പെർമിറ്റ്
സമർപ്പിക്കേണ്ട പ്രമാണങ്ങൾ (ഓൺലൈനായി)
1
2
3
4

5

6

7

8
9

10
11

അക്കെക്ഷ – ഒന്ാാം നമ്പർ ഫാറത്തിൽ
ഉൽൊദന പ്രക്രിയ വിശദമാക്കുന് ക്കലാ ചാർട്ടാം നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുപെ
ൈഘുവിവരണവാം
െരിക്കശാധന ഫീസ് 0230-00-104 എന് അേൗണ്ട് പെഡിൽ ഓൺലൈൻ ക്കെപെന്റ്
ഫാക്ടറി സ്ഥിതി പചയ്യുന് സ്ഥൈവാം ഫാക്ടറിോയുള്ള എല്ലാ പെട്ടിെങ്ങളാം അടുത്തുള്ള
ക്കറാഡുെൾ, ഓെെൾ, മറ്റു പെട്ടിെങ്ങൾ തുെങ്ങിയവ ഉൾപപ്പപെ (െരിസരങ്ങൾ സെിതാം)
1:400 എന് ക്കതാതിൽ വരച്ച 100 മീറ്റർ ക്കറഡിയസിലുള്ള ലസറ്റ് പ്ലാനുെൾ
അക്കെക്ഷെനുാം ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാനുാം സാക്ഷയപപ്പടുത്തിയത്.
അതിരുെളിൽ നിന്നാം വിട്ടിട്ടള്ള സ്ഥൈാം/ക്കേറ്റ് ലെക്കവയിൽ നിന്നള്ള ദൂരാം/തുറസ്സായ
സ്ഥൈത്തിപന്റ വിവരങ്ങൾ/നാഷണൽ ലെക്കവയിൽ നിന്നള്ള ദൂരാം ഇവയുാം
ക്കരഖപപ്പടുത്തിയിരിേണാം
ലനസർഗിെമായ പവളിച്ചാം, വായു സാംഞ്ചാരാം, അഗ്നിബാധ/അെെെങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ
രക്ഷാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്ിവ സാംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ അെോം വിവിധ
പെട്ടിെങ്ങളപെ പ്ലാൻ, എൈിക്കവഷൻ, ക്കക്രാസ് പസക്ഷൻ എന്ിവ വരച്ച് അക്കെക്ഷെനുാം
ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാനുാം സാക്കക്ഷയപപ്പടുത്തിയത്.
ഫാക്ടറിയിൽ സ്ഥാെിോനുക്കേശിക്കുന് യന്ത്രങ്ങളാം അനുബന്ധ ക്കമാക്കട്ടാറുെളാം
പ്രക്കതയെമായി അേമിട്ട് കുതിരശക്തി ഉൾപപ്പപെ ക്കരഖപപ്പടുത്തിയ പമഷിനറി ക്കൈ ഔട്ട്
അക്കെക്ഷെനുാം ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാനുാം സാക്ഷയപപ്പടുത്തിയത്.
മഴപവള്ള സാംഭരണ സാംവിധാനവാം കൃത്രിമ ഭൂജൈക്കൊഷണ സാംവിധാനവാം
ഏർപപ്പടുത്തിയതിപന്റ വിശദാാംശങ്ങൾ പ്ലാനിൽ ക്കരഖപപ്പടുത്തണാം.
പെർമിറ്റ് ൈഭിച്ചു െഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതീതമായി പെട്ടിെങ്ങൾ െണിയുെക്കയാ യന്ത്ര
സാമഗ്രിെൾ സ്ഥാെിക്കുെക്കയാ പചയ്യണപമങ്കിൽ അവയ്ക്ക് വീണ്ടാം പെർമിറ്റ്
വാക്കങ്ങണ്ടതാണ്. വീണ്ടാം പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്തിന് മുെളിൽ െറഞ്ഞ എല്ലാ
നിബന്ധനെളാം ബാധെമാണ്
പെർമിറ്റിപന്റ ൊൈാവധി ഒരു വർഷമാണ്. അതിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ
പൂർത്തീെരിച്ചിപല്ലങ്കിൽ പെർമിറ്റ് പുനഃസാധൂെരണാം പചക്കയ്യണ്ടതാണ്.
പെർമിറ്റ് നൽെിയ അധിൊരി തപന്യാണ് പെർമിറ്റ് പുനഃസാധൂെരണാം പചക്കയ്യണ്ടത്.
ഇതിന് ഒന്ാാം നമ്പർ ക്കഫാറത്തിൽ അക്കെക്ഷിേണാം. 100% ഫീസ് അെയ്ക്കുെയുാം ക്കവണാം.

