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FFoorreewwoorrdd  
  

TThhee  ddeeppaarrttmmeenntt  iiss  tthhee  ffuunnccttiioonnaarryy  uunnddeerr  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  

ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  LLaabboouurr  SSeeccrreettaarriiaatt  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  LLaabboouurr..  

TThhee  mmaaiinn  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  tthhee  iinntteennttiioonnss  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  aarree  ttoo  

eennffoorrccee  cceerrttaaiinn  LLaabboouurr  lleeggiissllaattiioonnss  iinn  tthhee  rreeggiisstteerreedd  ffaaccttoorriieess  aanndd  tthhee  

rreegguullaattiioonn  ooff  IInnddiiaann  BBooiilleerr  AAcctt  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  wwoorrkkmmeenn,,  ttoo  

eennssuurree  mmiinniimmuumm  bbaassiicc  aammeenniittiieess,,  ccoonndduucciivvee  wwoorrkkiinngg  eennvviirroonnmmeenntt  

aanndd  pprreevveennttiioonn  ooff  ooccccuuppaattiioonnaall  ddiisseeaasseess,,  aacccciiddeennttss,,  ddaammaaggeess  ttoo  tthhee  

pprrooppeerrttyy,,  lliiffee,,  fflloorraa  aanndd  ffaauunnaa..  

  

DDuurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  eennffoorrcceemmeenntt  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

rreegguullaattiioonn,,  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ddiirreeccttllyy  ddeeaallss  wwiitthh  vvaarriioouuss  CCeennttrraall  aanndd  

SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess,,  EEnnttrreepprreenneeuurrss,,  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  wwoorrkkmmeenn,,  

TTrraaddee  uunniioonnss  aanndd  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc..  TThhee  iissssuueess  rreellaatteedd  vvaarryy  iinn  

nnaattuurree..  MMaaiinnttaaiinniinngg  ttrraannssppaarreennccyy  iinn  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aatt  aallll  lleevveellss  aanndd  ttoo  

mmaakkee  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss  mmoorree  rreessppoonnssiivvee  aanndd  rreessppoonnssiibbllee  iiss  tthhee  nneeeedd  ooff  

tthhee  ddaayy..  IInn  ttuunnee  wwiitthh  tthhiiss  eexxppeeccttaattiioonn,,  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFaaccttoorriieess,,  

BBooiilleerrss,,  IInndduussttrriiaall  SSaaffeettyy  aanndd  HHeeaalltthh,,  hhaass  bbrroouugghhtt  oouutt  aa  rreevviisseedd  

ccoommppeennddiiuumm  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  ““CCiittiizzeenn  CChhaarrtteerr””  ccoonnttaaiinniinngg  tthhee  

oorrggaanniizzaattiioonn  ssttrruuccttuurree,,  ffuunnccttiioonnss,,  dduuttiieess,,  pprroocceedduurree  ffoolllloowweedd  bbyy  aallll  tthhee  

ooffffiicceerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  oonn  tthhee  mmaatttteerrss  ddeeaalltt  bbyy  tthheemm  iinn  tthhee  ddaayy  ttoo  ddaayy  

aaddmmiinniissttrraattiioonn..  NNooww  tthhee  ssaammee  hhaass  bbeeeenn  rreevviisseedd  iinn  tthhee  bbaacckk  ddrroopp  ooff  tthhee  

““SSaakkaallaa””  ((ffllaagg  sshhiipp  pprrooggrraammmmee))  &&  oonn  lliinnee  sseerrvviiccee  iinnttrroodduucceedd  bbyy  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  uuppddaatteedd  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  aallll  ccoonncceerrnneedd..  

IItt  iiss  ttrruusstteedd  tthhaatt  tthhee  ssaammee  wwiillll  bbee  ooff  iimmmmeennssee  uussee  ttoo  aallll  tthhee  

ccoonncceerrnneedd  iinn  ggeettttiinngg  tthheeiirr  ggrriieevvaanncceess  rreeddrreesssseedd  wwiitthhoouutt  lloossss  ooff  ttiimmee,,  

aallssoo  hheellppss  tthheemm  iinn  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  rriigghhtt  ppeerrssoonn  ffoorr  tthhee  rriigghhtt  jjoobb  wwhhiicchh  

pprreevveennttss  tthhee  ppeettiittiioonneerrss  oorr  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc  rruunnnniinngg  ffrroomm  ppiillllaarr  ttoo  

ppoosstt  ttoo  ggeett  tthheeiirr  wwoorrkk  ddoonnee  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt..    

  

  
PPllaaccee::  BBaannggaalloorree                                                                                                            ((BB  SS  RRaammaacchhaannddrraa))  

DDaattee::      ..        ..  22001133..                                                                                                                                                            

                      DDiirreeccttoorr  

  



 3 

  

  

  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  CCHHAARRTT  

  
  

MMIINNIISSTTRRYY  

  
  

HHoonn’’bbllee  SSrrii..  PP..TT..  PPaarraammeesshhwwaarr  NNaaiikk  

  MMIINNIISSTTEERR  FFOORR  LLAABBOOUURR  

##  333366  ––  333366  AA,,  VViiddhhaannaassoouuddhhaa,,  

BBaannggaalloorree  --  556600  000011..  
  

PPhhoonnee  NNoo..  008800--2222225588000044  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
SECRETARY 

 
SSrrii..  SSaannjjeeeevv  KKuummaarr,,  IIAASS..,,  

PPrriinncciippaall  SSeeccrreettaarryy  ttoo  GGoovveerrnnmmeenntt,,  

LLaabboouurr  DDeeppaarrttmmeenntt,,  

##  441144,,  44tthh  FFlloooorr,,  VViikkaassaa  SSoouuddhhaa,,    
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PPhhoonnee  NNoo..  OOffff  --  008800  --  2222225544889944    

                                                                                                              008800  --  2222003355000044  

                                                                                                                

  

  

HEAD OF THE DEPARTMENT 
  

SSrrii..  BB..SS..  RRAAMMAACCHHAANNDDRRAA  

DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess,,  BBooiilleerrss,,  IInndduussttrriiaall  SSaaffeettyy  aanndd  HHeeaalltthh..  

2nd Floor, Karmika Bhavan, Bannerghatta Road, 

BBaannggaalloorree--556600  002299..  
  

Phone No.: Off- 080 - 26531200  
Fax No. 080 - 26531202 
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DDEEPPAARRTTMMEENNTT  OOFF  FFAACCTTOORRIIEESS,,  BBOOIILLEERRSS,,  

IINNDDUUSSTTRRIIAALL  SSAAFFEETTYY  AANNDD  HHEEAALLTTHH  
  

  

11..  MMAAIINN  OOBBJJEECCTTIIVVEESS  OOFF  TTHHEE  DDEEPPAARRTTMMEENNTT::  
  

  TToo  ccoonnssoolliiddaattee  aanndd  aammeenndd  tthhee  llaaww  rreegguullaattiinngg  LLaabboouurr  iinn  ffaaccttoorriieess,,  ttoo  

pprrootteecctt  tthheeiirr  hheeaalltthh,,  ssaaffeettyy,,  wweellffaarree  aanndd  ttoo  eennssuurree  ssaaffee  wwoorrkk  

eennvviirroonnmmeenntt;;  

  TToo  rreegguullaattee  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  wwaaggeess  ttoo  cceerrttaaiinn  ccllaasssseess  ooff  ppeerrssoonnss  

eemmppllooyyeedd  iinn  tthhee  iinndduussttrriieess  aanndd  ttoo  pprreevveenntt  uunnaauutthhoorriizzeedd  ddeedduuccttiioonnss,,  

eennssuurree  ttiimmeellyy  ppaayymmeenntt  eettcc..,,  

  TToo  rreegguullaattee  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  ooff  wwoommeenn  iinn  cceerrttaaiinn  eessttaabblliisshhmmeenntt  ffoorr  

cceerrttaaiinn  ppeerriioodd  bbeeffoorree  aanndd  aafftteerr  cchhiillddbbiirrtthh  aanndd  ttoo  pprroovviiddee  mmaatteerrnniittyy  

bbeenneeffiitt  aanndd  ffoorr  ootthheerr  bbeenneeffiittss..    

  TToo  pprroohhiibbiitt  tthhee  eennggaaggeemmeenntt  ooff  cchhiillddrreenn  iinn  cceerrttaaiinn  eemmppllooyymmeenntt  ttoo  

eennssuurree  pprreevveennttiioonn  ooff  cchhiilldd  eemmppllooyymmeenntt;;  

  TToo  pprroovviiddee  ffoorr  tthhee  pprrootteeccttiioonn  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  ffoorr  

mmaatttteerrss  ccoonnnneecctteedd  tthheerreewwiitthh;;  iinn  tthhee  rreeggiisstteerreedd  ffaaccttoorriieess  aanndd    

  TToo  ccoonnssoolliiddaattee  aanndd  aammeenndd  tthhee  llaaww  rreellaattiinngg  ttoo    sstteeaamm  bbooiilleerrss  ttoo  eennssuurree  

tthhee  ssaaffeettyy  iinn  iittss  mmaannuuffaaccttuurree  aanndd  uussee;;  

  TToo  eennssuurree  ssaaffeettyy  ooff  wwoorrkkmmeenn  wwoorrkkiinngg  iinn  bbuuiillddiinngg  &&  ootthheerr  ccoonnssttrruuccttiioonn  

pprroojjeeccttss  ooff  mmoorree  tthhaann  2255  ccrroorreess..  

  
  

TTHHEE  MMAAIINN  LLEEGGIISSLLAATTIIOONNSS  EENNFFOORRCCEEDD::  

  
  TThhee  FFaaccttoorriieess  AAcctt,,  11994488;;  

  TThhee  PPaayymmeenntt  ooff  WWaaggeess  AAcctt,,  11993366;;  

  TThhee  MMaatteerrnniittyy  BBeenneeffiitt  AAcctt,,  11996611;;  

  TThhee  IInnddiiaann  BBooiilleerrss  AAcctt,,  11992233;;  

  TThhee  CChhiilldd  LLaabboouurr  ((PP  &&  RR))  AAcctt,,  11998866;;  

  TThhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  ((PPrrootteeccttiioonn))  AAcctt,,  11998866  ((ppaarrttiiaallllyy))  

  AAnndd  tthhee  aalllliieedd  rruulleess  mmaaddee  tthheerree  uunnddeerr;;  

  BBuuiillddiinngg  aanndd  ootthheerr  ccoonnssttrruuccttiioonn  wwoorrkkeerrss  ((  RReegguullaattiioonn  ooff  eemmppllooyymmeenntt  

&&  SSeerrvviiccee  ccoonnddiittiioonnss))  AAcctt,,  11999966  aanndd  aalllliieedd  rruulleess  mmaaddee  tthheerree  uunnddeerr..  

  
  

  

MMAAIINN  FFUUNNCCTTIIOONNSS  OOFF  TTHHEE  DDEEPPAARRTTMMEENNTT::  

  
  

  TToo  rreeggiisstteerr  aallll  tthhee  ffaaccttoorriieess  ffaalllliinngg  uunnddeerr  tthhee  ppuurrvviieeww  ooff  tthhee  AAcctt;;  

  TToo  aapppprroovvee  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  ffaaccttoorriieess,,  bbuuiillddiinngg  ppllaann  aanndd  llaayyoouutt  

kkeeeeppiinngg  iinn  mmiinndd  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  lliigghhttiinngg,,  mmoovveemmeenntt  ooff  ssppaaccee,,  

vveennttiillaattiioonn,,  tthhee  aaccttiivviittiieess  aarroouunndd  tthhee  ffaaccttoorryy  aanndd  tthhee  hhaabbiittaattiioonn;;  

  TToo  oovveerrsseeee  tthhee  aassppeecctt  ooff  ssaaffeettyy,,  hheeaalltthh  aanndd  wweellffaarree  ooff  tthhee  wwoorrkkeerrss  

eemmppllooyyeedd  iinn  tthhee  rreeggiisstteerreedd  ffaaccttoorriieess;;  

  TToo  iinnvveessttiiggaattee  tthhee  aacccciiddeennttss;;  
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  TToo  iimmppaarrtt  ttrraaiinniinngg  aanndd  aaddvviissee  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  wwoorrkkeerrss  ttoo  

ccrreeaattee  tthhee  aawwaarreenneessss  iinn  rreessppeecctt  ooff  vvaarriioouuss  lleeggiissllaattiioonnss  eennffoorrcceedd  bbyy  tthhee  

ddeeppaarrttmmeenntt;;  

  TToo  iimmppaarrtt  ttrraaiinniinngg  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  wwoommeenn  wwoorrkkeerrss  ooff  tthhee  rreeggiisstteerreedd  

ffaaccttoorriieess,,  ttoo  ccrreeaattee  aawwaarreenneessss  aammoonngg  tthheenn  rreeggaarrddiinngg  ssppeecciiaall  pprroovviissiioonnss  

aanndd  ffaacciilliittiieess  tthheeyy  aarree  eennttiittlleedd  ffoorr;;  

  TToo  ccoonndduucctt  eennqquuiirriieess  oonn  ccoommppllaaiinnttss  rreecceeiivveedd  ffrroomm  tthhee  wwoorrkkeerrss,,  ttrraaddee  

uunniioonnss;;  

  TToo  rreeccooggnniizzee  aanndd  aacccceepptt  tthhee  ccoommppeetteenntt  ppeerrssoonnss  ttoo  ccaarrrryyoouutt  tteessttss  aanndd  

eexxaammiinnaattiioonnss  wwhheerreevveerr  rreeqquuiirreedd;;  

  TToo  pprreessccrriibbee  tthhee  mmeetthhooddss  ttoo  bbee  aaddoopptteedd  ffoorr  ccoommppuullssoorryy  ddiisscclloossuurree  ooff  

iinnffoorrmmaattiioonn’’ss  aabboouutt  tthhee  hhaazzaarrddoouuss  pprroocceesssseess;;  

  TToo  aasssseessss  tthhee  mmeeaassuurreess  eessttaabblliisshheedd  ffoorr  mmoonniittoorriinngg  tthhee  wwoorrkk  

eennvviirroonnmmeenntt;;  

  TToo  gguuiiddee  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ssaaffeettyy  ppoolliiccyy,,  oonn--ssiittee  

eemmeerrggeennccyy  ppllaann  aanndd  pprreeppaarreeddnneessss  pprroocceedduurreess;;  

  TToo  aassssiisstt  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  iinn  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ccoommpprreehheennssiivvee  ooffff--ssiittee  eemmeerrggeennccyy  ppllaann  ooff  tthhee  

ddiissttrriicctt  aanndd  aallssoo    tthhee  ddiissttrriicctt  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ccoonnttrrooll  ppllaann;;  

  TToo  eennssuurree  ttiimmeellyy  ppaayymmeenntt  ooff  eeaarrnneedd  wwaaggeess  ttoo  tthhee  wwoorrkkeerrss  eemmppllooyyeedd  iinn  

tthhee  ffaaccttoorriieess;;  

  TToo  iiddeennttiiffyy  tthhee  uunnrreeggiisstteerreedd  ffaaccttoorriieess  aanndd  ttoo  bbrriinngg  tthheemm  uunnddeerr  tthhee  

ppuurrvviieeww  ooff  tthhee  AAcctt..  

  TToo  rreeggiisstteerr  tthhee  bbooiilleerrss,,  eeccoonnoommiizzeerrss  aanndd  sstteeaamm  ppiippee  lliinneess;;  

  TToo  ccoonndduucctt  ppeerriiooddiiccaall  aannnnuuaall  iinnssppeeccttiioonnss  ttoo  eennssuurree  ssaaffeettyy  ooff  tthhee  

bbooiilleerrss  aanndd  iittss  aacccceessssoorriieess;;  

  TToo  ccoonndduucctt  ssttaaggee  iinnssppeeccttiioonn  ooff  bbooiilleerrss,,  eeccoonnoommiizzeerrss  aanndd  sstteeaamm  lliinneess  aatt  

tthhee  ttiimmee  ooff  eerreeccttiioonn;;  

  DDeetteeccttiioonn  ooff  uunnrreeggiisstteerreedd  aanndd  uunncceerrttiiffiieedd  bbooiilleerrss;;  

  TToo  ggiivvee  gguuiiddeelliinneess  aanndd  ttrraaiinniinngg    ttoo  tthhee  bbooiilleerr  oowwnneerrss  aanndd  tthhee  ooppeerraattoorrss  

ttoo  kkeeeepp  aanndd  mmaaiinnttaaiinn    tthheeiirr  bbooiilleerrss  iinn  ggoooodd  ccoonnddiittiioonnss;;  

  TToo  rreeccooggnniizzee  oorrggaanniizzaattiioonnss  ttoo  ccaarrrryyoouutt  rreeppaaiirrss  aanndd  ootthheerr  aalllliieedd  

aaccttiivviittiieess;;  

  TToo  ccoonndduucctt  eexxaammiinnaattiioonnss  RReegguullaattiioonnss  aass  ppeerr  tthhee  sscchheedduullee,,  ffoorr  BBooiilleerr  

aatttteennddaannttss  aanndd  BBooiilleerr  ooppeerraattiioonn  EEnnggiinneeeerrss..  

  TToo  ggiivvee  ssiittee  cclleeaarraannccee  ffoorr  iinniittiiaall  llooccaattiioonn  aanndd  eexxppaannssiioonn  ooff  MMaajjoorr  

AAcccciiddeenntt  HHaazzaarrddoouuss  aanndd  ppootteennttiiaallllyy  hhaazzaarrddoouuss  iinndduussttrriieess..  

  TToo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  ssaaffeettyy  aanndd  HHeeaalltthh  ssttaattuuss  ooff  MMAAHH  aanndd  ppootteennttiiaallllyy  

hhaazzaarrddoouuss  iinndduussttrriieess..  
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CCOOMMPPEETTEENNTT    AAUUTTHHOORRIITTIIEESS  

  
  

  

SSLL  

NNoo  
DDeessiiggnnaattiioonn  ooff  

tthhee  AAuutthhoorriittyy  
LLooccaattiioonn//aaddddrreessss  JJuurriissddiiccttiioonn  

11  22  33  44  

11  

DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr  

ooff  FFaaccttoorriieess,,  

DDvvnn--11,,  

BBaannggaalloorree  

22nndd  fflloooorr,,  KKaarrmmiikkaa  

BBhhaavvaann,,  BBaannnneerrgghhaattttaa  

RRooaadd,,  BBaannggaalloorree--2299..  

  

JJuurriissddiiccttiioonn  ooff  SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  

DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess--99,,1100..  

AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess--  

1111,,  BBaannggaalloorree  

22  

DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr  

ooff  FFaaccttoorriieess,,  

BBaannggaalloorree  

DDiivviissiioonn--22,,  

BBaannggaalloorree  

22nndd  fflloooorr,,  KKaarrmmiikkaa  

BBhhaavvaann,,  BBaannnneerrgghhaattttaa  

RRooaadd,,  BBaannggaalloorree--2299..  

  

JJuurriissddiiccttiioonn  ooff  SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  

DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess--55,,77,,  

AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess--

1122,,  BBaannggaalloorree..    

  

33  

DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr  

ooff  FFaaccttoorriieess,,  

BBaannggaalloorree  

DDiivviissiioonn--33,,  

BBaannggaalloorree  

22nndd  fflloooorr,,  KKaarrmmiikkaa  

BBhhaavvaann,,  BBaannnneerrgghhaattttaa  

RRooaadd,,  BBaannggaalloorree--2299..  

  

JJuurriissddiiccttiioonn  ooff  SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  

DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess--66,,  

AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess  ––  

1144,,  BBaannggaalloorree..  

  

44  

DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr  

ooff  FFaaccttoorriieess,,  

BBaannggaalloorree  

DDiivviissiioonn--44,,  

BBaannggaalloorree  

22nndd  fflloooorr,,  KKaarrmmiikkaa  

BBhhaavvaann,,  BBaannnneerrgghhaattttaa  

RRooaadd,,  BBaannggaalloorree--2299..  

JJuurriissddiiccttiioonn  ooff  SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  

DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess--88,,  

AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess  ––  

1133  &&  1155,,  BBaannggaalloorree..  

55  

DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr  

ooff  FFaaccttoorriieess,,  

DDiivviissiioonn--11,,  

MMyyssoorree..  

NNoo..  II,,  IIsstt  MMaaiinn,,  OOpppp  ::  

IInndduussttrriiaall  EEssttaattee,,  

YYaaddaavvaaggiirrii,,    

MMyyssoorree--1100  

JJuurriissddiiccttiioonn  ooff  AAssssiissttaann  DDiirreeccttoorr  

ooff  FFaaccttoorriieess--22,,  MMyyssoorree,,  SSeenniioorr  

AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess  

TTuummkkuurr    

66  

DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr  

ooff  FFaaccttoorriieess,,  

DDiivviissiioonn--11,,  

MMaannggaalloorree..  

11sstt    fflloooorr,,  VVeennkkaatteesshh  

CCoommpplleexx  nneeaarr  IInnffoossyyss,,  

KKoollttuurree,,    MMaannggaalloorree--557755  

000066..  

JJuurriissddiiccttiioonn  ooff    AAssssiissttaanntt  

DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess--22,,  

MMaannggaalloorree,,  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess  SShhiimmooggaa..    

77  

DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr  

ooff  FFaaccttoorreeiiss,,    

DDiivviissiioonn--11,,  

BBeellggaauumm  

FFllaatt  NNoo..  1177,,  DDaattttaa  

pprraassaadd,,  KK..RR..llaayyoouutt,,  CClluubb  

RRooaadd,,BBeellggaauumm--559900  000011  

JJuurriissddiiccttiioonn  ooff  SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  

DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess,,  DDiivviissiioonn--22,,  

BBeellggaauumm  &&    SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  

DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess,,  HHuubbllii,,  DDvvnn  

88  
DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr  

ooff  FFaaccttoorriieess,,  

BBeellllaarryy  

NNoo..  44--CC,,  NNeeaarr  HHootteell  ppoollaa  

ppeeooppllee  TTrreeee  SScchhooooll  RRooaadd,,  

BBeellllaarryy--558833110044..  

JJuurriissddiiccttiioonn  ooff  AAssssiissttaanntt  

DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess  GGuullbbaarrggaa,,  

RRaaiicchhuurr  aanndd  DDaavvaannaaggeerree..  

99  
DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr  

ooff  BBooiilleerrss,,  

BBeellggaauumm  

FFllaatt  NNoo..  1177,,  DDaattttaapprraassaadd,,  

KK..RR..  LLaayyoouutt,,  CClluubb  RRooaadd,,  

BBeellggaauumm--559900  000011  

JJuurriissddiiccttiioonn  ooff  SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  

DDiirreeccttoorr  ooff  BBooiilleerrss,,  DDiivviissiioonn--11  &&  

22,,  BBaannggaalloorree,,  MMyyssoorree  DDiivviissiioonn..    

1100  

DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr  

ooff  BBooiilleerrss,,  

DDaavvaannggeerree  

22nndd  FFlloooorr,,  GGaanneesshh  

CCoommpplleexx,,  BBeehhiinndd  

DDaarrsshhaann  HHootteell,,  PP..BB..  

RRooaadd,,  DDaavvaannaaggeerree..    

JJuurriissddiiccttiioonn  ooff  SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  

DDiirreeccttoorr  ooff  BBooiilleerrss,,  MMaannggaalloorree  &&  

HHuubbllii,,  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  

BBooiilleerr,,  SShhiimmooggaa  aanndd  GGuullbbaarrggaa..  

1111  

JJooiinntt  DDiirreeccttoorr  

ooff  BBooiilleerrss,,  

BBaannggaalloorree..  

  22nndd  fflloooorr,,  KKaarrmmiikkaa  

BBhhaavvaann,,  BBaannnneerrgghhaattttaa  

RRooaadd,,  BBaannggaalloorree--2299..  

EEnnttiirree  ssttaattee--wwoorrkk  rreellaatteedd  ttoo  

BBooiilleerr’’ss  ooppeerraattiioonnss  eennggiinneeeerrss  

eexxaammiinnaattiioonn  cceellll  &&  CCeennttrraall  

BBooiilleerrss  BBooaarrdd  
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1122  
JJooiinntt  DDiirreeccttoorr  

ooff  FFaaccttoorriieess--11,,  

BBaannggaalloorree  

  22nndd  fflloooorr,,  KKaarrmmiikkaa  

BBhhaavvaann,,  BBaannnneerrgghhaattttaa  

RRooaadd,,  BBaannggaalloorree--2299..  

JJuurriissddiiccttiioonn  ooff  DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr  

ooff  FFaaccttoorriieess  BBaannggaalloorree  DDiivviissiioonn  --  

11  //  44,,  MMaannggaalloorree  &&  MMyyssoorree  DDvvnn  

1133  
JJooiinntt  DDiirreeccttoorr  

ooff  FFaaccttoorriieess--22,,  

BBaannggaalloorree  

  22nndd  fflloooorr,,  KKaarrmmiikkaa  

BBhhaavvaann,,  BBaannnneerrgghhaattttaa  

RRooaadd,,  BBaannggaalloorree--2299..  

