
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਿਆਨ ਕ ਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਥਾਈ ਅਤ ੇਅਸਥਾਈ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰ ਾਨ ਿੀਤੀ ਗਈ 

ਪਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਕਮਆ  (26 ਕ ਨ ਪਕਿਲੇ ਖੇਤਰ, 20 ਕ ਨ  ਜੂੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 14 ਕ ਨ ਤੀਸਰ ੇਖੇਤਰ   ੇਸਥਾਈ 

ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ   ੇਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਲਈ 2 ਿੰਮਿਾਜੀ ਕ ਨ) ਇਿੱਿ ਸਿੀ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸੰਬੰਿਾਂ  ੇ ਅੰ ਰ ਿੋਵੇਗੀ।  

 

ਐਿਟ 9 – ਿੰਮ   ੇਘੰਟੇ  

 

ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟ ੇਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 39 ਘੰਟ ੇਵਜੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 6 ਘੰਟ ੇਅਤ ੇ30 ਦਮੰਟ ਹਨ, ਿ ੇਬਰਾਬਰ ਦਨਰਧਾਰਤ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਲਈ, ਔਸਤਨ ਕੰਮ ਿ ੇਘੰਟੇ ਦਨਮਨਦਲਦਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ: 

ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁੁੱਕਰਵਾਰ: 7 ਘੰਟ ੇ

ਸਨੀਵਾਰ: 4 ਘੰਟ ੇ

ਇਸ ਐਕਟ ਿੇ ਪ੍ੈਰਾ 1 ਦਵੁੱਚ ਸੁਦਨਸਦਚਤ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ ਿ ੇਬਾਵਜੂਿ ਅਤ ੇਪ੍ਸੂ ਗਤੀਦਵਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਛੁੱਡ ਕੇ, ਘੰਦਟਆਾਂ ਿੀ 

ਵੰਡ, ਸਾਲ ਿੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਾਂ ਿੇ ਅਧੀਨ, ਪ੍ੰਜ ਦਿਨਾਾਂ 'ਤੇ ਦਨਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਹੈ। 

18 ਜਨੂ, 2018 ਿਾ CCNL ਐਕਟ 34, ਪ੍ੈਰਾ 3, ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਿਾ ਹੈ ਦਕ ਆਮ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 

85 ਘੰਦਟਆਾਂ ਿੀ ਸੀਮਾ ਿੇ ਅੰਿਰ, ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ 44 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਿੇ ਨਾਲ ਬਿਲੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਹੈ।  

ਐਕਟ ਿੇ ਪ੍ੈਰਾ 3 ਿੇ ਉਪ੍ਬੰਧਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੇਰੋਨਾ ਪ੍ਰਾਾਂਤ ਲਈ। ਜੂਨ 18, 2018 CCNL ਿਾ ਐਕਟ 34, ਿਾਸ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਦਿਤੀਆਾਂ ਿੀ ਮੌਜੂਿਗੀ ਦਵੁੱਚ ਅਤੇ ਉਿੇਸ ਵਪ੍ਾਰਕ ਲੋੜਾਾਂ ਿ ੇਸਬੰਧ ਦਵੁੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ 

ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰੇ 'ਤੇ, ਦਰਜ਼ਰਵ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ, ਅਰਿਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ 44 ਘੰਦਟਆਾਂ ਿੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ 

ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਾਲ 50 ਘੰਟ ੇਸਿਾਪ੍ਤ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਿ ੇਹਨ। ਅਦਜਹੇ 50 ਘੰਦਟਆਾਂ ਲਈ, ਸਾਲ ਿ ੇਹੋਰ ਸਦਮਆਾਂ ਦਵੁੱਚ 

ਅਦਜਹੇ ਵਾਧ ੂਘੰਦਟਆਾਂ ਿ ੇਦਕਸ ੇਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਿੇ ਪ੍ੁੱਿਪ੍ਾਤ ਤੋਂ ਦਬਨਾਾਂ 10% ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

  

ਪ੍ਸੂ ਪ੍ਾਲਣ ਿੇਤ ਮਜ਼ਿਰੂਾਾਂ ਲਈ, ਕੰਮ ਿੇ ਘੰਟੇ, ਪ੍ੂਰ ੇਸਾਲ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 6 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 30 ਦਮੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ 

