IC-38
ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ(ਜੀਵਨ)
ACKNOWLEDGEMENT
This course is based on revised syllabus prepared by Insurance Institute of
India, Mumbai

ਜੀ - ਫਰਾਏ, ਰਾਟ ਨੰ. ੀ-46,
ਫਾਂਦਯਾ ਏੁਯਰਾ ਏੰ ਰ ਏ, ਫਾਂਦਯਾ (ਈ), ਭੁੰ ਫਈ - 400 051
i

IC-38

ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ(ਜੀਵਨ)
ੰ ਦਨ ਦ ਰ: 2016
ਬ ਸੱ ਏ ਯਾਐਵੇਂ ਸਨ
ਇਵ ਏਾਯ ਬਯਤਹ ਫਹਭ ੰ ਥ, ਭੰ ਫਈ ਏਾਰ ਏਹਯਈਟ ਵ। ਸਏ਼ ਲਹ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ ਇ ਨੰ ਭ-ਸਤਆਯ
ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਜ ਏਦ।
ਏਾਯ ਦ ਭਏਦ ਏ਼ਲਰ ਬਯਤਹ ਫਹਭ ੰ ਥ ਦਹਆਂ ਰਹਸਐਆਲਾਂ ਦ਼ਣ ਲਰ਼ ਸਲਸਦਆਯਥਹਆਂ ਨੰ ਸਲਲ਼਼ ਦ
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ਭਐਫੰ ਧ
ੰ ਥ ਨੇ ਉਦਮਾ ਨਰ ਰਵ ਏਯਏ਼ ਫਹਭ ਜੰ ਟਾਂ ਰਈ ਏਾਯ ਭਿੱ ਯਹ ਸਤਆਯ ਏਹਤਹ ਵ। ਇਵ ਏਾਯ
ਭਿੱ ਯਹ ਆਈਆਯਡਹ (IRDA) ਲਰੋਂ ਭਨਯ ਏਹਤ਼ ਸਰ਼ ਫ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਸਤਆਯ ਏਹਤਹ ਈ ਵ।
ਅਸਧਨ ਏਾਯ, ਇ ਏਯਏ਼, ਜਹਲਨ, ਜਨਯਰ ਅਤ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਫਯ਼ ਭਿੱ ਢਰਹ ਜਣਏਯਹ ਸਦੰ ਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ
ਜੰ ਟਾਂ ਨੰ ਵੀਂ ਸਦਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਼ਲ਼ਲ
਼ ਯ ਏਯਹਅਯ ਨੰ ਭਝਣ ਅਤ਼ ਭਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਦ਼ ਭਿੱ ਯਥ ਏਯਦ
ਵ। ਏਸਵਣ ਦਹ ਰਾ  ਨਵੀਂ ਵ ਸਏ ਫਹਭ ਧੰ ਦ ਤਹਲ਼ਹਰ ਭਵਿਰ ਸਲਿੱ ਚ ਚਿੱ ਰਦ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਜੰ ਟਾਂ ਨੰ ਏਨੰਨ ਅਤ਼
ਅਸਬਆ ਸਲਿੱ ਚ ਫਦਰਅ ਦ਼ ਫਯਫਯ ਯਸਵਣ ਰਈ ਸਨਿੱਜਹ ਅਸਧਨ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਏਯਤ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣ
ਲਰਹ ਸਐਰਈ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਰ ਣ ਚਵਹਦ ਵ।
ਅੀਂ III ਨੰ ਦ਼ ਇਵ ਏੰ ਭ ਿਣ ਰਈ ਆਈਆਯਡਹਆਈ ਦ਼ ਧੰ ਨਲਦਹ ਵਾਂ। ੰ ਥ ਉਵਨਾਂ ਬ ਨੰ ਲ਼ਬ
ਇਿੱ ਛਲਾਂ ਸਦੰ ਦਹ ਵ, ਜਾ ਇਵ ਏਾਯ ਹਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਰਹਸਐਆ  ਏਯਦ਼ ਵਨ।

ਬਾਯਤੀ ਫੀਭਾ ੰ ਥਾ
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ਬ 1
ਆਭ ਅਸਧਆਇ

1

ਾਠ 1
ਫੀਭ ਨਾਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਾਠ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਇਵ ਏਾਂਡ ਦ ਭਏਦ ਫਹਭ਼ ਨਰ ਭਿੱ ਢਰਹ ਜਣ-

;

ਈ

ਧੱ ਐਣ ਨਤੀਜ
A. ਜਹਲਨ ਫਹਭ B. ਫਹਭ ਸਏਲੇਂ ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਵ
C. ਜਾਸਐਭ ਇੰ ਤਭ ਤਏਨਹਏਾਂ
D. ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਇੰ ਤਭ ਰਈ ਫਹਭ ਇਿੱ ਏ ਧਨ ਲਜੋਂ
E. ਭਜ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਬਸਭਏ
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A. ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ -

ਾ

ਕਾ

ਅੀਂ ਅਸਨਲ਼ਚਸਤਤ ਦ਼ ੰ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਯਸਵੰ ਦ਼ ਵਾਂ। ਅੀਂ ੁਣਦ ਸਾਂ:
 ਯ਼ਰ ਿੱ ਡਹਆਂ ਦਹ ਟਿੱ ਏਯ ਵਾਈ;
 ਵਹਾਂ ਨੇ ਯ਼ ਬਈਚਯ਼ ਨੰ ਨਲ਼ਟ ਏਯ ਸਦਿੱ ਤ;
 ਬਚਰਾਂ ਫਯ਼,

;

 ਨਿਜਲਨਾਂ ਅਚਨਚ਼ਤਹ ਭਿਤ ਵਾ ਈ
Diagram 1: ਟਨਾਵਾਂ ਾਡ ਦੁਆਰ ਸੁੰ ਦੀਆਂ ਯਧਸੰ ਦੀਆਂ ਸਨ

ਇਵ ਟਨਲਾਂ ਨੰ ਫ਼ਚਨ
 ਏਯਦਹਆਂ ਅਤ਼ ਡਯਉਂਦਹਆਂ ਸਏਉਂ ਵਨ?
ਏਯਨ ਸਿੱ ਧ ਵ।
i.

ਬ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਤਾਂ ਇਵ ਸਏ ਟਨਾਵਾਂ ਅਚਨਚਤ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ। ਜ਼ ਅੀਂ ਅਊਂ ਜਣਦ਼
ਵਾਈ ਅਤ਼ ਟਨ ਦ ਅੰ ਦ ਰ ਏਹ ਤਾਂ ਅੀਂ ਉ ਰਈ ਸਤਆਯ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਾਂ।
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ii. ਦਜ,਼

ਆਯਧਥਏ ਾਟਾ ਅਤ ਦੁੱ ਐ ਦਾ

ਏਾਯਨ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
ਭਜ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਦਹ ਭਿੱ ਦਦ ਏਯ ਏਦ ਵ,

੍ੀਯਬਸਲਤ ਵੰ ਦ਼

ਵਨ,
ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਸਲਚਯ ਨੇ ਵਯਾਂ ਰ ਸਵਰਾਂ ਜਨਭ ਸਰਆ। ਵਰਾਂਸਏ,

,

।

,
1. ਫੀਭ ਦਾ ਇਧਤਸਾ
ਫਹਭ਼ ਦਹ ਭਿਜਦ
 ਹ 3000

ਸਏ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾਣ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਵ। ਰਾਂ ਤਿੱ ਏ ਏਈ

ਸਬਆਤਲਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਜ ਦ਼ ਏਝ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦ਼ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਯ਼ ਟ਼ ਨੰ ਆ ਸਲਿੱ ਚ ਾਂਝ ਏਯਨ ਅਤ਼
ਲੰ ਡਣ ਦਹ ਧਯਨ ਹ। ਆ ਏਝ ਢੰ  ਲ਼ਐਹ ਸਏ ਇਵ ਧਯਨ ਸਏਲੇਂ ਰ ਵੰ ਦਹ ਹ।
2. ਉਭਯਾਂ ਯਾਸੀਂ ਫੀਭਾ
ਫਫੂਰਨ ਵਾਯੀ

ਫਫੀਰ ਨ ਵਾਯੀਆਂ ਨੇ ਭਝਿਤ ਏਹਤ ਸਏ ਰਿੱਦ਼ ਵਾ ਭਨ ਦ਼ ਆਚਣ
ਜਾਂ ਚਾਯਹ ਵਾਣ ਦ਼ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ ਏਯ ਨੰ ਐਤਭ ( ਈ

)
'

"

,
ਈ

ਤਾਂ ਅਤ਼ ਉਦੋਂ ਵਹ

ਲਸ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਹ,
ਫਯੂਚ ਅਤ ੂਯਤ ਤੋਂ ਫ਼ਫਹਰਾ ਨ ਲਯਹਆਂ ਦ਼ ਲਾਂ ਵਹ ਫਯਚ ਅਤ਼ ਯਤ ਤੋਂ ਲਯਹਆਂ
ਵਾਯੀ

ਦਯਸਭਆਨ ਬਯਤਹ ਵਾਂ ਯਵੀਂ ਰਹਰੰਏ,
ਈ ਅਭਰ ਰਚਸਰਤ ਨ।

ਮੂਨਾਨੀ

ਮੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ 7
-

-

-

ਈ

ਇੰਰੈਂ ਡ ਦ ਦਤਾਨਾ ਭਾਜ ਲਹ ਇੰ ਝ ਢੰ  ਨਰ
ਸਨਯਭਤ ਨ।
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ਯਡ ਦ ਧਨਵਾੀ

ਯਡ ਦ ਧਨਵਾੀਆਂ ਨੇ ਲਹ ਇੰ ਝ ਦਹ ਸਯਲਇਤ ਨੰ ਅਨਇਆ,

,

ਈ
1

(jettisoning )

(
),

ਚੀਨੀ ਵਾਯੀ

ਰਚਹਨ ਏਰ ਸਲਿੱ ਚ ਚੀਨੀ ਵਾਯੀ ਸਲਲ਼ਲਲ਼ਤਹ ਨਦਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਮਤਯ
ਏਯਨ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਆਣ਼ ਭਨ ਨੰ ਲਿੱ ਐ,

,
ਹ।

3. ਫੀਭ ਦੀਆਂ ਆਧੁਧਨਏ ਧਾਯਨਾਵਾਂ
ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ ਸਧਾਂਤ ਨੰ ਬਯਤਹ ਾਂਝ਼-

,
੍੍ਂ ਲਰੋਂ ਲੰ ਡਇਆ ਜਾਂਦ ਹ,

ਆਧਸਨਏ ਭਜ ਸਲਿੱ ਚ ਾਂਝ਼ ਸਯਲਯ ਟਿੱ ਟਣ ਅਤ਼ ਛਾਟ਼ ਸਯਲਯ ਫਣਨ ਨਰ,
ਈ

।

ਰਈ

ਈ

ਝ ਦ਼

ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਭਵਿੱ ਤਤ ਉਬਯਦਹ ਵ।
i.

ਰਾ ਇਡ:
,

,

ਨਏਨ ਭੰ ਦਯਹ ਐਤਸਯਆਂ,
,
ii. 1706

ਅਭੀਏਫਰ ਾਇਟਈ ਪਾਯ ਰੀੀਟਰ ਅਸ਼ਅਯੈਂ ਰੰਡਨ ਸਲਿੱ ਚ ਥਸਤ ਏਹਤਹ

ਵ,
4. ਬਾਯਤ ਧਵੱ ਚ ਫੀਭ ਦਾ ਇਧਤਸਾ

1

ਜਟਹਨ (jettison)

ਏਯਨਅਤ਼ ਭ ੰ ਤਸਰਤ ਏਯਨ ਰਈ ਏਝ ਭਨ ਨੰ ਿੱ ਟਣ ਵ।
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a) ਬਾਯਤ: ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਆਧਸਨਏ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਲ਼ਯਆ
 ਤ 1800
ਈ

ਈ

ਯੀਂਟਰ ਰਾਈ ਇੰਸ਼ਅਯੈਂ ਏਾਯ. ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਸਤਆਯ ਏਹਤਹ ਈ ਸਵਰਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ
ਅੰ ਯ਼ਹ ਏੰ ਨਹ ਹ

.
ਟਯੀਟਨ ਫੀਭਾ ਏਾਯ.

ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਫਣਹ ਸਵਰਹ ੂਯ-

ਫੰ ਫ ਧਭਊਚਰ ਅਯੈਂ ਾਇਟੀ ਸਵਰਹ ਬਯਤਹ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ। ਇ ਨੰ ਭੰ ਫਈ ਸਲਿੱ ਚ 1870
ਧਰਭ.
ਨੈਸ਼ਨਰ ਫੀਭਾ ਏੰ ਨੀ ਧਰਭ.

ਬਯਤ ਦਹ ਬ ਤੋਂ ਯਣਹ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਵ। ਇ ਨੰ 1906

ਦਹ ਦ਼ ਭਾ ਉੱਤ਼ ਲ਼ਲ਼ਹ ਅੰ ਦਾਰਨ ਦ਼ ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਏਈ ਵਾਯ ਬਯਤਹ ਏੰ ਨਹਆਂ ਥਸਤ ਏਹਤਹਆਂ
ਈਆਂ।

ਐਾ
1912

ਈ

,

ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਏੰ ਨੀ ਏਟ ਅਤ ਰਵੀਡੈਂਟ ਪੰ ਡ

ਏਟ  ਏਹਤ ਸਆ। ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਏਟ 1912
,
ਫੀਭਾ ਏਟ 1938 ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ ਏੰ ਭ ਨੰ ਸਨਮਭਤ ਏਯਨ ਰਈ

ਰ ਏਹਤ

ਸਵਰਾਂ ਏਨੰਨ ਹ। ਇਵ ਏਟ ਨੰ ਰ ਯਿੱ ਐਣ ਰਈ ਭੇਂ ਭੇਂ ਉੱਤ਼ ਾਸਧਆ ਜਾਂਦ ਸਯਵ ਵ। ਫਹਭ਼ ਦ਼
ਏੰ ਟਯਾਰਯ ਨੰ ਯਏਯ ਲਰੋਂ ਫਹਭ ਏਟ ਦ਼ ਸਨਮਭਾਂ ਤਸਵਤ ਸਨਮਏਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਹ।

b) ਜੀਵਨ ਫੀਭ ਦਾ ਏ ਭੀਏਯਨ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਧੰ ਦ਼ ਨੰ 1
ਬਾਯਤੀ ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਧਨਭ (
170
1956

1956

) ਦ ਸਨਯਭਣ ਵਾਇਆ। ਉ ਭੇਂ ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ

75
1999

,

ਈ

ਏਯਨ ਦ ਯਐਲਾਂ ਵਿੱ ਏ

ਹ।
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c) ਗਯ(

ਾ ਕ ਕ
ਈ

: 1972

)

,

-

ਬਾਯਤੀ ਜਯਨਰ ਫੀਭਾ ਧਨਮਭ (

) ਅਤ਼ ਇ ਦਹਆਂ ਚਾਯ ਸਾਇਏ ਏੰ ਨੀਆਂ

ਸਤਆਯ ਏਹਤਹਆਂ ਈਆਂ। ਉ ਭੇਂ ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ 106

ਈ

ਈ
d) ਭਰ ਸਤਯਾ ਏਭਟੀ ਅਤ ਆਈਆਯਡੀ: 1993

,

ਦ੍ ਤ ਰਉਣ ਅਤ਼

ਤਫਦਹਰਹਆਂ ਦਹ ਸਪਯਲ਼ ਏਯਨ ਰਈ

ਥਸਤ ਏਹਤਹ ਈ। ਏਭ਼ਟਹ ਨੇ ਆਣਹ ਸਯਾਯਟ 1994

1997

(IRA)
1999 ( ਈ

ਅਤ ਧਵਏਾ ਅਥਾਯਟੀ (
ਈ

ਫੀਭਾ ਯੂਰਟਯੀ

)

) ਨੰ ਅਰਰ 2000
ਈ

ਈ
-

ਈ

5. ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਉਦਮ ਅੱ ਜ
ਇ ਭੇਂ ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ 24
a) ਬਯਤਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਸਨਮਭ (

,

:

ਈ )

b) ਸਨਿੱਜਹ ਐ਼ਤਯ ਦਹਆਂ 23
c) ਬਯਤ ਯਏਯ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਡਏ ਸਲਬਆ ਲਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏਯਾਫਯ ਡਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼
ਅਧਹਨ ਏਯਦ ਵ, ਯ
ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 1
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਉਦਮਾ ਰਈ ਯਰ਼ਟਯ ਵ?
I.

ਬਯਤਹ ਫਹਭ ੰ ਥ

ਂ ਸਡਲਰਭੈਂਟ ਅਥਯਟਹ
II. ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ ਯਰ਼ਟਯਹ ਡ
III. ਬਯਤਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏਯਾਯ਼ਲ਼ਨ
IV. ਬਯਤਹ ਜਨਯਰ ਫਹਭ ਏਯਾਯ਼ਲ਼ਨ
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B. ਫੀਭਾ ਧਏਵੇਂ ਏੰ ਭ ਏਯਦਾ ਸ
ਭਡਯਨ ਲਣਜ/
(

ਨੰ

),

ਭਰਹ ਟ ੈਂਦ ਵ। ਜ਼ ਇਿੱ ਏ ਤਯਹਾਂ ਦਹ ੰ ਿੱ ਤਹ ਦ਼ ਏਈ ਭਰਏਾਂ ਤੋਂ ਥਾਹ਼ ਥਾਹ਼ ਮਾਦਨ ਯਵੀਂ ਾਂਝ ਪੰ ਡ
ਫਣਇਆ ਜਲ਼ ਤਾਂ ਇਵ ਯਏਭ ਨੰ ਫਦਸਏਭਤਹ ਨਰ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਟ਼ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਲਯਸਤਆ ਜ
ਏਦ ਵ।
ਿਐ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ,

ਣ ਦ਼ ਭਿਏ਼ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਇਿੱ ਏਰ਼

ਸਲਅਏਤਹ ਤੋਂ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਢੰ  ਯਵੀਂ ਏਈਆਂ ਰਈ ਤਫਦਹਰ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ।

ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਫਹਭ਼ ਨੰ ਇ ਏਯਏ਼ ਟ਼ ਨੰ ਾਂਝ਼ ਏਯਨ ਲਸਰਆਂ ਏਝ ਲਜੋਂ ਰਬਸਲ਼ਤ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ,
,

ਸਚਤ

ਟਨਲਾਂ /
Diagram 2: ਫੀਭਾ ਧਏਵੇਂ ਏੰ ਭ ਏਯਦਾ ਸ

ਯ ਇਿੱ ਥ਼ ਼ਚ ਵ।
i.

ਏਹ ਰਾ ਏ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਸਭਵਨਤ ਨਰ ਏਭ ਧਨ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇੰ ਝ ਦ ਾਂਝ ਪੰ ਡ ਫਣਉਣ ਰਈ
ਸਵਭਤ ਵਾਣ਼?
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ii. ਉਵ ਸਏਲੇਂ ਬਯਾ ਏਯ ਏਦ਼ ਵਨ ਸਏ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਮਾਦਨ ਨੰ ਰਾ ੀਂਦ਼ ਭਏਦ ਸਲਿੱ ਚ ਲਯਸਤਆ
ਜ ਸਯਵ ਵ?
iii. ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਸਏਲੇਂ ਤ ਰਿੱਦ ਵ ਸਏ ਉਵ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਬਤਨ ਏਯ ਯਵ਼ ਵਨ ਜਾਂ ਫਵਤ ਿੱ ਟ?
 ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਸਏ਼ ਨੰ ਏਯਲਈ ਨੰ ਲ਼ਯ ਏਯਨ ਤ਼ ਰਫੰਧ ਏਯਨ ਚਵਹਦ ਵ ਅਤ਼ ਭਜ ਦ਼ ਰਾ ਏਾਂ ਨੰ
ਇਵ ਭਏਦ ਰਈ ਨਰ ਸਰਆਉਣ ਚਵਹਦ ਵ। ਉਵ '

'

'

'

,

(

,
)

।

,
ਫਹਭ ਏਯਤ ਨੰ ਰਾ ਏਾਂ ਅਤ਼ ਭਜ ਦ ਬਯਾ ਲਹ ਸਜਿੱ ਤਣ ਯਯਹ ਵ।
1. ਫੀਭਾ ਧਏਵੇਂ ਏੰ ਭ ਏਯਦਾ ਸ
a) ਸਵਰਾਂ,
i.

ੰ ੱ ਤੀ:

,

ਦਯਥਏ ਵਾ ਏਦਹ ਵ (

ii. ੂਯ-

)
(

iii. ਸਨਿੱਜਹ ਵਾ ਏਦਹ ਵ (

)
਼ ਦਹਆਂ ਅਿੱ ਐਾਂ,

b) ੰ ਿੱ ਤਹ ਦ ਭਿੱ ਰ ਿੱ ਟ ਜਾਂ ਐਤਭ ਵਾ ਏਦ ਵ,

ਈ

)

ਈ

ਜ਼ਧਐਭ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਾਸਐਭ ਟਨ ਦ਼ ਏਯਨ ਨੰ ੰ ਏਟ (PERIL)

c) ਇਵ ਸਧਾਂਤ ਨੰ ੂਰ ਫਣਾਉਣ (POOLING)

ਈ

(

)
,

d) ਇਵ ਾਂਝ਼ ਪੰ ਡਾਂ (pool)

ਈ

,

ੰ ਏਟ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਟ ਵਾ ਏਦ ਵ।
e) ਪੰ ਡਾਂ ਦਹ ਰ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਏਝ ਫਦਸਏਭਤਾਂ ਨੰ ਭਆਲ ਦ਼ਣ ਦਹ ਇਵ ਏਯਲਈ ਨੰ ੰ ਥ
ਯਵੀਂ ਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ,

ਫੀਭਾਏਯਤਾ (Insurer)
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।

f) ਇਵ ਫਹਭਏਯਤ ਵਯ ਸਲਅਏਤਹ ਨਰ ਫਹਭ ਇਏਯਾਯਨਾਭਾ (contract)

,

ਫੀਭਤ ਲਜੋਂ ਜਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ।
2. ਫੀਭਾ ਫਝ ਟਾਉਂਦਾ ਸ
ਾਸਐਭ ਦ਼ ਫਾਝ ਦ ਭਤਰਫ ਏਹਭਤ,

,

,

ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਵੰ ਦਹ ਵ।

/
Diagram 3: ਜਧਐਭ ਫਝ ਸੁੰ ਦਾ ਸ,

ਕਕ

ਦਾ ਸਏਭ ਦ਼ ਾਸਐਭ ਦ਼ ਫਾਝ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ,

ਾ

ਈ

: ਭੁੱ ਢਰ ਅਤ਼ ਣ

a) ਜ਼ਧਐਭ ਦਾ ਭੁੱ ਢਰਾ ਫਝ
ਾਸਐਭ ਦ ਭਿੱ ਢਰ ਫਾਝ ਟ਼ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ,

(

ਈ )

।

ਉਦਾਸਯਨ
ਜਦੋਂ ਪਏਟਯਹ ਅਿੱ  ਨਰ ਤਫਵ ਵੰ ਦਹ ਵ ਤਾਂ ਨਏਨੇ ਜਾਂ ਤਫਵ ਵਾ ਭਨ ਦ਼ ਅਰ ਭਿੱ ਰ ਦ
ਅੰ ਦ ਰਇਆ ਜ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਭਆਲ ਲਹ ਟ ਣ ਲਰ਼ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤ ਜ ਏਦ ਵ।
ਜ਼ ਸਏ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਸਦਰ ਦ ਯ਼ਲ਼ਨ ਵੰ ਦ ਵ ਤਾਂ ਉ ਦਹ ਡਏਟਯਹ ਐਯਚ਼ ਦ ਤ ਵੰ ਦ ਵ
ਅਤ਼ ਭਆਲ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ।
ਇ ਤੋਂ ਇਰਲ ਏਝ ਅਸਿੱ ਧ਼ ਟ਼ ਲਹ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ।
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ਉਦਾਸਯਨ
ਅਿੱ  ਨੇ ਲਯਏ ਏਯਲਈਆਂ ਨੰ ਠਿੱ ਏਯ ਸਦਿੱ ਤ ਵ ਅਤ਼ ਪਇਦ਼ ਦ ਨਏਨ ਵੰ ਦ ਵ ,
ਈ

b) ਜ਼ਧਐਭ ਦਾ ਸਾਇਏ ਫਝ
ਭੰ ਨ ਰਲਾ ਸਏ ਇੰ ਝ ਦਹ ਏਾਈ ਟਨ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਏਾਈ ਲਹ ਟ ਨਵੀਂ ਵ। ਏਹ ਇ ਦ ਬਲ ਵ
ਸਏ ਉਵ,

,

ਈ

?

,

ਾਸਐਭ ਦ ਵਇਏ ਫਾਝ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹਭਤ ਅਤ਼ ਤਣਅ ਲ਼ਸਭਰ ਵ,
ਥਸ੍ਤਹ ਰਈ ਐਤਯ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾ ਏਦ ਵ। ਬਲੇਂ ਸਏ ਸਦਿੱ ਤਹ ਟਨ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ
ਵ,
ਆਉ ਇਵਨਾਂ ਫਾਝਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਏਝ ਨੰ ਭਝਹ:
i.

ਸਵਰਾਂ ਤਾਂ ਡਯ ਅਤ ਧਏਯ ਦ ਏਾਯਨ ਏਯਏ ਯੀਧਯਏ ਅਤ ਧਦਭਾੀ ਤਣਾਅ ਸੁੰ ਦਾ ਸ।
ਸਏਯ ਆਦਭਹ ਤੋਂ ਆਦਭਹ ਰਈ ਲਿੱ ਐ-

, ਯ ਇਵ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਇ ਨਰ

ਤਣਅ ਯਸਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਰਭਤਹ ਰਬਸਲਤ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ii. ਦਜ,
ਈ

ਈ
ਇ੍ੰਝ ਦ਼ ਪੰ ਡ ਨੰ ਨਏਦਹ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਸਐਆ ਵਾ ਏਦ ਵ ਅਤ਼

ਿੱ ਟ ਪਇਦ ਵੰ ਦ ਵ।
ਾਸਐਭ ਨੰ ਫਹਭ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਨੰ ਤਫਦਹਰ ਏਯਏ਼,
੍ਂ ਏਯਏ਼ ਅਰ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਰਾ  ਵ।
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,

ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 2
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਜਾਸਐਭ ਦ ਿਣ ਫਾਝ ਵ?
I.

ਏੰ ਭ-

II. ਐਯਫ ਵਾਇਆ ਭਨ ਦ ਐਯਚ
III. ਯਐਲਾਂ ਪੰ ਡ ਸਤਆਯ ਏਯਨ ਜਾ ਸਏ ਬਸਲਿੱ ਐ ਦ਼ ੰ ਬਸਲਤ ਸਟਆਂ ਰਈ ਏੰ ਭ ਆ ਏ਼
IV. ਸਦਰ ਦ਼ ਦਿਯ਼ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ ਐਯਚ ਵਾ ਏਦ ਵ

C. ਜਧਐਭ ਇੰਤਜ਼ਾਭ ਤਏਨੀਏਾਂ
ਇਿੱ ਏ ਵਾਯ ਲਰ ਜਾ ਿੱ ਸਛਆ ਜ ਏਦ ਵ ਸਏ ਏਹ ਫਹਭ ਬ ਸਏਭ ਦ਼ ਫਹਭ ਵਰਤਾਂ ਰਈ ਠਹਏ ਵ।
ਜਵਾਫ ਸ '

'।

ਏ਼ਲਰ ਫਹਭ ਵਹ ਅਸਜਵ਼ ਢੰ ਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਵ,

ਧ

ਈ

ਇਏਯਏ਼ ਉਵ ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਸਭਰਣ ਲਰ਼ ਜਾਸਐਭਾਂ ਨੰ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਤਫਦਹਰ
ਏਯਦ਼ ਵਨ। ਯ,

,

ਈ :
1. ਜ਼ਧਐਭ ਟਾਰਣਾ
ਟ਼ ਦਹ ਸਥਤਹ ਤੋਂ ਫਚ ਏ਼ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ੰ ਬਰਣ ਨੰ ਜਾਸਐਭ ਟਰਣ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਇਏਯਏ਼ ਸਲਅਏਤਹ
ਸਏ਼ ਲਹ ਜਇਦਦ,

,

ਉਦਾਸਯਨ
i.

ਏਾਈ ਸਨਯਭਣ ਦ਼ ਏੰ ਭ ਦ ਠੇਏ ਸਏ਼ ਵਾਯ ਨੰ ਦ਼ ਏ਼ ਸਨਯਭਣ ਦ਼ ਏਝ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਝਿੱ ਰਣ ਤੋਂ ਇਨਏਯ
ਏਯ ਏਦ ਵ।

ii. ਏਾਈ ਵਦ ਵਾਣ ਦ਼ ਡਯ ਨਰ ਯੋਂ ਫਵਯ ਨਵੀਂ ਸਨਏਰਣ ਚਵੰ ਦ ਵਾ ਏਦ ਵ ਜਾਂ ਸਲਦ਼ਲ਼ ਜ ਏ਼
ਸਫਭਯ ਵਾਣ ਦ਼ ਡਯ ਏਯਏ਼ ਮਦ ਨਵੀਂ ਏਯ ਏਦ ਵ।
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ਯ ਾਸਐਭ ਨੰ ਟਰਣ ਾਸਐਭ ਨਰ ਸਨਟਣ ਦ ਰਤ ਢੰ  ਵ। ਸਨਿੱਜਹ ਅਤ਼ ਭਸਜਏ ਤਯਿੱ ਏਹਆਂ
ਯਯਭਹਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਹਆਂ ਵਨ,

ਈ
, ਜ੍ਾ ਸਏ ਜਾਸਐਭ ਰ ਣ ਦਹਆਂ

,
ਯਯਭਹਆਂ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ।
2. ਜ਼ਧਐਭ ਧਾਯਨ ਏਯਨਾ

ਸਲਅਏਤਹ ਾਸਐਭ ਦ਼ ਅਯ ਦ ਇੰ ਤਭ ਏਯਨ ਦਹ ਏਾਸਲ਼ਲ਼ ਏਯ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਾਸਐਭ ਤ਼ ਇ ਦ਼ ਰਬਲ
ਨੰ ਸਵਣ ਏਯਨ ਦ ਪਰ ਏਯਦ ਵ। ਇ ਨੰ ਲ-

ਉਦਾਸਯਨ
ਇਿੱ ਏ ਲਸਯਏ ਯ ਤਜਯਫ਼ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਪਰ ਏਯ ਏਦ ਵ ਸਏ ਇ ਦ ਏਝ ਵਿੱ ਦ ਤਿੱ ਏ ਛਾਟ਼ ਟ਼
ਸਵਣ ਦਹ ਭਿੱ ਯਥ ਵ ਅਤ਼ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਐਦ ਝਿੱ ਰਣ ਦ ਪਰ ਏਯਦ ਵ।

3. ਜ਼ਧਐਭ ਟਾਉਣਾ ਅਤ ਏੰ ਟਯਰ
ਇਵ ਾਸਐਭ ਟਰਣ ਨਰੋਂ ਲਿੱ ਧ ਅਸਬਆਹ ਅਤ਼ ਢਿੱ ਏਲਾਂ ਢੰ  ਵ। ਇ ਦ ਬਲ ਵ ਟ ਵਾਣ ਦ਼ ਭਿਸਏਆਂ
ਨੰ ਿੱ ਟ ਏਯਨ ਅਤ਼/

ਈ

ਐਾ
ਲਯਨ ਦ਼ ਭਿਸਏਆਂ ਨੰ ਟਉਣ ਦਹਆਂ ਏਯਲਈਆਂ ਨੰ 'ਾਟਾ ਯਏਣ'
।

'ਨੁਏਾਨ ਟਾਉਣਾ'

ਜਾਸਐਭ ਟਉਣ,

/

,

:
a) ਧਆਨ ਤ ਧਐਰਾਈ,
,

ਈ
,

੍ਿੱਏਲੀਂ ਸਐਰਈ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਣਹ।
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ਈ

"

",
ਈ

ਏਰ ਜਣ ਲਰ਼ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਨੰ ਜੰ ਏ ਬਾਜਨ ਤੋਂ ਵਟਉਣ ਰਈ ਸਿੱ ਸਐਅਤ ਏਯਨ ਇਿੱ ਏ ਉਦਵਯਨ
ਵਾ ਏਦਹ ਵ।
b) ਭਾਸਰ ਫਦਰਾਅ,

"

ਈ

"

,

,

੍ਂ ਅਿੱ  ਫਝਊ ਮੰ ਤਯ ਰਲਉਣ਼। ਦ਼ਲ਼ ਆਣ਼ ਰਾ ਏਾਂ ਦਹ ਸਥਤਹ ਧਯਨ ਰਈ ਰਦਲ਼ਨ ਤ਼
ਆਲ ਿੱ ਧਯ ਨੰ ਹਸਭਤ ਏਯਨ ਰਈ

ਏਦਭ ਚਿੱ ਏ ਏਦ ਵ। ਭਰ਼ ਯਹ ਦਹ ਦਲਈ ਦ

ਸਨਮਭਤ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਛਏ ਏਯਨ ਨਰ ਫਹਭਯਹ ਪਰਣ ਤੋਂ ਯਾਸਏਆ ਜ ਏਦ ਵ।
c) ਭਲ਼ਹਨਯਹ ਤ਼ ਮੰ ਤਯ ਲਯਤਣ ਜਾਂ ਵਾਯ ਏੰ ਭਾਂ ਨੰ ਏਯਨ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਖ਼ਤਯਨਾਏ ਜਾਂ ਾਤਏ
ਏਾਯਵਾਈਆਂ ਧਵੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਏਯਨੀਆਂ
ਉਦਵਯਨ ਰਈ ,

d) ਅਰਧਸਦੀ,

-

ਈ

ਏਯਨ ਦ ਢੰ  ਵ। ਭਏਦ ਵ ਸਏ ਜ਼ ਇਿੱ ਏ ਥਾਂ ਉੱਤ਼

ਦਯਟਨ ਲਯ ਜਾਂਦਹ ਵ ਤਾਂ,

ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਲਤ-

ਲਿੱ ਡ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਿੱ ਟ ਜਲ਼।

,
4. ਜ਼ਧਐਭ ੂੰ ਜੀ
ਇਵ ਪੰ ਡਾਂ ਦ਼ ਰਫੰਧ ਨੰ ਦਯਉਂਦ ਵ,

ਈ

a) ਐੁਦ ਦੀ ੂੰ ਜੀ ਯਾਸੀਂ ਜ਼ਧਐਭ ਧਾਯਨ ਏਯਨਾ ਧਵੱ ਚ ਧਏ ਵੀ ਾਟ ਰਈ ਧਸਣ ਏਯਨਾ ਸ ,

ਕ

। ਇਵ ਏਯਲਈ ਸਲਿੱ ਚ ਪਯਭ ਆਣ਼ ਐਦ ਦ਼ ਾਸਐਭ ਨੰ ਭੰ ਨ ਏ਼ ਚਿੱ ਰਦ ਵ ਅਤ਼ ੰ ਜਹ

ਰਉਂਦ ਵ,

,

ਵ-

ਟ਼ ਦ਼ ਅਯ ਨੰ ਨ ਿੱ ਟ,

,

ਈ
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ਾ ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ। ਯਭ
ਈ

b) ਾਸਐਭ ਧਯਨ ਏਯਨ ਦ ਇਿੱ ਏ ਫਦਰ ਵ ਜ਼ਧਐਭ ਤਫਾਦਰਾ (
ਟ਼ ਦਹ ਸੰ ਭ਼ਲਯ ਸਏ਼ ਵਾਯ ਯਟਹ ਨੰ ਦ਼ ਦ਼ਣਹ (

)। ਾਸਐਭ ਤਫਦਰ਼ ਸਲਿੱ ਚ
)

(

)
ਫੀਭਾ ਜ਼ਧਐਭ ਤਫਾਦਰ ਦ ਭੁੱ ਐ ਯੂਾਂ ਧਵੱ ਚੋਂ ਇੱਏ ਸ ਅਤ ਇਸ ਅਧਨਸ਼ਚਧਤਤਾ ਨੂੰ ਫੀਭਾ ਸਯਜਾਨੇ ਦ
ਯਾਸੀਂ ਏੁਝ ਯੂ ਧਵੱ ਚ ਫਦਰਣ ਰਈ ਸਾਇਏ ਸ।
ਫੀਭਾ ਤ ਅਸ਼ਯੈਂ
ਫਹਭ (

)
੍ਂ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਵਹ ਭੰ ਸਨਆ

ਜਾਂਦ ਵ। ਯ,

,

ਫਹਭ ਦ ਬਲ ਟਨ ਦ਼ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਤੋਂ ਵ,
ਈ

,

ਏਦੀ ਵ,

ਸਵੀ ਸੀ। ਫਹਭ ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਸਲਯਧ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦ ਵ,

ਯਿੱਸਐਆ ਅਸਜਵਹ ਟਨ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਵ,
,
।
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,

Diagram 4: ਫਹਭ ਫਹਭਤ ਨੰ ਵਯਜਨ ਸਏਲੇਂ ਸਦੰ ਦ ਵ

ਜਾਸਐਭ ਤਫਦਰ਼ ਦ਼ ਵਾਯ ਢੰ  ਵਨ ਉਦਵਯਨ ਰਈ ਜਦੋਂ ਪਯਭ ਯਿੱ  ਦ ਸਵਿੱ  ਵ ਤਾਂ ਾਸਐਭ ਨੰ ਭਿੱ ਢਰ਼
ਯਿੱ  ਨੰ ਤਫਦਹਰ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ,

ਈ

ਇਏਯਏ਼,
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ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 3
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵਹ ਚਾਣ ਜਾਸਐਭ ਤਫਦਰ਼ ਦ ਢੰ  ਨਵੀਂ ਵ?
I.

ਫੈਂਏ ਪਡਹ

II. ਫਹਭ
III. ਇਏਸਲਟਹ ਲ਼਼ਅਯ
IV. ਯਹਅਰ ਟ਼ਟ

D. ਜਧਐਭ ਦ ਇੰਤਜ਼ਾਭ ਰਈ ਫੀਭਾ ਇੱਏ ਾਧਨ ਵਜੋਂ
ਜਦੋਂ ਅਹ ਜਾਸਐਭ ਫਯ਼ ਿੱ ਰ ਏਯਦ਼ ਵਾਂ ਤਾਂ ਅੀਂ ਟ਼ ਫਯ਼ ਿੱ ਰ ਨਵੀਂ ਏਯਦ਼ ਵਾਂ,
,

,

ਇ ਅੰ ਦਨ ਟ਼ ਦਹ ਏਹਭਤ (

i.

ੰ ਬਲਨ ਸਏ ੰ ਏਟ,

)

ਈ

,

,

ii. ਅਯ ਜਾਂ ਟ਼ ਦਹ ਭਤਯ ਜਾ ਸਏ ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਵਾ ਏਦਹ ਵ
ਜਾਸਐਭ ਦਹ ਏਹਭਤ ੰ ਬਲਨ ਅਤ਼ ਟ਼ ਦਹ ਭਤਯ ਦ਼ ਨਰ ਸਿੱ ਧ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਧਦਹ ਵ। ਯ,

Diagram 5: ਫੀਭ ਦੀ ਚਣ ਏਯਨ ਤੋਂ ਧਧਆਨ ਯੱ ਐਣ ਮ
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1. ਫੀਭ ਦੀ ਚਣ ਏਯਨ ਤੋਂ ਧਧਆਨ ਯੱ ਐਣ ਮ
ਜਦੋਂ ਫਹਭ ਏਯਨ ਜਾਂ ਨ ਏਯਨ ਫਯ਼ ਪਰ ਏਯਨ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਤਫਦਹਰ ਏਯਨ ਦਹ ਏਹਭਤ ਦਹ
ਤਰਨ ਣ ਲਰ਼ ਟ਼ ਨੰ ਐਦ ਉੱਤ਼ ਝਿੱ ਰਣ ਦਹ ਏਹਭਤ ਨਰ ਏਯਨਹ ਚਵਹਦਹ ਵ। ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਤਫਦਹਰ
ਏਯਨ ਦਹ ਏਹਭਤ ਫਹਭ ਰਹਭਹਅਭ ਵ ਦ਼ ਬ ਤੋਂ ਲਧਹਆ ਵਰਤ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ,

,
,

(

)

,

a) ਫਸੁਤ ੱ ਟ ਰਈ

ਫਸੁਤ ਵੱ ਧ ਜ਼ਧਐਭ ਨਾ ਰਵ: ਜਾਸਐਭ ਤਫਦਹਰਹ ਦਹ ਏਹਭਤ ਅਤ਼ ਰ

ਭਿੱ ਰ ਸਲਿੱ ਚ ਢਿੱ ਏਲਾਂ ਫੰ ਧ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ।

ਉਦਾਸਯਨ
ਏਹ ਆਭ ਫਰ ਿੱਨ ਦਹ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਦ ਏਾਈ ਭਤਰਫ ਨਵੀਂ ਵ?
b) ਉ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜਧਐਭ ਨਾ ਰਵ,

ਘਾ

ਕ : ਜ਼ ਸਏ਼ ਟਨ ਤੋਂ

ਵਾਣ ਲਰ ਟ ਨ ਲਿੱ ਡ ਵ ਸਏ ਇ ਨਰ ਸਦਲਰਹਆ ਵਾਣ ਦਹ ਸਥਤਹ ਆ ਏਦਹ ਵ ਤਾਂ
ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਝਿੱ ਰਣ ਮਥਯਸਥਏ ਅਤ਼ ਢਿੱ ਏਲਾਂ ਨਵੀਂ ਜਦ ਵ।

ਉਦਾਸਯਨ
ਏਹ ਵਾਲ਼,

?
?

c) ਜ਼ਧਐਭ ਦ ਨਤੀਧਜਆਂ ਫਾਯ ਧਧਆਨ ਨਾਰ ਧਵਚਾਯ ਏਯ ਉਵਨਾਂ ੰ ਿੱ ਤਹਆਂ ਦ ਫਹਭ
ਏਯਲਉਣ ਬ ਤੋਂ ਲਧਹਆ ਵ,
,

(

ਈ

(

)

)

ਉਦਾਸਯਨ
ਏਹ ਏਾਈ ਰਹ ਟਰ
਼ ਈਟ ਦ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਦਹ ਭਿੱ ਯਥ ਯਿੱ ਐ ਏਦ ਵ?
18

ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 4
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਸਏਵ਼ ਵਰਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਲਯੰ ਟਹ ਵ?
I.

ਸਯਲਯ ਦ਼ ਇਿੱ ਏਰ਼ ਏਭਊ ਭੈਂਫਯ ਦਹ ਅਚਨਏ ਭਿਤ

II. ਇਿੱ ਏ ਸਲਅਏਤਹ ਦ ਆਣ ਯ ਆਚ ਏਦ ਵ
III. ਟਏ ਏਹਭਤਾਂ ਅਚਨਏ ਸਡਿੱ ਣਹਆਂ
IV. ਏਦਯਤਹ ਈ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਯ ਦਹ ਏਹਭਤ ਿੱ ਟ ਏਦਹ ਵ
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E. ਭਾਜ ਧਵੱ ਚ ਫੀਭ ਦੀ ਬੂਧਭਏਾ
ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ਲ਼ ਦ਼ ਆਯਸਥਏ ਸਲਏ ਸਲਿੱ ਚ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਬਸਭਏ ਸਨਬਉਂਦਹਆਂ ਵਨ। ਉਵ ਮਏਹਨਹ
ਫਣਉਣ ਰਈ ਲਿੱ ਡ਼ ਭਏਦ ਰਈ ਮਾਦਨ ਉਂਦਹਆਂ ਵਨ ਸਏ ਦ਼ਲ਼ ਦ ਧਨ ਯਿੱਸਐਅਤ ਅਤ਼ ਏਇਭ
ਵ। ਇਵਨਾਂ ਮਾਦਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਏਝ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਵਨ।
a) ਇਵਨਾਂ ਸਨਲ਼ਲ਼ਾਂ ਨਰ ਭਜ ਨੰ ਲਿੱ ਡ਼ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ਼ ਪਇਦ ਵੰ ਦ ਵ। ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦਹ ਭਫਤਹ
ਇਵ ਤਿੱ ਥ ਸਲਿੱ ਚ ਵ ਸਏ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏੰ ਨਹ ਲਿੱ ਡਹ ਭਤਯ ਇਿੱ ਏਠਹ ਏਹਤਹ ਅਤ਼ ਰ
ਏਹਤਹ ਈ ਵ।
b) ਇਵ ਪੰ ਡ ਇਿੱ ਏਠੇ ਏਹਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਰਹ ਵਾਰਡਯ ਦ਼ ਪਇਦ਼ ਰਈ ਲਯਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ।
ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਨੰ ਆਣਹਆਂ ੰ ਿੱ ਤਹਆਂ ਦ ਸਐਆਰ ਯਿੱ ਐਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਇਵਨਾਂ ਪੰ ਡਾਂ
ਨਰ ਿਦ਼ ਏਯਦ਼ ਭੇਂ ਆਣ਼ ਪਰ਼ ਇ ਢੰ  ਨਰ ਏਯਦ਼ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਤਾਂ ਸਏ ਭਜ ਨੰ ਪਇਦ਼
ਵਾਲ਼। ਇਵ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਉੱਤ਼ ਲਹ ਰ ਵੰ ਦ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਰ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਅਨਭਸਨਤ ਐਤਯ਼
ਲਰ਼ ਏੰ ਭ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਟਏ ਤ਼ ਲ਼਼ਅਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਦਹਆਂ।
c) ਫਹਭ਼ ਦਹ ਰਨਰਹ ਸਲਅਏਤਹ,

,
਼੍ ਪਇਦ਼ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ। ਫਹਭਤ -

,

,
।

,
ਸ੍ਏ ਰਈ ੰ ਜਹ ਲਹ ਸਦੰ ਦ ਵ।
d) ਫਹਭ ਸਏ਼ ਦ਼ ਬਸਲਿੱ ਐ ਨਰ ਫੰ ਸਧਤ ਡਯ,

ਲ੍ਸਯਏ ਤ਼ ਉਦਮਾਸਏ ਸਲਏ ਨੰ ਉਤਲ਼ਸਵਤ ਏਯਦ ਵ ਅਤ਼ ਇਏਯਏ਼ ਭਫਤ
ਅਯਥਚਯ਼ ਰਈ ਮਾਦਨ ਉਂਦ ਵ ਤ਼ ਦ਼ਲ਼ ਦ ਉਤਦਨ ਲਧਉਂਦ ਵ।
e) ਇਿੱ ਏ ਫੈਂਏ ਜਾਂ ਸਲਿੱ ਤ ੰ ਠਨ ਜਇਦਦ (

)

,
ਈ
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ਨਵ੍ਹ੍ਂ ਏਯਲਇਆ

ਜਾਂਦ। ਉਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਫਵਤ਼ ਭਨਤ ਦ਼ਣ ਲਜੋਂ ਰਹ ਸਨਮਏਤ ਏਯਨ ਰਈ

ਭਫਯ ਏਯਦ਼

ਵਨ।
f) ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਭਨਯ ਏਯਨ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ,

ਈ

ਨਵੀਂ ਏਯਲਉਂਦ਼,

ਈ

ਈ

,

g) ਫਹਭ਼ ਨੰ ਦ਼ਲ਼ ਰਈ ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਭਦਯ ਏਭਉਣ ਰਈ ਸਨਯਮਤ ਲਯ,
ਏੰ ਭ ਏਯਦ਼ ਵਨ। ਇਵ

30

ਏੰ ਭ ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਭਦਯ ਏਭਉਂਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਅਸਦਿੱ ਐ ਸਨਯਮਤ ਨੰ ਦਯਉਂਦ਼ ਵਨ।
h) ਫਹਭਏਯਤ ਅਿੱ  ਟ ਯਾਏਣ,

,
।

ਈ

ਜਾਣਏਾਯੀ
ਫੀਭਾ ਅਤ ਭਾਧਜਏ ੁਯੱਧਐਆ
a) ਇਵ ਵਣ ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦ ਵ ਸਏ ਭਸਜਏ ਯਿੱਸਐਆ ਦ ਰਫੰਧ ਯਜ ਦਹ ਸੰ ਭ਼ਲਯਹ ਵ। ਇ ਫੰ ਧ
ਸਲਿੱ ਚ ਭਸਜਏ ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ੰ ਦ ਲਜੋਂ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਲਯਤੋਂ,

-

,

ਈ

੍ਹਆਂ ਵਨ,
, 1948

,
,

,
,

ਈ ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਯਾਜ ਫੀਭਾ

ਏਾਯਯਸ਼ਨ ਬਤਨ ਏਯਦਹ ਵ। ਏਹਭ ਯਏਯ ਲਰੋਂ ਚਹਫਿੱ ਧ ਏਹਤ਼ ਏਝ ਉਦਮਾਸਏ ਐ਼ਤਯਾਂ
ਸਲਿੱ ਚ ਚਰ ਵ।
b) ਫਹਭਏਯਤ ਯਏਯ ਲਰੋਂ ਯਰਤ ਭਸਜਏ ਯਿੱਸਐਆ ਏਹਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਬਸਭਏ
ਸਨਬਉਂਦ਼ ਵਨ। ਏਾਯ ਫੀਭਾ ਏੀਭ (

ਕ

ਾ ) ਨੰ ਭੰ ਨਣਮਾ ਭਸਜਏ ਭਵਿੱ ਤਲ ਨਰ

ਭਸਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਏਹਭ ਨ ਏ਼ਲਰ ਫਹਭਤ ਸਏਨਾਂ ਰਈ ਪਇਦ ਸਦੰ ਦਹ ਵ,
ਸਿੱ ਧ਼ ਤ਼ ਅਸਿੱ ਧ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਇਏ ਵ।
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ਨ੍੍ੰ

c) ਬ ੇਂਡੂ ਫੀਭਾ ਏੀਭਾਂ,

ਈ ,

ਈ

ਈ
d) ਯਏਯਹ ਏਹਭਾਂ ਰਈ

ਇਵ ਸਵਮਾ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ,

,
:

ਜਨਤਾ ਧਨਿੱਜੀ ਦੁਯਟਨਾ,

ਗ ਆਸਦ।

ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 5
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵਹ ਫਹਭ ਏਹਭ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਚਰਈ ਜਾਂਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਯਏਯ ਲਰੋਂ
ਾਂਯ ਨਵੀਂ ਏਹਤਹ ਵ?
I.

ਭਰਭ ਯਜ ਫਹਭ ਏਯਾਯ਼ਲ਼ਨ

II. ਰ ਫਹਭ ਏਹਭ
III. ਜਨ ਅਯਾਸਆ
IV. ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਬ

ਾਯ


ਫਹਭ ਾਸਐਭ ਸਰੰ ਯਵੀਂ ਾਸਐਭ ਤਫਦਰ ਵ।



ਅਿੱ ਜ ਦ਼ ਏਯਾਫਯਹ ਫਹਭ ਧੰ ਦ਼ ਦ ਭਿੱ ਢ ਰੰਡਨ ਦ਼ ਰਾ ਇਡ ਦ਼ ਏਹ ਵਊ ਸਲਿੱ ਚ ਫਿੱ ਝ।



ਫਹਭ ਰਫੰਧ ਸਲਿੱ ਚ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਭਿਜਦਹਆਂ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ:
 ੰ ਿੱ ਤਹ,
 ਾਸਐਭ,
 ੰ ਏਟ,
 ਇਏਯਯਨਭ,
 ਫਹਭਏਯਤ ਅਤ਼
 ਫਹਭਤ
22



ਜਦੋਂ ਇਏਾ ਸਜਵਹ ੰ ਿੱ ਤਹ ਲਰ਼ ਇਿੱ ਏ ਸਜਵ਼ ਜਾਸਐਭਾਂ ਦ ਵਭਣ਼ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਾਂਝ਼ ਪੰ ਡ
(



)

(pooling)

ਫਹਭ਼ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ, ਵਾਯ ਜਾਸਐਭ ਰਫੰਧ ਤਏਨਹਏਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ:
 ਾਸਐਭ ਟਰਣ,
 ਾਸਐਭ ਏੰ ਟਯਾਰ,
 ਾਸਐਭ ਧਯਨ ਏਯਨ,
 ਾਸਐਭ ੰ ਜਹ,
 ਾਸਐਭ ਤਫਦਰ



ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਭਿੱ ਢਰ਼ ਸਨਮਭ ਵਨ:
 ਉ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਜਾਸਐਭ ਨ ਰਲਾ,

,

 ਾਸਐਭ ਦ਼ ਨਤਹਸਜਆਂ ਫਯ਼ ਸਧਆਨ ਨਰ ਸਲਚਯ ਏਯਾ ਅਤ਼
 ਫਵਤ ਿੱ ਟ ਰਈ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਜਾਸਐਭ ਨ ਰਲਾ

ਭੁੱ ਐ ਸ਼ਫਦ
1. ਾਸਐਭ
2. ਸਰੰ
3. ੰ ਿੱ ਤਹ
4. ਾਸਐਭ ਦ ਫਾਝ
5. ਾਸਐਭ ਟਰਣ
6. ਾਸਐਭ ਏੰ ਟਯਾਰ
7. ਾਸਐਭ ਧਯਨ
8. ਾਸਐਭ ੰ ਜਹ
9. ਾਸਐਭ ਤਫਦਰ
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ਵ ਜਾਂਚ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਫਹਭ ਯਰ਼ਟਯਹ ਅਤ਼ ਸਲਏ ਅਥਯਟਹ ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਉਦਮਾ ਰਈ ਯਰ਼ਟਯ ਵ।
Answer 2
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਬਸਲਿੱ ਐ ਸਲਿੱ ਚ ੰ ਬਸਲਤ ਟ਼ ਰਈ ਵਇਤ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਯਐਲੇਂ ਪੰ ਡ ਸਤਆਯ ਏਯਨ ਜਾਸਐਭ ਦ ਿਣ ਫਾਝ
ਵ।
Answer 3
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਫਹਭ ਜਾਸਐਭ ਤਫਦਰ਼ ਦ ਇਿੱ ਏ ਢੰ  ਵ।
Answer 4
ਵੀਂ ਚਾਣ I
ਸਯਲਯ ਦ਼ ਇਿੱ ਏਰ਼ ਏਭਊ ਭੈਂਫਯ ਦਹ ਅਚਨਏ ਭਿਤ ਨਰ ਯ਼ ਸਯਲਯ ਨੰ ਐਦ ਰਣ ਦਹ ਜੰ ਭਲਯਹ
ਆ ਜਾਂਦਹ ਵ,
Answer 5
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਜਨ ਆਯਾ ਫਹਭ ਏਹਭ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਚਰਈ ਜਾਂਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਯਏਯ ਲਰੋਂ ਾਂਯ ਨਵੀਂ ਏਹਤਹ
ਵ।
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ਵ-ਪ ਖ

ਾ

Question 1
ਜਾਸਐਭ ਸਰੰ ਯਵੀਂ ਜਾਸਐਭ ਤਫਦਹਰ ਏਯਨ ਨੰ ________
I.

।

ਫਿੱ ਚਤ

II. ਸਨਲ਼ਲ਼
III. ਫਹਭ
IV. ਾਸਐਭ ਸਭਟਉਣ
Question 2
ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਲਯਨ ਦ਼ ਭਿਸਏਆਂ ਨੰ ਟਉਣ ਦਹਆਂ ਏਯਲਈਆਂ ਨੰ _____________

I.

ਾਸਐਭ ਧਯਨ ਏਯਨ

II. ਟ ਯਾਏਣ
III. ਾਸਐਭ ਤਫਦਰ
IV. ਾਸਐਭ ਟਰਣ
Question 3
ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਫਹਭ ਏਯਤ ਨੰ ਤਫਦਹਰ ਏਯਏ਼ __________
I.

:

ਆਣਹਆਂ ੰ ਿੱ ਤਹਆਂ ਫਯ਼ ਰਯਲਵ ਫਣਨ

II. ਟ਼ ਦਹ ਟਨ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਤੋਂ ਧਨ ਫਣਉਣ
III. ਆਣਹ ੰ ਿੱ ਤਹ ਰਈ ਭਿਜਦ ੰ ਬਸਲਤ ਜਾਸਐਭਾਂ ਨੰ ਅਣਸਡਿੱ ਠ ਏਯਨ
IV. ਭਨ ਦਹ ਲ਼ਾਂਤਹ ਯਿੱ ਐਣ ਅਤ਼ ਆਣ਼ ਲਯ ਨੰ ਰਬਲਹ ਢੰ  ਨਰ ਚਰਉਣ
Question 4
ਆਧਸਨਏ ਫਹਭ ਧੰ ਦ ਦ ਭਿੱ ਢ __________
I.

ਫਟਭਯ਼

II. ਰਉਡ
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III. ਯਾਡ
IV. ਭਰਵਾਤਯ ਏਭ਼ਟਹ
Question 5
ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਅਯਥਾਂ ਸਲਿੱ ਚ '
I.

'

,

____________।

ਟ਼ ਜਾਂ ਨਏਨ ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਨਵੀਂ ਵ

II. ਟ ਉਣ ਲਰਹ ਟਨ ਦ ਏਾਈ ਭਿੱ ਰ ਨਵੀਂ
III. ਜਇਦਦ ਦਹ ਯਿੱਸਐਆ ਫਹਭ਼ ਯਵੀਂ ਵ
IV. ਸਲਅਏਤਹ ਜਾਸਐਭ ਤ਼ ਇ ਦ਼ ਰਬਲ ਐਦ ਝਿੱ ਰਣ ਦ ਪਰ ਏਯਦ ਵ
Question 6
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਸਫਆਨ ਵੀਂ ਵ?
I.

ਫਹਭ ੰ ਿੱ ਤਹ ਦਹ ਯਿੱਸਐਆ ਏਯਦ ਵ

II. ਫਹਭ ਇ ਦ਼ ਟ਼ ਨੰ ਯਾਏਦ ਵ
III. ਫਹਭ ਟ਼ ਦਹਆਂ ੰ ਬਲਨ ਨੰ ਟਉਂਦ ਵ
IV. ਫਹਭ ੰ ਿੱ ਤਹ ਦ਼ ਟ਼ ਨੰ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਬਤਨ ਏਯਦ ਵ
Question 7
400

20,000
80,000

,

ਵਯ

?
I.

100/-

II. 200/III. 80/IV. 400/Question 8
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਸਫਆਨ ਵੀਂ ਵ?
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ਤ4

,

I.

ਫਹਭ '

' ਈ '

'

II. ਫਹਭ ਇਿੱ ਏ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਵਾਯ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਤਫਦਹਰ ਏਯਨ ਦ ਢੰ  ਵ।
III. ਫਹਭ ' ਈ '

'

'

IV. ਫਹਭ ਏਝ ਦ਼ ਪਇਦ਼ ਨੰ ਏਈਆਂ ਲਰੋਂ ਾਂਝ ਏਯਨ ਦ ਢੰ  ਵ
Question 9
ਫਹਭਏਯਤ ਜਾਸਐਭ ਭਨਯ ਏਯਨ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਜਇਦਦ ਦ ਯਲ਼ਐਣ ਅਤ਼ ਜਾਂਚ ਏਯਨ ਦ ਰਫੰਧ
ਸਏਉਂ ਏਯਦ਼ ਵਨ?
I.

ਯ਼ਸਟੰ  ਭਏਦ ਰਈ ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਭਰਾਂਏਣ ਰਈ

II. ਤ ਏਯਨ ਰਈ ਸਏ ਫਹਭਤ ਨੇ ਜਇਦਦ ਸਏਲੇਂ ਐਯਹਦਹ ਵ
III. ਤ ਏਯਨ ਰਈ ਸਏ ਵਾਯ ਫਹਭ ਏਯਤ਼ ਨੇ ਜਇਦਦ ਦਹ ਜਾਂਚ ਏਹਤਹ ਵ
IV. ਤ ਏਯਨ ਰਈ ਸਏ ਏਹ ਆਢ
ਂ ਹ ਜਇਦਦ ਦ ਲਹ ਫਹਭ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ
Question 10
ਫਹਭ਼ ਦਹ ਏਯਲਈ ਨੰ ਬ ਤੋਂ ਲਧਹਆ ਢੰ  ਨਰ ਦਯਉਣ ਰਈ ਚਾਣ ਸਏਵਹ ਵ?
I.

