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1944 ൈവശാഖം 6
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കേരള സ൪ക്കാർ
വയവസായ (ലജ) വകുപ്പ്

വിജ്ഞാപനം
സ. ഉ. (അച്ചടി) നമ്പ൪ 8/2022/വയവ.
എസ. ആർ. ഒ. നമർ

401/2022

തിരുവനന്തപുരം, 2022 ഏപ്പിൽ 13
1197 േീനം 30
1944 ചൈപ്തം 23.

1999-ലെ കേരള വയവസായ ഏേജാെേ ക്ലിയറന്സ് ക

ാര്ഡുേളും വയവസായ

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

അധിോരങ്ങള്

വിനികയാഗിച്ച്,

2000

കേയ്

12-ാം

തീയതിയിലെ

സ.ഉ.(പി) 69/2000/വയവ. നമ്പരായി പുറലപ്പടുവിച്ചതും 2000 കേയ് 15-ാം തീയതിയിലെ

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

128/159

IND-J1/80/2021-IND-Part(1)
2

6097386/2022/IND (J)

881-ാം നമ്പര് കേരള അസാധാരണ ഗസറില് എസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 400/2000 നമ്പരായി
പ്പസിദ്ധലപ്പടുത്തിയതുോയ

2000-ലെ

ക

നഗരപ്പകേശ

ാര്ഡുേളും

വയവസായ

ലചയ്യുന്നതിനായി,

കേരള

സര്കാര്,

കേരള

വയവസായ

വിേസനവും

ഇതിനാല്

ഏേജാെേ

ചട്ടങ്ങള്

താലെപ്പറയും

ക്ലിയറന്സ്

വീണ്ും

കേേഗതി

പ്പോരം

ചട്ടങ്ങള്

ഉണ്ാകുന്നു, അതായത്:—

ചട്ടങ്ങള്
1. ചുരുകകപ്പരും പ്പാരംേവും.— (1) ഈ ചട്ടങ്ങള്ക് 2022-ലെ കേരള വയവസായ
ഏേജാെേ ക്ലിയറന്സ് ക

ാര്ഡുേളും വയവസായ നഗരപ്പകേശ വിേസനവും (കേേഗതി)

ചട്ടങ്ങള് എന്ന് കപര് പറയാം.
(2) ഇത് ഉടന് പ്പാ

െയത്തില് വരുന്നതാണ്.

2.

ചട്ടങ്ങളുലട

കേേഗതി.—2000-ലെ

കേരള

വയവസായ

ഏേജാെേ

ക

ാര്ഡുേളും വയവസായ നഗരപ്പകേശ വിേസനവും ചട്ടങ്ങളില്,—

ക്ലിയറന്സ്

(i) 2-ാം ചട്ടത്തില് ,—
(എ) (1)-ാം ഉപചട്ടത്തില് (ഐ) ഖണ്ഡത്തിന് കശഷം താലെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡം
കചര്കകണ്താണ്, അതായത് :—
“(ഐ എ) “ലസപ്േകട്ടറിയറ്” എന്നാല് ആേ്റിലെ

3-ാം വേുപ്പ് (7)-ാം

ഉപവേുപ്പ് പ്പോരം രൂപീേരികലപ്പട്ട ലസപ്േകട്ടറിയറ് എന്നര്ഥോേുന്നു;
(

ി) (1)-ാം ഉപചട്ടത്തിനുകശഷം താലെപ്പറയുന്ന ഉപചട്ടം കചര്കകണ്താണ്,

അതായത്:—
“(2) ഈ ചട്ടങ്ങളില് ഉപകയാഗിച്ചിട്ടുള്ളതും നിര്വചിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും എന്നാല്
ആേ്റില് നിര്വചിച്ചിട്ടുള്ളതുോയ

വാകുേള്കും പേപ്പകയാഗങ്ങള്കും

ആേ്റില്

യഥാപ്േേം അവയ്ക് നല്േിയിട്ടുള്ള അകത അര്ഥം ഉണ്ായിരികുന്നതാണ്.”;
(ii) നിെവിലെ അദ്ധയായം 4എ യില് “സംയുക്ത ലെസന്സ് റദ്ദു ലചയ്യുന്നതിനും പിെ
ഈടാകുന്നതിനും ക

ാര്ഡ് പാെികകണ് നടപടിപ്േേങ്ങള്” എന്ന ശീര്ഷേത്തിന്േീെില്,

“വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള് സ്ഥാപികുന്നതിനും” എന്ന വാകുേള്ക് േുമ്പായി, “10 എ.
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ക

ാര്ഡ് പാെികകണ് നടപടിപ്േേങ്ങള്.” എന്ന അകങ്ങളും അക്ഷരവും വാകുേളും

ചിഹ്നങ്ങളും ോര്ജിനല് ശീര്ഷേോയി കചര്കകണ്താണ്;
(iii) അദ്ധയായം 4 എ-യ്ക് കശഷം താലെപ്പറയുന്ന അദ്ധയായങ്ങള് കചര്കകണ്താണ്,
അതായത്:—
“അദ്ധയായം 4
സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റ
10

ി.

