകേസാരന്ധം നല്കുന്നതകിനക്ട് ബബ്യൂകറസാ
പസാലെകികക്കണതസായ നടപടകിക്രമങ്ങളന്ധം, നകിര്ണ്ണയകിക്കലപടസാവന്ന പ്രകേസാരമുള, രപീതകിയകിലെസാ
യകിരകികക്കണതസാണക്ട്.
(8) 2008-ലലെ കകേരള ലനല്വയല്-തണ്ണപീര്ത്തട സന്ധംരകണ ആകകികലെസാ
(2008-ലലെ 28) അതകിന് കേപീഴകില് ഉണസാക്കലപട ചെടങ്ങളകികലെസാ അടങ്ങകിയകിട്ടുള
വവ്യവസകേള്ക്കക്ട് വകിരുദ്ധമസായകി ഒരു ഭൂമകി ഉപകയസാഗകിക്കുന്നതകിനക്ട് , അന്ധംഗപീകേസാരന്ധം ഒരസാലള
അര്ഹെനസാക്കുന്നതല്ലെസാത്തതന്ധം 2016-ലലെ കകേരള നഗര-ഗസാമസാസൂതണ ആകകിന് (2016-ലലെ 9)
കേപീഴകില്, വകിജസാപനന്ധംലചെയ്ത പ്രകേസാരമുള
മസാസര് പസാനകില് വവ്യക്തമസാക്കകിയകിട്ടുള
ഭൂവകിനകികയസാഗത്തകില് നകിനന്ധം വവ്യതകിചെലെകിച്ചുലകേസാണക്ട് ഒരസാലള പ്രസ്തുത ഭൂമകി ഉപകയസാഗകിക്കുവസാന്
അര്ഹെനസാക്കുന്നതല്ലെസാത്തതമസാകുന.
(9) ബബ്യൂകറസാ ഒരകിക്കല് നല്കേകിയ അന്ധംഗപീകേസാരന്ധം ബസാങകില് നകികന്നസാ
ധനകേസാരവ്യ
സസാപനത്തകില് നകികന്നസാ സസാമത്തകികേസഹെസായന്ധം കനടുന്നതക്ട് ഉള്പലടയള ഏതക്ട്
ആവശവ്യങ്ങള്ക്കുന്ധം ഒരു സസാധുവസായ കരഖയസായകി ഉപകയസാഗകിക്കസാവന്നതസാണക്ട് .
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6 സകി. അന്ധംഗപീകേസാരന്ധം ലെഭേകിക്കുന്നതകിനുള അകപക.―(1) സന്ധംസസാന മലെകിനപീകേരണ
നകിയന്ത്രണ കബസാര്ഡക്ട്
ലറഡക്ട് കേസാറഗറകിയസായകി വകിജസാപനന്ധം ലചെയ്തകിട്ടുള വവ്യവസസായ
സസാപനങ്ങള് ഒഴകിലകേയള, ഇതര വവ്യവസസായ സസാപനന്ധം സസാപകിക്കുവസാന് ഉകദ്ദേശകിക്കുന്ന
ഏലതസാരസാളന്ധം, ഒരു സന്ധംയക്ത അകപക അനുബന പ്രമസാണങ്ങകളസാടുകൂടകി നകിര്ണ്ണയകിക്കലപട
ഫസാറത്തകില് പരകികശസാധനസാ ലെകിസക്ട് സഹെകിതന്ധം ഓണ്ലലെന് കപസാര്ടല് വഴകി നകിര്ണ്ണയകിക്കലപട
ഫപീസുന്ധം ഒരു പ്രഖവ്യസാപനവന്ധം സഹെകിതന്ധം ബബ്യൂകറസായലട ചെപീഫക്ട് എകകികേബ്യൂടപീവക്ട് ഓഫപീസര്ക്കക്ട്
സമര്പകികക്കണതസാണക്ട്.
