
ഫ  ോം നമ്പർ 21 

വ ർഷിക വരുമ നോം 

 

  ക്ടറീസ് ആക്റ്, 1948 , ഫേയ്മമന്റ് ഓ ് ഫവജസ് ആക്റ,് 1936, മിനിമോം ഫവജസ് 

ആക്ട,് 1948, മമഫറണിറി മെനി ിറ് ആക്റ്, 1961, വർമമെൻസ് ഫക മ്പൻഫസഷൻ 

ആക്റ,് 1923, വയ വസ യിക മ  ഴിൽ (സ്റ്റ ൻഡിോംഗ് ഓർഡറുകൾ) ആക്റ്, 1946 

സോംെന്ധിച്ച മ സ്റ്റർ ഫ  ോം   ക്ടറീസ് ആക്റ്, 1948 പ്േക രോം രജിസ്റ്റർ മെയ്ത 

  ക്ടറികൾക്ക് െ ധകമ ണ് 

 

ഡിസോംെർ 31 ന് അവസ നിക്കുന്ന വർഷഫേക്ക് ......... 

(ഇ ിനമ്റ ഒരു േകർപ്പ് ഓഫര  നിർദ്ദിഷ്ട അധിക രികൾക്കുോം പ്കിയ ത്മകമ യി 

അടുേ വർഷോം ജനുവരി 31 നകോം അയയ്ക്കണോം) 

ഭ ഗോം എ 

  ക്ടറീസ് ആക്ട് 1948 , റൂൾ 127(1) നിർഫേശിച്ച പ്േക രോം 

1. A)   ക്ടറിയുമട മരജിസ്ഫപ്ടഷന് നമ്പർ  

B)  ക്ടറിയുമട ലൈസൻസ് നമ്പർ  

          C) ഏ ു മസക്ഷൻ പ്േക രോം ആണ്   ക്ടറി:                          മസക്ഷൻ 2(m)(i) 

മസക്ഷൻ 85- മകമിക്കൽ  

മസക്ഷൻ 85-  ഫന ൺ മകമിക്കൽ  

2.   ക്ടറിയുമട ഫേര്  

3. ഉടമസ്ഥനമ്റ ഫേര്  

4. മ ഫനജരുമട ഫേര്  

5. ജില്ല  

6. ഫമൽവിൈ സോം േിൻഫക ഡ്  

7. ഇൻഡസ്ടറി  

(a) (i) ഇൻഡസ്പ്ടയുമട സവഭ വോം (എന്ത ണ് അവിമട ഉല്പ േിപ്പിക്കുന്ന ് 

എന്ന ് വയക്തമ ക്കുക, എല്ല  റീമേയ്യരുകളുോം, ന ഷണൽ ഇന്ടസ്റ്റിന ൽ 

ക്ല സ്സി ിഫക്കഷൻ 1998 എന്നിവമയല്ല ോം ) 

(Ii) NIC ഫക ഡ് നമ്പർ (ലൈമസൻസിൽ ഫക ട ിരിക്കുന്ന 4 അക്കോം  

 



(b)ഇൻഡസ്പ്ടയുമട വിഭ ഗോം :                                                                   േബ്ലിക് മസക്ടർ  

ഫജ യിനറ്് മസക്ടർ  

ഫക -ഒഫേരറിവ് മസക്ടർ  

ലപ്േവറ് മസക്ടർ 

(c)   ക്ടറി   ഫമജർ അേകട ഹസ ർഡ ്  ആമണങ്കിൽ   മഴ േറയുന്ന 

വിവരങ്ങൾ നൽകുക  (വിശേീകരണ േട്ടിക എഎ ഫന ക്കുക ) 

എോം എ എെ ് േേ ർത്ഥേിനമ്റ ഫേര്  

(  വിശേീകരണ  േട്ടിക െി െി ഫന ക്കുക) 

അളവ ് ഫസ്റ്റ ക്കിൽ ഉള്ളവ  

1. 

2 

3. 

8. a)മക ല്ലേിൽ   ക്ടറി  പ്േവർേിച്ച േിവസങ്ങളുമട എണ്ണോം 

(വിശേീകരണ ഫന ട്ട ്െി ഫന ക്കുക) 

a)മക ല്ലേിൽ   ക്ടറി പ്േവർേിച്ച ആഴ്ചയുമട എണ്ണോം  

 

ത ൊഴിലൊളികളുതെ എണ്ണവുും ജ ൊലിയുതെ വിശദൊുംശങ്ങൾ 

9. മ ൻഫഡ പ്േവർേിച്ച എണ്ണോം (ഒരു മക ല്ലോം  ഹ ജർ എണ്ണോം) (വിശേീകരണ 

ഫന ട്ട് സി  ഫന ക്കുക) 

A) മു ിർന്നവർ      1)േുരുഷൻ  

                                            2) സ്പ് ീ  

    B)മെറുപ്പക്ക ർ           1)ആൺ  

                                             2) മേൺ  

   c) കുട്ടികൾ                    1) ആൺകുട്ടീ  

                                             2)മേൺകുട്ടി  

                                               ഫട ട്ടൽ  



10. േിവഫസന ഫജ ൈി മെയ്യുന്ന മ  ഴിൈ ളികളുമട ശര ശരി എണ്ണോം 

അ  യ  ് മ ൻഫഡ ഹരിക്കണോം പ്േവർേിച്ച േിവസങ്ങളുമട എണ്ണോം 

(വിശേീകരണ ഫന ട്ട ്ഡി  ഫന ക്കുക) 

 

a) മു ിർന്നവർ      1)േുരുഷൻ  

                                            2)സ്പ് ീ  

    B)മെറുപ്പക്ക ർ           1)ആൺ  

                                             2) മേൺ  

   c) കുട്ടികൾ                    1) ആൺകുട്ടീ  

                                             2)മേൺകുട്ടി  

                                               ഫട ട്ടൽ  

11. ഓവർലടോം ഉൾമപ്പമട പ്േവർേിച്ച മമ േോം മനുഷയ-മണിക്കൂറുകളുമട 

എണ്ണോം, എന്ന ൽ വിപ്ശമ ഇടഫവള ഒഴിമക (വിശേീകരണ ഫന ട്ട് ഇ  

ഫന ക്കുക) 

a)മു ിർന്നവർ      1)േുരുഷൻ  

                                            2)സ്പ് ീ  

    B) കൗമ രക്ക ർ           1) ആൺ  

                                             2) മേൺ  

                                              ഫട ട്ടൽ 

12. ആഴ്ചയിൽ ശര ശരി മണിക്കൂറുകൾ പ്േവർേിച്ച ്, അ  യ ്. ആമക 

പ്േവർേിച്ച ് (മ ൻ ഹവർ )   (  ക്ടറി പ്േവർേിച്ച ആഴ്ചയുമട എണ്ണോം,) 

ശര ശരി ലേനോംേിന മ  ഴിൽ (വിശേീകരണ ഫന ട്ട് എ ്   ഫന ക്കുക) 

a) മു ിർന്നവർ      1)േുരുഷൻ  

                                            2) സ്പ് ീ  

    B) മെറുപ്പക്ക ർ           1) ആൺ  

                                             2) മേൺ  



13. വകുപ്പ് 87 പ്േക രോം   ക്ടറിമയ സോംെന്ധിച്ചിടഫേ ളോം പ്േപ്കിയകൾ 

അമല്ലങ്കിൽ പ്േവർേനങ്ങൾ അേകടകരമ മന്നന്നു േറഞ്ഞിട്ടുള്ള ്, എന്നി 

േറയുന്നവ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ (വിശേീകരണ ഫന ട്ട് ജി ഫന ക്കുക) 

 

 

 

നടേിയിട്ടുള്ള 

അേകടകരമ യ 

പ്േവർേി അഥവ   

പ്േപ്കിയയുമട ഫേര്  

 

ഇേരോം 

പ്േവർേികളിൽ 

ഫജ ൈി മെയ്യുന്ന 

ആളുകളുമട എണ്ണോം  

 

ആളുകളുമട എണ്ണോം  

േരിഫശ ധന 

നടേിയവർ  

 

പ്േഖ്യ േിച്ച 

യൂണിറ്  

ആൺ മേൺ ആൺ മേൺ 

1 2 3 4 5 6 

i. 

ii. 

iii. 

  

 

14. വകുപ്പ് 2 (സിെി) ൽ നിർവെിച്ചിരിക്കുന്ന ുഫേ മൈ “അേകടകരമ യ 

പ്േപ്കിയ” നടേുന്ന   ക്ടറികമള സോംെന്ധിച്ച്ഇ നിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ 

നൽകുക (വിശേീകരണ ഫന ട്ട് എെ് ഫന ക്കുക) 

മഷഡയൂൾ പ്േക രോം  ഇൻഡസ്പ്ടയുമട ഫേര് 

അേകടകരമ യ 

പ്േപ്കിയയുമട ഫേര്  

(വിശേീകരണ ഫന ട്ട് 

എെ് ഫന ക്കുക) 

ഇേരോം 

പ്േവർേികളിൽ 

ഫജ ൈി മെയ്യുന്ന 

ആളുകളുമട എണ്ണോം  

 

ആളുകളുമട എണ്ണോം  

േരിഫശ ധന 

നടേിയവർ  

 

പ്േഖ്യ േിച്ച 

യൂണിറ്  

ആൺ മേൺ ആൺ മേൺ 

1 2 3 4 5 6 

i. 

ii. 

iii. 

