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2019-ലെ  16- ാം ആക്്ററ് 
2019-ലെ കക്റരള സൂക്ഷ്മ-ലെറുക്റിട-ഇടത്തരാം വ്യവ്സ യ 

സ്ഥ പനങ്ങള് സുഗമമ ക്കല്  ആക്റ്റ് 
സംസ്ഥാനത്ത് സൂക്ഷ്മ-ടെറുേിെ-ഇെത്തരം വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും 

 പ്പവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും  ആവശ്യമായ െിേ  അംഗീോരങ്ങളില് നിന്നും  
പരികശ്ാധനേളില് നിന്നും പ്പസ്തുത വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങടള   

ഒെിവാക്കുന്നതിനും  അതുമായി ബന്ധടപ്പട്ടകതാ അതിന് 
ആനുഷംഗിേമായകതാ ആയ ോരയങ്ങള്ക്കും 

കവണ്ടി വയവസ്ഥ ടെയ്യുന്നതിനുള്ള   
ഒരു 

ആേ്റ ്
 പീഠിേ.―സംസ്ഥാനത്ത് സൂക്ഷ്മ-ടെറുേിെ-ഇെത്തരം വയവസായ 
സ്ഥാപനങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പ്പവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ െിേ  
അംഗീോരങ്ങളില് നിന്നും പരികശ്ാധനേളില് നിന്നും  പ്പസ്തുത വയവസായ 
സ്ഥാപനങ്ങടള ഒെിവാക്കുന്നതിനും അതുമായി ബന്ധടപ്പട്ടകതാ അതിന ് 
ആനുഷംഗിേമായകതാ ആയ ോരയങ്ങള്ക്കും കവണ്ടി വയവസ്ഥ ടെകയ്യണ്ടത് 
യുക്തമായിരിക്കുേയാല്;   
     ഭാരത റിപ്പബ്ലിക്കിടെ എെുപതാം സംവത്സരത്തില്  താടെപ്പറയും പ്പോരം 
നിയമമുണ്ടാക്കുന്നു: ― 

1. െുരുക്കകപ്പരും പ്പാരംഭവും.―(1) ഈ ആേ്റിന് 2019-ടേ കേരള സൂക്ഷ്മ-
ടെറുേിെ-ഇെത്തരം വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള് സുഗമമാക്കല് ആേ്റ് എന്ന് കപര് 
പറയാം. 
      (2) ഇത് ഉെന്പ പ്പാബേയത്തില് വരുന്നതാണ്. 
  2. നിർവെനങ്ങള്.―ഈ ആേ്റില് സന്ദർഭം മറുവിധത്തില്  
ആവശ്യടപ്പൊത്തപക്ഷം,―   

(എ) ‘കേപ്പറ് സാക്ഷയപപ്തം’ എന്നാല് 5-ാ ാ  വേുപ്്പ (3)-ാ ാ  ഉപവേുപ്്പ 
പ്പോരം   നല്േുന്ന കേപ്പറ് സാക്ഷയപപ്തം എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ബി) ‘അപ്പകേറ് അകതാറിറി’ എന്നാല് 12-ാ ാ  വേുപ്്പ (1)- ാ ാ  ഉപവേുപ്്പ  
പ്പോരം രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പകേറ് അകതാറിറി എന്നർഥമാേുന്നു; 

(സി) ‘അംഗീോരം’ എന്നാല് സംസ്ഥാനത്ത്  സൂക്ഷ്മ-ടെറുേിെ- ഇെത്തരം 
വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്  സ്ഥാപിക്കുന്നതും പ്പവർത്തിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് 
ഏടതങ്കിേും സംസ്ഥാന നിയമത്തിന്പ േീെില്  ആവശ്യമായ കേസന്പസുേളും, 
അനുവാദങ്ങളും അംഗീോരങ്ങളും, ക്ലിയറന്പസുേളും, രജിസ്കപ്െഷനുേളും, 
അനുമതിേളും,  നിരാകക്ഷപ പപ്തങ്ങളും സമാനമായവയും എന്നർഥമാേുന്നു; 
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(ഡി) ‘ക്ഷമതയുള്ള അധിോരസ്ഥാനം’ എന്നാല്  സംസ്ഥാനത്ത് 
വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്നതികനാ പ്പവർത്തിപ്പിക്കുന്നതികനാ 
ആവശ്യമായ  അംഗീോരം നല്േുന്നതികനാ അനുവദിക്കുന്നതികനാ ഉള്ള 
അധിോരങ്ങകളാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങകളാ നല്േടപ്പട്ടിട്ടുള്ള, സർക്കാരിടെ 
ഏടതങ്കിേും വേുകപ്പാ, ഏജന്പസികയാ, സ്റ്റാറയൂട്ടറി കബാഡികയാ, സംസ്ഥാനത്തിടെ 
ഉെമസ്ഥതയിേുള്ള കോർപ്പകറഷകനാ, തകേശ്സവയംഭരണ സ്ഥാപനകമാ 
നഗരവിേസന അകതാറിറികയാ ഏടതങ്കിേും സംസ്ഥാന നിയമപ്പോരകമാ അതിന്പ 
േീെികോ രൂപീേരിക്കടപ്പട്ടകതാ സ്ഥാപിക്കടപ്പട്ടകതാ സർക്കാരിടെ ഭരണപരമായ 
നിയപ്ന്തണത്തിന്പേീെിേുള്ളകതാ ആയ മകറടതങ്കിേും അകതാറിറികയാ ഏജന്പസികയാ 
എന്നർഥമാേുന്നു;    

