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2019-ലലെ കകേരള സൂക-ലചെറുകേതിട-ഇടത്തരഞ്ചാം വവ്യവസഞയ സഞപനങ്ങള്
സുഗമമഞക്കല് ആകറ 

കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുള

ഒരു 

ബതില്

പപീഠതികേ  .―2019-ലലെ  കകേരള  സൂക-ലചെറുകേതിട-ഇടത്തരഞ്ചാം  വവ്യവസഞയ  സഞപനങ്ങള്
സുഗമമഞക്കല്  ആകറ  (2019-ലലെ  16)  ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  കേഞണുന്ന  ആവശേവ്യങ്ങള്ക്കഞയതി
കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതറ യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത റതിപ്പബതിക്കതിലന എഴുപത്തതിരണഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവത്സരത്തതില് തഞലഴെ പറയുഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1. ചുരുക്കകപ്പരുഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1) ഈ  ആകതിനറ 2021-ലലെ കകേരള സൂക-ലചെറുകേതിട-
ഇടത്തരഞ്ചാം വവ്യവസഞയ സഞപനങ്ങള് സുഗമമഞക്കല് (കഭദഗതതി) ആകറ എന്നറ കപരറ പറയഞഞ്ചാം.

(2)  ഇതറ   2020  ഒകകഞബര്  5-ാം  തപീയതതി  പഞബലെവ്യത്തതില്  വന്നതഞയതി
കേരുതലപ്പകടണതഞണറ.

2. ദപീര്ഘ ശേപീര്ഷകേത്തതിലന കഭദഗതതി.―2019-ലലെ കകേരള സൂക-ലചെറുകേതിട-ഇടത്തരഞ്ചാം
വവ്യവസഞയ സഞപനങ്ങള് സുഗമമഞക്കല് ആകതിലലെ (2019-ലലെ 16) (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം പധഞന
ആകറ  എന്നഞണറ  പരഞമര്ശേതിക്കലപ്പടുകേ)  ദപീര്ഘ  ശേപീര്ഷകേത്തതില്  “പസ്തുത  വവ്യവസഞയ
സഞപനങ്ങലള  ഒഴെതിവഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം”  എന്ന  വഞക്കുകേള്ക്കറ  കശേഷഞ്ചാം  “ഇതര  വവ്യവസഞയ
സഞപനങ്ങള്ക്കറ സമയബനതിതമഞയതി അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ”എന്ന വഞക്കുകേള്
കചെര്കക്കണതഞണറ.

3. പപീഠതികേയുലട കഭദഗതതി.―പധഞന ആകതിലലെ  പപീഠതികേയതില് “പസ്തുത വവ്യവസഞയ
സഞപനങ്ങലള  ഒഴെതിവഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം”എന്നവഞക്കുകേള്ക്കറ  കശേഷഞ്ചാം  “ഇതര   വവ്യവസഞയ
സഞപനങ്ങള്ക്കറ സമയബനതിതമഞയതി  അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനുഞ്ചാം”  എന്ന  വഞക്കുകേള്
കചെര്കക്കണതഞണറ.



4.  1-  ാം  വകുപ്പതിലന  കഭദഗതതി.―പധഞന  ആകതിലലെ  1-ാം  വകുപ്പറ,  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതിലലെ "സൂക-ലചെറുകേതിട-ഇടത്തരഞ്ചാം വവ്യവസഞയ സഞപനങ്ങള്" എന്ന വഞക്കുകേള്ക്കറ
പകേരഞ്ചാം,  "സൂക-ലചെറുകേതിട-ഇടത്തരഞ്ചാം  വവ്യവസഞയ  സഞപനങ്ങളഞ്ചാം  ഇതര  വവ്യവസഞയ
സഞപനങ്ങളഞ്ചാം" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കക്കണതഞണറ.

5. 2-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.―പധഞന ആകതിലലെ 2-ാം വകുപ്പതില്,―

(i)  (സതി)  ഖണ്ഡത്തതില്  "സൂക-ലചെറുകേതിട-ഇടത്തരഞ്ചാം  വവ്യവസഞയ  സഞപനങ്ങള്"
എന്ന വഞക്കുകേള്ക്കറ പകേരഞ്ചാം "സൂക-ലചെറുകേതിട- ഇടത്തരഞ്ചാം വവ്യവസഞയ സഞപനങ്ങളഞ്ചാം ഇതര
വവ്യവസഞയ സഞപനങ്ങളഞ്ചാം" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കക്കണതഞണറ.

(ii) (സതി)  ഖണ്ഡത്തതിനറ  കശേഷഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡങ്ങള് കചെര്കക്കണതഞണറ,
അതഞയതറ:―

(സതിഎ)  “ബബ്യൂകറഞ”എന്നഞല്  6 എ വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  രൂപപീകേരതിചതിട്ടുള
"നതികക്ഷേപഞ്ചാം സുഗമമഞക്കല് ബബ്യൂകറഞ" എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(സതിബതി)  "പരതികശേഞധനഞ ലെതിസറ" എന്നഞല് ഇതര വവ്യവസഞയ സഞപനങ്ങള്
സഞ്ചാംയുക്ത അകപക്ഷേകയഞലടഞപ്പഞ്ചാം, നതിര്ണ്ണയതിക്കലപ്പടഞവന്ന പകേഞരഞ്ചാം, നല്കകേണ കരഖകേളലട
ലെതിസറ എന്നര്ത്ഥമഞകുന; 

(iii) (ലജ)  ഖണ്ഡത്തതിനുകശേഷഞ്ചാം,  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഖണ്ഡഞ്ചാം  കചെര്കക്കണതഞണറ,
അതഞയതറ :―

(ലജഎ)  “ഇതര  വവ്യവസഞയ  സഞപനഞ്ചാം"  എന്നഞല്,  1999-ലലെ  കകേരള
വവ്യവസഞയ  ഏകേജഞലെകേ കതിയറന്സറ കബഞര്ഡുകേളഞ്ചാം വവ്യവസഞയ നഗര പകദശേ വതികേസനവഞ്ചാം
ആകതിലന (2000-ലലെ 5) 2-ാം വകുപ്പറ, (ഡതിഎ) ഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം നതിര്വ്വചെതിചതിട്ടുള വവ്യവസഞയ
സഞപനഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നതഞ്ചാം എന്നഞല് അതതില് സൂക-ലചെറുകേതിട- ഇടത്തരഞ്ചാം വവ്യവസഞയ
സഞപനങ്ങള് ഉള്ലപ്പടഞത്തതമഞകുന.

6.  6      എ  ,  6      ബതി  ,  6      സതി  ,  6      ഡതി  എന്നപീ  പുതതിയ  വകുപ്പുകേള്  കചെര്ക്കല്.―പധഞന
ആകതിലലെ 6-ാം വകുപ്പതിനുകശേഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പുകേള് കചെര്കക്കണതഞണറ, അതഞയതറ :―

“6 എ. നതികക്ഷേപഞ്ചാം സുഗമമഞക്കല് ബബ്യൂകറഞയുലട രൂപപീകേരണഞ്ചാം.―(1)  സഞ്ചാംസഞനത്തറ
ഇതര വവ്യവസഞയ സഞപനങ്ങള് സഞപതിക്കുന്നതതിനറ  സഞ്ചാംസഞന നതിയമങ്ങള്ക്കറ കേപീഴെതില്
ആവശേവ്യമഞയ  വതിവതിധതരഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗപീകേഞരങ്ങള്  ലെഭതിക്കുന്നതതിനഞവശേവ്യമഞയ  അകപക്ഷേകേള്
സതത്വരമഞയതി  തപീര്പ്പറ  കേല്പ്പതിക്കുന്നതതിനറ  സര്ക്കഞര്,  വതിജഞപനഞ്ചാംവഴെതി,  തഞലഴെപ്പറയുന്ന
അഞ്ചാംഗങ്ങലള ഉള്ലപ്പടുത്തതി 'നതികക്ഷേപഞ്ചാം സുഗമമഞക്കല് ബബ്യൂകറഞ'  എന്ന കപരതില് ഒരു ബബ്യൂകറഞ
രൂപപീകേരതികക്കണതഞണറ, അതഞയതറ:―

