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ਮਿਚਕਾਰ 

 
 

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ ਮਲਮਮਟਡ (ਸੀ.ਐਨੱ.ਟੀ.ਐਲੱ.) 

 
 

ਅਤੇ 

 
 

ਯੂਨੀਫੋਰ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉ ਾਂਮਸਲ 4000 

 
 

ਜਿਾਬ: 

 
 

ਮਾਲਕ-ਸੰਚਾਲਕਾਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਮਰਿਰਤਨ ਦੀ ਆਮਗਆ ਇਥੱ ੇਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ 

ਸਾਲ 2019, 2020, 2021, 2022 ਅਤੇ 2023 ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਵਿਿੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਵਿਵਿਆਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਸਾਮਿ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ, ਬਦਿੀ ਕਰਨ, ਬਦਿਣ, ਸੁਧਾਰਣ ਜਾਂ 

ਿਾਪਸ ਿੈਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਰਿੱਿਦੀ ਹੈ।  ਵਕਸੇ ਿੀ ਿਸਤ  ਜਾਂ ਿਸਤ ਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਕਈੋ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਵਕਸੇ 

ਆਿਮੀ, ਕੁਿੱਿ, ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਕੀਤ ੇਿਏ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਮੰਿ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਵਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਅਧਾਵਰਤ ਹੈ, ਵਜਸ ਨ ੰ  ਪਰਮਾਵਣਤ ਕੀਤਾ 

ਵਿਆ ਹ.ੈ  ਕੰਪਨੀ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਪਿੱਿਪਾਤ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿਸਤ  ਜਾਂ ਿਸਤ ਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣ ੇਸਮਝੌਤੇ ਨ ੰ  ਿਾਪਸ ਿੈਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਉਦੋਂ 

ਤਕ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਰਿੱਿਦੀ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤਕ ਅੰਤਮ ਸਮਝੌਤ ੇਨ ੰ  ਪਰਮਾਵਣਤ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. 
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1. ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਨਯਮ:  
 

ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ ਦੇ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਮਿ ਕਰਨ ਿਾਿਾ ਸਮ ਵਹਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਸੀ ਐਨ ਟੀ ਐਿ ਨਾਿ ਸਮਝੌਤਾ 

ਹੋਇਆ ਹ ੈਅਤ ੇਯ ਨੀਫੋਰ ਨੈਸਨਿ ਕਾਉਵਂਸਿ 4000 ਦਆੁਰਾ ਪਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ, 16 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਸੁਰ  ਹ ੋਕੇ 31 

ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨ ੰ  ਿਾਿ  ਰਹੇਿਾ. 

 
 

2. ਮਆੁਿਜਾ: 

 

 ਪਰਮਾਵਣਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦ ਜੀ ਵਨਯਮਤ ਅਦਾਇਿੀ ਵਮਆਦ ਤੋਂ ਤੋਂ ਿਾਿ  ਹੋਕ,ੇ ਅਿੀਰਿੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਿਾਹਕ ਦੀ 

ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਤ ੇਹਰੇਕ ਜਨੋ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਿੱਚ  $1.00 ਦਾ ਿਾਧਾ ਹੋਿੇਿਾ ਅਤ ੇਮਾਈਿੇਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਿੱਚ 2.5% 

ਦਾ ਿਾਧਾ ਹਿੋੇਿਾ. 

 

 1 ਜਨਿਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਿਾਿ , ਅਿੀਰਿੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮਾਂ, ਿਾਹਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮਾਂ ਵਿਿੱਚ $1.00 ਦਾ ਿਾਧਾ ਹੋਿੇਿਾ ਅਤ ੇ

ਹਰੇਕ ਜੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਿੱਚ $1.00 ਦਾ ਿਾਧਾ ਹਿੋੇਿਾ ਅਤੇ ਮਾਈਿੇਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਿੱਚ 2.5% ਦਾ ਿਾਧਾ ਹਿੋੇਿਾ. 

 

 1 ਜਨਿਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਿਾਿ , ਅਿੀਰਿੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮਾਂ, ਿਾਹਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮਾਂ ਵਿਿੱਚ $1.00 ਦਾ ਿਾਧਾ ਹੋਿੇਿਾ ਅਤ ੇ

ਹਰੇਕ ਜੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਿੱਚ $1.00 ਦਾ ਿਾਧਾ ਹਿੋੇਿਾ ਅਤੇ ਮਾਈਿੇਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਿੱਚ 3% ਦਾ ਿਾਧਾ ਹੋਿੇਿਾ. 

 

 1 ਜਨਿਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਿਾਿ , ਅਿੀਰਿੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮਾਂ, ਿਾਹਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮਾਂ ਵਿਿੱਚ $0.50 ਦਾ ਿਾਧਾ ਹੋਿੇਿਾ ਅਤ ੇ

ਹਰੇਕ ਜੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਿੱਚ $1.00 ਦਾ ਿਾਧਾ ਹਿੋੇਿਾ ਅਤੇ ਮਾਈਿੇਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਿੱਚ 3% ਦਾ ਿਾਧਾ ਹੋਿੇਿਾ. 

 

 1 ਜਨਿਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਿਾਿ , ਅਿੀਰਿੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮਾਂ, ਿਾਹਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮਾਂ ਵਿਿੱਚ $0.50 ਦਾ ਿਾਧਾ ਹੋਿੇਿਾ ਅਤ ੇ

ਹਰੇਕ ਜੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਿੱਚ $1.00 ਦਾ ਿਾਧਾ ਹਿੋੇਿਾ ਅਤੇ ਮਾਈਿੇਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਿੱਚ 3% ਦਾ ਿਾਧਾ ਹੋਿੇਿਾ. 

 

 ਸੇਫਟੀ ਬੋਨਸ ਸੰਸੋਵਧਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹ ੈਅਤ ੇਸੇਫਟੀ ਬੋਨਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁਿਤਾਨ ਯੋਿ $500 ਦਾ ਬਾਿਣ ਸੰਭਾਿ ਭਿੱਤਾ, 

ਅੰਵਤਕਾ 24 ਅਤ ੇਯੋਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ. 

 

 “ਨਿੱ ਥੀ W” ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸੇਸ ਜੋਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ 

 

* ਪਰਮਾਮਿਤ ਹੋਿ ਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਬੋਨਸ  ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਿਧਾਈ ਮਮਆਦ ਦੇ ਮਦੱੇਨਜਰ, ਕੰਪਨੀ ਪਰਮਾਮਿਤ 

ਹੋਿ ਦੇ 30 ਕੈਲੰਡਰ ਮਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਮਤੀ ਨੰੂ ਸਰਗਰਮ ਸੇਿਾ ਮਿਚ ਸਾਰ ੇਮਾਲਕ-ਓਪਰੇਟਰਾਾਂ ਨੰੂ 

$1,000.00 ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ. 

 
 

3. ਮਸਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਸਤੁਤੀ: 

 

ਨਿਾਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 1.12 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ: 

ਕੰਪਨੀ ਅਤ ੇਯ ਨੀਅਨ ਮੰਨਦੀ ਹ ੈਵਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵਜਥੇ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਬਦ: ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਰਬੰਵਧਤ, 

ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ' ਤ ੇਸਵਹਮਤ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮਝੌਤਾ, ਕਪੰਨੀ ਦੇ ਡਰਾਈਿਰ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ 

ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿਾਿਾ ਦੇਣਿੇ.  ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, ਸਰਤਾਂ: ਆਪਸੀ ਤੌਰ ਤ ੇਵਿਿਸਵਥਤ, 

ਆਪਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਹਮਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. (ਜਾਂ ਉਸਦੇ 

ਅਹਦੇੁਦਾਰ) ਅਤ ੇਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਿਤੇਰੀ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਿਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿਾਿਾ ਦੇਿੇਿਾ. 

 

ਇਹ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਵਕ ਅਵਜਹੇ ਸਾਰ ੇਸਮਝੌਤੇ ਵਿਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਦੋਿਾਂ ਵਧਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਦਸਤਿਤ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.  ਵਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣੀ ਹਈੋ ਧਾਰਾ ਨਹੀ ਂਹ,ੈ ਅਵਜਹਾ ਮੰਵਨਆ ਜਾਿੇਿਾ ਵਕ 30 ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਰਿੱਦ 

ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਵਜਹੇ ਵਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ(ਸਮਝੌਵਤਆਂ) 'ਤ ੇਿਾਿ  ਹਿੋੇਿੀ. 
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4. ਪਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਮਮਆਦ: 

 

ਆਰਟੀਕਲ 6.1 ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿਾ ਹੈ: 

ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਬੋੇਸਨ 'ਤ ੇਮੰਵਨਆ ਜਾਏਿਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਵਹਤ 100 ਕੰਮ ਦੀਆਂ 

ਵਸਫਟਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ.  ਜੇ ਇਸ ਵਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਣਉਵਚਤ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ 

ਨਹੀ ਂਰਿੱਵਿਆ ਜਾਿੇਿਾ.  ਇਹ ਵਕਸੇ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਕਾਇਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਚ ਮਾਮਿੇ ਦੀ ਅਪੀਿ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਤੋਂ 

ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਂਕਰੇਿਾ.  ਕੰਪਨੀ ਪਰੋਬੇਸਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਿੇ ਿਈ ਕਾਰਨ 

(ਕਾਰਨਾਂ) ਦੇ ਬਾਰ ੇਮਾਿਕ-ਓਪਰਟੇਰ ਨ ੰ  ਵਿਿਤ ਸਿਾਹ ਦੇਿੇਿੀ. 

 

ਨਿਾਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 6.2 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ: 

ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. ਦੇ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕਾਂ ਦੇ ਵਮਆਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਵਹਤ ਬਦਿਣ ਿਾਿੇ ਡਰਾਈਿਰ ਦਆੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤੀਆਂ 

ਿਈਆਂ ਵਸਫਟਾਂ, ਵਕਸੇ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿਜੋਂ ਇਿੱਕ ਵਮਆਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ, ਸਾਿ ਵਿਿੱਚ 

ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕਾਂ ਿਜੋਂ ਸਾਮਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਵਹਿਾਂ, ਇਸ ਪਰੋਬਸੇਨ ਅਿਧੀ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਤੇ ਵਿਣੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ. 

 

5. ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਉਪਾਅ: 

ਆਰਟੀਕਲ 8.1 ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ: 

ਵਮਆਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਵਦਆਂ, ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ, ਵਨਪੁੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ 

ਢੰਿ ਨਾਿ ਆਿਾਜਾਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਨਾਿ ਜੁੜੇ ਫਰਜਾਂ ਅਤ ੇਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਵਜਹੀਆਂ 

ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਅਵਜਹੀਆਂ ਵਡਉਟੀਆਂ ਅਤ ੇਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਵਨਭਾਉਣ, ਜਾਂ ਅਸੰਤੋਸਜਨਕ ਸੇਿਾ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱਚ ਅਸਫਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਦਰੁਵਿਿਹਾਰ ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਆਮ 

ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਿਹਾਰ ਵਿਿੱਚ ਿੋੜੀਦਂੀਆਂ ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਿਤ ਕਰਨ ਿਈ ਿੋੜੀਦੇਂ ਪਰਿਤੀਸੀਿ ਅਨੁਸਾਸਨੀ 

ਉਪਾਅ ਿਾਿ  ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ 

 

 (a) ਮਾਿਕ -ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ , ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਿੇਕ 'ਤੇ, ਵਸਿਿਾਈ ਅਤੇ ਸਿਾਹ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਿਤ ਚੇਤਾਿਨੀ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਵਕਸੇ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਿੈਰ ਰਸਮੀ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਦਿਿ ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ ਿਜੋਂ. 

 

(b) ਨਾਬਾਿਿ ਉਿਝਣਾਂ ਦੀ ਪਵਹਿੀ ਘਟਨਾ ਿਈ ਇਿੱਕ ਵਿਿਤੀ ਤਾੜਨਾ ਜਾਂ 1 ਡੀਮੇਰਟ ਪੁਆਇਟੰ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿੇਿਾ. 

 

(c) ਵਪਛਿੇ ਅਨੁਸਾਸਨਕ ਉਿੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਮ ਿੀ ਉਿੰਘਣਾ ਿਈ, ਭਾਿੇਂ ਇਿੱਕ 

ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਿਿੱਿਰੀ ਉਿੰਘਣਾ, ਿਈ 2 ਵਡਮੇਵਰਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ 

 

(d) ਿਧੇਰ ੇਿੰਭੀਰ ਦਰੁਾਚਾਰ, ਜਾਂ ਮਾਮ ਿੀ ਉਿਝਣਾਂ ਨ ੰ  ਦਹੁਰਾਉਣ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪਰਵਕਰਤੀ ਦੇ ਿੜੀਿਾਰ ਉਿਝਣਾਂ ਹਾਿਤਾਂ ਅਤ ੇ

ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਸਨ ਵਰਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 1 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਡਮੇਵਰਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤਿੱਕ ਆਕਰਸਤ ਹੋਣਿੀਆਂ. 

 

(e) ਿਿੱਡੇ ਅਪਰਾਧ, ਅਪਰਾਵਧਕ ਵਿਿਹਾਰ, ਘੋਰ ਅਣਅਧੀਨਤਾ, ਵਕਸੇ ਮੋਟਰ ਿਾਹਨ ਦਾ ਿਰਾਬ ਕਾਰਜ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਿ ਅਤ ੇ

ਜਨਤਕ ਅਕਸ ਦੇ ਉਿਟ ਆਚਰਣ, ਸਾਰ ੇਇਿੱਕ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਾਫ ਜਾਂ ਸਪਿੱਸਟ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਵਰਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ, ਵਮਆਰੀ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨ ੰ  ਿਤਮ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਸਹੀ ਠਵਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕਾਂ ਨ ੰ  ਿੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਈ ਪੜਤਾਿ ਜਾਂ 

ਹੇਠਿੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮੁਅਿੱਤਿ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਏਿਾ, ਵਸਿਾਏ ਕਵਥਤ ਿਿੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਆਵਦ ਦੇ ਮਾਮਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ. (ਹੇਠਾਂ ਿੇਿ 

98.99 ਿੇਿੋ) ਵਜਿੱਥੇ ਵਮਆਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਰ ੇਵਿਚਾਵਰਆ ਜਾਿੇਿਾ. ਅਵਜਹੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਿੱਚ, ਜੇ ਮਾਿਕ-

ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਬਾਅਦ ਵਿਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨ ੰ  ਆਰਟੀਕਿ 8.13 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ ਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇਿਾ.  

