
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

േകരള സർക്കാർ 

തേദ്ദശ സ്വയംഭരണ (ആർ.ഡി) വകുപ്പ്  

വിജ്ഞാപനം  

സ.ഉ. (പി) നമ്പർ 62/2020/തസ്വഭവ.               തിരുവനന്തപുരം, 2020 ഒേക്ടാബർ 30 
                                     1196 തുലാം 14. 

                  

 1994-െല േകരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്റ്്റ (1994-െല 20) 447, 448, 449, 450, 565  
എന്നീ വകുപ്പുകളും 2018-െല േകരള നിേക്ഷപം േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കലും സുഗമമാക്കലും 
(2-ാം നമ്പർ) ആക്റ്റിെല (2018-െല 14) 7-ാം വകുപ്പും കൂട്ടിവായിച്ച ്രപകാരം നൽകെപ്പട്ട 
അധികാരങ്ങൾ വിനിേയാഗിച്ച,് 2011 ജനുവരി 25-ാം തീയതിയിെല സ.ഉ. (അച്ചടി) 
24/2011/തസ്വഭവ. നമ്പർ ഉത്തരവ് ്രപകാരം പുറെപ്പടുവിച്ചതും 2011 െഫ്രബുവരി 1-ാം 
തീയതിയിെല 227-ാം നമ്പർ േകരള അസാധാരണ ഗസറ്റിൽ എസ്.ആർ.ഒ. നമ്പർ 
84/2011 ആയി ്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തിയതുമായ 2011-െല േകരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി 
(ആപൽക്കരവും അസഹ്യവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും മറ്്റ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും 
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ഫാക്ടറികൾക്കും ൈലസൻസ ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ േഭദഗതി െചയ്യുന്നതിനുേവണ്ടി 
േകരള സർക്കാർ, ഇതിനാൽ താെഴപ്പറയും ്രപകാരം ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, 
അതായത്:— 

 ചട്ടങ്ങൾ  
 1.  ചുരുക്കേപ്പരും ്രപാരംഭവും.—(1) ഈ ചട്ടങ്ങൾക്ക ് 2020-െല േകരള 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ആപൽക്കരവും അസഹ്യവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും മറ്റു 
വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ൈലസൻസ് നൽകൽ) േഭദഗതി ചട്ടങ്ങൾ എന്ന് 
േപരു പറയാം. 

      (2)   ഇത് ഉടൻ ്രപാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണ്. 

  2.   ചട്ടങ്ങൾക്കുള്ള േഭദഗതി.—2011-െല േകരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ആപൽക്കരവും 
അസഹ്യവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും മറ്്റ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും 
ൈലസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങളിൽ,—          

   (1) ദീർഘശീർഷകത്തിൽ, “(ആപൽക്കരവും അസഹ്യവുമായ വ്യാപാര 
ങ്ങൾക്കും മറ്്റ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ൈലസൻസ് നൽകൽ)” എന്ന 
വാക്കുകൾക്കും ്രബാക്കറ്റുകൾക്കും പകരം "(വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും 
വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക ്രപവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു േസവനങ്ങൾക്കും 
ൈലസൻസ് നൽകൽ)” എന്ന വാക്കുകളും ്രബാക്കറ്റുകളും േചർേക്കണ്ടതാണ്; 

   (2) 1-ാം ചട്ടത്തിൽ, (1)-ാം ഉപചട്ടത്തിൽ, “(ആപൽക്കരവും അസഹ്യവുമായ 
വ്യാപാരങ്ങൾക്കും മറ്്റ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ൈലസൻസ് നൽകൽ)” 
എന്ന വാക്കുകൾക്കും ്രബാക്കറ്റുകൾക്കും പകരം "(വ്യവസായങ്ങൾക്കും 
ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക ്രപവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു േസവന 
ങ്ങൾക്കും ൈലസൻസ് നൽകൽ)” എന്ന വാക്കുകളും ്രബാക്കറ്റുകളും േചർേക്കണ്ട 
താണ്; 

   (3) 3-ാം ചട്ടത്തിെൻ്റ ശീർഷകത്തിനും, (1)-ാം ഉപചട്ടത്തിനും പകരം താെഴ 
പറയുന്ന ശീർഷകവും ഉപചട്ടവും േചർേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:— 

  “വ്യവസായങ്ങളുെടയും വ്യാപാരങ്ങളുെടയും ്രപവ ൃത്തികളുെടയും 
ഫാക്ടറികളുെടയും വിവരണം.—(1)  I-ാം പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇനങ്ങൾ 
വ്യവസായങ്ങളിലും ഫാക്ടറികളിലും ഉൾെപ്പടുന്നവയും II-ാം പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 
ഇനങ്ങൾ വ്യാപാരങ്ങളിലും  സംരംഭക ്രപവർത്തനങ്ങളിലും ഉൾെപ്പടുന്നവയു 
മാകുന്നു.”; 

   (4) 3-ാം ചട്ടത്തിെല (2)-ാം ഉപചട്ടത്തിൽ "I, II പട്ടികകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 
വ്യാപാരത്തിേനാ ്രപവർത്ത ിേക്കാ അെല്ലങ്കിൽ മേറ്റെതങ്കിലും വ്യാപാരത്തിേനാ േവണ്ടി" 
എന്ന അക്കങ്ങൾക്കും ചിഹ്നത്തിനും വാക്കുകൾക്കും പകരം "I, II പട്ടികകളിൽ 
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യവസായത്തിേനാ ഫാക്ടറിേക്കാ വ്യാപാരത്തിേനാ, സംരംഭക 
്രപവർത്തനത്തിേനാ മറ്്റ േസവനങ്ങൾേക്കാ േവണ്ടി" എന്ന അക്കങ്ങളും ചിഹ്നവും 
വാക്കുകളും േചർേക്കണ്ടതാണ്. 
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   (5) 4-ാം ചട്ടത്തിെല മാർജിനൽ ശീർഷകത്തിനും (1)-ാം ഉപചട്ടത്തിനും 
പകരം താെഴ പറയുന്ന മാർജിനൽ ശീർഷകവും ഉപചട്ടവും േചർേക്കണ്ടതാണ്, 
അതായത്:— 

  “വ്യവസായങ്ങളും ഫാക്ടറികളും വ്യാപാരങ്ങളും സംരംഭക ്രപവർത്തനങ്ങളും മറ്്റ 
േസവനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച പരസ്യം ്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തൽ.—(1) കൗൺസിലിന്, 
അതിെൻ്റ ഭൂ്രപേദശത്തിനുള്ളിൽെപ്പട്ട യാെതാരു സ്ഥലവും I-ാം പട്ടികയിേലാ II-ാം 
പട്ടികയിേലാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക ് െസ്രകട്ടറിേയാ അേദ്ദഹം 
അധികാരെപ്പടുത്തുന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥേനാ നൽകുന്ന ൈലസൻസ ് കൂടാെതയും 
ൈലസൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്ക ് അനുസൃതമല്ലാെതയും ഉപേയാഗ 
െപ്പടുത്തുവാൻ പാടിെല്ലന്ന് ഗസറ്റിൽ ്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്ന ഒരു ഔേദ്യാഗിക 
വിജ്ഞാപനം മുേഖനയും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുെട ആഫീസിെല േനാട്ടീസ് േബാർഡിലും 
മുനിസിപ്പൽ ്രപേദശെത്ത ്രപധാന െപാതുസ്ഥലങ്ങളിലും േനാട്ടീസ് പതിച്ചും പരസ്യം 
െചയ്യാവുന്നതാണ്". 

   (6) 5-ാം ചട്ടത്തിൽ,— 

    (1)-ാം ഉപചട്ടത്തിൽ,— 

     (i) “I-ാം പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യത്തിന് 
അെല്ലങ്കിൽ II-ാം പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ വ്യാപാരത്തിന്” എന്ന 
അക്കങ്ങൾക്കും ചിഹ്നങ്ങൾക്കും വാക്കുകൾക്കും പകരം “I-ാം പട്ടികയിേലാ II-ാം 
പട്ടികയിേലാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക”് എന്ന അക്കങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും 
വാക്കുകളും േചർേക്കണ്ടതാണ്; 

    (i) “ഫാറം - I-ൽ െസ്രകട്ടറിക്ക്” എന്ന വാക്കുകൾക്കു പകരം  
“ഫാറം-I-ൽ െസ്രകട്ടറിേക്കാ, അെല്ലങ്കിൽ അേദ്ദഹം അധികാരെപ്പടുത്തിയ 
ഉേദ്യാഗസ്ഥേനാ” എന്ന വാക്കുകളും ചിഹ്നങ്ങളും േചർേക്കണ്ടതാണ്. 

   (2) (1)-ാം ഉപചട്ടത്തിനു േശഷം, താെഴ പറയുന്ന ഉപചട്ടങ്ങൾ 
േചർേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:— 

   “(1എ) േമൽ ചട്ട്രപകാരമുള്ള അേപക്ഷ അനുബന്ധ േരഖകൾ സഹിതം 
ലഭിക്കുന്നതിേന്മൽ, െസ്രകട്ടറിേയാ അെല്ലങ്കിൽ അേദ്ദഹം അധികാരെപ്പടുത്തിയ 
ഉേദ്യാഗസ്ഥേനാ, അേപക്ഷകന് ൈകപ്പറ്്റ രസീത ്നൽേകണ്ടതും, അ്രപകാരം അേപക്ഷ 
ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ െസ്രകട്ടറിേയാ അേദ്ദഹം അധികാരെപ്പടുത്തിയ ഉേദ്യാഗസ്ഥേനാ 
അേപക്ഷയും അനുബന്ധ േരഖകളും പരിേശാധിേക്കണ്ടതും, ആവശ്യമായ 
ഏെതങ്കിലും അനുബന്ധ േരഖകൾ അേപക്ഷേയാെടാപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടിെല്ലന്ന് കാണുന്ന 
പക്ഷം, െസ്രകട്ടറിേയാ അേദ്ദഹം അധികാരെപ്പടുത്തിയ ഉേദ്യാഗസ്ഥേനാ, ഉടൻതെന്ന 
സമർപ്പിക്കുവാൻ വിട്ടുേപായ േരഖകൾ ഏെതങ്കിലും ഉെണ്ടങ്കിൽ ഉടൻ അേപക്ഷകെന 
േരഖാമൂലം അറിയിേക്കണ്ടതും, സമർപ്പിക്കാൻ വിട്ടുേപായ േരഖകൾ, എ്രതയുംേവഗം, 
എന്നാൽ അേപക്ഷ ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ അഞ്ചു ദിവസം കഴിയുന്നതിനു മുൻപായി 
സമർപ്പിക്കുവാൻ അേപക്ഷകെന അനുവദിേക്കണ്ടതുമാണ്; 

   (1ബി) െസ്രകട്ടറിേയാ അേദ്ദഹം അധികാരെപ്പടുത്തിയ ഉേദ്യാഗസ്ഥേനാ 
എല്ലാ അനുബന്ധ േരഖകളും മറ്്റ വകുപ്പുകളിൽ നിേന്നാ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ 
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നിേന്നാ ഉള്ള ക്ലിയറൻസുകൾ ലഭിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ അഞ്ചു ദിവസത്തിനകം, 
ഉത്തരവുവഴി തനിക്ക് യുക്തെമന്നു േതാന്നുന്ന അ്രപകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്കും 
നിബന്ധനകൾക്കും വിേധയമായി, വ്യവസായങ്ങേളാ ഫാക്ടറികേളാ സംരംഭക 
്രപവർത്തനങ്ങേളാ മറ്്റ േസവനങ്ങേളാ നടത്തുന്നതിനായി സ്ഥലം ഉപേയാഗിക്കാൻ 
ൈലസൻസ് നൽേകണ്ടതാണ്.” 

    (7) 6-ാം ചട്ടത്തിൽ,— 

   (എ) (1)-ാം ഉപചട്ടത്തിനു പകരം താെഴ പറയുന്ന ഉപചട്ടം 
േചർേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:— 

   “(1) വ്യവസായങ്ങളുെടയും ഫാക്ടറികളുെടയും വ്യാപാരങ്ങളുെടയും 
സംരംഭക ്രപവർത്തനങ്ങളുെടയും മറ്്റ േസവനങ്ങളുെടയും കാര്യത്തിൽ 5-ാം ചട്ടം  
(1)-ാം ഉപചട്ട ്രപകാരമുള്ള അേപക്ഷ െസ്രകട്ടറി തീർപ്പാേക്കണ്ടതാണ്. 

