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 ਨੰ. 46] ਨਵੀਂ ਦ ਿੱਲੀ, ਐਤਵਾਰ, ਸਤੰਬਰ 27, 2020 / ਅਸ਼ਜਵਨ 5, 1942 (ਸਾਕਾ) 
No. 46  NEW DELHI, SUNDAY, SEPTEMBER 27, 2020/ASHWINA 5, 1942 (SAKA) 

 ਇਸ ਭਾਗ ਵ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਖਰੀ ਪੰਨਾ ਸੰਵਖਆ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ  ਿੱ ਖਰੇ ਸੰਕਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਖਆ 

ਜਾ ਸਕੇ।                                                                                               
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate 

compilation. 

 
ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਵਨਆ ਂਮੰਤਰਾਲੇ 

(ਜਵਧਾਨਕ ਦਵਭਾਗ) 
                                      ਨਵੀਂ ਦ ਿੱਲੀ, ਸਤੰਬਰ 27, 2020 / ਅਸ਼ਜਵਨ 5, 1942 (ਸਾਕਾ) 
ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠ ਜਦਿੱਤੇ ਐਕਟ ਨ ੰ  24 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਜਹਮਤੀ ਜਮਲੀ ਸੀ ਅਤ ੇਆਮ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ: - 

ਵਕਸਾਨ ਦੀ ਉੱਪਜ  ਪਾਰ ਅਤ ੇ ਣਜ (ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤ ੇ 
ਸੁਵ ਧਾ) ਐਕਟ, 2020 

2020  ਾ ਨੰਬਰ 21 

                                                                                         (ਸਤੰਬਰ 24, 2020) 
ਇਿੱਕ ਪਜਰਆਵਰਨਕ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੁਹਇਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਐਕਟ ਜਿਿੱਥੇ ਜਕਸਾਨ 
ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਿ ਦੀ ਜਵਕਰੀ ਅਤ ੇਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 
ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ, ਿੋ ਪਰਜਤਯੋਗੀ ਵਕੈਲਜਪਕ ਟਰੇਜ ੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ 
ਸਹ ਲਤ ਜਦੰਦਾ ਹੈ, ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਿ ਦ ੇਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਿ ਨ ੰ  ਸਮਰਿੱਥ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ 
ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਰਜਹਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਿ ਅਤੇ ਰਾਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ 
ਚਾਰ ਜਦਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਾਂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਰਾਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਜਕਟ ਜਵਧਾਨ 
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ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ ਜਚਤ ਮਣੇਂ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਲੈਕਟਰੋਜਨਕ ਟਰੇਜ ੰਗ ਅਤ ੇਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁੜੇ 
ਸੰਬੰਜਧਤ ਮਾਮਲੇ ਿਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।  
ਇਸ ਨ ੰ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਇਿੱਕਹਿੱਤਰਵੇਂ ਵਰਹ ੇਮੌਕੇ ਜਵਚ ਸੰਸਦ ਦਆੁਰਾ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ: - 

 ਅਦਿਆਇ I 
ਪਰੀਜਲਜਮਨਰੀ                    ਛੋਟਾ ਜਸਰਲੇਖ ਅਤੇ ਸ਼ਰੁ ਆਤ   

 

1. (1) ਇਸ ਐਕਟ ਨ ੰ  ਜਕਸਾਨ ਦੀ ਉੱਪਿ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤ ੇਵਣਿ (ਵਾਧਾ ਅਤੇ 
ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ , 2020 ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  
           

     (2ਇਹ ਮੰਜਨਆ ਿਾਵੇਗਾ ਜਕ ਇਹ 5 ਿ ਨ, 2020 ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਹੋ                           
ਜਗਆ ਹੈ।                                       ਪਜਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 

 

2. ਇਸ ਐਕਟ ਜਵਚ, ਿਦੋਂ ਤਕ ਪਰਸੰਗ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ, -                                                                          
 

     (ਓ)"ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਵਪਾਰ ਅਤ ੇਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 

ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਿ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤ ੇਵਣਿ ਲਈ ਜਸਿੱ ਧੇ ਅਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਣ 

ਅਤ ੇਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਿਿੱ ਥੇ 
ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਜ ਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੈੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ, 
ਹਰ ਅਜਿਹ ੇਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭੋਜਤਕ ਸੁਪੁਰਦਗੀ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ;  
   (ਅ) "ਜਕਸਾਨ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਿੱਕ ਜਵਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਿ ਨ ੰ  ਖੁਦ ਿਾਂ 
ਭਾੜ ੇਦੀ ਜਕਰਤ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਰੁਿੱ ਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, 
ਅਤ ੇਜਕਸਾਨ ਉੱਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;  

(ੲ)  “ਦਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਪਿ”  ਾ ਅਰਥ ਹੈ, - 

(i) ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ, ਖਾਣ ਯੋਗ ਤੇਲ ਬੀਿ ਅਤ ੇਤੇਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਪਰਕਾਰ ਦੇ 
ਅਨਾਿ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਿਾਂ ਹੋਰ ਮੋਟ ੇਅਨਾਿ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ,   