മൂന്ാാം ഘട്ടാം

1

(വൻ അെെെ സാദ്ധ്യതയില്ലാത്ത എല്ലാ ഫാക്ടറിെളക്കെയുാം ൊരയത്തിൽ)
(2-ാാാാം ഘട്ടാം)
ലൈസൻസ് അനുവദിേൽ

പസക്ഷൻ 2(എാം)-ൽ വരുന് ഫാക്ടറിെൾേ് ഫാക്ടറീസ് & ക്കബായിക്കൈഴ്സ്
ഡയറക്ടറുാം പസക്ഷൻ 85-ൽ വരുന് ഫാക്ടറിെൾേ് ബന്ധപപ്പട്ട ക്കജായിന്റ് ഡയറക്ടറുമാണ്
1

ലൈസൻസ് നൽകുന്ത്. പ്ലാൻ അാംഗീെരിച്ച് നൽെിയ പെട്ടിെങ്ങളപെ
പൂർത്തിയാേിയക്കശഷാം ക്കവണാം ലൈസൻസിന് അക്കെക്ഷിോൻ

നിർമ്മാണാം

ആവശയമായ പ്രമാണങ്ങൾ
1

ഓൺലൈൻ അക്കെക്ഷ – രണ്ടാാം നമ്പർ ക്കഫാറത്തിൽ

2

ലൈസൻസ് ഫീസ് ഇ-ക്കെപെന്റ് (ഫീ പഷഡൂൾ പ്രൊരാം –Appendix – I) (അേൗണ്ട്
പെഡ് നമ്പർ 0230-00-104)

3

പേബിൈിറ്റി സർട്ടിഫിേറ്റ് 3-ാാാാം നമ്പർ ഫാറത്തിൽ

4

പെർമിറ്റിപന്റ െെർപ്പ്

5

പെമിറ്റ് നൽെിയ ൊൈാവധി െഴിഞ്ഞുപവങ്കിൽ പെർമിറ്റ് റിവാൈിക്കഡറ്റ് പചയ്തതിപന്റ
െെർപ്പ്

6

ഫാക്ടറി ഉെമസ്ഥാവൊശാം പതളിയിക്കുന് ക്കരഖെൾ ൊർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ്/
പമക്കമ്മാറാണ്ടാം & ആർട്ടിേിൾസ് ഓഫ് അക്കസാസിക്കയഷൻ/ പസാലസറ്റിയുപെ
ലബക്കൈാ, ഡയറക്ടർമാരുപെ ൈിേ്/ ൊർട്ടണർമാരുപെ ൈിേ്.

7

ഫാക്ടറി ഉെമപയ (ഡയറക്ടർ/മാക്കനജിാംഗ് ഡയറക്ടർ/മാക്കനജിാംഗ്
പചയർമാൻ/ പ്രസിഡന്റ് ആയി) നിയമിച്ചതിപന്റ ക്കരഖെൾ

8

ഫാക്ടറി പെട്ടിൊം വാെെയ്ക്കാപണങ്കിൽ രജിേർ പചയ്ത വാെെ െരാറിപന്റ/ൈീസ്
ഡീഡിപന്റ സാക്ഷയപപ്പടുത്തിയ െെർപ്പ്.

