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സപാതുജനങ്ങളുസട

വിളംബരസെടുത്തിയ

അറിവികേക്കായി

ഇതിനാല്

പ്പെിദ്ധസെടുത്തുന്നു.
ഗവർണറുസട ഉത്തരവിന്പ്പോരം,

വി. ഹരി നായർ,
നിയമ സെപ്േട്ടറി.
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2021-ലെ 137-ാാം നമ്പർ ഓർഡിനന്സ്
2021-ലെ കേരള വ്യവ്സായ ഏേജാെേ ക്ലിയറന്സ് ക ാർഡുേളുാം
വ്യവ്സായ നഗരപ്രകേശ വ്ിേസനവ്ുാം (കേേഗതി) ഓർഡിനന്സ്
ഭാരത റിെബ്ലിക്കിസെ എെുപത്തിരണ്ാം െംവത്സരത്തില്

കേരള

ഗവർണർ

വിളംബരസെടുത്തിയത്.

1999-സേ കേരള വയവൊയ ഏേജാേേ ക്ലിയറന്െ് കബാർഡുേളും വയവൊയ
നഗരപ്പകരശ വിേെനവും ആേ്റ് വീണ്ും കഭരഗതി സചയ്യുന്നതിനുള്ള
ഒരു
ഓർഡിനന്െ്
പീഠിേ.—1999-സേ കേരള വയവൊയ ഏേജാേേ ക്ലിയറന്െ് കബാർഡുേളും
വയവൊയ നഗരപ്പകരശ വിേെനവും ആേ്റ് (2000-സേ 5) ഇതിനുകശഷം ോണുന്ന
ആവശയങ്ങള്ക്ക്കായി വീണ്ും കഭരഗതി സചയ്യുന്നത് യുക്തമായിരിക്കുേയാേും;
കേരള െംസ്ഥാന നിയമെഭ െകമ്മളനത്തിേല്ലാത്തതിനാേും താന് െതവരനടപടി
െവീേരികക്കണ്ത്

ആവശയമാേുന്ന

ൊഹചരയങ്ങള്ക്

നിേവിേുസണ്ന്ന്

കേരള

ഗവർണർക്ക് കബാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാേും;
ഇകൊള്ക്,

അതിനാല്,

ഭാരതത്തിസെ

ഭരണഘടനയുസട

213-ാം

അനുകേരം

(1)-ാം ഖണ്ഡപ്പോരം നല്േസെട്ട അധിോരങ്ങള്ക് വിനികയാഗിച്ച് കേരള ഗവർണർ
താസെെറയുന്ന ഓർഡിനന്െ് വിളംബരസെടുത്തുന്നു:—
1.

ചുരുക്കകെരും

വയവൊയ

ഏേജാേേ

പ്പാരംഭവും.—(1)
ക്ലിയറന്െ്

ഈ

ഓർഡിനന്െിന്

കബാർഡുേളും

2021-സേ

വയവൊയ

കേരള

നഗരപ്പകരശ

വിേെനവും (കഭരഗതി) ഓർഡിനന്െ് എന്ന് കപര് പറയാം.
(2) ഇത് ഉടന് പ്പാബേയത്തില് വരുന്നതാണ്.
2. 2000-സേ 5-ാം ആേ്റ് താത്ോേിേമായി കഭരഗതി സചയ്യസെകടണ്താണ്.—ഈ
ഓർഡിനന്െ് നിേവിേിരിക്കുന്ന ോേത്ത് 1999-സേ കേരള വയവൊയ ഏേജാേേ
ക്ലിയറന്െ്
(2000-സേ 5)
3,

4

എന്നീ

കബാർഡുേളും

വയവൊയ

നഗരപ്പകരശ

വിേെനവും

ആേ്റിന്

(ഇതിനു കശഷം പ്പധാന ആേ്റ് എന്നാണ് പരാമർശിക്കസെടുേ)
വേുെുേളില്

വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള

പ്പാബേയമുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.
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3. 2-ാം വേുെിസെ കഭരഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിസേ, 2-ാം വേുെില്,—
(i) (െി) ഖണ്ഡത്തിനു കശഷം താസെെറയുന്ന ഖണ്ഡങ്ങള്ക് കചർകക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(െിഎ) “ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര േമ്മിറി” എന്നാല് ആേ്റിസെ 13എ
വേുെ് പ്പോരം രൂപീേരിക്കസെട്ട ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര േമ്മിറി എന്നർഥമാേുന്നു;
(െിബി) “നിയുക്ത ഉകരയാഗസ്ഥന്” എന്നാല് വയവൊയ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്
സ്ഥാപിക്കുന്നതികനാ
പ്പവർത്തിെിക്കുന്നതികനാ
വിപുേീേരിക്കുന്നതികനാ
വവവിദ്ധയവത്േരിക്കുന്നതികനാ ആധുനിേവത്േരിക്കുന്നതികനാ വിവിധ െംസ്ഥാന
നിയമങ്ങള്ക്ക്ക്
േീെില്
ആവശയമായ
ക്ലിയറന്െുേകളാ
വേെന്െുേകളാ
െർട്ടിഫിക്കറുേകളാ
സപർമിറുേകളാ
അനുമതിേകളാ
അതിസെ
പുതുക്കകോ
േഭിക്കുന്നതികനാ അതിന് ആനുഷംഗിേമായ ഏസതങ്കിേും ോരയത്തികനാകവണ്ി
അകപക്ഷ െമർെിച്ചിട്ടുള്ള
ഏസതങ്കിേും ആള്ക്ക്ക് കെവനം നല്േുന്നതിനായി,
2-ാം വേുെ് (എ) ഖണ്ഡത്തില് വയക്തമാക്കിയ പ്പോരമുളള അധിോരസ്ഥാനം
നിയമിച്ചിട്ടുളള ഉകരയാഗസ്ഥന് എന്നർഥമാേുന്നു;”
(ii) (എല്) ഖണ്ഡത്തിന് കശഷം താസെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കചർകക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(എല്എ) “കെവനം” എന്നാല് വയവൊയ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതികനാ
പ്പവർത്തിെിക്കുന്നതികനാ വിപുേീേരിക്കുന്നതികനാ വവവിദ്ധയവത്േരിക്കുന്നതികനാ
ആധുനിേവത്േരിക്കുന്നതികനാ വിവിധ െംസ്ഥാന നിയമങ്ങള്ക്ക്ക് േീെില് ആവശയമായ
ക്ലിയറന്െുേകളാ വേെന്െുേകളാ െർട്ടിഫിക്കറുേകളാ അവയുസട പുതുക്കകോ
േഭിക്കുന്നതികനാ അതിന് ആനുഷംഗിേമായ ഏസതങ്കിേും ോരയത്തികനാകവണ്ി
ഏസതങ്കിേും ആള്ക് െമർെിച്ച അകപക്ഷേളില് നടപടിേള്ക് െവീേരിക്കുന്നതുമായി
ബന്ധസെട്ട് ഒരു നിയുക്ത അധിോരസ്ഥാനം ഈ ആേ്കറാ അതിന്േീെിേുണ്ാക്കിയ
ചട്ടങ്ങകളാ വബകോകയാ പ്പോരം വയവസ്ഥ സചയ്ത പ്പോരമുളള ോേയളവിനുളളില്
നിർവഹികക്കണ് പ്പവൃത്തികയാ െവീേരികക്കണ് തീരുമാനകമാ എന്നർഥമാേുന്നു;”
(iii) (ഒ) ഖണ്ഡത്തിന് കശഷം താസെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കചർകക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
“(പി) “െംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറി” എന്നാല് ആേ്റിസെ
13െി വേുെ് പ്പോരം രൂപീേരിക്കസെട്ട െംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറി
എന്നർഥമാേുന്നു.”.
4. അദ്ധയായം II-ന് കശഷം പുതിയ അദ്ധയായം കചർക്കല്.—പ്പധാന ആേ്റിസേ,
അദ്ധയായം II-നു കശഷം താസെെറയുന്ന അദ്ധയായം കചർകക്കണ്താണ്, അതായത്:—
“അദ്ധയായം II എ

ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയും െംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയും
13 എ. ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര േമ്മിറി.—(1) െർക്കാരിന്, മൂേധന നികക്ഷപം
അഞ്ചുകോടി രൂപ വസരയുള്ള വയവൊയ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതികനാ
പ്പവർത്തിെിക്കുന്നതികനാ വിപുേീേരിക്കുന്നതികനാ വവവിദ്ധയവത്േരിക്കുന്നതികനാ
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ആധുനിേവത്േരിക്കുന്നതികനാ വിവിധ െംസ്ഥാന നിയമങ്ങള്ക്ക്ക് േീെില് ആവശയമായ
ക്ലിയറന്െുേകളാ
െർട്ടിഫിക്കറുേകളാ
വേെന്െുേകളാ
സപർമിറുേകളാ
അനുമതികയാ അതിസെ പുതുക്കകോ േഭിക്കുന്നതികനാ അതിന് ആനുഷംഗിേമായ
ഏസതങ്കിേും ോരയത്തികനാ കവണ്ി അകപക്ഷ െമർെിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാള്ക്ക്ക്, ഈ ആേ്കറാ
അതിന്േീെിേുണ്ാക്കിയ ചട്ടങ്ങകളാ വബകോകയാ പ്പോരം വയവസ്ഥ സചയ്തിട്ടുള്ള
െമയപരിധിക്കുള്ളില്
നിർണയിക്കസെടാവുന്ന
പ്പോരമുള്ള,
കെവനങ്ങള്ക്
നല്േുന്നുസണ്ന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും, അപ്പോരമുള്ള ആളുേളുസട പരാതി
ോരയക്ഷമമായ രീതിയില് പരിഹരിക്കുന്നതിനും, മതിയായതും നയായമായതുമായ
ോരണങ്ങള്ക് േൂടാസത, അപ്പോരമുള്ള െമയപരിധിക്കുള്ളില്, നിർണയിക്കസെടാവുന്ന
പ്പോരമുളള,
കെവനം
നല്േുന്നതില്
വീെ്ചവരുത്തുേകയാ
ോേതാമെം
വരുത്തുേകയാ സചയ്യുന്ന ഒരു നിയുക്ത ഉകരയാഗസ്ഥസനതിസര ഈ ആേ്റില് വയവസ്ഥ
സചയ്ത പ്പോരമുളള നടപടിേള്ക് െവീേരിക്കുന്നതിനുമുളള ആവശയത്തികേക്കായും
ജില്ലാതേത്തില് ഒരു ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര േമ്മിറി രൂപീേരിക്കാവുന്നതാണ്.
(2) ഓകരാ ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയിേും താസെെറയുന്ന അംഗങ്ങള്ക്
അടങ്ങിയിരികക്കണ്താണ്, അതായത്:—
(എ)

ജില്ലാ േളക്ടർ;

(ബി)

ജനറല് മാകനജർ, ജില്ലാ വയവൊയ കേപ്രം;

(െി)

റീജിയണല് കജായിെ് ഡയറക്ടർ, നഗരോരയം;

(ഡി)

സഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടർ, പഞ്ചായത്ത്;

(ഇ)

ജില്ലാ കേബർ ഓഫീെർ;

(എഫ്)

െംസ്ഥാന മേിനീേരണ നിയപ്ന്തണ കബാർഡ് ജില്ലാ ഓഫീെർ;

(ജി)
സഡപയൂട്ടി
കബാർഡ് േിമിറഡ്;