(ഇ) ‘ജില്ലാ കബാർഡ്’ എന്നാല് 1999-ടേ കേരള വയവസായ ഏേജാേേ 
ക്ലിയറന്പസ് കബാർഡുേളും വയവസായ നഗരപ്പകദശ് വിേസനവും ആേ്റിടേ  (2000-
ടേ 5) 4-ാ ാ  വേുപ്്പ പ്പോരം രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള ജില്ലാ കബാർഡ് എന്നർഥമാേുന്നു; 

      (എഫ്) ‘വയവസായ സ്ഥാപനം’ എന്നാല് ഒരു സൂക്ഷ്മ-ടെറുേിെ 
അടല്ലങ്കില് ഇെത്തരം വയവസായ സ്ഥാപനം എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ജി)  ‘സർക്കാർ’ എന്നാല് കേരള  സർക്കാർ എന്നർഥമാേുന്നു; 
(എച്ച്) ‘സൂക്ഷ്മ-ടെറുേിെ അടല്ലങ്കില് ഇെത്തരം വയവസായ 

സ്ഥാപനങ്ങള്’ എന്നാല്  2006-ടേ  സൂക്ഷ്മ-ടെറുേിെ-ഇെത്തരം വയവസായ 
സ്ഥാപനങ്ങള് വിേസന ആേ്റ് (2006-ടേ 27-ാ ാ  കേപ്ന്ദ ആേ്റ്) പ്പോരം 
നിർവെിക്കടപ്പട്ട പ്പോരമുള്ള സൂക്ഷ്മ-ടെറുേിെ അടല്ലങ്കില് ഇെത്തരം വയവസായ 
സ്ഥാപനങ്ങള്  എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ഐ) ‘കനാഡല് ഏജന്പസി’ എന്നാല് 3-ാ ാ  വേുപ്പില് പരാമർശ്ിച്ചിരിക്കുന്ന 
കനാഡല് ഏജന്പസി എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ടജ) ‘വിജ്ഞാപനം’ എന്നാല് കേരള സർക്കാരിടെ  ഔകദയാഗിേ ഗസറില്  
പ്പസിദ്ധീേരിക്കുന്ന  വിജ്ഞാപനം  എന്നർഥമാേുന്നു; 

(ടേ)  ‘നിർണയിക്കടപ്പട്ട’ എന്നാല് ഈ  ആേ്റ് പ്പോരം  ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള 
െട്ടങ്ങള്  പ്പോരം നിർണയിക്കടപ്പട്ട എന്നർഥമാേുന്നു; 

(എല്) ‘സംസ്ഥാനം’ എന്നാല് കേരള  സംസ്ഥാനം എന്നർഥമാേുന്നു; 
(എം) ‘സംസ്ഥാന കബാർഡ്’ എന്നാല് 1999-ടേ കേരള വയവസായ 

ഏേജാേേ ക്ലിയറന്പസ് കബാർഡുേളും വയവസായ  നഗരപ്പകദശ് വിേസനവും 
ആേ്റിടേ  (2000-ടേ 5) 3-ാ ാ  വേുപ്്പ പ്പോരം രൂപീേരിച്ച സംസ്ഥാന കബാർഡ് 
എന്നർഥമാേുന്നു. 
 3. കനാഡല് ഏജന്പസി.―1999-ടേ കേരള വയവസായ ഏേജാേേ ക്ലിയറന്പസ് 
കബാർഡുേളും വയവസായ    നഗരപ്പകദശ്  വിേസനവും  ആേ്റിടേ     (2000-ടേ 5)  
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4-ാ ാ  വേുപ്്പ  പ്പോരം രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള ജില്ലാ കബാർഡ ് ഈ  ആേ്റിടെ  
ആവശ്യത്തികേക്കായി കനാഡല് ഏജന്പസിയായിരിക്കുന്നതാണ്. 
 4. കനാഡല് ഏജന്പസിയുടെ അധിോരങ്ങളും െുമതേേളും.―സർക്കാരിടെ 
കമല്കനാട്ടത്തിനും നിർകേശ്ത്തിനും നിയപ്ന്തണത്തിനും വികധയമായി, കനാഡല് 
ഏജന്പസിയുടെ അധിോരങ്ങളും െുമതേേളും താടെപ്പറയും 
പ്പോരമായിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത്:―   

(എ) സംസ്ഥാനത്ത ് വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന ്
സഹായിക്കുേയും അത് സുഗമമാക്കുേയും ടെയ്യുേ; 

(ബി) സവയംസാക്ഷയപപ്തത്തിടെയും 5-ാ ാ  വേുപ്്പ (3)-ാ ാ  ഉപവേുപ്്പ പ്പോരം 
േഭിച്ച കേപ്പറ് സാക്ഷയപപ്തത്തിടെയും കരഖേള് സൂക്ഷിക്കുേ; 

(സി) സർക്കാരിന്, ഈ ആേ്റിടേ വയവസ്ഥേള് നെപ്പിോക്കുന്ന 
ആവശ്യത്തികേക്കായി, അത് യുക്തടമന്ന ് േരുതുന്ന പ്പോരമുള്ള, മറ് അധിോരങ്ങളും 
െുമതേേളും ഒര  ുകനാഡല് ഏജന്പസിക്ക് ഏല്പ്പിച്ച  ുടോെുക്കാവുന്നതാണ്. 