   (ബി) (2)-ാം ഉപചട്ടത്തിൽ "കൗൺസിലിന ് അഥവാ െസ്രകട്ടറിക്ക്" എന്ന 
വാക്കുകൾക്കു പകരം "െസ്രകട്ടറിക്ക്" എന്ന വാക്ക് േചർേക്കണ്ടതാണ്; 

   (സി) (4)-ാം ഉപചട്ടത്തിനു പകരം താെഴ പറയുന്ന ഉപചട്ടം 
േചർേക്കണ്ടതാണ്, അതായത:്— 

  “(4) അേപക്ഷകൾ ലഭിച്ച് മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം െസ്രകട്ടറിേയാ, അേദ്ദഹം 
അധികാരെപ്പടുത്തിയ ഉേദ്യാഗസ്ഥേനാ ആയത് തീർപ്പാേക്കണ്ടതാണ്.”; 

  (8) 7-ാം ചട്ടത്തിനു പകരം, താെഴ പറയുന്ന ചട്ടം േചർേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:— 

  “7. ൈലസൻസിനുള്ള ഫീസ്.—വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാര 
ങ്ങൾക്കും സംരംഭക ്രപവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്്റ േസവനങ്ങൾക്കും 6-ാം ചട്ട്രപകാരം 
നൽകുന്ന ഏെതാരു ൈലസൻസിനും III-ാം പട്ടികയിൽ ്രപതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള വാർഷിക 
ൈലസൻസ് ഫീസ് ചുമത്താവുന്നതാണ്.”; 

  (9) 12-ാം ചട്ടത്തിെല (7)-ാം ഉപചട്ടത്തിനു േശഷം താെഴ പറയുന്ന ഉപചട്ടങ്ങളും 
ക്ലിപ്ത നിബന്ധനകളും േചർേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:— 

  “(7 എ) േമൽപ്പറഞ്ഞ ്രപകാരം ലഭിക്കുന്ന അേപക്ഷകളിൻേമൽ, െസ്രകട്ടറിേയാ 
അേദ്ദഹം അധികാരെപ്പടുത്തിയ ഉേദ്യാഗസ്ഥേനാ അേപക്ഷയും എല്ലാ അനുബന്ധ 
േരഖകളും സ്ഥലത്തു െവച്ചുതെന്ന  പരിേശാധിേക്കണ്ടതും അേപക്ഷേയാെടാപ്പം 
ആവശ്യമായ ഏെതങ്കിലും േരഖകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തപക്ഷം, െസ്രകട്ടറിേയാ 
അേദ്ദഹം അധികാരെപ്പടുത്തിയ ഉേദ്യാഗസ്ഥേനാ, അേപക്ഷകൻ സമർപ്പിക്കുവാൻ 
വിട്ടുേപായ േരഖകൾ ഏെതങ്കിലും ഉെണ്ടങ്കിൽ, ആയത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ 
അേപക്ഷകെന േരഖാമൂലം  അറിയിേക്കണ്ടതും സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തേരഖകൾ എ്രതയും 
േവഗം, എന്നാൽ അേപക്ഷ ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ അഞ്ചു ദിവസം കഴിയുന്നതിനു 
മുൻപായി സമർപ്പിക്കുവാൻ അേപക്ഷകെന അനുവദിേക്കണ്ടതുമാണ്; 

  (7ബി) െസ്രകട്ടറിേയാ അേദ്ദഹം അധികാരെപ്പടുത്തിയ ഉേദ്യാഗസ്ഥേനാ, 
അേപക്ഷ ലഭിച്ചതിനു േശഷം, കഴിയുന്നതും േവഗം, അനുവാദത്തിനായി 
അേപക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഫാക്ടറിയുെടേയാ വർക്േക്ഷാപ്പിെൻ്റേയാ, േജാലി സ്ഥലത്തിെൻ്റേയാ 
യ്രന്തസാമ്രഗികളുെടേയാ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്ലാൻ്റിെൻ്റേയാ സ്ഥാപിക്കൽ പരിസരെത്ത 
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ജനസാ്രന്ദത മൂലം ശല്യേമാ മലിനീകരണേമാ  ഉണ്ടാക്കാെമന്ന കാരണത്താൽ 
ആേക്ഷപമുെണ്ടങ്കിൽ, അത് കൗൺസിലിന് റിേപ്പാർട്ട് െചേയ്യണ്ടതും കൗൺസിൽ 
അേപക്ഷയും, െസ്രകട്ടറിയുേടയും മറ്്റ അധികാരികളുെടയും റിേപ്പാർട്ടുകളും 
പരിഗണിച്ചതിനു േശഷം, കഴിയുന്നതും േവഗം, എങ്ങെനയായിരുന്നാലും, അേപക്ഷ 
കിട്ടിയ തീയതി മുതൽ മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം അേപക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അനുവാദം 
പൂർണ്ണമാേയാ അതിന് യുക്തെമന്ന ് േതാന്നുന്ന മറ്്റ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിേധയമാേയാ 
അനുവദിേക്കണ്ടതുമാണ്. 

  (7 സി) േമൽ പറഞ്ഞ ്രപകാരം, അനുവാദത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള അേപക്ഷ ലഭിച്ച 
തീയതി മുതൽ മുപ്പതു ദിവസങ്ങൾക്കകം, െസ്രകട്ടറി അതിേന്മലുള്ള ഏെതാരു 
ഉത്തരവും അേപക്ഷകെന അറിയിക്കാതിരിക്കുന്ന പക്ഷം, ആക്റ്റിെലയും 
ചട്ടങ്ങളിെലയും ൈബലാകളിെലയും വ്യവസ്ഥകൾക്കും ചുമത്താവുന്ന മറ്്റ എല്ലാ 
നിബന്ധനകൾക്കും വിേധയമായി, അേപക്ഷയിൽ ആവശ്യെപ്പട്ട കാലയളവിേലക്ക ്
അനുമതി നൽകിയതായി കരുതെപ്പടാവുന്നതാണ്; 

  എന്നാൽ, പിന്നീട് ഏെതങ്കിലും ലംഘനം ്രശദ്ധയിൽെപ്പട്ടാൽ, െസ്രകട്ടറിക്ക്, 
കൗൺസിലിെൻ്റ അംഗീകാരേത്താെട, അേപക്ഷകന,് ൈലസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള 
കാരണം വ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ട്, ഒരു കാരണം കാണിക്കൽ േനാട്ടീസ് നൽകിയതിനു 
േശഷവും ്രപസ്തുത േനാട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിച്ച 
മറുപടി, ഏെതങ്കിലും ഉെണ്ടങ്കിൽ, അത് പരിേശാധിച്ചതിനു േശഷവും, ൈലസൻസ ്
റദ്ദാക്കാവുന്നതാണ്: 

  എന്നുമാ്രതമല്ല, അ്രപകാരം റദ്ദാക്കുന്നതിേന്മൽ, െസ്രകട്ടറിക്ക്, അേപക്ഷകനു 
േമൽ, അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയാത്ത ഒരു തുക പിഴയായി ചുമത്താവുന്നതു 
മാണ്.” 

  (10) 14-ാം ചട്ടം (1)-ാം ഉപചട്ടത്തിൽ "3-ാം പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ 
നിരക്കിനു വിേധയമായി കൗൺസിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിൽ" എന്ന അക്കത്തിനും 
ചിഹ്നത്തിനും വാക്കുകൾക്കും പകരം "III-ാം പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിരക്കിൽ" 
എന്ന അക്കവും ചിഹ്നങ്ങളും വാക്കുകളും േചർേക്കണ്ടതാണ്. 

  (11) 22-ാം ചട്ടത്തിൽ, "ൈലസൻസ് അനുവദിച്ച െസ്രകട്ടറിേക്കാ അെല്ലങ്കിൽ 
കൗൺസിലിേനാ േബാദ്ധ്യം വരികയാെണങ്കിേലാ" എന്ന വാക്കുകൾക്കു പകരം 
"െസ്രകട്ടറിക്ക് േബാദ്ധ്യം വരികയാെണങ്കിൽ" എന്ന വാക്കുകളും "െസ്രകട്ടറിക്ക ്
അഥവാ കൗൺസിലിന്" എന്ന വാക്കുകൾക്ക് പകരം, "െസ്രകട്ടറിക്ക്, കൗൺസിലിെൻ്റ 
അംഗീകാരേത്താെട" എന്ന വാക്കുകളും ചിഹ്നവും യഥാ്രകമം േചർേക്കണ്ടതാണ്. 

  (12) പട്ടികകളിൽ, നിലവിെല പട്ടിക I, പട്ടിക II, പട്ടിക III എന്നിവയ്ക്ക് പകരം 
ചുവെട േചർത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക I, പട്ടിക II, പട്ടിക III എന്നിവ യഥാ്രകമം 
േചർേക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:— 
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പട്ടിക I 

വ്യവസായങ്ങളും ഫാക്ടറികളും 

്രകമ 
\¼À 

ഇനവിവരം 

1 േലാഹസംസക്രണം 
ഇരുമ്പടങ്ങിയ േലാഹങ്ങൾ (Ferrous) 

 (1) ഇരുമ്പും ഉരുക്കും 

 (2) െഫേറാ അേലായ്സ ്

 (3) ഇരുമ്പും ഉരുക്കും മൂശയിൽ വാർക്കുന്നത് 

 (4) ഇരുമ്പ് ഉരുക്്ക നിÀ½nതികൾ 

 (5) ഇരുമ്പ് ഉരുക്്ക ൈപപ്പുകൾ 

 (6) ്രപേത്യകതരം ഉരുക്്ക 

 (7) ഇരുമ്പിെൻ്റയും ഉരുക്കിെൻ്റയും മറ്്റ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 

2 ഇരുമ്പടങ്ങാത്ത േലാഹങ്ങൾ (Non ferrous) 

 (1) സ്വർണ്ണം, െവള്ളി തുടങ്ങിയ അമൂല്യ േലാഹങ്ങളും അവയുെട 
േലാഹസങ്കരങ്ങളും 

 (2) ഇരുമ്പടങ്ങാത്ത മറ്്റ േലാഹങ്ങളും അവയുെട േലാഹസങ്കരങ്ങളും 

3 ഇന്ധനങ്ങൾ (Fuels) 

 (1) കൽക്കരി, ലിേഗ്നറ്്റ, േകാക്കും അവയുെട െഡറിേവറ്റീവുകളും  (Derivatives) 

 (2) ്രകൂഡ് ഓയിൽ, വിമാന ഇന്ധനം, ഡീസൽ, മെണ്ണണ്ണ, ഫ്യൂവൽ ഓയിൽ, 
വിഭിന്നമായ ൈഹേ്രഡാ കാർബൺ എണ്ണകൾ അവയുെട മി്രശിതങ്ങൾ 

4 ആവിശക്തി ഉപേയാഗിച്ച് ്രപവർത്തിക്കുന്ന പ്ലാൻ്റുകൾ (Boilers & Steam Generating 
Plants) 

5 ചലനശക്തി ഉപേയാഗിച്ച് ്രപവർത്തിക്കുന്നവ (ഇല്രക്ടിക്കൽ ജനേററ്റുകൾ 
അല്ലാെതയുള്ളത്) (Prime movers other than electrical generators) 

 (1) ആവി എഞ്ചിനുകളും ടർൈബനുകളും 

 (2) ആന്തരിക ജ്വലനത്താൽ ്രപവർത്തിക്കുന്ന എഞ്ചിനുകൾ 

6 ൈവദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ 
  (1) ൈവദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും, ്രപസരണം െചയ്യുന്നതിനും വിതരണം 

െചയ്യുന്നതിനും േവണ്ടിയുള്ള ്രടാൻസ്േഫാർമറുകൾ ഉൾെപ്പെടയുള്ള 
ഉപകരണങ്ങൾ 

 (2) ൈവദ്യുത േമാേട്ടാറുകൾ 
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 (3) ൈവദ്യുത ഫാനുകൾ, ൈവദ്യുത വിളക്കുകൾ, ൈവദ്യുത അടുപ്പുകൾ 

 (4) ൈവദ്യുത േകബിളുകളും വയറുകളും 

 (5) എക്സ്േറ ഉപകരണങ്ങൾ 

 (6) ഇലേ്രക്ടാണിക് ഉപകരണങ്ങൾ 

 (7) വീട്ടാവശ്യത്തിനുപേയാഗിക്കുന്ന ൈവദ്യുത ഇസ്തിരിെപ്പട്ടികളും െവള്ളം 
തിളപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും 

