
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കേരള സ൪ക്കാർ 
 

വിജ്ഞാപനം 

 

 

1999-ലെ കേരള വയവസായ ഏേജാെേ ക്ലിയറൻസ് ക ാർഡുേളും വയവസായ  

നഗരപ്പകേശ വിേസനവും ആേ്റിലെ (2000-ലെ 5) 26-ാം വേുപ്പ് (1)-ാം ഉപവേുപ്പ് പ്പോരം 

നൽേലപ്പട്ട അധിോരങ്ങൾ വിനികയാഗിച്ചുലോണ്ട് കേരള സർക്കാർ, 2000 കേയ് 12-ാം  

തീയതിയിലെ സ.ഉ. (പി) 69/2000/വയവ. നമ്പർ ഉത്തരവിൻേീഴിൽ പുറലപ്പടുവിച്ചതും 2000  

2021 ഫെബ്രുവരി 16 
തിരുവനന്തപുരം,            1196 േുംഭം 4 

1942 മാഘം 27. 
 

സ. ഉ.  (അച്ചടി) നമ്പ൪ 4/2021/വയവ. 
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കേയ് 15-ാം തീയതിയിലെ 881-ാം നമ്പർ കേരള അസാധാരണ ഗസറിൽ എസ്.ആർ.ഒ. 400/2000-ാം 

നമ്പരായി പ്പസിദ്ധീേരിച്ചതുോയ 2000-ലെ കേരള വയവസായ ഏേജാെേ ക്ലിയറൻസ് 

ക ാർഡുേളും വയവസായ നഗരപ്പകേശ വിേസനവും ചട്ടങ്ങൾ കഭേഗതി ലചയ്തുലോണ്ട് ഇതിനാൽ 

താലഴപ്പറയുന്ന പ്പോരം ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതായത്:— 

ചട്ടങ്ങൾ 

1. ചുരുക്കകപരും പ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ചട്ടങ്ങൾക്ക് 2021-ലെ കേരള വയവസായ ഏേജാെേ 

ക്ലിയറൻസ് ക ാർഡുേളും വയവസായ നഗരപ്പകേശ വിേസനവും (കഭേഗതി) ചട്ടങ്ങൾ എന്നു കപര് 

പറയാം. 

(2) ഇവ ഉടൻ പ്പാ െയത്തിൽ വരുന്നതാണ്. 

2. ചട്ടങ്ങളുലട കഭേഗതി.—2000-ലെ കേരള വയവസായ ഏേജാെേ ക്ലിയറൻസ് ക ാർഡുേളും 

വയവസായ നഗരപ്പകേശ വിേസനവും ചട്ടങ്ങളിൽ.— 

(1) ചട്ടങ്ങളിൽ “സംരംഭം” എന്ന വാക്ക് എവിലടലയല്ാം വരുന്നുകവാ അവിലടലയല്ാം 

“വയവസായ സ്ഥാപനം” എന്ന വാക്ക് കചർകക്കണ്ടതാണ്. 

(2) 4-ാം ചട്ടത്തിലെ (2)-ാം ഉപചട്ടത്തിലെ ക്ലിപ്ത നി ന്ധന ഒഴിവാകക്കണ്ടതാണ്. 

(3) 5-ാം ചട്ടത്തിനുപേരം, താലഴ പറയുന്ന ചട്ടം കചർകക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:— 

“ 5. അകപക്ഷയിൽ അടങ്ങിയിരികക്കണ്ട വിവരങ്ങൾ.—7, 8, 9 എന്നീ വേുപ്പുേൾ 

പ്പോരം ക ാർഡിന് സേർപ്പികക്കണ്ട അകപക്ഷയിൽ ഫാറം എ-യിൽ വയക്തോക്കിയിരിക്കുന്ന 

വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരികക്കണ്ടതും അത് ഓൺലെൻ വഴി 16-ാം ചട്ടം (1)-ാം ഉപചട്ടത്തിൽ  

വയവസ്ഥ ലചയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വീസ് ചാർജ്ജുേൾ ഉൾലപ്പലട ക ാർഡിന് സേർപ്പികക്കണ്ടതുോണ്. 

സാകേതിേ തേരാറുേൂെം ഓൺലെൻവഴി സംയുക്ത അകപക്ഷ ഫാറം സേർപ്പിക്കുവാൻ 

സാധയോോത്തപക്ഷം പ്പസ്തുത അകപക്ഷ ഓൺലെൻ സംവിധാനം േുകേനയല്ാലതയും 

സേർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.” 

(4) 6-ാം ചട്ടം ഒഴിവാകക്കണ്ടതാണ്. 

(5) അദ്ധയായം 4-നു കശഷം താലഴ പറയുന്ന അദ്ധയായം കചർകക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:— 
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“ അദ്ധയായം 4 എ  
സംയുക്ത ലൈസൻസ് റദ്ദു ചചയ്യുന്നതിനും പിഴ ഈടാക്കുന്നതിനും ബ ാർഡ് 

പാൈിബക്കണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ 

വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പ്പവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുോയി നൽേിയിട്ടുള്ള 
സംയുക്ത ലെസൻസിൽ വയക്തോക്കിയ ഉപാധിേൾ പാെിക്കലപ്പട്ടിട്ടില് എന്നത് സം ന്ധികച്ചാ 
അലല്േിൽ ആേ്റിലെകയാ അതിൻേീഴിൽ ഉണ്ടാക്കലപ്പട്ടിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളിലെകയാ ഏലതേിെും 
വയവസ്ഥേളുലട െംഘനം നടന്നു എന്നത് സം ന്ധിച്്ച  ന്ധലപ്പട്ട അധിോരിേളുലട റികപ്പാർട്ട് 
െഭിക്കുന്നതികേൽ, അപ്പോരേുള്ള വയവസായ സ്ഥാപനത്തിന് വിശേീേരണം നൽേുന്നതിന് പത്ത് 
േിവസലത്ത സേയം അനുവേിച്ചുലോണ്ടുള്ള ഒരു ോരണം ോണിക്കൽ കനാട്ടീസ് നൽകേണ്ടതും 
അപ്പോരം വയവസായ സ്ഥാപനം എലെേിെും േറുപടി നൽേിയാൽ ആയത് 
പരിഗണിച്ചതിനുകശഷം പ്പസ്തുത വയവസായ സ്ഥാപനത്തിനുകേൽ അഞ്്ച െക്ഷം രൂപയിൽ 

േവിയാലതയുള്ള പിഴ ചുേത്താവുന്നതാണ്.” 