5. സവയംസാക്ഷയപപ്തം സമർപ്പിക്കുന്നത്.—(1)  കേരള സംസ്ഥാന മേിനീേരണ 
നിയപ്ന്തണ കബാർഡ്, 'ടറഡ് ോറഗറി' വിഭാഗത്തില് ഉള്ടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു   
വയവസായ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കുവാന്പ ഉകേശ്ിക്കുന്ന ഏടതാരാളും, 
നിർണയിക്കടപ്പൊവുന്ന പ്പോരമുള്ള ഫാറത്തിേും രീതിയിേും, അപ്പോരമുള്ള 
വയവസായ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി, കനാഡല് ഏജന്പസി മുമ്പാടേ ഒരു 
സവയംസാക്ഷയപപ്തം സമർപ്പികക്കണ്ടതാണ്.   

(2)  ഈ ആേ്റിടെ  പ്പാരംഭത്തിന് മുമ്പ് ഏടതങ്കിേും ആള്, 2-ാ ാ  വേുപ്്പ 
(സി) ഖണ്ഡത്തില് നിർവെിച്ച പ്പോരമുള്ള എല്ലാകമാ ഏടതങ്കിേുകമാ 
അംഗീോരങ്ങള് േഭിക്കുന്നതിനായി, ക്ഷമതയുള്ള അധിോരസ്ഥാനം മുമ്പാടേ 
ഏടതങ്കിേും അകപക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷം, അപ്പോരമുള്ള ആളിന്, (1)-ാ ാ  
ഉപവേുപ്്പ പ്പോരം, ഒരു വയവസായ സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുവാന്പ 
ഉകേശ്ിച്ചുടോണ്ടുളള സവയം സാക്ഷയപപ്തം കനാഡല് ഏജന്പസി മുമ്പാടേ 
സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് .   
    (3) എല്ലാരീതിയിേും പൂർണമായ ഒരു സവയം സാക്ഷയപപ്തംേഭിച്ചാല്, ഉെന്പ 
(1)-ാ ാ  ഉപവേുപ്്പ പ്പോരം ഒരു സവയം സാക്ഷയപപ്തം നല്േിയിട്ടുള്ള ആളിന്, കനാഡല് 
ഏജന്പസി നിർണയിക്കടപ്പട്ട ഫാറത്തില്, ഒരു കേപ്പറ് സാക്ഷയപപ്തം 
നല്കേണ്ടതാണ്.   
        6.  കേപ്പറ് സാക്ഷയപപ്തത്തിടെ പ്പാബേയം.―(1) 5-ാ ാ  വേുപ്്പ   പ്പോരം ഒരു 
വയവസായ സ്ഥാപനത്തിന് നല്േിയ ഒരു കേപ്പറ് സാക്ഷയപപ്തത്തിന്, എല്ലാ 
ആവശ്യങ്ങള്ക്കും, അത് നല്േിയ തീയതി മുതല് മൂന്ന് വർഷക്കാേകത്തക്ക്, 
നിർണയിക്കടപ്പൊവുന്ന പ്പോരം, 2-ാ ാ  വേുപ്്പ (സി) ഖണ്ഡത്തില് നിർവെിച്ച 
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പ്പോരമുള്ള ഒരു അംഗീോരം എന്ന രീതിയില് പ്പാബേയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും, 
പ്പസ്തുത മൂന്ന് വർഷക്കാേയളവിന് കശ്ഷം, അപ്പോരമുള്ള വയവസായസ്ഥാപനം, 
അപ്പോരമുള്ള ോോവധി അവസാനിച്ചതിനു കശ്ഷം ആറ് 
മാസക്കാേയളവിനുള്ളില് 2-ാ ാ  വേുപ്്പ (സി) ഖണ്ഡത്തില് നിർവെിച്ച പ്പോരമുള്ള 
ആവശ്യമായ അംഗീോരങ്ങള് കനകെണ്ടതുമാണ്: 
    എന്നാല്, 2008-ടേ കേരള ടനല്വയല്-തണീർത്തെ സംരക്ഷണ ആേ്റികോ          
(2008 ടേ 28)  അതിന്പ േീെില് ഉണ്ടാക്കിയ െട്ടങ്ങളികോ അെങ്ങിയിട്ടുള്ള 
വയവസ്ഥേള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഒരു ഭൂമി ഉപകയാഗിക്കുന്നതിന്, കേപ്പറ് സാക്ഷയപപ്തം 
ഒരാടള അർഹനാക്കുന്നതല്ലാത്തതും, 2016-ടേ കേരള നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ 
ആേ്റിന്പ (2016-ടേ 9) േീെില് വിജ്ഞാപനം ടെയ്ത പ്പോരമുള്ള മാസ്റ്റർലാനില്, 
അപ്പോരമുള്ള ലാന്പ പ്പാബേയത്തിേുള്ളിെത്ത്,  വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള 
ഭൂവിനികയാഗത്തില് നിന്നും വയതിെേിച്ചുടോണ്ട്  ഒരാടള പ്പസ്തുത ഭൂമി 
ഉപകയാഗിക്കുന്നതിന ്അർഹനാക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാേുന്നു.   

(2) (1)-ാ ാ  ഉപവേുപ്പില് വയക്തമാക്കിയ മൂന്ന് വർഷക്കാേയളവില്, 
ക്ഷമതയുള്ളഅധിോരസ്ഥാനം 2-ാ ാ  വേുപ്്പ (സി) ഖണ്ഡത്തില് നിർവെിച്ച 
പ്പോരമുള്ള ഏടതങ്കിേും അംഗീോരം നല്േുന്നതിടെ ആവശ്യത്തികേക്കാകയാ 
അതുമായി ബന്ധടപ്പകട്ടാ ഏടതങ്കിേും  പരികശ്ാധന നെത്തുവാന്പ പാെുള്ളതല്ല.     