ചീഫ്

എഞ്ചിനീയർ,

കേരള

െംസ്ഥാന

വവരയുതി

(എച്ച്) സചയർമാന് യുക്തസമന്ന് േരുതുന്ന പ്പോരം അകേഹം നാമനിർകേശം
സചയ്യുന്ന പ്പോരമുള്ള വേുെിസെ ജില്ലാതേ ഓഫീെർ.
(3) ജില്ലാ േളക്ടർ ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയുസട സചയർമാനും, ജില്ലാ
വയവൊയ കേപ്രത്തിസെ ജനറല് മാകനജർ േണ്വീനറും ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
(4) ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര േമ്മിറി േുറഞ്ഞത് എല്ലാ മാെവും ഒരു പ്പാവശയം
സചയർമാന് തീരുമാനിക്കുന്ന െമയത്ത് ഓകരാ മാെത്തിസെയും ആരയ പ്പവൃത്തി രിവെം
കയാഗം കചകരണ്താണ്. പ്പെ്തുത േമ്മിറിയുസട ോരയനിർവഹണം െംബന്ധിച്ച
നടപടിപ്േമം േമ്മിറിയുസട സചയർമാന് നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്.
13ബി. ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയുസട അധിോരങ്ങളും ചുമതേേളും.—(1)
തത്സമയം
പ്പാബേയത്തിേുള്ള
മറ്
ഏസതങ്കിേും
നിയമത്തില്
എന്തുതസന്ന
അടങ്ങിയിരുന്നാേും, ഈ ആേ്കറാ അതിന്േീെിേുണ്ാക്കിയ ചട്ടങ്ങകളാ വബകോകയാ
പ്പോരം വയവസ്ഥ സചയ്തിട്ടുളള െമയപരിധിക്കുള്ളില് ഒരു നിയുക്ത ഉകരയാഗസ്ഥന്,
നിർണയിക്കസെടാവുന്ന പ്പോരമുളള, കെവനം നല്േുന്നതില് വീെ്ചവരുത്തുേകയാ
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ോേതാമെം വരുത്തുേകയാ സചയ്യുന്നതുമൂേം െങ്കടമനുഭവിക്കുന്ന ഏസതാരാളിനും
നിർണയിക്കസെടാവുന്ന
പ്പോരമുള്ള,
രീതിയിേും
ഫാറത്തിേും,
അപ്പോരം
നല്േുന്നതില്
ോേതാമെം
വരുത്തുേകയാ
വീെ്ചവരുത്തുേകയാ
സചയ്ത
കെവനത്തിസെ െവഭാവം വയക്തമാക്കിസക്കാണ്്, പ്പെ്തുത െമയപരിധി അവൊനിച്ച്
മുെത് രിവെങ്ങള്ക്ക്കുള്ളില് ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയുസട േണ്വീനർക്ക് ഒരു
അകപക്ഷ ഓണ്വേന് ആകയാ മറ് വിധത്തികോ െമർെിക്കാവുന്നതാണ്:
എന്നാല്,
അപ്പോരമുള്ള
െമയപരിധിക്കുള്ളില്
അകപക്ഷ
ഫയല്
സചയ്യാതിരുന്നതിന് അകപക്ഷേന് മതിയായ ോരണം ഉണ്ായിരുന്നു എന്ന് പ്പെ്തുത
േമ്മിറിയുസട േണ്വീനർക്ക് കബാദ്ധയമാേുന്നപക്ഷം, മുെതു രിവെക്കാോവധി
േെിഞ്ഞതിനുകശഷം െമർെിക്കുന്ന അകപക്ഷ െവീേരിക്കാവുന്നതാണ്.
(2) (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം ഒരു അകപക്ഷ േഭിക്കുകമ്പാള്ക്, േണ്വീനകറാ
അകേഹം അധിോരസെടുത്തിയ ഉകരയാഗസ്ഥകനാ, അകപക്ഷേന് യഥാവിധി വേെറ്
രശീത്
നല്കേണ്തും
േണ്വീനർ,
േഭിച്ച
അകപക്ഷേളുസട
റികക്കാർഡ്
െൂക്ഷികക്കണ്തുമാണ്.
(3) (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം േഭിച്ച അകപക്ഷയികേല്, േണ്വീനർ, അകപക്ഷ
േഭിച്ച് അഞ്ച് രിവെങ്ങള്ക്ക്കേം നിയുക്ത ഉകരയാഗസ്ഥനില് നിന്നും റികൊർട്ട്
ആവശയസെകടണ്തും, ബന്ധസെട്ട നിയുക്ത ഉകരയാഗസ്ഥന് ഏെ് രിവെങ്ങള്ക്ക്കേം
അപ്പോരം ആവശയസെട്ട റികൊർട്ട് നല്കേണ്തും അപ്പോരമുള്ള റികൊർട്ട്
േഭിക്കുന്നതികേല്, പ്പെ്തുത റികൊർട്ട് പരിഗണിച്ചതിനും ബന്ധസെട്ട നിയുക്ത
ഉകരയാഗസ്ഥനും അകപക്ഷേനും പറയുവാനുള്ളത് പറയുവാന് ഒരവെരം നല്േിയതിനും
കശഷം, പ്പെ്തുത േമ്മിറി നിയുക്ത ഉകരയാഗസ്ഥകനാട് ഒരു നിശ്ചിത െമയത്തിനേം
കെവനം നല്േുവാന് നിർകേശിക്കുേകയാ അകപക്ഷ നിരെിക്കുേകയാ സചയ്തുസോണ്്
അകപക്ഷ േഭിച്ച തീയതി മുതല് മുെത് രിവെക്കാേയളവിനുള്ളില് അകപക്ഷ
തീർൊകക്കണ്തും എെുതി കരഖസെടുത്തിയ ോരണങ്ങള്ക് െഹിതം, അതികേേുളള
തീരുമാനം
ബന്ധസെട്ട
നിയുക്ത
ഉകരയാഗസ്ഥസനയും
അകപക്ഷേസനയും
അറിയികക്കണ്തുമാണ്.
(4)
(3)-ാം ഉപവേുെില് വയക്തമാക്കിയ പ്പോരമുള്ള െമയത്തിനേം
തീർൊോത്ത അകപക്ഷേള്ക്, ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയുസട സചയർമാന്,
പ്പെ്തുത
െമയപരിധിക്കുള്ളില്
അകപക്ഷേള്ക്
തീർൊക്കാതിരുന്നതിനുള്ള
ോരണങ്ങള്ക് വയക്തമാക്കിസക്കാണ്് െംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിക്ക്
അയയ്കക്കണ്തും, ഓണ്വേന് ആയി െമർെിച്ച അകപക്ഷയുസട െംഗതിയില്, ജില്ലാ
പരാതി പരിഹാര േമ്മിറി തീർൊക്കാത്ത അകപക്ഷേള്ക് ഓണ്വേനായി െംസ്ഥാന
പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിക്ക് അയച്ചുസോടുകക്കണ്തും അപ്പോരമുള്ള അകപക്ഷേള്ക്
െംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയില് െമർെിച്ച അെീേുേളായി േരുതസെടുന്നതും
അെീല് തീർൊക്കുന്നതിന് 13ഇ വേുെില് വയക്തമാക്കിയ പ്പോരമുള്ള നടപടിപ്േമങ്ങള്ക്
പാേികക്കണ്തുമാണ്.
13 െി. െംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറി.—(1) െർക്കാരിന്, അഞ്ച് കോടി
രൂപയിേധിേം മൂേധന നികക്ഷപമുള്ള വയവൊയ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതികനാ
പ്പവർത്തിെിക്കുന്നതികനാ വിപുേീേരിക്കുന്നതികനാ വവവിദ്ധയവത്േരിക്കുന്നതികനാ
ആധുനിേവത്േരിക്കുന്നതികനാ വിവിധ െംസ്ഥാന നിയമങ്ങള്ക്ക്ക് േീെില് ആവശയമായ
ക്ലിയറന്െുേകളാ െർട്ടിഫിക്കറുേകളാ വേെന്െുേകളാ സപർമിറുേകളാ അനുമതികയാ
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അതിസെ പുതുക്കകോ േഭിക്കുന്നതികനാ അതിന് ആനുഷംഗിേമായ ഏസതങ്കിേും
ോരയത്തികനാ കവണ്ി അകപക്ഷ െമർെിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാള്ക്ക്ക്, ഈ ആേ്കറാ
അതിന്േീെിേുണ്ാക്കിയ ചട്ടങ്ങകളാ വബകോകയാ പ്പോരം വയവസ്ഥ സചയ്തിട്ടുളള
െമയപരിധിക്കുള്ളില്
കെവനം
നല്േുന്നുസണ്ന്ന്
നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും,
അപ്പോരമുള്ള ആളുേളുസട പരാതി ോരയക്ഷമമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനും, മതിയായതും
നയായമായതുമായ
ോരണം
േൂടാസത
അപ്പോരമുള്ള
െമയപരിധിക്കുള്ളില്,
നിർണയിക്കസെടാവുന്ന പ്പോരമുള്ള, കെവനം നല്േുന്നതില് വീെ്ചവരുത്തുേകയാ
ോേതാമെം വരുത്തുേകയാ സചയ്യുന്ന ഒരു നിയുക്ത ഉകരയാഗസ്ഥസനതിസര ഈ
ആേ്റില് വയവസ്ഥ സചയ്ത പ്പോരമുളള നടപടിേള്ക് െവീേരിക്കുന്നതിനുമുളള
ആവശയത്തികേക്കായി,
ഒരു
െംസ്ഥാന
പരാതി
പരിഹാര
േമ്മിറി
രൂപീേരിക്കാവുന്നതാണ്.
(2) െംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയില് താസെെറയുന്ന അംഗങ്ങള്ക്
അടങ്ങിയിരികക്കണ്താണ്, അതായത്:—
(എ)
വയവൊയ
ചുമതേയുള്ള സെപ്േട്ടറി;