' ਈ '

II. '

'

'

'

' ਈ '

III. ਏਝ ਦ਼ ਟ਼ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਲਰੋਂ ਝਿੱ ਰਣ
IV. ਭਰਹ ਭਦਦ ਨਰ ਟ ਲੰ ਡਣ
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ਵ ਰੀਧਐਆ ਵਾਰਾਂ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਜਾਸਐਭ ਸਰੰ ਯਵੀਂ ਜਾਸਐਭ ਤਫਦਹਰ ਏਯਨ ਨੰ ਫਹਭ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
Answer 2
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਲਯਨ ਦ਼ ਭਿਸਏਆਂ ਨੰ ਟਉਣ ਦਹਆਂ ਏਯਲਈਆਂ ਨੰ ਟ ਯਾਏਣ ਦ਼ ਏਦਭਾਂ ਲਜੋਂ ਜਸਣਆ
ਜਾਂਦ ਵ।
Answer 3
ਵੀਂ ਚਾਣ IV
ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਦ਼ਣ ਨਰ ਭਨ ਦਹ ਲ਼ਾਂਤਹ ਯਿੱ ਐਣ ਅਤ਼ ਆਣ਼ ਲਯ ਨੰ ਰਬਲਹ ਢੰ  ਨਰ
ਚਰਉਣ।
Answer 4
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਆਧਸਨਏ ਫਹਭ ਧੰ ਦ ਦ ਭਿੱ ਢ ਰਰਾ ਇਡ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਰਿੱਸਬਆ ਜ ਏਦ ਵ।
Answer 5
ਵੀਂ ਚਾਣ IV
ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ '

'

,

Answer 6
ਵੀਂ ਚਾਣ IV
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ਈ

ਫਹਭ ੰ ਿੱ ਤਹ ਦ਼ ਟ਼ ਨੰ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਬਤਨ ਏਯਦ ਵ।
Answer 7
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਯ: 200
Answer 8
ਵੀਂ ਚਾਣ I
ਫਹਭ '

'

' ਈ '

Answer 9
ਵੀਂ ਚਾਣ I
ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਭਨਯ ਏਯਨ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ,

ਤ਼

ਜਾਂਚ ਰਫੰਧ ਯ਼ਸਟੰ  ਦ਼ ਭਏਦ ਰਈ ਜਾਸਐਭ ਭਰਾਂਏਣ ਰਈ ਏਯਲਉਦ਼ ਵਨ।
Answer 10
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਫਹਭ਼ ਨੰ ਇ ਏਯਏ਼ ਟ਼ ਨੰ ਾਂਝ਼ ਏਯਨ ਲਸਰਆਂ ਏਝ ਲਜੋਂ ਰਬਸਲ਼ਤ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ,
,
/
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ਾਠ 2
ਾਸਏ ਵਾ
ਾਠ ਜਾਣ-ਛਾਣ
ਇਵ ਠ ਸਲਿੱ ਚ ਤੀਂ ਵਏ ਼ਲ ਦਹ ਭਵਿੱ ਤਤ ਫਯ਼ ਸਿੱ ਐਾ਼। ਤੀਂ ਵਏ ਨੰ ਼ਲ ਦ਼ਣ ਰਈ ਜੰ ਟਾਂ ਦਹ
ਬਸਭਏ ਫਯ਼ ਸਿੱ ਐਾ਼। ਤੀਂ ਫਹਭ ਰਹ-ਵਾਰਡਯਾਂ ਰਈ ਉਰਿੱਫਧ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਨਟਯ ਢੰ ਾਂ
ਫਯ਼ ਸਿੱ ਐਾ਼ ਤੀਂ ਵਏ ਨਰ ਿੱ ਰਫਤ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਫੰ ਧ ਫਣਉਣ ਫਯ਼ ਲਹ ਸਿੱ ਐਾ਼।

ਧੱ ਐਣ ਨਤੀਜ
A. ਵਏ ਼ਲ - ਆਭ ਸਧਾਂਤ
B. ਫਵਤ ਲਧਹਆ ਵਏ ਼ਲ ਦ਼ਣ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਜੰ ਟ ਦਹ ਬਸਭਏ
C. ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਨਟਯ
D. ਿੱ ਰਫਤ ਢੰ 
E. ਸਫਨਾਂ-ਭਿਸਐਏ ਿੱ ਰਫਤ
F. ਨੈਸਤਏ ਯਲਿੱ ਈਆ
ਇਵ ਠ ਹਨ ਦ਼ ਫਅਦ ਤੀਂ ਮਾ ਵਾਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਾ:
1. ਵਏ ਼ਲ ਦਹ ਭਵਿੱ ਤਤ ਫਯ਼ ਭਝਉਣ ਦ਼
2. ਼ਲ ਦਹ ਏਆਰਟਹ ਦਿੱ ਣ ਦ਼
3. ਫਹਭ ਉਦਮਾ ਸਲਿੱ ਚ ਼ਲ ਦਹ ਭਵਿੱ ਤਤ ਭਝਣ ਦ਼
4. ਚੰ ਹ ਼ਲ ਦ਼ਣ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਜੰ ਟ ਦਹ ਬਸਭਏ ਫਯ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਨ ਦ਼
5. ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਨਟਯ ਢੰ  ਦਹ ਤਰ
6. ਿੱ ਰਫਤ ਦ਼ ਢੰ  ਨੰ ਭਝਉਣ ਦ਼
7. ੂਯ-ਭਿਸਐਏ ਿੱ ਰਫਤ ਦਹ ਭਵਿੱ ਤਤ ਦਯਉਣ ਦ਼
8. ਸਪਯਲ਼ਹ ਨੈਸਤਏ ਯਲਿੱ ਈਆ
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A. ਾਸਏ ਵਾ - ਆਭ ਧਧਾਂਤ
1. ਾਸਏ ਵਾ ਧਏਉਂ?
ਵਏ ਏਯਾਫਯ ਰਈ ਯਾਹ-ਯਾਟਹ ਉਰਿੱਫਧ ਏਯਲਉਂਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਏਾਈ ਲਹ ਉਦਮਾ ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਲਿੱ ਐਯ਼
ਢੰ  ਨਰ ਰਏ ਨਵੀਂ ਏਯਨ ਦ਼ ਭਿੱ ਯਥ ਨਵੀਂ ਵ। ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਵਏ ਼ਲ ਅਤ਼ ਫੰ ਧਾਂ ਦਹ
ਬਸਭਏ ਵਾਯ ਉਤਦਾਂ ਨਰੋਂ ਸਏਤ਼ ਲਿੱ ਧ ਨਏ ਵ।

ਇਵ ਇਏਯਏ਼ ਸਏਉਂਸਏ ਫਹਭ ਼ਲ ਵ ਅਤ਼ ਅਰ ਭਨ ਤੋਂ ਫਵਤ ਲਿੱ ਐਯ ਵ।
ਆਉ ਲ਼ਐਹ ਸਏ ਏਯ ਐਯਹਦਣ ਤੋਂ ਫਹਭ ਐਯਹਦਣ ਸਏਲੇਂ ਲਿੱ ਐਯ ਵ।
ਏਾਯ

ਏਾਯ ਦਾ ਫੀਭਾ

ਇਵ ਇਿੱ ਏ ਮਥਯਥ ਭਨ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਇਵ ਏਯ ਨੰ ਬਸਲਿੱ ਐ ਸਲਚ ਵਾਣ ਲਰਹ ਅਚਨਏ ਟਣ ਦ਼
ਲ਼ਸਐਆ, ਚਰ ਏ਼ ਲ਼ਸਐਆ ਅਤ਼ ਅਨਬਲ ਏਯਏ਼ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਨਏਨ ਜਾਂ ਟ਼ ਰਈ ਵਯਜਨੇ ਦ਼ਣ ਦ
ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ।

ਇਏਯਯ ਵ। ਏਾਈ ਲਹ ਫਹਭ ਪਇਦ਼ ਨੰ ਛਵ ਜਾਂ ਭਸਵ
ਨਵੀਂ ਏਯ ਏਦ ਵ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਏ ਸਏ ਅਚਨਏ ਵਾਣ ਲਰਹ
ਟਨ ਲਯ ਨਵੀਂ ਜਾਂਦਹ ਵ।

ਏਯ ਦ ਐਯਹਦਦਯ ਐਯਹਦਣ ਦ਼ ਭੇਂ ਫਹਭ ਐਯਹਦਣ ਤਯੰਤ ਆਨੰਦ ਦ਼ ਅਨਬਲ ਉੱਤ਼ ਨਵੀਂ ਵ, ਯ
ਏਝ ਆਨੰਦ ਦਹ ਉਭਹਦ ਏਯਦ ਵ। ੰ ਬਲ ਦਯਟਨ ਫਯ਼ ਡਯ/ਸਏਯ ਵ।

ਅਨਬਲ ਅਰ ਵ ਅਤ਼ ਭਝਣ ਰਈ ਇ ਜਦ ਨਵੀਂ ਵ ਸਏ ਏਾਈ ਫਹਭ ਵਏ ਬਸਲਿੱ ਐ ਸਲਿੱ ਚ
ਿਐ ਵ।

ਅਸਜਵ਼ ਵਰਤ ਨੰ ਲ਼ਐ਼, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਫਹਭ਼ ਦ ਪਇਦ ਦ਼ਣਮਾ
ਵਾਲ਼।

ਏਯ ਨੰ ਏਯਐਨੇ ਦਹ ਅੈਂਫਰਹ ਰਈਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਇਵ ਲ਼ਸਐਆ ਜ ਏਦ ਵ ਸਏ

ਉੱਤ਼ ਸਤਆਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਲ਼ਾਅਯਭ ਉਤਦਨ ਅਤ਼ ਲਯਤੋਂ ਇਿੱ ਏਾ ਭੇਂ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਉਤਦਨ ਅਤ਼
ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਚਆ ਜਾਂਦ ਅਤ਼ ਏ ਉੱਤ਼ ਲਯਤੋਂ ਦ਼ ਇਿੱ ਏਾ ਭੇਂ ਵਾਣ ਇਿੱ ਏ ਬ ਼ਲਲਾਂ ਦ ਸਲਲ਼਼ਲ਼ ਣ
ਚਰਇਆ ਜਾਂਦ ਵ।

ਵ।

ਫਣਉਣ, ਲ਼ਚਣ ਅਤ਼ ਲਯਤਣ ਦਹਆਂ
ਸਤੰ ਨ ਏਯਲਈਆਂ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਭੇਂ ਅਤ਼
ਥਲਾਂ ਉੱਤ਼ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
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ਵਏ ਨੰ ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ ਼ਲ ਅਨਬਲ ਵਹ ਰਤ ਵੰ ਦ ਵ। ਜ਼ ਇਵ ੰ ਤਲ਼ਟਹ ਤੋਂ ਿੱ ਟ ਵੰ ਦ ਵ ਤਾਂ ਇਵ
ਅੰ ਤਲ਼ਟ ਦ ਏਯਨ ਵੰ ਦ ਵ। ਜ਼ ਼ਲ ਉਭਹਦ ਤੋਂ ਲਧਹਆ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਵਏ ੁਲ਼ ਵੰ ਦ ਵ। ਵਯ ਉਦਮਾ
ਦ ਭਏਦ ਆਣ਼ ਵਏਾਂ ਨੰ ਐਲ਼ ਯਿੱ ਐਣ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ।
2. ਵਾ ਦੀ ਏੁਆਰਟੀ
ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਅਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਭਰਭਾਂ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਜੰ ਟ ਲਹ ਵਨ, ਰਈ ਇਵ ਯਯਹ ਵ
ਸਏ ਉੱਚ ਿੱ ਧਯਹ ਏਆਰਟਹ ਼ਲ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਲ਼ ਅਤ਼ ਵਏ ਨੰ ਐਲ਼ ਯਿੱ ਸਐਆ ਜਲ਼।
ਯ ਉੱਚ ੱ ਧਯੀ ਏੁਆਰਟੀ ਵਾ ਏੀ ਸ? ਇ ਦ ਏੀ ੁਣ ਸਨ?
਼ਲ ਏਆਰਟਹ ਦ਼ ਇਿੱ ਏ ਜਣ਼-ਛਣ ਭਡਰ

[ਸਜ ਦ ਨਾਂ “SERVQUAL’ ਵ]

ਤੋਂ ਨੰ ਏਝ

ਜਣਏਯਹ ਸਭਰਦਹ ਵ। ਇਵ ਼ਲ ਏਆਰਟਹ ਦ਼ ੰ ਜ ਲਿੱ ਡ਼ ਚਏਾਂ ਨੰ ਦਯਉਂਦ ਵ:
a) ਬਯਮਤਾ: ਲਅਦ ਏਹਤਹ ਈ ਼ਲ ਨੰ ਸਨਯਬਯ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਅਤ਼ ਠਹਏ ਢੰ  ਨਰ ਯ
ਏਯਨ ਦਹ ਭਿੱ ਯਥ। ਫਵਤ਼ ਵਏ ਬਯਾ਼ਮਾਤ ਨੰ ਼ਲ ਏਆਰਟਹ ਦ਼ ੰ ਜਾਂ ਣਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਬ ਤੋਂ
ਲਿੱ ਧ ਭਵਿੱ ਤਲ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ। ਇਵ ਆਧਯ ਵ, ਸਜ ਉੱਤ਼ ਬਯਾ ਫਣਦ ਵ।

b) ਜਵਾਫਦਸੀ: ਵਏ ਦਹ ਭਿੱ ਦਦ ਰਈ ਸਲਅਏਤਹਤ ਼ਲ ਦਹ ਇਿੱ ਛ ਤ਼ ਭਿੱ ਯਥ ਅਤ਼ ਵਏ
ਦਹਆਂ ਰਾ ਾਂ ਰਈ ਤਯੰਤ ਵੰ ਯ ਦ਼ਣ ਨੰ ਦਯਉਂਦ ਵ। ਇ ਨੰ ਼ਲ ਦ਼ਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਤਹ,
ਸਨਲ਼ਸਚਤਤ, ਅਤ਼ ਯਲਿੱ ਈ ਲਯ਼ ਚਏਾਂ ਨਰ ਭਸਆ ਜਾਂਦ ਵ।

c) ਮਏੀਨ: ਼ਲ ਦ਼ਣ ਲਰ਼ ਸਆਨ, ਭਿੱ ਯਥ ਤ਼ ਸਨਭਯਤ ਅਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਬਯਾ ਤ਼ ਵੌਂਰ ਦ਼ਣ ਦਹ
ਭਯਿੱ ਥ ਨੰ ਦਯਉਂਦ ਵ। ਸਏੰ ਨਹ ਲਸਧਆ ਤਯਹਾਂ ਼ਲ ਭਰਭ ਨੇ ਰਾ ਾਂ ਨੰ ਭਸਝਆ ਅਤ਼
ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਦ਼ ਭਿੱ ਯਥ ਵ, ਦ਼ ਵਏ ਦ਼ ਭਰਾਂਏਣ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ।
d) ਸਭਦਯਦੀ: ਨੰ ਭਨਿੱਐਹ ਛਾਵ ਲਜੋਂ ਦਯਇਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵ ਵਏ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤ਼  ਆਦਯ ਦ਼
ਯਲਿੱ ਈ ਅਤ਼ ਸਲਅਏਤਹਤ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਸਧਆਨ ਨੰ ਦਯਉਂਦ ਵ।
e) ਬਧਤਏ: ਬਿਸਤਏ ਭਵਿਰ ਦ਼ ਰਿੱਛਣਾਂ ਨੰ ਦਯਉਂਦ ਵ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਵਏ ਲ਼ਐ, ਣ ਅਤ਼ ਛਵ
ਏਦ ਵ। ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਟਏਣ, ਫਣਤਯ ਤ਼ ਈ ਅਤ਼ ਏਰਭ ਤ਼ ਼ਲ਼਼ਲਯ ਦਹ ਬਲਨ, ਜਾ ਸਏ ਸਏ਼
ਨੇ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਦਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਜਣ ਉੱਤ਼ ਰਤ ਏਹਤਹ, ਵਏ ਉੱਤ਼ ਲਿੱ ਡ ਅਯ  ਏਦਹ
ਵ। ਬਿਸਤਏ ਭਵਿਰ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਫਣ ਜਾਂਦ ਵ, ਜਦੋਂ ਇਵ ਸਵਰਾਂ ਤ਼ ਆਐਯਹ
ਰਬਲ ਉਂਦ ਵ, ਅਰ ਼ਲ ਨੰ ਭਣਨ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਤ਼ ਫਅਦ ਸਲਿੱ ਚ।
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3. ਾਸਏ ਵਾ ਅਤ ਫੀਭਾ
ਫਹਭ ਉਦਮਾ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏ਼ ਲਹ ਭਾਢਹ ਸਲਏਯਹ ਉਤਦਏਾਂ ਨੰ ਿੱ ਛਾ ਸਏ ਉਵਨਾਂ ਚਾਟਹ ਉੱਤ਼ ਸਏਲੇਂ ਿੱ ਜ਼ ਅਤ਼
ਉੱਥ਼ ਯਸਵ ਯਵ਼ ਵਨ। ਤਵਨੰ ੰ ਬਲ ਤਿਯ ਤਵਨੰ ਇਿੱ ਏ ਾਂਝ ਜਲਫ ਸਭਰ਼ , ਜਾ ਸਏ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਵਏਾਂ ਦ
ਆਯ ਅਤ਼ ਸਵਮਾ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਧੰ ਦ਼ ਨੰ ਫਣਉਣ ਰਈ ਭਿੱ ਦਦ ਏਯਦ ਵ।

ਤੀਂ ਇਵ ਲਹ ਜਣਾ਼ ਸਏ ਉਵਨਾਂ ਦਹ ਆਭਦਨ ਦ ਲਿੱ ਡ ਸਵਿੱ  ਇਏਯਯਨਸਭਆਂ ਨੰ ਨਸਲਆਉਣ ਦਹ
ਦਰਰਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦ ਵ। ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਵਏ ਵਾਯ ਨਲੇਂ ਵਏ ਰਤ ਰਈ ਯਾਤ ਲਹ ਵਨ।
ਉਵਨਾਂ ਦਹ ਰਤ ਦ ਏਹ ਬ਼ਤ ਵ?
ਬ ਤੋਂ ਆਭ ਜਲਫ ਵਾਲ਼, ਆਣ ਾਸਏਾਂ ਦੀ ਵਾ ਰਈ ਵਚਨਫੱ ਧਤਾ।
ਇਿੱ ਏ ਵਏ ਨੰ ਐਲ਼ ਯਿੱ ਐਣ ਜੰ ਟ ਅਤ਼ ਏੰ ਨਹ ਰਈ ਸਏਲੇਂ ਪਇਦ਼ਭੰਦ ਵ?
ਇਵ ਲਰ ਦ ਜਲਫ ਰਈ, ਵਏ ਦ਼ ਜਹਲਨ ਭਿੱ ਰ ਨੰ ਲ਼ਐਣ ਪਇਦ਼ਭੰਦ ਯਵ਼।
ਾਸਏ ਜੀਵਨ ਭੁੱ ਰ ਨੰ ਆਯਸਥਏ ਪਇਸਦਆਂ ਦ਼ ਜਾ ਲਜੋਂ ਸਯਬਸਲ਼ਤ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ
ਵਏ ਨਰ ਰੰਭ਼ ਭੇਂ ਦ਼ ਭਫਤ ਫੰ ਧ ਫਣਉਣ ਤੋਂ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ।
ਸ਼ਏਰ1: ਾਸਏ ਜੀਵਨ ਭੁੱ ਰ
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ਇ ਧਵੱ ਚ ਧਤੰ ਨ ਬਾ
ਸੁੰ ਦ ਸਨ:
ਇਧਤਸਾਧਏ

ਭਜੂਦਾ

ੰ ਬਾਧਵਤ

ਭੁੱ ਰ

ਭੁੱ ਰ

ਭੁੱ ਰ

ਰੀਭੀਅਭ ਅਤ ਸਯ
ਆਭਦਨੀ, ਜ ਧਏ ਾਸਏ ਤੋਂ
ਧਛਰ ਭੇਂ ਧਵੱ ਚ ਰਾਤ
ਏੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਏੀ ਸ

ਬਧਵੱ ਐ ਦ ਰੀਭੀਅਭ, ਜ
ਧਏ ਧਭਰਣ ਦੀ ੰ ਬਾਵਨਾ
ਸੁੰ ਦੀ ਸ, ਜ ਭਜੂਦਾ
ਏਾਯਫਾਯ ਨੂੰ ਜਾਯੀ
ਯੱ ਧਐਆ ਜਾਵ

ਰੀਭੀਅਭ ਦਾ ਭੁੱ ਰ, ਜ
ਧਏ ਾਸਏ ਨੂੰ ਸਯ
ਉਤਾਦ ਐਯੀਦਣ ਰਈ
ਰਧਯਤ ਏਯਏ ਧਰਆ ਜਾ
ਏਦਾ ਸ

ਜੰ ਟ, ਜਾ ਼ਲ ਸਦੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਆਣ਼ ਵਏਾਂ ਨਰ ਨੇਰ਼ ਫੰ ਧ ਫਣਉਂਦ ਵ, ਐ ਅਤ਼ ਫਯੈਂਡ ਭਿੱ ਰ
ਫਣਉਂਦ ਵ, ਸਜ ਨਰ ਲਯ ਲਿੱ ਧਣ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿੱ ਦਦ ਸਭਰਦਹ ਵ।
ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 1
ਵਏ ਜਹਲਨ ਭਿੱ ਰ ਦ ਏਹ ਬਲ ਵ?
I. ਵਏ ਦਹ ਸੰ ਦਹ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਼ਲ ਦ਼ਣ ਦਿਯਨ ਆਈ ਏਹਭਤ ਦ ਜਾ ਵ
II. ਦ ਵਾ ਲਯ ਦ਼ ਆਧਯ ਉੱਤ਼ ਵਏ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤ ਦਯਜ
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III. ਆਯਸਥਏ ਪਇਸਦਆਂ ਦ ਜਾ, ਜਾ ਸਏ ਵਏ ਨਰ ਰੰਭ ਭਾਂ ਫੰ ਧ ਫਣਉਣ ਤੋਂ ਰਤ ਵਾ ਏਦ਼
ਵਨ
IV. ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਫਹਭ, ਜਾ ਸਏ ਵਏ ਨਰ ਫੰ ਸਧਤ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ

B. ਫਸੁਤ ਵਧੀਆ ਾਸਏ ਵਾ ਦਣ ਧਵੱ ਚ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਦੀ ਬੂਧਭਏਾ
ਆਉ ਵਣ ਸਲਚਯ ਏਯਹ ਸਏ ਸਏਲੇਂ ਇਿੱ ਏ ਜੰ ਟ ਵਏ ਨੰ ਫਵਤ ਲਧਹਆ ਼ਲ ਦ਼ ਏਦ ਵ। ਬਸਭਏ
ਸਲਏਯਹ ਦ਼ ਅ ਤੋਂ ਲ਼ਯ ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਇਏਯਯ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਜਯਹ ਯਸਵੰ ਦਹ ਵ, ਅਤ਼ ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼
ਅ ਵਨ। ਆਉ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ਼ ਏਝ ਆਲਾਂ ਅਤ਼ ਵਯ ਅ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਬਈ ਜਾਂਦਹ ਬਸਭਏ ਫਯ਼
ਸਲਚਯ ਏਯਹ।
1. ਧਵਏਯੀ ਦਾ ਭੁੱ ਦਾ - ਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਸ
਼ਲ ਦ ਸਵਰਾਂ ਸਫੰ ਦ ਵ ਸਲਏਯਹ ਦ ਸਫੰ ਦ। ੂਯ-ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਐਯਹਦ਼ਣ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਬ ਤੋਂ ਨਏ
ਭਿੱ ਸਦਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਐਯਹਦ਼ ਜਣ ਵਾਰੀ ਫੀਭਾ ੁਯੱਧਐਆ [ਏੁੱ ਰ ਏੀਤਾ ਫੀਭਾ] ਦੀ ਯਏਭ ਤਾ ਏਯਨਾ ਸ।

ਇਿੱ ਥ਼ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵ ਸਏ ਸਦਭ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿੱ ਢਰ ਅਨਬਲ
 ਯਿੱ ਐਣ - ਫਹਭ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਨੰ ਸਪਯਲ਼ ਨ

ਏਯਾ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਜਾਸਐਭ ਦ ਰਫੰਧ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ। ਫਹਭਤ ਨੰ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਣ ਚਵਹਦ ਵ ਸਏ ਵਾਣ
ਲਰ ਅੰ ਦਨ ਟ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਏਹਭਤ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵ।
ਜ਼ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਟ਼ ਨਰੋਂ ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਬਤਨ ਲਿੱ ਧ ਵੰ ਦ ਵ ਤਾਂ ਇ ਨਰ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਝਿੱ ਰਣ ਠਹਏ
ਯਵ਼।
ਦਜ਼ ਼, ਜ਼ ਸਏ਼ ਅਚਨਚ਼ਤ ਲਯਹ ਟਣ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਸਲਿੱ ਤਹ ਫਾਝ  ਏਦ ਵ ਤਾਂ ਇ ਉ ਟਨ ਦ਼
ਰਈ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਚੰ  ਵੰ ਦ ਵ।
ਬਲੇਂ ਫਹਭ ਰਾ ਹਦ ਵ ਜਾਂ ਨਵੀਂ, ਵਰਤ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਏਯਦ ਵ। ਜ਼ ੰ ਿੱ ਤਹ ਨੰ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਟ਼ ਜਾਂ

ਨਏਨ ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਨ-ਭਤਯ ਵ ਤਾਂ ਏਾਈ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਦਹ ਫਜ ਜਾਸਐਭ ਐਦ ਰ ਏਦ ਵ।
ਇ਼ ਤਯਹਾਂ ਜ਼ ਸਏ਼ ਚਹ ਦ ਭਿੱ ਰ ਫਵਤ ਿੱ ਟ ਵ ਤਾਂ ਉਵ ਉ ਦ ਫਹਭ ਨਵੀਂ ਏਯਉਣ ਚਵ਼।

ਉਦਾਸਯਨ
ਵਹ ੰ ਬਸਲਤ ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਯ ਯਿੱ ਐਣ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਰਈ, ਵਹ ਰਈ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਐਯਹਦਣਹ
ਭਿੱ ਦਦਯ ਵਾ ਏਦਹ ਵ।
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ਦਜ਼ ਼, ਜ਼ ਯ ਭਸਰਏ ਦ ਯ ਅਸਜਵਹ ਥਾਂ ਵਾਲ਼, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਵਹਾਂ ਦ ਐਤਯ ਨ-ਭਤਯ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਫਹਭ
ਯਿੱਸਐਆ ਐਯਹਦਣ ਯਯਹ ਨਵੀਂ ਵ।
ਬਾਯਤ ਧਵੱ ਚ, ੁਤੰਤਯ ਧਧਯ (ਥਯਡ ਾਯਟੀ) ਰਈ ਭਟਯ ਫੀਭਾ ਏਯਵਾਉਣਾ ਏਾਨੂੰਨ ਦ ਤਧਸਤ ਜ਼ਯੂਯੀ
ਸ। ਉ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਸਏ਼ ਨੰ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਚਵਹਦ ਵ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਦਹ ਫਸਵ ਫ਼ਏਯ ਵ।

ਵਯ਼ਏ ਨੰ ਤੰਤਯ ਸਧਯ ਫਹਭ ਐਯਹਦਣ ਵਹ ਲ਼ ਜ਼ ਉ ਏਾਰ ਲਵਹਏਰ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਇਵ ਰਭਹ ਵ ਜ਼
ਉਵ ਫਸਰਏ ਯਾਡ ਉੱਤ਼ ਚਰਉਣ ਚਵੰ ਦ ਵ। ਇ਼ ਤਯਹਾਂ ਏਯ ਦ਼ ਆਣ਼ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਟ਼ ਦਹ ੰ ਬਲਨ
ਰਈ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਰ ਣਹ ਲਹ ਸਆਣ ਵਾਲ਼ਹ, ਜਾ ਸਏ ਰਭਹ ਨਵੀਂ ਵ।

ਜ਼ ੰ ਬਲ ਟ਼ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਼ ਨੰ ਐਦ ਸਰਆ ਜ ਏਦ ਵ ਤਾਂ ਇਵ ਟਉਣਮਾ ਰਈ ਫਹਭਤ ਦਹ ਆਯਸਥਏ

ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਭਯਹ ਵ। ਏਯਾਯਟ
਼ ਵਏ ਦਹਆਂ ਰਾ ਾਂ ਲਿੱ ਐ ਵਾ ਏਦਹਆਂ ਵਨ, ਪਏਟਯਹ, ਰਾ ਏਾਂ, ਏਯਾਂ,
ਰਬਲਹ ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਦਹ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਤੋਂ ਰ ਏ਼। ਉ ਨੰ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਅਤ਼ ਰਈਆਂ ਜਣ ਲਰਹਆਂ
ਰਹਆਂ ਰਈ ਵੀਂ ਰਵ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ।

ਬ ੂਯ-ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਨੰ ਭਿੱ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਦਾ ਬਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਸਡਆ ਜ ਏਦ ਵ:
 ਰਭਐ
ਿੱ ੰ ਏਟ ਰਹਆਂ
 ਬ ਜਾਸਐਭ ਰਹਆਂ
ਫਅਦ ਲਰਹਆਂ ਭਸਵੰ ਹਆਂ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ, ਸਏਉਂਸਏ ਇਵ ਬ ਸਟਆਂ ਨੰ ਯ ਏਯਦਹਆਂ ਵ, ਜਾ ਸਏ
ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਅਰਸਵਦ ਏਹਤ਼ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ। 'ਰਭਐ
ਿੱ ੰ ਏਟ' ਰਹਆਂ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਟ਼ ਦ਼
ਫਵਤ਼ ੰ ਬਲ ਏਯਨ ਨੰ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ੰ ਏਟ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱਸਐਅਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਦ ਲਿੱ ਧ ਪਇਦ ਵਾ
ਏਦ ਵ, ਇੰ ਝ ਦ਼ ਏਦਭ ਨਰ ਰਹਭਹਅਭ ਫਿੱ ਚ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਫਹਭਤ ਰਈ ਰਾ  ਭਤਫਏ ਫਹਭ
ਯਿੱਸਐਆ ਸਭਰਦਹ ਵ।
ਜੰ ਟ ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ ਉਦੋਂ ਏਸਭਲ਼ਨ ਰ ਣ ਏਭਉਣ ਲ਼ਯ ਏਯਦ ਵ, ਜਦੋਂ ਉਵ ਭਿੱ ਦ਼ ਉੱਤ਼ ਬ ਤੋਂ ਲਧਹਆ
ਰਵ ਸਦੰ ਦ ਵ। ਜੰ ਟ ਨੰ ਇਵ ਮਦ ਯਿੱ ਐਣ ਬ ਤੋਂ ਲਧਹਆ ਵ ਸਏ ਜਦੋਂ ਸਏ ਸਲਅਏਤਹ ਜਾਸਐਭ ਨਰ

ਸਨਟਣ ਰਈ ਫਹਭ਼ ਨੰ ਟੈਂਡਯਡ ਢੰ  ਲਜੋਂ ਲਯਤਦ ਵ, ਉੱਥ਼ ਏਈ ਵਾਯ ਤਏਨਹਏਾਂ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਜਾਸਐਭ
ਝਿੱ ਰਣ ਜਾਂ ਟ ਯਾਏਣ, ਜਾ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਏਹਭਤ ਟਉਣ ਰਈ ਚਾਣਾਂ ਲਜੋਂ ਉਰਿੱਫਧ ਵਨ।
ਫਹਭਤ ਦ਼ ਭਿੱ ਦ਼ ਤੋਂ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਲਰ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ:
 ਟਉਣਮਾ ਨੰ ਭੰ ਨ ਏ਼ ਸਏੰ ਨ ਰਹਭਹਅਭ ਫਚਇਆ ਜ ਏਦ ਵ?
 ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚ ਏਭਹ ਦ਼ ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਸਏੰ ਨਹ ਟ ਯਾਏ ਯਯਭਹ ਨਤਹਜ ਵਾ ਏਦ ਵ?
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ਜਦੋਂ ਵਏ ਨੰ ੂਯ-ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਸਲਏਯ਼ਤ ਲਜੋਂ ਸਭਰਣ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਜੰ ਟ ਨੰ ਵਏ ਦ਼ ਵਭਣ਼ ਆਣਹ
ਬਸਭਏ ਫਯ਼ ਐਦ ਿੱ ਛਣ ਚਵਹਦ ਵ। ਏਹ ਉਵ ਉੱਥ਼ ਏ਼ਲਰ ਸਲਏਯਹ ਏਯਨ ਜ ਯਵਹ ਵ ਜਾਂ ਇਿੱ ਏ ਵਏ ਨੰ
ਇਿੱ ਏ ਏਾਚ ਅਤ਼ ਸਵਿੱ ਼ਦਯ ਲਜੋਂ ਜਾਨ ਰਈ, ਜਾ ਸਏ ਉ ਦ਼ ਜਾਸਐਭਾਂ ਨੰ ਉ ਨਰ ਵਾਯ ਲਹ ਰਬਲਹ ਢੰ 
ਨਰ ਜਾਨ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿੱ ਦਦ ਏਯ਼?
ਵਏ ਦ ਿੱ ਐ ਲਿੱ ਐਯ ਵ। ਉ ਦ ਐਯਚ ਏਹਤ਼ ਯ ਰਈ ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਫਹਭ ਰਤ ਏਯਨ ਨਰ ਫੰ ਧ

ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ ਵ, ਫਰਸਏ ਜਾਸਐਭ ੰ ਬਰਣ ਦਹ ਏਹਭਤ ਨੰ ਟਉਣ ਸਲਿੱ ਚ ਵੰ ਦ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਸਏਯ ਉਵਨਾਂ
ਜਾਸਐਭਾਂ ਦਹ ਛਣ ਏਯਨ ਵਾਲ਼, ਜਾ ਸਏ ਵਏ ਝਿੱ ਰ ਨਵੀਂ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਇਏਯਏ਼ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ
ਯਯਹ ਵ।

ਦਜ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਫਹਭ ਜੰ ਟ ਦਹ ਬਸਭਏ ਏ਼ਲਰ ਸਲਏਯ਼ਤ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਉ ਨੰ ਜਧਐਭ ਭੁੱ ਰ
ਧਨਯਧਾਯਏ, ਅੰ ਡਯਯਾਇਟਯ, ਜਧਐਭ ਰਫੰਧ ਏੌਂ ਰਯ, ਰ ੜ ਭੁਤਾਫਏ ਸੱ ਰ ਧਡਜ਼ਾਇਨ ਏਯਤਾ ਅਤ
ਫੰ ਧ ਧਨਯਭਾਤਾ ਵੀ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਜ ਧਏ ਬਯਾ ਅਤ ਰੰਭਾ ਭਾਂ ਫੰ ਧ ਫਣਾਉਣਾ ਚਾਸੁੰ ਦਾ ਸਵ,
ਬ ਬਸਭਏ ਇਿੱ ਏਠਹਆਂ ਇਿੱ ਏ ਨਰ।
2. ੁਝਾਅ ੜਾਅ
ਜੰ ਟ ਨੰ ਵਏ ਨੰ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਬਯਨ ਰਈ ਵਇਤ ਏਯਨਹ ਚਵਹਦਹ ਵ। ਫਹਭਤ ਨੰ ਉ ਸਲਿੱ ਚ

ਸਦਿੱ ਤ਼ ਸਫਆਨਾਂ ਦਹ ਸੰ ਭ਼ਲਯਹ ਰ ਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ। ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਦ਼ ਭਿੱ ਐ ਿੱ ਐਾਂ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਠ
5 ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤਹ ਈ ਵ।
ਇਵ ਫਵਤ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵ ਸਏ ਜੰ ਟ ਼ਲ਼ਏਲ਼ਏਯਤ ਨੰ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ ਵਯ਼ਏ ਲਰਾਂ ਦ਼ ਜਲਫ
ਦ਼ਣ ਰਈ ਲ਼ਯਲ ਬਯਨ ਫਯ਼ ਭਝਲ਼ ਅਤ਼ ਲ਼ਟ ਏਯ਼। ਦਅਲ ਰ ਣ ਦ਼ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ, ਠਹਏ ਅਤ਼ ਯਹ
ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣ ਰਈ ਪ਼ਰਹ ਵਾਣ ਦ਼ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ ਵਏ ਦ ਦਅਲ ੁਤਯ਼ ਸਲਿੱ ਚ  ਜਾਂਦ ਵ।

ਏਈ ਲਯ ਏਝ ਲਧ ਜਣਏਯਹ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਰਹ ਯਹ ਏਯਨ ਰਈ ਰਾ ਹਦਹ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਇਵਨਾਂ ਏ਼ਾਂ
ਸਲਿੱ ਚ ਏੰ ਨਹ ਵਏ ਨੰ ਸਿੱ ਧ ਦਿੱ  ਏਦਹ ਵ ਜਾਂ ਜੰ ਟ/ਰਵਏਯ ਦ਼ ਯਵੀਂ। ਸਏ਼ ਲਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ,
ਵਏ ਨੰ ਬ ਰਾ ਹਦਹਆਂ ਯਭਹ ਏਯਲਈਆਂ ਨੰ ਏਯਨ ਯਯਹ ਫਣ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਉ ਨੰ ਇਵ ਲਹ
ਦਿੱ ਣ ੈਂਦ ਵ ਸਏ ਇਵ ਯਯਹ ਸਏਉਂ ਵ।
3. ਭਨਜ਼ੂਯੀ ੜਾਅ
a) ਏਵਯ ਨਟ
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ਏਲਯ ਨਟ ਠ '5' ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਚਸਯਆ ਜ ਚਿੱ ਏ ਵ। ਇਵ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਣ ਸਏ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਫਹਭਤ
ਨੰ ਏਲਯ ਨਟ ਜਯਹ ਏਹਤ ਸਆ ਵ, ਜੰ ਟ ਦਹ ਸੰ ਭ਼ਲਯਹ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਲਹ ਰ ਵਾਲ਼। ਇ ਫੰ ਧਹ
ਵਏ ਨਰ ਿੱ ਰਫਤ ਏਯਨ ਸਲਿੱ ਚ ਉਤਏਤ ਦਯਉਂਦਹ ਵ ਸਏ ਉ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਤ ਜੰ ਟ ਅਤ਼ ਏੰ ਨਹ
ਦ਼ ਵਿੱ ਥਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱਸਐਅਤ ਵਨ।
b) ਾਰੀ ਦਤਾਵਜ਼ ਸੁੰ ਚਾਉਣ
ਰਹ ਨੰ ਵੰ ਚਉਣ ਇਿੱ ਏ ਵਾਯ ਲਿੱ ਡ ਭਿਏ ਵੰ ਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਜੰ ਟ ਨੰ ਵਏ ਨਰ ੰ ਯਏ
ਫਣਉਣ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿੱ ਦਦ ਏਯਦ ਵ। ਜ਼ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਸਨਮਭ ਰਹ ਦਤਲ਼ ਐਦ ਜ ਏ਼ ਵੰ ਚਣ ਦਹ
ਆਸਆ ਦ਼ਣ ਤਾਂ ਇਵਨਾਂ ਨੰ ਰਤ ਏਯਏ਼ ਵਏ ਨੰ ਦਤਲ਼ ਦ਼ ਏ਼ ਆਉਣ ਚੰ  ਸਲਚਯ ਵੰ ਦ
ਵ।
ਜ਼ ਰਹ ਸਿੱ ਧਹ ਡਏ ਯਵੀਂ ਬ਼ਜ ਜ ਯਵਹ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਵਏ ਨਰ ੰ ਯਏ ਏਯਨ
ਚਵਹਦ ਵ, ਜਦੋਂ ਇਵ ਤ ਰਿੱ ਜਲ਼ ਸਏ ਰਹ ਦਤਲ਼ ਬ਼ਜ਼ ਜ ਚਿੱ ਏ਼ ਵਨ। ਇਵ ਵਏ ਏਾਰ
ਜਣ ਅਤ਼ ਸਭਰ਼ ਦਤਲ਼ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਏਾਈ ਲਹ ਨ ਭਝ ਆਈ ਜਣਏਯਹ ਨੰ ਭਝਉਣ ਦ ਭਿਏ ਵੰ ਦ
ਵ। ਇਵ ਰਹ ਸਲਧਨ ਦਹਆਂ ਏਈ ਸਏਭਾਂ, ਰਹ ਵਾਰਡਯ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ ਅਤ਼ ਵਰਤ, ਜਾ ਸਏ ਵਏ

ਰ ਏਦ ਵ, ਨੰ ਲ਼ਟ ਏਯਨ ਦ ਲਹ ਭਿਏ ਵੰ ਦ ਵ। ਇਵ ਏੰ ਭ ਸਲਏਯਹ ਤੋਂ ਅਿੱ ਼ ਜ ਏ਼ ਼ਲ ਦ਼
ਿੱ ਧਯ ਤਿੱ ਏ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਦਹ ਇਿੱ ਛ ਨੰ ਦਯਉਂਦ ਵ।
ਇਵ ਭਹਸਟੰ  ਵਏ ਰਈ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਯ਼ ਸਵਮਾ ਨਰ ਿੱ ਰਫਤ ਏਯਨ ਦਹ ਜੰ ਟ ਦਹ
ਲਚਨਫਿੱ ਧਤ ਨੰ ਸਦਐਉਣ ਦ ਭਿਏ ਲਹ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਅਰ ਅ ਵਾਯ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਦ਼ ਨਾਂ ਅਤ਼ ਜਣਏਯਹ ਿੱ ਛਣ ਵਾਲ਼, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਉਵ ਜਣਦ ਵ,
ਜਾ ਸਏ ਜੰ ਟ ਦਹਆਂ ਼ਲਲਾਂ ਤੋਂ ਪਇਦ ਰ ਏਦ਼ ਵਨ। ਜ਼ ਵਏ ਐਦ ਉਵਨਾਂ ਰਾ ਏਾਂ ਨਰ ੰ ਯਏ
ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਜੰ ਟ ਦਹ ਉਵਨਾਂ ਨਰ ਜਣ-ਛਣ ਏਯਲ ਏਦ ਵ ਤਾਂ ਇਵ ਲਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਡਹ
ਐਾਜ ਵਾ ਏਦਹ ਵ।

c) ਾਰੀ ਨਧਵਆਉਣਾ
ੂਯ-ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਨੰ ਵਯ ਰ ਨਸਲਆਉਣ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਵਏ ਏਾਰ ਵਯ ਰ
ਨਸਲਆਉਣ ਦ਼ ਭੇਂ ਭਿਏ ਵੰ ਦ ਵ ਏਹ ਉ ਨੇ ਉ਼ ਏੰ ਨਹ ਨਰ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਵ ਜਾਂ ਵਾਯ
ਏੰ ਨਹ ਫਦਰਣਹ ਵ। ਇਵ ਨਏ ਭਿਏ ਵੰ ਦ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਜੰ ਟ ਅਤ਼ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਫਣਈ ਐ ਅਤ਼
ਬਯਾ਼ ਦਹ ਜਾਂਚ ਵੰ ਦਹ ਵ।
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ਵਰਾਂਸਏ ਫਹਭ ਏਯਤ ਲਰੋਂ ਫਹਭਤ ਨੰ ਉ ਦਹ ਰਹ ਦਹ ਐ ਸਭਤਹ ਨੰ ਸਭਆਦ ਿੱ ਣ ਫਯ਼
ਜਣਏਯਹ ਦ਼ ਰਈ ਏਾਈ ਏਨੰਨਹ ਫੰ ਦਹ ਨਵੀਂ ਵ, ਪ਼ਯ ਲਹ ਅਦਫ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਅਤ਼ ਚੰ ਼ ਲਯ ਅਭਰ ਦ਼
ਏਯਏ਼, ਫਹਭਏਯਤ ਸਭਆਦ ਯਹ ਵਾਣ ਦਹ ਸਭਤਹ ਤੋਂ ਇਿੱ ਏ ਭਵਹਨ ਸਵਰਾਂ ` ਜਯਹ ਏਯਏ਼ ਰਹ
ਨਸਲਆਉਣ ਰਈ ਿੱ ਦ ਸਦੰ ਦ ਵ। ਜੰ ਟ ਨੰ ਵਏ ਨਰ ਨਸਲਆਉਣ ਦਹ ਸਭਤਹ ਤੋਂ ਏਹ ਸਵਰਾਂ
ੰ ਯਏ ਏਯਨ ਚਵਹਦ ਵ ਤਾਂ ਸਏ ਉਵ ਉ ਰਈ ਰਫੰਧ ਏਯ ਏ਼।
ਵਏ ਨਰ ਲਿੱ ਐ ਲਿੱ ਐ ਭਿਸਏਆਂ ਉੱਤ਼ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਤਉਵਯ ਜਾਂ ਸਯਲਸਯਏ ਭਭ ਉੱਤ਼ ਉ ਨੰ
ਲ਼ਬਇਿੱ ਛਲਾਂ ਬ਼ਜਣ, ੰ ਯਏ ਏਯਦ਼ ਯਸਵਣ ਨਰ ਫੰ ਧਾਂ ਨੰ ਭਫਤਹ ਸਭਰਦਹ ਵ। ਇ਼ ਤਯਹਾਂ ਜਦੋਂ
ਭਲ਼ਸਏਰ ਜਾਂ ਦਿੱ ਐ ਦਹ ਹ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਵਇਤ ਦ਼ਣਹ।
4. ਦਾਅਵਾ ੜਾਅ
ਜੰ ਟ ਦਅਲ ਸਨਟਉਣ ਦ਼ ਭੇਂ ਫਵਤ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਬਸਭਏ ਸਨਬਉਂਦ ਵ। ਇਵ ਉ ਦ ਏੰ ਭ ਵ ਸਏ
ਉਵ ਦਅਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤਹ ਈ ਟਣ ਫਯ਼ ਤਯੰਤ ਜਣਏਯਹ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਦ਼ਲ਼ ਅਤ਼ ਵਏ ਬ
ਯਭਾਂ ਨੰ ਸਧਆਨ ਨਰ ਯਹਆਂ ਏਯ਼ ਅਤ਼ ਬ ਜਾਂਚਾਂ ਰਈ ਯ ਸਵਮਾ ਦ਼ਲ਼, ਜਾ ਸਏ ਟ਼ ਦ਼ ਭਰਾਂਏਣ
ਏਯਨ ਰਈ ਰਾ ਹਦਹਆਂ ਵਾਣ।

ਲ ਜਾਂਚ ਏਯਾ 2
ਸਥਤਹ ਦਹ ਛਣ ਏਯਨਹ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਰਾ  ਉੱਤ਼ ਸਲਚਯ-ਚਯਚ ਦਹ ਰਾ  ਨ ਵਾਲ਼।
I. ਜਇਦਦ ਫਹਭ
II. ਲਯ ਦ਼ਣਦਯਹ ਫਹਭ
III. ਤੰਤਯ ਸਧਯ ਦ਼ਣਦਯਹ ਰਈ ਭਾਟਯ ਫਹਭ
IV. ਅਿੱ  ਫਹਭ

C. ਧਸ਼ਏਾਇਤ ਧਨਟਾਯਾ
1. ਾਯ
ਜਦੋਂ ਵਏ ਲਰੋਂ ਸਲ਼ਏਇਤ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਉੱਚ ਤਯਜਹਵਹ ਏਯਲਈ ਏਯਨ ਦ ਭਾਂ ਵੰ ਦ ਵ। ਮਦ ਯਿੱ ਐਾ ਸਏ
ਸਲ਼ਏਇਤ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਼ਲ ਪ਼ਰਹ ਵਾਣ ਦ ਭਿੱ ਦ [ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਏਯਤ ਲਰੋਂ ਸਯਏਯਡ ਠਹਏ ਏਯਨ ਦਹ
ਦ਼ਯਹ ਤੋਂ ਰ ਏ਼ ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਭਝਿਤ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਉਤਏਤ ਦਹ ਏਭਹ ਤਿੱ ਏ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ], ਜਾ ਸਏ ਵਏ ਨੰ ਦਐਹ
ਏਯਦ ਵ, ਏਵਣਹ ਦ ਏ਼ਲਰ ਇਿੱ ਏ ਸਵਿੱ  ਵੰ ਦ ਵ।
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ਵਏ ਇੰ ਝ ਦਹਆਂ ਅਰਤਲਾਂ ਫਯ਼ ਉਵਨਾਂ ਦਹ ਸਲਆਸਐਆ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਯ਼ਲ਼ਨ ਅਤ਼ ਿੱ ਼ ਵੰ ਦ ਵ। ਵਯ
਼ਲ ਅਪਰਤ ਨਰ ਦ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਅਸਵ ਅਤ਼ ਫੰ ਸਧਤ ਉਤ਼ਜਨ ਦਹਆਂ ਦਾ ਸਏਭਾਂ ਵਨ:
 ਸਵਰਾਂ ਿੱ ਐਤ ਦ ਅਸਵ - ਧਾਐ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਣ ਦ ਅਸਵ
 ਦਜ ਸਏ਼ ਦ਼ ਅਵੰ ਏਯ ਨੰ ਠੇ ਰਿੱਣਹ - ਛਾਟ ਸਦਿੱ ਣ ਅਤ਼ ਭਸਵ ਏਯਨ
ਸਲ਼ਏਇਤ ਵਏ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਨਏ "ੱ ਚ ਦਾ ਭਏਾ" ਵੰ ਦ ਵ, ਜ਼ ਏੰ ਨਹ ਇ ਨੰ ਠਹਏ ਢੰ  ਨਰ ਰਲ਼
ਤਾਂ ਇਵ ਵਏ ਲਪਦਯਹ ਸਜਿੱ ਤਣ ਦ ਲਧਹਆ ਭਿਏ ਵੰ ਦ ਵ। ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਇਨਨਹ ਛਾਵ ਫਵਤ
ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵ, ਵਏ ਲਿੱ ਡਭਿੱ ਰ ਭਸਵ ਏਹਤ ਜਣ ਚਵੰ ਦ ਵ।

ਜ਼ ਤੀਂ ਼ਲ਼਼ਲਯ ਫਹਭ ਰਵਏਯ ਵਾ ਤਾਂ ਤਵਨੰ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਵਰਤ ਸਵਰਾਂ ਤਾਂ ਦ ਵਹ ਨਵੀਂ ਵਾਣ ਦ਼ਣ਼
ਚਵਹਦ਼ ਵਨ। ਤੀਂ ਭਰ਼ ਨੰ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਅਸਧਏਯਹ ਏਾਰ ਰ ਜ ਏਦ਼ ਵਾ। ਮਾਦ ਯੱ ਐ ਧਏ ਏੰ ਨੀ
ਧਵੱ ਚ ਏਈ ਵੀ ਾਸਏ ਦੀਆਂ ਭੱ ਧਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਧਏਾਯ ਨਸੀਂ ਯੱ ਐਦਾ ਸ, ਧਜੰ ਨਾ ਧਏ ਤੁੀਂ ਯੱ ਐਦ ਸ।
ਸਲ਼ਏਇਤ ਨੰ ਦਯਉਣ ਦ ਭਿਏ ਸਦੰ ਦਹ ਵ ਸਏ ਅੀਂ ਵਏ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਤ ਦ ਸਏੰ ਨ ਸਧਆਨ ਯਿੱ ਐਦ਼ ਵਾਂ।
ਇਵ ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ ਭਫਤ ਥੰ ਭਹ ਵਨ, ਸਜ ਉੱਤ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ ਐ ਅਤ਼ ਲਯ ਫਣਦ ਵ। ਵਯ
ਰਹ ਦਤਲ਼ ਦ਼ ਅੰ ਤ ਉੱਤ਼, ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਨਟਯ਼ ਦ਼ ਢੰ  ਰਈ ਲ਼ਯਲ਼ ਭ਼ਤ
ਜਣਏਯਹ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਦਤਲ਼ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ ਭੇਂ ਉੱਤ਼ ਵਏ ਦ਼ ਸਧਆਨ ਸਲਿੱ ਚ ਸਰਆਉਣ
ਚਵਹਦ ਵ।
ਭੂੰ ਸ ਯਾਸੀਂ ਸਣ ਵਾਰਾ ਰਚਾਯ (ਚੰ ਾ/ਭਾੜਾ) ਧਵਏਯੀ ਅਤ ਵਾਵਾਂ ਰਈ ਭਸੱ ਤਵੂਯਨ ਬੂਧਭਏਾ
ਧਨਬਾਉਂਦਾ ਸ। ਮਦ ਯਿੱ ਐਾ ਸਏ ਚੰ  ਼ਲ ਨੰ 5 ਰਾ ਏਾਂ ਦਿੱ ਸਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਜਦੋਂ ਸਏ ਭਹ ਼ਲ ਫਯ਼ 20
ਰਾ ਏਾਂ ਨੰ।
2. ਾਂਝਾ ਧਸ਼ਏਾਇਤ ਰਫੰਧ ਧਟਭ (ਆਈਜੀਭ)
ਆਈਆਯਡਹਆ ਨੇ ਾਂਝ ਸਲ਼ਏਇਤ ਰਫੰਧ ਸਟਭ (ਆਈਜਹਭ) ਚਰ ਏਹਤ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭ
ਸਲ਼ਏਇਤ ਡਟ਼ ਦ਼ ਏੇਂਦਯਹ ਬੰ ਡਯ ਅਤ਼ ਉਦਮਾ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਨਟਯ਼ ਦਹ ਸਨਯਨਹ ਰਈ ੰ ਦ ਲਜੋਂ
ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਵ।
ਰਹ-ਵਾਰਡਯ ਇ ਸਟਭ ਨਰ ਆਣ਼ ਰਹ ਲ਼ਯਲ਼ ਨਰ ਯਸਜਟਯ ਏਯ ਏਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼
ਆਣਹਆਂ ਸਲ਼ਏਇਤਾਂ ਦ਼ ਏਦ਼ ਵਨ। ਸਲ਼ਏਇਤਾਂ ਪ਼ਯ ਫੰ ਸਧਤ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਨੰ ਬ਼ਜਹਆਂ ਜਾਂਦਹਆਂ
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ਵਨ। ਆਈਜਹਭ ਸਲ਼ਏਇਤਾਂ ਦ ਅਤ਼ ਸਨਟਯ਼ ਰਈ ਰਿੱ਼ ਭੇਂ ਦ ਸਧਆਨ ਯਿੱ ਐਦ ਵ। ਸਲ਼ਏਇਤਾਂ
ਯਸਜਟਯ ਏਹਤਹਆਂ ਜ ਏਦਹਆਂ ਵਨ:

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
3. ਾਸਏ ੁਯੱਧਐਆ ਏਟ, 1986
ਇਵ ਏਨੰਨ  ਏਹਤ ਸਆ ਹ "ਵਏਾਂ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਨੰ ਲਧਹਆ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਅਤ਼ ਵਏ ਏੌਂ ਰਾਂ ਅਤ਼
ਵਏ ਦ਼ ਝਸਆਂ ਰਈ ਭਝਿਤ ਏਯਲਉਣ ਰਈ ਵਾਯ ਅਸਧਏਯਹਆਂ ਸਤਆਯ ਏਯਨ ਦ਼ ਰਫੰਧ ਰਈ"
ਏਟ ਨੰ ਵਏ ਯਿੱਸਐਆ (ਾਧ) ਏਟ, 2002 ਯਵੀਂ ਾਸਧਆ ਸਆ ਹ।
a) ਏਾਨੂੰਨ ਦ ਤਧਸਤ ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਏਨੰਨ ਸਲਚਰਹਆਂ ਏਝ ਸਯਬਲ਼ਲਾਂ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਵਨ:

ਧਯਬਾਸ਼ਾ
"਼ਲ" ਦ ਬਲ ਸਏ਼ ਲਹ ਼ਲ ਤੋਂ ਵ, ਜਾ ਸਏ ੰ ਬਸਲਤ ਲਯਤੋਂਏਯ ਰਈ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਇ ਸਲਿੱ ਚ
ਫੈਂਸਏੰ , ਆਯਸਥਏ, ਫਹਭ, ਆਲਜਈ, ਏਯਲਈ, ਸਫਜਰਹ ਜਾਂ ਵਾਯ ਊਯਜ ਦ਼ਣਹ, ਫਾਯਡ ਜਾਂ ਸਯਵਇਲ਼
ਜਾਂ ਦਾਲੇਂ, ਯ ਸਨਯਭਣ, ਭਨਯੰ ਜਨ, ੁਫਯਾਂ ਜਾਂ ਵਾਯ ਜਣਏਯਹ ਦ ਸਦਰਯਚਲ ਜਾਂ ਰਫੰਧ ਦ਼ ਫੰ ਧ
ਸਲਿੱ ਚ ਵਰਤਾਂ ਦ ਰਫੰਧ ਏਯਨ ਲ਼ਸਭਰ ਵ। ਯ ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਏਾਈ ਲਹ ਼ਲ ਭਤ ਦ਼ਣਹ ਜਾਂ ਸਨਿੱਜਹ ਼ਲ
ਦ਼ ਇਏਯਯ ਲਜੋਂ ਦ਼ਣਹ ਲ਼ਸਭਰ ਨਵੀਂ ਵ।
ਫੀਭਾ ਵਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਧਭਰ ਸ
"ਾਸਏ" ਦ ਬਲ ਏਾਈ ਲਹ ਸਲਅਏਤਹ ਵਾ ਏਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ:
i. ਏਾਈ ਲਹ ਭਨ ਸਲਚਯਨ ਰਈ ਐਯਹਦਦ ਵ ਅਤ਼ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਸਏ਼ ਲਹ ਭਨ ਦ ਲਯਤਣ ਲਰ਼
ਭ਼ਤ। ਯ ਸਲਅਏਤਹ ਲ਼ਸਭਰ ਨਵੀਂ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਭਨ ਨੰ ਭ-ਲ਼ਚਣ ਰਈ ਜਾਂ ਸਏ਼
ਲਯ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਰਈ ਐਯਹਦਦ ਵ ਜਾਂ
ii. ਸਏ਼ ਲਹ ਼ਲ ਨੰ ਸਲਚਯਨ ਰੈਂ ਦ ਜਾਂ ਪਇਦ ਰਤ ਏਯਦ ਵ ਅਤ਼ ਇੰ ਝ ਦਹਆਂ ਼ਲਲਾਂ ਦ਼
ਪਇਦ਼ ਲਜੋਂ ਲ਼ਸਭਰ ਵ।
'ਨੁਏ' ਦ ਬਲ ਏਆਰਟਹ, ਸਏਭ ਜਾਂ ਏਯਯਹ ਦ਼ ਢੰ , ਜਾ ਸਏ ਸਏ਼ ਏਨੰਨ ਅਧਹਨ ਜਾਂ ਯਵੀਂ ਯਿੱ ਐ਼
ਜਣ ਦਹ ਰਾ  ਵ ਜਾਂ ਸਏ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਲਰੋਂ ਇਏਯਯ ਜਾਂ ਸਏ਼ ਼ਲ ਦ਼ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਯਲਹ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ 
ਵ, ਸਲਿੱ ਚ ਐਯਫਹ, ਤਯਿੱਟਹ, ਅਯਨਤ ਵ।
'ਧਸ਼ਏਾਇਤ' ਦ ਬਲ ਸਲ਼ਏਇਤਏਯਤ ਲਰੋਂ ਏਾਈ ਇਰਭ ਸਰਐਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਰਉਣ ਤੋਂ ਵ, ਜਾ ਸਏ:
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i. ਿੱ ਐਤਹ ਏਯਾਫਯ ਸਲਵਯ ਜਾਂ ਫੰ ਧ਼ਜਭਈ ਏਯਾਫਯਹ ਲ਼ਯਤ ਨੰ ਅਣਉਣ
ii. ਉ ਲਰੋਂ ਐਯਹਦ਼  ਭਨ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏ ਜਾਂ ਲਿੱ ਧ ਨਏ
iii. ਉ ਲਰੋਂ ਰਤ ਏਹਤਹਆਂ ਼ਲਲਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏ਼ ਸਏਭ ਦਹ ਤਯਿੱਟਹ
iv. ਏਨੰਨ ਯਵੀਂ ਤਸਵ ਏਹਤ਼ ਜਾਂ ਏਜ
਼ ਉੱਤ਼ ਦਯ  ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਲਰਹ ਈ ਏਹਭਤ
ਭਨ, ਜਾ ਸਏ ਜਹਲਨ ਅਤ਼ ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਐਤਯਨਏ ਵਾਣਹਆਂ, ਜਦੋਂ ਜਨਤਏ ਸਲਏਯਹ ਰਈ ਉਰਿੱਫਧ
ਏਯਲਉਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਭਨ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਦਹ ਭਿੱ ਯਹ, ਢੰ  ਅਤ਼ ਰਬਲ ਦ਼ ਫੰ ਧਹ ਜਣਏਯਹ
ਲ਼ਐਉਣ ਰਈ ਰਾ ਹਦ਼ ਐ਼ਤਯ ਦ਼ ਏਨੰਨਾਂ ਦਹ ਉਰੰਣ ਵੰ ਦਹ ਵ।
'ਾਸਏ ਧਵਵਾਦ' ਦ ਬਲ ਸਲਲਦ ਤੋਂ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਲਅਏਤਹ, ਸਜ ਸਐਰ ਸਲ਼ਏਇਤ ਏਹਤਹ ਈ ਵ,
ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਲਿੱ ਚ ਰ  ਇਰਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਏਯ ਏਯਦ ਵ ਅਤ਼ ਸਲਲਦ ਏਯਦ ਵ।
b) ਾਸਏ ਧਵਵਾਦ ਧਨਟਾਉਣ ਜੰ ੀਆਂ
ਵਯ ਸਰ਼ ਅਤ਼ ਫ਼ ਅਤ਼ ਏਿ ਭਹ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ਼ ਵਏ ਸਲਲਦ ਸਨਟਉਣ ਜੰ ਹਆਂ ਸਤਆਯ ਏਹਤਹਆਂ
ਈਆਂ ਵਨ।
i. ਧਜ਼ਰਾ ਪਯਭ: ਪਾਯਭ ਸਲ਼ਏਇਤਾਂ ਨੰ ਣਨ ਰਈ ਸਨਆਂ ਸਲਲਥ ਵ, ਜਦੋਂ ਭਨ, ਼ਲਲਾਂ ਅਤ਼
ਭਆਲ ਦਅਸਲਆਂ ਦ ਭਿੱ ਰ 20 ਰਿੱਐ ਯ ਤਿੱ ਏ ਵ। ਸਰ ਪਾਯਭ ਏਾਰ ਆਣ਼
ਵਏਭਾਂ/ਯਭਨ ਰ ਏਯਲਉਣ ਰਈ ਢਿੱ ਏਲੀਂ ਦਹਲਨਹ ਅਦਰਤ ਏਾਰ ਬ਼ਜਣ ਦ ਅਸਧਏਯ ਵ।
ii. ੂਫਾ ਏਧਭਸ਼ਨ: ਇਵ ਸਨਟਯ ਅਥਯਟਹ ਭਿਸਰਏ, ਅਹਰ ਣਨ ਅਤ਼ ਸਨਯਨ ਸਨਆਂ
ਸਲਲਥ ਵ। ਇਵ ਸਰ ਪਾਯਭ ਦਹਆਂ ਅਹਰਾਂ ਨੰ ਣਦਹ ਵ। ਇਵ ਸਲ਼ਏਇਤਾਂ ਨੰ ਣਨ ਰਈ
ਅਰ ਸਨਆਂ ਸਲਲਥ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਭਨ/਼ਲ ਅਤ਼ ਵਯਜਨੇ ਦ ਭਿੱ ਰ 20 ਰਿੱਐ ਯ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ
ਵ, ਯ 100 ਰਿੱਐ ਯ ਤੋਂ ਿੱ ਟ ਵ। ਵਾਯ ਅਸਧਏਯ ਅਤ਼ ਅਥਯਟਹ ਸਰ ਪਾਯਭ ਦ਼ ਲਾਂ ਵਹ
ਵਨ।
iii. ਏ ਭੀ ਏਧਭਸ਼ਨ: ਏਨੰਨ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਅੰ ਸਤਭ ਅਥਯਟਹ ਫਣਈ ਈ ਵ ਏਿ ਭਹ ਏਸਭਲ਼ਨ। ਇਵ
ਭਿਸਰਏ, ਅਹਰ ਦ਼ ਨਰ ਨਰ ਸਨਯਨਹ ਸਨਆਂ ਸਲਲਥ ਵ। ਇਵ ਫ ਏਸਭਲ਼ਨ ਲਰੋਂ 
ਏਹਤ਼  ਵਏਭਾਂ ਤੋਂ ਅਹਰਾਂ ਨੰ ਣ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਇਵ ਆਣ਼ ਅਰ ਅਸਧਏਯ ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ
ਇਵ 100 ਰਿੱਐ ਏਯਾ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਦ਼ ਭਨ/਼ਲਲਾਂ ਤ਼ ਭਆਲ਼ ਰਈ ਸਲਲਦਾਂ ਰਈ ਏੰ ਭ ਏਯ਼।
ਇਵ ਫ ਏਸਭਲ਼ਨ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਨ ਸਨਆਂ ਸਲਲਥ ਵ।
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ਇਵਨਾਂ ਬ ਸਤੰ ਨ ਜੰ ਹਆਂ ਏਾਰ ਦਹਲਨਹ (ਸਲਰ) ਅਦਰਤ ਦ਼ ਅਸਧਏਯ ਵਨ।
c) ਧਸ਼ਏਾਇਤ ਏਯਨ ਦਾ ਢੰ 
ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਸਤੰ ਨ ਸਨਟਯ ਜੰ ਹਆਂ ਏਾਰ ਧਸ਼ਏਾਇਤ ਏਯਨ ਦਾ ਢੰ  ਫਸੁਤ ਐਾ ਸ।
ਸਲ਼ਏਇਤ ਏਯਨ ਜਾਂ ਫ ਏਸਭਲ਼ਨ ਜਾਂ ਏਿ ਭਹ ਏਸਭਲ਼ਨ ਦ਼ ਅਿੱ ਼ ਅਹਰ ਏਯਨ ਰਈ ਏਾਈ ਪਹ ਨਵੀਂ
ਰਿੱਦਹ ਵ।

ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਲ਼ਏਇਤਏਯਤ ਲਰੋਂ ਐਦ ਜਾਂ ਉ ਲਰੋਂ ਅਸਧਏਸਯਤ ਜੰ ਟ ਯਵੀਂ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ।

ਇਵ ਐਦ ਜ ਏ਼ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ ਜਾਂ ਡਏ ਯਵੀਂ ਲਹ ਬ਼ਜਹ ਜ ਏਦਹ ਵ। ਇਵ ਮਦ ਯਿੱ ਐਣ
ਚਵਹਦ ਵ ਸਏ ਸਲ਼ਏਇਤ ਏਯਨ ਰਈ ਸਏ਼ ਲਏਹਰ ਦਹ ਰਾ  ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ।
d) ਾਸਏ ਪਯਭ ਸੁਏਭ
ਜ਼ ਪਾਯਭ ੰ ਤਲ਼ਟ ਵਾਲ਼ ਸਏ ਸਲ਼ਏਇਤ ਏਹਤ਼ ਭਨ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ਼  ਨਏਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ
ਏਾਈ ਲਹ ਨਏ ਵ ਜਾਂ ਼ਲ ਸਲਿੱ ਚ ਇਰਭ ਰਈਆਂ ਈਆਂ ਤਯਿੱਟਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਏਾਈ ਲਹ ਤਯਿੱਟਹ ਸਿੱ ਧ
ਵੰ ਦਹ ਵ ਤਾਂ ਪਾਯਭ ਸਲਯਾਧਹ ਸਧਯ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਜਾਂ ਲਿੱ ਧ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਵਏਭ ਜਯਹ ਏਯ ਏਦਹ ਵ,
i. ਧਸ਼ਏਾਇਤਏਯਤਾ ਨੂੰ ਏੀਭਤ ਵਾਧ ਏਯਨੀ [ਜਾਂ ਫੀਭ ਦ ਏ ਧਵੱ ਚ ਰੀਭੀਅਭ ਵਾਧ
ਏਯਨਾ], ਧਸ਼ਏਾਇਤਏਯਤਾ ਵਰੋਂ ਬੁਤਾਨ ਏੀਤ ਐਯਚ
ii. ਵਏ ਨੰ ਦਜਹ ਸਧਯ ਦਹ ਰਯਲਵਹ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਵਾ ਨਏਨ ਜਾਂ ਰਿੱਹ ਿੱ ਟ ਦ਼ ਏਯਨ ਏਯਏ਼
ਵਏਾਂ ਨੰ ਇੰ ਝ ਦਹ ਯਏਭ ਨੰ ਸਯਜਾਨੇ ਲਜੋਂ ਦ਼ਣ
iii. ਲਰ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਼ਲਲਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਨਏ ਜਾਂ ਤਯਿੱਟਹਆਂ ਦਯ ਏਯਨ
iv. ਿੱ ਐਤਹ ਏਯਾਫਯਹ ਸਲਵਯ ਜਾਂ ਫੰ ਧ਼ਜਭਈ ਏਯਾਫਯ ਲ਼ਯਤ ਨੰ ਫੰ ਦ ਏਯਨ ਜਾਂ ਉਵਨਾਂ ਨੰ
ਦਵਯਉਣ ਨਵੀਂ
v. ਸਧਯਾਂ ਨੰ ਢਏਲੀਂ ਏਹਭਤ ਦ਼ਣਹ
e) ਾਸਏ ਧਵਵਾਦ ਵਯ
ਸਤੰ ਨ ਪਾਯਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਆਉਣ ਲਰ਼ ਵਏ ਸਲਲਦਾਂ ਦ਼ ਭਿੱ ਐ ਲਯ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭ
ਏਯਾਫਯ ਨਰ ਫੰ ਸਧਤ ਵਨ:
i. ਦਾਅਵ ਦ ਭਝਤ ਧਵੱ ਚ ਦਯੀ
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ii. ਦਾਅਧਵਆਂ ਰਈ ਭਝਤਾ ਨਾ ਸਣਾ
iii. ਦਾਅਵ ਐਾਯਜ ਏਯਨਾ
iv. ਾਟਾ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ
v. ਾਰੀ ਧਨਮਭ, ਸ਼ਯਤਾਂ ਆਧਦ।
4. ਫੀਭਾ ਰ ਏਾਰ
ਏੇਂਦਯ ਯਏਯ ਨੇ ਫਹਭ ਏਟ, 1938 ਦ਼ ਅਸਧਏਯਾਂ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਜਨਤਏ ਸਲ਼ਏਇਤ ਦ ਸਨਟਯ
ਸਨਮਭ, 1998 ਨਲੰ ਫਯ 11, 1998 ਨੰ ਅਸਧਏਸਯਤ ਜਟ ਸਲਿੱ ਚ ਰਏਸਲ਼ਤ। ਇਵ ਸਨਮਭ ਜਹਲਨ ਅਤ਼
ੂਯ-ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼, ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਬ ਸਨਿੱਜਹ ਲਯਾਂ ਰਈ, ਜਾ ਲਹ ਸਨਿੱਜਹ ਭਿੱ ਯਥ ਭਤਫਏ ਰ ਫਹਭ਼ ਵਨ,
ਰਈ ਰ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਇਵਨਾਂ ਸਨਮਭਾਂ ਦ ਭਏਦ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ ਬ ਲਜੋਂ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ਭਝਿਸਤਆਂ ਦ਼ ਫੰ ਧਹ ਬ
ਸਲ਼ਏਇਤਾਂ ਨੰ ਰਬਲਹ ਏਹਭਤ, ਭਯਿੱ ਥ ਅਤ਼ ਸਨਯਿੱ ਐ ਢੰ  ਨਰ ਵਿੱ ਰ ਏਯਨ ਵ।

ਰ ਏਾਰ, ਫੀਭਤ ਅਤ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਦੀ ਆੀ ਧਸਭਤੀ ਨਾਰ, ਸਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦ ਤਧਸਤ
ਧਵਚਰ ਅਤ ਰਾਸਏਾਯ ਵਜੋਂ ਏੰ ਭ ਏਯ ਏਦਾ ਸ।
ਰ ਏਾਰ ਦਾ ਪਰਾ, ਧਸ਼ਏਾਇਤ ਨੂੰ ਬਾਵੇਂ ਭੰ ਧਨਆ ਜਾਵ ਜਾਂ ਯੱ ਦ ਏੀਤਾ ਜਾਵ, ਅੰਧਤਭ ਸੁੰ ਦਾ ਸ।
a) ਰ ਏਾਰ ਨੂੰ ਧਸ਼ਏਾਇਤ
ਰਾ ਏਰ ਨੰ ਏਹਤਹ ਜਣ ਲਰਹ ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਰਐਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ, ਫਹਭਤ ਜਾਂ ਉ ਦ਼ ਏਨੰਨਹ ਲਯ ਲਰੋਂ
ਦਤਐਤ ਏਯਏ਼, ਰਾ ਏਰ ਨੰ ੰ ਫਾਸਧਤ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ, ਸਜ ਦ਼ ਅਸਧਏਯ ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ
ਫਹਭਏਯਤ ਦਹ ਫਯਾਂਚ / ਦਤਯ ਆਉਂਦ ਵ, ਦਤਲ਼ ਨਿੱਥਹ ਵਾਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਨ, ਜ਼ ਏਾਈ ਵਨ
ਤਾਂ, ਇ ਦ਼ ਨਰ ਟ਼ ਦਹ ਸਏਭ ਅਤ਼ ਵਿੱ ਦ ਦ ਅੰ ਦ ਅਤ਼ ਭੰ ਹ ਈ ਯਵਤ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ
ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।
ਸਲ਼ਏਇਤਾਂ ਰਾ ਏਰ ਨੰ ਏਹਤਹਆਂ ਜ ਏਦਹਆਂ ਵਨ, ਜ਼:
i. ਸਵਰਾਂ ਸਰਐਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲ਼ਏਇਤ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਸਰਐਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹਤਹ ਈ ਵ ਅਤ਼
ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੇ:
 ਸਲ਼ਏਇਤ ਨੰ ਯਿੱ ਦ ਏਯ ਸਦਿੱ ਤ ਵ ਜਾਂ
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 ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਸਲ਼ਏਇਤ ਦਹ ਯਹਦ ਦ਼ਣ ਦ਼ ਇਿੱ ਏ ਭਵਹਨੇ ਦ਼ ਅੰ ਦਯ ਸਲ਼ਏਇਤ ਦ ਏਾਈ
ਜਲਫ ਨਵੀਂ ਆਇਆ ਵ
 ਸਲ਼ਏਇਤਏਯਤ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਲਫ ਨਰ ੰ ਤਲ਼ਟ ਨਵੀਂ ਵ।
ii. ਸਲ਼ਏਇਤ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਯਿੱ ਦ ਏਯਨ ਦ਼ ਇਿੱ ਏ ਰ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹਤਹ ਈ ਵ।
iii. ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਏ਼ ਅਦਰਤ ਜਾਂ ਵਏ ਪਾਯਭ ਜਾਂ ਰਹ (ਸਲਚਾਰਣ਼) ਸਲਿੱ ਚ ਫਏਇਆ ਨਵੀਂ
ਈ ਵ।
b) ਰ ਏਾਰ ਵਰੋਂ ਧਪਾਯਸ਼ਾਂ
ਏਝ ਯ/ਸਨਮਭ ਵਨ, ਸਜਵਨਾਂ ਦਹ ਰਾ ਏਰ ਲਰੋਂ ਰਣ ਏਯਨਹ ਵੰ ਦਹ ਵ:
i. ਇੰ ਝ ਦਹ ਸਲ਼ਏਇਤ ਦਹ ਯਹਦ ਸਭਰਣ ਦ਼ ਇਿੱ ਏ ਭਵਹਨੇ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਪਯਲ਼ਾਂ ਏਯਨਹਆਂ ਯਯਹ
ਵਨ।
ii. ਨਏਰਾਂ ਸਲ਼ਏਇਤ ਏਯਤ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦਾਲਾਂ ਨੰ ਬ਼ਜਹਆਂ ਜਣਹਆਂ ਚਵਹਦਹਆਂ ਵਨ।
iii. ਇੰ ਝ ਦਹ ਸਪਯਲ਼ ਨੰ ਰਤ ਏਯਨ ਦ਼ 15 ਸਦਨਾਂ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲ਼ਏਇਤ ਏਯਤ ਨੰ ਸਰਐਤਹ
ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲ਼ਪਯਲ਼ਾਂ ਨੰ ਭੰ ਨਣ ਚਵਹਦ ਵ।
iv. ਭਨਯਹ ਿੱ ਤਯ ਦਹ ਨਏਰ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਫਹਭ ਏਯਤ ਨੰ ਬ਼ਜਹ ਜਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਉ ਦਹ
ਸਰਐਤਹ ਲ਼ਟਹ ਉ ਲਰੋਂ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਭਨਯਹ ਿੱ ਤਯ ਨੰ ਰਤ ਏਯਨ ਦ਼ 15 ਸਦਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭੰ ਹ
ਜਾਂਦਹ ਵ।
ਜ਼ ਸਲਲਦ ਸਲਚਾਰਹ ਨਰ ਵਿੱ ਰ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ ਵ ਤਾਂ ਰਾ ਏਰ ਫਹਭਤ ਨੰ ਇਨਭ ਸਦੰ ਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਉ
ਨੰ ਜਦ ਵ ਠਹਏ ਵ ਅਤ਼ ਇਵ ਫਹਭਤ ਨੰ  ਟ਼ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਰਈ ਰਾ ੀਂਦ਼ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਨਵੀਂ ਵ।
c) ਰ ਏਾਰ ਯਾਸੀਂ ਇਨਾਭ
ਰਾ ਏਰ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਜਯਭਨੇ (ਇਨਭ) ਰਈ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਸਨਮਭ ਰ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ:
i. ਇਨਭ 20 ਰਿੱਐ ਯ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਨਵੀਂ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ (ਏ-ਰ਼ਲ਼ਹਆ ਬਤਨ ਅਤ਼ ਵਾਯ
ਐਯਸਚਆਂ ਭ਼ਤ)
ii. ਇਨਭ ਇੰ ਝ ਦਹ ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਭਰਣ ਦਹ ਸਭਤਹ ਤੋਂ 3 ਭਵਹਸਨਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ ਜਣ ਚਵਹਦ
ਵ ਅਤ਼ ਫਹਭਤ ਨੰ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਇਨਭ ਸਭਰਣ ਦ਼ ਇਿੱ ਏ ਭਵਹਨੇ ਸਲਿੱ ਚ ਅੰ ਸਤਭ ਭਝਿਤ਼ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ
ਇਨਭ ਰਤ ਏਯਨ ਦਹ ਲ਼ਟਹ ਏਯਨਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।
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iii. ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਇਨਭ ਨਰ ਸਵਭਤ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ ਅਤ਼ ਰਾ ਏਰ ਨੰ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਭਨਯਹ
ਿੱ ਤਯ ਸਭਰਣ ਦ਼ 15 ਸਦਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਰਐਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਇਤਰਵ ਦ਼ਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।
iv. ਜ਼ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਇਨਭ ਨੰ ਭਨਯ ਏਯਨ ਰਈ ਸਰਐਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਇਤਰਵ ਨਵੀਂ ਸਦੰ ਦ ਵ ਤਾਂ
ਫਹਭਏਯਤ ਇਨਭ ਨਵੀਂ ਦ਼ਲ਼

ਲ ਜਾਂਚ ਏਯਾ 3
ਵਏ ਯਿੱਸਐਆ ਏਨੰਨ 1986 ਦ਼ ਤਸਵਤ ਸਏ ਨੰ ਵਏ ਲਜੋਂ ਨਵੀਂ ਭੰ ਸਨਆ ਜ ਏਦ ਵ?
I. ਸਨਿੱਜਹ ਲਯਤੋਂ ਰਈ ਚਹਾਂ /਼ਲਲਾਂ ਰ ਣ ਲਰ
II. ਸਲਅਏਤਹ, ਜਾ ਸਏ ਭ-ਸਲਏਯਹ ਦ਼ ਭਏਦ ਨਰ ਭਨ ਐਯਹਦਦ ਵ
III. ਸਲਚਯਨ ਰਈ ਭਨ ਤ਼ ਼ਲਲਾਂ ਐਯਹਦਦ ਅਤ਼ ਲਯਤਦ ਵ
IV. ਸਲਚਯਨ ਰਈ ਵਾਯ ਦਹਆਂ ਼ਲਲਾਂ ਲਯਤਦ ਵ