ਪ੍ਸੂਆਾਂ ਿ ੇਫਾਰਮਾਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਡੇਅਰੀ ਗਊ ਫਾਰਮਾਾਂ ਦਵੁੱਚ ਦਨਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ, ਕਮੰ 

ਿੀ ਦਵਸੇਸ ਪ੍ਰਦਕਰਤੀ ਨੰੂ ਦਧਆਨ ਦਵੁੱਚ ਰੁੱਿਿੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਦਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ਿੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰ ੂਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਕਉਾਂਦਕ 

ਅਦਜਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਦਵਸੇਸ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਦਕਸ ੇਵਸਤੂ ਿੇ ਰਪੂ੍ ਦਵੁੱਚ ਅਤੇ ਨਕਿੀ ਦਵੁੱਚ ਦਮਲਿਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਰਾਤ ਿ ੇ

ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀ ਾਂ ਰੁੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

  
 

ਐਿਟ 10 ਿਫਤਾਵਾਰੀ ਆਰਾਮ 

 

ਐਕਟ ਿੇ ਪ੍ੈਰਾ 4 ਿੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੂਨ 18, 2018 CCNL ਿਾ ਐਕਟ 35, ਪ੍ਸੂਆਾਂ ਿੀ ਸੁਰੁੱਦਿਆ, ਿੇਿਭਾਲ ਅਤ ੇ

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਿ ੇਇੰਚਾਰਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਜਨਤਕ ਛੁੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਿਾ ਲਾਭ ਨਹੀ ਾਂ ਲੈ ਸਕਿ,ੇ ਸੁੱਤ ਦਿਨਾਾਂ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਇੁੱਕ 

ਦਿਨ ਿੀ ਛੁੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। 

 
 

ਐਿਟ 13 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਿਲਚਰ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਾ ਵਰਗੀਿਰਨ 

 

ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਦਤੰਨ ਪ੍ੇਸੇਵਰ ਿੇਤਰਾਾਂ ਿੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰੇਣੀਬੁੱਧ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ। 

CCNL 18 ਜਨੂ, 2018 ਜ਼ਰਰੂੀ ਦਵਸੇਸਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਦਰਭਾਦਸਤ ਕਰਿਾ ਹੈ। 

 

ਪ੍ਦਹਲਾ ਿੇਤਰ 

 



ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਜਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਆਹਿੁਾ ਜਾਾਂ ਿਾਸ ਪ੍ੇਸੇਵਰ ਦਗਆਨ ਅਤੇ ਹਨੁਰ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਗੁੰਝਲਿਾਰ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਿਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਿੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿੇ ਯਗੋ ਬਣਾਉਾਂਿੇ ਹਨ। ਦਜਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੁਿਮੁਿਦਤਆਰ 

ਦਿਰਸਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਦਹਲਕਿਮੀ ਿ ੇਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਮਾਲਕ ਜਾਾਂ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦਸੁੱਧਾ ਦਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਾਂ 

ਨੰੂ ਦਨਮਨਦਲਦਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਣੇੀਬੁੱਧ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ: 
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- ਡੇਅਰੀਮੈਨ 

- ਡੇਅਰੀ ਗਊ ਫਾਰਮ ਿੇ ਮਨੇੈਜਰ 

- ਸੈਲਰ ਮੈਨੇਜਰ 

- ਪ੍ਨੀਰ ਫੈਕਟਰੀ ਿੇ ਮੁਿੀ 

- ਨਕਲੀ ਗਰਭਧਾਰਨ ਲਈ ਦਜੰਮੇਵਾਰ, ਦਜਸ ਦਵੁੱਚ ਸਰਟੀਦਫਕਟੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤਜੁਰਬਕੇਾਰ ਿਨੋੋ ਸਾਦਮਲ ਹਨ।  

-  ਪ੍ਰਜਨਨ ਮੈਨੇਜਰ 

- ਫਲਾਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ ਿੇ ਕੰਸੋਰਟੀਆ ਅਤੇ ਮਸਰਮੂ ਫਾਰਮਾਾਂ ਦਵੁੱਚ ਹਾਲ ਮਨੇੈਜਰ: ਇੁੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ ੋਆਪ੍ਣ ੇ

 