JJuurriissddiiccttiioonn  ooff  DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr  

ooff  FFaaccttoorriieess  BBaannggaalloorree  DDiivviissiioonn  

22  //  33,,  BBeellggaauumm  &&  BBeellllaarryy  DDvvnn..  

1144  

DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess,,  

BBooiilleerrss,,  

IInndduussttrriiaall    

SSaaffeettyy  &&  HHeeaalltthh    

  22nndd  fflloooorr,,  KKaarrmmiikkaa  

BBhhaavvaann,,  BBaannnneerrgghhaattttaa  

RRooaadd,,  BBaannggaalloorree--2299..  

  

JJuurriissddiiccttiioonn  ooff  eennttiirree  ssttaattee  ooff  

bbootthh  FFaaccttoorriieess  aanndd  BBooiilleerrss  

wwiinnggss..  

  

  
  

  

AAPPPPEELLLLAATTEE      AAUUTTHHOORRIITTIIEESS  
  
  

  

SSLL  

NNOO  

CCoommppeetteenntt  

AAuutthhoorriittyy  //  

AAuutthhoorriittiieess  
AAppppeellllaattee  AAuutthhoorriittyy  

CCoonnttaacctt  AAddddrreessss  aanndd  TTeelleepphhoonnee  

NNooss..  ooff  AAppppeellllaattee  AAuutthhoorriittyy  

11  22  33  44  

11  DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr  

FFaaccttoorriieess  //  DDeeppuuttyy  

DDiirreeccttoorr  ooff  BBooiilleerrss  

CCoonncceerrnneedd  JJooiinntt  

DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess  //  

JJooiinntt  DDiirreeccttoorr  ooff  

BBooiilleerrss..  

22nndd  FFlloooorr,,  KKaarrmmiikkaa  BBhhaavvaann,,  

BBaannnneerrggaattttaa  RRooaadd,,    

BBaannggaalloorree--556600  002299..    

TTeell  NNoo..  008800--2266553311220033  //  44  //  88    

22  JJooiinntt  DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess//  JJooiinntt  

DDiirreeccttoorr  ooff  BBooiilleerrss  

DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess,,  

BBooiilleerrss,,  IInndduussttrriiaall  

SSaaffeettyy  aanndd  HHeeaalltthh  

22nndd  FFlloooorr,,  KKaarrmmiikkaa  BBhhaavvaann,,  

BBaannnneerrggaattttaa  RRooaadd,,  BBaannggaalloorree--556600  

002299..TTeell  NNoo..008800  2266553311220000  

FFaaxx  NNoo..008800  2266553311220022  

33  DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess,,  BBooiilleerrss,,  

IInndduussttrriiaall  SSaaffeettyy  

aanndd  HHeeaalltthh  

PPrriinncciippaall  SSeeccrreettaarryy  ttoo  

GGoovveerrnnmmeenntt,,  LLaabboouurr  

DDeeppaarrttmmeenntt,,  

  

RRoooomm  NNoo..  441144,,  44tthh  FFlloooorr,,  VViikkaassaa  

SSoouuddhhaa,,  BBaannggaalloorree..  

TTeell  NNoo..008800  2222225544889944  

  

  

EENNFFOORRCCIINNGG  OOFFFFIICCEERRSS,,  TTHHEEIIRR  LLOOCCAATTIIOONNSS  &&  

JJUURRIISSDDIICCTTIIOONNSS    
  

SSll..  

NNoo..  

DDeessiiggnnaattiioonn  ooff  tthhee  

OOffffiicceerrss  
AAssssiiggnneedd  llooccaall  lliimmiittss  

11  22  33  

11  

DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess,,BBooiilleerrss,,  

IInndduussttrriiaall  SSaaffeettyy  aanndd  

HHeeaalltthh  IInn  KKaarrnnaattaakkaa  

EEnnttiirree  SSttaattee  ooff  KKaarrnnaattaakkaa  

22  
JJooiinntt  DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess--11,,  BBaannggaalloorree  
EEnnttiirree  SSttaattee  ooff  KKaarrnnaattaakkaa  

33  
JJooiinntt  DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess--22,,  BBaannggaalloorree  

((PPllaann  PPoosstt))  
EEnnttiirree  SSttaattee  ooff  KKaarrnnaattaakkaa    
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44  DDeeppuuttyy    DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess,,  DDiivviissiioonn--11,,    

BBaannggaalloorree  

  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  oonn  lleefftt  ssiiddee  ooff  NNHH--44  ffrroomm  JJaallllaahhaallllii  cciirrccllee  

uupp  ttoo  tthhee  bboouunnddaarryy  ooff  NNeellaammaannggaallaa  TTqq  &&  rriigghhtt  ssiiddee  ooff  110000  

fftt  rriinngg  rrooaadd  ffrroomm  JJaallllaahhaallllii  cciirrccllee,,  11sstt  mmaaiinn  rrooaadd  ooff  wwaarrdd  1122  

((NNaannddiinnii  llaayyoouutt))  ooff  KKaannttiirraavvaa  SSttuuddiioo  rrooaadd  aanndd  ttoowwaarrddss  

rriigghhtt  ssiiddee  ooff  MMaaggaaddii  rrooaadd  ttiillll  bboouunnddaarriieess  ooff  MMaaggaaddii  ttaalluukkaa  

iinncclluuddiinngg  ttaalluukkaa  lliimmiittss  ooff  MMaaggaaddii  ooff  BBaannggaalloorree  ((RRuurraall))  

DDiissttrriicctt  bbuutt  eexxcclluuddiinngg  22nndd,,  33rrdd  &&  ppaarrtt  ooff  44tthh  pphhaassee  ooff  PPeeeennyyaa  

IInnddll  aarreeaa  aassssiiggnneedd  ttoo  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess,,  

BBaannggaalloorree  DDiivviissiioonn  ––88,,  BBaannggaalloorree  aanndd  DDaassaannaappuurraa  HHoobbllii  ooff  

NNoorrtthh  TTaalluukkaa..  

55  DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess,,  DDiivviissiioonn--22,,    

BBaannggaalloorree  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  ooff  BBMMPP  wwaarrdd  8844,,  8866  ttoo  

9988  &&  RRiigghhtt  ssiiddee  ooff  OOlldd  MMaaddrraass  RRooaadd  &&  lleefftt  ssiiddee  ooff  vvaarrtthhuurr  

RRooaadd  ffrroomm  BBaannggaalloorree  aafftteerr  cciittyy  ccoorrppoorraattiioonn  lliimmiitt  aanndd  uuppttoo  

tthhee  lliimmiittss  ooff  ttaalluukkaass  ooff  HHoosskkoottee  aanndd  AAnneekkaall  eexxcclluuddiinngg  

BBiiddaarraahhaallllii  HHoobbllii  ooff  BBaannggaalloorree  EEaasstt  ttaalluukk  &&  iinncclluussiivvee  ooff  

aarreeaass  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  ttaalluukkaa  lliimmiittss  ooff  HHoosskkoottee  

ffaalllliinngg  oonn  tthhee  rriigghhtt  ssiiddee  ooff  oolldd  MMaaddrraass  rrdd  ffrroomm  BBaannggaalloorree..  

66  DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess,,  DDiivviissiioonn--33,,  

BBaannggaalloorree..  

  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  ooff  BBMMPP  wwaarrdd  6655,,  rriigghhtt  

ssiiddee  ooff  NNHH--77  ((HHoossuurr  rrooaadd))  ffrroomm  BBaannggaalloorree  aafftteerr  ccoorrppoorraattiioonn  

lliimmiittss  aanndd  lleefftt  ssiiddee  ooff  BBaannnneerrggaattttaa  rrooaadd  uupp  ttoo  tthhee  

bboouunnddaarriieess  ooff  AAnneekkaall  ttaalluukkaa  aanndd  iinncclluussiivvee  ooff  JJiiggaannii  

IInndduussttrriiaall  aarreeaa  ooff  AAnneekkaall  ttaalluukkaa..  

77  DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess,,  DDiivviissiioonn--44,,  

BBaannggaalloorree  

  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  ooff  BBMMPP  wwaarrdd  nnoo  5511  ttoo  

5566,,  rriigghhtt  ssiiddee  ooff  BBaannnneerrggaattttaa  rrooaadd  aafftteerr  ccoorrppoorraattiioonn  lliimmiitt  

uuppttoo  tthhee    bboouunnddaarryy  ooff  AAnneekkaall  ttaalluukkaa  &&  lleefftt  ssiiddee  ooff    MMyyssoorree  

RRooaadd  uuppttoo  tthhee    bboouunnddrryy  ooff  BBaannggaalloorree  CCiittyy  CCoorrppoorraattiioonn  

iinncclluuddiinngg  ttaalluukkaa  lliimmiittss  ooff  KKaannaakkaappuurraa,,  RRaammaannaaggaarraamm  &&  

CChhaannnnaappaattnnaa  ooff  BBaannggaalloorree  ((RRuurraall))  DDiissttrriicctt..  

88  SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  

DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess,,  

DDiivviissiioonn--55,,  BBaannggaalloorree..  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg      wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  ooff  BBMMPP  wwaarrdd  7722  ttoo  7755,,  

8822,,  8833,,  aanndd  8855,,  aanndd  rriigghhtt  ssiiddee  ooff  VVaarrtthhuurr  rrooaadd  ffrroomm  

BBaannggaalloorree  aafftteerr  BBMMPP  ccoorrppoorraattiioonn  lliimmiitt  aanndd  lleefftt  ssiiddee  ooff  NNHH--

77  ((HHoossuurr  rrooaadd))  uuppttoo  tthhee  bboouunnddaarriieess  ooff  AAnneekkaall  &&  HHoosskkoottee  

TTaalluukkaass  aanndd  aarreeaass  iinncclluussiivvee  ooff  IInndduussttrriiaall  AArreeaa  ooff  

VVeeeerraassaannddrraa    &&  EElleeccttrroonniicc  CCiittyy  ooff  AAnneekkaall  TTaalluukk..  

99  SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  

ooff  FFaaccttoorriieess,,  DDiivviissiioonn  --66,,  

BBaannggaalloorree..  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  eennttiirree  ttaalluukk  ooff  AAnneekkaall  ooff  

BBaannggaalloorree  UUrrbbaann  DDiissttrriicctt  eexxcceepptt  EElleeccttrroonniicc  cciittyy,,  JJiiggaannii  

IInndduussttrriiaall  aarreeaa  aanndd  VVeeeerraassaannddrraa  IInndduussttrriiaall  aarreeaa..  

1100  SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  

DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess,,  

DDiivviissiioonn--77,,  

BBaannggaalloorree    

  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  llooccaall  lliimmiittss  ooff  BBMMPP  wwaarrdd  11  ttoo  

99,,  9999,,  110000,,  IIsstt  pphhaassee  ooff  PPeeeennyyaa  IInndduussttrriiaall  AArreeaa  iinn  WWaarrdd  1111,,  

RRiigghhtt  ssiiddee  ooff  NNHH--44  ffrroomm  BBaannggaalloorree  aanndd  LLeefftt  ssiiddee  ooff    NNHH--77  ((  

BBeellllaarryy  RRooaadd  ))  ffrroomm  BBaannggaalloorree  aafftteerr  ccoorrppoorraattiioonn  lliimmiittss  uuppttoo  

TTaalluukkaa  lliimmiittss  ooff  NNeellaammaannggaallaa,,  DDooddddaabbaallllaappuurr  aanndd  

DDeevvaannaahhaallllii  eexxcclluuddiinngg  tthhee  iinndduussttrriiaall  aarreeaa  ooff  YYeellaahhaannkkaa..  

1111  SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  

DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess,,  

DDiivviissiioonn--88,,  BBaannggaalloorree  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  ooff  BBMMPP  wwaarrdd  NNoo..1155  ttoo  

2200  &&  3322  ttoo  4400  &&  WWaarrdd  nnoo..2211  eexxcceepptt  RRaajjaajjiinnaaggaarr  iinndduussttrriiaall  

eessttaattee,,  lleefftt  ssiiddee  ooff  MMaaggaaddii  RRooaadd  uupp  ttoo  tthhee  bboouunnddaarryy  ooff  

MMaaggaaddii  TTaalluukk  aanndd  rriigghhtt  ssiiddee  ooff  MMyyssoorree  RRooaadd  uupp  ttoo  tthhee  

bboouunnddaarryy  ooff  RRaammaannaaggaarraamm  ttaalluukkaa  aafftteerr  ccoorrppoorraattiioonn  lliimmiitt..  

1122  SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  

DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess,,  

DDiivviissiioonn--99,,  BBaannggaalloorree    

  AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  llooccaall  lliimmiittss  ooff  wwaarrdd  nnoo’’ss  4411--

4433,,  4455,,  4477--5500,,  5577--6644  aanndd  6666--7711ooff  BBaannggaalloorree  cciittyy  

MMuunniicciippaall  ccoorrppoorraattiioonn..    

1133  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess,,  DDiivviissiioonn--1100,,  

BBaannggaalloorree  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  IIIInndd  pphhaassee,,  IIIIIIrrdd  pphhaassee  aanndd  IIVVtthh  

pphhaassee  ooff  PPeeeennyyaa  iinndduussttrriiaall  aarreeaa  uuppttoo  1122tthh  ccrroossss  ooff  IIVVtthh  

pphhaassee,,  ppaarrtt  ooff  IIIIIIrrdd  pphhaassee  iinn  wwaarrdd  NNoo..1111  aanndd  iinncclluussiivvee  ooff  

CChhookkkkaassaannddrraa  vviillllaaggee  aarreeaa..  
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1144  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess,,  DDiivviissiioonn--1111,,  

BBaannggaalloorree  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  llooccaall  lliimmiittss  ooff  BBMMPP  wwaarrdd  NNoo..  

1100,,  1122--1144  aanndd  lleefftt  ssiiddee  ooff  NNHH--44  uupp  ttoo  JJaallaahhaallllii  cciirrccllee  aanndd  

aarreeaa  lleefftt  ssiiddee  ooff  110000  ffeeeett  rrooaadd  ooff  PPeeeennyyaa  IInndduussttrriiaall  AArreeaa  uupp  

ttoo  BBWWSSSSBB  RRooaadd..  

1155  

  

AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess,,  DDiivviissiioonn--1122,,  

BBaannggaalloorree..  

AArreeaa  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  BBMMPP  wwaarrdd  NNoo..2222  ttoo  3311,,  4444,,  4466,,  

7766  ttoo  8811  aanndd  RRaajjaajjiinnaaggaarr  iinndduussttrriiaall  eessttaattee  ooff  wwaarrdd  NNoo..2211..  

1166  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess,,  DDiivviissiioonn  --1133..      
AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  DDiissttrriicctt  ooff  KKoollaarr  aanndd  HHoosskkoottee  

TTaalluukk  ooff  BBaannggaalloorree  RRuurraall  DDiissttrriicctt  aanndd  BBiiddaarraahhaallllii  HHoobbllii  ooff  

BBaannggaalloorree  EEaasstt  ttaalluukk,,  eexxcclluuddiinngg  tthhee  aarreeaa  ooff  HHoosskkoottee  ttaalluukk  

ffaalllliinngg  oonn  tthhee  rriigghhtt  ssiiddee  ooff  OOlldd  MMaaddrraass  rrooaadd  ((NNHH--44))  uuppttoo  

tthhee  bboorrddeerr  ooff  KKoollaarr  DDiissttrriicctt,,  ssttaarrttiinngg  ffrroomm  BBaannggaalloorree..  

1177  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess,,  BBaannggaalloorree  

DDiivviissiioonn--1144..  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  oonn  tthhee  lleefftt  ssiiddee  ooff  oolldd  MMaaddrraass  RRooaadd  aanndd  

rriigghhtt  ssiiddee  ooff  BBeellllaarryy  rrooaadd  ooff  BBaannggaalloorree  aafftteerr  CCoorrppoorraattiioonn  

lliimmiittss  uuppttoo  tthhee  ttaalluukk  bboouunnddaarriieess  ooff  HHoosskkoottee  aanndd  

DDeevvaannaahhaallllii,,  iinncclluuddiinngg  YYeellaahhaannkkaa  iinndduussttrriiaall  aarreeaa  aanndd  

DDaassaannaappuurraa  hhoobbllii  ooff  BBaannggaalloorree  NNoorrtthh  ttaalluukk  aanndd  ttaalluukkaass  ooff  

DDooddddaabbaallllaappuurr,,  DDeevvaannaahhaallllii  aanndd  NNeellaammaannggaallaa  ooff  

BBaannggaalloorree  RRuurraall  DDiissttrriicctt  aanndd  eexxcclluuddiinngg  BBiiddaarraahhaallllii  hhoobbllii    

ooff  BBaannggaalloorree  EEaasstt  ttaalluukkaa..  

1188  DDeeppuuttyy    DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess,,  DDiivviissiioonn  ––  11,,  

MMyyssoorree..11sstt  MMaaiinn,,  OOpppp..  

IInndduussttrriiaall  EEssttaattee,,  

YYaaddaavvggiirrii,,  MMyyssoorree--

557700002200  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  DDiissttrriiccttss  ooff  KKooddaagguu  &&MMyyssoorree  

eexxcclluuddiinngg  tthhee  ttaalluukkaa  ooff  TT..NNaarraassiippuurr  ooff  MMyyssoorree  DDiissttrriicctt  aanndd  

tthhee  aarreeaass  ffaalllliinngg  oonn  tthhee  rriigghhtt  ssiiddee  ooff  MMyyssoorree  ––  NNaannjjaanngguudd  

rraaiillwwaayy  ttrraacckk  ffrroomm  rraaiillwwaayy  ssttaattiioonn  uupp  ttoo  tthhee  ttaalluukkaa  bboorrddeerr  

ooff  NNaannjjaanngguudd  aanndd  ttoo  tthhee  rriigghhtt  ssiiddee  ooff  KKRRSS  rrooaadd  ssttaarrttiinngg  

ffrroomm  DDaassaappppaa  cciirrccllee  uupp  ttoo  tthhee  bboorrddeerr  ooff  MMaannddyyaa  DDiissttrriicctt..  

1199  SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  

DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess,,  

DDiivviissiioonn  ––  22,,  MMyyssoorree  

11sstt  MMaaiinn,,  OOpppp..  

IInndduussttrriiaall  EEssttaattee,,  

YYaaddaavvggiirrii,,  MMyyssoorree--

557700002200  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  DDiissttrriiccttss  ooff  MMaannddyyaa,,  HHaassssaann,,  

CChhaammaarraajjaannaaggaarr  aanndd  TT..NNaarraassiippuurr  ttaalluukkaa  ooff  MMyyssoorree  

DDiissttrriicctt  &&  tthhee  aarreeaass  ffaalllliinngg  oonn  tthhee  lleefftt  ssiiddee  ooff  MMyyssoorree  ––  

NNaannjjaanngguudd  rraaiillwwaayy  ttrraacckk  ffrroomm  rraaiillwwaayy  ssttaattiioonn  uupp  ttoo  tthhee  

ttaalluukkaa  bboorrddeerr  ooff  NNaannjjaanngguudd  aanndd  ttoo  tthhee  rriigghhtt  ssiiddee  ooff  KKRRSS  

rrooaadd  ssttaarrttiinngg  ffrroomm  DDaassaappppaa  cciirrccllee  uupp  ttoo  tthhee  bboorrddeerr  ooff  

MMaannddyyaa  DDiissttrriicctt..  

2200  DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess,,  DDiivviissiioonn  ––  11,,  

MMaannggaalloorree  ((PPllaann  PPoosstt))  

IIIInndd  fflloooorr  ((ssoouutthh))  

CCoorrppoorraattiioonn  BBuuiillddiinngg,,  

LLaallbbhhaagghh,,  MMaannggaalloorree--

557755000033..  

AArreeaa  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  DDiissttrriicctt  ooff  DDaakksshhiinnaa  KKaannnnaaddaa  

eexxcclluuddiinngg  tthhee  aarreeaa  ffaalllliinngg  oonn  tthhee  lleefftt  ssiiddee  ooff  NNaattiioonnaall  

HHiigghhwwaayy  NNoo..  77  ooff  MMaannggaalloorree  ttaalluukkaa  uuppttoo  tthhee  bboorrddeerr  ooff  

UUdduuppii  DDiissttrriicctt  iinncclluuddiinngg  MMaannggaalloorree  MMaahhaannaaggaarraa  PPaalliikkee  

lliimmiittss..  

  

2211  SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  

ooff  FFaaccttoorriieess,,  DDiivviissiioonn--22,,  

MMaannggaalloorree..IIIInndd  fflloooorr  

((ssoouutthh))  CCoorrppoorraattiioonn  

BBuuiillddiinngg,,  LLaallbbhhaagghh,,  

MMaannggaalloorree--557755000033..  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  DDiissttrriiccttss  ooff  UUdduuppii  aanndd  rriigghhtt  

ssiiddee  ooff  NNaattiioonnaall  HHiigghhwwaayy  NNoo..  77  ooff  MMaannggaalloorree  ttaalluukkaa  uuppttoo  

tthhee  bboorrddeerr  ooff  UUdduuppii  DDiissttrriicctt  iinncclluuddiinngg  MMaannggaalloorree  

MMaahhaannaaggaarraa  PPaalliikkee  lliimmiittss..  

  

2222  SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  

DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess,,  

DDiivviissiioonn  ––  11,,  HHuubbllii..  

UUmmaacchhaaggii  BBuuiillddiinngg,,  

KKooiinn  RRooaadd,,  HHuubbllii--558800  

002200..  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  DDiissttrriiccttss  ooff  DDhhaarrwwaadd  aanndd  

UUttttaarraa  KKaannnnaaddaa,,  eexxcclluuddiinngg  tthhee  aarreeaa  ffaalllliinngg  oonn  tthhee  rriigghhtt  

ssiiddee  ooff  BBaannggaalloorree--PPuunnee  NNaattiioonnaall  HHiigghhwwaayy  wwiitthhiinn  tthhee  

ttaalluukkaa  ooff  HHuubbllii,,  HHDDMMCC  aarreeaa  aanndd  tthhee  TTaarriihhaall  iinndduussttrriiaall  

aarreeaa  ooff  HHuubbllii  ttaalluukkaa..        
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2233  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess,,  DDiivviissiioonn  ––  22,,  

HHuubbllii,,  UUmmaacchhaaggii  

BBuuiillddiinngg,,  KKooiinn  RRooaadd,,  

HHuubbllii--558800  002200..  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  DDiissttrriiccttss  ooff  GGaaddaagg,,  HHaavveerrii  aanndd  

BBaaggaallkkoott  aanndd  tthhee  aarreeaa  ffaalllliinngg  oonn  tthhee  rriigghhtt  ssiiddee  ooff  

BBaannggaalloorree--PPuunnee  NNaattiioonnaall  HHiigghhwwaayy  wwiitthhiinn  tthhee  ttaalluukkaa  ooff  

HHuubbllii,,  HHDDMMCC  aarreeaa  aanndd  tthhee  TTaarriihhaall  iinndduussttrriiaall  aarreeaa  ooff  HHuubbllii  

ttaalluukkaa..  

2244  DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess,,  DDiivviissiioonn––11,,  

BBeellggaauumm..  ((PPllaann  PPoosstt)),,  

PP..  NNoo..  1177,,  DDaattttaa  PPrraassaadd  

BBuuiillddiinngg,,  KK..RR..  LLaayyoouutt,,  

CClluubb  RRooaadd,,  BBeellggaauumm--

559900  000011..  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  uunnddeerr  tthhee  ttaalluukkaass  ooff  SSaavvaaddaattttii,,  AAtthhaannii,,  

CChhiikkkkooddii,,  RRaaiibbaagg  ooff  BBeellggaauumm  DDiissttrriicctt  aanndd  ppaarrtt  ooff  BBeellggaauumm  

ttaalluukkaa  ffaalllliinngg  oonn  tthhee  lleefftt  ssiiddee  ooff  NNHH--44AA  ssttaarrttiinngg  ffrroomm  tthhee  

ttaalluukkaa  bboouunnddrryy  ooff  KKhhaannaappuurr    uuppttoo  tthhee  jjuunnccttiioonn  ooff  NNHH--44  

((BBaannggaalloorree--PPuunnee  HHiigghhwwaayy))  vviiaa  ccoolllleeggee  rrooaadd,,  cchheennnnaammmmaa  

cciirrccllee,,  JJ..NN..MMeeddiiccaall  ccoolllleeggee  rrooaadd  ooff  BBeellggaauumm  MMaahhaannaaggaarraa  

PPaalliikkee  aarreeaa    uuppttoo  tthhee  bboouunnddrryy  ooff  HHuukkkkeerrii  ttaalluukkaa..  

2255  SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  

ooff  FFaaccttoorriieess,,  DDiivviissiioonn  ––  22,,  

BBeellggaauumm..PP..  NNoo..  1177,,  DDaattttaa  

PPrraassaadd  BBuuiillddiinngg,,  KK..RR..  