 

(f) ਮਾਿਕ-ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਛੇ (6) ਐਕਵਟਿ ਵਡਮਰੇਟ ਪਆੁਇਟੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤ ੇਉਨਾਂ੍ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੰਰੈਕਟ 

ਿਤਮ ਹ ੋਜਾਿੇਿਾ. (ਜੀ) ਜੇ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਉਸ ਵਮਆਦ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿਾਧ  ਅਨੁਸਾਸਨ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿੈਰ ਮੁਿਾਂਕਣ ਦੀ 
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ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਸੇਿਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪ ਰਾ ਸਾਿ ਪ ਰਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਦੋ (2) ਤਿੱਕ ਦੇ ਡੀਮਰੀਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਦੇ 

ਵਕਵਰਆਸੀਿ ਵਰਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇਿਾ . 

 

ਆਰਟੀਕਲ 8.2 ਜਾਿ ਬੱੁਝ ਕੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਮਦਤੱਾ ਜਾਿਾ. 

 

ਆਰਟੀਕਲ 8.3 (ਬੀ) iii ਨੰੂ ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ: 

ਸੀ ਐਨ ਟੀ ਐਿ ਦਆੁਰਾ ਵਕਸੇ ਵਿਿਤੀ ਤਾੜਨਾ ਜਾਂ ਇਕ ਡੀਵਮਟ ਪੁਆਇਟੰ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਉਵਚਤ ਹੋਣ ਿਈ, ਮਾਿਕ-

ਓਪਰੇਟਰ ਨ ੰ  ਮਨਜ ਰੀ ਵਿਿਤੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇਸਿੱਤ (7) ਕੈਿੰਡਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਾਹ ਵਦਿੱਤੀ 

ਜਾਏਿੀ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ' ਤ ੇਸਵਹਮਤ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ.  

 

ਆਰਟੀਕਲ 8.3 (c) ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਮਲਆ ਜਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

ਮਾਮ ਿੀ ਟਰੈਵਫਕ ਜਾਂ ਰਾਜਮਾਰਿ ਕੋਡ ਦੀ ਉਿੰਘਣਾ / ਹਿਾਵਿਆਂ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ, ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤ ੇਅਨੁਸਾਸਨ 

ਦੇ ਮੁਿਾਂਕਣ ਵਿਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਵਟਕਟ ਜਾਂ ਹਿਾਿੇ ਦੇ ਿਈ ਮਾਿਕ-ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਚਣੁੌਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ.  ਪੜਤਾਿ 

ਸੁਣਿਾਈ ਵਫਰ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਿੀ; ਹਾਿਾਂਵਕ, ਅਨੁਸਾਸਨ ਿਾਿ  ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹ ੋਜਾਏਿੀ, ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਦੀ ਅਪੀਿ ਦੇ 

ਅੰਤਮ ਵਦਰੜਤਾ ਬਾਕੀ ਰਿੱਿ ਕੇ. ਇਹ ਦੇਰੀ ਵਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਵਟਕਟ ਜਾਂ ਪਰਸੰਸਾ ਪਿੱਤਰ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਿੀ-ਅਿੱਠ (48) ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਰੀ ਿਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਫਰ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨ ੰ  ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਇਕ (1) 

ਕੈਿੰਡਰ ਸਾਿ ਦੀ ਅਵਧਕਤਮ ਅਿਧੀ ਿਈ ਮਨਜ ਰੀ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਏਿੀ ਵਟਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਸੰਸਾ ਪਿੱਤਰ ਦਾ. ਮਾਿਕ-

ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਅਪੀਿ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਿ ਸੀਐਨਟੀਐਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਬਨੇਤੀ 

ਕਰਨ 'ਤ ੇਸੁਣਿਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤ ੇਨਤੀਵਜਆਂ' ਤ ੇਅਪਡੇਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੇਿਿ ਇਿੱਕ ਅਵਜਹੀ ਬਨੇਤੀ ਵਕਸੇ 

ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਏਿੀ, ਇਸ ਵਿਿਸਥਾ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਰਟੀਕਿ 8.10 ਦੇ ਤਵਹਤ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਮੁਢਿੀ ਅਪੀਿ 

ਦਾ ਹਿੱਿ ਨਹੀ ਂਹ ੋਜਾਂਦਾ; ਕਈੋ ਦ ਜੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਜੇ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅਸਫਿ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਪੀਿ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਦਸਤਾਿਜੇਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੇ 

ਸੀ.ਐਿੱਨ.ਟੀ.ਐਿ. ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅਸਫਿ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੀ.ਐਿੱਨ.ਟੀ.ਐਿੱਿ ਮਾਿਕ-ਆਪਰਟੇਰ ਅਤ ੇਯ ਨੀਅਨ ਨ ੰ  

ਵਿਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਸਿਾਹ ਦੇਿੇਿਾ ਅਤ ੇਵਫਰ ਸਿੱਤ (7) ਹਿੋੇਿਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਿਿਾਉਣ ਿਈ ਕੈਿੰਡਰ ਦੇ ਵਦਨ ਉਵਚਤ 

ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਅੰਤਮ ਅਪੀਿ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਿੱਕ (1) ਸਾਿ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਿਕ-

ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਿਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨ ੰ  ਸਿਾਹ ਦੇਣੀ ਪਏਿੀ, ਅਤ ੇਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਅਨੁਸਾਰੀ 

ਅਨੁਸਾਸਨ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿਈ ਸਿੱਤ (7) ਕੈਿੰਡਰ ਵਦਨ ਹਣੋਿੇ.  

 

ਆਰਟੀਕਲ 8.7 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਮਲਆ ਜਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਅਤ ੇਯ ਨੀਅਨ ਨ ੰ  ਸੁਣਿਾਈ ਿੇਿੇ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਿਏ ਸਾਰ ੇਸਬ ਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ (ਵਰਕਾਰਵਡੰਿਜ, ਕੰਵਪਉਟਰ ਜਾਂ 

ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਡਾਉਨਿੋਡਾਂ, ਫੋਟਆਂੋ, ਿਿਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਿਤੀ ਵਬਆਨ ਆਵਦ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੜਤਾਿ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਦਾ ਇਕ 

ਨਕਿ ਦੇ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇਿਾ ਸੁਣਿਾਈ ਪ ਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹ.ੈ ਟਰਾਂਸਵਕਰਪਟ ਦੀ ਸੁਿੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਿਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤ ੇਉਸਦੇ ਪਰਤੀਵਨਧੀ 

ਨ ੰ  ਪਰਤੀਵਿਪੀ ਦੇ ਪੰਵਨਆਂ ਨ ੰ  ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਿਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਿਾ.  

 

ਆਰਟੀਕਲ 8.9 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਮਲਆ ਜਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਜਕਰ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਿ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਅਮਿ ਵਿਿੱਚ ਆਉਵਂਦਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਿੀ, ਪਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ 

ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. ਨ ੰ  ਕਵਥਤ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਿਿੱਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਿੰਡਰ ਦੇ 16 ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀ.ਂ ਿਿੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 

ਦੋਸੀ ਮਾਿਕ-ਓਪਰਟੇਰਾਂ ਨ ੰ  ਚਾਰ (4) ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਆਿਜੇ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਸੇਿਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਂਰਿੱਵਿਆ ਜਾਿੇਿਾ. ਜੇ 

ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਪੰਨੀ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਫੈਸਿੇ ਨ ੰ  ਅੰਤਮ ਰ ਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਨੌਕਰੀ 

ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿੱਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਦੇ ਆਪਣ ੇਅਵਧਕਾਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਿਕ-ਓਪਰੇਟਰ ਨ ੰ  ਆਰਟੀਕਿ 8.13 ਦੇ 

ਫਾਰਮ ਿੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਿਜਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇਿਾ.   

 

ਆਰਟੀਕਲ 8.10 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਮਲਆ ਜਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਧਾਰਾ 8.3 (ਸੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਿੰਭੀਰ ਟਰੈਵਫਕ / ਹਾਈਿੇ ਕੋਡ ਦੀ ਉਿੰਘਣਾ ਜਾਂ ਹਿਾਵਿਆਂ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚ, 

ਤਫ਼ਤੀਸ ਸੁਣਿਾਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਿਾਏ ਜਾਣਿ,ੇ ਪਰ ਜੇ ਮਾਿਕ-ਆਪਰੇਟਰ ਦਆੁਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
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ਅਨੁਸਾਸਨ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ (ਜੇ ਕਈੋ ਹ)ੈ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਦੀ ਵਟਕਟ ਜਾਂ ਹਿਾਿੇ ਦੇ ਿਈ ਚਣੁਤੌੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ 

ਵਿਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ.ੈ ਇਹ ਦੇਰੀ ਵਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਵਟਕਟ ਜਾਂ ਪਰਸੰਸਾ ਪਿੱਤਰ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਿੀ-ਅਿੱਠ (48) ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਰੀ ਿਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਵਫਰ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨ ੰ  ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਇਕ (1) 

ਕੈਿੰਡਰ ਸਾਿ ਦੀ ਅਵਧਕਤਮ ਅਿਧੀ ਿਈ ਮਨਜ ਰੀ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਏਿੀ ਵਟਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਸੰਸਾ ਪਿੱਤਰ ਦਾ.  ਮਾਿਕ-

ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਅਪੀਿ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਿ ਸੀਐਨਟੀਐਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਬਨੇਤੀ 

ਕਰਨ 'ਤ ੇਸੁਣਿਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤ ੇਨਤੀਵਜਆਂ' ਤ ੇਅਪਡੇਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੇਿਿ ਇਿੱਕ ਅਵਜਹੀ ਬਨੇਤੀ ਵਕਸੇ 

ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਏਿੀ, ਇਸ ਵਿਿਸਥਾ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਰਟੀਕਿ 8 (3) c ਦੇ ਤਵਹਤ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਮੁਢਿੀ 

ਅਪੀਿ ਦਾ ਹਿੱਿ ਨਹੀ ਂਹ ੋਜਾਂਦਾ; ਕੋਈ ਦ ਜੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਜੇ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅਸਫਿ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਪੀਿ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੇ 

ਸੀ.ਐਿੱਨ.ਟੀ.ਐਿ. ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅਸਫਿ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੀ.ਐਿੱਨ.ਟੀ.ਐਿੱਿ ਮਾਿਕ-ਆਪਰਟੇਰ ਅਤ ੇਯ ਨੀਅਨ ਨ ੰ  

ਵਿਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਸਿਾਹ ਦੇਿੇਿਾ ਅਤ ੇਵਫਰ ਸਿੱਤ (7) ਹਿੋੇਿਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਿਿਾਉਣ ਿਈ ਕੈਿੰਡਰ ਦੇ ਵਦਨ ਉਵਚਤ 

ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਅੰਤਮ ਅਪੀਿ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਿੱਕ (1) ਸਾਿ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਿਕ-

ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਿਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨ ੰ  ਸਿਾਹ ਦੇਣੀ ਪਏਿੀ, ਅਤ ੇਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਅਨੁਸਾਰੀ 

ਅਨੁਸਾਸਨ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿਈ ਸਿੱਤ (7) ਕੈਿੰਡਰ ਵਦਨ ਹਣੋਿੇ.  

 

ਆਰਟੀਕਲ 8.11 ਨੰੂ ਇਸ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ: 

ਜਦ ਤਿੱਕ ਵਕ ਆਪਸੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨਾ ਹਿੋੇ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਸੀਐਨਟੀਐਿ ਦਆੁਰਾ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਮੁਿਾਂਕਣ (ਡੀਵਮਟ ਪਆੁਇਟੰ, ਵਿਿਤੀ 

ਤਾੜਨਾ, ਮੁਅਿੱਤਿ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਮਆਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ) ਨ ੰ  ਉਵਚਤ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਵਿਿਤੀ 

ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਮਨਜ ਰੀ ਬਾਰ ੇਸ ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ, ਿੀਹ- ਇਿੱਕ (21) ਕੈਿੰਡਰ ਵਦਨ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਿ (ਜਾਂ ਪ ਰਕ ਸੁਣਿਾਈ, ਜੇ 

ਜਰ ਰੀ ਹੋਿੇ) ਦੇ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਦਨ. ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਦੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਸਥਾਨਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨ ੰ  ਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਿਿੇੀ. ਜੇ 

ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨੇ ਸਪੁਰਦਿੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈੋ ਹੋਰ ਉਪਿਬਧ ਨਹੀ ਂਹ,ੈ ਤਾਂ ਯ ਨੀਅਨ ਨ ੰ  ਇਕ ਕਾਿੱਪੀ 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨੋਵਟਸ ਵਦਿੱਤਾ ਵਿਆ ਸਮਵਝਆ ਜਾਿੇਿਾ. ਜੇ ਜਾਂਚ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਿ ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਜਾਂ ਜੇ ਪ ਰਕ 

ਸੁਣਿਾਈ, ਜੇ ਜਰ ਰੀ ਹ)ੈ 21 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸਾਸਨ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਨੁਸਾਸਨ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ 

ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਸਿਾਏ, ਆਪਸੀ ਸਵਹਮਤੀ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ.      

 

ਆਰਟੀਕਲ 8.13 ਨੋਟ ਨੰੂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਿਾ ਹੈ. 

 

ਆਰਟੀਕਲ 8.14 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਮਲਆ ਜਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

ਸਮ ਵਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਪਰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕ ਅਨੁਸਾਸਨ ਪਰਵਕਵਰਆ ਪਰਿਤੀਸੀਿ ਹਣੋ 

ਿਈ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਵਨਆਂਇਕ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਵਨਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨਹੀ ਂਹੈ.  

 

ਨਿਾਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 8.15 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ: 

ਹਰੇਕ ਟਰਮੀਨਿ ਤ ੇਇਿੱਕ ਦਰੁਘਟਨਾ ਸਮੀਵਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਿੀ ਅਤ ੇਸਾਰ ੇਦਰੁਘਟਨਾਿਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਿਈ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤ ੇਇਹ ਫੈਸਿਾ ਵਿਆ ਜਾਏਿਾ ਵਕ ਹਾਦਸਾ ਰੋਕਣ ਯੋਿ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਯੋਿ.  ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ 

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤ ੇਡਰਾਈਿਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਮਿ ਹੋਣਿ.ੇ  ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ ੈਵਕ ਇਕ ਦਰੁਘਟਨਾ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਿ ਨਹੀ ਂ

ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਯਿੋਤਾ ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਣ ਵਿਚ ਨਹੀ ਂਿਰਤੀ ਜਾਏਿੀ. ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਾਮਿਾ ਿੇਤਰੀ 

ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਅਤ ੇਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. ਦੇ ਮਤ ੇਿਈ ਿਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.  

