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കേരള സർക്കാർ
നിയമ (നിയമനിര്ണ്മ്മാണ-സി) വേുെ്

വിജ്ഞാപനം
നമ്പര്ണ് 13524/പ്പൈഗ്.സി3/2020/നിയമം.

തിരുവനന്തപുരം, 2021 ജൂലൈ 2
1196 മിഥുനം 18
1943 ആഷ്ാഢം 11.

2021 ജൂലൈ 1-ാം തീയതി കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് വിളംബരപ്പെടുത്തിയ താപ്പെെറയുന്ന
ഓര്ണ്ഡിനന്സ് പ്പപാതുജനങ്ങളുപ്പട അറിവികൈക്കായി ഇതിനാല് പ്പസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു.
ഗവര്ണ്ണറുപ്പട ഉത്തരവിന്പ്പോരം,

സാദിഖ് എം. പ്പേ.,

സ്പ്പപഷ്യല് പ്പസപ്േട്ടറി (നിയമം).
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2021-ലെ 85-ാാം നമ്പർ ഓർഡിനന്സ്
2021-പ്പൈ കേരള സൂക്ഷ്മ-പ്പെറുേിട-ഇടത്തരം വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്
സുഗമമാക്കല് (കേദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ്
ോരത

റിെബ്ലിക്കിപ്പെ എെുപത്തിരണ്ാം സംവത്സരത്തില്

കേരള

ഗവര്ണ്ണര്ണ്

വിളംബരപ്പെടുത്തിയത്.

2019-പ്പൈ കേരള സൂക്ഷ്മ-പ്പെറുേിട-ഇടത്തരം വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്
സുഗമമാക്കല് ആേ്റ് കേദഗതി പ്പെയ്യുന്നതിനുള്ള
ഒരു
ഓര്ണ്ഡിനന്സ്
പീഠിേ.—2020-പ്പൈ കേരള സൂക്ഷ്മ-പ്പെറുേിട-ഇടത്തരം വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്
സുഗമമാക്കല് (കേദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ് (2020-പ്പൈ 73) 2020 ഒകടാബര്ണ് 4-ാം തീയതി
കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ് വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൈും;
2020 ഡിസംബര്ണ് 31-ാം തീയതി കെര്ണ്ന്ന കേരള സംസ്ഥാന നിയമസേയുപ്പട
സകമ്മളനത്തിൈും 2021 ജനുവരി 8-ാം തീയതി ആരംേിച്ച് 2021 ജനുവരി 22-ാം തീയതി
അവസാനിച്ചതുമായ കേരള സംസ്ഥാന നിയമസേയുപ്പട സകമ്മളനത്തിൈും പ്പസ്തുത
ഓര്ണ്ഡിനന്സിനു പേരം സംസ്ഥാന നിയമസേയുപ്പട ഒരു ആേ്റ് പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള
ഒരു

ബില്

നിയമസേയില്

അവതരിെിക്കുന്നതിനും

പാസ്സാക്കുന്നതിനും

േെിയാതിരുന്നതിനാൈും;
പ്പസ്തുത
കേരള

ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പൈ

വയവസ്ഥേള്

സൂക്ഷ്മ-പ്പെറുേിട-ഇടത്തരം

ഓര്ണ്ഡിനന്സ് (2021-പ്പൈ 10)

നിൈനിര്ണ്ത്തുന്നതിനായി

വയവസായ

സ്ഥാപനങ്ങള്

2021-പ്പൈ

സുഗമമാക്കല്

2021 പ്പെപ്ബുവരി 9-ാം തീയതി കേരള ഗവര്ണ്ണര്ണ്

വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൈും;
2021 കമയ് 24-ാം തീയതി ആരംേിച്ച് 2021 ജൂൺ 10-ാം തീയതി അവസാനിച്ച കേരള
സംസ്ഥാന നിയമസേയുപ്പട സകമ്മളനോൈത്ത് പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സിനു പേരം
സംസ്ഥാന

നിയമസേയുപ്പട

ഒരു

ആേ്റ്

പ്പോണ്ുവരുന്നതിനുള്ള

ഒരു

ബില്

നിയമസേയില് അവതരിെിക്കുന്നതിനും പാസ്സാക്കുന്നതിനും േെിയാതിരുന്നതിനാൈും;
ോരതത്തിപ്പെ
ഉപഖണ്ഡപ്പോരം

േരണഘടനയുപ്പട
പ്പസ്തുത

213-ാം

അനുകേദം

ഓര്ണ്ഡിനന്സിന്

2021

(2)-ാം

ജൂലൈ

ഖണ്ഡം
5-ാം

(എ)

തീയതി

പ്പാബൈയമില്ലാതായിത്തീരുപ്പമന്നതിനാൈും;
പ്പസ്തുത

ഓര്ണ്ഡിനന്സിപ്പൈ

വയവസ്ഥേള്

ലവഷ്മയങ്ങള് ഉണ്ാേുപ്പമന്നതിനാൈും;
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നിൈനിര്ണ്ത്താതിരിക്കുന്ന

പക്ഷം

3

കേരള

സംസ്ഥാന

നടപടിപ്പയടുകക്കണ്ത്

നിയമസേ

സകമ്മളനത്തിൈല്ലാത്തതിനാൈും

ആവശ്യമാേുന്ന

സാഹെരയങ്ങള്

താന്

നിൈവിൈുപ്പണ്ന്ന്

സതവ
കേരള

ഗവര്ണ്ണര്ണ്ക്ക് കബാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാൈും;
ഇകൊള്, അതിനാല്, ോരതത്തിപ്പെ േരണഘടനയുപ്പട 213-ാം അനുകേദം (1)-ാം
ഖണ്ഡപ്പോരം