 (8) േസ്റ്റാേറജ് ബാറ്ററികൾ 

 (9) ൈ്രഡെസല്ലുകൾ 

7 െടലികമ്മ്യൂണിേക്കഷൻ 

 (1) െടലിേഫാണുകൾ 

 (2) െടല്രഗാഫ് ഉപകരണങ്ങൾ 

 (3) വയർെലസ്സ് ആശയ വിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ 

 (4) ആംപ്ലിഫയറുകൾ, െപാതു സേമ്മളനത്തിനുപേയാഗിക്കുന്നവ ഉൾെപ്പെട 
യുള്ള േറഡിേയാ റിസീവറുകൾ 

 (5) െടലിവിഷൻ െസറ്റുകൾ 

 (6) െടലി്രപിൻ്ററുകൾ 

8 ഗതാഗതം 

 (1) വിമാനങ്ങൾ 

 (2) ഏെതങ്കിലും ബലം ഉപേയാഗിച്ച് ്രപവർത്തിക്കുന്ന കപ്പലുകളും മറ്്റ 
യാനങ്ങളും 

 (3) െറയിൽെവ േലാേക്കാ േമാട്ടീവുകൾ 

 (4) െറയിൽെവ േറാളിംഗ് േസ്റ്റാക്്ക 

 (5) ഓേട്ടാെമാൈബലുകൾ (േമാേട്ടാർ കാറുകൾ, ബസ്സുകൾ, ്രടക്കുകൾ, േമാേട്ടാർ 
ൈസക്കിളുകൾ, സക്ൂട്ടറുകൾ അതുേപാെലയുള്ളവ) 

 (6) ൈസക്കിളുകൾ 

 (7) ലിഫ്റ്്റ ്രടക്കുകൾ േപാെലയുള്ള മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങൾ 

9 വ്യവസായങ്ങൾക്കുള്ള യേ്രന്താപകരണങ്ങൾ 

 (1) തുണി വ്യവസായത്തിനുപേയാഗിക്കുന്ന യേ്രന്താപകരണങ്ങൾ 

 (2) ചണ വ്യവസായത്തിനുപേയാഗിക്കുന്ന യേ്രന്താപകരണങ്ങൾ 

 (3) റേയാൺ വ്യവസായത്തിനുപേയാഗിക്കുന്ന യേ്രന്താപകരണങ്ങൾ 

 (4) പഞ്ചസാര വ്യവസായത്തിനുപേയാഗിക്കുന്ന യേ്രന്താപകരണങ്ങൾ 

 (5) േതയില വ്യവസായത്തിനുപേയാഗിക്കുന്ന യേ്രന്താപകരണങ്ങൾ 
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 (6) ഖനനത്തിന് ഉപേയാഗിക്കുന്ന യേ്രന്താപകരണങ്ങൾ 

 (7) േലാഹ സംസക്രണത്തിന് ഉപേയാഗിക്കുന്ന യേ്രന്താപകരണങ്ങൾ 

 (8) സിമൻ്്റ വ്യവസായത്തിനുപേയാഗിക്കുന്ന യേ്രന്താപകരണങ്ങൾ 

 (9) രാസവസ്തു വ്യവസായത്തിനുപേയാഗിക്കുന്ന യേ്രന്താപകരണങ്ങൾ 

 (10) ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വ്യവസായത്തിനുപേയാഗിക്കുന്ന യേ്രന്താപകരണങ്ങൾ 

 (11) േപപ്പർ വ്യവസായത്തിനുപേയാഗിക്കുന്ന യേ്രന്താപകരണങ്ങൾ 

10 വിവിധ വ്യവസായങ്ങൾക്കുപേയാഗിക്കുന്ന െപാതുവായ യേ്രന്താപകരണങ്ങൾ 

 (1) ൈസസ് െചറുതാക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ—്രകഷറുകൾ, ബാൾ മിൽസ് 
േപാെലയുള്ളവ 

 (2) കൺെവയിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ—ബക്കറ്്റ എലിേവറ്ററുകൾ, സ്കിപ്പ ്
േഹായിസ്റ്റുകൾ, െ്രകയിനുകൾ, െഡറിക്കുകൾ (Derricks) മുതലായവ 

 (3) ൈസസ് േവർെപടുത്തൽ ഉപകരണങ്ങൾ—സ്്രകീനുകൾ, ക്ലാസി ഫയറുകൾ 
മുതലായവ 

 (4) മികസ്റുകളും, റിയാക്ടറുകളും—കുഴയ്ക്കുവാനുള്ള യേ്രന്താ പകരണങ്ങൾ, 
ടർേബാ മികസ്റുകൾ മുതലായവ 

 (5) അരിക്കുവാനുള്ള യേ്രന്താപകരണങ്ങൾ—ഫിൽട്ടർ ്രപസ്സറുകൾ, േറാട്ടറി 
ഫിൽട്ടറുകൾ മുതലായവ 

 (6) െസൻ്രടിഫ്യൂഗൽ ഉപകരണങ്ങൾ 

 (7) ബാഷപ്ീകരണ സാമ്രഗികൾ 

 (8) ഡിസ്റ്റിേലഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ 

 (9) ്രകിസ്റ്റൈലസറുകൾ 

 (10) ്രഡയറുകൾ 

 (11) ശക്തി ഉപേയാഗിച്ച് ്രപവർത്തിക്കുന്ന പമ്പുകൾ (Power Driven Pumps)—
െസൻ്രടിഫ്യൂഗൽ, െറസിെ്രപാേക്കറ്റിംഗ് മുതലായവ 

 (12) വായു-വാതക കം്രപസറുകളും വാക്വം ൈപപ്പുകളും (ഇല്രക്ടിക്കൽ 
ഫർണസുകൾ ഒഴിെക) 

 (13) വ്യാവസായികാവശ്യത്തിനുള്ള റ്രഫിജേറഷൻ പ്ലാൻ്റുകൾ 

 (14) അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങൾ—ഫയർ എഞ്ചിൻ ഉൾെപ്പെട 

11 മറ്്റ വ്യാവസായിക യേ്രന്താപകരണങ്ങൾ 

 (1) ബാളുകൾ, േറാളറുകൾ, tapered bearings 

 (2) ൈ്രഗൻ്റിംഗ് വീലുകൾ 

12 െമഷീൻ ടൂളുകൾ 
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13 കാർഷികാവശ്യത്തിനുള്ള യേ്രന്താപകരണങ്ങൾ 

 (1) ്രടാക്ടറുകൾ, െകായത്്തുപകരണങ്ങൾ മുതലായവ 

 (2) കാർഷിക പണിയായുധങ്ങൾ 

14 എർത്ത് മൂവിംഗ് െമഷീനറികൾ 
ബുൾേഡാസറുകൾ, ഡംബറുകൾ, സ്്രകാപ്പറുകൾ, ബക്കറ്്റ വീൽ 
എസ്കേവറ്ററുകൾ,       യ്രന്തക്കരണ്ടികൾ, േറാഡ് േറാളറുകൾ മുതലായവ 

15 െമഡിക്കൽ—സർജ്ജിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ 

16 വ്യാവസായിക ഉപകരണങ്ങൾ 

17 ശാസ്്രത ഉപേയാഗത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ 

18 കണെക്കടുപ്പുകൾക്കും, സർtÆകൾക്കും, വരയ്ക്കാനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ 
19 വളങ്ങൾ 

20 രാസവസ്തുക്കൾ (വളങ്ങെളാഴിെകയുള്ളത്) 

21 േഫാേട്ടാ്രഗാഫിക്കുള്ള അസംസ്കൃത ഫിലിമും േപപ്പറും 

22 നിറം െകാടുക്കുവാനുള്ള സാമ്രഗികൾ 

23 മരുന്നുകളും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലുകളും 

24 െടക്സൈ്റലുകൾ (ൈഡ െചയ്തേതാ, ്രപിൻ്റു െചയ്തേതാ, മറ്്റ രീതിയിൽ േ്രപാസസ ്
െചയ്യുന്നേതാ ആയവ) 

25 േപപ്പറും പൾപ്പും—േപപ്പർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൾെപ്പെട 

26 പഞ്ചസാര 

27 പുളിപ്പിക്കൽ വ്യവസായങ്ങൾ (Fermentation industries) 

28 ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വ്യവസായങ്ങൾ 

29 സസ്യ എണ്ണകളും വനസ്പതിയും 

30 സൗന്ദര്യ വർദ്ധകങ്ങളും, േസാപ്പുകളും മറ്്റ Toilet ഉൽപ്പന്നങ്ങളും 

31 റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 

32 തുകലും തുകൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും 

33 പശയും ജലാറ്റിനും 

34 ഗ്ലാസുൽപ്പന്നങ്ങൾ 

35 െസറാമിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 

36 സിമൻ്്റ—ജിപ്സം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 

37 തടിയുൽപ്പന്നങ്ങൾ 

38 ്രപതിേരാധ വ്യവസായങ്ങൾ 

39 പലവക വ്യവസായങ്ങൾ—സിഗരറ്റുകൾ, ലിേനാളിയം, സിപ്പ് (zip) ഫാസറ്റനറുകൾ, 

എണ്ണ സ്റ്റൗhpകൾ മുതലായവ 
40 ഖാദി—വിേല്ലജ് വ്യവസായങ്ങൾക്്ക കീഴിൽ വരുന്ന കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ 

ഉൾെപ്പെടയുള്ള എല്ലാത്തരം വ്യവസായങ്ങളും 
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പട്ടിക II 

വ്യാപാരങ്ങളും, സംരംഭക ്രപവർത്തനങ്ങളും മറ്്റ േസവനങ്ങളും 

്രകമ 
നമ്പർ 

ഇനവിവരം 

1 എയ്േററ്റഡ് വാട്ടർ നിർമ്മിക്കുക—ഏെതങ്കിലും മാർഗ്ഗമുപേയാഗിച്ച് അമർത്തി 
െകട്ടുക, സംഭരിക്കുക—വിൽപ്പന നടത്തുക 

2 കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുേയാ, സംഭരിക്കുേയാ, വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

3 ൈകത നാരും നൂലും—ഏെതങ്കിലും മാർഗ്ഗമുപേയാഗിച്ച് സംഭരിക്കുകേയാ പായ്ക്കു 
െചയ്യുകേയാ, തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യൽ 

4 അലുമിനിയം—നിർമ്മിക്കുകേയാ, സംഭരിക്കുകേയാ, വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

5 െവടിേക്കാപ്പ—്സംഭരിക്കുകേയാ േ്രപാസസ ് െചയ്യുകേയാ വൃത്തി യാക്കുകേയാ, 
തയ്യാറാക്കുകേയാ, നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

6 അടയ്ക്ക—വിൽപ്പനയക്്കായി േശഖരിക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ െചയ്യൽ 

7 ചാരം ഏെതങ്കിലും ്രപ്രകിയ ഉപേയാഗിച്ച് സംഭരിക്കുകേയാ, പായ്ക്കു െചയ്യുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ  കൂട്ടിയിടുകേയാ െചയ്യുക 

8 ഓേട്ടാ െമാൈബൽ േബാഡി നിർമ്മാണം  

9 ഓേട്ടാ െമാൈബൽ ഓയിലും ലൂ്രബിക്കൻ്റുകളും കൂട്ടിക്കലർത്തുകേയാ, 
സംഭരിക്കുകേയാ, വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

10 ഓേട്ടാ െമാൈബൽ സ്െപയർപാർട്സ—്നിർമ്മിക്കുകേയാ, സംഭരിക്കുകേയാ 
വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

11 ഓേട്ടാ െമാൈബൽ ടയറും ട്യൂബും—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ 
വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

12 ബാറ്ററി—സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

13 ബാറ്ററി ചാർജ്ജിംഗ്, റിപ്പയറിംഗ് മാ്രതം, ബാറ്ററി െവള്ളം നിർമ്മാണം സംഭരണം 

14 ബഡിംഗ് നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

15 ബിസ്ക്കറ്്റ, ്രബഡ,് േകക്്ക—ചുെട്ടടുക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ സൂക്ഷിക്കുകേയാ 
സംഭരിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

16 രക്തം—സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്്ക െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധീകരിക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ െചയ്യൽ 

