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ਵਵਚਕਾਰ 

 

Confagricoltura Verona, ਵਜਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਓਲੋ ਫੇਰਾਰੇਸੇ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸਦੇ 

ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲੁਈਗੀ ਬਾਸਾਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਫਤਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਲੌਰਾ ਗਲਵਾਨੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ; 

ਕੋਲਡੈਰੇਟੀ ਪੋ੍ਵਵੰਸ਼ੀਅਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਰੋਨਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਸਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਡੈਨੀਏਲ ਸਲਵਾਗਨੋ ਦਆੁਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਜਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਇਸਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਜੂਸੇਪ ਰਵੁਫਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਫਤਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਮਾਰੀਆ ਅਸੰੁਤਾ ਕਾਸਾਟੋ ਕਰਦੇ ਹਨ; 

Confederazione Italiana Agricoltori di Verona (ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਕਸਾਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰੋਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ), ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 

ਪ੍ਧਾਨ ਐਾਂਡਰੀਆ ਲਵਾਗਨੋਲੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸਦੀ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਮਾਰਟਾ ਟਰੋਲਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਫਤਰ 

ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਲੌਰਾ ਫੇਵਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

 

ਅਤੇ 

 
FAI-CISL ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੂਬਾਈ ਸਕਿੱਤਰ ਮੈਵਟਓ ਮਰਵਲਨ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਰੀਜ਼ੀਓ ਟੋਲੋਟੋ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

FLAI-CGIL, ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੂਬਾਈ ਸਕਿੱਤਰ ਮਾਰੀਆ ਪੀਆ ਮਜ਼ਾਸੇਟ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਵਜਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੁਈਗੀ ਸੈਂਟੋਨੀ ਅਤੇ ਸਾਾਂਬਾ ਸਰ ਦਆੁਰਾ 

ਕੀਤੀ ਗਈ। 

UILA-UIL ਦੀ ਪ੍ਤੀਵਨਧਤਾ ਇਸਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕਿੱਤਰ ਡੈਨੀਏਲ ਵਮਰਾਾਂਡੋਲਾ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਲਬਰਟੋ ਆਰਕੋਜ਼ੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।  

 

 

 
ਐਕਟ 1 ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਵਵਸ਼ਾ 

 

ਮੌਜੂਦਾ ਪੋ੍ਵਵੰਸ਼ੀਅਲ ਕਲੈਕਵਟਵ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (PCLA) 19 ਜੂਨ, 2018 ਨੰੂ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਵਹਕ ਵਕਰਤ ਸਮਝੌਤੇ (CCNL) ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਸੈਕਟਰ ਮਾਲਕਾਾਂ, ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਾਂ ਸਬੰਵਧਤ, ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਾਂ, ਅਤੇ ਦਜੇੂ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਵਮਆਾਂ 

ਵਵਚਕਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਵਨਯੰਵਤ੍ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।   

PCLA ਉਹਨਾਾਂ ਕੰਪਨੀਆਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਜਾਾਂ ਵਨਿੱ ਜੀ ਗ੍ੀਨ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ, ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ 

ਫਾਰਮਾਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਸ਼ਕਾਰ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਖੇਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਜਲ-ਪਾਲਣ ਲਈ ਰਿੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

 

 
ਐਕਟ 2 ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵਮਆਦ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ 

 

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਉਹਨਾਾਂ ਵਬੰਦਆੂਾਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਵਿੱਖਰੀ ਪ੍ਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਰਵਥਕ ਵਹਿੱਸੇ ਲਈ 

01.01.2021 ਤੋਂ 31.12.2021 ਤਿੱਕ ਅਤੇ ਵਨਯਵਮਤ ਵਹਿੱਸੇ ਲਈ 01.01.2020 ਤੋਂ 31.12.2023 ਤਿੱਕ ਪ੍ਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਵਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸਨੰੂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਨਵਵਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਵਧਰ ਦਆੁਰਾ ਵਮਆਦ ਪੁਿੱਗਣ ਦੀ 

ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਵਹਲਾਾਂ,  

 

ਵਰਟਰਨ ਰਸੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰਡ ਪਿੱਤਰ ਦਆੁਰਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਨਹੀ ਾਂ ਭੇਵਜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।   

ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਧਰ ਦਜੂੀ ਵਧਰ ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਵਮਆਦ ਪੁਿੱਗਣ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਵਹਲਾਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਸਤਾਵਾਾਂ ਲਈ ਸੂਵਚਤ ਕਰੇਗੀ, 

ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਉਲਟ ਪ੍ਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਇਸਨੰੂ ਜਮਾਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਵੇਗੀ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ।  

 

 

ਐਕਟ 3 Ente Bilaterale (ਦੋ-ਪਿੱਖੀ ਸੰਸਥਾ) 

 

ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਮਈ 2010 ਨੰੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੁਿੱਲਾਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 8 ਕਾਵਮਆਾਂ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਵਹਕ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਵਹਤ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਨਰਧਾਰਤ 

ਕੀਤਾ ਵਗਆ।   ਕਾਨੰੂਨ ਨੰ. 30/2003 ਅਤੇ ਵਵਧਾਵਨਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੰ. 276/2003 ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੰੂ ਸੂਬਾਈ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ 

ਐਕਟ 34 ਨੰੂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਲਕਾਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪਵਹਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਦੋ-ਪਿੱਖੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਜਸਦਾ 

ਨਾਮ "AGRI.BI" ਰਿੱਵਖਆ ਵਗਆ ਸੀ। ENTE BILATERALE PER L'AGRICOLTURA VERONESE", ਵਜਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ: 

 

a) (a) ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਾਂ ਦਰੁਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਵਿੱਚ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਭਲਾਈ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਝੌਵਤਆਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਵੇਰੋਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦਰੂਾਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨਾ;  



 

b) ਵੇਰੋਨਾ ਸੂਬੇ ਵਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਵਮਆਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਵਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਵਿੱਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਾਧੂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ; 

c) ਵੇਰੋਨਾ ਪ੍ਾਾਂਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦਰੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਝੁਾਨਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਮੌਵਕਆਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਵਿੱਚ ਵਨਗਰਾਨੀ ਰਖਣਾ; 

d) ਮਜ਼ਦਰੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਵਵਆਪਕ ਅਤੇ ਵਬਹਤਰ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾਾਂ ਨੰੂ 

ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ; 

e) ਮਜ਼ਦਰੂ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਆੁਰਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਵਿੱਚ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦਰੂਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਖਲਾਫ਼ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ 

ਵਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਕਰਨਾ; 

f) ਵੇਰੋਨਾ ਪ੍ਾਾਂਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਵਿੱਚ ਕਾਵਮਆਾਂ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ; 

g) ਵੇਰੋਨਾ ਸੂਬੇ ਵਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਵਿੱਚ ਵਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ; 

h) ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਰਜਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਵਧਐਨ, ਖੋਜ, ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ; 

i) ਐਕਟ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੰਅਵਧਵਨਯਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਲਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨਾ।  

ਸੂਬਾਈ ਵਕਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਕਟ 35;  

j) ਉਹਨਾਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵਧਰਾਾਂ, ਵਕਰਤ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਠੀਕ ਸਮਝਦੀਆਾਂ ਹੋਣ।  

 

 

ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਭਾਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਪਖੀ 

ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਸਮਰਿੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ: 

 
 

 ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਦਾ 0.55%, ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ* 

 06/30/2021 ਤਿੱਕ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 0.35%, ਕਾਵਮਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਜਸ ਨੰੂ ਵਫਰ 07.01.2021 

ਤੋਂ 0.40% ਤਿੱਕ ਵਧਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ* 

 

*25/03/2021 ਅਤ ੇ13/07/2021 ਨੰੂ PCLA ਅਤੇ ਵਧਰਾਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝਵੌਤਆਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਿੱਪ-ਟ-ੂਡੇਟ ਹਨ। 

ਇਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਐਕਟ 35 ਅਤੇ ਐਕਟ 36 ਵਵਿੱਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਨੰੂ 

ਦਰਸਾਉਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਆੁਰਾ ਵਨਯੁਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਦੋ-ਪਿੱਖੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਯੋਗਦਾਨਾਾਂ 

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਆੁਰਾ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭਾਾਂ ਦੇ ਵਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੈ। 

ਦੋ-ਪਿੱਖੀ ਸਬੰਧਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਆਾਂ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ ਕਾਵਮਆਾਂ ਪ੍ਤੀ 

ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ।  

 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮੌਜੂਦਾ PCLA ਦੇ ਐਕਟ 35 ਅਤੇ 36 ਵਵਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨਾਾਂ ਦਾ ਐਕਟ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ  1 

ਜਨਵਰੀ, 2013 ਤੋਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭਾਾਂ ਦਾ  

 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਤੀ ਪਿੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ,  ਬਰਖਾਸਦਗੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਕੇ - ਕਾਵਮਆਾਂ ਨੰੂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਾਧੂ ਵਹਿੱਸਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 35 ਅਤੇ 36 ਵਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪ੍ਤੀਸ਼ਤਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ 

ਹੋਵੇਗਾ 

 
 

ਵਰਕਾਰਡ ਲਈ ਨੋਟ 

ਵਧਰਾਾਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਗੈਂਗਮਾਸਟਰ ਵਸਸਟਮ ਐਕਟ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਵਿੱਚ, ਦੋ-ਪਿੱਖੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦਆੁਰਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਕਨੰੂਨੀਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਸਹਤ ਅਤੇ 

ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ 

 

ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗ ੇਅਵਭਆਸਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਵਜਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦਰੂਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਨੰੂ 

ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਮਲਦਾ ਹੈ।  

 
 

ਐਕਟ 4 ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧ 

 

ਐਕਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। 19 ਜੂਨ, 2018 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਵਹਕ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਸਮਝੌਤੇ (CCNL) 17 ਵਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦਰੂਾਾਂ ਦੀ 

 

 ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਾਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਾਂ ਲਈ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਘੰਵਟਆਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਵਿੱਚ ਕਮੀ-24 ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਪ੍ਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਾਂ 

ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਕੰਮਾਾਂ ਲਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ: 

 ਮੁਰਗ ੇਫੜ੍ਨਾ 

 ਅੰਡੇ ਚੁਿੱਕਣਾ 

 ਇਸ ਵਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੇਬਲ ਸੇਵਾ, ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਵਤਆਰੀ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਆਰਡਰ ਆਉਾਂਦੇ 

ਹਨ।  

 
 

ਐਕਟ 5) ਪੁਨਰ ਵਨਯੁਕਤੀ 

 

18 ਜੂਨ, 2018 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੈਕਵਟਵ ਮਜਦਰੂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਟ (CCNL) ਦੇ ਐਕਟ  20 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਿੱਥੇ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਵਜਨ੍ਾਾਂ 

ਕਾਵਮਆਾਂ ਨੇ ਕਾਨੰੂਨ 79/83 ਦੇ ਐਕਟ  8- bis ਵਵਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਨਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸੰਸ਼ੋਵਧਤ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਨੋਵਟਸ ਦੇ 

ਨਾਲ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 



 

 

ਐਕਟ 6 ਅਸਥਾਈ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 

 

18 ਜੂਨ, 2018 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਵਹਕ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਐਕਟ 23 ਨੰੂ ਪੂਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ: 

a) ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਰ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ 180ਵੇਂ ਵਦਨ ਦੀ ਵਮਆਦ ਪੁਿੱਗਣ 'ਤੇ ਪਿੱਕਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪ੍ਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

10 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਜਹੇ ਅਵਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਵਾਪਸੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰਡ ਪਿੱਤਰ 

ਦਆੁਰਾ ਉਿੱਪਰ ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੰੂ ਦਹੁਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜ ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਆੁਰਾ, ਇਿੱਕ ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 

ਅਸਥਾਈ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਣਕਹੀ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਹ ਮੰਵਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਕ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਜੁ਼ਗਾਰ 

ਸਬੰਧਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਚਾਵਰਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀ ਾਂ ਆਈ) ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਥਾਈ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਵਵਕਲਪ 

'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਗ ੇ(ਤਾਵਲਕਾ B ਦੇਖੋ) 

b) ਵਵਕਲਪ ਦੀ ਅਵਜਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਾਂ ਸਬੰਧ ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਵਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਵਰਟਰਨ 

ਰਸੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰਡ ਪਿੱਤਰ ਦਆੁਰਾ ਇਿੱਕ ਸਥਾਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਮੰਵਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਵਿੱਚ, ਅਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ 

ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਸਮੂਵਹਕ ਠੇਕਾ ਭਿੱਤੇ ਨੰੂ, ਅਸਲ ਭਿੱਤੇ ਦਾ ਅੰਵਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮੰਵਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਕ ਸਥਾਈ ਕਾਵਮਆਾਂ ਨੰੂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

c) ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਵਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਵਿੱਚ, ਸਥਾਈ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਮਆਦ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਗਣੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। 

 
 

ਐਕਟ 7 ਕੰਮ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ 

 

18 ਜੂਨ, 2018 ਦੇ 13ਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੈਕਵਟਵ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (CCNL)  ਐਕਟ  13 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਕੰਮ ਦੇ ਪੜਾਅ" ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਵਵਿੱਚ, ਵੇਰੋਨਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

- ਫਲ ਦੇ ਰੁਿੱਖ ਦੀ ਪਰਵੂਨੰਗ; 

- ਵੇਲ ਦੀ ਪਰੂਵਨੰਗ; 

- ਸਟ੍ਾਬੇਰੀ ਦੀ ਸਰਦੀਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਵਕਵਰਆ; 

- ਸਟ੍ਾਬੇਰੀ ਚੁਿੱਕਣਾ;  

- ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਬਜਾਈ; 

- ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਵਕਵਰਆ; 

- ਦਰਖਤਾਾਂ ਤੋਂ ਫਲ ਇਕਿੱਠੇ ਕਰਨੇ (ਸੇਬ - ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ - ਆੜੂ); 

- ਅੰਗੂਰਾਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ; 

"ਕੰਮ ਦੇ ਪੜਾਅ" ਅਨੁਸਾਰ ਰਿੱਖੇ ਗਏ ਕਾਵਮਆਾਂ ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਵਸਵਾਏ ਉਹਨਾਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਨੰੂ ਛਿੱਡਕੇ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਾਂ ਮਾਲਕ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਪ੍ਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਦੀਆਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ, ਫਸਲਾਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਿੱਕਣ ਵਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਸਿੱਧੀ ਖੇਤੀ ਦੇ 

ਮਾਮਲੇ, ਸਰਗਰਮ ਇਕਾਈਆਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਾਂ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਤਬਾਦਲੇ ਜੋ  ਇਟਾਲਵੀ ਵਸਵਲ ਕੋਡ ਦੇ 2139 ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਹਨ। 

 

ਵਧਰਾਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਵਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਵਕਰਤ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ, ਸੰਬੰਵਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 

(ਰਿੱਦ ਕੀਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਵਜਸਟਰ ਸਮੇਤ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸਬੰਧਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਲਖਤੀ ਰਪੂ ਵਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

 

 

ਐਕਟ 8 ਜਨਤਕ ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ - ਸਾਲਾਨਾ ਛੁਿੱਟੀ 

 

18 ਜੂਨ, 2018 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੈਕਵਟਵ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (CCNL) ਦੇ ਐਕਟ 40 ਅਤੇ 41 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਦਾ ਪਿੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ, 4 ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਵਕ ਨੰ. 54 5 

ਮਾਰਚ, 1977 ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰਨ ਜਾਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ  

 

ਸਾਲਾਨਾ ਛੁਿੱਟੀ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤੀ ਵਜੋਂ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੁਿੱਟੀ ਦੇ ਰਪੂ ਵਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਵਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

 

ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਅਪੈ੍ਲ ਤਿੱਕ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਛੁਿੱਟੀ ਦੀ ਵਮਆਦ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

 

ਵਧਰਾਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ’ਤੇ ਇਿੱਕ ਮਿੱਤ ਹਨ ਵਕ ਪ੍ਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰਿੱਵਖਆ ਵਗਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਯੋਗ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁਿੱਟੀ, ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਛੁਿੱਟੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜੇ਼ ਵਾਲੇ ਵਦਨਾਾਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। 



 

ਐਕਟ 9 - ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 

 

ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ 39 ਘੰਟੇ ਪ੍ਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 6 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 30 ਵਮੰਟ ਪ੍ਤੀ ਵਦਨ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, 

ਔਸਤਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗ:ੇ 

- ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁਿੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਿੱਕਰਵਾਰ: 7 ਘੰਟੇ 

- ਸ਼ਨੀਵਾਰ: 4 ਘੰਟੇ 

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪੈਰਾ 1 ਵਵਿੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਕੇ ਘੰਵਟਆਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੰੂ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ 

ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪੰਜ ਵਦਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

18 ਜੂਨ, 2018 ਦੇ CCNL ਦਾ ਐਕਟ 34, ਪੈਰਾ 3 ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਧਾਰਨ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ 85 ਘੰਵਟਆਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿੱਧ ਤੋਂ 

