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മുഖവുര

 "അപകടകരവുവും അസഹഹ്യവുമമായ വഹ്യമാപമാരങ്ങളവും ഫമാകക്ടററികളവും"  
എന്നതക്  "വഹ്യവസമായങ്ങളവും ഫമാകക്ടററികളവും വഹ്യമാപമാരങ്ങളവും സവുംരവുംഭക 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളവും മറ്റു സസവനങ്ങളവും" എന്നക് പഞമായത്തക് രമാജക് 
നറിയമത്തറിലവും, മുനറിസറിപമാലറിററി നറിയമത്തറിലവും സഭദഗതറി വരുത്തറിയ 
സമാഹചരഹ്യവും പരറിസശമാധറിക്കുന്നതറിനന്റെ ഭമാഗമമായറി നടത്തറിയ പഠനത്തറിനന്റെ 
ഫലമമാണക് ഈ കകപ്പുസ്തകവും. ഈസക് ഓഫക് ഡൂയറിവുംഗക് ബറിസറിനസക് എന്ന  
ആശയവും പ്രമാവര്ത്തറികമമാക്കുന്നതറിനന്റെ ഭമാഗമമായറി   വഹ്യവസമായങ്ങള്ക്കുവും 
മറക് സവുംരവുംഭങ്ങള്ക്കുമുള്ള കറിയറന്സുകളവും കലസന്സുകളവും നല്കുന്ന 
തറിനക് ബമാധകമമായ നറിരവധറി നറിയമങ്ങളറിലവും ചട്ടങ്ങളറിലവും  2017-  18 
വര്ഷത്തറില് മമാറങ്ങള് ഉണമായറിട്ടുണക്. ആയതക്  കൂടറി കണകറിനലടുത്തക്, 
ഗമാമപഞമായത്തുകളനട കലസന്സക് നടപടറിക്രമങ്ങള്കമാവശഹ്യമമായ 
പുതുകറിയ നറിബന്ധനകളമാണക് ഈ കകപ്പുസ്തകത്തറില് ഉള്നപടുത്തറിയറിട്ടു 
ള്ളതക്.  വറിവറിധ സവുംരവുംഭങ്ങള്കക് കലസന്സക് അനുവദറിക്കുന്നതറിനക് 
ബമാധകമമായ 1994 നല സകരള പഞമായത്തക് രമാജക് നറിയമത്തറിനല പ്രസക്ത 
ങ്ങളമായ വകുപ്പുകളവും, 1996 നല ചട്ടങ്ങളവും, അനുബന്ധ നറിയമങ്ങളവും, 
ചട്ടങ്ങളവും, വറിവറിധ ഉത്തരവുകളവും, ഈസക് ഓഫക് ഡൂയറിവുംഗക് എന്ന ഭമാഗവുവും 
ഇതറില് ഉള്നപടുത്തറിയറിട്ടുണക്. 
ഇനതമാരു  ഔസദഹ്യമാഗറിക  പ്രസറിദദ്ധീകരണമല.  ആയതറിനമാല്  സരഖകളനട
അസ്സല്  പരറിസശമാധറിചക്  കൃതഹ്യത  ഉറപമാകറിയതറിനുസശഷവും  മമാതവും
പ്രമാസയമാഗറിക  തദ്ധീരുമമാനങ്ങള്  കകനകമാസള്ളണതമാനണന്നക്  അഭഹ്യര്തറി
ക്കുന.  സര്കമാര്  കമാലമാകമാലങ്ങളറില്  പുറനപടുവറിക്കുന്ന  നറിര്സദ്ദേശങ്ങള്
ശ്രദറിചക്  ഈ വറിഷയത്തറിലള്ള അററിവക്  കമാലറികമമാക്കുവമാന് ശ്രദറിസകണ
തമാണക്.
ഈ വറിഷയനത്തക്കുററിചക് പഠറിക്കുവമാന് ആഗഹറിക്കുന്നവര്ക്കുവും വറിവറിധ 
വകുപ്പുകളറിനല ഉസദഹ്യമാഗസ്ഥനമാര്ക്കുവും ഇതക് പ്രസയമാജനനപടുനമന്നക് 
കരുതുന.
സസ്നേഹമാദരങ്ങസളമാനട....

സറി.എസക്.സസനമാഷക്
പമാലകമാടക്,
26-03-2019
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I

വവ്യവസസായങ്ങളക്കും ഫസാക്ടററികളക്കും വവ്യസാപസാരങ്ങളക്കും സക്കുംരക്കുംഭക

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കും മറ്റു സസവനങ്ങളക്കും

1994 ലലൈ സകരള പഞസായത്തസ് രസാജസ് നറിയമത്തറിലലൈ വവ്യവസ്ഥകള്

എ. ആമുഖക്കും

2018  ലലൈ  സകരള  നറിസക്ഷേപക്കും  സപ്രസാലസസാഹറിപറിക്കലക്കും  സുഗമമസാക്കലക്കും  (2-ാസാക്കും  നമ്പര്)

ആകസ്   (2018  ലലൈ  14-ാസാക്കും   ആകസ്)  (The  Kerala  Investment  Promotion  and

Facilitation  (No.2)   Act,  2018) പ്രകഗ്രാരക  വഗ്രാണണജവ്യ-വവ്യവസഗ്രായ  സകരകഭങ്ങള

ആരകഭണകന്നതണനസ് വണവണധ നണയമങ്ങള പ്രകഗ്രാരക ആവശവ്യമഗ്രായ ലലൈസന്സകളുക

അനുമതണകളുക  കണയറന്സകളുക  അനുവദണകന്നതണടലൈ  കഗ്രാലൈതഗ്രാമസക  ഒഴണവഗ്രാക

ന്നതണനഗ്രായണ  1994 ടലൈ  പകരള  പഞഗ്രായത്തസ്  രഗ്രാജസ്  നണയമക  ഉളടപടടെയുള്ള

നണയമങ്ങളണടലൈ  വണവണധ  വകുപ്പുകളണല്  പഭദഗതണകള  വരുത്തണയണട്ടുണസ്.  നണയമ

പഭദഗതണകളക്കസ് 20-10-2017 മുതല് പ്രഗ്രാബലൈവ്യമുണസ്.  ആയതനുസരണചസ്  1994 ടലൈ

പകരള പഞഗ്രായത്തസ് രഗ്രാജസ് നണയമത്തണടലൈ  232, 233 എന്നഫീ വകുപ്പുകളണല് പഭദഗതണ

വരുത്തുകയുക  "അപകടകരവുക്കും  അസഹവ്യവുമസായ  വവ്യസാപസാരങ്ങളക്കും  ഫസാക്ടററികളക്കും"

(Dangerous and Offensive Trades and Factories) എന്നതസ്  "വവ്യവസസായങ്ങളക്കും

ഫസാക്ടററികളക്കും  വവ്യസാപസാരങ്ങളക്കും  സക്കുംരക്കുംഭക  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കും  മറ്റു  സസവനങ്ങളക്കും"

(Factories, Trades, Entrepreneurship Activities and Other Services) എന്നസ്

മഗ്രാറ്റുകയുക ടചയണട്ടുണസ്.  

വവ്യവസഗ്രായങ്ങളകക  ഫഗ്രാക്ടറണകളകക  മറസ്  സകരകഭങ്ങളകക  ലലൈസന്സസ്

അനുവദണകന്നതണനുള്ള നണബനനകള ഉളടപട്ട  1994  ടലൈ പകരള പഞഗ്രായത്തസ്

രഗ്രാജസ്  നണയമത്തണടലൈ  232,  233,  234  വകുപ്പുകളണല്  നഗ്രാളണതുവടര  ഉണഗ്രായ

പഭദഗതണകള  തഗ്രാടഴ പചര്കന.
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 സഭദഗതറി പ്രസാബലൈവ്യക്കും സഭദഗതറി
വരുത്തറിയ
വകുപ്പുകള്

• 1999 ടലൈ പകരള പഞഗ്രായത്തസ് രഗ്രാജസ് 
(പഭദഗതണ) ആകസ്.  

• (1999 ടലൈ 13-ാഗ്രാക ആകസ്)

24-03-1999 232, 233, 
234(3) 

• 2017 ടലൈ പകരള പഞഗ്രായത്തസ് രഗ്രാജസ് 
(പഭദഗതണ) ആകസ്  

• (2017 ടലൈ 18-ാഗ്രാക ആകസ്)

01-06-2017 232(2) മുതല് 
232(5) വടര 
യുള്ള വകുപ്പുകള
ഒഴണവഗ്രാക്കണ.

• 2018 ടലൈ പകരള നണപക്ഷേപക പപ്രഗ്രാല് 
സഗ്രാഹണപണക്കലുക സഗമമഗ്രാക്കലുക ആകസ് 

• (2018 ടലൈ 14-ാഗ്രാക  ആകസ്)

20-10-2017 232, 233

ബറി. വവ്യവസസായങ്ങള്കക്കും ഫസാക്ടററികള്കക്കും മറസ് സക്കുംരക്കുംഭങ്ങള്കക്കും ലലൈസന്സസ് 
      അനുവദറിക്കല -  1994 ലലൈ സകരള പഞസായത്തസ് രസാജസ് നറിയമത്തറിലലൈ പ്രധസാന
      വകുപ്പുകള് (നസാളറിതുവലരയുള്ള സഭദഗതറികള് സഹറിതക്കും) 

• വവ്യവസസായങ്ങളക്കും ഫസാക്ടററികളക്കും വവ്യസാപസാരങ്ങളക്കും മറ്റു സസവനങ്ങളക്കും 

വകുപസ് നറിബന്ധന

232 • ലലൈസന്സസ് കൂടസാലത ഏതസാവശവ്യത്തറിനുക്കും സ്ഥലൈങ്ങള് 
ഉപസയസാഗറികവസാന് പസാടറില

232(1) • ഇതണപലൈകള്ള  ചട്ടങ്ങളണല്  നണര്പദ്ദേശണചണട്ടുള്ള  എടന്തെങണലുക

കഗ്രാരവ്യങ്ങളക്കസ്  ടസക്രട്ടറണ  നല്കുന്ന  ഒരു  ലലൈസന്സസ്  കൂടെഗ്രാടതയുക

ലലൈസന്സണല്  പറഞണട്ടുള്ള നണബനനകളക്കസ്  അനുസൃതമലഗ്രാടതയുക

പഞഗ്രായത്തസ്  പ്രപദശത്തസ്  യഗ്രാടതഗ്രാരു  സ്ഥലൈവുക  ഉപപയഗ്രാഗണകവഗ്രാന്

പഗ്രാടെണടലന്നസ് പരസവ്യക ടചയഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്.

• ഏടതഗ്രാരു പരസവ്യവുക  അതണടന്റെ പ്രസണദഫീകരണ തണയതണ  മുതല്

മുപതു  ദണവസക  കഴണയുന്നതുവടര  പ്രഗ്രാബലൈവ്യത്തണല്  വരഗ്രാന്  പഗ്രാടെണലഗ്രാത്ത

തഗ്രാകുന.

232
(2)-(5)

വണവണധ   നണയമ  പഭദഗതണകള  പ്രകഗ്രാരക  2  മുതല്  5  വടരയുള്ള  ഉപ
വകുപ്പുകള ഒഴണവഗ്രാക്കണയണട്ടുണസ്.
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233 ഫസാക്ടററികള്  പണറിയുന്നതറിനുക്കും  യന്ത്രങ്ങള്  സ്ഥസാപറികന്നതറിനുമുള്ള
അനുവസാദക്കും

233(1)

 

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തണടന്റെ  അനുമതണ  കൂടെഗ്രാടതയുക  അനുമതണയണല്

നണര്പദ്ദേശണചണട്ടുള്ള ഉപഗ്രാധണകളക്കസ് അനുസൃതമലഗ്രാടതയുക:

എ) ആവണശകണപയഗ്രാ,  ജലൈശകണപയഗ്രാ,  മറ്റു  യഗ്രാന്ത്രണക  ശകണപയഗ്രാ,

വണദദ്യുദ്യുുച്ഛകണപയഗ്രാ  ഉപപയഗ്രാഗണകവഗ്രാന്  ഉപദ്ദേശണചണട്ടുള്ള  ഏടതങണലുക

ഫസാക്ടററിസയസാ,  വര്ക്കസ്സഷസാസപസാ,  പ്രവൃത്തറി  സ്ഥലൈസമസാ നണര്മണകകപയഗ്രാ

സ്ഥഗ്രാപണകകപയഗ്രാ ടചയ്യുവഗ്രാന് പഗ്രാടുള്ളതല.

ബറി) പമല്പറഞ ഏടതങണലുക ശകണടകഗ്രാണസ് പ്രവര്ത്തണകന്നതുക ഈ

ആക്ടണപലൈപയഗ്രാ  അതണന്കഫീഴണടലൈ  ചട്ടങ്ങപളഗ്രാ  പ്രകഗ്രാരക  ഒഴണവഗ്രാക്കടപട്ട

യന്ത്രസമസാ,  നറിര്മസാണ യന്ത്രസമസാ അലസാത്തതുമസായ ഏലതങറിലക്കും യന്ത്രസമസാ,

നറിര്മസാണ  യന്ത്രസമസാ ഏടതങണലുക  പരണസരങ്ങളണല്  സ്ഥഗ്രാപണകവഗ്രാന്

പഗ്രാടുള്ളതല.  

233(2) • 233(1)-ാഗ്രാക  ഉപവകുപ്പു  പ്രകഗ്രാരക  ലലൈസന്സണനുള്ള  അപപക്ഷേ

നണര്ണ്ണയണക്കടപട്ട  പഫഗ്രാറത്തണലുക മറസ്  വണശദഗ്രാകശങ്ങപളഗ്രാടു  കൂടെണയുക

ടസക്രട്ടറണടയ  അടലങണല്  ടസക്രട്ടറണ  അധണകഗ്രാരടപടുത്തുന്ന

ഉപദവ്യഗ്രാഗസ്ഥടന  അഭണസകപബഗ്രാധന  ടചയ്തുടകഗ്രാണസ്  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായ

ത്തണനസ് നല്പകണതഗ്രാണസ്.

233(2)
(എ)

2018 ലലൈ 14-ാസാക്കും ആകസ് പ്രകസാരക്കും കൂട്ടറിസച്ചേര്ത്തതസ്

• അപപക്ഷേ  ലൈഭണചഗ്രാല്  നണര്ണ്ണയണക്കടപടെഗ്രാവുന്ന  പഫഗ്രാറത്തണല്

അപപക്ഷേകനസ് ലകപറസ് രസഫീതസ് നല്പകണതഗ്രാണസ്.

• അപപക്ഷേയുക  പരഖകളുക  പ്രസ്തുത  സ്ഥലൈത്തുടവച്ചു  തടന്ന

പരണപശഗ്രാധണപക്കണതഗ്രാണസ്. ആവശവ്യമഗ്രായ  അനുബന  പരഖകള

അപപക്ഷേപയഗ്രാടടെഗ്രാപക  സമര്പണചണട്ടണല  എന്നസ്  കഗ്രാണുന്നപക്ഷേക,   ഉടെന്

തടന്ന  അപപക്ഷേകടന പരഖഗ്രാമൂലൈക അറണയണപക്കണതഗ്രാണസ്. 
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• പരഖകള  എത്രയുക  പവഗക,  എന്നഗ്രാല്  അസപക്ഷേ  ലൈഭറിച്ചേ  തറിയതറി

മുതല  പതറിനഞ്ചു  ദറിവസക്കും  കഴറിയുന്നതറിനു  മുമ്പസായറി സമര്പണകവഗ്രാന്

അപപക്ഷേകടന അനുവദണപക്കണതഗ്രാണസ്.

233

(3)

2018 ലലൈ 14-ാസാക്കും ആകസ് പ്രകസാരക്കും കൂട്ടറിസച്ചേര്ത്തതസ്

• ടസക്രട്ടറണപയഗ്രാ,  അപദ്ദേഹക അധണകഗ്രാരടപടുത്തുന്ന ഉപദവ്യഗ്രാഗസ്ഥപനഗ്രാ

എത്രയുക പവഗക അനുവഗ്രാദത്തണനഗ്രായണ അപപക്ഷേണചണരണകന്ന ഫഗ്രാക്ടറണയുപടെ

പയഗ്രാ,  വര്ക്കസ്പഷഗ്രാപണപന്റെപയഗ്രാ,  പ്രവൃത്തണ  സ്ഥലൈത്തണപന്റെപയഗ്രാ,  യന്ത്ര

സഗ്രാമഗണകളുപടെപയഗ്രാ,  നണര്മഗ്രാണ  പഗ്രാന്റെണപന്റെപയഗ്രാ  സ്ഥഗ്രാപണക്കല്  മൂലൈപമഗ്രാ,

പരണസരടത്ത  ജനസഗ്രാന്ദ്രത  മൂലൈപമഗ്രാ  ശലൈവ്യപമഗ്രാ,  മലൈണനഫീകരണപമഗ്രാ

ഉണഗ്രാകഗ്രാനണടെയുടണന്ന  കഗ്രാരണത്തഗ്രാപലൈഗ്രാ  ആപക്ഷേപമുടണങണല്  അപനന

ഷണക നടെപത്തണതുക ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തണനസ് റണപപഗ്രാര്ട്ടസ് ടചപയണതുമഗ്രാണസ്.

• അപപക്ഷേയുക ടസക്രട്ടറണയുപടെയുക  4-ാഗ്രാക ഉപവകുപണല് വവ്യകമഗ്രാക്കണ

യണട്ടുള്ള  മറസ്  അധണകഗ്രാരണകളുപടെയുക  റണപപഗ്രാര്ട്ടുകള  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തസ്

പരണഗണണചതണനുപശഷക  കഴറിയുന്നതുക്കും  സവഗത്തറില,  എങ്ങലനയസായറിരു

ന്നസാലക്കും അസപക്ഷേ ലൈഭറിച്ചേ തറിയതറി മുതല മുപതസ് ദറിവസത്തറിനകക്കും പൂര്ണ്ണമസായ

അനുവസാദസമസാ  അതറിനസ്  യുക്തലമന്നസ്  സതസാന്നുന്ന  മറസ്  വവ്യവസ്ഥകള്ക്കസ്

വറിസധയമസായ അനുവസാദസമസാ നലസകണ്ടതസാണസ്.

233
(4)

അനുവസാദക്കും നലകുന്നതറിനു മുമ്പസ്  ലസക്രട്ടററി ലൈഭവ്യമസാക്കറി പരറിഗണറിസക്കണ്ട
ററിസപസാര്ട്ടുകള്

233
(4)
(എ)

ഫസാക്ടററിസയസാ വര്ക്കസ്സഷസാസപസാ സജസാലൈറി സ്ഥലൈസമസാ പരറിസരസമസാ  1948-ടലൈ 
ഫസാക്ടററീസസ് ആകറിലന്റെ (1948-ടാലൈ 63-ാഗ്രാക പകന്ദ്ര ആകസ്) പരറിധറിയറില 
വരുന്നതസാലണങറില:

പഗ്രാന്റെണല് ടവന്റെണപലൈഷന്,  ടവളണചക ഇവയുടടെ പരവ്യഗ്രാപ്തതയുക മുറണകളുപടെയുക

കതകുകകളുപടെയുക  ഉയരവുക  വലൈണപവുക  ആവശവ്യത്തണനുപണഗ്രാ  എനക

തഫീപണടുത്തമുണഗ്രായഗ്രാല്  പുറപത്തക്കസ്  കടെക്കഗ്രാനുള്ള  മഗ്രാര്ഗ്ഗങ്ങളുടടെ

അനുപയഗ്രാജവ്യതയുക  നണര്ണ്ണയണക്കടപടെഗ്രാവുന്ന  മറസ്  സകഗതണകളുക

സകബനണചസ്  1948  ടലൈ  ഫഗ്രാക്ടറഫീസസ്  ആകണന്  കഫീഴണല്  നണയമണച

ഫസാക്ടററീസസ്  ഇന്ലസ്പെക്ടറുസടസയസാ അടലങണല്  ആ  പ്രപദശത്തസ്
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അധണകഗ്രാരണതയുള്ള  ഇന്ഡസറിയല  എകസ്ടന്ഷന്  ഓഫറീസററില

തസാലഴയലസാത്ത വവ്യവസസായ വകുപറിലലൈ ഉസദവ്യസാഗസ്ഥസന്റെസയസാ ഒരു റണപപഗ്രാര്ട്ടസ്

ലൈഭവ്യമഗ്രാപക്കണതഗ്രാണസ്.

233
(4)

(ബറി)

ആശുപതറിസയസാ,  കറിനറിസക്കസാ,  പസാരസാ  ലമഡറിക്കല  സ്ഥസാപനസമസാ,
കറിനറിക്കല  ലൈസബസാറട്ടററിസയസാ  മസറലതങറിലക്കും  ആസരസാഗവ്യ  സ്ഥസാപനസമസാ
തുടങ്ങുന്നതറിനുള്ള അസപക്ഷേയസാലണങറില:
(2018 ലലൈ 14-ാസാക്കും ആകസ് പ്രകസാരക്കും മസാറക്കും വരുത്തറിയതസ്)

സ്ഥഗ്രാപണക്കഗ്രാനുപദ്ദേശണകന്ന  യന്ത്ര  സഗ്രാമഗണകളുടടെ  കണകഡസ്  പലൈഗ്രാഡസ്

ഇരുപത്തഞസ്  കുതണര  ശകണയണല്  കൂടുതപലൈഗ്രാ  അടലങണല്  യന്ത്ര

സഗ്രാമഗണകളുപടെയുക  മറസ്  സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളുപടെയുക  സനഭഗ്രാവക  ശലൈവ്യപമഗ്രാ,

മലൈണനഫീകരണപമഗ്രാ  ഉണഗ്രാക്കഗ്രാന്  സഗ്രാദതയുള്ളപതഗ്രാ  ആടണങണല്

ശലൈവ്യത്തണപന്റെയുക  മലൈണനഫീകരണത്തണപന്റെയുക  സഗ്രാധവ്യതടയ  സകബനണചസ്

ജറിലസാ ലമഡറിക്കല ഓഫറീസറുലട ഒരു ററിസപസാര്ട്ടസ്.

233
(4)

(സണ)

സ്ഥസാപറിക്കസാനുസദ്ദേശറികന്ന  വവ്യവസസായക്കും  ലഹലടന്ഷന്  ലവദദ്യുതറി
യുസടസയസാ ലപലട്ടന്നസ് കത്തറിപടരസാവുന്നസതസാ ലപസാട്ടറിലത്തററിക്കസാവുന്നസതസാ
ആയ സസാധനങ്ങളസടസയസാ ഉപസയസാഗക്കും ഉള്ലക്കസാള്ളുന്നതസാലണങറില

ആസൂത്രണക  ടചയടപട്ടണട്ടുള്ള  അഗണ  പ്രതണപരഗ്രാധ-അഗണശമന  പ്രവര്

ത്തനങ്ങളുടടെ  പരവ്യഗ്രാപ്തത  സകബനണചസ്  ഡറിവറിഷണല  ഫയര്  ഓഫറീസര്

അടലങണല്  അപദ്ദേഹക  അധണകഗ്രാരടപടുത്തുന്ന  മപറടതങണലുക

ഉപദവ്യഗ്രാഗസ്ഥടന്റെ റണപപഗ്രാര്ട്ടസ്.

• ഏടതങണലുക  വവ്യവസഗ്രായക മലൈണനഫീകരണക  ഉണഗ്രാകന്നതടലന്നസ്
ഇതണപലൈക്കസ്  അധണകഗ്രാരടപടുത്തണയ  വവ്യവസഗ്രായ  വകുപണടലൈ
ഉപദവ്യഗ്രാഗസ്ഥപനഗ്രാ  പകരള  സകസ്ഥഗ്രാന  മലൈണനഫീകരണ  നണയന്ത്രണ
പബഗ്രാര്പഡഗ്രാ ശുപഗ്രാര്ശ ടചയണട്ടുള്ള ഒരു പ്രഖവ്യഗ്രാപനക അപപക്ഷേകന്
നല്കുകയഗ്രാടണങണല്  അത്തരക  വവ്യവസഗ്രായടത്ത  സകബനണചസ്
(ബണ) ഖണക പ്രകഗ്രാരമുള്ള റണപപഗ്രാര്ട്ടസ് ആവശവ്യടപടെഗ്രാവുന്നതല. 

233(5) ഈ വകുപണന്കഫീഴണലുള്ള അനുവഗ്രാദക നല്കുന്നതസ്:

എ) യന്ത്രസഗ്രാമഗണകള  മഗ്രാറണ  വയ്ക്കല്,   ഫഫീസസ്  ഈടെഗ്രാക്കല്  എന്നണവ

സകബനണചസ്  നണര്ണ്ണയണക്കടപടെഗ്രാവുന്ന നണയന്ത്രണങ്ങളകക നണബനന

കളകക വണപധയമഗ്രായണരണകക.
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ബറി) 235 എഫസ്,   235 എചസ് എന്നഫീ വകുപ്പുകളണപലൈഗ്രാ അടലങണല് 235 പണ,

23 കദ്യു എന്നഫീ വകുപ്പുകളണപലൈഗ്രാ അടെങ്ങണയണട്ടുള്ള സകഗതണകള പഗ്രാലൈണകന്ന

തണല്നണനക  ഒഴണവഗ്രാക്കടപട്ടതഗ്രായണ  പരണഗണണകവഗ്രാന്  പഗ്രാടെണലഗ്രാത്ത

തഗ്രാകുന. 

233(6) 2018 ലലൈ 14-ാസാക്കും ആകസ് പ്രകസാരക്കും കൂട്ടറിസച്ചേര്ത്തതസ്

 അനുമതറി, റദ്ദേസാക്കല, പറിഴ  

• അനുവഗ്രാദത്തണനുപവണണയുള്ള അസപക്ഷേ ലൈഭറിച്ചേ തറിയതറി മുതല മുപതു

ദറിവസത്തറിനുള്ളറില, ലസക്രട്ടററി  അതറിസന്മേലള്ള  ഏലതങറിലക്കും  ഉത്തരവസ്

അസപക്ഷേകലന  അററിയറിക്കസാതറിരറികന്നപക്ഷേക്കും ആകണപലൈയുക  ചട്ടങ്ങളണ

പലൈയുക ലബപലൈഗ്രാകളണപലൈയുക വവ്യവസ്ഥകളകക ചുമത്തഗ്രാവുന്ന മറസ് എലഗ്രാ

നണബനനകളകക  വണപധയമഗ്രായണ,  അപപക്ഷേയണല്  ആവശവ്യടപട്ട

കഗ്രാലൈയളവണപലൈക്കസ് അനുമതണ നല്കണയതഗ്രായണ കരുതടപടുന്നതഗ്രാണസ്.

• അതറിനുസശഷക്കും  ഏലതങറിലക്കും  വവ്യവസ്ഥ  ലൈക്കുംഘറിക്കലപട്ടതസായറി

ശ്രദ്ധയറിലലപട്ടസാല  അപപക്ഷേകനസ്,  ലലൈസന്സസ്  റദ്ദേഗ്രാകന്നതണനുള്ള

കഗ്രാരണക  വവ്യകമഗ്രാക്കണടക്കഗ്രാണസ്,  ഒരു  കഗ്രാരണക  കഗ്രാണണക്കല്

നല്കണയതണനുപശഷവുക  പ്രസ്തദ്യുുത  പനഗ്രാട്ടഫീസണല്  വവ്യകമഗ്രാക്കണയണട്ടുള്ള

സമയത്തണനകക  ലൈഭണച  മറുപടെണ,  ഏടതങണലുക  ഉടണങണല്  അതസ്,

പരണപശഗ്രാധണചതണനുപശഷവുക,  ലലൈസന്സസ്  റദ്ദേസാകവസാന്  ലസക്രട്ടററിക്കസ്

അധറികസാരമുണ്ടസായറിരറികന്നതുക്കും, അപ്രകസാരക്കും ലലൈസന്സസ് റദ്ദേസാകന്നതറി സന്മേല

ലസക്രട്ടററിക്കസ് അഞസ് ലൈക്ഷേക്കും രൂപയറില കവറിയസാത്ത ഒരു പറിഴ അസപക്ഷേകനസ്

സമല ചുമത്തസാവുന്നതസാണസ്.

• (2018 ടലൈ 14-ാഗ്രാക ആകസ് പ്രകഗ്രാരക വകുപസ് 233 ടന്റെ ഉപവകുപസ് (6)
കൂട്ടണപചര്ത്തു.   31-10-2017 മുതല് പ്രഗ്രാബലൈവ്യക)

233
(എ)

ഫസാക്ടററി, വര്ക്കസ് സഷസാപസ് മുതലൈസായവയറില നറിന്നുള്ള ശലൈവ്യക്കും ഇലസാതസാക്കല

233
എ(1)

ഏടതങണലുക  ഫഗ്രാക്ടറണപയഗ്രാ,  വര്ക്കസ്പഷഗ്രാപപഗ്രാ,  പ്രവൃത്തണ  സ്ഥലൈപമഗ്രാ,

യന്ത്രങ്ങപളഗ്രാ ഏടതങണലുക ഒരു പ്രപതവ്യക തരക ഇനനക ഉപപയഗ്രാഗണക

ന്നതുടകഗ്രാപണഗ്രാ,  ശബ്ദപമഗ്രാ,  അനുചലൈനപമഗ്രാ  ഉണഗ്രാകുന്നതണനഗ്രാപലൈഗ്രാ
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വണഷവഗ്രാതകക  വമണകകപയഗ്രാ,  അസഹവ്യമഗ്രായ  ഗനപമഗ്രാ,  പുകപയഗ്രാ,

ടപഗ്രാടെണപയഗ്രാ പുറടപടുവണകപയഗ്രാ ടചയ്യുന്ന കഗ്രാരണത്തഗ്രാപലൈഗ്രാ ശലൈവ്യമുണഗ്രാക

ന്നതഗ്രായണ  ലസക്രട്ടററിക്കസ് അഭണപ്രഗ്രായമുള്ള  പക്ഷേക  ടസക്രട്ടറണക്കസ്

അപ്രകഗ്രാരമുള്ള  ഫഗ്രാക്ടറണയുപടെപയഗ്രാ,  വര്ക്കസ് പഷഗ്രാപണപന്റെപയഗ്രാ,  യന്ത്രങ്ങളു

പടെപയഗ്രാ ചുമതലൈ വഹണകന്ന ആപളഗ്രാടെസ് അപ്രകഗ്രാരമുള്ള ശലൈവ്യക നവ്യഗ്രായമഗ്രായ

സമയത്തണനുള്ളണല് ഇലഗ്രാതഗ്രാകവഗ്രാന് നണര്പദ്ദേശണക്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്.

233
എ(2)

2018 ലലൈ 14-ാസാക്കും ആകസ് പ്രകസാരക്കും  സചര്ത്തതസ്

വറിദസഗസാപസദശക്കും സതടല

ബനടപട്ട  ഫഗ്രാക്ടറണയുപടെപയഗ്രാ,  വര്ക്കസ് പഷഗ്രാപണപന്റെപയഗ്രാ,  പ്രവൃത്തണ

സ്ഥലൈത്തണപന്റെപയഗ്രാ,  യന്ത്ര  സഗ്രാമഗണകളുപടെപയഗ്രാ  ഉടെമയുടടെ  അടലങണല്

ചഗ്രാര്ജസ്  വഹണകന്ന  ആളുടടെ  ടചലൈവണല്  ശലൈവ്യക  തണട്ടടപടുത്തുന്നപതഗ്രാ

അടലങണല്  ഇലഗ്രാതഗ്രാകന്നപതഗ്രാ  സകബനണചസ്  ബന്ധലപട്ട  വകുപ്പുകളറില

നറിന്നുക്കും  ലസക്രട്ടററിക്കസ്  വറിദഗ  ഉപസദശക്കും  സതടസാവുന്നതുക്കും അപ്രകഗ്രാരമുള്ള

റണപപഗ്രാര്ട്ടസ്   കഴണയുന്നതുക  പവഗക,  എന്നഗ്രാല്  അപ്രകഗ്രാരമുള്ള  ശലൈവ്യക

സകബനണചസ്  റണപപഗ്രാര്ട്ടസ്  ടചയടപട്ടസ്  പതണനഞ്ചു ദണവസക കഴണയുന്നതണനു

മുമഗ്രായണ നല്പകണതുമഗ്രാണസ്.

• (2018 ടലൈ  14-ാഗ്രാക  ആകസ്  പ്രകഗ്രാരക  വകുപസ്  233  ടന്റെ ഉപവകുപസ്
(എ)  യണടലൈ  ഖണക  2  കൂട്ടണപചര്ത്തു.    31-10-2017  മുതല്
പ്രഗ്രാബലൈവ്യക)

233
എ(3)

പ്രവര്ത്തനക്കും നറിസരസാധറിക്കല

1-ാഗ്രാക ഉപചട്ടക പ്രകഗ്രാരക പുറടപടുവണക്കടപട്ട ഒരു നണര്പദ്ദേശക നടെപഗ്രാക്കഗ്രാന്

മന:പൂര്വക വഫീഴ്ച വരുത്തുകപയഗ്രാ,  നണലൈവണലുള്ള സഗ്രാഹചരവ്യങ്ങളണല് ശലൈവ്യക

ഇലഗ്രാതഗ്രാകന്നതസ്  പ്രഗ്രാവര്ത്തണകമടലന്നസ്  കഗ്രാണുകപയഗ്രാ  ആടണങണല്

ശലൈവ്യക  ഇലഗ്രാതഗ്രാക്കഗ്രാന്  തൃപ്തണകരമഗ്രായ  രഫീതണയണല്  ആവശവ്യമഗ്രായ

നടെപടെണകള ബനടപട്ട ആള എടുകന്ന സമയക വടര,  ടസക്രട്ടറണക്കസ്

ഫഗ്രാക്ടറണയുപടെപയഗ്രാ  പജഗ്രാലൈണ  സ്ഥലൈത്തണപന്റെപയഗ്രാ  യന്ത്രത്തണപന്റെപയഗ്രാ

പ്രവര്ത്തനക നണപരഗ്രാധണക്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്.

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകളുടടെ FACTEOS ലലൈസന്സസ് - ലകപ്പുസ്തകക
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233
(ബണ)

ലലൈസന്സറില നറിന്നുക്കും ഒഴറിവസാക്കല

233-ാഗ്രാക  വകുപണല്  എന്തുതടന്ന  അടെങ്ങണയണരുന്നഗ്രാലുക  അതതസ്

സകഗതണപപഗ്രാടലൈ,  തഗ്രാടഴ  പറയുന്ന  യന്ത്രങ്ങപളഗ്രാ,  ഉല്പഗ്രാദന

യൂണണറ്റുകപളഗ്രാ,  വവ്യവസഗ്രായ  യൂണണറണകപളഗ്രാ  നണര്മണകന്നതണനസ്

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തണടന്റെ അനുവഗ്രാദക ആവശവ്യമുള്ളതല.

എ. വറീട്ടസാവശവ്യങ്ങള്സക്കസാ,  വവ്യക്തറിപരമസായ  സസൗകരവ്യങ്ങള്സക്കസാ പവണണ

ഉപപയഗ്രാഗണകവഗ്രാന്  ഉപദ്ദേശണകന്ന  ഉപകരണങ്ങളുക  ലവദദ്യുപതതര

ഉപകരണങ്ങളുക യന്ത്രസഗ്രാമഗണകളുക.

ബണ. കഗ്രാര്ഷണകഗ്രാവശവ്യത്തണനഗ്രായണ  സ്ഥഗ്രാപണചണട്ടുള്ള ലവദദ്യുതണ  ടകഗ്രാണക അലഗ്രാ

ടതയുക പ്രവര്ത്തണകന്ന ഉപകരണങ്ങള.

സണ. സ്ഥണരമഗ്രായ ശ്രദ പവണണവരഗ്രാത്ത സഗ്രാറണകസ്  ടഗ്രാന്സ് പഫഗ്രാര്മര് പസഷനു

കളുക കണന്സര് പസഷനുകളുക ടറക്ടണഫയര് പസഷനുകളുക.

ഡണ. ടകഗ്രാണ  നടെക്കഗ്രാവുന്ന  തരക  ഡണലണകഗസ്  യന്ത്രങ്ങളുക  പകഗ്രാണ്ക്രഫീറസ്

മണക്സറുകള  പപഗ്രാടലൈ  നണര്മഗ്രാണ  ആവശവ്യത്തണനുപപയഗ്രാഗണകന്ന  ലകസാണ

നടക്കസാവുന്ന തരക്കും യന്ത്രങ്ങളുക.

ഇ. ഒരു  വണദവ്യഗ്രാഭവ്യഗ്രാസ  സ്ഥഗ്രാപനപത്തഗ്രാടെസ്  ബനടപടുത്തണപയഗ്രാ  അടലങണല്

ശഗ്രാസ്ത്ര  സകബനമഗ്രായ  ആവശവ്യങ്ങളപക്കഗ്രാ  പവണണ  ഒരു  വര്ക്കസ്പഷഗ്രാ

പണപലൈഗ്രാ പജഗ്രാലൈണസ്ഥലൈപത്തഗ്രാ സ്ഥഗ്രാപണചണട്ടുള്ള യന്ത്ര സകവണധഗ്രാനക.

എഫസ്. ലവദദ്യുതണ  ഉല്പഗ്രാദണപണകന്നതണനുക  വണതരണക  ടചയ്യുന്നതണനുമഗ്രായണ

പകരള  സകസ്ഥഗ്രാന  ലവദദ്യുതണ  പബഗ്രാര്ഡസ്  ഏര്ടപടുത്തണയണട്ടുള്ള

സകവണധഗ്രാനങ്ങള.

ജണ. കുടെണടവള്ള  വണതരണത്തണനുക  മലൈണനജലൈക  ഒഴുക്കണ  കളയുന്നതണനുമുള്ള

പകരള ജലൈ അപതഗ്രാറണറണയുടടെ യന്ത്ര സകവണധഗ്രാനങ്ങള.

എചസ്. മലൈറിനറീകരണമുണ്ടസാക്കസാത്ത ഒരു വവ്യവസസായമസായറി സര്ക്കസാരറിലന്റെ വവ്യവസസായ

വകുസപസാ  സകരള  സക്കുംസ്ഥസാന  മലൈറിനറീകരണ  നറിയന്ത്രണ  സബസാര്സഡസാ

സസാക്ഷേവ്യലപടുത്തറിയറിട്ടുള്ളതുക്കും അഞസ് കുതറിര ശക്തറിയറില കുറവസ്  സശഷറിയുള്ള

യന്ത്രങ്ങള് സ്ഥസാപറിച്ചേറിട്ടുള്ളതുമസായ വവ്യവസസായങ്ങള്.

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകളുടടെ FACTEOS ലലൈസന്സസ് - ലകപ്പുസ്തകക
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ഐ. സര്ക്കസാസരസാ,  സര്ക്കസാര്  നറിയന്ത്രറിത  ഏജന്സറിസയസാ  അപ്രകസാരക്കും

പ്രഖവ്യസാപറിച്ചേറിട്ടുള്ള ഒരു വവ്യവസസായ എസസ്റ്റേററിസലൈസയസാ,  വവ്യവസസായ വറികസന

പ്രസദശസത്തസയസാ,  വവ്യവസസായ  വറികസന  സ്ഥലൈസത്തസയസാ,  വവ്യവസസായ

വറികസന  വളര്ച്ചേസാ  സകന്ദ്രത്തറിസലൈസയസാ,  കയറ്റുമതറി  സക്കുംസ്കരണ

സമഖലൈയറിസലൈസയസാ  അലലങറില  വവ്യവസസായ  പസാര്ക്കറിസലൈസയസാ  വവ്യവസസായ

യൂണറിറ്റുകള്. 

എന്നഗ്രാല്, എചസ്, ഐ ഇനങ്ങളണല് പറഞണട്ടുള്ള ഏടതങണലുക വവ്യവസസായ

യൂണറിറ്റുകളലട  ഉടമസ്ഥന്  നറിര്ണ്ണയറിക്കലപട്ട  പ്രകസാരമുള്ള  ഫറീസസ്  അടച്ചേസ്

പ്രസ്തുത യൂണറിറസ് ഗസാമപഞസായത്തറില രജറിസ്റ്റേര് ലചസയണ്ടതസാണസ്. 