D. ੱ ਰਫਾਤ ਢੰ 
ਾਸਏ ਵਾ ਧਵੱ ਚ ੱ ਰਫਾਤ ਭੁਸਾਯਤ
ਏੰ ਭ ਦ਼ ਥਾਂ ਉੱਤ਼ ਰਬਲਹ ਏਯਯਹ ਰਈ ਇਿੱ ਏ ਜੰ ਟ ਜਾਂ ਼ਲ ਭਰਭ ਏਾਰ ਵਾਣ ਲਰਹਆਂ ਬ ਤੋਂ
ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਭਵਯਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏ ਵ ਨਯਭ (ਪਟ) ਭਵਯਤ (ਪਟ ਸਏਿੱ ਰ)
ਐਤ (ਵਯਡ) ਭਵਯਤ ਦ਼ ਉਰਟ - ਜਾ ਸਏ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਏਝ ਏੰ ਭ ਜਾਂ ਯਯਭਹ ਏਯਨ ਦਹ
ਏਯਯਹ ਦਹ ਭਿੱ ਯਥ ਵ, ਨਯਭ (ਾਪਟ) ਭੁਸਾਯਤਾਂ ਸਯ ਭੁਰਾਜ਼ਭਾਂ ਤ ਾਸਏਾਂ ਨਾਰ, ਏੰ ਭ ਅਤ
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ਫਾਸਯ ਦਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤ, ਰਬਾਵੀ ਯੂ ਧਵੱ ਚ ਆੀ ਰਬਾਵ ਾਉਣ ਦੀ ਭਯੱ ਥਾ ਨਾਰ ਫੰ ਧਧਤ ਸਨ।
ੱ ਰਫਾਤ ਭੁਸਾਯਤਾਂ ਇ ਧਏਭ ਦੀਆਂ ਨਯਭ ਭੁਸਾਯਤਾਂ ਧਵੱ ਚ ਬ ਤੋਂ ਭਸੱ ਤਵੂਯਨ ਸ।
1. ੱ ਰਫਾਤ ਅਤ ਾਸਏ ਫੰ ਧ
ਵਏ ਼ਲ ੰ ਤਸਲ਼ਤ ਅਤ਼ ਲਪਦਯ ਵਏ ਫਣਉਣ ਰਈ ਰਭਐ
ਿੱ ਬ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਵ। ਯ ਇਵ ਏਹ
ਨਵੀਂ ਵ। ਵਏ ਇਨਨ ਵਨ, ਸਜਵਨਾਂ ਨਰ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਭਫਤ ਫੰ ਧ ਫਣਉਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ।

ਇਸ ਵਾ ਅਤ ਫੰ ਧ ਅਨੁਬਵ ਦਵੇਂ ਸਨ, ਜ ਧਏ ਾਸਏ ਦ ਾਸਭਣ ਏੰ ਨੀ ਨੂੰ ਅਰ ਯੂ ਧਵੱ ਚ ਸ਼
ਏਯਦ ਸਨ।
ਭਫਤ ਫੰ ਧ ਸਏ ਤਯਹਾਂ ਫਣਦ਼ ਵਨ?
ਫ਼ਲ਼ਿੱਏ ਇ ਦ ਭਰ ਵ ਬਯਾ। ਇ ਦ਼ ਨਰ ਵਹ ਵਾਯ ਤਿੱ ਥ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਉ ਬਯਾ਼ ਨੰ ਭਫਤ ਏਯਦ਼
ਵਨ ਤ਼ ਲਧਉਂਦ਼ ਵਨ। ਆਉ ਉਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਏਝ ਤਿੱ ਥਾਂ ਫਯ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਹ
ਸ਼ਕ

2:

ਬਯ ਦ ਤੱ ਥ

ਧਐੱ ਚ

ਬਯਾ
ਸ਼ ਏਯਨਾ

ੱ ਰਫਾਤ(ੰ ਚਾਯ)

i. ਵਯ ਫੰ ਧ ਇਿੱ ਏ ਸਐਿੱ ਚ ਨਰ ਲ਼ਯ ਵੰ ਦ ਵ:
ਧਏ ਨੂੰ ੰ ਦ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਅਤ ਾਸਏ ਨਾਰ ਯਾਫਤਾ ਏਾਇਭ ਏਯਨ ਦ ਮ ਸਣਾ
ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਧਐੱ ਚ ਅਏਯ ਧਸਰ ਰਬਾਵ ਦ ਨਤੀਜ ਵਜੋਂ ਸੁੰ ਦੀ ਸ, ਜ ਧਏ ਾਸਏ ਨੂੰ ੰ ਠਨ
ਜਾਂ ਇ ਦ ਰਤੀਧਨਧਾਂ ਨਾਰ ੰ ਯਏ ਧਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦ ਭੇਂ ੈਂਦਾ ਸੁੰ ਦੀ ਸ। ਸਐਿੱ ਚ ਵਯ਼ਏ ਦ਼ ਸਦਰ ਨੰ
ਐਾਰਹਣ ਦਹ ਸਵਰਹ ਏੰ ਜਹ ਵ। ਇ ਦ਼ ਸਫਨਾਂ ਤਾਂ ਫੰ ਧ ਦ ਵਾਣ ਵਹ ਫਵਤ ਐ ਵ। ਸਲਏਯ਼ਤ ਫਯ਼
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ਾਚਾ, ਸਜ ਨੰ ੰ ਦ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਏਹ ਤਵਨੰ ਰਿੱਦ ਵ ਸਏ ਉਵ ਸਲਏਯ਼ਤ ਏਯਹਅਯ ਸਲਿੱ ਚ
ਫਵਤ ਤਯਿੱ ਏਹ ਏਯ ਏ਼ਹ?
ii. ਫੰ ਧ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਦਜ ਤਿੱ ਥ ਵ ਸਏ਼ ਦਹ ਭਿਜਦ
 ਹ - ਭਿਜਦ ਵਾਣ, ਜਦੋਂ ਰਾ  ਵਾਲ:਼
ਲ਼ਇਦ ਲਧਹਆ ਉਦਵਯਨ ਵਾ ਏਦਹ ਵ ਸਲਆਵ। ਏਹ ਇਵ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵ ਸਏ ਤਹ ਉਰਿੱਫਧ
ਵਾਲ਼, ਜਦੋਂ ਤਨਹ ਨੰ ਉ ਦਹ ਰਾ  ਵਾਲ਼? ਇ ਤਯਹਾਂ ਾਸਏ ਫੰ ਧ ਧਵੱ ਚ, ਭੁੱ ਦਾ ਸ ਧਏ ਏੰ ਨੀ ਜਾਂ
ਇ ਦ ਨੁਭਾਇੰਦ ਉਰੱਫਧ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਰ ੜ ਸ? ਏੀ ਉਸ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਭਜੂਦ ਸ ਅਤ ਾਸਏ
ਦੀਆਂ ਰ ੜਾਂ ਨੂੰ ੁਣ ਯਸੀ ਸ?
ਏਾਈ ਭਿਏ਼ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਜਦੋਂ ਏਾਈ ਯਹ ਤਯਹਾਂ ਭਿਜਦ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ ਅਤ਼ ਆਣ਼ ਵਏ ਦਹਆਂ ਬ ਉਭਹਦ੍੍ਂ
ਨਰ ਇਨ ਨਵੀਂ ਏਯਦ ਵ। ਏਈ ਭਜ਼ਫੂਤ ਫੰ ਧ ਪਯ ਵੀ ਫਣਾਈ ਯੱ ਐ ਏਦਾ ਸ, ਜ ਉਸ ਾਸਏ

ਨਾਰ ਧਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਧਦਵਾਉਣ, ੂਯੀ ਸਭਦਯਦੀ ਅਤ ਧਜ਼ੰ ਭਵਾਯੀ ਦੀ ਬਾਵਨਾ ਧਦਐਾਉਣ ਦ ਢੰ  ਨਾਰ ੱ ਰ
ਏਯ ਏਦਾ ਸ।

ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਬ ਸਲਲ਼਼ ਸਜਲੇਂ:
 ਰਬਲ ਇਿੱ ਏ ਫਣਉਂਦ ਵ ਜਾਂ
 ਢੰ  ਸਜ ਨਰ ਏਾਈ ਼ਲ਼ ਏਯਦ ਵ ਤ਼ ਣਦ ਵ ਜਾਂ
 ਨੇਵ ਜਾ ਇਿੱ ਏ ਦਜ਼ ਨੰ ਬ਼ਜਦ ਵ
ਨੇਭ-ਰਣ ਅਤ਼ ਭਵਯਤ ਰਈ ਿੱ ਰਫਤ ਅਤ਼ ਏਰ ਦ਼ ਯ ਵਨ। ਿੱ ਰਫਤ (ੰ ਚਯ) ਦ ਇਿੱ ਏ ਤਯਹਾਂ
ਬਲ ਵ ਸਏਲੇਂ ਏਾਈ ਾਚਦ ਅਤ਼ ਲ਼ਐਦ ਵ।
ਏੰ ਨਹਆਂ ਵਏ ਫੰ ਧ ਰਫੰਧਨ ਉੱਤ਼ ਫਵਤ ਾਯ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ, ਸਏਉਂਸਏ ਵਏ ਨੰ ਨਰ ਜਾਹ ਯਿੱ ਐਣ
ਉੱਤ਼ ਐਯਚ ਨਲਾਂ ਵਏ ਫਣਉਣ ਨਰੋਂ ਫਵਤ ਿੱ ਟ ਵੰ ਦ ਵ। ਵਏ ਫੰ ਧ ਏਈ ਸਭਰਣ ਦ਼ ਭਿਸਏਆਂ ਉੱਤ਼
ਫਣਦ਼ ਵਨ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਵਏ ਦਹਆਂ ਫਹਭਾਂ ਰਾ ਾਂ ਨੰ ਭਝਣ ਦਿਯਨ, ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਭਝਉਣ ਦਿਯਨ,
ਪਯਭ ਦ਼ਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ। ਇਏਯਏ਼, ਜੰ ਟ ਏਾਰ ਇਵ ਭੇਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਵਯ਼ਏ ਉੱਤ਼ ਫੰ ਧ ਭਫਤ ਏਯਨ ਦ਼ ਭਿਏ਼
ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
2. ੱ ਰਫਾਤ ਦੀ ਏਾਯਵਾਈ
ਿੱ ਰਫਤ ਏਹ ਵ?
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ਬ ਿੱ ਰਾਂਫਤਾਂ ਰਈ ਇਿੱ ਏ ਬ਼ਜਣ ਲਰ, ਜਾ ਸਏ ਨੇਵ ਬ਼ਜਦ ਵ, ਅਤ਼ ਇਿੱ ਏ ਉ ਨੇਵ਼ ਦ ਰਤਏਯਤ
ਵੰ ਦ ਵ। ਏਯਲਈ ਯਹ ਵਾ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਜਦੋਂ ਰਤਏਯਤ ਬ਼ਜਣ ਲਰ਼ ਦ਼ ਨੇਵ਼ ਨੰ ਭਝ ਰੈਂ ਦ ਵ।
ਸ਼ਏਰ3: ੱ ਰਫਾਤ ਦ ਯੂ

ਿੱ ਰਫਤ ਏਯਨ ਦ਼ ਏਈ ਢੰ  ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ
 ਫਾਰਣ
 ਸਰਐਣ
 ਸਫਨਾਂ-ਫਾਰਣ
 ਯਹਸਯਏ ਬਲ਼ ਲਯਤਣਹ
ਇਵ ਆਵਭਣ਼-ਵਭਣ਼, ਪਾਨ ਉੱਤ਼, ਈਭ਼ਰ ਜਾਂ ਇੰ ਟਯਨੈਿੱਟ ਉੱਤ਼ ਵਾ ਏਦਹ ਵ। ਇਵ ਯਭਹ ਜਾਂ ੂਯ-

ਯਭਹ ਵਾ ਏਦਹ ਵ। ਨੇਵ਼ ਜਾਂ ਲਯਤ਼ ਭਹਸਡਆ ਦਹ ਭਿੱ ਯਹ ਜਾਂ ਯ ਜਾ ਲਹ ਵਾਲ਼, ੰ ਚਯ (ਿੱ ਰਫਤ) ਦ
ਯ ਰਤਏਯਤ ਨੇ ੰ ਚਯ ਏਹਤ਼ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਜਾ ਭਸਝਆ ਵ, ਉ ਯਵੀਂ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ।
ਏਯਾਫਯ ਰਈ ਇਵ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵ ਸਏ ਚਸਣਆ ਜਲ਼ ਸਏ ਸਏਲੇਂ ਅਤ਼ ਏਦੋਂ ਇਵ ੰ ਬਸਲਤ ਰਤਏਯਤ
ਨੰ ਨੇਵ ਬ਼ਸਜਆ ਜਲ਼।
ੱ ਰਫਾਤ ਏਾਯਵਾਈ ਨੂੰ ਸਠ ਧਦੱ ਤ ਵਾਂ ਦਯਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ।
ਆ ਲ਼ਏਰ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਫਦ ਸਯਬਸਲ਼ਤ ਏਯਹ:
ਸ਼ਏਰ4: ੱ ਰਫਾਤ ਢੰ 
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ਯਤ

ੁਨੇ
ਸਾ

ਇੰਏ
ਧਡੰ

ਚਨ

ੁਨੇ

ਰ

ਸਾ

ੁਨੇ

ਧਡਏਧਡੰ 

ਸਾ

ਰਾਤਏਯਤਾ

ੁਨੇ
ਸਾ

ੁਝਾ
ਅ

ਰੰ


ਧਯਬਾਸ਼ਾ
i.

ਯਤ: ਨੇਵ਼ ਦ਼ ਯਾਤ ਲਜੋਂ, ਜੰ ਟ ਨੰ ਲ਼ਟ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ ਸਏ ਉਵ ਸਏਉਂ ਿੱ ਰਫਤ ਏਯ ਸਯਵ
ਵ ਅਤ਼ ਉਵ ਏਹ ਏਸਵਣ ਚਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਵੌਂਰ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ ਸਏ ਉ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜ ਯਵਹ
ਜਣਏਯਹ ਪਇਦ਼ਭੰਦ ਅਤ਼ ਵੀਂ ਵ।

ii. ੁਨੇਸਾ ਜਣਏਯਹ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਏਾਈ ਾਂਝਹ ਏਯਨਹ ਚਵੰ ਦ ਵ।
iii. ਇੰਏਧਡੰ  ਜਣਏਯਹ ਨੰ ਤਫਦਹਰ ਏਯਨ ਦਹ ਏਯਲਈ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਸਏ਼ ਲਰੋਂ ਏਵਹ ਿੱ ਰ ਨੰ ਅਸਜਵ਼

ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਫਦਰਣ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਦਜ਼ ਼ ਬ਼ਸਜਆ ਜ ਏ਼ ਅਤ਼ ਠਹਏ ਤਯਹਾਂ ਡਹਏਾਡ ਏਹਤ ਜ ਏ਼।
ਇੰ ਏਾਸਡੰ  ਦਹ ਰਤ, ਏਾਈ ਸਏੰ ਨੇ ਲਧਹਆ ਢੰ  ਨਰ ਦ਼ ਸਏਆ ਅਤ਼ ਫ ਨੰ ੁਯਜ ਏਯ
ਏਦ ਵ, ਦ਼ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਵ। ਇ ਦ਼ ਰਈ ਯਯਹ ਵ ਸਏ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਆਣ਼ ਯਾਸਤਆਂ ਫਯ਼

ਤ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ। ਇੰ ਝ ਏਯਨ ਰਈ ਅਰ ਯਸਵਣ ਦ਼ ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜ ਯਵ਼ ਨੇਵ਼ ਨਰ
ਰਤਸਵਭਹ ੈਂਦ ਵੰ ਦਹ ਵ।

iv. ਨੇਵ ਇਿੱ ਏ ਢੰ  (ਚਨਰ) ਯਵੀਂ ਬ਼ਸਜਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਭਏਦ ਰਈ ਚਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਢੰ 
ਭਿਸਐਏ ਵਾ ਏਦ ਵ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਆਣ਼-ਵਭਣ਼ ਭਹਸਟੰ ਾਂ, ਟਰਹਪਾਨ ਅਤ਼ ਸਲਡਹ ਏਨਪਯੰ 
ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ; ਜਾਂ ਇ ਨੰ ਿੱ ਤਯ, ਈਭ਼ਰ, ਭਹਭਾ ਅਤ਼ ਸਯਾਯਟਾਂ ਦ ਯ ਵਾ ਏਦ ਵ।
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v. ਡੀਏਧਡੰ  ਅ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ ਸਟਏਣ਼ ਉੱਤ਼ ਇ ਨੰ ਐ ਢੰ  ਨਰ ਰਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ
ਵ, ਸਲਆਸਐਆ ਏਹਤਹ ਅਤ਼ ਭਸਝਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵ ਲ਼ਸਐਆ ਜ ਏਦ ਵ ਸਏ ਡਹਏਾਸਡੰ  [ਜਾਂ
ਨੇਵ ਸਏਲੇਂ ਰਤ ਏਹਤ ਸਆ ਵ] ਲਹ ਇੰ ਏਾਸਡੰ  [ਸਜਲੇਂ ਇਵ ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ ਵ] ਲਾਂ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ
ਵ।
vi. ਰਾਤ ਏਯਤਾ: ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ ਰਤਏਯਤ ਵੰ ਦ ਵ, ਇਿੱ ਏ ਸਲਅਏਤਹ ਜਾਂ ਏਈ [ਯਾਤ], ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ
ਨੇਵ ਬ਼ਸਜਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵਨਾਂ ਯਾਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਵਯ਼ਏ ਦ਼ ਆਣ਼ ਸਲਚਯ, ਸਲਲ਼ਲਲ਼ ਅਤ਼
ਅਸਵ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਉਵ ਰਬਸਲਤ ਏਯਦ਼ ਵਨ ਸਏ ਨੇਵ ਸਏਲੇਂ ਰਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਉ
ਉੱਤ਼ ਸਏਲੇਂ ਏੰ ਭ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਬ਼ਜਣ ਲਰ਼ ਨੰ ਫ਼ਲ਼ਿੱਏ ਇਵ ਏਯਨਾਂ ਨੰ ਸਧਆਨ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐਣ ਚਵਹਦ
ਵ, ਜਦੋਂ ਨੇਵ ਬ਼ਜਣ ਫਯ਼ ਪਰ ਏਯਨ ਵਾਲ਼।

vii. ੁਝਾਅ: ਬਲੇਂ ਨੇਵ ਬ਼ਸਜਆ ਜਣ ਅਤ਼ ਰਤ ਏਯਨ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਰਤਏਯਤ ਲਰੋਂ ਭਿਸਐਏ ਅਤ਼
ੂਯ-ਭਿਸਐਏ ਨੇਵ਼ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਬ਼ਜਣ ਲਰ਼ ਨੰ ਝਅ ਦ਼ਣ ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਫਅਦ ਸਲਿੱ ਚ

ਇੰ ਝ ਦ਼ ਝਆਲਾਂ ਨੰ ਲ਼ਐਣ ਅਤ਼ ਇਵ ਰਸਤਏਯਭ ਨੰ ਸਧਆਨ ਨਰ ਭਝਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ,
ਸਏਉਸਏ ਇਵ ਤ ਏਯਨ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿੱ ਦਦ ਏਯਦ ਵ ਸਏ ਨੇਵ ਸਏਲੇਂ ਰਤ ਵਾਇਆ ਅਤ਼ ਇ ਉੱਤ਼
ਸਏਲੇਂ ਏੰ ਭ ਏਹਤ ਸਆ। ਜ਼ ਰਾ  ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਨੇਵ਼ ਨੰ ਫਦਸਰਆ ਜਾਂ ਵਾਯ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ ਜ ਏਦ
ਵ।

3. ਰਬਾਵੀ ੱ ਰਫਾਤ ਧਵੱ ਚ ਯੁਏਾਵਟਾਂ
ਰਬਲਹ ਿੱ ਰਫਤ ਸਲਿੱ ਚ ਯਏਲਟਾਂ ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਏਯਲਈਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਵਯਏ਼ ਅ ਸਲਿੱ ਚ ਆ ਏਦ਼ ਵਨ।
ਿੱ ਰਫਤ ਸਲ ਏਦਹ ਵ, ਜ਼ ਬ਼ਜਣ ਲਰ਼ ਲਰੋਂ   ਅਯ ਏਯਏ਼ ਜਾਂ ਨੇਵ਼ ਨੰ ਭ਼ ਢੰ  ਨਰ
ਸਤਆਯ ਏਹਤ ਸਆ ਹ ਜਾਂ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਨੇਵ ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ ਜਾਂ ਫਵਤ ਿੱ ਟ, ਜਾਂ ਬ਼ਜਣ ਲਰ਼ ਨੇ ਰਤ
ਏਯਤ ਦ਼ ਿੱ ਸਬਆਚਯ ਨੰ ਨਵੀਂ ਭਝਇਆ ਵ। ਚਣਿਤਹ ਇਵ ਬ ਯਏਲਟਾਂ ਨੰ ਦਯ ਏਯਨ ਦਹ ਵ।

ਲ ਜਾਂਚ ਏਯਾ 4
ਭਫਤ ਫੰ ਧ ਏਯਨ ਰਈ ਏਹ ਏਯਨ ਚਵਹਦ ਵ?
I. ਸਐਿੱ ਚ
II. ਬਯਾ
III. ਿੱ ਰਫਤ
IV. ੰ ਦ਼ਵਲਦ
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E. ਧਫਨਾਂ-ਭਧਐਏ ੱ ਰਫਾਤ
ਆਉ ਏਝ ਧਯਨਲਾਂ ਨੰ ਲ਼ਐਹ, ਸਜਵਨਾਂ ਫਯ਼ ਜੰ ਟ ਨੰ ਤ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ।

ਐਾ
ਧਸਰ ਰਬਾਵ ਨੂੰ ਵੱ ਡਾ ਫਣਾਉਣਾ
ਅੀਂ ਸਵਰਾਂ ਵਹ ਲ਼ਸਐਆ ਵ ਸਏ ਸਐਿੱ ਚ ਸਏ਼ ਲਹ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਰਾਂ ਥੰ ਭਹ ਵ। ਤੀਂ ਉ ਵਏ ਨਰ
ਏਯਾਫਯ ਰਤ ਏਯਨ ਦਹ ਉਭਹਦ ਨਵੀਂ ਏਯ ਏਦ਼ ਵਾ, ਸਜ ਨੰ ਤਵਨੰ ੰ ਦ ਨਵੀਂ ਏਯਦ ਵ। ਅਰ

ਸਲਿੱ ਚ ਏਈ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਨੰ ਤਵਡ਼ ਨਰ ਸਵਰਹ ਲਯ ਸਭਰਣ ਦ਼ ਭਿਏ਼ ਏ਼ਲਰ ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਲ਼ਐਣ ਦਹ ਰਾ 
ਵੰ ਦਹ ਵ, ਏਝ ਏ ਸਏੰ ਟ ਵਹ, ਤਵਡਹ ਯਐ ਤ਼ ਭਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਰਈ। ਉਵਨਾਂ ਦ ਤਵਡ਼ ਫਯ਼ ਇਯਦ
ਤਵਡਹ ਸਦਿੱ ਐ, ਤਵਡਹ ਬਲ਼, ਤਵਡ਼ ਸਲਲਵਯ ਅਤ਼ ਤੀਂ ਸਏਲੇਂ ਏਿੱ ਼  ਵਨ ਅਤ਼ ਸਏਲੇਂ ਫਾਰਦ਼ ਵਾ ਦ਼
ਆਧਯ ਉੱਤ਼ ਵੰ ਦ ਵ। ਮਦ ਯਿੱ ਐਾ ਸਏ ਸਵਰਾਂ ਰਬਲ ਰੰਭ਼ ਭੇਂ ਰਈ ਯਸਵੰ ਦ ਵ। ਸਵਰ਼ ਰਬਲ ਨੰ ਚੰ 
ਫਣਉਣ ਰਈ ਏਝ ਪਇਦ਼ਭੰਦ ਯ ਵਨ:
i. ਸਭਸ਼ਾ ਭੇਂ ਉੱਤ ਯਸ ਆਣੀ ਮਤਯ ਨੰ ਏਝ ਸਭੰ ਟ ਸਵਰਾਂ ਲ਼ਯ ਏਯਾ, ਬ ਸਏਭ ਦਹਆਂ
ਦ਼ਯਹਆਂ ਰਈ ਭਾਂ ਰ ਏ਼ ਚਿੱ ਰਾ ।
ii. ਐੁਦ ਨੂੰ ਢੁੱ ਏਵੇਂ ਯੂ ਧਵੱ ਚ ਸ਼ ਏਯ ਤਵਡ ੰ ਬਸਲਤ, ਸਜ ਨੰ ਤੀਂ ਸਵਰਹ ਲਯ ਸਭਰਣ ਜ
ਯਵ਼ ਵਾ, ਤਵਨੰ ਨਵੀਂ ਜਣਦ ਵ ਅਤ਼ ਤਵਡ ਸਵਯਲ ਉ ਰਈ ਸਵਰਾਂ ਸਨਲ਼ਨ ਫਣਦ ਵ।
 ਏਹ ਤਵਡ ਸਵਯਲ ਸਵਰ਼ ਰਬਲ ਨੰ ਠਹਏ ਫਣਉਣ ਰਈ ਭਿੱ ਦਦ ਏਯ ਸਯਵ ਵ?
 ਏਹ ਤਵਡ਼ ਏਿੱ ਼ ਭਹਸਟੰ  ਜਾਂ ਭੇਂ ਭਤਫਏ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਵਨ?
 ਏਹ ਤਵਡਹ ਸਦਿੱ ਐ  ਅਤ਼ ਰਹਏ਼ਦਯ ਵਨ - ਚੰ ਹ ਤਯਹਾਂ ਲਰ ਏਟਲ ਅਤ਼ ਲ਼਼ਲ ਏਹਤਹ,
 ਅਤ਼ ਰਹਏ਼ਦਯ ਏਿੱ ਼ ਵਨ, ਭ਼ਏਅਿੱ   ਅਤ਼ ਰਹਏ਼ਦਯ ਵ?
iii. ਇੱਏ ਯਭਜ਼ੀ, ਸੌਂਰ ਬਯੂਯ ਅਤ ਜਤੂ ਭਏਨ ਤਵਨੰ ਤ਼ ਤਵਡ਼ ਯਾਤ਼ ਨੰ ਤਯੰਤ ਇਿੱ ਏ
ਦਜ਼ ਰਈ ਿਐ਼ ਫਣ ਸਦੰ ਦਹ ਵ।
iv. ਐੁੱ ਰਹ , ਸੌਂਰ ਅਤ ਧਦਰੜ ਧਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਫਣਾ
 ਏਹ ਤਵਡਹ ਯਹਸਯਏ ਬਲ਼ ਵੌਂਰ਼ ਅਤ਼ ਲ-ਸਲਲ਼ਲਲ਼ ਨੰ ਦਯਉਂਦਹ ਵ?
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 ਏਹ ਤੀਂ ਸਿੱ ਧ਼ ਐਹ਼ ਵਾ, ਭਏਯਉਂਦ਼ ਵਾ, ਅਿੱ ਐਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਅਿੱ ਐਾਂ ਉਂਦ਼ ਵਾ, ਯਭਾਲ਼ਹ ਨਰ
ਵਿੱ ਥ ਸਭਰਉਂਦ਼ ਵਾ?
 ਏਹ ਤੀਂ ਏਝ ਅਰਾ ਚਨ ਦ ਵਭਣ ਏਯਨ ਜਾਂ ਉਭਹਦ ਭਤਫਏ ਨਰ ਸਭਰਣ ਦ਼ ਭੇਂ
ਸਦਰ ਸਲਲ਼ਲਲ਼ਹ ਯਸਵੰ ਦ਼ ਵਾ?
v. ਸਯ ਧਵਅਏਤੀ ਧਵੱ ਚ ਧਦਰਚੀ - ਬ ਤੋਂ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਚਹ ਵ ਦਜ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਅਰ
ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਰਚਹ ਰ ਣਹ।
 ਏਹ ਤੀਂ ਵਏ ਫਯ਼ ਇਿੱ ਏ ਸਲਅਏਤਹ ਲਜੋਂ ਤ ਏਯਨ ਰਈ ਏਝ ਭਾਂ ਰਇਆ ਵ?
 ਏਹ ਤੀਂ ਉ ਲਰੋਂ ਏਵ਼ ਫਯ਼ ਸਧਆਨ ਯਿੱ ਸਐਆ ਅਤ਼ ਜਯਏ ਯਵ਼ ਵਾ?
 ਏਹ ਤੀਂ ਆਣ਼ ਵਏ ਰਈ ਯਹ ਤਯਹਾਂ ਭਿਜਦ
 ਅਤ਼ ਉਰਿੱਫਧ ਵਾ ਜਾਂ ਆਣਹ ਇੰ ਟਯਸਲਊ
ਦ਼ ਸਲਚਰ਼ ਆਣ਼ ਪਾਨ ਉੱਤ਼ ਰਿੱ਼ ਵਾ ਹ?
1. ਯੀਧਯਏ ਬਾਸ਼ਾ
ਯਹਸਯਏ ਬਲ਼ ਦ ਬਲ ਸਵਰਜਰ, ੰ ਏ਼ਤ, ਸਚਵਯ਼ ਦ਼ ਵਲ-ਬਲ ਤੋਂ ਵ। ਢੰ , ਸਜ ਨਰ ਅੀਂ ਿੱ ਰ
ਏਯਦ਼ ਵਾਂ, ਤਯਦ਼, ਫਸਵੰ ਦ਼ ਤ਼ ਐਹਦ਼ ਵਾਂ, ਇਵ ਡ਼ ਫਯ਼ ਬ ਏਝ ਏਸਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਡ਼ ਅੰ ਦਯ ਏਹ ਚਿੱ ਰ
ਸਯਵ ਵ।
ਇਵ ਅਏਯ ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ ਸਏ ਰਾ ਏ ਤਵਡ਼ ਲਰੋਂ ਏਵ਼  ਸਲਿੱ ਚ ਫਵਤ ਿੱ ਟ ਪਹਦਹ ਵਹ ਣਦ਼ ਵਨ। ਜਾ
ਤੀਂ ਨਵੀਂ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਾ, ਉਵ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਫਾਰਦ ਵ ਅਤ਼ ਫਵਤ ਉੱਚਹ ਲਹ। ਫ਼ਲ਼ਿੱਏ, ਵਯ਼ਏ ਨੰ ਆਣਹ
ਯਹਸਯਏ ਬਲ਼ ਫਯ਼ ਸਧਆਨ ਯਿੱ ਐਣ ਚਵਹਦ ਵ।
a) ਬਯਾ
ਇਿੱ ਥ਼ ਏਝ ਯ ਵਨ, ਸਜ ਨਰ ਤੀਂ ਵੌਂਰ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਅਤ਼ ਲ-ਬਯਾ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਐਈ ਦ਼ ਏਦ਼ ਵਾ, ਇ
ਨਰ ਤੀਂ ਸਏ਼ ਨੰ ੰ ਬਹਯ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਣਨ ਦ ਰਬਲ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਾ:
 ਅੰ ਦ - ਭਾਢ਼ ਸਿੱ ਛ਼ ਲਿੱ ਰ ਯਿੱ ਐ ਏ਼ ਸਿੱ ਧ਼ ਐਹ਼ ਵਾਲਾ
 ਭਫਤ ਅਿੱ ਐ ੰ ਯਏ - ਸਚਵਯ਼ ਉੱਤ਼ "ਭਏਯਵਟ" ਨਰ
 ਉਦ਼ਲ਼ਯਨ ਅਤ਼ ਧਹਯਜ ਲਰ਼ ੰ ਏ਼ਤ
b) ਬਯਾ
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ਅਏਯ, ਸਲਏਯ਼ਤ ਦ਼ ਲ਼ਫਦ ਫਾਰ਼ ਏੰ ਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ੈਂਦ਼ ਵਨ, ਸਏਉਂਸਏ ਯਾਸਤਆਂ ਦ ਉ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਾ
ਨਵੀਂ ਵ - ਉਦਹ ਯਹਸਯਏ ਬਲ਼ ਮਏਹਨ ਨਵੀਂ ਸਦਲਉਂਦਹ ਵ ਸਏ ਉਵ ਜਾ ਲਹ ਏਸਵ ਯਵਹ ਵ, ਉ
ਰਤਹ ਉਵ ਇਭਨਦਯ ਵ। ਇਵ ਫਵਤ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵ ਸਏ ਏਝ ਐ ਰਿੱਛਣਾਂ ਫਯ਼ ਤ ਵਾਲ਼, ਜਾ
ਸਏ ਦਯ ਏਦ਼ ਵਨ ਸਏ ਸਲਅਏਤਹ ਇਭਨਦਯ ਅਤ਼ ਬਯਾ਼ਮ
ਾ ਨਵੀਂ ਵ ਅਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਸਲਯਧ
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਭਤਫਏ ਸਧਆਨ ਯਿੱ ਸਐਆ ਜਲ਼:
 ਅਿੱ ਐਾਂ ਨਰ ਅਿੱ ਐ ਫਵਤ ਿੱ ਟ ਸਭਰਉਣਹਆਂ ਜਾਂ ਨ ਸਭਰਉਣਹਆਂ ਜਾਂ ਅਿੱ ਐਾਂ ਦਹ ਤ਼ ਸਵਰਜਰ
 ਫਾਰਣ ਭੇਂ ਸਏ਼ ਦ਼ ਭੰ ਵ ਦ਼ ਅਿੱ ਼ ਵਿੱ ਥ ਜਾਂ ਉਂਰਾਂ ਯਿੱ ਐਣਹਆਂ
 ਸਲਅਏਤਹ ਦ ਯਹਯ ਦਜ਼ ਦ਼ ਵਭਣ਼ ਤੋਂ ਼ ੰ ਭਉਣ
 ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਵ ਰ ਣ ਦਹ ਦਯ ਲਧਣਹ
 ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਸਚਵਯ਼ ਦ਼ ਯੰ  ਫਦਰਣ਼; ਸਚਵਯ ਜਾਂ ਯਦਨ ਰਰ ਵਾਣਹ
 ਹਨ ਲਿੱ ਧ ਆਉਣ
 ਆਲ ਸਲਿੱ ਚ ਫਦਰਅ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਿੱ ਚ, ਥਥਰਉਣ, ਰ  ਏਯਨ
 ਤਹ - ਆਲ ਦਹ ਟਾਨ ਨੰ ਤ ਦਯਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਰਹ ਯਿੱ ਐ ਏ਼ ਵਿਰਹ ਤ਼ ਲ਼ਟ ਫਾਰਣ
ਏਝ ਯਹਸਯਏ ਤਹਸਲਧਹਆਂ, ਜਾ ਸਏ ਫਚਅ ਅਤ਼ ੂਯ-ਰਸਵਣਲ਼ਹਰ ਦਯਉਂਦਹਆਂ ਵਨ, ਸਲਿੱ ਚ ਵਨ:
 ਵਿੱ ਥ/ਫਾਂਵ ੰ ਏ਼ਤ ਛਾਟ਼ ਅਤ਼ ਯਹਯ ਦ਼ ਏਾਰ ਵਾਣ਼
 ਸਚਵਯ਼ ਦ਼ ਵਲ-ਬਲ ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ
 ਯਹਯ ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ ਤਵਡ਼ ਵਭਣ਼ ਤੋਂ ਼ ੰ ਭਉਣ
 ਫਾਂਵਲਾਂ ਯਹਯ ਦ਼ ਵਭਣ਼ ਫੰ ਦ ਏਯਨਹਆਂ
 ਅਿੱ ਐਾਂ ਯਵੀਂ ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ ੰ ਯਏ ਯਿੱ ਐਣ ਜਾਂ ਸਨਯਲ਼
ਜ ਤੁਸਾਡ ਾਸਏ ਸ਼ਏਸ਼ ਇਸਨਾਂ ਧਵਚੋਂ ਏਈ ਸ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸਾਨੂੰ ਐੁਦ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਰ ੜ ਸ ਅਤ
ਾਸਏ ਦ ਧਦਭਾ ਧਵੱ ਚ ਏੀ ਚੱ ਰ ਧਯਸਾ ਸ ਇ ਫਾਯ ਧਧਆਨ ਦਣ ਦੀ ਰ ੜ ਸ।
2. ੁਣਨ ਭੁਸਾਯਤ
ਿੱ ਰਫਤ ਭਵਯਤ ਦ਼ ਤਹਜ਼ ਭਵ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏ਼ ਨੰ ਣਨ ਭਵਯਤ ਫਯ਼ ਸਧਆਨ ਯਿੱ ਐਣ ਅਤ਼ ਸਲਏਤ
ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵ। ਇਵ ਸਨਿੱਜਹ ਰਬਲ ਦ਼ ਜਣ-ਛਣ਼ ਸਧਾਂਤ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਵ - 'ਭਝਉਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ
ਭਝਾ'
ਸਏੰ ਨਹ ਲਧਹਆ ਤਯਹਾਂ ਤੀਂ ਣਦ਼ ਵਾ, ਇ ਦ ਤਵਡ਼ ਏੰ ਭ ਦਹ ਏਯਯਹ ਅਤ਼ ਵਾਯਾਂ ਨਰ ਤਵਡ਼ ਫੰ ਧਾਂ
ਦਹ ਏਆਰਟਹ ਉੱਤ਼ ਲਿੱ ਡ ਅਯ ੈਂਦ ਵ। ਆ ਣਨ ਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਏਝ ਲ਼ਐਹ।
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a) ਯਯਭ ੁਣਨਾ:
ਇਵ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਅੀਂ ਚ਼ਤਨ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਨ ਏ਼ਲਰ ਲ਼ਫਦਾਂ ਨੰ ਣਨ ਦਹ ਏਾਸਲ਼ਲ਼ ਏਯਦ਼ ਵਨ ਯ, ਵਾਯ
ਲਹ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਯਨ ਸਲਿੱ ਚ, ਵਾਯ ਲਰੋਂ ਬ਼ਜ਼  ਯ਼ ਨੇਵ਼ ਨੰ ਭਝਣ ਦਹ ਲਹ ਏਾਸਲ਼ਲ਼ ਏਯਦ਼ ਵਾਂ।
ਆ ਯਯਭ ਣਨ ਦ਼ ਬਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਏਝ ਉੱਤ਼ ਲ਼ਐਹ। ਇਵ ਵਨ:
i. ਧਧਆਨ ਦਣਾ
ਨੰ ਫਰਯ਼ ਲਿੱ ਰ ਡ਼ ਇਿੱ ਏਸਚਤ ਸਧਆਨ ਅਤ਼ ਨੇਵ਼ ਦਹ ਲ਼ਟਹ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ। ਚਨ,
ੂਯ-ਭਿਸਐਏ ਿੱ ਰਫਤ ਲਹ ਉੱਚਹ "ਫਾਰਦਹ" ਵਨ। ਸਧਆਨ ਦ਼ਣ ਦ਼ ਏਝ ਿੱ ਐ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਵਨ:
 ਫਰਯ਼ ਲਿੱ ਰ ਸਿੱ ਧ ਲ਼ਐਾ
 ਸਧਆਨ ਲੰ ਡਣਉਣ ਲਰ਼ ਸਲਚਯਾਂ ਨੰ ਼ ਯਿੱ ਐਾ
 ਸਦਭਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਐੰ ਡਨ ਏਯਨ ਰਈ ਸਤਆਯ ਨ ਯਵਾ
 ਬ ਫਵਯਹ ਯਏਲਟ ਉਣ ਲਰਹਆਂ ਿੱ ਰਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾ [ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਆਣ਼ ਭਾਫਇਰ ਨੰ ਲ਼ਾਂਤ
ਭਾਡ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐਾ]
 ਫਰਯ਼ ਦਹ ਯਹਸਯਏ ਬਲ਼ ਨੰ "ਣਾ"
ii. ਨੁਭਾਇਸ਼ ਏਯਨਾ ਧਏ ਤੁੀਂ ੁਣ ਯਸ ਸ:
ਯਹਸਯਏ ਬਲ਼ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨ ਇਿੱ ਥ਼ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਬਸਭਏ ਸਨਬਉਂਦ ਵ। ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਏ਼ ਲਰੋਂ :
 ਏਦ਼ ਏਦ਼ ਸਯ ਸਵਰਉਣ ਅਤ਼ ਭਏਯਉਣ
 ਅੰ ਦ ਯਿੱ ਐਣ, ਜਾ ਸਏ ਦਜ਼ ਨੰ ਐਿੱ ਰਹ ਯਿੱ ਐ਼ ਅਤ਼ ਦਜ਼ ਨੰ ਭਏਤ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਫਾਰਣ ਦ਼ਲ਼
 ਛਾਟ਼ ਭਿਸਐਏ ਸਟਿੱ ਣਹਆਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਵਾਂ ਅਤ਼ ਵੰ
iii. ੁਝਾਅ ਦਣ:
ਜਾ ਲਹ ਅੀਂ ਫਵਤ ਏਝ ਣਦ਼ ਵਾਂ, ਡ਼ ਸਨਿੱਜਹ ਸਪਰਟਯਾਂ ਯਵੀਂ ਬਟਏ ਏਦ਼ ਵਨ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ
ਡਹਆਂ ਧਯਨਲਾਂ, ਅਨਭਣ ਅਤ਼ ਸਲਚਯ। ਯਾਤ਼ ਦ਼ ਤਿਯ ਉੱਤ਼, ਨੰ ਇਵ ਸਪਰਟਯਾਂ ਫਯ਼ ਸਆਨ
ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ ਅਤ਼ ਭਝਣ ਦਹ ਏਾਸਲ਼ਲ਼ ਏਯਨਹ ਚਵਹਦਹ ਵ ਸਏ ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹ ਸਏਵ ਜ ਸਯਵ
ਵ।
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 ਇ ਰਈ ਤਵਨੰ ਨੇਵ਼ ਉੱਤ਼ ਸਲਚਯ ਦ਼ਣ ਅਤ਼ ਜਾ ਸਏਵ ਸਆ ਹ, ਨੰ ਲ਼ਟ ਏਯਨ
ਰਈ ਲਰ ਿੱ ਛਣ ਦਹ ਰਾ  ਵਾ ਏਦਹ ਵ।
 ਝਅ ਦ਼ਣ ਦ ਇਿੱ ਏ ਵਾਯ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਢੰ  ਸਏ ਫਰਯ਼ ਦ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਦਹ ਸਲਆਸਐਆ ਏਯਨ
 ਤਹਜ ਢੰ  ਵ ਫਰਯ਼ ਨੰ ਸਨਮਭਤ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਯਾਏਣ ਅਤ਼ ਜਾ ਲਹ ਫਰਯ਼ ਨੇ ਸਏਵ ਵ, ਉ
ਦ ਯ ਫਣਉਣ ਅਤ਼ ਇ ਨੰ ਉ ਰਈ ਦਵਯਉਣ।

ਉਦਾਸਯਨ
ਸ਼ਟਤਾ ਰਈ ੁੱ ਛਣਾ - ਜਾ ਭੈਂ ਸਣਆ ਵ, ਏਹ ਭੈਂ ਵੀਂ ਅੰ ਦ ਰ ਸਯਵ ਵ ਸਏ ਤਵਨੰ ਡ਼ ਸਵਤ
ਏਹਭਾਂ ਦ਼ ਏਝ ਪਇਸਦਆਂ ਫਯ਼ ਏਝ ਭਿੱ ਦ਼ ਵਨ, ਏਹ ਤੀਂ ਏਝ ਵਾਯ ਲ਼ਟ ਏਯ ਏਦ਼ ਵਾ?
ਫੁਰਾਯ ਦ ਠੀਏ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦਾ ਾਯ ਧਦ - ਤਾਂ ਤੀਂ ਏਸਵ ਯਵ਼ ਵਾ ਸਏ 'ਡਹਆਂ ਸਵਤ ਏਹਭਾਂ ਪਇਦ
ਨਵੀਂ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਸਦਰਚ ਵਾਣ'- ਏਹ ਭੈਂ ਤਵਨੰ ਠਹਏ ਤਯਹਾਂ ਭਸਝਆ ਵ?
iv. ਅਨੁਭਾਨ ਨਾ ਰਾਉ:
ਯਯਭ ਣਨ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਡਹ ਭਿੱ ਸਆ ਵ ਸਏ ਡ਼ ਅਨੁਭਾਨ ਰਾਉਣ ਦਾ ਯੁਝਾਨ ਅਤ
ਫੁਰਾਯ ਵਰੋਂ ੱ ਐਾਤੀ ਸਣਾ। ਇ ਦ਼ ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਯਾਤ ਲ਼ਇਦ ਣ ਤਾਂ ਉਵ ਸਯਵ ਵਾਲ਼, ਜਾ
ਫਰਯ਼ ਨੇ ਸਏਵ ਵ, ਯ ਫਰਯ਼ ਲਰੋਂ ਏਵ਼ ਜ ਯਵ਼ ਨੰ ਆਣ਼ ਿੱ ਐਤਹ ਸਲਆਸਐਆ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਣ
ਸਯਵ ਵ।

ਇੰਝ ਦੀ ਅਨੁਭਾਧਨਤ ਚ ਦ ਨਤੀਜ ਵਜੋਂ ਯਤਾ ਫੁਰਾਯ ਦ ਫਰਣ ਨੂੰ ਜਾਯੀ ਯੱ ਐਣ ਨੂੰ ਭੇਂ ਦਾ
ਨੁਏਾਨ ਭੰ ਨ ਏ ਅਣਇੱਛਤ ਸ ਏਦਾ ਸ। ਇ ਦ ਨਤੀਜ ਵਜੋਂ ਫਰਣ ਧਵੱ ਚ ਦਐਰ ਵੀ ਸ ਏਦਾ
ਸ ਅਤ ਉਰਟ ਦਰੀਰ ਨਾਰ ਫੁਰਾਯ ਦਾ ਐੰ ਡਨ ਸੁੰ ਦਾ ਸ, ਸਾਰਾਂਧਏ ਉ ਨੇ ਆਣਾ ੂਯਾ ੁਨੇਸਾ
ਸਾਰ ਧਦੱ ਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਵ।
ਇਵ ਫਰਯ਼ ਰਈ ਵਹ ਸਨਯਲ਼ ਏਯਨ ਲਰ ਵਾਲ਼ ਅਤ਼ ਨੇਵ਼ ਦਹ ਯਹ ਭਝ ਨੰ ਹਸਭਤ ਏਯਦ
ਵ। ਯਯਭ ਣਨ ਦ ਬਲ ਵ:
 ਲਰ ਿੱ ਛਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਫਰਯ਼ ਨੰ ਵਯ ਨਏਤ ਐਤਭ ਏਯਨ ਸਦਉ
 ਸਏ਼ ਲਹ ਉਰਟ ਦਰਹਰ ਨਰ ਫਰਯ਼ ਨੰ ਟਾਏਾ ਨ
v. ਢੁੱ ਏਵੇਂ ਯੂ ਧਵੱ ਚ ਜਵਾਫ ਦਣਾ:
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ਯਯਭ ਣਨ ਦ ਬਲ ਫਰਯ਼ ਲਰੋਂ ਫਾਰ਼  ਤੋਂ ਏ਼ਲਰ ਣਨ ਤੋਂ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਵ। ਿੱ ਰਫਤ ਤਾਂ ਵਹ
ਯਹ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ, ਜਦੋਂ ਯਾਤ ਸਏ਼ ਢੰ  ਨਰ ਜਲਫ ਦ਼ਲ,਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਯਵੀਂ ਜਾਂ ਸਏਸਯਆ
ਯਵੀਂ। ਏਝ ਸਨਮਭਾਂ ਦਹ ਰਣ ਏਯਨਹ ਯਯਹ ਵੰ ਦਹ ਵ ਤਾਂ ਸਏ ਫਰਯ਼ ਨੰ ਨਹਲਾਂ ਨ ਸਲਐਇਆ
ਜਲ਼, ਫਰਸਏ ਨਭਨ ਅਤ਼ ਇਿੱ ਤ ਲਰ ਰਏ ਏਹਤ ਜਲ਼। ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਵਨ:
 ਆਣ਼ ਜਲਫ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਯਿੱ ਐ, ਐਿੱ ਰਹ਼ ਅਤ਼ ਇਭਨਦਯ ਯਵਾ
 ਸਏ਼ ਦ਼ ਸਲਚਯਾਂ ਨੰ ਇਿੱ ਤ ਸਦ
 ਦਜ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਉ਼ ਢੰ  ਨਰ ਲਯਤ ਏਯਾ, ਸਜ ਤਯਹਾਂ ਚਵੰ ਦ਼ ਵਾ ਤਵਡ਼ ਨਰ ਏਹਤ
ਜਲ਼
vi. ਸਭਦਯਦੀੂਯਏ ੁਣਨਾ:
ਵਭਦਯਦਹਯਏ ਵਾਣ ਦ ਲ਼ਫਦਹ ਬਲ ਵ ਸਏ ਸਏ਼ ਵਾਯ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਸਥਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਐਦ ਨੰ ਯਿੱ ਐਣ
ਅਤ਼ ਉਦ਼ ਅਨਬਲ ਨੰ ਉ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਵਹ ਭਸਵ ਏਯਨ ਵ।

ਬ ਚੰ ਹ ਵਏ ਼ਲ ਦ ਬ ਤੋਂ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਿੱ ਐ ਵਭਦਯਦਹ ਨਰ ਣਨ ਵ। ਇਵ ਐ ਤਿਯ
ਉੱਤ਼ ਨਏ ਭਰ ਵ, ਜਦੋਂ ਵਾਯ ਸਲਅਏਤਹ ਸਐਆਈ ਸਲਿੱ ਚ ਵਏ ਵ ਅਤ਼ ਫਵਤ ਤਏਰਹ ਸਲਿੱ ਚ
ਵ।
ਵਭਦਯਦਹ ਦ ਬਲ ਲ਼ਾਂਤ ਵਾ ਏ਼ ਣਨ ਅਤ਼ ਵੰ ਯ ਬਯਨ ਵ ਅਤ਼ ਯ ਸਧਆਨ ਦ਼ਣ, ਜਾ ਸਏ ਵਾਯ

ਸਲਅਏਤਹ ਨੇ ਸਏਵ ਵ, ਬਲੇਂ ਤੀਂ ਉ ਨਰ ਸਵਭਤ ਨਵੀਂ ਵਾ। ਇਵ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵ ਸਏ ਫਰਯ਼ ਨੰ
ਭਨਤ ਦਯਈ ਜਲ਼, ਯਯਹ ਨਵੀਂ ਵ ਸਏ ਸਵਭਤਹ। ਸਲਅਏਤਹ ਇੰ ਝ ਏਯਨ ਰਈ ਏ਼ਲਰ ਸਯ
ਸਵਰ ਏਦ ਵ ਜਾਂ "ਭੈਂ ਭਝਦ ਵਾਂ" ਜਾਂ "ਭੈਂ ਲ਼ਐਦ ਵਾਂ" ਲਯ਼ ਲਏ ਲਯਤ ਏਦ ਵ।

ਲ ਜਾਂਚ ਏਯਾ 5
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਯਯਭ ਣਨ ਦ ਬ ਨਵੀਂ ਵ?
I.

ਚੰ  ਸਧਆਨ ਦ਼ਣ

II. ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਅਨਭਨ ਰਉਣ
III. ਵਭਦਯਦਹਯਏ ਣਨ
IV. ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਜਲਫ ਦ਼ਣ
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F. ਨੈਧਤਏ ਯਵੱ ਈਆ
1. ਾਯ
ਦ਼ਯ ਨਰ, ਏਯਾਫਯ ਦ਼ ਣਾਂ ਫਯ਼ ਏਝ ੰ ਬਹਯ ਲਰ ਦ ਵਾ, ਸਏਉਂਸਏ ਰਤ ਯਲਿੱ ਈ ਦਹਆਂ
ਸਯਾਯਟਾਂ ਲਿੱ ਧ ਯਵਹਆਂ ਵਨ। ੰ ਯ ਦਹਆਂ ਏਝ ਫਵਤ ਲਿੱ ਡਹਆਂ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ਰਤ ਐਸਤਆਂ ਅਤ਼
ਫ਼ਈਭਨਹ ਰ਼ ਐ-ਤਰ ਯਟਹਸਪਏ਼ਤ ਯਵੀਂ ਧਾਐ ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ ਵ। ਫੈਂਏਾਂ ਦ਼ ਪੰ ਡਾਂ ਦਹ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਰਫੰਧਨ

ਲਰੋਂ ਆਣ਼ ਦਾਤਾਂ ਦ਼ ਰਰਚ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਰਈ ਰਤ ਲਯਤੋਂ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ। ਅਸਧਏਯਹ ਆਣ਼
ਅਵਦ਼ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਸਨਿੱਜਹ ਪਇਦ਼ ਰ ਣ ਰਈ ਏਯਦ਼ ਵਨ। ਨਰ ਵਹ, ਸਲਅਏਤਹ, ਸਜਵਨਾਂ ਉੱਤ਼ ਭਜ ਨੰ
ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਦ ਬਯਾ ਵੰ ਦ ਵ, ਵਹ ਬਯਾ਼ ਨੰ ਧਾਐ ਸਦੰ ਦ਼ ਲ਼ਐ਼  ਵਨ। ਸਨਿੱਜਹ ਤਯਿੱ ਏਹ ਅਤ਼
ਰਰਚ ਬਯ ਵਾਣ।
ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ, ਸੰ ਭ਼ਲਯਹ ਅਤ਼ ਏਯਾਯ਼ਟ ਰਫੰਧ ਫਯ਼ ਚਯਚ ਲਧਦਹ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਏਯਾਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਾਂਝ਼
ਤਿਯ ਉੱਤ਼ "ਨੈਸਤਏ" ਲਹ ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ। 'ਜਣਏਯਹ ਦ ਵਿੱ ਏ ਏਨੰਨ' ਲਯ਼ ਏਨੰਨ ਅਤ਼ 'ਜਨਤਏ ਸਵਿੱ ਤ

ਦਅਲ' ਲਯ਼ ਏਦਭ ਲਧਹਆ ਸੰ ਭ਼ਲਯਹ ਅਤ਼ ਰਫੰਧ ਰਤ ਏਯਨ ਰਈ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਬ ਭੰ ਨੇ 
ਵਨ।
ਨੈਸਤਏ ਯਲਿੱ ਈਆ ਆਣ਼ ਆ ਵਹ ਚੰ ਼ ਸਨਮੰ ਤਰਨ ਲਿੱ ਰ ਰ ਜਾਂਦ ਵ। ਜਦੋਂ ਏਾਈ ਆਣ਼ ਯ ਇਭਨਦਯਹ

ਨਰ ਅਤ਼ ਿੱ ਚ਼ ਯ ਨਰ ਯ਼ ਏਯਦ ਵ ਤਾਂ ਇਵ ਚੰ  ਰਫੰਧ ਵ। ਅਨੈਸਤਏ ਯਲਿੱ ਈਆ ਵਾਯ ਰਈ ਿੱ ਟ
ਸਏਯ ਲ਼ਐਉਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਐਦ ਰਈ ਲਿੱ ਧ। ਜਦੋਂ ਏਾਈ ਆਣ਼ ਅਸਧਏਯ ਐ਼ਤਯ ਯਵੀਂ ਐਦ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਨੰ ਯ
ਏਯਨ ਦਹ ਏਾਸਲ਼ਲ਼ ਏਯਦ ਵ ਤਾਂ ਇਵ ਅਨੈਸਤਏ ਯਲਿੱ ਇਆ ਵੰ ਦ ਵ। ਆਣ਼ ਪਇਦ਼ ਫਯ਼ ਾਚਣ ਸਲਿੱ ਚ ਏਝ
ਰਤ ਨਵੀਂ ਵ। ਯ ਸਏ਼ ਵਾਯ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਤ ਦਹ ਏਹਭਤ ਉ਼ਿੱਤ਼ ਇੰ ਝ ਏਯਨ ਰਤ ਵ।

ਫਹਭ ਬਯਾ਼ ਦ ਏਯਾਫਯ ਵ। ਠਹਏ ਸਲਵਯ ਅਤ਼ ਨੈਸਤਏ ਦ਼ ਭਰ਼ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਇਵ ਏਯਾਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਫਵਤ

ਵਹ ਲਿੱ ਧ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵਨ। ਟਯਿੱ ਟ ਬੰ  ਏਯਨ ਦ ਭਤਰਫ ਧਾਐ ਵ ਅਤ਼ ਇਵ ਰਤ ਵ। ਚਹਾਂ ਰਤ
ਵਾ ਜਾਂਦਹਆਂ ਵਨ, ਜਦੋਂ ੰ ਬਸਲਤ ਨੰ ਫਹਭ ਐਯਹਦਣ ਰਈ ਰ਼ਸਯਤ ਏਯਨ ਰਈ ਰਤ ਜਣਏਯਹ ਸਦਿੱ ਤਹ
ਜਾਂਦਹ ਵ ਜਾਂ ੰ ਬਸਲਤ ਦਹਆਂ ਬ ਰਾ ਾਂ ਨੰ ਨ ਯ ਏਯਦਹਆਂ ਫਹਭ਼ ਦਹਆਂ ਏਹਭਾਂ ਰਈ ਰ਼ਸਯਤ ਏਹਤ
ਜਾਂਦ ਵ।
ਅਨੈਸਤਏ ਯਲਿੱ ਈਆ ਵੰ ਦ ਵ, ਜਦੋਂ ਐਦ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਨੰ ਦਜ਼ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਭਵਿੱ ਤਤ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
ਆਈਆਯਡਹਆ ਲਰੋਂ ਏਈ ਸਨਮਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਨੈਸਤਏਤ ਨੰ ਨੈਸਤਏ ਯਲਿੱ ਈ ਲਜੋਂ ਦਯਇਆ ਸਆ ਵ
(ਠ 4 ਸਲਿੱ ਚ ਚਯਚ ਏਹਤਹ ਈ ਵ)।
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ਜਦੋਂ ਸਏ ਏਾਡ ਦਹ ਏਾਈ ਉਰੰਣ ਨ ਵਾਣ ਨੰ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਣ ਰਈ ਨੈਸਤਏ ਏਾਡ ਦਹ ਵਯ ਲ਼ਯਤ ਨੰ ਜਣਨ
ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵ, ਰਣ ਆਣ਼-ਆ ਵਹ ਵਾ ਜਲ਼ਹ, ਜ਼ ਫਹਭ ਏਯਤ ਅਤ਼ ਇ ਦ਼ ਰਤਹਸਨਧਹ
ੰ ਬਸਲਤ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਨੰ ਵਭ਼ਲ਼ ਸਧਆਨ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐ। ਚਹਾਂ ਰਤ ਵਾ ਜਾਂਦਹਆਂ ਵਨ, ਜਦੋਂ ਫਹਭ ਏਯਤ਼ ਦ਼
ਅਸਧਏਯਹਆਂ ਏਯਾਫਯ ਦ਼ ਟਹਚ਼ ਦਹ ਸਚੰ ਤ ੰ ਬਸਲਤ ਦ਼ ਪਇਸਦਆਂ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
2. ਰੱਛਣ
ਨੈਸਤਏ ਯਲਿੱ ਈ ਦ਼ ਏਝ ਰਿੱਛਣ ਵਨ:
a) ਵਏ ਦ਼ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਨੰ ਆਣ਼ ਸਿੱ ਧ਼ ਜਾਂ ਅਸਿੱ ਧ਼ ਪਇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤ਼ ਯਿੱ ਐਣ
b) ਵਏ ਦ਼ ਭਭਸਰਆਂ ਰਈ ਬ ਏਯਾਫਯਹ ਅਤ਼ ਸਨਿੱਜਹ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ੁਤ ਤ
ਯਿੱ ਐਣ ਅਤ਼ ਸਲਲ਼਼ਲ਼ ਅਸਧਏਯਾਂ ਲਜੋਂ ਭੰ ਨਣ
c) ਬ ਤਿੱ ਥਾਂ ਫਯ਼ ਯ਼ ਅਤ਼ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਲ਼ਟਹਏਯਨ ਦ਼ਣ ਨਰ ਵਏ ਨੰ ਰ਼ਸਯਤ ਪਰ਼ ਏਯਨ ਦ਼
ਮਾ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਵਰਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਨੈਸਤਏ ਨਰ ਆਣ਼ ਅਰਾਂ ਨਰ ਭਝਿਤ ਏਹਤ ਸਆ ਵਾ ਏਦ ਵ:
a) ਦਾ ਏਹਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਚਾਣ ਏਯਨਹ, ਇਿੱ ਏ ਦਜਹ ਨਰੋਂ ਫਵਤ ਿੱ ਟ ਰਹਭਹਅਭ ਜਾਂ ਦਰਰਹ ਦ਼ਲ਼।
b) ਭਿਜਦ ਰਹ ਨੰ ਫੰ ਦ ਏਯਨ ਦਹ ਸਪਯਲ਼ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਨਲੀਂ ਐਯਹਦਣ ਰਈ ਰ਼ਸਯਤ ਏਯਨ
c) ਵਰਤਾਂ ਫਯ਼ ਜਯਏ ਫਣਨ, ਜ਼ ਫਹਭਤ ਨੰ ਤ ਵਾਲ਼, ਤਾਂ ਵਏ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਜਾਂ ਦਅਲ਼ ਦ਼
ਪਇਸਦਆਂ ਉੱਤ਼ ਉਰਟ ਅਯ  ਏਦ ਵ

ਲ ਜਾਂਚ ਏਯਾ 6
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਨੈਸਤਏ ਯਲਿੱ ਈ ਦ ਬ ਨਵੀਂ ਵ?
I. ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਲ਼ਟਹਏਯਨ ਦ਼ਣ ਨਰ ਵਏ ਨੰ ਰ਼ਸਯਤ ਪਰ ਏਯਨ ਦ਼ ਮਾ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
II. ਵਏ ਦ਼ ਏਯਾਫਯ ਅਤ਼ ਸਨਿੱਜਹ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ ਬ਼ਤ ਨੰ ਬ਼ਤ ਯਿੱ ਐਣ
III. ਐਦ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਨੰ ਵਏ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਯਿੱ ਐਣ
IV. ਵਏ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਨੰ ਆਣ਼ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਯਿੱ ਐਣ
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ਾਯ
a) ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਵਏ ਼ਲ ਅਤ਼ ਫੰ ਧਾਂ ਦਹ ਬਸਭਏ ਵਾਯ ਉਤਦਾਂ ਨਰੋਂ ਸਏਤ਼ ਲਿੱ ਧ ਨਏ ਵ।
b) ਼ਲ ਣਲਿੱ ਤ (ਏਆਰਟਹ) ਦ਼ ੰ ਜ ਭਿੱ ਐ ੰ ਏ਼ਤਏਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਾ਼ਮਾਤ, ਸਲਲ਼ਲ, ਜਲਫਦ਼ਵਹ,
ਵਭਯਦਯਦਹ ਅਤ਼ ਲ਼ਟ ਵ।

c) ਵਏ ਜਹਲਨ ਭਿੱ ਰ ਨੰ ਆਯਸਥਏ ਪਇਸਦਆਂ ਦ਼ ਜਾ ਲਜੋਂ ਸਯਬਸਲ਼ਤ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ
ਵਏ ਨਰ ਰੰਭ਼ ਭੇਂ ਦ਼ ਭਫਤ ਫੰ ਧ ਫਣਉਣ ਤੋਂ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ।
d) ਵਏ ਼ਲ ਦ਼ ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਏ ਦਹ ਬਸਭਏ ਫਵਤ ਵਹ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵ।
e) ਆਈਆਯਡਹਆ ਨੇ ਾਂਝ ਸਲ਼ਏਇਤ ਰਫੰਧ ਸਟਭ (ਆਈਜਹਭ) ਚਰ ਏਹਤ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭ
ਸਲ਼ਏਇਤ ਡਟ਼ ਦ਼ ਏੇਂਦਯਹ ਬੰ ਡਯ ਅਤ਼ ਉਦਮਾ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਨਟਯ਼ ਦਹ ਸਨਯਨਹ ਰਈ ੰ ਦ
ਲਜੋਂ ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਵ।

f) ਰਾ ਏਰ, ਫਹਭਤ ਅਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਦਹ ਆਹ ਸਵਭਤਹ ਨਰ, ਵਲਰ਼ ਦਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਦ਼ ਤਸਵਤ
ਸਲਚਾਰ਼ ਅਤ਼ ਰਵਏਯ ਲਜੋਂ ਏੰ ਭ ਏਯ ਏਦ ਵ।
g) ਯਯਭ ਣਨ ਸਲਿੱ ਚ ਸਧਆਨ ਦ਼ਣ, ਝਅ ਦ਼ਣ਼ ਅਤ਼ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਜਲਫ ਦ਼ਣ ਲ਼ਸਭਰ ਵ।
h) ਨੈਸਤਏ ਯਲਿੱ ਈ ਸਲਿੱ ਚ ਵਏ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਨੰ ਐਦ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਯਿੱ ਐਣ ਲ਼ਸਭਰ ਵ।

ਭੁੱ ਐ ਸ਼ਫਦ
a) ਼ਲ ਦਹ ਏਆਰਟਹ
b) ਵਭਦਯਦਹ
c) ਾਂਝ ਸਲ਼ਏਇਤ ਰਫੰਧ ਸਟਭ (ਆਈਜਹਭ)
d) ਵਏ ਯਿੱਸਐਆ ਏਟ, 1986
e) ਸਰ ਵਏ ਪਾਯਭ
f) ਫਹਭ ਰਾ ਏਰ
g) ਯਹਸਯਏ ਬਲ਼
h) ਯਯਭ ਣਨ
i) ਨੈਸਤਏ ਯਲਿੱ ਈਆ
60

ਵ ਜਾਂਚ ਦ ਜਵਾਫ
ਜਵਾਫ 1
ਵੀਂ ਚਾਣ III ਵ।
ਆਯਸਥਏ ਪਇਸਦਆਂ ਦ ਜਾ, ਜਾ ਸਏ ਵਏ ਨਰ ਰੰਭ ਭਾਂ ਫੰ ਧ ਫਣਉਣ ਤੋਂ ਰਤ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ, ਨੰ
ਵਏ ਜਹਲਨ-ਭਾਂ ਭਿੱ ਰ ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ।
ਜਵਾਫ 2
ਵੀਂ ਚਾਣ III ਵ।
ਏਨੰਨ ਯਵੀਂ ਤੰਤਯ ਸਧਯ ਦ਼ਣਦਯਹ ਰਈ ਭਾਟਯ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਯਯਹ ਵ ਅਤ਼ ਇਏਯਏ਼ ਇਵ ਰਾ 
ਉੱਤ਼ ਚਯਚ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਨਵੀਂ ਵ।
ਜਵਾਫ 3
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
ਵਏ ਯਿੱਸਐਆ ਏਨੰਨ 1986 ਦ਼ ਤਸਵਤ ਸਲਅਏਤਹ ਵਏ ਲਜੋਂ ਨਵੀਂ ਭੰ ਸਨਆ ਜ ਏਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਭਸਲਏਯਹ ਰਈ ਭਨ ਐਯਹਦਦ ਵ।
ਜਵਾਫ 4
ਵੀਂ ਚਾਣ IV ਵ।
ੰ ਦ਼ਵਲਦ ਭਫਤ ਫੰ ਧ ਏਯਨ ਰਈ ਠਹਏ ਨਵੀਂ ਵ।
ਜਵਾਫ 5
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
ਫਵਤ ਵਹ ਲਿੱ ਧ ਅਨਭਸਨਤ ਵਾਣ ਯਯਭ ਣਨ ਦ ਬ ਨਵੀਂ ਵ।
ਜਵਾਫ 6
ਵੀਂ ਚਾਣ III ਵ।
ਐਦ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਨੰ ਵਏ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਯਿੱ ਐਣ ਨੈਸਤਏ ਯਲਿੱ ਈਆ ਨਵੀਂ ਵ।
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ਐੁਦ ਰੀਧਐਆ ਵਾਰ
ਵਾਰ 1
_______________ ਲਤਸਲਏ ਭਨ ਨਵੀਂ ਵ।
I. ਯ
II. ਫਹਭ
III. ਭਾਫਇਰ ਪਾਨ
IV. ਜਹਨ
ਵਾਰ 2

________________ ਼ਲ ਏਆਰਟਹ ਦ ੰ ਏ਼ਤਏ ਨਵੀਂ ਵ।
I. ਚਰਏਹ
II. ਬਯਾ਼ਮਾਤ
III. ਵਭਦਯਦਹ
IV. ਰਸਤਉੱਤਯਦਇਏ
ਵਾਰ 3

ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ, ______________ ਫਹਭ ਰਭਹ ਵ।
I. ਭਾਟਯ ਤੰਤਯ ਸਧਯ ਦ਼ਣਦਯਹ
II. ਯਾਂ ਰਈ ਅਿੱ  ਫਹਭ
III. ਯ਼ਰ ਮਤਯ ਰਈ ਮਤਯ ਫਹਭ
IV. ਸਨਿੱਜਹ ਦਯਟਨ
ਵਾਰ 4

