ਮੋਡਲ ਫਾਰਿਮੰ ਗ ਐਗਰੀਮ�ਟ - ਕੇਲ ਾ

ਇਹ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ("ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ") ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ …………………………………………'ਤੇ
ਇਸ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੈ ………………………………………… …………………. (ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ “ਕੰ ਪਨੀ”
ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ)
ਅਤੇ
ਿਕਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ
ਪਤਾ
((ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ " ਿਕਸਾਨ " ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ)
(ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱ ਕ ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱ ਕ "ਪਾਰਟੀ" ਵਜ� ਜਾਣੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ ਤੇ "ਪਾਰਟੀਆਂ" ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ)
ਪੇਸ਼ ਕਸ਼
ਿਜੱ ਥੇ, ਕੰ ਪਨੀ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ / ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਡਵ�ਸ ਟੈਕਨਾਲੌ ਜੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ
ਤਕਨੀਕ� ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸਾਨ� ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕ�ਦ�ਤ ਹੈ।

ਿਜੱ ਥੇ ਿਕਸਾਨ ਸ਼�ੀ / ਸ਼�ੀਮਤੀ / ਕੁਮਾਰੀ _____________________ ਪੁੱ ਤਰ / ਧੀ / ਪਤਨੀ
_______________________ ਿਨਵਾਸੀ ਿਪੰ ਡ _________________ ਤਾਲੁਕਾ_______________ ਿਜ਼ਲ�ਾ
_______________ ਰਾਜ _______________ (ਭਾਰਤ) ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲ ਸਰਵੇ
ਨੰ. ___________________________________, ___________________ ਦੇ ਿਪੰ ਡ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
_____________ ਿਜ਼ਲ�ਾ _____________ ਰਾਜ ______________ (ਭਾਰਤ), ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਅਤੇ _____________ ਏਕੜ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱ ਚ ਕੇਲੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ

ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੰ ਪਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਆਲਟੀ ਕੇਲੇ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ� ਦੀ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ।
ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੇਠ� ਅਨੁ ਸ ਾਰ ਸਿਹਮਤ ਹਨ:
1. ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ
1.1 ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਿਸਰਫ ਕੇਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

1.2 “ਕੇਲ ਾ” ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਲੇ ਦੀ ਕੇਵ�ਿਡਸ਼ਵਰਾਇਟੀ, ਗ��ਡ ਨਾਇਨ (ਜੀ 9) ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ
ਿਕਸਮ� ਤ� ਹੋਵੇਗਾਿਜਸ ਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ
ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
1.3ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਿਕਸਾਨ ਜ� ਕੰ ਪਨੀ ਹੈ ।
1.4ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਲਾ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤ� ਵਾਢੀ ਲਈ ਜ�
ਕਟਾਈ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ।
1.5“ਪੁਆ ਇੰ ਟ ਆਫ਼ ਡਿਲਵਰੀ” ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਜਗ�ਾ ਿਜਥੇ ਿਕਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੇਲੇ ਦੀ
ਕਾਸ਼ਤ ਜ� ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ।
1.6ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਸਾਨ� ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ
ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ।
1.7“ਅਿਧਕਤਮ ਰਿਹੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦਸੀਮਾ” ਦਾ ਅਰਥ ਰਸਾਇਣਕ ਰਿਹੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਫੂਡ
ਂ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਜ� ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਮਆਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ
ਸੇਫਟੀ ਐਡ
ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਵ� ਕੇਲੇ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਿਨਰਯਾਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਉਹ

ਮਾਰਕੀਟ ਖੇਤਰ, ਿਜੱ ਥੇ ਕੇਲੇ ਵੇਚਣੇ ਹਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਿਧਕਤਮ ਮਾਪਦੰ ਡ ਤ� ਵੱ ਧ ਨਹ� ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ।
1.8“ਕਿਟੰ ਗ ਆਰਡਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ:
ਓ. ਕੇਲੇ ਦੀ ਕਟਾਈ / ਕੱ ਟਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ�;
ਅ. ਕੇਲੇ ਦਾ ਗ�ੇਡ ਅਤੇ ਉਮਰ।