(എ) വവ്യവസഞയ വകുപ്പതിലന ചുമതലെയുള ലസക്രട്ടേറതി;



(ബതി) കകേരള സര്ക്കഞരതിലന വവ്യവസഞയ വഞണതിജവ്യ ഡയറകര്;

(സതി) കകേരള വവ്യവസഞയ വതികേസന കകേഞര്പ്പകറഷന് മഞകനജതിഞ്ചാംഗറ ഡയറകര്;

(ഡതി)  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  വവ്യവസഞയ  അടതിസഞന  സസൗകേരവ്യ  വതികേസന
കകേഞര്പ്പകറഷന് (കേതിന്ഫ) മഞകനജതിഞ്ചാംഗറ ഡയറകര്;

(ഇ)  കകേരള ഇന്ലവസറലമനറ  ലപഞകമഞഷന് ബബ്യൂകറഞയുലട ചെപീഫറ എകതികേബ്യൂട്ടേപീവറ
ഓഫപീസര്.

(2)  ബബ്യൂകറഞ  ശേഞശേത്വത  പതിന്തുടര്ചഞവകേഞശേകത്തഞടുഞ്ചാം,  ലപഞതമുദ്രകയഞടുഞ്ചാം  കൂടതിയ
കമല്പ്പറഞ്ഞ കപരതിലുള ഒരു ഏകേഞഞ്ചാംഗപീകൃത നതികേഞയമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

(3) വവ്യവസഞയ വകുപ്പതിലന ഇന്ലവസറലമനറ ലപഞകമഞഷന് ചുമതലെയുള ലസക്രട്ടേറതി
ബബ്യൂകറഞയുലട  ലചെയര്മഞന്  ആയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം,  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  വവ്യവസഞയ  വതികേസന
കകേഞര്പ്പകറഷലന  മഞകനജതിഞ്ചാംഗറ  ഡയറകര് കേണ്വപീനറുഞ്ചാം ചെപീഫറ  എകതികേബ്യൂട്ടേപീവറ  ഓഫപീസറുഞ്ചാം
ആയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ.

(4) ലചെയര്മഞന് നതിശ്ചയതിക്കുന്ന സമയതഞ്ചാം  സലെതഞ്ചാം ബബ്യൂകറഞ കയഞഗഞ്ചാം കചെകരണതഞ്ചാം,
കയഞഗഞ്ചാം ഓകരഞ ആഴ്ചയതിലുഞ്ചാം ആദവ്യലത്ത ദതിവസഞ്ചാം കചെകരണതഞ്ചാം,  അപകേഞരമുള ദതിവസഞ്ചാം ഒരു
അവധതി ദതിവസമഞകുന്നപക്ഷേഞ്ചാം,  ലതഞട്ടേടുത്ത പവൃത്തതി ദതിവസഞ്ചാം പസ്തുത കയഞഗഞ്ചാം കചെകരണതഞ്ചാം
അതതിലന  കേഞരവ്യനതിര്വ്വഹണവമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേറ,  നതിര്ണ്ണയതിക്കലപ്പടഞവന്ന  പകേഞരമുള,
നടപടതിക്രമങ്ങള് പഞലെതികക്കണതമഞണറ.

6 ബതി  . ബബ്യൂകറഞയുലട അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം ചുമതലെകേളഞ്ചാം.―(1)  തത്സമയഞ്ചാം പഞബലെവ്യത്തതിലുള
മററ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  നതിയമത്തതില് എന്തുതലന്ന അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലുഞ്ചാം,  1999-ലലെ കകേരള  വവ്യവസഞയ
ഏകേജഞലെകേ  കതിയറന്സറ  കബഞര്ഡുകേളഞ്ചാം  വവ്യവസഞയ  നഗരപകദശേ  വതികേസനവഞ്ചാം  ആകറ
(2000-ലലെ  5)  പകേഞരഞ്ചാം രൂപപീകേരതിചതിട്ടുള സഞ്ചാംസഞന കബഞര്ഡതിനുഞ്ചാം ജതിലഞ കബഞര്ഡതിനുഞ്ചാം
നല്കേലപ്പട്ടേ  അധതികേഞരങ്ങള്ക്കറ  ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം  വരഞലതയുഞ്ചാം,  സഞ്ചാംസഞനത്തറ  ഇതര  വവ്യവസഞയ
സഞപനങ്ങള്  സഞപതിക്കുവഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  ഏലതഞരഞളഞ്ചാം,  നതിര്ണ്ണയതിക്കലപ്പടഞവന്ന
പകേഞരമുള,  ഫഞറത്തതില് ബബ്യൂകറഞയതിലലെ ചെപീഫറ  എകതികേബ്യൂട്ടേപീവറ  ഓഫപീസര്ക്കറ ഓണ്ലലെന്
കപഞര്ട്ടേല്  മുകഖന  അപകേഞരമുള  വവ്യവസഞയ  സഞപനങ്ങള്  സഞപതിക്കുവഞന്  വതിവതിധ
സഞ്ചാംസഞന  നതിയമങ്ങള്ക്കറ  കേപീഴെതില്  ആവശേവ്യമഞയ  അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം  ലെഭതിക്കുന്നതതിനഞയതി,
നതിര്ണ്ണയതിക്കലപ്പടഞവന്ന  പകേഞരമുള  ഫപീസുഞ്ചാം  പഖവ്യഞപനവഞ്ചാം  സഹതിതഞ്ചാം  ഒരു  സഞ്ചാംയുക്ത
അകപക്ഷേ നല്കകേണതഞണറ.



(2) ബബ്യൂകറഞ, ഇതതികലെയഞയതി നതിര്ണ്ണയതിചതിട്ടുള നടപടതിക്രമങ്ങള് പഞലെതിചതതിനുകശേഷഞ്ചാം
എലഞ രപീതതിയതിലുഞ്ചാം പൂര്ണ്ണമഞയ സഞ്ചാംയുക്ത അകപക്ഷേ പരതികശേഞധന ലെതിസറ സഹതിതഞ്ചാം  ലെഭതിചറ
ഏഴെറ പവൃത്തതി ദതിവസങ്ങള്ക്കകേഞ്ചാം,―

(എ)  അതതിനറ  യുക്തലമന്നറ  കതഞനന്ന  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  നതിബനനകേകളഞലടകയഞ
അലഞലതകയഞ അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം നല്കുന്നതതികനഞ; അലലങതില്

(ബതി)  അകപക്ഷേയതിന്കമല്  നടപടതികേള്  സത്വപീകേരതിക്കുന്നതതിനഞവശേവ്യലമന്നറ
അതറ കേരുതന്ന കൂടുതല് വതിശേദഞഞ്ചാംശേങ്ങകളഞ കരഖകേകളഞ ആവശേവ്യലപ്പടുന്നതതികനഞ; അലലങതില്

(സതി) എഴുതതി കരഖലപ്പടുതന്ന കേഞരണങ്ങളഞല് അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനറ
നതിരസതിച്ചുലകേഞകണഞ; 

ഒരു തപീരുമഞനലമടുക്കഞവന്നതഞണറ.

