ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 1
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਵਾਦ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ/
LA CORPORATION DE RÈGLEMENTS DES DIFFÉRENDS
DANS LES FRUITS ET LÉGUMES
(“ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ”)

ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ
ਸੰ ਚਾਲਨ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਉਪਿਨਯਮ

ਬੇਦਾਅਵਾ:
ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਚੀਨੀ ਸੰ ਸਕਰਣ ਅਤੇ DRC ਟਰੇਿਡੰ ਗ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ DRC ਟਰੇਿਡੰ ਗ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ ਦੇ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰ ਸਕਰਣ ਦੇ ਸ�ੋਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੱ ਗਰੀ ਤ� ਅਨੁਵਾਦਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਚੀਨੀ ਸੰ ਸਕਰਣ ਅਤੇ DRC
ਟਰੇਿਡੰ ਗ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਵਾਦ ਜ� ਪ�ਸ਼ਨ ਲਈ, DRC ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰ ਸਕਰਣ ਦੇ
ਸ�ੋਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰ ਸਕਰਣ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਨੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਸੰ ਸਕਰਣ ਦੀ
ਥ� ਲਵੇਗੀ।

ਭਾਗ 1
ਆਮ

1.01

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ�
ਇਸ ਉਪਿਨਯਮ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰਨ� ਸਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ� ਿਵੱ ਚ, ਜਦ� ਤੱ ਕ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ�� ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ:
a)

“ਕਾਨੂੰਨ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੈਨ�ਡਾ ਦਾ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ S.C. 2009, c.23, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕਾਨੂੰਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਵਿਨਯਮ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ� ਿਵਿਨਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਸੋਿਧਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ;

b)

“ਅਨੁਛੇਦ�” ਦਾ ਅਰਥ ਿਨਗਮਨ ਦੇ ਅਸਲ ਜ� ਮੁੜ ਤ� ਿਬਆਨ� ਅਨੁਛੇਦ ਜ� ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਧ, ਏਕੀਕਰਨ,
ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ, ਪੁਨਰ-ਗਠਨ, ਇੰ ਤਜਾਮ ਜ� ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ;

c)

“ਬੋਰਡ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ “ਡਾਇਰੈਕਟਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦਾ
ਮ�ਬਰ;

d)

“ਉਪਿਨਯਮ” ਜ� “ਉਪਿਨਯਮ�” ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਉਪਿਨਯਮ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਪਿਨਯਮ ਹਨ ਿਜਵ� ਵੀ ਸੋਧੇ
ਜ�ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ;

e)

“ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ� ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ” ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਜ� ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ� ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਸਬੰ ਧ, ਭਾਵ� ਇਹ ਸਥਾਈ, ਅਸਥਾਈ ਜ�
ਕਾਨਟ�ੈਕਟ (ਠ�ਕੇ) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਇੱ ਥ� ਤੱ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੈ, ਮਾਲਕ, ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ, ਕਾਨਟ�ੈਕਟਰ, ਸਿਹਯੋਗੀ ਅਤੇ ਕਨਸਲਟ�ਟ;

f)

“ਮ�ਬਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮ�ਬਰ ਅਤੇ “ਮ�ਬਰ�” ਜ� “ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ
ਸਮੂਿਹਕ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ;

g)

“ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ�” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਰਾ 2.01 ਿਵੱ ਚ ਵਰਿਣਤ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਸ਼ਰਤ� ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮਕਾਜੀ
ਿਨਯਮ� ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੀਆਂ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਯੋਗਤਾਵ� ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

h)

“ਸਧਾਰਨ ਮਤਾ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਮਤ ਵੱ ਲ� ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਮਤੇ �ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਵੋਟ
50% ਜਮ� 1 ਤ� ਘੱ ਟ ਨਹ� ਸਨ;

i)

“ਪ�ਸਤਾਵ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਵੱ ਲ� ਜਮ� ਕੀਤਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ;

j)

“ਿਵਿਨਯਮ�” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਹਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਵਿਨਯਮ, ਿਜਵ� ਇਹਨ� ਨੂੰ ਸਮ� ਸਮ� 'ਤੇ ਸੋਿਧਆ, ਮੁੜ ਤ�
ਿਬਆਿਨਆ ਿਗਆ ਜ� ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ;

k)

“ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਵਅਕਤੀ” ਿਵੱ ਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮਾਲਕ, ਭਾਈਵਾਲ, ਮ�ਬਰ, ਅਿਧਕਾਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ�
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਊਟਸਟ�ਿਡੰ ਗ ਸਟਾਕ ਦੇ 10% ਤ� ਵੱ ਧ ਦੇ ਧਾਰਕ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ� ਪ�ਬੰਧਕੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭਾਵੇ ਇਹ ਉਪ-ਧਾਰਾ
3.04 ਤਿਹਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ� ਉਪਧਾਰਾ 3.05 ਤਿਹਤ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ
ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਤੱ ਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਸਨ ਿਜਸ
ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜ� ਬਾਹਰ ਕੱ ਿਢਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ/ਜ� ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਦ� ਕੋਈ ਵੀ ਬਗੈਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਾ
ਸਾਲਸ ਸਬੰ ਧੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਭਾਵ� ਅਿਜਹੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨ� ਮ�ਬਰ ਵਜ�
ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤ� ਅਸਤੀਫਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੱ ਿਢਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ�� ਨਾਲ ਮ�ਬਰ ਵੱ ਜ� ਉਹਨ� ਦਾ
ਅਹੁਦਾ ਬਦਲ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ;

l)

“ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ�” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਉਪਿਨਯਮ� ਮੁਤਾਬਕ ਸਮ� ਸਮ� 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼
ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਵੱ ਲ� ਿਨਯਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਇੱ ਥੋ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ

ਆਮ ਿਨਯਮ, ਿਵਿਨਯਮ ਜ� ਨੀਤੀਆਂ ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱ ਲ� ਸਮ� ਸਮ� 'ਤੇ ਿਨਯਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਪਦੰ ਡ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਿਮਆਰ ਅਤੇ ਿਵਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲਸ ਸਬੰ ਧੀ ਿਨਯਮ; ਅਤੇ

m) "ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਿਵਅਕਤੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਰੱ ਖਦਾ ਸੀ ਜਦ� ਉਸ

ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2.02 b), c), d) ਜ� e) ਿਵੱ ਚ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ
ਿਵਅਕਤੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰ ਦੇ ਸਮ� ਜ� ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜ� ਜ� ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜ� ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ

ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱ ਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ

n) “ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਮਤ ਵੱ ਲ� ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮਤਾ ਜੋ ਉਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟ� ਦੇ ਦੋ ਿਤਹਾਈ (2/3)
ਤ� ਘੱ ਟ ਨਹ� ਹੈ।
1.02

ਿਵਆਿਖਆ
ਇਹਨ� ਉਪਿਨਯਮ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕਵਚਨ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਵਚਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਉਲਟ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱ ਕ ਿਲੰਗ ਵਾਲੇ
ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਿਲੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ “ਿਵਅਕਤੀ” ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ, ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਭਾਈਵਾਲੀ, ਟਰੱ ਸਟ ਅਤੇ
ਿਨਗਮਤ ਸੰ ਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਿਨਯਮ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਅਨੁਛੇਦ� ਜ� ਕਾਨੂੰਨ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੱ ਲ� ਦੇ

ਬੇਮੇਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਅਨੁਛੇਦ� ਜ� ਕਾਨੂੰਨ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਵਵਸਥਾਵ�, ਿਜਸ ਤਰ�� ਦੀ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵ,ੇ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

1.03

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੀਲ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੀਲ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਮ� ਸਮ� 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱ ਲ� ਪ�ਵਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਰਡ
ਵੱ ਲ� ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੀਲ ਨੂੰ ਪ�ਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੱ ਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੀਲ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

1.04

ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਤਾਮੀਲ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਤਬਾਦਲੇ , ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨਟ�ੈਕਟ, ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਿਜਹਨ� ਲਈ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱ ਲ� ਅਮਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ, �ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ (1) ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ� ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱ ਲ� ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਸਮ� ਸਮ� 'ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ�
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱ ਲ� ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਿਕਸਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ �ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੀਲ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਲਗਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਤਾਖਿਰਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਮਤੇ, ਉਪਿਨਯਮ ਜ� ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ
ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਹੋਣ ਵੱ ਜ� ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1.05

ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਵੱ ਲ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

1.06

ਬ�ਕ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਅਿਜਹੇ ਬ�ਕ, ਟਰੱ ਸਟ ਕੰ ਪਨੀ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਫਰਮ ਜ� ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵਖੇ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਿਕਧਰੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਸਮ� ਸਮ�
'ਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹ� ਿਨਯਤ, ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ�ਿਕੰ ਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ� ਇਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ ਦਾ
ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ� ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲ� ਅਤੇ/ਜ� ਹੋਰਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱ ਲ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਸਮ� ਸਮ� 'ਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹ� ਿਨਯਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਜ� ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।

1.07

ਪਬਿਲਕ ਅਕਾ�ਟੰ ਟ (ਜਨਤਕ ਲੇ ਖਾਕਾਰ) ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦਾ ਪੱ ਧਰ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਬਿਲਕ ਅਕਾ�ਟੰ ਟ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱ ਲ� ਲੋ ੜ�ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਘੇਰੇ
ਿਵੱ ਚ ਆਏਗੀ।

1.08

ਸਲਾਨਾ ਿਵੱ ਤੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ�
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ, ਸਲਾਨਾ ਿਵੱ ਤੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ 172(1) ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਹੋਰਨ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼�
ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮੀਿਟੰ ਗ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� 21 ਤ� ਲੈ ਕੇ 60 ਿਦਨ� ਦਰਿਮਆਨ

ਆਪਣੇ ਮ�ਬਰ� ਲਈ ਕੋਈ ਨ�ਿਟਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਲਾਨਾ ਿਵਤੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ 172(1) ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ

ਵੀ ਮ�ਬਰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜ� ਅਗਾ� ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਡਾਕ ਿਵੱ ਚ ਕਾਪੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ 2
ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ - ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਿਜਹਨ� ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

2.01

ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ�

a) ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲ� ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ�, ਿਵਕਰੇਤਾਵ�, ਬ�ੋਕਰ� ਅਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜ� ਤਾਜ਼ਾ
ਫਲ� ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ� (ਵਾਹਕ�) ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਿਵਚੋਲਗੀ ਸੰ ਸਥਾਵ� (ਬ�ੋਕਰ ਸਬੰ ਧੀ

ਿਵਚੋਲਗੀ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨਟ�ਕ
ੈ ਟਰ� ਸਮੇਤ) ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ 154(1) ਮੁਤਾਬਕ,
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਜ� ਸਮ� ਸਮ� 'ਤੇ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਿਨਯਮ� ਿਵੱ ਚ

ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਫਲ� ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ
ਠੰਡੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੈਸ਼ ਕੱ ਟ, ਖਾਣਯੋਗ ਫੰ ਗੀ ਅਤੇ ਹਰਬਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲ ਅਤੇ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹ� ਆ�ਦੇ ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਜਮਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਬੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ।

b) ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਅਤੇ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਨਾਲ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ� ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਯੋਗਤਾਵ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ
ਿਬਨ�ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕੇ।

c) ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਹਰੇਕ ਿਬਨ�ਕਾਰ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ

ਜ� ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਅਨੁਛੇਦ�, ਉਪਿਨਯਮ�, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ
ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ� ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੇਗਾ, ਉਹਨ� ਨੂੰ ਮੰ ਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰ ਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨ� ਇਸ ਸਮ� ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਸਮ� ਸਮ� 'ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ� ਮੁਤਾਬਕ ਿਵਚੋਲਗੀ ਲਈ ਿਵਵਾਦ� ਨੂੰ ਜਮ� ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2.02

ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣੀ
ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ 60 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜ� ਐਨ�

a)

ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਅੰ ਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪ�ਧਾਨ ਵੱ ਲ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ;
b)

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ� ਿਵੱ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਕਊਿਰਟੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ,
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਜ� ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਨਾਕਾਮ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ;

c)

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜ� ਿਰਣਦਾਤਾਵ� ਕੋਲ ਆਮ ਜ� ਿਮਸ਼ਿਰਤ ਿਰਣ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕੀਤੇ
ਹੋਣ ਜ� ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਅਸਾਇਨਮ�ਟ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਜ� ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਾ ਐਲਾਿਨਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਜ� ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੇ

ਕ�ੇਿਡਟਰ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (Companies’ Creditors Arrangement Act), R.S., c. C025, s. 1, ਿਜਵ� ਵੀ ਸਮ�
ਸਮ� 'ਤੇ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ, ਤਿਹਤ ਇੰ ਤਜਾਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜ� ਿਦਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਇਨਸੋਲਵ�ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ (Bankruptcy and

Insolvency Act) R.S. 1985, c. B-3, s. 1; 1992, c. 27, s.2, ਿਜਵ� ਵੀ ਸਮ� ਸਮ� 'ਤੇ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ, ਤਿਹਤ
ਪ�ਸਤਾਵ ਨਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵ,ੇ ਜ� ਅਮਰੀਕਾ ਜ� ਮੈਕਸੀਕੋ ਜ� ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੇਸ਼, ਪ�ੋਿਵੰ ਸ ਜ� ਸਟੇਟ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਹਤ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਇੰ ਤਜਾਮ ਜ� ਪ�ਸਤਾਵ ਦੀ ਮੰ ਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜ� ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾ ਮੰ ਗੀ
ਹੋਵੇ;

d)

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ (ਏਕਲ ਮਲਕੀਅਤ, ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ) ਨੂੰ ਇਸ
ਦੀਆਂ ਿਵੱ ਤੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਿਨਭਾਅ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ;

e)

2.03

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜ� ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਨਾਕਾਮ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜ�
ਿਵਚੋਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ/ਜ� ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਨਾਕਾਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵ।ੇ

ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਬਦਲਣਯੋਗਤਾ
ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਿਸਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2.04

ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ
ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਸਮ� ਅਤੇ ਜਗ�ਾ ਬਾਰੇ ਨ�ਿਟਸ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਰੇਕ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੇ
ਤਰੀਿਕਆਂ ਰਾਹ� ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
a) ਮੀਿਟੰ ਗ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤ� ਪਿਹਲ� 21 ਤ� ਲੈ ਕੇ 60 ਿਦਨ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਰੇਕ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਡਾਕ, ਕੂਰੀਅਰ ਜ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ; ਜ�

b) ਮੀਿਟੰ ਗ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤ� ਪਿਹਲ� 21 ਤ� ਲੈ ਕੇ 35 ਿਦਨ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਰੇਕ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਜ� ਹੋਰ ਸੰ ਚਾਰਕ ਸੁਿਵਧਾ ਰਾਹ�।

ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਅਕਾ�ਟੰ ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ

ਿਦਨ ਤ� ਪਿਹਲ� 21 ਤ� ਲੈ ਕੇ 60 ਿਦਨ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਨ�ਿਟਸ ਿਵੱ ਚ ਿਜੱ ਥੇ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੰ ਮਕਾਜ (ਮਾਮਲੇ ) ਦਾ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ

ਹੋਵੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਮ�ਬਰ ਕੰ ਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਮੁਨਾਸਬ ਰਾਏ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਜ�
ਉਪਿਨਯਮ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨ� ਮ�ਬਰ� ਦੇ
ਿਨਰਧਾਰਣ ਲਈ ਿਰਕਾਰਡ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਹਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱ ਲ� ਮੁਹੱਈਆਂ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ ਧਾਰਾ 4.01 ਤਿਹਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਮ�

ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਗ 3
ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

3.01

ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ
a)

ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਿਦੱ ਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਤੇ ਜ�

ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱ ਲ� ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ
ਹੈ। ਿਜੱ ਥੇ ਬੋਰਡ ਨ� ਪ�ਧਾਨ ਜ� ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱ ਤਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ, �ਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਇੱ ਕਮਾਤਰ ਿਵਵੇਕ �ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।

b)

ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੱ ਲ� ਿਨਯਤ ਫਾਰਮ �ਤੇ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ ਅਤੇ
ਉਪਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ� ਿਵੱ ਚ ਵਰਿਣਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਉਦ�

ਤੱ ਕ ਿਨਰੰ ਤਰ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਇੱ ਕ ਅਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਿਨਯਮ� ਮੁਤਾਬਕ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਨੂੰ
ਸਮਾਪਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ। ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਉਸ ਿਦਨ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਿਦਨ
ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ�ਵਾਨ ਕਰ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਦਾਖਲਾ
ਿਬਨ�ਕਾਰ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ:

(i)

ਉਪਿਨਯਮ� ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਹੋਣ ਵੱ ਜ� ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ;

(ii)

ਉਪਧਾਰਾਵ� 2.01 ਅਤੇ 2.02 ਿਵੱ ਚ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ;

(iii)

ਅਨੁਛੇਦ�, ਉਪਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ� ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰ ਦ ਹੋਣ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ;

(iv)

ਇਸ ਦੀਆਂ ਿਵੱ ਤੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮ� ਿਸਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ;

(v)

ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰ ਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੱ ਲ� ਮਤੇ ਰਾਹ�
ਸਮ� ਸਮ� 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;

ਿਬਨ�ਕਾਰ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ�ਧਾਨ (ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨ�ਨੀਤ
ਅਿਧਕਾਰੀ) ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਬਨ�ਕਾਰ, ਿਬਨ�ਕਾਰ ਨਾਲ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ, ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਰੇ
ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਰਜ਼ੀ �ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਪ�ਧਾਨ ਲਈ ਉਪਿਨਯਮ�
ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ�ਧਾਨ ਜ� ਬੋਰਡ ਵੱ ਲ� ਮਨ�ਨੀਤ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ��
ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ
ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਪ�ਧਾਨ (ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨ�ਨੀਤ ਅਿਧਕਾਰੀ) ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ
ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਅਿਜਹਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਿਵਵੇਕ 'ਤੇ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਵੱ ਲ� ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ

ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਿਵੱ ਤੀ ਸਿਕਊਿਰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਜ� ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ 'ਤੇ, ਅਤੇ
ਅਿਜਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੱ ਲ� ਸਮ� ਸਮ� 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ, ਪ�ਧਾਨ ਜ� ਮਨ�ਨੀਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ
ਿਬਨ�ਕਾਰ ਵੱ ਲ� ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱ ਲ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵੱ ਜ� ਿਵੱ ਤੀ ਸਿਕਊਿਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਜ� ਪੋਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ
ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3.02

ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਫੀਸ�
ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਫੀਸ� ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੱ ਲ� ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ ਦਾ
ਿਹੱ ਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਉਹਨ� ਵੱ ਲ� ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਫੀਸ� ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ, ਜੇ ਉਪਧਾਰਾ 2.02(a) ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀ ਸਮ�-ਸੀਮਾ ਅੰ ਦਰ ਉਹਨ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ
ਜ�ਦਾ, ਤ� ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਮ�ਬਰ ਵੱ ਜ� ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਦੇ

ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਫੀਸ� ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦ� ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਮ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ� ਲਈ ਫੀਸ� ਪ�ਧਾਨ ਵੱ ਲ� ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
3.03

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ�ਦਾਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮ�ਬਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰ ਚਾਰ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਪ�ਗਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ ਿਜਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਸਮ� ਸਮ� 'ਤੇ ਮ�ਬਰ ਤ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮ�ਬਰ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ�, ਉਪਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ� ਤਿਹਤ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿਨਭਾਅ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ

ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ� ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱ ਥ� ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ।

ਕੋਈ ਮ�ਬਰ ਆਪਣੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਿਵੱ ਚ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਾਮ(ਨਾਮ�) ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤਿਹਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ
ਮ�ਬਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤਿਹਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਤੇ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਜ� ਇਸ ਵੱ ਲ� ਕੀਤੇ ਜਾ

ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਿਕਸਮ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 15 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਆਪਣੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਸੋਧ

ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਮ�ਬਰ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੇ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਵਾਿਕਆ ਦੇ ਹੋਣ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 7 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ:
a)

ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਮਲਕੀਅਤ ਜ� ਪ�ਬੰਧ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ;

b)

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ� ਪ�ਬੰਧਕੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਜ� ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ;

c)

ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ, ਇੰ ਤਜਾਮ, ਪ�ਸਤਾਵ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੁਕਮ ਜ� ਿਰਣਦਾਤਾਵ� ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਹੋਰ ਇੰ ਤਜਾਮ ਜ�

ਪ�ਸਤਾਵ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਹਤ ਿਰਣਦਾਤਾਵ� ਨਾਲ ਇੰ ਤਜਾਮ ਜ� ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ; ਜ�
d)

3.04

ਿਕਸੇ ਵੀ ਮ�ਬਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ� ਸੰ ਪਤੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜ� ਕੰ ਟਰੋਲ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਜ� ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ-ਮੈਨ�ਜਰ ਜ�
ਟਰੱ ਸਟੀ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ।

ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਸਮਾਪਤੀ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜਦ�:
a)

ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਜ� ਜੇ ਮ�ਬਰ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜ� ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
ਜ� ਭਾਈਵਾਲੀ ਭੰ ਗ ਹੋਣ 'ਤੇ;

b)

ਮ�ਬਰ ਿਤੰ ਨ (3) ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਇੱ ਕਮਾਤਰ ਮਲਕੀਅਤ, ਭਾਈਵਾਲੀ,

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ) ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ; ਿਜਸ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਪ�ਧਾਨ ਦੇ ਇੱ ਕਮਾਤਰ ਿਵਵੇਕ 'ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ;
c)

