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ਲੇਬਰ ਐਡ ਵਰਕਫੋਰਸ ਿਡਵਲੈਪਮ ਟ ਏਜੰਸੀ ਦ ੇਅੰਦਰ ਉਦਯੋਿਗਕ ਸੰਬੰਧ ਿਵਭਾਗ (  ਨ  1973 ਤ  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ ਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੰਘੀ

ੂਨੰ ਸ ਪੀ ਗਏ ਹੋਣ 'ਤ  ਪੋ ਗਰਾਮ ਦਾ ਪ ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ੇ Cal/OSHA

 OSHA DIR)ਂ

 
Cal/OSHA ਪੋ ਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਵੱਡੀਆ ਂਇਕਾਈਆ ਂਅੱਗੇ ਿਦੱਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 

• ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ( )। ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਮਆਰ  ੂਨੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਦੀ 

ਸੁਰਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਿਨਯਮ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ  ਅਤ ੇਉਨ   ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ੂਨੰ ਮੁਫ਼ਤ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

DOSH

• ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਿਮਆਰ  ਸੰਬੰਧੀ ਬਰੋਡ। ਿਮਆਰ  ੂਨੰ ਅਪਣਾ ਦਾ, ਸੋਧਦਾ ਅਤ ੇਖੰਡਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
• ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਅਪੀਲ  ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਰਡ। Cal/OSHA ਦੀਆ ਂਲਾਗੂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲ  ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ੱ

ੱ

ਂ
 

Cal/OSHA ਪੋ ਗਰਾਮ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੀਆ ਂਵੱਲ  ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ: 

• DIR ਿਵੱਚ ਉਨ   ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪ ਤੀਕਰਮ ਲੈਣ ਤ  ਕੰਮ ਦੀਆ ਂ

ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

 ਲੇਬਰ ਿਮਆਰ  ੂਨੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੰਡ । 

• DIR ਿਵੱਚ ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੱਟ  ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆ 'ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ  ਪ ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਆਿਫਸ ਔਫ ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ – ਿਰਸਰਚ ਐਡਂ ਸਟਿੇਟਸਿਟਕਸ । 
• DIR ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ  ਪ ਬੰਿਧਤ ( )। ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ  

ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਦ ੇਹੋਰ ਖਤਿਰਆ ਂਬਾਰੇ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

HESIS ਹੈਜ਼ਾਰਡ ਅਵੇਲੁਏਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਐਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸ 

Cal/OSHA ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ੂਨੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ  ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਅਪਵਾਦ ਹਨ, ਿਜਵ  ਿਕ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤ ੇਤੱਟਵਰਤੀ ਸਮੰੁਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ। Cal/OSHA ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ 

ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ  ਲਈ ਦੀ ਕ ੂਨੰਨੀ ਇਕਾਈ ੂਨੰ 510-286-7348 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  Cal/OSHA 

Cal/OSHA 

ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ ਵਰਿਣਤ ਕੁਝ ਿਜ਼ਮਵਾਰੀਆ ਿਸਰਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਕ ੂਨੰਨ ਵੱਲ  ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ, ਿਜਵ  ਿਕ: DOSH 

• ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਲਕ , ਸਲਾਹਕਾਰ  ਅਤੇ ਟ ਨਰੇ   ੂਨੰ ਪ ਮਾਿਣਤ ਕਰਨਾ। 
• ਐਲੀਵੇਟਰ , ਮਨ ਰੰਜਨ ਰਾਈਡ  ਅਤੇ ਏਰੀਅਲ ਪੈਸ ਜਰ ਟ ਾਮਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। 
• ਖਾਣ , ਟ ਕ  ਅਤ ੇਬਆੋਇਲਰ  ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ। 

ਨਾਲ ਹੀ, ਪੋ ਗਰਾਮ ੂਨੰ ਪਭ ਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕ ੂਨੰਨ ਿਵੱਚ ਕਰੇਨ , ਉਸਾਰੀ ਪਰਿਮਟ, ਐਸਬੇਸਟੋਸ, ਸੀਸਾ (ਲੀਡ), ਐਰਗੋਨ ਿਮਕਸ (ਦੁਹਰਾਉਣ 

ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ), ਖੂਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਰਾਸੀਮ, ਐਰੋਸੋਲ ਸਚਾਿਰਤ ਿਬਮਾਰੀਆ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 

ਿਵੱਚ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਦੀ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਹੀਟ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣਾ, ਅਤ ੇਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਧੰੂਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1989 ਿਵੱਚ, ਸੈਨ ਟ ਿਬੱਲ 198 ਿਵੱਚ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ  ੂਨੰ ਸੱਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪੋ ਗਰਾਮ (IIPP) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 

Cal/OSHA 

1993 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦ ੇਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦ ੇਿਵਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ  ਦਾ ਉਦਸੇ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦ ੇਦਾਅਿਵਆ ਂਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਬਚਾਅ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਲੜੀ ਦ ੇਰੂਪ 

ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹਨ। ਮੱੁਖ ਜੋਖਮ  ਚ-ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ  ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ  'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਸੱਟ  ਅਤੇ 

ਿਬਮਾਰੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤ  ਵੱਧ ਘਟਨਾਵ  ਦਰਸਾ ਦ ੇਹਨ। 

1999 ਿਵੱਚ, ਅਸ ਬਲੀ ਿਬੱਲ 1127 ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ  ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ੂਨੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤ ੇ

ਿਸਹਤ ਸੁਰਿਖਆ ਦੀ ਪ ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ੂਨੰ ਵਧਾ ਦੇ ਹੋਏ ਿਵਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆ।ਂ 

 Cal/OSHA 
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Cal/OSHA ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 

1

http://www.dir.ca.gov/dosh/dosh1.html
http://www.dir.ca.gov/oshsb/oshsb.html
http://www.dir.ca.gov/oshab/oshab.html
http://www.dir.ca.gov/dlse/
http://www.dir.ca.gov/OPRL/AboutDLSR.htm
http://www.dir.ca.gov/dosh/hazard-evaluation-system.html


ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਪੋ ਗਰਾਮ ੂਨੰ ਸਦਾ ਬਦਲਦ ੇਕੰਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆ ਂਚੁਣਤੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 

ਲਈ ਿਵਸ਼ਵ ਭਰ ਿਵੱਚ ਸਿਤਕਾਿਰਆ ਜ ਦਾ ਹੈ - 1911 ਤ  ਰੋਜ਼ਬੇਰੀ ਐਕਟ ਦ ੇਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ। 

ੱ ੌ ਂ

ਔਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤ 

DIR ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਿਕਸਮ  ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਪ ਿਸੱਧ ਸਾਈਟ  ਇਸ ਤਰ   ਹਨ: 

• DOSH ਵੈ ਬਸਾਈਟ ( ) DOSH ਇਕਾਈਆ ਂਅਤ ੇਪੋ ਗਰਾਮ , ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦ ੇਸੈਕਸ਼ਨ , ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ ਿਕਿਰਆ 

ਸੰਦਰਭ , ਿਸਰਲੇਖ 8 ਦੇ ਿਨਯਮ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੰਚੁ। 

www.dir.ca.gov/dosh

• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਰੈਗੂਲਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ 8 ( ) - ਿਨਯਮ 

Cal/OSHA ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

www.dir.ca.gov/title8/index/T8index.asp

• ਿਸ਼ਕਾਇਤ  - ਨਜ਼ਦੀਕੀ Cal/OSHA  ( ) 

ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ। 

www.dir.ca.gov/ dosh/Enforcementpage.htmਇਨਫੋਰਸਮਟ  ਯੂਿਨਟ ਿਜ਼ਲ ਾ ਦਫ਼ਤਰ

• ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ , ਿਬਮਾਰੀਆ ਅਤੇ ਮੌਤ  ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ - ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਰਪੋਰਟ  ਟਲੈੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹ  ਨਜ਼ਦੀਕੀ Cal/OSHA 

 ( ) ੂਨੰ ਭੇਜਦ ੇਹਨ। ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਇੱਕ 

ਔਨਲਾਈਨ ਿਵਧੀ ਹਵੋੇਗੀ ਜੋ ਿਵਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਹੈ। 

www.dir.ca.gov/dosh/Enforcementpage.htmਇਨਫੋਰਸਮ ਟ ਯੂਿਨਟ ਿਜ਼ਲਾ  ਦਫ਼ਤਰ

• ਪ ਕਾਸ਼ਨ ( )  - ਸੇਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ  ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ 

ਲਈ। 

Cal/OSHA www.dir.ca.gov/dosh/PubOrder.asp

• ਸਲਾਹ ਸਹਾਇਤਾ  ( ) -  ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਵੇ ਾਵ  ਸ਼ਾਖਾ ਤ  

ਸਹਾਇਤਾ ਪ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। 

Cal/OSHAwww.dir.ca.gov/dosh/consultation.html

• ਪਰਿਮਟ/ਲਾਇਸ ਸ/ਪ ਮਾਣ-ਪੱਤਰ/ਰਿਜਸਟ ੇਸ਼ਨ ( ) - ਵੱਲ  ਲੋੜ ਦੇ 

ਪਰਿਮਟ, ਲਾਇਸ ਸ, ਪ ਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਅਤ ੇਰਿਜਸਟਸ਼ਨ ੇ  ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। 

 DIR www.dir.ca.gov/permits-licenses-certifications.html

• ਸੂਚਨਾਵ  ( ) - ਵੱਲ  ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵ  ਦੀ ਸੂਚੀ 

ਲਈ। 

Cal/OSHA www.dir.ca.gov/dosh/Required-Notifications.html

• ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਨਾ ( ) - ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ  

ਿਕਵ  ਦਰਜ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ। ਸਾਈਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਅਿਧਕਾਰ  ਅਤੇ ਿਜ਼ਮੇਵਾਰੀਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 Cal/OSHA www.dir.ca.gov/dosh/WorkersPage.htm
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Cal/OSHA ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆ ਂਸੱਟ , ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ  ੂਨੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹ  ਹ।ੈ 
ਫੈਡਰਲ ਅਤ ੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ੂਨੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੋ ਸਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤ  ਕਰਦ ੇਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ/ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਿਸਿਖਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵਾਲੀ ਥ  ਦ ੇਖਤਿਰਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ   ੂਨੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। Cal/OSHA, Cal/OSHA 

Cal/OSHA  OSHA 

ਵੱਲ  ਮਾਲਕ  ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ੂਨੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ 

ਸੇਵਾਵ  ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ 

ੱ

 
Cal/OSHA ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ  ਦੀਆਂ ਸੱਟ  ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆ ੂਨੰ ਘਟਾਉਣ ਜ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਵਿਦਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ   ਿਵੱਚ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੇਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵ  ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਿਪ ੰ ਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ੂਨੰ ਪ ਕਾਸ਼ਨ

ਂ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 

2

http://www.dir.ca.gov/dosh
http://www.dir.ca.gov/dosh)
http://www.dir.ca.gov/title8/index/T8index.asp
http://www.dir.ca.gov/title8/index/T8index.asp)
http://www.dir.ca.gov/dosh/Enforcementpage.htm
http://www.dir.ca.gov/
http://www.dir.ca.gov/dosh/Enforcementpage.htm
http://www.dir.ca.gov/dosh/Enforcementpage.htm)
http://www.dir.ca.gov/dosh/puborder.asp
http://www.dir.ca.gov/dosh/PubOrder.asp)
http://www.dir.ca.gov/dosh/consultation.html
http://www.dir.ca.gov/dosh/consultation.html)
http://www.dir.ca.gov/permits-licenses-certifications.html
http://www.dir.ca.gov/permits-licenses-certifications.html)
http://www.dir.ca.gov/dosh/Required-Notifications.html
http://www.dir.ca.gov/dosh/Required-Notifications.html)
http://www.dir.ca.gov/dosh/WorkersPage.htm
http://www.dir.ca.gov/dosh/WorkersPage.htm)
http://www.dir.ca.gov/dosh/consultation.html
http://www.dir.ca.gov/dosh/consultation.html
http://www.dir.ca.gov/dosh/puborder.asp
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Cal/OSHA ਦਫ਼ਤਰ  ਤ  ਚੁੱ ਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਸਲਾਹ ਮ ਸ਼ਵਰਾ ਸ ੇਵਾ 
 

Cal/OSHA ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵ  ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦ ੇਮਾਲਕ  ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰ ੂਨੰ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤ ੇ

ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆ ਸੱਟ  ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆ ੂਨੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹਨ: 

Cal/OSHA 

• ਖਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਤ ੇਛੋਟ ੇ ਚ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ  ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ੂਨੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ। 
• ਮਾਲਕ  ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ੂਨੰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਦੇ ਲਾਭ  ਬਾਰੇ ਿਸਿਖਅਤ ਕਰੋ। 
• ਮਾਲਕ  ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ੂਨੰ ਚੰਗੇ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਿਭਆਸ  ੂਨੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ। 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆ ਸੇਵਾਵ  ਸਾਈਟ 'ਤ ੇਮੁਲਾਕਾਤ , ਸਾਈਟ ਤ  ਬਾਹਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਹਾਈ ਹੈਜ਼ਰਡ ਐਪਂਲਾਇਰ ਪ ੋਗਰਾਮ, ਿਵਿਦਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ ਬੰਧ, 

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ ੋਗਰਾਮ  ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆ ਹਨ। 

Cal/OSHA ਤ  ਉਨ   ਦੇ ਇਸ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਨਤੀੇ  ਕਰੋ: 1-800-963-9424 ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵ  ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ 

ਔਨਸਾਈਟ ਮੁਲਾਕਾਤ   - ਮਾਲਕ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਨੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਸਰਫ਼ ਮਾਲਕ ਦ ੇਸੱਦ ੇ'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। 

ਔਨ-ਸਾਈਟ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਪ ੋਗਰਾਮ  ਿਵੱਚ ਮੁਲ ਕਣ ਅਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਹਨ। ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਔਨ-ਸਾਈਟ ਦੀ ਫਰੇੀ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੀਆ ਂਚੀਜ਼  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨਾ - ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪ ਬੰਧਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜ  ਨਹ । 
• ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦ ੇਸੁਰਿਖਆ ਿਰਕਾਰਡ  ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ - ਸਲਾਹਕਾਰ ਿਪਛਲੀਆ ਂਸੱਟ  ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਖਤਿਰਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਭਿਵੱਖ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵ  ੂਨੰ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੁਧਾਰ  ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
• ਪੋ ਗਰਾਮ ਸਮੀਿਖਆ - ਸਲਾਹਕਾਰ ਿਲਖਤੀ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਪਗੋ ਰਾਮ  ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ /ਿਰਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦ ੇ

ਹਨ, ਅਤੇ ਪੋ ਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
• ਘੁੰ ਮਣ-ਿਫਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ - ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤ ੇਕੰਮ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆ 

ਲਈ ਸੋਧ  ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
• ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਛਟੋ ਸਹਾਇਤਾ – ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਈਟ ਦ ੇਦੌਰੇ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਜ  ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੰਮ ਦੇ ਅਿਭਆਸ  ਅਤ ੇਹੋਰ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂ

ਬਾਰੇ ਮਾਲਕ  ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ੂਨੰ ਰਸਮੀ ਜ  ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਿਸਖਲਾਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
• ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ - ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫੇਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਿਰਆ ਂ ੂਨੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ  ਅਤੇ ਸਮ -ਸੀਮਾਵ  ਦਾ ਸਾਰ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਿਲਖਤੀ ਿਰਪੋਰਟ ਇੱਕ ਪ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ IIPP ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋ ਗਰਾਮ , ਇੱਕ ਖਤਰ ੇਦਾ ਸਾਰ ਅਤ ੇਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਔਨ-ਸਾਈਟ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਦਰੇੌ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜ  ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹ  ਹੰੁਦਾ। ਹਾਲ ਿਕ, ਮੁਫ਼ਤ ਔਨ-ਸਾਈਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ, 

ਮਾਲਕ ੂਨੰ ਉਨ   ਖਤਿਰਆ ਂ ੂਨੰ ਸਮ  ਿਸਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨ   ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੱਟ , ਿਬਮਾਰੀਆ ਜ  ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਔਫ਼-ਸਾਈਟ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ – ਟਲੈੀਫ਼ੋਨ, ਈਮੇਲ ਜ  ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆ ਂਮੀਿਟੰਗ  ਰਾਹ  ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ  ਤ  ਦੂਰ ਮਾਲਕ  ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ੂਨੰ ਸਲਾਹ-Cal/OSHA 
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ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਹਾਈ ਹੈਜ਼ਰਡ ਇੰਪਲਾਇਰ ਪ ੋਗਰਾਮ - ਇਹ ਪੋ ਗਰਾਮ ਪ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੱਟ ਅਤ ੇਬੀਮਾਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪੋ ਗਰਾਮ (IIPP) ੂਨੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਟ  ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆ 

ੂਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ  ਿਵੱਚ ਪਛਾਣੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸੰਸਥਾਵ  ੂਨੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਚ ਹੈਜ਼ਰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੂਚੀ
 

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ ੋਗਰਾਮ - Cal/OSHA  ਦਾ ਪ ਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥ ੇਉਦਯੋਗ, ਿਕਰਤ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਿਤੰਨ ਪੋ ਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: , ਸ਼ਾਰਪ ਅਤ ੇਗੋਲਡਨ ਗੇਟ। 
 

Cal/VPPCal/OSHA 

Cal/OSHA ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ ੋਗਰਾਮ 

• ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੋ ਗਰਾਮ  ਿਵੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰਿਖਆ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਉਨ   ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿਖਆ ਪੋ ਗਰਾਮ, ਪਗੋ ਰਾਮ ਿਵੱਚ 

ਪ ਬੰਧਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਭਰੋਸਯੇੋਗਤਾ 'ਤ ੇਿਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਨ   ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿਖਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆ ਿਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ, 

ਜੋ ਜੋਖਮ  ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਿਰਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਵਰਕਸਾਈਟ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਸਖਤ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਉਪਾਅ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਸਖਲਾਈ ਪੋ ਗਰਾਮ ੂਨੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 
• Cal/OSHA ਸ ਝੇਦਾਰੀ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਪ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ “ਦਫ਼ਤਰ  ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ” ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਲਾਹ 

ਮਸ਼ਵਰੇ ਦ ੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਵੈਇੱਛਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ ੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ 

ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ - ਮਾਲਕ  ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ  ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੈਮੀਨਾਰ , ਕਾਨਫਰੰਸ , ਵਰਕਸ਼ਾਪ  ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ  ਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ , ਪ ਿਕਿਰਆਵ  ਅਤ ੇਿਕਿਤਆ 'ਤੇ ਕ ਿਦ ਤ ਹਨ। 

 Cal/OSHA 

ਸੱਟ ਅ ਤੇ ਿ ਬਮਾਰੀ ਰ ੋਕਥਾਮ ਪ  ੋਗਰਾਮ ( ਕੀ ਹ ੈ? IIPP)
 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਔਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ (T8 CCR)  ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ 8 ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦ ੇਮਾਲਕ  ੂਨੰ ਇੱਕ ਪ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਲਖਤੀ IIPP ਰੱਖਣ ਅਤੇ 

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੋ ਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਖਤਿਰਆ ਂ ੂਨੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। IIPP ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ 

ਪ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵ , ਸੱਟ  ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਕੱਠ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ  ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
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Cal/OSHA ਮਾਲਕ  ੂਨੰ ਉਨ   ਦ ੇ  ੂਨੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੇਧ  ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪ ੋਗਰਾਮ ਪ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਮਾਲਕ ਦ ੇ

ਪ ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਲ ਕਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਔਨ-ਸਾਈਟ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਪ ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦ ੇਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ, ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

IIPP

 

ਇੱਕ ਦੇ ਤੱਤ  IIPP 

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਤੱਤ ਿਨਯੋਕਤਾ ਦੇ IIPP ਿਵੱਚ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ੇਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ: 

• ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ – ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ/ਜ  ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ੂਨੰ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣੋ। 

• ਪਾਲਣਾ – ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ ਣਾਲੀ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਕੰਮ ਦ ੇਅਿਭਆਸ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜ  ਨਹ । 

• ਸੰਚਾਰ – ਸੁਰਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂਬਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ ਣਾਲੀ – ਇੱਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਿਝਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ  ਿਕ ਮੀਿਟੰਗ , ਿਸਖਲਾਈ ਪੋ ਗਰਾਮ, ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜ  ਿਲਖਤੀ ਸੂਚਨਾ, ਜ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ੂਨੰ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ – ਮਾਲਕ ਦੇ IIPP ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ੂਨੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ 

ੂਨੰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਤ  ਿਬਨ  ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ‘ਤ ੇਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ। 10 ਤ  ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 

ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ  ਦੇ ਿਵਲੱਖਣ ਖ਼ਤਿਰਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖਾਸ ਿਨਰਦੇਸ਼  ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੰਮ ਦੇ ਅਿਭਆਸ  ਿਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 

ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਨ   ੂਨੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

• ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ – ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਖਤਿਰਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਪ ਿਕਿਰਆਵ , ਿਜਵ  ਿਕ ਸਮ  ਸਮ  ‘ਤ ੇਿਨਰੀਖਣ। 
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• ਦੁਰਘਟਨਾ/ਐਕਸਪੋਜਰ ਜ ਚ – ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ  ਦੀਆ ਂਸੱਟ  ਜ  ਿਬਮਾਰੀਆ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਧੀ। 

• ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੋਧ – ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮ  ਿਸਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜ  ਗੈਰ-ਿਸਹਤਮੰਦ ਕੰਮ ਦੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਅਿਭਆਸ , 

ਜ  ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਪ ਿਕਿਰਆਵ  ਸਮੇਤ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ  ਦੇ ਖਤਰ ੇ ੂਨੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਅਤ ੇਪ ਿਕਿਰਆਵ । ਪੋ ਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਿਰਆ ਂ ੂਨੰ 

ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ   ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ  ਿਵੱਚ  ਬਾਹਰ ਕੱਢ ੇਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ੂਨੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆ ਂਪ ਿਕਿਰਆਵ  ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆ ਂਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਿਜਨ   

ੂਨੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਿਸਵਾਏ ਉਨ   ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦ ੇਿਜਨ   ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਥਤੀ ੂਨੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨ   ਕੋਲ ਲੋੜ ਦ ੇਸੁਰਿਖਆ 

ਪ ਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। 

• ਿਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇਹਦਾਇਤ – ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ਅਤ ੇਉਨ   ਦ ੇਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ  ੂਨੰ ਆਮ ਸੁਰਿਖਅਤ ਕੰਮ ਦੇ ਅਿਭਆਸ  ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਿਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ 

ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੋ ਗਰਾਮ। ਖਾਸ ਿਨਯਮ  ਵੱਲ  ਲੋੜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਿਤਿਰਕਤ ਿਸਖਲਾਈ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਿਜਵ  ਿਕ 

ਖਤਰੇ ਦਾ ਸੰਚਾਰ, ਖਤਰਨਾਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਿਨਯੰਤਰਣ (ਲੌਕਆਉਟ/ਟੈਗਆਉਟ) ਅਤੇ ਐਰਗਨੋ ਿਮਕਸ, ਬਸ ਕੁਝ ਨਾਮ।

 ਦੀ ਸੂਚੀ ਔਨਲਾਈਨ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 Cal/OSHA-ਲੋੜ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਿਸਖਲਾਈ 

• ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ – ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸ ਭ -ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਚੁੱ ਕੇ ਗਏ ਕਦਮ  ਦੇ ਢੁਕਵ  ਿਲਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ੂਨੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, 

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਿਨਰੀਖਣ ਿਰਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 IIPP 

ਇੱਕ ਪ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ  IIPP 

IIPP ਦੇ ਪ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਲਈ ਖਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤ:ੇ 
 
• ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ  ਅਤੇ ਪ ਬੰਧਨ ੂਨੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। 
• ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ  ਦੇ ਸਾਰ ੇਖਤਿਰਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। 
• ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖਤਿਰਆ ਂ ੂਨੰ ਸਮ  ਿਸਰ ਠੀਕ ਕਰੋ। 
• ਪ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। 
• ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਮੀਿਖਆ ਅਤ ੇਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ। 

ਂ

ੱ

ੱ ੰ

 

 
IIPP ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਹੰੁਚ 

ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ IIPP ਤੱਕ ਪਹੰਚੁ ਪ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ  ਤ  

ਉਨ   ੂਨੰ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜ  ਿਫਰ ਇਲਕਟ ੌਿਨਕ ਸੰਸਕਰਣ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ੂਨੰ IIPP ਤੱਕ ਪਹੰਚੁ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ   ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਸੰਚਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ  ਿਕਵ  ਕਰਨੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਲੋੜ ਬਾਰ ੇਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 3203a8 ਅਤ ੇ ਪ ਕਾਸ਼ਨ Cal/OSHA  ਦ ੇ

ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਗਾਈਡ ੂਨੰ ਦੇਖੋ। 

ਤੁਹਾਡ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਿਵਖ ੇਸੱਟ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪ ੋਗਰਾਮ

ਿਕਰਤ-ਪਬ ੰ ਧਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਕਮਟੇੀ 

ਕਮੇਟੀ ੂਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 3203c ਦੀਆ ਂਲੋੜ  ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਜੇ ਮਾਲਕ IIPP ਿਮਆਰ ਦੀਆ ਂਸੰਚਾਰ ਲੋੜ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਕਰਤ-ਪ ਬੰਧਨ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਤ  ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਨ ਟਸ ਅਤੇ ਛੋਟ  

IIPP ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ   ਦੀਆ ਂਲੋੜ  ਅੱਗੇ ਿਲਖੀਆ ਂਿਕਸਮ  ਦ ੇਮਾਲਕ  ਲਈ ਘੱਟ ਸਖਤ ਹਨ: 

ੈ

 
ੇ

 

ੱ
 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ  'ਤੇ IIPP ੂਨੰ ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ   ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੱਟ  ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆ ੂਨੰ 

ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੋ ਗਰਾਮ ਿਕੰਨਾ ਪ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਵੋੇਗਾ। 

ਂ
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http://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/TrainingReq.htm
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ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ 

 
• 20 ਤ  ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਜੋ  ਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ  ਿਵੱਚ ਨਹ  ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨ   ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ 

ਅਨੁਭਵ ਦ ੇਸੋਧ ਦੀ ਦਰ 1.1 ਜ  ਇਸ ਤ  ਘੱਟ ਹੈ। 
• 20 ਤ  ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜੋ ਮਨ ਨੀਤ ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ  ਿਵੱਚ ਹਨ। 
• 10 ਤ  ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ੂਨੰ ਨੌਕਰੀ ਸ ਪਣ ਦੇ ਿਵਲੱਖਣ ਖ਼ਤਿਰਆ ਂਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ੂਨੰ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਂਹਦਾਇਤ  ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਉਦ  ਰੱਖਦ ੇਹਨ, ਜਦ  ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜ  ਨਵੀਆ ਂਿਡਉਟੀਆ ਂਲਗਾਈਆਂ ਜ ਦੀਆ ਹਨ। 

ਮੌਸਮੀ ਜ  ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ  ਲਈ ਵੀ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਛਟੋ  ਹਨ। 

ਂ ਂ
 

 
IIPP ਲਈ Cal/OSHA ਦਾ ਿਨਯਮ ਔਨਲਾਈਨ ਲੱਿਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
 
 

ਸੱਟ ਅ ਤੇ ਿ ਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿ ਰਕਾਰਡ 
 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ  ੂਨੰ  ਿਨਯਮ  ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਨ  ਨ ਛਡ ਕੇ ਿਜਨ  ਕਲ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਸਮ  10 ਤ  ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹ  ਹਨ ਜ  ਕੁਝ ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ  ਿਵੱਚ ਿਜਨ   ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 14300.2 ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ੂਨੰ ਵੀ ਸੱਟ  

ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਜਸ ੂਨੰ  ਫਾਰਮ 300,  ਫਾਰਮ 300A ਅਤੇ ਫਾਰਮ 301 ਵਜ  ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। 

Cal/OSHA  ੂੰ ੱ  ੋ

 
ਇਹ ਿਰਕਾਰਡ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰ  ਜ  ਓਪਰੇਸ਼ਨ  ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਜੱਥੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ੂਨੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਕਤਾਮੁਖੀ ਸੱਟ  ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ 

ਿਵਆਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ। ਹਰੇਕ  ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦ ੇਿਨਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਿਰਕਾਰਡ  ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ 

ਵੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। 

Cal/OSHA

ੱ ੱ ਂ

 
Cal/OSHA ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਿਸਸਟਮ ਦ ੇਚਾਰ ਪੜਾਅ ਹਨ: 

 
1. ਹਰੇਕ ਿਰਕਾਰਡਯੋਗ ਕਮ ਵਾਲੀ ਥ  ਦੀ ਮੌਤ, ਸਟ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਪੂਰਕ ਿਰਕਾਰਡ (ਸਟ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ) ਿਤਆਰ ਕਰੋ - 

ਫਾਰਮ 301. 

2. ਕਮ ਨਾਲ ਸਬਧਤ ਸਟ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਗ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਿਰਕਾਰਡਯੋਗ ਸਟ ਜ  ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰ - ਫਾਰਮ 300. 

3. ਕਾਰਜ-ਸਬਧੀ ਸਟ  ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਖੇਪ 'ਤੇ ਕੱਲ ੁ  ਨੰੂ ਦਾਖਲ ਕਰ।ੋ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ ਤ  ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਕਰੋ, ਇਸ ੂਨੰ 

 ਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦ ੇਰਹੋ ਿਜੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 30 ਅਪਲ ੈ  ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਲੜ ਦੀਆ ਕਾਪੀਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰ - ਫਾਰਮ 300A. 

ੰ ੱ ੱ ੱ

ੰ ੰ ੰ ੱ ੌ ੱ ੋ

ੰ ੰ ੱ ੰ

ੋ ਂ ਂ ੱ ੋ

IIPP ਲਈ ਸਰੋਤ Cal/OSHA 

 
Cal/OSHA ਅਿਜਹੇ ਕਈ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੋ ਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੋਤ ਇੱਥ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ: 

 
• ਸਾਰੇ ਪ ਕਾਸ਼ਨ 
• ਮਾਡਲ ਪ ੋਗਰਾਮ: 

ᴏ  ਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ 
ᴏ ਗੈਰ- ਚ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ 
ᴏ ਮੌਸਮੀ ਕਾਿਮਆ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ 
ᴏ IIPP ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ 

• ਸਟਟੇ  ਫੰਡ ਦਾ IIPP ਿਬਲਡਰ 

ਂ
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4. ਇਨ   ਿਰਕਾਰਡ  ੂਨੰ ਪੰਜ ਸਾਲ  ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀਆ ਂਫਾਈਲ  ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ। 

ਮੌਤ ਅ ਤੇ ਗ ੰ ਭੀਰ ਸੱ ਟ ਜ  ਿ ਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿ ਰਪੋਰਟ ਕਰ ਨਾ 
 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ  ੂਨੰ ਤੁਰੰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਜ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੌਤ  ਜ  ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ  ਜ  ਿਬਮਾਰੀਆ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ  

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਨਫੋਰਸਮ ਟ ਿਜ਼ਲ ਾ ਦਫ਼ਤਰ ੂਨੰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਿਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਿਵਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ 

ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮ ਟ ਿਜ਼ਲ ਾ ਦਫ਼ਤਰ  ੂਨੰ ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ "ਦਫ਼ਤਰ  ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ" ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇ

Cal/OSHA 

ਖੋਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਜ਼ਪ ਕਡੋ ਜ  ਸ਼ਿਹਰ ਅਨੁਸਾਰ 

ਔਨਲਾਈਨ 

ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜ  ਿਬਮਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸਦ ੇਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਿਨਰੀਖਣ ਜ  ਡਾਇਗਨਸਿਟਕ ਟੈਸਿਟਗ ਤ  ਇਲਾਵਾ, ਜ  ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਗ ਕੱਟਣ, 

ਅੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜ  ਸਥਾਈ ਿਵਗਾੜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਿਡਗਰੀ ( )। ਦੁਰਘਟਨਾਵ  ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ  ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜ  ਿਬਮਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜ  ਇੱਕ 

ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਜ  ਹਾਈਵ ੇ'ਤੇ ਇੱਕ ਿਨਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਿਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੰਡ ਸੰਿਹਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦ ੇਕਾਰਨ 

ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਸੱਟ , ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਮੌਤ  ੂਨੰ ਹੁਣ "ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜ  ਿਬਮਾਰੀ" ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਤ  ਬਾਹਰ ਨਹ  ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਭਾਗ 330h

DOSH ਖਨਨ ਅਤ ੇਸੁਰੰਗ ਇਕਾਈ ੂਨੰ ਖਣਨ ਦੀਆ ਂਅੱਗ  ਬਾਰੇ ਤਰੰੁਤ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ੂਨੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਕੰਮ, ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸ  ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਦੁਰਘਟਨਾਵ , ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸ  ਜ  ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਪ ਵਾਹ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਿਥਰਤਾ ਭਾਵ  ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ 

ਹੋਏ ਜ  ਨਾ ਹੋਣ। ( )। ਸੈਕਸ਼ਨ 6960

ਆਮ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਹਸਪਤਾਲ , ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗ  ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ  ਅਤੇ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ  ੂਨੰ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ  'ਤ ੇਿਹੰਸਾ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵ  ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ   ਦੀਆ ਂਸਹੂਲਤ  'ਤੇ ੂਨੰCal/OSHA  ਰਾਹ  ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿਨਯਮ ਅਤੇ 

ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਪ ਣਾਲੀ ਦ ੇਵੇਰਵੇ ਅਤ ੇਿਲੰਕ ਔਨਲਾਈਨ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। 

 ਔਨਲਾਈਨ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਪ ਣਾਲੀ (ਸੈਕਸ਼ਨ 3342g)

ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਿ ਰਕਾਰਡ 
 

ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ  ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਸਪੋਜਰ  ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਦ ੇਮਾਪਦੰਡ  ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ੂਨੰ ਇਨ   ਪਦਾਰਥ  ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ, 

ਸਰੀਰਕ ਜ ਚ , ਿਰਪੋਰਟ , ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 Cal/OSHA 

ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦਸ ਤਾਵੇਜ਼ ਬ ਣਾਉਣਾ 
 

 ਦ ੇਮਾਪਦੰਡ  ਿਵੱਚ ਸੱਟ ਅਤ ੇਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪ ੋਗਰਾਮ ੂਨੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱ ਕੇ ਗਏ ਕਦਮ  ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯਤ ਅਤੇ ਸਮ  -ਸਮ  'ਤੇ ਜ ਚ  ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ੂਨੰ ਿਦੱਤੀ 

ਗਈ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਿਰਕਾਰਡ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ੇਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। 

Cal/OSHA

ਮੈਡੀਕਲ ਅ ਤੇ ਐ ਕਸਪੋਜਰ ਿ ਰਕਾਰਡ ਤੱ ਕ ਕ ਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪ ਹੁੰ ਚ 
 

ਿਕਤਾਮੁਖੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ, ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਰੋਕਥਾਮ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ੂਨੰ ਸਮਰਥਨ ਦਣੇ ਲਈ, ਜਨਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 

ਸੇਫਟੀ ਆਰਡਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਮੇ ਅਤ ੇਉਨ   ਦੇ ਮਨ ਨੀਤ ਨੁਮਾਇੰਦ ੇਵੇਖ ਅਤੇ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ: ਸੈਕਸ਼ਨ 3204 

• ਉਨ   ਦੇ ਆਪਣ ੇਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ। 
• ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ  ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਭੌਿਤਕ ਏਜੰਟ  ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਜ  ਤ  ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦਆੁਰਾ ਜ  ਸਰੀਰਕ 

ਪ ਣਾਲੀਆ ਦਆੁਰਾ ਿਕਸੇ ਪਦਾਰਥ ਜ  ਏਜੰਟ ਦ ੇਸਮਾਈ ੂਨੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਜੈਿਵਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦਆੁਰਾ ਮਾਪੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। 
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http://www.dir.ca.gov/asp/DoshZipSearch.html
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• ਸਮਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ  ਕੰਮ ਦੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ  ਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਭੌਿਤਕ ਏਜੰਟ  ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ 

ਿਰਕਾਰਡ। 
• ਸੁਰਿਖਆ ਡਾਟਾ ਸ਼ੀਟ  ਜ  ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ  'ਤ ੇਵਰਤੇ ਜ ਦ ੇਰਸਾਇਣ  ਜ  ਪਦਾਰਥ  ਲਈ ਹੈ। ੱ

