
ഫ  ോം  20 

ചട്ടം 126 പ്രക രോം നിര്ദഫഫേശിക്കി്പെട്ടത്   

  ക്ടറീസ   ആക്ട   1948 ,ഫകരള   ക്ടറീസ  റൂൾസ , 1957  എന്നിവയുട്ടെ 

സ ര ോംശിക്കോം 

(ഫാക്ടറിയുടെ പ്രധാന കവാെത്തിനെുത്ത്താ സമീരത്ത്താ വയക്തവുും 

സൗകര്യപ്രദവുമായ സ്ഥലത് രതിപ്പിത്േണ്ടത്) 

വയ ഖ്യ നോം 

“ഫാക്ടറി” എന്നാൽ അതിനട്റ രര്ിസര്ും ഉൾടപ്പടെ ഏത ്രര്ിസര്വുും - 

(i) ഇതിൽ രത്ത്താ അതിലധികത്മാ ടതാഴിലാളികൾ ത് ാലി ടെയ്യുന്നു, 

അടെങ്കിൽ ത് ാലി ടെയ്തിര്ുന്നു എടതകിലുും ദിവസവുും അടെങ്കിൽ മുമ്പടത്ത 

രപ്രണ്്ട മാസങ്ങളിൽ അതിനട്റ ഏടതകിലുും ഭാഗത്തു വവദയുതിയുടെ 

സഹായത്ത്താടെ ഉൽരാദന പ്രപ്കിയ നെേുന്നു, അടെങ്കിൽ 

സാധാര്ണഗതിയിൽ അങ്ങടന തുെര്ുന്നു, അടെങ്കിൽ 

ii) അതിൽ ഇര്ുരത്താ അതിലധികത്മാ ടതാഴിലാളികൾ ത് ാലി ടെയ്യുന്നു 

വീണ്ടുും പ്രവർത്തിേുന്നു, അടെങ്കിൽ മുമ്പടത്ത രപ്രണ്്ട മാസത്തിടല 

ഏടതങ്കിലുും ദിവസത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിര്ുന്നു അതിനട്റ ഏടതകിലുും  

ഭാഗത്തുും ഒര്ു നിർമ്മാണ പ്രപ്കിയ നെേുന്നു വവദയുതി സഹായും ഇൊടത 

അടെങ്കിൽ സാധാര്ണ ര്ീതിയിൽ  അങ്ങടന നെേുന്നു രത്േ വമൻസ ് 

ഉൾടപ്പെുന്നിെ ഇരയൻ വമൻസ് ആക്റ,് 1952 ന്ടറ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (ടസൻപ്െൽ 

ആക്റ ് XXXV 1952)അഥവാ ആയുധ ത്സനയുടെ ഒര്ു ടമാവൈൽ യൂണിറ ് 

ടറയിൽത്വ റണ്ിുംഗ ്ടെഡ് അടെങ്കിൽ ഒര്ു ത്ഹാട്ടൽ, ടറത്റാറൻറ് അടെങ്കിൽ 

ഭേണും കഴിേുന്ന സ്ഥലും. 

“വർേർ” എന്നാൽ അർത്ഥമാേുന്നത ്ഒര്ു വയക്തി, ത് ാലിയിൽ   ത്നര്ിത്ട്ടാ 

ഏടതങ്കിലുും ഏ ൻസി വഴിത്യാ (ഒര്ു കര്ാറുകാര്ൻ ഉൾടപ്പടെ) 

പ്രിൻസിപ്പലിനട്റ അറിത്വാടെത്യാ അൊടതത്യാ, പ്രതിഫലത്തിനായി 

ആടണങ്കിത്ലാ അടെങ്കിൽ ഏടതങ്കിലുും നിർമ്മാണ പ്രപ്കിയയിൽ, അടെങ്കിൽ 

യപ്രസാമപ്ഗികളുടെ ഏടതങ്കിലുും ഭാഗും വൃത്തിയാേുന്നതിൽ അടെങ്കിൽ 

ഒര്ു നിർമ്മാണപ്രപ്കിയേു  ഉരത്യാഗിേുന്ന രര്ിസര്ും അടെങ്കിൽ 

മത്റടതങ്കിലുും തര്ത്തിലുള്ള ടതാഴിൽ സുംഭവങ്ങളിൽ, അടെങ്കിൽ 

ൈന്ധിപ്പിച്ചിര്ിേുന്നു, നിര്്മ്മാണ പ്രപ്കിയ, അടെങ്കിൽ നിർമ്മാണ 

പ്രപ്കിയയുടെ സുംൈന്ധിച്ചുള്ള ഏടതകിലുും വിെയും എന്നാൽ ആയുധ 

ത്സനയിടല ഒര്ു അുംഗടത്തയുും ഉൾടപ്പെുത്തുന്നിെ. 



“നിർമ്മാണ പ്രപ്കിയ” എന്നതിനർത്ഥും നിർമ്മിേുന്നതിനുള്ള ഏടതങ്കിലുും 

പ്രപ്കിയ മാറുന്ന നന്നാേൽ, അലങ്കാര്ും, ഫിനിെിുംഗ,്രാേിുംഗ,് 

ഓയിലിങ,്കഴുകൽ, വൃത്തിയാേൽ, ടരാട്ടൽ, ടരാളിേുന്ന, അടെങ്കിൽ 

അൊത്തരേും രര്ിെര്ിേുകത്യാ സവീകര്ിേുകത്യാ ടെയ്യുക ഉള്ള 

ഏടതങ്കിലുും ത്ലഖനും അടെങ്കിൽ വസ്തു  വിൽപ്പന, ഗതാഗതും, ടഡലിവറി 

അടെങ്കിൽ ഡിസ്ത്രാസൽ അടെങ്കിൽ രമ്പിുംഗ് ഓയിൽ, ടവള്ളും, മലിന ലും, 

അടെങ്കിൽ മത്റടതങ്കിലുും രദാർത്ഥും അടെങ്കിൽ ഉൽരാദിപ്പിേൽ, 

രര്ിവർത്തനും അടെങ്കിൽ വവദയുതി വകമാറും, അടെങ്കിൽ 

അച്ചെിേുന്നതിനുള്ള തര്ങ്ങൾ, ടലറർ പ്രസ്സ,് ലിത്ത്താപ്ഗാഫി, ത്ഫാത്ട്ടാപ്ഗാഫർ 

അടെങ്കിൽ സമാനമായ മറ ് പ്രപ്കിയകൾ അടെങ്കിൽ രുസ്തക വൈഡിുംഗ ്

അടെങ്കിൽ നിർമ്മാണും, നിർമ്മിേുന്നു, രുനർനിർമ്മിേുന്നു, 

നന്നാേൽ,റീഫിറിുംഗ്,ഫിനിെിുംഗ,് അടെങ്കിൽ കപ്പലുകത്ളാ രാപ്തങ്ങത്ളാ 

തകർേുന്നു അടെങ്കിൽ ത്കാൾഡ് ത്റാത്റ ിൽ ഏടതങ്കിലുും ത്ലഖനും 

സുംര്േിേുകത്യാ സുംഭര്ിേുകത്യാ ടെയ്യുക. 

ഫ  ലി സമയോം, അവധിദിനങ്ങൾ, ഇെഫവളകൾ അട്ടെങ്കിൽ വിപ്ശിക്കമോം 

മു ല യവ - 1. ത് ാലി സമയും - (മുതിർന്നവർ) വകുപ്പ് 51 & 54 , 

പ്രായരൂർത്തിയായ ഒര്ു ടതാഴിലാളിടയത്യാ ആവശ്യമിെ, അടെങ്കിൽ 

അനുവദിേിെ ഒര്ു ഫാക്ടറിയിൽ ഒര്ു ആഴ്ചയിൽ  48 മണിേൂറിലധികും 9 

മണിേൂറിലധികും ത് ാലി ടെയ്യാത്നാ. 

ത് ാലി സമയും വിപ്ശ്മിേുക - (മുതിർന്നവർ) വകുപ്പ ് 64 - മുതിർന്നവര്ുടെ 

ത് ാലി സമയടത്ത സാധാര്ണ രര്ിധികൾ െില പ്രത്തയക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇളവ ്

വര്ുത്താും, ഉദാ. അെിയരിര് അറകുറപ്പണികളിൽ ഏർടപ്പട്ടിര്ിേുന്ന 

ടതാഴിലാളികൾ തയ്യാടറെുപ്പ ്അടെങ്കിൽ  കുറവ് തീർേുന്ന ത് ാലികൾ  അത് 

ഫാക്ടറിയുടെ ടരാതുവായ പ്രവർത്തനത്തിനായി നിശ്ചയിച്ചിര്ിേുന്ന 

രര്ിധിേപ്പുറത് ആയിര്ിേണും ഇെത്വളകളിൽ അനിവാര്യമായുും ഇെവിട്ടുള്ള 

ത് ാലികളിൽ അവർ  പ്രവർത്തിോത്ത സമയത്ത് ഡയൂട്ടിയിലായിര്ിേുത്മ്പാൾ 

സാധാര്ണയായി അതിൽ കൂെുതൽ വിപ്ശ്മത്തിനുള്ള ഇെത്വളകളിൽ; 

സാത്ങ്കതിക കാര്ണങ്ങളാൽ ദിവസും മുഴുവൻ തുെർച്ചയായി നെത്ത്തണ്ട 

ത് ാലിയിൽ, പ്രധാന ആവശ്യകത ത്ലഖനങ്ങൾ നിർമ്മിേുന്നതിലുും വിതര്ണും 

ടെയ്യുന്നതിലുും അത് ഒര്ു നിർമ്മാണ പ്രപ്കിയയിൽ  എൊ ദിവസവുും 

നിർമ്മിേുകത്യാ വിതര്ണും ടെയ്യുകത്യാ ടെയ്യണും നിശ്ചിത 

സീസണുകളിടലാഴിടക ഇത ് നെപ്പിലാോൻ കഴിയിെ കൂൊടത െില 

സമയങ്ങളിൽ പ്രകൃതിശ്ക്തികളുടെ പ്കമര്ഹിതമായ പ്രവർത്തനടത്ത 

ആപ്ശ്യിച്ചിര്ിേുന്നു; എഞ്ചിൻ റൂമുകളിത്ലാ ത്ൈായിലർ ഹൗസുകളിത്ലാ 

അടെങ്കിൽ രവർ പ്ലാന്റിത്ലത്ോ പ്ൊൻസ്മിെൻ യപ്രങ്ങളിത്ലത്ോ 

രടങ്കെുേുന്നതിൽ, 



അെിയരിര് അറകുറപ്പണികൾ ഒഴിടക, ഇളവ് ഇനിപ്പറയുന്ന രര്ിധികൾ. 

കവിയര്ുത ്

(i) ആടക ത് ാലി സമയും ഒര്ു ദിവസത്തിലുും രപ്രണ്ടു മണിേൂർ കവിയര്ുത;് 

i) വിപ്ശ്മത്തിനുള്ള ഇെത്വളകൾ വയാരിച്ചത,് ഉൾടപ്പടെ, ഏടതങ്കിലുും ഒര്ു 

ദിവസത്തിൽ രതിമൂന്ന് മണിേൂർ; കവിയര്ുത;് 

iii) ഓവർവെും ഉൾടപ്പടെ ഏത ് ആഴ്ചയിലുും ആടക ത് ാലിസമയും അറുരത ്

മണിേൂർ കവിയര്ുത്; 

iv) ഒര്ു ടതാഴിലാളികടളയുും ഏഴിലധികും നീണ്ടുനിൽേുന്ന ദിവസും ഓവർ 

വെും ത് ാലി ടെയ്യാൻ അനുവദിേിെ, ഓവർവെും ത് ാലിയുടെ ആടക 

മണിേൂറുകളുടെ എണ്ും ഏത ്രാദവുും എഴുരത്തഞ്ചിൽ കൂെര്ുത്. 