ਮ�ਬਰ ਉਪਧਾਰਾਵ� 2.01 ਅਤੇ 2.02 ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜ� ਉਹਨ� ਨੂੰ
ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਤ� ਨਾਕਾਮ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ;

d)

ਕੋਈ ਮ�ਬਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ�ਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਿਜਹੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਅਸਤੀਫਾ
ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ�, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਿਵੱ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਪਿਹਲ� ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ ਜ� ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤ� ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ� ਪ�ਧਾਨ
ਵੱ ਲ� ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ;

e)

ਮ�ਬਰ ਦੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਿਮਆਦ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ; ਜ�

f)

ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਹਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਜ� ਭੰ ਗ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁਛੇਦ� ਅਤੇ ਉਪਧਾਰਾ 3.06 ਤਿਹਤ, ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮ�ਬਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ
ਸੰ ਪਤੀ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

3.05

ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੇ ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਜ� ਵੱ ਧ ਆਧਾਰ� 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਜ� ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ

ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ (ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ�ਧਾਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਸ�ਪ ਸਕਦਾ ਹੈ):
a)

ਅਨੁਛੇਦ�, ਉਪਿਨਯਮ�, ਨੀਤੀਆਂ ਜ� ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ;

b)

ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਆਚਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱ ਲ� ਆਪਣੇ
ਇੱ ਕਮਾਤਰ ਿਵਵੇਕ �ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ;

c)

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ� ਜ� ਉਪਿਨਯਮ� ਤਿਹਤ ਿਵਚੋਲਗੀ ਅਤੇ/ਜ� ਸਾਲਸ-ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ

ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਿਵਵਾਦ ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਚੋਲਗੀ ਅਤੇ/ਜ� ਸਾਲਸ-ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਜ� ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ
ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦ� ਬੋਰਡ ਜ� ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨ�ਨੀਤ ਅਿਧਕਾਰ ਵੱ ਲ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ;
d)

ਕੈਨ�ਡਾ ਦਾ ਲਾਇਸ�ਿਸੰ ਗ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਿਵਿਨਯਮ (Licensing and Arbitration Regulations) ਜ� ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱ ਚ ਖ਼ਰਾਬ

ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ� ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (Perishable Agricultural Commodities Act), ਜ� ਿਕਸੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸ�ਸ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਜ� ਰੱ ਦ ਹੋਣ ਲਈ;

e)

ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲਈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਮਾਫੀ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ;

f)

ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ� ਤਿਹਤ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ�, ਉਪਿਨਯਮ�, ਜ� ਸੰ ਚਾਲਨ
ਿਨਯਮ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼� ਲਈ ਦੋਸ਼ ਿਸੱ ਧ ਹੋਣ ਜ� ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ;

g)

ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਲੰਬਤ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਿਵੱ ਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਲਈ;

h)

ਝੂਠ� ਜ� ਗੁਮਰਾਹਕੁੰ ਨ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਜ� ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਜ� ਗੁਮਰਾਹਕੁੰ ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ;

i)

ਮ�ਬਰ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ� - ਭਾਗ 1 - ਆਮ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ
ਿਵਵਸਥਾਵ� ਦੇ ਭਾਗ V ਿਵੱ ਚ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ।

j)

ਮ�ਬਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱ ਲ� ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ� - ਭਾਗ 1 - ਆਮ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਦੇ ਭਾਗ V ਿਵੱ ਚ

ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ।
k)

ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਇੱ ਕਮਾਤਰ ਿਵਵੇਕ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਬਾਰੇ
ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਪ�ਸਤਾਵ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਤ� ਕੱ ਿਢਆ ਜ� ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਤ�
ਪ�ਧਾਨ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜ� ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਸ (10) ਿਦਨ ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਨ�ਿਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ

ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜ� ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਨ�ਿਟਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਮ�ਬਰ ਪ�ਧਾਨ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ�ਧਾਨ ਨੂੰ ਨ�ਿਟਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਸ (10) ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ�ਧਾਨ ਨੂੰ

ਕੋਈ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ, ਪ�ਧਾਨ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵਚ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਤ� ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਹਟਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜੱ ਥੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਲਖਤੀ

ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਿਨਦੇਸ਼ਕ ਇੱ ਕ ਅੰ ਿਤਮ ਿਨਰਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਅਿਜਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਗੇ
ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਹੋਰ ਵੀਹ (20) ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ

ਮ�ਬਰ ਿਜਸ ਨੂੰ (ਿਵੱ ਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਜ� ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ) ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ
ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ�� ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜ� ਕੱ ਿਢਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਪ�ਧਾਨ ਜ� ਹੋਰ ਮਨ�ਨੀਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਤ� ਇਸ

ਸਬੰ ਧੀ ਨ�ਿਟਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਿਵੱ ਤੀ ਸਿਕਊਿਰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਜ� ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� 'ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਿਨਕਾਲੇ (ਕੱ ਢੇ ਜਾਣ) ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ

ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੱ ਲ� ਸਮ� ਸਮ� 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3.06

ਿਨਰੰ ਤਰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਮ�ਬਰ ਿਜਸ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ� ਇਹ ਅਸਤੀਫੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ

ਵਾਲੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਿਨਕਾਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ�� ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਉਪਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ� ਮੁਤਾਬਕ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ� ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਿਵਆਂ ਲਈ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ� ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਸ-ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ

ਿਵਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ� ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗਾ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਯਮ� ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ� ਨੂੰ ਮੰ ਨਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਬੰ ਦ ਰਹੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਮ�ਬਰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨਾਲ
ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ� ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਸ ਲਈ ਿਵਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਅਿਜਹੇ ਸਾਰੇ
ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ।
3.07

ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ� ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (Perishable Agricultural Commodities Act)
ਉਪਿਨਯਮ� ਦੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਵਸਥਾ, ਜ� ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜ� ਜ� ਇਸ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਬੰਧ�
ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਮ�ਬਰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱ ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ� ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (Perishable Agricultural

Commodities Act) ਤਿਹਤ ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਜ� ਲਾਇਸ�ਸ ਤਿਹਤ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਝਗੜੇ ਜ�
ਿਵਵਾਦ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਜ� ਸਾਲਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਹਤ ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਜ�

ਲਾਇਸ�ਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵੱ ਚ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਝਗੜਾ ਜ� ਿਵਵਾਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ� ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ
(Perishable Agricultural Commodities Act) ਤਿਹਤ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਆ�ਦਾ ਹੈ।
ਭਾਗ 4
ਮ�ਬਰ� ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰ ਗ�

4.01

ਸਲਾਨਾ ਮੀਿਟੰ ਗ� 'ਤੇ ਪ�ਸਤਾਵ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਿਹਤ, ਸਲਾਨਾ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੱ ਕਦਾਰ ਮ�ਬਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ

ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਨ�ਿਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮ�ਬਰ ਸਲਾਨਾ ਮੀਿਟੰ ਗ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਸਤਾਵ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ (ਇੱ ਕ
“ਪ�ਸਤਾਵ”)। ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਪ�ਸਤਾਵ ਿਵੱ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਤਿਹਤ ਿਵਿਨਯਮ� ਿਵੱ ਚ ਿਨਯਤ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 5% ਮੈਬਰ� ਵੱ ਲ� ਪ�ਸਤਾਵ �ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ
ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਹਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਨ�ਿਟਸ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਮ�ਬਰ ਵੱ ਲ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਪ�ਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱ ਚ ਮ�ਬਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਬਆਨ ਅਤੇ ਮ�ਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰੇਗੀ। ਿਜਹੜੇ ਮ�ਬਰ ਨ� ਪ�ਸਤਾਵ ਜਮ� ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪ�ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਿਟੰ ਗ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਸਤਾਵ ਪੇਸ਼

ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੇ ਨ�ਿਟਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਬਆਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਮ�ਬਰ� ਦੇ
ਆਮ ਮਤੇ ਵੱ ਲ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ�� ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ।

4.02

ਸਲਾਨਾ ਮੀਿਟੰ ਗ�
ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮੀਿਟੰ ਗ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਿਜਹੇ ਸਮ� 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸਮ� ਸਮ� 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਲਾਨਾ ਮੀਿਟੰ ਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਹਲ� ਵਾਲੀ ਸਲਾਨਾ ਮੀਿਟੰ ਗ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 15 ਮਹੀਿਨਆਂ ਅੰ ਦਰ ਕਰਵਾਈ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਹਲ� ਵਾਲੇ ਿਵੱ ਤੀ ਵਰ�ੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਛੇ (6) ਮਹੀਨ� ਤ� ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ

ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਲਾਨਾ ਮੀਿਟੰ ਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿਵੱ ਤੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ�,
ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਪਬਿਲਕ ਅਕਾ�ਟੰ ਟ ਦੀ

ਿਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ (ਕੰ ਮਕਾਜ) ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਮੀਿਟੰ ਗ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅੱ ਗੇ ਿਲਆਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
4.03

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਿਟੰ ਗ�
ਬੋਰਡ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਿਟੰ ਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ

ਮ�ਬਰ� ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨ� ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਮੰ ਗ, ਿਜਹਨ� ਕੋਲ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਪੰ ਜ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ (5%) ਵੋਟ�
ਹਨ ਜੋ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਉਸ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, 'ਤੇ ਬੋਰਡ

ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਿਟੰ ਗ ਬੁਲਾਏਗਾ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਪਵਾਦ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰ ਗ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੇ ਇੱ ਕੀ (21) ਿਦਨ� ਅੰ ਦਰ ਮੀਿਟੰ ਗ ਨਹ� ਬੁਲਾ�ਦੇ, ਤ� ਮੰ ਗ �ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮ�ਬਰ ਮੀਿਟੰ ਗ ਬੁਲਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
4.04

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ
ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸਟੇਮਟਮ�ਟ�, ਪਬਿਲਕ ਅਕਾ�ਟੰ ਟ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ,
ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪਦਧਾਰੀ ਪਬਿਲਕ ਅਕਾ�ਟੰ ਟ ਦੀ ਮੁੜ-ਿਨਯੁਕਤੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

4.05

ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਹੱ ਕਦਾਰ ਿਵਅਕਤੀ
ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਅਕਾ�ਟੰ ਟ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹਨ� ਕੋਲ

ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ� ਕਾਨੂੰਨ, ਅਨੁਛੇਦ� ਜ� ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਿਨਯਮ� ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਵਸਥਾ ਤਿਹਤ ਿਜਹਨ� ਦਾ ਮੀਿਟੰ ਗ
ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਸੱ ਦੇ 'ਤੇ ਜ� ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ

ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4.06

ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਛੋਅ
ਕੋਈ ਮ�ਬਰ ਅਤੇ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਹੱ ਕਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਸਮ� ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਨ�ਿਟਸ ਛੋਟ ਹੈ, ਿਸਵਾਏ ਉਸ ਸਮ� ਜਦ� ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਉਹਨ� ਅਧਾਰ� 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ

ਇਤਰਾਜ ਦੇ ਜਾਹਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲ� ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੀਿਟੰ ਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਹ� ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।
4.07

ਮੀਿਟੰ ਗ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ
ਉਸ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਜਦ� ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗੈਰਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ� ਮੌਜੂਦ ਮ�ਬਰ ਅਤੇ

ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਰਨਗੇ।

4.08

ਕੋਰਮ (ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਿਗਣਤੀ)
ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਿਕਸੇ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਕੋਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਦੋ (2) ਮ�ਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ (ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹ� ਿਜ਼ਆਦਾ

ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ)। ਜੇ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮ� ਕੋਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ,

ਤ� ਮੌਜੂਦ ਮ�ਬਰ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵ� ਕੋਰਮ ਸਮੁੱ ਚੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਰਿਹੰ ਦਾ।
4.09

ਸੰ ਚਾਲਨ ਲਈ ਵੋਟ�
ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਪ�ਸ਼ਨ� �ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟ� ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,

ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਅਨੁਛੇਦ� ਜ� ਉਪਿਨਯਮ� ਜ� ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ�� ਨਾਲ ਨਹ� ਦੱ ਿਸਆ ਜ�ਦਾ। ਵੋਟ� ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਵ�
ਇਹ ਹੱ ਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜ� ਫੇਰ ਵੋਟ� ਪਾਉਣ ਨਾਲ, ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਸ਼ਨ ਜ� ਮਤਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।
4.10

ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਮਾਿਧਅਮ� ਰਾਹ� ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਮ�ਬਰ ਉਦ� ਤੱ ਕ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਮਾਿਧਅਮ� ਰਾਹ� ਵੋਟ ਨਹ� ਪਾਉਣਗੇ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਕਾਰਪੋਰਸ਼
ੇ ਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਧਾਰਤ, ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਜ�

ਹੋਰ ਸੰ ਚਾਰਕ ਸਹੂਲੀਅਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਜੋ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵ� ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ�ਦਾਨ ਨਹ� ਕਰਨ ਿਦੰ ਦੀ, ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਹੱ ਕਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਅਿਜਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਧਾਰਤ, ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਜ� ਹੋਰ ਸੰ ਚਾਰਕ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ� ਰਾਹ� ਮੀਿਟੰ ਗ
ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਿਵਿਨਯਮ� ਰਾਹ� ਦੱ ਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਮਾਿਧਅਮ� ਰਾਹ�

ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰ ਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਉਪਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ

ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਧਾਰਤ, ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਜ� ਹੋਰ ਸੰ ਚਾਰਕ ਸਹੂਲੀਅਤ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨ� ਉਸ ਉਦੇਸ਼
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਹ� ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਿਵਿਨਯਮ� ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ 5

ਡਾਇਰੈਕਟਰ
5.01

ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੀ ਉਸ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਿਮਲਾ ਕੇ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਅਨੁਛੇਦ� ਿਵੱ ਚ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੀ ਘੱ ਟ ਤ�

ਘੱ ਟ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਿਗਣਤੀ ਦਰਿਮਆਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਿਵੱ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੀ ਸੰ ਖੇਪ ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਸਮ� ਸਮ� 'ਤੇ
ਮ�ਬਰ� ਵੱ ਲ� ਸਧਾਰਨ ਮਤੇ ਰਾਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ�, ਜੇਕਰ ਸਧਾਰਨ ਮਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹ� ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

5.02

ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ�
ਹਰੇਕ ਡਾਇਟਰੈਕਟਰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਹਤ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਇੱ ਕ ਹੋਵੇਗਾ: (a) ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮ�ਬਰ, ਜ� (b) ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਭਾਈਵਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀ

ਜ� ਮ�ਬਰ ਦਾ ਮਨ�ਨੀਤ ਿਵਅਕਤੀ, ਜ� (c) ਕੋਈ ਸਬੰ ਧਤ ਉਦਯੋਗਕ ਸੰ ਗਠਨ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ� ਰਾਹ� ਸਮ� ਸਮ� 'ਤੇ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਇੱ ਕ ਸਮ� 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਬੰ ਧਤ ਉਦਯੋਗਕ ਸੰ ਗਠਨ ਤ�
ਇੱ ਕ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜ� ਿਨਯੁਕਤੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

5.03

ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ
ਿਜੰ ਨਾ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਬੋਰਡ ਕੈਨ�ਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ�, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ�, ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਸਨੀਕ� ਦੀ ਇੱ ਕਸਾਰ
ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਤੰ ਨ (3) ਤ� ਘੱ ਟ ਜ� ਪੰ ਜ (5) ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ
ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ। ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ� ਤਿਹਤ, ਬੋਰਡ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਜ� ਬੋਰਡ ਦੀ ਿਕਸੇ
ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਿਟੰ ਗ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ।

5.04

ਚੋਣ ਅਤੇ ਿਮਆਦ
a)

ਅਨੁਛੇਦ� ਤਿਹਤ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਉਸ ਸਲਾਨਾ ਮੀਿਟੰ ਗ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਮਤੇ ਰਾਹ� ਮ�ਬਰ� ਵੱ ਲ� ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉਪਧਾਰਾ 5.03 ਦੀਆਂ

ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।

b) ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਤੰ ਨ (3) ਸਾਲ ਜ� ਮ�ਬਰ� ਵੱ ਲ� ਸਧਾਰਨ ਮਤੇ ਰਾਹ� ਕੀਤੇ ਿਨਰਧਾਰਣ ਮੁਤਾਬਕ
ਹੋਵੇਗੀ।

c) ਜੇ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ, ਤ� ਪਦਧਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ �ਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਿਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਗੇ।

5.05

ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੀ ਿਨਯਕੁਤੀ
ਅਨੁਛੇਦ� ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ, ਬੋਰਡ ਉਸ ਿਮਆਦ ਲਈ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (“ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਜੋ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਲਾਨਾ ਮੀਿਟੰ ਗ
ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱ ਕ ਪੂਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਿਪਛਲੀ ਸਲਾਨਾ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵਖੇ ਮ�ਬਰ�

ਵੱ ਲ� ਚੁਣੇ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤ� ਇੱ ਕ ਿਤਹਾਈ (1/3) ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ।
5.06

ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ
ਿਕਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਸ ਸਮ� ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਉਹ

ਅਸਤੀਫਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਮ�ਬਰ� ਵੱ ਲ� ਧਾਰਾ 5.07 ਮੁਤਾਬਕ ਅਹੁਦੇ ਤ� ਹਟਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜ� ਉਹ ਧਾਰਾ 5.02 ਿਵੱ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਬਣਨ ਲਈ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ� ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਤ� ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਿਜਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱ ਕਮਾਤਰ ਿਵਵੇਕ 'ਤੇ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
5.07

ਹਟਾਉਣਾ
ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਧਾਰਨ ਮਤੇ ਰਾਹ� ਮ�ਬਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਸੇ ਵੀ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤ� ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜ� ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬਾਕੀ
ਰਿਹੰ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਯੋਗਤਾਪ�ਾਪਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ,
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੱ ਜ� ਅਿਜਹੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱ ਲ� ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5.08

ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ� ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਮ ਬੋਰਡ ਿਵੱ ਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਸਵਾਏ

ਉਸ ਸਮ� ਤ� ਜਦ� ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜ� ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੀ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਜ� ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜ� ਅਹੁਦਾ
ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜ� ਮ�ਬਰ� ਵੱ ਲ� ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਿਕਸੇ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਨੂੰ ਉਸ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ
ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਮ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ, ਜ� ਫੇਰ ਜੇ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਿਕਸੇ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਿਜੰ ਨੀ

ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਮ�ਬਰ� ਵੱ ਲ� ਓਨੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੱ ਜ� ਅਹੁਦਾ
ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤ� ਬੋਰਡ ਅਹੁਦਾ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਖਾਸ ਮੀਿਟੰ ਗ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਜੇ ਬੋਰਡ ਅਿਜਹੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਸੱ ਦਣ ਿਵੱ ਚ
ਨਾਕਾਮ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜ� ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਤ� ਕੋਈ ਵੀ ਮ�ਬਰ ਮੀਿਟੰ ਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਭਰਨ ਲਈ
ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜ� ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਿਮਆਦ ਤੱ ਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ
ਬਿਣਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।

5.09

ਿਹੱ ਤ ਦਾ ਿਵਵਾਦ
ਹਰੇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਤ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਹੱ ਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ
ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਜ� ਮਟੀਰੀਅਲ ਟਰ�ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਭਾਵ� ਇਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਜ� ਸਮ� 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜ�
ਇਸ ਪ�ਸਤਾਵ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਜੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 141 ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

5.10

ਗੁਪਤਤਾ
ਹਰੇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮ�ਬਰ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਜ� ਬੋਰਡ ਦੀ ਿਕਸੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਏ ਗਏ ਮਾਮਿਲਆਂ
ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਗ 6
ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰ ਗ�

6.01

ਮੀਿਟੰ ਗ� ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ
ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੋ (2) ਡਾਇਰੈਕਰ� ਵੱ ਲੋ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਸਮ� ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੀਿਟੰ ਗ ਸੱ ਦ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6.02

ਮੀਿਟੰ ਗ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ
ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮ� ਅਤੇ ਜਗ�ਾ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ
ਧਾਰਾ 8.01 ਿਵੱ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਤਰੀਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਿਟੰ ਗ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 48 ਘੰ ਟੇ ਤ� ਪਿਹਲ�

ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਿਟੰ ਗ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ ਉਸ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਮੀਿਟੰ ਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਜ� ਿਜਹੜੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਉਹਨ� ਲਈ ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਛੋਟ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ�

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ�� ਨਾਲ ਅਿਜਹੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਸਆ ਹੈ। ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਨ�ਿਟਸ
ਦੀ ਉਸ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਜੇ ਅਸਲ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦਾ ਸਮ� ਅਤੇ ਜਗ�ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ
ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਤੱ ਕ ਉਪਿਨਯਮ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ�� ਨਾਲ ਨਹ� ਦੱ ਸਦੇ, ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨ�ਿਟਸ ਿਵੱ ਚ ਉਦੇਸ਼ ਜ� ਮੀਿਟੰ ਗ
ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਕੰ ਮਕਾਜ) ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ ਿਸਵਾਏ ਉਸ ਸਮ� ਜਦ� ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੀ
ਮੀਿਟੰ ਗ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ 138(2) ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੀਿਟੰ ਗ

ਿਵੱ ਚ ਨਿਜੱ ਠਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
6.03

ਿਨਯਿਮਤ ਮੀਿਟੰ ਗ�
ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਿਨਯਿਮਤ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਲਈ ਬੋਰਡ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨ� ਜ� ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਜ� ਿਦਨ� ਨੂੰ ਦੱ ਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਜਗ�ਾ ਅਤੇ ਸਮ� ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਨਯਿਮਤ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਦੀ ਜਗ�ਾ ਅਤੇ ਸਮ� ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਿਜਹੀ

ਿਨਯਿਮਤ ਮੀਿਟੰ ਗ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ, ਿਸਵਾਏ ਉਸ ਸਮ� ਜੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ 136(3) ਇਸ ਦੇ
ਉਦੇਸ਼ ਜ� ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨ�ਿਟਸ ਿਵੱ ਚ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ।

6.04

ਟੈਲੀਫੋਨ ਜ� ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਮਾਿਧਅਮ� ਰਾਹ� ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਜੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਤ� ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿਵਿਨਯਮ� ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਧਾਰਤ, ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਜ�

ਹੋਰ ਸੰ ਚਾਰਕ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ� ਬੋਰਡ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਤੱ ਕ ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਮਾਿਧਅਮ� ਰਾਹ� ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਉਸ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਿਟੰ ਗ ਤ�
ਪਿਹਲ� ਜ� ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬੰ ਧਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਮੀਿਟੰ ਗ� ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
6.05

ਕੋਰਮ (ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਿਗਣਤੀ)
ਧਾਰਾ 5.01 ਮੁਤਾਬਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੀ ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਲਈ ਕੋਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿਵਅਕਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ�, ਜੇ ਇਸ ਉਪਿਨਯਮ ਰਾਹ�
ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਟੈਲੀ-ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਅਤੇ/ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਮਾਿਧਅਮ� ਰਾਹ� ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6.06

ਸੰ ਚਾਲਨ ਲਈ ਵੋਟ�
ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਿਟੰ ਗ� 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਪ�ਸ਼ਨ �ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਵੋਟ� ਰਾਹ� ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਜ� ਮਤਾ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇਗਾ।

6.07

ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਮਤੇ
ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਮਤਾ, ਿਜਹਨ� �ਤੇ ਉਹਨ� ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਵੱ ਲ� ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਬੋਰਡ

ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਮਤੇ �ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ�� ਨਾਲ ਵੈਧ (ਪ�ਮਾਣਕ) ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਤਰ�� ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ
ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਹਰੇਕ ਮਤੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਬੋਰਡ ਜ� ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ-ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
6.08

ਕਮੇਟੀਆਂ
ਬੋਰਡ ਸਮ� ਸਮ� 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਜ� ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰ ਸਥਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ
ਅਤੇ ਐਕਟ ਤਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ� ਢੁਕਵ� ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਢੁਕਵ� ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲਾ ਮਦ� ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰਨ� ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ� ਿਵੱ ਚ ਵਰਿਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਨਯਮ� ਜ� ਬੋਰਡ ਵੱ ਲ� ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ� ਮੁਤਾਬਕ ਸਮ� ਸਮ� 'ਤੇ ਿਦਤੇ ਗਏ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਤਿਹਤ

ਕਾਰਜ-ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ
ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ 7
ਆਿਫਸਰ

7.01

ਿਨਯੁਕਤੀ
ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ�ਨੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
ਿਨਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਕਟ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ
ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਵੀ ਨਹ� ਸਕਦਾ, ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਇਹ
ਉਪਿਨਯਮ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ�� ਨਾਲ ਨਹ� ਦੱ ਸਦੇ। ਇੱ ਕੋ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱ ਲ� ਦੋ ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਹੁਦੇ ਸੰ ਭਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ

ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਨਯਮ� ਿਵੱ ਚ ਵਰਿਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਗ 8
ਨ�ਿਟਸ

8.01

ਨ�ਿਟਸ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਐਕਟ, ਅਨੁਛੇਦ�, ਉਪਿਨਯਮ� ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ�� ਨਾਲ ਕੋਈ ਮ�ਬਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ� ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਜ�

ਪਬਿਲਕ ਅਕਾ�ਟੰ ਟ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ (ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਭੇਿਜਆ, ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਿਗਆ ਜ� ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ) ਕੋਈ ਵੀ
ਨ�ਿਟਸ (ਿਜਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰ ਚਾਰ ਜ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ) ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਮੰ ਨ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ:
a)

ਜੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਹ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜ� ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਿਵੱ ਚ ਿਦਖਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ�

ਉਸ ਤਾਜ਼ਾ ਪਤੇ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨ�ਿਟਸ (ਭੇਜੇ) ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਆਖਰੀ ਨ�ਿਟਸ 'ਤੇ
ਿਦਖਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱ ਲ� ਧਾਰਾ 128 ਜ� 134 ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਵੱ ਲ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ; ਜ�

b)

ਜੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਅਗਾ�-ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਧਾਰਨ ਜ� ਹਵਾਡੀ
ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ; ਜ�

c)

ਜੇ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਧਾਰਤ, ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ

ਸੰ ਚਾਰਕ ਸਹੂਲੀਅਤ ਰਾਹ� ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ; ਜ�
d)

ਜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ 17 ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ�� ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚਾਏ ਗਏ ਨ�ਿਟਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਦੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ� ਇਸ ਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ�
ਉਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕ ਿਵੱ ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨ�ਿਟਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਦੱ ਤਾ
ਿਗਆ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ� ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਆਿਫਸ ਜ� ਜਨਤਕ ਲੈ ਟਰ ਬਾੱਕਸ ਿਵੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰਤ ਜ�
ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮਾਿਧਅਮ� ਰਾਹ� ਭੇਜੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਨ�ਿਟਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ� ਇਸ
ਨੂੰ ਿਡਸਪੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰ ਧਤ ਕਿਮਊਿਨਕੇਸ਼ਨ ਕੰ ਪਨੀ ਜ� ਏਜੰ ਸੀ ਜ� ਇਸ ਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਲਈ ਿਡਸਪੈਚ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ�
ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮ�ਬਰ,

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਿਧਕਾਰੀ, ਪਬਿਲਕ ਅਕਾ�ਟੰ ਟ ਜ� ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ�
ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ, ਿਕ ਇਸ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨ�ਿਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ, ਅਿਜਹੇ ਨ�ਿਟਸ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱ ਲ� ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨ�ਿਟਸ

ਜ� ਦੂਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ� ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਿਲਖਤੀ, ਮੋਹਰਬੱ ਧ, ਟਾਇਪ-ਿਲਖਤ
ਜ� ਛਪੇ ਹੋਏ ਜ� ਫੇਰ ਅੰ ਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਲਖਤੀ, ਮੋਹਰਬੱ ਧ, ਟਾਇਪ-ਿਲਖਤ ਜ� ਛਪੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

8.02

ਸਮ� ਦਾ ਿਹਸਾਬ
ਜੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਦਨ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਨ�ਿਟਸ ਜ� ਇੱ ਕ ਸਮ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਵਾਲੇ (ਿਵੱ ਚ ਫੈਿਲਆ) ਨ�ਿਟਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਉਪਿਨਯਮ� ਤਿਹਤ

ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ� ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ, ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜ� ਨ�ਿਟਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ�� ਪਹੁੰ ਚਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਿਦਨ� ਦੀ

ਿਗਣਤੀ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਮਆਦ ਿਵੱ ਚ ਿਗਿਣਆ ਨਹ� ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ�� ਨਾਲ ਨਹ� ਦੱ ਿਸਆ ਜ�ਦਾ।
8.03

ਨਾ ਪਹੁੰ ਚੇ ਨ�ਿਟਸ
ਜੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਨ�ਿਟਸ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਮ�ਬਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ

ਨਹ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤ� ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਦ� ਤੱ ਕ ਅਿਜਹੇ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਰੇ ਨ�ਿਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ� ਤੱ ਕ
ਅਿਜਹਾ ਮ�ਬਰ ਆਪਣੇ ਨਵ� ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ।
8.04

ਭੁੱ ਲ� ਅਤੇ ਤਰੁੱ ਟੀਆਂ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਮ�ਬਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਿਧਕਾਰੀ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮ�ਬਰ, ਜ� ਪਬਿਲਕ ਅਕਾ�ਟੰ ਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨ�ਿਟਸ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ

ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭੁੱ ਲ ਜ� ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱ ਲ� ਕੋਈ ਨ�ਿਟਸ ਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਨ�ਿਟਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ,
ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵ �ਤੇ ਅਸਰ ਨਹ� ਪਾ�ਦੀ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਪ�ਮਾਣਕ ਨਹ� ਬਣਾਏਗੀ
ਿਜਸ ਨਾਲ ਨ�ਿਟਸ ਸਬੰ ਧਤ ਸੀ ਜ� �ਝ ਅਿਜਹੇ ਨ�ਿਟਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
8.05

ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਛੋਟ
ਮ�ਬਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਿਧਕਾਰੀ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮ�ਬਰ, ਜ� ਪਬਿਲਕ ਅਕਾ�ਟੰ ਟ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ
ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਿਕਸੇ ਨ�ਿਟਸ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਸਮ� ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਛੋਟ ਜ� ਸਮ� ਦਾ ਘਟਾਇਆ

ਜਾਣਾ, ਭਾਵ� ਇਸ ਮੀਿਟੰ ਗ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜ� ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਾਿਕਆ 'ਤੇ ਿਜਸਦਾ ਨ�ਿਟਸ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਿਜਹੇ ਨ�ਿਟਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਮ� ਜ� ਸਮ� ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਵ� ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ

ਛੋਟ ਜ� ਸਮ� ਿਵੱ ਚ ਘਟਾਓ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਿਸਵਾਏ ਉਸ ਸਮ� ਜਦ� ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਜ� ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ� ਬੋਰਡ ਦੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਛੋਟ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਗ 9
ਅਨੁਛੇਦ ਅਤੇ ਉਪਿਨਯਮ

9.01

ਅਨੁਛੇਦ� ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ� ਿਵੱ ਚ ਿਸਰਫ ਉਸ ਸਮ� ਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹ� ਸੋਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ� ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ, ਸੋਧ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਿਵੱ ਚ ਿਦਖਾਈ ਤਾਰੀਖ ਤ� ਪ�ਭਾਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

9.02

ਉਪਿਨਯਮ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ
ਅਨੁਛੇਦ� ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 9.03 ਤਿਹਤ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਮਤੇ ਰਾਹ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਪਿਨਯਮ� ਨੂੰ ਬਣਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਰੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜ� ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤ�ਣ

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਿਨਯਮ, ਸੋਧ ਜ� ਰੱ ਦਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਿਟੰ ਗ
ਤੱ ਕ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜੱ ਥੇ ਸਧਾਰਨ ਮਤੇ ਰਾਹ� ਮ�ਬਰ� ਵੱ ਲ� ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਹੈ ਜ� ਸੋਿਧਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਿਨਯਮ, ਸੋਧ ਜ� ਰੱ ਦਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਮ�ਬਰ� ਰਾਹ� ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਉਸ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਭਾਵੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਪਿਨਯਮ, ਸੋਧ ਜ�

ਰੱ ਦਣ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਉਸ ਸਮ� ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਮ�ਬਰ� ਕੋਲ ਜਮ� ਨਹ�
ਕਰਵਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਜ� ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਮ�ਬਰ� ਵੱ ਲ� ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
9.03

ਉਪਿਨਯਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵ� ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋਵੇ
ਇਸ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵ� 2.01, 2.02, 2.03 ਅਤੇ 2.04 ਅਤੇ ਇਹਨ� ਧਾਰਾਵ� ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਜ� ਰੱ ਦਣ ਨੂੰ

ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ�
ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਗ 10
ਪ�ਭਾਵੀ ਿਮਤੀ
10.01

ਪ�ਭਾਵੀ ਿਮਤੀ
ਧਾਰਾ 9.03 ਤਿਹਤ ਸਬੰ ਧਤ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਜਹਨ� ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਿਨਯਮ ਬੋਰਡ ਵੱ ਲ� ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ

ਸਮ� ਤ� ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਨ ਲਈ ਪ�ਮਾਣਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਮਤੇ ਰਾਹ� ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ� ਵੱ ਲ� ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਅਤੇ 2019 ਿਵੱ ਚ ਅਗਲੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵਖੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਿਮਤੀ
29

ਮਈ

, 2018.

ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਆਿਫਸਰ

DRC ਵਪਾਰਕ ਿਮਆਰ
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਵਾਦ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ )FRUIT & VEGETABLE DISPUTE
RESOLUTION CORPORATION)
ਵਪਾਰਕ ਿਮਆਰ

ਬੇਦਾਅਵਾ:
ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੰ ਸਕਰਣ ਅਤੇ DRC ਟਰੇਿਡੰ ਗ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ DRC ਟਰੇਿਡੰ ਗ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼
ਦੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰ ਸਕਰਣ ਦੇ ਸ�ੋਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੱ ਗਰੀ ਤ� ਅਨੁਵਾਦਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੰ ਸਕਰਣ ਅਤੇ
DRC ਟਰੇਿਡੰ ਗ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਵਾਦ ਜ� ਪ�ਸ਼ਨ ਲਈ, DRC ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਸੰ ਸਕਰਣ ਦੇ ਸ�ੋਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰ ਸਕਰਣ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦਕ
ਸੰ ਸਕਰਣ ਦੀ ਥ� ਲਵੇਗੀ।

ਅਪਣਾਇਆ - 7 ਸਤੰ ਬਰ 1999
ਸੋਿਧਆ - 29 ਸਤੰ ਬਰ 2000
ਸੋਿਧਆ - 30 ਮਾਰਚ 2001
30 ਅਪ�ੈਲ 2001 ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਸੋਿਧਆ - 26 ਅਪ�ੈਲ 2003
27 ਮਈ 2003 ਮੰ ਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਸੋਿਧਆ - 8 ਜੁਲਾਈ 2005
8 ਅਗਸਤ 2005 ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਸੋਿਧਆ - 17 ਮਈ 2006
16 ਜੂਨ 2006 ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਸੋਿਧਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ – 9 ਅਗਸਤ 2007
ਸੋਿਧਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ – 25 ਜੂਨ 2008
ਸੋਿਧਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ – 4 ਦਸੰ ਬਰ 2008
ਸੋਿਧਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ – 3 ਦਸੰ ਬਰ 2009

ਸੋਿਧਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ – 19 ਅਗਸਤ 2013

DRC ਵਪਾਰਕ ਿਮਆਰ
ਿਵਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ
1. ਆਚਰਣ ਦੇ ਆਮ ਿਨਯਮ
2. ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
3. ਆਮ ਿਰਕਾਰਡ
4. ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
5. ਪ�ਾਪਤੀ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ
6. ਿਵਕਰੀ ਿਟਕਟ�/ਇਨਵੋਇਸ
7. ਖੇਪ ਨੰਬਰ
8. ਵਾਪਸੀਆਂ, ਰੱ ਦਣ, ਜ� ਿਵਕਰੀ 'ਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ
9. ਿਨਬੇੜਾ ਕੀਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਿਹਸਾਬ ਰੱ ਖਣਾ
10. ਡੀਲਰ ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ
11. ਬ�ੋਕਰ ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ
12. ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ
13. ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ
14. ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰ ਟ ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ
15. ਫੰ ਡ� ਦਾ ਪਿਰਵਾਰਤਨ
16. ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਿਮਆਰ
17. ਜ�ਚ ਨੀਤੀ
18. ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਐਲਾਨਨਾਮਾ
19. ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ�
20. ਵਪਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸ਼ਬਦ
21. ਿਵਆਿਖਆ
ਹਵਾਲੇ
ਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਅਰਥ

ਵਪਾਰਕ ਿਮਆਰ (Trading Standards)
ਭਾਗ 1.
ਆਚਰਣ ਦੇ ਆਮ ਿਨਯਮ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਉਿਚਤ ਆਚਰਣ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ� ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ
ਿਵਵਾਦ ਿਨਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰਸ਼
ੇ ਨ (Fruit and Vegetable Dispute Resolution Corporation) ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ
ਜ� ਿਕਸੇ ਗੈਰ-ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ:
1.

ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ, ਡੀਲਰ, ਬ�ੋਕਰ, ਕੈਰੀਅਰ ਜ� ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਖਰੀਦੀ
ਗਈ, ਵੇਚੀ ਗਈ, ਭੇਜੀ ਗਈ ਜ� ਨਿਜੱ ਠੀ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਭਾਰ ਕਰਨ,
ਗਣਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਣਉਿਚਤ, ਗੈਰਮੁਨਾਸਬ, ਿਵਤਕਰੇ ਵਾਲੇ , ਜ� ਛਲਕਪਟ ਵਾਲੇ ਿਵਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਜ� ਇਹਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇ।

2.

ਿਕਸੇ ਵੀ ਡੀਲਰ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ� ਵੇਚੀ ਗਈ ਜ� ਅਿਜਹੇ ਡੀਲਰ ਵੱ ਲ� ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ, ਵੇਚੇ ਜਾਣ,
ਜ� ਸ�ਪੇ (ਭੇਜੇ) ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ (ਅਨੁਬੰਧਤ) ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਗੈਰ
ਿਕਸੇ ਮੁਨਾਸਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਨਟ�ਕ
ੈ ਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਰੱ ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ� ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਤ�
ਨਾਕਾਮ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।

3.

ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਜ� ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਕੈਰੀਅਰ ਜ� ਟਰ�ਸਪੋਰਟੈਸ਼ਨ ਸਾਲਸੀ ਵੱ ਲ�
ਅਨੁਬੰਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਮੁਨਾਸਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਰਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱ ਕਣ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

4.

ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ ਵੱ ਲ� ਪ�ਾਪਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਮੁਨਾਸਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਨਟ�ਕ
ੈ ਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਬੇੜਾ ਕਰੇ, ਸੁੱ ਟੇ ਜ�
ਨਸ਼ਟ ਕਰੇ।

5.

ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ, ਡੀਲਰ, ਬ�ੋਕਰ, ਕੈਰੀਅਰ ਜ� ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ
ਵੀ ਝੂਠਾ ਜ� ਗੁਮਰਾਹਕੁੰ ਨ ਿਬਆਨ ਦੇਵੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ ਵੱ ਲ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜ�
ਅਿਜਹੇ ਡੀਲਰ ਵੱ ਲ� ਖਰੀਿਦਆਂ ਜ� ਵੇਿਚਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਜ� ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਕੀਤਾ
ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜ� ਿਜਸ ਦੀ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਬ�ੋਕਰ ਵੱ ਲ� ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ; ਜ� ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਹਸਾਬ ਕਰਨ ਜ� ਤੁਰੰਤ
ਮੁਕੰਮਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜ� ਇਸ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ; ਜ� ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ (ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ) ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼-ਿਵਵਰਨ ਜ�
ਿਡਊਟੀ, ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ� ਲੁਕਵ� ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ, ਦਾ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਮੁਨਾਸਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਿਨਭਾਅ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਨਾਕਾਮ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।

6.

ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ, ਡੀਲਰ, ਬ�ੋਕਰ, ਕੈਰੀਅਰ ਜ� ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਭੇਜੇ ਗਏ,
ਵੇਚੇ ਗਏ ਜ� ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਚਿਰੱ ਤਰ, ਿਕਸਮ, ਦਰਜੇ,
ਗੁਣਵੱ ਤਾ, ਮਾਤਰਾ, ਅਕਾਰ, ਪੈਕ, ਭਾਰ, ਸਿਥਤੀ, ਪੱ ਕਣ ਦੀ ਿਡਗਰੀ, ਜ� ਰਾਜ, ਦੇਸ਼, ਜ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ
ਸ਼ਬਦ, ਕਾਰਵਾਈ, ਿਨਸ਼ਾਨ, ਸਟ�ਿਸਲ, ਲੇ ਬਲ, ਿਬਆਨ, ਜ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹ� ਕੋਈ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕਰੇ

7.

ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ, ਡੀਲਰ ਬ�ੋਕਰ, ਕੈਰੀਅਰ ਜ� ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਬਗੈਰ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਫੰ ਡ�,
ਿਜਸ ਨਾਲ ਇੰ ਸਟਰੂਮ�ਟ ਆਮ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੇ ਕੋਈ ਪੇਮ�ਟ ਇੰ ਸਟਰੂਮ�ਟ (ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ
ਤਰੀਕਾ) ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਭਾਗ 2.
ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

1.

ਨੁਕਸਾਨ� ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ, ਡੀਲਰ ਬ�ੋਕਰ, ਕੈਰੀਅਰ ਜ� ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਾਲਸੀ ਇਸ ਿਵੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਿਸੱ ਟੇ ਵੱ ਜ� ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ� ਦੀ ਪੂਰੀ
ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।

2.

