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ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਿਟ (ਐਮਟੀਏ) – ਕ ਿੱਛੋਿੜ
2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਹ ਿੱਚ ਲਗਭਗ 110 ਲਿੱ ਖ ਘਰ ਖਾਲੀ ਪਏ
ਸਨ। ਹਿਰਾਏ ਦੇ ਮਿਸਦ ਲਈ ਇਨ੍ਾਾਂ ਮਿਾਨਾਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਿੋਣ ਦਾ ਇਿ ਮੁਿੱਖ ਿਾਰਨ
ਰਾਜਾਾਂ / ਿੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਹਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਾਨੂੂੰ ਨ ਿਨ ਜੋ ਹਿ ਹਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੂੰ
ਹਨਰਉਤਸ਼ਾਿਤ ਿਰਦੇ ਿਨ। ਇਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਿੱਿ ਹਿਿੱਸਾ ਅਹਜਿਾ ਿੈ, ਖਾਸਿਰ ਪਰ ਾਸੀ, ਜੋ
ਹਿਰਾਏ ਦੀ ਹਰਿਾਇਸ਼ ਨੂੂੰ ਤਰਜੀਿ ਹਦੂੰਦੇ ਿਨ ਹਿਉ ਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆ ਾਜਾਈ ਤੇ ਘਿੱਟ ਖਰਚਾ
ਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ 'ਿੂੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ' ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹ ਿਲਪ ਹਮਲ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ।
ਅਨੁ ਪਾਤ ਸਾਲ 2001 ਦੇ 27.82% ਤੋਂ ਧ ਿੇ ਸਾਲ 2011 ਹ ਚ 31.16% ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ ਅਤੇ
2050 ਹ ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 50% ਤੋਂ

ੀ ਹਿਆਦਾ ਿੋਣ ਦਾ ਅਨੁ ਮਾਨ ਿੈ। ਇਸ

ਿੱਧ ਰਿੀ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਿ ਮਿਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹਿਿੱਸਾ ਹਸਿੱਹਖਆ, ਰੁਿਗਾਰ, ਿਾਰੋਬਾਰ, ਹਸਿਤ ਸੂੰਭਾਲ
ਅਤੇ ਹਬਿਤਰ ਹਿੂੰਦਗੀ

ਰਗੇ

ਿੱਖ- ਿੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਾਂ

ਿੱਲ ਪਰ ਾਸ ਿਰਦਾ ਿੈ।

ਲੋ ਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਿ ਇਲਾਿੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਇਲਾਿੇ ਹ ਚ ੀ ਪਰ ਾਸ ਿਰਦੇ ਿਨ।
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, 2022 ਤਿੱਿ 'ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਫਾਰ ਆਲ' ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ
ਾਂ
ਅਨੁ ਸਾਰ, ਐਮਟੀਏ ਨੂੂੰ ਹਿਮੀਦਾਰਾਾਂ
ਅਤੇ ਹਿਰਾਏਦਾਰਾਾਂ ਦੋ ਾਾਂ ਦੇ ਹਿਿੱਤਾਾਂ ਅਤੇ ਅਹਧਿਾਰਾਾਂ ਹ ਚ
ਸੂੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਿਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੂੰ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਤ ਅਤੇ ਿੁਸ਼ਲ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ
ਲਈ ਇਿੱਿ ਜ ਾਬਦੇਿ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਿੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਤਆਰ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਿ
ਪਰ ਾਸੀਆਾਂ, ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਾਂ, ਪੇਸ਼ੇ ਰਾਾਂ, ਹ ਹਦਆਰਥੀਆਾਂ ਆਹਦ
ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ

ਿੱਖ- ਿੱਖ ਆਮਦਨ ਸਮੂਿਾਾਂ ਲਈ ਲਈ ਢੁਿ ਾਾਂ ਹਿਰਾਇਆ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਸਟਾਿੱਿ

ਮੁਿਿੱਈਆ ਿਰ ਾਏਗਾ; ਗੁਣ ਿੱਤਾਪੂਰਣ ਹਿਰਾਇਆ ਹਰਿਾਇਸ਼ ਮੁਿਿੱਈਆ ਿਰ ਾਉਣ ਨੂੂੰ
ਪਰੋਤਸਾਹਿਤ ਿਰਨ; ਅਤੇ ਹਿਰਾਏ ਦੀ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਮਾਰਿੀਟ ਿਰਮ ਾਰ ਹਨਰਮਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋ ੇਗਾ।
ਇਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਹ ਿੱਚ ਹਿਰਾਏ ਦੇ ਮਿਾਨਾਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਹ ਿੱਚ ਿਾਨੂੂੰ ਨੀ ਢਾਾਂਚੇ ਹ ਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹਲਆਉਣ
ਹ ਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਿੋ ੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਰਾਏ ਦੇ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਸੈਿਟਰ ਹ ਿੱਚ ਹਨਿੱ ਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੂੰ
ਪਰੋਤਸਾਿਨ ਹਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੈ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਮਿਾਨਾਾਂ ਦੀ ਗੂੰਭੀਰ ਘਾਟ ਨੂੂੰ ਦੂਰ ਿੀਤਾ ਜਾ
ਸਿੇਗਾ।
ਰਾਜਾਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਰਾਏ ਦੇ ਿਾਨੂੂੰ ਨਾਾਂ ਹ ਿੱਚ ਲੂੰ ਬੇ ਹਖਚਣ ਾਲੇ ਿਾਨੂੂੰ ਨੀ ਪਰਬੂੰਧ ਿਨ ਜੋ ਹ

ਾਦਾਾਂ ਨੂੂੰ

ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਿ ਮੁਿਿੱਦਮੇਬਾਿੀ ਪਰਹਿਰਆ ਾਾਂ ਹ ਚੋਂ ਗੁਿਰਦੇ ਿਨ। ਹਿਰਾਏ 'ਤੇ
ਸੀਹਲੂੰ ਗ ਨੇ ਹਿਰਾਏ ਦੇ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਸਟਾਿ ਦੀ ਗੁਣ ਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨੂੂੰ ਿੋਰ ਘਟਾ ਹਦਿੱਤਾ ਿੈ, ਹਜਸ
ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਜੋਂ ਹਿਰਾਏ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ ਿੁੂੰਦੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਿਾਰਨ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੂੂੰ ਮਿਾਨਾਾਂ ਨੂੂੰ

ਹਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਿ ਿਰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਰਾਏ ਤੇ ਮਿਾਨ ਦੇਣਾ ਹ ਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹ ਿੱਿਾ ਪੈ
ਹਗਆ ਿੈ ਹਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਜੋਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਿਰਾਇਆ ਬਾਿਾਰ ਹ ਚ ਮੁਿੱਢਲੀਆਾਂ

ਸਿੂਲਤਾਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਖਾਸਿਰ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਾਲੇ ਪਹਰ ਾਰਾਾਂ ਲਈ ਮਿਾਨ
ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਇਿ ਚੁਣਤ
ੌ ੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੂੰ ਦੂਰ ਿਰਨ ਹ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ
ਹਿਰਾਏ ਦੇ ਮਿਾਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਿਰਨਾ ਿਰੂਰੀ ਿੈ।
ਐਮਟੀਏ ਹਿਰਾਏ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਏ ਦੀ ਮਾਰਿੀਟ ਨੂੂੰ ਆਿਰਸ਼ਿ, ਹਟਿਾਊ ਅਤੇ
ਸਮਾ ੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਿਾਹਤਆਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋ ਗ
ੇ ਾ। ਐਮਟੀਏ ਹਿਰਾਏ
ਦੀ ਮਾਰਿੀਟ ਦੇ ਹ ਿਾਸ ਨੂੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਿਰੇਗਾ ਹਜਸ ਨਾਲ ਹਨ ੇਸ਼ ਨੂੂੰ ਆਿਰਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਗ
ੇ ਾ
ਅਤੇ ਹਿਰਾਏ ਦੇ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਸੈਿਟਰ ਹ ਿੱਚ ਉਿੱਦਮੀ ਮੌਹਿਆਾਂ ਨੂੂੰ ਿੁਲਾਰਾ ਹਮਲੇ ਗਾ।
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ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਿਟ ਦੀਆਂ ਮਖ
ਿੱ ਕਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ:
i.

ਐਮਟੀਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਸੇ ੀ ਅਿਾਤੇ ਨੂੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ
'ਤੇ ਹਲਖਤੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਿੀ ਾਂ ਹਦਿੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ;

ii.

ਐਮਟੀਏ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਿ ਹਿਰਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੋ ੇਗਾ;

iii.

ਐਮਟੀਏ ਸਮੂਿ ਰਾਜਾਾਂ / ਿੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਭਾ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਹਦਿਾਤੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਤੇ

ਲਾਗੂ ਿੋ ੇਗਾ;
iv.

ਹਿਰਾਏ ਦਾ ਹਨਰਧਾਰਣ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ (ਪਿੱਟਦ
ੇ ਾਰ) ਅਤੇ ਹਿਰਾਏਦਾਰ (ਪਿੱਟਾਧਾਰੀ)
ਹ ਚਿਾਰ ਆਪਸੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ;

v.

ਐਮਟੀਏ ਭਹ ਿੱਖ ਹ ਿੱਚ ਲਾਗੂ ਿੋ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਰਾਏਦਾਰੀਆਾਂ ਰਾਜਾਾਂ / ਿੇਂਦਰ
ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਰਾਏ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਿਾਨੂੂੰ ਨਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੋਣਗੀਆਾਂ;

vi.

ਐਮਟੀਏ ਹ
ਹ

ਾਦਾਾਂ ਦੇ

ੈਸਲੇ ਲਈ ਇਿ

ਾਸਟ ਟਰੈਿ ਅਰਧ-ਹਨਆਾਂਇਿ ਢਾਾਂਚੇ ਦੀ

ਸਥਾ ਿਰੇਗਾ;

vii.

ਐਮਟੀਏ ਹਬਨਾਾਂ ਹਿਸੇ ਆਰਹਥਿ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਹਿਰਾਏਦਾਰੀਆਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੋ ੇਗਾ;

viii.

ਹਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਿੀ ਰਹਿੂੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ
ਮਾਲਿ ਦੇ ਾਰਸਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੋਣਗੀਆਾਂ;

ix.

ਮਾਲਿ ਅਤੇ ਹਿਰਾਏਦਾਰ ਹ ਚਿਾਰ ਅਨੁ ਪੂਰਿ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਪਹਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ;

x.

ਜੇਿਰ ਹਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਅ ਧੀ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੇ ਹਿਸੇ ਖੇਤਰ ਹ ਿੱਚ (ਹਜਿੱਥੇ ਹਿਰਾਏ ਦਾ ਅਿਾਤਾ
ਸਹਥਤ ਿੈ) ਿੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਹਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੂੰ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ
ਹਿਰਾਏ ਦੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਦੀ ਹਮਆਦ ਖਤਮ
ਿੋਣ ਤੋਂ ਇਿੱਿ ਮਿੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਿੱਿ ਅਿਾਤੇ ਹ ਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਹਗਆ ਦੇ ਗ
ੇ ਾ;

xi.

ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਅਿਾਤੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱਹਖਆ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਿਮ ਦੋ ਮਿੀਹਨਆਾਂ ਦੇ ਹਿਰਾਏ ਤੋਂ

ਿੱਧ ਨਿੀ ਾਂ

ਿੋ ੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਅਿਾਹਤਆਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹ ਚ ਇਿ ਹਿਰਾਏਦਾਰੀ
ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿੋ ੇਗੀ, ਜੋ ਹਿ

ਿੱਧ ਤੋਂ

ਿੱਧ 6 ਮਿੀਨੇ ਦਾ

ਹਿਰਾਇਆ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਜੇਿਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਬਿੇ ਹ ਚ ਲੈ ਣ

ੇਲੇ ਿੋਈ ਿਟੌਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਿੁੂੰਦੀ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ ਿਿੱਟਣ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਸੁਰਿੱਹਖਆ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਿਮ ਾਪਸ ਿਰ ਹਦਿੱਤੀ ਜਾ ਗ
ੇ ੀ;
xii.

ਐਮਟੀਏ ਹ ਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਿੁਝ ਅਧਾਰਾਾਂ ਤੇ ਿਮੀਨਾਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਿਾਤੇ ਦਾ
ਮੁੜ ਿਬਿਾ;

xiii.

ਹਿਰਾਏਦਾਰ
ਿੋਤਾਿੀ

ਿੱਲੋਂ ਹਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਅ ਧੀ ਸਮਾਪਤ ਿੋਣ ਤੇ ਜਗ੍ਾ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਹ ਚ

ਰਤਣ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਹ ਿੱਚ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਿੀਹਨਆਾਂ ਲਈ

ਮਿੀਨੇ ਾਰ ਦੁਿੱਗਣਾ ਹਿਰਾਇਆ ਲੈ ਣ ਦਾ ਿਿੱਿਦਾਰ ਿੋ ਗ
ੇ ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੂੰਤ ਚਾਰ
ਗੁਣਾ ਮਿੀਨੇ ਾਰ ਹਿਰਾਇਆ ਸੂਲਣ ਦਾ ਿਿੱਿਦਾਰ ਿੋ ਗ
ੇ ਾ;
ਇਿ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ ਹਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਰਾਏਦਾਰੀ ਿਾਨੂੂੰ ਨ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ
ਹਿਰਾਏਦਾਰੀ ਿਾਨੂੂੰ ਨ, ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਅਤੇ ਹਿਰਾਏਦਾਰ ਦੋ ਾਾਂ ਲਈ ਲਾਭਿਾਰੀ ਿੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ
ਦੋ ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿੀ

ਾਇਦਾ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦੇ ਿਨ। ਐਮਟੀਏ ਦੇ ਉਪਬੂੰਧ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਹ ਚਿਾਰ ਆਪਸੀ

ਸਹਿਮਤੀ ਾਲੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਿਰਾਏ ਦੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਰ ਉਿੱਤਮਤਾ 'ਤੇ ਿੋਰ
ਹਦੂੰਦੇ ਿਨ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੂੰਭਾ ਨਾ ਘਿੱਟ ਿੋ ੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਿਸੇ ੀ ਹ

ਾਦ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਹ ਚ,

3

ਪਰਸਤਾਹ ਤ ਿਾਨੂੂੰ ਨ ਹ ਚ ਹਨਰਧਾਰਤ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹਨਪਟਾਰੇ ਰਾਿੀ ਇਸ ਨੂੂੰ ਜਲਦੀ ਿਿੱਲ
ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।
ਪਰਸਤਾਹ ਤ ਿਾਨੂੂੰ ਨ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਹਜਆਾਂ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਿਰ, ਜਨਤਾ / ਭਾਈ ਾਲਾਾਂ ਨੂੂੰ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ
ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ ਹਿ ਉਿ ਨਾਲ ਨਿੱਥੀ ਡਰਾ ਟ ਮਾਡਲ ਹਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਿਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਹਟਿੱਪਣੀ /
ਸੁਝਾਅ 31 ਅਿਤੂ ਬਰ, 2020 ਤਿੱਿ ਭੇਜਣ।
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ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਿਟ, 2020
ਧਾਰਾਿਾਂ ਦਾ ਿਰਮ
ਧਾਰਾਿਾਂ
ਅਕਧਆਏ 1
1.

ਅਰੰਕਿਿਾ
ਸੂੰਖੇਪ ਹਸਰਲੇ ਖ, ਹ ਸਤਾਰ ਅਤੇ ਅਰੂੰਭ

2.

ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ

3.

ਐਿਟ ਦਾ ਿੁਝ ਅਿਾਹਤਆਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਿੋਣਾ
ਅਕਧਆਏ 2

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ
4.

ਹਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ

5.

ਹਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਹਮਆਦ

6.

ਹਮਰਤੂ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਹ ਚ ਉਿੱਤਰਾਹਧਿਾਰੀ ਦੇ ਅਹਧਿਾਰ ਅਤੇ ਹਜੂੰਮੇ ਾਰੀਆਾਂ

7.

ਉਪ-ਹਿਰਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੂੰਦੀ
ਅਕਧਆਏ 3

ਕਿਰਾਇਆ
8.

ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹਿਰਾਇਆ

9.

ਹਿਰਾਏ ਦਾ ਪੁਨਰ ਹਨਰੀਖਣ

10.

ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹ ਿੱਚ ਹਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਏ ਦਾ ਪੁਨਰ

ਹਨਰੀਖਣ
11.
ਸੁਰਿੱਹਖਆ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਾਸ਼ੀ
ਅਕਧਆਏ 4

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਅਕਧਿਾਰ ਅਤੇ ਕ ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ
12.

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਅਤੇ ਹਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਹਿਰਾਏਦਾਰੀ ਬਰਿਰਾਰ ਰਿੱਖਣਾ

13.

ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਿੋਰ ਫੀਸਾਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ

ਰਸੀਦ
14.
ਹਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਿੋਲ ਹਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਾਾਂ ਿਰ ਾਉਣਾ
15.

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੁਰੂੰਮਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ

16.

ਹਿਰਾਏਦਾਰ ਿੱਲੋਂ ਅਿਾਤੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

17.

ਅਿਾਤੇ ਹ ਿੱਚ ਪਰ ੇਸ਼

18.

ਪਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੂੰ ਜਾਣਿਾਰੀ

19.

ਪਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਾਂ ਹਡਊਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

20.

ਿਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰੋਿਣਾ
ਅਕਧਆਏ 5

ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਿਿੱਲੋਂ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਮੜ ਿਬਜ਼ਾ
21.

ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਿੱਲੋਂ ਅਿਾਤੇ ਦਾ ਮੁੜ ਿਬਿਾ

22.

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਹਮਰਤੂ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਹ ਚ ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਅਿਾਤੇ ਦਾ ਮੁੜ

23.

ਹਿਰਾਏਦਾਰ ਖਾਲੀ ਿੋਣ ਤੋਂ ਇਨਿਾਰ ਿਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹ ਿੱਚ ਹਿਰਾਏ ਹ ਿੱਚ

ਿਬਿਾ
ਾਧਾ
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24.

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਹਿਰਾਇਆ ਾਪਸ ਿਰਨਾ

25.

ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਿਾਰ ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ

26.

ਿੋਰ ਢਾਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਹਗਆ

27.

ਖਾਲੀ ਿਮੀਨ ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਹ ਿੱਚ ਹ ਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੂੰਧ

28.

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੂੂੰ ਖਾਲੀ ਿਬਿਾ

29.

ਹਿਰਾਏਦਾਰਾਾਂ ਿੱਲੋਂ ਿਬਿਾ ਛਿੱਡਣ ਦੇ ਨੋਹਟਸ ਸਬੂੰਧੀ ਉਪਬੂੰਧ
ਅਕਧਆਏ 6

ਕਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਅਕਧਿਾਰ ਅਤੇ ਅ ੀਲਾਂ
30.

ਹਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ

31.

ਹਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹਧਿਾਰ ਅਤੇ ਪਰਹਿਰਆ

32.

ਅਪੀਲਾਾਂ
ਅਕਧਆਏ 7

ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਟਰਕਬਊਨਲ
33.

ਹਿਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ

34.

ਹਿਰਾਇਆ ਹਟਰਹਬਊਨਲ

35.

ਹਿਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਿਰਾਇਆ ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਹ ਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਿੀਤੀ ਜਾਣ

36.

ਾਲੀ ਪਰਹਿਹਰਆ
ਹਿਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਿਰਾਇਆ ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਦੇ ਅਹਧਿਾਰ

37.

ਹਿਰਾਇਆ ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਨੂੂੰ ਅਪੀਲ

38.

ਿੁਿਮਾਾਂ ਤੇ ਅਮਲ

ਅਕਧਆਏ 8

ਫ਼ਟਿਲ
39.

ਹਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ, ਹਿਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਿਰਾਇਆ ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਦੇ

40.

ਅਹਧਿਾਰੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਿਰਮਚਾਰੀ
ਿੁਝ ਮਾਮਹਲਆਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਹ ਚ ਹਸ ਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਹਧਿਾਰਤਾ ਰਹਜਤ ਿੈ

41.

ਅਦਾਲਤੀ ੀਸ

42.

ਮੈਂਬਰ ਆਹਦ ਦਾ ਜਨ ਸੇ ਿ ਿੋਣਾ

43.

ਸਦਭਾ ਨਾ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਿਾਰ ਾਈ ਦੀ ਸੁਰਿੱਹਖਆ

44.

ਹਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਹਧਿਾਰ

45.

ਹਨਯਮ ਪੇਸ਼ ਿਰਨਾ

46.

ਮੁਸ਼ਿਲਾਾਂ ਦੂਰ ਿਰਨ ਦੇ ਅਹਧਿਾਰ

47.

ਹਨਰਸਤ ਅਤੇ ਬਚਾਓ

ਕਹਲਾ ਸ਼ੈਕਡਊਲ਼
ਦੂ ਾ ਸ਼ੈਕਡਊਲ
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ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਿਟ, 2020
ਅਿਾਹਤਆਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੂੰ ਹ ਹਨਯਮਤ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿ ਹਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿਾਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਏਦਾਰਾਾਂ ਦੇ ਹਿਿੱਤਾਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ
ਸਬੂੰਧਤ ਜਾਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹ

ਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਮਸਹਲਆਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਸ਼ੀਘਰ ਹਨਆਇਿ

ਹਨਰਣੈ ਹ ਧੀ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿ ਐਿਟ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੂੰਤਰ ਦੇ ਸਿੱਤਰ ੇਂ ਸਾਲ ਹ ਚ (ਰਾਜ / ਿੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ ਹ ਧਾਨ ਸਭਾ) ਦੁਆਰਾ
ਹਨਮਨਹਲਖਤ ਰੂਪ ਹ ਿੱਚ ਇਿ ਅਹਧਹਨਯਹਮਤ ਿੋ :ੇ -

ਅਕਧਆਏ 1
ਅਰੰਕਿਿਾ
1.