 
 

6. ਕੰਮ ਦੀ ਿੰਡ: 

 

ਆਰਟੀਕਲ 9.2 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਮਲਆ ਜਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

ਵਜਥੇ ਵਿਿਹਾਰਕ ਹ,ੈ ਸੁਰ ਆਤੀ ਸਮਾਂ ਬਿਾਕ ਅਤ ੇਸਥਾਈ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ, ਿਈ ਬੋਿੀ ਿਿਾਈ ਜਾਿੇਿੀ ਅਤ ੇਸੀਨੀਅਰਤਾ 

ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤ ੇਅਿਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਿਿੇੀ. ਵਜਥੇ ਸਥਾਪਤ ਚਿੱਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਈ ਦੌੜਾਂ ਅਤ ੇਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਅਤੇ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਈ ਹਾਿਾਤ ਅਨੁਕ ਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨ ੰ  ਹਰ ਸਾਿ ਜਨਿਰੀ ਵਿਚ ਟਰਮੀਨਿ ਵਿਚ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਈਮੇਿ 

ਦਆੁਰਾ ਬੁਿੇਵਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ. ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਕੋਿ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਿਾਸਤਾਂ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨ ਿਈ ਪੰਜ (5) ਕੈਿੰਡਰ ਵਦਨ 
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ਹੋਣਿ.ੇ ਕੰਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਚਿਾਉਦਂਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਿਕ-ਓਪਰੇਟਰ ਨ ੰ  ਵਦਿੱਤਾ 

ਜਾਿੇਿਾ ਵਜਸ ਕੋਿ ਿੋੜੀਦਂਾ ਉਪਕਰਣ, ਿਾਇਸੈਂਸ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਈ ਅਵਧਕਾਰ, ਵਜਸ ਨੇ ਵਿਿਤੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਬਨੈ ਪਿੱਤਰ 

ਜਮ੍ਾਂ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਅਤ ੇਬੁਿੇਵਟਨ ਦਾ ਸਮਾਂ.  
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ਨਿਾਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 9.4 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ: 

ਜਦੋਂ ਹਾਿਾਤ ਬਦਿਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਸੁਰ ਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੋ (2) ਘੰਵਟਆਂ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਬਦਿੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੰ  

ਮੁਢਿੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਬੁਿੇਵਟਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਆਰਾਮ ਿਾਿੇ ਵਦਨ(ਵਦਨਾਂ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ 

ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਬੁਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜੇ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਪਰਭਾਵਿਤ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ / ਰਨ ਰਿੱਿਦਾ ਹੈ, ਹਣੁ ਨਿੇਂ ਕੰਮ 

ਦੇ ਦੀ ਅਨੁਸ ਚੀ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨਹੀ ਂਰਿੱਿਦਾ. ਉਸ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਜ ਨੀਅਰ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਵਿਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਿਈ 

ਟਰਮੀਨਿ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਿਰਤਣ ਦੀ ਆਵਿਆ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਏਿੀ ਅਤੇ ਵਫਰ ਿਧੇਰ ੇਿੋੜੀਦਂੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਦੌੜ ਰਿੱਿ.ੋ ਇਸ 

ਵਿਿਸਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਇਿੱਕ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਵਿਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਿੇ ਵਿਿੱਚ ਜ ਨੀਅਰ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  

ਿਧੇਰ ੇਿੋੜੀਦਂੀ ਵਜਮੇੰਿਾਰੀ ਜਾਂ ਰਨ, ਆਵਦ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਿਆ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਏਿੀ.  

ਇਹ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਵਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰਨ ਦੀਆਂ ਜਰ ਰਤਾਂ, ਸਾਜ-ੋਸਾਮਾਨ, ਿਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤ ੇ/ ਜਾਂ ਪਰਵਮਟ ਦੇ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ, 

ਜ ਨੀਅਰ ਮਾਿਕ-ਓਪਰੇਟਰ ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਦਆੁਰਾ ਸੰਤੁਸਟ ਹੋਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ.   

ਨਿਾਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 9.5 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ: 

ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਪਰਸਨ ਵਿਿੱਚ 90 ਕੈਿੰਡਰ ਵਦਨ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਪੰਨੀ ਅਸਥਾਈ 

ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ/ਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਸਥਾਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਿੇਿੀ ਜੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ/ 

ਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਿਦੇ ਹਨ. ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਅਸਥਾਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ/ਰਨ ਿੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ 

ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ/ਰਨ 'ਤ ੇਿਾਪਸ ਆ ਜਾਿੇਿਾ.  

 
 

7. ਉਪ-ਸਮਝੌਤਾ: 

 

ਨਿਾਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 11.4 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ: 

ਕੰਪਨੀ ਅਤ ੇਯ ਨੀਅਨ ਇਸ ਸਮ ਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਵਤਕਾ 1 ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਵਦਆਂ ਉਪ-ਸਮਝੌਤ ੇਦੀਆਂ ਚਾਿਾਂ 

ਬਾਰ ੇਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਿਈ, ਜਾਂ ਹਰ ਇਕ ਕੈਿੰਡਰ ਸਾਿ ਦੇ ਵਤਉ ਂਵਤਮਾਹੀ ਪ ਰ ੇਕਰਨਿੇ. 

ਅਵਜਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. ਅਤ/ੇਜਾਂ ਪਛਾਣੇ ਅਹਦੇੁਦਾਰ ਅਤ ੇਿੇਤਰੀ ਅਤ/ੇਜਾਂ 

ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਹਦੇੁ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਿਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਮੁਿਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਯ ਨੀਅਨ 

ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਸਮ ਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਵਹਤ ਇਸ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਿੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵਸਕਾਇਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਤੀਜੇ 

ਪੜਾਅ ਤ ੇਵਸਕਾਇਤ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਿਈ ਇਸ ਨ ੰ  21 ਵਦਨਾਂ (21) ਵਦਨ ਹੋਣਿੇ।  

 

8. ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਿਾਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ: 

 

ਆਰਟੀਕਲ 12.4 ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਮਲਆ ਜਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

ਜੇ ਇਕ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. ਦਆੁਰਾ 48 ਘੰਵਟਆਂ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸਮੇਂ ਿਈ ਘਰ ਟਰਮੀਨਿ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਿਈ 

ਅਸਥਾਈ ਅਧਾਰ ਤ ੇਸੰਚਾਿਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮਾਿਕ-ਓਪਰੇਟਰ ਨ ੰ  ਹਰੇਕ ਿੀਹ ਿਈ $80 ਦੇ ਨਾਿ ਹਰ ਰੋਜ ਸਾਮਿ 

ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ. ਚੌਿੀ (24) ਘੰਵਟਆਂ ਦੀ ਅਿਧੀ, ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਟਰਮੀਨਿ ਤੋਂ ਦ ਰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. 

 
 

9. ਸੋਗ ਦੀ ਛੱੁਟੀ: 

 

ਆਰਟੀਕਲ 13.1 ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿਾ ਹੈ: 

ਆਪਣੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਬਿੱਚੇ, ਜਾਂ ਮਾਵਪਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤ,ੇ ਮਾਿਕ-ਓਪਰੇਟਰ ਪੰਜ (5) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਸੋਿ ਛੁਿੱਟੀ ਦੇ 

ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣਿ ੇਬਸਰਤ ੇਉਹ ਸੀ ਐਨ ਟੀ ਐਿ ਨਾਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਤਨੰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 

ਵਨਰੰਤਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ.  
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ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ, ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਮਤਰਈੇ ਭਰਾ, ਮਤਰਈੇ ਭੈਣ, ਮਤਰਈੇ ਮਾਂ-ਵਪਓ, ਸਹਰੁਾ, ਸਿੱਸ ਜਾਂ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਵਤੰਨ (3) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਦਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣਿ ੇ'ਸੋਿ ਦੀ ਛੁਿੱਟੀ ਬਸਰਤ ੇਵਕ ਉਹ ਵਤੰਨ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਨਾ 

ਹੋਣ' ਦਾ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਿਜੋਂ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. ਨਾਿ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ 'ਤ ੇਵਨਰੰਤਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਬਧੰ.  

10. ਬੀਮਾ ਭੱਤਾ 

ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨ ੰ  ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਿਾਹਨਾਂ ਿਈ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਮਾਿਕ-

ਸੰਚਾਿਕ ਦੀ ਵਨਰੰਤਰ ਿਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਪੰਨੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ  ਵਕਵਰਆਸੀਿ ਸੇਿਾ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਮਾਿਕ-

ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  1 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ  2020 $1,000.00 ਦਾ ਇਕ-ਿਾਰੀ ਭਿੱਤਾ ਦੇਿੇਿੀ. 

 

11. ਸਧਾਰਿ: 

 

ਅੰਮਤਕਾ 3 ਮਿੱਚ ਇਸਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਪਰਸਤਾਿ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿਿੱਚ, ਪੀਸੀ ਮਾਈਿਰ ਮੋਸਟ ਪਰਕੈਵਟਕਿ ਰ ਟ ਿਰਜਨ 31 ਹਰੇਕ ਟਰਮੀਨਿ ਿਈ ਨਿੇਂ 

ਸਾਮ ਵਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਮਆਦ ਿਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਣ ਿਾਿਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੋਿੇਿਾ.  

 

ਅੰਮਤਕਾ 6 ਮਿੱਚ ਇਸਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ: 

ਓਰੀਐਟਂੇਸਨ ਸੈਸਨ ਵਿਚ, ਨਿੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਾਿੇ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਸਮ ਵਹਕ ਸਮਝੌਤੇ, ਵਮਆਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤ ੇ

ਅੰਵਤਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨ ਅਿਸ ਅਤ ੇਿਾਿ  ਨੀਤੀਆਂ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਪਰੇਸਾਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਮਿ ਹੈ, ਦੀ ਇਕ ਕਾਿੱਪੀ ਪਰਦਾਨ 

ਕੀਤੀ ਜਾਏਿੀ.    

 

ਅੰਮਤਕਾ 16 ਦ ਜੀ ਵਸਫਟ ਦੇ ਸੰਬਧੰ ਵਿਿੱਚ (ਨਿੱ ਥੀ A) ਨਾਿ ਬਦਵਿਆ ਜਾਿ.ੇ  
 

ਅੰਮਤਕਾ 18 (ਨੱਥੀ B) ਵਮਆਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤ ੇਕਾਰਜਕਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਜੋਵੜਆ ਜਾਏਿਾ.  
 

ਅੰਮਤਕਾ 19 (ਨੱਥੀ C) ਸਮ ਵਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਰਾਿਧਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸੋਧਣ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਨਾਿ ਜੋਵੜਆ ਜਾਏਿਾ.  
 

ਅੰਮਤਕਾ 21 (ਨੱਥੀ E) ਰਿੱਿ ਰਿਾਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਵਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਿ ਕੀਤਾ ਜਾਏਿਾ.  
 

ਅੰਮਤਕਾ 22 (ਨੱਥੀ G) ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱਵਿਆ ਦੇ ਮੁਿੱਵਦਆਂ ਦੇ ਸੰਬਧੰ ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਿ ਕੀਤਾ ਜਾਏ  
 

ਅੰਮਤਕਾ 23 (ਨੱਥੀ H) ਸੇਿਾਿਾਂ ਭੇਜਣ ਨਾਿ ਜੁੜੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਜੋਵੜਆ ਜਾਏਿਾ.  
 

ਅੰਮਤਕਾ 24 (ਨੱਥੀ J) ਸੇਫਟੀ ਬੋਨਸ ਅਤ ੇਵਫ .ਿ ਕੰਜਰਿੇਸਨ ਅਿਾਉਸਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋਵੜਆ ਜਾਏਿਾ.  
 

ਅੰਮਤਕਾ 25 (ਨੱਥੀ N) ਇਕ ਕਟੰੇਨਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋਵੜਆ ਜਾਏਿਾ.  
 

ਅੰਮਤਕਾ 26 (ਨੱਥੀ P) ਟਰਿੱਕ ਵਨਰਧਾਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਿਈ.  
 

12. ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਮਆਦ: 

 

ਆਰਟੀਕਲ 12.4 ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਮਲਆ ਜਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

ਸਮਝੌਤਾ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤਿੱਕ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਿਾਿ  ਰਹੇਿਾ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੇਿਾ, ਅਤ ੇਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਮਝੌਤ ੇ

'ਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਧਰ ਦਆੁਰਾ ਵਿਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ 120 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨ ੰ  ਸੋਧਣ, ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਿਤਮ ਕਰਨ 

ਿਈ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ.  ਇਹ ਨੋਵਟਸ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ 1 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨ ੰ  ਵਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਇਿੱਥੇ ਵਨਰਧਾਰਤ 

ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. 

 

ਉਪਰੋਕਤ ਤਬਦੀਿੀਆਂ 1 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨ ੰ  ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰਕਰਤਾ ਦਆੁਰਾ ਵਦਿੱਤੀਆਂ 

ਿਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਪ ਰ ੇਅਤ ੇਅੰਤਮ ਵਨਪਟਾਰੇ ਵਿਿੱਚ ਹਨ. 
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ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਇਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਯ ਨੀਅਨ ਅਤ ੇਕੰਪਨੀ ਦਆੁਰਾ ਪਰਿਾਨਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਵਿਚ ਉਪਬਧੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 

ਪਵਹਿੇ ਵਦਨ ਇਸ ਪਰਿਾਨਿੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਭਾਿਸਾਿੀ ਹੋਣਿ,ੇ ਵਸਿਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹ.ੈ 

ਯ ਨੀਅਨ ਦੀ ਿਿੱਿਬਾਤ ਕਰਨ ਿਾਿੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਕੋਵਸਸਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੇਿੀ ਅਤ ੇਇਥੇ ਦਿੱਸੇ ਿਏ 

ਵਨਯਮਾਂ ਅਤ ੇਸਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੰ  ਮਨਜ ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ ਕਰੇਿੀ.  

ਇਸ 12 ਮਿੱਚ ਮਾਾਂਟਰੀਅਲ, ਮਕbਮਬਕ ਮਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏਿੇਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਦਾ ਮਦਨ. 