ਜਗਰੀਆਂ, ਮਸਾਲੇ, ਗੰਨਾ ਅਤ ੇਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਸ ਅਰ ਪਾਲਣ, ਬਿੱਕਰੀ 
 ਪਾਲਣ, ਮਿੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਅਤ ੇ ੇਅਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਿਾਂ ਪਰੋਸੈਸ  ਰ ਪ ਜਵਿੱ ਚ  
ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ;  

 

   (ii) ਪਸ਼  ਚਾਰਾ, ਔਇਲ ਕੇਕ (ਖਿੱਲ) ਸਮੇਤ ਅਤ ੇਹੋਰ ਪਸ਼  ਆਹਾਰ; 
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   (iii) ਕਿੱਚੀ ਕਪਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਜਨੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਜਿਜਨੰਗ ਹੋਵੇ, 
 

 ਕਪਾਹ ਬੀਿ ਅਤ ੇਕਿੱਚਾ ਿ ਟ; 

(ਸ) “ਦਕਸਾਨ ਉੱਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ”  ਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਿੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਕਸਾਨਾਂ 
 ਾ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਿਾਵੇ,-  

(i) ਦਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੰੂਨ ਤਦਹਤ ਰਦਜਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤ ੇਜਫਲਹਾਲ ਕਾਰਿਸ਼ੀਲ ਹੈ; 

 

     (ii) ਕੇਂ ਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ  ੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਯੋਦਜਤ ਇਿੱ ਕ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਅਿੀਨ ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ;  

 

(ਹ) “ਅੰਤਰ-ਰਾਿ ਵਪਾਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਿ ਨ ੰ  ਖਰੀਦਣ ਿਾਂ ਵੇਚਣ 

ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਰਾਿ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਦ ਿੇ ਰਾਿ ਦੇ ਜਕਸਾਨ ਿਾਂ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 
ਜਕਸਾਨ ਦੀ ਉਪਿ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਅਜਿਹ ੇਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਿ ਜਿਸ ਜਵਿੱ ਚ ਵਪਾਰੀ 
ਨੇ ਅਜਿਹ ੇਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਪਿਾਂ ਨ ੰ  ਖਰੀਜਦਆ ਿਾਂ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹ ੇਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 

ਉੱਪਿਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਨ ੰ  ਉਸ ਰਾਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਿ ਜਵਿੱ ਚ 

ਜਲਿਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;  

(ਕ) “ਰਾਿ ਦੇ ਅੰਦਰ” ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਿ ਨ ੰ  ਖਰੀਦਣ ਿਾਂ 
ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਰਾਿ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਉੱਸੇ ਰਾਿ ਦੇ ਜਕਸਾਨ ਿਾਂ ਵਪਾਰੀ 
ਤੋਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਿੱ ਚ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹ ੇਜਕਸਾਨਾਂ 
ਦੀ ਉਪਿ ਨ ੰ  ਖਰੀਜਦਆ ਿਾਂ ਜਿਿੱ ਥ ੇਅਜਿਹ ੇਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਿਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 

ਹੋਈ; 

(ਖ) " ਨੋਟੀਜਫਕੇਸ਼ਨ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਿਾਂ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 
ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਇਿੱਕ ਅਜਧਸ ਚਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਜਵਚ 
ਅਤ ੇ"ਨੋਟੀਫਾਈ" ਅਤੇ "ਨੋਟੀਫਾਈ " ਅਜਭਜਵਅਕਤੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਿੀ 
ਿਾਵੇਗੀ; 

(ਗ) “ਦਵਅਕਤੀ” ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ- 

(ਓ) ਇਿੱਕ ਦਵਅਕਤੀ; 
(ਅ) ਇਿੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ; 

(ੲ) ਇਿੱਕ ਕੰਪ੍ਨੀ; 
(ਸ) ਇਿੱਕ ਸੀਮਤ  ੇਣ ਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ; 
(ਹ) ਇਿੱਕ ਸਦਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ; 
(ਕ) ਇਿੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ; ਜਾਂ 
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(ਖ)  ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਿਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਿੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  

ਿਾਂ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਸ਼ਾਮਲ ਿਾਂ ਇਿੱਕ ਸਮ ਹ ਵਿੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੈ; 

 

(ਘ)  “ਦਨਰਿਾਰਤ”  ਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਤਦਹਤ ਕੇਂ ਰ ਸਰਕਾਰ    ੁਆਰਾ 
ਦਨਯਮਾਂ  ੁਆਰਾ ਦਨਰਿਾਰਤ; 

 

(ਙ) " ਸ਼ੇ ਯ ਲ  ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਿ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਨਯਮ ਲਈ ਜਕਸੇ 
 ਵੀ ਰਾਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤਪਾਦ; 

 

(ਚ) “ਰਾਜ” ਦਵਿੱ ਚ ਕੇਂ ਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰ ੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁ ਾ ਹੈ; 

 

(ਛ)“ਸਟੇਟ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜਵਿੱ ਚ ਲਾਗ  ਕੋਈ  

ਰਾਿ ਜਵਧਾਨ ਿਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਧਾਨ, ਜਿਸ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ  

ਬੁਲਾਇਆ ਿਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਾਿ ਜਵਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤਪਾਦਾਂ ਲਈ   

ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਜਨਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; 