LLaayyoouutt,,  CClluubb  RRooaadd,,  

BBeellggaauumm--559900  000011..  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  ttaalluukkaass  ooff  KKhhaannaappuurr,,  GGookkaakk,,  

BBaaiillaahhoonnggaall,,  RRaammdduurrgg  aanndd  HHuukkkkeerrii  ooff  BBeellggaauumm  DDiissttrriicctt  

aanndd  ppaarrtt  ooff  BBeellggaauumm  ttaalluukkaa  ffaalllliinngg  oonn  tthhee  rriigghhtt  ssiiddee  

ssttaarrttiinngg  ffrroomm  KKhhaannaappuurr  ttaalluukkaa  bboorrddeerr  ooff  BBeellggaauumm  DDiissttrriicctt  

vviiaa  ccoolllleeggee  rrooaadd,,  JJ..NN..MMeeddiiccaall  ccoolllleeggee  tthhrroouugghh  cchheennnnaammmmaa  

cciirrccllee  ooff  BBeellggaauumm  MMaahhaannaaggaarraa  PPaalliikkee  aanndd  tthhrroouugghh  NNHH--44  

((BBaannggaalloorree--PPuunnee  rrooaadd))  uuppttoo  tthhee  ttaalluukkaa  bboorrddeerr  ooff  HHuukkkkeerrii  

aanndd  tthhee  DDiissttrriicctt  ooff  BBiijjaappuurr..  

2266  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess,,  DDiivviissiioonn,,  

GGuullbbaarrggaa..11887722//4411,,  

VVaassaanntthhaannaaggaarr,,  MMSSKK  

MMiillll  RRooaadd,,  GGuullbbaarrggaa--

558855110011..  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  DDiissttrriiccttss  ooff  GGuullbbuurrggaa  aanndd  

BBiiddaarr..  

  

2277  DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr  ooff  FFyyss  

BBeellllaarryy  DDvvnn..  IIsstt  FFlloooorr,,  

SSaannggeeeetthhaa  CCoommpplleexx,,  

BBeehhiinndd  ttoo  SShhyyaammaallaa  

LLooddggee,,  OOpppp..  ttoo  KKSSRRTTCC  

BBuuss  ssttaanndd,,  BBeellllaarryy..  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  DDiissttrriiccttss  ooff  BBeellllaarryy  aanndd  

KKooppppaall..  

2288  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess,,  TTuummkkuurr  

DDiivviissiioonn,,  SStt..  MMaarrrryy  

SScchhooooll  RRdd,,  GGaannddhhii  

nnaaggaarr,,  TTuummkkuurr--557722110022  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  DDiissttrriicctt  ooff  TTuummkkuurr..  

  

2299  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess,,  SShhiimmooggaa  

DDiivviissiioonn,,  661155//9988,,  

AAmmaarraakkrruuppaa,,  LLLLRR  RRooaadd,,  

DDuurrggiigguuddii  RRooaadd,,  

SShhiimmooggaa--557777220011..  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  DDiissttrriiccttss  ooff  SShhiimmooggaa  &&  

CChhiikkkkaammaaggaalluurr..  

  

3300  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess,,  DDaavvaannaaggeerree  

DDiivviissiioonn,,  228800//55,,  RREE  

CCoommpplleexx,,  11sstt  FFlloooorr,,  

CChhaammaarraajjppeett,,  

DDaavvaannggeerree--557777000011..  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  DDiissttrriiccttss  ooff  DDaavvaannggeerree  &&  

CChhiittrraadduurrggaa..  

3311  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  

FFaaccttoorriieess,,  RRaaiicchhuurr  

DDiivviissiioonn,,  UUddaayyaannaaggaarr,,  

SSttaattiioonn  RRooaadd,,  RRaaiicchhuurr  ––  

558844  110011..  

AArreeaass  ccoommpprriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  DDiissttrriicctt  ooff  RRaaiicchhuurr..  
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PPRROOVVIISSIIOONNSS  OOFF  TTHHEE  LLEEGGIISSLLAATTIIOONNSS  AANNDD  BBRRIIEEFF  

GGUUIIDDEELLIINNEESS  FFOORR  CCOOMMPPLLIIAANNCCEE  
  

TTHHEE  FFAACCTTOORRIIEESS  AACCTT,,  11994488  AANNDD  TTHHEE  KKAARRNNAATTAAKKAA  FFAACCTTOORRIIEESS  RRUULLEESS,,  

11996699..  
  

11..  AAPPPPLLIICCAABBIILLIITTYY  OOFF  TTHHEE  FFAACCTTOORRIIEESS  AACCTT,,  11994488::    
  

TThhee  AAcctt  iiss  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  pprreemmiisseess  wwhheerreeiinn::  --    
  

((ii))  1100  oorr  mmoorree  ppeerrssoonnss  aarree  eemmppllooyyeedd  wwiitthh  uussee  ooff  ppoowweerr  
  

((iiii))  2200  oorr  mmoorree  ppeerrssoonnss  aarree  eemmppllooyyeedd  wwiitthhoouutt  tthhee  uussee  ooff  ppoowweerr  
  

((iiiiii))  LLeessss  tthhaann  1100  wwoorrkkeerrss  EEnnggaaggeedd  iinn  mmaannuuffaaccttuurriinngg  aaccttiivviittiieess,,  

          iiff  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt..  
  

  

  TThhee  AAcctt  iiss  aapppplliiccaabbllee  ttoo  aallll  tthhee  ffaaccttoorriieess  iinncclluuddiinngg  ssttaattee,,  aanndd  CCeennttrraall  

GGoovveerrnnmmeenntt..  
  

  IItt  iiss  oonnuuss  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  ffaaccttoorryy  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  

pprroovviissiioonnss  ooff  FFaaccttoorriieess  AAcctt  aanndd  RRuulleess  mmaaddee  tthheerree  uunnddeerr..  
  

  

PROCEDURE TO BE FOLLOWED IN COMPLIANCE OF APPROVAL OF PLANS, 
REGISTRATION OF FACTORIES: RENEWAL, AMENDMENT AND TRANSFER OF 

LICENCE. 
 

SSll..  

NNoo  

NNaattuurree  ooff  

ccoommpplliiaanncc

ee  
DDooccuummeennttss  rreeqquuiirreedd  //  pprroocceedduurree  ttoo  bbee  ffoolllloowweedd  

RReemmaarrkkss  

  

11  22  33  44  

11  AApppprroovvaall  ooff  

PPllaannss::  

  

11..  FFoorrmm  nnoo..11;;  

22..  FFeeee  ssttrruuccttuurree  iiss  aass  bbeellooww    

aa))  UUppttoo  550000  wwoorrkkeerrss--  `̀  550000  

bb))  550011  ttoo  11000000  wwoorrkkeerrss--`̀  11000000    

cc))  AAbboovvee  11000000  wwoorrkkeerrss--  `̀  22000000  

33..  LLaanndd  oorr  ssiittee  ppoosssseessssiioonn  cceerrttiiffiiccaattee;;  

44..  QQuueessttiioonnnnaaiirree  FFoorrmm;;  

55..  TThhee  mmaannuuffaaccttuurriinngg  pprroocceessss  ((  bbrriieeff  wwrriittee  uupp));;  

66..  PPrroocceessss  ffllooww  cchhaarrtt;;  

  

  

77..  CClleeaarraannccee  cceerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  tthhee  ccoonnttrroolllleerr  ooff  eexxpplloossiivveess  wwhheerreevveerr  

aapppplliiccaabbllee;;  

88..  CCeerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  tthhee  ssttaattee  ppoolllluuttiioonn  ccoonnttrrooll  bbooaarrdd  iinn  rreessppeecctt  ooff    

iinndduussttrriieess  ffaalllliinngg  uunnddeerr  rreessttrriicctteedd  lliisstt;;  

99..  PPllaannss  iinn  ttrriipplliiccaattee  ddrraawwnn  ttoo  ssccaallee  sshhoowwiinngg  tthhee::  

aa))  TThhee  ssiittee  ooff  tthhee  ffaaccttoorryy  aanndd  iimmmmeeddiiaattee  ssuurrrroouunnddiinnggss  

iinncclluuddiinngg  aaddjjaacceenntt  bbuuiillddiinnggss  aanndd  ootthheerr  ssttrruuccttuurreess,,  rrooaadd,,  

ddrraaiinnss  aanndd  tthhee  lliikkee;;  

bb))  TThhee  ppllaann,,  eelleevvaattiioonn  aanndd  nneecceessssaarryy  ccrroossss  sseeccttiioonn  ooff  vvaarriioouuss  

bbuuiillddiinnggss,,  ssttrruuccttuurreess  iinnddiiccaattiinngg  aallll  rreelleevvaanntt  ddeettaaiillss  

rreellaattiinngg  ttoo  nnaattuurraall  lliigghhttiinngg,,  vveennttiillaattiioonn  wwiitthh  ssiiddee  

eelleevvaattiioonnss,,  sshhoowwiinngg  tthhee  mmiinniimmuumm  hheeiigghhtt  ooff  tthhee  bbuuiillddiinnggss  

aanndd  mmeeaannss  ooff  eessccaappee  iinn  ccaassee  ooff  ffiirree,,  ddrraawwiinngg  sshhoowwiinngg  tthhee  

ffiirree  hhyyddrraanntt  ssyysstteemm  iinnccoorrppoorraatteedd;;  
  

cc))  TThhee  ppoossiittiioonn  ooff  tthhee  ppllaannttss    aanndd  mmaacchhiinneerriieess,,  aaiisslleess  aanndd  

ppaassssaaggeewwaayyss;;  

dd))  TThhee  ddrraawwiinnggss  mmuusstt  iinncclluuddee  tthhee  lleeggeenndd  ooff  vvaarriioouuss  bbuuiillddiinnggss  

iinn  tthhee  ssiittee  ppllaann,,  sscchheedduullee  ooff  ooppeenniinnggss  iinn  tthhee  cciivviill  

eennggiinneeeerriinngg  ddrraawwiinngg,,  tthhee  sscchheedduullee  ooff  mmaacchhiinneerriieess  iinn  tthhee  

ppllaanntt  aanndd  mmaacchhiinneerryy  llaayyoouutt..    

1100..  FFoorrmm  nnoo..11AA  iinn  rreessppeecctt  ooff  eexxiissttiinngg  bbuuiillddiinnggss  oorr  wwhheenn  tthhee  

ffaaccttoorryy  iiss  eexxtteennddeedd  oorr  aannyy  nneeww  ppllaanntt,,  mmaacchhiinneerryy  oorr  ssttrruuccttuurreess  

aarree  aaddddeedd;;  

TThhee  ooccccuuppiieerr  ttoo  

oobbttaaiinn  pprreevviioouuss  

ppeerrmmiissssiioonn  iinn  

wwrriittiinngg  ooff  tthhee  

IInnssppeeccttoorraattee  ooff  

FFaaccttoorriieess  aanndd  

BBooiilleerrss  bbeeffoorree  

cciittiinngg,,  

ccoonnssttrruuccttiinngg  tthhee    

  

  

ffaaccttoorryy  bbuuiillddiinngg  

aatt  tthhee  eennttrryy  lleevveell  

aanndd  aallssoo  tthhee  

ppeerrmmiissssiioonn  iiss  

rreeqquuiirreedd  

wwhheenneevveerr  tthhee  

ffaaccttoorryy  iiss  

eexxtteennddeedd  oorr  

mmaacchhiinneerriieess  aanndd  

ppllaannttss  aarree  

aaddddeedd..  
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22  
RReeggiissttrraattii

oonn  aanndd  

ggrraanntt  ooff  

lliicceennccee  

11..  FFoorrmm  nnoo..22;;  

22..  RReeggiissttrraattiioonn  ffeeee  aass  ppeerr  TTaabbllee  AA  aanndd  TTaabbllee  BB;;  

33..  PPaarrttnneerrsshhiipp  ddeeeedd  iinn  ccaassee  ooff  aa  ffiirrmm//MMeemmoorraanndduumm  aanndd    aarrttiiccllee  

ooff  aassssoocciiaattiioonn  iinn  ccaassee  ooff  aa  ccoommppaannyy//KKSSTT  &&  CCSSTT  cceerrttiiffiiccaattee  iinn  

ccaassee  ooff  aa  pprroopprriieettoorrsshhiipp  ffiirrmm;;  

44..  PPrreesseenntt  lliisstt  ooff  ppaarrttnneerrss//  ddiirreeccttoorrss  wwiitthh  rreessiiddeennttiiaall  aaddddrreesssseess;;  

TThhee  ooccccuuppiieerr  ttoo  

ssuubbmmiitt  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  1155  

ddaayyss  iinn  aaddvvaannccee  

bbeeffoorree  tthhee  

ffaaccttoorryy  bbeeiinngg  

ttaakkeenn  iinnttoo  uussee..  

  

33  
RReenneewwaall  

ooff  ffaaccttoorryy  

lliicceennccee  

11..  FFoorrmm  nnoo..22  iinn  ttrriipplliiccaattee;;  

22..    LLiicceennssee  rreenneewwaall  ffeeee  aass  pprreessccrriibbeedd  uunnddeerr  TTaabbllee  AA  aanndd  TTaabbllee  BB;;  

33..  OOrriiggiinnaall  LLiicceennssee;;  

44..  PPrreesseenntt  lliisstt  ooff  ddiirreeccttoorrss//ppaarrttnneerrss  wwiitthh  rreessiiddeennttiiaall  aaddddrreesssseess;;  

((AA  pprroovviissiioonn  iiss  mmaaddee  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  eennttrreepprreenneeuurr  ttoo  sseeeekk  rreenneewwaall  

ooff  lliicceennssee  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  tthhrreeee  yyeeaarrss  aatt  oonnccee))  

TThhee  rreenneewwaall  

aapppplliiccaattiioonn  ttoo  bbee  

mmaaddee  oonn  oorr  

bbeeffoorree  3311sstt  ooff  

OOccttoobbeerr  ooff  eevveerryy  

ccaalleennddaarr  yyeeaarr  ttoo  

tthhee  aarreeaa  

iinnssppeeccttoorr..  

  

44  
AAmmeennddmmee

nntt  aanndd  

TTrraannssffeerr  

ooff  lliicceennccee  

11..  FFoorrmm  nnoo..22;;  

22..  AAmmeennddmmeenntt  oorr  TTrraannssffeerr  ffeeee  ooff  `̀  225500//--  

33..  OOrriiggiinnaall  lliicceennssee;;  

44..  BBooaarrdd  rreessoolluuttiioonnss  ffoorr  cchhaannggeess  iinn  tthhee  ddiirreeccttoorrss//rreevviisseedd  

ppaarrttnneerrsshhiipp  ddeeeedd//  ddiissssoolluuttiioonn  ddeeeedd,,  cceerrttiiffiiccaattee  ooff  iinnccoorrppoorraattiioonn    

aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee;;  

((IInn  ccaassee  ooff  cchhaannggeess  iinn  HHPP//KKWW,,  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  ccoorrrreessppoonnddiinngg  

mmaacchhiinneerryy//eeqquuiippmmeenntt  llaayyoouutt  ddrraawwiinnggss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  

oobbttaaiinneedd))  

TThhee  aammeennddmmeenntt  

aanndd  ttrraannssffeerr  aarree  

rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  

ssoouugghhtt  bbeeffoorree  

eeffffeeccttiinngg  tthhee  

cchhaannggeess..  

  

55  
IIssssuuee  ooff  

dduupplliiccaattee  

lliicceennccee  

11..  RReeqquuiissiittiioonn  lleetttteerr  eexxppllaaiinniinngg  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess;;  

22..    FFeeee  ooff  `̀  550000//--  
  

66  IIssssuuee  ooff  

mmeeddiiccaall  

ffiittnneessss  

CCeerrttiiffiiccaattee  

11..  FFeeee  ffoorr  IIssssuuee  ooff  mmeeddiiccaall  ffiittnneessss  cceerrttiiffiiccaattee  --  `̀  2255//--  

22..  FFeeee  ffoorr  RReeiissssuuee  ooff  mmeeddiiccaall  ffiittnneessss  cceerrttiiffiiccaattee  --  `̀  55//--  

  

PPeerrssoonnss  SSeeeekkiinngg  

ffiittnneessss  cceerrttiiffiiccaattee  

sshhaallll  mmaakkee  aann  

aapppplliiccaattiioonn  ttoo  

cceerrttiiffyyiinngg  

ssuurrggeeoonn..  

77  IIssssuuee  &&  

rreenneewwaall    

ooff  

ccoommppeetteenn

ccyy  

cceerrttiiffiiccaattee  

uunnddeerr  

sseeccttiioonn  

2288,,2299,,3311  

aanndd  RRuullee  

5577,,  8888BB,,  

112299  ooff  

KKFFRR  11996699    

11..  FFoorrmm  NNoo..  11BB  oorr  11CC  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee;;  

22..  PPrreessccrriibbeedd  ffeeee  iiss  aass  ffoolllloowwss  ooff  `̀  11000000//--  ffoorr  aann  iinnddiivviidduuaall  aanndd      `̀  
22000000//--  ffoorr  aann  iinndduussttrryy;;  11..  

  

  

  

  

CCCC  RRUULLEE  
IIssssuuee  ooff  

cccc  ((iinn  `̀))  
RReenneewwaall  

ooff  cccc((iinn  `̀))  
TToo  aann  

iinnddiivviidduuaa

ll  

ii..  SSeeccttiioonn  2288  aanndd  2299,,  

  

iiii..  SSeeccttiioonn  3311  

  

iiiiii..  CCllaauussee  22((cc))ooff  

SScchheedduullee  VV  uunnddeerr  

RRuullee  5577  

iivv..    

vv..  CCllaauussee  66  ooff  

SScchheedduullee  VVII  uunnddeerr  

RRuullee  5577  

  

vvii..  SScchheedduullee  VV  RRuullee  

112299  

  

vviiii..  CCllaauussee  1133  ooff  

SScchheedduullee  XXVVIIII  

uunnddeerr  RRuullee  112299  

    

vviiiiii..  RRuullee  6699  ((44))  

    

iixx..  RRuullee8888  BB  ((44))  

22000000//--  
  

22000000//--  
  

  

11000000//--  

  

  

550000//--  

  

  

  

550000//--  

  

  

550000//--  

  

  

  

550000//--  

  

550000//--  

22000000//--  

  

22000000//--  

  

  

550000//--  

  

  

550000//--  

  

  

  

550000//--  

  

  

550000//--  

  

  

  

550000//--  

  

550000//--  

  

  

TThhee  aapppplliiccaanntt  oorr  

aann  iinndduussttrryy  

sshhaallll  mmaakkee  aann  

aapppplliiccaattiioonn  ttoo  

tthhee  CChhiieeff  

IInnssppeeccttoorr  ooff    

  

FFaaccttoorriieess  iinn  tthhee  

iinniittiiaall  ssttaaggee  aanndd  

ffoorr  rreenneewwaall  oonnccee  

iinn  eevveerryy  1122  

mmoonntthhss..    
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TTaabbllee  ““AA’’’’  

SSeeee  RRuullee  55  ((11))  
                                                                                            

SSccaallee  ooff  FFeeeess  PPaayyaabbllee  ffoorr  LLiicceennccee  aanndd  AAnnnnuuaall  RReenneewwaall  ooff  lliicceennccee  bbyy  FFaaccttoorriieess  

QQuuaannttiittyy  ooff  

HH..PP..  IInnssttaalllleedd  

MMaaxxiimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  ppeerrssoonnss  ttoo  bbee  eemmppllooyyeedd  oonn  aannyy  ddaayy  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  ((AAmmoouunntt  iinn  RRuuppeeeess..))  

UUpp  ttoo  

2200  

FFrroomm  

2211  ttoo  

5500  

FFrroomm55

11  ttoo  

110000  

FFrroomm  

110011  ttoo  

225500  

FFrroomm  

225511  ttoo  

550000  

FFrroomm  

550011  ttoo  

775500  

FFrroomm  

775511  ttoo  

11000000  

FFrroomm  

11000000  ttoo  

55000000  

FFrroomm  

55000011  ttoo  

1100000000  

FFrroomm  

1100000011  

aanndd  

aabboovvee  

NNiill  336600  772200  22116600  22332200  55440000  77992200  1100440000  1122996600  1155552200  1166220000  

UUpp  ttoo  1100  HHPP  772200  11444400  22224400  55004400  99772200  1144440000  1188888800  2211660000  2277000000  3333448800  

AAbboovvee  1100  HHPP  

uupp  ttoo  5500  HHPP  
11444400  22008800  22888800  55776600  1100664400  1155336600  2200000000  2222668800  2299116600  3344556600  

AAbboovvee  5500  HHPP  

uupp  ttoo  110000  HHPP  
22008800  22888800  33776600  66664400  1100772200  1166556600  2211660000  2244112200  3300996600  3366772200  

AAbboovvee  110000  HHPP  

uupp  ttoo  225500  HHPP  
33224400  33660000  44228800  77556600  1122660000  1188000000  2244008800  2255660000  3322556600  3388552200  

AAbboovvee  225500  HHPP  33660000  44332200  55440000  88992200  1144776600  2200664400  2266448800  2299888800  3377880000  4444664400  

TToo  aann  

IInnssttiittuuttiioo

nn  

ii..  SSeeccttiioonn  2288  aanndd  2299,,  

  

iiii..  SSeeccttiioonn  3311  

  

iiiiii..  CCllaauussee22((cc))ooff  

SScchheedduullee  VV  uunnddeerr  

RRuullee  5577  

  

iivv..  CCllaauussee  66  ooff  

SScchheedduullee  VVII  uunnddeerr  

RRuullee  5577  

  

vv..  SScchheedduullee  VV  RRuullee  

112299  

  

vvii..  CCllaauussee  1133  ooff  

SScchheedduullee  XXVVIIII  

uunnddeerr  RRuullee  112299  

  

vviiii..  RRuullee  6699  ((44))  

  

vviiiiii..    RRuullee8888  BB  ((44))  

22000000//--  

  

22000000//--  

  

  

11000000//--  

  

  

550000//--  

  

  

  

550000//--  

  

  

550000//--  

  

  

  

550000//--  

  

550000//--  

22000000//--  

  

22000000//--  

  

  

550000//--  

  

  

550000//--  

  

  

  

550000//--  

  

  

550000//--  

  

  

  

550000//--  

  

550000//--  

  

TToo  aann  

IInndduussttrryy  
ii..  SSeeccttiioonn  2288  aanndd  2299,,  

  

iiii..  SSeeccttiioonn  3311  

  

iiiiii..  CCllaauussee  22((cc))ooff  

SScchheedduullee  VV  uunnddeerr  

RRuullee  5577  

  

iivv..  CCllaauussee  66  ooff  

SScchheedduullee  VVII  uunnddeerr  

RRuullee  5577  

  

vv..  SScchheedduullee  VV  RRuullee  

112299  

  

vvii..  CCllaauussee  1133  ooff  

SScchheedduullee  XXVVIIII  

uunnddeerr  RRuullee  112299  

  

vviiii..    RRuullee  6699  ((44))  

  

vviiiiii..    RRuullee8888  BB  ((44))ss  

  

2255,,000000//--  

  

((iirrrreessppeeccttiivv

ee  ooff  tthhee  

pprroovviissiioonnss  

ffoorr  wwhhiicchh  

tthhee  

ccoommppeetteenncc

yy  

cceerrttiiffiiccaattee  

iiss  aapppplliieedd  

ffoorr))                            

2255,,000000//--  

  

((iirrrreessppeeccttiivv

ee  ooff  tthhee  

pprroovviissiioonnss  

ffoorr  wwhhiicchh  

tthhee  

ccoommppeetteenncc

yy  

cceerrttiiffiiccaattee  

iiss  aapppplliieedd  

ffoorr))                            

    `̀2255,,000000//--  

  

33..  RReessuummee  ooff  aann  iinnddiivviidduuaall  oorr  aann  iinndduussttrryy  wwiitthh  ssuuppppoorrttiinngg  

ddooccuummeennttss;;  

44..  EEqquuiippmmeenntt  ppoosssseesssseedd..  
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uupp  ttoo  550000  HHPP  

AAbboovvee  550000  HHPP  

uupp  ttoo  11000000  HHPP  
55776600  66664400  77992200  1122224400  1199444400  2277000000  3333884400  3388116600  4400668800  5566552200  

AAbboovvee  11000000  HHPP  

uupp  ttoo  55000000HHPP  
77220000  88664400  1100880000  1166996600  2277336600  3377880000  4477667700  5533220000  6688440000  8800880000  

AAbboovvee  55000000HHPP  

uupp  ttoo  1100000000HHPP  
1144440000  1177228800  2211660000  3333992200  5544772200  7755660000  9955333300  110066440000  113366880000  116611660000  

AAbboovvee1100,,000000HHPP  2244440000  2288880000  3322440000  5500888800  8822008800  111133440000  114433000000  115599660000  220055220000  224422440000  

                                        

TTaabbllee  ““BB””  
  

SSccaallee  ooff  ffeeeess  ffoorr  LLiicceennccee  aanndd  AAnnnnuuaall  RReenneewwaall  ooff  LLiicceennssee  bbyy  eelleeccttrriicciittyy  

ggeenneerraattiinngg,,  ttrraannssffoorrmmiinngg  oorr  ttrraannssmmiittttiinngg  ffaaccttoorriieess  oorr  aattttaacchheedd  

ppoowweerrhhoouusseeaanndd  ffoorrhheeaattiinngg  cciirrccuuiittss  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ssccaallee  ooff  ffeeeess  

ppaayyaabbllee  iinn  TTAABBLLEE  ““AA””  

  TToottaall  iinnssttaalllleedd  ccaappaacciittyy  ((iinn  KKWW))  
FFeeee  ppaayyaabbllee  

((iinn  `̀))  

AA  5500KKWW  oorr  lleessss  772200  

BB  5511  KKWW  ttoo  110000  KKWW  888800  

CC  110011  KKWW  ttoo  115500  KKWW  11112200  

DD  115511  KKWW  ttoo  330000  KKWW  11660000  

EE  330011  KKWW  ttoo  770000  KKWW  33660000  

FF  770011  KKWW  ttoo  11000000  KKWW  66440000  

GG  11000011  KKWW  ttoo  55000000  KKWW  99332200  

HH  55000011  KKWW  ttoo  1100000000  KKWW  1155556600  

II  1100000011  KKWW  ttoo  5500000000  KKWW  2255888800  

JJ  5500000011  KKWW  ttoo  6600000000  KKWW  3311004400  

KK  6600000011  KKWW  ttoo  8800000000  KKWW  3366224400  

LL  8800000011  KKWW  ttoo  110000000000  KKWW  4411440000  

MM  110000000011  KKWW  ttoo  115500000000  KKWW  5511776600  

NN  115500000011  KKWW  ttoo  220000000000  KKWW  6611668800  

OO  220000000011  KKWW  ttoo  330000000000  KKWW  7722448800  

PP  AAbboovvee  330000000011  KKWW  8822880000  

  
  

EEXXEEMMPPTTIIOONN  PPRROOVVIISSIIOONNSS  UUNNDDEERR  TTHHEE  AACCTT  AAVVAAIILLAABBLLEE  

FFOORR  TTHHEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT--  PPRROOCCEEDDUURREE  TTOO  BBEE  FFOOLLLLOOWWEEDD::  
  

11..  EEXXCCEEPPTTIIOONNAALL    PPRREESSSSUURREE  OOFF  WWOORRKK--  EEXXEEMMPPTTIIOONN  TTOO  WWOORRKK  

OOVVEERRTTIIMMEE  ::  

  

AApppplliiccaattiioonn  mmuusstt  bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  ooccccuuppiieerr  oonn  aa  ppllaaiinn  sshheeeett  ooff  ppaappeerr  

wwiitthh  jjuussttiiffiiccaattiioonn  aalloonngg  wwiitthh  ssuuppppoorrttiinngg  ddooccuummeennttss,,  nnoottiinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  

eexxeemmppttiioonn  wwiitthh  nnuummbbeerr  ooff  ppeerrssoonnnneell  ttoo  bbee  ddeeppllooyyeedd  oonn  oovveerrttiimmee  eettcc..  TThhee  

eexxeemmppttiioonn  mmuusstt  bbee  ssoouugghhtt  oonnllyy  iinn  rreessppeecctt  ooff  wwiilllliinngg  wwoorrkkmmeenn..  
  