233
സണ

സര്ക്കസാര്  വവ്യവസസായ  എസസ്റ്റേറസ്,  വവ്യവസസായ  വറികസന  പ്രസദശക്കും
മുതലൈസായവ   സ്ഥസാപറികവസാന് പഞസായത്തുമസായറി ആസലൈസാചറിക്കല

(1) സര്ക്കഗ്രാപരഗ്രാ ഒരു സര്ക്കഗ്രാര് നണയന്ത്രണത ഏജന്സണപയഗ്രാ  ഒരു വവ്യവസഗ്രായ

എപസപറഗ്രാ,  വവ്യവസഗ്രായ  വണകസന  പ്രപദശപമഗ്രാ,  വവ്യവസഗ്രായ  സ്ഥലൈപമഗ്രാ,

വവ്യവസഗ്രായ  വളര്ചഗ്രാ  പകന്ദ്രപമഗ്രാ,  കയറ്റുമതണ  സകസ്കരണ  പമഖലൈപയഗ്രാ,

വവ്യവസഗ്രായ  പഗ്രാര്പക്കഗ്രാ  തുറകന്നതണനു  മുമസ്  ബനടപട്ട

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുമഗ്രായണ കൂടെണയഗ്രാപലൈഗ്രാചണപക്കണതഗ്രാണസ്.

(2) 233(ബണ)  വകുപണടലൈ  (എചസ്)  ഖണത്തണല്  പറഞണട്ടുള്ള  വവ്യവസഗ്രായ

യൂണണറ്റുകടള  സകബനണചസ്,  അതതസ്  സകഗതണപപഗ്രാടലൈ,   235 എഫസ്,

235 എചസ്  എന്നഫീ  വകുപ്പുകളണപലൈപയഗ്രാ  235 പണ,  235 കദ്യു  എന്നഫീ

വകുപ്പുകളണപലൈപയഗ്രാ വവ്യവസ്ഥകള പഗ്രാലൈണപക്കണതഗ്രാണസ്.

234 ലലൈസന്സുകളക്കും  അനുവസാദങ്ങളക്കും  നലകുകയുക്കും  പുതുകകയുക്കും
ലചയ്യുന്നതു  സക്കുംബന്ധറിച്ചേ  ചട്ടങ്ങള്  ഉണ്ടസാകവസാന്  സര്ക്കസാരറിനുള്ള
അധറികസാരക്കും.

(1) സര്ക്കഗ്രാരണനസ് :

എ 232-ാഗ്രാക വകുപണന്കഫീഴണല് ലലൈസന്സകള നല്കുകപയഗ്രാ, പുതുകകപയഗ്രാ

ടചയ്യുന്നതണടന നണപരഗ്രാധണകകയുക നണയന്ത്രണകകയുക ടചയലുക; 

ആ ലലൈസന്സകള സഗ്രാധുവഗ്രായണരണകന്ന കഗ്രാലൈഗ്രാവധണ സകബനണച്ചുക; 

ബണ അത്തരക ലലൈസന്സകപളഗ്രാ അവ പുതുകന്നതണപനഗ്രാ ഉള്ള അപപക്ഷേകള

എത്ര സമയത്തണനുള്ളണല് നല്കണടമന്നതണടന സകബനണച്ചുക;
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സണ 233-ാഗ്രാക  വകുപ്പു  പ്രകഗ്രാരക  അനുവഗ്രാദക  നല്കുന്നതസ്  നണപരഗ്രാധണകകപയഗ്രാ,

നണയന്ത്രണകകപയഗ്രാ  ടചയ്യുന്നതു  സകബനണച്ചുക  ചട്ടങ്ങള  ഉണഗ്രാക്കഗ്രാവുന്ന

തഗ്രാണസ്.

(2) 1-ാഗ്രാക ഉപവകുപണടലൈ ഖണക  (സണ)  പ്രകഗ്രാരക ഉണഗ്രാക്കണയണട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങള

മൂലൈക  വവ്യഗ്രാവസഗ്രായണക  കഗ്രാരവ്യങ്ങളക്കസ്  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തസ്  പ്രപദശത്തണ

നുള്ളണല്  നണര്ദ്ദേണഷ്ട  സ്ഥഗ്രാനങ്ങള  പ്രപതവ്യകക  നഫീക്കണ  വയ്ക്കുന്നതണനുക,

അപ്രകഗ്രാരമുള്ള  സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളക്കസ്  ടവളണയണലുള്ള  ഏടതങണലുക

ഫഗ്രാക്ടറണപയപയഗ്രാ,  വര്ക്കസ്പഷഗ്രാപണപനപയഗ്രാ,  പ്രവൃത്തണ  സ്ഥലൈപത്തപയഗ്രാ,

പരണസരപത്തപയഗ്രാ  സകബനണചണടെപത്തഗ്രാളക  233-ാഗ്രാക  വകുപണന്കഫീഴണല്

അനുവഗ്രാദക  നണപഷധണകവഗ്രാന്  വവ്യവസ്ഥ  ടചയ്യുന്നതണനുക  അപ്രകഗ്രാരമുള്ള

സ്ഥലൈങ്ങളണപലൈക്കസ്  ഏടതങണലുക  സ്ഥലൈത്തസ്  പനരപത്ത  സ്ഥഗ്രാപണചണട്ടുള്ള

ഏടതങണലുക  ഫഗ്രാക്ടറണപയപയഗ്രാ,  വര്ക്കസ്പഷഗ്രാപണപനപയഗ്രാ,  പ്രവൃത്തണ

സ്ഥലൈപത്തപയഗ്രാ അടലങണല് നണര്ദ്ദേണഷ്ട സ്ഥലൈങ്ങളക്കസ് ടവളണയണല് സ്ഥണതണ

ടചയ്യുന്ന  ഏടതങണലുക  പരണസരത്തണലുക  പനരടത്ത  സ്ഥഗ്രാപണചണട്ടുള്ള

ഏടതങണലുക  യന്ത്രപത്തപയഗ്രാ  നഫീക്കക  ടചയ്യുന്നതണനുക  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായ

ത്തണടന അധണകഗ്രാരടപടുത്തഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്.

എന്നഗ്രാല്,  അപ്രകഗ്രാരമുള്ള  യഗ്രാടതഗ്രാരു  ചട്ടവുക  മൂലൈക  പകന്ദ്ര  സര്ക്കഗ്രാരണ

പന്റെപയഗ്രാ,  സകസ്ഥഗ്രാന  സര്ക്കഗ്രാരണപന്റെപയഗ്രാ  അഥവഗ്രാ  1993 ടലൈ  മദണരഗ്രാശണ

വഗ്രാണണജവ്യവണള  മഗ്രാര്ക്കറസ്  ആപകഗ്രാ  മപറടതങണലുക  നണയമത്തണന്കഫീഴണപലൈഗ്രാ

ഏര്ടപടുത്തണയണട്ടുള്ള ഒരു മഗ്രാര്ക്കറസ് കമണറണയുപടെപയഗ്രാ ലകവശമുള്ളപതഗ്രാ

നണയന്ത്രണത്തണലൈണരണകന്നപതഗ്രാ  ആയ  ഏടതങണലുക  പരണസരത്തണലുക

സ്ഥഗ്രാപണചണട്ടുള്ള  ഏടതങണലുക  ഫഗ്രാക്ടറണപയപയഗ്രാ,  വര്ക്കസ്പഷഗ്രാപണപനപയഗ്രാ,

പജഗ്രാലൈണ  സ്ഥലൈപത്തപയഗ്രാ,  യന്ത്രപത്തപയഗ്രാ  നഫീകന്നതണനസ്  അധണകഗ്രാര

ടപടുത്തുവഗ്രാന് പഗ്രാടെണലഗ്രാത്ത തഗ്രാകുന.

(3) 1999 ടലൈ 13-ാഗ്രാക ആകസ് പ്രകഗ്രാരക 24-3-1999 മുതല് ഒഴണവഗ്രാക്കണയണട്ടുണസ്. 
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II
സകരള പഞസായത്തസ് രസാജസ് (ഫസാക്ടററികള്കക്കും വവ്യസാപസാരങ്ങള്കക്കും 

സക്കുംരക്കുംഭക പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്കും മറസ് സസവനങ്ങള്കക്കും 
ലലൈസന്സസ് നലകല) ചട്ടങ്ങള്, 1996

എ. ആമുഖക്കും

1994  ടലൈ പകരള പഞഗ്രായത്തസ് രഗ്രാജസ് ആകണടലൈ 232-ഉക  233-ഉക  234-ഉക  254-ഉക

വകുപ്പുകള  കൂട്ടണവഗ്രായണച  പ്രകഗ്രാരക  നല്കടപട്ട  അധണകഗ്രാരങ്ങള  വണനണപയഗ്രാഗണചസ്

സകരള  പഞസായത്തസ്  രസാജസ്(ആപലക്കരവുക്കും  അസഹവ്യവുമസായ  വവ്യസാപസാരങ്ങള്കക്കും

ഫസാക്ടററികള്കക്കും ലലൈസന്സസ് നലകല) ചട്ടങ്ങള്, 1996  രൂപഫീകരണക്കടപട്ടു. 2018 ലലൈ

സകരള  നറിസക്ഷേപക്കും  സപ്രസാലസസാഹറിപറിക്കലക്കും  സുഗമമസാക്കലക്കും  ആകസ്  (The  Kerala

Investment Promotion and Facilitation (No.2) Act, 2018) നണലൈവണല് വന്നതണടന

തുടെര്ന്നസ്  പഞഗ്രായത്തസ് രഗ്രാജസ് ആകണടലൈ ഫസാക്ടററികള്കക്കും വവ്യസാപസാരങ്ങള്കക്കും സക്കുംരക്കുംഭക

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്കും  മറസ്  സസവനങ്ങള്കക്കും ലലൈസന്സസ്  നല്കുന്നതുമഗ്രായണ

ബനടപട്ട 232, 233 വകുപ്പുകളണല് പഭദഗതണ വരുത്തണയതണടന തുടെര്ന്നസ് 1996 ടലൈ

പകരള  പഞഗ്രായത്തസ്  രഗ്രാജസ്  (ആപല്ക്കരവുക  അസഹവ്യവുമഗ്രായ  വവ്യഗ്രാപഗ്രാരങ്ങളകക

ഫഗ്രാക്ടറണകളകക  ലലൈസന്സസ്  നല്കല്)  ചട്ടങ്ങളണല്   പഭദഗതണ  വരുത്തുകയുക

ചട്ടങ്ങളുടടെ  പപരസ്  1996 ലലൈ  സകരള  പഞസായത്തസ്  രസാജസ്(ഫസാക്ടററികള്കക്കും

വവ്യസാപസാരങ്ങള്കക്കും  സക്കുംരക്കുംഭക  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്കും  മറസ്  സസവനങ്ങള്കക്കും

ലലൈസന്സസ്  നലകല) ചട്ടങ്ങള്  എന്നസ് മഗ്രാറ്റുകയുക ടചയ്തു.  

എസസ്.ആര്.ഒ.

നക്കും. 76/96

• പകരള പഞഗ്രായത്തസ് രഗ്രാജസ് (ആപല്ക്കരവുക അസഹവ്യവുമഗ്രായ

വവ്യഗ്രാപഗ്രാരങ്ങളകക ഫഗ്രാക്ടറണകളകക ലലൈസന്സസ് നല്കല്)

ചട്ടങ്ങള, 1996 

(Kerala  Panchayat  Raj  (Issue  of  Licence  to

Dangerous  and  Offensive  Trades  and  Factories)

Rules, 1996) 

• D & O Licence
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എസസ്.ആര്.ഒ 
നക്കും.674/2017  

(സ.ഉ( പറി)നക്കും.  
80/2017/ 
തസസ്വഭവ 
തറിയതറി 
31-10-2017)

പകരള  പഞഗ്രായത്തസ്  രഗ്രാജസ്  (ആപല്ക്കരവുക  അസഹവ്യവുമഗ്രായ

വവ്യഗ്രാപഗ്രാരങ്ങളകക  ഫഗ്രാക്ടറണകളകക  ലലൈസന്സസ്  നല്കല്)

പഭദഗതണ ചട്ടങ്ങള, 2017

(Kerala  Panchayath  Raj(Issue  of  Licence  to  Factories,

Trades,  Entrepreneurship  Activities  and  Other  Services)

Rules, 1996) 

• FACTEOS Licence

• ചട്ടക 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13 എന്നണവയണലുക ഫഫീസസ് ഘടെന
നണശ്ചയണചണട്ടുള്ള പട്ടണക II ലുക  പഭദഗതണ വരുത്തണയണട്ടുണസ്. 

• പഭദഗതണ  ചട്ടങ്ങളക്കസ്  31-10-2017  തണയതണ   മുതല്
പ്രഗ്രാബലൈവ്യമുണസ്. 

ബറി.  1996  ലലൈ  സകരള  പഞസായത്തസ്  രസാജസ്(ഫസാക്ടററികള്കക്കും  വവ്യസാപസാരങ്ങള്കക്കും
സക്കുംരക്കുംഭക പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്കും മറസ്  സസവനങ്ങള്കക്കും ലലൈസന്സസ് നലകല)
ചട്ടങ്ങള് (സഭദഗതറികള് സഹറിതക്കും) 

• ഈ ചട്ടങ്ങളറില ഉപസയസാഗറിച്ചേറിട്ടുള്ളതുക്കും പസക്ഷേ നറിര്വ്വചറിച്ചേറിട്ടറിലസാത്തതുക്കും എന്നസാല

ആകറില നറിര്വ്വചറിച്ചേറിട്ടുള്ളതുമസായ  വസാകകള്കക്കും പ്രസയസാഗങ്ങള്കക്കും ആകറില അവയ

നലകലപട്ടറിട്ടുള്ള അര്ത്ഥങ്ങള് യഥസാക്രമക്കും ഉണ്ടസായറിരറികന്നതസാണസ്.  (ചട്ടക്കും 2 ഇ)

ചട്ടക്കും വവ്യവസ്ഥ 

3 വവ്യസാപസാരങ്ങള്, സസവനങ്ങള്, ഫസാക്ടററികള് എന്നറിവയുലട വറിവരണക്കും

• വകുപസ്  232  ടന്റെ  ആവശവ്യത്തണനഗ്രായണ,  സര്ക്കഗ്രാരണനസ്  അതണടന്റെ

അഭണപ്രഗ്രായത്തണല് സ്ഥഗ്രാപനങ്ങടള  ഫസാക്ടററികള്,  വവ്യസാപസാരങ്ങള്,  സക്കുംരക്കുംഭക

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,  മറസ്  സസവനങ്ങള്  എന്നണങ്ങടന  വര്ഗ്ഗഫീകരണപക്കണ

തുടണങണല്  ഈ  ചട്ടങ്ങപളഗ്രാടെസ്  പചര്ന്ന  ഒന്നഗ്രാക  പട്ടണകയണല്  അപ്രകഗ്രാരക

സൂചണപണക്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്.  

• (31-10-2017 ലലൈ സഭദഗതറി പ്രകസാരക്കും  പുതുക്കറിയ ചട്ടക്കും)
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4 വവ്യസാപസാരങ്ങള്,  സസവനങ്ങള്,  ഫസാക്ടററികള്  എന്നറിവലയ  സക്കുംബന്ധറിച്ചേ
വറിജസാപനക്കും പ്രസറിദ്ധലപടുത്തല 

(31-10-2017 ലലൈ സഭദഗതറി പ്രകസാരക്കും പുതുക്കറിയ തലൈലക്കട്ടസ്)

• ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തണനസ്  പഞഗ്രായത്തസ്  പ്രപദശത്തണനുള്ളണല്ടപട്ട

യഗ്രാടതഗ്രാരു സ്ഥലൈവുക  1-ാസാക്കും  പട്ടറികയറില പറഞറിട്ടുള്ള ഏലതങറിലക്കും  ഒസന്നസാ

അതറില  കൂടുതസലൈസാ  ആവശവ്യങ്ങള്ക്കസ് പ്രസറിഡണ്ടസ്  നലകുന്ന  ലലൈസന്സസ്

കൂടെഗ്രാടതയുക അതണല് പറഞണട്ടുള്ള വവ്യവസ്ഥകളക്കസ് അനുസൃതമലഗ്രാടതയുക

ഉപപയഗ്രാഗണകവഗ്രാന്  പഗ്രാടെണടലന്നസ്  പഞഗ്രായത്തഗ്രാഫഫീസണടലൈ  പനഗ്രാട്ടഫീസസ്

പബഗ്രാര്ഡണലുക  പഞഗ്രായത്തണടലൈ  ഓപരഗ്രാ  നണപയഗ്രാജകമണലൈത്തണപലൈയുക

പ്രധഗ്രാനടപട്ട സ്ഥലൈത്തുക പരസവ്യക പതണച്ചുക ലൈഘുപലൈഖകള,  ഉചഭഗ്രാഷണണണ

എന്നണവ വഴണയുള്ള പരസവ്യക മുപഖനയുക പ്രസണദടപടുത്തഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്. 

• റപസഗ്രാറന്റുകള,  ഭക്ഷേണശഗ്രാലൈകള,  പഹഗ്രാട്ടലുകള,  കഗ്രാപണക്കടെകള,

ചഗ്രായക്കടെകള എന്നണവപയഗ്രാ  ബഗ്രാര്ബര് പഷഗ്രാപ്പുകപളഗ്രാ  നടെത്തുന്നതണനഗ്രാണസ്

ലലൈസന്സസ്  എങണല്  ടപഗ്രാതുജനങ്ങളണല്ടപട്ട  ഏടതഗ്രാരകഗത്തണനുക

അവണടടെ പ്രപവശനക ലൈഭവ്യമഗ്രായണരണകടമനള്ള ഒരു വവ്യവസ്ഥ പ്രസണഡണസ്

നല്കുന്ന  ലലൈസന്സണല്  എപപഗ്രാഴുക  അടെങ്ങണയണരണപക്കണതുക,

അടെങ്ങണയണരണകന്നതഗ്രായണ കരുപതണതുക ആകുന.  

5 ലലൈസന്സറിനുള്ള അസപക്ഷേ

• 1-ാഗ്രാക  പട്ടണകയണല്  പറഞ  കഗ്രാരവ്യങ്ങളക്കസ്  ഉപപയഗ്രാഗണകന്ന

ഏടതഗ്രാരു സ്ഥലൈത്തണടന്റെയുക ഉടെമസ്ഥപനഗ്രാ,  ലകവശക്കഗ്രാരപനഗ്രാ അങ്ങടന

യുള്ള  ആവശവ്യത്തണനസ്  അങ്ങടനയുള്ള  സ്ഥലൈക  ഉപപയഗ്രാഗണകന്നതണനുള്ള

ലലൈസന്സണനസ്  പവണണ  പരസവ്യക  പ്രസണദടപടുത്തണ  മുപതസ്  ദണവസത്തണ

നകക ടസക്രട്ടറണക്കസ് അപപക്ഷേ സമര്പണപക്കണതഗ്രാണസ്.

5 എ • ഈ  ചട്ടങ്ങളണടലൈ  പഫഗ്രാറക  നക.  1  ല്   അനുബന  പരഖകള

സഹണതക  ലൈഭവ്യമഗ്രാകുന്ന  അപപക്ഷേയുടടെ  ലകപറസ്  രസഫീതണ  ടസക്രട്ടറണ

അടലങണല് ടസക്രട്ടറണ ചുമതലൈടപടുത്തുന്ന ഉപദവ്യഗ്രാഗസ്ഥന് അപപക്ഷേകനസ്

നല്പകണതഗ്രാണസ്. 
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• അപപക്ഷേ  ലൈഭവ്യമഗ്രായ  ഉടെന്  ടസക്രട്ടറണ  അടലങണല്  ടസക്രട്ടറണ

ചുമതലൈടപടുത്തുന്ന  ഉപദവ്യഗ്രാഗസ്ഥന്  അപപക്ഷേയുക  എലഗ്രാ  അനുബന

പരഖകളുക  പരണപശഗ്രാധണപക്കണതുക  അപപക്ഷേപയഗ്രാടടെഗ്രാപക  സമര്പണപക്കണ

ഏടതങണലുക  പരഖ  വണട്ടുപപഗ്രായണട്ടുടണങണല്  അപപക്ഷേ  ലൈഭവ്യമഗ്രായണ  മൂന്നസ്

ദണവസത്തണനകക  ആയതസ്  ഹഗ്രാജരഗ്രാകവഗ്രാന്  അപപക്ഷേകപനഗ്രാടെസ്  ആവശവ്യ

ടപപടെണതുമഗ്രാണസ്. 

•  (31-10-2017 ലലൈ സഭദഗതറി പ്രകസാരക്കും ചട്ടക്കും 5 എ കൂട്ടറിസച്ചേര്ത്തു)

6 പ്രസറിഡണ്ടസ് അസപക്ഷേയുലട കസാരവ്യത്തറില തറീര്പ്പു കലപറിക്കണക്കും

• പ്രസണഡണണനസ്  പരഖഗ്രാമൂലൈമുള്ള  ഒരു  ഉത്തരവുമൂലൈക  തനണക്കസ്

യുകടമന്നസ്  പതഗ്രാനന്ന  നണയന്ത്രണങ്ങളുക  റഗുപലൈഷനുകളുക  പ്രകഗ്രാരക

അങ്ങടനയുള്ള  ലലൈസന്സസ്  നല്കുകപയഗ്രാ  അഥവഗ്രാ  ടപഗ്രാതുജനഹണതക

മുന്നണര്ത്തണ, നല്കുവഗ്രാന് വണസമതണകകപയഗ്രാ ടചയഗ്രാവുന്നതഗ്രാകുന. 

• ലലൈസന്സസ് നണരസണകന്ന സകഗതണയണല് അങ്ങടനയുള്ള നണരസണ

ക്കലൈണനുള്ള കഗ്രാരണങ്ങള കൂടെണ ഉത്തരവണല് പരഖടപടുപത്തണതഗ്രാണസ്.

31-10-2017 ലലൈ സഭദഗതറി പ്രകസാരക്കും ചട്ടക്കും 6 സനസാലടസാപക്കും കൂട്ടറിസച്ചേര്ത്ത
നറിബന്ധന

• ഈ  ചട്ടങ്ങള  പ്രകഗ്രാരക  ലലൈസന്സസ്  ലൈഭണകന്നതണനഗ്രായണ,  മറസ്

വകുപ്പുകളറില  നറിന്നുള്ള  നറിരസാസക്ഷേപ  പതങ്ങള്  സഹറിതക്കും,  പട്ടണക  II

പ്രകഗ്രാരമുള്ള ഫഫീസസ് ഒടുക്കണ അപപക്ഷേ സമര്പണചഗ്രാല്  അസപക്ഷേ ലൈഭറിച്ചേസ്

ഏഴസ് ദറിവസത്തറിനകക്കും (within seven days from the date of receipt

of  the  application)  പ്രസണഡണസ്  ലലൈസന്സസ്  അനുവദണപക്കണ

തഗ്രാണസ്.  
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7 ലലൈസന്സറിനുള്ള ഫറീസസ്

• പ്രസണഡണസ്  നല്കുന്ന  ഏടതഗ്രാരു  ലലൈസന്സണനുക  II-ാസാക്കും

പട്ടറികയറില  വറിവരറികന്ന  നറിരകകളറില  അധറികരറിക്കസാത്ത  തുക

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തണനസ് ചുമത്തഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്. 

8 ലലൈസന്സറിലന്റെ കസാലൈസാവധറി

• 6-ാഗ്രാക  ചട്ടപ്രകഗ്രാരക  നല്കുന്ന  ഏടതഗ്രാരു  ലലൈസന്സണടന്റെയുക

കഗ്രാലൈഗ്രാവധണ പ്രസണഡണസ് ഒരു മുന് തണയതണയണല് അതണടന്റെ കഗ്രാലൈഗ്രാവധണ

അവസഗ്രാനണക്കണടമന്നസ്  പ്രപതവ്യക  കഗ്രാരണങ്ങളഗ്രാല്  കരുതുകയഗ്രാടണ

ങണല് അതണല് പ്രപതവ്യകക പറയഗ്രാവുന്ന മുന്തണയതണയണല് അവസഗ്രാനണക

ന്നതുക,  അലഗ്രാത്തപക്ഷേക വര്ഷത്തണടന്റെ ഒടുവണല് അവസഗ്രാനണകന്നതുക

ആകുന. 

• എന്നഗ്രാല്  ഫസാക്ടററി,  വവ്യവസസായ  സ്ഥസാപനങ്ങള്  എന്നറിവയള്ള

ലലൈസന്സുകലള  സക്കുംബന്ധറിച്ചേറിടസത്തസാളക്കും  ലലൈസന്സറിലന്റെ  കസാലൈസാവധറി

അഞ്ചുവര്ഷമസായറി നറിജലപടുസത്തണ്ടതുക്കും, അങ്ങടനയുള്ള സകഗതണകളണല്

III-ഉക  IV-ഉക  പട്ടണകകള പ്രകഗ്രാരക  പഞഗ്രായത്തസ്  പ്രതണവര്ഷപത്തക്കസ്

നണശ്ചയണചണട്ടുള്ള  ലലൈസന്സസ്  ഫറീസറിലന്റെ  അഞസ്  ഇരട്ടറി മുന്കൂറസായറി

ഈടസാസക്കണ്ടതുമസാണസ്. 

9 ഗസാര്ഹറികസാവശവ്യങ്ങള്ക്കസായറി സക്കുംഭരറികന്നതറിസനസാ സക്കുംസസ് കരറികന്ന 
തറിസനസാ ലലൈസന്സസ് ആവശവ്യമറില

• ഈ ചട്ടങ്ങളണടലൈ വവ്യവസ്ഥകളണല് എന്തുതടന്ന അടെങ്ങണയണരുന്നഗ്രാലുക

I-ാഗ്രാക  പട്ടണകയണല്  പറഞണരണകന്ന  ഏടതങണലുക  സഗ്രാധനങ്ങള,

ഗഗ്രാര്ഹണകഗ്രാവശവ്യങ്ങളകക  പഞഗ്രായത്തസ്  അതതസ്  സമയക  നണശ്ചയണകന്ന

അത്തരക അളവണലുക  സകഭരണച്ചു വയ്ക്കുകപയഗ്രാ,  സകസ്കരണകകപയഗ്രാ ടചയ്യുന്ന

തണനസ് ലലൈസന്സസ് ആവശവ്യമണലഗ്രാത്തതഗ്രാണസ്. 
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10 ലലൈസന്സസ് പുതുക്കല

• ഏലതസാരു വര്ഷവുക്കും അവസസാനറികന്നതറിനസ് മുപതസ് ദറിവസത്തറിനുള്ളറില

(within thirty days before the end of an year)  പട്ടറിക II പ്രകസാരമുള്ള

ഫറീസുക്കും അസപക്ഷേകനറില നറിന്നുള്ള സസ്വയക്കും സസാക്ഷേവ്യപതവുക്കും ലൈഭവ്യമഗ്രാക്കണയഗ്രാല്

ഈ ചട്ടങ്ങള പ്രകഗ്രാരക അനുവദണചണട്ടുള്ള ഏടതഗ്രാരു ലലൈസന്സക പുതുക്കണ

നല്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്.

• (31-10-2017 ലലൈ സഭദഗതറി പ്രകസാരക്കും തലൈലക്കട്ടുക്കും ചട്ടവുക്കും പുതുക്കറി.)

(സഭദഗതറിക്കസ്   മുമ്പസ്  ഇപ്രകസാരമസായറിരുന്നു: ലലൈസന്സസ്  പുതുകന്നതണനുള്ള
അപപക്ഷേ ഏടതഗ്രാരു വര്ഷവുക അവസഗ്രാനണകന്നതണനസ് മുപതസ് ദറിവസത്തറിനു
മുമ്പസായുക്കും പുതുതഗ്രായണ  തുറപക്കണ  സ്ഥലൈങ്ങളകള്ള  ലലൈസന്സണനുള്ള
അപപക്ഷേ  അവ  തുറകന്നതണനസ്  30  ദറിവസത്തറിനു  മുമ്പസായുക്കും സമര്പണപക്ക
ണതഗ്രാകുന.)

11 കദ്യുമുസലൈററീവസ് ലലൈസന്സസ് 

• I-ാഗ്രാക പട്ടണകയണല്  പറഞണട്ടുള്ള ഒന്നണലൈധണകക ആവശവ്യങ്ങളക്കസ്

ഒപര  സ്ഥലൈക  ഒപര  ഉടെമ  ഉപപയഗ്രാഗണകന്നപക്ഷേക,  പ്രസണഡന്റെസ്  അങ്ങടന

യുള്ള  എലഗ്രാ  ആവശവ്യങ്ങളകക  ഒരു  കക്യൂമുസലൈററീവസ്  ലലൈസന്സസ്

നല്പകണതഗ്രാകുന. 

• കക്യൂമുപലൈറഫീവസ് ലലൈസന്സണനുള്ള ഫഫീസസ് ദണവപസനയുള്ള ശരഗ്രാശരണ

കചവടെത്തണടന്റെ  അടെണസ്ഥഗ്രാനത്തണല്  II-ാഗ്രാക  പട്ടണകയണല്  ഒന്നഗ്രാടക

പഞഗ്രായത്തസ് നണശ്ചയണപക്കണതഗ്രാണസ്.

12 ആവറിശക്തറിസയസാ, മറ്റു ശക്തറിസയസാ ഉപസയസാഗറിസക്കണന്ന ഫസാക്ടററിസയസാ, 
വര്ക്കസ്സഷസാസപസാ, പ്രവൃത്തറി സ്ഥലൈസമസാ നറിര്മറികകസയസാ, 
സ്ഥസാപറികകസയസാ ലചയ്യുന്നതറിനസ് അസപക്ഷേ സമര്പറിക്കണക്കും

(1) ഏടതഗ്രാരഗ്രാളുക:- 

എ) ആവണശകണപയഗ്രാ, ജലൈശകണപയഗ്രാ, അഥവഗ്രാ മറസ് യഗ്രാന്ത്രണക ശകണപയഗ്രാ,

വണദദ്യുച്ഛകണപയഗ്രാ  ഉപപയഗ്രാഗണക്കഗ്രാന്  ഉപദ്ദേശണകന്ന  ഏടതങണലുക  ഫഗ്രാക്ടറണ

പയഗ്രാ,  വര്ക്കസ്പഷഗ്രാപപഗ്രാ,  പ്രവൃത്തണ സ്ഥലൈപമഗ്രാ നണര്മണകകപയഗ്രാ,  സഗ്രാപണക

കപയഗ്രാ ടചയ്യുന്നതണപനഗ്രാ: അടലങണല്
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(ബണ)  പമല്പറഞ  പ്രകഗ്രാരക  ആവണശകണപയഗ്രാ,  ജലൈശകണപയഗ്രാ,  മറ്റു
ശകണപയഗ്രാ  ടകഗ്രാണസ്  നടെത്തടപടുന്നതുക,  16-ാഗ്രാക  ചട്ടപ്രകഗ്രാരക  ഒഴണവഗ്രാക്ക
ടപട്ട  യന്ത്രസഗ്രാമഗണപയഗ്രാ,  നണര്മഗ്രാണയന്ത്രപമഗ്രാ  അലഗ്രാത്തതുമഗ്രായ  യന്ത്ര
സഗ്രാമഗണപയഗ്രാ,  നണര്മഗ്രാണയന്ത്രപമഗ്രാ ഏടതങണലുക പുരയണടെത്തണല് സ്ഥഗ്രാപണ
കന്നതണപനഗ്രാ  ഉപദ്ദേശണകനടവങണല്  അങ്ങടന  നണര്മണകകപയഗ്രാ,
സ്ഥഗ്രാപണകകപയഗ്രാ  ടചയ്യുന്നതണനസ്  മുമസ്  അങ്ങടനയുള്ള  പ്രവൃത്തണ
നടെത്തഗ്രാനുള്ള  അനുവഗ്രാദത്തണനസ്  പവണണ  പരഖഗ്രാമൂലൈമഗ്രായ  ഒരപപക്ഷേ
ലസക്രട്ടററിക്കസ് സമര്പണപക്കണതഗ്രാണസ്. 

(31-10-2017  ടലൈ  പഭദഗതണ  പ്രകഗ്രാരക  വറിസലജസ്  പഞസായത്തസ്  എന്നതസ്
ലസക്രട്ടററി എന്നസ് മഗ്രാറണ.)

(2) അപപക്ഷേയണല് ഫഗ്രാക്ടറണയണപലൈഗ്രാ,  വര്ക്കസ്പഷഗ്രാപണപലൈഗ്രാ,  പജഗ്രാലൈണ സ്ഥലൈപത്തഗ്രാ

അഥവഗ്രാ  ഭൂമണയണപലൈഗ്രാ  ഏടതങണലുക  ദണവസക  നണപയഗ്രാഗണക്കഗ്രാവുന്ന

പജഗ്രാലൈണക്കഗ്രാരുടടെ പരമഗ്രാവധണ എണ്ണക  സൂചണപണപക്കണതുക അതണടന്റെ കൂടടെ: 

(i)  സര്ക്കഗ്രാര്  ചുമതലൈടപടുത്തുന്ന  ഉപദവ്യഗ്രാഗസ്ഥന്  പറയുന്ന  വണധത്തണല്

തയഗ്രാറഗ്രാക്കണയ  ഫഗ്രാക്ടറണയുടടെപയഗ്രാ,  വര്ക്കസ്പഷഗ്രാപണടന്റെപയഗ്രാ,  പജഗ്രാലൈണ

സ്ഥലൈത്തണടന്റെപയഗ്രാ അഥവഗ്രാ ഭൂമണയുപടെപയഗ്രാ പഗ്രാനുക

(ii)  ഈ ആവശവ്യത്തണനുപവണണയുള്ള  ശകണ,  യന്ത്രസഗ്രാമഗണ,  നണര്മഗ്രാണ

യന്ത്രക അടലങണല് പുരയണടെക എന്നണവടയ സകബനണചസ് ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തസ്

ആവശവ്യടപടുന്ന വണവരങ്ങളുക  ഉണഗ്രാപകണതഗ്രാണസ്. 

(3) വണപലജസ് പഞഗ്രായത്തസ്, അപപക്ഷേ ലൈഭണചതണനുപശഷക കഴണയുന്നത്ര പവഗവുക
എലഗ്രാ സകഗതണകളണലുക മുപതസ് ദണവസത്തണനകവുക:

(31-10-2017  ടലൈ പഭദഗതണ  പ്രകഗ്രാരക  ചട്ടക  3   ടലൈ ആദവ്യ  ഭഗ്രാഗക  പമല്
പറഞ  പ്രകഗ്രാരക  മഗ്രാറണയണട്ടുണസ്. അതറിനു  മുമ്പസ്  ഇങ്ങലന:  അപപക്ഷേ
ലൈഭണചതണനുപശഷക  കഴണയുന്നത്ര  പവഗക  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തസ്  മറ്റു
സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളണല്  നണനക  നണരഗ്രാപക്ഷേപ  സര്ട്ടണഫണക്കറസ്  വഗ്രാപങ്ങണ
സകഗതണയണല്  45  ദണവസത്തണനകവുക  അലഗ്രാത്തവയണല്  30
ദണവസത്തണനകവുക)
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(എ) അപപക്ഷേണചണട്ടുള്ള അനുവഗ്രാദക പൂര്ണ്ണമഗ്രാപയഗ്രാ അടലങണല് യുകടമന്നസ്

പതഗ്രാനന്ന വവ്യവസ്ഥകളക്കസ് വണപധയമഗ്രാപയഗ്രാ നല്കുകപയഗ്രാ, 

(ബണ) അത്തരക നണര്മഗ്രാണപമഗ്രാ സ്ഥഗ്രാപനപമഗ്രാ സമഫീപപ്രപദശടത്ത ഉയര്ന്ന
ജനസഗ്രാന്ദ്രത  കഗ്രാരണത്തഗ്രാല്  ആപക്ഷേപകരമഗ്രാടണങണലുക  ഉപദ്രവകര
മഗ്രാകുവഗ്രാന്  സഗ്രാധവ്യതയുടണങണലുക  അപപക്ഷേ  ലൈഭവ്യമഗ്രായ  ഉടെന്  തടന്ന
ബനടപട്ട വകുപണല് നണനക ഫഗ്രാക്ടറണയുപടെപയഗ്രാ,  വര്ക്കസ്പഷഗ്രാപണപന്റെപയഗ്രാ,
പ്രവൃത്തണ സ്ഥലൈത്തണപന്റെപയഗ്രാ,  ബനടപട്ട ടമഷണനറണയുപടെപയഗ്രാ  ഉടെമയുടടെ
ടചലൈവണല് ഉപദ്രവ സഗ്രാധവ്യതടയകറണപചഗ്രാ, ആയതസ് കുറയ്ക്കുന്നതണപനഗ്രാ ഉള്ള
വണദഗഗ്രാഭണപ്രഗ്രായക ടസക്രട്ടറണ പതപടെണതഗ്രാണസ്. 

അത്തരക  ശലൈവ്യടത്തകറണച്ചുള്ള  റണപപഗ്രാര്ട്ടസ്  കഴണയുന്നത്ര  പവഗത്തണപലൈഗ്രാ

പതണനഞസ്  ദണവസത്തണല്  അധണകരണക്കഗ്രാത്ത  സമയത്തണനുള്ളണപലൈഗ്രാ

ലൈഭവ്യമഗ്രാപക്കണതഗ്രാണസ്. 

ബനടപട്ട  വകുപണടന്റെ  വണദഗഗ്രാഭണപ്രഗ്രായത്തണടലൈ  ശുപഗ്രാര്ശ  പ്രകഗ്രാരക

ഉപദ്രവക  കുറയ്ക്കുന്നതണനുള്ള  നണബനനകള  എടന്തെങണലുക  ഉടണങണല്

അത്തരക  നണബനകപളഗ്രാടടെ  വണപലജസ്  പഞഗ്രായത്തസ്  അനുമതണ

നല്പകണതഗ്രാണസ്.

(31-10-2017  ടലൈ പഭദഗതണ പ്രകഗ്രാരക ചട്ടക  3  ടലൈ ഉപചട്ടക  (ബണ)  യണല്
മഗ്രാറക  വരുത്തണയണട്ടുണസ്. അതറിനു  മുമ്പസ്  ഇങ്ങലന:  സമഫീപ  പ്രപദശടത്ത
ജനസഗ്രാന്ദ്രതമൂലൈക  അങ്ങടന  നണര്മണകകപയഗ്രാ,  സ്ഥഗ്രാപണകകപയഗ്രാ
ടചയ്യുന്നതസ്  പ്രതണപഷധഗ്രാര്ഹമഗ്രാടണപന്നഗ്രാ  അഥവഗ്രാ  അതുടകഗ്രാണസ്
ശലൈവ്യമുണഗ്രാകഗ്രാനണടെയുടണപന്നഗ്രാ  അഭണപ്രഗ്രായമുടണങണല്  അനുവഗ്രാദക
നണരസണകകപയഗ്രാ;)
അടലങണല്;

(സറി) അനുമതറിക സവണ്ടറിയുള്ള അസപക്ഷേ ലസക്രട്ടററിക്കസ്  ലൈഭവ്യമസായറി പതറിനഞസ്

ദറിവസത്തറിനകക്കും ഏലതങറിലക്കും ഉത്തരവസ്  അസപക്ഷേകനസ്  നലകറിയറിട്ടറിലലങറില

നറിയമത്തറിനുക്കും  ചട്ടങ്ങള്കക്കും  ലബസലൈസാകള്കക്കും  പസാലൈറിക്കലപസടണ്ട  മറസ്

നറിബന്ധനകള്കക്കും  വറിസധയമസായറി  അസപക്ഷേയറില  സൂചറിപറിച്ചേറിട്ടുള്ള

കസാലൈയളവറിസലൈക്കസ് അനുമതറി നലകറിയതസായറി കണക്കസാക്കസാവുന്നതസാണസ്.

