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കകേരള സഞ്ചാംസഞനലത്തെ പുസ്തകേ പ്രസഞധകേ വതിതരണകഞരുലടെ സുരക്ഷയഞ്ചാം
കക്ഷമവഞ്ചാം ഉറപഞക്കുന്നതതിനഞ്ചാം പ്രസഞധകേ രഞ്ചാംഗത്തെസ് നതിലെനതില്ക്കുന്ന

ചൂഷണവഞ്ചാം അനഞകരഞഗഗ്യകേരമഞയ പ്രവണതകേളഞ്ചാം
നതിയന്ത്രതികകണ്ടതതിലന്റെ ആവശഗ്യകേത

വഗ്യവസ ലചെയ്യുന്നതതിനള

ഒരു 

ബതില്

പശഠതികേ.―കകേരള  സഞ്ചാംസഞനത്തെതില്  ധഞരഞളമഞയള  ലചെറുതഞ്ചാം  വലുതമഞയ  പുസ്തകേ
പ്രസഞധകേരുഞ്ചാം  വതിതരണകഞരുഞ്ചാം  കനരതിടുന്ന പ്രതതിസനതിക്കുഞ്ചാം ബുദതിമുട്ടുകേള്ക്കുഞ്ചാം പരതിഹഞരഞ്ചാം
കേഞണുന്നതതിനഞ്ചാം  പ്രസഞധകേ  സഞ്ചാംഘങ്ങളലടെ  സുരക്ഷയഞ്ചാം  പ്രസഞധകേരുലടെ  കക്ഷമവഞ്ചാം
ഉറപഞകകണ്ടതഞ്ചാം  പുസ്തകേ  പ്രസഞധന  കമഖലെയതില്  നതിലെനതില്ക്കുന്ന  ചൂഷണവഞ്ചാം
അനഞകരഞഗഗ്യകേരമഞയ പ്രവണതകേളഞ്ചാം നതിയന്ത്രതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം ഒരു നതിയമഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുകത്തെണ്ടതസ്
യക്തമഞയതിരതിക്കുന്നതതിനഞല്;

ഭഞരത റതിപബതികതിലന്റെ എഴുപത്തെതിമൂന്നഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവത്സരത്തെതില് തഞലഴെപറയന്ന പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമഞ്ചാം ഉണ്ടഞക്കുന:― 

1.  ചുരുകകപരുഞ്ചാം  പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതിനസ്  2022-ലലെ  കകേരള  പുസ്തകേ
പ്രസഞധകേ-വതിതരണവഞ്ചാം സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം  നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം ആകസ് എന്നസ് കപരസ് വതിളതികഞഞ്ചാം.

(2)  ഇതതിനസ് കകേരള സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം മുഴുവന വഗ്യഞപതി ഉണ്ടഞയതിരതിക്കുന്നതഞണസ്.

(3)  ഇതസ് ഉടെന പ്രഞബലെഗ്യത്തെതില് വരുന്നതഞയതി കേരുതലപകടെണ്ടതഞണസ്.

2. നതിര്വ്വചെനങ്ങള്.―ഈ ആകതില് സന്ദര്ഭഞ്ചാം മറസ് വതിധത്തെതില് ആവശഗ്യലപടെഞത്തെ പക്ഷഞ്ചാം,―

(എ)  "പുസ്തകേ  പ്രസഞധകേര്"  എന്നഞല്  മലെയഞളത്തെതിലുഞ്ചാം  മറസ്  ഭഞഷകേളതിലുഞ്ചാം
അച്ചടെതികലപട  സഞഹതിതഗ്യകമഞ  ആതശയകമഞ  പഞഠഗ്യപദതതി  പ്രകേഞരമുളകതഞ  പഠന
പുസ്തകേങ്ങകളഞ (സഞഹതിതഗ്യഞ്ചാം, കേവതിത, കേഥ, നഞടെകേഞ്ചാം, തതിരകഥകേള്, മറസ് സഞഹതിതഗ്യകൃതതികേള്,

775/2022.