നല്േപ്പെട്ട

അധിോരങ്ങള്

വിനികയാഗിച്ച്

കേരള

ഗവര്ണ്ണര്ണ്

താപ്പെെറയുന്ന ഓര്ണ്ഡിനന്സ് വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നു:—
1. െുരുക്കകെരും പ്പാരംേവും.-—(1) ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സിന് 2021-പ്പൈ കേരള സൂക്ഷ്മപ്പെറുേിട-ഇടത്തരം വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള് സുഗമമാക്കല് (കേദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ്
എന്നു കപര് പറയാം.
(2)

ഇത്

2020

ഒകടാബര്ണ്

5-ാം

തീയതി

പ്പാബൈയത്തില്

വന്നതായി

േരുതപ്പെകടണ്താണ്.
2. 2019-പ്പൈ 16-ാം ആേ്റ് താല്ക്കാൈിേമായി കേദഗതി പ്പെയ്യപ്പെകടണ്താണ്.—ഈ
ഓര്ണ്ഡിനന്സ് നിൈവിൈിരിക്കുന്ന ോൈത്ത് 2019-പ്പൈ കേരള സൂക്ഷ്മ-പ്പെറുേിട-ഇടത്തരം
വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള് സുഗമമാക്കല് ആേ്റിന് (2019-പ്പൈ 16) (ഇതിനുകശ്ഷ്ം പ്പധാന
ആേ്റ്

എന്നാണ്

പരാമര്ണ്ശ്ിക്കപ്പെടുേ)

3

മുതല്

8

വപ്പരയുള്ള

വേുെുേളില്

വയക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന കേദഗതിേള്ക്ക് വികധയമായി പ്പാബൈയമുണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്.
3. ദീര്ണ്ഘ ശ്ീര്ണ്ഷ്േത്തിപ്പെ കേദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പൈ ദീര്ണ്ഘ ശ്ീര്ണ്ഷ്േത്തില്
“പ്പസ്തുത വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങപ്പള ഒെിവാക്കുന്നതിനും” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക് കശ്ഷ്ം
“ഇതര വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സമയബന്ധിതമായി അംഗീോരം നല്േുന്നതിനും”
എന്ന വാക്കുേള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
4. പീഠിേയുപ്പട കേദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പൈ പീഠിേയില് “പ്പസ്തുത വയവസായ
സ്ഥാപനങ്ങപ്പള ഒെിവാക്കുന്നതിനും” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക് കശ്ഷ്ം “ഇതര വയവസായ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സമയബന്ധിതമായി അംഗീോരം നല്േുന്നതിനും” എന്ന വാക്കുേള്
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
5. 1-ാം വേുെിപ്പെ കേദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പൈ 1-ാം വേുെ്, (1)-ാം ഉപവേുെിപ്പൈ
“സൂക്ഷ്മ-പ്പെറുേിട-ഇടത്തരം വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക് പേരം,
“സൂക്ഷ്മ-പ്പെറുേിട-ഇടത്തരം

വയവസായ

സ്ഥാപനങ്ങളും

ഇതര

വയവസായ

സ്ഥാപനങ്ങളും” എന്ന വാക്കുേള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
6. 2-ാം വേുെിപ്പെ കേദഗതി.— പ്പധാന ആേ്റിപ്പൈ 2-ാം വേുെില്,—
(i) (സി) ഖണ്ഡത്തില് “സൂക്ഷ്മ-പ്പെറുേിട-ഇടത്തരം വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്”
എന്ന വാക്കുേള്ക്ക് പേരം “സൂക്ഷ്മ-പ്പെറുേിട-ഇടത്തരം വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും
ഇതര വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും” എന്ന വാക്കുേള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
(ii) (സി) ഖണ്ഡത്തിന് കശ്ഷ്ം താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡങ്ങള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
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(സിഎ)

“ബയൂകറാ” എന്നാല് 6എ വേുെു

പ്പോരം രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള

“നികക്ഷപം സുഗമമാക്കല് ബയൂകറാ” എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു.
(സിബി) “പരികശ്ാധന ൈിസ്റ്റ്” എന്നാല് ഇതര വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്
സംയുക്ത

അകപക്ഷകയാപ്പടാെം,

നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന

പ്പോരം,

നല്കേണ്

കരഖേളുപ്പട ൈിസ്റ്റ് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു;
(iii) (പ്പജ) ഖണ്ഡത്തിനു കശ്ഷ്ം, താപ്പെെറയുന്ന ഖണ്ഡം കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത്:—
(പ്പജഎ) “ഇതര വയവസായ സ്ഥാപനം” എന്നാല്, 1999-പ്പൈ കേരള വയവസായ
ഏേജാൈേ