 

ਕੰਪਨੀ ਲਈ: ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ: 

 
 
____________________________ 

ਡਿਿਸ ਐਸ. ਵਫਸਰ 

ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਕਰਤ ਸੰਬੰਧ ਅਤ ੇਰਣਨੀਤੀ 

 
 
____________________________ 

ਬੈਰੀ ਕੈਨੇਡੀ 

ਰਾਸਟਰੀ ਪਰਤੀਵਨਧ, ਯ ਨੀਫੋਰ 

 
 
____________________________ 

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. 

 
 
____________________________ 

ਡੇਿ ਵਕਸਕ  

ਯ ਨੀਫੋਰ - ਨੈਸਨਿ ਕਾਉਵਂਸਿ 4000 

 
 
____________________________ 

ਜੇਮਜ ਮਕ ੇ

ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੀ.ਐਨ. ਰੋਡ ਓਪਰੇਸਨਜ 

 

____________________________ 

ਿੇਸਿੇ ਿਜਦਾ 

ਿੇਤਰੀ ਪਰਤੀਵਨਧ, ਯ ਨੀਫੋਰ ਕਾਉਵਂਸਿ 4000 

 
 
____________________________ 

ਮੇਿਾਨੀਆ ਮਾਰਟੇਨਜ  

ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਸਰੋਤ ਕਾਰਬੋਾਰ ਦਾ ਸਾਥੀ 

 

____________________________ 

ਸਟੀਿਨ ਹਾਰਵਡੰਿ 

ਪਰਧਾਨ, ਯ ਨੀਫੋਰ ਸਥਾਨਕ 4005 

  

____________________________ 

ਮਾਰਸਿ ਬੀਉਸੋਿੀਿ 

ਸਥਾਨਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਯ ਨੀਫਰੋ ਸਥਾਨਕ 4004 

  
 
____________________________ 

ਪਰਵਮੰਦਰ ਸੇਿੋਂ 

ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਪਰਤੀਵਨਧ, ਯ ਨੀਫੋਰ ਸਥਾਨਕ 4003 

  
 
____________________________ 

ਸੰਦੀਪ ਵਸੰਘ 

ਸਥਾਨਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਯ ਨੀਫਰੋ ਸਥਾਨਕ 4001 

  
 
____________________________ 

ਮਜੀਦ ਮੁਹੰਮਦ 
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ਸਥਾਨਕ ਿੋਕਿ, ਯ ਨੀਫੋਰ ਸਥਾਨਕ 4002 
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ਨੱਥੀ A: 

 

ਅੰਮਤਕਾ 16 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 
 

ਅਵਜਹੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਿਾਧ  ਕੰਮ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੌਦੇਬਾਜੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਕਈੋ ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤ ੇਸੌਂਪੇ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਕਮੰ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਿਈ ਉਪਿਬਧ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਯ ਨੀਅਨ ਦਆੁਰਾ 

ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਟਰਾਂ ਬਾਰ ੇਵਚੰਤਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਹਿੱਿ ਕਰਨ ਿਈ, ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਧ  ਮਾਿੀਏ ਦੇ ਮੌਕ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਈ, ਹੇਠਾਂ 

ਿਾਿ  ਹੋਣਿ:ੇ   

ਜਦੋਂ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਦ ਜੀ ਵਸਫਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਿਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਰਚੁੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਥਾਨਕ ਡਰਾਈਿਰ 

ਮੈਨੇਜਰ ਨ ੰ  ਦਿੱਸਣਿੇ. ਹਰੇਕ ਟਰਮੀਨਿ 2 ਿਈ ਸੰਭਾਿਤ ਦੇ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਾਹ ਦੇਿਿੇਾਜੀ ਅਿਿੇ ਮਹੀਨੇ ਿਈ 

ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੰਦਰਿੇਂ (15) ਵਦਨ ਤਕ ਵਸਫਟਾਂ. ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿੱਚੀਿੇਂ (25) ਵਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤਿੱਕ, ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਦ ਜੀ ਿਾਰੀ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਿੇ, ਡਰਾਈਿਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨ ੰ  ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਨਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਿ ਆਪਣੀ ਵਦਿਚਸਪੀ 

ਬਾਰ ੇਦਿੱਸਣਿੇ. 1 ਤ ੇਸੁਰ  ਹ ੋਵਰਹਾ ਹੈਿੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਦਨ, ਉਹ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਵਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਦਿਚਸਪੀਆਂ ਉਿੱਪਰ ਦਿੱਸੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਵਸਆ ਹ,ੈ ਉਹ 2 ਿਈ ਬਜੁਰਿਤਾ ਦੇ ਆਦੇਸ ਵਿਿੱਚ ਕੈਨਿਸ ਕੀਤ ੇਜਾਣਿੇਐਨ ਡੀ ਵਸਫਟ ਮੌਕਾ. ਜਦੋਂ ਕਈੋ ਮਾਿਕ-

ਸੰਚਾਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦ ਜੀ ਵਸਫਟ ਨ ੰ  ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕਾਵਿੰਿ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਤਿ ਤੇ ਆ 

ਜਾਿੇਿਾ.  

ਦ ਜੀ ਵਸਫਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ ਹ ੈਵਕ 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿ ੇਵਕ ਉਸ ਦਾ ਟਰਿੱਕ ਸੰਚਾਵਿਤ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਅਤ ੇਵਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਿਦਾ ਹੈ. 

ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਦਆੁਰਾ ਦ ਜੀ ਵਸਫਟ ਦੀ ਸਿਇੈਿੱਛਤ ਪੇਸਕਸ ਨ ੰ  ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਵਸਰਫ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ 

ਕਾਵਿੰਿ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਤਿ ਤੇ ਚਿੇ ਜਾਿੇਿਾ.  

ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਜੋ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਿ ਤੋਂ ਿੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨ ੰ  ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਵਹਮਤ ਹੋਣ' ਤੇ ਇਕ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ 

ਤ ੇਕਾਿ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਵਸਿਰ 'ਤ ੇਰਿੱਵਿਆ ਜਾਿੇਿਾ.  

ਇਹ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਵਕ ਇਹ ਵਦਸਾ ਵਨਰਦੇਸ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਥਾਨਕ ਕਾਰਜਸੀਿਤਾ ਅਤ ੇਸੇਿਾ ਵਿਿਹਾਰਕਤਾਿਾਂ ਨ ੰ  

ਸੰਬੋਵਧਤ ਕਰਨ ਿਈ ਸਵਹਮਤ ਹਣੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕ ਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.    

 

ਮੈਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਹ ੈਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਦਾ ਹਿੱਿ ਕਰਦਾ ਹ.ੈ  

 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ,   

 
 
____________________________                             

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ.
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ਨੱਥੀ B:  

 

ਅੰਮਤਕਾ 18 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 
 

ਸਮ ਵਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਰਮਾਵਣਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਠ ਵਦਨਾਂ (60) ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੰਪਨੀ ਹਰੇਕ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਵਮਆਰੀ ਸਮਝੌਤ ੇ

ਅਤ ੇਵਸਡਉਿਜ A, B ਅਤ ੇC ਦੀ ਸੋਧੀ ਕਾਪੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਿੀ ਅਤੇ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕਾਂ ਨ ੰ  ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਵਮਆਰੀ 

ਸਮਝੌਤਾ ਤੀਹ (30) ਕੈਿੰਡਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੋਏਿੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸ ਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ 

ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇਿਾ ਅਤ ੇਉਹ ਹਣੁ ਸਮ ਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਮਾਨਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਂਰੁਿੱਝਣਿੇ. ਹਰ ਜਨਿਰੀ, 

ਭਾਿੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤ ੇਤੋਂ ਵਸਡਉਿ ਬੀ ਵਿਚ ਕਈੋ ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੈਿੰਡਰ ਦਾ ਸਾਿ ਦਰਸਾਉਣ ਿਾਿਾ 

ਇਕ ਨਿਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਵਜਸ ਿਈ ਇਹ ਿਾਿ  ਹੋਿੇਿਾ, ਹਰੇਕ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਅਤ ੇਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਂ ਨ ੰ  

ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ . 

 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ,   

 
 
 
____________________________                             

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. 



14 

 

ਨੱਥੀ ਸੀ: 

 

ਅੰਮਤਕਾ 19 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 
 

ਇਹ ਇਸ ਿਿੱਿ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਨ ਿਈ ਹ ੈਵਕ ਸਮ ਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਵਹਚਾਣ ਕੀਤ ੇਿਏ ਉਹ 

ਪਰਬੰਧ, ਜੋ ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤ ੇਕਪੰਨੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦਆੁਰਾ ਸਮਝੌਤ ੇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤ ੇਜਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ. ਵਸਰਫ ਉਹ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ ਵਜਨ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਆੁਰਾ ਸੋਵਧਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ 

ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਸਟਰੀ ਅਤ ੇ/ ਜਾਂ ਿਤੇਰੀ (ਚਣੁੇ ਿਏ) ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨ ਸੀਐਨਟੀਐਿ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਆੁਰਾ 

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਵਧਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.  

 

ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿੇਬਰ ਵਰਿੇਸਨਸ ਅਤ ੇਪਰਜੈੀਡੈਂਟ ਯ ਨੀਫਰੋ ਨੈਸਨਿ ਕੌਂਸਿ 4000 ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਤੋਂ ਵਸਿਾਏ ਕਈੋ ਹੋਰ 

ਸੋਧ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. 

 

ਇਹ ਸਵਹਮਤ ਹ ੈਵਕ ਸਾਰ ੇਸਥਾਨਕ ਅਤ ੇਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤ ੇਵਿਿਤ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਕਈੋ ਿੀ ਅਵਜਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜੋ 

ਇਸ ਿੇਿੇ ਵਿਿਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਨਹੀ ਂਿਏ ਿਏ ਹਨ, ਪਰਿਾਨਿੀ ਦੇ ਤੀਹ (30) ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨ ੰ  ਰਿੱਦ ਕਰ ਦੇਣਿੇ ਜੇ ਉਹ ਵਿਿਤ 

ਰ ਪ ਵਿਚ ਨਿੀਨੀਕਰਣ ਨਹੀ ਂਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤ ੇਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਚ ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਂ ਦਆੁਰਾ ਕਾਉਟਂਰਸਾਈਨ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, ਕਈੋ ਿੀ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵਜਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਪਿੱਸਟ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸਾਮਿ ਨਹੀ ਂਹ,ੈ ਨ ੰ  

ਤੀਹ ਵਦਨ (30) ਪੇਸਿੀ ਨੋਵਟਸ, ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸਾਮਿ ਕਰਨਾ ਮੰਵਨਆ ਜਾਿੇਿਾ.     

 

ਇਸ ਦੇ ਉਿਟ, ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ, ਇਸ ਿਿੱਿ ਨਾਿ ਸਵਹਮਤ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਸਕਾਇਤ ਦੇ ਵਨਪਟਾਰ ੇਵਿਚ ਵਕਸੇ 

ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤੀ, ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਸਰਤ ਦੇ, ਵਿਿਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਤ 

ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤ ੇਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਿੱਨ.ਟੀ.ਐਿੱਿ. ਦਆੁਰਾ ਪਰਿਾਨਿੀ ਅਤ ੇਕਾਉਟਂਰਸਾਈਨ  ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹ.ੈ  ਅਵਜਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਿੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਿਾਿ  ਕਰਨਾ ਰਿੱਦ ਹੋ ਜਾਿੇਿਾ. ਇਹ 

ਵਿਿਸਥਾ ਪਰਮਾਵਣਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਿਾਿ  ਹੋਿੇਿੀ।  

 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ,   

 
 
 
____________________________                             

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ.
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ਨੱਥੀ D:  

 

ਅੰਮਤਕਾ 20 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 
 

ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਸਮਰਿੱਥ ਬਣਾਉਣ ਿਾਿੀ ਮੈਡੀਕਿ ਘਟਨਾ ਬਾਰ ੇਪਦੈਾ ਹੋਈ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕਾਂ 

ਿਈ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. ਨਾਿ ਵਮਆਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਿ ਬਣਾਉਦਂਾ 

ਹ.ੈ  

 

ਹਾਿਾਂਵਕ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਸਪਿੱਸਟ ਹਨ, ਅਸੀ ਂਇਹ ਿੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਅਣਵਕਆਸੀ ਮੈਡੀਕਿ ਐਮੇਰਜੇਂਸੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਜੋ ਵਕਸੇ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਕਹੀਆਂ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹ.ੈ  

 

ਆਪਣੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਹਿੱਿ ਕਰਨ ਿਈ, ਅਸੀ ਂਹੇਠ ਵਿਵਿਆਂ ਿਿੱਿਾਂ ਨਾਿ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ:  

 

ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਦੈਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਜੋ ਵਕਸੇ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਵਮਆਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਆੁਰਾ ਿੋੜੀਦਂੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸਨ ੰ  ਵਸਡਇਉਿ C –ਡੀਸਪੈਚ, ਆਈਟਮਾਂ (5) ਅਤੇ (6) ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਾਂ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 

ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.  ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਵਡਸਪੈਚ ਅਤ ੇ/ ਜਾਂ ਡਰਾਈਿਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨ ੰ  ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 

ਸੁਭਾਅ, ਅਸਮਰਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਿਤ ਅਿਧੀ, ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਹਾਜਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਨੋਟ ਦੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੰਭਾਿਤ ਸਿਾਹ ਦੇਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣ ੇਫਰਜਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਢੰਿ ਨਾਿ ਵਨਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀ ਂਹ,ੈ ਨਾਿ 

ਹੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਵਮਆਦ ਦਿੱਸਦੇ ਹੋਏ.  

 

ਜਦ ਤਿੱਕ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਅਸਮਰਥਤਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੈ, ਵਮਆਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਵਹਤ ਠੀਕ 

ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਿਈ ਇਕ ਸਿੀਕਾਰਯੋਿ ਤਬਦੀਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਈ 

ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਤੀਹ (30) ਕੈਿੰਡਰ ਵਦਨ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੀ ਮਨਜ ਰੀ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਏਿੀ. ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਆੁਰਾ ਅਸਾਧਾਰਣ 

ਸਵਥਤੀਆਂ ਿਈ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਵਮਆਦ ਿਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ.ੈ 

 

ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਨ ੰ  ਡਰਾਈਿਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨ ੰ  ਦੇਰੀ ਕੀਤ ੇਵਬਨਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਵਜਹਾ 

ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅਸਫਿ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਵਮਆਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਿਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.  

 

ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਉਟਂਰਸਾਈਨ ਕਰੋ.  