 

 

 

Cal/OSHA ੂਨੰ ਿਕਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਦੇ ਿਮਆਰ  ੂਨੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।  ਦਆੁਰਾ ਕਵਰ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਜ ਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 Cal/OSHA

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮੱੁਚ ੇਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦ ੇਿਜ਼ਲ ਾ ਦਫ਼ਤਰ  ਤ  ਿਸ਼ਕਾਇਤ , ਦੁਰਘਟਨਾਵ , ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਿਨਰੀਖਣ Cal/OSHA ਸੁਰਿਖਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ  

ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਹਾਈਜੀਿਨਸਟ  (  ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਦਆੁਰਾ ਕੀਤ ੇਜ ਦੇ ਹਨ। Cal/OSHA

ਇਸ ਤ  ਇਲਾਵਾ, ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਿਨਰੀਖਣ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆ ਂਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ: 

• ਖਨਨ ਅਤ ੇਸੁਰੰਗ ਇਕਾਈ ਪ ੀ-ਜੌਬ ਸੁਰਿਖਆ ਕਾਨਫਰੰਸ  ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਮਾਈਿਨੰਗ ਅਤੇ ਟਨਿਲੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
• ਪ ੋਸੈਸ ਸੇਫਟੀ ਮੈਨ ਜਮ ਟ ਯੂਿਨਟ ਿਰਫਾਇਨਰੀਆ ਂਅਤ ੇਰਸਾਇਣਕ ਪਲ ਟ  ਦੇ ਿਨਰੀਖਣ ਦਾ ਪ ਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਅਤੇ 

ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ  ਦੀ ਵਰਤ  ਕਰਦ ੇਹਨ। 
• ਹਾਈ ਹੈਜ਼ਰਡ ਇਕਾਈ ਹਾਈ ਹੈਜ਼ਰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਦਯੋਗ  ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
• ਲੇਬਰ ਇਨਫੋਰਸਮ ਟ ਟਾਸਕ ਫਰੋਸ ਭੂਮੀਗਤ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਦ ੇਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ  ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਰ ਸਟ ਡਰਡਜ਼ 

ਇਨਫੋਰਸਮ ਟ ਿਵਭਾਗ ( ), ਠਕੇਦਾਰ ਰਾਜ ਲਾਇਸ ਸ ਬੋਰਡ ( ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਿਵੱਚ ਕੰਮ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। 

CSLBDLSE

• ਪ ੈਸ਼ਰ ਵੈਸਲਜ਼ ਇਕਾਈ ਦਆੁਰਾ ਪ ੈਸ਼ਰ ਵੈਸਲ  (ਬਾਇਲਰ ਅਤੇ ਟ ਕ) ਦੀ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। 
• ਮਨ ਰੰਜਨ ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਟ ਾਮਵਅ ਇਕਾਈ ਪੋਰਟਬੇਲ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮਨ ਰੰਜਨ ਰਾਈਡ  ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਟ ਾਮਵੇਜ਼ (ਸਕੀ ਿਲਫਟ ) ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਜ਼ਮੇਵਾਰ ਹੈ। 
• ਐਲੀਵੇਟਰ ਇਕਾਈ ਿਲਫਟ  ਅਤ ੇਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ ਚ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਆਮ ਅ ਨੁਸੂਿਚਤ ਿ ਨਰੀਖਣ 

 

• ਯੋਜਨਾਬਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ - ਖਾਸ ਉਦਯੋਗ  ਿਵੱਚ ਬਤੇਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਣੁ ੇਗਏ ਮਾਲਕ  ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ, ਜ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ  ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ 

ਸੁਰਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਣੇ ਦ ੇਪੋ ਗਰਾਮ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ । 

• ਪੋ ਗਰਾਮ  ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ-ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਇੰਪਲਾਇਰ ਵਰਕਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਜੋ ਿਕ ਪ ੋਗ ਾਮਡ ਯੋਜਨਾਬਧ ਅਸਾਈਨਮ ਟ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਨਹ  ਸੀ ਿਜਸਨ  ਵਰਕਸਾਈਟ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੁ਼ਰ ੂਕੀਤੀ। 

ੱ ੱ
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ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰੋਤ Cal/OSHA 

 
Cal/OSHA ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ  ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ੂਨੰ ਕੈਲੀਫਰੋਨੀਆ ਿਰਕਾਰਡਕੀਿਪਗ ਸਟ ਡਰਡ ਨਾਲ ਜਾਣ ੂਕਰਵਾਉਣ ਅਤ ੇਿਕਤਾਮੁਖੀ ਸੱਟ  ਅਤੇ 

ਿਬਮਾਰੀਆ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਬਾਰ ੇਪ ਸ਼ਨ  ੂਨੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਿਰਕਾਰਡਕੀਿਪੰਗ ਸੰਸਾਧਨ 

ੰ ੱ

ਂ

ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ 

ਿ ੀ  
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ਅਣ-ਪਗ ੋ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇ ਿ ਨਰੀਖਣ 

 
• ਦੁਰਘਟਨਾ - ਇੱਕ ਿਨਰੀਖਣ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜ  ਹੰੁਦਾ ਹ ੈਿਕ ਿਕਸੇ ਮਾਲਕ ੂਨੰ ਮੌਤ, ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ, ਜ  ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਿਰਪੋਰਟ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ(ਜਦ  ਮਾਲਕ ੂਨੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜ  ਿਮਹਨਤੀ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਦ ੇਨਾਲ, ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਅੱਠ 

ਘੰਿਟਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ। 

• ਿਸ਼ਕਾਇਤ - ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਜ  ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ  ਇੱਕ ਿਨਰੀਖਣ ਿਜਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

ᴏ ਰਸਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ- ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ ਤੀਿਨਧੀ, ਮਲਟੀ-ਇੰਪਲਾਇਰ ਵਰਕਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ  ਿਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ 

ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦ ੇਿਵੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤ ੇਯੂਨੀਅਨ ਦ ੇਨੁਮਾਇੰਦ ੇਅਤੇ ਿਸਹਤ/ਸੁਰਿਖਆ ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਿਜਨ   ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦ ੇਸਥਾਨ 'ਤ ੇਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਪਤੀਿਨਧ ਸੰਬੰਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵ  ਦੀਆ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਲਈ ਿਤੰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵ  ਦੀਆ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਲਈ 14 ਕੈਲੰਡਰ 

ਿਦਨ  ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜ ਚ ਕਰਕੇ ਰਸਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਦੀ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਦ  ਤੱਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ ਤ  

ਬਗੈਰ ਜ  ਮਾਲਕ ੂਨੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਰਾਜ ਜ  ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ  ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਦੀ ਜ ਚ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-

ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਖਤਰੇ ਦੀਆ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ੂਨੰ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਿਨਆ 

ਜ ਦਾ ਹੈ ਜੇ  ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਸਤਿਵਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਮੌਤ ਜ  ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ 

ਨੁਕਸਾਨ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਦਆੁਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਸਲ ਖਤਰੇ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ  ਇੱਕ ਜ  ਵਧੇਰੇ ਅਿਭਆਸ  ਤ , ਮਤਲਬ, ਢੰਗ, 

ਸੰਚਾਲਨ, ਜ  ਪ ਿਕਿਰਆਵ  ਿਜਨ   ੂਨੰ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਵਰਤ  ਿਵੱਚ ਹਨ। 

Cal/OSHA

ᴏ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ-ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜ  ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ  ਮਾਲਕ ਨਹ  ਹੈ। 

ਗੰਭੀਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਦੀ ਜ ਚ ਫੈਕਸ ਜ  ਈਮੇਲ ਰਾਹ  ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਗੈਰ-

ਰਸਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਦੀ ਜ ਚ ਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਮਾਲਕ ੂਨੰ ਜਵਾਬ ਦਣੇਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕੁਝ 

ਜਵਾਬ  ਦੀ ਜ ਚ ਸਾਈਟ ਿਨਰੀਖਣ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। 
• ਰੈਫਰਲ – ਖਤਿਰਆਂ ਜ  ਕਿਥਤ ਉਲੰਘਣਾਵ  ਦੀ ਇੱਕ ਿਰਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰਦੀ ਹੈ: 

ᴏ ਇੱਕ ਸੁਰਿਖਆ ਜ  ਿਸਹਤ ਪਾਲਣਾ ਅਿਧਕਾਰੀ। 

ᴏ ਮੀਡੀਆ ਿਰਪੋਰਟ । 

• ਫਾਲੋ-ਅਪ-ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਿਨਯੋਕਤਾ ਨ   ਿਨਰੀਖਣ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ  ਦੱਸੇ ਗਏ 

ਉਲੰਘਣ  ੂਨੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ  ਨਹ । ਜਦ  ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਿਵੱਚ  ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤ  ਫਾਲੋ-ਅਪ ਿਨਰੀਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ: 

Cal/OSHA

ᴏ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਿਜਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਤ  ਸਬਤੂ ਅਤ ੇਛਟੋ ਦ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ ਾਪਤ ਨਹ  ਹੋਏ ਸਨ। .  

ᴏ ਉਲੰਘਣਾਵ  ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਜ  ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ। 

ᴏ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਿਜੱਥ ੇਛਟੂ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਆਦ ਛੇ ਿਦਨ  ਤ  ਘੱਟ ਹੈ। 

ᴏ ਸੱਟ ਅਤ ੇਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪਗੋ ਰਾਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ। 

ᴏ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜ  ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼। 

ᴏ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਜ ਚ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਿਜਥੇ ਗਭੀਰ ਉਲਘਣਾਵ  ਪਾਈਆਂ ਗਈਆ ਸਨ। 

ᴏ ਵਰਤ  'ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ ਦ ੇਆਦੇਸ਼। 

ੱ

 

ੱ

ਂ

ੱ ੰ ੰ ਂ
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ᴏ ਅਦਾਲਤ ਨ  ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤ।ੇ 

• ਅਣ-ਪ ੋਗ ਾਮਡ ਸੰਬੰਧਤ-ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਇੰਪਲਾਇਰ ਵਰਕਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਿਨਰੀਖਣ ਿਜਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਜ-ਰਿਹਤ ਿਨਰੀਖਣ ਅਸਾਈਨਮ ਟ 

(ਦੁਰਘਟਨਾ, ਿਸ਼ਕਾਇਤ, ਰੈਫਰਲ, ਫਾਲੋ-ਅਪ) ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਜ  ਨਹ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਜਸਨ  ਵਰਕਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

 

 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰ ਪਰਕ 
 

 ਇਨਫੋਰਸਮ ਟ ਸਟਾਫ ਿਨਯੋਕਤਾ ਦੇ ਪਬ ੰ ਧਨ-ਪੱਧਰ ਦ ੇਪ ਤੀਿਨਧੀ ਤ , ਜ  ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹ  ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦ ੇਪ ਤੀਿਨਧੀ ਤ  ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਣੇ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

Cal/OSHA

ਜੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤ  ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ,  ਇੱਕ ਜ ਚ ਵਾਰੰਟ ਪ ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ  ਿਨਰੀਖਣ ਇੱਕ ਜ  ਵਧੇਰੇ 

ਮਾਪਦੰਡ  'ਤ ੇਅਧਾਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱਸੇ ਜ  ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ  ਜ  ਕਾਰਜ  'ਤ ੇਕ ਦਿਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਨਰੀਖਣ ਦੀਆ ਂਤਰਜੀਹ  ਇਸ ਪ ਕਾਰ 

ਹਨ: 

Cal/OSHACal/OSHA

• ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਤਰਾ 

• ਮੌਤ ਜ  ਤਬਾਹੀ 

• ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜ  ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੀ ਜ ਚ 

• ਰਸਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ  

• ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਿਨਰੀਖਣ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਸਤ ਤ  ਵੱਧ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ  ਦੇ ਕਾਰਬੋਾਰ  ਦਾ 

ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਐਕਸਪੋਜਰ ੂਨੰ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਘਟਨਾ, ਦੁਰਘਟਨਾ, ਐਮਰਜ ਸੀ, ਜ  ਸਮ  

ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ  ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਥਾਰਥਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਡਗਰੀ ਜ  ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ 

ਮੌਤ ਜ  ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦਆੁਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
 
ਪ ਮਾਣ ਪੱਤਰ  ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 

 

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਰਕਸਾਈਟ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨ ਤ  ਪਿਹਲ  ਆਪਣ ੇਸਟੇਟ ਔਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫ਼ੋਟ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕਾਰਡ ਿਦਖਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ੂਨੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। 

Cal/OSHA 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਤਆਂ ੂਨੰ ਸਥਾਨਕ ਿਜ਼ਲ ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਏਜੰਸੀ ਿਨਰੀਖਕ ਵਜ  ਆਪਣੀ ਪ ਤੀਿਨਧਤਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਸਹੀ  ਪਛਾਣ ਨਹ  ਹੈ। Cal/OSHA

 Cal/OSHA 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ - ਜੇ ਿਕਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ   ਇਨਫੋਰਸਮ ਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 

ਉਪਲਬਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪ ਤੀਿਨਧੀ ੂਨੰ ਪਛਾਣਨ ਤ  ਬਾਅਦ, ਤੁਰੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਣਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ੂਨੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ 

Cal/OSHA

 

 

 

ੋ ੱ

 

 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ Cal/OSHA ੂਨੰ ਟਲੈੀਫੋਨ ਕਰੋ ਜ  ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ Cal/OSHA

ਜਮ   ਕਰੋ। ਿਕਸੇ ਮੌਤ, ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜ  ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ  ਇਨਫੋਰਸਮ ਟ ਦਫ਼ਤਰ ੂਨੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ 

ਿਵਕਲਪ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਿਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਿਵਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਹੈ। 

Cal/OSHA

 ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਇਨਫੋਰਸਮ ਟ ਿਜ਼ਲ ਾ ਦਫ਼ਤਰ 
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ਸੰਪਰਕ ਤ  ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤ  ਬਾਅਦ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੱਕ ਉਦਘਾਟਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। 
 

ਐਡਵ ਸ ਨ ਿਟਸ - ਕ ੂਨੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਕਸੇ ਿਨਰੀਖਣ ਦਾ ਐਡਵ ਸ ਨ ਿਟਸ ਿਕਸੇ ਮਾਲਕ ੂਨੰ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ 

ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਦ ੇਅਸਲ ਦਾਖਲੇ ਤ  ਪਿਹਲ  ਨਹ  ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਸਵਾਏ DOSH ਮੁਖੀ ਜ  ਅਿਧਕਾਰਤ ਪ ਤੀਿਨਧੀ ਦੀ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ 

ਆਿਗਆ ਦੇ। ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਐਡਵ ਸ ਨ ਿਟਸ ਇੱਕ ਗਲਤ ਿਵਵਹਾਰ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ $1,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ  ਛੇ ਮਹੀਿਨਆ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜ  ਦੋਵ 

ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

Cal/OSHA DOSH 

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉ ਦਘਾਟਨ 

ਇੱਕ ਉਦਘਾਟਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਾਲਕ ਜ  ਮਾਲਕ ਦ ੇ ਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦ ੇਦੇ ਨਾਲ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤੀ ਵਰਕਸਾਈਟ 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਲਕ ੂਨੰ ਿਨਰੀਖਣ ਦੇ ਉਦਸੇ਼ ਅਤ ੇਦਾਇਰੇ, ਿਨਰੀਖਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦੀਆ ਂਪ ਿਕਿਰਆਵ ,  ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ  ਿਨਰੀਖਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹ  ਕਰ 

ਸਕਦਾ, ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਉਦਘਾਟਨ ਕਾਨਫਰੰਸ  ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ ਤੀਿਨਧੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ 

ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਯੂਿਨਟ ਦ ੇਪ ਤੀਿਨਧੀ ਨਾਲ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀਆ ਂਜ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਜੇ ਸ ਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਭਵ ਨਹ  ਹੈ, ਤ  ਵੱਖਰੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ  ਕੀਤੀਆ ਂ

ਜ ਦੀਆ ਹਨ। 

Cal/OSHA 

 Cal/OSHA

Cal/OSHA 

ਇਨਫੋਰਸਮ ਟ ਸਟਾਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦ ੇਪਰਿਮਟ, ਰਿਜਸਟਰੀਆ,ਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦ ੇਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ , ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ 

ਿਰਕਾਰਡ , ਿਲਖਤੀ IIPP ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਦ ੇਪ ੋਗਰਾਮ  ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗਾ।  

ਂ  

 

 

ਂ
 

ੱ

 

ਸਰਸਰੀ ਨ ਜ਼ਰ 
 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਜ  ਉਨ   ਦ ੇਪ ਤੀਿਨਧੀ ਤ  ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ 

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਿਵਊ ਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵਰਕਸਾਈਟ ਦੀ ਫ਼ੋਟ ਲ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਾਪ 

ਲੈਣਾ, ਸੁਰਿਖਆ ਅਤੇ/ਜ  ਉਦਯੋਿਗਕ ਸਫਾਈ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਮੂਨ  ਲੈਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਲੈਣਾ ਅਤ ੇਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ੀ ਅਤ ੇਭੌਿਤਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

Cal/OSHA Cal/OSHA 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ - ਜੇ ਿਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜ  ਿਕਤਾਮੁਖੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਜ ਚ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵਰਕਸਾਈਟ - ਜ  

ਵਰਕਸਾਈਟ ਤ ੇਸਿਥਤ ਭੌਿਤਕ ਸਬੂਤ - ਜਦ  ਤੱਕ ਜ ਚ ਪੂਰੀ ਨਹ  ਹੋ ਜ ਦੀ, ੂਨੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ 

ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। 

ਵਰਤ  'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ (ਪੀਲੇ ਟੈਗ) - ਜੇ ਇੱਕ ਿਨਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਜੀਨੀਅਰ ਜ  ਉਦਯੋਿਗਕ ਹਾਈਜੀਿਨਸਟ 

ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਦਾ ਹ ੈਿਕ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਜ  ਅਿਭਆਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ  ਪ ਭਾਿਵਤ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ੂਨੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮਾਲਕ ੂਨੰ ਵਰਤ  ਰੋਕਣ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ੂਨੰ ਉਸ ਖੇਤਰ, ਮਸ਼ੀਨ ਜ  