17 എല്ലുകൾ—സംഭരിക്കുകേയാ പായ്ക്കു െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധീകരിക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ െചയ്യുക 
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18 െറാട്ടി, ചപ്പാത്തി ചുെട്ടടുക്കുകേയാ, നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ 
വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

19 ഇഷ്ടിക—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

20 ്രബീഫ് േകസുകൾ—നിർമ്മിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക (ബാഗുകൾ 
ഉൾെപ്പെട) 

21 പഴയ ഇരുമ്പ,് ഇരുമ്പ് സാധനങ്ങൾ കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ ഇവ േശഖരിക്കുക 

22 െകട്ടിട സാമ്രഗികൾ—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 
(മാർബിൾ, ്രഗാൈനറ്്റ, െമാൈസക്്ക, െസറാമിക,് ൈടൽസ,് ഇഷ്ടിക, മൺതറേയാട് 
എന്നിവ ഒഴിെക) 

23 കശാപ്്പ 

24 കർപ്പൂരം—സംഭരിക്കുകേയാ, പായ്ക്കു െചയ്യുകേയാ, ശുചീകരിക്കുകേയാ, 
തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

25 െമഴുകുതിരി—പായക്്കു െചയ്യുകേയാ ്രപസ്സു െചയ്യുകേയാ, വൃത്തിയാ ക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

26 പരവതാനി—നിർമ്മിക്കുകേയാ വിൽപ്പനയക്്കായി സംഭരിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

27 കശുവണ്ടിയും കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പും—സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്കു െചയ്യുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

28 കന്നുകാലിത്തീറ്റ/േകാഴിത്തീറ്റ—നിർമ്മിക്കുകേയാ കൂട്ടിക്കലർത്തുകേയാ പായ്ക്കു 
െചയ്യുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

29 േകറ്്റ—ഗട്്ട സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്കു െചയ്യുകേയാ വൃത്തിയാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

30 സിമൻ്്റ നിർമ്മിക്കുകേയാ പായ്ക്കു െചയ്യുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

31 കരി—കൂട്ടിയിടുകേയാ േവർതിരിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ 
െചയ്യുക 

32 രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ—സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്കു െചയ്യുകേയാ വൃത്തി 
യാക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

33 വാർണീഷ് ടർപൻ്റയിൻ—സംഭരിക്കുകേയാ പായ്ക്കു െചയ്യുകേയാ ്രപസ്സു 
െചയ്യുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ വൃത്തിയാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

34 മുളക,് മല്ലി, മഞ്ഞൾ—യ്രന്തമുപേയാഗിച്ച് െപാടിക്കുക 

35 േക്ലാേററ്്റ മി്രശിതം—സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്കു െചയ്യുകേയാ വൃത്തിയാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

36 അംഗാരം—സംഭരിക്കുകേയാ പായ്ക്കു െചയ്യുകേയാ വൃത്തിയാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

37 തുണി—ചായം മുക്കുകേയാ, സംഭരിക്കുകേയാ, വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 
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38 കൽക്കരി—ലിൈഗ്നറ്്റ—ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിയിടുകേയാ േവർതിരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ 
സംഭരിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

39 െതാണ്ടും പനേയാലയും കുതിർക്കുക 

40 കാപ്പി—സംസക്രിക്കുകേയാ െപാടിക്കുകേയാ പായ്ക്കു െചയ്യുകേയാ 
സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

41 ചകിരി നാര്, കയർ, കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിക്കുകേയാ വൃത്തിയാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

42 കത്തുന്ന സാധനങ്ങൾ സംഭരിക്കുക, വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

43 കറികൂട്ടു സാധനങ്ങൾ—നിർമ്മിക്കുക 

44 മിഠായി—ചുെട്ടടുക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ സൂക്ഷിക്കുകേയാ സംഭരിയക്്കുകേയാ 
െചയ്യുക 

45 ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ—ചുെട്ടടുക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ സൂക്ഷിക്കുകേയാ 
സംഭരിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

46 െകാ്രപ—തയ്യാറാക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

47 പരുത്തി, പഞ്ഞിച്ചവറ്, പരുത്തിക്കുരു സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്്ക െചയ്യുകേയാ 
ശുചീകരിക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

48 ചാണക വരളി സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്്ക െചയ്യുകേയാ വൃത്തിയാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

49 മൺപാ്രതങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക   (്രകമ 
നമ്പർ 133 കാണുക) 

50 കട്ലറി (കത്തി, മുള്്ള, സ്പൂൺ)—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ 
വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക  

51 ൈസക്കിൾ—സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ സജ്ജീകരിക്കുകേയാ െചയ്യുക, 
റിപ്പയറിങ് നടത്തുക 

52 ചായങ്ങൾ—പായ്ക്്ക െചയ്യുകേയാ ശുചീകരിക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ 
നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

53 ൈവദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾ (റ്രഫിജേററ്റർ ഒഴിെക) ൈവദ്യുതീകരിക്കുന്ന തിനുള്ള 
ഇല്രക്ടിക് സാധനങ്ങൾ, ഫാൻ, അയൺ, വാഷിങ് െമഷീൻ, ഹീറ്റർ, മിക്സി 
തുടങ്ങിയവ 

54 സ്േഫാടക വസ്തുക്കൾ—വിൽക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ െചയ്യുക (പടക്കം 
മുതലായവ) 

55 ഫാസ്റ്റ-്ഫുഡ് തയ്യാറാക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ  െചയ്യുക 

56 െകാഴുപ്്പ—സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്്ക െചയ്യുകേയാ ശുചീകരിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

57 നാര—്സംഭരിക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ വിൽപ്പന നടത്തുകേയാ െചയ്യുക 
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58 ൈഫബർ ഗ്ലാസ് െകാണ്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സംഭരിക്കുക 

59 ഫിൻസ ്(ചിറകുകൾ)—സംഭരിയക്്കുകേയാ പായക്്്ക െചയ്യുകേയാ ്രപസ്സ് െചയ്യുകേയാ 
വൃത്തിയാക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ, വിൽപ്പന നടത്തുകേയാ െചയ്യുക 

60 കരി മരുന്നുകൾ—സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്്ക െചയ്യുകേയാ ്രപസ്സ് െചയ്യുകേയാ 
വൃത്തിയാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

61 മത്സ്യം—സംഭരിക്കുകേയാ പായ്ക്കു െചയ്യുകേയാ ്രപസ ് െചയ്യുകേയാ 
വൃത്തിയാക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ െചയ്യുക (പച്ച മത്സ്യവും ഉണക്ക മത്സ്യവും) 

62 മീെനണ്ണ—സംഭരിക്കുകേയാ പായ്ക്്ക െചയ്യുകേയാ ശുചീകരിക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

63 ചണം/ഫ്ലാകസ്് (FLAX)—സംഭരിക്കുകേയാ പായ്ക്്ക െചയ്യുകേയാ വൃത്തി 
യാക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

64 െഫ്ലഷ് (മാംസം)—സംഭരിക്കുകേയാ പായ്ക്്ക െചയ്യുകേയാ വൃത്തി യാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

65 മാവ—്സംഭരിക്കുകേയാ പായ്ക്്ക െചയ്യുകേയാ വൃത്തിയാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക (ഫ്ലവർമിൽ ഉൾെപ്പെട) വിൽപ്പനക്കായി 
േശഖരിക്കുന്നതിന് 

66 ശീതീകരിച്ച ആഹാരം—സംഭരിക്കുക േകാൾഡ് േസ്റ്റാേറജ് നടത്തുന്നതിന് (മത്സ്യം, 
മാംസം ഇവ േശഖരിക്കുന്നതിന്) 

67 രാസമി്രശിതം—സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്്ക െചയ്യുകേയാ ശുചീകരിക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക   

68 വാതകം (പാചക വാതകം ഉൾെപ്പെട ഏതു വാതകവും) സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്്ക 
െചയ്യുകേയാ ശുചീകരിക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക   

69 ഗ്യാസ് അടുപ്പ,് മെണ്ണണ്ണ അടുപ്്പ, അവയുെട സ്െപയർ പാർട്ടുകൾ സംഭരിക്കുകേയാ, 
വിൽക്കുകേയാ, നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

70 െനയ്യ്—സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്്ക െചയ്യുകേയാ ശുചീകരിക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ െചയ്യുക 

71 ഗ്ലാസ് ഷീറ്റുകൾ / മിറർ / മറ്്റ ഗ്ലാസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിക്കുക 

72 സ്വർണ്ണം—ശുദ്ധീകരിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

73 ധാന്യങ്ങൾ—സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

74 പയറ് (ഉഴുന്്ന, െചറു പയർ ഉൾെപ്പെട) - സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക  

75 കരിങ്കല്്ല—െകാത്തുക, മിനുക്കുക വില്പനക്കായി സംഭരിക്കുക 

76 നിലക്കടല—വിൽക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ െചയ്യുക 
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77 ഇലേ്രക്ടാേപ്ലറ്റിംഗ് 

78 െവടിപ്പരുത്തി—സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്്ക െചയ്യുകേയാ വൃത്തിയാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ െചയ്യുക 

79 കാലി ചാക്്ക—സംഭരിക്കുകേയാ പായ്ക്്ക െചയ്യുകേയാ വൃത്തിയാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

80 െവടി മരുന്്ന—സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്കു െചയ്യുകേയാ വൃത്തിയാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

81 േരാമം—സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്കു െചയ്യുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ ചായം 
മുക്കുകേയാ ഉണക്കുകേയാ െചയ്യുക 

82 ഹാർഡ ്െവയർ—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

83 മൃഗേത്താൽ—പായ്ക്കു െചയ്യുകേയാ വ ൃത്തിയാക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ 
നിർമ്മിക്കുകേയാ വിൽപ്പനക്കായി സംഭരിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

84 ചണനൂൽ (െഹബ്)—സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്്ക െചയ്യുകേയാ ശുചി യാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

85 കുളംപ്—സംഭരിക്കുകേയാ പായ്ക്കു െചയ്യുകേയാ ശുചിയാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

86 െകാമ്പ്—സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്കു െചയ്യുകേയാ ശുചിയാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

87 ആശുപ്രതി—നടത്തുക 

88 ഐസ—്നിർമ്മിക്കുക 

89 ഐസ്്രകീം നിർമ്മാണം 

90 ഇമിേറ്റഷൻ േഗാൾഡ്—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക  

91 ഇന്ധനം (െപേ്രടാളിയം ഉൽപ്പന്നം ഒഴിെക) ഏെതങ്കിലും വ്യവസായിക ആവശ്യത്തിന് 
ഉപേയാഗിക്കുക 

92 ശർക്കര—സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്കു െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധിയാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

93 രത്നാഭരണങ്ങൾ—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

94 ചണം—സംഭരിക്കുകേയാ പായ്ക്കു െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധിയാക്കുകേയാ തയ്യാറാ 
ക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

95 കടപ്പ കല്ലുകൾ—സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക  

96 സദ്യാലയം, കല്ല്യാണ മണ്ഡപം, ആഡിേറ്റാറിയം ഹാൾ മുതലായവ പരിപാലിക്കുകയും 
നടത്തുകയും െചയ്യുക 
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97 മെണ്ണണ്ണ—വിൽപ്പനക്കായി സൂക്ഷിക്കുക 

98 കാക്കി—തയ്യാറാക്കുക 

99 അരക്്ക—സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്കു െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധിയാക്കുകേയാ തയ്യാറാ 
ക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

100 ഈയം—(ഉരുക്കുക പാ്രതം ഈയം പൂശൽ ഉൾെപ്പെട) സംഭരിക്കുകേയാ 
വിൽക്കുകേയാ പായക്്്ക െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധിയാക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ 
നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

101 െലതർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, െലതർ മി്രശിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ (െലതർ ബാഗ്, െലതർ െചരിപ്്പ, 
െലതർ െപാടി മുതലായവ) 

102 പുൽൈത്തലം—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

103 ചുണ്ണാമ്പ്—സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ പായക്്കു െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധി 
യാക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

104 കക്ക—സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ പായ്ക്കു െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധി 
യാക്കുകേയാ െചയ്യുക   

 105  േലാഡ്ജ് നടത്തിപ്പ ്

106 യ്രന്തങ്ങൾ—ഏെതങ്കിലും വ്യവസായിക ആവശ്യത്തിന് ഉപേയാഗിക്കുക 

107 അസുഖകരേമാ അസഹ്യതയുണ്ടാക്കുന്നേതാ ആയ ഗന്ധേമാ പുകേയാ െപാടിേയാ 
ശബ്ദേമാ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക 