2

ജശവചെരതിതഞ്ചാം,  ആതകേഥ,  യഞതഞവതിവരണഞ്ചാം,  വവജഞനതികേഞ്ചാം,  ചെരതിതഞ്ചാം,  ആതശയഞ്ചാം,
ശഞസ്ത്രസഞ്ചാംബനഞ്ചാം)  തടെങ്ങതിയ  ഏതസ്  വതിഷയലത്തെ  സഞ്ചാംബനതിച്ചുമുള  പുസ്തകേങ്ങള്
അച്ചടെതി രൂപത്തെതില് പ്രസതിദശകേരതിച്ചസ് പ്രചെരതിപതിക്കുകേയഞ്ചാം വതിതരണഞ്ചാം നടെത്തുകേയഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നവര്
എന്നസ് അര്ത്ഥമഞകുന;

(ബതി) ' സര്കഞര്' എന്നഞല് കകേരള സര്കഞര് എന്നസ് അര്ത്ഥമഞകുന;

(സതി)  'ഉടെമ്പടെതി'  എന്നഞല്  ഗ്രന്ഥകേര്ത്തെഞവഞ്ചാം  പ്രസഞധകേരുഞ്ചാം  പരസ്പര
ധഞരണപ്രകേഞരകമര്ലപടുന്ന കേരഞര് എന്നസ് അര്ത്ഥമഞകുന;

(ഡതി)  'വതിതരണഞ്ചാം'  എന്നഞല് പുസ്തകേ പ്രസഞധനത്തെതിലൂലടെകയഞ  പ്രസഞധകേരുലടെ
പുസ്തകേങ്ങള് ഏലറടുകത്തെഞ വതില്പന നടെത്തുന്ന പുസ്തകേ ശഞലെകേള് എന്നസ് അര്ത്ഥമഞകുന;

(ഇ)  "നതിര്ണ്ണയതികലപട"  എന്നഞല്,  ഈ  ആകസ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ഉണ്ടഞയതിട്ടുള
ചെടങ്ങളഞല് നതിര്ണ്ണയതികലപട എന്നസ് അര്ത്ഥമഞകുന;

(എഫസ്)   'പുസ്തകകേഞത്സവഞ്ചാം'  എന്നഞല്  സഞ്ചാംസഞന  ഗ്രന്ഥശഞലെഞ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം
സര്കഞരതിലന്റെ വതിവതിധ ഏജനസതികേള്,  വകുപ്പുകേള്,  സര്കഞരതിലന്റെ വതിവതിധ പരതിപഞടെതികേകളഞ
ടെനബനതിച്ചുഞ്ചാം  മറസ്  ഉത്സവങ്ങള്,  വതിവതിധ  ആകഘഞഷങ്ങള്  എന്നതിവകയഞടെനബനതിച്ചുഞ്ചാം
പുസ്തകേങ്ങള്  വതില്പന  നടെത്തുന്നതതിനസ്  ഒരുകതിയതിട്ടുളതഞ്ചാം  പുസ്തകേ  പ്രകേഞശനഞ്ചാം,
പുസ്തകേചെര്ച്ചകേള്, സഞഞ്ചാംസഞരതികേ സദസ്സുകേള് എന്നതിവ കചെര്ന്ന കമള എന്നസ് അര്ത്ഥമഞകുന;

(ജതി)  'വകുപസ് ' എന്നഞല് ഈ ആകതിലലെ ഒരു വകുപസ് എന്നസ് അര്ത്ഥമഞകുന. 

3.   പുസ്തകേ  പ്രകേഞശനവഞ്ചാം  വതിതരണവഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷണ  നതിയന്ത്രണ  സമതിതതിയലടെ
രൂപശകേരണവഞ്ചാം.―(1)   കകേരള സര്കഞരതിനസ്  ഗസറസ്  വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി  നതിശതിത പുസ്തകേ
പ്രസഞധകേ വതിതരണവഞ്ചാം സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ച സമതിതതി എന്ന കപരതില്
ഒരു സമതിതതി രൂപശകേരതികഞവന്നതഞണസ്. 

(2) സമതിതതിയതില് തഞലഴെപറയന്ന പ്രകേഞരമുള അഞ്ചാംഗങ്ങള് ഉണ്ടഞയതിരതികകണ്ടതഞണസ്,―

(എ)  ബനലപട വകുപ്പുമന്ത്രതി; 

(ബതി) ബനലപട വകുപ്പുലസക്രടറതി; 

(സതി) നതിലെവതിലലെ നതിയമസഭഞ സഞമഞജതികേരതില് നതിന്നസ് സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്ന രണ്ടസ് സഞമഞജതികേര്;

