
 

 

ഫാക്ടറീസ് ആൻറ് ബ ായിബേഴ്സ് വകുപ്പ് 

 

  ഫാക്ടറീസ് ആൻറ് ബ ായിബേഴ്സ് വകുപ്പ് രൂപം ക ാണ്ടത് 1961-കേ ജി.ഒ. (എം.എസ്) നം. 

920/61/HLD എന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്ര ാരം അന്ന് നിേവിലുണ്ടായിരുന്ന കതാഴിൽ വകുപ്പ് 

വിഭജിച്ചാണ്. ഈ വകുപ്പ് രൂപവൽക്കരിച്ചതികെ ഉബേശം സംസ്ഥാനകത്ത ഫാക്ടറി കതാഴിോളി ളുകെ 

ആബരാഗ്യ സുരക്ഷാ ബക്ഷമ ാരയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വരുത്തുന്നതിനം വയവസായവൽക്കരണം 

തവരിതകപ്പടുത്തു  എന്നതുമായിരുന്നു. അതനസരിച്ച ് കതാഴിോളി ൾക്കം കപാതുജനങ്ങൾക്കം 

കതാഴിൽശാേ ളുകെ പ്രവർത്തനംമൂേം യാകതാരു വിധത്തിലുള്ള അപ െവം കതാഴിൽജനയ 

ബരാഗ്ങ്ങളും ഉണ്ടാ ാത്ത വിധത്തിൽ നിയമപരമായി നിയന്ത്രിക്ക യം കതാഴിോളി ബക്ഷമ 

നിയമങ്ങൾ വയവസായശാേ ളിൽ നെപ്പിോക്ക യം കെയ്യുന്നു. ഇതിനായി വകുപ്പികേ 

ഉബ്യാഗ്സ്ഥന്മാർ യഥാ ാേം ഫാക്ടറി ളും ബ ായിേറു ളും പരിബശാധിക്ക യം അനബയാജയമായ 

ആബരാഗ്യ സുരക്ഷാ നിർബേശങ്ങൾ നൽകു യം, അവ പ്രാവർത്തി മാക്കന്നുബണ്ടാ എന്ന് ഉറപ്പു 

വരുത്തു യം കെയ്യുന്നു .. 

 

1. ഭരണസംവിധാനം 

ഈ വകുപ്പിൽ നിേവിലുളളത് ്വിവിഭാഗ് ഭരണ സംവിധാനമാണ്. 

 (എ) പരിബശാധനാ വിഭാഗ്ം (എൻബഫാഴ്സ്കമൻറ് വിംഗ്് ) 

 ( ി)  ആബരാഗ്യ സുരക്ഷിതതവ വി്ഗ്്ബധാപബ്ശ  വിഭാഗ്ം (കെൽത്ത് & ബസഫ്റ്റി  

                  എക്സ്കപർട്ട് അഡ്വവസറി വിംഗ്് ) 

എ) പരിബശാധന വിഭാഗ്ം 

 ഫാക്ടറി ൾ പരിബശാധിക്കന്ന ചുമതേ താകഴ പറയന്ന ഉബ്യാഗ്സ്ഥന്മാരിൽ 

നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കന്നു . 

1. ഫാക്ടറീസ് ആെ് ബ ായിബേഴ്സ് വയറക്ടർ 

2. ഫാക്ടറീസ് ആൻറ് ബ ായിബേഴ്സ് ബജായിൻറ് വയറക്ടർ (കെവ് വാർബട്ടഴ്സ്) 

3. ഫാക്ടറീസ് ആൻറ് ബ ായിബേഴ്സ് റീജിയണൽ ബജായിെ് വയറക്ടർ 

4. ഫാക്ടറീസ് ആൻറ് ബ ായിബേഴ്സ് ബജായിെ് വയറക്ടർ (കമവിക്കൽ) 

5. കെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ (ക മിക്കൽ) 

6. ഫാക്ടറീസ് ആൻറ് ബ ായിബേഴ്സ് ഇൻകെക്ടർ , ബേവ് -1 
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7. ഫാക്ടറീസ് ആൻറ് ബ ായിബേഴ്സ് ഇൻകെക്ടർ , ബേവ് -2 