 

(ਿ) “ਵਪ੍ਾਰ ਖੇਤਰ”  ਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨ, ਉਤਪ੍ਾ ਨ  
ਦੀ ਜਗਹਾ, ਸੰਗਰਜਹ ਅਤ ੇਏਕੀਕਰਣ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ---- 
 

(ਓ) ਖੇਤ ਤੋਂ; 
(ਅ) ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਚਾਰ ਜਦਵਾਰੀ; 
(ੲ) ਮਾਲ ਗੁ ਾਮ; 

(ਸ)  ਭ ਮੀਗਤ ਚੈਂਬਰ; 

(ਹ) ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ; ਜਾਂ 
(ਕ)  ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਰਚਨਾ ਜਾਂ ਥਾਂ, 

ਜਿਿੱ ਥੋਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਿ ਦਾ ਵਪਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਦੇਸ਼ ਜਵਚ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਪਰ ਇਸ ਜਵਿੱ ਚ ਚਾਰ ਜਦਵਾਰੀਆਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਤ ੇਢਾਂਚਾ ਸਥਾਜਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ 

ਨਹੀਂ ਹੈ - 
 

(i) ਭਾਰਤ ਜਵਿੱ ਚ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਰਾਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਗਜਠਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰ ਾਂ, ਸਬ-ਮਾਰਕੀਟ 
ਯਾਰ ਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਉਪ-ਯਾਰ ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੌਜਤਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਬੰਜਧਤ ਕੀਤਾ 
ਅਤ ੇਚਲਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤ ੇ
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(ii) ਜਨੈੱਿੀ ਮਾਰਜਕਟ ਵਾੜ,ੇ ਜਨੈੱਿੀ ਮਾਰਜਕਟ ਸਬ-ਯਾ , ਜਸਿੱ ਧੇ ਮਾਰਕੀਜਟੰਗ 
ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ, ਅਤ ੇਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ 
ਕੀਤ ੇਜਨੈੱਿੀ ਜਕਸਾਨ-ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਰਜਕਟ ਯਾ  ਿਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲ ਗੁਦਾਮ, 
ਹਾਵਬੰਦ ਥਾਂ, ਕੋਲ  ਸਟੋਰੇਿ ਿਾਂ ਮੰ ੀ ਵਿੋਂ ਨੋਟੀਫਾਇ  ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਬਣਾਵਟ ਿਾਂ ਭਾਰਤ ਜਵਿੱ ਚ ਲਾਗ  ਹਰੇਕ ਰਾਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਣੀਂ 
ਗਈ ਮਾਰਜਕਟ;   
 

(ਿ)  “ਵਪਾਰੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਜਵਅਕਤੀ ਿੋ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਿ 

ਦੀ ਖਰੀਦ ਅੰਤਰ-ਰਾਿ ਵਪਾਰ ਿਾਂ ਰਾਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਾਂ ਇਸ ਦਾ 
ਸੁਮੇਲ, ਿਾਂ ਖੁਦ ਲਈ ਿਾਂ ਥੋਕ ਵਪਾਰ, ਪਰਚ ਨ, ਅੰਤ-ਵਰਤੋਂ, ਮੁਿੱ ਲ ਿੋੜਨ, ਪਰੋਸੈਜਸੰਗ, 

ਜਨਰਮਾਣ, ਜਨਰਯਾਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖਪਤ 

ਿਾਂ ਅਜਿਹ ੇਜਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਅਦਿਆਇ II 

ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਿ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਿ 
ਲਈ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਹ ਲੀਅਤ 

                                                ਇਿੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਿ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 

3. ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਕਸਾਨ ਿਾਂ ਵਪਾਰੀ ਿਾਂ 
ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਵਪਾਰ ਅਤ ੇਟਰਾਂਿੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨ ੰ  ਅੰਤਰ-ਰਾਿ ਿਾਂ ਰਾਿ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਿ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤ ੇਵਣਿ ਨ ੰ  ਿਾਰੀ 
ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।  
 
                                                       ਅਨਸੁ ਜਚਤ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਿ ਦਾ ਵਪਾਰ  ਅਤੇ ਵਣਿ 

4. (1ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਇਿੱਕ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਅਨੁਸ ਜਚਤ ਜਕਸਾਨ ਦੀ 
ਉਪਿ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਿ ਵਪਾਰ ਿਾਂ ਰਾਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਜਕਸਾਨ ਿਾਂ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
ਬਸ਼ਰਤ ੇਜਕ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ, ਜਕਸਾਨ ਉੱਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜ 

1961 ਦਾ 43                ਸਜਹਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨ ੰ  ਛਿੱ  ਕੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸ ਜਚਤ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਿ ਦਾ 
 ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਦ ਤਿੱਕ ਜਕ ਅਜਿਹ ੇਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ  

ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਿਾਂ 
 ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਜਿਸ ਨ ੰ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ  
ਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਹੈ।  
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(2) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਿੇਕਰ ਇਸਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਕਸੇ ਵਪਾਰੀ 
 ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਤ ੇਿਨਤਕ ਜਹਤ ਜਵਿੱ ਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਜਕ ਇਿੱਕ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ 
 ਜਵਿੱ ਚ ਅਨੁਸ ਜਚਤ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਅਤ ੇ

 ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੰ  
 ਤਿਵੀਜ਼ ਜਦਿੱ ਤੀ ਿਾਵੇ।   
 

(3) ਹਰੇਕ ਵਪਾਰੀ ਿੋ ਜਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 ਅਨੁਸ ਜਚਤ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤ ੇਉੱਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਉੱਸੇ 

ਜਦਨ ਿਾਂ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਤੰਨ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇਗਾ ਿੇਕਰ 
ਇਹ ਕਾਰਿ ਪਰਣਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਕ ਸੁਪੁਰਦਗੀ ਦੀ 
 ਰਸੀਦ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜਜ਼ਕਰ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਸਾਨ  

ਨ ੰ  ਉੱਸੇ ਜਦਨ ਜਦਿੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗਾ: 
 

ਬਸ਼ਰਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਕਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਿਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਸਜਹਕਾਰੀ ਸਭ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਿਾਵੇ, ਖਰੀਦ ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਕ ਹੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿੱਖਰੀ ਪਰਜਕਰਆ 
ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।                                                                            1961 ਦਾ 43             

ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਟਰਜੇ ਂਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਿੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 

5. (1) ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ (ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ), ਜਿਸ ਕੋਲ 

ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਤਜਹਤ ਜਨਰਧਾਰਤ ਇਕ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਅਕਾਉਂਟ 

ਨੰਬਰ ਿਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਿਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਕਸਾਨ ਉੱਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਿਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਜਹਕਾਰੀ 
ਸਭਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਿ ਿਾਂ ਰਾਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ ਜਚਤ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੇ 

ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤ ੇਵਣਿ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਇਕ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਟਰੇਜ ਂਗ 

ਅਤ ੇਟਰਾਂਿੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਅਤ ੇਵਪਾਰ ਸੰਚਾਜਲਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ: 
 

ਬਸ਼ਰਤ ੇਜਕ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਵਪਾਰ ਅਤ ੇਲੈਣ-ਦਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਅਤ ੇ

ਸੰਚਾਜਲਤ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਜਵਅਕਤੀ ਜਨਰਪਿੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਜਭਆਸਾਂ ਲਈ ਜਦਸ਼ਾ-
ਜਨਰਦੇਸ਼ ਜਤਆਰ ਅਤ ੇਲਾਗ  ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਢੰਗ, ਫੀਸ, ਤਕਨੀਕੀ 
ਮਾਪਦੰ ਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਦ ਿੱ ਿੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਿਸ਼ੀਲਤਾ, ਲੌਜਿਸਜਟਕਸ 

ਪਰਬੰਧ, ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ,ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਅਦਾਇਗੀ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ 

ਥਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵਿੱ ਚ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰਣਾਂ ਮਾਮਜਲਆਂ ਦਾ ਪਰਸਾਰ 

ਕਰੇ। 
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  (2) ਿੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਿਨਤਕ ਜਹਿੱ ਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਤੇ 
ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਵਪਾਰ 

ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ, ਜਨਯਮਾਂ ਦਆੁਰਾ – 
 (ਓ) ਰਦਜਸਟਰੀਕਰਣ ਦੀ ਜਵਧੀ, ਜਨਯਮਾਂ ਅਤ ੇਢੰਗ ਨ ੰ  ਦਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨਾ; 
ਅਤ ੇ 
 (ਅ) ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜਨਯਮਾਵਲੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰ  ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜਿਸ 

ਜਵਿੱ ਚ ਦ ਿੱ ਿੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਿਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤ ੇਵਪਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦਣੇ 

ਦੀਆਂ ਜਵਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੌਜਿਸਜਟਕ ਪਰਬੰਧ ਅਤ ੇਅਨੁਸ ਜਚਤ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 
ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤ ੇਭਗੁਤਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, 
 

ਇਿੱਕ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਅਨੁਸ ਜਚਤ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ  

ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਜਨਰਪਿੱਖ ਅੰਤਰ-ਰਾਿ ਿਾਂ ਰਾਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਅਤ ੇਵਣਿ ।  
                           ਵਪਾਰ ਜਵਿੱਚ ਸਟਟੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ, ਆਜਦ ਅਧੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ 

6. ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਿਾਂ ਸੈੈੱਸ ਿਾਂ ਟੈਕਸ, ਜਿਸ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ 

ਿਾਵੇ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਰਾਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਿ ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਕਸਾਨ ਿਾਂ ਵਪਾਰੀ ਿਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਵਪਾਰ ਅਤ ੇਟਰਾਂਿੈਕਸ਼ਨ 

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱ ਚ ਅਨੁਸ ਜਚਤ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 

ਅਤ ੇਵਣਿ ਲਈ ਲਾਗ ੁਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 
                                                           ਕੀਮਤ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਲੀਿੈਂਸ ਪਰਣਾਲੀ। 

7.(1) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ, 
 ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਲੀਿੈਂਸ  

ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਿੁੜੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਸਾਰ ਲਈ ਇਿੱਕ ਢਾਂਚ ੇਦਾ 
 ਜਵਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । 
 