ി

ോര്ഡിലെ ലെക്രസ്റ്റട്ടറിയറ്റിലെ രൂപീരരണവുും ചുമതെരളുും

ലസപ്േകട്ടറിയറിലെ

നിര്വഹികുന്നതില്

ക

ഘടന.—(1)

സംസ്ഥാന

ക

ാര്ഡിലെ ചുേതെേള്

ാര്ഡിലന സഹായികുന്നതിനും വിവിധ വേുപ്പുേളുലടയും

ഏജന്സിേളുലടയും പ്പവര്ത്തനങ്ങള് ഏകോപിപ്പികുന്നതിനുോയി

രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള

ലസപ്േകട്ടറിയറില് താലെപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങള് ഉണ്ായിരികകണ്താണ്, അതായത് :—
(എ) കേരള സംസ്ഥാന വയവസായ വിേസന കോര്പ്പകറഷനിലെ ജനറല് ോകനജര്
റാങ്കില് േുറയാത്ത ഒരു എേ്സിേയൂട്ടീവ് ഓഫീസര്;
(

ി) േിന്പ്ഫയിലെ ജനറല് ോകനജര് റാങ്കില് േുറയാത്ത ഉകേയാഗസ്ഥന്;

(സി) വയവസായ വാണിജയ വേുപ്പിലെ ലഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടര് റാങ്കില് േുറയാത്ത
ഉകേയാഗസ്ഥന്.
(2)

ലസപ്േകട്ടറിയറ്

കേരള

സംസ്ഥാന

വയവസായ

വിേസന

കോര്പ്പകറഷലെ

ഓഫീസില് പ്പവര്ത്തികകണ്തും ോൊോെങ്ങളില് കയാഗം കചകരണ്തും േുറഞ്ഞത്
രണ്ാെ്ചയിലൊരികലെങ്കിെും അത്തരത്തിെുള്ള ഒരു കയാഗം കചകരണ്തുോണ്.
(3) സംസ്ഥാന ക
വയവസായ പ്പകേശ ക

ാര്ഡിന് െേികുന്ന എല്ലാ അകപക്ഷേളും ജില്ലാ ക

ാര്ഡിലെയും

ാര്ഡിലെയും തീരുോനത്തിലനതിലരയുള്ള എല്ലാ അപ്പീെുേളും

സൂക്ഷ്േപരികശാധനയ്കായി

എേ്സിേയൂട്ടീവ്

ഓഫീസര്

ലസപ്േകട്ടറിയറികെക്

സേര്പ്പികകണ്താണ്.
(4)

ചട്ടം

10

ി(1)

ഖണ്ഡപ്പോരം

കേരള

സംസ്ഥാന

വയവസായ

വിേസന

കോര്പ്പകറഷലെ ജനറല് ോകനജര് റാങ്കില് േുറയാത്ത ഉകേയാഗസ്ഥലെ േീെിൊണ്
ലസപ്േകട്ടറിയറ് പ്പവര്ത്തികകണ്ത്.
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(5) ലസപ്േകട്ടറിയറിലെ ചുേതെേള് താലെപ്പറയുന്നവയാണ്, അതായത്:—
(എ) സംസ്ഥാന

ക

ാര്ഡിലന

ആേ്റിലെയും

ചട്ടങ്ങളുകടയും

േീെിെുള്ള

ചുേതെേള് നിര്വഹികുന്നതിന് സഹായികുേ;
(

ി) സംസ്ഥാന ക

ാര്ഡിലെ ചുേതെേള് ോരയക്ഷേോയി നിര്വഹികുന്നതിന്

വിവിധ വേുപ്പുേളുലടയും ഏജന്സിേളുലടയും പ്പവര്ത്തനങ്ങള് ഏകോപിപ്പികുേ;
(സി) സംസ്ഥാനത്ത് നിെവിെുള്ള വിവിധ ആേ്റുേളുകടയും ചട്ടങ്ങളുകടയും
േീെില് നല്കേണ്തായ

ക്ലിയറന്സുേളും

ലപര്േിറുേളും അനുേതിേളും
സംയുക്ത

അകപക്ഷേളും

നല്േിയ

സര്ട്ടിഫികറുേളും ലെസന്സുേളും

നല്േുന്നതിന് അകപക്ഷേരില് നിന്ന് െേിച്ച എല്ലാ

പരികശാധികുേയും

അംഗീോരങ്ങളുലടയും

െേിച്ച

അലല്ലങ്കില്

എല്ലാ

അകപക്ഷേളുലടയും

നിരസിച്ച

അകപക്ഷേളുലടയും

റികകാര്ഡുേള് സൂക്ഷികുേയും ലചയ്യുേ;
(ഡി) അകപക്ഷേനില് നികന്നാ വേുപ്പുേളില് നികന്നാ ഏജന്സിേളില് നികന്നാ
ആവശയോയ േൂടുതല് വിവരങ്ങള് തുടര്നടപടിേള്കായി കശഖരികുേ;
(ഇ) അകപക്ഷേനില് നികന്നാ അപ്പീല്വാേിയില് നികന്നാ െേിച്ച ഫീസിലെ
േണകുേള് സൂക്ഷികുേ;
(എഫ്) സംസ്ഥാന ക
അപ്പീെുേളും