108 വളം—സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ പായക്്കു െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധി യാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ െചയ്യുക 

109 മരുന്്ന—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

110 േലാഹങ്ങൾ (അമൂല്യ േലാഹങ്ങൾ ഉൾെപ്പെട - സ്വർണ്ണം െവള്ളി ഒഴിെക) അടിച്ചു 
പരത്തുകേയാ മുറിക്കുകേയാ തല്ലി രൂപെപ്പടുത്തുകേയാ വാർക്കുകേയാ െചയ്യുക) 

111 െമറ്റൽ ്രകഷർ ്രപവർത്തിപ്പിക്കുക 

112 പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും—സംഭരിക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ 
െചയ്യുക (കവർ പാൽ ഉൾെപ്പെട) എന്നാൽ െവണ്ണ, െനയ്യ് ഒഴിെക 

113 ശർക്കരപ്പാവ് നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

114 േമാേട്ടാർ ആർേമച്ചർ നിർമ്മിക്കുക 

115 േമാേട്ടാർ—വാഹനങ്ങൾ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ സർവ്വീസ് െചയ്യുകേയാ 
അറ്റകുറ്റപ്പണി െചയ്യുകേയാ െപയിൻ്്റ െചയ്യുകേയാ െചയ്യുക 
(ൈലറ്്റ, െഹവി െവഹിക്കിൾസ്) 

116 േമാേട്ടാർ—വാഹനങ്ങൾ  (ൈലറ്്റ, െഹവി െവഹിക്കിൾസ്) സർവ്വീസ ് െചയ്യുകേയാ 
അറ്റകുറ്റപ്പണി െചയ്യുകേയാ െപയിൻ്്റ െചയ്യുകേയാ െചയ്യുക (ൈലറ്്റ െവഹിക്കിൾസ്)  
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117 േമാേട്ടാർ—വാഹനങ്ങൾ, ൈവദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരി 
ക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

118 േമാേട്ടാർ പമ്പ് െസറ്്റ നിർമ്മിക്കുക 

119 സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകേയാ വില്പന നടത്തുകേയാ െചയ്യുക 

120 ൈനേ്രടാ േകാമ്പൗണ്ട് സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്കു െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധിയാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

121 ൈനേ്രടാ ഗ്ലിസറിൻ—സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്്ക െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധി യാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

122 ഒഫൽ (കപ്പ, ചണ്ടി, തവിട്)—സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്്ക െചയ്യുകേയാ 
ശുദ്ധിയാക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ വിൽപ്പന നടത്തുകേയാ െചയ്യുക 

123 എണ്ണ—തിളപ്പിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ പായക്്്ക െചയ്യുകേയാ 
ശുദ്ധിയാക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ െചയ്യുക 

124 കണ്ണട—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ മിനുസെപ്പടുത്തുകേയാ വിൽക്കുകേയാ 
െചയ്യുക 

125 െനല്്ല—യ്രന്തം ഉപേയാഗിച്ച് പുഴുങ്ങുകേയാ കുത്തുകേയാ െചയ്യുക (യ്രന്തത്തിെൻ്റ 
ഫീസ് കൂടാെത) 

126 െപയിൻ്്റ നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിച്ചു വയക്്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

127 കീടനാശിനി—നിർമ്മിക്കുകേയാ കൂട്ടിക്കലർത്തുകേയാ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുകേയാ 
വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

128 െപേ്രടാളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ—സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുകേയാ പാക്കു െചയ്യുകേയാ 
ശുദ്ധിയാക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ ഉണ്ടാക്കുകേയാ ഏെതങ്കിലും 
മാർഗ്ഗമുപേയാഗിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് 

129 കീൽ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുകേയാ പായ്ക്കു െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധിയാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ ഉണ്ടാക്കുകേയാ െചയ്യുക 

130 പ്ലാസ്റ്റിക് സാമ്രഗികൾ—നിർമ്മിക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ സംഭരി ക്കുകേയാ 
വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

131 േപാളിത്തീൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ—നിർമ്മിക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ 
വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

132 മൺപാ്രതങ്ങൾ പായക്്കു െചയ്യുകേയാ ്രപസ്സ് െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധിയാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ ഉണ്ടാക്കുകേയാ െചയ്യുക 

133 പൗൾ്രടി ഫാം നടത്തുന്നതിന് 

134 റ്രഫിജേററ്റർ—സംഭരിക്കുകേയാ റിപ്പയർ െചയ്യുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

135 മരപ്പശ—സംഭരിച്ചുവക്കുകേയാ പായ്ക്കു െചയ്യുകേയാ ്രപസ്സ് െചയ്യുകേയാ 
ശുദ്ധിയാക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ െചയ്യുക 

136  േഹാട്ടൽ, റസ്റ്റാറൻ്്റ, കാൻ്റീൻ, ചായക്കട തുടങ്ങിയവ നടത്തുക 
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137 പനീർ—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിച്ചു വയക്്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

138 റബ്ബർ സാധനങ്ങൾ— നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുകേയാ െചയ്യുക 
റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ (പാദരക്ഷകൾ, െബഡ്ഡുകൾ, തലയിണ, കുഷ്യൻ, ചവിട്ടി, ഗ്ലാസ ്
തുടങ്ങിയവ)  

139 ചാമുക്കാളങ്ങൾ—സംഭരിക്കുകേയാ പായ്ക്കു െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധി യാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ െചയ്യുക 

140 ചൗവ്വരി—ഉണ്ടാക്കുകേയാ വാറ്റിെയടുക്കുകേയാ െചയ്യുക  

141 െവടിയുപ്പ്—സംഭരിച്ചു വയക്്കുകേയാ പായക്്കു െചയ്യുകേയാ   

142 ചന്ദനം—േ്രപാസ്സസ്സു െചയ്യുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

143 ശുചീകരണവും പ്ലമ്പിംഗും സാമ്രഗികൾ—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ 
െചയ്യുക 

144 സ്്രകാപ്പ് െമറ്റലുകൾ—സംഭരണവും വിൽപ്പനയും നടത്തുക 

145 ചീവയക്്കാ—യ്രന്തം െകാണ്ടു െപാടിക്കൽ 

146 േകാലരക്്ക—സംഭരിച്ചുവയ്ക്കുകേയാ പാക്കു െചയ്യുകേയാ ശുചീകരി ക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

147 പട്്ട—പാക്കു െചയ്യുകേയാ ്രപസ്സ് െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധിയാക്കുകേയാ ഉണ്ടാക്കുകേയാ 
െചയ്യുക 

148 െതാലികൾ—സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്കു െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധിയാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ ഉണ്ടാക്കുകേയാ െചയ്യുക 

149 േസാപ്്പ, േസാപ്പ് െപട്ടി (ലിക്വിഡ് േസാപ്്പ ഉൾെപ്പെട) പായക്്കു െചയ്യുകേയാ ്രപസ്സ ്
െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധിയാക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ ഉണ്ടാക്കുകേയാ െചയ്യുക 

150 ലഘുപാനീയം—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 
(േസാഫ്റ്്റ ്രഡിംഗ്സ്, സർബത്ത,് സിറപ്്പ) 

151 സുഗന്ധ വ്യജ്ഞനങ്ങൾ —സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

152 സ്പിരിറ്്റ, കള്്ള, വിേദശ മദ്യം—ഏെതങ്കിലും മാർഗ്ഗം ഉപേയാഗിച്ച് സംഭരിച്ചു 
വയ്ക്കുക, പായ്ക്കു െചയ്യുക, ്രപസ്സ് െചയ്യുക, ശുദ്ധിയാക്കുക, തയ്യാറാക്കുക, 
ഉണ്ടാക്കുകേയാ, വിൽപ്പന നടത്തുകേയാ െചയ്യുക 

153 െസ്റ്റയിൻലസ് സ്റ്റീൽ—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ 
െചയ്യുക 

154 സ്റ്റാർ േഹാട്ടലുകൾ—നടത്തുക 

155 ഉരുക്്ക—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

156 പഞ്ചസാര—പായ്ക്കു െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധിയാക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ 
ഉണ്ടാക്കുകേയാ െചയ്യുക 
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157 കൽക്കണ്ടം—പായ്ക്കു െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധിയാക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ 
ഉണ്ടാക്കുകേയാ െചയ്യുക 

158 ഗന്ധകം—സംഭരിക്കുകേയാ പായ്ക്കു െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധിയാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ ഉണ്ടാക്കുകേയാ ഉരുക്കുകേയാ വിൽപ്പന നടത്തുകേയാ െചയ്യുക 

159 സുർക്കി (വിനാഗിരി)—സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്കു െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധി യാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ ഉണ്ടാക്കുകേയാ വിൽപ്പന നടത്തുകേയാ െചയ്യുക 

160 െകാഴുപ്്പ (ടാേലാ)—സംഭരിക്കുകേയാ പായക്്കു െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധി യാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ ഉണ്ടാക്കുകേയാ വിൽപ്പന നടത്തുകേയാ െചയ്യുക 

161 ടാർ—സംഭരിക്കുകേയാ പായ്ക്കു െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധിയാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ ഉണ്ടാക്കുകേയാ വിൽപ്പന നടത്തുകേയാ െചയ്യുക 

162 തുണി—ചായം മുക്കുകേയാ, സംഭരിക്കുകേയാ, വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

163 ്രതിച്രക വാഹനങ്ങളും ഇരുച്രക വാഹനങ്ങളും നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ 
വാങ്ങുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

164 ്രതിച്രക വാഹനങ്ങളും ഇരുച്രക വാഹനങ്ങളും—സർവ്വീസ് നടത്തുകേയാ/റിപ്പയർ 
െചയ്യുകേയാ െചയ്യുക 

165 ഓടുകൾ (മൺ തറേയാടുകൾ ഉൾെപ്പെട) നിർമ്മിക്കുകേയാ േശഖരി ക്കുകേയാ 
വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

166 തടി—വിൽക്കുകേയാ സംഭരിച്ചുവയ്ക്കുകേയാ െചയ്യുക (തടി, ഉരുപ്പടികളും കട്ടിള, 
ജനൽ, പണിത്തരങ്ങൾ ഉൾെപ്പെട) 

167 പുകയില—(മൂക്കുെപ്പാടി, ചുരുട്്ട, സിഗററ്്റ, ബീഡി എന്നിവയുൾെപ്പെട) സംഭരിച്ച ്
വയ്ക്കുകേയാ, പായക്്കു െചയ്യുകേയാ, ്രപസ്സ് െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധി െചയ്യുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ െചയ്യുക 

168 കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ (േടായസ്്) സംഭരിക്കുകേയാ, നിർമ്മിക്കുകേയാ, വിൽപ്പനയക്്കായി 
േശഖരിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

169 ടർപ്പൻൈടൻ—സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുകേയാ, പായക്്കു െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധിയാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ ഉണ്ടാക്കുകേയാ െചയ്യുക 

170 ടയർ—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ റീേ്രടഡ ് െചയ്യുകേയാ 
വൾക്കൈനസ് െചയ്യുകേയാ െചയ്യുക (യ്രന്ത ശക്തി ഉപേയാഗിച്ച്) 

171 കുട—നിർമ്മിക്കുേയാ സംഭരിച്ചു വയക്്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

172 അപ്േഹാൾസ്റ്ററി സാധനങ്ങൾ—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുകേയാ 
വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

173 വീഡിേയാ കാസറ്്റ, C.D—റിക്കാർഡു െചയ്യുകേയാ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുകേയാ 
വിൽക്കുകേയാ വാടകയ്ക്്ക െകാടുക്കുകേയാ െചയ്യുക 
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174 അഴുക്കു തുണി അലക്കൽ, സൂക്ഷിക്കൽ, ൈ്രഡ ക്ലീനിംഗ് 

175 വാച്ച—്നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ റിപ്പയർ െചയ്യുകേയാ 
െചയ്യുക 

176 െവൽഡിംഗ് യൂണിറ്്റ—നടത്തുക 

177 ആടു േരാമം—സംഭരിക്കുകേയാ പായ്ക്കു െചയ്യുകേയാ ശുദ്ധിയാക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ ചായം മുക്കുകേയാ ഉണക്കുകേയാ െചയ്യുക 