7. ഒെിവാക്കേുേള് അനുവദിക്കല്.—സർക്കാരികനാ അതിന്പേീെിേുള്ള 
ഏടതങ്കിേും അകതാറിറികക്കാ, ഏടതങ്കിേും കേപ്ന്ദ ആേ്റിന്പ േീെിേുള്ള ഏടതങ്കിേും  
അംഗീോരകമാ പരികശ്ാധനകയാ,  അതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഏടതങ്കിേും 
വയവസ്ഥേകളാ ഒെിവാക്കാന്പ അധിോരമുള്ളിെത്ത്, അതതു സംഗതി കപാടേ, 
സർക്കാകരാ, അപ്പോരമുള്ള ഏടതങ്കിേും അകതാറിറികയാ അപ്പോരമുള്ള കേപ്ന്ദ 
ആേ്റിടേ  വയവസ്ഥേള്ക്ക് വികധയമായി,     സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 
വയവസായ സ്ഥാപനത്തിന് 5-ാ ാ  വേുപ്്പ പ്പോരം സവയം സാക്ഷയപപ്തം നല്േിയ 
തീയതി മുതല് മൂന്ന് വർഷക്കാേയളവികേക്ക് അപ്പോരമുള്ള ഒെിവാക്കല് 
അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അധിോരങ്ങള് വിനികയാഗികക്കണ്ടതാണ്. 
  8. േുറങ്ങളും ശ്ിക്ഷേളും.―(1) ഏടതങ്കിേും  വയവസായ സ്ഥാപനം, കനാഡല് 
ഏജന്പസി മുമ്പാടേ നല്േിയിട്ടുള്ള സവയംസാക്ഷയപപ്തത്തിടേ  ഏടതങ്കിേും 
നിബന്ധനേകളാ ഉപാധിേകളാ േംഘിച്ചിട്ടുടണ്ടന്ന്  കനാഡല് ഏജന്പസി 
ോണുന്നപക്ഷം, കനാഡല് ഏജന്പസിക്ക്, അപ്പോരമുള്ള വയവസായ സ്ഥാപനത്തിന് 
കനാട്ടീസ ്നല്േിയതിനു കശ്ഷവും അപ്പോരമുള്ള വയവസായ സ്ഥാപനം നല്േുന്ന 
മറുപെി ഏടതങ്കിേും ഉടണ്ടങ്കില്, അത് പരിഗണിച്ചതിനു കശ്ഷവും, അപ്പോരമുള്ള 
വയവസായ സ്ഥാപനത്തിനുകമല്  അഞ്ചു േക്ഷം രൂപയില് േവിയാടതയുള്ള ഒരു 
തുേ പിെയായി െുമത്താവുന്നതാണ്.        
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(2) ഈ ആേ്റിന്പ േീെില് േുറം ടെയ്യുന്ന ആള് ഒരു വയവസായ 
സ്ഥാപനമാടണങ്കില്, പ്പസ്തുത േുറം ടെയ്ത സമയത്ത് വയവസായ 
സ്ഥാപനത്തിടെ ോരയങ്ങള് നെത്തുന്നതിനായി അതിടെ ൊർജ് വഹിക്കുേയും, 
പ്പസ്തുത വയവസായ സ്ഥാപനകത്താെ ് ഉത്തരവാദിത്തടപ്പട്ടിരിക്കുേയും ടെയ്ത 
ഏടതാരാളും വയവസായ സ്ഥാപനവും പ്പസ്തുത േുറം ടെയ്തതായി 
േരുതടപ്പെുന്നതും അതനുസരിച്ച് നെപെിടയെുക്കുന്നതിനും 
ശ്ിക്ഷിക്കടപ്പെുന്നതിനും വികധയമായിരിക്കുന്നതുമാണ്. 

(3) (1)-ാ ാ  ഉപവേുപ്പില് എന്തുതടന്ന അെങ്ങിയിരുന്നാേും, ഈ  ആേ്റ് 
പ്പോരമുള്ള ഒരു േുറം ഒരു വയവസായസ്ഥാപനം  ടെയ്തിരിക്കുേയും വയവസായ 
സ്ഥാപനത്തിടേ ഏടതങ്കിേും ഉെമസ്ഥടെകയാ മാകനജിംഗ ് പാർട്ട്ണറുടെകയാ 
ഡയറക്ടറുടെകയാ മാകനജറുടെകയാ ടസപ്േട്ടറിയുടെകയാ അഥവാ പ്പസ്തുത 
വയവസായ സ്ഥാപനത്തിടേ മറ് ഏടതങ്കിേും ഉകദയാഗസ്ഥടെകയാ 
സമതകത്താടെകയാ മൗനാനുവാദകത്താടെകയാ അപ്ശ്ദ്ധനിമിത്തകമാ ആണ് 
പ്പസ്തുത േുറം ടെയ്തിട്ടുള്ളടതന്ന് ടതളിയുേയും ടെയ്യുന്നപക്ഷം, അപ്പോരമുള്ള 
ഉെമസ്ഥകനാ, മാകനജിംഗ് പാർട്ട്ണകറാ  ഡയറക്ടകറാ മാകനജകറാ മറ് ഏടതങ്കിേും 
ഉകദയാഗസ്ഥകനാ പ്പസ്തുത േുറം ടെയ്തതായി േരുതടപ്പെുന്നതും, അത ്
അനുസരിച്ചുള്ള നെപെി എെുക്കടപ്പെുന്നതിനും ശ്ിക്ഷിക്കടപ്പെുന്നതിനും 
വികധയനായിരിക്കുന്നതുമാണ്. 
     വിശ്ദീേരണം:― ഈ വേുപ്പിടെ ആവശ്യത്തികേക്കായി,― 

(എ) വയവസായ സ്ഥാപനം എന്നാല് ഏടതങ്കിേും ഏോംഗീേൃത നിോയം 
എന്നർഥമാേുന്നതും, അതില് കഫകമാ അടല്ലങ്കില് വയക്തിേളുടെ മറ് സമാജകമാ 
ഉള്ടപ്പെുന്നതുമാേുന്നു. 