AApppplliiccaattiioonn  mmuusstt  bbee  mmaaddee  iinn  dduupplliiccaattee  ttoo  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess  

tthhrroouugghh  tthhee  aarreeaa  IInnssppeeccttoorr  uunnddeerr  aann  aaddvvaannccee  ccooppyy  ttoo  tthhee  DDiirreeccttoorr..  
  

AApppplliiccaattiioonn  mmuusstt  bbee  mmaaddee  aatt  lleeaasstt  1155  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  eennggaaggeemmeenntt  ooff  

wwoorrkkeerrss  oonn  oovveerrttiimmee  wwoorrkk..  EExxeemmppttiioonn  wwiillll  bbee  ggrraanntteedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  

llaaww..  EExxeemmppttiioonn  wwiillll  bbee  ggrraanntteedd  ffoorr  aa  qquuaarrtteerr  ssttaarrttiinngg  ffrroomm  JJaannuuaarryy,,  AApprriill,,  
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JJuullyy  aanndd  OOccttoobbeerr  iinn  aa  ccaalleennddaarr  yyeeaarr..  TThhee  eexxeemmppttiioonn  ggrraanntteedd  rreessttrriiccttss  tthhee  

oovveerrttiimmee  hhoouurrss  ffoorr  7755  hhoouurrss  iinn  aa  qquuaarrtteerr;;  
  

  

PPlleeaassee  nnoottee  tthhee  AAcctt  ddooeess  nnoott  pprroovviiddee  aannyy  pprroovviissiioonn  ffoorr  ggrraanntt  ooff  

eexxeemmppttiioonn  ffoorr  oovveerrttiimmee  wwoorrkk  ttoo  wwoommeenn  wwoorrkkeerrss..  
  

22..  EEXXEEMMPPTTIIOONN  FFOORR  MMAAIINNTTAAIINNAANNCCEE  OOFF  RREEGGIISSTTEERRSS  IINN  PPRREESSCCRRIIBBEEDD  

FFOORRMMSS::  

AAcctt  pprroovviiddeess  pprroovviissiioonnss  iinn  ggrraannttiinngg  eexxeemmppttiioonn  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  rreeggiisstteerrss  

ootthheerr  tthhaann  iinn  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmmss..  SSuucchh  aapppplliiccaattiioonn  wwiitthh  aa  ccoouurrtt  ffeeee  ssttaammpp  ooff  `̀  

22//--  mmaayy  bbee  mmaaddee  ttoo  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess,,  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  iinntteennddeedd  ffoorrmmaatt  

aanndd  rreeaassoonnss  tthheerreeooff..  
  

3. EXEMPTION FOR EMPLOYING WOMEN WORKERS UPTO 10PM. 

GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  eexxeemmpptteedd  ffiifftteeeenn  ccaatteeggoorriieess  ooff  ffaaccttoorriieess  ttoo  eemmppllooyy  

wwoommeenn  wwoorrkkeerrss  uuppttoo  1100  pp..mm..  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnddiittiioonnss;;    

  FFrreeee  ttrraannssppoorrtt  ffaacciilliittyy  mmuusstt  bbee  pprroovviiddeedd    bbyy  tthhee  ooccccuuppiieerr  ttoo  tthhee  

wwoommeenn  wwoorrkkeerrss  eemmppllooyyeedd  bbeeyyoonndd  77ppmm    ttoo  rreettuurrnn  ttoo  tthheeiirr  hhoommeess  

aafftteerr    tthhee  wwoorrkk;;  

  TThhee  ffaacciilliittiieess  ooff  ccaanntteeeenn  aanndd  ccrrèècchhee  mmuusstt  bbee  eexxtteennddeedd  iiff  tthhee  ssaammee  iiss  

aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  ffaaccttoorryy..  

  WWrriitttteenn  ccoonnsseenntt  ooff  eeaacchh  eemmppllooyyeeee  mmuusstt  bbee  oobbttaaiinneedd;;  

  NNoo  oovveerrttiimmee  wwoorrkk  mmuusstt  bbee  eexxttrraacctteedd    ffrroomm  tthhee  wwoommaann  wwoorrkkeerrss;;  

  EEvveerryy  wwoommaann  mmuusstt  hhaavvee  mmiinniimmuumm  99  hhoouurrss  ooff  rreesstt  bbeeffoorree  

ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  nneexxtt  sshhiifftt..  

  
  

AMENITIES TO BE PROVIDED IN THE FACTORIES: 

Minimum basic amenities are to be provided in the factories as 

compliance to Health and Welfare provisions. The type of amenities and the 

adequacy relates to the number of workers employed in the factory. 
 

 
Sl.
No. 

 
Type of amenity 

 NO. of 
workme

n 
required 

 
Nos. to be provided. 

1 Drinking water points  Adequate supply at 5litres/worker 

2 Cooled supply of 
water 

>250 One for 150 

3 Latrine 

accommodation 

 One for 25 (separately for male and 

female) 

4 Urinal  
accommodation 

 One for every 50. 

5 Washing facility  Adequate  

6 First aid box with 
appliances 

 One equipped first aid box per 150 
persons. 
 

7 Ambulance room >500 Facilities as per rule 92 of the KFR 
1969. 

8 Rest 
room/shelter/lunch 
room 

>150 Facilities as per rule 100 of the KFR 
1969 

9 Crèche >30  
female 

Facilities as per rule 101 to 104 of the 
KFR 1969. 
 

10 Canteen >250 Facilities as per rule 93 to 99 of KFR 
1969 

11 Occupational Health >50 Facilities as prescribed under Rule 88M 
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Centers 
(in respect of 
hazardous process 
industries) 

of KFR 1969 

 

 APPOINTMENTS OF SAFETY AND WELFARE OFFICERS: 
 

Sl. 
No. 

Particulars of 
appointment 

No. required Qualifications 

1 Safety officers (for 
factories employing more 
than 1000 workmen and 
notified factories) 

One per thousand Basic degree in 
engineering and Diploma 
in Industrial Safety. 

2 Welfare Officers (for 
factories employing more 
than 500 workmen) 

One per 500 upto 
2000 and one 
additional per 
every 1000. A lady 
welfare officer 
wherein 500 
women workers are 
employed 

Degree or diploma in social 
science with personnel 
management, Industrial 
relation and Labour 
welfare as special subjects.  

  

  

  

  

3 Factory Medical Officer (in 
respect of industries 
involving hazardous 
processes) 

One for 500 
workers and one 
more for additional 
1000  

Degree under the Medical 
Degree Act and certificate 
course in occupational 
health. 

4 Supervisors (in factories 
involving hazardous 
processes) 

- A degree in chemistry or 
diploma in chemical 
engineering with 
experience. 

5 First aid trained 
personnel 

Adequate Nos. Workers of the factories 
must be trained in the 
recognized institutions. 

6 Qualified nursing staff  
(wherever crèche facilities 
are provided) 

One woman in 
charge & one 
female attendant 
for every 20 
children. 

Women in charge should 
possess nurse’s 
qualification. 

  

  
RREEGGIISSTTEERRSS  RREEQQUUIIRREEDD  TTOO  BBEE  MMAAIINNTTAAIINNEEDD  UUNNDDEERR  TTHHEE  FFAACCTTOORRIIEESS  

AACCTT,,  11994488  AANNDD  RRUULLEESS  MMAADDEE  TTHHEERREEUUNNDDEERR::  

IItt  iiss  oobblliiggaattoorryy  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

rreeggiisstteerrss  wwiitthh  uupp  ttoo  ddaattee  eennttrriieess::  

  MMuusstteerr  RRoollll  iinn  FFoorrmm  NNoo..2222;;  

  RReeggiisstteerr  ooff  aadduulltt  wwoorrkkeerrss  iinn  FFoorrmm  NNoo..1111;;  

  RReeggiisstteerr  ooff  lleeaavvee  wwiitthh  wwaaggeess  iinn  FFoorrmm  nnoo..1144;;  

  RReeggiisstteerr  ooff  aacccciiddeenntt  oorr  ddaannggeerroouuss  ooccccuurrrreennccee  iinn  FFoorrmm  nnoo..2233;;  

  IInnssppeeccttiioonn  bbooookk  ccoonnttaaiinniinngg  FFoorrmm  NNoo..66,,  2288  aanndd  2299;;  

  OOvveerrttiimmee  rreeggiisstteerr  iinn  FFoorrmm  nnoo..99  iinn  rreessppeecctt  ooff  eexxeemmpptteedd  wwoorrkkeerrss  aanndd  

ccoorrrreessppoonnddiinngg  dduupplliiccaattee  ccooppyy  ooff  tthhee  oovveerrttiimmee  sslliipp;;  

  HHeeaalltthh  rreeggiisstteerrss  iinn  FFoorrmm  nnoo..1166  iinn  rreessppeecctt  ooff  ffaaccttoorriieess  iinnvvoollvviinngg  

hhaazzaarrddoouuss  pprroocceesssseess  aanndd  ddaannggeerroouuss  ooppeerraattiioonnss..  
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  Small industries employing less than 20 workers are permitted to 

maintain a single core register in form C or E as per the Labour laws 

(Exemption from furnishing returns and maintaining registers by 

certain establishment) Act, 1988. 
 

NNOOTTIICCEESS  TTOO  BBEE  DDIISSPPLLAAYYEEDD::  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  ssttaattuuttoorryy  nnoottiicceess  oorr  ddiissppllaayyss  mmuusstt  bbee  ddiissppllaayyeedd  aatt  

ccoonnssppiiccuuoouuss  ppllaaccee  iinn  tthhee  ffaaccttoorryy  pprreemmiisseess..  

  NNoottiiccee  ooff  ppeerriiooddss  ooff  wwoorrkk  iinn  FFoorrmm  nnoo..1100  aalloonngg  wwiitthh  wweeeekkllyy  hhoolliiddaayy,,  

nnaammee  aanndd  aaddddrreessss  ooff  tthhee  iinnssppeeccttoorr  aanndd  tthhee  mmeeddiiccaall  ooffffiicceerr;;  

  AAbbssttrraacctt  ooff  tthhee  AAcctt  aanndd  rruulleess  mmaaddee  tthheerree  uunnddeerr  iinn  FFoorrmm  nnoo..1199;;  

  RReelleevvaanntt  ccaauuttiioonnaarryy  nnoottiicceess  wwhheerreevveerr  rreeqquuiirreedd;;  

  SSaaffeettyy  aanndd  hheeaalltthh  ppoolliiccyy  ooff  tthhee  ffaaccttoorryy;;  

  RReelleevvaanntt  ssaaffeettyy  ppoosstteerrss  ttoo  ccrreeaattee  aawwaarreenneessss  aammoonnggsstt  tthhee  wwoorrkkeerrss;;  
  

RREETTUURRNNSS  TTOO  BBEE  FFIILLEEDD  UUNNDDEERR  TTHHEE  FFAACCTTOORRIIEESS  AACCTT  WWIITTHH  DDUUEE  

DDAATTEESS::  

TThhee  MMaannaaggeerrss  ooff  aallll  tthhee  rreeggiisstteerreedd  ffaaccttoorriieess  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  rreettuurrnnss  ttoo  tthhee  aarreeaa  iinnssppeeccttoorr..  

11..  CCoommbbiinneedd  AAnnnnuuaall  RReettuurrnn  iinn  FFoorrmm  NNoo..2200  iinn  dduupplliiccaattee  oonn  oorr  bbeeffoorree  11sstt  

FFeebbrruuaarryy  ooff  ssuubbsseeqquueenntt  yyeeaarr;;  

22..  HHaallff  yyeeaarrllyy  RReettuurrnn  iinn  FFoorrmm  nnoo..2211  iinn  dduupplliiccaattee  oonn  oorr  bbeeffoorree  1155tthh  JJuullyy  

ooff  tthhee  ccaalleennddaarr  yyeeaarr;;  

33..  MMoonntthhllyy  aacccciiddeenntt  rreettuurrnn  iinn  FFoorrmm  nnoo..2233,,  oonn  oorr  bbeeffoorree  55tthh  ddaayy  ooff  

ssuubbsseeqquueenntt  mmoonntthh;;  

  

HAZARDOUS INDUSTRIES IN KARNATAKA AT A GLANCE. 

AAllll  ffaaccttoorriieess  hhaavviinngg  mmaannuuffaaccttuurriinngg  pprroocceesssseess  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  ffiirrsstt  

sscchheedduullee  aappppeennddeedd  ttoo  tthhee  FFaaccttoorriieess  AAcctt,,  11994488  aarree  tteerrmmeedd  aass  hhaazzaarrddoouuss  

pprroocceessss  ffaaccttoorriieess..    

THE FIRST SCHEDULE 
(Section 2(cb) of the Factories Act, 1948) 

 

Sl. 
No 

Category  Of Hazardous Processes 

1 2 

1 FFeerrrroouuss  mmeettaalllluurrggiiccaall  IInndduussttrriieess  

  IInntteeggrraatteedd  IIrroonn  aanndd  SStteeeell    

  FFeerrrroouuss  AAllllooyyss  

  SSppeecciiaall  SStteeeellss  
2 NNoonn  ffeerrrroouuss  mmeettaalllluurrggiiccaall  iinndduussttrriieess  

  PPrriimmaarryy  mmeettaalllluurrggiiccaall  iinndduussttrriieess  nnaammeellyy  zziinncc,,  lleeaadd  ccooppppeerr  

mmaannggaanneessee  aanndd  aalluummiinnuumm  
3 FFoouunnddrriieess  ((ffeerrrroouuss  aanndd  nnoonn  ffeerrrroouuss))  

  CCaassttiinnggss  aanndd  ffoorrggiinngg  iinncclluuddiinngg  cclleeaanniinngg  oorr  ssmmooootthheenniinngg//  

rroouugghheenniinngg  bbyy  ssaanndd  aanndd  sshhoott  bbllaassttiinngg..  
4 CCooaall  ((iinncclluuddiinngg  ccookkee))  iinndduussttrriieess  

  CCooaall,,  LLiiggnniittee,,  CCookkee  eettcc..,,  

FFuueell  GGaasseess  ((iinncclluuddiinngg  ppaappeerr  pprroodduuccttss))  iinndduussttrriieess  
5 PPoowweerr  GGeenneerraattiinngg  IInndduussttrriieess  
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6 PPuullpp  aanndd  PPaappeerr  ((iinncclluuddiinngg  ppaappeerr  pprroodduuccttss))  iinndduussttrriieess  
7 FFeerrttiilliizzeerr  iinndduussttrriieess  

  NNiittrrooggeennoouuss  

  PPhhoosspphhaattiicc  

  MMiixxeedd  
8 CCeemmeenntt  IInndduussttrriieess  

  PPoorrttllaanndd  CCeemmeenntt  ((iinncclluuddiinngg  ssllaagg  cceemmeenntt,,  ppuuzzzzoolloonnaa  cceemmeenntt  

aanndd  tthheeiirr  pprroodduuccttss))  
9 PPeettrroolleeuumm  IInndduussttrriieess  

  OOiill  RReeffiinniinngg  

  LLuubbrriiccaattiinngg  OOiillss  aanndd  GGrreeaasseess  
10 PPeettrroo--cchheemmiiccaall  IInndduussttrriieess  
11 DDrruuggss  aanndd  PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall  IInndduussttrriieess  

  NNaarrccoottiiccss,,  DDrruuggss  aanndd  PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaallss  
12 FFeerrmmeennttaattiioonn  IInndduussttrriieess  ((DDiissttiilllleerriieess  aanndd  BBrreewweerriieess))  
13 RRuubbbbeerr  ((SSyynntthheettiicc))  IInndduussttrriieess  
14 PPaaiinnttss  aanndd  PPiiggmmeenntt  IInndduussttrriieess  
15 LLeeaatthheerr  TTaannnniinngg  IInndduussttrriieess  
16 EElleeccttrroo--ppllaattiinngg  iinndduussttrriieess  
17 CChheemmiiccaall  IInndduussttrriieess  

  CCookkee  OOvveenn  BByy--pprroodduuccttss  aanndd  CCooaall  ttaarr  ddiissttiillllaattiioonn  pprroodduuccttss  

  IInndduussttrriiaall  GGaasseess  ((nniittrrooggeenn,,  ooxxyyggeenn,,  aacceettyylleennee,,  aarrggoonn,,  ccaarrbboonn  

ddii  ooxxiiddee,,  hhyyddrrooggeenn,,  ssuullpphhuurr  ddiiooxxiiddee,,  nniittrroouuss  ooxxiiddee,,  

hhaallooggeennaatteedd  hhyyddrrooccaarrbboonn,,  oozzoonnee  eettcc..,,  

  IInndduussttrriiaall  CCaarrbboonn  

  AAllkkaalliieess  aanndd  AAcciiddss  

  CChhrroommaatteess  aanndd  DDiicchhrroommaatteess  

  LLeeaaddss  aanndd  iittss  ccoommppoouunndd  

  EElleeccttrroocchheemmiiccaall  ((mmeettaalllliicc  ssooddiiuumm,,  ppoottaassssiiuumm  aanndd  

mmaaggnneessiiuumm,,  cchhlloorraatteess,,  ppeerrcchhlloorraatteess  aanndd  ppeerrooxxiiddeess))  

  EElleeccttrrootthheerrmmaall  pprroodduucceess  ((aarrttiiffiicciiaall  aabbrraassiivvee,,  ccaallcciiuumm  ccaarrbbiiddee))  

  NNiittrrooggeennoouuss  ccoommppoouunndd  ((ccyyaanniiddeess,,  ccyyaannaammiiddeess  aanndd  ootthheerr  

nniittrrooggeennoouuss  ccoommppoouunnddss))  

  PPhhoosspphhoorroouuss  aanndd  iittss  ccoommppoouunnddss  

  HHaallooggeennss  aanndd  HHaallooggeennaatteedd  ccoommppoouunnddss  ((CChhlloorriinnee,,  FFlluuoorriinnee,,  

BBrroommiinnee  aanndd  IIooddiinnee))  

  EExxpplloossiivveess  ((iinncclluuddiinngg  iinndduussttrriiaall  eexxpplloossiivveess  aanndd  ddeettoonnaattoorrss  aann  

ffuusseess))  
  

18   IInnsseeccttiicciiddeess,,  FFuunnggiicciiddeess,,  HHeerrbbiicciiddeess  aanndd  ootthheerr  PPeessttiicciiddeess  

iinndduussttrriieess  
19   SSyynntthheettiicc  RReessiinn  aanndd  PPllaassttiiccss  
20   MMaann--mmaaddee  FFiibbeerr  ((CCeelllluulloossiicc  aanndd  NNoonn--CCeelllluulloossiicc))  IInndduussttrryy  
21   MMaannuuffaaccttuurree  aanndd  rreeppaaiirr  ooff  eelleeccttrriiccaall  aaccccuummuullaattoorrss  
22   GGllaassss  aanndd  CCeerraammiiccss  
23   GGrriinnddiinngg  oorr  ggllaazziinngg  ooff  mmeettaallss  
24   MMaannuuffaaccttuurree,,  hhaannddlliinngg  aanndd  pprroocceessssiinngg  ooff  aassbbeessttooss  aanndd  iittss  

pprroodduuccttss  
25   EExxttrraaccttiioonn  ooff  ooiillss  aanndd  ffaattss  ffrroomm  vveeggeettaabbllee  aanndd  aanniimmaall  ssoouurrcceess  
26   MMaannuuffaaccttuurree,,  hhaannddlliinngg  aanndd  uussee  ooff  bbeennzzeennee  aanndd  ssuubbssttaanncceess  

ccoonnttaaiinniinngg  bbeennzzeennee  
27   MMaannuuffaaccttuurriinngg  pprroocceesssseess  aanndd  ooppeerraattiioonnss  iinnvvoollvviinngg  ccaarrbboonn  

ddiissuullpphhiiddee  
28   DDyyeess  aanndd  ddyyeessttuuffff  iinncclluuddiinngg  tthheeiirr  iinntteerrmmeeddiiaatteess  
29   HHiigghhllyy  ffllaammmmaabbllee  lliiqquuiiddss  aanndd  ggaasseess  
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PPAAYYMMEENNTT  OOFF  WWAAGGEESS  AACCTT,,  11993366  AANNDD  TTHHEE  RRUULLEESS  MMAADDEE  

TTHHEERREE  UUNNDDEERR  
  

MMAAIINN  PPRROOVVIISSIIOONNSS  EENNVVIISSAAGGEEDD  IINN  TTHHEE  AACCTT::  

11..  IItt  rreegguullaatteess  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  wwaaggeess  iinn  ttiimmee  ii..ee..,,  nnoott  llaatteerr  77tthh  ddaayy  ooff  llaasstt  ooff  

ddaayy  ooff  tthhee  wwaaggee  ppeerriioodd  ffoorr  ffaaccttoorriieess  eemmppllooyyiinngg  lleessss  11000000  wwoorrkkmmeenn  aanndd  

1100tthh  ddaayy  ffoorr  ffaaccttoorriieess  eexxcceeeeddiinngg  11000000  wwoorrkkeerrss..  

22..  WWaaggeess  mmuusstt  bbee  ppaaiidd  iinn  ccaasshh  iinn  ccuurrrreenntt  ccuurrrreennccyy  wwiitthhiinn  tthhee  wwoorrkkiinngg  

hhoouurrss..  

