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(SAKA)
ਇਸ ਭਾਗ ਵ ਿੱ ਚ ਿੱ ਖਰੀ ਪੰ ਨਾ ਸੰ ਵਖਆ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਿੱ ਖਰੇ ਸੰ ਕਲਨ 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.

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਨਆਂ ਮੰ ਤਰਾਲੇ
(ਜਵਧਾਨਕ ਦਵਭਾਗ)

ਨਵੀਂ ਦ ਿੱ ਲੀ, ਸਤੰ ਬਰ 27, 2020 / ਅਸ਼ਜਵਨ 5, 1942
(ਸਾਕਾ)

ਮਿੱ ਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਕਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ
ਸਰਿੱ ਵਖਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ, 2020
2020 ਾ ਨੰਬਰ 20
(ਸਤੰ ਬਰ 24, 2020)

ਇੱ ਕ ਐਕਟ ਿੋ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਜਤਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਵਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ
ਜਵੱ ਚ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਜਵਕਰਤ
ੇ ਾਵਾਂ,

ਜਨਰਯਾਤਕਾਂ ਿਾਂ ਵੱ ਡੇ ਪ੍ਰਚਨ ਜਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਜਵੱ ਖ ਦੀ ਖੇਤੀ
ਉਪ੍ਿ ਦੀ ਜਵਕਰੀ ‘ਤੇ ਇੱ ਕ ਜਨਰਪ੍ੱ ਖ ਅਤੇ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਆਪ੍ਸੀ
ਸਜਿਮਤ ਜਮਿਨਤਾਨੇ ਮੁੱ ਲ ਢਾਂਚੇ ਜਵੱ ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਿੋਏ ਿਾਂ ਇਸ ਨਾਲ

ਇਤਫਾਕਨ ਸੰ ਬੰ ਜਧਤ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ
ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਨੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਣਤੰ ਤਰਤਾ ਦੇ ਇੱ ਕਿੱ ਤਰਵੇਂ ਵਰਹੇ ਮੌਕੇ ਜਵਚ ਸੰ ਸਦ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ: -

ਅਦਿਆਇ I
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ਪ੍ਰੀਜਲਜਮਨਰੀ

ਛੋਟਾ ਜਸਰਲੇ ਖ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਆਤ

1. (1) ਇਸ ਐਕਟ ਨੰ ਮੁੱ ਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਕਸਾਨ
(ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ, 2020 ਜਕਿਾ ਿਾ
ਸਕਦਾ ਿੈ।

(2) ਇਿ 5 ਿਨ, 2020 ਨੰ ਲਾਗ ਿੋਏ ਸਮਜਝਆ ਿਾਵੇਗਾ.।

ਪ੍ਜਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

2. ਇਸ ਐਕਟ ਜਵੱ ਚ, ਿਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਿੋਰ ਜ਼ਰਰਤ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀ—
(ਓ) “ਏਪ੍ੀਐਮਸੀ ਯਾਰਡ” ਮੱ ਤਲਬ ਇੱ ਕ ਭੌਜਤਕ ਅਿਾਤਾ ਜਿਿੜਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਯਾਰਡ ਨੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜਿਸ
ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਿਾਵੇ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਰਾਿ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੰ
ਜਨਯੰ ਜਤਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪ੍ਿ ਦੇ ਵਪ੍ਾਰ ਲਈ ਸਥਾਪ੍ਤ;
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(ਅ) “ਕੰ ਪ੍ਨੀ”ਦਾ ਅਰਥ ਉਿ ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਿੈ ਿੋ ਕੰ ਪ੍ਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਅਨੁਭਾਗ
2 ਦੀ ਧਾਰਾ (20) ਜਵੱ ਚ ਪ੍ਜਰਭਾਸ਼ਤ ਿੈ;
(ੲ) "ਇਲੈ ਕਟਰਾਜਨਕ ਵਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਲੇ ਟਫਾਰਮ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ

ਜਕਸਾਨਾਂ ਉਪ੍ਿ ਦੇ ਵਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਵਣਿ ਲਈ ਜਸੱ ਧੇ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਣ
ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਲਤ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪ੍ਲੇ ਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ ਜਿੱ ਥੇ
ਇਲੈ ਕਟਰਾਜਨਕ ਜਡਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੈੈੱਟਵਰਕ
ਦੁਆਰਾ, ਿਰ ਅਜਿਿੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੀ
ਭੋਜਤਕ ਜਡਜਲਵਰੀ/ਸਪ੍ੁਰਦਗੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ;

(ਸ) “ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ” ਜਵੱ ਚ ਬੀਿ, ਫੀਡ, ਚਾਰਾ, ਖੇਤੀ -ਰਸਾਇਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ
ਤਕਨਾਲੋ ਿੀ ਸਲਾਿ, ਗੈਰ-ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਇੰ ਨਪ੍ੁਟਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿੋਰ ਇੰ ਨਪ੍ੁਟਸ;
(ਿ) "ਜਕਸਾਨ" ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਇੱ ਕ ਜਵਅਕਤੀ ਜਿਿੜਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪ੍ਿ ਨੰ ਖੁਦ
ਿਾਂ ਭਾੜੇ ਦੀ ਜਕਰਤ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਕਰਨ ਜਵੱ ਚ ਰੁੱ ਜਝਆ ਿੋਇਆ ਿੈ;
(ਕ) “ਜਕਸਾਨ ਉਤਪ੍ਾਦਕ ਸੰ ਗਠਨ” ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਇੱ ਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿਾਂ
ਜਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਿ, ਜਿਸ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਿਾਵੇ,(i) ਜਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੰ ਨ ਤਜਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਿੈ ਅਤੇ ਜਫਲਿਾਲ ਕਾਰਿਸ਼ੀਲ ਿੈ; ਿਾਂ
(ii) ਕੇਂਦਰ ਿਾਂ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਇੱ ਕ ਸਕੀਮ
ਿਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਉਤਸ਼ਾਜਿਤ;
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(ਖ) “ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ” ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਇੱ ਕ ਜਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਸਪ੍ਾਂਸਰ ਜਵੱ ਚਕਾਰ
ਿੋਇਆ ਜਲਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਿਾਂ ਇੱ ਕ ਜਕਸਾਨ, ਇੱ ਕ ਸਪ੍ਾਂਸਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੀਿੀ
ਜਧਰ, ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਜਕਸੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪ੍ਿ ਦੇ
ਪ੍ਾਲਣ-ਪ੍ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਜਿਸ ਜਵੱ ਚ ਸਪ੍ਾਂਸਰ ਜਕਸਾਨ ਤੋਂ ਅਜਿਿੀ ਖੇਤੀ ਉਪ੍ਿ
ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਿਮਤ ਿੈ ।