  

 



ജവ നജതൊെ് കൂെിയ അവധി 

15. വർഷേിൽ ഫജ ൈി മെയ്യുന്ന മമ േോം മ  ഴിൈ ളികളുമട എണ്ണോം 

(വിശേീകരണ ഫന ട്ട ്മജ ഫന ക്കുക) 

a) മു ിർന്നവർ      1)േുരുഷൻ  

                                            2) സ്പ് ീ  

    B) മെറുപ്പക്ക ർ           1) ആൺ  

                                             2) മേൺ  

                                             ഫട ട്ടൽ 

16. വർഷേിൽ ഫവ നഫേ ടുകൂടിയ വ ർഷിക അവധിക്ക് അർഹ യുള്ള 

മ  ഴിൈ ളികളുമട എണ്ണോം 

a) മു ിർന്നവർ      1)േുരുഷൻ  

                                            2) സ്പ് ീ  

    B) മെറുപ്പക്ക ർ           1) ആൺ  

                                             2) മേൺ  

                                             ഫട ട്ടൽ 

17. വർഷേിൽ ‘അവധി’ അനുവേിച്ച മ  ഴിൈ ളികളുമട എണ്ണോം (വിശേീകരണ 

ഫന ട്ട് മക ഫന ക്കുക) 

a) മു ിർന്നവർ      1)േുരുഷൻ  

                                            2) സ്പ് ീ  

    B) മെറുപ്പക്ക ർ           1) ആൺ  

                                             2)മേൺ  

                                             ഫട ട്ടൽ 

18. a) ഡിസ്ച ർജ് മെയ്ത മമ േോം മ  ഴിൈ ളികളുമട എണ്ണോം/ഫസവനേിൽ നിന്ന ്

േിരിച്ചുവിട്ട / ഫജ ൈി ഉഫേക്ഷിച്ച /സൂപ്പർആനുറഡ് / ഫസവനേിനിടയിൽ 

മരിച്ചു 

b) അവധിക്കു േകരമ യി ഫവ നോം നൽകിയ മ  ഴിൈ ളികളുമട എണ്ണോം 



സുരക്ഷ ഓഫീസർമൊർ 

(വിശദീകരണ കുറിപ്പ് ‘എൽ’ കൊണുക) 

19. a)മസക്ഷൻ 40 െി (1) (ഐ ) പ്േക രോം സുരക്ഷ  ഓ ീസർമ രുമട നിയമനോം 

  ക്ടറി ഫന ട്ടില   മെയ്തിട്ടുഫട   

ഉട ്        ഇല്ല  

b) മസക്ഷൻ 40 െി (ഇഎ ) പ്േക രോം പ്േക രോം സുരക്ഷ  ഓ ീസർമ രുമട 

നിയമനോം   ക്ടറി ഫന ട്ടില   മെയ്തിട്ടുഫട  (മുകളിൽ എ ഇ  ്

മക ടുേിട്ടുള്ള ല്ല േ മറു   ക്ടറികൾ ) 

ഉട ്       ഇല്ല  

c) നിയമിച്ച സുരക്ഷ  ഓ ീസർമ രുമട എണ്ണോം  

 

ആജരൊഗ്യവുും സുരക്ഷി  നയവുും 

ഇനിപ്പറയുന്നവ മ പ് ോം നൽഫകട വിവരങ്ങൾ: 

a) നിയമേിമൈ മസക്ഷൻ 2 (സിെി) അമല്ലങ്കിൽ മസക്ഷൻ 87 പ്േക രോം വരുന്ന 

  ക്ടറികൾ,  

b) (എ) ഒഴിമകയുള്ള   ക്ടറികൾ സ ധ രണ ഫജ ൈിമെയ്യുന്ന, 

  ക്ടറികൾ  രജിസ്റ്റർ മെയ്തിട്ടുമടങ്കിൽ 

i) വകുപ്പ് 2 (എോം) (i), 50 അമല്ലങ്കിൽ കൂടു ൽ മ  ഴിൈ ളികൾ, കൂട മ  

ii) വകുപ്പ് 2 (എോം) (II) 100 അമല്ലങ്കിൽ കൂടു ൽ മ  ഴിൈ ളികൾ 

20.   ക്ടറി ആഫര ഗയ-സുരക്ഷ  നയോം രൂേമപ്പടുേിയിട്ടുഫട ? 

അമ  എങ്കിൽ അ ിനമ്റ ഒരു േകർപ്പ് ഉൾമപ്പടുേുക 

ഉട ്                      ഇല്ല  

 

 

 

 



സുരക്ഷൊ സമി ി 

(വിവരങ്ങൾ നൽഫകട ് (1) അേകടകരമ യ പ്േപ്കിയ നടേുന്ന   ക്ടറികൾ 

അമല്ലങ്കിൽ അേകടകരമ യ പ്േവർേനങ്ങൾ, (ii) 250 അമല്ലങ്കിൽ അ ിൽ 

കൂടു ൽ മ  ഴിൈ ളികൾ ഫജ ൈി മെയ്യുന്ന മറ ്  ക്ടറികൾ.) 

21. സുരക്ഷ  സമി ിമയ നിഫയ ഗിച്ചിട്ടുഫട ? 

ഉട്                ഇല്ല  

കൂടു ൽ സമി ി  ഉമടങ്കിൽ അവയുമട എണ്ണോം  

 

അെിയന്തര പദ്ധ ി 

(മസക്ഷൻ 2 (സിെി) പ്േക രമുള്ള   ക്ടറികൾ നൽഫകട വിവരങ്ങൾ 

(ക ണുക വിശേീകരണ കുറിപ്പ ്എോം) 

22. a) ലസറ ്അടിയന്തര േദ്ധ ിയിൽ   ക്ടറിക്ക്  ൈഭിച്ചിട്ടുഫട ? 

ഉട ്ഇല്ല  

ഉട യിരുന്ന  ്േു ുക്കിഫയ ?                                                                           ഉട ്ഇല്ല  

അങ്ങമനയ മണങ്കിൽ, എഫപ്പ ഴ ണ് ഇ  ്അവസ നമ യി േരിഷ്കരിച്ച ്? 

b) ഒരു ഓ -്ലസറ് അടിയന്തര േദ്ധ ി  യ്യ റ ഫക്കട ുമടങ്കിൽ അ ് 

 യ്യ റ ക്കിയിട്ടുഫട ? 

ഉട ്         ഇല്ല  

തമഡിക്കൽ സൗകരയങ്ങൾ 

23. ഇനിപ്പറയുന്നവ മ പ് ോം നൽഫകട വിവരങ്ങൾ: 

a) മസക്ഷൻ 2 (സിെി) അമല്ലങ്കിൽ 87 പ്േക രോം േരിധിയിൈുള്ള 200 അമല്ലങ്കിൽ 

അ ിൽ കുറവ ്ആളുകൾ ഫജ ൈി മെയ്യുന്ന   ക്ടറികൾ 

i)   ക്ടറി മമഡിക്കൽ ഓ ീസർമ രുമട എണ്ണോം (നിയമനോം: റിമടയ് നർ-ഷിപ്പ ്

അടിസ്ഥ നേിഫൈ  േ ർട്ട് ലടോം അടിസ്ഥ നേിഫൈ ) 

ii) ൈഭയമ യ ആോംെുൈൻസ് വ നുകളുമട എണ്ണോം   ക്ടറി ഫനരിഫട്ട  

പ്കമീകരണേിൈൂമടഫയ  

 



b) മസക്ഷൻ 2 (സിെി) അമല്ലങ്കിൽ 87- പ്േക രോം 200 മ  ഴിൈ ളികൾക്ക ്

മുകളിൽ ഫജ ൈി മെയ്യുന്ന   ക്ടറി 

i) മുഴുവൻ സമയ   ക്ടറി മമഡിക്കൽ ഓ ീസർമ രുമട എണ്ണോം: 

ii) ൈഭയമ യ ആോംെുൈൻസ് വ നുകളുമട എണ്ണോം: 

സി) 500 അമല്ലങ്കിൽ അ ിൽ കൂടു ൽ മ  ഴിൈ ളികൾ ഫജ ൈി മെയ്യുന്ന എല്ല  

  ക്ടറികളുോം 

i) മുഴുവൻ സമയ   ക്ടറി മമഡിക്കൽ ഓ ീസർമ രുമട എണ്ണോം: 

ii) ആോംെുൈൻസ് വ നുകളുമട എണ്ണോം: 

iii) നൽകിയിട്ടുള്ള ആോംെുൈൻസ് മുറികളുമട എണ്ണോം 

 

ജയൊഗ്യ യുള്ള ജമൽജനൊട്ടങ്ങൾ 

(വിശേീകരണ കുറിപ്പ ്‘എൻ’ ക ണുക) 

 

നൽഫകട വിവരങ്ങൾ മസക്ഷൻ 2 (സിെി) പ്േക രമുള്ള   ക്ടറികൾ 

മ പ് മ യിരിക്കണോം 

24. എ) നിയുക്തര യ സൂപ്പർലവസർമ രുമട എണ്ണോം: 

b) ഫയ ഗയ യുള്ള സൂപ്പർലവസർമ രുമട എണ്ണോം: ആവശയ നുസരണോം സുരക്ഷ  

േരിശീൈനോം ഫനടി ഫമ ഡൽ നിയമങ്ങൾ 82-എസ ്

വയൊവസൊയിക ശുചി വ വിദഗ്ധർ 

(വിശേീകരണ കുറിപ്പ ്‘O’ ക ണുക) 

25. വകുപ്പ് 112: വകുപ്പ് 7-എ പ്േക രോം ആവശയമ യ മ  ഴിൽ ശുെി വ വിേഗ്ധരുമട 

എണ്ണോം, മ  ഴിൽ അന്തരീക്ഷോം: 

 

 

 

 