1.9ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕੇਲੇ, ਜੋ ਿਕ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਲੱਗ
ਡੀ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਮਆਰ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ।
1.10“ਸਟਾਪਪੇਜ ਆਰਡਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕੇਲੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ
ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਜ� (ਪਿਹਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੱ ਟਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ
ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮ� ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ, ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਨੂਲੱਗ -ਸੀ ਿਵਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਰੈ�ਡ ਰੇਿਟੰ ਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
1.11“ਵਾਇਨਿਡਂਗ -ਅਪ”, “ਭੰ ਗ”, “ਇਨਸੋਲ ਵ�ਸ ੀ”, ਜ� ਿਕਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਜ� ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ
“ਪੁਨ ਰਗਠਨ” ਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ� ਅਨੁਕੂਲ
ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਉਹ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹੀ ਕੰ ਪਨੀ ਜ� ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜ� ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹੀ ਕੰ ਪਨੀ ਜ� ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤਰਲ, ਵਾਇਨਿਡਂਗ -ਅਪ, ਪੁਨਰਗਠਨ, ਭੰ ਗ, ਪ�ਬੰਧ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਜ� ਕਰਜ਼ਦਾਰ� ਦੀ ਰਾਹਤ
ਦੀ ਮੰ ਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਿਮਆਦ
2.1ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ____________________ ਤਰੀਕ ਤ� ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
2.2ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਹਮਤ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਇਕੱ ਠ� ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੇ , ਿਜਸ ਿਵਚ
ਪ�ੋਸੈਿਸੰ ਗ, ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਿਵਕਰੀ ਜ� ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਿਨਰਯਾਤ ਦੀ ਿਮਆਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ. ਿਕਸਾਨ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਕੇਲੇ ਦੇ ਫਲ� ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ
ਸਮਰਿਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਨਰੰ ਤਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ
ਰਹੇਗਾ।
2.3ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਹਮਤ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਇਕੱ ਠ� ਕੰ ਮ
ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਜ� ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ
ਆਪਸੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਗੀਆਂ।
2.4ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਮਤੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
3. ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ� ਦਾ ਵੇਰਵਾ
3.1ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੇਵਲ ਕੇਲੇ ਦੀ ਕੇਵ�ਿਡਸ਼ਵਰਾਇਟੀ, ਗ��ਡ ਨਾਇਨ (ਜੀ 9) ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਕਸਮ�
ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਰਿਮੰ ਗ ਲਈ ਸੀਿਮਤ ਕਰੇਗੀ।
4. ਕੁਆਲਟੀ ਿਨਰਧਾਰਨ
4.1ਕੇਲੇ ਦੇ ਫਲ ਜੋ ਿਸਰਫ ਅਨੁਲੱਗ ਡੀ ਿਵਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਗੁਣ� ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ
ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੁੱ ਟੇ ਹੋਏ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ , ਵਧੇਰੇ ਪਿਰਪੱ ਕ ਅਤੇ ਅਣਉਿਚਤ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰ ਗ ਫਲ
ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

4.2ਸਨਬਰਨ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕੇਲੇ ਦੇ ਫਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ ।
4.3ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਜੋ ਅਨੁਲੱਗ'ਡੀ' ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰ ਡ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦੀਆਂ , ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ�
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
5.ਭੂਿਮਕਾਵ� ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
5.1ਅਨੁਲੱਗ'ਡੀ' ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਸਤਾਵ
ਿਵਚ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੇਲਾ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ।ਕੇਲੇ ਿਟਸ਼ੂ ਸਿਭਆਚਾਰਕੇਲੇਦੇ
ਪੌਦੇ ਦੀ ਿਬਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਦਖਲ ਤ� ਿਬਨ�, ਿਕਸਾਨ� ਦੇ ਇਕੱ ਲੇ ਅਿਧਕਾਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ
ਜਾਣਗੇ।
5.2ਿਕਸਾਨ ਕੰ ਪਨੀ ਜ� ਇਸਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ
ਉਤਪਾਦਨ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਪਨੀ ਜ� ਇਸਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਸਫਾਰਸ਼
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ� ਦੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ� ਦੀ ਵਰਤ� ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ।ਕੰ ਪਨੀ ਿਕਸਾਨੀ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਿਜਹੀਆਂ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
5.3ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਵਕਾਸ, ਪੂਰਵ- ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ , ਪਰ ਇਹਨ� ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਨਹ�, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਿਵਕਾਸ,
ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ ਿਵਕਾਸ, ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ, ਪੌਿਦਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਫਲ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ, ਤੁਪਕੇ ਿਸੰ ਜਾਈ ਸਥਾਪਨਾ
ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਨ, ਿਸੰ ਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ, ਨਦੀਨ� ਦਾ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਨ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਿਬਮਾਰੀ
ਅਤੇ ਕੀਟ ਪ�ਬੰਧਨ, ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਜੋ ਵੀ ਵੱ ਧੀਆ/ ਕੁਆਲਟੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ ।