33..  OOnnllyy  aauutthhoorriizzeedd  ddeedduuccttiioonnss  ccaann  bbee  ccaauusseedd  ffrroomm  tthhee  eeaarrnneedd  wwaaggeess;;  

44..  WWoorrkkeerrss  mmuusstt  bbee  iissssuueedd  wwaaggee  sslliippss  ggiivviinngg  aallll  tthhee  ddeettaaiillss  ooff  tthheeiirr  eeaarrnneedd  

wwaaggeess  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  wwaaggeess  ppaaiidd;;  

55..  FFiinneess  ccaann  bbee  iimmppoosseedd  aass  ppeerr  tthhee  rruulleess  ssppeecciiffiieedd;;  
  
  

  

  

  

  

  

  

CCLLAAIIMMSS,,  WWHHIICCHH  CCAANN  BBEE  MMAADDEE  UUNNDDEERR  TTHHEE  AACCTT::  

AAnnyy  ddeellaayy  iinn  ppaayymmeenntt  ooff  eeaarrnneedd  wwaaggeess  oorr  uunnaauutthhoorriizzeedd  ddeedduuccttiioonnss  

ffrroomm  tthhee  eeaarrnneedd  wwaaggeess  ooff  tthhee  wwoorrkkmmeenn  tthhee  rreeddrreessssaall  ccaann  bbee  oobbttaaiinneedd  bbyy  

ffiilliinngg  aann  aapppplliiccaattiioonn  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  1155  ooff  tthhee  AAcctt,,  bbeeffoorree  tthhee  ccoommppeetteenntt  

aauutthhoorriittyy  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt..    
  

TThhee  aapppplliiccaattiioonn  ccaann  bbee  mmaaddee  eeiitthheerr  bbyy  tthhee  IInnssppeeccttoorr  aappppooiinntteedd  uunnddeerr  

tthhee  AAcctt,,  oorr  bbyy  aaggggrriieevveedd  ppeerrssoonn  hhiimmsseellff  oorr  tthhrroouugghh  aa  rreeggiisstteerreedd  ttrraaddee  uunniioonn  

iinn  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmmaattss  vviizz..,,  FFoorrmm  AA,,  FFoorrmm  BB  aanndd  FFoorrmm  CC  rreessppeeccttiivveellyy..  
  

TThhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  wwhhoo  hheeaarrss  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  mmaayy  ddiirreecctt  ffoorr  

iimmmmeeddiiaattee  ppaayymmeenntt  ooff  eeaarrnneedd  wwaaggeess  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  iimmppoossiinngg  ccoommppeennssaattiioonn  

ffoorr  tthhee  ssaaiidd  ddeellaayy  iinn  ppaayymmeenntt  ooff  wwaaggeess  oorr  tteenn  ttiimmeess  tthhee  wwaaggeess  ffoorr  tthhee  

uunnaauutthhoorriizzeedd  ddeedduuccttiioonnss  mmaaddee..  
  

AAnnyy  aaggggrriieevveedd  wwoorrkkmmeenn  wwoorrkkiinngg  iinn  rreeggiisstteerreedd  ffaaccttoorriieess  mmaayy  ccoonnttaacctt  

tthhee  ccoonncceerrnneedd  aarreeaa  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess  ffoorr  ssuuiittaabbllee  rreeddrreessssaall..  
  

RREEGGIISSTTEERRSS  TTOO  BBEE  MMAAIINNTTAAIINNEEDD..  

11..  WWaaggeess  rreeggiisstteerr;;  

22..  RReeggiisstteerr  ooff  aaddvvaannccee;;  

33..  RReeggiisstteerr  ooff  ffiinneess;;  

44..  RReeggiisstteerr  ooff  ddeedduuccttiioonnss;;  
  

RREETTUURRNNSS  TTOO  BBEE  FFIILLEEDD::  

  AAnnnnuuaall  rreettuurrnn  iinn  FFoorrmm  NNoo..  IIVV  ((iinn  dduupplliiccaattee))  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  oonn  oorr  

bbeeffoorree  1155tthh  ooff  FFeebbrruuaarryy  ooff  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  ccaalleennddaarr  yyeeaarr..    
  

PPRROOCCEEDDUURREE  TTOO  BBEE  CCOOMMPPLLIIEEDD  WWIITTHH  IINN  RREESSPPEECCTT  OOFF  IINNDDUUSSTTRRIIEESS  

IINNVVOOLLVVIINNGG  HHAAZZAARRDDOOUUSS  PPRROOCCEESSSSEESS..  

11..  BBeeffoorree  cciittiinngg  aannyy  ffaaccttoorryy,,  tthhee  cclleeaarraannccee  ffrroomm  tthhee  eeccoollooggyy,,  eennvviirroonnmmeenntt  

cclleeaarraannccee  ccoommmmiitttteeee  iiss  aa  mmuusstt;;  

22..  RReelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  ddeettaaiill  aabboouutt  tthhee  pprroocceessss,,  cchheemmiiccaallss  uusseedd,,  

hhaazzaarrddss  iiddeennttiiffiieedd  aanndd  aallssoo  mmeeaassuurreess  ttoo  oovveerrccoommee  hhaazzaarrddss  mmuusstt  bbee  

iinnffoorrmmeedd  ttoo  tthhee  aauutthhoorriittiieess,,  wwoorrkkeerrss  aanndd  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc;;  

33..  SSaaffeettyy  aanndd  hheeaalltthh  ppoolliiccyy  mmuusstt  bbee  pprreeppaarreedd  aanndd  ffiilleedd  bbeeffoorree  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  

tthhee  ffaaccttoorryy;;  
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44..  OOnn  ssiittee  eemmeerrggeennccyy  ppllaann//ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  mmuusstt  bbee  pprreeppaarreedd  

aanndd  ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  aapppprroovvaall..  

55..  SSaaffeettyy  mmaannuuaall  mmuusstt  bbee  pprreeppaarreedd  aanndd  iissssuueedd  ttoo  aallll  tthhee  wwoorrkkmmeenn;;  

66..  SSuubbjjeecctt  aallll  tthhee  wwoorrkkmmeenn  ffoorr  pprree  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  ppeerriiooddiiccaall  mmeeddiiccaall  

eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  rreelleevvaanntt  rreeccoorrddss;;  

77..  EEnnssuurree  tthhaatt  tthhee  ttooxxiicc  cchheemmiiccaallss  aanndd  ssuubbssttaanncceess  uusseedd  iinn  tthhee  ffaaccttoorryy  aarree  

wwiitthhiinn  tthhee  ppeerrmmiissssiibbllee  tthhrreesshhoolldd  lliimmiittss  aatt  tthhee  wwoorrkk  eennvviirroonnmmeenntt;;  

88..  SSaaffeettyy  ccoommmmiitttteeee  ccoommpprriissiinngg  ooff  wwoorrkkeerrss  rreepprreesseennttaattiivveess  aanndd  tthhee  

mmaannaaggeemmeenntt  mmuusstt  bbee  ccoonnssttiittuutteedd  aanndd  tthhee  ssaammee  sshhoouulldd  ffuunnccttiioonn  aass  ppeerr  

rruulleess;;  

99..  PPrroovviissiioonnss  eennvviissaaggeedd  uunnddeerr  tthhee  CCoonnttrrooll  ooff  IInndduussttrriiaall  MMaajjoorr  AAcccciiddeenntt  

HHaazzaarrdd  ((KKaarrnnaattaakkaa))  RRuulleess,,  11999944  mmuusstt  bbee  ccoommpplliieedd  wwiitthh;;  

1100  ..  MMoocckk  rreehheeaarrssaallss  iinn  rreessppeecctt  ooff  hhaannddlliinngg  tthhee  eemmeerrggeenncciieess  mmuusstt  bbee        

ccoonndduucctteedd  ppeerriiooddiiccaallllyy;;  ((ii..ee..,,  oonnccee  iinn  ssiixx  mmoonntthhss))  

1111..  WWoorrkkeerrss  mmuusstt  bbee  ttrraaiinneedd  aanndd  eedduuccaatteedd  aabboouutt  tthhee  hhaazzaarrddss,,  eemmeerrggeennccyy  

pprreeppaarreeddnneessss,,  aanndd  uussee  ooff  ppeerrssoonnaall  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt,,  ssaaffeettyy  aanndd  

hheeaalltthh  ccoonnsscciioouussnneessss..  

1122..  AAssssiisstt  tthhee  ddiissttrriicctt  ccrriissiiss  ggrroouupp  iinn  eevvoollvviinngg  ooffff  ssiittee  eemmeerrggeennccyy  ppllaann,,  iiff  tthhee  

uunniitt  iiss  ccoommiinngg  uunnddeerr  tthhee  MMAAHH  ccaatteeggoorryy;;  

1133..  MMaaiinnttaaiinn  ooccccuuppaattiioonnaall  hheeaalltthh  CCeennttrree  wwiitthh  aallll  tthhee  ffaacciilliittiieess  aanndd  wwiitthh  

rreeqquuiirreedd  aannttiiddootteess..  

1144..  TThhee  ffaaccttoorryy  sshhoouulldd  eexxtteenndd  ccoo--oorrddiinnaattiioonn  aanndd  mmuuttuuaall  aaiidd  ttoo  tthhee  

nneeiigghhbboorriinngg  ffaaccttoorriieess  iinn  ccaassee  ooff  eexxiiggeenncciieess..    
  

PPOOWWEERRSS  AANNDD  DDUUTTIIEESS  OOFF  TTHHEE  OOFFFFIICCEERRSS  ((GGeenneerraall))::  
  

DDIIRREECCTTOORR  OOFF  FFAACCTTOORRIIEESS,,  BBOOIILLEERRSS,,  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  SSAAFFEETTYY  AANNDD      

HHEEAALLTTHH  
  

  HHeeaadd  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt,,  hhaavviinngg  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ccoonnttrrooll  oovveerr  bbootthh  

ffaaccttoorriieess  aanndd  bbooiilleerrss  wwiinngg..    

  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ppoolliiccyy  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  

ccoommmmuunniiccaatteedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee;;  

  MMoonniittoorriinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  vvaarriioouuss  lleeggiissllaattiioonnss  eennffoorrcceedd  bbyy  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt;;  

  CCaarrrryyoouutt  aallll  dduuttiieess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  eennttrruusstteedd  ttoo  hhiimm    aass  aann  hheeaadd  

ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt;;  

  RReepprreesseenntt  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  bbeeffoorree  tthhee  ffoorruummss  vviizz..,,  KKSSPPCCBB,,  ssttaattee  lleevveell  

eennvviirroonnmmeennttaall  cclleeaarraannccee  ccoommmmiitttteeee,,  ssttaattee  lleevveell  ssiinnggllee  wwiinnddooww  aaggeennccyy,,  

ssttaattee  ccrriissiiss  ggrroouupp,,  cceennttrraall  bbooiilleerrss  bbooaarrdd..  

  CChhaaiirrmmaann  BBooiilleerr  AAtttteennddaanntt  aanndd  BBooiilleerr  OOppeerraattiioonn  EEnnggiinneeeerrss  

EExxaammiinnaattiioonn  BBooaarrdd;;  

  TToo  aapppprroovvee  ppllaannss,,  iissssuuee  aanndd  ggrraanntt  ooff  lliicceennccee,,  ttrraannssffeerr,,  iissssuuee  ooff  

dduupplliiccaattee  ooff  lliicceennccee  aanndd  aammeenndd  tthhee  lliicceenncceess  iinn  rreessppeecctt  ooff  ffaaccttoorriieess  

eemmppllooyyiinngg  aabboovvee  550000  wwoorrkkeerrss;;  

  TToo  ggrraanntt  eexxeemmppttiioonn  uunnddeerr  sseeccttiioonn  6655((22))  ooff  tthhee  FFaaccttoorriieess  AAcctt,,  11994488    iinn  

rreessppeecctt  ooff  ffaaccttoorriieess  eemmppllooyyiinngg  aabboovvee    550000  wwoorrkkeerrss;;  

  HHee  iiss  aallssoo  aann  IInnssppeeccttoorr  uunnddeerr  sseeccttiioonn  88((11))  ooff  tthhee  FFaaccttoorriieess  AAcctt,,  11994488..  

  EEnnffoorrccee  tthhee  pprroovviissiioonnss  eennvviissaaggeedd  uunnddeerr  tthhee  CChhiilldd  LLaabboouurr  ((  PP&&RR  ))  AAcctt,,  

11998866  ssiinnccee  hhee  hhaass    bbeeeenn  nnoottiiffiieedd  uunnddeerr  sseeccttiioonn  1177  ooff  tthhee  ssaaiidd  AAcctt;;  
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JJOOIINNTT  DDIIRREECCTTOORR  OOFF  FFAACCTTOORRIIEESS::  
  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ppoowweerrss  ccoonnffeerrrreedd  uunnddeerr  sseeccttiioonn  88((11))  ooff  tthhee  FFaaccttoorriieess  AAcctt,,  

11994488  tthhee  JJooiinntt  DDiirreeccttoorr  ooff  ffaaccttoorriieess  hhaass  ggoott  tthhee  aaddddiittiioonnaall  ppoowweerrss  aass  

mmeennttiioonneedd  bbeellooww::  

  TToo  aapppprroovvee  ppllaannss,,  iissssuuee  aanndd  ggrraanntt  ooff  lliicceennssee,,  ttrraannssffeerr,,  iissssuuee  ooff  

dduupplliiccaattee  ooff  lliicceennssee  aanndd  aammeenndd    tthhee  lliicceennsseess  iinn  rreessppeecctt  ooff  ffaaccttoorriieess  

eemmppllooyyiinngg  aabboovvee  225500  wwoorrkkeerrss  bbuutt  bbeellooww  550000  wwoorrkkeerrss;;  

  TToo  ggrraanntt  eexxeemmppttiioonn  uunnddeerr  sseeccttiioonn  6655((22))  ooff  tthhee  FFaaccttoorriieess  AAcctt,,  11994488    iinn  

rreessppeecctt  ooff  ffaaccttoorriieess  eemmppllooyyiinngg  aabboovvee  225500  wwoorrkkeerrss  bbuutt  bbeellooww  550000  

wwoorrkkeerrss;;  

  EEnnffoorrccee  tthhee  pprroovviissiioonnss  eennvviissaaggeedd  uunnddeerr  tthhee  CChhiilldd  LLaabboouurr  ((  PP&&RR  ))  AAcctt,,  

11998866  ssiinnccee  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  nnoottiiffiieedd  uunnddeerr  sseeccttiioonn  1177  ooff  tthhee  ssaaiidd  AAcctt;;  

  TToo  aassssiisstt  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess  iinn  hhiiss    ddaayy  ttoo  ddaayy  aaddmmiinniissttrraattiioonn;;  

  TToo  oovveerrsseeee  tthhee  wwoorrkk  ooff  ssuubboorrddiinnaattee  ooffffiicceess//ooffffiicceerrss;;  

NNoottee::  HHee  iiss  aallssoo  aassssiiggnneedd  wwiitthh  tthhee  llooccaall  lliimmiittss  tthhrroouugghh  nnoottiiffiiccaattiioonn  bbyy  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  
  

JJOOIINNTT  DDIIRREECCTTOORR  OOFF  BBOOIILLEERRSS::    

          IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ppoowweerr  ccoonnffeerrrreedd  uunnddeerr  sseeccttiioonn  55((55))  ooff  IInnddiiaann  BBooiilleerrss  AAcctt  

11992233  tthhee  JJooiinntt  DDiirreeccttoorr  ooff  BBooiilleerrss  hhaass  ggoott  tthhee  aaddddiittiioonnaall  ppoowweerrss  aass  

mmeennttiioonneedd  bbeellooww..    
  

  CCoonndduucctt  iinnssppeeccttiioonn  aanndd  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  bbooiilleerrss  aanndd  sstteeaamm  ppiippeess  iinn  

rreessppeecctt  ooff  bbooiilleerrss  hhaavviinngg  hheeaattiinngg  ssuurrffaaccee  ooff  1100000000  mm22  aanndd  aabboovvee..  

  RReecceeiivvee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  bbooiilleerrss  aanndd  sstteeaamm  ppiippee  lliinneess  

ccoonndduucctt  iinnssppeeccttiioonn  &&  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  ssuubbmmiitt  nneecceessssaarryy  pprrooppoossaall  ttoo  

tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  BBooiilleerrss..  

  CCoonndduuccttiinngg  ssttaaggee  iinnssppeeccttiioonn  ooff  BBooiilleerr  aanndd  BBooiilleerr  ffiittttiinnggss  wwhhiillee  

mmaannuuffaaccttuurriinngg..  

  DDiisscchhaarrggee  tthhee  dduuttiieess  aass  sseeccrreettaarryy  ooff  BBooiilleerr  OOppeerraattiioonn  EEnnggiinneeeerrss  

eexxaammiinnaattiioonn  BBooaarrdd..  

  RReevviieeww  ooff  iinnssppeeccttiioonn  rreeppoorrtt  ooff  BBooiilleerr  aanndd  sstteeaamm  ppiippee  lliinnee  ccoonndduucctteedd  bbyy  

ssuubboorrddiinnaattee  ooffffiicceerrss  aanndd  ccoouunntteerr  ssiiggnn  iinn  tthhee  MM..II..  BBooookk..  

  RReevviieeww  ooff  ddaaiirriieess  aanndd  ttoouurr  pprrooggrraammmmeess  ooff  tthhee  ssuubboorrddiinnaattee  ooffffiicceerrss..  

  CCoonndduuccttiinngg  EEnnqquuiirryy  ooff  BBooiilleerrss  aanndd  SStteeaamm  PPiippee  lliinnee  AAcccciiddeennttss..  

  EEnnffoorrcciinngg  cceerrttaaiinn  lleeggiissllaattiioonn  aass  tthheeyy  aarree  nnoottiiffiieedd  uunnddeerr  sseeccttiioonn  1177  ooff  

tthhee  ssaaiidd  AAcctt..    

  MMoonniittoorr  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  ssuubboorrddiinnaattee  ooffffiicceess  //  ooffffiicceerrss..  

  MMoonniittoorriinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  aallll  tthhee  pprreessccrriibbeedd  rreeggiisstteerr..  

  AAssssiisstt  tthhee  DDiirreeccttoorr  iinn  ddaayy  ttoo  ddaayy  wwoorrkk..  
  

OOCCCCUUPPAATTIIOONNAALL  HHEEAALLTTHH  SSPPEECCIIAALLIISSTT  //  JJOOIINNTT  DDIIRREECCTTOORR  OOFF  

FFAACCTTOORRIIEESS  ((MMEEDDIICCAALL))::  TToo  

  AAssssiisstt  tthhee  hheeaadd  ooffffiiccee  iinn  tthhee  aaccttiivviittiieess  rreellaatteedd  ttoo  ooccccuuppaattiioonnaall  hheeaalltthh  

aanndd  mmeeddiiccaall  ssuurrvveeiillllaannccee  iinn  tthhee  rreeggiisstteerreedd  ffaaccttoorriieess;;  

  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  nnoottiiffiiaabbllee  ddiisseeaasseess  rreeggiisstteerreedd  ffaaccttoorriieess;;      

  CCeerrttiiffyy  cchhiilldd//yyoouunngg  ppeerrssoonnss  eemmppllooyyeedd  iinn  tthhee  rreeggiisstteerreedd  ffaaccttoorriieess;;  
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  CCaarrrryyoouutt  mmeeddiiccaall  eexxaammiinnaattiioonnss  iinn  tthhee  ffaaccttoorriieess  iinnvvoollvviinngg  ddaannggeerroouuss  

pprroocceessss  oorr  ooppeerraattiioonnss;;  

  EEnnffoorrccee  tthhee  pprroovviissiioonnss  eennvviissaaggeedd  uunnddeerr  tthhee  CChhiilldd  LLaabboouurr  ((  PP&&RR  ))  AAcctt,,  

11998866  ssiinnccee  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  nnoottiiffiieedd  uunnddeerr  sseeccttiioonn  1177  ooff  tthhee  ssaaiidd  AAcctt;;  
  
  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  OOFFFFIICCEERR::  TToo    

  AAssssiisstt  tthhee  hheeaadd  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  iinn  ddaayy  ttoo  ddaayy  aaddmmiinniissttrraattiivvee  mmaatttteerr  

  SSuuppeerrvviissee  tthhee  wwoorrkk  ooff  eessttaabblliisshhmmeenntt  sseeccttiioonnss;;  

  CCoonndduucctt  tthhee  ssuubb  oorrddiinnaattee  ooffffiiccee  iinnssppeeccttiioonn  uunnddeerr  tthhee  gguuiiddaannccee  aanndd  

ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  hheeaadd  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  //JJooiinntt  DDiirreeccttoorr  ooff    FFaaccttoorriieess;;  

  

GGAAZZEETTTTEEDD  MMAANNAAGGEERR  --  11::  ((UUnnddeerr  JJDDFF--11))::  TToo  

CCoommppiillaattiioonn  ooff  rreevveennuuee  ssttaatteemmeennttss,,  ccoommppiillaattiioonn  mmoonntthhllyy  rreevveennuuee  rreeppoorrttss  

aanndd  rreellaatteedd  wwoorrkk..  

  MMoonniittoorriinngg  ooff  cclleeaarraannccee  sseeccttiioonn  ((iinnwwaarrdd  aanndd  ddiissppaattcchh))..  

    CCoommppiillaattiioonn  ooff  ppeennddeennccyy  lliisstt  ooff  ffiilleess  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  HHeeaadd  ooffffiiccee  &&  

DDiivviissiioonn  OOffffiicceess  &&  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  MMoonntthhllyy  //  AAnnnnuuaall  rreeppoorrttss  ttoo  bbee  

ssuubbmmiitttteedd  ttoo  GGoovvtt..  

  MMaaiinnttaannccee  ooff  DDeeppaarrttmmeenntt  vveehhiicclleess  aanndd  tthheeiirr  llaagg  bbooookk  ssyysstteemmaattiiccaallllyy  

aanndd  aarrrraannggiinngg  vveehhiiccllee  aafftteerr  rreecceeiivviinngg  rreeqquuiissiittiioonn  ffrroomm  tthhee  JJooiinntt  

DDiirreeccttoorr  aanndd  ffoorr  lleeggiissllaattiivvee  aasssseemmbbllyy  aanndd  ccoouunncciill  wwiitthh  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  

ooff  tthhee  DDiirreeccttoorr..  

  DDiissppoossaall  ooff  aapppplliiccaattiioonn  uunnddeerr  RRTTII  aacctt  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  JJDDFF--11  aafftteerr  

oobbttaaiinniinngg  oorrddeerrss  ffrroomm  hhiimm..  

  MMoonniittoorriinngg  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  ffiilleess  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  ppllaannss  aanndd  lliicceennssee  ooff  

DDiirreeccttoorr  aanndd  JJooiinntt  ddiirreeccttoorr--11  

  OOtthheerr  wwoorrkk  eennttrruusstteedd  bbyy  JJDDFF--11  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthheeiirr  sseeccttiioonn..  

  
  

GGAAZZEETTTTEEDD  MMAANNAAGGEERR  --  22::  ((UUnnddeerr  JJDDFF--22))::  TToo  

  MMoonniittoorriinngg  tthhee  wwoorrkk  ooff  DDiissppoossaall  ooff    ffiilleess  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  lleeggiissllaattiivvee  

aasssseemmbbllyy  //CCoouunncciill,,  LLookkaa  SSaabbhhaa  //  RRaajjyyaa  SSaabbhhaa  qquueessttiioonnss,,  aappppooiinnttiinngg  

ooff  nnooddaall  ooffffiicceerr  &&  ddeeppuuttaattiioonn  ooff  ooffffiicceerr  ttoo  tthhee  sseessssiioonn  &&  ttoo  oobbttaaiinn  

ggaalllleerryy      ppaasssseess  ttoo  ooffffiicceerrss  &&  eettcc..,,  

  MMoonniittoorriinngg  ooff  RRSSTT  sseeccttiioonn  --  MMaaiinnttaaiinnaannccee  ooff  rreeccoorrddss,,  FFuurrnniittuurreess,,  

SSttaattiioonnaarryy  &&  LLiibbrraarryy  &&  ddiissppoossaall  ooff  uunnuusseedd  iitteemmss..  

  MMoonniittoorriinngg  aanndd  MMaaiinnttaaiinnaaccee  ooff  CCoommppuutteerrss,,  PPrriinntteerrss,,  FFaaxx  MMaacchhiinneess  

EEPPAABBXX  &&  ootthheerr  eelleeccttrroonniicc  iitteemmss  iinn  ggoooodd  ccoonnddiittiioonn..  

  DDiissppoossaall  ooff  aapppplliiccaattiioonn  uunnddeerr  RRTTII  aacctt  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  JJDDFF--22  aafftteerr  

oobbttaaiinniinngg  oorrddeerrss  ffrroomm  hhiimm..  

  MMoonniittoorriinngg  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  ffiilleess  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  ppllaannss  aanndd  lliicceennssee  ooff  

DDiirreeccttoorr  aanndd  JJooiinntt  ddiirreeccttoorr--22  

    OOtthheerr  wwoorrkk  eennttrruusstteedd  bbyy  JJDDFF--11  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthheeiirr  sseeccttiioonn..  

  

  

GGAAZZEETTTTEEDD  MMAANNAAGGEERR  --  33::  ((UUnnddeerr  JJDDFF--33))::  TToo  

  

  MMoonniittoorriinngg  ooff  SSAAKKAALLAA  ccoouunntteerr  iinn  hheeaadd  ooffffiiccee  &&  wwoorrkk  aass  ppeerr  tthhee  

ddiirreeccttiioonn  ooff  JJDDBB  ffoorr  ssmmooootthh  ddiissppoossaall  ooff  aapppplliiccaattiioonn  uunnddeerr  KKGGSSCC  AAcctt..  