(ബി) ഒരു കഫമുമായി ബന്ധടപ്പട്ട്, അതിടേ ഡയറക്ടർ എന്നാല് കഫമിടേ 
പാർട്ട്ണർ എന്നർഥമാേുന്നു.           
 9. ഉത്തമവിശ്വാസത്തില് എെുത്ത നെപെിേള്ക്ക് സംരക്ഷണം.―ഈ 
ആേ്റിടെകയാ അതിന്പേീെില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഏടതങ്കിേും െട്ടങ്ങളുടെകയാ 
വയവസ്ഥേള് പ്പോരം ഉത്തമ വിശ്വാസത്തില് ടെയ്തിട്ടുള്ളകതാ, ടെയ്യാന്പ 
ഉകേശ്ിച്ചിട്ടുള്ളകതാ ആയ ോരയങ്ങടള സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരികനാ, കനാഡല് 
ഏജന്പസികക്കാ,  ക്ഷമതയുള്ള അധിോരസ്ഥാനത്തികനാ,  അപ്പീല് അകതാറിറികക്കാ 
ഏടതങ്കിേും സർക്കാർ ജീവനക്കാരകനാ എതിരായി യാടതാരു വയവഹാരകമാ 
കപ്പാസിേയൂഷകനാ മറ ്നിയമ നെപെിേകളാ നിേനില്ക്കുന്നതല്ല. 

10. ഈ ആേ്റിന് മറ് നിയമങ്ങളുടെ കമല് അധിപ്പഭാവം 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാടണന്ന്.―(1) ഈ ആേ്റിടേ  വയവസ്ഥേള്ക്ക്, തല്സമയം 
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പ്പാബേയത്തിേുള്ള മറ് ഏടതങ്കിേും നിയമത്തില്    വിരുദ്ധമായി എന്തുതടന്ന 
അെങ്ങിയിരുന്നാേും, അധിപ്പഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(2) പ്പകതയേിച്ചും, ഈ ആേ്റിടേ മുന്പപറഞ്ഞ വയവസ്ഥേളുടെ 
സാമാനയതയ്ക്ക ് ഭംഗം വരാടത, അപ്പോരമുള്ള വയവസ്ഥേള്ക്ക്, താടെ പറയുന്ന 
നിയമങ്ങളില് എന്തുതടന്ന വിരുദ്ധമായി അെങ്ങിയിരുന്നാേും 
പ്പാബേയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതും, പ്പസ്തുത നിയമങ്ങളിടേ വയവസ്ഥേള്, ഈ 
ആേ്റിടേ വയവസ്ഥേള്ക്കനുസൃതമായി കഭദഗതി ടെയ്യടപ്പട്ടതായി 
വായികക്കണ്ടതുമാണ്. 
 
      1. 1994-ടേ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആേ്റ് (1994 ടേ 13) 

2. 1994-ടേ കേരള മുനിസിപ്പാേിറി ആേ്റ് (1994 ടേ 20) 

3. 1960-ടേ കേരള േെേളും വാണിജയസ്ഥാപനങ്ങളും ആേ്റ് (1960 ടേ 34) 

4. 2013-ടേ കേരള േിഫ്റുേളും എസേ്കേററുേളും ആേ്റ് (2013 ടേ  18) 

5. 1955-ടേ  പ്ൊവന്പേൂർ-ടോച്ചിന്പ പബ്ലിേ് ടഹല്ത്ത ്ആേ്റ് (1955ടേ 16) 
      6. 1939-ടേ മപ്ദാസ് പബ്ലിേ് ടഹല്ത്ത് ആേ്റ്( 1939 ടേ 3) 
 
     11.  ഒെിവാക്കല്.—10-ാ ാ  വേുപ്പിടേ വയവസ്ഥേള്ക്ക് വികധയമായി, ഈ 
ആേ്റിടേ യാടതാന്നും, തത്സമയം പ്പാബേയത്തിേുള്ള ഏടതങ്കിേും 
നിയമത്തില്നികന്നാ, അതിന് േീെില് നിർണയിക്കടപ്പട്ട ഏടതങ്കിേും നിയപ്ന്തണ 
നെപെിേളില് നികന്നാ മാനദണ്ഡങ്ങളില്നികന്നാ, ഈ ആേ്റില് പ്പേെമായി വയവസ്ഥ 
ടെയ്തിെകത്താളം ഒെിടേ, ഒെിവാക്കുന്നതായി വയാഖയാനിക്കുവാന്പ പാെുള്ളതല്ല.   
 12. അപ്പകേറ്  അകതാറിറിയും   അപ്പകേറ്   അകതാറിറിയുടെ 
അധിോരങ്ങളും.―(1)  1999-ടേ കേരള വയവസായ ഏേജാേേ ക്ലിയറന്പസ് 
കബാർഡുേളും വയവസായ നഗരപ്പകദശ് വിേസനവും ആേ്റിടേ (2000 ടേ 5) 3-ാ ാ  
വേുപ്്പ പ്പോരം രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള  സംസ്ഥാന കബാർഡ്, ഈ ആേ്റ് പ്പോരമുള്ള 
അപ്പകേറ് അകതാറിറി ആയിരിക്കുന്നതും, ഈ ആേ്റിന്പ േീെിേുള്ള അപ്പകേറ് 
അകതാറിറിയുടെ അധിോരങ്ങള് വിനികയാഗികക്കണ്ടതുമാണ്. 