ਵਿੱਧ 44 ਘੰਟੇ ਪ੍ਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਵੇਰੋਨਾ ਪ੍ਾਾਂਤ ਲਈ, ਐਕਟ ਦੇ ਪੈਰਾ 3 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੂਨ 18, 2018 CCNL ਦੇ ਐਕਟ 34 ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਦੀ 

ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਲੋੜਾਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ, ਕਾਵਮਆਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਉਿੱਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 44 

ਘੰਵਟਆਾਂ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ 50 ਘੰਟੇ ਵਨਯਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱਚ ਅਵਜਹੇ ਵਾਧੂ ਘੰਵਟਆਾਂ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ 

ਮੁਆਵਜੇ਼ ਲਈ ਪਿੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ ਅਵਜਹੇ 50 ਘੰਟੇ 10% ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ ੇ। 

 

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦਰੂਾਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਵਦਨ 6 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 30 ਵਮੰਟ ਹੋਣਗੇ।        ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਾਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 

ਡੇਅਰੀ ਗਊ ਫਾਰਮਾਾਂ ਦੇ ਵਨਯੁਕਤ ਕਾਵਮਆਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਵਕਰਤੀ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਵਕਉਾਂਵਕ ਅਵਜਹੇ ਕਾਵਮਆਾਂ ਨੰੂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਵਸਤੂਆਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦ ਵਵਿੱਚ ਵਮਲਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਵਨਯਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

 
 

ਐਕਟ 10 ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਰਾਮ 

 

ਐਕਟ ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੂਨ 18, 2018, CCNL ਦੇ ਐਕਟ 35 ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੂਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਬੰਧਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਜਨਤਕ 

ਛੁਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਆਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀ ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਿੱਤ ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਿੱਕ ਵਦਨ 

 

ਛੁਿੱਟੀ ਲੈਣਗੇ।  

 
 

ਐਕਟ 11 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਵਮਆਾਂ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ, ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ 

 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵਕ: 

a) ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਵਟਆਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦੇ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 9; 

b) ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਦੀਆਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਅਤੇ ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਵੰਗ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱਚ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ;  

c) ਸਧਾਰਣ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਛੁਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਐਕਟ ਦਆੁਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਕਸੇ ਦਜੇੂ ਵਦਨ। ਜੂਨ 18, 2018, CCNL ਦਾ ਐਕਟ 40  

d) ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ ਦਾ ਓਵਰਟਾਈਮ, ਐਤਵਾਰ ਜਾਾਂ ਜਨਤਕ ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ ਵਾਲੇ ਵਦਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਵਟਆਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; 

 

ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਦੇ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਤੀ ਵਦਨ ਅਤੇ 18 ਘੰਟੇ ਪ੍ਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।  ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸੀਮਾ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ 300 ਘੰਟੇ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਨੰੂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਲੋੜ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਅਤੇ ਵਨਰੰਤਰ ਪ੍ਵਕਰਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ੀਮੀਅਮਾਾਂ (ਬੇਸ ਪੇਅ, ਅਚਨਚੇਤੀ) ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: 

- ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ 25%; 

- ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਛੁਿੱਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 35%; 

- ਰਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 40%; 

- ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਛੁਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ 40%; 

- ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਛੁਿੱਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਲਈ 50%। 

 

ਅਸਥਾਈ ਕਾਵਮਆਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵਿੱਚ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ 'ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਮੂਵਹਕ ਠੇਕਾ ਭਿੱਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਓਵਰਟਾਈਮ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ, ਅਤੇ 

ਰਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਰ ਆਮ ਘੰਵਟਆਾਂ ਲਈ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਐਤਵਾਰ/ਛੁਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਜਹੜੇ ਵਨਯਮਤ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਵਸ਼ਫਟਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਆਉਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਜਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਾਾਂ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਵਸਰਫ 10% ਦਾ ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 



 

ਐਕਟ 12 ਫਲੋਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ, ਐਤਵਾਰ/ਛੁਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ 

ਵੇਰੋਨਾ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱਚ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਵਵਕਾਸ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ 31.12.2008 

ਤਿੱਕ, ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਰੋਨਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਵੇਤਨ ਪੈਮਾਵਨਆਾਂ (ਵੇਤਨ ਵਾਵਧਆਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੰੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰਲ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੋਵਾਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱਵਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ’ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ 

 

ਵਕ 1 ਜਨਵਰੀ, 2009 ਤੋਂ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਛੁਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਦੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਪ੍ੀਮੀਅਮਾਾਂ 

ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ CCNL ਵਵਿੱਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।  

 

ਐਕਟ 13 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ 

 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਤੰਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇ੍ਣੀਬਿੱਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 18 ਜੂਨ, 2018 ਦਾ CCNL ਜ਼ਰਰੂੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ 

ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਪਵਹਲਾ ਖੇਤਰ 
 

ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਆਹਦੁਾ ਜਾਾਂ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਹਨੁਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਜਾਾਂ ਖਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 

ਬਣਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਦਮੁਖਵਤਆਰ ਵਦ੍ਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪਵਹਲਕਦਮੀ ਦੇ ਅਧਾਰ  

 

’ਤੇ, ਮਾਲਕ ਜਾਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੇ੍ਣੀਬਿੱਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ: 

 
 

ਪਿੱਧਰ 1 

 

- ਡੇਅਰੀਮੈਨ 

- ਡੇਅਰੀ ਗਊ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ 

- ਸੈਲਰ ਮੈਨੇਜਰ 

- ਪਨੀਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੁਖੀ 

- ਬਨਾਉਟੀ ਗਰਭਧਾਰਨ ਲਈ ਵਜੰਮੇਵਾਰ, ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤਜੁਰਬੇਕਾਰ ਦੋਨੋ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ।   

- ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕ ਮੈਨੇਜਰ 

- ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ ਦੇ ਕੰਸੋਰਟੀਆ ਅਤੇ ਮਸ਼ਰਮੂ ਫਾਰਮਾਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਮੈਨੇਜਰ:  ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ 

 

ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫਲਾਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਰਮੂਾਾਂ ਦੀ ਪਰੂਵਨੰਗ, ਨਮੂਨੇ, ਚੋਣ, ਪੈਕੇਵਜੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ 

ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਨੰੂ ਸੰਗਵਠਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ। 

- ਫਵਰਿੱਜ ਗੋਦਾਮ ਮੈਨੇਜਰ 

- ਪੋ੍ਸੈਵਸੰਗ ਫਾਰਮਾਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ 

- ਗੈਰ-ਪੋਲਟਰੀ ਬੁਿੱਚੜਖਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਕ 

- ਹੈਚਰੀ ਮੈਨੇਜਰ 

- ਪਸ਼ੂਆਾਂ, ਘੋਵੜਆਾਂ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਮਿੱਛੀ ਦੀਆਾਂ ਵਕਸਮਾਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰ  

- ਪਾਸਚਰਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ ਲਈ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰ 

- ਮਾਈਸੀਲੀਆ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰ 
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- 8 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਪੋ੍ਸੈਵਸੰਗ ਫਾਰਮਾਾਂ ਦਾ ਫੋਰਮੈਨ।  ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਹਿੱਥੀ ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, 

ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਫਟੁਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ 

ਦੇ ਘੰਟੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

- ਭਾਫ਼ ਬਾਇਲਰ ਕੰਡਕਟਰ 

- ਬਿੱਸਾਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਟਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਟਰਿੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਟਰਾਲੇ-ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ 

- ਇਲੈਕਟ੍ੀਸ਼ੀਅਨ, ਮਕੈਵਨਕ, ਲੋਹਾਰ, ਤਰਖਾਣ, ਪਲੰਬਰ, ਵਮਸਤਰੀ, ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਉਿੱਚ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਵਤਆਰੀ ਅਤੇ ਪਵਹਲਕਦਮੀ 

ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

- ਪਸ਼ੂਆਾਂ, ਸੂਰਾਾਂ ਅਤੇ ਘੋਵੜਆਾਂ ਦੇ ਬੁਿੱਚੜਖਾਵਨਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕਸਾਈ 

- ਡੋਵਜੰ਼ਗ ਫੀਡਰ ਇਿੱਕ ਅਵਜਹਾ ਵਵਅਕਤੀ ਵਜਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਾਂ ਲਈ ਵਮਸ਼ਰਣ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਸ ਕੋਲ ਗਾੜੇ੍ ਅਤੇ ਸੰਤੁਵਲਤ ਫੀਡ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਹਨੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਆੁਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਆਵਰਤੀ ਪੋ੍ਫਾਈਲੈਕਵਸਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।  

- ਪਰਨੂਰ 

- ਗ੍ਾਫਟਰ 

- ਹਾਈਵਬ੍ਡਾਈਜ਼ਰ 

- ਵਚਕਨ ਸੈਕਸਰ 
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- ਵਮੰਨੀ ਬਿੱਸ ਜਾਾਂ ਟਰਿੱਕ ਡਰਾਈਵਰ (ਅਵਧਕਤਮ ਲੋਡ ਸਮਰਿੱਥਾ 8 ਟਨ) 

- ਮਾਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

- ਨਾਨ-ਵੈਟ ਵਫਕੰਡੇਟਰ  ਇਹ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਖੁਦਮੁਖਵਤਆਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

- ਗਊ ਪ੍ਜਨਨ ਸਹਾਇਕ 

- ਫਲੋਰੀਕਲਚਵਰਸਟ 

- ਮਾਲੀ 

- ਨਰਸਰੀਮੈਨ 

- ਵਵਟੀਕਲਚਵਰਸਟ 

- ਵੇਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੂੰਬਲਾਾਂ ਦੀ ਝੁਕਾਈ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

- ਫਲਾਾਂ ਦੇ ਪੌਵਦਆਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਬਾਗ ਦੇ ਪੌਵਦਆਾਂ ਦੇ ਤਰਾਸ਼ਕਾਰ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

- ਜਵਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ। ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਹੈ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਜਾਾਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ (ਲਾਈਸੈਂਸ, ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ, 

ਆਵਦ..) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਹੈ। 

- ਦੁਿੱਧ ਚੋਣ ਵਾਲੇ 

- ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਡਰਾਈਵਰ 

- ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਵਨਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਚਨੂ ਵਵਕਰੀ ਸਹਾਇਕ 

- ਵਨਗਰਾਨ, ਰਖਵਾਲਾ 

- ਮਕੈਵਨਕ, ਵਫਟਰ, ਵਫਕਸਰ, ਟਲੂਮੇਕਰ, ਲੁਹਾਰ, ਤਰਖਾਣ, ਵਮਸਤਰੀ ਜੋ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

- ਸਹਾਇਕ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਵਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰਿੱਥ ਹੈ। 

- ਕੁਿੱਕ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ਨੰੂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਵਠਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। 

 

 
 

ਦਜੂਾ ਖੇਤਰ 
 

ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਈ ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਲਈ  

 

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਹਨੁਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਵਭਆਸ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਅਹਦੇੁ ਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਫੀਲਡ ਵਸਖਲਾਈ ਦੀ ਵਮਆਦ ਨਾਲ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੇ੍ਣੀਬਿੱਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ: 
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- ਹੈਂਡਲਰ ਛਾਾਂਟੀ, ਅੰਡਾ ਕੈਂਡਵਲੰਗ, ਸ਼ਵਕੰਗ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਪੈਵਕੰਗ। 

- ਇਿੱਕ ਉਿੱਚ-ਪਿੱਧਰੀ ਕਾਰਜ ਵਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, 12 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਪ੍ਾਪਤ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 

ਹੈ।  

- ਟੀਮ ਸੰਚਾਲਕ ਜੋ ਪ੍ਾਪਤ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

- ਖੇਤੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਫਾਰਮਾਾਂ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਵਵਵਸਵਥਤ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। 

- ਗੇਮਕੀਪਰ 

- ਖੇਤ ਦੀ ਵਹਾਈ ਢਆੁਈ ਵਵਿੱਚ ਲਿੱਗੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ 74 ਵਕਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਪਾਵਰ ਰੇਵਟੰਗ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ।   

- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਵੂਰਜ਼ਮ ਫਾਰਮਾਾਂ 'ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਅਵਧਆਪਨ ਜਾਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। 
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- ਵਾਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਜੋ ਪੂਰੇ ਘੰਵਟਆਾਂ ਲਈ ਸਮਰਵਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਨਰੀਖਣ, ਵੰਡ,  

 

ਵਸੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਵਤਮ ਸਥਾਨ ਤਿੱਕ ਇਸਦੀ ਥਿੱਲੇ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬੰਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਡਰੇਨੇਜ ਪਾਈਪਾਾਂ ਵੀ 

ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  

- ਵਨਗਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਵਦਨ-ਰਾਤ ਵਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਵਅਕਤੀ; ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।   

ਵਨਗਰਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਵਵਿੱਚ ਇਸ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰਿੱਥਾ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰਿੱਵਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

- ਸਟੋਰਕੀਪਰ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਿੱਗਰੀ ’ਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ 

ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸੁਚਾਰ ੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਗੋਦਾਮ 

ਰਿੱਵਖਅਕ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

- ਖੇਤਾਾਂ ਦੀ ਵਹਾਈ ਜਾਾਂ ਢੋਆ-ਢਆੁਈ ਵਵਿੱਚ ਲਿੱਗ ੇਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ /ਜਾਾਂ 74 ਵਕਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਪਾਵਰ ਰੇਵਟੰਗ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ।  



 

- ਵਲਫਟ ਟਰਿੱਕ ਚਾਲਕ 

- ਫਲਾਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਤੋਲ ਜਾਾਂ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ। 

- ਵਸਿੱਧੀ ਵਵਕਰੀ, ਤੋਲ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਪੈਵਕੰਗ ਕਲਰਕ, ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਨਕਦ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ। 

- ਪਸ਼ੂਆਾਂ, ਘੋਵੜਆਾਂ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਮਿੱਛੀ ਦੀਆਾਂ ਵਕਸਮਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਜਨਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਮਚਾਰੀ। 

- ਪੋਲਟਰੀ ਵਵਿੱਚ ਪ੍ਜਨਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਇਹ ਅਵਜਹਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਵਜਸ ਕੋਲ ਪ੍ਜਨਨ ਸਟਾਕ ਦੀ ਚੋਣ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਾਂ ਦੀ ਸਾਾਂਭ-

ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਾਂ ਦੇ ਘਰਾਾਂ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਲਈ ਪੁਨਰ-ਹਾਊਵਸੰਗ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹਨੁਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਟੀਕੇ 

ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਲਟਰੀ ਘਰਾਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰਿੱਖਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

- ਸੂਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਿੱਕ ਅਵਜਹਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਵਕ ਪਸ਼ੂਆਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਤਿੱਤਾਾਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ 

ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਲੋੜਾਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਕਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੰਕ੍ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਲਈ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 

ਸਾਧਨਾਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਗਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸਲਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ੂਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

- ਅਨੁਭਵਹੀਣ ਪਰਵੂਨੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ 24 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਅਿੱਗ ੇਵਧਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਕ ਇਹ ਵਮਆਦ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ 

ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਵਮਲਾਕੇ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ।  

- ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਪਲਾਾਂਟ ਕਰਮਚਾਰੀ 

- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਾਰਮਾਾਂ 'ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਪਵਹਰੇਦਾਰ। 

- ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਵਵਦਅਕ ਫਾਰਮਾਾਂ, ਸਮਾਵਜਕ ਫਾਰਮਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਰਸੈਪਸ਼ਵਨਸਟ ਜੋ ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਦੇ ਚੰਗ ੇਪਿੱਧਰ ਦਾ ਵਗਆਨ ਰਿੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਾਂ ਫੇਰ ਆਹੁਦਾ ਜਾਾਂ ਅਨੁਭਵ 

ਰਿੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। 

 

 
 

ਤੀਜਾ ਖੇਤਰ 
 

ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋੜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਵਹਾਰਕ ਹਨੁਰਾਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕੇਵਲ ਆਮ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਸਮਰਿੱਥ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਹਨ। 

ਇਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੇ੍ਣੀਬਿੱਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ: 

 

 
 

ਪਿੱਧਰ 6 

 

- ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਫਾਰਮਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ।  

- ਸਧਾਰਨ ਕੰਮਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਫਾਰਮਾਾਂ ਅਤੇ ਵਵਵਦਅਕ/ਸਮਾਵਜਕ ਫਾਰਮਾਾਂ 'ਤੇ ਲਿੱਗ ੇਹੋਏ ਵਰਸੈਪਸ਼ਵਨਸਟ ।  

- ਵਾਢੀ ਲਈ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਵਕ ਕੰਮ ਦੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 40% ਵਦਨਾਾਂ ਲਈ ਫਟੁਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

ਪਿੱਧਰ 7 

 

- ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋੜਾਾਂ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ 9 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਅਿੱਗ ੇਵਧਣ ਦੇ 

ਹਿੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਾਂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਵਮਆਦਾਾਂ ਨੰੂ ਵਮਲਾਕੇ ਹੀ ਬਣੇ। 

 
 

ਪਿੱਧਰ 8 

 

- ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ ਦੀ ਚਗੁਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ। 