(1) ਇਸ ਐਿਟ ਦਾ ਸੂੰਖੇਪ ਨਾਾਂ (ਰਾਜ / ਿੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ) ਹਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਿਟ,
2020 ਿੈ।

ਸੰ ਖੇਪ ਸਸਰਲੇ ਖ,

(2) ਇਸ ਦਾ ਹ ਸਤਾਰ ਸਮੁਚ
ਿੱ ੇ ਰਾਜ / ਿੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦਸ਼
ੇ (ਰਾਜ / ਿੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ ਦਾ

ਸਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਅਰੰ ਭ

ਨਾਮ) ਹ ਚ ਿੈ।
(3) ਇਿ ਉਸ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਅਮਲ ਹ ਿੱਚ ਆ ੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਿਾਰ / ਿੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ ਪਰਸ਼ਾਸਨ
ਅਹਧਿਾਰਤ ਗਿਟ ਹ ਿੱਚ ਨੋਟੀਹਫਿੇਸ਼ਨ ਰਾਿੀ ਾਂ ਹਨਰਧਾਰਤ ਿਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਐਿਟ ਦੇ

ਿੱਖ

ਿੱਖ

ਉਪਬੂੰਧਾਾਂ ਲਈ ਿੱਖ- ਿੱਖ ਹਮਤੀਆਾਂ ਹਨਰਧਾਰਤ ਿੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਿਦੀਆਾਂ ਿਨ।
2.

ਾਂ ਨਾ ਿੋਣ,—
ਇਸ ਐਿਟ ਹ ਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਿ ਿੋਰ ੇਂ ਪਰਸੂੰਗ ਲੋ ੜੀਦੇ
(ੳ) "ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ", ਭਾ ੇਂ ਉਿ ਭੋਂ-ਮਾਲਿ ਜਾਾਂ ਪਿੱਟੇਦਾਰ ਜਾਾਂ ਹਿਸੇ ਿੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਹਣਆ
ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ, ਤੋਂ ਭਾ

ਿੈ ਉਿ ਹ ਅਿਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ

ਾਸਤੇ ਹਿਸੇ

ੀ ਜਗ੍ਾ ਦਾ ਹਿਰਾਇਆ ਪਰਾਪਤ

ਿਰਦਾ ਿੈ ਜਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦਾ ਿਿੱਿਦਾਰ ਿੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ, ਜੇਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਾ ਨੂੂੰ
ਹਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੂੰ ਹਦਿੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਹ ਿੱਚ ਹਨਮਨ ਦਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਗੇ –
(i) ਉਸ ਦੇ ਹਿਿੱਤ ਉਿੱਤਰਾਹਧਿਾਰੀ; ਅਤੇ
41 ਦਾ
2006

(ii) ਿੋਈ

ੀ ਟਰਸਟੀ ਜਾਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਜਾਾਂ ਪਰਾਪਤਿਰਤਾ ਹਿਸੇ ਿੋਰ ਹ ਅਿਤੀ, ਹਜ ੇਂ ਹਿ ਨਾਬਾਲਗ

ਜਾਾਂ ਮੂੰਦ ਬੁਿੱਧੀ ਹ ਅਿਤੀ, ਜੋ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਹ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋ ਸਿਦਾ ਦੇ ਾਸਤੇ ਜਾਾਂ ਉਸ ਲਈ
ਹਿਸੇ ੀ ਜਗ੍ਾ ਲਈ ਹਿਰਾਇਆ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਜਾਾਂ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦਾ ਿਿੱਿਦਾਰ ਿੈ;
(ਅ) “ਸਥਾਨਿ ਅਥਾਰਟੀ” ਤੋਂ ਭਾ ਿੈ ਹਪੂੰਡ ਦੀ ਪੂੰਚਾਇਤ ਜਾਾਂ ਪੂੰਚਾਇਤ ਸੂੰਮਤੀ ਜਾਾਂ ਹਿਲ੍ ਾ-ਪਰੀਸ਼ਦ
ਜਾਾਂ ਇਿੱਿ ਨਗਰ ਹਨਗਮ ਜਾਾਂ ਇਿੱਿ ਨਗਰ ਿੌਂਸਲ ਜਾਾਂ ਇਿੱਿ ਨਗਰ ਪੂੰਚਾਇਤ ਜਾਾਂ ਿੋਈ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ
ਜਾਾਂ ਹ ਿਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਹਜਸ ਦਾ ਿੋਈ ੀ ਨਾਮ ਿੋ ,ੇ ਜਾਾਂ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ, ਜਾਾਂ ਹਜ ੇਂ ਦਾ ੀ ਮਾਮਲਾ
ਿੋ ,ੇ ਛਾਉਣੀ ਐਿਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਅਧੀਨ ਹਨਯੁ ਿਤ ਇਿ ਹਸ ਲ ਏਰੀਆ ਿਮੇਟੀ ਜਾਾਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਿਾਨੂੂੰ ਨ ਅਧੀਨ ਗਹਿਤ ਅਹਜਿੀ ਿੋਈ ਿੋਰ ਸੂੰਸਥਾ ਜੋ ਹਿਸੇ
ਸਥਾਨਿ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋਂ ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਦੀ ਿਿੱਿਦਾਰ ਿੈ;

ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਾਂ ਿਸਬੇ ਹ ਿੱਚ

(ੲ) “ਨੋਟੀਹਫਿੇਸ਼ਨ” ਤੋਂ ਭਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਹਧਿਾਰਤ ਗਿਟ ਜਾਾਂ ਿੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਧਿਾਰਤ
ਗਿਟ ਹ ਚ ਪਰਿਾਸ਼ਤ ਨੋਟੀਹਫਿੇਸ਼ਨ ਿੈ ਅਤੇ “ਅਹਧਸੂਹਚਤ” ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇ ਹ ਆਿਰਹਣਿ
ਹਭੂੰਨਤਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਹਗਆਨ ਦੇ ਪਰਗਟਾ ੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਨਰਧਾਰਤ ਿੀਤੇ ਜਾਣਗੇ;
(ਸ) “ਅਿਾਤੇ” ਤੋਂ ਭਾ ਿੈ ਿੋਈ ਇਮਾਰਤ ਜਾਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਹਿਿੱਸਾ ਜੋ ਉਦਯੋਹਗਿ ਰਤੋਂ ਨੂੂੰ ਛਿੱਡ ਿੇ
ਹਰਿਾਇਸ਼ ਜਾਾਂ ਪਾਰਿ ਜਾਾਂ ਹ ਹਦਅਿ ਰਤੋਂ ਲਈ ਹਿਰਾਏ ਤੇ ਹਦਿੱਤਾ ਿੋਇਆ ਜਾਾਂ ਹਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ
ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ -

ਪਸਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ
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(i) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰ੍ਤ ਜਾਂ ਇਮਾਰ੍ਤਾਂ ਦੇ ਹ ਿੱ ਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਗੀਚੇ, ਗੈਰ੍ਾਜ ਜਾਂ ਬੰ ਦ ਪਾਰ੍ਹ ੰ ਗ
ਖੇਤਰ੍, ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਆਊਟ ਾਊਸ, ਜੇ ਰ੍ ੋਈ ੋਵੇ;

(ii) ਹ ਸੇ ਇਮਾਰ੍ਤ ਜਾਂ ਹ ਸੇ ਇਮਾਰ੍ਤ ਦੇ ਹ ਸੇ ਹ ਿੱ ਸੇ ਦੀ ਹਿਹਟੰ ਗ ਜੋ ਇਸਦਾ ਹਜ਼ਆਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਉਠਾਉਣ ਲਈ

ੋਵੇ ਪਰ੍ ਇਸ ਹਵਿੱ ਚ

ਥਾਵਾਂ ਸਾਮਲ ਨ ੀਂ ਦੀਆਂ
ੁੰ
;
( ) "ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ " ਤੋਂ ਭਾਵ

ੋਟਲ, ਲਾਿੱਹਜੰ ਗ

ਾਊਸ, ਧਰ੍ਮਸਾਲਾ ਜਾਂ ਸਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਗੀਆਂ

ੈ ਇਸ ਐ ਟ ਅਧੀਨ ਰ੍ਾਜ ਸਰ੍ ਾਰ੍ /

ਪਰਸਾਸਨ ਦੁਆਰ੍ਾ ਬਣਾਏ ਹਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰ੍ਾ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ;
( ) “ਪਰਾਪਰ੍ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ੍” ਤੋਂ ਭਾਵ

ੈ ਉ

ਹਵਅ ਤੀ ਜਾਂ

ਹ ਰ੍ਾਏ ਦੇ ਏਜੰ ਟ ਸਾਮਲ ਦੇ
ੁੰ
ਨ, ਹਜਸ ਨੰ ਮ ਾਨ ਮਾਲ
ਅਹਧ ਾਰ੍ ਪਰਾਪਤ

ੁੰ ਦੇ

ੋਈ

ਾਨੰ ਨੀ ਅਦਾਰ੍ਾ ਹਜਸ ਹਵਿੱ ਚ

ਵਿੱ ਲੋਂ ਇਮਾਰ੍ਤ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ

ਰ੍ਨ ਦੇ

ਨ ਅਤੇ ਹਜ ੜਾ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨਾਲ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਹਵਿੱ ਚ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਪਰਤੀਹਨਧਤਾ ਰ੍ਦਾ ੈ;
(ਖ) "ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਏਜੰ ਟ" ਤੋਂ ਭਾਵ
ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਹਵਿੱ ਚ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ੈ

ਜਾਂ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਜਾਂ ਦੋ ਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਗਿੱ ਲ-ਬਾਤ

ੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਮ ਨਤਾਨਾ ਜਾਂ ਫੀਸ ਜਾਂ

ਰ੍ਦਾ

ੈ ਭਾਵੇਂ ਉ

ਹਮਸਨ ਦੇ ਰ੍ਪ ਹਵਚ

ੋਈ

ਰ੍ਦਾ

ੈ ਜਾਂ ੰ ਮ

ੋਰ੍ ਖਰ੍ਚਾ ਪਰਾਪਤ

ੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿਰ੍ ਇਸ ਹਵਿੱ ਚ ਅਹਜ ਾ ਹਵਅ ਤੀ ਵੀ

ੈ, ਜੋ ਅ ਾਤੇ ਨੰ ਹ ਰ੍ਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰ ਭਾਹਵਤ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਵੀ ਮਾਹਧਅਮ ਰ੍ਾ ੀਂ, ਇ

ਦੀ

ੋਈ ਵੀ ਹਵਅ ਤੀ, ਹਜ ੜਾ ਹ ਸੇ ਵੀ ਜਗਹਾ ਦੇ ਹ ਰ੍ਾਏ ਦੇ

ਰ੍ਦਾ
ਸਾਮਲ

ੇਂਦਰ੍ ਸਾਸਤ ਪਰਦੇਸ

ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍, ਹ ਸੇ

ਦਜੇ ਨਾਲ ਹ ਰ੍ਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਗਿੱ ਲਬਾਤ

ਰ੍ਵਾਉਂਦਾ

ੈ ਅਤੇ

ਪਰ
ਾਪਰ੍ਟੀ
ਡੀਲਰ੍, ਅਥਾਰ੍ਟੀ”
ਦਲਾਲਾਂ ਜਾਂਤੋਂਹਵਚੋ
ਹਲਆਂੈ ਧਾਰ੍ਾ
, ਜੋ ਵੀ30ਨਾਂਅਧੀਨ
ੋਵੇ, ਨਹਨਯੁ
ੰ ਸਾਮਲ
(ਗ)
“ਹ ਰ੍ਾਇਆ
ਭਾਵ
ਤ ਇਰ੍ਦਾ
ਅਹਧੈ; ਾਰ੍ੀ;
(ਘ) “ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ” ਤੋਂ ਭਾਵ ੈ ਧਾਰ੍ਾ 33 ਅਧੀਨ ਗਹਠਤ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ;
(ਙ) ਹ ਸੇ ਵੀ ਅ ਾਤੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਹਵਿੱ ਚ " ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹ ਰ੍ਾਏ" ਤੋਂ ਭਾਵ

ੈ ਹ

ਧਾਰ੍ਾ 8 ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ੍ ਦਰ੍ਸਾਇਆ ਹਗਆ ਹ ਰ੍ਾਇਆ;

(ਚ) “ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਹਟਰਹਬਊਨਲ” ਤੋਂ ਭਾਵ ੈ ਧਾਰ੍ਾ 34 ਅਧੀਨ ਗਹਠਤ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਹਟਰਹਬਊਨਲ;
(ਛ) “ਸ਼ੈਹਡਊਲ” ਤੋਂ ਭਾਵ ੈ ਇਸ ਐ ਟ ਨਾਲ ਨਿੱਥੀ ਸ਼ੈਹਡਊਲ ;
(ਜ) “ਉਪ-ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍” ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਹਜ ਾ ਹਵਅ ਤੀ
ਉਸ ਦਾ

ੈ ਹਜਸ ਨੰ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਪਰ੍ਾ ਅ ਾਤਾ ਜਾਂ

ੁਝ ਹ ਿੱ ਸਾ ਉਪ ਹ ਰ੍ਾਏ ਤੇ ਹਦੰ ਦਾ ੈ ਜਾਂ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰ ਤਰ੍ਗਤ ਸੌਂਪੇ

ਗਏ ਆਪਣੇ ਅਹਧ ਾਰ੍ਾਂ ਨੰ ਟਰਾਂਸਿਰ੍

ਰ੍ਦਾ ਜਾਂ ਸੌਂਪਦਾ

ੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹ ਸੇ ਭਾਗ ਦੇ ਰ੍ਪ ਹਵਚ

ਹ ਸੇ ਮੌਜਦਾ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਦਾ ਅਨੁਪਰ੍ ਸਮਝੌਤਾ ਰ੍ਦਾ ੈ;
(ਝ) "ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍", ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੰ ਪਿੱ ਟੇਦਾਰ੍ ਹ ਾ ਜਾਂਦਾ ੈ ਜਾਂ ਹ ਸੇ
ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ

ੈ, ਉ

ਤਹ ਤ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਹਵਅ ਤੀ

ੈ ਹਜਸ ਦੁਆਰ੍ਾ ਜਾਂ ਹਜਸ ਵਿੱ ਲੋਂ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ

ਨੰ ਹ ਸੇ ਵੀ ਜਗਹਾ ਦਾ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ

ਉਪ-ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੇ ਰ੍ਪ ਹਵਚ

ਬਜ਼ਾ

ਹਵਅ ਤੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਐ ਟ ਦੇ ਸੁਰ੍
ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
3.

ੋਰ੍ ਨਾਮ ਨਾਲ

ਦਾ
ੁੰ

ਰ੍ਨ ਵਾਲਾ ਹਵਅ ਤੀ ਵੀ ਸਾਮਲ

ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਵਿੱ ਚ
ੈ ਅਤੇ

ੋਈ ਵੀ

ੋਣ ਤੋਂ ਪਹ ਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਹਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਦੀ

ਬਜ਼ਾ ਜਾਰ੍ੀ ਰ੍ਿੱ ਖਦਾ

ੈ ਪਰ੍ ਹ ਸੇ ਵੀ ਅਹਜ ੇ ਹਵਅ ਤੀ ਨੰ ਸਾਮਲ ਨ ੀਂ

ਰ੍ਨਾ ਚਾ ੀਦਾ ਹਜਸਦੇ ਹਖਲਾਫ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ੋਈ ਆਦੇਸ ਜਾਂ ਹਡਗਰ੍ੀ ਪਾਸ ੀਤੀ ਗਈ ੋਵੇ;
(1) ਇਸ ਐ ਟ ਹਵਚ ਦਰ੍ਜ ੁਝ ਵੀ ਹਨਮਨ ਤੇ ਲਾਗ ਨ ੀਂ ੋਵੇਗਾ (ੳ) ੇਂਦਰ੍ ਸਰ੍ ਾਰ੍ ਜਾਂ ਰ੍ਾਜ ਸਰ੍ ਾਰ੍ ਜਾਂ ੇਂਦਰ੍ ਸਾਸਤ ਪਰਦੇਸ ਪਰਸਾਸਨ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਅਥਾਰ੍ਟੀ
ਜਾਂ ਇਿੱ

ਂ ਰ੍ਪਰਾਈਜ ਜਾਂ ਇਿੱ
ਸਰ੍ ਾਰ੍ੀ ਅੰ ਡਰ੍ਟੇਹ ੰ ਗ ਜਾਂ ਐਟ

ਹਵਧਾਨ

ਸੰ ਸਥਾ ਜਾਂ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰ੍ਡ

ਦੀ ਮਾਲ ੀ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱ ਲੋਂ ਪਰੋਤਸਾਹ ਤ ਅ ਾਤੇ;
(ਅ) ਹ ਸੇ ੰ ਪਨੀ, ਯਨੀਵਰ੍ਹਸਟੀ ਜਾਂ ਸੰ ਸਥਾ ਵਿੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਲ ੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅ ਾਤੇ ਨੰ ਸੇਵਾ
ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਦੇ ਹ ਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਰ੍ਮਚਾਰ੍ੀਆਂ ਨੰ ਹ ਰ੍ਾਏ 'ਤੇ ਹਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਅ ਾਤੇ;
(ੲ) ਧਾਰ੍ਹਮ

ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਲ ੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅ ਾਤੇ, ਹਜਵੇਂ ਹ

ੇਂਦਰ੍ ਸਾਸਤ ਪਰਦੇਸ ਪਰਸਾਸਨ ਦੁਆਰ੍ਾ ਸਹਚਤ ੀਤਾ ਗਏ ੋਣ;

ਰ੍ਾਜ ਸਰ੍ ਾਰ੍ /

ਕੁਝ ਅਹਾਸਤਆਂ ਤੇ
ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਗੂ ਨਾ
ਹੋਣਾ
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(ਸ) ਰ੍ਾਜ /

ੇਂਦਰ੍ ਸਾਸਤ ਪਰਦੇਸ ਪਰਸਾਸਨ ਦੇ ਲਾਗ

ਰ੍ਹਜਸਟਰ੍ਡ ਜਾਂ ਪਬਹਲ

ਟਰ੍ਿੱ ਸਟ

ਣ
ੋ ਸਮੇਂ ਵ ਿ ਐ ਟ, 4995 ਅਧੀਨ

ਾਨੰ ਨ ਅਧੀਨ ਰ੍ਹਜਸਟਰ੍ਡ ਟਰ੍ਿੱ ਸਟਾਂ ਦੀ ਮਲ ੀਅਤ ਵਾਲੇ

ਅ ਾਤੇ;
( ) ਰ੍
ੋ ਇਮਾਰ੍ਤਾਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰ੍ਤਾਂ ਦੀ ਸਰੇਣੀ, ਹਜਨਹਾਂ ਨੰ ਰ੍ਾਜ ਸਰ੍ ਾਰ੍ /

ੇਂਦਰ੍ ਸਾਸਤ ਪਰਦੇਸ

ਪਰਸਾਸਨ ਦੁਆਰ੍ਾ ਨੋਟੀਹਫ ੇਸਨ ਰ੍ਾ ੀਂ ਹਵਸੇਸ ਤੌਰ੍ 'ਤੇ ਛੋਟ ਹਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ੈ।

1995 ਦਾ

(2) ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (1) ਹਵਚ ਸਾਮਲ ਹ ਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜਦ, ਉ ਤ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ ਦੀ ਧਾਰ੍ਾ (a)
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ਤੋਂ ਧਾਰ੍ਾ (b) ਹਵਚ ਦਰ੍ਸਾਏ ਅ ਾਹਤਆਂ ਦੇ ਮਾਲ

ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਸਹ ਮਤ

ਨ ਹ

ਅਹਜ ੇ

ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਹਵਚ ਾਰ੍ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐ ਟ ਦੇ ਉਪਬੰ ਧਾਂ ਅਧੀਨ

ਹਵਹਨਯਮਤ

ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ

ੈ, ਅਹਜ ਾ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ ਨੰ

ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਹਵਚ ਸੈ ਸਨ 4 ਦੇ ਤਹ ਤ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਚਤ
ਰ੍ੇਗਾ।

4.

ਅਸਿਆਏ 2
ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ

(1) ਇਸ ਐ ਟ ਜਾਂ ਹ ਸੇ ੋਰ੍ ਾਨੰ ਨ ਹਵਚ ਦਰ੍ਜ ੁਝ ਵੀ ੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜਦ, ੋਈ ਵੀ ਹਵਅ ਤੀ
ਇਸ ਐ ਟ ਦੇ ਸੁਰ੍ ੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹ ਸੇ ਵੀ ਅ ਾਤੇ ਨੰ ਹਬਨਹਾਂ ਹਲਖਤੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏ'
ਤੇ ਨ ੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਜਸ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਹਵਚ ਮ ਾਨ ਮਾਲ
ਪਹ ਲੇ ਸ਼ੈਹਡਊਲ ਹਵਿੱ ਚ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ

ਜਾਂ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸੰ ਯੁ ਤ ਰ੍ਪ ਨਾਲ

ੀਤਾ ਗਏ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਦੀ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਦੋ

ਮ ੀਹਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ੍-ਅੰ ਦਰ੍ ਸਹਚਤ ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(2) ਹਜਥੇ ਮ ਾਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (1) ਹਵਿੱ ਚ ਦਰ੍ਸਾਏ ਗਏ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ
ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਤੇ ਅਮਲ
ਤਾਂ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਰ੍ਨ ਬਾਰ੍ੇ ਸੰ ਯੁ ਤ ਰ੍ਪ ਨਾਲ ਸਚਨਾ ਦੇਣ ਹਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰ੍ਹ ੰ ਦੇ ਨ,

ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਵਿੱ ਖਰ੍ੇ ਤੌਰ੍ ਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ

ਸਚਨਾ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ ਨੰ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (1) ਹਵਿੱ ਚ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਹਮਤੀ
ਤੋਂ ਇ ਮ ੀਨੇ ਦੀ ਹਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ੍ ਦੇਣਗੇ।
(3) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ, ਆਪਣੀ ਹਨਯੁ ਤੀ ਦੀ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਹਤੰ ਨ ਮ ੀਹਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ੍ ਅੰ ਦਰ੍,
ਸਥਾਨ

ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸਾ ਜਾਂ ਰ੍ਾਜ /

ੇਂਦਰ੍ ਸਾਸਤ ਪਰਦੇਸ ਦੀ ਭਾਸਾ ਹਵਿੱ ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰ

ਅਹਜ ੇ ਿਾਰ੍ਮ ਅਤੇ ਹਵਧੀ ਹਵਚ, ਜੋ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ

ੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੇਸ

ਰ੍ਨ ਲਈ ਇਿੱ

ਹਡਜੀਟਲ

ਪਲੇ ਟਫਾਰ੍ਮ ਸਥਾਪਤ ਰ੍ੇਗੀ।
(4) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ, ਪਹ ਲੀ ਸ਼ੈਹਡਊਲ ਹਵਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹ ਰ੍ਾਇਆ
ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਦੇ ਅਮਲ
ਜਾਣ ਾਰ੍ੀ ਪਰਾਪਤ

ੋਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣ ਾਰ੍ੀ ਪਰਾਪਤ

ਰ੍ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ

ੋਣ ਦੀ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱ ਤ ੰ ਮ ਾਜੀ ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ੍, ਹਜਵੇਂ ਹ

ਇਸ ਨੰ ਉਹਚਤ

ਲਿੱਗੇ (ੳ) ਪਾਰ੍ਟੀਆਂ ਨੰ ਇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਹ ਚਾਣ ਸੰ ਹਖਆ ਪਰਦਾਨ ਰ੍ੇਗੀ; ਅਤੇ
(ਅ) ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਦੇ ਵੇਰ੍ਹਵਆਂ ਨੰ ਆਪਣੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਥਾਨ

ਭਾਸਾਈ

ਭਾਸਾ ਜਾਂ ਰ੍ਾਜ / ੇਂਦਰ੍ ਸਾਸਤ ਪਰਦੇਸ ਦੀ ਭਾਸਾ' ਤੇ ਅਪਲੋ ਡ ਰ੍ੇਗੀ।
(5) ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਦੁਆਰ੍ਾ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਲਈ, ਸੰ ਪਤੀ ਪਰਬੰਧ

ਪਰਮਾਹਣ ਤਾ ਦੀਆਂ ਸਰ੍ਤਾਂ, ਜੇ ਰ੍

ੋਈ

ੋਣ, ਤਾਂ ਉ

ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ੍

ਮ ਾਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹ ਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ੍ ੋਣਗੀਆਂ।
(6) ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (1) ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (2) ਅਧੀਨ ਹਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣ ਾਰ੍ੀ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਅਤੇ ਇਸ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਹਲਆਂ ਦਾ ਅੰ ਤਮ ਸਬਤ

ੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਚਨਾ ਦੀ ਅਣ ੋਂਦ ਹਵਚ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਇਸ ਐ ਟ ਦੇ ਉਪਬੰ ਧਾਂ ਤਹ ਤ ਹ ਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰ੍ਾ ਤ ਦੇ ਿੱ ਦਾਰ੍ ਨ ੀਂ
ੋਣਗੇ।

ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
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5.

