
ഫ  ോം 18 

റൂൾ 123(3) നിർഫേശിച്ച പ്രക രോം 

അപകടങ്ങൾ മരണമമോ പരിക്കുകൾ എന്നിവ വരര ഉണ്ടോകോവുന്ന 

അപകടകരോമോയ സംഭവങ്ങൾ എന്നിവയുരട രജിസ്റ്റർ 

ESIC ത  ഴില ളിയുതെ ഫക ഡ് നമ്പർ   .................................  

തറജിസ്്ഫപ്െഷൻ  നമ്പർ ........................................................... 

ഫല ക്കൽ ESCI ലലസ്ൻസ്് നമ്പറിനത്റ ഫരരുോം ഫേൽവില സ്വുോം ..................................... 

ഓ ീസ്് ........................................... 

NIC ഫക ഡ് നമ്പർ (ലലസ്ൻസ്ിൽ തക െുത്തിരിക്കുന്ന ഫര തല)  .................................... 

 

1.   ക്ടറിയുതെ ഫരരുോം ഫേൽവില സ്വുോം: 

2. ഉെേസ്ഥനത്റ ഫരരുോം, ഫേൽവില സ്വുോം ഫ  ൺ നമ്പറുോം: 

3. ഇൻഡസ്്പ്െയുതെ ഫരര് (ലലസ്ൻസ്ിൽ തക െുത്തിരിക്കുന്ന ഫര തല): 

4. അരകെോം അധവ  അരകെകരേ യ സ്ോംഭവോം നെന്ന  ിയ ി, ഷി ്റ,് 

സ്േയോം : 

5. അരകെോം അഥവ  അരകെകരേ യ സ്ോംഭവോം നെന്ന വിഭ ഗോം/തസ്ക്ഷൻ 

അതെങ്കിൽ സ്ഥലോം: 

6. A. എങ്ങതനയ ണ് അരകെോം ഉണ്ട യ ് എന്ന് വിവരിക്കുക : 

            b. അ ിൽ സ്്ഫ  െന ഉണ്ട ഫയ                                                          ീ  

             വിഷ രേ ർത്ഥോം രുറത്തുവിട്ടുഫവ                            രുറത്തുവിട്ട രേ ർത്ഥോം  

7. രരിഫക്കറ ്/േരണതെട്ടവരുതെ േുഴുവൻ എണ്ണോം  

രരിഫക്കറവരുതെ എണ്ണോം                                                േരണതെട്ടവരുതെ എണ്ണോം  

  ക്ടറിയുതെ ഉള്ളിൽ                *  ക്ടറിയുതെ രുറ ്       *  ക്ടറിയുതെ രുറ  ്

 

8. സ് ക്ഷികളുതെ ഫരരുോം ഫേൽവില സ്വുോം  

1. 

2. 

9. അരകെോം അഥവ  അരകെകരേ യ സ്ോംഭവോം ഉണ്ട യ ിന്തറ ക രണോം  



 

ഫേൽ രറഞ്ഞ എെ  അകരയങ്ങളുോം എനത്റ അറിവിനുോം വിശവ സ്ത്തിനുോം വച്ച് 

ശരിയ ണ് എന്ന് ഞ ൻ ഇ ിന ൽ സ് ക്ഷയതെെുത്തുന്നു. 

 

േ ഫനജർ /ഉെേസ്ഥനത്റ ഫരര് ഒെ ് 

 ീയ ി : 

 

1. ഏത ങ്കിലുോം അരകെോം / അരകെകരേ യ സ്ോംഭവത്തിൽ,   ക്ടറി 

രരിസ്രത്തിന് രുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് രരിഫക്കൽക്കുകഫയ  

തക െതെെുകഫയ  തെയ്ത ൽ, േയവ യി ലഭയേ യ വിവരങ്ങൾ എെ ോം 

നൽകുക 

 

2. രരിക്ക,് രരിഫക്കറ / തക െതെട്ട വയക്തികൾ എന്നിവ സ്ോംബന്ധിച്ച 

വിശേ ോംശങ്ങൾ അനുബന്ധത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഫ  ർേ റിൽ 