ഏടതങ്കിലുും ഫാക്ടറിയിടല ഏടതങ്കിലുും അടെങ്കിൽ എൊ മുതിർന്ന 

ടതാഴിലാളികളുടെയുും കാര്യത്തിൽ, സാധാര്ണ രര്ിധികൾ മുതിർന്നവര്ുടെ 

ത് ാലി സമങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകാവുന്നതാണ്  ഒര്ു കാലയളവിത്ലേ ്

അടെങ്കിൽ കാലയളവ് കവിയാടത ആടക ടമാത്തും ഏത ്വർെവുും ആടക 3 

മാസും, ഫാക്ടറി പ്രവർത്തനേമമാേുന്നതിന് അസാധാര്ണമായ ത് ാലിയുടെ 

പ്രസ്സ് വകകാര്യും ടെയ്യാൻ. 

3. ഓവർവെമിനുള്ള ത്രയ്ടമന്റ:് - വകുപ്പ് 59- ഒര്ു ടതാഴിലാളി ഒര്ു 

ഫാക്ടറിയിൽ ത് ാലിടെയ്യുന്നത് ദിവസത്തിൽ 9 മണിേൂറിൽ കൂെുതൽ 

അടെങ്കിൽ ഏടതങ്കിലുും ആഴ്ചയിൽ 48 മണിേൂറിൽ കൂെുതൽ ആടണകിൽ 

ഓവർവെും ത് ാലിടയന്ന രര്ിഗണനയിൽ സാധാര്ണ ത്വതനത്തിനട്റ ഇര്ട്ടി 

നിര്േിൽ ത്വതനത്തിന് അർഹതയുണ്്ട. 

4. ത്മൽത്നാട്ട ഉത്ദയാഗസ്ഥര്ുടെ ഇളവ:് - വകുപ്പ് 64, ആറാും അധയായും- 

മുതിർന്നവര്ുടെ പ്രവർത്തി സമയും ത്മൽത്നാട്ട സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിേുന്ന 

വയക്തികൾേ് ൈാധകമെ അടെങ്കിൽ ഒര്ു ഫാക്ടറിയിൽ ത്കാൺഫിഡൻെയൽ 

സ്ഥാനത്ത് ത് ാലി ടെയ്യുന്നവർേുും. 

5 .ആഴ്ചയിടല അവധി: - (മുതിർന്നവർ) വകുപ്പുകൾ 52 & 53 പ്രായരൂർത്തിയായ 

ഒര്ു ടതാഴിലാളിടയയുും  ആഴ്ചയിടല ആദയ ദിവസും (ഇനി മുതൽ രറഞ്ഞ 

ദിവസും എന്ന് രര്ാമർശ്ിേുന്നു) ത് ാലി ടെയ്യാൻ അനുവദിേുകത്യാ  

ഉണ്ടാകുകത്യാ രാെുള്ളതെ രറഞ്ഞ ദിവസത്തിന് മുത്മ്പാ ത്ശ്െത്മാ മൂന്ന ്

ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നഅ്യാൾേ് ഒര്ു ദിവസും മുഴുവൻ അവധി ഉടണ്ടങ്കിത്ലാ 

ഇടെങ്കിത്ലാ ഒപ്പും ഫാക്ടറിയുടെ മാത്ന ർ, രറഞ്ഞ ദിവസത്തിന് മുമ്പായി 

അടെങ്കിൽ രകര്മുള്ള ദിവസും, ഏതാണ ്മുൻര് , ഇൻസട്രക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ 

ത്നാട്ടീസ് നൽകി രറഞ്ഞ ദിവസും ത് ാലിടെയ്യാൻ ടതാഴിലാളിടയ 



ആവശ്യടപ്പൊനുള്ള ഉത്േശ്യവുും, ഇന്നടത്ത ആ  ഒര്ു ദിവസും രകര്ും 

വയ്േുകയുും ഫാക്ടറിയിൽ ഒര്ു അറിയിപ്പ് പ്രദർശ്ിപ്പിേുകയുും ടെയ്യണും. 

എന്നാൽ രകര്ും ഒഴിവ് ദിവസും അനുവദിോടത ഒര്ു രൂർണ ദിവസും ത് ാലി 

ടെയ്യിപ്പിച്ചാൽ 10  ദിവസത്തിൽ തുെർച്ചയായി ത് ാലി ടെയ്ത ഭലമാകുും . 

എവിടെ, ഏടതാര്ു ടതാഴിലാളിയുും രറഞ്ഞ ദിവസും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ 3 

ദിവസത്തിന് മുൻത്ര ഉള്ള  ദിവസത്തിൽ ഒര്ു ദിവസും അവധി 

ആയിര്ുടന്നങ്കിൽ ആ ദിവസും,ആവശ്യാർഥും അവനട്റ പ്രതിവാര് ത് ാലി 

സമയും കണോേുന്നതിന് മുന്നടത്ത ആഴ്ചയിൽ ഉൾടപ്പെുത്താും . 

സാധാര്ണോര്ിൽ നിന്ന് ഒഴിവാേിയതിന്ടറ ഫലമായി ഒര്ു ഫാക്ടറിയിടല 

ഒര്ു ടതാഴിലാളി പ്രതിവാര് അവധിദിനങ്ങളുമായി ൈന്ധടപ്പട്ട വയവസ്ഥകൾ, 

ഏടതങ്കിലുും പ്രതിവാര് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് നെ് െടപ്പട്ടിട്ടുടണ്ടകിൽ , 

ആ മാസത്തിടല അവധി ദിവസങ്ങൾേുള്ളിൽ, അധവാ ൈാേി ഉള്ള 

അടെങ്കിൽ ആ മാസത്തിന് ടതാട്ടുരിന്നാടലയുള്ള ര്ണ്്ട മാസത്തിനുള്ളിൽ 

ഉള്ള അവധി നഷ്ടരര്ിഹാര് അവധിദിനങ്ങൾ അടെങ്കിൽ അങ്ങടന നഷ്ടടപ്പട്ട 

അവധിദിനങ്ങൾേ് തുലയമായ സുംഖയ എന്നിവ ആയി അനുവദിേുും. 

6. വിപ്ശ്മത്തിനുള്ള ഇെത്വളകൾ - (മുതിർന്നവർ) വകുപ്പുകൾ 55 & 56 

ഫാക്ടറിയിൽ മുതിർന്ന ടതാഴിലാളികളുടെ ഒര്ു ദിവസടത്ത ത് ാലിയുടെ 

കാലയളവ ് 5 മണിേൂറിൽ കൂൊത്തവിധും നിശ്ചയിച്ചിര്ിേണും ഒര്ു 

ത് ാലിോര്നുും അഞ്ച് മണിേൂറിലധികും ത് ാലിടെയ്യര്ുത് കൂൊടത 

വിപ്ശ്മത്തിനുള്ള ഇെത്വള കുറഞ്ഞത് അര്മണികൂടറങ്കിലുും ത്വണും. 

ത് ാലിയുടെ കാലാവധി അങ്ങടന ആയിര്ിേുും ഇെത്വള ഉൾടപ്പടെ, 

വിപ്ശ്മത്തിനായി അവർ 10 1/2 മണിേൂറിൽ കൂെുതൽ വയാരിേുകയിെ ഏത ്

ദിവസത്തിലുും അടെങ്കിൽ, െീഫ് ഇൻസ്ടരക്ടറുടെ അനുമതിത്യാടെ അത് 12 

മണിേൂർ എന്ന് എഴുതി സാേയടപ്പെുത്തണും. 

7. ഇര്ട്ട ടതാഴിൽ നിത്ര്ാധനും - വകുപ്പുകൾ 60, 71, 99 കുട്ടികളിെ അടെങ്കിൽ 

െില സാഹെര്യങ്ങളിൽ ഒര്ു മുതിർന്ന ടതാഴിലാളി ഉൾപ്പടെ ഏത് ദിവസവുും 

ഏടതങ്കിലുും ഫാക്ടറിയിൽ ത് ാലി ടെയ്യാൻ   ആവശ്യടപ്പെുകത്യാ 

അനുവദിേുകത്യാ ടെയ്യാൻ രാെുള്ളതെ അടത ദിവസും അത്േഹും ഇതിനകും 

മത്റടതങ്കിലുും ഫാക്ടറിയിൽ ത് ാലി ടെയ്യുന്നുടെങ്കിൽ. 

ഒര്ു കുട്ടി ഏടതങ്കിലുും ദിവസും ഒര്ു ഫാക്ടറിയിൽ ത് ാലി ടെയ്യുകയാടണങ്കിൽ 

അടെങ്കിൽ അതിൽ ഇതിനകും തടന്ന മറ ് ഫാക്ടറിയിൽ  

പ്രവർത്തിേുന്നുടെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ര്േകർത്താവ് അടെങ്കിൽ ര്േിതാവ ്

അടെങ്കിൽ കറഡിയിലുള്ള വയക്തി അടെങ്കിൽ അവടന നിയപ്രിേുന്ന 

ടവക്തി  അടെങ്കിൽ അവനട്റ ത്വതനത്തിൽ നിന്ന് ത്നര്ിട്ട് എടരങ്കിലുും 

ത്നട്ടും ത്നെുക എന്നിവടര് 50 ര്ൂര രിഴത്യാെ് കൂെി ശ്ിേിോവുന്നതാണ ് 



മാതാരിതാേളുടെ സമ്മതത്മാ അനുവാദത്മാ ഇൊടത കുട്ടി അങ്ങടന 

പ്രവർത്തിെു എന്നത് ത്കാെതിേ് ത്ൈാധയമായാൽ. 

8. 14 വയസ്സിന് താടഴയുള്ള കുട്ടികളുടെ ടതാഴിൽ നിത്ര്ാധനും - വകുപ്പ് 67. 14 

വയസ്സിനു താടഴ ഉള്ള ഒര്ു കുട്ടിത്യയുും ഫാക്ടറിയിൽ ത് ാലി ടെയ്യാൻ 

അനുവദിേുന്നതെ. 

9. ത് ാലി സമയും (കുട്ടികൾ) - വകുപ്പ് 71. ഒര്ു കുട്ടിത്യയുും ഒര്ു ഫാക്ടറിയിൽ 

ത് ാലി ടെയ്യാത്നാ പ്രവർത്തിോത്നാ അനുവദിേര്ുത്  

എ. ഒര്ു ദിവസും നാല് അര് മണിേൂറിനു കൂെുതൽ  

ൈി) ര്ാപ്തിയിൽ.ഒര്ു ഫാക്ടറിയിൽ ത് ാലി ടെയ്യുന്ന എൊ കുട്ടികളുടെയുും 

ത് ാലി കാലയളവ് ഓവർലാപ്പ് ടെയ്യാത്തത്താ രര്ന്നത്താ ആയ ര്ണ്്ട െിഫ്റുകൾ 

അഞ്ച ് മണിേൂർ വീതും എന്ന രര്ിമിതിയിൽ ആകണും ഓത്ര്ാ കുട്ടിേുും 

റിത്ലകളിടലാന്നിൽ മാപ്തത്മ ത് ാലി നൽകാവു െീഫ ് ഇൻസ്ടരക്ടറുടെ 

ത്ര്ഖാമൂലമുള്ള മുൻ അനുമതിത്യാടെ, മുപ്പത ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 

ഒന്നിലധികും തവണ മാറാവുന്നതാണ്. 

