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ਸਿਆਟਲ ਆਸਿਿ ਆਿ ਲੇਬਰ ਿਟੈਂਡਰਡਜ਼ (Seattle Office of Labor Standards)      
ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਸਮਲਣ ਵਾਲਾ ਸਲਖਤੀ ਨੋਸਟਿ (ਨਮੂਨਾ) 

ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਨਡੈਂਟ ਕਾਨਟਰਕੈਟਰ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂ ਿ (Independent Contractor Protections 
Ordinance, ICP)  ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਾਪਤ ਿੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਲਖਤੀ ਨੋਸਟਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਿਿ ਸਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਪਰਿਤਾਸਵਤ ਸਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤ ੇਭੁਗਤਾਨ ਦੇ 
ਸਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਸਟਿ ਿੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਉਿਨ ੰ  ਸਦਿੱ ਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਮਲਣ ਵਾਲਾ (ਪਰੀ-ਵਰਕ) 
ਸਲਖਤੀ ਨੋਸਟਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਿੱ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਮਲਣ ਵਾਲਾ ਸੁ਼ਰ ਆਤੀ ਸਲਖਤੀ ਨੋਸਟਿ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਹਿੱ ਸਿਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨੋਸਟਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ 
(ਉਦਹਾਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਨੋਸਟਿ ਿੋ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਮਲਣ ਵਾਲੇ ਅਿਲੀ ਸਲਖਤੀ ਨੋਸਟਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ)। ਲੇਸਕਨ, ਿੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਮਲਣ ਵਾਲੇ ਸਲਖਤੀ ਨੋਸਟਿ ਸਵਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤੀਆਂ 6 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 
ਆਈਟਮਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਰੀਆਂ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਿੋਸਧਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਗਲ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਿਾਰੀ ਕਰਨਾ 
ਪਵੇਗਾ।  

ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਆਸਿਿ ਆਿ ਲੇਬਰ ਿਟੈਂਡਰਡਜ਼ (Office of Labor Standards) ਨਾਲ (206) 256-5297 ’ਤੇ ਿੰਪਰਕ ਕਰ ੋਜਾਂ 
https://www.seattle.gov/laborstandards 'ਤੇ ਜਾਓ। 
ਅਿੱ ਿ ਦੀ ਤਾਰੀਖ:      

ਿੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ 

1. ਿੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ:            
2. ਿੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਨਯਸਮਤ ਿਥਾਨ:  

ਿਟਰੀਟ       ਸ਼ਸਹਰ      ਰਾਿ    ਸਜ਼ਪ    
ਸਵਕਲਸਪਕ ਿਾਣਕਾਰੀ (ਿੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ 3 ਅਤੇ 4): 
3. ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ (ਿੇ ਕੋਈ ਹੈ):           
4. ਫ਼ੋਨ:        ਈਮੇਲ:           

ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿੰਿਥਾ 

1. ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿੰਿਥਾ ਦਾ ਨਾਮ:             
2. ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿੰਿਥਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ:  

ਿਟਰੀਟ       ਸ਼ਸਹਰ      ਰਾਿ    ਸਜ਼ਪ    
3. ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿੰਿਥਾ ਦਾ ਡਾਕ ਪਤਾ (ਿੇ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੈ):   ਉਹੀ ਿੋ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ  

ਿਟਰੀਟ       ਸ਼ਸਹਰ      ਰਾਿ    ਸਜ਼ਪ    
4. ਫ਼ੋਨ:        ਈਮੇਲ:           

ਕੰਮ ਦਾ(ਦੇ) ਿਥਾਨ 

ਲਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਭ ’ਤੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਅਤ ੇਕੰਮ ਦੇ ਸਕਿ ੇਵੀ ਵਾਧ  ਿਥਾਨ ਨ ੰ  ਿ ਚੀ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ [ਕਵਰੇਿ ਖੇਤਰ(ਰਾਂ) ਿਮੇਤ, ਿੇ ਲਾਗ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ]। ਿੇ ਕੰਮ ਦਾ ਿਥਾਨ ਸਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਾਂ 
ਿੀਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿੰਿਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਾਂ ਿੀਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲੇ ਬਾਕਿ ’ਤ ੇਸਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਿੇ ਲੋੜ੍ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧ  ਪੰਨਾ ਨਾਲ ਿੋੜੋ੍। 

 ਿੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਨਯਸਮਤ ਿਥਾਨ    ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿੰਿਥਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ 
 ਕਵਰੇਿ / ਿੇਵਾ ਖੇਤਰ:      ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿੰਿਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਿਾਂ ਿੀਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ   
 ਿਟਰੀਟ       ਸ਼ਸਹਰ      ਰਾਿ    ਸਜ਼ਪ    
 ਿਟਰੀਟ       ਸ਼ਸਹਰ      ਰਾਿ    ਸਜ਼ਪ    
 ਿਟਰੀਟ       ਸ਼ਸਹਰ      ਰਾਿ    ਸਜ਼ਪ    

ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਣਨ 

ਉਿ ਕੰਮ ਅਤ/ੇਿਾਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ੋਿੋ ਿੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ੋਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ। ਿੇ ਲੋੜ੍ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧ  ਪੰਨੇ ਨਾਲ 
ਿੋੜੋ੍। ਿੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਲੇਖ ਸਕਿ ੇਹੋਰ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਸਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਨ ੰ  ਵੀ ਨਾਲ ਿੋੜੋ੍। ਉਹ ਿਾਰੇ ਸਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ੋਸਿਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੰਮ ਲਈ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਸਹਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿੰਿਥਾ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।          
  