ਉਪਕਰਨ  ਦੀ ਵਰਤ  'ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਤਰੇ ੂਨੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਟੈਗ ਉਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥ ੇਆਉਣ 

ਵਾਲਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

Cal/OSHA 

ਵਰਤ  ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ੂਨੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ  ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ  ਦਆੁਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬਨਤੀੇ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਨੇਤੀ ਦੇ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ੂਨੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਜ  ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਤ ੀਿਨਧੀ ੂਨੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ  ਜੋ ਇਹ 

 Cal/OSHA

ੋ

ੱ

 
ੱ

 
ੰ

ੱ

 

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ  ਦੀCal/OSHA ਮੈਨੁਅਲ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ ਿਕਿਰਆਵ  
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ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ੇਿਕ ਉਨ   ੂਨੰ ਉਨ   ਦ ੇਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜ਼ਲ ਾ ਪ ਬੰਧਕ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ ਤੀਿਨਧੀ 

ੂਨੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸਣੁ ਵਾਈ ਦ ੇਸਮ  ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

Cal/OSHA 

ਪੀਲੇ ਟੈਗ ੂਨੰ ਉਦ  ਤੱਕ ਨਹ  ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ  ਤੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹ  ਹੰੁਦੀ ਜ  ਲੋੜ ਦ ੇਸੁਰਿਖਆ ਅਤ ੇਸੁਰਿਖਆ ਉਪਕਰਣ ਸਥਾਪਤ ਨਹ  

ਹੰੁਦੇ। ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰਤ  ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜ  ਉਦਯੋਿਗਕ ਹਾਈਜੀਿਨਸਟ ਹੀ ਪੀਲੇ ਟੈਗ ੂਨੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। Cal/OSHA

ਵਪਾਰਕ ਭੇਦ - ਇੱਕ ਿਨਰੀਖਣ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਵਜ  ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦਆੁਰਾ ਪ ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵਪਾਰਕ ਭਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਜ  

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ੂਨੰ ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਸਵਾਏ ਜਦ  ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ Cal/OSHA ਸਟਾਫ ੂਨੰ ਪਗ ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ  ਜਦ  ਇਹ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 

ਹੋਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਅਿਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ, ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ, ਸਟ ਡਰਡ ਬੋਰਡ, ਉਦਯੋਿਗਕ ਸੰਬੰਧ  ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤ ੇਅਦਾਲਤ ਵਪਾਰਕ ਭੇਦ ਦੀ 

ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। 

Cal/OSHA 

ਹਵਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨ  ਦਾ ਪ ਸਤਾਵ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਜੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟ ੇਦੌਰਾਨ ਦਖੇੇ ਗਏ ਖ਼ਤਰੇ ਿਸਰਲੇਖ 8 ਸੁਰਿਖਆ ਆਦੇਸ਼  ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 

ਹਨ। 

ਿਨਕਾਸ ਕ ਾਨਫਰੰਸ 
 

Cal/OSHA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਰਕਸਾਈਟ ਛੱਡਣ ਤ  ਪਿਹਲ  ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਿਨਕਾਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ੂਨੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਮੁਢਲੇ ਨਤੀਿਜਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਯੋਿਜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਿਮਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ   ਖਤਿਰਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵੇੇਗਾ ਿਜਨ   ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਲਕ ੂਨੰ ਿਨਰੀਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਦ ੇਿਰਕਾਰਡ  ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਨਤੀੇ  ਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰੇਗਾ। 

ਹਵਾਲੇ - ਜੇ ਿਕਸੇ ਜ ਚ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਜ  ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ,  ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਨਯੋਕਤਾ ਨ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਰਲੇਖ 8 ਦ ੇਿਮਆਰ, ਆਦੇਸ਼ ਜ  ਿਨਯਮ  ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ  ਛੋਟ (ਸੋਧ) ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਮ  ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। 

Cal/OSHA

ਿਨਰੀਖਣ ੂਨੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤ ੇਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤ  ਪਿਹਲ ,  ਮਾਲਕ ੂਨੰ ਗੰਭੀਰ ਵਜ  ਸ਼ ਣੇੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦ ੇਇਰਾਦੇ ਦਾ 

ਨ ਿਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਨ ਿਟਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲਕ ੂਨੰ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹ ੈਿਕ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਿਕ  ਨਹ  ਹੰੁਦੀ। ਹਵਾਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤ  ਪਿਹਲ  

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਨ ਿਟਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਿਦਨ ਹਣੋਗੇ। 

Cal/OSHA

ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੰ ਦ ਕਰ ਨਾ 
 

ਿਨਰੀਖਣ ਦੇ ਿਸੱਟ ੇ'ਤੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰ ੇਲਈ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੰਦ ਕਰਦਾ 

ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡ  ਦੀ ਕਿਥਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਿਲਿਖਆ ਂਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ  ਹੈ: 

Cal/OSHA 

• ਪੋਸਿਟਗ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤ  - ਹਵਾਲਾ ਪ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਨਯੋਕਤਾ ਵੱਲ  ਿਨਯਮ  ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਹਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨ ੜੇ ਜ  ਉਸ ਦੇ ਨ ੜ ੇਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ 
ʼਤੇ ਪ ਮੱਖਤਾ ੁ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰ ੇਪ ਭਾਿਵਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲ  ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਿਤੰਨ 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ  ਦੀ ਅਵਧੀ ਜ  ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੱਿਗਆ ਰਿਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਨ   ਿਵੱਚ  ਿਜਸਦੀ ਵੀ ਸਮ -ਸੀਮਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। 
• ਛੋਟ ਦੀਆ ਂਲੋੜ  - ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ  ੂਨੰ  ਦੇ ਿਜ਼ਲ ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਛਟੂ ਦਾ ਸਬਤੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨ  ਹਵਾਲਾ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤਾ। ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵ  ਲਈ ਛੋਟ ਦਾ ਸਬਤੂ ਮਾਲਕ ੂਨੰ ਛੋਟ ਦਾ ਕ ੈਿਡਟ ਪ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ  ਿਸਰ ਪ ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਨਫੋਰਸਮ ਟ ਸਟਾਫ ਹਰੇਕ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਛਟੋ ਦੀ ਿਮਤੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਉਲੰਘਣਾਵ  ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ  

ਤ  ਘੱਟ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵ  ਲਈ 7 ਿਦਨ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਇਨ   ਗੱਲ  'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

Cal/OSHA

o ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਛਟੋ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਲੰਘਣਾਤਮਕ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ  ਮੌਤ, ਸੱਟ ਜ  ਿਬਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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o ਛੋਟ ੂਨੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਵੱਲ  ਲੋੜ ਦ ੇਸਮ  ਦੀ ਮਾਤਰਾ; ਸੋਧ ੂਨੰ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ; ਜ  ਸਮੱਗਰੀ, ਉਪਕਰਨ ਜ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ ਾਪਤ 

ਕਰੋ। 
o ਅੰਤਿਰਮ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਉਪਾਵ  ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਿਜਵ  ਿਕ ਿਨ ਜੀ ਸੁਰਿਖਆ ਉਪਕਰਨ ਜ  ਿਸਖਲਾਈ। 
o ਵੀਕਐਡਂ ਜ  ਛੁੱ ਟੀਆ ਂਦੀ ਘਟਨਾ। 
o ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ੂਨੰ ਪ ਸੰ਼ਸਾ ਪੱਤਰ ਪ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਦ ੇਸਮ  ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ। 

• ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ-ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯਿੋਜਤ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਕ ਿਨਯੋਕਤਾ ਉਲੰਘਣਾਤਮਕ ਸਿਥਤੀਆ ਂ ੂਨੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। 
• ਸੂਿਚਤ ਕਾਨਫਰੰਸ - ਮਾਲਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿਖਆ ਪ ੋਗਰਾਮ, ਹਵਾਲੇ, ਜੁਰਮਾਨ  ਅਤੇ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰੇ ਲਈ  ਿਜ਼ਲ ਾ 

ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਿਚਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਬਨਤੀੇ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

Cal/OSHA

• ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ - ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ੂਨੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਜ  ਜੁਰਮਾਨਾ, ਛੋਟ ਦੀ ਵਾਜਬਤਾ, ਜ   ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ ੂਨੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 

ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। 

Cal/OSHA

ਸੂਿਚਤ ਕ ਾਨਫਰੰਸ 

 
ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਜ  ਨ ਿਟਸ ਪ ਾਪਤ ਹੋਣ ਤ  ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ  ਦੇ ਿਜ਼ਲ ਾ ਪਬ ੰ ਧਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਿਚਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਬਨਤੀੇ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ  ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ ਤ  ਪਿਹਲ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ  ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲ  ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। 

Cal/OSHA

ਸੂਿਚਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵੱਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਛੋਟ ਦੀਆ ਿਮਤੀਆਂ ੂਨੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆ ਂਬਨੇਤੀਆ,ਂ ਸਬੂਤ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹ  ਹੈ, ਪ ਸਤਾਿਵਤ 

ਜੁਰਮਾਨ  ਦੀ ਰਕਮ, ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੀਕਰਣ, ਜ  ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਆ ਜ ਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਵਵਸਾਇਕ ਸ ੁਰੱਿਖਆ ਅ ਤੇ ਿ ਸਹਤ ਅ ਪੀਲ ਬ ੋਰਡ 
 

ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪ ਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਿਨਯੋਕਤਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਹ ਦ ਜ  ਪ ਿਕਰਤੀ, ਪ ਸਤਾਿਵਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ  ਛੋਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਡ 

ਹੈਲਥ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ੂਨੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ, ਜ  ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਰਾਹ  ਰਾਹ  ਇੱਕ ਫ਼ਨੋ ਕਾਲ ਵੱਲ  ਪ ਸੰਸਾ ਪ ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 

15 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਿਵੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪੀਲ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਪ ਿਕਿਰਆ ੂਨੰ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ ਅਤ ੇਿਨਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 15-ਕਾਰਜ-ਿਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦ ੇਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ੂਨੰ 

ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਮ   ਕਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸਮ  ਦ ੇਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ  

ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ ਤੀਿਨਧੀ ਵੱਲ  ਕੋਈ ਨ ਿਟਸ ਦਾਇਰ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ, ਤ  ਹਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਬਣ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜ  ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ 

ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹ , ਿਜਸ ਿਵੱਚ Cal/ਓਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਿਜ਼ਲ ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੂਿਚਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੀ 

ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਿਬਨ । ਅਪੀਲ ਬਰੋਡ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ  ਕਰਕੇ 15 ਿਦਨ  ਦੀ ਿਮਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

OASIS ਔਨਲਾਈਨ ਅਪੀਲ ਪ ਣਾਲੀ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤ  ਿਬਨ  ਟੈਲੀਫ਼ਨ ਰਾਹ  ਪ ੀ-ਹੀਅਿਰੰਗ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲ  ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ   ਅਪੀਲ  
ਲਈ ਿਜਨ   ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ Cal/OSHA ਿਜ਼ਲ ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜ  ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਜਗ ਾ ਦੇ ਨ ੜੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥ ੇਉਲੰਘਣਾ 

ਹੋਈ ਹੈ। 

ਹਾਲ ਿਕ ਅਪੀਲ ਪ ਿਕਿਰਆਵ  ਇਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਂਹਨ ਤ  ਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਪ ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਅਪੀਲ ਪ ਿਕਿਰਆ 

ਲਈ ਉਨ   ਦੀ ਪਤ ੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ  ਜ  ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਆ ਸਲਾਹਕਾਰ  ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
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ਸਣੁਵਾਈ ਪ ਬੰਧਕੀ ਕ ੂਨੰਨ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲ  ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸੈਲੇ ਤ  ਪ ਭਾਵਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ਸੈਲੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ 30 ਿਦਨ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਦ ੇਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਲਈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ 

ਿਵੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 
 

ਇੱਕ ਿ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦ ਾਇਰ ਕਰ ਨਾ 
 

ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹ ੈਿਕ ਕੰਮ ਦੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜ  ਗੈਰ-ਿਸਹਤਮੰਦ ਹਨ, ਤ  ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਮਾਲਕ ੂਨੰ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰ ੇਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਖਤਰੇ ੂਨੰ ਠੀਕ ਨਹ  ਕਰਦਾ ਜ  ਇਸਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ  ਹੰੁਦਾ, ਤ  ਕਰਮਚਾਰੀ ੂਨੰ  ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 

ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜ ਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। 

Cal/OSHA

ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ੂਨੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ  ਦੇ ਿਮਆਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜ  ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰਿਖਆ ਜ  ਿਸਹਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤ  ਉਹ ਫ਼ੋਨ, 

ਫੈਕਸ, ਈਮੇਲ ਜ  ਡਾਕ ਰਾਹ  ਨਜ਼ਦੀਕੀ 

Cal/OSHA

ੂਨੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਿਕਸੇ ਿਮਆਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ੂਨੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹਨ। 

Cal/OSHACal/OSHA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਲਾ  ਦਫ਼ਤਰ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਤ  ਸਲਾਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  Cal/OSHA ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵ  ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ  

Cal/OSHA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਲ ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ  ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਖੇਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ "ਦਫ਼ਤਰ  ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ" ਦ ੇਅਧੀਨ 

ਸੂਚੀਬਧ ਹਨ। 

Cal/OSHA

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਰੀਖਣ 'ਤੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਮਾਲਕ ੂਨੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾਵ ) ਜ  ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀਆ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਆਈਟਮ  ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਨਹ  ਦੱਸਦਾ ਿਕ ਿਕ ਆਈਟਮ  ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ੂਨੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹ  ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ। 

ਿਜਹੜ ੇਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ  ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ   ੂਨੰ ਜ ਚ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ  ਇਹ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹ  ਹੈ, ਤ  ਇਸ ਿਨਰਧਾਰਨ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ੂਨੰ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ੂਨੰ ਿਫਰ 

 ਦਆੁਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਬਨਤੀੇ  ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। Cal/OSHA

Cal/OSHACal/OSHA

ਿਵਤਕਰੇ ਤ  ਸ ਰੱੁਿਖਆ  
 

ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜ  ਗੈਰ-ਿਸਹਤਮੰਦ ਕੰਮ ਦੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆਂ ਜ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਿਭਆਸ , ਜ ਿਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰ  ਦੀ ਵਰਤ  ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ੂਨੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੁੱ ਟੀ, ਸਜ਼ਾ ਜ  

ਿਵਤਕਰਾ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 6310 

ਿਜਹੜ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨਦ ੇਹਨ ਿਕ ਉਨ   ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰਨੀੂ  ਸਬੰਧ  ਦੇ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਲੇਬਰ ਸਟ ਡਰਡਜ਼ 

ਇਨਫੋਰਸਮ ਟ ( ) ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਿਵਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਲੇਬਰ ਕਿਮਸ਼ਨਰ

ਜੇ ਭਦੇ ਭਾਵ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ੂਨੰ ਢੁਕਵ  ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੁੜ-

ਂ
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ਂ

 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਵੈ ਬਪੰਨ  

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 
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ਿਨਯੁਕਤ, ਮੁੜ -ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗਆੁਚੀਆ ਂਤਨਖਾਹ  ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਭ  ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹ  ਕਰਦਾ, 

ਤ  ਿਕਰਤ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਕਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਢੁਕਵ  ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨ  ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। 

ਸਰਸਰੀ ਨ ਜ਼ਰ 
 

ਇਨਫੋਰਸਮ ਟ ਸਟਾਫ਼ ਬਨਤੀੇ  ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ ਤੀਿਨਧੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਅਤੇ ਿਨਰੀਖਣ ‘ਤ ੇ  ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 

ਮਾਲਕ ਜ  ਮਾਲਕ ਦ ੇਪ ਤੀਿਨਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵ।ੇ  ਇੰਸਪੈਕਟਰ ੂਨੰ ਜ ਚ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਿਨ ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕਰਨੀ  

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਿਵਵਕੇ  ‘ਤੇ ਿਨ ਜੀ ਇੰਟਰਿਵਊ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

Cal/OSHA

Cal/OSHACal/OSHA 

ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੰ ਦ ਕਰ ਨਾ 
 

ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਤੀ ਿਨਧਤਾ ਲਈ ਪ ਬੰਧ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ ਤੀਿਨਧੀ 

 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। Cal/OSHA

ਸੂਿਚਤ ਕ ਾਨਫਰੰਸ 
 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ ਤੀਿਨਧੀ ਿਜਸਨ  ਿਨਰੀਖਣ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ ਸੀ ਉਸ ੂਨੰ  ਦ ੇਿਜ਼ਲ ਾ ਮੈਨ ਜਰ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਬੇਨਤੀ 

ਕੀਤੀ ਸੂਿਚਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ ਤੀਿਨਧੀ ੂਨੰ ਬਕਾਇਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲ  ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਹੈ। 

Cal/OSHA

ਿਵਵਸਾਇਕ ਸ ੁਰੱਿਖਆ ਅ ਤੇ ਿ ਸਹਤ ਅ ਪੀਲ ਬ ੋਰਡ 
 

ਪ ਭਾਿਵਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਜ  ਉਨ   ਦੇ ਪ ਤੀਿਨਧੀ ਕੋਲ ਛਟੋ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਜੇ ਉਨ   ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ  ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 

 

 

 

 

 
ਲਾਗੂ ਕਰ ਨ ਦ ੀਆਂ ਕ ਾਰਵਾਈਆ  ਂ
 

ਇੱਕ ਿਨਰੀਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, Cal/OSHA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਰਿਖਆ ਇਜੀਨੀਅਰ ਜ  ਉਦਯੋਿਗਕ ਹਾਈਜੀਿਨਸਟ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਿਵੱਚ  ਿਕਸੇ ੂਨੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• ਨ ਿਟਸ - ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ  ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿਖਆ ੂਨੰ ਿਸੱਧਾ ਜ  ਤੁਰੰਤ ਪ ਭਾਵਤ ਨਹ  

ਕਰਦੀ ਅਤ ੇਆਮ ਜ  ਿਨਯਮਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
• ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਆਰਡਰ - ਿਕਸੇ ਖਤਰੇ ੂਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹ ੈਿਜਸਦਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਿਮਆਰ ਨਹ  ਹੈ। ਇਸ ੂਨੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਿਨਆ ਜ ਦਾ 