(2) കനാഡല് ഏജന്പസിയുടെ തീരുമാനംമൂേം സങ്കെമനുഭവിക്കുന്ന 
ഏടതാരാളിനും, അപ്പോരമുള്ള തീരുമാനം േഭിച്ച തീയതി മുതല് മുപ്പത് 
ദിവസക്കാേയളവിനുള്ളില് അപ്പകേറ് അകതാറിറി മുമ്പാടേ, 
നിർണയിക്കടപ്പൊവുന്ന പ്പോരമുള്ള രീതിയില്, ഒരു അപ്പീല് 
സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

(3) അപ്പീല് േഭിച്ചതിനു കശ്ഷം അപ്പകേറ് അകതാറിറിക്ക് അതിന് 
ആവശ്യടമന്ന് േരുതാവുന്ന, അധിേ വിശ്ദാംശ്ങ്ങകളാ കരഖേകളാ 
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വിളിച്ചുവരുത്താവുന്നതും, അപ്പോരമുള്ള   വിശ്ദാംശ്ങ്ങകളാ കരഖേകളാ 
ഹാജരാക്കുന്നതിന്പകമേും,  കനാഡല് ഏജന്പസിക്കും സങ്കെമനുഭവിക്കുന്ന ആളിനും 
പറയുവാനുള്ളത് കേള്ക്കുവാന്പ ഒരവസരം നല്േിയതിനുകശ്ഷവും,  അപ്പകേറ ്
അകതാറിറി അപ്പോരമുള്ള അപ്പീല് സമർപ്പിച്ച തീയതി മുതല് മുപ്പതു 
ദിവസക്കാേയളവിനുള്ളില് അപ്പോരമുള്ള അപ്പീല് തീർപ്പാകക്കണ്ടതും 
അതിന്പകമേുള്ള അപ്പീല് അകതാറിറിയുടെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.   

(4) തല്സമയം പ്പാബേയത്തിേുള്ള മറ് ഏടതങ്കിേും നിയമത്തില് 
എന്തുതടന്ന അെങ്ങിയിരുന്നാേും, അപ്പകേറ് അകതാറിറിക്ക് സവകമധകയാ, റഫർ 
ടെയ്യുന്നതിന്പകമകോ കനാഡല് ഏജന്പസി പാസ്സാക്കിയ ഒരു ഉത്തരവ് 
പരികശ്ാധിക്കാവുന്നതും,  അത് യുക്തടമന്ന് േരുതുന്ന പ്പോരമുള്ള ഉത്തരവുേള് 
പാസാക്കാവുന്നതും, അപ്പോരമുള്ള ഉത്തരവുേള് അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ്. 

13. കവഷമയങ്ങള് നീക്കംടെയ്യല്.―(1) ഈ ആേ്റിടേ വയവസ്ഥേള് 
നെപ്പാക്കുന്നതില് എടന്തങ്കിേും കവഷമയങ്ങള് ഉണ്ടാേുന്ന പക്ഷം, സർക്കാരിന,് 
ഗസറില് പ്പസിദ്ധീേരിച്ച ഉത്തരവ് മുകഖന പ്പസ്തുത കവഷമയം നീക്കം 
ടെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യടമകന്നാ യുക്തടമകന്നാ അതിന് കതാന്നുന്നതും, ഈ 
ആേ്റിടേ വയവസ്ഥേള്ക്ക് വിരുദ്ധമല്ലാത്തതുമായ ഏതു ോരയവും 
ടെയ്യാവുന്നതാണ്: 
  എന്നാല്, ഈ ആേറ്് പ്പാബേയത്തില് വന്ന തീയതി മുതല് രണ്ട് വർഷം 
േെിഞ്ഞതിനുകശ്ഷം ഈ വേുപ്്പ പ്പോരമുള്ള യാടതാരു ഉത്തരവും 
പുറടപ്പെുവിക്കുവാന്പ പാെുള്ളതല്ല. 

(2)  ഈ വേുപ്്പ പ്പോരം പ്പസിദ്ധീേരിച്ചിട്ടുള്ള ഓകരാ ഉത്തരവും അത് 
പ്പസിദ്ധീേരിച്ചതിനു കശ്ഷം, േെിയുന്നപ്ത കവഗം, സംസ്ഥാന നിയമസഭ മുമ്പാടേ 
വയ്കക്കണ്ടതാണ്. 
 

14. െട്ടങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അധിോരം.―(1) സർക്കാരിന്, ഗസറ് 
വിജ്ഞാപനം വെി, ഈ ആേ്റിടേ ആവശ്യങ്ങള് നെപ്പിോക്കുന്നതിനായി 
പില്ക്കാേ പ്പാബേയകത്താെുേൂെികയാ മുന്പോേ പ്പാബേയകത്താെുേൂെികയാ െട്ടങ്ങള് 
ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. 
 

