कार्यालर्यीन वापरासाठी
जागा साांख्यर्यकी कारखाने
र्यादीतील कारखान्र्याचा
अ. क्र.

नमुना क्र. 27
वार्षिक वववरण पत्रक
(ननर्यम ११९ कांनिका(१) अन्वर्ये नवनित केलेले)
विनाांक 31 विसेंबर- - - - - - - या सांपणा-या विाकवरता
1)

कारखान्र्याचे नाां व व पत्ता
मागग, शिर, तालुका, नजल्िा

2)

भोगवटादाराचे नाां व आनि पदनाम

3)

व्र्यवस्थापकाचे नाां व व पदनाम

4)

भोगवटादाराचा सांपकग तपशील

5)

व्र्यवस्थापकाचा सांपकग तपशील

6)

दुरध्वनी

फॅ क्स

इमेल

भ्रमिध्वनी

दुरध्वनी

फॅ क्स

इमेल

भ्रमिध्वनी

कारखान्र्याचा नोंदिी क्र.
(इांग्रजी अद्याक्षराने सुरु िोिारा क्र. उदा. A-123 ककवा जो
क्रमाांक असेल तो)

7)

कारखाने अनिननर्यमान्वर्ये अनुज्ञाप्ती (परवाना)

अनुज्ञाप्ती (परवाना) क्रमाांक वर्ग

8)

स्थानपत क्षमता (अश्वशक्ती - HP)

9)

कार्यदे शीर दजा

---------------------

पर्यगन्त नुतनीकरि केलेला

HP

अ) एकमेव मालक
ब) भागीदारी
क) खाजगी कांपनी
ि) सावगजननक कांपनी
इ) सिकारी
फ) कौटुां नबक व्र्यवसार्य
ग) सरकारी / ननमसरकारी
ि) इतर

10)

मालकी

अ) राष्ट्रीर्य
ब) नवदे शी
क) सांर्यक्
ु त राष्ट्रीर्य व नवदे शी

11)

एन.आर्य.सी. 2008 नुसार वस्तुननर्ममती प्रनक्रर्या

वस्तुननर्ममती प्रनक्रर्येच्र्या वगीकरिानुसार
5 अांकी सांकेताांक
….. 1

12)

नकाशा मान्र्यतेचा क्रमाांक व नदनाां क (कालक्रमानुसार)

1)
2)
3)

13)

कारखान्र्याकिे स्थै र्यगता प्रमािपत्र आिे कार्य ?

िोर्य / नािी

(असल्र्यास, प्रमािपत्र नदल्र्याचा नदनाांक)
14)

कारखान्र्याचा कार्यमस्वरुपी अनुक्रमाांक

कायय बल
15)

वर्ातील कोित्र्यािी नदवशी कामगार असलेल्र्या
कामगाराांची कमाल सांयर्या नमुद करा

पुरुर्

मनिला

कार्यमस्वरुपी कामगार
1) व्र्यवस्थापक व पर्यगवेक्षक
2) कामगार
अ) 18 वर्ावरील कामगार
ब) 14 ते 18 वर्ावरील परां त ू 18 वर्ाखालील कामगार
एकुण
16)

कांत्राटी कामगार

17)

रोजांदारीवरील कामगार
1) अस्थार्यी कामगार
2) नैनमनत्तक कामगार

18)

1) नशकाऊ
2) प्रनशक्षिाथी
एकुण अनु. क्र. 15 ते 18

19)

कारखान्र्याच्र्या मालकाच्र्या कुटुां बातील सदस्र्य
अ) पगारी
ब) नबनपगारी

20)

अ) सुरक्षा / पिारे करी
ब) सुरक्षा एजन्सीचे / सुरक्षा रक्षक मांिळाचे नाांव
क) माथािी कामगार

21)

कार्यमस्वरुपी कामगाराांची सेवा नकती वर्ग झाली आिे ?
1 वर्ापेक्षा कमी
1 वर्ग ते 5 वर्ामिील
5 वर्े ते 10 वर्ामिील
10 वर्ापेक्षा जास्त

22)
23)

कारखान्र्याने , प्रत्र्यक्ष कामगार म्ििून स्वतःचे सुरक्षारक्षक
कामावर ठे वले आिे त का?
कारखान्र्याने , प्रत्र्यक्ष कामगार म्ििून स्वतःचे माथािी
कामावर ठे वले आिे त का?
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24)

कारखान्र्याने , प्रत्र्यक्ष कामगार म्ििून स्वतःचा साफसफाई
करिारा कमगचारी वगग कामावर ठे वला आिे का?