(6) 9-ാം ചട്ടത്തിൽ,— 

(എ) (2)-ാം ഉപചട്ടത്തിൽ “സർട്ടിഫിക്കറ്” എന്ന വാക്കിനുകശഷം “അലല്േിൽ 

ആയതിലെ പുതുക്കൽ” എന്ന വാക്കുേൾ കചർകക്കണ്ടതാണ്. 

( ി) (2)-ാം ഉപചട്ടത്തിനുകശഷം താലഴ പറയുന്ന ഉപചട്ടം കചർകക്കണ്ടതാണ്, 
അതായത്:— 

“(3) ആേ്റിലെ 11 എ വേുപ്പ് പ്പോരം ക ാർഡ് നൽേുന്ന ഓകരാ സംയുക്ത 

ലെസൻസും ഫാറം-ഐ-ൽ ആയിരികക്കണ്ടതാണ്.” 

(7) 17-ാം ചട്ടത്തിൽ; (എ) 1-ാം ഉപചട്ടത്തിനുപേരം താലഴ പറയുന്ന ഉപചട്ടം 
കചർകക്കണ്ടതാണ്:— 

“(1) ചട്ടം 16-ൽ വയവസ്ഥ ലചയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ് നൽേുകമ്പാൾ ക ാർഡ ്
ഫാറം എച്ച്-ൽ രസീത് നൽകേണ്ടതാണ്. സർവ്വീസ് ചാർജ്ജായി നൽേുന്ന തുേ സർക്കാർ 
പ്ടഷറിയികൊ, സർക്കാർ വയക്തോക്കുന്ന  ാേികൊ, ലഡ ിറ് ോർഡ്/ലപ്േഡിറ് ോർഡ്/ഇെർലനറ് 

 ാേിംഗ് അലല്േിൽ എൻ.ഇ.എഫ്.ടി. (NEFT) േുോെിരകോ ആർ.റി.ജി.എസ്. (RTGS) േുകേനകയാ 

നൽോവുന്നതാണ്. സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ് സം ന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ വച്ചുകപാകരണ്ടതുോണ്.”. 

( ി) (2)-ാം ഉപചട്ടത്തിലെ ക്ലിപ്ത നി ന്ധന ഒഴിവാകക്കണ്ടതാണ്. 

(8) ഫാറങ്ങളുലട കഭേഗതി,— 

    (എ) നിെവിെുള്ള ഫാറം എ-ക്ക് പേരം താലഴ പറയുന്ന ഫാറം കചർകക്കണ്ടതാണ്, 

അതായത്:— 
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“ ഫാറം എ  

സംയുക്ത/ചപാതുവായ അബപക്ഷ ഫാറം 

2000-ലെ കേരള വയവസായ ഏേജാെേ ക്ലിയറൻസ് ക ാർഡുേളും വയവസായ 

നഗരപ്പകേശ വിേസനവും ചട്ടങ്ങൾ 

(ചട്ടം 5 ോണുേ) 

I. ചപാതുവായ വിവരങ്ങൾ 

(എ) ബക്പാജര്റിചെ ബപര്             : 

( ി) ചക്പാബമാട്ടറുചട വിവരങ്ങൾ : 
 

ഇവിലട 
ലപ്പാകോട്ടറുലട 
കഫാകട്ടാ 
പതിക്കണം 

വയക്തിഗത വിവരങ്ങൾ 
േത്തിടപാടിനുള്ള 
കേൽവിൊസം 

സ്ഥിരം 
കേൽവിൊസം 

കപര്  കേൽവിൊസം   

ജനനത്തീയതി  രാജയം   

ഇ-ലേയിൽ 
ഐ.ഡി. 

 സംസ്ഥാനം   

ലോല ൽ 
നമ്പർ 

 ജില്   

ആധാർ നമ്പർ  കപാസ്റ്റ് 
ആഫീസ് 

  

പാൻ നമ്പർ  പിൻ കോഡ്   

 

(സി) ബക്പാജര്റിചെ വിവരങ്ങൾ 

(i) കേേെയുലട തരം : 

(ii) വയവസായത്തിലെ വെുപ്പം : 

(iii) കപ്പാജേ്റിലെ തരം : 
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  രൂപ (െക്ഷത്തിൽ) 

(iv) പ്പതീക്ഷിക്കുന്ന ആലേ വിറുവരവ് :  

(v) ഭൂേിയുലട വിെ : 

(vi) ലേട്ടിടത്തിലെ വിെ : 

(vii) യപ്െസാേപ്ഗിേളുലട വിെ : 

(viii) േറു ലചെവുേൾ : 

(ix) ആലേ വിെ : 
 

II. ഭൂമി സം ന്ധമായ വിശദാംശങ്ങൾ 

(എ) നിർേിഷ്ട കപ്പാജക്ട് ഏരിയയുലട ലോത്തം വിസ്തീർണ്ണം : 

( ി) സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിന് വയവസായ പ്പകേശകത്താ/ : 
 വയവസായ പാർക്കികൊ സ്ഥെം ആവശയോകണാ  

(സി) ഭൂേി അകപക്ഷേലെ ഉടേസ്ഥതയിെുള്ളകതാ : 
 പാട്ടത്തിലനടുത്തകതാ/വാടേയ്കക്കാ  

(ഡി) ഉടേസ്ഥതയിെലല്േിൽ അവോശിയുലട കപരും വിൊസവും : 

(ഇ) ലടറിൽ പ്പോണം/െീസ് പ്പോണം/വാടേ േരാർ : 
 എന്നിവയുലട നമ്പരും തീയതിയും  

(എഫ്) പ്പോണം രജിസ്റ്റർ ലചയ്ത, സ ് രജിസ്പ്ടാർ ഓഫീസിലെ : 
 കപരും സ്ഥെവും  

(ജി) പഞ്ചായത്ത്/േുനിസിപ്പാെിറി/കോർപ്പകറഷൻ കപരും : 
 വാർഡും ഡിവിഷൻ നമ്പരും  

(എച്ച)് വിേസന അകതാറിറിയുലട കപര് ( ാധേലേേിൽ) : 

(ഐ) വികല്ജ് : 

(ലജ) താെൂക്ക് : 

(ലേ) ഡിസ്പ്ടിേ്റ് : 

(എൽ) സർലവ്വ നമ്പരും സ ്ഡിവിഷനും : 

(എം) ഭൂേിയുലട വിസ്തൃതി (ലെക്ടർ/ആർ) : 
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(എൻ) േെിനീേരണം പുറെള്ളാൻ െഭയോയ സ്ഥെം : 
 ( ാധേലേേിൽ)  

(ഒ) അതിരുേൾ  േിഴക്ക് : 

   വടക്ക് : 

   പടിഞ്ഞാറ് : 

   ലതക്ക് : 

 

III. ഫാക്ടറി ചരട്ടിടങ്ങളുചട വിവരങ്ങൾ 

(എ) ലേട്ടിട നമ്പർ (നിെവിെുള്ളതാലണേിൽ) : വാർഡ്................................................ 

