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വിജ്ഞാപനം
നം. 21498/െലഗ്.സി3/2019/നിയമം

തിരുവനന്തപുരം, 2019 ഡിസംബർ 7
1195 വൃശ്ചികം 21
1941 അ്രഗഹായനം 16.

േകരള സംസ്ഥാന നിയമസഭയുെട താെഴപ്പറയുന്ന ആക്റ്റ് െപാതുജനങ്ങളുെട
അറിവിേലക്കായി ഇതിനാൽ ്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നു. നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ്രപകാരമുള്ള
ബില്ലിന് 2019 ഡിസംബർ 6-◌ാ◌ം തീയതി ഗവർണ്ണറുെട അനുമതി ലഭിച്ചു.
ഗവർണ്ണറുെട ഉത്തരവിൻ്രപകാരം,

അരവിന്ദ ബാബു. പി. െക.,
നിയമ െസ്രകട്ടറി.
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2019-െല 16-ാം ആക്റ്റ്

2019-െല േകരള സൂക്ഷ്മ -െചറുകിട-ഇടത്തരം വ്യവസായ
സ്ഥാപനങ്ങൾ സുഗമമാക്കൽ ആക്റ്റ്
സംസ്ഥാനത്ത് സൂക്ഷ്മ-െചറുകിട-ഇടത്തരം വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും
്രപവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ചില അംഗീകാരങ്ങളിൽ നിന്നും
പരിേശാധനകളിൽ നിന്നും ്രപസ്തുത വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങെള
ഒഴിവാക്കുന്നതിനും അതുമായി ബന്ധെപ്പട്ടേതാ അതിന്
ആനുഷംഗികമായേതാ ആയ കാര്യങ്ങൾക്കും
േവണ്ടി വ്യവസ്ഥ െചയ്യുന്നതിനുള്ള
ഒരു
ആക്റ്റ്
പീഠിക.―സംസ്ഥാനത്ത്

സൂക്ഷ്മ-െചറുകിട-ഇടത്തരം

വ്യവസായ

സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ്രപവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ചില
അംഗീകാരങ്ങളിൽ നിന്നും പരിേശാധനകളിൽ നിന്നും
സ്ഥാപനങ്ങെള

ഒഴിവാക്കുന്നതിനും

ആനുഷംഗികമായേതാ

ആയ

അതുമായി

കാര്യങ്ങൾക്കും

്രപസ്തുത വ്യവസായ

ബന്ധെപ്പട്ടേതാ

േവണ്ടി

വ്യവസ്ഥ

അതിന്

െചേയ്യണ്ടത്

യുക്തമായിരിക്കുകയാൽ;
ഭാരത റിപ്പബ്ലിക്കിെൻ്റ എഴുപതാം സംവത്സരത്തിൽ

താെഴപ്പറയും ്രപകാരം

നിയമമുണ്ടാക്കുന്നു: ―
1. ചുരുക്കേപ്പരും ്രപാരംഭവും.―(1) ഈ ആക്റ്റിന് 2019-െല േകരള സൂക്ഷ്മെചറുകിട-ഇടത്തരം വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ സുഗമമാക്കൽ ആക്റ്റ് എന്ന് േപര്
പറയാം.
(2) ഇത് ഉടൻ ്രപാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണ്.
2.

നിർവ്വചനങ്ങൾ.―ഈ

ആക്റ്റിൽ

സന്ദർഭം

മറ്റുവിധത്തിൽ

ആവശ്യെപ്പടാത്തപക്ഷം,―
(എ) ‘ൈകപ്പറ്റ് സാക്ഷ്യപ്രതം’ എന്നാൽ 5-◌ാ◌ം വകുപ്പ് (3)-◌ാ◌ം ഉപവകുപ്പ്
്രപകാരം നൽകുന്ന ൈകപ്പറ്റ് സാക്ഷ്യപ്രതം എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(ബി) ‘അപ്പേലറ്റ് അേതാറിറ്റി’ എന്നാൽ 12-◌ാ◌ം വകുപ്പ് (1)-◌ാ◌ം ഉപവകുപ്പ്
്രപകാരം രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പേലറ്റ് അേതാറിറ്റി എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(സി) ‘അംഗീകാരം’ എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് സൂക്ഷ്മ-െചറുകിട- ഇടത്തരം
വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതും ്രപവർത്തിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട്
ഏെതങ്കിലും സംസ്ഥാന നിയമത്തിൻ കീഴിൽ
അനുവാദങ്ങളും

അംഗീകാരങ്ങളും,

ആവശ്യമായ ൈലസൻസുകളും,

ക്ലിയറൻസുകളും,

രജിസ്േ്രടഷനുകളും,

അനുമതികളും, നിരാേക്ഷപ പ്രതങ്ങളും സമാനമായവയും എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
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(ഡി)
വ്യവസായ

‘ക്ഷമതയുള്ള

സ്ഥാപനങ്ങൾ

ആവശ്യമായ

എന്നാൽ

സ്ഥാപിക്കുന്നതിേനാ

അംഗീകാരം

അധികാരങ്ങേളാ

അധികാരസ്ഥാനം’
നൽകുന്നതിേനാ

ഉത്തരവാദിത്തങ്ങേളാ

സംസ്ഥാനത്ത്

്രപവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിേനാ

അനുവദിക്കുന്നതിേനാ

നൽകെപ്പട്ടിട്ടുള്ള,

ഉള്ള

സർക്കാരിെൻ്റ

ഏെതങ്കിലും വകുേപ്പാ, ഏജൻസിേയാ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി േബാഡിേയാ, സംസ്ഥാനത്തിെൻ്റ
ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള

േകാർപ്പേറഷേനാ,

തേദ്ദശസ്വയംഭരണ

സ്ഥാപനേമാ

നഗരവികസന അേതാറിറ്റിേയാ ഏെതങ്കിലും സംസ്ഥാന നിയമ്രപകാരേമാ അതിൻ
കീഴിേലാ രൂപീകരിക്കെപ്പട്ടേതാ സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടേതാ സർക്കാരിെൻ്റ ഭരണപരമായ
നിയ്രന്തണത്തിൻകീഴിലുള്ളേതാ ആയ മേറ്റെതങ്കിലും അേതാറിറ്റിേയാ ഏജൻസിേയാ
എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(ഇ) ‘ജില്ലാ േബാർഡ്’ എന്നാൽ 1999-െല േകരള വ്യവസായ ഏകജാലക
ക്ലിയറൻസ് േബാർഡുകളും വ്യവസായ നഗര്രപേദശ വികസനവും ആക്റ്റിെല (2000െല 5) 4-◌ാ◌ം വകുപ്പ് ്രപകാരം രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ജില്ലാ േബാർഡ് എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(എഫ്)

‘വ്യവസായ

സ്ഥാപനം’

എന്നാൽ

ഒരു

സൂക്ഷ്മ-െചറുകിട

അെല്ലങ്കിൽ ഇടത്തരം വ്യവസായ സ്ഥാപനം എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(ജി) ‘സർക്കാർ’ എന്നാൽ േകരള സർക്കാർ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(എച്ച്)

‘സൂക്ഷ്മ-െചറുകിട

സ്ഥാപനങ്ങൾ’ എന്നാൽ
സ്ഥാപനങ്ങൾ

വികസന

2006-െല
ആക്റ്റ്

അെല്ലങ്കിൽ

ഇടത്തരം

വ്യവസായ

സൂക്ഷ്മ-െചറുകിട-ഇടത്തരം വ്യവസായ

(2006-െല

27-◌ാ◌ം

േക്രന്ദ

ആക്റ്റ്)

്രപകാരം

നിർവ്വചിക്കെപ്പട്ട ്രപകാരമുള്ള സൂക്ഷ്മ-െചറുകിട അെല്ലങ്കിൽ ഇടത്തരം വ്യവസായ
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(ഐ) ‘േനാഡൽ ഏജൻസി’ എന്നാൽ 3-◌ാ◌ം വകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന
േനാഡൽ ഏജൻസി എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(െജ) ‘വിജ്ഞാപനം’ എന്നാൽ േകരള സർക്കാരിെൻ്റ ഔേദ്യാഗിക ഗസറ്റിൽ
്രപസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(െക) ‘നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ട’ എന്നാൽ ഈ ആക്റ്റ് ്രപകാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള
ചട്ടങ്ങൾ ്രപകാരം നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ട എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(എൽ) ‘സംസ്ഥാനം’ എന്നാൽ േകരള സംസ്ഥാനം എന്നർത്ഥമാകുന്നു;
(എം) ‘സംസ്ഥാന േബാർഡ്’ എന്നാൽ 1999-െല േകരള വ്യവസായ
ഏകജാലക ക്ലിയറൻസ് േബാർഡുകളും വ്യവസായ
ആക്റ്റിെല

നഗര്രപേദശ വികസനവും

(2000-െല 5) 3-◌ാ◌ം വകുപ്പ് ്രപകാരം രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാന േബാർഡ്

എന്നർത്ഥമാകുന്നു.
3.

േനാഡൽ

ഏജൻസി.―േകരള

േബാർഡുകളും വ്യവസായ

വ്യവസായ

ഏകജാലക

നഗര്രപേദശ വികസനവും ആക്റ്റിെല
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4-◌ാ◌ം

വകുപ്പ്

്രപകാരം

രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള

ജില്ലാ

േബാർഡ് ഈ

ആക്റ്റിെൻ്റ

ആവശ്യത്തിേലക്കായി േനാഡൽ ഏജൻസിയായിരിക്കുന്നതാണ്.
4. േനാഡൽ ഏജൻസിയുെട അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും.―സർക്കാരിെൻ്റ
േമൽേനാട്ടത്തിനും നിർേദ്ദശത്തിനും നിയ്രന്തണത്തിനും വിേധയമായി, േനാഡൽ
ഏജൻസിയുെട

അധികാരങ്ങളും

ചുമതലകളും

താെഴപ്പറയും

സ്ഥാപനങ്ങൾ

സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്

്രപകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:―
(എ)

സംസ്ഥാനത്ത്

വ്യവസായ

സഹായിക്കുകയും അത് സുഗമമാക്കുകയും െചയ്യുക;
(ബി) സ്വയംസാക്ഷ്യപ്രതത്തിെൻ്റയും 5-◌ാ◌ം വകുപ്പ് (3)-◌ാ◌ം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരം
ലഭിച്ച ൈകപ്പറ്റ് സാക്ഷ്യപ്രതത്തിെൻ്റയും േരഖകൾ സൂക്ഷിക്കുക;
(സി)