(3)  ബബ്യൂകറഞയുലട തപീരുമഞനഞ്ചാം ചെപീഫറ എകതികേബ്യൂട്ടേപീവറ ഓഫപീസര്,  അകപക്ഷേകേകനയുഞ്ചാം
ബനലപ്പട്ടേ ക്ഷേമതയുള അധതികേഞരസഞനങ്ങലളയുഞ്ചാം അറതിയതികക്കണതഞ്ചാം പസ്തുത തപീരുമഞനഞ്ചാം
ബനലപ്പട്ടേ  ക്ഷേമതയുള  അധതികേഞരസഞനങ്ങള്  നല്കേതിയതഞയതി  കേരുതലപ്പടുന്നതഞ്ചാം
അപകേഞരമുള അധതികേഞരസഞനങ്ങള്ക്കറ  അപകേഞരമുള തപീരുമഞനഞ്ചാം ബഞധകേമഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ.

(4)  അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം ഒരതിക്കല് നല്കേതിക്കഴെതിഞ്ഞഞല് ആയതറ നലതിയ തപീയതതി മുതല്
അഞറ വര്ഷക്കഞലെയളവതികലെക്കറ അതതിനറ സഞധുതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം ലെഭതിചറ
ഒരു  വര്ഷത്തതിനകേഞ്ചാം  ഓകരഞ  ഇതര  വവ്യവസഞയ  സഞപനവഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതിക്കലപ്പടഞവന്ന
പകേഞരമുള,  ഫഞറത്തതില്,  ബനലപ്പട്ടേ  ആക്റ്റുകേളതിലലെയുഞ്ചാം  ചെട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം  വവ്യവസകേള്
പഞലെതിചതിട്ടുലണന്നറ  സഞക്ഷേവ്യലപ്പടുത്തതിലക്കഞണറ,  ഒരു  സഞക്ഷേവ്യപതഞ്ചാം  ചെപീഫറ  എകതികേബ്യൂട്ടേപീവറ
ഓഫപീസര്ക്കറ സമര്പ്പതികക്കണതമഞണറ.

(5)  (4)-ാം ഉപവകുപ്പതില് വവ്യക്തമഞക്കതിയതിട്ടുള ഒരു വര്ഷക്കഞലെയളവതില്,  ക്ഷേമതയുള
അധതികേഞരസഞനഞ്ചാം 2-ാംവകുപ്പറ  (സതി)  ഖണ്ഡത്തതില്  നതിര്വ്വചെതിച പകേഞരമുള ഏലതങതിലുഞ്ചാം
അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം,  നല്കുന്നതതിലന  ആവശേവ്യത്തതികലെയഞകയഞ,  അതമഞയതി   ബനലപ്പകട്ടേഞ
ഏലതങതിലുഞ്ചാം പരതികശേഞധന  നടതവഞന് പഞടുളതല:

എന്നഞല്,  ചെപീഫറ  എകതികേബ്യൂട്ടേതിവറ  ഓഫപീസര്  മുമ്പഞലകേ  സമര്പ്പതിചതിട്ടുള  സഞക്ഷേവ്യപതത്തതില്
വവ്യക്തമഞക്കതിയ ആക്റ്റുകേളതിലലെയുഞ്ചാം,  ചെട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം  വവ്യവസകേള് പഞലെതിചതിട്ടുകണഞ എന്നതറ
സഞ്ചാംബനതിചറ ക്ഷേമതയുളള അധതികേഞരസഞനത്തതിനറ പരതികശേഞധന നടത്തഞവന്നതഞണറ.

(6)  ഇതര  വവ്യവസഞയ സഞപനഞ്ചാം  ആകതിലനകയഞ  ചെട്ടേങ്ങളലടകയഞ  വവ്യവസകേള്
പഞലെതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം (5)-ാം ഉപവകുപ്പതില് വവ്യക്തമഞക്കതിയ പകേഞരഞ്ചാം, അപകേഞരഞ്ചാം  ആകതിലലെയുഞ്ചാം
ചെട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം വവ്യവസകേള് പഞലെതിച്ചു എനളള സഞക്ഷേവ്യപതഞ്ചാം ഒരുവര്ഷക്കഞലെയളവതിനുളളതില്,



സമര്പ്പതിക്കുവഞന് വപീഴ്ച വരുതന്നപക്ഷേഞ്ചാം, അകപക്ഷേകേന് സമര്പ്പതിക്കുന്ന അകപക്ഷേയതികന്മേലുഞ്ചാം
മതതിയഞയ കേഞരണങ്ങളതികന്മേലുഞ്ചാം, അപകേഞരമുള കേഞലെയളവറ, അവ പഞലെതിക്കഞതതിരുന്നതതിനുള
കേഞരണവഞ്ചാം,  വവ്യവസഞയ  സഞപനത്തതിലന  സത്വഭഞവവഞ്ചാം  കേണക്കതിലലെടുതലകേഞണറ,  ഒരു
വര്ഷത്തതില്  അധതികേരതിക്കഞത്ത  ഒരു  കേഞലെയളവതികലെക്കറ  അപകേഞരഞ്ചാം  ആകതിലലെയുഞ്ചാം
ചെട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം വവ്യവസകേള് പഞലെതിക്കുന്നതതിനഞയുള കേഞലെയളവറ ദപീര്ഘതിപ്പതിച്ചു നല്കേഞവന്നതഞണറ.
അപകേഞരഞ്ചാം  ദപീര്ഘതിപ്പതിച്ചു  നല്കേതിയ  കേഞലെയളവതിനുളതിലുഞ്ചാം  അപകേഞരമുള  വവ്യവസഞയ
സഞപനഞ്ചാം,  പസ്തുത  വവ്യവസകേള്  പഞലെതിക്കുവഞന്  വപീഴ്ചവരുതന്നപക്ഷേഞ്ചാം,  ബബ്യൂകറഞയറ,
അകപക്ഷേകേനറ  ഒരു  കനഞട്ടേപീസറ  നല്കേതിയതതിനറ  കശേഷവഞ്ചാം  അപകേഞരമുളള  വവ്യവസഞയ
സഞപനഞ്ചാം നല്കുന്ന മറുപടതി ഏലതങതിലുഞ്ചാം ഉലണങതില്,  അതറ പരതിഗണതിചതതിനു കശേഷവഞ്ചാം,
അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം റദ്ദേറ ലചെയഞവന്നതഞണറ.

(7) ബബ്യൂകറഞയറ സമര്പ്പതികക്കണ അകപക്ഷേയുഞ്ചാം അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനറ ബബ്യൂകറഞ
പഞലെതികക്കണതഞയ  നടപടതിക്രമങ്ങളഞ്ചാം,  നതിര്ണ്ണയതിക്കലപ്പടഞവന്ന  പകേഞരമുള,  രപീതതിയതിലെഞ
യതിരതികക്കണതഞണറ.

(8) 2008-ലലെ  കകേരള  ലനല്വയല്  -  തണ്ണപീര്ത്തട  സഞ്ചാംരക്ഷേണ  ആകതികലെഞ
(2008-ലലെ  28)  അതതിന്  കേപീഴെതില്  ഉണഞക്കലപ്പട്ടേ  ചെട്ടേങ്ങളതികലെഞ  അ ടങ്ങതിയതിട്ടുള
വവ്യവസകേള്ക്കറ  വതിരുദ്ധമഞയതി  ഒരു  ഭൂമതി  ഉപകയഞഗതിക്കുന്നതതിനറ,  അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം  ഒരഞലള
അര്ഹനഞക്കുന്നതലഞത്തതഞ്ചാം 2016-ലലെ കകേരള നഗര-ഗഞമഞസൂതണ ആകതിന് (2016-ലലെ 9)
കേപീഴെതില്,  വതിജഞപനഞ്ചാംലചെയ്ത  പകേഞരമുള   മഞസര്  പഞനതില്  വവ്യക്തമഞക്കതിയതിട്ടുള
ഭൂവതിനതികയഞഗത്തതില് നതിനഞ്ചാം വവ്യതതിചെലെതിച്ചുലകേഞണറ ഒരഞലള പസ്തുത ഭൂമതി ഉപകയഞഗതിക്കുവഞന്
അര്ഹനഞക്കുന്നതലഞത്തതമഞകുന.