178 നൂല്—ചായം മുക്കുക/െസറി കൾച്ചർ 

179 കന്നുകാലികെള വളർത്തുക 

180 സ്വകാര്യ അറവുശാല  

181 അങ്ങാടി മരുന്്ന വിൽപ്പനയ്ക്കായി േശഖരിക്കൽ/വിൽപ്പന 

182 ഇലേ്രക്ടാണിക് ഉപകരണങ്ങളും ഭാഗങ്ങളും (ടി.വി., വി.സി.ആർ., വി.സി.പി., 

േറഡിേയാ, I¼yq-«À ഇവ ഒഴിെക) കാൽക്കുേലറ്ററുകൾ, േഫാേട്ടാസ്റ്റാറ്്റ െമഷീൻ, 
ലാമിേനറ്റിംഗ് െമഷീൻ 

183 േകാസ്െമറ്റിക് (െപർഫ്യൂം, ടാൽകം പൗഡർ) നിർമ്മിക്കുകേയാ േശഖരിക്കുകേയാ 
െചയ്യുക 

184 ഔഷധങ്ങൾ—അേലാപ്പതി, ആയുർേവദം, േഹാമിേയാ 

185 ക്ലിനിക്—അേലാപ്പതി, ആയുർേവദം, േഹാമിേയാ, സിദ്ധ, െഡൻ്റൽ, യുനാനി, വിഷ 
ചികിത്സ, ഒറ്റമൂലി ചികിത്സ, പാരമ്പര്യ ൈവദ്യം (നാട്ടു ൈവദ്യം), കൃ്രതിമ ദന്ത 
നിർമ്മാണം, മർമ്മ ചികിത്സ 

186 േകാസ്െമറ്റിക് (െപർഫ്യൂം, ടാൽകം പൗഡർ) വിൽപ്പന 

187 മിനറൽ വാട്ടർ നിർമ്മിക്കുക—ഏെതങ്കിലും മാർഗ്ഗമുപേയാഗിച്ച് അമർത്തി െകട്ടുക, 
സംഭരിക്കുക, വിതരണം 

188 അലങ്കാരാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വസ്തുക്കൾ (പന്തലുകൾ ഉൾെപ്പെട) േശഖരിക്കുക 

189 മാവു െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങൾ—(വീട്ടാവശ്യത്തിനല്ലാെത) ചുെട്ടടു ക്കുകേയാ, 
തയ്യാറാക്കുകേയാ, സൂക്ഷിക്കുകേയാ, സംഭരിക്കുകേയാ െചയ്യുക (ബിസ്ക്കറ്്റ, ്രബ ഡ്, 
േകക്്ക ഇവ ഒഴിെക) 

190 ഓഡിേയാ കാസറ്്റ—െറേക്കാഡു െചയ്യുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ 
െചയ്യുക 

191 േബബി ഫുഡ—്സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

192 മുള, കാറ്റാടി—വിൽപ്പനയ്േക്കാ, വാടകയ്ക്്ക െകാടുക്കാേനാ േവണ്ടി 
സംഭരിക്കുകേയാ, നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

193 ബത്തികൾ—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

194 ബ്യൂട്ടി പാർലർ നടത്തുക 

195 െവറ്റില െമാത്ത വ്യാപാരത്തിനായി സംഭരിക്കുക 
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196 ബുക്്ക—അച്ചടിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

197 ബുക്കുകൾ സംഭരണവും വിൽപ്പനയും 

198 ആൽബം, ഡയറി (്രപിൻ്റഡ്) തുടങ്ങിയവ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

199 േകബിൾ ടി.വി. ്രപവർത്തിപ്പിക്കുക 

200 മുളക,് മല്ലി, മഞ്ഞൾ—വിൽപ്പനയ്ക്കായി േശഖരിക്കുക 

201 ചിട്ടി, കുറി, ഹയർ പർേച്ചസ്, മണി െലൻഡിംഗ്  

202 നാളിേകരം (കരിക്്ക ഉൾെപ്പെട) സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

203 െതാണ്ടും പനേയാലയും കുതിർക്കുക 

204 ചിര ട്ട—സംഭരിക്കുക 

205 കമ്പ്യൂട്ടർ—നിർമ്മിക്കുകേയാ അസംബ്ലിങ ് െചയ്യുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ 
വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

206 ഡി.റ്റി.പി. േലസർ ്രപിൻ്റർ, സക്ാനർ നടത്തുക 

207 മുട്ട വിൽപ്പനയക്്കായി സംഭരിക്കുന്നതിന് 

208 ഫാൻസി േഷാപ്പുകൾ നടത്തുക 

209 വിറക് വിൽപ്പനയക്്കായി സംഭരിക്കുന്നതിന് 

210 പുഷ്പങ്ങൾ സംഭരിക്കുകേയാ, വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

211 ഫലങ്ങൾ—സംഭരിക്കുകേയാ, വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

212 ഫർണിച്ചർ—സംഭരിക്കുകേയാ, വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക (തടി, ൈഫബർ, ചൂരൽ 
ഉൾെപ്പെട) 

213 േഗ്ലസഡ്് ൈടൽസ്/െസറാമിക ് ൈടൽസ് നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ 
വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

214 പുല്്ല—സംഭരിക്കുക 

215 ബാർബർ േഷാപ്പ്  

216 കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

217 ൈവയ്േക്കാൽ—സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

218 േമശ, കേസര, ടാർപ്പാളിൻ, ഫർണിച്ചർ, പാ്രതങ്ങൾ, വിരികൾ, പായക്്കുകൾ, 
െപേ്രടാമാകസ്് വാടകയ്ക്്ക െകാടുക്കുന്നതിനായി സൂക്ഷിക്കുക 

219 േതൻ വിൽപ്പനയ്ക്കായി േശഖരിക്കുക 

220 േഹാർട്ടികൾച്ചർ/േഫ്ലാറികൾച്ചർ നഴ്സറികൾ  

221 േഹാസ്റ്റലുകൾ നടത്തുക 

222 മാർബിൾ—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 
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223 തീെപ്പട്ടി—സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ പായക്്്ക െചയ്യുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

224 ൈമേ്രകാേഫാണും ലൗഡ് സ്പീക്കറും നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ 
വാടകയ്ക്്ക െകാടുക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

225 െമാേസക്്ക—നിർമ്മിക്കുകേയാ മിനുസെപ്പടുത്തുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ 
വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

226 ആഫീസ് േസ്റ്റഷനറി—നിർമ്മിക്കുകേയാ പായ്ക്കു െചയ്യുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ 
വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

227 മുറുക്കാൻ കട/െപട്ടി കട/ബങ്്ക  

228 കടലാസ്സ് പായക്്്ക െചയ്യുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ 
ശുചിയാക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ ഉണ്ടാക്കുകേയാ െചയ്യുക. 

229 സ്കാനിംഗ്, ഇ.സി.ജി. ക്ലിനിക്കൽ ലാേബാറട്ടറി, ബ്ലഡ് ബാങ്്ക തുടങ്ങിയവ 
യൂണിറ്റുകൾ ്രപേത്യകമായി നടത്തുക. 

230 പാർസൽ സർവ്വീസ് നടത്തുക 

231 േഫാേട്ടാ െ്രഫയിമും ലാമിേനറ്റിംഗും—നിർമ്മിക്കുകേയാ തയ്യാറാക്കുകേയാ 
സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

232 ഛായാ്രഗഹണ സാമ്രഗികൾ—നിർമ്മിക്കുകേയാ ്രപസ്സ ് െചയ്യുകേയാ 
സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

233 അച്ചാറുകൾ—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

234 വാഴയില—സംഭരിച്ചു വയക്്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

235 ൈപ്ലവുഡ്, ഹാർഡ് േബാർഡ്, ലാമിേനറ്റഡ ് ഷീറ്്റ, സൺൈമക്ക, േഫാർൈമക്ക 
മുതലായവ 

236 േറഡിേയാ—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ  െചയ്യുക 

237 േറഡിേയാ—സർവ്വീസ് െചയ്യുകേയാ റിപ്പയർ െചയ്യുകേയാ െചയ്യുക 

238 േറഷൻ ഡിേപ്പാ, മാേവലി േസ്റ്റാർ, കൺസ്യൂമർ േസ്റ്റാർ  

239 റബ്ബർ സാധനങ്ങൾ—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുകേയാ െചയ്യുക 
അസംസ്കൃത റബ്ബർ വിൽപ്പനയക്്കായി സംഭരിക്കുക 

240 െറഡിെമയഡ്് വസ്്രതങ്ങൾ—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ 
െചയ്യുക 

241 റബ്ബർ മു്രദ—നിർമ്മിയക്്കുകേയാ സംഭരിച്ചു വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

242 ഉപ്പ—്അേയാൈഡസ്/സാധാരണ േശഖരിക്കുകേയാ, വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

243 ൈസൻ േബാർഡുകൾ—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിച്ചു വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 
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244 സ്േപാർട്്ടസ് ഗുഡസ്് സംഭരിക്കുക 

245 സ്േ്രപ െപയിൻ്റിംഗ്—സ്ഥാപനം നടത്തുക 

246 തയ്യൽ—തയക്്കുകേയാ നിർമ്മിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

247 തയ്യൽ സാമ്രഗികൾ—നിർമ്മിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

248 കരിമ്പിൻ നീര—്തയ്യാർ െചയ്തു വിൽപ്പന നടത്തുക 

249 മധുര പദാർത്ഥങ്ങൾ (മിഠായി, ്രബഡ്, ബിസ്ക്കറ്്റ, േകക്്ക, ഒഴിെക) ചുെട്ടടുക്കുകേയാ 
തയ്യാറാക്കുകേയാ സൂക്ഷിക്കുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ െചയ്യുക 

250 പുളി—വിൽപ്പനയ്ക്കായി േശഖരിക്കുക 

251 േതയില—േ്രപാസ്സസ്സ് െചയ്യുകേയാ പായക്്്ക െചയ്യുകേയാ സംഭരിക്കുകേയാ  
വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

252 െടലിേഫാൺ ബൂത്ത്, െകാറിയർ സർവ്വീസ് നടത്തുക 

253 െടലിവിഷൻ, വി.സി.ആർ., വി.സി.പി.—സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ 
െചയ്യുക 

254 െടലിവിഷൻ, വി.സി.ആർ., വി.സി.പി.—വാടകയക്്്ക െകാടുക്കുകേയാ റിപ്പയർ 
െചയ്യുകേയാ െചയ്യുക 

255 െകട്ടിട േമച്ചിൽ സാധനങ്ങൾ (ആസ്ബേസ്റ്റാസ ്ഷീറ്്റ, സിങ്്ക ഷീറ്്റ, ടിൻ ഷീറ്്റ, പ്ലാസ്റ്റിക ്
ഷീറ്്റ, താർ ഷീറ്്റ, ൈലറ്്റ റൂഫ് ഷീറ്്റ, പി.വി.സി. ഷീറ്്റ, ൈഫയർ ഗ്ലാസ് ഷീറ്്റ തുടങ്ങിയവ) 
സംഭരിച്ചു വയക്്കുകേയാ വില്ക്കുകേയാ െചയ്യുക 

256 കിഴങ്്ങ വർഗ്ഗങ്ങൾ (മരച്ചീനി, ഉരുളക്കിഴങ്്ങ, മധുരക്കിഴങ്്ങ, കാച്ചിൽ തുടങ്ങിയവ) 

257 േഫാേട്ടാസ്റ്റാറ്്റ, ൈസേക്ലാൈസ്റ്റൽ അേമാണിയ ്രപിൻ്്റ, സ്്രകീൻ ്രപിൻ്്റ, േബ്ലാക്്ക 
േമക്കിംഗ് മുതലായവ എടുക്കുക 

258 പച്ചക്കറി—സംഭരിച്ച് വയ്ക്കുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുക 

259 േവ്രബിഡ്ജ് ്രപവർത്തിപ്പിക്കുക 

260 േ്രബാക്കർമാർ, കമ്മീഷൻ ഏജൻ്റുമാർ, അളവു തൂക്ക ്രപവർത്തിയിൽ 
ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവർ 

261 വറവു െപാരി സാധനങ്ങളുെട നിർമ്മാണം 

262 വറവു െപാരി സാധനങ്ങളുെട—വിൽപ്പന 

263 ഉള്ളി, സവാള, െവളുത്തുള്ളി സംഭരിക്കുക വിതരണം െചയ്യുക 

264 വ്യവസായേമാ, ഫാക്ടറിേയാ, വ്യാപാരേമാ, സംരംഭക ്രപവർത്തനേമാ, മറ്്റ േസവനേമാ 
ആയി െസ്രകട്ടറിക്്ക േതാന്നുന്ന ഇതിൽ പറയാത്ത ഏെതാരു വസ്തുവും 