   പ്ഗാേപഞ്ചായത്ത്........................... 

   േുനിസിപ്പാെിറി................................. 

   കോർപ്പകറഷൻ................................. 

( ി) കറാഡിലെ അലല്േിൽ ലതരുവിലെ കപര് :  

(സി) നിർമ്മാണത്തിലെ സവഭാവം : പുതിയത്/പുനർ നിർമ്മാണം/ 

   വിപുെീേരണം 

(ഡി) നിെവിെുള്ള ഫാക്ടറി ലേട്ടിടത്തിലെ      

 വിപുെീേരണോലണേിൽ അതു      

 സൂചിപ്പിക്കുേ 

 (i)  സ്ഥാപിച്ച വർഷം : 

 (ii)  തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനം :     

       നൽേിയ ലേട്ടിട ലപർേിറ് നമ്പരും      

       തീയതിയും  

 (iii)  സ്ഥാപിത നമ്പരും തീയതിയും : 
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(ഇ) നിർമ്മാണത്തിലെ ആവശയേത 

   നിെവിെുള്ളത് ഉകേശിക്കുന്നത് 

 (i)  തറ വിസ്തീർണ്ണം (നിെ തിരിച്ചുള്ളത്) : 

 (ii)  പരവതാനി വിസ്തീർണ്ണം (Carpet area) :    

       (നിെ തിരിച്ചുള്ളത്)  

 (iii)  ലേട്ടിടത്തിലെ ഉയരം : 

 (iv)  അതിർത്തിയിൽ നിന്നും പികന്നാട്ടുള്ള :    

        േൂരം (നിർേിഷ്ട നിർമ്മാണത്തിന് ോപ്തം)  

 (v)  തുറസ്സായ സ്ഥെത്തിലെ :    

       വിശോംശങ്ങൾ  

 (vi)  നിർമ്മിക്കാൻ ഉകേശിക്കുന്നതിലെ :    

        നിർേിഷ്ട ലചെവ്  

 

IV. ഉപബയാഗം (ലവദയുതിയും ചവള്ളവും) 

(എ) ലവേയുതി ആവശയേതയുലട വിശോംശങ്ങൾ  

 (i)  ലവേയുത േണക്ഷലെ യഥാർത്ഥ  :   
      ആവശയേത  

 (ii)  പ്പതിേിനം കവണ്ട ലോത്തം ലവേയുതി/  :   
       ലോത്തം ആവശയം (േികൊ വാട്സിൽ)  

( ി) ലവള്ളത്തിലെ ആവശയേതയുലട   :   
 വിശോംശങ്ങൾ   

 (i)  പ്പതിേിനം കവണ്ട ലവള്ളത്തിലെ ലോത്തം  :   
      അളവ് (േികൊ െിററിൽ)  

 (ii)  ഉറവിടം : 
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V.  മൂൈധന നിബക്ഷപം 

   രൂപ (െക്ഷത്തിൽ) 

1. തുടങ്ങാനുകേശിക്കുന്ന കപ്പാജേ്റിലെ ലോത്തം    

 േണക്കാക്കലപ്പട്ട ലചെവ് :  

 (എ) ഭൂേി : 

 ( ി) ലേട്ടിടം : 

 (സി) പ്ലാൻറും േിഷിനറിേളും  

  (i)  ഇറക്കുേതി ലചയ്തത് : 

  (ii)  സവകേശ നിർമ്മിതം : 

 (ഡി) പെവേ ആസ്തിേൾ : 

 (ഇ) ആേസ്േിേോയ ലചെവുേൾ : 

 (എഫ്) പ്പാഥേിേ ലചെവുേൾ/പ്പവർത്തനത്തിനു :   

            േുമ്പുളള ലചെവുേൾ  

 (ജി) പ്പവർത്തന േൂെധനത്തിനുള്ള ോർജിൻ പണം  : 

ചമാത്തം ചചൈവുരൾ               : 

 (എച്ച്) പ്പവർത്തന േൂെധനം (100% കശഷി :   

           വിനികയാഗത്തിന് ലോത്തം ആവശയേത)  

 (ഐ) നിെവിെുള്ള യൂണിറിലെ ോരയത്തിൽ സ്ഥിര :   

           ആസ്തിയിലെ ലോത്തം നികക്ഷപം     

    സൂചിപ്പിക്കുേ (വിവരങ്ങൾ അകത    

    സ്ഥാപനത്തിലെ നിെവിെുള്ള എല്ാ    

    യൂണിറുേളുലടയും/ഫാക്ടറിേകളയും    

    സം ന്ധിച്ചായിരിക്കണം)  
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VI. അസംസ്രൃത വസ്തുക്കൾ 

(എ) തകേശീയോയത് 

പ്േേ 
നമ്പർ ഇനത്തിലെ കപര് 

അളവ് 
(യൂണിറിൽ 
ോണിക്കുേ) 

ഒരു 
യൂണിറിലെ 
ലചെവ് 

ലോത്തം 
ലചെവ് 

ഉറവിടം 

 
 
 
 

    

 

ലോത്തം............................ 

( ി) ഇറക്കുേതി ലചയ്തത് 

പ്േേ 
നമ്പർ ഇനത്തിലെ കപര് 

അളവ് 
(യൂണിറിൽ 
ോണിക്കുേ) 

ഒരു 
യൂണിറിലെ 
ലചെവ് 

ലോത്തം 
ലചെവ് 

ഉറവിടം 

 
 
 
 

    

 

ലോത്തം............................ 

