ഫാക്ടറീസ് ആൻറ് ബ ായിബേഴ്സ് വകുപ്പ്
1.

ആമുഖം

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. അതനസരിച്ച് 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.
2. വകുപ്പ് നെപ്പിോക്കന്ന നിയമങ്ങളും െട്ടങ്ങളും
ഫാക്ടറീസ് ആൻറ് ബ ായിബേഴ്സ് വകുപ്പ് നെപ്പിോക്കന്ന നിയമങ്ങളും െട്ടങ്ങളും
ചുവകെ ബെർക്കന്നു.
1) നിയമങ്ങൾ
1. ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് 1948 (1948 –കേ കസൻട്രൽ ആക്ട് 63)
2. ഇൻഡ്യൻ ബ ായിബേഴ്സ് ആക്ട്, 1923 (1923-കേ കസൻട്രൽ ആക്ട് 5)
3. ഇൻഡ്യൻ ബ ായിേർ കറഗുബേഷൻ,1950
4. ബപകെെ് ഓഫ് ബവജസ് ആക്ട്, 1936 (1936 –കേ കസൻട്രൽ ആക്ട് 4)
5. കമബേർണിേി ക നിഫിേ് ആക്ട്, 1961 (1961 –കേ കസൻട്രൽ ആക്ട് 53)
6. കഡ്യ്ചറസ് കമഷീൻസ് (കറഗുബേഷൻ) ആക്ട്, 1983 (1983 –കേ കസൻട്രൽ ആക്ട് 35)
7. എൻവബയാൺകമെ് (ബപ്രാട്ടക്ഷൻ) ആക്ട്, 1986 (1986 –കേ കസൻട്രൽ ആക്ട് 29)

8. ്ി ബേ ർ ോസ് (എകസംപ്ഷൻ ഫ്രം ഫർണീഷിംഗ്് റിബട്ടൺസ് & കമയിെയിനിംഗ്്
രജിബേഴ്സ് ബ

ബസർട്ടൻ എോബ്ലികെൻറ്സ് ) ആക്ട് 1988 (1988-കേ ആക്ട് 51)

9. ്ി ിൽഡ്ിംഗ്് ആെ് അ്ർ ൺബേക്ഷൻ വർബക്കഴ്സ് (റഗുബേഷൻ ഓഫ് എംബലാകെെ്
& ണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് സർവ്വീസ് ) ആക്ട്,1996
10. ്ി അൺ രജിബേഡ്്

ാഷൂനട്ട് ഫാക്ടറീസ് (കപ്രാഹി ിഷൻ) ആക്ട്, 1967

II) െട്ടങ്ങൾ
1. ബ രള ഫാക്ടറീസ് റൂൾസ്, 1957
2. ബ രള ബ ായിേർ റൂൾസ് , 1967
3. ്ി കസൻട്രൽ ബ ായിേർ അേെൻസ് റൂൾസ് , 2011
4. ്ി കസൻട്രൽ ബ ായിേർ ഓപ്പബറഷൻ എചിനിബയഴ്സ് റൂൾസ് , 2011
5. ബ രള കപകെെ് ഓഫ് ബവജസ് (ജനറൽ) റൂൾസ്, 1958
6. ബ രള കമബേണിേി ക നിഫിേ് റൂൾസ്, 1964
7. ബ രള ഫാക്ടറീസ് (ബമജർ ആസിഡ്െ് ഹസാർഡ്് ൺബട്രാൾ) റൂൾസ്, 2005
8. ബ രള കഡ്യിചറസ് കമഷീൻ (കറഗുബേഷൻ) റൂൾസ് , 2001
9. മാനഫാക്ചർ, ബോബറജ് & ഇംബപാർട്ട് ഓഫ് ഹസാർഡ്സ് ക മിക്കൽസ് റൂൾസ്,
1989
10. ക മിക്കൽ ആസിഡ്െ്സ് (എമർജൻസി ലാനിംഗ്് പ്രിബപ്പർഡ്്നസ് ആൻറ്
കറബപാൺസ് ) റൂൾസ്, 1996
11. ്ി ിൽഡ്ിംഗ്് ആെ് അ്ർ ൺേക്ഷൻ വർബക്കഴ്സ് (റഗുബേഷൻ ഓഫ്
എംബലാകെെ് & ണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് സർവ്വീസ് ) കസൻട്രൽ റൂൾസ്, 1998
12. ബ രള ഫാക്ടറീസ് (കവൽകഫയർ ഓഫീബസഴ്സ് ) റൂൾസ്, 1957
3. വകുപ്പികെ ീഴിലുള്ള ഉപഓഫീസു കള സം ന്ധിച്ച വിശ്ാംശങ്ങൾ
ഓർഗ്ബനബസഷൻ ൊർട്ട് അന ന്ധം 1എ ആയി ബെർത്തിരിക്കന്നു .

വകുപ്പികേ

വിവിധ തസ്തി
ളിൽ അനവ്ിച്ചിട്ടുള്ള ഉബ്യാഗ്സ്ഥരുകെ എണ്ണം അന ന്ധം 1- ി ആയി
ബെർത്തിരിക്കന്നു.
4. ഭരണസംവിധാനം
ഈ വകുപ്പിൽ നിേവിലുളളത് ്വിവിഭാഗ് ഭരണ സംവിധാനമാണ്.
(എ) പരിബശാധനാ വിഭാഗ്ം (എൻബഫാഴ്സ്കമൻറ് വിംഗ്് )
2

( ി) ആബരാഗ്യ സുരക്ഷിതതവ വി്ഗ്്ബധാപബ്ശ

വിഭാഗ്ം (കഹൽത്ത് & ബസഫ്റ്റി

എസ്കപർട്ട് അബഡ്വസറി വിംഗ്് )
എ) പരിബശാധന വിഭാഗ്ം
ഫാക്ടറി ൾ പരിബശാധിക്കന്ന ചുമതേ താകഴ പറയന്ന ഉബ്യാഗ്സ്ഥന്മാരിൽ
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കന്നു.
1. ഫാക്ടറീസ് ആെ് ബ ായിബേഴ്സ് ഡ്യറക്ടർ
2. ഫാക്ടറീസ് ആൻറ് ബ ായിബേഴ്സ് ബജായിൻറ് ഡ്യറക്ടർ (കഹഡ്് വാർബട്ടഴ്സ്)
3. ഫാക്ടറീസ് ആൻറ് ബ ായിബേഴ്സ് റീജിയണൽ ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ
4. ഫാക്ടറീസ് ആൻറ് ബ ായിബേഴ്സ് ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ (കമഡ്ിക്കൽ)
5. കെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ (ക മിക്കൽ)
6. ഫാക്ടറീസ് ആൻറ് ബ ായിബേഴ്സ് ഇൻകപക്ടർ , ബേഡ്് -1
7. ഫാക്ടറീസ് ആൻറ് ബ ായിബേഴ്സ് ഇൻകപക്ടർ , ബേഡ്് -2
8. കമഡ്ിക്കൽ ഓഫീസർ
9. ക മിക്കൽ ഇൻകപക്ടർ
10. കെക്നിക്കൽ അസിേൻറ് (ക മിക്കൽ)
11. അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഫാക്ടറി ളുകെ
ഡ്ിവിഷന ളായി വിഭജിച്ചിരിക്കന്നു.

എണ്ണത്തികെ

അെിസ്ഥാനത്തിൽ 22

ഫാക്ടറി

ഓബരാ ഫാക്ടറി ഡ്ിവിഷനിലും ഒരു ഫാക്ടറീസ് &

ബ ായിബേഴ്സ് ഇൻകപക്ടറും ഒരു അഡ്ീഷണൽ ഫാക്ടറി ഇൻകപക്ടറും ഉണ്ട്. എന്നാൽ,
തിരുവനന്തപുരം, ബ ാട്ടയം, തൃശ്ശൂർ, പാേക്കാെ്, ബ ാഴിബക്കാെ് എന്നീ ഡ്ിവിഷന ളിൽ രണ്ട്
അഡ്ീഷണൽ ഫാക്ടറി ഇൻകപക്ടർമാരും ആലുവ, ബ ാഴിബക്കാെ് എന്നീ ഡ്ിവിഷന ളിൽ രണ്ട്
ഇൻകപക്ടർമാരും, ക ാല്ലം ഡ്ിവിഷനിൽ മൂന്ന് ഇൻകപക്ടർമാരും വീതം ഉണ്ട്. ഫാക്ടറീസ്
ആക്ടികേ കസക്ഷൻ 2 (എം) പ്ര ാരം രജിേർ കെയ്തിട്ടുള്ള (ബമജർ) ഫാക്ടറി ളും, കസക്ഷൻ 85
പ്ര ാരം രജിേർ കെയ്തിട്ടുള്ള ഹസാർഡ്സ് കഡ്യിചറസ് മാനഫാക്ചറിംഗ്് ബപ്രാസസ്
നെത്തുന്ന ബമനർ ഫാക്ടറി ളും, കൂൊകത ബ ായിേറു ളും, ബേഡ്് –I/II ഇൻകപക്ടർമാർ
പരിബശാധിക്കന്നു.

കൂൊകത

സംസ്ഥാനകത്ത
3

ശുവണ്ടി

ഫാക്ടറി ളുകെ

ാരയങ്ങൾ

ബനാക്കന്നതിന് ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ

ാഷു കപഷയൽ ഓഫീസറുകെ

ീഴിൽ വിനയസിച്ച

തസ്തി യിൽ ഒരു ഫാക്ടറീസ് ആൻറ് ബ ായിബേഴ്സ് ഇൻകപക്ടർ (ബേഡ്്-2) പ്രവർത്തിക്കന്നു.
ബമൽപ്പറഞ്ഞ 22 ഫാക്ടറി ഡ്ിവിഷന കളയം യഥാക്രമം ക ാല്ലം, എറണാകുളം,
ബ ാഴിബക്കാെ് എന്നീ ബമഖേ ളാക്കി തിരിച്ച് ഒബരാ ബമഖേയം ഒബരാ ബജായിൻറ് ഡ്യറക്ടറുകെ
നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കന്നു.
ക ാച്ചിയിൽ അമ്പേമു ളിൽ ക ാച്ചി റിബഫനറീസ് േിമിേഡ്ികെ
പ്പാസിേി
എസ്പാൻഷൻ- ം-ബമാബഡ്ബണബസഷകെ ഒന്നാംഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി
ന്ധകപ്പട്ട
ാരയങ്ങൾക്കായി വകുപ്പികെ ഒരു ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ് ബജായിെ് ഡ്യറക്ടറുകെ ബസവനം
2005 മുതൽ െി ഫാക്ടറിയിൽ േഭയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കൂൊകത ക ാച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡ്ിൽ
കതാഴിോളി ളുകെ സുരക്ഷിതതവം, ആബരാഗ്യം, ബക്ഷമം ഇവ സ ന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ
നെപ്പിോക്കന്നതിനായി ഒരു ബജായിെ് ഡ്യറക്ടറുകെ ബസവനം 2011 മുതൽ േഭയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ി) ആബരാഗ്യ സുരക്ഷിതതവ വി്ബധാപബ്ശ

വിഭാഗ്ം

ഈ വിഭാഗ്ത്തിൽ ഒ ുബപഷണൽ കഹൽത്ത് ഡ്ിവിഷനം ക മിക്കൽ ഡ്ിവിഷനം
ഉൾകപ്പടുന്നു. ഈ വിഭാഗ്ത്തികെ ബമൽബനാട്ടം വഹിക്കന്നത് ബജായിൻറ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ് (കമഡ്ിക്കൽ) ആണ്. ഒരു കെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ (ക മിക്കൽ), അച്
ക മിക്കൽ ഇൻകപക്ടർമാർ, നാേ് കമഡ്ിക്കൽ ഓഫീസർമാർ, ഒരു കെക്നിക്കൽ അസിേെ്
എന്നിവർ ഈ വിഭാഗ്ത്തിൽ ഉൾകപ്പടുന്നു.
രാസവസ്തുക്കൾ ബ
ഹസാർഡ്സ് ) ഗുരുതരമായ

ാരയം കെയ്യുന്ന ഫാക്ടറി ളിൽ
അപ െ സാദ്ധയതയളളതിനാൽ

നെത്തുന്നതിനായി ബമൽ പറഞ്ഞ സാബേതി

(ബമജർ
വി്ധ

ആസിഡ്ൻറ്
പരിബശാധന

വി്ധർ ഉൾകപ്പടുന്ന ഒരു ഇൻഡ്േിയൽ

ബഹജീൻ ോബ ാറട്ടറി വകുപ്പികെ ീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കന്നുണ്ട്. കൂൊകത ഹസാർഡ്സ്
ഫാക്ടറി ളിൽ ബജാേി കെയ്യുന്ന കതാഴിോളി ളുകെ ആബരാഗ്യം, സുരക്ഷിതതവം എന്നിവ
മുൻനിർത്തി ഫാക്ടറി നിയമത്തിലും െട്ടത്തിലും നിഷ്ക്കർഷിക്കന്നതുപ്ര ാരം ഫാക്ടറി
അന്തരീക്ഷത്തികേ എയർ ബമാണിേറിംഗ്്, കതാഴിോളി ളുകെ ബവ്യപരിബശാധന എന്നിവ
നെപ്പിോക്കന്നതിനായി ക ാല്ലം, എറണാകുളം, ബ ാഴിബക്കാെ് എന്നീ
ഓഫീസു ളുമായി ന്ധകപ്പട്ട് ബസഫ്റ്റികസൽ ഓഫീസു ൾ പ്രവർത്തിക്കന്നു.