ਰਜੁ਼ਗਾਰਿਾਤਾ ਜਾਾਂ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਿੇ ਦਨਰਿਸੇਾਾਂ ਿੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਿਾ ਹ ੈਅਤੇ ਫਲਾਾਂ ਅਤ ੇਮਸਰਮੂਾਾਂ ਿੀ ਛਾਾਂਟੀ, ਨਮਨੇੂ, 

ਚੋਣ, ਪ੍ੈਕੇਦਜੰਗ ਅਤੇ ਿਾਸ ਗੁਝੰਲਿਾਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਦਸਗੰ ਿੇ ਉਤਪ੍ਾਿਾਾਂ ਿੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਦਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 

- ਫਦਰੁੱਜ ਗੋਿਾਮ ਮੈਨੇਜਰ 

- ਪ੍ਰੋਸੈਦਸੰਗ ਫਾਰਮਾਾਂ ਿੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ 

- ਗੈਰ-ਪ੍ੋਲਟਰੀ ਬੁੁੱਚੜਿਾਨੇ ਿੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 

- ਦਨਸੇਚਨ ਦਕਦਰਆਵਾਾਂ ਿੇ ਮਨੇੈਜਰ 

- ਪ੍ਸੂਆਾਂ, ਘੋਦੜਆਾਂ, ਪ੍ੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਛੀ ਿੀਆਾਂ ਨਸਲਾਾਂ ਿੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਲਈ ਦਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 

- ਪ੍ਾਸਚਰਾਈਜ਼ੇਸਨ ਲਈ ਦਜ਼ੰਮਵੇਾਰ 

- ਮਾਈਸੀਲੀਆ ਰੁੱਿਣ ਲਈ ਦਜ਼ਮੰੇਵਾਰ 
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- 8 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰੋਸੈਦਸੰਗ ਫਾਰਮਾਾਂ ਿਾ ਫਰੋਮੈਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ ੋਹੁੱਿੀ ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿ ੇਨਾਲ ਨਾਲ 

ਫਾਰਮ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਦਨਰਿੇਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਦਨਗਰਾਨੀ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਾਂਿਾ ਹੈ ਦਕ ਉਹਨਾਾਂ ਿੀ 

ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਿੇ ਅੰਿਰ ਅਤ ੇਬਾਹਰ ਫਟੁਕਲ ਕਮੰ ਕਰਿਾ ਹ ੈਅਤੇ ਕਮੰ ਿੇ ਘੰਟੇ ਿਰਜ਼ ਕਰਿਾ 

ਹੈ। 

- ਭਾਫ਼ ਬਾਇਲਰ ਕੰਡਕਟਰ 

- ਬੁੱਸਾਾਂ ਿੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਟਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਟਰੁੱਕ ਿੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਟਰਾਲੇ-ਟਰੈਕਟਰ ਿੇ ਡਰਾਈਵਰ 

- ਇਲੈਕਟਰੀਸੀਅਨ, ਮਕੈਦਨਕ, ਲੋਹਾਰ, ਤਰਿਾਣ, ਪ੍ਲੰਬਰ, ਦਮਸਤਰੀ, ਸੰਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ ੋਆਪ੍ਣ ੇਕੰਮ ਨੰੂ ਉੁੱਚ 

ਪ੍ੁੱਧਰ ਿੀ ਿੁਿਮੁਿਦਤਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਦਹਲਕਿਮੀ ਿੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਕਰਿੇ ਹਨ। 

- ਪ੍ਸੂਆਾਂ, ਸੂਰਾਾਂ ਅਤ ੇਘੋਦੜਆਾਂ ਿ ੇਬੁੁੱਚੜਿਾਦਨਆਾਂ ਦਵੁੱਚ ਕਸਾਈ 

- ਡੋਦਜ਼ੰਗ ਫੀਡਰ, ਇੁੱਕ ਅਦਜਹਾ ਦਵਅਕਤੀ ਦਜਹੜਾ ਪ੍ਸੂਆਾਂ ਿੇ ਫਾਰਮਾਾਂ ਲਈ ਦਮਸਰਣ ਦਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਜਮੇਵਾਰ 

ਹ ੈਅਤੇ ਦਜਸ ਕੋਲ ਗਾੜ੍ੇ ਅਤ ੇਸੰਤੁਦਲਤ ਫੀਡ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾ ਲੋੜੀ ਾਂਿਾ ਦਗਆਨ ਅਤੇ ਹਨੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਸੂਆਾਂ ਿ ੇ