VII. പൂർത്തിയാക്കചെട്ട ഉൽെന്നങ്ങൾ 

പ്േേ 
നമ്പർ 

ഇനം (ഉപ 
ഉൽപ്പന്നങ്ങളും 
ഇടനിെ 

ഉൽപ്പന്നങ്ങളും 
ഉൾലപ്പടുന്നു) 

ലോത്തം 
ഉല്പാേനം 

ഒരു യൂണിറിലെ ലചെവ് 
(ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും 
പുറത്താേുകമ്പാൾ) 

ലോത്തം 
ലചെവ് 

ഉപകയാഗം 
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VIII.  ധനരാരയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ 

രൂപ (െക്ഷത്തിൽ) 

(എ)  ാേ്/ധനോരയ സ്ഥാപനങ്ങൾ : 

( ി) േൂെധന നികക്ഷപം : 

(സി) കനരിട്ടുള്ള വികേശനികക്ഷപം (FDI) : 

(ഡി) േറുവേേൾ : 

(ഇ) സർക്കാരിൽനിന്നുള്ള പ്ഗാൻഡ് : 

 

IX.  ഉബദ്ദശിക്കുന്ന ചതാഴിൽ സാധയത 

 പുരുഷൻ സ്പ്തീ േറുള്ളവർ ആലേ 

കനരിട്ട്     

പകരാക്ഷോയി     

 

X. സ്ഥാപനത്തിചെ വിവരങ്ങൾ 

(എ) സ്ഥാപനത്തിലെ കപര് : 

( ി) പ്പവർത്തനത്തിലെ ോർഗ്ഗകരേ : 

(സി) ലപ്പാകോട്ടർ/എം.ഡി-യുലട കപര് : 

(ഡി) TIN നമ്പർ : 

(ഇ) VAT നമ്പർ : 

(എഫ്) CST നമ്പർ : 

(ജി) ലസൻപ്ടൽ എേ്ലസസ് രജിസ്കപ്ടഷൻ നമ്പർ : 

(എച്ച്) IEC നമ്പർ : 

(ഐ) GSTIN രജിസ്കപ്ടഷൻ നമ്പർ : 
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(ലജ) ROC നമ്പർ :   
 (േമ്പനി രജിസ്പ്ടാറുോയുള്ള രജിസ്കപ്ടഷൻ     
 ഐഡി) 

(ലേ) ROC Date (രജിസ്കപ്ടഷൻ തീയതി) :  

(എൽ) STD കോഡ് : 

(എം) ൊൻഡ് കഫാൺ നമ്പർ :  

(എൻ) ഫാേ്സ് : 

(ഒ) ഔകേയാഗിേ ലവ ്ലസറ് URL : 

(പി) പാർട്ണറുലട വിവരങ്ങൾ  

 (i) തരം : 

 (ii) കപര് : 

 (iii) െിംഗം : 

 (iv) ജനനത്തീയതി : 

 (v) ലോല ൽ നമ്പർ : 

 (vi) ഇ-ലേയിൽ ഐഡി : 

(േയു)  ാേിലെ വിവരങ്ങൾ  

 (i)  ാേിലെ കപര് : 

 (ii) അലക്കൌണ്ട് നമ്പർ : 

 (iii) അലക്കൌണ്ടിലെ സവഭാവം : 

 (iv) അലക്കൌണ്ട്ോരലെ കപര് : 

 (v) IFS കോഡ് : 

 (vi) പ് ാഞ്ചിലെ കപര് : 
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XI. രത്തിടപാടിനുള്ള ബമൽവിൈാസം 

(എ) രജികസ്റ്റഡ് ഓഫീസ് : 

 (i) സംസ്ഥാനം : 

 (ii) ജില് : 

 (iii) വീട് നമ്പർ/ലതരുവ് നമ്പർ : 

 (iv) കപാസ്റ്റ് ഓഫീസ് പിൻകോഡ് സെിതം : 

( ി) ലെഡ് ഓഫീസ് : 

 (i) സംസ്ഥാനം : 

 (ii) ജില് : 

 (iii) വീട് നമ്പർ/ലതരുവ് നമ്പർ : 

 (iv) കപാസ്റ്റ് ഓഫീസ് പിൻകോഡ് സെിതം : 

 

XII. മറു വിശദാംശങ്ങൾ 

(എ) കപ്പാജേ്റ് തുടങ്ങാൻ ഉകേശിക്കുന്ന തീയതി : 

( ി) പരീക്ഷണാർത്ഥം ഉൽപാേനം നടത്താൻ :    

 ഉകേശിക്കുന്ന തീയതി  

(സി) പ്പവർത്തനം തുടങ്ങാൻ ഉകേശിക്കുന്ന തീയതി : 

(ഡി) ോെിനയത്തിലെ അളവ് : േയു ിേ് േീറർ, വർഷം : 

(ഇ) േരോെിനയത്തിലെ അളവ് (വാർഷിേം) :    

 േിനപ്പതി യൂണിറ്  
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XIII.  അബപക്ഷരന് ആവശയമായ ലൈസൻസ്/അംഗീരാരം/ക്ലിയറൻസ്/ബനാ ഒ ്ജക്ഷൻ 

സർട്ടിഫിക്കറ്/അനുമതിപക്തം എന്നിവയുചട ബപര് 

 ന്ധലപ്പട്ട ഡിപ്പാർട്ട്ലേെിലെ/ 

ഏജൻസിയുലട കപര് 

ലെസൻസ്/അംഗീോരം/ 

ക്ലിയറൻസ്/ 

കനാ ഒ ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്/ 

അനുേതിപപ്തം എന്നിവയുലട 

വിവരങ്ങൾ 

ഉകേശയം 

1. 1.  

2. 2.  

3. 3.  

4. 4.  

5. 5.  

6. 6.  

 

XIV. ക്പസ്താവന 

കേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ോരയങ്ങൾ സതയവും ശരിയുോലണന്്ന ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ 

ക ാധിപ്പിച്ചുലോള്ളുന്നു. 

  ഒപ്പ് : 

തീയതി :  അകപക്ഷേെ കപര് : ’’; 
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 ( ി) ഫാറം “സി”-ക്കു പേരം താലഴ പറയുന്ന ഫാറം കചർകക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:— 

“ ഫാറം സി 

2000-ചൈ ബരരള വയവസായ ഏരജാൈര ക്ലിയറൻസ് ബ ാർഡുരളും വയവസായ 

നഗരക്പബദശ വിരസനവും ചട്ടങ്ങൾ 

[ചട്ടം 9 (2) ോണുേ] 

1999-ലെ കേരള വയവസായ ഏേജാെേ ക്ലിയറൻസ് ക ാർഡുേളും വയവസായ 

നഗരപ്പകേശ വിേസനവും ആേ്റ് (2000-ലെ 5)-ലെ 7(3)/8(3)/9(3),10 എന്നീ വേുപ്പുേൾ 

പ്പോരം നൽേുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്. 

