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Government of Punjab 
Department of Local Government 

Municipal Corporation, Sahibzada Ajit Singh Nagar 
Notification  

 
In exercise of the powers conferred under Section 399 (E) (6) of the Punjab Municipal Corporation Act, 
1976 (Punjab Act No. 42 of 1976), Municipal Corporation, Sahibzada Ajit Singh Nagar, after previous 
publication, hereby notifies Municipal Corporation, Sahibzada Ajit Singh Nagar (Registration, Control of 
Stray Animals and Compensation to the Victim of Animal Attack) Bye Laws, 2020 

Bye-Laws 

1 Short title and commencement :- 
(1) These Bye Laws may be called the Municipal Corporation, Sahibzada Ajit Singh Nagar 

(Registration, Control of Stray Animals and Compensation to the Victim of Animal Attack) 
Bye Laws, 2020 

(2) They shall applicable in the municipal limits of Municipal Corporation, Sahibzada Ajit Singh 
Nagar. 

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2 Definitions:- In these rules, unless the context otherwise requires:- 

(a)   "Act" means The Punjab Municipal Corporation, Act 1976 (Punjab Act No. 42 of 1976)  
(b) "Animal" for the purpose of these Bye-Laws means any male/female dog, cat, horse, 

monkey, buffalo, camel, cow, calf, bull, pony, goat, sheep, pig, elephant, neel-gaon, deer, or 
any other living creature other than a human being . 

(c) “Animal Welfare Organization" means and includes the society for prevention of cruelty to 
animals and any other welfare organization for animals which is registered under the 
Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860 ), or any other corresponding law for the time 
being in force and which is recognized by the Animal Welfare Board of India constituted 
under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960): 

(d) "Branding Code" means an identification mark/number given to each animal on the cold 
branding, microchip or token installed on the animal. 

(e) "Animal Pound" means an enclosure where all types of impounded animals are kept. 
(f) "Court" means the civil court having jurisdiction over the limits of Municpal Corporation 

Sahibzada Ajit Singh Nagar. 
(g) "Form" means the form appended to these Bye-Laws. 
(h) “Registrable Animal” means a he/she cat or dog. 
(i) "Registration  Fee" means fee levied by Municipal Corporation on commencement of these 

Bye-Laws for registration of dog/cat and the fee re-fixed by Municipal Corporation from 
time to time. 

(j) “Municipal Corporation” means Municipal Corporation, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab. 
(k) "owner" means the owner of an animal and includes any other person in possession or 

custody of such animal whether with or without the consent of the owner;  
(l) "Registering Authority" means the Medical Officer (Health), Municipal Corporation or any 

other officer of Municipal Corporation authorized by Commissioner, Municipal Corporation 
in this behalf.  

(m) "Stray Animal" means an ownerless animal, whether male or female,found straying within 
the limit of Municipal Corporation Sahibzada Ajit Singh Nagar. 

(n) "Veterinary Doctor" means a person who holds a degree of a recognized veterinary 
college and is registered with the Veterinary Council set up under the Indian Veterinary Council 
Act, 1984. 
(o) The words and expressions not defined in these bye-laws shall have the same meaning 
as is assigned to them in the Punjab Municipal Corporation Act, 1976. 

3. Registration of certain animals within Municipal Limits 

(a) The owner of every male/female dog or cat kept or brought within the Municipal Corporation limits 

shall on or before the 30th day of April in each year, or within seven days of its arrival within Municipal 

Corporation limits, get the said animal(s) registered with the Registration Authority in the office of 

Municipal Corporation in Form A failing which penalty as mentioned below shall be charged- 

Up to One month delay Penalty of Rs. 100 

Up to Two month delay Penalty of Rs. 200 

Delay beyond two months Penalty of 5 times the Registration Fee, 
impounding of animal and levy of maintenance 
charges at the rate of Rs. 200 per day.  



 Provided that up to a period of six months from the coming into force of these Bye-Laws a 
Registrable Animal kept or brought within Municipal Corporation Limits shall be allowed to be 
registered without any penalty. 

 Provided further that no animal other than a dog or cat shall be registered under these Bye-
Laws. 

(b)  The form of registration or renewal shall be provided at the office of Municipal Corporation on 
an application. The owner shall, along with the application for registration or renewal, produce 
before the Registration Authority two recent photographs of the Registrable Animal and a copy 
of the vaccination/health certificate from a licensed Veterinary Doctor stating therein that the 
Registrable Animal is free from any infectious/contagious diseases and is fit to be kept within 
residential/commercial premises meant for the purpose. A new born Registrable Animal shall be 
presented for registration once it has attained the age of 4 months. 

 Provided that where a digital platform has been enabled by the Municipal Corporation the 
application form along with the requisite documents shall be submitted only in the digital form 
through a mobile application or website/portal designated for this purpose.  

Provided that a blind person keeping a male/female dog as a companion animal, solely for the 
purpose of guidance, shall be exempted from payment of registration fee. 

(c)  Upon registration, the Registration Authority shall issue a metal token (or any other suitable 
form of identification) to be attached with the collar to be worn by the Registrable Animal. In 
case of loss or destruction of the token, a duplicate token shall be issued to the owner on 
submission of an application along with the cost of token and a fee of Rs. 100.  The Branding 
Code entered on the token shall be recorded in the registration record of Municipal 
Corporation. 

(d)  A maximum number of 2 dogs shall be permissible per family.  

 The term Family means the owner, his/her parents, spouse, sons, daughters, brothers and 
sisters living in one premises. 

(e)  The fee for registration shall be Rs. 500 per animal and for subsequent annual renewal of 
registration per animal shall be Rs. 200 per animal, or such revised amount as may be notified 
by the Municipal Corporation from time to time. The registration and renewal fee shall be 
deposited with the Municipal Corporation. 

(f)  The registration shall be valid for a period of twelve months reckoned from 1stday of April or 
from the date of actual registration of the animal up to 31stday of March of the following year. 

(g)  Upon the expiry of the registration period, the owner shall apply for its renewal in Form A along 
with a fee of Rs 200 on or before the 30th day of April each year, failing which a penalty as 
specified in clause 3(a) above or such other penalty as notified by Municipal Corporation from 
time to time shall be compounded to the owner for the renewal. The owner shall, along with the 
application for registration or renewal, produce before the Registration Authority a copy of the 
up to date vaccination/health certificate from a licensed Veterinary Doctor stating that the 
animal is free from any infectious/contagious diseases and is fit to be kept within 
residential/commercial premises meant for the purpose 

(h) A register of registered animals shall be kept by the concerned official/clerk of Municipal 
Corporation in which the name and place of residence of every animal owner and the number 
and type of animal(s) registered against his name shall be entered. The register shall at all 
reasonable times be available for inspection by anyone, on payment of Rs. 10 for the first hour 
and Rs. 30 for every subsequent hour up to a maximum of 3 hours with Municipal Corporation 
or any other amount as notified by Municipal Corporation from time to time. 

 

 

4.   Animal Pound and Stray Animals 

 (a) The Municipal Corporation shall construct and maintain one or more animal pound(s) of 
sufficient capacity for impounding Stray Animals. Any Animal if found straying within limits of 
Municipal Corporation on a street, public place or beyond the enclosure belonging to the owner of 
the animal, may be detained in the Animal Pound at the direction of person authorized by the 



Commissioner, Municipal Corporation. The Animal Pound or enclosure shall have a boundary wall of 
such height as the animal inside the enclosure is not able to jump over. 

(b) If the animal is claimed within a week, it will be released by charging a penalty of Rs. 5000 and 
maintenance charges of Rs. 200 per day per animal or any other amount as notified by 
Municipal Corporation from time to time. The penalty will be charged and recoverable from the 
owner for such period of detention of the animal in the Animal Pound or at a place specified by 
the Commissioner, Municipal Corporation. 

 (c) If the animal is not claimed within week, it will be impounded and will not be released. In addition 
to the penalty of Rs. 5000, maintenance charges of Rs. 200 per day for impounded animal during the 
period of impounding, or a revised amount as notified by Municipal Corporation from time to time, 
shall also be charged by the Municipal Corporation from the owner of the animal. Such impounded 
animal shall be liable to be dealt with or disposed of as per prevailing law. 

 (d) If animal owner is found defaulting second time, a fee of Rs 10,000 per animal will be charged as 
penalty. If found defaulting third time, the animal will be impounded and will not be released and 
shall be liable to be dealt with or disposed of as per prevailing law. 

(e) The Registration Authority or an officer/official authorized by him shall keep the details of all 
seized animals duly entered in a register with a brief description of the animal, date of seizure, 
reasons of seizure and the manner in which it was disposed of. 

5. Animals suffering from infectious/contagious disease 

(a)  It shall be the duty of the owner of any animal suffering from any infectious/contagious disease 
to report the matter without delay to the Registration Authority. 

(b)  The Registration Authority may after reasonable notice require the owner or person in-charge of 
any animal suspected/suffering from any infectious/contagious disease or believed to be 
suffering from any infectious/contagious disease to deliver the same to any specified official of 
the Municipal Corporation. The Registration Authority may either dispose of the animal in a 
manner as may be decided by the Municipal Corporation forthwith or send it to a veterinary 
hospital, for observation for a period specified by the Veterinary Doctor. The owner shall pay 
the expenses for such detention and observation at the rate of Rs. 200 per day or any other 
amount as notified by Municipal Corporation from time to time. No compensation shall be paid 
for animals thus disposed of. 

(c)    In case the animal cannot be cured, it shall be destroyed on the certification in this regard by the 
veterinary doctor. No damages shall be payable in respect of the animal so destroyed. 

(d)   The animal bearing Token/Branding Code if found straying repeatedly more than two times, the 
registration of such animal shall be cancelled with prior notice to the owner. The animal shall be 
seized by the Municipal Corporation and dealt with as per law. The owner shall have no claim of 
any kind on the animal. 

6.      Animals for show purpose: 

 These Bye-Laws shall also apply to the animals which are brought within the municipal limits 
even for bona fide legal show purpose.  

The owner or organizer of the show of such animals, as the case may be, shall be charged Rs. 
2000 per day for the duration of keeping the animals within Municipal Limits or a revised 
amount notified by Municipal Corporation. 

7.   Duties of an animal owner: 

 (a) No one, being the owner or person in-charge of an Animal shall allow it to be at large in 
 any public street or public place without being muzzled and without being secured by 
 the chain lead or secured in any other sufficient manner, in any case in which the animal 
 is likely to annoy, intimidate or injure any person. The owner shall ensure that a 
 registered animal wears a metal token or other identification issued by the 
 Municipal Corporation at all times. 

 (b) The owner of an animal shall be responsible for the removal of the animal’s 
 excreta/waste from any public or private place and proper disposal of the same. A fine 
 of Rs. 1000 shall be imposed on the owner in case of a default. 



 (c)  The owner of an animal shall ensure that the animal is free from any kind of 
 infectious/contagious disease. In this regard regular health check-ups and vaccination at 
 prescribed time periods shall be the responsibility of the animal owner. The vaccination 
 certificate shall be furnished on demand during inspection by the authorized officer of 
 the Municipal Corporation failing which a penalty of Rs. 200 shall be imposed. The 
 Municipal Corporation may seize the animal in case of repeated defaults and the 
 registration of the animal may be cancelled. 

 (d)  An animal after its death shall not be thrown in the open or in the garbage bins of 
 Municipal Corporation. Dead animals shall be buried only at the places earmarked for 
 the purpose or disposed of in any manner the Municipal Corporation may prescribe.  

 (e)  The owner or the person in-charge of an animal:  
  (i)  shall not allow such animal to be at large without being muzzled;   
  (ii)  shall not set on or urge such animal to attack, worry or intimidate any person;  
  (iii) knowing or having reason to believe that any animal belonging to him or in

 his charge has been bitten by an animal suffering or reasonably suspected to be
 suffering from rabies, shall not fail or neglect to give immediate information of this fact 
 to the Municipal Corporation and shall not give information which is false. 

 (f) It shall be the duty of an animal owner to take due care of the health and well being
 of the animal under his control and to ensure that no animal under his charge is made 
 to undergo undue suffering or cruelty. 

 (g) The owner of a registered animal shall be bound to inform the Municipal 
 Corporation about death of the registered animal.  

 (h)  A person found violating any of the provisions of the Prevention of Cruelty to Animals 
 Act, 1960 shall be liable to be prosecuted and punished thereunder. 