(2) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਤਿਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਬਾਰੇ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਵਪਾਰ ਅਤ ੇਲੈਣ-ਦੇਣ 

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤ ੇਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ 

ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । 
 
ਜਵਆਜਖਆ - ਇਸ ਖੰ  ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਧੀਨ ਿਾਂ ਨਾਲ ਲਗਵਾਂ ਦਫਤਰ, 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਿਾਂ ਪਰੋਤਸਾਜਹਤ ਕੰਪਨੀ ਿਾਂ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 
"ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਠਨ" ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 
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ਅਦਿਆਇ III 
ਜਵਵਾਦ ਜਨਰਾਕਰਨ  

                                                                      ਜਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਵਵਾਦ ਜਨਰਾਕਰਨ ਤੰਤਰ 

8. (1) ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਕਸਾਨ ਅਤ ੇਵਪਾਰੀ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ ਜਕਸੇ 

ਲੈਣ-ਦਣੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵਿੱ ਚ  

ਦਿਰਾਂ ਸਬ- ਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨ ੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਸਮਾਧਾਨ  ੀ ਭਾਲ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,  
ਿੋ ਅਜਿਹ ੇਜਵਵਾਦ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਜਵਵਾਦ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਿੌਤੇ 
ਦੀ ਸੁਜਵਧਾ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਮਿੌਤਾ ਬੋਰ  ਕੋਲ ਭੇਿਦਾ ਹੈ।  
(2) ਸਮਿੌਤਾ ਬੋਰ  ਸਬ- ਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ  

ਅਧੀਨ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤ ੇਅਜਿਹ ੇ
 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਿੋ ਦੋ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਨਹੀਂ ਅਤ ੇਚਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ  
ਸਬ- ਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਉਪਯੁਕਤ ਸਮਿਣ।   
 

(3) ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਬ- ਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇਜਨਯੰਤਰਣ 
 ਹੇਠ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਿੱਕ ਅਜਧਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਦ ਿੱ ਿੇ ਮੈਂਬਰ ਿਗੜੇ  
ਲਈ ਜਧਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਜਗਣਤੀ ਜਵਚ ਜਨਯੁਕਤ 

ਜਵਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਜਧਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਜਨਯੁਕਤ ਕੋਈ ਵੀ 
ਜਵਅਕਤੀ ਉਸ ਜਧਰ ਦੀ ਜਸਫਾਜਰਸ਼ 'ਤੇ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ: 
ਬਸ਼ਰਤ ੇਜਕ ਿੇ ਕੋਈ ਜਧਰ ਸਿੱਤ ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਜਸਫਾਜਰਸ਼ ਕਰਨ  

ਜਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਜਹੰਦੀ ਹੈ, ਉਪ ਮੰ ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਜਿਹ ੇਜਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਜਨਯੁਕਤ  

ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨ ੰ  ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਿਦਾ ਹੈ। 
 

(4)ਜਿਿੱ ਥ,ੇ ਜਕਸੇ ਜਵਵਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਵਿੱ ਚ, ਸਮਿੌਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਿੱਕ 

ਸਮਿੋਤਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਿੌਤੇ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮੈਮੋਰੰ ਮ ਜਤਆਰ 

ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਅਜਿਹ ੇਜਵਵਾਦ 'ਤੇ ਜਧਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤ ੇਿਾਣਗੇ ਿੋ 
ਜਧਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗ  ਹੋਣਗ।ੇ 
 

(5) ਿੇਕਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਧਰਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਤੀਹ ਜਦਨਾਂ  
ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਜਹਤ ਜਨਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਿਗੜ ੇਨ ੰ  ਸੁਲਿਾਉਣ  

ਜਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸਬ- ਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਾਲ  

ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿੋ ਅਜਿਹ ੇਜਵਵਾਦ ਦੇ ਜਨਪਟਾਰੇ ਲਈ  

“ਸਬ- ਵੀਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ” ਹੋਵੇਗਾ। 
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(6) ਉਪ ਮੰ ਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਿਾਂ ਇਿੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ 
ਸਰਕਾਰੀ ਏਿੰਸੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਕੀਤ ੇਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਜਧਕਾਰ ਦੇ ਪਰਯੋਗ 
'ਤੇ ਿਾਂ ਉਸਦੇ ਤਜਹਤ ਬਣੇ ਜਨਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਧਰਭ ਨਾਲ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (7) ਅਧੀਨ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।  
(7) ਉਪਮੰ ਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਵਵਾਦ ਦਾ ਿਾਂ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ  
 ਦੇ ਤਜਹਤ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਇਿੱਕ ਸੰਖੇਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ  

ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤ ੇਜਧਰਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ — 

 

(ਓ) ਜਵਵਾਦ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸ ਲੀ ਲਈ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਣਾ; ਿਾਂ 
 

(ਅ) ਧਾਰਾ 11 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਜਵਿੱ ਚ ਬੰਦਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ              
ਲਗਾਉਣਾ; ਿਾਂ 
 