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകളുടടെ FACTEOS ലലൈസന്സസ് - ലകപ്പുസ്തകക



22

അടലങണല്

(31-10-2017  ടലൈ പഭദഗതണ പ്രകഗ്രാരക ചട്ടക  3  ടലൈ ഉപചട്ടക  (സണ)  യണല്
മഗ്രാറക  വരുത്തണയണട്ടുണസ്. അതറിനു  മുമ്പസ്  ഇങ്ങലന:  നണശ്ചണത
സമയപരണധണകള്ളണല് അപപക്ഷേയണപന്മേല് തഫീര്പസ് അറണയണക്കഗ്രാത്തപക്ഷേക
ലലൈസന്സസ് നല്കണയതഗ്രായണ കണക്കഗ്രാകകപയഗ്രാ) 

(ഡറി)  5  കുതറിര  ശക്തറിയറില  കവറിയസാത്ത  യന്ത്രമുപസയസാഗറിച്ചുള്ളതുക്കും  പരറിസര

മലൈറിനറീകരണങ്ങളണ്ടസാക്കസാത്തതുമസായ  ഫസാക്ടററികള്,  വവ്യവസസായ  സ്ഥസാപന

ങ്ങള്  എന്നറിവലയ  സക്കുംബന്ധറിച്ചേറിടസത്തസാളക്കും  ഇതര  സ്ഥസാപനങ്ങളലട

നറിരസാസക്ഷേപ  പതസമസാ,  ഗസാമപഞസായത്തറിലന്റെ  പ്രസതവ്യക  അനുമതറിസയസാ

ഇലസാലത തലന്ന ലലൈസന്സസ് ഫറീസസ് വസാങ്ങറിലക്കസാണ്ടസ് ലസക്രട്ടററി ലലൈസന്സസ്

നലസകണ്ടതസാണസ്.

(4) ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തണടന്റെ  തഫീരുമഗ്രാനത്തണപന്മേല്  ഗഫീന്ചഗ്രാനല്  കകൗണര്
മുമഗ്രാടക അപഫീല് പബഗ്രാധണപണക്കഗ്രാവുന്നതുക ആ തഫീരുമഗ്രാനക നടെപണലൈഗ്രാക്കഗ്രാന്
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തണനസ് ബഗ്രാദവ്യതയുണഗ്രായണരണകന്നതുമഗ്രാണസ്. 

(5) ഉപചട്ടക  3 പ്രകഗ്രാരക അനുവഗ്രാദക നല്കുന്നതണനു മുമസ് ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തസ്:-

(എ) ഫസാക്ടററിസയസാ, വര്ക്കസ്സഷസാസപസാ, സജസാലൈറിസ്ഥലൈസമസാ, പുരയറിടസമസാ 1948-ടലൈ
ഫഗ്രാക്ടറണ ആകണടന്റെ പരണധണകള്ളണല്ടപടുനടണങണല്; 

(i)  വഗ്രായു  സഞഗ്രാരത്തണനുക,  പ്രകഗ്രാശക  ലൈഭണകന്നതണനുക  പവണണ  ടചയ
ഏര്പഗ്രാടെസ് പരവ്യഗ്രാപ്തമഗ്രാപണഗ്രാ?; 

(ii)  മുറണകളകക,  വഗ്രാതണലുകളകക,  ടപഗ്രാക്കവുക  വലൈണപവുക
പവണത്രയുപണഗ്രാ?; 

(iii) അഗണബഗ്രാധയുണഗ്രായഗ്രാല് ഉപപയഗ്രാഗണപക്കണ ബഹണര്ഗമന മഗ്രാര്ഗ്ഗങ്ങള
അനുപയഗ്രാജവ്യമഗ്രാപണഗ്രാ? 

(iv) ഗവണ്ടമന്റെസ് പ്രപതവ്യകക പറയഗ്രാവുന്ന മറസ് സകഗതണകള

എന്നണവടയ  സകബനണച്ചുള്ള  ഫഗ്രാക്ടറണയുടടെപയഗ്രാ,  വര്ക്കസ്പഷഗ്രാപണടന്റെപയഗ്രാ,
പ്രവൃത്തണ സ്ഥലൈത്തണടന്റെപയഗ്രാ,  സ്ഥലൈത്തണപന്റെപയഗ്രാ പഗ്രാനണടന്റെ അകഗഫീകഗ്രാരക
പമല്പറഞ  ആകസ്  പ്രകഗ്രാരക  നണയമണക്കടപട്ടതുക  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തസ്
പ്രപദശത്തസ്  അധണകഗ്രാരമുള്ളതുമഗ്രായ  ഫഗ്രാക്ടറണ  ഇന്സ്ടപകടെറുടടെപയഗ്രാ
അടലങണല് അങ്ങടനയുള്ള ഇന്സ്ടപക്ടര് ഒന്നണലൈധണകക പപരുടണങണല്
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ഈ  ആവശവ്യഗ്രാര്തക  ഗവണ്ടമന്റെസ്  സഗ്രാമഗ്രാനവ്യപമഗ്രാ  പ്രപതവ്യകപമഗ്രാ  ആയ
ഉത്തരവസ്  മൂലൈക  നണശ്ചയണകന്ന  ഇന്സ്ടപക്ടറുടടെപയഗ്രാ  പക്കല്നണനക
വഗ്രാപങ്ങണതഗ്രാണസ്.

എന്നഗ്രാല് മുറണയുടടെ  ഘടെന;  മുറണയുടടെ  ഉപപയഗ്രാഗപയഗ്രാഗവ്യത  എന്നണവ
സകബനണചസ്  ഗറീന്ചസാനല  കസൗണ്ടററിലന്റെ  അക്കുംഗറീകസാരമുലണ്ടങറില  ഫസാക്ടററി

ഇന്ലസ്പെക്ടറുലട അക്കുംഗറീകസാരക്കും ആവശവ്യമറിലസാത്തതുക്കും; 

(ബണ)  ഫഗ്രാക്ടറണയുടടെപയഗ്രാ പജഗ്രാലൈണ സ്ഥലൈത്തണടന്റെപയഗ്രാ പുരയണടെത്തണടന്റെപയഗ്രാ
സ്ഥലൈക  അപപക്ഷേയണല്  പറഞ  ആവശവ്യത്തണനസ്  പറണയതഗ്രാപണഗ്രാ  എന്ന
കഗ്രാരവ്യക  സകബനണചസ്  ഇതണനുപവണണ  അധണകഗ്രാരടപടുത്തണയണട്ടുള്ള
ഉപദവ്യഗ്രാഗസ്ഥനുമഗ്രായണ  കൂടെണയഗ്രാപലൈഗ്രാചണചസ് അപദ്ദേഹത്തണടന്റെ  അഭണപ്രഗ്രായക
കണക്കണടലൈടുപക്കണതുക; 

(സണ)  സര്ക്കഗ്രാര്,  ഡണവണഷണല് ഫയര് ഓഫഫീസറുമഗ്രായണ കൂടെണയഗ്രാപലൈഗ്രാചണചസ്
അഗണബഗ്രാധയുണഗ്രാകുപമഗ്രാള  സനഫീകരണപക്കണ  മുന്കരുതലുകലു
കടളകറണചസ്  ടപഗ്രാതുവഗ്രായപതഗ്രാ  പ്രപതവ്യകമഗ്രായപതഗ്രാ  ആയ  ഉത്തരവസ്
നല്പകണതഗ്രാണസ്.

(6) 1948-ടലൈ  ഫഗ്രാക്ടറണ  ആകണടന്റെ  പരണധണകള്ളണല്ടപടുന്ന  ഏടതഗ്രാരു

ഫഗ്രാക്ടറണയണപലൈഗ്രാ,  വര്ക്കസ്പഷഗ്രാപണപലൈഗ്രാ,  പജഗ്രാലൈണ  സ്ഥലൈപത്തഗ്രാ,  ഭൂമണയണപലൈഗ്രാ

(3)-ാഗ്രാക  ഉപചട്ടക  അനുസരണച്ചുള്ള   അനുവഗ്രാദക  ലൈഭവ്യമഗ്രായതണനുപശഷപമഗ്രാ,

അങ്ങടന  നണയമണകന്നതണനുള്ള  പുതണയ  അനുവഗ്രാദത്തണനു  പവണണ

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തണല്  അപപക്ഷേ  നല്കണയതണനു  പശഷപമഗ്രാ  മഗ്രാത്രപമ

ഏടതഗ്രാരു പജഗ്രാലൈണക്കഗ്രാരടനയുക ഏടതഗ്രാരു ദണവസവുക നണയമണക്കഗ്രാന് പഗ്രാടുള.

അങ്ങടനയുള്ള  പുതണയ  അനുവഗ്രാദക  നല്കുന്നതണനുമുമസ്  പഞഗ്രായത്തസ്,

(5)-ാഗ്രാക ഉപചട്ടത്തണടലൈ  (എ)  ഖണത്തണല് സൂചണപണചണട്ടുള്ള  കഗ്രാരവ്യങ്ങടള

സകബനണചസ്  ഫഗ്രാക്ടറണയുടടെപയഗ്രാ,  വര്ക്കസ്പഷഗ്രാപണടന്റെപയഗ്രാ,  പ്രവൃത്തണ

സ്ഥലൈത്തണടന്റെപയഗ്രാ,  ഭൂമണയുപടെപയഗ്രാ  പഗ്രാനണനസ്  ഫഗ്രാക്ടറണ  ഇന്സ്ടപക്ടറുടടെ

അകഗഫീകഗ്രാരക വഗ്രാങ്ങണയണരണപക്കണതഗ്രാണസ്;

7 ഈ ചട്ടപ്രകഗ്രാരക അനുവഗ്രാദക നല്കുന്നതസ്:- 

(എ)  യന്ത്രസഗ്രാമഗണകള  പുന:സ്ഥഗ്രാപണകക,  ഫഫീസസ്  ചുമത്തുക,
അനുസരണപക്കണ  വവ്യവസ്ഥകള  മുതലൈഗ്രായവടയ  സകബനണചണടെപത്തഗ്രാളക
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സര്ക്കഗ്രാര്   പ്രപതവ്യകക  പറയഗ്രാവുന്ന  നണപരഗ്രാധനങ്ങളകക,  നണയന്ത്രണ
ങ്ങളകക വണപധയമഗ്രായണരണപക്കണതുക; 

(ബണ)  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തസ്  പ്രപദശത്തണനുള്ളണല്  ടകട്ടണടെക  നണര്മണകന്നതസ്
സകബനണചസ്  ഏടതങണലുക  ചട്ടങ്ങള  നണലൈവണലുടണങണല്  അവയണടലൈ
വവ്യവസ്ഥകള  അനുസരണപക്കണ  ആവശവ്യമണടലന്നസ്  കരുതുവഗ്രാന്
പഗ്രാടെണലഗ്രാത്തതഗ്രാണസ്.

എന്നഗ്രാല് വവ്യവസസായ  വകുപറിലന്റെ  കറീഴറിലള്ളസതസാ,  അവരുലട

അക്കുംഗറീകസാരസത്തസാലട പ്രവര്ത്തറികന്നസതസാ,  സകരള സക്കുംസ്ഥസാന മലൈറിനറീകരണ

നറിയന്ത്രണ  സബസാര്ഡസ്  ഗറീന്  ആന്റസ്  ലവറസ്  കസാറഗററി  വവ്യവസസായങ്ങളസായറി

പ്രഖവ്യസാപറിച്ചേസതസാ ആയ  ഇന്ഡസറിയല  എസസ്റ്റേററിനുള്ളറില  നറിര്മറികന്ന

വവ്യവസസായ യൂണറിറ്റുകള്ക്കസ്  വവ്യവസഗ്രായ വകുപണടന്റെ അകഗഫീകഗ്രാരമുടണങണല്

ഒറ  യൂണണറഗ്രായണ  കണക്കഗ്രാക്കണ  നണര്മഗ്രാണത്തണനസ്  അനുവഗ്രാദക

നല്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്. 

(31-10-2017  ടലൈ പഭദഗതണ  പ്രകഗ്രാരക  "സകരള സക്കുംസ്ഥസാന മലൈറിനറീകരണ

നറിയന്ത്രണ  സബസാര്ഡസ്  ഗറീന്  ആന്റസ്  ലവറസ്  കസാറഗററി  വവ്യവസസായങ്ങളസായറി

പ്രഖവ്യസാപറിച്ചേസതസാ" എന്ന നറിബന്ധന കൂട്ടറിസച്ചേര്ത്തു).

അതുപപഗ്രാടലൈ  തടന്ന, ആ  സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളക്കസ്  നണശ്ചണവവ്യവസസായ

എസസ്റ്റേറ്റുകള്,  വവ്യവസസായ  വളര്ച്ചേസാ  സകന്ദ്രങ്ങള്,  വവ്യവസസായ  വറികസന

സപസാട്ടുകള്,  വവ്യവസസായ  വറികസന  ഏരറിയകള്,  വവ്യവസസായ  വകുപസ്

അക്കുംഗറീകരറിച്ചേ  മറ്റു  സ്ഥലൈങ്ങള്  എന്നറിവയറില  സ്ഥസാപറികന്ന  വവ്യവസസായ

സ്ഥസാപനങ്ങള്ക്കസ് മുന്കൂര് ലലൈസന്സസ് ആവശവ്യമറിലസാത്തതുക്കും  ലലൈസന്സസ്

ഫഫീസസ്  അടെചസ്  ടകട്ടണടെക  പണണയഗ്രാവുന്നതുക  യന്ത്രസഗ്രാമഗണകള  ഘടെണപണചസ്

പ്രവര്ത്തനക ആരകഭണക്കഗ്രാവുന്നതുമഗ്രാണസ്. 

വറിശദറീകരണക്കും:-  (2)-ഉക  (6)-ഉക  ഉപചട്ടങ്ങളണല്  "പജഗ്രാലൈണക്കഗ്രാരന്"  എന്ന

വഗ്രാക്കണനസ്  ഏടതങണലുക ഫഗ്രാക്ടറണടയപയഗ്രാ,  വര്ക്കസ്പഷഗ്രാപണടനപയഗ്രാ,  പജഗ്രാലൈണ

സ്ഥലൈടത്തപയഗ്രാ,  സ്ഥലൈപത്തപയഗ്രാ  സകബനണചണടെപത്തഗ്രാളക  1948-ടലൈ

ഫഗ്രാക്ടറണ ആകണടലൈ അപത അര്തക തടന്ന ഉണഗ്രായണരണകന്നതഗ്രാണസ്. 
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13 ആവറിശക്തറിസയസാ,  മറ്റു  ശക്തറികസളസാ  മൂലൈക്കും  ഉണ്ടസാകുന്ന ശലൈവ്യക്കും  കുറയസാന്
ഗസാമപഞസായത്തറിനസ് നറിര്സദ്ദേശക്കും പുറലപടുവറിക്കസാവുന്നതസാണസ്

1 ആവണശകണപയഗ്രാ,  ജലൈശകണപയഗ്രാ,  മറസ്  യഗ്രാന്ത്രണക  ശകണപയഗ്രാ,

ലവദദ്യുതണപയഗ്രാ  ഉപപയഗ്രാഗണകന്ന  ഏടതങണലുക  ഫഗ്രാക്ടറണയണപലൈഗ്രാ,

വര്ക്കസ്പഷഗ്രാപണപലൈഗ്രാ, പ്രവൃത്തണ സ്ഥലൈപത്തഗ്രാ ശലൈവ്യക ഉണഗ്രാകുന്നതസ്  അവണടടെ

ഉണഗ്രാകുന്ന  ശബ്ദക  ടകഗ്രാപണഗ്രാ,  പ്രകമനക  ടകഗ്രാപണഗ്രാ  ആടണങണല്  ആ

ശലൈവ്യക  ആ  ആവശവ്യത്തണനുപവണണ  പ്രപതവ്യകക  പറയുന്ന  നവ്യഗ്രായമഗ്രായ

സമയത്തണനുള്ളണല്  കുറയ്ക്കുവഗ്രാന്  ഉചണതടമന്നസ്  തങ്ങള  കരുതുന്ന

നണര്പദ്ദേശങ്ങള  ലസക്രട്ടററിക്കസ്  പുറടപടുവണക്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്.

(31-10-2017  ലലൈ സഭദഗതറി പ്രകസാരക്കും വറിസലജസ് പഞസായത്തറിനസ്  എന്നതസ് ലസക്രട്ടററിക്കസ്
എന്നസ് മസാററി)

31-10-2017 ലലൈ സഭദഗതറി ചട്ടങ്ങള് പ്രകസാരക്കും കൂട്ടറിസച്ചേര്ത്ത ഖണറിക

അത്തരക നണര്പദ്ദേശങ്ങള നല്കുന്നതണനു മുമസ് ബനടപട്ട വകുപണല് നണനക

ഏടതങണലുക  ഫഗ്രാക്ടറണ,  വര്ക്കസ്പഷഗ്രാപസ്,  പ്രവൃത്തണ  സ്ഥലൈക  എന്നണവയണല്

ആവണശകണപയഗ്രാ,  ജലൈശകണപയഗ്രാ,  മപറടതങണലുക  യഗ്രാന്ത്രണക  ശകണപയഗ്രാ,

ലവദദ്യുതണപയഗ്രാ  ഉപപയഗ്രാഗണകപമഗ്രാള  ഉണഗ്രാകുന്ന ശബ്ദക,  പ്രകമനങ്ങള

എന്നണവ  ടകഗ്രാപണഗ്രാ  ഉണഗ്രാകുന്ന  ശലൈവ്യത്തണടന്റെ  കഗ്രാഠണനവ്യക,  അവ  കുറവു

ടചയ്യുന്നതണനഗ്രായണ  ചുമപത്തണ  നണബനനകള  എന്നണവ  സകബനണചസ്

വറിദഗസാഭറിപ്രസായക്കും ലൈഭവ്യമസാസക്കണ്ടതസാണസ്. 

2 അങ്ങടനയുള്ള  നണര്പദ്ദേശങ്ങള  നടെപഗ്രാകന്നതണല്  മന:പൂര്വക

വഫീഴ്ചവരുത്തണയണട്ടുടണങണപലൈഗ്രാ അടലങണല് ശലൈവ്യക  കുറയ്ക്കുന്നതസ്  അപ്രഗ്രാപയഗ്രാ

ഗണകമഗ്രാടണനക  കഗ്രാണുകയഗ്രാടണങണപലൈഗ്രാ  ബനടപട്ട  വകുപ്പുമഗ്രായണ

ആപലൈഗ്രാചണചപശഷക ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തണനസ്: 

(എ) ആ പ്രപതവ്യകതരക ഇനനക ഉപപയഗ്രാഗണകന്നതസ് നണപരഗ്രാധണകകപയഗ്രാ,

(ബണ)  ഫഗ്രാക്ടറണയണപലൈഗ്രാ,  വര്ക്കസ്പഷഗ്രാപണപലൈഗ്രാ  പ്രവൃത്തണ സ്ഥലൈപത്തഗ്രാ രഗ്രാത്രണ

9.30-നുക  രഗ്രാവണടലൈ  5.30-നുക  ഇടെയ്ക്കസ്  പ്രവൃത്തണ  ടചയ്യുന്നതസ്  നണപരഗ്രാധണ

ച്ചുടകഗ്രാണസ് ശബ്ദപമഗ്രാ പ്രകമനപമഗ്രാ നണയന്ത്രണകകപയഗ്രാ ടചയഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്. 
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14 ഉത്തരവുകള് പസാസസാക്കസാസനസാ പഞസായത്തുകള്ക്കസ് നറിര്സദ്ദേശങ്ങള് 
നലകുവസാസനസാ ഉള്ള സര്ക്കസാരറിനുള്ള അധറികസാരക്കും

സര്ക്കഗ്രാരണനസ് ഒനകണല് ടപഗ്രാതുവഗ്രാപയഗ്രാ അടലങണല് ഏടതങണലുക പ്രപതവ്യക

സകഗതണയണല്  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുമഗ്രായണ  കൂടെണയഗ്രാപലൈഗ്രാചണച  പശഷപമഗ്രാ,

12-ാഗ്രാക ചട്ടക  (3)-ാഗ്രാക ഉപചട്ടപമഗ്രാ, 13-ാഗ്രാക ചട്ടപമഗ്രാ പ്രകഗ്രാരക എടുത്തപതഗ്രാ

എടുക്കഗ്രാന്  വണട്ടുപപഗ്രായപതഗ്രാ   ആയ  ഏടതഗ്രാരു  നടെപടെണ  സകബനണച്ചുക

തങ്ങളക്കസ്  യുകടമന  പതഗ്രാനന്ന  ഉത്തരവസ്  പുറടപടുവണകകപയഗ്രാ,

നണര്പദ്ദേശങ്ങള നല്കുകപയഗ്രാ ടചയഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്. 

15 ലസക്രട്ടററിക്കസ്  ഏതസ് ഫസാക്ടററിയറിലക്കും,  വര്ക്കസ്സഷസാപറിലക്കും അഥവസാ പ്രവൃത്തറി

സ്ഥലൈത്തുക്കും പ്രസവശറിക്കസാവുന്നതസാണസ്.

1 ടസക്രട്ടറണപക്കഗ്രാ അടലങണല് ഈ ആവശവ്യഗ്രാര്തക അധണകഗ്രാരടപടുത്തണയ

ഏടതങണലുക ആളപക്കഗ്രാ ഏടതങണലുക ഫഗ്രാക്ടറണയണപലൈഗ്രാ, വര്ക്കസ്പഷഗ്രാപണപലൈഗ്രാ,

പജഗ്രാലൈണ സ്ഥലൈപത്തഗ്രാ:

(എ)  സപരവ്യഗ്രാദയത്തണനുക,  സൂരവ്യഗ്രാസ്തമനത്തണനുക  ഇടെയ്ക്കസ്  ഏടതങണലുക

സമയപത്തഗ്രാ;

(ബണ)  ഏടതങണലുക  വവ്യവസഗ്രായക  നടെത്തണടക്കഗ്രാണണരണകന്ന  ഏടതങണലുക

സമയപത്തഗ്രാ;

(സറി)  12-ാഗ്രാക  ചട്ടപമഗ്രാ,  13-ാഗ്രാക  ചട്ടപമഗ്രാ  പ്രകഗ്രാരക  വല  കുറവുക

ടചയ്യുനടണന്നസ് തനണക്കസ്  വണശനസണക്കഗ്രാന് കഗ്രാരണമുടണങണല്,  പകപലൈഗ്രാ,

രഗ്രാത്രണപയഗ്രാ ഏടതങണലുക സമയപത്തഗ്രാ  പ്രപവശണക്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാകുന.

2 ഈ  ചട്ടപ്രകഗ്രാരക  അധണകഗ്രാരങ്ങള  വണനണപയഗ്രാഗണകകപയഗ്രാ  അടലങണല്

അകത്തസ് പ്രപവശണകന്നതണനഗ്രാവശവ്യമുള്ള വല ബലൈവുക പ്രപയഗ്രാഗണകകപയഗ്രാ

ടചയ്യുന്നതുടകഗ്രാണസ്  ഉണഗ്രായണത്തഫീരുന്ന  ഏടതഗ്രാരു  നഷ്ടത്തണപനഗ്രാ,

അസകൗകരവ്യത്തണപനഗ്രാ  യഗ്രാടതഗ്രാരു അവകഗ്രാശവഗ്രാദവുക  ഏടതഗ്രാരഗ്രാളകടമതണ

രഗ്രായണ പബഗ്രാധണപണകവഗ്രാന് പഗ്രാടുള്ളതല. 

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകളുടടെ FACTEOS ലലൈസന്സസ് - ലകപ്പുസ്തകക



27

16 ഒഴറിവസാക്കല

തഗ്രാടഴപറയുന്നവ  233-ാഗ്രാക  വകുപണടലൈ  വവ്യവസ്ഥകളണല്  നണനക

ഒഴണവഗ്രാക്കടപപടെണതഗ്രാണസ്:

1 ഗഗ്രാര്ഹണകപമഗ്രാ,  വവ്യകണപരപമഗ്രാ  ആയ  ആവശവ്യങ്ങളപക്കഗ്രാ  സഖത്തണപനഗ്രാ
പവണണമഗ്രാത്രക  ഉപപയഗ്രാഗണക്കഗ്രാന്  ഉപദ്ദേശണചണരണകന്ന  ലവദദ്യുതണ  സഗ്രാധന
സഗ്രാമഗണകളുക,  അങ്ങടനയുള്ള  ആവശവ്യങ്ങളപക്കഗ്രാ,  സഖത്തണപനഗ്രാ
ഉപപയഗ്രാഗണക്കഗ്രാന് ഉപദ്ദേശണകന്ന ലവദദ്യുതണ യന്ത്രസഗ്രാമഗണകളുക.

2 ഗഗ്രാര്ഹണകപമഗ്രാ,  വവ്യകണപരപമഗ്രാ ആയ  ആവശവ്യങ്ങളപക്കഗ്രാ  സഖത്തണപനഗ്രാ
പവണണ മഗ്രാത്രക ഉപപയഗ്രാഗണക്കഗ്രാന് ഉപദ്ദേശണകന്നതുക രണ കുതണരശകണയണല്
കവണയഗ്രാത്തതുമഗ്രായ  ലവദദ്യുപതതര  സഗ്രാമഗണകളുക,  അങ്ങടനയുള്ള
ആവശവ്യങ്ങളപക്കഗ്രാ,  സഖത്തണപനഗ്രാ  ഉപപയഗ്രാഗണക്കഗ്രാനുപദ്ദേശണചണരണകന്നതുക
രണ കുതണര ശകണയണല് കവണയഗ്രാത്തതുമഗ്രായ യന്ത്രസഗ്രാമഗണകളുക.

3 കഗ്രാര്ഷണകഗ്രാവശവ്യങ്ങളക്കസ്  ഉപപയഗ്രാഗണകന്ന  പമഗ്രാപട്ടഗ്രാര്  ഉളടപടടെയുള്ള
ലവദദ്യുത പ്രതണഷ്ടഗ്രാപനങ്ങള. 

4 കഗ്രാര്ഷണകഗ്രാവശവ്യങ്ങളക്കഗ്രായണ സ്ഥഗ്രാപണചണട്ടുള്ളതുക രണ കുതണര ശകണയണല്
കവണയഗ്രാത്തതുമഗ്രായ ലവദദ്യുപതതര പ്രതണഷ്ടഗ്രാപനങ്ങള.

5 സഗ്രാധഗ്രാരണയഗ്രായണ പ്രവര്ത്തണപണക്കഗ്രാനഗ്രാളണലഗ്രാടത നണശ്ചലൈമഗ്രായണ കണടെകന്ന
ടഗ്രാന്സ് പഫഗ്രാര്മര് പസഷനുകള.

6 സഗ്രാധഗ്രാരണയഗ്രായണ  പ്രവര്ത്തണപണക്കഗ്രാനഗ്രാളണലഗ്രാത്ത  കണന്സര്  പസഷനു
കള.

7 സഗ്രാധഗ്രാരണയഗ്രായണ  പ്രവര്ത്തണപണക്കഗ്രാനഗ്രാളണലഗ്രാത്ത  ടറക്ടണഫയര്  പസഷനു
കള.

8 ലവദദ്യുതണ  പബഗ്രാര്ഡസ്  ലവദദ്യുതണ  ഉല്പഗ്രാദണപണകന്നതണനഗ്രായണ  സ്ഥഗ്രാപണചണ
ട്ടുള്ള യന്ത്രസഗ്രാമഗണകള. 

• ടസക്രട്ടറണക്കസ്,  കഗ്രാര്ഷണകഗ്രാവശവ്യങ്ങളക്കസ്  മഗ്രാത്രമഗ്രായണ  സ്ഥഗ്രാപണക
ന്നതുക,  രണ കുതണര  ശകണയണല് കവണയുന്നതുമഗ്രായ ലവദദ്യുപതതര
യന്ത്രസഗ്രാമഗണകള സ്ഥഗ്രാപണകന്നതണനസ് യഗ്രാടതഗ്രാരു ചഗ്രാര്ജ്ജുമണലഗ്രാത്ത
അനുവഗ്രാദക നല്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്. 
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17 ലവദദ്യുതറിലകസാണ്ടസ് പ്രവര്ത്തറിപറികന്ന യന്ത്രസസാമഗറികള്

• ലവദദ്യുതണടകഗ്രാണ  പ്രവര്ത്തണപണകന്ന  ഏടതങണലുക  യന്ത്രസഗ്രാമ
ഗണപയഗ്രാ,  നണര്മഗ്രാണ  പഗ്രാപന്റെഗ്രാ  ഏടതങണലുക  സ്ഥലൈത്തസ്  സ്ഥഗ്രാപണകവഗ്രാന്
233-ാഗ്രാക വകുപസ് പ്രകഗ്രാരക  അനുവസാദക്കും നലകുന്നതറിനസ് ചുമത്തഗ്രാവുന്ന ഫഫീസസ്
ഈ ചട്ടങ്ങപളഗ്രാടെസ്  പചര്ന്ന  III-ാഗ്രാക പട്ടണകയണല് പറഞ പരമഗ്രാവധണയണല്
കവണയഗ്രാന് പഗ്രാടെണലഗ്രാത്തതഗ്രാകുന. 

• എന്നഗ്രാല്  ഈ  ചട്ടപ്രകഗ്രാരക  ചുമത്തഗ്രാവുന്ന  ഫഫീസസ്,  ലവദദ്യുതണ
ടകഗ്രാണലഗ്രാടത മറ്റു വണധത്തണല് നടെത്തടപടുന്ന അപത കുതണരശകണയണലുള്ള
ഏടതങണലുക യന്ത്രസഗ്രാമഗണപയഗ്രാ,  നണര്മഗ്രാണ പഗ്രാപന്റെഗ്രാ സ്ഥഗ്രാപണകന്നതണനസ്
പവണണ ചുമത്തുന്ന ഫഫീസണപനക്കഗ്രാള കവണയഗ്രാന് പഗ്രാടെണല.

18 ലവദദ്യുതറി ലകസാണ പ്രവര്ത്തറിപറികന്ന യന്ത്രസസാമഗറിസയസാ നറിര്മസാണ 
യന്ത്രസമസാ ഉപസയസാഗറികന്ന സ്ഥലൈത്തറിനുള്ള പരമസാവധറി ഫറീസസ്

• ലവദദ്യുതണ  ടകഗ്രാണ  പ്രവര്ത്തണകന്ന  ഏടതങണലുക  യന്ത്ര
സഗ്രാമഗണപയഗ്രാ,  നണര്മഗ്രാണ യന്ത്രപമഗ്രാ ഉപപയഗ്രാഗണകന്ന സ്ഥലൈത്തണനസ്
232-ാഗ്രാക  വകുപ്പു  പ്രകഗ്രാരക  ഒരു  ടകഗ്രാലപത്തക്കസ്  ലലൈസന്സസ്

നലകുകസയസാ പുതുകകസയസാ ലചയ്യുന്നതറിനസ് ചുമത്തഗ്രാവുന്ന ഫഫീസസ് ഈ
ചട്ടങ്ങപളഗ്രാടെസ് പചര്ന്ന III-ാഗ്രാക പട്ടണകയണല് പറഞ പരമഗ്രാവധണയണല്
കവണയഗ്രാന് പഗ്രാടെണലഗ്രാത്തതഗ്രാകുന. 

• എന്നഗ്രാല്  അങ്ങടനയുള്ള  ഏടതങണലുക  ലലൈസന്സസ്  ഒരു
വര്ഷത്തണല് കുറഞ കഗ്രാലൈപത്തക്കസ്  നല്കുകപയഗ്രാ,  പുതുകകപയഗ്രാ
ടചയ്യുന്ന  പക്ഷേക,  അപത  യന്ത്രസഗ്രാമഗണപയഗ്രാ,  നണര്മഗ്രാണ  പഗ്രാപന്റെഗ്രാ
സകബനണച  അപത  സ്ഥലൈത്തണനസ്  ഏടതങണലുക  വര്ഷക
ചുമത്തഗ്രാവുന്ന  ടമഗ്രാത്തക  ഫഫീസസ്,  അതണടന്റെ  കഗ്രാരവ്യത്തണല്  ഒരു
വര്ഷപത്തക്കസ്  നല്കുകപയഗ്രാ,  പുതുകകപയഗ്രാ  ടചയ്യുന്നതണനുള്ള
ലലൈസന്സസ് ഫഫീസണല് കവണയഗ്രാന് പഗ്രാടുള്ളതല. 

• എന മഗ്രാത്രമല,  ഈ ചട്ടപ്രകഗ്രാരക ചുമത്തഗ്രാവുന്ന ഫഫീസസ്,  ലവദദ്യുതണ

ടകഗ്രാണലഗ്രാടത  മറ്റു  വണധത്തണല്  നടെത്തടപടുന്ന  അപത

കുതണരശകണയുള്ള  ഏടതങണലുക  യന്ത്രസഗ്രാമഗണപക്കഗ്രാ,  നണര്മഗ്രാണ

യന്ത്രത്തണപനഗ്രാ ചുമത്തുന്നതണല് കവണയഗ്രാന് പഗ്രാടുള്ളതല. 
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19 അധറിക ഫറീസസ്

• ഈ ചട്ടങ്ങപളഗ്രാടെസ് പചര്ന്ന III-ാഗ്രാക പട്ടണകയണല് പറഞ പരമഗ്രാവധണ
ഫഫീസസ്  യഥഗ്രാസമയത്തസ്  സമര്പണകന്ന  അപപക്ഷേയ്ക്കു  മഗ്രാത്രപമ  ബഗ്രാധക
മഗ്രാവുകയുള, 

• തസാമസറിച്ചേസ്  സമര്പറികന്ന  അസപക്ഷേയുലട  സക്കുംഗതറിയറില  പട്ടറികയനു
സരറിച്ചേസ് ലകസാടുസക്കണ്ട ലലൈസന്സസ് ഫറീസറിലന്റെ  25  ശതമസാനക്കും അധറിക ഫറീസസ്
ചുമത്തസാവുന്നതസാണസ്. 

20 ലവദദ്യുതറിലകസാണ്ടലസാലത മറ്റു ശക്തറിലകസാണ പ്രവര്ത്തറികന്ന 
യന്ത്രസസാമഗറികള് 

• ലവദദ്യുതണടകഗ്രാണലഗ്രാടത  മറസ്  ശകണടകഗ്രാണസ്  നടെത്തടപടുന്ന
ഏടതങണലുക  യന്ത്ര  സഗ്രാമഗണപയഗ്രാ  നണര്മഗ്രാണ  യന്ത്രപമഗ്രാ  ഏടതങണലുക
പുരയണടെത്തണല്  സ്ഥഗ്രാപണകവഗ്രാന്  ആക്ടണടലൈ  233-ാഗ്രാക  വകുപ്പു  പ്രകഗ്രാരക
അനുവസാദക്കും നലകുന്നതറിനസ് ചുമത്തഗ്രാവുന്ന ഫഫീസസ് ഈ ചട്ടങ്ങപളഗ്രാടെസ് പചര്ന്നസ്
IV-ാഗ്രാക പട്ടണകയണല് പറഞ പരമഗ്രാവധണയണല് കവണയുവഗ്രാന് പഗ്രാടുള്ളതല. 

21 ലവദദ്യുതറിലകസാണ്ടലസാലത മറ്റു ശക്തറിലകസാണ പ്രവര്ത്തറിപറികന്ന യന്ത്ര 
സസാമഗറികള്കക്കും നറിര്മസാണപസാന്റുകള്കമുള്ള പരമസാവധറി ഫറീസസ്

• ലവദദ്യുതണടകഗ്രാണലഗ്രാടത  മറ്റു  ശകണടകഗ്രാണസ്  പ്രവര്ത്തണകന്ന

ഏടതങണലുക  യന്ത്ര  സഗ്രാമഗണപയഗ്രാ  നണര്മഗ്രാണ  പഗ്രാപന്റെഗ്രാ  ഉപപയഗ്രാഗണകന്ന

സ്ഥലൈത്തണനസ് ആക്ടണടലൈ 232-ാഗ്രാക വകുപ്പു പ്രകഗ്രാരക ഒരു വര്ഷക്കഗ്രാലൈപത്തക്കസ്

ലലൈസന്സസ്  നലകുകസയസാ,  പുതുകകസയസാ  ലചയ്യുന്നതറിനസ്  ചുമത്തസാവുന്ന

ലലൈസന്സസ് ഫറീസസ് ഈ ചട്ടങ്ങപളഗ്രാടെസ് പചര്ന്ന IV-ാഗ്രാക പട്ടണകയണല് പറഞ

പരമഗ്രാവധണയണല് കവണയഗ്രാന് പഗ്രാടെണലഗ്രാത്തതഗ്രാകുന.

• എന്നഗ്രാല്  അങ്ങടനയുള്ള  ഏടതങണലുക  ലലൈസന്സസ്  ഒരു
വര്ഷത്തണല് കുറഞ കഗ്രാലൈപത്തക്കസ് നല്കുകപയഗ്രാ പുതുകകപയഗ്രാ ടചയ്യുന്ന
പക്ഷേക,  അപത  യന്ത്രസഗ്രാമഗണപയഗ്രാ  നണര്മഗ്രാണ  പഗ്രാപന്റെഗ്രാ  സകബനണച
അപത സ്ഥലൈത്തണനസ്  ഏടതങണലുക വര്ഷക ചുമത്തഗ്രാവുന്ന ടമഗ്രാത്തക ഫഫീസസ്
അതണടന്റെ കഗ്രാരവ്യത്തണല് ഒരു വര്ഷപത്തക്കസ് നല്കുകപയഗ്രാ,  പുതുകകപയഗ്രാ
ടചയ്യുന്ന  ലലൈസന്സണനസ്  ചുമത്തഗ്രാവുന്ന  ഫഫീസണപനക്കഗ്രാള  കൂടുവഗ്രാന്
പഗ്രാടെണലഗ്രാത്തതഗ്രാകുന. 

22 അധറികഫറീസസ്
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• ഈ ചട്ടങ്ങപളഗ്രാടെസ് പചര്ന്ന IV-ാഗ്രാക പട്ടണകയണല് പറഞ പരമഗ്രാവധണ
ഫഫീസസ്  യഥഗ്രാസമയത്തസ്  സമര്പണകന്ന  അപപക്ഷേകളക്കസ്  മഗ്രാത്രപമ
ബഗ്രാധകമഗ്രാവുകയുള.

• തഗ്രാമസണചസ്  സമസണപണകന്ന അപപക്ഷേയുടടെ  സകഗതണയണല് പട്ടണക

അനുസരണചസ്  നല്പകണ  ലലൈസന്സസ്  ഫഫീസണടന്റെ  25  ശതമഗ്രാനക

അധണക ഫഫീസസ് ചുമത്തഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്. 

23 ഒഴറിവസാക്കല

• ഈ ചട്ടങ്ങളണല് അടെങ്ങണയണട്ടുള്ള യഗ്രാടതഗ്രാനക  233-ാഗ്രാക വകുപണടന്റെ
പ്രവര്ത്തനത്തണല്  നണനക  ഒഴണവഗ്രാക്കടപട്ടണട്ടുള്ള  യന്ത്രസഗ്രാമഗണപയഗ്രാ,
നണര്മഗ്രാണ  യന്ത്രപമഗ്രാ  സ്ഥഗ്രാപണകന്നതണനുള്ള,  അതതസ്  സകഗതണപപഗ്രാടലൈ,
അനുവഗ്രാദത്തണപനഗ്രാ,  ലലൈസന്സണപനഗ്രാ  ഏടതങണലുക  ഫഫീസസ്  ചുമത്തുവഗ്രാന്
അധണകഗ്രാരടപടുത്തുന്നതഗ്രായണ കരുതുവഗ്രാന് പഗ്രാടെണലഗ്രാത്തതഗ്രാകുന. 