പ്രതിവാര് അവധിദിനങ്ങളുമായി ൈന്ധടപ്പട്ട വയവസ്ഥ കുട്ടികൾേുും 

ൈാധകമാണ ് . ഒര്ു കുട്ടിേുും ഇ വയവസ്ഥടയ സുംൈന്ധിച്ചു ഉള്ള  ഇളവുകൾ 

നൽകുന്നതെ  

10. സ്പ്തീകളുടെ ടതാഴിൽ നിത്ര്ാധനും - വകുപ്പ് 66. ഒര്ു സ്പ്തീയുും ഏടതാര്ു 

സാഹെര്യത്തിലുും 9 മണിേൂറിൽ കൂെുതൽ ദിവസത്തിൽ അതായത് 

വവകുത്ന്നര്ും 7 മണിേുും ര്ാവിടല 6  മാണിേുും ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ 

ഫാക്ടറിയിൽ ത് ാലി ടെയ്യാൻ രാെുള്ളതെ. 

11. ത്വതനത്ത്താെ ് കൂെി ഉള്ള അവധി: വകുപ്പുകൾ 79, 80, 83, ഓത്ര്ാ 

ടതാഴിലാളിയുും ഒര്ു ഫാക്ടറിയിൽ 240 ദിവസത്മാ അതിൽ കൂെുതത്ലാ 

ത് ാലിടെയ്തയാൾ ഒര്ു കലണ്ടർ വർെത്തിൽ തുെർന്നുള്ള കലണ്ടർ 

വർെത്തിൽ ത്വതനത്ത്താെ ്കൂെി ഉള്ള അവധി അനുവദിേുും എന്ന നിര്േിൽ 

കണോേിയ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ും:  

i .പ്രായരൂർത്തിയായ ആളാടണങ്കിൽ, ഓത്ര്ാ ഇര്ുരത ് ദിവസടത്തയുും 

ത് ാലിയുടെ ഒര്ു ദിവസും മുമ്പടത്ത കലണ്ടർ വർെത്തിൽ  

ii) ഒര്ു കുട്ടി ആടണങ്കിൽ, അവൻ ടെയ്യുന്ന ഓത്ര്ാ 15 ദിവസത്തിനുും ഒര്ു 

ദിവസും മുമ്പടത്ത കലണ്ടർ വർെത്തിൽ. 

 



ത്മൽപ്പറഞ്ഞ ആവശ്യത്തിനായി രിര്ിച്ചുവിെുന്ന ഏത ് ദിവസവുും കര്ാർ 

അടെങ്കിൽ കര്ാർ പ്രകാര്ും  റാൻഡിുംഗ് ഓർഡറുകൾ പ്രകാര്ും 

അനുവദനീയമാടണകിൽ സ്പ്തീ ടതാഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ, 

പ്രസവാവധി രപ്രണ്്ട ആഴ്ചയിൽ കൂൊത്ത എപ്ത ദിവസത്ത്തേ് അവധി 

നൽകാവുന്നതാണ ് അവധി ത്നെി അവധി ആസവദിേുന്നതിനു മുമ്പുള്ള 

വർെത്തിൽ; ദിവസങ്ങളായി കണോേുും കണേുകൂട്ടലിനായി ടതാഴിലാളി 

ഒര്ു ഫാക്ടറിയിൽ ത് ാലി ടെയ്തിട്ടുണ്്ട 240 ദിവസത്മാ അതിൽ കൂെുതത്ലാ 

കാലയളവ,് എന്നാൽ ഇവയ് ോയി ടതാഴിലാളിേു അവധി എെുോൻ രറിെ . 

അവധി കാലാവധി എൊ അവധി ദിവസങ്ങളിലുും കൂെിയതായിര്ിേുും, അത് 

അവധി കാലയളവിത്ലാ അടെങ്കിൽ ലീവിനട്റ അവസാനത്മാ ആയിര്ിേുും. 

ഈ അനുവദിേടപ്പട്ട അവധിടയാടൊപ്പും, അവധിേു ത്ശ്െമുള്ള ഒര്ു 

മാസടത്ത അയാളുടെ മുഴുവൻ സമയ വര്ുമാനത്തിൽ ഓവർവെും ഓ 

ത്ൈാണസ് ഓ ഉടണ്ടകിൽ അവ ഒഴിവാേിയുും ോമൈത്ത വിലേിഴിവിൽ 

ടതാഴിലാളികൾേ് നൽകുന്ന ഭേയ ധയാനങ്ങളുടെയുും മറു സാധനകളുത്െയു, 

വിലേ് തുലയമായ തുകയുും ഉള്ടരെുതിയുും ലഭിേുന്ന പ്രതിദിന ശ്ര്ാശ്ര്ിേ ്

തുലയമായ തുക അയാൾേു നൽത്കണ്ടതാണ.് 

മറുനിലയിൽ ഒര്ു ടതാഴിലാളിയുടെ ത്സവനും ആര്ുംഭിേുന്നത ് നുവര്ിയിടല 

ആദയ ദിവസത്തിൽ ആടണകിൽ അയാൾേ ് വയവസ്ഥ (1) അടെങ്കിൽ 

ടസേൻ 79  ഉരവകുപ്പു (1 ) വയവസ്ഥ (ii ) എന്നിവയിൽ രറഞ്ഞിര്ിേുന്നതിൽ 

ഇതാത്ണാ ൈാധകും അതിനനുസര്ിച്ച ത്വതനത്ത്താെ് കൂെിയ അവധിേു, ആ  

കലണ്ടർ വർെത്തിനട്റ ൈാേിയുള്ള ടമാത്തും ദിവസങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ര്ണ്ടു 

ഭാഗും ദിവസങ്ങൾ ത് ാലി ടെഹ്റിട്ടുടണ്ടകിൽ അർഹതയുണ്്ട. 

ഒര്ു കലണ്ടർ വർെത്തിനിെയിൽ ടതാഴിലാളിടയ ടസർവിസിൽ നിന്ന് രിര്ിച്ചു 

വിെുകത്യാ രുറത്താേുകത്യാ അടെങ്കിൽ അയാൾ ത് ാലി വിട്ടു ത്രാകുകത്യാ 

ടരൻെൻ രാട്ടുകത്യാ മര്ിേുകത്യാ ടെയ്യുന്ന രേും അയാൾേ ് സർവീസ ്

ഇത ്നിന്ന് രിര്ിച്ചുവിെുകത്യാ  രുറത്താേുകത്യാ അടെങ്കിൽ അയാൾ ത് ാലി  

വിട്ടുത്രാകുകത്യാ ടരൻെൻ രാട്ടുകത്യാ മര്ിേുകത്യാ ടെയ്യുന്നതിന് ടതാട്ടു 

മുത്ന്ന അർഹതയുണ്ടായിര്ുന്ന ലീടവന്നു ഒര്ുകാര്മായ ത്വതനത്തിന ്

അയാളുടെ അരര്ാവകാശ്ിത്ോ ത്നാമിടന്ന ത്ോ ആർോണ് 

ൈാധകടമകിൽ അർഹതയുണ്്ട. ഉരവകുപ്പു (1 ) ഇത ് നിർത്ദശ്ിച്ച നിര്േിൽ 

ആകുും. ഇതു കണോേുക. ഉരവകുര് (1 ) ഇത ്രറയുന്ന പ്രകാര്മുള്ള മുഴുവൻ 

കാലാവധിയുും അയാൾ ത് ാലി ടെയ്തിട്ടിടെങ്കിൽ ത്രാലുും ഇ ലീവിന് അയാൾേ ്

അർഹതയുണ്്ട.  ഇത്തര്ും തുക നയിത്േണ്ടത് (1 ) അയാടള രിര്ിച്ചുവിെുകത്യാ 

രുറത്താേുകത്യാ സവയും ത് ാല ് വിട്ടു ത്രാകുകത്യാ ടെയ്തതിന്ടറ ര്ണ്ടാും 

പ്രവർത്തി ദിവസും അവസാനിേുും മുത്ന്ന (ii ) ടതാഴിലാളി ടസർവിസിൽ 

ഇര്ിേുത്മ്പാൾ മര്ിേുകത്യാ ടരൻെൻ രാട്ടുകത്യാ ആടണകിൽ എ 



ടരൻെൻ രാട്ടലിനട്റയുും മര്ണത്തിനട്റയുും തിയതി മുതൽ ര്ണ്ടു മാസും 

അവസാനിേുന്നതിനു മുനര്ുും ആണ ് 

മാത്ന ർ നിർേിഷ്ട ത്ഫാും നമ്പർ 15 ൽ ത്വതനും ര് ിററിടനാപ്പും ഒര്ു അവധി 

സൂേിേുകയുും ഓത്ര്ാ ടതാഴിലാളിേുും നിർേിഷ്ട ത്ഫാും നമ്പർ 16 ടല "ലീവ ്

ൈുേ"് എന്ന രുസ്തകും നൽകുകയുും ടെയ്യുും. അവധി രുസ്തകും ടതാഴിലാളിയുടെ 

സവത്ത് ആയിര്ിേുും. എൻപ്െികൾ നൽകാൻ അൊടത മാത്ന ര്ുും അടെങ്കിൽ 

ഏ നറ്ുും ആവശ്യടപ്പെിെ, മാപ്തമെ ഒര്ു ആഴ്ചയിൽ കൂെുതൽ സമയും 

സൂേിേുകയുമിെ. ഒര്ു ടതാഴിലാളിയുടെ അവധിോല രുസ്തകും 

നെ് െടപ്പെുകയാടണങ്കിൽ, അഞ്ച് വരസ അെച്ചാൽ മാത്ന ർ മടറാര്ു രകർപ്പ ്

നൽകുകയുും അത ്ടറത്ോർഡിൽ നിന്ന് രൂർത്തിയാേുകയുും ടെയ്യുും. ഓത്ര്ാ 

ടതാഴിലാളികൾേുും ത്ഫാും NO 28 ൽ ഹാ ർ കാർഡ ്നൽകുും. 

ആഫര ഗ്യോം 

12. ശ്ുെിതവും - വകുപ്പ് 11. മതിലുകൾേുും രാർട്ടീെനുകൾേുും ഉള്ളിൽ 

പ്രത്തയകമായി ഒഴിവാേിയ ത്കസുകൾ ഒഴിടക, എൊ സീലിുംഗുും റൂമുകളുടെ 

മുകൾഭാഗവുും ഒര്ു ഫാക്ടറിയിടല എൊ െുവര്ുകളുും വശ്ങ്ങളുും 

മുകളിലുമുള്ള രാസുകളുടെയുും ടറയർടകയ് സുകളുടെയുും ടരയിന്റ ്

സൂേിേുും അൊത്തരേും കഴുകാവുന്ന വാട്ടർ ടരയിനറ്് അടെങ്കിൽ 

വാർണിെ ്എന്നിവത്യോൾ, ഒര്ു തവണടയങ്കിലുും വീണ്ടുും ടരയിനറ്് ടെയ്യുക 

അടെങ്കിൽ വീണ്ടുും വാർണിെ ് ടെയ്യുക കഴുകാവുന്ന വാട്ടർ ടരയിനറ് ്

ഉരത്യാഗിച്ച് ൊയും രൂശ്ിയ അഞ്ച് വർെത്തിടല ഓത്ര്ാ കാലഘട്ടത്തിലുും 3 

വർെത്തിടലാര്ിേൽ ഒര്ു തവണടയങ്കിലുും അത്തര്ും ഒര്ു ടരയിനറ് ്

ടരയിനറ്് ടെയ്ത ് ആറുമാസത്തിടലാര്ിേൽ കുറഞ്ഞത ് കഴുകുകയുും അവ 

വര്ച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ അടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് സുഗമമായ അദൃശ്യമായ 

പ്രതലങ്ങളുണ്്ട, നിർത്േശ്ിച്ച ര്ീതി ഉരത്യാഗിച്ച് രതിന്നാലു മാസത്തിടല ഓത്ര്ാ 

കാലയളവിലുും ഒര്ു തവണടയങ്കിലുും ടെയിും ടെയ്യുക. കഴുകുകത്യാ നിറും 

നൽകുകത്യാ ടെയ്യുത്മ്പാൾ, കഴുകുകത്യാ, ആവശ്യമുള്ളിെത്ത് അണുനാശ്ിനി 

ഉരത്യാഗിേുകത്യാ, അടെങ്കിൽ മത്റടതങ്കിലുും ഫലപ്രദമായ 

മാർഗ്ഗത്തിലൂടെത്യാ ആഴ്ചയിൽ ഒര്ിേടലങ്കിലുും കഴുകൽ നെത്തുും 

13. മാലിനയങ്ങളുും മറുും നീേും ടെയ്യൽ - വകുപ്പ് 12 -ഫലപ്രദമായ 

പ്കമീകര്ണങ്ങൾ എൊ ഫാക്ടറിയിലുും മാലിനയങ്ങൾ സുംസ്കര്ിേുന്നതിനായി 

സ ീകര്ിേണും,നിർമ്മാണ പ്രപ്കിയ അതിൽ നെത്തി, അതിൽ നിന്നുും 

ഉണ്ടാകുന്ന മാലിനയങ്ങൾ സുംസ്കര്ിോൻ അതിനാൽ അവടര് 

നിര്ുരപ്ദവകര്മാേുും കൂൊടത അതിടന നിമഞ് നും ടെയ്യുന്നതിനുും. 

