
ગજુયાત ભકાન અને અન્મભ ફાાંધકાભ શ્રભમોગી કલ્મા ણ ફોડડ , અભદાલાદ 

૧ રો ભા, શ્રભબલન, ગન શાઉવની ફાજુભાાં, રૂસ્તભભ કાભા ભાગડ, ખાનયુ, અભદાલાદ-૩૮૦૦૦૧ 
 

વ્મયલવાયમક યોગોના કાયણે થતી ફીભાયીઓભાાં વશામ યૂી ાડલાની મોજના 
 

ફાાંધકાભ રાબાથી ભાટે વ્મેલવાયમક યોગોના કાયણે થતી ફીભાયીઓભાાં વશામ યૂી ાડલાની વશામ મોજનાનુાં અયજીત્રક 
(વ્મ લવાયમક યોગોની માદી નીચે આેર છે.)   

૧. અયજદાય રાબાથીનુાં યેરૂૂાં નાભઃ- ..........................   ...................................   ............................................ 
 (અટક પ્રથભ રખલી.)   (અટક)      (નાભ)  (યતા/યતનુાં નાભ)  

૨. ઉંભય લડઃ-......................................................................................................................................................  

૩. રાબાથી શ્રયભકનો ફોડડભાાં/કચેયીભાાં નોંધણીઃ- .................................................................................................... 
 ઓખકાડડ નાંફય, કચયીનુાં નાભઃ-  ...................................................................................................... 
૪. ઓખત્ર છેલ્રેક યીન્ય.ુ થમાની તાયીખ વશીતની યલગતઃ- ................................................................................ 
૫. જ્ઞાયત (અન.ુ જાયત/અ.જ.જાયત/ફક્ષીાંચ/અન્મ.) - ................................................................................................ 
૬. અયજદાયનુાં કામભી વયનામુાં - ......................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................... 
૭. દદીની યલગતોઃ- 
 (એ)  વ્મ.લવાયમક યોગ/ફીભાયીનુાં નાભઃ- ........................................કેટરા વભમથી યોગ/ફીભાયી છે ?................ 
 (ફી)  જે ડોકટય કે વાંસ્થા. દ્વાયા વાયલાય આલાભાાં આલી શોમ તે ડોકટય / શોસ્સ્ ટર / વાંસ્થા નુાં નાભ /           

               વયનામુાં  ............................................................................................................................................... 
        ............................................................................................................................................................ 
  (વી) અળક્તતાની ટકાલાયી ............. % (વાયલાય કયનાય દાકતયનુાં પ્રભાણત્ર બફડવુાં.  
  (ડી) અન્મત કોઈ મોજના શઠે આ વાયલાય ભાટે વશામ ભી છે કે કેભ ? શા/ ના .............................................. 
       જો શા તો તેની યલગતો આલી............................................................................................................... 
 

 આથી પ્રભાબણત કરૂાં છાં કે, ઉય જણાલેર તભાભ ભાહશતી વાચી છે. લધભુાાં જાશયે કરૂાં છાં કે ભેં આલા પ્રકાયની 
વશામ ભેલલા અન્માં કોઈ વયકાયી ઓપીવભાાં અયજી કયી નથી કે વશામ ભેલેર નથી. જો ઉય આેર  ભાહશતી વાચી 
ન શોલાનુાં  કે ખોટી શોલાનુાં જણામ તો અન્મી વયકાયી વશામ ભેલલા ભાટે અયજી કયી શોલાનુાં કે ભેલેર શોલાનુાં જાશયે 
થામ તો વાયલાય ભાટે આ વશામ મોજનાની આથીક વશામ ભેલેર શળે તે યેૂયૂી યકભ વયકાયભાાં યત બયલા કબરુ 
ભાંજુય શોલાનુાં જાશયે કરૂાં છાં. ને તે યત બયલા ફાાંશધેયી આુાં છાં, તથા ખોટી યલગતો યજુ કયી નાણાાંકીમ રાબ રેલો તે 
ગનુો ફને છે. તેની ભને જાણ છે. ખોટી યલગતો યજુ કયી નાણાાંકીમ રાબ ભેલેર શળે તો ભાયી વાભે પોજદાયી યાશ ેજે કોઈ 
કામડલાશી થળે તે ભને કબરુ છે.  
 ઉયોકત તભાભ યલગતો ભેં લાાંચી/વભજીને નીચે શદુ્ધબદુ્ધદ્ધલૂડક વશી/અંગઠૂો કયેર છે. 
 

              ....................................................................  

                અયજદાયની વશી અથલા અંગઠૂાનુાં યનળાન  

 

નોંધઃ- જો અંગઠૂો કયેર શોમ તો અંગઠૂો કયનાયની ઓખ આનાય વાક્ષીની વશી 
વશી ...................................... નાભ અને વયનામુાં ..................................................................................................  