കൊന്റീനുകൾ 

26എ).   ക്ടറിയിൽ ഒരു ക ന്റീൻ നൽകിയിട്ടുഫട ; മസക്ഷൻ 46 (i, e  

  ക്ടറികൾ ആവശയോം ഉമടങ്കിൽ; 250 ൈധികോം മ  ഴിൈ ളികൾ ഉള്ളിടേ് 

വിവരങ്ങൾ നൽകുക; സ ധ രണ ഫജ ൈി മെയ്യുന്നവർ)                      ഉട ്      ഇല്ല  

b) നൽകിയിട്ടുള്ള ക ന്റീൻ ലകക രയോം / പ്േവർേിക്കുന്നുഫട   

i) വകുപ്പു ൈമ യി,                                                                     ഉട ്      ഇല്ല  

ii) ഒരു കര റുക രൻ വഴി                                                       ഉട ്    ഇല്ല  

 

തെൽട്ടറുകൾ അതെങ്കിൽ വിശ്ശമ മുറികളുും ഉച്ചഭക്ഷണ മുറികളുും 

(150 അമല്ലങ്കിൽ അ ിൽ കൂടു ൽ മ  ഴിൈ ളികൾ സ ധ രണ ഫജ ൈി 

മെയ്യുന്ന ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ആ   ക്ടറികൾ മ പ് ോം നൽകൂക) 

27. വകുപ്പ് 47- പ്േക രോം ആവശയ നുസരണോം 

a)   ക്ടറിയിൽ മ ിയ യ ുോം അനുഫയ ജയവുമ യ മഷൽട്ടറുകഫള  

വിപ്ശമമുറികഫള  ഉഫട ?                                                ഉട ്            ഇല്ല  

b)   ക്ടറിയിൽ മ ിയ യ ുോം അനുഫയ ജയവുമ യ ഉച്ചഭക്ഷണ മുറികൾ ഉഫട  

(മസക്ഷൻ 46 അനുസരിച്ച് േരിേ ൈിക്കുന്ന ഏമ ങ്കിൈുോം ക ന്റീൻ) 

                                                                                   ഉട ്        ഇല്ല  

തശ്കച്ചസ ്

28.   ക്ടറിയിൽ വകുപ്പ് 48 പ്േക രോം ഒരു പ്കീച്ച് നൽകിയിട്ടുഫട ? 

                                                                                                                           ഉട്        ഇല്ല  

(മുപ്പ ിൈധികോം വനി   മ  ഴിൈ ളികൾ സ ധ രണ ഫജ ൈി മെയ്യുന്ന മ പ് ോം 

ഉള്ള   ക്ടറികൾ വിവരങ്ങൾ നൽക്കുക) 

 

 

 

 



ജക്ഷമ ഓഫീസർമൊർ 

29. എ) മസക്ഷൻ 49 പ്േക രോം നിയമിക്കമപ്പഫടട ഫക്ഷമ ഓ ീസർമ രുമട 

എണ്ണോം (അ  യ ,് 500 അമല്ലങ്കിൽ അ ിൽ കൂടു ൽ മ  ഴിൈ ളികൾ 

സ ധ രണ ഫജ ൈി മെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ   ക്ടറികൾ നൽക്കുക)? 

b) നിയമിക്കമപ്പട്ട ഫക്ഷമ ഉഫേയ ഗസ്ഥരുമട എണ്ണോം: 

30. അേകടവുോം അേകടകരവുമ യ സോംഭവങ്ങൾ 

[വിശേീകരണ കുറിപ്പ് ‘േി’ (1) ക ണുക] 

(എ) ആമക നമ്പർ  

 

അേകടങ്ങൾ ഉൾമപ്പടുന്നു 

മ രകമല്ല േ േരിക്കുകൾ മ പ് ോം 

[വിശേീകരണ കുറിപ്പ ്‘േി’ (2) 

മ രകമ യ േരിക്കുകളുോം മ രകമല്ല േ ുോം 

േരിക്കുകൾ (വിശേീകരണ കുറിപ്പ് ‘േി’ (2) ക ണുക] 

വിഭ ഗ

ങ്ങൾ 

അേകട

ങ്ങൾ / 

സോംഭവ

ങ്ങൾ 

േരിഫക്കറ വയക്തി  അേക

ടങ്ങൾ / 

സോംഭവ

ങ്ങൾ 

േരിഫക്കറ 

വയക്തി 

മരണമപ്പട്ട ആളുകൾ 

 അക

േ ്

 

  ക്ട

റിക്ക് 

േുറേ ്

 അക

േ ്

 

  ക്ട

റിക്ക് 

േുറ

േ ്

അ

ക

േ ്

  ക്ടറിക്ക് േുറേ ്

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. അേകടകരമ യവ ഉൾമപ്പമടയുള്ള അേകടങ്ങൾ: സോംഭവങ്ങളുോം വൈിയ അേകടങ്ങളുോം 

േരിക്കുകൾ / മരണങ്ങൾ ഉൾമപ്പടുന്നു 

2. അേകടകരമ യ സോംഭവങ്ങൾ ഉൾമപ്പടില്ല 

േരിക്കുകൾ / മരണങ്ങൾ 

3. അേകടകരമ യ സോംഭവങ്ങൾ ഉൾമപ്പടുന്നു 

േരിക്കുകൾ / മരണങ്ങൾ 

* 4. േരിക്കുകൾ ഉൾമപ്പടുന്ന പ്േധ ന അേകടങ്ങൾ / 

മരണോം. 

* 5. േരിക്കുകൾ / മരണോം ഉൾമപ്പട േ പ്േധ ന അേകടങ്ങൾ 

 

വിശേീകര േട്ടിക േി (3) ഫന ക്കുക  

(െി)   ക്ടറിയുമട  അകേു നിന്ന്  ഉട കുന്ന  േരിക്കുകൾ  

 

േരിക്കുകളുമട എണ്ണോം 



മസക്ഷൻ 2(സിെി) പ്േക രോം 

ഉള്ള  അേകടകരമ യ  

പ്േവർേികൾ  

മസക്ഷൻ 87 പ്േക രോം ഉള്ള 

അേകടകരമ യ 

പ്േവേനങ്ങൾ 

മറുള്ളവ 

അേകട

ങ്ങൾ  

േരിഫക്കറവരുമട 

എണ്ണോം 

 

അേകട

ങ്ങൾ 

േരിഫക്കറവരുമട 

എണ്ണോം 

 

അേകട

ങ്ങൾ 

േരിഫക്കറവരുമട 

എണ്ണോം 

 

മ രക

മ യ ്  

മ രകമ

ല്ല േ ്  

മ രക

മ യ ് 

മ രകമ

ല്ല േ  ്

മ രക

മ യ ് 

മ രകമ

ല്ല േ  ്

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

(സി) (i) മ രകമല്ല േ േരിക്കുകൾ (േരിഫക്കറ മ  ഴിൈ ളികൾ) 

േരിഫക്കറ മ  ഴിൈ ളികൾ അഫ  വർഷോം  മന്ന ഫജ ൈിയിൽ  ിരിമച്ചേിയ വർഷോം 

(aa) േരിക്കുകളുമട എണ്ണോം: 

(െിെി) േരിക്കുകൾ ക രണോം നഷ്ടമപ്പട്ട ആഴ്ച്ചകൾ : 

(ii) മ രകമല്ല േ േരിക്കുകൾ (േരിഫക്കറ മ  ഴിൈ ളികൾ) 

േരിഫക്കറ മ  ഴിൈ ളികൾ ഫജ ൈിയിൽ  ിരിമച്ചേിയ മുൻ വർഷേിൽ സോംഭവിച്ച  ്

,വരുമ നോം ൈഭിക്കുന്ന വർഷോം 

(aa) േരിക്കുകളുമട എണ്ണോം 

(െിെി) േരിക്കുകൾ ക രണോം നഷ്ടമപ്പട്ട ആഴ്ചകൾ (ഇ  ്കഴിഞ്ഞ വർഷോം നഷ്ടമപ്പട്ട ആമക 

മ ൻഫഡയ് സ ് അ ുഫേ മൈ  മന്ന നടപ്പുവർഷവുോം) 

(ഡി) മ രകമല്ല േ േരിക്കുകൾ (േരിഫക്കറ മ  ഴിൈ ളികൾ) 

ഈ റിഫട്ടൺ െന്ധമപ്പട്ട വർഷേിൽ േരിഫക്കറ മ  ഴിൈ ളികൾ ഫജ ൈിയിൽ 

 ിരിമച്ചേ േ വർഷോം  

(aa) േരിക്കുകളുമട എണ്ണോം 

(െിെി) േരിക്കുകൾ ക രണോം നഷട്്ടമേട്ട ആഴ്ചകൾ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ഭൊഗ്ും ബി 

( ജപയ്തമന്റ് ഓഫ ്ജവ സ ്ആക്റ,് 1936 ശ്പകൊരും) 

32. i) ഇ മക ല്ലേിൽ മ സോം 1600 രൂേമയക്ക ൾ   മഴ വ ങ്ങുന്ന ആളുകൾ 

 ിങ്കള ഴ്ചകൾ ഫജ ൈി മെയ്ത ിനമ്റ എണ്ണോം (ശര ശരി ഹ ജർ) ( വിശേീകരണ 

ഫന ട്ട് സി ഫന ക്കുക) 

a. മു ിർന്നവർ  ............... 

b.മെറുപ്പക്ക ർ   ........ 

ഫട ട്ടൽ .................. 

ii) േിവഫസന ഫജ ൈിമെയ്യുന്ന മ  ഴിൈ ളികളുമട ശര ശരി എണ്ണോം (  ിങ്കള ഴ്ചൽ 

ഫജ ൈിമെയ്   ി ഹരിക്കണോം ഫജ ൈി മെയ്ത േിവസങ്ങളുമട എണ്ണോം) പ്േ ിമ സോം 

1600 രൂേയിൽ   മഴ വരുമ നോം ഫനടുന്ന വയക്തികൾക്ക് ( വിശേീകരണ ഫന ട്ട ്

ഡി ഫന ക്കുക) 

a. മു ിർന്നവർ .............. 

b. മെറുപ്പക്ക ർ ............... 