(ੲ) ਜਵਵਾਦ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅਨੁਸ ਜਚਤ ਜਕਸਾਨ ਦੀ ਉਪਿ ਦੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ 
ਅਤ ੇਵਣਿ ਦੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਸਿੱ ਧੇ ਿਾਂ ਅਜਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਬੰਦਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਅਜਿਹੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜਕ 
ਇਹ ਉਪਯੁਕਤ ਮਜਨਆ ਿਾਵੇ। 
(8)  ਸਬ- ਵੀਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਧਰ ਅਜਿਹੇ 
 ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੀਹ ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ (ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ 
 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੁਲੈਕਟਰ ਿਾਂ ਵਧੀਕ ਕੁਲੈਕਟਰ) ਅਿੱਗ ੇਅਪੀਲ ਦੀ ਤਰਿੀਹ ਕਰ  
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੋ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੀਹ ਜਦਨਾਂ ਦੇ  
ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 
 
(9) ਸਬ- ਵੀਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਿਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ 
 ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲਾਗ  ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਅਤ ੇਫ਼ਰਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਦੇ 
ਬਕਾਏ ਦੇ ਰ ਪ ਜਵਿੱ ਚ ਵਸ ਲ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। 
(10) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਿਾਂ ਸਬ- ਵੀਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ 
ਅਤ ੇਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਿੱਗ ੇਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤ ੇਜਵਧੀ ਜਨਰਧਾਰਤ 

ਕੀਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 
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          ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ 'ਲੈਣ-ਦਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰ ਨ ੰ  ਮੁਅਿੱਤਲ ਿਾਂ ਰਿੱਦ ਕਰਨਾ 

9. (1) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਜਟੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ,  ਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਮਾਰਕੀਜਟੰਗ             

ਅਤ ੇਜਨਰੀਖਣ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਿਾਂ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਿੱਕ ਅਜਧਕਾਰੀ, 
 ਜਿਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  

ਸਬੰਧਤ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਿਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਿਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਿੰਸੀ ਦੇ  

ਹਵਾਲੇ ਤੇ, ਪਰਜਕਜਰਆਵਾਂ, ਜਨਯਮਾਂ, ਪੰਿੀਕਰਨ ਅਤ ੇਆਚਾਰ ਸੰਜਹਤਾ  
ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ,ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਵਪਾਰ ਅਤ ੇ 
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਪਿੱ ਖ ਵਪਾਰਕ ਅਜਭਆਸਾਂ ਲਈ ਜਦਸ਼ਾ 
 ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਿਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ  
ਨ ੰ  ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਸੀਦ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਠ ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 
ਇਿੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਦਰਿ ਕੀਤ ੇਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ –  
 
(ਓ) ਜਕਸਾਨਾਂ ਅਤ ੇਵਪਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਰਕਮ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸ ਲੀ ਲਈ 
ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨਾ:  
 

(ਅ) ਸੈਕਸ਼ਨ 11ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (2) ਜਵਿੱ ਚ ਬੰਦਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ 
; ਿਾਂ 
 

(ੲ) ਅਜਿਹੀ ਜਮਆਦ ਦੇ ਲਈ ਮੁਅਿੱਤਲ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਉਹ ਉਪਯੁਕਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਾਂ 
ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਵਪਾਰ ਅਤ ੇਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਜਧਕਾਰ ਰਿੱਦ ਕਰਨਾ: 

ਬਸ਼ਰਤ ੇਜਕ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸ ਲੀ ਦਾ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਿਾਂ ਮੁਅਿੱਤਲ ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਿਾਂ 
 ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰ ਨ ੰ  ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ 
 ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨ ੰ  ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮੌਕਾ ਜਦਿੱ ਤ ੇ 

ਬਗੈਰ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੋਵੇ।   
(2) ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 
ਹੁਕਮ ਦਾ ਬਿੱਲ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਲਾਗ  ਹੋਵੇਗਾ, ੀਕਰੇਟਲ ਰਕਮ 
ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੋਂ ਵਸ ਲ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ।       
                                                                ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ   ਅਜਧਕਾਰ ਨ ੰ  ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਜਵਰੁਿੱ ਧ ਅਪੀਲ 
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10. (1) ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਿੋ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੀਜੜਤ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਅਜਿਹ ੇਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਿੱਠ ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਿੱਕ ਅਜਧਕਾਰੀ ਿੋ 
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਨਯੁਕਤ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ 

ਸਕਿੱਤਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਕ ਅਪੀਲ ਸਿੱਠ ਜਦਨਾਂ ਦੀ ਜਮਆਦ ਦੇ ਖਿੱਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 
 ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱ ਬ ੇਜਦਨਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਹੀਂ, ਿੇਕਰ  
 ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਪੀਲ ਅਥਾਜਰਟੀ ਨ ੰ  ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਜਦੰਦਾ ਹੈ ਜਕ 
 ਉਸ ਕੋਲ ਉਕਤ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਜਚਤ  

ਕਾਰਨ ਸੀ।  
 

(2) ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਅਪੀਲ ਅਜਿਹ ੇਰ ਪ ਅਤ ੇ 

ਢੰਗ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਰੁਿੱ ਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ 
ਅਤ ੇਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਨਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।    
 
 

(3) ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਵਧੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 
ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।  
 

