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ਕ ਿੱ ਤਾਮਖੁੀ ਬਲੋਾਪਣ ਮਆੁਵਜਾ ਸ ੀਮ  

 

ਕ ਿੱ ਤਾਮੁਖੀ ਬੋਲਾਪਣ ਮੁਆਵਜਾ ਸ ੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕ ਿੱ ਤਾਮੁਖੀ ਬੋਲੇਪਣ (ਮੁਆਵਜਾ) ਓਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੇ ਤਕਿਤ 

 ੀਤਾ ਕਗਆ ਿੈ ਤਾਂ ਜ ੋਕ  ਰੁਜਗਾਰ ਦ ੇ ਾਰਨ ਸੋਰ-ਪਰੇਕਰਤ ਬੋਲੇਪਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਵਅ ਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਮੁਆਵਜਾ ਕਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸ ੇ। 
 

ਕ ਿੱਤਾਮਖੁੀ ਬਲੇੋਪਣ ਮਆੁਵਜ ੇਲਈ ਅਰਜੀ 
ਪਾਤਰਤਾ ਲਈ ਮਾਪਦੂੰ ਡ 

◎  ਮਆੁਵਜ ੇਲਈ ਯਗੋਤਾ ਸਰਤਾਂ ਕ ਿੜੀਆ-ਂਕ ਿੜੀਆ ਂਿਨ? 

 ੋਈ ਵੀ ਕਵਅ ਤੀ ਜ ੋਿਾਂਗ ਾਂਗ ਕਵਚ ਸੋਰ-ਸਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕ ਿੱ ਕਤਆਂ ਕਵਚ ਨੌ ਰੀ  ਰਦਾ ਿ,ੈ  ਉਿ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ ੇ

ਦੀ ਅਰਜੀ ਦ ੇਸ ਦਾ ਿੈ ਜ ੇਉਸ ਨ ੂੰ  ਰਜੁਗਾਰ ਦ ੇ ਾਰਨ ਅਚਾਨ  ਸੁਣਨ ਦ ੇ ਕਵਚ ਔਕਖਆਈ ਮਕਿਸ ਸ  ੀਤੀ ਗਈ 

ਿੋਵੇ।  ਕ ਿੱ ਤਾਮੁਖੀ ਬੋਲਾਪਣ ਇਿੱ  ਕ ਿੱ ਤਾਮੁਿੱ ਖੀ ਕਬਮਾਰੀ ਿ ੈਅਤ ੇਇਿੱ  ਕਵਅ ਤੀ ਨ ੂੰ  ਮੁਆਵਜ ੇਲਈ ਿਿੱ  ਦਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ 
ਪਕਿਲਾਂ ਿੇਠ ਕਲਖੀਆਂ ਕ ਿੱ ਤਾਮਖੁੀ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸਬੂੰਧੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰ ਰਤਾਂ ਪ ਰੀਆਂ  ਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਿਨ.  

 

 ੋਈ ਵੀ ਕਵਅ ਤੀ ਕਜਸ ਨ ੂੰ  ਕ  ਕ ਿੱ ਤਾਮੁਖੀ ਬੋਲੇਪਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਕਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਉਿ ਅਿੱਗ ਦੇ ਮੁਆਵਜ ੇਲਈ ਵੀ 
ਅਰਜੀ ਦੇ ਸ ਦਾ ਿ ੈਜ ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਇਿੱ  ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਕਨਰਧਾਰਤ ਸੋਰ-ਸਰਾਬੇ ਕਵਿੱਚ  ੂੰ ਮ  ਰਨਾ 
ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਕਖਆ ਿੈ ਕਜਸ  ਾਰਨ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਾਧ  ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੁ ਸਾਨ ਦਾ 
ਸਾਿਮਣਾ  ਰਨਾ ਕਪਆ ਿੈ।    

 

ਏ. ਪਕਿਲੀ ਵਾਰ ਲਈ ਮਆੁਵਜਾ 
 

1. ਕ ਿੱ ਤਾਮਖੁੀ ਲੋੜਾਂ: 
 

ਏ) ਿਾਂਗ ਾਂਗ ਕਵਚ ਕ ਸ ੇਸਰੋ-ਸਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕ ਿੱ ਤ ੇਕਵਚ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 10 ਸਾਲ  ੂੰ ਮ  ਰਨਾ ਜਾਂ ਕਫਰ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 5 

 ਸਾਲਾਂ ਤਿੱ  4 ਅਕਜਿ ੇਕ ਿੱ ਕਤਆਂ ਕਵਚ  ੂੰ ਮ  ਰਨਾ ਜੋ ਕ  ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੌ ’ਤੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। 
 

ਬੀ) ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ  ਰਨ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ 12 ਮਿੀਕਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿਾਂਗ ਾਂਗ ਕਵਿੱਚ ਇਿੱ  ਕਨਸਚਤ ਸੋਰ ਸਰਾਬੇ 

 ਦੇ ਕ ਿੱ ਤ ੇ ਕਵਿੱਚ ਕਨਰੂੰ ਤਰ  ਰਾਰ ਦੇ ਤਕਿਤ ਨੌ ਰੀ  ਰਨਾ।  (ਕਨਰੂੰਤਰ  ਰਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਿ ੈ ਕ  ਰਜੁਗਾਰ ਦਾ 
 ਉਿ  ਰਾਰ ਕਜਿੱਥੇ  ਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇ  ਿੀ ਨੌ ਰੀਦਾਤਾ ਲਈ 4 ਿਫ਼ਕਤਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ  ੂੰ ਮ 

  ੀਤਾ ਿ,ੈ ਅਤੇ ਇਿੱ  ਕਦਿੱਤੀ ਿੋਈ ਤਾਰੀ  ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ, ਿਰ ੇ 4 ਿਫ਼ਕਤਆਂ ਕਵਿੱਚ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 18 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਲਈ 

  ਾਰਜ  ੀਤਾ ਿੈ।) 
 

2. ਸੁਣਨ ਦੀ ਿਾਨੀ ਸਬੂੰਧੀ ਲੋੜਾਂ: 
 

ਏ)  ਦੋਨਾਂ  ੂੰ ਨਾਂ ਕਵਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਿਾਨੀ: ਸੈਂਸਰੀਕਨਊਰਲ ਿੀਅਕਰੂੰ ਗ ਨੁ ਸਾਨ ਿਰ ੇ  ੂੰ ਨ ਕਵਚ 40 ਡੀਬੀ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 