ਜਵਆਜਖਆ - ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, “ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤ”ੇ ਦੀ ਟਰਮ ਜਵੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ —

“ਵਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਵਣਿ ਸਮਝੌਤਾ”, ਜਿੱ ਥੇ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਸਤ ਦੀ

(i)

ਮਲਕੀਅਤ ਜਕਸਾਨ ਕੋਲ ਰਜਿੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਪ੍ਾਂਸਰ ਨਾਲ ਸਜਿਮਤ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੰ ਇਸ ਦੀ ਸਪ੍ੁਰਦਗੀ ‘ਤੇ ਉਤਪ੍ਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਮਲਦੀ
(ii)

ਿੈ;

“ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਸਮਝੌਤਾ”, ਜਿੱ ਥੇ ਸਪ੍ਾਂਸਰ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਂ ਆੰਜਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਉਟਪ੍ੁੱ ਟ ਦੇ ਿੋਖਮ ਨੰ ਸਜਿਣ

ਲਈ ਸਜਿਮਤ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਜਕਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਦੱ ਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
(iii)

ਲਈ ਅਜਿਿੇ ਜਕਸਾਨ ਨੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਿਮਤ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ; ਅਤੇ
ਅਜਿਿੇ ਿੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਿਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਦੱ ਸੇ ਸਮਝੌਜਤਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ।

(ਗ) “ਖੇਤੀ ਉਪ੍ਿ” ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ(i) ਖਾਧ ਪ੍ਦਾਰਥ, ਖਾਣ ਯੋਗ ਤੇਲ ਬੀਿ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ

ਅਨਾਿ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਿਾਂ ਿੋਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਿ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ,
ਜਗਰੀਆਂ, ਮਸਾਲੇ , ਗੰ ਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ੋਲਟਰੀ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦ, ਸਅਰ ਪ੍ਾਲਣ, ਬੱ ਕਰੀ
ਪ੍ਾਲਣ, ਮੱ ਛੀ ਪ੍ਾਲਣ, ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਿਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਰਪ੍ ਜਵੱ ਚ
ਮਨੁੱਖੀ ਖਪ੍ਤ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ;
(ii) ਪ੍ਸ਼ ਚਾਰਾ, ਖੱ ਲ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪ੍ਸ਼ ਆਿਾਰ;
(iii) ਕੱ ਚੀ ਕਪ੍ਾਿ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਜਨੰਗ ਕੀਤੀ ਿੋਵੇ ਿਾਂ ਜਬਨਹਾਂ ਜਿਜਨੰਗ ਿੋਵੇ;
(iv) ਕਪ੍ਾਿ ਬੀਿ ਅਤੇ ਕੱ ਚਾ ਿਟ;
(ਘ) "ਫਰਮ" ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਇੱ ਕ ਫਰਮ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਇੰ ਡੀਅਨ ਪ੍ਾਰਟਨਰਜਸ਼ਪ੍
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ਐਕਟ, 1932 ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਜਵੱ ਚ ਪ੍ਜਰਭਾਜਸ਼ਤ ਿੈ;
(ਙ) “ਫੋਰਸ ਮੈਜਿਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਜਕਆਸੀ ਬਾਿਰੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਵੇਂ
ਿੜਹ, ਸੁਕਾ, ਮਾੜਾ ਮੌਸਮ, ਭੁਚਾਲ, ਜਬਮਾਰੀ ਦੀ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣਾ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌ ੜੇ
ਅਤੇ ਅਜਿਿੀਆਂ ਿੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਿਜੜਆਂ ਜਕ ਅਟੱ ਲ ਿਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ
ਜਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਨਯੰ ਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿਨ;
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(ਚ) “ਨੋਟੀਜਫਕੇਸ਼ਨ" ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਿਾਂ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱ ਕ ਅਜਧਸਚਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਮਾਮਲਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ
ਜਵਚ ਅਤੇ "ਸਜਚਤ" ਅਜਭਜਵਅਕਤੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੀ ਿਾਵੇਗੀ;
(ਛ) “ਜਵਅਕਤੀ” ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ(i) ਇੱ ਕ ਜਵਅਕਤੀ;
(ii) ਇੱ ਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ;
(iii) ਇੱ ਕ ਕੰ ਪ੍ਨੀ;
(iv) ਇੱ ਕ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ;
(v) ਇੱ ਕ ਸਜਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ;
(vi) ਇੱ ਕ ਸੋਸਾਇਟੀ; ਿਾਂ
(vii) ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਸਥਾ ਿੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਿਾਂ
ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱ ਲ ਰਿੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿਾਂ ਇੱ ਕ
ਸਮਿ ਵਿੋਂ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੈ;

(ਿ) “ਜਨਰਧਾਰਤ” ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਜਿਤ ਬਣੇ ਜਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਜਨਰਧਾਰਤ;
(ਝ) “ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ”ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ
12 ਅਧੀਨ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਸਜਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱ ਕ ਅਥਾਰਟੀ;
(ਟ) "ਸਪ੍ਾਂਸਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਉਿ ਜਵਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਜਕਸਾਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪ੍ਿ
ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਿੈ।
(ਠ) “ਰਾਿ” ਜਵੱ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ।