(ഡതി)  സര്കഞര്  വകുപ്പുകേളലടെ  പുസ്തകേ  പ്രസഞധകേസഞപനങ്ങലള
പ്രതതിനതിധശകേരതിച്ചസ് സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന രണ്ടസ്കപര്; 
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(ഇ)  പുസ്തകേ പ്രസഞധകേരതില് നതിനഞ്ചാം സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന മൂന്നസ്

പ്രതിതതിനതിധതികേള്;

(എഫസ്)   എഴുത്തുകേഞരതില്  നതിനഞ്ചാം  സര്കഞര്  നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന  രണ്ടസ്

പ്രതതിനതിധതികേള്;

(ജതി)   സമതിതതി  അഞ്ചാംഗങ്ങളതില്  നതിനഞ്ചാം  ഒരഞലള  ലചെയര്മഞനഞയഞ്ചാം  മലറഞരഞലള

വവസസ് ലചെയര്മഞനഞയഞ്ചാം സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചെകയ്യേണ്ടതഞണസ്. 

4.  സമതിതതിയലടെ  പ്രവര്ത്തെനഞ്ചാം.  ― മൂന്നഞഞ്ചാം  വകുപസ്  പ്രകേഞരമുള  സമതിതതിയലടെ

പ്രവര്ത്തെനവഞ്ചാം  അതമഞയതി  ബനലപടതമഞയ കേഞരഗ്യങ്ങള്  (ആസഞന ജശവനകഞരുലടെയഞ്ചാം

ഉകദഗ്യഞഗസരുലടെയഞ്ചാം നതിയമനഞ്ചാം ഉള്ലപലടെ) സര്കഞര് ചെടഞ്ചാം വഴെതി നടെകത്തെണ്ടതഞണസ്. 

5. സമതിതതിയലടെ കേര്ത്തെവഗ്യങ്ങള്.―(1) പുസ്തകേ പ്രസഞധകേ രഞ്ചാംഗലത്തെ അനഭതിലെഷണശയമഞയ

പ്രവണതകേള്ലകതതിലര  പ്രസഞധകേലര  കബഞധവല്കരതിക്കുകേയഞ്ചാം  ഏകകേഞപതിപതിക്കുകേയഞ്ചാം

ലചെയ്യുകേ. 

(2) പുസ്തകേ പ്രസഞധകേ രഞ്ചാംഗലത്തെ സഞമ്പത്തെതികേ ലചെലെവകേള് ഏകേശകേരതിക്കുന്നതതിനഞ്ചാം

ഗുണകമന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനഞ്ചാം ആവശഗ്യമഞയ നതിര്കദ്ദേശങ്ങള് നല്കുകേ;

(3)  നതിശതിത കപജുള ഓകരഞ പുസ്തകേത്തെതിനഞ്ചാം എഴുത്തുകേഞരതില് നതിനഞ്ചാം വഞങ്ങുന്ന

നതിര്മഞണ  ലചെലെവകേള്  പരമഞവധതി  എതവലര  എന്നതസ്  തശരുമഞനതിക്കുകേയഞ്ചാം

കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില് ആവശഗ്യമഞയ മഞറങ്ങള് വരുത്തുകേയഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(4) എഴുത്തുകേഞർകസ് നൽകകേണ്ട കുറഞ്ഞ കറഞയൽറതി.―കേമശഷൻ എതയഞലണന്നസ്

നതിശയതിക്കുകേയഞ്ചാം അവ കൃതഗ്യമഞയതി നൽകുനലണ്ടന്നസ് ഉറപ്പുവരുത്തുകേയഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(5)ഓകരഞ  എഴുത്തുകേഞരുലടെയഞ്ചാം  സൃഷതികേൾ  കേരഞർ  വച്ചുകേഴെതിഞ്ഞഞൽ  നതിശതിത

സമയപരതിധതിക്കുളതിൽ  നതിശതിത  കകേഞപതികേൾ  മഞതഞ്ചാം  അച്ചടെതിക്കുന  എന്നതതിനസ്

ഉറപ്പുണ്ടഞക്കുകേ;

(6)  പ്രസഞധകേരുലടെയഞ്ചാം  എഴുത്തുകേഞരുലടെയഞ്ചാം  പരഞതതികേൾകസ്  പരതിഹഞരഞ്ചാം

നതിർകദ്ദേശതിക്കുകേ/നതിയമസഹഞയഞ്ചാം നൽകുകേ;