നൽകണോം 

 

ഫേൽവില സ്ോം & ഫ  ൺ നമ്പർ  

 

(  ക്ടറി ഇൻതസ്ക്ടർ രൂരിെിഫക്കണ്ട ് ) 

1. റിഫെ ർട്ട് കിട്ടിയ  ീയ ി: 

2. ജിെ : 

3. രരിക്ക് കൂെ ത  / അതെങ്കിൽ േ രക  ഉൾതെെുന്ന അരകെത്തിന ്

അനുവേിച്ച നമ്പർ : 

4. അഫനവഷണ  ീയ ി  

5. A. അരകെകരേ യ സ്ോംഭവത്തിൽ റിഫെ ർട്ട് തെയ്യ വുന്ന രരിക്ക് കൂെ ത  

/ അതെങ്കിൽ േ രക  ഉൾതെെുന്ന അരകെത്തിന് അനുവേിച്ച നമ്പർ 

6. ഏ ു  രോം  അരകെോം  

a. വകുെ് -  ിരിച്ചുള്ള (ഫക ഡ് നൽകുക): 

b. വയവസ് യരരേ തണകിൽ (എൻഐ സ്ി ഫക ഡ് നൽകുക): 



c. അരകെകരേ യ ഓെഫറഷൻ ആതണകിൽ (വകുെ് 87 പ്രക രോം 

തഷഡയൂൾ നമ്പർ നൽകുക) 

d.  അരകെകരേ യ പ്രപ്കിയ ആതണകിൽ -വിഭ ഗോം 2 (സ്ിബി): 

e. ത  ഴിൽരരേ തണകിൽ  (എൻഐ സ്ി-ഫക ഡ് നമ്പർ): 

7. അഫനവഷണ  ലോം: 

8. രര േർശങ്ങൾ ഉതണ്ടങ്കിൽ; 

ഇൻസ്് തരക്ടറുതെ ഫരര് ഒെ ് 

 ീയ ി : 

അനുബന്ധം 

പരിമക്കറ്റ / രകോല്ലരെട്ട വയക്തികളുരട വിശദോംശങ്ങൾ 

1. രരിഫക്കറ / തക െതെട്ട വയക്തികളുതെ വിശേ ോംശങ്ങൾ 

a. ഫരര്  

b. വയസ്സ ്

c. ലിോംഗോം  

d. േു ിർന്ന ത  ഴില ളികളുതെ തരജിസ്റ്ററിൽ ഉള്ള സ്ീരിയൽ നമ്പർ  

e. ഫേൽവില സ്ോം  

f. കൃ യേ യ ഫജ ലി  

g. ഫജ ലിയുതെ സ്വഭ വോം  

 

2. രരിക്കിനത്റ ക രണോം സ്്ഫ  െനോം  

          വിശകരേ യ വസ്തു  രുറത്തുവിെൽ                          േഫറത കിലുോം  

3. രരിക്കിനത്റ വിശേ ോംശങ്ങൾ   

a. േ രകേ യ (േരണ സ്േയവുോം  ീയ ിയുോം): 

b. േ രകേെ ത്ത ് (ഗുരു രേ തണങ്കിൽ [രരിക്കിനത്റ വയ പ്തി നൽകുക 

അവയവോം / ക ഴ്ച, ഫകൾവി എന്നിവ നഷ്ടതെെുന്ന ് ഫര ലുള്ളവ ഒെിവ,് 

സ്ഥിരേ യ ലവകലയോം, കഠിനേ യ തര ള്ളൽ) 

c. രരിക്ക് രറിയ തവക്തി 48 േണിക്കൂറിനു കൂെു ൽ ഒന്നുോം തെയ്യ ൻ രറ ത്ത 

അവസ്ഥയിൽ ആയിരുഫന്ന  

d. രരിക്കിനത്റ സ്ഥ നോം (അ  യ  ്ശരീരത്തിനത്റ രരിഫക്കറ ഭ ഗോം വല ു 

ക ൽ, ഇെ ് ലക, ഇെ ് കണ്ണ ്േു ല യവയ്ക്ക് ) 

 