വേുെിസേ

നികക്ഷപം

കപ്പാത്സാഹിെിക്കേിസെ

(ബി)
തകേശെവയംഭരണ വേുെിസെ സെപ്േട്ടറി അസല്ലങ്കില് അകേഹം
നാമനിർകേശം സചയ്യുന്ന തകേശെവയംഭരണ വേുെ് െ്സപഷയല് സെപ്േട്ടറിയുസട
പരവിക്ക് താസെയല്ലാത്ത ഉകരയാഗസ്ഥന്;
(െി)
നിയമ സെപ്േട്ടറി അസല്ലങ്കില് അകേഹം നാമനിർകേശം സചയ്യുന്ന
അഡീഷണല് സെപ്േട്ടറിയുസട പരവിയില് താസെയല്ലാത്ത ഉകരയാഗസ്ഥന്;
(ഡി)
െർക്കാർ നിയമിക്കുന്ന പ്പിന്െിെല് സെപ്േട്ടറിയുസട പരവിയില്
താസെയല്ലാത്ത ഔകരയാഗിേ സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന, െർക്കാർ െർവീെില് നിന്നും
വിരമിച്ച ഒരാള്ക്;
(ഇ)
(എഫ്)
(ജി)

ോെ് റവനയൂ േമ്മീഷണർ;
കേബർ േമ്മീഷണർ;
കേരള െംസ്ഥാന വവരയുതി കബാർഡ് േിമിറഡിസെ സചയർമാന്;

(എച്ച്)

െംസ്ഥാന മേിനീേരണ നിയപ്ന്തണ കബാർഡ് സചയർമാന്;

(ഐ)

ഫാക്ടറിേളും കബായിേറുേളും വേുെ് ഡയറക്ടർ;

(സജ)

വയവൊയ ഡയറക്ടർ;