(7)  പ്രഞകദശതികേവഞ്ചാം,  കദശശയവഞ്ചാം,  അന്തർകദശശയവമഞയ  പുസ്തകകേഞത്സവങ്ങൾ

പരമഞവധതി പ്രസഞധകേർകസ് ഗുണകേരമഞവന്ന തരത്തെതിൽ സഞ്ചാംഘടെതിപതിക്കുകേ;
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(8)  പുസ്തകേ പ്രസഞധനത്തെതിലന്റെ വഞണതിജഗ്യ സഞധഗ്യതയഞ്ചാം  -  ലതഞഴെതിൽ സഞധഗ്യതയഞ്ചാം
വർദതിപതിക്കുന്നതതിനഞയതി കബഞധപൂർവ്വഞ്ചാം ഇടെലപടെൽ നടെത്തുകേ;

(9) ലചെറുകേതിടെ പ്രസഞധകേർകസ് വഞയ, ഗ്രഞന്റെസ് എന്നതിവ നൽകുന്നതതിനള നതിർകദ്ദേശഞ്ചാം
സർകഞരതിനസ് നൽകുകേ;

(10)  പുസ്തകേ  പ്രസഞധകേ  രഞ്ചാംഗത്തെസ്  ലപ്രഞഫഷണലെതിസഞ്ചാം  ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനസ്
ശമതിക്കുകേ;

(11)  പുസ്തകേ  പ്രസഞധകേ  വതിതരണ  സഞപനങ്ങൾകസ്  ഇൻഷഷ്വറൻസസ്  പരതിരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

ഉകദ്ദേശഗ്യലെക്ഷഗ്യങ്ങളലടെ വതിവരണഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനലത്തെ  പുസ്തകേ  പ്രസഞധകേ  കമഖലെയതിൽ  സർകഞരുഞ്ചാം  സഹകേരണ
സഞപനങ്ങളഞ്ചാം  സഷ്വകേഞരഗ്യ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേരുഞ്ചാം  മഞധഗ്യമ  സഞപനങ്ങളഞ്ചാം  ഇതര  സഞപനങ്ങളഞ്ചാം
വഗ്യക്തതികേളഞ്ചാം കേടെന്നസ് വന്നതിട്ടുണ്ടസ് എങതിലുഞ്ചാം ഈ കമഖലെയതിൽ ആവശഗ്യമഞയ നതിയന്ത്രണങ്ങകളഞ
നതിയമങ്ങകളഞ  ഇലഞത്തെതതിനഞലുഞ്ചാം  നതിലെവതിലുണ്ടഞയതിട്ടുള  വതിവതിധങ്ങളഞയ  പ്രശ്നങ്ങൾ
പരതിഹരതികകണ്ടതഞയതിട്ടുളതതിനഞലുഞ്ചാം  സര്കഞര്  വകുപ്പുകേളലടെ  കേശഴെതില്  പ്രവര്ത്തെതിക്കുന്ന
വതിവതിധ  പുസ്തകേ  പ്രസഞധകേ  സഞ്ചാംഘങ്ങൾ  പലെകപഞഴുഞ്ചാം  സർകഞർ  വകുപ്പുകേലളകപഞലലെ
പ്രവർത്തെതിക്കുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം  എഴുത്തുകേഞർക്കുണ്ടഞകുന്ന  ബുദതിമുട്ടുകേൾ  ഏലറയഞണസ്.
അനതിയന്ത്രതിതമഞയ  കേഞലെതഞമസവഞ്ചാം  കമന്മ  പുലെർത്തുന്നതതിലുണ്ടഞകുന്ന  വശഴ്ചയഞ്ചാം
അനഞകരഞഗഗ്യകേരമഞയ  പ്രവണതകേളഞ്ചാം  അതതിലന്റെ  ഉകദ്ദേശഗ്യശുദതിലയ  കചെഞദഗ്യഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതഞ്ചാം
കകേവലെമഞയ  സർകഞർ  സഞ്ചാംവതിധഞനമഞയതി  മഞറതിത്തെശരുകേയഞ്ചാം  ലചെയ്യുന.  സഹകേരണ
കമഖലെയതിലുഞ്ചാം  കമൽപറഞ്ഞ  ചെതിലെ  പ്രശ്നങ്ങളഞ്ചാം  കേഞലെതഞമസവഞ്ചാം  കേഞരഗ്യക്ഷമതക്കുറവഞ്ചാം
അനഭവലപടെഞറുണ്ടസ്.   ഈ  സഞപനങ്ങളതിൽ  എഴുത്തുകേഞർകസ്  തലെഗ്യമഞയ  പരതിഗണനയഞ്ചാം
അവസരവഞ്ചാം  ലെഭതിക്കുന്നതിലലന്ന  പരഞതതിയലണ്ടങതിലുഞ്ചാം  ഒരു  പരതിധതിവലര  സഞമ്പത്തെതികേ
ചൂഷണത്തെതിനസ്  വതികധയരഞവന്നതില  എന്നതസ്  വസ്തുതയമഞണസ്.  എന്നഞൽ  സർകഞരതിതര
സഞപനങ്ങളതിൽ  ഭൂരതിഭഞഗവഞ്ചാം  എഴുത്തുകേഞലരയഞ്ചാം  അവരുലടെ  സൃഷതിലയയഞ്ചാം  പരമഞവധതി
ചൂഷണഞ്ചാം നടെത്തുകേയഞ്ചാം ലെഞഭഞധതിഷതിത ഉത്പന്നമഞയതി പുസ്തകേങ്ങലള കേഞണഞറുമുണ്ടസ്.  കകേഞപതി
വററതിലുഞ്ചാം  കറഞയൽറതി  വതിതരണത്തെതിലുലമലഞഞ്ചാം  ഇതസ്  പ്രതതിഫലെതികഞറുമുണ്ടസ്.  എന്നതിരുന്നഞലുഞ്ചാം
മലെയഞള പുസ്തകേ ചെരതിതത്തെതിൽ ഇവർകസ് ഒഴെതിവഞകഞനഞവഞത്തെ സഞനഞ്ചാം തലന്ന ഉലണ്ടന്ന
കേഞരഗ്യഞ്ചാം സതഗ്യവമഞണസ്.  പ്രസഞധകേ രഞ്ചാംഗലത്തെ ലപ്രഞഫഷണലെതിസഞ്ചാം നതിലെനതിർത്തുന്നതതിൽ ഈ
വതിഭഞഗഞ്ചാം വഹതിക്കുന്ന പങസ് ലചെറുതഞയതി കേഞണഞന കേഴെതിയകേയമതില.  