ാര്ഡിന് േുമ്പാലേ

സൂക്ഷ്േപരികശാധന

െേിച്ച എല്ലാ അകപക്ഷേളും

നടത്തുേയും

സംസ്ഥാന

ക

ാര്ഡിലെ

പരിഗണനയ്കായി സേര്പ്പികുേയും ലചയ്യുേ;
(ജി) അപ്പീല് കേള്കുന്നതിനുള്ള തീയതി നിശ്ചയിച്ചുലോണ്് അപ്പീല്വാേികും
ന്ധലപ്പട്ട വേുപ്പുേള്കും അലല്ലങ്കില് ഏജന്സിേള്കും കനാട്ടീസ് നല്േുേ;
(എച്ച്) സംസ്ഥാന ക
കരഖേള്

ജില്ലാ

ക

ാര്ഡില്

ാര്ഡ് േുമ്പാലേ സേര്പ്പിച്ച അപ്പീെുോയി

ന്ധലപ്പട്ട

നികന്നാ

നികന്നാ

വയവസായ

പ്പകേശ

ക

ാര്ഡില്

വിളിച്ചുവരുത്തുേ;
(ഐ)

അപ്പീെികേല്

അകപക്ഷേലനയും

സംസ്ഥാന

ക

ാര്ഡ്

ലേലകാണ്

തീരുോനം,

ന്ധലപ്പട്ട വേുപ്പ് അലല്ലങ്കില് ഏജന്സിലയ അറിയികുേ;
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(ലജ)

ജില്ലാ

ക

ാര്ഡിലെകയാ

വയവസായ

പ്പകേശ

കയാഗങ്ങളില് പലങ്കടുകാത്ത അംഗങ്ങളുലട വിശോംശങ്ങള്
അച്ചടക നടപടി സവീേരികുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ക
(6) സംസ്ഥാന ക

ക

ാര്ഡിലെകയാ

കശഖരിച്ച്

ഉചിതോയ

ാര്ഡിന് റികപ്പാര്ട്ട് ലചയ്യുേ;

ാര്ഡിനു കവണ്ി സംസ്ഥാന ക

ാര്ഡിലെ എല്ലാ കരഖേളും

എേ്സിേയൂട്ടീവ് ഓഫീസര് സാക്ഷയലപ്പടുകത്തണ്താണ്.

അദ്ധയായം 4സി
ജില്ലോ പരോതി പരിഹോര രമ്മിറ്റിക്ുും െുംസ്ഥോന പരോതി പരിഹോര രമ്മിറ്റിക്ുമുള്ള
അസ്റ്റപക്ഷ / അപ്പീല് നല്രുന്ന രീതി
10സി. നിയുക്ത
സംസ്ഥാനത്ത്

ഉകേയാഗസ്ഥന്

നിെവിെുള്ള

നല്കേണ്

വിവിധ

കസവനങ്ങള്.—കസവനങ്ങളില്,

ആേ്റുേളുലടയും

ചട്ടങ്ങളുലടയും

േീെില്

െേയോകകണ് േ്ളിയറന്സുേകളാ സര്ട്ടിഫികറുേകളാ ലെസന്സുേകളാ ലപര്േിറുേകളാ
അനുേതികയാ െേികുന്നതികനാ

അവയുലട പുതുകെികനാ അതുോയി

സംഗതിേള്കകാ സേര്പ്പികുന്ന അകപക്ഷേളില് ഈ ആേ്റികൊ
ഉണ്ാകലപ്പട്ട

ചട്ടങ്ങളികൊ

ോെയളവിനുള്ളില്

ല

നിയുക്ത

ൊേളികൊ

ഉകേയാഗസ്ഥന്

വയവസ്ഥ
എടുകകണ്

ന്ധലപ്പട്ട

അതിന്േീെില്

ലചയ്ത

പ്പോരേുള്ള

എല്ലാ

നടപടിേളും

ഉള്ലപ്പടുന്നതാണ്.
10ഡി. ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിക് അകപക്ഷ നല്കേണ് രീതി.—
(1) ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയുലട ഓഫീസ് അതാത് ജില്ലാ വയവസായ
കേപ്രത്തില് ആയിരികകണ്താണ്.
(2)

അകപക്ഷേലെ

അടങ്ങിയ, വേുപ്പ് 13
അകപക്ഷ

ജില്ലാ

കപരും

വിവരങ്ങളും

പരാതിയുലട

വിശോംശങ്ങളും

ി പ്പോരേുള്ള അകപക്ഷ, ഫാറം ‘ലജ’ യില് ആയിരികകണ്തും

പരാതി പരിഹാര

േമ്മിറിയുലട േണ്വീനര്ക് കനരികട്ടാ

തപാല്

േുകഖനകയാ ഓണ്ലെനാകയാ നല്കേണ്തുോണ്.
(3) പരാതിക് അടിസ്ഥാനോയ വസ്തുതേളും ോരണങ്ങളും അകപക്ഷയില്
വയക്തോയി പ്പതിപാേിച്ചിരികകണ്താണ്.