ਉਪਾਅ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਵਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲਸ ਸਬੰ ਧੀ ਿਨਯਮ ਦੇਖੋ।
ਭਾਗ 3.
ਆਮ ਿਰਕਾਰਡ

ਹਰੇਕ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ, ਡੀਲਰ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰ ਟ, ਿਸ਼ੱ ਪਰ, ਿਰਟੇਲਰ, ਬ�ੋਕਰ, ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਾਲਸੀ ਲੈ ਣਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� ਦੋ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਲੇ ਿਖਆਂ, ਿਰਕਾਰਡ� ਅਤੇ ਯਾਦ-ਪੱ ਤਰ� ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ� ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮ�ਬਰ ਉਹ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮ�ਬਰ ਵੱ ਲ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹੇ ਿਰਕਾਰਡ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ� ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪ�ਗਟਾਵਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸੌਿਖਆਂ
ਸਮਝ ਆ�ਦਾ ਹੈ।
ਿਰਕਾਰਡ� ਦੀ ਹਰੇਕ ਸ਼�ਣ
ੇ ੀ ਨੂੰ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਿਵਹਾਰਕ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਕ�ਿਕ ਉਤਪਾਦ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰ�� ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰ�� ਦੇ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਏਜੰ ਟ� ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਦੁਆਰਾ ਿਵਆਪਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਰਕਾਰਡ� ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਦੀ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹਰੇਕ ਮ�ਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱ ਥ� ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ
ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਗ 4.
ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸਮਾਨ ਦੇ ਿਬਲ, ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਆਰਡਰ (ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੁਕਮ), ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਭਾੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਬਲ, ਕਾਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ, ਐਕਸਪ�ੈਸ
ਰਸੀਦ�, ਿਵਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (ਯਾਦਪੱ ਤਰ), ਿਚੱ ਠੀ ਅਤੇ ਤਾਰ ਪੱ ਤਰ-ਿਵਹਾਰ, ਮੁਆਇਨ� ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ,
ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਇਨਵੋਇਸ, ਪ�ਾਪਤੀ ਿਰਕਾਰਡ, ਿਵਕਰੀ ਿਟਕਟ�, ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮ�ਟ� (ਿਬਲ�) ਦੀਆਂ ਨਕਲ�,
ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਲੇ ਖੇ, ਕੈਰੀਅਰ� ਿਵਰੁੱ ਧ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਰੀਕੰ ਡੀਸ਼ਿਨੰਗ (ਹਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ), ਸ਼ਿਰੰ ਕੇਜ
(ਕਮੀ) ਅਤੇ ਿਡਸਕਾਰਡ ਸਬੰ ਧੀ ਿਰਕਾਰਡ, ਖੇਪ ਰਾਹ� ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਲ ਸੂਚੀਆਂ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਕਾ�ਟ ਲਈ ਨਿਜੱ ਠੀਆਂ
ਿਸ਼ਪਮ�ਟ� ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟ� ਅਤੇ ਭੱ ਿਤਆਂ ਦਾ ਇਕੱ ਠਾ ਿਰਕਾਰਡ, ਕੈਸ਼ ਰਸੀਦ� ਮਦ
ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਰਕਾਰਡ, ਲੈ ਜਰ ਿਰਕਾਰਡ ਿਜਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੁੜਪੈਿਕੰ ਗ ਦੇ ਇਨਵੋਇਸ, ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਬ�ੋਕਰ ਦੇ ਇਨਵੋਇਸ, ਤਾਪਮਾਨ ਿਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਹਰੇਕ ਖੇਪ ਦੀ

ਿਸ਼ਪਮ�ਟ, ਨਿਜੱ ਠ� ਜਾਣ, ਪ�ਦਾਨਗੀ, ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜਾਤ� ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਿਖਆ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਗ 5.
ਪ�ਾਪਤੀ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ
ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕ�ਮ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣਗੇ। ਇਹ ਿਰਕਾਰਡ ਹਰੇਕ ਖੇਪ
ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਦਖਾਏਗਾ - ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ; ਕਾਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਨੰਬਰ; ਟਰੱ ਕ ਦੇ
ਲਾਇਸ�ਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਡ�ਾਇਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜ� ਟਰੱ ਿਕੰ ਗ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਮ; ਪੈਕੇਜਸ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ; ਉਪਜ
ਦੀ ਿਕਸਮ; ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਜ� ਿਵਕਰੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ; ਕੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਜ� ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ
'ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਵੱ ਲ� ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਲਈ ਿਨਯਤ ਕੀਤਾ ਖੇਪ ਨੰਬਰ।
ਭਾਗ 6.
ਿਵਕਰੀ ਿਟਕਟ�/ਇਨਵੋਇਸ
ਿਵਕਰੀ ਿਟਕਟ� �ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਿਸਲਿਸਲੇ ਵਾਰ ਚੱ ਲੇ ਗਾ ਅਤੇ ਿਵਹਵਾਰਕ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਸੰ ਿਖਆਤਮਕ ਤਰਤੀਬ
ਿਵੱ ਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। 365 ਿਦਨ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹ� ਜਾਏਗਾ। ਿਵਕਰੀ ਿਟਕਟ�
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਪੜ�ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਟਕਟ� �ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਵਕਰੀ ਿਟਕਟ� ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਿਟਕਟ� ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਿਵਕਰੀ ਿਟਕਟ ਿਵਕਰੀ
ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ (ਿਜੱ ਥ� ਤੱ ਕ ਿਵਹਵਾਰਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ), ਿਕਸਮ, ਮਾਤਰਾ, ਯੂਿਨਟ ਕੀਮਤ, ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੇ ਕੁਲ ਵੇਚ
ਮੁੱ ਲ ਨੂੰ ਿਦਖਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਪਜ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਜੱ ਿਠਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ� ਇਹ ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਹੈ ਤ� ਹਰੇਕ ਿਵਕਰੀ ਿਟਕਟ
ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦਾ ਖੇਪ ਨੰਬਰ ਿਦਖਾਏਗੀ। ਉਸੇ ਵਸਤੂ, ਜੋ ਉਸੇ ਸਮ� ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਹੋਰਨ� ਖੇਪ� �ਤੇ ਿਵਕਰੀ ਿਟਕਟ� ਵੀ ਖੇਪ
ਨੰਬਰ ਿਦਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਿਵਕਰੀ ਿਟਕਟ ਦੀ ਅਸਲ ਜ� ਪੜ�ਨ ਯੋਗ ਨਕਲ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਦ ਹੋਈਆਂ ਜ� ਅਣਵਰਤੀਆਂ
(ਿਵਕਰੀ ਿਟਕਟ�) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਿਵਕਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ�
ਰਾਹ� ਜ� ਲੜੀ ਨੰਬਰ� ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਿਵੱ ਚ ਫਾਇਲ ਜ� ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਵਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ
ਿਵਕਰੀ ਿਟਕਟ(ਟ�) ਦੀ ਨਕਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।
ਭਾਗ 7.
ਖੇਪ ਨੰਬਰ
ਪਿਹਚਾਣਯੋਗ ਖੇਪ ਨੰਬਰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਲਈ ਿਨਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਨਸਾਇਨਮ�ਟ ਜ� ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ
ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਫਰਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਵੇਿਚਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਖੇਪ ਨੰਬਰ ਨੁਕਸਾਨ-ਪੂਰਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਿਧਰ� ਦਰਿਮਆਦ ਿਵਵਾਵਤ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੀ ਿਕਸੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਿਨਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਖੇਪ
ਨੰਬਰ ਉਸ ਸਮ� ਉਪਲਬਧ ਜ� ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਤਰ�� ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਹਰੇਕ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਲਈ ਿਨਯਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ� ਕਨਸਾਇਨਡ ਜ� ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਜ� ਿਵਵਾਦਤ ਖੇਪ ਨੂੰ ਵੇਿਚਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਖੇਪ ਨੰਬਰ ਹਰੇਕ
ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਲਈ ਿਨਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਸਮ� ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਿਵਕਰੇਤਾ ਤ� ਕਮੀ
(ਘਾਟੇ) ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਖੇਪ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਕਰੀ ਿਟਕਟ� ਿਵੱ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਉਪਲਬਧ ਿਸ਼ਪਮੈਟ� ਤ� ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਵਕਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵਕਰੀ ਿਟਕਟ� �ਤੇ ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਵੱ ਲ� ਜ� ਉਪਜ ਦੇ ਿਡਸਪੈਚਰ ਵੱ ਲ� ਖੇਪ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੁੱ ਕ-ਕੀਪਰ ਜ� ਹੋਰਨ� ਵੱ ਲ� ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਖੇਪ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਿਪਛਲੀ ਖੇਪ ਤ�
ਆਖਰੀ ਿਵਕਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ 365 ਿਦਨ� ਦੀ ਅਵਧੀ ਅੰ ਦਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹ� ਜਾਏਗਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਨੰਬਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਭਾਗ 8.
ਵਾਪਸੀਆਂ, ਰੱ ਦਣ, ਜ� ਿਵਕਰੀ 'ਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਫ�, ਕਨਸਾਇਨਮ�ਟ 'ਤੇ, ਜ� ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਪਜ ਦੇ, ਜ� ਇਸ ਦੇ
ਖਰੀਦਦਾਰ� ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਲਾ�ਸ ਜ� ਐਡਜਸਟਮ�ਟ� ਦੇ ਰੱ ਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ, ਖਰੀਦਦਾਰ
ਦਾ ਨਾਮ, ਿਵਕਰੀ ਿਟਕਟ ਨੰਬਰ, ਖੇਪ ਨੰਬਰ, ਅਲਾ�ਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਅਤੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਜ� ਐਡਜਸਟਮ�ਟ ਦੀ ਰਕਮ,
ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ� ਦੇ ਨਾਲ, ਕ�ਿੈ ਡਟ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ� ਐਡਜਸਟਮ�ਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਿਦਖਾ�ਦੇ
ਹੋਏ ਕ�ੈਿਡਟ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਿਕੱ ਥੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਮੂਲ ਿਵਕਰੀ ਿਟਕਟ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਿਟੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕ�ੈਿਡਟ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਿਨਯਿਮਤ ਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਲੈ ਜਰ ਬੁੱ ਕ ਿਵੱ ਚ, ਜ� ਿਵਕਰੀ ਿਟਕਟ ਜ� ਇਨਵੋਇਸ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੱ ਥ� ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣ
ਲਈ ਢੁਕਵ� ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵ� ਅਿਧਕਾਰਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱ ਲ� ਪ�ਵਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਦੱ ਤੇ
ਗਏ ਕ�ੈਿਡਟ� ਨੂੰ ਉਸੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਿਵੱ ਚ ਅਸਲ ਿਵਕਰੀ ਿਟਕਟ� ਦੀ ਤਰ�� ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਗ 9.
ਿਨਬੇੜਾ ਕੀਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਿਹਸਾਬ ਰੱ ਖਣਾ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜ� ਿਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮ� ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਵਸਤੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ
ਮੁੱ ਲ ਨਹ� ਰਿਹੰ ਦਾ ਜ� ਜਦ� ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ� ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਿਨਬੇਿੜਆ
ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਜਦ� ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਨ� ਅਿਜਹੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। "ਵਪਾਰਕ ਮੁੱ ਲ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ
ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਣਉਿਚਤ ਖਰਚੇ ਜ� ਸਮ�
ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਬਗੈਰ ਢੁਕਵ� ਸਚੇਤਤਾ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਉਪਜ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ
ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤਰਫ� ਨਿਜੱ ਿਠਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੇ ਪੰ ਜ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਹੱ ਸੇ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਟ
ਕੀਤੀ ਜ� ਿਨਬੇੜਾ ਕੀਤੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵ� ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਸਬੂਤ ਿਨਬੇੜਾ ਕੀਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟੇ ਜਾਣ ਦੇ
ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਅਿਧਕਾਰਕ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹਨ� ਵੱ ਲ� ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
1.

ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਿਜਸ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਫਲ� ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਵੱ ਜ�
ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਿਜੱ ਥੇ ਅਿਜਹੀ ਜ�ਚ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ, ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

2.

ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ� ਫੂਡ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਤ�;

3.

ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਜੋ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਮੁਆਇਨ� ਕਰਦਾ ਹੈ; ਿਜਸ ਲਈ ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਅਤੇ
ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਵੱ ਲ� ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ; ਜ�

4.

ਿਜੱ ਥੇ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਿਵੱ ਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਤ� ਦੂਜੇ ਸਬੂਤ �ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਦੋ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱ ਲ� ਮੁਆਇਨਾ ਜ� ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਿਜਹਨ� ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਜ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵੱ ਤੀ
ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਿਵੱ ਤੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹਨ� ਦਾ
ਅਿਜਹੇ ਿਵੱ ਤੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਰਾਹ� ਜ� ਿਵਆਹ ਰਾਹ� ਕੋਈ ਸਬੰ ਧ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਆਇਨ�
ਅਤੇ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮ�, ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਪਿਹਲ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮ� ਲਈ ਇਸੇ ਿਕਸਮ ਜ� ਸ਼�ੇਣੀ ਦੀ
ਉਪਜ ਨੂੰ ਨਿਜੱ ਠਣ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਮੁਆਇਨ� ਅਤੇ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ

ਭਾਗ ਦੇ ਪੈਰ�ਾਗਰਾਫ 4 ਿਵੱ ਚ ਿਨਯਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱ ਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਇਹ ਿਬਆਨ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਹਨ� ਿਵੱ ਚ� ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਲੋ ੜੀਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ� ਹਨ।
ਪੈਰ�ਾਗਰਾਫ 1 ਤ� ਲੈ ਕੇ 4 ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਯਤ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱ ਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਉਤਪਾਦ, ਖੇਪ ਨੰਬਰ, ਬ��ਡ
ਜ� ਕੰ ਟੇਨਰ� 'ਤੇ ਿਚੰ ਨ� ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ, ਿਨਬੇੜਾ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ, ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ, ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੇ
ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ, ਮੁਆਇਨ� ਦੇ ਸਮ�, ਜਗ�ਾ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁੱ ਟੀ ਗਈ ਉਪਜ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਿਦਖਾ�ਦੇ ਹੋਏ
ਉਪਜ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਨਗੇ।
ਿਨਬੇੜਾ ਕੀਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਅਸਲ ਿਨਪਟਾਰੇ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹ� ਹਨ ਿਕ ਉਤਪਾਦ
ਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱ ਲ ਨਹ� ਹੈ। ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਵਕਰੇਤਾ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੁੰ ਦਾ, ਇਹਨ� ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ� ਦੇ
ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤ� ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਆਇਨ� ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱ ਲ ਨਹ� ਹੈ।
ਭਾਗ 10.
ਡੀਲਰ ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ
1. ਿਜੱ ਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਪਣੇ ਿਟਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਸਮ� ਨੁਕਸਾਨਗ�ਸਤ ਜ� ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ
ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਿਟਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ 2 ਤ� 3 ਮਦ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੀ ਕਾਰਜਪ�ਿਕਿਰਆ ਮੁਤਾਬਕ
ਉਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
2. ਿਜੱ ਥੇ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਨ�
(a)

ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਿਦਆ ਹੈ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਗ�ਸਤ ਜ� ਖਰਾਬ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਜ�

(b)

ਕਨਸਾਇਨਮ�ਟ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਜੱ ਠਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ
ਨੁਕਸਾਨਗ�ਸਤ ਜ� ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਉਹ:
(i)

8 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਪ�ਾਪਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੁਆਇਨ� ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ
ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ, ਮੁਆਇਨ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ� ਿਲਖਤੀ ਿਰਪੋਰਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ
ਿਤੰ ਨ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਜ� ਿਵਕਰੇਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਦੱ ਸੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,

(ii)

ਮੁਆਇਨ� ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲ� ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਅੰ ਦਰ ਖਰਾਬ
ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅੱ ਗੇ ਭੇਜੇਗੀ,

(iii)

ਿਜੱ ਥੇ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਹੱ ਸਾ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ �ਥੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ
ਿਜੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਿਵਹਵਾਰਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ,

(iv)

ਿਜੱ ਥੇ ਉਸ ਨ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖੇਪ ਦੇ ਪੰ ਜ
ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, �ਥੇ ਉਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ
ਅੱ ਗੇ ਭੇਜੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਇੱ ਕ ਨਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖੇਗਾ।

3.

ਿਜੱ ਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਮਾਓ ਤ� ਲੋ ੜ�ਦੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਹੇਠ� ਹੈ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ
ਮੁਆਇਨ� ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ, �ਥੇ ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਡੀਲਰ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਢਲਾ ਮੁਆਇਨਾ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕ ਕੀ ਪਿਰਵਿਹਣ ਦੌਰਾਨ ਜਮਾਓ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਰੇ ਮੁਆਇਨ� ਨੂੰ ਉਦ� ਤੱ ਕ
ਅੱ ਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ
ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਮੁਆਇਨ� ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਿਦੰ ਦੀਆਂ।

4.

ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਪੈਕੇਜ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵ,ੇ ਨੂੰ ਲੱਦਣ ਸਮ� ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਆਮ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤਿਹਤ ਲੋ ਡ ਨੂੰ ਸੇਧ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵ�
ਸਿਥਰਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਦੇ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਿਲਆ ਜਾਵੇ; ਅਤੇ ਜਦ� ਤਾਪਮਾਨ ਿਨਯੰ ਤ�ਣ ਜ�
ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਲੋ ਡ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

5.

ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਿਨਯਤ ਿਟਕਾਣੇ ਲਈ ਆਮ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਥਤੀਆਂ
ਤਿਹਤ ਢੁਕਵ� ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਪਿਹਲ� ਤ� ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੈਸ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ
ਜਾਵੇਗਾ, ਬਰਫ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜ� �ਝ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਿਨਯਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

6.

ਸਮਾਨ ਲੱਦਣ ਅਤੇ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੇ ਸਮ� ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਤ�ਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਹੱ ਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੋਣਗੇ।

7.

ਜਦ� ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਦਾਰਥ� ਨੂੰ ਇਕੱ ਠ� ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਢੁਕਵ� ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਆਮ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨ� ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ 'ਤੇ ਵੀ
ਕੋਈ ਉਲਟ ਅਸਰ ਨਾ ਪਏ।
ਭਾਗ 11.
ਬ�ੋਕਰ ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ

1.

ਆਮ। ਬ�ੋਕਰ ਦਾ ਕੰ ਮ ਿਧਰ� ਦਰਿਮਆਨ ਚੰ ਗੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਪ�ਮਾਣਕ (ਵੈਧ)
ਅਤੇ ਬੰ ਧੇਜ ਵਾਲੇ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬ�ੋਕਰ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਿਵਵਰਣ ਜ� ਿਡਊਟੀ, ਜਾਹਰਾ ਜ� ਲੁਕਵ�, ਦਾ ਿਨਭਾਅ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜ�
ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ� ਨਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ�ੋਕਰ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹ
ਪ�ਸਤਾਵਤ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਧਰ� ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ
ਿਧਰ� ਦੇ ਸ਼ਰਤ� ਬਾਰੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਬ�ੋਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ� ਿਵਕਰੀ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਿਧਰ� ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ
ਜੋ ਿਧਰ� ਦਰਿਮਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਸੱ ਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮ� ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਜਾਹਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ�
ਯਾਦ-ਪੱ ਤਰ ਉਸ ਿਧਰ ਦੀ ਵੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਨ� ਬ�ੋਕਰ ਨੂੰ ਗੱ ਲਬਾਤ� ਿਵੱ ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ� ਯਾਦ-ਪੱ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, ਤ� ਬ�ੋਕਰ ਨੂੰ
ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱ ਲ� ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ�ੋਕਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਧਰ ਲਈ ਆਮ ਏਜੰ ਟ� ਵੱ ਜ� ਕੰ ਮ
ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਮੰ ਿਨਆ ਵੀ ਨਹ� ਜਾਏਗਾ ਿਕ ਉਹਨ� ਨ� ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ� ਤੱ ਕ ਸਿਹਮਤੀ ਅਤੇ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ, ਬ�ੋਕਰ ਉਸ ਿਧਰ ਤ� ਬ�ੋਕਰੇਜ ਫੀਸ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਣ ਲਈ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵਗ
ੇ ਿਜਸ ਨ� ਇਸ
ਨੂੰ ਬ�ੋਕਰ ਵੱ ਜ� ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ�ੋਕਰ ਆਪਣੇ ਅਕਾ�ਟ� ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵੱ ਜ�
ਅਿਜਹੀਆਂ ਪੁਸ਼ਟੀਆਂ ਜ� ਯਾਦਪੱ ਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖੇਗਾ। ਿਜਹੜਾ ਬ�ੋਕਰ ਇਹਨ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਿਤਆਰ
ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਫਾਇਲ ਿਵੱ ਚ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹ� ਰੱ ਖਦਾ, ਅਤੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਿਧਰ� ਨੂੰ ਇਹਨ�
ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹ� ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦਾ ਤ� ਉਹ ਬ�ੋਕਰ ਵੱ ਜ� ਆਪਣੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ ਦਾ ਿਨਭਾਅ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ
ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਬ�ੋਕਰ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਿਕ ਿਧਰ� ਨੂੰ ਸਹੀ ਨ�ਿਟਸ ਨਾਲ
ਬੰ ਧੇਜ ਵਾਲਾ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤ� ਫੇਰ ਬ�ੋਕਰ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਘਾਟੇ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਧਰ� ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ� ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ
ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਬ�ੋਕਰ ਕਾਨਟ�ਕ
ੈ ਟ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮ� ਅਤੇ
ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੇਗਾ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਬ�ੋਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸੱ ਚਾ ਅਤੇ
ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬ�ੋਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱ ਲ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨ, ਜ� ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਅਣਿਕਆਸੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਬ�ੋਕਰੇਜ ਫੀਸ�। ਬ�ੋਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮ� ਬ�ੋਕਰੇਜ ਫੀਸ� ਲਈ ਹੱ ਕਦਾਰ ਨਹ� ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਉਹ ਿਵਕਰੀ ਨੂੰ
ਪ�ਭਾਵੀ ਨਹ� ਬਣਾ�ਦਾ ਜ� ਪ�ਮਾਣਕ ਅਤੇ ਬੰ ਧੇਜ ਵਾਲਾ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਬ�ੋਕਰ ਵੱ ਜ� ਆਪਣੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ
ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਿਨਭਾਅ ਨਹ� ਕਰਦਾ। ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, ਬ�ੋਕਰ ਅਨੁਬੰਧਤ
ਿਧਰ� ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰ ਟੀ ਨਹ� ਿਦੰ ਦਾ ਅਤੇ ਜਦ� ਵੀ ਪ�ਮਾਣਕ ਅਤੇ ਬੰ ਧੇਜ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ�
ਉਹ ਬ�ਕ
ੋ ਰੇਜ ਫੀਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਤੱ ਕ ਬ�ੋਕਰੇਜ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੰ ਡਣ ਲਈ ਿਧਰ� ਅਗਾ�
ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਉਦ� ਤੱ ਕ ਬ�ੋਕਰੇਜ ਫੀਸ� ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਦੀ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਿਧਰ ਤ� ਹੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਜ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਰੱ ਿਖਆ ਬ�ੋਕਰ ਆਪਣੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਦੀ
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਅਗਾ� ਪ�ਵਾਨਗੀ ਤ� ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬ�ੋਕਰ ਜ� ਿਵਕਰੀ ਏਜੰ ਟ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਔਕਸ਼ਨ (ਿਨਲਾਮੀ)
ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਨਹ� ਰੱ ਖ ਸਕਦਾ। ਜਦ� ਿਕਸੇ ਬ�ੋਕਰ ਨੂੰ ਿਵਕਰੀ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਇਸ
ਦੇਣ, ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ 'ਤੇ
ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦ-ਅਨੁਸਾਰ ਿਹਸਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਸਲ ਕੁੱ ਲ ਿਵਕਰੀ ਕੀਮਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬ�ੋਕਰੇਜ
ਫੀਸ�, ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਖਰਿਚਆਂ ਅਤੇ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰਨ� ਖਰਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਿਦਖਾਏਗਾ।
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ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬ�ੋਕਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ। ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱ ਚ, ਬ�ੋਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱ ਲ� ਿਵਕਰੇਤਾ
ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਿਵਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਬ�ੋਕਰ ਵੱ ਲ�
ਇਹ ਗਾਰੰ ਟੀ ਨਹ� ਿਦੰ ਦਾ ਿਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਉਪਜ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਬ�ੋਕਰ ਵੱ ਲ� ਇਸ
ਬਾਰੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਿਕ ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਤ� ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਬ�ਕ
ੋ ਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤ� ਫੰ ਡ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ
ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦ-ਅਨੁਸਾਰ ਿਹਸਾਬ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ, ਅਸਲ ਕੁੱ ਲ ਿਵਕਰੀ ਕੀਮਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਟੌਤੀ
ਕੀਤੀਆਂ ਬ�ੋਕਰੇਜ ਫੀਸ� ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਿਚਆਂ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਔਕਸ਼ਨ ਖਰਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿਦਖਾਏਗਾ। ਹਾਲ�ਿਕ ਬ�ੋਕਰ ਆਪਣੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ

ਲਈ ਪਾਬੰ ਦ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਬ�ੋਕਰ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨੂੰ ਸੱ ਚਾਈ ਨਾਲ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਬ�ਕ
ੋ ਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਤਿਹਤ ਆਪਣੇ ਨਾਮ �ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਿਵਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਮੁੱ ਲ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬ�ੋਕਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਦੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਅਗਾ� ਪ�ਵਾਨਗੀ ਤ� ਬਗੈਰ ਅਲਾ�ਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜ� ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਿਵਕਰੇਤਾ ਦੇ ਇਨਵੋਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ
ਿਵਵਸਥਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ।
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ਬ�ੋਕਰ� ਵੱ ਲ� ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀਆਂ। ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਦੂਹਰੀ, ਬ�ੋਕਰ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਵੱ ਜ�, ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ� ਸਾਰੀਆਂ ਿਧਰ�, ਿਜਹਨ� ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ�
ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ� ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਡੀਲਰ ਵੱ ਜ� ਉਪਜ ਖਰੀਦਦਾ ਜ�
ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜ� ਿਵਕਰੇਤਾ ਤ� ਬ�ੋਕਰੇਜ ਫੀਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ ਜ� ਇਸ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ�
ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਬ�ੋਕਰ ਆਪਣੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਅਗਾ� ਪ�ਵਾਨਗੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਗੱ ਲਬਾਤ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ ਿਜੱ ਥੇ ਬ�ੋਕਰ ਆਪਣੇ
ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਧਰ ਦੇ ਿਸੱ ਧੇ ਜ� ਅਿਸੱ ਧੇ ਿਨਯੰ ਤ�ਣ ਤਿਹਤ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਿਜੱ ਥੇ ਦੂਜੀ
ਿਧਰ ਬ�ੋਕਰ ਦੇ ਿਸੱ ਧੇ ਜ� ਅਿਸੱ ਧੇ ਿਨਯੰ ਤ�ਣ ਤਿਹਤ ਆ�ਦੀ ਹੈ।
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ਬ�ੋਕਰ� ਵੱ ਲ� ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਫਾਇਲ ਕਰਨ�। ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਗਾ� ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਬਗੈਰ, ਬ�ੋਕਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜ�
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੈਰੀਅਰ� ਕੋਲ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। ਬ�ੋਕਰ 'ਤੇ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ� ਦੇ ਮਾਲਕ�
ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੀ ਬੰ ਦਸ਼ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਪਰ, ਜਦ� ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ
ਬ�ੋਕਰ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਸਬੰ ਧੀ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਬ�ੋਕਰ ਨੂੰ
ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਥ ਬ�ੋਕਰ ਜੋ ਮਾਲਕ� ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮ� ਅਿਜਹੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬ�ੋਕਰ ਉਪਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਜੱ ਠਣ ਲਈ
ਿਵਕਰੇਤਾ ਜ� ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਦਾਅਵਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ
ਲਈ ਢੁਕਵ� ਸਬੂਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰ ਜਾਮ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰੇਗਾ।
ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮ� ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਨਕਲ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ� ਦਾਅਵੇ ਦਾ
ਿਨਪਟਾਰਾ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਬ�ੋਕਰ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਿਜੱ ਠਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੇ ਜ� ਰਸਮੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਵੱ ਲ ਬਣਦੀ ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਗ
ੇ ਾ। ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਨਿਜੱ ਠ� ਜਾਣ ਸਮ� ਦਾਅਵੇ
ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਢੁਕਵ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਬ�ੋਕਰ
ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਵੱ ਲ�
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਭਾਗ 12.
ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ
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ਆਮ। ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ ਜੋ ਕਨਸਾਇਨਮ�ਟ ਜ� ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨ� ਨੂੰ
ਉਿਚਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਿਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਨਸਾਇਨ ਕੀਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਾਲ

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਚ�ਟ ਕਨਸਾਇਨਰ ਦੇ ਅਗਾ� ਿਮਲੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਅਿਧਕਾਰ ਤ� ਬਗੈਰ ਅਿਜਹੀ ਉਪਜ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਫਰਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਿਕਸੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ ਨੂੰ ਕਨਸਾਇਨਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਬਜਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤ� ਬਾਹਰ
ਕਨਸਾਇਨਡ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਉਹ ਸਿਥਤ ਹੈ। ਿਵਕਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱ ਢਣੀ ਜ� ਪੂਿਲੰਗ
ਕਰਨੀ ਉਦ� ਤੱ ਕ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਿਹਸਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਸਾਇਨਰ ਤ� ਪਿਹਲ�
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਾ� ਪ�ਵਾਨਗੀ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ� ਅਤੇ ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ�
ਵੱ ਲ� ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਿਵਸਥਾਰਤ ਿਰਕਾਰਡ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਿਜਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਪਜ, ਿਵਕਰੀਆਂ,
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮਾਤਰਾਵ�, ਤਾਰੀਖ� ਅਤੇ ਮੁੜ-ਪੈਿਕੰ ਗ ਜ� ਰੀਕੰ ਡੀਸ਼ਿਨੰਗ, ਸਮਾਨ ਲਾਹੁਣ, ਨਿਜੱ ਠਣ, ਭਾੜੇ, ਡੈਮਰੇਜ
ਜ� ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਅਕਾਊਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ� ਘਟਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਜਦ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਫ਼� ਨਿਜੱ ਠੀ ਗਈ ਉਪਜ ਲਈ ਿਵਕਰੀ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਦੇਣ ਸਮ�, ਿਵਕਰੀ ਅਤੇ
ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਿਵਰੁੱ ਧ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਮਦ-ਅਨੁਸਾਰ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਿਜਹੜੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ ਜ� ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਿਵੱ ਚ ਢੁਕਵ� ਸਬੂਤ ਨਾਲ
ਸਮਰਥਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨ� ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ ਜ� ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਦੇ
ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼-ਿਵਵਰਨ ਜ� ਿਡਊਟੀ, ਪ�ਤੱਖ ਜ� ਅਪ�ਤੱਖ, ਨੂੰ
ਿਨਭਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ� ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵੱ ਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2.

ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚੇ। ਕਨਸਾਈਨਮ�ਟ 'ਤੇ ਉਪਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਿਧਰ� ਨੂੰ ਕਿਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨ�
ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮਝੌਤੇ �ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨ� ਦਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ ਵੱ ਲ� ਮੁਲ�ਕਣ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱ ਚ, ਿਸਰਫ ਆਮ ਰਸਮੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ
ਹੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਉਪਜ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਫਰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤ� ਕਨਸਾਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਨਲਾਮੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਨਸਾਈਨਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਮਲੇ ਅਗਾ� ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ
ਬਗੈਰ ਵਧੀਕ ਕਿਮਸ਼ਨ, ਵਸੂਲੀਆਂ ਜ� ਖਰਚੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਧਰ� ਵੱ ਲ� ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ,
ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਉਪਜ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕਿਮਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜ� ਹੋਰ ਿਵਕਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ
ਵਸੂਲੀ ਨਹ� ਕਰਨਗੇ। ਜਦ� ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ ਵੱ ਲ� ਕਨਸਾਇਨ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸਾ ਖਰੀਿਦਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ
ਅਿਜਹੀ ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਕਿਮਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ।
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ਕਨਸਾਈਨਡ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ ਜ� ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਕਨਸਾਇਨਰ ਜ� ਸ�ਝੇ
ਖਾਤੇ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਅਗਾ� ਅਿਧਕਾਰ ਤ� ਬਗੈਰ ਕਨਸਾਇਨਮ�ਟ ਜ� ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਪਜ
ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹ� ਸਕਦਾ ਜ� ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਫਰਮ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਉਪਜ ਨਹ� ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਸੱ ਧਾ ਜ� ਅਿਸੱ ਧਾ ਕੰ ਟਰੋਲ ਹੈ, ਜ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਫਰਮ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ �ਤੇ
ਿਸੱ ਧਾ ਜ� ਅਿਸੱ ਧਾ ਕੰ ਟਰੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ ਜ� ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੱ ਲ� ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਿਹੱ ਸੇ
ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਬਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱ ਲ 'ਤੇ ਉਪਜ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ
ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਿਵੱ ਚ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ ਜ� ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੱ ਲ� ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਿਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।
"ਬਚੇ-ਖੁਚ"ੇ ਿਜਵ� ਇੱ ਥੇ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ
ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਥੋੜ�ੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵ�, ਪਰ ਇਹ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੇ ਪੰ ਜ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ� ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦ� ਕਿਮਸ਼ਨ
ਮਰਚ�ਟ ਵੱ ਲ� ਕਨਸਾਇਨਡ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਵਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਮਸ਼ਨ ਵਸੂਲ
ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ।

4. ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ। ਉਪਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਗਾ� ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਬਗੈਰ, ਿਕਸੇ ਕਿਮਸ਼ਨ
ਮਰਚ�ਟ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੈਰੀਅਰ� ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ
ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ: ਬਸ਼ਰਤੇ, ਇਹ ਿਕ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ ਟੁੱ ਟ-ਭੱ ਜ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ
ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ� ਨੂੰ ਮਾਲਕ�
ਲਈ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ �ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰ ਧੇਜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਪਰ, ਜਦ� ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ
ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਸਬੰ ਧੀ ਕਨਸਾਇਨਰ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ, ਤ� ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕਨਸਾਇਨਰ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਿਕ
ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ ਕਨਸਾਇਨਡ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ, ਕਨਸਾਇਨਰ ਨਾਲ ਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਮਸ਼ਨ ਏਜੰ ਟ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਕਨਸਾਇਨਰ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਨਕਲ ਅੱ ਗੇ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦਾਅਵਾ
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਿਜਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱ ਚ ਢੁਕਵ� ਸਬੂਤ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਨਸਾਇਨਰ ਦੇ
ਿਹੱ ਤ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰ ਜਾਮ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ� ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਿਨਪਟਾਰਾ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੇ ਨਿਜੱ ਠਣ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ
ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਕਨਸਾਇਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਿਜੱ ਠ�
ਜਾਣ ਸਮ� ਕਨਸਾਇਨਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ਕਨਸਾਇਨਰ ਨ� ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤ� ਕਿਮਸ਼ਨ ਏਜੰ ਟ ਕਨਸਾਇਨਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਤ� ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਕਨਸਾਇਨਰ ਢੁਕਵ� ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਈਵਾਲ ਜੋ
ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਰਫ� ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਨਕਲ
ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਰੱ ਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਦਾਅਵੇ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਤ� ਉਸ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਭਾਗ 13.
ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ
1.

ਆਮ। ਿਸ਼ੱ ਪਰ� ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜ� ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਉਪਜ ਨੂੰ ਨਿਜੱ ਠਣ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ� ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ�� ਨਾਲ, ਉਹਨ� ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਪ�ਤੀ ਆਪਣੀਆਂ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਟਰਮੀਨਲ ਮਾਰਿਕਟ� 'ਤੇ ਡੀਲਰ� ਨਾਲ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਵਕਰੀ, ਕਨਸਾਇਨ ਜ� ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੀ ਉਪਜ
ਲਈ ਉਹਨ� ਦੇ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ� 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਉਪਜ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ
ਅਤੇ ਕਨਸਾਇਨਡ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ� 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਾਿਟਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਸਬੰ ਧੀ
ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਿਨਭਾਅ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਜੋ ਜਾਹਰਾ ਜ� ਸੰ ਕੇਤਕ ਿਡਊਟੀ
ਿਨਭਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ� ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਅਿਜਹੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖੇਗਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਅਤੇ
ਸਹੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ� ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2.

ਿਰਕਾਰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ�। ਹਰੇਕ ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਨਿਜੱ ਠੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਖੇਪ ਲਈ ਇਹ ਪ�ਾਪਤੀ ਦਾ
ਿਰਕਾਰਡ ਿਦਖਾਏਗਾ - ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਕੀ ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਖਰੀਿਦਆਂ ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਮਾਤਰਾ,
ਗੁਣਵੱ ਤਾ, ਉਪਜ ਦੀ ਿਕਸਮ, ਖਰੀਦ ਮੁੱ ਲ ਜ� ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਖਰਚ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ। ਿਸ਼ੱ ਪਰ
ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

3.

ਿਨਪਟਾਰੇ ਵਾਲੇ ਿਰਕਾਰਡ। ਜਦ� ਕੋਈ ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਜ� ਹੋਰਨ� ਤ� ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਦਾ
ਿਰਕਾਰਡ ਇਹ ਵੀ ਿਦਖਾਏਗਾ - ਉਪਜ ਦਾ ਨਬੇੜਾ, ਕੀ ਵੇਿਚਆ ਜ� ਕਨਸਾਇਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ,
ਕਾਰ ਨੰਬਰ, ਜ� ਜੇ ਟਰੱ ਕ ਦੁਆਰਾ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ, ਲਾਇਸ�ਸ ਨੰਬਰ, ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ
ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ, ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ ਜ� ਔਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਕਰੀ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਰਤ�, ਿਵਕਰੀ ਮੁੱ ਲ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ।

4.

ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਨਾਲ ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ। ਜਦ� ਕੋਈ ਿਸ਼ੱ ਪਰ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਜ� ਹੋਰਨ� ਨਾਲ ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ
ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਧਰ� ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਿਲਖਤੀ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਦੀਆਂ
ਿਡਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੰ ਡਣ ਿਵੱ ਚ ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਹੱ ਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ
ਕਰੇ। ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਿਰਕਾਰਡ� ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਵੱ ਲ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵ�
ਲਈ ਅਸਲ ਖਰਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਉਪਜ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ, ਗ�ੇਿਡੰ ਗ ਕਰਨੀ, ਪੈਿਕੰ ਗ ਕਰਨੀ ਅਤੇ
ਿਵਕਰੀ ਕਰਨੀ (ਜਦ� ਤੱ ਕ ਇਹਨ� ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਧਰ� ਵੱ ਲ� ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਖਰਚ ਲਈ
ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ), ਵੰ ਡ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਉਪਜ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ। ਜੇ ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਇੱ ਕੋ ਸਮ� ਇੱ ਕੋ
ਿਜਹੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਨਿਜੱ ਠ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਪਜ ਦੀ
ਹਰੇਕ ਖੇਪ ਦੇ ਖੇਪ ਨੰਬਰ ਜ� ਪਿਹਚਾਣ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਉਪਜ
ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖੇਪ� ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਿਹਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਉਪਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ� ਇੱ ਕ
ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਕਨਸਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ� ਬ�ੋਕਰ� ਜ� ਟਰਮੀਨਲ ਮਾਰਿਕਟ ਦੇ ਔਕਸ਼ਨ� ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸ
ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਇਹਨ� ਲੈ ਣ-ਦੇਣ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਦਖਾਉਣਗੇ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ�,
ਬ�ੋਕਰ� ਅਤੇ ਔਕਸ਼ਨ� ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਿਵਸਥਾਰਤ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸ�ਝੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਿਵੱ ਚ
ਕੈਰੀਅਰ� ਕੋਲ ਕਲੈ ਕਟ ਜ� ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਦਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
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ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾਵ� ਨਾਲ ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ। ਜਦ� ਕੋਈ ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਟਰਮੀਨਲ ਮਾਰਿਕਟ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਕਦਾ ਹੈ ਤ� ਸਮਝੌਤਾ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ
'ਤੇ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਉਹਨ� ਖਰਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣਗੇ ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ, ਖਰੀਦ
ਮੁੱ ਲ ਜ� ਉਪਜ ਦੇ ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਖਰਚ, ਅਤੇ ਕਟਾਈ, ਪੈਿਕੰ ਗ, ਗ�ੇਿਡੰ ਗ, ਜ� ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉਪਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ, ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ� ਅਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰ ਧਤ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ
ਿਦਖਾਉਣਗੇ। ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਿਵਸਥਾਰਤ ਤੇ ਸਹੀ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਸ�ਝੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਿਦੱ ਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਗ 14.
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰ ਟ ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ
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ਆਮ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰ ਟ ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ, ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਹੱ ਦ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਦੀ ਿਕਸਮ �ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਅਤੇ ਏਜੰ ਟ� ਦਰਿਮਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਿਲਖਤੀ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਵੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਏਜੰ ਟ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਹੱ ਦ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਜਦ� ਿਧਰ� ਦਰਿਮਆਨ ਅਿਜਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਿਲਖਤੀ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ, ਤ� ਏਜੰ ਟ ਕੋਲ ਿਲਖਤੀ ਿਬਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨ� ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੇਗਾ
ਿਜਸਦੇ ਤਿਹਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਨਿਜੱ ਠ�ਗਾ ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਖੇਪ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਸਮ� ਜ�
ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਬਆਨ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਜਗ
ੇ ਾ ਜ� ਪਹੁੰ ਚਾਏਗਾ। ਿਕਸੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ
ਸਮਝ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਇਹਨ� ਸ਼ਰਤ� ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਿਬਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ�
ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠ� ਜਾਣ ਲਈ ਏਜੰ ਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਏਜੰ ਟ ਵੱ ਲ� ਆਪਣੇ
ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠ� ਜਾਣ ਲਈ ਉਪਜ ਦੀ ਇੱ ਕ ਅਣਮੰ ਗੀ ਖੇਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ, ਉਹ
ਅਿਜਹੇ ਿਬਆਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਜੇਗਾ ਜ� ਉਸ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਿਬਆਨ
ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ, ਜੋ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਿਦਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਦਨ ਿਬਆਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ
ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਏਜੰ ਟ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲ� ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਏਜੰ ਟ ਿਜਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਇਲ� ਿਵੱ ਚ
ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਿਲਖਤੀ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ� ਜ� ਿਲਖਤੀ ਿਬਆਨ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ
ਿਰਕਾਰਡ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਏਜੰ ਟ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼-ਿਵਵਰਨ ਜ�
ਿਡਊਟੀ, ਪ�ਤੱਖ ਜ� ਅਪ�ਤੱਖ, ਦਾ ਿਨਭਾਅ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਨੁਕਸਾਨ� ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ। ਕੋਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਿਜਸ ਦੇ ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਿਬਜਾਈ, ਕਟਾਈ, ਗ�ੇਿਡੰ ਗ, ਪੈਿਕੰ ਗ, ਹੋਰਨ�
ਸਪਲਾਇਰ� ਨੂੰ ਕੰ ਟੇਨਰ ਜ� ਹੋਰ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੇਣ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਲਈ ਜ� ਉਹਨ� ਤਰਫ� ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ,
ਿਵਕਰੀ ਜ� ਵੰ ਡ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ� ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਿਰਕਾਰਡ� ਨੂੰ
ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖੇਗਾ ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇ। ਏਜੰ ਟ� ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਿਵਸਥਾਰਤ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨ� ਵੱ ਲ�
ਉਪਜ ਨੂੰ ਨਿਜੱ ਠ� ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱ ਖ� ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇ। ਏਜੰ ਟ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ
ਰੱ ਖਣਗੇ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਖੇਪ ਲਈ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਮਾਤਰਾ, ਉਪਜ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ
ਪਤੇ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣਗੇ। ਏਜੰ ਟ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱ ਕ ਖੇਪ
ਨੰਬਰ ਜ� ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸਾਧਨ� ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਖੇਪ ਲਈ ਿਨਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖੇਪ� ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ
(ਖੇਪ�) ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਇੱ ਕੋ ਸਮ� ਨਿਜੱ ਿਠਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਏਜੰ ਟ ਵੱ ਲ� ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ
ਕੰ ਮਕਾਜ� ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਖੇਪ ਦੀ ਇਸ ਤਰ�� ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੰ ਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ
ਿਵੱ ਚ ਉਪਜ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਜ� ਹੋਰ ਿਨਪਟਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਿਰਕਾਰਡ ਪੈਕੇਿਜੰ ਗ ਅਤੇ ਗ�ੇਿਡੰ ਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ� ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣਗੇ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਪੈਿਕੰ ਗ ਅਤੇ ਗ�ੇਿਡੰ ਗ ਸਮ� ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ
ਕੁਆਿਲਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਗਤ ਨੂੰ ਵੇਿਚਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਨੂੰ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦ� ਤੱ ਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮਝੌਤਾ
ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੁੰ ਦਾ, ਤ� ਹਰੇਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਿਵੱ ਚ ਏਜੰ ਟ ਵੱ ਲ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਾਰਜ� ਲਈ
ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਪਟਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਮਦਅਨੁਸਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਕਰੀਆਂ, ਬਦਲਵ�-ਇੰ ਤਜਾਮ, ਰੱ ਦ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼�, ਕਨਸਾਇਨਡ ਜ�

ਇਕੱ ਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ� ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਬ�ੋਕਰ�, ਔਕਸ਼ਨ� ਰਾਹ� ਕੀਤੀਆਂ ਿਵਕਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ� ਕੋਲ ਦਾਇਰ
ਜ� ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਏਜੰ ਟ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਵੰ ਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਿਰਕਾਰਡ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ
ਰੱ ਖੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਏਜੰ ਟ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਨਾਲ ਪੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਹਤ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ
ਇਹ ਿਦਖਾਏਗਾ ਿਕ ਪੂਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪੂਲ ਦੀਆਂ ਿਵਕਰੀ ਕੀਮਤ� ਦਾ ਿਕਵ� ਿਹਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਏਜੰ ਟ ਅਤੇ
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਏਜੰ ਟ ਵੱ ਲ� ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਾਰਜ� ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਹਨ
ਤ� ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹ� ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨ� ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਖਰਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਿਵੱ ਚ
ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ।
3.