    DDiissppoossaall  ooff  aapppplliiccaattiioonn  uunnddeerr  RRTTII  aacctt  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  JJDDBB  aafftteerr  

oobbttaaiinniinngg  oorrddeerrss  ffrroomm  hhiimm..  
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  DDiissppoossaall  ooff  BBooiilleerr  aatttteennddaanntt  eexxaammiinnaattiioonn  ffiilleess..  

  MMoonniittoorriinngg  ooff  ffiilleess  ooff  sseeccttiioonn  ssuubboorrddiinnaattee  ccoommiinngg  uunnddeerr  JJDDBB  OOtthheerr  

wwoorrkk  eennttrruusstteedd  bbyy  JJDDFF--11  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthheeiirr  sseeccttiioonn..  

  

EEXXEECCUUTTIIVVEE  CCUUMM  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  AASSSSIISSTTAANNTT::  TToo  

  CCoommbb--oouutt  tthhee  uunnrreeggiisstteerreedd  ffaaccttoorriieess  ffaalllliinngg  uunnddeerr  tthhee  ppuurrvviieeww  ooff  tthhee      

AAcctt;;  

  RReeaalliizzaattiioonn  ooff    rreevveennuuee  dduuee  ffrroomm  tthhee  ddeeffaauullttiinngg  ffaaccttoorriieess;;  

  AAssssiisstt  tthhee  aarreeaa  iinnssppeeccttoorrss  iinn  oobbttaaiinniinngg  tthhee  rreettuurrnnss  ttoo  bbee  ffiilleedd  uunnddeerr  

tthhee  ssttaattuuttee;;  

  AAssssiisstt  aarreeaa  ooffffiicceerrss  ttoo  wwhhiicchh  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  aattttaacchheedd  iinn  ddaayy  ttoo  ddaayy  

wwoorrkk;;  
  

SSUUPPEERRIINNTTEENNDDEENNTT::  TToo  

  SSuuppeerrvviissee  tthhee    wwoorrkkss    ooff  rreessppeeccttiivvee  sseeccttiioonnss;;  

  SSccrruuttiinnyy  ooff  ffiilleess  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  ssuubboorrddiinnaattee  ccaassee  wwoorrkkeerrss;;  

  DDeeaall    tthhee  ccoommpplliiccaatteedd  ccaasseess  ddiirreeccttllyy  aanndd  ssuubbmmiitt  ttoo  tthhee  nneexxtt  hhiigghheerr  

aauutthhoorriittyy;;  

  DDiisscchhaarrggee  tthhee  dduuttiieess  ooff  tthhee  rreessppeeccttiivvee  sseeccttiioonnss  aass  eennvviissaaggeedd  uunnddeerr  tthhee    

hhaanndd  bbooookk  ooff  ooffffiiccee  pprroocceedduurree;;  

  AAssssiisstt  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  ssuuppeerriioorr  ooffffiicceerr  iinn  ddaayy  ttoo  ddaayy  wwoorrkk;;  
  

AACCCCOOUUNNTTSS  SSUUPPEERRIINNTTEENNDDEENNTT::  TToo  

  TToo  ssuuppeerrvviissee  tthhee  wwoorrkk  ooff  eennttiirree  aaccccoouunnttss  sseeccttiioonn  aanndd  ttoo  ttaakkee  ccaarree  ooff  

tthhee    ffoolllloowwiinngg  iimmppoorrttaanntt  wwoorrkk  

    PPrreeppaarraattiioonn  ooff  aannnnuuaall  bbuuddggeett  aanndd  eexxppeennddiittuurree  ssttaatteemmeennttss..  

  RReeccoonncciilliiaattiioonn  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttaall  rreevveennuuee  aanndd  eexxppeennddiittuurree  

  AAlllloottmmeenntt  ooff  bbuuddggeett  ttoo  vvaarriioouuss  ooffffiicceess  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  uunnddeerr  

ddiiffffeerreenntt  hheeaaddss  

  UUpp  kkeeeeppiinngg  ooff  aallll  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  MMMMRR  
  

LLEEGGAALL  AASSSSIISSTTAANNTT::TToo    

  DDiisscchhaarrggee  dduuttiieess  aass  ssuuppttdd..  ooff  lleeggaall  sseeccttiioonn  aass  ppeerr  ooffffiiccee  pprroocceedduurree    

  SSccrruuttiinnyy  ooff  tthhee  ffiilleess  vviizz::  PPrroosseeccuuttiioonn,,  CCoommppllaaiinnttss,,  aacccciiddeennttss  eettcc..,,  

ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ccaassee  wwoorrkk..  

  AAssssiisstt  tthhee  DDiirreeccttoorr  iinn  qquuiicckk  ddiissppoossaall  ooff  tthhee  lleeggaall  sseeccttiioonn  ffiilleess..  

  UUpp--ddaattiinngg  tthhee  ssttaattiissttiiccss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  pprroosseeccuuttiioonnss,,  ccoommppllaaiinnttss  &&  

AAcccciiddeennttss..  

  IIff  rreeqquuiirreedd  ttoo  aatttteenndd  CCoouurrtt,,  LLaaww  DDeeppaarrttmmeenntt,,  PPrroosseeccuuttiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt..  

  UUpp--ddaattaa  aanndd  mmoonniittoorr  tthhee  aammeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  RRuulleess  aanndd  RReegguullaattiioonnss  

eennffoorrccee  bbyy  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  aanndd  ccoorrrreessppoonnddeennccee  wwiitthh  DDGGFFAASSLLII..  

SSTTEENNOOGGRRAAPPHHEERR::  TToo  

  TTaakkee  ddiiccttaattiioonn  aanndd  pprreeppaarree  ffaaiirr  ccooppiieess;;  

  MMaaiinnttaaiinn    tthhee  ccoonncceerrnneedd  ooffffiicceerrss  ddiiaarryy,,  ttoouurr  pprrooggrraammmmeess  eettcc..,,  

  CCaarrrryyoouutt  aannyy  ootthheerr  wwoorrkkss  aass  eennttrruusstteedd  bbyy  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ooffffiicceerr;;  
  

FFIIRRSSTT  DDIIVVIISSIIOONN  AASSSSIISSTTNNAATT’’ss::  TToo    

  RReecceeiivvee  aallll  tthhee  ccoonnnneecctteedd  ttaappppaallss,,  ooppeenn  tthhee  ffiillee    aanndd    ssuubbmmiitt    ttoo  tthhee  

ccoonncceerrnneedd  ssuuppeerriinntteennddeenntt//iimmmmeeddiiaattee  ooffffiicceerrss    aalloonngg  wwiitthh  tthheeiirr  ssppeecciiffiicc  

nnoottiinngg;;  

  MMaaiinnttaaiinn  tthhee  ssppeecciiaall  rreeggiisstteerrss,,  ccaassee  rreeggiisstteerrss  eettcc..,,  aass  pprreessccrriibbeedd;;  

  MMaaiinnttaaiinn  tthhee  cciirrccuullaarr  ffiilleess  wwiitthh  pprrooppeerr  iinnddeexx  aanndd  ccaattaalloogguuee;;  
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  TTaakkee  ffuullll  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ddiissppoossaall  ooff  ppaappeerrss  uunnddeerr  vvaarriioouuss  

ccoommppiillaattiioonn  eennttrruusstteedd  ttoo  tthheemm;;  

  DDiisscchhaarrggee  tthhee  dduuttiieess  ooff  tthhee  rreessppeeccttiivvee  sseeccttiioonnss  aass  eennvviissaaggeedd  uunnddeerr  tthhee    

hhaanndd  bbooookk  ooff  ooffffiiccee  pprroocceedduurree;;  

  AAssssiisstt  tthhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt  //  iimmmmeeddiiaattee  ooffffiicceerrss  iinn  ddiisscchhaarrggiinngg  ddaayy  ttoo  

ddaayy  wwoorrkk;;  
  

SSEECCOONNDD  DDIIVVIISSIIOONN  AASSSSIISSTTAANNTT::  TToo  

  MMaaiinnttaaiinn  iinnwwaarrdd,,  ddiissppaattcchh,,    aanndd    sseerrvviiccee  ssttaammpp  rreeggiisstteerrss;;  

  MMaaiinnttaaiinn  ddeeaadd  ssttoocckk  aanndd  ssttaattiioonnaarryy  rreeggiisstteerrss;;  

  MMaaiinnttaaiinn  rreeccoorrddss  aanndd  rreelleevvaanntt  rreeccoorrdd  rreeggiisstteerrss  wwiitthh  pprrooppeerr  iinnddeexxiinngg  

aanndd  ccaattaalloogguuee;;  

  RReecceeiivvee  aallll  tthhee  ccoonnnneecctteedd  ttaappppaallss,,  ooppeenn  tthhee  ffiillee    aanndd    ssuubbmmiitt    ttoo  tthhee  

ccoonncceerrnneedd  ssuuppeerriinntteennddeenntt//iimmmmeeddiiaattee  ooffffiicceerrss    aalloonngg  wwiitthh  tthheeiirr  ssppeecciiffiicc  

nnoottiinngg;;  

  MMaaiinnttaaiinn  tthhee  ssppeecciiaall  rreeggiisstteerrss,,  ccaassee  rreeggiisstteerrss  eettcc..,,  pprreessccrriibbeedd;;  

  MMaaiinnttaaiinn  tthhee  cciirrccuullaarr  ffiilleess  wwiitthh  pprrooppeerr  iinnddeexx  aanndd  ccaattaalloogguuee;;  

  DDiisscchhaarrggee  tthhee  dduuttiieess  ooff  tthhee  rreessppeeccttiivvee  sseeccttiioonnss  aass  eennvviissaaggeedd  uunnddeerr  tthhee    

hhaanndd  bbooookk  ooff  ooffffiiccee  pprroocceedduurree;;  
  

SSEENNIIOORR  DDRRIIVVEERRSS  //  DDRRIIVVEERRSS  

  TToo  ppeerrffoorrmm  tthhee  ddrriivviinngg  ooff  vveehhiicclleess  aass  ppeerr  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  ooffffiicceerr  

ccoonncceerrnn;;  

  KKeeeeppiinngg  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  vveehhiicclleess  iinn  ggoooodd  ccoonnddiittiioonn;;  

  
  

SSrr..  TTYYPPIISSTT//TTYYPPIISSTT::  TToo  

  CCaarrrryyoouutt  ttyyppiinngg  wwoorrkk  eennttrruusstteedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee;;  

  MMaaiinnttaaiinn  ffaaiirr  ccooppyyiinngg  rreeggiisstteerr  aass  pprreessccrriibbeedd  uunnddeerr  tthhee  ooffffiiccee  pprroocceedduurree  

bbooookk;;  
  

  

GGRROOUUPP  ––  DD::  JJAAMMEEDDAARR  //  CCYYCCLLEE  OORRDDEERRLLYY  //  RREECCOORRDD  AATTTTEENNDDEERR::  TToo  

  AAtttteenndd  tthhee  ooffffiiccee  hhaallff  aann  hhoouurr  eeaarrlliieerr  ttoo  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  

aaccttuuaall  wwoorrkkiinngg  hhoouurrss  aanndd  ttoo  lleeaavvee  tthhee  ooffffiiccee  oonnllyy  aafftteerr  tthhee    ooffffiicceerr  

lleeaavveess  tthhee  ooffffiiccee;;  

  MMaaiinnttaaiinn    tthhee  ooffffiiccee  nneeaatt  aanndd  ttiiddyy  aanndd  ttoo  aassssiisstt  iinn  rreeccoorrdd  rroooomm  ffoorr  uupp  

kkeeeeppiinngg  ooff  oolldd  rreeccoorrddss;;  

  TTrraannssmmiitt  tthhee  TTaappppaall  ffrroomm  sseeccttiioonn  ttoo  ooffffiicceerr  aanndd  vviiccee  vveerrssaa  ––  ttoo  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt  aass  aanndd  wwhheenn  rreeqquuiirreedd;;  

  MMaakkee  tthhee  vviissiittoorrss  ttoo  ssiitt  iinn  tthhee  lloouunnggee    aanndd  aallllooww  tthheemm  ttoo  sseeee  tthhee  

ooffffiicceerrss  dduurriinngg  vviissiittiinngg  hhoouurrss  oorr  oonn  tthhee  aappppooiinntteedd  hhoouurrss;;  

  TToo  ppeerrffoorrmm  JJaammeeddaarr  wwoorrkk  uunnddeerr  HHOODD..  
  

  

PPOOWWEERRSS  AANNDD  DDUUTTIIEESS  OOFF  TTHHEE  OOFFFFIICCEERRSS;;  ((FFAACCTTOORRYY  WWIINNGG))  
  
  

AASSSSIISSTTAANNTT  DDIIRREECCTTOORR  OOFF  FFAACCTTOORRIIEESS  //  SSEENNIIOORR  AASSSSIISSTTAANNTT  

DDIIRREECCTTOORR  OOFF  FFAACCTTOORRIIEESS  TTOO::    
  

  EEnntteerr  wwiitthh  ssuucchh  aassssiissttaannttss,,  bbeeiinngg  ppeerrssoonn  iinn  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt  oorr  aannyy  llooccaall  oorr  ootthheerr  ppuubblliicc  aauutthhoorriittyy  ((oorr  wwiitthh  aann  eexxppeerrtt))  

aass  hhee  tthhiinnkkss  ffiitt,,  aannyy  ppllaaccee  wwhhiicchh  iiss  uusseedd,,  oorr  wwhhiicchh  hhee  hhaass  rreeaassoonnss  ttoo  

bbeelliieevvee  iiss  uusseedd,,  aass  aa  ffaaccttoorryy;;  

  MMaakkee  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  pprreemmiisseess,,  ppllaanntt,,  mmaacchhiinneerryy,,  aarrttiiccllee  oorr  ssuubbssttaannccee;;  



 25 

  IInnqquuiirree  iinnttoo  aannyy  aacccciiddeenntt  oorr  ddaannggeerroouuss  ooccccuurrrreenncceess;;  

  RReeqquuiirree  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  aannyy  pprreessccrriibbeedd  rreeggiisstteerrss;;  

  SSeeiizzee  oorr  ttaakkee  ccooppiieess  ooff  aannyy  rreeggiisstteerrss,,  rreeccoorrdd  oorr  ootthheerr  ddooccuummeenntt  aass  hhee  

ccoonnssiiddeerrss  nneecceessssaarryy  iinn  tthhee  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  tthhee  lleeggiissllaattiioonn;;  

  TTaakkee  mmeeaassuurreemmeennttss  aanndd  pphhoottooggrraapphhss,,  rreeccoorrdd  ssttaatteemmeennttss  aanndd  ttoo  sseeiizzee  

aannyy  aarrttiiccllee  oorr  aannyy  ssuubbssttaannccee  ffoouunndd  iinn  aannyy  pprreemmiisseess  wwhhiicchh  aappppeeaarrss  ttoo  

hhiimm  aass  hhaavviinngg  ccaauusseedd  oorr  iiss  lliikkeellyy  ttoo  ccaauussee  ddaannggeerr  ttoo  tthhee  hheeaalltthh  oorr  

ssaaffeettyy  ooff  tthhee  wwoorrkkeerrss;;  

  IIssssuuee  pprroohhiibbiittoorryy  oorrddeerrss  iinn  ccaassee  ooff  aannyy  iimmmmiinneenntt  ddaannggeerrss  aatt  tthhee  

ffaaccttoorryy  ssiittee;;  

  PPrroosseeccuuttee,,  ccoonndduucctt  oorr  ddeeffeenndd  bbeeffoorree  aa  ccoouurrtt,,  aannyy  ccoommppllaaiinntt  oorr  ootthheerr  

pprroocceeeeddiinngg  aarriissiinngg  uunnddeerr  tthhee  aacctt  oorr    iinn  ddiisscchhaarrggee  ooff  hhiiss  dduuttiieess  aass  aann  

IInnssppeeccttoorr;;  

  EEnnffoorrccee  tthhee  pprroovviissiioonnss  eennvviissaaggeedd  uunnddeerr  tthhee  CChhiilldd  LLaabboouurr  ((PP&&RR))  AAcctt,,  

11998866  ssiinnccee  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  nnoottiiffiieedd  uunnddeerr  sseeccttiioonn  1177  ooff  tthhee  ssaaiidd  AAcctt;;  

  MMaaiinnttaaiinn  aanndd  ssuuppeerrvviissee  aallll  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ssppeecciiaall  rreeggiisstteerrss  iinn  hhiiss  ooffffiiccee  

wwiitthh  iinnddeexx  aanndd  ccaattaalloogguuee;;  
  

NNoottee::    TThhee  ooffffiicceerrss  hhaavvee  bbeeeenn  aassssiiggnneedd  wwiitthh  tthhee  llooccaall  lliimmiittss  tthhrroouugghh  aa  

nnoottiiffiiccaattiioonn  uunnddeerr  sseeccttiioonn  88((11))  ooff  tthhee  FFaaccttoorriieess  AAcctt,,  11994488  iinn  tthhee  ooffffiicciiaall  

ggaazzeettttee  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  TThheeyy  ffuunnccttiioonn  oonnllyy  iinn  tthheeiirr  

aarreeaa  ooff  nnoottiiffiiccaattiioonn..  
  

  

DDEEPPUUTTYY  DDIIRREECCTTOORR  OOFF  FFAACCTTOORRIIEESS::    

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ppoowweerrss  ccoonnffeerrrreedd  uunnddeerr  sseeccttiioonn  88((11))  ooff  tthhee  FFaaccttoorriieess  AAcctt,,  

11994488  tthhee  DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr  ooff  ffaaccttoorriieess  hhaass  ggoott  tthhee  aaddddiittiioonn  ppoowweerrss  aass  

mmeennttiioonneedd  bbeellooww::  
    

  TToo  aapppprroovvee  ppllaannss,,  iissssuuee  aanndd  ggrraanntt  ooff  lliicceennccee,,  ttrraannssffeerr,,  iissssuuee  ooff  

dduupplliiccaattee  lliicceennccee  aanndd  aammeenndd  tthhee  lliicceenncceess    iinn  rreessppeecctt  ooff  ffaaccttoorriieess  

eemmppllooyyiinngg  uuppttoo  225500  wwoorrkkeerrss;;  

  TToo  ggrraanntt  eexxeemmppttiioonn  uunnddeerr  sseeccttiioonn  6655((22))  ooff  tthhee  FFaaccttoorriieess  AAcctt,,  11994488  iinn  

rreessppeecctt  ooff  ffaaccttoorriieess  eemmppllooyyiinngg  uuppttoo  225500  wwoorrkkeerrss;;  

  EEnnffoorrccee  tthhee  pprroovviissiioonnss  eennvviissaaggeedd  uunnddeerr  tthhee  CChhiilldd  LLaabboouurr  ((  PP&&RR  ))  AAcctt,,  

11998866  ssiinnccee  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  nnoottiiffiieedd  uunnddeerr  sseeccttiioonn  1177  ooff  tthhee  ssaaiidd  AAcctt;;  

  TToo  aassssiisstt  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  --  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  aass  tthhee  

mmeemmbbeerr  sseeccrreettaarriieess  ooff  tthhee  ccrriissiiss  ggrroouuppss  ccoonnssttiittuutteedd  bbyy  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt  aatt  hhiiss  ppllaaccee  ooff  wwoorrkk;;  

  TToo  oovveerrsseeee  tthhee  wwoorrkk  ooff  ssuubboorrddiinnaattee  ooffffiicceess//ooffffiicceerrss;;  

NNoottee::  HHee  iiss  aallssoo  aassssiiggnneedd  wwiitthh  tthhee  llooccaall  lliimmiittss  tthhrroouugghh  nnoottiiffiiccaattiioonn  bbyy  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  
  

  

PPOOWWEERRSS  AANNDD  DDUUTTIIEESS  OOFF  TTHHEE  OOFFFFIICCEERRSS  ((BBOOIILLEERR  WWIINNGG))  
  

AASSSSIISSTTAANNTT  DDIIRREECCTTOORR  OOFF  BBOOIILLEERRSS  //  SSEENNIIOORR  AASSSSIISSTTAANNTT  DDIIRREECCTTOORR  

OOFF  BBOOIILLEERRSS::  TToo  
  

  CCoonndduucctt  iinnssppeeccttiioonn  aanndd  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  bbooiilleerrss  bbeellooww  1100,,000000  mm22  

ccaappaacciittyy  aanndd  ooff  iinnssppeeccttiioonn  ooff  aallll  sstteeaamm  ppiippeess;;  

  MMaaiinnttaaiinn  mmeemmoorraanndduumm  ooff  IInnssppeeccttiioonn  bbooookk  ffoorr  eeaacchh  bbooiilleerr  aanndd  sstteeaamm  

ppiippee  lliinneess  aanndd  ssuubbmmiitt  ppeerriiooddiiccaallllyy  ttoo  tthhee  DDiirreeccttoorr  ffoorr  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  

ccoouunntteerr  ssiiggnnaattuurree;;  
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  RReecceeiivvee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  bbooiilleerr  aanndd  sstteeaamm  ppiippee  lliinneess,,      

ccoonndduucctt  iinnssppeeccttiioonn  aanndd  ssuubbmmiitt  nneecceessssaarryy  pprrooppoossaall  ttoo  tthhee  DDiirreeccttoorr;;  

  EEnnqquuiirree  iinnttoo  tthhee    aacccciiddeennttss  ttoo  bbooiilleerr  aanndd  sstteeaamm  ppiippee  lliinneess;;  

  SSuubbmmiitt  pprrooppoossaall  ffoorr  nneecceessssaarryy  rreeppaaiirrss,,  aalltteerraattiioonnss  ttoo  bbooiilleerr  aanndd  sstteeaamm  

ppiippee  lliinneess;;  

  IIssssuuee  pprroohhiibbiittoorryy  oorrddeerrss;;  

  SSuubbmmiitt  pprrooppoossaall  ffoorr  pprroosseeccuuttiioonn  ffoorr  aannyy  vviioollaattiioonnss  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  

uunnddeerr  tthhee  AAcctt;;  

  CCoonndduucctt  ssttaaggee  iinnssppeeccttiioonn  ooff  bbooiilleerrss  aanndd  ffiittttiinnggss  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  

mmaannuuffaaccttuurree;;  

  EEnnffoorrccee  tthhee  pprroovviissiioonnss  eennvviissaaggeedd  uunnddeerr  tthhee  CChhiilldd  LLaabboouurr  ((  PP&&RR  ))  AAcctt,,  

11998866  ssiinnccee  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  nnoottiiffiieedd  uunnddeerr  sseeccttiioonn  1177  ooff  tthhee  ssaaiidd  AAcctt;;  

  MMaaiinnttaaiinn  aallll  rreeccoorrddss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  iinnssppeeccttiioonn,,  tteessttiinngg  aanndd  eexxaammiinnaattiioonn  

eettcc..,,  ffoorr  aallll  bbooiilleerrss  aanndd  ssccaannttlliinnggss;;  

  MMaaiinnttaaiinn  aanndd  ssuuppeerrvviissee  aallll  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ssppeecciiaall  rreeggiisstteerrss  iinn  hhiiss  ooffffiiccee  

wwiitthh  iinnddeexx  aanndd  ccaattaalloogguuee..  
  

  

AASSSSIISSTTAANNTT  DDIIRREECCTTOORR  OOFF  BBOOIILLEERRSS  ((BBTTTTEE  CCEELLLL))::  TToo  

  SSccrruuttiinnyy  ooff  aallll  mmaannuuffaaccttuurriinngg  ddrraawwiinnggss  ooff  bbooiilleerrss,,  sstteeaamm  ppiippeelliinneess,,    

ffiittttiinnggss  aanndd  aacccceessssoorriieess;;  

  SSccrruuttiinnyy  ooff  pprrooppoossaallss  ooff  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  nneeww  bbooiilleerrss;;  

  AAssssiisstt  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess  aanndd  BBooiilleerrss  iinn  tthhee  mmaatttteerrss  rreellaatteedd  ttoo  

cceennttrraall  bbooiilleerrss  bbooaarrdd;;  

  EEnnffoorrccee  tthhee  pprroovviissiioonnss  eennvviissaaggeedd  uunnddeerr  tthhee  CChhiilldd  LLaabboouurr  ((  PP&&RR  ))  AAcctt,,  

11998866  ssiinnccee  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  nnoottiiffiieedd  uunnddeerr  sseeccttiioonn  1177  ooff  tthhee  ssaaiidd  AAcctt;;  

  PPeerrffoorrmm  tthhee  dduuttiieess  ooff  sseeccrreettaarryy  bbooiilleerr  aatttteennddaanntt  eexxaammiinnaattiioonn  bbooaarrdd;;  

  CCoonndduucctt  ttrraaiinniinngg  ccllaasssseess  bbooiilleerr  aatttteennddaanntt  aanndd  bbooiilleerr  ffiirreemmaann;;  

  MMaaiinnttaaiinn  aanndd  ssuuppeerrvviissee  aallll  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ssppeecciiaall  rreeggiisstteerrss  iinn  hhiiss  ooffffiiccee  

wwiitthh  iinnddeexx  aanndd  ccaattaalloogguuee..  