ਫਹਭਤ ਰਈ ਫਹਭ ਐਯਚ਼ ਨੰ ਟਉਣ ਦ਼ ਇਿੱ ਏ ਢੰ  ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ________ ਵ।
I. ਭ-ਫਹਭ
II. ਏਟਿਤਹ
III. ਸਵ-ਫਹਭ
IV. ਛਾਟ
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ਵਾਰ 5
ਜ਼ ਵਏ ਨੰ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲ਼ਏਇਤ ਵ ਤਾਂ ਉਵ __________ ਯਵੀਂ ਆਈਆਯਡਹਆ
(IRDA) ਏਾਰ ਜ ਏਦ ਵ।
I. ਆਈਜਹਭ(IGMS)
II. ਸਰ ਵਏ ਪਾਯਭ
III. ਰਾ ਏਰ
IV. ਆਈਜਹਭ ਜਾਂ ਸਰ ਵਏ ਪਾਯਭ ਜਾਂ ਰਾ ਏਰ
ਵਾਰ 6
ਵਏ ਯਿੱਸਐਆ ਏਨੰਨ ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਵ:
I. ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ ਸਐਰ ਸਲ਼ਏਇਤ
II. ਦਏਨਦਯਾਂ ਦ਼ ਸਐਰ ਸਲ਼ਏਇਤ
III. ਫਯੈਂਡ ਦ਼ ਸਐਰ ਸਲ਼ਏਇਤ
IV. ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ, ਫਯੈਂਡ ਅਤ਼ ਦਏਨਦਯਾਂ ਦ਼ ਸਐਰ ਸਲ਼ਏਇਤ
ਵਾਰ 7
_______ ਸਲ਼ਏਇਤਾਂ ਨੰ ਣਨ ਰਈ ਸਨਆਂ ਸਲਲਥ ਵ, ਜਦੋਂ ਭਨ, ਼ਲਲਾਂ ਅਤ਼ ਭਆਲ ਦਅਸਲਆਂ
ਦ ਭਿੱ ਰ 20 ਰਿੱਐ ਯ ਤਿੱ ਏ ਵ।
I. ਉੱਚ ਅਦਰਤ
II. ਸਰ ਪਾਯਭ
III. ਫ ਏਸਭਲ਼ਨ
IV. ਏਿ ਭਹ ਏਸਭਲ਼ਨ
ਵਾਰ 8
ਵਏ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਰਾਂ ਰਬਲ ਫਣਇਆ ਜਾਂਦ ਵ:
I. ਵੌਂਰ ਸਲਐ ਏ਼
II. ਭੇਂ ਉੱਤ਼ ਜ ਏ਼
III. ਸਦਰਚਹ ਸਲਐ ਏ਼
IV. ਭੇਂ ਉੱਤ਼ ਜ ਏ਼, ਸਦਰਚਹ ਸਲਐ ਏ਼ ਅਤ਼ ਵਿਰ਼ ਯਵੀਂ
ਵਾਰ 9
ਠਹਏ ਏਥਨ ਚਣ:ਾ
I. ਫਹਭ ਲ਼ਚਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਨੈਸਤਏ ਯਲਿੱ ਈਆ ਅੰ ਬਲ ਵ
II. ਫਹਭ ਜੰ ਟਾਂ ਰਈ ਨੈਸਤਏ ਯਲਿੱ ਈਆ ਯਯਹ ਨਵੀਂ ਵ
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III. ਨੈਸਤਏ ਯਲਿੱ ਈਆ ਜੰ ਟ ਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਾ ਫਣਉਣ ਰਈ ਭਿੱ ਦਦ ਏਯਦ ਵ
IV. ਏ਼ਲਰ ਉੱਯਰ਼ ਰਫੰਧਏਾਂ ਏਾਰੋਂ ਵਹ ਨੈਸਤਏ ਯਲਿੱ ਈ ਦਹ ਉਭਹਦ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ
ਵਾਰ 10
ਯਯਭ ਣਨ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਵ:
I. ਫਰਯ਼ ਲਿੱ ਰ ਸਧਆਨ ਦ਼ਣ
II. ਏਦ਼ ਏਦ਼ ਸਯ ਸਵਰਉਣ ਅਤ਼ ਭਏਯਉਣ
III. ਝਅ ਦ਼ਣ਼
IV. ਫਰਯ਼ ਲਿੱ ਰ ਸਧਆਨ ਦ਼ਣ, ਏਦ਼ ਏਦ਼ ਸਯ ਸਵਰਉਣ ਤ਼ ਭਏਉਣ ਅਤ਼ ਝਅ ਦ਼ਣ

ਵ ਰੀਧਐਆ ਵਾਰਾਂ ਦ ਜਵਾਫ
ਜਵਾਫ 1

ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
ਫਹਭ ਮਥਯਥ ਭਨ ਨਵੀਂ ਵ।
ਜਵਾਫ 2

ਵੀਂ ਚਾਣ I ਵ।

ਚਰਏਹ ਼ਲ ਏਆਰਟਹ ਦ ੰ ਏ਼ਤਏ ਨਵੀਂ ਵ।
ਜਵਾਫ 3

ਵੀਂ ਚਾਣ I ਵ।
ਭਾਟਯ ਤੰਤਯ ਸਧਯ ਦ਼ਣਦਯਹ ਫਹਭ ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਰਭਹ ਵ।
ਜਵਾਫ 4

ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।

ਫਹਭਤ ਰਈ ਫਹਭ ਐਯਚ਼ ਨੰ ਟਉਣ ਦ਼ ਇਿੱ ਏ ਢੰ  ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਏਟਿਤਹ ਲ਼ਯਤ ਵ।
ਜਵਾਫ 5

ਵੀਂ ਚਾਣ I ਵ।
ਜ਼ ਵਏ ਨੰ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲ਼ਏਇਤ ਵ ਤਾਂ ਉਵ ਆਈਜਹਭ (IGMS) ਯਵੀਂ
ਆਈਆਯਡਹਆ (IRDA) ਏਾਰ ਜ ਏਦ ਵ।
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ਜਵਾਫ 6

ਵੀਂ ਚਾਣ IV ਵ।

ਵਏ ਯਿੱਸਐਆ ਏਨੰਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ, ਦਏਨਦਯਾਂ ਅਤ਼ ਫਯੈਂਡ ਸਲਯਧ ਸਲ਼ਏਇਤ ਨਰ ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਵ।
ਜਵਾਫ 7

ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
ਸਰ ਪਾਯਭ ਸਲ਼ਏਇਤਾਂ ਨੰ ਣਨ ਰਈ ਸਨਆਂ ਸਲਲਥ ਵ, ਜਦੋਂ ਭਨ, ਼ਲਲਾਂ ਅਤ਼ ਭਆਲ ਦਅਸਲਆਂ
ਦ ਭਿੱ ਰ 20 ਰਿੱਐ ਯ ਤਿੱ ਏ ਵ।
ਜਵਾਫ 8

ਵੀਂ ਚਾਣ IV ਵ।
ਵਏ ਫੰ ਧਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਸਵਰਾਂ ਰਬਲ ਵੌਂਰ਼ , ਭੇਂ ਉੱਤ਼ ਅਤ਼ ਸਦਰਚਹ ਸਲਐਉਣ ਨਰ ਫਣਇਆ ਜਾਂਦ
ਵ।

ਜਵਾਫ 9

ਵੀਂ ਚਾਣ III ਵ।

ਨੈਸਤਏ ਯਲਿੱ ਈਆ ਜੰ ਟ ਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਾ ਫਣਉਣ ਰਈ ਭਿੱ ਦਦ ਏਯਦ ਵ।
ਜਵਾਫ 10

ਵੀਂ ਚਾਣ IV ਵ।
ਯਯਭ ਣਨ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਫਰਯ਼ ਲਿੱ ਰ ਸਧਆਨ ਦ਼ਣ, ਏਦ਼ ਏਦ਼ ਸਯ ਸਵਰਉਣ ਤ਼ ਭਏਉਣ ਅਤ਼ ਝਅ
ਦ਼ਣ਼ ਲ਼ਸਭਰ ਵ।
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ਠ 3

ਸ਼ਿਏਇਤ ਸਨਲਯਣ ਦਹ ਸਲਸਧਆਂ
ਅਧਧਆਇ ਛਾਣ
ਫਹਭ ਉਦਮਾ , ਰਭਹ ਯ ਲਰੋਂ ਇਿੱ ਏ ਼ਲ ਉਦਮਾ ਵ ਸਜਿੱ ਥ਼, ਲਯਤਭਨ ੰ ਦਯਬ ਸਲਿੱ ਚ, ਵਏਾਂ ਦਹਆਂ
ਉਂਭਹਦਾਂ ਰਤਯ ਲਿੱ ਧ ਯਸਵਆਂ ਵਨ ਅਤ਼ ਰਦਨ ਏਹਤਹ ਈ ਼ਲਲਾਂ ਦ਼ ਭਣਏ ਦ਼ ਨਰ ਅੰ ਤਾਐ ਵਭ਼ਲ਼
ਭਿਜਦ ਵ । ਰਤਯ ਨਲੇਂ ਉਤਦ ਸਰਆਉਣ ਅਤ਼ ਵਏ ਼ਲ ਦ਼ ਿੱ ਧਯ ਸਲਿੱ ਚ ਅਯਥਯਨ ਧਯ,
ਆਧਸਨਏ ਤਏਨਹਏ ਦ਼ ਲਯਤਾ ਦ਼ ਦਆਯ ਵਇਤ ਰਤ, ਦ਼ ਫਲਜਦ ਇਵ ਉਦਮਾ ਵਏ ਅੰ ਤਾਲ਼
ਅਤ਼ ਵਹਨ ਛਲਹ ਲਰੋਂ ਫਯਹ ਤਯਹਾਂ ਯਤ ਵ । ਇ ਵਰਤ ਨੰ ਿੱ ਭਝਦ਼ ਵਾ ਯਏਯ ਅਤ਼ ਯ਼ਰ਼ਟਯ ਨੇ
ਏਈ ਵਰਾਂ ਏਹਤਹਆਂ ਵਨ ।

ਆਈਆਯਡਹ ਦ਼ ਸਨਮਭ ਲਿੱ ਐਯ ਼ਲਲਾਂ ਰਈ ਨੇਯ਼ ਚਹਉਣ ਦ ਭਾਂ (TAT) ਸਨਯਧਯਤ ਏਯਦ਼ ਵਨ ਜਾ
ਇਿੱ ਏ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੇ ਐਤਏਯ ਨੰ ਼ਲ਼ ਏਯਣ ਵ । ਇਵ ਆਈਆਯਡਹ (ਸਰਹਧਯਏ ਸਵਤਾਂ ਦ
ਸਵਪਤ ਸਲਸਨਅਭ), 2002 ਦ ਸਵਿੱ  ਵਨ । ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਰਈ ਇਿੱ ਏ ਯਬਲਹ ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਨਲਯਣ
ਸਲਧਹ ਲਹ ਯਯਹ ਵਨ ਅਤ਼ ਆਈਆਯਡਹ ਨੇ ਉਦ਼ ਰਈ ਲਹ ਸਦਲ਼ ਸਨਯਦ਼ਲ਼ ਫਨ ਵਨ ।

ਧੱ ਧਐਆ ਦ ਨਤੀਜ
A. ਸ਼ਿਏਇਤ ਸਨਲਯਣ ਸਲਧਹ - ਐਤਏਯ ਅਦਰਤ, ਭਫਡਭਨ

66

A. ਧ਼ਿਏਾਇਤ ਧਨਵਾਯਣ ਧਵਧੀ - ਐਤਏਾਯ ਅਦਾਰਤ, ਭਫਡਭਨ
1. ਏਹਸਏਰਤ ਸਲ਼ਏਇਤ ਯਫੰ ਧਨ ਰਣਰਹ (ਇਨਟਯ਼ਸਟਡ ਰਹਲਾਂ ਭਨੇਜਭੈਂਟ ਸਟਭ ਜਾਂ IGMS)
ਇਯਡ ਨੇ ਇਿੱ ਏ ਏਹਸਏਰਤ ਸਲ਼ਏਇਤ ਯਫੰ ਧਨ ਰਣਰਹ (IGMS) ਦਹ ਲ਼ਯਆਤ ਏਹਤਹ ਵ ਜਾ ਫਹਭ ਸਲ਼ਏਇਤ
ਅਂਏ਼ ਦ਼ ਇਏ ਏੇਂਦਯਹ ਬੰ ਡਯ ਅਤ਼ ਉਦਮਾ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲ਼ਏਇਤ ਛਟਏਯ ਦਹ ਸਨਯਨਹ ਰਈ ਇਿੱ ਏ ਮੰ ਤਯ ਦ਼
ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਏਯਜ ਏਯਦ ਵ
ਸਰਹਧਯਏ ਇ ਰਣਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਦਹ ਨਹਤਹ ਦ਼ ਟਹਏ਼ ਦ਼ ਨਰ ਯਸਜਟਯ ਅਤ਼ ਉਨਹਾਂ ਦਹ ਸਲ਼ਏਇਤ
ਦਯਜ ਏਯ ਿੱ ਏਦ਼ ਵਨ । ਉਦ਼ ਫਅਦ ਸਲ਼ਏਇਤਾਂ ਫੰ ਧਤ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਨੰ ਬ਼ਜ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹਆਂ ਵਨ ।
ਧ਼ਿਏਾਇਤ ਧਨਵਾਯਣ ਧਵਧੀ
ਆਈਜਹਭ ਸਲ਼ਏਇਤਾਂ ਉੱਤ਼ ਅਤ਼ ਉਨਹਾਂ ਦ਼ ਛਟਏਯ ਰਈ ਰਈ ਭੇਂਤ਼ ਸਨਯਨਹ ਯਿੱ ਐਦ ਵ ।
ਸਲ਼ਏਇਤਾਂ ਨੰ ਸਨਭਨ ਮਆਯਰ ਉੱਤ਼ ੰ ਜਹਸਏਰਤ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ :
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
2. ਐਤਏਾਯ ਧਸਪਾਜ਼ਤ ਅਧਧਧਨਮਭ , 1986

ਭਸਤਵੂਯਣ
ਇਵ ਅਸਧਸਨਮਭ ਐਤਏਯਾਂ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਤ ਦਹ ਸਫਵਤਯ ਯਿੱਸਐਆ ਭਵਿੱਈਆ ਏਯਉਣ ਰਈ ਅਤ਼ ਐਤਏਯ
ਸਲਲਦਾਂ ਦ਼ ਸਨਟਯ਼ ਰਈ ਐਤਏਯ ਸਯਲ਼ਦਾਂ ਅਤ਼ ਵਾਯ ਰਸਧਏਯਣਾਂ ਦਹ ਥਨ ਰਈ ਰਲਧਨ
ਫਣਉਣ ਦ਼ ਰਈ

ਸਯਤ ਏਹਤ ਸਆ ਹ ।

ਇਵ ਅਸਧਸਨਮਭ ਐਤਏਯ ਸਵਪਤ (ੰ ਲ਼ਾਧਨ)

ਅਸਧਸਨਮਭ, 2002 ਦ਼ ਦਆਯ ੰ ਲ਼ਾਸਧਤ ਏਹਤ ਸਆ ਵ ।

ਏਟ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਏਝ ਸਯਬ਼ਿ ਵ਼ਠ ਵਨ:

ਧਯਬਾਸ਼ਾ
਼ਲ ਦ ਭਤਰਿੱਫ ਸਏ਼ ਲਹ ਲਯਣਨ ਦਹ ਼ਲ ਜਾ ੰ ਬਲਹ ਉਬਾਤਲਾਂ ਰਈ ਉਰਿੱਫਧ ਏਯਈ ਈ ਅਤ਼
ਲ਼ਸਭਰ ਵਰਤਾਂ ਦ਼ ਰਲਧਨ ਸਜਨਹਾਂ ਦ ੰ ਫੰ ਧ ਵ ਫੈਂਸਏੰ , ਪਇਨਸੰ , ਫਹਭ, ਟਰਾਂਾਯਟ, ਰੰਏਯਣ,
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ਸਫਜਰਹ ਜਾਂ ਵਾਯ ਊਯਜ ਦਹ ਆਯਤਹ, ਫਾਯਡ ਜਾਂ ਅਥਈ ਯ ਜਾਂ ਦਾਨਾਂ, ਯ ਉਯਹ , ਭਨਯੰ ਜਨ,
ਭਨਯੰ ਜਨ ਜਾਂ ਐਫਯਾਂ ਭਵਿੱਈਆ ਏਯਨ ਜਾਂ ਵਾਯ ਜਣਏਯਹ । ਰ਼ ਸਏਨ ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਇਵ ਲ਼ਸਭਰ ਨਵੀਂ ਵਨ
ਭਪਤ ਸਏ਼ ਲਹ ਼ਲ ਦ ਦ਼ਣ ਜਾਂ ਸਨਜਹ ਼ਲ ਇਿੱ ਏ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਦ਼ਣ ।
ਫਹਭ ਇਿੱ ਏ ਼ਲ ਦ਼ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਲ਼ਸਭਰ ਵ ।
“ਐਤਏਾਯ” ਦ ਭਤਰਿੱਫ ਵ ਏਾਈ ਲਹ ਸਲਅਏਤਹ ਜਾ
 ਇਿੱ ਏ ਬਤਨੇ ਰਈ

ਸਏ਼ ਲਹ ਭਨ ਨੰ ਐਯਹਦਦ ਵ ਅਤ਼ ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਭਨ ਦ ਏਾਈ

ਉਮਾਏਯਤ ਲਹ ਲ਼ਸਭਰ ਵ । ਰ਼ ਸਏਨ ਉਵ ਸਲਅਏਤਹ ਲ਼ਸਭਰ ਨਵੀਂ ਵ ਜਾ ਨਯ ਸਲਏਯਹ ਰਈ
ਜਾਂ ਸਏ਼ ਲਹ ਲਯਏ ਉਦ਼ਲ਼ ਰਈ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ਼ ਭਨ ਨੰ ਰੈਂ ਦ ਵ ਜਾਂ

 ਸਭਵਨਤਨ ਸਦੰ ਦ ਵ ਜਾਂ ਬਤਨੇ ਏਯਏ਼ ਸਏ਼ ਲਹ ਼ਲ ਦ ਰਬ ਚਿੱ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਅਸਜਵਹ ਼ਲਲਾਂ ਦ਼
ਰਬ ਰਤ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਲਹ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ ।
“ਦਸ਼” ਦ ਭਤਰਿੱਫ ਵ ਏਾਈ ਲਹ ਰਤਹ , ਐਭੀਂ , ਏਭਹ , ਣਲਿੱ ਤ , ਏਦਯਤ ਅਤ਼ ਨਭਇਲ਼ ਦ਼ ਤਯਹਏ਼
ਸਲਿੱ ਚ ਅਸਯਆਤਤ ਜਾ ਸਏ਼ ਲਹ ਏਨੰਨ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਫਣ ਯਿੱ ਐਣ ਦਹ ਰਾ  ਵ ਜਾਂ ਸਏ਼ ਲਹ ਼ਲ਼ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ
ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏ ਸਲਅਏਤਹ ਦਆਯ ਨਭਇਲ਼ ਏਯਣ ਦਹ ਵਭਹ ਬਯਹ ਈ ਵ , ਸਏ਼ ੰ ਧਹ ਦ਼ ਨਏਰ ਸਲਿੱ ਚ ਜਾਂ ਨਵੀਂ
ਤਾਂ ।

"ਧ਼ਿਏਾਇਤ" ਦ ਭਤਰਫ ਵ ਏਾਈ ਲਹ ਇਰਭ ਸਰਐਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏ ਸ਼ਿਏਇਤਏਯਤ ਦਆਯ ਏਹਤ
ਸਏ:
 ਇਿੱ ਏ ਨਜਇ ਲਯ ਤਯਹਏ ਜਾਂ ਫੰ ਦਹ਼ਿਦ ਲਯ ਤਯਹਏ਼ ਨੰ ਲਯਸਤਆ ਸਆ ਵ
 ਉ ਦਆਯ ਐਯਹਸਦਆ ਭਨ ਇਿੱ ਏ ਜ ਲਿੱ ਧ ਨਏ ਦ ਸ਼ਿਏਯ ਵ
 ਬ਼ ਉਤ਼ ਰਈ ਜਾਂ ਇਤ਼ਭਰ ਏਹਤਹ ਼ਲ ਸਏ਼ ਲਹ ਫੰ ਧ ਸਲਚ ਏਭਹ ਦ ਸ਼ਿਏਯ ਵ
 ਏਨੰਨ ਦਆਯ ਸਨਯਧਯਤ ਜਾਂ ਏ਼ਜ ਉੱਤ਼ ਸਦਐਇਆ ਵਾਇਆ ਭਿੱ ਰ ਲਰੋਂ ਸਜਆਦ ਏਹਭਤ ਲਰਹ
ਈ ਵ
 ਅਸਜਵ ਭਨ ਜਾ ਇਤ਼ਭਰ ਏਯਣ ਉੱਤ਼ ਜਹਲਨ ਅਤ਼ ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਐਤਯਨਏ ਵਾ ਜਲ਼
ਜਨਤ ਰਈ ਸਲਏਯਹ ਰਈ ਼ਲ਼ ਏਹਤ ਜ ਸਯਵ ਵ ਸਏ਼ ਲਹ ਏਨੰਨ ਦਹ ਸਲਲਥ ਦ਼ ਉਰਟ ਸਜ
ਸਲਿੱ ਚ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ਼ ਭਨ ਦ਼ ਲਯਤਾ ਤਯਹਏ਼ ਅਤ਼ ਰਬਲ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਜਣਏਯਹ ਸਦਐਾਂਣ ਲਯਹ
ਰਈ ਜਯਯਹ ਵ
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“ਐਤਏਾਯ ਧਵਵਾਦ” ਦ ਭਤਰਿੱਫ ਇਿੱ ਏ ਸਲਲਦ ਸਜਿੱ ਥ਼ ਉਵ ਸਲਅਏਤਹ ਸਜਨਹਾਂ ਦ਼ ਸਐਰਪ ਸਲ਼ਏਇਤ ਏਹਤਹ ਈ ਵ,
ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਲਿੱ ਚ ਯਸਐਆ ਵਾਇ ਆਯਾਾਂ ਲਰੋਂ ਇਨਏਯ ਅਤ਼ ਸਲਲਦ ਏਯਦ਼ ਵ ।

a) ਐਤਏਾਯ ਧ਼ਿਏਾਇਤ ਧਨਵਾਯਣ ਅਦਾਯ
"ਐਤਏਯ ਸਲਲਦ ਅਦਯ਼ ਸਨਲਯਣ " ਵਯ ਸਰਹ਼ ਅਤ਼ ਯਜ 'ਚ ਅਤ਼ ਯ਼ਿਟਯਹ ਿੱ ਧਯ' ਤ਼ ਥਤ
ਏਹਤ਼ ਵਨ.
i.

ਧਜ਼ਰਹਾ ਪਯਭ.
 ਭੰ ਚ ਦ਼ ਏਾਰ ਉਨਹਾਂ ਸਲ਼ਏਇਤਾਂ ਉੱਤ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਣ ਦ ਅਸਧਏਯ ਐ਼ਤਯ ਵ ਸਜਿੱ ਥ਼ ਦਅਲ਼ ਦਹਆਂ
ਲਤਾਂ ਜਾਂ ਼ਲਲਾਂ ਅਤ਼ ਭਆਲਜ਼ ਦ ਭਿੱ ਰ 20 ਰਿੱਐ ਯ ਤਿੱ ਏ ਦ ਵ ।

 ਸਜਰ ਪਾਯਭ ਨੰ ਉਸਚਤ ਸਨਲ਼ਦਨ ਰਈ ਆਣ਼ ਆਦ਼ਲ਼ / ਸਡਏਯਹ ਦਹਲਨਹ ਅਦਰਤ
ਬ਼ਜਣ ਦ ਅਸਧਏਯ ਵ ।

ਯਾਜ ਏਧਭਸ਼ਨ
 ਇ ਸਨਲਯਣ ਰਸਧਏਯਣ ਦ਼ ਏਾਰ ਭਰ, ਅਹਰਹ ਅਤ਼ ਸਯਆਲ਼ਏਲ਼ਹ ਅਸਧਏਯ ਐ਼ਤਯ ਵ ।
 ਇਵ ਸਜਰ ਭੰ ਚ ਲਰੋਂ ਅਹਰ ਉੱਤ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਦ ਵ ਇਦ਼ ਏਾਰ ਭਰ ਅਸਧਏਯ ਐ਼ਤਯ ਵ
ਉਨਹਾਂ ਸਲ਼ਏਇਤਾਂ ਦ ਸਲਚਯ ਏਯਣ ਰਈ ਸਜਿੱ ਥ਼ ਭਨ/਼ਲ ਅਤ਼ ਭਆਲਜ਼ ਦ ਭਿੱ ਰ, ਜ਼ਏਯ
ਦਅਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭੰ ਹ ਵ, 20 ਰਿੱਐ ਯ ਲਰੋਂ ਸਜਆਦ ਵ, ਰ਼ ਸਏਨ 100 ਰਿੱਐ ਯ ਲਰੋਂ
ਸਜਆਦ ਨਵੀਂ ਵ ਵਾਯ ਲ਼ਏਤਹਮਾਂ ਅਤ਼ ਅਸਧਏਯ ਸਜਰ ਪਾਯਭ ਦ਼ ਭਨ ਵਹ ਵਨ
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ii. ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਏਧਭਸ਼ਨ
 ਅਸਧਸਨਮਭ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਥਤ ਅੰ ਤਭ ਰਸਧਏਯਹ ਯਲ਼ਟਯਹ ਏਸਭਲ਼ਨ ਵ
 ਇ ਦ਼ ਏਾਰ ਭਰ, ਅਹਰਹ ਅਤ਼ ਸਯਆਲ਼ਏਲ਼ਹ ਅਸਧਏਯ ਐ਼ਤਯ ਵ ।
 ਇਵ ਯਜ ਭੰ ਚ ਲਰੋਂ ਅਹਰ ਉੱਤ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਦ ਵ ਇਦ਼ ਏਾਰ ਭਰ ਅਸਧਏਯ ਐ਼ਤਯ ਵ
ਉਨਹਾਂ ਸਲ਼ਏਇਤਾਂ ਦ ਸਲਚਯ ਏਯਣ ਰਈ ਸਜਿੱ ਥ਼ ਭਨ/਼ਲ ਅਤ਼ ਭਆਲਜ਼ ਦ ਭਿੱ ਰ, 100
ਰਿੱਐ ਯ ਲਰੋਂ ਸਜਆਦ ਵ।

 ਇਦ਼ ਏਾਰ ਯਜ ਦ਼ ਏਸਭ਼ਿਨ ਦ਼ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਨਹ ਅਸਧਏਯ ਐ਼ਤਯ ਵ ।
ਸਤੰ ਨ ਅਦਸਯਆਂ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਦਹਲਨਹ ਅਦਰਤ ਦ਼ ਅਸਧਏਯ ਵਨ ।
ਸਚਿੱ ਤਯ 1: ਧ਼ਿਏਾਇਤ ਧਨਵਾਯਣ ਰਈ ਭਾਯ
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b) ਸ਼ਿਏਇਤ ਦਯਜ ਏਯਨ ਰਈ ਸਲਧਹ
ਸਲ਼ਏਇਤ ਦਯਜ ਏਯਉਣ ਰਈ ਸਯਏਰਹਆ ਉੱਤ਼ ਦ਼ ਯ਼ ਸਤੰ ਨ ਸਨਲਯਣ ਜੇਂਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਫਵਤ ਯਰ
ਵ । ਸਲ਼ਏਇਤ ਦਯਜ ਏਯਉਣ ਜਾਂ ਇਿੱ ਏ ਅਹਰ ਰਈ ਏਾਈ ਲ਼ਰਏ ਨਵੀਂ ਵ ਚਵ਼ ਉਵ ਯਜ ਏਸਭਲ਼ਨ

ਜਾਂ ਯਲ਼ਟਯਹ ਏਸਭਲ਼ਨ ਦ਼ ਵਭਣ਼ ਦਐਰ ਵਾਲ਼ । ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਲ਼ਏਇਤਏਯਤ ਆਣ਼ ਆ ਜਾਂ ਉਦ਼
ਅਸਧਸਏਰਤ ਜੰ ਟ ਦਆਯ ਦਯਜ ਏਯ ਏਦ ਵ । ਇਵ ਸਲਅਏਤਹਤ ਯ ਲਰੋਂ ਦਯਜ ਏਹਤਹ ਜ

ਏਦਹ ਵ ਜਾਂ ਡਏ ਲਰੋਂ ਲਹ ਬ਼ਜਹ ਜ ਏਦਹ ਵ । ਸਧਆਨ ਸਦ ਸਏ ਏਾਈ ਲਏਹਰ ਇਿੱ ਏ ਸਲ਼ਏਇਤ
ਦਐਰ ਏਯਣ ਦ਼ ਲਯਤੋਂ ਰਈ ਯਯਹ ਨਵੀਂ ਵ ।
c) ਐਤਏਾਯ ਪਯਭ ਦ ਆਦ਼ਿ
ਪਾਯਭ ੰ ਤਲ਼ਟ ਵਾ ਜਾਂਦ ਵ ਸਏ ਸਜ ਭਨ ਦ਼ ਸਐਰਪ ਸਲ਼ਏਇਤ ਏਹਤਹ ਵ ਉਵ ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਲਿੱ ਚ ਏਵ਼
ਸਏ਼ ਦਾਲ਼ ਲਰੋਂ ਯਤ ਵਨ ਜਾਂ ਼ਲ ਫਯ਼ ਰ ਇਰਭ ਜਾ ਸਏ਼ ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਲਿੱ ਚ ਯਸਐਆ
ਵਾਇਆ ਵ ਫਤ ਵਾ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ, ਤਾਂ ਪਾਯਭ ਇਿੱ ਏ ਆਦ਼ਲ਼ ਜਯਹ ਏਯ ਿੱ ਏਦ਼ ਵਨ ਸਲਯਾਧਹ ਿੱ ਐ ਨੰ
ਸਨਯਦ਼ਲ਼ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਾ, ਵ਼ਠ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਜਾਂ ਸਜਆਦ ਏਯਣ ਦ਼ ਰਈ ,
i.

ਸਲ਼ਏਇਤਏਯਤ ਨੰ ਏੀਭਤ (ਜਾਂ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਭਭਰ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹਸਭਅਭ), ਸਲ਼ਏਇਤਏਯਤ ਦਆਯ
ਬਤਨ ਏਹਤ ਲ਼ਰਏ ਵਾ ਏਯਣ ਦ਼ ਰਈ ,

ii. ਐਤਏਯਾਂ ਰਈ

ਭਆਲਜ਼ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦਹ ਯਲ਼ਹ ਦ਼ਣ ਸਲਯਹਤ ਯਟਹ ਦਹ

ਰਯਲਵਹ ਦ਼ ਏਯਨ ਐਤਏਯ ਦਆਯ ਝ਼ਰ਼ ਸਏ਼ ਲਹ ਨਏਨ ਜਾਂ ਚਾਟ ਰਈ
iii. ਲਸਰਆ ਼ਲ ਸਲਚ ਨਏ ਜਾਂ ਏਭਹ ਨੰ ਵਟਉਣ ਰਈ
iv. ਫੰ ਦਹ਼ਿਦ ਲਯ ਤਯਹਏ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਯ ਤਯੀਏ ਫੰ ਦ ਏਯਨ ਰਈ

ਜਾਂ ਨ ਦਵਯਣ

ਰਈ
v. ਿੱ ਐਾਂ ਨੰ ਭਯੱ ਥ ਰਾਤ ਰਦਨ ਏਯਣ
d) ਧ਼ਿਏਾਇਤਾਂ ਦੀ ਏੁਦਯਤ
ਸਤੰ ਨ ਭੰ ਚਾਂ ਦ਼ ਨਰ ਧਜਆਦਾਤਯ ਐਤਏਾਯ ਧਵਵਾਦ ਸਨਿੱਚ਼ ਸਰਐ਼ ਭਿੱ ਐ ਲ਼ਯ਼ਣਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਆਉਂਦ਼ ਵਨ
ਸਜਿੱ ਥ਼ ਤਿੱ ਏ ਫਹਭ ਼ਲ਼ ਦ ੰ ਫੰ ਧ ਵਨ
i.

ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਸਨਟਯ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਦ਼ਯ

ii. ਦਅਲ਼ ਦ ਯ-ਸਨਟਯ
iii. ਦਅਲ਼ ਦ ਐੰ ਡਨ ਏਯਨ
iv. ਨਏਨ ਦਹ ਭਤਯ
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v. ਸਰਹ ਦ਼ ਸਨਮਭ, ਲ਼ਯਤਾਂ ਆਸਦ
3. ਫਹਭ ਰਾ ਏਰ
ਏੇਂਦਯਹ ਯਏਯ ਨੇ ਫਹਭ ਏਨੰਨ, 1938 ਦਹ ਅਸਧਏਯ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਰਾ ਏ ਸ਼ਿਏਇਤਾਂ ਸਨਲਯਣ ਸਨਮਭ,
1998 ਫਣਇਆ 11 ਨਲੰ ਫਯ, 1998 ਨੰ ਟ ਸਲਚ ਰਏਸ਼ਿਤ ਇਏ ਚਨ ਨਰ । ਇਵ ਸਨਮਭ, ਜਹਲਨ
ਅਤ਼ ਯ-ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਦ਼ ਯ਼ ਸਨਿੱਜਹ ਲ਼ਰਣ
਼ ਹ ਦ਼ ਰਈ , ਮਨਹ ਸਏ, ਇਿੱ ਏ ਸਲਅਏਤਹਤ ਭਯਿੱ ਥ ਸਲਿੱ ਚ ਸਰਤ
ਫਹਭ,.ਉਤ਼ ਰ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ।
ਇਨਹਾਂ ਸਨਮਭਾਂ ਦ ਉਦ਼ਲ਼ ਯਬਲਹ, ਏਲ਼ਰ ਅਤ਼ ਸਨਯਿੱ ਐ ਤਯਹਏ਼ ਲਰੋਂ ਿੱ ਟ ਰਤ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ
ਲਰੋਂ ਦਲ਼ ਦ਼ ਸਨਟਨ ਲਰੋਂ ਫੰ ਧਤ ਸਯਆਂ ਸਲ਼ਏਇਤਾਂ ਨੰ ਵਿੱ ਰ ਏਯਣ ਵ ।
ਰ ਏਾਰ ਫੀਭਾਧਾਯਏ ਅਤ ਫੀਭਾ ਏੰ ਨੀ ਦ ਧਵੱ ਚ, ੰ ਦਯਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਧਵੱ ਚ , ਧਫਚਧਰ ਦਾ ਏੰ ਭ
ਏਯ ਏਦਾ ਸ , ਜਏਯ ਦਵੇਂ ੱ ਐ ਇਦ ਰਈ ਧਤਆਯ ਸਣ ।

ਧਸ਼ਏਾਇਤ ਨੂੰ ਭੰ ਜੂਯ ਜਾਂ ਨਾਭੰ ਜੂਯ ਏਯਣ ਦਾ ਰ ਏਾਰ ਦਾ ਰਾ ਅੰਤਭ ਸ ।
a) ਰ ਏਾਰ ਨੂੰ ਧਸ਼ਏਾਇਤ
ਰਾ ਏਰ ਨੰ ਏਹਤਹ ਈ ਏਾਈ ਲਹ ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਰਐਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾਣਹ ਚਸਵਦਹ ਵ, ਫਹਭਧਯਏ ਜਾਂ ਉਦ਼
ਉੱਤਯਸਧਏਯਹਆਂ ਦਆਯ ਵਤਏਲ਼ਯ ਸਏ ਈ , ਸਦਰ ਨੰ ੰ ਫਾਸਧਤ ਏਯਦ਼ ਵਾ ,

ਸਜਦ਼

ਅਸਧਏਯ ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ ਦਪਤਯ ਵ , ਫੰ ਧਤ ਦਤਲ਼ਾਂ ਦ਼ ਨਰ , ਜ਼ਏਯ ਏਾਈ
ਵਾਣ ਤਾਂ , ਨਏਨ ਦ ਜਇਜ ਅਤ਼ ਰਸਏਰਤਹ ਦ਼ ਨਰ ਅਤ਼ ਭਆਲ ਜਾ ਚਸਵ ।
C ਰਾ ਏਰ ਨੰ ਸਲ਼ਏਇਤ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ ਜ਼ਏਯ:
i.

ਸਲ਼ਏਇਤਏਯਤ ਨੇ ਸਵਰਾਂ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਸਰਐਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲ਼ਏਇਤ ਏਹਤਹ ਹ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ
ਨੇ:
 ਸਲ਼ਏਇਤ ਨੰ ਨਏਯ ਸਦਿੱ ਤ ਹ
 ਸਲ਼ਏਇਤਏਯਤ ਨੰ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਏਾਰ ਸਲ਼ਏਇਤ ਦਯਜ ਏਯਉਣ ਦ਼ ਇਿੱ ਏ ਭਵਹਨੇ ਦ਼
ਅੰ ਦਯ ਏਾਈ ਜਲਫ ਨਵੀਂ ਸਭਸਰਆ

ii. ਸਲ਼ਏਇਤਏਯਤ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਸਭਰ਼ ਜਲਫ ਲਰੋਂ ੰ ਤਲ਼ਟ ਨਵੀਂ ਵ
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iii. ਸਲ਼ਏਇਤ ਦਲ਼ ਨੰ ਨਏਯਣ ਦ਼ ਇਿੱ ਏ ਰ ਦ਼ ਅੰ ਦਯ ਏਹਤਹ ਈ ਵ
iv. ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਏ਼ ਅਦਰਤ ਜਾਂ ਐਤਏਯ ਪਾਯਭ ਜਾਂ ਭਸਧਅਤਤ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਚਯਧਹਨ ਨਵੀਂ ਵ
b) ਰਾ ਏਰ ਦਹਆਂ ਸਪਯਲ਼ਾਂ
ਰਾ ਏਰ ਦਆਯ ਏਿੱ ਝ ਏਯਤਿੱ ਲਾਂ / ਰਾਟਾਏਰ ਰਣ ਏਯਣ ਦਹ ਉਂਭਹਦ ਵ:
i.

ਅਸਜਵਹ ਸਲ਼ਏਇਤ ਰਤ ਵਾਣ ਦ਼ ਇਿੱ ਏ ਭਵਹਨੇ ਦ਼ ਅੰ ਦਯ ਸਪਯਹਲ਼ਾਂ ਏਹਸਤਆਂ ਜਸਣਆਂ ਚਵਹਦਆਂ
ਵਨ

ii. ਨਏਰਾਂ ਪਸਯਆਦਹ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦਾਨਾਂ ਨੰ ਬ਼ਜਹ ਜਣਹ ਚਸਵਦਹਆਂ ਵਨ
iii. ਅਸਜਵਹ ਸਪਯਲ਼ਾਂ ਸਲ਼ਏਇਤਏਯਤ ਦਆਯ ਸਰਐਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਪਯਲ਼ਾਂ ਸਭਰਣ ਦ਼ 15 ਸਦਨਾਂ ਦ਼
ਅੰ ਦਯ ਲਹਏਯ ਏਹਤਹ ਜਣਹਆਂ ਵਨ ।
iv. ਭੰ ਜਯਹ ਿੱ ਤਯ ਦਹ ਇਿੱ ਏ ਨਏਰ ਫਹਭਲ਼ਦ ਸਲਅਏਤਹ ਦਆਯ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਬ਼ਜਹ ਜਣਹ ਚਵਹਦਹ
ਵ ਅਤ਼ ਉਦਹ ਸਰਐਤਹ ਲ਼ਟਹ ਦਹ ਭੰ  ਅਸਜਵਹ ਭੰ ਜਯਹ ਿੱ ਤਯ ਰਤ ਏਯਣ ਦ਼ 15 ਸਦਨ ਦ਼
ਅੰ ਦਯ ਏਹਤਹ ਜਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ
c) ਰਾ
ਸਲਲਦ ਸਲਚਾਰਹ ਦਆਯ ਤਅ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ , ਤਾਂ ਰਾ ਏਰ ਫਹਭਲ਼ਦ ਰਈ ਇਿੱ ਏ ਪਰ ਏਯਣ਼ ਜਾ
ਉਵ ਾਚਦ ਵ ਉਸਚਤ ਵ, ਜਾ ਫਹਭਲ਼ਦ ਦ਼ ਨਏਨ ਦਹ ਬਯਈ ਏਯਣ ਰਈ ਜਯਯਹ ਵ ਅਤ਼ ਉਤੋਂ
ਸਜਆਦ ਨਵੀਂ ਵ ।
ਰਾ ਏਰ ਦਆਯ ਰ਼ ਉਤ਼ ਵ਼ਠਰ਼ ਸਨਮਭ ਰ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ:
i.

ਭਆਲ 20 ਰਿੱਐ ਯ ਲਰੋਂ ਸਜਆਦ ਨਵੀਂ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ (ਇੁਸਤਆਯਹ ਬਤਨ ਅਤ਼ ਵਾਯ
ਐਯਚ ਸਵਤ)

ii. ਭਆਲ ਇਿੱ ਏ ਅਸਜਵਹ ਸਲ਼ਏਇਤ ਰਤ ਵਾਣ ਦਹ ਤਯਹਐ ਲਰੋਂ 3 ਭਵਹਨੇ ਦਹ ਸਭਆਦ ਦ਼ ਅੰ ਦਯ
ਏਹਤ ਜਣ ਚਵਹਦ ਵ , ਅਤ਼ ਫਹਭਧਯਏ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਅੰ ਤਭ ਸਨਟਨ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਯ ਸਲਿੱ ਚ
ਭਆਲ ਦਹ ਰਤਹ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ਼ ਭਆਲ ਦ਼ ਸਭਰਣ ਦ਼ ਇਿੱ ਏ ਭਵਹਨੇ ਦ਼ ਅੰ ਦਯ ਲਹਏਯ
ਏਯਣ ਚਵਹਦ ਵ ।

iii. ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਪਰ਼ ਦ ਰਣ ਏਯਣ ਵਾਲ਼ ਅਤ਼ ਸਦਰ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਸਰਐਤਹ ਚਨ ਬ਼ਜਸਨ
ਵਾਲ਼ਹ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ਼ ਭੰ ਜਯਹ ਿੱ ਤਯ ਰਤ ਵਾਣ ਦ਼ 15 ਸਦਨਾਂ ਦ਼ ਅੰ ਦਯ ।
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iv. ਫਹਭਲ਼ਦ ਅਸਜਵ਼ ਇਨਭ ਦਹ ਭੰ ਜਯਹ ਸਰਐਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਚਤ ਨਵੀਂ ਏਯਦ ਵ , ਤਾਂ ਫਹਭ
ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਭਆਲਜ ਰ ਏਯਣ ਦਹ ਰਾ  ਨਵੀਂ ।
ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 1
______________ ਏਾਰ ਸ਼ਿਏਇਤ ਉਤ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਨ ਰਈ

ਅਸਧਏਯ ਐ਼ਤਯ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਦਅਲ ਏਹਤ

ਭਨ ਜਾਂ ਼ਲ ਅਤ਼ ਭਆਲ ਦ਼ ਭਿੱ ਰ 20 ਰਿੱਐ ਤਿੱ ਏ ਦ ਵ ।
I.

ਸਰਹ ਪਾਯਭ

II. ਯਜ ਏਸਭਲ਼ਨ
III. ਸਰ ਸਯਲ਼ਦ
IV. ਯਲ਼ਟਯਹ ਏਸਭਲ਼ਨ

ੰ ਐ


ਇਯਡ ਨੇ ਇਿੱ ਏ ਏਹਸਏਰਤ ਸਲ਼ਏਇਤ ਯਫੰ ਧਨ ਰਣਰਹ (IGMS) ਦਹ ਲ਼ਯਆਤ ਏਹਤਹ ਵ ਜਾ ਫਹਭ
ਸਲ਼ਏਇਤ ਅਂਏ਼ ਦ਼ ਇਏ ਏੇਂਦਯਹ ਬੰ ਡਯ ਅਤ਼ ਉਦਮਾ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲ਼ਏਇਤ ਛਟਏਯ ਦਹ ਸਨਯਨਹ ਰਈ
ਇਿੱ ਏ ਮੰ ਤਯ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਏਯਜ ਏਯਦ ਵ ।



ਐਤਏਯ ਸਲਲਦ ਸਨਲਯਣ ਅਦਯ਼ ਵਯ ਸਰਹ਼ ਅਤ਼ ਯਜ ਅਤ਼ ਯਲ਼ਟਯਹ ਿੱ ਧਯ ਉਤ਼ ਥਤ ਏਹਤ਼
ਵਨ ।



ਸਜਿੱ ਥ਼ ਤਏ ਫਹਭ ਏਯਾਫਯ ਦ ਫੰ ਧ ਵ, ਐਤਏਯ ਸਲਲਦ ਦ਼ ਜਮਦਤਯ ਦਅਲ਼ ਇਨਹਾਂ ਲਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ
ਆਂਉਦ਼ ਵਨ, ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਸਨਟਯ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਦ਼ਯ, ਦਅਲ਼ ਦ ਯ-ਸਨਟਯ, ਦਅਲ਼ ਦ ਐੰ ਡਨ ਏਯਨ,
ਨਏਨ ਦਹ ਭਤਯ, ਸਰਹ ਦ਼ ਸਨਮਭ, ਲ਼ਯਤਾਂ ਆਸਦ ।



ਰਾ ਏਰ ਫਹਭਧਯਏ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ੰ ਦਯਬ ਦਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਸਫਚਿਸਰ ਦ ਏੰ ਭ
ਏਯ ਏਦ ਵ, ਜ਼ਏਯ ਦਾਲੇਂ ਿੱ ਐ ਇਦ਼ ਰਈ ਸਤਆਯ ਵਾਣ ।

ਸਲਲਦ ਸਲਚਾਰਹ ਦਆਯ ਤਅ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ , ਤਾਂ ਰਾ ਏਰ ਫਹਭਲ਼ਦ ਰਈ ਇਿੱ ਏ ਪਰ ਏਯਣ਼ ਜਾ ਉਵ ਾਚਦ ਵ
ਉਸਚਤ ਵ, ਜਾ ਫਹਭਲ਼ਦ ਦ਼ ਨਏਨ ਦਹ ਬਯਈ ਏਯਣ ਰਈ ਜਯਯਹ ਵ ਅਤ਼ ਉਤੋਂ ਸਜਆਦ ਨਵੀਂ ਵ ।
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ਭੁਐ ਸ਼ਫਦ
1. ਇਨਟਯ਼ਸਟਡ ਰਹਲਾਂ ਭਨੇਜਭੈਂਟ ਸਟਭ (IGMS)
2. ਐਤਏਯ ਸਵਪਤ ਅਸਧਸਨਮਭ, 1986
3. ਸਰਹ ਪਾਯਭ
4. ਯਜ ਏਸਭਲ਼ਨ
5. ਯਲ਼ਟਯਹ ਏਸਭਲ਼ਨ
6. ਸਰਹ ਸਯਲ਼ਦ

ਆਣੀ ਯੀਧਐਆ ਰ ਦ ਜਵਾਫ
ਜਵਾਫ 1
ਵਹ ਚਾਣ I ਵ ।
ਸਰਹ ਪਾਯਭ ਏਾਰ ਸ਼ਿਏਇਤ ਉਤ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਨ ਰਈ

ਅਸਧਏਯ ਐ਼ਤਯ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਦਅਲ ਏਹਤ ਭਨ ਜਾਂ ਼ਲ

ਅਤ਼ ਭਆਲ ਦ਼ ਭਿੱ ਰ 20 ਰਿੱਐ ਤਿੱ ਏ ਦ ਵ ।

ਵ-ਰੀਧਐਆ ਵਾਰ
ਵਾਰ 1
ੰ ਐ਼ ਲ਼ਫਦ IGMS ਦ ਸਲਥਯ ਏਯਾ ।
I.

ਇੰ ਲ਼ਯਾਯੇਂ ਜਨਯਰ ਭਨੇਜਭੈਂਟ ਸਟਭ

II. ਇਂਸਡਅਨ ਜਨਯਰ ਭਨੇਜਭੈਂਟ ਸਟਭ
III. ਇਨਟਯ਼ਸਟਡ ਰਹਲਾਂ ਭਨੇਜਭੈਂਟ ਸਟਭ
IV. ਇੰ ਟ਼ਸਰਜੇਂਟ ਰਹਲਾਂ ਭਨੇਜਭੈਂਟ ਸਟਭ
ਵਾਰ 2
ਵ਼ਠਾਂ ਸਰਸਐਆ ਸਏਵ ਐਤਏਯ ਸ਼ਿਏਇਤ ਸਨਲਯਣ ਅਦਯ ਯ॰20 ਰਿੱਐ ਲਰੋਂ ਯ॰100 ਰਿੱਐ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਯਲ਼ਹ
ਦ਼ ਐਤਏਯ ਫੰ ਧਹ ਸਲਲਦਾਂ ਦ ਨਫ਼ ਏਯ਼ ?

75

I.

ਸਰਹ ਪਾਯਭ

II. ਯਜ ਏਸਭਲ਼ਨ
III. ਯਲ਼ਟਯਹ ਏਸਭਲ਼ਨ
IV. ਸਰਹ ਸਯਲ਼ਦ
ਵਾਰ 3
ਵ਼ਠ ਸਰਐ਼ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਇਿੱ ਏ ਸਨਮਭਏ ਐਤਏਯ ਸਲ਼ਏਇਤ ਰਈ ਆਧਯ ਨਵੀਂ ਫੰ ਣ ਏਦ ?
I.

ਦਏਨਦਯ ਦ ਇਿੱ ਏ ਉਤਦ ਰਈ ਭਆਯਹ ਦ਼ ਸਜਆਦ ਏਹਭਤ ਲਰਨ

II. ਦਏਨਦਯ ਦ ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਸਲਿੱ ਚ ਬਤੋਂ ਅਿੱ ਛ ਉਤਦ ਉੱਤ਼ ਵਏਾਂ ਨੰ ਰਵ ਨਵੀਂ ਦ਼ਣ
III. ਇਿੱ ਏ ਦਲਈ ਦਹ ਫਾਤਰ ਉੱਤ਼ ਰਯਜਹ ਸਚਤਲਨਹ ਦ ਨ ਵਾਣ
IV. ਐਯਫ ਉਤਦ
ਵਾਰ 4
ਇਿੱ ਏ ਫਹਭ ਸਰਹ ਲਰੋਂ ਫੰ ਧਤ ਸਲ਼ਏਇਤ ਦਯਜ ਏਯਣ ਰਈ ਇਿੱ ਏ ਵਏ ਰਈ ਵ਼ਠ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵਹ
ਬਤੋਂ ਠਹਏ ਭਾਣ ਵਾਲ਼ਹ ?
I.

ਸਰ

II. ਰਹਭ ਏਾਯਟ
III. ਫਹਭ ਰਾ ਏਰ
IV. ਸਰਹ ਅਦਰਤ
ਵਾਰ 5
ਵ਼ਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਸਫਆਨ ਲਰੋਂ ਸਏਵ ਫਹਭ ਸਦਰ ਦ਼ ਅਸਧਏਯ ਐ਼ਤਯ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਠਹਏ ਵ ?
I.

ਫਹਭ ਰਾ ਏਰ ਦ ਯਲ਼ਟਯਹ ਅਸਧਏਯ ਐ਼ਤਯ ਵ

II. ਫਹਭ ਰਾ ਏਰ ਦ ਯਜਏਹ ਅਸਧਏਯ ਐ਼ਤਯ ਵ
III. ਫਹਭ ਰਾ ਏਰ ਦ ਸਜਰ ਿੱ ਧਯ ਦ ਅਸਧਏਯ ਐ਼ਤਯ ਵ
IV. ਫਹਭ ਰਾ ਏਰ ਏ਼ਲਰ ਸਨਲ਼ਸਚਤ ਐ਼ਤਯਹ ਹਭਲਾਂ ਦ਼ ਅੰ ਦਯ ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਵ
ਵਾਰ 6
ਇਿੱ ਏ ਫਹਭ ਰਾ ਏਰ ਏਾਰ ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਏਲੇਂ ਦਯਜ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ ?
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I.

ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਰਐਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ

II. ਸਲ਼ਏਇਤ ਪਾਨ ਉੱਤ਼ ਫਨਹ ਯ ਲਰੋਂ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ
III. ਸਲ਼ਏਇਤ ਆਭਨੇ ਵਭਣ਼ ਫਨਹ ਯ ਲਰੋਂ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ
IV. ਸਲ਼ਏਇਤ ਅਐਫਯ ਦ਼ ਇਲ਼ਸਤਵਯ ਦ਼ ਭਸਧਅਭ ਲਰੋਂ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ
ਵਾਰ 7
ਫਹਭ ਸਦਰ ਦ਼ ਏਾਰ ਜਣ ਰਈ ਭਾਂ ਹਭ ਏਹ ਵ ?
I.

ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦਆਯ ਸਲ਼ਏਇਤ ਦ਼ ਇਨਏਯ ਦ਼ ਦਾ ਰਾਂ ਦ਼ ਅੰ ਦਯ

II. ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦਆਯ ਸਲ਼ਏਇਤ ਦ਼ ਇਨਏਯ ਦ਼ ਸਤੰ ਨ ਰਾਂ ਦ਼ ਅੰ ਦਯ
III. ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦਆਯ ਸਲ਼ਏਇਤ ਦ਼ ਇਨਏਯ ਦ਼ ਇਿੱ ਏ ਰਾਂ ਦ਼ ਅੰ ਦਯ
IV. ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦਆਯ ਸਲ਼ਏਇਤ ਦ਼ ਇਨਏਯ ਦ਼ ਇਿੱ ਏ ਭਵਹਨੇ ਦ਼ ਅੰ ਦਯ
ਵਾਰ 8
ਸਨਿੱਚ਼ ਸਰਐ਼ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਰਾ ਏਰ ਦ਼ ਨਰ ਇਿੱ ਏ ਸਲ਼ਏਇਤ ਦਯਜ ਏਯਣ ਰਈ ਸਵਰਾਂ ਜਯਯਹ ਨਵੀਂ ਵ ?
I.

ਸਲ਼ਏਇਤ ਇਿੱ ਏ ਸਲਅਏਤਹ ਦਆਯ ਇਿੱ ਏ ਏਹਤ ਸਨਜਹ ਲਯ ਫਹਭ ਉੱਤ਼ ਜਣ ਚਵਹਦ ਵ

II. ਸਲ਼ਏਇਤਏਯਤ ਨੰ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਸਲ਼ਏਇਤ ਐਸਯਜ ਏਯਣ ਦ਼ 1 ਰ ਦ਼ ਅੰ ਦਯ ਵੰ ਚਨ
ਚਵਹਦ ਵ
III. ਸਲ਼ਏਇਤਏਯਤ ਨੰ ਸਦਰ ਲਰੋਂ ਸਵਰਾਂ ਇਿੱ ਏ ਐਤਏਯ ਪਾਯਭ ਦ਼ ਏਾਰ ਜਣ ਦਹ ਯਯਤ ਵ
IV. ਭੰ ਹ ਈ ਏਰ ਯਵਤ 20 ਰਿੱਐ ਯ ਦਹ ਯਲ਼ਹ ਦ਼ ਅੰ ਦਯ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ ।
ਵਾਰ 9
ਏਹ ਰਾ ਏਰ ਦ਼ ਨਰ ਸਲ਼ਏਇਤ ਦਯਜ ਏਯਉਣ ਰਈ ਸਏ਼ ਲਹ ਲ਼ਰਏ / ਚਯਜ ਦ਼ ਬਤਨੇ ਏਯਣ ਦਹ
ਰਾ  ਵ ?
I.

100 ਯ ਦ਼ ਇਿੱ ਏ ਲ਼ਰਏ ਦ ਬਤਨੇ ਏਯਣ ਦਹ ਰਾ  ਵ

II. ਏਾਈ ਲ਼ਰਏ ਜਾਂ ਲ਼ਰਏ ਬਤਨੇ ਏਯਣ ਦਹ ਰਾ  ਨਵੀਂ ਵ
III. ਯਵਤ ਦਹ ਭੰ  ਦ 20 % ਦ ਲ਼ਰਏ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਬਤਨੇ ਏਹਤ ਜਣ ਚਵਹਦ ਵ
IV. ਯਵਤ ਦਹ ਭੰ  ਦ 10 % ਲ਼ਰਏ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਬਤਨੇ ਏਹਤ ਜਣ ਚਵਹਦ ਵ
ਵਾਰ 10
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ਏਹ ਇਿੱ ਏ ਸਨਜਹ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਸਐਰਪ ਸਲ਼ਏਇਤ ਦਯਜ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ ?
I.

ਸਲ਼ਏਇਤੇਂ ਏ਼ਲਰ ਯਲਜਸਨਏ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ ਸਐਰਪ ਦਯਜ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹਆਂ ਵਨ ਵਾਂ

II. ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਨਜਹ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ ਸਐਰਪ ਦਯਜ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦ ਵ
III. ਸਲ਼ਏਇਤ ਏ਼ਲਰ ਜਹਲਨ ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਜਹ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ ਸਐਰਪ ਦਯਜ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦ ਵ
IV. ਸਲ਼ਏਇਤ ਏ਼ਲਰ ਯ ਜਹਲਨ ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਜਹ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ ਸਐਰਪ ਦਯਜ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ
ਵ

ਵ-ਰੀਧਐਆ ਵਾਰਾੰ ਦ ਜਵਾਫ
ਜਵਾਫ 1
ਵਹ ਚਾਣ III ਵ ।
IGMS ਵ ਇਨਟਯ਼ਸਟਡ ਰਹਲਾਂ ਭਨੇਜਭੈਂਟ ਸਟਭ ।
ਜਵਾਫ 2
ਵਹ ਚਾਣ II ਵ ।
ਯਜ ਏਸਭ਼ਿਨ ਨੇ ਯ 20 ਰਿੱਐ ਅਤ਼. ਨੰ ਯ 100 ਰਿੱਐ ਦ਼ ਸਲਚਏਯ ਦ਼ ਐਤਏਯ ਸਲਲਦ ਨੰ ੰ ਬਰ਼ .
ਜਵਾਫ 3
ਵਹ ਚਾਣ II ਵ ।
ਦਏਨਦਯ ਦ ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਸਲਿੱ ਚ ਬਤੋਂ ਚੰ ਼ ਉਤਦ ਉੱਤ਼ ਵਏ ਨੰ ਰਵ ਨਵੀਂ ਦ਼ਣ ਇਿੱ ਏ ਜਇ
ਐਤਏਯ ਸਲ਼ਏਇਤ ਦ ਆਧਯ ਨਵੀਂ ਫੰ ਨ ਏਦ ਵ ।
ਜਵਾਫ 4
ਵਹ ਚਾਣ III ਵ ।
ਸਲ਼ਏਇਤ ਉ ਫਹਭ ਰਾ ਏਰ ਦ਼ ਨਰ ਦਯਜ ਏਯਈ ਜਣਹ ਵ ਸਜਦ਼ ਅਸਧਏਯ ਐ਼ਤਯ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਫਹਭ
ਏੰ ਨਹ ਦ ਦਤਯ ਆਉਂਦ ਵ ।
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ਜਵਾਫ 5
ਵਹ ਚਾਣ IV ਵ ।.
ਫਹਭ ਰਾ ਏਰ ਏ਼ਲਰ ਸਨਲ਼ਸਚਤ ਐ਼ਤਯਹ ਹਭਲਾਂ ਦ਼ ਅੰ ਦਯ ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਵ ।
ਜਵਾਫ 6
ਵਹ ਚਾਣ I ਵ ।
ਰਾ ਏਰ ਨੰ ਏਹਤਹ ਈ ਏਾਈ ਲਹ ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਰਐਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾਣਹ ਚਸਵਦਹ ਵ
ਜਵਾਫ 7
ਵਹ ਚਾਣ III ਵ ।
ਰਾ ਏਰ ਨੰ ਸਲ਼ਏਇਤ ਫਹਭ ਏਂਨਹ ਦਆਯ ਦਲ਼ ਨੰ ਨਏਯਣ ਦ਼ ਇਿੱ ਏ ਰ ਦ਼ ਅੰ ਦਯ ਏਹਤਹ ਜਣਹ
ਚਸਵਦਹ ਵ ।
ਜਵਾਫ 8
ਵਹ ਚਾਣ III ਵ ।
ਸਲ਼ਏਇਤ ਏਯਤ ਨੰ ਰਾ ਏਰ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਸਏ਼ ਐਤਏਯ ਪਾਯਭ ਦ਼ ਏਾਰ ਜਣ ਦਹ ਰਾ  ਨਵੀਂ ਵ ।
ਜਵਾਫ 9
ਵਹ ਚਾਣ II ਵ ।
ਰਾ ਏਰ ਦ਼ ਨਰ ਸ਼ਿਏਇਤ ਦਇਯ ਏਯਨ ਰਈ ਏਾਈ ਪਹ / ਐਯਚ਼ ਬਤਨ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਨਵੀਂ ਵ ।
ਜਵਾਫ 10
ਵਹ ਚਾਣ II ਵ ।
ਵਾਂ, ਸਨਜਹ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਸਐਰਪ ਸਲ਼ਏਇਤ ਦਯਜ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ ।
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ਠ 4
ਏਯਾਯ਼ਟ ਜੰ ਟ ਦ਼ ਯਰ਼ਟਯਹ ਸਵਰ
ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ
ਫਹਭ ਜੰ ਟਾਂ ਦਹ ਸਨਮਏਤਹ ਦ਼ ਸਨਮਭ 1 ਅਯਰ 2016 ਤੋਂ ਰ ਵਾ ਵਨ।
ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਸਯਬਲ਼ਲਾਂ ਢਿੱ ਏਲਹਆਂ ਵਨ।
1. ਧਯਬਾਸ਼ਾ:
1) “ਏਟ” ਦਾ ਬਾਵ ਫੀਭਾ ਏਟ (ਏਾਨੂੰਨ), 1938 (1938 ਦਾ 4) ਤੋਂ ਸ, ਧਜ ਨੂੰ ਭੇਂ ਭੇਂ
ਉੱਤ ਧਧਆ ਧਆ ਸ।
2) “ਧਨਮੁਏਤੀ ੱ ਤਯ” ਦਾ ਬਾਵ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਵਰੋਂ ਧਵਅਏਤੀ ਨੂੰ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਦ ਵਜੋਂ ਏੰ ਭ ਏਯਨ
ਰਈ ਧਦੱ ਤਾ ਧਆ ਧਨਮੁਏਤੀ ੱ ਤਯ ਸ।
3) “ਅੀਰ ਅਧਧਏਾਯੀ” ਦਾ ਬਾਵ ਅਧਧਏਾਯੀ ਤੋਂ ਸ, ਧਜ ਨੂੰ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਵਰੋਂ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟਾਂ ਤੋਂ
ਰਤੀਧਨਧਤਾ ਅਤ ਅੀਰ ਉੱਤ ਧਵਚਾਯ ਏਯਨ ਅਤ ਧਨਟਾਉਣ ਰਈ ਯਭਾਧਣਤ ਏੀਤਾ ਸੁੰ ਦਾ
ਸ।
4) “ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ” ਦਾ ਬਾਵ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਵਰੋਂ ਧਨਮੁਏਤ ਧਵਅਏਤੀ ਤੋਂ ਸ, ਧਜ ਦਾ ਏੰ ਭ ਫੀਭਾ
ਏਾਯਫਾਯ ਦੀ ਧਵਏਯੀ ਜਾਂ ਵਚਣਾ ਸ, ਧਜ ਧਵੱ ਚ ਫੀਭਾ ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧਨਯੰ ਤਯਤਾ,
ਨਧਵਆਉਣਾ ਜਾਂ ਭੁੜ-ਰਾਤੀ ਸ਼ਾਭਰ ਸ।
5) “ਅਥਾਯਟੀ” ਦਾ ਭਤਰਫ, ਬਾਯਤੀ ਫੀਭਾ ਯੂਰਟਯੀ ਅਤ ਧਡਵਰਭੈਂਟ ਅਥਾਯਟੀ ਏਾਨੂੰਨ,
1999(1999 ਦਾ 4) ਦ ਏਸ਼ਨ 3 ਦ ਧਨਮਭਾਂ ਦ ਅਧੀਨ ਫਣਾਈ ਈ ਫੀਭਾ ਯੂਰਟਯੀ ਅਤ
ਧਡਵਰਭੈਂਟ ਅਥਾਯਟੀ ਤੋਂ ਸ।
6) “ੰ ਮੁਏਤ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ” ਦਾ ਬੀਭਾ ਅਧਜਸ ਧਵਅਏਤੀ ਤੋਂ ਸ, ਧਜ ਨੂੰ ਦ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਫੀਭਾਏਯਤਾਵਾਂ
ਵਰੋਂ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਧਨਮੁਏਤ ਏੀਤਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ, ਧਜ ਰਈ ਸ਼ਯਤ ਸੁੰ ਦੀ ਸ ਧਏ ਉ ਨੂੰ ਇੱਏ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਜੀਵਨ ਫੀਭਾਏਯਤਾ, ਆਭ ਫੀਭਾਏਯਤਾ, ਧਸਤ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਅਤ ਇੱਏ ਧਏਭ ਦ ਫੀਭਾਏਯਤਾ
ਧਵੱ ਚੋਂ ਸਯ ਇੱਏ ਰਈ ਏੰ ਭ ਨਸੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।
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7) “ਜੰ ਟਾਂ ਦੀ ਏੇਂਦਯੀ ੂਚੀ” ਦਾ ਬਾਵ ਅਥਾਯਟੀ ਵਰੋਂ ਧਤਆਯ ਏੀਤੀ ਜੰ ਟਾਂ ਦੀ ੂਚੀ ਤੋਂ ਸ, ਧਜ
ਧਵੱ ਚ ਾਯ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਵਰੋਂ ਧਨਮੁਏਤ ਏੀਤ ਜੰ ਟਾਂ ਦ ਵਯਵ ਸੁੰ ਦ ਸਨ।
8) “ਾਫੰ ਦੀ ਰਾ ਜੰ ਟਾਂ ਦੀ ਏੇਂਦਯੀ ੂਚੀ” ਦਾ ਬਾਵ ਅਥਾਯਟਈ ਵਰੋਂ ਧਤਆਯ ਏੀਤੀ ਜੰ ਟਾਂ ਦੀ
ੂਚੀ ਸੁੰ ਦੀ ਸ, ਧਜਸਨਾਂ ਦੀ ਧਨਮੁਏਤੀ ਨੂੰ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਦ ਧਨਮੁਏਤ ਅਧਧਏਾਯੀ ਵਰੋਂ ਨੈਧਤਏ ਏਡ
ਦੀ ਉਰੰਣ ਅਤ / ਜਾਂ ਠੱੀ ਭਾਯਨ ਏਯਏ ਯੱ ਦ / ਭੁਅੱਤਰ ਏੀਤੀ ਈ ਸੁੰ ਦੀ ਸ।
9) “ਧਨਮੁਏਤ ਅਧਧਏਾਯੀ” ਦਾ ਬਾਵ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਤੋਂ ਰਭਾਧਣਤ ਅਧਧਏਾਯੀ ਤੋਂ ਸ, ਜ ਧਏ ਧਵਅਏਤੀ
ਦੀ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਵਜੋਂ ਧਨਮੁਏਤ ਏਯਦਾ ਸ।
10) “ਯੀਧਐਆ ੰ ਥਾ” ਦਾ ਬਾਵ ੰ ਥਾ ਤੋਂ ਸ, ਜ ਧਏ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟਾਂ ਰਈ ਬਯਤੀ ਤੋਂ ਧਸਰਾਂ ਟਟ
ਰੈਂ ਦੀ ਸ ਅਤ ਅਥਾਯਟੀ ਵਰੋਂ ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ ਸੁੰ ਦੀ ਸ।
11) “ਇੱਏ ਧਏਭ ਦ ਫੀਭਾਏਯਤਾ” ਇਸਨਾਂ ਧਨਮਭਾਂ ਦ ਭਏਦ ਰਈ ਦਾ ਬਾਵ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਨੂੰ
ਫੀਭਾ ਏਟ, 1938 ਦ ਏਸ਼ਨ 2(9) ਅਧੀਨ ਰਬਾਧਵਤ ਏਯਨਾ ਅਤ ਏਾਯਫਾਯ ਦੀ ਐਾ
ਧਏਭ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਤੋਂ ਸ, ਧਜਵੇਂ ਧਏ ਐਤੀਫਾੜੀ ਫੀਭਾ, ਧਨਯਮਾਤ ਏਯਧਡਟ ਾਯੰ ਟੀ ਏਾਯਫਾਯ।
12) “ਫਸੁ-ੱ ਐੀ ਭਾਯਏੀਧਟੰ  ਏੀਭ” ਦਾ ਬਾਵ ਧਏ ਵੀ ਏੀਭ ਤੋਂ ਸ, ਧਜ ਨੂੰ ਏਟ ਦ ਏਸ਼ਨ
42 ਯਾਸੀਂ ਧਯਬਾਧਸ਼ਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।

2. ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਵਰੋਂ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਨੂੰ ਧਨਮੁਏਤ ਏਯਨਾ:
1) ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਦ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਵਰੋਂ ਧਨਮੁਏਤ ਸਣਾ ਚਾਸੁੰ ਦ ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਣ ਵਾਰ ਨੂੰ
ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਦ ਧਨਮਤ ਅਧਧਏਾਯੀ ਏਰ ਪਾਯਭ I-A ਧਵੱ ਚ ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਣੀ ਸਵੀ।
2) ਰੀਏਸ਼ਨ ਰਾਤ ਏਯਨ ਉੱਤ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਦਾ ਧਨਮਤ ਅਧਧਏਾਯੀ ਨੂੰ ਐੁਦ ਨੂੰ ੰ ਤੁਸ਼ਤ ਏਯਨਾ
ਸਵਾ ਧਏ ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਣ ਵਾਰ ਨੇ:a) ਬ ਤਯਹਾਂ ਨਰ ਪਯਭ I-A ਸਲਿੱ ਚ ਜੰ ਹ ਰਹਏ਼ਲ਼ਨ ਨੰ ਯ ਏਹਤ ਵ;
b) ਜੰ ਹ ਰਹਏ਼ਲ਼ਨ ਪਯਭ ਨਰ ਨ (PAN) ਲ਼ਯਲ ਦ਼ ਸਦਿੱ ਤ ਵ;
c) ਸਨਮਭ 6 ਤਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹਸਐਆ ਨੰ  ਏਯ ਸਰਆ ਵ;
d) ਸਨਮਭ 7 ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਅਮਾਤਲਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਨਵੀਂ ਵ;
e) ਏਾਰ ਫਹਭ ਏਯਾਫਯ ਏਯਨ ਰਈ ਰਾ ੀਂਦਹ ਜਣਏਯਹ ਵ ਅਤ਼ ਰਹਧਯਏ ਨੰ ਰਾ ੀਂਦਹ ਼ਲ
ਦ਼ਣ ਦ਼ ਭਯਿੱ ਥ ਵ;
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3) ਧਨਮਤ ਅਧਧਏਾਯੀ ਨੂੰ ਜੰ ੀ ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ੂਯੀ ਧਭਸਨਤ ਨਾਰ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਅਤ
ਤਾ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਧਏ ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਣ ਵਾਰ ਏਰ ਇੱਏ ਜੀਵਨ ਫੀਭਾਏਯਤਾ, ਇੱਏ ਆਭ
ਫੀਭਾਏਯਤਾ, ਇੱਏ ਧਸਤ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਅਤ ਇੱਏ-ੱ ਐੀ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਧਵੱ ਚੋਂ ਸਯਏ ਰਈ ਇੱਏ ਤੋਂ
ਵੱ ਧ ਦੀ ਧਨਮੁਏਤੀ ਨਸੀਂ ਸ ਅਤ ਉਸ ਜੰ ਟਾਂ ਦੀ ਧਤਆਯ ਏੀਤੀ ਏੇਂਦਯੀ ਏਾਰੀ-ੂਚੀ ਧਵੱ ਚ ਨਸੀਂ
ਸ।
4) ਧਨਮਤ ਅਧਧਏਾਯੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ
a) ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਰਹਏ਼ਲ਼ਨ ਦ਼ਣ ਲਰ਼ ਦ਼ PAN ਨੰਫਯ ਨਰ ਅਥਯਟਹ
ਲਰੋਂ ਫਣਈ ਵਾਈ ਜੰ ਟਾਂ ਦਹ ਏੇਂਦਯਹ ਚਹ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਤ ਰਉਣ ਚਵਹਦ ਵ।
b) ਅਥਯਟਹ ਲਰੋਂ ਫਣਈ ਜੰ ਟਾਂ ਦਹ ਏੇਂਦਯਹ ਏਰਹ ਚਹ ਨੰ ਤ ਰਉਣ ਰਈ ਲਯਸਤਆ ਜਾਂਦ
ਵ ਸਏ ਰਹਏ਼ਲ਼ਨ ਦ਼ਣ ਲਰ ਚਹ ਸਲਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਵ।
5) ਧਨਮਤ ਅਧਧਏਾਯੀ ਨੂੰ ਐੁਦ ਨੂੰ ੰ ਤੁਸ਼ਟ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਧਏ ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਣ ਵਾਰ ਨੇ ਉੱਤ
ਧਦੱ ਤ ਧਨਮਭ ਧਵਚਰੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਨੂੰ ੂਯਾ ਏੀਤਾ ਸ ਅਤ ਏਟ ਦ ਏਸ਼ਨ 42 ਦ
ਅਧੀਨ-ਏਸ਼ਨ (3) ਧਵੱ ਚ ਧਦੱ ਤੀਆਂ ਅਮਤਾਵਾਂ ਧਵੱ ਚੋਂ ਧਏ ਨਾਰ ਰਬਾਧਵਤ ਨਸੀਂ ਸ, ਉਸ
ਜੰ ੀ ਰੀਏਸ਼ਨ ਉੱਤ ਏਾਯਵਾਈ ਏਯ ਏਦਾ ਸ ਅਤ ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਣ ਵਾਰ ਨੂੰ ਉ ਵਰੋਂ
ਦਤਾਵਜ਼ ਜ਼ਭਹਾਂ ਏਯਵਾਉਣ ਦ 15 ਧਦਨਾਂ ਧਵੱ ਚ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਵਜੋਂ ਧਨਮੁਏਤੀ ੱ ਤਯ ਦ ਏ
ਧਨਮੁਏਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ ਏਦਾ ਸ। ਧਨਮਤ ਅਧਧਏਾਯੀ ਨੂੰ ਧਨਮੁਏਤ ਏੀਤ ਜੰ ਟ ਨੂੰ ਜੰ ੀ
ਏਡ ਨੰਫਯ ਦਣਾ ਸਵਾ ਅਤ ਜੰ ੀ ਏਡ ਨੰਫਯ ਨੂੰ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਦ ਨਾਂ ਦ ੰ ਐ ਯੂ ਦ
ਅਤਯ ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ।
6) ਉੱਤ ਧਦੱ ਤ ਭੁਤਾਫਏ ਜਾਯੀ ਏੀਤ ਜੰ ੀ ਧਨਮੁਏਤੀ ੱ ਤਯ ਧਵੱ ਚ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਦ ਵਜੋਂ
ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਣ ਵਾਰ ਦੀ ਧਨਮੁਏਤੀ ਉੱਤ ਰਾੂ ਸਣ ਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਤ ਏੰ ਭ ਵਾਰੀਆਂ ਾਯ
ਧਨਮੁਏਤੀ ਧਨਮਭ ਅਤ ਸਠ ਧਦੱ ਤ ਧਨਮਭ ਧਵੱ ਚ ਧਦੱ ਤ ਦਾਚਾਯ ਧਨਮਭਾਂਵਰੀ ਫਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ
ਧਦੱ ਤੀ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਧਨਮੁਏਤੀ ੱ ਤਯ ਨੂੰ ਜੰ ਟ ਦੀ ਧਨਮੁਏਤ ਸਣ ਦ 7 ਧਦਨਾਂ ਦ ਧਵੱ ਚ-ਧਵੱ ਚ
ਬਧਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਧਜਵੇਂ ਧਏ ਉੱਤ ਧਦੱ ਤਾ ਸ।
7) ਇੰਝ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਵਜੋਂ ਧਨਮੁਏਤ ਏੀਤ ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਣ ਵਾਰ ਨੂੰ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਵਰੋਂ ਛਾਣ
ੱ ਤਯ ਧਦੱ ਤਾ ਜਾਵਾ, ਜ ਧਏ ਜੰ ਟ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਨਾਰ ਆਣੀ ਛਾਣ ਦ ਏਦ, ਧਜ ਰਈ
ਉਸ ਜੰ ਟ ਵਜੋਂ ਏੰ ਭ ਏਯਦਾ ਸ।
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8) ਧਨਮਤ ਅਧਧਏਾਯੀ ਧਏ ਵੀ ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਣ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰ ੀ ਧਨਮੁਏਤੀ ਦਣ ਤੋਂ ਇਨਏਾਯ ਏਯ
ਏਦਾ ਸ ਜ ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਣ ਵਾਰ ਇਸਨਾਂ ਧਨਮਭਾਂ ਧਵੱ ਚ ਧਦੱ ਤੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਧਵੱ ਚੋਂ ਧਏ ਨੂੰ
ਠੀਏ ਤਯਹਾਂ ੂਯਾ ਨਾ ਏੀਤਾ ਸਵ। ਧਨਮਤ ਅਧਧਏਾਯੀ ਨੂੰ ਜੰ ਟ ਵਜੋਂ ਧਨਮੁਏਤ ਤੋਂ ਇਨਏਾਯ ਏਯਨ
ਦ ਏਾਯਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯਜ਼ੀ ਦਣ ਵਾਰ ਵਰੋਂ ਧਭਰਣ ਦ 21 ਧਦਨਾਂ ਧਵੱ ਚ ਧਰਐਤੀ ਯੂ ਧਵੱ ਚ ਦਣ ਜ਼ਯੂਯੀ
ਸਨ।
9) ਰੀਏਸ਼ਨ, ਜ ਧਏ ਧਨਮਤ ਅਧਧਏਾਯੀ ਦ ਜੰ ੀ ਧਨਮੁਏਤੀ ਤੋਂ ਇਨਏਾਯ ਏਯਨ ਦ ਪਰ
ਨਾਰ ਅਧਸਭਤ ਸਵ, ਪਰ ਦੀ ੜਤਾਰ ਰਈ ਫੀਭਾਏਯਤ ਦ ਧਨਮੁਏਤ ਏੀਤ ਅੀਰ
ਅਧਧਏਾਯੀ ਏਰ ੜਤਾਰ ਰੀਏਸ਼ਨ ਦ ਏਦਾ ਸ। ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਨੂੰ ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਣ ਵਾਰ
ਦੀ ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ੜਤਾਰ ਏਯਨ ਰਈ ਅੀਰ ਅਧਧਏਾਯ ਵਜੋਂ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਅੀਰ
ਅਧਧਏਾਯੀ ਨੂੰ ਰੀਏਸ਼ਨ ਉੱਤ ਧਵਚਾਯ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਅਤ ਆਐਯੀ ਪਰਾ ੜਤਾਰ
ਰੀਏਸ਼ਨ ਰਾਤ ਸਣ ਦ 15 ਧਦਨਾਂ ਧਵੱ ਚ ਧਰਐਤੀ ਯੂ ਧਵੱ ਚ ਦਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।
3. ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਵਰੋਂ ਾਂਝਾ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਨੂੰ ਧਨਮੁਏਤ ਏਯਨਾ:
1) 'ਾਂਝ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ' ਵਜੋਂ ਧਨਮੁਏਤ ਏਯਵਾਉਣ ਦ ਚਾਸਵਾਨ ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਣ ਵਾਰ ਨੂੰ ੰ ਫੰ ਧਧਤ
ਜੀਵਨ, ਆਭ, ਧਸਤ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਜਾਂ ਇੱਏ ਧਏਭ ਦ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਦ ਧਨਮਤ ਅਧਧਏਾਯੀਆਂ
ਏਰ ਵੱ ਐ-ਵੱ ਐ ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਣੀਆਂ ਸਣੀਆਂ, ਧਜਵੇਂ ਧਏ 'ਾਂਝੀ ਜੰ ੀ ਰੀਏਸ਼ਨ ਪਾਯਭ IB ਧਵੱ ਚ ਸ ਏਦਾ ਸ। ੰ ਫੰ ਧਧਤ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਦ ਧਨਮਤ ਅਧਧਏਾਯੀ ਉੱਤ ਧਦੱ ਤ ਤਧਸ ਏੀਤ ਢੰ ਾਂ
ਤ ਅਭਰਾਂ ਭੁਤਾਫਏ ਰੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨਟਾਉਂਦ ਸਨ।
4. ਫੀਭਾ ਜੰ ੀ ਰੀਧਐਆ:—
1) ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਣ ਵਾਰ ਵਰੋਂ ਜੀਵਨ, ਆਭ ਜਾਂ ਧਸਤ ਫੀਭਾ ਦ ਧਵਧਸ਼ਆਂ ਦੀ ਰੀਧਐਆ ਫਯਡ
ਵਰੋਂ ਰਈ ਫੀਭਾ ਜੰ ੀ ਰੀਧਐਆ ਨੂੰ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਵਜੋਂ ਧਨਮੁਏਤ ਦ ਮ ਸਣ ਰਈ ਅਥਾਯਟੀ
ਵਰੋਂ ਤਧਸ ਏੀਤ ਧਰ ਫ ਦ ਭੁਤਾਫਏ ਾ ਏੀਤੀ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ
ਨੂੰ ਜੰ ੀ ਰੀਧਐਆ ਧਵੱ ਚ ਮ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਢੁੱ ਏਵੀਂ ਫੀਭਾ ਜਾਣਏਾਯੀ ਨਾਰ ਰ  ਏਯਨ ਰਈ
ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ ਰ ੜੀਂਦੀ ਸਾਇਤਾ ਤ ਧਾਂ ਦਵਾ।
2) ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਣ ਵਾਰ , ਧਜਸਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤ ਧਦੱ ਤੀ ਫੀਭਾ ਜੰ ੀ ਰੀਧਐਆ ਨੂੰ ਾ ਏਯ ਧਰਆ ਸਵ
ਨੂੰ ਰੀਧਐਆ ੰ ਥਾ ਵਰੋਂ ਾ ਯਟੀਧਪਏਟ ਧਦੱ ਤਾ ਜਾਵਾ। ਰੀਧਐਆ ੰ ਥਾ ਵਰੋਂ ਾ ਏਯਨ
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ਦਾ ਯਟੀਧਪਏਟ ਫਾਯਾਂ ਭਸੀਧਨਆਂ ਰਈ ਮ ਸੁੰ ਦਾ ਸ, ਤਾਂ ਧਏ ਧਸਰੀ ਵਾਯ ਜੰ ਟ ਦ ਵਜੋਂ
ਧਏ ਵੀ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਨਾਰ ਧਨਮੁਏਤੀ ਰਈ ਜਾ ਏ।
3) ਏਵਰ ਉਭੀਦਵਾਯ, ਜ ਧਏ ਉੱਤ ਧਦੱ ਤ ਭੁਤਾਫਏ ਫੀਭਾ ਜੰ ੀ ਰੀਧਐਆ ਧਵੱ ਚ ਾ ਸੁੰ ਦ ਸਨ ਅਤ
ਧਜਸਨਾਂ ਏਰ ਰੀਧਐਆ ੰ ਥਾ ਤੋਂ ਾ ਏਯਨ ਦਾ ਢੁੱ ਏਵਾਂ ਯਟੀਧਪਏਟ ਸ, ਸੀ ਜੰ ਟ ਦ ਵਜੋਂ
ਧਨਮੁਏਤ ਸਣ ਰਈ ਧਵਚਾਯਨ ਦ ਮ ਸਨ।
5. ਫੀਭਾ ਜੰ ੀ ਵਜੋਂ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਤੋਂ ਆਮ ਏਯਾਯ ਦਣਾ: ਆਮ ਰਈ ਸ਼ਯਤਾਂ ਏਟ ਦ ਏਸ਼ਨ 42
(3) ਦ ਅਧੀਨ ਧਦੱ ਤੀਆਂ ਸਨ।
6. ਜੰ ਟ ਦੀ ਆਚਯਨ ਧਨਮਭਾਵਰੀ।
1) ਸਯਏ ਜੰ ਟ ਨੂੰ ਸਠ ਧਦੱ ਤੀ ਆਚਯਨ ਧਨਮਭਾਵਰੀ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ:a) ਵਯ਼ਏ ਫਹਭਏਯਤ ਜੰ ਟ ਨੰ,--i.

ਆਣੀ ਅਤ ਫੀਭਾਏਯਤਾ, ਧਜ ਰਈ ਉਸ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਸ, ਦੀ ਛਾਣ ਦਣੀ ਚਾਸੀਦੀ
ਸ;

ii.

ੰ ਬਾਧਵਤ ਨੂੰ ਜੰ ੀ ਛਾਣ ੱ ਤਯ ਧਵਐਾਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਅਤ ਭੰ  ਏਯਨ ਉੱਤ
ੰ ਬਾਧਵਤ ਨੂੰ ਜੰ ੀ ਧਨਮੁਏਤੀ ੱ ਤਯ ਵੀ ਦਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ;

iii.

ਉ ਦ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਵਰੋਂ ਧਦੱ ਤ ਜਾ ਯਸ ਫੀਭਾ ਉਤਾਦਾਂ ਦ ਫੰ ਧ ਧਵੱ ਚ ਭੰ ੀ ਈ
ਜਾਣਏਾਯੀ ਨੂੰ ਧਧਆਨ ਭਝਾਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਅਤ ਐਾ ਫੀਭਾ ਏੀਭ ਦੀ ਧਪਾਯਸ਼
ਏਯਨ ਦ ਦਯਾਨ ੰ ਬਾਧਵਤ ਦੀਆਂ ਰ ੜਾਂ ਧਧਆਨ ਧਵੱ ਚ ਯੱ ਐਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ;

iv.

ਧਜੱ ਥ ਧਏ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਇੱਏ ਧਏਭ ਦ ਉਤਾਦਾਂ ਰਈ ਸ਼ਏਸ਼ਾਂ ਰਈ ਇੱਏ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਨੂੰ ਦਯਾਉਂਦਾ ਸ, ਉ ਨੂੰ ਾਰੀਧਾਯਏਾਂ ਨੂੰ ਬ ਫੀਭਾਏਯਤਾਵਾਂ,
ਧਜਸਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਯਾਉਂਦਾ ਸ, ਦ ਉਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਧਨਯੱ ਐ ਯੂ ਧਵੱ ਚ ਸ਼ ਏਯਨੇ
ਚਾਸੀਦ ਸਨ ਅਤ ੰ ਬਾਧਵਤ ਦੀਆਂ ਐਾ ਰ ੜਾਂ ਨੂੰ ੂਯਾ ਏਯਨ ਵਾਰ ਉਤਾਦ ਦੀ
ਰਾਸ ਦਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ;

v.

ਧਵਏਯੀ ਰਈ ਧਦੱ ਤ  ਫੀਭਾ ਉਤਾਦ ਦ ਫੰ ਧ ਧਵੱ ਚ ਦਰਾਰੀ ਦ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਦੱ ਣਾ
ਚਾਸੀਦਾ ਸ;

vi.

ਫੀਭਾ ਏਯਤਾ ਵਰੋਂ ਧਵਏਯੀ ਰਈ ਧਦੱ ਤ  ਉਤਾਦ ਰਈ ਰ ਜਾਣ ਵਾਰ ਰੀਭੀਅਭ
ਨੂੰ ਦਯਾਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ;
84

vii.

ੰ ਬਾਧਵਤ ਨੂੰ ਫੀਭਾ ਏਯਤਾ ਵਰੋਂ ਸ਼ਏਸ਼ ਪਾਯਭ ਧਵੱ ਚ ਭੰ  ਈ ਜਾਣਏਾਯੀ ਫਾਯ
ਭਝਾਉਣਾ, ਅਤ ਫੀਭਾ ਇਏਯਾਯਨਾਭ ਦੀ ਐਯੀਦ ਧਵੱ ਚ ਤੱ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦੱ ਣ ਦੀ
ਭਸੱ ਤਤਾ ਫਾਯ ਵੀ ਦੱ ਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ;
ਫੀਭਾ ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ  ਦ ਰਈ ੰ ਬਾਧਵਤ ਦ ਬ ਢੁੱ ਏਵੇਂ ੱ ਐਾਂ ਨੂੰ , ਧਜ ਧਵੱ ਚ ਧਏ

viii.

ਵੀ ਰਤ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂ ਅੰ ਤ ਆਭਦਨ, ਜ ਵੀ ਜੰ ਟ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਧਵੱ ਚ ਸਣ,
ਫਾਯ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਨੂੰ ਧਦੱ ਤ ਜਾਣ ਵਾਰ ਸਯਏ ਸ਼ਏਸ਼ ਦ ਨਾਰ ਧਯਯਟ, ਧਜ ਨੂੰ
"ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਦੀ ੁਤ ਧਯਯਟ" ਧਏਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਦ ਯੂ ਧਵੱ ਚ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਦ
ਧਧਆਨ ਧਰਆਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਅਤ ਸ਼ਏਸ਼ ਦ ਫਾਯ ਬ ੰ ਬਵ ੁੱ ਛਧੱ ਛ ਏਯਏ
ਏਈ ਵੀ ਭਸੱ ਤਵੂਯਨ ਤੱ ਥਾਂ, ਜ ਵੀ ਰਾੂ ਸਣ, ਜਾਣ ਏ, ਜ ਧਏ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਦ
ਸ਼ਏਸ਼ ਭਨਜ਼ੂਯ ਏਯਨ ਦ ਫੰ ਧੀ ਅੰਡਯਯਾਈਧਟੰ  ਦ ਪਰ ਨੂੰ ਰਬਾਧਵਤ ਏਯਦ
ਸਨ;
ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਨਾਰ ਸ਼ਏਸ਼ ਪਾਯਭ ਬਯਨ ਦ ਭੇਂ ਬ ਰ ੜੀਦ ਦਤਾਵਜ਼ ਰ ਣ, ਅਤ

ix.

ਸ਼ਏਸ਼ ਨੂੰ ੂਯਾ ਏਯਨ ਰਈ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਵਰੋਂ ਭੰ  ਸਯ ਦਤਾਵਜ਼ ਵੀ ਰ ਣ;
ਾਰੀ ਦ ਅਧੀਨ ਨਾਭਜ਼ਦ ਰਬਾਵੀ ਸਣ ਵਾਰ ਧਏ ਵੀ ੰ ਬਾਧਵਤ ਫਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ

x.

ਦਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ
ੰ ਬਾਧਵਤ ਨੂੰ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਵਰੋਂ ਸ਼ਏਸ਼ ਦ ਭਨਜ਼ੂਯ ਜਾਂ ਯੱ ਦ ਏਯਨ ਫਾਯ ਤੁਯੰਤ

xi.

ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ;
xii.

ਬ ਾਰੀ ਵਾ ਭਾਭਧਰਆਂ, ਧਜ ਧਵੱ ਚ ਾਰੀ ਦੀ ਧਨਮੁਏਤੀ, ਾਰੀ ਜਾਂ ਸਯ
ਾਰੀ ਵਾ ਦ ਅਧੀਨ ਧਯਨਾਵਾਂ ਫਦਰਣ ਜਾਂ ਚਣਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯਨ, ਜ ਵੀ ਜ਼ਯੂਯੀ
ਸਵ, ਦ ਫਾਯ ਸਯਏ ਾਰੀਧਾਯਏ ਨੂੰ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸਾਇਤਾ ਜਾਂ ਰਾਸ ਦਣੀ।

xiii.

ਾਰੀ-ਸਰਡਯ ਜਾਂ ਦਾਅਵਦਾਯਾਂ ਜਾਂ ਰਾਬਾਤਯਾਂ ਦੀ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਵਰੋਂ ਦਾਅਵ ਦ
ਭਝਤ ਰਈ ਰ ਯਾਂ ਨੂੰ ੂਯਾ ਏਯਨ ਰਈ ਰ ੜੀਂਦੀ ਸਾਇਤਾ ਏਯਨੀ;

2) ਧਏ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਨੂੰ ਨਸੀਂ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, --a. ਧਫਨਾਂ ਧਨਮੁਏਤ ਏੀਤ ਧਫਨਾਂ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਦ ਵਜੋਂ ਫੀਭਾ ਏਾਯਫਾਯ ਨੂੰ ਯੀਝਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਾਰ
ਏਯਨਾ
b. ੰ ਬਾਧਵਤ ਨੂੰ ਏਈ ਵੀ ਭਸੱ ਤਵੂਯਨ ਜਾਣਏਾਯੀ ਨੂੰ ਸ਼ਏਸ਼ ਪਾਯਭ ਧਵੱ ਚ ਛੱ ਡਣ ਰਈ
ਪੁਰਾਉਣਾ;
85

c. ੰ ਬਾਧਵਤ ਵਰੋਂ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਏਸ਼ ਭਨਜ਼ੂਯ ਏਯਨ ਰਈ ਧਦੱ ਤ  ਸ਼ਏਸ਼ ਪਾਯਭ ਜਾਂ
ਦਤਾਵਜ਼ ਧਵੱ ਚ ਰਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਣ ਰਈ ਰਧਯਤ ਏਯਨਾ;
d. ਫੀਭਾ ਾਰੀਆਂ ਯੀਝਾਉਣ ਤ ਸਾਰ ਏਯਨ ਰਈ ਫਸੁ-ੱ ਧਯੀ ਭਾਯਏੀਧਟੰ  ਦਾ ਸਾਯਾ
ਰ ਣਾ ਅਤ/ਜਾਂ ਧਏ ਵੀ ੰ ਬਾਧਵਤ/ਾਰੀਧਾਯਏ ਨੂੰ ਫਸੁ-ੱ ਧਯੀ ਭਾਯਏੀਧਟੰ  ਏੀਭ ਦਾ
ਧਸੱ ਾ ਫਣਨ ਰਈ ਭਜ਼ਫੂਯ ਏਯਨਾ।
e. ੰ ਬਾਧਵਤ ਨਾਰ ਅਧਬਅਏ ਢੰ  ਨਾਰ ਵਯਤਾਉ ਏਯਨਾ;
f. ਧਏ ਸਯ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਵਰੋਂ ਧਦੱ ਤੀ ਈ ਸ਼ਏਸ਼ ਧਵੱ ਚ ਦਐਰ ਦਣਾ;
g. ਆਣ ਫੀਭਾ ਏਯਤਾ ਵਰੋਂ ਧਦੱ ਤ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਦਯਾਂ, ਸ਼ਏਸ਼, ਸ਼ਯਤਾਂ ਅਤ ਧਨਮਭਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਐਯ
ਦਣ;
h. ਫੀਭਾ ਇਏਯਾਯਨਾਭ ਦ ਅਧੀਨ ਰਾਬਾਤਯ ਤੋਂ ਆਭਦਨ ਧਵੱ ਚ ਧਸੱ ਾ ਭੰ ਣਾ ਜਾਂ ਰ ਣਾ;
i. ਾਰੀਧਾਯਏ ਨੂੰ ਭਜੂਦਾ ਾਰੀ ਐਤਭ ਏਯਨ ਅਤ ਉ ਤੋਂ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ ਐਾਤਭ ਤੋਂ ਧਤੰ ਨ
ਾਰ ਦ ਅੰ ਦਯ ਅੰ ਦਯ ਨਵੀਂ ਾਰੀ ਰਾੂ ਏਯਵਾਉਣ ਰਈ ਜ਼ਯ ਦਣਾ;
j. ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਜੰ ੀ ਧਨਮੁਏਤੀ ਰਈ ਦਯਐਾਤ ਦਣੀ, ਜਦੋਂ ਧਏ ਉ ਦ ਧਨਮੁਏਤ
ਅਧਧਏਾਯੀ ਵਜੋਂ ਉ ਦੀ ਧਨਮੁਏਤੀ ਨੂੰ ਯੱ ਦ ਏੀਤਾ ਧਆ ੀ ਅਤ ਇੰਝ ਦ ਯੱ ਦ ਏਯਨ ਦੀ
ਧਭਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰ ੰ ਜ ਾਰ ੂਯ ਨਸੀ ਸ ਸਨ;
k. ਧਏ ਵੀ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਦਾ ਡਾਇਯਏਟਯ ਫਣਨਾ ਜਾਂ ਯਧਸਣਾ;
3) ਸਯਏ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਨੂੰ ਉ ਯਾਸੀਂ ਧਸਰਾਂ ਸੀ ਏੀਤ  ਫੀਭਾ ਏਾਯਫਾਯ ਦੀ ਧਨਯਾਨੀ ਏਯਦ
ਯਧਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ; ਾਰੀ-ਧਾਯਏ ਵਰੋਂ ਤਧਸ ਭੇਂ ਧਵੱ ਚ ਰੀਭੀਅਭ ਦ ਬੁਤਾਨ ਨੂੰ ਮਏੀਨੀ
ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਸਯ ਏਧਸ਼ਸ਼ ਭਧਐਏ ਅਤ ਧਰਐਤੀ ਯੂ ਧਵੱ ਚ ਾਰੀਧਾਯਏ ਨੂੰ ੂਚਨਾ ਦ ਏ ਏਯਨੀ
ਚਾਸੀਦੀ ਸ;
4) ਏਈ ਧਵਅਏਤੀ, ਜ ਧਏ ਫੀਭਾ ਏਟ 1938 ਅਤ ਧਨਮਭਾਂ ਦ ਤਧਸਤ ਦੀ ਉਰੰਣਾ ਏਯਏ ਫੀਭਾ
ਜੰ ਟ ਵਜੋਂ ਏੰ ਭ ਏਯਦਾ ਸ, ਨੂੰ ਜ਼ੁਯਭਾਨਾ ਸ ਏਦਾ ਸ, ਧਜ ਨੂੰ 10 ਸਜ਼ਾਯ ਯੁ ਤੱ ਏ
ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ ਅਤ ਏਈ ਵੀ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਜਾਂ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਦ ਤਯ ਉੱਤ ਧਏ ਵੀ
ਧਵਅਏਤੀ, ਧਜ ਨੂੰ ਧਏ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਵਜੋਂ ਧਨਮੁਏਤ ਏਯ ਏਦਾ ਸ, ਦ ਰਤੀਧਨਧੀ ਵਜੋਂ ਏੰ ਭ
ਏਯਦਾ ਸ, ਧਜ ਦੀ ਬਾਯਤ ਧਵੱ ਚ ਧਏ ਵੀ ਫੀਭਾ ਏਾਯਫਾਯ ਏਯਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਸੀਂ ਸ, ਦ
ਰਈ ਜ਼ੁਯਭਾਨਾ ਸ ਏਦਾ ਸ, ਜ ਧਏ ਇੱਏ ਏਯੜ ਯੁ ਤੱ ਏ ੰ ਬਵ ਸ।
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5) ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਇਸਨਾਂ ਧਨਮਭਾਂ ਦ ਅਧੀਨ ਧਦੱ ਤ ਦਾਚਾਯ ਧਨਮਭਾਵਰੀ ਦ ਉਰੰਣ ਭੇਂ ਆਣ
ਜੰ ਟਾਂ ਦ ਾਯ ਏੰ ਭਾਂ ਤ ਬੁੱ ਰ-ਚੁੱ ਏ ਰਈ ਧਜ਼ੰ ਭਵਾਯ ਸਵਾ ਅਤ ਦਣਦਾਯੀ ਜ਼ੁਯਭਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਏ
ਏਯੜ ਯੁ ਤੱ ਏ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ।
7. ਜੰ ਟ ਵਜੋਂ ਧਨਮੁਏਤੀ ਭੁਅੱਤਰ ਏਯਨੀ:
1) ਜੰ ਟ ਦੀ ਧਨਮੁਏਤੀ ਨੂੰ ੂਚਨਾ ਦਣ ਤ ਉ ਨੂੰ ੰ ਬਵ ਏਾਯਨ ਦਣ ਦਾ ਭਏਾ ਦਣ ਦ ਫਾਅਦ ਯੱ ਦ
ਜਾਂ ਭੁਅੱਤਰ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ, ਜ:a. ਫੀਭਾ ਏਟ 1938 (1938 ਦ 4) ਦ ਧਨਮਭਾਂ, ਫੀਭਾ ਯਰ
ੂ  ਟਯੀ ਤ ਧਵਏਾ ਅਥਾਯਟੀ
ਏਟ 1999 (1999 ਦਾ 4) ਜਾਂ ਭੇਂ ਭੇਂ ਉੱਤ ਉਸਨਾਂ ਧਵੱ ਚ ਏੀਤੀਆਂ ਧਾਂ ਦ ਅਧੀਨ
ਧਨਮਭਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦ ਉਰੰਣ ਏਯਦਾ/ਏਯਦੀ ਸ;
b. ਉੱਤ ਧਦੱ ਤੀਆਂ ਅਮਤਾਵਾਂ ਧਵੱ ਚੋਂ ਧਏ ਦ ਅਧੀਨ ਨਸੀਂ ਸ।
c. ਧਨਮਭ 8 ਧਵੱ ਚ ਧਦੱ ਤ ਆਚਯਨ ਧਨਮਭਾਵਰੀ ਤ ਭੇਂ ਭੇਂ ਉੱਤ ਅਥਾਯਟੀ ਵਰੋਂ ਜਾਯੀ
ਏੀਤੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨ ਰਈ ਅਰ ਯਧਸਣਾ।
d. ਧਨਮੁਏਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦਾ ਉਰੰਣ ਏਯਨਾ।
e. ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਜਾਂ ਅਥਾਯਟੀ ਵਰੋਂ ਜੰ ਟਾਂ ਦ ਵਜੋਂ ਆਣੀਆਂ ਯਯਭੀਆਂ ਫਾਯ ਏਈ ਵੀ
ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਣ ਰਈ ਅਰ ਯਧਸਣਾ।
f. ਅਥਾਯਟੀ ਵਰੋਂ ਜਾਯੀ ਏੀਤੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ੂਯਾ ਏਯਨ ਰਈ ਅਰ ਯਧਸਣਾ;
g. ਰਤ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਣੀ ਜਾਂ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਦੀ ਧਨਮੁਏਤ ਜਾਂ ਉ ਦੀ ਵਧਤਾ ਦ ਜਾਂਚ
ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਸ਼ ਏੀਤੀ ਰੀਏਸ਼ਨ ਧਵੱ ਚ ਰਭਐ
ੁੱ ਤੱ ਥ ਦਣ ਰਈ ਅਰ ਯਧਸਣਾ।
h. ਫੀਭਾਏਯਤਾ/ਅਥਾਯਟੀ ਵਰੋਂ ਚਾਸੀਦੀ ਧਨਮਭਤ ਯੀਟਯਨ ਨਾ ਦਣੀ;
i. ਅਥਾਯਟੀ ਵਰੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਧਏ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ੁੱ ਛਧੱ ਛ ਧਵੱ ਚ ਧਸਮ ਨਾ ਏਯਨਾ;
j. ਾਰੀਧਾਯਏ ਦੀਆਂ ਧਸ਼ਏਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਨਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸਨਾਂ ਦ ਰਈ ਅਥਾਯਟੀ ਨੂੰ
ਤੱ ਰੀਫਐਸ਼ ਜਵਾਫ ਦਣ ਰਈ ਅਰ ਯਧਸਣਾ।
k. ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਦ ਤਯ ਉੱਤ ਾਰੀਧਾਯਏ/ਸ਼ਏਯਤਾ ਤੋਂ ਇਏੱ ਤਯ ਏੀਤ ਰੀਭੀਅਭਾਂ / ਨਏਦੀ
ਦ ਗਫਨ ਧਵੱ ਚ ਧੱ ਧੀ ਜਾਂ ਅਧੱ ਧੀ ਧਸੱ ਦਾਯੀ। ਯ ਇਸ ਸ਼ਯਤ ਜੰ ਟ ਨੂੰ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਵਰੋਂ
ਐਾ ਤਯ ਉੱਤ ਰਭਾਧਣਤ ਤੋਂ ਧਫਨਾਂ ਨਏਦੀ / ਰੀਭੀਅਭ ਇਏੱ ਤਯ ਏਯਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਸੀਂ
ਸੁੰ ਦੀ ਸ।
8. ਜੰ ੀ ਯੱ ਦ ਏਯਨ ਦਾ ਢੰ :
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ਫਹਭ ਜੰ ਟ ਦਹ ਜੰ ਹ ਨੰ ਯਿੱ ਦ ਏਯਨ ਦ਼ ਆਐਯਹ ਵਏਭ ਜਯਹ ਏਯਨ ਉੱਤ਼, ਉ ਨੰ ਅੰ ਸਤਭ ਵਏਭ ਦਹ ਸਭਤਹ
ਤੋਂ ਫਹਭ ਜੰ ਟ ਲਜੋਂ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਲਹ ਯਾਏ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ।
9. ਜੰ ੀ ਧਨਮੁਏਤੀ ਨੂੰ ਭੁਅੱਤਰ / ਯੱ ਦ ਏਯਨ ਦਾ ਰਬਾਵ।—
1) ਜੰ ੀ ਨੂੰ ਭੁਅੱਤਰ ਜਾਂ ਯੱ ਦ ਏਯਨ ਦੀ ਧਭਤੀ ਨੂੰ ਅਤ ਤੋਂ, ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਇੱਏ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਵਜੋਂ
ਏੰ ਭ ਏਯਨਾ ਯਏ ਦਵਾ।
a. ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਜੰ ਟ ਤੋਂ ਧਨਮੁਏਤੀ ੱ ਤਯ ਤ ਛਾਣ ੱ ਤਯ ਰਾਤ ਏਯਾ, ਧਜ ਦੀ
ਧਨਮੁਏਤੀ ਨੂੰ ਆਐਯੀ ਸੁਏਭ ਜਾਯੀ ਏਯਨ ਦ 7 ਧਦਨਾਂ ਧਵੱ ਚ ਇਸਨਾਂ ਧਨਮਭਾਂ ਦ ਅਧੀਨ ਯੱ ਦ
ਏੀਤਾ ਧਆ ਸ।
b. ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਜੰ ਟ ਨੂੰ ਏਾਰੀ ਧਵੱ ਚ ਜੜਾ ਅਤ ਜੰ ਟ, ਧਜ ਦੀ ਧਨਮੁਏਤੀ ਨੂੰ
ਭੁਅੱਤਰ/ਯੱ ਦ ਏੀਤਾ ਧਆ ਸ, ਦ ਵਯਵ ਨੂੰ ਅਥਾਯਟੀ ਵਰੋਂ ਧਤਆਯ ਏੀਤ ਏਾਰੀ ੂਚੀ
ਜੰ ਟ ਡਾਟਾਫ ਤ ਅਥਾਯਟੀ ਵਰੋਂ ਆਨਰਾਈਨ ਢੰ  ਧਵੱ ਚ ਏੇਂਦਯੀ ਜੰ ਟ ਡਾਟਾਫ ਧਵੱ ਚ
ਭੁਅੱਤਰ/ਯੱ ਦ ਏਯਨ ਦ ਸੁਏਭ ਜਾਯੀ ਸਣ ਦ ਤੁਯੰਤ ਫਾਅਦ ਦਯਜ ਏਯਾ।
c. ਜ ਧਨਮਤ ਅਧਧਏਾਯੀ ਵਰੋਂ ਜ਼ਫਾਨੀ ਸੁਏਭਾਂ ਯਾਸੀਂ ਧਏ ਜੰ ਟ ਦ ੰ ਫੰ ਧ ਧਵੱ ਚ ਭੁਅੱਤਰ ਦੀ
ਏਾਯਵਾਈ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਨ ੰ ਫੰ ਧੀ ਏਾਯਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਾਧ ਰ ਧਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਤਾਂ ਇੰਝ ਦ
ਜੰ ਟ ਵਯਵ ਨੂੰ ਉ ਦ ਭੁਅੱਤਰ ਏਯਨ ਦ ਜ਼ਫਾਨੀ ਸੁਏਭ ਧਭਰਣ ਦ ਨਾਰ ਸੀ ਏਾਰੀ ੂਚੀ
ਦ ਜੰ ਟਾਂ ਧਵੱ ਚੋਂ ਸਟਾਇਆ ਜਾਵਾ।
d. ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਸਯ ਫੀਭਾਏਯਤਾਵਾਂ, ਜੀਵ ਜਾਂ ਆਭ ਜਾਂ ਧਸਤ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਜਾਂ ਇਏੱ ਰੀ
ਧਏਭ ਦ ਫੀਭਾਏਯਤਾ, ਧਜ ਰਈ ਜੰ ਟ ਏੰ ਭ ਏਯਦਾ ਸ, ਨੂੰ ਉਸਨਾਂ ਦ ਧਯਏਾਯਡ ਤ
ਜ਼ਯੂਯੀ ਏਾਯਵਾਈ ਰਈ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਦ ਧਵਯੁਧ ਏੀਤੀ ਏਾਯਵਾਈ ਫਾਯ ੂਧਚਤ ਏਯਾ।
10. ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਵਰੋਂ ਧਨਮੁਏਤੀ ਤੋਂ ਅਤੀਾ/ਧਤਆ-ੱ ਤਯ ਦਣ ਦ ੰ ਫੰ ਧ ਧਵੱ ਚ ਸਠ ਧਦੱ ਤੀ ਏਾਯਵਾਈ
ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ:
1) ਜ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਵਰੋਂ ਧਨਮੁਏਤ ਏੀਤ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਵਰੋਂ ਆਣੀ ਭਯਜ਼ੀ ਨਾਰ ਆਣ
ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਨਾਰ ਆਣੀ ਜੰ ੀ ਨੂੰ ਵਾਧ ਏਯਨੀ ਚਾਸੁੰ ਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉ ਨੂੰ ਆਣਾ ਧਨਮੁਏਤੀ
ੱ ਤਯ ਤ ਛਾਣ-ੱ ਤਯ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਦ ਧਨਮੁਏਤ ਅਧਧਏਾਯੀ, ਜ ਧਏ ਉ ਭੇਂ ਜੰ ੀ ਧਵੱ ਚ
ਸਵ, ਨੂੰ ਵਾਧ ਏਯਨਾ ਸਵਾ।
2) ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਤਭ ਦਾ ਯਟੀਧਪਏਟ ਅਤੀਾ ਦਣ ਜਾਂ ਧਨਮੁਏਤ ਵਾਧ ਏਯਨ ਦੀ ਧਭਤੀ
ਦ 15 ਧਦਨਾਂ ਧਵੱ ਚ ਪਾਯਭ I-C ਉੱਤ ਵਯਵ ਭਤ ਦਣਾ ਸਵਾ।
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3) ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ, ਧਜ ਨੇ ਆਣੀ ਧਨਮੁਏਤ ਨੂੰ ਵਾਧ ਏਯ ਧਦੱ ਤਾ ਸ, ਸਯ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਏਰ ਨਵੀਂ
ਧਨਮੁਏਤੀ ਰਾਤ ਏਯ ਏਦਾ ਸ। ਉ ਏ ਧਵੱ ਚ, ਜੰ ਟ ਨੂੰ ਧਛਰੀ ਜੰ ੀ ਏਰ ਧਦੱ ਤ ਬ
ਵਯਵ ਨਵੇਂ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਨੂੰ ਦਣ ਸਣ ਅਤ ਆਣ ਜੰ ੀ ਰੀਏਸ਼ਨ ਪਾਯਭ ਦ ਨਾਰ ਪਾਯਭ
I-C ਧਵੱ ਚ ਧਛਰ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਵਰੋਂ ਧਦੱ ਤ ਖ਼ਾਤਭ ਦ ਯਟੀਧਪਏਟ ਦਣਾ ਸਵਾ।
4) ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਧਛਰ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਵਰੋਂ ਖ਼ਾਤਭ ਯਟੀਧਪਏਟ ਨੂੰ ਜਾਯੀ ਏਯਨ ਦੀ ਧਭਤੀ ਤੋਂ ਨੱਫ
ਧਦਨਾਂ ਦ ਫਾਅਦ ਸ਼ਯਤ ਉੱਤ ਧਦੱ ਤ ਭੁਤਾਫਏ ਜੰ ੀ ਰੀਏਸ਼ਨ ਉੱਤ ਧਵਚਾਯ ਏਯਾ।
11. ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਵਰੋਂ ਜੰ ਟ ਨੂੰ ਧਨਮੁਏਤ ਏਯਨ ਰਈ ਆਭ ਸ਼ਯਤਾਂ:
1) ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਵਰੋਂ ਸਯ ਾਰ 31 ਭਾਯਚ ਤੋਂ ਧਸਰਾਂ ਜੰ ੀ ਭਾਭਧਰਆਂ ਉੱਤ 'ਫਯਡ ਵਰੋਂ
ਭਨਜ਼ੂਯ ਏੀਤੀ ਾਰੀ' ਧਤਆਯ ਏਯਨੀ ਅਤ ਉ ਰਈ ਅਥਾਯਟੀ ਏਰ ਾਈਰ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ
ਸ। 'ਫਯਡ ਵਰੋਂ ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਰਾਤ ਾਰੀ' ਰਈ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਵਰੋਂ ਧਤਆਯ ਏਯਨ ਵਾਤ ਧਾਂ:
2) ਧਏ ਵੀ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਨੂੰ ਇੱਏ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜੀਵਨ ਫੀਭਾਏਯਤਾ, ਇੱਏ ਆਭ ਫੀਭਾਏਯਤਾ, ਇੱਏ
ਧਸਤ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਤ ਇੱਏ-ਧਏਭ ਦ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਧਵੱ ਚੋਂ ਸਯ ਇੱਏ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਰਈ ਏਯਨਾ ਨਸੀਂ
ਚਾਸੀਦਾ ਸ
3) ਏਈ ਧਵਅਏਤੀ, ਜ ਧਏ ਇਸ ਏਟ ਦ ਧਨਮਭਾਂ ਤਧਸਤ ਦੀ ਉਰੰਣਾ ਏਯਏ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਵਜੋਂ
ਏੰ ਭ ਏਯਦਾ ਸ, ਨੂੰ ਜ਼ੁਯਭਾਨਾ ਸ ਏਦਾ ਸ, ਧਜ ਨੂੰ 10 ਸਜ਼ਾਯ ਯੁ ਤੱ ਏ ਵਧਾਇਆ ਜਾ
ਏਦਾ ਸ।
4) ਏਈ ਵੀ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਜਾਂ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਦ ਤਯ ਉੱਤ ਫੀਭਾਏਯਤਾ, ਧਜ ਨੂੰ ਧਏ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਵਜੋਂ
ਧਨਮੁਏਤ ਏਯ ਏਦਾ ਸ, ਦ ਰਤੀਧਨਧੀ ਵਜੋਂ ਏੰ ਭ ਏਯਦਾ ਸ, ਧਜ ਦੀ ਬਾਯਤ ਧਵੱ ਚ ਧਏ ਵੀ
ਫੀਭਾ ਏਾਯਫਾਯ ਏਯਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਸੀਂ ਸ, ਦ ਰਈ ਜ਼ੁਯਭਾਨਾ ਸ ਏਦਾ ਸ, ਜ ਧਏ ਇੱਏ
ਏਯੜ ਯੁ ਤੱ ਏ ੰ ਬਵ ਸ।
5) ਏਈ ਵੀ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਨੂੰ ਫੀਭਾ ਏਾਨੂੰਨ (ਧ) ਏਾਨੂੰਨ, 2015 ਦ ਰਾੂ ਸਣ ਜਾਂ ਦ ਫਾਅਦ, ਏਈ
ਵੀ ਧਰੰ ੀਰ ਜੰ ਟ, ਭੁੱ ਐ ਜੰ ਟ ਤ ਐਾ ਜੰ ਟ ਧਨਮੁਏਤ ਨਸੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਤ ਉਸਨਾਂ ਦ
ਯਾਸੀਂ ਬਾਯਤ ਧਵੱ ਚ ਏਈ ਵੀ ਫੀਭਾ ਏਾਯਫਾਯ ਨਸੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ।
6) ਧਏ ਵੀ ਧਵਅਏਤੀ ਨੂੰ ਫਸੁ-ੱ ਧਯੀ ਭਾਯਏੀਧਟੰ  ਏੀਭ ਦ ਯਾਸੀਂ ਫੀਭਾ ਾਰੀ ਰ ਣ,
ਨਧਵਆਉਣ ਜਾਂ ਜਾਯੀ ਯੱ ਐਣ ਰਈ ਧਏ ਵੀ ਸਯ ਧਵਅਏਤੀ ਨੂੰ ਧੱ ਧ ਜਾਂ ਅਧੱ ਧ ਯੂ ਧਵੱ ਚ
ਰਧਯਤ ਏਯਨ ਰਈ ਸ਼ਏਸ਼ ਨਸੀਂ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ।
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7) ਅਥਾਯਟੀ ਆਣ ਤਯ ਉੱਤ ਰਭਾਧਣਤ ਏੀਤ ਅਧਧਏਾਯੀ ਯਾਸੀਂ ਫਸੁ-ੱ ਧਯੀ ਭਾਯਏੀਧਟੰ  ਏੀਭ
ਧਵੱ ਚ ਸ਼ਾਧਭਰ ਧਏ ਵੀ ੰ ਥਾ ਜਾਂ ਧਵਅਏਤੀ ਦ ੰ ਫੰ ਧ ਧਵੱ ਚ ਢੁੱ ਏਵੇਂ ੁਧਰ ਅਥਾਯਟੀ ਏਰ
ਧਸ਼ਏਾਇਤ ਏਯ ਏਦੀ ਸ।
8) ਸਯ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਤ ਸਯ ਧਨਮਤ ਅਧਧਏਾਯੀ, ਜ ਧਏ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟਾਂ ਨੂੰ ਧਨਮੁਏਤ ਏਯਨ ਰਈ
ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਦ ਤਯ ਉੱਤ ਏੰ ਭ ਏਯਦਾ ਸ, ਨੂੰ ਉ ਵਰੋਂ ਧਨਮੁਏਤ ਏੀਤ ਸਯਏ ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਦਾ
ਨਾਂ ਤ ਧਭਤੀ ਅਤ ਉ ਦੀ ਧਨਮਏੁਤੀ ਦੀ ਧਭਤੀ ਤ ਜ ਉ ਦੀ ਧਨਮੁਏਤ ਯਏਣ ਦੀ ਧਭਤੀ ਸਵ
ਉਸ ਵੀ, ਯੱ ਐਣ ਵਾਰਾ ਯਧਜਟਯ ਯੱ ਐਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।
9) ਉੱਤ ਧਦੱ ਤ  ਧਯਏਾਯਡਾਂ ਨੂੰ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਵਰੋਂ ਫੀਭਾ ਏਯਤਾ ਦ ਵਾ ਧਵੱ ਚ ਯਧਸਣ ਦ ਦਯਾਨ
ਅਤ ਧਨਮੁਏਤੀ ਯੱ ਦ ਏਯਨ ਦ ਫਾਅਦ ੰ ਜ ਾਰ ਤੱ ਏ ਯੱ ਐਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।
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ਾਠ 5
ਜੀਵਨ ਫੀਭ ਦ ਏਾਨੂੰ ਨੀ ਧਧਾਂਤ
ਾਠ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਇ ਠ ਸਲਿੱ ਚ,

,
ਈ

ਧੱ ਐਣ ਨਤੀਜ
A. ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ਼ -
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A. ਫੀਭਾ ਇਏਯਾਯਨਾਭ - ਕਾ
1. ਫੀਭਾ ਇਏਯਾਯਨਾਭ - ਕਾ

ਪਖ

ਖਾ

ਰੱਛਣ

ਪਖ

a) ਫੀਭਾ ਇਏਯਾਯਨਾਭਾ
ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭਝਿਤ਼ ਦ ਇਏਯਯਨਭ ਵੰ ਦ ਵ,

,
ਈ

,
੍ਂਦ ਵ।
b) ਫੀਭਾ ਇਏਯਾਯਨਾਭ ਦ ਏਾਨੂੰਨੀ ੱ ਐ

ਅੀਂ ਵਣ ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਏਝ ਿੱ ਐਾਂ ਫਯ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਾਂ਼ ਅਤ਼ ਪ਼ਯ ਏਨੰਨਹ ਸਧਾਂਤਾਂ
ਫਯ਼,

।

ਈ

ਐਾ
ਇਿੱ ਏ ਭਝਿਤ ਸਧਯਾਂ ਸਲਚਏਯ ਏਨੰਨਹ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਰ ਵਾਇਆ ਇਏਯਯਨਭ ਵੰ ਦ ਵ। ਬਯਤਹ
ਇਏਯਯਨਭ ਏਨੰਨ, 1872

,

।

ਫਹਭ ਰਹ ਇਏਯਯਨਭ ਵ,

,

,

ਫੀਭਤ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ,

ਫੀਭਾ-ਕ

ਾ ਵ ਅਤ਼ ਰਹ ਧਯਏ,

, 1872

Diagram 1: ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ

92

c) ਜਾਇਜ਼ ਇਏਯਾਯ ਦ ਬਾ
Diagram 2: ਜਇ ਇਏਯਯ ਦ਼ ਬ

ਇਿੱ ਏ ਜਇ ਇਏਯਯ ਦ਼ ਬ ਵਨ:
i.

ਸ਼ਏਸ਼ ਅਤ ਭਨਜ਼ੂਯੀ

ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਏ ਸਲਅਏਤਹ ਦਜ਼ ਨੰ ਏਯਨ ਜਾਂ ਏਾਈ ਲਹ ਏੰ ਭ ਰਈ ਵਾਯ ਤੋਂ ਭਨਯਹ ਰ ਣ ਨੰ ਲ਼ਐਦ਼ ਵਾ ਇੰ ਝ
ਏਯਨ ਤੋਂ ਯਵ਼ ਏਯਨ ਰਈ

ਆਣਹ ਇਿੱ ਛ ਸਵਯ ਏਯ਼ ਤਾਂ ਉ ਲਰੋਂ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਏਯਨ ਸਏਵ ਜਾਂਦ

ਵ। ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼,

ਜਦੋਂ ਸਲਅਏਤਹ,

ਈ ,
,

ਭਨਯਹ ਦ਼ ਫਯ਼ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਨੰ ਚਨ ਦ਼ਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ,
੍।
ਜਦੋਂ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਫਹਭ ਏਹਭ ਦਹਆਂ ਭਿੱ ਦਾਂ ਦਹ ਭਨਯ ਏਯਦ ਵ ਅਤ਼ ਭਹਾਂ ਯਏਭ ਦ ਬਤਨ ਏਯਏ਼
ਉ ਦਹ ਸਵਭਤਹ ਦਯਉਂਦ ਵ,

ਜ਼ ਏਾਈ ਲ਼ਯਤ ਯਿੱ ਐਹ ਈ ਵ ਤਾਂ ਇਵ ਉਰਟ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਫਣ ਜਾਂਦਹ ਵ।
93

ਰਹ ਫੌਂਡ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ ਫਤ ਫਣ ਜਾਂਦ ਵ।
ii. ਧਵਚਾਯ
ਇ ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਧਯਾਂ ਦ ਏਝ ਆਹ ਪਇਦ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ। ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ
ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਚਯਨਮਾ ਵ ਅਤ਼ ਵਯਨ ਦ਼ਣ ਦ ਲਅਦ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਸਲਚਯਨਮਾ ਵ।
iii. ਧਧਯਾਂ ਧਵੱ ਚ ਧਸਭਤੀ
ਦਾਲੇਂ ਸਧਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏ ਚਹ ਫਯ਼ ਇਿੱ ਏ ਵਹ ਬਲਨ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਭਤਹ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ। ਦਜ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ,
"

"

-

iv. ਭੁਏਤ ਯਜ਼ਾਭੰ ਦੀ
ਇਏਯਯਨਭ਼ ਨੰ ਭੰ ਨਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਭਏਤ ਯਭੰ ਦਹ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।
ਯਭੰ ਦਹ ਨੰ ਭਏਤ ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ,
 ਦਫਅ
 ਨਜਇ ਰਬਲ
 ਧਾਐ
 ਰਤ ਸਫਆਨਹ
 ਰਤਹ
ਜਦੋਂ ਇਏਯਯ ਰਈ

ਸਵਭਤਹ ਦਫਅ,

-

v. ਧਧਯਾਂ ਦੀ ਭੱ ਯਥਾ
ਭਝਿਤ਼ ਰਈ

ਦਾਲੇਂ ਸਧਯਾਂ ਭਝਿਤ ਏਯਨ ਦ਼ ਏਨੰਨਹ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਮਾ ਵਾਣਹਆਂ ਚਵਹਦਹਆਂ ਵਨ।

ਰਹਧਯਏ ਲਰੋਂ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਉੱਤ਼ ਦਤਐਤ ਏਯਨ ਭੇਂ ਉ ਦਹ ਉਭਯ ਫਰ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ ਅਤ਼
ਉਵ ਸਦਭਹ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਠਹਏ ਅਤ਼ ਏਨੰਨਹ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਆਮਾ ਨਵੀਂ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ। ਉਦਵਯਨ ਰਈ ,
ਨਵੀਂ ਏਯ ਏਦ਼ ਵਨ।
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vi. ਏਾਨੂੰਨੀ ਸੀਅਤ
ਭਝਿਤ਼ ਦ ਭਏਦ ਏਨੰਨਹ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ,

ਈ

,

-

,

ਐਾ
i.

ਦਫਅ -

ii. ਦਫਾਅ ਅਧੀਨ -

,

,
ਈ

iii. ਧਐਾ -

,

,

iv. ਰਤੀ -

ਨ ਨੰ ਰਟ ਏਯਨ ਸਲਿੱ ਚ ਰਤਹ

ਇ ਨਰ ਇਏਯਯ਼ ਦ਼ ਸਲਲ਼਼ ਫਯ਼ ਭਝਣ ਅਤ਼ ਸਵਭਤ ਵਾਣ ਸਲਿੱ ਚ ਰਤਹ ਆ ਏਦਹ ਵ।
3

2. ਫੀਭਾ ਇਏਯਾਯਨਾਭਾ - ਖਾ
a) ਯਭ ਧਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਾਂ ਫਸੱਦ ਚੰ ਾ ਮਏੀਨ
ਇਵ ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ਼ ਭਿੱ ਢਰ਼ ਸਧਾਂਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਵ। ਇ ਨੰ ਅਸਤ-

,

੍ ਸਏ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦਹ ਵਯ਼ਏ ਸਧਯ ਲਰੋਂ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਸਲਲ਼ ਲਤ ਫਯ਼ ਬ ੁਭਿੱਐ ਜਣਏਯਹ
ਦ਼ਣਹ ਯਯਹ ਵ
ਚੰ ਼ ਸਲਲ਼ਲਲ਼ ਅਤ਼ ਅਸਤ ਚੰ ਼ ਸਲਲ਼ਲਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਅੰ ਤਯ ਵਾ ਏਦ ਵ। ਬ ਲਯਏ ਇਏਯਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਆਭ ਤਿਯ
ਉੱਤ਼ ਚੰ ਼ ਮਏਹਨ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਰ ਣ-

ਈ

ਚਵਹਦ ਵ,
ਈ
ਇਿੱ ਥ਼ ਦ਼ਸਐਆ ਜਣ ਲਰ਼ ਸਨਮਭ ਨੰ "ਕ
ਬਲ ਵ ਸਏ ਐਯੀਦਦਾਯ ਾਵਧਾਨ।

ਈ
ਪ ਾ
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(Caveat Emptor)" ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ,

ਵਾਣ

,
।

ਫ਼ਵਿੱਦ ਚੰ  ਮਏਹਨ:
ਈ

,

।

,

ਜਣਏਯਹ ਰਈ ਏ਼ਲਰ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਉੱਤ਼ ਵਹ ਸਨਯਬਯ ਵੰ ਦ ਵ।
ਇਏਯਏ਼ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਦ ਇਵ ਏਨੰਨਹ ਪਯ ਵ ਸਏ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਸਲਲ਼਼ ਫਯ਼ ਬ ਯਯਹ ਜਣਏਯਹ ਫਹਭ
ਏਯਤ ਨੰ ਦ਼ਲ਼,

ਉਦਾਸਯਨ
ਡ਼ਸਲਡ ਨੇ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਰਈ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਏਹਤਹ ਵ। ਰਹ ਰਈ ਅਰਈ ਏਯਨ ਦ਼ ਦਿਯਨ,
,
੍। ਏਝ ਰਾਂ ਦ਼ ਫਅਦ ਡ਼ਸਲਡ ਦਹ
ਸਵਤ ਐਯਫ ਵਾ ਈ ਅਤ਼ ਉ ਨੰ ਵਤਰ ਬਯਤਹ ਏਹਤ ਸਆ ਹ। ਡ਼ਸਲਡ ਠਹਏ ਨਵੀਂ ਵਾ ਸਏਆ ਅਤ਼
ਅਰ਼ ਏਝ ਸਦਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਯ ਸਆ। ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਦਅਲ ਼ਲ਼ ਏਹਤ ਸਆ।
ਡ਼ਸਲਡ ਦ਼ ਨਭਦ ਨੰ ਵਯਨਹ ਵਾਈ,

ਣਹ ਜਾਂਚ

ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਤ ਰਿੱ ਸਏ ਡ਼ਸਲਡ ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹ ਰ ਣ ਭੇਂ ਡਇਫਟਹ ਤੋਂ ਹਤ ਹ ਅਤ਼
ਇਵ ਜਣਏਯਹ ਡ਼ਸਲਡ ਲਰੋਂ ਜਣ ਫਿੱ ਝ ਏ਼ ਨਵੀਂ ਸਦਿੱ ਤਹ ਈ। ਇਏਯਏ਼ ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਨੰ ਭਨਐ ਏਯ
ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ ਅਤ਼ ਦਅਲ਼ ਨੰ ਯਿੱ ਦ ਏਯ ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ।

ਯਯਹ ਜਣਏਯਹ ਉਵ ਜਣਏਯਹ ਵ ਜਾ ਸਏ ਫਹਭ ਏਯਤ ਨੰ ਪਰ ਏਯਨ ਦ਼ ਮਾ ਏਯਦਹ ਵ:
 ਏਹ ਉਵ ਾਸਐਭ ਨੰ ਭਨਯ ਏਯਨ਼?
 ਜ਼ ਵਾਂ ਤਾਂ ਸਏ ਰਹਭਹਅਭ ਦਯ ਅਤ਼ ਸਏਵਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਤ਼ ਸਨਮਭਾਂ ਤਸਵਤ?
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ਇਵ ਫ਼ਵਿੱਦ ਚੰ  ਮਏਹਨ ਆਭ ਏਨੰਨ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਆਉਂਦ ਵ। ਯ ਨ ਏ਼ਲਰ ਅਰ ਤਿੱ ਥਾਂ,
,

ਈ

ਤਿੱ ਥਾਂ ਤਿੱ ਏ ਲਹ ਰ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ,

,

ਉਦਾਸਯਨ
ਵ਼ਠਾਂ ਏਝ ਰਭਐ
ਿੱ ਤਿੱ ਥਾਂ ਦਹਆਂ ਉਦਵਯਨਾਂ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਵਨ,
:
i.

ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ: ਆਣ ਭਡਹਏਰ ਅਤਹਤ,

ਈ

਼੍੍ਂ ਸਏ ਸਯਟ ਤ਼ ਲ਼ਯਫ ਹਣਹ,

,

ii. ਅੱ  ਫੀਭਾ: ਇਭਯਤ ਦ ਸਨਯਭਣ ਤ਼ ਲਯਤੋਂ,
iii. ਜਸਾਜ਼ੀ ਫੀਭਾ: ਭਨ ਦ ਲ਼ਯਲ,

,

ਈ

,

,
,
,

,
੍ ਢੰ  ਆਸਦ।

iv. ਭਟਯ ਫੀਭਾ: ਲਵਹਏਰ ਦਹ ਸਏਭ,

,

ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਸੰ ਭ਼ਲਯਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਆਉਂਦ਼ ਵਨ। ਜਦੋਂ ਇਵ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਿੱ ਰ ਵ ਤਾਂ ਚੰ ਼
ਮਏਹਨ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਫ਼ਵਿੱਦ ਚੰ ਼ ਮਏਹਨ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਫਣਦ਼ ਵਨ।
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ਧਯਬਾਸ਼ਾ
"

(Uberrima fides)"

ਸਧਾਂਤ ਨੰ "
,

"

ਜ ਧਏ ਵੀ ਧਧਯ ਵਰੋਂ ਅਧਤ ਚੰ  ਧਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦ ਰਈ ਸ਼ੱ ਏ ਸਵ ਤਾਂ ਧਏ ਵੀ ਧਧਯ ਵਰੋਂ ਇਏਯਾਯ ਨੂੰ ਯੱ ਦ
ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ। ਇ ਦ ਰਭਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਬਲ ਵ ਸਏ ਸਏ਼ ਨੰ ਲਹ ਆਣ਼ ਰਤ ਏੰ ਭਾਂ ਦ ਪਇਦ
ਰ ਣ ਦਹ ਇਤ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ,
ਇਵ ਉਭਹਦ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਸਏ ਫਹਭਤ ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਰਈ ਤਿੱ ਥਾਂ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਏਾਈ ਲਹ ਰਤ
ਜਣਏਯਹ ਨਵੀਂ ਦ਼ਲ਼। ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਬ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਤਿੱ ਥਾਂ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ। ਜ਼ ਇਵ
ਲ਼ਯਤ ਨ ਵੰ ਦਹ ਤਾਂ ਫਹਭ ਰ ਣ ਲਰ ਸਲਅਏਤਹ ਏਝ ਤਿੱ ਥਾਂ ਦ਼ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਨ ਸਦੰ ਦ,

ਰਹਧਯਏ ਲਰੋਂ ਆਣਹ ਸਵਤ,

,

,

ਜਣਏਯਹ ਸਫਨਾਂ ਸਏ਼ ਐ ਤਿੱ ਥ ਨੰ ਵਰ਼ ਯਿੱ ਐ਼ ਦਿੱ ਣ ਦਹ ਉਭਹਦ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਤਾਂ ਸਏ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ
ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਠਹਏ ਢੰ  ਨਰ ਤ ਰ ਏ਼। ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣ ਜਾਂ ਰਤ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣ ,
ਈ

,

,

੍ਿੱਦ ਏਯਨ ਦ ਅਸਧਏਯ ਵੰ ਦ ਵ।
ਏਨੰਨ ਬ ਭਿੱ ਐ ਤਿੱ ਥਾਂ ਨੰ ਰਟ ਏਯਨ ਰਈ ਸੰ ਭ਼ਲਯਹ ਰਉਂਦ ਵ

ਉਦਾਸਯਨ
ਇਿੱ ਏ ਅਸਧਏਯਹ ਨੰ ਵਈਯਟਨਲ਼ਨ ਵ ਅਤ਼ ਵਰਏ ਸਦਰ ਦ ਦਿਯਨ ਵਣ਼ ਵਹ ਵਾਇਆ ਹ,
,
ਯਏ਼ ਫਹਭ ਏਯਤ ਨੰ ਫਹਭਤ ਨੇ ਰਤ ਤਿੱ ਥ ਦਯ ਏ਼ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਭਨਯ ਏਯਨ ਰਈ

ਧਾਐ਼ ਦ

ਸਲ਼ਏਯ ਫਣਇਆ।
ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਸਦਰ ਸਲਿੱ ਚ ਛ਼ਏ ਵ ਅਤ਼ ਇ ਫਯ਼ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ ਜਯਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਈ ਫਹਭ ਏਯਤ ਲਰੋਂ
ਇ ਨੰ ਭਨਯ ਏਯ ਸਰਆ ਸਆ ਵ ਅਤ਼ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਨੰ ਦਿੱ ਸਆ ਨਵੀਂ ਸਆ ਸਏ ਸਵਰਾਂਟਾ-

4

ਈ
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b) ਰਭਐ
ੁੱ ਤੱ ਥ

ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਜ਼ਯੂਯੀ ਤੱ ਥ ਨੰ ਤਿੱ ਥ ਲਜੋਂ ਦਯਇਆ ਜਾਂਦ ਵ,

ਈ
ਦਹ ਦਯ ਤ਼ ਸਨਮਭ ਅਤ਼ ਲ਼ਯਤਾਂ।

ਏਹ ਨ-

,

,

।
ਆਉ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿੱ ਐ ਤਿੱ ਥਾਂ ਦਹਆਂ ਸਏਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਏਝ ਲ਼ਐਹ,
i.

:

ਤਿੱ ਥ ਦਯਉਂਦ਼ ਵਨ ਸਏ ਐ ਾਸਐਭ ਆਭ ਨਰੋਂ ਲਿੱ ਧ ਰਬਲਹ ਵ।

ਉਦਾਸਯਨ
ਭੰ ਦਯ ਸਲਿੱ ਚ ਰ ਏ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਜਵ ਦ਼ ਭਰ ਦ਼ ਐਤਯ਼ ਦਹ ਸਏਭ;
ii. ਬ ਫਹਭ ਏਯਨ ਲਸਰਆਂ ਤੋਂ ਸਛਰਹਆਂ ਰਹਆਂ ਅਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਦਹ ਭਿਜਦ ਸਥਤਹ
iii. ਫਹਭ਼ ਰਈ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਜਾਂ ਅਯਹ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਲਰਾਂ ਨੰ ਭਿੱ ਐ ਭੰ ਸਨਆ ਜਣ ਚਵਹਦ ਵ,

।

ਈ
।
ਵ਼ਠਾਂ ਏਝ ਉਦਵਯਨਾਂ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਵਨ,

ਈ॥

ਜਾਣਏਾਯੀ
ਰਭਐ
ੁੱ ਤੱ ਥ,
ਇਵ ਲਹ ਵੰ ਦ ਵ,

ਾ

ਾਣਕਾ

ਣ
ਈ

,

ਤਿੱ ਥ ਦਿੱ ਣ ਦਹ ਏਾਈ ਫੰ ਦਹ ਨਵੀਂ ਵ:
i.

ਜਧਐਭ ਨੂੰ ਟਾਉਣ ਰਈ ਚੁੱ ਏ ਏਦਭ।
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ਈ

ਉਦਾਸਯਨ: ਅੱ  ਫਝਾਊ ਜੰ ਤਯ ਦੀ ਭਜੂਦੀ
ii. ਤੱ ਥ,

ਕ

ਪ ਾ

ਾ

ਉਦਾਸਯਨ: ਸਲਅਏਤਹ,
,

,
ਤਿੱ ਥ ਨ-

ਈ

iii. ਧਏ ਨੂੰ ੰ ਬਵ ਉੱਦਭ ਨਾਰ ਰੱਧਬਆ ਜਾ ਏਦਾ ੀ?
ਵਯ ਸਭੰ ਟ ਦ਼ ਰਭਐ
ਿੱ ਤਿੱ ਥਾਂ ਦਹ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣਹ ਯਯਹ ਨਵੀਂ ਵ। ਅੰ ਡਯਯਈਟਯਾਂ ਨੰ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਿੱ ਛਣ
ਰਈ ਸਧਆਨ ਯਿੱ ਐਣ ਚਵਹਦ ਵ,
iv. ਏਾਨੂੰਨੀ ਭਾਭਰ :
ਵਯ ਸਏ਼ ਨੰ ਦ਼ਲ਼ ਦ਼ ਏਨੰਨ ਫਯ਼ ਤ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ।
ਉਦਾਸਯਨ: ਸਲਪਾਟਏਾਂ ਨੰ ੰ ਬਰਣ ਰਈ ਨਯਸਰਏ ਦ਼ ਏਨੰਨ
v. ਧਜ ਫਾਯ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਵੱ ਐ- ਖ
ਕ

ਕ

(

ਾਣਕਾ

ਾ

ਛ

)

ਫਹਭਏਯਤ ਫਅਦ ਸਲਿੱ ਚ ਜਲਫ ਅਧਯ਼ ਵਾਣ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਦਅਲ ਸੰ ਭ਼ਲਯਹ ਨੰ ਛਿੱ ਡ ਨਵੀਂ ਏਦ ਵ।
ਰਨ ਏਯਨ ਦ ਯ ਏਦੋਂ ਵੰ ਦ ਵ?
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਸਭਆਂ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ,
,
ਈ

ਦ਼ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣ ਦਹ ਰਾ  ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ,
।
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ਉਦਾਸਯਨ
ਰਹਭਨ ਯਜਨ ਨੇ ੰ ਦਯਾਂ ਰਾਂ ਦਹ ਸਭਆਦ ਰਈ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਰਈ ਵ। ਰਹ ਰ ਣ ਦ਼ ਛ਼ ਰ
ਫਅਦ,

ਈ

ਈ॥

ਰਹਭਨ ਯਜਨ ਨੰ ਫਹਭਏਯਤ ਰਈ ਇਵ ਤਿੱ ਥ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣ ਦਹ ਰਾ  ਨਵੀਂ ਵ।
ਯ,
-

-

ਰਣ ਦ਼ ਭੇਂ,

ਅਧਤ ਚੰ  ਮਏੀਨ ਦੀ ਉਰੰਣਾ
ਅੀਂ ਵਰਤ ਫਯ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਾਂ਼,
-

-

ਨਾ-ਪਗ : ਦ ਵੰ ਦ ਵ,

,

ਈ

ਈ
੍ਹ

(
ਜਣਏਯਹ ਜਾਂ ਇਯਦ਼ ਦ਼ ਵਾ ਏਦ ਵ)

,

ਇ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਇਵ ਅਣਜਣ ਵ। ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਥਾਂ ਨੰ ਜਣ-

ਰਤ ਧਫਆਨੀ: ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ਼ ਭਝਿਤ਼ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਸਏ਼ ਲਹ ਏਥਨ ਨੰ ਸਫਆਨ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਦਯਉਣ ਤਿੱ ਥਾਂ ਦ ਸਫਆਨ ਜਾਂ ਬਯਾ਼,
ਈ
(

੍ਲ਼)

ਰਤ ਸਫਆਨਹ ਦਹਆਂ ਦਾ ਸਏਭਾਂ ਵਨ:
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ਅਣਜਾਣ ਧਵੱ ਚ ਰਤ-

i.

ਦ ਬਆਲ ਰਤ ਸਫਆਨ ਤੋਂ ਵ,

ii. ਦਜ਼ ਼ ਧਐਫ
 ਾਜ਼ੀ ਰਤ-

ਈ

ਉਵ ਰਤ ਸਫਆਨ ਵਨ,

ਏਯਤ ਨੰ ਧਾਐ ਦ਼ਣ

ਰਈ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਵਨ ਜਾਂ ਿੱ ਚ ਨੰ ਅਣਸਡਿੱ ਠ ਏਯਏ਼ ਫ਼ਸਧਆਨਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਵਨ।
ਫਹਭ ਇਏਯਯ (

)

,
।

c) ਫੀਭਾਮ ਧਸੱ ਤ
'

'
ਈ

?
ਜੂਆ ਅਤ ਫੀਭਾ

i.