24 ലലൈസന്സസ് ലൈഭറികന്നയസാള് അനുസരറിസക്കണ്ട നറിര്സദ്ദേശങ്ങള്

ഏടതഗ്രാരു  ലലൈസന്സകഗ്രാരനുക  തഗ്രാടഴപറയുന്ന  നണര്പദ്ദേശങ്ങള

അനുസരണപക്കണതഗ്രാണസ്:- 

(i) ലലൈസന്സകഗ്രാരന്  ഏടതഗ്രാരു  പ്രവൃത്തണ  ദണവസത്തണടന്റെയുക  ഒടുവണല്

സ്ഥലൈക വൃത്തണയഗ്രാപക്കണതഗ്രാണസ്; 

(ii) സ്ഥലൈത്തണടന്റെപയഗ്രാ,  പുരയണടെത്തണടന്റെപയഗ്രാ ഏടതങണലുക  ഭഗ്രാഗത്തസ്

വഫീഴുകപയഗ്രാ  നണപക്ഷേപണക്കടപടുകപയഗ്രാ  ടചയ്യുന്ന  ചപ്പുചവപറഗ്രാ,  മൃഗങ്ങളുടടെ

അവശണഷ്ടങ്ങപളഗ്രാ  മറസ്  പദഗ്രാര്തപമഗ്രാ  പശഖരണചസ്  ടസക്രട്ടറണക്കസ്

തൃപ്തണകരമഗ്രായ രഫീതണയണല് നഫീക്കക ടചയണപക്കണതഗ്രാണസ്; 

(iii) ലലൈസന്സകഗ്രാരന്  ഏടതഗ്രാരു  ടകട്ടണടെത്തണടന്റെയുക  ഉളഭഗ്രാഗടത്ത

ചുമരുകളുടടെ  എലഗ്രാ ഭഗ്രാഗവുക തറയുക സ്ഥലൈത്തണടന്റെ നടെപഗ്രാതയുക അവണടടെ

ടതറണച്ചുവഫീഴഗ്രാനണടെയുള്ള  ഏടതങണലുക  ദ്രഗ്രാവകപമഗ്രാ,  മഗ്രാലൈണനവ്യപമഗ്രാ,  ചപ്പു

ചവപറഗ്രാ,  അസഹവ്യപമഗ്രാ,  ഉപ്രദവകരമഗ്രായ  ഏടതങണലുക  പദഗ്രാര്തപമഗ്രാ

അവണടടെ  ലൈയണകന്നതസ്  തടെയത്തക്കവണധക  എപപഗ്രാഴുക  നല  രഫീതണയണല്

പരണപഗ്രാലൈണപക്കണതഗ്രാണസ്.
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(iv) ലലൈസന്സകഗ്രാരന്,  പമല്പറഞ പുരയണടെത്തണപലൈഗ്രാ,  അപതഗ്രാടു പചര്പന്നഗ്രാ

ഉള്ള ഏടതഗ്രാരു ഓവുചഗ്രാലുക അഴുകജലൈക കളയുന്നതണനുള്ള ഉപകരണവുക

എപപഗ്രാഴുക നല രഫീതണയണലുക പകടുപഗ്രാടു തഫീര്ത്തുക പരണപഗ്രാലൈണപക്കണതഗ്രാണസ്.

(v) ഏടതങണലുക  തരത്തണലുള്ള തനക്കസ്  പരഗ്രാഗപമഗ്രാ,  കുഷ്ഠ പരഗ്രാഗപമഗ്രാ,  വ്രണപമഗ്രാ
ഉള്ള ഏടതഗ്രാരഗ്രാളുക  കചവടെക  നടെത്തുന്നതണനസ്  ഉപപയഗ്രാഗണകന്ന ഏടതഗ്രാരു
പരണസരത്തുക പജഗ്രാലൈണ ടചയ്യുവഗ്രാന് പഗ്രാടെണലഗ്രാത്തതഗ്രാകുന.

(vi) ഏതസ് സ്ഥലൈത്തണടന്റെ കഗ്രാരവ്യത്തണല് ലലൈസന്സസ് നല്കണയണരണകനപവഗ്രാ ആ

സ്ഥലൈത്തസ്  എലഗ്രാവരുക  കഗ്രാണത്തക്കവണധത്തണലുള്ള  ഒരു  ഭഗ്രാഗത്തസ്

ലലൈസന്സുകസാരന്  തലന്റെ  സപരുക്കും,  ലലൈസന്സറിലന്റെ  നമ്പരുക്കും,  ഉസദ്ദേശവുക്കും

കസാണറികന്ന ഒരു അടയസാളപലൈക വച്ചേറിരറിസക്കണ്ടതസാണസ്. 

25 ലലൈസന്സസ് റദ്ദേസാക്കല

• ലലൈസന്സണടലൈ  ഏടതങണലുക  വവ്യവസ്ഥ  ലൈകഘണച്ചുടവന്നസ്

പ്രസണഡണണനസ് പബഗ്രാദവ്യക വരണകയഗ്രാടണങണപലൈഗ്രാ അടലങണല് ലലൈസന്സ

കഗ്രാരടന്റെ  പമല്  ഒരു  നണയമപക്കഗ്രാടെതണ  1955-ടലൈ   Protection  of  Civil

Rights ആക്ടസ്  (1955-ടലൈ  22-ാഗ്രാക  പകന്ദ്ര  ആക്ടസ്)  പ്രകഗ്രാരക  കുറക

സ്ഥഗ്രാപണകകയുക  ആ കുറക  ടചയണട്ടുള്ളതസ്  ലലൈസന്സണടലൈ  ഏടതങണലുക

കഗ്രാരവ്യവുമഗ്രായണ  ബനടപട്ടതഗ്രാടണങണപലൈഗ്രാ അനുവദണചണട്ടുള്ള ലലൈസന്സസ്

റദ്ദേസ്  ടചയഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്. 

26 ചട്ടങ്ങള് ലൈക്കുംഘറികന്നതറിനുള്ള പറിഴ

• ഈ  ചട്ടങ്ങളുടടെ  ലൈകഘനത്തണനസ്  255-ാഗ്രാക  വകുപ്പു  പ്രകഗ്രാരക

പഞഗ്രായത്തസ് പണഴശണക്ഷേ ചുമപത്തണതഗ്രാണസ്. 
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പട്ടറിക l

( ചട്ടക്കും 3  കസാണുക)

ക്രമ
നക്കും.

സ്ഥസാപനങ്ങളലട
തരക്കും

വറിശദസാക്കുംശക്കും

1 എയപററഡസ് വഗ്രാട്ടര്, 
ശഫീതളപഗ്രാനഫീയങ്ങള

നണര്മഗ്രാണക, സകഭരണക, വണല്പന. 

2 ലകത നഗ്രാരുക 
നൂലുക

ലകടകഗ്രാപണഗ്രാ, അലഗ്രാടതപയഗ്രാ സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ,
പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്. 

3 ടവടെണപക്കഗ്രാപസ്
ഉല്പന്നങ്ങള  

ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, നണര്മണകകപയഗ്രാ, വണല്കകപയഗ്രാ 
ടചയല്.

4 അടെയ്ക്ക കുതണര്ക്കല് സകഭരണക, മറ്റുല്പന്നങ്ങള ഉണഗ്രാക്കല്, വണല്പന.

5 ധഗ്രാനവ്യമഗ്രാവസ് 
ടകഗ്രാണണഗ്രാക്കണയ 
സഗ്രാധനങ്ങള

(ഗൃപഹഗ്രാപപയഗ്രാഗത്തണനലഗ്രാടത) 

മനുപഷവ്യഗ്രാപപയഗ്രാഗത്തണനുപവണണ ചുടട്ടടുകകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, സൂക്ഷേണച്ചു വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, സകഭരണച്ചു 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്. 

6 ചഗ്രാരക ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ,  ഒന്നഗ്രായണ കൂട്ടണ 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പവര്തണരണകകപയഗ്രാ, വണല്കകപയഗ്രാ 
ടചയല്.

7 മുള വണല്പനയ്പക്കഗ്രാ, വഗ്രാടെകയ്ക്കസ് ടകഗ്രാടുക്കഗ്രാപനഗ്രാ, 
നണര്മഗ്രാണത്തണപനഗ്രാ ആയണ പശഖരണചസ് ടവയ്ക്കക്കല്, 
ഉല്പന്നങ്ങള ഉണഗ്രാക്കല്, വണല്ക്കല്.

8 ബണസ്ക്കറ്റുകള ഗൃപഹഗ്രാപപയഗ്രാഗത്തണനലഗ്രാടത 
മനുപഷവ്യഗ്രാപപയഗ്രാഗത്തണനു പവണണ ചുടട്ടടുകകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, സൂക്ഷേണചസ് സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, 
വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്.
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9 രകക സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, 
വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്.

10 എലൈസ്ല ഏതസ് മഗ്രാര്ഗ്ഗടമങണലുക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാക കപയഗ്രാ, വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്.

11 ടറഗ്രാട്ടണ
(ഗൃപഹഗ്രാപപയഗ്രാഗ
ത്തണനലഗ്രാടത) 

മനുപഷവ്യഗ്രാപപയഗ്രാഗത്തണനു പവണണ ചുടുകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ സൂക്ഷേണച്ചു ടവയ്ക്കുകപയഗ്രാ, സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്. 

12 ഇഷ്ടണക നണര്മഗ്രാണക, വണല്പന.

13 കര്പ്പുരക ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് പഗ്രായ്ക്കസ് 
ടചയ്യുകപയഗ്രാ, വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
നണര്മണകകപയഗ്രാ അഥവഗ്രാ തണളപണകകപയഗ്രാ, 
വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്. 

14 ടമഴുകുതണരണ ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് പഗ്രായ്ക്കസ് 
ടചയ്യുകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്. 

15 പരവതഗ്രാനണ നണര്മഗ്രാണക, വണല്പന.

16 കശുവണണയുക
അതണടന്റെ പരണപ്പുക

ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്. 

17 സകഗഫീപതഗ്രാപകരണ
ങ്ങള

ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് പഗ്രായ്ക്കസ് 
ടചയ്യുകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, സകഭരണചസ് 
ടവയ്ക്കുകപയഗ്രാ, നണര്മണക കപയഗ്രാ, വണല്പന 
നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

18 സണമന്റെസ് ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ്  പഗ്രായ്ക്കസ് 
ടചയ്യുകപയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ നണര്മണകകപയഗ്രാ 
മറ്റുല് പന്നങ്ങള ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ വണല്കകപയഗ്രാ 
ടചയല്. 
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19 കരണ ഒന്നഗ്രായണ ടകഗ്രാണ പപഗ്രായണടുകപയഗ്രാ, 
പവര്തണരണകകപയഗ്രാ, വണലൈകകപയഗ്രാ, സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

20 രഗ്രാസപദഗ്രാര്തങ്ങള ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, സകസ്കരണകകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, നണര്മണകകപയഗ്രാ, വണല്കകപയഗ്രാ 
ടചയല്. 

21 ആയുര്പവദ മരുന 
കള, പഹഗ്രാമണപയഗ്രാ 
മരുനകള

നണര്മഗ്രാണക, വണല്പന.

22 മുളകസ് യന്ത്രമുപപയഗ്രാഗണചസ് ടപഗ്രാടെണക്കല്. 

23 മുളകസ്
(ഉണങ്ങണയതസ്)

വണല്കകപയഗ്രാ, ടമഗ്രാത്തക്കചവടെത്തണനു പവണണ 
സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ ടചയല്.

24 ക്പളഗ്രാപററസ്
മണശ്രണതക

ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ വണല്കകപയഗ്രാ, ടചയല്. 

25 തുണണ ചഗ്രായക മുക്കല്, നണര്മഗ്രാണക, മറ്റുല്പന്നങ്ങള 
ഉണഗ്രാക്കല്, വണല്പന. 

26 കല്ക്കരണ ഒന്നഗ്രായണ ടകഗ്രാണപപഗ്രായണടുകപയഗ്രാ, പവര്തണരണകകപയഗ്രാ
വണല്കകപയഗ്രാ, സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

27 ചകണരണ നഗ്രാരസ് സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, 
വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ 
ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, ഉല്പന്നങ്ങള ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്. 

28 പതങ്ങയുടടെ
ടതഗ്രാണക
ടതങ്ങണടന്റെ ഓലൈയുക

കുതണര്ക്കല്, വണല്പന. 

29 ചണരട്ട സകഭരണചസ് വയ്ക്കല്, ഉല്പന്നങ്ങളുണഗ്രാക്കല്, വണല്പന. 

30 കഗ്രാപണക്കടെയുക
ചഗ്രായക്കടെയുക

നടെത്തല്
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31 കയര് ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, മറ്റുല്പന്നങ്ങള ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
വണല്പന നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

32 തഫീ പണടെണകന്ന 
സഗ്രാധനങ്ങള

ടമഗ്രാത്ത വവ്യഗ്രാപഗ്രാരത്തണനുക ചണലറ വവ്യഗ്രാപഗ്രാരത്തണനുക 
പവണണ സകഭരണചസ് ടവയ്ക്കല്, മറ്റുല്പന്നങ്ങള 
ഉണഗ്രാക്കല്, വണല്ക്കല്. 

33 ഭക്ഷേവ്യ വസ്തുക്കള 
(ഗൃപഹഗ്രാപപയഗ്രാഗ
ത്തണനലഗ്രാടത) 

മനുപഷവ്യഗ്രാപപയഗ്രാഗത്തണനു പവണണ ചുടട്ടടുകകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ സൂക്ഷേണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, വണല്പന നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

34 കറണക്കൂട്ടസ്  ഉണഗ്രാക്കല്, വണല്പന നടെത്തല്. 

35 മധുരപലൈഹഗ്രാരക 
(ഗൃപഹഗ്രാപപയഗ്രാഗ
ത്തണനലഗ്രാടത)

 ചുടട്ടടുകകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്പന 
നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്.

36 ടകഗ്രാപ്ര തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ. സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ. 
മറ്റുല്പന്നങ്ങള ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്കകപയഗ്രാ 
ടചയല്. 

37 പഞണ
(പഞണചവറുക
പരുത്തണകരുവുക) 

ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, 
അമര്ത്തണടക്കട്ടുകപയഗ്രാ, വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ വണല്പന 
നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

38 ചഗ്രാണക വരളണ ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, മറ്റുല്പന്നങ്ങള 
ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്. 

39 ചഗ്രായങ്ങള ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് പഗ്രായ്ക്കസ് 
ടചയ്യുകപയഗ്രാ, വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്.

40 പസഗ്രാടെക വസ്തുക്കള സകഭരണചസ് വയ്ക്കല്, നഗ്രാരണടന്റെ വണല്പന നടെത്തല്  
(ചകണരണ നഗ്രാരസ് ഒഴണടകയുള്ളവ) - സകഭരണച്ചു വയ്ക്കുകപയഗ്രാ,
ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, മറ്റുല്പന്നങ്ങള ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്. 
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41 ടകഗ്രാഴുപസ് ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്പന 
നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

42 മഫീന് ചണറകുകള ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, മറ്റുല്പന്നങ്ങളുണഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്. 

43 വണറകസ് വണല്കകപയഗ്രാ, സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

44 കരണമരുനകള ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്കകപയഗ്രാ 
ടചയല്. 

45 മതവ്യക ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, മറ്റുല്പന്നങ്ങള ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്. 

46 മഫീടനണ്ണ ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, മറസ് 
ഉല്പന്നങ്ങള ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്കകപയഗ്രാ 
ടചയല്. 

47 ചണക  ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, അമര്ത്തണ 
ടകട്ടുകപയഗ്രാ, വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, മറസ്
ഉല്പന്നങ്ങള ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്കകപയഗ്രാ 
ടചയല്. 

48 ടഫ്ലെഷണകഗസ്  ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, ശുചണയഗ്രാകകപയഗ്രാ,  
ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ,  വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്. 

49 ധഗ്രാനവ്യമഗ്രാവസ് ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് പഗ്രായ്ക്കസ് 
ടചയ്യുകപയഗ്രാ, ശുദണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, മറ്റുല്പന്നങ്ങള ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
വണലൈകകപയഗ്രാ ടചയല്. 
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50 രസമണശ്രക ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, ശുദണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, മറ്റുല്പന്നങ്ങള ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്. 

51 ഇനനക സകഭരണക്കല്, ഏടതങണലുക 
വവ്യഗ്രാവസഗ്രായണകഗ്രാവശവ്യത്തണനസ് ഉപപയഗ്രാഗണക്കല്, 
വണല്പന നടെത്തല്, മറ്റുല്പന്നങ്ങളുണഗ്രാക്കണ വണല്ക്കല്. 

52 ഫര്ണഫീചര് വണല്പനക്കഗ്രാപയഗ്രാ വഗ്രാടെകയ്ക്കസ് ടകഗ്രാടുക്കഗ്രാന് പവണണപയഗ്രാ 
ഉണഗ്രാകകയുക സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകയുക ടചയല്, ടകട്ടണടെ 
നണര്മഗ്രാണ സഗ്രാമഗണകള ഉണഗ്രാക്കല്, പശഖരണക്കല്, 
വണല്ക്കല്. 

53 വഗ്രാതകക ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, ശുദണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്പന 
നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

54 ടനയ             ാ സ് ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, ശുദണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്പന 
നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

55 സനര്ണ്ണക ശുദഫീകരണക്കല്, ആഭരണങ്ങളുണഗ്രാക്കല്, വണല്ക്കല്. 

56 ധഗ്രാനവ്യക ടമഗ്രാത്തമഗ്രാപയഗ്രാ ചണലറയഗ്രാപയഗ്രാ വണല്കകപയഗ്രാ 
കചവടെത്തണനു പവണണ സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ ടചയല്.

57 പയറുവര്ഗ്ഗക യന്ത്രക ഉപപയഗ്രാഗണച പതഗ്രാടുകളയല്, വണല്പന. 

58 നണലൈക്കടെലൈ വണല്കകപയഗ്രാ കചവടെത്തണനു പവണണ സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

59 ഗണല്ഡണകഗുക,
ഇലൈപകഗ്രാപപറണകഗുക. 

-

60 ടവടെണപരുത്തണ ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, അമര്ത്തുകപയഗ്രാ, 
ശുദണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്പന നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 
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61 ചഗ്രാക്കസ് ഏടതങണലുക മഗ്രാര്ഗ്ഗക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ 
വണല്പന നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

62 ടവടെണമരുന്നസ് ഏതസ് മഗ്രാര്ഗ്ഗടമങണലുക ഉപപയഗ്രാഗണച സകഭരണചസ് 
വയ്ക്കുകപയഗ്രാ പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്പന നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

63 പരഗ്രാമക സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, വണല്പന നടെത്തുകപയഗ്രാ, മറസ് 
ഉല്പന്നങ്ങളുണഗ്രാകകപയഗ്രാ ടചയല്. 

64 പകശഗ്രാലൈങഗ്രാര
സലുണുകള 

ക്ഷേകൗരക ടചയ്യുന്നതണപനഗ്രാ, മുടെണ ടവട്ടുന്നതണപനഗ്രാ, ഉള്ള 
സലൂണ്, ബക്യൂട്ടണ പഗ്രാര്ലൈര് എന്നണവ നടെത്തല്. 

65 വയ്പക്കഗ്രാല് സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, വണല്കകപയഗ്രാ, മറസ് 
ഉല്പന്നങ്ങള നണര്മണകകപയഗ്രാ, വണല്കകപയഗ്രാ 
ടചയല്. 

66 ചണക സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, ഉപപയഗ്രാഗണകകപയഗ്രാ, 
നണര്മണകകപയഗ്രാ, മറസ് ഉല്പന്നങ്ങള ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ 
ടചയല്. 

67 മൃഗപതഗ്രാല് സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്. 

68 കുളമസ് സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്.

69 ടകഗ്രാമസ് സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ ടചയല്. 

70 പഹഗ്രാട്ടല്, റസഗ്രാറന്റെസ്,
കഗ്രാററണകഗസ് 
സര്വഫീസസ് 

നടെത്തല്. 

71 ഐസസ് നണര്മഗ്രാണവുക വണല്പനയുക.

72 ചക്കര സകഭരണചസ്  വയ്ക്കുകപയഗ്രാ,  തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ,
മറ്റുല്പന്നങ്ങള  ഉണഗ്രാക്കണ  വണല്പന  നടെത്തുകപയഗ്രാ
ടചയല്. 
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73 ചണക  സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, മറ്റുല്പന്നങ്ങള 
ഉണഗ്രാക്കണ വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്. 

74 കഗ്രാക്കണ തയഗ്രാറഗ്രാക്കല്, വണല്പന നടെത്തല്. 

75 അരക്കസ് സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, ശുദണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
മറ്റുല്പന്നങ്ങള ഉണഗ്രാക്കണ വണല്പന നടെത്തുകപയഗ്രാ 
ടചയല്. 

76 ഈയക ഉരുകകപയഗ്രാ, സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രാത്രങ്ങള 
ഈയക പൂശുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

77 തുകല് സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
മറ്റുല്പന്നങ്ങള ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്പന 
നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

78 പുല്ലത്തലൈക ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, വണല്പന 
നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയക. 

79 ചുണ്ണഗ്രാമസ് സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, മറ്റുല്പന്നങ്ങള ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
വണല്കകപയഗ്രാ ടചയ്യുക. 

80 കക്ക സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
മറ്റുല്പന്നങ്ങള ഉണഗ്രാക്കണ വണല്കകപയഗ്രാ ടചയക. 

81 വളക,
കഫീടെനഗ്രാശണനണകള

സകഭരണകക, നണര്മണകക, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുക. വണല്പന 
നടെത്തുക. 

82 യന്ത്രസഗ്രാമഗണകള വവ്യവസഗ്രായ ആവശവ്യങ്ങളകള്ള യന്ത്രങ്ങള 
സകഭരണകക, നണര്മണകക, വണല്കക 

(പ്രഗ്രാപദശണക സഗ്രാമഗണകള  ഒഴണടക). 

83 ഉപദ്രവകരമഗ്രായ 
പതഗ്രാ, അസഹവ്യപമഗ്രാ 
ആയ ഗനപമഗ്രാ, 
പുകപയഗ്രാ, 
ടപഗ്രാടെണപയഗ്രാ, 
ശബ്ദപമഗ്രാ 
ഉണഗ്രാകന്ന 
സഗ്രാധനങ്ങള

നണര്മഗ്രാണക, വണല്ന. 
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84 തഫീടപട്ടണ സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, നണര്മണകകപയഗ്രാ, 
വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്. 

85 മഗ്രാകസക സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്പന 
നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

86 പലൈഗ്രാഹങ്ങള(സനര്
ണ്ണക, ടവള്ളണ 
ഉളടപടടെ)

അടെണചസ്  പരത്തുകപയഗ്രാ,  മുറണകകപയഗ്രാ,  വഗ്രാര്കകപയഗ്രാ
ആകൃതണടപടുത്തുകപയഗ്രാ,  വണല്ന  നടെത്തുകപയഗ്രാ
ടചയല്. 

87 ടമഗ്രാളഗ്രാസസസ് സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, 
ശുദണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, മറ്റുല്പന്നങ്ങള 
ഉണഗ്രാക്കണ വണല്ന നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

88 ലനപടഗ്രാ
പകഗ്രാകപകൗണസ് 

സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, ശുദണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്പന നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

89 ലനപടഗ്രാഗണസറണന് സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്പന നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

90 ലനപടഗ്രാ
മണക്സ്ചര്

സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്പന നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

91 കപ സകഭരണചസ്  വയ്ക്കുകപയഗ്രാ,  മറ്റുല്പന്നങ്ങള  തയഗ്രാറഗ്രാക്കല്,
വണല്പന നടെത്തല്.

92 എണ്ണ സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്പന 
നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

93 ടനലൈസ്ല യന്ത്രക ഉപപയഗ്രാഗണചസ് പുഴുങ്ങുകപയഗ്രാ, കുത്തുകപയഗ്രാ, 
വണല്പന നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

94 കടെലൈഗ്രാസസ് സകഭരണചസ്  വയ്ക്കുകപയഗ്രാ,  തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ,
ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്പന നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

95 ടപപടഗ്രാളണയക
പകഗ്രാമകൗണകള 

സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, ഉണഗ്രാക 
കപയഗ്രാ, വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്.

96 കഫീല് സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ വണല്പന നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

97 മണ്പഗ്രാത്രങ്ങള സകഭരണച്ചു വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്പന നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 
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98 പറഡണപയഗ്രാ,
ടടെലൈണവണഷന്

നണര്മണകകപയഗ്രാ, കൂട്ടണപചര്കകപയഗ്രാ, 
അറകുറപണണകള ടചയ്യുകപയഗ്രാ, വണല്പന നടെത്തുകപയഗ്രാ
ടചയല്. 

99 മരപശ സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്.

100 ഗഗ്രാലനറസ്,
കടെപഗ്രാക്കലൈസ്ല,
ടമഗ്രാലസക്കസ്,
മഗ്രാര്ബണള

മുറണകകപയഗ്രാ, സകഭരണച്ചു വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, 
മണനുസടപടുത്തുകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ,  
ടകഗ്രാത്തുപണണ ടചയ്യുകപയഗ്രാ, വണല്പന നടെത്തുകപയഗ്രാ 
ടചയല്. 

101 ചവരണ ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, പഗ്രാറണ എടുകകപയഗ്രാ, വണല്പന 
നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

102 ചവണട്ടണ സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്പന 
നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്.

103 ടവടെണയുപസ് സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്പന 
നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

104 സഫീകഗ്രായസ് യന്ത്രക ടകഗ്രാണ ടപഗ്രാടെണക്കല്, വണല്പന. 

105 പകഗ്രാലൈരക്കസ് സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ ശുദണയഗ്രാകകപയഗ്രാ 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ വണല്പന 
നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

106 പട്ടസ് സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്പന നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

107 ടതഗ്രാലൈണ സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, വവ്യത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
സകസ്കരണകകപയഗ്രാ, വണല്പന നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

108 പസഗ്രാപസ് സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്. 

109 സണരണട്ടസ് സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, ശുദണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്കകപയഗ്രാ 
ടചയല്. 

110 ലവപക്കഗ്രാല് വണല്കകപയഗ്രാ, സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, മറ്റുല്പന്നങ്ങള 
ഉണഗ്രാക്കണ വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്. 
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111 പഞസഗ്രാര സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, ശുദണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, മറ്റുല്പന്നങ്ങള 
ഉണഗ്രാക്കണ വണല്പന നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

112 കല്ക്കണക സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
മറ്റുല്പന്നങ്ങള ഉണഗ്രാക്കണ മഗ്രാറ്റുകപയഗ്രാ, വണല്പന 
നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്.

113 ഗനകക സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, സകസ്കരണകകപയഗ്രാ, 
വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്പന 
നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

114 സര്ക്കണ സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, സകസ്ക്കരണകകപയഗ്രാ, 
വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്പന 
നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

115 മധുര പദഗ്രാര്തങ്ങള ചുടട്ടടുകകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്പന 
നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

116 ടകഗ്രാഴുപസ് സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, ഉരുകകപയഗ്രാ, വണല്പന 
നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

117 ടെഗ്രാര് സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, 
ശുദണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്പന 
നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

118 ടകട്ടണപമയുന്നതണനു
ള്ള സഗ്രാധനങ്ങള

സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, വണല്കകപയഗ്രാ ടചയല്. 

119 ഓടെസ് നണര്മഗ്രാണക, വണല്പന.

120 തടെണ സകഭരണചസ് വയ്ക്കല്, വണല്പന. 

121 പുകയണലൈ സകഭരണച വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, സകസ്കരണകകപയഗ്രാ, 
മറ്റുല്പന്നങ്ങള ഉണഗ്രാക്കണ വണല്പന നടെത്തുകപയഗ്രാ 
ടചയല്. 
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122 ടെര്ടപലന്റെന്,
മടണ്ണണ്ണ,  ടപയണന്റെസ്,
വഗ്രാര്ണണഷസ്
മുതലൈഗ്രായവ

സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, തയഗ്രാറഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
നണര്മണകകപയഗ്രാ, വണല്പന നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്.

123 ലൈഗ്രാണ്ടണ മുഷണഞ വസ്ത്രങ്ങള അലൈകകയുക അലൈകന്നതണനസ് 
പവണണ മുഷണഞ വസ്ത്രങ്ങള സകഭരണകകപയഗ്രാ, 
വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, സൂക്ഷേണകകപയഗ്രാ ടചയല്.. 

124 മൃഗങ്ങളുടടെ പരഗ്രാമക സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, 
മറ്റുല്പന്നങ്ങള ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്പന 
നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്. 

125 നൂലൈസ് സകഭരണചസ് വയ്ക്കുകപയഗ്രാ, പഗ്രായ്ക്കസ് ടചയ്യുകപയഗ്രാ, 
വൃത്തണയഗ്രാകകപയഗ്രാ, ചഗ്രായക പചര്കകപയഗ്രാ, 
ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ, വണല്പന നടെത്തുകപയഗ്രാ ടചയല്.

126 വഫീഡണപയഗ്രാ,
ആഡണപയഗ്രാ

സകഭരണചസ് വയ്ക്കല്, വഗ്രാടെകയ്ക്കസ് നല്കല്, വണല്പന 
നടെത്തല്, റണപയര് ടചയല്. 

127 ടസപറഗ്രാക്സസ്
പകഗ്രാപണകള
എടുക്കല്,
ലടെപസ്ലററണകഗസ്
(പജഗ്രാബസ് വര്ക്സസ്) 

നടെത്തല്. 

128  തുന്നല് കടെ നടെത്തല്

129 പചക്കറണ സകഭരണക, വണല്പന

130 പകഗ്രാഴണ, പന്നണ, ആടെസ് സകഭരണക, വണല്പന 

131 മുട്ട സകഭരണക, വണല്പന, 

132 പഗ്രാല് പഗ്രാല് ഉല്പന്നങ്ങള, സകഭരണക, വണല്പന. 

133 സനകഗ്രാരവ്യ ടടെലൈ 
പഫഗ്രാണ് ബുത്തുകള,
കനറണയര് 
സര്വഫീസകള

നടെത്തല്. 
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134 റബ്ബര്,
റബ്ബറുല്പന്നങ്ങള

നണര്മഗ്രാണക, സകഭരണക, വണല്പന. 

135 സഗനദ്രവവ്യങ്ങള സകഭരണക, വണല്പന. 

136 ലവദദ്യുതണ
ഉല്പന്നങ്ങള

സകഭരണക, വണല്പന. 

137 പഗ്രാസണക്സസ്
ഉല്പന്നങ്ങള

നണര്മഗ്രാണക, വണല്പന.

138 പണണ്ണഗ്രാക്കസ്,
കഗ്രാലൈണത്തഫീറ,
പകഗ്രാഴണത്തഫീറ 

നണര്മഗ്രാണക, വണല്പന. 

139 അബ്കഗ്രാരണ
ഷഗ്രാപ്പുകള

സകഭരണവുക വണല്പനയുക നടെത്തല്.. 

140 അചഗ്രാറുകള  ഉല്പഗ്രാദനക, വണല്പന. 

141 കമക്യൂട്ടര്
ഉല്പന്നങ്ങള

സകഭരണക, വണല്പന. 

142 സനകഗ്രാരവ്യ
ആശുപ്രതണ

 നടെത്തണപസ്.

143 പഗ്രാരഗ്രാടമഡണക്കല്
സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള,
ലൈഗ്രാബുകള
മുതലൈഗ്രായവ

നടെത്തണപസ്.

144 വഗ്രാഹനങ്ങള
(യഗ്രാന്ത്രണകവുക
അലഗ്രാത്തതുക) 

വണല്പന. 

145 വഗ്രാഹനങ്ങള റണപയര്.

146 ടചരണപസ്, ബഗ്രാഗസ് വണല്പന, നണര്മഗ്രാണക. 

147 പസഷനറണ,
ഫഗ്രാന്സണ

കടെകളുടടെ നടെത്തണപസ്. 
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148 കരകകൗശലൈ
വസ്തുക്കള

നണര്മഗ്രാണക, വണല്പന. 

149 റഫീടട്ടയണല് പറഷന് 
ഡണപപഗ്രാ, മഗ്രാപവലൈണ 
പസഗ്രാര്, കണ്സക്യൂമര്
പസഗ്രാര് മുതലൈഗ്രായവ

നടെത്തണപസ്. 

150 മടണ്ണണ്ണ വണല്പന. 

151 ടടെക്സസ്  ബുകകളുക
ആനുകഗ്രാലൈണക
പ്രസണദഫീകരണ
ങ്ങളുക

വണല്പന. 

152 പഫഗ്രാപട്ടഗ്രാ സ്റ്റുഡണപയഗ്രാ നടെത്തണപസ്. 

153 ലസന് പബഗ്രാര്ഡു 
കള 

നണര്മഗ്രാണക. 

154 ടവള്ളക സകഭരണക, വണല്പന, 

155 പുഷ്പങ്ങള സകഭരണക, വണല്പന, 

156 ഫലൈവര്ഗ്ഗങ്ങള സകഭരണക, വണല്പന. 

157 കുടെ സകഭരണക, നണര്മഗ്രാണക, വണല്പന. 

158 പ്രസസ് നടെത്തണപസ്. 

159 ടപയണന്റെണകഗസ് നടെത്തണപസ്. 
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പട്ടറിക II  (ചട്ടക്കും 7 കസാണുക)
(31-10-2017 ലലൈ സഭദഗതറി ചട്ടങ്ങള് പ്രകസാരക്കും പുതുക്കറിയതസ്)

ലലൈസന്സസ് ഫറീ ഇനത്തറില നറിശ്ചയറിക്കസാവുന്ന പരമസാവധറി ഫറീസസ്

ക്രമ
നക്കും.

സ്ഥസാപനത്തറിലന്റെ വറിഭസാഗക്കും ഈടസാ
ക്കസാവുന്ന

വസാര്
ഷറിക

ലലൈസ
ന്സസ് ഫറീ

(രൂപ)

1 ലമസക്രസാ എന്റെര്ലപ്രസസസ് 

സമഖലൈ മുലൈധന നറിസക്ഷേപക്കും
Capital Investment

ഉലപസാദന സമഖലൈ 
(Manufacturing 
Sector): 

25 ലൈക്ഷേക രൂപയണല് കൂടെഗ്രാത്തതസ്.  

സസവന സമഖലൈ
(Service Sector): 

10 ലൈക്ഷേക  രൂപയണല് കൂടെഗ്രാത്തതസ്.  

500

2 മറിനറി എന്റെര്ലപ്രസസസ് 

സമഖലൈ മുലൈധന നറിസക്ഷേപക്കും

ഉലപസാദന സമഖലൈ 25 ലൈക്ഷേക രൂപയണല് കൂടുതലുക ഒരു 
പകഗ്രാടെണ രൂപയണല് അധണകരണക്കഗ്രാത്തതുക.

സസവന സമഖലൈ 10 ലൈക്ഷേക രൂപയണല്  കൂടുതലുക 50 
ലൈക്ഷേക രൂപയണല് അധണകരണക്കഗ്രാത്തതുക.

1,000

3 സസാള് എന്റെര്ലപ്രസസസ് 

സമഖലൈ മുലൈധന നറിസക്ഷേപക്കും

ഉലപസാദന സമഖലൈ ഒരു പകഗ്രാടെണ രൂപയണല് കൂടുതലുക 5 
പകഗ്രാടെണ രൂപയണല് അധണകരണക്കഗ്രാത്തതുക.

സസവന സമഖലൈ 50 ലൈക്ഷേക രൂപയണല്   കൂടുതലുക 2 
പകഗ്രാടെണ രൂപയണല് അധണകരണക്കഗ്രാത്തതുക.

 

5,000
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4 മറീഡറിയക്കും എന്റെര്ലപ്രസസസ് 

സമഖലൈ മുലൈധന നറിസക്ഷേപക്കും

ഉലപസാദന സമഖലൈ 5 പകഗ്രാടെണ രൂപയണല് കൂടുതലുക 10 പകഗ്രാടെണ
രൂപയണല് അധണകരണക്കഗ്രാത്തതുക.

സസവന സമഖലൈ 2 പകഗ്രാടെണ രൂപയണല്    കൂടുതലുക 5 
പകഗ്രാടെണ രൂപയണല് അധണകരണക്കഗ്രാത്തതുക.

 

10,000

5 ലൈസാര്ജസ് എന്റെര്ലപ്രസസസ് 

മുലൈധന നറിസക്ഷേപക്കുംസമഖലൈ

ഉലപസാദന സമഖലൈ 10 പകഗ്രാടെണ രൂപയണല് കൂടുതല്.

സസവന സമഖലൈ 5 പകഗ്രാടെണ രൂപയണല് കൂടുതല്.

 

15,000

പട്ടറിക III 
(17-ഉക്കും 18-ഉക്കും ചട്ടങ്ങള് കസാണുക) 

ക്രമ
നക്കും.

യന്ത്രത്തറിലന്റെ കുതറിര ശക്തറി

(ലവദദ്യുതറി ലകസാണ്ടസ് പ്രവര്ത്തറികന്നവ)

ചുമത്തസാ
വുന്ന 

പരമസാവധറി 

ഫറീസസ് (രൂപ)

1 സണനണമയുടടെ ആവശവ്യങ്ങളകള്ള ടറകണഫയര് യന്ത്രങ്ങള, 
കുതണര ശകണ കണക്കഗ്രാക്കഗ്രാടത 

25

2 ഒരു കുതണരശകണയണല് കവണയഗ്രാത്ത മറസ് യന്ത്രങ്ങള 10

3 ഒരു കുതണരശകണയണല് കവണയുന്നതുക എന്നഗ്രാല് അഞസ് 
കുതണരശകണയണല് കവണയഗ്രാത്തതുമഗ്രായ മറ്റു യന്ത്രങ്ങള

50

4 അഞസ് കുതണരശകണയണല് കവണയുന്നതുക എന്നഗ്രാല് പത്തു 
കുതണരശകണയണല് കവണയഗ്രാത്തതുമഗ്രായ മറ്റു യന്ത്രങ്ങള

100

5 പത്തസ് കുതണരശകണയണല് കവണയുന്നതുക എന്നഗ്രാല് ഇരുപതസ് 
കുതണരശകണയണല് കവണയഗ്രാത്തതുമഗ്രായ മറ്റു യന്ത്രങ്ങള

200
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6 ഇരുപതു കുതണരശകണയണല് കവണയുന്നതുക എന്നഗ്രാല് മുപതു 
കുതണരശകണയണല് കവണയഗ്രാത്തതുമഗ്രായ മറ്റു യന്ത്രങ്ങള

300

7 മുപതസ് കുതണരശകണയണല് കവണയുന്നതുക എന്നഗ്രാല് നഗ്രാല്പതസ് 
കുതണരശകണയണല് കവണയഗ്രാത്തതുമഗ്രായ മറ്റു യന്ത്രങ്ങള

400

8 നഗ്രാല്പതസ് കുതണരശകണയണല് കവണയുന്നതുക എന്നഗ്രാല് അന്പതസ് 
കുതണര ശകണയണല് കവണയഗ്രാത്തതുമഗ്രായ മറ്റു യന്ത്രങ്ങള

500

9 അറുപതസ് കുതണരശകണയണല് കവണയുന്നതുക എന്നഗ്രാല് നൂറു 
കുതണരശകണയണല് കവണയഗ്രാത്തതുമഗ്രായ മറ്റു യന്ത്രങ്ങള

1000

10 നൂറു കുതണരശകണയണല് കവണയുന്നതുക എന്നഗ്രാല് ഇരുനൂറു 
കുതണരശകണ വടര

2000

11 നൂറസ് കുതണരശകണക്കസ് മുകളണലുള്ള ഓപരഗ്രാ കുതണരശകണകക 10 രൂപ വഫീതക 
ഈടെഗ്രാപക്കണതഗ്രാണസ്. 

പട്ടറിക IV 

(20-ഉക്കും 21-ഉക്കും ചട്ടങ്ങള് കസാണുക)

ക്രമ
നക്കും.

യന്ത്രത്തറിലന്റെ കുതറിര ശക്തറി

(ലവദദ്യുതറി ലകസാണ്ടലസാലത പ്രവര്ത്തറികന്നവ)

ചുമത്തസാ
വുന്ന 

പരമസാവധറി 

ഫറീസസ് (രൂപ)

1 ഗഗ്രാര്ഹണകഗ്രാവശവ്യങ്ങളകള്ള  യന്ത്രങ്ങള ഇല

2 ഒരു കുതണരശകണയണല് കവണയഗ്രാത്ത മറസ് യന്ത്രങ്ങള 5

3 ഒരു കുതണരശകണയണല് കവണയുന്നതുക എന്നഗ്രാല് അഞസ് 
കുതണരശകണയണല് കവണയഗ്രാത്തതുമഗ്രായ മറ്റു യന്ത്രങ്ങള

25

4 അഞസ് കുതണരശകണയണല് കവണയുന്നതുക എന്നഗ്രാല് പത്തു 
കുതണരശകണയണല് കവണയഗ്രാത്തതുമഗ്രായ മറ്റു യന്ത്രങ്ങള

 50

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകളുടടെ FACTEOS ലലൈസന്സസ് - ലകപ്പുസ്തകക



49

5 പത്തസ് കുതണരശകണയണല് കവണയുന്നതുക എന്നഗ്രാല് ഇരുപതസ് 
കുതണരശകണയണല് കവണയഗ്രാത്തതുമഗ്രായ മറ്റു യന്ത്രങ്ങള

100

6 ഇരുപതു കുതണരശകണയണല് കവണയുന്നതുക എന്നഗ്രാല് മുപതു 
കുതണരശകണയണല് കവണയഗ്രാത്തതുമഗ്രായ മറ്റു യന്ത്രങ്ങള

150

7 മുപതസ് കുതണരശകണയണല് കവണയുന്നതുക എന്നഗ്രാല് നഗ്രാല്പതസ് 
കുതണരശകണയണല് കവണയഗ്രാത്തതുമഗ്രായ മറ്റു യന്ത്രങ്ങള

200

8 നഗ്രാല്പതസ് കുതണരശകണയണല് കവണയുന്നതുക എന്നഗ്രാല് നൂറസ് കുതണര
ശകണയണല് കവണയഗ്രാത്തതുമഗ്രായ മറ്റു യന്ത്രങ്ങള

500

11 നൂറസ് കുതണരശകണക മുകളണലുള്ള ഓപരഗ്രാ കുതണരശകണകക 5 രൂപ വഫീതക 
ഈടെഗ്രാപക്കണതഗ്രാണസ്.  
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പട്ടറിക V 

(12-ാസാക്കും ചട്ടക്കും (5)-ാസാക്കും ഉപചട്ടക്കും (എ),  (ബറി)  ഖണങ്ങള് കസാണുക)

കറിയറന്സസ് ആവശവ്യമസായ വവ്യവസസായങ്ങളലട ലൈറിസ്റ്റേസ്

ക്രമ
നക്കും.