 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ, ਮੈਂ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ, 

 
 
____________________________                           ____________________________ 

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ ਯ ਨੀਫੋਰ ਨੈਸਨਿ ਕਾਉਵਂਸਿ 4000 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ.                          
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ਨੱਥੀ E: 

 

ਅੰਮਤਕਾ 21 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 
 

ਇਹ ਤਵਹ ਕੀਤੇ ਰਿੱਿ ਰਿਾਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਪਰਸਤਾਿ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿਿੱਚ ਹ.ੈ 

ਹਰੇਕ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਦੋ, ਇਿੱਕ ਹਫ਼ਤ ੇ(7 ਕੈਿੰਡਰ ਵਦਨ) ਅਿਧੀ ਨ ੰ  ਵਮਆਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 

ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ ਇਹ ਵਮਯਾਦਾਂ ਟਰਮੀਨਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਆਦੇਸ ਵਿਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ. 

ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਦਾ ਅਵਜਹਾ ਸਮਾਂ ਿੈਣਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਜ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਪਰ ਵਫਰ ਿੀ ਇਹ ਸੁਵਨਸਵਚਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹ ੈਵਕ ਉਸ ਦਾ 

ਟਰਿੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਯੋਿ ਹ,ੈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੇਿਾ ਿਈ ਿੋੜੀਦਂਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.  

ਟਰਮੀਨਿ ਵਨਿਾਮੀਆਂ ਹਰ ਸਾਿ ਦੇ ਪਵਹਿੇ ਦੋ (2) ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਵਿਿੱਚ ਿਿਾਈਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ, 

ਬਜੁਰਿਤਾ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿਿੱਚ, ਅਵਜਹ ੇਡਾਉਨਟਾਈਮ ਿਈ ਉਪਿਬਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਿੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਿੱਕ ਦੋ ਹਫ਼ਤ ੇਿਈ ਉਪਿਬਧ 

ਉਪਿਬਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਿੇ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਥਾਨਕ ਡਰਾਈਿਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦਆੁਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ) ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ 

ਹਫ਼ਤ ੇਜਾਂ ਦੋ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵਮਆਦਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਆਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ. 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਹਮਤ ਹਨ ਵਕ ਅੰਵਤਕਾ 1 ਵਿਚ ਉਪਬਧੰ, ਉਪ-ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਚਾਿਾਂ ਦੀ ਵਿਣਤੀ 10% 

ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਨਹੀ ਂਹੋਿੇਿੀ, ਹਰੇਕ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਿਈ ਸੀਮਾ ਵਿਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਿਈ ਸੋਵਧਆ ਵਿਆ ਹੈ ਜੋ 

ਉਪਰੋਕਤ-ਵਨਰਧਾਰਤ ਰਿੱਿ-ਰਿਾਅ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਅਧਾਰ ਤੇ 10% ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਿਈ ਿਰਤਦਾ ਹੈ. 

 

ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਉਟਂਰਸਾਈਨ ਕਰੋ.  

 
 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ, ਮੈਂ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ, 

 
 
____________________________                           ____________________________ 

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ ਯ ਨੀਫੋਰ ਨੈਸਨਿ ਕਾਉਵਂਸਿ 4000 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ.                          
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ਨੱਥੀ F: 

 

ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਿੇਗਾ 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 

ਡੇਿ ਵਕਸਕ  

ਇਹ ਉਨਾਂ੍ ਇਿਜਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਿੱਚ ਹ ੈਜੋ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਵਜਹਾ ਪਰਦਰਸਨ ਕਰਨ ਿਈ ਵਕਹਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 

ਅਵਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਸ ਬਾਈ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ, ਵਨਯਮਾਂ ਜਾਂ ਵਨਯਮਾਂ ਦੇ 

ਉਿਟ ਹ ੈ(ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ਭਾਰ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਭਾਰ, ਸੇਿਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਹੋਰ).  

 

ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. ਨੇ ਅਵਜਹ ੇਦੋਸਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਤੀ ਨਾਿ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਵਕ ਕੋਈ ਉਿਝਣ ਨਹੀ ਂ

ਹ,ੈ ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਪੁਸਟੀ ਕਰੇਿਾ ਵਕ ਜੇ ਕਈੋ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦਾ ਹ ੈਵਕ ਉਸਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਸ ਬਾਈ ਕਾਨ ੰ ਨ, 

ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਿੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਈ ਕਈੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਈ ਵਕਹਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਡਰਾਈਿਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਿ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸਨ ੰ  ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਸਿਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.  ਡਰਾਈਿਰ ਮੈਨੇਜਰ, ਵਜਥੇ ਿੀ 

ਜਰ ਰੀ ਹੋਏ, ਪਾਿਣਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਦਿਿ ਦੇਿੇਿਾ.  

 

ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਿਚਨਬਿੱਧ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰ ੇਸਾਥੀ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਢੰਿ ਨਾਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਸਾਰ ੇਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਤੇ ਰੈਿ ਿੇਟਰੀ ਵਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਸਮੇਂ.  

 

ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸਾਰ ੇਡਰਾਈਿਰ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤ ੇਵਡਸਪੈਚ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਪਰਦਾਨ 

ਕੀਤੀ ਜਾਏਿੀ. 

 

ਮੈਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਹ ੈਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਦਾ ਹਿੱਿ ਕਰਦਾ ਹ.ੈ  

 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ,   

 
 
 
____________________________                             

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. 
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ਨੱਥੀ G: 

 

ਅੰਮਤਕਾ 22 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 
 

ਇਹ ਸੰਭਾਿਤ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱਵਿਆ ਦੀ ਸਮਵਸਆਿਾਂ ਬਾਰ ੇਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਪਰਸਤਾਿ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿਿੱਚ ਹੈ. 

ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਿ ਦੇ ਹਿੱਿ ਵਿਚ, ਸੀ.ਐਿੱਨ.ਟੀ.ਐਿ. ਦੇ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਵਤੰਨ (3) ਮਨੋਨੀਤ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਅਤ ੇਮਾਿਕ-

ਸੰਚਾਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਿਈ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਿੇਤਰੀ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਿ, ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਅਤ ੇਅਣਸੁਿਝੇ 

ਸਥਾਨਕ ਮੁਿੱਦੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਵਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਿੱਦੇ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਿਈ ਸਾਿ ਵਿਿੱਚ ਦੋ ਿਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਸਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਦੀਆਂ 

ਮੀਵਟੰਿਾਂ ਬੁਿਾਉਣ ਿਈ ਕਪੰਨੀ ਵਤਆਰ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਿੇਤਰੀ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱਵਿਆ ਬਾਰ ੇਵਨਯਮਤ ਮੀਵਟੰਿਾਂ ਬਾਰ ੇਮੁਿੱਿੀ ਰੇਿਿ ੇਦੀ 

ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਇਿੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਿੇਿਾ. 

 

ਇਹ ਸਮਵਝਆ ਵਿਆ ਹ ੈਅਤ ੇਦੋਿਾਂ ਵਧਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦਿੱਤੀ ਿਈ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਨਰਭਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਿਈ ਕਨੈਡਾ 

ਿੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਭਾਿ II ਦੀ ਿਾਿ ਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਸੰਬੰਵਧਤ ਅਹਵੁਦਆਂ ਪਰਤੀ ਪਿੱਿਪਾਤ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਹੈ.  ਇਹ ਿੀ ਸਵਹਮਤ ਹ ੈਵਕ ਇਸ 

ਪਿੱਤਰ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਧਰ ਦਆੁਰਾ ਸਵਹਮਤੀ ਜਾਂ ਵਿਿਤ ਸਵਹਮਤੀ ਬਿੈਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਸੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਧਰ 

ਦਆੁਰਾ ਨਹੀ ਂਭੇਵਜਆ ਜਾਂ ਪੇਸ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

 

ਮੈਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਹ ੈਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਦਾ ਹਿੱਿ ਕਰਦਾ ਹ.ੈ  

 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ,   

 
 
 
____________________________                             

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. 
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ਨੱਥੀ H: 

 

ਅੰਮਤਕਾ 23 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 
 

ਇਹ ਸੇਿਾਿਾਂ ਯ ਨੀਅਨ ਦਆੁਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਭੇਜਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿਿੱਚ ਹੈ। 

 

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣ ੇਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਿਧੀਆ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਤਾਿਮੇਿ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਆਪਣੀ ਿਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨ ੰ  ਦਹੁਰਾਉਦਂੀ 

ਹ,ੈ ਹਾਿਾਂਵਕ, ਕਈ ਿਾਰ ਚਣੁਤੌੀਆਂ ਆਉਦਂੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਉਦੇਸ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.   

 

ਵਜਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਚ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਵਕਰਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਵਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ, ਅਸੀ ਂਸੰਭਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮੌਕ ੇਦਾ ਸਿਾਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. 

 

ਇਸ ਿਈ, ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਂ ਨਾਿ ਇਿੱਕ ਵਤਮਾਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਏਿੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਸਹੀ 

ਕੰਪਨੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਿ ਵਸਿੱਧਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕ.ੇ ਇਹ ਕਾਿ ਵਜਿੱਥੇ ਤਕ ਮੁਮਵਕਨ ਹ ੋਸਕ ੇਹਰ ਸਾਿ ਜਨਿਰੀ, ਅਪਰੈਿ, 

ਜੁਿਾਈ ਅਤ ੇਅਕਤ ਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਵਹਿੇ ਿੀਰਿਾਰ ਨ ੰ  ਿਾਿ  ਹਿੋੇਿੀ. 

 

ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਉਟਂਰਸਾਈਨ ਕਰੋ.  

 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ, ਮੈਂ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ, 

 
 
____________________________                           ____________________________ 

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ ਯ ਨੀਫੋਰ ਨੈਸਨਿ ਕਾਉਵਂਸਿ 4000 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ.                          
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ਨੱਥੀ I: 

 

ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਿੇਗਾ 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 
 

ਇਹ ਸੰਘ ਦਆੁਰਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਿਾਭਾਂ ਅਤ ੇਿਰਚੇ ਦੀ ਬਚਤ ਨਾਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਿਜੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕ ਵਮਸੇਵਿਨ, 

ਵਬਰਜਿੇਟੋਨ, ਿੁਿੱਡੀਅਰ, ਬੀਐਫ ਿ ਡਵਰਕ, ਫਾਇਰਸਟੋਨ, ਜਨਰਿ ਟਾਇਰ, ਜਾਂ ਜਰ ਰੀ ਿਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਪਿਾਇਰਾਂ ਅਤੇ 

ਟਰਿੱਕਾਂ ਦੇ ਵਨਰਮਾਤਾ ਨਾਿ ਫਿੀਟ ਰੇਟ ਦੀ ਿਿੱਿਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੋਵਸਸ ਤੋਂ ਹ.ੈ 

 

ਕੰਪਨੀ ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਿ ਸਵਹਮਤ ਹ ੈਵਕ ਅਸੀ ਂਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕਾਂ ਦੇ ਿਾਭ ਿਈ, ਿਿੱਡੇ ਸਪਿਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ 

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕਮੀ ਵਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਵਿਿੱਚ ਦੋਿੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਆਉਣ ਿਾਿੇ ਬਰਾਂਡ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ ਵਮਿ ਕੇ 

ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. 

 

ਪਰਮਾਵਣਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਠ (60) ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯ ਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉਪਿਬਧ ਮੌਵਕਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਿ ਕਰਨ ਿਈ ਹਰ 

ਦੋ (2) ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਂ ਨ ੰ  ਵਨਯੁਕਤ ਕਰੇਿੀ, ਜੋ ਵਕ ਵਮਸੇਿਨ ਦੇ ਨਾਿ ਸੁਰ  ਹੋਿੇਿੀ.  

 

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਰਤੀ ਸਾਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਤੰਨ (3) ਿਾਰ ਵਮਿੇਿੀ, ਪਛਾਣ ਕੀਤ ੇਿਏ ਮੌਵਕਆਂ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ, ਸੰਭਾਵਿਤ 

ਸਪਿਾਇਰਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਿੀ, ਅਤ ੇਵਜਥੇ ਸਫਿ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਕ ਆਪਰੇਸਨ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. ਅਤੇ ਯ ਨੀਅਨ 

ਦੇ ਿੇਤਰੀ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਨ ੰ  ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤ ੇਮੁੜ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰੇਿੀ.     

 

ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਉਟਂਰਸਾਈਨ ਕਰੋ.  

 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ, ਮੈਂ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ, 

 
 
____________________________                           ____________________________ 

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ ਯ ਨੀਫੋਰ ਨੈਸਨਿ ਕਾਉਵਂਸਿ 4000 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ.                           
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ਨੱਥੀ J: 

 

ਅੰਮਤਕਾ 24 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 
 

ਕੰਪਨੀ ਅਤ ੇਯ ਨੀਅਨ ਸਵਹਮਤ ਹੈ ਵਕ “ਵਸਡੀਊਿ B” ਨ ੰ  ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਿਈ ਸੋਵਧਆ ਜਾਿੇਿਾ ਜਦੋਂ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕਾਂ ਨੇ 

ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਬੋਨਸ ਿਈ ਯੋਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਿਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਰੋ-ਰਤਾ ਅਧਾਰ 'ਤ ੇਭੁਿਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ: 

 

 ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ 70% ਤੋਂ ਿਿੱਧ, ਡਰਾਈਵਿਿੰ ਬੋਨਸ ਦਾ 100% ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨਿੇ ਜੋ 

“ਅਨੁਸ ਚੀ-B” ਵਿਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਿਏ ਹਨ. 

 

 ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ 70% ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਡਰਾਈਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੇਫਟੀ ਬਨੋਸ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ 0% 

- 69% ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਇਿੱਕ ਿੀਨੀਅਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ. 