ਡਾਕਟਰ ਿਆੁਰਾ ਦਨਰਧਾਰਤ ਆਵਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਦਸਸ ਕਰਨ ਿ ੇਯੋਗ ਹੈ।  

- ਪ੍ਰਨੂਰ 

- ਗਰਾਫਟਰ 



- ਹਾਈਦਬਰਡਾਈਜ਼ਰ 

- ਦਚਕਨ ਸਕੈਸਰ 
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- ਦਮੰਨੀ ਬੁੱਸ ਜਾਾਂ ਟਰੁੱਕ ਡਰਾਈਵਰ (ਅਦਧਕਤਮ ਲੋਡ ਸਮਰੁੱਿਾ 8 ਟਨ) 

- ਮਾਲ ਿੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

- ਨਾਨ-ਵੈਟ ਦਫਕੰਡੇਟਰ ਇਹ ਇੁੱਕ ਅਦਜਹ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਿਰਸਾਉਾਂਿਾ ਹੈ ਜ ੋਪ੍ੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ 

ਕੰਮ ਿੁਿਮੁਿਦਤਆਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ। 

- ਗਊ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਹਾਇਕ 

- ਫਲੋਰੀਕਲਚਦਰਸਟ  

- ਮਾਲੀ 

- ਨਰਸਰੀਮੈਨ 

- ਦਵਟੀਕਲਚਦਰਸਟ 

- ਵੇਲ ਿੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਕਰੂੰਬਲਾਾਂ ਿੀ ਝੁਕਾਈ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਾਈ ਿਾ 

ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਹੈ। 

- ਫਲਾਾਂ ਿੇ ਪ੍ੌਦਿਆਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਬਾਗ ਿੇ ਪ੍ੌਦਿਆਾਂ ਿ ੇਤਰਾਸਕਾਰ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿ ੇਹਨ। 

- ਜਦਟਲ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸੀਨਰੀ ਿਾ ਸੰਚਾਲਕ। ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ ਮਸੀਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਦਧਤ ਹੈ ਦਜਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਇੁੱਕ ਦਵਸੇਸ 

ਯੋਗਤਾ ਜਾਾਂ ਦਵਸੇਸਤਾ (ਲਾਈਸੈਂਸ, ਸਰਟੀਦਫਕੇਟ, ਆਦਿ..) ਿੀ ਲੋੜ ਹੁੰਿੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦਵੁੱਚ, ਇਹਨਾਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਜੁੱਿੇ 

ਟਰੈਕਟਰ ਿਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਹੈ। 

- ਿੁੁੱਧ ਚੋਣ ਵਾਲੇ 

- ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਡਰਾਈਵਰ 

- ਿਜ਼ਾਨਚੀ ਿੀ ਦਜ਼ਮੰੇਵਾਰੀ ਦਨਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਨੂ ਦਵਕਰੀ ਸਹਾਇਕ 

- ਦਨਗਰਾਨ, ਰਿਵਾਲਾ 

- ਮਕੈਦਨਕ, ਦਫਟਰ, ਦਫਕਸਰ, ਟਲੂਮੇਕਰ, ਲੁਹਾਰ, ਤਰਿਾਣ, ਦਮਸਤਰੀ ਜੋ ਦਿੁੱਤੇ ਗਏ ਦਨਰਿੇਸਾਾਂ ਿੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਿ ੇ

ਹੋਏ ਆਪ੍ਣਾ ਕੰਮ ਕਰਿੇ ਹਨ। 

- ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਦਵਸਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਦਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿੁਿ ਹੀ ਬਿਲਣ 

ਿ ੇਸਮਰੁੱਿ ਹੈ। 

- ਕੁੁੱਕ ਜੋ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਵੁੱਚ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ਨੰੂ ਸੁਤਤੰਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਦਿਤ ਕਰਨ ਿ ੇਯੋਗ ਹੋਵੇ। 

 
 
 

ਿਜੂਾ ਿੇਤਰ 

 

ਇਸ ਿੇਤਰ ਿੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਈ ਤਰਾਾਂ ਿੇ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਦਜਸ ਲਈ ਪ੍ੇਸੇਵਰ ਦਗਆਨ ਅਤੇ ਹਨੁਰ, 

ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਦਭਆਸ ਜਾਾਂ ਦਕਸੇ ਅਹਿੁੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹੋਣ, ਫੀਲਡ ਦਸਿਲਾਈ ਿੀ ਦਮਆਿ ਿ ੇਨਾਲ, ਲੋੜੀ ਾਂਿ ੇਹਨ। 

ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਦਨਮਨਦਲਦਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੇਣੀਬੁੱਧ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹ:ੈ 
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- ਹੈਂਡਲਰ ਛਾਾਂਟੀ, ਅੰਡੇ ਿੀ ਮੋਮਬੁੱਤੀ, ਸਦਕੰਗ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਪ੍ੈਦਕੰਗ। 



- ਇੁੱਕ ਉੁੱਚ-ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਕਾਰਜ ਦਵੁੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, 12 ਮਹੀਦਨਆਾਂ ਿੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਿੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹਿਾਇਤਾਾਂ 

ਿੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਆਪ੍ਣਾ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਹੈ।  

- ਟੀਮ ਸੰਚਾਲਕ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹਿਾਇਤਾਾਂ ਿੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਆਪ੍ਣਾ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਹੈ। 

- ਿੇਤੀ ਸੈਰ-ਸਪ੍ਾਟਾ ਫਾਰਮਾਾਂ ਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ ੋਫਾਰਮ ਿ ੇਅਿੰਰ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਦਵਵਸਦਿਤ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਤਆਰ 

ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਹੈ। 

- ਗੇਮਕੀਪ੍ਰ 

- ਿੇਤ ਿੀ ਵਹਾਈ ਢਆੁਈ ਦਵੁੱਚ ਲੁੱਗੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ 74 ਦਕਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਪ੍ਾਵਰ ਰੇਦਟੰਗ ਵਾਲੇ 

ਵਾਹਨਾਾਂ ਿੇ ਡਰਾਈਵਰ। 

- ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਟਦੂਰਜ਼ਮ ਫਾਰਮਾਾਂ 'ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਜਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ੇਸੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਅਦਧਆਪ੍ਨ ਜਾਾਂ 

ਬਰਾਬਰ ਿੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। 
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- ਵਾਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਜੋ ਪ੍ੂਰ ੇਘੰਦਟਆਾਂ ਲਈ ਸਮਰਦਪ੍ਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੁੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਦਜਸ ਨੰੂ ਪ੍ਾਣੀ ਿੇ ਦਨਰੀਿਣ, ਵੰਡ, 

ਦਸੰਚਾਈ ਯੋਗ ਪ੍ਾਣੀ ਿੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਤਮ ਸਿਾਨ ਤੁੱਕ ਇਸਿੀ ਿੁੱਲੇ ਤੁੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸਿੇ ਬੰਨ੍ਾਾਂ ਿੀ ਸਮੁੱਗਰੀ 

ਿੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਜਸ ਦਵੁੱਚ ਡਰਨੇੇਜ ਪ੍ਾਈਪ੍ਾਾਂ ਵੀ ਸਾਦਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਦਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹ।ੈ  

- ਦਨਗਰਾਨ ਕੰਪ੍ਨੀ ਅਤ ੇਇਸਿੀ ਸਮੁੱਗਰੀ ਿੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਨਗਰਾਨੀ ਿਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਵਅਕਤੀ; ਉਹ ਕੰਪ੍ਨੀ ਮੈਨੇਜਰ 

ਿ ੇਉਪ੍ਬੰਧਾਾਂ ਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਦਨਗਰਾਨ, ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਲ ਿੀ ਸੁਰਆੂਤ ਦਵੁੱਚ ਇਸ ਦਵਸੇਸ ਸਮਰੁੱਿਾ 

ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੁੱਦਿਆ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ ਦਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਾਬਤ ਹੁੰਿਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਪ੍ੂਰ ੇਸਾਲ ਲਈ ਉਸ 

ਨੰੂ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਿੇ ਕਮੰ ਲਈ ਦਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  

- ਸਟੋਰਕੀਪ੍ਰ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੋਿਾਮਾਾਂ ਿੀ ਿੇਿ-ਰੇਿ ਸੰਭਾਲਿਾ ਹੈ, ਉੁੱਿੇ ਪ੍ਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਗਰੀ ’ਤ ੇ