(9)  ബബ്യൂകറഞ  ഒരതിക്കല് നല്കേതിയ അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം  ബഞങതില് നതികന്നഞ    ധനകേഞരവ്യ
സഞപനത്തതില്  നതികന്നഞ  സഞമ്പത്തതികേസഹഞയഞ്ചാം  കനടുന്നതറ  ഉള്പ്പലടയുള  ഏതറ
ആവശേവ്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം ഒരു സഞധുവഞയ കരഖയഞയതി   ഉപകയഞഗതിക്കഞവന്നതഞണറ.

6 സതി  . അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം  ലെഭതിക്കുന്നതതിനുള  അകപക്ഷേ.―(1)  സഞ്ചാംസഞന  മലെതിനപീകേരണ
നതിയന്ത്രണ  കബഞര്ഡറ  ലറഡറ  കേഞറഗറതിയഞയതി  വതിജഞപനഞ്ചാം  ലചെയ്തതിട്ടുള  വവ്യവസഞയ
സഞപനങ്ങള് ഒഴെതിലകേയുള,  ഇതര വവ്യവസഞയ സഞപനഞ്ചാം  സഞപതിക്കുവഞന് ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന
ഏലതഞരഞളഞ്ചാം, ഒരു സഞ്ചാംയുക്ത അകപക്ഷേ അനുബന പമഞണങ്ങകളഞടുകൂടതി നതിര്ണ്ണയതിക്കലപ്പട്ടേ
ഫഞറത്തതില് പരതികശേഞധനഞ ലെതിസറ സഹതിതഞ്ചാം ഓണ്ലലെന് കപഞര്ട്ടേല് വഴെതി നതിര്ണ്ണയതിക്കലപ്പട്ടേ
ഫപീസുഞ്ചാം  ഒരു  പഖവ്യഞപനവഞ്ചാം  സഹതിതഞ്ചാം  ബബ്യൂകറഞയുലട  ചെപീഫറ  എകതികേബ്യൂട്ടേപീവറ  ഓഫപീസര്ക്കറ
സമര്പ്പതികക്കണതഞണറ.



(2)  1999-ലലെ  കകേരള   വവ്യവസഞയ  ഏകേജഞലെകേ  കതിയറന്സറ  കബഞര്ഡുകേളഞ്ചാം
വവ്യവസഞയ നഗരപകദശേ വതികേസനവഞ്ചാം ആകറ  (2000-  ലലെ  5)  പകേഞരഞ്ചാം രൂപപീകേരതിക്കലപ്പട്ടേ
സഞ്ചാംസഞന കബഞര്ഡതിലന കേണ്വപീനര് ബബ്യൂകറഞയുലട പവര്ത്തനങ്ങള് ഏകകേഞപതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
6 സതി വകുപ്പറ  പകേഞരഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനറ  വവ്യവസഞയ സഞപനങ്ങളതില്  നതിന
ലെഭതിച അകപക്ഷേകേള് പരതികശേഞധതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം,  ബബ്യൂകറഞ കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില് നല്കുന്നതഞയ
മററ ചുമതലെകേള് നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ബബ്യൂകറഞയുലട ചെപീഫറ എകതികേബ്യൂട്ടേപീവറ ഓഫപീസര് ആയതി
പവര്ത്തതികക്കണതഞണറ.  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  വവ്യവസഞയ  വതികേസന  കകേഞര്പ്പകറഷലന
കേപീഴെതില് പവര്ത്തതിക്കുന്ന കകേരള ഇന്ലവസറലമന്ററ ലപഞകമഞഷന് ആന്ററ ലഫസതിലെതികറഷന്
ലസലതിലന  ഉകദവ്യഞഗസരുഞ്ചാം  ജപീവനക്കഞരുഞ്ചാം  അകദ്ദേഹത്തതിനറ  ആവശേവ്യമഞയ  സഹഞയഞ്ചാം
നല്കകേണതഞണറ.

വതിശേദപീകേരണഞ്ചാം:―'കകേരള ഇന്ലവസറലമന്ററ ലപഞകമഞഷന് ആന്ററ ലഫസതിലെതികറഷന്
ലസല്' എന്നഞല് 2017 ഒകകഞബര് 12-ാം തപീയതതിയതിലലെ സര്ക്കഞര് ഉത്തരവറ  (എഞ്ചാം എസറ.)
നമ്പര് 100/2017/വവ്യവ. പകേഞരഞ്ചാം രൂപപീകൃതമഞയ ലസല് എന്നര്ത്ഥമഞകുന.

(3) (2)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം നല്കേലപ്പട്ടേ ലപഞതവഞയ അധതികേഞരങ്ങള് കൂടഞലത
ചെപീഫറ  എകതികേബ്യൂട്ടേതിവറ  ഓഫപീസര്  തഞലഴെ  പറയുന്ന  അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ചുമതലെകേളഞ്ചാം
നതിര്വ്വഹതികക്കണതഞണറ, അതഞയതറ :―

(എ)  ബബ്യൂകറഞയതില്  നതിനഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം  ആവശേവ്യമുളള  ഇതര  വവ്യവസഞയ
സഞപനങ്ങളലട ഒരു ഏകേസമ്പര്ക്കബതിന്ദുവഞയതി പവര്ത്തതിക്കുകേ;

(ബതി)  സഞ്ചാംയുക്ത  അകപക്ഷേ  പൂര്ത്തപീകേരതിക്കുന്നതതികലെക്കറ  അകപക്ഷേകേലര
സഹഞയതിക്കുകേ;

(സതി)  പരതികശേഞധനഞ  ലെതിസതിലന  സഹഞയകത്തഞലട  അകപക്ഷേകേള്  സൂക
പരതികശേഞധന നടതകേയുഞ്ചാം അകപക്ഷേകയഞലടഞപ്പഞ്ചാം സമര്പ്പതിച കരഖകേള് പരതികശേഞധതിക്കുകേയുഞ്ചാം
ലചെയ്യുകേ;

(ഡതി) അകപക്ഷേകേളലട സൂകപരതികശേഞധന പൂര്ത്തതിയഞക്കതിയതതിനുകശേഷഞ്ചാം,―

(i) എലഞ രപീതതിയതിലുഞ്ചാം പൂര്ണ്ണമഞയ അകപക്ഷേകേള് സത്വപീകേരതിക്കുകേ;

(ii)  പൂര്ത്തതിയഞക്കഞത്ത  അകപക്ഷേകേലള  സഞ്ചാംബനതിചറ,   ആകതിലലെയുഞ്ചാം
അതതിന്കേപീഴെതില്  ഉണഞക്കലപ്പട്ടേ  ചെട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം  വവ്യവസകേള്ക്കനുസ  സൃതമഞയതി,  അധതികേ
വതിവരങ്ങള് ആരഞയുകേ;

(ഇ) ബബ്യൂകറഞയുലട കയഞഗത്തതിലന  നടപടതിക്കുറതിപ്പുകേള്  സൂക്ഷേതിക്കുകേ;



(എഫറ)  ബബ്യൂകറഞയുലട തപീരുമഞനഞ്ചാം അകപക്ഷേകേലനയുഞ്ചാം ബനലപ്പട്ടേ ക്ഷേമതയുള
അധതികേഞരസഞനങ്ങലളയുഞ്ചാം അറതിയതിക്കുകേ.