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਟਰੈਕਟਰਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸਵੈ-ਚਾਵਲਤ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਵਕ੍ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ; ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖੋ।  CCNL ਓਪਰੇਈ ਐਗਰੀਕੋਲੀ ਐਕਟ 32 (ਖੇਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ CCNL)। 

- ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

- ਮੁਰਗ ੇਫੜਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਇਕਿੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ  

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਤੰਨ ਵਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇ੍ਣੀਬਿੱਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ CCNL 2 ਦਆੁਰਾ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ ਹੈ। 

 

 

 
 

ਫੋਰਮੈਨ 

8 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮੈਨ ਲਈ, ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 12 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਲਈ, 10.33 ਯੂਰੋ ਦੀ ਇਿੱਕ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ ਮਾਵਸਕ 

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਫੋਰਮੈਨ ਲਈ ਵਪਛਲੇ PCLA ਦੇ ਵਵਿੱਚ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਣੁ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸੀਮਤ ਵਮਆਦ ਲਈ ਫੋਰਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸਰਫ਼ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ (ਕੰਮ) ਦੀ ਵਮਆਦ 

ਲਈ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 



 

ਐਕਟ 14) ਵਮਹਨਤਾਨਾ 

 

ਐਕਟ ਦਆੁਰਾ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦਰੂਾਾਂ ਸਮੇਤ ਸਥਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ। 19 ਜੂਨ, 2018 ਦੇ CCNL ਐਕਟ 21, ਮਾਵਸਕ ਨਕਦ 

ਤਨਖਾਹ (ਬੇਸ ਪੇਅ ਅਤੇ ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਵਰਵਾਰ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਇਿੱਕ ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲਾ 

ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ।  ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵਚਕਨ ਕੂਪ, ਵਪਗਸਟੀ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 200 m3 ਹੋਵੇ।   ਜੇਕਰ 

ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਘਰ ਦੇਣ ਵਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ 51.64 ਯੂਰੋ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਵਜਸ ਨੰੂ 12 ਮਾਵਸਕ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ 

ਵਵਿੱਚ ਵੰਵਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਫਾਰਮ ਉਿੱਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਵਰਆਨੇ ਨੰੂ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਿੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਪਵਰਵਾਰਕ ਲੋੜਾਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਵਾਈਨ-

ਉਤਪਾਦਕ ਫਾਰਮਾਾਂ ਵਵਿੱਚ, ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਪਵਰਵਾਰਕ ਖਪਤ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਵਾਈਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, 

ਵਜਸ ਨੰੂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਕਸ਼ਤਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਸੂਵਲਆ ਜਾਵੇ।  ਵਾਈਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਅੰਗੂਰ ਦਆੁਰਾ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਉਜਰਤ ਜਾਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਾਂ ਘੰਟਾਵਾਰ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।   

 

1 ਜਨਵਰੀ, 2000 ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵੀ, ਮੌਜੂਦ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸੂਬਾਈ ਤਨਖਾਹ ਆਈਟਮਾਾਂ ਨੰੂ "ਪੋ੍ਵਵੰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਉਾਂਟਰੈਕਚਅੁਲ ਵੇਜ" ਨਾਮਕ ਇਿੱਕ ਇਕਿੱਲੇ ਆਈਟਮ ਵਵਿੱਚ 

ਜੋਵੜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਮੂਵਹਕ ਠੇਕਾ ਭਿੱਤਾ (aka 3° elemento) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਲਈ, ਤਨਖਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੱਤ ਇਹ ਹਨ: 

a) ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ; 

b) ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਭਿੱਤਾ (aka scala mobile), ਜੋ 1/2/1977 ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ; 

c) ਸੂਬਾਈ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦਰੂੀ 

d) 22 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੇ CCNL ਐਕਟ  49 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜਾ ਸਮੂਵਹਕ ਠੇਕਾ ਭਿੱਤਾ (ਵਸਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ) 

e) ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵਿੱਖਰਾ ਤਿੱਤ (aka e.d.r.) 

 

ਤਨਖਾਹ ਵਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 

 

ਵਧਰਾਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹਨ ਵਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:         

ਸਾਰੇ ਪਿੱਧਰਾਾਂ ਲਈ 1.7%। 

 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੈ੍ਲ 2021 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 

01/01/2021 ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।  

 

ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਆਰਵਥਕ ਰਝੁਾਨ ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਵਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸੈਕਟਰ ਵਵਿੱਚ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਜਾਾਂ 

ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਭਾਵਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਵਧਰਾਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਵਹਮਤ ਹਨ ਵਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਫਾਰਮਾਾਂ ਲਈ ਅਿੱਜ ਸਥਾਪਤ ਵਾਧੇ 01/09/2021 ਤੋਂ 

ਪ੍ਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ।  

 

 

 
ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤਨਖਾਹ 

 

12 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੰੂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨੇ ਵੇਰੋਨਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪ੍ਯੋਗਾਤਮਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਿੱਕ 

ਵੇਰੀਏਬਲ ਤਨਖਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 28/12/2015 ਦੇ ਐਕਟ 1 ਪੈਰਾ 188 ਕਾਨੰੂਨ ਨੰ. 208  ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ 

ਰੈਵੇਵਨਊ ਏਜੰਸੀ ਦਆੁਰਾ 15/06/2016 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 28/E ਸਮੇਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਬੋਨਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤਨਖਾਹ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਢਾਾਂਚਾਗਤ ਤਿੱਤ ਵਵਿੱਚ ਬਦਲ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ।                         

 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ, EBITDA ਮਾਰਵਜਨ (EBITDA-ਤੋਂ-ਵਵਕਰੀ ਅਨੁਪਾਤ) ਨੰੂ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਯੋਗ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ 

ਸੀ।  

 

EBITDA ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸ ਪ੍ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ: ਟਰਨਓਵਰ ਮਾਇਨਸ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤਾਾਂ। ਇਿੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ EBITDA ਮਾਰਵਜਨ ਦੀ 

ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱਚ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਹੇਠਾਾਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਪ੍ਸੰਵਗਕ ਸਾਲ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (OTI) ਦੇ ਤਵਹਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰਿੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ 

ਰਕਮਾਾਂ ਭੁਗਤਾਈਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ:               

 

01/01/2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਇਸ ਪ੍ਕਾਰ ਹੈ: 

 

EBITDA ਮਾਰਵਜਨ > 0.30 ≤ 0.40       200.00 (ਯੂਰੋ) 

EBITDA ਮਾਰਵਜਨ > 0.40 ≤ 0.50       265.00 (ਯੂਰੋ) 

EBITDA ਮਾਰਵਜਨ > 0.50 330.00 (ਯੂਰੋ) 

 

ਪੂਰੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਲਈ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਪ੍ਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਮਆਦ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਕਿੱਠਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।  



 

ਸਤੰਬਰ ਵਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਿੱਕ ਅਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਪੂਰੀਆਾਂ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਵਪਛਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ 

ਪ੍ਾਪਤੀ ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।  

 

ਵੇਰੀਏਬਲ ਤਨਖਾਹ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ Agri.Bi. ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ, ਉਹਨਾਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਉਹ 

ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਇਿੱਕ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।   

 

ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਬੋਨਸ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵੀ ਇਨ-ਕੰਪਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਵਬਨਾਾਂ ਪਿੱਖਪਾਤ ਤੋਂ Agri.Bi ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਾਗੂ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ "ਭਲਾਈ" ਦੇ ਰਪੂ ਵਵਿੱਚ ਪਵਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਾਂ ਦੇ 

ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਵਧਰਾਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹਨ ਵਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤਨਖਾਹ, ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਲੋੜਾਾਂ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੋਨਸ ਲਈ ਖਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹਰ ਪਿੱਖੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 

ਮੰਨੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਥ੍ੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤ ਹੋਏ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ 'ਤੇ ਇਸ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਆੁਰਾ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਮੰਵਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ, ਦੋ-ਪਿੱਖੀ ਸੰਸਥਾ ਦਆੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਵਜਹੀ ਗਣਨਾ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦਆੁਰਾ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵਕ ਇਹ ਵਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। 

ਵੇਰੀਏਬਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਨ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਵਧਰਾਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਵਵਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਧਰਾਾਂ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਕੰਪਨੀ ਜਾਾਂ 

ਕਰਮਚਾਰੀ) ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਾਾਂ ਵਫਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਵਵਾਦ ਨੰੂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰੂਪ ਵਵਿੱਚ ਵਨਬੇੜਨ ਲਈ 

ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦੋ-ਪਿੱਖੀ ਸੰਸਥਾ Agri.Bi ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਮੀਵਟੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ।  

 

 

 

ਐਕਟ 15 ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਪੜਾਅ 

 

ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਾਾਂ ਪ੍ਤੀ ਪਿੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ। CCNL ਜੂਨ 19, 2018, ਦੇ ਐਕਟ 53 ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਪਵਹਲਾ ਪੜਾਅ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ 

ਵਰਗੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਜਮ੍ਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਵਕਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਾ ਹੋਏ ਪੜਾਵਾਾਂ ਦਾ ਮੁਿੱਲ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਿੱਤ ਬਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।    ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ 

ਪੜਾਅ 1 ਮਾਰਚ 2000 ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ: 

 

ਸ਼ੇ੍ਣੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰਕਮ 

ਪਵਹਲਾ ਪਿੱਧਰ (ਨਵਾਾਂ) €14.71 

ਦਜੂਾ ਪਿੱਧਰ (ਫਾਰਮਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸੁਪਰ) €14.20 

ਤੀਜਾ ਪਿੱਧਰ (ਫਾਰਮਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ) €13.68 

ਚੌਥਾ ਪਿੱਧਰ (ਫਾਰਮਰ ਕੁਆਲੀਫਾਇਡ ਸੁਪਰ) €12.39 

5ਵਾਾਂ ਪਿੱਧਰ (ਫਾਰਮਰ ਕੁਆਲੀਫਾਇਡ ਪ੍ਾਪਤ) €11.36 

6ਵਾਾਂ ਪਿੱਧਰ (ਫਾਰਮਰ ਕੋਮਨ) €10.07 

 
 

ਐਕਟ 16) ਨੌਕਰੀ-ਕੰਮ 

 

9 ਜੂਨ, 2018 ਦੇ CCNL ਐਕਟ  56, ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਰਿੱਖਦੀਆਾਂ ਹਨ: 

ਸਬੰਧਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਜੋ ਇਿੱਥੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਧਰ ਵੀ ਹਨ, ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਵਚਕਾਰ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸਮਝੌਤੇ ਮੰਨਣ 

ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।  

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵਕ ਸਮੂਵਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਵਿੱਚ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਦਾ ਪਿੱਧਰ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹੈ। 

ਵਧਰਾਾਂ, ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਪਵਹਲੂਆਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲਾਗੂ 

ਕਾਨੰੂਨਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਵਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝੌਵਤਆਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਾਂ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀ-ਕੰਮ ਵਸਰਫ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਖਾਸ ਪੜਾਵਾਾਂ ਲਈ ਰਿੱਖੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 
 

ਐਕਟ 17 ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰਤਰਫੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ਼ 

 

ਜੂਨ 19, 2018 ਦੇ CCNL ਐਕਟ 57   ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਾਾਂ ਪ੍ਤੀ ਪਿੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ ਪਵਹਲੀ ਜੂਨ, 1982 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਬਰਤਰਫੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਸ 

ਤਰ੍ਾਾਂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:  

 11-11-1967 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਲਈ, ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ 10 ਵਦਨ; 

 11-11-1967 ਤੋਂ 10-11-1972 ਦੀ ਵਮਆਦ ਲਈ, ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ 15 ਵਦਨ; 

 11-11-1972 ਤੋਂ 10-11-1974 ਦੀ ਵਮਆਦ ਲਈ, ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ 18 ਵਦਨ; 

11-11-1974 ਤੋਂ 10-11-1976 ਤਿੱਕ, ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਦਨ; 



 

11-11-1976 ਤੋਂ 31-5-1982 ਤਿੱਕ, ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਦਨ। 

 

06/21/89 ਦੇ PCLA ਐਕਟ 2 ਦੇ ਵਬੰਦ ੂ(b) ਅਧੀਨ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਬਰਤਰਫੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ: 

 11-11-1973/10-11-1974 ਦੀ ਵਮਆਦ ਲਈ 18 ਵਦਨ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ; 

 11-11-1974/11-11-1976 ਦੀ ਵਮਆਦ ਲਈ 25 ਵਦਨ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ; 

 11-11-1976/31-5-1982 ਦੀ ਵਮਆਦ ਲਈ 26 ਵਦਨ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ। 

 

ਬਰਤਰਫੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ਼ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ 297/82 ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਖਰੀ 

ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਨਰਬਾਹ ਭਿੱਤੇ ਨੰੂ ਜਨਵਰੀ 31, 1977 ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ।    

ਉਕਤ ਭਿੱਤੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਹਿੱਸੇ ਲਈ ਬਾਰ੍ਵੇਂ ਵਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਜੇਕਰ ਵਮ੍ਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਘਰ ਦਾ ਲਾਭ ਵਮਵਲਆ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਉਸਦਾ ਪਵਰਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਿੱਕ ਅਵਜਹੇ ਘਰ ਜਾਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਵਕਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ 

ਵਬਲਵਡੰਗ (ਵਚਕਨ ਕੂਪ, ਵਪਗਸਟੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ ਦੇ ਬਾਗ) ਦੀ ਵਨਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਾਂ ਵਫਰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਵਿੱਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 150 ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਲਈ 

ਰਵਹ ਸਕੇਗਾ। 

 

ਐਕਟ 18 ਵਮਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

 

ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਵਮਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ 

ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਓਵਰਟਾਈਮ ਆਵਦ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। 

ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 

ਥੋੜੇ੍ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 

ਓਵਰਟਾਈਮ ਵਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੱਕਾਾਂ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

 

2009 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਕੇ, 6 ਜੁਲਾਈ, 2006 ਦੇ CCNL ਐਕਟ 48 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਚੌਦਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਪੈ੍ਲ ਵਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 30 ਅਪੈ੍ਲ ਤਿੱਕ ਕੀਤੀ 

ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਸਲ ਵਵਿੱਚ ਵਮਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰ੍ਵੇਂ ਵਹਿੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।  

 

ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰਿੱਖੇ ਜਾਣ ਜਾਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦੇ ਰਪੂ ਵਵਿੱਚ ਚੌਦਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 

ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਾਰ੍ਵੇਂ ਵਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

 
 

ਐਕਟ 19 ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਵਮਹਨਤਾਨਾ 

 

ਵਜਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਕਤੇ ਹੋਰ ਭੇਵਜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕੀਤੇ ਖਰਚਾ ਖਾਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰਵਚਆਾਂ (ਯਾਤਰਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ 

ਵਰਹਾਇਸ਼) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। 

ਵਕਸੇ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਉਹ FIAT Punto 3-door 1200 cc ਅਨੁਸਾਰ 15,000 

ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਥਾਨਾਾਂਤਰਨ ਲਈ ACI ਸਾਰਨੀਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਮਾਈਲੇਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 10,000 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਈਲੇਜ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ 

ਸਬੰਧਤ ਕਾਰ 'ਤੇ ਵਵਆਪਕ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਸਥਾਈ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਗਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸ਼ੈਡਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ 100 ਵਕਲੋ ਦੁਿੱਧ 

ਲਈ 0.046 ਯੂਰੋ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਵਰਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਵਡਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਾਰੇ ਦੁਿੱਧ ਚੋਣ ਵਾਵਲਆਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਮਾਵਸਕ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਤੀ ਵਦਨ ਇਿੱਕ ਲੀਟਰ ਦੁਿੱਧ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸ਼ੈਿੱਡ ਉਿੱਤੇ ਸਥਾਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰਿੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ, ਮਕੈਵਨਕ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਅਹਵੁਦਆਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਾਂ ਲਈ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਲੋੜ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਉਪਰਲੀਆਾਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਲਾਨਾ ਐਪਰਨ ਜਾਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਓਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਵਧਾਵਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਿੱਕ ਵੈਸਟ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। 

 
 

ਐਕਟ 20 ਖਰਵਚਆਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ 

 

19 ਜੂਨ, 2018 ਦਾ CCNL ਦੇ ਐਕਟ 55 ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਦੇ ਵਮਉਾਂਸਪਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਵਦਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਆਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਤਿੱਕ ਦੀ ਦਰੂੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।   

ਇਸ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱਚ, ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਵਬਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਵਟਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਵਗਵਣਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 

15 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਤਿੱਕ 9.00 ਯੂਰੋ; 

15 ਅਤੇ 25 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ 12.00 ਯੂਰੋ; 

25 ਅਤੇ 40 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ 18.00 ਯੂਰੋ; 

40 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 28.00 ਯੂਰੋ। 

 

ਇਸ ਵਨਯਮ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, "ਕੰਮ ਦੀ ਆਮ ਥਾਾਂ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਿੱਖ ਦਫਤਰ ਜਾਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਵਵਿੱਚ ਕੰਮ 

'ਤੇ ਰਿੱਵਖਆ ਵਗਆ ਸੀ। 

 

ਐਕਟ 21 ਪੌਵਦਆਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣਾ 



 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਅਵਜਹੇ ਹੋਣ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਜੋਖਮਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। 