UID : 

ആപ്ലികക്കഷൻ നമ്പർ : 

1999-ലെ കേരള വയവസായ ഏേജാെേ ക്ലിയറൻസ് ക ാർഡുേളും വയവസായ  

നഗരപ്പകേശ വിേസനവും ആേ്റ് (2000-ലെ 5)-ലെ  7(3)/8(3)/9(3),10 എന്നീ വേുപ്പുേകളാട്  

9-ാം ചട്ടം (2)-ാം ഉപചട്ടം േൂട്ടി വായിച്ചതനുസരിച്ച് നൽേലപ്പട്ട അധിോരം വിനികയാഗിച്്ച 

ലേകസ്സഴ്സ്....................................ന് താലഴ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്പവർത്തിേൾ നടത്തുന്നതിന് 

.........................................................പഞ്ചായത്്ത/േുനിസിപ്പാെിറി/കോർപ്പകറഷൻ അതിർത്തിയിൽലപ്പട്ട 

.....................................................................................ജില്യിൽ.........................താെൂക്കിൽ.............................. .....

.................വികല്ജിൽ............................................................സർലവ്വ നമ്പരിൽലപ്പട്ട സ്ഥെത്്ത ഒരു  

സംരംഭം സ്ഥാപിക്കുന്നതികെക്ക് താലഴ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള  ന്ധലപ്പട്ട വേുപ്പ് ഏജൻസിയിൽ  

നിന്നും ക്ലിയറൻസ്/സർട്ടിഫിക്കറ്/ലെസൻസ് നൽേലപ്പട്ടതായി േരുതുന്നതായി ഇതിനാൽ 

സാക്ഷയലപ്പടുത്തുന്നു. 

ഈ സാക്ഷയപപ്തം നൽേിയ തീയതി േുതൽ..............................................ോെയളവികെക്ക് 

പ്പാ െയേുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ക്ലിയറൻസ്/സർട്ടിഫിക്കറ്/ലെസൻസ് കനടിയത് ലതറായ 

വിവരങ്ങളുലടകയാ അലല്േിൽ ക്ലിയറൻസ്/സർട്ടിഫിക്കറ്/ലെസൻസ് നൽേുന്നതിനുകവണ്ടി 

അകപക്ഷയിൽ ലോടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ േളവാലണന്്ന ോണുന്നപക്ഷകോ, അലല്േിൽ 

അകപക്ഷേൻ ഇതിൽ നിഷ്േർഷിച്ചിരിക്കുന്ന വയവസ്ഥേൾ െംഘിക്കുേകയാ, അലല്േിൽ 

ഏലതേിെും ആേ്റിലെകയാ അതിലെ ചട്ടങ്ങളുലടകയാ വയവസ്ഥേളുലട െംഘനം 

നടത്തിയിട്ടുലണ്ടേികൊ, എന്നു ോണുന്നപക്ഷം േരുതലപ്പട്ടതായി േരുതുന്ന ക്ലിയറൻസ്/ 

സർട്ടിഫിക്കറ്/ലെസൻസ് റോക്കുന്നതികനാ/പിൻവെിക്കുന്നതികനാ ക ാർഡിന് അധിോരം 

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും അകപക്ഷേന് കേൽ വേുപ്പുേൾ പ്പോരേുള്ള പിഴ ചുേത്താവുന്നതുോണ്. 
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 ന്ധലപ്പട്ട വേുപ്പിലെ കപര് : 

ക്ലിയറൻസ്/സർട്ടിഫിക്കറ്/ലെസൻസ്-ലെ തരം : 

പ്പവർത്തന രീതി : 

ഈ സാക്ഷയപപ്തം ഇകന്ന േിവസം..................................ൽ നൽേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.”; 

(സി) ഫാറം “എച്ച”്-നു കശഷം താലഴ പറയുന്ന ഫാറം കചർകക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:— 

“ ഫാറം ഐ 

സംയുക്ത ലൈസൻസ് 

2000-ചൈ ബരരള വയവസായ ഏരജാൈര ക്ലിയറൻസ് ബ ാർഡുരളും 

വയവസായ നഗരക്പബദശ വിരസനവും ചട്ടങ്ങൾ 

[ചട്ടം 9(3) ോണുേ] 

1999-ലെ കേരള വയവസായ ഏേജാെേ ക്ലിയറൻസ് ക ാർഡുേളും വയവസായ നഗരപ്പകേശ 

വിേസനവും ആേ്റ് (2000-ലെ 5)-ലെ വേുപ്പ ്11എ പ്പോരം നൽേലപ്പടുന്നത് 

1999-ലെ കേരള വയവസായ ഏേജാെേ ക്ലിയറൻസ് ക ാർഡുേളും വയവസായ  

നഗരപ്പകേശ വിേസനവും ആേ്റ് (2000-ലെ 5)-ലെ 11എ വേുപ്പികനാട് ചട്ടം 9(3)  

േൂട്ടി വായിച്ചതനുസരിച്ച് നൽേലപ്പട്ട അധിോരം വിനികയാഗിച്ച്  ന്ധലപ്പട്ട  

വേുപ്പ്/ഏജൻസിയുലട ശുപാർശ േിട്ടിയ പ്പോരം ലേകസ്സഴ്സ് ...........................................നു, 

ആപ്ലികക്കഷൻ നമ്പർ...........................തീയതി..........................അനുസരിച്ച് പഞ്ചായത്ത്/േുനിസിപ്പാെിറി/ 

കോർപ്പകറഷൻ അതിർത്തിയിൽലപ്പട്ട.................................................ജില്യിൽ.................................... ........... 

താെൂക്കിൽ..............................................വികല്ജിൽ.....................സർലവ്വ നമ്പരിൽലപ്പട്ട സ്ഥെത്ത് 

നിർമ്മാണത്തിനും/ഉൽപ്പാേന പ്പപ്േിയക്കും/കസവനങ്ങൾ നൽേുന്നതിനും കവണ്ടി ഒരു  

വയവസായ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതികെക്ക് ഒരു സംയുക്ത ലെസൻസ് ഇതിനാൽ 

നൽേിയിരിക്കുന്നു. 

അനു ന്ധം 1-ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന  ന്ധലപ്പട്ട വേുപ്പ്/ഏജൻസിയിൽ നിന്നും ഓൺലെൻ 

ഏേജാെേ കപാർട്ടൽ വഴി ആവശയോയ ക്ലിയറൻസ്/നിരാകക്ഷപ പപ്തം/ലെസൻസ്/അതിലെ 

പുതുക്കൽ േിട്ടിയിട്ടുള്ളതായി ഇതിനാൽ സാക്ഷയലപ്പടുത്തുന്നു. സംയുക്ത ലെസൻസിലെ 

ോൊവധി 5 ലോല്ക്കാെകത്തകക്കാ അലല്േിൽ അതത് വേുപ്പ്/ഏജൻസിയിൽ നിന്നും 
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അകപക്ഷേന് േിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലിയറൻസ്/നിരാകക്ഷപ പപ്തം/ലെസൻസ്/അതിലെ പുതുക്കെിലെ 

ോൊവധി തീരുന്നതുവലരകയാ, ഏതാണ് ആേയം വരുന്നത് അതുവലര ോപ്തകേ പ്പാ െയ 

േുണ്ടായിരിക്കുേയുള്ളു. 