14. വായുവുും താരനിലയുും- വകുപ്പ് 13, ഓത്ര്ാ ഫാക്ടറിയിലുും സുര്േിതവുും 

രര്ിരാലനവുും ഏർടപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദവുും അനുത്യാ യവുമായുള്ള 



വയവസ്ഥകൾ വർേ് റൂമിൽ ഏർടപ്പെുത്തണും മതിയായ വായു ശ്ുദ്ധവായു 

വിതര്ണും ടെയ്യുന്നതിനുും അത്തര്ടമാര്ു താരനില അവിടെയുള്ള 

ടതാഴിലാളികൾേ ് സുര്േ നൽകുന്നു സുഖപ്രദമായ അവസ്ഥകൾ 

ആത്ര്ാഗയത്തിന് ഹാനികര്മാകുന്നത് തെയുന്നു. 

15. അമിതമായ ആൾത്തിര്േു: വകുപ്പ് 16   പ്രത്തയക ഇളവ ്

അനുവദിേടപ്പട്ടിട്ടിടെങ്കിൽ, 1951 ഏപ്രിൽ 1 നിലവിലുള്ള ഒര്ു ഫാക്ടറിയുടെ 

ഓത്ര്ാ ടതാഴിൽ മുറിത്യാെുും െുര്ുങ്ങിയത ്൧൦ കയൂൈിക് മീററുും എ തിയതിേ ്

ത്ശ്െും നിർമിേടപ്പട്ട ഫാക്ടറികളിൽ െുര്ുങ്ങിയത് ൧൪ കയൂൈിക് മീററുും 

വീതും ഇെും അവിടെ ത് ാലി ടെയ്യുന്ന ഓത്ര്ാ ടതാഴിലാളിേുും 

ഉണ്ടായിര്ിേണും. എന്നാൽ താര്യുടെ നിര്പ്പിൽ നിന്നുും 7.5  അെിയിലധികും 

ഉയര്മുള്ള ഏടതകിലുും സ്ഥാനത്തിനട്റ കാര്യത്തിൽ ഇത് കണേിൽ 

എെുത്േണ്ടതിെ. 

16.വലറിുംഗ ് - വകുപ്പ് 17-ടതാഴിലാളികൾ ഉള്ള ഒര്ു ഫാക്ടറിയുടെ എൊ 

ഭാഗങ്ങളിലുും അധവാ കെന്നു ത്രാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മതിയായതുും 

അനുത്യാ യവുമായ വലറിുംഗ,് പ്രകൃതിദത്ത അടെങ്കിൽ കൃപ്തിമ അടെങ്കിൽ 

ര്ണ്ടുുംഉണ്ടായിര്ിേണും. 

17. കുെിടവള്ളും - വകുപ്പ് 18. ഒര്ു ഫാക്ടറിയുടെ എൊ ഭാഗങ്ങളിലുും 

ഫലപ്രദമാണ ് പ്കമീകര്ണങ്ങൾ ടെയ്യണും അനുത്യാ യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ 

നൽകാനുും രര്ിരാലിോനുും അതിൽ ത് ാലി ടെയ്യുന്ന എൊ 

ടതാഴിലാളികൾേുും ത്വണ്ടപ്ത സൗകര്യത്തിൽ ആത്ര്ാഗയകര്മായ 

കുെിടവള്ളും. 

എൊ ഫാക്ടറിയിലുും ഇര്ുനൂറമ്പതിലധികും ടതാഴിലാളികൾ ഉണ്ട്സാധാര്ണ 

ത് ാലിടെയ്യുന്നതിൽ  എങ്കിൽ െൂെുള്ള സമയത്ത് തണുത്ത ടവള്ളത്തിനുള്ള 

വയവസ്ഥ ടെയ്യണും ഫലപ്രദമായ  മാർഗങ്ങളിലൂടെ തണുത്ത കുെിടവള്ളും 

എൊ ഇെതുും വിതര്ണും ടെയ്യണും  കാനറ്ീൻ, ലഞ്ച് റൂമുും വിപ്ശ്മമുറി കൂൊടത 

എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ടെയ്യാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുും ഫാക്ടറിയിലുെനീളും. 

18. ലാവപ്െനുകളുും മൂപ്തപ്പുര്കളുും - വകുപ്പ് 19 ഉും നിയമങ്ങളുും. എൊ 

ഫാക്ടറിയിലുും  നിർേിഷ്ട തര്ും ലാപ്െിൻ, മൂപ്തരുര്കളുും  രാർപ്പിെവുും 

(പ്രത്തയകമായി അെച്ചിര്ിേുന്നു സ്പ്തീ-രുര്ുെ ടതാഴിലാളികൾേ ് ) 

സൗകര്യപ്രദമായി ടതാഴിലാളികൾ ഫാക്ടറിയിൽ ആയിര്ിേുത്മ്പാൾ 

എൊയ്ത്പ്പാഴുും ഇ സൗകര്യും നൽകണും. എൊ ശ്ൗൊലയങ്ങളുും  

അെച്ചിര്ിേണും അതിനാൽ സവകാര്യത സുര്േിതമാേുന്നതിനായി 

വിഭ ിേടരെണും . ശ്ര്ിയായ വാതിലുും ഫാറണിുംഗുും വൃത്തി ആകുന്നവര്ുും 

ത്വണും വൃത്തിയുള്ള ശ്ൗൊലയങ്ങൾ, മൂപ്തപ്പുര്കൾ, വാെിുംഗ് സ്ഥലങ്ങൾ 

എന്നിവ സൂേിേുക എന്നതാണ്  അവര്ുടെ പ്രാഥമിക കെമ. 



19. സ്പിറൂണുകൾ - വകുപ്പ് 20,-എൊ ഫാക്ടറിയിലുും,സൗകര്യപ്രദമായ 

സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർത്േശ്ിച്ചിട്ടുള്ള തര്ത്തിലുള്ള സ്പിറൂണുകൾ ഉണ്ടായിര്ിേണും 

അവ ശ്ുദ്ധമായ ശ്ുെിതവ അവസ്ഥയിൽ രര്ിരാലിേണും ഒര്ു ഫാക്ടറിയുടെ 

രര്ിസര്ത്ത ്ആവശ്യങ്ങൾോയി നൽകിയിട്ടുള്ള സ്പിറൂണുകൾ ഒഴിടക മടറാര്ു 

സ്ഥലത്തുും തുപ്പര്ുത്. ഈ വയവസ്ഥയ്േ് വിര്ുദ്ധമായി ടെയ്യുന്നവര്ുടെ കയ്യിൽ 

നിന്നുും 5 ര്ൂരയിൽ കൂൊടത രിഴ ഈൊേുന്നതാണ്. 

സുര്േ 

 20. യപ്രങ്ങളുടെ ടഫൻസിുംഗ് - വകുപ്പ് 21- എൊ ഫാക്ടറിയിലുും യപ്രങ്ങളുടെ 

അരകെകര്മായ ഭാഗങ്ങൾ ഉദാ. ഒര്ു വപ്രും മൂവറിനട്റ  െലിേുന്ന ഭാഗും 

കൂൊടത ഓത്ര്ാ രറേുന്ന െപ്കവുും ഒര്ു വപ്രും മൂവറുമായി 

ൈന്ധിപ്പിച്ചിര്ിേുന്നു. സുര്േിതമായി ത്വലിടകാണ്്ട ഗണയമായ 

നിർമ്മാണത്തിൽ ആയിര്ിേണും.  അവ നിര്രര്ും രര്ിരാലിേുകയുും ഒപ്പും 

അത് അതിനട്റ സ്ഥാനത് തടന്ന യപ്രങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ െലനത്തിത്ലാ 

ഉരത്യാഗത്തിത്ലാ ആയിര്ിേുത്മ്പാൾ ടവേണും. 

21. പ്രവർത്തിച്ചുടകാണ്്ട ഇര്ിേുന്ന യപ്രസാമപ്ഗികളിത്ലാ അടെങ്കിൽ 

അതിനട്റ സമീരത്ത്താ പ്രവർത്തിേുക - വകുപ്പ് 22 - ഒര്ു കുട്ടിടയയുും 

സ്പ്തീടയയുും ഫാക്ടറിയിൽ വൃത്തിയാോത്നാ, ലൂപ്ൈിത്േറ ടെയ്യാത്നാ 

പ്കമീകര്ിോത്നാ ഒര്ു ടമെീനിനട്റ എടതകിലുും ഭാഗും അതിനട്റ മറു 

ഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുടകാണ്ടു ഇര്ിേുത്മ്പാൾ അനുവദിേിെ അടെങ്കിൽ 

െലിേുന്ന ഭാഗങ്ങൾേിെയിൽ പ്രവർത്തിേുക അടെങ്കിൽ ടമെിനറി യുടെ 

ഉറപ്പിച്ച അടെങ്കിൽ െലിേുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ. 

22. അരകെകര്മായ യപ്രസാമപ്ഗികളിൽ ടെറുപ്പോര്ുടെ ത് ാലി -ടസേൻ 23 

- അരകെകര്ടമന്ന് പ്രഖയാരിച്ച ഒര്ു യപ്രത്തിലുും ഒര്ു ടെറുപ്പോര്നുും ത് ാലി 

ടെയ്യാൻ രാെുള്ളതെ ടമെീനുകളുമായി ൈന്ധടപ്പട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന 

അരകെങ്ങടളേുറിച്ച് രൂർണ്മായി അറിഞ്ഞിര്ിേണും ഒപ്പും എെുത്േണ്ട 

മുൻകര്ുതലുകൾ ഒപ്പും ടമെീൻ ഇൽ ത് ാലി ടെയ്യുന്നതിന് മതിയായ 

രര്ിശ്ീലനും അടെങ്കിൽ ഒര്ു വയക്തിയുടെ ത്മൽത്നാട്ടത്തിൽ എ വയക്തിേ് 

ടമെീൻ കുറിച്ച് സമപ്ഗമായ അറിവുും അനുഭവവുും ഉണ്ടായിര്ിേണും. 