9

ഉെമസ്ഥപന്റ അഭാവത്തിൽ െവർ ഓഫ് അക്കറ്റാർണിയുപെ സാക്ഷയപപ്പടുത്തിയ െെർപ്പ്

ൊർട്ട്ണർ/

ഫാക്ടറീസ് ആക്റ്റിപൈ പസക്ഷൻ 85 പ്രൊരാം ക്കനാട്ടിലഫ പചയ്തിട്ടള്ള പചറിയ
ഫാക്ടറിെളപെ ൊരയത്തിൽ പ്ലാൻ അാംഗീൊരാം ഇല്ലാപത തപന് ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്ന.
എല്ലാ ക്കരഖെളാം സെിതാം അക്കെക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലൈസൻസ്
നൽകുന്ന. ഈ ലൈസൻസ് നൽകുന്തിനുള്ള അധിൊരാം അതാത് ക്കജായിന്റ്
ഡയറക്ടർമാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
2

ലൈസൻസ് പുതുേൽ

ലൈസൻസിപന്റ ൊൈാവധി ഒരു െൈണ്ടർ വർഷമാണ്. ൊൈാവധി തീരുന്തിന്
രണ്ട മാസാം മുമ്പ് ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്തിനുള്ള അക്കെക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 1 മുതൽ 5
വർഷക്കത്തയ്ക്ക് ലൈസൻസ് പുതുോവന്താണ്. ലൈസൻസ് പുതുേി നൽകുന് അധിൊരി
അതാത് ക്കജായിന്റ് ഡയറക്ടർമാരാണ്. ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്തിനുള്ള അക്കെക്ഷ അതാത്
വർഷാം ഒക്കക്ടാബർ 31 നൊം ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ചിരിേണാം. ഒക്കക്ടാബർ 31-നുക്കശഷാം 25%
അധിെ ഫീക്കസാടുകൂെിയുാം ഡിസാംബർ 31-നുക്കശഷാം 50% അധിെ ഫീക്കസാടുകൂെിയുാം അക്കെക്ഷ
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിയമാനുസരണാം അക്കെക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ 30 ദിവസത്തിനൊം
ലൈസൻസ് പുതുേി നൽകുന്താണ്.
3

ലൈസൻസുെളപെ ലെമാറ്റാം, ക്കഭദഗതി, സപെൻഷൻ

2

ഫാക്ടറിെളപെ ലൈസൻസുെളപെ ലെമാറ്റാം, ക്കഭദഗതി തുെങ്ങിയ ൊരയങ്ങൾ അതാതു
ക്കജായിന്റ് ഡയറക്ടർമാരുപെ അധിൊരെരിധിയിൽ വരുന്ന. ലൈസൻസ് സപെന്റ്
പചയ്യുന്തിനുള്ള അധിൊരാം പസക്ഷൻ 85-ൽ ക്കജായിന്റ് ഡയറക്ടർക്കുാം പസക്ഷൻ 2എാം-ൽ
ഡയറക്ടർക്കുമാണ്. അക്കെക്ഷെൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിയമാനുസരണാം
അക്കെക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ 30 ദിവസത്തിനൊം ലൈസൻസ് നൽകുന്താണ്.