6 ഡതി  . അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം റദ്ദേഞക്കഞനുള ബബ്യൂകറഞയുലട അധതികേഞരങ്ങള്  .―ഈ ആകതില് എന്തു
തലന്ന  അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലുഞ്ചാം,  ആകതിലനകയഞ  ചെട്ടേങ്ങളലടകയഞ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  വവ്യവസകേള്
ഇതര  വവ്യവസഞയ  സഞപനഞ്ചാം  ലെഞ്ചാംഘതിച്ചുലവകന്നഞ  അലലങതില്  അഞ്ചാംഗപീകേഞരത്തതിനഞയതി
സമര്പ്പതിച അകപക്ഷേയതില് നല്കേതിയതിട്ടുളള വതിവരങ്ങള് വവ്യഞജമഞലണകന്നഞ കേഞണുന്നപക്ഷേഞ്ചാം,
ബനലപ്പട്ടേ  ക്ഷേമതയുളള  അധതികേഞരസഞനത്തതിനറ  അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം  റദ്ദേറ  ലചെയ്യുവഞന്
ബബ്യൂകറഞകയഞടറ  ശേതിപഞര്ശേ  ലചെയഞവന്നതഞ്ചാം,  അതതികന്മേല്  ബബ്യൂകറഞ,  പസ്തുത  വവ്യവസഞയ
സഞപനത്തതിലന  അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം  റദ്ദേഞകക്കണതഞ്ചാം  8-ാം വകുപ്പതില് പരഞമര്ശേതിച  പകേഞരമുളള
ഒരു പതിഴെ അപകേഞരമുളള ഇതര വവ്യവസഞയ സഞപനത്തതികന്മേല് ചുമകത്തണതമഞണറ.

7. 12-  ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.  ― പധഞന ആകതിലലെ 12-ാം വകുപ്പതില്,―

(എ)  (2)-ാം ഉപവകുപ്പതില്, “കനഞഡല് ഏജന്സതിയുലട”എന്ന വഞക്കതിനുപകേരഞ്ചാം
“കനഞഡല് ഏജന്സതിയുലടകയഞ  ബബ്യൂകറഞയുലടകയഞ” എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കക്കണതഞണറ;

(ബതി)   (3)-ാം ഉപവകുപ്പതില്, “കനഞഡല് ഏജന്സതിക്കുഞ്ചാം” എന്ന വഞക്കതിനു
പകേരഞ്ചാം  “കനഞഡല്  ഏജന്സതിക്കുഞ്ചാം  അലലങതില്  ബബ്യൂകറഞയഞ്ചാം”  എന്ന  വഞക്കുകേള്
കചെര്കക്കണതഞണറ;

(സതി)  (4)-ാം ഉപവകുപ്പതില്, “കനഞഡല് ഏജന്സതി” എന്ന വഞക്കതിനറ പകേരഞ്ചാം
“അതതസഞ്ചാംഗതതി  കപഞലലെ,  കനഞഡല്  ഏജന്സതികയഞ  ബബ്യൂകറഞകയഞ”  എന്ന വഞക്കുകേള്
കചെര്കക്കണതഞണറ.

8. റദ്ദേഞക്കലുഞ്ചാം ഒഴെതിവഞക്കലുഞ്ചാം.―2021-ലലെ കകേരള സൂക-ലചെറുകേതിട-ഇടത്തരഞ്ചാം വവ്യവസഞയ
സഞപനങ്ങള് സുഗമമഞക്കല് ഓര്ഡതിനന്സറ (2021-ലലെ 136) ഇതതിനഞല് റദ്ദേഞക്കതിയതിരതിക്കുന.

(2) അങ്ങലന  റദ്ദേഞക്കതിയതിരുന്നഞല്ത്തലന്നയുഞ്ചാം,  പസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സറ  പകേഞരഞ്ചാം
കഭദഗതതി  ലചെയലപ്പട്ടേ പധഞന ആകതിന്കേപീഴെതില് ലചെയ്തകതഞ ലചെയ്തതഞയതി കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ
ആയ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കേഞരവ്യകമഞ  എടുത്തകതഞ  എടുത്തതഞയതി  കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ  ആയ
ഏലതങതിലുഞ്ചാം  നടപടതികയഞ,  ഈ  ആകറ  പകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയലപ്പട്ടേ  പധഞന  ആകതിന്
കേപീഴെതില് ലചെയ്തതഞകയഞ എടുത്തതഞകയഞ കേരുതലപ്പകടണതഞണറ.     

ഉകദ്ദേശേവ്യകേഞരണങ്ങളലട വതിവരണഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനലത്ത  വവ്യവസഞയ  സസൗഹൃദമഞക്കതി  മഞറ്റുകേ  എന്ന  ലെക്ഷേവ്യകത്തഞലട,
സഞ്ചാംസഞനലത്ത സൂക-ലചെറുകേതിട-ഇടത്തരഞ്ചാം വവ്യവസഞയ സഞപനങ്ങള് സഞപതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
പവര്ത്തതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ആവശേവ്യമഞയ  ചെതിലെ  അഞ്ചാംഗപീകേഞരങ്ങളതില്  നതിനഞ്ചാം

1447/2021.



പരതികശേഞധനകേളതില്  നതിനഞ്ചാം  അത്തരഞ്ചാം  വവ്യവസഞയ  സഞപനങ്ങലള  ഒഴെതിവഞക്കുകേ  എന്ന
ആവശേവ്യത്തതികലെയഞയതി  2019-ലലെ  കകേരള സൂക-ലചെറുകേതിട-ഇടത്തരഞ്ചാം  വവ്യവസഞയ
സഞപനങ്ങള് സുഗമമഞക്കല് ആകറ  സഞ്ചാംസഞനത്തറ നതിലെവതില് വന. 

വതിവതിധ  ലലെസന്സുകേളഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗപീകേഞരങ്ങളഞ്ചാം  കനടുന്നതതിനുള  സമയപരതിധതികേളതില്
കുറവറ  വരുതന്നതറ  നതികക്ഷേപങ്ങള്  ആകേര്ഷതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനത്തറ
ലതഞഴെതിലെവസരങ്ങള്  സൃഷതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ആവശേവ്യമഞണറ എന്നതതിനഞല്  സൂക-ലചെറുകേതിട-
ഇടത്തരഞ്ചാം  വവ്യവസഞയ  സഞപനങ്ങള്ക്കറ  പുറലമ  മററ  വവ്യവസഞയ  സഞപനങ്ങലള
സഞ്ചാംബനതിച്ചുഞ്ചാം  വതിവതിധ  അഞ്ചാംഗപീകേഞരങ്ങളഞ്ചാം  ലലെസന്സുകേളഞ്ചാം,  അകപക്ഷേ  സമര്പ്പതിചറ  ഏഴെറ
പവൃത്തതി  ദതിവസങ്ങള്ക്കുളതില്  നല്കുന്നതതിനുള  വവ്യവസകേള്  ഉള്ലപ്പടുതന്നതതിനുഞ്ചാം
അപകേഞരമുള  ആവശേവ്യത്തതികലെക്കറ  ഒരു  ബബ്യൂകറഞ  സഞപതിക്കുന്നതതിനുമുള
ആവശേവ്യത്തതികലെയഞയതി  2019-ലലെ  കകേരള  സൂക-ലചെറുകേതിട-ഇടത്തരഞ്ചാം  വവ്യവസഞയ
സഞപനങ്ങള് സുഗമമഞക്കല് ആകതില് അനുകയഞജവ്യമഞയ കഭദഗതതി വരുതവഞന് സര്ക്കഞര്
തപീരുമഞനതിച്ചു. 

കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനത്തതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം  പസ്തുത
നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്ക്കറ ഉടന് പഞബലെവ്യഞ്ചാം നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം   2020-ലലെ കകേരള സൂക-
ലചെറുകേതിട-ഇടത്തരഞ്ചാം  വവ്യവസഞയ സഞപനങ്ങള് സുഗമമഞക്കല്  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ
(2020-ലലെ 73) 2020 ഒകകഞബര് 4-ാം തപീയതതി കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുതകേയുഞ്ചാം
ആയതറ  2020  ഒകകഞബര്  5-ാം തപീയതതിയതിലലെ  2265-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ
ഗസറതില് പസതിദ്ധലപ്പടുതകേയുഞ്ചാം ലചെയ. 

2020  ഡതിസഞ്ചാംബര്  31-ാം  തപീയതതി  കചെര്ന്ന  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയുലട
സകമ്മേളനത്തതിലുഞ്ചാം 2021 ജനുവരതി 8-ാം തപീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ  2021 ജനുവരതി 22-ാം തപീയതതി
അവസഞനതിചതമഞയ  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയുലട  സകമ്മേളനത്തതിലുഞ്ചാം  പസ്തുത
ഓര്ഡതിനന്സതിനറ  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലട  ഒരു ആകറ  ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനുള
ഒരു ബതില് നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ  പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴെതിഞ്ഞതില. 

പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വവ്യവസകേള് നതിലെനതിര്കത്തണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം  കകേരള
സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനത്തതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള  സൂക-
ലചെറുകേതിട-ഇടത്തരഞ്ചാം  വവ്യവസഞയ സഞപനങ്ങള് സുഗമമഞക്കല്  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ
(2021-ലലെ 10) 2021 ലഫബ്രുവരതി 9-ാം തപീയതതി കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുതകേയുഞ്ചാം
ആയതറ  2021  ലഫബ്രുവരതി  10-ാം തപീയതതിയതിലലെ  662-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ
ഗസറതില് പസതിദ്ധലപ്പടുതകേയുഞ്ചാം ലചെയ.  

2021  കമയറ  24-ാം തപീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ  2021  ജൂണ്  10-ാം തപീയതതി അവസഞനതിച
കകേരള സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലട സകമ്മേളനകേഞലെത്തറ പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനു പകേരഞ്ചാം
സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലട ഒരു ആകറ ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനുള ഒരു ബതില് നതിയമസഭയതില്
അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴെതിഞ്ഞതില.



പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വവ്യവസകേള് നതിലെനതിര്കത്തണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം കകേരള
സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനത്തതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം   2021-ലലെ  കകേരള  സൂക-
ലചെറുകേതിട-ഇടത്തരഞ്ചാം വവ്യവസഞയ സഞപനങ്ങള് സുഗമമഞക്കല്  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സറ
(2021-ലലെ  85)   2021 ജൂലലെ  1-ാം തപീയതതി  കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുതകേയുഞ്ചാം
ആയതറ  2021  ജൂലലെ  2-ാം  തപീയതതിയതിലലെ   1934 ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ
ഗസറതില് പസതിദ്ധലപ്പടുതകേയുഞ്ചാം ലചെയ. 

2021 ജൂലലെ 22-ാം തപീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചറ 2021 ആഗസറ 13-ാംതപീയതതി അവസഞനതിച
കകേരള സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലട സകമ്മേളനകേഞലെത്തറ പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനു പകേരഞ്ചാം
സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലട ഒരു ആകറ ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനുള ഒരു ബതില് നതിയമസഭയതില്
അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴെതിഞ്ഞതില.

പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വവ്യവസകേള് നതിലെനതിര്കത്തണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം കകേരള
സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനത്തതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള  സൂക-
ലചെറുകേതിട-ഇടത്തരഞ്ചാം  വവ്യവസഞയ സഞപനങ്ങള് സുഗമമഞക്കല് ഓര്ഡതിനന്സറ  (2021-ലലെ
136)  2021  ആഗസറ  23-ാം തപീയതതി കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുതകേയുഞ്ചാം  ആയതറ
2021  ആഗസറ  25-ാം തപീയതതിയതിലലെ  2494- ാം  നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില്
പസതിദ്ധലപ്പടുതകേയുഞ്ചാം ലചെയ. 

2021-ലലെ 136-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സതിനു പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലട  ഒരു
ആകറ ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനറ ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണ്ടുളതഞണറ ഈ ബതില്.

ധനകേഞരവ്യലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ  6-ാം  ഖണ്ഡ  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകേറററതില്  കചെര്ക്കഞനുകദ്ദേശേതിക്കുന്ന
6  എ വകുപ്പതില്  സഞ്ചാംസഞനത്തറ  ഇതര  വവ്യവസഞയ  സഞപനങ്ങള്  സഞപതിക്കുന്നതതിനറ
സഞ്ചാംസഞന  നതിയമങ്ങള്ക്കറ  കേപീഴെതില്  ആവശേവ്യമഞയ  വതിവതിധതരഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗപീകേഞരങ്ങള്
ലെഭതിക്കുന്നതതിനഞവശേവ്യമഞയ   അകപക്ഷേകേള്  സതത്വരമഞയതി  തപീര്പ്പറ  കേല്പ്പതിക്കുന്നതതിനറ
'നതികക്ഷേപഞ്ചാം സുഗമമഞക്കല് ബബ്യൂകറഞ'  എന്ന കപരതില് ഒരു ബബ്യൂകറഞ രൂപപീകേരതിക്കഞന് വവ്യവസ
ലചെയ്യുന.  പസ്തുത  ബബ്യൂകറഞയുലട  രൂപപീകേരണവമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേറ  സഞ്ചാംസഞന
സഞതിതനതിധതിയതില്നതിനമുണഞകുന്ന  അനഞവര്ത്തകേവഞ്ചാം  ആവര്ത്തകേവമഞയ  ലചെലെവകേള്
ഈ ഘട്ടേത്തതില് കൃതവ്യമഞയതി കേണക്കഞക്കുവഞന് കേഴെതിയുന്നതല.

ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുത്ത നതിയമനതിര്മ്മേഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച
ലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ 6-ാം ഖണ്ഡ പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകേറററതില് കചെര്ക്കഞനുകദ്ദേശേതിക്കുന്ന,―

(i) 6 എ വകുപ്പറ (1)-ാം ഉപവകുപ്പറ  , സഞ്ചാംസഞനത്തറ ഇതര വവ്യവസഞയ സഞപനങ്ങള്
സഞപതിക്കുന്നതതിനറ  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമങ്ങള്ക്കറ  കേപീഴെതില്  ആവശേവ്യമഞയ  വതിവതിധതരഞ്ചാം
അഞ്ചാംഗപീകേഞരങ്ങള്  ലെഭതിക്കുന്നതതിനഞവശേവ്യമഞയ  അകപക്ഷേകേള്  സതത്വരമഞയതി



തപീര്പ്പറ  കേല്പ്പതിക്കുന്നതതിനറ 'നതികക്ഷേപഞ്ചാം സുഗമമഞക്കല് ബബ്യൂകറഞ' എന്ന കപരതില് ഒരു ബബ്യൂകറഞ
വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി  രൂപപീകേരതിക്കുവഞന്  സര്ക്കഞരതിലന  അധതികേഞരലപ്പടുതവഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന.
പസ്തുത  വകുപ്പതിലന  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  പസ്തുത  ബബ്യൂകറഞയുലട  കേഞരവ്യനതിര്വ്വഹണവമഞയതി
ബനലപ്പട്ടേറ  നടപടതിക്രമങ്ങള് നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞന്  സര്ക്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുതവഞന്
ഉകദ്ദേശേതിക്കുന.