     
8.  Disqualification from keeping animal: 

(a)   In case of conviction of the owner of an animal, under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 
1960 (59 of 1960) the court may order him to be disqualified from keeping such animal and for 
holding or obtaining an animal license for such period as it thinks fit and the license issued to 
such owner shall be deemed to have been suspended and of no effect so long as the 
disqualification continues. 

(b)   The owner may apply to the court within six months from the date of the order and from time to 
time, for removal of the disqualification but three months must have elapsed after a refusal 
before a further application in this regard can be made. On the hearing of the application the 
court may having regard to the applicant's character, his conduct subsequent to the order, the 
nature of the offence and any other circumstances, either remove such disqualification or refuse 
the application. 

(c)   On suspension of the license of such owner for an offence of cruelty to animal, the animal 
concerned, shall be kept in the enclosure fixed by the Municipal Corporation at the expense of 
the owner. The owner shall be charged the expenses at the rate of Rs. 200 per day or any other 
amount as notified by Municipal Corporation from time to time for this purpose. 

9. Dangerous animal: 

(a)  On a complaint being made to the Registration Authority regarding an animal which appears to 
be dangerous to public health and safety and is not being kept under control the Registration 
Authority may order the owner of such animal to keep the animal under control. A penalty of 
Rs.50/- per day for the period of default shall be charged by the Municipal Corporation or any 
other amount as notified by Municipal Corporation from time to time for failing to comply with 
such order. Notice of penalty shall be given to the owner for the period of non-compliance. 

If the owner fails to comply with the order of Registration authority and fails to keep his 
dangerous animal in control then the Commissioner, Municipal Corporation or other authorized 
officer, of Municipal Corporation, in consultation with the Veterinary Department, may seize the 
animal and order its destruction or disposal as per law.  

(b)  Appeal may be filed within 15 days against a destruction order of the Municipal Corporation to 
the concerned Principal Secretary to Government of Punjab, Department of Local Government. 

 



10. Trespass by animal:- 

I. The owner of an animal shall not allow an animal to run at large or to trespass into the land of 
others. 

II. Where a stray, roaming or trespassing animal causes damage by killing or injuring any person, 
animal or livestock or by damaging any property, the owner of the animal shall be liable for the 
damage caused. 

11. Seizure, detention and sterilization of animals 

(1) An official duly authorized by Municipal Corporation Registration Authority, may seize any animal 
found on the highway or in public place, which he has reason to believe to be stray animal and 
detain it for a week or until the owner of such animal has claimed for it and paid all expenses 
incurred by the Municipal Corporation for its detention and maintenance in addition to the penalty 
prescribed under clause 4. If the animal bears a Branding code, the Municipal Corporation shall 
serve a written notice on the owner stating that the animal has been seized and is liable to be sold 
by way of auction or disposed of by way of adoption or otherwise in accordance with law as may be 
decided by the Commissioner, Municipal Corporation, if not claimed within seven days after the 
service of the notice. 

(2)  Any animal found straying in streets, roads or any public place within the Municipal limits may be 
caught by any person or animal welfare organization(s) and handed over to the official in charge of 
the Municipal Corporation for impounding in the animal pound or enclosure fixed for this purpose.  

(3) The Registration Authority or an authorized Veterinarian, Health Supervisor, Chief Sanitary Inspector, 
Sanitary Inspector or any other officer of the Municipal Corporation authorized by the Registration 
Authority, may inspect the premises of the owner of any animal and such owner shall allow that 
person to enter and inspect the premises at all reasonable times. Such officer/official shall also be 

authorized to search the places where animals are kept without registration and to seize them. 

(4) In order to keep a check on population of stray animals within its limits the Municipal Corporation 
shall carry out sterilization or destruction of stray animals as per prevailing law.  

12. Use of fee/penalty charges collected under the Bye-Laws:  

 All the revenue collected by way of registration/renewal fee and penalty charges shall be used for 
following purposes namely:- 

 (a)  For maintenance of animal pound; 
 (b)  For payment of compensation to the victims of stray animal attack; 
 (c)  Cost of identification and veterinary health care of stray animals. 
 
13. Support of NGOs and other socio-religious organizations: Municipal Corporation shall extend all 

possible assistance and support to Non-Government Organizations and other socio-religious 
organizations interested in setting up of non-profit animal pounds for old and infirm animals 
subject to availability of funds.  

 
14. Abandoning of Animals 

 Abandoning of animals, especially old and infirm animals, by delivering them into the area falling 
within the limits of Municipal Corporation shall be prohibited. The owner abandoning or 
attempting to abandon such animal(s) shall be charged with penalty of Rs. 5000 per animal or at 
the rates notified from time to time by the Municipal Corporation and shall be liable to prosecution 
under the provisions of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 and Punjab Municipal 
Corporation, 1976. 

15. Penalty 

 Except as otherwise expressly provided in these Bye-Laws, the owner of an animal who violates 
these Bye-Laws shall be liable to be punished by the Registration Authority with a fine which may 
extend to Rs. 500 and if the violation is of a continuing nature, then with an additional fine, which 
may extend to Rs. 100 per day, for a maximum of 7 days for which the breach continues. In case of 
Registrable Animal, where the breach continues beyond a period of 7 days the registration of the 
animal may be cancelled by the Registration Authority and the animal may be seized. 

 



 

16.Application for grant of compensation:- 

(a) The victim of the attack by a stray animal may submit an application to the Joint Commissioner of 
the Municipal Corporation or to any other authorized officer for the grant of compensation under 
the provisions of these Bye-Laws.  

(b) Any person not satisfied by the decision taken by the above said authority may file an appeal to the 
Commissioner of the Municipal Corporation within thirty days of passing of order. 

17. Determination of compensation to victims of stray animal attack 

(a)   The compensation under Rule 16, Sub Rule (a) above means compensation settled upon due inquiry 
by the Joint Commissioner or any other authorized officer of the Municipal Corporation upon an 
application thereunder. 

(b)   The amount of compensation payable to victim of stray animal attack in case of disability and legal 
heirs of the victim in case of death of the victim of the stray animal attack,shall be as follows:- 

In case of death  Rs.2 Lakh 
 

In case of disability Such part of an amount of Rs. 2 Lakh as determined by 
the Joint Commissioner or authorized officer in 
proportion to the deprivation caused to the victim by the 
percentage of disability as certified by Civil Surgeon, 
Sahibzada Ajit Singh Nagar. 

  Provided the victim of the stray animal attack shall not be entitled for any compensation if 
incident occurred due to the provocation or negligence of the victim himself. 

 Provided further that the liability to pay compensation to a victim of attack by a registered 
animal shall be that of the owner of the registered animal. 

(c) In case of injury due to stray animal attack (if the case does not fall under sub rule (b) above) 
Municipal Corporation shall pay a special compensation of Rs. 1000 per puncture and special 
compensation of Rs. 2000 per hole apart from reasonable medical expenses actually incurred 
subject to a maximum of Rupees 50,000 to the victim upon certification of the injury having been 
caused due to an animal by Medical Officer or other senior Officer of a local Government Hospital of 
Sahibzada Ajit Singh Nagar. 

18. Repeal and saving: - Any provision of any Municipal Corporation bye-law inconsistent with these 
Bye-Laws so far as relates to the registration, control of animal and compensation to victim of 
animal attack, which is in force within Municipal Corporation limits immediately before the 
commencement of these bye-laws,  is hereby repealed: 

Provided that any order made or action taken under the bye-laws, so repealed, shall be 
deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these Bye-Laws.  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FORM-A 

                                                FORM OF REGISTRATION/RENEWAL 

                        (See sub-clause (a) of Clause 3 of the Bye-Laws) 

1. Municipal Corporation:  

2. Registration No: 

3. Name of the applicant: 

4. Father’s name: 

5. Residential address in Municipality: 

House No.    Ward No.   

 

Locality:         Contact No. 

 

6. Permanent address:  

7. Category of animals (Dog/Cat): 

8. Type of animals(Breed) and Age of Animal: 

9. Has the animal been certified by the veterinary Doctor to be free from infectious diseases? 

10. Vaccination Status: 

11. Details of registration/renewal fee payment:  

12. Number of other registered /unregistered animals already owned by the family 

(a)If yes, give registration number: 

(b) If no, give type and number of such unregistered animals: 

 

 

Date: 

Signature of the applicant 

 

 

        COUNTERFOIL 

Registration No. 

Received     an   application    for       registration/renewal         of      animal(s) 

from…………………………………resident of……………………………. 

 Date: 

  Signature of Registration Clerk, with seal of the 

o/o Municipal Corporation, S.A.S Nagar 

 

      

  



ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ 

ਸਥਾਨਕ ਸਯਕਾਯ ਵਿਬਾਗ, ੰਜਾਫ 

ਨਗਯ ਨਨਗਭ, ਾਨਵਫਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਨਿੰ ਘ ਨਗਯ  

ਅਵਧਸੂਚਨਾ 
 

  ਿੰ ਜਾਫ ਨਭਊਂਰ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਕਟ , 1976 (ਿੰਜਾਫ ਕਟ ਨਿੰ ਫਯ 42 ਆਪ 1976) ਦੀ ਧਾਯਾ 

399 ਦ ਅਧੀਨ ਰਾਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਕਯਦ ਵ ਨਗਯ ਨਨਗਭ, ਾਨਵਫਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਨਿੰ ਘ ਨਗਯ, ੁਯਲਕ 
ਰਕਾਲ਼ਨਾ ਉਯਿੰਤ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਾਨਵਫਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਨਿੰ ਘ ਨਗਯ (ਯਵਜਸਟਯਸ਼ਨ , ਆਿਾਯਾ ਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਨਮੰਤਯਣ 

ਅਤ ਜਾਨਿਯਾਂ ਿੱਰੋਂ ਕੀਤ ਹਭਰ ਦ ਵਸ਼ਕਾਯ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਭੁਆਿਜਾ) ਉ-ਵਨਮਭ, 2020 ਨੂਿੰ  ਨ ਨਟਪਾਈ ਕਯਦਾ ਵ। 
 

ਉ-ਵਨਮਭ 

1. ਵਸਯਰਖ ਅਤ ਰਾਗੂ ਹਣ ਦੀ ਵਭਤੀ: - 
(1)  ਇਵਨਾਂ ਉ-ਨਨਮਭਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਭਉਂਰ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ,ਾਨਵਫਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਨਿੰ ਘ ਨਗਯ (ਯਨਜਟਯਸ਼ਨ , ਆਲਾਯਾ 

ਲ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨਨਮਿੰ ਤਯਣ ਅਤ ਜਾਨਲਯਾਂ ਲੱਰੋਂ ਕੀਤ ਵਭਰ ਦ ਨਲ਼ਕਾਯ ਰਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਭੁਆਲਜਾ) ਉ-ਵਨਮਭ, 2020 

ਨਕਵਾ ਜਾ ਕਦਾ ਵ। 

(2) ਇਵ ਨਗਯ ਨਨਗਭ,ਾਨਵਫਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਨਿੰ ਘ ਨਗਯਦੀ ਵਦੂਦ ਅਿੰ ਦਯ ਰਾਗੂ ਵਣਗ । 

(3)  ਇਵ ਯਕਾਯੀ ਗਜਟ ਨਲੱਚ ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਭਤੀ ਤ ਰਾਗੂ ਵਣਗ । 
 

2. ਵਯਬਾਸ਼ਾਿਾਂ: - ਇਵਨਾਂ ਉ-ਨਨਮਭਾਂ ਨਲੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿੰ ਦਯਬ ਨਲੱਚ ਵਯ ਬਾਲ ਨਵੀਂ: - 
() "ਕਟ" ਦਾ ਬਾਲ ਿੰਜਾਫ ਨਭਊਂੀਰ ਕਾਯਯਸ਼ਨ, ਕਟ 1976 (ਿੰਜਾਫ ਕਟ ਨਿੰ  42 ਆਪ 1976) 
(ਫੀ) ਇਵਨਾਂ ਉ-ਨਨਮਭਾਂ ਦ ਉਦਸ਼ ਰਈ "ਸ਼"ੂ ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਨਕ ਉਵ ਕਈ ਲੀ ਕੁੱ ਤਾ, ਨਫੱਰੀ, ਘੜਾ, ਭੱਛੀ, ਭੱਝ, ਊਠ, 