ਬ�ੋਕਰ� ਜ� ਔਕਸ਼ਨ� ਰਾਹ� ਿਵਕਰੀ। ਜਦ� ਤੱ ਕ ਬ�ੋਕਰ�, ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ�, ਸ�ਝੇ ਭਾਈਵਾਲ�, ਜ� ਔਕਸ਼ਨ� ਦੀਆਂ
ਸੇਵਾਵ� ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਦੇ ਏਜੰ ਟ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਨਾਲ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਾਨਟ�ਕ
ੈ ਟ ਿਵੱ ਚ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਉਦ� ਤੱ ਕ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਇਹਨ� ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤ�
ਕਰਨ ਲਈ ਹੱ ਕਦਾਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਤ� ਬਗੈਰ ਇਹਨ� ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਰਚ
ਲਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਤ� ਵਸੂਲੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

4.

ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਦੀ ਅਗਾ� ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਬਗੈਰ, ਿਕਸੇ ਏਜੰ ਟ ਕੋਲ ਆਪਣੇ
ਖੁਦ ਦੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੈਰੀਅਰ� ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। ਿਕਸੇ ਏਜੰ ਟ
ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਲਈ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ� �ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਸਮ� ਕੋਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ
ਜਦ� ਇਹਨ� ਿਡਊਟੀਆਂ ਦਾ ਿਨਭਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮਝੌਤਾ ਗੈਰਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ
ਿਕਸੇ ਏਜੰ ਟ ਨ� ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਨੂੰ ਨਿਜੱ ਠਣ ਲਈ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਏਜੰ ਟ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਨਿਜੱ ਠਣ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ, ਿਜਸ ਦੇ
ਸਮਰਥਨ ਿਵੱ ਚ ਢੁਕਵ� ਸਬੂਤ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੈਰੀਅਰ� ਨਾਲ ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੱ ਠਣ ਸਮ� ਮੁਨਾਸਬ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖੇਗਾ
ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰ ਜਾਮ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

5.

ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰ ਟ� ਵੱ ਲ� ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਦੋਹਰੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਦੇ ਏਜੰ ਟ ਵੱ ਜ� ਅਤੇ ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਵੱ ਜ�, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਿਧਰ� ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ
ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗਾ ਿਜਹਨ� ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰ ਟ ਉਸ
ਸਮ� ਿਵਕਰੇਤਾ ਜ� ਖਰੀਦਦਾਰ ਤ� ਵਸੂਲੀ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ ਜ� ਫੀਸ ਨਹ� ਲਵੇਗਾ ਜਦ� ਉਹ ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਵੱ ਜ� ਉਪਜ ਖਰੀਦਦਾ
ਜ� ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰ ਟ ਆਪਣੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਕੋਲ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਅਗਾ� ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਸਮ� ਿਕਸੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਗੱ ਲਬਾਤ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ ਿਜੱ ਥੇ
ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ� ਦੀ ਿਕਸੇ ਿਧਰ, ਆਪਣੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ, ਦੇ ਿਸੱ ਧੇ ਜ� ਅਿਸੱ ਧੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜ�
ਿਜੱ ਥੇ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਏਜੰ ਟ ਦੇ ਿਸੱ ਧੇ ਜ� ਅਿਸੱ ਧੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਤਿਹਤ ਆ�ਦੀ ਹੈ।

6.

ਏਜੰ ਟ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰ ਟ ਨੂੰ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਿਕਸੇ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼-ਿਵਵਰਨ ਜ� ਿਡਊਟੀ, ਪ�ਤੱਖ ਜ� ਅਪ�ਤੱਖ, ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ� ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜ�
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

7.

ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ। ਕੋਈ ਏਜੰ ਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰੇ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਿਜਸ ਨ�
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਖਰੀਿਦਆ ਹੈ, ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਗਾਰੰ ਟੀ ਨਹ� ਿਦੰ ਦਾ ਜ� ਉਧਾਰ

ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਤ� ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਏਜੰ ਟ
ਵੱ ਲ� ਇਹ ਗਾਰੰ ਟੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਿਕ ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਤ� ਏਜੰ ਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।
8.

ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਦੇ ਏਜੰ ਟ ਨੂੰ ਿਵਕਰੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸ� ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ। ਇਸ ਤ� ਉਲਟ ਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ, ਏਜੰ ਟ ਅਨੁਬੰਧਤ ਿਧਰ� ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰ ਟੀ ਨਹ� ਿਦੰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਜ� ਹੋਰਨ� ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਨਿਜੱ ਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਵਕਰੀ ਫੀਸ� ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਲਈ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਏਜੰ ਟ ਵੱ ਜ� ਆਪਣੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਿਨਭਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।

9.

ਕਾਨਟ�ੈਕਟ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ� ਪ�ਤੀ ਏਜੰ ਟ ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ। ਜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ
ਕੋਈ ਏਜੰ ਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਉਪਜ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ
ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਜ ਨਹ� ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਿਕ�ਿਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਉਪਜ ਨਹ� ਦੇ
ਸਕਦੇ ਜ� ਨਹ� ਦੇਣਗੇ, ਤ� ਉਹ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ� ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ
ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਗ 15.
ਫੰ ਡ� ਦਾ ਪਿਰਵਾਰਤਨ

ਕੋਈ ਵੀ ਮ�ਬਰ ਜੋ ਉਪਜ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਫਰਮ ਲਈ ਜ� ਉਹਨ� ਦੀ ਤਰਫ� ਫੰ ਡ ਲ� ਦਾ ਜ� ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜ� ਿਨਯੰ ਤ�ਣ ਹੇਠਲੇ ਅਿਜਹੇ ਫੰ ਡ� ਦੀ ਵਰਤ� ਜ� ਿਨਪਟਾਰਾ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਪਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ�
ਕਨਸਾਇਨਰ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸ ਦੀ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵੱ ਤੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ
ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਪਾਏਗਾ ਜ� ਇਸ ਨੂੰ ਨਹ� ਿਵਗਾੜੇਗਾ।
ਭਾਗ 16.
ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਿਮਆਰ
ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ, ਿਧਰ� ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਮਆਰ�
ਬਾਰੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਿਮਆਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗ�ਡ
ੇ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਿਮਆਰ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਜ� ਿਨਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼� ਵੱ ਲ� ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਗ�ਡ
ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ
ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ, ਕੋਈ ਗ�ਡ
ੇ ਨਹ� ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਲਈ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ
ਵਸਤੂਆਂ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਗ 17.
ਜ�ਚ ਨੀਤੀ
ਮੁਆਇਨ� ਸਬੰ ਧੀ ਇਹਨ� ਿਮਆਰ� ਿਵੱ ਚ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀ ਿਕਸੇ ਗੱ ਲ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਧਰ� ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੁਆਇਨ� ਦੇ
ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ
ਭਾਗ 18.
ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਐਲਾਨਨਾਮਾ
ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਉਸ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੈਨ�ਡੀਅਨ,
ਅਮਰੀਕੀ ਜ� ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ ਜ� ਏਜੰ ਸੀ ਵੱ ਲ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਭਾਗ 19.
ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ�
1.

"ਸਵੀਕਾਰਤਾ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:
(1).

ਮਾਨਤਾਪ�ਾਪਤ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਤਿਹਤ ਮੁਆਇਨ� ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ, ਕਸਨਾਇਨੀ ਦੀ ਕੋਈ
ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ (ਪਿਰਵਰਤਨ) ਜ�
ਸਮਾਨ ਉਤਾਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;

(2).

ਕਨਸਾਇਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਕਨਸਾਇਨਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹ� ਖ�ਦੀ, ਪਰ ਜੇ
ਅਿਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਨਸਾਇਨਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਅਣਉਿਚਤ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਿਸਰਫ ਤ� ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ
ਇਸ ਦੀ ਉਸ ਵੱ ਲ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ; ਜ�

(3).

ਮੁਨਾਸਬ ਸਮ� ਅੰ ਦਰ ਕਨਸਾਇਨਰ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਕਨਸਾਇਨੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ: ਬਸ਼ਰਤੇ
ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਜ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨੁਕਸਾਨ� ਲਈ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ �ਤੇ ਅਸਰ ਨਹ� ਪਾਏਗੀ।

2.

"ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ (ਅਨੁਕਲ
ੂ ਤਾ) ਪੇਸ਼ਗੀ" ਜ� "ਿਨਯਿਮਤ ਪੇਸ਼ਗੀ" ਨੂੰ ਕਨਸਾਇਨ ਕੀਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਕੁੱ ਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨ ਬਦਲੇ (ਿਵਰੁੱ ਧ) ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ� ਕ�ਿੈ ਡਟ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਕਨਸਾਇਨਰ ਨ� ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ� ਕ�ੈਿਡਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਨਸਾਇਨ ਕੀਤੀ ਉਪਜ ਐਨ�
ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹ� ਿਵਕਦੀ ਿਕ ਇਹ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਨਿਜੱ ਠ� ਜਾਣ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹ� ਕਰਦੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਰਸਮੀ
ਜ� ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤ� ਕਨਸਾਇਨਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3.

"ਤੁਰੰਤ ਿਹਸਾਬ ਦੇਣਾ" ਿਸਵਾਏ ਉਸ ਸਮ� ਤ� ਜਦ� ਿਧਰ� ਵੱ ਲ� ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ�� ਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ�
ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਿਹਸਾਬ ਦੇਣਾ:
(1).

ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� ਬਾਅਦ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਅੰ ਦਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਬ�ੋਕਰੇਜ ਦੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ� ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ;

(2).

ਕਨਸਾਇਨਮ�ਟ ਜ� ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ� ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ, ਹਰੇਕ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਿਤਮ ਵੇਚ
ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� ਬਾਅਦ 10 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਜ� ਮੰ ਿਜ਼ਲ �ਤੇ ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ
20 ਿਦਨ� ਅੰ ਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਪਿਹਲ� ਆ�ਦਾ ਹੈ: ਬਸ਼ਰਤੇ, ਿਕ ਜਦ� ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰ ਟ ਜ� ਿਸ਼ੱ ਪਰ
ਹੋਰਨ� ਲਈ ਜ� ਹੋਰਨ� ਤਰਫ਼� ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਖੇਪ� ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਵਕਰੀ ਲਈ
ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਤ� ਿਸ਼ਪਮੈਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਿਦਨ� ਅੰ ਦਰ ਜ� ਏਜੰ ਟ ਵੱ ਲ� ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� ਬਾਅਦ 5 ਿਦਨ� ਅੰ ਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਪਿਹਲ� ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਿਹਸਾਬ ਿਦੱ ਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ� ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰ ਟ ਜ� ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਹੋਰਨ� ਲਈ ਜ� ਹੋਰਨ� ਤਰਫ਼� ਸਮੁੱ ਚੀਆਂ ਫਸਲ�
ਜ� ਕਈ ਖੇਪ� ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ� ਇਸ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਵਕਰੀ ਲਈ
ਵਸਤੂਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ 30 ਿਦਨ� ਅੰ ਦਰ ਆਰੰ ਭਕ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ �ਤੇ ਿਹਸਾਬ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ
ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ� ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਆਰੰ ਭਕ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ 10 ਿਦਨ ਦੇ ਵਕਫੇ
ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਜੰ ਟ ਵੱ ਲ� ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਤ� ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ

ਤਾਰੀਖ ਤ� 30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹਰੇਕ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਕੋਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਅੰ ਿਤਮ ਿਹਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਬਸ਼ਰਤੇ
ਇਸ ਤ� ਅੱ ਗੇ, ਿਕ ਜਦ� ਕਦੇ ਵੀ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਏਜੰ ਟ ਦਰਿਮਆਨ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਰੀ ਤ�
ਪਿਹਲ� ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਏਜੰ ਟ ਵੱ ਲ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� 30 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਏਜੰ ਟ ਮਾਲਸੂਚੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਕੀਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ
ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਸਟੋਰੇਜ ਤ� ਿਵਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦੀ; ਅਤੇ
(3).

ਕਨਸਾਇਨਮ�ਟ ਜ� ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਦੀ ਪ�ਾਪਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� 10 ਿਦਨ� ਅੰ ਦਰ।

4.

ਬ�ੋਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਿਵਕ�ੇਤਾ ਜ� ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਜ� ਉਸਦੀ ਤਰਫ਼�, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕ�ਮਵਾਰ ਿਵਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ
ਦੀ ਸੌਦਬ
ੇ ਾਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਜੋਿੜਆ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ।

5.

"ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ" ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਮਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਫ਼� ਿਵਕਰੀ
ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

6.

"ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਿਵਵਾਦ ਿਨਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ।

7.

"ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗ�ੇਡ ਟੌਲੇਰੰਸਜ਼" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰਸ਼
ੇ ਨ ਉਹਨ�
ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਹਨ� ਲਈ ਕੋਈ ਤੈਅ ਿਮਆਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ।

8.

"ਡੀਲਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਖਰੀਦ ਜ� ਵੇਚ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

9.

"ਫਰਮ" ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚੈਟ, ਡੀਲਰ, ਜ� ਬ�ੋਕਰ ਵੱ ਜ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

10.

"ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:
(1).

ਕਨਸਾਇਨਮ�ਟ 'ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜ� ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ �ਤੇ ਪ�ਾਪਤ
ਕੀਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਸ਼ੁੱ ਧ ਲਾਭ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਿਹੱ ਸਾ, ਹਰੇਕ ਿਸ਼ੱ ਪਮ�ਟ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਿਤਮ ਿਵਕਰੀ ਦੀ
ਤਾਰੀਖ ਤ� ਬਾਅਦ 10 ਿਦਨ� ਅੰ ਦਰ, ਜ� ਮੰ ਿਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� ਬਾਅਦ
20 ਿਦਨ� ਅੰ ਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਪਿਹਲ� ਆ�ਦਾ ਹੈ;

(2).

ਿਹਸਾਬ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਬਾਅਦ 10 ਿਦਨ� ਅੰ ਦਰ, ਕਨਸਾਇਨਮ�ਟ� ਜ� ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਲੈ ਣਦੇਣ� ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ�, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਦੇ ਏਜੰ ਟ�, ਜ� ਭੇਜਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ;

(3).

ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱ ਲ� ਬ�ੋਕਰ ਦਾ ਇਨਵੋਇਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਬਾਅਦ 10 ਿਦਨ� ਅੰ ਦਰ ਉਸ
ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਬ�ੋਕਰ� ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਮੁੱ ਲ�, ਬ�ੋਕਰੇਜ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਜੋ ਉਪਜ ਲਈ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ;

(4).

ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਵੱ ਲ� ਬ�ੋਕਰ ਦਾ ਇਨਵੋਇਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਬਾਅਦ 10 ਿਦਨ� ਅੰ ਦਰ, ਕਮਾਈ ਗਈ
ਬ�ੋਕਰੇਜ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜ� ਵੇਚੀ ਗਈ ਉਪਜ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰਨ� ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ;

(5).

ਉਤਪਾਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਬਾਅਦ 10 ਿਦਨ� ਅੰ ਦਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱ ਲ� ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ
ਉਪਜ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ;

(6).

ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ�, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਦੇ ਏਜੰ ਟ�, ਜ� ਭੇਜਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਮਾਰਿਕਟ ਏਜੰ ਟ� ਜ� ਬ�ੋਕਰ� ਵੱ ਲ�
ਭੁਗਤਾਨ, ਜੋ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰ ਟ, ਜ� ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਿਵਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਏਜੰ ਟ ਜ� ਬ�ਕ
ੋ ਰ ਵੱ ਲ� ਖਰੀਦਦਾਰ ਜ� ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ 5 ਿਦਨ� ਅੰ ਦਰ
ਖਰੀਦਦਾਰ ਜ� ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਤ� ਕਲੈ ਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ;

(7).

ਿਕਸੇ ਕਨਸਾਇਨਮ�ਟ ਦੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ, ਪ�ਾਪਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ 10 ਿਦਨ� ਅੰ ਦਰ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ
ਦਾਅਵੇ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਨਰੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਜ�, ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ
ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਨਰੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਮ ਨੂੰ ਸ�ਝੇ
ਖਾਤੇ ਦੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ;

(8).

ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਦੇ ਏਜੰ ਟ� ਜ� ਿਸ਼ੱ ਪਰ� ਵੱ ਲ� ਭੁਗਤਾਨ ਜੋ ਹੋਰਨ� ਲਈ ਜ� ਹੋਰਨ� ਤਰਫ� ਉਪਜ ਦੀਆਂ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ (ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ) ਖੇਪ� ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਤ� ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਤ� ਬਾਅਦ 30 ਿਦਨ� ਅੰ ਦਰ ਜ� ਏਜੰ ਟ ਵੱ ਲ� ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� ਬਾਅਦ
5 ਿਦਨ� ਅੰ ਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਪਿਹਲ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ;

(9).

ਜਦ� ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰ ਟ ਜ� ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਹੋਰਨ� ਲਈ ਜ� ਹੋਰਨ� ਤਰਫ਼� ਸਮੁੱ ਚੀਆਂ ਫਸਲ� ਜ� ਕਈ
ਖੇਪ� ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ� ਵੰ ਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ�
ਬਾਅਦ 30 ਿਦਨ� ਅੰ ਦਰ ਆਰੰ ਭਕ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ� ਏਜੰ ਟ ਵੱ ਲ� ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ
ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� ਬਾਅਦ 5 ਿਦਨ� ਅੰ ਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਪਿਹਲ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ
ਵਾਲੀਆਂ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰੰ ਭਕ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ 10 ਿਦਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ� ਏਜੰ ਟ ਵਲ� ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� ਬਾਅਦ 5 ਿਦਨ�
ਅੰ ਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਪਿਹਲ� ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਜੰ ਟ ਵੱ ਲ� ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਤ� ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� 30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹਰੇਕ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਅੰ ਿਤਮ ਅੰ ਿਤਮ ਭੁਗਤਾਨ ਿਦੱ ਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ;

(10).

ਜੇ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਇੱ ਥੇ ਕੀਤੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ� �ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ�
ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਤਿਹਤ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� 20 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਸਪਲਾਇਰ-ਿਵਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

(11).

ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਧਰ� ਪੈਰ�ਾਗਰਾਫ (1) ਤ� ਲੈ ਕੇ (10) ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਿਮਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਵੱ ਖਰੇ
ਸਿਮਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਿਵੱ ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਕਲ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਤ� ਫੇਰ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਅੰ ਦਰ ਭੁਗਤਾਨ "ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ
ਭੁਗਤਾਨ" ਬਣੇਗਾ: ਬਸ਼ਰਤੇ, ਇਹ ਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਮ� ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱ ਲ ਲੈ ਿਡੰ ਗ ਦੇ ਕਲੋ ਜ਼ਡ
ਜ� ਅਡਵਾਈਸ਼ ਿਬਲ ਦੇ ਤਿਹਤ ਭੇਜਣ ਜ� ਕੈਸ਼ ਆਨ ਿਡਲੀਵਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ
ਿਵਕ�ੇਤਾ ਦੇ ਖਾਸ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਿਧਰ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ

ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਵਵਾਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ
ਉਪਰੋਕਤ ਸਮ� ਅਵਧੀਆਂ ਿਸਰਫ ਗੈਰ-ਿਵਵਾਦਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ �ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
11.

"ਚੰ ਗੀ ਭਾਵਨਾ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਪੱ ਖ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਉਿਚਤ ਵਪਾਰਕ
ਿਮਆਰ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ।

12.

"ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਲਈ ਉਪਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

13.

"ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰ ਟ" ਦਾ ਅਰਥ ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਵਾਲੀ ਥ� ਤ� ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਜ�
ਹੋਰਨ� ਲਈ ਜ� ਉਹਨ� ਤਰਫ਼� ਉਪਜ ਦੀ ਵੇਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ� ਵੰ ਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਜ� ਿਵੱ ਚ ਿਬਜਾਈ,
ਕਟਾਈ, ਗ�ੇਿਡੰ ਗ, ਪੈਿਕੰ ਗ ਅਤੇ ਕੰ ਟੇਨਰ�, ਸਪਲਾਈਆਂ ਜ� ਹੋਰਨ� ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।

14.

ਕਨਸਾਇਨ ਕੀਤੀ ਉਪਜ ਬਾਰੇ ਅਗਾ� ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ "ਯਕੀਨੀ (ਤੈਅ-ਸ਼ੁਦਾ) ਪੇਸ਼ਗੀ" ਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਅਗਾ� ਗਾਰੰ ਟੀਆਂ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਨਸਾਇਨਰ ਲਈ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਪੇਸ਼ਗੀ
ਿਦੱ ਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਿਕਸੇ ਕਨਸਾਇਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮ� ਉਪਜ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜ�
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਘਾਟਾ ਕਨਸਾਇਸਨਰ ਕਰਕੇ ਜ�
ਉਸ ਵੱ ਲ� ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ।

15.

"ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜ ਪੈਦਾਵਾਰ" ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੈਸ਼ ਕੱ ਟ, ਖਾਣਯੋਗ ਫੰ ਗੀ
ਅਤੇ ਹਰਬਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹ� ਆ�ਦੇ ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਜਮਾਇਆ
ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਬੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ।

16.

"ਿਵਅਕਤੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜ� ਵੱ ਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰ ਸਥਾ
ਹੈ।

17.

"ਉਪਜ" ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ।

18.

"ਮੁਨਾਸਬ ਸਮ�" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:
(1).

ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ� ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲ� ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ, ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਨ�ਿਟਸ
ਤ� ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਸ ਥ� 'ਤੇ ਕਾਰ ਖੜ�ੀ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਜੱ ਥੇ ਮੁਆਇਨ� ਲਈ ਉਪਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ
ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ�; ਅਤੇ ਟਰੱ ਕ ਦੀ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ
ਜ� ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਆਇਨ� ਲਈ ਉਪਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਤ�
ਬਾਅਦ 8 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ�; ਅਤੇ, ਿਕਸ਼ਤੀ ਰਾਹ� ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ, ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਆਇਨ� ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤ�
ਬਾਅਦ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ�;

(2).

ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਮਆਦ ਅੰ ਦਰ, ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮੀ ਸਿਥਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱ ਚਾ ਮੁਆਇਨਾ
ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ� ਇਸ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੇ ਆਖਰ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮਾਨਤਾਪ�ਾਪਤ ਮੁਆਇਨਾ ਨਹ� ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਕਨਸਾਇਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਸਮ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਵੱ ਲ� ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱ ਲ� ਿਦੱ ਤੇ
ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਜ� ਮਾਨਤਾ-ਪ�ਾਪਤ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱ ਕ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਮੁਆਇਨ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ� ਿਲਖਤੀ ਿਰਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਘੰ ਿਟਆਂ ਤੱ ਕ; ਅਤੇ
(3).

ਉਪਰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮ� ਦੀਆਂ ਅਵਧੀਆਂ ਲਈ ਿਹਸਾਬ ਕਰਨ ਸਮ�,

a)

ਗੈਰ-ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ� 'ਤੇ ਜ� ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ� 'ਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ�
ਬਾਅਦ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ� ਲਈ ਜਦ� ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱ ਖਣ
ਵਾਲਾ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ 'ਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਿਟਆਂ
ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਿਟਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ

b)

ਿਨਯਮਤ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ� ਲਈ ਜਦ� ਿਸ਼ਪਮ�ਟ� ਨੂੰ ਰੱ ਦ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਆਮ ਵ�ਗ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਮ�
ਬਗੈਰ ਦਖਲ ਦੇ ਚੱ ਲੇ ਗਾ ਿਸਵਾਏ ਇਸ ਤ� ਿਕ, ਉਹਨ� ਿਸ਼ਪਮ�ਟ� ਲਈ ਜੋ ਿਨਯਿਮਤ ਕੰ ਮਕਾਜੀ
ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਦੋ ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ� ਵੀ ਘੱ ਟ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰ ਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮ� ਦੀ ਿਮਆਦ
ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ
ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ� ਚੱ ਲੇ ਗਾ।

19.

"ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਮਾਰਿਕਟ ਦੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ" ਦਾ ਅਰਥ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਮਾਰਿਕਟ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਮਸ਼ਨ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਜ� ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ� ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਉਪਜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ
ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

20.

"ਮਾਨਤਾ-ਪ�ਾਪਤ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਮੁਆਇਨ� ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱ ਲ� ਮਾਨਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਜੋ
ਇੱ ਥ� ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਵਾਲੀ ਥ� ਅਤੇ/ਜ� ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਮੁਆਇਨਾ, ਮੁਆਇਨ� ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਜਾਰੀ
ਕਰਨ�, ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ� ਨੂੰ ਪ�ਮਾਣਤ ਕਰਨਾ।

21.

"ਬਗੈਰ ਮੁਨਾਸਬ ਕਾਰਨ ਤ� ਰੱ ਦ ਕਰਨ" ਦਾ ਅਰਥ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ, ਕਨਸਾਇਨਮ�ਟ�, ਜ� ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ�
ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ:

22.

(1).

ਮੁਨਾਸਬ ਸਮ� ਅੰ ਦਰ ਉਪਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ�
ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਾ;

(2).

ਿਵਕਰੇਤਾ, ਿਸ਼ੱ ਪਰ, ਜ� ਉਸ ਦੇ ਏਜੰ ਟ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਿਕ ਉਪਜ, ਕਾਨਟ�ਕ
ੈ ਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਲਾ, ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ�
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;

(3).

ਿਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹ� ਜ� ਕਾਨਟ�ਕ
ੈ ਟ ਦੇ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ ਦੇ ਰਾਹ� ਉਪਜ
ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ; ਜ�

(4).

ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤ� ਬਾਅਦ ਰੱ ਦ ਕਰਨਾ।

"ਿਰਟੇਲਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਡੀਲਰ ਹੈ ਜੋ ਿਰਟੇਲ (ਪਰਚੂਨ) 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

23.

"ਿਸ਼ਪਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਵਾਲੀ ਥ� 'ਤੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਜ�
ਹੋਰਨ� ਤ� ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੇਚ ਰਾਹ� ਜ� ਹੋਰਨ� ਤਰੀਿਕਆਂ ਰਾਹ� ਵੰ ਡਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜ� ਜੋ ਹੋਰਨ� ਨਾਲ ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਅਿਜਹੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਨਿਜੱ ਠਦਾ ਹੈ।

24.

ਿਸੱ ਧੀਆਂ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ� ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ "ਢੁਕਵ� ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਸਿਥਤੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਵਸਤੂ, ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੇ ਸਮ� ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ
ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਜੋ, ਜੇਕਰ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਨੂੰ ਆਮ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀਆਂ ਤਿਹਤ ਨਿਜੱ ਿਠਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਧਰ�
ਦਰਿਮਆਨ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੀ ਅਨੁਬੰਧਤ ਮੰ ਿਜ਼ਲ 'ਤੇ ਅਸਧਾਰਣ ਿਵਗਾੜ ਤ� ਬਗੈਰ ਿਡਲੀਵਰੀ (ਮਾਲ ਦੀ ਪ�ਦਾਨਗੀ)
ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਜੇ ਿਧਰ� ਦਰਿਮਆਨ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤ�
ਿਵਕਰੇਤਾ ਦੀ ਰਸਤੇ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਿਵਗਾੜ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ("ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪ�ਦਾਨਗੀ" ਦੀ

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖੋ)।

25.

"ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਿਹਸਾਬ" ਦਾ ਅਰਥ, ਇਹਨ� ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ:
(1).

ਕਨਸਾਇਨਮ�ਟ� (ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ) , ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦੇ ਕੇ ਿਹਸਾਬ ਦੇਣਾ ਜੋ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
ਅਤੇ ਅੰ ਿਤਮ ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਹਰੇਕ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵ�, ਜ� ਉਪਜ ਦੇ ਹੋਰ ਿਨਪਟਾਰੇ ਨੂੰ,
ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ� ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਕਰੀ ਲਾਗਤ� ਅਤੇ
ਖਰਿਚਆਂ, ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਨਿਜੱ ਠਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਪ�ਗਟ
ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਦਖਾਏਗੀ ਿਜਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸਮਝੌਤੇ
ਦੁਆਰਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ;

(2).

ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ (ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ), ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦੇ ਕੇ ਿਹਸਾਬ ਦੇਣਾ ਜੋ ਪ�ਾਪਤੀ
ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਅੰ ਿਤਮ ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਹਰੇਕ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵ�, ਜ� ਉਪਜ ਦੇ ਹੋਰ
ਿਨਪਟਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਪਜ ਦੇ ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਜ� ਹੋਰਨ� ਲਾਗਤ�
ਨੂੰ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਨਿਜੱ ਠਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਦਖਾਏਗੀ ਿਜਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ;

(3).

ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਬ�ੋਕਰੇਜ ਦੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ (ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ), ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਦ-ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦੇ
ਕੇ ਿਹਸਾਬ ਦੇਣਾ ਜੋ ਉਪਜ ਦੇ ਖਰਚ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਖਰਿਚਆਂ, ਅਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਬ�ੋਕਰੇਜ ਨੂੰ
ਿਦਖਾ�ਦੀ ਹੈ।
ਭਾਗ 20.
ਵਪਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸ਼ਬਦ

1.

"C.A.F.", "C.A.C.", ਅਤੇ "C.I.F." ਕ�ਮਵਾਰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਭਾੜਾ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਖਰਚੇ, ਅਤੇ ਲਾਗਤ, ਬੀਮਾ, ਅਤੇ
ਭਾੜਾ। C.A.F. ਿਵਕਰੀਆਂ ਨੂੰ f.o.b. ਿਵਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ�� ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਸਵਾਏ ਉਸ ਸਮ� ਜਦ� ਿਵਕਰੀ ਦੀ
ਕੀਮਤ ਿਵੱ ਚ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਲਈ ਸਹੀ ਭਾੜੇ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। C.A.C. ਿਵਕਰੀਆਂ ਨੂੰ f.o.b. ਿਵਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ��
ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਸਵਾਏ ਉਸ ਸਮ� ਜਦ� ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਵੱ ਚ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਲਈ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਰੈਫਰੀਿਜਰੇਸ਼ਨ (ਠੰਡਾ
ਕਰਨ) ਜ� ਹੀਟਰ (ਗਰਮ ਕਰਨ) ਦੇ ਸਹੀ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। C.I.F. ਿਵਕਰੀਆਂ ਨੂੰ f.o.b. ਿਵਕਰੀਆਂ ਦੀ
ਤਰ�� ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਸਵਾਏ ਉਸ ਸਮ� ਜਦ� ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਵੱ ਚ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਲਈ ਭਾੜੇ ਅਤੇ
ਰੈਫਰੀਿਜਰੇਸ਼ਨ ਜ� ਹੀਟਰ ਦੇ ਸਹੀ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

2.

"ਮੁਲਤਵੀ ਿਬਿਲੰਗ", ਦੇਖੋ "ਖੁੱ ਲ�ੀ ਕੀਮਤ"।

3.

"ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ" ਜ� "ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਿਵਕਰੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਿਵਕਰੇਤਾ ਵੱ ਲ� ਉਪਜ ਨੂੰ ਆਨ ਬੋਰਡ ਕਾਰ, ਜ�
ਟਰੱ ਕ ਰਾਹ� ਜ� ਜੇਕਰ ਿਕਸ਼ਤੀ ਰਾਹ� ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਬੰ ਦਰਗਾਹ ਰਾਹ� ਉਸ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵਖੇ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜ� ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬਜਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਸਿਹਮਤੀ ਪ�ਗਟਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਜੋ
ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਜ� ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਿਚਆਂ ਤ� ਮੁਕਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਵਕਰੇਤਾ ਰਸਤੇ ਿਵੱ ਚ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਿਜ਼ੰ ਮਾ ਲ� ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ। ਿਮਸਾਲ ਲਈ, "
U.S. ਨੰਬਰ 1 ਆਲੂ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਪਹੁੰ ਚਾਏ ਗਏ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਿਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਲੂ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ U.S. ਨੰਬਰ 1 ਗ�ੇਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।

4.

" F.a.s. ਸਟੀਮਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਟੀਮਰ ਤੱ ਕ, ਢੁਕਵ� ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ
ਸਿਥਤੀ ("ਢੁਕਵ� ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਸਿਥਤੀ" ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ) ਿਵੱ ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ
ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਲ� ਦਾ ਹੈ।

5.

"F.O.B." (ਿਮਸਾਲ ਲਈ, f.o.b. ਲੈ ਰਡ
ੇ ੋ, ਟੇਕਸਾਸ, ਜ� f.o.b. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਹਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜ�
ਵੇਚੀ ਗਈ ਉਪਜ ਨੂੰ ਿਕਸ਼ਤੀ, ਕਾਰ, ਜ� ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਵਾਲੀ ਥ� 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਰਾਹ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰ ਸੀ ਲਈ
ਢੁਕਵ� ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਸਿਥਤੀ ("ਢੁਕਵ� ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਸਿਥਤੀ" ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ) ਿਵੱ ਚ ਫਰੀ ਆਨ ਬੋਰਡ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਿਵਕਰੇਤਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਿਜ਼ੰ ਮਾ
ਲ� ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਿਧਆਨ ਨਹ� ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਿਕ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਲਈ ਿਕਵ� ਿਬਲ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ
ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮੰ ਿਜ਼ਲ 'ਤੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਇਨ� ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉਪਜ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਸਮ� ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਢੁਕਵ� ਿਸ਼ਪਮ�ਟ
ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਤਿਹਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

6.

" F.o.b. ਸਵੀਕਾਰਤਾ" ਜ� "ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਵਾਲੀ ਥ� ਸਵੀਕਾਰਤਾ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਵਾਲੀ ਥ� 'ਤੇ
ਉਪਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮ�
ਿਵਕਰੇਤਾ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਪਜ ਢੁਕਵ� ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ (ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ)
ਜ� ਕਾਨਟ�ਕ
ੈ ਟ ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ।
ਖਰੀਦ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤਿਹਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਉਪਾਅ ਿਵਕਰੇਤਾ ਤ� ਨੁਕਸਾਨ-ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ।

7.

" F.o.b. ਦੀ ਅੰ ਿਤਮ ਸਵੀਕਾਰਤਾ" ਜ� "ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਵਾਲੀ ਥ� 'ਤੇ ਅੰ ਿਤਮ ਸਵੀਕਾਰਤਾ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਖਰੀਦਦਾਰ
ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਵਾਲੀ ਥ� 'ਤੇ ਉਪਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ
ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤ ਤਿਹਤ ਢੁਕਵ� ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਸਿਥਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ। ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਤਿਹਤ
ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਉਪਾਅ ਿਵਕਰੇਤਾ ਤ� ਨੁਕਸਾਨ-ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹ�
ਹੁੰ ਦਾ।

8.

" F.o.b. ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਤ ਪਹੁੰ ਚ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਿਵਕਰੇਤਾ ਵੱ ਲ� ਉਪਜ ਨੂੰ ਿਕਸ਼ਤੀ, ਕਾਰ, ਜ� ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ
ਵਾਲੀ ਥ� 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਰਾਹ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰ ਸੀ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਫਰੀ ਆਨ ਬੋਰਡ
ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱ ਲ� ਸਿਹਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਵਕਰੇਤਾ ਨ� ਰਸਤੇ ਿਵੱ ਚ
ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ� ਦਾ ਿਜ਼ੰ ਮਾ ਲੈ ਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ
ਪਹੁੰ ਚਣ 'ਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਿਜਹਾ

ਮੁਆਇਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਹਨ� ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੰ ਿਜ਼ਲ 'ਤੇ ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਕਾਨਟ�ਕ
ੈ ਟ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਿਵਵਰਣ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੁਨਾਸਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਿਬਨ� ਰੱ ਦ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ
ਅਿਜਹੀ ਿਵਕਰੀ ਿਸਰਫ f.o.b. ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ�ੇਡ, ਕੁਆਿਲਟੀ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
9.

"ਡਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ f.o.b. ਿਵਕਰੀ" ਦਾ ਅਰਥ f.o.b. ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਿਸਵਾਏ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੇ ਿਕ ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਵਾਲੀ
ਥ� ਤ� ਲੈ ਕੇ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਤੱ ਕ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਖਰਚ ਨੂੰ ਿਵਕਰੇਤਾ ਵੱ ਲ� ਸਿਹਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਮਤਲਬ ਿਕ ਿਵਕਰੀ ਗ�ੇਡ,
ਕੁਆਿਲਟੀ, ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਲਈ f.o.b. ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਿਡਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

10.

" f.o.b. ਸਟੀਮਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਜ ਨੂੰ ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਵਾਲੀ ਥ� 'ਤੇ ਢੁਕਵ�
ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਸਿਥਤੀ ("ਢੁਕਵ� ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਸਿਥਤੀ" ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ) ਿਵੱ ਚ ਫਰੀ ਆਨ ਬੋਰਡ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲ� ਦਾ ਹੈ।

11.

"ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ�ਦਾਨਗੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਤਪਾਦ, ਿਸ਼ਪਡ f.o.b., ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਗ�ੇਡ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ,
ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਅਸਧਾਰਣ ਖਰਾਬੀ ਤ� ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚੇਗੀ। ("ਢੁਕਵ� ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਸਿਥਤੀ" ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ

ਦੇਖੋ)।

12.

"ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ" ਦਾ ਅਰਥ ਉਪਜ ਦੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱ ਧ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀਮਤ
ਸ�ਝੇ �ਦਮ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਹਤ ਭਾਗ ਲ� ਦੇ ਹਨ ਿਜੱ ਥੇ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਿਚਆਂ,
ਮੁਨਾਿਫ਼ਆਂ, ਜ� ਘਾਿਟਆਂ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

13.

"ਸ�ਝਾ ਖਾਤਾ - ਉਪਰ ਵੰ ਿਡਆ ਿਗਆ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ�ਝਾ ਭਾਈਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸ�ਝੇ
ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੇ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਪਜ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਧਰ�
ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਤ� ਸਹੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ �ਤੇ ਮੁਨਾਿਫ਼ਆਂ ਨੂੰ
ਇੱ ਕਸਾਰ ਵੰ ਡਣਗੀਆਂ। ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ�ਝਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਰੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ�ਝੇ
�ਦਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਿਰਕਵਰ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ।

14.

"ਖੁੱ ਲ�ੀ ਕੀਮਤ" ਦਾ ਅਰਥ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੇ ਸਮ� ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਤ� ਬਗੈਰ ਿਵਕਰੀ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਵਕਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇਹ
ਆਸ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱ ਲ� ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੁੜ ਵੇਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀਮਤ
ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

15.

"ਿਵਕਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀਮਤ" (P.A.S.), "ਖੁੱ ਲ�ੀ ਕੀਮਤ" ਦੇਖੋ।

16.

"ਕੀਮਤ ਪਹੁੰ ਚਣ 'ਤੇ", ਇਸ ਤ� ਉਲਟ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮਝਝ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱ ਚ, ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਪਜ ਨੂੰ ਗਾਹਕ
ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜ� ਤ� ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧਾ ਜ� ਕਨਸਾਇਨਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਏਜੰ ਟ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਟਕਾਣੇ 'ਤੇ
ਉਪਜ ਪਹੁੰ ਚਣ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਕਨਸਾਇਨਰ ਦਰਿਮਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਹਤ ਆ�ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਮੁਆਇਨ�
ਲਈ ਢੁਕਵ� ਸਮ� ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

17.

