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കേരള സർക്കാർ
നിയമ (നിയമനിര്ണ്മ്മാണ-എ) വേുെ്

വിജ്ഞാപനം
നമ്പര്ണ് 4153/പ്പൈഗ്.എ1/2021/നിയമം.

തിരുവനന്തപുരം, 2021 ജൂലൈ 2
1196 മിഥുനം 18
1943 ആഷ്ാഢം 11.

2021 ജൂലൈ 1-ാം തീയതി കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് വിളംബരപ്പെടുത്തിയ താപ്പെെറയുന്ന
ഓര്ണ്ഡിനന്സ് പ്പപാതുജനങ്ങളുപ്പട അറിവികൈക്കായി ഇതിനാല് പ്പസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു.
ഗവര്ണ്ണറുപ്പട ഉത്തരവിന്പ്പോരം,

സാദിഖ് എം. കെ.,

സ്പ്പപഷ്യല് പ്പസപ്േട്ടറി (നിയമം).
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2021-ലെ 86-ാാം നമ്പർ ഓർഡിനന്സ്
2021-ലെ കേരള േളള് വ്യവ്സായ വ്ിേസന ക
ഭാരത

ാർഡ് ഓർഡിനന്സ്

റിെബ്ലിക്കിപ്പെ എെുപത്തിരണ്ാം സംവത്സരത്തില്

കേരള

ഗവര്ണ്ണര്ണ്

വിളംബരപ്പെടുത്തിയത്.

കേരള സംസ്ഥാനപ്പത്ത പരമ്പരാഗത േളള് വയവസായം കപ്പാത്സാഹിെിക്കുന്നതിനും,
വിേസിെിക്കുന്നതിനുമായി ഒരു േള്ള് വയവസായ വിേസന കബാര്ണ്ഡ്
രൂപീേരിക്കുന്നതിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടകതാ അതിന്
ആനുഷ്ംഗിേമായകതാ ആയ ോരയങ്ങള്കക്കും
കവണ്ി വയവസ്ഥപ്പെയ്യുന്നതിനുളള
ഒരു
ഓര്ണ്ഡിനന്സ്
പീഠിേ.—കേരള
സംസ്ഥാനപ്പത്ത
പരമ്പരാഗത
േളള്
വയവസായം
കപ്പാത്സാഹിെിക്കുന്നതിനും, വിേസിെിക്കുന്നതിനുമായി ഒരു േളള് വയവസായ വിേസന
കബാര്ണ്ഡ്
രൂപീേരിക്കുന്നതിനും
അതുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടകതാ
അതിന്
ആനുഷ്ംഗിേമായകതാ
ആയ
ോരയങ്ങള്കക്കും
കവണ്ി
വയവസ്ഥ
പ്പെയ്യുന്നത്
യുക്തമായിരിക്കുേയാൈും;
2021-പ്പൈ കേരള േള്ള് വയവസായ വിേസന കബാര്ണ്ഡ് ഓര്ണ്ഡിനന്സ് (2021-പ്പൈ 40)
2021 പ്പെപ്ബുവരി 23-ാം തീയതി കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൈും;
2021 കമയ് 24-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 2021 ജൂൺ 10-ാം തീയതി അവസാനിച്ച കേരള
സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട സകമ്മളന ോൈത്ത് പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സിനു പേരം
സംസ്ഥാന നിയമസഭയുപ്പട ഒരു ആേ്റ് പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു ബില് കേരള
നിയമസഭയില് അവതരിെിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാൈും;
ഭാരതത്തിപ്പെ ഭരണഘടനയുപ്പട 213-ാം അനുകേദം
(2)-ാം ഖണ്ഡം (എ)
ഉപഖണ്ഡപ്പോരം
പ്പസ്തുത
ഓര്ണ്ഡിനന്സിന്
2021
ജൂലൈ
5-ാം
തീയതി
പ്പാബൈയമില്ലാതായിത്തീരുപ്പമന്നതിനാൈും;
പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്ക
ലവഷ്മയങ്ങള്ക ഉണ്ാേുപ്പമന്നതിനാൈും;

നിൈനിര്ണ്ത്താതിരിക്കുന്ന

പക്ഷം

കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ സകമ്മളനത്തിൈല്ലാത്തതിനാൈും, താന് സതവര നടപടി
എടുകക്കണ്ത് ആവശ്യമാേുന്ന സാഹെരയങ്ങള്ക നിൈവിൈുപ്പണ്ന്ന് കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ്ക്ക്
കബാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാൈും;
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ഇകൊള്ക, അതിനാല്, ഭാരതത്തിപ്പെ ഭരണഘടനയുപ്പട 213-ാം അനുകേദം (1)-ാം
ഖണ്ഡപ്പോരം

നല്േപ്പെട്ട

അധിോരങ്ങള്ക

വിനികയാഗിച്ച്

കേരള

ഗവര്ണ്ണര്ണ്

താപ്പെെറയുന്ന ഓര്ണ്ഡിനന്സ് വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നു :—
അദ്ധയായം I
പ്പാരംഭം
1. െുരുക്കകെരും പ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിന് 2021-പ്പൈ കേരള േളള്
വയവസായ വിേസന കബാര്ണ്ഡ് ഓര്ണ്ഡിനന്സ് എന്ന് കപരു പറയാം.
(2) ഇത്

2021

പ്പെപ്ബുവരി

25-ാം

തീയതി

പ്പാബൈയത്തില്

വന്നതായി

സന്ദര്ണ്ഭം

വിധത്തില്

േരുതപ്പെകടണ്താണ്.
2.

നിര്ണ്വെനങ്ങള്ക.—(1)

ഈ

ഓര്ണ്ഡിനന്സില്

മറ്

ആവശ്യപ്പെടാത്ത പക്ഷം,—
(എ) “കബാര്ണ്ഡ്” എന്നാല് 3-ാം വേുെ് പ്പോരം രൂപീേരിക്കപ്പെടുന്ന കേരള
േളള് വയവസായ വിേസന കബാര്ണ്ഡ് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(ബി)

“പ്പെയര്ണ്കപെ്സൺ”

എന്നാല്

കബാര്ണ്ഡിപ്പെ

പ്പെയര്ണ്കപെ്സൺ

എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(സി) “െീെ് എേ്സിേയൂട്ടീവ് ഓെീസര്ണ്” എന്നാല് 4-ാം വേുെ് പ്പോരം
നിയമിക്കപ്പെട്ട കബാര്ണ്ഡിപ്പെ െീെ് എേ്സിേയൂട്ടീവ് ഓെീസര്ണ് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(ഡി) “എേ്ലസസ് േമ്മീഷ്ണര്ണ്” എന്നാല് 1077-പ്പൈ അബ്ോരി ആേ്റിപ്പെ
(1077-പ്പൈ 1), 4-ാം വേുെ് (എ) ഖണ്ഡപ്പോരം സര്ണ്ക്കാര്ണ് നിയമിച്ച ഉകദയാഗസ്ഥന്
എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(ഇ) “സര്ണ്ക്കാര്ണ്” എന്നാല് കേരള സര്ണ്ക്കാര്ണ് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(എെ്) “അംഗം” എന്നാല് കബാര്ണ്ഡിപ്പെ അംഗം എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(ജി) “നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെട്ട”

എന്നാല്

ഈ

ഓര്ണ്ഡിനന്സ്

പ്പോരം

ഉണ്ാക്കിയിട്ടുളള െട്ടങ്ങളാല് നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെട്ട എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(എച്ച്) “പ്പറഗുകൈഷ്ന്” എന്നാല് ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിന് േീെില് കബാര്ണ്ഡ്
ഉണ്ാക്കുന്ന പ്പറഗുകൈഷ്നുേള്ക എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(ഐ) “സംസ്ഥാനം” എന്നാല് കേരള സംസ്ഥാനം എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(പ്പജ) “േളള്” എന്നാല് 2002-പ്പൈ കേരള അബ്ോരി കഷ്ാപ്സ് ഡിസ്കപാസല്
െട്ടങ്ങളിപ്പൈ

2-ാം

െട്ടം

(എന്)

ഖണ്ഡപ്പോരം

നിര്ണ്വെിച്ച

പ്പോരമുളള

േളള്

എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(പ്പേ)

“േളള്ഷ്ാെ്”

എന്നാല്

2002-പ്പൈ

കേരള

അബ്ോരി

കഷ്ാപ്സ്

ഡിസ്കപാസല് െട്ടങ്ങളിപ്പൈ 2-ാം െട്ടം (സി) ഖണ്ഡപ്പോരം നിര്ണ്വെിച്ച പ്പോരമുളള
േളള്ഷ്ാെ് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു.
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അദ്ധയായം II
കബാര്ണ്ഡിപ്പെ രൂപീേരണം
3. കബാര്ണ്ഡിപ്പെ രൂപീേരണം.—(1) സര്ണ്ക്കാര്ണ്, ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പെ പ്പാരംഭത്തിന്
കശ്ഷ്ം േെിയുന്നപ്ത കവഗം, ഗസറ് വിജ്ഞാപനം വെി, ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പെ േീെില്
അതിന്
നല്േിയിട്ടുളള
അധിോരങ്ങള്ക വിനികയാഗിക്കുന്നതിനും
െുമതൈേള്ക
നിര്ണ്വഹിക്കുന്നതിനുമായി, “കേരള േളള് വയവസായ വിേസന കബാര്ണ്ഡ്” എന്ന കപരില്
ഒരു കബാര്ണ്ഡ് രൂപീേരികക്കണ്താണ്.
(2) കബാര്ണ്ഡ് ശ്ാശ്വത പിന്തുടര്ണ്ച്ചാവോശ്കത്താടും പ്പപാതുമുപ്ദകയാടും
േൂടിയതും ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്കക്ക് വികധയമായി സ്ഥാവരവും
ജംഗമവുമായ
സവത്തുക്കള്ക
ആര്ണ്ജിക്കുവാനും
ലേവശ്ം
വയ്ക്കുവാനും
ലേപ്പയാെിയുവാനുമുളള അധിോരകത്താടുേൂടിയതും േരാറില് ഏര്ണ്പ്പെടാനും ഈ
ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പെ
ആവശ്യങ്ങള്ക
നടെിൈാക്കുന്നതിനായി
എല്ലാ
ോരയങ്ങളും
പ്പെയ്യുവാനുമുളള അധിോരകത്താടുേൂടിയതുമായ കമല്െറഞ്ഞ കപരിൈുളള ഒരു
ഏോംഗീേൃത നിോയം ആയിരിക്കുന്നതും പ്പസ്തുത കപരില് വയവഹരിക്കുേയും
വയവഹരിക്കപ്പെടുേയും പ്പെകയ്യണ്തുമാേുന്നു.
(3) കബാര്ണ്ഡിപ്പെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(4) കബാര്ണ്ഡില് ഇതിനുകശ്ഷ്ം വയവസ്ഥ പ്പെയ്യുന്ന പ്പോരം സര്ണ്ക്കാര്ണ്
നിയമിക്കുന്ന താപ്പെെറയുന്ന അംഗങ്ങള്ക ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:—
(എ) സര്ണ്ക്കാര്ണ് നാമനിര്ണ്കേശ്ം പ്പെയ്യുന്ന ഒരാള്ക—പ്പെയര്ണ്കപെ്സൺ;
(ബി) പ്പസപ്േട്ടറി/ പ്പിന്സിെല് പ്പസപ്േട്ടറി/ അഡീഷ്ണല് െീെ് പ്പസപ്േട്ടറി,
നിേുതി വേുെ്;
(സി) എേ്ലസസ് േമ്മീഷ്ണര്ണ്;
(ഡി) പ്പസപ്േട്ടറി/പ്പിന്സിെല് പ്പസപ്േട്ടറി/അഡീഷ്ണല് െീെ് പ്പസപ്േട്ടറി,
ധനോരയ വേുെ്;
(ഇ) ഗകവഷ്ണ വിഭാഗം ഡയറക്ടര്ണ്, കേരള ോര്ണ്ഷ്ിേ സര്ണ്വേൈാശ്ാൈ;
(എെ്) അസിസ്റ്റെ് ഡയറക്ടര്ണ് (മാര്ണ്ക്കറിംഗ്), േൃഷ്ി വേുെ്;
(ജി) പ്പെയര്ണ്മാന്, കേരള േളള് വയവസായ പ്പതാെിൈാളി കക്ഷമനിധി കബാര്ണ്ഡ്;
(എച്ച്) േളള് കമഖൈയിപ്പൈ അംഗീേൃത പ്പതാെിൈാളി യൂണിയനുേളിപ്പൈ
ഓകരാ പ്പതിനിധി വീതം, പരമാവധി അഞ്ച് പ്പതിനിധിേള്ക;
(ഐ)
പ്പതിനിധിേള്ക;