ലചെറുകേതിടെ പ്രസഞധകേരഞണസ് കൂടുതൽ പുതതിയ എഴുത്തുകേഞലര കേലണ്ടത്തുകേയഞ്ചാം അവരുലടെ
സൃഷതികേൾ  അവരുലടെ  അഭതിപ്രഞയഞ്ചാം  കൂടെതി  കേണകതിലലെടുത്തെസ്  പ്രസതിദശകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം
കപ്രഞത്സഞഹതിപതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതസ്.  മറസ് പ്രസഞധകേരുലടെ പുസ്തകേങ്ങൾകപഞലലെ കേലയ്യേത്തുന്ന
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ദൂരത്തെസ് ലചെറുകേതിടെ പ്രസഞധകേരുലടെ പുസ്തകേങ്ങൾ എത്തെതിപതിടെതികഞൻ കേഴെതിയന്നതില എന്നതഞ്ചാം ഒരു
പരതിമതിതതിയഞണസ്.   ഇതതിലന  മുറതിച്ചുകേടെകഞൻ  ഓൺവലെൻ  മഞർകറതിഞ്ചാംഗസ്  അടെകമുള
സകങതതികേ  സസൗകേരഗ്യങ്ങൾ  ഇന്നസ്  ഉപകയഞഗതിച്ചസ്  തടെങ്ങതിയതിട്ടുണ്ടസ്.  പുസ്തശഞലെകേൾ  വഴെതിയഞ്ചാം
പുസ്തകകേഞത്സവങ്ങൾ വഴെതിയഞ്ചാം കനരതിട്ടുള മഞർകറതിഞ്ചാംഗതിലൂലടെയമഞണസ്  ലചെറുകേതിടെ പ്രസഞധകേർ
പലെവതിധ  പരതിമതിതതികേൾ  പരതിഹരതിച്ചസ്  മുകന്നഞടസ്  കപഞകുന്നതസ്.   നഞടെതിലന്റെ  സമ്പന്നമഞയ
സഞഹതിതഗ്യ  സഞഞ്ചാംസഞരതികേ  വപതൃകേവഞ്ചാം  മഞനവതികേതയഞ്ചാം  ചെരതിതവഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുന്നതതിലുഞ്ചാം
കലെഞകേ കഞസതിക്കുകേൾ മറസ് നഞനഞവതിധമഞയ സൃഷതികേലള മലെയഞളതികേളലടെ ആസഷ്വഞദനത്തെതിലുഞ്ചാം
അറതിവതിനമഞയതി  പങ്കുലവക്കുന്നതതിൽ  ലപഞതവഞയതി  പുസ്തകേ  പ്രസഞധകേർ  വഹതിക്കുന്ന  പങസ്
അവതിസ്മരണശയമഞണസ്.