ക്കബായിൈറുെൾ
1

ഇൻഡയൻ ക്കബായിൈർ ആക്ടാം റഗുക്കൈഷനുാം ക്കെരള ക്കബായിൈർ റൂളാം പ്രൊരാം പുതിയ
ക്കബായിൈറുെളപെ ക്കെരളത്തിപൈ നിർമ്മാണവാം രജിക്കേഷനുാം വകുപ്പിപന്റ ക്കമൽക്കനാട്ടത്തിൽ
നെത്തുന്ന. േീാം ലൈനുെളപെ പ്ലാനുെൾേ് അാംഗീൊരാം നൽകുന്ന. പുതിയ
ക്കബായിൈറുെളപെ നിർമ്മാണത്തിനുാം രജിക്കേഷനുാം ക്കവണ്ടി അക്കെക്ഷ നൽക്കെണ്ടത്
ഡയറക്ടറാണ്. അക്കെക്ഷക്കയാപൊപ്പാം ക്കബായിൈർ ക്കഡാെുപമന്റ്, രജിക്കേഷൻ ഫീസ്
എന്ിവ കൂെി ൊജരാേണാം. (ഫീസ് സാംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധത്തിൽ
നൽെിയിട്ടണ്ട് ). ക്കബായിൈറുെളാം മറ്റു അനുബന്ധ ഭാഗങ്ങളാം ഫാക്ടറിയിൽ സ്ഥാെിക്കുന്ത്
അാംഗീകൃത ക്കബായിൈർ റിപ്പയർ മുഖാന്തിരാം ആയിരിേണാം.

േീാം ലൈനുെളക്കെയുാം മറ്റു അനുബന്ധ ഭാഗങ്ങളക്കെയുാം അാംഗീൊരത്തിനായി
അക്കെക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഡയറക്ടർോണ്. അക്കെക്ഷക്കയാപൊപ്പാം േീാം ലൈനിപന്റ
പ്ലാനുെൾ എല്ലാ വിശദാാംശങ്ങക്കളാടുകൂെിയത് , െരിക്കശാധന ഫീസ്, പ്ലാനിപൈ വിശദാാംശങ്ങൾ
ക്കരഖപപ്പടുത്തിയ പപ്രാക്കഫാർമ എന്ിവ നൽെണാം. ഫീസ് സാംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ
അനുബന്ധത്തിൽ നൽെിയിട്ടണ്ട്.
േീാം ലൈനുെളക്കെയുാം ക്കബായിൈറുെളക്കെയുാം എല്ലാ വർഷവമുള്ള െരിക്കശാധനയുാം
(റിപ്പയറുാം) സർട്ടിഫിക്കേഷനുാം ഈ വകുപ്പ് പചയ്ത് അവയുപെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന.

2

ക്കബായിൈർ റിപ്പയറർമാർേ് അവരുപെ വർേ്ക്കഷാപ്പ് സൗെരയങ്ങൾ വിൈയിരുത്തി വകുപ്പ്
അാംഗീൊരാം നൽകുന്ന. ഇതിനുള്ള അക്കെക്ഷ ഡയറക്ടർോണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

ലൈസൻസ് ൊൈാവധി തീരുന്തിന് ഒരു മാസാം മുമ്പ് പുതുേി െിട്ടന്തിന്
അക്കെക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുക്കശഷാം അക്കെക്ഷിക്കുെയാപണങ്കിൽ 25% െിഴക്കയാടുകൂെി
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
ൊൈാവധിക്കുക്കശഷമാപണങ്കിൽ
പുതുതായി
അക്കെക്ഷ
നൽക്കെണ്ടതാണ്.
സമർപ്പിക്കേണ്ട പ്രമാണങ്ങൾ
1

ക്കഫാറാം E-ൽ ഉള്ള അക്കെക്ഷ

2

അക്കെക്ഷ ഫീസ് 0230-00-103-99
ഒടുേിയതിപന്റ പചൈാൻ രസീത്

എന്

3

അേൗണ്ട്

പെഡിൽ

ട്രഷറിയിൽ

നിൈവിലുള്ള ഫീസ്
Sl. No.
1
2
3
4
3

3

Class of Boiler Repair
Class III
Class II
Class I
Special Class

Fee for
recognition
(Rs)
2,760/5,515/11,025/16,540/-

Fee for
renewal of
recognition
(Rs)
1,380/2,760/5,515/8,270/-

Fee for
endorsement
1,105/2,205/4,410/5,515/-

ഫാക്ടറി ലൈസൻക്കസാടുകൂെിയ വർേ്ക്കഷാപ്പ് സൗെരയങ്ങളപെ വിശദാാംശങ്ങൾ

നിൈവിൽ ക്ലാസ്-1, ക്ലാസ്-2, ക്ലാസ്-3, പെഷയൽ ക്ലാസ് ക്കബായിൈർ റിപ്പയർ എന്ീ
സർട്ടിഫിേറ്റുെൾ ആണ് നൽെിവരുന്ത്