ਅਜਧਆਇ II

ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ

ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਮਆਦ

3. (1) “ਇੱ ਕ ਜਕਸਾਨ ਜਕਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪ੍ਿ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਜਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਜਲਖਤੀ ਖੇਤੀ
ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਅਜਿਿਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਿੈ-
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(ਓ) ਅਜਿਿੀ ਉਪ੍ਿ ਦੀ ਆਪ੍ਰਤੀ ਲਈ ਜਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਵੱ ਚ ਆਪ੍ਰਤੀ ਦਾ
ਸਮਾਂ, ਗੁਣਵੱ ਤਾ, ਗਰੇਡ, ਜਮਆਰ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਅਜਿਿੇ ਿੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਜਮਲ ਿਨ;
ਅਤੇ
(ਅ) ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪ੍ਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ:
ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਕ ਅਜਿਿੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਸੇ ਕਾਨੰ ਨੀ
ਜ਼ਰਰਤ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਦੀ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਪ੍ਾਂਸਰ ਿਾਂ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ
ਿੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੇਸ ਿੋਵੇ।
(2) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱ ਕ ਜਕਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਪ੍ੱਰ ਦੇ ਜਕਸੇ
ਵੀ ਅਜਧਕਾਰ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਦਰਜ਼ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ
ਿਾਵੇਗਾ।

ਜਵਆਜਖਆ -ਇਸ ਉਪ੍- ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ,

ਸ਼ਬਦ “ਸ਼ੇਅਰ- ਕਰੋਪ੍ਰ” (ਬਟਾਇਦਾਰ) ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਇੱ ਕ ਖੇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ
ਇੱ ਕ ਿੱ ਲਵਾਿਾ (ਜਟੱ ਲਰ) ਿਾਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਿੋ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪ੍ਿ ਨੰ ਉਗਾਉਣ
ਿਾਂ ਪ੍ਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਜਲਕ ਨੰ ਰਸਮੀ ਿਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਜਿੱ ਸਾ ਿਾਂ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਜਿਮਤ ਿੈ।
(3) ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਅਵਧੀ ਇੱ ਕ ਫਸਲ ਦੇ ਮੌਸਮ ਿਾਂ ਪ੍ਸ਼ਧਨ ਦਾ
ਇੱ ਕ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਚੱ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਵੱ ਧ
ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਅਵਧੀ ਪ੍ੰ ਿ ਸਾਲ ਦੀ ਿੋਵੇਗੀ:
ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਕ ਜਿੱ ਥੇ ਜਕਸੇ ਖੇਤੀ ਉਪ੍ਿ ਦਾ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਚੱ ਕਰ ਲੰਮਹਾ ਿੋਵੇ ਅਤੇ
ਪ੍ੰ ਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱ ਗੇ ਿਾ ਸਕੇ, ਅਜਿਿੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੱ ਧ ਤੋਂ
ਵੱ ਧ ਅਵਧੀ ਉੱਤੇ ਜਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਪ੍ਾਂਸਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪ੍ਸ ਜਵੱ ਚ ਜਮਲ ਕੇ

ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਵੱ ਚ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਲੇ ਖ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ
ਿੈ।

(4) ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੰ ਜਲਖਤੀ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਵੱ ਚ ਦਰਜ਼ ਿੋਣ ਦੀ ਸਿਲਤ ਦੇ
ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਡਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜ਼ਰਰੀ
ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ ਿਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਇਿ
ਉਪ੍ਯੁਕਤ ਮੰ ਨੇ।
ਖੇਤੀ ਉਪ੍ਿਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ, ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਮਾਨਕ

4. (1) ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਧਰਾਂ ਨੰ ਇੱ ਕ ਖੇਤੀ ਉਪ੍ਿ ਦੀ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ, ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਮਾਣਕਾਂ ਨੰ ਆਪ੍ਸੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ
ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨੰ ਅਮਲ 'ਚ ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰਪ੍ ਜਵੱ ਚ
ਪ੍ਛਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ।
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(2) ਉਪ੍-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਧਰਾਂ ਗੁਣਵੱ ਤਾ, ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਮਾਣਕਾਂ ਨੰ
ਅਪ੍ਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ—
(ਓ) ਿੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜਭਆਸਾਂ, ਖੇਤੀ-ਿਲਵਾਯ ਅਤੇ ਅਜਿਿੇ
ਿੋਰਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕਲ ਿਨ; ਿਾਂ
(ਅ) ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਿਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਏਿੰ ਸੀ ਿਾਂ ਇਸ
ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਜਿਿੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਕਸੇ ਵੀ ਏਿੰ ਸੀ
ਦੁਆਰਾ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ,

ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਵੱ ਚ ਅਜਿਿੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ, ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਮਾਣਕਾਂ ਦਾ ਸਪ੍ਸ਼ਟ

ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਿੈ:
(3) ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਵੱ ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿੰ ਦ-ਖੰ ਿਦ ਦੇ ਲਈ ਗੁਣਵੱ ਤਾ,
ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਮਾਣਕਾਂ, ਖਾਧ ਸੁਰੱਜਖਆ ਮਾਣਕਾਂ, ਚੰ ਗੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ

ਜਕਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਵਕਾਸ ਮਾਣਕਾਂ ਨੰ ਵੀ ਅਪ੍ਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।
(4) ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਧਰਾਂ ਨੰ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰਪ੍ ਜਵੱ ਚ
ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜਕ ਅਜਿਿੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਗੁਣਵੱ ਤਾ, ਗਰੇਡ
ਅਤੇ ਮਾਣਕਾਂ ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਜਣਕਤਾ, ਖੇਤੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਿਾਂ

ਪ੍ਰਵਜਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਰਆ ਦੌਰਾਨ ਿਾਂ ਸੁਪ੍ੁਰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਜਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕ ਤੀਿੀ ਜਧਰ ਵਲੋਂ ਜਨਰਪ੍ੱ ਖਤਾ ਅਤੇ ਔਜਚਤ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ
ਿਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਉਪ੍ਿ ਦੀ ਕੀਮਤ