(4) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਫ਼ਾਇਲ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ   
ਅਤ ੇਇਸ ਨ ੰ  ਫ਼ਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਨਿੱ ਬ ੇਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਨਪਟਾਰਾ  
ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ: 
ਬਸ਼ਰਤ ੇਇਿੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਨਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ 
ਨ ੰ  ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮੌਕਾ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਹੋਵੇ।  

ਅਦਿਆਇ IV 

ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ  

                                                                 ਐਕਟ ਅਤੇ ਜਨਯਮਾਂ  ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 

 

11. (1) ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨਾਂ ਿਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਜਹਤ ਬਣਾਏ 

 ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ 

ਹੋਣਗ ੇਿੋ ਜਕ ਪਿੱਚੀ ਹਿਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਿ ਲਿੱ ਖ 
 ਰੁਪਏ ਤਿੱਕ ਵਿੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਿੱ ਥ ੇਉਲੰਘਣਾ ਿਾਰੀ ਰਜਹੰਦੀ ਹੈ, 

ਅਿੱਗ ੇਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਿਦ ਤੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਜਹਲੇ ਜਦਨ ਤੋਂ 
ਹਰੇਕ ਜਦਨ ਲਈ ਪੰਿ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਨਰੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।   
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(2) ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ 
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨ ੰ  ਜਨਯੰਜਤਰਤ ਕਰ ਅਤੇ ਚਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, 5 ਅਤ ੇ7 
ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਜਹਤ ਬਣਾਏ 

 ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ 

ਹੋਵੇਗਾ ਿੋ ਪੰਿਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਸ ਲਿੱ ਖ 
 ਰੁਪਏ ਤਿੱਕ ਵਿੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਿੱ ਥ ੇਉਲੰਘਣਾ ਿਾਰੀ ਰਜਹੰਦੀ ਹੈ, 

ਅਿੱਗ ੇਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਿਦ ਤੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਜਹਲੇ ਜਦਨ ਤੋਂ 
ਹਰੇਕ ਜਦਨ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਨਰੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।    
                                    ਅਦਿਆਇ V 

ਫੁਿੱ ਟਕਲ  
                  ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਜਹਦਾਇਤਾਂ, ਜਨਰਦੇਸ਼, ਆਦਸ਼ੇ ਿਾਂ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦਸ਼ੇ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਆਂ   

12. ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਇਹ 

ਜ਼ਰ ਰੀ ਮੰਜਨਆ ਿਾਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਕਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਿਾਂ ਅਜਧਕਾਰੀ, 
ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਿਾਂ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਿਾਂ 
ਅਜਧਕਾਰੀ, ਇਿੱਕ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਵਪਾਰ ਅਤ ੇਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ 
ਜਵਅਕਤੀ ਿਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਿਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਵਪਾਰ ਅਤ ੇਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 

ਦੇ ਮਾਲਕ ਿਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਿਾਂ ਇਿੱਕ ਵਪਾਰੀ ਿਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਨ ੰ  
ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਜਨਰਦੇਸ਼, ਆਦੇਸ਼ ਿਾਂ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ 

 ਿਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।   
                                                              ਚੰਗੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਵ।   

13. ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਦਿੱਮਾ, ਕਾਰਵਾਹੀ ਿਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਕੇਂਦਰ 
ਸਰਕਾਰ, ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਜਰਟੀ, ਉੱਪ-ਮੰ ਲ ਅਥਾਜਰਟੀ, 
ਅਪੀਲ ਅਥਾਜਰਟੀ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਵਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਚੰਗੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਕੁਿ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਜਖਲਾਫ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨਾਂ ਿਾਂ 
ਇਸਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਨਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।                                                                 
 
ਅਜਤ ਮਹਤਿੱਵਪ ਰਨ ਪਰਭਾਵ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਐਕਟ   

14.  ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨ ਜਕਸੇ ਵੀ ਰਾਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 
ਕਾਨ ਨ 'ਚ ਕੁਿ ਵੀ ਅਸੰਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਿ ਦ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਜਮਿੱਲਤ ਹੋਂਦੇ ਹੋਏ 
ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗ  ਰਜਹਣਗੇ ਿਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਅਲਿੱ ਗ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨ ਨ ਜਕਸੇ 
ਵੀ ਪਰਪਿੱ ਤਰ 'ਚ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗ  
ਰਹੇਗਾ।  
ਜਸਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੋਕ 
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15. ਕੋਈ ਵੀ ਜਸਵਲ ਕੋਰਟ ਜਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਵਿੱ ਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਮੁਕਦਿੱ ਮੇ 
ਿਾਂ ਕਾਰਵਾਹੀ ਨ ੰ  ਲੈਣ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਜਵਿੱ ਚ ਇਸ ਐਕਟ 
ਿਾਂ ਇਸਦ ੇਤਜਹਤ ਬਣਾਏ ਜਨਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਜਕਸੇ ਅਥਾਜਰਟੀ 
ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜਵਚਾਰ ਅਜਧਕਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਲਿੱ ਤਾ ਅਤ ੇਜਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।                                                               
 
 1956 ਦਾ 42  
ਐਕਟ ਕੁਿ ਟਰਾਂਿੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗ   ਨਹੀਂ 