സർക്കാരിന്,

ഈ

ആക്റ്റിെല

വ്യവസ്ഥകൾ

നടപ്പിലാക്കുന്ന

ആവശ്യത്തിേലക്കായി, അത് യുക്തെമന്ന് കരുതുന്ന ്രപകാരമുള്ള, മറ്റ് അധികാരങ്ങളും
ചുമതലകളും ഒരു േനാഡൽ ഏജൻസിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു െകാടുക്കാവുന്നതാണ്.
5. സ്വയംസാക്ഷ്യപ്രതം സമർപ്പിക്കുന്നത്.—(1) േകരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ
നിയ്രന്തണ േബാർഡ്, 'െറഡ് കാറ്റഗറി' വിഭാഗത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു
വ്യവസായ

സ്ഥാപനം

സ്ഥാപിക്കുവാൻ

ഉേദ്ദശിക്കുന്ന

ഏെതാരാളും,

നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന ്രപകാരമുള്ള ഫാറത്തിലും രീതിയിലും, അ്രപകാരമുള്ള
വ്യവസായ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി, േനാഡൽ ഏജൻസി മുമ്പാെക ഒരു
സ്വയംസാക്ഷ്യപ്രതം സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
(2) ഈ ആക്റ്റിെൻ്റ ്രപാരംഭത്തിന് മുമ്പ് ഏെതങ്കിലും ആൾ, 2-◌ാ◌ം വകുപ്പ്
(സി)

ഖണ്ഡത്തിൽ

നിർവ്വചിച്ച

്രപകാരമുള്ള

എല്ലാേമാ

ഏെതങ്കിലുേമാ

അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി, ക്ഷമതയുള്ള അധികാരസ്ഥാനം മുമ്പാെക
ഏെതങ്കിലും അേപക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷം, അ്രപകാരമുള്ള ആളിന്, (1)-◌ാ◌ം
ഉപവകുപ്പ്

്രപകാരം,

ഉേദ്ദശിച്ചുെകാണ്ടുളള

ഒരു
സ്വയം

വ്യവസായ
സാക്ഷ്യപ്രതം

സ്ഥാപനം
േനാഡൽ

ആരംഭിക്കുവാൻ

ഏജൻസി

മുമ്പാെക

സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് .
(3) എല്ലാരീതിയിലും പൂർണ്ണമായ ഒരു സ്വയം സാക്ഷ്യപ്രതംലഭിച്ചാൽ, ഉടൻ
(1)-◌ാ◌ം ഉപവകുപ്പ് ്രപകാരം ഒരു സ്വയം സാക്ഷ്യപ്രതം നൽകിയിട്ടുള്ള ആളിന്, േനാഡൽ
ഏജൻസി

നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ട

ഫാറത്തിൽ,

ഒരു

ൈകപ്പറ്റ്

സാക്ഷ്യപ്രതം

ൈകപ്പറ്റ് സാക്ഷ്യപ്രതത്തിെൻ്റ ്രപാബല്യം.―5-◌ാ◌ം വകുപ്പ്

്രപകാരം ഒരു

നൽേകണ്ടതാണ്.
6.

വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയ ഒരു ൈകപ്പറ്റ് സാക്ഷ്യപ്രതത്തിന്, എല്ലാ
ആവശ്യങ്ങൾക്കും, അത് നൽകിയ തീയതി മുതൽ മൂന്ന് വർഷക്കാലേത്തക്ക്,
നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന ്രപകാരം, 2-◌ാ◌ം വകുപ്പ് (സി) ഖണ്ഡത്തിൽ നിർവ്വചിച്ച
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്രപകാരമുള്ള ഒരു അംഗീകാരം എന്ന രീതിയിൽ ്രപാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും,
്രപസ്തുത മൂന്ന് വർഷക്കാലയളവിന് േശഷം, അ്രപകാരമുള്ള വ്യവസായസ്ഥാപനം,
അ്രപകാരമുള്ള

കാലാവധി

അവസാനിച്ചതിനു

േശഷം

ആറ്

മാസക്കാലയളവിനുള്ളിൽ 2-◌ാ◌ം വകുപ്പ് (സി) ഖണ്ഡത്തിൽ നിർവ്വചിച്ച ്രപകാരമുള്ള
ആവശ്യമായ അംഗീകാരങ്ങൾ േനേടണ്ടതുമാണ്:
എന്നാൽ, 2008-െല േകരള െനൽവയൽ-തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ ആക്റ്റിേലാ
(2008

െല

28)

അതിൻ

കീഴിൽ

ഉണ്ടാക്കിയ

ചട്ടങ്ങളിേലാ

അടങ്ങിയിട്ടുള്ള

വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഒരു ഭൂമി ഉപേയാഗിക്കുന്നതിന്, ൈകപ്പറ്റ് സാക്ഷ്യപ്രതം
ഒരാെള

അർഹനാക്കുന്നതല്ലാത്തതും,

2016-െല

േകരള

നഗര-്രഗാമാസൂ്രതണ

ആക്റ്റിൻ (2016-െല 9) കീഴിൽ വിജ്ഞാപനം െചയ്ത ്രപകാരമുള്ള മാസ്റ്റർപ്ലാനിൽ,
അ്രപകാരമുള്ള

പ്ലാൻ

ഭൂവിനിേയാഗത്തിൽ

്രപാബല്യത്തിലുള്ളിടത്ത്,

നിന്നും

വ്യതിചലിച്ചുെകാണ്ട്

വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള
ഒരാെള

്രപസ്തുത

ഭൂമി

ഉപേയാഗിക്കുന്നതിന് അർഹനാക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.
(2)

(1)-◌ാ◌ം

ഉപവകുപ്പിൽ

ക്ഷമതയുള്ളഅധികാരസ്ഥാനം

വ്യക്തമാക്കിയ

2-◌ാ◌ം

വകുപ്പ്

മൂന്ന്

(സി)

വർഷക്കാലയളവിൽ,

ഖണ്ഡത്തിൽ

നിർവ്വചിച്ച

്രപകാരമുള്ള ഏെതങ്കിലും അംഗീകാരം നൽകുന്നതിെൻ്റ ആവശ്യത്തിേലക്കാേയാ
അതുമായി ബന്ധെപ്പേട്ടാ ഏെതങ്കിലും പരിേശാധന നടത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.
7.