25)

कोितेिी कांत्राटी कामगार िे , आांतरराज्र्य स्थलाांतरीत
कामगार आिे त का?

वनवरक्षणे 26)

कारखाने नननरक्षकाने शेवटचे नननरक्षि केल्र्याचा नदनाांक

विनाांक

27)

कारखाने नननरक्षकाने घटनास्थळी शेवटची सुरक्षा लेखा
पनरक्षा केल्र्याचा नदनाांक

विनाांक

28)

एखाद्या अांतगगत लेखापनरक्षकाने केलेल्र्या शेवटच्र्या
व्र्यावसानर्यक, आरोग्र्यनवर्र्यक आनि सुरक्षा
लेखापरीक्षिाचा नदनाांक

विनाांक

29)

एखाद्या बाह्य लेखापनरक्षकाने केले ल्र्या शेवटच्र्या
व्र्यावसानर्यक, आरोग्र्यनवर्र्यक आनि सुरक्षा
लेखापरीक्षिाचा नदनाांक

विनाांक

30)

एखाद्या सक्षम व्र्यक्तीने शे वटची तपासिी केल्र्याचा नदनाांक

विनाांक

त्र्यानदवशी कार्य तपासिी केली िोती (नमुद करावे)

सािनसामुग्री / र्यांत्रसामुग्री

31)

कारखान्र्याकिे कोितेिी ओएसएप-18001, आर्यएसओ14001 ककवा तत्सम प्रमािपत्र आिे का? (असल्यास,

िोर्य / नािी

कारखान्र्याची उत्पादने खरे दी करिा-र्याांना आवश्र्यक
असल्र्याप्रमािे , कारखान्र्यात आचारसांनिता आिे का?

िोर्य / नािी

कोणते / कोणती प्रमाणत्र / प्रमाणपत्रे आणण प्रमाणपत्राच्या
नवीकरणाचा शेवटचा णिनाांक नमुि करावा.)

32)

(असल्यास,खरे िीिाराने ककवा खरे िीिाराच्या प्रणतणनधीने णनणरक्षण
केल्याचा शेवटचा णिनाांक नमुि करावा)

घातक कामे आवण धोकािायक प्रवक्रया असणा-या कारखानयाांनी द्यावयाची माहीती (अ. क्र. 33, 34)
33)

घातक कामे पनरनशष्ट्टातील कोिती कामे कारखान्र्यात
केली जातात?
(असल्यास केली जाणारी घातक कामे नमुि करावीत)

घातक कामावर नेमलेल्र्या कामगाराांची सरासरी सांयर्या

1)
2)
3)
4)

34)

अ) कारखाने अनिननर्यम, 1948 च्र्या कलम 2(सीबी) मध्र्ये
व्र्यायर्या केल्र्यानुसार िोकादार्यक प्रनक्रर्येचा अांतभाव
असिा-र्या उद्योगाांच्र्या सूचीत तुमचा कारखाना आिे कार्य?
ब) असल्र्यास, कारखान्र्यात केल्र्या जािा-र्या िोकादार्यक
प्रनक्रर्या कोित्र्या आिे त?
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धोकािायक पिार्थांचा साठा - (फक्त अवतधोकािायक कारखानयाांना लागू)
35)

1) सीआर्यएमएएच ननर्यम 2003 ला जोिलेल्र्या अनुसच
ू ी
-1 मध्र्ये सूचीबद्ध केल्र्याप्रमािे कोित्र्यािी िोकादार्यक
रसार्यनाांचा साठा तुम्िी तुमच्र्या कारखान्र्यामध्र्ये केला आिे
का? असल्र्यास र्यादी द्यावी. नसल्यास, ननरां क नलिावे
2) तुमच्र्या कारखान्र्यातील िोकादार्यक रसार्यनाां च्र्या
साठ्ाांचे प्रमाि िे सीआर्यएमएएच ननर्यम, 2003 ला
जोिलेल्र्या अनुसच
ू ी -2 च्र्या स्तांभ 3 मध्र्ये सूचीबद्ध
केलेल्र्या प्रमािाइतकेच ककवा नविीत मर्यादे पेक्षा अनिक
आिे का? असल्यास, वस्तूसच
ू ीसि र्यादी द्यावी.
नसल्यास, ननरां क नलिावे.
आपला कारखाना 'एमएएच' प्रवगात र्येतो का?

