
Punjabi Version 

 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਆਮ ਕਾਨ ੂੰ ਨ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤਹਿਤ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ (EC) ਦੀ ਵਸ ਲੀ ਲਈ ਆਮ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆਵਾਂ 

 

 
ਅਦਾਲਤ ਹਵਚ ਮਾਲਕ ਹਿਲਾਫ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ 

 
 

ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ / ਮ੍ਮਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ 

ਪਮ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ( ਰਾਂ ) ਮਾਲਕ ਦੇ ਮ੍ਖਲਾਫ਼ EC 

ਅਤ ੇ / ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਦਾਲਤ ਮ੍ਵਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ 

ਫੂੰ ਡ ਹਵਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 
ਸਿਾਇਤਾ ਫੂੰ ਡ ਬੋਰਡ (ਬੋਰਡ) ਨ ੂੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ 

 

 

 

 

 
ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ   ਮ੍ਕ ਉਹ EC ਅਤੇ / ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ 
ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮ੍ਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

 
 
 

 

ਮਾਲਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮ੍ਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆ ਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ EC ਬੀਮਾ 
ਪਾਮ੍ਲਸੀ ਹੈ? 

 
ਹਾਂ 

ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ / ਮ੍ਮਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਮ੍ਰਵਾਰਕ 
ਮੈਂਬਰ ( ਰਾਂ ) ਮਾਲਕ ਦੇ ਮ੍ਖਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ ਨੂੂੰ  

ਨਹੀਂ        ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ   
ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਮ੍ਵਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। 

 

 

ਕੇਸ ਸੁਲਝ ਮ੍ਗਆ 
 
ਊਣਤਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮ੍ਖਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ 
ਦੁਆਰਾ ਮ੍ਦਵਾਲੀਆਪਨ / ਵਾਈਮਂ੍ ੂੰ ਗ-ਅਪ ਆਰ ਰ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

 

(ਬੋਰ  ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ    
ਪਿਮ੍ਕਮ੍ਰਆ) 

 

ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ / ਮ੍ਮਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਮ੍ਰਵਾਰਕ 

ਮੈਂਬਰ(ਰਾਂ) ਬੋਰ  ਨੂੂੰ  ਮ੍ਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

 

 

 

ਬੋਰ  ਮ੍ਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਮ੍ਬਨੈਕਾਰ 

ਨੂੂੰ  ਮ੍ਲਖਤੀ ਰੂਪ ਮ੍ਵੱਚ ਸੂਮ੍ਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

 
 

 

ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰ  ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ 
ਪਿਬੂੰ ਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 
ਨੋਟ: ਮ੍ਮਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦ ੇਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ / ਪਮ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਂ) ਨੂੂੰ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦ ੇਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮ੍ਬਨੈ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮ੍ਵਚ ਮ੍ਰੱਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮ੍ਮਤੀ ਤੋਂ 30 ਮ੍ਦਨਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਅੂੰਦਰ ਬੋਰ  ਨੂੂੰ  ਮ੍ਲਖਤੀ ਤੌਰ' ਤ ੇਕਾਰਵਾਈ (ਨੋਮ੍ਟਸ) ਦਾ ਨੋਮ੍ਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮ੍ਕ ਬੋਰ  ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੱੁਛਮ੍ਗੱਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਮ੍ਜਵੇਂ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੂੰ  ਦ ੇਮ੍ਹੱਤ ਦੀ ਰੱਮ੍ਖਆ ਲਈ ਸੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤ ੇਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਮ੍ਧਰ ਵਜੋਂ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਮ੍ਵਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇ

ਸਕਦਾ ਹੈ। EC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦ ੇਸੂੰਬੂੰ ਧ ਮ੍ਵੱਚ ਵੱਖਰੇ ਨੋਮ੍ਟਸਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਮ੍ਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ 30 ਮ੍ਦਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਮਆਦ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਬੋਰ  ਨੂੂੰ  ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਮ੍ਟਸ ਭੇਜਣ ਮ੍ਵਚ ਅਸਫਲ ਰਮ੍ਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਫੂੰ  ਮ੍ਵਚੋਂ ਮ੍ਕਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 