റീജിയണൽ

5. ഡ്യറക്ടബറേികേ ഭരണ സംവിധാനം
ഡ്യറക്ടകറ സഹായിക്കന്നതിനായി ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ് ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ
(കഹഡ്് വാർബട്ടഴ്സ്), ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ് (കമക്കാനിക്കൽ),
4

അഡ്മിനിബേേീവ് ഓഫീസർ, ബഫനാൻസ് ഓഫീസർ എന്നീ ഉബ്യാഗ്സ്ഥർ ഡ്യറക്ടബറേിൽ
പ്രവർത്തിക്കന്നു.
ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ (കഹഡ്് വാർബട്ടഴ്സ്) സാബേതി
ാരയങ്ങളിലും
അഡ്മിനിബേേീവ് ഓഫീസർ ഭരണ ാരയങ്ങളിലും ബഫനാൻസ് ഓഫീസർ സാമ്പത്തി
ാരയങ്ങളിലും ഡ്യറക്ടകറ സഹായിക്കന്നു.
വകുപ്പികെ

ീഴിലുളള ഉപ ഓഫീസു കളയം ഉബ്യാഗ്സ്ഥകരയം സം ന്ധിച്ച

വിവരങ്ങൾ അന ന്ധം – 2 ആയി ബെർത്തിരിക്കന്നു.
6. വിജിേൻസ് വിഭാഗ്ം
എറണാകുളം ബജായിൻറ് ഡ്യറക്ടർ ശ്രീ. ക ജയെന്ദ്രന് വിജിേൻസ് ഓഫീസറുകെ
അധി
ൊർജ്ജ് നൽ ി ചുമതേകപ്പടുത്തികക്കാണ്ട് വകുപ്പിൽ ഒരു വിജിേൻസ് കസൽ
പ്രവർത്തിക്കന്നു.
7. കഡ്പൂബട്ടഷൻ
2020 വർഷത്തിൽ ഈ വകുപ്പിൽ നിന്ന് മേ് വകുപ്പിബോ ഓഫീസു ളിബോ കഡ്പൂബട്ടഷൻ
വയവസ്ഥയിൽ ബജാേി കെയ്ത ഉബ്യാഗ്സ്ഥരുകെ വിശ്ാംശങ്ങൾ അന ന്ധം - 3 ആയി
ബെർത്തിരിക്കന്നു.
8. പുതിയ നിയമനങ്ങൾ
2020 വർഷത്തിൽ 11 പുതിയ നിയമനങ്ങൾ നെന്നു.
9. തസ്തി

നിർത്തോക്കൽ

2020 വർഷത്തിൽ തസ്തി
10. പുതിയ തസ്തി

കളാന്നും നിർത്തോക്കിയിട്ടില്ല.

ൾ

2020 വർഷത്തിൽ പുതിയ തസ്തി

ൾ ഒന്നും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല.

11. പുതിയ ഫാക്ടറി ഡ്ിവിഷന ൾ
2020 വർഷത്തിൽ പുതിയ ഫാക്ടറി ഡ്ിവിഷന ൾ രൂപീ രിച്ചിട്ടില്ല.

12. സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചവർ
2020 വർഷത്തിൽ വകുപ്പികേ 6 ഉബ്യാഗ്സ്ഥർ സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്ക യണ്ടായി.
ആയതികെ വിശ്ാംശങ്ങൾ അന ന്ധം 4 -ൽ ബെർത്തിരിക്കന്നു.
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13. ശിക്ഷണനെപെി ൾ
2020 വർഷത്തിൽ വകുപ്പിൽ ജീവനക്കാർകക്കതികര ശിക്ഷണ നെപെി ൾ ഒന്നും
സവീ രിച്ചിട്ടില്ല.
14. പരിശീേന പരിപാെി ൾ
വകുപ്പികേ ഇൻകപക്ടർമാർ, ക മിക്കൽ ഇൻകപക്ടർമാർ, കെക്നിക്കൽ അസിേെ്
(ക മിക്കൽ)
എന്നീ
ഉബ്യാഗ്സ്ഥർ
അവരുകെ
സാബേതി
പരിജ്ഞാനം
കമച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനായി, വിവിധ, വി്ധ പരിശീേന പരിപാെി ളിൽ പകേടുക്ക യണ്ടായി.
ക്ലറിക്കൽ തസ്തി
ളിൽ ബസവനമനഷ്ഠിക്കന്നവർ ഓഫീസ്
ാരയങ്ങൾ കൂടുതൽ
ാരയക്ഷമമാക്കന്നതിന് സഹായമായ പരിശീേന പരിപാെി ളിലും പകേടുക്ക യണ്ടായി. 2020
വർഷകത്ത പരിശീേന പരിപാെി ൾ സം ന്ധിച്ച വിശ്ാംശങ്ങൾ അന ന്ധം 5 -ൽ
ബെർത്തിരിക്കന്നു.
15. ഫാക്ടറി ളും ഫാക്ടറി കതാഴിോളി ളും
2020 വർഷാരംഭത്തിൽ ബ രളത്തിൽ 24255 (കസക്ഷൻ 2 എം -ൽ 7174 ഫാക്ടറി ളും,
കസക്ഷൻ 85 -ൽ 17081 ഫാക്ടറി ളും) ഫാക്ടറി ൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. റിബപ്പാർട്ടു വർഷം ബ രളത്തിൽ
770 (കസക്ഷൻ 2(എം)-ൽ 227 ഫാക്ടറി ളും, കസക്ഷൻ 85-ൽ 543 ഫാക്ടറി ളും) ഫാക്ടറി ൾ
പുതിയതായി രജിേർ കെയ്യു യം അതിൽ 551 (കസക്ഷൻ 2(എം)-ൽ 142 ഫാക്ടറി ളും, കസക്ഷൻ
85-ൽ 409 ഫാക്ടറി ളും) ഫാക്ടറി ളുകെ രജിബേഷൻ റദ്ദു കെയ്യു യം കെയ്തു.
2020
വർഷാവസാനം ബ രളത്തിൽ നിേവിലുളള ഫാക്ടറി ളുകെ എണ്ണം 24474 (കസക്ഷൻ 2(എം)-ൽ
7259 ഫാക്ടറി ളും, കസക്ഷൻ 85-ൽ 17215 ഫാക്ടറി ളും) ആണ്. ഈ ഫാക്ടറി ളിൽ ബജാേി
കെയ്യുന്ന കമാത്തം കതാഴിോളി ളുകെ എണ്ണം 701423 എന്ന് ണക്കാക്കകപ്പട്ടിരിക്കന്നു.
16. ഫാക്ടറി അപ െങ്ങൾ
2020 വർഷത്തിൽ വിവിധ ഫാക്ടറി ളിൽ വച്ച് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അപ െങ്ങൾ മൂേം കമാത്തം
14 ബപർ മരണമെഞ്ഞു, 72 അപ െങ്ങൾ റിബപ്പാർട്ട് കെയ്തു.
17. കസമിനാറു ൾ/ വർക്ക്ബഷാപ്പു ൾ
ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ് ഡ്യറക്ടറും മേ് ഉബ്യാഗ്സ്ഥരും വിവിധ സാബേതി
വിഷയങ്ങകള സം ന്ധിച്ചുള്ള നിരവധി കസമിനാറു ളിലും വർക്ക് ബഷാപ്പു ളിലും 2020
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വർഷത്തിൽ

പകേടുക്ക യണ്ടായി.

ആയതികെ

വിശ്ാംശങ്ങൾ

അന ന്ധം

6-ൽ

ബെർത്തിരിക്കന്നു.
18. ബ ായിേറു ൾ/ ഇക്കബണാബമസറു ൾ
ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ് ഇൻകപക്ടർമാരാണ് ാോ ാേങ്ങളിൽ ബ ായിേറു ൾ
പരിബശാധിച്ച് ബയാഗ്യത സർട്ടിഫിക്കേ് നൽകുന്നത്. 2020 വർഷകത്ത ഫാക്ടറി ളുകെയം,
ബ ായിേറു ളുകെയം പരിബശാധന സം ന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അന ന്ധം
7-ൽ
ബെർത്തിരിക്കന്നു.
2020 വർഷകത്ത ബ ായിേറു ളുകെയം ഇക്കബണാബമസറു ളുകെയം സം ന്ധിച്ച
വിവരങ്ങൾ അന ന്ധം 8-ൽ ബെർത്തിരിക്കന്നു.
19. ബപ്രാസി ൂഷൻ നെപെി ൾ
ഫാക്ടറി ൾ പരിബശാധിച്ച് ഫാക്ടറി നിയമങ്ങളും െട്ടങ്ങളും ബവണ്ട വിധത്തിൽ
നെപ്പിോക്കന്നുബണ്ടാകയന്ന് വകുപ്പികേ ഫാക്ടറി ഇൻകപക്ടർമാർ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു. ഫാക്ടറി
കതാഴിോളി ളുകെയം കപാതു ജനങ്ങളുകെയം സുരക്ഷയ്ക്കം ആബരാഗ്യത്തിനം ഹാനീ രമായ
രീതിയിൽ ഫാക്ടറി ൾ പ്രവർത്തിക്കന്നതായി ബ ാദ്ധയകപ്പട്ടാൽ െട്ടങ്ങളുകെയം നിയമങ്ങളുകെയം
േംഘനം യഥാസമയം മാബനകെെികെ ശ്രദ്ധയിൽകപ്പടുത്തു യം, നിശ്ചിത സമയ
പരിധിക്കള്ളിൽ നൂനത ൾ പരിഹരിക്കന്നതിനള്ള നിർബേശം
ന്ധകപ്പട്ട മാബനകെെിന്
നൽകു യം കെയ്യുന്നു .നിർബേശങ്ങൾ പാേിക്കാത്ത മാബനകെെികനതികര ബപ്രാസി ൂഷൻ
ഉൾകപ്പകെയള്ള നെപെി ൾ സവീ രിക്കന്നു. 2020-ൽ സവീ രിച്ച ബപ്രാസി ൂഷൻ നെപെി ളുകെ
വിശ്ാംശങ്ങൾ അന ന്ധം 9 -ൽ ബെർത്തിരിക്കന്നു.
20. ഫാക്ടറി ളികേ

യാൻറീൻ, കഷൽേർ/വിശ്രമ മുറി മുതോയ സൗ രയങ്ങൾ

1948-കേ ഫാക്ടറി നിയമ പ്ര ാരം 250-ൽ കൂടുതൽ കതാഴിോളി ൾ ബജാേി കെയ്യുന്ന
ഫാക്ടറി ളിൽ
യാെീൻ സൗ രയവം 150-ൽ കൂടുതൽ കതാഴിോളി ൾ ബജാേി കെയ്യുന്ന
ഫാക്ടറി ളിൽ വിശ്രമ മുറി ളും ഏർകപ്പടുബത്തണ്ടതാണ്. 2020 വർഷത്തിൽ ബ രളത്തികേ 1238
ഫാക്ടറി ളിൽ കഷൽേർ/വിശ്രമ
ഏർകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മുറി ളും

635

ഫാക്ടറി ളിൽ

21. ഫാക്ടറി ളികേ കവൽകഫയർ/ ബസഫ്റ്റി ഓഫീസർമാർ
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യാെീൻ

സൗ രയവം

2020 വർഷത്തിൽ ബ രളത്തികേ ബസഫ്റ്റി ഓഫീസർ ആവശയമായ 123 ഫാക്ടറി ളിോയി
ആക
111 ബസഫ്റ്റി ഓഫീസർമാകരയം
കവൽകഫയർ ഓഫീസർ ആവശയമായ 353
ഫാക്ടറി ളിോയി ആക 121 കവൽകഫയർ ഓഫീസർമാബരയം നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
22. പരീക്ഷ ൾ
1. കവൽഡ്ർമാരുകെ പരീക്ഷ
2020 വർഷകത്ത കവൽഡ്ർമാരുകെ പരീക്ഷയിൽ 23 അബപക്ഷ േഭിക്ക യം പരീക്ഷയിൽ
വിജയിച്ചവർക്ക് ഐ. ി.ആർ സർട്ടിഫിക്കേ് നൽകു യം ഫീസിനത്തിൽ 15,295/- രൂപ
േഭിക്ക യം കെയ്തു.
2. ബ ായിേർ അേൻഡ്െ്സ് പരീക്ഷ
2020 വർഷം ഫേ് ക്ലാസ് /കസക്കൻറ് ക്ലാസ് ബ ായിേർ അേൻഡ്ൻറ്സ് പരീക്ഷയിൽ
107 അബപക്ഷ േഭിക്ക യം പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചവർക്ക് ഐ. ി.ആർ സർട്ടിഫിക്കേ് നൽകു യം
ഫീസിനത്തിൽ 59385/- രൂപ േഭിക്ക യം കെയ്തു.
3. ബ ായിേർ വാൽവ് പരിബശാധന
2020 വർഷത്തിൽ ബ ായിേർ വാൽവ് പരിബശാധന നെത്തി 3994 എണ്ണത്തിന്
ഐ. ി.ആർ അനസരിച്ച് സർട്ടിഫിക്കേ് നൽകു യം ഫീസിനത്തിൽ
6,01,795/- രൂപ
േഭിക്ക യം കെയ്തു.
23. ഫാക്ടറി നിയമത്തിൽ നിന്നും ഇളവ് നൽ ികക്കാണ്ടുള്ള ഉത്തരവ ൾ
െിേ പ്രബതയ സാഹെരയങ്ങളിൽ െിേ ഫാക്ടറി കള ഫാക്ടറി നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും
ഒഴിവാക്കി ക ാണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറകപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂൊകത ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ് ഡ്യറക്ടറും സവന്തം അധി ാരം ഉപബയാഗ്ിച്ച് െിേ ഫാക്ടറി കള ഫാക്ടറി
നിയമത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി ക ാണ്ട് ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു സം ന്ധിച്ച വിശ്വിവരം
അന ന്ധം 10-ൽ ക ാടുത്തിരിക്കന്നു.
24.