(2) ഈ ആേ്റിന്പ േീെില് ഉണ്ടാക്കിയ ഏടതാര  ു െട്ടവും 
അതുണ്ടാക്കിയതിനുകശ്ഷം, േെിയുന്നപ്തകവഗം, സംസ്ഥാന നിയമസഭ 
സകമളനത്തിോയിരിക്കുകമ്പാള്, സഭ മുമ്പാടേ, ഒര  ു സകമളനത്തികോ തുെർച്ചയായി 
രണ്ട  ു സകമളനങ്ങളികോ ടപൊവുന്ന ആടേ പതിനാേ ് ദിവസക്കാേകത്തയക്്ക ്
വയ്കക്കണ്ടതും, അപ്പോരം അത ് ഏത ് സകമളനത്തില് വയ്ക്കുന്നുകവാ, പ്പസ്തുത 
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സകമളനകമാ ടതാട്ടെുത്ത് വരുന്ന സകമളനകമാ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, സംസ്ഥാന 
നിയമസഭ ആ െട്ടത്തില് എടന്തങ്കിേും കഭദഗതി വരുത്തുേകയാ, അടല്ലങ്കില് ആ െട്ടം 
ഉണ്ടാകക്കണ്ടതിടല്ലന്ന ് തീരുമാനിക്കുേകയാ ടെയ്യുന്നപക്ഷം, ആ െട്ടത്തിന,് 
അതിനുകശ്ഷം, അതതുസംഗതികപാടേ, അങ്ങടന കഭദഗതി വരുത്തിയ  രൂപത്തില് മാപ്തം 
പ്പാബേയമുണ്ടായിരിക്കുേകയാ അടല്ലങ്കില് യാടതാര  ു പ്പാബേയവുമില്ലാതിരിക്കുേകയാ 
ടെയ്യുന്നതുമാേുന്ന ;ു എന്നിരുന്നാേും, അങ്ങടനയുള്ള ഏടതങ്കിേും കഭദഗതികയാ, 
റോക്കകോ ആ െട്ടപ്പോരം മുമ്പ ്ടെയ്ത ഏടതങ്കിേും സംഗതിയുടെ സാധുതയക്്ക് ഭംഗം 
വരാത്ത വിധത്തിോയിരികക്കണ്ടതാണ്. 
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GOVERNMENT OF KERALA 

Law (Legislation-C) Department 

 
NOTIFICATION 

 

 
No. 21498/Leg.C3/2019/Law.                                     Dated, Thiruvananthapuram,   7th December,  2019 

                                                                       21st  Vrischikam, 1195 
                                                                                        16th  Agrahayana, 1941. 

  

 

 
           In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of 

Kerala is pleased to authorise the publication in the Gazette of the following translation in English 

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

 

 By order of the Governor, 

 ARAVINTHA BABU, P. K., 

 Law Secretary. 
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 [Translation in English of “2019-ടേ കേരള സൂക്ഷമ്-ടെറുേിെ-ഇെത്തരം വയവസായ 

സ്ഥാപനങ്ങള് സുഗമമാക്കല് ആേ്റ്" published under the authority of the Governor.] 
 

ACT 16 OF 2019 

 

THE KERALA MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES FACILITATION ACT, 2019 

 

An Act to provide for exemption from certain approvals and inspections required for the 

establishment and operation of micro small and medium enterprises in the State and 

matters connected therewith and incidental thereto. 

     Preamble.—WHEREAS, it is expedient to give effect to exemption from certain approvals 

and inspections required for establishment and operation of micro small and medium enterprises 

in the State and matters connected therewith and incidental thereto;   

 BE it enacted in the Seventieth Year of the  Republic of India, as follows:― 

  1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Kerala Micro Small and 

Medium Enterprises Facilitation Act, 2019.   

       (2)  It shall come into force at once. 

 2.  Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,— 

(a) “Acknowledgement Certificate” means the Acknowledgement Certificate issued 

under  sub-section (3) of section 5; 

(b) “Appellate Authority” means the Appellate Authority constituted under sub-section 

(1) of section 12; 

 (c) “approval” means licenses, permissions, approvals, clearances, registration, 

consents, no objection certificate and the like, required  under any State law in connection with the 

establishment or operation of  micro small and medium enterprise in the State; 

(d) “Competent Authority” means any department or agency of the Government,  

statutory body, Corporation owned by State, Local Self Government Institutions, Urban 

Development Authorities, or any other Authority or Agency constituted or established by or under 

any State law or under the administrative control of the Government, which is entrusted with the 
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powers or responsibilities to grant or issue approval for establishment or operation of  enterprises 

in the State; 

(e) “District Board” means the District Board constituted under section 4 of the Kerala 

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

1999 (5 of 2000); 

(f) “enterprise” means micro small or  medium enterprises; 

(g)   "Government" means the Government of Kerala; 

 (h)  “micro, small or medium enterprises” means the micro, small or medium 

enterprises, as defined in the Micro Small and Medium Enterprises Development Act,2006 

(Central Act 27 of 2006); 

(i)  “nodal agency” means nodal agency referred to in section 3; 

 (j)   “notification” means a notification published in the Official Gazette of the 

Government of Kerala; 

(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;                       

(l) “State” means the State of Kerala; 

 (m) “State Board” means the State Board constituted under      section 3 of the Kerala 

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

1999  (5 of 2000). 

  3.  Nodal Agency.—The District Board constituted under section 4 of the Kerala Industrial 

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

2000) shall be the nodal agency for the purpose of this Act. 

4. Powers and functions of nodal Agency.—Subject to the superintendence, direction and 

control of the Government, the powers and functions of the nodal agency shall be as follows, 

namely:— 

(a) to assist and facilitate the establishment  of enterprises in the State; 

(b) to maintain the record of self certification and Acknowledgement Certificate  

received under sub-section (3) of section 5; 
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(c) the Government may, assign such other powers and functions to the nodal Agency 

as it may deem fit for giving effect to the provisions of this Act. 

           5. Filing of Self Certification.—(1) Any person who intends to start an  enterprise other than  

those not included as 'Red Category'  by the Kerala State Pollution Control Board may, furnish 

before the nodal agency a Self Certification to start such an enterprise in such form and in such 

manner, as may be prescribed. 