  
  

DDEEPPUUTTYY  DDIIRREECCTTOORR  OOFF  BBOOIILLEERRSS::  TToo  

  CCoonndduucctt  iinnssppeeccttiioonn  aanndd  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  bbooiilleerrss  aanndd  sstteeaamm  ppiippeess  iinn  

rreessppeecctt  ooff  bbooiilleerrss  hhaavviinngg  hheeaattiinngg  ssuurrffaaccee  ooff  bbeellooww  1100000000  mm22  ccaappaacciittyy  

aanndd  aabboovvee;;  

  MMaaiinnttaaiinn  mmeemmoorraanndduumm  ooff  IInnssppeeccttiioonn  bbooookk  ffoorr  eeaacchh  bbooiilleerr  aanndd  sstteeaamm  

ppiippee  lliinneess  aanndd  ssuubbmmiitt  ppeerriiooddiiccaallllyy  ttoo  tthhee  DDiirreeccttoorr  ffoorr  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  

ccoouunntteerr  ssiiggnnaattuurree;;  

  RReecceeiivvee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  bbooiilleerr  aanndd  sstteeaamm  ppiippee  lliinneess,,      

ccoonndduucctt  iinnssppeeccttiioonn  aanndd  ssuubbmmiitt  nneecceessssaarryy  pprrooppoossaall  ttoo  tthhee  DDiirreeccttoorr;;  

  EEnnqquuiirree  iinnttoo  tthhee    aacccciiddeennttss  ttoo  bbooiilleerr  aanndd  sstteeaamm  ppiippee  lliinneess;;  

  SSuubbmmiitt  pprrooppoossaall  ffoorr  nneecceessssaarryy  rreeppaaiirrss,,  aalltteerraattiioonnss  ttoo  bbooiilleerr  aanndd  sstteeaamm  

ppiippee  lliinneess;;  

  IIssssuuee  pprroohhiibbiittoorryy  oorrddeerrss;;  

  SSuubbmmiitt  pprrooppoossaall  ffoorr  pprroosseeccuuttiioonn  ffoorr  aannyy  vviioollaattiioonnss  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  

uunnddeerr  tthhee  AAcctt;;  

  CCoonndduucctt  ssttaaggee  iinnssppeeccttiioonn  ooff  bbooiilleerrss  aanndd  ffiittttiinnggss  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  

mmaannuuffaaccttuurree;;  

  EEnnffoorrccee  tthhee  pprroovviissiioonnss  eennvviissaaggeedd  uunnddeerr  tthhee  CChhiilldd  LLaabboouurr  ((  PP&&RR  ))  AAcctt,,  

11998866  ssiinnccee  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  nnoottiiffiieedd  uunnddeerr  sseeccttiioonn  1177  ooff  tthhee  ssaaiidd  AAcctt;;  
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  MMaaiinnttaaiinn  aallll  rreeccoorrddss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  iinnssppeeccttiioonn,,  tteessttiinngg  aanndd  eexxaammiinnaattiioonn  

eettcc..,,  ffoorr  aallll  bbooiilleerrss  aanndd  ssccaannttlliinnggss;;  

  MMaaiinnttaaiinn    aanndd  ssuuppeerrvviissee  aallll  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ssppeecciiaall  rreeggiisstteerrss    iinn    hhiiss  

ooffffiiccee  wwiitthh  iinnddeexx  aanndd  ccaattaalloogguuee  

  OOvveerrsseeee  tthhee  wwoorrkk  ooff  ssuubb  oorrddiinnaattee  ooffffiicceess//ooffffiicceerrss;;  

  AAssssiisstt  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  BBooiilleerrss  iinn  hhiiss  ddaayy  ttoo  ddaayy  wwoorrkk;;  
  

PPRROOCCEEDDUURREE  FFOOLLLLOOWWEEDD  IINN  SSEERRIIAATTUUMM  TTOO  CCLLEEAARR  TTHHEE  PPAAPPEERRSS  
  

  RReecceeiipptt        --  RR  &&  II  sseeccttiioonn;;  

  OOppeenniinngg  ooff  ffiillee  &&  nnoottiinngg    --  CCaassee  wwoorrkkeerr//ssuuppeerriinntteennddeenntt//AA..OO;;  

  DDeecciissiioonn--mmaakkiinngg      --  OOffffiicceerr  ccoonncceerrnneedd;;  

  FFoollllooww  uupp  ooff  ddeecciissiioonn    --AA..OO..//SSuuppeerriinntteennddeenntt//ccaassee  wwoorrkkeerr;;  

  SSiiggnnaattuurree        --  OOffffiicceerr  ccoonncceerrnneedd;;  

  DDiissppaattcchh        --  RR  &&  II  SSeeccttiioonn    
 

AANNNNUUAALL  IINNSSPPEECCTTIIOONN  OOFF  BBOOIILLEERRSS//EECCOONNOOMMIISSEERRSS  &&  SSTTEEAAMM  PPIIPPEE  

LLIINNEESS::  

aa..  MMaakkee  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  tthhee  DDiivviissiioonnaall  IInnssppeeccttoorr  iinn  FFoorrmm--II  aanndd  

IInnssppeeccttiioonn  ffeeee  ppaaiidd  iinn  cchhaallllaann..  

  

              TThhee  iinnssppeeccttiioonn  ooff  tthhee  BBooiilleerr,,  EEccoonnoommiizzeerr  aanndd  sstteeaamm  lliinnee  wwiillll  bbee  ddoonnee  

wwiitthhiinn  3300  ddaayyss  oorr  sshhoorrtteerr  ppeerriioodd  aass  mmaayy  bbee  pprreessccrriibbeedd  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  

rreecceeiipptt  ffoorr  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  BBooiilleerr  ggiivviinngg  nnoott  lleessss  tthhaann  1100  ddaayyss  nnoottiiccee  ooff  

tthhee  ddaattee  ffiixxeedd..  

  

                AAfftteerr  ssaattiissffaaccttoorryy  ccoommpplleettiioonn  ooff  ooppeenn  iinnssppeeccttiioonn  aanndd  hhyyddrraauulliicc  tteesstt,,  

cceerrttiiffiiccaattee  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  BBooiilleerr//EEccoonnoommiisseerr  wwiillll  bbee  iissssuueedd  wwiitthhiinn  4488  hhoouurrss  ooff  

mmaakkiinngg  ssuucchh  eexxaammiinnaattiioonn..  
  

RREEPPAAIIRRSS  TTOO  BBOOIILLEERRSS,,  EECCOONNOOMMIISSEERRSS  AANNDD  SSTTEEAAMM  PPIIPPEELLIINNEESS..  

aa..  TThhee  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  BBooiilleerr  aafftteerr  mmaakkiinngg  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  

BBooiilleerr,,  EEccoonnoommiizzeerr  aanndd  SStteeaamm  lliinnee  iiss  ooff  tthhee  ooppiinniioonn  tthhaatt  tthhee  bbooiilleerr  iiss  

nnoott  ffiitt  ttoo  uussee  aanndd  nneeeeddss  aannyy  ssttrruuccttuurraall  aalltteerraattiioonn,,  aaddddiittiioonn  hhee  wwiillll  

iinnttiimmaattee  tthhee  oowwnneerr  wwiitthhiinn  4488  hhoouurrss  ooff  mmaakkiinngg  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..  

bb..    AAfftteerr  rreecceeiivviinngg  tthhee  ssuuggggeessttiioonnss  ffrroomm  tthhee  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  BBooiilleerrss  

ffoorr  ccaarrrryyiinngg  oouutt  nneeeeddffuull  rreeppaaiirrss  ttoo  mmaakkee  tthhee  BBooiilleerrss,,  EEccoonnoommiizzeerrss  aanndd  

sstteeaamm  lliinnee  sseerrvviicceeaabbllee,,  tthhee  oowwnneerr  sshhaallll  mmaakkee  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  tthhee  

DDiirreeccttoorr  ooff  BBooiilleerrss  sseeeekkiinngg  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthhee  rreeppaaiirrss  

mmeennttiioonniinngg  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  BBooiilleerr  rreeppaaiirreerr  nnaammee  tthhrroouugghh  wwhhoomm  hhee  iiss  

ggeettttiinngg  tthhee  ssaammee  rreeppaaiirreedd..  

cc..  AAfftteerr  oobbttaaiinniinngg  aapppprroovvaall  ffrroomm  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  BBooiilleerrss  tthhee  oowwnneerr  sshhoouulldd  

ooffffeerr  tthhee  BBooiilleerr  EEccoonnoommiizzeerr  aanndd  sstteeaamm  lliinnee  ffoorr  wwhhiicchh  rreeppaaiirrss  aarree  bbeeiinngg  

ccaarrrriieedd  oouutt  aatt  vvaarriioouuss  ssttaaggeess  ffoorr  iinnssppeeccttiioonn  ttoo  tthhee  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  

BBooiilleerrss  aanndd  oobbttaaiinn  hhiiss  cclleeaarraannccee..  

dd..  AAfftteerr  ssaattiissffaaccttoorryy  ccoommpplleettiioonn  ooff  ooppeenn  iinnssppeeccttiioonn  aanndd  hhyyddrraauulliicc  tteesstt,,  

aafftteerr  rreeppaaiirrss  cceerrttiiffiiccaatteess  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  BBooiilleerrss..  EEccoonnoommiizzeerr  wwiillll  bbee  

iissssuueedd  wwiitthhiinn  4488  hhoouurrss  ooff  mmaakkiinngg  eexxaammiinnaattiioonn..  
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PPEERRSSOONNSS  TTOO  BBEE  IINNCCHHAARRGGEE  OOFF  BBOOIILLEERRSS::  

AA  cceerrttiiffiiccaattee  ooff  SSeeccoonndd  ccllaassss  sshhaallll  qquuaalliiffyy  tthhee  bbooiilleerr  tthheerreeooff  ttoo  bbee  iinn  

cchhaarrggee  ooff  aa  ssiinnggllee  bbooiilleerr  ooff  aannyy  kkiinndd,,  tthhee  hheeaattiinngg  ssuurrffaaccee  ooff  wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  

eexxcceeeedd  113399..55  ssqq..  MMtt..  aa  sseeccoonndd  ccllaassss  bbooiilleerr  aatttteennddaanntt  mmaayy  bbee  aann  aatttteennddaanntt  ttoo  

aa  bbaatttteerryy  ooff  bbooiilleerrss  ((nnoott  ccoonnssiissttiinngg  ooff  mmoorree  tthhaann  ccoonnnneecctteedd  bbooiilleerrss  aanndd  nnoott  

eexxcceeeeddiinngg  113399..55  ssqq..  MMtt..  iinn  aaggggrreeggaattee  ooff  ttoottaall  hheeaattiinngg  ssuurrffaaccee))  pprroovviiddeedd  hhee  iiss  

aassssiisstteedd  bbyy  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffiirreemmeenn  ccoonnssiiddeerreedd  nneecceessssaarryy  bbyy  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  

BBooiilleerrss..  

  

AA  cceerrttiiffiiccaattee  ooff  ffiirrsstt  ccllaassss  sshhaallll  qquuaalliiffyy  tthhee  hhoollddeerr  tthheerreeooff  ttoo  bbee  iinn  cchhaarrggee  

ooff  aa  ssiinnggllee  bbooiilleerr  ooff  aannyy  kkiinndd  oorr  ccaappaacciittyy  oorr  ttwwoo  oorr  mmoorree  bbooiilleerrss  iinn  aa  bbaatttteerryy  

oorr  ooff  ssoo  mmaannyy  sseeppaarraattee  iinnddiivviidduuaall  bbooiilleerrss,,  tthhee  ttoottaall  hheeaattiinngg  ssuurrffaaccee  ooff  wwhhiicchh  

ddooeess  nnoott  eexxcceeeedd  669977..66  ssqq..  MMtt..  pprroovviiddeedd  tthhaatt  ssuucchh  bbooiilleerrss  sshhaallll  bbee  ssiittuuaatteedd  

wwiitthhiinn  aa  rraaddiiuuss  2233  MMttss..  iinn  tthhee  ssaammee  pprreemmiisseess  bbeelloonngg  ttoo  oonnee  oowwnneerr..    
  

PPRROOCCEEDDUURREE  FFOORR  AAPPPPEEAARRIINNGG  FFOORR  FFIIRRSSTT  CCLLAASSSS  &&  SSEECCOONNDD  CCLLAASSSS  

BBOOIILLEERR  AATTTTEENNDDAANNTT  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN;;  

AA..  RREEQQUUIIRREEMMEENNTT  ttoo  aappppeeaarr  ffoorr  SSeeccoonndd  ccllaassss  eexxaammiinnaattiioonn  

11..  AAggee  ––  sshhaallll  nnoott  bbee  lleessss  tthhaann  2200  yyeeaarrss..  

22..  EExxppeerriieennccee––HHaass  sseerrvveedd  ffoorr  nnoott  lleessss  tthhaann  33  yyeeaarrss  aass  aann  eennggiinnee  ffiitttteerr  

wwhheerree  bbooiilleerr  aanndd  eennggiinneess  aarree  rreeppaaiirreedd  oorr  mmaaddee  aanndd  wwoorrkkeedd  uunnddeerr  

sstteeaamm..  11  yyeeaarr  aatt  lleeaasstt  ooff  wwhhiicchh    hhee  sshhoouulldd  hhaavvee  wwoorrkkeedd  aass  aann  

aassssiissttaanntt  ffiirreemmaann,,  oorr  

33..  HHaass  sseerrvveedd  ffoorr  nnoott  lleessss  tthhaann  33  yyeeaarrss  iinn  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  aa  ffiirreemmaann  oorr  aann  

aassssiissttaanntt  ffiirreemmeenn  oonn  aa  sstteeaamm  bbooiilleerr  oorr  aa  ccoommbbiinneedd  sstteeaamm  eennggiinnee  &&  

bbooiilleerr    oorr    

44..  PPrroodduucceess  ffrroomm  tthhee  hheeaadd  ooff  aann  iinndduussttrriiaall  oorr  tteecchhnniiccaall  iinnssttiittuuttiioonn  aa  

cceerrttiiffiiccaattee  ssttaattiinngg  tthhaatt  hhee  hhaass  ccoommpplleetteedd  aa  tthhrreeee  yyeeaarrss  ccoouurrssee  ooff  

ttrraaiinniinngg,,  oonnee  yyeeaarr  ooff  wwhhiicchh  mmuusstt  hhaavvee  bbeeeenn  aass  aann  aapppprreennttiiccee  iinn  aa  

sstteeaamm  ppoowweerr  ppllaanntt  ooff  aa  mmiillll  oorr  ffaaccttoorryy  oorr  aann  eennggiinneeeerriinngg  wwoorrkksshhoopp  ffoorr  

tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  bbooiilleerrss..  
  

BB..  RReeqquuiirreemmeenntt  ttoo  aappppeeaarr  ffoorr  ffiirrsstt  ccllaassss  eexxaammiinnaattiioonn::  

11..  AAggee  ––  sshhaallll  nnoott  bbee  lleessss  tthhaann  2211  yyeeaarrss    

22..  EExxppeerriieennccee  --  HHaass  sseerrvveedd  ffoorr  nnoott  lleessss  tthhaann  ttwwoo  yyeeaarrss  aass  aa  bbooiilleerr  

aatttteennddaanntt    wwiitthh  sseeccoonndd  ccllaassss  cceerrttiiffiiccaattee  ooff  ccoommppeetteennccyy  iinn  ssoollee  ooff  

wwoorrkkiinngg  cchhaarrggee  ooff  bbooiilleerr  wwhhoossee  rraatteedd    hheeaattiinngg  ssuurrffaaccee  iiss  nnoott  lleessss  

tthhaann    4466..5511  ssqq..  MMtt..  oorr  

33..      PPrroodduucceess  ffrroomm  tthhee  hheeaadd  ooff  aann  iinndduussttrriiaall  oorr  tteecchhnniiccaall  iinnssttiittuuttiioonn  aa  

cceerrttiiffiiccaattee  ssttaattiinngg  tthhaatt  hhee  hhaass  ccoommpplleetteedd  aa  tthhrreeee  yyeeaarrss  ccoouurrssee  ooff  

ttrraaiinniinngg  oonnee  ooff  wwhhiicchh  mmuusstt  hhaavvee  bbeeeenn  aass  oonn  aapppprreennttiiccee  iinn  aa  sstteeaamm  

ppoowweerr  ppllaanntt  ooff  aa  mmiillll  oorr  ffaaccttoorryy  oorr  aann  eennggiinneeeerriinngg  wwoorrkksshhoopp  wwhheerree  

eennggiinneess  aanndd  bbooiilleerrss  oorr  rreeppaaiirreedd  oorr  mmaaddee  aanndd  iinn  aaddddiittiioonn  hhaass  sseerrvveedd  

ffoorr  nnoott  lleessss  tthhaann  oonnee  yyeeaarr  iinn  ssoollee  wwoorrkkiinngg  cchhaarrggee  ooff  aa  bbooiilleerr  nnoott  lleessss  

tthhaann  4466..5511  ooff  hheeaattiinngg  ssuurrffaaccee  wwiitthh  aa  sseeccoonndd  ccllaassss  bbooiilleerr  aatttteennddaannttss  

cceerrttiiffiiccaattee..  
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CC..  PPrroocceedduurreess  ffoorr  mmaakkiinngg  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  ffiirrsstt  ccllaassss  aanndd  sseeccoonndd  ccllaassss  

eexxaammiinnaattiioonn  

II..  FFIIRRSSTT  CCLLAASSSS;;  

11..  AApppplliiccaattiioonn  sshhaallll  bbee  mmaaddee  iinn  FFoorrmm--AA  dduullyy  aatttteesstteedd  bbyy  tthhee  

GGaazzeetttteedd  ooffffiicceerr..    

22..  SSeerrvviiccee  cceerrttiiffiiccaattee  iinn  oorriiggiinnaall  wwiitthh  ccooppyy..  

33..  CChhaarraacctteerr  cceerrttiiffiiccaattee  iissssuueedd  bbyy  eemmppllooyyeerr  iinn  oorriiggiinnaall  wwiitthh  aa  ccooppyy..  

44..  TTwwoo  ccooppiieess  ooff  rreecceenntt  ppaassssppoorrtt  ssiizzee  pphhoottooggrraapphhss..  

55..  FFeeee  ooff  RRss..110000//--  ppaaiidd  iinn  cchhaallllaann..  

IIII..  SSEECCOONNDD  CCLLAASSSS  

11..  AApppplliiccaattiioonn  sshhaallll  bbee  mmaaddee  iinn  FFoorrmm––AA  dduullyy  aatttteesstteedd  bbyy  aa  

GGaazzeetttteedd  ooffffiicceerr..  

22..  SSeerrvviiccee  cceerrttiiffiiccaattee  iinn  oorriiggiinnaall  wwiitthh  aa  ccooppyy..    

33..  CChhaarraacctteerr  cceerrttiiffiiccaattee  iissssuueedd  bbyy  eemmppllooyyeerr  iinn  oorriiggiinnaall  wwiitthh  ccooppyy..  

44..  TTwwoo  ccooppiieess  ooff  rreecceenntt  ppaassssppoorrtt  pphhoottooggrraapphhss..  

55..    FFeeee  ooff  RRss..5500//--  ppaaiidd  iinn  cchhaallllaann..  
  

BBOOIILLEERR  OOPPEERRAATTIIOONN  EENNGGIINNEEEERRSS  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN::  

TThhee  qquuaalliiffiieedd  BBooiilleerr  OOppeerraattiioonn  EEnnggiinneeeerrss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  

bbooiilleerr  oorr  bbaatttteerryy  ooff  bbooiilleerrss  hhaavviinngg  aa  ttoottaall  hheeaattiinngg  ssuurrffaaccee  aarreeaa  ooff  669977..66mm22..  

TThhee  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree::  

AAggee  --  nnoott  lleessss  tthhaann  2233  yyeeaarrss  ooff  aaggee  

EEdduuccaattiioonnaall  

QQuuaalliiffiiccaattiioonn  
--  SShhoouulldd  hhaavvee  ccoommpplleetteedd  aapppprreennttiiccee  eennggiinneeeerrss  

ccoouurrssee  iinn  aa  rreeccooggnniizzeedd  wwoorrkksshhoopp  eennggaaggeedd  iinn  

mmaakkiinngg  oorr  rreeppaaiirriinngg  ooff  BBooiilleerrss  aanndd  AAcccceessssoorriieess  

OORR  sshhoouulldd  ppoosssseessss  aa  ddeeggrreeee  iinn  mmeecchhaanniiccaall  oorr  

eelleeccttrriiccaall  eenngggg..,,  oorr  ppoosssseessss  aa    ddiipplloommaa  

rreeccooggnniizzeedd  bbyy  tthhee  IInnssttiittuuttee  ooff  EEnnggiinneeeerrss..  

EExxppeerriieennccee  --  sshhoouulldd  hhaavvee  sseerrvveedd    nnoott  lleessss  tthhaann  22  yyeeaarrss  aass    

EEnnggiinneeeerr//AAsssstt..  EEnnggiinneeeerr  iinn  rruunnnniinngg    aanndd  

mmaaiinntteennaannccee  ooff  bbaatttteerryy  ooff  bbooiilleerrss  nnoott  lleessss  tthhaann  

ttwwoo  iinn  nnuummbbeerr  aanndd  eeaacchh  bbooiilleerr  nnoott  hhaavviinngg  lleessss  

tthhaann  9933..0022  mm22  hheeaattiinngg  ssuurrffaaccee  

MMeetthhoodd  ooff  

eexxaammiinnaattiioonn  
--  WWrriitttteenn  eexxaammiinnaattiioonn  ccoonnssiissttss  ooff  oonnee  ppaappeerr  iinn  

MMaatthheemmaattiiccss,,  aapppplliieedd  mmeecchhaanniiccss,,  hheeaatt  eennggiinneess  

iinn  eeaacchh  ssuubbjjeecctt  aanndd  oonnee  ppaappeerr  ooff  ddrraawwiinngg  

ffoolllloowweedd  bbyy  oorraall  eexxaammiinnaattiioonn    

MMooddee  ooff  aapppplliiccaattiioonn  --  PPrreessccrriibbeedd  aapppplliiccaattiioonn  dduullyy  ffiilllleedd  iinn  

  FFoorrmm  AA  aatttteesstteedd  bbyy  ggaazzeetttteedd  ooffffiicceerr  

  SSeerrvviiccee  cceerrttiiffiiccaattee  iinn  oorriiggiinnaall    aalloonngg  wwiitthh  aa  

ccooppyy  

  CChhaarraacctteerr  cceerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  tthhee  eemmppllooyyeerr  

  TTwwoo  rreecceenntt  ppaassssppoorrtt  ssiizzee  pphhoottooggrraapphhss  

  RRss..115500//--  ppaaiidd  iinn  cchhaallllaann  oorr  DDDD  

CCoonnttaacctt  ppeerrssoonn  ffoorr  ffuurrtthheerr  ddeettaaiillss::  TThhee  sseeccrreettaarryy  //SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  

ooff  BBooiilleerrss,,  BBooiilleerr  OOppeerraattiioonn  EEnnggiinneeeerrss  BBooaarrdd..  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RREEGGIISSTTEERRSS  TTOO  BBEE  MMAAIINNTTAAIINNEEDD  
  

  RReeggiisstteerr  ooff  bbooiilleerrss  aanndd  ssccaannttlliinnggss  iinn  FFoorrmm  nnoo..  BB;;  

  RReeggiissttrraattiioonn  bbooookk  aanndd  MMeemmoorraanndduumm  ooff  IInnssppeeccttiioonn  bbooookk  ooff  aallll  BBooiilleerrss  

iinn  FFoorrmm  nnoo..  11;;  
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  RReeggiisstteerr  ooff  aappppeeaallss  iinn  FFoorrmm  CC;;  

  RReeggiisstteerr  ooff  aacccciiddeennttss  iinn  FFoorrmm  DD;;  

  RReeggiisstteerr  ooff  rreeggiissttrraattiioonn  aanndd  iinnssppeeccttiioonn  ffeeeess  iinn  FFoorrmm  EE;;  

  RReeggiisstteerr  iinn  FFoorrmm  FF  ––  aallll  rreeggiisstteerreedd  bbooiilleerr;;  

  RReeggiisstteerr  ooff  sstteeaamm  ppiippeelliinneess  iinn  FFoorrmm  GG;;  

  

IINNDDIIAANN  BBOOIILLEERR  AACCTT,,  11992233  

TTHHEE  RREELLAATTEEDD  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  AANNDD  RRUULLEESS  EENNFFOORRCCEEDD::  
ii..  TThhee  IInnddiiaann  BBooiilleerr  rreegguullaattiioonn  11995500  

iiii..  TThhee  KKaarrnnaattaakkaa    BBooiilleerr  RRuulleess  11998822  

iiiiii..  TThhee  KKaarrnnaattaakkaa  EEccoonnoommiizzeerrss  RRuulleess  11995599  

iivv..  TThhee  KKaarrnnaattaakkaa  BBooiilleerr  ooppeerraattiioonn  RRuulleess    11995599  

vv..  TThhee  KKaarrnnaattaakkaa  BBooiilleerr  AAtttteennddaannttss  RRuulleess  11996622  
  

PPRROOCCEEDDUURREESS  FFOORR  RREEGGIISSTTRRAATTIIOONN  OOFF  BBOOIILLEERRSS  &&  EECCOONNOOMMIISSEERRSS::  

AA..  FFIIRREE  TTUUBBEE  BBOOIILLEERRSS  AALLSSOO  CCAALLLLEEDD  AASS  SSMMOOKKEE  TTUUBBEE  BBOOIILLEERR..  
SSuubbmmiitt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  OOrriiggiinnaall  ddooccuummeennttss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  BBooiilleerr  

iinntteennddeedd  ffoorr  rreeggiissttrraattiioonn  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  DDiivviissiioonnaall  IInnssppeeccttoorr..  