5. ਖੇਤੀ ਉਪ੍ਿਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝੌਤੇ ਜਵਚ
ਿੀ ਜਨਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਜਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀ ਿਾਏ, ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਇਸ ਕੀਮਤ ਜਵਚ

ਤਬਦੀਲੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਿੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਪ੍ੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਵਚ
ਮੁਿਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਿੋਵੇਗੀ(ਓ) ਅਜਿਿੀ ਉਪ੍ਿ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗਾਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱ ਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਵੇਗਾ;
(ਅ) ਗਾਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱ ਲ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧ ਰਕਮ ਲਈ ਬੋਨਸ ਿਾਂ
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮੇਤ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਜਕ ਜਕਸਾਨ ਨੰ ਵਧੀਆ ਮੁੱ ਲ ਜਮਲੇ ਅਤੇ ਅਜਿਿੇ ਮੁੱ ਲ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਜਨਰਧਾਰਤ
ਏਪ੍ੀਐਮਸੀ ਯਾਰਡ ਜਵੱ ਚ ਮੌਿਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਿਾਂ ਇਲੈ ਕਟਰਾਜਨਕ ਵਪ੍ਾਰ ਅਤੇ
ਟਰਾਂਿੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਲੇ ਟਫਾਰਮ ਿਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਉੱਜਚਤ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ
ਿੋਜੜਆ ਿਾ ਸਕੇ:
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ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਜਿਿੀ ਕੀਮਤ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿਾਂ ਗਾਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱ ਲ
ਿਾਂ ਵਾਧ ਰਕਮ ਨੰ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਿੋਜੜਆ ਿਾਵੇ।
ਖੇਤੀ ਉਪ੍ਿ ਦੀ ਜਵਕਰੀ ਿਾਂ ਖਰੀਦ

6. (1) ਜਿੱ ਥੇ, ਇੱ ਕ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਜਿਤ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪ੍ਿ ਦੀ
ਸੁਪ੍ੁਰਦਗੀ ਿੋਣੀ ਿੈ-

(ਓ) ਸਪ੍ਾਂਸਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤ ਤੋਂ ਜਲਆ ਜਗਆ, ਉਿ ਸਜਿਮਤ ਸਮੇਂ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪ੍ੁਰਦਗੀ ਲਵੇਗਾ;
(ਅ) ਜਕਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ, ਸਪ੍ਾਂਸਰ ਦੀ ਇਿ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਿੈ
ਜਕ ਉਿ ਇਿ ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰੇ ਜਕ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਅਜਿਿੀ ਸੁਪ੍ੁਰਦਗੀ ਦੀ

ਮਨਜ਼ਰੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਤਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ।

(2) ਸਪ੍ਾਂਸਰ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪ੍ਿ ਦੀ ਸੁਪ੍ੁਰਦਗੀ ਨੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਵੱ ਚ ਦਰਸ਼ਾਏ ਗਏ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਿਾਂ ਜਕਸੇ
ਿੋਰ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਨਿੀਂ ਤਾਂ, ਉਸ ਨੰ ਉਪ੍ਿ ਦਾ

ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਜਲਆ ਸਮਜਝਆ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰ ਇਸ ਦੀ ਆਪ੍ਰਤੀ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਿ ਨੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਪ੍ੱ ਛੇ
ਿਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਧਕਾਰ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ।
(3) ਸਪ੍ਾਂਸਰ ਕਰੇਗਾ, (ਓ) ਜਿੱ ਥੇ ਤਕ ਜਕ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਿ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਲਈ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਿੈ,
ਸੁਪ੍ੁਰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਜਿਮਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਜਤਿਾਈ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੰ ਤ ਸੁਪ੍ੁਰਦਗੀ ਦੇ ਤੀਿ ਜਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੀਂ;
(ਅ) ਿੋਰ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵੱ ਚ, ਖੇਤੀ ਉਪ੍ਿ ਦੀ ਸੁਪ੍ੁਰਦਗੀ ਨੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਸਮੇਂ
ਸਜਿਮਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਵਕਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵੇਰਜਵਆਂ
ਨਾਲ ਰਸੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਚੀ ਿਾਰੀ ਕਰਨਾ।
(4) ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਉਪ੍-ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਵਧੀ ਅਤੇ ਢੰ ਗ ਤਿਵੀਜ਼
ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜਕ ਜਕਸਾਨ ਨੰ ਅਦਾਇਗੀ ਜਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ ।
ਖੇਤੀ ਉਪ੍ਿ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਜਵੱ ਚ ਛੋਟ

7. (1) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਕਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪ੍ਿ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਜਵੱ ਚ ਿਦੋਂ
ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਿੀ ਉਪ੍ਿ ਨੰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਰਾਿ

ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗ ਿੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਜਦੱ ਤੀ ਿਾਏਗੀ, ਿੋ ਵੀ ਨਾਮ ਜਦੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ,
ਇਿ ਖੇਤੀ ਉਪ੍ਿ ਦੀ ਜਵਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਜਨਯਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ
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ਸਥਾਜਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ।
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(2) ਜ਼ਰਰੀ ਕਾਮੋਜਡਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1955 ਜਵੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਦੇ

ਬਾਵਿਦ ਿਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਯੰ ਤਰਣ ਆਦੇਸ਼
ਿਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਕੋਈ ਿੋਰ ਕਾਨਨ, ਖੇਤੀ ਉਪ੍ਿ ਦੀ
ਇਿਨੀਂ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਗ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ
ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ
ਤਜਿਤ ਖਰੀਜਦਆ ਜਗਆ ਿੈ।
ਪ੍ਰਾਯੋਿਕ ਨੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਿਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਾਂ
ਜਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਾਂ ਅਿਾਤੇ ਜਵੱ ਚ ਸਥਾਈ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਿੀ ਿੈ।

8. ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਰਜ਼ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ -

(ਓ) ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਜਿਸ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਾਂ ਪ੍ਜਰਸਰ ਦੀ

ਜਵਕਰੀ, ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਰਟਗੇਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ; ਿਾਂ
(ਅ) ਜਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਾਂ ਪ੍ਜਰਸਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ
ਕਰਨਾ ਿਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਿਦ ਤੱ ਕ ਸਪ੍ਾਂਸਰ ਅਜਿਿਾ ਢਾਂਚਾ
ਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸਜਿਮਤ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ ਿਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਿਾਲਤ
ਜਵੱ ਚ ਅਪ੍ਣੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਾਲ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰ ਤ 'ਤੇ
ਿਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਸਮਾਪ੍ਤ ਿੋਣ 'ਤੇ, ਜਿੰ ਵੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ:
ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੰ ਨਿੀਂ ਿਟਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਜਿੰ ਵੇ ਜਕ ਸਪ੍ਾਂਸਰ
ਦੁਆਰਾ ਸਜਿਮਤੀ ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ, ਅਜਿਿੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰ ਤ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਿਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਿੋਣ 'ਤੇ ਜਕਸਾਨ ਨੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ, ਜਿੰ ਵੇ
ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਬੀਮਾ ਿਾਂ ਕਰੇਜਡਟ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਲੰਕੇਜ਼

9. ਇੱ ਕ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਿੋਖਮ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨ ਿਾਂ ਸਪ੍ਾਂਸਰ ਿਾਂ

ਦੋਵਾਂ ਨੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਿ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਿਾਂ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵੱ ਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਯੋਿਨਾ
ਦੇ ਤਜਿਤ ਬੀਮਾ ਿਾਂ ਕਰੈਜਡਟ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਿੋਜੜਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਿੋਰ ਜਧਰਾਂ।

10. ਜਿਵੇਂ ਐਕਟ ਜਵੱ ਚ ਜਦੱ ਤਾ ਜਗਆ ਿੈ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਿਾਂ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਧਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਅਜਿਿੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱ ਚ,
ਅਜਿਿੇ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਅਜਿਿੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਿਾਂ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ
ਭਜਮਕਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪ੍ੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।

ਜਵਆਜਖਆ--ਇਸ ਅਨੁਭਾਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, -
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(i) “ਐਗਰੀਗੇਟਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ, ਇੱ ਕ ਜਕਸਾਨ

ਉਤਪ੍ਾਦਕ ਸੰ ਗਠਨ ਸਮੇਤ, ਿੋ ਇੱ ਕ ਜਕਸਾਨ ਿਾਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਿ ਅਤੇ
ਇੱ ਕ ਸਪ੍ਾਂਸਰ ਜਵਚਕਾਰ ਇੱ ਕ ਜਵਚੋਲੇ ਵਿੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨਾਂ
ਅਤੇ ਸਪ੍ਾਂਸਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕਰਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ;

(ii) “ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ” ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਿੋ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ।

ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਿਾਂ ਸਮਾਪ੍ਤੀ।

11. ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਅਜਿਿੇ
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਜਧਰਾਂ ਆਪ੍ਸੀ ਸਜਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਵੀ ਵਾਿਬ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ
ਅਜਿਿੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰ ਬਦਲ ਿਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ।

12. (1) ਇੱ ਕ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈ ਕਟਰਾਜਨਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱ ਕ

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ ਉਸ ਰਾਿ ਦੇ ਲਈ ਿੋ
ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਜਤਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਢੁਕਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਮੁਿੱਈਆ
ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿੈ।
(2) ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਢਾਂਚਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਿ

ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਜਕਰਆ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ
ਿਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਅਜਧਆਇ III

ਜਵਵਾਦ ਜਨਪ੍ਟਾਰਾ

ਜਵਵਾਦ ਜਨਪ੍ਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਬੋਰਡ

13. (1) ਿਰੇਕ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱ ਕ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਜਕਰਆ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਸਮਝੌਤਾ

ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਧਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਜਨਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ
ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਰਪ੍ ਜਵਚ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ:
ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਜਿਿੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬੋਰਡ ਜਵਚ ਜਧਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਜਨਰਪ੍ੱ ਖ
ਅਤੇ ਸੰ ਤੁਜਲਤ ਿੋਵੇ।
(2) ਜਕਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲਾ ਜਵਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਖੇਤੀ
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਜਠਤ ਸਮਝੌਤਾ ਬੋਰਡ ਨੰ ਭੇਜਿਆ
ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਿੇ ਜਵਵਾਦ ਦਾ ਜਨਪ੍ਟਾਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਰ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ।
(3) ਜਕਸੀ ਜਵਵਾਦ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਜਵੱ ਚ, ਸੁਲਾਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਇੱ ਕ ਸਮਝੌਤਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਤਆਰ
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ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਧਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਿੇ ਜਵਵਾਦ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ
ਿਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਧਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੋਵੇਗਾ।

ਜਵਵਾਦ ਿੱ ਲ ਲਈ ਤੰ ਤਰ

14. (1) ਜਿੱ ਥੇ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਧਾਰਾ 13 ਦੀ ਉਪ੍-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਜਿਤ ਲੋ ੜ

ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਲਾਿ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਮੁਿਈਆ ਨਿੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਿਾਂ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ
ਦੀਆਂ ਜਧਰਾਂ ਤੀਿ ਜਦਨਾਂ ਦੀ ਜਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਉਸ ਧਾਰਾ ਤਜਿਤ ਆਪ੍ਣਾ

ਜਵਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਜਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਜਿੰ ਦੀਆਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਿੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਧਰ
ਸਬੰ ਧਤ ਉਪ੍ ਮੰ ਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਪ੍ਿੁੰ ਚ ਸਕਦੀ ਿੈ ਿੋ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਜਿਤ
ਜਵਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਿੋਵਗ
ੇ ੀ।