ക്ലിയറൻസ് കനടിയത് ലതറായ വിവരങ്ങളുലടകയാ അലല്േിൽ സംയുക്ത ലെസൻസ് 

നൽേുന്നതിനുകവണ്ടി അകപക്ഷയിൽ ലോടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ േളവാലണന്്ന 

ോണുന്നപക്ഷകോ, അലല്േിൽ അകപക്ഷേൻ ഇതിൽ നിഷ്േർഷിച്ചിരിക്കുന്ന വയവസ്ഥേൾ 

െംഘിക്കുേകയാ, അലല്േിൽ ഏലതേിെും ആേ്റിലെകയാ അതിലെ ചട്ടങ്ങളുലടകയാ വയവസ്ഥേൾ 

െംഘിച്ചതായി ോണുന്നപക്ഷം, സംയുക്ത ലെസൻസ് റോക്കുന്നതികനാ/പിൻവെിക്കുന്നതികനാ 

ക ാർഡിന് അധിോരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും അകപക്ഷേന് കേൽ പിഴ ചുേത്താവുന്നതുോണ്. 

കപര് : 

സ്ഥാനകപ്പര് : 

 

അനു ന്ധം-1 

പ്േേ  
നമ്പർ 

വേുപ്പ്/ 
ഏജൻസിയുലട 
കപര് 

ക്ലിയറൻസ്/ 
നിരാകക്ഷപപപ്തം/ 
ലെസൻസ് 
പുതുക്കൽ 

നൽേിയ 
തീയതി ഐഡി 

ോൊവധി 
തീരുന്ന തീയതി 

      

      

  ”.                                                       

              

                                                                         ഗവർണ്ണറുലട ഉത്തരവി൯പ്പോരം, 

          കഡാ. ലേ. ഇളകോവൻ,  
    ഗവൺലേെ് പ്പിൻസിപ്പൽ ലസപ്േട്ടറി . 
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വിശേീേരണക്കുറിപ്പ ്

(ഇത് വിജ്ഞാപനത്തിലെ ഭാഗോേുന്നതല്. എന്നാൽ, അതിലെ ലപാതുവായ െക്ഷയം 

ഫവളിഫപ്പടുത്താൻ ഉകേശിച്ചുലോണ്ടുള്ളതാണ്.)  

വയതയസ്ത നിയേങ്ങൾ പ്പോരം ആവശയോയുള്ള വിവിധ ലെസൻസുേൾ, അനുവാേം, 

അംഗീോരം, ക്ലിയറൻസുേൾ തുടങ്ങിയവ നൽേുന്നതിനുള്ള ോെതാേസം ഒഴിവാക്കുന്നതിനു 

കവണ്ടി കേരള സർക്കാരിലെ ചിെ നിർകേശങ്ങൾക്ക് പ്പാ െയം നൽേുന്നതിനും അതുോയി 

 ന്ധലപ്പട്ടകതാ അതിനു അനുഷംഗിേോയകതാ ആയ േറു ോരയങ്ങൾക്കുംകവണ്ടി വയവസ്ഥ 

ലചയ്യുന്നതിനായി 1999-ലെ കേരള വയവസായ ഏേജാെേ ക്ലിയറൻസ് ക ാർഡുേളും വയവസായ 

നഗരപ്പകേശ വിേസനവും ആേ്റ് (2000-ലെ 5-ാം ആേ്റ്) ഉൾലപ്പലട ഏഴ് ആേ്റുേൾ കഭേഗതി 

ലചയ്തുലോണ്ട് 2018-ലെ കേരള നികക്ഷപ കപ്പാത്സാെിപ്പിക്കെും സുഗേോക്കെും ആക്ട് (2018-ലെ 

14-ാം ആേ്റ്) പാസ്സാക്കുേയുണ്ടായി. അതനുസരിച്ച് 2000-ലെ കേരള വയവസായ ഏേജാെേ 

ക്ലിയറൻസ് ക ാർഡുേളും വയവസായ നഗരപ്പകേശ വിേസനവും ചട്ടങ്ങൾ അനുകയാജയോയി 

കഭേഗതി ലചയ്യുന്നതിന് സർക്കാർ തീരുോനിക്കുേയുണ്ടായി. 

കേൽപ്പറഞ്ഞ െക്ഷയം നിറകവറുന്നതിന് ഉകേശിച്ചുലോണ്ടുള്ളതാണ് ഈ വിജ്ഞാപനം. 
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In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the Kerala Industrial 

Single Window Clearance Boards and Industrial Township Area Development Act, 1999 (5 of 

2000), the Government of Kerala hereby make the following rules to amend the Kerala Industrial 

Single Window Clearance Boards and Industrial Township Area Development Rules, 2000 

issued by Notification under G. O. (P) No. 69/2000/ID. dated 12th May, 2000 and published as 

S.R.O. no. 400/2000 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 881 dated 15th May, 2000, 

namely:— 

RULES 

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called “The Kerala Industrial 

Single Window Clearance Boards and Industrial Township Area Development (Amendment) 

Rules, 2021”.  

(2) They shall come into force at once. 

2. Amendment of the Rules.—In the Kerala Industrial Single Window Clearance Boards 

and Industrial Township Area Development Rules, 2000. 

(1) For the word ‘Enterprise’ wherever it occurs, the words “Industrial undertaking” 

shall be substituted; 

(2) The proviso to sub-rule (2) of rule 4 shall be omitted; 

(3) For rule 5, the following rule shall be substituted, namely:— 

“5 Details to be contained in the Application.—Every application submitted to 

the Board under section 7, 8 and 9 shall contain the details as given in Form No. A and shall be 

Dated, Thiruvananthapuram, 16th  February, 2021 

4th Kumbham, 1196 

27th Magha, 1942. 

G. O. (P) No. 4/2021/ID. 

S. R. O. No. 312/2021
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submitted online to the Board along with the service charge prescribed under sub-rule (1) of  

rule 16. In case, the composite application could not be submitted through online due to technical 

snag, the said application can be submitted directly to the Board”. 