ഒഴിവാക്കലുകൾ

അനുവദിക്കൽ.—സർക്കാരിേനാ

അതിൻകീഴിലുള്ള

ഏെതങ്കിലും അേതാറിറ്റിേക്കാ, ഏെതങ്കിലും േക്രന്ദ ആക്റ്റിൻ കീഴിലുള്ള ഏെതങ്കിലും
അംഗീകാരേമാ
വ്യവസ്ഥകേളാ

പരിേശാധനേയാ,
ഒഴിവാക്കാൻ

അതുമായി

ബന്ധെപ്പട്ട

അധികാരമുള്ളിടത്ത്,

അതതു

ഏെതങ്കിലും

സംഗതി

േപാെല,

സർക്കാേരാ, അ്രപകാരമുള്ള ഏെതങ്കിലും അേതാറിറ്റിേയാ അ്രപകാരമുള്ള േക്രന്ദ
ആക്റ്റിെല വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിേധയമായി,

സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു

വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിന് 5-◌ാ◌ം വകുപ്പ് ്രപകാരം സ്വയം സാക്ഷ്യപ്രതം നൽകിയ
തീയതി

മുതൽ

മൂന്ന്

വർഷക്കാലയളവിേലക്ക്

അ്രപകാരമുള്ള

ഒഴിവാക്കൽ

അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരങ്ങൾ വിനിേയാഗിേക്കണ്ടതാണ്.
8. കുറ്റങ്ങളും ശിക്ഷകളും.―(1) ഏെതങ്കിലും വ്യവസായ സ്ഥാപനം, േനാഡൽ
ഏജൻസി

മുമ്പാെക

നിബന്ധനകേളാ

നൽകിയിട്ടുള്ള

ഉപാധികേളാ

സ്വയംസാക്ഷ്യപ്രതത്തിെല

ലംഘിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന്

േനാഡൽ

ഏെതങ്കിലും
ഏജൻസി

കാണുന്നപക്ഷം, േനാഡൽ ഏജൻസിക്ക്, അ്രപകാരമുള്ള വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിന്
േനാട്ടീസ് നൽകിയതിനു േശഷവും അ്രപകാരമുള്ള വ്യവസായ സ്ഥാപനം നൽകുന്ന
മറുപടി ഏെതങ്കിലും ഉെണ്ടങ്കിൽ, അത് പരിഗണിച്ചതിനു േശഷവും, അ്രപകാരമുള്ള
വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിനുേമൽ

അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയാെതയുള്ള ഒരു

തുക പിഴയായി ചുമത്താവുന്നതാണ്.
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(2)

ഈ

ആക്റ്റിൻ

സ്ഥാപനമാെണങ്കിൽ,

കീഴിൽ

്രപസ്തുത

കുറ്റം
കുറ്റം

െചയ്യുന്ന

ആൾ

ഒരു

െചയ്ത

സമയത്ത്

വ്യവസായ
വ്യവസായ

സ്ഥാപനത്തിെൻ്റ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി അതിെൻ്റ ചാർജ്ജ് വഹിക്കുകയും,
്രപസ്തുത വ്യവസായ സ്ഥാപനേത്താട് ഉത്തരവാദിത്തെപ്പട്ടിരിക്കുകയും െചയ്ത
ഏെതാരാളും

വ്യവസായ

സ്ഥാപനവും

കരുതെപ്പടുന്നതും

്രപസ്തുത

അതനുസരിച്ച്

കുറ്റം

െചയ്തതായി

നടപടിെയടുക്കുന്നതിനും

ശിക്ഷിക്കെപ്പടുന്നതിനും വിേധയമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
(3) (1)-◌ാ◌ം ഉപവകുപ്പിൽ എന്തുതെന്ന അടങ്ങിയിരുന്നാലും, ഈ

ആക്റ്റ്

്രപകാരമുള്ള ഒരു കുറ്റം ഒരു വ്യവസായസ്ഥാപനം

െചയ്തിരിക്കുകയും വ്യവസായ

സ്ഥാപനത്തിെല

മാേനജിംഗ്

ഏെതങ്കിലും

ഡയറക്ടറുെടേയാ
വ്യവസായ

ഉടമസ്ഥെൻ്റേയാ

മാേനജറുെടേയാ

സ്ഥാപനത്തിെല

സമ്മതേത്താെടേയാ

െസ്രകട്ടറിയുെടേയാ
മറ്റ്

ഏെതങ്കിലും

മൗനാനുവാദേത്താെടേയാ

പാർട്ട്ണറുെടേയാ

അഥവാ

്രപസ്തുത

ഉേദ്യാഗസ്ഥെൻ്റേയാ

അ്രശദ്ധനിമിത്തേമാ

ആണ്

്രപസ്തുത കുറ്റം െചയ്തിട്ടുള്ളെതന്ന് െതളിയുകയും െചയ്യുന്നപക്ഷം, അ്രപകാരമുള്ള
ഉടമസ്ഥേനാ, മാേനജിംഗ് പാർട്ട്ണേറാ
ഉേദ്യാഗസ്ഥേനാ