ക്ലിയറന്സ്

കബാര്ണ്ഡുേളും

വയവസായ

നഗര

പ്പകദശ്

വിേസനവും

ആേ്റിപ്പെ (2000-പ്പൈ 5) 2-ാം വേുെ്, (ഡിഎ) ഖണ്ഡപ്പോരം നിര്ണ്വെിച്ചിട്ടുളള വയവസായ
സ്ഥാപനം എന്നര്ണ്ഥ മാേുന്നതും എന്നാല് അതില് സൂക്ഷ്മ-പ്പെറുേിട-ഇടത്തരം
വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള് ഉള്പ്പെടാത്തതുമാേുന്നു.
7. 6 എ, 6 ബി, 6 സി, 6 ഡി എന്നീ പുതിയ വേുെുേള് കെര്ണ്ക്കല്.—പ്പധാന
ആേ്റിപ്പൈ 6-ാം വേുെിനു കശ്ഷ്ം താപ്പെെറയുന്ന വേുെുേള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്,
അതായത് :—
6 എ. നികക്ഷപം സുഗമമാക്കല് ബയൂകറായുപ്പട രൂപീേരണം.—(1) സംസ്ഥാനത്ത്
ഇതര വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന നിയമങ്ങള്ക്ക് േീെില്
ആവശ്യമായ വിവിധതരം അംഗീോരങ്ങള് ൈേിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ അകപക്ഷേള്
സതവരമായി തീര്ണ്െ് േല്െിക്കുന്നതിന് സര്ണ്ക്കാര്ണ്, വിജ്ഞാപനം വെി, താപ്പെെറയുന്ന
അംഗങ്ങപ്പള ഉള്പ്പെടുത്തി ‘നികക്ഷപം സുഗമമാക്കല് ബയൂകറാ’ എന്ന കപരില് ഒരു
ബയൂകറാ രൂപീേരികക്കണ്താണ്, അതായത്:—
(എ) വയവസായ വേുെിപ്പെ െുമതൈയുള്ള പ്പസപ്േട്ടറി.
(ബി) കേരള സര്ണ്ക്കാരിപ്പെ വയവസായ വാണിജയ ഡയറടര്ണ്.
(സി) കേരള വയവസായ വിേസന കോര്ണ്െകറഷ്ന് മാകനജിങ് ഡയറടര്ണ്.
(ഡി) കേരള സംസ്ഥാന വയവസായ അടിസ്ഥാന സൗേരയ വിേസന
കോര്ണ്െകറഷ്ന് (േിന്പ്െ) മാകനജിങ് ഡയറടര്ണ്.
(ഇ) കേരള ഇന്പ്പവസ്റ്റ്പ്പമെ് പ്പകമാഷ്ന് ബയൂകറായുപ്പട െീെ് എേ്സിേയൂട്ടീവ്
ആെീസര്ണ്.
(2) ബയൂകറാ ശ്ാശ്വത പിന്തുടര്ണ്ച്ചാവോശ്കത്താടും, പ്പപാതു മുപ്ദകയാടും േൂടിയ
കമല്െറഞ്ഞ കപരിൈുള്ള ഒരു ഏോംഗീേൃത നിോയമായിരിക്കുന്നതാണ്.
(3)

വയവസായ വേുെിപ്പെ

ഇന്പ്പവസ്റ്റ്പ്പമെ് പ്പകമാഷ്ന് െുമതൈയുള്ള

പ്പസപ്േട്ടറി ബയൂകറായുപ്പട പ്പെയര്ണ്മാന് ആയിരിക്കുന്നതും, കേരള സംസ്ഥാന വയവസായ
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വിേസന കോര്ണ്െകറഷ്പ്പെ മാകനജിംഗ് ഡയറടര്ണ് േൺവീനറും െീെ് എേ്സിേയൂട്ടീവ്
ഓെീസറും ആയിരിക്കുന്നതുമാണ്.
(4)

പ്പെയര്ണ്മാന് നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്തും സ്ഥൈത്തും ബയൂകറാ കയാഗം

കെകരണ്തും,

കയാഗം

ഓകരാ

ആെ്െയിൈും

ആദയപ്പത്ത

ദിവസം

കെകരണ്തും,

അപ്പോരമുളള ദിവസം ഒരു അവധി ദിവസമാേുന്നപക്ഷം, പ്പതാട്ടടുത്ത പ്പവൃത്തി ദിവസം
പ്പസ്തുത

കയാഗം

കെകരണ്തും

അതിപ്പെ

ോരയനിര്ണ്വഹണവുമായി

ബന്ധപ്പെട്ട്,

നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന പ്പോരമുളള, നടപടിപ്േമങ്ങള് പാൈികക്കണ്തുമാണ്.
6

ബി.

ബയൂകറായുപ്പട

അധിോരങ്ങളും

െുമതൈേളും.—(1)

തത്സമയം

പ്പാബൈയത്തിൈുളള മറ് ഏപ്പതങ്കിൈും നിയമത്തില് എന്തുതപ്പന്ന അടങ്ങിയിരുന്നാൈും,
1999-പ്പൈ

കേരള

വയവസായ

ഏേജാൈേ

ക്ലിയറന്സ്

കബാര്ണ്ഡുേളും

വയവസായ

നഗരപ്പകദശ് വിേസനവും ആേ്റ് (2000-പ്പൈ 5) പ്പോരം രൂപീേരിച്ചിട്ടുളള സംസ്ഥാന
കബാര്ണ്ഡിനും ജില്ലാ കബാര്ണ്ഡിനും നല്േപ്പെട്ട അധിോരങ്ങള്ക്ക് േംഗം വരാപ്പതയും,
സംസ്ഥാനത്ത്

ഇതര വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്

സ്ഥാപിക്കുവാന്

ഉകേശ്ിക്കുന്ന

ഏപ്പതാരാളും നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന പ്പോരമുളള ൊറത്തില് ബയൂകറായിപ്പൈ െീെ്
എേ്സിേയൂട്ടീവ് ഓെീസര്ണ്ക്ക് ഓൺലൈന് കപാര്ണ്ട്ടല് മുകഖന അപ്പോരമുളള വയവസായ
സ്ഥാപനങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുവാന് വിവിധ സംസ്ഥാന നിയമങ്ങള്ക്ക് േീെില് ആവശ്യമായ
അംഗീോരം

ൈേിക്കുന്നതിനായി,

നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന

പ്പോരമുളള

െീസും

പ്പഖയാപനവും സഹിതം ഒരു സംയുക്ത അകപക്ഷ നല്കേണ്താണ്.
(2)

ബയൂകറാ,

ഇതികൈക്കായി

നിര്ണ്ണയിച്ചിട്ടുളള

നടപടിപ്േമങ്ങള്

പാൈിച്ചതിനുകശ്ഷ്ം എല്ലാ രീതിയിൈും പൂര്ണ്ണമായ സംയുക്ത അകപക്ഷ പരികശ്ാധന
ൈിസ്റ്റ് സഹിതം ൈേിച്ച് ഏെ് പ്പവൃത്തി ദിവസങ്ങള്ക്കേം,—
(എ) അതിന് യുക്തപ്പമന്ന് കതാന്നുന്ന ഏപ്പതങ്കിൈും നിബന്ധനേകളാപ്പടകയാ
അല്ലാപ്പതകയാ അംഗീോരം നല്േുന്നതികനാ; അപ്പല്ലങ്കില്
(ബി) അകപക്ഷയിന്കമല് നടപടിേള് സവീേരിക്കുന്നതിനാവശ്യപ്പമന്ന് അത്
േരുതുന്ന േൂടുതല് വിശ്ദാംശ്ങ്ങകളാ കരഖേകളാ ആവശ്യപ്പെടുന്നതികനാ; അപ്പല്ലങ്കില്
(സി)