ആയതതിനഞൽ,  ഔകദഗ്യഞഗതികേവഞ്ചാം  സഷ്വകേഞരഗ്യവഞ്ചാം  ലചെറുതഞ്ചാം  വലുതഞ്ചാം  പഴെയതഞ്ചാം
പുതതിയതമഞയ എലഞ പ്രസഞധകേസഞ്ചാംഘങ്ങളഞ്ചാം നതിലെതിൽകകണ്ടതഞ്ചാം അവലയ ആകരഞഗഗ്യകേരവഞ്ചാം
ആധുനതികേവമഞയ കേഞലെകത്തെകസ് മഞറതിതശർകകണ്ടതഞ്ചാം ഇതതിലന്റെ വഗ്യവസഞയതികേ സഞധഗ്യതകേളഞ്ചാം
ലതഞഴെതിൽ  സഞധഗ്യതകേളഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷതികകണ്ടതതിലന്റെയഞ്ചാം  ആവതിഷഞര  സഷ്വഞതന്ത്രഗ്യഞ്ചാം
നതിലെനതിർകത്തെണ്ടതതിലന്റെയഞ്ചാം  ആവശഗ്യകേതയഞ്ചാം  ഇത്തെരത്തെതിൽ  ഒരു  നതിയമനതിർമഞണഞ്ചാം
അനതിവഞരഗ്യമഞകതിയതിരതിക്കുന.

ധനകേഞരഗ്യലമകമഞറഞണ്ടഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ വഗ്യവസകേൾകനസരതിച്ചസ് സമതിതതി നതിലെവതിൽ വരതികേയഞ്ചാം പ്രവർത്തെനങ്ങൾ
ആരഞ്ചാംഭതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചെയ്യുകമ്പഞൾ മഞതകമ ഇതതിനഞയതി എതമഞതഞ്ചാം സഞമ്പത്തെതികേ ബഞധഗ്യതകേൾ
ഉണ്ടഞകുലമന്നസ്  തതിടലപടുത്തുവഞൻ  സഞധതിക്കുകേയള.   എന്നതിരുന്നഞലുഞ്ചാം  പ്രഞരഞ്ചാംഭ
ലചെലെവകേൾകഞയതി  പതതിനഞറസ്  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപയലടെ  ലചെലെവസ്  ആവശഗ്യമഞയതി  വരുന്നതതിനഞൽ
സഞതിത നതിധതിയതിൽനതിന്നസ് തകേ അനവദതിക്കുലമന്നസ് പ്രതശക്ഷതിക്കുന.

ഏൽപതിച്ചുലകേഞടുക്കുന്ന നതിയമനതിർമഞണഞ്ചാം 
സഞ്ചാംബനതിച്ചുള ലമകമഞറഞണ്ടഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ  വകുപസ്  മൂന്നസ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  സർകഞരതിലന്റെ  ഗസറസ്  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി
ഈ  ആകതിലലെ  വഗ്യവസകേൾ  നടെപതിലെഞക്കുന്നതതിനള  ചെടങ്ങൾ,  സഭയലടെ  മുമ്പഞലകേ
ലവകഞനഞ്ചാം   അതസ്  കഭദഗതതി  ലചെയ്യേഞനഞ്ചാം  ഉള  അധതികേഞരഞ്ചാം  നൽകേതിയതിട്ടുളതസ്
നടെപടെതിക്രമങ്ങലള  സഞ്ചാംബനതിക്കുന്നകതഞ  വദനഞ്ചാംദതിന  ഭരണകേഞരഗ്യങ്ങലള  സഞ്ചാംബനതിക്കുന്നകതഞ
ആയ  കേഞരഗ്യങ്ങൾകസ്  കവണ്ടതിയഞണസ്.  ആയതതിനഞൽ  ഏൽപതിച്ചുലകേഞടുക്കുന്ന
നതിയമനതിർമഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച്ചസ്  നൽകേതിയതിട്ടുള  അധതികേഞരഞ്ചാം  സഞധഞരണ
സഷ്വഭഞവത്തെതിലുളതഞണസ്.
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