
नमुना म क 24 
(िनयम 115 पहा) 

यव थापकाकडून दे यात आलेला अपघाताचा अहवाल 
(1) भोगवटादाराच ेनाव व प ा  
(2) भोगवटादाराचा न दणी ./अनु ा ती .  
(3) अपघात झाले या घटना ळाचा प ा  
(4) उ ोगाच े व प   
(5) िवभाग, पातळी वेळ (अस यास) व अपघात 

झालेली िनि त जागा 
 

(6) जखमी झाले या य तीच ेनाव  
(7) िवमा प  म क  
(8) जखमी झाले या य तीचा प ा  
(9) (अ) ी/पु ष 

(ब) वय (लगतपूव ची ज मिदन क) 
(क) जखमी झाले या य तीचा  यवसाय 
(ड) संल न असलेले थािनक  काय लय 

 

(10) अपघाताची तारीख व वेळ  
(11) (अ) अपघाता या िदवशी याने        

      कामात सु वात केली ती वेळ 
(ब) या या अपघाता या िदवशी    
      याला देय असलेले वेतन पूण   
      आहे अथवा अंशत: आहे  

 
 
पूण वेतन अथवा अंशत: वेतन लाग ूअसेल या माण े 

(12) अपघाताच ेकारण:-  
(अ)  यं ामुळे अपघात झाला अस यास- 
(एक) अपघातास कारणीभूत   
          ठरले या यं ाच ेव या या भागाच ेनाव 
(दोन) यावेळी य ि की श तीने यं    
         चालवले जात होते काय? 
(ब) यावेळी जखमी य ती नेमके काय करत 
होती 
(क)  तुम या मते अपघाता या वेळी जखमी 

य ती- 
(एक) ितला लाग ूअसले या  
         काय ा या तरतुदीच ेउ ंघन   
         क न काम करत होती का? 
(दोन) भोगवटादारान ेअथवा या या   

 



         वतीन ेिदले या आदेशाच े  
         उ ंघन क न काम करत    
         होती का? 
(तीन) खंड (क) या (एक)(दोन)  अथवा (तीन)  
       खंडाच ेउ र  होकारा मक असेल तर    
         कोण या योजनासाठी  जखमी य त ी 
        ते काम करत  होती व भोगवटादारा या  
         यवसायाशी अथवा उ ोगाशी  याचा  
         संबंध काय होता. 

(१३) भोगवटादाराकडून िद या जाणा-या पिरवहन 
सेवेचा वापर क न उपभोगत वास करीत 
असत ना अपघात झाला अस यास –  
(एक) जखमी य तीचा वास हा  ित या  
        कामा या िठकाणी  जाताना कवा येताना 
        झाला आहे का 
(दोन) जखमी य ती  
         भोगवटादार या प ट अथवा  मानीव  
         परवानगीन े वास करीत होती का 
(तीन)  भोगवटादारान ेअथवा या या  
          वतीन े कवा  भोगवटादारा बरोबर   
          केले या  यव थेनुसार दुस-या एखा ा  
         य ती ारे पिरवहन यव था  चालू  
         ठेव यात आली आहे का (चार)  
         सावजिनक पिरवहन सेवेला समा यपण े 
         वाहन चालवले होते / न हते 

 

14 आणीबाणी या संगास त ड देताना याच े
अपघात झाला असेल तर 
(एक) याच े व प 
(दोन) जखमी य ती अपघात घडले या 
िठकाणी या या भोगवटादाराचा यवसाया या 
अथवा उ ोगा या योजनाथ कामावर 
ठेव यात आली होती का ? 

 

15 अपघात कसा घडला याच ेथोड यात वणन  
 

 

16 सा ीदार ची न व ेव प ा i) 
 
ii) 



 
 

17 (अ) जखम च े व प या ती (उदा. 
ाण ितक बोट गमावण,ेपायाच ेहाड 

मोडण,ेभाजण ेइ यादी )(ब)जखमेच े
िठकाण (उजवा हात अथवा उजवा 
डोळा इ. ) (क)(एक)अपघात ाण ितक 
नसेल तर जखमी य ती कामावर 
परत आली कवा नाही (दोन)तस े
अस यास कामावर परत आ याची 
तारीख व वेळ  

 

18 (अ) जखमी य तीन े या याकडे /जेथे 
 उपचार घेतले कवा घेत आहे तो 
िभवक दवाखाना अथवा णालय  

(ब) जखमी य तीकडून िनवडले या 
दवाखा याच ेनाव/त  डॉ टराच ेनाव 

 

19 (एक) जखमी य ती मृत झाली आहे का 
(दोन) मृत झाली अस यास, यावेळची 
तारीख 

 

 

              अस े मािणत करतो की मा या मािहती माण ेव समजुती माण ेवरील सव तपशील सव थ न े
बरोबर आहे. 

 

िठकाण-                                                                        सही 

तारीख-                                                                         पदनाम 

 

 

 

 

टीप- ही मािहती सुवा य ह ता र त अ वा टंकिलिखत केलेली असावी. 