എെുതി

കരഖപ്പെടുത്തുന്ന

ോരണങ്ങളാല്

അംഗീോരം

നല്േുന്നതിന് നിരസിച്ചുപ്പോകണ്ാ;
ഒരു തീരുമാനപ്പമടുക്കാവുന്നതാണ്.
(3)

ബയൂകറായുപ്പട

തീരുമാനം

െീെ്

അകപക്ഷേകനയും

ബന്ധപ്പെട്ട

ക്ഷമതയുള്ള

അറിയികക്കണ്തും

പ്പസ്തുത

തീരുമാനം
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എേ്സിേയൂട്ടീവ്

ആെീസര്ണ്,

അധിോരസ്ഥാനങ്ങപ്പളയും
ബന്ധപ്പെട്ട

ക്ഷമതയുള്ള
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അധിോരസ്ഥാനങ്ങള്

നല്േിയതായി

േരുതപ്പെടുന്നതും

അപ്പോരമുള്ള

അധിോരസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് അപ്പോരമുള്ള തീരുമാനം ബാധേമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
(4) അംഗീോരം ഒരിക്കല് നല്േിക്കെിഞ്ഞാല് ആയത് നല്േിയ തീയതി
മുതല്

അഞ്ച്

അംഗീോരം

വര്ണ്ഷ്ക്കാൈയളവികൈക്ക്

ൈേിച്ച്

ഒരു

നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന
െട്ടങ്ങളിപ്പൈയും

വര്ണ്ഷ്ത്തിനേം
പ്പോരമുള്ള,

വയവസ്ഥേള്

അതിന്
ഓകരാ

ഇതര

ൊറത്തില്,

പാൈിച്ചിട്ടുപ്പണ്ന്ന്

സാധുതയുണ്ായിരിക്കുന്നതും
വയവസായ

ബന്ധപ്പെട്ട

സ്ഥാപനവും

ആേ്റുേളിപ്പൈയും

സാക്ഷയപ്പെടുത്തിപ്പക്കാണ്്,

ഒരു

സാക്ഷയപപ്തം െീെ് എേ്സിേയൂട്ടീവ് ഓെീസര്ണ്ക്ക് സമര്ണ്െികക്കണ്തുമാണ്.
(5) (4)-ാം ഉപവേുെില് വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വര്ണ്ഷ്ക്കാൈയളവില്,
ക്ഷമതയുള്ള അധിോരസ്ഥാനം 2-ാം വേുെ് (സി) ഖണ്ഡത്തില് നിര്ണ്വെിച്ച പ്പോരമുള്ള
ഏപ്പതങ്കിൈും

അംഗീോരം,

നല്േുന്നതിപ്പെ

ആവശ്യത്തികൈക്കാകയാ,

അതുമായി

ബന്ധപ്പെകട്ടാ ഏപ്പതങ്കിൈും പരികശ്ാധന നടത്തുവാന് പാടുള്ളതല്ല:
എന്നാല്,

െീെ്

എേ്സിേയൂട്ടീവ്

ഓെീസര്ണ്

മുമ്പാപ്പേ

സമര്ണ്െിച്ചിട്ടുള്ള

സാക്ഷയപപ്തത്തില് വയക്തമാക്കിയ ആേ്റുേളിപ്പൈയും, െട്ടങ്ങളിപ്പൈയും വയവസ്ഥേള്
പാൈിച്ചിട്ടുകണ്ാ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ക്ഷമതയുളള അധിോരസ്ഥാനത്തിന് പരികശ്ാധന
നടത്താവുന്നതാണ്.
(6)

ഇതര

വയവസായ

സ്ഥാപനം

ആേ്റിപ്പെകയാ

െട്ടങ്ങളുപ്പടകയാ

വയവസ്ഥേള് പാൈിക്കുന്നതിനും (5)-ാം ഉപവേുെില് വയക്തമാക്കിയ പ്പോരം, അപ്പോരം
ആേ്റിപ്പൈയും െട്ടങ്ങളിപ്പൈയും വയവസ്ഥേള് പാൈിച്ചു എന്നുളള സാക്ഷയപപ്തം ഒരു
വര്ണ്ഷ്ക്കാൈയളവിനുളളില്, സമര്ണ്െിക്കുവാനും വീെ്െ വരുത്തുന്നപക്ഷം, അകപക്ഷേന്
സമര്ണ്െിക്കുന്ന

അകപക്ഷയികേൈും

മതിയായ

ോരണങ്ങളികേൈും,

അപ്പോരമുളള

ോൈയളവ്, അവ പാൈിക്കാതിരുന്നതിനുള്ള ോരണവും വയവസായ സ്ഥാപനത്തിപ്പെ
സവോവവും

േണക്കിപ്പൈടുത്തുപ്പോണ്്,

ോൈയളവികൈക്ക്

അപ്പോരം

പാൈിക്കുന്നതിനായുളള

ഒരു

വര്ണ്ഷ്ത്തില്

ആേ്റികൈയും

ോൈയളവ്

ദീര്ണ്ഘിെിച്ചു

അധിേരിക്കാത്ത

െട്ടങ്ങളികൈയും
നല്ോവുന്നതാണ്.