(1) ਇਸ ਐ ਟ ਦੇ ਸੁਰ੍

ੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਦਰ੍ਹਮਆਨ ਸਹ ਮਤ ਹਮਆਦ ਅਤੇ ਹਜਵੇਂ ਹ
ਜਾਵੇ, ਦੇ ਲਈ ਵ
ੋ ੇਗੀ।
(2) ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਰ੍ੇ

ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ, ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍

ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਹਵਿੱ ਚ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ

ਨੰ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਹਵਚ ਸਹ ਮਤ

ੀਤਾ

ੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ

ਅੰ ਦਰ੍, ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀ ਰ੍ਣ ਜਾਂ ਹਵਸਤਾਰ੍ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਰ੍ ਸ ਦਾ ੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮ ਾਨ
ਮਾਲ

ਇਸ ਨਾਲ ਸਹ ਮਤ

ੈ, ਤਾਂ ਉ

ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ
ਸਮਆਦ

ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹ ਮਤ ਹਨਯਮਾਂ ਅਤੇ

ਸਰ੍ਤਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮਾ ਰ੍ ਸ ਦਾ ੈ।
(3) ਜੇ ਰ੍ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਹਨਸਚਤ ਅਵਧੀ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ੋ ਜਾਂਦੀ ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀ ਰ੍ਣ ਨ ੀਂ
ੀਤਾ ਹਗਆ ੈ ਜਾਂ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਅਹਜ ੀ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਜਗਹਾ ਖਾਲੀ
ਨ ੀਂ

ਰ੍ਦਾ

ੈ, ਤਾਂ ਅਹਜ ਾ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਧਾਰ੍ਾ 23 ਹਵਚ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ

ੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ੍ ਮ ਾਨ

ਮਾਲ ਨੰ ਵਧੇਰ੍ੇ ਹ ਰ੍ਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰ੍ਨ ਲਈ ਹਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ੍ ੋਵੇਗਾ।
ਬਸਰ੍ਤੇ ਹ ਇਸ ਧਾਰ੍ਾ ਹਵਚ ੁਝ ਵੀ ਸਾਮਲ ੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜਦ, ਜੇ ਰ੍ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਦੀ ਹਮਆਦ
ਸਮਾਪਤ

ਣ
ੋ ਸਮੇਂ ਹ ਰ੍ਾਏ ਤੇ ਹਦਿੱ ਤੇ ਅ ਾਤੇ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾ ਾ

ੁਦਰ੍ਤੀ ਆਿਤ

ਾਰ੍ਨ ਹਵਨਾਸ ਾਰ੍ੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਰਭਾਹਵਤ ੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਹਜ ੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਚ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਤੇ ਮ ਾਨ-ਮਾਲ
ਇ

ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍

ਮ ੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ

ੁਦਰ੍ਤੀ ਆਿਤ

ਾਰ੍ਨ ਹਵਨਾਸ ਾਰ੍ੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ

ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੰ ਉ ਤ ਅ ਾਤੇ ਹਵਚ ਮੌਜਦਾ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ

ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰ੍ਤਾਂ ਤੇ ੀ ਰ੍ਹ ਣ ਦੀ ਆਹਗਆ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ।
ਸਪਿੱ ਸ਼ਟੀ ਰ੍ਣ - ਇਸ ਧਾਰ੍ਾ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ, “ ੁਦਰ੍ਤੀ ਆਿਤ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੁਿੱ ਧ, ੜ, ਸੋ ਾ,
ਅਿੱ ਗ, ਚਿੱ ਰ੍ਵਾਤ, ਭੁਚਾਲ ਜਾਂ

ੁਦਰ੍ਤ ਦੁਆਰ੍ਾ ਹ ਸੇ

ੋਰ੍ ਹਬਪਤਾ ਦੀ ਸਹਥਤੀ

ੈ, ਜੋ ਹ

ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ਾਂ ਦੀ ਹਰ੍ ਾਇਸ ਨੰ ਪਰਭਾਹਵਤ ਰ੍ਦੀ ੋਵੇ।
6.

ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦਰ੍ਹਮਆਨ

ਜਾਂ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੀ ਮੌਤ
ਉੱਤਰ੍ਾਹਧ ਾਰ੍ੀ ਲਈ ਪਾਬੰ ਦ

ੋਏ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰ੍ਤਾਂ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ੋਣ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਿੱ ਚ, ਹਜਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ
ੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਜ ੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਿੱ ਚ ਹਮਰਤ

ੋਵ,ੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ

ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਜਾਂ

ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੇ ਵਾਰ੍ਸਾਂ ਲਈ ਅਹਜ ੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਦੀ ਬਾ ੀ ਰ੍ਹ ੰ ਦੀ ਹਮਆਦ ਲਈ ਉ ੀ
ਅਹਧ ਾਰ੍ ਅਤੇ ਹਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ੍ੀਆਂ
7.

ਹਦਿੱ
ਗਈਐਸੀ।ਟ ਦੇ ਸੁਰ੍
(1)ਤੀਇਸ

ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਚ
ਉੱਤਰਾਸਿਕਾਰੀ ਦੇ
ਅਸਿਕਾਰ ਅਤੇ
ਸ ੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ

ੋਣਗੀਆਂ, ਹਜੰ ਨਾਂ ਦੀ ਸਹ ਮਤੀ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਹਵਚ

ੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,

ੋਈ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਮੌਜਦਾ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ

ਦੇ ਅਨੁਪਰ੍ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ -

(ੳ) ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੁਆਰ੍ਾ ਰ੍ਿੱ ਖੇ ਗਏ ਅ ਾਹਤਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਾ ਜਾਂ ੁਝ ਹ ਿੱ ਸਾ ਉਪ-ਹ ਰ੍ਾਏ ਤੇ
ਨ ੀਂ ਦੇਵੇਗਾ;

(ਅ) ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਹ ਸੇ ਵੀ ਹ ਿੱ ਸੇ ਹਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਅਹਧ ਾਰ੍ਾਂ ਨੰ ਟਰਾਂਸਿਰ੍

ਉਪ-ਸਕਰਾਏ ਤੇ
ਪਾਬੰ ਦੀ

ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰ੍ਦਗੀ ਨ ੀਂ ਰ੍ੇਗਾ।
(2) ਹਜਥੇ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (1) ਹਵਿੱ ਚ ਦਰ੍ਸਾਏ ਗਏ ਮੌਜਦਾ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਪਰ੍
ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਹਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਮਾਲ

ੋਣ ਤੇ ਅ ਾਤੇ ਨੰ ਉਪ-ਹ ਰ੍ਾਏ ਤੇ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ

ੈ, ਉੱਥੇ ਮ ਾਨ

ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਪਹ ਲੇ ਸ਼ੈਹਡਊਲ ਹਵਿੱ ਚ ਦਰ੍ਸਾਏ ਗਏ ਫਾਰ੍ਮ ਹਵਿੱ ਚ ਅਹਜ ੇ

ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਨੰ ਅਮਲ ਹਵਚ ਹਲਆਉਣ ਦੀ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮ ੀਹਨਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ੍ ਉਪਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਦੇ ਬਾਰ੍ੇ ਹਵਚ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ ਨੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ੍ ਤੇ ਸਹਚਤ ਰ੍ਨਗੇ.

ਅਸਿਆਏ 3
ਸਕਰਾਇਆ
8H

ਹ ਸੇ ਅ ਾਤੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਹਵਿੱ ਚ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਮ ਾਨ-ਮਾਲ

ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍

ਦਰ੍ਹਮਆਨ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਹ ਮਤ ਸਰ੍ਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ੍ ਦਾ
ੁੰ
ੈ।
9H

(1) ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦਰ੍ਹਮਆਨ ਹ ਰ੍ਾਏ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ

ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰ੍ਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ੍ ੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ
ਸਕਰਾਇਆ
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(2) ਹਜਿੱ ਥੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਸੁਰ੍

ੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ੰ ਮ ਸੁਰ੍

ੋਣ ਤੋਂ ਪਹ ਲਾਂ

ਸਕਰਾਏ ਦੀ
ਸਮੀਸਖਆ

ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨਾਲ ਹਲਖਤੀ ਰ੍ਪ ਹਵਿੱ ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਰ੍ ਚੁਹ ਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੇ ਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ
ਅ ਾਤੇ ਹਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ੍, ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ

ਰ੍ਨ ਲਈ ਖਰ੍ਚਾ

ੀਤਾ

ਧਾਰ੍ਾ 15 ਅਧੀਨ ਮੁਰ੍ੰਮਤ

ੈ, ਤਾਂ ਮ ਾਨ-ਮਾਲ

ਅ ਾਤੇ ਦੇ ਹ ਰ੍ਾਏ

ਰ੍ਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰ੍ਰ੍ੀ ਨ ੀਂ

ਹਵਚ ਉਨਹੀਂ ਰ੍ ਮ ਵਧਾ ਸ ੇਗਾ ਜੋ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦਰ੍ਹਮਆਨ ਸਹ ਮਤ

ੋਵੇ, ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏ ਹਵਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਹਜ ੇ ੰ ਮ ਦੇ ਮੁ ੰ ਮਲ
10.

ਸਹਥਤੀ ਹਵਿੱ ਚ, ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ, ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਅਹਜ ੀ

ਮ ੀਨੇ ਤੋਂ

ੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ

ੋਰ੍ ਖਰ੍ਹਚਆਂ ਦਾ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਣ

ਰ੍ ਸ ਦੀ

ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ੋਵੇਗਾ।
ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੁਆਰ੍ਾ ਪੇਸਗੀ ਤੌਰ੍ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ

ੋਈ

ੋਣ ਦੀ

ਜਾਂ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੁਆਰ੍ਾ ਅਰ੍ਜ਼ੀ ਹਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ

ਤੇ, ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੁਆਰ੍ਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹ ਰ੍ਾਏ ਅਤੇ
11.

ੋਣ ਤੋਂ ਇ

ਬਾਅਦ
ੇਗਾ।ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦਰ੍ਹਮਆਨ ਹ ਰ੍ਾਏ ਦੀ ਸੋਧ ਸਬੰ ਧੀ
ਮ
ਾਨ ਲਾਗ
ਮਾਲ ੋਵ
ਅਤੇ

ੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਮਤੀ ਵੀ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ

ੈ, ਹਜਸ ਹਵਚ

ਰ੍ ਸ ਦੀ

ੈ ਹਜਸ ਤੋਂ ਅਹਜ ਾ ਸੋਹਧਆ ਹ ਰ੍ਾਇਆ

ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਸਿਤੀ
ਸਿਚ

ਅਿਾਰਟੀ
ਕਰੇਗੀ

ਸੁਰੱਸਖਆ ਮਹਾਂ

ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍

ਰਾਸ਼ੀ

ਦਰ੍ਹਮਆਨ ਸਹ ਮਤੀ ੋਈ ੋਵੇ, ਜੋ –
(ੳ) ਹਰ੍ ਾਇਸੀ ਅ ਾਹਤਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵਿੱ ਚ, ਦੋ ਮ ੀਹਨਆਂ ਦੇ ਹ ਰ੍ਾਏ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨ ੀਂ ੋਵੇਗੀ; ਅਤੇ
(ਅ) ਗੈਰ੍-ਹਰ੍ ਾਇਸੀ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵਚ, ਛੇ ਮ ੀਹਨਆਂ ਦੇ ਹ ਰ੍ਾਏ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨ ੀਂ
ਚਾ ੀਦਾ।
(2) ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਵਿੱ ਲ ਹ ਸੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਦੇਣਦਾਰ੍ੀ ਦੀ
ਅ ਾਤੇ ਦਾ ਖਾਲੀ
ਹਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

12.

ੋਣਾ

ਰ੍ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ੋਲੋਂ

ਬਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਹਮਤੀ ਨੰ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੰ ਸੁਰ੍ਿੱਹਖਆ ਜਮਹਾਂ ਰ੍ਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ

ਰ੍

ਅਸਿਆਏ 4
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਅਸਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ ੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ

ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਤੇ ਮ ਾਨ ਮਾਲ
ਦਸਤਖ਼ਤ ੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਹਜ ੇ ਰ੍ ਇਿੱ

13.

ਟੌਤੀ

ਦੀ ਇ -ਇ
(1)

ਰ੍ੇ

ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਦੋ

ਦਸਤਖ਼ਤ

ਾਪੀਆਂ ਤੇ

ੀਤੇ ਮਲ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ

ਾਪੀ ਮ ਾਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਆਪਣੇ ੋਲ ਰ੍ਿੱ ਖਣਗੇ।

ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਹਵਿੱ ਚ ਸਹ ਮਤ

ੋਈ ਹਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ੍

ਅੰ ਦਰ੍ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹ ਰ੍ਾਏ ਅਤੇ ੋਰ੍ ਖਰ੍ਹਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰ੍ੇਗਾ।
(2) ਰ੍ੇ ਮ ਾਨ-ਮਾਲ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਰਾਪਰ੍ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ੍ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੁਆਰ੍ਾ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ

ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ੍ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ੍ ਹ ਰ੍ਾਏ ਅਤੇ ੋਰ੍ ਖਰ੍ਹਚਆਂ ਪਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨ
ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ 'ਤੇ, ਉਸ ਦੁਆਰ੍ਾ ਪਰਾਪਤ

ੀਤੀ ਰ੍ ਮ ਦੀ ਇ

ਰ੍ਸੀਦ ਤੁਰ੍ੰਤ ਦੇਵੇਗਾ :
ਬਸਰ੍ਤੇ ਹ ਹਜਿੱ ਥੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੁਆਰ੍ਾ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਸੋਸਿਆ

ਸਕਰਾਇਆ ਸਨਰਿਾਰਤ

ੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰ੍ਿੱਹਖਆ ਜਮਹਾਂ ਰ੍ ਮ

ੋਵੇਗੀ ਜੋ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਹਵਚ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਸਕਰਾਇਆ

ਮਾਲਕ

ਸਕਰਾਏਦਾਰ
ਮੂਲ

ਅਤੇ
ਦੁਆਰਾ

ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਰੱ ਸਖਆ

ਾਿੇਗਾ

ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ
ਸਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ

ੀਤੀ ਪਰਾਪਤੀ

ਖਰਚੇ

ੋਰ੍ ਖਰ੍ਹਚਆਂ ਦੀ

ਰਸੀਦ

ਹਵਧੀਵਿੱ ਤ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਨੰ ਹ ਰ੍ਾਏ ਜਾਂ

ਮਕਾਨ

ਅਤੇ

ਇਸਦੇ

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ

ਅਦਾਇਗੀ ਇਲੈ ਟਰਾਹਨ ,ਢੰ ਗ ਰ੍ਾ ੀਂ ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ੈ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਬੈਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਰ੍ਸੀਦ ਅਹਜ ੇ
14.

ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਅੰ ਤਮ ਪਰਮਾਣ ੋਵੇਗੀ।
(1) ਹਜਿੱ ਥੇ ਮ ਾਨ ਮਾਲ
ੋ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਤੇ
ਈ
ਰ੍ਨ ਤੋਂ ਇਨ ਾਰ੍

ਰ੍ਦਾ

ੋਰ੍ ਖਰ੍ਚੇ ਮ ਾਨ ਮਾਲ
ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ
ਮ ਾਨ ਮਾਲ
ਇਨ ਾਰ੍

ੀਤਾ ਹਗਆ

ੈ ਜਾਂ

ੋਈ ਰ੍ਸੀਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨ ਾਰ੍

ਨੰ ਡਾ , ਮਨੀ ਆਰ੍ਡਰ੍ ਜਾਂ ਹ ਸੇ

ਰ੍ਦਾ

ੈ, ਤਾਂ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਉਸ ਨੰ , ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ

ੋਲ ਜਮਹ
ਾ ਰ੍ਵਾ
ਸ ਦਾ ਇੈ।
(2)
ਹਜਿੱ ਥੇ
ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍

ਫੈਸਲਾ

ੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਰ੍

ੋਰ੍ ਖਰ੍ਹਚਆਂ ਨੰ ਸਵੀ ਾਰ੍

ਰ੍ਨ ਤੋਂ

ੀਤੀ ਹਵਧੀ ਰ੍ਾ ੀਂ, ਹ ਰ੍ਾਏ ਅਥਾਰ੍ਟੀ

ਰ੍ਨ ਹਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰ੍ਿੱ ਥ

ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਦੀ ਹਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰ੍ਾਨ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਹ ਸ ਨੰ ਅਦਾ

ਦਾ
ੁੰ
ਰ੍ਨਾ

ਹਵਿੱ ਚ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹ ਰ੍ਾਏ ਨੰ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ
ਜਮਹਾਂ ਰ੍ਵਾ ਸ ਦਾ ੈ, ਜੋ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ ੀਤਾ ਹਗਆ ੋਵੇ।

,ੈ ਉੱਥੇ ਹ ਰ੍ਾਏ ਅਤੇ

ੋਰ੍ ਅਹਜ ੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ, ਹਜਵੇਂ ਹ

ੋਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ੍ ਦੋ ਮ ੀਹਨਆਂ ਲਈ ਅਦਾ

ਇਸ ਹਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ੍ ਹ ਰ੍ਾਏ ਅਤੇ

ਰ੍ਦਾ

ੋਰ੍ ਖਰ੍ਹਚਆਂ ਨੰ ਸਵੀ ਾਰ੍

ੈ ਹ

ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ

,ੈ ਤਾਂ ਅਹਜ ੀ ਸਹਥਤੀ
ੋਲ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ

ਸਕਰਾਇਆ
ਅਿਾਰਟੀ ਕੋਲ
ਸਕਰਾਇਆ ਮਹਾਂ
ਕਰਿਾਉਣਾ
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(3) ਹਜਥੇ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (1) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (2) ਅਧੀਨ ਜਮਹਾ ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ੈ, ਹ ਰ੍ਾਏ
ਦੀ ਅਥਾਰ੍ਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਰ੍ੇਗੀ ਹ

ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਹ ਿੱ ਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ

ੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ

ਦੇ ਤਿੱ ਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ੍ 'ਤੇ ਅਹਜ ਾ ੁ ਮ ਪਾਸ ਰ੍ੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਨੰ ਉਹਚਤ ਜਾਪਦਾ ੋਵੇ।
(4) ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (1) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਮਹਾਂ ਹ ਰ੍ਾਏ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ
ਖਰ੍ਚੇ

ਦੁਆਰ੍ਾ
15.

ਢਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਵਚ
ੀਤੇ ਹ ਸੇ

ੀ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ੋਰ੍

ਦੁਆਰ੍ਾ ਸਵੀਹ ਰਤ ਜਾਂ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍

ੋਰ੍ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹਵਰ੍ੁਿੱ ਧ ਪਰਚਹਲਤ ਨ ੀਂ

ੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਰ੍ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਤਹ ਤ ਸਹ ਮਤ ੋਏ ਹ ਰ੍ਾਏ ਦੀ ਿੱ ਦ ਤਿੱ ਇਸ ਨੰ ਢਵਾਉਂਦਾ ੈ।
(1) ਹ ਸੇ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਹਵਚ ਹਲਖਤੀ ਹਵਚ ਉਲਟ ੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜਦ, ਮ ਾਨ ਮਾਲ ਅਤੇ
ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਅ ਾਤੇ ਨੰ , ਮਾਮਲੀ ਟੁਿੱ ਟ-ਭਿੱ ਜ ਨੰ ਛਿੱ ਡ
ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਦੇ ਸੁਰ੍

ੇ, ਅਹਜ ੀ ਚੰ ਗੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਿੱ ਚ ਰ੍ਿੱ ਖਣਗੇ ਜੋ

ੋਣ ਸਮੇਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉ ਤ ਅ ਾਤੇ ਨੰ ਦਜੇ ਸ਼ੈਹਡਊਲ ਹਵਚ ਦਰ੍ਸਾਏ ਗਏ

ਅਨੁਸਾਰ੍ ਹਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਹਵਿੱ ਚ ਸਹ ਮਤ ੋਏ ਅਨੁਸਾਰ੍ ਅ ਾਤੇ ਦੀ ਮੁਰ੍ੰਮਤ
ਅਤੇ ਰ੍ਿੱ ਖ-ਰ੍ਖਾਅ ਲਈ ਰਮਵਾਰ੍ ਹਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ੍ ੋਣਗੇ।
(2) ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ਾਂ ਦੇ ਦਰ੍ਹਮਆਨ ਜਾਂ ਮ ਾਨ ਮਾਲ
ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ਾਂ ਅਤੇ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਸਬੰ ਧਤ ਹਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ੍ੀਆਂ ਅਹਜ ੀਆਂ

ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ ਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵਚ,

ਦੀਆਂ ਉਨਹਾਂ ਸ ਲਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰ੍ੰਮਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ

ਰ੍ਨ ਦੀਆਂ

ੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਹਵਚ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ

ੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ੋਣ।
(3) ਜੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (1) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (2) ਹਵਚ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਮੁਰ੍ੰਮਤ ਨੰ ਪਰ੍ਾ ਰ੍ਨ
ਹਵਚ ਅਸਫਲ ਰ੍ਹ ੰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨ ਾਰ੍

ਰ੍ਦਾ

ੈ, ਤਾਂ ਮ ਾਨ-ਮਾਲ

ਮੁਰ੍ੰਮਤ

ਰ੍ਵਾ

ਸ ਦਾ

ੈ ਅਤੇ ਅਹਜ ੀ ਮੁਰ੍ੰਮਤ ਤੇ ਆਏ ਖਰ੍ਚੇ ਦੀ ਰ੍ ਮ ਸੁਰ੍ਿੱਹਖਆ ਜਮਹਾਂ ਰ੍ ਮ ਹਵਚੋਂ ਿੱ ਟ

ਸ ਦਾ

ੈ ਅਤੇ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਦੁਆਰ੍ਾ ਨੋਹਟਸ ਜਾਰ੍ੀ

ਰ੍ਨ ਦੇ ਇਿੱ

ਮ ੀਨੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ੍-ਅੰ ਦਰ੍

ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੌਤੀ ੀਤੀ ਗਈ ਰ੍ ਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹਜੰ ਮੇਵਾਰ੍ ਵ
ੋ ੇਗਾ:
ਪਰ੍ੰ ਤ ਜੇ ਰ੍ ਅਹਜ ੀ ਮੁਰ੍ੰਮਤ ਲਈ ਖਰ੍ਚਾ ਸੁਰ੍ਿੱਹਖਆ ਜਮਹਾਂ ਰ੍ ਮ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜਾਂਦਾ
ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਮ ਾਨ ਮਾਲ
ਇਿੱ

ਨੰ ਉਸ ਸਬੰ ਧ ਹਵਚ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਦੁਆਰ੍ਾ ਨੋਹਟਸ ਜਾਰ੍ੀ

ੈ, ਤਾਂ

ਰ੍ਨ ਦੇ

ਮ ੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ੍ ਵਾਧ ਲਾਗਤ ਿੱ ਟੀ ਗਈ ਸੁਰ੍ਿੱਹਖਆ ਜਮਹਾਂ ਰ੍ਾਸੀ ਸਮੇਤ ਵਧੇਰ੍ੇ

ਖਰ੍ਚਾ ਅਦਾ ਰ੍ੇਗਾ।
(4) ਜੇ ਮ ਾਨ-ਮਾਲ

ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (1) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (2) ਹਵਚ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਮੁਰ੍ੰਮਤ ਨੰ ਪਰ੍ਾ

ਰ੍ਨ ਹਵਚ ਅਸਫਲ ਰ੍ਹ ੰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨ ਾਰ੍
ਰ੍ਵਾ ਸ ਦਾ

ਰ੍ਦਾ ੈ, ਤਾਂ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਅਹਜ ੀ ਮੁਰ੍ੰਮਤ

ੈ ਅਤੇ ਅਹਜ ੀ ਮੁਰ੍ੰਮਤ ਤੇ ਆਏ ਖਰ੍ਚੇ ਦੀ

ਟੌਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮ ੀਹਨਆਂ

ਲਈ ੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹਵਚੋਂ ਰ੍ ਸ ਦਾ ੈ :
ਪਰ੍ੰ ਤ ਹ ਸੇ ਵੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਿੱ ਚ ਹ ਸੇ ਵੀ ਮ ੀਨੇ ਹਵਿੱ ਚ ਹ ਰ੍ਾਏ ਹਵਚੋਂ ੀਤੀ ਟੌਤੀ ਇ ਮ ੀਨੇ ਲਈ
ਸਹ ਮਤ ਹ ਰ੍ਾਏ ਦੇ ਪੰ ਜਾ ਪਰਤੀਸਤ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨਾ ਵ
ੋ ੇ।
(5) ਹਜਥੇ ਮੁਰ੍ੰਮਤ ੀਤੇ ਹਬਨਾਂ ਇਮਾਰ੍ਤ ਹਰ੍ ਾਇਸ਼ ਯੋਗ ਨ ੀਂ
ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੁਆਰ੍ਾ ਅਹਜ ਾ
ਰ੍ਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨ ਾਰ੍

ਰ੍ਦਾ

ੈ ਅਤੇ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਰ੍ਨ ਲਈ ਹਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਮੁਰ੍ੰਮਤ
,ੈ ਉੱਥੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਨੰ ਹਲਖਤੀ ਰ੍ਪ ਹਵਚ

ਪੰ ਦਰ੍ਾਂ ਹਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਹਟਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਹਾ ਛਿੱ ਡ ਸ ਦਾ ।ੈ
(6) ਹਜਥੇ ਹ ਰ੍ਾਏ 'ਤੇ ਹਦਿੱ ਤਾ ਅ ਾਤਾ ਹ ਸੇ ੁਦਰ੍ਤੀ ਆਿਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਾਰ੍ਨ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਲਈ
ਰ੍ਹ ਣ ਯੋਗ ਨ ੀਂ ਰ੍ਹ ੰ ਦਾ ਜਾਂ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਅਹਜ ੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ੍ਨ
ਅਸਮਰ੍ਿੱ ਥ ੈ, ਤਾਂ ਉ ਤ ਅ ਾਤੇ ਦਾ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਉਦੋਂ ਤਿੱ
ਮ ਾਨ-ਮਾਲ

ਾਰ੍ਨ ਰ੍ਹ ਣ ਹਵਚ

ਨ ੀਂ ਵਸਹਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱ

ਹ

ਦੁਆਰ੍ਾ ਇਸ ਧਾਰ੍ਾ ਦੇ ਉਪਬੰ ਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੰ ਰ੍ਹ ਣ ਯੋਗ ਨ ੀਂ ਬਣਾ

ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ:
ਬਸਰ੍ਤੇ ਹ ਹਜਥੇ ਹ ਰ੍ਾਏ ਦਾ ਅ ਾਤਾ ਰ੍ਹ ਣ ਯੋਗ ਨ ੀਂ ਰ੍ਹ ੰ ਦਾ ੈ ਹਜਵੇਂ ਹ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (5) ਜਾਂ
ਇਸ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ ਹਵਿੱ ਚ ਦਰ੍ਸਾਇਆ ਹਗਆ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਮੁਰ੍ੰਮਤ

ੈ ਅਤੇ ਮ ਾਨ-ਮਾਲ

ਰ੍ਵਾਉਣ ਹਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰ੍ਹ ੰ ਦਾ

ਇਸ ਨੰ ਰ੍ਹ ਣ-ਯੋਗ
ੈ ਜਾਂ ਉ ਤ ਜਗਹਾ ਨੰ

ਹਰ੍ ਾਇਸੀ ਨ ੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਮ ਾਨ ਮਾਹਲ

ਵਿੱ ਲੋਂ ਨੋਹਟਸ ਦੀ ਹਮਆਦ ਦੀ

ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ 15 ਹਦਨਾਂ ਅੰ ਦਰ੍ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ੍ੀ ਦੀ

ਟੌਤੀ, ਜੇ ਰ੍

ੋਈ

ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੰ ਸੁਰ੍ਿੱਹਖਆ ਜਮਹਾਂ ਰ੍ ਮ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਵਾਪਸ ਰ੍ ਦੇਵੇਗਾ।

ੋਵੇ,

ਰ੍ ੇ

ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰ ਭਾਲ
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ਸਪਿੱ ਸ਼ਟੀ ਰ੍ਣ - ਇਸ ਧਾਰ੍ਾ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ, “ ੁਦਰ੍ਤੀ ਆਿਤ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੁਿੱ ਧ, ੜ, ਸੋ ਾ,
ਅਿੱ ਗ, ਚਿੱ ਰ੍ਵਾਤ, ਭੁਚਾਲ ਜਾਂ
16.

ੁਦਰ੍ਤ ਦੁਆਰ੍ਾ ਹ ਸੇ

ੋਰ੍ ਹਬਪਤਾ ਦੀ ਸਹਥਤੀ

ੈ, ਜੋ ਹ

ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ਾਂ ਦੀ ਹਰ੍ ਾਇਸ ਨੰ ਪਰਭਾਹਵਤ ਰ੍ਦੀ ੋਵੇ।
ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਦੇ ਦੌਰ੍ਾਨ, ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ –
(ੳ) ਅ ਾਤੇ ਨੰ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ

ੇ ਜਾਂ ਲਾਪਰ੍ਵਾ ੀ ਨਾਲ ਨੁ ਸਾਨ ਨ ੀਂ ਪ ਚਾਏਗਾ
ੁੰ
ਜਾਂ ਅਹਜ ੇ

ਨੁ ਸਾਨ ਦੀ ਆਹਗਆ ਨ ੀਂ ਦੇਵੇਗਾ;

ਸਕਰਾਏਦਾਰ ਿੱ ਲੋਂ
ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

(ਅ) ਹ ਸੇ ਵੀ ਨੁ ਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰ੍ੇ ਮ ਾਨ ਮਾਲ ਨੰ ਹਲਖਤੀ ਰ੍ਪ ਹਵਿੱ ਚ ਸਹਚਤ ਰ੍ੇਗਾ;
(ੲ) ਅ ਾਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਉਹਚਤ ਹਖਆਲ ਰ੍ਿੱ ਖੇਗਾ ਹਜਸ ਹਵਚ ਹਿਹਟੰ ਗ ਅਤੇ
ਹਿ ਸਚਰ੍ ਸ਼ਾਮਲ

ਨ ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਦੇ ਅਰ੍ੰ ਭ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰ੍ਹ ਣ-ਸਹ ਣ ਦੇ ਆਮ

ਪਰਚਲਨ ਹਵਚ ਇਸ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਨੰ ਹਧਆਨ ਹਵਚ ਰ੍ਿੱ ਖਦੇ
17.

ਰ੍ਿੱ ਖੇਗਾ।
(1) ਰ੍ੇ

ਮ ਾਨ-ਮਾਲ

ਜਾਂ ਪਰਾਪਰ੍ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ੍

ੋਏ ਉਹਚਤ ਰ੍ਪ ਨਾਲ ਰ੍ਹ ਣ ਯੋਗ

ੇਠ ਹਲਖੇ

ਾਲਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪਰਵੇਸ਼

ੋਣ ਤੋਂ

ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਚੌਵੀ ਘੰ ਟੇ ਪਹ ਲਾਂ, ਹਲਖਤ ਹਵਚ ਜਾਂ ਇਲੈ ਟਰਾਹਨ ਢੰ ਗ ਰ੍ਾ ੀਂ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੰ ਨੋਹਟਸ

ਅਹਾਤੇ ਸਿਚ ਪਰਿੇਸ਼

ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅ ਾਤੇ ਹਵਚ ਪਰਵੇਸ਼ ੋ ਸ ਦਾ ੈ, ਉਸ ਨੰ ਹ ਰ੍ਾਏ ਤੇ ਦੇ ਸ ਦਾ ੈ, ਅਰ੍ਥਾਤ : (ੳ) ਅ ਾਤੇ ਹਵਚ ਮੁਰ੍ੰਮਤ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ੰ ਮ ਰ੍ਨ ਜਾਂ ਰ੍ਵਾਉਣ ਲਈ; ਜਾਂ
(ਅ) ਇ

ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ

ਰ੍ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਹ

ੀ ਅ ਾਤਾ ਰ੍ਹ ਣ ਯੋਗ

ਾਲਤ ਹਵਚ

ੈ,

ਅ ਾਤੇ ਦਾ ਹਨਰ੍ੀਖਣ; ਜਾਂ

(ੲ) ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਹਵਚ ਦਰ੍ਸਾਏ ਪਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹ ਸੇ ੋਰ੍ ਵਾਜਬ ਾਰ੍ਨ ਲਈ।
(2) ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (1) ਹਵਚ ਹਜ਼ ਰ੍

ੀਤਾ ਨੋਹਟਸ ਪਰਵੇਸ਼

ਰ੍ਨ ਦਾ ਹਦਨ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ

ਾਰ੍ਨ

ਦਰ੍ਸਾਏਗਾ:
ਪਰ੍ ੋਈ ਵੀ ਹਵਅ ਤੀ ਸਰ੍ਜ ਦੇ ਚੜਹਨ ਤੋਂ ਪਹ ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰ੍ਜ ਡੁਿੱ ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵ ੜੇ ਹਵਚ
ਪਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਰ੍ੇ।
ਪਰ੍ ਇ ਵੀ ਹ

ਸਹਥਤੀਆਂ ਹਜਵੇਂ ਹ

ਇਸ ਧਾਰ੍ਾ ਹਵਚ ਸਾਮਲ
ਯੁਿੱ ਧ,

ੋਈ ਵੀ ਗਿੱ ਲ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ੜਹ, ਅਿੱ ਗ, ਚਿੱ ਰ੍ਵਾਤ, ਭੁਚਾਲ ਜਾਂ ਹ ਸੇ

ੋਰ੍

ਨੰ ਸੰ ਟ ਾਲੀਨ
ੁਦਰ੍ਤੀ ਹਬਪਤਾ, ਜੋ

ਅ ਾਤੇ ਨੰ ਪਰਭਾਹਵਤ ਰ੍ੇ, ਦੌਰ੍ਾਨ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੰ ਪਰ੍ਵ ਨੋਹਟਸ ਹਦਿੱ ਤੇ ਹਬਨਾ ਹ ਰ੍ਾਏ ਤੇ ਹਦਿੱ ਤੇ ਗਏ
18.

ਅ ਾਤੇ ਹਵਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਰ੍ਨ ਤੋਂ ਨ ੀਂ ਰ੍ੋ ੇਗੀ।
ਜੇ ਰ੍ ਮ ਾਨ ਮਾਲ ਨੇ ਹ ਸੇ ਪਰਾਪਰ੍ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ੍ ਨੰ ਹਨਯੁ ਤ

ੀਤਾ

ੋਇਆ

ੈ, ਤਾਂ ਮ ਾਨ

ਮਾਲ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੰ ੇਠ ਹਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣ ਾਰ੍ੀ ਪਰਦਾਨ ਰ੍ੇਗਾ, ਅਰ੍ਥਾਤ: –
(ੳ) ਪਰਾਪਰ੍ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ੍ ਦਾ ਨਾਮ;

(ਅ) ਸਬਤ ਹ ਅਹਜ ਾ ਪਰਾਪਰ੍ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ੍ ਮ ਾਨ ਮਾਲ
(ੲ) ਖਾਸ ਉਦੇਸ ਹਜਨਹਾਂ ਲਈ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਦੁਆਰ੍ਾ ਪਰਾਪਰ੍ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ੍ ਅਹਧ ਾਰ੍ਤ

ਨ ਅਤੇ ਅਹਜ ੇ ਅਹਧ ਾਰ੍ਾਂ ਦੀ ਹਮਆਦ; ਅਤੇ

(ਸ) ਜੇ ਰ੍ ਪਰਾਪਰ੍ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ੍ ਇ

ਦੁਆਰ੍ਾ ਅਹਧ ਾਰ੍ਤ ੈ;

ਾਨੰ ਨੀ ਅਦਾਰ੍ਾ

ੀਤੇ ਗਏ

ਪਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇ ਰ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਸਿਚ ਸੂਚਨਾ

ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਦਾਰ੍ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ

ਾਨੰ ਨੀ ਅਦਾਰ੍ੇ ਦੁਆਰ੍ਾ ਇਸ ਅਹਧ ਾਰ੍ਤ ਹਵਅ ਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਸਮਝੌਤੇ
19.

ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਹਵਚ ਸੰ ਪਰ੍
ੀਤਾ ਜਾ ਸ ੇਗਾ।
(1) ਪਰਾਪਰ੍ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ੍ ਦੀਆਂ ਹਡਊਟੀਆਂ ਹਵਿੱ ਚ ੇਠ ਹਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਮਲ ੋਣਗੀਆਂ : –
(ੳ) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਲੈ ਣਾ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤੀ ਰ੍ਸੀਦ ਦੇਣਾ;
(ਅ) ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਦੀ ਤਰ੍ਫੋਂ ਜ਼ਰ੍ਰ੍ੀ ਮੁਰ੍ੰਮਤ ਰ੍ਵਾਉਣੀ;

(ੲ) ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅ ਾਤੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਰ੍ਨਾ;
(ਸ) ੇਠ ਦਰ੍ਜ ਲਈ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੰ ਨੋਹਟਸ ਦੇਣਾ;
i.

ਅ ਾਤੇ ਦੀ ਉਹਚਤ ਸਾਂਭ ਸੰ ਭਾਲ;

ii.

ਹ ਰ੍ਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹਵਚ ਦੇਰ੍ੀ;

iii.

ਹ ਰ੍ਾਏ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਹਖਆ;

iv.

ਅ ਾਤੇ ਖਾਲੀ

ਰ੍ਵਾਉਣਾ;

ਪਰਾਪਰਟੀ
ਦੀਆਂ
ਅਤੇ
ਨਤੀ ੇ

ਮੈਨੇ ਰ
ਸਿਊਟੀਆਂ

ਉਲੰਘਣਾ

ਦੇ
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ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਨਹਵਆਉਣਾ;

v.

( ) ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ਾਂ ਹਵਚ ਾਰ੍ ਅਤੇ ਮ ਾਨ ਮਾਲ
ਹਵਚ ਸ ਾਇਤਾ ਰ੍ਨਾ;
( )

ੇਵਲ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ

ਾਰ੍ਵਾਈ

ਦੀਆਂ

ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਹਵਚ ਾਰ੍ ਝਗਹੜਆਂ ਦੇ ਿੱ ਲ

ਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹ ਸੇ ਵੀ

ਰ੍ਨਾ।

(2) ਹਜਿੱ ਥੇ ਪਰਾਪਰ੍ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ੍ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (1) ਦੀਆਂ ਧਾਰ੍ਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਦੀਆਂ ਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ੰ ਮ

ਰ੍ਦਾ

ੋਰ੍

ੈ ਜਾਂ ਹਿਰ੍

ਰ੍ਦਾ ੈ, ਅਹਜ ੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਚ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਜਾਂ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੁਆਰ੍ਾ ਨੁ ਸਾਨ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਚ ਅਰ੍ਜ਼ੀ ਹਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ,
ਮ ਾਨ ਮਾਲ
20.

ਜਾਂ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੀ ਨੁ ਸਾਨ ਦੀ ਭਰ੍ਪਾਈ ਲਈ ਪਰਾਪਰ੍ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ੍ ਨੰ

ਜਾਂ ਪਰਾਪਰ੍ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ੍ ਤੇ ਅਹਜ ੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਹਜੰ ਮੇਵਾਰ੍ੀ ਲਗਾਏ।
(1) ੋਈ ਵੀ ਮ ਾਨ-ਮਾਲ ਜਾਂ ਪਰਾਪਰ੍ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ੍, ਖੁਦ ਜਾਂ ਹ ਸੇ
ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੁਆਰ੍ਾ ਆਪਣੇ

ਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਹਵਿੱ ਚ

ਨ ੀਂ ਰ੍ੋ ੇਗਾ।
(2) ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (1) ਦੀਆਂ ਧਾਰ੍ਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਟਾਉਣ

ੋਰ੍ ਹਵਅ ਤੀ ਰ੍ਾ ੀਂ,

ੋਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰ

ਰੂਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ

ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣਾ

ਰ੍ਨ ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੁਆਰ੍ਾ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ

ਦਰ੍ਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵਚ, ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ ੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (3)
ਹਵਚ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਜਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ
ਅਹਜ ੇ ੁ ਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ੋਵੇ, ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਜਾਂ ਪਰਾਪਰ੍ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ੍

ਰ੍ਦੇ ੋਏ ਜ਼ਰ੍ਰ੍ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੁਰ੍ੰਤ ਮੁੜ ਚਾਲ

ਰ੍ਨ ਦੀ

ਦਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇ ਅੰ ਤਹਰ੍ਮ ਆਦੇਸ ਜਾਰ੍ੀ ਰ੍ ਸ ਦਾ ੈ।
(3) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੁਆਰ੍ਾ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (2) ਅਧੀਨ ਹਦਿੱ ਤੀ ਦਰ੍ਖਾਸਤ ਦੇ
ਸਬੰ ਧ ਹਵਿੱ ਚ ਜਾਂਚ

ਰ੍ੇਗੀ ਅਤੇ ਅਹਜ ੀ ਦਰ੍ਖਾਸਤ ਦਾਇਰ੍

ਰ੍ਨ ਦੇ ਇਿੱ

ਮ ੀਨੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ੍-

ਅੰ ਦਰ੍ ਜਾਂਚ ਪਰ੍ੀ ਰ੍ੇਗੀ।
(4) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਉਹਚਤ ਮੌ ਾ ਹਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ੋਏ ਨੁ ਸਾਨ ਦੀ
ਭਰ੍ਪਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰ੍ਰ੍ੀ ਸਪਲਾਈ ਰ੍ੋ ਣ ਲਈ ਹਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ੍ ਹਵਅ ਤੀ ਦੁਆਰ੍ਾ ਅਦਾ

ੀਤਾ ਜਾਣ

ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜੋ ਦੋ ਮ ੀਨੇ ਦੇ ਹ ਰ੍ਾਏ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨਾ ੋਵੇ, ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ ਰ੍ ਸ ੇਗੀ।
(5) ਜੇ ਰ੍ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ ਨੰ ਪਤਾ ਲਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ੈ ਹ ਦਰ੍ਖਾਸਤ ਮਾਮਲੀ

ਾਰ੍ਨਾਂ ਜਾਂ

ਤੰ ਗ ਰ੍ਨ ਲਈ ਹਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੁਆਰ੍ਾ ਹਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹ ਰ੍ਾਏ, ਜੋ ਇ
ਮ ੀਨੇ ਦੇ ਹ ਰ੍ਾਏ ਦੇ ਦੁਿੱ ਗਣੇ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨਾ ੋਵੇ, ਹਜੰ ਨੀ ਰ੍ ਮ ਦਾ ਜ਼ੁਰ੍ਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸ ਦੀ ੈ।
ਸਪਸ਼ਿੱ ਟੀ ਰ੍ਣ - ਇਸ ਧਾਰ੍ਾ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ, ਜ਼ਰ੍ਰ੍ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰ ਤਰ੍ਗਤ ਪਾਣੀ, ਹਬਜਲੀ ਦੀ
ਸਪਲਾਈ, ਪਾਈਪ

ੁਹ ੰ ਗ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਰ੍ਸਤੇ, ਹਲਫਟ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਹਵਚ ਲਾਈਟਾਂ,

ਸਿਾਈ ਪਰਬੰਧ, ਪਾਰ੍ਹ ੰ ਗ, ਸੰ ਚਾਰ੍ ਹਲੰ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ੍ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਮਲ ਨ।

ਅਸਿਆਏ 5
ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿੱ ਲੋਂ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਮੁੜ ਕਬ ਾ
21.

