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ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਮੈਨੀਟੋਬਾ (WCB) ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
WCB ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਿਕਵ� ਕਰਦਾ ਹੈ?
WCB ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਚਾਰ ਕਦਮ� ਿਵੱ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਕਦਮ 1: ਸਮਸਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ

WCB ਤੁਹਾਡੀ ਸੱ ਟ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਸਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਿਹਸਾਬ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ

ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱ ਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਮ� ਜ� ਤ� ਿਨਯਮਤ ਕਮਾਈ ਜ� ਔਸਤਨ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ

ਵਰਤ� ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱ ਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਿਸ� ਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ�
ਇਹਨ� ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਸਤ ਆਮਦਨ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਦਮ 2: ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ
ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ WCB ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਕੈਨ�ਡਾ ਰੈਵੀਿਨਊ ਏਜੰ ਸੀ (CRA) ਵੱ ਲ� ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤੀਆਂ
ਜ�ਦੀਆਂ ਿਮਆਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟ� ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਟੌਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ,

• ਕੈਨ�ਡਾ ਪ�ਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (CPP),

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ (EI) ਪ�ੀਮੀਅਮ, ਅਤੇ

• ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵੱ ਲ� ਕਨੂੰਨ ਵੱ ਲ� ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ,
ਇਹ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਸ �ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ

ਉਿਚਤ ਨਹ� ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮ (The Workers Compensation

Act and Regulations) ਅਤੇ WCB ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖ।ੋ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca ਿਵਖੇ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
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ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜੰ ਨ�� ਦਾ ਮੁਢਲੀ ਿਨ�ਜੀ ਰਕਮ, ਸਪਾਉਸ ਜ� ਕੌ ਮਨ-ਲਾ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ

ਰਕਮ (ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰ ਮ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ), ਿਨਰਭਰ ਬੱ ਚੇ, ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ

ਭੁਗਤਾਨ� ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਹਨ� ਕ�ੈਿਡਟ� ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਿਰਟਰਨ
ਿਵੱ ਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਨੁਮਾਿਨਤ

ਰਕਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ; ਹਾਲ�ਿਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਤ� ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, CPP ਯੋਗਦਾਨ ਜ� EI ਪ�ੀਮੀਅਮ ਦੇ
ਲਈ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਦਮ 3: WCB ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਦਰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ
ਕਦਮ 2 ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੱ ਲ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦਾ ਹੈ:-

• ਿਜਆਦਾਤਰ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡਾ WCB ਫਾਇਦਾ ਦਰ 90% ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਤ� ਘੱ ਟ ਜ� ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ
ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱ ਲ ਕਮਾਈ ਦਾ 100% ਹੋਵੇਗਾ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 90% ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� 100% ਦੀ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਔਸਤਨ ਕਮਾਈ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤ� ਘੱ ਟ ਹੈ, ਤ� WCB ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ

ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ �ਚ ਦਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗਾ।

1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤ� ਪ�ਭਾਵੀ ਿਨਊਨਤਮ ਸਲਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ $24,232 ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਇਸ
ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਦਮ 4: ਟੈਕਸ ਛੋਟ� (ਸ਼ੈਲਟਿਰੰ ਗ) ਦਾ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਗੁਣਨਖੰ ਡ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ

WCB ਦੇ ਲਾਭ ਗੈਰ-ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵੱ ਲ� ਿਨਰਮਤ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ
ਲਾਭ ਦੀ ਚਕੌ ਤੀ ਲਈ, WCB ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨ�ੜਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ
ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ�ਦਾ ਹੈ।
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ਸ�ਪਲ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ

ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕੁੱ ਲ

ਿਸੰ ਗਲ, ਕੋਈ ਆਸ਼ਿਰਤ ਨਹ� ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਿਹਸਾਬ

ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱ ਲ

100% ਨ��ਟ

90% ਨ��ਟ

100% ਨ��ਟ

(ਹਫਤਾਵਾਰੀ)

(ਹਫਤਾਵਾਰੀ)

(ਹਫਤਾਵਾਰੀ)