ഒരു

വയവസ്ഥേള്
അപ്പോരം

ദീര്ണ്ഘിെിച്ചു നല്േിയ ോൈയളവിനുളളിൈും അപ്പോരമുളള വയവസായ സ്ഥാപനം,
പ്പസ്തുത

വയവസ്ഥേള്

പാൈിക്കുവാന്

അകപക്ഷേന് ഒരു കനാട്ടീസ്

വീെ്െ

വരുത്തുന്നപക്ഷം,

ബയൂകറായ്ക്ക,്

നല്േിയതിന് കശ്ഷ്വും അപ്പോരമുളള വയവസായ

സ്ഥാപനം നല്േുന്ന മറുപടി ഏപ്പതങ്കിൈും ഉപ്പണ്ങ്കില്, അത് പരിഗണിച്ചതിനു കശ്ഷ്വും,
അംഗീോരം റേ് പ്പെയ്യാവുന്നതാണ്.
(7) ബയൂകറായ്ക്ക് സമര്ണ്െികക്കണ് അകപക്ഷയും അംഗീോരം നല്േുന്നതിന്
ബയൂകറാ പാൈികക്കണ്തായ നടപടിപ്േമങ്ങളും, നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന പ്പോരമുള്ള,
രീതിയിൈായിരികക്കണ്താണ്.
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(8) 2008-പ്പൈ കേരള പ്പനല്വയല്-തണീര്ണ്ത്തട സംരക്ഷണ ആേ്റികൈാ (2008പ്പൈ 28) അതിന്േീെില് ഉണ്ാക്കപ്പെട്ട െട്ടങ്ങളികൈാ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വയവസ്ഥേള്ക്ക്
വിരുദ്ധമായി

ഒരു

േൂമി

ഉപകയാഗിക്കുന്നതിന്,

അംഗീോരം

ഒരാപ്പള

അര്ണ്ഹനാക്കുന്നതല്ലാത്തതും 2016-പ്പൈ കേരള നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ ആേ്റിന് (2016-പ്പൈ
9) േീെില് വിജ്ഞാപനം പ്പെയ്ത പ്പോരമുള്ള മാസ്റ്റര്ണ് പ്ലാനില് വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള
േൂവിനികയാഗത്തില്

നിന്നും

വയതിെൈിച്ചുപ്പോണ്്

ഒരാപ്പള

പ്പസ്തുത

േൂമി

ഉപകയാഗിക്കുവാന് അര്ണ്ഹനാക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാേുന്നു.
(9) ബയൂകറാ ഒരിക്കല് നല്േിയ അംഗീോരം ബാങ്കില് നികന്നാ ധനോരയ
സ്ഥാപനത്തില് നികന്നാ സാമ്പത്തിേ സഹായം കനടുന്നത് ഉള്പ്പെപ്പടയുള്ള ഏത്
ആവശ്യങ്ങള്ക്കും ഒരു സാധുവായ കരഖയായി ഉപകയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.
6 സി. അംഗീോരം ൈേിക്കുന്നതിനുള്ള അകപക്ഷ.—(1) സംസ്ഥാന മൈിനീേരണ
നിയപ്ന്തണ കബാര്ണ്ഡ്

പ്പറഡ് ോറഗറിയായി വിജ്ഞാപനം പ്പെയ്തിട്ടുളള വയവസായ

സ്ഥാപനങ്ങള് ഒെിപ്പേയുളള ഇതര വയവസായ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കുവാന് ഉകേശ്ിക്കുന്ന
ഏപ്പതാരാളും,

ഒരു

സംയുക്ത

അകപക്ഷ

അനുബന്ധ

പ്പമാണങ്ങകളാടുേൂടി

നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെട്ട ൊറത്തില് പരികശ്ാധനാ ൈിസ്റ്റ് സഹിതം ഓൺലൈന് കപാര്ണ്ട്ടല് വെി
നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെട്ട

െീസും

ഒരു

പ്പഖയാപനവും

സഹിതം

ബയൂകറായുപ്പട

െീെ് എേ്സിേയൂട്ടീവ് ആെീസര്ണ്ക്ക് സമര്ണ്െികക്കണ്താണ്.
(2) 1999-പ്പൈ കേരള വയവസായ ഏേജാൈേ ക്ലിയറന്സ് കബാര്ണ്ഡുേളും
വയവസായ നഗരപ്പകദശ് വിേസനവും ആേ്റ് (2000-പ്പൈ 5) പ്പോരം രൂപീേരിക്കപ്പെട്ട
സംസ്ഥാന

കബാര്ണ്ഡിപ്പെ

േൺവീനര്ണ്

ബയൂകറായുപ്പട

പ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങള്

ഏകോപിെിക്കുന്നതിനും 6 സി വേുെ് പ്പോരം അംഗീോരം നല്േുന്നതിന് വയവസായ
സ്ഥാപനങ്ങളില്

നിന്നു

ൈേിച്ച

അകപക്ഷേള്

പരികശ്ാധിക്കുന്നതിനും,

ബയൂകറാ

ോൈാോൈങ്ങളില് നല്േുന്നതായ മറ് െുമതൈേള് നിര്ണ്വഹിക്കുന്നതിനും ബയൂകറായുപ്പട
െീെ് എേ്സിേയൂട്ടീവ് ആെീസര്ണ് ആയി പ്പവര്ണ്ത്തികക്കണ്താണ്. കേരള സംസ്ഥാന
വയവസായ വിേസന കോര്ണ്െകറഷ്പ്പെ േീെില് പ്പവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന കേരള ഇന്പ്പവസ്റ്റ്പ്പമന്റ്
പ്പകമാഷ്ന്