(1) ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਤੋਂ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (2) ਜਾਂ ਧਾਰ੍ਾ 22 ਦੇ ਉਪਬੰ ਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ੍, ਬਸ਼ਰ੍ਤੇ ਹ
ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਹਵਚ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਹਵਚ ਹਲਖਤੀ ਰ੍ਪ ਹਵਿੱ ਚ ੋਈ

ਸਹ ਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ੍, ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਦੇ ਦੌਰ੍ਾਨ ਅ ਾਤਾ ਖਾਲੀ ਨ ੀਂ ਰ੍ਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(2) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ, ਉਸ ਨੰ ਅਹਜ ੀ ਹਵਧੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ ੀਤੀ ਗਈ
ਮ ਾਨ ਮਾਲ
ਨੰ ਖਾਲੀ
1882 ਦਾ 4

ਦੁਆਰ੍ਾ ਹਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਅਰ੍ਜ਼ੀ 'ਤੇ, ੇਠਾਂ ਦਰ੍ਜ ਇਿੱ

ਰ੍ਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ

ਜਾਂ ਵਧੇਰ੍ੇ ਆਧਾਰ੍ਾਂ' ਤੇ, ਅ ਾਤੇ

ਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਨਰ੍ ਪਰਾਪਤੀ ਹਰ੍ ਵਰ੍ੀ ਲਈ ਆਦੇਸ ਦੇ ਸ ਦੀ ੈ,

ਅਰ੍ਥਾਤ: (ੳ) ਹ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਧਾਰ੍ਾ 8 ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾ
ਨ ੀਂ ੈ;

ੋਵੇ,

ਰ੍ਨ ਲਈ ਸਹ ਮਤ

ਮਕਾਨ

ਮਾਲਕ

ਦੁਆਰਾ
ਖਾਲੀ
ਅਤੇ

ਲੈ ਣਾ

ਅਹਾਤਾ

ਕਰਿਾਉਣਾ

ਮੁੜ

ਕਬ ਾ

14

(ਅ) ਹ

ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੇ ਧਾਰ੍ਾ 13 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ

ਹ ਰ੍ਾਏ ਦੇ ਬ ਾਏ ਅਤੇ

ੋਰ੍ ਖਰ੍ਹਚਆਂ ਦਾ ਸੰ ਪਤੀ ਟਰਾਂਸਫਰ੍ ਐ ਟ, 188 ਦੀ ਧਾਰ੍ਾ 106 ਦੀ

ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (4) ਹਵਚ ਉਪਬੰ ਹਧਤ ਹਵਧੀ ਨਾਲ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਨੰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹ ਰ੍ਾਏ ਅਤੇ ੋਰ੍

ਖਰ੍ਹਚਆਂ ਨੰ ਅਹਜ ੇ ਬ ਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰ ਗ ਦੇ ਨੋਹਟਸ ਦੀ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਇ
ਹਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ੍ ਹਜਵੇਂ ਹ

ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਹਵਚ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ

ਮ ੀਨੇ ਦੀ

ੀਤਾ ਹਗਆ

,ੈ ਅਦਾ

ਨ ੀਂ ੀਤਾ ੈ ਹਜਸ ਹਵਚ ਦੇਰ੍ੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹਵਆਜ ਵੀ ਸਾਮਲ ਦਾ
ੁੰ
ੈ;
(ੲ) ਹ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੇ, ਇਸ ਐ ਟ ਦੇ ਸੁਰ੍ ੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮ ਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਲਖਤੀ
ਸਹ ਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ੀਤੇ ਬਗੈਰ੍, ਅ ਾਤੇ ਦੇ ਪਰ੍ੇ ਜਾਂ ਹ ਸੇ ਵੀ ਹ ਿੱ ਸੇ ਦਾ
(ਸ) ਹ

ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਵਿੱ ਲੋਂ ਅਹਜ ੀ ਦੁਰ੍ਵਰ੍ਤੋਂ

ਬਜ਼ਾ ਛਿੱ ਡ ਹਦਿੱ ਤਾ ੈ;

ਰ੍ਨ ਤੋਂ ਰ੍ੋ ਣ ਦਾ ਨੋਹਟਸ ਹਮਲਣ

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅ ਾਤੇ ਦੀ ਦੁਰ੍ਵਰ੍ਤੋਂ ਰ੍ਦਾ ਹਰ੍ ਾ ੈ।
ਸਪਸ਼ਟੀ ਰ੍ਣ - ਇਸ ਧਾਰ੍ਾ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ, “ਅ ਾਤੇ ਦੀ ਦੁਰ੍ਵਰ੍ਤੋਂ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍
ਦੁਆਰ੍ਾ ਵਾਧ ਜਗਹਾ ਤੇ
ਪਰ੍ੇਸਾਨੀ ਦਾ

ਬਜ਼ਾ

ਾਰ੍ਨ ਬਣਦਾ

ਰ੍ਨਾ ਜਾਂ ਜਗਹਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਰ੍ਨਾ ਜੋ ਜਨਤ

ੈ ਜਾਂ ਹਜਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਤੀ ਨੰ ਨੁ ਸਾਨ ਪ ਚਦਾ
ੁੰ

ੈ ਜਾਂ ਮ ਾਨ

ਮਾਲ ਦੇ ਹ ਿੱ ਤ ਲਈ ਪਰਤੀ ਲ ੈ ਜਾਂ ਅਨੈਹਤ ਜਾਂ ਗੈਰ੍ ਾਨੰ ਨੀ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ;ੈ
( ) ਹਜਿੱ ਥੇ ਮ ਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅ ਾਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹ ਸੇ ਵੀ ਹ ਿੱ ਸੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਹਵਿੱ ਚ

ੋਈ

ਮੁਰ੍ੰਮਤ, ਹਨਰ੍ਮਾਣ, ਪੁਨਰ੍ ਹਨਰ੍ਮਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਢਾ ੁਣ ਦੀ ਜ਼ਰ੍ਰ੍ਤ
ਦੀ
ੁੰ
ੈ, ਜੋ ਅ ਾਤੇ ਨੰ ਖਾਲੀ ੀਤੇ ਹਬਨਾਂ ਰ੍ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਨ ੀਂ :ੈ
ਬਸਰ੍ਤੇ ਇ ਹ ਅਹਜ ੀ ਮੁਰ੍ੰਮਤ, ਉਸਾਰ੍ੀ, ਪੁਨਰ੍ ਹਨਰ੍ਮਾਣ, ਜੋੜ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੰ ਹਸਰ੍ਫ ਉਦੋਂ ੀ ਇਮਾਰ੍ਤ ਤੇ ਦੁਬਾਰ੍ਾ ਬਜ਼ਾ ਰ੍ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸ ਦੀ
ੈ ਜਦੋਂ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਹਵਚ ਾਰ੍ ਆਪਸੀ ਸਹ ਮਤੀ ਬਣ ਗਈ

ੋਵੇ ਅਤੇ

ਹ ਰ੍ਾਏ ਅਥਾਰ੍ਟੀ ਸਾ ਮਣੇ ਇਿੱ ਨਵਾਂ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮਾ ਪੇਸ ਰ੍ ਹਦਿੱ ਤਾ ਹਗਆ ਵ
ੋ ੇ:
ਬਸਰ੍ਤੇ ਇ ਵੀ ਹ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੰ ਅ ਾਤੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰ੍ਾ ਬਜ਼ਾ ਰ੍ਨ ਦੀ ਆਹਗਆ ਨ ੀਂ ੋਵਗ
ੇ ੀ,
ਜੇ ਰ੍(i) ਹ ਰ੍ਾਏ ਅਥਾਰ੍ਟੀ

ੋਲ ਅਹਜ ੇ ਆਪਸੀ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਨੰ ਜਮਹਾ ਨਾ

ੀਤਾ

ਹਗਆ ੋਵੇ; ਅਤੇ

(ii) ਉਨਹਾਂ ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਿੱ ਚ ਹਜਿੱ ਥੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੇ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸਾਂ ਤਹ ਤ ਖਾਲੀ
ਰ੍ ਹਦਿੱ ਤਾ ਹਗਆ ੈ;

( ) ਹ

ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਦੁਆਰ੍ਾ ਅ ਾਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ

ੋਈ ਭਾਗ ਮੁਰ੍ੰਮਤ, ਹਨਰ੍ਮਾਣ, ਪੁਨਰ੍

ਹਨਰ੍ਮਾਣ, ਜੋੜ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਢਾ ੁਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਰ੍ਿੱ ਥ ਅਥਾਰ੍ਟੀ ਦੁਆਰ੍ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋਂ
ਹਵਚ ਪਹਰ੍ਵਰ੍ਤਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋਂ ਹਵਚ ਪਹਰ੍ਵਰ੍ਤਨ ਲਈ ਮ ਾਨ ਮਾਲ ਨੰ ਇਸ
ਦੀ ਜ਼ਰ੍ਰ੍ਤ ੈ।
ਸਪਸ਼ਟੀ ਰ੍ਣ - ਇਸ ਧਾਰ੍ਾ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ, “ਸਮਰ੍ਿੱ ਥ ਅਹਧ ਾਰ੍ੀ” ਤੋਂ ਭਾਵ
ਜਾਂ ਨਗਰ੍ ਪਾਹਲ ਾ ਜਾਂ ਹਵ ਾਸ ਅਥਾਰ੍ਟੀ ਜਾਂ

,ੈ ਨਗਰ੍ ਹਨਗਮ

ੋਈ ੋਰ੍ ਅਥਾਰ੍ਟੀ ੈ, ਹਜਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਥਤੀ ੋਵੇ,

ਜੋ ਮੁਰ੍ੰਮਤ ਜਾਂ ਪੁਨਰ੍ ਹਵ ਾਸ ਜਾਂ ਇਮਾਰ੍ਤ ਦੇ ਢਾ ੁਣ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਮਾਮਹਲਆਂ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਹਦੰ ਦਾ ੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋਂ ਹਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਆਹਗਆ ਪਰਦਾਨ ਰ੍ਦਾ :ੈ
(ਖ) ਹ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੇ ਅ ਾਤੇ ਨੰ ਖਾਲੀ ਰ੍ਨ ਲਈ ਹਲਖਤੀ ਨੋਹਟਸ ਦੇ ਹਦਿੱ ਤਾ

ੈ ਅਤੇ ਉਸ

ਨੋਹਟਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮ ਾਨ ਮਾਲ ਨੇ ਉ ਤ ਅ ਾਤੇ ਨੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ੀਤਾ ੈ ਜਾਂ ੋਈ
ੋਰ੍

ਦਮ ਚੁਿੱ ਹ ਆ

ੈ, ਹਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਹ ਿੱ ਤਾਂ ਤੇ ਗੰ ਭੀਰ੍ ਪਰਤੀ ਲ ਪਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ

ਜੇ ਰ੍ ਉ ਉ ਤ ਅ ਾਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬਜ਼ੇ ਹਵਚ ਨ ੀਂ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ੈ;
(ਗ) ਹ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੇ ਮ ਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਲਖਤੀ ਸਹ ਮਤੀ ਬਗੈਰ੍ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਅ ਾਤੇ ਹਵਚ
ੋ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ੀਤੀ ੈ ਜਾਂ ੋਈ ਸਥਾਈ ਹਨਰ੍ਮਾਣ ਰ੍ ਹਲਆ ।ੈ
ਈ
(3) ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (2) ਦੀ ਧਾਰ੍ਾ (ਬੀ) ਹਵਚ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾ ਰ੍ਨ ਹਵਚ ਅਸਫਲ
ੋਣ

ਾਰ੍ਨ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੰ ਖਾਲੀ

ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍, ਹ ਰ੍ਾਏ ਅਤੇ

ਰ੍ਨ ਦਾ

ੋਈ ਆਦੇਸ ਨ ੀਂ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਰ੍

ੋਰ੍ ਖਰ੍ਹਚਆਂ ਦਾ ਬ ਾਇਆ, ਜੇ ਰ੍

ੋਈ

,ੈ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਨੰ
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ਅਦਾ

ਰ੍ਦਾ

ੈ ਜਾਂ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਹਵਚ ਜਮਹਾ

ਰ੍ਦਾ

ੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰ ਤਰ੍ਗਤ ਉਸ ਨੰ

ਤਾਮੀਲ ੀਤੇ ਗਏ ਉ ਤ ਨੋਹਟਸ ਦੀ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਇ ਮ ੀਨੇ ਦਾ ਹਵਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ੈ।
(4) ਹਜਿੱ ਥੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (3) ਅਧੀਨ ਦਰ੍ਸਾਈ ਰ੍ਾ ਤ ਹਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹ ਸੇ ਵੀ
ਸਾਲ ਹਵਿੱ ਚ ਦੋ ਮ ੀਹਨਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ੍ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਦੇਣ ਹਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰ੍ਹ ੰ ਦਾ
ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੁਬਾਰ੍ਾ ਅਹਜ ੀ ਰ੍ਾ ਤ ਦਾ ਿੱ ਦਾਰ੍ ਨ ੀਂ ਦਾ।
ੁੰ
(5) ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (2) ਦੀ ਧਾਰ੍ਾ (ਈ) ਦੇ ਤਹ ਤ ਖਾਲੀ ਰ੍ਵਾਉਣ ਦੀ ਹ ਸੇ ਵੀ
ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਇਮਾਰ੍ਤ ਦੇ ਹਸਰ੍ਫ ਇਿੱ
22.

ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ੁਝ ਵੀ ਸਾਮਲ

ੋਣ ਜਾਂ ਹ ਸੇ

ੋਰ੍ ਤਿੱ ਤ ਾਲੀ

ਦੀ ਮੌਤ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰ੍ਾਨ

ਮ ਾਨ ਦੇ

ਾਨੰ ਨੀ ਵਾਰ੍ਸ ਉ ਤ ਅ ਾਤੇ ਨੰ ਖਾਲੀ

ਰ੍ਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ

ਦੇ

ੀਤਾ ਹਗਆ

ਬਜ਼ਾ ਲੈ ਣ

ੋਵੇ, ਹਬਨੈ-

ਰ੍ ੇ ਉਸ ਦਾ

23.

ਰ੍ਪ ਨਾਲ ਲੋ ੜ

ਬਜ਼ਾ ਹਮਰਤ

ਦੇ

ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਦੇ

ੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਰ੍ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ

ੇ ਦਰ੍ਜ ਭੁਗਤਾਨ ਰ੍ਨ ਦਾ ਹਜੰ ਮੇਵਾਰ੍ ੋਵੇਗਾ ਠ
(ੳ) ਪਹ ਲੇ ਦੋ ਮ ੀਹਨਆਂ ਲਈ ਮ ੀਨੇਵਾਰ੍ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ; ਅਤੇ
(ਅ) ਉਸ ਉਪਰ੍ੰ ਤ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੁਆਰ੍ਾ ਉ ਤ ਜਗਹਾ 'ਤੇ

ਬਜ਼ਾ

ਦੀ ਮੁੜ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਹਧ ਾਰ੍ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋਂ
ੋਰ੍ ਅਦਾਇਗੀ ਪਰਾਪਤ

ਰ੍ਦਾ

ੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍

ੀਤੀ ਸੀ, ਉ

ੋਲੋਂ ਪਹ ਲਾਂ

ਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹ ਲਾਂ

ੋਈ ਹਰ੍ਫੰ ਡ ਦੇਣ ਹਵਚ ਅਸਫਲ ਰ੍ਹ ੰ ਦਾ

ੈ, ਤਾਂ ਉ

ਉਸ ਨੇ ਨ ੀਂ ਹਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂ ਮੋੜਨ ਹਵਚ ਅਸਿਲ ਹਰ੍ ਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ' ਤੇ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ

ਅਦਾਲਤ

ੈ, ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਾਰ੍ਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹ ਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹ ਰ੍ਾਇਆ

ੋਲ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਵਿੱ ਲੋਂ ਧਾਰ੍ਾ 8 ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾ

ਲਈ ਹਨਰ੍ਦੇਸ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰ੍ਖਾਸਤ ਦੇ ਸ ਦਾ
ਅਹਜ ਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਸਕਰਾਏ ਸਿਚ ਿਾਿਾ

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿੱ ਲੋਂ
ਪੇਸ਼ਗੀ

ਸਕਰਾਇਆ

ਿਾਪਸ ਕਰਨਾ

ੀਤੀ ਅਹਜ ੀਆਂ

ਅਧਾਰ੍ ਤੇ ਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹ ਸੇ ਵੀ ਾਰ੍ਵਾਈ ਹਵਚ, ਹਜਿੱ ਥੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਬੇਦਖਲ ੀਤੇ
ਰ੍ਦਾ

ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ

ਉਸ ਰ੍ ਮ ਤੇ, ਜੋ

ਦਰ੍ਾਂ ਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੰ ਸਧਾਰ੍ਣ ਹਵਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਹਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ੍ ੋਵੇਗਾ।
ਧਾਰ੍ਾ 21 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (2) ਦੀ ਧਾਰ੍ਾ (ਏ) ਜਾਂ ਧਾਰ੍ਾ (ਬੀ) ਹਵਚ ਦਰ੍ਸਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹ ਸੇ ਵੀ
ਜਾਣ ਤੇ ਦਾਅਵਾ

ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ

ਬਜ਼ੇ

ਹ ਰ੍ਾਏ ਅਤੇ ੋਰ੍ ਖਰ੍ਹਚਆਂ ਹਵਿੱ ਚ ਟੌਤੀ ਰ੍ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਹਜ ੀ ਰ੍ ਮ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੰ ਵਾਪਸ

25.

ਮੁੜ ਕਬ ਾ ਲੈ ਣਾ

ਰ੍ਨਾ ਜਾਰ੍ੀ ਰ੍ਿੱ ਖਣ ਤ

ਮ ੀਨਾਵਾਰ੍ ਹ ਰ੍ਾਏ ਤੋਂ ਚਾਰ੍ ਗੁਣਾ।
(1) ਹਜਿੱ ਥੇ ਮ ਾਨ ਮਾਲ ਧਾਰ੍ਾ 21 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (2) ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਧਾਰ੍ਾ 22 ਦੇ ਅਧੀਨ

ਰ੍ ਦੇਵੇਗਾ।
(2) ਜੇ ਮ ਾਨ-ਮਾਲ

ਕਰਿਾਉਣਾ ਅਤੇ

ਾਨੰ ਨੀ ਵਾਰ੍ਸਾਂ ਨੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ

ਦੇ ਅ ਾਤੇ ਨੰ ਖਾਲੀ ਰ੍ਨ ਹਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰ੍ਹ ੰ ਦਾ ੈ, ਤਾਂ ਅਹਜ ਾ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਮ ਾਨ-ਮਾਲ ਨੰ

ੋਈ

ਅਹਾਤਾ ਖਾਲੀ

ੈ ਤਾਂ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੰ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਅ ਾਤੇ ਨੰ ਖਾਲੀ

ਸ ਦੀ ੈ।
ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਸਮਾਪਤ

ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਜਾਂ

ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਆਰਾ

ਾਨੰ ਨੀ

ਅਨੁਸਾਰ੍ ਜਾਂ ਇਸ ਐ ਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰ੍ਾਵਾਂ ਤਹ ਤ ਹ ਸੇ ਆਦੇਸ ਜਾਂ ਨੋਹਟਸ ਦੁਆਰ੍ਾ, ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ

24.

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ

ਾਨੰ ਨੀ ਵਾਰ੍ਸਾਂ ਦੁਆਰ੍ਾ ਹਦਿੱ ਤੀ

ਦਰ੍ਖਾਸਤ ਤੇ, ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜੇ ਰ੍ ਇਸ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ ਾਨ ਮਾਲ
ਵਾਰ੍ਸਾਂ ਨੰ ਵਾਸਤਹਵ

ਦੇ

ੈ ਤਾਂ ਅਹਜ ੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਚ

ਲਈ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਹਵਚ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ, ਜੋ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ
ਪਿੱ ਤਰ੍ਅਦਾਲਤ
ਦਾਖਲ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ
ਰ੍ ਸ ਦੇ (1)
ਨ। ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮ ਾਨ ਮਾਲ
(2)

ਾਨੰ ਨ ਦੇ ਬਾਵਜਦ, ਹਜਿੱ ਥੇ

ੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇ ਰ੍ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਾਨੰ ਨੀ ਵਾਰ੍ਸਾਂ ਨੰ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਅ ਾਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਹਵਚ ਲੋ ੜ

ਮਾਲ

ਾਰ੍ਵਾਈ ਹਵਿੱ ਚ,

ਹ ਿੱ ਸੇ ਨੰ ਖਾਲੀ ਰ੍ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸ ਦੀ ੈ,

ਜੇ ਰ੍ ਮ ਾਨ-ਮਾਲ ਇਸ ਲਈ ਸਹ ਮਤ ਦਾ
ੁੰ
ੈ।
(1) ਇਸ ਐ ਟ ਹਵਚ

ੈ, ਉੱਥੇ

ਰ੍ਨ

ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਕਾਰਿਾਈ ਦੌਰਾਨ
ਸਕਰਾਏ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ

ੈ ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੰ

ਰ੍ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏ ਦਾ ਬ ਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰ੍ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ

ੋਰ੍ ਸਾਰ੍ੇ

ਖਰ੍ਚੇ, ਜੇ ਰ੍ ੋਈ ਧਾਰ੍ਾ 14 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (1) ਦੇ ਉਪਬੰ ਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ੍ ਭੁਗਤਾਨ ਹਵਚ ਦੇਰ੍ੀ ੋਣ
26.