ਤਲ਼ ਦਹ ਐ਼ਡ ਫਯ਼ ਾਚਾ,
(

ਈ

ਵੰ ਦਹ ਵ,

)

,

ਈ

,

,
ਈ

ਭਏਦ

ਰਈ ਸਏ਼ ਦ਼ ਰਈ ਏਹਤ ਸਆ ਏਾਈ ਲਹ ਏਨੰਨਹ ਇਏਯਯਨਭ ਯਈ
ਵਣ ਇਿੱ ਏ ਯ ਨੰ ਅਤ਼ ਇ ਦ਼ ਨ ਦਹ ਟਨ ਨੰ ਭੰ ਨ। ਸਲਅਏਤਹ,
-

,

,
ਫੰ ਧ ਵ,

,
(

ਤਲ਼ ਦਹ ਐ਼ਡ ਦ਼ ਉਰਟ,

)

ਈ

,

,

-
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ਭਰਏ ਫਹਭ ਰ ਏ਼ ਇਵ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਂਦ ਵ ਸਏ ਵਾ ਟ਼ ਨੰ ਸਏ਼ ਢੰ  ਨਰ ਯ ਏਹਤ ਜ ਏ਼।
ਸਵਿੱ ਤ,

,

।

ਉਦਾਸਯਨ
ਰਹਭਨ ਚੰ ਦਯ਼ੁਯ ਏਾਰ ਯ ਵ,

15
:

 ਏਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਉਵਨਾਂ ਦ ਫਹਭਮਾ ਸਵਿੱ ਤ ਵ?
 ਏਹ ਫੈਂਏ ਦ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭਮਾ ਸਵਿੱ ਤ ਵ?
 ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਆਂਢਹ ਫਯ਼ ਏਹ?
ਰਹਭਨ ਰਹਸਨਲਨ ਦਹ ਤਨਹ,
:

 ਏਹ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਆਣ਼ ਬਰ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭਮਾ ਸਵਿੱ ਤ ਵਨ?
 ਏਹ ਉਵ ਸਲਿੱ ਤਹ ਟ਼ ਨੰ ਝਿੱ ਰ ਏਦ਼ ਵਨ,
?
 ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਆਂਢਹ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਫਯ਼ ਏਹ?

?

ਇਿੱ ਥ਼ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਸਲਲ਼਼ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ਼ ਸਲਲ਼਼ ਸਲਿੱ ਚ ਅੰ ਤਯ ਲ਼ਟ ਏਯਨ ਢਿੱ ਏਲਾਂ ਵਾਲ਼।
ਫੀਭ ਦਾ ਧਵਸ਼ਾ ਫੀਭਤ ਦਹ ਜਇਦਦ ਦ਼ ਨਰ ਫੰ ਸਧਤ ਵ,
ਦਜ਼ ਼ ਫੀਭ ਇਏਯਾਯਨਾਭ ਦਾ ਧਵਸ਼ਾ ਫੀਭਤ ਦ਼ ਉ ਜਇਦਦ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਵਿੱ ਤ ਵੰ ਦ ਵ। ਫਹਭਤ
ਦ ਜਇਦਦ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਿੱ ਤ ਉਦੋਂ ਵਹ ਵੰ ਦ ਵ,
,
ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹ ਵ।
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Diagram 3: ਆਭ ਏਨੰਨ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਫਹਭਮਾ ਸਵਿੱ ਤ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ

ii. ਭਾਂ,

ਾ ਗ

ਣ

ਾ
।

ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ,

,

ਵਾਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਨ,

d) ਨੇੜਰਾ ਏਾਯਨ
ਏਨੰਨਹ ਸਧਤਾਂ ਦ਼ ਆਐਯ ਸਲਿੱ ਚ ਨੇਰ਼ ਏਯਨ ਦ ਸਧਾਂਤ ਵ।
ਨੇਰ ਏਯਨ (Proximate cause)
ਇਵ ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਏਹਤ਼ ੰ ਏਟ ਦ਼ ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਵਾਇਆ ਵ। ਜ਼

,

ਟ਼ ਦ ਏਯਨ ਫਹਭ ਏਯਲਇਆ ੰ ਏਟ ਵ ਤਾਂ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ਣਦਯ ਵ। ਜ਼ ਨੇਰ ਏਯਨ ਫਹਭ
ਏਯਲਇਆ ੰ ਏਟ ਵ ਤਾਂ ਫਹਭਏਯਤ ਰਈ ਟ਼ ਨੰ ਚੰ  ਫਣਉਣ ਲਤ਼ ਫੰ ਧਨ ਵ,
ਇਵ ਸਨਮਭ ਦ਼ ਤਸਵਤ,

,

ਸ੍ ਨਰ ਟ ਣ ਦਹਆਂ ਟਨਲਾਂ ਦਹ

ਰਹ ਲ਼ਯ ਵਾਈ। ਇਵ ਯਯਹ ਨਵੀਂ ਵ ਸਏ ਇਵ ਆਐਯਹ ਟਨ ਵਾਲ਼,
ਈ
ਵਾਯ ਏਯਨਾਂ ਨੰ ਦਯ-

਼੍ ਏਯਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱ ਐਯ਼ ਵਨ। ਦਯ।

,
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ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਨੇਰ ਏਯਨ (proximate cause)

,
ਵ,

ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਸਭਆਂ ਰਈ ਨੇਰ਼ ਏਯਨ ਦ ਸਧਾਂਤ ਸਏਲੇਂ ਰ ਵੰ ਦ ਵ?
,
੍ਯਨ ਦ ਸਧਾਂਤ ਰ ਨਵੀਂ ਵਾਲ਼। ਯ ਏਈ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਸਭਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਦਯਟਨ
ਪਇਰ ਯਈਡਯ ਲਹ ਵੰ ਦ ਵ,
,
ਈ

-

ਨੇਰ਼ ਏਯਨ ਦ ਸਧਾਂਤ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਭਿਸਏਆਂ ਉੱਤ਼ ਰ ਵਾਲ਼।

ਵਾਦਾਯੀ ਦਾ ਇਏਯਾਯ
ਲਦਯਹ ਇਏਯਯ ਉਵ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਸਜਵਨਾਂ ਦ ਐਯ ਿਦ਼ਫਹ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਧ ਅਸਧਏਯ ਯਿੱ ਐਣ ਲਰਹ ਸਧਯ
ਲਰੋਂ ਸਤਆਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ,
ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਿਦ਼ਫਹ ਏਯਨ ਦ਼ ਬ ਅਸਧਏਯ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਇ ਨੰ ੰ ਤਸਰਤ ਏਯਨ ਰਈ ,

-

,
15
੍੍ੰ ਸਰਐਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਦ਼ਣ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ

ਨੰ ੁਯਚ਼ ਤ਼ ਰਤ ਏਿੱ ਟ ਏ਼ ਫਏਹ ਯਏਭ ਲਸ ਏਯਦਹ ਵ।
ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 1
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਦਫਅ ਦਹ ਉਦਵਯਨ ਵ?
I.

ਯਭ਼ਲ਼ ਨੇ ਇਿੱ ਏ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਉੱਤ਼ ਸਫਨਾਂ ਠਹਏ ਤਯਹਾਂ ਭਝ਼ ਦਤਐਤ ਏਹਤ਼ ਵਨ

II. ਯਭ਼ਲ਼ ਨੇ ਭਵ਼ਲ਼ ਨੰ ਡਯਇਆ ਸਏ ਜ਼ ਉ ਨੇ ਇਏਯਯ ਉੱਤ਼ ਦਤਐਤ ਨ ਏਹਤ਼ ਤਾਂ ਉਵ ਭਯ ਦ਼ਲ
਼ 
III. ਯਭ਼ਲ਼ ਨੇ ਇਏਯਯ ਉੱਤ਼ ਦਤਐਤ ਏਯਨ ਰਈ ਭਵ਼ਲ਼ ਨੰ ਆਣ਼ ਼ਲ਼਼ਲਯ ਅਸਧਏਯਾਂ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਏਹਤਹ
IV. ਯਭ਼ਲ਼ ਨੇ ਇਏਯਯ ਉੱਤ਼ ਦਤਐਤ ਏਯਨ ਰਈ ਭਵ਼ਲ਼ ਨੰ ਰਤ ਜਣਏਯਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵ
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ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 2
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏ ਦ ਯਭ਼ਲ਼ ਫਹਭ ਨਵੀਂ ਏਯ ਏਦ ਵ?
I.

ਯਭ਼ਲ਼ ਦ ਯ

II. ਯਭ਼ਲ਼ ਦਹ ਤਨਹ
III. ਯਭ਼ਲ਼ ਦ ਦਾਤ
IV. ਯਭ਼ਲ਼ ਦ਼ ਭ਼

ਾਯ


ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭਝਿਤ਼ ਦ ਇਏਯਯਨਭ ਵੰ ਦ ਵ,

,
ਈ

,


ਇਿੱ ਏ ਭਝਿਤ ਸਧਯਾਂ ਸਲਚਏਯ ਏਨੰਨਹ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਰ ਵਾਇਆ ਇਏਯਯਨਭ ਵੰ ਦ ਵ।



ਇਿੱ ਏ ਜਇ ਇਏਯਯ ਦ਼ ਬ ਵਨ:
i.

਼ਲ਼ਏਲ਼ ਅਤ਼ ਭਨਯਹ

ii. ਸਲਚਯ
iii. ਏਸਥਤ ਆਭ ਯਫੰ ਭਤਹ,
iv. ਭਏਤ ਯਭੰ ਦਹ
v. ਸਧਯਾਂ ਦਹ ਭਿੱ ਯਥ ਅਤ਼
vi. ਸਲਲ਼਼ ਦਹ ਏਨੰਨਹ ਭਨਤ


ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ਼ ਭਿੱ ਐ ਰਿੱਛਣਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ:
i.

ਅਸਤ ਚੰ  ਸਲਲ਼ਲਲ਼

ii. ਫਹਭਮਾ ਸਵਿੱ ਤ
iii. ਨੇਰ ਏਯਨ
iv.
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ਭੁੱ ਐ ਸ਼ਫਦ
1. ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਅਤ਼ ਭਨਯਹ
2. ਏਨੰਨ ਤਸਵਤ ਸਲਚਯ
3. ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ ਆਭ4. ਯ ਸਲਲ਼ਲਲ਼
5. ਰਭਐ
ਿੱ ਤਿੱ ਥ
6. ਫਹਭਮਾ ਸਵਿੱ ਤ
7. ਨੇਰ ਏਯਨ

ਵ ਜਾਂਚ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਯਭ਼ਲ਼ ਲਰੋਂ ਭਵ਼ਲ਼ ਨੰ ਭਯ ਦ਼ਣ ਡਯਇਆ ਜਣ ਸਏ ਜ਼ ਉ ਨੇ ਇਏਯਯ ਉੱਤ਼ ਦਤਐਤ ਨ ਏਹਤ਼,

Answer 2
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਯਭ਼ਲ਼ ਏਾਰ ਉ ਦ਼ ਦਾਤ ਦ਼ ਜਹਲਨ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭਮਾ ਸਵਿੱ ਤ ਨਵੀਂ ਵਨ ਅਤ਼ ਇਏਯਏ਼ ਉ ਦ ਫਹਭ ਨਵੀਂ ਵਾ
ਏਦ ਵ।

ਵ-ਪ ਖ

ਾ

Question 1
ਜਇ ਇਏਯਯ ਦ ਸਏਵ ਬ ਫਹਭ ਰਹਭਹਅਭ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਵ?
I.

਼ਲ਼ਏਲ਼ ਅਤ਼ ਭਨਯਹ

II. ਏਹਭਤ
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III. ਭਏਤ ਯਭੰ ਦਹ
IV. ਇਏਯਯਨਭ਼ ਰਈ ਸਧਯਾਂ ਦਹ ਭਿੱ ਯਥ
Question 2
______________
I.

ਈ

,

ਵ।

ਰਤ ਸਫਆਨਹ

II. ਮਾਦਨ
III. ਼ਲ਼ਏਲ਼
IV. ਰਸਤਸਨਧਤ
Question 3
_____________
I.

ਧਾਐ

II. ਨਜਇ ਰਬਲ
III. ਦਫਅ
IV. ਰਤਹ
Question 4
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਸਭਆਂ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਵੀਂ ਵ?
I.

ਉਵ ਭਿਸਐਏ ਇਏਯਯ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਏਨੰਨ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਰ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ਼

II. ਉਵ ਭਿਸਐਏ ਇਏਯਯ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਏਨੰਨ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਰ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ
III. ਇਵ ਬਯਤਹ ਇਏਯਯਨਭ ਏਟ, 1873

(

।
IV. ਇਵ ਲ਼ਯਤ ਰਉਣ ਲਰ਼ ਇਏਯਯ ਦ਼ ਲਾਂ ਵਹ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ
Question 5
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਰਈ ਵੀਂ ਏਹਭਤ ਨਵੀਂ ਵ?
I.

ਧਨ

II. ਜਇਦਦ
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)

III. ਸਯਲ਼ਲਤ
IV. ਸਵਣ਼
Question 6
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵਹ ਸਧਯ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਇਏਯਯ ਏਯਨ ਰਈ ਮਾਤ ਨਵੀਂ ਯਿੱ ਐਦਹ ਵ?
I.

ਏਯਾਫਯਹ ਭਰਏ

II. ਨਫਰ
III. ਯ਼ ਯਸਵਣ ਲਰਹ ਯਤ
IV. ਯਏਯਹ ਭਰਭ
Question 7
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵਹ ਏਯਲਈ "
I.

-

"

?

ਫਹਭ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ ਭਡਹਏਰ ਲ਼ਯਤ ਦ਼ ਫਯ਼ ਝਠ ਦਿੱ ਣ

II. ਫਹਭ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ ਜਣ਼ ਵਾ ਭਡਹਏਰ ਤਿੱ ਥਾਂ ਫਯ਼ ਨ ਦਿੱ ਣ
III. ਫਹਭ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ ਜਣ਼ ਵਾ ਰਭਐ
ਿੱ ਤਿੱ ਥਾਂ ਫਯ਼ ਰਨ ਏਯਨ
IV. ਭੇਂ ਸਯ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ਣ
Question 8
ਫਹਭ਼I.

?

ਸਤ ਆਣ਼ ਫਿੱ ਚ਼ ਰਈ ਫਹਭ ਰੈਂ ਦ ਵ

II. ਜਹਲਨ-

ਈ

III. ਦਾਤ ਆਣ਼ ਦਜ਼ ਰਈ ਫਹਭ ਰੈਂ ਦ ਵ
IV. ਏੰ ਨਹ ਦ ਭਰਏ ਭਰਭਾਂ ਰਈ ਫਹਭ ਰੈਂ ਦ ਵ
Question 9
ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਏਦੋਂ ਇਵ ਯਯਹ ਵਾ ਜਾਂਦ ਵ ਸਏ ਫਹਭਮਾ ਸਵਿੱ ਤ ਭਿਜਦ ਵਾਣ?
I.

ਫਹਭ ਰ ਣ ਦ਼ ਭੇਂ ਉੱਤ਼

II. ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਭੇਂ ਉੱਤ਼
III. ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ਼109

IV. ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਹ ਰ ਣ ਦ਼ ਭੇਂ ਜਾਂ ਦਅਲ ਏਯਨ ਦ਼ ਭੇਂ
Question 10

ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਤ ਦ ਨੇਰ ਏਯਨ ਰਿੱਬਾ?
ਅਜ਼ ਾ਼ ਤੋਂ ਸਡਿੱ  ਸਆ ਅਤ਼ ਉ ਦਹ ਸਿੱ ਠ ਟਿੱ ਟ ਈ ਉਵ ਣਹ ਦ਼ ਟਾ ਸਲਿੱ ਚ ਸਡਿੱ ਸਆ ਅਤ਼ ਨਭਨਹਆ ਵਾ
ਸਆ। ਉ ਨੰ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਏਹਤ ਸਆ ਅਤ਼ ਉਵ ਨਭਨਹ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਭਯ ਸਆ।
I.

ਨਭਨਹਆ

II. ਸਿੱ ਠ ਟਿੱ ਟਣ ਏਯਏ਼
III. ਾ਼ ਤੋਂ ਸਡਿੱ ਣ ਏਯਏ਼
IV. ਯਜਯਹ

ਵ ਰੀਧਐਆ ਵਾਰਾਂ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਜਇ ਇਏਯਯ ਦ ਏਹਭਤ ਬ ਫਹਭ ਰਹਭਹਅਭ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਵ।
Answer 2
ਵੀਂ ਚਾਣ I
ਰਤ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣ ਤੋਂ ਬਲ ਰਤ ਸਫਆਨ ਤੋਂ ਵ,
Answer 3

ਨੰ ਧਾਐ ਦ਼ਣ ਰਈ ਨਵੀਂ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ।

ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਦਫਅ ਭਜਯਭਨ ਢੰ ਾਂ ਨਰ ਦਫਅ ਉਣ।
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਬਯਤਹ ਇਏਯਯਨਭ ਏਟ, 1873
)

।
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(

Answer 4
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਸਯਲ਼ਲਤ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਰਈ ਵੀਂ ਏਹਭਤ ਨਵੀਂ ਵ।
Answer 5
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਨਫਰ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਇਏਯਯ ਏਯਨ ਰਈ ਮਾ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
Answer 6
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਫਹਭ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਉੱਤ਼ ਜਣ਼ ਵਾ ਰਭਐ
ਿੱ ਤਿੱ ਥਾਂ ਦ਼ ਫਯ਼ ਦਿੱ ਣ "

"

Answer 7
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਦਾਤ ਦਜ਼ ਦਾਤ ਰਈ ਫਹਭ ਨਵੀਂ ਰ ਏਦ਼ ਵਨ,

ਈ

Answer 8
ਵੀਂ ਚਾਣ I
।

ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ,
Answer 9
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਾ਼ ਤੋਂ ਸਡਿੱ ਣ ਅਜ਼ ਦਹ ਭਿਤ ਦ ਨੇਰ (

।

)
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ਬ 2
ਜਹਲਨ ਫਹਭ
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ਾਠ 6
ਜੀਵਨ ਫੀਭ ਧਵੱ ਚ ਏੀ ਸ਼ਾਧਭਰ ਸ
ਾਠ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਚਯ ਿੱ ਐ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ
 ੰ ਿੱ ਤਹ
 ਜਾਸਐਭ ਸਜ ਰਈ ਫਹਭਤ ਨੰ ਯਿੱਸਐਆ ਵ
 ਸਰੰ ਦ ਸਧਾਂਤ
 ਇਏਯਯਨਭ
ਆ ਵਣ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਰਿੱਛਣਾਂ ਫਯ਼ ਤ ਏਯਹ। ਇਵ ਠ ਸਲਿੱ ਚ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਲਿੱ ਐ-

ਧੱ ਐਣ ਨਤੀਜ
A. ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏਯਾਫਯ -

,

,
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A. ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਏਾਯਫਾਯ - ਾਗ,
1. ੰ ੱ ਤੀ -

ਖ

ਖ

(

,ਪ

ਪ

ਾ

)

ਅੀਂ ਸਵਰਾਂ ਵਹ ਲ਼ਸਐਆ ਵ ਸਏ ੰ ਿੱ ਤਹ ਜਇਦਦ ਦਹ ਇਿੱ ਏ ਸਏਭ ਵ,
ਫਵਤਹਆਂ ਸਏਭ ਦਹਆਂ ਜਇਦਦਾਂ ਰਈ ,

ਉਦਾਸਯਨ
ਜਦੋਂ ਏਯ ਦ ਵਦ ਵੰ ਦ ਵ ਤਾਂ ਨਏਨ ਦਹ ਯਏਭ ਦ ਅੰ ਦ 50,000
ਏ ਨੰ ਵਯਜਨ ਦ਼ਲ਼।
ਜਦੋਂ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਭਿਤ ਵੰ ਦਹ ਵ ਤਾਂ ਅੀਂ ਟ਼ ਦਹ ਯਏਭ ਦ ਅੰ ਦ ਸਏਲੇਂ ਰ ਏਦ਼ ਵਾਂ?
ਏਹ ਉਵ 50,000 .

5,00,00?

ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਲਰ ਦ ਜਲਫ ਜੰ ਟ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤ ਜਣ ਵੰ ਦ ਵ,
੍ ਰਉਂਦ ਵ ਸਏ ਵਏ ਨੰ ਸਏੰ ਨੇ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਸਪਯਲ਼ ਏਯਨਹ ਵ। ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ
ਇਵ ਸਵਰਾਂ ਠ ਵ,
ਸਏਭਤ ਨਰ ਡ਼ ਏਾਰ ਧਨ ਵ,

.
੍ਹ ਜਹਲਨ ਭਿੱ ਰ (HLV)

HLV

,
ਈ
ਈ

ਯ਼ਏ ਰ ਦਿਯਨ ਸਲਅਏਤਹ ਲਰੋਂ

ਉਭਹਦ ਏਹਤਹ ਏਭਈ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਉ ਲਰੋਂ ਐਦ ਉੱਤ਼ ੁਯਚ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਅਦ ਫਚਹ ਆਭਦਨ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਇਵ
ਸਯਲਯ ਨੰ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਆਯਸਥਏ ਟ਼ ਨੰ ਦਯਉਂਦ ਵ,
ਈ

੍ਈ ਜਾਂਦਹ ਵ।
ਈ

HLV

ਈ

। ਇ ਨੂੰ ਏਭਾ ਜਾਣ ਵਾਰ ਧਵਆਜ ਦੀ ਦਯ ਨਾਰ

ਧਯਵਾਯ ਨੂੰ ਸਣ ਵਾਰੀ ਾਰਨਾ ਆਭਦਨ ਨੂੰ ਵੰ ਡ ਏਯਏ ਰਾਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਾ
ਣ

ਾ ਾ
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ਕਕ ਾ

ਉਦਾਸਯਨ
ਰਹਭਨ ਯਜਨ ਵਯ਼ਏ ਰ 1,20,000

24,000

ਉ ਦਹ ਅਚਨਏ ਵਾਣ ਲਰਹ ਭਿਤ ਨਰ ਉ ਦ਼ ਸਯਲਯ ਨੰ ਲ਼ਿੱ ਧ ਏਭਈ ਦ਼ ਰਈ ਟ 96,000/-

ਭੰ ਨ ਰਲਾ ਸਏ ਸਲਆਜ ਦਯ 8% (0.08

ਈ

ਈ )

HLV = 96000 / 0.08 = . 12,00,000
ਣ ਰਈ ਭਦਦ ਏਯਦਹ ਵ ਸਏ ਸਏ਼ ਨੰ ਯਹ ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਸਏੰ ਨ ਫਹਭ ਵਾਣ ਵ। ਇਵ

HLV

ਨੰ ਉੱਯਹ ਵਿੱ ਦ ਲਹ ਦਿੱ ਦਹ ਵ,
ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼,

10
੍ਿੱਚ,

,

15
2

1.2
ਈ

ਈ

,
2. ਜਧਐਭ
ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਅੀਂ ਉੱਤ਼ ਲ਼ਸਐਆ ਵ,

ਈ

,
।

,

,

ਵਭਣ ਵੰ ਦ ਵ।
Diagram 1: ਆਭ ਰਾ ਏਾਂ ਲਰੋਂ ਵਭਣ ਏਹਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਐ ਵਰਤ
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੍੍ੰ

ਦਜ਼ ਼ ਧਯਨ ਫਹਭ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਜਾਸਐਭਾਂ ਨਰ ਏੰ ਭ ਏਯਦਹ ਵ,
-

,

,
ਈ

,

੍ਫ ਵਾ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ। ਇਵਨਾਂ ਨੰ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਲਯ,

,

।

ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ ਜਾਸਐਭ ਵਨ,

ਉਦਾਸਯਨ
ਦਯਟਨ ਫਹਭ, ੍ਾ ਸਏ ਦਯਟਨ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਨਏਨ ਰਈ ਯਿੱਐਇਆ ਸਦੰ ਦ ਵ।
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a) ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਆਭ ਫੀਭ ਤੋਂ ਧਏਵੇਂ ਵੱ ਐਯਾ ਸ?
ਆਭ ਫੀਭਾ

ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ

ਸਯਜਾਨਾ: ਸਨਿੱਜਹ ਦਯਟਨ ਫਹਭ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ ਫਏਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਬਯਾ਼ ਦ਼ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਆਭ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਵਯਜਨੇ ਦ ਇਏਯਯ

ਵਯਜਨੇ ਦ ਬਲ ਵੰ ਦ ਵ ਸਏ ਟਨ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਅਿੱ ,

ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।

,
,
ਈ

-

ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਇਵ ੰ ਬਲ ਨਵੀਂ ਵ। ਭਿਤ ਦਹ ਟਨ ਸਲਿੱ ਚ
ਬਤਨ ਦਹ ਯਏਭ ਲ਼ਯ ਸਲਿੱ ਚ,
,
ਜੀਵਨ ਅਸ਼ਅਯੈਂ ਇਏਯਾਯ ਲਹ
ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ। ਫਹਭਤ ਦ਼ ਭਯਨ ਉੱਤ਼ ਉ ਦ਼ ਨਭਦ ਜਾਂ
ਰਬਤਯ ਨੰ ਬਯਾ ਸਦਿੱ ਤਹ ਈ ਯਏਭ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
ਅਧਨਸ਼ਧਚਤਤਾ: ਆਭ ਫਹਭ ਇਏਯਯ ਸਲਿੱ ਚ,

ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ,

ਈ

ਸਰਆ

ਈ

ਵ ਤਾਂ ਭਿਤ ਸਨਲ਼ਚਤ ਵ। ਅਧਨਸ਼ਧਚਤ ਸ ਭਤ ਦਾ ਭਾਂ।
ਇਏਯਏ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਅਚਨਏ ਵਾਣ ਲਰਹ ਭਿਤ ਦ਼ ਜਾਸਐਭ
ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦ ਵ।

ੰ ਬਾਵਨਾ ਧਵੱ ਚ ਵਾਧਾ: ਆਭ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ,

ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਉਭਯ ਦ਼ ਨਰ ਭਿਤ ਦਹ ੰ ਬਲਨ
ਲਿੱ ਧਦਹ ਵ।

,

b) ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਜਧਐਭ ਦੀ ਧਏਭ
ਸਏਉਂਸਏ ਭਿਤ ਦਯ ਉਭਯ ਦ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਵ,
,
ਦਹ ਏਾਸਲ਼ਲ਼ ਏਯਦ਼ ਨ,
,

ਈ
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-

ਫਯਫਯ (

)

3. ਰ ਵਰ ਰੀਭੀਅਭ
ਐਾ
ਰ ਲਰ ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਰਹਭਹਅਭ ਿੱ ਏ ਯਸਵੰ ਦ ਵ ਸਏ ਇਵ ਉਭਯ ਦ਼ ਨਰ ਲਿੱ ਧਦ ਨਵੀਂ ਵ ,

ਇ ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਛਾਟਹ ਉਭਯ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏਠ ਏਹਤ ਸਆ ਰਹਭਹਅਭ ਉ ਉਭਯ ਸਲਿੱ ਚ ਭਯ ਲਸਰਆਂ ਦ਼
ਭਿਤ ਦਅਸਲਆਂ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਰਾ ਹਦਹ ਯਏਭ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ
਼ ,
ਈ

ਈ

,

੍ੀਯਹਭਹਅਭ ਦਾਲਾਂ ਦਹ ਤ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਇ ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਛਾਟਹ ਉਭਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲਧ
ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਲਿੱ ਡਹ ਉਭਯ ਸਲਿੱ ਚ ਿੱ ਟ ਵਾ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਰਈ ਲਯਸਤਆ ਜਾਂਦ ਵ।
ਰ ਲਰ ਰਹਭਹਅਭ ਪਹਚਯ ਨੰ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਢੰ  ਨਰ ਭਝਇਆ ਵ।
Diagram 2: ਰ ਵਰ ਰੀਭੀਅਭ
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ਰ ਲਰ ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਬਲ ਇਵ ਲਹ ਵ ਸਏ ਫਹਭ ਇਏਯਯ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਰੰਭ਼ ਭੇਂ ਦ਼ ਇਏਯਯ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ,
10, 20

ਈ

।

ਐਾ
ਇਏਯਯ ਦ਼ ਸਵਰ਼ ਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏਠੇ ਏਹਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਇ ਦ਼ ਰਹਧਯਏ ਦ਼ ਪਇਦ਼ ਰਈ ਫਹਭ
ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਬਯਾ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਸਐਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇੰ ਝ ਇਿੱ ਏਠਹ ਏਹਤਹ ਈ ਯਏਭ ਨੰ "

"
ਈ

ਵ,

"

"

।

a) ਰ ਵਰ ਰੀਭੀਅਭ ਦ ਬਾ
ਰ ਲਰ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਦਾ ਬ ਵਨ।
i.

ਸਵਰ਼ ਬ ਨੰ ਧਭਆਦ ਜਾਂ ੁਯੱਧਐਆ ਬਾ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ,
ਈ

ii. ਦਜ਼ ਬ ਨੰ ਨਏਦ ਭੁੱ ਰ ਬਾ ਲਜੋਂ ਜਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇ ਨੰ ਰਹਧਯਏ ਦ਼ ਲਧ ਬਤਨ
ਨੰ ਇਿੱ ਏਠ ਏਯਏ਼ ਫਣਇਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇ ਨਰ ਫਿੱ ਚਤ ਬ ਦ ਸਨਯਭਣ ਵੰ ਦ ਵ।
ਇ ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਰਬ ਬ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱਸਐਆ ਅਤ਼ ਫਿੱ ਚਤ ਦ ਯਰਲੇਂ ਵੰ ਦ ਵ।
ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚ ਸਜੰ ਨ ਲਹ ਨਏ ਭਿੱ ਰ ਬ ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ਼,

4. ਜਧਐਭ ੂਧਰੰ ਦਾ ਧਧਾਂਤ
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਨੰ ਭਝਿਤ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਸਲਿੱ ਤਹ ੰ ਠਨਾਂ ਲਜੋਂ ਲਯਹਸਏਰਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਇ ਦ
ਬਲ ਵ ਸਏ ਰਹ,
ਨਸਭਆਂ ਦ਼ ਢਾਂਚ਼ ਦ਼ ਢੰ  ਦ਼ ਲਜੋਂ ਦ
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ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਏਝ ਯਿੱਸਐਆ-

ਈ

ਸਯਿੱ ਏਤ ਸਲਿੱ ਤਹ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਿੱ ਤਹ ਜਾਸਐਭ ਟਉਣ ਰਈ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਢੰ ਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਵ ,
(diversification)

-

ਫਸੁਧਵਧੀਏਯਨ
ਫਵਸਲਧਹਏਯਨ ਅਧਹਨ,

।
ਧਯੱ ਏਤਾ

ਸਯਿੱ ਏਤ ਜਾਂ ਸਰੰ ਦ਼ ਅਧਹਨ, ਲਿੱ ਐ-

(

-

(

)।

)।

ਫਵਸਲਧਹਏਯਨ ਅਧਹਨ ਡ਼ ਏਾਰ ਇਿੱ ਏ ਯਾਤ ਤੋਂ ਸਯਿੱ ਏਤ ਅਧਹਨ ਡ਼ ਏਾਰ ਏਈ ਯਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਿੱ ਏ
ਏਈ ਸਟਏਸਣਆਂ ਰਈ ਪੰ ਡ ਲਯਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ

ਰਈ ਪੰ ਡ ਉਰਿੱਫਧ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।

Diagram 3: ਧਯੱ ਏਤਾ
ਸਯਿੱ ਏਤ ( ਈ

ਤੋਂ ਇਿੱ ਏ ਰਈ ਪੰ ਡ ਉਰਿੱਫਧ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ)

ਸਯਿੱ ਏਤ ਜਾਂ ਸਰੰ ਦ ਸਧਾਂਤ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਦਾ ਐ ਸਏਭ ਦਹਆਂ ਬਸਭਏਲਾਂ ਸਨਬਉਂਦ ਵ।
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i.

ਸਵਰਹ ਬਸਭਏ ਵ ਧਏ ਦੀ ਫਵਏਤੀ ਭਤ ਦ ਨਤੀਜ ਵਜੋਂ ਸਣ ਵਾਰ ਆਯਧਥਏ ਾਟ ਦ ਰਈ
ੁਯੱਧਐਆ ਦਣੀ। ਇਵ ਟ਼ ਨੰ ਉ ਪੰ ਡ ਯਵੀਂ ਸਯਆ ਜਾਂਦ ਵ,
ਇਏਯਯ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਏਈ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਦ ਭਵ (

ਸਲਿੱ ਚ ਜਹਲਨ ਫਹਭ

)

ii. ਜਾਸਐਭ ਸਰੰ ਦ ਸਧਾਂਤ ਭਿਤ,

-

ਈ ਸਏਭ ਦ਼ ਇਏਯਯ ਦ਼ ਵਇਏ ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਨਤਹਸਜਆਂ ਦਹ ਸਰੰ
ਏਯਏ਼ ਰਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਇਵ ਰਹ-

-

ਰ ਿਐਹ ਤਯਹਾਂ ਧਨ-

(

)

5. ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਇਏਯਾਯ
Diagram 4: ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ

ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਦ ਅੰ ਸਤਭ ਅ ਇਏਯਯ ਵੰ ਦ ਵ। ਇ ਦਹ ਭਵਿੱ ਤਤ ਸਭਆਦ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ੰ ਜਹ ਤੋਂ
ਵੰ ਦਹ ਵ। ਇਵ ਯਏਭ ਦਹ ਇਏਯਯ ਯਵੀਂ ਯੰ ਟਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ,

ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏਯਤ ਨੰ ਏਯਾਫਯਹ ਰ਼ ਐਣ ਦਹ ਲ਼ਯਤ ਲਜੋਂ ਏਨੰਨਹ ਬ ਯਿੱਸਐਅਤ ਯਿੱ ਐਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਉਵਨਾਂ ਲਰੋਂ ਆਣ਼ ਪੰ ਡਾਂ ਦ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਨ ਰਈ

ਲ਼ਯਤਾਂ ਵਾ ਏਦਹਆਂ ਵਨ,

ਉਵ ਰਹਧਯਏਾਂ ਦ਼ ਼ ਨੰ ਸਏਲੇਂ ਐਯਚ ਏਦ਼ ਵਨ।
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ਇੱਏ ਭੁੱ ਐ ਵਾਰ ਅਏਯ ਸੀ ਚਯਚਾ ਧਵੱ ਚ ਸੁੰ ਦਾ ਸ ਧਏ ਏੀ ਾਰੀਧਾਯਏਾਂ ਨੂੰ ਧਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਰ ਪਾਇਦ
ਸਯ ਧਵੱ ਤੀ ੰ ਥਾਵਾਂ ਦ ਭੁਤਾਫਏ ਏਾੀ ਸਨ॥ ਨੰ ਮਦ ਯਿੱ ਐਣ ਚਵਹਦ ਵ ਸਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਇਏਯਯਾਂ
ਸਲਿੱ ਚ ਜਾਸਐਭ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਤ਼ ਫਿੱ ਚਤ ਬ ਦਾਲੇਂ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ। ਇਵ ਇ ਨੰ ਸਲਿੱ ਤਹ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾਯ
ਉਤਦਾਂ ਦ਼ ਲਾਂ ਸਲਿੱ ਤਹ ਉਤਦ ਫਣਉਂਦਹ ਵ। ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਉਤਦ ਿੱ ਟ ਅਤ਼
ਧਨ ਯਿੱ ਐਣ ਦ ਇਿੱ ਏ ਢੰ  ਲਿੱ ਧ ਵ।
ਲ਼ਿੱ ਧ ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ਼ ਨਰੋਂ ਇਿੱ ਥ਼ ਅੰ ਤਯ ਲ਼ਟ ਏਯਨ ਯਯਹ ਵ,
,

ਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਡ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਜਾਂ ਫਿੱ ਚਤ ਬ ਵੰ ਦ ਵ। ਜਦੋਂ ਸਏ ਸਵਰ਼ ਦ ਿੱ ਟ

ਰਹਭਹਅਭ ਵੰ ਦ ਵ,
ਈ

'

ਸ੍ ਸਏ਼ ਲਰੋਂ ਆਣ਼ ਧਨ ਨੰ ਸਏ਼ ਵਾਯ ਰਉਣ ਨੰ ਨਯ-

,

'
ਈ

ਸਯਲਇਤਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਫਿੱ ਚਤ ਇਏਯਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਡਹਆ ਚਣਿਤਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ "
ਸ੍ਵ ਜਾਂਦ

"

ਹ ਸਏ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਤੋਂ ਏ਼ਲਰ ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ ਐਯਹਦਣ ਚਵਹਦ ਵ ਅਤ਼ ਧਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ੰ ਤਸਰਤ ਰਹਭਹਅਭ
ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਨ ਚਵਹਦ ਵ,

-

ਇਿੱ ਥ਼ ਇਵ ਸਲਚਯ ਏਯਨ ਢਿੱ ਏਲਾਂ ਵਾਲ਼ ਸਏ ਸਯਲਇਤਹ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਸਭਆਂ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ ਅਤ਼
ਸਲਯਾਧ ਸਲਿੱ ਚ ਚਯਚ ਏਹਤਹ ਜਲ਼।
a) ਪਾਇਦ
i.

ਇਵ ਇਸਤਵਸਏ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ੁਯੱਧਐਆ ਅਤ ਬਯਮ ਧਨਵਸ਼ ਵ। ਇ ਦ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਧਨ-

ii.

,

ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਬਤਨ ਦਹ ਸਨਯੰ ਯਤ ਨੰ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਫਿੱ ਚਤ ਦਹ ਰਭਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਰਈ ਸਰਆ
ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਫਣਉਂਦ ਵ,

iii.

ਫੱ ਚਤਏਯਤਾ ਨੂੰ ਰ ੜ ਵ।

ਫਹਭ ਏਯਤ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਰਫੰਧ ਦ ਸਧਆਨ ਯਿੱ ਐਦ ਵ ਅਤ਼ ਧਵਅਏਤੀ ਨੰ ੰ ਭ਼ਲਯਹ ਤੋਂ ਭੁਏਤ ਏਯਦ
ਵ।
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iv.

ਇਸ ਫੈਂਏ ਨਏਦੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਧਦੰ ਦੀ ਸ। ਫਹਭਏਯਤ ਰਹ ਉੱਤ਼ ਏਯ ਰ ਏਦ ਵ ਜਾਂ
ਰਹ ਦ ਸਤਆ ਏਯ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਇ ਨੰ ਨਏਦ ਸਲਿੱ ਚ ਫਦਰ ਏਦ ਵ।

v.

ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਸਏਭ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਅਤ਼ ਵਯਜਨ ਦਾਲਾਂ ਰਈ ਏਝ ਟਏ ਛਾਟਾਂ ਸਭਰਦਹਆਂ ਵਨ।

vi.

ਇਵ ਫਹਭਤ ਦ਼ ਦਹਲਰਹਆ ਵਾਣ ਜਾਂ ਭਿਤ ਦਹ ਟਨ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਏਯਜ਼ ਦਣ ਵਾਧਰਆਂ ਦ ਦਾਅਧਵਆਂ
ਤੋਂ ੁਯੱਧਐਅਤ ਸ।

b) ਨੁਏਾਨ
i.

ਅਨਯਹ ਸਥਯ ਆਭਦਨ ਦ਼ ਧਨ ਲਜੋਂ ਇਵ ਬ ਸਥਯ ਆਭਦਨ ਸਨਲ਼ਲ਼ਾਂ ਉੱਤ਼ ਭਦਯ ਪਰਅ
ਦ਼ ਰਬਲ ਨਰ ਿੱ ਟ ਏਦਹ ਵ।

ii.

ਉੱਚ ਭਯਏਹਸਟੰ  ਅਤ਼ ਵਾਯ ਲ਼ਯਆ
 ਤਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਐਯਸਚਆਂ ਏਯਏ਼,

iii.

ਨਤਹਜ,

,
, ਸਜ ਨਰ ਜਾਸਐਭ ਲਹ ਿੱ ਟਦ ਵ।

ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 1
ਫਵਸਲਧਹਏਯਨ ਸਲਿੱ ਤਹ ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਸਏਲੇਂ ਟਉਂਦਹ ਵ?
I.

ਲਿੱ ਐ-

II. ਲਿੱ ਐIII. ਸਨਲ਼ਲ਼ ਸਲਚਰ਼ ਭੇਂ ਦ ਯਏ ਯਿੱ ਸਐਆ ਜਾਂਦ ਵ।
IV. ਯਿੱਸਐਆ ੰ ਿੱ ਤਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਨ

ਾਯ
a) ੰ ਿੱ ਤਹ ਜਇਦਦ ਦਹ ਇਿੱ ਏ ਸਏਭ ਵ,
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b) HLV

,

ਈ
c) ਰ ਲਰ ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਰਹਭਹਅਭ ਿੱ ਏ ਯਸਵੰ ਦ ਵ ਸਏ ਇਵ ਉਭਯ ਦ਼ ਨਰ ਲਿੱ ਧਦ ਨਵੀਂ ਵ ,

d) ਸਯਿੱ ਏਤ ਸਲਿੱ ਤਹ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਿੱ ਤਹ ਜਾਸਐਭ ਟਉਣ ਰਈ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਢੰ ਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਵ,
(diversification)
e) ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਇਏਯਯ ਸਲਿੱ ਚ ਯੰ ਟਹ ਦ਼ ਬ ਲਜੋਂ ਇਵ ਲਹ ਾਯ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ ਸਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ
ੁਤ ਯਏਯਹ ਸਨਮਭਾਂ ਅਤ਼ ਵਹ ਸਨਯਨਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਵ।

ਭੁੱ ਐ ਸ਼ਫਦ
1. ੰ ਿੱ ਤਹ
2. ਭਨਿੱਐਹ ਜਹਲਨ ਭਿੱ ਰ
3. ਰ ਲਰ ਰਹਭਹਅਭ
4. ਸਯਿੱ ਏਤ
5. ਫਵਸਲਧਹਏਯਨ

ਵ ਜਾਂਚ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਜਲਫ II
ਫਵਸਲਧਹਏਯਨ ਦ ਭਏਦ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਨੰ ਲਿੱ ਐ-

ਵ-ਪ ਖ

ਈ

ਾ
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Question 1
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏਯਾਫਯ ਦ ਬ ਨਵੀਂ ਵ?
I.

ੰ ਿੱ ਤਹ

II. ਾਸਐਭ
III. ਸਯਿੱ ਏਤ ਦ਼ ਸਧਾਂਤ
IV. ਫਸਡਹ
Question 2
ਚਰਲਹ ਦ਼ ਸਧਾਂਤ ਦਹ ਮਾਜਨ ਸਏ ਨੇ ਫਣਈ?
I.

ਡ.

II. ਲਿੱ ਯਨ ਫਿੱ ਟ
III. ਰਾ.
IV. ਜਯਜ ਾਯਾ
Question 3
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਸਏਵਹਆਂ ਫਹਭ ਏਹਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਫਿੱ ਚਤ ਬ ਬ ਤੋਂ ਿੱ ਟ ਜਾਂ ਸਫਰਏਰ ਵਹ ਨਵੀਂ ਵ?
I.

ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ ਏਹਭ

II. ਇੰ ਡਊਂਭੈਂਟ ਏਹਭ
III. ਯ ਜਹਲਨ ਏਹਭ
IV. ਧਨ ਲਹ ਏਹਭ
Question 4
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵਹ ਸਭਆਦ ਨੰ ੰ ਿੱ ਤਹ ਲਜੋਂ ਭੰ ਸਨਆ ਜ ਏਦ ਵ?
I.

ਏਯ

II. ਭਨਿੱਐਹ ਜਹਲਨ
III. ਵਲ
IV. ਯ
Question 5
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ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏ ਨੰ ਜਾਸਐਭਾਂ ਅਧਹਨ ਲਯਹਸਏਰਤ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ?
I.

ਫਵਤ ਛਾਟਹ ਉਭਯ ਸਲਿੱ ਚ ਭਯਨ

II. ਫਵਤ ਛ਼ਤਹ ਭਯਨ
III. ਏਦਯਤਹ ਈ
IV. ਅੰ ਤ ਨਰ ਸਜਉਣ
Question 6
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਸਫਆਨ ਵੀਂ ਵ?
I.

ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਵਯਜਨੇ ਦ ਇਏਯਯ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ,

II. ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਬਯਾ਼ (
(

)

(
,

)
਼੍

)

III. ਆਭ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ,

ਈ

IV. ਆਭ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭੇਂ ਦ਼ ਨਰ ਏਝ ਜਾਸਐਭ ਟਨ ਦਹ ਸਨਲ਼ਚਤ ਲਿੱ ਧਦਹ ਵ
Question 7
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਢੰ ਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਸਯਲਇਤਹ ਢੰ  ਵ,
ਈ
I.

ਏਦ ਵ?

ਭਨਿੱਐਹ ਆਯਸਥਏ ਭਿੱ ਰ

II. ਜਹਲਨ ਸਭਆਦ ਅਨਤ
III. ਭਨਿੱਐਹ ਜਹਲਨ ਭਿੱ ਰ
IV. ਬਸਲਿੱ ਐ ਜਹਲਨ ਭਿੱ ਰ
Question 8
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਇ ਤਿੱ ਥ ਸਏ ਨਿਜਲਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿੱ ਢ਼ ਰਾ ਏਾਂ ਦ਼ ਭਏਫਰ਼ ਿੱ ਟ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹਭਹਅਭ
ਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ,
I.

ਈ

?

ਨਿਜਲਨ ਰਾ ਏ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਸਨਯਬਯ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ

II. ਫਿੱ ਢ਼ ਰਾ ਏ ਲਿੱ ਧ ਬਤਨ ਏਯ ਏਦ਼ ਵਨ
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III. ਸਯਿੱ ਏਤ ਉਭਯ ਨਰ ਫੰ ਸਧਤ ਵ
IV. ਸਯਿੱ ਏਤ ਉਭਯ ਦ਼ ਨਰ ਉਰਟ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਫੰ ਸਧਤ ਵ
Question 9

ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਫਹਭ ਇਏਯਯਾਂ ਦ ਪਇਦ ਨਵੀਂ ਵ?
I.

ਯਿੱਸਐਅਤ ਅਤ਼ ਬਯਾ਼ਮਾ ਸਨਲ਼ਲ਼

II. ਫਿੱ ਚਤ ਆਦਤਾਂ ਨੰ ਦਵਯਉਣ
III. ਿੱ ਟ ਪਇਦ
IV. ਆਭਦਨ ਏਯ ਪਇਦ਼
Question 10
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਫਹਭ ਇਏਯਯਾਂ ਦ ਪਇਦ ਵ?
I.

ਧਨ ਲਹ ਭਦਯ ਪਰਅ ਦ਼ ਰਬਲ ਏਯਏ਼ ਟਣ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਵ

II. ਸਵਰ਼ ਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਿੱ ਟ ਇਿੱ ਏਠ ਏਯਨ
III. ਿੱ ਟ ਨ
IV. ਬਯਾ਼ਮਾ ਸਨਲ਼ਲ਼

ਵ ਰੀਧਐਆ ਵਾਰਾਂ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ IV
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏਯਾਫਯ ਦ਼ ਬਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ੰ ਿੱ ਤਹ,
ਫਸਡਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏਯਾਫਯ ਦ ਸਵਿੱ  ਨਵੀਂ ਵ।
Answer 2
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਰਾ.

(

)
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,

Answer 3
ਵੀਂ ਚਾਣ I
ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਫਿੱ ਚਤ ਬ ਇ ਨਰ ਲ਼ਸਭਰ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ ਵ।
Answer 4
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਵਲ ਨੰ ੰ ਿੱ ਤਹ ਲਜੋਂ ਬ/
Answer 5
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਏਦਯਤਹ ਈ ਤਿੱ ਥ ਵ ਅਤ਼ ਇਵ ਜਾਸਐਭ ਨਵੀਂ ਵ।
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Answer 6
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਬਯਾ਼ (
(

)

)

,

ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।

Answer 7
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਭਨਿੱਐਹ ਜਹਲਨ ਭਿੱ ਰ ਸਲਅਏਤਹ ਲਰੋਂ ਰਾ ੀਂਦਹ ਫਹਭ ਯਏਭ ਨੰ ਏਿੱ ਢਣ ਦ ਢੰ  ਵ।
Answer 8
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਸਯਿੱ ਏਤ ਉਭਯ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਵ ਅਤ਼ ਇਏਯਏ਼ ਨਿਜਲਨ,
,

ਈ

੍ ਵ।

Answer 9
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਿੱ ਟ ਨ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਫਹਭ ਇਏਯਯਾਂ ਦ਼ ਨਏਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਵ।
Answer 10
ਵੀਂ ਚਾਣ IV
ਿੱ ਟ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਫਹਭ ਇਏਯਯਾਂ ਦ਼ ਪਇਸਦਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਵ।
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ਾਠ 7
ਧਵੱ ਤੀ ਧਵਉਂਤਫੰ ਦੀ
ਾਠ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਸਛਰ਼ ਠ ਸਲਿੱ ਚ ਅੀਂ ਸਲਿੱ ਤਹ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਰਈ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਜਦਹ ਅਤ਼ ਇ ਦਹ ਬਸਭਏ ਦ਼
ਫਯ਼ ਸਲਚਯ ਏਹਤ ਵ। ਯਿੱਸਐਆ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਸਏਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਵ,
ਈ
਼੍ ਨੰ "

"
-

ਧੱ ਐਣ ਨਤੀਜ
A. ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਅਤ਼ ਸਲਅਏਤਹਤ ਜਹਲਨ ਚਿੱ ਏਯ
B. ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਦਹ ਬਸਭਏ
C. ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ -
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ਈ

A. ਧਵੱ ਤੀ ਧਵਉਂਤਫੰ ਦੀ ਅਤ ਧਵਅਏਤੀਤ ਜੀਵਨ ਚੱ ਏਯ
1. ਧਵੱ ਤੀ ਧਵਉਂਤਫੰ ਦੀ ਏੀ ਸ?
ਡ਼ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਫਵਤ਼ ਆਣਹ ਏਭਈ ਦ ਲਿੱ ਡ ਬ ਧਨ ਫਣਉਣ ਰਈ ਐਯਚ ਏਯਦ਼ ਵਨ। ਏਹ ਇਵ ਭਾਂ
ਨਵੀਂ ਵ,

ਈ
ਈ

ਈ

?

੍। ਆ ਏਝ ਸਯਬਲ਼ਲਾਂ ਭਝਹ:

ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਇਿੱ ਏ ਏਯਲਈ ਵ,

i.

,
ਟਹਸਚਆਂ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਰਈ

ਭਦਦ ਏਯਨ।
ii. ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਇਿੱ ਏ ਏਯਲਈ ਵ,
ਈ
ਈ

ਰਾ ਾਂ ਨੰ ਯ

,

ਏਯਨ ਰਈ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਸਲਿੱ ਤਹ ਰਫੰਧਾਂ ਯਵੀਂ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਲ਼ਸਭਰ ਵ।
iii. ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਟਹਚ਼ ਅਤ਼ ਉਭਹਦਾਂ ਨੰ ਅਰਹਅਤ ਸਲਿੱ ਚ ਫਦਰਣ ਰਈ ਏਹਤਹ ਜਣ
ਲਰਹ ਏਯਲਈ ਵ।
iv. ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹਆਂ ਭਿਜਦ
  ਤ਼ ਬਸਲਿੱ ਐ ਦਹਆਂ ਰਾ ਾਂ,
ਅਤ਼ ਉ ਦਹ ਆਭਦਨ ਨੰ ਸਧਆਨ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐਦ਼ ਵਾ ਉਵਨਾਂ ਰਾ ਾਂ ਨੰ  ਯ ਏਯਨ ਰਈ ਐਏ
ਫਣਇਆ ਜਾਂਦ ਵ।
ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਜਹਲਨ ਨੰ ਫ਼ਸਏਯ ਫਣਉਣ ਰਈ ੰ ਬਹਯ ਬਸਭਏ ਸਨਬਉਂਦਹ ਵ। ਸਧਆਨ ਨਰ ਏਹਤਹ
ਈ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਨਰ ਤੀਂ ਆਣਹਆਂ ਤਯਜਹਵਾਂ ਤਸਵ ਏਯਦ ਏਦ਼ ਵਾ ਅਤ਼ ਆਣ਼ ਲਿੱ ਐਈ

੍ਮਏਤ ਢੰ  ਨਰ ਏੰ ਭ ਏਯ ਏਦ਼ ਵਾ।
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Diagram 1: ਟੀਧਚਆਂ ਦੀਆਂ ਧਏਭਾਂ:

i.

ਇਵ ਟਹਚ਼ ਥੜ ਹ ਭੇਂ ਰਈ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ:

ii. ਇਵ ਭੱ ਧ ਧਭਆਦ ਦ਼ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ:
iii. ਰੰਭ਼ ਭੇਂ ਦ਼ ਟਹਸਚਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ:

ਦਹ ਸਿੱ ਸਐਆ ਜਾਂ ਸਲਆਵ ਜਾਂ ਸਯਟਇਯਭੈਂਟ ਦ਼

ਫਅਦ ਦ ਰਫੰਧ
2. ਧਵਅਏਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱ ਏਯ
ਇਵ ਸਲਰਹਅਭ ਲ਼ਏਲ਼ਹਅਯ ਵ,
ਦਹ ਵ -

ਈ

,
,

,

,

,

ਇਵ ਆਲਾਂ ਨੰ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਸਚਿੱ ਤਯ ਯਵੀਂ ਭਸਝਆ ਜ ਏਦ ਵ।
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,

Diagram 2: ਆਯਧਥਏ ਜੀਵਨ ਚੱ ਏਯ

ਜੀਵਨ ੜਾਅ ਅਤ ਤਯਜੀਸਾਂ
a) ਧੱ ਐਣ (20-25

ਾ

ਉ

ਕ):

ਅ,
ਈ
ਈ ਉੱਚ

,
ਪਹਾਂ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਰਈ ।
b) ਏਭਾਊ (25

ਾ

ਾ

): ਅ,

ਈ

ਇ ਅ

ਉੱਤ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਏਾਰ ਸਯਲਸਯਏ ੰ ਭ਼ਲਯਹਆਂ ਲਹ ਵਾ ਏਦਹਆਂ ਵਨ ਅਤ਼ ਨੇਰ਼ ਬਸਲਿੱ ਚ ਦ ਵਾਣ
ਲਰਹਆਂ ਰਾ ਾਂ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਰਈ

ੰ ਜਹ ਇਿੱ ਏਠਹ ਏਯਨ ਲਤ਼ ਫਿੱ ਚਤ ਤ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਨ ਰਈ

ਏੰ ਭ ਏਯ ਏਦ ਵ। ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਫਵਏਿਭਹ ਏੰ ਨਹ ਸਲਿੱ ਚ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਲਰ ਸਲਅਏਤਹ ਯ ਦ ਏਯ
ਰੈਂ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਦ ਵ।
c) ਧਸੱ ਦਾਯ (
ਕ

ਾ

ਾ

ਕ

ਾਉਣਾ

ਉ

ਾ

28-30):
ਪਣਾ ਪ

ਾ

ਉ ਦ਼ ਨਰ ਆਉਣ ਲਰਹਆਂ ੰ ਭ਼ਲਯਹਆਂ,
ਈ

ਪ ਾ

ਕ

,

ਇਵ ਅ ਉੱਤ਼ ਸਯਲਯ ਫਣਉਣ ਅਤ਼
,

,

,

ਆਸਦ ਦ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਏੰ ਭਾਂ ਉੱਤ਼ ਸਧਆਨ ਭਿੱ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼

ਏੇਂਦਸਯਤ ਵੰ ਦ ਵ।
133

d) ਭਾ (

ਕ 28

35): ਇਵ ਰ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ,

।
੍ਰ ਸਲਿੱ ਚ ਦਐਰ ਏਯਲਉਣ ਦਹ।

e) ਵਾ ਦਣ ਵਾਰਾ (ਉ

35

55): ਇ ਅ ਉੱਤ਼ ਫਿੱ ਚ਼ ਬਯ਼ਟ ਵਾ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਉਵਨਾਂ

ਦ਼ ਵਈ ਏਰ ਅਤ਼ ਏਰਜ ਦਹ ਉਭਯ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਸਿੱ ਸਐਆ ਦਹ ਲਿੱ ਧ ੁਯਚ਼ ਦ ਸਏਯ
ਵੰ ਦ ਵ,
ਫਣਉਣ ਰਈ ਅਿੱ ਜ ਰਾ ੀਂਦ ਵ। ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਯਏਭ ਦ਼ ਫਯ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਾ,
ਈ

ਈ

,
੍ੰਧ ਏਯਨ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਡ ਏੰ ਭ ਵ। ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ

ਸਲਆਵ ਅਤ਼ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਦਹ ਸਿੱ ਸਐਆ ਅਿੱ ਜ ਬਯਤਹ ਸਯਲਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਫਿੱ ਚਤ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਡਹ ਰ਼ਯਨ
ਵ।
f) ਫੱ ਧਚਆਂ ਤੋਂ ਧਫਨਾਂ ਇੱਏਰ (55

ਾ ): ਇ ਅ ਉੱਤ਼ ਫਿੱ ਚ਼ ਆਣ਼ ਭਸਆਂ ਦ ਯ

65

ਐਰਹ ਛਿੱ ਡ ਏ਼ ਆਣ਼ ਜਹਲਨ ਸਲਿੱ ਚ ਅਿੱ ਼ ਲਿੱ ਧਦ਼ ਵਨ। ਇਵ ਭਾਂ ਵੰ ਦ ਵ,
।

ਈ
[
ਈ

]
ਭਾਂ ਲਹ ਵੰ ਦ ਵ,

।

g) ਧਯਟਾਇਯਭੈਂਟ -

ਉ

(60

): ਇਵ ਉਭਯ

-

ਵ ਜਦੋਂ ਸਲਅਐਤਹ

ਯਯਭ ਏੰ ਭ ਤੋਂ ਸਯਟਇਯ ਵਾ ਚਿੱ ਏ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਜਹਲਨ ਦਹਆਂ ਰਾ ਾਂ ਨੰ ਯਹਆਂ ਏਯਨ ਰਈ
ਆਣਹ ਫਿੱ ਚਤ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨ ਰਿੱਦ ਵ। ਇਿੱ ਥ਼ ਸਧਆਨ ਉ ਦ਼ ਅਤ਼ ਉ ਦ਼ ਜਹਲਨ ਥਹ ਦ਼
ਸਜਉਂਦ਼ ਯਸਵਣ ਤਿੱ ਏ ਜਹਲਨ ਸਜਉਣ ਦਹਆਂ ਰਾ ਾਂ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਉੱਤ਼ ਵੰ ਦ ਵ। ਬ ਤੋਂ ੰ ਬਹਯ
ਸਏਯ ਸਵਤ ਭਸਰਆਂ,
ਈ

,
,

ਈ

,
ਧਯਭ ਥਨਾਂ ਦਹ ਮਤਯ ਏਯਨਹ।
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ਈ

ਭਰ -

ਈ

,

ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਅੀਂ ਉੱਤ਼ ਲ਼ਸਐਆ ਵ ਸਏ ਆਯਸਥਏ ਜਹਲਨ ਚਿੱ ਏਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਤੰ ਨ ਅ ਵਨ।
ਧਵਧਦਆਯਥੀ ੜਾਅ

ਸਵਰਾਂ ਅ ਵ ਨਿਏਯਹ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ,


ਏੰ ਭਏਾਜੀ ੜਾਅ

ਇਵ ਅ 18 ਤੋਂ 25
35

40
,

ਧਯਟਾਇਯਭੈਂਟ ੜਾਅ

ਯਹ ਏਯਲਈ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਉਵ ਧਨ ਇਿੱ ਏਠ ਏਯਦ ਵ ਅਤ਼ ੰ ਿੱ ਤਹ ਫਣਉਂਦ
ਵ,

,

,

ਈ

3. ਧਏ ਧਵਅਏਤੀ ਨੂੰ ਫੱ ਚਤ ਏਯਨ ਅਤ ਵੱ ਐ- ਖ

,

ੰ ੱ ਤੀਆਂ ਐਯੀਦਣ ਦੀ ਰ ੜ ਧਏਉਂ ਸੁੰ ਦੀ ਸ?

ਏਯਨ ਇਵ ਵ ਸਏ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਜਹਲਨ ਦ਼ ਵਯ ਅ,
,

,

ਈ

ਉਦਾਸਯਨ
ਜਦੋਂ ਸਲਅਏਤਹ ਸਲਆਵ ਏਯਲਉਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਆਣ ਐਦ ਦ ਸਯਲਯ ਲ਼ਯ ਏਯਦ ਵ ਤਾਂ ਉ ਨੰ ਆਣ਼
ਯ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ। ਸਜਲੇਂ ਫਿੱ ਚ਼ ਲਿੱ ਡ਼ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਤਾਂ ਉਵਨਾਂ ਦਹ ਉੱਚ ਸਿੱ ਸਐਆ ਰਈ ਪੰ ਡਾਂ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਸਜਲੇਂ ਸਲਅਏਤਹ ਅਧਐ ਉਭਯ ਤੋਂ ਯ ਵੰ ਦ ਵ ਤਾਂ ਸਵਤ ਐਯਚ਼ ਅਤ਼ ਸਯਟਇਯਭੈਂਟ ਦ਼ ਫਅਦ ਫਿੱ ਚਤ
ਯਹ ਏਯਨ ਦ਼ ਰਫੰਧ ਏਯਨ ਦ ਸਏਯ ਵੰ ਦ ਵ ਤਾਂ ਸਏ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਆਣ਼ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਨ ਵਾਣ
ਲ਼ ਅਤ਼ ਉਵ ਫਾਝ ਨ ਫਣ਼। ਆਤਭ-

ਈ

ਫਿੱ ਚਤ ਦਾ ਪਸਰਆਂ ਦ ਸਭਲ਼ਯਨ ਭੰ ਸਨਆ ਜ ਏਦ ਵ।
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ਐਯਧਚਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਣਾ: ਭਿਜਦ
  ਤ਼ ਬਸਲਿੱ ਐ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਸਲਚਰ਼ ਯਾਤਾਂ ਦਹ ਲੰ ਡ

i.

ii. ਿੱ ਟ ਤਯਰ ੰ ਿੱ ਤਹ ਰਈ ਤਫਦਰ਼ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਫੈਂਏ ਨਏਦੀ (
ਗ ਉਦਵਯਨ ਰਈ

ਖ

ਸ਼ਕ )

ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਦਹ ਐਯਹਦਣ ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਧਨ ਨੰ ਇਿੱ ਏ

ਇਏਯਯ ਨਰ ਤਫਦਹਰ ਏਯਨ,
ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਸਲਿੱ ਚ ਦਾਲੇਂ ਸਏਭ ਦ਼ ਪਰ਼ ਲ਼ਸਭਰ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਬਸਲਿੱ ਐ ਰਈ ਫਿੱ ਚਤ ਏਯਨ
ਰਈ

ਏਹਭ ਫਣਉਣ ਅਤ਼ ੰ ਿੱ ਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਲਹ ਭਝਦਯਹ ਨਰ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ ,
ਈ

ਰਾ ਾਂ ਤ਼ ਢਿੱ ਏਲੀਂ ੰ ਿੱ ਤਹ ਨੰ ਭਝਣ ਰਈ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਵ਼ਠਾਂ ਦਯ ਭਤਫਏ ਜਹਲਨ ਆਲਾਂ ਨੰ
ਸਧਆਨ ਨਰ ਲਚਣ ਦਹ ਰਾ  ਵਾਲ਼ਹ।

ਐਾ
ਜੀਵਨ ਚੱ ਏਯ
ਫਚਨ ੜਾਅ

ਜਦੋਂ ਸਲਅਏਤਹ ਸਲਸਦਆਯਥਹ ਜਾਂ ਸਸਐਆਯਥਹ ਵੰ ਦ ਵ

ਨਜਵਾਨ ਅਣਧਵਆਸੁਤਾ ੜਾਅ

ਜਦੋਂ ਸਲਅਏਤਹ ਏਭਉਣ ਲ਼ਯ ਏਯਦ ਵ,

ਨਜਵਾਨ ਧਵਆਸੁਤਾ ੜਾਅ

ਜਦੋਂ ਉਵ ਜਹਲਨ ਥਹ ਫਣਦ ਵ

ਧਵਆਸੁਤਾ ਛਟ ਫੱ ਧਚਆਂ ਨਾਰ ੜਾਅ

ਜਦੋਂ ਉਵ ਭ਼ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵ

ਧਵਆਸੁਤਾ ਵੱ ਡ ਫੱ ਧਚਆਂ ਨਾਰ ੜਾਅ

ਜਦੋਂ ਸਲਅਏਤਹ ਼ਲ ਸਦੰ ਦ ਵ,

,

,
ਧਯਵਾਯ ਦ ਫਾਅਦ/
ਾ

ਾਪ ਾ

ਧਯਟਾਇਯਭੈਂਟ ੜਾਅ

ਾ

ਜਦੋਂ ਫਿੱ ਚ਼ ਆਤਭਸਜਲੇਂ ਸਏ ੰ ਛਹ ਸਿੱ ਛ਼ ਐਰਹ ਆਰਹਣ਼ ਛਿੱ ਡ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ
ਜਦੋਂ ਸਲਅਏਤਹ ਆਣ਼ ਜਹਲਨ ਦਹ ੰ ਝ ਦ਼ ਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਯਦ
ਵ। ਸਲਅਏਤਹ ਭਣ ਨਰ ਯਸਵ ਏਦ ਵ ਜ਼ ਉ ਨੇ ਫਿੱ ਚਤ ਏਹਤਹ
ਵ ਅਤ਼ ਇ ਅ ਦਹਆਂ ਰਾ ਾਂ ਲਤ਼ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਭਰਹ ਰਫੰਧ
ਏਹਤ਼ ਵਨ ਜਾਂ ਉਵ ਭ਼ ਵਰ ਵਾ ਏਦ ਵ ਤ਼ ਸਏ਼ ਦ਼ ਦਨ ਉੱਤ਼
ਸਨਯਬਯ ਵਾ ਏਦ ਵ,
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4. ਧਵਅਏਤੀਤ ਰ ੜਾਂ
ਜ਼ ਅੀਂ ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਹਲਨ ਚਿੱ ਏਯ ਨੰ ਲ਼ਐਦ਼ ਵਾਂ ਤਾਂ ਅੀਂ ਲ਼ਐ ਏਦ਼ ਵਾਂ ਸਏ ਸਤੰ ਨ ਸਏਭ ਦਹਆਂ ਰਾ ਾਂ ਦ
ਵਾ ਏਦਹਆਂ ਵਨ। ਇਵਨਾਂ ਰਈ ਸਤੰ ਨ ਸਏਭ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਤਹ ਉਤਦ ਦਹ ਰਾ  ਦ ਵੰ ਦਹ ਵ।
a) ਬਧਵੱ ਐ ਦ ਰ ਣ- ਣ
ਸਵਰਹ ਸਏਭ ਦਹਆਂ ਰਾ ਾਂ ਪੰ ਡਾਂ ਤੋਂ ਦ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ,
ਈ

,

:

i.

ਐ ਰ ਣ-

ਲਾਂ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ,

:

ਈ
/

ਈ
ii. ਆਭ ਰ ਣ- ਣ

: ਸਏ਼ ਐ ਭਏਦ ਰਈ ਤਸਵ ਏਹਤ਼ ਸਫਨਾਂ ਭਿਜਦ ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ

ਲਿੱ ਐ ਯਿੱ ਐਹ ਯਏਭ -

'

ਐ ਰਫੰਧ'

b) ਚਰਾਊ ਖ਼ਯਚ ੂਯ ਏਯਨੇ
ਚਰਊ ੁਯਚ਼ ਅਚਨਏ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਜਹਲਨ ਟਨਲਾਂ ਵਨ,

ਭਦਦ ਈ

,

ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਭਿਤ ਤ਼ ਅੰ ਤ ਜਾਂ

ਫ਼ਯਯਹ,

,
,
ਚ ਤਯਰ ੰ ਿੱ ਤਹ

,

ਨੰ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਚਰਊ ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ ਰਫੰਧ ਲਤ਼ ਯਐਲਾਂ ਯਿੱ ਐਣ ਦਹ ਰਾ  ਵਾ ਏਦਹ ਵ।
c) ਧਨ ਇਏੱ ਤਯ
ਬ ਫਿੱ ਚਤਾਂ ਤ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ ਏਝ ਧਨ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਨ ਰਈ

ਵਹ ਏਦਭ ਵਨ। ਜਦੋਂ ਅੀਂ

ਇਏਿੱ ਤਯ ਭਏਦ ਦ਼ ਫਯ਼ ਿੱ ਰ ਏਯਦ਼ ਵਾਂ ਤਾਂ ਇ ਦ ਬਲ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਚੰ ਼ ਫਯਹ ਭਿਸਏਆਂ ਤੋਂ
ਪਇਦ ਰ ਣ ਦ਼ ਭਏਦ ਨਰ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਨ ਦਹ ਭਰ ਇਿੱ ਛ ਤੋਂ ਵੰ ਦ ਵ। ਦਜ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਫਿੱ ਚਤ ਤ਼
ਸਨਲ਼ਲ਼ ਦਹ ਭਰ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਰ਼ਯਨ ਧਨ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਨ ਦਹ ਇਿੱ ਛ ਵ।
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ਇਵ ਭਏਦ ਨੰ ਸਲਚਯਲ਼ਹਰ ਭਏਦ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲਹ ਦਯਇਆ ਜਾਂਦ ਵ,
ਈ

,
ਇਵ

,

, ਵ੍ਿਰ਼ ,

5. ਧਵੱ ਤੀ ਉਤਾਦ
ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਰਾ ਾਂ ਦ਼ ਲਯ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਿੱ ਤਹ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਤੰ ਨ ਸਏਭ ਦ਼ ਉਤਦ ਭਿਜਦ
 ਵਨ:
ਏਾਯਜ-ਪ

ਕ ਉ ਪਾ

ਫੈਂਏ ਭਹਾਂ ਅਤ਼ ਵਾਯ ਫਿੱ ਚਤ ਧਨ,
।

ਨਏਦਹ)
ਚਰਾਊ

ਉਤਾਦ

( ਏ

ਧਜਵੇਂ ਇਵ ਲਿੱ ਡ਼ ਸਟਆਂ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ,

ਫੀਭਾ
ਧਨ ਇਏੱ ਤਯ ਉਤਾਦ

ਲ਼਼ਅਯ ਤ਼ ਉੱਚ ਪਇਦ਼ ਲਰ਼ ਫੌਂਡ ਜਾਂ ਯਹਅਰ ਇਟ਼ਟ
ਇੰ ਝ ਦ਼ ਉਤਦਾਂ ਦਹ ਉਦਵਯਨ ਵਨ। ਇਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ
ਸਨਲ਼ਲ਼ ਵਾਯ ਧਨ ਫਣਉਣ ਰਈ ਰ ਜਣ ਲਰ਼ ਧਨ
ਨੰ ਸਧਆਨ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐਦ਼ ਵਾ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।

ਇਿੱ ਏ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਬ ਰਾ ਾਂ ਦ਼ ਸਭਲ਼ਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵਾਲ਼ਹ ਅਤ਼ ਇਏਯਏ਼ ਸਤੰ ਨੇ ਵਹ ਸਏਭਾਂ ਦ਼
ਉਤਦ ਚਵਹਦ਼ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ। ੰ ਐ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਅਏਤਹ ਏਸਵ ਏਦ ਵ ਸਏ:
i.