ੱ ੰ ਂ

 
ੱ

ਅਪੀਲ ਪਿ ਕਿਰਆ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨ ਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜੁਰਮਾਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਿਵਵਸਥਾਵ   
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ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਮਆਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ ਭਾਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵਰਿਣਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦ ੇਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
• ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ - ਉਦ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜਦ  ਕੋਈ ਸੁਰਿਖਆ ਆਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਿਥਤੀ ੂਨੰ ਿਸਰਫ਼ ਤ  ਹੀ

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ  ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵ ੇਿਕ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ।ੇ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਦ  ਜਾਰੀ

ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਦ  ਿਡਵੀਜ਼ਨ ੂਨੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ੂਨੰ ਕਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਿਡਵੀਜ਼ਨ 5 ਦੀ ਲਾਗੂ ਿਵਵਸਥਾ, ਜ  ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਡ ਹੈਲਥ

ਸਟ ਡਰਡਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ  ਜ  ਆਦੇਸ਼  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਨ   ਦਾ ਿਨਯੋਕਤਾ ਮਾਲਕ ‘ਤ ੇਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

Cal/OSHA

• ਸੂਚਨਾ ਮੈਮੋਰਡਮ - ਮਾਲਕ ੂਨੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੇ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ੂਨੰ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ ਦਾ ਹ।ੈ
• ਹਵਾਲਾ - ਇੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਜ  ਿਸਹਤ ੂਨੰ ਪ ਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ

ਸਕਦੇ ਹਨ:
o ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਿਜਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜਦ  ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ, ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜ  ਪਰਿਮਟ ਦੀਆ ਂਲੋੜ  ਦੀ

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
o ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਉਲੰਘਣਾ, ਿਜਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਦ  ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਉਲਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜ  ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ਿਬਮਾਰੀ ਸਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤ ਜ  ਗਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਨਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹ  ਬਣ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜ  ਿਸਹਤ ਨਾਲ

ਿਸਧਾ ਜ  ਤੁਰਤ ਸਬਧ ਹੈ।

ᴏ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ, ਿਜਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਸਤਿਵਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਮੌਤ ਜ  ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਲੰਘਣਾ ਦਆੁਰਾ

ਪੈਦਾ ਕੀਤ ੇਅਸਲ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼  ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: (1) ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਐਕਸਪੋਜਰ

ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਪ ਵਾਨਤ ਐਕਸਪਜਰੋ  ਸੀਮਾ ਤ  ਵੱਧ; (2) ਇੱਕ ਜ  ਵਧੇਰੇ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜ  ਗੈਰ -ਿਸਹਤਮੰਦ ਅਿਭਆਸ , ਸਾਧਨ , ਤਰੀਿਕਆਂ, ਕਾਰਜ 

ਜ  ਪ ਿਕਿਰਆਵ  ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦ ੇਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜੋ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜ  ਵਰਤ  ਿਵੱਚ ਹਨ।
ᴏ ਜਾਣ -ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ, ਉਦ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਜਦ  ਸਬੂਤ ਿਦਖਾ ਦ ੇਹਨ ਿਕ ਮਾਲਕ ਨ  ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ

ਹੈ - ਿਜਵ  ਿਕ ਅਣਜਾਣੇ ਜ  ਦੁਰਘਟਨਾ ਜ  ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤ  ਵੱਖਰਾ - ਅਤ ੇਮਾਲਕ ਇਸ ਤੱਥ ਦ ੇਪ ਤੀ ਸੁਚਤੇ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਉਹ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜ  ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹ ੈਪਰ ਖਤਰੇ ੂਨੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹ  ਕੀਤੀ।
ᴏ ਇੱਕ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਉਦ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹ ੈਜਦ  ਪਿਹਲ  ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਨਯਮ ਦੀ ਮੁੜ ਆਵਰਤੀ ਜ  ਿਪਛਲੇ ਸਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦ ੇਅੰਤਮ

ਆਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ  ਦ ੇਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦ ੇਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ(ਨ ) ਿਵੱਚ ਸਮਾਨ ਿਨਯਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਹਰਾਓ
ਉਲੰਘਣਾਵ  ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾਵ  ਤ  ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਜ  ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦ ੇਨਤੀਜੇ

ਵਜ  ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਇੱਕ ਦੁਹਰਾਓ ਉਲੰਘਣਾ ੂਨੰ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ᴏ ਅਬੇਟ ੂਨੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਉਦ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਜਦ  ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਨਯਮ  ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ੂਨੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜ  ਉਲੰਘਣਾ ੂਨੰ 

ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਮਤੀ ਤੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ੂਨੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾ ੂਨੰ ਘਟਾ ਕੇ ਿਨਯਤ ਿਮਤੀ ਦ ੇਦਸ 

10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਿਬਆਨ ਪ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਡਵੀਜ਼ਨ ੂਨੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਥਤੀ. 

ਹਸਤਾਖਿਰਤ ਿਬਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ। 

ਜ਼ੁਰਮਾਨ  

ਜੁਰਮਾਨ  ਦੀ ਰਕਮ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਿਨਯਮ  ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ, ਗੰਭੀਰ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ  ਜਾਣ ਬੁੱ ਝਕੇ; ਅਤੇ ਕੀ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਿਪਛਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ੂਨੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ। ਬੇਸ ਜੁਰਮਾਨ  ਦੀ ਰਕਮ, ਪਨਲੈ ਟੀ ਐਡਜਸਟਮ ਟ

ਕਾਰਕ, ਅਤੇ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤ  ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨ  ਦੀ ਰਕਮ ਕੈਲੀਫਰੋਨੀਆ ਕੋਡ ਔਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, ਿਸਰਲੇਖ 8, ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੈਕਸ਼ਨ 336 

ਅਪਰਾਿਧਕ ਦੰ ਡ 

ਅਪਰਾਿਧਕ ਜੁਰਮਾਨ  ਸਥਾਨਕ ਿਜ਼ਲ ਾ ਅਟਾਰਨੀ ਵੱਲ  ਲਾਗੂ ਕੀਤ ੇਜ ਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜ 
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ਸਥਾਈ ਜ  ਲੰਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹ,ੈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ $250,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ  ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜ  ਦੋਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ 

ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜ  ਸੀਮਤ ਦਣੇਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਤ  ਜੁਰਮਾਨਾ $1.5 ਿਮਲੀਅਨ (CA ਲੇਬਰ ਕੋਡ 6425) ਤ  ਵੱਧ ਨਹ  ਹੋ ਸਕਦਾ। 

Cal/OSHA ਪੋ ਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜ ਦ ੇਿਰਕਾਰਡ  ਜ  ਹੋਰ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ   'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠਾ ਿਬਆਨ ਜ  ਪ ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਣੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ' ‘ਤ ੇ

$70,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ  ਛੇ ਮਹੀਿਨਆ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜ  ਦਵੋ  ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕ ੂਨੰਨ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਿਨਯਮ  ਦੀ 

ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਜ  ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਿਕਸੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਜ  ਿਕਸੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ  ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, 

ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗਲਤ ਿਵਵਹਾਰ ਦੀਆ ਿਵਵਸਥਾਵ  ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਜੁਰਮਾਨਾ ਿ ਵਵਸਥਾ 
 

ਹਵਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤ  ਪਿਹਲ  ਿਵਵਸਥਾ ਕਾਰਕ  ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੁਰਮਾਨ  ਵਧਾਏ ਜ  ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਕ  ਿਵੱਚ 

ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਹੱਦ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ ਸਤਾਿਵਤ ਜੁਰਮਾਨ  ਿਵੱਚ ਅਿਤਿਰਕਤ ਸੋਧ ਮਾਲਕ ਦ ੇਆਕਾਰ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 

‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ  ਇਲਾਵਾ, ਜੁਰਮਾਨ  ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਕ ੈਿਡਟ 'ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਸਿਥਤੀਆ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤ  ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨ  ੂਨੰ ਘੱਟ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਿਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ 

ਮੌਤ ਜ  ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ, ਿਬਮਾਰੀ, ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਜ  ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪੋਜਰ; ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ੂਨੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਮ  ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ; ਜ  ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਰਿੇਟਵ IIPP ਨਹ  ਹੈ। 

ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜੋ ਿਕਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਕਾਰਿਸਨਜਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ੂਨੰ ਿਸਵਲ 

ਜੁਰਮਾਿਨਆ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹ  ਹੰੁਦ।ੇ 

ਜੁਰਮਾਿਨਆ ਅਤੇ ਉਨ   ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦ ੇਿਵਚਾਰ  ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਰੇ ਵੇ ਔਨਲਾਈਨ ਿਮਲ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਮਟ, ਲਾਇਸ ਿਸਗ, ਰਿਜਸਟ ੇਸ਼ਨ, ਪ ਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤ  ੂਨੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ   ਲੋੜ  ਲਈ 

ਅਿਤਿਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੈ ਬ ਿਲੰਕ  ਲਈ, ਉਦਯੋਿਗਕ ਸੰਬੰਧ  ਦ ੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਅਤ ਵੈ ਬਸਾਈਟ  ‘ਤੇ ਜਾਓ। 
 

 ੇਲੋੜ ਦੀਆਂ ਨਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਪਰਿਮਟ/ਲਾਇਸ ਸ/ 

ਏਰੀਅਲ ਪ ਸੈ ਜਰ ਟ  ਾਮਵਜ਼ੇ (ਸਕੀ ਿ ਲਫਟ ) 
 

ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਮਟ (ਇਸ ਗਾਈਡ ਜ  ਔਨਲਾਈਨ ਿਵੱਚ "ਦਫ਼ਤਰ  ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ" ਦ ੇਅਧੀਨ 

ਸੂਚੀਬਧ) ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਟ ਾਮਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜ ਦ ੇਹਨ, ਿਜਨ   ਦੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਦ ੋਵਾਰ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। 
ਮਨ ਰੰਜਨ ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਟ ਾਮਵਅ ਯੂਿਨਟ 

ਮਨ ਰੰਜਨ ਰ ਾਈਡ  
 

ਵੱਲ  ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪਰਿਮਟ (ਇਸ ਗਾਈਡ ਜ  ਔਨਲਾਈਨ ਿਵੱਚ "ਦਫ਼ਤਰ  ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ" ਦ ੇਅਧੀਨ 

ਸੂਚੀਬਧ ਹਨ) ਅਸਥਾਈ ਮਨ ਰੰਜਨ ਯਾਤਰਾਵ  ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜ ਦ ੇਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੰਜੀ ਜੰਿਪੰਗ ਅਤੇ ਿਜ਼ਪ ਲਾਈਨ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਮਨ ਰੰਜਨ 

ਰਾਈਡ  ਦੇ ਯੋਗ ਸੁਰਿਖਆ ਿਨਰੀਖਕ  ਲਈ ਪ ਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਨ   ਇੰਸਪੈਕਟਰ  ੂਨੰ ਇੱਕ ਿਸਖਲਾਈ ਪੋ ਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੈਅਤੇ 

ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਪ ੀਿਖਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਮਨ ਰੰਜਨ ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਟ ਾਮਵਅ ਯੂਿਨਟ 

ੰ  

 

ੇ

ੱ

 

ੇ

ੱ

ੱ

ਪਰਮਟ, ਲਾਇਸੰਸ, ਪ ਮਾਣ-ਪੱਤਰ, ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ  ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਲੋੜ  
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ਐਸਬੈਸਟਸੋ ਵਰ ਕ 
 

ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠ ਕੇਦਾਰ ਅਤ ੇਮਾਲਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ (ਇਸ ਗਾਈਡ ਜ  

"ਔਨਲਾਈਨ ਿਵੱਚ" ਦਫ਼ਤਰ  ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ "ਦ ੇਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ) ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। 

ੇ ਐਸਬੇਸਟਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਰਿਜਸਟੇ ਸ਼ਨ ਯੂਿਨਟ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦ  ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦ : 

• ਮਾਪਣਯੋਗ ਐਸਬਸੈਟੋਸ ਫਾਈਬਰ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਛੱਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
• ਿਨਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਐਸਬਸੈਟਸੋ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 0.1 ਪ ਤੀਸ਼ਤ ਤ  ਵੱਧ ਹੈ। 
• ਨੌਕਰੀ ਿਵੱਚ ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ 100 ਵਰਗ ਫੁੱ ਟ ਜ  ਵਧੇਰੇ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਿਮਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ ਤ  24 ਘੰਟ ੇਪਿਹਲ  ਰਿਜਸਟਰਡ ਠ ਕੇਦਾਰ  ਜ  ਮਾਲਕ  ੂਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ Cal/OSHA ਿਜ਼ਲ ਾ 

ਦਫ਼ਤਰ ੂਨੰ ਿਲਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦਣੇੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ  ਐਸਬਸੈਟੋਸ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। 

ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤ ੇਸਾਈਟ ਿਨਗਰਾਨੀ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜੋ ਐਸਬੇਸਟੋਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ  

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਨ   ੂਨੰ ਦਆੁਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਇਸ ਗਾਈਡ ਜ  ਔਨਲਾਈਨ ਿਵੱਚ "ਦਫ਼ਤਰ  ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ" ਦ ੇਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ)। ਪ ਮਾਣੀਕਰਣ ਪ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਵਅਕਤੀ ੂਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਇਸ ਯੂਿਨਟ ਦਆੁਰਾ ਸਚਾਿਲਤ ਿਨਪੰਨੁ ਤਾ ਪ ੀਿਖਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਐਸਬੇਸਟੋਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ ਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਟ ੇਨਰ ਪ ਵਾਨਗੀ ਯੂਿਨਟ 

ਠਕੇਦਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਿਨਗਰਾਨੀ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜੋ ਐਸਬੇਸਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੰਮ ਜ  ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵ  ਕਰਦ ੇਹਨ ਪਰ 

ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਜ  ਪ ਮਾਣਤ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਦੋਵ  ੂਨੰ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਿਧਕ ਜੁਰਮਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਐਸਬਸਟੈ ੋਸ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ 

ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਿਨਯਮ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਿਕਸ ੂਨੰ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਿਜਸਟ ੇਸ਼ਨ ਪ ਿਕਿਰਆ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਕੰਮ 

ਿਕਵ  ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਟੀਿਕਰਤ ਐਸਬ ੈਸਟੋਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤ ਸੇ ਾਈਟ ਿਨਗਰਾਨੀ ਟ ੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤ  ੂਨੰ ਿਸਰਲੇਖ 8 ਵੱਚ 

ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ 

 ਸੈਕਸ਼ਨ 1529q ਿ

ਬਲਾਸਿਟੰਗ ਲ ਾਇਸੰਸ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ  ਜਦ  ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ  ‘ਤੇ ਿਵਸਫਟੋ ਕ  ਦੀ ਵਰਤ  ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤ  ਬਲਾਸਿਟਗ ਲਾਇਸ ਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਿਨਰਮਾਣ, ਖਨਨ, ਸੁਰੰਗ, ਚੰਗੀ ਤਰ   ਸਰਿਵਿਸਗ, ਭਚੂਾਲ ਦੀ ਖੋਜ, ਢ ਚਾ ਢਾਹੁਣ ਅਤ ੇਆਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਉਪਯੋਗ  ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਿਵਸਫਟੋਕ  ਦੀ ਵਰਤ  ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸ ਸ ਦਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ ੀਿਖਆਵ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਇਸ ਗਾਈਡ ਜ  

ਔਨਲਾਈਨ ਿਵੱਚ “ਦਫ਼ਤਰ  ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ” ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬਧ)। 

 ਖਨਨ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਇਕਾਈ 

Cal/OSHA ਉਪਕਰਨ ਪ ਵ ਾਨਗੀ 

Cal/OSHA ਉਨ   ਉਪਕਰਣ  ਜ  ਉਤਪਾਦ  ੂਨੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹ  ਿਦੰਦਾ ਿਜਨ   ਦੀ ਵਰਤ  ਿਕਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ  ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਿਮਆਰ ੂਨੰ ਅਿਜਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੰੁਦੀ। ਇਨ   ਸ਼ਰਤ  ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਪ ਵਾਨਗੀ ੂਨੰ ਇੱਕ ਪ ਵਾਨਗੀ 

ਨੰਬਰ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। 

Cal/OSHA ਪਵ ਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ  ਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਨ  ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਗੈਸੋਲੀਨ ਭਾਫ਼ ਿਰਕਵਰੀ ਿਸਸਟਮ। 
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• ਬਾਹਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਉਪਕਰਨ (ਿਖੜਕੀ ਧੋਣਾ)। 
• ਰੀਬਰ ਕੈਪਸ। 
 

ਉਪਕਰਨ ਿਨਰਮਾਤਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣ ੇਗਾਹਕ  ੂਨੰ ਆਪਣ ੇਉਪਕਰਣ  ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜੀਨੀਅਿਰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ "  ਦਆੁਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ਦੁਾ" ਜ  "  ਦੁਆਰਾ ਪ ਵਾਨਤ" ਗਲਤ ਹ ੈਜਦ  ਤੱਕ ਪ ਵਾਨਗੀ 

ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹ  ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ। 

Cal/OSHADOSH

ਕਾਰਿਸਨ ਜਨ ਿ ਨਯੰਤਰਣ 
 

ਰਾਜ ਦੇ ਕ ੂਨੰਨ ਿਵੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਮਾਲਕ  ੂਨੰ ਕਾਰਸੀਨ ਜਿਨਕ ਪਦਾਰਥ  ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਲਈ ਸਖਤ ਿਮਆਰ  ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਮਾਲਕ ਵੱਲ  ਇਨ   ਵਾਸਤਿਵਕਤਾਵ  ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀਆ ਂਕਾਰਿਸਨ ਜਨ ਵਰਤਣ ਅਤ ੇਘਟਨਾਵ  ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਵਰਤ  ਦੀ 

ਇੱਕ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਿਸਰਲੇਖ 8 

DOSH

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਵੋੇਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 5203 

ਮੌਜੂਦਾ ਿਸਰਲੇਖ 8 ਕਾਰਿਸਨ ਜਨ ਿਮਆਰ: 

ੰ ੰ

 

 

ੱ

 

 