ਗਊ, ਲੱਛ, ਫਰਦ,ਕੱਟੜੀ, ਫੱਕਯੀ, ਬਡ, ੂਯ, ਵਾਥੀ, ਨੀਰਗਈ, ਨਵਯਨ, ਅਤ ਭਨੱੁਖ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਵਯ ਕਈ ਲੀ ਜੀਲਤ 

ਰਾਣੀ। 
(ੀ) "ਨੀਭਰ ਲਰਪਅਯ ਔਯਗਨਾਈਜਸ਼ਨ" ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਾਇਟੀ ਪਾਯ ਰੀਲਨਲ਼ਨ ਆਪ ਕਰਉਰਟੀ ਟੂ ਨੀਭਰਜ 
ਅਤ ਕਈ ਲੀ ਜਾਨਲਯ ਕਨਰਆਣ ਿੰਗਠਨ ਜ ੁਾਇਟੀ ਯਨਜਟਰਸ਼ਨ ਕਟ , 1860 (21 ਆਪ 1860) ਦ ਤਨਵਤ ਜਾਂ 

ਨਕ ਵਯ ਿੰ ਫਿੰ ਨਧਤ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਤਨਵਤ ਯਨਜਟਯਡ ਵ , ਅਤ ਜ ਜਾਨਲਯਾਂ ਉਯ ਫਯਨਵਭੀ ਕਾਨੂਿੰ ਨ , 1960 (59 ਆਪ 
1960) ਦ ਅਧੀਨ  ਗਨਠਤ ਨੀਭਰ ਲਰਪਅਯ ਫਯਡ ਆਪ ਇਿੰ ਡੀਆ ਦੁਆਯਾ ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ ਵ: 
(ਡੀ) "ਫਰਾਂਨਡਿੰ ਗ ਕਡ" ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਜਾਨਲਯ ਨੂਿੰ  ਨਦੱਤ ਗ ਛਾਣ ਨਿੰ ਫਯ / ਨਿੰ ਫਯ.  ਜ ਉ ਤ ਰਗਾ ਗ ਕਰਡ 
ਫਰਾਂਨਡਿੰ ਗ/ਭਾਈਕਯਨਚ ਜਾਂ ਟਕਨ ਤ ਅਿੰ ਨਕਤ ਵ। 

(e) "ਸ਼ੂ ੌਂਡ" ਦਾ ਭਤਰਫ ਵ ਇਕ ਘਯਾ ਨਜੱਥ ਵਯ ਨਕਭ ਦ ਜਾਨਲਯਾਂ ਨੂਿੰ  ਯੱਨਖਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। 



(f) "ਅਦਾਰਤ" ਦਾ ਬਾਲ ਵ ਨਕ ਉਵ ਨਦਲਾਨੀ ਅਦਾਰਤ ਨਜ ਦ ਅਨਧਕਾਯ ਖਤਯ ਵਠ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦੀ ਵਦੂਦ ਆਉਂਦੀ 
ਵ। 
(g) "ਪਾਯਭ" ਦਾ ਭਤਰਫ ਵ ਇਵਨਾਂ ਉ-ਨਨਮਭਾਂ ਨਾਰ ਨੱਥੀ ਪਾਯਭ 

(h) "ਯਨਜਟਯਫਰ ਨੀਭਰ" ਤੋਂ ਬਾਲ ਉਵ ਨਫੱਰੀ, ਕੁੱ ਤਾ । 
(i) "ਯਨਜਟਯਸ਼ਨ ਪੀ" ਦਾ ਭਤਰਫ ਵ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਾਨਵਫਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਨਿੰ ਘ ਨਗਯ ਦੁਆਯਾ ਇਵਨਾਂ ਉ-ਨਨਮਭਾਂ 

ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਤ ਅਤ ਭੇਂ-ਭੇਂ ਤਤਅ ਕੀਤੀ ਪੀ. 
(j) "ਨਗਯ ਨਨਗਭ" ਤੋਂ ਬਾਲ ਨਗਯ ਨਨਗਭ, ਾਨਵਫਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਨਿੰ ਘ ਨਗਯ 

(k) "ਭਾਰਕ" ਤੋਂ ਬਾਲ ਨਕ ਜਾਨਲਯ ਦਾ ਭਾਰਕ ਅਤ ਨਾਰ ਵੀ ਕਈ ਵਯ ਨਲਅਕਤੀ ਨਜ ਦ ਕਫਜ ਨਲਚ ਉਵ ਜਾਨਲਯ ਵ 
ਬਾਲੇਂ ਭਾਰਕ ਦੀ ਨਵਭਤੀ ਨਾਰ ਜਾਂ ਨਫਨਾ ਨਵਭਤੀ ਤੋਂ; 

(l) "ਯਨਜਟਨਯਿੰਗ ਅਥਾਯਟੀ" ਤੋਂ ਬਾਲ ਵ ਨਕ ਭਡੀਕਰ ਅਪਯ (ਨਵਤ) , ਨਗਯ ਨਨਗਭ  ਜਾਂ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦਾ ਕਈ 

ਵਯ ਅਨਧਕਾਯੀ ਨਜ ਨੂਿੰ  ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦ ਕਨਭਸ਼ਨਯ ਦੁਆਯਾ ਇ ਧਾਯਾ ਅਧੀਨ ਅਨਧਕਾਯਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਵਲ। 
(m)“ਆਲਾਯਾ ਘੁਿੰ ਭ ਯਵ ਲ਼ੂ“ ਤੋਂ ਬਾਲ: 

 • ਜ ਭਾਰਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਨਕਤ ਘੁਿੰ ਭ ਨਯਵਾ ਵਲ ਜਾਂ ਨਜ ਨਲਅਕਤੀ ਦੀ ਦਖਬਾਰ , ਨਵਯਾਤ ਜਾਂ 
 ਨਨਮਿੰ ਤਯਣ ਵਠ ਉਵ ਜਾਨਲਯ ਵਦ ਚਾਯਜ ਜਾਂ ਨਨਮਿੰ ਤਯਣ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਘੁਿੰ ਭ ਨਯਵਾ ਵਲ। 
      ਜਾਂ  

 • ਨਕ ਭਾਯਕੀਟ / ਾਯਕ / ਬੀੜ ਬਯ ਫਾਜਾਯ ਖਤਯ ਨਲਚ ਵਣਾ / ਨਕ ਖਡ ਦ ਭਦਾਨ ਨਲਚ ਜਾਂ ਨਲਨਭਿੰ ਗ 

ੂਰ ਦ ਾਣੀ ਨਲਚ ਵਣਾ, ਬਾਲੇਂ ਨਕ ਜੁਿੰ ਭਲਾਯ ਨਲਅਕਤੀ ਦ ਤੁਯਿੰ ਤ ਰਬਾਲ ਅਤ ਨਨਮਿੰ ਤਯਣ ਅਧੀਨ ਵਲ ਜਾਂ ਨਾ। 
(n) "ਆਲਾਯਾ ਲ਼ੂ" ਤੋਂ ਬਾਲ ਨਫਨਾ ਭਾਰਕ ਦਾ ਜਾਨਲਯ, ਚਾਵ ਉਵ ਨਯ ਵਲ ਜਾਂ ਭਾਦਾ, ਜ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਾਨਵਫਜਾਦਾ 

ਅਜੀਤ ਨਿੰ ਘ ਨਗਯ ਦੀ ਵਦੂਦ ਅਿੰ ਦਯ ਆਲਾਯਾ ਘੁਿੰ ਭਦਾ ਵ। 
(o) "ਲਟਯਨਯੀ ਡਾਕਟਯ" ਤੋਂ ਬਾਲ ਉਵ ਨਲਅਕਤੀ ਵ ਨਜਵੜਾ ਨਕ ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ ਲਟਯਨਯੀ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਨਡਗਯੀ 

ਵਰਡਯ ਵ ਅਤ ਇਿੰ ਡੀਅਨ ਲਟਯਨਯੀ ਕੌਂਰ ਕਟ , 1984 ਦ ਤਨਵਤ ਕਾਇਭ ਕੀਤੀ ਲਟਯਨਯੀ ਕੌਂਰ ਦ ਨਾਰ 

ਯਨਜਟਯਡ ਵ। 
(ੀ) ਇਵਨਾਂ ਉ-ਨਨਮਭਾਂ ਨਲੱਚ ਨਯਬਾਨਸ਼ਤ ਨਾ ਵਣ ਲਾਰ ਸ਼ਫਦ ਅਤ ਰਗਟਾਨਲਆਂ ਦਾ ਭਤਰਫ ਉਵੀ ਵਲਗਾ ਜ ਨਕ 
ਿੰਜਾਫ ਨਭਊਂਰ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਕਟ, 1976 ਅਿੰਦਯ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਵ। 
 

3.  ਨਗਯ ਵਨਗਭ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਯ ਕੁੱ ਝ ਜਾਨਿਯਾਂ ਦੀ ਯਵਜਸਟਯਸ਼ਨ। 
(a) ਵਯ ਨਯ ਜਾਂ ਭਾਦਾ ਕੁੱ ਤਾ, ਨਫੱਰੀ ਦਾ ਭਾਰਕ ਨਜ ਲੱਰੋਂ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦੀ ਵਦੂਦ ਅਿੰ ਦਯ ਉ ਨੂਿੰ  ਯੱਨਖਆ ਜਾਂ ਨਰਆਇਆ 
ਨਗਆ ਵ ਵਯ ਾਰ ਅਰਰ ਦ 30ਲੇਂ ਨਦਨ ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦੀਆਂ ੀਭਾਲਾਂ ਦ ਅਿੰ ਦਯ ਉ ਦ 
ਆਗਭਨ ਦ ੱਤ ਨਦਨਾਂ ਦ ਅਿੰ ਦਯ-ਅਿੰਦਯ, ਪਾਯਭ -A ਨਲਚ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦ ਦਫ਼ਤਯ ਨਲਖ ਯਨਜਟਰਸ਼ਨ ਅਥਾਯਟੀ ਕਰਉ 



ਨੂਿੰ  ਯਨਜਟਯ ਕਯਲਆਉਣ ਦਾ ਾਫਿੰ ਦ ਵਲਗਾ। ਯਨਜਟਯ ਕਯਲਆਉਣ ਨਲੱਚ ਅਪਰ ਵਣ ਤ ਜੁਯਭਾਨੇ ਲੱਜੋਂ ਵਠ ਨਰਖ 

ਅਨੁਾਯ ਯਕਭ ਭਾਰਕ ਤੋਂਲੂਰੀ ਜਾਲਗੀ- 
 

ਇੱਕ ਭਵੀਨੇ ਦੀ ਦਯੀ ਜੁਯਭਾਨਾ ਯ.ੁ 100 

ਦ ਭਵੀਨੇ ਦੀ ਦਯੀ ਜੁਯਭਾਨਾ ਯ.ੁ 200 

ਦ ਭਵੀਨੇ ਤੋਂ ਲੱਧ ਦੀ ਦਯੀ ਜੁਯਭਾਨਾ ਯਨਜਟਯਲ਼ਨ ਪੀ ਦਾ 5 ਗੁਣਾ, ਲ਼ੂ ਜਫਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਲਗਾ ਅਤ 200 ਯ ਰਤੀ ਨਦਨ ਯੱਖ ਯਖਾਲ ਦਾ 
ਚਾਯਜ ਨਰਆ ਜਾਲਗਾ। 

 

ਫਲ਼ਯਤ ਨਕ ਇਨਹ ਾਂ ਫਾਈਰਾਜ ਦ ਰਾਗੂ ਵਣ ਤੋਂ 6 ਭਵੀਨੇ ਦ ਅਿੰ ਦਯ-ਅਿੰਦਯ ਯਨਜਟਯ ਵਣ ਮਗ ਜਾਨਲਯਾਂ ਨੂਿੰ  
ਯਨਜਟਯ ਕਯਨਾ ਰਾਜਭੀ ਵਲਗਾ। ਇ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਯਨਜਟਯਲ਼ਨ ਤ ਕਈ ਲੀ ਨਰਟੀ ਨਵੀਂ ਰਗਾਈ 
ਜਾਲਗੀ। 

ਇਨਵ ਾਂ ਫਾਈ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕੁੱ ਤ ਅਤ ਨਫੱਰੀ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਵਯ ਕਈ ਲੀ ਜਾਨਰਯ ਯਨਜਟਯ ਨਵੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਲਗਾ। 