ਦਨਗਰਾਨੀ ਰੁੱਿਣ ਿਾ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਕੰਪ੍ਨੀ ਮਨੇੈਜਰ ਿ ੇਆਿੇਸਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਿੀ ਵੰਡ ਿਾ ਦਧਆਨ ਰੁੱਿਿਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਸੌਂਪ੍ੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸੁਚਾਰ ੂਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੁੱਧ ਹੁੰਿਾ ਹੈ। ਗੋਿਾਮ ਰੁੱਦਿਅਕ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ 

ਲਈ ਵੀ ਦਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। 

- ਿੇਤਾਾਂ ਿੀ ਵਹਾਈ ਜਾਾਂ ਢੋਆ-ਢਆੁਈ ਦਵੁੱਚ ਲੁੱਗੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਅਤੇ /ਜਾਾਂ 74 ਦਕਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਪ੍ਾਵਰ 

ਰੇਦਟੰਗ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਿ ੇਡਰਾਈਵਰ।  

- ਦਲਫਟ ਟਰੁੱਕ ਚਾਲਕ 

- ਫਲਾਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ ਿੇ ਗੋਿਾਮਾਾਂ ਦਵੁੱਚ ਤੋਲ ਜਾਾਂ ਨਮਨੂਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ। 

- ਦਸੁੱਧੀ ਦਵਕਰੀ, ਤੋਲ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਪ੍ੈਦਕੰਗ ਕਲਰਕ, ਦਬਨਾਾਂ ਦਕਸੇ ਨਕਿ ਦਜ਼ਮੰੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ। 

- ਪ੍ਸੂਆਾਂ, ਘੋਦੜਆਾਂ, ਪ੍ੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਛੀ ਿੀਆਾਂ ਦਕਸਮਾਾਂ ਿ ੇਪ੍ਰਜਨਨ ਿਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਮਚਾਰੀ। 

- ਪ੍ੋਲਟਰੀ ਦਵੁੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਿਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਇਹ ਅਦਜਹਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹ ੈਦਜਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਟਾਕ ਿੀ ਚੋਣ 

ਕਰਨ, ਫਾਰਮ ਿੇ ਅੰਿਰ ਵੁੱਿ-ਵੁੱਿ ਮਸੀਨਾਾਂ ਿੀ ਸਾਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਾਂ ਿ ੇਘਰਾਾਂ ਿੀ ਦਤਆਰੀ ਲਈ 

ਪ੍ੁਨਰ-ਹਾਊਦਸੰਗ ਸੁਰ ੂਕਰਵਾਉਣ ਿਾ ਹਨੁਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। 

ਉਸ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਪ੍ੋਲਟਰੀ ਿੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਿੇ ਯੋਗ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ੋਲਟਰੀ ਘਰਾਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼-

ਸੁਿਰਾ ਰੁੱਿਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

- ਸੂਰ ਫਾਰਮ ਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੁੱਕ ਅਦਜਹਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਿਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਿਾ ਹੈ ਦਕ ਦਕਵੇਂ ਕੁਸਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਸੂਆਾਂ 

ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਿੇ ਤੁੱਤਾਾਂ ਵਾਲੀ ਿਰੁਾਕ ਿੀਆਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤ ੇਮਾਤਰਾਤਮਕ ਲੋੜਾਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ ਿੀ ਉਮਰ ਅਤ ੇਭਾਰ 

ਵਧਾਉਣ ਅਨੁਸਾਰ ਿੇਣਾ ਹੈ। ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਲਈ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਿੇ ਸਾਧਨਾਾਂ ਿ ੇਜ਼ਰਰੂੀ ਦਗਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 

ਨਸਲਾਾਂ ਦਵੁੱਚ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਦਬਮਾਰੀਆਾਂ ਿ ੇਲੁੱਛਣਾਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ੂਹਣੋਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

- ਅਨੁਭਵਹੀਣ ਛਟਾਾਂਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ 24 ਮਹੀਦਨਆਾਂ ਿ ੇਅਸਲ ਕਮੰ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਤੀਜ ੇਪ੍ੁੱਧਰ 'ਤੇ ਅੁੱਗੇ ਵਧਣ ਿਾ 

ਅਦਧਕਾਰ ਹ,ੈ ਭਾਵੇਂ ਦਕ ਇਹ ਦਮਆਿ ਵੁੱਿ-ਵੁੱਿ ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਦਵੁੱਚ ਕੀਤ ੇਕੰਮ ਨੰੂ ਦਮਲਾਕੇ ਬਣਿੀ ਹੋਵੇ।  



- ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਪ੍ਲਾਾਂਟ ਕਰਮਚਾਰੀ 

- ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਫਾਰਮਾਾਂ 'ਤੇ ਰਾਤ ਿਾ ਪ੍ਦਹਰੇਿਾਰ। 

- ਿੇਤੀਬਾੜੀ, ਦਵਦਿਅਕ ਫਾਰਮਾਾਂ, ਸਮਾਦਜਕ ਫਾਰਮਾਾਂ ਦਵੁੱਚ ਦਰਸੈਪ੍ਸਦਨਸਟ ਜੋ ਦਵਿੇਸੀ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਿੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ੁੱਧਰ ਿਾ 

ਦਗਆਨ ਰੁੱਿਿਾ ਹੋਵੇ ਜਾਾਂ ਫੇਰ ਆਹਿੁਾ ਜਾਾਂ ਅਨੁਭਵ ਰੁੱਿਿਾ ਹੋਵੇ। 

 
 
 

ਤੀਜਾ ਿੇਤਰ 

 

ਦਕਸੇ ਿਾਸ ਪ੍ੇਸੇਵਰ ਲੋੜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਦਵਸੇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਦਵਹਾਰਕ ਹਨੁਰਾਾਂ ਤੋਂ ਵਗੈਰ, ਕੇਵਲ ਆਮ ਅਤ ੇਹਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਵੁੱਚ 

ਸਮਰੁੱਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਿੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਦਨਮਨਦਲਦਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੇਣੀਬੁੱਧ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ: 
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- ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਰ-ਸਪ੍ਾਟਾ ਫਾਰਮਾਾਂ ਦਵੁੱਚ ਟੇਬਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ।  

- ਸਧਾਰਨ ਕੰਮਾਾਂ ਿੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਰ-ਸਪ੍ਾਟਾ ਫਾਰਮਾਾਂ ਅਤੇ ਦਵਦਿਅਕ/ਸਮਾਦਜਕ ਫਾਰਮਾਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਗੇ ਹੋਏ 

ਦਰਸੈਪ੍ਸਦਨਸਟ ।  

- ਵਾਢੀ ਲਈ ਦਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਦਕ ਕੰਮ ਿੇ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 40% ਦਿਨਾਾਂ ਲਈ ਫਟੁਕਲ ਕੰਮ ਕਰਿੇ ਹਨ। 

 

ਪ੍ੁੱਧਰ 7 

 

- ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਦਬਨਾਾਂ ਦਕਸੇ ਿਾਸ ਪ੍ੇਸੇਵਰ ਲੋੜਾਾਂ ਿ ੇਸਾਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਿ ੇਹਨ ਅਤੇ ਜ ੋ9 ਮਹੀਦਨਆਾਂ ਿ ੇਅਸਲ 

ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 6ਵੇਂ ਪ੍ੁੱਧਰ 'ਤ ੇਅੁੱਗੇ ਵਧਣ ਿ ੇਹੁੱਕਿਾਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਾਂ ਵੁੱਿ-ਵੁੱਿ ਦਮਆਿਾਾਂ ਨੰੂ ਦਮਲਾਕੇ ਹੀ 

ਬਣੇ। 

 
 
 

ਪ੍ੁੱਧਰ 8  

 

- ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ ਿੀ ਚਗੁਾਈ ਿਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ। 

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਦਕ ਟਰੈਕਟਰਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸਵੈ-ਚਾਦਲਤ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਿੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ 

ਇਸ ਪ੍ੁੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਦਕਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ; ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ, ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਿੇਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਐਕਟ ਿ ੇ

ਉਪ੍ਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਿੇਿੋ। CCNL ਓਪ੍ਰੇਈ ਐਗਰੀਕੋਲੀ ਐਕਟ 32 (ਿੇਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ CCNL)। 

- ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਾਂ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

- ਮੁਰਗੇ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਡੇੰ ਇਕੁੱਿੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ  

ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਦਤੰਨ ਦਕੁੱਤਾਮੁਿੀ ਿੇਤਰਾਾਂ ਿ ੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰੇਣੀਬੁੱਧ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ, ਦਜਨ੍ਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰੂੀ 