(2) ਉਪ੍-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਜਿਤ ਜਵਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਿੋਣ 'ਤੇ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ
ਅਥਾਰਟੀ ਇਿ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਿੇਕਰ(ਓ) ਸੁਲਾਿ ਪ੍ਰਜਕਰਆ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਿਈਆ ਨਿੀਂ ਕਰਵਾਇਆ,
ਅਜਿਿੇ ਜਵਵਾਦ ਦੇ ਜਨਪ੍ਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਜਿਮਤੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ; ਿਾਂ
(ਅ) ਜਧਰਾਂ ਸੁਲਾਿ ਪ੍ਰਜਕਰਆ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਅੱ ਪ੍ਣੇ ਜਵਵਾਦ ਦੇ ਜਨਪ੍ਟਾਰੇ 'ਚ ਅਸਫਲ
ਰਜਿੰ ਦੀਆਂ ਿਨ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਜਵਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਤੀਿ
ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੰ ਖੇਪ੍ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜਵਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਜਧਰਾਂ ਨੰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਉਜਚੱ ਤ ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਵਵਾਦ ਦੇ ਤਜਿਤ ਰਾਸ਼ੀ
ਦੀ ਵਸਲੀ ਲਈ ਇੱ ਕ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ

ਜਵਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਂਵੇਂ ਇਿ ਉਪ੍ਯੁਕਤ ਮੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ, ਿੇਠ ਜਲੱਖੀਆਂ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਰਥਾਤ:--(i) ਜਿੱ ਥੇ ਸਪ੍ਾਂਸਰ ਜਕਸਾਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ
ਅਸਫਲ ਰਜਿੰ ਦਾ ਿੈ, ਅਜਿਿਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ
ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਸਕਦਾ ਿੈ;
(ii) ਜਿੱ ਥੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਿਾਂ ਇੰ ਨਪ੍ੁੱ ਟਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਾਰਣ
ਸਪ੍ਾਂਸਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸਲੀ ਲਈ ਜਕਸਾਨ ਦੇ ਜਖਲਾਫ
ਆਦੇਸ਼ ਿੈ, ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਿੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਪ੍ਾਂਸਰ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ;
(iii) ਜਿੱ ਥੇ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਚ ਜਵਵਾਦ
ਜਵਚ ਿੈ, ਿਾਂ ਅਪ੍ਰਤਆਜਸ਼ਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜਕਸਾਨ ਦਾ ਜਡਫਾਲਟ ਿੈ,
ਤਾਂ, ਜਕਸਾਨ ਦੇ ਜਖਲਾਫ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਾਜਰਤ
ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
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(3) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਪ੍ ਮੰ ਡਲ ਅਥਾਜਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਾਜਰਤ ਕੀਤਾ

ਜਗਆ ਿਰੇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਸਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਡਕਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਿੀ ਤਾਕਤ

ਰੱ ਖੇਗਾ ਅਤੇ ਜਸਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਿਰ, 1908 ਦੇ ਕੋਡ ਦੇ ਤਜਿਤ ਇੱ ਕ ਜਡਕਰੀ ਦੇ
ਢੰ ਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਿੀ ਲਾਗ ਕਰਨ ਯੋਗ ਿੋਵੇਗਾ, ਿਦ ਤੱ ਕ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (4)
ਦੇ ਤਜਿਤ ਕੋਈ ਅਪ੍ੀਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ।

(4) ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕੋਈ ਵੀ ਜਧਰ ਅਪ੍ੀਲ
ਅਥਾਰਟੀ ਨੰ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਿਾਂ

ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਧੀਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ, ਅਜਿਿੇ
ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਤੀਿ ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ।

(5) ਅਪ੍ੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੀਿ ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਪ੍ੀਲ ਦਾ ਜਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕਰ
ਦੇਵੇਗੀ।
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(6) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪ੍ੀਲ ਅਥਾਜਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਾਜਰਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ
ਿਰੇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਸਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱ ਕ ਜਡਕਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਿੀ ਤਾਕਤ

ਰੱ ਖੇਗਾ ਅਤੇ ਜਸਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਿਰ, 1908 ਦੇ ਕੋਡ ਦੇ ਤਜਿਤ ਇੱ ਕ ਜਡਕਰੀ ਦੇ
ਢੰ ਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਿੀ ਲਾਗ ਕਰਨ ਯੋਗ ਿੋਵੇਗਾ।
(7) ਉੱਪ੍ ਮੰ ਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਿਾਂ ਅਪ੍ੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਾਜਰਤ ਕੀਤੇ ਜਕਸੇ
ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਜਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਰਕਮ ਨੰ , ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਮਾਮਲਾ ਿੋ ਸਕਦਾ
ਿੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੋਂ ਵਸਜਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

(8) ਉੱਪ੍ ਮੰ ਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਿਾਂ ਅਪ੍ੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਜਿਤ
ਜਵਵਾਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਿੁੰ ਉੱਤੇ ਸਬਤ ਲੈ ਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ,
ਗਵਾਿਾਂ ਦੀ ਿਾਜਜ਼ਰੀ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ, ਖੋਿ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ
ਅਤੇ ਸਮੱ ਗਰੀ ਮਜ਼ਮਨ ਲਈ ਮਿਬਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਿੇ ਿੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਜਸਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜਧਕਾਰ ਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।
(9) ਉੱਪ੍ ਮੰ ਡਲ ਅਥਾਜਰਟੀ ਅੱ ਗੇ ਇੱ ਕ ਪ੍ਟੀਸ਼ਨ ਿਾਂ ਇੱ ਕ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ੀਲ
ਅਥਾਜਰਟੀ ਅੱ ਗੇ ਇੱ ਕ ਅਪ੍ੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੰ ਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਕਰਆ ਅਜਿਿੀ
ਿੋਵੇਗੀ ਿੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।
ਜਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਵਰੁੱ ਧ ਵਸਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੀਂ।