 

ਤਰਲ ਜਾਾਂ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਫਸਲਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੀਵੜਆਾਂ ਜਾਾਂ ਨਦੀਨਾਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸਮੁਿੱਚੀ ਉਜਰਤ 'ਤੇ 15% ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਕਉਾਂਵਕ ਅਵਜਹੇ ਕੰਮ ਇਿੱਕ ਢਕੁਵੀ ਾਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੀ ਵਵਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਆਉਾਂਦੇ ਹਨ  

 

ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਵਹਰੀਲੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੇ ਵਛੜਕਾਅ ਲਈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 20 ਵਮੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਬਨਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ 

ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ; ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱਵਖਆਤਮਕ ਰਿੱਵਖਆ ਉਪਕਰਨਾਾਂ (ਪੁਸ਼ਾਕ, ਐਨਕ, ਦਸਤਾਨੇ, ਆਵਦ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ 

ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਵਿੱਚ ਵਦਤੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਨੰੂ ਸਰਗਰਮ ਰਿੱਖੇਗੀ। 

 

ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਾਂਚ ਵਵਿੱਚ ਵਬਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਵਜਹੜੇ ਵਰਕਰ ਜ਼ਵਹਰੀਲੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਵਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਾਂਚਾਾਂ 

ਕਰਵਾਉਣੀਆਾਂ ਪੈਣਗੀਆਾਂ; ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਾਂਚ ਵਵਿੱਚ ਵਬਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਉਪਕਰਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਪੌਵਦਆਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ 

ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਵਟਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

ਫੋਰਕਵਲਫਟ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਫਵਰਿੱਜ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਡਊਟੀ ਵਨਭਾਉਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਐਨਕਲੋਜ਼ਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਵਿੱਚ ਢਕੁਵੇਂ ਥਰਮਲ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ 

ਵਾਲੇ ਕਿੱਪੜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।  

 

 
 

ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਨੋਟ ਕਰੋ 

D.Lgs 81/08 ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਾਂ ਵਹਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਾਂ ਵਵਿੱਚ 

ਰਸਾਇਣਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਵਧਰਾਾਂ ULSS ਅਤੇ INAIL ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣਾਾਂ ਸਮੇਤ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਾਂ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਸਾਵਰਤ ਕਰਨ 

ਦਾ ਅਵਹਦ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

 
 

ਐਕਟ 22 ਗ੍ੀਨਹਾਉਸ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਰਮੂ ਦੀ ਕਟਾਈ 

 

ਜਦੋਂ ਫਲਾਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸੁਰੰਗਾਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਵਕਉਾਂਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਸੁਰੰਗਾਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 2.5 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਚਾਈ 

ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਵਵਿੱਚ ਉਹ 4.5 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦੀਆਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੀਆਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਿੱਥੇ 

ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਦਰ ਵਵਿੱਚ 7.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਸ਼ਰਮੂ ਚੁਿੱਕਣ ਵਾਵਲਆਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸਵਹਜ 

ਹਾਲਤਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹਤੁ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 

 

 
 

ਐਕਟ 23 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦਰੂਾਾਂ ਲਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ 

 

ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਵਵਧਾਵਾਾਂ ਮੁਫਤ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀ ਹਨ।  ਵਜਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮ 

'ਤੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਵਧੀ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਵਿੱਚ ਪ੍ਦਾਨ 

ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਾਂ ਛਿੱਡਣੀਆਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ, ਸਮੂਵਹਕ ਵਰਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ 7 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰਵਾਰ ਲਈ ਫਾਰਮ ਵਰਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਤਾਾਂ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਸਮੇਤ 40 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰੇਗਾ।  

ਅਲਪਾਈਨ ਚਰਾਗਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਹਾਇਕ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਗਊ ਚਰਵਾਹਾ ਅਤੇ ਆਜੜੀ, ਇਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਯੋਗਤਾ-

ਸੰਬੰਵਧਤ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਾੜੀ ਚਰਾਗਾਹ ਦੀ ਵਮਆਦ ਤਿੱਕ ਸੀਵਮਤ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਕ ਵਮਲਣਗੇ।  ਜਦੋਂ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਾੜੀ 

ਚਰਾਗਾਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ, ਵਨਸ਼ਵਚਤ-ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਮ ਸਵਥਤੀ ਨੰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਿੱਲਣਗੇ।  

ਜੂਨ 19, 2018, CCNL ਦਾ ਐਕਟ 25, ਪੈਰਾ 1 ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਪਿੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪਵਹਲ ਦੇਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਸੰਬੰਧੀ  ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਹੈ ਵਕ ਪ੍ਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਇਿੱਕੋ ਐਕਟ ਦੇ ਪੈਰੇ 2 ਅਤੇ 4 ਦਆੁਰਾ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਮੁਿੱਖ ਸਥਾਨ 

ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤਿੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੰਪਨੀ ਦਆੁਰਾ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣਗ ੇ ਵਜਿੱਥੇ ਇਿੱਕੋ ਨਗਰਪਾਵਲਕਾ ਜਾਾਂ ਗੁਆਾਂਢੀ ਨਗਰ ਪਾਵਲਕਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 

ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਵਵਧਾਜਨਕ ਸਮੂਵਹਕ ਸਾਧਨਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 15 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਹਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਵਕ ਪ੍ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦਰੂਾਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਉਵਚਤ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਮਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ।  

ਜਦੋਂ ਪ੍ਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 15 ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਬਲਵਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦਰੂਾਾਂ ਨੰੂ ਵੀ 

ਖਾਣਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। 

ਜੇਕਰ ਸਮੂਵਹਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦਆੁਰਾ ਵਵਵਸਵਥਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦਰੂਾਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਭਰ ਠਵਹਰਨ ਲਈ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜੋ਼-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਹ 

ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਜਦੋਂ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਰਕੁਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਢਕੁਵੀਆਾਂ ਸਹਲੂਤਾਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆਰਾਮਦਾਇਕ 

ਵਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਵਚਤ ਚੌਵਗਰਦਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। 



 

ਐਕਟ 24 ਸਥਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ  ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਰਆਇਤ 

 

ਸਥਾਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰਿੱਖੇ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦਰੂ ਪਵਰਵਾਰ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੀ ਜਾਨਵਰ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਫਸਲਾਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਵਿੱਧ ਤੋਂ 

ਵਿੱਧ 10 ਬਾਲਗ ਮੁਰਗੀਆਾਂ, 2 ਚਵੂਚਆਾਂ ਦੇ ਬਰਡੂਸ ਅਤੇ 6 ਬਿੱਤਖਾਾਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਉਦੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਖੁਿੱਵਡਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੀ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਲਈ, ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਬੰਧਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਾਂਝੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਹੈ।  ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪ੍ਤੀ ਪਵਰਵਾਰ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 2 

ਜਾਨਵਰ। 

ਇਹਨਾਾਂ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਦੇ ਵਬਸਤਰੇ ਲਈ ਤੂੜੀ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਥੋੜੇ੍ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਖਾਦ ਫਾਰਮ ਵਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਬੁਿੱਚੜਖਾਨੇ 'ਤੇ ਸੂਰਾਾਂ ਨੰੂ ਵਰਵਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮਾਲਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। 

 
 

ਐਕਟ 25 ਸਥਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ:  CISOA (ਖੇਤ ਮਜ਼ਦਰੂਾਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਪੂਰਕ ਫੰਡ) ਦਖਲ। 

 

ਵਕਸੇ ਹਾਲਤ ਵਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। 

ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਕ ਮਾਲਕ ਜਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਨਹੀ ਾਂ, ਖੰੁਝੇ ਹੋਏ ਘੰਵਟਆਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਤਾਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦਆੁਰਾ ਸਥਾਵਪਤ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਵਿੱਚ Cassa Integrazione Salari Operai Agricoli (ਖੇਤੀ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੇਜ ਸਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ) ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ।    

ਜਦੋਂ ਵਬਨੈ-ਪਿੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਪੂਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਵਜਹੇ ਮੁਆਵਜੇ਼ ਵਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸੰਬੰਵਧਤ ਉਜਰਤ ਦੇ 10% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸਵਹਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ, Cassa Integrazione Guadagni (ਉਜਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 240/84 ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ 

ਹੋਣਗੇ। 

 
 

ਐਕਟ 26 ਸਥਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਅਸਧਾਰਨ ਛੁਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਪਿੱਤਰੀ ਛੁਿੱਟੀ 

 

ਪਰਵਮਟਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਤੇ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਐਕਟ ਦਆੁਰਾ ਵਨਯੰਵਤ੍ਤ ਛੁਿੱਟੀ ਜੂਨ 19, 2018 ਦਾ CCNL ਐਕਟ 38 

ਖੂਨਦਾਨ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਦਨ ਲਈ, ਮਾਲਕ INPS (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਸੰਸਥਾ) ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਵਮਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੈ।  ਅਵਜਹੇ ਵਦਨਾਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਉਜਰਤਾਾਂ ਨੰੂ INPS ਨੰੂ ਘੋਵਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 

ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਜਮੇਵਾਰੀ INPS ਨੰੂ ਦੇ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 
 

ਐਕਟ 26 BIS ਅਸਥਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਅਸਧਾਰਨ ਛੁਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਪਿੱਤਰੀ ਛੁਿੱਟੀ 

 

ਜੂਨ 19, 2018, ਦਾ CCNL ਐਕਟ 38, ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਵਨਯੰਵਤ੍ਤ ਪਰਵਮਟਾਾਂ ਅਤੇ ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਛਲੇ ਜਾਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕੋ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 150 ਵਦਨ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਇਟਾਲਵੀ ਰਾਜ ਦਆੁਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਵਵਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ 39 ਘੰਵਟਆਾਂ ਦੀ 

ਵਵਆਹ ਦੀ ਛੁਿੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 
 

ਐਕਟ 27 ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਸਿੱਖਣ ਦੀ ਛੁਿੱਟੀ 

 

ਜੂਨ 19, 2018 ਦੇ CCNLਐਕਟ 37 ਪੈਰਾ 2 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 50 ਘੰਵਟਆਾਂ ਲਈ ਵਬਨਾਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁਿੱਟੀ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਜੂਨ 19, 2018 ਦੇ CCNL ਐਕਟ 37, ਪੈਰਾ 6 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਵਟਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸੁਵਵਧਾ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਸ਼ਫਟ 

ਵਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ, ਘੰਵਟਆ ਵਵਿੱਚ ਵਢਿੱਲ, ਖੰੁਝੇ ਹੋਏ ਘੰਵਟਆਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ)। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਅਵਧਐਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਾਂਦੇ 

ਹੋਏ ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁਿੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਨੰੂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਰਸ ਵਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੰੂ ਪ੍ਮਾਵਣਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਘੰਵਟਆਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਇਿੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਵੀ 

ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ।  ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਵਵਿੱਚ 240 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸਨੰੂ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਕ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਵਿੱਚ ਵਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਹਰੇਕ ਵਨਿੱ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਕੋਰਸਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਛੁਿੱਟੀ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, 4 ਤੋਂ 10 ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਤਿੱਕ 

ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 1 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਜਹਨਾਾਂ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 10% ਤਿੱਕ ਹੈ ।  

ਉਪਰੋਕਤ ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁਿੱਟੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਲਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵਿੱਚ, ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਘੰਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਰਤਰਫੀ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਵਵਚੋਂ ਬਣਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। 

300/1970 ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ੀਵਖਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਗ੍ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ੀਵਖਆ ਜਾਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਡਪਲੋਮਾ ਪ੍ੀਵਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ 

ਵਗਣਤੀ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁਿੱਟੀ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   

 

ਐਕਟ 28 ਵਵਵਦਅਕ ਉਪਚਾਰਕ ਕੋਰਸਾਾਂ ਲਈ ਛੁਿੱਟੀ 



 

19 ਜੂਨ, 2018 CCNL ਐਕਟ 39 ਪੈਰਾ 1 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 50 ਘੰਵਟਆਾਂ ਲਈ ਵਬਨਾਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁਿੱਟੀ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਜੂਨ 19, 2018 ਦੇ CCNL ਐਕਟ 39 ਪੈਰਾ 4 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਵਟਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸਹਲੂਤ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਸ਼ਫਟ 

ਵਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ, ਘੰਟੇਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਢਿੱਲ, ਖੰੁਝੇ ਹੋਏ ਘੰਵਟਆਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ)। ਵਵਵਦਅਕ ਉਪਚਾਰਕ ਕੋਰਸਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਅਵਧਐਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੰੂ 

ਦਰਸਾਉਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਇਗੀ ਛੁਿੱਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਨੰੂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਘੰਵਟਆਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਕੋਰਸ ਵਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੰੂ ਪ੍ਮਾਵਣਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਿੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਵੀ 

ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਵਵਿੱਚ 180 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਕ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਕੰਪਨੀ ਵਵਿੱਚ ਵਤੰਨ ਸਾਲਾਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਜਲਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵਿੱਚ, ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਘੰਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਰਤਰਫੀ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਵਵਚੋਂ ਬਣਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।  

ਕੋਰਸਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਛੁਿੱਟੀ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹਰੇਕ ਵਨਿੱ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 1 ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗੀ 

ਵਜਹਨਾਾਂ ਵਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 10 ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਤਿੱਕ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜਹਨਾਾਂ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 10% ਤਿੱਕ ਹੈ । 

[ਉਪਰੋਕਤ ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁਿੱਟੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

300/1970 ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ੀਵਖਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਗ੍ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ੀਵਖਆ ਜਾਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਡਪਲੋਮਾ ਪ੍ੀਵਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਵਦਨਾਾਂ 

ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁਿੱਟੀ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   

 
 

ਐਕਟ 29 ਸਥਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਬਰਤਰਫੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 

 

ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸਥਾਈ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧਾਾਂ ਵਵਿੱਚ, ਕਾਨੰੂਨ ਨੰ: 604/1966 ਅਤੇ ਨੰ. 300/1970 ਦੇ ਮਈ, 1990 ਦੇ ਸਾਂਸ਼ੋਵਧਤ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰ. 108 11 ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕੇਵਲ ਉਵਚਤ ਜਾਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 

ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ 

ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਿੱਕ ਅਵਜਹੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਵਦੰਦਾ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਅਸਥਾਈ ਸਬੰਧ ਨੰੂ 

ਵੀ। 

ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਲ ਲੈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ ਉਦਾਹਰਨ, ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ 

ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

 ਕੰਪਨੀ ਵਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਜਾਾਂ ਉਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਾਂ ਦੇ ਵਵਰੁਿੱਧ ਬੇਬੁਵਨਆਦ ਕਾਰਵਾਈ; 

 ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜਾ ਜਾਾਂ ਵਹੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ; 

 ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਅਪਰਾਵਧਕ ਸਜ਼ਾ 

 ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਜਾਣਬੁਿੱਝ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਾਂ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ; 

 ਲਗਾਤਾਰ ਵਤੰਨ ਵਦਨਾਾਂ ਲਈ ਵਬਨਾਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ; 

 ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਦਰੁਵਵਹਾਰ ਦੀਆਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਦਹੁਰਾਈ। 

 

ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ 

ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਇਿੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਲੋਂ  ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਾਂ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਜੇਕਰ 

ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਤੀਵਵਧੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੁਚਾਰ ੂਸੰਚਾਲਨ ਵਵਿੱਚ ਅਵਜਹੇ ਕਾਰਨ ਉਪਜਦੇ ਹਨ। 

ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਐਕਟ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨੋਵਟਸ ਵਮਆਦਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੂਨ 19, 2018 
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ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹਨ,: 

 ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ 65ਵਾਾਂ ਜਨਮਵਦਨ; 

 ਕੰਪਨੀ ਗਤੀਵਵਧੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵਿੱਚ, ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਵਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵਕਰਤ 

ਲੋੜਾਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ ਉਿੱਤਰਾਵਧਕਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਪਵਰਵਾਰ ਕੋਲ ਵਕਰਤ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ; 

 ਪਸ਼ੂਆਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ’ਤੇ; 

 ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਫਸਲੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਵਿੱਚ ਸੋਧ; 

 ਸਬੰਵਧਤ ਪ੍ਬੰਧਨ ਜਾਾਂ ਸੇਵਾ ਸਵਹਕਾਵਰਤਾ ਦੇ ਰਪੂਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਐਾਂਟਰਪ੍ਾਈਜ਼ ਦੀ ਸਦਿੱਸਤਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਕ ਵਾਧੂ ਮਜ਼ਦਰੂਾਾਂ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਸਬੰਵਧਤ ਵਪਾਰਕ ਢਾਾਂਚੇ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਨਾ ਵਮਲਦੀਆਾਂ ਹੋਣ;   

 ਵਡਗਰੀ 2 ਅੰਦਰ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਵਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਵੇਸ਼ ਦਆੁਰਾ, ਉਿੱਦਮੀ ਦੀ ਪਵਰਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਭਾਵੇਂ 