സ്ഥസാപനത്തറിലന്റെ തരക്കും

    1

എ ബഗ്രാററണകളുടടെ നണര്മഗ്രാണക.

ബണ ടെയറുക റക്യൂബുക ഉളടപടടെയുള്ള ലസക്കണളണടന്റെ വണവണധ ഭഗ്രാഗങ്ങളുടടെ 
നണര്മഗ്രാണക.

സണ ലവദദ്യുതണ വണളകകളുക ടെക്യൂബസ് ലലൈറ്റുകളുക ടമര്കറണ ബളബുകളുക  
റണഫ്ളക്ടറുകളുക  ടഷയണഡുകളുക പപഗ്രാലുള്ള അനുബന പലൈഗ്രാഹവസ്തുക്കളുടടെ 
നണര്മഗ്രാണക.

ഡണ കട്ടണകഗസ് ഓയണലുക ഹഫീറസ് ടഫീറ്റുടമന്റുക ഇലൈപകഗ്രാ പപറണകഗണനസ് പവണണയുള്ള 
പക്രഗ്രാമണയക പപറണകഗുക ഉളടപട്ടണട്ടുള്ള ഹഗ്രാന്റെസ് ടൂളുകളുടടെയുക 
ടമഷഫീനുകളുടടെയുക വവ്യഗ്രാവസഗ്രായണകവുക ശഗ്രാസ്ത്രഫീയവുമഗ്രായ 
ഉപകരണങ്ങളുടടെയുക നണര്മഗ്രാണക.

ഇ ഇരുമക ഉരുകക പണക്ളണകഗസ് നടെത്തുന്നതണനസ്.

എഫസ് ആസണഡസ് ടഫീറ്റുടമന്റെസ്, ഇലൈപകഗ്രാപപറണകഗസ്, പസഗ്രാളടവന്റെസ് ടഫീറ്റുടമന്റെസ് എന്നണവ 
ഉളടപട്ടണട്ടുള്ള പ്രണന്റെഡസ് സര്കക്യൂട്ടുകളുക വഗ്രാല്വുകളുക പപഗ്രാലുള്ള ഇലൈകണക്കല്/
ഇലൈപകഗ്രാണണക്സസ് പഗ്രാര്ട്ടുകളുടടെ നണര്മഗ്രാണക.

ജണ ഇലൈപകഗ്രാപപറണകഗുക വണവണധ ഭഗ്രാഗങ്ങളുടടെ ഹഫീറ്റു ടെഫീറ്റുടമന്റുക ടലൈറര് 
ലടെപ്പുകളുടടെ നണര്മഗ്രാണവുക ഉളടപട്ടണട്ടുള്ള ടടെലൈണപഫഗ്രാണ്, ടടെലൈണഗഗ്രാക, 
ടടെലൈണഫണന്റെര് മുതലൈഗ്രായവ.

എചസ് പപറണകഗസ് ഉളടപട്ടണട്ടുള്ള ലടെകപഫീസകള, വഗ്രാച്ചുകള, സനയക പ്രകഗ്രാശണത 
ഡയലുകള, മറസ് ഭഗ്രാഗങ്ങള എന്നണവയുടടെ നണര്മഗ്രാണക. 

2 രഗ്രാസവസ്തുക്കളുക രഗ്രാസവളങ്ങളുക.

3 ചഗ്രായക മുകന്നതണനുള്ള വസ്തുക്കള.
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4 ഭപക്ഷേവ്യഗ്രാല്പന്നങ്ങള.

5 പതഗ്രാല് ഊറയ്ക്കണടെല്.

6 എഞണന് ഓയണലുക  കട്ടണകഗസ്  ഓയണലുക  ടഗ്രാന്പസഗ്രാമര്  ഓയണലുക  പപഗ്രാലുള്ള
മണനറല് ഓയണലൈണടന്റെ സകസ്കരണവുക റണകണഫീഷന് ടചയലുക.

7 ടപയണന്റുകളുക വഗ്രാര്ണഫീഷുകളുക.

8 വര്ണ്ണക്കടെലൈഗ്രാസസ്  ഉളടപടടെയുള്ള  വണവണധയണനക  കടെലൈഗ്രാസകളുടടെ
നണര്മഗ്രാണക.

9 ഔഷധ വസ്തുക്കള.

10 ഇപന്റെണല്  കമസണന്  എഞണനുകള,  ഡഫീസല്  എഞണനുകള,
പറഡണപയറര്.

11 ടടെക്സയണല്  പ്രണന്റെണകഗസ്,  ചഗ്രായക  മുക്കല്,  ടമര്കലറസസ്  ടചയല്,
ബഫീചണകഗസ്  മുതലൈഗ്രായവ.

• ജലൈത്തണടന്റെയുക അമ്ലങ്ങളുടടെയുക ക്ഷേഗ്രാരങ്ങളുടടെയുക രഗ്രാസവസ്തുക്കളുടടെയുക ഹഫീറസ്
ടഫീറ്റുടമന്റെണടന്റെയുക  ഉപപയഗ്രാഗക  അന്തെര്ഭവണചണട്ടുള്ളതഗ്രായ  ഈ
വണഭഗ്രാഗത്തണന്കഫീഴണലുള്ള  വസ്തുക്കളുടടെ  നണര്മഗ്രാണഫലൈമഗ്രായണ  ബഹണര്ഗമണ
കന്ന ഖര, ദ്രഗ്രാവക, വഗ്രാതക മഗ്രാലൈണനവ്യങ്ങള പുറത്തസ് വണടുന്നതു മൂലൈമുണഗ്രാകുന്ന
മലൈണനഫീകരണ  പ്രശ്നങ്ങളുടടെ  സകഗതണയണല്  ആപരഗ്രാഗവ്യ  വകുപണനസ്  റഫര്
ടചപയണതഗ്രാകുന. 

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകളുടടെ FACTEOS ലലൈസന്സസ് - ലകപ്പുസ്തകക



52

പട്ടറിക VI 

(12-ാസാക്കും ചട്ടക്കും (5)-ാസാക്കും ഉപചട്ടക്കും  ഖണക്കും (ഡറി) കസാണുക

അഗറിശമന സസനസാ വകുപറില നറിന്നുക്കും കറിയറന്സസ് ആവശവ്യമസായറിട്ടുള്ള
വവ്യവസസായങ്ങള്

ക്രമ
നക.

വവ്യവസഗ്രായക

1 പസഗ്രാടെക വസ്തുക്കള

2 കരണമരുനകള

3 ടവടെണയുപസ്

4 സണരണറസ് അടെങ്ങണയ ഉല്പന്നങ്ങള

5 ഗനകക

6 ഓടെസ് ഫഗ്രാക്ടറണകള

7 എല്.പണ.ജണ ഉപപയഗ്രാഗണകന്ന വവ്യവസഗ്രായങ്ങള

8 ഓലൈ പമഞ ടഷ ഡ്ഡുകപളഗ്രാടുകൂടെണയ ഫഗ്രാക്ടറണ ടകട്ടണടെങ്ങള

9 തഫീടപട്ടണ

10 അമ്ലങ്ങളുടടെ നണര്മഗ്രാണക

അസപക്ഷേസാ സഫസാറക്കും - സഫസാറക്കും നക്കും.  I

• ചട്ടക 5 എ യണല് ചട്ടങ്ങളണടലൈ പഫഗ്രാറക നക. I ല് ലലൈസന്സണനുള്ള അപപക്ഷേ

സമര്പണപക്കണതഗ്രാടണന്നസ്  നണര്പദ്ദേശണചണട്ടുടണങണലുക  അത്തരത്തണല്  ഒരു

പഫഗ്രാറക ചട്ടങ്ങപളഗ്രാടടെഗ്രാപക പചര്ത്തതഗ്രായണ കഗ്രാണുന്നണല. 
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III
ഈസസ് ഓഫസ് ഡൂയറിക്കുംഗസ് ബറിസറിനസസ് 

(Ease of Doing Buisiness (eODB))
എ. ആമുഖക്കും

വണവണധ രഗ്രാജവ്യങ്ങളണടലൈ ബണസണനസസ്  നണയന്ത്രണങ്ങടള അടെണസ്ഥഗ്രാനമഗ്രാക്കണ പലൈഗ്രാക

ബഗ്രാങസ്  നടെത്തണയ  പഠനത്തണടന്റെ  അടെണസ്ഥഗ്രാനത്തണല്  പ്രസണദടപടുത്തണയ

സൂചണകയഗ്രാണസ്  (Index) eODB.  ഒരു രഗ്രാജവ്യത്തസ്  ബണസണനസസ്  നടെത്തുന്നതണനുള്ള

നടെപടെണക്രമങ്ങടള  നണര്വചണകന്ന  വണവണധ  ഘടെകങ്ങളുടടെ  ആടകത്തുകയഗ്രായണ

eODB എന്നതണടന കണക്കഗ്രാക്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്. 190 രഗ്രാജവ്യങ്ങളണപലൈയുക ടതരഞടു

ക്കടപട്ട  സണറണകളണപലൈയുക  ബണസണനസസ്  നണയന്ത്രണങ്ങളുപടെയുക  നടെത്തണപണപന്റെയുക

അളവുപകഗ്രാല് ആണസ്  2002  ല്  നണലൈവണല് വന്ന ഈ  ഉദവ്യമക.  ഒരു  ബണസണനസസ്

ആരകഭണകന്നതണനുള്ള  നടെപടെണക്രമങ്ങള,  നണര്മഗ്രാണ  അനുമതണ   ലൈഭണക്കല്,

ലവദദ്യുതണ  ലൈഭവ്യമഗ്രാക്കല്,  വസ്തു  രജണസര്  ടചയല്,  വഗ്രായ്പ  ലൈഭവ്യമഗ്രാക്കല്,

നണപക്ഷേപകരുടടെ സകരക്ഷേണക, നണകുതണ അടെവഗ്രാക്കല്, വവ്യഗ്രാപഗ്രാരക നടെത്തല്, കരഗ്രാര്

നടെപഗ്രാക്കല്,  പ്രശ്ന  പരണഹഗ്രാരക  മുതലൈഗ്രായ ഘടെകങ്ങളുടടെ സൂചകമഗ്രായഗ്രാണസ്  eODB
ടയ  കണക്കഗ്രാകന്നതസ്. പലൈഗ്രാക  ബഗ്രാങണടന്റെ  2019  ടലൈ  കണക്കനുസരണചസ്  190

രഗ്രാജവ്യങ്ങളണല് ഇന്തെവ്യയുടടെ Doing Business Index റഗ്രാങസ് 77 ആണസ്. 

രഗ്രാജവ്യടത്ത  വണവണധ  പമഖലൈകളുടടെ  വണകസനത്തണനുക  നണപക്ഷേപങ്ങള

ഉദ്ദേഫീപണപണകന്നതണനുക  പവണണയുള്ള  തന്ത്രങ്ങള  രൂപടപടുത്തുന്നതണനഗ്രായണ  പകന്ദ്ര

സര്ക്കഗ്രാരണടന്റെ  Department  of  Industrial  Policy  and  Promotion  (DIPP),

നണലൈവണലുള്ള  ചട്ടങ്ങള  ലൈഘൂകരണകവഗ്രാനുക  ഭരണ  നണര്വഹണക  കഗ്രാരവ്യക്ഷേമവുക

ഫലൈപ്രദവുക ലൈളണതവുക ഉപപഭഗ്രാക്തൃ  സകൗഹൃദവുമഗ്രാകവഗ്രാന് ഇന്ടഫഗ്രാര്പമഷന് ടടെകസ്

പനഗ്രാളജണയുടടെ സഗ്രാദവ്യത പ്രപയഗ്രാജനടപടുത്തുവഗ്രാനുക തഫീരുമഗ്രാനടമടുകകയുണഗ്രായണ.
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eODB അടെണസ്ഥഗ്രാനമഗ്രാക്കണ  2017-18  വര്ഷത്തണല്  സകസ്ഥഗ്രാനങ്ങളക്കസ്  DIPP

നല്കണയ റഗ്രാങസ് അനുസരണചസ് പകരളത്തണടന്റെ സ്ഥഗ്രാനക 21 ആണസ്. 

ബറി. ഈസസ് ഓഫസ് ഡൂയറിക്കുംഗസ് ബറിസറിനസുക്കും സകരളവുക്കും  

ബണസണനസസ്  നടെത്തണപണല്  ഉയര്ന്ന  റഗ്രാങസ്  ഉള്ള  മറസ്  സകസ്ഥഗ്രാനങ്ങളടക്കഗ്രാപക

പകരളടത്ത  എത്തണകന്നതണനഗ്രായണ   പപഗ്രാരഗ്രായ്മകള  നണലൈനണല്കന്ന  പമഖലൈകള

തണരണചറണഞസ്  ആവശവ്യമഗ്രായ  പരണഷഗ്രാരങ്ങള  വരുത്തുവഗ്രാന്  പകരള  സര്ക്കഗ്രാറുക

തഫീരുമഗ്രാനടമടുത്തണട്ടുണസ്.  ബണസണനസസ്  ആരകഭണകന്നതണനുള്ള  സകൗഹൃദഗ്രാന്തെരഫീക്ഷേക

സൃഷ്ടണകന്നതണനഗ്രായണ മഗ്രാറങ്ങള  ആവശവ്യമഗ്രായ പ്രധഗ്രാന പമഖലൈകള  രജണപസ്ട്രേഷന്,

റവനദ്യു,  മുനണസണപഗ്രാലൈണറണ  ടകട്ടണടെ  നണര്മഗ്രാണ  ചട്ടങ്ങള,  പഞഗ്രായത്തസ്  ടകട്ടണടെ

നണര്മഗ്രാണ ചട്ടങ്ങള,  സര്പവ ആന്റസ് ലൈഗ്രാന്റസ് ടറപക്കഗ്രാര്ഡ്സസ് എന്നണവയഗ്രാടണന്നസ്

സര്ക്കഗ്രാര്  തണരണചറണഞണട്ടുണസ്.  സകസ്ഥഗ്രാനടത്ത  eODB കഗ്രാരവ്യക്ഷേമമഗ്രാ

കന്നതണനഗ്രായണ  മറസ്  സകസ്ഥഗ്രാനങ്ങളണടലൈ  നല  രഫീതണകള  സനഫീകരണകവഗ്രാനുക

തഫീരുമഗ്രാനടമടുത്തണട്ടുണസ്.

പകരള സര്ക്കഗ്രാരണടന്റെ eODB ഉദവ്യമത്തണടന്റെ പനഗ്രാഡല് ഏജന്സണയഗ്രായ  KSIDC

(Kerala  State  Industrial  Development  Corporation), സകസ്ഥഗ്രാനടത്ത

നണലൈവണലുള്ള  കണയറന്സസ്  നടെപടെണക്രമങ്ങളുമഗ്രായണ  ബനടപട്ടസ്  വണവണധ

നണയമങ്ങളണലുക ചട്ടങ്ങളണലുക മഗ്രാനദണങ്ങളണലുക വരുപത്തണ പഭദഗതണകടളകറണചസ്

നടെത്തണയ  പഠനത്തണടന്റെ  അടെണസ്ഥഗ്രാനത്തണല്  ഏഴസ്  നണയമങ്ങളണടലൈ  പ്രസകമഗ്രായ

വകുപ്പുകളണല്  പഭദഗതണ  തയഗ്രാറഗ്രാകകയുക  അതഗ്രാതസ്  വകുപ്പുകള  ആയതസ്

അകഗഫീകരണകകയുക  ടചയണട്ടുണസ്.  നണയമ  പഭദഗതണകള  മന്ത്രണസഭ  അകഗഫീകരണ

കകയുക 20-10-2017 നസ് ഒരു ഓര്ഡണനന്സസ് പുറടപടുവണകകയുക ടചയ്തു. തുടെര്ന്നസ്,

2018 ലലൈ സകരള നറിസക്ഷേപക്കും സപ്രസാലസസാഹറിപറിക്കലക്കും സുഗമമസാക്കലക്കും ആകസ്  (2018  ലലൈ

ആകസ്  13),   2018  ലലൈ സകരള നറിസക്ഷേപക്കും സപ്രസാലസസാഹറിപറിക്കലക്കും സുഗമമസാക്കലക്കും(നക്കും.2)

ആകസ് (2018 ലലൈ  ആകസ് 14) എന്നഫീ രണസ് നണയമങ്ങള നണലൈവണല് വന്നണട്ടുണസ്.
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സറി. ഏകജസാലൈക സക്കുംവറിധസാനക്കും (Single Window System)

വവ്യവസഗ്രായങ്ങള സ്ഥഗ്രാപണകന്നതണനുക സകരകഭങ്ങളുടടെ വണകസനത്തണനുക

ലവവണദവ്യവത്കരണത്തണനുക ആധുനണകവല്ക്കരണത്തണനുക പവണണയുള്ള

പരഖകള   പുതുകന്നതണനുക  ആവശവ്യമഗ്രായ അനുമതണകള പവഗത്തണല്

ലൈഭവ്യമഗ്രാകന്നതണനുമഗ്രായണ പകരള സര്ക്കഗ്രാര്  വണവണധ തലൈങ്ങളണല് ഏകജഗ്രാലൈക

സകവണധഗ്രാനങ്ങള ആവണഷസ് കരണചണട്ടുണസ്.  1999-ലലൈ സകരളസാ ഇന്ഡസറിയല സറിക്കുംഗറിള്

വറിന്സഡസാ കറിയറന്സസ് സബസാര്ഡസ് സസ്  ആന്ഡസ്  ഇന്ഡസസ് ടറിയല ടസൗണഷറിപസ്  ഏരറിയ

ലഡവലൈപസ് ലമന്റെസ്  ആകസ് റസ് പ്രകഗ്രാരക ഇക്കഗ്രാരവ്യങ്ങള നണയമപരമഗ്രായ ബഗ്രാദവ്യതയഗ്രായണ

വവ്യവസ്ഥ ടചയണട്ടുണസ്.  2018  ടലൈ  പകരള  നണപക്ഷേപക  പപ്രഗ്രാല്സഗ്രാഹണപണക്കലുക

സഗമമഗ്രാക്കലുക(നക.  2)  ആകണടലൈ  വകുപസ്  4  പ്രകഗ്രാരക  1999-ലലൈ സകരളസാ

ഇന്ഡസറിയല സറിക്കുംഗറിള് വറിന്സഡസാ കറിയറന്സസ് സബസാര്ഡസ് സസ്  ആന്ഡസ്

ഇന്ഡസസ് ടറിയല ടസൗണഷറിപസ്  ഏരറിയ ലഡവലൈപസ് ലമന്റെസ്  ആകസ് ററിലലൈ  വണവണധ

വകുപ്പുകളണല് മസാറങ്ങള്  വരുത്തറിയറിട്ടുണ്ടസ്.   പ്രധഗ്രാന  നണയമവവ്യവസ്ഥകള  തഗ്രാടഴ

പചര്കന.

ഡറി. വറിവറിധ തലൈങ്ങളറിലള്ള സറിക്കുംഗറിള് വറിന്സഡസാ കറിയറന്സസ്  സബസാര്ഡുകള്

വണവണധ തലൈങ്ങളണല് രൂപഫീകരണപക്കണ സണകഗണള വണന്പഡഗ്രാ കണയറന്സസ്

പബഗ്രാര്ഡുകളുടടെ വണവരക തഗ്രാടഴ പചര്കന.

സകരള

സക്കുംസ്ഥസാന

സറിക്കുംഗറിള്

വറിന്സഡസാ

കറിയറന്സസ്

സബസാര്ഡസ് 

• പതണനഞസ് പകഗ്രാടെണ രൂപയണല് അധണകക മൂലൈധന

നണപക്ഷേപമുള്ള  വവ്യവസഗ്രായങ്ങള ആരകഭണകന്നതണനുക പുതു

കന്നതണനുമുള്ള ലലൈസന്സകള,  കണയറന്സകള,  സഗ്രാക്ഷേവ്യ

പത്രങ്ങള മുതലൈഗ്രായവ പവഗത്തണല് അനുവദണക  ന്നതണനഗ്രായണ

സകസ്ഥഗ്രാനതലൈത്തണല് ചഫീഫസ്  ടസക്രട്ടറണ അദവ്യക്ഷേനഗ്രായണ

സര്ക്കഗ്രാരണനസ്  പബഗ്രാര്ഡസ്  രൂപഫീകരണക്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്. 

• സകസ്ഥഗ്രാനതലൈ സമണതണയുടടെ കണ്വഫീനറഗ്രായണ പ്രവര്ത്തണ

പക്കണതസ് KSIDC ആണസ്. 
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• വണവണധ വകുപ്പുകളണടലൈ ടസക്രട്ടറണമഗ്രാര്,  വകുപസ് ഡയറക്ടര്

മഗ്രാര്,  വണവണധ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളണടലൈ പമലൈധണകഗ്രാരണകള എന്നണവര്

സമണതണയണടലൈ അകഗങ്ങളഗ്രായണരണകന്നതഗ്രാണസ്.
ജറിലസാ

സറിക്കുംഗറിള്

വറിന്സഡസാ

കറിയറന്സസ്

സബസാര്ഡസ് 

• മൂലൈധനനണപക്ഷേപക 15 പകഗ്രാടെണ രൂപ വടരയുള്ള വവ്യവസഗ്രായ

സകരകഭങ്ങള ആരകഭണകന്നതണനുക പുതുകന്നതണനുക ആവശവ്യ

മഗ്രായ ലലൈസന്സകള,  കണയറന്സകള,  സഗ്രാക്ഷേവ്യപത്രങ്ങള

മുതലൈഗ്രായവ  പവഗത്തണല്  അനുവദണകന്നതണനഗ്രായണ  സര്ക്കഗ്രാരണനസ്

സണകഗണള വണന്പഡഗ്രാ കണയറന്സസ്  പബഗ്രാര്ഡസ്  രൂപഫീകരണക്കഗ്രാവുന്ന

തഗ്രാണസ്.  

• ജണലഗ്രാ കളക്ടര്  സമണതണയുടടെ ടചയര്മഗ്രാനുക ജണലഗ്രാ

വവ്യവസഗ്രായ പകന്ദ്രക ജനറല് മഗ്രാപനജര് കണ്വഫീനറുമഗ്രായണരണക

ന്നതഗ്രാണസ്.
ഇന്ഡസറിയ

ല ഏരറിയ 

സറിക്കുംഗറിള് 

വറിന്സഡസാ 

കറിയറന്സസ് 

സബസാര്ഡസ് 

• വണജഗ്രാപനക  ടചയടപട്ടണട്ടുള്ള  വവ്യഗ്രാവസഗ്രായണക  പമഖലൈക

ളണല്  വവ്യവസഗ്രായ സകരകഭങ്ങപളഗ്രാ  ടചറുകണടെ  വവ്യവസഗ്രായ സകരകഭ

ങ്ങപളഗ്രാ ആരകഭണകന്നതണനുക പുതുകന്നതണനുക ആവശവ്യമഗ്രായ

ലലൈസന്സകള, കണയറന്സകള, സഗ്രാക്ഷേവ്യപത്രങ്ങള മുതലൈഗ്രായവ

പവഗത്തണല്  അനുവദണകന്നതണനഗ്രായണ  സര്ക്കഗ്രാരണനസ്   ഇന്ഡസ്ട്രേണ

യല് ഏരണയ സണകഗണള  വണന്പഡഗ്രാ  കണയറന്സസ്  പബഗ്രാര്ഡസ്

രൂപഫീകരണക്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്.

• ജണലഗ്രാ കളക്ടര്, സമണതണയുടടെ ടചയര്മഗ്രാനുക  ഇന്ഡസ്ട്രേണയല്

ഏരണയയണടലൈ ചുമതലൈടപട്ട ഉപദവ്യഗ്രാഗസ്ഥന് കണ്വഫീനറുക

ആയണരണകന്നതഗ്രാണസ്. 

• സനകഗ്രാരവ്യ പഗ്രാര്കകളുടടെ കഗ്രാരവ്യത്തണല് ജണലഗ്രാ  വവ്യവസഗ്രായ

പകന്ദ്രക  (ഡണ.ഐ.സണ)  ജനറല് മഗ്രാപനജര് കണ്വഫീനര്

ആയണരണകന്നതഗ്രാണസ്.
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ഇ. മറസ് പ്രധസാന വവ്യവസ്ഥകള്

• വവ്യവസഗ്രായ സകരകഭങ്ങളക്കസ് ആവശവ്യമഗ്രായ ലലൈസന്സകള,  കണയറന്സകള

സഗ്രാക്ഷേവ്യപത്രങ്ങള എന്നണവ ലൈഭണകന്നതണനുള്ള അപപക്ഷേ അതഗ്രാതസ്

സമണതണകളുടടെ  കണ്വഫീനര്മഗ്രാര്ക്കസ് നല്പകണതഗ്രാണസ്. 

• അപപക്ഷേ  പരണപശഗ്രാധണചസ് സണകഗണള  വണന്പഡഗ്രാ  കണയറന്സസ്  പബഗ്രാര്ഡസ്  മുപതസ്

ദണവസത്തണനകക  തഫീരുമഗ്രാനടമടുപക്കണതുക  ലലൈസന്പസഗ്രാ,  അനുമതണപയഗ്രാ

നല്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാടണന്നസ് ബനടപട്ട വകുപണനസ് ശുപഗ്രാര്ശ നല്പകണതുമഗ്രാണസ്. 

• നണര്മഗ്രാണപമഗ്രാ, സ്ഥഗ്രാപണക്കപലൈഗ്രാ ആപക്ഷേപകരമഗ്രാടണന്നസ് പബഗ്രാധവ്യടപട്ടഗ്രാല്

കണയറന്സസ് നണപഷധണക്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്.  തഫീരുമഗ്രാനങ്ങള അപപക്ഷേകടന

പബഗ്രാര്ഡണടന്റെ കണ്വഫീനര് അറണയണപക്കണതഗ്രാണസ്. 

• അപപക്ഷേയണപന്മേല് 30  ദണവസത്തണനകക  പബഗ്രാര്ഡസ്  തഫീരുമഗ്രാനക  അറണയണചണ

ടലങണല് ആയതസ് അനുവദണചതഗ്രായണ കരുതടപടുന്നതഗ്രാണസ്.

• സകസ്ഥഗ്രാന/ജണല/ഇന്ഡസ്ട്രേണയല്  ഏരണയ  കണയറന്സസ്  പബഗ്രാര്ഡണല്  നണനള്ള

ശുപഗ്രാര്ശ സ്ഥഗ്രാപനത്തണടന്റെ അധണകഗ്രാരണക്കസ് ലൈഭവ്യടപടെഗ്രാല്,  ശുപഗ്രാര്ശ ലൈഭവ്യമഗ്രായണ

പത്തസ്  ദണവസത്തണനകക  പബഗ്രാര്ഡണടന്റെ  ശുപഗ്രാര്ശയ്ക്കസ്  അനുസൃതമഗ്രായണ

കണയറന്സകപളഗ്രാ,  ലലൈസന്സകപളഗ്രാ,  സഗ്രാക്ഷേവ്യപത്രങ്ങപളഗ്രാ  അനുവദണപക്കണ

തഗ്രാണസ്. 

• സമയപരണധണക്കകക കണയറന്സകപളഗ്രാ, ലലൈസന്സകപളഗ്രാ, സഗ്രാക്ഷേവ്യപത്രങ്ങപളഗ്രാ

നല്കണയണടലങണല് ആയതസ് നല്കണയതഗ്രായണ കരുതടപടുന്നതഗ്രാണസ്.

• സബസാര്ഡുകളലട  സര്വ്വസാധറികസാരക്കും:  ബനടപട്ട  വകുപ്പുകളുടടെ  ശുപഗ്രാര്ശ

സഹണതക ചട്ടങ്ങളണല് സൂചണപണചണട്ടുള്ള പ്രകഗ്രാരക പബഗ്രാര്ഡണനസ് ഒരു സകപയഗ്രാജണത

അപപക്ഷേ (Composite Application) ലൈഭണചഗ്രാല് സകസ്ഥഗ്രാനത്തസ് ഒരു സകരകഭക

സ്ഥഗ്രാപണചസ്  പ്രവര്ത്തണപണകന്നതണനുള്ള  ഒരു  സക്കുംസയസാജറിത  ലലൈസന്സസ്

(Composite Licence) അനുവദണക്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്. 
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• ബന്ധലപട്ട  മറസ്  അധറികസാരറികളലട  സമതസത്തസാലട  അത്തരത്തറില

അസപക്ഷേകനസ്  നലകുന്ന  സക്കുംസയസാജറിത  ലലൈസന്സറിനസ്   5  വര്ഷക്കും  വലര

സസാധുതയുണ്ടസായറിരറികന്നതസാണസ്.

• പബഗ്രാര്ഡണടലൈ  അധണകഗ്രാരണകളക്കസ്  സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളണല്  പരണപശഗ്രാധന

നടെത്തഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്. 

• അപഗ്രാകതകള  കടണത്തണയഗ്രാല്  സകപയഗ്രാജണത  ലലൈസന്സസ്  റദ്ദേഗ്രാക്കഗ്രാവുന്നതുക

പണഴ ചുമത്തഗ്രാവുന്നതുമഗ്രാണസ്.

• അപപക്ഷേയുക  നണശ്ചണത  ഫഫീസക  ലൈഭവ്യമഗ്രായഗ്രാല്  7  ദണവസത്തണനകക

സകപയഗ്രാജണത  ലലൈസന്സസ്  ഒരു  തവണ  5  വര്ഷപത്തക്കസ്  പുതുക്കണ

നല്പകണതഗ്രാണസ്.

• ജണലഗ്രാ  പബഗ്രാര്ഡണപന്റെയുക,  ഇന്ഡസ്ട്രേണയല്  പബഗ്രാര്ഡണപന്റെയുക  തഫീരുമഗ്രാനത്തണ

ടനതണടര സകസ്ഥഗ്രാന പബഗ്രാര്ഡണപലൈക്കസ് അപഫീല് നല്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്. 

• അന്തെണമ അപഫീല് അധണകഗ്രാരണ സര്ക്കഗ്രാര് ആയണരണകന്നതഗ്രാണസ്.

• സര്ക്കഗ്രാരണനസ്,  വണവണധ  തലൈങ്ങളണലുള്ള  പബഗ്രാര്ഡുകളക്കസ്  കഗ്രാലൈഗ്രാകഗ്രാലൈങ്ങളണല്

ആവശവ്യമഗ്രായ  നണര്പദ്ദേശക  നല്കഗ്രാവുന്നതുക  ആയതസ്  പബഗ്രാര്ഡുകള

അനുസരണപക്കണതുമഗ്രാണസ്.

• സകസ്ഥഗ്രാന  പബഗ്രാര്ഡണനസ്  സര്ക്കഗ്രാര്  അനുമതണപയഗ്രാടടെ  ലബപലൈഗ്രാ

രൂപഫീകരണക്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്.

• പബഗ്രാര്ഡുകളക്കസ്  സര്ക്കഗ്രാര്  അനുമതണപയഗ്രാടടെ  ഗുണപഭഗ്രാകഗ്രാക്കളണല്  നണനക

ഈടെഗ്രാപക്കണ ഫഫീസസ് നണശ്ചയണചസ് ഈടെഗ്രാക്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്.

• സര്ക്കഗ്രാരണനസ് ചട്ടങ്ങള രൂപഫീകരണക്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്.

എഫസ്. KSWIFT (Kerala Single Window Interface for Fast & 
        Transparent Clearance) സപസാര്ട്ടല

1999  ടലൈ പകരള സണകഗണള വണന്പഡഗ്രാ കണയറന്സസ് ആകസ് പ്രകഗ്രാരക ഒരു സകരകഭക

ആരകഭണകന്നതണനഗ്രായണ  വണവണധ  വകുപ്പുകളണല്/ഏജന്സണകളണല്  നണനള്ള

കണയറന്സസ്  പവഗത്തണലൈഗ്രാകവഗ്രാന്  പവണണയുള്ള  ഓണ്ലലൈന്  സമ്പ്രദഗ്രായമഗ്രാണസ്
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KSWIFT.  സകസ്ഥഗ്രാന തലൈത്തണലുക,  ജണലഗ്രാ തലൈത്തണലുക,  ഇന്ഡസ്ട്രേണയല് പഗ്രാര്ക്കസ്

തലൈത്തണലുക  സറിക്കുംഗറിള് വറിന്സഡസാ  കറിയറന്സസ്  സബസാര്ഡുകള് നണലൈവണലുണസ്.

നണപക്ഷേപകരുടടെ സകശയങ്ങളുക പരഗ്രാതണകളുക പരണഹരണകന്നതണനഗ്രായണ സകസ്ഥഗ്രാന

തലൈത്തണലുക  ജണലഗ്രാ  തലൈത്തണലുക  ഇന്ലവസ്റ്റേസ്ലമന്റസ്  ലപ്രസാസമസാഷന്  ആന്റസ്

ഫസറിലൈറിസറഷന് ലസല്ലുകളക്കും രൂപഫീകരണചണട്ടുണസ്.

eODB കഗ്രാരവ്യക്ഷേമമഗ്രാകന്നതണനഗ്രായണ  5-1-2019  നസ്  KSWIFT പപഗ്രാര്ട്ടലൈണടന്റെ

ലപലൈറസ്  പുറത്തണറക്കണയണട്ടുണസ്.  സകസ്ഥഗ്രാനത്തസ്  സകരകഭങ്ങള  ആരകഭണകന്ന

തണനുള്ള  ഒറത്തവണ  സകവണധഗ്രാനമഗ്രായണ  ഈ  പപഗ്രാര്ട്ടല്  പ്രവര്ത്തണകന്നതഗ്രാണസ്.

നണപക്ഷേപകര്ക്കസ്  14  സര്ക്കഗ്രാര്  വകുപ്പുകളണപലൈക്കസ്/ഏജന്സണകളണപലൈക്കസ്  ഈ

പപഗ്രാര്ട്ടലൈണലൂടടെ  ഏതസ്  സമയത്തുക  അപപക്ഷേണക്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്. നണശ്ചണത

സമയപരണധണകള്ളണല്  അനുമതണ  ലൈഭണകന്നതണനുള്ള  ഒരു  ടപഗ്രാതു  അപപക്ഷേഗ്രാ

പഫഗ്രാറവുക  ഒറത്തവണയഗ്രായണ  ഓണ്ലലൈന്  ആയണ  തുക  ഒടുകന്നതണനുമുള്ള

സകവണധഗ്രാനക  പപഗ്രാര്ട്ടലൈണല്  ഒരുക്കണയണട്ടുണസ്.  സതഗ്രാരവ്യമഗ്രായ  ഫഗ്രാസസ്  ടഗ്രാക്കസ്

ഓണ്ലലൈന് സണകഗണള വണന്പഡഗ്രാ കണയറന്സസ് സണസമഗ്രായ  KSWIFT നടെപഗ്രാക്കണ

ടപ്രഗ്രാജക്റ്റുകളുടടെ കഗ്രാലൈയളവണല് നടെപടെണക്രമങ്ങളുടടെ കഗ്രാലൈതഗ്രാമസക ഒഴണവഗ്രാക്കണ നല

അന്തെരഫീക്ഷേക സൃഷ്ടണകക എന്നതഗ്രാണസ് സര്ക്കഗ്രാര് ലൈക്ഷേവ്യമണടുന്നതസ്.

ജറി. KSWIFT മസായറി ബന്ധറിപറിച്ചേറിട്ടുള്ള വറിവറിധ വകുപ്പുകള്

1 ഫയര് ആന്റസ് ടറസ്കദ്യു

2 ഫഗ്രാക്ടറഫീസസ് ആന്റസ് പബഗ്രായ് പലൈഴ് സസ്

3 ടതഗ്രാഴണല്

4 പഞഗ്രായത്തസ്

5 മുനണസണപഗ്രാലൈണറണ

6  ഇലൈകണക്കല് ഇന്സ്ടപക്ടപററസ്

7 പകരള സകസ്ഥഗ്രാന ലവദദ്യുതണ പബഗ്രാര്ഡസ്

8 പകരള വഗ്രാട്ടര് അപതഗ്രാറണറണ

9 ഗകൗണസ് വഗ്രാട്ടര്

10 Stateme  Environment  Impact  Assessment  Authority  (SEIAA)/
Coastal Zone Management Authority(CZMA)
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11 ടപഗ്രാലൈക്യൂഷന് കണ്പടഗ്രാള പബഗ്രാര്ഡസ്

12 ടെകൗണ് ആന്റെസ് കണ്ടണ പഗ്രാനണകഗസ്

13 ലമനണകഗസ് ആന്റെസ് ജണപയഗ്രാളജണ

14 പഫഗ്രാറസസ് ആന്റെസ് ലവല്ഡസ് ലലൈഫസ്

എച്ചേസ്.  ലകട്ടറിട നറിര്മസാണ ലപര്മറിററിനുള്ള പുതറിയ ഓണലലൈന് സസസാഫസ് ലവയര്-
ഐ.ബറി.പറി.എക്കും.എസസ്  

സകസ്ഥഗ്രാനടത്ത  തപദ്ദേശ  സനയകഭരണ  സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളണല്  നണനള്ള  ടകട്ടണടെ

നണര്മഗ്രാണ  ടപര്മണറസ്  ഓണ്ലലൈന്  ആയണ  ലൈഭവ്യമഗ്രാകന്നതണനുള്ള  Intelligent

Building Plan Management System (IBPMS)  സകസ്ഥഗ്രാനത്തസ് ഘട്ടക ഘട്ടമഗ്രായണ

നടെപഗ്രാകന്നതണനുള്ള  നടെപടെണകള  ആരകഭണചണട്ടുണസ്.  ആദവ്യ  ഘട്ടമഗ്രായണ  വണവണധ

പകഗ്രാര്പപറഷനുകളണലൈഗ്രാണസ്  നണലൈവണലുള്ള സപങതക പസഗ്രാഫസ് ടവയറണനു പകരമഗ്രായണ

IBPMS ഉപപയഗ്രാഗണകവഗ്രാന്  നണര്പദ്ദേശണചണട്ടുള്ളതസ്.  ആദവ്യമഗ്രായണ  തണരുവനന്തെപുരക

പകഗ്രാര്പപറഷനണലൈഗ്രാണസ് IBPMS നടെപഗ്രാക്കണയതസ്.