(സേ)
സചയർമാന്
യുക്തസമന്ന്
േരുതുന്ന
പ്പോരം,
അകേഹം
നാമനിർകേശം സചയ്യുന്ന പ്പോരമുള്ള വേുെിസെ സെപ്േട്ടറി അസല്ലങ്കില് ഡയറക്ടർ.
(3) (2)-ാം ഉപവേുെിസേ (ഡി) ഖണ്ഡപ്പോരം നിയമിക്കസെടുന്ന അംഗത്തിസെ
ഔകരയാഗിേ ോോവധി മൂന്ന് വർഷകമാ അസല്ലങ്കില് പ്പെ്തുത സ്ഥാനകത്തക്ക്
മസറാരാസള െർക്കാർ അംഗമായി നിയമിക്കുന്നതുവസരകയാ, ഏതാകണാ ആരയം,
പ്പെ്തുത
ോേയളവ് ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
അപ്പോരം
നിയമിക്കസെടുന്ന
അംഗത്തിസെ കെവനവും കവതനവും െംബന്ധിച്ച വയവസ്ഥേള്ക് െർക്കാർ, ഉത്തരവ്
മൂേം നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്.
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(4)
െംസ്ഥാന
പരാതി
പരിഹാര
േമ്മിറിയുസട
സചയർമാസനയും
േണ്വീനസറയും േമ്മിറിയുസട അംഗങ്ങളില് നിന്നും െർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്.
െംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറി, സചയർമാന് തീരുമാനിക്കുന്ന പ്പോരമുള്ള
െമയത്തും സ്ഥേത്തും േുറഞ്ഞത് ഓകരാ മാെവും ഒരിക്കല് കയാഗം കചകരണ്താണ്.
പ്പെ്തുത േമ്മിറിയുസട ോരയനിർവഹണം െംബന്ധിച്ച നടപടിപ്േമങ്ങള്ക് േമ്മിറിയുസട
സചയർമാന് നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്.
13 ഡി. െംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയുസട അധിോരങ്ങളും ചുമതേേളും.—(1)
തത്സമയം
പ്പാബേയത്തിേുള്ള
മറ്
ഏസതങ്കിേും
നിയമത്തില്
എന്തുതസന്ന
അടങ്ങിയിരുന്നാേും, ഈ ആേ്കറാ അതിന്േീെിേുണ്ാക്കിയ ചട്ടങ്ങകളാ വബകോകയാ
പ്പോരം വയവസ്ഥ സചയ്തിട്ടുളള െമയപരിധിക്കുള്ളില് ഒരു നിയുക്ത ഉകരയാഗസ്ഥന്,
നിർണയിക്കസെടാവുന്ന
പ്പോരമുളള,
കെവനം
നല്േുന്നതില്
ോേതാമെം
വരുത്തുേകയാ,
വീെ്ചവരുത്തുേകയാ
സചയ്യുന്നതുമൂേം
െങ്കടമനുഭവിക്കുന്ന
ഏസതാരാളിനും, നിർണയിക്കസെടാവുന്ന പ്പോരമുള്ള, രീതിയിേും, ഫാറത്തിേും,
അപ്പോരം ോേതാമെം വരുത്തുേകയാ വീെ്ചവരുത്തുേകയാ സചയ്ത കെവനത്തിസെ
െവഭാവം വയക്തമാക്കിസക്കാണ്്, പ്പെ്തുത െമയപരിധി അവൊനിച്ച് മുെത്
രിവെങ്ങള്ക്ക്കുള്ളില് െംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയുസട േണ്വീനർക്ക് ഒരു
അകപക്ഷ ഓണ്വേന് ആകയാ മറ് വിധത്തികോ െമർെിക്കാവുന്നതാണ്:
എന്നാല്,
അപ്പോരമുള്ള
െമയപരിധിക്കുള്ളില്
അകപക്ഷ
ഫയല്
സചയ്യാതിരുന്നതിന് അകപക്ഷേന് മതിയായ ോരണം ഉണ്ായിരുന്നു എന്ന് െംസ്ഥാന
പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയുസട േണ്വീനർക്ക് കബാദ്ധയമാേുന്നപക്ഷം, മുെതു
രിവെക്കാോവധി
േെിഞ്ഞതിനുകശഷം
െമർെിക്കുന്ന
അകപക്ഷ
െവീേരിക്കാവുന്നതാണ്.
(2) (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം ഒരു അകപക്ഷ േഭിക്കുകമ്പാള്ക്, േണ്വീനകറാ
അകേഹം അധിോരസെടുത്തിയ ഉകരയാഗസ്ഥകനാ, അകപക്ഷേന് യഥാവിധി വേെറ്
രെീത്
നല്കേണ്തും
േണ്വീനർ
േഭിച്ച
അകപക്ഷേളുസട
റിക്കാർഡ്
െൂക്ഷികക്കണ്തുമാണ്.
(3) (1)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം േഭിച്ച അകപക്ഷയികേല് േണ്വീനർ, നിയുക്ത
ഉകരയാഗസ്ഥനില്നിന്നും അകപക്ഷ േഭിച്ച് അഞ്ച് രിവെങ്ങള്ക്ക്കേം റികൊർട്ട്
ആവശയസെകടണ്തും, ബന്ധസെട്ട നിയുക്ത ഉകരയാഗസ്ഥന് ഏെ് രിവെങ്ങള്ക്ക്കേം
അപ്പോരം ആവശയസെട്ട റികൊർട്ട് നല്കേണ്തും അപ്പോരമുള്ള റികൊർട്ട്
േഭിക്കുന്നതികേല് പ്പെ്തുത റികൊർട്ട് പരിഗണിച്ചതിനും ബന്ധസെട്ട നിയുക്ത
ഉകരയാഗസ്ഥനും അകപക്ഷേനും പറയുവാനുള്ളത് പറയുവാന് ഒരു അവെരം
നല്േിയതിനും കശഷം നിയുക്ത ഉകരയാഗസ്ഥകനാട് ഒരു നിശ്ചിത െമയത്തിനേം
കെവനം നല്േുവാന് നിർകേശിക്കുേകയാ അകപക്ഷ നിരെിക്കുേകയാ സചയ്തുസോണ്്
അകപക്ഷ
േഭിച്ച
തീയതി
മുതല്
മുെത്
രിവെ
ോേയളവിനുളളില്
എെുതികരഖസെടുത്തിയ ോരണങ്ങളാല്
അകപക്ഷ തീർൊകക്കണ്തും ആയത്
ഉടന്തസന്ന ബന്ധസെട്ട നിയുക്ത അധിോരസ്ഥാനസത്തയും അകപക്ഷേസനയും
അറിയികക്കണ്തുമാണ്.
13ഇ. െംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയുസട അെീല് അധിോരിത.—(1) ജില്ലാ
പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയുസട ഏസതങ്കിേും തീരുമാനപ്പോരം െങ്കടമനുഭവിക്കുന്ന
ഏസതങ്കിേും ആളിന് അപ്പോരമുള്ള തീരുമാനം ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയില്
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നിന്നും േഭിച്ച രിവെം മുതല് മുെത് രിവെങ്ങള്ക്ക്കേം അപ്പോരമുള്ള തീരുമാനത്തിന്
എതിരായി, നിർണയിക്കസെട്ട പ്പോരമുള്ള രീതിയിേും അപ്പോരമുള്ള ഫാറത്തിേും,
െംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിക്ക് അെീല് െമർെിക്കാവുന്നതാണ്:
എന്നാല്,
അപ്പോരമുള്ള
െമയത്തിന്
മുമ്പ്
അെീല്
ഫയല്
സചയ്യാതിരുന്നതിന് അെീല്വാരിക്ക് മതിയായ ോരണങ്ങളുണ്ായിരുന്നു എന്ന്
െംസ്ഥാന
പരാതി
പരിഹാര
േമ്മിറിക്ക്
കബാദ്ധയമാേുന്നപക്ഷം
മുെത്
രിവെക്കാേയളവിന് കശഷം െമർെിക്കുന്ന അെീല് െവീേരിക്കാവുന്നതാണ്.
(2) െംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിക്ക് ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയില്
നിന്നും
നിയുക്ത
ഉകരയാഗസ്ഥനില്
നിന്നും
ഇത്
െംബന്ധിച്ച
റികൊർട്ട്
ആവശയസെടാവുന്നതും, അപ്പോരമുള്ള റികൊർട്ടുേള്ക്, പരികശാധിച്ചതിനു കശഷവും
നിയുക്ത ഉകരയാഗസ്ഥനും, െങ്കടമനുഭവിക്കുന്ന ആളിനും പറയുവാനുള്ളത് പറയുവാന്
അവെരം നല്േിയതിനു കശഷവും, അപ്പോരമുള്ള അെീല് അത് കബാധിെിച്ച തീയതി
മുതല് മുെത് രിവെത്തിനേം തീർൊകക്കണ്താണ്.
പ്പെ്തുത അെീേികേേുള്ള
െംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയുസട തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുന്നതാണ്.
(3) ഈ ആേ്റില് നിർവചിച്ച പ്പോരമുളള കെവനം എന്നതിസെ പരിധിയില്
വരുന്ന ഏസതങ്കിേും ോരയം െംബന്ധിച്ച് എസന്തങ്കിേും വീെ്ചകയാ ോേതാമെകമാ
ഉണ്ായതായി െംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിയുസട പ്ശദ്ധയില്സെടുേയാസണങ്കില്
പ്പെ്തുത
വിഷയം
െംസ്ഥാന
പരാതി
പരിഹാര
േമ്മിറിക്ക്
െവകമധയാ
പരികശാധിക്കാവുന്നതും
അത്
െംബന്ധിച്ച്
ഉചിതമായ
ഉത്തരവുേള്ക്
പുറസെടുവിക്കാവുന്നതുമാണ്.
(4) തത്സമയം പ്പാബേയത്തിേുള്ള മറ് ഏസതങ്കിേും നിയമത്തില് എന്തുതസന്ന
അടങ്ങിയിരുന്നാേും, െംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറി ഈ വേുെിന്േീെില് എടുത്ത
തീരുമാനം
അന്തിമമായിരിക്കുന്നതും,
അത്
നിയുക്ത
അധിോരസ്ഥാനത്തിന്
ബാധേമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
(5) ബന്ധസെട്ട നിയുക്ത ഉകരയാഗസ്ഥന് െംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര
േമ്മിറിയുസട
തീരുമാനം,
പ്പെ്തുത
തീരുമാനം
േഭിച്ച്
പതിനഞ്ച്
രിവെക്കാേയളവിനുള്ളില് നടെിോകക്കണ്തും, പ്പെ്തുത ഉകരയാഗസ്ഥന് അപ്പോരം
നടെിോക്കാന് വീെ്ചവരുത്തുേകയാ ോേതാമെം വരുത്തുേകയാ സചയ്യുന്നപക്ഷം,
13എഫ്
വേുെില്
വയക്തമാക്കിയ
പ്പോരമുള്ള
ശിക്ഷയ്ക്ക്
അയാള്ക്
വികധയനാേുന്നതുമാണ്.
(6) അതതുെംഗതികപാസേ, ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിക്കും അസല്ലങ്കില്
െംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറിക്കും താസെെറയുന്ന െംഗതിേസള െംബന്ധിച്ച്
1908-സേ െിവില് നടപടി നിയമെംഹിത (1908-സേ 5-ാം കേപ്ര ആേ്റ്) പ്പോരം ഒരു
വയവഹാരം വിചാരണ സചയ്യുകമ്പാള്ക് ഒരു െിവില് കോടതിയില് നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള
അകത അധിോരങ്ങള്ക് ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:—
(എ)
ഏസതാരാസളയും
ഹാജരാേുന്നതിന്
നിർബന്ധിക്കുന്നതിനും
അസല്ലങ്കില് അയാസള െതയപ്പെ്താവനയിന്കമല് വിെ്തരിക്കുന്നതിനും;
(ബി)