ਉਹ ਇਕਿੱਠੇ ਨਾ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋਣ। 

 

ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਾਂ ਵਨਆਾਂਯੁਕਤ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਰਵਜਸਟਰਡ R.R. ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 

ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਵਹਲੂਆਾਂ ਲਈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਵਿੱਚ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਨਯਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਹਵਾਲਾ ਵਦਿੱਤੇ 1990 ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰ. 108 ਦੇ ਪੈਰਾ 2 ਅਨੁਸਾਰ 

ਜੂਨ 19th, 2018 ਦਾ CCNL ਐਕਟ 4 ਉਪਬੰਧ ਦੇਖੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਪਬੰਧ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ 

ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਨ DL 22/12/81 ਨੰ. 791 ਦੇ ਐਕਟ  ਐਕਟ 6 ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ 26/02/82 ਨੰ. 54 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ 

ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। 



 

ਐਕਟ 30 ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਉਪਾਅ 

 

ਵਜਥੋਂ ਤਿੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਵਕਰਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਸੰਗ ਵਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਤੀਵਨਧੀ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੰਪਨੀ ਵਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਜਾਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤਰਫੋਂ ਵਜਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸੀ 

ਸਵਤਕਾਰ ਦੇਣਗ ੇਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱਚ ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗ:ੇ 

1) ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਜਰਤ ਤਿੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 

a) ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ,ੂ ਕੰਮ ਵਵਿੱਚ ਦੇਰੀ/ਲਟਕਾਅ ਜਾਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਵਨਪਟਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ; 

b) ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮ, ਪਸ਼ੂਆਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਾਂ ਔਜ਼ਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ; 

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਵਦਨ ਭਰ ਮੁਅਿੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ; 

ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਵਟਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੌਣਾ। ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱਚ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੌਣ ਦੌਰਾਨ ਵਬਤਾਏ ਗਏ ਘੰਵਟਆਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਅਨੁਸਾਰ 

ਉਜਰਤ ਨੰੂ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗਾ। 

2) ਉਪਰੋਕਤ ਵਜ਼ਕਰਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਾਂ ਨੰੂ ਦਹੁਰਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮਾਨਾ। 

ਜੋ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ਼ ਦੀ ਪ੍ਤੀਵਨਧਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਸਾ ਇੰਟੈਗ੍ਾਜ਼ੀਓਨ ਮਲਾਟੀਆ (ਵਬਮਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ) ਨੰੂ ਅਲਾਟ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

3) ਵਬਨਾਾਂ ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਵਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਪਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਐਕਟ ਵਵਿੱਚ ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਇਹਨਾਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਵਦਨਾਾਂ 

ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ Agri.Bi ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ।  ਅਵਜਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਵਿੱਚ ਉਪਅ ਨੰੂ ਪਿੱਕਾ ਹੀ ਰਿੱਦ ਅਤੇ ਖੋਖਲਾ ਮੰਵਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦਰੂ ਅਵਧਵਨਯਮ 7, ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

 
 

ਐਕਟ 31 ਸਥਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ 

 

ਇਟਲਵੀ ਵਸਵਲ ਕੋਡ  2119 ਅਤੇ ਜੂਨ 19, 2018 ਦੇ CCNL ਐਕਟ 73 ਅਨੁਸਾਰ  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਵਜਹਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣ ਦੀ ਗੰੁਜਾਇਸ਼ 

ਨਹੀ ਾਂ ਛਿੱਡਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਕ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਵਕਉਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸਥਾਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦਰੂ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਨੋਵਟਸ ਤੋਂ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ ਨੰੂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਾਂ ਵਜੋਂ ਵਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ: 

a. ਉਜਰਤਾਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਾਂ ਅਣਉਵਚਤ ਦੇਰੀ ਜਾਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ; 

b. ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ; 

c. ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਵਹੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ; 

d. ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦਰੂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ; 

e. ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਾਂ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਸਾਵਬਤ ਹੋਣਾ। 

 
 

ਐਕਟ 32 ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਪਵਰਵਾਰਕ ਭਿੱਤਾ 

 

ਸਮਾਵਜਕ ਬੀਮੇ, ਦਰੁਘਟਨਾਵਾਾਂ, ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ, ਪਵਰਵਾਰਕ ਭਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਵਧਤ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨਾਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਪ੍ਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 

ਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਸਵਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕਰੇਗਾ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਘਾਟਾ ਵਪਆ ਹੋਵੇ।  

 
 

ਐਕਟ 33 ਮਜਦਰੂਾਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 

 

ਜੂਨ 19, 2018 ਦੇ CCNL ਐਕਟ 24 ਵਵਿੱਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸੂਬਾਈ ਮੀਵਟੰਗਾਾਂ ਬਾਰੇ, ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਤੀਵਨਧੀਆਾਂ 

ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 15 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਵਟੰਗ ਵਵਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 
 

ਐਕਟ 34 ਸੰਮੇਲਨ 

 

ਵਧਰਾਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤ ਹਨ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰ. 56/1987 ਵਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਵਧਰਾਾਂ ਵੇਰੋਨਾ ਸੂਬੇ ਵਵਿੱਚ ਅਵਜਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਮਲਣਗੀਆਾਂ।  

 

ਐਕਟ 35 Agri.Bi - ਵੇਰੋਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦੋ-ਪਿੱਖੀ ਸੰਸਥਾ 

 

ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦਆੁਰਾ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ Agri.bi ਦਾ ਵਵਿੱਤ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਕਰ 

ਯੋਗ ਉਜਰਤਾਾਂ ਦੇ ਫ਼ੀਸਦ ਵਜੋਂ ਮਾਲਕਾਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਆੁਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।    

ਸਬੰਧਤ ਵਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।    



 

01.01.2013 ਤਿੱਕ Agri.bi ਖੇਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਤੰਨ ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਜਰਤ ਦੇ 100% ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਮਆਦ ਦੀ 

ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ 4 ਤੋਂ 20 ਵਦਨਾਾਂ ਵਵਿੱਚ 50% ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਅਤੇ 21 ਤੋਂ 180 ਵਦਨਾਾਂ ਲਈ 33.34% ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ INPS ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭਿੱਤੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

01.01.2000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਕੇ, Agri.bi. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਦਰੁਘਟਨਾਾਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ ਦੇ ਵਦਨਾਾਂ ਲਈ, ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਸਾਰਣੀਬਿੱਧ ਉਜਰਤ ਦੇ 100% ਤਿੱਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।  

 

ਜਣੇਪਾ ਭਿੱਤਾ 

2003 ਵਵਿੱਚ ਸਥਾਵਪਤ, ਜਣੇਪਾ ਛੁਿੱਟੀ ਲਈ ਭਿੱਤਾ 01.01.2013 ਤਿੱਕ, 500.00 ਯੂਰੋ ਹੈ। 

ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵਿੱਚ, ਛੇ ਸਾਲ ਤਿੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਹੀ ਭਿੱਤਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

INPS ਦਆੁਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੁਿੱਟੀ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਭਿੱਤੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱਚ ਇਹ ਭਿੱਤੇ 

ਵਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

ਵਧਰਾਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਵਜਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਨਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ।  INPS ਦਆੁਰਾ ਅਵਜਹੀ ਤਸਦੀਕ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਣੇਪਾ ਭਿੱਤੇ ਦੇ 100% ਪੂਰਕਤਾ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਵਜਹੇ ਪੂਰਕ ਪਿੱਤਰ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ Agri.bi ਦਆੁਰਾ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।    

 

ਐਕਟ 36 ਠੇਕਾ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਦਾਨ (CAC) 

 

ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਬੰਧਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਪੂ ਵਵਿੱਚ, ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ 

ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ, ਕਰ ਯੋਗ ਉਜਰਤਾਾਂ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਪ ਵਵਿੱਚ  ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।   ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਰਤ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ 

ਦਆੁਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਵਵਿੱਚ ਰਕਮ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਢੰਗ, ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਬੰਵਧਤ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 

. 

ਐਕਟ 37 ਪ੍ਤੀਵਨਧੀ ਪਿੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਫੀਸ 

 

ਪ੍ਤੀਵਨਧੀ ਪਿੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਫੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਤੀਵਨਧਤਾ ਫੀਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਵਚਆ 

ਜਾਵੇਗਾ  

ਅਵਜਹੀ ਪ੍ਤੀਵਨਧਤਾ ਵਵਿੱਚ PCLA ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਕ ਦੀ ਵਵਧੀ, ਵਮਆਦ ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਕਮ, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਵਜਸ ’ਤੇ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਤੀਵਨਧਤਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਵਨਯਮ ਦਿੱਸਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। 

ਮਜ਼ਦਰੂ ਯੂਨੀਅਨਾਾਂ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਪਿੱਤਰ ਦਆੁਰਾ ਅਵਜਹੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨਗੀਆਾਂ ਵਜਨ੍ਾਾਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

ਵਫਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਨੰੂ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

14 ਮਾਵਸਕ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਵਕ ਕੰਪਨੀਆਾਂ 13ਵੀ ਾਂ ਅਤੇ 14ਵੀ ਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਵਧਤ ਰਕਮਾਾਂ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੀਆਾਂ। 

 

 
ਐਕਟ 38 ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਪੰ੍ਵਟੰਗ 

 
ਮੌਜੂਦਾ PCLA ਨੰੂ ਵਧਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸੰਪਾਵਦਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਅਵਧਕਾਰ ਦੇ ਵਬਨਾਾਂ 

ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਾਂ ਸਮੁਚੇ ਪ੍ਜਨਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।  ਵਵਵਾਦ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱਚ, ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਕਾਪੀਆਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੱਖ 

ਮਜਬੂਤ ਬਣੇਗਾ। 

 

ਵੇਰੋਨਾ, ਮਾਰਚ 25, 2021 
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ਅੰਵਤਕਾ A 
 

ENTE BILATERALE DELL'AGRICOLTURA VERONESE (ਵੇਰੋਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦੋ-ਪਿੱਖੀ ਸੰਸਥਾ) ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ। 

 
ਦੋ-ਪਿੱਖੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਵਧਵਨਯਮ 

"AGRI.BI.” ENTE BILATERALE PER L'AGRICOLTURA VERONESE" 

 

ਐਕਟ 1 - ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਨਾਮ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੁਿੱਲਾਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਵਮਆਾਂ ਲਈ  25 ਮਈ, 2010 ਨੰੂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ CCNL ਐਕਟ 8 ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2012 ਨੰੂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸੂਬਾਈ 

ਵਕਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਐਕਟ  34 ਕਾਨੰੂਨ ਨੰ. 30/2003 ਅਤੇ D.Lgs ਨੰਬਰ 276/2003, ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਾਂ ਦੀ 

ਪਵਹਲਕਦਮੀ ਦਆੁਰਾ ਇਿੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੋ-ਪਿੱਖੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਜਸਨੰੂ "AGRI.BI" ਨਾਮਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ।   ENTE 

BILATERALE PER L'AGRICOLTURA VERONESE" 

ਐਕਟ 2 – ਮੁਿੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਮਆਦ 

 

ਸੋਮਾਕੈਂਪਗਨਾ ਨੰ. 63 d/e ਰਾਹੀ ਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਰੋਨਾ (VR) ਵਵਿੱਚ ਆਪਣਾ  

ਰਵਜਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਮਆਦ ਬੇਅੰਤ ਹੈ।   

ਐਕਟ 3 - ਉਦੇਸ਼ 

 

ਸੰਸਥਾ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੇਨੇਟੋ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਵਧਾਵਨਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ ਹਨ: 

A. ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਾਂ ਦਰੁਘਟਨਾ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਝੌਵਤਆਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਵਿੱਚ ਵੇਰੋਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ;  

B. ਵੇਰੋਨਾ ਸੂਬੇ ਵਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਵਵਿੱਚ ਵਵਿੱਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਧੀਨ, ਵਾਧੂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ; 

C. ਵੇਰੋਨਾ ਸੂਬੇ ਵਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਵਕਆਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਾਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ;  

D. ਮਜ਼ਦਰੂ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੰੂ ਮੇਲਣ ਲਈ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਵਆਪਕ ਵਬਹਤਰ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਵਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾਾਂ ਨੰੂ 

ਅਪਣਾਉਣਾ; 

E. ਮਜ਼ਦਰੂ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਵਿੱਚ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦਰੂਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਵਰੋਧੀ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗੀ 

ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ; 

F. ਵੇਰੋਨਾ ਸੂਬੇ ਵਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ; 

G. ਵੇਰੋਨਾ ਸੂਬੇ ਵਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਵਿੱਚ ਵਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨਾ; 

H. ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੰਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਵਧਐਨ, ਖੋਜ, ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ; 

I. ਸੂਬਾਈ ਵਕਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਐਕਟ 35 ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਦਾਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ 

ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨਾ। 

L. ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਾਂ ਨੰੂ ਵਨਭਾਉਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵਧਰਾਾਂ ਵਕਰਤ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਵਚਤ ਸਮਝਦੀਆਾਂ ਹੋਣ। 

ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਰਜਾਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਵਿੱਚ ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ 

ਲਈ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸ਼ੇ੍ਣੀ ਦੀਆਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਰਚਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸੰਸਥਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕੰਮਾਾਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਾਇਕ ਜਾਾਂ ਵਵਧਾਵਨਕ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਕੇ ਜਦ ਤਿੱਕ ਵਕ ਉਹ ਓਹਨਾਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਹੋਰ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ  

ਐਕਟ 4 - ਸੰਪਤੀਆਾਂ 

 

ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਾਂ ਸੰਪਤੀਆਾਂ ਅਵਵਭਾਵਜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 



 

- ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਦਾਨ ਲਈ ਫੰਡ, ਵਜਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਯੂਰੋ 20,000.00 (ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ੀਰੋ) ਦੀ ਹੈ, ਵਜਸਦਾ 50% (ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ), ਯੂਰੋ 10,000.00 (ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ 

ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ੀਰੋ) ਦੀ ਰਕਮ ਵਪਿੱਤਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਬਣਾਉਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਣਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਧਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹੈ; 

- ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਰਵਜਸਟਰਡ ਅਤੇ ਚਿੱਲ ਸੰਪਿੱਤੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਾਂ ਜੋ ਵਸੀਅਤਾਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਹਾਵਸਲ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; 

- ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਵਨਿੱ ਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ, ਭੁਗਤਾਨ, ਵਸੀਅਤਾਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨ; 

- ਬਜਟ ਸਰਪਲਿੱਸ ਦਆੁਰਾ ਵਮਵਲਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਜ਼ਰਵ ਫੰਡ। 

 

ਐਕਟ 5 - ਆਰਵਥਕ ਸਰੋਤ 

 

ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਾਂ ਲਈ ਆਰਵਥਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

- ਸੂਬਾਈ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵਵਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ; 

- ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ; 

- ਰਾਜ, ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ; 

- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ; 

- ਐਕਟ ਵਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸੰਪਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਆਮਦਨ। ਐਕਟ 4 

ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਓਪਰੇਵਟੰਗ ਸਰਪਲਿੱਸ ਵਸਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਵਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।   ਜੇਕਰ ਸੂਬਾਈ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਵਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ 

ਯੋਗਦਾਨਾਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਵਚਆਾਂ ਨੰੂ ਕਿੱਟ ਕੇ, ਐਕਟ  

 

 3 ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਿੱਤਰ A ਤਵਹਤ ਪੂਰਕ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਅਤੇ ਉਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਵਿੱਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਸਦਿੱਸ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਲਾਭ ਖਰਵਚਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੰੂ ਸੰਤੁਲਨ ਵਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਸਮੂਵਹਕ ਸਮਝੌਵਤਆਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪ੍ਬੰਧਾਾਂ 

ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸੋਧ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨਗੀਆਾਂ। 

 
ਐਕਟ 6 - ਵਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 

 

ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਨੰੂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਵਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਤਮ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਤਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਐਕਟ 3 ਦੇ ਪਿੱਤਰ A ਵਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਾਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵਿੱਚ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਲਾਈਯੋਗ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਯੋਗਦਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਖਰਵਚਆਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਿੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਰਿੱਖਣੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਨ।  

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਜਟ ਵਤਆਰ ਕਰੇਗੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਵਚਆਾਂ ਦੀ ਭਵਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਮ ਬਜਟ ਦੀ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਵੇਲੇ ਇਸਨੰੂ 

ਪ੍ਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 

ਲਾਭ ਜਾਾਂ ਸਰਪਲਿੱਸ, ਫੰਡ, ਵਰਜ਼ਰਵ ਜਾਾਂ ਪੰੂਜੀ, ਵਸਧੇ ਜਾਾਂ ਅਵਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੰੂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। 

 

ਐਕਟ 7 - ਦੇਣਦਾਰੀ 

 

ਪ੍ਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।  ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜਸ ਨੇ ਐਕਟ ਵਵਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਵਲਆ, ਵਜਸ ਨਾਲ 

ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨੰੂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਸਵਾਏ ਉਹਨਾਾਂ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਕੇ ਵਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਕ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ 

ਅਸਵਹਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ। 

ਵੇਰੋਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਅਤੇ ਵਹਤਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਤੀਵਨਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਸ਼ੇ੍ਣੀਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਵਦਲਚਸਪੀਆਾਂ ਹਨ ਜਾਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਾਂ ਦੇ ਅਵਭਆਸ ਵਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਗਤੀਵਵਧੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ।  

ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ, ਜਾਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਾਂ ਉਪਾਅ ਲਈ, ਵਸਿੱਧੇ ਜਾਾਂ ਅਵਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 

ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਾਂ ਦੇ ਅਵਭਆਸ ਵਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਨਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ।  ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਕਸੇ ਵੀ 

ਪ੍ਤਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿੱਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 



 

 

 

ਐਕਟ 8 - ਮੈਂਬਰ 

 

ਉਿੱਪਰ ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਵਮਆਾਂ (ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਠਨਾਾਂ) ਵਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਠਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ: 

"CONFAGRICOLTURA VERONA", "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, PROVINCIA CIA DI VERONA", 

"FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VERONA", "FAI (FEDERAZIONE AGRICOLA, ALIMENTARE, AMBIENTALE, 

INDUSTRIALE ITALIANA) TERRITORIALE DI VERONA", "FEDERAZIONE 

LAVORATORI AGRO INDUSTRIA VERONA (FLAI VERONA)" ਅਤੇ "U.I.L.A.- Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari - TERRITORIALE 

DI VERONA E Trento". 

ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹਨ: 

- ਸੰਸਥਾ ਦਆੁਰਾ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ; 

- ਵੋਟ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੇ 

ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ: 

- ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਰਡਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਵਵਧਾਵਨਕ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ 

ਮਵਤਆਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ; 

- ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੋਰਡਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਵਚਲੀਆਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨਾ; 

- ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱਚ ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ। 

 

ਐਕਟ 9 - ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ 

ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਾਂ ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ ਹਨ: 

a) ਬੈਠਕ;  

b) ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ; 

c) ਚੇਅਰਮੈਨ; 

d) ਵਡਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ; 

e) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ; 

f) ਅਵਧਵਨਯਮਕ ਲੇਖਾਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ। 

ਦਫਤਰ ਆਨਰੇਰੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਵਵਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆਾਂ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਅੰਦਰ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਜਾਾਂ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਵਚਆਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ, ਪਵਹਲਾਾਂ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਆੁਰਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

 
ਐਕਟ 10 - ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 

 

ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਿੱਕ ਮੁਿੱਖ ਇਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਦੇ ਛੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, "CONFAGRICOLTURA  

VERONA",  "CONFEDERAZIONE  ITALIANA AGRICOLTORI, PROVINCIA CIA DI VERONA", "FEDERAZIONE PROVINCIALE 

COLDIRETTI DI VERONA", "FAI (FEDERAZIONE AGRICOLA, ALIMENTARE, AMBIENTALE, INDUSTRIALE ITALIANA) 

TERRITORIALE DI VERONA", "FEDERAZIONE LAVORATORI AGRO INDUSTRIA VERONA (FLAI VERONA)" ਅਤੇ "U.I.L.A.- 

Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari - TERRITORIALE DI VERONA E TRENTO".  

ਬੈਠਕ ਵਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਹੋਵੇ।   ਪ੍ਤੀਵਨਧਤਾ ਵਲਖਤੀ ਰਪੂ ਵਵਿੱਚ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ।  ਪ੍ਤੀਵਨਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 

ਵਬਨਾਾਂ ਪ੍ਤੀਵਨਧਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇਿੱਕ ਬੈਠਕ ਲਈ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਪ੍ਤੀਵਨਧਤਾ ਅਗਲੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰਵਥਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

ਬੈਠਕ ਦੇ ਮਵਤਆਾਂ ਦੇ ਪਿੱਖ ਵਵਿੱਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਵਤੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਵਾਨਗੀ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।           ਬੈਠਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਇਹਨਾਾਂ ਵਵਵਸ਼ਆਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਵੇਗੀ: 

- ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਤੀਵਵਧੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ 'ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣਾ;  

- ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਵਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ। ਐਕਟ 11 ਅਨੁਸਾਰ; 

- ਲੇਖਾਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਵਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ; 

- ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਵਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਨੰੂ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਦੇਣਾ; 



 

- ਸੰਸਥਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਦੇਣਾ। 

ਪ੍ਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਸਤਾਵ 'ਤੇ, ਬੈਠਕ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਿੱਕ, ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅੰਵਤਮ ਵਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨੰੂ ਵੀ ਪ੍ਵਾਨਗੀ 

ਵਦੰਦੀ ਹੈ।  

ਬੈਠਕ ਕਾਨੰੂਨ ਜਾਾਂ ਅਵਧਵਨਯਮ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਉਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਬੈਠਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਜਾਾਂ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਆੁਰਾ ਬੈਠਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਵਨਿੱ ਜੀ ਅਤੇ ਵਸਿੱਧੇ ਵਗਆਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, 

ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਰਵਜਸਟਰਡ ਪਿੱਤਰ ਦਆੁਰਾ ਜਾਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਢਕੁਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਰਰੂੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੰੂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਅਿੱਠ ਵਦਨਾਾਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਭੇਵਜਆ 

ਜਾਵੇ।   ਬੁਲਾਵੇ ਦੇ ਨੋਵਟਸ ਵਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਦਾ ਵਦਨ, ਸਮਾਾਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ।   

ਬੁਲਾਵੇ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਦਜੂੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਦਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਵਹਲੇ ਬੁਲਾਵੇ ਵੇਲੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਵੇ।  

ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਧਾਨਗੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਆੁਰਾ ਜਾਾਂ ਉਸਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਵਿੱਚ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਆੁਰਾ ਜਾਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਵਿੱਚ ਪ੍ਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 

ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਬੈਠਕ ਵਵਿੱਚ ਵਬਤਾਏ ਸਮੇਂ ਸਮੇਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਵਤਆਾਂ ’ਤੇ ਸਕਿੱਤਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੇ ਵਧਆਨ 

ਵਵਿੱਚ ਵਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵਜਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀ ਾਂ ਵੀ ਹੋਏ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਵਟੰਗਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਲਿੱ ਵਗਆ ਸਮਾਾਂ ਸਕਿੱਤਰ ਦਆੁਰਾ ਉਵਚਤ ਸਮਾਾਂ ਰਵਜਸਟਰ ਵਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਬੈਠਕ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਵਾਵਣਤ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗ ੇਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਅਸਵਹਮਤ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਟਲ ਜਾਣ।   

 

ਐਕਟ 11 - ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ  

 

ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦਆੁਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ CCNL ਦਆੁਰਾ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਰਤਵ/ਕੰਮਾਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਕਰਾਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਮਜਦਰੂੀ ਸਮਝੌਤੇ 

ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰੀ ਸਮਝੌਵਤਆਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਬੰਧਨ, ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਹਿੱਕਦਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਾਂ 

ਅਤੇ ਲਾਭਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ।  

ਪ੍ਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ  ਬੈਠਕ ਵਵਿੱਚ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 12 (ਬਾਰਾਾਂ) ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ 6 (ਛੇ) ਮਾਲਕਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 6 (ਛੇ) 

ਮਜ਼ਦਰੂਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਵਨਯੁਕਤੀ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਵੰਵਡਆ ਵਗਆ ਹੈ: 2 (ਦੋ) "CONFAGRICOLTURA VERONA" ਦਆੁਰਾ, 2 (ਦੋ) 

"FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VERONA", 2 (ਦੋ) "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, PROVINCIA 

CIA DI VERONA", 2 (two) by "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VERONA" ALIMENTARE, AMBIENTALE, 

Industrial italiana) TERRITORIALE DI VERONA", 2 (ਦੋ) "FEDERAZIONE LAVORATORI" ਦਆੁਰਾ 

"U.I.L.A.- Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari - TERRITORIALE DI VERONA E Trento" ਦਆੁਰਾ AGRO INDUSTRIA VERONA 

(FLAI VERONA)" ਅਤੇ 2 (ਦੋ)। 

ਦਫਤਰ ਦੀ ਵਮਆਦ 3 (ਵਤੰਨ) ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ ਮੀਵਟੰਗ ਵਵਿੱਚ, ਪ੍ਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ, ਮਾਲਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦਰੂ ਯੂਨੀਅਨਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਸਤਾਵ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਡਪਟੀ 

ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਵਨਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ, ਵਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਿੱਕ ਅਹਦੁਾ ਛਿੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਠਨ ਵਜਸਨੇ ਉਸਨੰੂ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਨਵਾਾਂ ਮੈਂਬਰ ਵਨਯੁਕਤ 

ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਦਜੇੂ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਪੁਿੱਗਣ ਤਿੱਕ ਅਹਦੁਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਅਿੱਧੇ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਮੈਂਬਰ ਅਣਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ ਮੰਨੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਾਂ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਾਂ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਵਜਹੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ 

ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਨਾਲ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਇਸ 'ਤੇ ਹਿੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

a) ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਡਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ; 

b) ਯੋਗਦਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਜੋ ਐਕਟ 5 ਵਵਿੱਚ ਵਜਕਰਯੋਗ ਹਨ;  

c) ਪ੍ਬੰਧਨ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਵਜਹੇ ਲਾਭਾਾਂ ਦੀ ਭਵਵਿੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ ਲਾਭਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ; 

d) ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਭਲਾਈ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਾਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ 

ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਤੋਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਓਪਰੇਵਟੰਗ ਸਰਪਲਿੱਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ; 

e) ਲਾਭਾਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕਦਾਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ; 



 

f) ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਵਨਵੇਸ਼; 

g) ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ; 

h) ਪੂਰਕ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਾਂ ਦੀ ਵਵਵਸਥਾ ਲਈ ਵਵਧੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਵਕਵਰਆਵਾਾਂ 'ਤੇ ਵਨਯਮ ਅਪਣਾਉਣਾ; 

i) ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਤਆਰੀ, ਇਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੀਵਟੰਗ ਵਵਿੱਚ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣਾ; 

l) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ। 

 

ਐਕਟ 12 - ਮਤੇ 

 

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸਾਲ ਵਵਿੱਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 4 (ਚਾਰ) ਵਾਰ ਜਾਾਂ ਜਦ  ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਵਚਤ ਸਮਝੇ ਜਾਾਂ ਇਸਦੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਵਤਹਾਈ ਵਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਮੀਵਟੰਗ ਬੁਲਾਉਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਾਂ ਬੈਠਕਾਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਆੁਰਾ ਵਲਖਤੀ ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਈ-ਮੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਵਟੰਗ ਲਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਮਤੀ 

ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਪੰਜ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ, ਜ਼ਰਰੂੀ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਵਿੱਚ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਵਤੰਨ ਵਦਨ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਜਰਰੂੀ ਹੈ। 

ਬੈਠਕ ਦੇ ਨੋਵਟਸ ਵਵਿੱਚ ਮੀਵਟੰਗ ਸਥਾਨ, ਵਦਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਦਵਸਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਲੇਖਾਕਾਰ ਬੋਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਾਂ ਮੀਵਟੰਗਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਨਯਮਤ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਲਈ, ਇਸਦੇ ਬਹਵੁਗਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਾਂ (ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਸਿੱਤ ਭਾਗਾਾਂ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਐਕਟ 11 ਦੇ ਪਿੱਤਰ (c), (d), (h) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਿੱਠ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱਤਕਾਰੀ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਕਮੇਟੀ ਵਵਿੱਚ ਪ੍ਤੀਵਨਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਾਂ ਮੀਵਟੰਗਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰੂਸੰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਕ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਚਰਚਾ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਸਾਵਰਤ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਵਵਸ਼ਆਾਂ 'ਤੇ ਜੁ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ 

 
ਐਕਟ 13 - ਚੇਅਰਮੈਨ 

 

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਹਵਸਆਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਚਣੇੁ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਦੇ ਅਹਦੇੁ ਦੀ ਵਮਆਦ 3-ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਚੇਅਰਮੈਨ: 

a) ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ੍ਤੀਵਨਧੀ ਹੈ, ਪ੍ਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦਆੁਰਾ ਮਤੇ 'ਤੇ, ਇਕਵਹਰੇ ਕੰਮ ਜਾਾਂ ਕੰਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ੇ੍ਣੀਆਾਂ ਦੇ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਵਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; 

b) ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਧਾਨਗੀ; 

c) ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਆੁਰਾ ਮਤੇ 'ਤੇ ਮੀਵਟੰਗ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ; 

d) ਕਾਨੰੂਨ, ਸਮੂਵਹਕ ਸਮਝੌਵਤਆਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਧਵਨਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਵਤਆਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਓਵਰਹੈਿੱਡ ਗਤੀਵਵਧੀ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ। 

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥਾ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱਚ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਡਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੰੂ ਸੌਂਪੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

 

ਐਕਟ 14 - ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ 

 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਡਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਵਮਸ਼ਰਣ ਹੈ।  ਇਹ ਪ੍ਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਪ੍ਤੀਵਨਧੀ ਪਿੱਤਰ ਦਆੁਰਾ, ਵਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤਕਨੀਕੀ ਵਵਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 
ਐਕਟ 15 - ਲੇਖਾਕਾਰ ਬੋਰਡ 

 

ਲੇਖਾਕਾਰ ਬੋਰਡ 3 (ਵਤੰਨ) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦਾ ਬਵਣਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਪ੍ਧਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 3 (ਵਤੰਨ) ਵਵਕਲਪਕ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਲੇਖਾਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਰਵਜਸਟਰੀ ਵਵਿੱਚ ਰਵਜਸਟਰਡ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਵਕਲਵਪਕ ਲੇਖਾਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵਮਆਦ 3 (ਵਤੰਨ) ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 



 

ਲੇਖਾਕਾਰ ਬੋਰਡ ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਸਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਨਯੰਤਰਣ ਕਰਤਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, 

ਲੇਖਾਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਸਮੂਵਹਕ ਸਮਝੌਵਤਆਾਂ, ਅਤੇ ਵਵਧਾਵਨਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਪਤਾ 

ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਖਾਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਵਤਮ ਵਵਿੱਤੀ ਵਬਆਨ ਵਲਖਤੀ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਰਕਾਰਡ; ਇਹ ਅੰਵਤਮ ਵਵਿੱਤੀ 

ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਾਂ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਵਰਪੋਰਟ ਵਤਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਵਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਲੇਖਾਕਾਰ ਬੋਰਡ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਾਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਤੀਭੂਤੀਆਾਂ ਦੀ ਨਕਦ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਆਾਂਕਲਨ 

ਕਰੇਗਾ 

ਲੇਖਾਕਾਰ ਵਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਵਨਯੰਤਰਣ ਲਈ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿੱਗ ੇਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਾਂ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਬੋਰਡ ਸਾਰੀਆਾਂ ਮੀਵਟੰਗਾਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਵਨਰੀਖਣਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਰਪੋਰਟਾਾਂ 

ਰਿੱਖੇਗਾ।     ਵੇਰਵਵਆਾਂ ਨੰੂ ਲੇਖਾਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਕਤਾਬ ਵਵਿੱਚ ਵਲਵਖਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

 
ਐਕਟ 16 – ਭੰਗਤਾ 

 

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਵਿੱਚ, ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਅਦਾਇਗੀਕਾਰ ਦੀ ਵਨਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ।  

ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ, ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਵੇਰੋਨਾ ਪ੍ਾਾਂਤ ਵਵਿੱਚ ਕਵਲਆਣਕਾਰੀ ਇਲਾਜ, ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਦੀਆਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਵਮਆਾਂ ਦੀ 

ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਜਾਾਂ ਵਜਵੇਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦਆੁਰਾ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

 
ਐਕਟ 17 - ਅੰਵਤਮ ਵਵਵਸਥਾਵਾਾਂ 

 

ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਧਵਨਯਮ ਵਵਿੱਚ ਅਸਪਿੱਸ਼ਟ ਵਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਵਸਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਵਧਤ ਕਾਨੰੂਨਾਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 



 

 

 

ਅੰਵਤਕਾ B 

ਅਸਥਾਈ ਸਬੰਧ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਵਵਕਲਪ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 

 

ਜਦੋਂ ਵਕ: 

 ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੂਵਹਕ ਵਕਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਐਕਟ 7 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰੋਨਾ ਪ੍ਾਾਂਤ ਵਵਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਵਮਆਾਂ ਲਈ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਵਿੱਚ 180 ਵਦਨਾਾਂ 

ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਰਤੀ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਕੰਮ ਵਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਵਕਲਪ 

ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ: 

    ਮੈਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਤਾ ,  …………………………… ਨੰੂ ਜਨਵਮਆ……………….…… ਵਵਿੱਚ ……………….………………………..…… 

ਵਰਹਾਇਸ਼………………………………………………………………..…... 