1

ക്ലാസ്-1 ക്കബായിൈർ റിപ്പയർ
സ്ഥാെനത്തിപന്റ ഉെമയ്ക്ക് പമോനിേൽ പപ്രാഡക്ഷൻ/െവർ പ്ലാന്റ് അപല്ലങ്കിൽ
പമറ്റൈർജിേൽ എഞ്ചിനീയറിാംഗിൽ ബിരുദാം അപല്ലങ്കിൽ സ്ഥാെനത്തിൽ സ്ഥിരമായി
ക്കജാൈി പചയ്യുന് എഞ്ചിനീയർേ് പമോനിേൽ/പപ്രാഡക്ഷൻ/െവർ പ്ലാന്റിൽ
അപല്ലങ്കിൽ പമറ്റൈർജിേൽ എഞ്ചിനീയറിാംഗിൽ ബിരുദാം കൂൊപത ക്കമൽ െറഞ്ഞ
ഉെമക്കയ്ക്കാ അപല്ലങ്കിൽ സ്ഥിരമായി ക്കജാൈി പചയ്യുന് എഞ്ചിനീയർക്കോ ക്കബായിൈറുെളപെ
ഫാബ്രിക്കേഷൻ, ഇറക്ഷൻ, റിപ്പയർ, പമയിന്റനൻസ്, െവാളിറ്റി െൺക്കട്രാൾ എന്ീ
ക്കമഖൈെളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന് ഒരു ഓർഗലനക്കസഷനിൽ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷപത്ത
െരിചയവാം ക്കവണാം. കൂൊപത ഐ.ബി.ആർ ക്കയാഗയതയുള്ള സ്ഥിരാം പവൽഡർമാരുാം
പ്രസ്തുത സ്ഥാെനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിേണാം.

2

ക്ലാസ്-2 ക്കബായിൈർ റിപ്പയർ
സ്ഥാെനത്തിപന്റ ഉെമയ്ക്ക് പമോനിേൽ എഞ്ചിനീയറിാംഗിൽ ഡിക്കപ്ലാമ
ഉണ്ടായിരിേണാം അപല്ലങ്കിൽ സ്ഥാെനത്തിന് ഡിക്കപ്ലാമയുള്ള സ്ഥിരമായി ക്കജാൈി
പചയ്യുന് എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടായിരിേണാം. കൂൊപത ക്കമൽെറഞ്ഞ ഉെമക്കയ്ക്കാ സ്ഥിരമായി
ക്കജാൈി പചയ്യുന് എഞ്ചിനീയർക്കോ ക്കബായിൈറുെളപെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ, ഇറക്ഷൻ,
റിപ്പയർ, പമയിന്റനൻസ്, െവാളിറ്റി െൺക്കട്രാൾ എന്ീ ക്കമഖൈെളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന് ഒരു
ഓർഗലനക്കസഷനിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്് വർഷപത്ത െരിചയവാം ക്കവണാം. കൂൊപത
ഐ.ബി.ആർ ക്കയാഗയതയുള്ള സ്ഥിരാം പവൽഡർമാരുാം പ്രസ്തുത സ്ഥാെനത്തിൽ
ഉണ്ടായിരിേണാം.