8. കമവിക്കൽ ഓഫീസർ 

9. ക മിക്കൽ ഇൻകെക്ടർ 

10. കെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ് (ക മിക്കൽ) 

11. അവീഷണൽ ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് 

 

സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഫാക്ടറി ളുകെ എണ്ണത്തികെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ 22 ഫാക്ടറി 

വിവിഷന ളായി വിഭജിച്ചിരിക്കന്നു.  ഓബരാ ഫാക്ടറി വിവിഷനിലും ഒരു ഫാക്ടറീസ് & 

ബ ായിബേഴ്സ് ഇൻകെക്ടറും ഒരു അവീഷണൽ ഫാക്ടറി ഇൻകെക്ടറും ഉണ്ട്. എന്നാൽ, 

തിരുവനന്തപുരം, ബ ാട്ടയം, തൃശ്ശൂർ, പാേക്കാെ്, ബ ാഴിബക്കാെ് എന്നീ വിവിഷന ളിൽ രണ്ട് 

അവീഷണൽ ഫാക്ടറി ഇൻകെക്ടർമാരും ആലുവ, ബ ാഴിബക്കാെ് എന്നീ വിവിഷന ളിൽ രണ്ട് 

ഇൻകെക്ടർമാരും, ക ാല്ലം വിവിഷനിൽ മൂന്ന് ഇൻകെക്ടർമാരും വീതം ഉണ്ട്. ഫാക്ടറീസ് 

ആക്ടികേ കസക്ഷൻ 2 (എം) പ്ര ാരം രജിസ്റ്റർ കെയ്തിട്ടുള്ള (ബമജർ) ഫാക്ടറി ളും, കസക്ഷൻ 85 

പ്ര ാരം രജിസ്റ്റർ കെയ്തിട്ടുള്ള െസാർവസ് കവയിഞ്ചറസ് മാനഫാക്ചറിംഗ്് ബപ്രാസസ് 

നെത്തുന്ന ഡ്മനർ ഫാക്ടറി ളും, കൂൊകത ബ ായിേറു ളും,  ബേവ് –I/II ഇൻകെക്ടർമാർ  

പരിബശാധിക്കന്നു.  കൂൊകത സംസ്ഥാനകത്ത  ശുവണ്ടി ഫാക്ടറി ളുകെ  ാരയങ്ങൾ 

ബനാക്കന്നതിന് ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ  ാഷു കെഷയൽ ഓഫീസറുകെ  ീഴിൽ വിനയസിച്ച 

തസ്തി യിൽ ഒരു ഫാക്ടറീസ് ആൻറ് ബ ായിബേഴ്സ് ഇൻകെക്ടർ (ബേവ്-2) പ്രവർത്തിക്കന്നു.  

ബമൽപ്പറഞ്ഞ 22 ഫാക്ടറി വിവിഷന കളയം യഥാക്രമം ക ാല്ലം, എറണാകുളം, 

ബ ാഴിബക്കാെ് എന്നീ ബമഖേ ളാക്കി തിരിച്ച ് ഒബരാ ബമഖേയം ഒബരാ ബജായിൻറ് വയറക്ടറുകെ 

നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കന്നു. 

ക ാച്ചിയിൽ അമ്പേമു ളിൽ ക ാച്ചി റിഡ്ഫനറീസ് േിമിറ്റവികെ  പ്പാസിറ്റി 

എക്സ്പാൻഷൻ- ം-ബമാബവഡ്ണബസഷകെ ഒന്നാംഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി  ന്ധകപ്പട്ട 

 ാരയങ്ങൾക്കായി വകുപ്പികെ ഒരു ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ് ബജായിെ് വയറക്ടറുകെ ബസവനം 

2005 മുതൽ െി ഫാക്ടറിയിൽ േഭയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  കൂൊകത ക ാച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർവിൽ 

കതാഴിോളി ളുകെ സുരക്ഷിതതവം, ആബരാഗ്യം, ബക്ഷമം ഇവ സ ന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ 

