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വിഷബാധ അല്ലെങ്കിൽ ര ാഗത്തിന്ല്ലെ രനാട്ടീസ ്

നിർഫേശങ്ങൾ റിഫേഴ  സിൽ ഫന ക്കുക 

ESIS ത  ഴിലുടമയുതട ഫക ഡ  നമ്പർ   .......................................... 

തറജിസ ഫരടഷൻ നമ്പർ  ............................................... 

ESIS ഇൻഷുറൻസ  നമ്പർ   .......................................................... 

ലലസൻസ  നമ്പർ  ................................................... 

പരിക്ക  പറ്റിയ ആളുതട ഫപരുോം ഫമൽേില സേുോം ............................................ 

NIC ഫക ഡ  നമ്പർ (ലലതസൻസിൽ തക ടുത്തിരിക്കുന്ന  ) ............................................ 

ഫല ക്കൽ ESIC ഓ ിസർ ................................................ 

 

1.   ക്ടറിയുതട ഫപരുോം ഫമൽേില സേുോം  

2. ഫപരുോം, ഫമൽേില സേുോം ഫ  ൺ നമ്പർ  

3. പരിക്കിന തറ സവഭ േോം  

4.  ബ ധിക്കതപട്ടേരുതട േിേരങ്ങൾ  

a. ഫപര   

b. േയസ്സ   

c. ലിോംഗോം  

d. മു ിര ന്ന/കുട്ടികളുതട രജിസ്റ്ററിതല സീരിയൽ നമ്പർ  

e. ഫമൽേില സ0 

f. ഫജ ലി  

g. ഫജ ലിയുതട സവഭ േോം  

 

5. േിഷബ ധ/ഫര ഗത്തിന തറ സവഭ േോം ( ഓേർ ലീ ിൽ 

തക ടുത്തിരിക്കുന്ന സീരിയൽ നമ്പറുോം ഫപരുോം) 

6. A. േിഷോം അതെങ്കിൽ ഫര ഗോം ആഫര പിക്കുന്ന ഫേ ഷകരമ യ ഏജന റ  

അതെങ്കിൽ രപരകിയ 

 



b. ആരോംഭിക്കുന്ന ിന തറ ഏകഫേശ  ീയ ിയുോം ത  ഴില ളിയുതട 

ഫേ ഷകരമ യ ഏജന റിഫന  രപരകിയയ  ഫക്ക  എക സ ഫപ ഷർ 

അേസ നിപ്പിക്കുന്ന ുോം  

7. ഫകസ  സർട്ടില യിോംഗ  സർജൻ / അഡ്മിനിസ ഫരടറ്റീേ  തമഡിക്കൽ ഓ ീസർ, 

ഇസിസ  /   ക്ടറീസ  തമഡിക്കൽ ഇൻസ തപക്ടർ എന്നിേർക്ക  റിഫപ്പ ർട്ട  

തെയ്തിട്ടുഫട ?                                                                                      ശരി /ത റ്റ   

 

 ീയ ി :  

മ ഫനജരുതട ഫപരുോം ഒപ്പുോം  

ഫ  ൺ നമ്പർ  

 

കുറിപ്പ  : ഇ ഫന ട്ടീസ    തഴ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള  തേക്തികൾതക്കെ ർകുോം 

തക ടുഫക്കട  ണ   

i.  ക്ടറീസ  & ഫബ യ  ഫലഴ  സ   െീ   ഇൻസ  തപക്ടർ  

ii.   ക്ടറിസിന തറ തമഡിക്കൽ ഇൻസ  തപക്ടർ  

iii. തസര ടി ിക്കിങ  സർജൻ  

iv. ESIS , അഡ്മിനിസ  ഫരടറ്റീേ  ഓ ീസർ  

(  ക്ടറി ഇൻസ തപക്ട  തെയ്ത പൂരിപ്പിഫക്കട  ) 

 

ഫകസുകളുതട എണ്ണോം;  

റിമ ർക്സ  : 

 ീയ ി : 

ഒപ്പ   

ഫപര   

സ്ഥ നോം  

 



വിഷബാധ അല്ലെങ്കിൽ ര ാഗത്തിന്ല്ലെ രനാട്ടീസ ്

ഫാക്ടെി ആക്ട്  1948, ല്ലസക്ഷൻ 89 പ്രകാ ം ഉള്ളത് 

  ക്ടറിയിൽ  എത കിലുോം ഒരു ത  ഴില ളിക്ക   തക ടുത്തിരിക്കുന്ന 

എത കിലുോം ഒരു അസുഖോം പിടിതപട്ട ൽ   ക്ടറിയുതട മ ഫനജർ 

ഉത്തരേ  ിത്തതപട്ടേർക   രീ ിയിൽ,   ഫപ തല ഒരു ഫന ട്ടീസ  

തക ടുഫക്കട  ണ  . 