ഐ. EODB യുലട ഭസാഗമസായറി സഭദഗതറി വരുത്തറിയ നറിയമങ്ങള് (2018 ലലൈ സകരള 
       നറിസക്ഷേപക്കും സപ്രസാലസസാഹറിപറിക്കലക്കും സുഗമമസാക്കലക്കും  ആക്റ്റുകള് പ്രകസാരക്കും)

എ. തസദ്ദേശ സസ്വയക്കുംഭരണ സ്ഥസാപനങ്ങള്ക്കസ് ബസാധകമസായ നറിയമങ്ങള്

1
പകരള പഞഗ്രായത്തസ് രഗ്രാജസ് ആക്ടസ്, 1994

2 പകരള മുനണസണപഗ്രാലൈണറണ ആക്ടസ്,   1994

ബറി. മറസ് സ്ഥസാപനങ്ങള്ക്കസ് ബസാധകമസായ നറിയമങ്ങള്

3 പകരള ലൈണഫസ്സസ് ആന്ഡസ് എസ്കപലൈപറഴസ് ആക്ടസ്,  2013

4 പകരള ഗകൗണസ് വഗ്രാട്ടര് (കണ്പടഗ്രാള ആന്ഡസ് ടറഗുപലൈഷന്) ആക്ടസ്, 2002

5 പകരള ടഹഡസ് പലൈഗ്രാഡസ് വര്പക്കഴസ് ആക്ടസ്,  1978

6 പകരള പഷഗ്രാപസ് സസ് ആന്ഡസ് ടകഗ്രാപമഴ് സവ്യല് എസഗ്രാബണഷസ് ടമന്റെസ് ആക്ടസ്,  
1960

7 പകരള  പസറസ്  സണകഗണള  വണന്പഡഗ്രാ  കണയറന്സസ്  പബഗ്രാര്ഡ്സസ്  ആന്ഡസ്
ഇന്ഡസ്ട്രേണയല് ടെകൗണ്ഷണപസ് ഏരണയ ടഡവടലൈപ്ടമന്റെസ് ആക്ടസ്, 1999
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ലജ. EODB യുലട ഭസാഗമസായറി സഭദഗതറി വരുത്തറിയ ചട്ടങ്ങള്

എ. തസദ്ദേശ സസ്വയക്കുംഭരണ സ്ഥസാപനങ്ങള്ക്കസ് ബസാധകമസായ ചട്ടങ്ങള്

1 പകരള പഞഗ്രായത്തസ് രഗ്രാജസ്(ഇഷക്യൂ ഓഫസ് ലലൈടസന്സസ് ടു ടഡയ്ഞറസസ് 
ആന്റെസ്ഡസ് ഒഫന്സഫീവസ് പടഡ്സസ് ആന്ഡസ് ഫഗ്രാക്ടറഫീസസ്) റൂളസസ്,  1996 

2 പകരള പഞഗ്രായത്തസ് രഗ്രാജസ്(ടപ്രഗ്രാഫഷന് ടെഗ്രാക്സസ്) റൂളസസ്  – 1996

3 പകരള പഞഗ്രായത്തസ് രഗ്രാജസ് ബണല്ഡണകഗസ് റൂളസസ്, 2011

4 പകരള മുനണസണപഗ്രാലൈണറണ ബണല്ഡണകഗസ് റൂളസസ്,  999

5 പകരള മുനണസണപഗ്രാലൈണറണ(രജണപസ്ട്രേഷന് ഓഫസ് ലപ്രവറസ് പഹഗ്രാസണറല്സസ് 
ആന്റെസ് ലപ്രവറസ് പഗ്രാരഗ്രാടമഡണക്കല് ഇന്സണറക്യൂഷന്സസ്) റൂളസസ്, 1997

ബറി. ലതസാഴറില വകുപറിനസ് ബസാധകമസായ ചട്ടങ്ങള്

6
പകരള ഫഗ്രാക്ടറഫീസസ് റൂളസസ്,  1957

7
പകരള പമഗ്രാപട്ടഗ്രാര് ടഗ്രാന്സ്പപഗ്രാര്ട്ടസ് വര്പക്കഴസ് റൂളസസ്,  1962

8
പകരള പകഗ്രാണ്ടഗ്രാക്ടസ് പലൈബര്(റഗുപലൈഷന് ആന്റെസ് അപബഗ്രാളണഷന്)  റൂളസസ്,
1974

9
ബണല്ഡണകഗസ്  ആന്റെസ്  കണ്സ്ട്രേക്ഷേന്  വര്പക്കഴസ്(റഗുപലൈഷന്  ഓഫസ്
എകപപഗ്രായ്ടമന്റെസ് ആന്റെസ് കണണഷന് ഓഫസ് സര്വഫീസസ്)പകരള  റൂളസസ്, 1998

10 പകരള ഇന്റെര് പസറസ് ലമഗന്റെസ് വര്പക്കഴസ്(റഗുപലൈഷന് ഓഫസ് 
എകപപഗ്രായ്ടമന്റസ് ആന്ഡസ് കണണഷന് ഓഫസ് സര്വഫീസസസ്) റൂളസസ്,  1983

ലക. ഈസസ് ഓഫസ് ഡൂയറിക്കുംഗസ് ബറിസറിനസറിലന്റെ ഭസാഗമസായറി പുറലപടുവറിച്ചേ പ്രധസാന 
       ഉത്തരവുകള്
 

ക്രമ
നക്കും.

ഉത്തരവസ് നക്കും., തറിയതറി, വറിശദസാക്കുംശക്കും

1 സ.ഉ(ആര്.ടറി)നക്കും.3358/2017/തസസ്വഭവ തറിയതറി 23-10-2017

eODB-ടകട്ടണടെ  നണര്മഗ്രാണ/വണകസന  ടപര്മണറണനുക  ഒകദ്യുപന്സണകമുള്ള

അപപക്ഷേകള  ലൈഭവ്യമഗ്രായണ  48  മണണക്കൂറണനകക  ഓണ്ലലൈന്  ഇന്സ്ടപ

ക്ഷേന് റണപപഗ്രാര്ട്ടസ്  സമര്പണകനടണന്നസ്  തപദ്ദേശ സനയക  ഭരണ സ്ഥഗ്രാപന

ങ്ങള ഉറപഗ്രാപക്കണതഗ്രാണസ്.  
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2 സ.ഉ(ആര്.ടറി)നക്കും.3359/2017/തസസ്വഭവ തറിയതറി 23-10-2017

eODB-അകഗഫീകൃത സ്ട്രേക്ചറല് എഞണനണയറുക ആര്ക്കണടടെക്റ്റുക നണര്മഗ്രാണ

ഘട്ടത്തണലുക  പൂര്ത്തഫീകരണ  ഘട്ടത്തണലുക  തയഗ്രാറഗ്രാകന്ന  സ്ട്രേക്ചറല്

ഡണലസന്,  ആര്ക്കണടടെക്ചറല്  പഡഗ്രായണകഗുകള  എന്നണവയ്ക്കസ് എലഗ്രാ

നഗരപ്രപദശങ്ങളണലുക  വവ്യവസഗ്രായണക  പമഖലൈകളണലുക  പതര്ഡസ്  പഗ്രാര്ട്ടണ

സര്ട്ടണഫണക്കറണടന അടെണസ്ഥഗ്രാനമഗ്രാക്കണ അകഗഫീകഗ്രാരക നല്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്.

3 സ.ഉ(ആര്.ടറി)നക്കും.3360/2017/തസസ്വഭവ തറിയതറി 23-10-2017

eODB-ബണസണനസസ്  സകരകഭങ്ങള  ആരകഭണകന്നതണനുള്ള  നടെപടെണക്രമക

പവഗത്തണലൈഗ്രാക്കല് - സകയുക ലസറസ് പരണപശഗ്രാധന.

• നഗര  പ്രപദശങ്ങളണലുക  വവ്യഗ്രാവസഗ്രായണക  പ്രപദശങ്ങളണലുക  വണവണധ

അനുമതണകള നല്കുന്നതണനഗ്രായണ  വകുപ്പുകളുടടെ  സകയുക പരണപശഗ്രാ

ധന നടെത്തഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്.

ഫഗ്രാക്ടറണ ലലൈസന്സസ് 

പപഗ്രാലുള്ളവയ്ക്കസ്: 

ഫയര്, ലവദദ്യുതണ, ടതഗ്രാഴണല് 

വകുപ്പുകള

നഗര പ്രപദശങ്ങളണലുക 

വവ്യഗ്രാവസഗ്രായണക പമഖലൈകളണലുക 

നണര്മഗ്രാണഗ്രാനുമതണക്കസ്:

വഗ്രാട്ടര് ഡണപഗ്രാര്ട്ടസ്ടമന്റുക 

ഇന്പറണല് വകുപ്പുകളുക

• ഇക്കഗ്രാരവ്യത്തണനഗ്രായണ  ഒരു  ടപഗ്രാതു  അപപക്ഷേ  ഉപപയഗ്രാഗണക്കഗ്രാവുന്ന

തഗ്രാണസ്.

4 സ.ഉ(ആര്.ടറി)നക്കും.3361/2017/തസസ്വഭവ തറിയതറി 23-10-2017

eODB-തപദ്ദേശ  സനയക  ഭരണ  സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളണല്  നണനള്ള  പടഡസ്

ലലൈസന്സകള  ലൈഭണകന്നതണനഗ്രായണ  സമര്പണകന്ന  പരഖകളുടടെ  എണ്ണക

ഐ.ഡറി  പ്രൂഫസ്,  ലൈറീസസ്  ഡറീഡസ്/ലൈറീഗല  ഒകദ്യുപന്സറി  സര്ട്ടറിഫറിക്കറസ് എന്നണവ

മഗ്രാത്രമഗ്രായണ ചുരുപക്കണതഗ്രാണസ്.    
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5 സ.ഉ(എക്കും.എസസ്)നക്കും.176/2018/തസസ്വഭവ തറിയതറി 27-11-2018

eODB-നണര്മഗ്രാണ പ്രവൃത്തണകളകക തുടെര്നടെപടെണകളകമുള്ള അനുമതണ-

സമയ പരണധണ 45 ദണവസക 

1. ടകട്ടണടെ പഗ്രാന് അകഗഫീകഗ്രാരക -30 ദണവസത്തണനകക

2. പണന്തെസ് പരണപശഗ്രാധന -അറണയണപസ് ലൈഭണചസ് 7 ദണവസത്തണനകക

3. ഒകദ്യുപന്സണ സര്ട്ടണഫണക്കറസ് - 8 ദണവസത്തണനകക

(ഏഴസ് ദണവസക പരണപശഗ്രാധനയ്ക്കുക ഒരു ദണവസക സര്ട്ടണഫണക്കറസ് നല്കുവഗ്രാനുക)

6
 

മലൈറിനറീകരണ നറിയന്ത്രണ സബസാര്ഡറിലന്റെ സര്കലൈര് നക്കും. 
പറി.സറി.ബറി/ടറി4/115/97 തറിയതറി 01-03-2017

• eODB-ഗഫീന്,  ഓറഞസ്,  ടറഡസ്  വണഭഗ്രാഗത്തണല്ടപട്ട  വവ്യവസഗ്രായ

സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള,  ആശുപത്രണകള/ആപരഗ്രാഗവ്യ  സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള,

പഹഗ്രാട്ടലുകള  എന്നണവ  സ്ഥഗ്രാപണചസ്  പ്രവര്ത്തണപണകന്നതണനഗ്രാവശവ്യ

മഗ്രായ  അനുമതണ  നല്കുന്നതണനുള്ള  അധണകഗ്രാരക  തഗ്രാടഴ  തട്ടണപലൈക്കസ്

ലകമഗ്രാറണ.

• ലചറുകറിട,  ഇടത്തരക്കും  വറിഭസാഗത്തറിലലപട്ട  ഗറീന്  കസാറഗററി

വവ്യവസസായങ്ങളലട  പ്രവര്ത്തനസാനുമതറിക്കസ്  സസ്വയക്കും  സസാക്ഷേവ്യപതക്കും

ഏര്ലപടുത്തറി. 

7 ലവദദ്യുതറി സബസാര്ഡറിലന്റെ ഉത്തരവസ് നക്കും. No.3199/2016 (D(D&S)/ 
D6-AE3/Ease of Doing Business/2016) Dated 11-11-2016

EODB-സര്വഫീസസ് കണക്ഷേനുകള ലൈഭണകവഗ്രാന് രണസ് പരഖകള മഗ്രാത്രമഗ്രാക്കണ

പരണമണതടപടുത്തണ.

1. ഐ.ഡണ പ്രൂഫസ്

2. ഉടെമസ്ഥഗ്രാവകഗ്രാശ പരഖ/ലൈഫീഗല് ഒകദ്യുപന്സണ

എല. നറിയമങ്ങളസടയുക്കും ചട്ടങ്ങളസടയുക്കും സഭദഗതറികളക്കും പ്രധസാന മസാറങ്ങളക്കും

 സഗ്രാധന സഗ്രാമഗണകളുടടെ കയറണറക പജഗ്രാലൈണകളക്കസ് ടതഗ്രാഴണലുടെമയ്ക്കസ്  സനന്തെക

മനുഷവ്യവണഭവപമഗ്രാ  യന്ത്രസഗ്രാമഗണകപളഗ്രാ  ഉടണങണല്  ചുമട്ടു  ടതഗ്രാഴണലൈഗ്രാളണകളുടടെ

പസവനക ഒഴണവഗ്രാക്കണ ആയതസ് പ്രപയഗ്രാജനടപടുത്തഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്.

 വവ്യവസഗ്രായ  പമഖലൈയ്ക്കസ്  കൂടുതല്  സകൗഹഗ്രാര്ദ്ദേപരമഗ്രായ  രഫീതണയണല്  പുതണയ
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സകരകഭങ്ങള  ആരകഭണക്കഗ്രാനുക  നടെത്തണടക്കഗ്രാണ  പപഗ്രാകഗ്രാനുക  പവണണ

ടഡയ്ഞറസസ്  ആന്ഡസ്  ഒഫന്സഫീവസ്  പടപഡഴസ്  ആന്ഡസ്  ഫഗ്രാക്ടറഫീസസ്‘

ലലൈസന്സസ്’ എന്ന  പപരണല്  മഗ്രാറക  വരുത്തണ  ഫഗ്രാക്ടറഫീസസ്‘ ,  പടപഡഴസ്,

എന്റെര്പ്രണര് ആക്ടണവണറഫീസസ് ആന്ഡസ് സര്വഫീസസസ്’ എന്നഗ്രാക്കണ.   

 എലഗ്രാ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളകക  ജണലഗ്രാ ടമഡണക്കല് ഓഫഫീസറുടടെ(ഡണ.എക.ഒ)

കണയറന്സസ് പവണടമന്ന നണബനന ഒഴണവഗ്രാകകയുക ആയതസ് ആശുപത്രണകള,

കണനണകകള,  ലൈപബഗ്രാറട്ടറണകള,  പഗ്രാരഗ്രാടമഡണക്കല് സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള എന്നണവയ്ക്കസ്

മഗ്രാത്രമഗ്രായണ പരണമണതടപടുത്തുകയുക ടചയ്തു.

 ലലൈസന്സകള  അനുവദണകകപയഗ്രാ  നണരഗ്രാകരണകകപയഗ്രാ  ടചയ്യുന്നതണനുള്ള

സമയപരണധണ 15 ദണവസമഗ്രാക്കണ.

 നണശ്ചണത തലൈക വടരയുള്ള അനുമതണകള നല്കുവഗ്രാന് തപദ്ദേശ സനയകഭരണ

സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള,  മലൈണനഫീകരണ നണയന്ത്രണ പബഗ്രാര്ഡസ്,  ചഫീഫസ്  ടെകൗണ് പഗ്രാനര്,

അഗണ സരക്ഷേഗ്രാ വകുപസ് എന്നണവണടെങ്ങളണല് നണനക ആവശവ്യമഗ്രായ കണയറന്സസ്

ലൈഭണകവഗ്രാന് സനയക സഗ്രാക്ഷേവ്യപത്രക,  പതര്ഡസ് പഗ്രാര്ട്ടണ സഗ്രാക്ഷേവ്യപത്രക എന്നണവ

ഏര്ടപടുത്തണ. 

 സമര്പണക്കടപട്ട വണവരക ടതറഗ്രാടണന്നസ് പണന്നഫീടെസ് കടണത്തണയഗ്രാല് 5 ലൈക്ഷേക

വടര പണഴ ചുമത്തഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്.

 എലഗ്രാ  അനുമതണകപളഗ്രാടടെയുക  പ്രവര്ത്തണകന്ന  വവ്യവസഗ്രായങ്ങളുടടെ

അപലൈഗ്രാസരങ്ങടളകറണചസ് എടന്തെങണലുക പരഗ്രാതണ ലൈഭണചഗ്രാല് പസഗ്രാപസ് ടമപമഗ്രാ

നല്കുന്നതണനുള്ള തപദ്ദേശ സനയകഭരണ സ്ഥഗ്രാപനത്തണടന്റെ അധണകഗ്രാരത്തണല്

മഗ്രാറക വരുത്തണ. 

 അത്തരത്തണല്  പരഗ്രാതണ  ലൈഭണചഗ്രാല്  ബനടപട്ട  വകുപ്പുകളണല്  നണനക

വണദഗഗ്രാഭണപ്രഗ്രായക  പതപടെണതുക  ആയതണനു  പശഷക  മഗ്രാത്രക  നടെപടെണ

സനഫീകരണപക്കണതുമഗ്രാണസ്. 

 നണശ്ചണത  സമയപരണധണക്കകക  സഗ്രാപങതണക  വകുപ്പുകളുടടെ  തണരുത്തല്

നണബനനകള പഗ്രാലൈണകന്നതണല് സ്ഥഗ്രാപനക വഫീഴ്ച  വരുത്തണയഗ്രാല് മഗ്രാത്രപമ

പസഗ്രാപസ് ടമപമഗ്രാ/നണപരഗ്രാധന പനഗ്രാട്ടഫീസകള എന്നണവ നല്പകണതുള.
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 ലലൈസന്സകളുക പുതുക്കലുകളുക 5 വര്ഷക്കഗ്രാലൈയളവണപലൈക്കസ് അനുവദണക്കഗ്രാവു

ന്നതഗ്രാണസ്. 

 പുതുക്കല്  നടെപടെണകള  ഓപട്ടഗ്രാമഗ്രാറണക്കസ് ആക്കണ.  പുതുക്കലൈണനസ്  പ്രപതവ്യക

അപപക്ഷേഗ്രാ  നടെപടെണക്രമങ്ങള  ഇല.  നണശ്ചണത  ഫഫീസസ്  അടെചഗ്രാല്  പുതുക്കല്

നടെത്തണയതഗ്രായണ കണക്കഗ്രാകന്നതഗ്രാണസ്.

 ഇരുപത്തണ  അഞസ്  ടതഗ്രാഴണലൈഗ്രാളണകളണല്  തഗ്രാടഴയുള്ള  ഫഗ്രാക്ടറണകളക്കസ്  ഗഫീന്

കഗ്രാറഗറണ വവ്യവസഗ്രായത്തണനുപവണണ മലൈണനഫീകരണ നണയന്ത്രണ പബഗ്രാര്ഡണലുക

ഫഗ്രാക്ടറണ ലലൈസന്സണനഗ്രായണ ഫഗ്രാക്ടറണ ആന്റസ് പബഗ്രാപയലഴസ്  വകുപണലുക സനയക

സഗ്രാക്ഷേവ്യപത്രക ഏര്ടപടുത്തണ. 

 അപപക്ഷേകരുമഗ്രായണ ഇടെടപടുന്നതണനുക അനുമതണകള പവഗത്തണലൈഗ്രാകവഗ്രാനുക

പകരളഗ്രാ  സകസ്ഥഗ്രാന  സണകഗണള  വണന്പഡഗ്രാ  കണയറന്സസ്  പബഗ്രാര്ഡണടന

മുന്നണര്ത്തണ ഇന്ടവസസ്ടമന്റസ്  ടപ്രഗ്രാപമഗ്രാഷന്  ആന്റസ്  ഫസണലൈണപറഷന്

ടസല് രൂപഫീകരണച്ചു.  ലൈഭണകന്ന അപപക്ഷേകള  പരണഗണണച്ചു  എത്രയുക

ടപടട്ടന്നസ് അനുമതണ നല്കുക എന്നതഗ്രാണസ്  ഇവരുടടെ ഉത്തരവഗ്രാദണതനക.

 ഏകജഗ്രാലൈക  സമണതണക്കസ്  സകപയഗ്രാജണത  കണയറന്സസ്  നല്കുന്നതണനുള്ള

അധണകഗ്രാരക  ഉണഗ്രാകുവഗ്രാന്  അതണടന  എലഗ്രാ  വകുപ്പുകളുക/ഏജന്സണകളുക

ആയണ ബനണപണകന്നതഗ്രാണസ്. 

 വവ്യവസ്ഥ  ടചയണരണകന്ന  30  ദണവസക  എന്ന  കഗ്രാലൈയളവസ്

കഴണയുകയഗ്രാടണങണല് കല്പണത ലലൈസന്സസ് നല്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്.  

 പബഗ്രാകകളക്കസ്  നണശ്ചയണചണട്ടുള്ള   ഭൂഗര്ഭജലൈ   പരണധണയണലുക  കുറഞ

അളവണല് ഭൂഗര്ഭജലൈക ഉപപയഗ്രാഗണകന്നതണനസ്  ടസല്ഫസ് സര്ട്ടണഫണപക്കഷന്

പ്രകഗ്രാരക അനുമതണ നല്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്. എടന്തെങണലുക തരത്തണലുള്ള ടതറഗ്രായ

പബഗ്രാധണപണക്കലൈണനസ്  5 ലൈക്ഷേക രൂപ വടര പണഴ ഈടെഗ്രാകന്നതഗ്രാണസ്.

 ഭൂഗര്ഭ ജലൈക കുഴണടചടുകന്ന ഓപരഗ്രാ വവ്യകണകക  ഭൂഗര്ഭ ജലൈക ലകകഗ്രാരവ്യക

ടചയഗ്രാനുക  ഉപപയഗ്രാഗണക്കഗ്രാനുക  റഫീലസക്കണള  ടചയഗ്രാനുക  വവ്യവസ്ഥകള

ഉണഗ്രാപക്കണതഗ്രാണസ്.
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 ലൈണഫ്റ്റുകളകക  എസ്കപലൈററുകളകമുള്ള  ലലൈസന്സകള  3  വര്ഷപത്തക്കസ്

അനുവദണക്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്. 

 തണരണചറണയല്  കഗ്രാര്ഡണടന്റെ  പതണപസ്,  ഒകദ്യുപന്സണയുടടെ  ടതളണവസ്

എന്നണങ്ങടന രണ പരഖകള മഗ്രാത്രപമ ലവദദ്യുതണ കണക്ഷേനസ് ആവശവ്യമുള.

 ടകട്ടണടെ  നണര്മഗ്രാണത്തണനഗ്രാവശവ്യമഗ്രായ  സ്ഥലൈത്തണടന്റെ  ലൈഭവ്യത  വര്ദണപണ

കന്നതണനഗ്രായണ  കവപറജസ്  ഏരണയയുക  പഫ്ലെഗ്രാര്  ഏരണയ  അനുപഗ്രാതവുക

ബനടപട്ട ചട്ടങ്ങളണല്  വര്ധണപണച്ചു.

 വവ്യഗ്രാവസഗ്രായണക പ്രവൃത്തണകടള തരകതണരണചണരണകന്നതണല് അപകടെകരമഗ്രായ‘ ’

എന്ന വണഭഗ്രാഗക ഫഗ്രാക്ടറഫീസസ് ആക്ടണടലൈ നണര്വചനവുമഗ്രായണ ബനണപണചണട്ടുണസ്.

പറഗ്രാഡണടന്റെ  വഫീതണ,  ടസറസ്  ബഗ്രാക്കസ്  മുതലൈഗ്രായവ  ഈ  വണഭഗ്രാഗടത്ത

ആശ്രയണചണരണകന്നതഗ്രാണസ്.

 ടെകൗണ് ആന്ഡസ്  കണ്ടണ  പഗ്രാനണകഗസ്  ഡണപഗ്രാര്ട്ടസ്ടമന്റെണല് നണനള്ള അനുമതണ

നല്കുന്നതണനഗ്രായണ  ചഫീഫസ്  ടടെകൗണ്  പഗ്രാനടറ  അപലൈറസ്  അധണകഗ്രാരണയഗ്രാക്കണ

അധണകഗ്രാരലക്കമഗ്രാറക ഉറപഗ്രാക്കണ. 

 അഞസ്  ടതഗ്രാഴണല്  നണയമങ്ങളക്കസ്  കഫീഴണല്   സ്പപഗ്രാട്ടസ്  രജണസസ് പടഷന്

ഏര്ടപടുത്തണ.

 പരണപശഗ്രാധന  നടെത്തഗ്രാനുള്ള  ഉത്തരവസ്  നല്പകണതസ്  ഒരു  യൂണണറണടന്റെ

അപകടെ  നണര്ണ്ണയടത്ത  അടെണസ്ഥഗ്രാനമഗ്രാക്കണയഗ്രായണരണക്കണക.  കൂടുതല്

അപകടെകരമഗ്രായതസ്  കൂടുതല്  തവണ  നണരഫീക്ഷേണക  എന്ന  രഫീതണ

അവലൈകബണക്കണക.

 ഡണപഗ്രാര്ട്ടസ്ടമന്റുകളക്കസ്  സകയുക  പരണപശഗ്രാധന  നടെത്തഗ്രാക  എന്ന  ആശയക

നടെപഗ്രാക്കണ.

 സകസ്ഥഗ്രാനത്തസ്  വകുപ്പുകളുടടെ/ഏജന്സണകളുടടെ  കണയറന്സസ്  പവഗത്തണല്

തഫീര്പഗ്രാക്കഗ്രാന്  പവണണ  പകഗ്രാമണ്  അപണപക്കഷന്  പഫഗ്രാക  (സണ.എ.എഫസ്)

അടെങ്ങുന്ന  ഓണ്ലലൈന് സണകഗണള  വണന്പഡഗ്രാ  കണയറന്സസ്  ടമക്കഗ്രാനണസക

(SWIFT) അവതരണപണക്കടപട്ടു.   
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IV
2018 ലലൈ സകരള നറിസക്ഷേപക്കും സപ്രസാലസസാഹറിപറിക്കലക്കും 

സുഗമമസാക്കലക്കും ആകസ് 

The Kerala Investment Promotion and Facilitation Act, 2018

വണവണധ  നണയമങ്ങളക്കസ്  കഫീഴണലുള്ള  ലലൈസന്സകള,  അനുമതണകള,

അകഗഫീകഗ്രാരങ്ങള,  കണയറന്സകള  എന്നണവ  അനുവദണകന്നതണടലൈ  കഗ്രാലൈതഗ്രാമസക

ഒഴണവഗ്രാകന്നതണനുള്ള  പകരള  സര്ക്കഗ്രാരണടന്റെ  ഏതഗ്രാനുക  നണര്പദ്ദേശങ്ങള

പ്രഗ്രാവര്ത്തണകമഗ്രാകന്നതണനഗ്രായണ  രൂപഫീകരണക്കടപട്ട  2018  ടലൈ  പകരള  നണപക്ഷേപക

പപ്രഗ്രാല്സഗ്രാഹണപണക്കലുക  സഗമമഗ്രാക്കലുക  ആക്റ്റുസ്  (രണസ്  ആക്റ്റുകള)   20-10-2017

മുതല് പ്രഗ്രാബലൈവ്യത്തണല് വന. 

1. 2018 ലലൈ സകരള നറിസക്ഷേപക്കും സപ്രസാലസസാഹറിപറിക്കലക്കും സുഗമമസാക്കലക്കും
   ആകസ് 2018 ലലൈ ആകസ്  13)

The Kerala Investment Promotion and Facilitation Act, 2018 
(Act 13 of 2018)

തഗ്രാടഴ പറയുന്ന നണയമങ്ങളണടലൈ വണവണധ വകുപ്പുകളണല് ഉചണതമഗ്രായ പഭദഗതണകള

വരുത്തണയണട്ടുണസ്. 

KIPF
ആകറി
ലലൈ 

വകുപസ്

സഭദഗതറികള് വരുത്തറിയ നറിയമക്കും സഭദഗതറികള്
വരുത്തറിയ
വകുപ്പുകള്

 2  പകരള പഷഗ്രാപസ് ആന്റെസ് ടകഗ്രാപമഴ് സവ്യല് 

എസഗ്രാബണഷ് ടമന്റെസ്സസ് ആകസ്, 1960 

   5A

3 പകരള ടഹഡ് പലൈഗ്രാഡസ് വര്പക്കഴസ് ആകസ്, 1978 9A
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2. 2018 ലലൈ സകരള നറിസക്ഷേപക്കും സപ്രസാലസസാഹറിപറിക്കലക്കും സുഗമമസാക്കലക്കും 
(നക്കും.2 ) ആകസ് (2018 ലലൈ ആകസ്  14)

The Kerala Investment Promotion and Facilitation (No.2) Act, 
2018 (Act 14 of 2018)

2018  ലലൈ  സകരള  നറിസക്ഷേപക്കും  സപ്രസാലസസാഹറിപറിക്കലക്കും  സുഗമമസാക്കലക്കും

(നക്കും.2)  ആകസ്  പ്രകഗ്രാരക  തഗ്രാടഴ  പറയുന്ന നണയമങ്ങളണടലൈ  വണവണധ  വകുപ്പുകളണല്

ഉചണതമഗ്രായ പഭദഗതണകള വരുത്തണയണട്ടുണസ്.  

KIPF
ആകറി
ലലൈ 

വകുപസ്

സഭദഗതറികള് വരുത്തറിയ നറിയമക്കും സഭദഗതറികള്
വരുത്തറിയ
വകുപ്പുകള്

2 പകരള പഞഗ്രായത്തസ് രഗ്രാജസ് നണയമക, 1994 232, 233, 233A

3 പകരള മുനണസണപഗ്രാലൈണറസ് നണയമക, 1994 447,  448,  449,

450

4 പകരള ഇന്ഡസ്ട്രേണയല് സണകഗണള വണന്പഡഗ്രാ 

കണയറന്സസ് പബഗ്രാര്ഡ്സസ് ആന്റെസ് ഇന്ഡസ്ട്രേണയല് 

ടെകൗണ്ഷണപസ് ഏരണയ ആകസ്, 1999

2, 3, 4, 5, 6, 7,

8,  9,  10,  11,

11A

5 പകരള ഗകൗണസ് വഗ്രാട്ടര്(കണ്പടഗ്രാള ആന്റെസ് 

റഗുപലൈഷന്)ആകസ്, 2002

10A

6 പകരള ലൈണഫസ്സസ് ആന്റെസ് എസ്കപലൈപറഴസ് ആകസ്, 2013 5, 5A

• നണയമപഭദഗതണകളകപശഷക  വണവണധ  10  ചട്ടങ്ങളണല്  കൂടെണ  പഭദഗതണകള

വരുത്തണയണട്ടുണസ്. ചട്ടങ്ങളുടടെ വണവരക ഭഗ്രാഗക III ല്  ഉളടപടുത്തണയണട്ടുണസ്.
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V
ലലൈസന്സസ് അനുവദറികന്നതറിനസ് ബസാധകമസായ പ്രധസാന നറിയമങ്ങളക്കും,

   ചട്ടങ്ങളക്കും, ഉത്തരവുകളക്കും 

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തണല്  നണനക  വവ്യവസഗ്രായങ്ങള,  ഫഗ്രാക്ടറണകള,  സകരകഭക

പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  മറസ്  പസവനങ്ങള  എന്നണവയ്ക്കസ്  ആവശവ്യമഗ്രായ  ലലൈസന്സസ്

(FACTEOS) അനുവദണകപമഗ്രാള   പ്രധഗ്രാനമഗ്രായുക പരണഗണണപക്കണതസ് 1994 ടലൈ

പഞഗ്രായത്തസ് രഗ്രാജസ് നണയമത്തണടലൈ 232, 233, 234  വകുപ്പുകളണടലൈ നണബനനകളുക

1996 ടലൈ പകരള പഞഗ്രായത്തസ് രഗ്രാജസ്(ഫഗ്രാക്ടറണകളകക വവ്യഗ്രാപഗ്രാരങ്ങളകക സകരകഭക

പ്രവര്ത്തനങ്ങളകക മറസ് പസവനങ്ങളകക ലലൈസന്സസ് നല്കല്)ചട്ടങ്ങളുമഗ്രാണസ്.

സകരകഭങ്ങളുടടെ  സനഭഗ്രാവക  പരണഗണണചസ്  വണവണധ  വകുപ്പുകളണല്  നണനള്ള

അനുമതണകളുക  കണയറന്സകളുക  സര്ക്കഗ്രാര്  കഗ്രാലൈഗ്രാകഗ്രാലൈങ്ങളണല്  നണര്പദ്ദേശണകന്ന

പരഖകളുക ഉറപഗ്രാക്കണ മഗ്രാത്രപമ  ലലൈസന്സസ് അനുവദണകവഗ്രാന് സഗ്രാധണകകയുള.

വണവണധ  നണയമങ്ങളകക  ചട്ടങ്ങളകക  അനുസൃതമഗ്രായണ  പ്രവര്ത്തണകന്ന  മറസ്

സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളുടടെ  കഗ്രാരവ്യത്തണല്  അത്തരക  നണയമങ്ങളുക  ചട്ടങ്ങളുക

പനഗ്രാട്ടണഫണപക്കഷനുകളുക  പരണപശഗ്രാധണപക്കണതുണസ്.  ആയതണനഗ്രാല്  ലലൈസന്സസ്

നല്കുക എന്നതസ് സങഫീര്ണ്ണമഗ്രായ നടെപടെണക്രമങ്ങള ഉളടപടുന്ന ഒരു പ്രക്രണയയഗ്രായണ

കരുതഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്.    പ്രസകടമന്നസ് കരുതുന്ന ഏതഗ്രാനുക നണയമങ്ങളുക ചട്ടങ്ങളുക

ഉത്തരവുകളുക തഗ്രാടഴ പചര്കന.

എ. നറിയമവവ്യവസ്ഥകളക്കും ചട്ടങ്ങളക്കും ഉത്തരവുകളക്കും

ക്രമ
നക്കും.

നറിയമക്കും/ചട്ടങ്ങള്/ഉത്തരവസ് 
പ്രധസാന നറിര്സദ്ദേശങ്ങള്

1
 

ഫസാക്ടററികള്, വവ്യവസസായ സ്ഥസാപനങ്ങള്, വര്ക്കസ്സഷസാപ്പുകള് മുതലൈസായവ
സ്ഥസാപറികന്നതറിനു മുമ്പസ് വസാസങ്ങണ്ട അനുമതറികള്

• THE FACTORIES ACT, 1948  (1948 ലലൈ 63-ാസാക്കും സകന്ദ്ര ആകസ്

• ഫഗ്രാക്ടറണകളുടടെ ടതഗ്രാഴണല് നണയന്ത്രണത്തണനുള്ള പകന്ദ്ര നണയമക.

1994 ലലൈ സകരള പഞസായത്തസ് രസാജസ് നറിയമത്തറിലലൈ വകുപസ് 233(4)(എ):

• ഫഗ്രാക്ടറണ  നണയമത്തണടന്റെ  പരണധണയണല്  വരുന്ന  ഫഗ്രാക്ടറണകളുപടെയുക

വര്ക്കസ്പഷഗ്രാപ്പുകളുപടെയുക  പജഗ്രാലൈണ  സ്ഥലൈങ്ങളുപടെയുക കഗ്രാരവ്യത്തണല്  അനുബന
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സകൗകരവ്യങ്ങള  സകബനണചസ്  ഫഗ്രാക്ടറഫീസസ്  ഇന്സ്ടപക്ടറുപടെപയഗ്രാ  ഇന്ഡസ്ട്രേണ

യല് എക്സ്ടന്ഷന് ഓഫഫീസറണല് തഗ്രാടഴയലഗ്രാത്ത ഉപദവ്യഗ്രാഗസ്ഥപന്റെപയഗ്രാ ഒരു

റണപപഗ്രാര്ട്ടസ്  ലലൈസന്സസ്  നല്കുന്നതണനസ്  മുമഗ്രായണ  ടസക്രട്ടറണ  ലൈഭവ്യമഗ്രാപക്ക

ണതഗ്രാണസ്.

1994 ലലൈ സകരള പഞസായത്തസ് രസാജസ് നറിയമത്തറിലലൈ വകുപസ് 233(4)(സറി):

• ലഹടടെന്ഷന്  ലവദദ്യുതണയുപടെപയഗ്രാ  ടപടട്ടന്നസ്  പടെരഗ്രാവുന്നപതഗ്രാ

ടപഗ്രാട്ടണടത്തറണകന്നപതഗ്രാ  ആയവയുടടെ  ഉപപയഗ്രാഗക  ഉളടക്കഗ്രാളന്ന

വവ്യവസഗ്രായക ആടണങണല്  ഡണവണഷണല് ഫയര് ഓഫഫീസര് അടലങണല്

അപദ്ദേഹക  ചുമതലൈടപടുത്തുന്ന മപറടതങണലുക  ഉപദവ്യഗ്രാഗസ്ഥടന്റെ  റണപപഗ്രാര്ട്ടസ്

ടസക്രട്ടറണ ലൈഭവ്യമഗ്രാപക്കണതഗ്രാണസ്.

• എക്സ്പപഗ്രാസഫീവസ്  വണഭഗ്രാഗത്തണല്ടപട്ടവയ്ക്കസ്  ജണലഗ്രാ  കളക്ടറുടടെ/ചഫീഫസ്

കണ്പടഗ്രാളര് ഓഫസ് എക്സ്പപഗ്രാസഫീവ്സണടന്റെ അനുവഗ്രാദപത്രക.

1994 ലലൈ സകരള പഞസായത്തസ് രസാജസ് നറിയമത്തറിലലൈ വകുപസ് 233(ബറി)(എച്ചേസ്): 

•  മലൈണനഫീകരണക ഉണഗ്രാകന്ന എലഗ്രാ വവ്യവസഗ്രായങ്ങളകക  മലൈണനഫീകരണ

നണയന്ത്രണ  പബഗ്രാര്പഡഗ്രാ  വവ്യവസഗ്രായ  വകുപപഗ്രാ  മലൈണനഫീകരണക

ഉണഗ്രാകന്നതടലന്നസ് നല്കണയ സഗ്രാക്ഷേവ്യപത്രക.

അപഫീല് അധണകഗ്രാരണ : ഭരണസമണതണ
റണവണഷന്: തപദ്ദേശ സനയകഭരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളക്കസ് പവണണയുള്ള 
               ടണബക്യൂണല്

സ്ഥസാപനങ്ങളലട സഗഡസ്

• സ.ഉ(സസാധസാ)നക്കും.614/2017/ലതസാഴറില തറിയതറി 6-5-2017

പകരള  കടെകളുക  വഗ്രാണണജവ്യ  സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളുക  നണയമക,  1960  (The  Kerala

Shops and Commercial Establishments Act, 1960), ഫഗ്രാക്ടറഫീസസ് ആകസ്,

1948 എന്നണവയ്ക്കസ് കഫീഴണല് വരുന്ന സ്ഥഗ്രാപനങ്ങടള പഗഡസ് ടചയ്യുന്നതണനസ് ഏഴസ്

മഗ്രാനദണങ്ങള നണശ്ചയണച്ചു.

1. മണകച ടതഗ്രാഴണല് ദഗ്രാതഗ്രാവസ്

2. സകതൃപ്തരഗ്രായ ടതഗ്രാഴണലൈഗ്രാളണകള
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3. മണകവുറ ടതഗ്രാഴണല് അന്തെരഫീക്ഷേക

4. ടതഗ്രാഴണല് ലനപുണവ്യ വണകസനത്തണനസ് സ്ഥഗ്രാപനത്തണടന്റെ പങഗ്രാളണത്തക

5. സ്ത്രഫീ സകൗഹൃദ അന്തെരഫീക്ഷേക

6. ടതഗ്രാഴണലൈഗ്രാളണകളക്കസ് നല്കുന്ന സകൗകരവ്യങ്ങള

7. ടതഗ്രാഴണലൈണടെങ്ങളണടലൈ സരക്ഷേ

2. വസാണറിജവ്യക്കും, സക്കുംരക്കുംഭകതസ്വക്കും, മറസ് സസവനങ്ങള്-ലലൈസന്സസ് നലകല

• ഉടെമസ്ഥഗ്രാവകഗ്രാശക ടതളണയണകന്ന പരഖ അടലങണല് ലകവശഗ്രാവകഗ്രാശ

പരഖ ഹഗ്രാജരഗ്രാക്കണക.

• 1996  ടലൈ ചട്ടങ്ങളണടലൈ  പട്ടണക  I  ടലൈ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളക്കസ് പുതുക്കണയ

പട്ടണക  II  പ്രകഗ്രാരമുള്ള  ഫഫീസക  യന്ത്രങ്ങളക്കസ്   പട്ടണക  III,  IV

പ്രകഗ്രാരമുള്ള ഫഫീസക ഈടെഗ്രാക്കണക. ഫഫീസസ് ലവകണ ഒടുക്കണയഗ്രാല് 25%

പണഴ ബഗ്രാധകമഗ്രാണസ്. ചട്ടപ്രകഗ്രാരമുള്ള മറസ് പണഴകളുക ബഗ്രാധകക.