िोर्य / नािी

3) जर तुमचा कारखाना 'एमएएच' प्रवगात र्येत असेल
तर,
अ) तुम्िी, स्थल अनिसूचनेचा अिवाल सादर केला आिे
का? असल्र्यास सादर केल्र्याचा नदनाांक नमुद करावा.
ब) तुम्िी, प्रत्र्यक्ष जागेवरील आपत्कालीन र्योजना तर्यार
केली आिे का आनि सादर केली आिे का? योजना तयार
केल्याचा णिनाांक द्यावा

क) तुम्िी, प्रत्र्यक्ष जागेवरील आपत्कालीन र्योजना
अद्यर्यावत केली आिे का? र्योजना शेवटी केंव्िा अद्यर्यावत
केली व सादर केली तो नदनाांक नमुद करावा.
ि) वर्गभरात दृष्ट्र्यरुप अनभरुप कवार्यत घे तल्र्याच्र्या तारखा
4) तुमच्र्या कारखान्र्यातील िोकादार्यक रसार्यनाांच्र्या
साठ्ाांचे प्रमाि िे , सीआर्यएमएएच ननर्यम, 2003 ला
जोिलेल्र्या अनुसच
ू ी 2 च्र्या स्तांभ 4 मध्र्ये सूचीबद्ध केलेल्र्या
प्रमािाइतकेच ककवा नविीत मर्यादे पेक्षा अनिक आिे का?
असल्र्यास वस्तूसच
ू ीसि र्यादी द्यावी.
अ) तुम्िी, सुरक्षा अिवाल तर्यार करुन सादर केला आिे
का? (सािर केल्याचा णिनाांक द्यावा.)
ब) तुम्िी वर्ग भरात अांतगगत सुरक्षा लेखापनरक्षा केली आिे
कार्य? (त्या पणरक्षेचा णिनाांक व अनुपालन अहवाल सािर
केल्याचा णिनाांक द्यावा.)

नसल्यास क) तुम्िी, बाह्य सुरक्षालेखा पनरक्षा केली आिे कार्य? (त्या
पणरक्षेचा णिनाांक व अनुपालन अहवाल सािर केल्याचा णिनाांक
द्यावा.)

सुरक्षा आवण आरोग्य
36)

कारखान्र्याचे नलनखत सुरक्षा व आरोग्र्यनवर्र्यक िोरि आिे
कार्य?

िोर्य / नािी

असल्र्यास, र्या िोरिाची मानिती कामगाराांना कशाप्रकारे
नदली जाते?

अ) सूचना फलक
ब) पनरपत्रक
क) इतर

असल्र्यास, त्र्यामध्र्ये वापरले ली भार्ा कोिती आिे ?

अ) मराठी
ब) किदी
क) इांग्रजी
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37)

कारखान्र्यात कामगाराांसाठी नलनखत सुरक्षानवर्र्यक
मागगदशगक तत्वे आिे त कार्य?

िोर्य / नािी

असल्र्यास, र्या िोरिाची मानिती कामगाराांना कशाप्रकारे
नदली जाते?

अ) सूचना फलक
ब) पनरपत्रक
क) इतर

असल्र्यास, त्र्यामध्र्ये वापरले ली भार्ा कोिती आिे ?

अ) मराठी
ब) किदी
क) इांग्रजी

38)

कारखान्र्यात, कारखान्र्याच्र्या प्रत्र्यक्ष जागेवरील
आपत्कालीन र्योजना आिे का?

िोर्य / नािी

असल्र्यास, सवग कामगाराांना ननवासन र्योजना पािण्र्यासाठी
सांपि
ू ग कारखान्र्यात लावली आिे का?
असल्र्यास, प्रत्र्यक्ष जागेवर ननवासन कवार्यतीसि
आपत्कालीन अनभरुप कवार्यत ननर्यनमतपिे घे तली आिे
का?
असल्र्यास, शेवटची अनभरुप कवार्यत घे तल्र्याचा नदनाांक
39)

कारखान्र्यात सुरनक्षतता (सेफ्टी) अनिकारी आिे त का?