5.4ਿਕਸਾਨ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ (ਸੱ ਕਰ) ਚੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਸੰ ਦ� ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ।
5.5ਹਾਲ�ਿਕ, ਕੰ ਪਨੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫਲ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਜਵ� ਬਡ ਇੰ ਜੈਕਸ਼ਨ, ਬੰ ਚ
ਸਪਰੇਅ, ਿਡਫਲੋ ਅਿਰੰ ਗ, ਫਲ ਰੁਕਾਵਟ ਹਟਾਉਣਾ, ਫਾਲਜ਼ ਹ�ਡ ਹਟਾਉਣਾ, ਿਰਬਨ ਟੈਿਗੰ ਗ ਅਤੇ ਬੰ ਚ ਬੈਿਗੰ ਗ ਨੂੰ
ਕੇਲੇ ਦੇ ਖੇਤ� ਿਵਚ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹ� ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਫਲ� ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱ ਧੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ (ਲੇ ਬਰ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਫਲ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਜਵ� ਿਕ ਬਡ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਰਸਾਇਣ, ਬੰ ਚ ਸਪਰੇਅ,
ਬੰ ਚਬੈਗ, ਿਰਬਨ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਪੰ ਪ ਆਿਦ) ਪਰੰ ਤੂ ਿਕਸਾਨ ਵੀ ਸਮ� ਿਸਰ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਅਤੇ ਫਲ�
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮ� ਿਸਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ । ਫਲ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇ ਬਰ ਚਾਰਜਜ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ�
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ� ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ� ਸਿਹਮਤ ਸ਼ਰਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
5.6ਿਸੱ ਧੇ ਧੁੱ ਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰ ਚਾ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ� ਦੀਕਵਿਰੰ ਗਿਕਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਤੇ
ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ।
5.7ਿਕਸਾਨ ਿਟਪ �ਵਰ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਬੰ ਚਦੀਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ
ਸਮ� ਿਸਰ ਸਹੀ ਪ�ੋਿਪੰ ਗ ਅਤੇ ਗਇੰ ਗਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
5.8ਿਕਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5.9ਿਕਸਾਨ ਿਮੱ ਟੀ, ਪੱ ਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏਗਾ।
5.10ਿਕਸਾਨ ਗਲੋ ਬਲ ਜੀਏਪੀ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰੇਗਾ।