േളള്ഷ്ാെ്

ലൈസന്സിേളുപ്പട
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(പ്പജ) കേര േര്ണ്ഷ്േരുപ്പട രണ്് പ്പതിനിധിേള്ക;
(പ്പേ) െീെ് എേ്സിേയൂട്ടീവ് ഓെീസര്ണ്.
(5) പ്പെയര്ണ്കപെ്സപ്പണയും അംഗങ്ങപ്പളയും ഔകദയാഗിേ ഗസറ് വിജ്ഞാപനം
വെി നിയമികക്കണ്താണ്.
4. പ്പെയര്ണ്കപെ്സപ്പെയും അംഗങ്ങളുപ്പടയും ഔകദയാഗിേ ോൈാവധിയും കസവന
വയവസ്ഥേളും.—(1)
കബാര്ണ്ഡിപ്പൈ
പ്പെയര്ണ്കപെ്സണും
മറ്
അനൗകദയാഗിേ
അംഗങ്ങള്കക്കും അവര്ണ് ഔകദയാഗിേ സ്ഥാനം ഏപ്പറടുത്ത തീയതി മുതല് അഞ്ച്
വര്ണ്ഷ്ക്കാൈയളവ് പൂര്ണ്ത്തിയാേുന്നതുവപ്പര ഔകദയാഗിേ സ്ഥാനം വഹിക്കാവുന്നതാണ്.
(2) കബാര്ണ്ഡിപ്പൈ പ്പെയര്ണ്കപെ്സണും മറ് അംഗങ്ങള്കക്കും നല്കേണ് ശ്മ്പളവും
അൈവന്സുേളും
മറ്
കസവന
വയവസ്ഥേളും
നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന
പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്.
5. കബാര്ണ്ഡിപ്പെ പുനര്ണ്രൂപീേരണം.—(1) സര്ണ്ക്കാരിന്, ഗസറ് വിജ്ഞാപനം വെി,
പ്പസ്തുത വിജ്ഞാപനത്തില് വയക്തമാക്കാവുന്ന ോരണങ്ങളാല് 3-ാം വേുെ് (2)-ാം
ഉപവേുെിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്കക്കനുസൃതമായി കബാര്ണ്ഡ് പുനര്ണ്രൂപീേരിക്കാവുന്നതാണ്.
(2) (1)-ാം
ഉപവേുെുപ്പോരം
കബാര്ണ്ഡ്
പുനര്ണ്രൂപീേരിക്കുകമ്പാള്ക
അപ്പോരമുളള പുനര്ണ്രൂപീേരണത്തിന് മുന്പ്, ഔകദയാഗിേസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന,
പ്പെയര്ണ്കപെ്സൺ
ഉള്കപ്പെപ്പടയുള്ള
കബാര്ണ്ഡിപ്പൈ
അംഗങ്ങള്ക,
അപ്പോരമുളള
പുനര്ണ്രൂപീേരണ തീയതി മുതല് അപ്പോരം പുനര്ണ്രൂപീേരിച്ച കബാര്ണ്ഡില് അവപ്പര
അംഗങ്ങളായി നിയമിക്കാത്തപക്ഷം, അപ്പോരമുളള അംഗങ്ങളുപ്പട ഔകദയാഗിേ
ോൈാവധി അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൈും അപ്പോരമുളള അംഗങ്ങപ്പളന്ന നിൈയിൈുള്ള
അവരുപ്പട ഔകദയാഗിേസ്ഥാനം ഒെികയണ്താണ്.
6. കബാര്ണ്ഡിപ്പൈ അംഗമായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നതികനാ അംഗമായി തുടരുന്നതികനാ
ഉളള
അകയാഗയതേള്ക.—കബാര്ണ്ഡില്
അംഗമായി
നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിനും
തുടരുന്നതിനും ഏപ്പതാരാളും, അയാള്ക,—
(എ) ബുദ്ധിസ്ഥിരതയില്ലാത്തയാകളാ;
(ബി) അവിമുക്ത നിര്ണ്ദ്ധനനാപ്പണങ്കികൈാ;
(സി) സാന്മാര്ണ്ഗിേ ദൂഷ്യകമാ സാമ്പത്തിേ പ്േമകക്കകടാ ഉള്കപ്പെടുന്ന ഒരു
േുറത്തിന് അയാള്ക ശ്ിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുപ്പണ്ങ്കികൈാ;
(ഡി) കനരികട്ടാ കനരിട്ടല്ലാപ്പതകയാ കബാര്ണ്കഡാ കബാര്ണ്ഡിനു കവണ്ികയാ
ഏര്ണ്പ്പെടുന്ന ഏപ്പതങ്കിൈും േരാറികൈാ പ്പതാെിൈികൈാ എപ്പന്തങ്കിൈും ഓഹരികയാ
താത്പരയകമാ ഉപ്പണ്ങ്കികൈാ,
അകയാഗയനാക്കപ്പെടുന്നതാണ്.
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7. അംഗങ്ങപ്പള ഔകദയാഗിേ സ്ഥാനത്തുനിന്നും സസ്പ്പപന്ഡ് പ്പെയ്യുന്നതും നീക്കം
പ്പെയ്യുന്നതും.—(1) സര്ണ്ക്കാരിന് ഉത്തരവുമൂൈം, പ്പെയര്ണ്കപെ്സപ്പണകയാ ഏപ്പതങ്കിൈും
അംഗത്തിപ്പനകയാ, അകേഹം,—
(എ)
കജാൈിപ്പെയ്യാന്
പ്പാപ്തനല്ലാതായിത്തീരുേകയാ;

വിസമ്മതിക്കുേകയാ,

കജാൈിപ്പെയ്യാന്

(ബി) സര്ണ്ക്കാരിപ്പെ അഭിപ്പായത്തില് സാന്മാര്ണ്ഗിേദൂഷ്യം ഉള്കപ്പെടുന്ന
േുറത്തിന് േുറം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട് തടവ് ശ്ിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുേകയാ;
(സി)
കബാര്ണ്ഡില്നിന്നും
അനുമതി
കനടാപ്പത
തുടര്ണ്ച്ചയായുളള മൂന്ന് കയാഗങ്ങളില് പപ്പങ്കടുക്കാതിരിക്കുേകയാ;

കബാര്ണ്ഡിപ്പെ

(ഡി) അകേഹം കബാര്ണ്ഡില് തുടരുന്നത് കബാര്ണ്ഡിപ്പെ താല്െരയത്തികനാ
പ്പപാതുതാല്െരയത്തികനാ
ഹാനിേരമാേത്തക്കവിധം
തപ്പെ
ഔകദയാഗിേപദവി
ദുരുപകയാഗം പ്പെയ്തതായി സര്ണ്ക്കാരിന് കബാദ്ധയമാവുേകയാ;
(ഇ) അംഗമായി തുടരാന് മറ് വിധത്തില് അനുകയാജയനല്ലാതാവുേകയാ,
പ്പെയ്യുന്നപക്ഷം ഔകദയാഗിേസ്ഥാനത്തുനിന്നും നീക്കം പ്പെയ്യാവുന്നതാണ്:
എന്നാല്, ഈ ഉപവേുെിന് േീെില് യാപ്പതാരാപ്പളയും അയാള്കക്ക് പറയുവാനുളളത്
പറയുവാന് നയായമായ ഒരു അവസരം നല്ോപ്പത നീക്കം പ്പെയ്യാന് പാടുള്ളതല്ല.
(2) (1)-ാം ഉപവേുെുപ്പോരമുളള നടപടിേള്ക നിൈവിൈുളള സമയത്ത്
സര്ണ്ക്കാരിന് കബാര്ണ്ഡിപ്പൈ ഏപ്പതങ്കിൈും അംഗപ്പത്ത സസ്പ്പപന്ഡ് പ്പെയ്യാവുന്നതാണ്.
(3) (1)-ാം ഉപവേുെുപ്പോരം കബാര്ണ്ഡില് നിന്നും നീക്കം പ്പെയ്യപ്പെട്ട
യാപ്പതാരംഗകത്തയും കബാര്ണ്ഡിപ്പെ അംഗമായി പുനര്ണ്നിയമിക്കുവാകനാ കബാര്ണ്ഡിന്
േീെില് മറ് ഏപ്പതങ്കിൈും പദവിയില് നിയമിക്കുവാകനാ പാടുളളതല്ല.
8. ഔകദയാഗിേ സ്ഥാനത്തുനിന്നുളള അംഗത്തിപ്പെ രാജി.— കബാര്ണ്ഡിപ്പൈ ഏപ്പതാരു
അംഗത്തിനും സര്ണ്ക്കാരിന് അഭിസംകബാധന പ്പെയ്ത് കരഖാമൂൈമുളള കനാട്ടീസ്
നല്േിപ്പക്കാണ്് തപ്പെ ഔകദയാഗിേ സ്ഥാനം രാജി വയ്ക്കാവുന്നതും, സര്ണ്ക്കാര്ണ് അത്
സവീേരിക്കുന്നതികന്മല്,
അകേഹം
തപ്പെ
ഔകദയാഗിേസ്ഥാനം
ഒെിഞ്ഞതായി
േരുതപ്പെടുന്നതുമാണ്.
9. ഒെിവുേള്ക േെിയുന്നപ്ത കവഗം നിേകത്തണ്താണ്.—(1) ഒരു അംഗം 6-ാം വേുെു
പ്പോരം അകയാഗയനാക്കപ്പെടുേകയാ 7-ാം വേുെു പ്പോരം നീക്കം പ്പെയ്യപ്പെടുേകയാ 8-ാം
വേുെു
പ്പോരം
രാജിവയ്ക്കുേകയാ
പ്പെയ്യുകമ്പാള്ക,
അയാള്ക
കബാര്ണ്ഡിപ്പൈ
ഒരംഗമല്ലാതായിത്തീരുന്നതും, അപ്പോരമുണ്ാേുന്ന ഏപ്പതാരു ഒെിവും സര്ണ്ക്കാര്ണ്
േെിയുന്നിടകത്താളം കവഗം നിേകത്തണ്തുമാണ്.
(2) അപ്പോരമുളള താല്ക്കാൈിേ ഒെിവികൈക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു
അംഗത്തിപ്പെ ഔകദയാഗിേ ോൈാവധി ഏതു അംഗത്തിപ്പെ ഒെിവിൈാകണാ അകേഹം
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അപ്പോരം നിയമിക്കപ്പെട്ടത് പ്പസ്തുത അംഗത്തിപ്പെ
ോൈയളവികൈക്ക് മാപ്തമായിരിക്കുന്നതാണ്.