3

ക്ലാസ്-3 ക്കബായിൈർ റിപ്പയർ

4

സ്ഥാെനത്തിപന്റ ഉെമയ്ക്ക് അപല്ലങ്കിൽ സ്ഥിരമായി ക്കജാൈി പചയ്യുന് ഒരു വയക്തിേ്
ക്കബായിൈറുെളപെ ഇറക്ഷൻ, റിപ്പയർ, പമയിന്റനൻസ്, ഓപ്പക്കറഷൻ അപല്ലങ്കിൽ
ക്കബായിൈറിപന്റ ഇൻപെക്ഷൻ എന്ീ ക്കമഖൈെളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന് സ്ഥാെനത്തിൽ
കുറഞ്ഞത് മൂന്് വർഷപത്ത െരിചയാം ഉണ്ടായിരിേണാം കൂൊപത ഐ.ബി.ആർ
ക്കയാഗയതയുള്ള സ്ഥിരാം പവൽഡർമാരുാം പ്രസ്തുത സ്ഥാെനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിേണാം.

4

അക്കെക്ഷെപന്റ സ്ഥാെനത്തിൽ ക്കജാൈി പചയ്യുന് IBR പവൽഡർമാരുപെ സർട്ടിഫിേറ്റിപന്റ
െെർപ്പ്

5

ഇൻഡയൻ ക്കബായിൈർ റഗുക്കൈഷൻ പ്രൊരമുള്ള പെസ്റ്റുെൾ നെത്തി പവൽഡർമാർേ്
അാംഗീൊരാം നൽകുന്ന. പെേിനുക്കവണ്ടിയുള്ള പവൽഡർമാർേ് അാംഗീൊരാം നൽകുന്ന.
പെേിനുക്കവണ്ടിയുള്ള അക്കെക്ഷ നൽക്കെണ്ടത് ഡയറക്ടർോണ്. സമർപ്പിക്കേണ്ട
പ്രമാണങ്ങൾ
1

ക്കഫാറാം D യിലുള്ള അക്കെക്ഷ

2

ൊക്കൊർട്ട് ലസസ് ക്കഫാക്കട്ടാ – 2

3

അക്കെക്ഷാഫീസ് 0230-00-103-99
ഒടുേിയതിപന്റ പചൈാൻ രസീത്

എന്

അേൗണ്ട്

പെഡിൽ

ട്രഷറിയിൽ

നിൈവിലുള്ള ഫീസ് – Rs.665/4

രണ്ട വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത െരിചയ സർട്ടിഫിേറ്റ്

6

ക്കബായിൈർ അറ്റൻഡർ, ക്കബായിൈർ ഓപ്പക്കറഷൻ എഞ്ചിനീയർ എന്ീ തസ്തിെയ്ക്കുള്ള
ക്കയാഗയത നിർണ്ണയ െരീക്ഷ നെത്തി സർട്ടിഫിേറ്റ് നൽകുന്ന. െരീക്ഷ സാംബന്ധിച്ച
വിവരങ്ങൾ െത്രെരസയത്തിലൂപെ അറിയിക്കുെയുാം എല്ലാ വർഷവാം െരീക്ഷ നെത്തുെയുാം
പചയ്യുന്ന.

7

ഇന്തയൻ ക്കബായിൈർ പറഗുക്കൈഷൻ പ്രൊരമുള്ള വാൽവെൾ പെേ് പചയ്ത് സർട്ടിഫിേറ്റ്
നൽകുന്ന. ഫീസ് സാംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധത്തിൽ നൽെിയിട്ടണ്ട്.

8

പുതിയ ക്കബായിൈർ, ഇേക്കണാലമസർ എന്ിവയുപെ IBR പ്രൊരമുള്ള മറ്റുഘെെങ്ങളപെ
നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അനുമതി രജിക്കേഷൻ എന്ിവ വകുപ്പ് നൽകുന്ന. ഇതിനായുള്ള
അക്കെക്ഷ ഡയറക്ടർോണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് . അക്കെക്ഷക്കയാപൊപ്പാം രജിക്കേഷൻ
ക്കഡാെുപമന്റ്, രജിക്കേഷൻ ഫീസ് എന്ിവ കൂെി നൽെണാം. ഫീസ് സാംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ
അനുബന്ധത്തിൽ നൽെിയിട്ടണ്ട്.