5.11ਿਕਸਾਨ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ (ਜੇ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੇਲੇ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਆਿਗਆਯੋਗ ਸੀਮਾ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਰਿਹੰ ਦ ਖੂੰ ਹਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜ�ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲੈ ਣਗੇ ।
5.12ਉਤਪਾਦਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਕੰ ਪਨੀ ਕੇਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ� ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੇ ਿਮਆਰ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
5.13ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ , ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਸਿਹਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ , ਪਰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ:
5..13.1ਫਾਰਮ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਛ�ਟੀ / ਗਰੇਿਡੰ ਗ / ਪੈਿਕੰ ਗ
5.13.2ਉਤਪਾਦ� ਨੂੰ ਕ�ਦਰੀ ਵੰ ਡ ਕ�ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਿਲਜਾਣਾ
5.13.3ਪ�ੀ-ਕੂਿਲੰਗ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਓਪਰੇਸ਼ਨ
5..13.4ਪੈਕ ਹਾਉਸ ਆਪ�ੇਸ਼ਨ
5.13.5ਿਨਰਯਾਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਿਵਕਰੀ
5.14ਕੰ ਪਨੀ ਕੇਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਿਵਚ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਤ� ਜੋ ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ
ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
5.15ਕੰ ਪਨੀ ਸਬੰ ਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ ਤ� ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰ ਧਤ
ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਵਚ ਸਬੰ ਧਤ ਯੋਗ ਿਕਸਾਨ� ਨੂੰ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਪ�ਬੰਧ / ਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 'ਤੇ
ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਿਕਸਾਨਵੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਉਿਚਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮ� ਿਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ।
5.16ਰਾਜ / ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਿਸਖਲਾਈ, ਐਕਸਪੋਜਰ ਫੇਰੀ
ਅਤੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

5.17ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ , ਿਕਸਾਨ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ
ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਘਾਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹ� ਲ� ਦਾ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਬਾਅਦ
ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਿਵਕਰੀ ਅਤੇ ਲੌ ਿਜਸਿਟਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਿਚਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ� ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ
ਹੋਵੇਗੀ।
5.18ਕੰ ਪਨੀ ਕੇਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜਗ�ਾ, ਜਾਇਦਾਦ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਸੱ ਟੇ ਵਜ� ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਘਾਟੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
6. ਫਸਲ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ
6.1. ਵਾਢੀ ਹਮੇਸ਼� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦਰਿਮਆਨ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਢੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਿਕਸਾਨ ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ�, ਉਸਦੀ / ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਧਰ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� , ਉਸਦੀ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਸ�ਪੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਜ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ , ਿਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨੂੰ , ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰਉਤਪਾਦ / ਫਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਨਹ� ਕਰੇਗਾ।ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਮਤੀ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤ� ਿਬਨ�� ਿਕਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਢੀ ਿਕਸਾਨ
ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਵਰੁੱ ਧ ਢੁਕਵ� ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ ।
6.2ਿਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱ ਚ� ਕੇਲੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।
6.3ਕੰ ਪਨੀ ਕੇਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਤ� ਕੇਲੇ ਦੇ ਫਲ / ਗੁਿਛਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੈ ਜਾਣ (ਹੌਿਲੰਗ) ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਨੂੰ ਪ�ਚੱਲਤ ……
ਰੁਪਏ ਪ�ਤੀ ਿਕੱ ਲੋ (ਸ਼�ੇਣੀ ਏ + ਬੀ + ਸੀ ਦੀ ਖੰ ਡ) ਤੇ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੈ ਜਾਣ (ਹੌਿਲੰਗ)ਪ�ਚਲਤ
ਭਾਅ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾਹੈ ਜ� ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸਾਨ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6.4ਜੇ ਟ��ਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਖੇਤ ਤੱ ਕ ਨਹ� ਪਹੁੰ ਚਦਾ, ਤ� ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦੀ ਪੈਿਕੰ ਗ / ਪ�ੋਸੈਿਸੰ ਗ
ਪੁਆਇੰ ਟ 'ਤੇ ਿਲਜਾਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਿਜਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰ ਪਨੀ ਖਰਚੇਗੀ।