കരഖേളും പ്പമാണങ്ങളും േസണ്ത്തുന്നതിനും ഹാജരാക്കുന്നതിനും;
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(െി)

െതയവാങ്മൂേത്തികേല് സതളിവ് െവീേരിക്കുന്നതിനും;

(ഡി)
ൊ ക്ഷി േ സള
അ യ യ്ക്കു ന്ന തി നും .

വി െ്ത രി ക്കു ന്ന തി നു കവ ണ്ി

േ മ്മീ ഷ സന

13എഫ്. ശിക്ഷ.—അതതുെംഗതികപാസേ, ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര േമ്മിറികയാ
അസല്ലങ്കില് െംസ്ഥാന പരാതി പരിഹാര േമ്മിറികയാ, മതിയായതും നയായമായതുമായ
ോരണം േൂടാസത, കെവനം നല്ോന് നിയുക്ത ഉകരയാഗസ്ഥന് വീെ്ചവരുത്തുേകയാ
ോേതാമെം വരുത്തുേകയാ സചയ്തുസവന്ന് ോണുന്നപക്ഷം, ബന്ധസെട്ട േമ്മിറിയുസട
സചയർമാന് കരഖാമൂേമുള്ള ഉത്തരവുവെി, നിയുക്ത ഉകരയാഗസ്ഥനുകമല്, ഓകരാ
രിവെകത്തയും ോേതാമെത്തിന് ഇരുന്നൂറി അമ്പത് രൂപ നിരക്കില് പതിനായിരം
രൂപയില് അധിേരിക്കാത്ത ഒരു പിെ ചുമത്താവുന്നതും അയാള്ക്ക്ക് ബാധേമായ
െർവീെ് ചട്ടങ്ങള്ക്ക്ക് േീെില് നിയുക്ത ഉകരയാഗസ്ഥസനതിസര വേുെുതേ നടപടി
െവീേരിക്കുവാന് ബന്ധസെട്ട അധിോര സ്ഥാനകത്താട് ശിപാർശ സചയ്യാവുന്നതുമാണ്:
എന്നാല്, അപ്പോരം ശിക്ഷ ചുമത്തുന്നതിനുമുമ്പ് നിയുക്ത ഉകരയാഗസ്ഥന്
പറയുവാനുള്ളത് പറയുവാന് ഒരു അവെരം നല്കേണ്താണ്.”.

ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ,

ഗവർണർ.
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GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-C) Department
NOTIFICATION
No. 13433/Leg. C3/2021/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 13th September, 2021
28th Chingam, 1197
22nd Bhadra, 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 Industrial Single Window Clearance Boards and Industrial
Township Area Development (Amendment) Ordinance, 2021 (137 of 2021).

By order of the Governor,

V. HARI NAIR,
Law Secretary.
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[Translation in English of “2021-സേ കേരള വയവൊയ ഏേജാേേ ക്ലിയറന്െ്
കബാർഡുേളും

വയവൊയ

നഗരപ്പകരശ

വിേെനവും

(കഭരഗതി)

ഓർഡിനന്െ്”

published under the authority of the Governor.]

ORDINANCE No. 137 OF 2021
THE KERALA INDUSTRIAL SINGLE WINDOW CLEARANCE BOARDS AND
INDUSTRIAL TOWNSHIP AREA DEVELOPMENT (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2021
Promulgated by the Governor of Kerala in the Seventy-second Year of the Republic of
India.
AN
ORDINANCE
further to amend the Kerala Industrial Single Window Clearance Boards and Industrial
Township Area Development Act, 1999.
Preamble.—WHEREAS, it is expedient further to amend the Kerala Industrial Single
Window Clearance Boards and Industrial Township Area Development Act, 1999 (5 of 2000)
for the purposes hereinafter appearing;
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 the powers conferred by clause (1) of Article 213 of
the Constitution of India, the Governor of Kerala is pleased to promulgate the following
Ordinance:—
1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Kerala
Industrial Single Window Clearance Boards and Industrial Township Area Development
(Amendment) Ordinance, 2021.
(2) It shall come into force at once.
2. Act 5 of 2000 to be temporarily amended.—During the period of operation of this
Ordinance, the Kerala Industrial Single Window Clearance Boards and Industrial Township
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Area Development Act, 1999 ( 5 of 2000) (hereinafter referred to as the principal Act) shall
have effect subject to the amendments specified in sections 3 and 4.
3. Amendment of section 2.—In section 2 of the principal Act,—
(i) after clause (c) the following clauses shall be inserted, namely:—
“(ca) “District Grievance Redressal Committee” means District Grievance
Redressal Committee constituted under section 13A of the Act;
(cb) “Designated Officer” means an officer appointed by an authority as
specified in clause (a) of section 2 for providing service to any person who has submitted an
application for clearances or licences or certificates or permits or consents or renewal thereof
or any other matter incidental thereto, required under various State enactments for setting up,
running, expansion, diversification or modernisation of enterprises;”;
(ii) after clause (l), the following clause shall be inserted, namely:—
“(la) “service” means any act or decision to be taken by a designated officer
within the period as provided under the Act, or rules or bye laws made thereunder with respect
to processing of application submitted by any person for clearances, licences, certificates,
permits, consents or renewal thereof or any other matter incidental thereto, required under
various State enactments, for setting up, running, expansion, diversification and modernisation
of enterprises;”;
(iii) after clause (o), the following clause shall be inserted, namely:—
“(p) “State Grievance Redressal Committee” means the State Grievance
Redressal Committee constituted under section 13C of the Act.”.
4. Insertion of new Chapter after Chapter II.—In the principal Act, after Chapter II, the
following Chapter shall be inserted, namely:—
“CHAPTER IIA

DISTRICT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE AND STATE GRIEVANCE
REDRESSAL COMMITTEE
13A. District Grievance Redressal Committee.—(1) The Government may, constitute a
committee to be called ‘District Grievance Redressal Committee’ at District level to monitor
that the services to any person who has submitted an application for clearances or certificates,
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licences, permits, consents or renewal or any other matter incidental thereto, required under
various State enactments, for setting up, running, expansion, diversification or modernisation
of enterprises having Capital Investment up to five crores are provided within the time limit
under this Act or rules or bye-laws made thereunder, and also to redress the grievance of such
persons in an effective manner and to take steps against such designated officer who has failed
or caused delay to provide the services as may be prescribed within such time limit, without
sufficient and reasonable cause.
(2) Every District Grievance Redressal Committee shall consists of the following
members, namely:—
(a)

District Collector;

(b)

General Manager, District Industries Centre;

(c)

Regional Joint Director, Urban Affairs;

(d)

Deputy Director, Panchayat;

(e)

District Labour Officer;

(f)

District Officer of the State Pollution Control Board;

(g)

Deputy Chief Engineer, the Kerala State Electricity Board Limited;

(h)