"ਮੁਆਇਨ� ਤ� ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਮੁਆਇਨ� ਤ� ਬਾਅਦ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜ� ਖਰੀਦਦਾਰ ਜ� ਉਸ ਦੇ
ਏਜੰ ਟ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਇਨ� ਲਈ ਮੌਕਾ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤਿਹਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਆਿਲਟੀ ਜ� ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰ ਟੀਆਂ ਛੱ ਡਦਾ ਹੈ, ਿਸਵਾਏ ਉਹਨ� ਵਾਰੰ ਟੀਆਂ ਤ�
ਿਜਹਨ� ਦਾ ਿਵਕਰੇਤਾ ਵੱ ਲ� ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

18.

"ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ-ਵਾਲੀ ਥ� ਦੇ ਮੁਆਇਨ�" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਿਵਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ-ਪ�ਾਪਤ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਜ� ਅਿਜਹਾ
ਿਨ�ਜੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਇਹ ਿਦਖਾਇਆ
ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਵੇਚੀ ਗਏ ਖੇਪ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਕੁਆਿਲਟੀ, ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ, ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਦੇ ਗ�ੇਡ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼-ਿਵਵਰਣ� ਮੁਤਾਬਕ
ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਿਵਕਰੇਤਾ ਗਲਤ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਾਿਕਆ ਦਾ ਿਜ਼ੰ ਮਾ ਲ� ਦਾ ਹੈ।

19.

"ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਵਾਲੀ ਥ� ਦਾ ਅੰ ਿਤਮ ਮੁਆਇਨਾ" ਜ� "ਅੰ ਿਤਮ ਮੁਆਇਨਾ" ਮੂਲ ਥ� ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ�
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅੰ ਿਤਮ ਮੁਆਇਨਾ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਿਵਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ-ਪ�ਾਪਤ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਜ�
ਅਿਜਹਾ ਿਨ�ਜੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਇਹ
ਿਦਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਵੇਚੀ ਗਏ ਖੇਪ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਕੁਆਿਲਟੀ, ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ, ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਦੇ ਗ�ੇਡ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਿਵਵਰਣ� ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਿਵਕਰੇਤਾ ਗਲਤ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਾਿਕਆ ਦਾ ਿਜ਼ੰ ਮਾ
ਲ� ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਆਿਲਟੀ, ਸਿਥਤੀ, ਅਤੇ ਗ�ਡ
ੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਰੇਤਾ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਤ� ਬਗੈਰ ਅਿਜਹਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

20.

"ਸਬਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵਲ ਮਾਨਤਾ-ਪ�ਾਪਤ ਮੁਆਇਨ�" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਿਵਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ-ਪ�ਾਪਤ ਮੁਆਇਨਾ ਜ�
ਅਿਜਹਾ ਿਨ�ਜੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਆਿਲਟੀ,
ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਗ�ੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਬਾਰੇ ਿਬਆਨ, ਵਾਇਰ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਿਧਅਮ� ਰਾਹ� ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੇ
ਪਹੁੰ ਚਣ 'ਤੇ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਾਰੇ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਨ� ਕੁਆਿਲਟੀ, ਸਿਥਤੀ, ਅਤੇ ਗ�ਡ
ੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ
ਿਵਕਰੇਤਾ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਤ� ਬਗੈਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।
ਭਾਗ 21.
ਿਵਆਿਖਆ

ਇਹ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਿਕ ਕੀ ਿਵਵਾਦ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਧਰ ਿਮਆਰ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ
ਿਨਭਾਅ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ� ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਸਮ�,
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਿਨਯਮਾਵਲੀ (United States Uniform Commercial Code) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ
'ਤੇ; ਅਨੁਛੇਦ 1, ਭਾਗ 2, ਆਮ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ (General Definitions and Principles of
Interpretation); ਅਨੁਛੇਦ 2, ਿਵਕਰੀ (Sales); ਅਨੁਛਦ
ੇ 3, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Negotiable Instruments);
ਅਨੁਛੇਦ 5, ਲੈ ਟਰ ਆਫ ਕ�ੈਿਡਟ (Letters of Credit); ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 7, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਰਸੀਦ�, ਸਮਾਨ ਦੇ ਿਬਲ, ਅਤੇ
ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Warehouse Receipts, Bills of Lading, and Other Documents of Title)। [ਵਸਤੂਆਂ
ਦੀ ਕੌ ਮ�ਤਰੀ ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ� ਬਾਰੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods) U.C.C. ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੈ।]
ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਜਦ� ਕਾਨਟ�ਕ
ੈ ਟ ਿਵੱ ਚ ਕਰੰ ਸੀ (ਮੁਦਰਾ) ਬਾਰੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਤ� ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰ ਸੀ
ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਖਰ ਿਵੱ ਚ, ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਿਮਆਰ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਿਵਵਾਦ ਿਨਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਜ� ਸਿਹਯੋਗੀ
ਮ�ਬਰ ਵੱ ਲ� ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ� �ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ� ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਿਵਵਾਦ ਿਨਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ ਜ� ਸਿਹਯੋਗੀ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਜ� ਿਕਸੇ ਗੈਰ-ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ।
ਹਵਾਲੇ
1) Regulations under the Perishable Agricultural Commodities Act, 1930, as amended,
7 C.F.R. § 46.
2) Perishable Agricultural Commodities Act, 1930, as amended, 7 U.S.C. 499.
3) Uniform Commercial Code, Fourteenth Edition, 1995

ਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਅਰਥ
ਇਸ ਪਿਰਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਡੀਲਰ� ਵੱ ਲ� ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਸ਼ਬਦ� ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਜ� ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਵੱ ਲ� ਗਲਤ ਸਮਝ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� ਕੁਝ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਵਪਾਰਕ ਿਮਆਰ� ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਬਦ� ਅਤੇ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ
ਿਤੰ ਨ ਮ�ਬਰ ਦੇਸ਼� ਿਵੱ ਚ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ� ਦਰਿਮਆਨ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬ�ੋਕਰ - ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਡੀਲਰ ਵੱ ਲ� ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਬ�ੋਕਰ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਫਰਮ ਹੈ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਿਵਕਰੇਤਾ ਦਰਿਮਆਨ ਲੈ ਣਦੇਣ� ਦੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ�� ਨਾਲ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਧਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਬ�ਕ
ੋ ਰ ਤ� ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਲਖਤੀ ਜ� ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜੋ ਉਹਨ� ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨਟ�ਕ
ੈ ਟ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਿਦਖਾ�ਦੀਆਂ
ਹਨ ਿਜਹਨ� ਬਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਿਵਕਰੇਤਾ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਵਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਨੂੰ
ਿਦਖਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਬ�ੋਕਰ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਲ� ਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ
ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। ਪਰ, ਕੁਝ ਮੌਿਕਆਂ 'ਤੇ ਬ�ੋਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਇਸ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬ�ੋਕਰੇਜ ਖਰਚ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਿਵਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਬ�ੋਕਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਵਕਰੇਤਾ
ਦੀ ਆਿਗਆ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ�ਕ
ੋ ਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ �ਤੇ ਿਦਖਾਈ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ "ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੇਜਣ" ਵਾਲੇ ਬ�ੋਕਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬ�ੋਕਰ ਉਸ ਸਮ� ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੇ
ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰ ਟੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ।
ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਬ�ੋਕਰ - ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਬ�ੋਕਰ, ਭਾਵ� ਇਹ ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਵਾਲੀ ਥ� 'ਤੇ ਜ� ਮੰ ਿਜ਼ਲ (ਿਟਕਾਣੇ) ਵਾਲੀ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱ ਚ
ਹੋਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬ�ੋਕਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਜ� ਵੱ ਧ ਬ�ੋਕਰ� ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਬ�ੋਕਰ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬ�ੋਕਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਲ� ਦਾ। ਖਰੀਦਦਾਰ
ਦਾ ਬ�ੋਕਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ�� ਨਾਲ ਡੀਲਰ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ
ਿਵਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ� ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ�
ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ।
ਵਪਾਰਕ ਕੀਮਤ - ਿਕਸੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮ� ਵਪਾਰਕ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਮ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤਿਹਤ ਵੇਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਘਟੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ 'ਤੇ
ਿਕ� ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਕੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ, ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ-ਪ�ਾਪਤ
ਮੁਆਇਨ� ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਤ� ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਿਦਖਾਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ
ਦਾ ਿਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ - ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫਰਮ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲ-ਦਰ-ਮਾਲ ਦੇ
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਸ਼ਪਰ ਜ� ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵੱ ਲ� ਉਪਜ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ�
ਲ� ਦਾ, ਬਲਿਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵੇਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਹਜ਼ ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਦੇ ਏਜੰ ਟ ਵੱ ਜ� ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ ਹਰੇਕ ਮਾਲ ਲਈ
ਿਲਖਤੀ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, ਪਰ ਿਧਰ� ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੇ
ਖਰਿਚਆਂ ਅਤੇ ਿਕਹੜੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਰੇਟ ਲਈ ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ ਨੂੰ ਿਵਕਰੀ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ� ਤ� ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ

ਹੋਵੇਗੀ। ਿਜਵ� ਿਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰ ਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ ਨੂੰ ਉਹਨ� ਿਰਕਾਰਡ� ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰਤ, ਦਰੁਸਤ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਖੁੱ ਲ� ਦੇਣਗੇ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਮਰਚ�ਟ ਉਤਪਾਦ
ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਰਿਚਆਂ ਅਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱ ਲ ਿਵਕਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪ�ਤੀਸ਼ਤਤਾ), ਅਤੇ
ਬਕਾਇਆ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜ� ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਡੀਲਰ - ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਫਰਮ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਸ਼ਬਦ ਉਪਰ ਿਦੱ ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੜ-ਵੇਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਲ� ਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਤਵੀ ਿਬਿਲੰਗ, ਖੁੱ ਲ�ੀ ਕੀਮਤ, ਿਵਕਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀਮਤ - ਇਹਨ� ਸ਼ਬਦ� ਨੂੰ ਉਸ ਸਮ� ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ�
ਿਵਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨ� ਉਤਪਾਦ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਸਮ� ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਹੁੰ ਦੀ। ਹਾਲ�ਿਕ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੀਮਤ�
ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼� ਸੰ ਭਵ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਿਤਮ ਕੀਮਤ
ਉਦ� ਤੱ ਕ ਤੈਅ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਨਹ� ਵੇਚ ਿਦੰ ਦਾ। ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਫੇਰ
ਿਵਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਰਿਮਆਨ ਗੱ ਲਬਾਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨ� ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ
ਿਵਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਿਵਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ
ਿਵਕਰੀਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ �ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤ� ਆਮ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਿਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਿਵਕਰੀਆਂ ਸਹੀ
ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਸਨ।
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਕਾਨਟ�ਕ
ੈ ਟ - ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮ� ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਿਵਕਰੇਤਾ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ
ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੀਮਤ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮ� ਤੱ ਕ ਰੱ ਦਣਯੋਗ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਮੰ ਿਜ਼ਲ �ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸਿਹਮਤੀ
ਵਾਲੀ ਕੁਆਿਲਟੀ ਅਤੇ/ਜ� ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼-ਿਵਵਰਨ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਨਾਕਾਮ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜ� ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਧਰ� ਆਪਸ
ਿਵੱ ਚ ਕੀਮਤ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਹ� ਪਹੁੰ ਚਦੀਆਂ।
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰ ਟ - ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰ ਟ ਇੱ ਕ ਫਰਮ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ(ਰ�) ਦੀ ਤਰਫ�, ਫਲ� ਅਤੇ/ਜ�
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ� ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜ� ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ� ਤਰਫ� ਅਨੁਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਸ
ਿਵੱ ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਮੁੱ ਚਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰ ਟ ਿਵਆਪਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ
ਿਵੱ ਚ ਿਬਜਾਈ, ਕਟਾਈ, ਗ�ੇਿਡੰ ਗ, ਪੈਿਕੰ ਗ, ਪੈਕੇਿਜੰ ਗ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ, ਪ�ੀਕੂਿਲੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰ ਟ ਦਰਿਮਆਨ ਿਰਸ਼ਤਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਹਰੇਕ ਿਧਰ ਦੀਆਂ ਆਸ� ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਏਜੰ ਟ ਵੱ ਜ�, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰ ਟ ਤ� ਆਸ ਕੀਤੀ
ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਿਬਹਤਰੀਨ ਿਹੱ ਤ� ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇ। ਏਜੰ ਟ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਿਵੱ ਚ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ� ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰ ਟ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਿਵਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰਤ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਿਹਸਾਬ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱ ਲ� ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਆਮ ਿਨਯਮ ਵੱ ਜ�, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰ ਟ ਤ� ਆਸ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੁਆਇਨ� ਦੇ
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇ ਜੋ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਗਾਹਕ� ਲਈ ਕੀਮਤ� ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ
ਉਤਪਾਦ ਗੈਰ-ਿਮਆਰੀ (ਘਟੀਆ) ਸੀ। ਹੋਰ ਅਲਾ�ਸ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਗਰਾਵਟ ਲਈ, ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦ� ਤੱ ਕ
ਅਢੁਕਵ� ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਕਾਨਟ�ੈਕਟਰ ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ, ਜ� ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨ� ਅਿਜਹੇ ਅਲਾ�ਸ ਦੇਣ ਲਈ
ਏਜੰ ਟ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਿਦੱ ਤਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰ ਟ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਲਦਾ
ਹੈ, ਉਹਨ� ਿਵਕਰੀਆਂ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱ ਚ ਵਹੀ-ਖਾਤਾ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਕੱ ਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ(ਰ�) ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।

ਤੈਅ-ਸ਼ੁਦਾ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਕੀਮਤ - ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਉਸ ਸਮ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਿਵਕਰੇਤਾ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ
ਤੈਅ-ਸ਼ੁਦਾ ਯੂਿਨਟ ਮੁੱ ਲ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ
ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜ� ਵੇਚਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਅੰ ਿਤਮ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ
ਸਮ� ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ - ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਜ� ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦਰਿਮਆਨ
ਅਸਥਾਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨਸਾਇਨਮ�ਟ ਸਮਝੌਤੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਭਾਈਵਾਲ
ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵੰ ਡਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਕ�ਿਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਮਦਨ� 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਵਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮ� ਨੂੰ ਉਹ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ� ਲਈ
ਿਵਸਥਾਰਤ, ਦਰੁਸਤ ਿਹਸਾਬ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ� ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੈਕਿੇ ਜੰ ਗ, ਸਟੋਰਜ
ੇ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼:
ਪੈਕੇਿਜੰ ਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਲਈ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਕਸੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣ ਸਮ� ਿਵਚੋਿਲਆਂ
ਅਤੇ ਸਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਉਦਯੋਗਕ
ਿਮਆਰ� ਨੂੰ ਮੁਆਇਨ� ਲਈ ਮਾਨਦੰ ਡ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜਦ� ਆਮ
ਸਿਥਤੀਆਂ ਤਿਹਤ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਨੂੰ ਨਿਜੱ ਿਠਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਆਪਣੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ 'ਤੇ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਅਸਧਾਰਣ
ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚੇਗਾ।
ਪੈਕਿੇ ਜੰ ਗ:
ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਪੈਕੇਿਜੰ ਗ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਆਮ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਟਰ�ਸਪੋਰੇਟਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੱ ਲ ਸਕੇ; ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਢੁਕਵ� ਹਵਾਦਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕੇ।
ਿਜੱ ਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਕੰ ਟੇਨਰ ਿਵੱ ਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ�� ਨਾਲ ਪੈਕ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਿਜੱ ਠਣ ਸਮ� ਜ� ਟਰ�ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸਮ� ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜ� ਉਤਪਾਦ ਜ� ਕੰ ਟੇਨਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ
ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰ ਟੇਨਰ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਟੇਨਰ ਦੇ ਲੇ ਬਲ 'ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕੁੱ ਲ ਮਾਤਰਾ ਤ� ਘੱ ਟ ਮਾਤਰਾ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ;
ਕੰ ਟੇਨਰ ਦਾਗਦਾਰ, ਮਲੀਨ, ਿਵਗਾੜ ਵਾਲਾ, ਟੁੱ ਿਟਆ ਹੋਇਆ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ�� ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਗ�ਸਤ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਸ
ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਕੁਆਿਲਟੀ ਜ� ਵੇਚਣ-ਯੋਗਤਾ �ਤੇ ਅਸਰ ਪਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੰ ਟੇਨਰ ਇੱ ਕ
ਬੰ ਦ ਕੰ ਟੇਨਰ ਹੈ, ਤ� ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੰ ਟੇਨਰ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ
ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਿਕਸਮ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਹੋਵੇ।
ਸਟੋਰੇਜ:
ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣਯੋਗ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ
ਸਬੰ ਧਤ (ਅਨੁਪਾਤਕ) ਨਮੀ ਦੀ ਹੱ ਦ ਅੰ ਦਰ ਸੰ ਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਸ਼ੱ ਪਰ ਦੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਢੋਆ-ਢੁਆਈ:

ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਵਾਹਨ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਹੱ ਦ ਅੰ ਦਰ ਇਸ ਤਰ�� ਨਾਲ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਢੁਕਵ�
ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਹੁੰ ਚਣ 'ਤੇ ਕੀਮਤ - ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਾਲ�ਿਕ ਉਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਤ�
ਪਿਹਲ� ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ, ਪਰ ਅੰ ਿਤਮ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਿਦਆਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹ�
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਬਜਾਰੀ ਸਿਥਤੀਆਂ �ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ �ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਕ
ਬਜ਼ਾਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਮੁਆਇਨ� ਤ� ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ - ਿਮਆਰ� ਤਿਹਤ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱ ਜ� ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ "ਮੁਆਇਨ� ਤ� ਬਾਅਦ
ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜ� ਖਰੀਦਦਾਰ ਜ� ਉਸ ਦੇ ਏਜੰ ਟ ਵੱ ਲ� ਮੁਆਇਨ� ਲਈ ਮੌਕਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤਿਹਤ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੁਆਿਲਟੀ ਜ�
ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰ ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਵ� ਉਤਪਾਦ
ਮੰ ਿਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਸਮ� ਿਕੰ ਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਿਕ� ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਦਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਿਧਰ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਕਰੇਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੋਵ� ਿਧਰ�
ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮ� ਿਲਖਤੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ।
ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ - ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮ ਜ� ਕੰ ਪਨੀ ਜੋ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ� ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ� 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਜ� ਸਮਾਨ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਡੌਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ �ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ।
ਿਵਕਰੀ ਏਜੰ ਟ - ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਫਰਮ ਜੋ ਉਪਜ ਦੇ ਿਵਕਰੇਤਾ ਦੇ ਏਜੰ ਟ ਵੱ ਜ� ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨ� ਹੇਠ
ਿਬਲ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ-ਪੈਕੇਜ ਿਵਕਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਆਪਣੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ, ਿਵਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿਵਕਰੀ ਏਜੰ ਟ ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਕਰੀ ਕਰਨ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਿਵਕਰੀ ਏਜੰ ਟ ਉਤਪਾਦ ਦਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਲ� ਦਾ, ਅਤੇ ਿਵਕਰੇਤਾ ਲਈ ਇਨਵੋਇਸ ਮੁੱ ਲ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ
ਖਰੀਦਦਾਰ ਤ� ਇਕੱ ਤਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ, ਕੋਈ ਿਵਕਰੀ ਏਜੰ ਟ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨ�
ਉਸ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰ ਟੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਨਵੋਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰਦਾ।
ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਸਿਥਤੀ/ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ�ਦਾਨਗੀ - ਢੁਕਵ� ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਸਿਥਤੀ (ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ�ਦਾਨਗੀ ਿਕਹਾ
ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤੋ ਗਲਤ ਸਮਝੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਵ� ਿਵੱ ਚ� ਇੱ ਕ
ਹੈ। ਇਹ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਿਸਰਫ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਪੈਦਾਵਾਰ� ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ FOB ਲੈ ਣ-ਦੇਣ� ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। FOB ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਤਿਹਤ, ਿਵਕਰੇਤਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਸਮ� ਉਤਪਾਦ
ਕੁਆਿਲਟੀ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਿਵਕਰੇਤਾ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ
ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਟਰ�ਿਜ਼ਟ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਤਪਾਦ ਅਸਧਾਰਣ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਹ�
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਬਹਤਰੀਨ ਟਰ�ਿਜਟ ਸਿਥਤੀਆਂ ਤਿਹਤ ਵੀ, ਸਮ� ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਕੁਝ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਿਵਗਾੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਢੁਕਵ� ਿਸ਼ਿਪੰ ਗ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ, ਮੰ ਿਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਮੁਆਇਨ� ਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਕੇ ਸਾਲਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ FOB ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਿਮਸਾਲ
ਲਈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਿਕ FOB ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੇ ਸਮ� ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ 10% ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ
ਨੁਕਸਦਾਰ ਫਲ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰ ਿਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕਈ ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਮੁਆਇਨਾ, ਇਹ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ 15% ਨੁਕਸਦਾਰ
ਫਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਿਜਹੇ ਫਲ ਨੂੰ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨ� ਇਸ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ
ਪ�ਿਕਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਦਆਂ ਿਸ਼ਪਮ�ਟ ਦੇ ਸਮ� ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਿਜਵ� ਿਕ ਉਤਪਾਦ ਨ� ਵਧੀਆ ਪ�ਦਾਨਗੀ
ਕੀਤੀ)।