265 ്രടാവൽ ഏജൻസി നടത്തുക 
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266 ഇ-െമയിൽ, ഇൻ്റർെനറ്്റ കേഫ ഇവ നടത്തുക 

267 േലാഹങ്ങൾ (െവള്ളി, െചമ്പ)് 

268 നൂതന വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന േക്രന്ദങ്ങൾ 

269 ഭവന സുരക്ഷ അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങളുെട സംഭരണവും വിൽപ്പനയും  

270 ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ എസ്റ്റിേമറ്്റ തയ്യാറാക്കൽ 

271 േയാഗശാല 

272 ജിംേനഷ്യം 

273 േപ & പാർക്്ക ഏരിയ 

274 ആയുർേവദിക് മസാജ് െസൻ്റർ 

275 മാേര്യജ് ബ്യൂേറാ 

276 പരസ്യ ഏജൻസി 

277 ഇല്രക്ടിക്്ക േബാർഡ് കട്ടിംഗ്, ്രഡില്ലിംഗ്, േമക്കിംങ ്

278 ടാകസ്് ്രപാക്റ്റീഷണർ (െസയിൽ ടാകസ്/്ചാർേട്ടർഡ് അക്കൗണ്ടൻ്്റ, ടാകസ് ്
 279 സ്വകാര്യ ഫിനാൻസിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ 

280 ്രടാവൽ കൺസൾട്ടൻ്്റ, എയർ ടിക്കറ്്റ, വിസ ക്ലിയറൻസ ്

281 ടൂറിസ്റ്റ് ടാകസ്ി ഓപ്പേററ്റിംഗ് 

282 മൾട്ടി െലവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർഗൈനേസഷൻ 

283 മണി എകസ്്േചഞ്്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ 

284 േലാട്ടറി കച്ചവടം 

285 െമാൈബൽ േഫാൺ വില്പന റിപ്പയറിംഗ് ്രപീെപയ്ഡ് കാർഡ് വില്പന 

286 േസാഫ്റ്്റെവയർ െഡവലപ്പിംഗ്/കാൾ െസൻ്റർ 

287 ൈസബർ കേഫ 

288 േസാഫ്റ്്റെവയർ െഡവലേപ്പഴ്സ ്

289 കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിൈസൻ, ഇൻ്റർെനറ്്റ കേഫ, േസാഫ്റ്്റെവയർ െഡവലപ്പ്െമൻ്്റ, 
േ്രപാ്രഗാമിംഗ് 

290 ബാക്്ക എൻഡ് ഡാറ്റാ േ്രപാസസിംഗ് (ബാങ്്ക/െടലിേകാം, ഇൻഷുറൻസ/്മറ്്റ 
േമഖലകൾ) 

291 ബാക്്ക എൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സേപ്പാർട്്ട സർവ്വീസസ് —െനറ്്റ െമയിൻ്റയിൻ 
െസർവറുകൾ ബാങ്കുകൾ/െടലിേകാം കമ്പനികൾ 

292 ൈ്രഡവിംഗ് സക്ൂൾ 

293 മൃഗപരിപാലന േക്രന്ദം 

294 ഈവൻ്്റ മാേനജ്െമൻ്്റ 

295 വാഹനങ്ങളിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വില്പന/ഓൺൈലൻ ഭക്ഷണ വ്യാപാരം 
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296 േഷാപ്പിംഗ് െഫസ്റ്റിെവൽ 

297 ഫാൻ്റസി ൈറഡ ്

298 വാഹനം വാടകയക്്്ക നൽകൽ 

299 ജല വിേനാദം, നീന്തൽ പരിശീലനം എന്നിവ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ 

300 െമാൈബൽ ടവറുകൾ, സിം കാർഡ്, െമാൈബൽ േഫാൺ, െമാൈബൽ 
അകസ്സറീസ് െ്രപാൈവേഡഴ്സ ്

301 നഴ്സറികൾ, ്രകഷുകൾ, ശിശുപരിപാലന േക്രന്ദങ്ങൾ 

302 േഹാംനഴ്സിംഗ്/േപ്ലസ്െമൻ്്റ സ്ഥാപനങ്ങൾ 

303 ഏതു തരത്തിലുള്ള കായിക, കലാ പരിശീലന േക്രന്ദങ്ങൾ 

304 സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ, മാളുകൾ, മൾട്ടി ്രബാൻ്റഡ് ൈഹപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ, കമ്പനി 
്രബാൻ്്റ േസ്റ്റാറുകൾ, േബാട്ടിക്കുകൾ 

305 ഒഴിവു സമയ വിേനാദങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാതരം ഉപാധികളും (Leisure & 
Entertainment)—DJ & Light/Sound Band ഉൾെപ്പെട, േഹാം േസ്റ്റ. 

306 സാമ്പത്തിക േമഖല—എടിഎം/ഫിനാൻസ ് കമ്പനി, കറൻസി എക്സ്േചഞ്്ച 
സർവ്വീസ്/ഓൺൈലൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവ്വീസുകൾ—േസ്റ്റാക്്ക േ്രബാക്കിംഗ് 
കമ്പനി/മൾട്ടി െലവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി—െഷയർ േ്രടഡിംഗ് െടർമിനലുകൾ/കാർ 
ൈഫനാൻസ/്കമ്മീഷൻ ഏജൻ്റുമാർ/ഫിനാൻഷ്യൽ റിസർച്ച ് & അൈഡ്വസറി 
സർവ്വീസുകൾ/േതർഡ ്പാർട്ടി അഡ്മിനിസ്േ്രടറ്റർ— ഇൻഷുറൻസ ്കമ്പനികൾ 

307 വിേനാദ മൃഗ സവാരി, പരിശീലനം 

308 മത്സ്യബന്ധന വല അനുബന്ധ സാധനങ്ങളുെട വില്പന  

309 ഔട്്ട േഡാർ ഇൻേഡാർ വീഡിേയാ്രഗാഫി/ഫിലിം യൂണിറ്്റ, േ്രപാസസ്സിംഗ് 

310 ലേബാറട്ടറി സാധനങ്ങളുെട വില്പന 

311 എല്ലാത്തരം സാധനങ്ങളുെടയും ചില്ലറ വിൽപ്പന 

312 ഇതിൽ ്രപേത്യകം പറയാത്തതും, എന്നാൽ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ വരുന്നതുമായ 
എല്ലാത്തരം വ്യാപാരങ്ങളും സംരംഭക ്രപവർത്തനങ്ങളും മറ്റു േസവനങ്ങളും 

313 ്രകാസി, സ്ലാബ് മതിൽ നിർമ്മാണം, േകാൺ്രകീററ് ജനൽ 

314 ശില്പങ്ങൾ, റിംഗുകൾ 

315 കാലി കണ്ടയ്നർ വാടകയ്ക്്ക െകാടുക്കൽ 

316 േപപ്പർ േപ്ലറ്്റ നിർമ്മാണം 

317 ടയർ പഞ്ചർ വർക്കുകൾ 

318 േ്രഗാസറി േഷാപ്്പ 
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319 എക്സ്േപാർട്്ട, ഇംേപാർട്്ട ഏജൻസി 

320 േറഡിേയാ േസ്റ്റഷൻ 

321 ന്യൂസ് േപപ്പർ ഏജൻസി/പബ്ലിഷിങ ്

322 ഫുഡ് േഫാർ െപററ് േകനൽസ ്

323 മാൻ പവർ റി്രകൂട്്ടെമൻ്്റ 

324 മാേനജ്െമൻ്്റ കൺസൾട്ടൻസി 

325 സക്ാൻ െസൻ്റർ 

326 േബാർ െവൽ കൺസ്്രടക്ഷൻ ഏജൻസി 

327 േമാേട്ടാർ െവഹിക്കിൾ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസി 

328 േഡാർ ടു േഡാർ െസയിൽ 

329 ജിപ്സം േബാർഡ ്

330 േമാഡുലാർ കിച്ചൺ സാമ്രഗികൾ 

331 അക്യൂപഞ്ചർ, നാച്യുേറാപ്പതി, ഫിസിേയാ െതറാപ്പി ക്ലിനിക്കുകൾ 

332 കരിക്്ക വിൽപ്പന (വഴിേയാര കച്ചവടം) 

333 ടർഫ് ്രഗൗണ്ട ്

334 പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പ ്

335 െഹയർ ഫിക്സിങ് െസൻ്റർ 

336 ഡാൻസ് ്രഡസ്സ,് ഓർണെമൻ്്റ, ഫാൻസി ്രഡസ്സ് വാടകയ്ക്്ക 

337 നമ്പർ േപ്ലറ്്റ നിർമ്മാണം/കീ ഡ്യൂപ്ലിേക്കറ്റിങ ്

338 വേയാജന പരിപാലന േക്രന്ദം 

339 െപേ്രടാൾ പമ്പ ്

340 സ്േപാർട്സ് ഗുഡസ് ്

341 തുണി ഇസ്തിരിയിടുന്ന സ്ഥാപനം 

342 അക്ഷയ േക്രന്ദം മാതൃകയിൽ ്രപവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ 

343 ലാൻ്്റ സ്േകപ്പിങ്/ഗാർഡനിങ ്

344 േകാൺ്രകീറ്്റ ജനൽ, കട്ടിള, സ്ലാബ് മതിൽ നിർമ്മാണം 

345 ആധാരം എഴുതുന്ന ഗുമസ്ഥന്മാരുെട ഓഫീസ/്ആധാരം എഴുത്ത ്െസൻ്റർ 

346 േഹാസപ്ിറ്റൽ & സർജിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുെട േശഖരണവും വിൽപ്പനയും 

347 മാലിന്യ സംസ്കരണ ഉപകരണങ്ങൾ/ഉപാധികൾ (ബേയാബിൻ, ബേയാഗ്യാസ ്
പ്ലാൻ്്റ, റിങ് കേമ്പാസ്റ്റ്, െസപ്റ്റിക്്ക ടാങ്്ക) എന്നിവയുെട വിൽപ്പന 

348 CCTV Camera സ്ഥാപനവും വിൽപ്പനയും, സർവ്വീസിങ്ങും 

349 െകട്ടിട സാമ്രഗികളുെട online (office സംവിധാനം) വിൽപ്പന 

350 െ്രപാവിഷൻ േസ്റ്റാർ 
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351 േസ്റ്റഷനറി ഐറ്റം 

352 െചരിപ്പ് കച്ചവടം/നിർമ്മാണം 

353 മിനറൽ വാട്ടർ േസ്റ്റാക്്ക & െസയിൽ (േബാട്ടിൽ) 

354 Office for various purpose 

355 Advertisement board manufacturing 

356 വിേദശപഠനം സൗകര്യെമാരുക്കൽ 

357 കുറി കമ്പനികൾ/േഗാൾഡ് േലാൺ 

358 േഡ െകയർ െസൻ്റർ 

359 ചിട്ടി കമ്പനികൾ 

360 സ്വർണ്ണ പണയ സ്ഥാപനങ്ങൾ 

361 േപ്ല സ്കൂൾ 

362 ന്യൂ്രടീഷ്യസ് ഫുഡ് (േ്രപാട്ടീൻ പൗഡർ) 

363 െമാൈബൽ േഫാൺ 

364 കണ്ണട നിർമ്മാണം 

365 പാഴ്സൽ ഹട്്ട 

366 അലുമിനിയം പാ്രതങ്ങൾ വിൽപ്പന 

367 മലഞ്ചരക്്ക കട 

368 സ്റ്റീൽ പാ്രതങ്ങൾ വിൽപ്പന 

369 മൺപാ്രതങ്ങൾ വിൽപ്പന 

370 പൂജാ സാധനങ്ങൾ/പള്ളി ആരാധനാ സാമ്രഗികൾ 

371 ലാപ്പ് േടാപ്പ—്കമ്പ്യൂട്ടർ 

372 ഉപേഭാക്തൃ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുെട േഡാർ െഡലിവറി 