ਾਰ੍ਨ
ਾਇਆ ਮ ੋਣਾਨ
, ਭੁਮਾਲ
ਗਤਾਨਦੀ ਰ੍ਨ
ਦੇ ਆਦੇ
ਦੇ ਸਬਗੈ
ਦੀਰ੍ ਹ ।ੈ ਰ੍ਾਏ' ਤੇ ਹਦਿੱ ਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ
(1)
ਹ ਬ
ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍
ਹਲਖਤੀ
ਸਹ ਸਮਤੀ
ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਈ
ੋ ਸਥਾਈ ਹਨਰ੍ਮਾਣ ਨ ੀਂ ਰ੍ੇਗਾ।
(2) ਹਜਿੱ ਥੇ ਮ ਾਨ ਮਾਲ ਹ ਸੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੰ ਹਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹ ਸੇ ਅ ਾਤੇ ਹਵਚ
ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸਾਰ੍ੀ

ਰ੍ਨ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਹਦੰ ਦਾ

ੋਈ

ੋਈ ਵਾਧ ਢਾਂਚਾ

ੈ ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਨੰ ਇਸ

ਿਾਿੂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ
ਦੀ ਆਸਗਆ
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ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ੍

ਰ੍ਨ ਜਾਂ ਅਹਜ ੇ ਵਾਧ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰ੍ੀ

ਰ੍ਨ ਤੋਂ ਇਨ ਾਰ੍ ਰ੍ਦਾ ੈ, ਮ ਾਨ

ਮਾਲ ਇਸ ਸਬੰ ਧ ਹਵਚ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਹਵਿੱ ਚ ਅਰ੍ਜ਼ੀ ਦੇ ਸ ਦਾ ੈ।
(3) ਮ ਾਨ ਮਾਲ ਦੁਆਰ੍ਾ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (2) ਅਧੀਨ ਹਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਅਰ੍ਜ਼ੀ 'ਤੇ, ਜੇ ਰ੍ ਹ ਰ੍ਾਇਆ
ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਤੋਂ ਸੰ ਤੁਸਟ
ਇਿੱ ਛੁ

ੈ ਜੋ ਜ਼ਰ੍ਰ੍ੀ

ਆਹਗਆ ਦੇ ਸ ਦੀ
ਸਮਝੇ:
ਬਸਰ੍ਤੇ ਹ

ੈਹ

ਮ ਾਨ-ਮਾਲ

ਉ

ੰ ਮ ਸੁਰ੍

,ੈ ਤਾਂ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਮ ਾਨ-ਮਾਲ

ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ

ੋਰ੍ ਆਦੇਸ ਵੀ ਦੇ ਸ ਦੇ

ਰ੍ਨ ਲਈ ਹਤਆਰ੍ ਅਤੇ

ਨੰ ਅਹਜ ਾ ੰ ਮ
ਨ ਹਜਵੇਂ ਹ

ਇ

ਰ੍ਨ ਦੀ

ਉਹਚਤ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ੍ ਜਾਂ ਅਹਤਹਰ੍ ਤ ਢਾਂਚਾ ਅ ਾਤੇ ਹਵਚ ਹਰ੍ ਾਇਸ ਸੁਹਵਧਾ ਜਾਂ

ਹਰ੍ ਾਇਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂ ਹਵਗਾੜੇਗਾ ਨ ੀਂ, ਜੋ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਲਈ ਅਣ27.

ਉਹਚਤ ਮੁਸ ਲ ਦਾ ਾਰ੍ਨ ਬਣ ਸ ਦਾ ੋਵੇ।
(1) ਧਾਰ੍ਾ 21 ਜਾਂ ਧਾਰ੍ਾ 22 ਹਵਚ ਸਾਮਲ ੁਝ ਵੀ
ਹਦਿੱ ਤੇ ਅ ਾਤੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਹ ਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰ੍ਤ ਨੰ ਹਨਰ੍ਮਾਣ
ੋਰ੍ ਉਦੇਸ ਲਈ
ਰ੍ਿੱ ਖਦਾ

ੋਵੇ, ਅਤੇ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

,ੈ ਉਸ ਦਾ

ਹਵਚ ਅਸਮਰ੍ਿੱ ਥ

ੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜਦ, ਹਜਿੱ ਥੇ ਹ ਸੇ ਵੀ ਹ ਰ੍ਾਏ ਤੇ

,ੈ ਹਜਸ 'ਤੇ ਹਮਊਂਸਪਲ ਉਪ- ਾਨੰ ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਉਸ

ਰ੍ਨ ਦੀ ਆਹਗਆ ੈ ਭਾਵੇਂ ਇ ਹਰ੍ ਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਹ ਸੇ
ਜੋ ਅਹਜ ੀ ਇਮਾਰ੍ਤ ਸਥਾਪਤ

ਰ੍ਨ ਦਾ ਇਰ੍ਾਦਾ

ਬਜ਼ਾ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਤੋਂ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ੍ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ

ੈ ਤਾਂ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਜਾਂ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਖਾਲੀ ਮੀਨ ਸਬੰ ਿੀ
ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰ ਿ

ਰ੍ਨ

ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਚ, ਉਸ ਦੇ

ਾਨੰ ਨੀ ਵਾਰ੍ਸ, ਇਸ ਸਬੰ ਧ ਹਵਚ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾ ਮਣੇ, ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ ਰ੍ਪ ਅਤੇ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ,
ਸ ਦੇ ਨ।
(2) ਜੇਅਰ੍ਜ਼ੀ
ਰ੍ ਹਦਾਇਰ੍
ਰ੍ਾਇਆ ਰ੍ਅਦਾਲਤ
ਮ ਾਨ ਮਾਲ
ਦਰ੍ਖਾਸਤ ਤੇ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਤੋਂ ਸੰ ਤੁਸਟ ੈ ਹ
ਵੀ ਮਾਮਲਾ

ੋਵੇ,

ੰ ਮ ਸੁਰ੍

ਦੁਆਰ੍ਾ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (1) ਅਧੀਨ ਹਦਿੱ ਤੀ

ਮ ਾਨ-ਮਾਲ

ਜਾਂ ਉਸਦਾ

ਰ੍ਨ ਲਈ ਹਤਆਰ੍ ਅਤੇ ਇਿੱ ਛੁ

ਾਨੰ ਨੀ ਵਾਰ੍ਸ, ਹਜਵੇਂ ਦਾ

ਨ ਅਤੇ ਇ

ਹ

ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਨੰ ਬਾ ੀ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖ ਰ੍ਨ ਨਾਲ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੰ ੋਈ ਅਣ-ਉਹਚਤ ਮੁਸ ਲ ਨ ੀਂ ੋਵੇਗੀ, ––
(ੳ) ਅਹਜ ੀ ਪੜਤਾਲ, ਹਜਵੇਂ ਹ ਇ ਉਹਚਤ ਸਮਝੇ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ੍ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਵਖਰ੍ੇਵੇਂ ਦਾ ਹਨਰ੍ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ
(ਅ) ਮਾਲ ਮ ਾਨ ਨੰ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ

ਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ;

(ੲ) ਬਾ ੀ ਦੇ ਅ ਾਤੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੁਆਰ੍ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ
ਰ੍ਨਾ; ਅਤੇ

(ਸ) ਅਹਜ ੇ ੋਰ੍ ਆਦੇਸ ਦੇਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ੍ ਦੇਣਾ ਉਹਚਤ ਸਮਝਦਾ ੋਵੇ।
28.

ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗ ਹ ਸੇ
ਹਵਚ ਮ ਾਨ ਮਾਲ
ਦਾ ਹ ਿੱ ਤ ਹ ਸੇ ਵੀ

ੋਰ੍

ਾਨੰ ਨ ਹਵਚ

ਜਾਂ ਮ ਾਨ ਮਾਲ
ਾਰ੍ਨ

ੁਝ ਵੀ ਸਾਮਲ

ੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜਦ, ਹਜਥੇ ਹ ਸੇ ਅ ਾਤੇ

ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਚ ਉਸ ਦੇ

ਰ੍ ੇ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ

ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ

ਾਨੰ ਨੀ ਵਾਰ੍ਸਾਂ ਦਾ

ੈ ਇਸ ਅ ਾਤੇ ਦੇ

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਖਾਲੀ ਕਬ ਾ

ਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ

ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਐ ਟ ਦੇ ਤਹ ਤ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰ੍ਾ ਜੋ ਵੀ ਆਦੇਸ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ
ੈ, ਤਾਂ ਅਹਜ ਾ ਆਦੇਸ ਧਾਰ੍ਾ 21 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (3) ਦੀਆਂ ਧਾਰ੍ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰ੍ਹ ੰ ਦੇ ੋਏ ਸਾਰ੍ੇ
ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ਾਂ, ਜੋ ਅ ਾਤੇ ਹਵਚ ਰ੍ਹ ੰ ਦੇ
29.

ੋਣ, ਉਤੇ ਲਾਗ

ੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਹਜ ੇ ਸਾਰ੍ੇ ਹ ਰ੍ਾਦਾਰ੍ਾਂ

ਦੁ
ਆਰ੍ਾ
ਮ ਜਾਂ
ਾਨਉਸ
ਮਾਲਸਮੇਂ ਜਾਂ
ਨੰ ਉਸੁਝਦਾਵੀਖਾਲੀ
ਬਜ਼ਾ ਹਦਿੱਣ
ਗਾ।ਦ
ਇਸ
ਐ ਟ
ਲਾਗਉਸ
ਹ ਦੇ
ਸੇ ਵੀਾਨੰ ਨੀ
ੋਰ੍ ਵਾਰ੍ਸਾਂ
ਾਨੰ ਨ ਹਵਚ
ੋਰ੍ ਸਾਮਲ
ੋ ਤਾਦੇਜਾਵੇ
ਬਾਵਜ
ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹ ਤ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹਲਖਤੀ ਨੋਹਟਸ ਦੇ
ਖ਼ਤਮ

ਰ੍ ਸ ਦਾ

ੇ ਇਮਾਰ੍ਤ ਦਾ

ਬਜ਼ਾ

ੈ ਅਤੇ ਅਹਜ ੇ ਨੋਹਟਸ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਹਵਚ ਹ ਸੇ ਵੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਦੀ ਅਣ ੋਂਦ

ਹਵਚ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਇਮਾਰ੍ਤ ਦਾ

ਬਜ਼ਾ ਛਿੱ ਡਣ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਇ

ਮ ੀਨੇ ਪਹ ਲਾਂ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਸਕਰਾਇਦਾਰ
ਕਬ ਾ

ਿੱ ਲੋਂ

ਦੇਣ

ਨੋਸਟਸ

ਸਬੰ ਿੀ

ਉਪਬੰ ਿ

ਨੰ ਨੋਹਟਸ ਦੇਵੇਗਾ।
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30.

ਹਜ਼ਲਹਾ

ਸਕਰਾਇਆ ਅਿਾਰਟੀਆਂ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਸਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ

ੁਲੈ ਟਰ੍ ਜਾਂ ਹਜ਼ਲਹਾ ਮੈਹਜਸਟਰ੍ੇਟ, ਰ੍ਾਜ ਸਰ੍ ਾਰ੍ /

ਹਪਛਲੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਇਿੱ

ਅਹਧ ਾਰ੍ੀ ਹਨਯੁ ਤ

ੇਂਦਰ੍ ਸਾਸਤ ਪਰਦੇਸ ਪਰਸਾਸਨ ਦੀ

ਰ੍ੇਗਾ, ਜੋ ਹਡਪਟੀ

ਸਕਰਾਇਆ
ਅਿਾਰਟੀ

ੁਲੈ ਟਰ੍ ਦੇ ਅ ੁਦੇ ਤੋਂ
ਸਕਰਾਇਆ
ਅਿਾਰਟੀ

ਦੇ

ਅਸਿਕਾਰ

ਅਤੇ

ਪਰਸਕਰਆ

ਦੇ

17

ਘਿੱ ਟ ਨ ੀਂ
31.

ੋਵੇਗਾ, ਹਜਸ ਨੰ ਉਸਦੇ ਅਹਧ ਾਰ੍ ਖੇਤਰ੍ ਹਵਿੱ ਚ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ ਬਣਾਇਆ

ਜਾਵੇਗਾ।
ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ

ੋਲ ਇਸ ਐ ਟ ਅਧੀਨ ਉ

14, 15, 19 ਜਾਂ ਧਾਰ੍ਾ 20 ਅਧੀਨ ਸੁਰ੍

ਸਾਰ੍ੇ ਅਹਧ ਾਰ੍

ੋਣਗੇ ਜੋ ਧਾਰ੍ਾ 4, 9, 10,

ੀਤੀ ਗਈ ਹ ਸੇ ਵੀ

ਾਰ੍ਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਹਵਚ

ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਹਵਚ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਾਰ੍ੇ ਅਹਧ ਾਰ੍
32.

ੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਹਜ ੀਆਂ

ਾਰ੍ਵਾਈਆਂ ਅਤੇ

ਧਾਰ੍ਾ 35 ਅਤੇ 36 ਹਵਚ ਦਰ੍ਜ ਪਰਹ ਹਰ੍ਆ ਅਹਜ ੀਆਂ ਾਰ੍ਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾਗ ੋਵੇਗੀ।
(1) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸਾਨ ੋਈ ਵੀ ਹਵਅ ਤੀ ਖੇਤਰ੍ੀ ਅਹਧ ਾਰ੍ ਖੇਤਰ੍
ਵਾਲੀ ਹ ਸੇ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਹਵਿੱ ਚ ਅਪੀਲ ਰ੍ਨ ਨੰ ਤਰ੍ਜੀ ਦੇ ਸ ਦਾ ੈ।
(2) ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (1) ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ ਦੀ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਤੀ ਹਦਨਾਂ ਦੇ

ਅਪੀਲਾਂ

ਅੰ ਦਰ੍-ਅੰ ਦਰ੍ ੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

33.

ਹਜ਼ਲਹਾ
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ਸਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕਰਾਇਆ ਸਟਰਸਬਊਨਲ

ੁਲੈ ਟਰ੍ ਜਾਂ ਹਜ਼ਲਹਾ ਮੈਹਜਸਟਰ੍ੇਟ, ਰ੍ਾਜ ਸਰ੍ ਾਰ੍ /

ੇਂਦਰ੍ ਸਾਸਤ ਪਰਦੇਸ ਪਰਸਾਸਨ ਦੀ

ਹਪਛਲੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਐ ਟ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ, ਹ ਰ੍ਾਏ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ

ਵਧੀ

ੁਲੈ ਟਰ੍

ਜਾਂ ਵਧੀ ਹਜ਼ਲਹਾ ਮੈਹਜਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਬਰ੍ਾਬਰ੍ ਦਰ੍ਜੇ ਦੇ ਅਹਧ ਾਰ੍ੀ ਨੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹਧ ਾਰ੍ ਖੇਤਰ੍ ਹਵਚ
34.

ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਹਨਯੁ ਤ ਰ੍ੇਗਾ।
ਰ੍ਾਜ ਸਰ੍ ਾਰ੍ / ੇਂਦਰ੍ ਸਾਸਤ ਪਰਦੇਸ ਪਰਸਾਸਨ, ਹਨਆਂਇ
ਰ੍ ੇ, ਨੋਟੀਹਫ ੇਸਨ ਰ੍ਾ ੀਂ, ਰ੍ੇ

35.

ਾਈ ੋਰ੍ਟ ਨਾਲ ਸਲਾ

ਹਜਲਹੇ ਹਵਿੱ ਚ ਹਜ਼ਲਹਾ ਜਿੱ ਜ ਜਾਂ ਵਧੀ

ਹਜ਼ਲਹਾ ਜਿੱ ਜ ਨੰ ਹ ਰ੍ਾਇਆ

ਅਦਾਲਤ

ਸਕਰਾਇਆ
ਸਟਰਸਬਊਨਲ

ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਵਜੋਂ ਹਨਯੁ ਤ ਰ੍ ਸ ਦਾ ੈ।
(1) ਇਸ ਧਾਰ੍ਾ ਹਵਚ ੀਤੇ ਉਪਬੰ ਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਵਲ ਪਰ੍ੋਸੀਜਰ੍ ੋਡ, 1908 ਹਵਚ ਦਰ੍ਜ ੁਝ
ਵੀ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏ ਹਟਰਹਬਊਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ ਨ ੀਂ
ਦੇ ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰ੍ਾ ਸੇਹਧਤ

1908 ਦਾ 5

ਮਸਵਰ੍ਾ

ਸਕਰਾਇਆ

ੋਵੇਗਾ, ਜੋ

ੁਦਰ੍ਤੀ ਹਨਆਂ

ੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਹਨਮਨਹਲਖਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦੀ ਪਰਹ ਰਆ ਨੰ

ਹਨਯਮਤ ਰ੍ਨ ਦੀ ਸ ਤੀ ੋਵੇਗੀ, ਅਰ੍ਥਾਤ: –
(ੳ) ਮ ਾਨ ਮਾਲ ਜਾਂ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਜਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ
ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਸਾ ਮਣੇ

ਲਫੀਆ ਹਬਆਨ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੇ ਰ੍

ਰ੍ ੇ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਰ੍ ਸ ਦਾ ੈ;
(ਅ) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ, ਹਜਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ
ਬਾਅਦ ਹਵਰ੍ੋਧੀ ਹਧਰ੍ ਨੰ , ਅਰ੍ਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ,

ੋਈ

ੋਵੇ,

ੋਣ, ਨਿੱਥੀ

ੋਵੇ, ਹ ਰ੍ਾਏ ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਹਫਰ੍ ਉਸ ਤੋਂ

ਲਫੀਆ ਹਬਆਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ

ਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨੋਹਟਸ ਜਾਰ੍ੀ ਰ੍ੇਗੀ;
(ੲ) ਹਵਰ੍ੋਧੀ ਹਧਰ੍ ਲਫੀਆ ਹਬਆਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਬਨੈ ਾਰ੍ ਨੰ ਇਸ ਦੀ ਇ
ਾਪੀ ਤਾਮੀਲ ਰ੍ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਰ੍ੇਗੀ;

(ਸ) ਹਬਨੈ ਾਰ੍ ਹਵਰ੍ੋਧੀ ਹਧਰ੍ ਨੰ ਾਪੀ ਤਾਮੀਲ ੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਬਾਰ੍ਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜੇ ਰ੍
ੋਈ ,ੈ ਦਰ੍ਜ

ਰ੍ ਸ ਦਾ ੈ;

( ) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਜਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ

ੋਵੇ, ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ

ਹਮਤੀ ਤੈਅ ਰ੍ੇਗਾ ਅਤੇ ਅਹਜ ੀ ਸੰ ਖੇਪ ਪੜਤਾਲ ਹਜਵੇਂ ਹ ਇ ਉਹਚਤ ਸਮਝੇ ਰ੍ ਸ ੇਗਾ।
(2) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਜਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ੋਵੇ, ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਨੰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ
ੇਸ ਨੰ ਹਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ

ੋ ਸ ੇ ਹਨਪਟਾਰ੍ੇ ਦੀ

ੋਹਸਸ

ਰ੍ੇਗਾ ਹਜਸ ਦੀ ਹਮਆਦ ਹਬਨੈ ਪਿੱ ਤਰ੍ ਜਾਂ

ਅਪੀਲ ਪਰਾਪਤ ੋਣ ਦੀ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱ ਠ ਹਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨ ੀਂ ੋਵੇਗੀ:
ਪਰ੍ੰ ਤ ਹਜਿੱ ਥੇ ਅਹਜ ੀ ੋਈ ਦਰ੍ਖਾਸਤ ਜਾਂ ਹਜਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ੋਵੇ, ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਿੱ ਠ ਹਦਨਾਂ ਦੀ
ਹਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ੍ ਹਨਪਟਾਰ੍ਾ ਨ ੀਂ

ੀਤਾ ਜਾ ਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹ ਰ੍ਾਇਆ

ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਉਸ ਹਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ੍ ਹਬਨੈ-ਪਿੱ ਤਰ੍ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹਨਪਟਾਰ੍ਾ ਨਾ
ਾਰ੍ਣ ਹਲਖਤ ਹਵਚ ਦਰ੍ਜ

ਰ੍ੇਗਾ।

ੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ

ਸਕਰਾਇਆ
ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ
ਸਕਰਾਇਆ
ਸਟਰਸਬਊਨਲ ਸਿਚ
ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਾਣ
ਿਾਲੀ ਪਰਸਕਰਆ
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(3) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਦੇ ਸਾ ਮਣੇ

ਰ੍ ਅਰ੍ਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਹਵਚ

ਹ ਸੇ ਗਵਾ ਦਾ ਸਬਤ ਲਫੀਆ ਹਬਆਨ ਰ੍ਾ ੀਂ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਪਰ੍ੰ ਤ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ
ਹਜਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ
ਹ ਸੇ ਗਵਾ

ੋਵੇ, ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਨੰ ਇ

ਲਗਦਾ

ਨੰ ਪਰੀਹਖਆ ਜਾਂ ਬਹ ਸ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰ੍ਰ੍ੀ

ੈ ਹ

ਹਨਆਂ ਦੇ ਹ ਿੱ ਤ ਹਵਿੱ ਚ

ੈ, ਅਹਜ ੇ ਗਵਾ

ਦੀ ਪਰੀਹਖਆ ਜਾਂ

ਬਹ ਸ ਸਮੇਂ ਾਜ਼ਰ੍ੀ ਲਈ, ਾਜ਼ਰ੍ੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਰ੍ ਸ ਦਾ ੈ।
(4) ਸੰ ਮਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹਸਵਲ ਪਰੋਸੀਜ਼ਰ੍ ੋਡ, 1908 ਦੇ ਉਪਬੰ ਧ, ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ
ਹ ਰ੍ਾਏ ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਦੁਆਰ੍ਾ ਨੋਹਟਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ ਜ਼ਰ੍ਰ੍ੀ ਪਹਰ੍ਵਰ੍ਤਨਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਗ
ੋਣਗੇ।
(5) ਰ੍ ਹਬਨੈ-ਪਿੱ ਤਰ੍ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਉਸ ਰ੍ਪ ਹਵਚ ੋਣੀ ਚਾ ੀਦੀ ੈ ਹਜਵੇਂ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ

ੀਤੀ ਗਈ

ੋ ੇ।
ਵ
(6) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ ਜਾਂ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਹਟਰਹਬਊਨਲ, ਹਜਵੇਂ ਦਾ ਵੀ
ਮਾਮਲਾ

ੋਵੇ, ਸਾਰ੍ੀਆਂ

ਾਰ੍ਵਾਈਆਂ ਦੌਰ੍ਾਨ ਹ ਸੇ ਹਧਰ੍ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਹਤੰ ਨ ਤੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ

ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਆਹਗਆ ਨ ੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਹਜ ਾ
ਾਰ੍ਣ

ੋਣ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਚ ਇਸ

ਰ੍ਨ ਲਈ ਯੁ ਤੀ-ਯੁ ਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ

ਾਰ੍ਣ ਨੰ ਹਲਖਤ ਹਵਚ ਹਰ੍ ਾਰ੍ਡ

ਰ੍ਨਗੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ

ਰ੍ਤਾ ਹਧਰ੍ ਨੰ ਉਹਚਤ ਖਰ੍ਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰ੍ਨ ਦੇ ੁ ਮ ਰ੍ਨਗੇ।
(7) ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ 21 ਦੀ ਧਾਰ੍ਾ (ਏ), (ਬੀ), (ਈ), (ਐਫ) ਅਤੇ (ਜੀ) ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਧਾਰ੍ਾ 22 ਦੇ
ਅਧੀਨ ਰ੍ੇ

ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਹਵਿੱ ਚ ਅਹਜ ੀ ਅਰ੍ਜ਼ੀ ਦਾਇਰ੍

ਰ੍ਨ ਦੀ ਹਮਤੀ ਤੋਂ 90 ਹਦਨਾਂ

ਦੇ ਅੰ ਦਰ੍-ਅੰ ਦਰ੍ ਫੈਸਲਾ ਹਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

(8) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਧਾਰ੍ਾ 21 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (2) ਦੀ ਧਾਰ੍ਾ (ਸੀ) ਅਤੇ (ਡੀ) ਦੇ ਤਹ ਤ
ਦਾਖਲ ਅਹਜ ੀ
36.