              ഫട ട്ടൽ  

33. േയ്മമന്റ ് ഓ  ് ഫവജസ് ആക 1936 പ്േക രോം മസക്ഷൻ 7 (2) പ്േക രോം 

‘കിഴിവുകൾ’ ഉൾമപ്പമട അടച്ച ആമക ഫവ നോം പ്േ ിമ സോം 1600 രൂേയിൽ 

  മഴയുള്ളവർക്ക്  

a. അടിസ്ഥ ന ഫവ നോം  

b. ഡിയർമനസ്സ് അൈവൻസ്  

c. സോംഫയ ജി  ഫവ നോം (അ  യ ,് അടിസ്ഥ നോം ഫവ നവുോം ഡിയരമ്നസ ്

അൈവൻസുോം കൂടിയ ് ) 

d) ഓവർലടോം ഫവ നോം 

 e. ഫന ൺ ഫപ്േ  ിറ് മഷറിങ് ഫെ ണസ്  

f) മഫറമ ങ്കിൈുോം ഫെ ണസ(് ഫപ്േ  ിറ് മഷറിങ് ഫെ ണസ ്അമല്ലങ്ങിൽ ഫന ൺ 

ഫപ്േ  ിറ് മഷറിങ് ഫെ ണസ് അല്ല മ ) ഇ നിയമേിനു കീഴിൽ 

േറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫവ നേിനമ്റ ഭ ഗോം  

 



g. േണമ യി അടച്ച മഫറമ ങ്കിൈുോം  ുക ആക്ടിന് കീഴിൽ നിർവെിച്ചിരിക്കുന്ന 

േണേിനമ്റ ഭ ഗോം (േയവ യി വയക്തമ ക്കുക) 

h. മുൻവർഷമേ ശമ്പള കുടിശ്ശിക 

34. പ്േ ിമ സോം 1600 രൂേയിൽ   മഴയുള്ള വയക്തികൾക്ക് പ്േ ി ൈമ യി 

നൽകിയ ആമക  ുക ’ ഇനിപ്പറയുന്ന  നിയമേിമൈ മസക്ഷൻ 7 (2) പ്േക രോം 

കിഴിവ ്ഉൾമപ്പമട 

a. വർഷേിൽ അടച്ച ആമക ഫവ നോം (ഇനോം 33) 

b. വർഷേിൽ േണമടച്ച ഫെ ണസ ് ’(വർഷേിൽ അടച്ച കുടിശ്ശികയുോം 

ഉൾമപ്പടുേുക. ഇ ് നിയമ നുസൃ  ഫെ ണസുോം അ ുഫേ മൈ  മന്ന  

ഫപ്േ  ിറ് മഷറിങ്  ഫെ ണസ്) 

c. വർഷേിൽ നൽകിയ ഇളവിനമ്റ േണമൂൈയോം (വിശേീകരണ കുറിപ്പ ് ‘Q’ 

ക ണുക) 

 

ഭൊഗ്ും സി 

മിനിമും ജവ സ ്ആക്ട,്1948  ശ്പകൊരും 

35. i) ഫജ ൈി മെയ്ത  ിങ്കള ഴ് െകളുമട എണ്ണോം (അ  യ ,് മിനിമോം ഫവജസ് ആക്റ ്

1948 േരിരക്ഷിച്ച വയക്തി വർഷേിൽ ആമക ഹ ജര യേിനമ്റ എണ്ണോം( 

വിശേീകരണ ഫന ട്ട് സി ഫന ക്കുക) 

a. മു ിർന്നവർ   ............... 

b.മെറുപ്പക്ക ർ   ........ 

ഫട ട്ടൽ .................. 

ii. വർഷേിൽ ശര ശരി ഫജ ൈി മെയ്യുന്ന വയക്തികളുമട എണ്ണോം (മിനിമോം 

ഫവജസ് ആക്റ,് 1948 പ്േക രോം) (അ  യ ്  ിങ്കള ഴ്ചകൾ ഫജ ൈി മെയ്ത 

േിവസങ്ങളുമട എണ്ണോം മക ട് ഹരിക്കുക) ( വിശേീകരണ ഫന ട്ട് ഡി ഫന ക്കുക) 

a. മു ിർന്നവർ   ............... 

b.മെറുപ്പക്ക ർ   ........ 

ഫട ട്ടൽ .................. 

 



36. മിനിമോം ഫവജസ് ആക്റ് 1948 പ്േക രോം വരുന്ന മ  ഴിൈ ളികൾക്ക് ‘നൽകിയ 

ആമക ഫവ നോം’ 

 i. ഫവ നോം േൂർണമ യി അടച്ച  ്      a) അടിസ്ഥ ന ഫവ നോം മ പ് ോം 

                                                                    b) േിയര്മനസ്  അൈവൻസ ്

                                                                     സി) സോംഫയ ജി  ഫവ നോം  

ii.  രേിൽ അടച്ച ഫവ നേിന്മറ മൂൈയോം (വിശേീകരണ കുറിപ്പ ് ആർ 

ക ണുക) 

c. ഓവർലടോം ഫവ നോം  

d. ക ശിൽ അടച്ച മഫറമ ങ്കിൈുോം (ഉമടങ്കിൽ വയക്തമ ക്കുക) 

          ഫട ട്ടൽ 

 

ഭൊഗ്ും ഡി 

മജറർണിറി തബനിഫിറ് ആക്ട് 1961 / ഇഎസ് ഐ സി , 1948 ശ്പകൊരും) 

37. വർഷേിൽ സ്ഥിരമ യി അമല്ലങ്കിൽ   ൽക്ക ൈികമ യി ഫജ ൈി മെയ്യുന്ന 

മമ േോം സ്പ് ീകളുമട എണ്ണോം (ഒരു പ്േഫ യക മ  ഴിൈ ളിമയ ഒരു  വണ മ പ് ോം 

കണക്ക ക്കണോം) 

38. വർഷേിൽ പ്േസവ ആനുകൂൈയങ്ങൾ അവക ശമപ്പടുന്ന സ്പ് ീകളുമട 

എണ്ണോം 

39. സവഫമധയ  ഭ ഗികമ ഫയ  / ഭ ഗികമ യി സവീകരിച്ച ുോം അടച്ച ുമ യ 

പ്േസവ ആനുകൂൈയ മക്ലയിമുകളുമട എണ്ണോം: 

a) ആമക: 

b) നിൈവിമൈ വർഷമേ മക്ലയിമിൽ നിന്ന ്

 

40. a) മമഡിക്കൽ ഫെ ണസ് നൽകിയ പ്േസവ നുകൂൈയേിനമ്റ എണ്ണോം: 

b) അടച്ച മമഡിക്കൽ ഫെ ണസിനമ്റ  ുക 

 

41.മമഡിക്കൽ ഫെ ണസ്   ഉൾമപ്പമട അടച്ച പ്േസവ നുകൂൈയേിനമ്റ  ുക 



42, സ്പ് ീകൾ ഇ ിനു മുമ്പ യി ആസവേിച്ച  മുഴുവൻ പ്േസവ വധികളുമട എണ്ണോം 

ഭൊഗ്ും ഇ 

വർക്തമൻ ജകൊമ്പൻജസെൻ ആക്ട് 1923 / ഇഎസ ്ഐ സി , 1948  ശ്പകൊരും 

43. േിവഫസന ഫജ ൈി മെയ്യുന്ന ശര ശരി മ  ഴിൈ ളികളുമട എണ്ണോം (ആക്ടിന ്

കീഴിൽ) അ  യ  ്  ിങ്കള ഴ്ചകൾ പ്േവർേിച്ച േിവസങ്ങളുമട എണ്ണോം മക ട് 

ഹരിക്കുക ((വിശേീകരണ കുറിപ്പ ്‘എസ’്, ‘ഡി ക ണുക)) 

i. മു ിർന്നവർ  

ii. മെറുപ്പക്ക ർ 

 ഫട ട്ടൽ 

44. േരിക്കുകൾക്കുള്ള  നഷ്ടേരിഹ രോം (മ  ഴിൽ  ിരിച്ചുള്ള) 

മ  ഴിൈിന്മറ ഫേര ് േരിക്കുകളുമട എണ്ണോം ( വിശേീകരണ 

േട്ടിക ടി ഫന ക്കുക - വർഷേിൽ  

അന്തിമ നഷ്ടേരിഹ രോം 

നൽകിയിട്ടുട് എന്ന ുമ യി 

െന്ധമപ്പട്ട ്

നഷ്ടേരികര  ുക (വിശേീകരണ 

േട്ടിക യൂ  ഫന ക്കുക) 

മരണോം സ്ഥിരമ യ 

ലവകൈയോം 

  ൽക ൈിക 

ലവകൈയോം  

(വിശേീകരണ 

േട്ടിക വി 

ഫന ക്കുക) 

മരണോം സ്ഥിരമ യ 

ലവകൈയോം 

  ൽക ൈിക 

ലവകൈയോം  

(വിശേീകരണ 

േട്ടിക വി 

ഫന ക്കുക) 

 മ
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

 

ഫട ട്ടൽ 



 

45. മ  ഴിൽ ഫര ഗങ്ങൾ(മ  ഴിൽ  ിരിെ്)വിശേീകരണ േട്ടിക ഡെ്ളയു  

ഫന ക്കുക 

മ  

ഴിൈി

നമ്റ 

ഫേര ്

ഫര ഗേിന്മറ 

പ്േകൃ ി  

വിശേീകരണ 

േട്ടിക എക്സ ്

ഫന ക്കുക 

ഫകസുകളുമട എണ്ണോം ( 

വിശേീകരണ േട്ടിക ടി 

ഫന ക്കുക - വർഷേിൽ  

അന്തിമ നഷ്ടേരിഹ രോം 

നൽകിയിട്ടുട് 

എന്ന ുമ യി െന്ധമപ്പട്ട ്

നഷ്ടേരികര  ുക (വിശേീകരണ 

േട്ടിക യൂ  ഫന ക്കുക) 

