ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਸਫੰ ਧੀ ੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਨਯਮ

8.60 ਅਨੁ ਸਾਰ ਅਚਨਚਤ ਛੁੁੱ ਟੀ ਨੂੂੰ ਨਨਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਦੀ ਛੁੁੱ ਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਨਝਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤ ਇਸ ਈ ਇਸ ਛੁੁੱ ਟੀ ਦ ਵੁੱ ਖਰ ਨਨਯਮ

ਨਨਰਧਾਨਰਤ ਕੀਤ ਗਏ ਹਨ ਨਜਹੜ ਨਕ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਭਾਗ-1 ਦੀ ਨਜਦ-2 ਅਨੁ ੁੱਗ

17 ਨਵਚ ਦਰਜ ਹਨ।

ਇਨਹਾਂ ਨਨਯਮਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਰ ਮੁਾਜ਼ਮ ਨੂੂੰ ਨਨਮਨ-ਨਖਤ ਨਹਸਾਬ ਨਾ ਅਚਨਚਤ ਛੁੁੱ ਟੀ ਨਮ ਸਕਦੀ ਹ।

10 ਸਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਸੇਵਾ ਹਣ ਤੇ – 10 ਦਦਨ
10 ਸਾ ਤੋਂ ਵਧ ਰ 20 ਸਾ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਸੇਵਾ ਹਣ ਤੇ – 15 ਦਦਨ
20 ਸਾ ਤੋਂ ਵਧ ਸੇਵਾ ਹਣ ਤੇ – 20 ਦਦਨ
ਨੋ

1986 ਤੋਂ ਾਗੂ ਸੇਵਾ ਦਨਯਮਾਂ ਅਨਸਾਰ ਇਸਤਰੀ ਮਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਹੇ

ਵਰਹੇ ਤੋਂ ਹੀ 20 ਇਤਪਾਕੀਆ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੇਣ

ਦੀ ਦਵਵਸਥਾ ਕਰ ਦਦੁੱ ਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਛੁੁੱ ਟੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹਰ ਸਾ ਨਹੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੂੰ ਬਰ ਤੁੱ ਕ ਭਾਵ ਕੂੰਡਰ ਵਰਹ ਦ ਆਧਾਰ ’ਤ ਰੁੱ ਨਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾ
ਦਰਾਨ ਨਕਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਨਯੁਕਤ ਹਏ ਮੁਾਜ਼ਮ ਨੂੂੰ ਨਹ ਸਾ ਦ ਅੂੰ ਦਰ 10 ਛੁੁੱ ਟੀਆਂ ਨਮ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਕਸ ਮੁਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਵਾ 10
ਜਾਂ 20 ਸਾ ਦੀ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ ਸਾ ਦ ਬਾਕੀ ਬਚਦ ਸਮੇਂ ਦਰਾਨ ਕਰਮਵਾਰ 15 ਜਾਂ 20 ਛੁੁੱ ਟੀਆਂ ਨਮ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ
ਵਜੋਂ ਜ ਨਕਸ ਮੁਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਵਾ 30 ਅਰ ਨੂੂੰ

10 ਸਾ ਦੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਅਰ ਤੁੱ ਕ ਤਾਂ 10 ਛੁੁੱ ਟੀਆਂ ਹੀ 

ਸਕਦਾ ਹ ਰ ਇਸ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਸਾ ਦਰਾਨ 15 ਛੁੁੱ ਟੀਆਂ ੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ। ਸਾ ਖਤਮ ਹਣ ਤ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਛੁੁੱ ਟੀਆਂ ਵੀ ਨਖਤਮ ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਛੁੁੱ ਟੀਆਂ ਜਮਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ।
ਇਨਹਾਂ ਛੁੁੱ ਟੀਆਂ ਈ ਸਵਾ ਦੀ ੂੰਬਾਈ ਨਨਯਮ

8.116 ਅਨੁ ਸਾਰ ਨਗਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਇਸ ਈ ਗਾਤਾਰ ਐਡਹਾਕ ਸਵਾ ਵੀ ਇਸ ਮੂੰ ਤਵ ਈ

ਨਗਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਕਰ ਇਕ ਮੁਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗਾਤਾਰ ਐਡਹਾਕ ਸਵਾ

4 ਸਾ ਦੀ ਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਬਨਾਂ ਨਕਸ ਬਰਕ

ਦ ਉਸਦੀ 6 ਸਾ ਤੋਂ ਵਧ ਰਗੂਰ ਸਵਾ ਹ ਜਾਣ ਨਾ ਉਹ 15 ਅਚਨਚਤ ਛੁੁੱ ਟੀਆਂ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰੀ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ।
ਹਰ ਛੁੁੱ ਟੀਆਂ ਸਮਤ ਐਤਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਸਾਮ ਕਰਕ ਅਚਨਚਤ ਛੁੁੱ ਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁ ਸਮਾਂ
ਇਕ ਸਮੇਂ ਤ ਇਹ ਛੁੁੱ ਟੀ

16 ਨਦਨ ਹ ਸਕਦਾ ਹ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ

14 ਨਦਨ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਕਉਨਕ ਨਵਚਕਾਰ ਘੁੱ ਟ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਦ ਐਤਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣ ਹਨ ਅਤ ਇਸ

ਤਰਹਾਂ ਕੁੁੱ  16 ਨਦਨ ਬਣ ਜਾਣ ਹਨ।
ਇਹ ਛੁੁੱ ਟੀ ਏਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ੂੰਬੀ ਵਕਸਨ ਦ ਅੁੱ ਗ ਜਾਂ ਨਛ ਨਹੀਂ ੁੱਗ ਸਕਦੀ ਰ 10 ਨਦਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਕਸਨ ਨਜਵੇਂ ਨਕ

Winter Break ਜਾਂ Harvest Break ਨਾ ਇਹ ਛੁੁੱ ਟੀ ਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ਇਕ ਾਸ ਵੀ ਅਤ ਦਵੇਂ ਾਸ ਵੀ। ਅਚਨਚਤ ਛੁੁੱ ਟੀ ਸਦਾ
ੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤ ਹੀ ਨਮਦੀ ਹ, ਇਸ ਨੂੂੰ ਅੁੱ ਧੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਏਸ ਅਨੁ ੁੱਗ ਦ ਕਰਮਅੂੰ ਕ-4 ਦ ਨੋਟ

2 ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ਨਕ ਜਕਰ ਨਕਸ ਮੁਾਜ਼ਮ ਨੂੂੰ ਹਕ ਹਏ ਜਾਨਵਰ ਨੇ

ਕੁੱ ਨਟਆ ਹਵ ਅਤ ਉਸ ਨੂੂੰ ਨਕਸ ਹਕਾ ਨਵਰਧੀ ਸੈਂਟਰ ਅਥਵਾ ਸੂੰ ਸਥਾ ਨਵਚ ਇਾਜ ਕਰਾਉਣ ਈ 16 ਨਦਨ ਦੀ ਅਚਨਚਤ ਛੁੁੱ ਟੀ ਨਦੁੱ ਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹ ਨਜਹੜੀ ਸਵਾ ੁੱ ਤਰੀ ਦ ਨਹਸਾਬ ਨਵਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਵਗੀ। ਰ ਜਕਰ ਉਸ ਮੁਾਜ਼ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਨਨਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ਤਾਂ
ਸਮੁੁੱ ਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੁੱ ਟੀ ਨੂੂੰ ਹੀ ਸਸ ਅਚਨਚਤ ਛੁੁੱ ਟੀ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵਗਾ
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