(b) ਯਨਜਟਯ ਕਯਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਲੀਨੀਕਯਣ ਕਯਲਾਉਣ ਦਾ ਪਾਯਭ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦ ਦਫ਼ਤਯ ਨਲਕ ਨਫਨੈੱਤਯ ਦ ਕ 
ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਲ਼ਕਦਾ ਵ। ਯਨਜਟਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਲੀਨੀਕਯਣ ਰਈ ਨਦੱਤ ਗ ਪਾਯਭ ਦ ਨਾਰ ਲ਼ੂ ਦੀਆਂ ਦ ਤਾਜਾ ਪਟਆਂ 
ਅਤ ਲਟਨਯੀ ਡਾਕਟਯ ਲੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਲਕੀਨੇਸ਼ਨ / ਵਰਥ ਯਟੀਨਪਕਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾੀ ਦਣੀ ਵਲਗੀ, ਨਜ ਨਲਚ ਜਾਨਲਯ 
ਦ ਨਕ ਲੀ ਛੂਤ ਦੀ ਨਫਭਾਯੀ ਤੋਂ ਭੁਕਤ ਵਣ ਅਤ ਇ ਭਕਦ ਰਈ ਫਣਾ ਨਯਵਾਇਸ਼ੀ / ਲਾਯਕ ਇਭਾਯਤ ਦ ਅਿੰ ਦਯ 

ਯੱਖ ਜਾਣ ਰਈ ਨਪੱਟ ਵਣ ਦੀ ਤਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਲ । ਇੱਕ ਨਲਾਂ ਜਨਨਭਆ ਯਨਜਟਯਫਰ ਨੀਭਰ ਯਨਜਟਯੀ ਦ 

ਰਈ ਉਦੋਂ ਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਗਾ ਜਦੋਂ ਉਲ਼ ਲ਼ੂ ਦੀ 4 ਭਵੀਨਨਆਂ ਦੀ ਉਭਯ ਵ ਜਾਂਦੀ ਵ। 
 ਫਸ਼ਯਤ ਨਕ ਜਕਯ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਲੱਰੋਂ ਨਡਜੀਟਰ ਰਟਪਾਯਭ ਉਰਫਧ ਕਯਲਾਈ ਗਈ ਵ ਤਾਂ ਯਨਜਟਯਲ਼ਨ 
ਦੀ ਦਯਖਾਤ ਅਤ ਫਿੰ ਧਤ ਦਤਾਲਜ ਨਯਪ ਡਜੀਗਨੇਟਡ ਲਫਾਇਟ/ਯਟਰ ਯਾਵੀਂ ਵੀ ਜਭਾ ਕਯਲਾ ਜਾ ਕਣਗ।  
 ਫਸ਼ਯਤ ਨਕ ਅਿੰ ਨਹੇ  ਨਲਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਜ ਕਲਰ ਇਕ ਾਥੀ ਜਾਨਲਯਾਂ ਲਜੋਂ ਜਾਂ ਭਾਯਗਦਯਸ਼ਨ ਦ ਉਦਸ਼ ਨਾਰ ਨਕ 

ਕੁੱ ਤ ਨੂਿੰ  ਾਰਦ ਵਨ, ਨੂਿੰ  ਯਨਜਟਯਸ਼ਨ ਪੀ ਦ ਬੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛਟ ਨਦੱਤੀ ਜਾਗੀ. 
(c) ਯਨਜਟਯਸ਼ਨ ਉਯਿੰਤ, ਯਨਜਟਰਸ਼ਨ ਅਥਾਯਟੀ, ਯਨਜਟਯਡ ਨੀਭਰ ਦੁਆਯਾ ਲਯਤੀ ਜਾਣ ਲਾਰੀ ਕਾਰਯ ਨਾਰ 

ਜੜਨ ਰਈ ਇੱਕ ਭਟਰ ਟਕਨ (ਜਾਂ ਕਈ ਲੀ ਵਯ ਢੁਕਲੀਂ ਛਾਣ) ਜਾਯੀ ਕਯਗੀ । ਟਕਨ ਦ ਨੁਕਾਨ ਜਾਂ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਦ 

ਭਾਭਰ ਨਲਚ, ਭਾਰਕ ਟਕਨ ਦ ਭੁੱ ਰ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ 100 ਯੁ ਪੀ ਜਭਹਾਂ ਕਯਾਉਣ ਉਯਿੰਤ ਇਕ ਡੁਰੀਕਟ ਟਕਨ 
ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਗਾ  
 ਟਕਨ ਤ ਨਰਨਖਆ ਯਨਜਟਯਡ ਫਰਾਂਨਡਿੰ ਗ ਕਡ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦ ਯਨਜਟਰਸ਼ਨ ਨਯਕਾਯਡ ਨਲੱਚ ਦਯਜ ਕੀਤਾ 

ਜਾਲਗਾ। 
(d) ਰਤੀ ਨਯਲਾਯ ਨੂਿੰ  ਲੱਧ ਤੋਂ ਲੱਧ 2 ਕੁੱ ਤ ਯੱਖਣ ਦੀ ਆਨਗਆ ਵ। 



 ਨਯਲਾਯ ਦਾ ਅਯਥ ਵ ਭਾਰਕ , ਉ ਦ ਭਾਤਾ-ਨਤਾ , ਤੀ / ਤਨੀ , ੱੁਤਯ, ਧੀਆ,ਂ ਬਣ-ਬਯਾ, ਜ ਇਕ 

ਨਯਯ ਨਲੱਚ ਯਨਵਿੰ ਦ ਵਨ। 
(e) ਯਨਜਟਰਸ਼ਨ ਰਈ ਪੀ ਅਤ ਰਤੀ ਜਾਨਲਯ ਯਨਜਟਯ ਕਯਨ ਦੀ ਾਰਾਨਾ ਨਲੀਨੀਕਯਨ ਪੀ ਕਰਭਲਾਯ 500 ਯੁ 
ਰਤੀ ਜਾਨਲਯ ਅਤ 200 ਯੁ ਰਤੀ ਜਾਨਲਯ ਵਲਗੀ , ਪੀ ਨਲੱਚ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦੁਆਯਾ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਕੀਤ ਫਦਰਾਲ 

ਫਾਯ ਫਨਰਕ ਨੂਿੰ  ੂਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਲਗਾ । ਯਨਜਟਯਸ਼ਨ ਅਤ ਨਲੀਨੀਕਯਨ ਦੀ ਪੀ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਕਰ ਜਭਹਾਂ ਕੀਤੀ 

ਜਾਲਗੀ। 
(f) ਯਨਜਟਯਸ਼ਨ ਅਰਰ ਦ ਨਵਰ ਨਦਨ ਤੋਂ ਫਾਯਾਂ ਭਵੀਨਨਆਂ ਦੀ ਨਭਆਦ ਰਈ ਜਾਂ ਸੂ਼ ਦ ਅਰ ਯਨਜਟਰਸ਼ਨ ਦੀ 

ਨਭਤੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਾਰ ਦ ਭਾਯਚ ਦ 31 ਲੇਂ ਨਦਨ ਤੱਕ ਰਭਾਣਕ ਵਲਗੀ। 
(g) ਯਨਜਟਯਸ਼ਨ ਦੀ ਨਭਆਦ ਦੀ ਭਾਤੀ 'ਤ, ਭਾਰਕ ਨੂਿੰ  ਪਾਯਭ  ਨਲਚ ਉ ਦੀ ਨਯਨਉਅਰ ਰਈ ਯੁ 200 ਦੀ 
ਪੀ ਭਤ ਅਯਜੀ ਅਯਰ ਭਵੀਨੇ ਦੀ 30 ਤਯੀਕ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉ ਤੋਂ ਨਵਰਾਂ ਦਣੀ ਵਲਗੀ , ਇਿੰਜ ਨਾ ਕਯਨ ਤ ਉਕਤ 
ਨਰਟੀ ਜਾਂ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਲੱਰੋਂ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਨ ਟੀਪਾਈਡ ਦਯ ਅਨੁਾਯ ਨਯਨਉਅਰ ਰਈ ਜੁਯਭਾਨਾ ਭਾਰਕ ਤੋਂ ਨਰਆ 

ਜਾਲਗਾ। ਭਾਰਕ, ਯਨਜਟਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਲੀਨੀਕਯਣ ਰਈ ਅਯਜੀ ਦ ਨਾਰ , ਯਨਜਟਯਸ਼ਨ ਅਥਾਨਯਟੀ ਨੂਿੰ  ਇਕ ਲਟਯਨਯੀ 
ਡਾਕਟਯ ਤੋਂ ਤਾਜਾ ਲਕੀਨੇਸ਼ਨ / ਵਰਥ ਯਟੀਨਪਕਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾੀ ਸ਼ ਕਯਗਾ , ਨਜ ਨਲਚ ਇਵ ਨਕਵਾ ਨਗਆ ਵਲ 

ਨਕ ਜਾਨਲਯ ਨਕ ਲੀ ਛੂਤ ਲਾਰੀ ਫੀਭਾਯੀ ਤੋਂ ਭੁਕਤ ਵ ਅਤ ਨਯਵਾਇਸ਼ੀ / ਲਾਯਕ ਇਭਾਯਤ ਦ ਅਿੰ ਦਯ ਯੱਖ ਜਾਣ ਰਈ 
ਨਪਟ ਵ। 
 

(h) ਯਨਜਟਯਡ ਜਾਨਲਯਾਂ ਦਾ ਇਕ ਯਨਜਟਯ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦ ਫਿੰ ਧਤ ਕਰਯਕ ਦੁਆਯਾ ਯੱਨਖਆ ਜਾਲਗਾ , ਨਜ ਨਲਚ 
ਵਯ ਜਾਨਲਯ ਭਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤ ਨਯਵਾਇਲ਼ਅਤ ਉ ਦ ਨਾਭ ਦ ਅੱਗ ਯਨਜਟਯਲ਼ਨ ਨਿੰ ਫਯ ਅਤ ਸ਼ੂ ਦੀ ਨਕਭ ਸ਼ਾਭਰ 

ਵਲਗੀ।ਇਵ ਯਨਜਟਯ ਆਭ ਫਨਰਕ ਲੱਰੋਂ ਭੁਨਾਫ ਭੇਂ ਤ ਜਾਂਚ ਰਈ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਨਲਖ ਯੁ 10 ਨਵਰ ਘਿੰ ਟ ਰਈ 

ਅਤ ਯ.ੁ 30 ਅਗਰ ਵਯ ਘਿੰ ਟ ਰਈ (ਲੱਧ ਤੋਂ ਲੱਦ 3 ਘਿੰਟ) ਦੀ ਯਕਭ ਜਾਂ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਲੱਰੋਂ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਨ ਟੀਪਾਈ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਦਯ ਤ ਉਰਫਧ ਵਲਗਾ। 
 

4. ਸੂ਼ ੌਂਡ ਅਤ ਸਟਯਅ ਜਾਨਿਯ 

(a) ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੱਧ ਸੂ਼ ੌਂਡ ਦਾ ਨਨਯਭਾਣ ਕਯਗਾ ਅਤ ਇ ਦੀ ਾਂਬ-ਿੰ ਬਾਰ ਕਯਗਾ ।ਕਈ ਲੀ ਸੂ਼ 

ਜ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦੀ ਵਦੂਦ ਅਿੰ ਦਯ,ੜਕ ਤ, ਗਰੀ ਨਲੱਚ , ਜਨਤਕ ਥਾਨ ਤ ਜਾਂ ਜਾਨਲਯ ਦ ਭਾਰਕ ਲੱਰੇਂ ਫਣਾ ਗ 
ਘਯ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਘੁਿੰ ਭਦ ਨਜਯ ਆਉਂਦਾ ਵ, ਉ ਨੂਿੰ  ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦੁਆਯਾ ਅਨਧਕਾਨਯਤ ਨਲਅਕਤੀ ਦ ਨਨਯਦਲ਼ਾ ਤ ਲ਼ੂ ੌਂਡ 

ਨਲਚ ਨਜਯਫਿੰ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਵ।ਸ਼ੂ ਾਊਂਡ ਦੀ ਦੀਲਾਯ ਉਨਚਤ ਉਚਾਈ ਦੀ ਵਲਗੀ ਤਾਂ ਜ ਕਈ ਲ਼ੂ ਉ ਉਯ ਦੀ 