കശ്ഷ്ിക്കുന്ന

ഔകദയാഗിേ

10. ഒെിവുേള്ക മുതൈായവ കബാര്ണ്ഡിപ്പെ നടപടിേപ്പള അസാധുവാക്കുന്നതപ്പല്ലന്ന്.—
കബാര്ണ്ഡിപ്പെ യാപ്പതാരു പ്പവൃത്തിയും അപ്പല്ലങ്കില് നടപടിേളും കബാര്ണ്ഡില് ഏപ്പതങ്കിൈും
ഒെികവാ അതിപ്പെ രൂപീേരണത്തില് ഏപ്പതങ്കിൈും നയൂനതകയാ ഉപ്പണ്ന്ന ോരണത്താല്
മാപ്തം അസാധുവാേുന്നതല്ല.
11.
പ്പകതയേ
ആവശ്യത്തിനുകവണ്ി
ആളുേപ്പള
താല്ക്കാൈിേമായി
സഹേരിെിക്കല്.—(1) കബാര്ണ്ഡിന്, ഏപ്പതങ്കിൈും പ്പകതയേ ആവശ്യത്തിന് ഏപ്പതങ്കിൈും
ആളുപ്പട സഹായകമാ ഉപകദശ്കമാ ആവശ്യമാപ്പണന്ന് കതാന്നുന്ന പക്ഷം, ഈ
ഓര്ണ്ഡിനന്സിന് േീെില് ഉണ്ാക്കാവുന്ന പ്പറഗുകൈഷ്നുേളില് വയവസ്ഥ പ്പെയ്യാവുന്ന
പ്പോരം, പ്പസ്തുത ആപ്പള സഹേരിെിക്കാവുന്നതാണ്.
(2) (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം ഏപ്പതങ്കിൈും ആവശ്യത്തിന് കബാര്ണ്ഡുമായി
സഹേരിച്ചു പ്പവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന ഒരാള്കക്ക് പ്പസ്തുത ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
കബാര്ണ്ഡിപ്പെ െര്ണ്ച്ചേളില് പപ്പങ്കടുക്കുന്നതിനുളള അവോശ്മുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്:

എന്നാല്, കബാര്ണ്ഡിപ്പെ
ഉണ്ായിരിക്കുന്നതല്ല.

കയാഗത്തില്

കവാട്ട്

പ്പെയ്യുന്നതിനുളള

അവോശ്ം

12. കബാര്ണ്ഡിപ്പെ കയാഗങ്ങള്ക.—(1) പ്പറഗുകൈഷ്നുേളില് വയവസ്ഥ പ്പെയ്യാവുന്ന
പ്പോരമുളള സ്ഥൈത്തും സമയത്തും കബാര്ണ്ഡ് കയാഗം കെകരണ്തും അതിപ്പെ
കയാഗങ്ങളില് ോരയനിര്ണ്വഹണം സംബന്ധിച്ച് അപ്പോരമുളള നടപടിപ്േമങ്ങള്ക
പാൈികക്കണ്തുമാണ്:
എന്നാല്, കബാര്ണ്ഡ് േുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസത്തിപ്പൈാരിക്കപ്പൈങ്കിൈും കയാഗം
കെകരണ്താണ്.
(2)
കബാര്ണ്ഡിപ്പെ
കയാഗങ്ങളില്
പ്പെയര്ണ്കപെ്സകണാ,
അകേഹത്തിപ്പെ
അഭാവത്തില് ഹാജരായിട്ടുളള അംഗങ്ങള്ക അവര്ണ്ക്കിടയില് നിന്നും പ്പതരപ്പഞ്ഞടുക്കുന്ന
ഒരു അംഗകമാ ആദ്ധയക്ഷയം വഹികക്കണ്താണ്.
(3) കബാര്ണ്ഡിപ്പൈ ഒരു കയാഗത്തിപ്പെ േവാറം പ്പെയര്ണ്കപെ്സൺ ഉള്കപ്പെപ്പട
ആപ്പേ അംഗങ്ങളുപ്പട മൂന്നിപ്പൈാന്ന് ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(4) കബാര്ണ്ഡിപ്പെ ഒരു കയാഗത്തിന് മുന്പാപ്പേ വരുന്ന ഏപ്പതാരു സംഗതിയും
കയാഗത്തില്
ഹാജരായിട്ടുളള
അംഗങ്ങളുപ്പട
ഭൂരിപക്ഷ
കവാട്ടിൈൂപ്പട
തീരുമാനിക്കപ്പെകടണ്തും തുൈയകവാട്ടുേളുപ്പട സംഗതിയില് കയാഗത്തില് ആദ്ധയക്ഷയം
വഹിക്കുന്ന പ്പെയര്ണ്കപെ്സണ് അപ്പല്ലങ്കില് അംഗത്തിന് ഒരു ോസ്റ്റിംഗ് കവാട്ടവോശ്ം
ഉണ്ായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
(5) കബാര്ണ്ഡിപ്പെ ഓകരാ കയാഗത്തിപ്പെയും നടപടിക്കുറിെ്, അപ്പോരമുളള
കയാഗം നടന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങള്കക്കേം സര്ണ്ക്കാരിന് അയച്ചുപ്പോടുകക്കണ്താണ്.
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13. കബാര്ണ്ഡിപ്പൈ െീെ് എേ്സിേയൂട്ടീവ് ഓെീസറുപ്പടയും മറ് ഉകദയാഗസ്ഥരുപ്പടയും
നിയമനം.—(1)
സര്ണ്ക്കാര്ണ്
സര്ണ്വീസിപ്പൈ
കജായിെ്
പ്പസപ്േട്ടറിയുപ്പട
പദവിക്ക്
താപ്പെയല്ലാത്ത ഉകദയാഗസ്ഥപ്പന െീെ് എേ്സിേയൂട്ടീവ് ഓെീസറായി പ്പഡപയൂകട്ടഷ്ന് വെി
സര്ണ്ക്കാരിന് നിയമിക്കാവുന്നതാണ്.
(2) െീെ് എേ്സിേയൂട്ടീവ് ഓെീസര്ണ് നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന പ്പോരമുളള
അധിോരങ്ങള്ക
വിനികയാഗിക്കുേയും
േര്ണ്ത്തവയങ്ങള്ക
നിര്ണ്വഹിക്കുേയും
പ്പെകയ്യണ്താണ്.
(3)
കബാര്ണ്ഡിന്,
നിര്ണ്വഹിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
നിയമിക്കാവുന്നതാണ്.

അതിപ്പെ
െുമതൈേള്ക
ഉകദയാഗസ്ഥപ്പരയും

ോരയക്ഷമമായി
ജീവനക്കാപ്പരയും

(4) ഉകദയാഗസ്ഥരുപ്പടയും ജീവനക്കാരുപ്പടയും നിയമന രീതിയും കസവനം
സംബന്ധിച്ച മറ് നിബന്ധനേളും വയവസ്ഥേളും ശ്മ്പളവും അൈവന്സുേളും
നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്.
14.
േരാറികൈര്ണ്പ്പെടുന്നതിനുളള
അധിോരം.—(1)
കബാര്ണ്ഡിന്,
ഈ
ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പൈ ആവശ്യങ്ങള്ക നടെിൈാക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പമകന്നാ യുക്തപ്പമകന്നാ
അത് േരുതുന്ന പ്പോരമുളള േരാറുേളില് ഏര്ണ്പ്പെടാവുന്നതാണ്.
(2) കബാര്ണ്ഡിനു കവണ്ിയുളള ഓകരാ േരാറും പ്പെയര്ണ്കപെ്സകണാ അകേഹം
അധിോരപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഉകദയാഗസ്ഥകനാ തയ്യാറാകക്കണ്താണ്.
(3) കബാര്ണ്ഡിനു കവണ്ി ഉണ്ാക്കുന്ന ഓകരാ േരാറും നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന
പ്പോരമുളള ൊറത്തിൈും രീതിയിൈുമായിരികക്കണ്താണ്.
15. ധനോരയ സ്റ്റാെിംഗ് േമ്മിറിയും മറ് േമ്മിറിേളും.—(1) കബാര്ണ്ഡിന്,
റഗുകൈഷ്നുേളില് വയവസ്ഥ പ്പെയ്യാവുന്ന പ്പോരമുളള കബാര്ണ്ഡിപ്പെ ധനോരയവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട
അധിോരങ്ങള്ക
വിനികയാഗിക്കുന്നതിനും
െുമതൈേള്ക
നിര്ണ്വഹിക്കുന്നതിനുമായി ഒരു ധനോരയ സ്റ്റാെിംഗ് േമ്മിറിപ്പയ നിയമിക്കാവുന്നതാണ്.
(2)
കബാര്ണ്ഡിന്,
േളള്
വയവസായത്തിപ്പെ
സാഹെരയങ്ങള്കക്കും
ആവശ്യേതേള്കക്കും
കവണ്
പരിഗണന
നല്േി
പ്പസ്തുത
െുമതൈേള്ക
നിറകവറപ്പെടുന്നുപ്പണ്ന്ന്
ഉറെ്
വരുത്തുന്നതിനുളള
ആവശ്യത്തികൈക്കായി
ോൈാോൈങ്ങളില്, ഒകന്നാ അതിൈധിേകമാ േമ്മിറിേപ്പള നിയമിക്കാവുന്നതാണ്.
അദ്ധയായം III
കബാര്ണ്ഡിപ്പെ അധിോരങ്ങളും െുമതൈേളും
16. കബാര്ണ്ഡിപ്പെ െുമതൈേള്ക.—(1) കബാര്ണ്ഡ്, േളള് വയവസായ കമഖൈപ്പയ
സംഘടിെിക്കുേയും വിേസിെിക്കുേയും കപ്പാത്സാഹിെിക്കുേയും പ്പെകയ്യണ്തും
കമഖൈയിപ്പൈ പ്പതാെിൈാളിേളുപ്പട പ്പതാെില് സംരക്ഷണം ഉറെുവരുകത്തണ്തും സര്ണ്ക്കാര്ണ്
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ോൈാോൈങ്ങളില് നിശ്ചയിക്കാവുന്ന പ്പോരമുളള െുമതൈേള്ക നിര്ണ്വഹിക്കുേയും
പ്പെകയ്യണ്താണ്.
(2) (1)-ാം ഉപവേുെിപ്പൈ വയവസ്ഥേളുപ്പട സാമാനയതയ്ക്ക് ഭംഗം വരാപ്പത
കബാര്ണ്ഡ്