15. ਧਾਰਾ 14 ਜਵੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਿਦ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ
ਦੀ ਵਸਲੀ ਲਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਜਿਤ ਪ੍ਾਸ ਿੋਏ ਇੱ ਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ੈਰਵੀ
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ਜਵੱ ਚ, ਜਕਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਵਰੁੱ ਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੀਂ
ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

ਅਜਧਆਇ IV
ਫੁੱ ਟਕਲ

ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

16. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਜਿਿੇ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਿੈ,

ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਇਿ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਿਰਰੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਰਾਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੰ ਇਸ
ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਿ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਿੇ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਐਕਟਤਜਿਤ ਲੋ ਕ ਸੇਵਕ ਿੋਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀਆਂ
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17. ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਜਠਤ ਿਾਂ ਜਨਰਧਾਰਤ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ
ਅਥਾਰਟੀ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮੇਤ

ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰ ਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਅਰਥ ਜਵੱ ਚ
ਿਨਤਕ ਸੇਵਕ ਮੰ ਜਨਆ ਿਾਵੇਗਾ।

ਚੰ ਗੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਵ।

18. ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਦੱ ਮਾ, ਕਾਰਵਾਿੀ ਿਾਂ ਿੋਰ ਕੋਈ ਕਾਨੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਿੀ ਕੇਂਦਰ

ਸਰਕਾਰ, ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਜਰਟੀ, ਉੱਪ੍-ਮੰ ਡਲ ਅਥਾਜਰਟੀ,
ਅਪ੍ੀਲ ਅਥਾਜਰਟੀ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਿੋਰ ਜਵਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਚੰ ਗੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ 'ਚ
ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਿੈ ਿਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਿੈ, ਦੇ ਜਖਲਾਫ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ

ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਿਾਂ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਨਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿੀਂ
ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

ਜਸਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੋਕ।

19. ਕੋਈ ਵੀ ਜਸਵਲ ਕੋਰਟ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਵਾਦ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਜਵੱ ਚ ਜਕਸੇ ਵੀ

ਮੁਕਦੱ ਮੇ ਿਾਂ ਕਾਰਵਾਿੀ ਨੰ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਿੀਂ ਰੱ ਖੇਗੀ ਜਿਸ ਜਵੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਉੱਪ੍ ਮੰ ਡਲ ਅਥਾਜਰਟੀ ਿਾਂ ਅਪ੍ੀਲ ਅਥਾਜਰਟੀ ਨੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇਸ
ਐਕਟ ਦੇ ਤਜਿਤ ਮਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਿਾਂ ਿੋਰ
ਜਕਸੇ ਅਥਾਜਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਾਂ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਜਵੱ ਚ
ਇਸ ਐਕਟ ਿਾਂ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਕਸੀ ਜਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਜਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿੁਕਮ ਨਿੀਂ ਜਦੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
ਇੱ ਕ ਅਜਤ ਮਿਤੱ ਵਪ੍ਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲਾ ਐਕਟ

20. ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਕਸੇ ਵੀ ਰਾਿ ਕਾਨੰ ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰ ਗਤ
ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਿਦ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਜਮੱ ਲਤ ਿੋਂਦੇ ਿੋਏ ਉਿਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗ
ਰਜਿਣਗੇ ਿਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਿਾ ਕਾਨਨ ਜਕਸੇ ਵੀ
ਪ੍ਰਪ੍ੱਤਰ 'ਚ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱ ਖਦਾ ਿੋਵੇ:
ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਕ ਇੱ ਕ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਿਾਂ ਅਜਿਿਾ ਠੇਕਾ ਥੋੜੇ ਉਿਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ

ਪ੍ਾਲਣਾ ਲਈ ਜਕਸੇ ਵੀ ਰਾਿ ਕਾਨਨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇ, ਇਸ ਐਕਟ
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ਦੇ ਲਾਗ ਿੋਣ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਜਿਲਾਂ, ਅਜਿਿੇ ਸਮਝੌਤੇ ਿਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਅਵਧੀ
ਲਈ ਵੈਧ ਰਿੇਗਾ।

ਐਕਟ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਿ ਅਤੇ ਕਲੀਅਜਰੰ ਗ

ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ ਨਿੀਂ

21. ਇਸ ਐਕਟ ਜਵੱ ਚਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਿਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਅਜਰੰ ਗ
ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਿੋ ਜਸਕਉਰਟੀਜ਼ ਕੰ ਟਰੈਕਟਸ (ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1956 ਦੇ

ਤਜਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਲਾਗ ਨਿੀਂ
ਿੋਵੇਗਾ।

ਜਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

22. (1) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਜਧਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਜਵਚ ਨੋਟੀਜਫਕੇਸ਼ਨ ਰਾਿੀਂ,
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਲਈ ਜਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।

(2) ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਪ੍ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਵਆਪ੍ਕਤਾ ਉੱਤੇ
ਜਵਪ੍ਰੀਤ ਅਸਰ ਪ੍ਾਏ ਜਬਨਾਂ, ਅਜਿਿੇ ਜਨਯਮਾਂ ਨੰ ਸਾਜਰਆਂ ਨੰ ਿਾਂ

ਜਨਮਨਜਲੱਖਤ ਮਾਮਜਲਆਂ 'ਚੋਂ ਜਕਸੇ ਨੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ
ਅਰਥਾਤ: -