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

132/159

IND-J1/80/2021-IND-Part(1)
6

6097386/2022/IND (J)

(4)

ജില്ലാ

അകപക്ഷേളുലടയും

പരാതി

പരിഹാര

അത്തരം

േമ്മിറിയുലട

അകപക്ഷേളില്

റികകാര്ഡ് സൂക്ഷികകണ്താണ്. ഇത് സം

േണ്വീനര്,

സവീേരിച്ച

െേിച്ച

എല്ലാ

തീരുോനങ്ങളുലടയും

ന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര്

ഫാറം ‘ലേ’ യില്

ആയിരികകണ്താണ്.
(5) േമ്മിറിയുലട തീരുോനം േണ്വീനര് അകപക്ഷേലനയും
ഉകേയാഗസ്ഥലനയും

ന്ധലപ്പട്ട

വേുപ്പിലനയും

തുടര്നടപടി

ന്ധലപ്പട്ട നിയുക്ത

സവീേരികുന്നതിനായി

അറിയികകണ്താണ്.
10 ഇ. സംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിക്

അകപക്ഷ നല്കേണ് രീതി.—(1)

സംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയുലട ഓഫീസ് തിരുവനന്തപുരലത്ത വിോസ് േവനിലെ
വയവസായ വാണിജയ ഡയറക്ടറുലട ഓഫീസില് ആയിരികകണ്താണ്.
(2) അകപക്ഷേലെ കപരും വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ വേുപ്പ് 13ഡി പ്പോരേുള്ള
അകപക്ഷ ഫാറം ‘എല്’ ല് ആയിരികകണ്തും സംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയുലട
േണ്വീനര്ക്

കനരികട്ടാ

തപാല്

േുകഖനകയാ

ഓണ്ലെനാകയാ

അകപക്ഷ

നല്കേണ്തുോണ്.
(3) സംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയുലട
അകപക്ഷേളുലടയും

അത്തരം

അകപക്ഷേളില്

റികകാര്ഡുേള് സൂക്ഷികകണ്താണ്.

ഇത്

സം

േണ്വീനര് െേിച്ച എല്ലാ

സവീേരിച്ച
ന്ധിച്ച

തീരുോനത്തിലെയും

രജിസ്റ്റര്

ഫാറം

‘എം’-ല്

ആയിരികകണ്താണ്.
(4) അകപക്ഷയില് സംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറി ലേലകാണ് തീരുോനം
േണ്വീനര് അകപക്ഷേലനയും

ന്ധലപ്പട്ട നിയുക്ത ഉകേയാഗസ്ഥലനയും

ന്ധലപ്പട്ട

വേുപ്പികനയും തുടര്നടപടി സവീേരികുന്നതിനായി അറിയികകണ്താണ്.
10എഫ്. സംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിക് അപ്പീല് സേര്പ്പികകണ് രീതി.—(1)
സംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറി േുന്പാലേ സേര്പ്പികകണ് വേുപ്പ് 13 ഇ പ്പോരേുള്ള
അപ്പീല് ഫാറം ‘എന്’-ല് ആയിരികകണ്താണ്.
(2) അപ്പീെില് അത് ഫയല് ലചയ്യുന്നതിന് അടിസ്ഥാനോയ വസ്തുതേളും
ോരണങ്ങളും വയക്തോയി പ്പതിപാേിച്ചിരികകണ്താണ്.
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(3) അപ്പീെികനാലടാപ്പം, അത് ഏത് തീരുോനത്തിലനതിലരയാകണാ ഫയല്
ലചയ്യുന്നത്, ആ തീരുോനത്തിലെ സവയം സാക്ഷയലപ്പടുത്തിയ ആവശയോയപ്ത പേര്പ്പുേള്
ഉണ്ായിരികകണ്താണ്. കരഖേളുലട ആവശയോയ പേര്പ്പുേളും ഉള്ലപ്പടുകത്തണ്താണ്.
(4) സംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയുലട അപ്പീെിലെ തീരുോനം േണ്വീനര്
അപ്പീല്വാേികയയും

ജില്ലാ

പരാതിപരിഹാര

ഉകേയാഗസ്ഥകനയും

ന്ധലപ്പട്ട

വേുപ്പിലനയും

േമ്മിറികയയും
തുടര്നടപടി

ന്ധലപ്പട്ട

നിയുക്ത

സവീേരികുന്നതിനായി

അറിയികകണ്താണ്.
(5) സംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയുലട േണ്വീനര്, െേിച്ച

എല്ലാ

അപ്പീെുേളുലടയും അത്തരം അപ്പീെുേളില് സവീേരിച്ച തീരുോനത്തിലെയും റികകാര്ഡ്
സൂക്ഷികകണ്താണ്. ഇത് സം

ന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര് ഫാറം ‘ഒ’ യില് ആയിരികകണ്താണ്.’’;

(iv) ഫാറം ഐ-യ്ക് കശഷം താലെ പറയുന്ന ഫാറങ്ങള് കചര്കകണ്താണ്,
അതായത്:—
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ഫാറം ലജ
(ചട്ടം 10 ഡി ോണുേ)
ജില്ലോ പരോതി പരിഹോര രമ്മിറ്റിക്ുള്ള അസ്റ്റപക്ഷ
1.

