
ഫ  ോം 22 

റൂൾ 127 (2) നിർദേശിച്ച പ്രകാരം 

അർദ്ധ വ ർഷിക വരുമ നോം 

അർദ്ധ വാർഷിക അവസാനിക്കുന്ന ജൂണിനായി ………………………… 

അതാതു കകാള്ളാത്ത ജൂലൈ 15 മുദന്ന ഇ വരുമാനം ഉത്തരവാേിതവകരട്ട 

ആൾക്ക് അയച്ചു കകാടുദക്കണ്ടതാണ ്

കരജിസ്ദപ്ടഷൻ നമ്പർ  .............................................................. 

ലൈസൻസ് നമ്പർ  ........................................................ 

NIC ദകാഡ് നമ്പർ   .................................................................... 

(ലൈകസൻസിൽ കകാടുത്തത)് 

 

1. ഫാക്ടറിയുകട ദരര്  

2. ഉടമസ്ഥനക്റ ദരര്  

3. മാദനജരുകട ദരര്  

4. ജില്ല  

5. ഫാക്ടറിയുകട ദമൽവിൈാസം (രിൻ ദകാഡ് സഹിതം) 

1. ഫാക്ടറി  

a. കവെവസായത്തിനക്റ സവഭാവം (വിശേീകരണ കുറിപ്പ ്ദനാക്കുക) 

b. വെവസായ ദമഖൈ(ലപ്രവറ്റ ്അദന്നാ രബ്ലിക് ആദണാ എന്ന് 

സൂചിപ്പിക്കുക) (വിശേീകരണ കുറിപ്പ ്2 ദനാക്കുക) 

c. ആക്ടിനക്റ ഏതു വകുപ്പ ്പ്രകാരം ആണ ്ഫാക്ടറി ഉള്ളത ്: 2m(i)/2m(ii)/sec 85 

(അദനാദയാചെമായാത്  ടിക്ക് ഇടുക) 

2. രകുതി വര്ഷം അവസാനിക്കുദമ്പാൾ  30 ജൂൺ ഫാക്ടറി  പ്രവർത്തിച്ച 

േിവസങ്ങളുകട എണ്ണം 

3. രകുതി വര്ഷം കഴിയുദമ്പാൾ ജൂൺ 30 ന ് ഈ കാൈയളവിൽ പ്രവർത്തിച്ച 

ആളുകൾ ഉള്ള  േിനങ്ങളുകട എണ്ണം 

a. മുതിർന്നവർ                                                      i. രുരുഷൻ  

                                                                               iiസ്പ്തീ  

b. കൗമാരക്കാർ                                                     i.ആൺ  

                                                                               ii.കരൺ 

c. കുട്ടികൾ                                                             i. ആൺകുട്ടീ  

                                                                               ii.കരൺകുട്ടി  



ദടാട്ടൽ  

 

4. േിവദസന ദജാൈി കചയ്യുന്ന കതാഴിൈാളികളുകട ശരാശരി എണ്ണം 

a.  മുതിർന്നവർ                                                     i. രുരുഷൻ  

                                                                               iiസ്പ്തീ  

b. കൗമാരക്കാർ                                                     i.ആൺ  

                                                                               ii.കരൺ 

c. കുട്ടികൾ                                                             i. ആൺകുട്ടീ  

                                                                               ii.കരൺകുട്ടി 

5. കമഡിക്കൽ വിവരങ്ങൾ 

a. അരകടകരമായ പ്രപ്കിയകളിൽ ദജാൈി കചയ്യുന്ന കമാത്തം 

കതാഴിൈാളികളുകട എണ്ണം 

b. അരകടകരമായ വസ്തു വിന്കറ ദരര്  

c. ദജാൈി കചയ്യുന്ന കമഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരുകട എണ്ണം: 

               i) മുഴുവൻ സമയവും: 

               ii) രാർട്ട് ലടം: 

d.  ഫാക്ടറി കമഡിക്കൽ ഓഫീസർ രരിദശാധിച്ച കതാഴിൈാളികളുകട എണ്ണം 

i. അരകടകരമായ പ്രപ്കിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കതാഴിൈാളികൾ: 

ii. മറ്റുള്ളവ 

 