ਟੱ ਨਾ ਕ। 
(b) ਜਕਯ ਇਕ ਵਪਤ ਦ ਅਿੰ ਦਯ ਜਾਨਲਯ ਨੂਿੰ  ਕਰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ , ਤਾਂ ਉ ਨੂਿੰ  5000 ਯੁ ਦੀ ਨਰਟੀ ਅਤ ਯੱਖ-
ਯਖਾਲ ਦਾ ਚਾਯਜ ਯੁ 200 ਰਤੀ ਜਾਨਲਯ ਰਤੀ ਨਦਨ ਜਾਂ ਨਭਊਂਰ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਦੁਆਯਾ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਨ ਟੀਪਾਈਡ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਈ ਵਯ ਯਕਭਭਾਰਕ ਤੋਂ ਜੁਯਭਾਨੇ ਲੱਜੋਂਰਣ ਉਯਿੰਤ ਵੀ ਨਯਰੀਜ ਕੀਤਾ ਜਾਲਗਾ। 



(c) ਜਕਯ ਇੱਕ ਵਪਤ ਦ ਅਿੰ ਦਯ ਜਾਨਲਯ ਨੂਿੰ  ਕਰਭ ਨਵੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ , ਤਾਂ ਇ ਨੂਿੰ  ਜਫਤ ਕਯ ਨਰਆ ਜਾਲਗਾ ਅਤ 

ਨਯਰੀਜ ਨਵੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਲਗਾ । 5000 ਯੁ ਜੁਯਭਾਨੇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ , ਜਫਤ ਕੀਤ ਜਾਨਲਯਾਂ ਰਈ ਰਤੀ ਨਦਨ 200 ਯੁ 

ਦੀ ਯੱਖ-ਯਖਾਲ ਦ ਖਯਚ ਦੀ ਯਾਲ਼ੀ ਲੀ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਲੱਰੋਂ (ਜਾਂ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਲੱਰੋਂ ਕਈ ਵਯ ਨ ਟੀਪਾਈਡ ਯਕਭ) 

ਜਾਨਲਯ ਦ ਭਾਰਕ ਤੋਂ ਰਈ ਜਾਲਗੀ। ਇ ਜਾਨਲਯ ਨੂਿੰ  ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਅਨੁਾਯ ਨਨਜੱਨਠਆ ਜਾਲਗਾ ਜਾਂ ਨਲ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਲਗਾ। 

(d) ਜ ਸੂ਼ ਦਾ ਭਾਰਕ ਦੂਜੀ ਲਾਯ ਨਡਪਾਰਟ ਰਗਦਾ ਵ , ਤਾਂ ਫ਼ੀ ਦੀ ਯਕਭ ਯੁ 10,000 ਰਤੀ ਜਾਨਲਯ ਜੁਯਭਾਨਾ 

ਕੀਤਾ ਜਾਲਗਾ। ਜ ਤੀਜੀ ਲਾਯ ਨਡਪਾਰਟ ਾਇਆ ਜਾਲ ਤਾਂ ਜਾਨਲਯ ਨੂਿੰ  ਜਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਲਗਾ ਅਤ ਨਯਵਾਅ ਨਵੀਂ ਕੀਤਾ 

ਜਾਲਗਾ। ਇ ਜਾਨਲਯ ਨੂਿੰ  ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਅਨੁਾਯ ਨਨਜੱਨਠਆ ਜਾਲਗਾ ਜਾਂ ਨਲ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਲਗਾ। 

(e) ਯਨਜਟਰਸ਼ਨ ਅਥਾਯਟੀ ਜਾਂ ਉ ਦੁਆਯਾ ਅਨਧਕਾਨਯਤ ਕਯਭਚਾਯੀ /ਅਨਧਕਾਯੀ ਪੜ ਗ ਲ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਿੰ ਦਯਾਜ ਭਤ 
ਸ਼ੂ ਦੀ ਿੰ ਖ ਜਾਣਕਾਯੀ, ਪੜਨ ਦੀ ਨਭਤੀ, ਪੜਨ ਦਾ ਕਾਯਨ ਅਤ ਨਜ ਢਿੰ ਗ ਨਾਰ ਉ ਨੂਿੰ  ਨਡਜ ਆਪ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 

ਇ ਭਿੰ ਤਲ ਰਈ ਰਗਾ ਗ ਯਨਜਟਯ ਨਲੱਚ ਦਯਜ ਕਯਗਾ। 
5. ਫੀਭਾਯੀ ਨਾਰ ੀਵਿਤ ਸੂ਼ 

() ਸ਼ੂ ਦ ਭਾਰਕ ਦਾ ਪਯਜ ਵਲਗਾ ਨਕ ਉਵ ਯਨਜਟਯਸ਼ਨ ਅਥਾਯਟੀ ਨੂਿੰ  ਨਫਨਾਂ ਨਕ ਦਯੀ ਦ ਨਕ ਲੀ ਛੂਤ ਲਾਰੀ 

ਨਫਭਾਯੀ ਨਾਰ ੀਨੜਤ ਲ਼ੂ ਦੀ ਨਯਯਟ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਨੂਿੰ  ਕਯ। 
(ਫੀ) ਯਨਜਟਯਸ਼ਨ ਅਥਾਯਟੀ ਲਾਜਫ ਨ ਨਟ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਭਾਰਕ ਜਾਂ ਲ਼ੂ ਦ ਇਿੰ ਚਾਯਜ, ਜ ਲ਼ੂ ਨਕ ਲੀ ਛੂਤ ਲਾਰੀ 

ਫੀਭਾਯੀ ਨਾਰ ੀੜਤ ਵ  ਜਾਂ ਨਜ ਦ ੀੜਤ ਵਣ ਦਾ ਲ਼ੱਕ ਵ, ਨੂਿੰ  ਉ ਲ਼ੂ ਨੂਿੰ  ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦ ਫਿੰ ਧਤ ਅਨਧਕਾਯੀ ਦ 

ਵਲਾਰ ਕਯਨ ਦੀ ਵਦਾਇਤ ਕਯ ਕਦਾ ਵ । ਯਨਜਟਯਸ਼ਨ ਅਥਾਯਟੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੂ਼ਨੂਿੰ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਲੱਰੋਂ ਤ ਕੀਤ ਨਕ 

ਲਾਨਜਫ ਢਿੰ ਗ ਨਾਰ ਨਡਜ ਆਪ ਕਯ ਕਦਾ ਜਾਂ ਇ ਨੂਿੰ  ਲੱਧ ਤੋਂ ਲੱਧ ਚਦਾਂ ਨਦਨਾਂ ਤੱਕ ਨਨਗਯਾਨੀ ਰਈ ਇੱਕ ਲਟਯਨਯੀ 

ਵਤਾਰ ਨਲੱਚ ਬਜ ਕਦਾ ਵ । ਭਾਰਕ ਨੂਿੰ  ਅਨਜਵ ਨਜਯਫਿੰ ਦੀ ਅਤ ਨਨਗਯਾਨੀ ਰਈ ਖਯਚਾ ਯੁ 200ਰਤੀ ਨਦਨ ਜਾਂ 

ਵਯ ਨ ਨਟਪਾਇਡ ਯਕਭ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਕਯਨਾ ਵਲਗਾ। ਇ ਰਕਾਯ ਨਡਜ ਆਪ ਕੀਤ ਜਾਨਲਯਾਂ ਰਈ ਕਈ ਭੁਆਲਜਾ 

ਨਵੀਂ ਨਦੱਤਾ ਜਾਲਗਾ। 
(ੀ) ਜਕਯ ਜਾਨਲਯ ਨੂਿੰ  ਠੀਕ ਨਵੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ , ਤਾਂ ਇ ਫਾਯ ਸੂ਼ ਡਾਕਟਯ ਦੀ ਯਟੀਨਪਕਸ਼ਨ ਉਯਿੰਤ ਉ ਨੂਿੰ  

ਨਸ਼ਟ ਕਯ ਨਦੱਤਾ ਜਾਲਗਾ। ਇ ਤਯਾਂ ਨਲ਼ਟ ਕੀਤ ਜਾਨਲਯ ਦ ਰਈ ਕਈ ਲੀ ਭੁਆਲਜਾ ਨਵੀਂ ਨਦੱਤਾ ਜਾਲਗਾ। 
(ਡੀ) ਟਕਨ / ਫਰਾਂਨਡਿੰ ਗ ਕਡ ਲਾਰਾ ਜਾਨਲਯ ਜਕਯ ਦ ਤੋਂ ਲੱਧ ਲਾਯ ਬਟਕਦਾ ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵ , ਤਾਂ ਅਨਜਵ ਜਾਨਲਯ ਦੀ 
ਯਨਜਟਯਲ਼ਨ ਭਾਰਕ ਨੂਿੰ  ਨ ਨਟ ਦਣ ਉਯਿੰਤ ਯੱਦ ਕਯ ਨਦੱਤਾ ਜਾਲਗਾ ਅਤ ਜੁਯਭਾਨੇ ਲੱਜੋਂ ਯੁ 10,000 ਜਾਂ 

ਨਭਊਂਰ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਦੁਆਯਾ ਭੇਂ-ਭੇਂ ਤ ਨ ਨਟਪਾਈਡ ਯਾਸ਼ੀ ਭਾਰਕ ਤੋਂ ਚਾਯਜ ਕੀਤੀ ਜਾਲਗੀ । ਜਾਨਲਯ ਨੂਿੰ  ਨਗਯ 

ਨਨਗਭ ਲੱਰੋਂ ਪੜ ਨਰਆ ਜਾਲਗਾ ਅਤ ਨਕ ਮਗ ਤਯੀਕ ਨਾਰ ਨਡਜ ਆਪ ਕਯ ਨਦੱਤਾ ਜਾਲਗਾ । ਭਾਰਕ ਕਰ ਉ 

ਜਾਨਲਯ 'ਤ ਨਕ ਨਕਭ ਦਾ ਕਈ ਕਰਭ ਨਵੀਂ ਵਲਗਾ। 
 

6. ਰਦਯਸ਼ਨ ਦ ਭਕਸਦ ਰਈ ਜਾਨਿਯ: 



ਇਵ ਉ-ਨਨਮਭ ਉਨਹ ਾਂ ਸੂ਼ਆਂ 'ਤ ਲੀ ਰਾਗੂ ਵਣਗ ਜ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦੀ ਵਦੂਦ ਅਿੰ ਦਯ ਭਨ ਯਿੰ ਜਨ ਆਨਦ ਦ ਭਿੰ ਤਲ ਰਈ 

ਨਰਆ ਗ ਵਨ। ਅਨਜਵ ਜਾਨਲਯਾਂ ਦ ਭਾਰਕ ਜਾਂ ਲ਼ੂ ਰਦਯਸ਼ ਦ ਸ਼ ਦ ਰਫੰਧਕ, ਜ ਕਈ ਿੀ ਹਿ,  ਤੋਂ ਯੁ 2000 

ਰਤੀ ਨਦਨ ਜਾਂ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਲੱਰੋਂ ਭੇਂ-ਭੇਂ ਤ ਨ ਟੀਪਾਈ ਕੀਤੀ ਕਈ ਵਯ ਯਾਸ਼ੀ ਚਾਯਜ ਕੀਤੀ ਜਾਲਗੀ। 
 

7. ਸੂ਼ ਦ ਭਾਰਕ ਦ ਕਯਤੱਿ: 
(a) ਕਈ ਲੀਸ਼ੂ ਦ ਭਾਰਕ ਜਾਂ ਇਿੰ ਚਾਯਜ ਇ ਨੂਿੰ  ਨਫਨਾਂ ਨਕ ਚਨ ਦੁਆਯਾ ੁਯੱਨਖਅਤ ਕੀਤ ਜਾਂ ਨਕ ਲੀ ਵਯ ਉਨਚਤ 
ਤਯੀਕ ਨਾਰ ੁਯੱਨਖਅਤ ਕੀਤ ਨਫਨਾਂ, ਨਕ ਲੀ ੜਕ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਨ ਤ ਨਵੀਂ ਛੱਡਗਾ ਨਜ ਨਾਰ ਕਈ ਨਲਅਕਤੀ ਡਯ 