373 എഡ്യുേക്കഷൻ കൺസൽട്ടൻസി 

374 േലാൺ സബ്സിഡികൾ, സർവ്വീസിംഗ്, കൺസൽട്ടൻസി 

375 സംരംഭക പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്ന ഓഫീസുകൾ 

376 ഓേട്ടാെമാൈബൽ സർവ്വീസ് േസ്റ്റഷൻ 

377 ഓേട്ടാെമാൈബൽ േപാളിഷിംഗ് 

378 ഓേട്ടാ ഇല്രക്ടിക്കൽ വർക്സ ്

379 േബാട്ടു നിർമ്മാണം, സർവ്വീസസ ്

380 സിനിമാ തിേയറ്റർ 
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381 ൈവദ്യുതീകരണത്തിനുള്ള സാമ്രഗികൾ 

382 വർക്്ക േഷാപ്്പ 

383 പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ ്

384 പി. വി. സി. െമറ്റീരിയൽസ ്

385 േസാ മിൽസ ്

386 ഓയിൽ മിൽ 

387 കള്്ള ഷാപ്പ ്

388 സാധനങ്ങൾ േസ്റ്റാക്്ക െചയ്യുന്നതിേനാെടാപ്പം ഓഫീസ് ആവശ്യം നടത്തുന്നതിന് 

389 ചായ കച്ചവടം 

390 പലചരക്്ക കച്ചവടം 

391 ഓൺ ൈലൻ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ/സർവ്വീസ ്

392 െഗയിം െസൻ്റർ 

393 േലാജിസ്റ്റിക് സ്ഥാപനങ്ങൾ 

394 ടൗൺ െവൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച വഴിേയാര കച്ചവടം 

395 സ്വർണ്ണം, െവള്ളി ആഭരണ നിർമ്മാണം 

396 െപറ്്റ േഷാപ്പ്, െപറ്്റസ,് ഫുഡ് േഫാർ െപറ്്റ േകന്നൽ, വളർത്തു പക്ഷികൾ, അലങ്കാര 
മത്സ്യങ്ങൾ, അേക്വറിയം—വിൽപ്പന, സംഭരണം, നിർമ്മാണം, െകന്നൽസ് വിൽപ്പന 

397 വീട്ടു സാധനങ്ങൾ വിൽപ്പനയും, റിപ്പയറിംഗും 

398 ഇൻഷൂറൻസ് ഓഫീസ ്

399 ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ—െചറുകിട കച്ചവടം, െമാത്ത കച്ചവടം 

400 ൈജവ വളം, ൈജവാണു വളം, സംഭരണം വിൽപ്പന 

401 േഗാൾഡ് േപ്ലറ്റിംഗ് നിർമ്മാണം/വിൽപ്പന/സംഭരണം 

402 െടലി േഷാപ്പിംഗ് ഓഫീസ ്

403 ഗിഫ്റ്്റ ആർട്ടിക്കിൾസ ്

404 കാർ ഇൻ്റീരിയർ വർക/്അകസ്സറീസ ്

405 േജാബ് കൺസൽട്ടൻസി 

406 നാലു ച്രക, ഇരുച്രക വാഹനത്തിെൻ്റ വാട്ടർ സർവ്വീസ ്

407 പൂക്കൾ—െമാത്ത കച്ചവടം, ചില്ലറ വിൽപ്പന, ഫ്ലവർ േഷാ 

408 പഴങ്ങൾ—െമാത്ത കച്ചവടം, ചില്ലറ വിൽപ്പന 

409 കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലന േക്രന്ദം 
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410 ഓേട്ടാ െമാൈബൽ കൺസൽട്ടൻ്്റ/ഓേട്ടാ െമാൈബൽ ഫിനാൻസ ്ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ ്

411 കൺസ്്രടക്ഷൻ ഓഫീസ ്

412 ഓൺൈലൻ വ്യാപാരം 

413 വാക്സിൻ വ്യാപാരം 

414 െപാടി മിൽ 

415 െഹൽത്ത് ക്ലബ്്ബ 

416 േ്രകാക്കറി ഐറ്റംസ ്

417 ഡീസൽ ജനേററ്റർ െസറ്്റ 

418 വാഹന പുക പരിേശാധന േക്രന്ദം 

419 അലുമിനിയം ഫാ്രബിേക്കഷൻ 

420 േഹാം അപ്ലയൻസസ ്

421 ആശാരി പണി 

422 ഇൻ്റീരിയർ ഡിൈസനിംഗ് 

423 േസ്റ്റാക്്ക േ്രബാേക്കഴ്സ ്

424 കമ്മീഷൻ ഏജൻസികൾ (മൽസ്യ വ്യാപാരം) 

425 വാട്ടർ പുക റിപ്പയർ ഉപകരണങ്ങളുെട വിൽപ്പന 

426 െചമ്പ് ഖനനം 

427 േകാൺടൂർ സർേവ്വ  സ്ഥാപനം 

428 ഫിേനായൽ, േസാപ്പു െപട്ടി, യൂട്ടൻഷ്യൽസ,് ക്ലീനിങ് ലിക്വിഡ്, േഫ്ലാർ ക്ലീനർ 
മുതലായവയുെട നിർമ്മാണം, സംഭരണം, വിൽപ്പന 

429 െടലി മാർക്കറ്റിങ്, െടലി സർവ്വീസ്, െനറ്്റ വർക്കിംഗ് 

430 ദന്തൽ ഇംപ്ലാൻ്്റ 

431 റിയൽ എേസ്റ്ററ്്റ, ബിൽേഡഴ്സ് & െഡവലേ പ്പഴ്സ ്

432 െമാൈബൽ േമാർച്ചറി, ശവെപ്പട്ടി നിർമ്മാണം, സംഭരണം, വിൽപ്പന 

433 വീൽ അൈലൻെമൻ്്റ 

434 ടൂർ ഓപ്പേറേറ്റഴ്സ് കം & ്രടാവൽ ഏജൻസി 

435 ൈ്രപവറ്്റ മാർക്കറ്്റ 

436 െലയ്ത്ത് വർക്്ക 

437 യൂസഡ്് കാർ വിൽപ്പന 

438 സർവ്വീസ്ഡ് വില്ലാസ ്

439 ഫ്ലക്സ് ്രപിൻ്റിങ ്

440 പഴയ െകട്ടിട സാമ്രഗികൾ വിൽപ്പന 
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441 േഗറ്്റ, ്രഗിൽ, േറാളിങ് ഷട്ടർ 

442 എൻ്രടൻസ,് പി.എസ.്സി./ബാങ്്ക പരിശീലന േക്രന്ദം 

443 െകാറിയർ സർവ്വീസ ്

444 മരങ്ങളിൽ ഡിൈസനിങ,് കടച്ചിൽ, ഗ്ലാസ് കട്ടിങ,് എച്ചിങ ്

445 ഗ്ലാസ ്ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മാണം, സംഭരണം 

446 ൈ്രഡവിങ് സക്ൂൾ 

447 െസക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഓഫീസ ്

448 മൽസ്യസംഭരണം, വിൽപ്പന/മൽസ്യ വ്യാപാരം േക്രന്ദങ്ങൾ, പീലിങ്്ങ െഷഡ്, െചമ്മീൻ 
ഹാച്ചറികൾ 

449 ഫിസിക്കൽ എജ്യൂേക്കഷൻ െ്രടയിനിംഗ് 

450 വീഡിേയാ, സി ഡി, ആൽബം നിർമ്മാണം 

 451 േയാഗ പരിശീലനം 

452 േപയിങ് ഗസ്റ്റ ്

453 വിവാഹ ബ്യൂേറാ 

454 ഡിൈസനിങ,് പ്ലാൻ, എസ്റ്റിേമറ്്റ 

455 ഇൻേഡാർ/ഔട്്ട േഡാർ റി്രകിേയഷൻ ക്ലബ്്ബ 

456 ഇതിൽ ്രപേത്യകം പറയാത്തതും എന്നാൽ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ വരുന്നതുമായ 
നിയമവിേധയമായ ഏെതാരു വ്യാപാരവും, സംര ംഭക ്രപവർത്തനവും മറ്റു 
േസവനങ്ങളും. 
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പട്ടിക III 

വാർഷിക ൈലസൻസ് ഫീസ ്            

്രകമ 
\¼À 

ഇനവിവരം 
 വാർഷിക ൈലസൻസ് 

ഫീസ ്

1 ൈമേ്രകാ എൻ്റർൈ്രപസസ്  (ഉത്പാദന േമഖലയിൽ, 25 
ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയാത്ത മൂലധന നിേക്ഷപമുള്ളതും, 
േസവന േമഖലയിൽ 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയാത്ത 
മൂലധന നിേക്ഷപമുള്ളതുമായ വ്യാപാരങ്ങൾ) 

500 രൂപ 

2 മിനി എൻ്റർൈ്രപസസ് (ഉത്പാദന േമഖലയിൽ,  
25 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലായതും എന്നാൽ 1 േകാടി 
രൂപയിൽ കവിയാത്തതുമായ മൂലധന നിേക്ഷപ മുള്ളതും, 
േസവന േമഖലയിൽ 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ളതും 
എന്നാൽ 25 ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയാത്തതുമായ മൂലധന 
നിേക്ഷപമുള്ളതുമായ വ്യാപാരങ്ങൾ) 

1,000 രൂപ 

3 സമ്ാൾ എൻ്റർൈ്രപസസ് (ഉത്പാദന േമഖലയിൽ,  
1 േകാടി രൂപയിൽ കൂടുതലായതും എന്നാൽ 5 േകാടി 
രൂപയിൽ കവിയാത്തതുമായ മൂലധന നിേക്ഷപ മുള്ളതും, 
േസവന േമഖലയിൽ 25 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ളതും 
എന്നാൽ 2 േകാടി രൂപയിൽ കവിയാത്തതുമായ മൂലധന 
നിേക്ഷപമുള്ളതുമായ വ്യാപാരങ്ങൾ) 

5,000 രൂപ 

4 മീഡിയം എൻ്റർൈ്രപസസ് (ഉത്പാദന േമഖലയിൽ,  
5 േകാടി രൂപയിൽ കൂടുതലായതും എന്നാൽ 10 േകാടി 
രൂപയിൽ കവിയാത്തതുമായ മൂലധന നിേക്ഷപ മുള്ളതും, 
േസവന േമഖലയിൽ 2 േകാടി രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ളതും 
എന്നാൽ 5 േകാടി രൂപയിൽ കവിയാത്തതുമായ മൂലധന 
നിേക്ഷപമുള്ളതുമായ വ്യാപാരങ്ങൾ) 

10,000 രൂപ 

5 ലാർജ് എൻ്റർൈ്രപസസ്  (ഉത്പാദന േമഖലയിൽ,  
10 േകാടി രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള മൂലധന നിേക്ഷപ 
മുള്ളതും, േസവന േമഖലയിൽ 5 േകാടി രൂപയിൽ 
കൂടുതലുള്ള മൂലധന നിേക്ഷപമുള്ളതുമായ വ്യാപാരങ്ങൾ) 

15,000 രൂപ 

   

        ഗവർണ്ണറുെട ഉത്തരവിൻ്രപകാരം, 

         ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ, 
                ്രപിൻസിപ്പൽ െസ്രകട്ടറി. 
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വിശദീകരണ�റി�് 

 

  (ഇത് വി�ാപന�ിെ� ഭാഗമാ��ത�.  എ�ാൽ അതിെ� െപാ� ഉേ�ശ�ം 
വ��മാ�വാൻ ഉേ�ശി� െകാ��താണ്.) 

  വ�ത�� ആ�കൾ �കാരം ആവശ�മായി�� വിവിധ ൈലസൻ�കൾ, 
അ�വാദം, അംഗീകാരം, �ിയറൻ�കൾ �ട�ിയവ നൽ��തി�� കാലതാമസം 
ഒഴിവാ��തിനായി 2018-െല േകരള നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��ം �ഗമമാ��ം  
(2-ാം ന�ർ) ആ�് (2018-െല 14) 2017 ഒേ�ാബർ 20-ാം തീയതി �തൽ �ാബല��ിൽ 
െകാ� വരിക��ായി. 

  ��ത ആ�ിെല വ�വ�കൾ���തമായി 2011-െല േകരള �നിസി�ാലി�ി 
(ആപൽ�ര�ം അസഹ��മായ വ�ാപാര�ൾ�ം മ�് വ�ാപാര�ൾ�ം, 
ഫാ�റികൾ�ം ൈലസൻസ് നൽകൽ) ച��ൾ േഭദഗതി െച��തിന് സർ�ാർ 
തീ�മാനി�. 

  േമൽ പറ� ല��ം നിറേവ�വാൻ ഉേ�ശി� െകാ��താണ് ഈ 
വി�ാപനം. 
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