(ii)  6  ബതി വകുപ്പറ  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  സഞ്ചാംസഞനത്തറ  ഇതര  വവ്യവസഞയ
സഞപനങ്ങള്  സഞപതിക്കുവഞന്  ഉകദ്ദേശേതിക്കുന്ന  ഏലതഞരഞളഞ്ചാം  ബബ്യൂകറഞയതിലലെ  ചെപീഫറ
എകതികേബ്യൂട്ടേപീവറ ഓഫപീസര്ക്കറ ഓണ്ലലെന് കപഞര്ട്ടേല് മുകഖന സമര്പ്പതികക്കണ അകപക്ഷേയുലട
ഫഞറവഞ്ചാം,  നല്കകേണ  ഫപീസുഞ്ചാം  പഖവ്യഞപനവഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞനുഞ്ചാം   (4)-ാം  ഉപവകുപ്പറ
അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം ലെഭതിചറ ഒരു വര്ഷത്തതിനകേഞ്ചാം ഓകരഞ ഇതര വവ്യവസഞയ സഞപനവഞ്ചാം ബനലപ്പട്ടേ
ആക്റ്റുകേളതിലലെയുഞ്ചാം ചെട്ടേങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം വവ്യവസകേള് പഞലെതിചതിട്ടുലണന്നറ സഞക്ഷേവ്യലപ്പടുത്തതി ചെപീഫറ
എകതികേബ്യൂട്ടേപീവറ  ഓഫപീസര്ക്കറ  സമര്പ്പതികക്കണ  സഞക്ഷേവ്യപതത്തതിലന  ഫഞറഞ്ചാം
നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞനുഞ്ചാം  (7)-ാം  ഉപവകുപ്പറ  ബബ്യൂകറഞയറ  സമര്പ്പതികക്കണ  അകപക്ഷേയുഞ്ചാം
അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനറ  ബബ്യൂകറഞ  പഞലെതികക്കണതഞയ  നടപടതിക്രമങ്ങളഞ്ചാം,
നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞനുഞ്ചാം സര്ക്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുതവഞന് ഉകദ്ദേശേതിക്കുന.

2.  ഏതറ  കേഞരവ്യങ്ങലള  സഞ്ചാംബനതിചഞകണഞ  ചെട്ടേങ്ങള്  ഉണഞക്കഞവന്നതറ  അലലങതില്
വതിജഞപനങ്ങള്  പുറലപ്പടുവതിക്കഞവന്നതറ  അവ  നടപടതിക്രമങ്ങള്  സഞ്ചാംബനതിച്ചുളകതഞ
സഞധഞരണകമഞ  ഭരണപരകമഞ  ആയ  സത്വഭഞവകത്തഞടുകൂടതിയവകയഞ  ആകുന.  കൂടഞലത,
ചെട്ടേങ്ങള്  അവ  ഉണഞക്കതിയതതിനുകശേഷഞ്ചാം  നതിയമസഭയുലട  സൂകപരതികശേഞധനയറ
വതികധയവമഞണറ  ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുത്ത നതിയമനതിര്മ്മേഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം  അതതിനഞല്,  സഞധഞരണ
സത്വഭഞവകത്തഞടുകൂടതിയതഞണറ.

പതി. രഞജപീവറ.



2019-ലലെ കകേരള സൂക -ലചെറുകേതിട-ഇടത്തരഞ്ചാം വവ്യവസഞയ
സഞപനങ്ങള് സുഗമമഞക്കല് ആകതില് (2019-ലലെ 16) 

നതിനള പസക്ത ഭഞഗങ്ങള്

സഞ്ചാംസഞനത്തറ സൂക-ലചെറുകേതിട-ഇടത്തരഞ്ചാം വവ്യവസഞയ സഞപനങ്ങള് 
സഞപതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം   പവര്ത്തതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ആവശേവ്യമഞയ ചെതിലെ 

അഞ്ചാംഗപീകേഞരങ്ങളതില് നതിനഞ്ചാം  പരതികശേഞധനകേളതില് നതിനഞ്ചാം പസ്തുത 
വവ്യവസഞയ സഞപനങ്ങലള ഒഴെതിവഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  അതമഞയതി 

ബനലപ്പട്ടേകതഞ അതതിനറ ആനുഷഞ്ചാംഗതികേമഞയകതഞ ആയ  
കേഞരവ്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം കവണതി വവ്യവസ ലചെയ്യുന്നതതിനുള  

ഒരു 

ആകറ

പപീഠതികേ..―സഞ്ചാംസഞനത്തറ  സൂക-ലചെറുകേതിട-ഇടത്തരഞ്ചാം  വവ്യവസഞയ  സഞപനങ്ങള്

സഞപതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  പവര്ത്തതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ആവശേവ്യമഞയ  ചെതിലെ   അഞ്ചാംഗപീകേഞരങ്ങളതില്

നതിനഞ്ചാം പരതികശേഞധനകേളതില് നതിനഞ്ചാം പസ്തുത വവ്യവസഞയ സഞപനങ്ങലള ഒഴെതിവഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം

അതമഞയതി ബനലപ്പട്ടേകതഞ അതതിനറ  ആനുഷഞ്ചാംഗതികേമഞയകതഞ ആയ കേഞരവ്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം കവണതി

വവ്യവസ ലചെകയണതറ യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;  

ഭഞരത  റതിപ്പബതിക്കതിലന  എഴുപതഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരത്തതില്   തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം

നതിയമമുണഞക്കുന:

1.  ചുരുക്കകപ്പരുഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ ആകതിനറ  2019-ലലെ കകേരള സൂക-ലചെറുകേതിട-

ഇടത്തരഞ്ചാം വവ്യവസഞയ സഞപനങ്ങള് സുഗമമഞക്കല് ആകറ എന്നറ കപരറ പറയഞഞ്ചാം.

(2) ഇതറ ഉടന് പഞബലെവ്യത്തതില് വരുന്നതഞണറ.

2. നതിര്വ്വചെനങ്ങള്..―ഈ ആകതില് സന്ദര്ഭഞ്ചാം മറ്റുവതിധത്തതില്  ആവശേവ്യലപ്പടഞത്തപക്ഷേഞ്ചാം,―

** ** ** **



(സതി)  'അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം'  എന്നഞല്   സഞ്ചാംസഞനത്തറ   സൂക-ലചെറുകേതിട-ഇടത്തരഞ്ചാം

വവ്യവസഞയ  സഞപനങ്ങള്   സഞപതിക്കുന്നതഞ്ചാം  പവര്ത്തതിപ്പതിക്കുന്നതമഞയതി  ബനലപ്പട്ടേറ

ഏലതങതിലുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമത്തതിന്  കേപീഴെതില്  ആവശേവ്യമഞയ  ലലെസന്സുകേളഞ്ചാം,

അനുവഞദങ്ങളഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗപീകേഞരങ്ങളഞ്ചാം,  കതിയറന്സുകേളഞ്ചാം,  രജതികസ്ട്രേഷനുകേളഞ്ചാം,  അനുമതതികേളഞ്ചാം,

നതിരഞകക്ഷേപപതങ്ങളഞ്ചാം സമഞനമഞയവയുഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

** ** ** **

(ലജ)  'വതിജഞപനഞ്ചാം'  എന്നഞല്  കകേരള  സര്ക്കഞരതിലന   ഔകദവ്യഞഗതികേ  ഗസറതില്

പസതിദ്ധപീകേരതിക്കുന്ന  വതിജഞപനഞ്ചാം  എന്നര്ത്ഥമഞകുന.