                                    

മരണോം 

സ്ഥിരമ യ 

ലവകൈയോം 

  ൽക ൈി

ക 

ലവകൈയോം  

(വിശേീകര

ണ േട്ടിക 

വി 

ഫന ക്കുക) 

മരണോം സ്ഥിരമ യ 

ലവകൈയോം 

  ൽക 

ൈിക 

ലവക

ൈയോം  

(വിശേീ

കരണ 

േട്ടിക വി 

ഫന ക്കു

ക) 
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(1) (2) (3) (4) (5

) 

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (1

2) 

(13) (14) (1

5) 

(1

6) 

(17) (18) (19) (20) 

 

 

ഫട ട്ടൽ 

 

 



ഭൊഗ്ും എഫ ്

(വയൊവസൊയിക ത ൊഴിൽ (സ്റ്റൊൻഡിുംഗ്് ഓർഡറുകൾ) ആക്റ് 1946 

ശ്പകൊരും) 

 

46. വയ വസ യിക മ  ഴിൽ (സ്റ്റ ൻഡിോംഗ് ഓർഡറുകൾ) ആക്റ,് 1946 

പ്േക രമുള്ള സ്ഥ േനേിൽ (വിശേീകരണ കുറിപ്പ് ‘Y’ ക ണുക) 

 

47. സ്ഥ േനേിന് എല്ല വർക്കുമ യി ‘സർട്ടില ഡ് സ്റ്റ ൻഡിോംഗ ്

ഓർഡറുകൾ’ ഉഫട  അമല്ലങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടോം ജീവനക്ക ർ ഉഫട ? 

a) i) സർട്ടില ഡ് സ്റ്റ ൻഡിോംഗ് ഓർഡറുകളിൽ ഉൾമപ്പടുന്ന എല്ല  

മ  ഴിൈ ളികളുമടയുോം എണ്ണോം ഉമടങ്കിൽ  ( വിശേീകരണ േട്ടിക മസഡ ് 

ഫന ക്കുക) 

ii) സർട്ടി ിഫക്കഷൻ  ീയ ി: 

b) i) ഒരു കൂട്ടോം ജീവനക്ക ർ ആമണങ്കിൽ, ‘സർട്ടില ഡ് സ്റ്റ ൻഡിോംഗ് 

ഓർഡറുകൾ’ േരിരക്ഷിക്കുന്ന അേരോം മ  ഴിൈ ളികളുമട എണ്ണോം മ പ് ോം 

ii) സർട്ടി ിഫക്കഷൻ  ീയ ി: 

 

മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എനമ്റ അറിവിന്മറയുോം 

വിശവ സേിനുോം  ഏറവുോം മികച്ച  മണന്ന് സ ക്ഷയമപ്പടുേുന്നു  

 

മ ഫനജരുമട ഒപ്പ ്

 ഫേര് (ഫബ്ല ക്ക് അക്ഷരങ്ങളിൽ) 

 ീയ ി 

 വിൈ സവുോം മടൈിഫ  ൺ നമ്പറുോം 

 

 

 



വിശദീകരണ കുറിപ്പ ്

A.‘മേ  ുഫമഖ്ൈ’ സ്ഥ േനോം എന്ന ൽ ഒരു സ്ഥ േനേിനമ്റ 

ഉടമസ്ഥ യിൈുള്ള ുോം നിയപ്ന്തി ഫമ  അമല്ലങ്കിൽ നിയപ്ന്തിച്ചുവരുന്നഫ    

i) സർക്ക ഫര  സർക്ക ർ വകുഫപ്പ , (ii) കമ്പനി നിയമ 1956, മസക്ഷൻ 617 ൽ 

നിർവെിച്ചിരിക്കുന്ന സർക്ക ർ കമ്പനി,അമല്ലങ്കിൽ (iii) ഒരു ഫക ർപ്പഫറഷൻ 

സ്ഥ േിച്ച / അമല്ലങ്കിൽ ഫകപ്ര പ്േവിശയയുമട കീഴിൽ അമല്ലങ്കിൽ 

ഗവൺമമനറ്ിനമ്റ ഉടമസ്ഥ യിൈുള്ളഫ   നിയപ്ന്തിക്കുന്നഫ   

നിയപ്ന്തിക്കുന്നഫ   ആയ സോംസ്ഥ ന നിയമോം അമല്ലങ്കിൽ (iv) ഒരു പ്േ ഫേശിക 

അഫ  റിറി 

ഫജ യിനറ്് മസക്ടറിൽ’ എന്ന ിനർത്ഥോം സർക്ക രുോം സവക രയ സോംരോംഭകനുോം 

സോംയുക്തമ യി ലകക രയോം മെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥ േനമ ണ.് 

സഹകരണ ഫമഖ്ൈയിൽ സ്ഥ േനോം ’എന്ന ൽ ഫക -ഓപ്പഫററീവ് മസ ലസറി 

ആക്റ ്1912 പ്േക രോം രജിസ്റ്റർ മെയ്ത നിയപ്ന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥ േനമ ണ്. 

‘സവക രയഫമഖ്ൈയിൽ’ സ്ഥ േനോം എന്ന ൽ മേ  ുഫമഖ്ൈയിഫൈ  സോംയുക്ത 

ഫമഖ്ൈയിഫൈ  സഹകരണ ഫമഖ്ൈയിഫൈ  അ ് ഒരു സ്ഥ േനമല്ല 

(AA) ഒരു വയ വസ യിക അേകട  പ്േവർേനമുള്ള   ക്ടറി യിൽ   അേരോം 

അളവിൽ അേകടകരമ യ വസ്തു ക്കൾ ഉേഫയ ഗിക്കുകഫയ  

ഉ ്േ േിപ്പിക്കുകഫയ  സോംഭരിക്കുകഫയ  മെയ്യുക അമല്ലങ്കിൽ  ക രയമ യ 

ന ശമുട ക്ക നുോം ഒരു വയക്തിമയ മക ല്ല ഫന  േരിഫക്കൽപ്പിക്ക ഫന  ഉള്ള 

കഴിവ ് ഉള്ള വസ്തു ക്കൾ   ക്ടറിയുമട   അ ിർേിക്കുള്ളിഫൈ  േുറഫേ  

ഉേഫയ ഗിക്കുക . 

(െി) 1. പ്േവൃേി േിവസോം ഏ  ് േിവസമ യി കണക്ക ക്കണോം എന്നുമവച്ച ൽ 

സ്ഥ േനോം യഥ ർത്ഥേിൽ പ്േവർേിക്കുകയുോം ഒപ്പോം നിർമ്മ ണ പ്േപ്കിയ 

നടക്കുകയുോം ഉൽേ േന പ്േപ്കിയ നടന്നിട്ടിമല്ലങ്കിൈുോം 50% േിൽ കൂടു ൽ 

മ  ഴിൈ ളികമള വിനയസിച്ചു അറകുറപ്പണി  ുടങ്ങിയവയിൽ അടച്ച 

േിവസങ്ങളിൽ ഏർമപ്പടുകയുോം (േരിഗണനയിൈുള്ള  ീയ ിക്ക് മുമ്പുള്ള )് 

ഏ  ് ക രണേ ൈുോം   ക്ടറി അടച്ച േിവസങ്ങൾ അഥവ  നിർമ്മ ണ 

പ്േപ്കിയകളില്ല േ േിവസങ്ങൾ  ുടരുന്ന  ് പ്േവൃേി േിവസമ യി 

കണക്ക ക്കരു  ്

2) സീസണൽ   ക്ടറിക്ക ് പ്േവർേി സീസൺ, ഓ ് സീസൺ 

എന്നിവമയക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്േഫ യകോം നൽകണോം. 



BB) പ്േധ ന അേകട വസ്തു ക്കൾ എന്ന ൽ പ്േധ ന അേകട വസ്തു  

അവ രിപ്പിക്കുന്ന  േേ ർത്ഥോം, േട്ടികയിൽ മുഫന്ന  മന്ന മക ടുേിരിക്കുന്ന  ്

അഥവ   മെയ്തിട്ടുള്ള ്,  പ്ഗൂപ്പുകള യി  ിരിച്ചിട്ടുട് . 

സി )എല്ല  പ്േവർേി  ആക്ടിന ് കീഴിൽ ഉള്ള  ് , മ ൻഫഡയ് സ് പ്േവർേിച്ച 

കണക്ക ഫക്കട ് എല്ല  മ  ഴിൈ ളികളുമടയുോം ഹ ജറിനമ്റ ആമകമമ േോം 

ആയിരിക്കുോം. ഹ ജർ കണക്ക ക്കുന്ന ിൽ,   ൽക്ക ൈികവുോം സ്ഥിരവുമ യ 

ഫജ ൈിക്ക രുമട ഹ ജർ കണക്ക ക്കണോം, ഒപ്പോം എല്ല  ജീവനക്ക മരയുോം 

ഉൾമപ്പടുേണോം,  അവര ് ഫനരിഫട്ട  അഥവ  കര ര ് വഴിഫയ  ഫജ ൈി 

മെയ്യുന്നവര മണകിൈുോം (അപ്േന്റീസ് ആക്റ,് 1961  േരിധിയിൽ വര േ 

അപ്േനറ്ീസ് ഉോം ഇ ിൽ ഇ ിൽ  ഉൾമപ്പടുേണോം) പ്േഫ യകമ യി ഷി ്റുകൾ 

ക്കുള്ള ഹ ജർ (ഉേ . ര പ് ിയുോം േകൈുോം ഷി ്റുകൾ) പ്േഫ യകോം കണക്ക ക്കണോം. 