(2) 1999-ലലെ കകേരള വവ്യവസസായ ഏകേജസാലെകേ കകിയറന്സക്ട് കബസാര്ഡുകേളന്ധം
വവ്യവസസായ നഗരപ്രകദശ വകികേസനവന്ധം ആകക്ട് (2000-ലലെ 5) പ്രകേസാരന്ധം രൂപപീകേരകിക്കലപട
സന്ധംസസാന കബസാര്ഡകിലന്റെ കേണ്വപീനര് ബബ്യൂകറസായലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏകകേസാപകിപകിക്കുന്നതകിനുന്ധം
6 സകി വകുപക്ട് പ്രകേസാരന്ധം അന്ധംഗപീകേസാരന്ധം നല്കുന്നതകിനക്ട് വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങളകില് നകിന
ലെഭേകിച്ച അകപകകേള് പരകികശസാധകിക്കുന്നതകിനുന്ധം, ബബ്യൂകറസാ കേസാലെസാകേസാലെങ്ങളകില് നല്കുന്നതസായ
മറക്ട് ചുമതലെകേള് നകിര്വ്വഹെകിക്കുന്നതകിനുന്ധം ബബ്യൂകറസായലട ചെപീഫക്ട് എകകികേബ്യൂടപീവക്ട് ഓഫപീസര് ആയകി
പ്രവര്ത്തകികക്കണതസാണക്ട്. കകേരള സന്ധംസസാന വവ്യവസസായ വകികേസന കകേസാര്പകറഷലന്റെ
കേപീഴകില് പ്രവര്ത്തകിക്കുന്ന കകേരള ഇന്ലവസക്ട്ലമന്റക്ട് ലപ്രസാകമസാഷന് ആന്റക്ട് ലഫസകിലെകികറഷന്
ലസല്ലെകിലന്റെ ഉകദവ്യസാഗസരുന്ധം ജപീവനക്കസാരുന്ധം അകദ്ദേഹെത്തകിനക്ട് ആവശവ്യമസായ സഹെസായന്ധം
നല്കകേണതസാണക്ട്.
വകിശദപീകേരണന്ധം:―'കകേരള ഇന്ലവസക്ട്ലമന്റക്ട് ലപ്രസാകമസാഷന് ആന്റക്ട് ലഫസകിലെകികറഷന്
ലസല്' എന്നസാല് 2017 ഒകകസാബര് 12-ാം തപീയതകിയകിലലെ സര്ക്കസാര് ഉത്തരവക്ട് (എന്ധം എസക്ട്.)
നമര് 100/2017/വവ്യവ. പ്രകേസാരന്ധം രൂപപീകൃതമസായ ലസല് എന്നര്ത്ഥമസാകുന.
(3) (2)-ാം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേസാരന്ധം നല്കേലപട ലപസാതവസായ അധകികേസാരങ്ങള് കൂടസാലത
ചെപീഫക്ട് എകകികേബ്യൂടകിവക്ട് ഓഫപീസര് തസാലഴ പറയന്ന അധകികേസാരങ്ങളന്ധം ചുമതലെകേളന്ധം
നകിര്വ്വഹെകികക്കണതസാണക്ട്, അതസായതക്ട് :―
(എ) ബബ്യൂകറസായകില് നകിനന്ധം അന്ധംഗപീകേസാരന്ധം ആവശവ്യമുള ഇതര വവ്യവസസായ
സസാപനങ്ങളലട ഒരു ഏകേസമര്ക്കബകിന്ദുവസായകി പ്രവര്ത്തകിക്കുകേ;
(ബകി)
സഹെസായകിക്കുകേ;