 
• 1529, , ,  – ਐਸਬੇਸਟੋਸ 83585208.1 5208

• 1532,  – ਕੈਡਮੀਅਮ 5207

• 1532.2, ,  – ਕ ੋਮੀਅਮ (VI) 83595206

• 1532.3,  – ਿਕ ਸਟਲਲਾਈਨ ਿਸਿਲਕਾ 5204

• 1535,  – ਮੈਥੀਲੇਨ ਡੀਅਿਨਲਾਈਨ (MDA) 5200

• 5201 – 1,3 ਬੂਟਾਡੀਨ 

• 5202 – ਮੈਥੀਲੀਨ ਕਲੋਰਾਈਡ 

• 5205 – ਬੇਰੀਲੀਅਮ 

• 5210 – ਿਵਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ 

• 5211 – ਕੋਕ ਓਵਨ ਿਨਕਾਸ 

• 5212 – 1,2-ਿਡਬਰੋਮੋ-3-ਕਲੋਰੋਪ ੋਪੇਨ  (DBCP)

• 5213 – ਐਕਰੀਲੋਨਾਈਟ ਾਈਲ 

• 5214 – ਇਨ ਰਗੈਿਨਕ ਆਰਸੈਿਨਕ 

• 5215 – 4,4’-ਮੈਥੀਲੇਨ ਿਬਸ (2-ਕਲੋਰੋਆਿਨਿਲਨ) (MBOCA) 

• 5217 – ਫਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ 

• 5218 – ਬ ਜ਼ੀਨ 

• 5219 – ਈਥੀਲੀਨ ਿਡਬਰੋਮਾਈਡ (EDB) 

• 5220 – ਈਥੀਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ  (EtO)

• 5209 – ਕਾਰਿਸਨ ਜਨ: 

o 2-ਐਸੀਟੀਲਾਮੀਨ ਫਲੂਓਰੀਨ 

o 4-ਅਮੀਨ ਡੀਫੇਿਨਲ 

o ਬ ਜ਼ੀਡੀਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੂਣ 

o 3,3'-ਡਾਈਕਲੋਰੋਬ ਜ਼ੀਡੀਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੂਣ 

o 4-ਡਾਈਮੇਥਾਈਲਮੀਨ ਜ਼ੋਬੇਨਜ਼ੀਨ ਅਲਫ਼ਾ-ਨ ਫਥਾਈਲਮਾਈਨ 

o ਬੀਟਾ-ਨ ਫਥਾਈਲਾਮਾਈਨ 

o 4-ਨਾਈਟ ੋਬੀਫੇਨਾਈਲ 

o N-ਨਾਈਟ ੋਸੋਡੀਮੇਥੀਲਾਮਾਈਨ 

o ਬੀਟਾ-ਪ ੋਪੀਓਲਕਟੋਨ 

o ਿਬਸ-ਕਲਰੋਮੇਥਾਈਲ ਈਥਰ 

o ਿਮਥਾਈਲ ਕਲਰੋਮੇਥਾਈਲ ਈਥਰ 

o ਈਥੀਲੀਨ ਮਾਈਨ 

ੈ

ੋ

ੋ
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ਕਾਰਿਸਨ ਜਨਸ ਅਤੇ ਕਾਰਿਸਨਜਨ ਿਮਆਰ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਲਈ  ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਵੇਾਵ , ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਅਤੇ ਕਾਰਿਸਨਜਨ 

ਯੂਿਨਟ, ਜ  ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਠ ਕੇਦਾਰ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਯੂਿਨਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ "ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰਕੈਟਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ" ਦੀ ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ ਜ  

ਔਨਲਾਈਨ। 

Cal/OSHA

ਿਨਰਮਾਣ ਪ ਰਿਮਟ 
 

ਿਕਸੇ ਿਨਯੋਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ  ਿਦੱਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਤ  ਪਿਹਲ   ਤ  ਪਰਿਮਟ ਲੋੜ ਦ ੇਹਨ: Cal/OSHA

• ਪੰਜ ਫੁੱ ਟ ਜ  ਡੂੰਘੀਆ ਂਖੱਡ  ਜ  ਖੁਦਾਈਆ ਂਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ੂਨੰ ਉਤਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
• ਿਕਸੇ ਇਮਾਰਤ, ਢ ਚੇ, ਫਾਲਸਵਰਕ, ਜ  36 ਫੁੱ ਟ ਤ   ਚੀ ਪੈਡ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। 
• ਿਕਸੇ ਇਮਾਰਤ, ਢ ਚੇ, ਫਾਲਸਵਰਕ, ਜ  36 ਫੁੱ ਟ ਤ   ਚੀ ਪੈਡ ੂਨੰ ਢਾਹੁਣਾ। 
• ਵਰਟੀਕਲ ਸੋ਼ਿਰਗ ਪ ਣਾਲੀਆ ੂਨੰ 36 ਫੁੱ ਟ ਤ  ਵੱਧ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜ  ਢਾਹੁਣਾ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ  ੂਨੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ  ਇਨਫੋਰਸਮ ਟ ਿਜ਼ਲ ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 

ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੱੁਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਥਤ ਹੈ। ਪ ੋਜੈਕਟ ਪ ਬੰਧਕ  ੂਨੰ ਪ ੋਜੈਕਟ ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਪ ੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰ 

ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ਲ ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ  ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਉਨ   ਦੇ ਪ ੋਜੈਕਟ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

Cal/OSHA

ਦੇ  ਤਰ ਹਨ। ਿਨਰਮਾਣ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਮਟ ਬਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜ ਦੇ ਪ ਸ਼ਨ  

ਿਨਰਮਾਣ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ ਤ  ਪਿਹਲ , ਹਰੇਕ ਪਰਿਮਟ ਧਾਰਕ ੂਨੰ ਇੱਕ  ਨ ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਇਸ ੂਨੰ ਨ ੜਲੇ 

 ਿਡਸਿਟ ਕਟ ਦਫ਼ਤਰ ੂਨੰ ਮੇਲ ਜ  ਫੈਕਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਜੱਥ ੇਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।  ਕੰਮ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ ਤ  ਪਿਹਲ  ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ  ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

Cal/OSHACal/OSHA

Cal/OSHA

ਪਰਿਮਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ' ਤ ੇਜ  ਇਸਦ ੇਨ ੜੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ੇਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਿਜਸ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਲ ਨੌਕਰੀ 

ਵਾਲੀ ਜਗ ਾ 'ਤੇ ਪੋਸਿਟੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹ  ਹੈ, ਤ  ਪਰਿਮਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ' ‘ਤੇ ਸਾਈਟ  ਤ ੇਜ  ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਿਨਟ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਖੇਤਰ ਦ ੇਮਾਲਕ ਦੇ ਮੱੁਖ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ 

ਜ ਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਿਨਰਮਾਣ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਮਟ  ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ,  ਪ ਿਕਿਰਆਵ  ਅਤੇ ਡਾਕ ਦਆੁਰਾ ਪਰਿਮਟ ਨਿਵਆ ਦ ੇ

ਹਨ। ਇਸ ਪ ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ, Cal/OSHA ਲੋੜ  ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ  ਿਕ ਇੱਕ ਵੈਧ ਰਾਜ ਠਕੇਦਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸ ਸ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤ ੇਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ 

ਇਿਤਹਾਸ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ੂਨੰ ਪਭ ਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਮਟ ਨਿਵਆਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ "ਦਫ਼ਤਰ  ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ" ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਸੂਚੀਬਧ ਪਰਿਮਟ ਯਿੂਨਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

Cal/OSHA

ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਜਸ ੂਨੰ  ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਮਟ ਦਣੇ ਤ  ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦਯੋਿਗਕ ਸੰਬੰਧ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ੂਨੰ ਉਸ ਇਨਕਾਰ ਦੀ 

ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ 'ਤੇ, ਮਾਲਕ ੂਨੰ ਨ ਿਟਸ ਅਤ ੇਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕ ੇਦੇ ਬਾਅਦ,  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਰਿਮਟ ੂਨੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Cal/OSHA

Cal/OSHA

ਕਰੇਨ ਸ ੁਰੱਿਖਆ  
 

ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ  - ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਡ ਹੈਲਥ ਦੀ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ  ਦੇ ਸੁਰਿਖਅਤ ਿਨਰਮਾਣ, ਚੜ ਨ, ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ੂਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ: 

• ਿਫਕਸਡ ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਫਕਸਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। 
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• ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਤ  ਪਿਹਲ  ਕਰੇਨ ਮਾਲਕ  ੂਨੰ ਸੁਰਿਖਆ ਮਾਪਦੰਡ  ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਮਲ  ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ 

ਕਰਨਾ। 
• ਕਰੇਨ ਮਾਲਕ  ੂਨੰ Cal/OSHA  (ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ "ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਜ਼ ਆਿਫ਼ਸ" ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬਧ) ੂਨੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

ਜਦ  ਇੱਕ ਸਿਥਰ ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜ  ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਦ  ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ ਵੱਖ -ਵੱਖ 

ਸਾਈਟ  ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕਰੇਨ ਯੂਿਨਟ

• ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ  ਦ ੇਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ  ਦੀ ਸਮ  ਸਮ  ‘ਤੇ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

Cal/OSHA ੂਨੰ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਥਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ  ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਦ ੋਵਾਰ,  ਹਰੇਕ ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੁਫਤ ਖੜ ਨਾ, ਚੜ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਿਨਰਮਾਣ ਵਾਲੇ 

ਟਾਵਰ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

Cal/OSHA

Cal/OSHA ੂਨੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਿਹਲ  ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ  ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਹ,ੈ ਜ  ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ  ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਕਰੇਨ ਪਮ ਾਣੀਕਰਣ - ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਤੰਨ ਟਨ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤ  ਵੱਧ ਿਲਫਿਟੰਗ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਕਰੇਨਸ ਅਤੇ ਡੈਿਰਕਸ ਦੀ ਜ ਚ, ਜ ਚ, ਜ  ਪ ਮਾਿਣਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ੂਨੰ  ਦਆੁਰਾ ਕਰੇਨ ਪ ਮਾਣਕ ਵਜ  ਲਾਇਸ ਸ ਪ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹ,ੈ ਜ  ਦਆੁਰਾ ਕਰੇਨ  ੂਨੰ ਪ ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇੱਕ ਸਰਵਅੇਰ ਵਜ  ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸ ਸਸੁ਼ਦਾ ਕਰੇਨ ਪ ਮਾਣਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤ ੇਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ। 

 Cal/OSHACal/OSHA

Cal/OSHA ਵੱਲ  ਲਾਇਸ ਸਸੁ਼ਦਾ ਕਰੇਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟਰ  ਅਤੇ ਸਰਵੇਅਰ  ਦੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਦੇ ਅਣ-ਐਲਾਨ  ਆਿਡਟ ਹਰੇਕ ਲਾਇਸ ਿਸੰਗ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤ ੇਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ  ਇਲਾਵਾ, ਕਰੇਨ ਪ ਮਾਣਕਰਤਾ ਜ  ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵ  ਦੀ ਜ ਚ 

ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। 

ਲਾਇਸ ਸਸੁ਼ਦਾ ਕਰੇਨ ਪ ਮਾਣੀਕਰਤਾਵ  ੂਨੰ ਹਰੇਕ ਕਰੇਨ ਅਤੇ ਡੈਰੀਕ ਿਨਰੀਖਣ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ  ਦੇ ਪੂਰੇ ਿਰਕਾਰਡ  ੂਨੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਉਨ   ੂਨੰ ਜ ਚ ਤ  ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ  ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਰੇਨ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ੂਨੰ ਪ ਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ  ੂਨੰ 

ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕਰੇਨ ਸੁਰਿਖਆ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜ  ਲੋੜ ਦ ੇਿਰਕਾਰਡ  ੂਨੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜ  

ਲਾਇਸ ਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜ  ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

Cal/OSHA

 
ਐਲੀਵੇਟਰ 
 

ਵੱਲ  ਪਰਿਮਟ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਪ ਮਾਣੀਕਰਣ ਨਵੀਨੀਕਰਣ (ਇਸ ਗਾਈਡ ਜ  ਔਨਲਾਈਨ ਿਵੱਚ "ਦਫ਼ਤਰ  ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ" ਦ ੇਅਧੀਨ 

ਸੂਚੀਬਧ) ਯਾਤਰੀਆ ਂਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜ ਦੀਆ ਂਐਲੀਵੇਟਰ , ਸਾਈਡ-ਵਾਕ ਐਲੀਵਟੇਰ , ਮੈਨਿਲਫਟਸ ਅਤੇ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਐਲੀਵੇਟਰ / ਿਲਫਟ , 

ਇਨਕਲਾਇਨ ੂਨੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਦ ੇਹਨ। ਐਲੀਵੇਟਰਸ, ਐਸਕੇਲੇਟਰਸ, ਮੂਿਵੰਗ ਵਾਕਸ, ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਕਨਵੇਅਰਸ, ਮੈਨਿਲਫਟਸ, 

ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਅਤ ੇਪੇਚ ਕਾਲਮ ਐਲੀਵਟੇਰ। 

dumbwaiters, 

ਐਲੀਵੇਟਰ ਯੂਿਨਟ 

ਲੀਡ ਵਰ ਕ 
 

ਿਸਰਲੇਖ 8 ਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤ  ਦੇ ਅਧੀਨ, ਠਕੇਦਾਰ  ਜ  ਮਾਲਕ  ੂਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਮ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ ਤ  24 ਘੰਟੇ ਪਿਹਲ  ਨਜ਼ਦੀਕੀ 

 ਿਜ਼ਲ ਾ ਦਫ਼ਤਰ ੂਨੰ ਿਲਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦਣੇੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਸਟੀਲ ਢ ਿਚਆਂ 'ਤ ੇਚੱਲ ਰਹੇ ਲੀਡ-ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦ ੇਕੰਮ ੂਨੰ ਚਲਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ  ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਨਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਵਕਲਪ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

Cal/OSHA

 ਸੈਕਸ਼ਨ 1532.1(p) ਿ
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ਖਾਣ ਪ ੁੱ ਟਣਾ ਅ ਤੇ ਸ ੁਰੰਗ ਕੱ ਢਣਾ 
 

ਸਾਰੇ ਭੂਮੀਗਤ ਕਾਰਜ  ਲਈ ਖਨਨ ਅਤ ੇਸੁਰੰਗ ਇਕਾਈ ਦਆੁਰਾ ਸੁਰਿਖਆ ਪ ਤੀਿਨਧੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਟੈਸਟਰ  ਦੇ ਪ ਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

(ਇਸ ਗਾਈਡ ਜ  ਆਨਲਾਈਨ ਿਵੱਚ "ਦਫ਼ਤਰ  ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ" ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ)। ਖਾਣ  ਅਤ ੇਸੁਰੰਗ  ਿਵੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ  ਦੀ ਭੂਮੀਗਤ ਵਰਤ  ਲਈ ਵੀ 

ਪਰਿਮਟ ਲੋੜ ਦ ੇਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੰਚਾਲਕ ਜ  ਿਵਅਕਤੀ ੂਨੰ ਕਾਰਜ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ ਤ  ਪਿਹਲ  ਖਨਨ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਇਕਾਈ ੂਨੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। 

ਖਨਨ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ 

ਦਾਬ ਪ ਾਤਰ 
 
ਦਾਬ ਪਾਤਰ ਇਕਾਈ ਵੱਲ  ਜਾਰੀ ਪਰਿਮਟ (ਇਸ ਗਾਈਡ ਜ  ਔਨਲਾਈਨ ਿਵੱਚ "ਦਫ਼ਤਰ  ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ" ਦ ੇਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ) ਹਵਾਈ ਟ ਕ , 125 ਗੈਲਨ 

ਤ  ਵੱਧ ਐਲਪੀਜੀ ਪ ੋਪੇਨ ਸਟੋਰੇਜ ਟ ਕ  ਅਤ ੇ15 psig ਸਟੀਮ ਤ  ਵੱਧ  ਚ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਬਾਇਲਰ  ਲਈ ਲੋੜ ਦ ੇਹਨ। ਆਿਗਆ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਸਮੰੁਦਰੀ ਜਹਾਜ਼  

ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਪ ਸੈ਼ਰ ਵੈਸਲ ਯੂਿਨਟ ਇਜੀਨੀਅਰ  ਜ  ਪ ਮਾਣਤ ਬੀਮਾ ਿਨਰੀਖਕ  ਦਆੁਰਾ ਪਰਿਮਟ ਜ ਚ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ੱ

 

ੰ

 

 
 

 
Cal/OSHA ੂਨੰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡ  ੂਨੰ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਓਨਾ ਹੀ ਪ ਭਾਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਸੰਘੀ OSHA ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ 

ਜ ਦਾ ਹੈ। 

ਜਦ  ਕੋਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੰਘੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗ ੂਨਹ  ਹੰੁਦ ੇਤ  ਕੈਲ/OSHA ਵਾਧੂ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਸਥਾਈ ਿਮਆਰ ਦੇ ਿਵਕਸਤ ਿਵਕਾਸ, ਐਮਰਜ ਸੀ ਿਨਯਮ  ੂਨੰ ਤਰੰੁਤ ਪ ਭਾਵ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ  ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ੂਨੰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ 

ਜ  ਪ ਿਕਿਰਆਵ  ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ ਦਾ ਹ ੈਜੋ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ  ਜਾਨਲੇਵਾ ਖਤਰ ੇਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 
 
ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਸ ੁਰੱਿਖਆ ਅ ਤੇ ਿ ਸਹਤ ਿ ਮਆਰ ਬ ੋਰਡ 
 

ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ  ੂਨੰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਡ ਹੈਲਥ ਸਟ ਡਰਡਸ ਬੋਰਡ (ਸਟ ਡਰਡਜ਼ ਬੋਰਡ) ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ, 

ਸੋਿਧਆ ਜ  ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਟ ਡਰਡਸ ਬੋਰਡ ਿਮਆਰ  ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ  ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ  'ਤ ੇਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲ ਦਾ ਹੈ। 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਿਕਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਦੇ ਿਮਆਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਔਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, ਿਸਰਲੇਖ 8 ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤ ੇਉਦਯਿੋਗਕ ਸੰਬੰਧ ਿਵਭਾਗ 

ਦ  ‘ਤੇ ਖੋਜਣ ਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ੇ ਿਸਰਲੇਖ 8 ਖੋਜ ਵੈ ਬਪੰਨ 