ഭ ഗിക ഹ ജർ കുറഞ്ഞ ് േകു ി ഷി ്റ്  ഒരു പ്േവൃേി േിവസേിമൈ  

അവഗണിക്കണോം അ ിനു േുറമമ അേരോം േിവസേിൽ േകു ി ഷി ്ഫറ  

അ ിൽ കൂടു ഫൈ  േൂർണ്ണ ഹ ജര യി കണക്ക ക്കണോം. 

സീസണൽ   ക്ടറി’ എന്ന ൽ അ ് ഇനിപ്പറയുന്ന ഒഫന്ന  അ ിൈധികഫമ  

നിർമ്മ ണ പ്േപ്കിയയിൽ മ പ് ോം ഏർമപ്പട്ടിരിക്കുന്നു ഫക ട്ടൺ ജിന്നിോംഗ,് െണോം 

അമല്ലങ്കിൽ ഫക ട്ടൺ മപ്േസ്സിങ് , നിൈക്കടൈയുമട അൈങ്ക രപ്പണികൾ, ഫക  ി, 

ഇൻഡിഫഗ , ൈ ക,് റബ്ബർ, േഞ്ചസ ര (ഗുർ ഉൾമപ്പമട) െ യ അമല്ലങ്കിൽ 

ഏമ ങ്കിൈുോം നിർമ്മ ണ പ്േപ്കിയ അ ്  ഫമൽപ്പറഞ്ഞ ഏമ ങ്കിൈുോം 

പ്േപ്കിയയുമ യി സ രർഭികഫമ  െന്ധമുള്ളഫ   ആയ ഒരു പ്േപ്കിയയിൽ 

ഏർമപ്പട്ടിരിക്കുന്ന   ക്ടറി ഒരു വർഷേിൽ ഏഴ് മ സേിൽ കൂട േ 

ക ൈയളവിൽ . 

a) െ യഫയ  ക പ്പിഫയ  മിപ്ശി മ ക്കുക, േ യ്ക്ക് മെയ്യുക അമല്ലങ്കിൽ വീടുോം 

േ യ്ക്ക് മെയ്യുക, അമല്ലങ്കിൽ 

െി) മറു ഫകപ്ര സർക്ക ർ ഫന ട്ടി ിഫക്കഷൻ വഴി ഔഫേയ ഗിക  

മക ടുേിരിക്കുന്ന മറു നിർമ ണ പ്േപ്കിയ. 

നിർമ്മ ണ പ്േപ്കിയ’, ‘േവർ’ എന്നീ േേങ്ങൾക്ക്     ക്ടറീസ് ആക്റ് 1948 (1948 

ൽ 63) പ്േക രോം ഉള്ള     അർത്ഥമുട കുോം. 

ഡി) േിവഫസന ഫജ ൈി മെയ്യുന്ന മ  ഴിൈ ളികളുമട ശര ശരി എണ്ണോം 

കണക ക്ക ൻ  വർഷേിൽ ‘പ്േവർേിച്ച േിവസങ്ങളുമട എണ്ണോം’ ഹരിക്കണോം 

‘പ്േവർേിച്ച േിവസങ്ങളുമട എണ്ണോം’. സീസണൽ   ക്ടറികൾക്ക യി * 

പ്േവൃേി സീസണിൈുോം ഓ ് സീസണിൈുോം േിവഫസന ഫജ ൈി മെയ്യുന്ന 

മ  ഴിൈ ളികളുമട ശര ശരി എണ്ണോം പ്േഫ യകോം നൽകണോം (* കുറിപ്പ് െി -2 

ക ണുക). 



ഇ) ആമക ഉള്ള പ്േവർേി സമയോം എന്നുള്ള ് ആമക ഉള്ള എല്ല  ഫജ ൈി 

മെയ്യുന്നന്വർ കൂടി  വർഷേിൽ വിപ്ശമ ഇടഫവളകൾ കൂട്ട മ ,േമക്ഷ ഓവർ 

ലടോം വർക്ക് കൂടി മമ േോം ഫജ ൈി മെയ്ത സമയോം.മെറുപ്പക്ക രൻ’ എന്ന 

േേേിൽ മു ിർന്നവര യി പ്േവർേിക്ക ൻ സർട്ടി ിക്കറ് ൈഭിക്ക േ 

‘കൗമ രക്ക ർ’ ഉൾമപ്പടുോം. 

എ )് ആഴ്ചയിൽ പ്േവർേിച്ച ശര ശരി മണിക്കൂറുകളുമട എണ്ണോം 

കണക്ക ക്കുന്ന ് പ്േവർേിച്ച മമ േോം മനുഷയ മണിക്കൂറുകളുമട എണ്ണോം 

ഹരിക്കണോം   ക്ടറിയിൽ പ്േ ിേിനോം ഫജ ൈി മെയ്യുന്ന മ  ഴിൈ ളികളുമട  

വിഭജനോം (ഇനോം  10 )കൂട മ  52  (അ  യ ് അ  യ  ് വർഷേിമൈ 

ആഴ്ചകളുമട എണ്ണോം ) 

മമറ രു വിധേിൽ േറഞ്ഞ ൽ ഇനോം 11 ( ഇനോം 10  x  52 )= ഇനോം  12 ,   ക്ടറി ഒരു 

വര്ഷോം മമ േോം പ്േവർേിച്ചിട്ടില്ല  ിരുന്ന ആഴ്ചകളുമട എണ്ണോം ,   ക്ടറി 

പ്േവർേിച്ചിരുന്ന 52 ന്  േകരോം  ഉേഫയ ഗിക്കണോം . 

സീസണൽ   ക്ടറികൾക്ക യി ആഴ്ചയിൽ ശര ശരി മണിക്കൂറുകൾ 

പ്േവർേിച്ച  ് , പ്േവർേി സീസണുോം ഓ ് സീസണുോം പ്േഫ യകോം 

നൽകിയിരിക്കണോം . 

ജി) വയക്തമ ക്കിയ ുോം പ്േഖ്യ േിച്ച ുമ യ എല്ല  അേകടകരമ യ പ്േപ്കിയകളുോം 

പ്േവർേനങ്ങളുോം   ക്ടറീസ് ആക്റ,് 1948 മൈ മസക്ഷൻ 87 പ്േക രോം 

രൂേമപ്പടുേിയ നിയമങ്ങൾ പ്േക രോം േരിഫശ ധിക്കണോം,     ക്ടറി അഥവ  

  ക്ടറിയുമട ഏമ കിൈുോം ഭ ഗങ്ങൾ റിഫട്ടൺ സമർപ്പിക്കുന്ന ിന് ഇ 

മസക്ഷന്മറ കീഴിൽ ആമണങ്കിൽ ,വസ്തു   ഈ ഇനേിമന ിമര 

േര മർശിക്കുകയുോം ആവശയമ യ വിവരങ്ങൾ  അ നുസരിച്ച്  നൽകുകയുോം 

ഫവണോം 

എച്ച്) ആേയഫേ ിൽ വയക്തമ ക്കിയ വയവസ യങ്ങളുമ യി െന്ധമപ്പട്ട ്

അേരോം ‘അേകടകരമ യ പ്േപ്കിയ’   ക്ടറീസ് ആക്റിനമ്റ മഷഡയൂൾ, 

ആക്ടിനമ്റ മസക്ഷൻ 2 (സിെി) പ്േക രോം നിർവെിച്ചിരിക്കുന്ന  ്

േരിഫശ ധിക്കണോം .ഒരു   ക്ടറിഫയ    ക്ടറിയുമട ഒരു ഭ ഗഫമ  റിഫട്ടൺ 

സമർപ്പിക്കുന്ന  ഈ വിഭ ഗോം ആമണങ്കിൽ,  ഇ വസ്തു ക്കളുമട േര മർശോം അ   ു   

ഇനേിമന ിമരയുോം  മറു ഫവട വിവരങ്ങൾ  നൽഫക്കട  ണ.് 

ഐ) ആക്ടിന്മറ ആേയ മഷഡയൂളിൽ വയക്തമ ക്കിയ ഏമ ങ്കിൈുോം ഒരു 

വയവസ യ സ്ഥ േനേിൽ സ്ഥ േനേിൽ  നിരവധി ‘അേകടകരമ യ 

പ്േപ്കിയകൾ’ നടക്കുന്നുട ക ോം. അേരോം എല്ല  പ്േപ്കിയകളുോം ഈ 

േട്ടികയിൽ വയക്തിഗ മ യി നൽകണോം. 



മജ) വർഷേിൽ ഒരു േിവസമമങ്കിൈുോം ഫറ ളിൽ ഏർമപ്പട്ടിട്ടുമടങ്കിൽ 

അേരോം എല്ല   വയക്തികമളയുോം  കണക്കിമൈടുക്കണോം. ഒരു പ്േഫ യക 

മ  ഴിൈ ളിമയ ഒരിക്കൽ മ പ് ോം കണക്ക ക്കുന്ന ിൽ പ്ശദ്ധിക്കണോം. 

മക) ഒരു പ്േഫ യക മ  ഴിൈ ളിമയ ഒരിക്കൽ മ പ് ോം കണക കിയ ൽ മ ി  

അേരോം മ  ഴിൈ ളിമയ വർഷേിൽ ഒന്നിൈധികോം  വണ അവധി 

അനുവേിച്ചിട്ടുമടകിൽ . 