 

ਇਸ ਿਿੱਿ ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਹੈ ਵਕ ਯ ਨੀਅਨ ਵਡ ਵਡਉਟੀ ਿਈ ਛੁਿੱਟੀ ਹਣੋ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਬਨੋਸ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਈ 

ਿਣਨਾ ਵਿਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਏਿੀ।  

 

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਿਈ: ਸਾਿ ਿਈ ਭੇਜਣ ਿਈ ਟਰੈਕਟਰ 237 ਵਦਨਾਂ ਿਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.  ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ (ਸਥਾਨਕ 

ਚੇਅਰਪਰਸਨ) ਨ ੰ  ਸਾਿ ਦੇ ਿਈ 37 ਵਦਨਾਂ ਿਈ ਯ ਨੀਅਨ ਵਡਊਟੀ ਿਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹ.ੈ  ਇਸ ਿਈ, 100% 

ਸੇਫਟੀ ਬੋਨਸ "70% ਤੋਂ ਿਿੱਧ" ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਈ ਿਣਨਾ ਿਈ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਸਾਿ ਿਈ ਭੇਜਣ ਿਈ 

ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 140 ਵਦਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੋਏਿੀ. (237-37) x 70% = 140 

 

ਬਾਿਣ ਸੰਭਾਿ ਭਿੱਤਾ: 

 

ਜੇ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਦੀ ਕੁਿੱਿ ਵਿਆਪਕ ਬਾਿਣ ਦੀ ਿਪਤ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪਰਤੀ ਿੈਿਨ ਪਰਤੀ ਮੀਿਾਂ ਵਿਚ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹ)ੈ ਨ ੰ  ਵਪਛਿੇ 

ਕੈਿੰਡਰ ਸਾਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਿੇ ਔਸਤਨ 1% ਘਟਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਸੇਫਟੀ ਬੋਨਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁਿਤਾਨ ਯੋਿ 

$500 ਦਾ ਬਾਿਣ ਬਚਾਅ ਭਿੱਤਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇਿਾ.   

 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਵਕ ਸਾਰ ੇਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਆਪਣੀ ਤਰਿੱਕੀ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਹਨ, ਸਥਾਨਕ 

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਟਰਮੀਨਿ ਸਨੈਪਸਾਟ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ.  ਬੋਨਸ 31 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ  ਔਸਤਨ ਬਾਿਣ ਦੀ 

ਿਪਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਵਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇਿਾਿੇਂ ਵਪਛਿੇ ਸਾਿ ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ  ਦੇ ਔਸਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰਿੇਂ  

 

ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਉਟਂਰਸਾਈਨ ਕਰੋ.  

 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ, ਮੈਂ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ, 

 
 
____________________________                           ____________________________ 

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ ਯ ਨੀਫੋਰ ਨੈਸਨਿ ਕਾਉਵਂਸਿ 4000 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ.                           
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ਅੰਮਤਕਾ K 

 

ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਿੇਗਾ 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 
 

ਇਹ ਟਰਿੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸੇਸਤਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ "ਡੇਅਕੈਬਜ" ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਵਜਸ 

ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਟਰਿੱਕਾਂ ਨ ੰ  ਫਿੀਟ ਵਿਿੱਚ ਜਾਣ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 

 

ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁਿੱਦੇ 'ਤ ੇਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਨ ੰ  ਬੰਦ ਅਿਧੀ ਤਿੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਿਈ ਸਵਹਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 

ਵਕ ਟਰਮੀਨਿ ਸਮੀਵਿਆ ਦਆੁਰਾ ਇਿੱਕ ਟਰਮੀਨਿ ਉਵਚਤ ਹੈ.   

 

ਇਨ੍ਾਂ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਨਮਨਵਿਿਤ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਿੀ: 

 

 ਡੇਅਕੈਬਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱਿ ਸੰਵਿਆ, ਵਜਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਰੇਕ ਟਰਮੀਨਿ ਤ ੇਆਵਿਆ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

 ਡੇਅਕੈਬਜ ਨ ੰ  ਟਰਮੀਨਿ ਵਿਿੱਚ ਵਿਆਉਣ ਦਾ ਢੰਿ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਰਭਾਿ ਬਜੁਰਿ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਿਕ-ਓਪਰੇਟਰ 

ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤ ੇਪ ੈਸਕਦਾ ਹ ੈ

 

ਇਨ੍ਾਂ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪ ਰਾ ਹੋਣ 'ਤ,ੇ ਜੇ ਕਈੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਵਿਿਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ ਅਤ ੇ

ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਐਨਟੀਐਿ ਅਤ ੇਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਿਤੇਰੀ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਦਆੁਰਾ ਹਸਤਾਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ੇ

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. 

 

ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਉਟਂਰਸਾਈਨ ਕਰੋ.  

 
 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ, ਮੈਂ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ, 

 
 
____________________________                           ____________________________ 

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ ਯ ਨੀਫੋਰ ਨੈਸਨਿ ਕਾਉਵਂਸਿ 4000 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ.
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ਨੱਥੀ L:  

 

ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਿੇਗਾ 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 
 

ਇਹ ਪੁਸਟੀ ਕਰੇਿਾ ਵਕ ਜੇ ਮਾਵਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਟੋਿ ਹਾਈਿੇਅ 407 ਦੀ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਈ ਭੇਜਣ ਦਆੁਰਾ 

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਉਸ ਿਾਸ ਚਾਿ ਨਾਿ ਜੁੜੇ ਸਾਰ ੇਿਰਵਚਆਂ ਿਈ ਪ ਰੀ ਮੁਆਿਜਾ ਵਦਿੱਤਾ 

ਜਾਿੇਿਾ. 

ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਿੇ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਮਤਾ ਿਈ ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਿ ਭੇਵਜਆ 

ਜਾਿੇਿਾ। 

ਮੈਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਹ ੈਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਦਾ ਹਿੱਿ ਕਰਦਾ ਹ.ੈ  

 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ,   

 
 
 
____________________________                             

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. 
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ਨੱਥੀ M: 

 

ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਿੇਗਾ 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 
 

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਯ ਵਨਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿਈ ਿਾਭ ਪੈਕੇਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਿ ਕਰਨ ਿਈ ਪਾਰਟੀਆਂ 

ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਦਾ ਹ.ੈ  ਸਮੀਵਿਆ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਿਾਿੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੇਠ ਵਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 

1. ਯ ਨੀਫੋਰ ਨੈਸਨਿ ਕਾਉਵਂਸਿ 4000 ਿੋੜੀਦਂੀ ਕਿਰੇਜ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਈ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਵਸਪ ਨ ੰ  ਅਿੱਿੇ ਿਧਾਏਿੀ  

2. ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਦੀ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਦਰ 100% ਹੋਿੇਿੀ 

3. ਯ ਨੀਫੋਰ ਨੈਸਨਿ ਕੌਂਸਿ 4000 ਕੰਪਨੀ ਨ ੰ  ਆਿਰੀ ਿੋੜੀਦਂਾ ਕਿਰੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਿੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ) ਸਵਹ-

ਭੁਿਤਾਨ, ਕਟਤੌੀ ਯੋਿਤਾਿਾਂ, ਆਵਦ) 

4. ਜਦੋਂ ਕੈਨਿਸ ਪ ਰਾ ਹ ੋਵਿਆ ਅਤ ੇਯੋਜਨਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਪਿੱਸਟ ਹ ੋਵਿਆ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਿਾਭ ਪਰਦਾਤਾਿਾਂ ਤੋਂ ਪਰਸਤਾਿਾਂ ਨ ੰ  

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਿਈ ਿਾਭ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਿ ਕਮੰ ਕਰੇਿੀ. 

5. ਅੰਤਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਡਜਾਇਨ ਅਤ ੇਪਰਾਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਯ ਨੀਫੋਰ ਨੈਸਨਿ ਕੌਂਸਿ 4000 ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ 'ਤੇ ਹਿੋੇਿਾ. 

6. ਪਰੀਮੀਅਮ ਅਤ ੇਯੋਜਨਾ ਨਾਿ ਜੁੜੇ ਸਾਰ ੇਿਰਵਚਆਂ ਦਾ ਪ ਰਾ ਭੁਿਤਾਨ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ. 

7. ਕੰਪਨੀ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਦੇ ਮੁਆਿਜੇ ਤੋਂ ਿੋੜੀਦੇਂ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੇਿੀ, ਅਤ ੇਚਣੁੇ ਹੋਏ ਿਾਭ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਰਕਮ ਦੀ 

ਰਾਸੀ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜ ਦੇਿੇਿੀ. 

 

ਯ ਨੀਅਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ, ਸਥਾਪਨਾ, ਅਤ ੇਚਿੱਿ ਰਹ ੇਕਾਰਜ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਜਾਂ 

ਿਰਵਚਆਂ ਿਈ ਕਪੰਨੀ ਨ ੰ  ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀ ਂ ਮੰਨੇਿੀ ਅਤ ੇਇਹ ਸਮਵਝਆ ਅਤ ੇਸਵਹਮਤ ਹ ੈ ਵਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ 

ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਆਿਜ ੇਦੇ ਦਆੁਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਪਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣਾ ਅਤ ੇਚਣੁ ੇਹੋਏ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਕਹ ੇ

ਿਏ ਪਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਿਾ.   

 

ਯ ਨੀਅਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਾਿੇ ਦੀ ਮੰਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਕ ਿਾਰ ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਬਾਜਾਰ ਮੁਿਾਂਕਣ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਿਈ ਕਪੰਨੀ ਨ ੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਇਿੱਛਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਸਿਾਹ ਦੇਿੇਿੀ. 

 

ਜੇ ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਿਾਭ ਪਕੈੇਜ ਸਥਾਪਤ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਭਰਨ ਿਾਿੇ 

ਵਕਸੇ ਿੀ ਮੁਿੱਵਦਆਂ 'ਤ ੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਿਈ ਵਤਮਾਹੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨਿੀਆਂ.  ਿੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਇਿੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨ ੰ  ਭਾਿ 

ਿੈਣ ਿਈ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ 

 

ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਉਟਂਰਸਾਈਨ ਕਰੋ.  

 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ, ਮੈਂ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ, 

 
 
____________________________                           ____________________________ 

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ ਯ ਨੀਫੋਰ ਨੈਸਨਿ ਕਾਉਵਂਸਿ 4000 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ.                           
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ਨੱਥੀ N: 

 

ਅੰਮਤਕਾ 25 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 

ਡੇਿ ਵਕਸਕ  

ਵਮਆਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਨੁਸ ਚੀ "C" ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਡਿੱਬ ੇਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ 

ਤਾਂ ਉਸਨ ੰ  ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਿਈ $15.00 ਦੀ ਅਦਾਇਿੀ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਏਿੀ.  ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕਾਂ ਨ ੰ  ਦਾਅਿ ੇਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 

ਿਈ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਵਮਤੀ/ਸਮਾਂ ਿਾਟਰਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਿ ਵਡਜੀਟਿ ਵਚਿੱਤਰ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨਾ ਪਏਿਾ, ਅਤ ੇ

ਦਾਅਿ ੇਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਿਈ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ.     

 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ,   

 
 
 
____________________________                             

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. 
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ਨੱਥੀ O: 

 

ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਿੇਗਾ 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 
 

ਇਹ ਪੋਰਟ ਆਫ ਿੈਨਕ ਿਰ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਿਈ ਟੀ.ਐਿ.ਐਸ. ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪੁਸਟੀ 

ਕਰਦਾ ਹ.ੈ  ਦੋਿੇਂ ਵਧਰਾਂ ਮੁਿੱਦੇ ਦੀ ਸੰਿੇਦਨਸੀਿਤਾ ਨ ੰ  ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਭਾਿ ਸਾਮਿ ਹਨ: 

ਬਜੁਰਿਤਾ, ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਅਤ ੇਕਾਰਜ ਅਤ ੇਜੀਿਨ ਵਿਿੱਚ ਸੰਤੁਿਨ ਸਮੇਤ. 

 

ਪਰਮਾਵਣਤ ਹੋਣ 'ਤ ੇਿੈਨਕ ਿਰ ਵਿਚਿੇ ਸਾਰ ੇਕਾਰਜ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਟੀ.ਐਿ.ਐਸ. ਯੋਿਤਾ ਦੇ ਦਬੁਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ. 

ਜੇ ਵਕਸੇ ਡਰਾਈਿਰ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਅਵਜਹੀ ਮ ਿ ਿਈ ਬੁਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਟੀ.ਐਿ.ਐਸ. ਪਰਵਮਟ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 

ਪਰ ਉਸ ਕੋਿ ਅਵਜਹਾ ਪਰਵਮਟ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾਣਿ ੇਅਤੇ ਅਿਿੀ ਚਾਿ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਏਿੀ ਵਜਸਦੀ 

ਆਵਿਆ ਦੀ ਿੋੜ ਨਹੀ ਂਹ.ੈ ਇਹ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਵਕ ਇਹ ਸਮ ਵਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈੋ ਵਸਕਾਇਤ ਯੋਿ 

ਮਾਮਿਾ ਨਹੀ ਂਬਣਾਏਿਾ. 

 

ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਉਟਂਰਸਾਈਨ ਕਰੋ.  

 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ, ਮੈਂ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ, 

 
 
____________________________                           ____________________________ 

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ ਯ ਨੀਫੋਰ ਨੈਸਨਿ ਕਾਉਵਂਸਿ 4000 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ.                           
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ਨੱਥੀ 2: 

 

ਅੰਮਤਕਾ 26 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 
 

ਇਿੱਕ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਟਰਿੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਪੰਦਰਿੇਂ (15) ਸਾਿ ਤੋਂ ਿਾਧ  ਦੋ (2) ਸਾਿਾਂ ਿਈ ਿਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ 

ਪੰਦਰਿੇਂ (15 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਿੱਚ) ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਨਰੀਿਣ ਨ ੰ  ਸੰਤੁਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨਿੇਂ) ਸਾਿ ਅਤੇ ਸੋਿ੍ਿੇਂ (16ਿੇਂ) ਸਾਿ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ.  

ਇਹ ਵਨਰੀਿਣ ਹਰ ਸਾਿ ਕਪੰਨੀ ਦਆੁਰਾ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਇਿੱਕ ਵਨਰੀਿਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿ ੇਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ 

ਦਆੁਰਾ ਆਪਸੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨਾਿ. 

 

ਵਨਰਮਾਣ ਵਿਿੱਚ ਬਾਿਣ ਟੈਂਕ ਫੋਵਰੰਿ ਪੈਕੇਜ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਵਿਕਿਪਕ ਰਬੜ ਦੇ ਤਿ ਦੇ ਨਾਿ ਅਿੱਧ ਿੰਬਾਈ ਿਾਿੇ ਬਾਿਣ ਟੈਂਕ ਨ ੰ  

ਢਿੱਕਣ ਦੀ ਆਵਿਆ ਦੇਣ ਿਈ ਸੋਵਧਆ ਜਾਿੇਿਾ. 