(2) If any person has filed any application before the competent authority to obtain all 

or any of the approvals as defined in clause (c) of  section 2, before the commencement of this 

Act, such person  may also opt to furnish self certification of  intend to  start an enterprise under  

sub-section (1) ; 

(3) On receipt of a self certification completed in all respects, the nodal Agency shall, 

forthwith, issue an Acknowledgment Certificate, in the prescribed form, to the person who 

furnished the self certification under  sub-section (1). 

 6. Effect of the Acknowledgement Certificate.—(1) An acknowledgment certificate issued 

under section 5 shall, for all purposes, have effect as if it is an approval as defined in clause (c) of 

section 2, for a period of three years from the date of its issuance and after the expiry of the said 

period of three years, such enterprise shall have to obtain required approvals as defined in clause 

(c) of  section 2, within six months from the date of such expiry: 

Provided that the acknowledgement certificate shall not entitle a person to use a land 

contrary to the provisions contained in the Kerala Conservation of Paddy Land and Wetland Act, 

2008 (28 of 2008) and it shall also not entitle a person to use the land in deviation to the land use 

specified in the master plan notified under the Kerala Town and Country Planning Act, 2016  (9 

of 2016), wherever such plan is in force. 

(2) During the period of three years specified in sub-section (1), no competent 

authority shall undertake any inspection for the purpose of, or in connection with, any approval as 

defined in clause (c) of section 2. 

          7. Grant of Exemption.—Where the Government or any authority under it is empowered to 

exempt any enterprise from any approval or inspection or any provisions relating thereto under 

any Central Act, the Government or any such authority, as the case may be,  shall, subject to the 

provisions of such Central Act, exercise such powers to grant such exemption to an enterprise 

established in the State for a period of three years from the date of issue of the acknowledgement 

certificate under section 5. 
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 8.  Offences and Penalties.—(1) If the nodal agency finds  that any enterprise, contravened 

the conditions or undertaking in the self certification given to the nodal agency such enterprise 

shall be punishable with fine for an amount not exceeding rupees five lakh after considering 

submission, if any, submitted  by such  enterprise. 

(2) Where an offence under this Act is committed by an enterprise, the enterprise as 

well as every person in charge of, and responsible to, the enterprise for the conduct of its business 

at the time of commission of the offence, shall be deemed to be guilty of the offence and liable to 

be punished under this section. 

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this 

Act has been committed with the consent or connivance of, or that commission of the offence is 

attributable to any neglect on the part of proprietor, managing partner, any director, manager, 

secretary or any other officer, such proprietor, managing partner, director, manager, or any other 

officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be punished under 

this section. 

Explanation:—For the purpose of this section,— 

 (a) enterprise means any body corporate and includes a firm or other association of 

individuals; and    

 (b) director in relation to a firm, means a partner in the firm. 

9. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings 

shall lie against the Government or nodal agency or Competent Authority or Appellate Authority 

or any employee of the Government, for anything which, in good faith, is done or intended to be 

done under this Act or any rules made thereunder. 

10. Overriding effect of this Act on other laws.—(1) The provisions of  this Act shall have 

overriding effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law, for 

the time being in force. 

 (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions of 

this Act, such provisions shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith 

contained in the following enactments and the provisions of these enactments shall be read as 

amended in conformity with the provisions of this Act, namely:— 

1. The Kerala Panchayat Raj Act, 1994 (13 of 1994) 

2. The Kerala Municipality Act, 1994 (20 of 1994) 

3. The Kerala Shops and Commercial Establishments Act, 1960 (34 of 1960) 
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4. The Kerala Lift and Escalators Act, 2013 (18 of 2013) 

5. Travancore – Cochin Public Health Act, 1955 (XVI of 1955) 

6. Madras Public Health Act, 1939 (3 of 1939) 

 11. Savings.—Subject to the provisions of section 10, nothing in this Act shall be construed 

as exempting any enterprise from the application of the provisions of any law for the time being 

in force, or any regulatory measures and standards prescribed thereunder, except to the extent 

expressly provided in this Act.    

12. Appellate Authority and powers of the Appellate Authority.—(1) The Appellate 

Authority under this Act shall be the State Board constituted under  section 3 of the Kerala 

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

1999(5 of 2000), who shall exercise the powers of the Appellate Authority under this Act. 

(2)  Any person aggrieved by the decision of the nodal agency may, within thirty days 

from the date of such decision, file an appeal before the Appellate Authority, in such manner as 

may be  prescribed. 

 (3) The Appellate Authority after receipt of appeal may call for additional details or 

documents as it may considered necessary and on production of such details or documents and 

after giving an opportunity of being heard to the aggrieved person and the nodal agency, the 

Appellate Authority shall dispose of such appeal within a period of thirty days from the date of 

filing of such appeal and the decision of the Appellate Authority on such appeal shall be final. 

  (4) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, 

the Appellate Authority may, either suo-motu or on a reference, examine any order passed by the 

nodal agency and pass appropriate orders as it deems fit, and such orders shall be final. 

   13. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the 

provisions of this Act, the Government may, by order published in the Gazette, make such 

provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as  may appear to it, to be necessary 

and deemed fit, for removing the difficulty: 

Provided that no such order under this section shall be made after the expiry of a period of 

two years from the commencement of this Act. 

 Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, 

before the State Legislature. 
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 14. Power to make rules.—(1) The Government may, by a notification in the gazette, make 

rules  either  prospectively or retrospectively for the purpose of carrying into effect the provisions 

of this Act. 

                    (2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, 

before the  Legislative Assembly while it is in session for a total period of fourteen days which 

may be comprised in one session or in two successive sessions and if, before the expiry of the 

session in which it is so laid or the session immediately following, the Legislative Assembly makes 

any modification in the rule or decides that the rule should not be made,  the rule shall thereafter 

have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so however, that any 

such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously 

done  under that rule. 
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