എൽ ) സ ധ രണ ഗ ിയിൽ 1000  അഥവ  അ ിനു കൂടു ൽ ആളുകൾ ഫജ ൈി 

മെയ്യുന്ന ുോം, മസക്ഷൻ 40 (െി )(1 ) ഇൽ  ഫന ട്ടില  മെയ്തിട്ടുള്ള ുോം, 

അമല്ലങ്കിൽ മസക്ഷൻ 2 (െി) യിമൈ  നിർവെന  പ്േക രോം ആഫര ഗയേരമ യ 

ഫപ്േശ്നങ്ങൾ  ഉട ക്കുന്ന  യ പ്േപ്കിയയിഫൈ  മസക്ഷൻ 87 ഇമൈ  നിർവെന  

പ്േക രോം അേകടകരമ യ പ്േവർേനങ്ങളുോം നടേമേടുന്ന ുോം മസക്ഷൻ 40 

(െി) ഇൽ  ഫന ട്ടില  മെയ്തിട്ടുള്ള ുമ യ എല്ല    ക്ടറികളുോം. അ   ു 

  ക്ടറി ഉടമകൾ ആവശയ നുസരണോം നിർേിഷ്ട ഫയ ഗയ ഫയ ടു കൂടിയ 

സുരക്ഷ  ഓ ീസർ മ മര  നിയമിച്ചിരിക്കണോം. 

എവിമട സ ധ രണ ഗ ിയിൽ എന്ന  ് മക ട് അർത്ഥമ ക്കുന്ന ,് എല്ല  

ഷി ്റിൈുോം ഫജ ൈി മെയ്യുന്ന മമ േോം മ  ഴിൈ ളികൾ അേരോം ഫജ ൈി അ  

നിശ്ചി   50 % പ്േവർേി േിവസങ്ങളക്്കു മുകളിൽ ആയിരിക്കണോം. 

എോം)  അേകടകരമ യ പ്േവർേനങ്ങൾ നടേമേടുന്നഫ   അമല്ലങ്കിൽ 

അേകടകരമ യ വസ്തു ക്കൾ ലകക രയോം  മെയ്യുന്നഫ   ആയ എല്ല  

  ക്ടറികളിൈുോം ,   ക്ടറി ഉടമകൾ, െീ ് ഇൻസ് മേക്ടർ ഓ ്   ക്ടറിസിനമ്റ 

അനുമ ിഫയ ടു കൂടിയ ഒരു ഓൺ ലസറ ്  എമർജൻസി  പ്ല ൻ  

നിര്മിച്ചിരിക്കണോം , കൂട മ  ഫമൽ േറഞ്ഞ സ ഹെരയങ്ങളിൽ ഫജ ൈി മെയ്യുന്ന 

എല്ല  മ  ഴിൈ ളികമളയുോം   ഉട ക്കുന്ന സരർഭങ്ങളിൽ  സവീകരിഫക്കട 

സുരക്ഷ  മുന്കരു ൈുകമള  കുറിെ്  അറിയിച്ചിരിക്കണോം.   ക്ടറി ഉടമ ഓ  ്

ലസറ ്എമർജൻസി പ്ല ൻ നിർമ്മിക്കണോം ഫജ ൈി സ്ഥൈേു നിന്ന് േുറേുള്ള 

ആളുകമളയുോം േരിസ്ഥി ിയുമടയുോം െ ധിക്കുന്ന സോംഭവങ്ങമള 

അടിസ്ഥ നമ ക്കി. ജില്ല / പ്േ ഫേശിക അഫ  റിറി വയക്തിഗ  യൂണിറുകളുമട 

ഓ -്ലസറ ്േദ്ധ ികമള അടിസ്ഥ നമ ക്കി  പ്േഫേശേിന യി േുരന്ത േദ്ധ ി 

 യ്യ റ ക്കുോം. 

N) ‘അേകടകരമ യ വസ്തു ക്കൾ’ ലകക രയോം മെയ്യുന്ന ിന് ഫമൽഫന ട്ടോം 

വഹിഫക്കട എല്ല  വയക്തികളുോം  ഫപ്േ സസ്സ്  

a) മകമിസ്പ്ടിയിൽ െിരുേോം അമല്ലങ്കിൽ മകമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിോംഗ ്

അമല്ലങ്കിൽ മടക്ഫന ളജിയിൽ ഡിഫപ്ല മ  കൂട മ  അഞ്ച് വർഷമേ േരിെയോം 

അമല്ലങ്കിൽ 



b) മകമിസ്പ്ടിയിൽ െിരുേ നന്തര െിരുേോം അമല്ലങ്കിൽ മകമിക്കൽ 

എഞ്ചിനീയറിോംഗിൽ െിരുേോം അമല്ലങ്കിൽ രട് വർഷമേ േരിെയോം. 

കുറിപ്പ:് മുകളിൽ േറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്േവർേി േരിെയോം  ഫപ്േ സസ്സ് 

പ്േവർേനോം അമല്ലങ്കിൽ ര സ വയവസ യേിമൈ േരിേ ൈനോം 

എന്നിവയിൈ യിരിക്കണോം. 

O) ഉടമസ്ഥൻ  വയ വസ യിക ശുെി വ വിേഗ്ധമന നിയമിക്കണോം  

എ) മകമിസ്പ്ടയിൽ  എോം എസ്  സി  െിരുേോം , മകമിക്കൽ ൈഫെ റട്ടറിയിൽ 2  

വർഷമേ വിശകൈന േരിെയമുള്ള ആൾ അഥവ   

െി) മകമിസ്പ്ടിയിൽ എോം എസ് സി െിരുേോം, വയ വസ യിക ശുെി വേിൽ 

സർഫേ നടേുന്നേിൈ് 2 വർഷമേ വിശകൈന േരിെയോം. 

േി) (I) അേകടകരമ യ സോംഭവോം: ഇനിപ്പറയുന്ന സോംഭവങ്ങൾ അേകടകരമ യ 

സോംഭവങ്ങള ണ്: - 

1. സമ്മർദ്ദേിൽ നീര വി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ിഫന  വി രണോം 

മെയ്യുന്ന ിഫന  ഉേഫയ ഗിക്കുന്ന ഒരു മെടിയുമട മേ ട്ടിമേറി 

അന്തരീക്ഷമർദ്ദഫേക്ക ൾ വൈു .് 

2. ഒരു മപ്കയിൻ, മഡറിക്, വിഞ്ച,് മഹ യ് സ്റ്റ് അമല്ലങ്കിൽ മറ ് ഉേകരണങ്ങൾ  

ഉേഫയ ഗിച്ച  കർച്ച അമല്ലങ്കിൽ വയക്തികമളഫയ  െരക്കുകമളഫയ  

ഉയർേുന്ന ിഫന    ഴേ്ുന്ന ിഫന  അമല്ലങ്കിൽ അ ിനമ്റ ഏമ ങ്കിൈുോം 

ഭ ഗോം അമല്ലങ്കിൽ മപ്കയിൻ മറിച്ചിടുന്ന ിഫന . 

3. മേ ട്ടിമേറിക്കുക,  ീ, മേ ട്ടിമേറിക്കുക, ഏമ ങ്കിൈുോം ഉരുകിയ 

ഫൈ ഹേിന്മറഫയ  െൂടുള്ള േേ ർത്ഥേിനമ്റഫയ   വ  കേിനമ്റഫയ  

ഫെ ർച്ച അമല്ലങ്കിൽ അ ് അ ് േുറേു ഫേ യി ഫക ട്ടൺ മപ്േസ്സിങ ്

  ക്ടറികളിൽ ഫക ട്ടൺ ഓപ്പണർ   ഉേഫയ ഗിക്കുന്ന സ്ഥൈേു വയക്തിഫക്ക  

അധവ  റൂമിഫന  എമന്തകിൈുോം േരിക്ക് അധവ  അേകടോം ഉട യ ൽ  

4. കൂടു ൽ സമ്മർദ്ദേിൽ സോംഭരണേിന യി ഉേഫയ ഗിക്കുന്ന റിസീവർ 

അമല്ലങ്കിൽ കമടയ്നർ മേ ട്ടിമേറിക്കുക ഏമ ങ്കിൈുോം വ  കേിന്മറഫയ  

വ  കങ്ങളുമടഫയ  (വ യു ഉൾമപ്പമട) അമല്ലങ്കിൽ ഏമ ങ്കിൈുോം 

പ്േ വകേിന്മറ അന്തരീക്ഷമർദ്ദമേക്ക ൾ വ  കേിനമ്റ കോംപ്േഷനമ്റ 

 ൈമ യി ഉട കുന്ന ഖ്ര. 

5. ഏമ ങ്കിൈുോം  റ, ഗ ൈറി, ഫമൽക്കൂര, േ ൈോം,  ുരങ്ക െിമ്മിനി മ ിൽ മകട്ടിടോം 

അമല്ലങ്കിൽ മഫറമ ങ്കിൈുോം ഘടനയുമട  കർച്ച അമല്ലങ്കിൽ സബ്സിഡൻസ്. 



േി) (2) അേകടമേേുടർന്ന് മ  ഴിൈ ളികമള 48 മണിക്കൂഫറ  അ ിൽ 

കൂടു ഫൈ  ഫജ ൈി മെയ്യുന്ന ിൽ നിന്ന്  ടഞ്ഞ അേരോം േരിക്കുകൾ മ പ് ഫമ 

മ രകമല്ല േ േരിക്കുകള യി റിഫപ്പ ർട്ട് മെയ്യ വൂ. 