 

ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਯ ਨੀਅਨ ਸਟੀਕਰ (6 "x 6" ਤੋਂ ਿਿੱਡਾ ਨਹੀ)ਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੈਬ 'ਤੇ, ਦਰਿਾਜ ੇਦੇ ਹੈਂਡਿ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤ ੇਇਸ 

ਢੰਿ ਨਾਿ ਵਿਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. ਬਰਾਂਵਡੰਿ ਵਿਿੱਚ ਰਕੁਾਿਟ ਨਹੀ ਂਬਣਦੇ. 

 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ,   

 
 
 
____________________________                             

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. 

 
 



28 

 

ਨੱਥੀ Q: 

 

ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਿੇਗਾ 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 
 

ਇਹ ਬਦਿੀ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਰਾਏ 'ਤੇ ਿੈਣ ਅਤ ੇਜਹਾਜ ਸੰਭਾਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਠੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ 

ਿਜੋਂ ਹ.ੈ  ਜਦੋਂ ਵਕ ਅਸੀ ਂਸਵਹਮਤ ਹਾਂ ਵਕ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁਢਿਾ ਡਰਾਈਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਿਾਰ 

ਅਵਜਹੇ ਮੌਕ ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਬਦਵਿਆ ਡਰਾਈਿਰ ਿੋੜੀਦਂਾ ਅਤ ੇ

ਆਵਿਆਕਾਰੀ ਹੋਿ.ੇ  ਇਹ ਸਵਹਮਤੀ ਹ ੈ ਵਕ ਮਾਿਕ / ਓਪਰੇਟਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਵਨਿੱ ਜੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੀ ਪੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਵਹਭਾਿੀਆਂ 

ਿਈ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰੇਿਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਦਿਣ ਿਾਿੇ ਡਰਾਈਿਰ ਦਆੁਰਾ ਚਿਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਅਵਜਹਾ ਕਰਨ 

ਨਾਿ, ਵਮਆਰੀ ਸਮਝੌਤ ੇਦੀ ਉਿੰਘਣਾ ਹੋਿੇਿੀ. 

 

ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨ ੰ  ਦਹੁਰਾਉਦਂੀ ਹ ੈ ਵਕ ਯੋਿਤਾਪ ਰਿਕ ਤਬਦੀਿੀ ਕਰਨ ਿਾਿੇ 

ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤ ੇਸਾਮਿ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਦੀ ਤੋਂ ਜਿਦੀ ਪਰਬੰਧਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ. ਕੰਪਨੀ ਮੰਨਦੀ ਹ ੈਵਕ ਅਵਜਹ ੇਉਦਾਹਰਣ 

ਹਨ ਵਜਿੱਥੇ ਤਬਦੀਿੀ ਿਾਿੇ ਡਰਾਈਿਰ ਦੀ ਮਨਜ ਰੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿਈ ਜਰ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਚ ਰਕੁਾਿਟ ਆਈ, ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਜਾਂ ਸੰਭਾਿਤ ਤਬਦੀਿੀ ਿਾਿੇ ਡਰਾਈਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ.   

 

ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਰ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਪੰਨੀ ਤਬਦੀਿੀ ਿਾਿੇ ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ ਰੀ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਵਿਆਉਣ ਦੇ 

ਉਦੇਸਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਿ  ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰੇਿੀ. ਦੋਿੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕ ਯ ਨੀਅਨ ਿਈ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕਾਂ ਅਤ ੇ

ਸੰਭਾਿਤ ਤਬਦੀਿੀ ਿਾਿੇ ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਿਾਨਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਅਤ ੇਕੰਪਨੀ ਨ ੰ  ਸਾਰੀ ਿੋੜੀਦਂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਬਾਰ ੇਜਾਿਰ ਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂਸਾਰ ੇ ਸੰਬੰਵਧਤ 

ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੀ ਜਿਦੀ ਤੋਂ ਜਿਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਅਤ ੇਪਰਮਾਵਣਤ ਕਰ ਸਕੀਏ. 

 

ਮੈਨ ੰ  ਭਰੋਸਾ ਹ ੈਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਦਾ ਹਿੱਿ ਕਰਦਾ ਹ.ੈ  

 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ,   

 
 
 
____________________________                             

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. 
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ਨੱਥੀ R: 

 

ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਿੇਗਾ 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 
 

ਇਹ ਜਨਤਕ ਪਰੋਿਰਾਮ ਜਾਂ ਪਰਡੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. ਬਰਾਂਡ ਿਾਿੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸੰਬਧੰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-

ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

 

ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਿਈ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਡਰਾਈਿਰ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਵਿਿਤ ਸਵਹਮਤੀ ਿੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.  

ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਪਰੋਿਰਾਮ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 30 ਵਦਨ ਪਵਹਿਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਾਂ ਕਰਾਉਣਿੇ, ਪਰਿੋਰਾਮ ਦਾ ਿੇਰਿਾ, ਪਰੋਿਰਾਮ 

ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰੋਿਰਾਮ ਦਾ ਮੁਿੱਿ ਸਪਾਂਸਰ, ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਫਿੈਟਬੇਡ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਿੋਟ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਜੋ 

ਵਕ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. ਟਰੈਕਟਰ ਦਆੁਰਾ ਵਿਿੱਵਚਆ ਜਾਿੇਿਾ.  ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਣਅਵਧਕਾਰਤ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਵਮਆਰੀ 

ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਿਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਿਾ.   

 

ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਉਟਂਰਸਾਈਨ ਕਰੋ.  

 
 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ, ਮੈਂ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ, 

 
 
____________________________                           ____________________________ 

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ ਯ ਨੀਫੋਰ ਨੈਸਨਿ ਕਾਉਵਂਸਿ 4000 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ.                          
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ਨੱਥੀ S: 

 

ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਿੇਗਾ 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 
 

ਇਹ ਨਿੀ ਂਪਰਿਤੀਸੀਿ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਤਬਦੀਿੀ ਬਾਰ ੇਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਮ ਹਕ ਸਮਝੌਤ ੇਦੇ ਆਰਟੀਕਿ 8.1 ਵਿਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ. 

 

ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਿਿੱਿ ਨਾਿ ਸਵਹਮਤ ਹਨ ਵਕ ਪਰਮਾਵਣਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਿੱਕ ਮੀਵਟਿੰ ਹੋਏਿੀ ਵਜਥੇ ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ 

ਸਥਾਨਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਿੀ ਂਅਨੁਸਾਸਨੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਿਈ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇਿਾ ਅਤ ੇਤਬਦੀਿੀ ਵਕਿੇਂ 

ਕੀਤੀ ਜਾਏਿੀ.  ਮੌਜ ਦਾ ਅਨੁਸਾਸਨ ਤਬਦੀਿ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਿ ਅਤ ੇ ਤਬਾਦਿੇ ਿਈ ਆਮ ਵਦਸਾ ਵਨਰਦੇਸਾਂ ਨ ੰ  ਸਥਾਨਕ 

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤ ੇਡਰਾਈਿਰ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਦਿੱਵਸਆ ਜਾਿੇਿਾ. 

 

ਤਬਾਦਿੇ ਿਈ ਆਮ ਮਾਰਿ ਦਰਸਕ ਵਸਧਾਂਤ ਹੇਠ ਵਦਿੱਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:  

 

ਸਰਿਰਮ ਵਰਕਾਰਡ ਉਿੱਤੇ ਇਿੱਕ ਘਟਨਾ (ਪਵਹਿੀ ਹੜਤਾਿ) = 2 ਵਡਮੇਵਰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘਿੱਟ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਪਰਵਕਰਤੀ ਦੇ 

ਅਧਾਰ ਤ.ੇ 

 

ਸਰਿਰਮ ਵਰਕਾਰਡ ਉਿੱਤੇ ਦੋ ਘਟਨਾਿਾਂ (ਦ ਜੀ ਹੜਤਾਿ) = 4 ਤੋਂ 2 ਵਡਮੇਵਰਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੀ ਪਰਵਕਰਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ.ੇ 

 

ਵਤੰਨ ਘਟਨਾਿਾਂ (ਇਿੱਕ ਆਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਨਾਿ ਤੀਜੀ ਹੜਤਾਿ) = 5 ਵਡਮੇਵਰਟ ਪੁਆਇੰਟ 

 

ਇਹ ਵਦਸਾ ਵਨਰਦੇਸਾਂ ਦਾ ਉਿੱਦੇਸ ਸੰਪ ਰਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀ ਂਹ.ੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕ ਅਵਜਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ 

ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦੰਡ ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਮਾਮਿੇ ਵਿਚ ਬੁਿੱਝਣ ਜਾਂ ਵਿਿਿੱਿਣ ਸਵਥਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਢਕੁਿੇਂ ਨਾ ਹੋਣ. ਡਰਾਈਿਰ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤ ੇ

ਯ ਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਆੁਰਾ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਾਰ ੇਅਨੁਸਾਸਨ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਿੀ.  ਜੇ ਨਿੀ ਂ

ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਤਵਹਤ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਵਕਿੱਥੇ ਵਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਇਸ ਬਾਰ ੇਕਈੋ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀ ਂਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 

ਮਾਮਿਾ ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. (ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ) ਅਤ ੇਿੇਤਰੀ 

ਪਰਤੀਵਨਧੀ (ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ) ਨ ੰ  ਭੇਵਜਆ ਜਾਿਿੇਾ ਆਪਣ ੇਫੈਸਿੇ ਿਈ.  ਜੇ ਕਈੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾਂ 

ਇਸ ਮਾਮਿੇ ਨ ੰ  ਅੰਤਮ ਵਨਰਧਾਰਣ ਿਈ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਿੇਬਰ ਵਰਿੇਸਨਸ ਅਤ ੇਰਣਨੀਤੀ (ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਵਨਰਧਾਰਤ 

ਵਿਅਕਤੀ) ਅਤੇ ਯ ਨੀਅਨ ਦਾ ਰਾਸਟਰੀ ਪਰਤੀਵਨਧੀ (ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ) ਕੋਿ ਭੇਵਜਆ ਜਾਿੇਿਾ.  

 

ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਉਟਂਰਸਾਈਨ ਕਰੋ.  

 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ, ਮੈਂ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ, 

 
 
____________________________                           ____________________________ 

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ ਯ ਨੀਫੋਰ ਨੈਸਨਿ ਕਾਉਵਂਸਿ 4000 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ.
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ਨੱਥੀ T:  

 

ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਿੇਗਾ 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 

ਡੇਿ ਵਕਸਕ  

ਇਹ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਵਹਤ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਹੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਯੋਿ ਵਨਰਪਿੱਿ 

ਜਾਂਚ ਅਤ ੇਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿਿੱਚ ਹ.ੈ ਕਾਰਿਾਈ ਦੀ ਪਰਵਕਰਤੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ, ਇਹ ਸਵਹਮਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ 

ਹ ੈਵਕ ਮਾਿਕ ਕਪੰਨੀ ਦੇ ਐਚ.ਆਰ. ਵਿਭਾਿ ਤੋਂ ਇਕ ਯੋਿ, ਕਾਬਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਨਯਮਾਿਿੀ ਦੀਆਂ ਯੋਿਤਾਿਾਂ 

ਅਤ ੇਵਨਰਪਿੱਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿਈ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.  

 

ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਉਟਂਰਸਾਈਨ ਕਰੋ.  

 
 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ, ਮੈਂ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ, 

 
 
____________________________                           ____________________________ 

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ ਯ ਨੀਫੋਰ ਨੈਸਨਿ ਕਾਉਵਂਸਿ 4000 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ.            
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ਨੱਥੀ U: 

 

ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਿੇਗਾ 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 

ਡੇਿ ਵਕਸਕ  

ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ ਦੀਆਂ ਟਰਿੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸੇਸਤਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਿਈ ਿਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ.ੈ  

 

ਕੰਪਨੀ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ , 4,500 ਦਾ ਇਕਮੁਸਤ ਭਿੱਤਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਸਵਹਮਤ ਹ ੈਜੋ ਆਪਣ ੇਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਤਬਦੀਿ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਐਨਟੀਐਿ ਦੀਆਂ ਟਰਿੱਕ ਵਨਰਧਾਰਨ ਿੋੜਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਭਿੱਤਾ ਪੇਂਟ ਜਾਂ 

ਿਪੇਟ ੇਦੇ ਿਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਯ ਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਿਾਂ ਦਾ ਹਿੱਿ ਕਰਦਾ ਹ.ੈ ਇਹ ਭਿੱਤਾ ਪੁਰਾਣ ੇ$750 ਦੇ ਪੇਂਟ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਿੀ 

ਭਿੱਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਿੈਂਦਾ ਹ.ੈ ਇਹ ਭਿੱਤਾ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਕੇਿਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਏਿਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਿਿੱਿਰ ੇਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ 

ਮੌਜ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਦਿਣ ਦੀ ਮਨਜ ਰੀ ਵਮਿਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਿ ਉਹ "ਅਨੁਸ ਚੀ C" ਦੀਆਂ ਵਿਸੇਸਤਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦਾ ਹ.ੈ  

 

ਯੋਿ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਇਸ ਭਿੱਤੇ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਵਸਰਫ ਇਕ ਿਾਰ ਸੁਧਾਰੀ ਸਮ ਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹ.ੈ  ਭੁਿਤਾਨ ਿਈ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ  ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੇਂਵਟੰਿ ਜਾਂ ਿਪੇਟਣ ਿਈ ਇਿੱਕ ਰਸੀਦ ਦੇ ਨਾਿ ਿਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਵਨਰਧਾਰਤ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ.ੈ ਹਰਕੇ ਿਿੱਿਰ ੇਟਰੈਕਟਰ (ਵਸੰਿਿ ਿੀਆਈਐਨ) ਿਈ ਵਸਰਫ ਇਿੱਕ ਭਿੱਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਇਸਦੀ 

ਪਰਿਾਹ ਵਕਤੇ ਵਬਨਾ ਵਕ ਉਹ ਮੌਜ ਦਾ ਜਾਂ ਵਪਛਿੇ ਮਾਿਕ ਜਾਂ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਹ।ੈ 

 

ਇਹ ਭਿੱਤਾ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤਿੱਕ ਿਾਿ  ਰਹੇਿਾ। ਇਸ ਭਿੱਤੇ ਿਈ ਕਈੋ ਦਾਅਿਾ ਵਦਿੱਤੀ ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

ਅਤ ੇਵਸਰਫ ਉਸ ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਅਨੁਕ ਿ ਪੇਂਵਟੰਿ/ਰੈਵਪੰਿ ਿਈ। 

 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ,    

 
 
____________________________                             

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. 
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ਅਟੈਚਮੈਂਟ v 

 

ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਿੇਗਾ 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 
 

ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਕੈਿਿਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤ ੇਅਵਧਕ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਰਾਸਟਰੀ ਿਿੱਿਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਿਚਾਰ 

ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿਿੱਚ ਹੈ।  

 

ਅਸੀ ਂਇਸ ਮਾਮਿੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਕੈਿਿਰੀ ਿਈ “ਸਮਾਸ ਚੀ B” ਵਿਚ ਮੌਜ ਦਾ 

ਦਰਾਂ ਰਾਸਟਰੀ ਿਿੱਿਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀ ਂਸਨ, ਬਿਵਕ ਯ ਨੀਅਨ ਅਤ ੇਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. ਵਿਚਾਿੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ 

ਨਤੀਜਾ ਹਨ.  