ਰ੍ ਅਰ੍ਜ਼ੀ ਦਾ ਦਾਖਲ

ੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਤੀ

ਰ੍ੇਗੀ।
(1) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਨੰ ਇਸ ਐ ਟ ਅਧੀਨ
ਮੰ ਤਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ੰ ਮਾਂ ਨੰ ਨਹਜਿੱ ਠਣ ਲਈ, ਉ ੀ ਅਹਧ ਾਰ੍ ਪਰਾਪਤ
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ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ੍ ਫੈਸਲਾ

ੁੰ ਦੇ

ੇਠ ਹਲਖੇ

ਨ, ਹਜਵੇਂ ਹ

ਹਸਵਲ

ਪਰ੍ੋਸੀਜਰ੍ ੋਡ, 1908 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਿੱ ਹਸਵਲ ੋਰ੍ਟ ਹਵਿੱ ਚ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨ, (ੳ) ਹ ਸੇ ਵੀ ਹਵਅ ਤੀ ਦੀ ਾਜ਼ਰ੍ੀ ਨੰ ਤਲਬ ਰ੍ਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰ ਲਾਗ ਰ੍ਨਾ ਅਤੇ ਸ ੁੰ ਖਾਣ

ਸਕਰਾਇਆ

'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਸਕਰਾਇਆ

ਰ੍ਨਾ;

(ਅ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਨੰ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਰ੍ਨਾ;
(ੲ) ਗਵਾ ਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਮਸਨ ਜਾਰ੍ੀ
(ਸ) ਸਥਾਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਮਸਨ ਜਾਰ੍ੀ

ਸਟਰਸਬਊਨਲ ਦੇ
ਅਸਿਕਾਰ

ਰ੍ਨਾ;

ਰ੍ਨਾ;

( ) ਲਫੀਆ ਹਬਆਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਤ ਪਰਾਪਤ ਰ੍ਨਾ;
( ) ਗੈਰ੍-ਮੌਜਦ
ਫੈਸਲਾ ਰ੍ਨਾ;

(ਖ) ਗੈਰ੍-ਮੌਜਦ

ੋਣ ਤੇ ਇਿੱ

ਅਰ੍ਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਨੰ ਖਾਰ੍ਜ

ਰ੍ਨਾ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਇ

ੋਣ ਤੇ ਹ ਸੇ ਵੀ ਅਰ੍ਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਨੰ ਬਰ੍ਖਾਸਤ

ਉਸ ਵਿੱ ਲੋਂ ਪਾਸ ੀਤੇ ਹ ਸੇ ੋਰ੍ ਇ ਤਰ੍ਿਾ ਿੈਸਲੇ ਨੰ ਖਾਰ੍ਜ ਰ੍ਨਾ;

ਰ੍ਨ ਦੇ ਹ ਸੇ

(ਗ) ਇਸ ਐ ਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸਦੇ ਆਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਹਲਆਂ ਨੰ ਹ ਸੇ ਹਸਵਲ

ਤਰ੍ਿਾ
ੁ ਮ ਜਾਂ

ੋਰ੍ਟ ਦੇ

ਵਾਲੇ

ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਲਾਗ ਰ੍ਨਾ;

(ਘ) ਇਸਦੇ ਆਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਹਲਆਂ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਰ੍ਨਾ;
(ਙ) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ
ਅਤੇ
(ਚ) ੋਈ ੋਰ੍ ਮਾਮਲਾ, ਜੋ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ ੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ੁ ਮਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਹਲਆਂ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ;

(2) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਅਿੱ ਗੇ ਪੇਸ
1860 ਦਾ 45

ੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹ ਸੇ ਵੀ

ਾਰ੍ਵਾਈ ਨੰ ਭਾਰ੍ਤੀ ਦੰ ਡ ਸੰ ਘਤਾ 493 ਅਤੇ 228 ਦੇ ਅਰ੍ਥਾਂ ਹਵਚ ਅਤੇ ਧਾਰ੍ਾ 96 ਦੇ ਉਦੇਸ
ਲਈ ਹਨਆਂਇ

ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ

ਾਰ੍ਵਾਈ ਮੰ ਹਨਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਇਆ

19

ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਨੰ

ੋਡ ਆਿ ਹਸਵਲ ਹ ਰਹਮਨਲ ਪਰੋਸੀਜ਼ਰ੍, 1973 ਦੀ ਧਾਰ੍ਾ 95 ਅਤੇ ਹਸਵਲ

ਪਰਹ ਰਆ ਦੇ ਅਹਧਆਇ 26 ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਹਸਵਲ ਅਦਾਲਤ ਮੰ ਹਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(3) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਐ ਟ ਦੇ ਤਹ ਤ
1974 ਦਾ 2

ਹਨਭਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ੇਠ ਦਰ੍ਜ

ੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ

ਰ੍ਵਾਉਣ ਜਾਂ ਹ ਸੇ ਹਡਊਟੀ ਨੰ

ਰ੍ ਸ ਣਗੇ , -

(ੳ) ਹ ਸੇ ਵੀ ਅ ਾਤੇ ਹਵਿੱ ਚ ਚੌਵੀ ਘੰ ਹਟਆਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦਾ ਨੋਹਟਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹ ਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ
ਸਰ੍ਜ ਚੜਹਨ ਅਤੇ ਸਰ੍ਜ ਡੁਿੱ ਬਣ ਦੇ ਹਵਚ ਾਰ੍ ਦਾਖਲ

ੋਣਾ ਜਾਂ ਹਨਰ੍ੀਖਣ

ਰ੍ਨਾ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ

ਹ ਸੇ ਵੀ ਮਾਤਹ ਤ ਅਹਧ ਾਰ੍ੀ ਨੰ ਦਾਖਲ ੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰ੍ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਅਹਧ ਾਰ੍ਤ ਰ੍ਨਾ;
(ਅ) ਹਲਖਤੀ ਆਦੇਸ ਰ੍ਾ ੀਂ, ਹ ਸੇ ਵੀ ਹਵਅ ਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਰ੍ਨ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬ ੀਆਂ
ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਅਹਜ ੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਹਜ ੀ ਜਗਹਾ 'ਤੇ, ਜੋ ੁ ਮਾਂ ਹਵਚ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ
ਮੰ ਗ ਰ੍ਨਾ।
(4) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ, ਜੇ ਰ੍ ਉ

ਜਾਂ ਵਧੇਰ੍ੇ ਹਵਅ ਤੀਆਂ ਨੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹ ਲਾਂ ਦੀ

ਦੇਣ ਲਈ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍

ਜਾਂ ਮੁਲਾਂ ਣ ਰ੍ਤਾ ਵਜੋਂ ਹਨਯੁ ਤ

ੈ।
(5) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰ੍ਾ ਹਦਿੱ ਤੇ ਹ ਸੇ ਆਦੇਸ ਹਵਿੱ ਚ
ੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਹ ਸੇ ਅਚਨਚੇਤ ਭੁਿੱ ਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ

ੋਈ

ੋਈ
ੋਈ

ਸੁਧਾਰ੍ੀ ਜਾ ਸ ਦੀ ੈ।
(6) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ

ੋਰ੍ ਗਲਤੀ, ਹ ਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ,
ੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ

ੋਡ ਆਿ ਹ ਰਹਮਨਲ ਪਰੋਸੀਜ਼ਰ੍, 1973 ਦੀਆਂ ਧਾਰ੍ਾਵਾਂ ਤਹ ਤ

ਜੁਰ੍ਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸਲੀ ਲਈ ਿਸਟ
ਰ੍ ਸ ਦੀ

ਰ੍ ਸ ਦੀ

ਲੈ ਰ੍ੀ ਲ ਜਾਂ ਹ ਸਾਬ ਦੀ

ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰ੍ਾ ਇਸ ਸਬੰ ਧ ਹਵਚ ਹ ਸੇ ਹਧਰ੍ ਦੀ ਅਰ੍ਜ਼ੀ ਪਰਾਪਤ
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ੋਣ, ਦੀ

ਉਹਚਤ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਇ ਹਵਚਾਰ੍ ਵਟਾਂਦਰ੍ੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ

ਦੀ ਹਵਸੇਸ ਜਾਣ ਾਰ੍ੀ ਰ੍ਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਇ
ਾਰ੍ਵਾਈ ਹਵਚ ਸਲਾ

ੀਤੇ

ਲਾਸ ਦੇ ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਹਜਸਟਰ੍ੇਟ ਦੇ ਅਹਧ ਾਰ੍ਾਂ ਦੀ ਵਰ੍ਤੋਂ

ੈ ਅਤੇ ਅਹਜ ੀ ਵਸਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਉ ਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹ ਰ੍ਾਇਆ

ਅਦਾਲਤ ਨੰ ਮੈਹਜਸਟਰ੍ੇਟ ਮੰ ਹਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(7) ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸਮੀਹਖਆ ਹਵਿੱ ਚ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰ੍ਾ ਹਦਿੱ ਤਾ ਹਗਆ
ਇਸ ਅਹਧਆਇ ਅਧੀਨ ਸਮੀਹਖਆ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰ੍ਾ ਇਿੱ
ਫਰ੍ਮਾਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗ

ਹਸਵਲ

ੋਈ ਆਦੇਸ ਜਾਂ
ੋਰ੍ਟ ਦੇ ਇਿੱ

ੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ ਲਈ, ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ

ਹਸਵਲ ੋਰ੍ਟ ਦੇ ਅਹਧ ਾਰ੍ ੋਣਗੇ।
(8) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਹ ਸੇ ਇ

ਪਿੱ ਖੀ ਪਾਸ

ੀਤੇ ਹ ਸੇ ਵੀ

ੁ ਮ ਨੰ ਰ੍ਿੱ ਦ

ੋਲ ਇਿੱ

ਰ੍ ਸ ਦੀ

ੈ

ਜੇ ਰ੍ ਪੀੜਤ ਹਧਰ੍ ਹਬਨੈ-ਪਿੱ ਤਰ੍ ਦਾਖਲ ਰ੍ਦੀ ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਸੰ ਤੁਸਟ ਰ੍ ਹਦੰ ਦੀ ੈ ਹ ਨੋਹਟਸ
ਦੀ ਸ ੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਾਮੀਲ ਨ ੀਂ

ੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ

ੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਲਆ ਹਗਆ ਸੀ ਤਾਂ

ਉਸ ਨੰ ਹ ਸੇ ਵੀ ਢੁ ਵੇਂ ਾਰ੍ਨ ਰ੍ ੇ ਪੇਸ ਣ
ੋ ਤੋਂ ਰ੍ੋਹ ਆ ਹਗਆ ਸੀ ।
(9) ਇਸ ਐ ਟ ਹਵਚ ਸਪਿੱ ਸਟ ਤੌਰ੍ 'ਤੇ ਮੁ ਿੱ ਈਆ ਰ੍ਵਾਏ ਗਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹ ਰ੍ਾਇਆ
ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰ੍ਾ ਹਦਿੱ ਤਾ ਹਗਆ

ਰ੍ੇ

ਆਦੇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਿੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰ੍ਹ ੰ ਦੇ

ੋਏ ਅੰ ਤਮ

ੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹ ਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਮੁ ਿੱ ਦਮੇ, ਅਰ੍ਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਮਲ ਦੀ ਪਰਹ ਹਰ੍ਆ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਨ ੀਂ

37.

ਜਾਣਗੇ ।
(1) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰ੍ਾ ਹਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸਾਨ
ਅ ਾਤਾ ਸਹਥਤ ਅਹਜ ੇ ਆਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਹਣਤ

ੋਈ ਵੀ ਹਵਅ ਤੀ, ਹਜਿੱ ਥੇ

ਾਿੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨ

ਅਹਧ ਾਰ੍ਤ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਨੰ , ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਤੀ
ਅੰ ਦਰ੍, ਅਪੀਲ ਰ੍ ਸ ਦਾ ੈ।
(2) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਹਟਰਹਬਊਨਲ, ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (1) ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ੍

ੀਤੇ

ਿੱ ਦਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ੍

ਹਦਨਾਂ ਦੀ ਹਮਆਦ ਦੇ

ਰ੍ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇ

ਨੰ ਅਪੀਲ

ਦੀ ਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਹਟਸ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨੋਹਟਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਹਮਤੀ ਤੋਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ

ਰ੍ੇਗਾ ਜੋ ਤੀ

ਹਦਨਾਂ ਲੇ ਟ ਨ ੀਂ

ੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ

ਦੀ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱ ਠ ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ੍-ਅੰ ਦਰ੍ ਹਨਪਟਾਰ੍ਾ ਰ੍ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(3) ਹਜਿੱ ਥੇ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਹ ਸੇ ਸ ੀ ਅਤੇ ਢੁ ਵੇਂ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ ਚਣ
ੁੰ
ਦੇ ਹ ਿੱ ਤ ਹਵਚ
ਜ਼ਰ੍ਰ੍ੀ ਸਮਝਦਾ
ਆਹਗਆ ਦੇ ਸ ਦਾ

ੈ, ਉ

ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਮੇਂ

ੈ, ਐਪਰ੍, ਇ

ਵਾਰ੍ ਉਪਲਬਧ ੋਵੇਗੀ ।

ਾਰ੍ਵਾਈ ਦੇ ਹ ਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ

ਸ ਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰ੍ਾਨ ਹਬਨੈ ਾਰ੍ਾਂ ਨੰ ਹਸਰ੍ਫ ਇ

ਸਕਰਾਇਆ
ਸਟਰਸਬਊਨਲ ਨੂੰ
ਅਪੀਲ
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(4) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਆਪਣੇ ਹਵਵੇ

ਅਨੁਸਾਰ੍ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰ੍ਾਨ ਅਹਜ ੇ

ਅੰ ਤਰ੍ਵਰ੍ਤੀ ਆਦੇਸ ਨੰ ਪਾਸ ਰ੍ ਸ ਦਾ ੈ, ਜੋ ਇ ਉਹਚਤ ਸਮਝਦਾ ੋਵੇ।
(5) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂ ਦੇ ਸਮੇਂ
38.

ਾਰ੍ਨਾਂ ਨੰ ਹਰ੍ ਾਰ੍ਡ

ਰ੍ਨ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸਟੀ, ਰ੍ਿੱ ਦਣ ਜਾਂ ਸੁਧਾਈ ਰ੍ੇਗਾ।

(1) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ, ਹ ਸੇ ਵੀ ਹਧਰ੍ ਦੀ ਅਰ੍ਜ਼ੀ 'ਤੇ, ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ ਹਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ੍, ਇਸ
ਐ ਟ ਅਧੀਨ ਪਾਸ

ੀਤੇ ਅੰ ਤਮ ੁ ਮ ਜਾਂ ਹ ਸੇ

ੋਰ੍ ੁ ਮ ਨੰ ੇਠ ਦਰ੍ਜ ਹਵਚੋਂ ਹ ਸੇ ਇਿੱ

ਵਧੇਰ੍ੇ ਹਵਧੀਆਂ ਨੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ੋਏ ਲਾਗ ਰ੍ੇਗੀ: (ੳ) ਉਸ ਅ ਾਤੇ ਦਾ ਬਜ਼ਾ ਉਸ ਹਵਅ ਤੀ ਨੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹਜਸ ਦੇ ਿੱ
ੈ;

(ਅ) ਹਵਰ੍ੋਧੀ ਹਧਰ੍ ਦੇ ਹ ਸੇ ਇ

ਜਾਂ ਵਧੇਰ੍ੇ ਬੈਂ

ਖਾਹਤਆਂ ਦੀ

ਹਵਿੱ ਚ ਫੈਸਲਾ ਹਲਆ ਹਗਆ

ੁਰ੍ ੀ ਅਤੇ ਅਹਜ ੇ ਖਾਤੇ ਹਵਚੋਂ

ਭੁਗਤਾਨ ੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰ੍ ਮ ਦੀ ਵਸਲੀ;
(ੲ) ਅਹਜ ੇ

ੁ ਮ ਨੰ ਲਾਗ

ਰ੍ਨ ਲਈ ਹ ਸੇ ਵ ੀਲ ਜਾਂ ਹ ਸੇ

ਹਵਚ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਥਾਨ

ਪਰਸਾਸਨ ਜਾਂ ਸਥਾਨ

ਸ ਦੇ ਨ, ਦੀ ਹਨਯੁ ਤੀ ਰ੍ਨਾ।
(2) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ੁ ਮਾਂ ਨੰ ਲਾਗ

ਰ੍ ਹਦੰ ਦਾ ਜੋ ਹ

ਰ੍ਨ ਲਈ ਸਥਾਨ

ਾਰ੍ਵਾਈਆਂ ਨੰ ਸੰ ਖੇਪ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਹਲਤ

ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਾਹਬਲ ਹਵਅ ਤੀ, ਹਜਸ
ੋ

ਸਰ੍ ਾਰ੍ ਜਾਂ ਸਥਾਨ

ਰ੍ੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱ

ਹ

ਅਹਜ ੇ

ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰ੍ਾ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ

ਹਗਆ ੋਵੇ।
(3) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਐ ਟ ਅਧੀਨ ਪਾਸ
ਲਾਗ ਰ੍ਨ

ੋਰ੍

ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਅਹਧ ਾਰ੍ੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਸੰ ਸਥਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਪੁਹਲਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸ ਦੀ ੈ:
ਪਰ੍ੰ ਤ ੋਈ ਵੀ ਮੁ ਿੱ ਦਮੇਬਾਜ਼ ਪੁਹਲਸ ਸ ਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਨ ੀਂ
ਖਰ੍ਹਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨ ੀਂ

ਜਾਂ

ੀਤੇ ਹ ਸੇ ਵੀ

ੀਤਾ

ੁ ਮ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਹਵਚ

ਰ੍ੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰ੍ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ

ੀਤੇ ਗਏ ਲਾਗ ਰ੍ਨ ਲਈ ਹਬਨੈ-ਪਿੱ ਤਰ੍ ਦਾ ਹਨਪਟਾਰ੍ਾ ਹਵਰ੍ੋਧੀ ਹਧਰ੍ ਨੰ ਨੋਹਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਤੀ ਤੋਂ
ਤੀ ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ੍-ਅੰ ਦਰ੍ ਰ੍ੇਗੀ।

39.

ਰ੍ਾਜ /

ਅਸਿਆਏ 8
ਫ਼ੁਟਕਲ

ੇਂਦਰ੍ ਸਾਸਤ ਪਰਦੇਸ, ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ ਜਾਂ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹ ਰ੍ਾਇਆ

ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਨਾਲ ਸਲਾ
ਸ ਦੇ
40.

ਮਸਵਰ੍ਾ

ਰ੍ ੇ ਅਹਜ ੇ ਅਹਧ ਾਰ੍ੀ ਅਤੇ

ਨ ਜੋ ਇਨਹਾਂ ਨੰ ਇਸ ਐ ਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨਹਾਂ ਦੇ

ਲਈ ਜ਼ਰ੍ਰ੍ੀ ਲਿੱਗਣ।
(1) ਇਸ ਐ ਟ ਹਵਚ
ਅਹਜ ੇ ਮੁ ਿੱ ਦਮੇ

ੀਤੇ ਹ ਸੇ ਵੀ

ਾਰ੍ਜਾਂ ਨੰ

ੋਰ੍ ਉਪਬੰ ਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,

ਾਰ੍ਵਾਈ ਨੰ ਗਰਹ ਣ ਨ ੀਂ

ਰ੍ੇਗਾ ਹਜਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ

ਹ

ਰ੍ਮਚਾਰ੍ੀ ਹਨਯੁ ਤ

ੁਸਲਤਾ ਨਾਲ ਹਨਭਾਉਣ

ੋਈ ਵੀ ਹਸਹਵਲ
ਇ

ੋਰ੍ਟ ਹ ਸੀ

ਇਸ ਐ ਟ ਦੇ ਉਪਬੰ ਧਾਂ

ਨਾਲ ਸਬੰ ਹਧਤ ।ੈ
(2) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਹਧ ਾਰ੍ ਖੇਤਰ੍, ਪਹ ਲੇ ਸ਼ੈਹਡਊਲ ਹਵਿੱ ਚ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ
ਅਨੁਸਾਰ੍ ਇਸ ਸਾ ਮਣੇ ਪੇਸ਼
41.
1870 ਦਾ 7

ੀਤੇ ਗਏ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤ

ਰ੍

ੀਤੇ

ਸੀਹਮਤ ੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅ ਾਤੇ

ਦੀ ਮਾਲ ੀ ਜਾਂ ਿੱ ਦਾਰ੍ੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨ ੀਂ ਚੁਿੱ ੇਗਾ।
(1) ੋਰ੍ਟ ਫੀਸ ਐ ਟ, 1870 ਦੇ ਉਪਬੰ ਧ, ਹਜਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ੋਵੇ, ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ
ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਦੇ ਸਾ ਮਣੇ ਪੇਸ ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਂ ਹਬਨੈ-ਪਿੱ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਹਵਿੱ ਚ ਲਾਗ
ੋ ਗੇ।
ਣ
(2) ੋਰ੍ਟ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ, ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਹਵਿੱ ਚ ਦਾਇਰ੍

ਜਾਵੇਗਾ।
(3) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ ਅਿੱ ਗੇ ਦਾਇਰ੍

ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦਰ੍ਹਮਆਨ ਇਿੱ
ੀਤੀ ਅਰ੍ਜ਼ੀ ਲਈ

ਸਕਰਾਇਆ ਅਦਾਲਤ

ਾਂ

ਸਕਰਾਇਆ
ਦੇ

ਸਟਰਸਬਊਨਲ

ਅਸਿਕਾਰੀ

ਅਤੇ

ਕਰਮਚਾਰੀ

ਸਿਸ਼ੇਸ਼

ਮਾਮਸਲਆਂ

ਸਬੰ ਿ

ਸਿਚ

ਦੇ

ਸਸਿਲ

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਸਿਕਾਰ
ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ

ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ

ੀਤੇ

ਮੁ ਿੱ ਦਮਾ ਮੰ ਹਨਆ

ੋਰ੍ਟ ਫੀਸ ਉ ੀ

ਹਸਵਲ ੋਰ੍ਟ ਹਵਚ ਪੇਸ ੀਤੇ ਗਏ ਇ ਅੰ ਤਰ੍ਵਰ੍ਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਹਵਚ ਦੀ
ੁੰ
ੈ।

ਾਂ

ੀਤੀ ਗਈ

ਬਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਅਰ੍ਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਸਾ ਮਣੇ ਪੇਸ
ਅਪੀਲ ਮੈਮੋਰ੍ੰਡਮ ਨੰ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਸਕਰਾਇਆ ਅਿਾਰਟੀ

ੋਵੇਗੀ ਹਜਵੇਂ ਹ
ਮੈਂਬਰ ਆਸਦ ਨਤਕ
ਸੇਿਕ ਹੋਣਗੇ
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42.
1860 ਦਾ 45

ਇਸ ਐ ਟ ਦੇ ਤਹ ਤ ਹਨਯੁ ਤ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ, ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਇਆ
ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਦੇ

43.