िोर्य / नािी

(1000 कामगार ककवा जर कारखाना अणधसूणचत असेल तर
त्यापेक्षा कमी कामगार असलेल्या कारखानयाांना लागू)

असल्र्यास अिवाल नदनाांकास नकती अनिकारी िोते ?
असल्र्यास, तो ननर्यमानुसार अिग ताप्राप्त सुरक्षा अनिकारी
आिे ककवा कसे ?
40)

कारखान्र्यात सुरक्षा सनमती आिे का?

िोर्य / नािी

(फक्त कलम 2(सीबी) लागू असलेल्या कारखानयाांसाठी)

असल्र्यास, नकती कामगार सुरक्षा सनमतीचे सदस्र्य आिे त?
नकती व्र्यवस्थापन प्रनतननिी िे सदस्र्य आिे त?
असल्र्यास, ते नकती वेळा बैठकीसाठी आले आिे त ?
41)

कारखान्र्याने व्र्यापलेल्र्या प्रत्र्येक इमारतीतील प्रत्र्येक
मजल्र्यावर नकमान 2 ननगगम मागग आिे त का?

िोर्य / नािी

42)

सांपि
ू ग कारखान्र्यात अख्ग्नशामक र्यांत्रे बसनवण्र्यात आली
आिे त का? असल्र्यास नकती अख्ग्नशामक र्यांत्रे आिे त?

िोर्य / नािी

अ. क्र.

क्षमता

प्रकार

प्रमाि

1) फोम टाईप
2) ड्रार्य पाविर
3) काबगन िार्य ऑक्साईि
4) इतर कोितािी
असल्र्यास, अख्ग्नशामक र्यांत्राचा वापर करण्र्यासाठी नकती
कामगार प्रनशनक्षत आिे त?
43)

कारखान्र्यात प्रथमोपचार पेट्या उपलब्ि आिे त का?

िोर्य / नािी

असल्र्यास, सांपि
ु ग कारखान्र्यात नकती आिे त?
असल्र्यास, त्र्यामध्र्ये असलेल्र्या सामानाची तपासिी
नकतीवेळा करण्र्यात र्येते?
44)

कोितािी कामगार प्रथमोपचार प्रमािपत्रिारक आिे का?
असल्र्यास, नकती आिे त ?

िोर्य / नािी
..5

45)

कारखान्र्याचे एचआर्यव्िी / एड्ससांबांिी िोरि आिे का?

46)

कारखाना कामगाराांना वैर्यख्क्तक सुरक्षानवर्र्यक सािने
पुरनवतो का?

असल्र्यास कोित्र्या बाबी पुरनवल्र्या आिे त?
1) शीर सांरक्षक
2) पार्य सांरक्षक
3) नेत्र सांरक्षक
4) किग सांरक्षक
5) िस्त सांरक्षक
6) शरीर सांरक्षक
7) श्वसननवर्र्यक सांरक्षक
8) इतर

47)

कामगाराांना कोितेिी सांरक्षक कपिे ककवा सािने र्याांसाठी
पैसे दे ण्र्याची आवश्र्यकता भासते कार्य?

िोर्य / नािी

असल्र्यास, कोित्र्या बाबींसाठी?
48)

कारखान्र्याने अिवाल कालाविीत, कारखाना नननरक्षकाला
कोित्र्यािी अपघाताची मानिती कळनवली आिे कार्य?

िोर्य / नािी

असल्र्यास, प्रािघातक नसलेले अपघात नकती?
49)

कारखान्र्याने अिवाल कालाविीत, कारखाना नननरक्षकाला
कोित्र्यािी व्र्यावसानर्यक रोगाांसांबांिी मानिती कळनवली आिे
कार्य?

िोर्य / नािी

असल्र्यास, व्र्यवसार्यजन्र्य रोगामुळे मरि पावलेल्र्या
कामगाराांची सांयर्या?
व्र्यवसार्यजन्र्य रोगाने बािीत झालेल्र्या कामगाराांची सांयर्या?
50)

कारखान्र्याने अिवाल कालाविीत कारखाने नननरक्षकाला
िोकादार्यक घटनेनवर्र्यीची मानिती कळनवली आिे कार्य?

िोर्य / नािी

असल्र्यास, नकती वेळा?
51)

कारखान्र्यात सुरक्षानवर्र्यक नभत्तीपत्रके लावली आिे त
कार्य?

िोर्य / नािी

कल्र्यािकारी सुनविा 52)

कारखाना, कामगाराांसाठी नपण्र्याचे पािी पुरनवतो कार्य?