• ക്രഷറുകളുപടെയുക  മലൈണനഫീകരണ  സഗ്രാധവ്യതയുള്ള  സകരകഭങ്ങളകക

മലൈണനഫീകരണ നണയന്ത്രണ പബഗ്രാര്ഡണടന്റെ അനുമതണ ആവശവ്യമഗ്രാണസ്.

• അനധണകൃത  ടകട്ടണടെങ്ങളണടലൈ  വവ്യഗ്രാപഗ്രാരങ്ങളക്കസ്  (യു.എ  നമര്

നല്കണയവ) ലലൈസന്സസ് നല്കഗ്രാവുന്നതല.

• പുകയണലൈ  ഉല്പന്നങ്ങള  വണല്കന്നതണനസ്  വണദവ്യഗ്രാഭവ്യഗ്രാസ  സ്ഥഗ്രാപന

ങ്ങളുടടെ 400 മഫീറര് പരണധണകള്ളണല് അനുമതണ നല്കരുതസ്.

• ഉറവണടെ മഗ്രാലൈണനവ്യ സകസ്കരണക ഉറപഗ്രാക്കണക.

• 2016  ടലൈ  പഗ്രാസണകസ്  പവസസ്  മഗ്രാപനജ്ടമന്റെസ്  ചട്ടങ്ങള  പഗ്രാലൈണപക്കണ

തഗ്രാണസ്.

• ആവശവ്യമഗ്രായ സതവ്യവഗ്രാങ്മൂലൈക ലൈഭവ്യമഗ്രാക്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്.

അപഫീല് അധണകഗ്രാരണ : ഭരണസമണതണ

റണവണഷന്: തപദ്ദേശ സനയകഭരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളക്കസ് പവണണയുള്ള 
               ടണബക്യൂണല്
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3 ആശുപതറികള്, കറിനറികകള്, പസാരസാലമഡറിക്കല സ്ഥസാപനങ്ങള്

• 1994 ലലൈ സകരള പഞസായത്തസ് രസാജസ് നറിയമത്തറിലലൈ വകുപസ് 233(ബറി):

• ആശുപത്രണകള, കണനണകകള, പഗ്രാരഗ്രാടമഡണക്കല് സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള

എന്നണവയണല്   മലൈനഫീകരണ സഗ്രാധവ്യതയുടണങണപലൈഗ്രാ,  സ്ഥഗ്രാപണകന്ന

യന്ത്രക  25  എചസ്.പണ യണല്  കൂടുതലൈഗ്രാടണങണപലൈഗ്രാ  ജറിലസാ  ലമഡറിക്കല

ഓഫറീസറുലട ററിസപസാര്ട്ടസ് ലൈഭവ്യമസാസക്കണ്ടതസാണസ്.

4
 

മരസാധറിഷറിത വവ്യവസസായങ്ങള്-നറിയമക്കും, ചട്ടങ്ങള്, ഉത്തരവസ്

• പകരള പഫഗ്രാറസസ് ആകസ്, 1961

• പകരള പഫഗ്രാറസസ്(റഗുപലൈഷന് ഓഫസ് പസഗ്രാമണല്സസ് ആന്റസ് അദര് വുഡസ്

പബസ്ഡസ് ഇന്ഡസ്ട്രേണയല് യൂണണറസ്സസ്) ചട്ടങ്ങള, 2012 

(വനക  വകുപസ്  വണജഗ്രാപനക:  സ.ഉ(പണ)നക.51/2012/വനക,  വനവ്യജഫീവണ

തണയതണ 19-04-2012)

• പസഗ്രാമണല്ലുകളക്കസ് വനക വകുപണടന്റെ ലലൈസന്സസ് ഏര്ടപടുത്തണ.

• സകരള  സഫസാറസ്റ്റേസ്(റഗുസലൈഷന്  ഓഫസ്  സസസാമറിലസസ്  ആന്റസ്  അദര്  വുഡസ്
സബസസ്ഡസ് ഇന്ഡസറിയല യൂണറിറസ്സസ്) സഭദഗതറി ചട്ടങ്ങള്, 2015 

(വനക വകുപസ് വണജഗ്രാപനക: സ.ഉ(പണ)നക.66/2015/വനക, വനവ്യജഫീവണ 
തണയതണ  09-09-2015)
• 2012 ടലൈ ഏതഗ്രാനുക ചട്ടങ്ങളണല് പഭദഗതണ വരുത്തണ.

• സ.ഉ(സസാധസാ)നക്കും.540/2013/തസസ്വഭവ തറിയതറി 02-03-2013

• മരഗ്രാധണഷ്ഠണത  വവ്യവസഗ്രായങ്ങളക്കസ്  വനക  വകുപണടന്റെ  ലലൈസന്സസ്

നണഷര്ഷണചണട്ടുള്ളതണനഗ്രാല്  തപദ്ദേശ  സനയകഭരണ  സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളുടടെ

ലലൈസന്സസ്  പുതുകന്നതണനസ്  വനക  വകുപണടന്റെ  നണരഗ്രാപക്ഷേപ  പത്രക

ആവശവ്യമഗ്രാണസ് എന്ന വവ്യവസ്ഥ ഒഴണവഗ്രാക്കണ. 

• പകരള പഫഗ്രാറസസ്(റഗുപലൈഷന് ഓഫസ് പസഗ്രാമണല്സസ് ആന്റസ് അദര് വുഡസ്

പബസ്ഡസ്  ഇന്ഡസ്ട്രേണയല്  യൂണണറസ്സസ്)  ചട്ടങ്ങള,  2012  ടലൈ

നണബനനകള പഗ്രാലൈണകനടണന്നസ് ഉറപഗ്രാപക്കണതഗ്രാണസ്.
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5 മറിനറല വസാട്ടര് യൂണറിറ്റുകള്

പഞസായത്തസ് ഡയറക്ടറുലട സര്കലൈര് നക്കും.സറി4-33671/14 
തറിയതറി 19-12-2014

• ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകള  അവയുടടെ  പരണധണകള്ളണല്  പ്രവര്ത്തണകന്ന

മണനറല്  വഗ്രാട്ടര്  യുണണറ്റുകടള  സകബനണകന്ന  ഒരു  രജണസര്

സൂക്ഷേണപക്കണതഗ്രാണസ്.

• ഉപപഭഗ്രാകഗ്രാക്കടള  ടതറണദരണപണകന്ന  പപരസ്  മണനറല്  വഗ്രാട്ടര്

പഗ്രാന്റുകളക്കസ്  ഉപപയഗ്രാഗണകന്നതസ്  തടെപയണതുക  ലലൈസന്സസ്

നല്കുപമഗ്രാള ഇക്കഗ്രാരവ്യക ശ്രദണപക്കണതുമഗ്രാണസ്.

• ബഗ്രാന്റസ് ടനയണക ഏടതങണലുക സ്ഥലൈവുമഗ്രായണ ബനടപട്ടതഗ്രാടണങണല്

അപത  സ്ഥലൈടത്ത  ടവള്ളക  തടന്ന  ഉപപയഗ്രാഗണചണരണക്കണടമന്ന

വവ്യവസ്ഥ പഗ്രാലൈണകനടണന്നസ് ഉറപഗ്രാപക്കണതഗ്രാണസ്.

• മണനറല്  വഗ്രാട്ടര്  കുടെണകവഗ്രാന്  പയഗ്രാഗവ്യമടലന്നസ്  പരണപശഗ്രാധനയണല്

പബഗ്രാധവ്യടപട്ടഗ്രാല്  വണല്പന  നണപരഗ്രാധണപക്കണതുക  ടപഗ്രാതുജനങ്ങളുടടെ

അറണവണപലൈക്കഗ്രായണ പരസവ്യടപടുപത്തണതുമഗ്രാണസ്.

• ഭൂഗര്ഭ  ജലൈക്കും  ഉപസയസാഗറികന്ന  കുപറിലവള്ള  നറിര്മസാണ  യൂണറിറ്റുകള്ക്കസ്

ലലൈസന്സസ്  നലകുന്നതറിനു  മുമ്പസ്  ഗസൗണ്ടസ്  വസാട്ടര്  വകുപറില  നറിന്നുക്കും

ശുദ്ധജലൈമസാലണന്നസ് ഉറപസാകന്ന സര്ട്ടറിഫറിക്കറസ് ആവശവ്യമസാണസ്.

6. കസ്വസാററികള് - ബസാധകമസായ നറിയമങ്ങളക്കും ചട്ടങ്ങളക്കും

• പരറിസ്ഥറിതറി(സക്കുംരക്ഷേണ നറിയമക്കും), 1986  – സകന്ദ്ര നറിയമക്കും

• പരറിസ്ഥറിതറി(സക്കുംരക്ഷേണ)ചട്ടങ്ങള്, 1986  – സകന്ദ്ര ചട്ടങ്ങള്

• എസസ്.ഒ.1533  തറിയതറി  14-09-2006  :  സകന്ദ്ര  പരറിസ്ഥറിതറി,  വനക്കും
മന്ത്രസാലൈയത്തറിലന്റെ സനസാട്ടറിഫറിസക്കഷന്  

• എലഗ്രാ  വണധത്തണലുള്ള  ധഗ്രാതു  ഘനനത്തണനുമുള്ള  ടപ്രഗ്രാജക്റ്റുകളകക

പ്രവൃത്തണകളകക  പകന്ദ്ര  പരണസ്ഥണതണ  വനക  മന്ത്രഗ്രാലൈയത്തണടന്റെ

മുന്കൂട്ടണ യുള്ള പരണസ്ഥണതണകഗ്രാനുമതണ  ആവശവ്യമഗ്രാണസ്. 
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• അനുമതണ ആവശവ്യമഗ്രായ ടപ്രഗ്രാജക്റ്റുകളുടടെ പട്ടണക വണജഗ്രാപനത്തണടന്റെ

അനുബനമഗ്രായണ പചര്ത്തണട്ടുണസ്.

* Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 

• (G.S.R.  432 dated 29-5-1958):  ഖനണകളുടടെ നണയന്ത്രണത്തണനുക
ധഗ്രാതുക്കളുടടെ വണകസനത്തണനുമഗ്രായുള്ള പകന്ദ്ര നണയമക.

• സകരള ലമനര് മറിനറല കണസഷന് ചട്ടങ്ങള്, 2015  

• (സ.ഉ(പണ)നക.72/2015/ഐ.ഡണ  തണയതണ  07-02-2015  (S.R.O.
No. 72/2015))

• Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957

ടലൈ വകുപസ്  15(1)  ടലൈ അധണകഗ്രാരക ഉപയഗ്രാഗണചഗ്രാണസ് സകസ്ഥഗ്രാനത്തസ്

ചട്ടങ്ങള പുറടപടുവണചണട്ടുള്ളതസ്.

• കനഗ്രാറണകളക്കസ് ടപര്മണറസ് നല്കല്,  ടപര്മണറസ് പുതുക്കല്,  സഗ്രാധഗ്രാരണ

മണ്ണസ്  ഖനനക ടചയല്,  കനഗ്രാറണകള ലൈഫീസണനസ്  നല്കല്,  പറഗ്രായല്റണ

മുതലൈഗ്രായവയ്ക്കുള്ള നണബനനകള ചട്ടങ്ങളണല് വണവരണചണട്ടുണസ്.

• കസ്വസാററിയുലട  ലപര്മറിററിനുള്ള  അസപക്ഷേ: നണശ്ചണത  ഫഫീസക  പരഖകളുക

സഹണതക ലമനണകഗസ് ആന്റെസ് ജണപയഗ്രാളജണ വകുപണല് നല്പകണതഗ്രാണസ്.

• സകരള ലമനര് മറിനറല കണസഷന്(സഭദഗതറി)ചട്ടങ്ങള്, 2017 

•  (സ.ഉ(പണ)നക.25/2017/ ഐ.ഡണ തണയതണ 22-06-2017 
 (S.R.O No. 346/2017))

• 2015 ടലൈ ചട്ടങ്ങളണല് ഏതഗ്രാനുക പഭദഗതണകള വരുത്തണ.

• കനഗ്രാറണകളക്കസ് വഫീടുകള,  ആരഗ്രാധനഗ്രാലൈയങ്ങള,  ടപഗ്രാതു ടകട്ടണടെങ്ങള,

ടപഗ്രാതുലലൈസന്സസ്  ഉള്ള  പസഗ്രാടെക  വണദഗടന്റെ  പസവനക

ലൈഭവ്യമഗ്രാക്കണക.

• ലമനണകഗസ് ആന്റെസ് ജണപയഗ്രാളജണ വകുപണല് നണനള്ള ലലൈസന്സസ്.

• സ്ഥലൈത്തണടന്റെ  ടസ്കചസ്,  പലൈഗ്രാപക്കഷന്  മഗ്രാപസ്  പറഗ്രാഡസ്,  പുഴ,  തടെഗ്രാകക,

ടറയണല്പവ  ലലൈന്,  പഗ്രാലൈക  എന്നണവയണല്  നണനക  50  മഫീറര്

ദൂരപരണധണ നണശ്ചയണച്ചു.
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• ഡറിസറികസ് മറിനറല ഫസൗസണ്ടഷന് ചട്ടങ്ങള്, 2018 

• (സ.ഉ(പണ)നക.13/2018/വവ്യവ.  തണയതണ  22-05-2018  (S.R.O  No.

326/ 2018))

• Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957

ടലൈ  വകുപസ്  15(4),  15 എ,  9 ബണ  എന്നണവയണടലൈ  അധണകഗ്രാരക

ഉപയഗ്രാഗണചഗ്രാണസ് സകസ്ഥഗ്രാനത്തസ് ചട്ടങ്ങള പുറടപടുവണചണട്ടുള്ളതസ്.

• ജണലയണടലൈ ഖനനഗ്രാനുബന പ്രവര്ത്തനങ്ങള മൂലൈക ബഗ്രാധണക്കടപടുന്ന

ആളുകളുപടെയുക  പ്രപദശങ്ങളുപടെയുക  പക്ഷേമത്തണനുപവണണ  പ്രവര്ത്തണ

കക എന്നതഗ്രാണസ് ഡണസ്ട്രേണകസ് മണനറല് ഫകൗപണഷടന്റെ ലൈക്ഷേവ്യക.

• ഫകൗപണഷടന്റെ  ഭരണസമണതണയുടടെ  ടചയര്മഗ്രാന്  ജണലഗ്രാ  കളക്ടര്

ആയണരണകന്നതഗ്രാണസ്.

• ഖനണകളുക  കനഗ്രാറണകളുക  മുപഖന  ബഗ്രാധണക്കടപട്ട  പ്രപദശങ്ങളുപടെയുക

ഗുണപഭഗ്രാകഗ്രാക്കളുപടെയുക  ഏറവുക  പുതണയ  പട്ടണക  എലഗ്രാ  തപദ്ദേശ

സനയകഭരണ  സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളുക  തയഗ്രാറഗ്രാപക്കണതുക  സൂക്ഷേണപക്കണതു

മഗ്രാണസ്. 

• വര്ഷക  പതഗ്രാറുക  ഏപ്രണല്  മഗ്രാസക  ഫകൗപണഷടന്റെ  ഭരണ  സമണതണ

മുമഗ്രാടക പട്ടണക സമര്പണപക്കണതഗ്രാണസ്.

• Explosives Act, 1884 (4 of 1884)  – സകന്ദ്ര നറിയമക്കും

• Explosives Rules, 2008  – സകന്ദ്ര ചട്ടങ്ങള്

കസ്വസാററികള്ക്കസ്  ലലൈസന്സസ് നലകുസമ്പസാള് തസദ്ദേശ സസ്വയക്കുംഭരണ
സ്ഥസാപനക്കും  ഉറപസാസക്കണ്ട സരഖകള്

സര്കലൈര് നക്കും.78327/ആര്.സറി3/09/തസസ്വഭവ തറിയതറി 15-03-2010

കസ്വസാററികള്ക്കസ് ലലൈസന്സസ്  അനുവദറികന്നതറിനു മുമ്പസ് ലൈഭവ്യമസാസക്കണ്ട 
സരഖകള്:

• മലൈണനഫീകരണ നണയന്ത്രണ പബഗ്രാര്ഡണല് നണനള്ള അനുമതണ -  ജലൈക,

വഗ്രായു മലൈണനഫീകരണ നണയന്ത്രണ നണയമങ്ങളുക, ചട്ടങ്ങളുക പ്രകഗ്രാരക.
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• റവനദ്യു  വകുപണല്  നണനള്ള  ലകവശഗ്രാവകഗ്രാശ  സര്ട്ടണഫണക്കറസ്

(സനകഗ്രാരവ്യ ഭൂമണക്കസ്)

• റവനദ്യു  വകുപണല് നണനള്ള പകരള  ലൈഗ്രാന്റെസ്  കണ്സര്വന്സണ  ആകസ്,

1957 പ്രകഗ്രാരമുള്ള അനുമതണ (റവനദ്യു ഭൂമണക്കസ്)

• റവനദ്യു വകുപണല് നണപന്നഗ്രാ/ചഫീഫസ് കണ്പടഗ്രാളര് ഓഫസ് എക്സ്പപഗ്രാസഫീ

വ്സണല്  നണപന്നഗ്രാ  എക്സ്പപഗ്രാസഫീവ്സസ്  ചട്ടങ്ങള,  2008  പ്രകഗ്രാരക

പസഗ്രാടെക വസ്തു ഉപപയഗ്രാഗണകന്നതണനുള്ള അനുമതണ (ബഗ്രാധകടമങണല്)

• ലലൈസന്സസ് ഉള്ള പസഗ്രാടെക വണദഗടന്റെ പസവനക ലൈഭവ്യമഗ്രാക്കണക.

• ലമനറിക്കുംഗസ് ആന്റെസ് ജറിസയസാളജറി വകുപറില നറിന്നുള്ള ലലൈസന്സസ്.

പസാരറിസ്ഥറിതറികസാനുമതറി

ജറി.ഒ(എക്കും.എസസ്)നക്കും.2/14/ഇഎന്വറിടറി തറിയതറി 21-2-2014

• അഞസ്  ടഹക്ടറണല്  തഗ്രാടഴയുള്ള  ഭൂമണയണല്  കനഗ്രാറണ  നടെത്തുന്നതണനസ്

പസറസ്  എന്വണപറഗ്രാണ്ടമന്റെസ്  ഇകപഗ്രാകസ്  അസടസ്മെന്റസ്  അപതഗ്രാറണറണ

(പകരള ടസക്രപട്ടറണപയറസ്) യണല് നണനക അനുമതണ വഗ്രാപങ്ങണതഗ്രാണസ്.

• അ ഞസ് ടഹക്ടറണല് കൂടുതലുള്ള ഭൂമണയണല് കനഗ്രാറണ നടെത്തുന്നതണനസ് പകന്ദ്ര

വനക പരണസ്ഥണതണ മന്ത്രഗ്രാലൈയത്തണടന്റെ അനുമതണയുക വഗ്രാങ്ങണക.

കസ്വസാററികളലട ദൂരപരറിധറി

മലൈറിനറീകരണ  നറിയന്ത്രണ  സബസാര്ഡറിലന്റെ  സര്കലൈര്  നക്കും.
പറിസറിബറി/എച്ചേസ്.ഒ/ സര്കലൈര്-01/03/2017/ബറി തറിയതറി 10-10-2017

• കനഗ്രാറണകളക്കസ് വഫീടുകള,  ആരഗ്രാധനഗ്രാലൈയങ്ങള,  ടപഗ്രാതു ടകട്ടണടെങ്ങള,

ടപഗ്രാതു  പറഗ്രാഡസ്,  പുഴ,  തടെഗ്രാകക,  ടറയണല്പവ  ലലൈന്,  പഗ്രാലൈക

എന്നണവയണല് നണനക  50  മഫീറര്  ദൂരപരണധണ  നണശ്ചയണച്ചു ടകഗ്രാണള്ള

പകരള ലമനര് മണനറല് കണ്സഷന് ചട്ടങ്ങള, 2015  ടലൈ ചട്ടക

നടെപഗ്രാകവഗ്രാന് തഫീരുമഗ്രാനണച്ചു.
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സകരള പഞസായത്തസ് രസാജസ് നറിയമക്കും, 1994  ലലൈ  വകുപസ് 220(ഡറി) യറിലലൈ
വവ്യവസ്ഥകള് പസാലൈറിസക്കണ്ടതസാണസ്

• യഗ്രാടതഗ്രാരഗ്രാളുക  ഒരു  ടപഗ്രാതുവഴണയണപലൈഗ്രാ  പഞഗ്രായത്തണല്

നണക്ഷേണപ്തമഗ്രായണട്ടുള്ള  പതഗ്രാ  അതണടന്റെ  വകയഗ്രായണട്ടുള്ളപതഗ്രാ  ആയ  മറ്റു

സ്ഥഗ്രാവര വസ്തുവണപലൈഗ്രാ നണന്നസ് ഇരുപതസ് മഫീററണനുള്ളണലുള്ള ഏടതങണലുക

സ്ഥലൈത്തസ്  കല്ലുടവട്ടഗ്രാന്  കുഴണ  ഉണഗ്രാകകപയഗ്രാ  കപലഗ്രാ,  മപണ്ണഗ്രാ,

പഗ്രാറപയഗ്രാ മറസ് സഗ്രാധനപമഗ്രാ ആ സ്ഥലൈത്തസ് നണനക നഫീക്കക ടചയ്യുവഗ്രാന്

പഗ്രാടുള്ളതല.

• കനഗ്രാറണകളകക, ക്രഷറുകളകക ഈ നണബനന ബഗ്രാധകമഗ്രാണസ്.

7 മലൈറിനറീകരണ നറിയന്ത്രണ സബസാര്ഡറില നറിന്നുക്കും സമതപതക്കും
ആവശവ്യമസായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കസ് ബസാധകമസായ പ്രധസാന സകന്ദ്ര

നറിയമങ്ങളക്കും ചട്ടങ്ങളക്കും

• The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 
• The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 
• The Environment (Protection) Act, 1986 
• The Hazardous and Other Wastes (Management and 

Transboundary Movement) Rules, 2016 
• The Biomedical Waste Management Rules, 2016 
• The Plastic Waste Management Rules, 2016 
• The Solid Waste Management Rules, 2016

സ്ഥസാപനങ്ങളലട തരക്കും തറിരറിവസ്-ലറഡസ്, ഓറഞസ്, ഗറീന്, ലവറസ്

മലൈറിനറീകരണ നറിയന്ത്രണ സബസാര്ഡറിലന്റെ സര്കലൈര് നക്കും. 
PCB/T4/115/97(3) dated 31-08-2016 

• സ്ഥഗ്രാപനങ്ങടള  ലറഡസ്,  ഓറഞസ്,  ഗറീന്,  ലവറസ് എന്നണങ്ങടന  തരക

തണരണചണട്ടുണസ്. 

• ലവറസ്  കസാറഗററി  വണഭഗ്രാഗത്തണല്ടപട്ട  സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളക്കസ്  15

വര്ഷപത്തക്കസ്  ഒറത്തവണ  രജണപസ്ട്രേഷന്  മഗ്രാത്രക

ബഗ്രാധകമഗ്രാക്കണയണട്ടുണസ്.  പ്രവര്ത്തണ  കന്നതണനുള്ള  അനുമതണ

ആവശവ്യമണല.   
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ബറി. ലലൈസന്സസ് അനുവദറികസമ്പസാള് പരറിഗണറിസക്കണ്ട മറസ് പ്രധസാന വറിഷയങ്ങള്

1 ഗസാമപഞസായത്തറില നറിന്നുള്ള ലലൈസന്സസ് നലകുന്നതറിനു മുമ്പസ് കുടറിശറിക
ഇല എന്നസ് ഉറപസാക്കണക്കും

സകരള പഞസായത്തസ് രസാജസ് നറിയമക്കും, 1994 വകുപസ് 236(13)

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തണനസ്  നല്പകണതഗ്രായ  ഏടതങണലുക  നണകുതണപയഗ്രാ  ഫഫീപസഗ്രാ

മറസ്  കടെങ്ങപളഗ്രാ  നല്കഗ്രാനുള്ള  ഏടതഗ്രാരഗ്രാളകക  ഈ  ആകണന്  കഫീഴണലുള്ള

ഏടതഗ്രാരു ലലൈസന്പസഗ്രാ അനുവഗ്രാദപമഗ്രാ നല്കുവഗ്രാന് പഗ്രാടുള്ളതല.

2 ഇക്കുംഗറീഷറിലക്കും മലൈയസാളത്തറിലക്കും സ്ഥലൈനസാമക്കും സരഖലപടുത്തറിയ സബസാര്ഡുകള്
പ്രദര്ശറിപറിക്കണക്കും

• സ.ഉ(സഗ്രാധഗ്രാ)നക.795/07/തസനഭവ തണയതണ 16-03-2007,

• സ.ഉ(സഗ്രാധഗ്രാ)നക.2692/07/തസനഭവ തണയതണ 03-10-2007, 

• സര്കലൈര് നക.63624/ആര്.സണ.3/2008/ത.സന.ഭ.വ തണയതണ 

    30-01-2008  

• സര്കലൈര് നക. 4658/ആര്.സണ.2/2008/ത.സന.ഭ.വ തണയതണ 

        15-06-2009

• സകസ്ഥഗ്രാനത്തസ് പ്രവര്ത്തണകന്ന എലഗ്രാ പകന്ദ്ര-സകസ്ഥഗ്രാന സര്ക്കഗ്രാര്

ഓഫഫീസകളണലുക  ടപഗ്രാതുപമഖലൈഗ്രാ  സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളണലുക  വണദവ്യഗ്രാഭവ്യഗ്രാസ

സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളണലുക  ആശുപത്രണകളണലുക  കടെയുളടപടടെ  മറസ്  സ്ഥഗ്രാപന

ങ്ങളണലുക  ഇകഗഫീഷണലുക മലൈയഗ്രാളത്തണലുക സ്ഥലൈനഗ്രാമക പരഖടപടുത്തണയ

പബഗ്രാര്ഡുകള കര്ശനമഗ്രായുക പ്രദര്ശണപണപക്കണതഗ്രാണസ്. 

• ഡണ  &  ഒ  ലലൈസന്സസ്  നല്കുപമഗ്രാളുക  പുതുകപമഗ്രാളുക  ഇക്കഗ്രാരവ്യക

ഉറപഗ്രാക്കണക. 
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3 ലഹലത്തസ് ഇന്ലസ്പെക്ടര്മസാരുലട സ്ഥലൈ പരറിസശസാധന

സര്കലൈര് നക്കും.66562//RC3/12/LSGD തറിയതറി 10-01-2013

• ലലൈസന്സസ്  പുതുകന്നതണനുള്ള  എലഗ്രാ  അപപക്ഷേകളണപന്മേലുക

ടഹല്ത്തസ് ഇന്സ്ടപക്ടര്മഗ്രാര് സ്ഥലൈ പരണപശഗ്രാധന നടെത്തുനടണനക

പപഴണല്  രജണസര്  സൂക്ഷേണകനടണനക  തപദ്ദേശ  സനയകഭരണ

സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള ഉറപഗ്രാപക്കണതഗ്രാണസ്.

4. പസാസ്റ്റേറികസ് കവ്യസാരറി ബസാഗുകളലട ഉപസയസാഗക്കും-50 ലമസക്രസാണറില കുറയരുതസ്

സര്കലൈര് നക്കും.576/ഡറി.സറി.1/16/ തറിയതറി 24-09-2016

• പഗ്രാസണകസ്  പവസസ്  മഗ്രാപനജ്ടമന്റെസ്  ചട്ടങ്ങള,  2016  ടലൈ  നണബനനകള

പഗ്രാലൈണപക്കണതഗ്രാണസ്.

• വണല്പന  സഗ്രാധനങ്ങള  50  ലമപക്രഗ്രാണണല്  കുറയഗ്രാത്ത  പഗ്രാസണകസ്  കവ്യഗ്രാരണ

ബഗ്രാഗുകളണല് മഗ്രാത്രപമ വണതരണക ടചയഗ്രാന് പഗ്രാടുള.

• അത്തരത്തണല്  കവ്യഗ്രാരണ  ബഗ്രാഗുകള  വണതരണക  ടചയ്യുന്ന  വവ്യഗ്രാപഗ്രാരണകളുക

ടതരുവു കചവടെക്കഗ്രാരുക പഞഗ്രായത്തണല് രജണസര് ടചയണക.  രജണപസ്ട്രേഷനസ്

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തസ് വണജഗ്രാപനക പുറടപടുവണക്കണക. 

• കുറഞതസ്  4000  രൂപ  പ്രതണമഗ്രാസ   ഫഫീസഗ്രായണ  ഈടെഗ്രാപക്കണതഗ്രാണസ്.

ലൈഭവ്യമഗ്രാകുന്ന തുക സസ്ഥണര മഗ്രാലൈണനവ്യ പരണപഗ്രാലൈന സകവണധഗ്രാനങ്ങളക്കഗ്രായണ

ഉപപയഗ്രാഗടപടുത്തണക.

5. ഉറവറിട മസാലൈറിനവ്യ സക്കുംസ്കരണക്കും

സ.ഉ(സസാധസാ)നക്കും.2511/2017/തസസ്വഭവ തറിയതറി 22-07-2017

ഉറവറിട  മസാലൈറിനവ്യ  സക്കുംസ്കരണക്കും ഫലൈപ്രദമസായുക്കും  കസാരവ്യക്ഷേമമസായുക്കും  നടപറിലൈസാകന്നതറിനസ്

നടപടറികള് സസ്വറീകരറിസക്കണ്ടതസാണസ്.

• പഹഗ്രാട്ടലുകള,  കബ്ബുകള,  കലൈവ്യഗ്രാണ  മണപങ്ങള,  ഹഗ്രാളുകള,  ഭക്ഷേണ

ശഗ്രാലൈകള പ്രവര്ത്തണകന്ന മഗ്രാളുകള,  റഫീടടെയണല് പകന്ദ്രങ്ങള,  പഷഗ്രാപണകഗസ്

പകഗ്രാകപക്സുകള,  ഭക്ഷേവ്യവസ്തുക്കള  വണല്കന്ന  സണനണമഗ്രാ  തണയററുകള,

വസ്ത്രശഗ്രാലൈകള,  പഗ്രാര്ട്ടണകളുമഗ്രായണ  ബനടപട്ടസ്  ഭക്ഷേണക  വണളമന്ന
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സ്ഥലൈങ്ങള,  കഗ്രാററണകഗസ്  യൂണണറസ്,  പചക്കറണ-പഴക  വണപണന  കടെകള,

മതവ്യക,  മഗ്രാകസക  എന്നണവ  വണല്കന്ന  കടെകള,  കവ്യഗ്രാന്റെഫീനുകള,

എന്നണവണടെങ്ങളണടലൈലഗ്രാക  മഗ്രാലൈണനവ്യങ്ങള തരകതണരണചസ്  ലജവ മഗ്രാലൈണനവ്യങ്ങള

പവര്തണരണചസ് പശഖരണചസ് ഉറവണടെത്തണല് തടന്ന ഫലൈപ്രദമഗ്രായണ സകസ്കരണകന്ന

തണനസ് ബപയഗ്രാബണന്, എയ്പറഗ്രാബണകസ് ബണന്, ബപയഗ്രാഗവ്യഗ്രാസസ് പഗ്രാന്റെസ് പപഗ്രാലുള്ള

സകവണധഗ്രാനങ്ങള ഏര്ടപടുപത്തണതഗ്രാണസ്.

• ലജവ,  അലജവ  മഗ്രാലൈണനവ്യങ്ങള  ഉറവണടെത്തണല്  തടന്ന

സകസ്കരണകന്ന തണനുള്ള സകവണധഗ്രാനക ഉടണന്നസ് ഉറപഗ്രാക്കണ മഗ്രാത്രപമ ഡണ&ഒ

ലലൈസന്സസ് അനുവദണക്കഗ്രാവ.  

• നണലൈവണലുള്ളതുക  പുതുതഗ്രായണ  ഡണ&ഒ  ലലൈസന്സസ്  നല്കുന്നതുമഗ്രായ

സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളുടടെ  വഗ്രാര്ഡസ്  തണരണച്ചുള്ള  ലൈണസസ്  തയഗ്രാറഗ്രാക്കണ  കമക്യൂട്ടലറസസ്

ടചയസ് പ്രസണദടപടുപത്തണതഗ്രാണസ്.

6. സസാനറിറററി സര്ട്ടറിഫറിക്കറസ്  - ബഹ. ലഹസക്കസാടതറി   ഉത്തരവസ്

ബഹ. ലഹപക്കഗ്രാടെതണ ഉത്തരവസ്  : W.A. No.395 of 2017 തണയതണ  
28-02-2017

• സഗ്രാനണപറഷന്  സര്ട്ടണഫണക്കറസ്  ഇല  എന്ന  കഗ്രാരണത്തഗ്രാല്  മഗ്രാത്രക

ലലൈസന്സസ് പുതുക്കണ നല്കഗ്രാതണരണക്കരുതസ്.

7.  അഞസ് വര്ഷക്കസാലൈയളവറിസലൈക്കസ് വവ്യസാപസാര, വസാണറിജവ്യ, വവ്യവസസായ   
    ലലൈസന്സസ്   

പഞസായത്തസ് ഡയറക്ടര് ഡറി.ഡറി.പറി മസാര്ക്കസ് അയച്ചേ 12-03-2019 ലലൈ
പറിഎഎന്/3053/ 2019-സറി4(ഡറിപറി) നക്കും. കത്തസ്

• ലലൈസന്സസ്  അനുവദണകന്നതണനഗ്രായണ  വണവണധ  സര്ക്കഗ്രാര്  വകുപ്പുകള,

പബഗ്രാര്ഡുകള,  ഏജന്സണകള  എന്നണവ നല്കുന്ന  കറിയറന്സുകള്  അഞസ്

വര്ഷക്കസാലൈയളവറിസലൈകള്ളതസാലണങറില ലലൈസന്സറിലന്റെ കസാലൈസാവധറി അഞസ്

വര്ഷക്കസാലൈയളവറിസലൈക്കസ് നറിജലപടുസത്തണ്ടതസാണസ്.

• കണയറന്സണടന്റെ  കഗ്രാലൈഗ്രാവധണ  5  വര്ഷത്തണല്  തഗ്രാടഴയഗ്രാടണങണല്

ലലൈസന്സസ് കഗ്രാലൈഗ്രാവധണ കണയറന്സണടന്റെ കഗ്രാലൈഗ്രാവധണ വടര  നണജടപടുപത്ത

ണതഗ്രാണസ്. 
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• 1996 ടലൈ  ചട്ടങ്ങളണടലൈ  പട്ടണക  2,  3,  4  പ്രകഗ്രാരമുള്ള  ഫഫീസസ്  മുന്കൂറഗ്രായണ

ഈടെഗ്രാപക്കണതഗ്രാണസ്.

• കണയറന്സസ് അനുവദണച സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള തക്കതഗ്രായ കഗ്രാരണങ്ങളഗ്രാല് ആയതസ്

പണന്വലൈണചഗ്രാല് ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തസ് ലലൈസന്സസ്  റദ്ദേസ് ടചപയണതഗ്രാണസ്.

8. കറിയറന്സസ് ആവശവ്യമസായ വവ്യവസസായങ്ങളലട പട്ടറിക

• 1996 ടലൈ ചട്ടങ്ങളണടലൈ പട്ടണക V കഗ്രാണുക.

9. അഗറിശമന സസനസാ വകുപറില നറിന്നുക്കും കറിയറന്സസ് ആവശവ്യമസായ
   വവ്യവസസായങ്ങള്

• 1996 ടലൈ ചട്ടങ്ങളണടലൈ പട്ടണക VI കഗ്രാണുക.

10. ലലൈസന്സസ് നടപടറിക്രമങ്ങള് - ലബസലൈസാ രൂപറീകരറിസക്കണ്ടതറിലന്റെ
     ആവശവ്യകത

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകളുടടെ  ലലൈസന്സസ്  അനുവദണകക  എന്നതസ്  സങഫീര്ണ്ണമഗ്രായ

നടെപടെണക്രമങ്ങള  ഉളടക്കഗ്രാളന്നതഗ്രാണസ്.  1994  ടലൈ  പകരള  പ ഞഗ്രായത്തസ്  രഗ്രാജസ്

നണയമത്തണടലൈ  232,  233,  234  വകുപ്പുകളുക  1996 ടലൈ  ചട്ടങ്ങളുക  പ്രകഗ്രാരക

ലലൈസന്സസ് അനുവദണകന്നതണനുമുമഗ്രായണ സകരകഭങ്ങളുടടെ സനഭഗ്രാവത്തണനനുസരണചസ്

വണവണധ വകുപ്പുകളണല് നണനള്ള അനുമതണകളുക കണയറന്സകളുക സഗ്രാക്ഷേവ്യപത്രങ്ങളുക

ഉപണഗ്രാ എന്നസ് ഉറപഗ്രാപക്കണതഗ്രാണസ്.  ഒരു അപപക്ഷേ ലൈഭണചതണനു പശഷക മഗ്രാത്രമഗ്രാണസ്

ഒരു  സകരകഭത്തണനസ്  ലലൈസന്സസ്  നല്കുവഗ്രാന്  സഗ്രാധണകപമഗ്രാ  എന്നസ്

പരണപശഗ്രാധണകന്നതസ്.  ഓപരഗ്രാ  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തണപന്റെയുക  ഭൂമണശഗ്രാസ്ത്രപരമഗ്രായ

പ്രപതവ്യകതകളുക  വണഭവ പസഗ്രാതസ്സുകളുക  കണക്കണടലൈടുത്തസ്  പവണക അനുമതണകള

നല്കുവഗ്രാന്.  ഓപരഗ്രാ  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുക  തങ്ങളുടടെ  പരണധണയണല്  വരുന്ന  വണഭവ

പസഗ്രാതസ്സുകടളകറണചസ്  പഠനക നടെത്തണ  ഡഗ്രാറഗ്രാ  പബസസ് തയഗ്രാറഗ്രാക്കണ സൂക്ഷേണചഗ്രാല്

ഏടതഗ്രാടക്ക  സകരകഭങ്ങളക്കഗ്രാണസ്  നണയന്ത്രണക  ആവശവ്യമഗ്രായണ  വരണക  എന്നസ്

മുന്കൂട്ടണ  നണശ്ചയണകവഗ്രാന്  സഗ്രാധണകന്നതഗ്രാണസ്.  ഇക്കഗ്രാരവ്യങ്ങള  കണക്കണടലൈടുത്തസ്

ലലൈസന്സസ്  നടെപടെണക്രമങ്ങളക്കഗ്രായണ  ഒപരഗ്രാ  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തണനുക  ലബപലൈഗ്രാ

രൂപഫീകരണക്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാടണന്നസ്  വണലൈയണരുത്തുന.  അകഗഫീകഗ്രാരക  ലൈഭണച  ലബപലൈഗ്രാ
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ഉടണങണല്  ലലൈസന്സസ്  നടെപടെണക്രമങ്ങളണടലൈ  സങഫീര്ണ്ണത  ഒരു  പരണധണവടര

കുറയ്ക്കുവഗ്രാന് സഗ്രാധണകന്നതഗ്രാണസ്. 

നണലൈവണല്,  വവ്യവസഗ്രായ  വകുപണടന്റെ  ഏകജഗ്രാലൈക  സകവണധഗ്രാനക  മുപഖനയുക

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തണപലൈക്കസ്  പനരണട്ടുക  അപപക്ഷേകള  സമര്പണക്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്.

ഏകജഗ്രാലൈക സകവണധഗ്രാനക മുപഖനയുള്ള അപപക്ഷേകളുടടെ കഗ്രാരവ്യത്തണല്,   സണകഗണകള

വണന്പഡഗ്രാ  കണയറന്സസ്  പബഗ്രാര്ഡസ്  പരഖകളുടടെ  പരണപശഗ്രാധന  നടെത്തണയതണനു

പശഷമുള്ള  ശുപഗ്രാര്ശ  പ്രകഗ്രാരക  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തണനസ്  ലലൈസന്സസ്

അനുവദണക്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്.  ഏക  ജഗ്രാലൈക  പബഗ്രാര് ഡണനസ്  പനരണട്ടസ്  കകപപഗ്രാസണറസ്

ലലൈസന്സസ്  അനുവദണകന്നതണനുക  നണലൈവണല്  സകവണധഗ്രാനമുണസ്.

