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ਪੂਰਕ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ ਿਿਆ ਹੈ ਜੋ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਪੂਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ
•	 ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ
•	 ਿੈਰ-ਸੀਜੇਿਰਅਨ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ 
•	 ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਓਂਕੋਲੋਿਜਕਲ ਿਬਮਾਰੀਆਂ (ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਕੋਬਾਲਟ 

ਥੈਰੇਪੀ, ਰੋਡੀਓਥੈਰੇਪੀ) ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਡਾਇਿਲਿਸਸ ਲਈ
•	 ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਓਫਥਾਲਮੋਲੋਜੀ ਲਈ ਮਰੀਜ ਦੀ ਸਰਜਰੀ
•	 ਉਚੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਸ ਮੁਆਇਨੇ (ਐਮਆਰਆਈ, ਸੀਏਟੀ ਸਕੈਨ, ਆਿਦ)
•	 ਸੱਟ ਅਤੇ ਖਾਸ ਰੋਿ-ਿਨਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਿਸੱਟਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਭੌਿਤਕ-ਿਚਿਕਤਸਾ 

ਇਲਾਜ  
•	 ਪ੍ਰੋਸਥੇਿਸਸ/ਓਰਥੋਪੈਿਡਕ ਅਤੇ ਅਕੂਸਿਟਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ  
•	 ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੰਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜ

ਈਬੈਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 

ਈਬੈਨ (ਐਟਂੇ ਿਬਲੇਟਰੇਲ ਐਿਂਿ੍ਰਕੋਲੋ ਨੈਸ਼ਨੇਲ [ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਿਿ੍ਰਕਲਚਰ ਿਬਲੇਟਰਲ ਏਜੰਸੀ]) – ਇਸ 
ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਿਆ ਹੈ - ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 
ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕਈ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਬੈਨ ਨੰੂ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹੁਣ 
ਤਕ ਦੇ ਭੁਿਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਮੁਆਵਿਜਆਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:  
•	 ਬਰਖਾਸਤਿੀ: ਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਿਖਰੀ ਚਾਰ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 

ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹਕ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਖੇਤਰ 2 ਲਈ 30% 
ਿਨਮਨਤਮ ਿਦਹਾੜੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ;

•	 ਜਣੇਪਾ/ਿਪਤਾਿੀ: ਿਵਕਲਿਪਕ ਅਲਿਹਦਿੀ (ਿਪਤਾਿੀ ਛੁੱ ਟੀ) ਿਵੱਚ, ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹਕ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਖੇਤਰ 2 ਲਈ 40% ਿਨਮਨਤਮ ਿਦਹਾੜੀ ਲਈ 
ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ;  

•	 ਓਂਕੋਲੋਿਜਕਲ ਿਬਮਾਰੀਆਂ: ਿੈਰ-ਭੁਿਤਾਨ ਵਾਲੀ ਛੁੱ ਟੀ (ਲੇਖ 60 ਅਤੇ 61, ਸੀਸੀਐਨਐਲ), ਛੇ 
ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹਕ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਖੇਤਰ 2 ਲਈ 80% ਿਨਮਨਤਮ 
ਿਦਹਾੜੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ; 

•	 ਿਲੰਿੀ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ: ਿਲੰਿ-ਅਧਾਰਤ ਿਹੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੱਿਖਅਕ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ 
ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 
ਵਾਲੀ ਛੁੱ ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹਕ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ 
ਖੇਤਰ 2 ਲਈ 100% ਿਨਮਨਤਮ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਰੱਿਖਆ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਮੁਆਇਿਨਆਂ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਲਾਿਤਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ? ਿਫਸਾ (ਫੋਂਡੋ ਇੰਟੇਿ੍ਰਾਿਟਵੋ ਸੈਿਨਟਾਰੀਓ ਲਾਵੋਰਾਟੋਰੀ ਐਿਿ੍ਰਕੋਲੀ ਈ 
ਫਲੋਰੋਿਵਵਾਇਸਟੀ [ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਮਾਲੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰਕ 
ਫੰਡ] ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
ਇਹ ਰੋਜਿਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਾਿਧਤ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ 
ਮੁਆਇਿਨਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਪਯੋਿੀ ਹੈ।  
ਿਫਸਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਮਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ 
ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਿਰੰਟੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਿਥਕ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਪਯੋਿੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜਦੂਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਿਫਸਾ 
ਦੀ ਲਾਿਤ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੱਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਫੰਡ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਿਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮੁਫਤ ਹਨ।

ਿਸਰਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੀ
•	 ਿੈਰ- ਆਤਮ ਿਨਰਭਰਤਾ ਦੇ ਹਲਾਤ
•	 ਸੱਟਾਂ
•	 ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ
•	 ਖਾਸ ਮੁਆਇਨੇ
•	 ਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  

ਭੌਿਤਕ-ਿਚਿਕਤਸਾ, ਿਕਨੇਸੀਥੈਰੇਪੀ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਿਨਓਰੋਮੋਟਰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਐਫਏਆਈ ਸੀਆਈਐਸਐਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਐਫਏਆਈ ਸੀਆਈਐਸਐਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
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