ਕਦਾ ਵ,ਜਾਂ ਉ ਨੂਿੰ  ਨੁਕਾਨ ਵੁਿੰ ਚ ਕਦਾ ਵ । ਭਾਰਕ ਇਵ ੁਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਯਗਾ ਨਕ ਯਨਜਟਯਡ ਜਾਨਲਯ ਵਯ ਲਰ 

ਭਟਰ ਟਕਨ ਜਾਂ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਾਰੀ ਵਯ ਛਾਣ ਲਯਤ। 
(b) ਨਕ ਜਾਨਲਯ ਦਾ ਭਾਰਕ ਨਕ ਲੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਰਾਈਲਟ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਸੂ਼ ਦਾ ਭਰਅਨਦ ਨੂਿੰ  ਵਟਾਉਣ ਅਤ ਨਡਜ 

ਆਪ ਕਯਨ ਦਾ ਨਜਭਲਾਯ ਵਲਗਾ। ਡੀਪਾਰਟ ਦ ਕ ਨਲੱਚ ਭਾਰਕ 'ਤ 1000 ਯੁ.  ਜੁਯਭਾਨਾ ਰਗਾਇਆ ਜਾਲਗਾ। 

(c) ਜਾਨਲਯ ਦਾ ਭਾਰਕ ਇਵ ੁਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਯਗਾ ਨਕ ਜਾਨਲਯ ਨਕ ਲੀ ਨਕਭ ਦੀ ਛੂਤ ਲਾਰੀ ਫੀਭਾਯੀ ਤੋਂ ਭੁਕਤ ਵ । 
ਇ ਫਿੰ ਧ ਨਲਚ ਯਗੂਰਯ ਵਰਥ ਚੈੱਕ-ਅ ਅਤ ਨਨਯਧਾਯਤ ਭੇਂ ਨਲਚ ਟੀਕਾਕਯਣ ਜਾਨਲਯ ਦ ਭਾਰਕ ਦੀ ਨਜਿੰ ਭਲਾਯੀ 
ਵਲਗੀ। ਟੀਕਾਕਯਣ ਯਟੀਨਪਕਟ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦ ਅਨਧਕਾਯਤ ਅਪਯ ਦੁਆਯਾ ਨਨਯੀਖਣ ਦਯਾਨ ਭਿੰ ਗ 'ਤ ਸ਼ ਕੀਤਾ 

ਜਾਗਾ, ਅਤ ਇਿੰ ਜ ਨਾ ਕਯਨ ਤ ਯੁ 200 ਦਾ ਜੁਯਭਾਨਾ ਰਗਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਵ।ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਲਾਯ-ਲਾਯ ਨਡਪਾਰਟ 

ਦ ਭਾਭਰ ਨਲਚ ਸੂ਼ ਨੂਿੰ  ਜਫਤ ਕਯ ਕਦਾ ਵ ਅਤ ਸ਼ੂ ਦਾ ਯਨਜਟਯਸ਼ਨ ਯੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਵ। 

(d)ਭਤ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਕਈ ਜਾਨਲਯ ਖੁੱ ਰ ਨਲੱਚ ਜਾਂ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦ ਕੂੜ ਦ ਡੱਫ ਨਲਚ ਨਵੀਂ ੁੱ ਨਟਆ ਜਾਗਾ । ਭਯ ਵ 

ਜਾਨਲਯਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਯਪ ਇ ਭਕਦ ਰਈ ਨਭਥ ਗ ਥਾਨਾਂ 'ਤ ਵੀਨਡਜ ਆਪ ਕਯ ਨਦੱਤਾ ਜਾਲਗਾ। 
(e) ਭਾਰਕ ਜਾਂ ਜਾਨਲਯ ਦਾ ਇਿੰਚਾਯਜ ਨਲਅਕਤੀ: 

(i) ਨਕ ਖਤਯਨਾਕ ਜਾਨਲਯ ਨੂਿੰ  ਨਫਨਾਂ ਨਕ ਉਨਚਤ ਕਿੰ ਟਯਰ ਕਯਨ ਦ ਲੀਰ ਤੋਂ ਖੁੱ ਰਾ ਨਵੀ ਛੱਡਗਾ; 

(ii) ਨਕ ਲੀ ਨਲਅਕਤੀ ਤ ਵਭਰਾ ਕਯਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਡਯਾਉਣ ਆਨਦ ਰਈ ਅਨਜਵ ਖਤਯਨਾਕ ਜਾਨਲਯ ਨੂਿੰ  ਨਵੀਂ 
ਉਕਾਗਾ; ਜਾਂ 
(iii) ਯਨਫਜ ਤੋਂ ੀੜਤ ਜਾਂ ੀੜਤ ਵਣ ਦ ਸੱ਼ਕ ਅਧੀਨ ਜਾਨਲਯ ਫਾਯ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਨੂਿੰ  ਤੁਯਿੰ ਤ ਵੀ ਜਾਣਕਾਯੀ 

ਦਲਗਾ।  
(f) ਸ਼ੂ ਦ ਭਾਰਕ ਦੀ ਨਜਿੰ ਭਲਾਯੀ ਵਲਗੀ ਨਕ ਉ ਦ ਚਾਯਜ ਅਧੀਨ ਜਾਨਲਯ ਦੀ ਨਵਤ ਅਤ ਤਿੰ ਦਯੁਤੀ ਦੀ ਿੰ ਬਾਰ 
ਕੀਤੀ ਜਾਲ ਅਤ ਇਵ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਲ ਨਕ ਉ ਦ ਚਾਯਜ ਵਠ ਕਈ ਸੂ਼ ਅਨੁਨਚਤ ੀੜਾ ਜਾਂ ਫਯਨਵਭੀ ਦਾ 

ਨਲ਼ਕਾਯ ਨਾ ਵਲ। 
(g) ਇਕ ਯਨਜਟਯਡ ਸ਼ੂ ਦ ਭਾਰਕ ਨੂਿੰ  ਯਨਜਟਯਡ ਜਾਨਲਯ ਦੀ ਭਤ ਫਾਯ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਨੂਿੰ  ੂਨਚਤ ਕਯਨਾ ਰਾਜਭੀ 

ਵਲਗਾ। 



(h) ਸ਼ੂ ਫਯਨਵਭੀ ਯਕਥਾਭ ਕਟ, 1960 ਦੀ ਨਕ ਲੀ ਧਾਯਾ ਦੀ ਉਰਿੰ ਘਣਾ ਕਯਨ ਲਾਰ ਤ ਭੁਕੱਦਭਾ ਚਰਾਇਆ ਜਾਲਗਾ 

ਅਤ ਉਵ ਨਲਅਕਤੀ ਜਾ ਦਾ ਾਤਯ ਵਲਗਾ। 
 

8. ਜਾਨਿਯਾਂ ਨੰੂ ਯੱਖਣ ਤੋਂ ਅਮਗਤਾ 
(a) ਸ਼ੂ ਦ ਭਾਰਕ ਨੂਿੰ  ਜਾ ਨਭਰਣ ਦ ਭਾਭਰ ਨਲਚ, ਸ਼ੂ ਫਯਨਵਭੀ ਯਕਥਾਭ ਕਟ, 1960 ਦ ਤਨਵਤ, ਅਦਾਰਤ ਅਨਜਵ 

ਨਲਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਜਾਨਲਯਾਂ ਨੂਿੰ  ਯੱਖਣ ਅਤ ਸ਼ੂ ਰਾਇੈਂ ਯੱਖਣ ਜਾਂ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਅਮਗ ਕਯਾਯ ਦ ਕਦੀ ਵ । ਅਨਜਵ 

ਨਲੱਚ ਨਲਅਕਤੀ ਦਾ ਰਾਈੈਂ ਭੁਅਤਰ ਭਨਝਆ ਜਾਲਗਾ ਅਤ ਇ ਰਾਇੈਂ ਦਾ ਜਾ ਕਾਇਭ ਯਨਵਣ ਦਯਾਨ ਕਈ ਰਬਾਲ 

ਨਵੀਂ ਭਿੰ ਨਨਆ ਜਾਲਗਾ। 
(b) ਭਾਰਕ ਅਮਗਤਾ ਨੂਿੰ  ਵਟਾਉਣ ਦ ਰਈ ਵੁਕਭ ਦੀ ਨਭਤੀ ਤੋਂ ਰ ਕ ਛ ਭਵੀਨਨਆਂ ਦ ਅਿੰ ਦਯ ਦ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਅਯਜੀ ਦ 

ਕਦਾ ਵ ਯ ਦਫਾਯਾ ਅਯਜੀ ਦਣ ਤੋਂ ਨਵਰਾਂ ਇਨਕਾਯੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਨਤਿੰ ਨ ਭਵੀਨਨਆਂ ਦਾ ਭਾਂ ਫੀਤਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ । 
ਦਯਖਾਤ ਦੀ ੁਣਲਾਈ ਤ ਅਦਾਰਤ ਨਫਨੈਕਾਯ ਦ ਚਨਯੱਤਯ , ਉ ਦ ਆਦਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦ ਉ ਦ ਆਚਯਨ , ਅਯਾਧ 
ਦੀ ਰਨਕਯਤੀ ਅਤ ਨਕ ਵਯ ਵਾਰਾਤ ਨੂਿੰ  ਲਾਚਣ ਉਯਿੰਤ , ਅਮਗਤਾ ਨੂਿੰ  ਵਟਾ ਕਦਾ ਵ ਜਾਂ ਅਯਜੀ ਨੂਿੰ  ਨਡਨਭ ਕਯ 

ਕਦਾ ਵ। 
(c) ਸ਼ੂ ਤ ਫਯਨਵਭੀ ਦ ਅਯਾਧ ਰਈ ਜਾ ੁਣਾ ਜਾਣ ਉਯਿੰਤ ਅਨਜਵ ਭਾਰਕ ਦ ਰਾਇੈਂ ਦ ਭੁਅੱਤਰ ਵਣ ਤ , 

ਫਿੰ ਧਤ ਜਾਨਲਯ ਨੂਿੰ  ਭਾਰਕ ਦ ਖਯਚ ਤ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦੁਆਯਾ ਨਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਗਾ ਨਲਚ ਯੱਨਖਆ ਜਾਲਗਾ। 

ਭਾਰਕ ਨੂਿੰ  ਇ ਰਈ ਯੁ 250 ਰਤੀ ਨਦਨ ਜਾਂ ਵਯ ਨ ਟੀਪਾਇਡ ਯਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਯਨੀ ਵਲਗੀ। 
 

9. ਖ਼ਤਯਨਾਕ ਜਾਨਿਯ: 

(a) ਨਕ ਖਤਯਨਾਕਲ਼ੂ ਨਜ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਢਿੰ ਗ ਨਾਰ ਨਨਮਿੰ ਤਯਣ ਨਲੱਚ ਨਵੀਂ ਯੱਨਖਆ ਜਾ ਨਯਵਾ ਵ ਫਾਯ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਰਾਤ ਵਣ 
ਤ ਯਨਜਟਯਸ਼ਨ ਅਥਾਯਟੀ ਅਨਜਵ ਜਾਨਲਯ ਦ ਭਾਰਕ ਨੂਿੰ  ਵੁਕਭ ਦ ਕਦੀ ਵ ਨਕ ਉਵ ਜਾਨਲਯ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਨਨਮਿੰ ਤਯਣ 
ਨਲਚ ਯੱਖ। ਅਨਜਵ ਆਦਸ਼ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਨਲੱਚ ਅਪਰ ਯਨਵਣ ਤ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਲੱਰੋਂ ਨਡਪਰਟ ਦ ਭੇਂ ਦਯਾਨ Rs. 