പ്പകതയേിച്ചും

താപ്പെെറയുന്ന

എല്ലാകമാ

ഏപ്പതങ്കിൈുകമാ,

െുമതൈേളും

േര്ണ്ത്തവയങ്ങളും നിര്ണ്വഹികക്കണ്താണ്, അതായത്:—
(എ)

ഉപകഭാക്താക്കള്കക്ക്

ശ്ുദ്ധമായ

േളള്

ൈഭിക്കുന്നുപ്പവന്ന്

(ബി)

േളള് ഉല്ൊദനം േൂടുതല് ഉളള സ്ഥൈങ്ങളില് നിന്നും അവ

ഉറൊക്കുേ;

സംഭരിച്ച് ആവശ്യമുളള മറ് സ്ഥൈങ്ങളില് എത്തിക്കുേ;
(സി)

േള്ളില് നിന്നും മൂൈയവര്ണ്ദ്ധിത ഉല്െന്നങ്ങള്ക നിര്ണ്മ്മിക്കുന്നതിനുളള

സംരംഭങ്ങള്ക ആരംഭിക്കുേ;
(ഡി)

സീസൺ സമയത്ത് അധിേമായി ൈഭിക്കുന്ന േളള് കേടുേൂടാപ്പത

സൂക്ഷിക്കുവാന് ആവശ്യമായ സംവിധാനം ഏര്ണ്പ്പെടുത്തുേ;
(ഇ)

േളള് ൈഭിക്കുന്നതിന് അതയുല്ൊദന കശ്ഷ്ിയുളള വൃക്ഷങ്ങള്ക വച്ച്

പിടിെിക്കുേ;
(എെ്)

േളള് ഷ്ാെുേള്ക

നടത്താന് സ്ഥിരം

പ്പേട്ടിടങ്ങള്ക

നിര്ണ്മ്മിച്ചു

നല്േുേ;
(ജി) ആവശ്യാനുസരണം േളള് ഷ്ാെുേള്ക ഏപ്പറടുത്ത് നടത്തുേ;
(എച്ച്) വികനാദ സഞ്ചാര കമഖൈേളില് ആധുനിേ രീതിയിൈുളള േളള്
ഷ്ാെുേള്ക ആരംഭിക്കുേ;
(ഐ) പ്പതാെിൈാളിേള്കക്കും പുതിയതായി ആ കമഖൈയില് വരുന്നവര്ണ്ക്കും
ആവശ്യമായ പരിശ്ീൈനം നല്േുേ;
(പ്പജ) േളള് പ്പെത്ത് വയവസായം സംബന്ധിച്ച് സ്ഥിതിവിവര േണക്കുേള്ക
സൂക്ഷിക്കുേ;
(പ്പേ) േര്ണ്ഷ്േര്ണ്ക്കും, പ്പതാെിൈാളിേള്കക്കും ഉപേരിക്കുന്ന

തരത്തിൈുളള

വിജ്ഞാന കേപ്ന്ദങ്ങള്ക ആരംഭിക്കുേയും, ആനുോൈിേങ്ങള്ക പ്പസിദ്ധീേരിക്കുേയും
പ്പെയ്യുേ;
(എല്)

ഈ

രംഗത്ത്

കപ്പാത്സാഹിെിക്കുേ.
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17. കബാര്ണ്ഡിനുളള പ്പപാതുവായ അധിോരങ്ങള്ക.—ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിന് േീെിൈുളള
അതിപ്പെ

െുമതൈേള്ക

നിര്ണ്വഹിക്കുന്നതിനായി,

കബാര്ണ്ഡിന്

താപ്പെ

പറയുന്ന

അധിോരങ്ങള്ക ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:—
(1) കബാര്ണ്ഡിന് ആവശ്യപ്പമന്ന് േരുതുന്ന പ്പോരമുളള സ്ഥാവര

ജംഗമ

സവത്തുക്കള്ക ആര്ണ്ജിക്കുേയും ലേവശ്ം വയ്ക്കുേയും അപ്പോരമുളള സവത്തുക്കള്ക
പാട്ടത്തിന്

നല്േുേകയാ

വില്െന

നടത്തുേകയാ

മറ്

വിധത്തില്

ലേമാറം

പ്പെയ്യുേകയാ:
എന്നാല്,
അധിോരം

സ്ഥാവരസവത്തിപ്പെ

ഒെിപ്പേയുളള

സംഗതിയില്

മുന്പറഞ്ഞ

അത്

അധിോരങ്ങള്ക

ആര്ണ്ജിക്കുന്നതിനുളള
സര്ണ്ക്കാരിപ്പെ

മുന്േൂര്ണ്

അനുമതികയാടുേൂടി മാപ്തകമ വിനികയാഗിക്കാന് പാടുളളു.
(2) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പൈയും അതിന്േീെില് ഉണ്ാക്കപ്പെട്ട െട്ടങ്ങളിപ്പൈയും
വയവസ്ഥേള്കക്ക് വികധയമായി, പ്പെൈവുേള്ക വഹിക്കുന്നതിനും ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പൈ
വയവസ്ഥേള്ക നടെിൈാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമാപ്പണന്ന് അത് േരുതുന്ന പ്പോരമുളളകതാ
സര്ണ്ക്കാര്ണ് അതിപ്പന ഏല്െിക്കുന്നകതാ ആയ പദ്ധതിേള്ക, ആവിഷ്്േരിക്കുേയും
നടെിൈാക്കുേയും പ്പെയ്യുേ.
അദ്ധയായം IV
പദ്ധതിേളുപ്പട രൂപീേരണവും സമര്ണ്െണവും
18.

വാര്ണ്ഷ്ിേ

പദ്ധതിേളുപ്പട

തയ്യാറാക്കൈും

സമര്ണ്െണവും.—(1)

ഈ

ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്കക്ക് വികധയമായി കബാര്ണ്ഡ് ഓകരാ വര്ണ്ഷ്വും സര്ണ്ക്കാര്ണ്
നിശ്ചയിക്കാവുന്ന പ്പോരമുളള തീയതിയികൈാ അതിന് മുന്കപാ വാര്ണ്ഷ്ിേ പദ്ധതി
തയ്യാറാകക്കണ്തും അംഗീോരത്തിനായി സര്ണ്ക്കാരികൈയ്ക്ക് സമര്ണ്െികക്കണ്തുമാണ്.
(2) പദ്ധതിയില്,—
(എ)

കബാര്ണ്ഡ്

അടുത്ത

വര്ണ്ഷ്ം

മുെുവനാകയാ

ഭാഗിേമാകയാ

നടെിൈാക്കാന് ഉകേശ്ിക്കുന്ന പദ്ധതിയുപ്പട വിവരങ്ങള്ക;
(ബി)

ഈ

ഓര്ണ്ഡിനന്സിന്

േീെിൈുളള

അതിപ്പെ

െുമതൈേള്ക

നിര്ണ്വഹിക്കുന്ന ആവശ്യത്തികൈയ്ക്കായി, കബാര്ണ്ഡ് അടുത്ത വര്ണ്ഷ്ം സംഘടിെിക്കാന്
ഉകേശ്ിക്കുന്ന പ്പവൃത്തിയുപ്പടകയാ പ്പവൃത്തി ഏപ്പറടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചകതാ ആയ
വിവരങ്ങള്ക;
(സി) നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന പ്പോരമുളള മറു വിവരങ്ങള്ക;
എന്നിവ അടങ്ങിയിരികക്കണ്താണ്.
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(3)
തീയതിക്ക്

നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന
മുമ്പായും

കബാര്ണ്ഡ്

പ്പോരമുളള

അനുബന്ധ

ൊറത്തിൈും

പദ്ധതിേള്ക

അപ്പോരമുളള

തയ്യാറാകക്കണ്തും

സര്ണ്ക്കാരിപ്പെ അനുമതിയ്ക്കായി അയച്ചുപ്പോടുകക്കണ്തുമാണ്.
(4)