ആെ്

പ്പെസിൈികറഷ്ന്

പ്പസല്ലിപ്പെ

ഉകദയാഗസ്ഥരും

ജീവനക്കാരും

അകേഹത്തിന് ആവശ്യമായ സഹായം നല്കേണ്താണ്.
വിശ്ദീേരണം:—‘കേരള ഇന്പ്പവസ്റ്റ്പ്പമന്റ് പ്പകമാഷ്ന് ആെ് പ്പെസിൈികറഷ്ന്
പ്പസല്’ എന്നാല് 2017 ഒകടാബര്ണ് 12-ാം തീയതിയിപ്പൈ സര്ണ്ക്കാര്ണ് ഉത്തരവ് (എംഎസ്.)
നമ്പര്ണ് 100/2017/വയവ. പ്പോരം രൂപീേൃതമായ പ്പസല് എന്നര്ണ്ഥമാേുന്നു.
(3) (2)-ാം ഉപവേുെ് പ്പോരം നല്േപ്പെട്ട പ്പപാതുവായ അധിോരങ്ങള്
േൂടാപ്പത െീെ് എേ്സിേയൂട്ടീവ് ആെീസര്ണ് താപ്പെ പറയുന്ന അധിോരങ്ങളും െുമതൈേളും
നിര്ണ്വഹികക്കണ്താണ്, അതായത്:—
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(എ) ബയൂകറായില് നിന്നും അംഗീോരം ആവശ്യമുളള ഇതര വയവസായ
സ്ഥാപനങ്ങളുപ്പട ഒരു ഏേസമ്പര്ണ്ക്കബിന്ദുവായി പ്പവര്ണ്ത്തിക്കുേ;
(ബി) സംയുക്ത അകപക്ഷ പൂര്ണ്ത്തീേരിക്കുന്നതികൈക്ക് അകപക്ഷേപ്പര
സഹായിക്കുേ;
(സി)
സൂക്ഷ്മപരികശ്ാധന

പരികശ്ാധനാ

ൈിസ്റ്റിപ്പെ

നടത്തുേയും

സഹായകത്താപ്പട

അകപക്ഷകയാപ്പടാെം

അകപക്ഷേള്

സമര്ണ്െിച്ച

കരഖേള്

പരികശ്ാധിക്കുേയും പ്പെയ്യുേ;
(ഡി)

അകപക്ഷേളുപ്പട

സൂക്ഷ്മപരികശ്ാധന

പൂര്ണ്ത്തിയാക്കിയതിനു

കശ്ഷ്ം,—
(i) എല്ലാ രീതിയിൈും പൂര്ണ്ണമായ അകപക്ഷേള് സവീേരിക്കുേ;
(ii) പൂര്ണ്ത്തിയാക്കാത്ത അകപക്ഷേപ്പള സംബന്ധിച്ച്, ആേ്റിപ്പൈയും
അതിന്േീെില് ഉണ്ാക്കപ്പെട്ട െട്ടങ്ങളിപ്പൈയും വയവസ്ഥേള്ക്കനുസൃതമായി, അധിേ
വിവരങ്ങള് ആരായുേ;
(ഇ) ബയൂകറായുപ്പട കയാഗത്തിപ്പെ നടപടിക്കുറിെുേള് സൂക്ഷിക്കുേ;
(എെ്)

ബയൂകറായുപ്പട

തീരുമാനം

അകപക്ഷേപ്പനയും

ബന്ധപ്പെട്ട

ക്ഷമതയുള്ള അധിോരസ്ഥാനങ്ങപ്പളയും അറിയിക്കുേ.
6 ഡി. അംഗീോരം റോക്കാനുള്ള ബയൂകറായുപ്പട അധിോരങ്ങള്.—ഈ ആേ്റില്
എന്തുതപ്പന്ന
വയവസ്ഥേള്

അടങ്ങിയിരുന്നാൈും,
ഇതര

അംഗീോരത്തിനായി

ആേ്റിപ്പെകയാ

വയവസായ
സമര്ണ്െിച്ച

സ്ഥാപനം
അകപക്ഷയില്

െട്ടങ്ങളുപ്പടകയാ

ഏപ്പതങ്കിൈും

ൈംഘിച്ചുപ്പവകന്നാ

അപ്പല്ലങ്കില്

നല്േിയിട്ടുളള

വിവരങ്ങള്

വയാജമാപ്പണകന്നാ ോണുന്നപക്ഷം, ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷമതയുളള അധിോരസ്ഥാനത്തിന്
അംഗീോരം റേ് പ്പെയ്യുവാന് ബയൂകറാകയാട് ശ്ിപാര്ണ്ശ് പ്പെയ്യാവുന്നതും, അതികേല്
ബയൂകറാ, പ്പസ്തുത വയവസായ സ്ഥാപനത്തിപ്പെ അംഗീോരം റോകക്കണ്തും 8-ാം
വേുെില്

പരാമര്ണ്ശ്ിച്ച

പ്പോരമുളള ഒരു പിെ അപ്പോരമുളള ഇതര വയവസായ

സ്ഥാപനത്തികേല് െുമകത്തണ്തുമാണ്.
8. 12-ാം വേുെിപ്പെ കേദഗതി.—പ്പധാന ആേ്റിപ്പൈ 12-ാം വേുെില്,—
(എ) (2)-ാം ഉപവേുെില്, “കനാഡല് ഏജന്സിയുപ്പട” എന്ന വാക്കിന് പേരം
“കനാഡല് ഏജന്സിയുപ്പടകയാ ബയൂകറായുപ്പടകയാ” എന്ന വാക്കുേള് കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
(ബി) (3)-ാം ഉപവേുെില് “കനാഡല് ഏജന്സിക്കും” എന്ന വാക്കിന് പേരം
“കനാഡല്

ഏജന്സിക്കും

അപ്പല്ലങ്കില്

കെര്ണ്കക്കണ്താണ്;
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(സി) (4)-ാം ഉപവേുെില് “കനാഡല് ഏജന്സി” എന്ന വാക്കിന് പേരം
“അതതുസംഗതി കപാപ്പൈ, കനാഡല് ഏജന്സികയാ ബയൂകറാകയാ” എന്ന വാക്കുേള്
കെര്ണ്കക്കണ്താണ്.
9. റോക്കൈും ഒെിവാക്കൈും.—(1) കേരള സൂക്ഷ്മ-പ്പെറുേിട-ഇടത്തരം വയവസായ
സ്ഥാപനങ്ങള് സുഗമമാക്കല് (കേദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ് (2021-പ്പൈ 10) ഇതിനാല്
റോക്കിയിരിക്കുന്നു.
(2) അങ്ങപ്പന റോക്കിയിരുന്നാല്ത്തപ്പന്നയും, പ്പസ്തുത ഓര്ണ്ഡിനന്സ് പ്പോരം
കേദഗതി