23. രുതിയ യപ്രസാമപ്ഗികളുടെ ത്കസിുംഗ് - വകുപ്പ് 26 - വവദയുതിയിൽ 

പ്രവർത്തിേുന്ന എൊ ടമെീനിനുകളുും 1949 ഏപ്രിൽ 1 ന് ത്ശ്െും ഏടതങ്കിലുും 

ഫാക്ടറിയിൽ സ്ഥാരിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ ഓത്ര്ാ ടസറ് സ്പ്കൂ, ടൈൽറ് അടെങ്കിൽ 

കീ കറങ്ങുന്ന ൊഫ്റ,് സ്പിൻഡിൽ, വീൽ അടെങ്കിൽ രിനിയൻ എന്നിവയിൽ  

സേ,് വലയും ടെയ്യടപ്പെുകത്യാ അടെങ്കിൽ അരകെും തെയുന്നതിന ്

ഫലപ്രദമായി കാവൽ നിൽേുകത്യാ എൊ സ്പു ർ ധര്ിേുന്നതുും മറുള്ളവ 



രെുള്ള അടെങ്കിൽ ഘർെണ ഗിയറിുംഗ് രതിവ ് പ്കമീകര്ണും ആവശ്യും 

ഇൊത്തവ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തനും നെേുന്ന സമയത ് ഇത ് രൂർണമായുും 

എൻത്കസ് ടെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് സുര്േിതമായി സ്ഥിതിടെയ്യുന്നിടെങ്കിൽ 

അത് രൂർണ്മായുും ഉൾടോള്ളിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ ആയിര്ിേുും. 

ഒര്ു ഫാക്ടറിയിൽ ഉരത്യാഗിത്േണ്ട, വവദയുതിടകാണ്്ട പ്രവൃത്തിത്േണ്ട 

യപ്രങ്ങൾ ത്മൽ രറഞ്ഞ നിൈന്ധനകൾ അനുസര്ിേുന്നിടെങ്കിൽ അവ ഒര്ു 

ഫാക്ടറിയിത്ലേു വിൽേുകത്യാ വാെകേ് നൽകുകത്യാ വിൽേത്ണാ 

വെേക ് നൽകാത്നാ ആയി വാഗികത്യാ അതിനു കര്ണകാര്നാകുകത്യാ 

ടെയ്യുന്നവർ മൂന്നുമാസും വടര് തെത്വാ 500 ര്ൂര വടര് രിഴത്യാ ര്ണ്ടുും 

കൂസിത്യാ ഉള്ള ശ്ിേേ് അർഹര്ാണ ്. 

24. സ്പ്തീകളുടെയുും കുട്ടികളുടെയുും ടതാഴിൽ നിത്ര്ാധനും ത്കാട്ടൺ 

ഓപ്പത്ണഴ് സന്്ന് അെുത് - വകുപ്പ് 27 - ഒര്ു സ്പ്തീടയയുും കുട്ടിത്യയുും 

ഫത്റാറിയിൽ ത്കാട്ടൺ പ്രസ്സ് ടെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തു ഒര്ു ത്കാട്ടൺ ഓപ്പണർ 

പ്രവർത്തിേുന്ന സ്ഥലത് ത് ാലിയിൽ ഏർടപ്പെുത്താൻ രാെുള്ളതെ. 

24. A. അമിത ഭാര്ും - വകുപ്പ് 34 ഉും നിയമങ്ങളുും.- സ്പ്തീത്യാ അടെങ്കിൽ 

ടെറുപ്പോര്ത്നാ മടറാര്ാളുടെ സഹായും ഇൊടത ഏടതങ്കിലുും ടമറീര്ിയൽ, 

ത്ലഖനും, ഉരകര്ണും അടെങ്കിൽ ഉരകര്ണും  വകടകാത്ണ്ടാ തലയിത്ലാ 

ഉയർത്തുകത്യാ നീേുകത്യാ ടെയ്യാൻ രാെുള്ളതെ . താടഴ ടകാെുത്തിര്ിേുന്ന 

ഭാര്ും രര്ിധിയിൽ രര്മാവധി രര്ിധി കവിയര്ൂത്ത് : 

മുതിർന്ന രുര്ുെൻ- 75 kg 

മുതിർന്ന സ്പ്തീ -30 kg 

ടെറുപ്പോര്ൻ- 30 kg 

ടെറുപ്പോര്ി -20 kg 

ആൺകുട്ടി -16 kg 

ടരൺകുട്ടി - 13 kg 

25. കണ്ിന്ടറ സുംര്േണും - വകുപ്പ ് 35 ഉും നിയമങ്ങളുും-ഫലപ്രദമായ 

സ്പ്കീനുകൾ അടെങ്കിൽ അനുത്യാ യമായ ത്ഗാഗലുകൾ ത് ാലി ടെയ്യുന്ന 

വയക്തികളുടെ സുംര്േണത്തിനായി നൽകണും അടെങ്കിൽ പ്രപ്കിയകളുടെ 

ടതാട്ടെുത്ത്.  അതിൽ നിന്ന് കണ്ുകൾേ് രര്ിത്േൽോനുള്ള സാധയത 

ഉൾടപ്പെുന്നു പ്രപ്കിയയുടെ സമയത്ത് വലിടച്ചറിയടപ്പട്ട കണികകൾ 

അടെങ്കിൽ ശ്കലങ്ങൾ അടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഉൾടപ്പെുന്നു അമിതമായ ടവളിച്ചും 



അടെങ്കിൽ ഇൻപ്ഫാ-ടറഡ് അടെങ്കിൽ എക്സ്ത്രാെർ കാര്ണും കണ്ുകൾേ ്

രര്ിത്േൽോനുള്ള സാധയത അൾപ്ൊവയലറ് വികിര്ണങ്ങൾ. 

25.എ  ത്രാർട്ടൈിൾ ഇലക്പ്െിക് വലറ ്സുംൈന്ധിച്ച മുൻകര്ുതൽ - വകുപ്പ് 36 എ - 

ഒര്ു ത്രാർട്ടൈിൾ ഇലക്പ്െിക് വലത്റാ  അടെങ്കിൽ ത്വാൾത്ട്ട ിന്ടറ 

മത്റടതങ്കിലുും വവദയുത ഉരകര്ണങ്ങൾ 24 ത്വാൾട്ട് കൂെുതൽ ഉള്ള ഒര്ു 

വസ്തു വുും ത്െുംൈർ ,ൊങ്ക് ,വാറ് ,വരപ്പ ് ,ഫ്ലൂ  അധവാ മറു അെച്ച സ്ഥലങ്ങൾ 

ഉരത്യാഗിോൻ രാെുള്ളതെ. 

ഏടതങ്കിലുും കത്തുന്ന വാതകും, രുക അടെങ്കിൽ ടരാെി എന്നിവ മുൻകൂട്ടി 

സജ്ജമാേിയിട്ടുടണ്ടന്ന് സുംശ്യിേുന്നു അത്തര്ും ഇെും വിളേ് ഫ്വളയിും  

പ്രൂഫ ്നിർമ്മാണമായിര്ിേണും. 

26. തീരിെുത്തമുണ്ടായാൽ എെുത്േണ്ട മുൻകര്ുതൽ - വകുപ്പ് 38 

എൊ ഫാക്ടറികളിലുും ത് ാലി ടെയ്യുന്ന വയക്തിേ് തീരിെുത്തമുണ്ടായാൽ 

ര്േടപ്പൊനുള്ള മതിയായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നൽകിയിര്ിേണും. ഏടതങ്കിലുും 

മുറിയിൽ നിന്ന ് രുറത്തുകെേുന്ന വാതിലുകൾ വൈഡിുംഗ് 

തര്ത്തിലുള്ളവയടെങ്കിൽ, രുറത്ത്തേ് തുറേുന്നതിനായി നിർമ്മിേണും. 

സാധാര്ണ ഉരത്യാഗത്തിൽ നിന്ന് രുറത്തുകെേുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ 

ഒഴിടകയുള്ള  കാര്യത്തിൽ ര്േടപ്പൊനുള്ള മാർഗ്ഗും നൽകുന്ന എൊ വിൻത്ഡാ, 

വാതിൽ അടെങ്കിൽ മറ ് എക്സിറ് പ്രത്തയകമായി അെയാളടപ്പെുത്തണും. 

ഫാക്ടറിയിൽ ത് ാലി ടെയ്യുന്ന ഓത്ര്ാ വയക്തിേുും തീരിെുത്തമുണ്ടായാൽ 

മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദവുും വയക്തമായുും ത്കൾോവുന്ന 

മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിര്ിേണും. താഴടത്ത നിലയ്േ് മുകളിലുള്ള ഏടതങ്കിലുും 

സ്ഥലത്ത് ഇര്ുരതിലധികും ടതാഴിലാളികൾ സാധാര്ണ ത് ാലി 

ടെയ്യുന്നുടെങ്കിൽ  ഫലപ്രദമായ നെരെികൾ എെുേണും, അടെങ്കിൽ 

സ്ത്ഫാെനാത്മകത്മാ വളടര് കത്തുന്നത്താ ആയ വസ്തു േൾ 

ഉരത്യാഗിേുകത്യാ സുംഭര്ിേുകത്യാ ടെയ്യുന്ന, അത്തര്ും സാഹെര്യങ്ങളിൽ 

രാലിത്േണ്ട ദിനെര്യയിടല എൊ മാർഗ്ഗങ്ങളുും എൊ ടതാഴിലാളികൾേുും 

രര്ിെിതമാകണും. 

26 എ. സുര്ോ ഓഫീസർമാർ - വകുപ്പ് 40 ൈി-  എൊ ഫാക്ടറിയിലുും 

(1) അതിൽ 1000 അടെങ്കിൽ കൂെുതൽ ടതാഴിലാളികൾ സാധാര്ണ ത് ാലി 

ടെയ്യുന്നു അടെങ്കിൽ  

(2) സുംസ്ഥാന സർോർ നട്റ അഭിപ്രായും  

ഏടതങ്കിലുും നിർമ്മാണ പ്രപ്കിയകത്ളാ പ്രവർത്തനങ്ങത്ളാ നെേുന്ന ഏത് 

പ്രപ്കിയകൾ അടെങ്കിൽ പ്രവർത്തനും ഏടതങ്കിലുും അരകെസാധയത 



അടെങ്കിൽ ശ്ാര്ീര്ിക രര്ിേ,് വിെും അടെങ്കിൽ ത്ര്ാഗും അടെങ്കിൽ  ഏത ്

പ്രപ്കിയകൾ അടെങ്കിൽ പ്രവർത്തനും ഏടതങ്കിലുും അരകെസാധയത 

അടെങ്കിൽ ശ്ാര്ീര്ിക രര്ിേ,് വിെും അടെങ്കിൽ ത്ര്ാഗും അടെങ്കിൽ 

ഏടതങ്കിലുും ഫാക്ടറിയിൽ ത് ാലി ടെയ്യുന്ന വയക്തിേ ് ആത്ര്ാഗയത്തിന ്

എടരങ്കിലുും ആരത്ത് ഉണ്ടായാൽ ഉെമസ്ഥൻ ത്വണ്ടപ്ത സുര്ോ 

ഉത്ദയാഗസ്ഥടര് നിയമിത്േണ്ടതാണ്. അരകെകര്മായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

നെേുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഉദാഹര്ണത്തിന് ലീഡ് ത്പ്രാസസ്സുകൾ, 

രര്ിമിതടപ്പെുത്തൽ, ൊനിുംഗ് അസുംസ്കൃ ത ഒളികളുും ടതാലികളുും മുതലായവ, 

ടവൽടഫയർ 

 27. വാെിുംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ - വകുപ്പ ് 42. എൊ ഫാക്ടറിയിലുും കഴുകുന്നതിന് 

മതിയായതുും അനുത്യാ യവുമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിര്ിേണും 

ടതാഴിലാളികളുടെ ഉരത്യാഗത്തിനായുും രര്ിരാലിേുന്നതിനുും ത്വണ്ടി 

അത്തര്ും സൗകര്യങ്ങളിൽ ത്സാപ്പ,് നഖും പ്ൈെുകൾ അടെങ്കിൽ 

വൃത്തിയാോൻ അനുത്യാ യമായ മറ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾടപ്പെുും    അത ്

എൊ ടതാഴിലാളികൾേുും ലഭയമാകുന്ന ര്ീതിയിൽ ആയിര്ിേണും. വനിതാ 

ടതാഴിലാളികൾ ത് ാലി ടെയ്യുന്നുടണ്ടങ്കിൽ പ്രത്തയക സൗകര്യങ്ങൾ അവർേു 

ത്വണ്ടി നൽകണും, മറു ആടര്േിലുും ത് ാലി ടെയ്യുകത്യാ കെന്നു ത്രാകാൻ 

സാധയത ഉള്ള സ്ഥലത്തു ഇനറ്ീര്ിയർ ദൃശ്യമാകാത്തവിധും വലയും 

ടെയ്തിര്ിേണും. 