അകപക്ഷേലെ കപര്

:

2

കേല്വിൊസവും ലോല

3

വയാവസായിേ യൂണിറിലെ കപര്

:

4

ഉല്പ്പന്നത്തിലെ/കസവനങ്ങളുലട വിശോംശങ്ങള്

:

5

വയവസായങ്ങളുലട / ഫാക്ടറിയുലട സ്ഥാനം

:

6

ലോത്ത നികക്ഷപം

:

7

ജീവനകാരുലട/ലതാെിൊളിേളുലട എണ്ണം

:

ല് നമ്പറും

:

(എ) ലനപുണയേുള്ളവര്
(

ി) ലനപുണയേില്ലാത്തവര്

8

പ്പവര്ത്തനം / വാണിജയ ഉല്പ്പാേനം ആരംേിച്ച തീയതി

:

9

കപ്പാജേ്റ് ആരംേിച്ചിലല്ലങ്കില്, പ്പവര്ത്തനം
ആരംേികുവാന് ഉകദ്ദശികുന്ന തീയതി

:

10

നിയുക്ത ഉകേയാഗസ്ഥന് /വേുപ്പ്
തീരുോനലേടുത്ത തീയതി

:

11

പരാതിയുലട വിശോംശങ്ങള്

:

12

അകപക്ഷേലെ ഒപ്പ്

:
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ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയുലട
തീരുോനങ്ങള്
ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര േമ്മിറി
ലചയര്ോലെ ഒപ്പ്

ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര േമ്മിറി
േണ്വീനറുലട ഒപ്പ്

അകപക്ഷേന്/ വേുപ്പിലന
തീരുോനം അറിയികുന്ന
തീയതി

തീരുോനം സം ന്ധിച്ച
പ്ഹസവ വിവരണം

െേിച്ച പരാതിയുലട വിശോംശങ്ങള്

തീരുോന തീയതി

6097386/2022/IND (J)

പരാതിയുോയി
ന്ധലപ്പട്ട വസ്തുതേളും
ോരണങ്ങളും

പരാതിയുോയി
ന്ധലപ്പട്ട വേുപ്പ്
/ഏജന്സി

പരാതി െേിച്ച തീയതി

ന്ധലപ്പകടണ് നമ്പര്

അകപക്ഷേലെ കപരും
വിൊസവും

പ്േേ നമ്പര്
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ഫാറം എല്
(ചട്ടം 10 ഇ ോണുേ)
െുംസ്ഥോന പരോതി പരിഹോര രമ്മിറ്റിക്ുള്ള അസ്റ്റപക്ഷ
1.

അകപക്ഷേലെ കപര്

2.

കേല്വിൊസവും ലോല

3.

വയാവസായിേ യൂണിറിലെ കപര്

4.

:
ല് നമ്പറും

ഉല്പ്പന്നത്തിലെ/ കസവനങ്ങളുലട വിശോംശങ്ങള്

:
:
:

5.

വയവസായങ്ങളുലട/ഫാക്ടറിയുലട സ്ഥാനം

:

6.

ലോത്ത നികക്ഷപം

:

7.

ജീവനകാരുലട/ലതാെിൊളിേളുലട എണ്ണം

:

(എ) ലനപുണയേുള്ളവര്
(

ി) ലനപുണയേില്ലാത്തവര്

8.

പ്പവര്ത്തനം/വാണിജയ ഉല്പ്പാേനം ആരംേിച്ച തീയതി

:

9.

കപ്പാജേ്റ് ആരംേിച്ചിലല്ലങ്കില്, പ്പവര്ത്തനം
ആരംേികുവാന് ഉകദ്ദശികുന്ന തീയതി

:

10.

നിയുക്ത ഉകേയാഗസ്ഥന്/വേുപ്പ് /ജില്ലാ
ക ാര്ഡ്/വയവസായ പ്പകേശ ക ാര്ഡ്
തീരുോനലേടുത്ത തീയതി

:

11.

പരാതിയുലട വിശോംശങ്ങള്

:

12.

അകപക്ഷേലെ ഒപ്പ്

:
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ന്ധിച്ച പ്ഹസവ

സംസ്ഥാന
ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര േമ്മിറി
ലചയര്ോലെ ഒപ്പ്

സംസ്ഥാന
ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര േമ്മിറി
േണ്വീനറുലട ഒപ്പ്

അകപക്ഷേന്/വേുപ്പ്/ജില്ലാ
പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിലയ
തീരുോനം അറിയികുന്ന
തീയതി

തീരുോനം സം
വിവരണം

െേിച്ച പരാതിയുലട വിശോംശങ്ങള്

സംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര
േമ്മിറിയുലട തീരുോന
തീയതി

6097386/2022/IND (J)

ന്ധലപ്പട്ട
പരാതിയുോയി
വസ്തുതേളും ോരണങ്ങളും

ന്ധലപ്പട്ട
പരാതിയുോയി
വേുപ്പ് /ഏജന്സി

പരാതി െേിച്ച തീയതി

ന്ധലപ്പകടണ് നമ്പര്

ജില്ല

അകപക്ഷേലെ കപരും
വിൊസവും

പ്േേ നമ്പര്
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ഫാറം എം

(ചട്ടം 10 ഇ ോണുേ)

െുംസ്ഥോന പരോതി പരിഹോര രമ്മിറ്റിയില് െൂക്ഷിസ്റ്റക്ണ്ട അസ്റ്റപക്ഷോ രജിേര്

സംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയുലട
തീരുോനങ്ങള്
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ഫാറം എന്
(ചട്ടം 10 എഫ് ോണുേ)
െുംസ്ഥോന പരോതി പരിഹോര രമ്മിറ്റിക്ുള്ള അപ്പീല്
(a)

അപ്പീല്വാേിയുലട കപര്

(b)

കേല് വിൊസം
പിന്കോഡും ലോല

:

ല്

നമ്പരും സഹിതം
(c)