സര്ണ്ക്കാരിന്,

പദ്ധതി

മുെുവനാകയാ

അത്

ഉെിതപ്പമന്ന്

േരുതുന്ന

പ്പോരമുളള കഭദഗതിേകളാപ്പടകയാ അംഗീേരിക്കാവുന്നതും അനുവദിക്കാവുന്നതുമാണ്.
അദ്ധയായം V
ധനോരയവും േണക്കുേളും ആഡിറും േടങ്ങളും
19. സവത്ത് ലേമാറംപ്പെയ്യല്.—സര്ണ്ക്കാരിന്, ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പൈ ആവശ്യങ്ങള്ക
നടെിൈാക്കുന്നതിന് കവണ്ി, സര്ണ്ക്കാര്ണ് യുക്തപ്പമന്ന് േരുതാവുന്ന പ്പോരമുളള
വയവസ്ഥേളികന്മൈും നിബന്ധനേളികന്മൈും പ്പേട്ടിടങ്ങള്ക, ഭൂമി അപ്പല്ലങ്കില് സ്ഥാവരകമാ
ജംഗമകമാ ആയ മകറപ്പതങ്കിൈും സവത്തുക്കള്ക, കബാര്ണ്ഡിന് ലേമാറം പ്പെയ്യാവുന്നതാണ്.
20. കബാര്ണ്ഡിപ്പെ നിധി.—(1) കബാര്ണ്ഡിന്
അതിപ്പെ
സവന്തം
നിധി
ഉണ്ായിരിക്കുന്നതും കബാര്ണ്ഡിന് ൈഭിക്കുന്ന എല്ലാ വരുമാനവും അതികൈയ്ക്ക് വരവ്
വയ്കക്കണ്തും കബാര്ണ്ഡിപ്പെ എല്ലാ പ്പെൈവുേളും അതില് നിന്നും വഹികക്കണ്തുമാണ്.
(2) കബാര്ണ്ഡിന് േളള് പ്പെത്ത് പ്പതാെിൈാളി കക്ഷമനിധി കബാര്ണ്ഡില് നിന്നുളള
സഹായം അപ്പല്ലങ്കില് വായ്പ സവീേരിക്കാവുന്നതാണ്.
(3) കബാര്ണ്ഡിപ്പെ നിധിയിൈുള്ള എല്ലാ പണവും സര്ണ്ക്കാര്ണ് പ്പപാതുവായകതാ
പ്പകതയേമായകതാ ആയ ഉത്തരവ് വെി നിര്ണ്കേശ്ിക്കുന്ന പ്പോരം നികക്ഷപികക്കണ്താണ്.
21. സവത്തുക്കളുപ്പടയും െണ്ിപ്പെയും വിനികയാഗം.—കബാര്ണ്ഡിപ്പെ എല്ലാ
സവത്തുക്കളും െണ്ും മറ് ആസ്തിേളും ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പെ ആവശ്യങ്ങള്കക്കായും
ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്കക്ക് വികധയമായും വിനികയാഗികക്കണ്താണ്.
22.
കബാര്ണ്ഡിനുളള
ധനസഹായങ്ങളും
വായ്പേളും.—(1)
സര്ണ്ക്കാരിന്
ോൈാോൈങ്ങളില് സര്ണ്ക്കാര്ണ് നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്പോരമുളള നിബന്ധനേളികന്മൈും
വയവസ്ഥേളികന്മൈും,
ഈ
ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പെ
ആവശ്യങ്ങള്കക്കായി
കബാര്ണ്ഡിന്
ധനസഹായങ്ങളും പ്ഗാെുേളും നല്ോവുന്നതാണ്.
(2)
കബാര്ണ്ഡിന്,
ോൈാോൈങ്ങളില്,
സര്ണ്ക്കാരിപ്പെ
മുന്േൂര്ണ്
അനുമതികയാപ്പടയും ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്കക്കും സര്ണ്ക്കാര്ണ് നിശ്ചയിക്കുന്ന
പ്പോരമുളള
ഉപാധിേള്കക്കും
വികധയമായി
ഈ
ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പൈ
ആവശ്യങ്ങള്കക്കുകവണ്ി പണം േടം വാങ്ങാവുന്നതാണ്.
23. ബജറ് തയ്യാറാക്കല്.—(1) കബാര്ണ്ഡ്, സര്ണ്ക്കാര്ണ് നിശ്ചയിക്കാവുന്ന പ്പോരമുളള
തീയതിയികൈാ
അതിനുമുകമ്പാ,
അടുത്ത
സാമ്പത്തിേ
വര്ണ്ഷ്കത്തയ്ക്ക്
േണക്കാക്കപ്പെടുന്ന കബാര്ണ്ഡിപ്പെ വരവും പ്പെൈവും ോണിച്ചുപ്പോണ്ുളള ബജറ്,
നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന പ്പോരമുളള ൊറത്തില് തയ്യാറാക്കുേയും സര്ണ്ക്കാരിന്
സമര്ണ്െിക്കുേയും പ്പെകയ്യണ്താണ്.

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

12

(2) സര്ണ്ക്കാരിന്, കഭദഗതിേകളാപ്പടകയാ അല്ലാപ്പതകയാ ബജറിന് അനുമതി
നല്ോവുന്നതാണ്.
(3) കബാര്ണ്കഡാ കബാര്ണ്ഡിനുകവണ്ികയാ യാപ്പതാരു തുേയും, അപ്പോരമുളള
തുേ പ്പെൈവായി (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം സര്ണ്ക്കാര്ണ് അംഗീേരിച്ച ബജറിപ്പൈ നിശ്ചിത
വയവസ്ഥേളില് ഉള്കപ്പെടുത്താത്ത പക്ഷം, പ്പെൈവാക്കാന് പാടുളളതല്ല:
എന്നാല്, കബാര്ണ്ഡിന് സര്ണ്ക്കാരിപ്പെ മുന്േൂര്ണ് അനുമതികയാപ്പട ബജറ്
വിഹിതത്തിപ്പെ പരിധിയില് നിന്നുപ്പോണ്്, ഒരു പ്പെൈവ് ശ്ീര്ണ്ഷ്േത്തില് നിന്നും
മപ്പറാന്നികൈയ്ക്ക്, അപ്പല്ലങ്കില് ഒരു പദ്ധതിക്കുകവണ്ി ഉണ്ാക്കിയ വയവസ്ഥയില് നിന്ന്
മപ്പറാരു പദ്ധതിക്ക് കവണ്ി, ആപ്പേ ബജറ് വിഹിതം അധിേരിക്കുന്നില്ല എന്ന
നിബന്ധനയ്ക്ക് വികധയമായി പുനര്ണ് ധനവിനികയാഗം അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.
24. സപ്ലിപ്പമെറി ബജറ് തയ്യാറാക്കല്.—കബാര്ണ്ഡിന്, നിര്ണ്ണയിക്ക പ്പെടാവുന്ന
പ്പോരമുളള ൊറത്തിൈും അപ്പോരമുളള തീയതിയ്ക്ക് മുമ്പായും ഒരു സപ്ലിപ്പമെറി ബജറ്
സര്ണ്ക്കാരിന് അനുമതിക്കായി സമര്ണ്െിക്കാവുന്നതും, അപ്പോരമുളള സപ്ലിപ്പമെറി
ബജറിന് 23-ാം വേുെിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്ക ബാധേമാേുന്നതുമാണ്.
25. േണക്കുേളുപ്പട ആഡിറ്.—കബാര്ണ്ഡിപ്പെ േണക്കുേള്ക നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന
പ്പോരമുളള രീതിയില്, സൂക്ഷികക്കണ്തും അപ്പോരമുളള രീതിയില് േണക്കുേളുപ്പട
ഒരു വാര്ണ്ഷ്ിേ കസ്റ്ററ്പ്പമെ് തയ്യാറാകക്കണ്തുമാണ്.
അപ്പോരമുളള േണക്കുേള്ക
സര്ണ്ക്കാര്ണ് അംഗീേരിച്ച ആഡിറപ്പറപ്പക്കാണ്് ആഡിറ് പ്പെയ്യികക്കണ്താണ്.
26. വാര്ണ്ഷ്ിേ റികൊര്ണ്ട്ട്.—കബാര്ണ്ഡ്, ഓകരാ സാമ്പത്തിേ വര്ണ്ഷ്കത്തക്കും,
നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന പ്പോരമുളള രീതിയില്, മുന് സാമ്പത്തിേ വര്ണ്ഷ്പ്പത്ത അതിപ്പെ
എല്ലാ പ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങപ്പളയും സംബന്ധിച്ച ഒരു വാര്ണ്ഷ്ിേ റികൊര്ണ്ട്ട്, പ്പസ്തുത
സാമ്പത്തിേ
വര്ണ്ഷ്ം
അവസാനിച്ചതിനുകശ്ഷ്ം
മൂന്ന്
മാസങ്ങള്കക്കേം
തയ്യാറാകക്കണ്തും സര്ണ്ക്കാരിന് സമര്ണ്െികക്കണ്തുമാണ്.
അപ്പോരമുളള ഓകരാ
വാര്ണ്ഷ്ിേ റികൊര്ണ്ട്ടും അത് ൈഭിച്ചാൈുടന് േണക്കുേളുപ്പട ആഡിറ് പ്പെയ്ത കസ്റ്ററ്പ്പമെ്
സഹിതം, സര്ണ്ക്കാര്ണ് നിയമസഭയുപ്പട കമശ്െുറത്ത് വയ്െികക്കണ്താണ്.
27. തുടര്ണ് റികൊര്ണ്ട്ടും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കും റികട്ടണുേളും.—സര്ണ്ക്കാര്ണ്, അതത്
സമയം, നിര്ണ്കേശ്ിക്കാവുന്ന പ്പോരമുളള രീതിയിൈും, അപ്പോരമുളള തീയതിയ്ക്ക്
മുമ്പായും അപ്പോരമുളള ഇടകവളേളിൈും സര്ണ്ക്കാര്ണ് നിര്ണ്കേശ്ിക്കാവുന്ന പ്പോരമുളള
വിഷ്യങ്ങള്ക, അപ്പോരമുളള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുേള്ക, അപ്പോരമുളള റികട്ടണുേള്ക
എന്നിവയുപ്പട ഒരു റികൊര്ണ്ട്ട് കബാര്ണ്ഡ്, സര്ണ്ക്കാരിന് സമര്ണ്െികക്കണ്താണ്.
28.
േുടിശ്ശിേേള്ക
പിരിപ്പച്ചടുക്കുന്നത്.—ഈ
ഓര്ണ്ഡിനന്കസാ
അതിന്
േീെിൈുണ്ാക്കപ്പെട്ട െട്ടങ്ങകളാ പ്പോരം ഒരു േരാറിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്ക പ്പോരകമാ മറു
വിധത്തികൈാ കബാര്ണ്ഡിന് േികട്ടണ് ഏപ്പതങ്കിൈും തുേകയാ അപ്പല്ലങ്കില് അതുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് നല്കേണ്തായ ഏപ്പതങ്കിൈും തുേകയാ കബാര്ണ്ഡിന് നല്േിയിട്ടിപ്പല്ലങ്കില്,
നിയമം വെി വയവസ്ഥ പ്പെയ്തിട്ടുളള മറ് ഏപ്പതങ്കിൈും നടപടിയ്ക്ക് ഭംഗംവരാപ്പത, ആയത്,
1968-പ്പൈ കേരള നിേുതി വസൂൈാക്കല് ആേ്റിന് േീെില് (1968-പ്പൈ 15) ഭൂനിേുതി
േുടിശ്ശിേ എന്ന കപാപ്പൈ കബാര്ണ്ഡിന് ഈടാക്കാവുന്നതാണ്.
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29. പിരിപ്പച്ചടുക്കാന് േെിയാത്ത തുേ എെുതി തളളുന്നതിനുളള അധിോരം.—
കബാര്ണ്ഡിന്, വാര്ണ്ഷ്ിേമായി അന്പതിനായിരം രൂപ എന്ന പരിധിക്ക് വികധയമായി,
ഓകരാ സംഗതിയിൈും പതിനായിരം രൂപയില് േവിയാത്ത ഒരു തുേ, അപ്പോരമുളള തുേ
പിരിപ്പച്ചടുക്കുവാന്
സാധയമല്ല
എന്ന്
അതിന്
അഭിപ്പായമുളള
പക്ഷം,
എെുതിത്തളളാവുന്നതാണ്.
അദ്ധയായം VI
പൈവേ
30. നിര്ണ്കേശ്ങ്ങള്ക നല്േുവാനുളള സര്ണ്ക്കാരിപ്പെ അധിോരം.— സര്ണ്ക്കാരിന് ഈ
ഓര്ണ്ഡിനന്സിന് േീെിൈുളള െുമതൈേള്ക നിര്ണ്വഹിക്കുന്നതിപ്പെ ആവശ്യത്തികൈയ്ക്കായി
കബാര്ണ്ഡിന് നിര്ണ്കേശ്ങ്ങള്ക നല്ോവുന്നതും, അപ്പോരമുളള നിര്ണ്കേശ്ങ്ങള്ക പാൈിക്കാന്
കബാര്ണ്ഡ് ബാധയസ്ഥമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
31.