്രപസ്തുത

അനുസരിച്ചുള്ള

നടപടി

കുറ്റം

ഡയറക്ടേറാ മാേനജേറാ മറ്റ് ഏെതങ്കിലും
െചയ്തതായി

കരുതെപ്പടുന്നതും,

എടുക്കെപ്പടുന്നതിനും

അത്

ശിക്ഷിക്കെപ്പടുന്നതിനും

വിേധയനായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
വിശദീകരണം:― ഈ വകുപ്പിെൻ്റ ആവശ്യത്തിേലക്കായി,―
(എ) വ്യവസായ സ്ഥാപനം എന്നാൽ ഏെതങ്കിലും ഏകാംഗീകൃത നികായം
എന്നർത്ഥമാകുന്നതും, അതിൽ േഫേമാ അെല്ലങ്കിൽ വ്യക്തികളുെട മറ്റ് സമാജേമാ
ഉൾെപ്പടുന്നതുമാകുന്നു.
(ബി) ഒരു േഫമുമായി ബന്ധെപ്പട്ട്, അതിെല ഡയറക്ടർ എന്നാൽ േഫമിെല
പാർട്ട്ണർ എന്നർത്ഥമാകുന്നു.
9.

ഉത്തമവിശ്വാസത്തിൽ

എടുത്ത

നടപടികൾക്ക്

സംരക്ഷണം.―ഈ

ആക്റ്റിെൻ്റേയാ അതിൻകീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഏെതങ്കിലും ചട്ടങ്ങളുെടേയാ
വ്യവസ്ഥകൾ

്രപകാരം

ഉേദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളേതാ

ആയ

ഉത്തമ

വിശ്വാസത്തിൽ

കാര്യങ്ങെള

െചയ്തിട്ടുള്ളേതാ,

സംബന്ധിച്ച്

സർക്കാരിേനാ,

െചയ്യാൻ
േനാഡൽ

ഏജൻസിേക്കാ, ക്ഷമതയുള്ള അധികാരസ്ഥാനത്തിേനാ, അപ്പീൽ അേതാറിറ്റിേക്കാ
ഏെതങ്കിലും

സർക്കാർ

ജീവനക്കാരേനാ

എതിരായി

യാെതാരു

വ്യവഹാരേമാ

േ്രപാസിക്യൂഷേനാ മറ്റ് നിയമ നടപടികേളാ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല.
ഈ
ആക്റ്റിന്
മറ്റ്
നിയമങ്ങളുെട
േമൽ
അധി്രപഭാവം
10.
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാെണന്ന് . ―(1) ഈ ആക്റ്റിെല വ്യവസ്ഥകൾക്ക് , തൽസമയം
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്രപാബല്യത്തിലുള്ള മറ്റ് ഏെതങ്കിലും നിയമത്തിൽ
വിരുദ്ധമായി എന്തുതെന്ന
അടങ്ങിയിരുന്നാലും, അധി്രപഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് .
(2)
്രപേത്യകിച്ചും,
ഈ
ആക്റ്റിെല
മുൻപറഞ്ഞ
വ്യവസ്ഥകളുെട
സാമാന്യതയ്ക്ക് ഭംഗം വരാെത, അ്രപകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്ക്, താെഴ പറയുന്ന
നിയമങ്ങളിൽ

എന്തുതെന്ന

്രപാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതും,
ആക്റ്റിെല

വിരുദ്ധമായി

്രപസ്തുത

അടങ്ങിയിരുന്നാലും

നിയമങ്ങളിെല

വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി

വ്യവസ്ഥകൾ,

േഭദഗതി

ഈ

െചയ്യെപ്പട്ടതായി

വായിേക്കണ്ടതുമാണ്.
1. 1994-െല േകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് (1994 െല 13)

2. 1994-െല േകരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്റ്റ് (1994 െല 20)
3. 1960-െല േകരള കടകളും വാണിജ്യസ്ഥാപനങ്ങളും ആക്റ്റ് (1960 െല 34)
4. 2013-െല േകരള ലിഫ്റ്റുകളും എസ്കേലറ്ററുകളും ആക്റ്റ് (2013 െല 18)
5. 1955-െല ്രടാവൻകൂർ-െകാച്ചിൻ പബ്ലിക് െഹൽത്ത് ആക്റ്റ് (1955െല 16)
6. 1939-െല മ്രദാസ് പബ്ലിക് െഹൽത്ത് ആക്റ്റ്( 1939 െല 3)
11.

ഒഴിവാക്കൽ.—10-◌ാ◌ം വകുപ്പിെല വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിേധയമായി, ഈ

ആക്റ്റിെല

യാെതാന്നും,

തത്സമയം

്രപാബല്യത്തിലുള്ള

ഏെതങ്കിലും

നിയമത്തിൽനിേന്നാ, അതിന് കീഴിൽ നിർണ്ണയിക്കെപ്പട്ട ഏെതങ്കിലും നിയ്രന്തണ
നടപടികളിൽ നിേന്നാ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽനിേന്നാ, ഈ ആക്റ്റിൽ ്രപകടമായി വ്യവസ്ഥ
െചയ്തിടേത്താളം ഒഴിെക, ഒഴിവാക്കുന്നതായി വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.
12.