എതിര്േക്ഷി/എതിര്േക്ഷിേളുലട കപരും
വിൊസവും പിന്കോഡും സഹിതം

(d)

:

പ്പവര്ത്തനം/വാണിജയ ഉല്പാേനം
ആരംേിച്ച തീയതി

(g)

:

വയവസായ സ്ഥാപനം/ഫാക്ടറി സ്ഥിതി
ലചയ്യുന്ന സ്ഥെം

(f)

:

ഉല്പന്നത്തിലെ/കസവനത്തിലെ
വിവരങ്ങള്

(e)

:

:

പദ്ധതി പ്പവര്ത്തനം തുടങ്ങിയിലല്ലങ്കില്
പ്പവര്ത്തനം തുടങ്ങാന് ഉകദ്ദശികുന്ന
തീയതി

(h)

:

അപ്പീെിനാധാരോയ ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര
േമ്മിറിയുലട തീരുോനത്തിലെ തീയതി

:

(i)

അപ്പീല് നല്േുന്നതിനുളള ോരണങ്ങള്

:

(j)

സേര്പ്പിച്ചിട്ടുളള കരഖേളുലട വിവരങ്ങള്

:

(k)

സങ്കടനിവൃത്തി ആവശയലപ്പടുന്നത്

:

(l)

അപ്പീല്വാേിയുലട ഒപ്പ്

:
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െുമൻ

ഗവര്ണ്ണറുലട ഉത്തരവി൯പ്പോരം,

ില്ല,

ഗവണ്ലേെ് പ്പിന്സിപ്പല് ലസപ്േട്ടറി.

സംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറി
ലചയര്ോലെ ഒപ്പ്

സംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറി
േണ്വീനറുലട ഒപ്പ്

അകപക്ഷേന്/വേുപ്പ്/ജില്ലാ
പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിലയ
തീരുോനം അറിയികുന്ന
തീയതി

തീരുോനം സം ന്ധിച്ച
പ്ഹസവ വിവരണം

സംസ്ഥാന പരാതി
പരിഹാര
േമ്മിറിയില് െേിച്ച
അപ്പീെിലെ
വിശോംശങ്ങള്
സംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര
േമ്മിറിയുലട തീരുോന
തീയതി

ജില്ലാ പരാതി
പരിഹാര
േമ്മിറിയുലട
തീരുോനങ്ങള്

തീരുോനം സം ന്ധിച്ച
പ്ഹസവ വിവരണം
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സംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര
േമ്മിറിയുലട തീരുോന
തീയതി

ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര
േമ്മിറിയുലട തീരുോന
തീയതി

ന്ധികുന്ന വിവരം

ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര
േമ്മിറിയുലട തീരുോനം

ന്ധലപ്പട്ട
പരാതിയുോയി
വസ്തുകളും ോരണങ്ങളും

പരാതിലയ സം

ന്ധലപ്പട്ട
പരാതിയുോയി
വേുപ്പ് /ഏജന്സി

ന്ധലപ്പകടണ് നമ്പര്

ജില്ല

അകപക്ഷേലെ കപരും
വിൊസവും

പ്േേ നമ്പര്
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ഫാറം ഒ

(ചട്ടം 10 എഫ് ോണുേ)

െുംസ്ഥോന പരോതി പരിഹോര രമ്മിറ്റി െൂക്ഷിസ്റ്റക്ണ്ട അപ്പീല് രജിേര്

സംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര
േമ്മിറിയുലട തീരുോനങ്ങള്
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വിശേീേരണകുറിപ്പ്
(ഇത് വിജ്ഞാപനത്തിലെ ോഗോേുന്നതല്ല. എന്നാല്, അതിലെ ലപാതു ഉകദ്ദശയം
വവളിവപ്പടുത്തുന്നതിന് ഉകദ്ദശിച്ചുലോണ്ുള്ളതാണ്.)
സംസ്ഥാന ക

ാര്ഡിലന അതിലെ ോരയനിര്വഹണത്തിന് സഹായികുന്നതിനായി

ഒരു ലസപ്േകട്ടറിയറ് രൂപീേരിച്ചുലോണ്ും സംസ്ഥാനലത്ത വയവസായ സംരംേേരുലട
പരാതിേള് പരിഹരികുന്നതിനായി സംസ്ഥാന തെത്തിെും ജില്ലാതെത്തിെും പരാതി
പരിഹാര േമ്മിറിേള് രൂപീേരിച്ചുലോണ്ും 1999-ലെ കേരള വയവസായ
ക്ലിയറന്സ് ക

ഏേജാെേ

ാര്ഡുേളും വയവസായ നഗരപ്പകേശ വിേസനവും ആേ്റിന് (2000-ലെ 5)

കേേഗതി വരുത്തി 2019-ലെ കേരള വയവസായ ഏേജാെേ ക്ലിയറന്സ് ക

ാര്ഡുേളും

വയവസായ നഗരപ്പകേശ വിേസനവും (കേേഗതി) ആേ്റ് (2019-ലെ 23), 2021-ലെ കേരള
വയവസായ ഏേജാെേ ക്ലിയറന്സ് ക
(കേേഗതി)

ഓര്ഡിനന്സ്

ാര്ഡുേളും വയവസായ നഗരപ്പകേശ വിേസനവും

(2021-ലെ

142)

എന്നിവ

പുറലപ്പടുവികുേയുണ്ായി.