ਦਵਸੇਸਤਾਵਾਾਂ ਨੰੂ CCNL 2 ਿਆੁਰਾ ਪ੍ਦਰਭਾਦਸਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ।  

  
 
 



 

ਫੋਰਮੈਨ  

8 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਾਂ ਿੇ ਫੋਰਮੈਨ ਲਈ, ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ 12 ਮਹੀਦਨਆਾਂ ਿੇ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਲਈ, 10.33 

ਯੂਰੋ ਿੀ ਇੁੱਕ ਵਾਧ ੂਰਕਮ ਿਾ ਮਾਦਸਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੁੱਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ। 

ਫੋਰਮੈਨ ਲਈ ਦਪ੍ਛਲੇ PCLA ਿੇ ਦਵੁੱਚ ਦਿੁੱਤਾ ਦਗਆ ਵਾਧੂ ਮਆੁਵਜ਼ਾ ਹਣੁ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲ ਿੀ ਇੁੱਕ ਸੀਮਤ ਦਮਆਿ ਲਈ ਫੋਰਮੈਨ ਿਾ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਮਆੁਵਜ਼ਾ 

ਦਸਰਫ਼ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ (ਕੰਮ) ਿੀ ਦਮਆਿ ਲਈ ਹੀ ਅਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 
 

ਐਿਟ 18 ਕਮਿਨਤਾਨੇ  ੇ ਭੁਗਤਾਨ  ਾ ਤਰੀਿਾ 

 

ਸਿਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਤਨਿਾਹ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਬਕਾਏ ਿੇ ਰਪੂ੍ ਦਵੁੱਚ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਿ ੇਅੰਤ ਦਵੁੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 

ਮਹੀਨੇ ਿੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਓਵਰਟਾਈਮ, ਆਦਿ) ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਉਸੇ ਇੁੱਕੋ ਦਮਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। 

ਅਸਿਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ, ਭੁਗਤਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿੇ ਅੰਤ ਦਵੁੱਚ ਜਾਾਂ ਪ੍ੰਿਰਵਾੜੇ ਿੇ ਅੰਤ ਦਵੁੱਚ ਜਾਾਂ ਮਹੀਨੇ ਿ ੇਅੰਤ 

ਦਵੁੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਿੜ੍ੋੇ ਸਮੇਂ ਦਵੁੱਚ ਜਿੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।  

ਓਵਰਟਾਈਮ ਿ ੇਰਪੂ੍ ਦਵੁੱਚ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦਕਸ ੇਵੀ ਤਰਾਾਂ ਿੇ ਹੋਰ ਹੁੱਕਾਾਂ ਿਾ ਦਨਪ੍ਟਾਰਾ, ਤਨਿਾਹ ਿੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਐਕਟ ਿ ੇਉਪ੍ਬੰਧਾਾਂ ਿ ੇਅਨੁਸਾਰ, 2009 ਦਵੁੱਚ ਸੁਰ ੂਹੋ ਦਰਹਾ ਹੈ। 6 ਜਲੁਾਈ, 2006 ਿਾ ਐਕਟ 48 CCNL ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੌਵੇਂ 

ਮਹੀਨੇ ਿੀ ਤਨਖਾਹ ਅਪ੍ਰਲੈ ਦਵੁੱਚ ਅਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇ30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਿ ੇਮਹੀਦਨਆਾਂ ਿ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਲ 

ਦਵੁੱਚ ਇਕੁੱਿੇ ਕੀਤ ੇਬਾਰ੍ਵੇਂ ਭਾਗ ਿੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

ਸਾਲ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੁੱਿ ੇਜਾਣ ਜਾਾਂ ਨੌਕਰੀ ਿੀ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਿੀ ਸਦਿਤੀ ਦਵੁੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਪ੍ਨੀ ਿੇ ਅੰਿਰ ਕੀਤੀ ਸਵੇਾ ਿੇ 

ਮਹੀਦਨਆਾਂ ਿੀ ਦਗਣਤੀ ਿੇ ਰਪੂ੍ ਦਵੁੱਚ ਚੌਿਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਿੀ ਤਨਿਾਹ ਿੀ ਰਕਮ ਿੇ ਬਾਰ੍ਵੇਂ ਦਹੁੱਸ ੇਿਾ ਹੁੱਕਿਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

  
 

 