…………………………………………. ਅਤੇ ਵਸੇਬਾ  …………………………………………………………….…… ,  

(ਨੌਕਰੀ) ……………………………………………………………… 

ਸ਼੍ੀ ………………………………………………………………………….. ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਮਤੀ ……………………… ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 180 ਵਦਨ 

 

ਘੋਸ਼ਣਾ 

ਸਾਰੇ ਇਰਾਵਦਆਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ, ਵਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਵਵਕਲਪ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਮੈਂ 

ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਥਾਈ ਸਬੰਧਾਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਆਰਵਥਕ ਅਤੇ ਵਨਯੰਵਤ੍ਤ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੂਵਹਕ ਸੂਬਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦਆੁਰਾ 

ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। . 

 

ਵਮਤੀ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ 



 

ਅੰਵਤਕਾ C 
 

ਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਰਜੁ਼ਗਾਰ 

ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦਰੂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 

 

ਮੈਂ, ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਤਾ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ………………………………………………………………………………ਨਾਮਕ ਖੇਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਖੀ 

……………………… ………………………….ਜੋ ………………………………………………. ਵਮਉਾਂਸਪੈਵਲਟੀ ਵਵਿੱਚ ਸਵਥਤ ਹੈ, ਇਿੱਥੇ ਵਰੋਨਾ PCLA 

ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ CCNL ਨੰੂ ਵਮਤੀ 19/06/2018 ਨੰੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਵਮਆਾਂ ਲਈ, ……… ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ। …………ਸ਼੍ੀਮਾਨ/ਸ਼੍ੀਮਤੀ    

…………………………………………….  ਜਨਮ ਵਮਤੀ 

………………………………..           ........................................  ਨੰੂ ਸਥਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ 

……………………………………………………… ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜ …………………………………………. 

 

ਇਹਨਾਾਂ ਦੀ ਪੋ੍ਬੇਸ਼ਨਰੀ ਵਮਆਦ ਨੰੂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸਥਾਈ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ: 

ਖੇਤਰ ਨੰ. 1 ਵਵਿੱਚ ਸ਼ੇ੍ਣੀਬਿੱਧ ਮਜ਼ਦਰੂਾਾਂ ਲਈ 26 ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਦਨ; ਖੇਤਰ ਨੰ. 2 

ਵਵਿੱਚ ਸ਼ੇ੍ਣੀਬਿੱਧ ਮਜ਼ਦਰੂਾਾਂ ਲਈ 20 ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਦਨ ; ਖੇਤਰ ਨੰ. 3 ਵਵਿੱਚ 

ਸ਼ੇ੍ਣੀਬਿੱਧ ਮਜ਼ਦਰੂਾਾਂ ਲਈ 14 ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਦਨ. 

 

ਆਰਵਥਕ ਅਤੇ ਵਨਯੰਵਤ੍ਤ ਹਾਲਤਾਾਂ ਲਈ, ਵਧਰਾਾਂ ਵੇਰੋਨਾ ਸੂਬੇ ਵਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਵਮਆਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੂਵਹਕ ਮਜ਼ਦਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 

ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਪਵੜ੍ਆ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ. 

 

 

ਵਮਤੀ  ਸਵੀਵਕ੍ਤੀ ਲਈ ਹਸਤਾਖਰ 

ਮਾਲਕ  ਕਰਮਚਾਰੀ 



 

 

ਅੰਵਤਕਾ D 

 

ਅਸਥਾਈ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਵਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 

ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦਰੂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 

 
 

ਸ਼੍ੀਮਾਨ/ਸ਼੍ੀਮਤੀ ………………………………………………………, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਪ੍ਾਪਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ, ਯੋਗਤਾ 

………………………………. ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ੀਮਾਨ/ਸ਼੍ੀਮਤੀ  …………………………… ਦੀ ਕੰਪਨੀ 

ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਕੰਮ ਦੇ 180 ਵਦਨ। 

 

ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਐਕਟ 8 ਅਨੁਸਾਰ. ਅਸਥਾਈ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ................... 

ਨਵਾਾਂ ਸਥਾਈ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਜਦੋਂ ਵਕ ਉਪਰੋਕਤ, ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਵਰੋਨਾ ਪ੍ਾਾਂਤ ਲਈ PCLA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ CCNL ਨੰੂ 

C.C.N.L. ਵਮਤੀ 19/06/2018 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਵਮਆਾਂ ਲਈ ਵਨਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।, ਸ਼੍ੀਮਾਨ/ਸ਼੍ੀਮਤੀ ………………………………………………………………ਜਨਮ 

…………………………………………………………. ਨੰੂ ………………………..  ਸਥਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ, ਯੋਗਤਾ 

……………………………………… ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ………………………. 

 

ਆਰਵਥਕ ਅਤੇ ਵਨਯੰਵਤ੍ਤ ਹਾਲਤਾਾਂ ਲਈ, ਵਧਰਾਾਂ ਵਰੋਨਾ ਪ੍ਾਾਂਤ ਵਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਵਮਆਾਂ ਲਈ, ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਪਿੱਖਪਾਤ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 

ਸਮੂਵਹਕ ਵਕਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਾਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵਦੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਪਵੜ੍ਆ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ 
 

ਵਮਤੀ 

ਸਵੀਵਕ੍ਤੀ ਲਈ ਹਸਤਾਖਰ 

ਮਾਲਕ  ਕਰਮਚਾਰੀ 



 

ਅੰਵਤਕਾ E 
 

ਕੰਪਨੀ  

 
---------------------------------- 

 

 
 

ਵਵਸ਼ਾ:  PCLA ਵਮਤੀ 12/12/2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਤਰਜੀਹ 

ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ 

 
ਮੈਂ,  ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਤਾ ………………………………….. ਜਨਮ ਸਥਾਨ……………………… 

 
ਤੇ……………………… ਅਤੇ ਵਸੇਬਾ……………………………………… 

 

via …………………………………………TEL…………………….. 

 
ਘੋਸ਼ਣਾ 

 

ਆਪਣੀ ਵਜੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਵਹਤ, ਵਕ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਵਵਿੱਚ ……………… ਤੋਂ ਨੰੂ …………………. ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ; ਤੋਂ 

…………………… ਤੋਂ……………………….ਅਸਥਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਮੈਂ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ 

……………………………………………………………………………………………… 

ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਾਂ 

ਭਰਤੀ ਪਵਹਲ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਵਸ਼ੇ ਵਵਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਵਮਆਾਂ ਨੰੂ ਵਨਯੁਕਤ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

 

ਵਮਤੀ.................. ਵਰਕਰ 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---- 

ਭਰਤੀ ਤਰਜੀਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ 

ਕੰਪਨੀ ………………………………………… ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਸਨੰੂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ 

ਸ਼੍ੀਮਾਨ/ਸ਼੍ੀਮਤੀ  ................................................................ ਦਆੁਰਾ ............. ਆਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦਰੂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਲਈ 

ਕੰਪਨੀ 



 

Anex F Agri.Bi ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਲਾਭਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

 
 

ਵੇਰੋਨਾ ਵਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦਰੂਾਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਮੂਵਹਕ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿੱਤਰ 

 

ਵੇਰੋਨਾ ਵਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 20212 ਦੇ ਇਸ 17ਵੇਂ ਵਦਨ 

 
 

ਵਵਚਕਾਰ 

 

- Confagricoltura Verona, ਵਜਸਦੀ ਪ੍ਤੀਵਨਧਤਾ ਇਸਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਪਾਓਲੋ ਫੇਰੇਰੇਸ ਦਆੁਰਾ, ਇਸਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲੁਈਗੀ ਬਾਸਾਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਵਫਸ 

ਮੈਨੇਜਰ ਲੌਰਾ ਗਲਵਾਨੀ ਦਆੁਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; 

- Confederazione Italiana Agricoltori di Verona (ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਕਸਾਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰੋਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ), ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਇਸਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਧਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦਰੂੀ 

ਵਰਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਲੌਰਾ ਫੇਵਰਨ ਦਆੁਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ; 

 

ਅਤੇ 

 

- ਅਲੇਸੈਂਡਰੋ ਅੰਸੇਲਮੀ ਦਆੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਫਾਈ ਸੀਸਲ; 

- ਫੌਸਟੋ ਜੌ਼ਪਾ ਅਤੇ ਪਾਓਲਾ ਸਾਲਵੀ ਦਆੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਫਲਾਈ ਸੀਵਗਲ; 

- ਯੂਇਲਾ ਉਇਲ ਵਜਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਜਉਸੇਪ ਬੋਵਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਐਾਂਡਰੀਆ ਮੇਨੇਘੇਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ; 

 

4/10/2012 ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਵੇਰਵਵਆਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਰਾਾਂ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਾਂ ਗਿੱਲਾਾਂ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ: ਦੋ-ਪਿੱਖੀ 

ਵਧਰਾਾਂ 31/12/2012 ਤਿੱਕ ਇਿੱਕ ਅਵਜਹੀ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜੋ Cassa ਵਾਧੂ ਲੇਜਮ (CIMILA) ਅਤੇ ENBIAV ਦੀਆਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਾਂ, 

ਉਹਨਾਾਂ ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਰਪੂ-ਰੇਖਾਵਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜਹਨਾਾਂ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨੇ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ । 

ਵਧਰਾਾਂ ਅਿੱਗ ੇਸਵਹਮਤ ਹਨ: 

 

 ਨਵੀ ਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗਤੀਵਵਧੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਵਿੱਚ, 90,000 ਯੂਰੋ ਦੀ ਇਿੱਕ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਵਕ 1 ਜਨਵਰੀ, 2013 ਤਿੱਕ ਵਕਮ ਯੋਗਦਾਨ ਵਵਿੱਚ 

ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਕਉਾਂਵਕ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਵਹਿੱਸਾ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ 

ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। । 

 

 ਵਕ 01.01.2013 ਤਿੱਕ ਵਬਮਾਰੀ-ਛੁਿੱਟੀ ਭਿੱਤੇ ਦੇ ਪੂਰਕ, ਜੋ ਹਣੁ CIMILA ਦਆੁਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਬਮਾਰੀ ਛੁਿੱਟੀ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਤੰਨ ਵਦਨਾਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਾਰਣੀਬਿੱਧ ਉਜਰਤ ਦੇ 100% ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਸਦੀ ਵਮਆਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ, 4ਵੇਂ ਤੋਂ 20ਵੇਂ ਵਦਨ 40% ਤਿੱਕ, 21ਵੇਂ ਤੋਂ 180ਵੇਂ 

ਵਦਨ ਤਿੱਕ 33,34% ਹੋਣਗ ੇ। ਪੂਰਕਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ INPS ਦਆੁਰਾ ਭਿੱਤੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

 

 ਵਕ 01.01.2013 ਤੋਂ ਪ੍ਸੂਤੀ ਛੁਿੱਟੀ ਭਿੱਤਾ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਵਿੱਚ Cimila ਦਆੁਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਬਿੱਚੇ ਲਈ 

500.00 ਯੂਰੋ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 01.01.2013-31.12.2013 ਦੀ ਵਮਆਦ ਲਈ, , ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਮਾਲਕ ਸਮੇਤ, ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 102 ਵਦਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਵਮਆਾਂ ਨੰੂ ਵਧਰਾਾਂ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਲਾਭ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹਨ: 

 

1. ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦੀ ਡੇ-ਕੇਅਰ ਦੀ 2013 ਵਟਊਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਿੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 50%, 300.00 ਯੂਰੋ ਤਿੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। 

 

2. ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013 ਵਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਵਟਊਸ਼ਨ ਲਈ 100.00 ਯੂਰੋ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। 

 

3. ਸਾਲ 2013 ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਟਊਸ਼ਨ ਲਈ, ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 200.00 ਯੂਰੋ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। 

 

4. ਸਾਲ 2013 ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਇਮਵਤਹਾਨ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਨਰਭਰ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯੂਰੋ 200.00 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। 

 
 

ਵਧਰਾਾਂ ਇਹ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨਗੀਆਾਂ ਵਕ ਆਈਟਮਾਾਂ 1) ਤੋਂ 4) ਵਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਯੋਗਦਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਵਮਆਾਂ ਤੋਂ ਵਕਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 



 

ਆਈਟਮਾਾਂ 1) ਤੋਂ 4) ਵਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਲਾਭਾਾਂ ਨੰੂ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

 
ਅੰਤ ਵਵਿੱਚ, ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਧਰਾਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਿੱਧ ਤਿੱਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 

ਵਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੀ ਉਵਚਤਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰਰੂੀ ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਵਟੰਗ ਕਰਨ ਦਾ 

ਅਵਹਦ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

 

 

 
 

ਐਕਟ 14 ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਕਾਵਮਆਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ 

 

ਵਧਰਾਾਂ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ਸਤਾਵਾਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਏਕੀਵਕ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਵਹਮਤ ਹਨ। 14 ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ: 

 

1. ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਾਂਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ: ਖੇਤਰ 2 ਪਿੱਧਰ 5 

2. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਫਾਰਮਾਾਂ 'ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਅਵਧਆਪਨ ਜਾਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ: ਖੇਤਰ 2 

ਪਿੱਧਰ 4 

3. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਾਰਮਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਖੇਤਰ 2 ਪਿੱਧਰ 5 

 

 

 

ਐਕਟ 15 ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਵਮਹਨਤਾਨਾ 

 

ਵਧਰਾਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤ ਹਨ ਵਕ ਉਜਰਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਪ੍ਤੀਸ਼ਤਤਾ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ: 31/12/2011 ਨੰੂ, ਸਰਨੀਬਧ 

ਉਜਰਤਾਾਂ 'ਤੇ 5.7% ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਾਂ ਪ੍ਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

 
 

 1/11/2012 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ 80% ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

 1/3/2013 ਤੋਂ, ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਕੀ 20% ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

 

ਵਧਰਾਾਂ, 25 ਮਈ, 2010 ਦੇ CCNL ਐਕਟ 44 ਵਵਿੱਚ ਵਵਿੱਚ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਹੁਰਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ 

ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਲ ਵਵਿੱਚ ਵਦਨ ਵਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਘੰਵਟਆਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹਨ। 

 

ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਕੁਾਵਟ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੰਵਟਆਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਸਰਫ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਕ ਮਾਲਕ ਨੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਵਨਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 

 

 

 

 

ਸੰਸਥਾ, ਦਵੁਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀਆਾਂ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ ਕਾਵਮਆਾਂ ਪ੍ਤੀ ਆਪਣੀਆਾਂ 

ਸਾਰੀਆਾਂ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਵਨਭਾਉਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

 
 

ਇਕਰਾਵਰਤ ਭਲਾਈ 

 

ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 3, 34 ਅਤੇ 35 ਵਵਿੱਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 

ਵਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਆੁਰਾ ਵਨਯੁਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਦਵੁਿੱਲੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਯੋਗਦਾਨਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ 

ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭਾਾਂ ਦੇ ਵਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੈ। 

 

ਦੋ ਪਿੱਖੀ ਸਬੰਧਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਆਾਂ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ ਕਾਵਮਆਾਂ ਪ੍ਤੀ ਆਪਣੀਆਾਂ 

ਸਾਰੀਆਾਂ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਵਨਭਾਉਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮੌਜੂਦਾ PCLA ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 34 ਅਤੇ 35 ਵਵਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸਦਾ ਹਵਾਲਾ 

ਐਕਟ 3 ਵਵਿੱਚ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2013 ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਪਿੱਖਪਾਤ ਦੇ - ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ  

 

ਬਰਾਬਰ ਲਾਭਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਾਧੂ ਵਹਿੱਸਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ - ਨਤੀਜੇ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਵੇਤਨ ਦੇ ਰਪੂ ਵਵਿੱਚ CIM (ਐਕਟ    34) ਅਤੇ CAC (ਐਕਟ 35) ਸੂਬਾਈ ਯੋਗਦਾਨਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ 



 

Annex G ਖੇਤਰੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਪ੍ਤੀਵਨਧੀ (RLST) ਦੀ ਵਨਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ 

 

ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਬਆਨ 

RLST “ਰੈਪਰਜ਼ੈਂਟੈਂਟ ਪ੍ਤੀ ਲਾ ਵਸਕੂਰੇਜ਼ਾ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ” (ਖੇਤਰੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਪ੍ਤੀਵਨਧੀ) 

 

ਵਨਮਨਵਲਖਤ 12/01/2022 ਨੰੂ ਵਰੋਨਾ ਵਵਿੱਚ ਐਗਰੀਬੀ ਐਾਂਟੇ ਵਬਲੇਟਰੇਲ ਪ੍ਤੀ l'agricoltura Veronese ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਦਫਤਰ ਵਵਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ: 

 

 

ਕੋਲਡੀਰੇਟੀ ਵੇਰੋਨਾ, ਵਜਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਐਲੇਕਸ ਵੈਨਟੀਨੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਜੂਸੇਪ ਰਵੁਫਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ 

ਦਫਤਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਰੀਆ ਅਸੰੁਤਾ ਕਾਸਾਟੋ ਦਆੁਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ; 

Confagricoltura Verona, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਇਸਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਅਲਬਰਟੋ ਡੀ ਟੋਗਨੀ ਦਆੁਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲੁਈਗੀ ਬਾਸਾਨੀ ਅਤੇ 

ਯੂਨੀਅਨ ਆਵਫਸ ਮੈਨੇਜਰ ਲੌਰਾ ਗਲਵਾਨੀ ਦਆੁਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; 