(ਓ) ਦਸਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨਹਾਂ ਲਈ ਉਪ੍-ਮੰ ਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਿਾਂ ਅਪ੍ੀਲ ਅਥਾਰਟੀ
ਕੋਲ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਪ੍-ਧਾਰਾ (8) ਅਧੀਨ ਜਸਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਿੋਣਗੀਆਂ;
(ਅ) ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਪ੍-ਧਾਰਾ (9) ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਪ੍-ਮੰ ਡਲ ਅਥਾਰਟੀ
ਸਾਿਮਣੇ ਪ੍ਟੀਸ਼ਨ ਿਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਜਖਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਪ੍ੀਲ ਅਥਾਰਟੀ
ਅੱ ਗੇ ਇੱ ਕ ਅਪ੍ੀਲ ਲਈ ਢੰ ਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਕਰਆ;
(ੲ) ਕੋਈ ਿੋਰ ਮਾਮਲਾ ਿੋ ਿੋਣਾ ਿੈ, ਿਾਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜਨਰਧਾਰਤ, ਿਾਂ ਜਿਸ
ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਗਆ ਿੈ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਜਵੱ ਚ, ਜਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ,
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ।
3) ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਜਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਰ ਜਨਯਮ
ਨੰ , ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਿਣੀਂ ਵੀ ਿਲਦੀ ਿੋ ਸਕੇ, ਸੰ ਸਦ ਦੇ ਿਰੇਕ
ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਰੱ ਜਖਆ ਿਾਵੇਗਾ, ਿਦੋਂ ਇਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜਵਚ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਤੀਿ
ਜਦਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਅਵਧੀ ਲਈ ਿੋ ਇੱ ਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜਵੱ ਚ ਿਾਂ ਦੋ ਿਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ
ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਿੇਕਰ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ
ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਾਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ
ਪ੍ਜਿਲਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਜਨਯਮ ਜਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਿਮਤ ਿਨ
ਿਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਸਜਿਮਤ ਿਨ ਜਕ ਜਨਯਮ ਨਿੀਂ ਬਣਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ,
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਯਮ ਜਸਰਫ ਅਜਿਿੇ ਸੋਧੇ ਿੋਏ ਰਪ੍ ਜਵਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਿੋਵੇਗਾ
ਿਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਮਾਮਲਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ; ਇਸ ਲਈ,
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ਿਾਲਾਂਜਕ, ਅਜਿਿੀ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਿਾਂ ਅਲੋ ਪ੍ ਇਸ ਜਨਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਜਿਲਾਂ
ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਕੰ ਮਕਾਰ ਉੱਪ੍ਰ ਜਬਨਾਂ ਜਵਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਾਏ ਿੋਵੇਗਾ।
ਜਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

23. (1) ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਜਵੱ ਚ ਨੋਟੀਜਫਕੇਸ਼ਨ ਰਾਿੀਂ, ਇਸ
ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਲਈ ਜਨਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।

(2) ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਪ੍ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਜਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਵਆਪ੍ਕਤਾ ਉੱਤੇ
ਜਵਪ੍ਰੀਤ ਅਸਰ ਪ੍ਾਏ ਜਬਨਾਂ, ਅਜਿਿੇ ਜਨਯਮਾਂ ਨੰ ਸਾਜਰਆਂ ਨੰ ਿਾਂ

ਜਨਮਨਜਲੱਖਤ ਮਾਮਜਲਆਂ 'ਚੋਂ ਜਕਸੇ ਨੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ,
ਅਰਥਾਤ: -

(ਓ) ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਉਪ੍-ਧਾਰਾ (4) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਕਸਾਨ ਨੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਵਧੀ ਅਤੇ
ਢੰ ਗ;
(ਅ) ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰ ਜਵਧਾਨ, ਗਠਨ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਿ,
ਅਤੇ ਧਾਰਾ 12 ਦੀ ਉਪ੍-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਰਿ
ਜਵਧੀ:

(ੲ) ਕੋਈ ਿੋਰ ਮਾਮਲਾ ਿੋ ਿੋਣਾ ਿੈ, ਿਾਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜਨਰਧਾਰਤ, ਿਾਂ ਜਿਸ
ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਗਆ ਿੈ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਜਵੱ ਚ, ਜਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ,
ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ।
(3) ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਰ ਜਨਯਮ
ਰੱ ਜਖਆ ਿਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਿਣੀਂ ਿਲਦੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ,

ਰਾਿ ਜਵਧਾਨ ਮੰ ਡਲ ਦੇ ਿਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਜਿੱ ਥੇ ਇਿ ਦੋ ਸਦਨਾਂ ਨਾਲ
ਜਮਲਕੇ ਬਜਣਆ ਿੋਵੇ, ਿਾਂ ਜਿੱ ਥੇ ਅਜਿਿਾ ਜਵਧਾਨ ਮੰ ਡਲ ਇੱ ਕ ਸਦਨ ਨਾਲ
ਜਮਲਕੇ ਬਜਣਆ ਿੋਵੇ, ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ ਮਿਰੇ।

ਕਜਠਨਾਈਆਂ ਨੰ ਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ

24. (1) ਿੇਕਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਨ ਜਵੱ ਚ ਕੋਈ

ਕਜਠਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ 'ਚ ਆਦੇਸ਼
ਪ੍ਰਕਾਜਸ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਅਜਿਿੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਿੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ
ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੰ ਗਤ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਇਿ ਕਜਠਨਾਈ ਨੰ
ਿਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਲੱਗਦਾ ਿੈ।
(2) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਜਣਆ ਿਰੇਕ ਆਦੇਸ਼, ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਿਣੀਂ ਿਲਦੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਸੰ ਸਦ ਦੇ ਿਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਮਿਰੇ ਰੱ ਜਖਆ
ਿਾਵੇਗਾ।
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25. (1) ਜਕਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਮੁੱ ਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ' ਨੰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਰੱ ਦ ਕਰ ਜਦੱ ਤਾ ਜਗਆ ਿੈ.
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(2) ਇਸ ਰੱ ਦ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਿਦ, ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਕਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਜਖਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਮੁੱ ਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਟ, 2020 ਦੇ

ਤਜਿਤ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੀਤੀ ਗਈ , ਇਸ
ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਂ ਲੀਤੀ ਗਈ
ਮੰ ਨੀ ਿਾਏਗੀ।
-------------------------ਡਾ. ਜੀ. ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਜੂ,

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ੇ ਸਕੱ ਤਰ