6.5ਿਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵਚ ਕੇਲੇ ਦੀ ਪ�ੋਸੈਿਸੰ ਗ ਲਈ ਸਮ� ਿਸਰ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ. ਲਾਗਤ ਕੰ ਪਨੀ
ਦੁਆਰਾ ਵਹਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
6.6 ਉਪਜ ਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ, ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼�ੇਣੀਬੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਅਨੁਲੱਗ
‘ਡੀ’ ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਿਨਰਧਾਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਛ�ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੇ ਬਰ
ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
6.7ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਪੈਕਿਜੰ ਗ ਬਾਰੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਿਨਰੀਖਣ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
6.8ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੰ ਪਨੀ ਕੇਲੇ ਦੇ ਫਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਾਬੰ ਦ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਸਾਨ�
ਤ� ਅਨੂਲੱਗ'ਡੀ' ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
6.9ਕੰ ਪਨੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱ ਸੇਗੀ ਇਸਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸਾਨ ਕੇਲੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤ� ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਟਰ�ਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਤੱ ਕ ਿਲਜਾਣ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਦੇਣੀ ਹੈ।
7. ਕੀਮਤ ਿਨਰਧਾਰਣ:
7.1ਿਵਕਲਪ 1: ਕੇਲਾ ਫਲ, ਜੋ ਿਕ ਅਨੂਲੱਗ'ਡੀ' ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ,
ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਗਾਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਪਏ _____ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਿਵਕਲਪ2: ਕੇਲਾ ਫਲ, ਜੋ ਅਨੂਲੱਗ'ਡੀ' ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਕੰ ਪਨੀ
ਦੁਆਰਾ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁੱ ਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਲ�ਿਕ, ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਗਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱ ਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਨਹ�
ਹੋਣਗੇ।

ਿਵਕਲਪ 3:ਕੇਲਾ ਫਲ, ਜੋ ਿਕ ਅਨੂਲੱਗ'ਡੀ' ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਕੰ ਪਨੀ
ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮ� ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ' ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ,
ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਹ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਗਾਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱ ਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਿਵਕਲਪ 4: ਕੇਲੇ ਦੇ ਫਲ� ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱ ਲ, ਜੋ ਿਕ ਅਨੂਲੱਗ'ਡੀ' ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਿਨਰਧਾਰਤ ਭਾਵ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਪਰਸਪਰ ਸਿਹਮਤ ਕੀਮਤ
ਅਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਿਦਆਂ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੇਟ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ�ਾਅ (ਵੱ ਧ)
ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਨਸ਼ਚਤ ਸੀਮਾ ਤੱ ਕ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗਾਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹ� ਕੀਤਾ
ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ (ਵਧੇਰੇ) ਦੀ ਸਿਹਮਤ ਸੀਮਾ ਤ� ਉਪਰ ਵੇਖੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ
ਤ� ਕੀਮਤ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਨਸ਼ਚਤ ਪ�ਤੀਸ਼ਤਤਾ (ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ) ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਸਿਹਮਤ
ਕੀਮਤ) ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ।
8. ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ�
8.1 ਕੰ ਪਨੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਸਵੀਿਕ�ਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇੱ ਕ ਿਵਕਰੇਤਾ ਰਿਜਸਟਰੀਕਰਣ ਿਕਸਾਨ
ਲਈ ਿਵਲੱਖਣ ਿਵਕਰੇਤਾ ਕੋਡ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਸਾਨ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦਾ
ਵੇਰਵਾ (ਕੋਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ), ਲੋ ੜ�ਦੇ ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਫਐਸਸੀ
ਕੋਡ ਲਈ ਰੱ ਦ ਕੀਤੇ ਚੈ�ਕ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
9. ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਕਾਬਲਾ:
9.1ਇਸ ਨਾਲ ਿਕਸਾਨ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਕੰ ਪਨੀ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲਗਾਏਗੀ।ਇਸ ਲਈ,
ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸਾਨ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖੇ , ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕੇਲੇ ਦੇ
ਿਵਕਾਸ, ਪੂਰਵ-ਅਤੇ ਪੋਸਟਹਾਰਵੈਸਿਟੰ ਗ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਸਬੰ ਿਧਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ

ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੈ ।ਪ�ੋਸੈਿਸੰ ਗ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਿਧਰ� ਦਰਿਮਆਨ
ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ।ਿਕਸਾਨ ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਸ਼ਰਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਇਕੱ ਲੇ ਉਦੇਸ਼� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ�ਗਟ ਜ� ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰੇਗਾ।
9.2ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਕਸਾਨ, ਿਸੱ ਧੇ ਜ� ਅਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ
ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ/ਜ� ਿਵਦੇਸ਼ਿਵੱ ਚ ਕੇਲੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ,
ਪ�ੋਸੈਿਸੰ ਗ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਕਸਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ
ਿਮਆਦ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਵਸ਼ਵ ਿਵੱ ਚ ਿਕਤੇ ਵੀਆਪਣੇ ਆਪ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਧਰ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ
ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ /ਜ� ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ ਿਜਵ�
ਿਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਹਤ ਇਸ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ।
9.3ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਕਸਾਨ, ਿਸੱ ਧੇ ਜ� ਅਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੰ ਪਨੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ
ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਲਾ ਨਹ� ਵੇਚੇਗਾ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਸ਼ਰਤ� ਅਨੁਸਾਰ
ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਪਿਹਲ� ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ� ਲ� ਦਾ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ� ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹ� ਿਲੱਖੀ
ਜ�ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ।
10. ਿਕਸਾਨੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ.
10.1ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ� ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਿਕਸਾਨ� ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱ ਕ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ' ਤੇ ਅਸਰ ਨਹ�
ਪਾਏਗਾ।
10.2ਕੰ ਪਨੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ' ਤੇ ਿਕਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਢ�ਚੇ, ਜੇ
ਕੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।
10.3ਅਪ�ਿਤਆਿਸ਼ਤ ਘਟਨਾਵ� ਦੇ ਿਸੱ ਟੇ ਵਜ� ਫਸਲ� ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਿਡਿਲਵਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ
ਿਕਸਾਨ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ।

11. ਿਵਵਾਦ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ
11.1ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜ� ਇਸ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਜੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਿਵਵਾਦ ਜ� ਅੰ ਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਹਲ� ਅਿਜਹੇ ਿਵਵਾਦ�, ਅੰ ਤਰ ਜ� ਮੱ ਤਭੇਦ� ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਨਗੀਆਂ।
11.2ਤੀਹ ਿਦਨ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ / ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ
ਹੋਣ ਤੇ, ਤਦ ਿਵਵਾਦ�, ਅੰ ਤਰ ਜ� ਮੱ ਤਭੇਦ� ਦਾਿਨਪਟਾਣ ਮੁੱ ਲ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵ� ਆਰਡੀਨ�ਸ, 2020
(2020 ਦੇਆਰਡ11) ਤੇ ਿਕਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ) ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱ ਲ ਅਸ਼ੋਰਸ
� ਅਤੇ ਫਾਰਮ
ਸੇਵਾਵ� (ਿਵਵਾਦ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਅਿਧਕਾਰ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਸ਼ਚਤ
ਅਤੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਸਮਰੱ ਥ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
12. ਫੁਟਕਲ:
12.1ਿਕਸਾਨ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਿਧਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ , ਸ�ਝੇਦਾਰੀ ਜ� ਸ�ਝੇ
�ਦਮ, ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਏਜੰ ਟ ਜ� ਕੰ ਪਨੀ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਨਹ� ਸਮਿਝਆ ਜਾਏਗਾ।
12.2ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ, ਸੋਿਧਆ ਜ� ਬਦਿਲਆ ਨਹ� ਜਾਏਗਾ ਿਸਵਾਏ ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
12.3ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਇਸਦੇ ਅਨੁਪ�ਯੋਗ� ਸਮੇਤ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮੁੱ ਚੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤਿਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱ ਦੇ 'ਤੇ ਿਧਰ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਿਪਛਲੇ ਸਮਝੌਤੇ , ਪ�ਬੰਧ� ਅਤੇ ਸਮਝ�, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ� ਿਲਖਤ ਨੂੰ ਰੱ ਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
12.4ਕੋਈ ਵੀ ਿਧਰ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਜ� ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਪੂਰਵ
ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਿਬਨ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ।