അപ്പേലറ്റ്

അധികാരങ്ങളും.―(1)

അേതാറിറ്റിയും
1999-െല

അപ്പേലറ്റ്

േകരള

വ്യവസായ

അേതാറിറ്റിയുെട

ഏകജാലക

ക്ലിയറൻസ്

േബാർഡുകളും വ്യവസായ നഗര്രപേദശ വികസനവും ആക്റ്റിെല (2000 െല 5) 3-◌ാ◌ം
വകുപ്പ് ്രപകാരം രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള

സംസ്ഥാന േബാർഡ്, ഈ ആക്റ്റ് ്രപകാരമുള്ള

അപ്പേലറ്റ് അേതാറിറ്റി ആയിരിക്കുന്നതും, ഈ ആക്റ്റിൻ കീഴിലുള്ള അപ്പേലറ്റ്
അേതാറിറ്റിയുെട അധികാരങ്ങൾ വിനിേയാഗിേക്കണ്ടതുമാണ്.
(2)

േനാഡൽ

ഏെതാരാളിനും,

ഏജൻസിയുെട

അ്രപകാരമുള്ള

ദിവസക്കാലയളവിനുള്ളിൽ
നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാവുന്ന

തീരുമാനംമൂലം

തീരുമാനം
അപ്പേലറ്റ്

്രപകാരമുള്ള

ലഭിച്ച

സങ്കടമനുഭവിക്കുന്ന

തീയതി

മുതൽ

അേതാറിറ്റി
രീതിയിൽ,

മുപ്പത്

മുമ്പാെക,
ഒരു

അപ്പീൽ

സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
(3)
ആവശ്യെമന്ന്

അപ്പീൽ

ലഭിച്ചതിനു

കരുതാവുന്ന,

േശഷം
അധിക
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വിളിച്ചുവരുത്താവുന്നതും,

അ്രപകാരമുള്ള

വിശദാംശങ്ങേളാ

േരഖകേളാ

ഹാജരാക്കുന്നതിൻേമലും, േനാഡൽ ഏജൻസിക്കും സങ്കടമനുഭവിക്കുന്ന ആളിനും
പറയുവാനുള്ളത് േകൾക്കുവാൻ ഒരവസരം നൽകിയതിനുേശഷവും,
അേതാറിറ്റി

അ്രപകാരമുള്ള

അപ്പീൽ

ദിവസക്കാലയളവിനുള്ളിൽ

സമർപ്പിച്ച

അ്രപകാരമുള്ള

തീയതി

അപ്പീൽ

അപ്പേലറ്റ്

മുതൽ

മുപ്പതു

തീർപ്പാേക്കണ്ടതും

അതിൻേമലുള്ള അപ്പീൽ അേതാറിറ്റിയുെട തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
(4)

തൽസമയം

്രപാബല്യത്തിലുള്ള

മറ്റ്

ഏെതങ്കിലും

നിയമത്തിൽ

എന്തുതെന്ന അടങ്ങിയിരുന്നാലും, അപ്പേലറ്റ് അേതാറിറ്റിക്ക് സ്വേമധേയാ, റഫർ
െചയ്യുന്നതിൻേമേലാ

േനാഡൽ

ഏജൻസി

പാസ്സാക്കിയ

ഒരു

ഉത്തരവ്

പരിേശാധിക്കാവുന്നതും, അത് യുക്തെമന്ന് കരുതുന്ന ്രപകാരമുള്ള ഉത്തരവുകൾ
പാസാക്കാവുന്നതും, അ്രപകാരമുള്ള ഉത്തരവുകൾ അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
13. ൈവഷമ്യങ്ങൾ നീക്കംെചയ്യൽ.―(1) ഈ ആക്റ്റിെല വ്യവസ്ഥകൾ
നടപ്പാക്കുന്നതിൽ എെന്തങ്കിലും ൈവഷമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം, സർക്കാരിന്,
ഗസറ്റിൽ

്രപസിദ്ധീകരിച്ച

ഉത്തരവ്

െചയ്യുന്നതിന്

ആവശ്യെമേന്നാ

ആക്റ്റിെല

വ്യവസ്ഥകൾക്ക്

മുേഖന

്രപസ്തുത

യുക്തെമേന്നാ

അതിന്

വിരുദ്ധമല്ലാത്തതുമായ

ൈവഷമ്യം

നീക്കം

േതാന്നുന്നതും,
ഏതു

ഈ

കാര്യവും

െചയ്യാവുന്നതാണ്:
എന്നാൽ, ഈ ആക്റ്റ് ്രപാബല്യത്തിൽ വന്ന തീയതി മുതൽ രണ്ട് വർഷം
കഴിഞ്ഞതിനുേശഷം

ഈ

വകുപ്പ്

്രപകാരമുള്ള

യാെതാരു

ഉത്തരവും

പുറെപ്പടുവിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.
(2)

ഈ വകുപ്പ് ്രപകാരം ്രപസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഓേരാ ഉത്തരവും അത്

്രപസിദ്ധീകരിച്ചതിനു േശഷം, കഴിയുന്ന്രത േവഗം, സംസ്ഥാന നിയമസഭ മുമ്പാെക
വയ്േക്കണ്ടതാണ്.
14. ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം.―(1) സർക്കാരിന്, ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനം

വഴി,

ഈ

ആക്റ്റിെല

ആവശ്യങ്ങൾ

നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി

പിൽക്കാല ്രപാബല്യേത്താടുകൂടിേയാ മുൻകാല ്രപാബല്യേത്താടുകൂടിേയാ ചട്ടങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.
(2)