 

േി 3 ) ഫമജർ അേകടോം എന്ന് േറയുന്ന ് മേറ നുള്ള ുോം, വിെ രിക്ക േ ുോം, 

പ്ല ൻ മെയ്യ േ ഒരു സോംഭവോം ആണ,് ഒരു വയവസ യ   പ്േവർേനേിന ്

ഇടയിൽ ഉള്ള അനിയപ് ി മ യ  സോംഭവ  വിക സങ്ങൾ . അേരോം  സോംഭവങ്ങൾ 

ഇ േറയുന്ന ഫപ്േശ്നങ്ങൾ ഉട ക്ക നുോം വരുേ നുോം ഉള്ള സ ധയ കൾ (മരണോം , 

േരിക്കുകൾ,  വിഷോം  ീടൽ  അമല്ലങ്കിൽ ആശുേപ് ിയിൽ പ്േഫവശിപ്പിക്കൽ ) 

എന്നിവ ഉടൻ  മന്നഫയ  േിന്നീഫട  ഇൻസ്റ്റ ഫളഷനിൽ ഉൾമപ്പട്ട ആളുകൾഫക്ക  

േുറേുള്ള ആളുകൾഫക്ക  െ ധിക്ക ൻ സ ധയ  ഉട്. 

 

ഖ്യു )അനുകൂൈയേിനമ്റ ധനമൂൈയോം എന്ന ് മവയക്തിക മ യി സൗജനയമ യി 

നടേുന്ന വി രണങ്ങളുമടയുോം എല്ല    ഫസവനങ്ങളുമടയുോം മൂൈയേിനമ്റ 

വിൈ അമല്ലങ്കിൽ ആമക അനുകൂൈയേിനമ്റ വിൈ ആകുന്നു.  ആവശയ 

വസ്തു ക്കളുമട ആനുകൂൈയ വില്പന ജീവനക്ക ർക്ക് ഇടയിൽ നടക്കുഫമ്പ ൾ  

അനുകൂൈയേിനമ്റ ധനമൂൈയോം കണക്ക ക്കുവ ൻ  മ  ഴിൽ ഉടമയുമട 

വ ങ്ങൽ  വിൈയുോം ജീവനക്ക ർ മുടക്കിയ യഥ ർത്ഥ വിൈയുോം  മവ യ സോം 

കണക്ക ഫക്കട  ണ്. 

 

ആർ )മിനിമോം ഫവജസ് ആക്ടിനമ്റ   മസക്ഷൻ  11 (2 ) (3 ) പ്േക രോം 

അനുവേിക്കുന്ന ഫവ നേിനമ്റ ധന മൂൈയോം ലകൻഡ് രൂേേിൽ  

മക ടുേിട്ടുള്ള ആവശയ വസ്തു ക്കളുമട അനുകൂൈയമേ കുറിച്ചുള്ള ലററ ് 

 ീരുമ നിക്കുന്ന ് മുറ പ്േക രോം ഉള്ള  സർക്ക ർ ആണ.് റൂൾ  20  മിനിമോം ഫവജസ ്

ആക്ട ് പ്േക രോം ഫകപ്ര സര്ക്ക ര് ഫവ നേിനമ്റ ധന മൂൈയോം ലകൻഡ് 

രൂേേിൽ മക ടു    യി കണക്ക ക്കുന്ന ്.  മ ർക്കറ് ഇമൈ റീലടൽ വിൈ 

കണക്കിമൈടുേ യിരിക്കണോം .  ഇ പ്േക രോം ഉള്ള കണമക്കടുപ്പ് ഫകപ്ര സർക്ക ർ 

സമയ സമയോം േുറമപ്പടിവിക്കുന്ന നിർഫേശ പ്േക രോം ആയിരിക്കണോം. 

ആനുകൂൈയ  ധന മൂൈയോം, ആനുകൂൈയ ലററിൽ മക ടുക്കണോം ആവശയ 

വസ്തു ക്കളുമട വില്പന വിൈിയയുമട ഒക്ക ഷണൽ  കണക്കിമൈടുേു 

മക ട യിരിക്കണോം. 

 

എസ)് (മ  ഴിൈ ളികളുമട നഷ്ടേരിഹ ര നിയമേിന് കീഴിൽ 1923) എല്ല  

ജീവനക്ക മരയുോം ഉൾമപ്പടുേുന്നു  അേകടങ്ങളുമട ക രയേിൽ സ്ഥിരഫമ  

  ൽക്ക ൈികഫമ  ആക ോം, നിയമപ്േക രോം നഷ്ടേരിഹ രേിന ് അവർക്കു 

അർഹ യുട് , ആർക്ക ണ് റിഫട്ടൺ  അേരോം ഫേർക്കുോം മക ടുഫക്കട  ണ.് 

Number employed should be shown even in their are o payment of compensation to report.. 

ടി) ഓഫര  മ  ഴിൈിനുോം അന്തിമ േണമടയ്ക്കൽ ഫകസുകൾ മ പ് ോം ഉൾമപ്പടുന്ന 

നഷ്ടേരിഹ രോം ആ വർഷോം നൽകി . കമ്മീഷണറുമട േക്കൽ ഉള്ള നിഫക്ഷേോം 

മ  ഴിൈുടമ ഒരു ഫേയ് മമന്റ യി കണക്ക ക്കണോം. 



യു) വിശേീകരണ കുറിപ്പ് ടി. സൂെിപ്പിച്ച ഫകസുകളുമ യി െന്ധമപ്പട്ട് അടച്ച 

എല്ല  നഷ്ടേരിഹ രവുോം ഉൾമപ്പടുന്നു. അേരോം നഷ്ടേരിഹ രോം  ുക  മക ടുേ ്

വർഷ ആരോംഭിേിൈ ഫണ   അഫ   ആരോംഭിക്കുന്ന ിന ് മുമ്പുള്ള  ഫണ , 

റിഫട്ടൺ െന്ധമപ്പട്ടിരിക്കുന്നു അവസ ന ഫേയ് മമന്റ് വർഷ വസ നഫേ മട 

നടേിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ  അേരോം അേരോം ഫേയ് മമന്റുകളുോം ഒഴിവ ക്കുക. 

2) യഥ ർത്ഥേിൽ ആനുകൂൈയോം ക ണിച്ചേിൽ  (ഉേ . ആശുേപ് ി ശമ്പളോം 

േൂർണ്ണ ഫവ നേിൽ) വർക്ക് മമൻസ് ഫക മ്പൻഫസഷൻ ആക്റ ്1923 പ്േക രോം 

അനുവേനീയമ യ നഷ്ടേരിഹ രോം അധികമ മണങ്കിൽ അനുവേനീയമ യ 

നഷ്ടേരിഹ ര  ുക മ പ് ോം  ഫെർേ ൽ  മ ി . 

വി ) മൂന്ന് േിവസേിൽ കൂടു ൽ നീടുനിൽക്കുന്ന അേരോം ലവകൈയങ്ങൾ 

മ പ് ോം ക ണിച്ച ൽ  മ ി (മ  ഴിൈ ളികളുമട നഷ്ടേരിഹ ര നിയമേിമൈ 

മസക്ഷൻ 4 (1) 1923) 

w .മ  ഴിൈ ളികളുമട നഷ്ടേരിഹ ര നിയമ 1923 മഷഡയൂളിൽ III 

േറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ുഫേ മൈ ‘മ  ഴിൽ ഫര ഗങ്ങളുമട േട്ടിക’ േരിഫശ ധിക്കുക. 

അേരക്ക രുമട ക രയേിൽ ‘ മ  ഴിൽ ഫര ഗങ്ങൾ ’അവയുമ യി 

െന്ധമപ്പട്ടന്ഷ്ടേരിഹ രോം നൽകിയ , വിവരങ്ങൾ നൽകണോം. 

എക്സ് )വിശേീകരണ കുറിപ്പ് ‘W’ സൂെിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ‘ഫര ഗങ്ങൾ’ ഓഫര ന്നിനുോം 

പ്േഫ യകമ യി നൽകുക, അേരോം ഫകസുകൾക്ക് നഷ്ടേരിഹ രോം നൽകിഎ 

വിവരങ്ങൾ . 

Y) വയ വസ യിക മ  ഴിൽ (സ്റ്റ ൻഡിോംഗ്ഓർഡറുകൾ) നിയമോം 1946 വകുപ്പ് 1 (3) 

പ്േക രോം ഈ നിയമോം എല്ല  വയ വസ യിക സ്ഥ േനങ്ങൾക്കുോം 

െ ധകമ ണന്ൂഫറ  അ ിൈധികഫമ  മ  ഴിൈ ളികൾ ഫജ ൈി മെയ്യുന്ന 

അമല്ലങ്കിൽ ഏമ ങ്കിൈുോം മുമ്പമേ േപ്ന്തട് മ സങ്ങളിൽ  േിവസോം ഫജ ൈി 

മെയ്യുന്ന 'സർക്ക ർ’ രടുമ സേിൽ കുറയ മ  അ ിനമ്റ 

ഉഫദ്ദശയമേക്കുറിച്ച ് ഔഫേയ ഗിക ഗസറിൽ  നൽകിയ അറിയിപ്പ് നൽകിയ 

ഫശഷോം, ഈ നിയമേിമൈ വയവസ്ഥകൾ അറിയിപ്പിൽ വയക്തമ ക്കിയ നൂറ് ഇൽ  

  മഴ ആളുകൾ ഫജ ൈി മെയ്യുന്ന എല്ല  വയ വസ യികസ്ഥ േനഞങ്ങൾക്കുോം 

െ ധകമ ണ ്  വയ വസ യിക സ്ഥ േനോം ‘എന്ന ൽ വകുപ്പ ് 2 (സി) പ്േക രോം 

നിർവെിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥ േനമ ണ്. 

2) വയ വസ യിക എോംഫപ്ല യ് മമനറ്് (സ്റ്റ ൻഡിോംഗ് ഓർഡറുകൾ) ആക്റ ് 1946   

വകുപ്പ് 2 (1) പ്േക രോം നിർവെിച്ചിരിക്കുന്ന അേരോം മ  ഴിൈ ളികഫള  മ പ് ോം 

കണക്കിമൈടുഫക്കട  ണ്) 