 ਨਿੀਂ ਕਜਿੱ ਥ ੇਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇ   ੂੰ ਨ ਦਾ ਨੁ ਸਾਨ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦ ੇ ਾਰਨ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ,ੈ ਜਾਂ 
 

ਬੀ) ਇ   ੂੰ ਨ ਕਵਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਿਾਨੀ: ਸੈਂਸਰੀਕਨਊਰਲ ਿੀਅਕਰੂੰ ਗ ਨੁ ਸਾਨ ਕਸਰਫ ਇ   ੂੰ ਨ ਕਵਚ 40 ਡੀਬੀ ਤੋਂ 
 ਘਿੱਟ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ,ੈ ਕਜਿੱ ਥੇਕ  ਅਕਜਿਾ ਨੁ ਸਾਨ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦ ੇ ਾਰਨ ਿੋਇਆ ਿ।ੈ  
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ਉੱਪਰ ਉਲੇਖ  ੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਸਰੀਕਨਊਰਲ ਿੀਅਕਰੂੰ ਗ ਨੁ ਸਾਨ 1.2 ਅਤੇ 3  ੀਐਚਜਡੈ ਬਾਰੂੰ ਬਾਰਤਾਵਾਂ ’ਤ ੇ

ਆਡੀਓਮੈਟੀੑ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਮਾਪੇ ਗੇ ਸੁਣਨ ਦ ੇਨੁਸ ਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਿਾਸਲ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ।  
 

ਬੀ. ਅਿੱਗ ੇਲਈ ਮਆੁਵਜਾ 
 

1. ਕ ਿੱ ਤਾਮਖੁੀ ਲੋੜਾ: 
 

ਏ)  ਪੀੜਤ ਕਵਅ ਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਅਰਜੀ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਂਗ ਾਂਗ ਕਵਚ ਕਨਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰੋ-

 ਸ਼ਰਾਕਬਆਂ ਵਾਲੇ ਕ ਿੱ ਤ ੇਕਵਚ  ੁਿੱ ਲ ਕਮਲਾ   ੇਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ  ੂੰ ਮ  ਰਨਾ, ਕਜਸ ਦ ੇਲਈ ਕ  ਮੁਆਵਜਾ 
 ਮਨਜ ਰ  ੀਤਾ ਕਗਆ ਿ;ੈ ਅਤ ੇ 

 

ਬੀ)  ਿੋਰ ਮੁਆਵਾਜ ੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ  ਰਨ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ 12 ਮਿੀਕਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ ਿਾਂਗ ਾਂਗ ਕਵਚ ਇ  

 ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕ ਿੱ ਤ ੇਕਵਚ ਇ  ਕਨਰੂੰ ਤਰ  ਰਾਰ ਦ ੇਅਧੀਨ  ੂੰ ਮ  ਰਨਾ। 
 

2. ਵਾਧ  ਸਥਾਈ ਅਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਿਾਨੀ 
 

ਏ)  ਦੋਨਾਂ  ੂੰ ਨਾਂ ਜਾਂ ਇ   ੂੰ ਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਿਾਨੀ; ਅਤ ੇ

ਬੀ)  ਸਥਾਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਤਾਜਾ ਅਰਜੀ ਨਾਲੋਂ  ਵਿੱਧ ਿ ੈਕਜਸ ਲਈ ਕ  ਮੁਆਵਜ ੇਨ ੂੰ  ਪਰਵਾਨਗੀ ਕਦਿੱਤੀ ਗਈ ਿੈ।  
 

◎   ੀ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ  ਰਨ ਦੀ  ਈੋ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਿ?ੈ 

 ੋਈ ਵੀ ਕਵਅ ਤੀ ਜ ੋਅਜੇ ਵੀ ਕ ਸ ੇ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਸਰੋ-ਸਰਾਬੇ ਵਾਲ ਕ ਿੱ ਤ ੇ ਕਵਚ  ੂੰ ਮ  ਰ ਕਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋ ਤ 

ਸਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ  ਰਦਾ ਿ,ੈ ਉਿ ਕ ਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁਆਵਜ ੇਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸ ਦਾ ਿੈ।  
 

 ੋਈ ਵੀ ਅਕਜਿਾ ਕਵਅ ਤੀ ਜ ੋਿੁਣ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਸਰੋ-ਸਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕ ਿੱ ਕਤਆਂ ਕਵਿੱਚ ਨੌ ਰੀ ਨਿੀਂ  ਰ ਕਰਿਾ ਿ,ੈ ਨ ੂੰ  
ਅਕਜਿ ੇਕ ਿੱ ਕਤਆਂ ਕਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨੌ ਰੀ  ਰਨ ਤੋਂ 12 ਮਿੀਕਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।  

 

◎  ਕਨਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰੋ-ਸ਼ਰਾਬ ੇਵਾਲੇ ਕ ਿੱ ਤ ੇਕ ਿੜ ੇਿਨ? 

 

ਇਿੱਥੇ  ੁਿੱ ਲ 29 ਕ ਸਮ ਦ ੇਕਨਰਧਾਰਤ ਸਰੋ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲ ਪੇਸ ੇਿਨ, ਕਜਿਨਾਂ ਕਵਚ ਿੇਠਾਂ ਕਦਿੱਤੇ ਿੋਏ ਕ ਿੱ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ 

1.  ਕਬਜਲੀ ਨਾਲ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪ ਰਨਾਂ ਦਾ ਧਾਤ ਜਾਂ ਧਾਤ ਜਾਂ ਬਲ ਮ ਦ ੇ ਕਬਲੇਟਸ ’ਤੇ ਉਪਯੋਗ  ਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਫਰ ਪ ਰਨ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ 

ਤਰੌ ’ਤੇ ਅਕਜਿੇ ਉਪ ਰਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ  ੂੰਮ  ਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਿਨਾਂ ਉਪ ਰਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ  ੀਤਾ ਜਾ ਕਰਿਾ ਿੋਵੇ। 

2.  ਕਬਜਲੀ ਨਾਲ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟ ਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪ ਰਨਾਂ ਦਾ ਧਾਤ ਜਾਂ ਧਾਤ  ਬਲ ਮ ਦ ੇਕਬਲੇਟਸ ’ਤ ੇਉਪਯੋਗ  ਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਫਰ 

ਪ ਰਨ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਤਰੌ ’ਤ ੇਅਕਜਿ ੇਉਪ ਰਨਾਂ ਦ ੇਆਸ-ਪਾਸ  ੂੰਮ  ਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਿਨਾਂ ਉਪ ਰਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ  ੀਤਾ ਜਾ ਕਰਿਾ ਿੋਵੇ। 