50 ਰਤੀ ਨਦਨ ਦੀ ਨਰਟੀ ਜਾਂਭੇਂ-ਭੇਂ ਤ ਨ ਟੀਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਰਟੀ ਰਗਾਈ ਜਾਲਗੀ। ਜਕਯ ਭਾਰਕ ਅਥਾਨਯਟੀ 

ਦ ਵੁਕਭ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਨਲੱਚ ਅਪਰ ਯਨਵਿੰਦਾ ਵ ਤਾਂ ਕਨਭਲ਼ਨਯ, ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਜਾਂ ਕਈ ਅਨਧਕਾਯਤ ਅਨਧਕਾਯੀ, ਲ਼ੂ 
ਾਰਣ ਨਲਬਾਗ ਨਾਰ ਰਾਵ ਕਯਨ ਉਯਿੰਤ, ਉ ਲ਼ੂ ਨੂਿੰ  ਪੜਨ ਅਤ ਉ ਦ ਢੁੱ ਕਲੇਂ ਨਨਟਾਯ ਰਈ ਰੜੀਂਦਾ ਵੁਕਭ ਜਾਯੀ 

ਕਯ ਕਦੀ ਵ। 
(b) ਕਨਭਲ਼ਨਯ, ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਜਾਂ ਅਨਧਕਾਯਤ ਅਨਧਕਾਯੀ ਦ ਵੁਕਭ ਜਾਯੀ ਵਣ ਤੋਂ 15 ਨਦਨ ਅਿੰ ਦਯ ਵੁਕਭ ਦ ਨਲਯੱੁਧ 

ਰਭੁੱ ਖ ਕੱਤਯ ਥਾਨਕ ਯਕਾਯ, ਿੰਜਾਫ ਅੱਗ ਅੀਰ ਦਾਇਯ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਵ। 
 

10. ਸ਼ੂ ਦੁਆਯਾ ਘੁਸਠ: - 

(a) ਲ਼ੂ ਦਾ ਭਾਰਕ ਲ਼ੂ ਨੂਿੰ  ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦੀ ਵਦੂਦ ਅਿੰ ਦਯ ਅਲਾਯਾ ਘੁਿੰ ਭਣ ਜਾਂ ਨਕ ਨਲਅਕਤੀ ਦੀ ਜਭੀਨ ਉੱਯ ਘੁਠ 
ਨਵੀਂ ਕਯਨ ਦਲਗਾ।  



(b)ਜਕਯ ਅਲਾਯਾ ਘੁਿੰ ਭਦਾ ਜਾਂ ਘੁਠ ਕਯਦਾਕਈ ਲ਼ੂ ਨਕ ਰਕਾਯ ਦਾ ਜਾਨ-ਭਾਰ ਦਾ ਨੁਕਾਨ ਕਯਦਾ ਵ ਤਾਂ ਲ਼ੂ ਦਾ 

ਭਾਰਕ ਇ ਨੁਕਾਨ ਰਈ ਨਜਿੰ ਭਲਾਯ ਵਲਗਾ। 
 

11. ਅਿਾਯਾ ਘੁੰ ਭਦ ਸ਼ੂਨੰੂ ਜ਼ਫਤ ਕਯਨਾ, ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਯਫੰਦੀ ਅਤ ਨਸਫੰਦੀ। 
(1) ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਯਨਜਟਰਸ਼ਨ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਰਭਾਨਣਤ ਕਈ ਅਨਧਕਾਯੀ /ਕਯਭਚਾਯੀ, ਵਾਈਲ ਤ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂਤ 
ਨਭਰ ਨਕ ਲੀ ਜਾਨਲਯ ਨੂਿੰ  ਜਫਤ ਕਯ ਕਦਾ ਵ , ਨਜ ਦ ਬਗੜਾ /ਅਲਾਯਾਲ਼ੂ ਵਣ ਦਾ ਕਾਯਨ ਉ ਨੂਿੰ  ਨਭਰਦਾ 

ਵ।ਜਕਯਲ਼ੂ ਨੂਿੰ  ਇਕ ਵਪਤ ਦ ਭੇਂ ਅਿੰ ਦਯ ਕਰਭ ਨਵੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇ ਨੂਿੰ  ਜਫਤ ਕਯ ਨਰਆ ਜਾਲਗਾ। ਕਰਭ ਕਯਨ 

ਲਾਰ ਨਲਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲ਼ੂ ਨੂਿੰ  ਨਜਯਫਿੰ ਦ ਕਯਨ ਦਾ ਖਯਚਾ ਅਤ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਲੱਰੋਂ ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਰਟੀ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਧਾਯਾ 
4 ਅਨੁਾਯ ਨਰਟੀ ਲੀ ਲੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਲਗੀ। ਜਕਯ ਜਫਤ ਕੀਤ ਲ਼ੂ ਨੂਿੰ  ਫਰਾਂਨਡਿੰ ਗ ਕਡ /ਟਕਨ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਵਤਾਂ ਨਗਯ 

ਨਨਗਭ ਉ ਦ ਭਾਰਕ ਨੂਿੰ  ਨਰਖਤੀ ਨ ਨਟ ਦਲਗਾ ਨਕ ਨ ਨਟ ਰਾਤ ਵਣ ਦ ੱਤ ਨਦਨਾਂ ਦ ਅਿੰ ਦਯ-ਅਿੰਦਯ ਲ਼ੂ ਨੂਿੰ  ਤ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਨਰਟੀ ਅਦਾ ਕਯਨ ਉਯਿੰਤ ਕਰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਵ ।ਕਰਭ ਨਾ ਕਯਨ ਦੀ ੂਯਤ ਨਲੱਚ ਇ ਨੂਿੰ  ਨਗਯ ਨਨਗਭ 

ਲੱਰੋਂ ਨੀਰਾਭੀ ਯਾਵੀਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਅਨੂਾਯ ਨਕ ਵਯ ਉਨਚਤ ਤਯੀਕ ਨਾਰ ਨਡਜ ਆਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਵ। 
(2) ਕਈ ਨਲਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਈ ਿੰ ਥਾ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦੀ ਵਦੂਦ ਅਿੰ ਦਯ ੜਕਾਂ/ਨਕ ਜਨਤਕ ਜਗਹਾ ਨਲਚ 

ਾ ਗ ਅਲਾਯਾ ਲ਼ੂ ਨੂਿੰ  ਪੜ ਕ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦ ਫਿੰ ਧਤ ਅਨਧਕਾਯੀ/ਕਯਭਚਾਯੀ ਨੂਿੰ  ੌਂ ਕਦਾ ਵ। 
(3) ਕਈ ਸ਼ੂ ਨਚਨਕਤਕ , ਵਰਥ ੁਯਲਾਈਜਯ, ਚੀਪ ਨਟਯੀ ਇਿੰ ਕਟਯ , ਨੈਟਯੀ ਇਿੰ ਕਟਯ ਜਾਂ ਨਗਯ 

ਨਨਗਭ ਦਾ ਵਯ ਅਨਧਕਾਯੀ ਨਜ ਨੂਿੰ  ਯਨਜਟਰਸ਼ਨ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਅਨਧਕਾਯਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਵ , ਨਕ ਲੀ ਜਾਨਲਯ ਦ 

ਭਾਰਕ ਲੱਰੋਂ ਉ ਨੂਿੰ  ਯੱਖਣ ਰਈ ਲਯਤੀ ਜਾ ਯਵੀ ਇਭਾਯਤ ਦਾ ਭੁਆਇਨਾ ਕਯ ਕਦਾ ਵ ।ਲ਼ੂ ਭਾਰਕ ਅਨਜਵ ਨਕ 

ਅਨਧਕਾਯੀ/ਕਯਭਚਾਯੀ ਨੂਿੰ  ਉ ਲ਼ੂ ਨੂਿੰ  ਯੱਖ ਜਾਣ ਲਾਰੀ ਥਾਂ ਦਾ ਭੁਆਈਨਾ ਕਯਨ ਦਲਗਾ। ਨਫਨਾ ਯਨਜਟਯਲ਼ਨ ਯੱਖ 
ਗਲ਼ੂ ਨੂਿੰ  ਜਫਤ ਕਯਨ ਦੀ ਅਨਧਕਾਯ ਨਗਯ ਨਨਨਗਭ ਦ ਅਨਧਕਾਯਤਅਨਧਕਾਯੀ/ਕਯਭਚਾਯੀ ਨੂਿੰ  ਵਲਗਾ। 
(4) ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦੀ ਵਦੂਦ ਅਿੰ ਦਯ ਆਲਾਯਾ ਲ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਫਾਦੀ 'ਤ ਨਨਮਿੰ ਤਯਣ ਯੱਖਣ ਰਈ ਰਬਾਲੀ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਅਨੁਾਯ 

ਆਲਾਯਾ ਲ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਫਿੰ ਦੀ ਜਾਂ ਉਨਚਤ ਨਡਜਰ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਲੱਰੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਲਗਾ। 
 

12. ਉ-ਵਨਮਭਾਂ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪੀਸ / ਜੁਯਭਾਨੇ ਦੀ ਿਯਤੋਂ:  
ਯਨਜਟਰਸ਼ਨ/ਨਲੀਨੀਕਯਣ ਪੀ ਅਤ ਨਰਟੀ ਯਾਵੀਂ ਇਕੱਤਯ ਕੀਤੀ ਆਭਦਨ ਨੂਿੰ  ਵਠ ਨਰਖ ਉਦਸ਼ਾਂ ਰਈ ਲਯਨਤਆ 
ਜਾਗਾ:- 
 () ਲ਼ੂਆਂ ਦੀ ਾਂਬ ਿੰ ਬਾਰ ਰਈ; 

 (ਫੀ) ਆਲਾਯਾ ਲ਼ੂਆ ਕਾਯਨ ਪੱਟੜ ਵ/ਭਾਯ ਗੀੜਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਲਾਯਾਂ ਨੂਿੰ  ਭੁਆਲਜ ਦ ਬੁਗਤਾਨ ਰਈ; 

 (ੀ) ਜਾਨਲਯਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤ ਨਵਤ ਦਖ-ਯਖ ਦੀ ਰਾਗਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਈ। 
 

13. ਗਯ ਸਯਕਾਯੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤ ਹਯ ਸਭਾਵਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਭਯਥਨ:  



ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਗਯ ਯਕਾਯੀ ਿੰ ਗਠਨਾਂ ਅਤ ਵਯ ਭਾਨਜਕ-ਧਾਯਨਭਕ ਜੱਥਫਿੰ ਦੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਵਯ ਿੰ ਬਲ ਵਾਇਤਾ ਰਦਾਨ 
ਕਯਗਾ ਜ ਪੱਟੜ ਅਤ ਕਭਜਯ ਸੂ਼ਆਂ ਰਈ ਨਫਨਾਂ ਭੁਨਾਫ਼ ਤੋਂ ਲ਼ੂ ੌਂਡ ਥਾਨਤ ਕਯਨ ਨਲਚ ਨਦਰਚੀ ਯੱਖਦ ਵਨ, 

ਫਲ਼ਯਤ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਕਰ ਇ ਭਿੰ ਤਲ ਰਈ ਰੜੀਂਦ ਪਿੰ ਡ ਉਰਫਧ ਵਣ। 
 

14. ਜਾਨਿਯ ਛੱਡਣ 
 ਜਾਨਲਯਾਂ , ਖਾ ਤਯ 'ਤ ਫੁੱ ਢ ਅਤ ਫਵਾਯਾ ਜਾਨਲਯਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਤਆਗ ਕ , ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦੀਆਂ ਵਦੂਦ 
ਅਿੰ ਦਯਛੱਡਣ ਤ ਰਤੀਫਿੰ ਧ ਵ। ਅਨਜਵਾਕਯਨ ਲਾਰ ਨੂਿੰ  ਯੁ 5000 ਦਾ ਜੁਯਭਾਨਾ ਜਾਂ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਲੱਰੋਂ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ 
ਨ ਟੀਪਾਈ ਕੀਤੀ ਵਯ ਯਕਭ ਚਾਯਜ ਕੀਤੀ ਜਾਗੀ। ਸ਼ੂ ਫਯਨਵਭੀ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਦ ਤਨਵਤ ਕਾਯਲਾਈ ਅਭਰ ਨਲੱਚ ਨਰਆਂਦੀ 

ਜਾਲਗੀ। 
 
 
 

15. ਨਰਟੀ 
 ਇਵਨਾਂ ਉ-ਨਨਮਭਾਂ ਨਲਚ ੱਸ਼ਟ ਤਯ ਤ ਰਦਾਨ ਕੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ , ਇਵ ਉ-ਨਨਮਭਾਂ ਦੀ ਉਰਿੰ ਘਣਾ 
ਕਯਨ ਲਾਰ ਜਾਨਲਯ ਦ ਭਾਰਕ ਨੂਿੰ  ਯਨਜਟਰਸ਼ਨ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ 500 ਯੁ ਦਾ ਜੁਯਭਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਗਾ, ਅਤ ਜਕਯ 