കബാര്ണ്ഡിപ്പൈ

പ്പസര്ണ്വെുമാര്ണ്

പ്പെയര്ണ്കപെ്സണും

അംഗങ്ങളും

ആയിരിക്കുപ്പമന്ന്.—കബാര്ണ്ഡിപ്പൈ

ജീവനക്കാരും

പ്പെയര്ണ്കപെ്സണും

പബ്ലിേ്

അംഗങ്ങളും

ജീവനക്കാരും 1860-പ്പൈ ഇന്തയന് ശ്ിക്ഷാനിയമം (1860-പ്പൈ 45-ാം കേപ്ന്ദ ആേ്റ്) 21-ാം
വേുെിപ്പെ

അര്ണ്ഥവയാപ്തിയ്ക്കുളളില്

വരുന്ന

പബ്ലിേ്

പ്പസര്ണ്വെുമാര്ണ്

ആയി

േരുതപ്പെടുന്നതാണ്.
32.

ഉത്തമവിശ്വാസത്തില്

എടുത്ത

നടപടിേള്കക്ക്

സംരക്ഷണം.—ഈ

ഓര്ണ്ഡിനന്കസാ അതിന് േീെില് ഉണ്ാക്കിയ െട്ടങ്ങകളാ പ്പറഗുകൈഷ്നുേകളാ പ്പോരം
ഉത്തമവിശ്വാസത്തില് പ്പെയ്തകതാ പ്പെയ്യാനുകേശ്ിച്ചകതാ ആയ ഏപ്പതങ്കിൈും സംഗതി
സംബന്ധിച്ച് സര്ണ്ക്കാരികനാ, കബാര്ണ്ഡികനാ, അതിപ്പൈ ഏപ്പതങ്കിൈും അംഗത്തികനാ
ജീവനക്കാരകനാ

എതിരായി

യാപ്പതാരു

വയവഹാരകമാ,

മറ്

നിയമ

നടപടിേകളാ

നിൈനില്ക്കുന്നതല്ല.
33. ലവഷ്മയങ്ങള്ക നീക്കംപ്പെയ്യല്.—(1) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പൈ വയവസ്ഥേള്കക്ക്
പ്പാബൈയം നല്േുന്നതില് ഏപ്പതങ്കിൈും ലവഷ്മയങ്ങള്ക ഉണ്ാേുന്നപക്ഷം, സര്ണ്ക്കാരിന്
ലവഷ്മയം

നീക്കം

ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പൈ

പ്പെയ്യുന്നതിന്
വയവസ്ഥേള്കക്ക്

ആവശ്യപ്പമന്ന്

തങ്ങള്കക്ക്

വിരുദ്ധമല്ലാത്തതുമായ

കതാന്നുന്നതും

വയവസ്ഥേള്ക

ഈ

ഗസറില്

പ്പസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഉത്തരവുമൂൈം ഉണ്ാക്കാവുന്നതാണ്:
എന്നാല്, ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സ് പ്പാബൈയത്തില് വന്ന് രണ്ുവര്ണ്ഷ്ത്തിനുകശ്ഷ്ം
അങ്ങപ്പനയുളള യാപ്പതാരു ഉത്തരവും ഉണ്ാക്കുവാന് പാടുളളതല്ല.
(2)

(1)-ാം

ഉപവേുെുപ്പോരം

ഉണ്ാക്കിയ

ഓകരാ

ഉത്തരവും

അതുണ്ാക്കിയതിനുകശ്ഷ്ം ഉടന്തപ്പന്ന നിയമസഭ മുന്പാപ്പേ വയ്കക്കണ്താണ്.
34.

െട്ടങ്ങള്ക

വിജ്ഞാപനം

വെി,

ഉണ്ാക്കുന്നതിനുളള
ഈ

അധിോരം.—(1)

ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പൈ
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സര്ണ്ക്കാരിന്

ഗസറ്

നടെിൈാക്കുന്നതിനായി

14

മുന്ോൈപ്പാബൈയകത്താടുേൂടികയാ

പില്ോൈ

പ്പാബൈയകത്താടുേൂടികയാ

െട്ടങ്ങള്ക

ഉണ്ാക്കാവുന്നതാണ്.
(2) പ്പകതയേിച്ചും മുന്പറഞ്ഞ അധിോരത്തിപ്പെ സാമാനയതയ്ക്ക് ഭംഗം
വരാപ്പത

അപ്പോരമുളള

െട്ടങ്ങളില്

താപ്പെ

പറയുന്ന

എല്ലാകമാ

ഏപ്പതങ്കിൈുകമാ

പ്പോരം

കബാര്ണ്ഡിപ്പെ

സംഗതിേള്കക്ക് വയവസ്ഥ പ്പെയ്യാവുന്നതാണ്, അതായത്:—
(എ)

4-ാം

വേുെ്

(2)-ാം

ഉപവേുെ്

പ്പെയര്ണ്കപെ്സണും മറ് അംഗങ്ങള്കക്കും നല്കേണ് ശ്മ്പളവും ബത്തേളും;
(ബി)
ഓെീസര്ണ്

13-ാം വേുെ് (3)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം െീെ് എേ്സിേയൂട്ടീവ്

വിനികയാഗികക്കണ്

അധിോരങ്ങളും

നിര്ണ്വഹികക്കണ്

േര്ണ്ത്തവയങ്ങളും,

പ്പസ്തുത വേുെിപ്പെ (5)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം ഉകദയാഗസ്ഥരുപ്പടയും ജീവനക്കാരുപ്പടയും
നിയമന രീതിയും കസവനം സംബന്ധിച്ച മറു വയവസ്ഥേളും നിബന്ധനേളും, ശ്മ്പളവും
അൈവന്സുേളും;
(സി)

14-ാം വേുെ് (3)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം േരാറുേളില് ഏര്ണ്പ്പെകടണ്

ൊറവും രീതിയും;
(ഡി)

18-ാം വേുെ് (2)-ാം ഉപവേുെ് (ഡി) ഖണ്ഡപ്പോരം വാര്ണ്ഷ്ിേ

പദ്ധതിയില് ഉള്കപ്പെടുത്താവുന്ന മറ് വിവരങ്ങള്ക, പ്പസ്തുത വേുെിപ്പെ (3)-ാം ഉപവേുെ്
പ്പോരം, അനുബന്ധ പദ്ധതിേള്ക തയ്യാറാകക്കണ് ൊറവും ഏത് തീയതിയ്ക്ക് മുമ്പ്
തയ്യാറാക്കണപ്പമന്നും;
(ഇ)

23-ാം വേുെ് പ്പോരം ബജറ് തയ്യാറാകക്കണ് ൊറം;

(എെ്) 24-ാം വേുെ് പ്പോരം സപ്ലിപ്പമെറി ബജറ് തയ്യാറാകക്കണ് ൊറവും
ഏത് തീയതിയ്ക്ക് മുന്പ് തയ്യാറാകക്കണ്താപ്പണന്നും;
(ജി)

25-ാം വേുെ് പ്പോരം കബാര്ണ്ഡിപ്പെ േണക്കുേള്ക സൂക്ഷികക്കണ്

രീതിയും വാര്ണ്ഷ്ിേ കസ്റ്ററ്പ്പമെ് തയ്യാറാകക്കണ് രീതിയും;
(എച്ച്) 26-ാം വേുെ് പ്പോരം വാര്ണ്ഷ്ിേ റികൊര്ണ്ട്ട് തയ്യാറാകക്കണ് രീതി;
(ഐ)

നിര്ണ്ണയികക്കണ്കതാ

നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെകടണ്കതാ

ആയ

മറ്

ോരയങ്ങള്ക.
(3)
െട്ടവും

ഈ

ഓര്ണ്ഡിനന്സ്

അതുണ്ാക്കിയതിനു

പ്പോരം

കശ്ഷ്ം,

ഉണ്ാക്കപ്പെടുന്ന

േെിയുന്നപ്തകവഗം,

ഓകരാ
നിയമസഭ

സകമ്മളനത്തിൈായിരിക്കുകമ്പാള്ക, സഭ മുമ്പാപ്പേ ഒരു സകമ്മളനത്തികൈാ, തുടര്ണ്ച്ചയായ
രണ്്

സകമ്മളനങ്ങളികൈാ

വയ്കക്കണ്തും,

അപ്പോരം

പ്പപടാവുന്ന
അത്

ആപ്പേ

ഏത്

പതിനാൈ്

സകമ്മളനത്തില്

ദിവസക്കാൈകത്തക്ക്
വയ്ക്കുന്നുകവാ

ആ

സകമ്മളനകമാ, പ്പതാട്ടടുത്തുവരുന്ന സകമ്മളനകമാ അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നിയമസഭ
പ്പസ്തുത െട്ടത്തില് ഏപ്പതങ്കിൈും കഭദഗതി വരുത്തുേകയാ അപ്പല്ലങ്കില് ആ െട്ടം
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ഉണ്ാകക്കണ്തിപ്പല്ലന്ന്

തീരുമാനിക്കുേകയാ

പ്പെയ്യുന്ന

പക്ഷം,

ആ

െട്ടത്തിന്

അതിനുകശ്ഷ്ം, അതത് സംഗതികപാപ്പൈ, അപ്പോരം കഭദഗതി പ്പെയ്ത രൂപത്തില് മാപ്തം
പ്പാബൈയം ഉണ്ായിരിക്കുേകയാ അഥവാ യാപ്പതാരു പ്പാബൈയവുമില്ലാതിരിക്കുേകയാ
പ്പെയ്യുന്നതുമാേുന്നു;
റോക്കകൈാ

ആ

എന്നിരുന്നാൈും അപ്പോരമുളള ഏപ്പതങ്കിൈും കഭദഗതികയാ,

െട്ടപ്പോരം

മുന്പ്

പ്പെയ്തിട്ടുളള

ഏപ്പതങ്കിൈും

സംഗതിയുപ്പട

സാധുതയ്ക്ക് ഭംഗം വരാത്ത വിധത്തിൈായിരികക്കണ്താണ്.
35.