ਸਟ ਡਰਡ-ਸੈਿਟੰਗ ਪ  ਿਕਿਰਆ ਿ ਵੱਚ ਿ ਹੱਸਾ ਲੈ ਣਾ 
 

ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਸਟ ਡਰਡ ਬੋਰਡ ਦੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆ ਂਮੀਿਟੰਗ  ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਿਮਆਰ  ਦ ੇਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ 

 

ੱ ਂ

 
ੱ ੱ

 

ਂ

ਅਿਤਿਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ( ਅਤ )।  ੇਲੋੜ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵ ਪਰਿਮਟ/ਲਾਇਸ ਸ/ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 

ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਮਆਰ 
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ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਿਨਯਮ  ਲਈ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਿਟਗ  ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ੂਨੰ ਪ ਸਤਾਿਵਤ ਨਵ  ਜ  ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਿਮਆਰ  'ਤ ੇ

ਿਲਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਿਟੱਪਣੀਆ ਂਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆ ਂ'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਬੇਨਤੀਆ ਜ  ਤ  ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰਿਖਆ 

ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਜ  ਸਟ ਡਰਡ ਬੋਰਡ ੂਨੰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ। ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਸਟ ਡਰਡ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੇਿਲੰਗ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਿਮਆਰ  ਿਵੱਚ ਪ ਸਤਾਿਵਤ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਅਤੇ ਸਟ ਡਰਡ ਬੋਰਡ ਦੀਆ ਂਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆ/ਂਮੀਿਟੰਗ  ਦ ੇਸਮ  

ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰ ੇਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤ ੇਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਟ ਡਰਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੱੁਖ ਪੰਨ  

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਬਰੋਡ ੂਨੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ  ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟ ਡਰਡ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਆਪਣ ੇ

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ ਾਪਤ ਹੋਣ ਤ  ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨ  ਹਨ। 

ਪਿਰਵਰਤਨ 
 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਕਸੇ ਿਕਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਦੇ ਿਮਆਰ, ਆਰਡਰ ਜ  ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਆਰਡਰ ਤ  ਸਥਾਈ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਲਈ ਸਟ ਡਰਡਸ ਬੋਰਡ ੂਨੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਪ ਦਰਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਕਲਪਕ ਤਰੀਕਾ, ਉਪਕਰਨ ਜ  ਪ ਿਕਿਰਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਜ   ਤਮ ਸੁਰਿਖਆ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

ਸਟ ਡਰਡਜ਼ ਬੋਰਡ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਿਵਿਭੰਨ ਸੁਣਵਾਈਆ ਂ'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂ ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਵਧੀ ਦੇ ਿਨਯਮ ਕੈਲੀਫਰੋਨੀਆ ਕੋਡ ਔਫ਼ 

ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦ ੇਿਸਰਲੇਖ 8 ਦ ੇਅਿਧਆਇ 3.5 ਿਵੱਚ ਹਨ, ਿਜਸਦਾ ਅਰੰਭ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  ਸੈਕਸ਼ਨ 401 

ਿਕਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤ ੇਐਨਡੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ੂਨੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਦਣੇ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਨਯਕੋਤਾ ਸਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਲਕ: 

• ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਨਵ  ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਪਭ ਾਵੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਿਮਆਰੀ ਦੀ ਪ ਭਾਵੀ ਿਮਤੀ ਤ  ਪਿਹਲ  ਅਸਥਾਈ ਪਿਰਵਰਤਨ ਲਈ 

ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਡ ਹੈਲਥ ਿਡਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
• ਮਾਲਕ ਨ  ਇੱਕ ਨਵ  ਪ ਿਕਿਰਆ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹ ੈਜ  ਉਸ ਕੋਲ ਨਵ  ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਿਮਆਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵ  ਪ ਿਕਿਰਆ ਜ  ਉਪਕਰਨ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮ  ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 
• ਮਾਲਕ ਨ  ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲ ਟ ਜ  ਸਥਾਪਨਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀਆ ਂਉਲੰਘਣਾਵ  ਹਨ ਿਜਨ   ੂਨੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸਮ  

ਲੱਗੇਗਾ। 
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ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ੂਨੰ ਨ ਿਟਸ ਿਦੱਤ ੇਜਾਣ ਅਤ ੇਨਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦ ੇਿਡਵੀਜ਼ਨ ੂਨੰ ਪ ਮਾਣੀਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ  ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ  ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤ  ਪ ਭਾਵਤ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਮਆਰੀ ਬੋਰਡ ੂਨੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

 
 

  

ਸਟ ਡਰਡ ਬੋਰਡ ਪ ਸਤਾਿਵਤ, ਐਮਰਜ ਸੀ, ਮਨਜ਼ੂਰਸੁ਼ਦਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਮਆਰ  ਅਤੇ ਉਨ   ਦੇ ਵੈ ਬਪੰਨ  ‘ਤੇ ਪ ਸਤਾਿਵਤ ਅਤੇ ਪ ਵਾਨਤ 

ਰੂਪ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਿਸਰਲੇਖ 8 ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ Cal/OSHA ਿਨਯਮ  ਦਾ ਿਵਆਪਕ ਇਡੈਕਸ ਹੈ। ੰ
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ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 

ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ੂਨੰ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹ:ੈ 

• ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆਂ। 
• ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਖਤਿਰਆ ਂਬਾਰੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲ  ਿਸਖਲਾਈ ਪ ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਿਮਆ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ। 
• Cal/OSHA ਿਮਆਰ , ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆ ਂਸੱਟ  ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰ  ਬਾਰੇ ਮਾਲਕ ਤ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 

ਬਨਤੀੇ  ਕਰੋ। 
• ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦ ੇIIPP ਤੱਕ ਪਹੰਚੁ ਦੀ ਬਨਤੀੇ  ਕਰੋ। 
• Cal/OSHA ਦ ੇਮਾਪਦੰਡ  ਦ ੇਖਤਿਰਆ ਂਜ  ਉਲੰਘਣ  ੂਨੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਤ  ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। 
• Cal/OSHA ਦ ੇਮਾਪਦੰਡ  ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜ  ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਿਰਆ ਂਬਾਰੇ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ। Cal/OSHA 

• ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ Cal/OSHA ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜ ਚ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। 
• Cal/OSHA ਿਨਰੀਖਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। 
• Cal/OSHA ਹਵਾਿਲਆ ਦੇ ਪ ਤੀ ਿਕਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼  ਜ  ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮ  ਸੀਮਾ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰ ੇਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰੇ ਲਈ 

ਮੀਿਟਗ  ਜ  ਸੁਣਵਾਈਆ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। 
• ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅੰਤਮ ਿਮਤੀਆ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। 
• ਰਾਜ ਲੇਬਰ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਇੱਕ Cal/OSHA ਭੇਦਭਾਵ ਜ  ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ। 
• ਨ ਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਿਚਉਟ ਫੌਰ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਡ ਹੈਲਥ ਤ  ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਖਤਿਰਆ ਂਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਬਨਤੀੇ । 
• ਨਵ  ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਿਮਆਰ  ਦੇ ਬੋਰਡ ੂਨੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। 
• ਨਵ  ਿਮਆਰ  ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਓ। 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ੂਨੰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਚਾਹੀਦ ਹਨ: 

• ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ  ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਦੇ ਿਨਯਮ  ਅਤੇ ਿਨਯਮ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ੋਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਸਮ  ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੁਰਿਖਆ ਉਪਕਰਨ 

ਪਿਹਨ /ਵਰਤ  ਕਰੋ। 
• ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ ਾ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ' ‘ਤ ੇ  ਪੋਸਟਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪੜੋ । Cal/OSHA
• Cal/OSHA ਦ ੇਮਾਪਦੰਡ  ਤ  ਸੁਚਤੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏ ਤ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਲ ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜ  ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਖੇਤਰ 

ਦਫ਼ਤਰ ੂਨੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
• ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ੂਨੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। 
• ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੱਟ ਜ  ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ੂਨੰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। 
• ਇੱਕ ਿਨਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰੋ ਜਦ  ਉਹ  ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੀਆ ਂ

ਸਿਥਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

 Cal/OSHA 

• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰ  ਦੀ ਵਰਤ  ਕਰੋ। 
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ਰਜ਼ੁ ਗਾਰਦਾਤਾ ਦ ੀਆਂ ਿ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ  ਂ
 

ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ਮਵਾਰੀ ਹ:ੈ 

• ਇੱਕ ਸੱਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪੋ ਗਰਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਲਈ ਇਸ ੂਨੰ 

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪ ਭਾਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਨਯੋਕਤਾਵ  ੂਨੰ ਸਮ  ਸਮ  ‘ਤੇ ਆਪਣ ੇਪੋ ਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
• ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਗੈਰ -ਿਸਹਤਮੰਦ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨ  ੂਨੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰੋ। 
• ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਹਨ, ਉਨ   ਦੀ ਵਰਤ  ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ   ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ   ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। 
• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ੂਨੰ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਿਰਆ ਂਤ  ਸੁਚਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰੰਗ ਕੋਡ, ਪੋਸਟਰ, ਲੇਬਲ ਜ  ਸੰਕੇਤ  ਦੀ ਵਰਤ  ਕਰੋ। 
• ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਪ ਿਕਿਰਆਵ  ਸਥਾਪਤ ਜ  ਅੱਪਡਟੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ   ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ ਤ  ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰਰੂਤ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨ। 
• Cal/OSHA ਿਮਆਰ  ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜ ਚ  ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। 
• ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ, ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ, ਜ  ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦ ੇਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜ  ਿਕਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ 

ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ  ਿਜ਼ਲ ਾ ਦਫ਼ਤਰ ੂਨੰ ਟਲੈੀਫਨੋ ਰਾਹ  ਿਰਪਰੋਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਿਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਿਵਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ 

ਪ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਹੈ। 

DOSH

• Cal/OSHA ਲਗ 300 (ਜ  ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ) ‘ਤ ੇਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਸੱਟ /ਿਬਮਾਰੀਆ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਫਰਵਰੀ ਤ  30 ਅਪ ੈਲ ਤੱਕ 

ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਖੇਪ (ਫ਼ਾਰਮ 300A) ਪੋਸਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸ  11 ਜ  ਵਧੇਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਛੋਟ ਪਾ ਪਤ ਨਹ  ਕਰਦ।ੇ 
• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ੂਨੰ ਉਨ   ਦ ੇਅਿਧਕਾਰ  ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਨੌਕਰੀ 'ਤ ੇ /ਓਸ਼ਾ ਪੋਸਟਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਸ ੁਰੱਿਖਆ ਦ ੇਅੰਦਰ 

ਇੱਕ ਪ ਮੱੁਖ ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਪੋਸਟ ਕਰ।ੋ 

Cal

• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ੂਨੰ  ਤੱਕ ਪਹੰਚੁ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। IIPP
• ਬੇਨਤੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਦ ੇਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ   ਦੇ ਪ ਤੀਿਨਧੀਆਂ ੂਨੰ ਫਰੌਮ 300 ਅਤੇ 

300A ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। 
• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜ  ਉਨ   ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ੂਨੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਿਰਕਾਰਡ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। 
• Cal/OSHA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ੂਨੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੁਮਾਇਿਦਆ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ ਿਜਨ   ੂਨੰ ਜ ਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ   ਦ ੇ

ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣ ੇਅਿਧਕਾਰ  ਦੀ ਵਰਤ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। 
• ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨ ੜੇ ਜ  ਨ ੜੇ  ਹਵਾਲੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਹਵਾਲਾ ਉਦ  ਤਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ  ਤੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਠੀਕ 

ਨਹ  ਹੋ ਜ ਦੀ ਜ  ਿਤੰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ  ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ। 

Cal/OSHA

• ਪੋਸਟ ਅਬਟੇਮ ਟ ਵੈਰੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ  ਟੈਗਸ। 
• Cal/OSHA ਹਵਾਲੇ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅੰਤਮ ਿਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੀ ਛਟੋ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। 
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ਸੰਧੀ ਪੋ ਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ,  ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ  'ਤੇ ਸੱਟ , ਿਬਮਾਰੀਆ ਅਤੇ ਮੌਤ  ੂਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਨ ਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵ  ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ  ਦ ੇ

ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਗੋ ਰਾਮ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ  ਿਵੱਚ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਿਜਵ  ਿਕ ਵਪਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ; ਮਜ਼ਦੂਰ ਯਨੀੂ ਅਨ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੂਹ; 

ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ; ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਰੇ; ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵ ; ਕ ਸਲੇਟਸ; ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆ;ਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 

Cal/OSHA ਂ

ਸੰਧੀ ਪ ੋਗਰਾਮ 
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ਸੰਸਥਾਵ  ਜ  ਸੰਸਥਾਵ । ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਮਾਲਕ  ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ੂਨੰ ਉਨ   ਦ ੇਅਿਧਕਾਰ  ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ,ਂ Cal/OSHA ਦ ੇਿਮਆਰ , 

 ਤਮ ਅਿਭਆਸ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਂ

 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਪ ੋਗਰਾਮ ਵੈ ਬਪੰਨ  ‘

 

 

Cal/OSHA ਕਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ , ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤ ੇਆਮ ਲੋਕ  ੂਨੰ ਿਕਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ ਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ   ੂਨੰ Cal/OSHA ਰਾਹ  ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ  ਿਦੱਤ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 

• ਪ ਕਾਸ਼ਨ  ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ। 
• Cal/OSHA ਦ ੇਫਾਰਮ 300, 300A ਅਤੇ 301 ਦ ੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸਯੋਗ ਸੰਸਕਰਣ। ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਤਾਪ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਿਨਯਮ, ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ, ਿਸਖਲਾਈ, ਆਿਦ। 
• ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਦੀ ਸਰੱੁਿਖਆ। 
• ਸੌਖੀ ਐਰਗੋਨਿਮਕਸ - ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਹਾਰਕ ਪਹੰੁਚ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ  ੂਨੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ  ‘ਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ  

ਿਵਕਾਰ ੂਨੰ ਰੋਕਣ ਜ  ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਇਹਨ  ਸਮੱਗਰੀ ੂਨੰ ਤੁਹਾਡ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵਰਤਣ ਦ ੇਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ  ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਸੁਰਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ। 
• ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ  ਦੇ ਅਿਭਆਸ। 
• ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪ ਬੰਧਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ। 
• ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨ ਬਲ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ। 
• ਘਟੀਆਂ ਸੱਟ  ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆਂ। 
• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦ ੇਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆ ਦਰ  ਘੱਟ। 
• ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਿਰਆ ਂਅਤ ੇਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੰਮ ਦੇ ਅਿਭਆਸ  ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਹੋਣ। 

ੈ ੱ ੱ

ੇ

 
 

 

ੇ
 

ੱ

ਂ

 

 

ਉਹ ਕਾਮੇ ਿਜਨ   ਕੋਲ ਸੁਰਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਖਤਿਰਆ ਂਬਾਰੇ ਪ ਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਿਟਆਂ ਦੌਰਾਨ  ਪ ਤੀਿਨਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 

(833) 579-0927 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਖਤਿਰਆ ਂਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ  

Cal/OSHA

ਦੇ ਵੱਚ 

ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਿਜ਼ਲ ਾ ਦਫ਼ਤਰ  ਿCal/OSHA 

ੱ

 

ਕੈਲੀਫਰੋਨੀਆ ਿਵੱਚ, ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ  ੂਨੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ  'ਤੇ ਪੋਸਿਟੰਗ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂ ੂਨੰ ਪਰੂਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ  ਦੀ ਸੂਚੀ 

ਲਈ, ਤੇ ਜਾਓ। ਉਪਲਬਧ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਪੋਸਿਟਗ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ਤਸ   ਸਲਾਹ ਸਵੇ ਾਵ  ਨੰ (800) 963 9424 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। Cal/OSHA

Cal/OSHA ਪ ਕਾਸ਼ਨ ਵੈ ਬਪੰਨ  ਵਰਕਪਲੇਸ ਪਸੋਿਟੰਗਸ ਵੈ ਬਪੰਨ  ‘ ੰ

ਦਫ਼ਤਰ  ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ 

ਪ ਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ 
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ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ (DOSH) 
ਮੱੁਖ ਦਫ਼ਤਰ 1515 ਕਲੇ ਸਟ ੀਟ, ਸਟੀ. 1901, ਓਕਲ ਡ, CA 94612 (510) 286-7000 

 
ਸੰਧੀ ਪ ੋਗਰਾਮ 

2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇਸ, ਸੂਟ 730, ਸ ਟਾ ਅਨਾ, CA 92707 (714) 558-4232 
 

ਮਨ ਰੰਜਨ ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਟ ਾਮਵਜ਼ ੇ
ਟ ਾਮਵ ਿਨਰੀਖਣ 1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 480, ਸੈਕਰਾਮ ਟ, CA 95825 (916) 263-3511 
ਮਨ ਰੰਜਨ ਰਾਈਡ -  ਤਰ 1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 480, ਸੈਕਰਾਮ ਟ, CA 95825 (916) 263-3511 
ਮਨ ਰੰਜਨ ਰਾਈਡ - ਦੱਖਣ 2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇਸ, ਸੂਟ 700, ਸ ਟਾ ਅਨਾ, CA 92707 (714) 567-7211 

ੇ ੋ
ੋ

 
ਐਸਬੇਸਟੋਸ ਅਤੇ ਕਾਰਿਸਨ ਜਨ ਯੂਿਨਟ / ਐਸਬੇਸਟੋਸ ਕੰਸਲਟ ਟ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਟ ੇਨਰ ਪ ਵਾਨਗੀ ਯੂਿਨਟ 

1750 ਹੋਵ ੇਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 460, ਸੈਕਰਾਮ ਟ, CA 95825 (916) 574-2993 ੋ

ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਠਕੇਦਾਰ  ਦੀ ਰਿਜਸਟ ੇਸ਼ਨ ਯੂਿਨਟ  

ਪੀਓ ਬਾਕਸ 420603, ਸਨ ਫ  ਿਸਸਕ, CA 94142 (916) 574-2993 ੋ
 

 Cal/OSHA ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵ  ਸ਼ਾਖਾ  

ਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦਫ਼ਤਰ   

ਫਿਰਜ਼ਨ /ਸ ਟਰਲ ਵਲੈੀ 2550 ਮੈਰੀਪੋਸਾ ਮਾਲ, ਕਮਰਾ 2005, ਫਿਰਜ਼ਨ , CA 93721 (559) 445-6800 