53)

कारखान्र्यामध्र्ये पाळिाघर आिे कार्य?

िोर्य

नािी

िोर्य

नािी

िोर्य

नािी

िोर्य

नािी

(30 स्त्त्रीया ककवा त्यापैक्षा जास्त्त स्त्त्री कामगार असलेल्या
कारखानयाांना लागू)

54)

अ) कारखान्र्यात उपािारगृि आिे कार्य?
(250 ककवा त्यापैक्षा जास्त्त कामगार असलेल्या कारखानयाांसाठी लागू)

असल्र्यास
ब) उपिारगृिाचे व्र्यवस्थापन कोिाकिू न केले जाते ?
1) नवभागाां तगगत, ककवा
2) कांत्राटदारामाफगत, ककवा
55)

3) सिकारी सांस्थे किू न
जेविासाठीची खोली पुरनवली आिे कार्य?
(150 ककवा त्यापेक्षा जास्त्त कामगार असलेल्या कारखानयाांसाठी लागू)
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56)

कारखाना, कामगाराांसाठी कुलुपे असले ला खि पुरनवतो
कार्य?

57)

कामगाराांना कपिे बदलण्र्यासाठीची खोली आिे कार्य?

58)

कामगाराांसाठी नवश्ाांती कक्ष ककवा आश्र्यस्थान आिे कार्य?
(150 ककवा त्यापेक्षा जास्त्त कामगार असलेल्या कारखानयाांसाठी लागू)

59)

कारखान्र्यामध्र्ये व्र्यावसानर्यक आरोग्र्य केंद्र आिे कार्य?
(कलम 2(सीबी) अांतगगत णनयम 73-डब्लल्यू प्रमाणे )

60)

व्र्यावसानर्यक उपचार आरोग्र्य केंद्र िे कामगाराांच्र्या
कुटुां नबर्याांसाठी खुले आिे का?

61)

रुग्िवानिका कक्ष आिे कार्य?
(500 ककवा त्यापेक्षा जास्त्त कामगार असलेल्या कारखानयाांसाठी लागू)

62)

पूिगवेळ उपख्स्थत िॉक्टर आिे कार्य?

63)

अिग-वेळ िॉक्टर आिे कार्य?

64)

पूिगवेळ उपख्स्थत पनरचानरका आिे कार्य?

65)

अिग-वेळ पनरचानरका आिे कार्य?

66)

कारखान्र्यामध्र्ये पुरुर् व मनिला कामगाराांसाठी स्वतांत्र
स्वच्छताकृ िे आिे त कार्य?

67)

पुरुर्ाांकनरता नकती स्वच्छतागृिे आिे त?

68)

पुरुर्ाांकनरता नकती मुता-र्या आिे त?

69)

मनिलाांकनरता नकती स्वच्छतागृिे आिे त?

70)

वरील सुनविा कांत्राटी कामगाराांना नदल्र्या जातात का?

71)

कारखान्र्यात कल्र्याि अनिकारी आिे कार्य?
असल्र्यास, कल्र्याि अनिका-र्याांची सांयर्या
(500 ककवा त्यापेक्षा जास्त्त कामगार असलेल्या कारखानयाांसाठी लागू)

वेतन व फायिे 72)

कामगाराांना अनतकानलक काम करावे लागते कार्य?
असल्र्यास, अनतकानलक कामाचा वेतन दर कार्य आिे ?
असल्र्यास, एखाद्या कामगाराचे मानगल मनिन्र्यातील
अनतकानलक कामाचे सवानिक तास नकती?

73)

अ) कामगार दर नदवशी नकती तास (अनतकाल वगळू न)
काम करतात?

……………

तास

ब) दर आठवड्याला कामगाराांना नकती नदवस काम करावे
लागते?

…………

नदवस
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औद्योवगक सांबांध
74)

कारखान्र्यात लैंनगक छळास प्रनतबांि करण्र्याबाबतचे
नलनखत िोरि आिे कार्य?

िोर्य

/ नािी

75)

कारखान्र्यात लैंनगक छळ ननवारिाथग सनमती आिे कार्य?

िोर्य

/ नािी

76)

कारखान्र्यात अिवाल कालाविीत लैंनगक छळासांदभात
कोितीिी तक्रार प्राप्त झाली आिे कार्य?