District level officer of the department, nominated by the Chairman as he

deems fit.
(3) The District Collector shall be the Chairman and the General Manager, District
Industries Centre shall be the Convenor of the District Grievance Redressal Committee.
(4) The District Grievance Redressal Committee shall meet at least once in every
month on the first working day. The procedure in regard to transaction of business of the said
Committee shall be as decided by the Chairman of the Committee.
13B. Powers and Functions of the District Grievance Redressal Committee.—(1)
Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, any person
aggrieved by the denial or delay in providing services as may be prescribed by a designated
officer, within the time limit provided under this Act or rules or bye-laws made thereunder,
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may submit an application through online or otherwise in such manner and in such form, as
may be prescribed, to the Convenor of the District Grievance Redressal Committee specifying
the nature of denial or delay of service, within thirty days from the date of expiry of such time
limit:
Provided that the Convenor of the said Committee may admit an application after the
expiry of the period of thirty days if he is satisfied that the applicant had sufficient cause for
not filing the application within such time.
(2) On receiving an application under sub-section (1), the Convenor or the officer
authorised by him shall duly acknowledge the receipt and the Convenor shall keep record of
the applications received.
(3) The Convenor shall call for the report from the designated officer on the
application received under sub-section (1) within five days from the date of receipt of
application and the designated officer concerned shall give the report called for within seven
days and on receipt of such report, after considering such report and after giving an opportunity
of being heard to the applicant and designated officer concerned, dispose the application,
within a period of thirty days from the date of receipt of application either directing the
designated officer to provide the service within a specified time or rejecting the application,
and the decision shall be intimated to the designated officer concerned and the applicant with
reasons to be recorded in writing.
(4) The Chairman of District Grievance Redressal Committee shall forward
applications which are not disposed within the time as specified in sub-section (3), to the State
Grievance Redressal Committee with reasons for not disposing the applications within the said
time limit, and in the case of application submitted through online, the District Grievance
Redressal Committee shall forward the applications which are not disposed of to the State
Grievance Redressal Committee through online, and such application shall be deemed to be
an appeal to the State Grievance Redressal Committee and such procedure as may be specified
under section 13E shall be followed in disposing such appeals.
13C. State Grievance Redressal Committee.—(1) The Government may, constitute a
Committee to be called ‘State Grievance Redressal Committee’ at State level to monitor the
services to a person who has submitted an application for clearances, certificates, licences,
permits, consents or renewal thereof or any other matter incidental thereto, required under
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various State enactments, for setting up, running of, expansion, diversification or
modernisation of enterprises having Capital Investment exceeding five crores are provided
within the time limit provided under this Act or rules or bye-laws made thereunder, and also
to redress the grievances of such persons in an effective manner and to initiate action against
such designated officer who has denied or caused delay in providing service as may be
prescribed within such time limit without sufficient and reasonable cause.
(2) The State Grievance Redressal Committee shall consists of the following
members, namely:—
(a) The Secretary to Government, in charge of the investment promotion, in
the Industries Department;
(b) The Secretary to Government in charge of Local Self Government
Department or an officer not below the rank of Special Secretary, Local Self Government
Department, nominated by him;
(c) Law Secretary, or an officer not below the rank of Additional Law
Secretary, Law Department nominated by him;
(d) a person retired from the Government Service, who was holding the post,
not below the rank of Principal Secretary, appointed by the Government;
(e) Land Revenue Commissioner;
(f) Labour Commissioner;
(g) Chairman, Kerala State Electricity Board Limited;
(h) Chairman, State Pollution Control Board;
(i) Director of Factories and Boilers Department;
(j) Director of Industries;
(k) Secretary or Director of the Department as may be nominated by the
Chairman, as he deemed fit;
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(3) The term of office of the member appointed under clause (d) of sub-section (2),
shall be such period, ie, three years or till another person is appointed as member by the
Government to that post, whichever is earlier. The conditions of service and salary of such
person appointed shall be as fixed by Government by order.
(4) The Chairman and Convenor of the State Grievance Redressal Committee shall
be such as may be decided by the Government from among the members of the Committee.
The State Grievance Redressal Committee shall meet at least once in every month at such
time and place as may be decided by the Chairman. The procedure in regard to the transaction
of business of the said Committee shall be such as may be determined by the Chairman of the
Committee.
13D. Powers and functions of the State Grievance Redressal Committee.—
Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any person
aggrieved by the denial or delay in providing the services as may be prescribed within the
time limit as provided under this Act or rules or bye-laws made thereunder, may submit an
application through online or otherwise in such manner and in such form as may be prescribed,
to the Convenor of the State Grievance Redressal Committee to redress his grievance
specifying the nature of denial or delay of service within thirty days from the date of expiry of
such stipulated time limit:
Provided that the Convenor of the State Grievance Redressal Committee may admit an
application after the expiry of the period of thirty days if he is satisfied that the applicant had
sufficient cause for not filing the application within such time.
(2) On receiving an application under sub-section (1), the Convenor or the officer
duly authorised by him shall duly acknowledge the receipt and the Convenor shall keep a
record of the applications received.
(3) The Convenor shall call for the report from the designated officer on the
application received under sub-section (1) within five days from the date of receipt of
application and designated officer concerned shall give the report called for within seven days
and on production of such report, after considering such report and after giving an opportunity
of being heard to the aggrieved person and designated officer concerned dispose the
application, within a period of thirty days from the date of receipt of application either
directing the designated officer to provide the service within a specified time or rejecting the
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application with reasons to be recorded in writing and it shall be intimated to the designated
officer concerned and applicant forthwith.
13E. Appellate jurisdiction of the State Grievance Redressal Committee.—(1) Any
person aggrieved by any decision of the District Grievance Redressal Committee may file an
appeal before the State Grievance Redressal Committee, against such decision within thirty
days from the date of receipt of such decision, in such manner and in such form, as may be
prescribed:
Provided that the State Grievance Redressal Committee may admit an appeal after the
expiry of the period of thirty days, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for
not filing appeal within such time.
(2) The State Grievance Redressal Committee may call for report from the District
Grievance Redressal Committee and the designated officer concerned, and after considering
such reports, and after giving an opportunity of being heard to the designated officer and
appellant, dispose the appeal within thirty days from the date of receipt of the appeal. The
decision of the State Grievance Redressal Committee on such appeal shall be final.
(3) If any denial or delay with regard to any matter which comes under the purview
of service has come to the notice of the State Grievance Redressal Committee, the Committee
may suo motu examine the matters and may pass appropriate orders on it.
(4) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force
the decision taken by the State Grievance Redressal Committee under this Act, shall be final
and binding on the designated officer.
(5) The designated officer concerned shall implement such decision within a period
of fifteen days from the date of receipt of the decision of the State Grievance Redressal
Committee

and if such officer failed or delayed to implement the decision, a penalty as

specified in section 13F shall be imposed on him.
(6) The District Grievance Redressal Committee or the State Grievance Redressal
Committee, as the case may be, shall have the powers of a Civil Court while trying a suit under
the Civil Procedure Code, 1908 (Central Act 5 of 1908) in respect of the following matters,
namely:—
(a)

summoning and enforcing the attendance of any person or examining him

on oath;
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(b)

discovery and production of documents and deeds;

(c)

receiving evidence on affidavit;

(d)

issuing commission for the examination of witnesses.

13F. Penalty.—If the District Grievance Redressal Committee or the State Grievance
Redressal Committee, as the case may be, finds that the designated officer has failed to provide
the services without sufficient and reasonable cause, the Chairman of the Committee
concerned may by order in writing impose a fine on the designated officer at the rate of two
hundred and fifty rupees for each day’s delay the sum of which shall not exceed ten thousand
rupees and may recommend disciplinary action against such designated officer under the
service rules applicable to him:
Provided that the designated officer shall be given a reasonable opportunity of being
heard before imposing a penalty.

ARIF MOHAMMED KHAN,

GOVERNOR.
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