മ്പൂട്ടർവൽക്കരണം

കതാഴിൽ സൗഹൃ് അന്തരീക്ഷം സംജാതമാക്കവാൻ രൂപ ല്പന കെയ്ത സംസ്ഥാന
വയവസായ വകുപ്പികെ പദ്ധതിയായ ക -സവിഫ്റ്റ് മായി വകുപ്പികെ കപർമിേ്, ബേസൻസ് എന്നീ
ബസവനങ്ങൾ ഇെബേേ് കെയ്തു. ഫാക്ടറിക്കായി ക ട്ടിെം ഉപബയാഗ്ിക്കന്നതിനായളള കപർമിേ് ,
ഫാക്ടറി പ്രവർത്തിക്കന്നതിനളള ബേസൻസ് എന്നിവയം അന ന്ധ ബസവനങ്ങളും
ഓൺബേനായി നൽ ി വരുന്നു. ഫാക്ടറി ൾക്ക് അവയകെ മി വ് പ്ര െിപ്പിക്കവാൻ വകുപ്പ്
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ബേഡ്ിംഗ്് സമ്പ്ര്ായം ഏർകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തന മി വികെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ
ഡ്യമണ്ട്, ലാേിനം, ബഗ്ാൾഡ്്, സിൽവർ, ബരാൺസ് എന്നിങ്ങകന ബേഡു ൾ നൽകുന്നു.
ഫാക്ടറി ൾക്ക് ഓൺബേൻ മുബഖന വാർഷി /അർദ്ധവാർഷി റിബട്ടണു ൾ സമർപ്പിക്കവാൻ
ഴിയന്നു. ഫാക്ടറി കള അവയകെ അപ െസാധയതയകെ മുൻഗ്ണനാക്രമത്തിൽ പരിബശാധന
നെത്തുന്നതിനായളള കമാബ ൽ ആലിബക്കഷൻ ആയ കവ ് എബന ിൾഡ്് റിസ്ക് കവയിേഡ്്
ഇൻകപക്ഷൻ സ്കീം ഉപബയാഗ്ിച്ചാണ് നിേവിൽ പരിബശാധന നെത്തുന്നത്. ഫാക്ടറി
ബേസൻസു ളുകെ ആധി ാരി ത പരിബശാധിയ്ക്കന്നതിനായി ബേസൻസ് കവരിഫിബക്കഷൻ
എന്ന േിേ് വകുപ്പികെ കവ ് ബസേിൽ ഉൾകപ്പടുത്തു യം കെയ്തിട്ടുണ്ട്. വകുപ്പികേ എല്ലാ
ഓഫീസു ളിലും ഡ്ിജിേൽ ഫയൽ ബപ്രാസസിംഗ്് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അെിയന്തര സാഹെരയങ്ങളിൽ
വീട്ടിേിരുന്നും യാത്രാബവളയിലും ഫയൽ ബപ്രാസസിംഗ്് ഇതുവഴി സാധയമാകുന്നു. വകുപ്പികെ
ഔബ്യാഗ്ി കവ ് ബസേ് ഇംഗ്ലീഷിലും മേയാളത്തിലും േഭയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
25. മേയാളത്തിൽ ബ

ാരയം കെയ്ത ഫയലു ൾ

2020 വർഷത്തിൽ വകുപ്പിൽ മേയാളത്തിൽ ബ
ചുവകെ ബെർക്കന്നു.

ാരയം കെയ്ത ഫയലു ളുകെ വിശ്വിവരങ്ങൾ

റിബപ്പാർട്ടുവർഷം മേയാളത്തിൽ േഭിച്ച തപാലു ളുകെ എണ്ണം – 120247
മേയാളത്തിൽ നെപെി സവീ രിച്ച ഫയലു ളുകെ എണ്ണം
- 113536
മേയാളത്തിൽ തീർപ്പാക്കിയ ഫയലു ളുകെ എണ്ണം
- 100170
26. വിവരാവ ാശ നിയമം – 2005 നെപ്പാക്കൽ
വിവരാവ ാശ

നിയമം - 2005

പ്ര ാരം

ഫാക്ടറീസ്

ആൻറ്

ബ ായിബേഴ്സ് ബേേ്

പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ ഓഫീസർ, അപ്പബേേ് അബതാറിേി എന്നിവകര നാമനിർബേശം
കെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതികെ വിശ്ാംശങ്ങൾ അന ന്ധം 11 -ൽ ബെർത്തിരിക്കന്നു.
വിവരാവ ാശ നിയമ പ്ര ാരം 2020-21 സാമ്പത്തി
വിവരങ്ങൾ ചുവകെ ബെർക്കന്നു.

വർഷം േഭിച്ച അബപക്ഷ കള സം ന്ധിച്ച

ആക േഭിച്ച അബപക്ഷ ൾ
തീർപ്പാക്കിയത്
വിവരം നൽ ിയത്
നിരസിച്ച അബപക്ഷയകെ എണ്ണം

- 185
- 185
- 185
- ഇല്ല

അബപക്ഷാ ഫീസ്
ബഡ്ാ ുകമെ് നൽ ിയ ഇനത്തിൽ േഭിച്ച ഫീസ്
ആക

- 1,730/- 3,298/- 5,028/-
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സംസ്ഥാന വിവരാവ ാശ

മ്മീഷനിൽ അപ്പീൽ ബപായ

ബ സു ൾ

- ഇല്ല

27. ബസവനാവ ാശ നിയമം നെപ്പാക്കൽ
കപാതുജനങ്ങൾക്കായി

വകുപ്പ്

കെയ്യുന്ന

മുഴുവൻ

ബസവനങ്ങളും

ബസവനാ

വ ാശം 2012 -കെ പരിധിയിൽ നൽ ി വരുന്നു. ഇതികെ ഭാഗ്മായി എല്ലാ മാസവം പ്രതിമാസ
പുബരാഗ്തി റിബപ്പാർട്ട് സർക്കാരിബേക്ക് നൽ ി വരുന്നു.
28. വകുപ്പിൽ രൂപീ രിച്ചിട്ടുള്ള ബമാണിേറിംഗ്്

മ്മിേി ൾ

വകുപ്പികേ വിവിധ ഓഫീസു ളിൽ സ്ത്രീ ൾക്ക ബനകരയളള അതിക്രമങ്ങൾകക്കതികരയള്ള
പരാതി ൾ സവീ രിക്കന്നതിനം പരിഹരിക്കന്നതിനമായി ഒരു
ംകലയിെ്
രൂപീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2020 വർഷത്തിൽ ഇത്തരം പരാതി ൾ ഒന്നുംതകന്ന േഭിച്ചിട്ടില്ല.

മ്മിേി

വകുപ്പികേ ഉപഓഫീസു ളിൽ വിജിേൻസ് പരിബശാധന നെത്തുന്നതിനായി വിജിേൻസ്
ഓഫീസറുകെ ബനതൃതവത്തിൽ വിജിേൻസ് മ്മിേി രൂപീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം ബജായിെ്
ഡ്യറക്ടർ ശ്രീ. ക . ജയെന്ദ്രകനയാണ് വിജിേൻസ് ഓഫീസറായി ചുമതേകപ്പടുത്തിയിട്ടുളളത്.
29. വരവ കെേവ്

ണക്ക ൾ

2020-21 സാമ്പത്തി വർഷകത്ത വരവ് കെേവ് ണക്ക ൾ യഥാക്രമം അന ന്ധം
12(എ), 12( ി) എന്നിവയിൽ ക ാടുത്തിരിക്കന്നു. കെേവ ൾ സം ന്ധിച്ചുളള ണക്ക ളുകെ
ഡ്ിപ്പാർട്ടുകമൻറൽ റിക്കൺസിേിബയഷൻ 2021 മാർച്ച് 31 വകര പൂർത്തീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2020-21 സാമ്പത്തി

വർഷത്തിൽ വകുപ്പികേ

ഡ്്ജേ് വിഹിതം അന ന്ധം -13 ആയി

ബെർത്തിരിക്കന്നു.
30. 2020-21 സാമ്പത്തി

വർഷത്തിൽ ഭരണാനമതി േഭിച്ച സ്കീമു ൾ

2020-21 സാമ്പത്തി

വർഷത്തിൽ താകഴ പറയന്ന വിവിധ സ്കീമു ൾക്കായള്ള

ഭരണാനമതി േഭിക്ക യണ്ടായി.
1. ബസഫ്റ്റി അവാർഡ്്
2. മ്പൂട്ടബറബസഷൻ
3. ബമാഡ്ൽ ഓഫീസ്
4. ഒക്കബപ്പഷണൽ കഹൽത്ത് കമഡ്ിക്കൽ കെക്കപ്പ്
5. വിവിധ പരിശീേന പരിപാെി ൾ
6. ഇൻഡ്േിയൽ ബഹജീൻ ം കഹൽത്ത് സർബവ്വ
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7. ബസഫ്റ്റി അകവയർകനസ് ബപ്രാോമു ൾ
8. ഒക്കബപ്പഷണൽ കഹൽത്ത് ആെ് ബസഫ്റ്റി കട്രയിനിംഗ്് ഇൻേിേൂട്ട്
9. റിബമാട്ട് കസൻസിംഗ്് എബന ിൾഡ്് ഓൺബേൻ ക മിക്കൽ എമർജൻസി
കറബപാൺസ് സിേം (ROCERS)
2020-21 സാമ്പത്തി

വർഷത്തിൽ 425 േക്ഷം രൂപാ േഭിച്ചതിൽ 313 േക്ഷം രൂപാ

കെേവായി. എന്നാൽ െിേ പരിശീേന പരിപാെി ളും െിേ പദ്ധതി ളുകെ ഫണ്ട് വിനിബയാഗ്ങ്ങളും
യഥാസമയത്ത് നെത്താൻ
ഴിയാത്തതിനാൽ
ാക്കി തു
സർക്കാരിബേക്ക് സറണ്ടർ
കെയ്യു യണ്ടായി.
2020-21 സാമ്പത്തി

വർഷത്തികേ ശമ്പളയിനത്തികേ കെേവ ൾ സം ന്ധിച്ച

വിശ്ാംശങ്ങൾ അന ന്ധം- 14 ആയി ബെർത്തിരിക്കന്നു.
31. വാഹനങ്ങൾ
2020-21 സാമ്പത്തി

വർഷത്തിൽ വകുപ്പിന് ഒരു ബ ക്ക് ഉൾകപ്പകെ ആക
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വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ട് .കൂൊകത എറണാകുളം ബജായിൻറ് ഡ്യറക്ടറുകെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒരു
സുരക്ഷാരഥവം ഉണ്ട്. ഇത് ക ാച്ചിൻ ഷിപ്പയാർഡ്് സംഭാവന കെയ്തതാണ്.
ഇതികെ
ഇൻഷവറൻസ്, റിപ്പയർ, കമയിെനൻസ് എന്നീ കെേവ ൾക്കായി സുരക്ഷാരഥം ഉപബയാഗ്ിച്ചുളള
പരിശീേനത്തിൽ നിന്നും േഭിക്കന്ന ഫണ്ട് ഉപബയാഗ്ിച്ചാണ് നിർവഹിക്കന്നത്.
32. കതാഴിൽ ആബരാഗ്യ സുരക്ഷിതതവ പരിശീേന ബ ന്ദ്രം, ാക്കനാെ് , എറണാകുളം
(Occupational Safety & Health Training Institute (OTI), Kakkanad, Ernakulam)
ബ രളത്തികേ വയവസായശാേ ളിൽ ബജാേി കെയ്യുന്ന കതാഴിോളി ളുകെ ആബരാഗ്യം,
സുരക്ഷിതതവം, ബക്ഷമം എന്നിവ വിവിധ നിയമങ്ങളിലൂകെ നെപ്പിോക്കന്ന ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ് വകുപ്പ്, കതാഴിോളി ൾക്കം സൂപ്പർബവസർമാർക്കം, മാബനജർമാർക്കം ആബരാഗ്യ
സുരക്ഷിതതവ വിഷയങ്ങളിൽ പരിശീേനം നൽകുന്നതിനം അബതാകൊപ്പം രാസവാത
ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുബമ്പാൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർകപ്പടുന്ന ബപാേീസ്, ഫയർ & കറസ്കൂ,
ആബരാഗ്യവകുപ്പ് എന്നിവർക്ക് പ്രബതയ
രാസപരിശീേനം നൽകുന്നതിനം സ്കൂൾ/ബ ാബളജ്
വി്യാർത്ഥി ൾക്ക് ബവണ്ട പ്രാഥമി സുരക്ഷിതതവ വിഷയങ്ങളിൽ (basic safety) പരിശീേനം
നൽകുന്നതിനമായി ഇന്തയയിൽ തകന്ന ആ്യമായി ആരംഭിക്കന്ന പരിശീേനബ ന്ദ്രം എറണാകുളം
ജില്ലയിൽ ാക്കനാെ് 2020 ഒബക്ടാ ർ 17 ന് ഹു. കതാഴിലും എബസസും വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. െി.പി.
രാമകൃഷ്ണൻ അദ്ധയക്ഷത വഹിച്ച ബയാഗ്ത്തിൽ ഹു. ബ രള മുഖയമന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ
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ഓൺബേൻ മുബഖന ഉ്്ഘാെനം നിർവ്വഹിച്ചു. ആധുനി

രീതിയിലുള്ള വീഡ്ിബയാ ക്ലാസ് റൂം,

ഡ്ിജിേൽ ബേരറി, സുരക്ഷിതതവ ഉപ രണങ്ങളുബെയം സുരക്ഷാബമാഡ്ലു ളുബെയം
എസി ിഷൻ കസെറും െി പരിശീേന ബ ന്ദ്രത്തികെ പ്രബതയ തയാണ്. നിേവിൽ ബ ാവിഡ്്
നിയന്ത്രണങ്ങളുകെ ഭാഗ്മായി കതാഴിോളി ൾക്കബവണ്ടി ആബരാഗ്യ സുരക്ഷിതതവ വിഷയങ്ങളിൽ
കവ ിനാർ സംഘെിപ്പിക്കന്നതിനം െി പരിശീേനബ ന്ദ്രം സജ്ജമായിട്ടുണ്ട്. െി ബ ന്ദ്രം വകുപ്പികെ
ലാൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾകപ്പടുത്തി 4.25 ബ ാെി രൂപ കെേവാക്കിയാണ് പൂർത്തീ രിച്ചിരിക്കന്നത്.
33. സിേിസൺസ് ൊർട്ടർ (പൗരാവ ാശബരഖ)
ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ് വകുപ്പികെ പൗരാവ ാശ ബരഖ, വകുപ്പികെ കവ ് ബസോയ
www.fabkerala.gov.in-ൽ േഭയമാണ്.
34.

മ്മിേി ളും ബ ാൺഫറൻസു ളും
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം താകഴ പറയന്ന ബ ാർഡു ളിലും

മ്മിേി ളിലും ഫാക്ടറീസ് ആെ്

ബ ായിബേഴ്സ് ഡ്യറക്ടർ അംഗ്മായി തുെരുന്നു.
1. ബ രളാ ബേേ് കപാേൂഷൻ ൺബട്രാൾ ബ ാർഡ്്
2. കസൻട്രൽ ബ ായിബേഴ്സ് ബ ാർഡ്്
3.
4.
5.
6.
7.