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തണല് പനരണട്ടസ്  ലൈഭണകന്ന അപപക്ഷേകളണപന്മേല് പരഖകളുടടെ കൃതവ്യത

ടസക്രട്ടറണ  ഉറപഗ്രാപക്കണതുണസ്.  സമയബനണതമഗ്രായണ  ലലൈസന്സസ്  നല്കണയണ

ടലങണല്  ആയതസ്  ലൈഭവ്യമഗ്രായതഗ്രായണ  കരുതഗ്രാനുള്ള  അവകഗ്രാശക  അപപക്ഷേകനുണസ്.

ആയതണനഗ്രാല്  അപപക്ഷേകള  ഏതസ്  വണധത്തണല്  സമര്പണക്കടപട്ടഗ്രാലുക  വണവണധ

സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളുടടെ നണയന്ത്രണഗ്രാധണകഗ്രാരക ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തണല് നണക്ഷേണപ്തമഗ്രായതണനഗ്രാല്

സമയബനണതമഗ്രായണ തഫീരുമഗ്രാനങ്ങള ലകടക്കഗ്രാപള്ളണതസ് അനണവഗ്രാരവ്യമഗ്രാണസ്.  

സ.ഉ(എക്കും.എസസ്)നക്കും.105/97/തസസ്വഭവ തറിയതറി 12-5-1997 പ്രകസാരക്കും 1994 ടലൈ പകരള

പഞഗ്രായത്തസ് രഗ്രാജസ്  ആകണടലൈ  256-ാഗ്രാക  വകുപണടലൈ  3-ാഗ്രാക  ഉപവകുപ്പുക  1995  ടലൈ

പകരള  പഞഗ്രായത്തസ്  രഗ്രാജസ്(ലബപലൈഗ്രാകള  ഉണഗ്രാക്കഗ്രാനുള്ള  നടെപടെണക്രമക)

ചട്ടങ്ങളണടലൈ ചട്ടക  3(5)  ഉക കൂട്ടണവഗ്രായണച പ്രകഗ്രാരക നണക്ഷേണപ്തമഗ്രായ അധണകഗ്രാരങ്ങള

ഉപപയഗ്രാഗണചസ്  ലബപലൈഗ്രാകള  അകഗഫീകരണകവഗ്രാന്  പഞഗ്രായത്തസ്   ഡയറക്ടടറ

സര്ക്കഗ്രാര് ചുമതലൈടപടുത്തണയണട്ടുണസ്.

ലലൈസന്സസ്  നടെപടെണക്രമങ്ങളക്കഗ്രായണ  ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകളക്കസ്  ലബപലൈഗ്രാ

രൂപഫീകന്നതണനുള്ള  ടപഗ്രാതുനണര്പദ്ദേശക  സര്ക്കഗ്രാര്  തലൈത്തണല്  ഉണഗ്രാകുന്നതസ്

ഉചണതമഗ്രായണരണകടമന്നസ് വണലൈയണരുത്തുന. ലലൈസന്സസ് നടെപടെണകള കമക്യൂട്ടലറസസ്

ടചയ്യുന്നതണനുള്ള സഗ്രാധവ്യതയുക പരണപശഗ്രാധണക്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്.
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11. മുനറിസറിപസാലൈറിററികള്ക്കസ് ബസാധകമസായ ചട്ടങ്ങള്

2018  ലലൈ  സകരള  നറിസക്ഷേപക്കും  സപ്രസാലസസാഹറിപറിക്കലക്കും  സുഗമമസാക്കലക്കും  (2-ാസാക്കും  നമ്പര്)

ആകസ്   (2018  ലലൈ  14-ാസാക്കും   ആകസ്)  (The  Kerala  Investment  Promotion  and

Facilitation  (No.2)   Act,  2018) പ്രകഗ്രാരക   1994 ടലൈ  പകരള  മുനണസണപഗ്രാലൈണറണ

നണയമത്തണടലൈ  447, 447, 449, 450 എന്നഫീ വകുപ്പുകളണല് പഭദഗതണ വരുത്തുകയുക

"അപകടെകരവുക അസഹവ്യവുമഗ്രായ വവ്യഗ്രാപഗ്രാരങ്ങളുക ഫഗ്രാക്ടറണകളുക" (Dangerous and

Offensive  Trades  and  Factories) എന്നതസ്  "വവ്യവസഗ്രായങ്ങളുക  ഫഗ്രാക്ടറണകളുക

വവ്യഗ്രാപഗ്രാരങ്ങളുക  സകരകഭക  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുക  മറ്റു  പസവനങ്ങളുക"  (Factories,

Trades, Entrepreneurship Activities and Other Services)  എന്നസ്  മഗ്രാറ്റുകയുക

ടചയണട്ടുണസ്.

2011  ടലൈ  പകരള  മുനണസണപഗ്രാലൈണറണ(ആപത്കരവുക  അസഹവ്യവുമഗ്രായ  വവ്യഗ്രാപഗ്രാരങ്ങ

ളകക  മറസ്  വവ്യഗ്രാപഗ്രാരങ്ങളകക  ഫഗ്രാക്ടറണകളകക  ലലൈസന്സസ്  നല്കല്)ചട്ടങ്ങള

നടെപഗ്രാകന്നതസ്  വണവണധ  ഉത്തരവുകളണലൂടടെ  സര്ക്കഗ്രാര്  നഫീട്ടണ  നല്കണയണരുന.

അവസഗ്രാനമഗ്രായണ  സ.ഉ(സഗ്രാ)നക.70/17/തസനഭവ  തണയതണ  10-01-2017  പ്രകഗ്രാരക

30-04-2017  വടരയഗ്രാണസ്  കഗ്രാലൈഗ്രാവധണ ദഫീര്ഘണപണചസ്  നല്കണയണരുന്നതസ്.  1-5-2017

നസ്  പശഷക  2011  ചട്ടങ്ങളഗ്രാണസ്  നഗരസഭകളക്കസ്  ബഗ്രാധകമഗ്രായണട്ടുള്ളതസ്.

ആയതണനഗ്രാല് നഗരസഭകള ലലൈസന്സസ് അനുവദണകപമഗ്രാള 2011 ടലൈ ചട്ടങ്ങള

പഗ്രാലൈണപക്കണതഗ്രാണസ്.
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VI
സകരള പഞസായത്തസ് രസാജസ് (അപകടകരവുക്കും അസഹവ്യവുമസായ 
വവ്യസാപസാരങ്ങള്കക്കും ഫസാക്ടററികള്കക്കും ലലൈസന്സസ് നലകല) 

സഭദഗതറി ചട്ടങ്ങള്, 2017

എസസ്.ആര്.ഒ നക്കും.674/2017 തറിയതറി 31-10-2017 
(സ.ഉ(പറി)നക്കും.80/2017/തസസ്വഭവ തറിയതറി 31-10-2017)

1994  ടലൈ പകരള പഞഗ്രായത്തസ് രഗ്രാജസ് നണയമത്തണടലൈ 232, 233, 234, 254  എന്നഫീ

വകുപ്പുകളണപലൈയുക  2017 ടലൈ  പകരള  നണപക്ഷേപക  പപ്രഗ്രാല്സഗ്രാഹണപണക്കലുക

സഗമമഗ്രാക്കലുക  ഓര്ഡണനന്സണടലൈ  (The  Kerala  Investment  Promotion  and

Facilitation  Ordinance,  2017)  വകുപസ്  10  പലൈയുക  അധണകഗ്രാരക  ഉപപയഗ്രാഗണചസ്

പഭദഗതണ ചട്ടങ്ങള പുറപടുവണച്ചു. 

വണവണധ നണയമങ്ങളക്കസ് കഫീഴണലുള്ള  ലലൈസന്സുകള്,  അനുമതറി,  അക്കുംഗറീകസാരങ്ങള്,

കറിയറന്സസ് എന്നണവ  അനുവദണകന്നതണടലൈ  കഗ്രാലൈതഗ്രാമസക  ഒഴണവഗ്രാകന്നതണനഗ്രായണ

20-10-2017 നസ്  ഗവര്ണര് ഓര്ഡണനന്സസ്  പുറടപടുവണച്ചു. 20-10-2017 നസ് പകരള

നണപക്ഷേപക   പപ്രഗ്രാല്സഗ്രാഹണപണക്കലുക  സഗമമഗ്രാക്കലുക  നണയമക,  2018  നണലൈവണല്

വന.  1994  ടലൈ  പകരള  പഞഗ്രായതസ്  രഗ്രാജസ്  നണയമക,  1994  ടലൈ  പകരള

മുനണസണപഗ്രാലൈണറണ  നണയമക  എന്നണവ  ഉളടപടടെ  വണവണധ  നണയമങ്ങളണല്  പഭഗഗതണ

വരുത്തണയതണടനത്തുടെര്ന്നഗ്രാണസ് 1996 ടലൈ പകരള പഞഗ്രായത്തസ് രഗ്രാജസ്(അപകടെകരവുക

അസഹവ്യവുമഗ്രായ  വവ്യഗ്രാപഗ്രാരങ്ങളകക  ഫഗ്രാക്ടറണകളകക  ലലൈസന്സസ്  നല്കല്)

ചട്ടങ്ങളണല് ഉചണതമഗ്രായ പഭദഗതണ വരുത്തണയണട്ടുള്ളതസ്.

ചട്ടങ്ങളറിലലൈ പ്രധസാന സഭദഗതറികള്

1996 ടലൈ ചട്ടങ്ങളണടലൈ ബഗ്രാക്കറണനുള്ളണടലൈ വഗ്രാകകളണലുക  3, 4, 5, 6, 10, 12, 13

എന്നഫീ  ചട്ടങ്ങളണലുക  ഫഫീസസ്  ഘടെന  നണശ്ചയണചണട്ടുള്ള  പട്ടണക  II  ഉക  പഭദഗതണ

വരുത്തണയണട്ടുണസ്.

1996 ലലൈ സകരള പഞസായത്തസ് രസാജസ്(അപകടകരവുക്കും അസഹവ്യവുമസായ വവ്യസാപസാരങ്ങള്കക്കും

ഫസാക്ടററികള്കക്കും ലലൈസന്സസ് നലകല)  ചട്ടങ്ങള് എന്നതസ്  1996  ലലൈ സകരള പഞസാ

യത്തസ് രസാജസ്(ഫസാക്ടററികള്കക്കും വവ്യസാപസാരങ്ങള്കക്കും സക്കുംരക്കുംഭക പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്കും മറസ്

സസവനങ്ങള്കക്കും ലലൈസന്സസ് നലകല) ചട്ടങ്ങള് എന്നസ് പഭദഗതണ ടചയണട്ടുണസ്.
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1996 ലലൈ
ചട്ടങ്ങളറിലലൈ

ചട്ടക്കും/ പ്രസക്ത
ഭസാഗക്കും

 സഭദഗതറി

ചട്ടക 3 
(പൂര്ണ്ണമഗ്രായുക
പഭദഗതണ ടചയ്തു)

3.  വവ്യസാപസാരങ്ങള്,  സസവനങ്ങള്,  ഫസാക്ടററികള്  എന്നറിവയുലട

വറിവരണക്കും

• വകുപസ്  232  ടന്റെ  ആവശവ്യത്തണനഗ്രായണ,  സര്ക്കഗ്രാരണനസ്

അതണടന്റെ  അഭണപ്രഗ്രായത്തണല്  സ്ഥഗ്രാപനങ്ങടള  ഫസാക്ടററി

കള്,  വവ്യസാപസാരങ്ങള്,  സക്കുംരക്കുംഭക  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,  മറസ്

സസവനങ്ങള് എന്നണങ്ങടന  വര്ഗ്ഗഫീകരണപക്കണതുടണ

ങണല്  ഈ  ചട്ടങ്ങപളഗ്രാടെസ്  പചര്ന്ന  ഒന്നസാക്കും  പട്ടറികയറില

അപ്രകഗ്രാരക സൂചണപണക്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്. 

ചട്ടക 4 
(തലൈടക്കട്ടണല്
മഗ്രാറക വരുത്തണ)

വവ്യഗ്രാപഗ്രാരങ്ങള, പസവനങ്ങള, ഫഗ്രാക്ടറണകള എന്നണവടയ സകബ

നണച വണജഗ്രാപനക പ്രസണദടപടുത്തല്.

ചട്ടക 5 
(ചട്ടക 5 
നുപശഷക ചട്ടക   
5 എ കൂട്ടണ 
പചര്ത്തു)

5 എ

ഈ  ചട്ടങ്ങളണടലൈ  പഫഗ്രാറക  നക.  1  പ്രകഗ്രാരക    അനുബന

പരഖകള  സഹണതക  ലൈഭവ്യമഗ്രാകുന്ന    അപപക്ഷേയുടടെ  ലകപറസ്

രസഫീതണ ടസക്രട്ടറണ അടലങണല് ടസക്രട്ടറണ ചുമതലൈടപടുത്തുന്ന

ഉപദവ്യഗ്രാഗസ്ഥന് അപപക്ഷേകനസ് നല്പകണതഗ്രാണസ്. 

അപപക്ഷേ  ലൈഭവ്യമഗ്രായ  ഉടെന്  ടസക്രട്ടറണ  അടലങണല്  ടസക്രട്ടറണ

ചുമതലൈടപടുത്തുന്ന  ഉപദവ്യഗ്രാഗസ്ഥന്  അപപക്ഷേയുക  എലഗ്രാ

അനുബന  പരഖകളുക  പരണപശഗ്രാധണപക്കണതുക  അപപക്ഷേപയഗ്രാ

ടടെഗ്രാപക  സമര്പണപക്കണ  ഏടതങണലുക  പരഖ  വണട്ടുപപഗ്രായണട്ടു

ടണങണല് അപപക്ഷേ ലൈഭവ്യമഗ്രായണ മൂന്നസ് ദണവസത്തണനകക ആയതസ്

ഹഗ്രാജരഗ്രാകവഗ്രാന് അപപക്ഷേകപനഗ്രാടെസ് ആവശവ്യടപപടെണതുമഗ്രാണസ്.
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ചട്ടക 6
(ചട്ടക 6 
പനഗ്രാടടെഗ്രാപക 
പുതണയ 
നണബനന 
കൂട്ടണപചര്ത്തു.)

• ഈ ചട്ടങ്ങള പ്രകഗ്രാരക ലലൈസന്സസ് ലൈഭണകന്നതണനഗ്രായണ,

മറസ്  വകുപ്പുകളറില നറിന്നുള്ള നറിരസാസക്ഷേപ പതങ്ങള് സഹറിതക്കും,

പട്ടണക  II  പ്രകഗ്രാരമുള്ള  ഫഫീസസ്  ഒടുക്കണ  അപപക്ഷേ

സമര്പണചഗ്രാല്  അസപക്ഷേ  ലൈഭറിച്ചേസ്  ഏഴസ്  ദറിവസത്തറിനകക്കും

(within  seven days  from the  date  of  receipt  of  the

application)  പ്രസണഡണസ്  ലലൈസന്സസ്  അനുവദണപക്കണ

തഗ്രാണസ്.  

ചട്ടക 10 
(ചട്ടക 10 
പൂര്ണ്ണമഗ്രായുക 
പഭദഗതണ ടചയ്തു)

ലലൈസന്സസ് പുതുക്കല

ഏലതസാരു  വര്ഷവുക്കും  അവസസാനറികന്നതറിനസ്  മുപതസ്  ദറിവസത്തറി

നുള്ളറില (within  thirty  days before  the end of  an year)

പട്ടണക  II  പ്രകഗ്രാരമുള്ള  ഫഫീസക  അപപക്ഷേകനണല്  നണനള്ള

സനയക  സഗ്രാക്ഷേവ്യപത്രവുക  ലൈഭവ്യമഗ്രാക്കണയഗ്രാല്  ഈ  ചട്ടങ്ങള

പ്രകഗ്രാരക  അനുവദണചണട്ടുള്ള  ഏടതഗ്രാരു  ലലൈസന്സക  പുതുക്കണ

നല്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്.

• (31-10-2017  ലലൈ  സഭദഗതറി  പ്രകസാരക്കും  തലൈലക്കട്ടുക്കും  ചട്ടവുക്കും
പുതുക്കറി.)

(സഭദഗതറിക്കസ്  മുമ്പസ് ഇപ്രകസാരമസായറിരുന്നു: ലലൈസന്സസ് പുതുകന്ന
തണനുള്ള അപപക്ഷേ ഏടതഗ്രാരു വര്ഷവുക അവസഗ്രാനണകന്നതണനസ്
മുപതസ്  ദറിവസത്തറിനു  മുമ്പസായുക്കും പുതുതഗ്രായണ  തുറപക്കണ
സ്ഥലൈങ്ങളകള്ള  ലലൈസന്സണനുള്ള  അപപക്ഷേ  അവ
തുറകന്നതണനസ്  30  ദറിവസത്തറിനു  മുമ്പസായുക്കും സമര്പണ
പക്കണതഗ്രാകുന.)

ചട്ടക 12 ടലൈ  
ഉപചട്ടക 1 ടലൈ 
ഖണക ബണ  

വറിസലജസ് പഞസായത്തസ് എന്നതസ് ലസക്രട്ടററി എന്നസ് മഗ്രാപറണതഗ്രാണസ്.

ചട്ടക 12 ടലൈ  
ഉപചട്ടക 3 ടലൈ 
ആദവ്യ വഗ്രാചകക

3.  വണപലജസ്  പഞഗ്രായത്തസ്,  അപപക്ഷേ  ലൈഭണചതണനുപശഷക

കഴണയുന്നത്ര  പവഗവുക  എലഗ്രാ  സകഗതണകളണലുക  മുപതസ്

ദണവസത്തണനകവുക.
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ചട്ടക 12 ടലൈ  
ഉപചട്ടക 3 
ഖണക ബണ  
(പൂര്ണ്ണമഗ്രായുക 
പഭദഗതണ ടചയ്തു)

ബണ.  അത്തരക  നണര്മഗ്രാണപമഗ്രാ  സ്ഥഗ്രാപനപമഗ്രാ  സമഫീപ

പ്രപദശടത്ത  ഉയര്ന്ന  ജനസഗ്രാന്ദ്രത  കഗ്രാരണത്തഗ്രാല്

ആപക്ഷേപകരമഗ്രാടണങണലുക  ഉപദ്രവകരമഗ്രാകുവഗ്രാന്  സഗ്രാധവ്യത

യുടണങണലുക  അപപക്ഷേ  ലൈഭവ്യമഗ്രായ  ഉടെന്തടന്ന  ബനടപട്ട

വകുപണല്  നണനക  ഫഗ്രാക്ടറണയുപടെപയഗ്രാ  വര്ക്കസ്പഷഗ്രാപണപന്റെപയഗ്രാ

പ്രവൃത്തണസ്ഥലൈത്തണപന്റെപയഗ്രാ  ബനടപട്ട  ടമഷണനറണയുപടെപയഗ്രാ

ഉടെമയുടടെ  ടചലൈവണല്  ഉപദ്രവ  സഗ്രാധവ്യതടയകറണപചഗ്രാ  ആയതസ്

കുറയ്ക്കുന്നതണപനഗ്രാ  ഉള്ള  വണദഗഗ്രാഭണപ്രഗ്രായക  ടസക്രട്ടറണ  പതപടെണ

തഗ്രാണസ്. 

അത്തരക  ശലൈവ്യടത്തകറണച്ചുള്ള  റണപപഗ്രാര്ട്ടസ്  കഴണയുന്നത്ര  പവഗ

ത്തണപലൈഗ്രാ  പതണനഞസ്  ദണവസത്തണല്  അധണകരണക്കഗ്രാത്ത

സമയത്തണനുള്ളണപലൈഗ്രാ  ലൈഭവ്യമഗ്രാപക്കണതഗ്രാണസ്. 

ബനടപട്ട  വകുപണടന്റെ  വണദഗഗ്രാഭണപ്രഗ്രായത്തണടലൈ  ശുപഗ്രാര്ശ

പ്രകഗ്രാരക  ഉപദ്രവക  കുറയ്ക്കുന്നതണനുള്ള  നണബനനകള

എടന്തെങണലുക ഉടണങണല് അത്തരക നണബനകപളഗ്രാടടെ വണപലജസ്

പഞഗ്രായത്തസ് അനുമതണ നല്പകണതഗ്രാണസ്;  

അടലങണല് 

ചട്ടക 12 ടലൈ  
ഉപചട്ടക 3 
ഖണക  സണ 
(പൂര്ണ്ണമഗ്രായുക 
പഭദഗതണ ടചയ്തു)

അനുമതണക പവണണയുള്ള അപപക്ഷേ   ടസക്രട്ടറണക്കസ് ലൈഭവ്യമഗ്രായണ

പതണനഞസ് ദണവസത്തണനകക എടന്തെങണലുക ഉത്തരവസ് അപപക്ഷേ

കനസ് നല്കണയണടലങണല് നണയമത്തണനുക ചട്ടങ്ങളകക ലബപലൈഗ്രാ

കളകക  പഗ്രാലൈണക്കടപപടെണ  മറസ്  നണബനനകളകക

വണപധയമഗ്രായണ  അപപക്ഷേയണല്  സൂചണപണചണട്ടുള്ള  കഗ്രാലൈയളവണ

പലൈക്കസ് അനുമതണ നല്കണയതഗ്രായണ കണക്കഗ്രാക്കഗ്രാവുന്നതഗ്രാണസ്; 

അടലങണല് 
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ചട്ടക 12 ടലൈ  ഉപ
ചട്ടക 7(ബണ) 
യണടലൈ
അലലങറില 
വവ്യവസസായ 
വകുപറിലന്റെ 
അക്കുംഗറീകസാരസത്തസാ
ലട പ്രവര് 
ത്തറികന്ന എന്ന 
വഗ്രാകകളകക 
പശഷക

അലലങറില  സകരള  സക്കുംസ്ഥസാന  മലൈറിനറീകരണ  നറിയന്ത്രണ

സബസാര്ഡസ്  ഗറീന്  ആന്റസ്  ലവറസ്  കസാറഗററി  വവ്യവസസായങ്ങളസായറി

പ്രഖവ്യസാപറിച്ചേസതസാ  എന്നസ് കൂടെണ പചര്പക്കണതഗ്രാണസ്.

ചട്ടക 13

ഉപചട്ടക 1   

വറിസലജസ് പഞസായത്തസ് എന്ന വഗ്രാക്കണനു പകരക  ലസക്രട്ടററി എന്നസ്

പചര്പക്കണതഗ്രാണസ്.

ചട്ടക 13

ഉപചട്ടക 1 ല് 

അധണകമഗ്രായണ 

പചര്പക്കണതസ്.  

അത്തരക  നണര്പദ്ദേശങ്ങള  നല്കുന്നതണനു  മുമസ്  ബനടപട്ട

വകുപണല്  നണനക  ഏടതങണലുക  ഫഗ്രാക്ടറണ,  വര്ക്കസ്പഷഗ്രാപസ്,

പ്രവൃത്തണ  സ്ഥലൈക  എന്നണവയണല്  ആവണശകണപയഗ്രാ  ജലൈ

ശകണപയഗ്രാ മപറടതങണലുക യഗ്രാന്ത്രണക ശകണപയഗ്രാ ലവദദ്യുതണപയഗ്രാ

ഉപപയഗ്രാഗണകപമഗ്രാള  ഉണഗ്രാകുന്ന  ശബ്ദക,  പ്രകമനങ്ങള

എന്നണവ ടകഗ്രാപണഗ്രാ ഉണഗ്രാകുന്ന ശലൈവ്യത്തണടന്റെ കഗ്രാഠണനവ്യക,  അവ

കുറവു ടചയ്യുന്നതണനഗ്രായണ ചുമപത്തണ നണബനനകള എന്നണവ

സകബനണചസ് വണദഗഗ്രാഭണപ്രഗ്രായക ലൈഭവ്യമഗ്രാപക്കണതഗ്രാണസ്. 

ചട്ടക 13

ഉപചട്ടക 2   

വറിസലജസ് പഞസായത്തസ് എന്ന വഗ്രാക്കണനു പകരക ലസക്രട്ടററി എന്നസ് 

പചര്പക്കണതഗ്രാണസ്.
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പട്ടറിക II  (ചട്ടക്കും 7 കസാണുക)
(31-10-2017 ലലൈ സഭദഗതറി ചട്ടങ്ങള് പ്രകസാരക്കും പുതുക്കറിയതസ്)

ലലൈസന്സസ് ഫറീ ഇനത്തറില നറിശ്ചയറിക്കസാവുന്ന പരമസാവധറി ഫറീസസ്

ക്രമ
നക്കും.

സ്ഥസാപനത്തറിലന്റെ വറിഭസാഗക്കും ഈടസാ
ക്കസാവുന്ന

വസാര്
ഷറിക

ലലൈസ
ന്സസ് ഫറീ

(രൂപ)

1 ലമസക്രസാ എന്റെര്ലപ്രസസസ് 

സമഖലൈ മുലൈധന നറിസക്ഷേപക്കും
Capital Investment

ഉലപസാദന സമഖലൈ 
(Manufacturing 
Sector): 

25 ലൈക്ഷേക രൂപയണല് കൂടെഗ്രാത്തതസ്.  

സസവന സമഖലൈ
(Service Sector): 

10 ലൈക്ഷേക  രൂപയണല് കൂടെഗ്രാത്തതസ്.  

500

2 മറിനറി എന്റെര്ലപ്രസസസ് 

സമഖലൈ മുലൈധന നറിസക്ഷേപക്കും

ഉലപസാദന സമഖലൈ 25 ലൈക്ഷേക രൂപയണല് കൂടുതലുക ഒരു 
പകഗ്രാടെണ രൂപയണല് അധണകരണക്കഗ്രാത്തതുക.

സസവന സമഖലൈ 10 ലൈക്ഷേക രൂപയണല്  കൂടുതലുക 50 
ലൈക്ഷേക രൂപയണല് അധണകരണക്കഗ്രാത്തതുക.

1,000

3 സസാള് എന്റെര്ലപ്രസസസ് 

സമഖലൈ മുലൈധന നറിസക്ഷേപക്കും

ഉലപസാദന സമഖലൈ ഒരു പകഗ്രാടെണ രൂപയണല് കൂടുതലുക 5 
പകഗ്രാടെണ രൂപയണല് അധണകരണക്കഗ്രാത്തതുക.

സസവന സമഖലൈ 50 ലൈക്ഷേക രൂപയണല്   കൂടുതലുക 2 
പകഗ്രാടെണ രൂപയണല് അധണകരണക്കഗ്രാത്തതുക.

 

5,000

ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകളുടടെ FACTEOS ലലൈസന്സസ് - ലകപ്പുസ്തകക



90

4 മറീഡറിയക്കും എന്റെര്ലപ്രസസസ് 

സമഖലൈ മുലൈധന നറിസക്ഷേപക്കും

ഉലപസാദന സമഖലൈ 5 പകഗ്രാടെണ രൂപയണല് കൂടുതലുക 10 പകഗ്രാടെണ
രൂപയണല് അധണകരണക്കഗ്രാത്തതുക.

സസവന സമഖലൈ 2 പകഗ്രാടെണ രൂപയണല്    കൂടുതലുക 5 
പകഗ്രാടെണ രൂപയണല് അധണകരണക്കഗ്രാത്തതുക.

 

10,000

5 ലൈസാര്ജസ് എന്റെര്ലപ്രസസസ് 

മുലൈധന നറിസക്ഷേപക്കുംസമഖലൈ

ഉലപസാദന സമഖലൈ 10 പകഗ്രാടെണ രൂപയണല് കൂടുതല്.

സസവന സമഖലൈ 5 പകഗ്രാടെണ രൂപയണല് കൂടുതല്.

 

15,000

• പഭദഗതണകളക്കസ്  31-10-2017 മുതല് പ്രഗ്രാബലൈവ്യമുണസ്.

• അസല് ചട്ടങ്ങളണല് ഉണഗ്രായണട്ടുള്ള പമല് സൂചണപണച മഗ്രാറങ്ങള ഉളടക്കഗ്രാണസ്

പ്രഗ്രാപയഗ്രാഗണക തഫീരുമഗ്രാനങ്ങള ലകടക്കഗ്രാളവഗ്രാന് ശ്രദണപക്കണതഗ്രാണസ്.

• ചട്ടക  5 എ  യണല്  ചട്ടങ്ങളണടലൈ  പഫഗ്രാറക  നക.  I  ല്  അപപക്ഷേ

സമര്പണപക്കണതഗ്രാടണന്നസ്  നണര്പദ്ദേശണചണട്ടുടണങണലുക  അത്തരത്തണല്  ഒരു

പഫഗ്രാറക ചട്ടങ്ങപളഗ്രാടടെഗ്രാപക പചര്ത്തതഗ്രായണ കഗ്രാണുന്നണല. 

• കണലൈ പ്രസണദഫീകരണച ഗസാമപഞസായത്തുകളറില നറിന്നുക്കും നലകുന്ന സസവനങ്ങളക്കും

അവയുലട നറിബന്ധനകളക്കും, 2018 എന്ന ലകപ്പുസ്തകത്തണല് അനുബനക  45

ആയണ  അപപക്ഷേഗ്രാ  പഫഗ്രാറത്തണടന്റെ  മഗ്രാതൃക  ഉളടപടുത്തണയണട്ടുണസ്.  ആയതസ്

തഗ്രാടഴ പചര്ത്തണട്ടുണസ്.
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ഫസാക്ടററികള്കക്കും വവ്യസാപസാരങ്ങള്കക്കും സക്കുംരക്കുംഭക പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്കും മറസ്
സസവനങ്ങള്കക്കും ലലൈസന്സസ് നലകല - അസപക്ഷേസാ സഫസാറക്കും - മസാതൃക

(തൃശൂര് കറിലൈ തയസാറസാക്കറിയതസ്)
സകസാര്ട്ടസ്  ഫറീ 

സ്റ്റേസാമ്പസ്
5 രൂപ

---------------------------- ടസക്രട്ടറണ മുമഗ്രാടക 1994 ടലൈ പകരള പഞഗ്രായത്തസ് രഗ്രാജസ്
ആക്റ്റുക തല്സകബനമഗ്രായ ചട്ടങ്ങളുക ലബപലൈഗ്രായുക അനുസരണചസ് പബഗ്രാധണപണകന്ന

ഫഗ്രാക്ടറണ/വവ്യഗ്രാപഗ്രാരക/സകരകഭകതനക/മറസ് പസവനങ്ങളുടടെ ലലൈസന്സണനുള്ള അപപക്ഷേ
1. അപപക്ഷേകടന്റെ പൂര്ണ്ണമഗ്രായ പപരുക പമല്വണലൈഗ്രാസവുക

2. അപപക്ഷേകടന്റെ പൂര്ത്തണയഗ്രായ വയസസ്

3. അപപക്ഷേകന് സ്ത്രഫീപയഗ്രാ പുരുഷപനഗ്രാ എന്നസ്

4. ലലൈസന്സസ് എന്തെഗ്രാവശവ്യത്തണനഗ്രാടണന്നസ്.

എ)  നണര്മണകന്നപതഗ്രാ പസഗ്രാക്കസ് ടചയ്യുന്നപതഗ്രാ വണല്പന 
നടെത്തുന്നപതഗ്രാ പ്രദര്ശണപണകന്നപതഗ്രാ ആയ 
സഗ്രാധനങ്ങളുടടെ പപരുക വണവരവുക.

ബണ) യന്ത്രങ്ങള ഉപപയഗ്രാഗണകന്ന സകഗതണയണല് ലവദദ്യുതണ 
ഉപപയഗ്രാഗണചഗ്രാപണഗ്രാ അലപയഗ്രാ എന്നസ്.

സണ)  യന്ത്രത്തണടന്റെ കുതണരശകണ എത്ര?

5. ലലൈസന്സസ് ആവശവ്യമഗ്രായ ടകട്ടണടെത്തണടന്റെ/സ്ഥലൈത്തണടന്റെ 
ഉടെമയുടടെ പപരുക വണലൈഗ്രാസവുക

6. ടകട്ടണടെക അടലങണല് ഭൂമണ സനന്തെമടലങണല് സ്ഥലൈക 
ഉപപയഗ്രാഗണകവഗ്രാനുള്ള നണയമഗ്രാനുസൃത ലകവശപരഖ 
ഹഗ്രാജരഗ്രാക്കണയണട്ടുപണഗ്രാ എനക ഉടണങണല് ആയതണടന്റെ 
വണവരവുക.

വണപലജസ് വഗ്രാര്ഡസ് നമര് സര്പവ നമര് ടകട്ടണടെ നമര്

7. ലലൈസന്സസ് ഏതസ് വര്ഷപത്തക്കസ് എന്നസ്

8. പമല്ക്കൂരയുടടെ തരക 
(ഓടെസ്/പകഗ്രാണ്ക്രഫീറസ്/ഷഫീറസ്/ഓലൈ/............)

9. ലലൈസന്സസ് പുതുക്കഗ്രാനഗ്രാടണങണല് മുന്വര്ഷടത്ത 
ലലൈസന്സസ് നമറുക തണയതണയുക

10. ലലൈസന്സസ് ആവശവ്യമഗ്രായ സ്ഥലൈത്തണടന്റെ ഏറവുക 
അടുത്തുള്ള ടതരുവസ് അടലങണല് പറഗ്രാഡസ്

11. നടെത്തഗ്രാനുപദ്ദേശണകന്ന സ്ഥഗ്രാപനത്തണനസ് വല പ്രപതവ്യക 
പപരുമുടണങണല് ആയതസ്
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12. ലലൈസന്സസ് ആവശവ്യമഗ്രായ സ്ഥലൈത്തണടന്റെ അതണരുകള കണഴക്കസ്
പടെണഞഗ്രാറസ്
ടതക്കസ് 
വടെക്കസ്

13. ലലൈസന്സസ് ആവശവ്യമഗ്രായ സ്ഥലൈത്തണടന്റെ വണസ്തഫീര്ണ്ണക

14. ലലൈസന്സസ് ആവശവ്യമഗ്രായ സ്ഥഗ്രാപനത്തണടലൈ ആടക 
പജഗ്രാലൈണക്കഗ്രാരുടടെ എണ്ണക

15. അപപക്ഷേകന് പഞഗ്രായത്തണപലൈക്കസ് ഏടതങണലുക കുടെണശണക
ഒടുകവഗ്രാനുപണഗ്രാ?

16. ഉപപയഗ്രാഗശൂനവ്യമഗ്രായ പദഗ്രാര്തങ്ങള, ചപ്പുചവറുകള 
മുതലൈഗ്രായ മഗ്രാലൈണനവ്യങ്ങള നഫീക്കക ടചയഗ്രാന് 
സജഫീകരണങ്ങള ഒരുക്കണയണട്ടുപണഗ്രാ എനക ഉടണങണല്
അതണടന്റെ വണവരവുക

17. ലലൈസന്സസ് ആവശവ്യമഗ്രായ സ്ഥലൈക വൃത്തണയണലുക 
ശുചണതനത്തണലുക സൂക്ഷേണചണട്ടുപണഗ്രാ?

18. അപപക്ഷേ സഹണതക അടെച സകഖവ്യയുക ഒടുക്കണയ രസഫീതണ 
നമറുക തണയതണയുക

19. മൂലൈധന നണപക്ഷേപക ഉല്പഗ്രാദനക:
പസവനപമഖലൈ:

സതവ്യപ്രസ്തഗ്രാവന

1.  ഈ  അപപക്ഷേയണല്  എഴുതണയ  കഗ്രാരവ്യങ്ങള  മുഴുവന്  എടന്റെ  അറണവണലുക  ഉത്തമ
വണശനഗ്രാസത്തണലുക  ടപട്ടണടെപത്തഗ്രാളക  ശരണയുക  പൂര്ണ്ണവുമഗ്രാടണനക  ലലൈസന്സസ്
സകബനണച എലഗ്രാ കല്പനകളുക ഞഗ്രാന് പഗ്രാലൈണകന്നതഗ്രാടണനക ഇതണനഗ്രാല് പ്രതണജ
ടചയ്തു ടകഗ്രാളന.
2.  50  ലമപക്രഗ്രാണണല്  കുറവുള്ള  പഗ്രാസണകകളുക  നണപരഗ്രാധണത  പഗ്രാസണകകളുക
ഉല്പഗ്രാദണപണകകപയഗ്രാ  പശഖരണകകപയഗ്രാ  വണല്കകപയഗ്രാ  ലകകഗ്രാരവ്യക  ടചയ്യുകപയഗ്രാ
ടചയ്യുന്നതടലനക  പമല്  സ്ഥഗ്രാപനത്തണടന്റെ  പബഗ്രാര്ഡണല്  സ്ഥലൈനഗ്രാമക  ഇകഗഫീഷണലുക
മലൈയഗ്രാളത്തണലുക  പരഖടപടുത്തണയണട്ടുണസ്/പരഖടപടുത്തുന്നതഗ്രാടണനക  സതവ്യമഗ്രായണ
പബഗ്രാധണപണ കന.

അപപക്ഷേകടന്റെ പപരുക ഒപ്പുക
സ്ഥലൈക:
തണയതണ:
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റഫറന്സസ്

• പകരള പഞഗ്രായത്തസ് രഗ്രാജസ് നണയമക, 1994
• 1996-ടലൈ  പകരള  പഞഗ്രായത്തസ്  രഗ്രാജസ്(ആപല്ക്കരവുക  അസഹവ്യവുമഗ്രായ

വവ്യഗ്രാപഗ്രാരങ്ങളകക ഫഗ്രാക്ടറണകളകക ലലൈസന്സസ് നല്കല്) ചട്ടങ്ങള
• 2017-ടലൈ  പകരള  പഞഗ്രായത്തസ്  രഗ്രാജസ്(ആപല്ക്കരവുക  അസഹവ്യവുമഗ്രായ

വവ്യഗ്രാപഗ്രാരങ്ങളകക ഫഗ്രാക്ടറണകളകക ലലൈസന്സസ് നല്കല്) പഭദഗതണ ചട്ടങ്ങള
• കണലൈ  പ്രസണദഫീകരണച  ഗസാമപഞസായത്തുകളറില  നറിന്നുക്കും  നലകുന്ന  സസവനങ്ങളക്കും

അവയുലട നറിബന്ധനകളക്കും, 2018 എന്ന ലകപ്പുസ്തകക
• അനുബന നണയമങ്ങളുക, ചട്ടങ്ങളുക, ഉത്തരവുകളുക

ലവബസ്ലസറ്റുകള്

lsgkerala.gov.in
https://invest.kerala.gov.in/
https://www.ksidc.org/
https://kerala.gov.in/

നനറി ....

• പഞമായത്തക് രമാജക് നറിയമത്തറിനല വഹ്യവസ്ഥകള് കമാലറികമമാകറി  
ആരക്കുഴ ഗമാമപഞമായത്തക് നസക്രട്ടററി  ശ്രദ്ധീ.രമാസജഷക് ടറി.വര്ഗദ്ധീസക് 
തയമാറമാകറിയ പുസ്തകവും ഈ കകപ്പുസ്തകവും തയമാറമാക്കുന്നതറിനക് ഏനറ 
സഹമായകരമമായറിട്ടുണക്.  രമാസജഷക് സമാററിസനമാടുള്ള കടപമാടക് 
അററിയറിക്കുന.

• വഹ്യവസമായ വകുപ്പുമമായറി ബന്ധനപട്ട ഒസട്ടനറ സവുംശയങ്ങള് 
ദൂരദ്ധീകരറിക്കുവമാന് സഹമായറിച തൃശൂര് ജറിലമാ വഹ്യവസമായ സകന്ദ്രത്തറിനല 
നഡെപപ്യൂട്ടറി മമാസനജര് ശ്രദ്ധീ.എ.നക.റഹ്മത്തലറിക്കുവും (9249396622) 
നനറി....

തയസാറസാക്കറിയതസ്

സണ.എസസ്.സപന്തെഗ്രാഷസ്, ഓഡണറസ് ഓഫഫീസര്
പകരള സകസ്ഥഗ്രാന ഓഡണറസ് വകുപസ്,

ജണലഗ്രാ ഓഡണറസ് കഗ്രാരവ്യഗ്രാലൈയക, പഗ്രാലൈക്കഗ്രാടെസ്
9447594110

cscholayilttm@gmail.com

സസ്വകസാരവ്യ ഉപസയസാഗത്തറിനസായറി തയസാറസാക്കറിയ ലകപ്പുസ്തകക്കും -  ഒന്നസാക്കും പതറിപസ്

പഗ്രാലൈക്കഗ്രാടെസ്,
26-03-2019
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കുററിപ്പുകള്
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