** ** ** **

6.  ലകേപ്പററ  സഞക്ഷേവ്യപതത്തതിലന  പഞബലെവ്യഞ്ചാം  .  ―(1)  5-ാം  വകുപ്പറ    പകേഞരഞ്ചാം

ഒരു  വവ്യവസഞയ  സഞപനത്തതിനറ  നല്കേതിയ  ഒരു  ലകേപ്പററ  സഞക്ഷേവ്യപതത്തതിനറ,  എലഞ

ആവശേവ്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം,  അതറ  നല്കേതിയ  തപീയതതി  മുതല്  മൂന്നറ  വര്ഷക്കഞലെകത്തക്കറ,

നതിര്ണ്ണയതിക്കലപ്പടഞവന്ന പകേഞരഞ്ചാം, 2-ാം വകുപ്പറ (സതി) ഖണ്ഡത്തതില് നതിര്വ്വചെതിച പകേഞരമുള

ഒരു  അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം  എന്ന  രപീതതിയതില്  പഞബലെവ്യഞ്ചാം  ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം,  പസ്തുത  മൂന്നറ

വര്ഷക്കഞലെയളവതിനറ  കശേഷഞ്ചാം,  അപകേഞരമുള  വവ്യവസഞയസഞപനഞ്ചാം,  അപകേഞരമുള

കേഞലെഞവധതി അവസഞനതിചതതിനു കശേഷഞ്ചാം, ആററ മഞസക്കഞലെയളവതിനുളതില് 2-ാം വകുപ്പറ (സതി)

ഖണ്ഡത്തതില് നതിര്വ്വചെതിച പകേഞരമുള ആവശേവ്യമഞയ അഞ്ചാംഗപീകേഞരങ്ങള് കനകടണതമഞണറ:

എന്നഞല്,  2008-ലലെ  കകേരള  ലനല്വയല്-തണ്ണപീര്ത്തട  സഞ്ചാംരക്ഷേണ  ആകതികലെഞ

(2008-  ലലെ 28)  അതതിന് കേപീഴെതില് ഉണഞക്കതിയ ചെട്ടേങ്ങളതികലെഞ അടങ്ങതിയതിട്ടുള വവ്യവസകേള്ക്കറ

വതിരുദ്ധമഞയതി  ഒരു  ഭൂമതി  ഉപകയഞഗതിക്കുന്നതതിനറ,  ലകേപ്പററ  സഞക്ഷേവ്യപതഞ്ചാം  ഒരഞലള

അര്ഹനഞക്കുന്നതലഞത്തതഞ്ചാം, 2016-ലലെ കകേരള നഗര-ഗഞമഞസൂതണ ആകതിന് (2016-ലലെ 9)

കേപീഴെതില്  വതിജഞപനഞ്ചാംലചെയ്ത  പകേഞരമുള  മഞസര്പഞനതില്,  അപകേഞരമുള  പഞന്

പഞബലെവ്യത്തതിലുളതിടത്തറ,  വവ്യക്തമഞക്കതിയതിട്ടുള  ഭൂവതിനതികയഞഗത്തതില്  നതിനഞ്ചാം  വവ്യതതിചെലെതിച്ചു

ലകേഞണറ  ഒരഞലള പസ്തുത ഭൂമതി ഉപകയഞഗതിക്കുന്നതതിനറ അര്ഹനഞക്കുന്നതലഞത്തതമഞകുന.  



(2) (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില് വവ്യക്തമഞക്കതിയ മൂന്നറ വര്ഷക്കഞലെയളവതില്, ക്ഷേമതയുള
അധതികേഞരസഞനഞ്ചാം  2-ാം വകുപ്പറ  (സതി)  ഖണ്ഡത്തതില് നതിര്വ്വചെതിച പകേഞരമുള ഏലതങതിലുഞ്ചാം
അഞ്ചാംഗപീകേഞരഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിലന  ആവശേവ്യത്തതികലെക്കഞകയഞ  അതമഞയതി  ബനലപ്പകട്ടേഞ
ഏലതങതിലുഞ്ചാം  പരതികശേഞധന നടതവഞന് പഞടുളതല.

** ** ** **

12. അപ്പകലെററ  അകതഞറതിറതിയുഞ്ചാം   അപ്പകലെററ   അകതഞറതിറതിയുലട അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം.―(1)
1999-ലലെ  കകേരള  വവ്യവസഞയ  ഏകേജഞലെകേ  കതിയറന്സറ  കബഞര്ഡുകേളഞ്ചാം  വവ്യവസഞയ
നഗരപകദശേ വതികേസനവഞ്ചാം ആകതിലലെ (2000-ലലെ 5) 3-ാം വകുപ്പറ പകേഞരഞ്ചാം രൂപപീകേരതിചതിട്ടുള
സഞ്ചാംസഞന കബഞര്ഡറ,  ഈ ആകറ പകേഞരമുള അപ്പകലെററ  അകതഞറതിറതി ആയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം,
ഈ ആകതിന് കേപീഴെതിലുള അപ്പകലെററ അകതഞറതിറതിയുലട അധതികേഞരങ്ങള് വതിനതികയഞഗതികക്കണതമഞണറ.

(2) കനഞഡല് ഏജന്സതിയുലട തപീരുമഞനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം സങടമനുഭവതിക്കുന്ന ഏലതഞരഞളതിനുഞ്ചാം,
അപകേഞരമുള  തപീരുമഞനഞ്ചാം  ലെഭതിച  തപീയതതി  മുതല്  മുപ്പതറ  ദതിവസക്കഞലെയളവതിനുളതില്
അപ്പകലെററ  അകതഞറതിറതി  മുമ്പഞലകേ,  നതിര്ണ്ണയതിക്കലപ്പടഞവന്ന  പകേഞരമുള  രപീതതിയതില്,  ഒരു
അപ്പപീല് സമര്പ്പതിക്കഞവന്നതഞണറ.

(3)  അപ്പപീല് ലെഭതിചതതിനു കശേഷഞ്ചാം അപ്പകലെററ അകതഞറതിറതിക്കറ അതതിനറ ആവശേവ്യലമന്നറ
കേരുതഞവന്ന,  അധതികേ  വതിശേദഞഞ്ചാംശേങ്ങകളഞ  കരഖകേകളഞ  വതിളതിച്ചുവരുത്തഞവന്നതഞ്ചാം,  അപകേഞരമുള
വതിശേദഞഞ്ചാംശേങ്ങകളഞ  കരഖകേകളഞ  ഹഞജരഞക്കുന്നതതിന്കമലുഞ്ചാം,  കനഞഡല്  ഏജന്സതിക്കുഞ്ചാം
സങടമനുഭവതിക്കുന്ന  ആളതിനുഞ്ചാം  പറയുവഞനുളതറ  കകേള്ക്കുവഞന്  ഒരവസരഞ്ചാം  നല്കേതിയതതിനു
കശേഷവഞ്ചാം, അപ്പകലെററ അകതഞറതിറതി അപകേഞരമുള അപ്പപീല് സമര്പ്പതിച തപീയതതി മുതല് മുപ്പത
ദതിവസക്കഞലെയളവതിനുളതില്  അപകേഞരമുള  അപ്പപീല്  തപീര്പ്പഞകക്കണതഞ്ചാം  അതതിന്കമലുള
അപ്പപീല് അകതഞറതിറതിയുലട തപീരുമഞനഞ്ചാം അനതിമമഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ.

(4)  തല്സമയഞ്ചാം  പഞബലെവ്യത്തതിലുള  മററ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  നതിയമത്തതില്  എന്തുതലന്ന
അടങ്ങതിയതിരുന്നഞലുഞ്ചാം,  അപ്പകലെററ  അകതഞറതിറതിക്കറ സത്വകമധകയഞ,  റഫര് ലചെയ്യുന്നതതിന്കമകലെഞ
കനഞഡല് ഏജന്സതി പഞസഞക്കതിയ ഒരു ഉത്തരവറ പരതികശേഞധതിക്കഞവന്നതഞ്ചാം, അതറ യുക്തലമന്നറ
കേരുതന്ന  പകേഞരമുള  ഉത്തരവകേള്  പഞസഞക്കഞവന്നതഞ്ചാം,  അപകേഞരമുള  ഉത്തരവകേള്
അനതിമമഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണറ.

** ** ** **