(4) rule 6 shall be omitted;  

(5) after Chapter 4, the following Chapter shall be inserted, namely:— 

 

“ CHAPTER 4A 

PROCEDURES TO BE FOLLOWED BY THE BOARD TO CANCEL COMPOSITE 

LICENSE AND TO IMPOSE PENALTY 

 

On receipt of the report from the concerned authorities that the industrial undertaking has 

not compiled with the conditions stipulated in the Composite License for establishing and 

operating the industrial undertaking or has violated any provisions of the Act or rules made  

there under, the Board shall issue a show cause notice to such undertaking to submit their 

explanation within ten days from the date of issue of notice, and the Board, after considering the 

explanation, if any, submitted by such undertaking, shall impose penalty not exceeding Rupees 

five lakhs on such undertaking.”; 

(6) in rule 9,— 

(a) in sub-rule (2), after the words “Licences or Certificate”, the words “or renewal 

thereof” shall be inserted; 

(b) after sub-rule (2) the following sub-rule shall be inserted, namely:— 

“(3) Every Composite License issued by the Board under section 11A of the 

Act shall be in Form I”; 

(7) in rule 17,— 

(a) for sub-rule (1) the following sub-rule shall be substituted, namely:— 

 (1) “When service charge is remitted as prescribed in rule 16, the Board shall 

give a receipt in Form H. The amount payable as service charge shall be remitted to Government 

treasury or in the Bank designated by the Government or by Debit card/Credit card or Internet 

Banking or through NEFT/RTGS”; A register of service charge shall also be maintained. 
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(b) The proviso to sub-rule (2) shall be omitted. 

(8) Amendment of Forms,— 

(a) For the existing Form A, the following Form shall be substituted, namely:— 

 

“ FORM A  

Composite/Common Application Form 

THE KERALA INDUSTRIAL SINGLE WINDOW CLEARANCE BOARDS AND  

INDUSTRIAL TOWNSHIP AREA DEVELOPMENT RULES, 2000 

(See Rule 5) 

I. General Information 

(a) Project Name             : 

(b) Promoter Details   : 

 

Photo of 

Promoter to be 

affixed here 

Personal Details 
Communication 

Address 
Permanent 

Address 

Name  Address   

Date of Birth  Country   

Email Id  State   

Mobile No.  District   

Aadhaar No.  Post 

Office 
  

Pan No.  PIN code   
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(c) Project Details  

(i) Type of Sector : 

(ii) Size of Industry : 

(iii) Type of Project : 
                        (Rupees in lakh) 

(iv) Total expected annual turnover :  

(v) Cost of land : 

(vi) Cost of building : 

(vii) Cost of machinery : 

(viii) Other expenses : 

(ix) Total cost : 

 

II. Land Details 

(a) Total extent of the Proposed Project Area : 

(b) Whether land is required in Industrial Area/Industrial Park for :  

      starting up industrial undertaking  

(c) Whether the land is owned by applicant or held on lease/rent : 

(d) If not owned, name and address of title holder : 

(e) Number and date of title deed/lease deed/rent deed : 

(f) Name and address of the sub-registrar office where the document is : 

     registered  

(g) Name of Ward/Division No. of Panchayat/Municipality/Corporation : 

(h) Name of Development Authority (if applicable) : 
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(i) Village : 

(j) Taluk  : 

(k) District : 

(l) Survey Number and Sub division : 

(m) Extend of Land (in Hectares/Ares) : 

(n) Area available for disposal of effluent (if applicable) : 

(o) Boundaries— East  : 

  North  : 

  West  : 

  South  : 

 

III. Details of Factory Buildings 

(a) Building Number (If existing) : Ward  ........................................................ 

   Grama Panchayat  ................................... 

   Municipality  ........................................... 

   Corporation  ............................................ 

(b) Name of Road/Street :  

(c) Nature of Construction : New/reconstruction/expansion 

(d) If for expansion of existing factory       

     building, please specify:— :  

 (i)  Year of Establishment : 
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 (ii)  Building Permit No. and :     

        date of issue by local authority  

 (iii)  Installation number and date : 

(e) Purpose of Construction 

    Existing Proposed

         

 (i)  Plinth Area (floor wise) : 

 (ii)  Carpet Area (floor wise) : 

 (iii)  Height of the Building : 

 (iv)  Set back from boundaries (for :    

        proposed construction only)  

 (v)  Details of open space : 

 (vi)  Estimated cost of proposed  :    

         construction  

 

IV. Utility (Power and Water) 

(a) Details of Power Requirement   

 (i)  Actual requirement of Electric connection : 

 (ii)  Total power required per day/Total Demand    

       (in KW) : 

(b) Details of Water Requirement   

 (i)  Total water required per day (in KL) : 

 (ii)  Source : 
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V. Capital Investment 

                                                                                              (Rupees in lakh) 

1. Total estimated cost of the proposed project :  

 (a) Land : 

 (b) Building : 

 (c) Plant and Machineries  

  (i)  Imported : 

  (ii)  Indigenous : 

 (d) Miscellaneous Assets : 

 (e) Incidental expenses : 

 (f) Preliminary/Pre-operative expenses : 

 (g) Margin money for working capital : 

                                   Total expenses : 

 (h) Working Capital (total requirement for   :   

       100% capacity utilization)  

 (i) In case of existing units, please indicate the total :   

  investment in fixed assets (the information should    

  pertain to all the existing units/factories belonging    

  to the same undertaking)  
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VI.  Raw Materials 

(a) Indigenous 

Sl. No. Name of item 
Quantity 

(Specify in 

unit) 
Cost per unit Total Cost Source 

 
 
 
 

    

Total............................ 

 

(b) Imported 

Sl. No. Name of item 
Quantity 

(Specify in 

unit) 
Cost per unit Total Cost Source 

 
 
 
 

    

Total............................ 

VII. Finished Products 

Sl. 

No. 