പൊതുവായ വിവരങ്ങൾ
1

ഫാക്ടറി പെട്ടിെങ്ങളപെ േക്ചറൽ പേബിൈിറ്റിപയ സാംബന്ധിച്ച് പേബിൈിറ്റി സർട്ടിഫിേറ്റ്
നൽകുന്തിനുാം ഫാക്ടറിെളിൽ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയേ് ക്കവണ്ടിയുള്ള പ്രഷർ പവസ്സൽസ് ,
5

ൈിഫ്റ്റ്സിാംഗ് ൊേിൾസ്, ക്കൊയിേ്സ് മുതൈായവ സുരക്ഷിതമായി ഉെക്കയാഗിക്കുന്തിനുാം അവ
െരിക്കശാധിച്ച് സർട്ടിഫിേറ്റ് നൽകുന്തിനുാം നിശ്ചിത ക്കയാഗയതയുള്ള ക്കൊമ്പിറ്റന്റ് ക്കെഴ്സണിന്
വകുപ്പ് അാംഗീൊരാം നൽകുന്ന. ഇതിന് ആവശയമായ ക്കരഖെക്കളാപൊപ്പാം അക്കെക്ഷെൾ
ൈഭിച്ചാൽ
െരമാവധി
30
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ
തപന്
അാംഗീൊരാം
നൽകുെക്കയാ/നിരസിയ്ക്കുെക്കയാ പചയ്യുന്ന. അപ്രൊരാം അാംഗീൊരാം ൈഭിച്ചവർ ക്കമൽെറഞ്ഞവ
െരിക്കശാധിച്ച് സർട്ടിഫിേറ്റുെൾ നൽകുന്ന.

2

ഫാക്ടറി ഇൻപെക്ടർമാർ ൊൈാൊൈങ്ങളിൽ ഫാക്ടറിെൾ െരിക്കശാധിച്ച് ക്കവണ്ട
നിർക്കേശങ്ങൾ നൽകുന്ന. ചീഫ് ഇൻപെക്ടർ സർോരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന് പ്രക്കതയെ
അധിൊരമുെക്കയാഗിച്ച് ഫാക്ടറി ഉെമെളപെ ആവശയപ്രൊരാം ഫാക്ടറീസ് ആക്റ്റിപൈ ചിൈ
വയവസ്ഥെളിൽ നിന്നാം പ്രക്കതയെ നിബന്ധനെൾേ് വിക്കധയമായി ഇളവ് അനുവദിയ്ക്കുന്ന.
ഇതിനായി ൈഭിയ്ക്കുന് അക്കെക്ഷെളിൽ െരമാവധി 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉത്തരവ്
പുറപപ്പടുവിക്കുന്ന.

3

ഫാക്ടറി ചട്ടാം 81A I പ്രൊരാം അൊയെരമായ പ്രക്രിയെളിൽ (Hazardous Process) [Sec. 2 cb]
ഏർപപ്പട്ടിരിക്കുന് പതാഴിൈാളിെളപെ ലവദയെരിക്കശാധന നിർബന്ധമാണ്. 0230-00-104Medl Exam എന് പെഡിൽ ഒരാൾേ് Rs. 270/- പ്രൊരാം ഒടുേിയ പചൈാൻ സെിതാം
ക്കജായിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് & ക്കബായിക്കൈഴ്സ് (പമഡിേൽ), OHRC, പൊല്ലാം എന്
വിൈാസത്തിൽ അക്കെക്ഷിച്ചാൽ ലവദയെരിക്കശാധനയ്ക്കുള്ള നെെെി സവീെരിക്കുന്തായിരിക്കുാം.
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