ബസേ് അബപ്രസൽ മ്മിേി
േീൻ ൊനൽ ക്ലിയറൻസ് മ്മിേി
െീഫ് ഇൻകപബക്ടഴ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് അന്തർ സംസ്ഥാന ബ ാൺഫറൻസ്
എനർജി മാബനകെൻറ് കസൻറർ ഗ്ബവണിംഗ്് ൗൺസിൽ
ബേേ് ബ ാർഡ്് ബഫാർ സിംഗ്ിൾ വിൻബഡ്ാ ക്ലിയറൻസ്

8. ബസഫ്റ്റി അവാർഡ്് ജഡ്്ജിംഗ്്

മ്മിേി

9. ശുവണ്ടി വയവസായ ന്ധസമിതി
10. നാഷണൽ ബസഫ്റ്റി ൗൺസിൽ (ബ രളാ ൊപ്േർ) എസി ൂട്ടീവ്

മ്മിേി

11. ബേേ് കേവൽ ഇേക്ട്രിക്കൽ ആസികഡ്ൻറ് പ്രിവൻഷൻ മ്മിേി
12. ബ രള ഇൻേിേൂട്ട് ഓഫ് കവൽഡ്ിംഗ്് &റിസർച്ച് ഗ്ബവണിംഗ്് മ്മിേി
13. ക മിക്കൽ എമർജൻസി കറബപാൺസ് കസാബസേി ഗ്ബവണിംഗ്്

35. ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ് ഡ്യറക്ടർ പകേടുത്ത

മ്മിേി

മ്മിേി ളും മീേിംഗു ളും

ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ് വകുപ്പികെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏകറ ഗുണ രമാകുന്ന വിവിധ
മ്മിേി ളിലും മീേിംഗു ളിലും വകുപ്പ് ഡ്യറക്ടർ റിബപ്പാർട്ടു വർഷം പകേടുക്ക യണ്ടായി. െീഫ്
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കസക്രട്ടറിതേത്തിലുള്ള

ബയാഗ്ങ്ങളിലും,

കതാഴിൽ

വകുപ്പു

കസക്രട്ടറി,

വിവിധ

വകുപ്പുതേവൻമാരുമായി നെത്തുന്ന പ്രതിമാസ അവബോ ന ബയാഗ്ങ്ങളിലും ഡ്യറക്ടർ
പകേടുക്ക യണ്ടായി.
കൂൊകത െീഫ് ഇൻകപക്ടർമാരുകെ ബ്ശീയതേ ബയാഗ്ങ്ങളിലും
കപാേുഷൻ
ൺബട്രാൾ ബ ാർഡ്്, നാഷണൽ ബസഫ്റ്റി
ൗൺസിൽ, ഓഫ് ബസേ്
എമർജൻസി ലാൻ (സ്ക്രൂട്ടിനി മ്മിേി ൾ), ബ ായിേർ അേൻഡ്ൻറ്സ്, ബ ായിേർ ഓപ്പബറഷൻ
എചിനീബയഴ്സ് ബ ാംപിേൻസ് എസാമിബനഷൻ ബ ാർഡ്് മീേിംഗു ൾ, ഡ്ിപ്പാർട്ടുകമൻറൽ
പ്രബമാഷൻ മ്മിേി, ഡ്ിപ്പാർട്ടുകമൻറൽ ബ ാൺഫറൻസു ൾ, ഓഫീസ് ബമധാവി ളുകെയം ജില്ലാ
ളക്ടർമാരുകെയം വാർഷി കപാതുബയാഗ്ം, റീജിയണൽ മീേിംഗു ൾ, ബസേ് അബപ്രസൽ
മ്മിേി മീേിംഗു ൾ, ബസഫ്റ്റി അവാർഡ്് ജഡ്്ജിംഗ്് മ്മേി മീേിംഗു ൾ എന്നിവയിലും ഫാക്ടറീസ്
ആൻറ് ബ ായിബേഴ്സ് ഡ്യറക്ടർ പകേടുക്ക യണ്ടായി. 2020 വർഷത്തിൽ ഡ്യറക്ടർ പകേടുത്ത
മീേിംഗു ളുകെ വിവരം അന ന്ധം 5(എ) ആയി ബെർത്തിരിക്കന്നു.
36. ഇബെണൽ ഓഡ്ിറ്റം അവയകെ തുെർ നെപെി ളും

തയ്യാറാക്കി

ഓബരാ േണ്ടർ വർഷവം വകുപ്പുതേ പരിബശാധന നെത്തുന്നതിന് ഒരു പട്ടി
ഉപഓഫീസു ളിൽ
അറിയിക്ക യം
അതനസരിച്ച്
അഡ്മിനിബേേീവ്

ഓഫീസർ/ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ, ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്, മൂന്ന് ക്ലാർക്കമാർ എന്നിവരെങ്ങിയ െീം
ആഭയന്തര പരിബശാധന നെത്തുന്നുണ്ട്.
ബമഖോ ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർമാരുകെ ആഫീസു ളിൽ വർഷത്തികോരിക്കലും
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, അഡ്ീഷണൽ ഫാക്ടറി ഇൻകപക്ടർ
എന്നിവരുകെ ഓഫീസു ളിൽ രണ്ട് വർഷത്തികോരിക്കലും പരിബശാധന നെത്തി വരുന്നു.
2020 വർഷത്തിൽ 11 ജില്ല ളിോയി 04 ആഫീസു ൾ പരിബശാധിച്ചു.
37.

ാഷു കപഷയൽ ഓഫീസ് , ക ാല്ലം.
2016-ൽ ശ്രീ. വിപിൻ പി.എം. –കന കപഷയൽ

ാഷൂ ഇൻകപക്ടർ ബേഡ്് -2 ആയി

നിയമിച്ചു. റിബപ്പാർട്ട് വർഷം ഇബേഹം തുെരുന്നു. ശ്രീ. ഷിരീഷ്. ക . ആണ്

ാഷു കപഷയൽ

ഓഫീസർ.
ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ് ഡ്യറക്ടർ
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വകുപ്പികേ വിവിധ തസ്തി
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

അന ന്ധം - 1 ി
ളിൽ അനവ്ിച്ചിട്ടുളള ഉബ്യാഗ്സ്ഥരുകെ എണ്ണം

Director of Factories & Boilers
Senior Joint Director of Factories and Boilers
Joint Director of Factories and Boilers
Joint Director of Factories and Boilers (Medical)
Administrative Officer
Finance Officer
Technical Officer (Chemical)
Inspector of Factories and Boilers Gr.I
Inspector of Factories and Boilers Gr.II
Inspectress of Factories (Woman)
Technical Assistant (Chemical)
Chemical Inspector
Medical Officer
Additional Inspector of Factories
Senior Superintendent
Head Statistician
Junior Superintendent
Head Accountant
Senior Clerk
Clerk/Clerk-Typist
Typist
Confidential Assistant
Head Draughtsman
Draughtsman
Chemist
Nursing Assistant
Lab Assistant
Lab Attendant
Librarian Gr.IV
Driver
Peon/Night Watchmen
Full Time Sweeper
Computer Operator
TOTAL

15

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1
1
5
1
1
1
1
8
18
1
1
4
4
25
3
1
6
1
50
51
6
5
1
6
1
1
1
1
1
8
54
1
1
271

അന ന്ധം - 02
ആഫീസു ളുബെയം ഉബ്യാഗ്സ്ഥരുബെയം വിവരങ്ങൾ
1. ഡ്യറക്ടബറേ്

ഉബ്യാഗ്ബപ്പര്

ഓഫീസ്
ബഫാൺ
നമ്പർ

ഉബ്യാഗ്സ്ഥകെ ബപര്

(1)

(2)

(3)

ഡ്യറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ്

0471-2441597

ശ്രീ. പി.പ്രബമാ്്

ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ് ആെ് ബ ായിബേഴ്സ്
(കഹഡ്് വാർബട്ടഴ്സ് )

0471-2441597

ശ്രീ. ബറായ്. പി. പയസ്

0471 – 2441597

ശ്രീ. രജിൻ. എസ്

ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്്-2
(കഹഡ്് വാർബട്ടഴ്സ്)

(4)

0471-2441597
ശ്രീമതി. പ്രസീന. എൻ
ശ്രീ. അജിത് കുമാർ. സി

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

0471-2441597
ശ്രീമതി.

ിന്ദു. എസ്.ജി

കഹഡ്് ോേിേീഷയൻ

0471-2441597

ശ്രീ. എസ്.യബശാധരൻ

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്

0471-2441597

ശ്രീമതി. വത്സേ. ക .എൻ

കഹഡ്് ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ

0471-2441597

-

കെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ

0471-2441597

ബഡ്ാ. ക .എസ്. ഗ്ീത

കെക്നിക്കൽ അസിേെ്
(ക മിക്കൽ)

0471-2441597

ശ്രീ. ജയകുമാർ. ജി

ക മിക്കൽ ഇൻകപക്ടർ

0471-2441597

ശ്രീമതി. എസ്. ി.
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01.03.2015 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു
14.11.2019 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു
01.05.2019 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു

ശ്രീ. ബവ. ശ്രീകുമാർ
അഡ്മിനിബേേീവ് ഓഫീസർ

ാോവധി

ീന

12.07.2018 മുതൽ
31.05.2020 വകര
09.06.2020 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു
18.04.2018 മുതൽ
21.02.2020 വകര
08.06.2020 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു
01.10.2015 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു
26.06.2019 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു
ഒഴിവ്
01.06.2002 മുതൽ
31.05.2020 വകര
04.11.2008 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു
11.09.2002 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു

2) സീനിയർ ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ് ബ ായിബേഴ്സ്, ക ാല്ലം
ഉബ്യാഗ്ബപ്പര്
സീനിയർ ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്

ഓഫീസ്
ബഫാൺ
നമ്പർ
0474-2970254

ഉബ്യാഗ്സ്ഥകെ ബപര്
ശ്രീ. മണി. എസ്

ാോവധി
18.11.2019 മുതൽ റിബപ്പാർട്ടു
വർഷം തുെരുന്നു

ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് 0474-2970254
ആെ് ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്്-2
(ബസഫ്റ്റി കസൽ)
ക മിക്കൽ ഇൻകപക്ടർ
0474-2970254
(ബസഫ്റ്റി കസൽ)

ശ്രീ. സജിത്ത്. എസ്.എസ്

04.06.2019 മുതൽ റിബപ്പാർട്ടു
വർഷം തുെരുന്നു

ശ്രീ.

14.10.2005 മുതൽ റിബപ്പാർട്ടു
വർഷം തുെരുന്നു

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്

ശ്രീമതി.
പി.എസ്

0474-2970254

ി. സിയാ്്
ിന്ദു

അമ്മാൾ.

19.06.2019 മുതൽ റിബപ്പാർട്ടു
വർഷം തുെരുന്നു

3) ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ് ബ ായിബേഴ്സ്, എറണാകുളം
ഉബ്യാഗ്ബപ്പര്

ഓഫീസ്
ബഫാൺ നമ്പർ

ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്

0484-2952258

ശ്രീ. ക . ജയെന്ദ്രൻ

20.11.2019 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം തുെരുന്നു

0484-2952258

ശ്രീ. ോൽ വർഗ്ഗീസ്

28.09.2015 മുതൽ റിബപ്പാർട്ടു
വർഷം തുെരുന്നു

0484-2952258

ശ്രീ. എം.േി. കറജി

18.10.2010 മുതൽ റിബപ്പാർട്ടു
വർഷം തുെരുന്നു

കമഡ്ിക്കൽ ഓഫീസർ

0484-2952258

-

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്

0484-2952258

ശ്രീ. ക . സതീഷ്

ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
ആെ് ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്്-2
(ബസഫ്റ്റി കസൽ)
ക മിക്കൽ ഇൻകപക്ടർ
(ബസഫ്റ്റി കസൽ)

ഉബ്യാഗ്സ്ഥകെ ബപര്

ാോവധി

ഒഴിവ്
12.04.2017 മുതൽ റിബപ്പാർട്ടു
വർഷം തുെരുന്നു

4) ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ് ബ ായിബേഴ്സ്, ബ ാഴിബക്കാെ് .
ഉബ്യാഗ്ബപ്പര്

ഓഫീസ്
ബഫാൺ നമ്പർ

ഉബ്യാഗ്സ്ഥകെ ബപര്

ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്

0495-2370508

ശ്രീ. െി.ഐ. ശിവൻ

ക മിക്കൽ ഇൻകപക്ടർ

0495-2370508

ശ്രീമതി. ജി.സുബോെന
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ാോവധി
31.12.2015 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു
28.11.2001 മുതൽ
30.04.2020 വകര

5) ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ് ബ ായിബേഴ്സ്, (കമഡ്ിക്കൽ)
ഓഫീസ്
ബഫാൺ
നമ്പർ

ഉബ്യാഗ്ബപ്പര്
ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ് ആെ് ബ ായിബേഴ്സ്
(കമഡ്ിക്കൽ)

0474-2765130

ഉബ്യാഗ്സ്ഥകെ ബപര്

ബഡ്ാ. റൂ ൻ സി.സിറിൾ

ാോവധി
01.03.2014 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു

5) ഇൻഡ്േിയൽ ബഹജീൻ ോബ ാറട്ടറി, ക ാല്ലം

ഉബ്യാഗ്ബപ്പര്

ഓഫീസ്
ബഫാൺ
നമ്പർ

ക മിക്കൽ ഇൻകപക്ടർ

0474-2970272

ഉബ്യാഗ്സ്ഥകെ ബപര്

ശ്രീ. ക .ശ്രീകുമാർ

ാോവധി
15.07.2002 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു

ഫാക്ടറി ഇൻകപക്ടർമാരുകെ വിവരങ്ങൾ
ഉബ്യാഗ്ബപ്പര്
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
ആെ് ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്് 1
തിരുവനന്തപുരം
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
ആെ് ബ ായിബേഴ്സ് ,ബേഡ്് 2
ക ാല്ലം (സൗത്ത് )
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
ആെ് ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്് 2
ക ാല്ലം (ബനാർത്ത് ) (i/c)
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
ആെ് ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്് 2
കുണ്ടറ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
ആെ് ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്് 2
കെങ്ങന്നൂർ

ഓഫീസ്
ബഫാൺ
നമ്പർ

ഉബ്യാഗ്സ്ഥകെ ബപര്

0471-2431458

ശ്രീ. മുനീർ. എൻ.കജ

0474-2795022

ശ്രീ. പ്രബമാ്്. പി

0474-2795022

ശ്രീ. പ്രബമാ്്. പി

0474-2522225

ശ്രീ. ബ ോസ് കുമാർ. എൽ

0479-2455570

ശ്രീ. ഷാജികുമാർ ക .ആർ
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ാോവധി
03.09.2018 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു
10.10.2019 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു
10.10.2019 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു
18.10.2019 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു
19.01.2017 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു

ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
ആെ് ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്് 1
ബ ാട്ടയം
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
ആെ് ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്് 2
ആേപ്പുഴ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
ആെ് ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്് 1
എറണാകുളം
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
ആെ് ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്് 1
ആലുവ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
ആെ് ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്് 1
കപരുമ്പാവൂർ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
ആെ് ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്് 1
പാേക്കാെ്
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
ആെ് ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്് 2
ക ാച്ചി
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
ആെ് ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്് 2,
കതാടുപുഴ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
ആെ് ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്് 2
തൃശൂർ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
ആെ് ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്് 2
ഇരിഞ്ഞാേക്കെ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴസ്, ബേഡ്് 2
ബ ാഴിബക്കാെ് (ബനാർത്ത് )
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴസ്, ബേഡ്് 2
ബ ാഴിബക്കാെ് (സൗത്ത് ) (i/c)
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴസ്, ബേഡ്് 2
ബ ാഴിബക്കാെ് സൗത്ത്

0481-2562131
0477-2238463

ശ്രീ. അനിൽ കുരയാബക്കാസ്
ശ്രീ. ജിജു. പി

0484-2422272

ശ്രീ. നിതീഷ് ബ്വരാജ്

0484-2623166

ശ്രീ. പ്രിജി. എസ്. ്ാസ്

0484-2623166

ശ്രീ. ഷാബുജാൻ. െി.ക

0491-2505669

ശ്രീ.