Item (Include  

bye-products & 

intermediary products) 

Total 

Product 
Unit price  

(Ex-factory) 
Total 

Value 
Use 
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VIII. Means of Finance 

                                                                                                 (Rupees in lakh)  

(a) Bank/Financial institutions : 

(b) Capital contribution : 

(c) Foreign Direct Investment (FDI) : 

(d) Others : 

(e) Grant from Government : 

 

IX. Proposed Employment Opportunity 

 Male Female Other Total 

Direct     

Indirect     

 
X. Enterprise Details 

(a) Entity Name : 

(b) Line of activity : 

(c) Name of Promoter/MD : 

(d) TIN Number : 

(e) VAT Number : 

(f) CST Number : 

(g) Central Excise Registration Number : 

(h) IEC Number : 
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(i) GSTIN Registration Number : 

(j) ROC Number (Registration ID with :    

 Registrar of  Companies)  

(k) ROC Date (Registration Date) : 

(l) STD Code : 

(m) Land Phone Number : 

(n) Fax : 

(o) Official Website URL : 

(p) Partner Details  

 (i) Type : 

 (ii) Name : 

 (iii) Gender : 

 (iv) Date of Birth : 

 (v) Mobile No. : 

 (vi) Email Id : 

(q) Bank Details  

 (i) Name of bank : 

 (ii) Account Number : 

 (iii) Type of Account : 

 (iv) Account Holder : 

 (v) IFS Code : 

 (vi) Branch Name : 
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XI. Communication Address 

(a) Registered Office  

 (i) State : 

 (ii) District : 

 (iii) House Number/Street Number : 

 (iv) Post Office with PIN Code : 

(b) Head Office  

 (i) State : 

 (ii) District : 

 (iii) House Number/Street Number : 

 (iv) Post Office with PIN Code : 

XII. Miscellaneous Details 

(a) Expected date of starting of project : 

(b) Expected date of starting the trial production : 

(c) Expected date of starting the Operation : 

(d) Effluent quantity : Cubic Meter/Annum :  

(e) Solid waste quantity (Annual) : Units per day :  
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XIII. Name of Licence/Approvals/Clearance/No Objection Certificate/ 

Permit required by the applicant 

Name of the Department/Agency 

Details of 

Licence/Approvals/Clearances/ 

No Objection Certificate/Permit 

required 

Purpose 

1. 1.  

2. 2.  

3. 3.  

4. 4.  

5. 5.  

6. 6.  

 

XIV.  Declaration 

I/We do hereby declare that all facts stated above are true and correct. 

Date :  Signature  : 

  Name of the applicant :    ”; 
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(b) for the existing ‘Form C’, the following Form shall be substituted, namely:— 
 

“FORM C 

THE KERALA INDUSTRIAL SINGLE WINDOW CLEARANCE BOARDS AND  

INDUSTRIAL TOWNSHIP AREA DEVELOPMENT RULES, 2000 

[See Rule 9(2)] 

Certificate issued under section 7(3)/8(3)/9(3) and 10 of Kerala Industrial Single Window 

Clearance Boards and Industrial Township Development Area Act, 1999 (5 of 2000) 

UID : 

Application No. : 

In exercise of the powers conferred by section 7(3)/8(3)/9(3) and 10 of the Kerala Industrial 

Single Window Clearance Boards and Industrial Township Development Area Act, 1999  

(5 of 2000) read with rule 9(2) made thereunder, it is certified M/s ……………………………is 

deemed have been issued clearance/certificate/license from the concerned Department/Agency 

as specified hereunder for setting up an industrial undertaking in Survey Nos. …………………. 

of……………….……Village of……………………………Taluk………………………….. 

District within the limit of…………………………………………….. Panchayat/Municipality/ 

Corporation for undertaking the following activities: 

This certificate is valid for a period of …………………….. from the date of issue. If it is 

noticed that the clearance/certificate/license is obtained by misrepresentation of facts or the 

information given in the application for the grant of clearance/certificate/license is found to be 

false or if the applicant has committed breach of any conditions stipulated herein or has 

committed violation of any provisions of any Act or Rules made thereunder, Board has the power 

to cancel/revoke the deemed clearance/certificate/license and impose penalty on the applicant 

under the above provisions. 

Name of the Department concerned  : 

Type of clearance/certificate/license : 

Type of Activity  : 

This Certificate is issued on this the ………………..day of …………., .…………….”; 
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(c) after Form H, the following shall be inserted namely:— 

“FORM I 

COMPOSITE LICENCE 

THE KERALA INDUSTRIAL SINGLE WINDOW CLEARANCE BOARDS AND  

INDUSTRIAL TOWNSHIP AREA DEVELOPMENT RULES, 2000 

[See Rule 9(3)] 

[Issued under section 11A of Kerala Industrial Single Window Clearance Boards and 

Industrial Township Area Development Act, 1999 (5 of 2000)] 

In exercise of the powers conferred by section 11A of the Kerala Industrial Single Window 

Clearance Boards and Industrial Township Area Development Act, 1999 (5 of 2000) read with 

rule 9(3) made thereunder, the Board on recommendation of the Departments/Agencies 

concerned do hereby issue a Composite Licence to M/s……………………application  

number ….……………………….....…..dated…………..………....………..for setting up an 

industrial undertaking in Survey Nos. ……………………. of …………….…………Village 

of………………….........Taluk……………………………………………District within the 

limit of ……………………………………Panchayat/Municipality/Corporation for undertaking 

the activities for manufacturing/processing/providing services in……………………………… 

Certified that necessary Clearance/No Objection Certificate/Licence/Renewal thereof has 

been obtained from the Department/Agency concerned through the online single window portal, 

as specified in Annexure 1.  The composite licence issued will be valid for a period of 5 years or 

till the expiry of any Clearance/No Objection Certificate/Licence/Renewal thereof obtained by 

the applicant from the Departments/Agencies concerned, whichever is earlier. 

The Board has the power to cancel/revoke the Composite Licence issued herein, if the same 

is obtained by misrepresentation of facts or the information given in the application for the grant 

of Composite Licence is found to be false or if the applicant has committed breach of any 

conditions stipulated therein or has committed violation of any provisions of any Act or Rules 

made thereunder and shall impose penalty on the applicant. 

Name : 

Designation : 
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ANNEXURE 1 

Sl. 

No. 
Department/ 

Agency Name 

Clearance/No 

Objection Certificate/ 

Licence/Renewal 

Date of 

Issue ID Date of 

Expiry 

     
 
 

     
 
 

 ”. 

By order of the Governor, 

DR. K. ELLANGOVAN,  

Principal Secretary to Government. 

 

Explanatory Note 

(This does not form part of the notification, but is intended to indicate the general purport.) 

To give effect to certain proposals of Government of Kerala to avoid delay in granting 

various licenses, permission, approvals and clearances required under various enactments, and 

to provide for matters connected therewith and incidental thereto, the Kerala Investment 

Promotion and Facilitation (No. 2) Act, 2018 (14 of 2018) has been passed by the Kerala 

Legislative Assembly amending seven Acts including the Kerala Industrial Single Window 

Clearance Boards and Industrial Township Area Development Act, 1999 (5 of 2000). 

Accordingly, the Government have decided to make suitable amendment in the Kerala Industrial 

Single Window Clearance Boards and Industrial Township Area Development Rules, 2000. 

The notification is intended to achieve the above object. 
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