77)

कारखान्र्यात सूचनापेटी र्योजना राबनवली जाते कार्य?
असल्र्यास, अिवाल कालाविीत प्राप्त झाले ल्र्या उपर्युक्त
सूचनाांची सांयर्या नकती?
नकती सूचनाांवर कार्यगवािी करण्र्यात आली?
नकती कामगाराांना सूचनाांबद्दल बक्षीस दे ण्र्यात आली?
बक्षीसाांवर नकती रक्कम नवतरीत करण्र्यात आली?

78)

सेवायोजनाांबाबत मावहती
(अ)वर्गभरात काम केलेल्र्या नदवसाांची सांयर्या
(ब) वर्गभरात काम केलेल्र्या आठवड्याांची सांयर्या
(बब) कामगार मानिती नवर्र्यक तक्ता

कामगार

प्रौढ

वर्ातील श्म
नदनाांची सांयर्या
(क)

प्रनतनदन काम
केलेल्र्या
कामगाराांची सांयर्या
(ि)

वर्ात
अनतकानलक
कामासि, काम
केलेल्र्या श्म
तासाांची सांयर्या
(इ)

प्रनतसप्ताि काम
केलेल्र्या तासाांची
सरासरी सांयर्या
(ई)

वर्ात
अनतकालीक
काम केले ल्र्या
तासाांची सरासरी
सांयर्या
(उ)

पुरुर्
स्त्री

पौगांिावस्थे तील
(15 वर्े ते 18
वर्ाखालील

पुरुर्

बाल (14 वर्े
ते 15 वर्े)

पुरुर्

स्त्री

स्त्री
एकुि
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79. वेतनी रजा
कामगार

प्रौढ

कामावर
असलेल्र्या
कामगाराां
ची सांयर्या

वार्मर्क
रजेस
िक्कदार
असलेल्र्या
ची सांयर्या

रजा मांजरू
केलेल्र्या
कामगाराां
ची सांयर्या

कार्यगमक्
ु त
केलेल्र्या
कामगाराांची
सांयर्या

बितफग
केलेल्र्या
कामगाराांची
सांयर्या

नोकरी सोिू न
गेलेल्र्या
कामगाराांची
सांयर्या

ननर्यत
वर्योमानानु
सार
सेवाननवृत्त
झालेल्र्या
कामगाराां
ची सांयर्या

सेवेत
असताना
मरि
पावलेल्र्या
कामगाराां
ची सांयर्या

रजेच्र्या
ऐवजी वेतन
दे ण्र्यात
आलेल्र्या
कामागाराांची
सांयर्या

पुरुर्
स्त्री

पौगांिाव
स्थे तील
(15 वर्े
ते 18
वर्ाखा
लील

पुरुर्

बाल
(14
वर्े ते
15 वर्े)

पुरुर्

स्त्री

स्त्री

एकुि
80. अपघातववियक तपविल
अ)
सरळसेवेने ठे वलेले कामगार

एकुि

स्थार्यी

अस्थार्यी

कांत्राटी कामगार

आग

स्फोट

नवर्ारी वार्यू गळती

इमारत / सांरचना
ढासळिे

र्या वर्ात जखमी
झालेल्र्या व कामावर
परत आलेल्र्या
कामगाराांची सांयर्या

मागील वर्ी जखमी
झालेल्र्या व र्यावर्ी
कामावर रुजु झाले ल्र्या
कामगाराांची सांयर्या

गमावलेल्र्या श्म
नदनाांची सांयर्या

र्यावर्ी जखमी झाले ल्र्या
परां त ू कामावर रुजू न
झालेल्र्या कामगाराांची
सांयर्या

प्रािघातक अपघाताांची
सांयर्या
प्रािघातक नसले ल्र्या
अपघाताांची सांयर्या
ब)
िोकादार्यक घटना
वर्ातील िोकादार्यक
घटनाांची सांयर्या
क)
जखमी झालेल्र्या
कामगाराांची सांयर्या
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81) व्यावसावयक रोगाांबाबत तपविल
आपल्र्या कारखान्र्याांशी सांबांिीत
असतील अशा व्र्यावसानर्यक
रोगाांची सूची
(का. अ. 1948ची अनुसच
ू ी3
पिावी)