16. ਇਸ ਐਕਟ ਜਵਿੱ ਚਲਾ ਕੁਿ ਵੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਿਾਂ ਅਤ ੇਕਲੀਅਜਰੰਗ 

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਿੋ ਜਸਕਉਰਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟਸ (ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਜਹਤ 

ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਜਵਿੱ ਚ ਕੀਤ ੇਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।  
  
                                                               ਜਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਆਂ  

17. (1) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨੋਟੀਜਫਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

(2) ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰ ਪ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਪਜਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਵਆਪਕਤਾ ਉੱਤ ੇ
ਜਵਪਰੀਤ ਅਸਰ ਪਾਏ ਜਬਨਾਂ, ਅਜਿਹ ੇਜਨਯਮਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਜਰਆਂ ਨ ੰ  ਿਾਂ ਜਨਮਨਜਲਿੱ ਖਤ 
ਮਾਮਜਲਆਂ 'ਚੋਂ ਜਕਸੇ ਨ ੰ  ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ: - 

 

(ਓ) ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਿੱਕ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ 

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਅਤ ੇਅਨੁਸ ਜਚਤ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਲੈਣ-

ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ; 

(ਅ) ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਤਹਤ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ 
ਜਵਧੀ; 
(ੲ) ਧਾਰਾ 8 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (10) ਅਧੀਨ ਉਪ-ਮੰ ਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਿੱਗ ੇਪਟੀਸ਼ਨ ਿਾਂ  
 ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤ ੇ

ਤਰੀਕਾ; 
 

(ਸ) ਸੈਕਸ਼ਨ 9  ੀ ਉਪ੍-ਿਾਰਾ (2) ਅਿੀਨ ਲੈਣ- ੇਣ ਸੰਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ; 
 

(ਹ) ਿਾਰਾ 10  ੀ ਉਪ੍-ਿਾਰਾ (2) ਅਿੀਨ ਇਿੱਕ ਅਪੀਲ  ਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਫੀਸ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਜਵਧੀ;  
 

 (ਕ) ਧਾਰਾ 10 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਪਰਜਕਜਰਆ । 
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 (ਖ)  ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਦਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕ ਾ ਹੈ । 

                                                                                                         ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ  

18. ਇਸ ਐਕਟ  ਦੇ ਤਜਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਰ ਜਨਯਮ ਨ ੰ , 
ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਣੀਂ ਵੀ ਿਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱ ਜਖਆ ਿਾਵੇਗਾ, ਿਦੋਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਵਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤੀਹ ਜਦਨਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ 
ਅਵਧੀ ਲਈ ਿੋ ਇਿੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜਵਿੱ ਚ ਿਾਂ ਦੋ ਿਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੇਕਰ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਜਹਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਿਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਜਨਯਮ ਜਵਚ 
ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹਨ ਿਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਸਜਹਮਤ ਹਨ ਜਕ 
ਜਨਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਯਮ ਜਸਰਫ ਅਜਿਹ ੇ
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰ ਪ ਜਵਚ ਪਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਾਂ ਕੋਈ ਪਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ 
ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਜਕ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਿਾਂ ਅਲੋਪ 
ਇਸ ਜਨਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਉੱਪਰ ਜਬਨਾਂ 
ਜਵਪਰੀਤ ਪਰਭਾਵ ਪਾਏ ਹੋਵੇਗਾ।                        ਕਜਠਨਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ                                                         

19. (1) ਿੇਕਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵੀ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਕਜਠਨਾਈ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ 'ਚ ਆਦੇਸ਼ ਪਰਕਾਜਸ਼ਤ ਕਰਕੇ, 
ਅਜਿਹ ੇਪਰਾਵਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਅਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਇਹ ਕਜਠਨਾਈ ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ।   
ਬਸ਼ਰਤ ੇਜਕ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੁ਼ਰ  ਹੋਣ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਜਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਮਆਦ ਖਤਮ 

ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਦਿੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 
 (2) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਜਣਆ ਹਰੇਕ ਆਦੇਸ਼, ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਜਿਹਣੀਂ ਿਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਮ ਹਰੇ ਰਿੱ ਜਖਆ ਿਾਵੇਗਾ।   
2020 ਦਾ ਆਰ ਰ10    
20. (1) ਜਕਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤ ੇਵਣਿ (ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤ ੇ                 ਰਿੱ ਦ ਅਤ ੇਬਚਤ                                          
ਸੁਵ ਧਾ) ਆਰ ੀਨੈਂ ਸ, 2020 ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਰਿੱਦ ਕਰ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।              

  (2) ਇਸ ਰਿੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾ ਜਦੂ, ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੇ ਤਵਹਤ ਕੁਝ  ੀ ਕਾਰ ਾਈ 
ਕੀਤੀ    ਗਈ ਜਾਂ ਕਈੋ  ੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰੀ 
ਧਾਰਾ ਾਂ ਤਵਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਲੀਤੀ ਗਈ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। 
 

ਡਾ. ਜੀ. ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਜੂ, 
 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  ੇ ਸਕਿੱ ਤਰ  

 