റഗുകൈഷ്നുേള്ക

ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പൈ

ഉണ്ാക്കുന്നതിനുളള

ആവശ്യങ്ങള്ക

അധിോരം.—(1)

നിറകവറുന്നതിനായി

കബാര്ണ്ഡിന്,

സര്ണ്ക്കാരിപ്പെ

ഈ

മുന്േൂര്ണ്

അനുമതികയാപ്പട ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിനും അതിന്േീെില് ഉണ്ാക്കപ്പെട്ട െട്ടങ്ങള്കക്കും
വിരുദ്ധമല്ലാത്ത റഗുകൈഷ്നുേള്ക, ഗസറ് വിജ്ഞാപനം വെി, ഉണ്ാക്കാവുന്നതാണ്.
(2) പ്പകതയേിച്ചും മുന്പറഞ്ഞ അധിോരത്തിപ്പെ സാമാനയതയ്ക്ക് ഭംഗം
വരാപ്പത, കബാര്ണ്ഡിന് താപ്പെ പറയുന്ന ോരയങ്ങപ്പള സംബന്ധിച്ച് റഗുകൈഷ്നുേള്ക
ഉണ്ാക്കാവുന്നതാണ്,—
(എ)

11-ാം

വേുെ്

(1)-ാം

ഉപവേുെ്

പ്പോരം

ഒരു

പ്പകതയേ ആവശ്യത്തിന് കവണ്ി ആളുേപ്പള താത്ോൈിേമായി സഹേരിെിക്കുന്നതിനുളള
രീതി;
(ബി)

12-ാം വേുെ് (1)-ാം ഉപവേുെുപ്പോരം, കബാര്ണ്ഡ് കയാഗം കെകരണ്

സമയവും സ്ഥൈവും നടപടിപ്േമങ്ങളും;
(സി)
അധിോരം

15-ാം വേുെ് (1)-ാം ഉപവേുെുപ്പോരം, ധനോരയ സ്റ്റാെിംഗ് േമ്മിറി

വിനികയാഗികക്കണ്തും

െുമതൈേള്ക

നിര്ണ്വഹികക്കണ്തുമായ

ധനോരയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധിോരങ്ങള്ക.
36. റോക്കൈും ഒെിവാക്കൈും.—(1) 2021-പ്പൈ കേരള േള്ള് വയവസായ വിേസന
കബാര്ണ്ഡ് ഓര്ണ്ഡിനന്സ് (2021-പ്പൈ 40) ഇതിനാല് റോക്കിയിരിക്കുന്നു.
(2) അങ്ങപ്പന റോക്കിയിരുന്നാല്ത്തപ്പന്നയും, പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സ് പ്പോരം
പ്പെയ്ത ഏപ്പതങ്കിൈും ോരയകമാ, എടുത്ത ഏപ്പതങ്കിൈും നടപടികയാ ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സ്
പ്പോരം പ്പെയ്തതാകയാ എടുത്തതാകയാ േരുതപ്പെകടണ്താണ്.

ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ,

ഗവര്ണ്ണര്ണ്.
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GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-A) Department
NOTIFICATION
No. 4153/Leg. A1/2021/Law.

Dated, Thiruvananthapuram,
2nd July, 2021
18th Mithunam, 1196
11th Ashadha, 1943.

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of
Kerala is pleased to authorise the publication in the Gazette of the following translation in
English language of the Kerala Toddy Industry Development Board Ordinance, 2021
(86 of 2021).

By order of the Governor,

SADIQUE M. K.,
Special Secretary (Law).
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[Translation in English of “2021-പ്പൈ കേരള േളള് വയവസായ വിേസന കബാര്ണ്ഡ്
ഓര്ണ്ഡിനന്സ്” published under the authority of the Governor.]

ORDINANCE No. 86 OF 2021
THE KERALA TODDY INDUSTRY DEVELOPMENT BOARD
ORDINANCE, 2021
Promulgated by the Governor of Kerala in the Seventy-second Year of the Republic of
India.
AN
ORDINANCE
to provide for the constitution of Toddy Industry Development Board and to promote and
develop the traditional toddy industry in the State of Kerala and matters connected
therewith or incidental thereto.
Preamble.—WHEREAS, it is expedient to provide for the constitution of Toddy Industry
Development Board and to promote and develop the traditional toddy industry in the State of
Kerala and matters connected therewith or incidental thereto;
AND WHEREAS, the Kerala Toddy Industry Development Board Ordinance, 2021 (40 of
2021) was promulgated by the Governor of Kerala on the 23rd day of February, 2021;
AND WHEREAS, a Bill to relace the said Ordinance by an Act of the State Legislature
could not be introduced in, and passed by the Legislative Assembly of the State of Kerala
during its session which commenced on the 24th day of May, 2021 and ended on the 10th day
of June,2021;
AND WHEREAS, under sub-clause (a) of clause (2) of Article 213 of the Constitution of
India, the said Ordinance will cease to operate on the 5th day of July, 2021;
AND WHEREAS, difficulties will arise if the provisions of the said Ordinance are not kept
alive;
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AND WHEREAS, the Legislative Assembly of the State of Kerala is not in session and the
Governor of Kerala is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to
take immediate action;
NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by clause (1) of Article 213 of the
Constitution of India, the Governor of Kerala is pleased to promulgate the following
Ordinance:—
CHAPTER I

PRELIMINARY
1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Kerala Toddy
Industry Development Board Ordinance, 2021.
(2) It shall be deemed to have come into force on the 25th day of February, 2021.
2. Definitions.—In this Ordinance, unless the context otherwise requires,—
(a) “Board” means the Kerala Toddy Industry Development Board constituted
under section 3;
(b) “Chairperson” means Chairperson of the Board;
(c) “Chief Executive Officer” means the Chief Executive Officer of the Board
appointed under section 4;
(d) “Excise Commissioner” means an officer appointed by the Government under
clause (a) of section 4 of the Abkari Act, 1077 (1 of 1077);
(e) “Government” means the Government of Kerala;
(f) “member” means member of the Board;
(g)“prescribed” means prescribed by rules made under this Ordinance;
(h) “regulation” means regulations made by the Board under this Ordinance;
(i) “State” means the State of Kerala;
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(j) “toddy” means toddy as defined under clause (n) of rule 2 of the Kerala Abkari
Shops Disposal Rules, 2002;
(k) “toddy shop” means toddy shop as defined under clause (c) of rule 2 of the
Kerala Abkari Shops Disposal Rules, 2002.

CHAPTER II

CONSTITUTION OF THE BOARD
3. Constitution of the Board.—(1)The Government shall, as soon as may be, after the
commencement of this Ordinance, by notification in the Gazette, constitute a Board to be
known as “the Kerala Toddy Industry Development Board”, to exercise the powers and to
perform the functions conferred on it under this Ordinance.
(2) The Board shall be a body corporate having perpetual succession and common
seal, with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and to
enter into contract subject to the provisions of the Ordinance and to do all things necessary for
the purpose of this Ordinance, and shall may by the said name sue and be sued.
(3) The Head quarter of the Board shall be at Thiruvananthapuram.
(4) The Board shall consist of the following members, appointed by the Government
as hereinafter provided, namely:—
(a) A person nominated by the Government—Chairperson;
(b) The Secretary/Principal Secretary/Additional Chief Secretary to the
Government, Taxes Department;
(c) Excise Commissioner;
(d) The Secretary/Principal Secretary/Additional Chief Secretary to the
Government, Finance Department;
(e) Director of Research, Kerala Agriculture University;
(f) Assistant Director (Marketing), Agriculture Department;
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(g) Chairman, Kerala Toddy Industry Workers’ Welfare Fund Board;
(h) One representative each from recognized trade unions in toddy sector, up to
maximum five representatives;
(i) Two representatives from toddy shop licensees association;
(j) Two representatives of coconut farmers;
(k) Chief Executive Officer.
(5) The Chairperson and members shall be appointed by notification in the Official
Gazette.
4. Service conditions and term of office of the Chairperson and members.—(1) The
Chairperson and the non-official members of the Board may hold office for a period of five
years from the date on which they assume the office.
(2) The salary and allowances payable to the Chairperson and other members and
other conditions of service shall be such as, may be prescribed.
5. Reconstitution of the Board.—(1) The Government may, by notification in the Gazette,
and on the reasons to be specified in the notification, reconstitute the Board in accordance with
the provisions of sub-section (2) of section 3.
(2) When the Board is reconstituted under sub-section(1), members of the Board
including the Chairperson, who were holding office immediately before such reconstitution,
from the date of such reconstitution, shall vacate their offices as such members,
notwithstanding that their term of office has not expired, unless they are appointed as members
of the Board so reconstituted.
6. Disqualification for being appointed, or for continuing as, a member of the Board.—A
person shall be disqualified from being appointed or continuing as a Member of the Board,
if he,—
(a) is of unsound mind;
(b) is an undischarged insolvent;
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(c) has been convicted for an offence involving moral turpitude or convicted for an
offence of financial irregularity.
(d) directly or indirectly hold any share or interest in any contract or work by the
Board or on behalf of the Board.
7. Removal or suspension of members from their office.—(1) The Government may, by
order, remove any Chairperson or any member from their office, if he,—
(a) refuses to do the work or becomes incapable to do the work;
(b) has been on conviction sentenced to imprisonment for an offence involving
moral turpitude in the opinion of the Government;
(c) is absent without the permission of the Board from three consecutive
meetings of the Board; or
(d) in the opinion of the Government, so abused his official position, so as to
render his continuance in the Board detrimental to the interest of the Board or interest of the
public; or
(e) is otherwise unsuitable to continue as a member:
Provided that no person shall be removed under this sub-section, unless he has been given
a reasonable opportunity of being heard.
(2) The Government may suspend any member of the Board during the pendency
of proceedings under sub-section (1).
(3) No member who has been removed from the Board under sub-section (1), shall
be reappointed as a member of the Board or appointed in any other capacity under the Board.
8. Resignation of office by a member.—Any member of the Board may, resign his office
by giving notice in writing to the Government, and on such resignation being accepted by the
Government, he shall be deemed to have vacated his office.
9. Vacancy to be filled in as early as possible.—(1) When a member is subject to any
disqualification under section 6, or removed under section 7 or resigned under section 8, he
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shall ceased to be a member of the Board, and any such vacancy shall be filled by the
Government as early as possible.
(2) The term of office of a member appointed in such casual vacancy shall be the
remaining period of the term of office of the member in whose vacancy he has been appointed.
10. Vacancies etc. not to invalidate proceedings of the Board.—No action or proceedings
of the Board shall become invalid merely on the ground of the existence of any vacancy or
defect in the constitution of the Board.
11. Temporary association of persons with the Board for particular purposes.—(1) The
Board may associate with itself, any person whose assistance or advice it may desire for any
particular purpose of this Ordinance, in such manner as may be provided in regulations, made
under this Ordinance.
(2) A person associated with the Board for any purpose under sub-section (1), shall
have the right to take part in the discussions of the Board relating to such purpose:
Provided that he shall not have the right to vote in the meeting of the Board.
12. Meetings of the Board.—(1) The Board shall meet at such time and such places as
may be provided in the regulations and shall follow such rules of procedure in regard to
transaction of business at its meetings:
Provided that the Board shall meet at least once in every three months.
(2) The Chairperson or, in his absence, such member as may be chosen by the
members present from among themselves shall preside over the meeting of the Board.
(3) Quorum of the meeting of the Board including the chairperson, shall be one third
of the members.
(4) Any matter coming up before a meeting of the Board shall be decided by a
majority of the votes of the members present and voting and in the case of equality of votes,
the Chairperson or member presiding over the meeting shall have a right for a casting vote.
(5) The minutes of every meeting of the Board shall be forwarded to the Government
within fifteen days after the meeting.
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13. Appointment of Chief Executive Officer and other staff of the Board.—(1) The
Government may appoint an officer not below the rank of Joint Secretary in the Government
service, as the Chief Executive officer.
(2) The Chief Executive Officer shall exercise such powers and discharge such
duties, as may be prescribed.
(3) The Board may appoint officers and staff, as may be necessary, for performing
its functions in an efficient manner.
(4) The method of appointment and other conditions of service and salary and
allowances of the officers and staff shall be, such as may be prescribed.
14. Power to make contract.—(1) The Board may enter into contracts as it may consider
necessary or expedient for carrying out the purposes of this Ordinance.
(2) Every contract shall be made on behalf of the Board, by the Chairperson or an
officer authorized by the Board.
(3) Every contract made on behalf of the Board shall be, in such form and such
manner as may be prescribed.
15. Finance Standing Committee and other committees.—(1) The Board may appoint a
Finance Standing Committee to exercise such powers and perform such functions relating to
the financial matters of the Board, as may be laid down by regulations.
(2) The Board may, from time to time, appoint one or more committees for the
purpose of securing, that the said functions are exercised with due regard to the circumstances
and requirements of Toddy Industry.