ണ്ണയ്യൻ. എ

0484-2232525

ശ്രീ. രാജീവ് എ. എൻ

0486-2222936

ശ്രീ. ബറാ ർട്ട് കജ ക

0487-2364183

ശ്രീ. അനീഷ് കുരയാബക്കാസ്

0480-2820951

ശ്രീ. ഷിബു. വി.ആർ

0495-2371678

ശ്രീ. സജൂ മാതൂ

0495-2370202

ശ്രീ. സജൂ മാതു

ചമിൻ

0495-2370202

ശ്രീ. രബമഷ് െന്ദ്രൻ. ആർ

ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴസ്, ബേഡ്് 1 മേപ്പുറം

0483-2734859

ശ്രീ. സേീം രാജ്. കജ

ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴസ്, ബേഡ്് 2 ഒേപ്പാേം

0466-2247585

ശ്രീ. വിബനഷ്. സി.ഡ്ി

ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
0490-2321725
ബ ായിബേഴസ്, ബേഡ്് 2 തേബേരി

ശ്രീ. രാജീവ്. ആർ
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26.09.2016 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു
03.03.2016 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു
07.06.2016 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു
23.11.2018 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു
13.08.2018 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു
29.08.2018 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു
30.09.2019 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു
25.10.2019 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു
03.10.2019 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു
25.09.2019 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു
06.07.2018 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു
02.11.2019 മുതൽ
18.05.2020 വകര
18.05.2020 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു
04.01.2018 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു
25.07.2019 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു
05.07.2018 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു

ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴസ്, ബേഡ്് 1 ണ്ണൂർ

0497-2700908

ശ്രീ. രാധാകൃഷ്ണൻ. പി

ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്് 2 തളിപ്പറമ്പ്

0460-2202243

ശ്രീ. വിബനാ്് കുമാർ. െി.െി

29.12.2018 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു.
05.07.2018 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു

II. അഡ്ീഷണൽ ഫാക്ടറി ഇൻകപക്ടർമാരുകെ ഓഫീസു ൾ
ഉബ്യാഗ്ബപ്പര്
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
തിരുവനന്തപുരം
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
കനയ്യാേിൻ ര

ഓഫീസ്
ബഫാൺ നമ്പർ
0471-2471458

ഉബ്യാഗ്സ്ഥകെ ബപര്
ശ്രീമതി. നവബറാസ്

ീന

ാോവധി
05.07.2019 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു
01.07.2019 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു
06.07.2019 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു

0471-2471458

ശ്രീ. സതീഷ് െന്ദ്രൻ. എ

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, ക ാല്ലം

0474-2795022

ശ്രീ. ക . ജയകുമാർ

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, കുണ്ടറ

0474-2522225

ശ്രീ. പി. ്ിന രൻ

06.07.2019 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,
കെങ്ങന്നൂർ

0479-2455570

ശ്രീ. ബജാസ്. വി. വിബനാ്്

05.07.2019 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു

0477-2238463

ശ്രീ. ക .ക . അജിത് കുമാർ

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, ബ ാട്ടയം
(സൗത്ത് )

0481-2562131

ശ്രീമതി.

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, ബ ാട്ടയം
(ബനാർത്ത് )

0481-2562131

ശ്രീ. സബന്താഷ് കുമാർ. എസ്

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, ആേപ്പുഴ

ിത. ജി. ബമബനാൻ

01.11.2015 മുതൽ റിബപ്പാർട്ടു
വർഷം തുെരുന്നു
01.07.2019 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു
01.10.2019 മുതൽ റിബപ്പാർട്ടു
വർഷം തുെരുന്നു

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,
എറണാകുളം

0484-2421868

ശ്രീമതി. സേിേ. എസ്

03.07.2019 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആലുവ
(ഇൻ ൊർജ് )

0484-2623166

ശ്രീമതി.

24.07.2019 മുതൽ
16.03.2020 വകര
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ീന. എസ്

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, ആലുവ
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,
കപരുമ്പാവൂർ
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, പാേക്കാെ്
(ബനാർത്ത് )
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, പാേക്കാെ്
(ബനാർത്ത് )
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, പാേക്കാെ്
(സൗത്ത് )

0484-2623166

0484-2623166

0491-2505456

0491-2505456

0491-2505456

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, ക ാച്ചി

0484-2232525

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, കതാടുപുഴ

0486-2222936

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, തൃശൂർ
(ബനാർത്ത് )
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, തൃശൂർ
(സൗത്ത് )
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,
ഇരിഞ്ഞാേക്കെ (ഇൻ
ൊർജ് )
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്,
ഇരിഞ്ഞാേക്കെ
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
ബ ാഴിബക്കാെ് ബനാർത്ത്

0487-2364183

0487-2364183

0480-2825727

0480-2825727

0495-2371678

ശ്രീമതി. ഷാമ. എസ്

16.03.2020 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു

ശ്രീമതി.

04.07.2019 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു

ീന. എസ്

ശ്രീമതി. സുധ. ജി

17.08.2016 മുതൽ
16.03.2020 വകര

Ms. വാഹിനി. ക

16.03.2020 മുതൽ
31.12.2020 വകര

ശ്രീ. പ്രബമാ്്. എം

30.08.2018 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു

ശ്രീമതി. ശ്രീേത. സി

21.02.2018 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു

ശ്രീമതി. ആഷാബമാൾ. വി.പി

11.07.2019 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു

ശ്രീ. സുബരഷ് കുമാർ. സി.െി

03.02.2018 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു

ശ്രീ. സുബരഷ് . പി

05.08.2019 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു

ശ്രീ. ഷിബു. വി.ആർ

25.09.2019 മുതൽ
16.03.2020 വകര

ശ്രീ. അഭിോഷ്. ആർ

16.03.2020 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു

ശ്രീ. സജീവൻ. എ.എൻ

31.03.2020 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു
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അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
ബ ാഴിബക്കാെ് സൗത്ത്
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, മേപ്പുറം
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, ഒേപ്പാേം
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, തേബേരി

0495-2370003

0485-2731859

0466-2248086

0490-2321724

ശ്രീമതി. സയി്. ക . ക

07.07.2017 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടു വർഷം
തുെരുന്നു.

ശ്രീ. രബമഷ്. െി

03.07.2019 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു

ശ്രീമതി. സുധ

23.03.2020 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു

ശ്രീ. ശശി. സി.എം

18.11.2016 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, ണ്ണൂർ

0497-2760908

ശ്രീ. ബപ്രംജിത്ത്. ക

03.12.2018 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് തളിപ്പറമ്പ്

0460-2200309

ശ്രീ. പ്ര്ീപ് പള്ളിപ്രവാൻ

31.08.2018 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു

അന ന്ധം - 03
ക്രമന

ഉബ്യാഗ്സ്ഥകെ ബപരും
തസ്തി യം

മ്പർ

1.
2.
3
4.
5

ശ്രീ. ിന എം.ആർ. ഓഫീസ്
അേൻഡ്ൻറ്
ശ്രീ. ഉമാൻ എ.ക .
സീനിയർ ക്ലർക്ക്
ശ്രീ. രാമെന്ദ്രൻ േി.പി.
കസേക്ഷൻ ബേഡ്് ബെപ്പിേ്
ശ്രീമതി. സുമ. ആർ
ബ ാൺഫിഡ്ൻഷയൽ
അസിേെ്
ശ്രീമതി. രമയ. േി.േി

കഡ്പൂബട്ടഷനിൽ
ബജാേി കെയ്യുന്ന
ഓഫീസ്

ഫാക്ടറീസ് ആെ് ബ ായിബേഴ്സ്
വകുപ്പിബേയ്ക്തിരിക
ബജാേിയിൽ പ്രബവശിച്ച തീയതി

പ്രബവശന പരീക്ഷാ
മ്മീഷണറുകെ ഓഫീസ്
ബ രള ക ട്ടിെ നിർമ്മാണ
കതാഴിോളി ബക്ഷമനിധി
ബ ാർഡ്്
ബ രള ബേേ് േീഗ്ൽ
സർവ്വീസ് അബതാറിേി
ബ രള രാജ്ഭവൻ

03.12.2016 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ട് വർഷം തുെരുന്നു
16.01.2017 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ട് വർഷം തുെരുന്നു

മേ ാർ ബ്വസവം ബ ാർഡ്്

28.11.2020 മുതൽ റിബപ്പാർട്ടുവർഷം
തുെരുന്നു
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05.06.2018 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ട് വർഷം തുെരുന്നു
06.10.2018 മുതൽ
റിബപ്പാർട്ട് വർഷം തുെരുന്നു

അന ന്ധം - 04
സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചവരുകെ വിവരങ്ങൾ
ക്രമന
മ്പർ

ഉബ്യാഗ്സ്ഥകെ ബപര്

വിരമിച്ച
തീയതി

തസ്തി

1.
ശ്രീമതി. ജി. സുബോെന

ക മിക്കൽ ഇൻകപക്ടർ

30.04.2020

2.

ബഡ്ാ. ക .എസ്. ഗ്ീത

കെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ

31.05.2020

3.

ശ്രീ. സി. ി. ബജാസ്

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്

31.05.2020

4.
5.
6.

ശ്രീ. പി.കജ. ഫിേിപ്പ് കുഞ്ഞ്
ശ്രീ. പി. അർജ്ജുനൻ
ശ്രീമതി. ക . വാഹിനി

ബഡ്രവർ ബേഡ്്-1
ഓഫീസ് അേൻഡ്െ് (HG)
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഫാക്ടറീസ്

31.05.2020
31.05.2020
31.12.2020

ഓഫ്

അന ന്ധം – 4 ി
ശിക്ഷാ നെപെി ളുകെ വിവരം
2020 വർഷത്തിൽ ഈ വകുപ്പിൽ ജീവനക്കാർകക്കതികര ശിക്ഷാ നെപെി ൾ ഒന്നും സവീ രിച്ചിട്ടില്ല.

•

അന ന്ധം - 05
പരിശീേന പരിപാെി
ക്രമ
നമ്പ
ർ
1

ഉബ്യാഗ്സ്ഥൻകറ ബപരും തസ്തി യം
ശ്രീ. സിയാ്്. ി
ക മിക്കൽ ഇൻകപക്ടർ, ക ാല്ലം
O/o ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, ക ാല്ലം

പരിശീേനപരിപാെിയ
കെ ബപര്

സ്ഥേം

Half day online training
programme –
“Fundamentals of
Occupational Health and
Occupational Lung
Diseases”

റീജിയണൽ ബേ ർ
ഇൻേിേൂട്ട്,
ാൺപൂർ

“

“

“

“

“

“

ശ്രീമതി. ീന. എസ്. ി
ക മിക്കൽ ഇൻകപക്ടർ
ഫാക്ടറീസ് ബ ായിബേഴ്സ് ഡ്യറക്ടബറേ് ,
തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീ. പ്രബമാ്്. പി
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്്-2, ക ാല്ലം
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തീയതി
10.11.2020 10.00
hrs to 13 hrs

2

3

4

5

ശ്രീ. ി. സിയാ്്
ക മിക്കൽ ഇൻകപക്ടർ,
O/o ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, ക ാല്ലം
ശ്രീ. മുനീർ. എൻ.കജ.
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്്-1, മേപ്പുറം
ശ്രീ. എൻ.കജ. മുനീർ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്്-1, മേപ്പുറം
ശ്രീ. ഷാജികുമാർ. ക .ആർ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്്-2, കെങ്ങന്നൂർ
ശ്രീ. മുനീർ. എൻ.കജ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്്-1, മേപ്പുറം
ശ്രീ. ഷാജികുമാർ. ക .ആർ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്്-2, കെങ്ങന്നൂർ

Online Workshop on
‘Vision Zero’

DGFASLI Mumbai in
collaboration with
DGUV

10.01.2020 14.00
to 15.00 hrs

Half day online Training
programme on “Medical
Surveillance for
prevention of
Occupational Diseases”
Half day online Training
programme on
‘Management of
Physical and Chemical
Hazardous in Industries”

റീജിയണൽ ബേ ർ
ഇൻേിേൂട്ട്,
ാൺപൂർ

12.01.2021 10.00
am to 1.00 pm

“

“

Half day online Training
programme on ‘Machine
Safety’

റീജിയണൽ ബേ ർ
ഇൻേിേൂട്ട് ,
ാൺപൂർ

“

“

റീജിയണൽ ബേ ർ 15.01.2021 10.00
ഇൻേിേൂട്ട്,
am to 1.00 pm
ാൺപൂർ

“
27.01.2021 10.00
am to 1.00 pm

“

അന ന്ധം 5 (എ)
1. അന്താരാഷ്ട്ര കതാഴിൽ സംഘെനയകെ പ്രതിനിധിയമായി മീേിംഗ്്
2. കെക്നിക്കൽ ഇവാലുബവഷൻ

മ്മിേി മീേിംഗ്്

3. എറണാകുളം FACT േിമിേഡ്്, ഉബ്യാഗ്മണ്ഡേിൽ വച്ച് നെന്ന ഫേ് ക്ലാസ് ബ ായിേർ
അേൻഡ്ൻസ് ബ ാംപീേൻസി പരീക്ഷ
4. ഇരുമ്പനം ബസഫ്റ്റി ട്രയിനിംഗ്് ആെ് റിസർച്ച് കസെറിൽ വച്ച് നെന്ന നാഷണൽ ബസഫ്റ്റി
ൗൺസിേികെ എസി ൂട്ടീവ്
5. സുരക്ഷാരഥം മാബനകെെ്
6. CHEMREC –കെ എസി ൂട്ടീവ്

മ്മിേി മീേിംഗ്്

മ്മിേി മീേിംഗ്്
മ്മിേി മീേിംഗ്്

7. ബ രള ബേേ് കപാേൂഷൻ ൺബട്രാൾ ബ ാർഡ്് ഓഫീസിൽ വച്ച് നെന്ന Hazardous Waste
Management Rules പ്ര ാരമുള്ള Empowered മ്മിേി മീേിംഗ്്
8. അഡ്ീഷണൽ െീഫ് കസക്രട്ടറിയകെ ബെമ്പറിൽ കൂെിയ ബസഫ്റ്റി അവാർഡ്് ജഡ്്ജിംഗ്്
മ്മിേി മീേിംഗ്്.
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9. തിരുവനന്തപുരം എസ്.പി. ോെ് ബഡ്യ്സ് ബഹാട്ടേിൽ വച്ച്

ഹു. വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. േി.പി.