28. വസ്പ്തങ്ങൾ സൂേിേുന്നതിനുും ഉണേുന്നതിനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ - 

വകുപ്പ് 43 ഉും നിയമങ്ങളുും. അരകെകര്മായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ടെയ്യുത്മ്പാൾ ഉദാ. 

ലീഡ് ത്പ്രാസസ്സുകൾ, അസുംസ്കൃ ത ഒളികൾ, സ്കിൻ എന്നിവ 

രര്ിമിതടപ്പെുത്താൽ, എ സമയങ്ങളിൽ ഉരത്യാഗിോത്ത വസ്പ്തങ്ങൾ 

സൂേിോൻ അനുത്യാ യമായ സ്ഥലും ഉണ്ടാകണും അത് ത്രാടല നാനാ ാ 

വസ്പ്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുും സൂേിേുന്നതിനുും ത്വടറ പ്രത്തയക സ്ഥലും 

ഉണ്ടായിര്ിേണും.  

29. ഇര്ിോനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ - വകുപ്പ് 44- എൊ ഫാക്ടറിയിലുും ഇര്ിോൻ 

അനുത്യാ യമായ പ്കമീകര്ണങ്ങൾ നൽകണും ഒര്ു റാൻഡിുംഗ് ടരാസിെനിൽ 

പ്രവർത്തിോൻ ൈാധയസ്ഥര്ായ എൊ ടതാഴിലാളികൾേുും അത് അവര്ുടെ 

ത് ാലിയുടെ സമയത്ത് സുംഭവിടെോും അത്പ്പാൾ വിപ്ശ്മത്തിനുള്ള 

അവസര്ങ്ങൾ അവർ പ്രത്യാ നടപ്പെുത്തുന്നതിന ് ത്വണ്ടി ഇ സൗകര്യവുും 

ലഭയമാകണും.  

30. ഫറ് എയ്ഡ ,് ആുംൈുലൻസ് റൂും - വകുപ്പ് 45- എൊ ഫാക്ടറിയിലുും 

പ്രഥമശ്ുപ്ശ്ൂെ ത്ൈാക്സു കൾ അടെങ്കിൽ നിർേിഷ്ട ഉള്ളെേങ്ങൾ ഉൾടോള്ളുന്ന 

കപ്പ് ത്ൈാർഡുകൾ എന്നിവ എളുപ്പത്തിൽ ലഭയമാകുന്ന തര്ത്തിൽ എൊ 



ഫാക്ടറിയിലുും നൽകുകയുും രര്ിരാലിേുകയുും ടെയ്യണും അത്തര്ത്തിലുള്ള 

എൊ ത്ൈാക്സു കളുും അലമാര്കളുും ഉത്തര്വാദിത്തടപ്പട്ട വയക്തി പ്രഥമശ്ുപ്ശ്ൂെ 

െികിത്സയിൽ രര്ിശ്ീലനും ത്നെിയ ആളുടെ െുമതലയിൽ ആയിര്ിേണും 

ഫാക്ടറിയുടെ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ എൊയ്ത്പ്പാഴുും അയാൾ അവിടെ 

ഉണ്ടാകണും. അഞ്ഞൂറിലധികും ടതാഴിലാളികൾ സാധാര്ണ ത് ാലി ടെയ്യുന്ന 

ഓത്ര്ാ ഫാക്ടറിയിലുും നിർേിഷ്ട ഉരകര്ണങ്ങൾ അെങ്ങിയ ആുംൈുലൻസ് മുറി 

നൽകുകയുും രര്ിരാലിേുകയുും ടെയ്യണും. ആുംൈുലൻസ് റൂും ത്യാഗയതയുള്ള 

ഒര്ു ടമഡിേൽ പ്രാക്ടീെണറുടെ ഇൻൊർ ിൽ  ആയിര്ിേനാും  കുറഞ്ഞത് 

ഒര്ു ത്യാഗയതയുള്ള നഴ് സിനട്റ സഹായവുും മറു സഹായികളുും ഉണ്ടാകണും. 

ഫാക്ടറിയുടെ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ഈ സൗ കര്യങ്ങൾ എൊയ്ത്പ്പാഴുും 

ലഭയമാകണും. 

31. കാന്റീനുകൾ - വകുപ്പ് 46 ഉും നിയമങ്ങളുും. 

250 ലധികും ടതാഴിലാളികൾ സാധാര്ണ ത് ാലി ടെയ്യുന്ന നിർേിഷ്ട 

ഫാക്ടറികളിൽ, ടതാഴിലാളികളുടെ ഉരത്യാഗത്തിനായി ഒര്ു കാനറ്ീൻ 

അടെങ്കിൽ കാനറ്ീനുകൾ വകവശ്ോര്ൻ നൽകുകയുും രര്ിരാലിേുകയുും 

ടെയ്യണും. കാനറ്ീനിൽ വിളമ്പുന്ന ഭേണും, രാനീയും, മറ ്വസ്തു േൾ എന്നിവ 

ലാത്ഭച്ഛയിൊടത വിൽേുകയുും ൊർ  ് ടെയ്യുന്ന വിലകൾ ഒര്ു കാനറ്ീൻ 

മാത്ന ിുംഗ ് കമ്മിറിയുടെ അുംഗീകാര്ത്തിന് വിത്ധയമാവുകയുും ടെയ്യണും.  

അവടര് ഫാക്ടറിയുടെ മാത്ന ർ ആണ ് നിയമിേുക അതിൽ തുെയമായ 

ത്വഗത്തിൽ പ്പും ടതാഴിലുെമ നാമനിർത്േശ്ും ടെയ്യുകയുും ടതാഴിലാളികൾ 

തിര്ടഞ്ഞെുേുകയുും ടെയ്ത ത്വഗത്തിൽ ഉൾടോള്ളണും. നൽകിയിട്ടുള്ള 

ഫാക്ടറിയിൽ ത് ാലി ടെയ്യുന്ന ഓത്ര്ാ 1,000 ടതാഴിലാളികൾേുും 1 എന്ന 

അനുരാതത്തിലാണ ് തിര്ടഞ്ഞെുേടപ്പട്ട ടതാഴിലാളികളുടെ എണ്ും ഒര്ു 

കാര്ണവശ്ാലുും കമ്മിറിയിൽ 5 ൽ കൂെുതൽ അടെങ്കിൽ 2 ൽ താടഴ 

ടതാഴിലാളികൾ ഉണ്ടാകൺ രാെിെ. കാന്റീനിൽ നൽത്കണ്ട 

ഭേയവസ്തു േളുടെ ഗുണനിലവാര്വുും അളവുും, ടമനുവിനട്റ പ്കമീകര്ണും 

മുതലായവടയേുറിച്ച് സമയാസമയങ്ങളിൽ സമിതി തീര്ുമാനിേണും. 

കാന്റീൻ റാഫിടല ഓത്ര്ാ അുംഗത്തിനട്റയുും ഭേയവസ്തു േൾ വകകാര്യും 

ടെയ്യുന്നവർ  ഫിറന്സിനായി വാർെിക ടമഡിേൽ രര്ിത്ശ്ാധന ടമഡിേൽ 

ഓഫീസർ അടെങ്കിൽ സർട്ടിവഫയിുംഗ ്സർ ൻ  കീഴിൽ നെത്തണും . 

32. ടെൽട്ടറുകൾ, വിപ്ശ്മമുറികൾ, ഉച്ചഭേണ മുറികൾ - വകുപ്പ് 47- 150 ൽ 

അധികും ടതാഴിലാളികൾ സാധാര്ണ ത് ാലി ടെയ്യുന്ന ഓത്ര്ാ ഫാക്ടറിയിലുും, 

മതിയായതുും അനുത്യാ യവുമായ ടെൽട്ടർ അടെങ്കിൽ വിപ്ശ്മമുറികളുും 

അനുത്യാ യമായ ഉച്ചഭേണ മുറിയുും കുെിടവള്ളത്തിനുള്ള വയവസ്ഥത്യാടെ, 

അവിടെ ടതാഴിലാളികൾ അവർ ടകാണ്ടുവന്ന ഭേണും കഴിോനുും അത് 



ടതാഴിലാളികളുടെ ഉരത്യാഗത്തിനായി നൽകുകയുും രര്ിരാലിേുകയുും 

ടെയ്യണും. 

33. ടപ്കച്ചസ് - വകുപ്പ് 48 ഉും നിയമങ്ങളുും - മുപ്പതിലധികും വനിതാ 

ടതാഴിലാളികൾ സാധാര്ണ ത് ാലി ടെയ്യുന്ന ഓത്ര്ാ ഫാക്ടറിയിലുും അത്തര്ും 

സ്പ്തീകളുടെ ആറ ് വയസ്സിന് താടഴയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഉരത്യാഗത്തിന ്

അനുത്യാ യമായ മുറിത്യാ മുറികത്ളാ നൽകുകയുും രര്ിരാലിേുകയുും 

ടെയ്യണും. ടപ്കച്ച ത്വണ്ടപ്ത സ ീകര്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണും പ്രത്തയകിച്ചുും ഓത്ര്ാ 

കുട്ടിേുും ആവശ്യമായ കട്ടിൽ, ത്താട്ടിൽ എന്നിവ എൊും ഉണ്ടായിര്ിേണും. 

കുട്ടിേ് രാല് ടകാെുേുന്ന സമയത്ത്താ രര്ിരാലിേുന്ന സമയത്ത്താ ഓത്ര്ാ 

അമ്മയുടെയുും ഉരത്യാഗത്തിനായി കുറഞ്ഞത് ഒര്ു കത്സര്ത്യാ തുലയമായ 

ഇര്ിപ്പിെത്മാ ഉണ്ടായിര്ിേണും.കൂൊടത മുതിർന്ന കുട്ടികൾേ ്

അനുത്യാ യമായ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ വിതര്ണവുും ഉണ്ടാകണും. 

കുട്ടികടള വൃത്തിയാകുന്നതിനുും  അവര്ുടെ വസ്പ്തങ്ങൾ ധര്ിേുന്നതിനുും 

അനുത്യാ യമായ ഒര്ു വാെ് റൂും ത്പ്കച്ചിത്ലാ സമീരത്ത്താ ഉണ്ടായിര്ിേണും . 

ഓത്ര്ാ കുട്ടിേുും ത്വണ്ടപ്ത ശ്ുദ്ധമായ വസ്പ്തങ്ങൾ, ത്സാപ്പ്, വൃത്തിയുള്ള 

തൂവാലകൾ എന്നിവ ലഭയമാേണും പ്കീച്ചിലായിര്ിേുത്മ്പാൾ. ഓത്ര്ാ കുട്ടിേുും 

കുറഞ്ഞത് അര് വരനറ്് ശ്ുദ്ധമായ രാൽ എൊ ദിവസവുും ലഭയമാകണും എൊ 

ത്പ്കച്ചിലുും ഒപ്പും അത്തര്ടമാര്ു കുട്ടിയുടെ അമ്മടയ അവളുടെ വദനുംദിന 

ത് ാലിയുടെ സമയത്ത് കുട്ടിടയ ത്നാോൻ അനുത്യാ യമായ ഇെത്വളകളിൽ 

അനുവദിേണും. ര്ണ്്ട വയസ്സിന ് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾേ,് ആത്ര്ാഗയകര്മായ 

ഉത്േെത്തിന്ടറ മതിയായ വിതര്ണത്തിനു രുറടമ നൽകണും . മുതിർന്ന 

കുട്ടികൾേ ്അനുത്യാ യമായ ത്വലിയിറേിയതുും തണലുള്ളതുമായ ഓപ്പൺ 

എയർ ത്പ്ല പ്ഗൗണ്ടുും ഉണ്ടായിര്ിേണും. 