നെപ്പിോക്കന്നതിനായി ഒരു ബജായിെ് വയറക്ടറുകെ ബസവനം 2011 മുതൽ േഭയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

 ി) ആബരാഗ്യ സുരക്ഷിതതവ വി്ബധാപബ്ശ  വിഭാഗ്ം 

 ഈ വിഭാഗ്ത്തിൽ ഒ ുബപഷണൽ കെൽത്ത് വിവിഷനം ക മിക്കൽ വിവിഷനം 

ഉൾകപ്പടുന്നു.  ഈ വിഭാഗ്ത്തികെ ബമൽബനാട്ടം വെിക്കന്നത് ബജായിൻറ് വയറക്ടർ ഓഫ് 
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ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ് (കമവിക്കൽ) ആണ്. ഒരു കെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ (ക മിക്കൽ), അഞ്ച് 

ക മിക്കൽ ഇൻകെക്ടർമാർ, നാേ് കമവിക്കൽ ഓഫീസർമാർ, ഒരു കെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റെ് 

എന്നിവർ ഈ വിഭാഗ്ത്തിൽ ഉൾകപ്പടുന്നു. 

  രാസവസ്തുക്കൾ ഡ്  ാരയം കെയ്യുന്ന ഫാക്ടറി ളിൽ (ബമജർ ആക്സിവൻറ് 

െസാർവസ് ) ഗുരുതരമായ അപ െ സാദ്ധയതയളളതിനാൽ വി്ധ പരിബശാധന 

നെത്തുന്നതിനായി ബമൽ പറഞ്ഞ സാബേതി  വി്ധർ ഉൾകപ്പടുന്ന ഒരു ഇൻവസ്ട്രിയൽ 

ഡ്െജീൻ ോബ ാറട്ടറി വകുപ്പികെ  ീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കന്നുണ്ട്.  കൂൊകത െസാർവസ് 

ഫാക്ടറി ളിൽ ബജാേി കെയ്യുന്ന കതാഴിോളി ളുകെ ആബരാഗ്യം, സുരക്ഷിതതവം എന്നിവ 

മുൻനിർത്തി ഫാക്ടറി നിയമത്തിലും െട്ടത്തിലും നിഷ്ക്കർഷിക്കന്നതുപ്ര ാരം ഫാക്ടറി 

അന്തരീക്ഷത്തികേ എയർ ബമാണിറ്ററിംഗ്്, കതാഴിോളി ളുകെ ഡ്വ്യപരിബശാധന എന്നിവ 

നെപ്പിോക്കന്നതിനായി ക ാല്ലം, എറണാകുളം, ബ ാഴിബക്കാെ് എന്നീ റീജിയണൽ 

ഓഫീസു ളുമായി  ന്ധകപ്പട്ട് ബസഫ്റ്റികസൽ ഓഫീസു ൾ പ്രവർത്തിക്കന്നു. 

2. വയറക്ടബററ്റികേ ഭരണ സംവിധാനം 

വയറക്ടകറ സൊയിക്കന്നതിനായി ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ് ബജായിെ് വയറക്ടർ 

(കെവ് വാർബട്ടഴ്സ്), ഇൻകെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ് (കമക്കാനിക്കൽ), 

അഡ്മിനിബസ്ട്രറ്റീവ് ഓഫീസർ, ഡ്ഫനാൻസ് ഓഫീസർ എന്നീ ഉബ്യാഗ്സ്ഥർ വയറക്ടബററ്റിൽ 

പ്രവർത്തിക്കന്നു.  ബജായിെ് വയറക്ടർ (കെവ് വാർബട്ടഴ്സ്) സാബേതി   ാരയങ്ങളിലും 

അഡ്മിനിബസ്ട്രറ്റീവ് ഓഫീസർ ഭരണ ാരയങ്ങളിലും ഡ്ഫനാൻസ് ഓഫീസർ സാമ്പത്തി  

 ാരയങ്ങളിലും വയറക്ടകറ സൊയിക്കന്നു. 

  