3*.  ਕਬਜਲੀ ਨਾਲ ਚਿੱ ਣ ਵਾਲੇ ਗਕਰੂੰ ਕਡੂੰ ਗ, ਚੀਸੈਕਲੂੰ ਗ,  ਕਟੂੰ ਗ ਜਾਂ ਟ ਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪ ਰਨਾਂ ਚਿੱਟਾਨਾਂ,  ੂੰ ਰੀਟ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ’ਤ ੇਉਪਯੋਗ 

 ਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਫਰ ਪ ਰਨ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਤਰੌ ’ਤੇ ਅਕਜਿ ੇਉਪ ਰਨਾਂ ਦ ੇਆਸ-ਪਾਸ  ੂੰਮ  ਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਿਨਾਂ ਉਪ ਰਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ  ੀਤਾ ਜਾ 
ਕਰਿਾ ਿੋਵੇ। 

4.   ਬੂੰਦ ਜਾਂ ਖੁਿੱ ਲੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਜਾਂ ਡਰਪੌ ਿਮੈਰ ਦ ੇਜਰੀਏ ਧਾਤ ਦੀ ਫੋਰਕਜੂੰਗ (ਡੌਪੑ ਸਟੈਂਕਪੂੰ ਗ ਸਮਤੇ) ਕਵਚ ਲਿੱ ਗੇ ਪਲਾਂਟ (ਪਾਵਰ ਪਰੈਸ ਪਲਾਂਟ 

ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡ  ੇ) ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ  ਪ ਰਨ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਤਰੌ ’ਤੇ  ਾਰਜ  ਰਨਾ।  

5.  ਟ ੈਸਟਾਈਲ ਕਨਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਕਵਚ  ਾਰਜ  ਰਨਾ ਕਜਿੱਥ ੇਕ  ਪ ਰ ੇਦਾ ਪ ਰਾ  ੂੰਮ  ਮਕਰਆ ਂਜਾਂ ਸ਼ੈੈੱਡਾਂ ਕਵਚ  ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੋਵੇ, ਕਜਸ 

ਕਵਚ ਕ  ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਆੁਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂ  ੁਦਰਤੀ (ਖਕਣਜ ਸਮਤੇ) ਰਸੇੇ ਬੁਣਨ ਕਵਚ ਜਾਂ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ਆਂ ਦੀ ਫਾਲਸ 

ਟਕਵਸਕਟੂੰ ਗ ਕਵਚ ਲਿੱ ਗੀਆਂ ਿੋਣ।  
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6.   ਕਟੂੰ ਗ, ਸ਼ਕੇਪੂੰ ਗ ਜਾਂ ਮਟੈਲ ਨੇਲਸ ਜਾਂ ਪਚੇਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ਼  ਰਨ ਕਵਚ ਲਿੱ ਗੀਆ ਂਮਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਰਨਾ ਜਾਂ ਕਫਰ ਉਿਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦ ੇਆਸ-

ਪਾਸ ਪ ਰੀ ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਰ ਪ ਕਵਚ  ਾਰਜ  ਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਿਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯਗੋ ਿ ੋਕਰਿਾ ਿੋਵੇ। 

7.  ਧਾਤ  ਦ ੇਜਮਾਅ ਕਵਚ ਲਿੱ ਗੀਆ ਂਪਲਾਜਮਾ ਸਪਰਅੇ ਗੂੰਨਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਰਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ  ਾਰਜ  ਰਨਾ ਜਦੋਂਕ  ਕ  ਇਿਨਾਂ 
ਦਾ ਪ ਰਨ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਤਰੌ ’ਤ ੇਉਪਯੋਗ ਿ ੋਕਰਿਾ ਿੋਵੇ। 

8.  ਿਠੇਾਂ ਕਦਿੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ  ਰਨਾ ਜਾਂ ਕਫਰ ਇਿਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪ ਰਨ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਤਰੌ ’ ੇ  ੂੰਮ  ਰਨਾ: ਮਲਟੀ-
 ਟਰ ਮਲੋਕਡੂੰ ਗ ਮਸੀਨਾਂ, ਪਲੇਕਨੂੰ ਗ ਮਸੀਨਾਂ, ਸਵੈਚਾਕਲਤ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਵੈਚਾਕਲਤ ਲੈਥਸ,  ਬਿ-ੁਮੁਖੀ  ਰੋਸ- ਿੱਟ ਮਸੀਨਾਂ,  ਸਵੈਚਾਕਲਤ 

ਸ਼ੇਕਪੂੰ ਗ ਮਸੀਨਾਂ, ਡਬਲ-ਐਡਂ ਟੈਨੋਕਨੂੰ ਗ ਮਸੀਨਾਂ, ਲੂੰ ਬ ਾਰੀ ਸਕਪੂੰਡਲ ਮੋਲਕਡੂੰ ਗ ਮਸੀਨਾਂ ( ਿਾਈ ਸਪੀਡ ਰ ਕਟੂੰ ਗ ਮਸੀਨਾਂ ਵੀ ਸਾਮਲ 

ਿਨ),  ਐਜ ਬੈਂਕਡੂੰ ਗ ਮਸੀਨਾਂ,  ਬਲੇਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਡਸਾਕਵੂੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਜਿਨਾਂ ਕਵਚ ਬਲੇਡ ਦੀ ਚੜੌਾਈ 75 ਕਮਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਨਿੀਂ 
ਿੁੂੰ ਦੀ ਅਤ ੇਚਿੱ  ਰਾ ਾਰ ਸੋਇੂੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ।  

9.  ਚਨੇ ਸਾਅ ਦਾ ਉਪਯੋਗ। 

10*.  ਕਨਰਮਾਣ ਸਥਲਾਂ ’ਤੇ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲ ਪਰ  ਜਾਂ ਧਾਤ  ਦੇ ਤਖਤ ਕਵਚ ਲਿੱ ਗੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ  ਰਨਾ ਜਾਂ ਕਫਰ ਇਿਨਾਂ ਦ ੇ

ਆਸ-ਪਾਸ ਪ ਰਨ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਰ ਪ ਕਵਚ  ਾਰਜ  ਰਨਾ।  

11*.  ਘਰਸ਼ਨ ਨਸ਼ਟ ਸੂੰਚਾਲਨ ਦ ੇਆਸ-ਪਾਸ ਪ ਰਨ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਰ ਪ ਕਵਚ  ਾਰਜ  ਰਨਾ। 