4. A. അരകെങ്ങൾ അതെങ്കിൽ അരകെകരേ യ സ്േയത്ത് രരിഫക്കറയ ൾ 

എന്ത ണ ്തെയ്തത ന്ന് കൃ യേ യി രറയുക 

 b. ഇ വർക്ക് ഏ ു വിഭ ഗത്തിൽ തരെുന്ന  ണ്  അരകെകരേ യ പ്രപ്കിയ  

അതെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ                                   ഹസ് ർഡ്സ് ഫപ്ര സ്സ്സ് / 

                                                                      അരകെകരേ യ ഫപ്ര സ്സ്സ്/ ഓെഫറഷൻ  

(ഫബ ക്സിൽ () അെയ ളതെെുത്തുക) 

5. A. രരിഫക്കറവർ അരകെ േിവസ്ോം അതെങ്കിൽ അരകെകരേ യ സ്ോംഭവോം 

ഉണ്ട യ േിവസ്ോം ഫജ ലി ആരോംഭിച്ച സ്േയോം  

b. അരകെോം അഥവ  അരകെകരേ യ സ്ോംഭവോം നെന്ന േിവസ്ോം 

രൂർണ്ണേ ഫയ  ഭ ഗികേ ഫയ  ഫവ നോം നൽഫക്കെത്തഫണ   

 

6. അരകെഫേ  അരകെകരേ യ സ്ോംഭവഫേ   ത  ഴിലുെേയിൽ യ പ്  

തെയ്യുന്ന ിനിെയില ണ് സ്ോംഭവിച്ച ് എങ്കിൽ, 

a. രരിഫക്കറയ ൾ  നത്റ ഫജ ലിസ്ഥലഫത്തക്കുോം രുറഫത്തക്കുോം ഒരു 

യ പ് ക്ക രന യി യ പ്  തെയ്യുകയ യിരുന്നു 

b. രരിഫക്കറയ തള ഉെേയുതെ സ്ൂെിെിക്കുകഫയ  /  പ്രകെിെിക്കുകഫയ   

തെയ  അനുേ ി കീറിയ ിനു രുറത്ത ണ് യ പ്   തെയ്തിരുന്ന ്  

c. േു ല ളിയുതെ േുൻ നിർത്തി ആഫണ  അഫ    േു ല ളിയുേ യി 

േുൻകൂട്ടി രറഞ്ഞു തവയവസ്ഥ ഉണ്ട ക്കിയ േറ തരകിലുോം ആഫണ  

ഗ  ഗ ോം പ്രവര ്ിരിച്ചിരുന്ന  ്

d. വ ഹനോം സ് ധ രണഗ ിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു തര  ുഗ  ഗ  

ഫസ്വനേ ണ ് 

 

7. അരകെോം സ്ോംഭവിച്ച ് എത കിലുോം അ യ ഹി ോം നെുക്കുന്ന 

സ് ഹെരയത്തിൽ ആതണകിൽ  

A. അ ിനത്റ സ്വഭ വോം  

B. രരിക്ക് രറിയ തവക്തി അരകെ സ്േയ  ് േു ല ളിയുതെ 

ആവശയങ്ങൾക്ക യി എത കിലുോം ബിസ്ിനസ്് അധവ  വയ ര രോം 

എന്നിവക്ക് ഫവണ്ടി അരകെോം നെന്ന സ്ഥലോം അ സ്ഥലോം ഉരഫയ ഗിച്ച ്  

 

8. A.  ിസ്ിഷയൻ, ഡിസ്ത്രൻസ്റി അതെങ്കിൽ ആശുരപ് ി 

എന്നിവിെങ്ങളിൽ  നിന്ന് ആര ണ്  അതെങ്കിൽ രരിഫക്കറ വയക്തിക്ക ്

െികിത്സ ലഭിക്കുകഫയ  അതെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുകഫയ  

തെയ്തിരിക്കുന്ന ്  

b. രരിക്ക് രറിയ ആൾ ത രതഞ്ഞെുത്ത ഡിസ്് തരൻസ്റി അഥവ  

ഫഡ ക്ടർേ രുതെ ഫരര് 