പ്പെയ്യപ്പെട്ട

േരുതപ്പെടുന്നകതാ

പ്പധാന

ആയ

ആേ്റിന്േീെില്

ഏപ്പതങ്കിൈും

ോരയകമാ

പ്പെയ്തകതാ

പ്പെയ്തതായി

എടുത്തകതാ

എടുത്തതായി

േരുതപ്പെടുന്നകതാ ആയ ഏപ്പതങ്കിൈും നടപടികയാ, ഈ ഓര്ണ്ഡിനന്സ് പ്പോരം കേദഗതി
പ്പെയ്യപ്പെട്ട

പ്പധാന

ആേ്റിന്േീെില്

പ്പെയ്തതാകയാ

എടുത്തതാകയാ

േരുതപ്പെകടണ്താണ്.

ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ,

ഗവര്ണ്ണര്ണ്.
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GOVERNMENT OF KERALA
Law (Legislation-C) Department
NOTIFICATION
No. 13524/Leg. C3/2020/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 2nd July, 2021
18th Mithunam, 1196
11th Ashadha, 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 Micro Small and Medium Enterprises Facilitation
(Amendment) Ordinance, 2021 (85 of 2021).

By order of the Governor,

SADIQUE M. K.,
Special Secretary (Law).
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[Translation in English of “2021-പ്പൈ കേരള സൂക്ഷ്മ-പ്പെറുേിട-ഇടത്തരം
വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള് സുഗമമാക്കല് (കേദഗതി) ഓര്ണ്ഡിനന്സ്” published
under the authority of the Governor.]

ORDINANCE No. 85 OF 2021
THE KERALA MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES FACILITATION
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2021
Promulgated by the Governor of Kerala in the Seventy-second Year of the Republic of
India.

AN
ORDINANCE
to amend the Kerala Micro Small and Medium Enterprises Facilitation Act, 2019.
Preamble.—WHEREAS, the Kerala Micro Small and Medium Enterprises Facilitation
(Amendment) Ordinance, 2020 (73 of 2020) was promulgated by the Governor of Kerala on
the 4th day of October, 2020;
AND WHEREAS, a Bill to replace the said Ordinance by an Act of the State Legislature
could not be introduced in, and passed by, the Legislative Assembly of the State of Kerala,
during its session which convened on the 31st day of December, 2020 and during its session
which commenced on the 8th day of January, 2021 and ended on the 22nd day of January,
2021;
AND WHEREAS, in order to keep alive the provisions of the said Ordinance, the Kerala
Micro Small and Medium Enterprises Facilitation (Amendment) Ordinance, 2021 (10 of 2021)
was promulgated by the Governor of Kerala on the 9th day of February, 2021;
AND WHEREAS, a Bill to replace the said Ordinance by an Act of the State Legislature
could not be introduced in, and passed by, the Legislative Assembly of the State of Kerala,
during its session which convened on the 24th day of May, 2021 and ended on the 10th day of
June, 2021;
AND WHEREAS, under sub-clause (a) of clause (2) of Article 213 of the Constitution of
India the said Ordinance will cease to operate on the 5th day of July, 2021;
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AND WHEREAS, difficulties will arise if the provisions of the said Ordinance are not kept
alive;
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 the Kerala
Micro Small and Medium Enterprises Facilitation (Amendment) Ordinance, 2021.
(2) It shall be deemed to have come into force on the 5th day of October, 2020.
2. Act 16 of 2019 to be temporarily amended.—During the period of operation of this
Ordinance, the Kerala Micro Small and Medium Enterprises Facilitation Act, 2019 (16 of
2019) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendments
specified in sections 3 to 8.
3. Amendment of long title.—In the long title of the principal Act, after the words “micro
small and medium enterprises” the words, “and to grant approval to other enterprises in a time
bound manner” shall be substituted.
4. Amendment of preamble.—In the preamble of the principal Act, after the words “micro
small and medium enterprises” the words, “and to grant approval to other enterprises in a time
bound manner” shall be substituted.
5. Amendment of section 1.—In sub-section (1) of section 1 of the principal Act, after the
words “Micro, Small and Medium Enterprises”, the words “and other enterprises” shall be
inserted.
6. Amendment of section 2.—In the principal Act, in section 2,—
(i) in clause (c), after the words “micro small and medium enterprises” the words “and
other enterprises” shall be substituted;
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(ii) after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:—
(ca) “Bureau” means 'Investment Facilitation Bureau' constituted under section 6A;
(cb) “Checklist” means list of documents, as may be prescribed, to be furnished
by other enterprises along with composite application;
(iii) after clause (j), the following clause shall be inserted, namely:—
(ja) “other enterprise” means an enterprise as defined in clause (da) of section 2
of the Kerala Industrial Single Window Clearance Boards and Industrial Township Area
Development Act, 1999 (5 of 2000) and does not include the Micro Small and Medium
Enterprises.
7. Insertion of new sections 6A, 6B, 6C and 6D.—In the principal Act, after section 6,
the following sections shall be inserted, namely:—
“6A. Constitution of Investment Facilitation Bureau.—(1) For the purpose of speedy
disposal of applications for the issue of various approvals required under the state enactments
for setting up other enterprises in the State, the Government may by notification, constitute a
Bureau to be called ‘Investment Facilitation Bureau’ consisting the following members,
namely:—
(a) Secretary in charge of Industries Department.
(b) Director, Industries and Commerce of the Government of Kerala.
(c) Managing Director, Kerala State Industrial Development Corporation.
(d) Managing Director, Kerala State Industrial Infrastructure Development
Corporation [KINFRA].
(e) Chief Executive Officer of the Kerala Bureau of Investment Promotion.
(2) The Bureau shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual
succession and common seal.