12.   ਿੱਚ ਨ ੂੰ  ਪੀਸਣ ਕਵਚ ਲਿੱ ਗੀਆ ਂਿੋਈਆ ਂਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ  ਰਨਾ ਜਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਰ ਪ ਕਵਚ ਇਿਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ 

 ਾਰਜ  ਰਨਾ। 

13.  ਚਿੱਟਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਥਰ ਦ ੇਸਮ ਿ ਨ ੂੰ   ੁਚਲਣ ਜਾਂ ਸ ਰੀਕਨੂੰ ਗ ਕਵਚ ਲਿੱ ਗੀਆ ਂਮਸੀਨਾਂ ਦ ੇਆਸ-ਪਾਸ ਪ ਰਨ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਰ ਪ ਕਵਚ  ਾਰਜ  ਰਨਾ।  

14.  ਪਲਾਸਕਟ  ਦੀਆਂ ਸਾਮਿੱ ਗਰੀਆ ਂਦੇ ਦਾਣੇ ਬਨਾਉਣ ਕਵਚ ਲਿੱ ਗੀਆ ਂਮਸੀਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ  ਰਨਾ ਜਾਂ ਕਫਰ ਇਿਨਾਂ ਦ ੇਆਸ-ਪਾਸ ਪ ਰਨ 

ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਰ ਪ ਕਵਚ  ਾਰਜ  ਰਨਾ।  

15.   ਸਮੁੂੰ ਦਰੀ ਜਿਾਜਾਂ ਦੀ ਡਸੈ ਾਕਲੂੰ ਗ  ਰਨ ਕਵਚ ਲਿੱ ਗੀਆ ਂਮਸੀਨਾਂ ਜਾਂ ਿਿੱਥ ਦ ੇਸੂੰਦਾਂ ਦ ੇਆਸ-ਪਾਸ ਪ ਰਨ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਰ ਪ ਕਵਚ  ਾਰਜ 

 ਰਨਾ । 

16.  ਪ ਰਨ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਰ ਪ ਕਵਚ ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਬਾਲਨ ਇੂੰਜਣਾਂ ਜਾਂ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਬਰਨਰ ਜਾਂ ਜੈੈੱਟ ਇੂੰਜਣਾਂ ਦ ੇਆਸ-ਪਾਸ 

 ਾਰਜ  ਰਨਾ। 

17.  ਪ ਰਨ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਰ ਪ ਕਵਚ  ਾਰ ਦੀ ਬਡੌੀ ਦੀ ਮੁਰੂੰਮਤ ਜਾਂ ਿਿੱਥ ਨਾਲ ਿਥੌੜ ੇਦੀ ਸਿੱਟ ਮਾਰ  ੇ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤ ਆ ਂਕਤਆਰ  ੀਤੇ ਜਾਣ 

ਵਾਲੇ  ਾਰਜਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ  ੂੰਮ  ਰਨਾ। 

18.  ਪਲਾਸਕਟ  ਸਾਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਿਰ  ਿੱਢੇ ਜਾਣ ਕਵਚ ਲਿੱ ਗੀਆਂ ਮਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਰਨਾ ਜਾਂ ਕਫਰ ਇਿਨਾਂ ਦ ੇਆਸ-ਪਾਸ ਪ ਰਨ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ 

ਤਰੌ ’ਤੇ  ਾਰਜ  ਰਨਾ। 

19.  ਜਦੋਂ  ਾਗਜ ਦੀਆ ਂ ੋਰ ਗੇਕਟੂੰ ਗ ਮਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਿਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦ ੇਆਸ-ਪ ਸ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ 

ਰ ਪ ਕਵਚ  ਾਰਜ  ਰਨਾ। 

20.  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਤਰੌ ’ਤ ੇਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਭਾਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਰਦੇ ਿਏੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਿੱਪੜੇ ਦੀ ਬਲੀਕਚੂੰ ਗ ਅਤੇ ਰੂੰ ਗਾਈ ਵਾਲੀਆ ਂ

ਮਸੀਨਾਂ ਦ ੇਆਸ-ਪਾਸ  ਾਰਜ  ਰਨਾ। 

21.  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਰ ਪ ਕਵਚ ਗਲਾਸ-ਬੋਟਕਲੂੰ ਗ ਲਾਈਨਾਂ ਦ ੇਨੇੜ ੇ ਾਰਜ  ਰਨਾ। 

22.  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਰ ਪ ਕਵਚ ਧਾਤ- ੈਨ ਦੀਆਂ ਬਟੋਕਲੂੰ ਗ ਲਾਈਨਾਂ ਦ ੇਨੇੜ-ੇਤੜੇੇ  ਾਰਜ  ਰਨਾ।  
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23.   ਾਗਜ ਫੋਲਕਡੂੰ ਗ ਮਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਰਨਾ ਜਾਂ ਕਫਰ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਮਸੀਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ  ੂੰਮ  ਰਨਾ ਜਦੋਂਕ  

ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੋਵੇ।  

24.  ਿਾਈ ਸਪੀਡ ਵੈਬ-ਫੀਡ ਆਫਸੈੈੱਟ ਕਪਰੂੰ ਕਟੂੰ ਗ ਮਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਰਨਾ ਜਾਂ ਕਫਰ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਤਰੌ ’ਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਮਸੀਨਾਂ ਦ ੇਨੇੜ-ੇਤੇੜ ੇ

 ਾਰਜ  ਰਨਾ ਜਦੋਂਕ   ਉਨਹ ਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੋਵੇ। 

25*.  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ’ਤ ੇਬੂੰ ਦ  -ਫਾਇਕਰੂੰ ਗ ਆਪਰਸੇਨ ਦ ੇਨੇੜ-ੇਤੇੜ ੇ ਾਰਜ  ਰਨਾ। 

26.  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਰ ਪ ਕਵਚ ਉਸ ਜਗਹਾ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ  ੂੰਮ  ਰਨਾ ਕਜਿੱਥੇ ਕ  ਸ ਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਰਨ ਦੇ ਉਦਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈ ਕਟਰ  

ਸਟਕਨੂੰ ਗ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ।ੈ  

27.  ਗੈਂਬਕਲੂੰ ਗ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ( ੈਪ. 148) ਦੀ ਧਾਰਾ 22 (1) (ਬੀ) ਦ ੇਅਧੀਨ ਲਾਇਸੂੰਸਸੁਦਾ ਇਿੱ  ਮਿਾਜੌਂਗ ਪਾਰਲਰ ਦ ੇਅੂੰ ਦਰ ਮਿਾਜੌਂਗ 