34. ത്േമ ഓഫീസർമാർ -വകുപ്പ് 49. 500 അടെങ്കിൽ അതിൽ കൂെുതൽ ഉള്ള 

എൊ ഫാക്ടറിയിലുും സാധാര്ണ ത് ാലി ടെയ്യുന്ന ടതാഴിലാളികൾ ആടണകിൽ 

ടതാഴിലുെമ അത്തര്ും ഫാക്ടറിയിൽ ത്വണ്ടപ്ത ത്േമ ഓഫീസർ മാടര് 

നിയമിേണും 

പ്രത്തയക വയവസ്ഥകൾ-  

35. അരകെകര്മായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ- വകുപ്പ് 87 ഉും നിയമങ്ങളുും- സ്പ്തീകൾ, 

ടെറുപ്പോർ കുട്ടികൾ എന്നിവർ   അരകെകര്മാണ്   പ്രഖയാരിച്ച െില 

പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിത്ര്ാധിച്ചിര്ിേുന്നു അടെങ്കിൽ നിയപ്രിച്ചിര്ിേുന്നു . 

ഉദാ. എയത്ററഡ്  ലത്തിനട്റ നിർമ്മാണും, ഇലക്ത്പ്ൊത്പ്ലറിുംഗ,് നിർമ്മാണും ഒപ്പും 

വവദയുത ത്ശ്ഖര്ണങ്ങളുടെ അറകുറപ്പണി, ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണും, ടരാെിേുക 

അടെങ്കിൽ ത്ലാഹങ്ങൾേ് തിളേും വര്ുത്തുക, ഈയത്തിനട്റ നിർമ്മാണവുും 

െികിത്സയുും ഈയത്തിനട്റ െില സുംയുക്തങ്ങൾ, ടരത്പ്ൊൾ, മണൽ 



സ്ത്ഫാെനും, രര്ിമിതടപ്പെുത്തൽ, അസുംസ്കൃ ത വസ്തു േൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന ്

ടരത്പ്ൊൾ വാതകും ഉത്രാദിപ്പിേുന്നു മറയ്േുകയുും കശ്ുവണ്ടി ടെൽ 

ഓയിൽ ത്വർതിര്ിടച്ചെുേൽ, വറുത്തതുും ടെെിുംഗ്ക ടെയ്ത കശ്ുവണ്ടി, കയർ, 

വഫൈർ ഫാക്ടറികളിടല െില പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ടസെുത്ലാസ് സ്ത്പ്ര, 

പ്ഗാവഫറ ് ടരാെിേൽ, അച്ചെി പ്രപ്കിയകളിടല െില ലീഡ് പ്രപ്കിയകളുും 

ഫൗണ്ടറികൾ, നിർമ്മാണും അടെങ്കിൽ അപ്കിസിത്നാട നിക് വഡ 

ഇന്റർമീഡിയറുകളുടെ കൃപ്തിമും, മാുംഗനീസുും അതിന്ടറ സുംയുക്തങ്ങളുും, 

അരകെകര്മായ കീെനാശ്ിനികളുും, വകകാര്യും ടെയ്യലുും ഉരത്യാഗും 

ടൈൻസീനുും ത്വർതിര്ിടച്ചെുേുന്ന പ്രപ്കിയയുും. 

36. അരകെങ്ങളുടെ അറിയിപ്പ് - വകുപ്പ് 88 ഉും നിയമങ്ങളുും-  

ഏടതങ്കിലുും ഫാക്ടറിയിൽ ഒര്ു അരകെും സുംഭവിച്ചാൽ അത് മര്ണത്തിന ്

കാര്ണമാകുന്നു, അടെങ്കിൽ ശ്ാര്ീര്ിക രര്ിേിന് കാര്ണമാകുന്നു , രര്ിത്േറ 

വയക്തി 48 മണിേൂർ അടെങ്കിൽ കൂെുതൽ ത് ാലി ടെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന ്

തെഞ്ഞു അരകെടത്തത്തുെർന്ന് വയക്തിരര്മായ രര്ിേ് അടെങ്കിൽ 

അപ്രാപ്തമാേൽ ഇനിപ്പറയുന്ന തര്ങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്: -  

എ) നീര്ാവി അെങ്ങിയിര്ിേുന്നതിത്നാ വിതര്ണും ടെയ്യുന്നതിത്നാ 

ഉരത്യാഗിേുന്ന ഒര്ു ടെെിയുടെ ടരാട്ടിടത്തറിഅരര്ീേമർേത്ത്തോൾ 

വലിയ മർേും. 

ൈി) ടപ്കയിനിനട്റ തകർച്ച അടെങ്കിൽ   ടഡറിക്, അത്, ഉയർത്തൽ 

അടെങ്കിൽ മറ ് ഉരകര്ണങ്ങൾ വയക്തികടളത്യാ െര്േുകടളത്യാ 

വളർത്തുന്നതിത്നാ കുറയ്േുന്നതിത്നാ ഉരത്യാഗിേുന്നു അടെങ്കിൽ 

അതിനട്റ ഏടതങ്കിലുും ഭാഗും അടെങ്കിൽ ടകയർ ഓവർ ത്െൺ ടെയ്യുന്നതിന്. 

സി) സ്ത്ഫാെനും അടെങ്കിൽ തീ അടെങ്കിൽ ടരാട്ടിടത്തറി ഏടതങ്കിലുും 

െൂെുള്ള (ഉര്ുകിയ) ത്ൊർച്ച അടെങ്കിൽ ഏടതങ്കിലുും വയക്തിേ ്

നാശ്മുണ്ടാേുന്ന ത്ലാഹും, മദയും അടെങ്കിൽ വാതകും വയക്തികൾ ത് ാലി 

ടെയ്യുന്ന എടതകിലുും മുറിത്യാ സ്ഥലത്മാ അടെങ്കിൽ ത്കാട്ടൺ പ്രസ്സിുംഗ ്

ഫാക്ടറികളുടെ മുറികളിൽ തീ ഒര്ു ത്കാട്ടൺ ഓപ്പണർ ഉരത്യാഗത്തിലുള്ള 

ത്കാട്ടൺ പ്രസ്സിുംഗ് ഫാക്ടറികൾ .. 

d) ഉരത്യാഗിച്ച റിസീവർ കടണ്ടയ്നറിനട്റ സ്ത്ഫാെനും ഒര്ു സമ്മർേത്തിൽ 

സുംഭര്ണത്തിനായി ഏടതങ്കിലുും വാതകത്തിനട്റത്യാ വാതകങ്ങളുടെത്യാ 

അരര്ീേ മർേത്ത്തോൾ വലുത ്(വായു ഉൾടപ്പടെ) അടെങ്കിൽ ഏടതങ്കിലുും 

വാതകത്തിന്ടറ കുംപ്രെനട്റ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന പ്ദാവക അടെങ്കിൽ ഖര് 

ഇ )തകർച്ച അടെങ്കിൽ സൈ് സിഡൻസ് ഏടതങ്കിലുും നില, ഗാലറി, ത്മൽേൂര്, 

രാലും, തുര്ങ്കും, െിമ്മിനി, മതിൽ അടെങ്കിൽ ഒര്ു ഫാക്ടറിയുടെ ഭാഗമാകുന്ന 



ടകട്ടിെും അടെങ്കിൽ സുംയുക്തത്തിനുള്ളിൽ അടെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയുടെ 

കർട്ടിത്ല  ്

ഫാക്ടറിയുടെ മാത്ന ർ ഉെൻ തടന്ന ത്നാട്ടീസ് അയേണും  ടെലിത്ഫാൺ, 

പ്രത്തയക ടമസഞ്ചർ അടെങ്കിൽ  ടെലിപ്ഗാും വഴി  ഇൻസട്രക്ടർേ,് ടഡരയൂട്ടി 

െീഫിത്ലേ്ഇൻസട്രക്ടർ, െീഫ് ഇൻസ്ടരക്ടർേുും. അരകെും മാര്കത്മാ 

അടെങ്കിൽ ഗുര്ുതര്മായ സവഭാവും അത്തര്ത്തിലുള്ളത്താ ആടണങ്കിൽ അത ്

മാര്കമാടണന്ന് ടതളിയിോൻ സാധയത ഉടണ്ടങ്കിൽ ത്മൽപ്പറഞ്ഞ അറിയിപ്പുും 

 ിൊ മ ിസ് ത്പ്െറിന് അയേണും. അെുത്തുള്ള ത്രാലീസ് ത്റെന്ടറ 

െുമതലയുള്ള ഉത്ദയാഗസ്ഥനുും രര്ിത്േറ അടെങ്കിൽ മര്ിച്ച വയക്തിയുടെ 

ൈന്ധുേൾേുും  

37. െില ത്ര്ാഗങ്ങളുടെ അറിയിപ്പ-് വകുപ്പ് 89 ഉും നിയമങ്ങളുും. എവിടെ 

ഏടതങ്കിലുും ടതാഴിലാളി ഒര്ു ഫാക്ടറിയിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ഏടതങ്കിലുും 

ത്ര്ാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്ന ർ ഉെൻ തടന്ന െീഫ ് ഇൻസ്ടരക്ടർേുും 

സാേയടപ്പെുത്തുന്നയാൾേുും ഉെൻ തടന്ന ത്നാട്ടീസ് അയേണും. 

ടലഡ്, ത്ഫാസ്ഫറസ,് ടമർേുറി, മാുംഗനീസ,് ആർടസനിക്, കാർൈൺ 

ൈിസുൾവഫഡ് അടെങ്കിൽvടൈൻസീൻ വനപ്െസ ് രുക, അടെങ്കിൽ 

ഏടതങ്കിലുും ഹാത്ലാ ൻ അടെങ്കിൽ ഹാത്ലാ ൻ ഉരത്യാഗിച്ച് വിെും 

അടെങ്കിൽ  അലിഫാറിക് ത്പ്ശ്ണിയിടല വഹത്പ്ഡാ കാർൈണുകളുടെ 

ടഡറിത്വറീവ,് അടെങ്കിൽ ത്പ്കാും പ്വണും, ആപ്രാക്സ,് സിലിത്ോസിസ,്  വിെ 

അനീമിയ, വിെ മഞ്ഞപ്പിത്തും, പ്രാഥമിക എപ്പിത്തീലിത്യാമാറസ് കാൻസർ 

െർമ്മത്തിനട്റ, അടെങ്കിൽ രാത്ത്താള ിേൽ പ്രകെനങ്ങൾ ത്റഡിയും 

അടെങ്കിൽ മറ ് ത്റഡിത്യാ സ ീവമായതിനാൽ രദാർത്ഥങ്ങൾ അടെങ്കിൽ 

എക്സ-്കിര്ണങ്ങൾ.  