സന്ധംയക്ത

അകപക

പൂര്ത്തപീകേരകിക്കുന്നതകികലെക്കക്ട്

അകപകകേലര

(സകി) പരകികശസാധനസാ ലെകിസകിലന്റെ സഹെസായകത്തസാലട അകപകകേള് സൂക
പരകികശസാധന നടത്തുകേയന്ധം അകപകകയസാലടസാപന്ധം സമര്പകിച്ച കരഖകേള് പരകികശസാധകിക്കുകേയന്ധം
ലചെയ്യുകേ;
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(ഡകി) അകപകകേളലട സൂകപരകികശസാധന പൂര്ത്തകിയസാക്കകിയതകിനുകശഷന്ധം,―
(i) എല്ലെസാ രപീതകിയകിലുന്ധം പൂര്ണ്ണമസായ അകപകകേള് സത്വപീകേരകിക്കുകേ;
(ii) പൂര്ത്തകിയസാക്കസാത്ത അകപകകേലള സന്ധംബനകിച്ചക്ട്,
ആകകിലലെയന്ധം
അതകിന്കേപീഴകില് ഉണസാക്കലപട ചെടങ്ങളകിലലെയന്ധം വവ്യവസകേള്ക്കനുസസൃതമസായകി, അധകികേ
വകിവരങ്ങള് ആരസായകേ;
(ഇ) ബബ്യൂകറസായലട കയസാഗത്തകിലന്റെ നടപടകിക്കുറകിപ്പുകേള് സൂകകിക്കുകേ;
(എഫക്ട്) ബബ്യൂകറസായലട തപീരുമസാനന്ധം അകപകകേലനയന്ധം ബനലപട കമതയള
അധകികേസാരസസാനങ്ങലളയന്ധം അറകിയകിക്കുകേ.
6 ഡകി. അന്ധംഗപീകേസാരന്ധം റദ്ദേസാക്കസാനുള ബബ്യൂകറസായലട അധകികേസാരങ്ങള്.―ഈ ആകകില് എന്തു
തലന്ന അടങ്ങകിയകിരുന്നസാലുന്ധം, ആകകിലന്റെകയസാ ചെടങ്ങളലടകയസാ ഏലതങകിലുന്ധം വവ്യവസകേള്
ഇതര വവ്യവസസായ സസാപനന്ധം ലെന്ധംഘകിച്ചുലവകന്നസാ അലല്ലെങകില് അന്ധംഗപീകേസാരത്തകിനസായകി
സമര്പകിച്ച അകപകയകില് നല്കേകിയകിട്ടുള വകിവരങ്ങള് വവ്യസാജമസാലണകന്നസാ കേസാണുന്നപകന്ധം,
ബനലപട കമതയള അധകികേസാരസസാനത്തകിനക്ട് അന്ധംഗപീകേസാരന്ധം റദ്ദേക്ട് ലചെയ്യുവസാന്
ബബ്യൂകറസാകയസാടക്ട് ശകിപസാര്ശ ലചെയസാവന്നതന്ധം, അതകികന്മേല് ബബ്യൂകറസാ, പ്രസ്തുത വവ്യവസസായ
സസാപനത്തകിലന്റെ അന്ധംഗപീകേസാരന്ധം റദ്ദേസാകക്കണതന്ധം 8-ാം വകുപകില് പരസാമര്ശകിച്ച പ്രകേസാരമുള
ഒരു പകിഴ അപ്രകേസാരമുള ഇതര വവ്യവസസായ സസാപനത്തകികന്മേല് ചുമകത്തണതമസാണക്ട് .
7. 12-ാം വകുപകിലന്റെ കഭേദഗതകി.― പ്രധസാന ആകകിലലെ 12-ാം വകുപകില്,―
(എ) (2)-ാം ഉപവകുപകില്, “കനസാഡല് ഏജന്സകിയലട”എന്ന വസാക്കകിനുപകേരന്ധം
“കനസാഡല് ഏജന്സകിയലടകയസാ ബബ്യൂകറസായലടകയസാ” എന്ന വസാക്കുകേള് കചെര്കക്കണതസാണക്ട് ;
(ബകി) (3)-ാം ഉപവകുപകില്, “കനസാഡല് ഏജന്സകിക്കുന്ധം” എന്ന വസാക്കകിനു
പകേരന്ധം “കനസാഡല് ഏജന്സകിക്കുന്ധം അലല്ലെങകില് ബബ്യൂകറസായന്ധം” എന്ന വസാക്കുകേള്
കചെര്കക്കണതസാണക്ട്;
(സകി) (4)-ാം ഉപവകുപകില്, “കനസാഡല് ഏജന്സകി” എന്ന വസാക്കകിനക്ട് പകേരന്ധം
“അതതസന്ധംഗതകി കപസാലലെ, കനസാഡല് ഏജന്സകികയസാ ബബ്യൂകറസാകയസാ” എന്ന വസാക്കുകേള്
കചെര്കക്കണതസാണക്ട്.
8. റദ്ദേസാക്കലുന്ധം ഒഴകിവസാക്കലുന്ധം.―(1)2021-ലലെ കകേരള സൂക-ലചെറുകേകിട-ഇടത്തരന്ധം
വവ്യവസസായ സസാപനങ്ങള് സുഗമമസാക്കല് (കഭേദഗതകി) ഓര്ഡകിനന്സക്ട് (2021-ലലെ 136) ഇതകിനസാല്
റദ്ദേസാക്കകിയകിരകിക്കുന.
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(2) അങ്ങലന റദ്ദേസാക്കകിയകിരുന്നസാല്ത്തലന്നയന്ധം, പ്രസ്തുത ഓര്ഡകിനന്സക്ട് പ്രകേസാരന്ധം
കഭേദഗതകി ലചെയലപട പ്രധസാന ആകകിന്കേപീഴകില് ലചെയ്തകതസാ ലചെയ്തതസായകി കേരുതലപടുന്നകതസാ
ആയ ഏലതങകിലുന്ധം കേസാരവ്യകമസാ എടുത്തകതസാ എടുത്തതസായകി കേരുതലപടുന്നകതസാ ആയ
ഏലതങകിലുന്ധം നടപടകികയസാ, ഈ ആകക്ട് പ്രകേസാരന്ധം കഭേദഗതകി ലചെയലപട പ്രധസാന ആകകിന്
കേപീഴകില് ലചെയ്തതസാകയസാ എടുത്തതസാകയസാ കേരുതലപകടണതസാണക്ട് .

കകേരള നകിയമസഭേസാ ലസക്രകടറകിയറക്ട്,
തകിരുവനന്തപുരന്ധം,
2021 ഒകകസാബര് 7.

എസക്ട്. വകി. ഉണ്ണകികൃഷ്ണന് നസായര്,
ലസക്രടറകി.