(ਮੁਿੱ ਖ ਕਡਊਟੀ ਵਜੋਂ) ਖਡੇਣਾ।  

28.  ਕਡਸ ੋਥ ੈ ਦ ੇਡਾਂਸ  ਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕ ਆ ਂਕਵਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਮੁਿੱ ਖ ਕਡਊਟੀ ਵਜੋਂ) ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਪਸ਼ੇ  ਰਨਾ।  

ਜਾਂ 

29. ਕਡਸ ੋਥੈ  ਕਵਚ ਕਰ ਾਰਡ  ੀਤ ੇਸੂੰਗੀਤ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਚਲਾਉਣ ਅਤ ੇਪਰਸਾਰਣ ਲਈ ਇ  ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੂੰ   ੂੰਟਰਲੋ  ਰਨਾ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। 

*  ਇਿਨਾਂ 4 ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕ ਿੱ ਕਤਆਂ ਲਈ ਕਸਰਫ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। 

◎  ਸ਼ਰੋ-ਸ਼ਰਾਬ ੇਵਾਲੇ ਕ ਿੱ ਕਤਆ ਂਦੀਆ ਂਕਨਰਧਾਰਤ ਉਦਾਿਰਣਾਂ 

 

- ਕਨਰਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖਾਣਾਂ ਕਵਚ ਕਨਊਮਕੈਟ  ਡਕਰਿੱ ਲਜ, ਪਾਈਲ ਡਾੑਈਵਜ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾਨਾਂ ਦੀ  ਰਿੱ ਕਸ਼ੂੰਗ  ਰਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ।  
-  ਿੱ ਪੜ ੇਦੀਆਂ ਫੈ ਟਰੀਆਂ ਕਵਿੱਚ  ਤਾਈ ਜਾਂ ਬੁਣਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸੀਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ।  
- ਮੈਟਲ-ਵਰ  ਫੈ ਟਰੀਆਂ ਕਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪਰੈਸ ਜਾਂ ਲੈਥਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।  
- ਤਰਖਾਣੀ ਉਦਯੋਗ ਕਵਚ ਲੈਥਸ, ਪਲਾਕਨੂੰ ਗ ਮਸੀਨ, ਸਰ  ਲਰ ਸਾਕਵੂੰਗ ਮਸੀਨ ਜਾਂ ਿਾਈ ਸਪੀਡ ਰ ਕਟੂੰਗ ਮਸੀਨ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ  ੀਤਾ ਜਾਣਾ।  
- ਪਲਾਸਕਟ  ਫੈ ਟਰੀਆਂ ਕਵਿੱਚ ਪਲਾਸਕਟ  ਦਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸੀਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ  ਰਨਾ।  

 

ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਪਰਕ ਕਰਆਵਾਂ 
 

◎  ਅਪਲਾਈ ਕ ਵੇਂ  ੀਤਾ ਜਾਵੇ? 

 

ਇਿੱ  ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਬਨੇ-ਪਿੱ ਤਰ ਪ ਰਾ  ਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ ੈਅਤ ੇਇਸ ਨ ੂੰ  ਕ ਿੱ ਤਾਮੁਖੀ ਬੋਲੇਪਣ ਮੁਆਵਜਾ ਬੋਰਡ  ੋਲ 

ਜਮਹਾ  ਰਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
 

◎  ਇ  ਕਬਨੇ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਬਰੋਡ ਨ ੂੰ  ਕ ਿੜੀ ਜਾਣ ਾਰੀ ਦਣੇੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ?ੈ 

 

ਕਨੈੱਜੀ ਵੇਰਕਵਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇ  ਕਬਨੇ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਿਠੇਾਂ ਕਦਿੱਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸਰੋ-ਸਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕ ਿੱ ਕਤਆਂ ਕਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਕਪਛਲੀਆਂ ਨੌ ਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪਰਦਾਨ  ਰਨੇ ਚਾਿੀਦ ੇਿਨ: 

 

1.  ਨੌ ਰੀਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੂੰਪਰ , ਪਤਾ ਅਤ ੇਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ। 
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2.  ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸੂੰਦਾਂ / ਮਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਰਜੁਗਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀ ਾਂ, ਅਿੁਦਾ,  ਮਾਈ ਅਤੇ ਿੋਰ 

 ਵੇਰਵੇ। 

3.  ਦੋ ਸਕਿ- ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦ ੇਸੂੰਪਰ  ਪਤ ੇਅਤ ੇਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਜ ੋਸਬੂੰ ਕਧਤ ਰਜੁਗਾਰ ਕਵਚ ਕਬਨ ਾਰ ਦੀ 
 ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਿੋਣ ਬਾਰ ੇਜਾਣਦੇ ਿੋਣ।  

 

◎  ਇ  ਕਬਨੇ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਸਕਿ- ਰਮਚਾਰੀਆ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣ ਾਰੀ ਕ ਉਂ ਦਣੇੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ?ੈ  

 

ਕਬਨੇ ਾਰ ਦ ੇਰਜੁਗਾਰ ਦੇ ਇਕਤਿਾਸ ਦੀ ਪੁਸਟੀ  ਰਨ ਸਮੇਂ, ਬੋਰਡ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦ ੇਰਜੁਗਾਰ ਦ ੇ ਵੇਰਕਵਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਪਿੱ ਸਟ 

 ਰਨ ਲਈ ਉਸ (ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼) ਸਕਿ- ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰ   ਰਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਿੋ ਸ ਦੀ ਿੈ।  
 

◎   ੀ ਦਾਅਵਦੇਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਰਜੀ ਜਮਹਾ  ਰਨ ਵਲੇੇ ਦਸਤਾਵਜੇੀ ਸਬ ਤ ਦਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ? 