ല്ലഷഡ്യൂൾ 

പ്രരേയമായ ര ാഗങ്ങളുടല്ല  രട്ടിക 

1. തലഡ  േിഷോം, ഏത ങ്കിലുോം തലഡ  അതെങ്കിൽ അേയുതട  യ്യ റ ക്കൽ 

േഴി ഉൾതപ്പട്ട  േിഷോം അഥേ  തസകയുഎതല  

2. തലഡ  തടരട-എലഥൽ േിഷബ ധ 

3. ഫ  സ്ഫറസ  േിഷോം അതെങ്കിൽ അ ിന തറ അനുബന്ധോം 

4. തമർക്കുറി േിഷോം അതെങ്കിൽ അ ിന തറ അനുബന്ധോം 

5. മ ോംഗനീസ  േിഷോം അതെങ്കിൽ അ ിന തറ അനുബന്ധോം 

6. േിഷ ോംശോം അതെങ്കിൽ അ ിന തറ  ുടർച്ച 

7. ലനരടസ  പുകതക ട  േിഷബ ധ  

8. ക ർബൺ ലഡസൾല ഡ  േിഷബ ധ  

9. തബൻസീൻ േിഷോം, അ ിന തറ ഏത ങ്കിലുോം ഫ  ഫമ ഫള ഗുകൾ 

േിഷബ ധ ഉൾതപ്പതടയുള്ളേ ലനഫരട  അതെങ്കിൽ അലമഡ  

തഡറിഫേറ്റ സ  അതെങ്കിൽ അ ിന തറ അനുബന്ധോം . 

10. ഫരക ഫമൽസരഷൻ അതെങ്കിൽ അ ിന തറ അനുബന്ധോം 

11. ആരര ക്സ . 

12. സിലിഫക്ക സിസ  

13. അലിപ ിക  സീരീസിതല ല ഫരഡ ക ർബണുകളുതട   ഫല ജനുകൾ 

അതെങ്കിൽ   ഫല ജൻ തഡറിഫേറ്റീേുകൾ േിഷബ ധ  

14. ഇ ുമൂലോം ഉള്ള പ ഫത്ത ളജിക്കൽ രപകടനോം - 

(എ) ഫറഡിയോം അതെങ്കിൽ മറ്റ  ഫറഡിഫയ -സജീേ േസ്തു ക്കൾ; ഒപ്പോം 

(ബി) എക്സ -ഫറ 

15. െർമ്മത്തിന തറ രപ ഥമിക എപ്പിത്തീലിഫയ ന റ്റസ  ക ൻസർ 

16. േിഷ അനീമിയ 

17. േിഷോം  

18. മിനറൽസ  അഥേ  മിനറൽ ഓയിൽ ഫബസ   ഓയിലുകളുോം 

സോംയുക്തങ്ങളുോം ഉള്ള ിന ൽ ഓയിൽ അതെങ്കിൽ തഡർമലറ്ററ്റി  

19. ലബസിഫന സിസ  

20. ആസ ബഫറ്റ സിസ  



21. തപയിന റുകൾ ര സേുമ യുള്ള ഫനരിട്ടുള്ള കര ർ മൂലോം ഉട കുന്ന 

ത  ഴിൽ അതെങ്കിൽ ഫക ൺട ക റ്റ  തഡർമലറ്ററ്റിസ . രപ ഥമിക 

അസവസ്ഥ കൾ, അലർജി തസൻസിലറ്റസറുകൾ എന്നിങ്ങതന രട  

 രത്തില ണ  ഇേ 

22. ശബ  േമുട ക്കുന്ന രശേണ നഷ്ടോം (ഉയർന്ന ശബ്ദ നിലയിഫലക്കുള്ള 

എക സ ഫപ ഷർ) 

23. തബറിലിയോം േിഷബ ധ  

24. ക ർബൺ ഫമ ഫണ ക ലസഡ  

25. കൽക്കരി ഖനിതത്ത ഴില ളികൾ നയുഫമ ഫക ണിഫയ സിസ  

26. േിഷബ ധ  

27. ത  ഴിൽ ക ൻസർ 

28. ഐഫസ യഫനറ്റ സ  േിഷബ ധ  

29. േിഷ തനലര റ്റിസ ) 

 

 

 

 