ਉਰਿੰ ਘਣਾ ਇਕ ਨਨਯਿੰਤਯ ਰਨਕਯਤੀ ਦੀ ਵਤਾਂ ਲਾਧੂ ਜੁਯਭਾਨੇ ਲੱਜੋਂ , ਉਰਿੰ ਘਣਾ ਜਾਯੀ ਯਨਵਣ ਤੱਕ, ਲੱਧ ਤੋਂ ਲੱਧ 7 ਨਦਨਾਂ ਰਈ 

ਯੁ 100 ਰਤੀ ਨਦਨ ਜੁਯਭਾਨਾ ਰਗਾਇਆ ਜਾਲਗਾ । ਜਕਯ ਉਰਿੰ ਘਣਾ 7 ਨਦਨਾਂ ਉਯਿੰਤ ਲੀ ਜਾਯੀ ਯਨਵਿੰ ਦੀ ਵ ਤਾਂ 

ਯਨਜਟਯ ਵਣ ਮਗ ਲ਼ੂ ਦੀ ਯਨਜਟਯਲ਼ਨ ਯੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਵ ਅਤ ਉ ਨੂਿੰ  ਜਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਵ। 
 

16. ਭੁਆਿਜ ਰਈ ਅਯਜ਼ੀ: - 
() ਆਲਾਯਾ ਜਾਨਲਯ ਦੁਆਯਾ ਵਭਰ ਦ ਨਲ਼ਕਾਯ ਨਲਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਤ ਵਣ ਤ ਉ ਦਾ ਕਈ ਲਾਨਯ, ਇਨਹ ਾਂ ਉ-ਨਨਮਭਾਂ ਦ 
ਉਫਿੰ ਧਾਂ ਅਧੀਨ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦ ਿੰ ਮੁਕਤ ਕਨਭਸ਼ਨਯ ਜਾਂ ਭੁਆਲਜਾ ਦਣ ਰਈ ਅਨਧਕਾਯਤ ਅਨਧਕਾਯੀ ਨੂਿੰ  ਅਯਜੀ ਦ 

ਕਦਾ ਵ। 
(ਫੀ) ਜਕਯ ਕਈ ਨਲਅਕਤੀ ਉਯਕਤ ਦੱੀ ਗਈ ਅਥਾਨਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਰ ਗ ਪਰ ਤੋਂ ਿੰ ਤੁਲ਼ਟ ਨਵੀਂ ਵ ਤਾਂ ਨੂਿੰ  
ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਆਦਸ਼ ਾ ਕਯਨ ਤੋਂ 30 ਨਦਨ ਦ ਅਿੰ ਦਯ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦ ਕਨਭਸ਼ਨਯ ਾ ਅੀਰ ਦਾਇਯ ਕਯ ਕਦਾ 

ਵ। 
 

17. ਅਿਾਯਾ ਸ਼ੂਆਂ ਦ ਹਭਰ ਦ ੀਿਤਾਂ ਨੰੂ ਭੁਆਿਜ ਦਾ ਵਨਯਧਾਯਨ 

() ਨਨਮਭ 16 ਉ ਨਨਮਭ () ਅਧੀਨ ਭੁਆਲਜ ਤੋਂ ਬਾਲ ਵ ਨਕ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦ ਿੰ ਮੁਕਤ ਕਨਭਸ਼ਨਯ ਜਾਂ ਵਯ 

ਅਨਧਕਾਯਤ ਅਨਧਕਾਯੀ ਲੱਰੋਂ ੜਤਾਰ ਉਯਿੰਤ ਨਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਭੁਆਲਜਾ। 
(ਫੀ) ਅਲਾਯਾ ਜਾਨਲਯਾਂ ਦ ਵਭਰ ਦ ਨਸ਼ਕਾਯ ੀੜਤ,ਅਤ ੀੜਤ ਦੀ ਭਤ ਦ ਕ ਨਲੱਚ ੀੜਤ ਦ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਲਾਯ , ਵਠ 
ਨਰਖ ਅਨੁਾਯ ਵਣਗ ਭੁਅਲਜ ਦ ਵੱਕਦਾਯ ਵਣਗ: - 



ਭਤ ਦ ਕ ਨਲੱਚ 2 ਰੱਖ ਯੁ 
 

ਅਾਵਜ ਵਣ ਦ ਕ ਨਲੱਚ ਨਲਰ ਯਜਨ ਲੱਰੋਂ ਅਾਨਵਜਤਾ ਦੀ ਵੱਦ ਦੀ ਤਦੀਕ ਅਨੁਾਯ 
ੀੜਤ ਨੂਿੰ   ਘਾਟ ਨੂਿੰ  ਦਖਦ ਵ ਿੰਮੁਕਤ ਕਨਭਸ਼ਨਯ ਜਾਂ ਵਯ 
ਅਨਧਕਾਯਤ ਅਨਧਕਾਯੀ ਲੱਰੋਂ  ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 2 ਰੱਖ ਯੁ ਦ ਅਨੁਾਤ 
ਦੀ ਯਕਭ। 
 

 

 ਫਲ਼ਯਤ ਜਕਯ ਘਟਨਾ ੀੜਤ ਦੀ ਰਾਯਲਾਵੀ ਕਾਯਨ ਲਾਯਦੀ ਵ ਤਾਂ ਸੂ਼ ਦ ਵਭਰ ਦਾ ੀੜਤ,ਅਤ ੀੜਤ 

ਦੀ ਭਤ ਦ ਕ ਨਲੱਚ ੀੜਤ ਦ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਲਾਯ, ਭੁਆਲਜ ਦਾ ਵੱਕਦਾਯ ਨਵੀਂ ਵਲਗਾ। 
 ਫਸ਼ਯਤ ਨਕ ਇਕ ਯਨਜਟਯਡ ਸ਼ੂ ਦੁਆਯਾ ਪੱਟੜ ਕੀਤ ਗ ਜਾਂ ਭਾਯ ਗ ੀੜਤ ਨੂਿੰ  ਭੁਆਲਜਾ ਦਣ ਦੀ 

ਨਜਿੰ ਭਲਾਯੀ ਯਨਜਟਯਡ ਸ਼ੂ ਦ ਭਾਰਕ ਦੀ ਵਲਗੀ। 
(ੀ)ਆਲਾਯਾ ਲ਼ੂ ਦ ਵਭਰ ਕਾਯਨ ਪੱਟੜ ਵ ੀੜਤ (ਜ ਕ ਉਯਕਤ ਉ-ਨਨਮਭ (ਫੀ) ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵ) 
ਨੂਿੰ  ਭਟੀਕਰ ਅਪਯ ਜਾਂ ਕਈ ਵਯ ੀਨੀਅਯ ਭਡੀਕਰ ਅਨਧਕਾਯੀ, ਾਨਵਫਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਨਿੰ ਘ ਨਗਯ ਲੱਰੋਂ ੀੜਤ ਦ 
ਪੱਟੜ ਵਣ ਦੀ ਤਪੀਰ ਫਿੰ ਧੀ ਯਟੀਨਪਕਸ਼ਨ ਰਾਤ ਵਣ ਉਯਿੰਤ 1000 ਯੁ ਰਤੀ ੱਟ ਦਾ ਖਾ ਭੁਆਲਜਾ ਅਤ 
2000 ਯੁ ਰਤੀ ਛਦ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਇਰਾਜ ਕਯਲਾਉਣ ਨਲੱਚ ਆ ਲਾਜਫ ਖਯਚ (ਲੱਧ ਤੋਂ ਲੱਧ 50,000 ਯ ਤੱਕ)  

ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਲੱਰੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਲਗਾ। 
(ਡੀ) ਫਸ਼ਯਤ ਯਨਜਟਯਡ ਜਾਨਲਯ / ਾਰਤੂ ਜਾਨਲਯ ਦ ਕ ਨਲੱਚ ਭੁਆਲਜਾ ਦਣ ਦੀ ਨਜਿੰ ਭਲਾਯੀ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ 

ਯਨਜਟਯਡ ਜਾਨਲਯ / ਾਰਤੂ ਜਾਨਲਯ ਦ ਭਾਰਕ ਦੀ ਵਲਗੀ। 
 

18. ਇਵਨਾਂ ਉ-ਨਨਮਭਾਂ ਦ ਅਿੰਗਤ ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦਾ ਕਈ ਵਯ ਨਛਰਾ ਉ-ਨਨਮਭ ਇਨਹ ਾਂ ਉ-ਨਨਮਭਾਂ ਦ ਅਯਿੰ ਬ 
ਵਣ ਦੀ ਨਭਤੀ ਤੋਂ ਯੱਦ ਭਨਝਆ ਜਾਲਗਾ। 
 ਫਸ਼ਯਤ ਨਕ ਯੱਦ ਕੀਤ ਗ ਨਛਰ ਉ-ਨਨਮਭਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਕਈ ਲੀ ਆਦਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਯਲਾਈ,ਇਨਹ ਾਂ ਉ-

ਨਨਮਭਾਂ ਦ ਉਫਿੰ ਧਾਂ ਅਨੁਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਰਆ ਨਗਆ ਭਨਝਆ ਜਾਲਗਾ। 
 
 

      ਪਾਯਭ- ਓ 

                                              ਯਨਜਟਯੀ ਪਾਯਭ / ਨਲੀਨੀਕਯਨ ਦਾ ਪਾਯਭ 

                                         (ਉ-ਨਨਮਭਾਂ ਦੀ ਧਾਯਾ 3 ਦੀ ਉ-ਧਾਯਾ () ਦਖ) 
1. ਨਗਯ ਨਨਗਭ 

2. ਯਨਜਟਯਸ਼ਨ ਨਿੰ ਫਯ: 

3. ਨਫਨੈਕਾਯ ਦਾ ਨਾਭ: 
4. ਨਤਾ ਦਾ ਨਾਂ: 



5. ਨਗਯ ਨਨਗਭ ਦੀ ਵਦੂਦ ਅਿੰ ਦਯ ਨਯਵਾਇਸ਼ੀ ਤਾ ਭਤ ਲਾਯਡ ਨਿੰ ਫਯ : 

6. ਥਾਈ ਤਾ: 
7. ਜਾਨਲਯਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ  

8. ਜਾਨਲਯਾਂ ਦੀ ਨਕਭ (ਨਰ) ਅਤ ਉਭਯ: 
9. ਕੀ ਜਾਨਲਯ ਨੂਿੰ  ਛੂਤ ਲਾਰੀ ਫੀਭਾਯੀਆਂ ਤੋਂ ਭੁਕਤ ਵਣ ਫਿੰ ਧੀ ਲਟਯਨਯੀ ਡਾਕਟਯ ਦੁਆਯਾ ਤਦੀਕ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਵ? 
10. ਲਕੀਨੇਲ਼ਨ ਟਟ 

11. ਯਨਜਟਯਸ਼ਨ / ਨਲੀਨੀਕਯਣ ਦੀ ਪੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫਿੰ ਧੀ ਤਪੀਰ 

12. ਨਯਲਾਯ ਲੱ ਵਯ ਯਨਜਟਯਡ/ ਨਫਨਾ ਯਨਜਟਯਲ਼ਨ ਯੱਖ ਗ ਲ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ: 

 -ਜਕਯ ਯਨਜਟਯਡ ਵਣ ਤਾਂ ਲ਼ੂ ਦਾ ਯਨਜਟਯਲ਼ਨ ਨਿੰ ਫਯ ਦੱ: 

 -ਜਕਯ ਨਵੀਂ, ਤਾਂ ਨਕਭ ਅਤ ਨਗਣਤੀ ਦੱ 
                                                                                                      
                    

ਨਫਨੈਕਾਯ ਦ ਵਤਾਖਯ ਅਤ 
ਨਭਤੀ 

                                           ਯਸੀਦ 
ਯਨਜਟਯਸ਼ਨ ਨਿੰ ਫਯ 

ਜਾਨਲਯਾਂ ਦ ਿੰ ਜੀਕਯਨ / ਨਲੀਨੀਕਯਨ ਰਈ ਅਯਜੀ ਰਾਤ 
ਕੀਤੀ  ....................................... ਤੋਂ ....................................... ਦ 
ਨਨਲਾੀ 
ਨਭਤੀ: 
          

ਯਨਜਟਰਸ਼ਨ ਕਰਯਕ ਦ ਵਤਾਖਯ ਅਤ ਨਗਯ 
ਨਨਗਭ ਦੀ ੀਰ।  