 

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਕਜਿ ੇ ੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬ ਤ ਪਸੇ  ਰਨ ਦੀ ਪ ਰੀ  ੋਕਸਸ  ਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ ੈਜ ੋ ਕ  ਸ਼ਰੋ-

ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕ ਿੱ ਕਤਆਂ ਕਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਪਛਲੀ ਨੌ ਰੀ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾ ਸ ਣ।  ੁਝ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਿਨ: 

 

1. ਨੌ ਰੀਦਾਤਾ ਵਿੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ  ੀਤ ੇਗਏ ਪਿੱ ਤਰ ਜੋ ਕ  ਕਬਨੇ ਾਰ ਦੇ ਰਜੁਗਾਰ,  ਅਿੁਦ ੇਅਤੇ  ਮਾਈ ਬਾਰ ਦਿੱਸਦੇ ਿੋਣ।  
2.ਰਜੁਗਾਰ ਦ ੇ ਰਾਰ। 
3.ਵਿੱਖਰ ੇਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਕਫ ੇਸਨ। 
4. ਨੌ ਰੀਦਾਤਾ ਵਿੱਲੋਂ  ਭਰੀ ਗਈ ਆਮਦਨ  ਰ ਕਰਟਰਨ। 
5. ਲਾਜਮੀ ਪਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੂੰਡ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ; ਜਾਂ 
6. ਤਨਖਾਿ ਪਰਾਪਤੀਆਂ, ਆਕਦ 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਬਨੇ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਕਮਤੀ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ ਕਨਰਧਾਰਤ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕ ਿੱ ਕਤਆਂ ਕਵਚ 

ਉਸ ਦੀ ਕਪਛਲੇ 12 ਮਿੀਕਨਆਂ ਕਵਚ  ੀਤੀ ਗਈ ਨੌ ਰੀ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਕਵਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ  ੀਤੀ  ਮਾਈ ਬਾਰ ੇ

ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬ ਤ ਵੀ ਪੇਸ਼  ਰਨੇ ਚਾਿੀਦ ੇਿਨ।  
 

◎  ਬਰੋਡ ਮਆੁਵਜ ੇਲਈ ਕ ਸ ੇਅਰਜੀ ’ਤ ੇਕ ਵੇਂ  ਾਰਵਾਈ  ਰਗੇਾ? 

 

ਕਬਨੇ-ਪਿੱ ਤਰ ਪਰਾਪਤ  ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੋਰਡ ਪਕਿਲਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਤਸਦੀ   ਰੇਗਾ। ਕਬਨੇ ਾਰ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦ ੇ

ਵੇਰਕਵਆਂ ਦੀ ਪੁਸਟੀ  ਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦ ੇਨੌ ਰੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਸਕਿ- ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰ   ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
 

ਤਸਦੀ   ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੋਰਡ ਉਸ ਕਬਨੇ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਕਚਤ  ਰੇਗਾ ਜ ੋਸੁਣਨ ਸਬੂੰਧੀ ਮੁਲਾਂ ਣ ਕਵਚੋਂ ਗੁਜਰਨ ਲਈ 

ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕ ਿੱ ਤਾਮੁਖੀ ਜਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ  ਰਦਾ ਿੈ। ਕਬਨੇ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਬੋਰਡ ਵਿੱਲੋਂ  ਪਰਬੂੰ ਕਧਤ  ੀਤ ੇਗਏ ਸੁਣਨ ਸਬੂੰਧੀ 
ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਡਾ ਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਕਵਚ ਸਾਮਲ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ ੈਤਾਂ ਜੋ ਇਿ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸ ੇ ਕ  ਉਿ ਸੁਣਨ ਦੀ 
ਿਾਨੀ ਿੋਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ  ਰਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ।  

 

ਇਿ ਪੁਸਟੀ  ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ  ਕਬਨੇ ਾਰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀਆਂ ਜਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ  ਰ ਚੁਿੱ  ਾ ਿ,ੈ ਬੋਰਡ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਮੁਆਵਜੇ ਦ ੇ ਕਨਰਧਾਰਣ ਦਾ ਸਰੈਟੀਕਫ ੇਟ ਜਾਰੀ  ਰੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਰਟੀਕਫ ੇਟ ਕ ਿੱਤਾਮਖੁੀ ਬੋਲੇਪਣ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ 
ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਥਾਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤ ੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ ੇਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰ ੇਦਿੱਸੇਗਾ। ਜ ੇਰ 

ਕਬਨੇ ਾਰ ਕਨਰਧਾਰਤ  ੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜੇ ਨਾਲ ਸਕਿਮਤ ਿੈ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ  ਰ 
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ਦੇਵੇਗਾ। ਇ  ਵਾਰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਤਰੌ ’ਤ ੇ ੀਤਾ ਕਗਆ ਭੁਗਤਾਨ ਿਾਸਲ  ਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਨੇ ਾਰ ਮੁਆਵਜ ੇਦੀ
ਰ ਮ ’ਤੇ  ੋਈ ਇਤਰਾਜ  ਰਨ ਦਾ ਅਕਧ ਾਰ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜ,ੇ ਕ ਸ ੇਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤ,ੇ ਬੋਰਡ ਇਿ ਕਨਰਧਾਰਤ  ਰਦਾ ਿੈ ਕ  ਕਬਨੇ ਾਰ ਮੁਆਵਜ ੇਦਾ ਿਿੱ ਦਾਰ ਨਿੀਂ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਨ ਾਰ  ਰਨ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਜਾਰੀ  ਰੇਗਾ। ਇਨ ਾਰ  ਰਨ ਦੇ  ਾਰਨ ਨੋਕਟਸ ਕਵਚ ਦਿੱਸੇ ਜਾਣਗੇ।

◎ ਜ ੇ ਈੋ ਕਬਨੇ ਾਰ ਬਰੋਡ ਦ ੇਫਸੈਲੇ ਤੋਂ ਸੂੰਤਸੁਟ ਨਿੀਂ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ   ੀ  ਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ?ੈ

ਕਬਨੇ ਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਲੋਂ  ਮੁਆਵਜ ੇਦ ੇਇਨ ਾਰ ਸਬੂੰਧੀ ਨੋਕਟਸ ਦ ੇਜਾਰੀ ਿੋਣ ਜਾਂ ਕਫਰ ਮੁਆਵਜ ੇਦ ੇ ਕਨਰਧਾਰਨ ਦੇ
ਸੈਰਟੀਕਫ ੇਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਕਦਨਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ ਆਪਣੇ  ਾਰਨ ਦਿੱਸਦ ੇਿਏੋ ਬੋਰਡ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ  ਕਲਖਤੀ
ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ   ੇਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ  ਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ  ਰ ਸ ਦਾ ਿੈ। ਬੇਨਤੀ ਿਾਸਲ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬੋਰਡ ਕਬਨੇ-ਪਿੱ ਤਰ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ  ਰੇਗਾ ਅਤ ੇਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਕਲਖਤੀ ਰ ਪ ਕਵਚ ਕਬਨੇ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਕਚਤ
 ਰੇਗਾ।

◎ ਜ ੇਰ  ਕਬਨੇ ਾਰ ਅਜ ੇਵੀ ਬਰੋਡ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਤੋਂ ਸੂੰਤਸੁਟ ਨਿੀਂ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਉਿ  ੀ  ਰ ਸ ਦਾ ਿ?ੈ