Confederazione Italiana Agricoltori di Verona (ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਕਸਾਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰੋਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ), ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਇਸਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਐਾਂਡਰੀਆ 

ਲਵਾਗਨੋਲੀ ਦਆੁਰਾ ਇਸਦੀ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਮਾਰਟਾ ਟਰੋੁਲਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਫਤਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਲੌਰਾ ਫੇਵਰਨ ਦਆੁਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; 

- ਮੈਟੀਓ ਮਰਵਲਨ ਦਆੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਫਾਈ ਸੀਸਲ; 

- ਫਲਾਈ ਸੀਵਗਲ ਮਾਰੀਆ ਪੀਆ ਮਜ਼ਾਸੇਟ ਦਆੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ; 

- ਡੈਨੀਏਲ ਵਮਰਾਾਂਡੋਲਾ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਉਇਲਾ ਉਇਲ; 

ਜਦਵਕ 

- ਵਵਧਾਵਨਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੰ. 81/2008 ਆਰਟੀਕਲ 47 ਅਤੇ 48 ਵਵਿੱਚ RLST ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ (ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਲਈ ਮਜ਼ਦਰੂਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ) ਦਾ ਨਵਾਾਂ ਅੰਕੜਾ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਅਤੇ ਵਨਯੰਵਤ੍ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਸ਼ੇ੍ਣੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਨੰੂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਵਨਯੁਕਤੀ ਜਾਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ 

ਇਿੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਪਵਹਚਾਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਫੰਕਸ਼ਨਾਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਲੂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ; 

- 03/06/2013 ਨੰੂ ਸਮੂਵਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, Confagricoltura Verona, Confederazione Italiana 

Agricoltori, Fai-Cisl, Flai Cgil ਅਤੇ Verona ਦੇ Uila Uil ਨੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਲਈ ਮਜ਼ਦਰੂਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ 

ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਵੇਰੋਨਾ ਪ੍ਾਾਂਤ ਵਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਲਈ ਕਾਵਮਆਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਤੀਵਨਧੀ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ,  RLSTs 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਵਿੱਚ ਦਬੁਾਰਾ ਵਮਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। 

- 19/06/2018 ਦੇ CCNL ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, RLST 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਸਮਝੌਵਤਆਾਂ ਦੇ 

ਪ੍ਤੀ ਪਿੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ; 

- AgriBi ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਨ ਅਧੀਨ RLST ਦੇ ਅਿੱਠ ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਮਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ, ਹਣੁ 

ਤਿੱਕ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਅਵਭਆਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਵੇਰੋਨਾ ਸੂਬੇ ਲਈ RLST ਦੇ 

ਕਾਰਜ; 

- ਕੋਲਡੀਰੇਟੀ ਨੇ, ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੇਰੋਨਾ ਪ੍ਾਾਂਤ ਲਈ ਖੇਤਰੀ RLST ਦੇ ਕਾਰਜਾਾਂ ਨੰੂ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ 

ਵਵਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉਿੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਵਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਸਵਹਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਾਂ ਨੰੂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ: 

 
 

1. ਪ੍ਸਤਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਿੱਕ ਅਵਨਿੱ ਖੜਵਾਾਂ ਅੰਗ ਹੈ; 

2. RLSTs ਦਆੁਰਾ ਵੇਰੋਨਾ ਪ੍ਾਾਂਤ ਵਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸੇਵਾ, AGRI.BI ਦੀ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। Ente Bilaterale per l'Agricoltura 

Veronese, ਜੋ ਵਕ RLSTs ਦੀ ਗਤੀਵਵਧੀ ਦੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਪ੍ਬੰਧਨ ਨੰੂ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਖਰਵਚਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਵਚਤ 

ਪ੍ਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਾਂ ਵਵਵਸਥਾਵਾਾਂ 

ਅਤੇ ਵਵਧਾਵਨਕ ਫ਼ਰਮਾਨ 81/2008 ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਵਧਆ ਵਗਆ ਹੈ।  ਵਧਰਾਾਂ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ, AGRI.BI ਨੰੂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ।  ਐਕਟ ਵਵਿੱਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਵਿੱਚ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਜ। 2 ਪੈਰਾ 1 ਅਿੱਖਰ e) ਅਤੇ D.Lgs. 81/2008. 

3. ਵੇਰੋਨਾ ਪ੍ਾਾਂਤ ਲਈ RLSTs ਦੀ ਵਗਣਤੀ 3 ਓਪਰੇਟਰਾਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਅਹਦੁਾ ਫਾਈ-ਸੀਸਲ, ਫਲਾਈ-ਸੀਵਗਲ ਅਤੇ ਉਇਲਾ-ਉਇਲ ਦੀ 

ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵਕ ਵਨਯੁਕਤੀ ਵਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਬਦਲੀਆਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱਚ ਵੀ। 

4. ਮਨੋਨੀਤ ਵਵਅਕਤੀ, CCNL ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 17 ਵਵਿੱਚ ਅੰਕ 3 ਅਤੇ 5 ਵਵਿੱਚ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਵਕਉਾਂਵਕ ਉਹਨਾਾਂ 

ਨੰੂ ਵੇਰੋਨਾ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਾਂ ਫਾਈ, ਫਲਾਈ ਅਤੇ ਉਇਲਾ ਦਆੁਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਵਮਆਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਵਵਿੱਚ ਮੁਿੱਢਲੀ ਵਸਖਲਾਈ ਹੈ। 



 

 

5. ਵਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, AGRI.BI ਦਆੁਰਾ ਵਨਯੁਕਤ RLSTs, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦਆੁਰਾ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸੌਂਪੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹੋਰ 

ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

6. RLSTs ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਪੋ੍ਤਸਾਹਨ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਤਿੱਵਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਵਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ ਡੇਟਾ ਅਤੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਖਤ ਗੁਪਤਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਾਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣ ੂਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਅਵਜਹੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

 
 

ਪੜੋ੍, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ 

 

 

 
CONFAGRICOLTURA VERONA FAI -CISL 

 
ਕੋਲਵਡਰੇਟੀ ਵੇਰੋਨਾ FLAI-CGIL 

 

ਕਨਫੇਡੇਰਾਜ਼ੀਓਨ ਇਟਾਲੀਆਨਾ ਐਗਰੀਕੋਲਟੋਰੀ ਯੂਆਈਐਲਏ-ਯੂਆਈਐਲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ਵੇਰੋਨਾ ਸੂਬੇ ਵਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦਰੂਾਾਂ ਲਈ ਵੇਤਨ ਪੈਮਾਨਾ - 01/01/2021 ਤੋਂ ਵੈਧ 



 

ਸਥਾਈ ਵਰਕਰ: ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 

 

ਸ਼ੇ੍ਣੀ ਆਮ 

 
ਘੰਟੇ 

ਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ 

 
ਘੰਟੇ 

ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ 

 
ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ 

ਰਾਤ 

ਕੰਮ ਅਤੇ 

ਐਤਵਾਰ/ਛੁਿੱਟੀ 

ਓਵਰਟਾਈਮ 

ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ 

 
ਐਤਵਾਰ/ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ 

'ਤੇ 

ਪਿੱਧਰ 1 (ਨਵਾਾਂ ਪਿੱਧਰ) €11.19 €13.99 €15.11 €15.67 €16.79 

ਪਿੱਧਰ 2 (ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਕ. ਸੁਪਰ) €10.62 €13.27 €14.33 €14.86 €19.52 

ਪਿੱਧਰ 3 (ਸਾਬਕਾ ਵਵਸ਼ੇਸ਼) €9.99 €12.49 €13.49 €13.99 €14.99 

ਪਿੱਧਰ 4 (ਸਾਬਕਾ ਯੋਗਤਾ ਪਾ੍ਪਤ ਸੁਪਰ) €9.52 €11.89 €12.85 €13.32 €14.27 

ਪਿੱਧਰ 5 (ਸਾਬਕਾ ਯੋਗਤਾ ਪਾ੍ਪਤ) €8.97 €11.21 €12.11 €12.56 €13.46 

ਪਿੱਧਰ 6 (ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਪੰਨਾ 137) €7.90 €9.88 €10.67 €11.06 €11.85 

ਪਿੱਧਰ 7 (ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਪੰਨਾ 110) €6.36 €7.95 €8.58 €8.90 €9.54 

 
ਸਥਾਈ ਵਰਕਰ: ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਜ਼ਦਰੂੀ 

 

ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਸ਼੍ੇਣੀ ਦਆੁਰਾ 

ਪਿੱਧਰ 1 (ਨਵਾਾਂ ਪਿੱਧਰ) €1,891.25 

ਪਿੱਧਰ 2 (ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਕ. ਸੁਪਰ) €1,794.01 

ਪਿੱਧਰ 3 (ਸਾਬਕਾ ਵਵਸ਼ੇਸ਼) €1,689.07 

ਪਿੱਧਰ 4 (ਸਾਬਕਾ ਯੋਗਤਾ ਪਾ੍ਪਤ ਸੁਪਰ) €1,608.15 

ਪਿੱਧਰ 5 (ਸਾਬਕਾ ਯੋਗਤਾ ਪਾ੍ਪਤ) €1,516.17 

ਪਿੱਧਰ 6 (ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਪੰਨਾ 137) €1,335.76 

ਪਿੱਧਰ 7 (ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਪੰਨਾ 110) €1,074.38 

 

 

 

ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 

 

ਸ਼ੇ੍ਣੀ ਆਮ 

 
ਘੰਟੇ 

ਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ 

 
ਘੰਟੇ 

ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ 

 
ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ 

ਰਾਤ 

ਕੰਮ ਅਤੇ 

ਐਤਵਾਰ/ਛੁਿੱਟੀ 

ਓਵਰਟਾਈਮ 

ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ 

 
ਐਤਵਾਰ/ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ 

'ਤੇ 

ਪਿੱਧਰ 1 (ਨਵਾਾਂ ਪਿੱਧਰ) €14.60 €17.40 €18.51 €19.07 €20.19 

ਪਿੱਧਰ 2 (ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਕ. ਸੁਪਰ) €13.85 €16.51 €17.56 €18.09 €19.15 

ਪਿੱਧਰ 3 (ਸਾਬਕਾ ਵਵਸ਼ੇਸ਼) €13.04 €15.54 €16.53 €17.03 €18.03 

ਪਿੱਧਰ 4 (ਸਾਬਕਾ ਯੋਗਤਾ ਪਾ੍ਪਤ ਸੁਪਰ) €12.41 €14.79 €15.74 €16.22 €17.17 

ਪਿੱਧਰ 5 (ਸਾਬਕਾ ਯੋਗਤਾ ਪਾ੍ਪਤ) €11.70 €13.94 €14.84 €15.29 €16.19 

ਪਿੱਧਰ 6 (ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਪੰਨਾ 137) €10.31 €12.29 €13.08 €13.47 €14.26 

ਪਿੱਧਰ 7 (ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਪੰਨਾ 110) €8.29 €9.88 €10.52 €10.83 €11.47 

ਪਿੱਧਰ 8 (ਸਾਬਕਾ ਚੋਣਕਾਰ) €7.50 €8.94 €9.51 €9.80 €10.38 



 

ਅਸਥਾਈ ਕਾਵਮਆਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਵਛੋੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 

ਸ਼੍ੇਣੀ ਵਦਨ 

ਮਜ਼ਦਰੂੀ 

HOURLY 

ਮਜ਼ਦਰੂੀ 

ਪਿੱਧਰ 1 (ਨਵਾਾਂ ਪਿੱਧਰ) €6.28 €0.97 

ਪਿੱਧਰ 2 (ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਕ. ਸੁਪਰ) €5.95 €0.92 

ਪਿੱਧਰ 3 (ਸਾਬਕਾ ਵਵਸ਼ੇਸ਼) €5.61 €0.86 

ਪਿੱਧਰ 4 (ਸਾਬਕਾ ਯੋਗਤਾ ਪਾ੍ਪਤ ਸੁਪਰ) €5.34 €0.82 

ਪਿੱਧਰ 5 (ਸਾਬਕਾ ਯੋਗਤਾ ਪਾ੍ਪਤ) €5.03 €0.77 

ਪਿੱਧਰ 6 (ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਪੰਨਾ 137) €4.43 €0.68 

ਪਿੱਧਰ 7 (ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਪੰਨਾ 110) €3.57 €0.55 

ਪਿੱਧਰ 8 (ਸਾਬਕਾ ਚੋਣਕਾਰ) €3.23 €0.50 

 

 

 

ਵੇਰੋਨਾ ਸੂਬੇ ਵਵਿੱਚ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰਲ ਕਾਵਮਆਾਂ ਲਈ ਵੇਤਨ ਪੈਮਾਨਾ - 01/01/2021 ਤੋਂ ਵੈਧ 

 

 

 

ਸਥਾਈ ਵਰਕਰ: ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 

 

ਸ਼੍ੇਣੀ ਆਮ 

ਘੰਟੇ 

ਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ 

ਘੰਟੇ 

ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ 

ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ 

ਰਾਤ 

ਕੰਮ 

ਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ 

ਐਤਵਾਰ ਜਾਾਂ ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ 'ਤੇ 

ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ 

ਐਤਵਾਰ/ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ 
'ਤੇ 

ਪਿੱਧਰ 1 (ਨਵਾਾਂ ਪਿੱਧਰ) €11.19 €14.44 €15.67 €16.56 €16.79 €17.34 

ਪਿੱਧਰ 2 (ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਕ. ਸੁਪਰ) €10.62 €13.70 €14.87 €15.72 €15.93 €16.46 

ਪਿੱਧਰ 3 (ਸਾਬਕਾ ਵਵਸ਼ੇਸ਼) €9.99 €12.89 €13.99 €14.79 €14.99 €15.48 

ਪਿੱਧਰ 4 (ਸਾਬਕਾ ਯੋਗਤਾ ਪਾ੍ਪਤ ਸੁਪਰ) €9.52 €12.28 €13.33 €14.09 €14.28 €14.76 

ਪਿੱਧਰ 5 (ਸਾਬਕਾ ਯੋਗਤਾ ਪਾ੍ਪਤ) €8.97 €11.57 €12.56 €13.28 €13.46 €13.90 

ਪਿੱਧਰ 6 (ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਪੰਨਾ 137) €7.90 €10.19 €11.06 €11.69 €11.85 €12.25 

ਪਿੱਧਰ 7 (ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਪੰਨਾ 110) €6.36 €8.20 €8.90 €9.41 €9.54 €9.86 

 

 

 
ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 

 

ਸ਼ੇ੍ਣੀ ਆਮ ਘੰਟੇ ਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ/ਛੁਿੱ

ਟੀ ਦਾ ਕੰਮ 

ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਐਤਵਾਰ/ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ 

'ਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ 

ਐਤਵਾਰ/ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ 

ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਰਾਤ ਦਾ 

ਕੰਮ 

ਪਿੱਧਰ 1 (ਨਵਾਾਂ ਪਿੱਧਰ) €14.60 €17.85 €19.08 €19.97 €20.20 €20.75 

ਪਿੱਧਰ 2 (ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਕ. ਸੁਪਰ) €13.85 €16.93 €18.10 €18.95 €19.16 €19.69 

ਪਿੱਧਰ 3 (ਸਾਬਕਾ ਵਵਸ਼ੇਸ਼) €13.04 €15.94 €17.04 €17.84 €18.04 €18.53 

ਪਿੱਧਰ 4 (ਸਾਬਕਾ ਯੋਗਤਾ ਪਾ੍ਪਤ ਸੁਪਰ) €12.41 €15.17 €16.22 €16.98 €17.17 €17.65 

ਪਿੱਧਰ 5 (ਸਾਬਕਾ ਯੋਗਤਾ ਪਾ੍ਪਤ) €11.70 €14.30 €15.29 €16.01 €16.19 €16.63 

ਪਿੱਧਰ 6 (ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਪੰਨਾ 137) €10.31 €12.60 €13.47 €14.10 €14.26 €14.66 

ਪਿੱਧਰ 7 (ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਪੰਨਾ 110) €8.29 €10.13 €10.83 €11.34 €11.47 €11.79 

ਪਿੱਧਰ 8 (ਸਾਬਕਾ ਚੋਣਕਾਰ) €7.50 €9.17 €9.80 €10.26 €10.38 €10.66 



 

ਅਸਥਾਈ ਕਾਵਮਆਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਵਛੋੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 

ਸ਼੍ੇਣੀ ਵਦਨ 

ਮਜ਼ਦਰੂੀ 

ਪ੍ਤੀ ਘੰਟਾ 

ਮਜ਼ਦਰੂੀ 

ਪਿੱਧਰ 1 (ਨਵਾਾਂ ਪਿੱਧਰ) €6.28 €0.97 

ਪਿੱਧਰ 2 (ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਕ. ਸੁਪਰ) €5.95 €0.92 

ਪਿੱਧਰ 3 (ਸਾਬਕਾ ਵਵਸ਼ੇਸ਼) €5.61 €0.86 

ਪਿੱਧਰ 4 (ਸਾਬਕਾ ਯੋਗਤਾ ਪਾ੍ਪਤ ਸੁਪਰ) €5.34 €0.82 

ਪਿੱਧਰ 5 (ਸਾਬਕਾ ਯੋਗਤਾ ਪਾ੍ਪਤ) €5.03 €0.77 

ਪਿੱਧਰ 6 (ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਪੰਨਾ 137) €4.43 €0.68 

ਪਿੱਧਰ 7 (ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਪੰਨਾ 110) €3.57 €0.55 

ਪਿੱਧਰ 8 (ਸਾਬਕਾ ਚੋਣਕਾਰ) €3.23 €0.50 

 