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

14

(3) Secretary in charge of Investment promotion in the Department of Industries shall
be the Chairman, and the Managing Director of the Kerala State Industrial Development
Corporation shall be the Convenor and Chief Executive Officer of the Bureau.
(4) Bureau shall meet at such time and place as fixed by the Chairman, and the
meeting shall be held on the first day of every week and if such day is a holiday, the said
meeting shall be held on the next working day and shall follow such rules of procedure as may
be prescribed in regard to its transaction of business.
6B. Powers and functions of Bureau.—(1) Notwithstanding anything contained in any
other law for the time being in force, without prejudice to the powers conferred on the State
Boards and District Boards constituted under the Kerala Industrial Single Window Clearance
Boards and Industrial Township Area Development Act, 1999 (5 of 2000), any person who
intends to set up other enterprises, shall submit a composite application to the Chief Executive
Officer through online portal for the issuance of approval as required under various State
enactments or setting up such enterprises in such form along with such fees and such
declaration as may be prescribed.
(2) The Bureau, shall after complying the procedure prescribed in this behalf and
within seven working days after the receipt of a composite application which is complete in all
respect, take a decision as,—
(a) to issue approval on such conditions as it may think fit; or
(b) to call for more details of documents, it deemed necessary for taking action
on the application; or
(c) to reject the approval on the reasons to be recorded.
(3) The decision of the Bureau shall be informed to the applicant and to the
competent authority concerned by the Chief Executive Officer and the said decision shall be
deemed to be given by the competent authority concerned and such decisions shall be binding
on authorities concerned.
(4) An approval once granted shall have effect for a period of five years from the
date of its issuance and within one year from the date of such approval, every ‘other enterprise’

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

15

shall submit a certificate in, such form as may be prescribed to the Chief Executive Officer to
the effect that, all the provisions of the Act and rules concerned are complied with.
(5) During the period of one year as specified in sub-section (4), competent
authority shall not undertake any inspection for the purpose of, or in connection with, any
approval as defined in clause (c) of section (2):
Provided that a competent authority may undertake inspection to verify that, the
provisions of the Act and rules as specified in the certificate submitted to the Chief Executive
Officer are complied with.
(6) If the ‘other enterprise’ fails to comply with the provisions of the Act and rules
and also to submit a certificate to the effect that the provisions of Act and rules are complied
within one year as specified under sub-section (5), the Bureau may, on request of the applicant
and on sufficient reasons, grant a reasonable time not exceeding one year for compliance,
taking into account the nature of the other enterprise and reasons for non-compliance. If the
other enterprise fails to comply with the provisions of Acts and rules even after such extended
period, the Bureau may revoke the approval, after giving notice to the applicant and after
considering the submission if any, from the applicant.
(7) The application to be submitted to the Bureau and procedures to be followed by
the Bureau for the issuance of the approval shall be, in such manner as may be prescribed.
(8) The approval shall not entitle a person to use any land contrary to the provisions
contained in the Kerala Conservation of Paddy Land and Wetland Protection Act, 2008
(28 of 2008) and rules made thereunder and it shall 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).
(9) Approval once granted by the Bureau may be used as a valid document for any
purpose including availing of financial assistance from a Bank or other financial institution.
6C. Application for the grant of Approval.—(1) Any person who intends to set up
other enterprise other than those included as 'Red Category' by the State Pollution Control
Board, may submit a composite application in such form as may be prescribed, through
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online portal along with supporting documents and check list and such fees and declaration
as may be prescribed to the Chief Executive Officer of the Bureau.
(2) The convenor of State Board constituted under the Kerala Industrial Single
Window Clearance Boards and Industrial Township Area Development Act, 1999 (5 of 2000)
shall act as the Chief Executive Officer of the Bureau, to co-ordinate the activities of the Bureau
and to scrutinize the applications received from enterprises under section 6 C and for the
performance of such functions that may be assigned to him by the Bureau, from time to time.
The officers and staff of the Kerala Investment Promotion and Facilitation Cell functioning
under the Kerala State Industrial Development Corporation shall provide all necessary
assistance to him.
Explanation:—‘The Kerala Investment Promotion and Facilitation Cell’ means
Cell constituted as per G.O. (Ms) No. 100/2017/Ind dated 12th October, 2017.
(3) The Chief Executive Officer shall discharge the following powers and functions
in addition to the general powers conferred under sub-section (2) , namely:—
(a) to act as a single point contact for ‘other enterprises’ that require approval
from the Bureau;
(b) to assist the applicants for completing the composite applications;
(c) to scrutinize the applications with the help of check list and to verify the
documents submitted along with the application;
(d) after completing the scrutiny of the applications,—
(i) to accept applications complete in all respects;
(ii) require additional information regarding the incomplete application in
accordance with the provisions of the Act and rules made thereunder;
(e) keep the minutes of the meeting of the Bureau;
(f) to inform the decision of the Bureau to the applicant and the competent
authorities concerned;
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6D. Power of the Bureau to revoke the approval.—Notwithstanding anything
contained in this Act, if the competent authority concerned, has found that the ‘other enterprise’
has violated any provisions of the Act or rules, and the details furnished in the application for
the grant of approval is false the competent authority concerned may, recommend to the Bureau
for revocation of the approval and thereupon Bureau shall revoke the approval of such
enterprise and impose on such enterprise a penalty as referred in section 8.”.
8. Amendment of section 12.—In the principal Act, in section 12,—
(a) in sub-section (2), for the words “nodal agency” the words “nodal agency or
Bureau ” shall be substituted;
(b)

in sub-section (3), for the words “nodal agency” the words “nodal agency or

Bureau” shall be substituted;
(c)

in sub-section (4), for the words “nodal agency” the words “nodal agency or

Bureau as the case may be ” shall be substituted.
9. Repeal and saving.—(1) The Kerala Micro Small and Medium Enterprises Facilitation
(Amendment) Ordinance, 2021 (10 of 2021) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or deemed to have been done or any
action taken or deemed to have been taken under the principal Act as amended by the said
Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by
this Ordinance.

ARIF MOHAMMED KHAN,

GOVERNOR.
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