ആയതിനനുസരിച്ച് 2000-ലെ കേരള വയവസായ ഏേജാെേ ക്ലിയറന്സ് ക
വയവസായ

നഗരപ്പകേശ

വിേസനവും

ചട്ടങ്ങളില്

അനുകയാജയോയ

ാര്ഡുേളും
കേേഗതിേള്

വരുത്തുവാന് സര്കാര് തീരുോനികുേയുണ്ായി.
കേല്പ്പറഞ്ഞ

െക്ഷയം

നിറകവറുന്നതിന്

വിജ്ഞാപനം.
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G.O. (P) No. 8/2022/ID.

13th April, 2022
Dated, Thiruvananthapuram, 30th Meenam, 1197
23rd Chaithra, 1944.

S. R. O. No. 401/2022

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 further 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, 2022.
(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 ,—
(i) In rule 2,—
(a) in sub-rule (1), after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:—
“(ia) “Secretariat” means the Secretariat constituted under sub-section (7) of
section 3 of the Act;”;
(b) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
“(2) The words and expressions used and not defined in these rules, but defined
in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.”;
(ii) in the existing Chapter 4A, under the heading, “PROCEDURES TO BE
FOLLOWED BY THE BOARD TO CANCEL COMPOSITE LICENSE AND TO IMPOSE
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PENALTY”, before the words “On receipt of the report from the concerned authorities”, the
numbers, letter, words and symbols “10 a. Procedure to be followed by the Board.—” shall be
inserted as marginal heading;
(iii) after Chapter 4A, the following chapters shall be inserted, namely:—
“CHAPTER 4B

CONSTITUTION AND FUNCTIONS OF SECRETARIAT IN THE STATE BOARD
10b. Constitution of the Secretariat.—(1) In the Secretariat, constituted for assisting the
State Board in discharging the functions of Board and co-ordinating the activities of various
departments and agencies shall consists of the following members, namely:—
(a) An Officer not below the rank of General Manager, Kerala State Industrial
Development Corporation will be the Executive Officer;
(b) An Officer not below the rank of General Manger, KINFRA;
(c) An Officer not below the rank of Deputy Director, Directorate of Industries and
Commerce.
(2) The Secretariat shall function in the Office of the Kerala State Industrial
Development Corporation and shall hold meeting from time to time, and atleast one such meeting
shall be held in every two weeks.
(3) The Executive Officer shall submit all applications received and all appeals filed
against the decision of the District Board and the Industrial Area Board to the Secretariat for
scrutiny.
(4) The Secretariat shall function under an Officer not below the rank of General
Manager, Kerala State Industrial Development Corporation.
(5) The following are the functions of the Secretariat, namely:—
(a) to assist the State Board to discharge its functions under the Act and the rules;
(b) to co-ordinate the activities of various Departments and Agencies to discharge
the functions of the State Board effectively;
(c) to verify all composite applications received from the applicants for

granting

clearance, certificate, license, permits, consents under various Acts and the rules existing in the
State and to keep record of all the applications received and approval given or the applications
rejected;
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(d) to collect more details from the applicant or from the Department or Agencies for
further action;
(e) to keep the account of the fees received from the applicant or appellant;
(f) to scrutinise all applications and appeals filed before the State Board and submit
to the State Board for its consideration;
(g) to issue notice to the appellant and the Department concerned or the Agencies
fixing the date for hearing the appeal;
(h) to call for the records, from the District Board or Industrial Area Board, connected
with the appeal filed before the State Board;
(i) to communicate the decision of the State Board on the appeal, to the appellant and
the department concerned or the agency;
(j) to call for the details of the members who had not attended in the meetings of the
District Board or Industrial Area Board and report to the State Board for taking suitable
disciplinary action.
(6) The Executive Officer shall certify all the records of the State Board on behalf of
the State Board.
CHAPTER 4C
MANNER OF FILING APPLICATIONS/APPEALS TO THE DISTRICT GRIEVANCE
REDRESSAL COMMITTEE AND STATE GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE
10c. Services given by the Designated Officer.—Services includes all actions to be taken
by the Designated Officer within the period as provided under this Act or rules or bye-laws made
thereunder with respect to providing clearances, certificates, licenses, permits, consents or its
renewal thereof or any other matter related thereto required under various Acts or rules prevailing
in the State.
10d. Manner of filing application to the District Grievance Redressal Committee.—(1) The
office of the District Grievance Redressal Committee shall be at the respective District Industries
Centre.
(2) Application, containing the name and details of the applicant and the details of the
grievances, under Section 13 B shall be in Form ‘J’ and shall be submitted directly or by post or
through online to the Convenor of the District Grievances Redressal Committee.
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(3) The facts and reasons for filing the grievance shall be specified clearly in the
application.
(4) The Convenor of the District Grievance Redressal Committee shall keep record of
all applications received and the decision taken on such application. Register for the purpose
shall be in Form ‘K’.
(5) The Convenor of the committee shall communicate the decision of the Committee
to the applicant and designated officer concerned/department concerned to take further action.
10e. Manner of filing application to the State Grievance Redressal Committee.—(1) The
State Grievance Redressal Committee shall be at the office of the Director of Industries and
Commerce, Vikas Bhavan, Thiruvananthapuram.
(2) Application, containing the name and the details of the applicant, under section
13 D shall be in Form ‘L’ and shall be submitted directly or by post or through online to the
convenor of the State Grievance Redressal Committee.
(3) The convenor of the State Grievance Redressal Committee shall keep a record of all
applications received and the decision taken on such application. The Register for the purpose
shall be in Form ‘M’.
(4) The decision taken by the State Grievance Redressal Committee on the application
shall be communicated by the Convenor to the applicant and the officer designated and the
department concerned for further action.
10f. Manner of filing appeal to the State Grievance Redressal Committee.—(1) The appeal
to be submitted to the State Grievance Redressal Committee under section 13 E shall be in
Form ‘N’.
(2) In the appeal, the facts and reasons for filing the same shall be specified clearly.
(3) Self attested, required copies of the decision against which the appeal is filed, shall
be appended along with the appeal. Required copies of documents shall also be appended.
(4) The Convenor of the State Grievance Redressal Committee shall communicate the
decision to the appellant, the District Grievance Redressal Committee, the designated officer
concerned and the department concerned for further action.
(5) The Convenor of the State Grievance Redressal Committee shall keep record of
all appeals received and the decision taken on the appeal. Register for the purpose shall be
in Form ‘O’.”;
(iv) after Form I, the following forms shall be inserted, namely:—
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FORM NO. J
(See Rule 10 d)
Application to the District Grievance Redressal Committee
1