ਓਕਲ ਡ/ਬੇ ਏਰੀਆ 1515 ਕਲੇ ਸਟ ੀਟ, ਸਟੀ. 1103, ਓਕਲ ਡ, CA 94612 (510) 622-2891 

ਸੈਕਰਾਮ ਟ/ ਤਰੀ ਕੈਲੀਫਰੋਨੀਆ 1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 490, ਸੈਕਰਾਮ ਟ, CA 95825 (916) 263-0704 

ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨ/ਇੰਲ ਡ ਸਾਮਰਾਜ 464 ਪੱਛਮ 4 ਸਟ ੀਟ, ਸਟੀ. 339, ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨ , CA 92401 (909) 383-4567 

ਸੈਨ ਿਡਏਗੋ/ਇੰਮਪੀਰੀਅਲ ਦੇਸ਼ 7575 ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਰਾਈਵ, ਸਟੀ. 204, ਸੈਨ ਿਡਏਗੋ, CA 92108 (619) 767-2060 

ਸੈਨ ਫਰਨ ਡ ੋਵੈਲੀ/ਸ ਟਾ ਬਾਰਬਰਾ ਅਤ ੇ 6150 ਵੈਨ ਨੂਇਸ ਬਲੇੁਵਾਰਡ, ਸਟੀ. 307, ਵਨੈ ਨੂਇਸ, CA 91401 (818) 901-5754 
NW ਲੋਸ ਏਜਲਂ ੀਸ ਦੇਸ਼ 
ਲਾ ਪਾਲਮਾ/L.A./ਓਰ ਜ 1 ਸ ਟਰਪਆੁਇੰਟ ਡਰਾਈਵ, ਸਟੀ. 150, ਲਾ ਪਾਲਮਾ, CA 90623 (714) 562-5525 

ੋ ੋ

 

ਸਵੈਇੱਛਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ ੋਗਰਾਮ   
 ਤਾਰਾ - ਤਿਹਸ਼ਦਾੁ  ਸਾਈਟ  (510) 622-1081 
 ਿਨਰਮਾਣ-ਗੈਰ-ਸਿਥਰ ਸਾਈਟ  (559) 445-6809 

 
 Cal/OSHA ਇਨਫੋਰਸਮ ਟ ਬ  ਚ  

ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ   

ਸੈਨ ਫ  ਿਸਸਕ 455 ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਐਵੇਿਨਊ, Rm. 9516, ਸੈਨ ਫ  ਿਸਸਕ, CA 94102 (415) 557-0300 

ਸੈਕਰਾਮ ਟ 1750 ਹੋਵ ੇਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 440, ਸੈਕਰਾਮ ਟ, CA 95825 (916) 263-2803 

ਸ ਟਾ ਅਨਾ 2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇਸ, ਸੂਟ 720, ਸ ਟਾ ਅਨਾ, CA 92707 (714) 558-4300 

ਮੋਨਰੋਿਵਆ 800 ਰਾਇਲ ਓਕਸ ਡਰਾਈਵ, ਸਟੀ. 105, ਮੋਨਰਵੀਆ, CA 91016 (626) 471-9122 

ੋ ੋ

ੋ ੋ

ੋ

ਿਜਲ ਾ ਦਫ਼ਤਰ   

ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਿਨਅਨ 3419 ਬ ੌਡਵ ਸਟ ੀਟ, ਸਟੀ. ਐਚ 8, ਅਮੈਰੀਕਨ ਕੈਿਨਯਨ, CA 94503 (707) 649-3700 

ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ 7718 ਮੀਨੀ ਐਵੇਿਨ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, CA 93308 (661) 588-6400 

ਫੋਸਟਰ ਿਸਟੀ 1065 ਈਸਟ ਿਹਲਸਡਲੇ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਸਟੀ. 110, ਫੋਸਟਰ ਿਸਟੀ, CA 94404 (650) 573-3812 

ਫ ੀਮ ਟ 39141 ਿਸਿਵਕ ਸ ਟਰ ਡਰਾਈਵ, ਸਟੀ 310, ਫ ੀਮਟ, CA 94538 (510) 794-2521 

ਫਿਰਜ਼ਨ  2550 ਮੈਰੀਪੋਸਾ ਸਟ ੀਟ, Rm. 4000, ਫਿਰਜ਼ਨ , CA 93721 (559) 445-5302 

ੇ
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ਲ ਗ ਬੀਚ 1500 ਿਹਉਗਸ ਵ,ੇ  ਸੂਟ ਸੀ-201, ਲ ਗ ਬੀਚ, CA 90810 (424) 450-2630 

ਲੋਸ ਐਜਿਂ ਲਸ 320 ਪੱਛਮ 4 ਸਟ ੀਟ, Rm. 820, ਲੋਸ ਐਜਿਂ ਲਸ, CA 90013 (213) 576-7451 

ਮੋਡੇਸਟ ੋ 4206 ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਡਰਾਈਵ, ਸਟੀ. 3, ਮੋਡੇਸਟ,ੋ CA 95356 (209) 545-7310 

ਮੋਨਰੋਿਵਆ 800 ਰਾਇਲ ਓਕਸ ਡਰਾਈਵ, ਸਟੀ. 105, ਮੋਨਰਵੀਆ, CA 91016 (626) 239-0369 

ਓਕਲ ਡ 1515 ਕਲੇ ਸਟ ੀਟ, ਸਟੀ. 1303, ਓਕਲ ਡ, CA 94612 (510) 622-2916 

ਰੇਿਡਗ 381 ਹੈਮਸਟਡੇ ਡਰਾਈਵ, ਰੇਿਡਗ, CA 96002 (530) 224-4743 

ਸੈਕਰਾਮ ਟ 1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 430, ਸੈਕਰਾਮ ਟ, CA 95825 (916) 263-2800 

ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨ 464 ਪੱਛਮ 4 ਸਟ ੀਟ, ਸਟੀ. 332, ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨ , CA 92401 (909) 383-4321 

ਸੈਨ ਿਡਏਗੋ 7575 ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਰਾਈਵ, ਸਟੀ. 207, ਸੈਨ ਿਡਏਗੋ, CA 92108 (619) 767-2280 

ਸੈਨ ਫ  ਿਸਸਕ 455 ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਐਵੇਿਨਊ, Rm. 9516, ਸੈਨ ਫ  ਿਸਸਕ, CA 94102 (415) 557-0100 

ਸ ਟਾ ਅਨਾ 2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇਸ, ਸੂਟ 720, ਸ ਟਾ ਅਨਾ, CA 92707 (714) 558-4451 

ਵੈਨ ਨੂਇਸ 6150 ਵੈਨ ਨੂਇਸ ਬਲੇੁਵਾਰਡ, ਸਟੀ. 405, ਵਨੈ ਨੂਇਸ, CA 91401 (818) 901-5403 

ੋ

ੰ ੰ

ੋ ੋ

 

ੋ ੋ

 
ਘਾਤਕ ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੱਟ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ 

1515 ਕਲੇ ਸਟ ੀਟ, 17ਵ  ਮੰਿਜ਼ਲ, ਓਕਲ ਡ, CA 94612 (510) 622-5051 

ਕਰੇਨ ਸਰਟੀਫਾਇਰ ਪ ਮਾਣੀਕਰਣ  

2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇਸ, ਸੂਟ 700, ਸ ਟਾ ਅਨਾ, CA 92707 (714) 567-7142 
 

 ਐਲੀਵੇਤਰ ਇਕਾਈ  

ਮੱੁਖ ਦਫ਼ਤਰ 7575 ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਰਾਈਵ, ਸਟੀ. 203, ਸੈਨ ਿਡਏਗੋ, CA 92108 (619) 767-2050 

ਿਜਲ ਾ ਦਫ਼ਤਰ   

ਬੇ ਏਰੀਆ 1515 ਕਲੇ ਸਟ ੀਟ, ਸਟੀ. 1301, ਓਕਲ ਡ, CA 94612 (510) 622-3026 

ਮੋਨਰੋਿਵਆ 800 ਰਾਇਲ ਓਕਸ ਡਰਾਈਵ, ਸਟੀ. 105, ਮੋਨਰਵੀਆ, CA 91016 (626) 471-6911 

ਸੈਕਰਾਮ ਟ 1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸਟੀ. 420, ਸੈਕਰਾਮ ਟ, CA 95825 (916) 263-2830 

ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨ 464 ਪੱਛਮ 4 ਸਟ ੀਟ, ਸਟੀ. 325, ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨ , CA 92401 (909) 889-6395 

ਸੈਨ ਿਡਏਗੋ 7575 ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਰਾਈਵ, ਸਟੀ. 203, ਸੈਨ ਿਡਏਗੋ, CA 92108 (619) 767-2050 

ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ 6980 ਸ ਟਾ ਟੇਰੇਸਾ ਬਲੇੁਵਾਰਡ, ਸਟੀ. 130, ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, CA 95119 (408) 362-2120 

ਸ ਟਾ ਅਨਾ 2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇਸ, ਸੂਟ 700, ਸ ਟਾ ਅਨਾ, CA 92707 (714) 567-7212 

ਪ ਮਾਣੀਕਰਣ ਇਕਾਈ 1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 420, ਸੈਕਰਾਮ ਟ, CA 95825 (916) 274-5709 

ੋ

ੋ ੋ

 

ੋ
 

ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਾਲਮਲੇ ਪ ੋਗਰਾਮ 
1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 410, ਸੈਕਰਾਮ ਟ, CA 95825 (916) 263-2829 ੋ

 
  ਚ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ  

ਿਜਲ ਾ ਦਫ਼ਤਰ   

 ਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 1515 ਕਲੇ ਸਟ ੀਟ, ਸਟੀ. 1303, ਓਕਲ ਡ, CA 94612 (510) 622-3015 

ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇਸ, ਸੂਟ 820, ਸ ਟਾ ਅਨਾ, CA 92707 (714) 567-7100 
 

 ਲੇਬਰ ਇਨਫੋਰਸਮ ਟ ਟਾਸਕ ਫਰੋਸ (LETF)  

ਿਜਲ ਾ ਦਫ਼ਤਰ   
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 ਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 410, ਸੈਕਰਾਮ ਟ, CA 95825 (916) 263-4185ੋ
ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇਸ, ਸੂਟ 820, ਸ ਟਾ ਅਨਾ, CA 92707 (714) 558-4120

ਕ ੂਨੰਨੀ/ਜ ਚ ਿਬਉਰੋ 

ਲੋਸ ਐਜਂਿਲਸ 355 ਦੱਖਣੀ ਗ  ਡ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 1850, ਲੋਸ ਐਜਂਿਲਸ, CA 90071

ਕ ੂਨੰਨੀ (213) 576-7700

ਓਕਲਡ 1515 ਕਲੇ ਸਟ ੀਟ, ਸਟੀ. 1901, ਓਕਲ ਡ, CA 94612 

ਜ ਚ ਿਬਉਰੋ (213) 576-7786

ਕ ੂਨੰਨੀ (510) 286-7348

ਖਾਣ ਪੁੱ ਟਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਕੱਢਣਾ 

ਮੱੁਖ ਦਫ਼ਤਰ 1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 470, ਸੈਕਰਾਮ ਟ, CA 95825 (818) 901-5420ੋ

ਖਾਣ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਸਖਲਾਈ/ਪਮ ਾਣੀਕਰਨ ਪੀ ਿਖਆ ਿਤਆਰੀ 

 ਤਰ (510) 895-6938

ਦੱਖਣ (909) 888-3942

ਿਜਲਾ  ਦਫ਼ਤਰ 

ਸੈਕਰਾਮ ਟ 1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 450, ਸੈਕਰਾਮ ਟ, CA 95825 (916) 574-2540

ਵੈਨ ਨੂਇਸ 6150 ਵੈਨ ਨੂਇਸ ਬਲੇੁਵਾਰਡ, Rm. 310, ਵੈਨ ਨੂਇਸ, CA 91401 (818) 901-5420

ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨ 464 ਪੱਛਮ 4 ਸਟ ੀਟ, ਸਟੀ. 354, ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨ , CA 92401 (909) 383-6782

ੋ ੋ

 

ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਅਪੀਲ ਬਰੋਡ 
2520 ਵ ਚਰ ਓਕਸ ਵੇ, ਸਟੀ. 300, ਸੈਕਰਾਮ ਟੋ, CA 95833 (916) 274-5751

ਿਕਤਾਮਖੁੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਮਆਰ ਬੋਰਡ ੱ
2520 ਵ ਚਰ ਓਕਸ ਵੇ, ਸਟੀ. 350, ਸੈਕਰਾਮ ਟੋ, CA 95833 (916) 274-5721

ਆਊਟਰੀਚ ਤਾਲਮੇਲ ਪ ੋਗਰਾਮ 
1515 ਕਲੇ ਸਟ ੀਟ, ਸੂਟ 1130, ਓਕਲ ਡ, CA 94612 (510) 622-2909

ਪਰਿਮਟ ਇਕਾਈ (ਿਨਰਮਾਣ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ) 
1515 ਕਲੇ ਸਟ ੀਟ, ਸੂਟ 1901, ਓਕਲ ਡ, CA 94612 (510) 286-6871

ਦਾਬ ਪਾਤਰ 

ਖ ਦਫ਼ਤਰ 1515 ਕਲੇ ਸਟ ੀਟ, ਸੂਟ 1622-A, ਓਕਲ ਡ, CA 94612 (510) 622-3052ਮੱੁ

 ਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਜ਼ਲਾ  ਦਫ਼ਤਰ 1515 ਕਲੇ ਸਟ ੀਟ, ਸੂਟ 1622-A, ਓਕਲ ਡ, CA 94612 (510) 622-3066

ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਜ਼ਲ ਾ ਦਫ਼ਤਰ 2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇਸ, ਸੂਟ 700, ਸ ਟਾ ਅਨਾ, CA 92707 (714) 567-7208

ਪ ਿਕਿਰਆ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਬ ੰ ਧਨ 

 ਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਜ਼ਲ ਾ ਦਫ਼ਤਰ 1855 ਗੇਟਵ ੇਬਲੋੀਵਰਡ, ਸੂਟ 350, Concord, 94520 (925) 602-2665

ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਜ਼ਲਾ  ਦਫ਼ਤਰ 2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇਸ, ਸੂਟ 810, ਸ ਟਾ ਅਨਾ, CA 92707 (714) 558-4600

ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਯੂਿਨਟ 
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2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇਸ, ਸੂਟ 730, ਸ ਟਾ ਅਨਾ, CA 92707 (714) 558-4232 

ਪ ਕਾਸ਼ਨ ਇਕਾਈ 
2 ਮੈਕ-ਆਰਥਰ ਪਲੇਸ, ਸੂਟ 730, ਸ ਟਾ ਅਨਾ, CA 92707 (714) 558-4232 

ਖੋਜ ਅਤ ੇਿਮਆਰ 

ਿਕਤਾਮਖੁੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਨਰਧਾਰਨ, ਲਾਇਸ ਸ ਅਤੇ ਪ ਮਾਣ-ਪੱਤਰ  

 ਤਰ (510) 286-7000 

ਦੱਖਣ (714) 567-7142 
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Cal/OSHA ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ ੋਗਰਾਮ 

ਔਨ-ਸਾਈਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ ੋਗਰਾਮ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 

 ਤਰੀ ਕੈਲੀਫਰਨੋ ੀਆ 
1750 ਹੋਵੇ ਐਵੇਿਨਊ, ਸੂਟ 490
ਸੈਕਰਾਮ ਟੋ,  95825
(916) 263-0704

CA

ਸ ਟਰਲ ਵੈਲੀ
2550 ਮੈਰੀਪੋਸਾ ਮਾਲ, ਕਮਰਾ 2005
ਫਿਰਜ਼ਨ ,  93721
(559) 445-6800

CA
ਸੈਨ ਫ  ਿਸਸਕੋ ਬੇ ਏਰੀਆ 
1515 ਕਲੇ ਸਟ ੀਟ, ਸੂਟ 1103
ਓਕਲ ਡ,  94612
(510) 622-2891

CA
ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨ  
464 ਪੱਛਮ 4 ਸਟਰੀਟ, ਸੂਟ 339

ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨ ,  92401

(909) 383-4567

CA

ਸੈਨ ਫਰਨ ਡੋ ਵੈਲੀ 
6150 ਵੈਨ ਨੂਇਸ ਬੁਲਵਾਰਡ, ਸੂਟ

307, ਵੈਨ ਨੂਇਸ,  91401

(818) 901-5754

CA

ਲਾ ਪਾਲਮਾ/ਲਾ ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆ/ਓਰ ਜ 
1 ਸ ਟਰਪੁਆਇੰਟ ਡਰਾਈਵ, ਸੂਟ

150, ਲਾ ਪਾਲਮਾ,  90623

(714) 562-5525

 CA ਸੈਨ ਿਡਏਗ/ੋਇੰਮਪੀਰੀਅਲ 
7575 ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਰਾਈਵ, ਸੂਟ 204,

ਸੈਨ ਿਡਏਗ,  92108

(619) 767-2060

 CA

ੇ

ੋ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱ ਥੇ ਿਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਿਲ ੰਕ  ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/Punjabi/GuideCalOSHA2021-Punjabi.pdf

ਟੋਲ-ਫ ੀ ਨੰਬਰ: 1-800-963-9424 ਇੰਟਰਨ  ਟ:  www.dir.ca.gov

http://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/osha_userguide.pdf
http://www.dir.ca.gov/
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/Punjabi/GuideCalOSHA2021-Punjabi.pdf
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	ਿਜਲ ਾ ਦਫ਼ਤਰ 

	ਕੂੰਨਨੀ/ਜ ਚ ਿਬਉਰੋ 
	ਖਾਣ ਪੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਕੱਢਣਾ 
	ਿਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ 
	ਿਕਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਮਆਰ ਬੋਰਡ 
	ਆਊਟਰੀਚ ਤਾਲਮੇਲ ਪ ੋਗਰਾਮ 
	ਪਰਿਮਟ ਇਕਾਈ (ਿਨਰਮਾਣ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ) 
	ਦਾਬ ਪਾਤਰ 
	ਪ ਿਕਿਰਆ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਬ ੰਧਨ 
	ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਯੂਿਨਟ 
	ਪ ਕਾਸ਼ਨ ਇਕਾਈ 
	ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਮਆਰ 
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