  

ii..  DDooccuummeenntt  ffoollddeerr  iissssuueedd  ttoo  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr  aass  rreeggiisstteerriinngg  

ddooccuummeennttss  bbyy  tthhee  iinnssppeeccttiinngg  aauutthhoorriittyy  ii..ee..,,  TThhee  DDiirreeccttoorr  ooff  BBooiilleerrss;;  

iiii..  RReeggiissttrraattiioonn  ffeeee  ppaaiidd  iinn  cchhaallllaann;;  

  

TThhee  PPrroocceessss  ooff  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  tthhee  BBooiilleerr  wwiillll  bbee  ddoonnee  wwiitthhiinn  3300  ddaayyss  ggiivviinngg  

nnoott  lleessss  tthhaann  1100  ddaayyss  nnoottiiccee  ooff  tthhee  ddaattee  ffiixxeedd..  

AAfftteerr  ssaattiissffaaccttoorryy  ccoommpplleettiioonn  ooff  ooppeenn  iinnssppeeccttiioonn  aanndd  hhyyddrraauulliicc  tteesstt  

pprroovviissiioonnaall  oorrddeerr  wwiillll  bbee  iissssuueedd  ppeennddiinngg  sstteeaamm  tteesstt  aanndd  rreeffuussaall  oorr  ootthheerrwwiissee  

ffrroomm  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  BBooiilleerr  
  

BB..  WWAATTEERR  TTUUBBEE  BBOOIILLEERR  

  OObbttaaiinn  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  eerreecctt  tthhee  BBooiilleerr  tthhrroouugghh  aann  aauutthhoorriizzeedd  BBooiilleerr  

rreeppaaiirreerr  ffrroomm  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  BBooiilleerrss..  

  SSuubbmmiitt  ffoolllloowwiinngg  OOrriiggiinnaall  ddooccuummeennttss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  BBooiilleerr  

iinntteennddeedd  ffoorr  RReeggiissttrraattiioonn  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  aarreeaa  IInnssppeeccttoorr..  

ii..  DDooccuummeenntt  ffoollddeerr  iissssuueedd  ttoo  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr  aass  rreeggiisstteerriinngg  

ddooccuummeennttss  bbyy  tthhee  iinnssppeeccttiinngg  aauutthhoorriittyy  ii..ee..,,  TThhee  DDiirreeccttoorr  ooff  BBooiilleerrss;;  

iiii..  RReeggiissttrraattiioonn  ffeeee  ppaaiidd  iinn  cchhaallllaann    
  

  OOffffeerr  tthhee  BBooiilleerr  ffoorr  ccaarrrryyiinngg  oouutt  ssttaaggee  iinnssppeeccttiioonn  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  

ddiivviissiioonnaall  IInnssppeeccttoorr  aanndd  oobbttaaiinn  hhiiss  cclleeaarraannccee  aatt  eevveerryy  ssttaaggee  
  

  

  

  

  

  

  

PPRROOCCEEDDUURREESS  FFOORR  RREEGGIISSTTRRAATTIIOONN  OOFF  SSTTEEAAMM  PPIIPPEE  LLIINNEE::  

AA..  OObbttaaiinn  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  sstteeaamm  lliinnee  ddrraawwiinngg  ffrroomm  tthhee  DDiirreeccttoorr  

ooff  BBooiilleerrss  bbyy  ssuubbmmiittttiinngg  ffoolllloowwiinngg  ddooccuummeennttss..  

ii..  SStteeaamm  lliinnee  ddrraawwiinngg  iinn  ttrriipplliiccaattee  sshhoowwiinngg  cclleeaarrllyy  wweellddiinngg  ddeettaaiillss,,  

mmaatteerriiaallss  ssppeecciiffiiccaattiioonnss,,  wwoorrkkiinngg  pprreessssuurree  ooff  bbooiilleerrss  aanndd  ffeeeedd  

ppiippeelliinnee  aanndd  rreeggiissttrraattiioonn  NNuummbbeerr  ooff  BBooiilleerrss  

iiii..  SStteeaamm  lliinnee  ddrraawwiinngg      ssccrruuttiinnyy  ffeeee  ppaaiidd  iinn  cchhaallllaann  

        ((FFeeee  iiss  RRuuppeeeess  5500//--  ffoorr  eevveerryy  3300  mmeetteerrss  oorr  ppaarrtt  tthheerreeooff))  
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iiiiii..  MMeennttiioonn  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  bbooiilleerr  rreeppaaiirreerr  tthhrroouugghh  wwhhoomm  yyoouu  aarree  

ggeettttiinngg              tthhee  ssaammee  eerreecctteedd..  

BB..  AAfftteerr  oobbttaaiinniinngg  aapppprroovvaall  ooff  pprrooppoosseedd  sstteeaamm  lliinnee  ddrraawwiinngg  ffrroomm  tthhee  

DDiirreeccttoorr  ooff  BBooiilleerrss  mmaakkee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  rreeggiissttrraattiioonn    ooff  pprrooppoosseedd  

sstteeaamm  lliinnee  wwiitthh  tthhee  DDiivviissiioonn  iinnssppeeccttoorr  bbyy  ssuubbmmiittttiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

oorriiggiinnaall  ddooccuummeennttss  
  

ii..  AAllll  mmaatteerriiaall  cceerrttiiffiiccaatteess  pprreessccrriibbeedd  uunnddeerr  IIBBRR  11995500  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  

tthhee  mmaatteerriiaallss  uusseedd;;  

iiii..  WWeellddeerrss  cceerrttiiffiiccaattee        

iiiiii..  RReeggiissttrraattiioonn  ffeeee  ppaaiidd  iinn  cchhaallllaann..  

CC..    OOffffeerr  sstteeaamm  ppiippee  aanndd  ffiittttiinnggss  ffoorr  mmaatteerriiaall  iinnssppeeccttiioonn  aanndd  oobbttaaiinn  

cclleeaarraannccee    ffoorr  eerreeccttiioonn  ffrroomm  tthhee  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  BBooiilleerrss..  

DD..  OOffffeerr  tthhee  wweelldd  sseett  uupp,,  wweelldd  eeddggee  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  iinnssppeeccttiioonn,,  aanndd  oobbttaaiinn  

cclleeaarraannccee  ffoorr  eerreeccttiioonn  ffrroomm  tthhee  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  bbooiilleerrss..  
        

EE..  SSuubbjjeecctt    tthhee  wweelldd  jjooiinntt  jjooiinnttss  ffoorr  rraaddiiooggrraapphhiicc  eexxaammiinnaattiioonn,,    iiff  nneeeeddeedd  
  

FF..  ssuubbjjeecctt  tthhee  eerreecctteedd  sstteeaamm  lliinnee    ffoorr  hhyyddrraauulliicc    tteesstt  ttoo  tthhee  AAssssiissttaanntt  

DDiirreeccttoorr  ooff  bbooiilleerr  

GG..  SSuubbmmiitt  rreevviisseedd  sstteeaamm  lliinnee  ddrraawwiinngg  iinnccoorrppoorraattiinngg  aannyy  ddeevviiaattiioonnss  

ccaauusseedd  dduurriinngg  tthhee  eerreeccttiioonn  dduuee  ttoo  ssiittee  ccoonnddiittiioonn  ffoorr  aapppprroovvaall  ttoo  tthhee  

DDiirreeccttoorr  ooff  bbooiilleerr  tthhrroouugghh  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  BBooiilleerr  aalloonngg  wwiitthh  

ddrraawwiinngg  ssccrruuttiinnyy  ffeeee..  
  

TTHHEE  MMAATTEERRNNIITTYY  BBEENNEEFFIITT  AACCTT,,  11996611..  AANNDD  TTHHEE  RRUULLEESS  

MMAADDEE  TTHHEERREE  UUNNDDEERR  

  TThhee  ddeeppaarrttmmeenntt  eennffoorrcceess  MMaatteerrnniittyy  BBeenneeffiitt  AAcctt  aanndd  tthhee  RRuulleess  iinn  

rreessppeecctt  ooff  wwoommaann  wwoorrkkeerrss  eemmppllooyyeedd  iinn  tthhee  rreeggiisstteerreedd  ffaaccttoorriieess  oonnllyy..  TThhee  

DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess  uunnddeerr  iiss  tthhee  aappppeellllaattee  aauutthhoorriittyy  uunnddeerr  tthhee  AAcctt  ffoorr  aannyy  

iissssuueess  aarriissiinngg  iinn  tthhiiss  mmaatttteerr..  

  WWhheerreevveerr  tthhee  wwoorrkkeerr  iiss  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  EESSII  tthhee  MMaatteerrnniittyy  BBeenneeffiitt  wwiillll  

bbee  ppaaiidd  bbyy  tthhee  EESSII  CCoorrppoorraattiioonn  iinn  ootthheerr  ccaasseess  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  hhaass  ttoo  ppaayy  

tthhee  pprreessccrriibbeedd  bbeenneeffiittss,,  wwhhiicchh  iiss  bbeeiinngg  mmoonniittoorreedd  bbyy  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  

IInnssppeeccttoorrss..    
  

MMAAIINN  PPRROOVVIISSIIOONNSS  EENNVVIISSAAGGEEDD  UUNNDDEERR  TTHHEE  AACCTT::  

11..  AAnnyy  wwoommaann  wwoorrkkeerr  wwhhoo  hhaass  wwoorrkkeedd  ffoorr  mmiinniimmuumm  ooff  8800  ddaayyss  iinn  aa  ffaaccttoorryy    

iiss  eelliiggiibbllee  ttoo  ccllaaiimm  tthhee  bbeenneeffiitt  uunnddeerr  tthhee  AAcctt  bbyy  hheerr  eemmppllooyyeerr;;  

22..  TThhee  bbeenneeffiitt  ccoonnssiissttss  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  ttwweellvvee  wweeeekkss  ppaaiidd  hhoolliiddaayyss  ((ssiixx  wweeeekkss  

pprree  nnaattaall  aanndd  ssiixx  wweeeekkss  ppoossttnnaattaall))..  

33..  AA  mmeeddiiccaall  bboonnuuss  ooff  RRss..  225500//--  iiss  aallssoo  eelliiggiibbllee  bbyy  tthhee  wwoommaann  wwoorrkkeerr..  

44..  NNoo  eemmppllooyyeerr  sshhaallll  eemmppllooyy  aannyy  wwoommaann  iinn  tthhee  ffaaccttoorryy  bbeeffoorree  ssiixx  wweeeekkss  

iimmmmeeddiiaatteellyy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  ddaayy  ooff  hheerr  ddeelliivveerryy;;  

55..  WWoommaann  wwoorrkkeerrss  aarree  rreessttrriicctteedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  hhaazzaarrddoouuss  jjoobbss  dduurriinngg  tthhee  

pprreeggnnaannccyy  ppeerriioodd..  

66..    TThhee  aammoouunntt  ooff  mmaatteerrnniittyy  bbeenneeffiitt  ffoorr  tthhee  ppeerriiooddss  pprreecceeddiinngg  tthhee  ddaayy  ooff  hheerr  

eexxppeecctteedd  ddeelliivveerryy  ccaann  bbee  mmaaddee  iinn  aaddvvaannccee  ssuubbjjeecctt  pprroodduuccttiioonn  ooff  pprrooooff  

aanndd  ssuubbsseeqquueenntt  ppaayymmeenntt  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeerr  wwiitthhiinn  4488  hhoouurrss  

ooff  pprroodduuccttiioonn  ooff  ssuucchh  pprrooooff  tthhaatt  wwoommaann  hhaass  ddeelliivveerreedd  tthhee  cchhiilldd..  

77..  TThhee  wwoommaann  aavvaaiilliinngg  tthhiiss  bbeenneeffiitt  sshhaallll  ggiivvee  hheerr  ccllaaiimm  aapppplliiccaattiioonn  iinn  tthhee  

pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm  wwhhiicchh  hhaass  ttoo  bbee  ssuupppplliieedd  bbyy  hheerr  eemmppllooyyeerr;;  
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AAnnyy  ggrriieevvaanncceess  iinn  rreessppeecctt  ooff  eennttiittlleedd  mmaatteerrnniittyy  bbeenneeffiitt  ffoorr  wwoommaann  wwoorrkkeerr  

iinn  rreeggiisstteerreedd  ffaaccttoorriieess  mmaayy  sseeeekk  rreeddrreessssaall  ffrroomm  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  bbyy  mmaakkiinngg  

aann  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  FFaaccttoorriieess  aanndd  aallssoo  

SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  ffaaccttoorriieess  wwhhoo  hhaass  bbeeeenn  eennttrruusstteedd  wwiitthh  tthhee  

ssppeecciiaall  ttaasskk  ooff  llooookkiinngg  iinn  ttoo  wwoommaann  wweellffaarree  iinn  rreeggiisstteerreedd  ffaaccttoorriieess..  

RREEGGIISSTTEERRSS  TTOO  BBEE  MMAAIINNTTAAIINNEEDD::  
  

11..  MMuusstteerr  rroollll  iinn  FFoorrmm  AA;;  

RREETTUURRNNSS  TTOO  BBEE  FFIILLEEDD  

11..  CCoommbbiinneedd  AAnnnnuuaall  RReettuurrnn  ((FFoorrmm--2200))  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  iinn  dduupplliiccaattee  oonn  oorr  

bbeeffoorree  3311sstt  ooff  JJaannuuaarryy  ooff  ssuubbsseeqquueenntt  

22..  CCaalleennddaarr  yyeeaarr  ((FFoorrmm  ––  2200  iiss  aannnneexxeedd))..  
  
  

SSEERRVVIICCEESS  IIDDEENNTTIIFFIIEEDD  UUNNDDEERR  KKAARRNNAATTAAKKAA  SSEERRVVIICCEE  GGUUAARRAANNTTEEEE  

AACCTT  22001111  
  

LLiisstt  ooff  sseerrvviicceess,,  DDeessiiggnnaatteedd  ooffffiicceerrss,,  CCoommppeetteenntt  OOffffiicceerrss,,  AAppppeellllaattee  

AAuutthhoorriittyy,,  ttiimmee  lliimmiitt  ffoorr  ddiissppoossaall  bbyy  ddiissppoossaall  ooff    ""SSAAKKAALLAA""  aapppplliiccaattiioonnss  

  

SSll  

NNoo  
LLiisstt  ooff  

sseerrvviicceess  
DDeessiiggnnaatteedd  ooffffiicceerrss  

SSttiippuullaattee

dd  ttiimmee  

ffoorr  

ddeessiiggnnaattee

dd  ooffffiicceerr  

CCoommppeett

eenntt  

ooffffiicceerr  

TTiimmee  

lliimmiitt  ffoorr  

ddiissppoossaall  

bbyy  tthhee  

ccoommpp..  

ooffffiicceerr  

AAppppeellllaattee  

aauutthhoorriittyy  

TTiimmee  

lliimmiitt  ffoorr  

ddiissppoossaall  

bbyy  tthhee  

aappppeellllaattee  

aauutthhoorriittyy  

11  AApppprroovvaall  ooff  

ffaaccttoorryy  

ppllaannss  

AAsssstt..  DDiirreeccttoorr//SSrr..  

AAsssstt..  DDiirreeccttoorr//DDyy..  

DDiirreeccttoorr  

9900  ddaayyss  JJooiinntt  

DDiirreeccttoorr  
6600  ddaayyss  DDiirreeccttoorr  6600  ddaayyss  

22  RReeggiissttrraattiioo

nn  ooff  

ffaaccttoorriieess  

aanndd  iissssuuee  

ooff  lliicceennssee  

AAsssstt..  DDiirreeccttoorr//SSrr..  

AAsssstt..  DDiirreeccttoorr//DDyy..  

DDiirreeccttoorr  

9900  ddaayyss  JJooiinntt  

DDiirreeccttoorr  
6600  ddaayyss  DDiirreeccttoorr  6600  ddaayyss  

33  AAmmeennddmmeenn

tt            

lliicceennssee  

AAsssstt..  DDiirreeccttoorr//SSrr..  

AAsssstt..  DDiirreeccttoorr//DDyy..  

DDiirreeccttoorr  

9900  ddaayyss  JJooiinntt  

DDiirreeccttoorr  
6600  ddaayyss  DDiirreeccttoorr  6600  ddaayyss  

44  DDiissppoossaall  ooff  

ccoommppllaaiinnttss  
AAsssstt..  DDiirreeccttoorr//SSrr..  

AAsssstt..  DDiirreeccttoorr//DDyy..  

DDiirreeccttoorr  

6600  ddaayyss  JJooiinntt  

DDiirreeccttoorr  
3300  ddaayyss  DDiirreeccttoorr  3300  ddaayyss  

55  AApppprroovvaall  ooff  

bbooiilleerr  aanndd  

pprreessssuurree  

ppaarrtt  

mmaannuuffaaccttuu

rriinngg  

ddrraawwiinngg//sstt

eeaamm  

ppiippeelliinnee  

aanndd  

ppiippeelliinnee  

llaayyoouutt  

ddrraawwiinnggss  

AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  6600  ddaayyss  JJooiinntt  

DDiirreeccttoorr  
6600  ddaayyss  DDiirreeccttoorr  3300  ddaayyss  

66  aa))  

RReeggiissttrraattiioo

nn  ooff  

bbooiilleerrss,,  

eeccoonnoommiizzeerr

ss    

  bb))  sstteeaamm  

ppiippeelliinneess  

AAsssstt..  DDiirreeccttoorr//SSrr..  

AAsssstt..  DDiirreeccttoorr//DDyy..  

DDiirreeccttoorr  

9900  ddaayyss  JJooiinntt  

DDiirreeccttoorr  
6600  ddaayyss  DDiirreeccttoorr  6600  ddaayyss  
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77  IIssssuuee  ooff  

bbooiilleerr  

cceerrttiiffiiccaattee  

oonn  aannnnuuaall  

iinnssppeeccttiioonn  

AAsssstt..  DDiirreeccttoorr//SSrr..  

AAsssstt..  DDiirreeccttoorr//DDyy..  

DDiirreeccttoorr  

1177  ddaayyss  JJooiinntt  

DDiirreeccttoorr  
6600  ddaayyss  DDiirreeccttoorr  3300  ddaayyss  

88  TTrraannssffeerr  ooff  

LLiicceennccee  
AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  //  

SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  

DDiirreeccttoorr  //  DDeeppuuttyy  

DDiirreeccttoorr  

9900  ddaayyss  JJooiinntt  

DDiirreeccttoorr  
6600  ddaayyss  DDiirreeccttoorr  6600  ddaayyss  

99  IIssssuuee  ooff  

dduupplliiccaattee  

LLiicceennccee  

AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  //  

SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  

DDiirreeccttoorr  //  DDeeppuuttyy  

DDiirreeccttoorr  

9900  ddaayyss  JJooiinntt  

DDiirreeccttoorr  
6600  ddaayyss  DDiirreeccttoorr  6600  ddaayyss  

  
  

NNOORRMMSS  AADDOOPPTTEEDD  BBYY  TTHHEE  PPUUBBLLIICC  AAUUTTHHOORRIITTYY  FFOORR  DDIISSCCHHAARRGGEE  OOFF  

IITTSS  FFUUNNCCTTIIOONNSS    
  

SSLL..  

NNoo..  
PPaarrttiiccuullaarrss  

NNOORRMMSS  

RReemmaarrkkss  SSttaattuutt

ee  
AAddmmiinniissttrraattii

vvee  

11  RReenneewwaall  ooff  LLiicceennccee  ((  ttoo  mmaakkee  

aapppplliiccaattiioonn))  6600  

ddaayyss  
6600  ddaayyss  

6600  ddaayyss  rreeffeerrss  ffoorr  

ssuubbmmiissssiioonn  ooff  aapppplliiccaattiioonn  

ffoorr  rreenneewwaall  bbeeffoorree  tthhee  

eexxppiirryy  ddaattee..  

22  IIssssuuee    ooff  ccoommppeetteennccyy  

cceerrttiiffiiccaattee  uunnddeerr  sseeccttiioonn  

2288,,2299,,  3311,,  RRuullee  5577,,  8888BB  aanndd  

112299  ooff  KKFFRR  11996699  

6600  

ddaayyss  
6600  ddaayyss  

TThhee  ddaattee  ooff  rreecceeiipptt  ooff  

aapppplliiccaattiioonn..  

33  IIssssuuee  ooff  eexxeemmppttiioonn  oorrddeerrss  ffoorr  

oovveerrttiimmee  wwoorrkk  iinnccaassee  

eexxcceeppttiioonnaall  pprreessssuurree  ooff  wwoorrkk  
--  1155  ddaayyss  

TThhee  ddaattee  ooff  rreecceeiipptt  ooff  

aapppplliiccaattiioonn..  

44  FFiilliinngg  ooff  pprroosseeccuuttiioonnss  ffoorr  aannyy  

vviioollaattiioonnss  
9900  

ddaayyss  
9900  ddaayyss  

FFrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  

kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  ooffffeennccee  

55  DDeerreeggiissttrraattiioonn  ooff  ffaaccttoorriieess  
--  9900  ddaayyss  

TThhee  ddaattee  ooff  rreecceeiipptt  ooff  

aapppplliiccaattiioonn..  

66  PPeennssiioonn  ppaappeerrss        

77  RReeccooggnniittiioonn  ooff  aauutthhoorriizzeedd  

rreeppaaiirreerrss  
  6600  ddaayyss  

FFrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  rreecceeiipptt  ooff  

aapppplliiccaattiioonn..  

88  RReeccooggnniittiioonn  ooff  wweellll  kknnoowwnn  

sstteeeell  mmaakkeerrss  aanndd  ffoouunnddrriieess    3300  ddaayyss  
TThhee  rreeppoorrtt  wwiillll  bbee  sseenntt  ttoo  

cceennttrraall  bbooiilleerrss  bbooaarrdd  ffoorr  

nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  

99  RReeccooggnniittiioonn  ooff  IIBBRR  wweellddeerrss  ttoo  

mmaakkee  tthheemm  qquuaalliiffyy  
--  9900  ddaayyss  

FFrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  

aapppplliiccaattiioonn..  

1100  AAcccciiddeenntt  iinnvveessttiiggaattiioonn  

((aa))  FFaattaalliittyy//eexxpplloossiioonn//ggaass  

lleeaakkaaggee//FFiirree  eettcc..,,  

((bb))  SSeerriioouuss  aacccciiddeennttss;;  

  

--  

  

--  

  

  

IImmmmeeddiiaattee  

FFrroomm  tthhee  ttiimmee  ooff  

kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  

aacccciiddeenntt//ooccccuurrrreennccee..  

1111  PPrroosseeccuuttiioonn  uunnddeerr  tthhee  IIBB  AAcctt..  22  

yyeeaarrss  
9900  ddaayyss  

FFrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ooffffeennccee..  

  

  

OOnn  rreecceeiipptt  ooff  ccoommppllaaiinntt,,  eennqquuiirriieess,,  aapppplliiccaattiioonnss,,  ppeettiittiioonnss  eettcc..,,  tthhee  

ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  wwiillll  ddeecciiddee  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  ccaassee,,  aasssseessss  pprriioorriittyy  ffoorr  

ddiissppoossaall,,  aaccccoorrddiinnggllyy  aassssiiggnn  tthhee  rreedd,,  yyeellllooww  oorr  ggrreeeenn  ttaagg  oorr  aa  ccaarrdd  wwhhiicchh  

ssppeecciiffiieess  tthhee  ttiimmee  lliimmiitt  ffoorr  ddiissppoossaall  aanndd  mmaakkeess  oovveerr  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  ssaammee  ttoo  tthhee  

ppeettiittiioonneerr..  TThhee  rreesstt  ooff  tthhee  pprroocceedduurree  wwiillll  bbee  ffoolllloowweedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  

nnoorrmmss  sseett  uupp  uunnddeerr  vvaarriioouuss  ssttaattuuttee  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  pprroocceedduurree..  

  

  

  



 34 

                                      DDiirreeccttoorr  

                    DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  FFaaccttoorriieess,,  BBooiilleerrss,,                

                                                                                        IInndduussttrriiaall  SSaaffeettyy  aanndd  HHeeaalltthh,,  BBaannggaalloorree..    

    

                                                                                                                                                                