ഈ

ആക്റ്റിൻ

അതുണ്ടാക്കിയതിനുേശഷം,

കീഴിൽ

ഉണ്ടാക്കിയ

കഴിയുന്ന്രതേവഗം,

ഏെതാരു

സംസ്ഥാന

ചട്ടവും
നിയമസഭ

സേമ്മളനത്തിലായിരിക്കുേമ്പാൾ, സഭ മുമ്പാെക, ഒരു സേമ്മളനത്തിേലാ തുടർച്ചയായി
രണ്ടു

സേമ്മളനങ്ങളിേലാ

െപടാവുന്ന

ആെക

പതിനാല്

ദിവസക്കാലേത്തയ്ക്ക്

വയ്േക്കണ്ടതും, അ്രപകാരം അത് ഏത് സേമ്മളനത്തിൽ വയ്ക്കുന്നുേവാ, ്രപസ്തുത
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സേമ്മളനേമാ െതാട്ടടുത്ത് വരുന്ന സേമ്മളനേമാ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, സംസ്ഥാന
നിയമസഭ ആ ചട്ടത്തിൽ എെന്തങ്കിലും േഭദഗതി വരുത്തുകേയാ, അെല്ലങ്കിൽ ആ ചട്ടം
ഉണ്ടാേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന്

തീരുമാനിക്കുകേയാ

െചയ്യുന്നപക്ഷം,

ആ

ചട്ടത്തിന്,

അതിനുേശഷം, അതതുസംഗതിേപാെല, അങ്ങെന േഭദഗതി വരുത്തിയ രൂപത്തിൽ മാ്രതം
്രപാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുകേയാ അെല്ലങ്കിൽ യാെതാരു ്രപാബല്യവുമില്ലാതിരിക്കുകേയാ
െചയ്യുന്നതുമാകുന്നു;

എന്നിരുന്നാലും,

അങ്ങെനയുള്ള

ഏെതങ്കിലും

േഭദഗതിേയാ,

റദ്ദാക്കേലാ ആ ചട്ട്രപകാരം മുമ്പ് െചയ്ത ഏെതങ്കിലും സംഗതിയുെട സാധുതയ്ക്ക് ഭംഗം
വരാത്ത വിധത്തിലായിരിേക്കണ്ടതാണ്.
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GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-C) Department
NOTIFICATION
No. 21498/Leg.C3/2019/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 7th December, 2019
21st Vrischikam, 1195
16th Agrahayana, 1941.

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 Micro Small and Medium Enterprises Facilitation Act, 2019 (16 of 2019).

By order of the Governor,
ARAVINTHA BABU, P. K.,
Law Secretary.
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[Translation in English of “2019-െല സൂക്ഷ്മ-െചറുകിട-ഇടത്തരം വ്യവസായ
സ്ഥാപനങ്ങൾ സുഗമമാക്കൽ ആക്റ്റ"് published under the authority of the Governor.]