രാമകൃഷ്ണൻ സമാപന ഉ്്ഘാെനം നിർവ്വഹിച്ച കെറു ിെ ക ട്ടിെ നിർമ്മാണശാേയികേ
കതാഴിോളി ൾക്കം കതാഴിൽ ഉെമ ൾക്കമായി ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ് വകുപ്പും
അന്താരാഷ്ട്ര കതാഴിൽ സംഘെന (ILO)-യമായി ബെർന്ന് സംഘെിപ്പിച്ച ആബരാഗ്യ
സുരക്ഷിതതവ പരിശീേനപരിപാെി
10. എറണാകുളം ക്രൗൺ ലാസയിൽ വച്ച് ബേ ർ മ്മീഷണർ ശ്രീ. പ്രണ ് ബജയാതിനാഥ്,
ഐഎഎസ് ഉ്്ഘാെനം കെയ്ത ഇൻഡ്േിയൽ ബസഫ്റ്റി ബ ാൺബക്ലവ്
11. ഡ്ൽഹിയിൽ മ്മിേി റൂം നമ്പർ.47 ഉബ്യാഗ്ഭവനിൽ വച്ച്
ഹു. ബ ന്ദ്ര ബ ാബമഴ്സ് &
ഇൻഡ്േീസ് മിനിേറുകെ അദ്ധയക്ഷതയിൽ കൂെിയ ബേക്ക് ബഹാൾബഡ്ഴ്സികെ മീേിംഗ്്
12. നിയമസഭ സമുച്ചയത്തികേ 5 ഡ്ി സബമ്മളനഹാളിൽ വച്ച് കൂെിയ വി്ുത്ഛക്തിയം
കതാഴിലും കതാഴിോളി ബക്ഷമവം സം ന്ധിച്ച സമിതിയകെ 2020-21 വർഷകത്ത
സാമ്പത്തി

വർഷകത്ത ധനാഭയർത്ഥന ളുകെ സൂക്ഷ്മ പരിബശാധന

13. െീഫ് കസക്രട്ടറിയകെ

മ്മിേി റൂമിൽ കൂെിയ 26-ാ മത് Kerala Single Window Clearance

Board Meeting
14.

ഹു. വകുപ്പുമന്ത്രിയകെ ഓഫീസിൽ കൂെിയ ബ ാവിഡുമായി

ന്ധകപ്പട്ട മീേിംഗ്്

15. ക ാച്ചിൻ ഷിപയാർഡ്് േിമിേഡ്ിൽ വച്ച് നെന്ന സുരക്ഷാരഥം സ ്

മ്മിേി മീേിംഗ്്

16. ബ ാവിഡ്്-19 കെ വയാപനത്തിൽ ഫാക്ടറി ൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കന്നതുമായി
ഹു. വകുപ്പുമന്ത്രിയകെ അദ്ധയക്ഷതയിൽ കൂെിയ മീേിംഗ്്
17.

ന്ധകപ്പട്ട്

ാഷൂ IRC മീേിംഗ്്

18. ലാനിംഗ്് & ഇക്കബണാമി ് അഫബയഴ്സ് അഡ്ീഷണൽ െീഫ് കസക്രട്ടറിയകെ ഗൂഗ്ിൾമീേ്
വഴിയള്ള Annual Plan സം ന്ധിച്ച വീഡ്ിബയാ ബ ാൺഫറൻസ്
19. പവർ കസക്രട്ടറിയകെ അദ്ധയക്ഷതയിൽ കൂെിയ എനർജി മാബനകെെ് കസെറികെ ബേേ്
കേവൽ ബമാണിേറിംഗ്് മ്മിേിയകെ വീഡ്ിബയാ ബ ാൺഫറൻസ്
20. ഗൂഗ്ിൾമീേ് വഴി നെത്തിയ കുസാേികേ Board of Studies in Chemical Engineering and Safety
& Fire Engineering മീേിംഗ്്
21. സുരക്ഷാരഥം സ ് മ്മിേി മീേിംഗ്്
22. ബഹാട്ടൽ O by Tamara, Anayara-ൽ വച്ച് നെത്തിയ Indian Oil Corporation and LCNG
കഫസിേിേിയകെ Site Appraisal മ്മിേി മീേിംഗ്്
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23. Ease of Doing Business-കെ ഭാഗ്മായി പ്രിൻസിപ്പൽ കസക്രട്ടറി (ഇൻഡ്േീസ് )
വിളിച്ചുബെർത്ത വീഡ്ിബയാ ബ ാൺഫറൻസ് ബയാഗ്ം
24.

മ്പൂട്ടബറബസഷനമായി

ന്ധകപ്പട്ട് KSIE പ്രതിനിധി ളുമായി മീേിംഗ്്

25. െീഫ് ഇേക്ട്രിക്കൽ ഇൻകപക്ടർ വിളിച്ചുബെർത്ത State Level Electrical Accident Prevention
Committee വീഡ്ിബയാ ബ ാൺഫറൻസ് മീേിംഗ്്

അന ന്ധം -6
ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ് ഉബ്യാഗ്സ്ഥർ വിവിധ കസമിനാറു ളിലും വർക്ക് ബഷാപ്പു ളിലും
റിബപ്പാർട്ട് വർഷം പകേടുക്ക യണ്ടായി
വിശ്ാംശങ്ങൾ
കസമിനാറു ൾ / വർക്ക്ബഷാപ്പു ൾ
ക്രമ
നം
1

2

3

4

5

6

ഉബ്യാഗ്സ്ഥകെ ബപരും തസ്തി യം
ശ്രീ. അരുൺ. ഇ
ക്ലർക്ക്, O/o ഡ്യറക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്

കസമിനാറു ൾ/
വർക്ക് ബഷാപ്പു ൾ
മേയാളം മ്പൂട്ടിംഗ്്

ശ്രീ. ജിതിൻ. എൻ
മേയാളം മ്പൂട്ടിംഗ്്
ക്ലർക്ക്, O/o ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്്-1,
മേപ്പുറം
ശ്രീമതി. ജേജ. എം
മേയാളം മ്പൂട്ടിംഗ്്
ബ ാൺഫിഡ്ൻഷയൽ
അസിേെ്
ബേഡ്്-2, O/o സീനിയർ ബജായിെ്
ഡ്യറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ക ാല്ലം
ശ്രീ. ഷിബു. വി.ആർ
ബസ ർ ബക്രം
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ആെ് ഇൻഫർബമഷൻ
ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്്-2,
കസ ൂരിേി
ഇരിഞ്ഞാേക്കെ
ശ്രീമതി. പ്രിൻസി. പി.എസ്
ക്ലർക്ക്-ബെപ്പിേ്
O/o ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്്-1 പാേക്കാെ്
ശ്രീമതി. ആഫ. എസ്
ക്ലർക്ക്, O/o ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്്-2, കുണ്ടറ

സ്ഥേം

തീയതി

ഐ.എം.ജി.
തിരുവനന്തപുരം

01.02.2021
മുതൽ
03.02.2021
വകര

ഐ.എം.ജി.
ബ ാഴിബക്കാെ്

16.02.2021
മുതൽ
18.02.2021 വകര

ഐ.എം.ജി.
തിരുവനന്തപുരം

08.02.2021
മുതൽ
10.02.2021 വകര

ഐ.എം.ജി. ഓൺ
ബേൻ ട്രയിനിംഗ്്

24.02.2021
മുതൽ
26.02.2021
വകര
25.02.2021
മുതൽ
27.02.2021
വകര
10.06.2019
മുതൽ
29.06.2019
വകര

മേയാളം

മ്പൂട്ടിംഗ്്

ഐ.എം.ജി.
ബ ാഴിബക്കാെ്

മേയാളം

മ്പൂട്ടിംഗ്്

ഐ.എം.ജി.
തിരുവനന്തപുരം
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7
8

9

10

11

ശ്രീ. രതീഷ് കുമാർ. എം.ജി
ക്ലാർക്ക്, O/o ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ് &ബ ായിബേഴ്സ്, ബ ാഴിബക്കാെ്
ശ്രീ. സുബജാ ബജാസ്
സീനിയർ ക്ലർക്ക്
O/o ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്്-2, കതാടുപുഴ
ശ്രീ. ഷീർ. ക .എം
സീനിയർ ക്ലർക്ക്
O/o ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്്-2, കതാടുപുഴ
ശ്രീ. അരുൺ. േി.വി
ക്ലർക്ക്, O/o ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, ബേഡ്്-1,
തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീ. ബറായ് പി. പയസ്
ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
& ബ ായിബേഴ്സ് (HQ)
ശ്രീ. സ്റു്ീൻ. എ
സീനിയർ ക്ലർക്ക്
O/o ഡ്യറക്ടബറേ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്
ശ്രീമതി. പ്രസീന. എൻ
അഡ്മിനിബേേീവ് ഓഫീസർ
O/o ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്
ഡ്യറക്ടബറേ്

മേയാളം

12
13
14
15

ഐ.എം.ജി.
ബ ാഴിബക്കാെ്

സ്ക്കിൽ
എൻഹാൻകമെ്
ബപ്രാോം ഓൺ ഇഗ്ബവണൻസ്

ഐ.എം.ജി. ഓൺ
ബേൻ ട്രയിനിംഗ്്

“

“

മേയാളം

16.03.2021
മുതൽ
18.03.2021 വകര
03.03.2021
മുതൽ
05.03.20219
വകര
“

മ്പൂട്ടിംഗ്്

ഐ.എം.ജി.
തിരുവനന്തപുരം

ഓൺബേൻ
ട്രയിനിംഗ്് ബപ്രാോം
ഓൺ സിഎംഒ
ബപാർട്ടൽ

ഓൺബേൻ

03.11.2020

“

“

“

കവ ിനാർ ഓൺ GeM

ഓൺബേൻ

05.03.2021

“

“

“

“

“

“

Online conference on
“Kerala Looks a head”

ഓൺബേൻ

02.02.2021 (2
pm to 4.30 pm)

Training on Boiler
Module

എറണാകുളം
ബജായിെ്
ഡ്യറക്ടർ ഓഫീസ്
ബ ാഴിബക്കാെ്
ബജായിെ്
ഡ്യറക്ടർ ഓഫീസ്
ക ാല്ലം ബജായിെ്
ഡ്യറക്ടർ ഓഫീസ്

ശ്രീ. ബജാസ്. ആർ
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് (അക്കൗണ്ട്സ് )
O/o ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്
ഡ്യറക്ടബറേ്
ശ്രീ. ജിതിൻ. എം. ി
സീനിയർ ക്ലർക്ക്
O/o ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്
ഡ്യറക്ടബറേ്
ശ്രീ. പി. പ്രബമാ്്
ഡ്യറക്ടർ
ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ് വകുപ്പ്
ഇൻകപക്ടർ ഓഫീസ് ക്ലർക്ക് &
ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫീസ് ക്ലർക്ക്
(16 ബപർ)
ഇൻകപക്ടർ ഓഫീസ് ക്ലർക്ക് &
ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫീസ് ക്ലർക്ക്
(16 ബപർ)
ഇൻകപക്ടർ ഓഫീസ് ക്ലർക്ക് &
ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫീസ് ക്ലർക്ക്
(16 ബപർ)

മ്പൂട്ടിംഗ്്

Training on Boiler
Module
Training on Boiler
Module

27

15.03.2021
മുതൽ
17.03.2021 വകര

11.02.2021
15.02.2021
16.02.2021

16

17

Factory Management Representatives,
Occupiers Trade Union Representative
(workers), Department Employees
,Others Total –- 122 Participants
Factory Trade Union Representatives,
Factory Occupier, Factory Management
representatives, Department Staff,
Others
Total - 228 participants

“Covid-19 : Return to
work and Preventive
measures in context to
the state of Kerala”
“Covid-19 : Practical
Preventive measures
and Achievement in
context to the state of
Kerala”

Weber meeting

06.08.2020
(11.30 am to 1.45
pm)

Weber meeting

19.02.2021
(12 to 2.30 pm)

അന ന്ധം - 07
ഫാക്ടറി ളുബെയം ബ ായിേറു ളുബെയം പരിബശാധന
ക്രമ
നമ്പർ

ഉബ്യാഗ്ബപ്പരും ആസ്ഥാനവം

ഫാക്ടറി ളുകെ എണ്ണം
കമാത്തം
പരിബശാധി
ഫാക്ടറി ൾ
ച്ചത്

ബ ായിേറു ളുകെ എണ്ണം
കമാത്തം
ബ ായിേറു
ൾ

പരിബശാധിച്ച
ത്

1.

ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്് 1, തിരുവനന്തപുരം

515

205

47

42

2.

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഫാക്ടറീസ്, തിരുവനന്തപുരം

ഓഫ്

581

271

--

--

3.

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ
ഫാക്ടറീസ്, കനയ്യാേിൻ ര

ഓഫ്

502

238

--

--

4.

ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്് 2, കുണ്ടറ
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, കുണ്ടറ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്് 2, ക ാല്ലം
(ബനാർത്ത് )
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ്
ബേഡ്് 2, ക ാല്ലം
(സൗത്ത് )
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, ക ാല്ലം
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്് 2, കെങ്ങന്നൂർ
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, കെങ്ങന്നൂർ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ്ബേഡ്് 2, ആേപ്പുഴ
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, ആേപ്പുഴ

239

55

84

44

682

280

--

--

270

39

15

12

219

28

13

10

794

120

--

--

633

110

49

45

652

141

--

--

653

175

41

33

356

6

--

--

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

28

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്് 1, ബ ാട്ടയം
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, ബ ാട്ടയം (ബനാർത്ത് )
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, ബ ാട്ടയം (സൗത്ത് )
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്് 2, കതാടുപുഴ
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, കതാടുപുഴ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്് 2, ക ാച്ചി
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, ക ാച്ചി
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്് 1, എറണാകുളം
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, എറണാകുളം
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്് 1, ആലുവ
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, ആലുവ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്് 2, തൃശ്ശൂർ
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, തൃശ്ശൂർ (സൗത്ത് )
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, തൃശ്ശൂർ (ബനാർത്ത് )
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്് 2, ഇരിഞ്ഞാേക്കെ
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, ഇരിഞ്ഞാേക്കെ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്് 1, •പാേക്കാെ്
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, പാേക്കാെ് (സൗത്ത് )
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, പാേക്കാെ് (ബനാർത്ത് )
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്് 1, കപരുമ്പാവൂർ
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, കപരുമ്പാവൂർ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്് 2, ഒേപ്പാേം
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, ഒേപ്പാേം
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്് 1, മേപ്പുറം
29

861

154

40

31

334

104

--

--

494

124

--

--

425

110

42

42

398

104

--

--

351

151

6

6

397

29

--

--

464

184

104

85

524

104

--

--

572

139

108

108

420

46

--

--

660

165

24

24

569

172

--

--

673

151

--

--

644

104

40

36

776

26

--

--

551

156

89

68

396

54

--

--

464

53

--

--

641

243

138

138

638

177

--

--

344

72

2

2

760

125

--

--

531

52

26

25

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, മേപ്പുറം
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്് 2, ബ ാഴിബക്കാെ്
(സൗത്ത് )
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, ബ ാഴിബക്കാെ് (സൗത്ത് )
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്് 2, ബ ാഴിബക്കാെ്
(ബനാർത്ത് )
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, ബ ാഴിബക്കാെ് (ബനാർത്ത് )
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്് 1, ണ്ണൂർ
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, ണ്ണൂർ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്് 2, തേബേരി
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, തേബേരി
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ് ബേഡ്് 2, തളിപ്പറമ്പ്
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, തളിപ്പറമ്പ്

600

102

--

--

279

38

9

9

384

30

--

--

358

103

11

9

584

108

--

--

293

24

32

26

405

165

--

--

371

35

20

19

779

196

--

--

437

92

52

52

604

71

--

--

അന ന്ധം - 08
ബ ായിേറു ളും ഇക്കബണാബമസറു ളും (2020)
എ) ബ ായിേറു ൾ
924

1.

2020 വർഷാരംഭത്തിൽ നിേവിലുണ്ടായിരുന്ന ബ ായിേറു ളുകെ എണ്ണം

2.

റിബപ്പാർട്ട് വർഷം രജിേർ കെയ്ത ബ ായിേറു ളുകെ എണ്ണം

41

3.

മേ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ബ രളത്തിബേയ്കു മാേം കെയ്ത
ബ ായിേറു ളുകെ എണ്ണം

00

4.

ബ രളത്തിൽ നിന്നും മേ് സംസ്ഥാനങ്ങളിബേയ്ക് മാേം കെയ്ത

00

ബ ായിേറു ളുകെ എണ്ണം
5.

രജിേറിൽ നിന്നും നീക്കം കെയ്ത ബ ായിേറു ളുകെ എണ്ണം

07

6.

2020 വർഷാവസാനം നിേവിലുളള രജിേർ കെയ്ത ബ ായിേറു ളുകെ
എണ്ണം

958

ി) ഇക്കബണാബമസറു ൾ

30

1.

2020 വർഷാരംഭത്തിൽ നിേവിലുണ്ടായിരുന്ന ഇക്കബണാബമസറു ളുകെ

09

എണ്ണം
2.

റിബപ്പാർട്ട് വർഷം രജിേർ കെയ്ത ഇക്കബണാബമസറു ളുകെ എണ്ണം

ഇല്ല

3.

മേ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ബ രളത്തിബേയ്കു മാേം കെയ്ത
ഇക്കബണാബമസറു ളുകെ എണ്ണം

ഇല്ല

4.

ബ രളത്തിൽ നിന്നും മേ് സംസ്ഥാനങ്ങളിബേയ്ക് മാേം കെയ്ത
ഇക്കബണാബമസറു ളുകെ എണ്ണം

ഇല്ല

5

രജിേറിൽ നിന്നും നീക്കം കെയ്തഇക്കബണാബമസറു ളുകെ എണ്ണം

01

6.

2020 വർഷാവസാനം നിേവിലുളള രജിേർ കെയ്ത
ഇക്കബണാബമസറു ളുകെ എണ്ണം

08

അന ന്ധം - 09
2020-കേ ബപ്രാസി ൂഷൻ നെപെി ൾ
1) ഫാക്ടറീസ് ആക്ട്
കസക്ഷൻ
2 എം

കസക്ഷൻ
85

123

78

201

ആക

1.

2020 വർഷാരംഭത്തിൽ നിേവിലുണ്ടായിരുന്ന
ബപ്രാസി ൂഷൻ ബ സു ളുകെ എണ്ണം.

2.

2020 വർഷത്തിൽ ഫയൽ കെയ്ത ബ സു ളുകെ
എണ്ണം.

21

13

34

3.

ശിക്ഷിച്ച ബ സു ളുകെ എണ്ണം.

08

05

13

4.

പിൻവേിച്ച ബ സു ളുകെ എണ്ണം.

09

00

09

5.

ഡ്ിമിസ് കെയ്തബ സു ളുകെ എണ്ണം.

01

00

01

6.

ശിക്ഷിയ്കകപ്പൊകത ബപായ
ബ സു ളുകെ എണ്ണം.

01

00

01

7.

വർഷാവസാനം തീർപ്പ്

125

86

211

1,04,000/-

80,000/-

1,84,000/-

ൽപിയ്കാകത

അവബശഷിയ്കുന്ന ബ സു ളുകെ എണ്ണം.
8.

പിഴ ഇനത്തിൽ ഈൊക്കിയ തു

2) ഇൻഡ്യൻ ബ ായിബേഴ്സ് ആക്ട്
1.

2020 വർഷാരംഭത്തിൽ നിേവിലുണ്ടായിരുന്ന ബപ്രാസി ൂഷൻ

ഇല്ല

ബ സു ളുകെ എണ്ണം.
2.

2020 വർഷത്തിൽ ഫയൽ കെയ്ത ബ സു ളുകെ എണ്ണം.
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01

3.

ശിക്ഷിച്ചബ സു ളുകെ എണ്ണം.

4.

വർഷാവസാനം തീർപ്പ്
എണ്ണം.

5.

പിഴ ഇനത്തിൽ ഈൊക്കിയ തു

ഇല്ല

ൽപിയ്കാകത അവബശഷിയ്കുന്ന ബ സു ളുകെ

01
ഇല്ല

അന ന്ധം -10
ഫാക്ടറി കള െിേ നിയമ വയവസ്ഥ ളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയത് സം ന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ
1.

സർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയത്

01

2. ഡ്യറക്ടർ ഒഴിവാക്കിയത്

08

അന ന്ധം 11
•പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ ഓഫീസർമാർ, അസിേൻറ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ ഓഫീസർമാർ,
അപ്പബേേ് ഓഫീസർമാർ എന്നിവരുകെ വിവരങ്ങൾ (വിവരാവ ാശ നിയമം 2005 പ്ര ാരം)
ക്രമ
ഉബ്യാഗ്ബപ്പരും ആസ്ഥാനവം
നമ്പർ
1
ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
& ബ ായിബേഴ്സ്, (H.Q), തിരുവനന്തപുരം
അഡ്മിനിബേേീവ് ഓഫീസർ,
ഡ്യറക്ട്രബറേ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻറ്
ബ ായിബേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം

2

അഡ്മിനിബേേീവ് ഓഫീസർ,
ഡ്യറക്ട്രബറേ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻറ്
ബ ായിബേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
സീനിയർ ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ് & ബ ായിബേഴ്സ്, ക ാല്ലം
ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
& ബ ായിബേഴ്സ്, എറണാകുളം
ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
& ബ ായിബേഴ്സ്, ബ ാഴിബക്കാെ്
ബജായിെ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
& ബ ായിബേഴ്സ് (കമഡ്ിക്കൽ), ക ാല്ലം
അഡ്മിനിബേേീവ് ഓഫീസർ,
ഡ്യറക്ട്രബറേ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ് (HQ),
ഡ്യറക്ട്രബറേ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
ഡ്യറക്ട്രബറേ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം

വിവരാവ ാശ നിയമ പ്ര ാരം
നാമനിർബേശം കെയ്തിട്ടുളള പ്വി
അപ്പബേേ് ഓഫീസർ (ഫാക്ടറീസ്
& ബ ായിബേഴ്സ് വകുപ്പ് )
അപ്പബേേ് ഓഫീസർ (ഫാക്ടറീസ്
& ബ ായിബേഴ്സ് വകുപ്പ് )

ഉബ്യാഗ്സ്ഥൻകറ ബപര്

അപ്പബേേ് ഓഫീസർ
(ഡ്യറക്ടബറേ് )

ശ്രീ. ബറായ്. പി. പയസ്
(26.05.2020 വകര)
ശ്രീ. ബവ. ശ്രീകുമാർ
(31.05.2020 വകര)
ശ്രീമതി. പ്രസീന. എൻ
(09.06.2020 മുതൽ)
ശ്രീമതി. പ്രസീന. എൻ
(17.11.2020 മുതൽ)

അപ്പബേേ് ഓഫീസർ (ക ാല്ലം
ബമഖേ )
അപ്പബേേ് ഓഫീസർ
(എറണാ ളം ബമഖേ)
അപ്പബേേ് ഓഫീസർ (ബ ാഴിബക്കാെ്
ബമഖേ)
അപ്പബേേ് ഓഫീസർ (കമഡ്ിക്കൽ,
ക ാല്ലം )
ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ (അഡ്മിനിബേഷൻ)

ശ്രീ. എസ്. മണി
(17.11.2020 മുതൽ)
ശ്രീ. ജയെന്ദ്രൻ. ക
(17.11.2020 മുതൽ)
ശ്രീ. െി.ഐ. ശിവൻ
(17.11.2020 മുതൽ)
ശ്രീ. റൂ ൻ. സി. സിറിൽ
(17.11.2020 മുതൽ)
ശ്രീ. ബവ. ശ്രീകുമാർ
(26.05.2020 വകര)

ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ (അഡ്മിനിബേഷൻ)

ശ്രീ. രജിൻ. എസ്
(15.06.2020 വകര)

ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ (അഡ്മിനിബേഷൻ)

ശ്രീമതി. വത്സേ. ക .എൻ
(16.06.2020 മുതൽ)
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3

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ, ഡ്യറക്ട്രബറേ്
ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ് ബ ായിബേഴ്സ്,
തിരുവനന്തപുരം

ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ (ഫിനാൻസ് കസക്ഷൻ)

4

കഹഡ്് ോേീേീഷയൻ,
ഡ്യറക്ട്രബറേ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം

ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ ( ി കസക്ഷൻ)

ശ്രീ. അജിത് കുമാർ. സി
(26.02.2020 വകര)
ശ്രീമതി. ിന്ദു. എസ്.ജി
(28.06.2020 മുതൽ)
ശ്രീ. യബശാധരൻ. എസ്
(26.05.2020 വകര)

കഹഡ്് ോേീേീഷയൻ,
ഡ്യറക്ട്രബറേ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആെ്
ബ ായിബേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ് (HQ)
ഡ്യറക്ടബറേ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
ബജായിൻറ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
& ബ ായിബേഴ്സ്, (കമഡ്ിക്കൽ) ക ാല്ലം
ക മിക്കൽ ഇൻകപക്ടർ
ബജായിൻറ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
& ബ ായിബേഴ്സ്, (കമഡ്ിക്കൽ) ക ാല്ലം
ബജായിൻറ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
& ബ ായിബേഴ്സ്, ക ാല്ലം

ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ ( ി & സി കസക്ഷൻ)

ശ്രീ. യബശാധരൻ. എസ്
(27.05.2020 മുതൽ)

ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ (കെക്നിക്കൽ കസക്ഷൻ)

ശ്രീ. രജിൻ. ആർ
(01.05.2019 മുതൽ)

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15

ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ

ബഡ്ാ. റൂ ൻ. സി. സിറിൾ
(16.11.2020 വകര)
ശ്രീ. ക . ശ്രീകുമാർ
(17.11.2020 മുതൽ)

ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ

ശ്രീ. മണി. എസ്
(16.11.2020 വകര)

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
ബജായിൻറ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
& ബ ായിബേഴ്സ്, ക ാല്ലം
ബജായിൻറ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
& ബ ായിബേഴ്സ്, എറണാകുളം
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
ബജായിൻറ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
& ബ ായിബേഴ്സ്, എറണാകുളം
ബജായിൻറ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
& ബ ായിബേഴ്സ്, ബ ാഴിബക്കാെ്

ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ

ശ്രീ. ിന്ദു അമ്മാൾ.
പി.എസ്
(17.11.2020 മുതൽ)
ശ്രീ. ജയെന്ദ്രൻ. ക
(16.11.2020 വകര)
ശ്രീ. സതീഷ്. ക
(17.11.2020 മുതൽ)

ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ

ശ്രീ. ശിവൻ. േി.ഐ
(16.11.2020 വകര)

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്
ബജായിൻറ് ഡ്യറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്
& ബ ായിബേഴ്സ്, ബ ാഴിബക്കാെ്
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ക ാല്ലം (സൗത്ത്)
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ക ാല്ലം ബനാർത്ത്
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, കുണ്ടറ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, കെങ്ങന്നൂർ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ആേപ്പുഴ

ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ

ശ്രീ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. ക
(17.11.2020 മുതൽ)

ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
33

് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ

ശ്രീ. മുനീർ. എൻ.കജ
(03.09.2018 മുതൽ)
ശ്രീ. പ്രബമാ്്. പി
(10.10.2019 മുതൽ)
ശ്രീ. പ്രബമാ്്. പി
(10.10.2019 മുതൽ) (i/c)
ശ്രീ. ബ ോസ് കുമാർ.
എൽ (18.10.2019 മുതൽ)
ശ്രീ. ഷാജികുമാർ. ക .ആർ
(17.01.2018 മുതൽ)
ശ്രീ. ജിജു. പി
(17.11.20218 മുതൽ)

16

ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ബ ാട്ടയം
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, എറണാകുളം
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ആലുവ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ക ാച്ചി
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, കപരുമ്പാവൂർ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, കതാടുപുഴ

ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ

22

ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ഇരിഞ്ഞാേക്കെ

ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ

23

ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, തൃശ്ശൂർ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, പാേക്കാെ്
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ബ ാഴിബക്കാെ് (ബനാർത്ത്)
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ബ ാഴിബക്കാെ് (സൗത്ത്)

ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ

് ഇൻഫർബമഷൻ

ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ഒേപ്പാേം
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, മേപ്പുറം
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, തേബേരി
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, ണ്ണൂർ
ഇൻകപക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് &
ബ ായിബേഴ്സ്, തളിപ്പറമ്പ്
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, തിരുവനന്തപുരം

ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ

് ഇൻഫർബമഷൻ

33

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, കനയ്യേിൻ ര

ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ

ശ്രീ. സതീഷ് െന്ദ്രൻ. എ
(01.07.2019 മുതൽ)

34

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, ക ാല്ലം,

ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ

ശ്രീ. ജയകുമാർ. ക
(06.07.2019 മുതൽ)

35

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, കുണ്ടറ
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, കെങ്ങന്നൂർ
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, ആേപ്പുഴ

ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ

ശ്രീ. പി. ്ിന രൻ
(06.07.2019 മുതൽ)
ശ്രീ. ബജാസ്. വി. വിബനാ്്
(05.07.2019 മുതൽ)
ശ്രീ. അജിത് കുമാർ.
ക .ക (17.01.2018 മുതൽ)

17
18
19
20
21

24
25
26

27
28
29
30
31
32

36
37

34

് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ

് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ

് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ

ശ്രീ. അനിൽ കുരയാബക്കാസ്
(17.11.2018 മുതൽ)
ശ്രീ. നിതീഷ് ബ്വരാജ്
(17.11.2018 മുതൽ)
ശ്രീ. പ്രിജി. എസ്. ്ാസ്
(23.11.2018 മുതൽ)
ശ്രീ. രാജീവ്. എ.എൻ
(30.09.2019 മുതൽ)
ശ്രീ. ഷാബുജാൻ. േി.ക
(13.08.2018 മുതൽ)
ശ്രീ. ബറാ ർട്ട് കജ
ക ചമിൻ
(25.10.2019 മുതൽ)
ശ്രീ. ഷിബു. വി.എർ
(25.09.2019 മുതൽ)
ശ്രീ. അനീഷ് കുരയാബക്കാസ്
(01.01.2020 മുതൽ)
ശ്രീ. ണ്ണയ്യൻ. എ
(01.01.2020 മുതൽ)
ശ്രീ. സജു മാതു
(06.07.2018 മുതൽ)
ശ്രീ. സജു മാതു
(18.05.2020 വകര)
ശ്രീ. രബമഷ് െന്ദ്രൻ. ആർ
(18.05.2020 മുതൽ)
ശ്രീ. വിബനഷ്. സി.ഡ്ി
(25.07.2019 മുതൽ)
ശ്രീ. സേിംരാജ്. കജ
(17.01.2018 മുതൽ)
ശ്രീ. രാജീവ്. ആർ
(05.07.2018 മുതൽ)
ശ്രീ. രാധാകൃഷ്ണൻ. പി
(29.12.2018 മുതൽ)
ശ്രീ. വിബനാ്് കുമാർ. േി.േി
(05.07.2018 മുതൽ)
ശ്രീമതി. നവബറാസ് ീന.
എസ് (05.07.2019 മുതൽ)

38

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, ബ ാട്ടയം സൗത്ത്
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, ബ ാട്ടയം ബനാർത്ത്
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, ക ാച്ചി
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, എറണാകുളം
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, ആലുവ

ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ

് ഇൻഫർബമഷൻ

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, കപരുമ്പാവൂർ
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, കതാടുപുഴ
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, ഇരിഞ്ഞാേക്കെ
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, തൃശ്ശൂർ (സൗത്ത്)
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, തൃശ്ശൂർ (ബനാർത്ത്)
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, പാേക്കാെ് (സൗത്ത്)
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, പാേക്കാെ് (ബനാർത്ത്)

ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി
ഓഫീസർ

് ഇൻഫർബമഷൻ

50

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, ഒേപ്പാേം

ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ

51

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, മേപ്പുറം
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, ബ ാഴിബക്കാെ് (സൗത്ത്)
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, ബ ാഴിബക്കാെ് (ബനാർത്ത്)

ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ

അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, തേബേരി
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, ണ്ണൂർ
അഡ്ീഷണൽ ഇൻകപക്ടർ ഓഫ്
ഫാക്ടറീസ്, തളിപ്പറമ്പ്

ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ
ബേേ് പബ്ലി ് ഇൻഫർബമഷൻ
ഓഫീസർ

39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49

52
53

54
55
56
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് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ

് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ
് ഇൻഫർബമഷൻ

ശ്രീമതി.
ിത. ജി.
ബമബനാൻ (01.07.2019 മുതൽ)
ശ്രീ. സബന്താഷ് കുമാർ.
എസ് (01.10.2019 മുതൽ)
ശ്രീമതി. ശ്രീേത. സി
(21.02.2018 മുതൽ)
ശ്രീമതി. സേിേ. എസ്
(03.07.2019 മുതൽ)
ശ്രീമതി. ീന. എസ് (i/c)
(16.03.2020 വകര)
ശ്രീമതി. ഷാമ. എസ്
(16.03.2020 മുതൽ)
ശ്രീമതി. ീന. എസ്
(04.07.2019 മുതൽ)
ശ്രീമതി. ആശാബമാൾ. വി.പി
(11.07.2019 മുതൽ)
ശ്രീ. ഷിബു. വി.ആർ (i/c)
(25.09.2019 മുതൽ)
ശ്രീ. സുബരഷ്. പി
(01.01.2020 മുതൽ)
ശ്രീ. സുബരഷ് കുമാർ. സി.േി
(01.01.2020 മുതൽ)
ശ്രീ. പ്രബമാ്്. എം
(01.01.2020 മുതൽ)
ശ്രീമതി. സുധ. ജി
(16.03.2020 വകര)
ശ്രീമതി. വാഹിനി. ക
(16.03.2020 മുതൽ)
ശ്രീ. സജീവൻ. എ.എൻ
(23.03.2020 വകര)
ശ്രീമതി. സുധ. ജി
(23.03.2020 മുതൽ)
ശ്രീ. രബമഷ്. െി
(03.07.2019 മുതൽ)
ശ്രീമതി. സയീ്. ക .ക .
(17.01.2018 മുതൽ)
ശ്രീമതി. സയീ്. ക .ക
(i/c) (30.03.2020 വകര)
ശ്രീ. സജീവൻ. എ.എൻ
(31.03.2020 മുതൽ)
ശ്രീ. ശശി. സി.എം
(17.01.2018 മുതൽ)
ശ്രീ. ബപ്രംജിത്ത്. ക
(03.12.2018 മുതൽ)
ശ്രീ. പ്ര്ീപ് പള്ളിപ്രവാൻ
(31.08.2018 മുതൽ)

അന ന്ധം 12 (എ)
2020-21
(രൂപ)
1.
2
3
4
5

0230-00-103-99 േീം ബ ായിേറു ളുകെ
വാൽവ് പരിബശാധനയ്ക്കളള ഫീസ്
0230-00-104-99 ഫാക്ടറീസ് ആക്ട്
പ്ര ാരം വസൂോക്കിയ ഫീസ്
0230-00-800-96 ബ ായിേർ
അേൻഡ്ൻമാരുകെ പരിക്ഷാഫീസ്
(ഫേ് ക്ലാസ്സ് &കസക്കൻറ് ക്ലാസ്സ്
0230-00-800-89 (ബ ായിേർ
ഓപ്പബറഷൻ എചിനിബയഴല് പരീക്ഷ)
കവൽഡ്ർമാരുകെ പരീക്ഷാ ഫീസ്
ആക

6,01,795

2021-22
(താല്ക്കാേി ം)
(രൂപ)
2,10,608

3,67,335

1,28,567

59,385

00

00

2,78,000

15,295
10,43,810

4,230
6,21,405

അന ന്ധം 12 ( ി)
ബനാൺ ലാൻ: അക്കൗണ്ട് കഹഡ്് 2230-01-102-99 ബനാൺ ലാൻ

01 -ശമ്പളം
02- ബവതനം
04- യാത്രാ കെേവ്
05- ആഫീസ് കെേവ്
06-വാെ , രം, നികുതി
21-ബമാബട്ടാർ വാഹനങ്ങൾ
1. വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ
2. സംരക്ഷണവം
അേകുേപ്പണിയം
26. മേയാളം
ഔബ്യാഗ്ി ഭാഷാ പ്രബയാഗ്ം
28. കതാഴിൽപരവം പ്രബതയ
ബസവനങ്ങൾക്കളള കെേവ്
45. പി.ഒ.എൽ.

ഡ്്ജേ്കപ്രാവിഷൻ ബഫനൽ ോെ്
2020-2021
2020-2021
13,13,03,000
13,13,03,000
44,07,000
44,07,000
16,94,000
16,94,000

കെേവ്
2020-2021
11,35,53,076
37,40,123
11,15,222

20,87,000
9,00,000
00

20,87,000
15,50,000
00

17,26,506
14,60,022
00

1,04,000

1,04,000

1,02,895

10,000

10,000

00

9,000

9,000

00

1,45,000

1,45,000

1,41,231

36

34. മേിനങ്ങൾ
97. വാഹനങ്ങളുകെ വാെ

90,000
1,000
14,07,50,000

ആക

90,000
1,000
14,14,00,000

00
00
12,18,39,075

അന ന്ധം 12 ( ി) തുെർച്ച
ബനാൺ ലാൻ: അക്കൗണ്ട് കഹഡ്് 2230-01-102-95 ബനാൺ ലാൻ

01 ശമ്പളം
04 യാത്രാകെേവ്
05 ആഫീസ് കെേവ്
21 ബമാബട്ടാർ വാഹനങ്ങളുകെ
സംരക്ഷണവംഅേകുേപ്പണിയം
45 പി.ഒ.എൽ.
Other charges
ആക

ഡ്്ജേ്കപ്രാവിഷൻ ബഫനൽ ോെ്
2020-2021
2020-2021
1,50,07,000
1,50,07,000
3,58,000
3,58,000

കെേവ്
2020-2021
1,05,87,404
1,60,944

2,83,000
45,000

2,83,000
45,000

1,36,908
32,064

82,000
1,000
1,57,76,000

82,000
1,000
1,57,76,000

4,280
00
1,09,21,600

ലാൻ അക്കൗണ്ട് കഹഡ്് 2230-01-102-95 ഒക്കബപ്പഷണൽ ബസഫ്റ്റി ആെ് കഹൽത്ത്
ആക്ഷൻ (ഓഷാ) ലാൻ
2230-01-102-95

ഡ്്ജേ്കപ്രാവിഷൻ ബഫനൽ ോെ്
2020-2021
2020-2021

കെേവ്
2020-2021

1. ബസഫ്റ്റി അവാർഡ്്
2. കട്രയിനിംഗ്് ബപ്രാോം (േി.എ.)
3. ബമാഡ്ൽ ഓഫീസ്
4. മ്പൂട്ടബറബസഷൻ

4,00,000
5,10,000
26,00,000
94,90,000

4,00,000
5,10,000
10,00,000
94,90,000

3,20,000
3,80,526
4,82,180
51,44,000

5. ഒക്കബപ്പഷണൽ ബസഫ്റ്റി ആെ്
കഹൽത്ത് കട്രയിനിംഗ്്
ഇൻേിേൂട്ട്
6. റിബമാട്ട് കസൻസിംഗ്്
എബന ിൾഡ്് ഓൺബേൻ
ക മിക്കൽ എമർജൻസി
കറബപാൺസ് സിേം
(ROCERS)

1,10,00,000

1,33,42,000

1,33,36,140

1,32,00,000

1,32,00,000

1,09,77,092
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7. ഇൻഡ്േിയൽ ബഹജീൻ
സർവീേിയൻസ് ബപ്രാോം

20,00,000

12,58,000

3,81,870

8. ബസഫ്റ്റി അകവയർനസ്
ബപ്രാോം
9. ഒക്കബപ്പഷണൽ കഹൽത്ത്
കമഡ്ിക്കൽ കെക്കപ്പ്
10. ബസാളിഡ്് ബവേ്
മാബനകെെ്
11. കട്രയിനിംഗ്് ബപ്രാോം

5,00,000

5,00,000

93,500

6,00,000

6,00,000

00

5,00,000

5,00,000

72,300

17,00,000
4,25,00,000

17,00,000
4,25,00,000

1,93,000
3,13,80,608

ആക

അന ന്ധം - 13

2020-21 സാമ്പത്തി

വർഷകത്ത

ഡ്് ജേ് വിഹിതം

ഡ്്ജേ് വിഹിതം
(രൂപയിൽ)

കെേവ്
(രൂപയിൽ)

2230-01-102-99 ബനാൺ ലാൻ
2230-01-102-95 ബനാൺ ലാൻ

14,07,50,000
1,57,76,000

12,18,39,075
1,09,21,600

ലാൻ സ്കീം
2230-01-102-95 ലാൻ

4,25,00,000

3,13,80,608

19,90,26,000

16,41,41,283

•അക്കൗണ്ട് കഹഡ്്

ആക

അന ന്ധം – 14
2020-21 കേ ശമ്പളയിനത്തികേ കെേവ്
• അക്കൗണ്ട് കഹഡ്്

കെേവ്

2230-01-102-99-01 Salaries
04 Travel Expenses

11,35,53,076
11,15,222

2230-01-102-95-01 Salaries
04 Travel Expenses
ആക

1,05,87,404
1,60,944
12,54,16,646
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