ਮਜ਼ਦੂਰੀ

ਮਜ਼ਦੂਰੀ

$

150.00

$ 7,800.00

$ 200.00

$10,400.00

$189.99

$ 440.00

$22,880.00

$361.91

$ 600.00

$31,200.00

$472.64

$ 900.00

$46,800.00

$1,200.00

$62,400.00

ਕੁੱ ਲ ਹਫਤਾਵਾਰੀ
ਤਨਖਾਹ

ਐਕਚੁਅਲ
$143.35

ਸ਼ੈਲਟਰਡ

ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ

$14249

ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ

$189.13

$412.47

ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ

ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ

$346.50

$674.98

$591.82

$866.94

$757.96

ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ

ਿਵਆਹੇ, ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਕੰ ਮ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਦੋ ਆਸ਼ਿਰਤ

ਕੁੱ ਲ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ

ਸ਼ੈਲਟਰਡ

ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ

100% ਨ��ਟ

90% ਨ��ਟ

100% ਨ��ਟ

(ਹਫਤਾਵਾਰੀ)

(ਹਫਤਾਵਾਰੀ)

(ਹਫਤਾਵਾਰੀ)

ਐਕਚੁਅਲ

$ 150.00

$ 7,800.00

$143.35

$ 200.00

$10,400.00

$189.99

$ 440.00

$22,880.00

$413.86

$ 600.00

$ 31,200.00

$540.60

$ 900.00

$46,800.00

$1,200.00

$62,400.00

ਸ਼ੈਲਟਰਡ

ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ
ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ

ਸ਼ੈਲਟਰਡ

$142.49
$189.13

ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ

$413.00

$740.02

$633.75

$929.07

$797.26

ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ

$470.57

ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ
ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� WCB ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ
ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ।
ਿਕਰਪਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ:
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ਸੱ ਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਅਤੇ ਕਦਮ 1 ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟ ਅਤੇ/ਜ� ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਸਾਲ�
ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਗ�� ਤੇ ਰਿਹਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ� ਉਸ ਸਮ� ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲ ਹੀ ਿਕ� ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਇੱ ਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਿਜਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ

ਸਾਡਾ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱ ਕ “ਿਨਰਭਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ� ਿਬਨ� ਿਸੰ ਗਲ” ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ

ਉਸ ਸਮ� ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਿਜਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਿਮਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਟੈਕਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂ ਿਨਰਭਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ� ਿਬਨ� ਿਸੰ ਗਲ ਵਜ�
ਵਰਗੀਿਕ�ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮ� ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਯੋਜਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮਰਥਨ ਭੁਗਤਾਨ ਿਨਰਭਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਹਨ� ਭੁਗਤਾਨ� ਦੀ
ਵਰਤ� ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਹਨ?
ਹ�, ‘ਿਸਿਖਆਰਥੀ’, ‘ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀ’ ਅਪਵਾਦ� ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਤ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਔਸਤ ਕਮਾਈ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ

ਲਈ ਭਿਵੱ ਖ ਵੱ ਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (28 ਤ� ਘੱ ਟ
ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਕ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਸਿਹੰ ਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਏ ਗਏ

ਅਪਵਾਦੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਿਵਅਕਤੀ-ਵਰਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜੰ ਨ�� ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਦੱ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ
ਵਜ� ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ
ਿਵੱ ਚ ਫਾਇਦੇ ਸੱ ਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਮ� ਤੇ ਉਦਯੋਗੀ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵੱ ਧ ਤ� �ਤੇ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ।

ਿਧਆਨ ਿਦਓ:- ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਜ� ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਸਥਾਨ

ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱ ਟ� ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਆਵਰਤੀ ਸੱ ਟ� ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 2006 ਤ� ਪਿਹਲ� ਲੱਗੀਆਂ ਸੱ ਟ� ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਆਵਰਤੀ
ਸੱ ਟ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹਨ� ਕਨੂੰਨ�, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਰਿਕਿਰਆਵ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਿਕ 2005 ਿਵੱ ਚ

ਪਾਿਰਤ ਕੀਤੇ ਿਬਲ 25 – ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮੌਜਦ
ੂ ਹਨ।

ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ� ਕੇਸ ਪ�ਬੰਧਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