ACT 16 OF 2019
THE KERALA MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES FACILITATION ACT, 2019
An Act to provide for exemption from certain approvals and inspections required for the
establishment and operation of micro small and medium enterprises in the State and
matters connected therewith and incidental thereto.
Preamble.—WHEREAS, it is expedient to give effect to exemption from certain approvals
and inspections required for establishment and operation of micro small and medium enterprises
in the State and matters connected therewith and incidental thereto;
BE it enacted in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:―
1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Kerala Micro Small and
Medium Enterprises Facilitation Act, 2019.
(2) It shall come into force at once.
2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—
(a) “Acknowledgement Certificate” means the Acknowledgement Certificate issued
under sub-section (3) of section 5;
(b) “Appellate Authority” means the Appellate Authority constituted under sub-section
(1) of section 12;
(c) “approval” means licenses, permissions, approvals, clearances, registration,
consents, no objection certificate and the like, required under any State law in connection with the
establishment or operation of micro small and medium enterprise in the State;
(d) “Competent Authority” means any department or agency of the Government,
statutory body, Corporation owned by State, Local Self Government Institutions, Urban
Development Authorities, or any other Authority or Agency constituted or established by or under
any State law or under the administrative control of the Government, which is entrusted with the
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powers or responsibilities to grant or issue approval for establishment or operation of enterprises
in the State;
(e) “District Board” means the District Board constituted under section 4 of the Kerala
Industrial Single Window Clearance Boards and Industrial Township Area Development Act,
1999 (5 of 2000);
(f) “enterprise” means micro small or medium enterprises;
(g) "Government" means the Government of Kerala;
(h) “micro, small or medium enterprises” means the micro, small or medium
enterprises, as defined in the Micro Small and Medium Enterprises Development Act,2006
(Central Act 27 of 2006)
(i) “nodal agency” means nodal agency referred to in section 3;
(j) “notification” means a notification published in the Official Gazette of the
Government of Kerala.
(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
(l) “State” means the State of Kerala;
(m) “State Board” means the State Board constituted under section 3 of the Kerala
Industrial Single Window Clearance Boards and Industrial Township Area Development Act,
1999 (5 of 2000).
3. Nodal Agency.—The District Board constituted under section 4 of the Kerala Industrial
Single Window Clearance Boards and Industrial Township Area Development Act, shall be the
nodal agency for the purpose of this Act.
4. Powers and functions of nodal Agency.—Subject to the superintendence, direction and
control of the Government, the powers and functions of the nodal agency shall be as follows,
namely:—
(a) to assist and facilitate the establishment of enterprises in the State;
(b) to maintain the record of self certification and Acknowledgement Certificate
received under sub-section (3) of section 5;
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(c) the Government may, assign such other powers and functions to the nodal Agency
as it may deem fit for giving effect to the provisions of this Act.
5. Filing of Self Certification.—(1) Any person who intends to start an enterprise other than
those not included as 'Red Category' by the Kerala State Pollution Control Board may, furnish
before the nodal agency a Self Certification to start such an enterprise in such form and in such
manner, as may be prescribed.
(2) If any person has filed any application before the competent authority to obtain all
or any of the approvals as defined in clause (c) of section 2, before the commencement of this
Act, such person may also opt to furnish self certification of intend to start an enterprise under
sub-section (1) ;
(3) On receipt of a self certification completed in all respects, the nodal Agency shall,
forthwith, issue an Acknowledgment Certificate, in the prescribed form, to the person who
furnished the self certification under sub-section (1).
6. Effect of the Acknowledgement Certificate.—(1) An acknowledgment certificate issued
under section 5 shall, for all purposes, have effect as if it is an approval as defined in clause (c) of
section 2, for a period of three years from the date of its issuance and after the expiry of the said
period of three years, such enterprise shall have to obtain required approvals as defined in clause
(c) of section 2, within six months from the date of such expiry:
Provided that the acknowledgement certificate shall not entitle a person to use a land
contrary to the provisions contained in the Kerala Conservation of Paddy Land and Wetland Act,
2008 (28 of 2008) and it shall also not entitle a person to use the land in deviation to the land use
specified in the master plan notified under the Kerala Town and Country Planning Act, 2016 (9
of 2016), wherever such plan is in force.
(2) During the period of three years specified in sub-section (1), no competent
authority shall undertake any inspection for the purpose of, or in connection with, any approval as
defined in clause (c) of section 2.
7. Grant of Exemption.—Where the Government or any authority under it is empowered to
exempt any enterprise from any approval or inspection or any provisions relating thereto under
any Central Act, the Government or any such authority, as the case may be, shall, subject to the
provisions of such Central Act, exercise such powers to grant such exemption to an enterprise
established in the State for a period of three years from the date of issue of the acknowledgement
certificate under section 5.
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8. Offences and Penalties.—(1) If the nodal agency finds that any enterprise, contravened
the conditions or undertaking in the self certification given to the nodal agency such enterprise
shall be punishable with fine for an amount not exceeding rupees five lakh after considering
submission, if any, submitted by such enterprise;
(2) Where an offence under this Act is committed by an enterprise, the enterprise as
well as every person in charge of, and responsible to, the enterprise for the conduct of its business
at the time of commission of the offence, shall be deemed to be guilty of the offence and liable to
be punished under this section:
(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this
Act has been committed with the consent or connivance of, or that commission of the offence is
attributable to any neglect on the part of proprietor, managing partner, any director, manager,
secretary or any other officer, such proprietor, managing partner, director, manager, or any other
officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be punished under
this section.
Explanation:—For the purpose of this section,—
(a) enterprise means any body corporate and includes a firm or other association of
individuals; and
(b) director in relation to a firm, means a partner in the firm.
9. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings
shall lie against the Government or nodal agency or Competent Authority or Appellate Authority
or any employee of the Government, for anything which, in good faith, is done or intended to be
done under this Act or any rules made thereunder.
10. Overriding effect of this Act on other laws.—(1) The provisions of this Act shall have
overriding effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law, for
the time being in force.
(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions of
this Act, such provisions shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith
contained in the following enactments and the provisions of these enactments shall be read as
amended in conformity with the provisions of this Act, namely:—
1. The Kerala Panchayat Raj Act, 1994 (13 of 1994)
2. The Kerala Municipality Act, 1994 (20 of 1994)
3. The Kerala Shops and Commercial Establishments Act, 1960 (34 of 1960)
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4. The Kerala Lift and Escalators Act, 2013 (18 of 2013)
5. Travancore – Cochin Public Health Act, 1955 (XVI of 1955)
6. Madras Public Health Act, 1939 (3 of 1939)
11. Savings.—Subject to the provisions of section 10, nothing in this Act shall be construed
as exempting any enterprise from the application of the provisions of any law for the time being
in force, or any regulatory measures and standards prescribed thereunder, except to the extent
expressly provided in this Act.
12. Appellate Authority and powers of the Appellate Authority.—(1) The Appellate
Authority under this Act shall be the State Board constituted under section 3 of the Kerala
Industrial Single Window Clearance Boards and Industrial Township Area Development Act,
1999(5 of 2000), who shall exercise the powers of the Appellate Authority under this Act;
(2) Any person aggrieved by the decision of the nodal agency may, within thirty days
from the date of such decision, file an appeal before the Appellate Authority, in such manner as
may be prescribed.
(3) The Appellate Authority after receipt of appeal may call for additional details or
documents as it may considered necessary and on production of such details or documents and
after giving an opportunity of being heard to the aggrieved person and the nodal agency, the
Appellate Authority shall dispose of such appeal within a period of thirty days from the date of
filing of such appeal and the decision of the Appellate Authority on such appeal shall be final.
(4) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force,
the Appellate Authority may, either suo-motu or on a reference, examine any order passed by the
nodal agency and pass appropriate orders as it deems fit, and such orders shall be final.
13. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the
provisions of this Act, the Government may, by order published in the Gazette, make such
provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it, to be necessary
and deemed fit, for removing the difficulty:
Provided that no such order under this section shall be made after the expiry of a period of
two years from the commencement of this Act.
Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made,
before the State Legislature.
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14. Power to make rules.—(1) The Government may, by a notification in the gazette, make
rules either prospectively or retrospectively for the purpose of carrying into effect the provisions
of this Act;
(2) Every rule made under this Act 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.
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