12.5ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋ ਹਮਰੁਤਬਾ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ� ਹਰ ਇਕ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ
ਸਾਰੇ ਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣਨਗੇ ।
12.6ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਸਰਲੇ ਖ ਕੇਵਲ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਜ� ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
12.7ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ� ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ �ਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ�ਿਪਆਂ ਦੇ ਲਾਭ
ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਧਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਪਿਹਲ� ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਿਬਨ�
ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ, ਿਸਵਾਏ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਧਰ (ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਤ� ਛੁੱ ਟੇ ਿਬਨ�) ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨੂੰ ਸ�ਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ� ਸੰ ਪੱ ਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
12.8ਜੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ�ਾਵਧਾਨ ਅਵੈਧ , ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ� ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਤ� ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਹੱ ਦ
ਤਕ ਸੋਿਧਆ ਜਾਏਗਾ ਤ� ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਧ , ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ
ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ�ਾਵਧਾਨ� ਦੀ
ਵੈਧਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ� ਪ�ਭਾਵਤ ਜ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
12.9ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਪ�ਾਵਧਾਨਦਾ ਕੋਈ ਸੋਧ ਉਦ� ਤੱ ਕ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਨਹ� ਰੱ ਖੇਗਾ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਸੋਧ ਿਲਖਤ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਜ� ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਬੰਧ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ
ਮੁਆਫ਼ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਤਕ ਮੁਆਫੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹ� ਕੀਤੇ
ਜ�ਦੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਧਰ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ
ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ� ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੂੰ
ਪ�ਭਾਵਤ ਨਹ� ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।

12.10ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨ�ਿਟਸ ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ
ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਕ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦੁਆਰਾ ਜ� ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ' ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ (ਜਦ�
ਤੱ ਕ ਦੂਸਰੀ ਿਧਰ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਿਚਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ):

ਕੰ ਪਨੀ;-

………………………………………….
……………………………………….
………………………………………

ਿਕਸਾਨ: ਿਕਸਾਨ� ਦਾ ਨਾਮ ……………………….
ਪਤਾ …………………….
………………. …………
…………………………….
12.11ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ , ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ
ਕੋਈ ਜ� ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵ� ਕੀਮਤ� ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਮੁੱ ਲ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵ� ਆਰਡੀਨ�ਸ, 2020
(2020 ਦੇ ਆਰਡ 11) ਤੇ ਿਕਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ) ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ�ਾਵਧਾਨ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ
ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਵੈਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਭੰ ਗ ਹੋਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵੱ ਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ
ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਣਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ, ਿਜਥੇ ਿਧਰ� ਨ� ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਥੇਇਸ ਤ� ਬਾਅਦਖੁਦ ਦੇ ਹੱ ਥ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ�ਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿਹਲ� ਿਦਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਿਲਿਖਆ ਹੈ।
ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ
“ਫਾਰਮਰ”ਹੈ )

ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵਚ )
)
ਦੁਆ ਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਿਜਸਦੇ ਨਾਮ “ਕੰ ਪਨੀ” ਹੈ
)
ਲਈ
………………………………
ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰ
ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵਚ )

ਅਨੂ ਲੱ ਗ� ਦੀ ਸੂਚੀ:
ਅਨੂਲੱਗ ਏ:

ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮ� ਗੁੱ ਛੇ /ਬੰ ਚ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਗਰੇਿਡੰ ਗ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼

ਅਨੂਲੱਗ ਬੀ:

ਤੋਲ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼

ਅਨੂਲੱਗ ਸੀ:

ਕੇਲਾ ਫੀਲਡ ਮੁਲ�ਕਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਡਲ

ਅਨੂਲੱਗ ਡੀ:

ਕੇਲੇ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਮਾਪਦੰ ਡ

ਅਨੂਲੱਗਏ: ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮ� ਗੁੱ ਛੇ /ਬੰ ਚ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਗਰੇਿਡੰ ਗ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼
1. ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੁੱ ਛੇ /ਬੰ ਚ: - ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤ ਮਾਪਦੰ ਡ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
2. ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਕੀਤੇਗ ੁੱ ਛੇ /ਬੰ ਚ: - ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤ ਮਾਪਦੰ ਡ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
3. ਰੱ ਦ ਕੀਤੇ ਗੁੱ ਛੇ /ਬੰ ਚ: - ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤ ਮਾਪਦੰ ਡ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਅਨੂਲੱਗ ਬੀ: ਤੋਲ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਓ. ਤੋਲ :
i. ਸਵੀਿਕ�ਤਗੁੱ ਛੇ /ਬੰ ਚ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਹੇਠ� ਸ�ਪ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਿਸਰਫ ਚੁਣੇ ਹੱ ਥ� ਨੂੰ ਬਕਸੇ /
ਕਰੇਟ ਿਵੱ ਚ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ii. ਵਾਢੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਿਕਸਾਨ� ਜ� ਉਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨ��ਟ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ।
iii. ਬਕਸੇ / ਕਰੇਟ ਨਾਲ ਭਰੇਹੋਏ ਵਾਹਨ ਦਾ ਭਾਰ ਿਕਸਾਨ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਤੋਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁੱ ਧ ਭਾਰ ਪੈਿਕੰ ਗ ਸਮਗਰੀ ਯਾਨੀ ਬਾਕਸ / ਕਰੇਟ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਗਿਣਆ ਜਾਏਗਾ।
ਅ. ਭੁਗ ਤਾਨ ਦਾ ਅਧਾਰ:

ਚਲਾਨ ਆਈਟਮ

ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗਣਨਾ

(ਚੰ ਗੀ ਕੁਆਲਟੀ) ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕੇਲਾ

ਬੇਸ ਵੈਲਯੂ (ਅ1): ਨ�ਟ ਵੇਟ ਿਕਲੋ ਗ�ਾਮ (ਏ+ਬੀ +ਸੀ)
* ਿਮਉਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ
(ਰੁਪਏ / ਿਕਲੋ ਗ�ਾਮ)
ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਦੀ
ਲਾਗਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾਅਰਥਾਤ … .. ਰੁਪਏ ਪਰ ਿਕੱ ਲੋ ਗ�ਾਮ ਕੇਲੇ ਦੀ
ਮਾਤਰਾ ਤੇਕੁਲ ਕਟਾਈ(ਏ+ਬੀ + ਸੀ)

ਅਨੂਲੱਗ ਸੀ: ਕੇਲਾ ਫੀਲਡ ਮੁਲ�ਕਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਡਲ:
ਓ)ਮਾਿਸਕ ਮੁਲ �ਕਣ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰ ਟ�
- ਪਰਸਪਰ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ਣਾਲੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ
ਅ)ਰੇਿ ਟੰ ਗ ਿਸਸਟਮ
- ਪਰਸਪਰ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ਣਾਲੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ
ਅਨੂਲੱਗ ਡੀ: ਕੇਲੇ ਦੇ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਨ
I.

ਕਲਾਸ- ਏ ਲਈ ਨੁਕਸ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ
-ਨੁਕਸ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵੇਰਵੇ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

II.

ਕਲਾਸ- ਬੀ ਲਈ ਨੁਕਸ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ
-ਨੁਕਸ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵੇਰਵੇ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

III.

ਜ਼ੀਰੋ ਨੁਕਸ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ
-ਨੁਕਸ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵੇਰਵੇ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

IV.

ਫਲ� ਦੀ ਉਮਰ, ਿਵਆਸ, ਲੰ ਬਾਈ, ਹੱ ਥ� ਿਵਚ ਫਲ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੱ ਿਤਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ

ਫਲ ਉਮਰ ਹਫ਼ਤਾ

ਮੌਸਮੀ ਸਿਥਤੀ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਯੂਏ
ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੁਆਰਾ ਕੱ ਟਣ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਅਨੁਸਾਰ (8 16 ਹਫਿਤਆਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ)

ਵਾਢੀ'ਤੇ ਪੱ ਤੇ

ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 5 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੱ ਤੇ

ਕੈਲੀਬ�ੇਸ਼ਨ

44- 46 ਕੈਲੀਪਰ (ਦੂਜਾ ਹੱ ਥ ਿਵਚਕਾਰਲੀ �ਗਲੀ)

�ਗਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (ਇੰ ਚ)

ਿਮੱ ਝ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 7 ਇੰ ਚ

�ਗਲ� / ਹੱ ਥ ਦੀ ਿਗਣਤੀ

ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 12