CHAPTER III

POWERS AND FUNCTIONS OF THE BOARD
16. Functions of the Board.—(1) It shall be the duty of the Board to organize, develop
and encourage the Toddy Industry sector and ensure the protection of employment of the
workers in the sector and perform such functions, as may be fixed by the Government from,
time to time.
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(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the
Board may perform all or any of the following duties and functions, in particular, namely:—
(a) to ensure the availability of natural toddy to the consumers;
(b) to collect and store toddy from places where there is large scale production
and transport it to other necessary places;
(c) to start initiatives for the production of value added products from toddy;
(d)

to make necessary arrangements to store and preserve excess toddy

produced during the peak production season;
(e) to plant high yielding toddy producing trees;
(f) to construct permanent buildings to run toddy shops;
(g) to conduct toddy shops as much as necessary;
(h) to establish Toddy Parlours with modern facilities in tourism centers;
(i) to provide necessary training to the existing and new entrants in the toddy
sector;
(j) to keep statistical data on toddy industry;
(k) to open knowledge centers for the workers and farmers and to publish
journals;
(l) to encourage the research to be required in this field.
17. General powers of the Board.—The Board, shall have the following powers, for the
purposes of carrying out its functions under this Ordinance, namely:—
(1) to acquire and hold such movable and immovable property as it deems necessary
and to lease, sell or otherwise transfer any such property:
Provided that in the case of immovable property, the aforesaid powers except the power
to acquire shall be exercised only with the previous sanction of the Government;
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(2) Subject to the provisions of this Ordinance and the rules made thereunder, to
meet the expenditure and formulate and implement such schemes as it may consider necessary
for the purpose of carrying out the provisions of this Ordinance.
CHAPTER IV

FORMULATION AND SUBMISSION OF SCHEMES
18. Preparation and submission of annual Schemes.—(1) The Board shall prepare
annual scheme, subject to the provisions of this Ordinance, every year, on or before such date
as may be fixed by the Government, and forward it to the Government for approval.
(2) The scheme shall contain,—
(a) such particulars of the scheme which the Board proposes to execute, whether
in part or whole, during the next year;
(b) particulars of any work or undertaking of any work which the Board
proposes to organize during the next year for the purposes of carrying out its functions under
this Ordinance; and
(c) such other particulars, as may be prescribed.
(3) The Government may approve and sanction the scheme in whole or with such
modifications as they may deem fit.
(4) The Government may, either sanction or approve the schemes completely or with
the modifications as they may deem fit.
CHAPTER V

FINANCE, ACCOUNTS, AUDIT AND DEBTS
19. Transfer of Property.—The Government may, for carrying out the purposes of the
Ordinance, transfer buildings, land or any other property, whether movable or immovable, to
the Board on such terms and conditions as the Government may deem fit.
20. Funds of the Board.—(1) The Board shall have its own fund, and all receipts of the
Board shall be credited thereto, and all expenditure by the Board shall be met therefrom.
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(2) The Board may accept assistance or loans from the Toddy Workers’ Welfare
Fund Board.
(3) All funds of the Board shall be deposited as directed by the Government by
general or special orders.
21. Utilization of fund and property.—All property, fund and other assets of the Board
shall be utilized for the purpose of the Ordinance and subject to the provisions of this
Ordinance.
22. Subventions and loans to the Board.—(1) The Government may, from time to time,
make subventions and grants to the Board, for the purposes of this Ordinance on such terms
and conditions as the Government may determine.
(2) The Board may, from time to time, with the previous sanction of the Government
and subject to the provisions of this Ordinance and on such conditions as the Government may
determine, borrow any sum required for the purposes of this Ordinance.
23. Preparation of Budget Estimates.—(1) The Board shall, on or before such date as
may be fixed by the Government, prepare the budget for the next financial year showing an
estimated income and expenditure of the Board in such form as the Government may specify
and submit it to the Government.
(2) The Government may sanction the budget with or without modifications.
(3)

No sum shall be expended by or on behalf of the Board, unless such

expenditure is included by specific provision in the budget approved by the Government under
sub-section (1):
Provided that the Board may, with the previous sanction of the Government and within
the limits of the budget, sanction re-appropriation, from one head of expenditure to another, or
from a provision made for one scheme to that in respect of another, subject to the condition
that it shall not exceed the budget allocation.
24. Preparation of Supplementary Budget Estimates.—The Board may submit a
supplementary budget for the sanction of the Government in, such form and before such date
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as may be prescribed, and the provisions of section 23 shall apply to such supplementary
budget.
25. Accounts of Audit.—The accounts of the Board shall be maintained and an annual
statement of accounts shall be prepared in such manner, as may be prescribed. Such accounts
shall be audited by an auditor approved by the Government.
26. Annual report.—The Board shall for every financial year prepare in such manner as
may be prescribed, an annual report within three months from the end of the financial year
giving a complete account of the previous financial year and forward to the Government. Every
such report together with the audit statement of accounts shall be cause to laid before the
Legislative Assembly as soon as may be after it is received by the Government.
27. Further report, statistics and returns.—The Board shall before such date and at such
intervals and in such manner as the Government may, from time to time direct, submit to the
Government a report of such matters and such statistics and such returns as the Government
may direct.
28. Recovery of arrears.—If any amount due to the Board, in accordance with the
provisions of this Ordinance or rules made thereunder or the provisions of a contract or
otherwise or any sum payable in connection therewith, has not been paid, such amount shall,
without prejudice to any other remedy provided by law, be recoverable as arrears of land
revenue under the Kerala Revenue Recovery Act, 1968 (15 of 1968).
29. Power to write off irrecoverable amount.—The Board may write off any sum not
exceeding ten thousand rupees in each case, subject to a limit of fifty thousand rupees annually,
if in its opinion such sum is not recoverable.
CHAPTER VI

MISCELLANEOUS
30. Power of Government to give directions.—The Government may for the purpose of
discharging its functions under this Ordinance, give directions to the Board, and the Board shall
be bound to comply such directions.

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

28

31. Chairperson, members and staff of the Board to be public servants.—The
Chairperson, members and the staff of the Board shall be deemed to be public servants within
the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).
32. Protection of action taken in good faith.—No suit, or other legal proceedings shall
lie against the Government, Board or any member or Staff thereof in respect of anything which
is done in good faith or purported to be done under this Ordinance, rules or regulations made
thereunder.
33. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the
provisions of this Ordinance, the Government may, by order published in the Official Gazette,
make provisions not inconsistent with the provisions of this Ordinance and which appears to
it, to be necessary for removing the difficulty:
Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from
the date of commencement of this Ordinance.
(2) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be, after it is made
be laid before the Legislative Assembly.
34. Power to make Rules.—(1) The Government may, by notification in the Gazette,
make rules, either prospectively or retrospectively, for carrying out the purposes of this
Ordinance.
(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers,
such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—
(a) the salary and allowances to be paid to the Chairperson and other members
of the Board under sub-section (2) of section 4;
(b) the powers to be exercised and the duties to be discharged by, the Chief
Executive Officer under sub-section (3) of section 13, and method of appointment, other
conditions of service, and salary and allowances of the officers and staff under sub-section (5)
of the said section;
(c) the form and manner in which contract shall be entered into under subsection (3) of section 14;
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(d) other details that may be included in the annual scheme under clause (d) of
sub-section (2) of section 18, and the form in which and the time before which the
Supplementary Scheme to be prepared;
(e) the form for preparing the supplementary budget under section 23;
(f) the form in which, and the date before which, the supplementary budget shall
be prepared under section 24;
(g) the manner in which the accounts of the Board are to be maintained and the
manner in which the annual statements are to be prepared under section 25;
(h) the manner in which the Annual Report is to be prepared under section 26;
(i) Other matters which is to be, or may be prescribed.
(3) Every rule made under this Ordinance shall be laid, as soon as may be after it is
made, before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of fourteen days,
which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry
of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Legislative
Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the
rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may
be, so however that, any such modification or annulment shall be without prejudice to the
validity of anything previously done under that rule.
35. Power to make regulations.—(1) The Board may, with the previous approval of the
Government, make regulations not inconsistent with the provisions of this Ordinance and the
rules made thereunder, to carry out the purposes of this Ordinance by notification in the
Gazette.
(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the
Board may make regulations providing for,—
(a) the manner in which the persons are to be temporarily associated under subsection (1) of section 11;
(b) the time, place and procedures of the meeting of the Board under sub-section
(1) of section 12;
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(c) the powers relating to the financial matters to be exercised and the duties to
be discharged under sub-section (1) of section 15.
36. Repeal and saving.—(1) The Kerala Toddy Industry Development Board Ordinance,
2021 (40 of 2021) is here by repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said
Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Ordinance.

ARIF MOHAMMED KHAN,

GOVERNOR.
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