 

તાયીખઃ-  
સ્થીઃ-  

 

Schedule – II [see Rule 260(a)] 

Notifiable Occupational Disease in Building and Other Construction Work 

 
1. Occupational Dermatitis  8 Pesticide poisoning  

2. Occupational Cancer 9. Carbon monoxide poisoning  

3. Asbestosis  10. Toxic jaundice  

4. Silicosis  11. Toxic anemia  

5. Lead poisoning including poisoning by any preparation of compound of  12. Compressed air illness (Caissons disease) 

 lead or their sequelae 13. Noise induce hearing loss  

6. Benzene poisoning, including poisoning by any of its homologues, their  14. Isocyanates poisoning  

 nitro or amino derivatives or its sequelae 15. Toxic nephritis 

7. Occupational Asthma   



 

(૨) 

ડોકટયનુાં પ્રભાણત્ર 

 શ્રી/શ્રીભતી ............................................................................................................... ને ભેં તાસ્મા. છે અને તેભને 
........................................................ની વ્મ.લવાયમક યોગ / ફીભાયી છે. આ ગાંબીય યોગ/ફીભાયીને કાયણે તેઓ ................... % 
અળક્તતા ધયાલે છે.   

  

તાયીખઃ-        ડોકટયની વશી/યવકકો ................................................ 
સ્થીઃ-         નાભઃ-........................................................................ 
નોંધઃ- આ પ્રભાણત્ર વયકાયી અથલા વયકાય ભાન્મ. દલાખાના    શોદ્ોઃ-. ...................................................................... 
       કે શોસ્સ્ ટરના ડોકટય આી ળકળે.    શોસ્સ્ ટરનુાં નાભ/યવકકોઃ- ...........................................  

ખયાઈ 

         યજીસ્ટ ય ક્રભાાંક....................... લડ................  

 

 ઉકત અયજદાય શ્રી ................................................................................... ની અયજી અંગેની યલગતોની ખયાઈ કયેર 
છે. જે મજુફ ઉયની શકીકતો  વાચી છે. અયજદાયને વ્મ.લવાયમક યોગોના કાયણે થતી ફીભાયીઓભાાં વશામ યૂી ાડલાની 
વશામ ભાંજૂય કયલા બરાભણ છે. અથલા નીચેના કાયણોવય વશામ નાભાંજૂય કયલા બરાભણ છે.  

 

તાયીખઃ-  
સ્થીઃ-                         (અયધકતૃ અયધકાયીની વશી/યવકકો)  

 

વ્મીલવાયમક યોગોના કાયણે થતી ફીભાયીઓભાાં અગાઉ ચકૂલામેર વશામની યલગતો 
 

ક્રભ  ચકૂલણીની તાયીખ વભમગાો ચકૂલણીની યકભ  ચેક નાંફય  
૧     

૨     

૩     

૪     

૫     

૬     

૭     

૮     

૯     

૧૦     

 

 

વ્મ લવાયમક યોગોના કાયણે થતી ફીભાયીઓભાાં વશામ યૂી ાડલાની વશામ ભાંજુયી અંગે યનણડમ  

          કેવ નાંફય ................લડઃ-.............. 
 

 અયજદાય શ્રી .............................................................................................ની અયજીની યલગતો તથા સ્થાયયનક 
અયધકાયીઓએ કયેર ચકાવણી/ખયાઈની યલગતો અને બરાભણો ધ્મા.ને રઈ વ્મ.લવાયમક યોગોના કાયણે થતી ફીભાયીઓભાાં 
વશામ યૂી ાડલાની વશામ મોજના શઠે ભાયવક રૂ...................(અંકે રૂય મા............................................. ) રેખે 
....................ભહશનાના કુર રૂ............................ (અંકે રૂય મા............................................. ) ની આયથિક વશામ ભાંજૂય કયલાનો 
હકુભ કયલાભાાં આલે છે. / નાભાંજૂય કયલાનો હકુભ કયલાભાાં આલે છે. વદયહ ુવશામ ચેકથી ચકુલલા હકુભ કયલાભાાં આલે છે.  

નાભાંજૂય અંગેના કાયણોઃ- 
 

કેવ નાંફયઃ-         વશીઃ- ........................................................ 
તાયીખઃ-          શોદ્ોઃ- ........................................................ 
          યવક્ોઃ-........................................................  

 

કચેયી ઉમોગ ભાટે 

ઓખ પ્રસ્થા યતના યુાલાની ઝેયોક્ષ નકરની યલગતો 
૧. ફોડડ દ્વાયા અામેર રાબાથી તયીકેના ઓખત્રની નકર    

૨. યેળન કાડડની નકર  

૩. વાંસ્થાાા દ્વાયા અામેર ઓખત્રની નકર  

   