अिवाल कालाविीत नोंदनवलेले व्र्यावसानर्यक नवकार

प्रकार

व्र्यावसानर्यक
रोगाांमळ
ु े मरि
पावलेल्र्या
कामगाराांची सांयर्या

व्र्यावसानर्यक
रोगाांमळ
ु े
गमावले ले
श्मनदन

सांयर्या

82) प्रमाणक िल्यवचवकत्सकाांकिू न आरोग्य तपासणी
आपल्र्या
कारखान्र्यातील
आरोग्र्य तपासिीची
वारां वारता

कामगाराांच्र्या
आरोग्र्य तपासिीचे
नदनाांक

आरोग्र्य तपासिी
करिा-र्या प्रमािक
शल्र्यनचनकत्सकाचे
नाांव

तपासिी केले ल्र्या
कामगाराची सांयर्या

तपास लावले ले
व्र्यावसानर्यक रोग

प्रकार

सांयर्या

83) नुकसान भरपाई / सानुग्रह अनुिान याबाबतचा तपविल –
कामगाराचे
नाांव

वर्य

मानसक
वेतन

नवकलाांगतेची
टक्केवारी

नदले ली
नुकसान
भरपाई

नदले ले
सानुग्रि
अनुदान

मृत
कामगार
कामगाराच्र्या राज्र्या नवमा
कार्यदे शीर
र्योजनेवारसाांना
अांतगगत
कामावर
अथवा
ठे वले आिे
िब्ल्र्यूसी
ककवा कसे िोरिातांगगत
नवमा
सांरक्षि
आिे ककवा
कसे
असल्र्यास
तपनशल
द्यावा.

जखमी
मृत
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84) महाराष्ट्र कारखाने वनयम, 1963 याांच्या वनयम 125 (2) अनुसार कारखाना बां ि करण्याबाबतची मावहती
(बांि कारखानयाांसाठी लागू)
कारखान्र्याचे नाांव व सांपि
ू ग पत्ता

::

बांद केल्र्याचा नदनाांक

::

बांद केल्र्याची कारिे

::

बांद करण्र्याचे स्वरुप, पूिगतः ककवा अांशतः

::

अांशतः बांद केल्र्यास, बांद केलेली पाळी

::

व उप नवभाग ककवा नवभागाचे नाांव

::

बांद करतेवेळी िजेरी पटावरील कामगाराांची
सांयर्या

::

कारखाना बांदचा पनरिाम झालेल्र्या कामगाराांची
सांयर्या

::

पूिगतः / अांशतः

85) महाराष्ट्र कारखाने वनयम, 1963 याांच्या वनयम 125 (3) अनुसार कारखाना पुनहा सुरु करण्याबाबतची
मावहती – (बांि कारखाना पुनहा सुरु झालेल्यासाठी लागू)
बांद केल्र्याचा नदनाांक

::

कारखाना बांदचा पनरिाम झालेल्र्या कामगाराांची
सांयर्या

::

पुन्िा सुरु केले ला कारखाना ककवा त्र्याची
कोितीिी पाळी व उप नवभाग ककवा नवभागाचे
नाांव.

::

पुन्िा सुरु करतेवेळी िजेरी पटावरील
कामगाराांची सांयर्या

::

पुन्िा कामावर ठे वले ल्र्या कामगाराांची सांयर्या

::
….11

इतर
86

कारखाना परस्पर सिाय्र्य व प्रनतसाद गटाचा
(एमएआरजी) सदस्र्य आिे कार्य?

::

िोर्य / नािी

87

िी कांपनी र्या कालाविीत अन्र्य कोित्र्यािी सांर्यक्
ु त
सामानजक उत्तरदानर्यत्व कार्यगक्रमाांमध्र्ये
असल्र्यास,
सिभागी झाले ली आिे कार्य?
कोिते कार्यगक्रम

::

िोर्य / नािी

::

िोर्य / नािी

कोि लाभाथी
88

कारखान्र्यामध्र्ये कोितेिी नवकलाांग कामगार कामावर
आिे त कार्य?
असल्र्यास,
कोित्र्या प्रकारची नवकलाांगता?
(शानररीक, दष्ट्ृ टी, श्वि, बौद्धीक)
नकती पुरुर् ?
नकती मनिला ?

वरील मानिती माझ्र्या ज्ञानानुसार आनि समजूती अनूसार खरी व र्योग्र्य असल्र्याची मी सत्र्यानपत करुन नमूद करतो.

विनाांक

मालक / व्यवस्र्थापकाची सही
नाव
पिनाम
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