ਰ੍ ਮੈਂਬਰ੍ ਨੰ ਭਾਰ੍ਤੀ ਦੰ ਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰ੍ਾ 21 ਦੇ ਅਰ੍ਥਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਇਿੱ

ਸੇਵ ਮੰ ਹਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਐ ਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਧੀਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ

ੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ

ਜਨਤ

ੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਰ੍ਾਦੇ ਨਾਲ

ਹ ਸੇ ਵੀ ਗਿੱ ਲ ਲਈ ਹ ਸੇ ਹਵਅ ਤੀ, ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ, ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ
ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਦੇ ਹਖਲਾਿ
44.

ੋਈ ਵੀ ਮੁ ਿੱ ਦਮਾ, ਪਰਾਸੀਹ ਊਸ਼ਨ ਜਾਂ

ੋਈ

ੋਰ੍

ਾਨੰ ਨੀ

ਾਰ੍ਵਾਈ ਨ ੀਂ ਵ
ੋ ੇਗੀ।
(1) ਰ੍ਾਜ ਸਰ੍ ਾਰ੍ / ੇਂਦਰ੍ ਸਾਸਤ ਪਰਦੇਸ ਪਰਸਾਸਨ, ਹਪਛਲੇ ਪਰ ਾਸਨ ਦੀ ਸਰ੍ਤ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਸ

ਸਦਭਾਿਨਾ ਨਾਲ
ਕੀਤੀ ਗਈ
ਕਾਰਿਾਈ ਦੀ
ਸੁਰੱਸਖਆ

ਐ ਟ ਦੇ ਉਪਬੰ ਧਾਂ ਨੰ ਲਾਗ ਰ੍ਨ ਲਈ ਹਨਯਮ ਬਣਾ ਸ ਦਾ ੈ।
(2) ਖ਼ਾਸ ਰ੍ ਅਤੇ ਪਰ੍ਵਗਾਮੀ ਸ ਤੀ ਦੀ ਹਵਆਪ ਤਾ ਤੇ ਹਬਨਾਂ ਪਰਤੀ ਲ ਪਰਭਾਵ, ਅਹਜ ੇ
ਹਨਯਮ ੇਠ ਹਲਖੀਆਂ ਸਾਰ੍ੀਆਂ ਜਾਂ ਹ ਸੇ ਵੀ ਹਵਹਸ਼ਆਂ ਲਈ ਉਪਬੰ ਧ ਰ੍ ਸ ਦੇ ਨ, ਅਰ੍ਥਾਤ:
(ੳ) ਧਾਰ੍ਾ 4 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (3) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰ ਜਮਹਾਂ
ਅਥਾਰ੍ਟੀ ਦੁਆਰ੍ਾ ਸਥਾਨ

ਦੇਸੀ ਭਾਸਾ ਜਾਂ ਰ੍ਾਜ /

ਰ੍ਵਾਉਣ ਲਈ ਹ ਰ੍ਾਇਆ

ੋਈ

ੋਰ੍ ਢੰ ਗ

ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਰ੍ੀ ਾ ਅਤੇ ਧਾਰ੍ਾ 44 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (2) ਅਧੀਨ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਦੁਆਰ੍ਾ

ਸਵੀ ਾਰ੍

ੋਰ੍ ਖਰ੍ਚੇ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੁਆਰ੍ਾ ਡਾ

ਰ੍ਨ ਤੋਂ ਇਨ ਾਰ੍

ਖਰ੍ਹਚਆਂ ਨੰ ਜਮਹਾਂ

ਅਸਿਕਾਰ

ੇਂਦਰ੍ ਸਾਸਤ ਪਰਦੇਸ ਦੀ ਭਾਸਾ ਹਵਚ ਹ ਸੇ

ਸਥਾਨ ਤੇ ਰ੍ਿੱ ਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਡਜੀਟਲ ਪਲੇ ਟਫਾਰ੍ਮ ਦਾ ਰ੍ਪ ਅਤੇ ਢੰ ਗ;
(ਅ) ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਤੇ

ਸਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ

ਮਨੀ ਆਰ੍ਡਰ੍ ਜਾਂ

ਰ੍ਨ 'ਤੇ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ

ੋਲ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਤੇ

ੋਰ੍

ਰ੍ਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰ੍ੀ ਾ ਅਤੇ ਧਾਰ੍ਾ 14 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (2) ਦੇ ਅੰ ਤਰ੍ਗਤ,

ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ ੋਲ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਜਮਹਾ ਰ੍ਵਾਉਣ ਦਾ ਢੰ ਗ;
(ੲ) ਧਾਰ੍ਾ 21 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (2) ਅਧੀਨ ਅ ਾਤੇ ਦੇ ਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਬਨੈ
ਦਾ ਢੰ ਗ;

(ਸ) ਧਾਰ੍ਾ 22 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (1) ਅਧੀਨ ਅ ਾਤੇ ਦੇ

ਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਬਨੈ

ਦਾ ਰ੍ਪ ਅਤੇ ਢੰ ਗ;

( ) ਧਾਰ੍ਾ 24 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (2) ਅਧੀਨ ਹਜਥੇ ਮ ਾਨ-ਮਾਲ

ਰ੍ਨ
ਰ੍ਨ

ਹਰ੍ਫੰ ਡ ਦੇਣ ਹਵਚ ਅਸਫਲ

ਰ੍ਹ ੰ ਦਾ ,ੈ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹਵਆਜ ਦੀ ਦਰ੍;

( ) ਧਾਰ੍ਾ 27 ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (1) ਅਧੀਨ ਅ ਾਤੇ ਦੇ ਹਨਰ੍ਮਾਣ ਲਈ ਹ ਰ੍ਾਏ ਤੇ ਹਦਿੱ ਤੇ ਗਏ
ਅ ਾਤੇ ਦਾ

ਬਜ਼ਾ ਪਰਾਪਤ

ਰ੍ਨ ਲਈ, ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਸਾ ਮਣੇ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਅਰ੍ਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਰ੍ਨ ਦਾ ਰ੍ਪ ਅਤੇ ਢੰ ਗ;
(ਖ) ਧਾਰ੍ਾ 35 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (5) ਅਧੀਨ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ

ੋਲ ਅਰ੍ਜ਼ੀ ਦਾਖਲ

ਦੁਆਰ੍ਾ
ਰ੍ਨ ਦਾ

ਢੰ ਗ ਅਤੇ ਹ ਰ੍ਾਏ ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਸਾ ਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ੍ ਰ੍ਨਾ;

(ਗ) ਧਾਰ੍ਾ 36 ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (1) ਦੇ ਖੰ ਡ (k) ਅਧੀਨ ਉਪਬੰ ਹਧਤ ੀਤੇ ਗਏ ੋਈ ਵੀ ੋਰ੍ ਹਵਸ਼ੇ;
(ਘ) ਧਾਰ੍ਾ 38 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰ੍ਾ (1) ਦੇ ਤਹ ਤ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹ ਰ੍ਾਏ ਹਟਰਹਬਊਨਲ ਦੇ
ਹ ਸੇ ੁ ਮ ਜਾਂ ਇਸ ਐ ਟ ਅਧੀਨ ੀਤੇ ਗਏ ਹ ਸੇ ੋਰ੍ ਆਦੇਸ ਨੰ ਲਾਗ ਰ੍ਨ ਦਾ ਢੰ ਗ;
(ਙ)
45.

ੋਈ ਵੀ

ੋਰ੍ ਹਵਸ਼ਾ ਜੋ ਇਸ ਐ ਟ ਉਪਬੰ ਧਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋ ੜੀਂਦਾ

ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਐ ਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰ੍ਾਜ ਸਰ੍ ਾਰ੍ /

ੀਤਾ

ੇਂਦਰ੍ ਸਾਸਤ ਪਰਦੇਸ ਪਰਸਾਸਨ ਦੁਆਰ੍ਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰ੍

ਹਨਯਮ ਨੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਜੰ ਨੀ ਛੇਤੀ

ੋ ਸ ੇ, ਰ੍ਾਜ ਹਵਧਾਨ ਸਭਾ /

ਪਰਦੇਸ ਹਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾ ਮਣੇ, ਹਜਥੇ ਇਸ ਹਵਿੱ ਚ ਦੋ ਸਦਨ
46.

ੋਵੇ ਜਾਂ ਹਨਰ੍ਧਾਰ੍ਤ

ਦੇ
ੁੰ

ੇਂਦਰ੍ ਸਾਸਤ

ਨ, ਜਾਂ ਹਜਥੇ ਅਹਜ ੀਆਂ

ਹਵਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਸਦਨ ਦਾ
ੁੰ
ੈ, ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾ ਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਰ੍ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(1) ਜੇ ਇਸ ਐ ਟ ਦੇ ਉਪਬੰ ਧਾਂ ਨੰ ਲਾਗ ਰ੍ਨ ਹਵਚ ੋਈ ਮੁਸ ਲ ਪੇਸ ਆਉਂਦੀ ੈ, ਤਾਂ ਰ੍ਾਜ
ਸਰ੍ ਾਰ੍ /

ੇਂਦਰ੍ ਸਾਸਤ ਪਰਦੇਸ ਪਰਸਾਸਨ, ਅਹਧ ਾਰ੍ਤ ਗਜ਼ਟ ਹਵਚ ਪਰ ਾਸਤ

ੀਤੇ

ੁ ਮ

ਦੁਆਰ੍ਾ, ਜੋ ਇਸ ਐ ਟ ਦੇ ਉਪਬੰ ਧਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰ ਗਤ ਨਾ ੋਵੇ, ਮੁਸ ਲ ਨੰ ਦਰ੍ ਰ੍ ਸ ਦਾ :ੈ
ਪਰ੍ੰ ਤ ਅਹਜ ਾ ੋਈ ਆਦੇਸ ਇਸ ਐ ਟ ਦੇ ਸੁਰ੍ ੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਮਆਦ ਪਰ੍ੀ ੋਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਨਾ ਹਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਨਯਮ ਬਣਾਉਣਾ

ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ
ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਿਕਾਰ
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47.

(2) ਇਸ ਧਾਰ੍ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ

ੀਤਾ ਹਗਆ

ਸ ੇ, ਰ੍ਾਜ ਹਵਧਾਨ ਸਭਾ /

ੇਂਦਰ੍ ਸਾਸਤ ਪਰਦੇਸ ਹਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ

ੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(1) ਰ੍ਾਜ /

ਰ੍ੇ

ਆਦੇਸ, ੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ
ਰ੍ੇ

(2) ਅਹਜ ੇ ਰ੍ਿੱ ਦ

ੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜਦ, ਇਸ ਐ ਟ ਦੇ ਆਰ੍ੰ ਭ

ੋਣ ਤੇ ਉ ਤ ਰ੍ਾਜ /

ਪਰਦੇਸ ਹ ਰ੍ਾਏ ੰ ਟਰ੍ੋਲ ਐ ਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੰਹਬਤ ਸਾਰ੍ੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ
ਰ੍ਿੱ ਹਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉ ਤ ਰ੍ਾਜ /
ਹਨਪਟਾਰ੍ਾ

ਸਦਨ ਦੇ ਸਾ ਮਣੇ ਪੇਸ਼

ੇਂਦਰ੍ ਸਾਸਤ ਪਰਦੇਸ ਹ ਰ੍ਾਇਆ ੰ ਟਰ੍ੋਲ ਐ ਟ, ਜੋ ਇਸ ਐ ਟ ਦੇ ਸੁਰ੍

ਤੁਰ੍ੰਤ ਪਹ ਲਾਂ ਲਾਗ ੈ, ਨੰ ਰ੍ਿੱ ਦ ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ੈ।

ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਜਵੇਂ ਹ

ਨ ੀਂ ਸੀ ਹਗਆ ।

ੋ

ੋਰ੍

ੋਣ ਤੋਂ

ੇਂਦਰ੍ ਸਾਸਤ

ਾਰ੍ਵਾਈਆਂ ਨੰ ਜਾਰ੍ੀ

ੇਂਦਰ੍ ਸਾਸਤ ਪਰਦੇਸ ਹ ਰ੍ਾਏ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ੍ ਇਨਹਾਂ ਦਾ
ਇ

ਐ ਟ ਲਾਗ ਰ੍ਹ ੰ ਦਾ

ੈ ਅਤੇ ਇ

ਐ ਟ ਬਣਾਇਆ

ਰੱ ਦਣ ਅਤੇ ਬਚਾਓ
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ਪਸਹਲਾ ਸ਼ਸਿਊਲ
[ਦੇਖੋ ਿਾਰਾ 4(1)]
ਸਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਰਮ
ਵਿੱ ਲ,
ਹ ਰ੍ਾਇਆ ਅਥਾਰ੍ਟੀ

(ਪਤਾ)

1. ਮ ਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ

:

2. ਪਰਾਪਰ੍ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ੍ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ (ਜੇ ੋਈ ਵ
ੋ ੇ)

:

3. ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰ੍ ਵੇਰ੍ਹਵਆਂ ਸਮੇਤ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ-

:

4. ਹਪਛਲੀ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਦਾ ਵੇਰ੍ਵਾ (ਜੇ ੋਈ ੋਵੇ)
:
5. ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੰ ਉਪ ਰ੍ਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਹਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜਗਹਾ

(ਜੇ ੋਈ ੋਵੇ)

:
6. ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੰ ਬਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਤੀ
:
7. ਧਾਰ੍ਾ 8 ਅਨੁਸਾਰ੍ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਹ ਰ੍ਾਇਆ
:
8. ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੰ ਮੁ ਿੱ ਈਆ ਰ੍ਵਾਇਆ ਹਗਆ ਫਰ੍ਨੀਚਰ੍ ਅਤੇ ੋਰ੍ ਉਪ ਰ੍ਣ
:
9. ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਖਰ੍ਚੇ
(ੳ) ਹਬਜਲੀ

:

(ਅ) ਪਾਣੀ

:

(ੲ) ਵਾਧ ਫਰ੍ਨੀਹਸ਼ੰ ਗ, ਫੀਹਟੰ ਗ ਅਤੇ ਹਫ ਸਚਰ੍
:
(ਸ) ਰ੍
ੋ ਸੇਵਾਵਾਂ

:
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10. ਪਟਾ ਜਾਂ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮਾ ਨਿੱਥੀ ਰ੍ੋ
:
11. ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਦੀ ਹਮਆਦ (ਸਮਾਂ ਹਜਸ ਲਈ ਹ ਰ੍ਾਏ ਤੇ ਹਦਿੱ ਤਾ ਹਗਆ)
:
12. ਮ ਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ੍(ਐਨ ਾਰ੍ਡ.ਏ.ਪੀ)

:

13. ਮ ਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਆਧਾਰ੍ ਨੰਬਰ੍

:

14. ਮ ਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ੍ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ (ਜੇ ਉਪਲਿੱਭਧ ੋਵੇ)

:

15. ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ੍
:
16. ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦਾ ਆਧਾਰ੍ ਨੰਬਰ੍

:

17. ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ੍ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ
:
18. ਪਰਾਪਰ੍ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ੍ (ਜੇ ੋਈ ੋਵੇ) ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ੍ (ਪੀ.ਏ.ਐਨ ਾਰ੍ਡ)
:
19. ਪਰਾਪਰ੍ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ੍ (ਜੇ ੋਈ ੋਵੇ) ਦਾ ਆਧਾਰ੍ ਨੰਬਰ੍

:

20. ਪਰਾਪਰ੍ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ੍ (ਜੇ ੋਈ ੋਵੇ) ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ੍ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ
:
ਮ ਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ

ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦਾ

ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ
(ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਦੀ ਫੋਟ)ੋ

(ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੀ ਫੋਟ)ੋ

ਨੱਿੀ:

1. ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮਾ।

2. ਮ ਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ੍ ਾਰ੍ਡ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਤਸਦੀ
3. ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੇ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ੍ ਾਰ੍ਡ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਤਸਦੀ

ਾਪੀਆਂ।
ਾਪੀਆਂ।

ਦੂ ਾ ਸ਼ੈਸਿਊਲ
[ਵੇਖੋ ਧਾਰ੍ਾ 15(1)]
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਕਰਾਏਦਾਰ ਸਿਚ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਿ ਸ ੰ ਮੇਿਾਰੀ ਦੀ ਿੰ ਿ
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ਜਦੋਂ ਤਿੱ

ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ੀ ਇ ਰ੍ਾਰ੍ਨਾਮੇ ਹਵਚ ਸਹ ਮਤੀ ਨ ੀਂ

ਮਾਮਹਲਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਮੁਰ੍ੰਮਤਾਂ ਲਈ ਮ ਾਨ ਮਾਲ

ਦੀ
ੁੰ
,ਭਾਗ ’ੳ‘ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ

ਹਜੰ ਮੇਵਾਰ੍

ੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ’ਅ‘

ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਾਮਹਲਆਂ ਲਈ ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਹਜੰ ਮੇਵਾਰ੍ ੋਵੇਗਾ।
ਭਾਗ ‘ੳ’:

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸ ੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ
1.

ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਦੁਆਰ੍ਾ

2.

ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁਰ੍ੰਮਤਾਂ।
ਦੀਵਾਰ੍ਾਂ/ ੰ ਧਾਂ ਦੀ ਲੀ ਅਤੇ ਦਰ੍ਵਾਜੇ ਅਤੇ ਹਖੜ ੀਆਂ ਦੀ ਪੇਂਹਟੰ ਗ।

3.

ਪਲੰਹਬੰ ਗ ਪਾਈਪਾਂ ਨੰ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬਦਲਣਾ।

4.

ੀਤੇ ਗਏ ਨੁ ਸਾਨ ਰ੍ ੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਮੁਰ੍ੰਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ

ਅੰ ਦਰ੍ਨੀ ਅਤੇ ਬਾ ਰ੍ਲੀ ਹਬਜਲੀ ਤਾਰ੍ਾਂ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਰ੍ਿੱ ਖਰ੍ਖਾਵ।
ਭਾਗ ‘ਅ’

ਸਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਿਾਈ ਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ
1. ਟਟੀ ਵਾਸ਼ਰ੍ ਅਤੇ ਟਟੀਆਂ ਨੰ ਬਦਲਣਾ।
2. ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ।

3. ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁਬਹਚਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰ੍ੰਮਤਾਂ।
4. ਵਾਸ਼ਬੇਹਸਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰ੍ੰਮਤਾਂ।

5. ਬਾਥਟਿੱ ਬ (ਨ ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਿੱ ਬ) ਦੀਆਂ ਮੁਰ੍ੰਮਤਾਂ।
6. ਗੀਜ਼ਰ੍ ਦੀਆਂ ਮੁਰ੍ੰਮਤਾਂ।

7. ਸਰ੍ ਟ ਬਰੇ ਰ੍ ਦੀਆਂ ਮੁਰ੍ੰਮਤਾਂ।

8. ਸਹਵਿੱ ਚਾਂ ਅਤੇ ਸਾ ਟਾਾਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰ੍ੰਮਤਾਂ।

9. ਵਿੱ ਡੀਆਂ ਅੰ ਦਰ੍ਨੀ ਅਤੇ ਬਾ ਰ੍ਲੀ ਵਾਇਰ੍ੰ ਗ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਬਜਲਈ
ਉਪ ਰ੍ਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰ੍ੰਮਤਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ।
10. ਰ੍ਸੋਈ ਦੇ ਹਫ ਸਚਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰ੍ੰਮਤਾਂ।

11. ਦਰ੍ਵਾਜੇ, ਅਲਮਾਰ੍ੀ, ਹਖੜ ੀਆਂ ਆਹਦ ਦਾੇ ੈਂਡਲ ਅਤੇ ਤਾਹਲਆਂ ਨੰ ਬਦਲਣਾ।
12. ਮਿੱ ਖੀ ਜਾਹਲਆਂ ਨੰ ਬਦਲਣਾ।

13. ਹਖੜ ੀ, ਦਰ੍ਵਾਹਜਆਂ ਆਹਦ ਹਵਚ ਗਲਾਸ ( ਿੱ ਚ) ਪੈਨਲਾਂ ਨੰ ਬਦਲਣਾ।
14. ਹ ਰ੍ਾਏਦਾਰ੍ ਨੰ ਹਦਿੱ ਤਾੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱ ਲੋਂ ਵਰ੍ਤੇ ਜਾ ਰ੍ ੇ ਬਾਗ ਅਤੇ ਖੁਿੱ ਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ
ਰ੍ਿੱ ਖ-ਰ੍ਖਾਵ।
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