Name of the applicant

:

2

Address with Mobile No.

:

3

Name of the Industrial Unit

:

4

Details of the Product/Services

:

5

Location of the Industries/Factory

:

6

Total Investment

:

7

No. of Employees/Workers

:

(a)
(b)

Skilled
Unskilled

8

Date of commencement of activity/
Commercial production

:

9

If the project is not started, probable date of
commencement of the activity

:

10

Date of the decision of the Designated
Officer/Department

11

Details of grievance

:

12

Signature of the Applicant

:
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FORM K
(See Rule 10 d)
Register to be kept by the District Grievance Redressal Committee (DGRC)
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the Grievance is
related to

Date of Receipt of
Grievance

Contact No.

Sl.
No.
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the applicant

Details of Grievance Received
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of the
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FORM L
(See Rule 10e)
Application to the State Grievance Redressal Committee
1

Name of the applicant

:

2

Address with Mobile No.

:

3

Name of the Industrial Unit

:

4

Details of the Product/Services

:

5

Location of the Industries/Factory

:

6

Total Investment

:

7

No. of Employees/Workers

:

(a) Skilled
(b) Unskilled
8

Date of commencement of activity/
Commercial production

:

9

If the project is not started, probable date of
commencement of the activity

:

10

Date of the decision of the Designated
Officer/Department / District Board/
Industrial Area Board

:

11

Details of grievance

:

12

Signature of the Applicant

:
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FORM M
(See Rule 10e)
Register of Application to be kept by the State Grievance Redressal Committee (SGRC)

Date of
Facts &
communiDepartment/
Date of
Brief
Sl. Name &
Date of
Reasons
cating the
Address
of
Contact
Agency
the
decision
description
No.
District
Receipt of
for filing
decision
the
No.
Grievance is
by the about the
Grievance
the
to the
applicant
related to
SGRC
Decision
grievance
applicant/
Dept.
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FORM N
(See Rule 10f)
Appeal to the State Grievance Redressal Committee
1

Name of the appellant

:

2

Address with pin code and Mobile No.

:

3

Name of Respondent/s with Address with
Pin code

:

4

Details of the Product/Services

:

5

Location of the Industries/Factory

:

6

Date of commencement of Activity/
Commercial production

:

7

If the project is not started, probable date
of commencement of the activity

:

8

Date of the decision of the District
Grievance Redressal Committee on which
appeal is filed

:

9

Grounds of Appeal

:

10

Details of documents submitted

:

11

Relief Sought for

:

12

Signature of Appellant

:
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By order of the Governor,

SUMAN BILLA,

Principal Secretary to Government.

Signature of the Chairman of
SGRC

Signature of the Convenor of
SGRC

Date of communicating
the decision to the
applicant/Dept/ DGRC

Brief description about
the decision

Details of
Appeal Received
at SGRC

Date of decision by the
SGRC

Decision of
DGRC

A brief description
about the appeal
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Date of Receipt of
Appeal at SGRC

Date of decision by the
DGRC

About Grievance

Decision of the DGRC

Details of Grievance

Department/Agency the
Grievance is related to

Contact No.

District

Name & Address of the
Applicant
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Register of Appeal to be kept by the State Grievance Redressal Committee (SGRC)
Decision of SGRC
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Explanatory Note
(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general purport.)
To constitute a Secretariat to assist the State Board in discharging its functions and to
constitute Grievance Redressal Committees in the State Level and District Level to redress the
grievances of entrepreneurs,

the Kerala Industrial Single Window Clearance Boards and

Industrial Township Area Development Act, 1999 (5 of 2000) was amended by the Kerala
Industrial Single Window Clearance Boards and Industrial Township Area Development
(Amendment) Act, 2019 (23 of 2019) and the Kerala Industrial Single Window Clearance Boards
and Industrial Township Area Development

(Amendment) Ordinance, 2021

(Ordinance

No. 142 of 2021). Accordingly, the Government have decided to make suitable amendments 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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