 

ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵਕ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਉਿਟ ਵਕ ਸਾਬਕਾ ਸੁਿੱਧਤਾ ਰੇਟ ਵਸਰਫ ਸਾਬਕਾ ਸੁਿੱਧਤਾ ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਤੇ ਿਾਿ  

ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਯ ਵਨਟ ਵਿਿੱਚ ਏਕੀਵਕਰਤ ਸਨ, ਸਥਾਨਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ੍ ਦਰਾਂ ਨ ੰ  ਕੈਿਿਰੀ 

“ਸਮਾਸ ਚੀ ਬੀ” ਵਿਿੱਚ ਸਾਰ ੇਕੈਿਿਰੀ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਿਈ ਸਾਮਿ ਕੀਤਾ।  

 

ਹਾਿਾਂਵਕ ਅਸੀ ਂਸਥਾਨਕ ਸਮਝੌਤ ੇਨ ੰ  ਰਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ ਰੇਟਾਂ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਿੀਿਾਂ 

ਨਾਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਵਮਆਨ ਹਈੋਆਂ ਿਾਧੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਿ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵਨਕਿੇਿਾ ਵਕ 

ਸਾਡੇ ਵਿਸਿਾਸ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਿਿਰੀ ਅਤ ੇਿਨੈਕ ਿਰ.ਮੈਂਬਰਾਂ ਤ ੇਇਿੱਕ ਅਣਚਾਹੇ ਪਰਭਾਿ ਹੋਣਿੇ।  

 

ਇਸ ਿਈ, ਇਹ ਸਵਹਮਤਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ ਵਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੈਿਿਰੀ ਟਰਮੀਨਿ ਿਈ “ਅਨੁਸ ਚੀ B” ਵਿਿੱਚ ਉਵਚਤ ਮਾਈਿੇਜ 

ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰ ੇਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਅਤ ੇਫੈਸਿਾ ਿੈਣ ਿਈ ਇਸ ਸਮ ਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਰਿਾਨਿੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਠ (60) ਵਦਨਾਂ 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਕ ਕਰਨਿੀਆਂ।  

 

ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਉਟਂਰਸਾਈਨ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਓ. 

 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ, ਮੈਂ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ, 

 
 
 
____________________________                           ____________________________ 

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ ਯ ਨੀਫੋਰ ਨੈਸਨਿ ਕਾਉਵਂਸਿ 4000 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ.         
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ਨੱਥੀ W: 

 

ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਿੇਗਾ 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 
 

ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. ਦੀਆਂ ਵਿਸੇਸ ਜੋਨ ਵਿਿਸਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਬਾਰ ੇਹੈ।  ਇਹ ਵਿਿਸਥਾ ਆਮ 

ਮੁਆਿਜਾ ਿਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਿ ਵਿਿੱਚ ਿਾਿ  ਕੀਤੀ ਜਾਏਿੀ। 

 

ਕੰਪਨੀ ਹਠੇ ਵਿਿੀਆਂ ਵਿਸੇਸ ਜਨੋ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਸਵਹਮਤ ਹੈ: 

 

 ਮੋਨਕਟੋਂ - ਜੋਨ 1 ਅਤੇ ਜੋਨ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨੋ ਚਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ $3 ਦਾ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ  

 ਮੋਨਕਟੋਂ - ਜੋਨ 3 ਅਤੇ ਜੋਨ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨੋ ਚਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ $3 ਦਾ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ  

 ਬਰੈਂਪਟਨ - ਜੋਨ 1 ਅਤ ੇਜੋਨ 20 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋਨ ਚਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ $7 ਦਾ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 

 ਮਾਂਟਰੀਅਿ - ਜੋਨ 1 ਅਤ ੇਜੋਨ 12 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋਨ ਦੀਆਂ ਚਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ 5 ਡਾਿਰ ਦਾ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ 

 ਮਾਂਟਰੀਅਿ - ਜੋਨ 1 ਅਤ ੇਜੋਨ 10 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋਨ ਚਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ $4 ਦਾ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 

 ਐਡਮੰਟਨ - 49.54 ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਕਾਨ ੰ ਨੀ, ਏ.ਬੀ., ਦੀ ਦਰ ਿਈ ਨਿਾਂ ਜੋਨ ਦਰ 

 ਐਡਮੰਟਨ ਥੋਰਸਬੀ, ਏ.ਬੀ. ਵਿਿੱਚ $12 ਪਰਤੀ ਚਾਿ ਸਰਚਾਰਜ ਸਾਮਿ ਹੋਿੇਿਾ 

 ਕੈਿਿਰੀ - ਜੋਨ 1 ਅਤ ੇਜੋਨ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋਨ ਦੀਆਂ ਚਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ $3 ਦਾ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ  

 ਕੈਿਿਰੀ - ਜੋਨ 1 ਅਤ ੇਜੋਨ 53 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋਨ ਦੀਆਂ ਚਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ $ 3 ਦਾ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ  

 ਿੈਨਕੁਿਰ - ਸਕੁਆਵਮਸ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਿੱਚ ਪਰਤੀ ਚਾਿ ਸਰਚਾਰਜ 20 ਡਾਿਰ ਜੋਵੜਆ ਜਾਿੇਿਾ 

 ਵਿਨੀਪੈਿ - ਜੋਨ 3 ਨ ੰ  2 ਜੋਨਾਂ ਵਿਿੱਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿੇਿਾ 

 ਸਸਕੈਟ ਨ - ਜੋਨ 3 ਨ ੰ  2 ਜੋਨਾਂ ਵਿਿੱਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿੇਿਾ  

 ਸਸਕਾਟ ਨ - ਜੋਨ 6 ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਬਦੀਿੀ ਹਣੁ ਸਰਕਿ ਡਰਾਈਿ ਦੇ ਉਿੱਤਰ ਿਿੱਿ ਹੋਿੇਿੀ 

 ਬਰੈਂਪਟਨ - ਜੋਨ 13 ਅਿੱਧ ੇਵਹਿੱਸੇ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਨਿਾਂ ਜਨੋ 30 $52.91 ਦੀ ਦਰ ਨਾਿ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿੇਿਾ 

 ਬਰੈਂਪਟਨ - ਜੋਨ 4 ਅਿੱਧ ਵਿਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਿੇਿਾ $44.69 ਦੇ ਨਿੇਂ ਜੋਨ 31 ਦੀ ਦਰ ਨਾਿ 

 ਬਰੈਂਪਟਨ - ਜੋਨ 1 ਅਤ ੇਜੋਨ 9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋਨ ਚਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ $4 ਦਾ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 

 ਬਰੈਂਪਟਨ - ਜੋਨ 1 ਅਤ ੇਜੋਨ 10 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋਨ ਚਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ $4 ਦਾ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 

 ਬਰੈਂਪਟਨ - ਜੋਨ 1 ਅਤ ੇਜੋਨ 12 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋਨ ਚਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ $4 ਦਾ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 

 ਬਰੈਂਪਟਨ - ਜੋਨ 1 ਅਤ ੇਜੋਨ 20 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋਨ ਚਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ $4 ਦਾ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 

 ਬਰੈਂਪਟਨ - ਜੋਨ 1 ਅਤ ੇਜੋਨ 16 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋਨ ਚਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ $4 ਦਾ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ 

 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ,    

 
 
____________________________                             

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ. 
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ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਐਕਸ: 

 

ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਿੇਗਾ 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 
 

ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੰਟਰਮੋਡਿ ਟਰਮੀਨਿ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਿਈ ਿਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।  

 

ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਆੁਰਾ ਉਠਾਏ ਿਈ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਵਿਵਸਆਂ ਅਤ ੇਮੁਿੱਵਦਆਂ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰ ੇਉਸ 

ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਵਮਆਨ ਿਿੱਿਬਾਤ ਅਤ ੇਕਾਰਜਸੀਿ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨ ੰ  ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵਦੰਦੇ ਹਨ।  ਹਾਿਾਂਵਕ 

ਵਿਹਾਰਕ ਅਤ ੇਆਪਸੀ ਮੰਨਣਯਿੋ ਹਿੱਿ ਸਾਡੇ ਕੋਿੋਂ  ਬਚ ਿਏ, ਇਹ ਸਪਿੱਸਟ ਸੀ ਵਕ ਉਨ੍ਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁਿੱਵਦਆਂ ਅਤ ੇਮੌਵਕਆਂ 'ਤੇ 

ਿਿੱਿਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜਬ ਤ ਰਚੁੀ ਸੀ। 

 

ਇਸ ਿਈ, ਇਸ ਿਿੱਿ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਬਣ ਿਈ ਵਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਕਾਸ ਪਰੋਿਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਸਾਧਨਾਂ 

ਤਵਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਫੈਡਰਿ ਵਿਚੋਿਿੀ ਅਤ ੇਸਮਝੌਤਾ ਸੇਿਾ (ਐਫਐਮਸੀਐਸ) ਕੋਿ ਪਹੁੰਚਣਿੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ

ਵਕ ਅਵਜਹੀ ਦਿਿਅੰਦਾਜੀ ਨਾਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਵਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਵਬਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕਣਿੀਆਂ ਅਤ ੇਦੋਿਾਂ ਦੇ 

ਫਾਇਦੇ ਿਈ ਇਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਦਿਚਸਪੀ ਨ ੰ  ਵਧਆਨ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨਿੀਆਂ।  ਇਸ ਿਈ, ਅਸੀ ਂਸਵਹਮਤ ਹਾਂ 

ਵਕ ਪਰਮਾਵਣਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯ ਨੀਅਨ ਦਾ ਰਾਸਟਰੀ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਅਤ ੇਿੇਬਰ ਵਰਿੇਸਨਵਸਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਐਫ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਸ ਦੇ ਮੁਿੀ ਨ ੰ  ਵਮਿ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਿੇਬਰ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਇਸ ਪਰਵਕਰਆ 

ਨ ੰ  ਸੁਰ  ਕਰਨਿੇ।  

 

ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਉਟਂਰਸਾਈਨ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਓ. 

 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ, ਮੈਂ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ, 

 
 
 
____________________________                           ____________________________ 

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ ਯ ਨੀਫੋਰ ਨੈਸਨਿ ਕਾਉਵਂਸਿ 4000 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ.  
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ਨੱਥੀ Y: 

 

ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਿੇਗਾ 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 
 

ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਰਾਸਟਰੀ ਿਿੱਿਬਾਤ ਨ ੰ   ਅਿੇ ਿਧਾਉਦੇਂ ਜੋ ਅਨੁਸ ਚੀ-B ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਫ ਿਾਈਨ ਚਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਿ  ਕਰਨ ਦੀ 

ਿਰਤੋਂ ਬਾਰ ੇਵਮਆਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਟਰਮੀਨਿ ਿਈ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ।  

 

ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਆੁਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਉਵਚਤ ਭੁਿਤਾਨ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਮਾਿਕ-ਚਾਿਕ ਦਆੁਰਾ ਮੰਵਜਿਾਂ 

ਸਵਹਰ ਤ ੇਅਵਤਵਰਕਤ ਜੋਨ ਮ ਿ ਕਰਨ ਿਈ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯ ਨੀਅਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ 

ਜੋ ਹਾਈਿੇ ਦੀਆਂ ਚਾਿਾਂ ਿਈ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਿੱਚ ਟਰਮੀਨਿ ਤ ੇਸਥਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਈ ਮੰਵਜਿ 

ਸਵਹਰ ਵਿਿੇ ਰੋਕ ਿਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਸ ਮੰਜਿ ਟਰਮੀਨਿ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਜੋਨ ਦਰ(ਦਰਾਂ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਾਿਕ-

ਸੰਚਾਿਕਾਂ ਨ ੰ   ਭੁਿਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ  ਇਸ ਸਮ ਵਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਰਿਾਨਿੀ ਕਰਨ ਿਈ  60 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਠੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਿਚਨਬਿੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਤਾਕੀ ਆਫ ਿਾਈਨ ਚਾਿਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤ ੇਮੰਵਜਿ ਦੇ ਟਰਮੀਨਿ ਤ ੇਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰ ੇਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

 

ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਉਟਂਰਸਾਈਨ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਓ. 

 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ, ਮੈਂ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ, 

 
 
 
____________________________                        ____________________________ 

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ  ਯ ਨੀਫੋਰ - ਨੈਸਨਿ ਕਾਉਵਂਸਿ 4000 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ.  
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ਨੱਥੀ Z: 

 

ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਿੇਗਾ 

 
 

12 ਸਤੰਬਰ, 2019 

 
 

ਵਪਆਰ ੇਸਰੀ ਵਕਸੈਕ, 

 

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ੋਨਾਿਵਰਕ ਪਤ ੇ'ਤੇ ਕਈ ਿਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਮਨੋਨੀਤ ਿੌਵਜਸਵਟਕ ਪਾਰਕ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਿਈ, ਇਹ ਪੁਸਟੀ ਕਰਨ ਿਈ ਹ ੈਵਕ, ਜੇ ਇਕ ਮਾਿਕ-ਸੰਚਾਿਕ ਨ ੰ  ਇਕ ਿਾਵਜਸਵਟਕ 

ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ੋਨਾਿਵਰਕ ਪਤ ੇ'ਤੇ ਕਈ ਿਾਹਕਾਂ ਵਿਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਚਾਿਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦ ਜੀ ਅਤ ੇ

ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਇਕ ਅਤੰਰਜਾਮੀ ਚਾਿ ਮੰਵਨਆ ਜਾਿੇਿਾ. 

 

ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਉਟਂਰਸਾਈਨ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਓ. 

 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਵਚੰਤਕ, ਮੈਂ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ, 

 
 
 
____________________________                        ____________________________ 

ਥਾਮਸ ਹੈਨੀਿ  ਯ ਨੀਫੋਰ - ਨੈਸਨਿ ਕਾਉਵਂਸਿ 4000 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਰਿੱਵਕੰਿ ਆਪਰੇਸਨਸ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਿ.  