തീയതി ;  

മാദനജരുകട ഒപ്പ ്

വിശദീകരണ കുറിപ്പ ്

1. എന്താണ ് നിർമിക്കചിരിക്കുന്നത് എന്നത് കൃതെമായി വെക്തമാക്കണം , 

എല്ലാ തരത്തിൽ ഉള്ള റിപ്പയറുകളും അതിദനാട് കൂടിയുള്ള NIG ദകാഡ് 4 

അക്കം ഉള്ളത ്എന്നിവയും ദവണം  

2. കരാതുദമഖൈയിൽ’ സ്ഥാരിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം ഒരു 

സ്ഥാരനത്തിനക്റ ഉടമസ്ഥതയിൈുള്ളതും നിയപ്ന്തിതവുമാണ ്അകല്ലങ്കിൽ 

നിയപ്ന്തിക്കുന്നത് (i) സർക്കാദരാ സർക്കാർ വകുദപ്പാ, അകല്ലങ്കിൽ (ii) 

കമ്പനികളുകട കസക്ഷൻ 617 ൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ 

കമ്പനി ആക്റ്റ് 1956, അകല്ലങ്കിൽ (iii) ദകപ്ര, പ്രവിശെ അകല്ലങ്കിൽ 

സ്ഥാരിതമായ ഒരു ദകാർപ്പദറഷൻ സർക്കാർ 



ഉടമസ്ഥതയിൈുള്ള,നിയപ്ന്തിക്കുന്ന ദേറ്റ ് ആക്റ്റ,് അകല്ലങ്കിൽ 

(iv)പ്രാദേശിക അധികാരികൾ. 

 

 ‘ദജായിന്റ ് കസക്ടറിൽ’ സ്ഥാരിക്കുന്നത ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സർക്കാർ, 

സവകാരെ സംരംഭകൻ നിയപ്ന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാരനമാണ്. 

 

സഹകരണ ദമഖൈയിൽ’ സ്ഥാരനം എന്നാൽ സഹകരണത്തിന ്കീഴിൽ 

രജിേർ കചയ്തിട്ടുള്ള കസാലസറ്റീസ് ആക്റ്റ,് 1912 നിയപ്ന്തിക്കുന്നു 

സഹകരണ കസാലസറ്റി. 

3. (i) സ്ഥാരനം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിർമ്മാണ പ്രപ്കിയ 

ഉൾകപ്പടുത്തുകയും  നിർമ്മാണ പ്രപ്കിയകകളാന്നും നടന്നിട്ടികല്ലങ്കിൈും അതിൽ 

കൂടുതൽ 50% കതാഴിൈാളികൾ (രരിഗണനയിൈുള്ള തീയതിക്ക ് മുമ്പുള്ളവർ) 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തുടങ്ങിയവയിൽ അവസാന 

േിവസങ്ങളിൽ വിനെസിക്കുന്നു എന്നിവ നടക്കുന്ന േിവസം  പ്രവൃത്തി േിവസം 

എടുക്കണം. ഫാക്ടറി അടച്ചിട്ട േിവസങ്ങളിൽ അത് എന്ത് തകന്ന കാരണതായൽ 

ആയാൈും അകല്ലങ്കിൽ ഉൽപ്പാേന പ്രപ്കിയ നടക്കാത്ത േിവസങ്ങളിൽ, അത്തരം 

േിവസങ്ങൾ പ്രപ്രവർത്തി േിവസം ആയി കണക്കാക്കരുത്. 