ਜੇ ਰ  ੋਈ ਕਬਨੇ ਾਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ  ੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਕਖਆ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਤੋਂ ਸੂੰਤੁਸਟ ਨਿੀਂ ਿ,ੈ  ਤਾਂ ਉਿ ਇਸ ਦੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ
ਕਜਲਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕਵਿੱਚ ਅਪੀਲ  ਰ ਸ ਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ  ੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਕਖਆ ਦ ੇਕਨਰਧਾਰਨ ਤੋਂ
6 ਮਿੀਕਨਆਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ ਦਾਇਰ  ੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ,ੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱ  ਕ  ਕਜਲਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅਕਜਿੀ ਅਪੀਲ ਲਈ
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤ ੇਸਕਿਮਤ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦੀ।

◎ ਜ ੇਰ ਕ ਸ ੇ ਕਬਨੇ ਾਰ ਦੀ ਅਰਜੀ ਬਰੋਡ ਵਿੱਲੋਂ  ਅਸਵੀ ਾਰ  ਰ ਕਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ,ੈ ਤਾਂ  ੀ ਉਿ ਦਬੁਾਰਾ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ
ਰ ਸ ਦਾ ਿ ੈਜਾਂ ਨਿੀਂ?

ਜੇ ਰ ਕ ਸ ੇਕਬਨੇ ਾਰ ਦੀ ਅਰਜੀ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਨ ਸਬੂੰਧੀ ਿਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ  ਰਨ ਕਵਚ ਅਸਫਲ ਰਕਿਣ  ਾਰਨ
6 ਮਾਰਚ 1998 ਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿੱ ਦ  ੀਤਾ ਕਗਆ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਉਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜੀ ਦ ੇਸ ਦਾ ਿ ੈਜੇ ਰ ਉਿ
ਆਪਣੀ ਕਪਛਲੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਂਗ ਾਂਗ ਕਵਿੱਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਕ ਸ ੇ ਕਨਰਧਾਰਤ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ
ਵਾਲੇ ਕ ਿੱ ਤੇ ਕਵਚ ਨੌ ਰੀ  ਰ ਚੁਿੱ ਾ ਿੈ।

ਜ ੇਰ ਕ ਸ ੇ ਕਬਨੇ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਰਜੁਗਾਰ ਸਬੂੰਧੀ ਜਰ ਰਤਾਂ ਪ ਰੀਆਂ  ਰਨ ਕਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਿੋਣ  ਾਰਨ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਇਨ ਾਰ  ਰ ਕਦਿੱਤਾ ਕਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਿ ਸਮਝੇ ਕ  ਉਿ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀਆਂ  ਰਨ ਦੇ
ਸਮਰਿੱ ਥ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਉਿ ਕ ਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਬੋਰਡ ਕਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜੀ ਦ ੇਸ ਦਾ ਿੈ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਇਿ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਕਬਨੇ ਾਰ
ਵਿੱਲੋਂ  ਕਨਰਧਾਰਤ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕ ਿੱ ਤ ੇ ਕਵਚ ਆਖਰੀ ਨੌ ਰੀ  ਰਨ ਦ ੇ 12 ਮਿੀਕਨਆਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ ਕਦਿੱਤੀ
ਜਾਵੇ।

◎ ੀ  ਈੋ ਕਬਨੇ ਾਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸ ਦਾ ਿ?ੈ

ਇਿੱ  ਕਬਨੇ ਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਲੋਂ  ਪਬੑੂੰ ਕਧਤ  ੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਿਾਨੀ ਸਬੂੰਧੀ ਟੈਸਟ  ਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ ਕ ਸੇ
ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸ ਦਾ ਿੈ। ਜ ੇਰ  ਈੋ ਕਬਨੇ ਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਲੋਂ  ਪਬੑੂੰ ਕਧਤ  ੋਈ ਸੁਣਨ ਦੀ ਿਾਨੀ
ਸਬੂੰਧੀ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਡਾ ਟਰੀ ਜਾਂਚ  ਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਕਬਨੇ ਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਅਰਜੀ ਵਾਪਸ
ਲਈ ਜਾਣ ਸਬੂੰਧੀ ਬੇਨਤੀ  ੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਨਰਧਾਰਨ  ਰ ਸ ਦਾ ਿੈ।
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ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਗਣਨਾ 

◎ ਮਆੁਵਜ ੇਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕ ਵੇਂ   ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ?ੈ

ਇ  ਕਬਨੇ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜਾ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਸ (ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ) ਦੀ ਉਮਰ, ਮਿੀਨਾਵਾਰ
 ਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਫੀਸਦੀ /ਸਥਾਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਾਧ  ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਿੇਠਾਂ ਕਲਖੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ:

ਉਮਗ ਮਆੁਵਜ ੇਦੀ ਰਾਸ਼ੀ
40 ਤੋਂ ਘਿੱਟ 96 ਮਿੀਕਨਆਂ ਦੀ  ਮਾਈ ਸਥਾਈ ਅਯੋਗਤਾ (ਪਕਿਲੀ ਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ) ਦੀ %

40 ਤੋਂ ਲੈ   ੇ56 ਤੋਂ ਿੇਠਾਂ ਤਿੱ 72 ਮਿੀਕਨਆਂ ਦੀ  ਮਾਈ X ਜਾਂ
56 ਜਾਂ ਵਿੱਧ 48 ਮਿੀਕਨਆਂ ਦੀ  ਮਾਈ ਸਥਾਈ ਅਯੋਗਤਾ (ਿਰੋ ਮੁਆਵਜ ੇਲਈ) ਦਾ ਵਾਧ  %

◎ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਕਮਾਈਆ ਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਕਵ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ?ੈ

ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਬਲ਼ੇੋਪਣ (ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਆਰਡੀਨ� ਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ�

ਪਿਹਲ� ਹ�ਗਕ�ਗ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੋ਼ਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਿਕੱਿਤਆ ਂ ਿਵੱਚ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਵੱਲ�  ਉਸ ਦੇ ਿਪਛਲੇ 12

ਮਹੀਿਨਆ ਂਦੀ ਨੌਕਰੀ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਕਮਾਈ।  ਜੇਕਰ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬਤੂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ� ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਜ� ਇਸ ਤਰਹ੍� ਦੇ ਸਬੂਤ ਬੋਰਡ ਦਆੁਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤੇ

ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮਰਦਮਸੁ਼ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕਿੜਆ ਂਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ ਹ�ਗਕ�ਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਦਰਿਮਆਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਿਵਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ

ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਿਧਕਤਮ ਰਾਸ਼ੀ 36, 550 ਡਾਲਰ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੋਰਡ �ਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਮਾਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਆਰਡੀਨ� ਸ ਅਧੀਨ

ਸਬੰਧਤ ਪਰ੍ਬੰਧ� ਨੰੂ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਗਾ।

◎ ਿਕਹੜੇ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਕਮਾਈ ਦ ੇਸਬਤੂ ਵਜ� ਮੰਨ�  ਜਾਣਗ?ੇ

ਹੇਠ� ਕਮਾਈ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬਤੂ ਦੀਆ ਂਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ� ਹਨ:

1. ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੋ਼ਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਿਕੱਿਤਆ ਂਿਵਚ ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆ ਂਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਵੱਲ�  ਹਾਸਲ

ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਨੰੂ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਵੱਲ�  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪੱਤਰ।
2. ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਿਰਟਰਨ

3. ਤਨਖਾਹ ਿਰਕਾਰਡ ਿਕਤਾਬ�

4. ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰ੍ੋਵੀਡ�ਟ ਫੰਡ ਿਵਚ ਯਗੋਦਾਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼; ਅਤ

5. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਰਾਰ, ਆਿਦ।
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◎ ਸਥਾਈ ਅਯਗੋਤਾ ਦੀ ਪਤੑੀਸ਼ਤਤਾ ਕ ਵੇਂ ਕਨਰਧਾਰਤ  ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ?ੈ

ਕਬਨੇ ਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਸਥਾਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਤੀਸਤਤਾ ਿਠੇਾਂ ਕਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰਣੀ ਦ ੇਿਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਨਰਧਾਰਤ  ੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਿੈ:

1,2,3  ੇਐਚਜੈਡ ਬਾਰੂੰ ਬਾਰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ 

ਔਸਤਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਿਾਨੀ (ਡੀਬੀ) ਕਜਵੇਂਕ 
ਬੋਰਡ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕਨਰਧਾਰਤ  ੀਤਾ ਕਗਆ ਿੈ

ਬੇਿਤਰ  ੂੰ ਨ ਲਈ

ਸਥਾਈ
ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਫੀਸਦੀ

4
0

 ਡੀਬੀ ਤੋਂ ਿੇਠਾਂ

4
0

 ਤੋਂ 4
5

 ਡੀਬੀ ਿੇਠਾਂ

4
5

 ਤੋਂ 5
0

 ਡੀਬੀ ਿੇਠਾਂ

5
0

 ਤੋਂ 5
5

 ਡੀਬੀ ਿੇਠਾਂ

5
5

 ਤੋਂ 6
0

 ਡੀਬੀ ਿੇਠਾਂ

6
0

 ਤੋਂ 6
5

 ਡੀਬੀ ਿੇਠਾਂ

6
5

 ਤੋਂ 7
0

 ਡੀਬੀ ਿੇਠਾਂ

7
0

 ਤੋਂ 7
5

 ਡੀਬੀ ਿੇਠਾਂ

7
5

 ਤੋਂ 8
0

 ਡੀਬੀ ਿੇਠਾਂ

8
0

 ਤੋਂ 8
5

 ਡੀਬੀ ਿੇਠਾਂ

8
5

 ਤੋਂ 9
0

 ਡੀਬੀ ਿੇਠਾਂ

9
0

 ਡੀਬੀ ਜਾਂ ਵਿੱਧ

1,2,3  ੇਐਚਜੈਡ 

ਬਾਰੂੰ ਬਾਰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਸਤਨ 

ਸੁਣਨ ਦੀ ਿਾਨੀ (ਡੀਬੀ) ਕਜਵੇਂਕ 
ਬੋਰਡ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕਨਰਧਾਰਤ  ੀਤਾ 
ਕਗਆ ਿੈ

﹪ ﹪ ﹪ ﹪ ﹪ ﹪ ﹪ ﹪ ﹪ ﹪ ﹪ ﹪ 

40 ਤੋਂ 45 ਡੀਬੀ ਿੇਠਾਂ 0.5 1 

ਘਟੀਆ
  ੂੰਨ

 ਲਈ

45 ਤੋਂ 50 ਡੀਬੀ ਿੇਠਾਂ 1 2 5 

50 ਤੋਂ 55 ਡੀਬੀ ਿੇਠਾਂ 1.5 3 6 10 

55 ਤੋਂ 60 ਡੀਬੀ ਿੇਠਾਂ 2 4 7 11 15 

60 ਤੋਂ 65 ਡੀਬੀ ਿੇਠਾਂ 2.5 5 8 12 16 20 

65 ਤੋਂ 70 ਡੀਬੀ ਿੇਠਾਂ 3 6 9 13 17 21 25 

70 ਤੋਂ 75 ਡੀਬੀ ਿੇਠਾਂ 3.5 7 10 14 18 22 26 30 

75 ਤੋਂ 80 ਡੀਬੀ ਿੇਠਾਂ 4 8 11 15 19 23 27 31 35 

80 ਤੋਂ 85 ਡੀਬੀ ਿੇਠਾਂ 4.5 9 13 17 21 25 29 33 37 43 

85 ਤੋਂ 90 ਡੀਬੀ ਿੇਠਾਂ 5.5 11 14 18 22 26 30 34 38 45 51 

90 ਡੀਬੀ ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ 6.5 13 16 20 24 28 32 36 40 46 53 60 

ਪੁਿੱ ਛਕਗਿੱ ਛ
ਜ ੇਤਿੁਾਨ ੂੰ  ਿਰੋ ਜਾਣ ਾਰੀ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਿੈ ਤਾਂ ਕ ਰਪਾ  ਰ  ੇਕ ਿੱ ਤਾਮਖੁੀ ਬੋਲੇਪਣ ਮੁਆਵਜਾ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰ   ਰੋ।

ਪਤਾ: ਦਫਤਰ ਏ-ਬੀ, 15 / ਐਫ,  ਬਬਲੀਅਨ ਪਲਾਜਾ II

10 ਚੇਯੁੂੰ ਗ ਯ  ਸਟਰੀਟ, ਚਅੇੂੰ ਗ ਸਾ ਵਾਨ
 ੌਲ ਨ

ਫਨੋ: 2723 1288/2723 1928 

ਫ ੈਸ: 2581 4698 

ਈ-ਮਲੇ: contact@odcb.org.hk 

ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ: http://www.odcb.org.hk 

(04/23)

http://www.odcb.org.hk/