               
               
               

https://www.seattle.gov/laborstandards
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ਭੁਗਤਾਨ 

1. ਰੇਟ ਿਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ (ਕੀਮਤ ਸਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ, ਪਸਰਵਰਤਨਯੋਗ ਕੀਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਿਾਂ ਬੋਨਿ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ,ੋ ਿੋ ਵੀ ਲਾਗ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ): 
               

2. ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਧਾਰ (ਲਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਭ ’ਤੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ): 
 ਘੰਟੇ ਅਨੁਿਾਰ  ਪਰਤੀ ਪਰੋਿੈਕਟ ਿੀਿ   ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬੋਨਿ 
 ਸਦਨ ਅਨੁਿਾਰ   ਪੀਿ ਰੇਟ   ਿਵੈ-ਇਿੱ ਛਾ ਨਾਲ ਸਮਲਣ ਵਾਲਾ ਬੋਨਿ  
 ਹਫ਼ਤੇ ਅਨੁਿਾਰ   ਕਮੀਸ਼ਨ   ਹੋਰ (ਹੇਠਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰੋ) 

               
               

3. ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਿਕਰਮ (ਇਿੱ ਕ ਬਾਕਿ 'ਤੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਿੰਬੰਸਧਤ ਭਾਗ ਸਵਿੱ ਚ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਦਓ): 
  ਹੇਠ ਸਲਖ ੇਅਨੁਿਾਰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ: 
  ਪ ਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਿ ਸਮਤੀ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ:          

  (ਿਾਂ) 
ਪ ਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਨਯਤ ਤਾਰੀਖ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ: 
             
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਉਪਰੋਕਤ ਉਲੇਖ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਸਦਨ ਬਾਅਦ) 

  ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੰਮ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਿਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਕਸ਼ਤਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ: 
• $  (ਿਾਂ)  % ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ    ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਿਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ 

ਿਾਵੇਗਾ:  
           

• $  (ਿਾਂ)  % ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ    ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਿਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ 
ਿਾਵੇਗਾ:  
           

• ਉੱਪਰ ਸਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਦੇ   ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 
4. ਸਟਿੱ ਪ ਅਤੇ ਿਰਸਵਿ ਚਾਰਿ ਿੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ:  

• ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਕਲੋ ਟ ਿੱ ਪ ਨ ੰ  ਟਨਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ:     ਹਾਂ  ਨਹੀਂ  
ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਲਾਗ  ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ ਿੱ ਪ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ ਟਲੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਿੱ ਸੋ ਟਕ ਕੀ ਟ ਿੱ ਪ ਨ ੰ  ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 
ਰਿੱ ਖੇਗੀ ਜਾਂ ਸ ਤੰਤਰ ਠੇਕਦੇਾਰ ਆਪਣੇ ਕਲੋ ਰਿੱ ਖਗੇਾ, ਜਾਂ ਟਿਰ ਹਰ ਟਿਰ ਟਵਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਟਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੰਡ ਦੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡ ੇਕੋਲ ਟਕਸੇ ਹੋਰ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਟਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਟਜਸ ਟਵਿੱ ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨ ੰ  ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।  
              

• ਸ ਤੰਤਰ ਠੇਕਦੇਾਰ ਦ ਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਆਿਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰ  ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਨਰਿਾਰਤ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ 
ਟਵਿੱ ਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਰਸੀਦ ਉੱਤ ੇਟਦਿੱ ਤੇ "ਸਰਟਵਸ ਚਾਰਜ", "ਗਰੈਚ  ੀ," ਜਾਂ "ਟਡਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ" ਦ ੇਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਿੱ ਥੇ ਤਿੱ ਕ ਸੀਟਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:    ਹਾਂ  ਨਹੀਂ  
ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਅਟਜਹ ੇਖਰਚ ੇਦਾ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੱ ਸ ੋਟਜਸ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰ  ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ ਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:     

5. ਆਮ ਲਾਗਤਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਮਿੱਗਰੀ, ਿਪਲਾਈ):  
ਉਲੇਖ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਖਰਚ ੇਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਿਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿੰਿਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਿਾਈ ਹਿੱਦ ਤਿੱ ਕ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਿੇ ਲੋੜ੍ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧ  
ਪੰਨਾ ਨਾਲ ਿੋੜੋ੍। 

ਭਰਤੀ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਿੰਿਥਾ ਨੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ? 

ਭਰਤੀ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਿੰਿਥਾ ਨੇ 
ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ? 

ਿੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ? 

a.             
b.             
c.             

ਿੇ ਆਮ ਖਰਸਚਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਗ 3 ਸਵਿੱ ਚ ਉਲੇਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਿਕਰਮ ਨਾਲੋਂ  ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਿੱ ਥ ੇਵਰਣਨ ਕਰ ੋਸਕ ਸਕਵੇਂ:  
               

6. ਕਟੌਤੀਆਂ, ਿੀਿਾਂ, ਿਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚ ੇ(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਕਰਾਏ ਦੀ ਿੀਿ): 
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ਿਾਰੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਿੀਿਾਂ, ਿਾਂ ਹੋਰ ਖਰਸਚਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ੋਿੋ ਸਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿੰਿਥਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿੱ ਟ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਕਿਮ ਦੇ ਖਰਚ ੇਲਈ ਿੰਬੰਸਧਤ ਨੀਤੀ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰ,ੋ ਿੇ ਲਾਗ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ:             

          
7. ਿੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧ  ਸਨਯਮ ਿਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗ  ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਾਲ ਿੋੜੋ੍। 