(i) സീസണൽ ഫാക്ടറികൾക്കായി * പ്രവർത്തന സീസണികനക്കുറിച്ചും ഓഫ ് 

സീസൺകനക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ പ്രദതെകം നൽകണം 

‘സീസണൽ ഫാക്ടറി’ എന്നാൽ ഒദന്നാ അതിൈധികദമാ നിർമ്മാണ 

പ്രപ്കിയകളിൽ മാപ്തം ഏർകപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി, അതായത് ദകാട്ടൺ 

ജിന്നിംഗ,് ദകാട്ടൺഅകല്ലങ്കിൽ നിൈക്കടൈകളുകട ഡീദകാർട്ടിദക്കഷൻ, ദകാഫി, 

ഇൻഡിദഗാ, ൈാക,് റബ്ബർ, രഞ്ചസാര (ഗുർ ഉൾകപ്പകട) അകല്ലങ്കിൽ ചായ 

എന്നിവയുകട നിർമ്മാണം അകല്ലങ്കിൽ ദമൽപ്പറഞ്ഞ ഏകതങ്കിൈും 

പ്രപ്കിയകളുമായി സാരർഭികദമാ ബന്ധമുള്ളദതാ ആയ ഏകതങ്കിൈും 

നിർമ്മാണ പ്രപ്കിയ,ഒരു വർഷത്തിൽ  ഏഴിൽ കൂടാത്ത കാൈയളവിൽ 

ഏർകപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയും  ഉൾകപ്പടുന്നു. 

(എ) ചായദയാ കാപ്പിദയാ മിപ്ശിതമാക്കുക, രായ്ക്ക് കചയ്യുക അകല്ലങ്കിൽ 

വീണ്ടും രായ്ക്ക് കചയ്യുന്ന പ്രപ്കിയയിൽ, അഥവാ 

(ബി) ദകപ്രസർക്കാർ ദരാൈുള്ള മറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രപ്കിയകളിൽ ഔദേൊഗിക 

ഗസറ്റിയികൈ അറിയിപ്പ് വഴി വെക്തമാക്കാം. 

 

‘നിർമ്മാണ പ്രപ്കിയ’, ‘രവർ എന്നീ രേപ്രദയാഗങ്ങൾക്ക് യഥാപ്കമം 1948 കൈ 

ഫാക്ടറീസ ്ആക്റ്റിൽ (1948 ൽ 63) അർത്ഥങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്്ട.  



4. മാൻ ദഡയ് സ് വർക്ക് എന്നാൽ ആക്ടിന് കീഴിൈുള്ള കതാഴിൈാളികൾ 

എല്ലാവരുകടയും ആകക ഹാജർ സംഖെയായിരിക്കണം എല്ലാ പ്രവൃത്തി 

േിവസങ്ങളിൈും എല്ലാ ഷിഫ്റ്റുകളിൈും കൂടിയത്.  ഹാജർ കണക്കാക്കുദമ്പാൾ,  

എല്ലാ ജീവനക്കാരുകടയും കണക്കാക്കുകയും ഉൾകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകണം , 

അവർ ദനരിട്ട് ദജാൈി കചയ്യുന്നുദണ്ടാ അകല്ലങ്കിൽ കരാറുകാർക്ക ്

കീഴിൈാദണാ(1961 കൈ അപ്രനറ്ീസ് ആക്ടിന ് കീഴിൽ വരാത്ത 

അപ്രനറ്ീസുകകളയും ഉൾകപ്പടുത്തണം). പ്രദതെക ഷിഫ്റ്റികൈ ഹാജർ (ഉോ. 

രാപ്തിയും രകൈും ഷിഫ്റ്റുകൾ) പ്രദതെകം കണക്കാക്കണം. ഒരു പ്രവൃത്തി 

േിവസത്തിൽ രകുതിയിൽ താകഴയുള്ള ഭാഗിക ഹാജർ അവഗണിക്കണം, 

അദതസമയം അത്തരം േിവസത്തിൽ രകുതി ഷിഫ്റ്റിദൈാ അതിൽ കൂടുതദൈാ 

ഉള്ള ഹാജർ രൂർണ്ണ ഹാജരായി കണക്കാക്കണം. 

5. ശരാശരി ലേനംേിന നമ്പർ കണക്കാക്കുന്നതിനു കമാത്തം വിഭജിച്ച ് 

പ്രവൃത്തി േിവസങ്ങളികൈ ഹാജർ എണ്ണം (പ്രവർത്തിച്ച േിവസങ്ങൾ) എണ്ണം 

അനുസരിച്ച് ആരവര്ഷകത്ത  പ്രവൃത്തി േിവസങ്ങൾ. 