38. സൗകര്യങ്ങൾേുും മറുും നിര്േ് ഈൊേുന്നിെ - വകുപ്പ് 114- 

ഫീസിഅടെങ്കിൽ ഏടതങ്കിലുും പ്കമീകര്ണങ്ങളിൽ ഏടതങ്കിലുും 

ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്ന് നിര്േ് ഈൊോൻ രാെുള്ളതെ അതുത്രാടല 

എടതകിലുും ഉരകര്ണങ്ങൾ അടെങ്കിൽ മടറടരകിലുും ഇ നിയമത്തിനു 

അനുസൃതും ടതാഴിലാളി നൽകുന്നതിത്നാ. 

39. ഇൻസ്ടരക്ടർമാര്ുടെ അധികാര്ങ്ങൾ - വകുപ്പ് 9 ഉും 82 ഉും -  

ഇൻസ്ടരക്ടർമാർേ ് അധികാര്മുണ്്ടഎത്പ്പാൾ ത്വണടമങ്കിലുും ഫാക്ടറികൾ 

രര്ിത്ശ്ാധിോൻ അത് ത്രാടല തടന്ന നിയമവുും െട്ടങ്ങളുും അനുസര്ിച്ച ്

നിർത്േശ്ിച്ചിട്ടുള്ള ത്രാടല ടര് ിററുകൾ, ടസര്െ്ിഫിേറുകൾ എന്നിവ എൊും 

സമർപ്പിേണും. 

ഏടതാര്ു ഇൻസട്രക്ടർേുും ഏടതങ്കിലുും ടതാഴിലാളിയുടെ താൽപ്പര്യാർത്ഥും 

നെരെികൾ എെുോും ഒര്ു ടതാഴിലുെമ അെയ് ത്േണ്ട ഏടതങ്കിലുും തുക 



വീടണ്ടെുേുന്നതിത്നാ ൈന്ധടപ്പട്ട വയവസ്ഥകൾേ് കീഴിൽ ത്വതനത്ത്താെ ്

കൂെി ത് ാലി ടെയ്യുന്നതിത്നാ അത്തര്ും സാഹെര്യത്തിൽ അതിനു ഉെമ രണും 

നൽകിയിട്ടിെ . 

40. ടതാഴിലാളികളുടെ ൈാധയതകൾ - വകുപ്പ് 97 ഉും III ഉും- ഒര്ു ഫാക്ടറിയിൽ 

ടതാഴിലാളികടളാന്നുും  

എ) ഏടതങ്കിലുും ഉരകര്ണത്തിൽ മനരൂർവ്വും ഇെടരെുകത്യാ ദുര്ുരത്യാഗും 

ടെയ്യുകത്യാ ഒര്ു ഫാക്ടറിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സൗകര്യത്മാ മറ് കാര്യങ്ങത്ളാ 

ആത്ര്ാഗയും, സുര്േ അടെങ്കിൽ ത്േമും എന്നിവ സുര്േിതമാേുന്നതിനുള്ള 

ഉത്േശ്യങ്ങൾ അതു  ടതാഴിലാളികൾേു ത്വണ്ടി ടകാെുത്തിര്ിേുനവയിൽ 

ഒന്നുും  ടെയ്യര്ൂത്ത്.  

ൈി) മന .രൂർവ്വും, നയായമായ കാര്ണമിൊടത  സവയും അടെങ്കിൽ മറുള്ളവടര് 

അരകെടപ്പെുത്താൻ സാധയതയുണ്്ട; ഒപ്പും 

സി) ഏടതങ്കിലുും ഉരകര്ണും ഉരത്യാഗിേുന്നതിന് മനരൂർവ്വും 

അവഗണിേുകത്യാ  അടെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള മറ ്കാര്യങ്ങൾ 

ടതാഴിലാളികളുടെ ആത്ര്ാഗയത്മാ സുര്േത്യാ സുര്േിതമാേുകത്യാ 

ടെയ്യുന്നതിന് ത്വണ്ടി. 

ഒര്ു ഫാക്ടറിയിൽ ത് ാലി ടെയ്യുന്ന ഏടതങ്കിലുും ടതാഴിലാളി ഏടതങ്കിലുും 

വയവസ്ഥകൾേ് വിര്ുദ്ധമാടണങ്കിൽ ഈ വിഭാഗും അടെങ്കിൽ ഏടതങ്കിലുും 

െട്ടും അടെങ്കിൽ പ്കമും എന്നിവേു വിര്ുദ്ധമാടണകിൽ അവൻ 

ശ്ിേിേടപ്പെുും മൂന്നുമാസും വടര് നീണ്ടുനിൽേുന്ന കാലാവധിേ ്

അടെങ്കിൽ രിഴത്യാെുകൂെി നൂറുര്ൂരയിത്ലത്ോ അടെങ്കിൽ ര്ണ്ടിത്ലത്ോ 

നീട്ടാും. 

ഒര്ു ഫാക്ടറിയിൽ ത് ാലി ടെയ്യുന്ന ഏടതങ്കിലുും ടതാഴിലാളികൾ നിയമത്തിടല 

ഏടതങ്കിലുും വയവസ്ഥകൾേ് വിര്ുദ്ധമാടണങ്കിൽ അടെങ്കിൽ ഏടതങ്കിലുും 

നിയമങ്ങത്ളാ ഓർഡറുകത്ളാ വിര്ുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതുവഴി 

ടതാഴിലാളിയുടെ ത്മൽ ഏടതങ്കിലുും കെമത്യാ ൈാധയതത്യാ െുമത്തുന്നു , 

അയാൾേ് ഇര്ുരത ്ര്ൂര വടര് രിഴ ഈൊോും. 

41. ഫിറന്സ് സർട്ടിഫിേറ് - വകുപ്പുകൾ 68, 70, 98 - ഒര്ു കുട്ടിയുും 14 വയസ്സ ്

തികയാത്തത്താ അടെങ്കിൽ കൗമാര്കാര്ടനത്യാ ഒര്ു ഫാക്ടറിയിടല ത് ാലിേു 

അനുവദിേുന്നതെ അവടന രര്ാമർശ്ിച്ചു ഒര്ു ഫിറ്നസ് സർട്ടിഫിേറ ്

മനഗറുടെ വകവശ്ും നൽകിയിടെങ്കിൽ അടെങ്കിൽ എ കുട്ടിയുടെത്യാ 

കൗമാര്കാര്നട്റത്യാ, അവൻ ത് ാലിയിലായിര്ിേുത്മ്പാൾ അത്തര്ും  ഒര്ു 

ത്ൊേൺ അത്തര്ും ഒര്ു സർട്ടിഫിേറ് രര്ാമർശ്ിച്ചു ടകാണ്്ട ഉണ്ടായിര്ിേണും. 

ഏടതങ്കിലുും ഫീസ്അ ത്തര്ടമാര്ു സർട്ടിഫിേറിനായി അെയ് ത്േണ്ടത ്



ടതാഴിലുെമയാണ ് യുവാവിൽ നിത്ന്നാ മാതാരിതാേളിൽ നിത്ന്നാ 

ര്േിതാവിൽ നിത്ന്നാ വീടണ്ടെുോൻ രാെുള്ളതെ  

ഒര്ു കൗമാര്ോര്ൻ, ഫിറന്സ് സർട്ടിഫിേറ് ലഭിച്ചു ഫാക്ടറിയിൽ ഒര്ു 

മുതിർന്ന ടവക്തി ആയി ത് ാലി ടെയ്യാൻ അനുവാദും ത്നെിയ ഒര്ാൾ, ഒര്ു 

ഫാക്ടറിയിൽ ത് ാലി ടെയ്യുത്മ്പാൾ ഒര്ു ത്ൊേൺ റഫറൻസ് ത്രാടല 

സർട്ടിഫിേറ ് നു ഉള്ളത് , ഇ നിയമത്തിടല എൊ വയവസ്ഥയ്േുും എൊ 

ആവശ്യങ്ങൾേുും മുതിർന്ന ഒര്ാളായി കണോേുും മുതിർന്നവര്ുടെ ത് ാലി 

സമയവുമായി ൈന്ധടപ്പട്ടതുും കൂൊടത ടെറുപ്പോര്ുടെ ടതാഴിൽ 

സുംൈന്ധമായുും.  ഒര്ു കൗമാര്ോര്ൻ, ഫിറന്സ് സർട്ടിഫിേറ് ലഭിോടത ഒര്ു 

ഫാക്ടറിയിൽ മുതിർന്ന ഒര്ാളായിയി ത് ാലി ടെയുകയാടണകിൽ , അവന്ടറ 

പ്രായും വക ടവോടത നിയമത്തിനട്റ എൊ ആവശ്യങ്ങൾേുും ഒര്ു 

കുട്ടിയായി കണോേുന്നു . 

ഫിറന്സ് സർട്ടിഫിേറ് മടറാര്ു ടെറുപ്പോര്ന ് അനുവദിച്ചു 

പ്രായരൂർത്തിയായത്പ്പാൾ ഒര്ു ഫാക്ടറിയിൽ ത് ാലി ടെയ്യാൻ  അടെങ്കിൽ 

സുംഭര്ിച്ചവർ അത്തര്ടമാര്ു സർട്ടിഫിേറ് അറിഞ്ഞുടകാണ്്ട ഇത ്

ഉരത്യാഗിോൻ അനുവദിേുകത്യാ  മടറാര്ു ടവക്തി ഉണ്ടാേിയത് അത് 

ഉരത്യാഗിോനുള്ള പ്ശ്മും ആടര്ങ്കിലുും അറിഞ്ഞുടകാണ്്ട ഉരത്യാഗിേുകത്യാ 

ഉരത്യാഗിോൻ പ്ശ്മിേുകത്യാ ടെയ്താൽ,  ഒര്ു മാസ  കാലത്ത്തേ ്

തെവുശ്ിേ ലഭിോവുന്ന കുറമാണ ് അമ്പത ് ര്ൂരത്യാ അതിൽ കൂെുതത്ലാ 

രിഴയുും അടെങ്കിൽ ഇവ ര്ണ്ടുും. 

42. ര് ിററുകൾ, അറിയിപ്പുകൾ, വര്ുമാനും - വകുപ്പുകൾ 61, 63, 72, 74, 79, 80, 110. 

നിർേിഷ്ട ത്ഫാും നമ്പർ 12 ടല മുതിർന്ന ടതാഴിലാളികളുടെ ര് ിറർ 

അതുത്രാടല നിർേിഷ്ട ത്ഫാും നമ്പർ 14 ടല ത്രാടല കുട്ടികളുടെ ഒര്ു ര് ിറർ  

എൊ ഫാക്ടറികളിലുും മാത്ന ർ സൂേിച്ചു വച്ചിര്ിേണും . 

മുതിർന്നവർേുള്ള ത് ാലിയുടെ കാലയളവുകളുടെ അറിയിപ്പ് കൂൊടത 

കുട്ടികൾേുള്ള ത് ാലിയുടെ കാലയളവ ്എന്നിവ നിർേിഷ്ട ത്ഫാും നമ്പർ 11, 13 

പ്രകാര്ും എൊ ഫാക്ടറിയിലുും  ശ്ര്ിയായി രര്ിരാലിേുകയുും ഒപ്പും 

പ്രദര്്ശ്ിപ്പിേുകയുും ത്വണും. മുതിർന്ന ടതാഴിലാളികടളത്യാ കുട്ടിടയത്യാ 

അതത് അറിയിപ്പുകൾേ ് അനുസൃതമായി ഫാക്ടറിയിൽ 

പ്രദർശ്ിപ്പിച്ചിര്ിേുന്ന ത് ാലിയുടെ കാലയളവില അൊടത മറു സമയങ്ങളിൽ 

ത് ാലി ടെയ്യാൻ അനുവദിേുന്നതെ. ഉെമകൾ, അധിനിത്വശ്ോർ അടെങ്കിൽ 

മാത്ന ർമാർ എന്നിവർ നിശ്ചിത ആനുകാലിക വര്ുമാനും ഇൻസ്ടരക്ടർേ ്

രതിവായി സമർപ്പിേണും. 