ਫਿੱ ਚਤ ਦਹ ਰਾ  -

ii. ਫਹਭ਼ ਦਹ ਰਾ  -

ਈ
ਸ੍ਤਲਾਂ ਰਈ

iii. ਸਨਲ਼ਲ਼ ਦਹ ਰਾ  -

ਈ

6. ਜਧਐਭ ਰਪ
 ਾਇਰ ਅਤ ਧਨਵਸ਼
ਇਵ ਲ਼ਸਐਆ ਜਾਂਦ ਵ ਸਏ ਸਲਅਏਤਹ ਜਹਲਨ ਚਿੱ ਏਯ ਦ਼ ਲਿੱ ਐਅਧਐ

,
,

।
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ਜਦੋਂ ਸਲਅਏਤਹ ਨਿਜਲਨ ਵੰ ਦ ਵ ਤਾਂ ਉ ਦ਼ ਵਭਣ਼ ਏਈ ਰ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਉਵ ਏਹ ਯਯਭ ਵੰ ਦ
ਵ ਤ਼ ਸਜੰ ਨ ਲਹ ੰ ਬਲ ਵਾ ਏ਼ ਧਨ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਨ ਰਈ

ਜਾਸਐਭ ਰ ਣ ਦਹ ਇਿੱ ਛ ਯਿੱ ਐਦ ਵ। ਯ ਸਜਲੇਂ ਸਜਲੇਂ

ਰ ਰੰਦ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ,

,

ਆਣ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਨੰ ਯਿੱਸਐਅਤ ਅਤ਼ ਏਹਸਏਰਤ ਏਯਨ ਦ ਵੰ ਦ ਵ।
ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ,
ਈ

,
ਈ

ਈ

ਈ ਲਹਅਤ ਏਯਨ ਦ਼ ਫਯ਼ ਲਹ ਾਚ ਏਦ ਵ।

ਧਏ ਦੀ ਧਨਵਸ਼ ਸ਼ਰੀ ਜਧਐਭ ਰਪਾਇਰ ਦ ਨਾਰ ਚੱ ਰਦ ਸ ਫਦਰਦੀ ਸ। ਇ ਨੰ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਲਾਂ
ਦਯਇਆ ਜਾਂਦ ਵ
Diagram 3: ਜਧਐਭ ਰਪ
 ਾਇਰ ਅਤ ਧਨਵਸ਼ ਸ਼ਰੀ
ਜਧਐਭ ਰਪ
 ਾਇਰ

ਧਨਵਸ਼ ਸ਼ਰੀ

ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 1
ਅਚਨਏ ਵਾਣ ਲਰਹਆਂ ਟਨਲਾਂ ਦ਼ ਸਲਯਧ ਯਿੱਸਐਆ ਰ ਣ ਰਈ
ਸਪਯਲ਼ ਏਯਾ?਼
I.

ਫਹਭ

II. ਏਯਜIII. ਲ਼਼ਅਯ
IV. ਸਯਣ-
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ਤੀਂ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏ ਦਹ

B. ਧਵੱ ਤੀ ਧਵਉਂਤਫੰ ਦੀ ਦੀ ਬੂਧਭਏਾ
1. ਧਵੱ ਤੀ ਧਵਉਂਤਫੰ ਦੀ
ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਏਯਲਈ ਵ,

,
,

-

/

ਉਤਦਾਂ ਦਹ ਸਯਲ਼ ਏਯਏ਼ ਯ ਏਯਨ ਰਈ ਐਏ ਸਤਆਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਦ਼ ਬਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ:
 ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਨ -

,

,

 ਜਾਸਐਭ ਰਫੰਧ,
 ਸਯਟਇਯਭੈਂਟ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ,
 ਟਏ ਅਤ਼ ਇਟ਼ਟ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਅਤ਼
 ਸਲਅਏਤਹ ਦਹਆਂ ਰਾ ਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਵਾਲ਼
ਇ ਨੰ ੰ ਐ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਏਯਨ ਰਈ

Diagram 4: ਧਵੱ ਤੀ ਧਵਉਂਤਫੰ ਦੀ ਦ ਬਾ
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2. ਧਵੱ ਤੀ ਧਵਉਂਤਫੰ ਦੀ ਦੀ ਬੂਧਭਏਾ
ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਨਲਾਂ ਸਲਲ਼ ਨਵੀਂ ਵ। ਇਵ ਡ਼ ਲਿੱ ਡ-

ਉ

ਭੇਂ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਨ ਰਈ ਚਾਣਾਂ ਹਸਭਤ ਨ। ਏਝ ਦਵਏ਼ ਸਵਰਾਂ ਇਏਸਲਟਈ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਨੰ ਲਿੱ ਡਹ ਸਣਤਹ ਲਰੋਂ
ਜਆ ਐ਼ਡਣ ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦ ਹ। ਫਿੱ ਚਤ ਭਿੱ ਐ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਫੈਂਏ ਭਹਾਂ ਧਨ,
੍
ਏਹਤਹਆਂ ਜਣ ਲਰਹਆਂ ਚਣਤ
ਿ ਹਆਂ ਯਹ ਤਯਹਾਂ ਲਿੱ ਐ ਵਨ। ਇਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏਝ ਵਨ:
i.

ਾਂਝ ਧਯਵਾਯਾਂ ਦਾ ਟੁੱ ਟਣਾ

ਾਂਝ਼ ਸਯਲਯਾਂ ਦਹ ਥਾਂ ਉੱਤ਼ ਛਾਟ਼ ਸਯਲਯ ਆ ਵਨ,

,
ਈ

਼੍ਲਯਹ ਝਿੱ ਰਣਹ ੈਂਦਹ ਵ। ਇ ਨਰ ਢਿੱ ਏਲੀਂ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਦਹ ਰਾ  ਵ ਅਤ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਼ਲ਼਼ਲਯ ਸਲਿੱ ਤਹ
ਸਲਉਂਤਏਯ ਤੋਂ ਐ ਭਦਦ ਦ ਪਇਦ ਰ ਏਦ ਵ।
ii. ਫਸੁ ਧਨਵਸ਼ ਚਣਾਂ
ਅਿੱ ਜ ਡ਼ ਏਾਰ ਧਨ ਫਣਉਣ ਰਈ ਲਿੱ ਡਹ ਸਣਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਧਨ ਉਰਿੱਫਧ ਵਨ,
-

।

ਈ
ਈ

iii. ਜੀਵਨ-ਸ਼

ਾ

ਣਾ

 ਦਹ ਐਲ਼ਹ ਅਿੱ ਜ ਦਹ ਲ਼ਰਹ ਫਣ ਈ ਜਦਹ ਵ। ਸਲਅਏਤਹ ਨਲੇਂ ਭਾਫਇਰ ਪਾਨ,
ਈ

,

,

ਈ
ਦ੍ ਬਲ ਜਯਏਤ

ਅਤ਼ ਲ-

ਈ

ਈ
:
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iv. ਭੁਦਯਾ ਪਰਾਅ
ਭੇਂ ਦ਼ ਨਰ ਅਯਥਚਯ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭਨ ਅਤ਼ ਼ਲਲਾਂ ਦਹ ਏਹਭਤ ਸਲਿੱ ਚ ਆਭ ਿੱ ਧਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲਧ ਭ ਦਯ
ਪਰਅ ਵ। ਇ ਨਰ ਼ ਦ਼ ਭਿੱ ਰ ਸਲਿੱ ਚ ਏਭੀਂ ਆਉਂਦਹ ਵ। ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਸਲਅਏਤਹ ਲਰੋਂ ਸਭਵਨਤ ਨਰ
ਏਭ ਧਨ ਦਹ ਐਯਹਦ ਲ਼ਏਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਏਭਹ ਆ ਜਾਂਦਹ ਵ। ਭਦਯ ਪਰਅ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਸਯਟਇਯਭੈਂਟ ਭੇਂ
ਦ਼ ਦਿਯਨ ਤਫਵਹ ਫਣ ਏਦਹ ਵ,
ਈ

ਈ

,

੍ਂ ਸਲਿੱ ਚ।
v. ਸਯ ਚਰਾਊ ਖ਼ਯਚ ਅਤ ਰ ੜਾਂ
ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਦ ਬਲ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਵਾਯ ਰਾ ਾਂ ਤ਼ ਚਣਿਤਹਆਂ ਦਹਆਂ ਸਣਤਹਆਂ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਸਲਿੱ ਚ
ਭਦਦ ਏਯਨ ਲਹ ਵ। ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਭਡਹਏਰ ਭਯਜੈਂਹ ਨਰ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਅਚਨਏ ੁਯਚ ਜਾਂ ਵਾਯ ਪਟਏਰ
ੁਯਚ,

ਈ

ਲਰੋਂ ਆਣਹਆਂ ਟਏ ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ

ਦ ਰਫੰਧ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਨੰ ਇਵ ਲਹ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਣ ਯਯਹ ਵੰ ਦ ਵ ਸਏ ਉਵਨਾਂ ਦ ਧਨ ਤ਼ ਜਇਦਦ ਯਿੱ ਐਣ
ਲਰਹ ੰ ਿੱ ਤਹ ਉਵਨਾਂ ਦਹ ਭਿਤ ਦ਼ ਫਅਦ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਸਆਸਯਆਂ ਨੰ ਠਹਏ ਤਯਹਾਂ ਸਭਰ ਜਲ਼। ਸਏ਼ ਦ਼
ਸਜਉਣ ਦਿਯਨ ਤ਼ ਸਜਉਣ ਦ਼ ਫਅਦ ਸਲਿੱ ਚ ਦਨ ਜਾਂ ਏਝ ਭਸਜਏ ਤ਼ ਧਯਸਭਏ ਯਭਾਂ ਨੰ ਯ ਏਯਨ
ਦਹਆਂ ਵਾਯ ਰਾ ਾਂ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ। ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਦ ਬਲ ਵ ਇ ਬ ਰਤ ਏਯਨ।
3. ਧਵੱ ਤੀ ਧਵਉਂਤਫੰ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨ ਰਈ ਏਦੋਂ ਸੀ ਭਾਂ ਸੁੰ ਦਾ ਸ?
ਏਹ ਇ ਦ ਬਲ ਏ਼ਲਰ ਧਨਹ ਵਾਣ ਵ? ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਨੰ ਉਦੋਂ ਵਹ ਲ਼ਯ ਏਯਨਹ ਚਵਹਦਹ ਵ,
ਈ

ਯ ਭਸੱ ਤਵੂਯਨ ਧਧਾਂਤ ਸ ਜ ਾਨੂੰ ਧ ਧਦੰ ਦਾ ਸ ਉ

ਾ

ਾ

ਸ਼

ਗਾ,

ਉਸ ੁਣਾ ਸਵਾ।

ਇਏਯਏ਼ ਏਦ਼ ਲਹ ਲ਼ਯ ਏਯਨ ਲਤ਼ ਦ਼ਯਹ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਸਲਅਏਤਹ ਦ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਭੇਂ ਦ਼ ਨਰ ਤਦ ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ
ਲਿੱ ਧ ਪਇਦ ਰਤ ਏਯ਼। ਪ਼ਯ,

ਈ
ਈ ,

ਈ
, ਸਜ ਰਈ ਸਵਰਾਂ
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ਸਲਿੱ ਤਹ ਟਹਚ਼ ਤਸਵ ਏਯਨੇ ਚਵਹਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਧਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਤਸਵਲ਼ਦ ਫਿੱ ਚਤ ਰਈ ਸਦਰਹ ਯਸਵਣ
ਚਵਹਦ ਵ,
-

ਈ
,

,

ਵਭਣ ਏਯਨ ੈਂਦ ਵ।
ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 2
ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਲ਼ਯ ਏਯਨ ਰਈ ਏਦੋਂ ਬ ਤੋਂ ਲਧਹਆ ਭਾਂ ਵੰ ਦ ਵ?
I.

ਈ

ਸਯਟਇਯਭੈਂਟ ਦ਼ ਫਅਦ

II. ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਉ ਨੰ ਸਵਰਹ ਤਨਐਵ ਸਭਰਦਹ ਵ
III. ਸਲਆਵ ਤੋਂ ਫਅਦ
IV. ਏ਼ਲਰ ਅਭਹਯ ਵਾਣ ਤੋਂ ਫਅਦ
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੍ਂ ਨੰ

C. ਧਵੱ ਤੀ ਧਵਉਂਤਫੰ ਦੀ - ਕ
ਆ ਵਣ ਲਿੱ ਐ-

ਉੱਤ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਹ,

Diagram 5: ਧਵੱ ਤੀ ਧਵਉਂਤਫੰ ਦੀ ਰਾਸਏਾਯ ਵਾਵਾਂ

ਲਿੱ ਐ-

,

,
 ਨਏਦਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ
 ਸਨਲ਼ਲ਼ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ
 ਫਹਭ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ
 ਸਯਟਇਯਭੈਂਟ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ
 ਇਟ਼ਟ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ
 ਟਏ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ
1. ਨਏਦੀ ਧਵਉਂਤਫੰ ਦੀ
।

ਨਏਦਹ ਦ਼ ਆਉਣi.

ਬ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਆਭਦਨ ਅਤ਼ ੁਯਚ ਦ਼ ਰ ਣ-

,
ਈ

ਏਯਨ ਦ਼ ਯਿੱ ਐਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ।
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ਤਯਰ ੰ ਜਹ ਸਤਆਯ

ii. ਦਜ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ੰ ਜਹ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਰਈ ਸਨਮਭਤ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲਧ ਨਏਦਹ ਫਣਉਣ ਅਤ਼ ਫਣਈ
ਯਿੱ ਐਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਇਿੱ ਥ਼ ਸਵਰਾਂ ਏਦਭ ਫਜਟ ਧਤਆਯ ਏਯਨਾ ਅਤ਼ ਭਿਜਦ ਆਭਦਨ ਤ਼ ੁਯਚ ਰ ਣਈ

ਈ

ਟ੍ਹਚ਼ ਅਤ਼ ਭਏਦ ਤਸਵ ਏਯਨੇ ਯਯਹ ਵਨ। ਇ ਨਰ

ਤ ਰਉਣ ਸਲਿੱ ਚ ਭਦਦ ਸਭਰ਼ ਹ ਸਏ ਏਹ ਭਿਜਦ
  ਯਝਨ ਨਰ ਉਵ ਯ਼ ਵਾ ਏਣ਼।
ਅਰ ਏਦਭ ਸਛਰ਼ ਛ਼ ਭਵਹਸਨਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ੁਯਚ ਤ਼ ਆਭਦਨ ਰ ਣ-

ਈ

। ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ ਲਿੱ ਐ-

,

,

ਤਹਜ ਅ ਅਰ ੂਯ ਾਰ ਰਈ ਬਧਵੱ ਐ ਦੀ ਭਸੀਨੇਵਾਯ ਆਭਦਨ ਤ ਖ਼ਯਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਾਉਣਾ
ਸੁੰ ਦਾ ਸ। ਸਛਰ਼ ਦਹ ਜਾਂਚ ਅਤ਼ ਬਸਲਿੱ ਐ ਰਈ ਅੰ ਦ ਰਉਣ ਨਰ,

-

ਈ
ਨਏਦਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਏਯਲਈ ਦ ਵਾਯ ਸਵਿੱ  ਇੁਸਤਆਯਹ ਆਭਦਨ ਨੰ ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਏਯਨ ਰਈ
ਏਯਜਨਹਤਹਆਂ ਸਤਆਯ ਏਯਨ ਵੰ ਦ ਵ।

ਉਦਾਸਯਨ
ਸਲਅਏਤਹ ਆਣ਼ ਫਏਇਆ ਏਯ ਨੰ ਨਲੇਂ ਸਯ ਸਤਆਯ ਏਯ ਏਦ ਵ।
ਸਲਅਏਤਹ ਫਏਇਆ ਏਯਸਡਟ ਏਯਡ ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਨੰ ਏਹਸਏਰਤ ਏਯ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਿੱ ਟ ਸਲਆਜ ਦ਼ ਫੈਂਏ
ਏਯ ਯਵੀਂ ਦ਼ ਏਦ ਵ।
ਸਲਅਏਤਹ ਲਿੱ ਧ ਆਭਦਨ ਰਤ ਏਯਨ ਰਈ

ਆਣ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਨੰ ਲਿੱ ਐਯ਼ ਢੰ  ਨਰ ਸਨਯਧਸਯਤ ਏਯ ਏਦ

ਵ।
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2. ਫੀਭਾ ਧਵਉਂਤਫੰ ਦੀ
ਏਝ ਜਾਸਐਭ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ,

,
ਈ

,

ਈ

ਭ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ।

ਇਿੱ ਥ਼ ਏੰ ਭ ਵੰ ਦ ਵ ਸਏ ਸਏੰ ਨੇ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਰਾ  ਵ ਅਤ਼ ਤ ਰਉਣ ਵੰ ਦ ਵ ਸਏ ਸਏ ਸਏਭ ਦਹ ਰਹ ਬ
ਤੋਂ ਲਧਹਆ ਯਵ਼ਹ।
i.

ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਨੰ ਏਭਉਣ ਲਰ਼ ਦਹ ਅ਼ਤਯਹ ਭਿਤ ਵਾਣ ਦਹ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਯਬਯਾਂ ਦਹ ਆਭਦਨ ਤ਼
ਐਯਚ ਰਾ ਾਂ ਦ਼ ਅੰ ਦ਼ ਯਵੀਂ ਤਸਵ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ।

ii. ਧਸਤ ਫੀਭਾ ਰਾ ਾਂ ਦ ਅੰ ਦ ਵਤਰ ਦ਼ ਐਯਸਚਆਂ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਰਇਆ ਜ ਏਦ ਵ,
।

iii. ਆਐਯ ਸਲਿੱ ਚ ਧਏ ਦੀ ੰ ੱ ਤੀ ਦ ਫੀਭ ਨੰ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਯ/

/

ਈ

3. ਧਨਵਸ਼ ਧਵਉਂਤਫੰ ਦੀ
ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਨ ਦ ਏਾਈ ਇਿੱ ਏ ਢੰ  ਨਵੀਂ ਵ। ਵਯ਼ਏ ਸਲਅਏਤਹ ਤੋਂ ਸਲਅਏਤਹ ਰਈ ਢਿੱ ਏਲਾਂ ਲਿੱ ਐਾਸਨਲ਼ਲ਼ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਜਾਸਐਭ ਰ ਣ ਦਹ ਭਯਿੱ ਥ,
ਈ
a) ਧਨਵਸ਼ ਭਾਢੰ ਡ
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Diagram 6: ਧਨਵਸ਼ ਭਾਢੰ ਡ

ਇਿੱ ਥ਼ ਸਵਰਾਂ ਏਦਭ ਸਲਿੱ ਚ ਏਝ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਭਢੰ ਡ ਤਸਵ ਏਯਨੇ ਵਨ। ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਵਨ:
i.

ਜਾਸਐਭ ਸਵਣਲ਼ਹਰਤ:

ਈ

ii. ਭਾਂ ਦੁਭਰ: ਇਵ ਸਲਿੱ ਤਹ ਟਹਚ਼ ਨੰ ਰਤ ਏਯਨ ਰਈ

,

ਉਰਿੱਫਧ ਭਾਂ ਵ। ਭਾਂ ਦਭਰ
਼ ਨਰ

ਟਹਚ਼ ਨੰ ਰਤ ਏਯਨ ਰਈ ਲਯਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਧਨਾਂ ਉੱਤ਼ ਰਬਲ ੈਂਦ ਵ। ਸਜੰ ਨ ਭਾਂ ਦਭਰ
਼
ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ਼,

,
,

।

ਧਨ-

iii. ਫੈਂਏ ਨਏਦਹ: ਸਲਅਏਤਹ,
ਈ
,

ਈ

ਈ
iv. ਭਯਏਹਸਟੰ  ਮਾਤ:

,

v. ਫਵਸਲਧਹਏਯਨ:

,

ਈ
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vi. ਟਏ ਰਧਤਰ: ਏਈ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਝ ਆਭਦਨ ਟਏ ਪਇਦ਼ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਲਿੱ ਐਲਹ ਾਚ ਏਦ ਵ।
b) ਢੁੱ ਏਵੇਂ ਧਨਵਸ਼ ਾਧਨ ਦੀ ਚਣ
ਅਰ ਅ ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਭਢੰ ਡਾਂ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਧਨਾਂ ਦਹ ਚਾਣ ਏਯਨਹ ਵ। ਠਹਏ ਚਾਣ
ਸਲਅਏਤਹ ਲਰੋਂ ਆਭਦਨ ਦ਼ ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਫਯ਼ ਉਭਹਦ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਏਯ਼ਹ।
ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਏਈ ਉਤਦ ਵਨ,

ਏਦ ਵ। ਇਵਨਾਂ

ਸਲਿੱ ਚ ਵਨ:
 ਫੈਂਏਾਂ/

,

 ਡਏਐਨੇ ਸਲਿੱ ਚ ਰ ਫਿੱ ਚਤ ਏਹਭਾਂ,
 ਜਨਤਏ ਜਯਹ ਲ਼਼ਅਯ,
 ਸਯਣ-

,

 ਸਭਊਚਰ ਪੰ ਡ
 ਮਸਨਟ ਸਰੰਏ ਏਹਤਹਆਂ ਰਹਆਂ,
4. ਧਯਟਾਇਯਭੈਂਟ ਧਵਉਂਤਫੰ ਦੀ
ਇਵ ਧਨ ਦਹ ਯਏਭ ਤ ਰਉਣ,
ਈ

ਈ

-

Diagram 7: ਧਯਟਾਇਯਭੈਂਟ ਦ ੜਾਅ

ਸਯਟਇਯਭੈਂਟ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਤੰ ਨ ਅ ਵਨ
a) ਇਏੱ ਤਯ ਏਯਨਾ(accumulation): ਪੰ ਡ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਨ ਨੰ ਇਵ ਭਏਦ ਨਰ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਲਤ਼
ਧਨ ਤਸਵ ਏਯਨ ਰਈ ਲਿੱ ਐ-
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b) ੁਯੱਧਐਆ (conservation): ਯਿੱਸਐਅਤ ਏਯਨ ਦ ਅਯਥ ਸਏ਼ ਦ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਨੰ ਏੰ ਭ ਸਲਿੱ ਚ
ਲਯਸਤਆ ਜਣ ਅਤ਼ ਉ ਦ਼ ਏਯਜਏਯਹ ਰਾਂ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਫਣਉਣ ਨੰ ਮਏਹਨਹ
ਫਣਉਣ ਰਈ ਏਹਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਮਤਨ ਵਨ।
c) ਵੰ ਡ (distribution): ਲੰ ਡ ਦ ਬਲ ਸਯਟਇਯਭੈਂਟ ਦ਼ ਫਅਦ ਆਭਦਨ ਰਾ ਾਂ ਨੰ ਯ ਏਯਨ
ਰਈ

ਭਰ (

)

/

5. ਇਟਟ ਧਵਉਂਤਫੰ ਦੀ
ਇਵ ਸਏ਼ ਦਹ ਭਿਤ ਉਯੰ ਤ ਉ ਦਹ ਜਇਦਦ ਦਹ ਯਦਹ ਅਤ਼ ਤਫਦਰ਼ ਰਈ ਸਲਉਂਤ ਵ। ਇ ਸਲਿੱ ਚ
ਨਭਦ ਅਤ਼ ਸਨਮਏਤਹ ਜਾਂ ਲਹਅਤ ਸਤਆਯ ਏਯਨ ਲਯਹਆਂ ਏਈ ਏਯਲਈਆਂ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ। ਭਿੱ ਢਰ
ਸਲਚਯ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਣ ਵ ਸਏ ਸਏ਼ ਦਹ ਭਿਤ ਦ਼ ਫਅਦ ਉ ਦਹ ਜਇਦਦ ਅਤ਼ ੰ ਿੱ ਤਹ ਅਨਹ ਨਰ
ਲੰ ਡਹ ਜਲ਼ ਅਤ਼ /

ਏ ਲਯਤਹ ਜਲ਼।

6. ਟਏ ਧਵਉਂਤਫੰ ਦੀ
ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ ਟਏ ਸਲਉਂਤੰ ਫਦਹ ਭਿਜਦ ਟਏ ਸਨਮਭਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਪਇਦ ਰ ਣ ਦ ਤ ਰਉਣ ਅਤ਼
ਟਏ ਫਯ਼ਏ ਦ ਯ ਪਇਦ ਰ ਣ ਰਈ ਆਭਦਨ,

ਈ

ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਿਜਦ ਜਾਂ ਬਸਲਿੱ ਐ ਦ਼ ਆਭਦਨ ਟਏ ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਨੰ ਟਉਣ,
ਈ
-

,

ਸਏ਼ ਦ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਨੰ ਭ-

ਦ੍ ਪਇਦ ਰ ਣ ਰਈ ,
,

ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਜੰ ਟਾਂ ਨੰ ਅਏਯ ਵਹ ਆਣ਼ ਵਏਾਂ ਤ਼ ੰ ਬਸਲਤ ਵਏਾਂ ਨੰ ਨ ਏ਼ਲਰ ਫਹਭ ਰਾ ਾਂ ਯ
ਏਯਨ ਰਈ ਰਵ ਦ਼ਣਹ ੈਂਦਹ ਵ,

ਯ ਏਯਨ ਰਈ ਭਦਦ

ਦ਼ਣਹ ੈਂਦਹ ਵ। ਉਯਾਏਤ ਦਿੱ ਼ ਭਤਫਏ ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਅਤ਼ ਇ ਦਹਆਂ ਸਏਭਾਂ ਦਹ ਚੰ ਹ ਜਣਏਯਹ
ਵਾਣ ਸਏ਼ ਲਹ ਫਹਭ ਜੰ ਟ ਰਈ ਫਵਤ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵਾਲ਼ਹ।

149

ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 3
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਟਏ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਦ ਭਏਦ ਨਵੀਂ ਵ?
I.

ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਟਏ ਪਇਦ

II. ਦਯਦਯਲ਼ਹ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਦ਼ ਨਤਹਜ਼ ਲਰੋਂ ਿੱ ਟ ਏਹਤ ਟਏ ਫਾਝ
III. ਟਏ ਚਾਯਹ
IV. ਟਏ ਫਯ਼ਏ ਦ ਯ ਪਇਦ ਰ ਣ

ਾਯ


ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਇਿੱ ਏ ਏਯਲਈ ਵ:
 ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਜਹਲਨ ਦ਼ ਟਹਸਚਆਂ ਦਹ ਛਣ ਏਯਨ,
 ਇਵ ਛਣ ਏਹਤ਼ ਸਲਿੱ ਤਹ ਟਹਸਚਆਂ ਨੰ ਸਲਿੱ ਤਹ ਟਹਸਚਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਤਫਦਹਰ ਏਯਨ ਅਤ਼
 ਸਏ਼ ਦਹ ੰ ਜਹ ਦ ਇ ਢੰ  ਨਰ ਰਫੰਧ ਏਯਨ,



ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਜਹਲਨ ਚਿੱ ਏਯ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਸਤੰ ਨ ਸਏਭ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਤਹ ਉਤਦਾਂ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ। ਇ
ਨਰ ਵਇਤ ਸਭਰਦਹ ਵ:
 ਬਸਲਿੱ ਐ ਦ਼ ਰ ਣ-

,

 ਚਰਊ ੁਯਚ਼ ਯ਼ ਏਯਨੇ ਅਤ਼
 ਧਨ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਨ ਸਲਿੱ ਚ


ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਦਹ ਰਾ  ਭਸਜਏ ਤਫਦਹਰਹਆਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਾਂਝ਼ ਸਯਲਯ ਸਐੰ ਡਣ,
-



ਈ

ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਲ਼ਯ ਏਯਨ ਦ ਬ ਤੋਂ ਲਧਹਆ ਭਾਂ ਸਵਰਹ ਤਨਐਵ ਰਤ ਏਯਨ ਦ਼ ਫਅਦ ਵੰ ਦ
ਵ।



,

-

ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਰਵਏਯ ਼ਲਲਾਂ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ:
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 ਨਏਦਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ,
 ਸਨਲ਼ਲ਼ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ,
 ਫਹਭ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ,
 ਸਯਟਇਯਭੈਂਟ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ,
 ਇਟ਼ਟ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਅਤ਼
 ਟਏ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ

ਭੁੱ ਐ ਸ਼ਫਦ
1. ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ
2. ਜਹਲਨ ਅ
3. ਜਾਸਐਭ ਰਾਪਇਰ
4. ਨਏਦਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ
5. ਸਨਲ਼ਲ਼ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ
6. ਫਹਭ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ
7. ਸਯਟਇਯਭੈਂਟ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ
8. ਇਟ਼ਟ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ
9. ਟਏ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ

ਵ ਜਾਂਚ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ I ਵ।
ਫਹਭ ਅਚਨਏ ਵਾਣ ਲਰਹਆਂ ਟਨਲਾਂ ਸਲਯਧ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦ ਵ।
Answer 2
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਸਜਲੇਂ ਵਹ ਸਏ਼ ਨੰ ਆਣਹ ਸਵਰਹ ਤਨਐਵ ਸਭਰ਼ ਉਵ ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਏਯਨਹ ਲ਼ਯ ਏਯ ਏਦ ਵ।
Answer 3
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ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਟਏ ਚਾਯਹ ਟਏ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦਹ ਦ ਭਏਦ ਨਵੀਂ ਵ।

ਵ-ਪ ਖ

ਾ

Question 1
ਯਯਭ ਜਾਸਐਭ ਰਾਪਇਰ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਲਰੋਂ ੰ ਜਹ _________

I.

ਚਿੱ ਏਫੰ ਦਹ

II. ਤਾਵ਼ ਦ਼ਣ਼
III. ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਨ
IV. ੁਯਚ ਏਯਨ
Question 2
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਧਨ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਨ ਉਤਦ ਵ?
I.

ਫੈਂਏ ਏਯ

II. ਲ਼਼ਅਯ
III. ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ ਰਹ
IV. ਫਿੱ ਚਤ ਫੈਂਏ ਐਤ
Question 3
ਫਿੱ ਚਤ ਨੰ ਦਾ ਪਸਰਆਂ ਦ ਸਭਲ਼ਯਨ ਭੰ ਸਨਆ ਜ ਏਦ ਵ। ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤਹ ਚਹ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਉਵਨਾਂ ਦਹ ਚਾਣ ਏਯਾ।
I.

ਜਾਸਐਭ ਝਿੱ ਰਣ ਅਤ਼ ਟਈ ੁਤ

II. ਤਾਵ਼ ਦ਼ਣ਼ ਅਤ਼ ਧਨ ਇਏਿੱ ਤਯ
III. ੁਯਚ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਧਨ ਇਏਿੱ ਤਯ
IV. ੁਤ ਨੰ ਫਅਦ ਰਈ ਟਰਣ ਅਤ਼ ਫੈਂਏ ਨਏਦਹ ਨੰ ਅਰਸਵਦ ਏਯਨ
Question 4
ਜਹਲਨ ਦ਼ ਸਏਵ਼ ਅ ਦਿਯਨ ਸਲਅਏਤਹ ਸਵਰਾਂ ਏਹਤਹ ਫਿੱ ਚਤ ਦਹ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਲ਼ਰ ਏਯਦ ਵ?
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I.

ਸਯਟਇਯਭੈਂਟ ਦ਼ ਫਅਦ

II. ਏਭਊ
III. ਸਿੱ ਸਐਆਯਥਹ
IV. ਸਲਆਵ ਤੋਂ ਤਯੰਤ ਫਅਦ
Question 5
ਸਨਲ਼ਲ਼ ਦਭ਼ਰ ਅਤ਼ ਆਭਦਨ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹ ੰ ਫੰ ਧ ਵ?
I.

ਦਾਲੇਂ ਸਏ਼ ਲਹ ਤਯਹਾਂ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਨਵੀਂ

II. ਸਜੰ ਨ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਦਭ਼ਰ ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ਼,
III. ਸਜੰ ਨ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਦਭ਼ਰ ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ਼,
IV. ਸਜੰ ਨ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਦਭ਼ਰ ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ਼,
Question 6
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏ ਨੰ ਏਯਜI.

?

ਫੈਂਏ ਭਹਾਂ

II. ਜਹਲਨ ਫਹਭ
III. ਲ਼਼ਅਯ
IV. ਫੌਂਡ
Question 7
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏ ਨੰ ਚਰਊ ਉਤਦ ਲਜੋਂ ਲੰ ਸਡਆ ਜ ਏਦ ਵ?
I.

ਫੈਂਏ ਭਹਾਂ

II. ਜਹਲਨ ਫਹਭ
III. ਲ਼਼ਅਯ
IV. ਫੌਂਡ
Question 8
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏ ਨੰ ਧਨ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਨ ਉਤਦ ਲਜੋਂ ਲੰ ਸਡਆ ਜ ਏਦ ਵ?
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I.

ਫੈਂਏ ਭਹਾਂ

II. ਜਹਲਨ ਫਹਭ
III. ਆਭ ਫਹਭ
IV. ਲ਼਼ਅਯ
Question 9
ਭੇਂ ਦ਼ ਨਰ ਅਯਥਚਯ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭਨ ਅਤ਼ ਼ਲਲਾਂ ਦਹ ਏਹਭਤ ਸਲਿੱ ਚ ਆਭ ਿੱ ਧਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲਧ
___________
I.

ਭਦਯ-

II. ਭਦਯ ਪਰਅ
III. ਭਦਯIV. ਭਦਯ ਪਰਅ ਅਸਤਅਸਧਏ
Question 10
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵਹ ਇੁਸਤਆਯਹ ਆਭਦਨ ਨੰ ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਏਯਨ ਦਹ ਏਯਜਨਹਤਹ ਨਵੀਂ ਵ?
I.

ਏਯ ਨਯ-ਠਨ

II. ਏਯ ਤਫਦਰ
III. ਸਨਲ਼ਲ਼ ਨਯ-ਠਨ
IV. ਫਹਭ ਐਯਹਦ

ਵ ਰੀਧਐਆ ਵਾਰਾਂ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਯਯਭ ਜਾਸਐਭ ਰਾਪਇਰ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਲਰੋਂ ੰ ਜਹ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਨ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਲ਼ਰਹ ਅਨਉਣ ਦਹ
ੰ ਬਲਨ ਵ।
Answer 2
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ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਲ਼਼ਅਯ ਧਨ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਨ ਦ ਉਤਦ ਵ।
Answer 3
ਵੀਂ ਚਾਣ IV
ਫਿੱ ਚਤ ੁਤ ਨੰ ਫਅਦ ਰਈ ਟਰਣ ਅਤ਼ ਫੈਂਏ ਨਏਦਹ ਨੰ ਅਰਸਵਦ ਏਯਨ ਦ ਸਭਲ਼ਯਨ ਵ।
Answer 4
ਵੀਂ ਚਾਣ I
ਸਯਟਇਯਭੈਂਟ ਦ਼ ਫਅਦ ਸਲਅਏਤਹ ਸਵਰਾਂ ਏਹਤਹ ਫਿੱ ਚਤ ਦਹ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਲ਼ਰ ਏਦ ਵ।
Answer 5
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਸਜੰ ਨ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਦਭ਼ਰ ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ਼,
Answer 6
ਵੀਂ ਚਾਣ I
ਫੈਂਏ ਭਹਾਂ ਨੰ ਏਯਜAnswer 7
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਨੰ ਏਯਜAnswer 8
ਵੀਂ ਚਾਣ IV
ਲ਼਼ਅਯਾਂ ਨੰ ਧਨ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਨ ਉਤਦ ਲਜੋਂ ਲੰ ਸਡਆ ਜ ਏਦ ਵ।
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Answer 9
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਭੇਂ ਦ਼ ਨਰ ਅਯਥਚਯ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭਨ ਅਤ਼ ਼ਲਲਾਂ ਦਹ ਏਹਭਤ ਸਲਿੱ ਚ ਆਭ ਿੱ ਧਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲਧ ਭਦਯ ਪਰਅ
ਵ।
Answer 10
ਵੀਂ ਚਾਣ IV
ਫਹਭ ਐਯਹਦ ਨਰ ਇੁਸਤਆਯਹ ਆਭਦਨ ਨੰ ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ।
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ਾਠ 8
ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਉਤਾਦ - I
ਾਠ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਠ ਸਲਿੱ ਚ ਤਵਨੰ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦ ਦ਼ ੰ ਯ ਨਰ ਜਣ ਏਯਲਇਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵ ਧਯਨ ਯ
ਸਲਿੱ ਚ ਉਤਦਾਂ ਦ਼ ਫਯ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਨ ਨਰ ਲ਼ਯ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਤਦ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਲਰੋਂ
ਲਿੱ ਐ-

ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਰਈ

ਸਨਬਈ ਜਾਂਦਹ ਬਸਭਏ ਦਹ ਰਾ  ਦ਼ ਫਯ਼ ਸਲਚਯ ਏਹਤ

ਜਾਂਦ ਵ। ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ ਅੀਂ ਸਯਲਇਤਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਉੱਤ਼ ਸਧਆਨ ਲ਼ਐਦ਼ ਵਾਂ।

ਧੱ ਐਣ ਨਤੀਜ
A. ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦ ਦ ਯ
B. ਸਯਲਇਤਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦ
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ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਉਤਾਦ ਦਾ ਾਯ

A.

1. ਉਤਾਦ ਏੀ ਸ?
ਲ਼ਯ ਏਯਨ ਰਈ ਆ ਭਝਹ ਸਏ ਉਤਦ ਦ ਏਹ ਬਲ ਵ। ਿਐ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਉਤਦ ਨੰ ਲਤ ਦ਼ ਯ
ਸਲਿੱ ਚ ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦ ਵ (produce)'

'

'

-

(reproduce)'

,

'

'

'। ਦਜ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ,

'
ਯ,

,
, ਉਤਾਦ ੁਣਾਂ ਦਾ ਭੂਸ

ਸੁੰ ਦਾ ਸ। ਏੰ ਨਹਆਂ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਆਣ਼ ਉਤਦਾਂ ਨੰ ਲਿੱ ਐ-

-

ਉਤਦ (

।

)
ਬਲ ਵ ਸਏ ਲਿੱ ਐ,

।

ਉਦਾਸਯਨ
ਏਾਰ਼ਟ,

-

। ਯ ਇਵਨਾਂ ਫਯੈਂਡਾਂ

ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਵਯ਼ਏ ਦ਼ ਰਿੱਛਣ ਦਜ਼ ਤੋਂ ਲਿੱ ਐਯ਼ ਵਨ।
ਉਤਦ ਐਦ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹ ਨਵੀਂ ਵ,
।
।

ਈ

੍ਹ੍ਂ ਵ,

ਉਤਦ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ:
i.

ਬਧਤਏ:

,

(

)
ii. ਅਛਸ: ਬਲ ਉ ਉਤਦ ਤੋਂ ਵ,
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ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਅਸਜਵਹ ਉਤਦ ਵ,
,
,
2. ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਉਤਾਦਾਂ ਦਾ ਭਏਦ ਅਤ ੁਯੱਧਐਆ ਧਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਰੀਆਂ ਰ ੜਾਂ
ਸਜਿੱ ਥ਼ ਲਹ ਜਾਸਐਭ ਵ,

,
ਈ

-

੍ਂ
ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਵ।
ਅੀਂ ਇਨਨ ਭਸਜਏ ਵਾਂ,

- ਾਡੀ ਭਨੁੱਐੀ ੂੰ ਜੀ -

ਉ ਪਾ

ਕ ਾ

ਾ

ਾ

ਕ

ਾ

ਯ ਜਹਲਨ ਤ਼ ਭਨਿੱਐਹ ਚੰ ਹ ਸਵਤ ਦ਼ ਫਯ਼ ਅਸਨਲ਼ਸਚਤਤ

ਵੰ ਦਹ ਵ। ਟਨਲਾਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਭਿਤ ਤ਼ ਫਹਭਯਹ ਡਹਆਂ ਉਤਦਨ ਭਯਿੱ ਥਲਾਂ ਨੰ ਐਤਭ ਏਯ ਏਦਹਆਂ
ਵਨ ਅਤ਼ ਇਏਯਏ਼ ਡਹ ਭਨਿੱਐਹ ੰ ਜਹ ਦ ਭਿੱ ਰ ਿੱ ਟ ਏਦ ਵ ਜਾਂ ਐਤਭ ਵਾ ਏਦ ਵ।
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਦਹ ਭਯਿੱ ਥ,
,

ਯਸਥਏ ਭਿੱ ਰ ਦ਼ ਐਤਭ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹ ਵ। '

ਵਾਯ ਏੰ ਭ ਲਹ ਵਨ,

ਈ
'

'

'

ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰ ਣ

,

ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਆਭ ਏਯਨ ਵਨ। ਐ ਲ਼ਫਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ,
ਈ

,

ਭਯਿੱ ਥ ਇਏਯਯ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਨਏਨ ਈ ਜਾਂ ਐਤਭ ਵਾ ਈ ਵ। ਇ ਨੰ ਫਹਭਤ ਜਹਲਨ ਦ਼ ਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ
ਤੁਯੰਤ ੰ ਤੀ ਫਣਉਣ ਦ਼ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ,

ਇਏਯਏ਼,

, ਧਵਅਏਤੀ ਨੂੰ ਏੁਝ ਅਚਾਨਏ ਵਾਯਨ ਦੀ

,

ਸਾਰਤ ਧਵੱ ਚ ਉ ਦ ਧਆਧਯਆਂ ਰਈ ਭਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤ ੁਯੱਧਐਆ ਧਦੰ ਦੀ ਸ।
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ਈ

,

ਈ
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਭਿਤ ਤ਼ ਫਹਭਯਹ ਤੋਂ ਯਿੱਸਐਆ ਰ ਣ ਰਈ ਧਨ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵ। ਇਵ ਸਲਿੱ ਤਹ ਉਤਦ ਵ ਅਤ਼ ਇ
ਨੰ ਸਲਰਿੱਐਣ ਇਿੱ ਏਰ਼ ਉਤਦ ਦਹ ਫਜ ਸਲਿੱ ਤਹ ੰ ਿੱ ਤਹ ਦ਼ ਾਯਟਪਾਸਰ ਦ਼ ਏਈ ਧਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਲਜੋਂ
ਲ਼ਸਐਆ ਜ ਏਦ ਵ। ਉੱਬਯਦ਼ ਸਲਿੱ ਤਹ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ,
-

ਈ
ਈ

,
,

,
,

,

ਇ ਰੰ ਸਲਿੱ ਚ,

ਾਸਏ ਭੁੱ ਰ

ਸਨਯਬਯ ਏਯ਼ ਸਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਵਏਾਂ ਦਹਆਂ ਰਾ ਾਂ ਦ਼ ਭਵ ਰਈ ਵਿੱ  ਦ਼ ਲਜੋਂ ਸਏਲੇਂ ਜਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ।
 ਏਹ ਇਵਹ ਵੀਂ ਵਿੱ ਰ ਦ਼ ਸਯਵ ਵ?
 ਇ ਦ ਏਹ ੁਯਚ ਵ?

"

?"

"

?"

ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਦਮਾ ਸਲਿੱ ਚ ਸਛਰਹਆਂ ਦਾ ਦਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਉਤਦ ਼ਲ਼ ਏਯਨ ਰਈ
ਵਾਈਆਂ ਵਨ। ਯਵ ਭਿਤ ਪਇਦ ਉਤਦਾਂ ਦ਼ ਨਰ ਲ਼ਯ ਵਾਇਆ ਹ,
,

੍ਹ ਸਨਲ਼ਲ਼ ੰ ਤਹ ਦਹ ਚਾਣ ਏਯਨ ਤ਼ ਰਫੰਧ

ਸਵਿੱ  ਰ ਣ ਲਤ਼ ਿੱ ਦ ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ।
(

,

ਵਾਯ ਐ਼ਤਯ ਜਾਸਆ ਸਆ,

)

-

-

,

'ਭਾਯਏੀਟ ਧਰੰਏ

,

ਈ ,

ਏਯਨ ਰਈ

ਭੇਂ ਦ਼ ਨਰ ਨਰ ਲਿੱ ਐ-

,

ਇਿੱ ਏ 'ਪਾਇਦ ਧਵੱ ਚ ਧਸੱ ਦਾਯੀ'
ਏੀਤੀਆਂ'

ਫਵਤ ਯਹਆਂ ਐਾਜਾਂ

੍ਰਹਧਯਏ ਦਹਆਂ ਲਿੱ ਐ-

-

3. ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਉਤਾਦਾਂ ਧਵੱ ਚ ਯਾਈਡਯ
ਅੀਂ ਉੱਤ਼ ਲ਼ਐ ਚਿੱ ਏ਼ ਵਾਂ ਸਏ ਸਏਲੇਂ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਲਿੱ ਐ।

ਈ

,
ਈ

ਈ

੍ ਵ।

,
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ਯਈਡਯ ਰਫੰਧ ਵ,

,

ਈ
।
ਯਈਡਯ ਨੰ ਹ਼ ਰਈ ਲਿੱ ਐ-

ਏਦ ਵ। ਭਰ ਰਹ ਹ

ਫ਼ ਲਾਂ ਵ ਅਤ਼ ਯਈਡਯ ਦਹ ਚਾਣ ਹ਼ ਨੰ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹਆਂ ਰਾ ਾਂ ਭਤਫਏ ਲਿੱ ਐਈ

-

ਈ
Diagram 1: ਯਾਈਡਯ ਦੀ ਚਣ

ਯਈਡਯ ਢੰ  ਵ, ਸਜ ਯਵੀਂ ਅੰ ਤ ਯਿੱਸਐਆ,

ਈ

ਏਯਨ ਵੰ ਦ ਵ।

ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 1
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਅਛਾਵ ਉਤਦ ਵ?
I.

-

ਏਯ

II. ਯ
III. ਜਹਲਨ ਫਹਭ
IV. ਫਣ
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B. ਧਯਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਉਤਾਦ
ਇਵ ਠ ਸਲਿੱ ਚ ਅੀਂ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਦਹਆਂ ਸਯਲਇਤਹ ਸਏਭਾਂ ਫਯ਼ ਏਝ ਸਿੱ ਐਾਂ਼।
Diagram 2: ਧਯਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਉਤਾਦ

1. ਧਭਆਦੀ ਫੀਭਾ ਏੀਭ
ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ ਏਝ ਭਾਂ ਅੰ ਤਯਰ ਰਈ ਵਹ ਜਇ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦ ਵ,
ਈ

ਯਿੱਸਐਆ ਨੰ 65

40

- ੍ਰ ਸਭਆਦਹ ਰਹਆਂ

70

ਜਇਦਦ ਅਤ਼ ਵਦ ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਸਭਆਂ ਦ਼ ਲਾਂ ਵਹ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ। ਇੰ ਝ ਦਹ ਰਹ ਅਧਹਨ ਰਤ
ਬ ਰਹਭਹਅਭਾਂ ਨੰ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਭਿਤ ਦਯ ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਐਯਚ਼ ਲਰੋਂ ਏਭ ਭੰ ਨੇ ਜ ਏਦ਼ ਵਨ। ਫਹਭਤ ਰਈ
ਏਾਈ ਲਹ ਫਿੱ ਚਤ ਜਾਂ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਬ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ ਵ।
a) ਭਏਦ
ਸਭਆਦਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਭਿੱ ਐ ਅਤ਼ ਭਿੱ ਢਰ਼ ਸਲਚਯ ਨੰ ਯ ਏਯਦ ਵ ,
ਈ
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ਈ

:

ਚਣਾ ਜਾਂ ਸਲਸਆਸਨਏ ਢੰ  ਨਰ ਏਿੱ ਢਹ ਈ।
ਧਭਆਦੀ ਫੀਭਾ ਾਰੀ ਇੱਏ ਆਭਦਨ ਧਯਵਯਤਨ ਏੀਭ ਦ ਵਜੋਂ ਅਾਨੀ ਨਾਰ ਵੀ ਧਭਰਦੀ ਸ।
ਇਿੱ ਥ਼ ਰਹ ਦਹ ਸਭਆਦ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਅਚਨਏ ਵਾਣ ਲਰਹ ਭਿਤ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯਾਂ ਨੰ ਇਿੱ ਏਭਲ਼ਤ ਯਏਭ
ਦ ਬਤਨ ਏਯਨ ਦਹ ਫਜ ਸਨਮਏਤ ਰਬਤਯਾਂ ਰਈ

ਸਵਰਾਂ-

ਈ

।

਼੍ਲਯ,
b) ਅੰ ਤਾ

ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਸਭਆਦਹ ਜਹਲਨ ਰਹ ਏ਼ਲਰ ਭਿਤ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹ ਵ। ਯ,
ਈ
੍ੀਯਬਸਲਤ ਵੰ ਦ ਵ ਤਾਂ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਰਬਤਯ/
ਈ
,
Diagram 3: ਅੰ ਤਾ

c) ਯਾਈਡਯ ਵਜੋਂ ਧਭਆਦੀ ਫੀਭਾ
ਸਭਆਦਹ ਜਹਲਨ ਅਧਹਨ ਯਿੱਸਐਆ ਅਏਯ ਇਿੱ ਏਰਹ ਰਹ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ,
ਈ
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ਉਦਾਸਯਨ
ਨਲ਼ਨ ਏਹਭ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏ਼ ਦਹ ਭਿਤ ਨਲ਼ਨ ਲ਼ਯ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਵਾਣ ਦ਼ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਤ ਪਇਦ
ਬਤਨ ਵਾਣਮਾ ਦ ਰਫੰਧ ਲਹ ਵਾ ਏਦ ਵ।
d) ਨਧਵਆਉਣਮਤਾ
ਰਹਭਹਅਭ ਅਏਯ ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ ਦ਼ ਯ਼ ਅੰ ਤਯਰ ਰਈ ਸਥਯ ਰਨ ਦਯ ਨਰ ਲਸਰਆ ਜਾਂਦ
ਵ। ਏਝ ਏਹਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਭਆਦ ਅੰ ਤਯਰ ਐਤਭ ਵਾਣ ਉਤ਼ ਨਸਲਆਉਣ ਦਹ ਚਾਣ ਵੰ ਦਹ ਵ ,

,

ਈ

,

ਈ

ਈ

, ਼੍ ਭਤਫਏ ਲਹ ਭ-

e) ਤਫਦਾਰਾ- ਗ ਾ
ਤਫਦਰ"

"

ਈ

-

।

ਈ

,
।

ਫਹਭ ਚਵੰ ਦ਼ ਵਨ,

f) ਮੂੀ
ਸਭਆਦਹ ਅਲ਼ਾਅਯੈਂ ਦਹ ਸਲਰਿੱਐਣ ਸਲਏਯਹ ਤਜਲਹ (

)

,

੍ੰ ਹਸਭਤ ਫਜਟ ਨਰ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਦ਼ ਲਿੱ ਡਹ ਯਏਭ ਐਯਹਦਣ ਦ਼ ਭਿੱ ਯਥ ਏਯਦਹ ਵ।
ਇਏਯਏ਼ ਇਵ ਭਿੱ ਐ ਏਭਉਣ ਲਰ਼ ਰਈ ਚੰ ਹ ਏਹਭ ਵੰ ਦਹ ਵ,
ਈ

ਫਜਟ ਵ।

g) ਧਏਭਾਂ
ਸਭਆਦ ਅਲ਼ਾਅਯੈਂ ਦਹਆਂ ਏਈ ਸਏਭਾਂ ੰ ਬਲ ਵਨ।
Diagram 4: ਧਭਆਦੀ ਅਸ਼ਅਯੈਂ ਦੀਆਂ ਧਏਭਾਂ
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i.

ੱ ਟਦਾ ਧਭਆਦੀ ਅਸ਼ਅਯੈਂ

ਇਵ ਏਹਭ ਸਭਆਦਹ ਪਇਦ ਸਦੰ ਦਹ ਵ,
ਇਏਯਏ਼ ਵਾ ਏਦ ਵ 10
ਈ 1,00,000

,

10,000

,

ਿੱ ਟਦ਼ ਸਭਆਦਹ ਅਲ਼ਾਅਯੈਂ ਨੰ ਯ ਯ-ਕ ਜ਼ ਛ : ਇਿੱ ਏ ਏਹਭ ਵ,
,

ਈ
ਈ

-

ਸਏਲ਼ਤ (ਈ

,

ਈ)

ਭ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਯਹ ਸਭਆਦ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਇਏਯ ਯਸਵੰ ਦ ਵ। ਯ-

ਈ

 ਏਯਸਡਟ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ ਏਹਭ ਦਹ ਸਏਭ ਵ,
ਈ

,
ਵ। ਯਈ
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ਈ
੍ਹਆਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਪਇਦ ਅਏਯ ਸਿੱ ਧ ਏਯ ਦ਼ਣ ਲਰ਼ ਜਾਂ ਏਯਸਡਟਯ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤ
ਜਾਂਦ ਵ,
ii. ਵੱ ਧਦਾ ਧਭਆਦੀ ਅਸ਼ਅਯੈਂ
ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤ ਰਿੱਦ ਵ,
ਈ

,
ਏਭ ਰਹ ਦਹ ਸਭਆਦ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਐ ਯਏਭ ਜਾਂ ਪਹਦਹ ਯਵੀਂ

ਤਸਵ ਏਹਤਹ ਸਭਆਦ ਉੱਤ਼ ਲਿੱ ਧਦਹ ਵ। ਫਦਰਲੇਂ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਅੰ ਸਏਤ ਭਿੱ ਰ ਜਹਲਨ ਇੰ ਡਏ ਦ਼ ੁਯਚ ਸਲਿੱ ਚ
ਲਧ਼ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਲਹ ਲਿੱ ਧ ਏਦ ਵ। ਰਹਭਹਅਭ ਅਏਯ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਲਿੱ ਧਣ ਦ਼ ਨਰ ਲਿੱ ਧਦ ਵ।
iii. ਰੀਭੀਅਭ ਦ ਪਾਇਦ ਨਾਰ ਧਭਆਦੀ ਫੀਭਾ
ਇਿੱ ਏ ਵਾਯ ਸਏਭ ਦਹ ਰਹ (

)

,

ਈ
੍ਸ਼੍ਹ ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ਼,
ਈ
h) ਢੁੱ ਏਵੇਂ ਸਾਰਤ
ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਵਰਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਫਵਤ ਭਵਿੱ ਤਤ ਯਿੱ ਐਦ ਵ:
i. ਜਦੋਂ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦਹ ਰਾ  ਏ਼ਲਰ ਆਯਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾਲ਼,

-

ਈ।
ii. ਫਿੱ ਚਤ ਏਹਭ ਰਈ ਲਧ ਵਇਏ ਲਜੋਂ,
ਈ
।

iii. "

,

ਐਯਹਦਾ ਅਤ਼ ਫਏਹ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਾ"
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,

ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
i)

ਏੀਭਤ

ਧਭਆਦੀ ਅਸ਼ਅਯੈਂ ਏੀਭ ਧਵੱ ਚ ਫੀਭਾ ਏੀਤੀ ਯਏਭ ਧਵੱ ਚ ਬਾਅ ਭੁਏਾਫਰ ਦਾ ਭੂਰ ਅਧਾਯ ਸੁੰ ਦਾ
ਸ। ਇਵ ਅਏਯ ਰਨ ਨਸਲਆਉਣਮਾ ਸਭਆਦਹ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਐਆ ਜਾਂਦ ਵ,
।
ਇਿੱ ਏ-

ੁਯਚ ਉਭਯ ਨਰ ਲਿੱ ਧਦ ਵ।

-

ਇਏਯਏ਼ ਇਵ ਏ਼ਲਰ ਥਾਹ਼ ਭੇਂ ਦਹ ਫਹਭ ਏਹਭ ਰ ਣ ਲਸਰਆਂ ਰਈ ਵਹ ਸਐਿੱ ਚਲਹਆਂ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।

ਐਾ
ਧਭਆਦੀ ਏੀਭ ਦੀਆਂ ਏਭੀਆਂ
ਨਰ ਵਹ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਸਭਆਦਹ ਅਲ਼ਾਅਯੈਂ ਏਹਭਾਂ ਦਹਆਂ ਏਭਹਆਂ ਦ਼ ਫਯ਼ ਸਧਆਨ ਯਿੱ ਐਣ ਚਵਹਦ ਵ।
ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਡਹ ਭਿੱ ਸਆ ਦ ਵੰ ਦਹ ਵ,

੍ ਯਿੱਸਐਆ ਰ ਣ ਦ ਭਏਦ ਲਿੱ ਧ ਿੱ ਏ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼

ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਰਹ ਅੰ ਤਯਰ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਰਹ ਧਯਏ ਸਭਆਦ ਿੱ ਣ ਦ਼ ਫਅਦ
ਫਹਭ-

65

70

ਯਏ਼ ਆਣ਼ ਧਨ ਨੰ ਐਤਭ ਵਾਣ ਜਾਂ
ਸਿੱ ਛ਼ ਲਹਅਤ ਛਿੱ ਡਣ ਲਤ਼ ਫਚਉਣ ਦ਼ ਭਏਦ ਰਈ ਵਾਯ ਿੱ ਏਹਆਂ ਏਹਭਆਂ ਰਿੱਬਣਹਆਂ ਚਵਹਦਹਆਂ
ਵਨ। ਸਭਆਦਹ ਅਲ਼ਾਅਯੈਂ ਇਵਨਾਂ ਵਰਤਾਂ ਰਈ ਏੰ ਭ ਨਵੀਂ ਏਯ ਏਦ ਵ।

2. ੂਯਾ ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ
ਜਦੋਂ ਸਏ ਸਭਆਦਹ ਅਲ਼ਾਅਯੈਂ ਰਹਆਂ ਆਯਹ ਅਲ਼ਾਅਯੈਂ ਵਨ,

ਈ

,
ਫੀਭਾ ੁਯੱਧਐਆ ਰਈ
ਗ

ਾ

ਏਈ ਤਧਸਸ਼ੁਦਾ ਧਭਆਦ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦੀ ਸ, ਪ

ਾ ੈ,

ਾ ,
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ਾ

ਕ

ਾਕ
ਕ

ਾ
ਪ ਾ

ਕਕ

ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਜਹਲਨ ਦਿਯਨ ਜਾਂ ਐ ਭੇਂ ਦ਼ ਰਈ ,
,
ਯ ਜਹਲਨ ਰਹਭਹਅਭ ਸਭਆਦਹ ਰਹਭਹਅਭ ਤੋਂ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਵੰ ਦ ਵ,
,
, ਫਾਏੀ ਧਨ ਨੂੰ ਾਰੀਧਾਯਏ ਦ ਤਯ ਉੱਤ ਧਨਵਸ਼ ਏਯਦੀ ਸ। ਇ ਨੂੰ

ਨਏਦੀ-

। ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਜ਼ ਭਯਜੈਂਹ ਪੰ ਡਾਂ ਦਹ ਰਾ  ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਰਹ ਏਯ ਦ਼ ਤਿਯ ਉੱਤ਼

ਕ

ਨਏਦ ਏਢਲ ਏਦ ਵ ਜਾਂ ਉਵ ਰਹ ਯਦ ਏਯਏ਼ ਇ ਦ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਰ ਏਦ ਵ।
ਫਏਹ ਯਸਵੰ ਦ਼ ਏਯ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਏਯ ਦਹ ਯਏਭ ਤ਼ ਸਲਆਜ ਨੰ ਭਿਤ ਉੱਤ਼ ਸਨਮਏਤ ਏਹਤ਼ ਰਬਤਯ ਨੰ
ਏਹਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਬਤਨ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਏਿੱ ਟ ਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ।
ੂਯਾ ਜੀਵਨ ਾਰੀ ਧਵਅਏਤੀ ਰਈ ਚੰ ੀ ਏੀਭ ਸ,
ਪਣ ਪ
ਾ

ਾ

ਉ

ਾ ਕ

ਣ

ਕਪ

ਾ

ਕ

ਖਕ ਾ
ਖ

ਾਉਣਾ

ਇਵ ਸਲਅਏਤਹ ਯਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਰਈ ਉੱਚ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਰਤਯ ਤ਼ ਰੰਭ਼ ਭਾਂ

ਦ਼ਣਮਾ ਦ਼ ਭਯਿੱ ਥ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ ਅਤ਼ ਉਵ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਰ ਣਹ ਚਵੰ ਦ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ ,
,
ਈ

,
੍ਹਭ ਰਹ ਦ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਲਯਤਣ ਲਹ ਚਵੰ ਦ ਵਾਲ।਼

ਯ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਯ਼ਰ ਫਿੱ ਚਤ ਅਤ਼ ਅਰਹ ਹਹਹ ਨੰ ਦ਼ਣ ਰਈ ਧਨ ਫਣਉਣ ਲਤ਼ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ
ਬਸਭਏ ਸਨਬਉਂਦ ਵ। ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਭਏਦ ,

ਈ
ਈ

,

-

਼੍ ਜਣ ਦਹ ਇਿੱ ਛ। ਜਹਲਨ ਰਹਆਂ ਦਹ

ਲਿੱ ਧ ਭਰਏਹਅਤ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਲਰ਼ ਅਤ਼ ਸਯਲਯ ਰਈ ਲਿੱ ਧ ਸਐਆਰ ਯਿੱ ਐਣ ਲਸਰਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਵੰ ਦਹ ਵ,

3. ਇੰਡਾਊਂਭੈਂਟ ਫੀਭਾ
ਇੰ ਡਊਂਭੈਂਟ ਅਲ਼ਾਅਯੈਂ ਇਏਯਯਨਭ ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ ਦਾ ਏਹਭਾਂ ਦ ਸਭਲ਼ਯਨ ਵੰ ਦ ਵ:
 ਸਭਆਦਹ ਅਲ਼ਾਅਯੈਂ ਏਹਭ,

ਸਏ ਸਭਆਦ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਫਹਭਤ ਦਹ ਭਿਤ ਵਾਣ ਦ਼ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ ਯਹ

ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦ ਬਤਨ ਏਯਦਹ ਵ
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 ਲ਼ਿੱ ਧ ਇੰ ਡਊਂਭੈਂਟ ਏਹਭ,

,

ਇਏਯਏ ਉਤਾਦ ਧਵੱ ਚ ਭਤ ਅਤ ਧਜਉਂਦਾ ਯਧਸਣ ਪਾਇਦ ਦਵੇਂ ਬਾ ਸੀ ਸਨ। ਆਯਸਥਏ ਿੱ ਐ ਤੋਂ
ਇਏਯਯ ਿੱ ਟਦ਼ ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ਼ ਅਤ਼ ਲਿੱ ਧਦ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਬ ਦ ਸਭਲ਼ਯਨ ਵ। ਸਜੰ ਨਹ ਰਹ ਦਹ ਸਭਆਦ ਿੱ ਟ
ਵਾਲ਼ਹ,
ਸਭਆਦ ਅਤ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਬਾਂ ਦ ਸਭਰਉਣ ਯ਼ ਜਹਲਨ ਅਤ਼ ਵਾਯ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਇਏਯਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲਹ ਭਿਜਦ ਵੰ ਦ
ਵ। ਯ ਇਵ ਇੰ ਡਊਂਭੈਂਟ ਅਲ਼ਾਅਯੈਂ ਇਏਯਯਾਂ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਫਵਤ ਰਭਐ
ਿੱ ਵੰ ਦ ਵ। ਇ ਨਰ ਇਵ ਭੇਂ
ਦ਼ ਨਰ ਐ ਤਸਵ ਧਨ ਨੰ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਨ ਦ ਰਬਲਹ ਧਨ ਵ।
ਇੰ ਡਊਂਭੈਂਟ ਭਿੱ ਐ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਫਿੱ ਚਤ ਰਾਯਭ ਵ,
ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵ ਵਏਾਂ ਨੰ ਇਏਯਏ਼ ਸਐਿੱ ਚਦ ਵ,
ਈ

,

ੰ ਿੱ ਤਹ ਦ਼ਣਦਯਹ ਰਫੰਧ ਨਰ ਯਿੱਸਐਆ ਸਭਰਦਹ ਵ,
ਈ

-

ਰਾ ਏ ਇੰ ਡਊਂਭੈਂਟ ਏਹਭਾਂ ਨੰ ਲਿੱ ਡਹ ਉਭਯ ਸਲਿੱ ਚ ਪਇਦ਼ ਜਾਂ ਐ ਭਏਦ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਸਜਲੇਂ ਸਏ 15
਼੍ ਐਯਚ਼ ਨੰ ਯ
ਏਯਨ ਰਈ

ਪੰ ਡ ਰਤ ਏਯਨ ਦ਼ ਮਏਹਨਨ ਢੰ  ਲਜੋਂ ਐਯਹਦਦ਼ ਵਨ। ਇਵ ਟਹਸਚਆਂ ਨਰ ਏਾਈ ਛ਼ਛ

ਨਵੀਂ ਵਾ ਏਦਹ ਵ। ਇਵ ਸਨਲ਼ਚਤ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਯ਼ ਵਾਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਨ।
ਇਵ ਯ ਐਯਹਦਣ ਦ਼ ਏਯ ਦ਼ ਬਤਨ ਰਈ ਲਹ ਆਦਯਲ਼ ਢੰ  ਲਜੋਂ ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਵ। ਨ ਏ਼ਲਰ ਭਿਤ ਵਾਣ
ਦ਼ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ ਬਤਨ ਦਹ ਅਸਨਲ਼ਸਚਤਤ ਸਲਯਧ ਏਯ ਯਿੱਸਐਅਤ ਵੰ ਦ ਵ,
ਈ
ਰਹ ਨੰ ੰ ਜਭ ਫਿੱ ਚਤ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਲਹ ਰਚਸਯਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਜਦੋਂ ਏਾਈ ਵਯ ਭਵਹਨੇ/
ਈ
ਉਵ ਯ ਰ ਏ਼ ਤਾਂ ਇੰ ਡਊਂਭੈਂਟ ਲਧਹਆ ਤਜਲਹ ਲਜੋਂ ਏੰ ਭ ਏਯ ਏਦਹ ਵ।
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/
੍ਂ ਸਏ

ਏੀਭ ਇਏਯਏ ਵੀ ਧਐੱ ਚਵੀਂ ਸ, ਕ

ਕ

ਕ

ਕ

ਪ

ਬਯਤ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾਯ ਤਜਲਹ ਭਡਫਧਰਊੀ (

ਛ

ਾਔ

ਾ

ਾ

ਕ ) ਅਧਹਨ

ਫਣ ਬਯਾ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹ ਦਹ ਵਰਤ ਵ -

,

ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ ਏਈ ਇੰ ਡਊਂਭੈਂਟ ਰਹਆਂ 55-65

,

੍੍ਟ
ਂ ਫਯ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਦ ਵ ਅਤ਼ ਇੰ ਝ ਦਹਆਂ ਰਹਆਂ ਸਯਟਇਯਭੈਂਟ ਫਿੱ ਚਤ
ਦ਼ ਵਾਯ ਯਾਤਾਂ ਦ਼ ਨਰ ਵਇਏ ਲਜੋਂ ਪਇਦ਼ਭੰਦ ਵਾ ਏਦਹਆਂ ਵਨ।
a) ਧਏਭਾਂ
ਇੰ ਡਊਂਭੈਂਟ ਅਲ਼ਾਅਯੈਂ ਦ਼ ਏਾਈ ਯ ਵਨ,

ਈ

ਧਨ ਵਾੀ ਏੀਭ

i.

ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਇੰ ਡਊਂਭੈਂਟ ਏਹਭ ਦ ਵਯਭਨਸਆਯ ਯ ਵ,
। ਇਸ ਐਾ ਇੰਡਾਊਂਭੈਂਟ ਏੀਭ ਸ,
ਾਕ
ਾਕ

ਕ

ਾ

ਾ

ਕ

ਾ

ਾ ਾਪ ਕ

ਕਸ਼

ਪ

ਾਕ

ਕ

40%

20

ਵਾਧ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।

ਉਦਾਸਯਨ
20

ਈ
5, 10

ਈ
15

ਜ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਲਰ 18

ਈ

20%

ਈ
,

60%
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ਾ

ਇਵ ਏਹਭਾਂ ਫਵਤ ਵਯਭਨਸਆਯਹਆਂ ਵਨ,

(

)
।

੍ ਵ,
,

ii. ਾਯ ਅਤ ਗਯ-ਪਾ
ਲ਼ਫਦ "

ਕ

"

ਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਿੱ  ਰੈਂ ਦਹਆਂ

,

ਵਨ। ਦਜ਼ ਼ "

-

"

।

,
।

ਬ ਸਯਲਇਤਹ ਏਹਭਾਂ ਅਧਹਨ,

,

ਸਨਯਨਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ,

,

,
ੂਯ-

,

"

"

ਪਯਭ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਜਾਂ ੂਯ।

,

।

-

,
੍੍ਂ ਪਇਸਦਆਂ ਰਈ ਤਯ

ਵਾਲ਼ ਅਤ਼ ਵਾਯਾਂ ਰਈ ਨਵੀਂ।

ਉਦਾਸਯਨ
ਸਏ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਏਾਰ 20
ਈ

,

ਈ
ਈ

2%

ਈ

ਈ

ਆਈਆਯਡਹ(IRDA)
ਈ

40% ਲਧ਼ ਦ਼ ਨਰ ਵਾਲ਼।

,

ਇ਼ ਤਯਹਾਂ ਲਧ ਪਇਦ਼,

,

ਈ

,

,
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।
ਰਹ ਦ਼ ਲ਼ਯ ਵਾਣ ਭੇਂ ਵਹ ਤਸਵ ਏਹਤ ਜਣ ਚਵਹਦ ਵ। ਰਹਧਯਏ ਲ਼ਿੱ ਧ ਆਭਦਨ
ਏਿੱ ਢਣ ਅਤ਼ ਵਾਯ ਧਨਾਂ ਨੰ ਰਹ ੁਯਸਚਆਂ ਦ਼ ਭਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਦ਼ ਮਾ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ।
iii. ਬਾ ਰ ਣ (ਪਾ )

ਾ

ਾ ਕ

ਾ

ਸਫਨਾਂ ਪਇਦ਼ ਜਾਂ ਯੰ ਟਹਲ਼ਦ ਏਹਭਾਂ ਦ਼ ਉਰਟ,

੍ ਰ ਣ ਦ

ਰਫੰਧ ਵੰ ਦ ਵ। ਪਇਦ ਰਹਆਂ ਰਈ ਵਾਯਾਂ ਨਰੋਂ ਲਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ ਵੰ ਦ ਵ। ਪਇਦ ਫਾਨ ਜਾਂ
ਸਡਲਹਡੈਂਡ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਦ਼ਣਮਾ ਵੰ ਦ ਵ। ਫਾਨ ਅਏਯ ਉਤਯਸਧਏਯ ਫਾਨ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਬਤਨ
ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵਨਾਂ ਨੰ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦ਼ ਅਨਤ (
ਸਿੱ ਛ਼ 70

ਈ

)
(

,

,

)।
ਉਤਯਸਧਏਯ ਫਾਨ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ ਜਾ ਸਏ,

,

,

ਰਨ ਏਦ ਵ। ਇਵ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਏਝ ਏਭ ਲਿੱ ਡ਼ ਰਬ ਨਰ
ਵਾਣ ਲਰਹ ਫਿੱ ਫਹ ਟਨ ਵ ਅਤ਼ ਇਵਨਾਂ ਦਹ ਯੰ ਟਹ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ।
ਟਯਭਹਨਰ ਫਾਨ ਨੰ ਸਵਿੱ  ਰ ਣ ਲਰ਼ ਰਹਧਯਏਾਂ ਨਰ ਸਵਿੱ  ਾਂਝ ਏਯਨ ਰਈ
ਸਆ ਹ,

ਸਤਆਯ ਏਹਤ

਼੍ ਪਇਦ਼ ਤੋਂ ਵੰ ਦ

ਹ। ਇਵਨਾਂ ਨੰ ਬਯਤ ਤ਼ ਵਾਯ ਏਈ ਸਲਏਲ਼ਹਰ ਫਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲਹ ਅਨਇਆ ਸਆ ਵ।

ਜਾਣਏਾਯੀ
ਪਾਇਦਾ ਧਸੱ ਾ ਰ ਣ ਦਾ ਧਡਵੀਡੈਂਡ ਢੰ 
ਏਝ ਵਾਯ ਫਯ ਵਨ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਅਭਯਹਏ,
ਈ
i.

ਵਨ।

ਸਯਲਇਤਹ ਢੰ  "ਯਟਪਧਰ ਢੰ "
ਈ
,

ਈ

੍ਰ ਸਛਰ਼ ਰਾਂ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਹਤ਼ ਨ ਸਏ ਵਣ਼ ਵਹ ਭਹਾਂ ਏਯਲ ਨ।

ਾਯਟਪਾਸਰ ਢੰ  ਇਏਯਏ਼ ਆਭਦਨ ਦਹ ਇਏਯ ਦਯ ਹ ਅਤ਼ ਭੇਂ ਦ਼ ਨਰ ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਸਥਯ
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ਫਣਉਂਦ ਹ। ਇਵ ਭੇਂ ਦ਼ ਨਰ ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਰ ਫਣਉਣ ਦ਼ ਸਧਾਂਤ ਨੰ ਰ ਏਯਦ ਹ ਅਤ਼
ਇਏਯ ਉਤਯਸਧਏਯ ਫਾਨ ਢੰ  ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹ ਭਯ ਵ।
ਾ

ii. "

ਗ" ਦਜ ਢੰ  ਵ। ਇਿੱ ਥ਼ ਆਭਦਨ ਸਨਯਬਯ ਏਯਦਹ ਵ ਸਏ ਏਦੋਂ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਹਤ ਸਆ

ਹ ਅਤ਼ ਦਯ,

ਈ
,

-

-

।
ਇਏਯਏ਼ ਪਇਦ (

)

ਈ
,

,

(

ਸਨਯਬਯ ਏਯਦ ਵ।

)

ਭੁਰਾਂਏਣ ਧਵੱ ਚ ਰਾਨੀ ਈ ਫੱ ਚਤ ਭੁਰਾਂਏਣ ਫੀਭਾਂਧਏਏ ਵਰੋਂ ਰਾ ਅੰ ਦਾਧਜ਼ਆਂ ਅਤ ਧਧਆਨ
ਧਵੱ ਚ ਯੱ ਐ ਸ ਏਾਯਨ ਉੱਤ ਧਨਯਬਯ ਸ। ਫਿੱ ਚਤ ਦ ਰਨ ਏਯਨ ਦ਼ ਫਅਦ ਲਹ,
ਜਾਸਆ ਫਾਨ ਏ਼ਲਰ ਫਵਤ ਸਧਆਨ ਨਰ ਅਤ਼ ਐ ਢੰ  ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਯਹ ਦ਼ ਫਅਦ ਵੰ ਦ ਵ।
ਢੰ  ਦ ਰਈ ਵਯਧਤਆ ਜਾਣ ਵਾਰਾ ਏਾਯਨ ਭੇਂ ਦ ਨਾਰ ਧਨਵਸ਼ ਆਭਦਨ ਨੂੰ ਐੀ ਤਯਹਾਂ ਏਯਨਾ ਸੁੰ ਦਾ
ਸ। ਇਵ ਵਹ ਵ ਸਏ ਟਯਭਹਨਰ ਫਾਨ ਅਤ਼ ਸਭਲ਼ਸਯਤ ਫਾਨ ਨੇ ਰਹਧਯਏਾਂ ਨੰ ਇਏਸਲਟਹ ਸਨਲ਼ਲ਼ਾਂ ਤੋਂ
ਸਭਰਣ ਲਰ਼ ਪਇਸਦਆਂ ਦ਼ ਲਿੱ ਡ ਬ ਨੰ ਭਣਦ਼ ਵਨ। ਪ਼ਯ ਲਹ ਜਹਲਨ ਦਤਯਾਂ ਦ਼ ਯਸਵਣ ਉੱਤ਼ ਵਹ ਸਨਯਬਯ
।

ਵਨ,
ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ,

ਏਦ਼ ਵਨ।
ਇਏਯਏ਼ ਪਇਦ ਏਹਭਾਂ ਨਰ ਸਯਲਇਤ ਉਤਦ ਦਹ ਹਹਹ ਨੰ ਦਯਉਂਦਹ ਵ,
,
)

।

(
੍ੀਯਤ

ਏਯਦਹ ਵ ਤਾਂ ਲਹ ਇਵ ਯਯਹ ਨਵੀਂ ਵ ਸਏ ਇ ਦ਼ ਫਾਨ ਜਾਂ ਸਡਲਹਡੈਂਡ ਇਵ ਰਬਾਂ ਨਰ ਸਿੱ ਧ਼ ੰ ਫੰ ਸਧਤ
ਵਾਣ।
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ਾਰੀਧਾਯਏਾਂ ਜਾਂ ਫੀਭਤ ਰਈ ਵੱ ਡ ਪਾਇਦਾ ਸ ਧਏ ਧਨਵਸ਼ ਦੀ ਧਨਸ਼ਧਚਤਤਾ ਇਸਨਾਂ ਏੀਭਾਂ ਨੂੰ
ਉਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰ ੜਾਂ,

ਸ਼

ਸ਼ ਾ

ਾ

ਾ

ਪ ਾਕ

,

ਕਾੀ ਢੁੱ ਏਵਾਂ ਾਧਨ ਫਣਾਉਂਦੀ ਸ। ਇਵ ਬ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਾਯਟਪਾਸਰ ਦ਼ ਯ਼ ਾਯਟਪਾਸਰ
ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਟਉਣ ਰਈ ਭਦਦ ਏਯਦ਼ ਵਨ।

ਐਾ
ਧਯਵਾਇਤੀ ਉਤਾਦਾਂ ਦ ੰ ਫੰ ਧ ਧਵੱ ਚ ਆਈਆਯਡੀ ਨਵੀਆਂ ਧਾਂ
਼ਧਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ,
a) ਨਲੇਂ ਸਯਲਇਤਹ ਉਤਦਾਂ ਰਈ ਉੱਚ ਭਿਤ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਵਾਲ਼ਹ।
i.

ਇੱਏਰਾ ਰੀਭੀਅਭ ਰਹਆਂ ਰਈ ,
ਈ 125%

45
ਈ

45

ਈ 110%
ii. ਧਨਮਭਤ ਰੀਭੀਅਭ ਾਰੀਆਂ ਰਈ ,

45

ਈ

ਈ

10

b) ਸਯਲਇਤਹ ਏਹਭ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ੱ ਟ-ਘ
(

ਈ

ਾ

ਾ ਿੱ ਟਾ-

ਈ

)।

c) ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ,
ਫਨ/ ਾ

ਾ

ਭਿਤ ਉੱਦ਼ ਦ਼ਣਮਾ ਵਾਣ਼,

d) ਇਵ ਏਹਭਾਂ ਦ ਧਏਭਾਂ,
i.

-

ਬਾ ਰ ਣ ਰਹਆਂ ਰਈ ਫਾਨ ਪੰ ਡ ਦਹ ਏਯਯਹ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਸਵਰਾਂ
ਰਸਨਆ ਜਾਂ ਯੰ ਟਹਲ਼ਦ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ ਵ। ਯ, ਇੱਏ ਵਾਯ ਰਾਧਨਆ ਫਨ ਾਯੰ ਟੀ ਸੁੰ ਦਾ ਸ।
ਇਵ ਅਏਯ ਰਹਧਯਏ ਦਹ ਭਿਤ ਜਾਂ ਸਯਿੱ ਏਤ ਪਇਦ਼ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਬਤਨ ਏਹਤ ਜਾਂਦ
ਵ। ਇਵ ਫਾਨ ਨੰ ਉਤਯਾਧਧਏਾਯ ਫਨ ਲਹ ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ।

ii. ਗਯ- ਾਗ

ਣ ਪਾ

ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹ ਉੱਤ਼ ਵਾਣ ਲਰਹ ਆਭਦਨ ਨੰ ਰਹ ਦ਼ ਲ਼ਯ

ਵਾਣ ਭੇਂ ਵਹ ਤਸਵ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
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ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 2
ਯ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਰਈ ਸਦਿੱ ਤ ਜਣ ਲਰ ਰਹਭਹਅਭ ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਤੋਂ
____________
I.

ਲਿੱ ਧ

II. ਿੱ ਟ
III. ਫਯਫਯ
IV. ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ

ਾਯ


ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਦਹ ਭਯਿੱ ਥ,

ਈ

,


ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ,

,
ਈ

ਆ ਸਦੰ ਦਹ ਵ।



ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ ਏਝ ਭਾਂ ਅੰ ਤਯਰ ਰਈ ਵਹ ਜਇ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦ ਵ,



ਸਭਆਦਹ ਅਲ਼ਾਅਯੈਂ ਦਹ ਸਲਰਿੱਐਣ ਸਲਏਯਹ ਤਜਲਹ (



ਜਦੋਂ ਸਏ ਸਭਆਦਹ ਅਲ਼ਾਅਯੈਂ ਰਹਆਂ ਆਯਹ ਅਲ਼ਾਅਯੈਂ ਵਨ,
,



)

,

ਈ

ਿੱ ਏਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਦਹ ਉਦਵਯਨ ਵ।

ਇੰ ਡਊਂਭੈਂਟ ਅਲ਼ਾਅਯੈਂ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ ਦਾ ਏਹਭਾਂ ਦ ਸਭਲ਼ਯਨ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ,
ਈ

,
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੍,

ਭੁੱ ਐ ਸ਼ਫਦ
1. ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ
2. ਯ ਜਹਲਨ ਫਹਭ
3. ਇੰ ਡਊਂਭੈਂਟ ਫਹਭ
4. ਧਨ ਲਹ ਰਹ
5. ਯ ਅਤ਼ ੂਯ6. ਉਤਯਸਧਏਯ ਫਾਨ

ਵ ਜਾਂਚ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਅਛਾਵ ਉਤਦ ਵ।
Answer 2
ਵੀਂ ਚਾਣ I
ਯ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਰਈ ਸਦਿੱ ਤ ਜਣ ਲਰ ਰਹਭਹਅਭ ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਤੋਂ
ਲਿੱ ਧ ਵੰ ਦ ਵ।

ਵ-ਪ ਖ

ਾ

Question 1
___________

I.

-

ਸਭਆਦ

II. ਯIII. ਯ
IV. ਇੰ ਡਊਂਭੈਂਟ
Question 2
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ਤਵਡ਼ ਲਰੋਂ ਤਵਡ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਲਿੱ ਰ ਬਤਨ ਏਹਤ ________

,

___________
I.

ਲਿੱ ਧ,

II. ਿੱ ਟ,
III. ਲਿੱ ਧ,
IV. ਤ਼,
Question 3
ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ ਏਹਭ ਦ਼ ਫਯ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਚਾਣਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵਹ ਵਹ ਵ?
I.

ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ ਏਹਭਾਂ ਜਹਲਨ-

II. ਬ ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ ਏਹਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਅੰ ਤ ਯਈਡਯ ਉਰਿੱਫਧ ਵੰ ਦ ਵ
III. ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ਼ ਨੰ ਇਿੱ ਏਰਹ ਰਹ ਦ਼ ਨਰ ਨਰ ਵਾਯ ਰਹ ਦ਼ ਨਰ ਯਈਡਯ ਲਜੋਂ ਲਹ ਸਰਆ ਜ
ਏਦ ਵ
IV. ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ ਏਹਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇ ਨੰ ਯਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏਹਭ ਸਲਿੱ ਚ ਤਫਦਹਰ ਏਯਨ ਦਹ ਏਾਈ
ਵਰਤ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ
Question 4
ਿੱ ਟਦI.

,

_____________

ਲਿੱ ਧਦ

II. ਿੱ ਟਦ
III. ਸਥਯ ਵੰ ਦ
IV. ਆਭਦਨ ਵੰ ਦ
Question 5
ਸਭਆਦਹ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਜਦ ਤਫਦਰ ਚਾਣ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਨਰ ਤੀਂ ਉ ਨੰ ___________

I.

ਯ ਜਹਲਨ ਰਹ

II. ਯIII. ਫੈਂਏ ਪਡਹ
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IV. ਿੱ ਟਣ ਲਰਹ ਸਭਆਦਹ ਰਹ
Question 6
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦ ਦ ਭਿੱ ਐ ਭਏਦ ਏਹ ਵ?
I.

ਟਏ ਛਾਟਾਂ

II. ਯਿੱਸਐਅਤ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਲਹਰ
III. ਸਲਅਏਤਹ ਲਰੋਂ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਦਹ ਭਯਿੱ ਥ ਦ਼ ਆਯਸਥਏ ਭਿੱ ਰ ਸਲਿੱ ਚ ਟ਼ ਸਲਯਧ ਯਿੱਸਐਆ
IV. ਧਨ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਨ ਸਲਿੱ ਚ
Question 7
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏ ਨੰ ਸਭਆਦਹ ਏਹਭ ਐਯਹਦਣ ਦਹ ਰਵ ਬ ਤੋਂ ਲਧਹਆ ਵ?
I.

ਸਲਅਏਤਹ,

II. ਸਲਅਏਤਹ,
III. ਸਲਅਏਤਹ,
IV. ਸਲਅਏਤਹ,
Question 8
ਿੱ ਟਦ ਸਭਆਦ ਅਲ਼ਾਅਯੈਂ ਦ਼ ਫਯ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਏਥਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਰਤ ਵ?
I.

ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦਹ ਸਭਆਦ ਨਰ ਭਿਤ ਪਇਦ਼ ਦਹ ਯਏਭ ਿੱ ਟਦਹ ਵ

II. ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦਹ ਸਭਆਦ ਨਰ ਰਹਭਹਅਭ ਯਏਭ ਿੱ ਟਦਹ ਵ
III. ਸਭਆਦ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਰਹਭਹਅਭ ਸਥਯ ਯਸਵੰ ਦ ਵ
IV. ਯQuestion 9
ਇੰ ਡਊਂਭੈਂਟ ਅਲ਼ਾਅਯੈਂ ਏਹਭ ਦ਼ ਫਯ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਏਥਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਵੀਂ ਵ?
I.

ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਏ਼ਲਰ ਭਿਤ ਪਇਦ ਬ ਵਹ ਵ

II. ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਏ਼ਲਰ ਸਜਉਂਦ਼ ਯਸਵਣ ਪਇਦ ਬ ਵਹ ਵ
III. ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਤ ਪਇਦ ਬ ਦ਼ ਨਰ ਨਰ ਸਜਉਂਦ਼ ਯਸਵਣ ਪਇਦ ਬ ਲਹ ਵ
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IV. ਇਵ ਸਭਆਦਹ ਏਹਭ ਦ਼ ਲਾਂ ਵਹ ਵ
Question 10
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵਹ ਇੰ ਡਊਭੈਂਟ ਫਹਭ ਏਹਭ ਦਹ ਉਦਵਯਨ ਵ?
I.

ਯ-

II. ਏਯਸਡਟ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏਹਭ
III. ਧਨ ਲਹ ਏਹਭ
IV. ਯ ਜਹਲਨ ਏਹਭ

ਵ ਰੀਧਐਆ ਵਾਰਾਂ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਯ-

-

Answer 2
ਵੀਂ ਚਾਣ I
ਤਵਡ਼ ਲਰੋਂ ਤਵਡ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਲਿੱ ਰ ਬਤਨ ਏਹਤ ਲਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ,

Answer 3
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ਼ ਨੰ ਇਿੱ ਏਰਹ ਰਹ ਦ਼ ਨਰ ਨਰ ਵਾਯ ਰਹ ਦ਼ ਨਰ ਯਈਡਯ ਲਜੋਂ ਲਹ ਸਰਆ ਜ ਏਦ
ਵ
Answer 4
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਿੱ ਟਦ-

,
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Answer 5
ਵੀਂ ਚਾਣ I
ਸਭਆਦਹ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਜਦ ਤਫਦਰ ਚਾਣ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਨਰ ਤੀਂ ਉ ਨੰ ਯ ਜਹਲਨ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ
ਫਦਰ ਏਦ਼ ਵਾ।
Answer 6
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦ ਦ਼ ਸਿੱ ਛ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਦਹ ਭਯਿੱ ਥ ਦ਼ ਆਯਸਥਏ ਭਿੱ ਰ ਦ਼ ਐਤਭ ਵਾਣ ਉੱਤ਼
ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਦ ਭਿੱ ਐ ਭਏਦ ਵੰ ਦ ਵ।
Answer 7
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਸਭਆਦਹ ਏਹਭ ਉਵ ਸਲਅਐਤਹ ਰਈ ਚੰ ਹ ਏਹਭ ਵ,

Answer 8
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਿੱ ਟਦ ਸਭਆਦ ਅਲ਼ਾਅਯੈਂ ਏਹਭਾਂ ਰਈ ਸਭਆਦ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਰਹਭਹਅਭ ਸਥਯ ਯਸਵੰ ਦ ਵ।
Answer 9
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਇੰ ਡਊਂਭੈਂਟ ਅਲ਼ਾਅਯੈਂ ਏਹਭ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਤ ਪਇਦ ਬ ਦ਼ ਨਰ ਨਰ ਸਜਉਂਦ਼ ਯਸਵਣ ਪਇਦ ਬ ਲਹ ਵ।
Answer 10
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਧਨ ਲਹ ਏਹਭ ਇੰ ਡਊਭੈਂਟ ਫਹਭ ਏਹਭ ਦਹ ਇਿੱ ਏ ਉਦਵਯਨ ਵ।
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ਾਠ 9
ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਉਤਾਦ - II
ਾਠ ਜਾਣ-ਛਾਣ
ਠ ਸਲਿੱ ਚ ਤਵਨੰ ੂਯ-ਸਯਲਇਤਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦ ਦ਼ ੰ ਯ ਨਰ ਜਣ ਏਯਲਇਆ ਜਾਂਦ ਵ।
ਅੀਂ ਸਯਲਇਤਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਦਹਆਂ ਏਭਹਆਂ ਦਹ ਤਰ ਏਯਨ ਨਰ ਲ਼ਯ ਏਯਦ਼ ਵਾਂ ਅਤ਼ ਪ਼ਯ
ੂਯ-ਸਯਲਇਤਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਰਈ ਸਐਿੱ ਚ ਉੱਤ਼ ਸਧਆਨ ਦ਼ਲਾਂ਼। ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ ਅੀਂ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ
ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਸਏਭ ਦ਼ ਉਰਿੱਫਧ ੂਯ-ਸਯਲਇਤਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਉੱਤ਼ ਲਹ ਸਧਆਨ ਦ਼ਲਾਂ਼।

ਧੱ ਐਣ ਨਤੀਜ
A. ੂਯ-ਸਯਲਇਤਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦ ਦ ਯ
B. ੂਯ-ਸਯਲਇਤਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦ
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A. ਗਯ-ਧਯਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਉਤਾਦ ਦਾ ਾਯ
1. ਗਯ-ਧਯਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਉਤਾਦ - ਭਏਦ ਅਤ ਰ ੜ
ਸਛਰ਼ ਠਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਅੀਂ ਏਝ ਸਯਲਇਤਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਦ਼ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਵਸਰ ਏਯ ਚਿੱ ਏ਼ ਵਾਂ,
ਸਜਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਨਰ ਨਰ ਫਿੱ ਚਤ ਬ ਲਹ ਲ਼ਸਭਰ ਵ। ਇਵ ਉਤਦਾਂ ਨੰ ਅਏਯ ਸਲਿੱ ਤਹ ਫਯ
ਦ ਬ ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ੰ ਜਹ ਇਏਿੱ ਤਯ ਦ਼ ਵਾਯਨਾਂ ਧਨਾਂ ਨਰ ਤਰਨ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਅੀਂ ਲ਼ਸਐਆ ਵ ਫਿੱ ਚਤ ਤ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਦ਼ ਸਧਾਂਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਵ ਯਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਯ-ਏਾਰ ੂਯਤੀ ਨੂੰ
ੂਯਾ ਏਯਨਾ, ਜ ਧਏ ਭਯੱ ਥ ਅਤ ਰਬਾਵੀ ਸਵ।
i.

ਅੰ ਤਯ-ਏਾਰ ੂਯਤੀ ਦ ਬਲ ਵ ਭੇਂ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਜਯਹ ਏਯਨ। ਲ਼ਫਦ ਭਯੱ ਥ (effective) ਦ
ਇਿੱ ਥ਼ ਬਲ ਵ ਸਏ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਰਾ ਾਂ ਨੰ ਏਭਮਫਹ ਨਰ ਯ ਏਯਨ ਰਈ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਪੰ ਡ ਉਰਿੱਫਧ ਵਾਣ
ਸਜਲੇਂ ਲਹ ਜਹਲਨ ਚਿੱ ਏਯ ਦ਼ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਆਲਾਂ ਦਿਯਨ ਉਵਨਾਂ ਦਹ ਰਾ  ਵਾਲ਼।

ii. ਦਜ਼ ਼ ਰਬਲਹ (efficient) ਜਯਹ ਏਯਨ ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਨ ਦਹ ਤ਼ ਦਯ ਅਤ਼
ਬਸਲਿੱ ਐ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਧ ਪੰ ਡ ਉਰਿੱਫਧ ਵਾਣ। ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਾਸਐਭ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ਼ ਸਜੰ ਨਹ ਆਭਦਨ ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ਼ਹ,
ਉਵਨਾਂ ਵਹ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਲਿੱ ਧ ਰਬਲਹ ਵਾਲ਼।
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏਯ ਦ ਨਏ ਭਾ ਆਭਦਨ ਦਹ ਭਏਫਰ਼ ਮਾ ਦਯ ਦ਼ਣਹ ਵ, ਜਾ
ਸਏ ਸਲਿੱ ਤਹ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਉਰਿੱਫਧ ਵਾਯ ੰ ਤਹਆਂ ਦ਼ ਭਏਫਰ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾਲ।਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਸਯਲਇਤਹ ਨਏਦ
ਭਿੱ ਰ ਏਹਭਾਂ ਦ਼ ਏਝ ਰਿੱਛਣਾਂ ਦਹ ਜਾਂਚ ਏਯਨਹ ਪਇਦ਼ਭੰਦ ਵਾਲ
਼ ਹ ਸਜਵਨਾਂ ਫਯ਼ ਅੀਂ ਸਛਰ਼ ਠ ਸਲਿੱ ਚ
ਸਲਚਯ ਏਹਤ ਹ। ਇਵਨਾਂ ਨੰ ਫੰ ਡਰ ਏਹਭਾਂ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਸਏਉਂਸਏ ਇਵ ਦ ਢਾਂਚ ਫੰ ਡਰ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵੰ ਦ
ਵ ਅਤ਼ ਪਇਦ਼ ਅਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਇਿੱ ਏ ਏ਼ਜ ਲਜੋਂ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ।
2. ਧਯਵਾਇਤੀ ਉਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਏਭੀਆਂ
ੰ ਬਹਯ ਜਾਂਚ-ਤਰ ਯਵੀਂ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਐ਼ਤਯਾਂ ਰਈ ਸਚੰ ਤ ਵਾ ਏਦਹ ਵ:
a) ਨਏਦ ਭੁੱ ਰ ਬਾ: ਸਵਰਾਂ, ਇੰ ਝ ਦਹਆਂ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਫਿੱ ਚਤ ਜਾਂ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਬ ਯਹ ਤਯਹਾਂ
ਤਸਵ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ ਵ। ਇਵ ਫਹਭਾਂਸਏਏ ਯਐਲੇਂ, ਜਾ ਸਏ ਤਸਵ ਏਹਤ ਵੰ ਦ ਵ, ਦਹ ਯਏਭ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ
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ਵ। ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਇ ਨੰ ਭਿਤ-ਦਯ, ਸਲਆਜ ਦਯ, ੁਯਚ਼ ਅਤ਼ ਵਾਯ ਭਢੰ ਡਾਂ, ਜਾ ਸਏ ਜਹਲਨ
ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਤਸਵ ਏਹਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ, ਯਵੀਂ ਤ ਰਇਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵ ਏਰਣ ਏਹ
ਭਨਭਯਹ ਦਹਆਂ ਵਨ।
b) ਆਭਦਨ ਦੀ ਦਯ: ਦਜ, ਇਵ ਤ ਰਉਣ ਿਐ ਨਵੀਂ ਵ ਸਏ ਇਵਨਾਂ ਰਹਆਂ ਰਈ
ਆਭਦਨ ਦਹ ਦਯ ਏਹ ਵਾਲ਼ਹ। ਇ ਏਯਏ਼ ਸਏ "ਪਇਦ਼ ਨਰ ਰਹਆਂ" ਸਲਿੱ ਚ ਪਇਸਦਆਂ ਦ
ਫ਼ਲ਼ਿੱਏ ਤ ਵਾਲ਼, ਏ਼ਲਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਏਯਯ ਐਤਭ ਵਾਲ
਼ । ਪ਼ਯ, ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਢਿੱ ਏਲੇਂ
ਐਯਸਚਆਂ ਦ਼ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਆਭਦਨ ਦਹ ਦਯ ਦ਼ ਫਯ਼ ਇਵ ਲ਼ਟਤ ਦਹ
ਇਵ ਏਭਹ ਇਵਨਾਂ ਨੰ ਫਿੱ ਚਤ ਦ਼ ਵਾਯ ਧਨ ਦ਼ ਨਰ ਤਰਨ ਏਯਨਹ ਐਹ ਫਣ ਸਦੰ ਦਹ ਵ। ਫ਼ਲ਼ਿੱਏ
ਏਾਈ ਲਹ ਨਵੀਂ ਤ ਏਯ ਏਦ ਵ ਸਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਫਿੱ ਚਤ ਧਨ ਲਜੋਂ ਸਏੰ ਨ ਰਬਲਹ ਵ, ਜਦੋਂ
ਤਿੱ ਏ ਸਏ ਤਰਨ ਨ ਏਹਤਹ ਜ ਏ਼।
c) ਭਯਨ ਭੁੱ ਰ: ਤਹਜਹ ਭਿੱ ਸਆ ਵ ਸਏ ਇਵਨਾਂ ਇਏਯਯਨਸਭਆਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਨਏਦ ਤ਼ ਭਯਨ
ਭਿੱ ਰ (ਸਏ਼ ਲਹ ਭੇਂ ਉੱਤ਼) ਏਝ ਭਿੱ ਰਾਂ (ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਫਹਭਾਂਸਏਏ ਯਐਲੀਂ ਯਏਭ ਅਤ਼ ਰਹ ਦ਼
ਫਯਫਯ ਦ ੰ ਤਹ ਸਵਿੱ ) ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਏਯਦ ਵ। ਇਵ ਭਿੱ ਰ ਏਹ ਭਨਭਯਹ ਨਰ ਤਸਵ ਏਹਤ਼
ਜ ਏਦ਼ ਵਨ । ਯਭਨ ਭਿੱ ਰ ਏਿੱ ਢਣ ਦ ਢੰ  ਲਹ ਲ਼ਟ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ ਵ।
d) ਭਨਾਾ: ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ ਇਵਨਾਂ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਨਰ ਭਨ਼ ਦ ਭਰ ਵ। ਸਨਲ਼ਲ਼ ਉੱਤ਼ ਭਝਦਯ
ਸਨਮਭਾਂ ਤ਼ ੁਤ ਸਨਯਨਹ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਅਤ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਦਹ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਯਹ ਉੱਤ਼ ਫਾਨ
ਤਯੰਤ ਉਰਿੱਫਧ ਨ ਵਾਣ ਏਯਏ਼, ਇਵਨਾਂ ਰਹਆਂ ਉੱਤ਼ ਭਨ ਵਾਯ ਲਿੱ ਧ ਜਾਸਐਭ ਲਰ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਤੋਂ
ਰਤ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਭਨ਼ ਸਜੰ ਨ ਲਿੱ ਧ ਨਵੀਂ ਵਾ ਏਦ ਵ।
3. ਤਫਦੀਰੀਆਂ
ਸਯਲਇਤਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏਹਭਾਂ ਦਹਆਂ ਏਭਹਆਂ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਉਤਦ ਰਪ
ਾ ਇਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ
ਏਹ ਤਫਦਹਰਹਆਂ ਵੰ ਦਹਆਂ ਨ। ਇਵਨਾਂ ਦ਼ ਫਯ਼ ੰ ਐ਼ ਜਣਏਯਹ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵ:
a) ਅਣ-ਫੰ ਡਰ ਏਯਨਾ
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ਇਵ ਯਝਨ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱਸਐਆ ਤ਼ ਫਿੱ ਚਤ ਬਾਂ ਨੰ ਲਿੱ ਐਯ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਉਤਦ ਦ਼ ਸਲਏ
ਏਯਨ ਲ਼ਸਭਰ ਵ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਦਾਲਾਂ ਦ਼ ਅਲ਼ਟ ਸਭਲ਼ਯਨ ਦ਼ ਨਰੋਂ ਯਿੱਸਐਆ ਜਾਂ ਫਿੱ ਚਤ ਉੱਤ਼ ਾਯ
ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ ਵਾਲ਼।
ਜਦੋਂ ਸਏ ਅਭਯਹਏ ਲਯ਼ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ, ਇ ਨਰ ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਭ-ਐਾਜ ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਨਲੇਂ
ਉਤਦਾਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਮਨਹਲਯਰ ਫਹਭ ਅਤ਼ ਸਯਲਯਤਨਲ਼ਹਰ ਫਹਭ ਭਾਢਹ ਵਨ, ਫਯਤਨਹਆਂ ਤ਼ ਵਾਯ
ਫਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਮਸਨਟ ਸਰੰਏ ਏਹਤ਼ ਫਹਭ਼ ਉਬਯ ਉੱਤ਼ ਵਨ।
b) ਧਨਵਸ਼ ੰ ਫੰ ਧ
ਦਜ ਯਝਨ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਸਰੰਏ ਏਹਤ਼ ਉਤਦਾਂ ਲਿੱ ਰ ਹ, ਜਾ ਸਏ ਰਹਧਯਏ ਰਈ ਪਇਦ਼ ਨੰ ਸਨਲ਼ਲ਼
ਏਯਯਹ ਦ਼ ਇੰ ਡਏ ਨਰ ਜਾਦ਼ ਵਨ। ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਤਫਦਹਰਹ ਦ ਯਝਨ ਇ
ਲਿੱ ਰ ਵਾ ਸਆ। ਨਲੇਂ ਉਤਦ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਮਸਨਟ ਸਰੰਏ ਏਹਤ਼ ਨਰ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਨਲੀਂ
ਬਸਭਏ ਸਨਬਉਂਦ਼ ਨ। ਵਣ ਉਵ ਸਵਰਾਂ ਲਾਂ ਸਲਿੱ ਤਹ ਭਨਤ ਦ਼ਣ ਲਰ਼ ਤੋਂ ਲਿੱ ਐਯ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਧ
ਭਨ਼ ਦਹ ਰਭਹ ਉੱਚ ਭਏਫਰ਼ ਮਾ ਦਯ ਲਰ਼ ਰਬਲਹ ਪੰ ਡ ਭਨੇਜਯ ਨ।
c) ਾਯਦਯਸ਼ਤਾ
ਅਣ-ਫੰ ਡਰ ਵਾਣ ਨਰ ਆਭਦਨ ਦਹ ਦਯ ਅਤ਼ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ਆਣਹਆਂ ਼ਲਲਾਂ ਰਈ ਲਰ਼ ਜਾਂਦਹ
ਏਹਭਤ (ਸਜਲੇਂ ੁਯਚ ਆਸਦ) ਦ਼ ਫਯ਼ ਲਿੱ ਧ ਲ਼ਟ ਲਹ ਸਭਰਹ। ਇਵ ਬ - ਲੰ ਡ ਹ ਅਤ਼
ਇਏਯਏ਼ ਤਰਨ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਹ।
d) ਗਯ-ਧਭਆਯੀ ਉਤਾਦ
ੁਤ ਤੋਂ ਰਚਏਹਰ਼ ਉਤਦ ਢਾਂਚ਼ ਲਿੱ ਰ ਚਿਥਹ ਲਿੱ ਡਹ ਤਫਦਹਰਹ ਵਾਈ ਵ, ਸਜ ਨੰ ੂਯ-ਸਭਆਯਹ
ਉਤਦਾਂ ਲਿੱ ਰ ਯਝਨ ਲਜੋਂ ਲਹ ਲ਼ਸਐਆ ਜ ਸਯਵ ਵ। ਜਦੋਂ ਅੀਂ ੂਯ-ਸਭਆਯਹ ਫਯ਼ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਾਂ ਤਾਂ ਇਵ
ਚਾਣ ਦ਼ ਸਡਯਹ ਦ਼
ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਵ, ਸਜ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਵਏ ਰਹ ਦ਼ ਢਾਂਚ਼ ਅਤ਼ ਪਇਸਦਆਂ ਨੰ ਸਤਆਯ ਏਯਨ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ
ਸਲਿੱ ਚ ਲਯਤ ਏਦ ਵ।
ਇ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਵਏ ਦਾ ਐ਼ਤਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਯਯਭ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਰ ਏਦ ਵ।
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 ਰਹਭਹਅਭ ਅਤ਼ ਪਇਸਦਆਂ ਦ਼ ਢਾਂਚ਼ ਨੰ ਤਸਵ ਏਯਨ ਤ਼ ਫਦਰਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ
 ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਸਏਲੇਂ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਹਤ ਜਲ਼ ਦਹ ਚਾਣ ਏਯਨ ਦ਼ ਦਿਯਨ

4. ਅੀਰ - ਰ ੜ ੂਯਾ ਸਣੀ
ੰ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਭੰ  ਲਿੱ ਧਣ ਲਰਹ ਉਤਦ ਦਹ ਨਲੀਂ ਹਹਹ ਦਹ ਅਹਰ ਦ ਲਿੱ ਡ਼ ਯਾਤ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਵਨ:
a) ਸਨਲ਼ਲ਼ ਪਇਦ਼ ਦ਼ ਨਰ ਸਿੱ ਧ ਸਰੰਏ: ਬ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ, ਸਨਲ਼ਲ਼ ਪਇਦ਼ ਨਰ ਸਿੱ ਧ਼ ਸਰੰ ਏ ਦ ਿੱ ਐ ਹ,
ਜਾ ਸਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਰਚਏਦਯ ਅਤ਼ ਉਭਹਦ ਲਰ਼ ੰ ਜਹ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਏ਼
ਫਣਉਂਦਹਆਂ ਨ। ਸਨਲ਼ਲ਼ ਸਰੰਏ ਏਹਤਹਆਂ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਿੱ ਐ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਤੋਂ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ
ਸਲਚਯ ਵ ਸਏ ਬਲੇਂ ਥਾਹ਼ ਭੇਂ ਰਈ ਵਹ ਵਾਲ਼, ਇਏਸਲਟਹ ਫਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਉਤਯ-ਚਅ ਆ ਏਦ਼
ਵਨ, ਰੰਭ਼ ਭੇਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇਵਨਾਂ ਫਯਾਂ ਤੋਂ ਆਭਦਨ ਵਾਯ ਯਿੱਸਐਅਤ ਸਥਯ ਆਭਦਨ ਧਨਾਂ ਤੋਂ
ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ਼ਹ। ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ, ਜਾ ਸਏ ਆਣ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਾਯਟਪਾਸਰ ਦ ਰਬਲਹ ਢੰ  ਨਰ
ਰਫੰਧ ਏਯਨ ਦ਼ ਭਯਿੱ ਥ ਵਨ, ਆਣ਼ ਵਏਾਂ ਰਈ ਚੰ ਹ ਆਭਦਨ ਦ ਏਯ ਏਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼
ਚੰ ਼ ਭਿੱ ਰ ਉਤਦ ਸਤਆਯ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
b) ਭੁਦਯਾ ਪਰਾਅ ਨੂੰ ਸਯਾਉਣ ਵਾਰੀ ਆਭਦਨ: ਭਨ਼ ਦਹ ਭਵਿੱ ਤਤ ਨੰ ਫਿੱ ਚਤ ਉੱਤ਼ ਭਦਯ-ਪਰਅ
ਦ਼ ਅਯ ਤੋਂ ਯਾਸਏਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਸਜਲੇਂ ਅੀਂ ਜਣਦ਼ ਵਾਂ, ਭਦਯ-ਪਰ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਧਨ ਦਹ ਐਯਹਦ
ਲ਼ਏਤਹ ਨੰ ਇ ਤਯਹਾਂ ਐਾਯ ਏਦਹ ਵ ਸਏ ਅਿੱ ਜ ਦ ਇਿੱ ਏ ਯਇਆ ੰ ਦਯਾਂ ਰ ਫਅਦ ਏ਼ਲਰ 30
਼ ਦ਼ ਫਯਫਯ ਵਾਲ਼, ਇਏਯਏ਼ ਅਿੱ ਜ ਦ਼ 100 ਯ ਦ਼ ਭਰ ਧਨ ਨੰ ੰ ਦਯਾਂ ਰਾਂ ਦ਼ ਫਅਦ
ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ 300 ਯ ਵਾਣ ਲ਼ ਤਾਂ ਸਏ ਉਵ ਅਿੱ ਜ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ਼। ਇ ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਜਹਲਨ
ਫਹਭ ਰਹ ਉੱਤ਼ ਭਨ ਦਹ ਦਯ ਭਦਯ-ਪਰਅ ਦਹ ਦਯ ਤੋਂ ਏਹ ਲਿੱ ਧ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ। ਐ
ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਇਿੱ ਥ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਸਰੰਏ ਏਹਤਹਆਂ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਸਯਲਇਤਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਤੋਂ
ਲਿੱ ਧ ਅੰ ਏ ਰਤ ਏਯਨ ਦ਼ ਮਾ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
c) ਰਚਏੀਰਾਨ: ਇਵ ਅਹਰ ਰਈ ਤਹਜ ਏਯਨ ਉਵਨਾਂ ਦ ਰਚਏਹਰਨ ਵ। ਰਹਧਯਏ ਵਣ
ਵਿੱ ਦ ਸਲਿੱ ਚ ਯਸਵ ਏ਼ ਉਵਨਾਂ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਯਏਭ ਅਤ਼ ਭਿਤ ਪਇਦ਼ ਤ਼ ਨਏਦ
ਭਿੱ ਰ ਦਹ ਯਏਭ ਦ ਪਰ ਏਯ ਏਦ਼ ਵਨ। ਸਨਲ਼ਲ਼ ਸਰੰਏ ਏਹਤਹਆਂ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਉਵਨਾਂ ਏਾਰ
ਸਨਲ਼ਲ਼ ਦਹ ਚਾਣ ਲਹ ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਪੰ ਡਾਂ ਦ਼ ਸਭਲ਼ਯਨ ਫਯ਼ ਲਹ ਪਰ ਏਯ ਏਦ਼ ਵਨ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ
ਉਵ ਆਣ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਹਤ ਜਣ ਚਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਇ ਨਰ ਰਹਧਯਏਾਂ ਨੰ ਜਹਲਨ
ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਆਣ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਉੱਤ਼ ਲਿੱ ਧ ਏੰ ਟਯਾਰ ਸਭਸਰਆ।
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d) ਭਯਨ ਭੁੱ ਰ: ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ, ਰਹਆਂ ਰਹਧਯਏਾਂ ਨੰ ਲ਼ਯਆ
 ਤ ਭੇਂ ਦ਼ ਤਸਵ ਏਹਤ਼ ਰਾਂ
(ਭੰ ਨ ਰਲਾ ਸਤੰ ਨ ਤੋਂ ੰ ਜ ਰ) ਫਅਦ ਏਹਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਼ ਏਢਲਉਣ ਦਹ ਵਰਤ ਲਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵ,
ਸਜ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਭਭਰਹ ਭਯਨ ਐਯਚ ਏਿੱ ਸਟਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਰਹ ਦਹ ਯਹ ਸਭਆਦ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ
ਭਯਨ ਜਾਂ ਨਏਦਹ ਰ ਣ ਉੱਤ਼ ਉਪਰਿੱਫਧ ਯਏਭ ਸਯਲਇਤਹ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਉਰਿੱਫਧ
ਭਯਨ ਭਿੱ ਰ ਤੋਂ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਇਵ ਰਹਆਂ ਫਵਤ ਵਯਭਨਸਆਯਹਆਂ ਵਾਈਆਂ ਅਤ਼ ਏਈ ਦ਼ਲ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇਵਨਾਂ ਨੇ ਸਯਲਇਤਹ ਉਤਦਾਂ ਨੰ
ਤਫਦਹਰ ਏਯਨ ਲ਼ਯ ਲਹ ਏਯ ਸਦਿੱ ਤ ਵ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤ ਲਹ ਲ਼ਸਭਰ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਇਵ ਸਨਲ਼ਲ਼ਾਂ ਦ਼ ੰ ਬਹਯ
ਭਏਦ ਨੰ ਯ ਏਯਦਹਆਂ ਵਨ - ਧਨ ਇਏੱ ਤਯ ਏਯਨ ਦਾ ਭਏਦ ਰਬਾਵੀ ਧਨਵਸ਼ ਾਧਨਾਂ ਰਈ ਭੰ 
ਦਾ ਏਯਦਾ ਸ। ਉਦਵਯਨ ਰਈ ਅਭਯਹਏ ਸਲਿੱ ਚ, "ਸਲਆਏ (ਮਨਹਲਯਰ) ਜਹਲਨ" ਲਯ਼ ਉਤਦ
ਦ ਭਏਦ ਰਹਧਯਏਾਂ ਨੰ ਫਵਤ ਤ਼ਹ ਨਰ ਉੱਚ ਭਿਜਦ ਸਲਆਜ ਦਯ ਆਭਦਨਹ ਦ਼ ਪਇਦ਼ ਦ਼ਣ ਵ,
ਜਾ ਸਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਨੇ ਧਨ ਤ਼ ੰ ਜਹ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਏਭਇਆ ਵ।
ਰਹਭਹਅਭ ਅਤ਼ ਅੰ ਸਏਤ ਭਿੱ ਰ ਰਈ ਰਚਏਹਰ਼ ਨ ਦ਼ ਨਰ ਨਰ ਰਹਧਯਏਾਂ ਨੰ ਆਣ਼ ਐ ਵਰਤਾਂ ਦ਼
ਭਤਫਏ ਰਹਭਹਅਭ ਅਨਏਰ
 ਏਯਨ ਦ਼ ਭਯਿੱ ਥ ਏਯਦਹ ਵ। ਸਫਨਾਂ ਟ਼  ਸਵਰਾਂ ਏਢਲਉਣ ਦਹ ਵਰਤ
ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਰਹਧਯਏ ਨੰ ਰੰਭ਼ ਭੇਂ ਰਈ ਆਣ਼ ਧਨ ਨੰ ਰਏ ਯਿੱ ਐਣ ਦਹ ਰਾ  ਨਵੀਂ ਯਵਹ ਵ।

ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 1

ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵਹ ੂਯ-ਸਯਲਇਤਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦ ਵ?
I.

ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ

II. ਸਲਆਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ
III. ਇੰ ਡਊਂਭੈਂਟ ਫਹਭ
IV. ਯ ਜਹਲਨ ਫਹਭ
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B. ਗਯ-ਧਯਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਉਤਾਦ
1. ਏੁਝ ਗਯ-ਧਯਵਾਇਤੀ ਉਤਾਦ
ਇਵ ਠ ਦ਼ ਫਏਹ ਹਸਯਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਅੀਂ ਏਝ ੂਯ-ਸਯਲਇਤਹ ਉਤਦਾਂ ਦ਼ ਫਯ਼ ਸਲਚਯ ਏਯ਼਼, ਜਾ ਸਏ
ਬਯਤਹ ਫਯ ਤ਼ ਵਾਯ ਥਲਾਂ ਉੱਤ਼ ਪਰ ਯਵ਼ ਵਨ।
a) ਧਵਆਏ ਜੀਵਨ
ਸਲਆਏ (ਮਨਹਲਯਰ) ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਇਿੱ ਏ ਰਹ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਅਭਯਹਏ ਸਲਿੱ ਚ 1979 ਸਲਿੱ ਚ
ਸਰਆਂਦ ਸਆ ਹ ਅਤ਼ ਅਿੱ ਹਸਲਆਂ ਦ਼ ਸਵਰ਼ ਅਿੱ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਫਵਤ ਛ਼ਤਹ ਵਯਭਨਸਆਯਹ ਵਾਈ।

ਆਈਆਯਡੀ(IRDA) ਦ ਨਵੰ ਫਯ 2010 ਦ ਯਏੂਰਯ ਭੁਤਾਫਏ "ਬ ਧਵਆਏ ਜੀਵਨ ਉਤਾਦਾਂ
ਨੂੰ ਧਯਵਯਤਨਸ਼ੀਰ ਫੀਭਾ ਉਤਾਦ (VIP) ਵਜੋਂ ਜਾਧਣਆ ਜਾਵਾ"।

ਜਾਣਏਾਯੀ
ਧਵਆਏ ਜੀਵਨ ਫਾਯ
ਸਲਆਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਇ ਦ਼ ਰਚਏੀਰ ਰੀਭੀਅਭ, ਰਚਏੀਰਾ ਅੰਧਏਤ ਭੁੱ ਰ ਅਤ ਭਤ ਪਾਇਦਾ ਯਏਭ
ਅਤ ਇ ਦੀ ਏੀਭਤ ਏਯਨਾਂ ਦ ਅਣ-ਫੰ ਡਰ ਵਯ ਰਿੱਛਣਾਂ ਏਯਏ਼ ਇਵ ਿੱ ਏਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ ਯ ਵ। ਜਦੋਂ
ਸਏ ਸਯਲਇਤਹ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਰਹਆਂ ਰਈ ਐ ਏਿੱ ਰ ਜਾਂ ਦਤਯਹ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਇਏਯਯ ਚਰ ਯਿੱ ਐਣ
ਰਈ ਸਨਮਭਤ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਬਤਨ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਹ, ਸਲਆਏ ਜਹਲਨ ਰਹਆਂ ਰਹ-ਧਯਏਾਂ
ਨੰ ਵਿੱ ਦ ਸਲਿੱ ਚ ਯਸਵ ਏ਼ ਉ ਲਰੋਂ ਚਵਹਦਹ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਰਹਭਹਅਭ ਯਏਭ ਤਸਵ ਏਯਨ ਦ ਵਿੱ ਏ ਵ।
ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਸਜੰ ਨ ਆਏਯ ਲਿੱ ਧ, ਸਦਿੱ ਤਹ ਈ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਉਵਨਹ ਲਿੱ ਧ ਅਤ਼ ਰਹ ਦ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਲਹ
ਲਿੱ ਧ।
ਸਲਆਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਡ ਪਇਦ ਸਵਰ਼ ਰਹ ਰ ਤੋਂ ਫਅਦ ਯਹ ਤਯਹਾਂ ਰਚਏਹਰ਼
ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਵਰਤ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣ ਹ। ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਏ਼ਲਰ ਇੰ ਨ ਵਹ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਣ ਹ ਸਏ ਰਹਭਹਅਭ
ਰਹ ਰਫੰਧ ਰਈ ਐਯਚ਼ ਨੰ ਯ ਏਯ ਏਦ ਵਾਲ।਼ ਇ ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਰਹ ਨੰ ਤਦ ਤਿੱ ਏ ਚਰ
187

ਯਿੱ ਸਐਆ ਜ ਏਦ ਵ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਏ ਇ ਦ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਭਿਤ-ਦਯ ਏਹਭਤ ਅਤ਼ ੁਯਚ਼ ਦ਼ਣ ਰਈ ਏਹ ਵੰ ਦ
ਵ।
ਰਹਭਹਅਭ ਰਚਏਹਰ਼ ਨ ਨੇ ਰਹਧਯਏ ਨੰ ਤਸਵ ਏਹਤਹ ਏਹਭਤ ਉੱਤ਼ ਲਧ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ਣ ਦਹ ਵਰਤ
ਸਦਿੱ ਤਹ। ਇ ਨਰ ਸਲਅਏਤਹ ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ ਛਿੱ ਡ ਏਦ ਵ ਜਾਂ ਬਤਨ ਏਯ ਏਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਟਹਚ
ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਤੋਂ ਿੱ ਟ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਰਚਏਹਰ਼ ਢਾਂਚ਼ ਨੇ ਰਹਧਯਏ ਨੰ ਉਰਿੱਫਧ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਅਧਯ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਏਢਲਉਣ ਦ਼ ਲਹ ਭਯਿੱ ਥ
ਏਹਤ, ਸਫਨਾਂ ਇਵ ਸਚੰ ਤ ਏਹਤ਼ ਸਏ ਯਏਭ ਲਸ ਏਯਨਹ ਵਾਲ਼ਹ ਜਾਂ ਸਲਆਜ ਦ ਬਤਨ ਏਯਨ ਲ਼।
ਫਿੱ  ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਉ ਵਿੱ ਦ ਤਿੱ ਏ ਿੱ ਟ ਜਾਂਦ ਵ।
ਰਚਏਹਰ਼ ਨ ਦ ਬਲ ਇਵ ਲਹ ਵ ਸਏ ਭਿਤ ਪਇਸਦਆਂ ਨੰ ਜ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਅੰ ਸਏਤ ਭਿੱ ਰ ਲਹ ਫਦਰ ਏਦ਼
ਵਨ।
ਯ ਇਵ ਸਏਭ ਦਹ ਰਹ ਦਹ ਰਤ-ਸਲਏਯਹ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਹ ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ ਅਭਯਹਏ ਲਯ਼
ਫਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ੰ ਬਸਲਤ ਵਏਾਂ ਨੰ ਲਏ 'ਸਏ਼ ਨੰ ਏ਼ਲਰ ਏਝ ਲ਼ਯਆਤਹ ਬਤਨ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵ,
ਫਅਦ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹ ਆਣ਼ ਐਦ-ਫ-ਐਦ ਚਿੱ ਰਦਹ ਯਵ਼ਹ' ਨਰ ਲਯਰਇਆ ਸਆ। ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਇਵ ਨਵੀਂ
ਦਿੱ ਸਆ ਸਆ ਸਏ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਦ ਰਫੰਧ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਰਹ ਨੰ ਜਯਹ ਯਿੱ ਸਐਆ ਜ ਏਦ ਵ,
ਜ਼ ਭਏਦ ਰਈ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਆਭਦਨ ਏਹ ਵਾਈ ਤਾਂ।
ਅਿੱ ਹਸਲਆਂ ਦ਼ ਸਛਰ਼ ਅਿੱ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਆਭਦਨ ਸਲਿੱ ਚ ਏਭਹ ਆਉਣ ਨਰ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏਭਹ ਆ ਈ।
ਰਹਧਯਏ, ਜਾ ਸਏ ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ ਜਯਹ ਯਿੱ ਐਣ ਰਈ ਪ਼ਰਹ ਵਾ ਨ, ਆਣਹਆਂ ਰਹਆਂ ਦ਼
ਰ  ਵਾਣ ਦ ਤ ਰਿੱਣ ਅਤ਼ ਇਵ ਜਣਨ ਉੱਤ਼ ਸਏ ਉਵ ਵਣ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਅਤ ਨਵੀਂ ਵਨ, ਵਯਨ
ਯਸਵ ।
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Diagram 1: ਗਯ-ਧਯਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਉਤਾਦ

ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਆਈਆਯਡਹ ਸਨਮਭਾਂ ਦ਼ ਤਸਵਤ, ਏ਼ਲਰ ਦਾ ਵਹ ਸਏਭ ਦਹਆਂ ੂਯ-ਸਯਲਇਤਹ ਫਿੱ ਚਤ ਜਹਲਨ
ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਦ ਇਤ ਵ।
 ਸਯਲਯਤਨਲ਼ਹਰ ਫਹਭ ਏਹਭ
 ਮਸਨਟ ਸਰੰਏ ਏਹਤਹਆਂ ਫਹਭ ਏਹਭ
i.

ਧਯਵਯਤਨ ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ

ਲ਼ਯ ਏਯਨ ਰਈ

ਇਵ ਜਣਨ ਚੰ  ਯਵ਼ ਸਏ ਸਯਲਯਤਨਲ਼ਹਰ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਨੰ ਅਭਯਹਏ ਤ਼ ਵਾਯ

ਫਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਼ਲ਼ ਏਹਤ ਸਆ ਹ।
ਇਵ ਰਹ ਸਵਰਹ ਲਯ ਅਭਯਹਏ ਸਲਿੱ ਚ 1977 ਸਲਿੱ ਚ ਼ਲ਼ ਏਹਤਹ ਈ ਹ। ਸਯਲਯਤਨਲ਼ਹਰ ਜਹਲਨ
ਫਹਭ "ਯ ਜਹਲਨ" ਸਏਭ ਦਹ ਰਹ ਵ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹ ਦ਼ ਭਿਤ ਪਇਦ ਤ਼ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਐ
ਸਨਲ਼ਲ਼ ਐਤ਼, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਭਹਾਂ ਏਯਲਇਆ ਸਆ ਵ, ਦਹ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਜਯਹ ਦ਼
ਭਤਫਏ ਫਦਰਦ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਰਹ ਸਲਆਜ ਦਯ ਜਾਂ ਿੱ ਟਾ-ਘ਼ਟ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਏਾਈ
ਯੰ ਟਹ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਧਧਾਂਧਤਏ ਯੂ ਧਵੱ ਚ ਨਏਦ ਭੁੱ ਰ ਧਯ ਵੀ ਸ ਏਦਾ ਸ, ਧਜ ਸਾਰਤ
ਧਵੱ ਚ ਾਰੀ ਐਤਭ ਸ ਏਦੀ ਸ।
ਸਯਲਇਤਹ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਨਰੋਂ ਯਏ ਲ਼ਟ ਵਨ। ਸਯਲਇਤਹ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਰਹ ਦ
ਅੰ ਸਏਤ ਭਿੱ ਰ ਵੰ ਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਯਹ ਰਹ ਸਭਆਦ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਸਥਯ ਯਸਵੰ ਦ ਵ। ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਰਹਭਹਅਭ
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ਤ਼ ਸਲਆਜ ਏਭਈ ਐ ਦਯ ਨਰ ਲਿੱ ਧਦ ਵ। ੰ ਤਹ ਲਰਹ ਰਹ ਆਭ ਧਨਵਸ਼ ਐਾਤ ਸਲਿੱ ਚ ਬ
ਯਐਲਾਂ ਯਿੱ ਐਦਹ ਵ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭਏਯਤ ਇ ਦ਼ ਯੰ ਟਹਲ਼ਦ ਉਤਦ ਦ਼ ਪੰ ਡਾਂ ਨੰ ਯਿੱ ਐਦ ਵ। ਇਵ
ੰ ਤਹ ਨੰ ਯਿੱਸਐਅਤ ਏਹਤ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਦ਼ ਾਯਟਪਾਸਰ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਸਐਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਫਹਭਏਯਤ
ਇ ਐਤ਼ ਸਲਚਰਹ ੰ ਤਹ ਉੱਤ਼ ਇਏਯ ਆਭਦਨ ਦਹ ਦਯ ਦਹ ਉਭਹਦ ਏਯ ਏਦ ਵ।
ਇ ਦ਼ ਉਰਟ ਸਯਲਯਤਨਲ਼ਹਰ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਦ਼ ਯਐਲੇਂ ਨੰ ਦਯਉਣ ਲਰਹ ਰਹ ੰ ਤਹ
ਨੰ ਵੱ ਐਯ ਪੰ ਡ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਸਐਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਇ ਦ਼ ਆਭ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਐਤ਼ ਦ ਬ ਨਵੀਂ ਫਣਦਹ ਵ।
ਅਭਯਹਏ ਸਲਿੱ ਚ ਇ ਨੰ ਲਿੱ ਐਯ਼ ਐਤ਼ ਲਜੋਂ ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ, ਜਦੋਂ ਸਏ ਏਨੇਡ ਸਲਿੱ ਚ ਇ ਨੰ ਭਏਤ
(ਸਯ਼ਇਟ) ਐਤ਼ ਲਜੋਂ ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ। ਫਵਤਹਆਂ ਸਯਲਯਤਨਲ਼ਹਰ ਰਹਆਂ ਰਹਧਯਏਾਂ ਨੰ
ਏਈ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਐਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਚਾਣ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ ਰ ਸਲਿੱ ਚ ਉਵਨਾਂ ਦਹ ਚਾਣ ਸਲਿੱ ਚ ਤਫਦਹਰਹ
ਏਯਨ ਰਈ ਵਇਏ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
ੰ ਐ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ, ਇਵ ਰਹ ਵ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਨੰ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਲਿੱ ਐਯ਼ ਐਸਤਆਂ
ਯਵੀਂ ਪੰ ਡ ਸਭਰਦ਼ ਵਨ, ਅਤ਼ ਭਿਤ ਪਇਦ਼ ਤ਼ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਯਝਨਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਫਦਰਦ਼ ਵਨ।
ਰਹ ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ ਭਿਤ ਪਇਦ਼ ਦਹ ਯੰ ਟਹ ਲਹ ਸਦੰ ਦਹ ਵ, ਸਜ ਰਈ ਭਿਤ-ਦਯ ਅਤ਼ ਐਯਚ ਜਾਸਐਭ ਨੰ
ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਝਿੱ ਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਸਯਲਇਤਹ ਯ ਜਹਲਨ ਰਈ ਰਹਭਹਅਭ ਸਥਯ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਇਏਯਏ਼ ਸਯਲਇਤਹ ਯਨ ਜਹਲਨ ਰਹ ਨਰ ਭਿੱ ਐ ਅੰ ਤਯ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਏ ਦ ਵ।
ਸਯਲਯਤਨਲ਼ਹਰ ਜਹਲਨ ਰਹਆਂ ਉਵਨਾਂ ਰਈ ੰ ਦ ਦਹ ਚਾਣ ਫਣ ਚਿੱ ਏਹਆਂ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਆਣਹਆਂ
ੰ ਤਹਆਂ ਨੰ ਆਣਹ ਚਾਣ ਦ਼ ਬਾਂਤ-ਬਾਂਤ ਦ਼ ਪੰ ਡਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਨ ਚਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਇਵ ਲਹ ਚਵੰ ਦ਼
ਵਨ ਸਏ ਆਣ਼ ਾਯਟਪਾਸਰ ਦਹ ੰ ਦਹਦ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਯਹ ਤੋਂ ਸਿੱ ਧ ਪਇਦ ਰਤ ਏਯਨ
ਚਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਉਵਨਾਂ ਦਹ ਐਯਹਦ ਰਈ ਰਭਐ
ਿੱ ਲ਼ਯਤ ਵੰ ਦਹ ਵ ਸਏ ਐਯਹਦਦਯ ਰਹ ਉੱਤ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼
ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਝਿੱ ਰਣ ਦ਼ ਭਯਿੱ ਥ ਅਤ਼ ਇਿੱ ਛਤ ਵਾਲ਼। ਇ ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਸਯਲਯਤਨਲ਼ਹਰ ਜਹਲਨ
ਰਹਆਂ ਨੰ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਰਾ ਏਾਂ ਲਰੋਂ ਐਯਹਸਦਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਇਏਸਲਟਹ/ਏਯ
ਸਨਲ਼ਲ਼ ਅਤ਼ ਫਯ ਸਥਤਹ ਦ਼ ਫਯ਼ ਸਆਨ ਅਤ਼ ਏਹ ਤਯਫ ਵੰ ਦ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਇਵਨਾਂ ਦ
ਵਯਭਨਸਆਯ ਵਾਣ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਫਯ ਵਰਤਾਂ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਏਯ਼ - ਫਯ ਚਹਅ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਧ ਅਤ਼
ਟਏ ਤ਼ ਫੌਂਡ ਏਹਭਤ ਸਡਿੱ ਣ ਨਰ ਏਭਹ ਆਉਂਦਹ ਵ। ਇਵ ਅਸਥਯਤ ਨੰ ਸਧਆਨ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐਣ
ਚਵਹਦ ਵ, ਜਦੋਂ ਸਯਲਯਤਨਲ਼ਹਰ ਜਹਲਨ ਦਹ ਭਯਏਹਸਟੰ  ਏਯਨਹ ਵਾਲ।਼
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ii. ਮੂਧਨਟ ਧਰੰਏ ਏੀਤਾ ਫੀਭਾ
ਮਸਨਟ ਸਰੰਏ ਏਹਤਹਆਂ ਏਹਭਾਂ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਮਸਰ(ULIP) ਲਹ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ
ਵਯਭਨਸਆਯ਼ ਅਤ਼ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਉਤਦ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਏਈ ਫਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਯਲਇਤਹ ਏਹਭਾਂ ਨੰ
ਤਫਦਹਰ ਏਯ ਯਵ਼ ਵਨ। ਇਵ ਏਹਭਾਂ ਨੰ ਫਯਤਨਹਆ ਸਲਿੱ ਚ ਧਨਹ ਸਨਲ਼ਲ਼ਾਂ ਦ਼ ਵਰਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਰਆਂਦ
ਸਆ ਹ, ਜਾ ਸਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਨੇ ਧਯਨ ਇਏਸਲਟਹ ਲ਼਼ਅਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹਤ਼ ਨ ਅਤ਼ ਨਤਹਜ਼
ਲਜੋਂ ਲਿੱ ਡਹ ੰ ਜਹ ਆਭਦਨ ਅਤ਼ ਪਇਦ਼ ਏਭ ਨ। ਇਏਸਲਟਹ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਧ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਅਤ਼ ਰਹਧਯਏਾਂ ਨੰ
ਲਿੱ ਧ ਰਬਲਹ ਅਤ਼ ਇਏਸਲਟਹ ਢੰ  ਨਰ ਪਇਦ਼ ਦ਼ਣ ਦਹ ਰਾ  ਭਸਵ ਵਾਈ ਹ।
ਇਏਯਏ਼ ਪਇਦ (ਸਵਿੱ  ਰ ਣ ਲਰਹਆਂ) ਰਹਆਂ ਨਰ ਯਭਹ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਜਹਲਨ ਦਤਯ ਦਹ
ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਯਹ ਰਈ ਏਝ ੰ ਫੰ ਧ ਼ਲ਼ ਏਯਦਹ ਵ। ਯ ੰ ਫੰ ਧ ਸਿੱ ਧ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ ਵ। ਰਹਧਯਏ
ਦ ਫਾਨ ੰ ਤਹ ਦ਼ ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਦ਼ ਸਨਮਭਤ (ਅਏਯ ਰਨ) ਭਰਾਂਏਣ ਅਤ਼ ਰਨੇ ਰਬ ਦ਼
ਨਤਹਜ਼ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਏਯਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਭਰਾਂਏਣ ਫਹਭਾਂਸਏਏ ਲਰੋਂ ਰ ਅੰ ਦਸਆਂ ਅਤ਼ ਏਯਨਾਂ
ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਏਯਦ ਵ।
ਭਰਾਂਏਣ ਏਯਲਈ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਬ ਤੋਂ ੰ ਬਹਯ ਵੰ ਦ ਵ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਯੰ ਟਹਆਂ ਨੰ
ਜਯਹ ਏਯਨ। ਇਏਯਏ਼ ਫਾਨ ਅਏਯ ਫਹਭਏਯਤ ਏਾਰ ਭਿਜਦ ੰ ਤਹ ਦ ਭਿੱ ਰ ਸਿੱ ਧ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ
ਨਵੀਂ ਦਯਉਂਦ ਵ। ਫਿੱ ਚਤ ਦ਼ ਰਨਣ ਦ਼ ਫਅਦ ਲਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਇ ਨੰ ਫਾਨ ਲਜੋਂ ਜਯਹ
ਨਵੀਂ ਲਹ ਏਯ ਏਦ ਵ, ਯ ਭਏਤ ੰ ਤਹਆਂ ਫਣਉਣ ਦ ਰਨ ਏਯ ਏਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਲਧ਼ ਰਈ
ਲਯਤਹਆਂ ਜ ਏਦਹਆਂ ਵਨ।
ਇਵ ਬ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਰਹਆਂ ਉੱਤ਼ ਜਾਸਆ ਫਾਨ ਏ਼ਲਰ ਫਵਤ ਸਧਆਨ ਨਰ ਅਤ਼ ਐ ਢੰ  ਸਲਿੱ ਚ
ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਯਹ ਦ਼ ਫਅਦ ਵੰ ਦ ਵ।
ਭਿੱ ਢਰ ਸਧਾਂਤ, ਸਜ ਉੱਤ਼ ਸਯਲਇਤਹ ਰਹਆਂ ਏੰ ਭ ਏਯਦਹਆਂ ਵਨ, ਵ ਸਏ ਭੇਂ ਦ਼ ਨਰ ਇਏਯ
ਸਨਲ਼ਲ਼ ਆਭਦਨ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਵਰਾਂਸਏ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਫਾਨ ਅਤ਼ ਸਭਲ਼ਯਤ ਫਾਨ ਨੇ ਰਹਧਯਏਾਂ ਨੰ ਇਏਲਟਹ
ਅਤ਼ ਵਾਯ ਲਿੱ ਧ ਭਨਪ ਸਨਲ਼ਲ਼ਾਂ ਦ਼ ਪਇਸਦਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਲਿੱ ਡ ਸਵਿੱ  ਰਤ ਏਯਨ ਦ਼ ਭਿੱ ਯਥ ਏਹਤ ਵ, ਉਵ
ਵਰ਼ ਲਹ ਜਹਲਨ ਦਤਯਾਂ ਦਹ ਭਯਹ ਉੱਤ਼ ਵਹ ਸਨਯਬਯ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਫਾਨ ਦ ਰਨ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
ਪ਼ਯ, ਫਾਨ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਰ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਵਹ ਰਸਨਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਜਦੋਂ ਰ ਸਲਿੱ ਚ ਭਰਾਂਏਣ
ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਆਭਦਨ ੰ ਤਹ ਦ਼ ਭਿੱ ਰ ਸਲਿੱ ਚ ਯਾਨ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਤਫਦਹਰਹਆਂ ਨਵੀਂ ਦਯ
ਏਦ਼ ਵਨ।
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ਮਸਨਟ ਸਰੰਏ ਏਹਤਹਆਂ ਰਹਆਂ ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਦਾਲਾਂ ਏਭਹਆਂ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਰਈ

ਭਦਦ ਏਯਦਹਆਂ

ਵਨ। ਇਵਨਾਂ ਇਏਯਯਨਸਭਆਂ ਅਧਹਨ ਪਇਸਦਆਂ ਨੰ ਯ਼ ਜਾਂ ਅਧਯ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹਧਯਏ ਦ਼ ਐਤ਼
ਸਲਿੱ ਚ ਸਭਤਹ, ਜਦੋਂ ਬਤਨ ਏਹਤ ਜਣ ਲਰ ਵੰ ਦ ਵ, ਸਲਿੱ ਚ ਭਹਾਂ ਮਸਨਟਾਂ ਦ਼ ਭਿੱ ਰ ਤੋਂ ਤ ਰਇਆ
ਜਾਂਦ ਵ।
ਇਏਯਏ਼ ਮਸਨਟ ਸਰੰਏ ਏਹਤਹਆਂ ਰਹਆਂ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਯਹ ਦ਼ ਪਇਸਦਆਂ
ਉੱਤ਼ ਸਿੱ ਧ਼ ਤ਼ ਤਯੰਤ ਨਏਦਹ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ। ਮਸਨਟ ਅਏਯ ਐ ਤਸਵ ਏਹਤ਼ ਰਭਸਣਤ
ਮਸਨਟ ਟਯਿੱ ਟ ਜਾਂ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਰਫੰਧ ਭਏਤ (ਸਯ਼ਇਟ)(ਅੰ ਦਯਨਹ) ਪੰ ਡ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ॥ ਮਸਨਟ ਨੰ
ਇਿੱ ਏ ਇਿੱ ਏਰ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਬਤਨ ਉੱਤ਼ ਜਾਂ ਸਨਮਭਤ ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ ਯਵੀਂ ਐਯਹਸਦਆ ਜ ਏਦ
ਵ।
ਫਯਤਨਹਆ ਅਤ਼ ਵਾਯ ਫਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਇਵਨਾਂ ਰਹਆਂ ਨੰ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਧਨ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਸਤਆਯ ਏਹਤ ਅਤ਼
ਉਰਿੱਫਧ ਏਯਲਇਆ ਸਆ ਹ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਬ ਲਹ ਲ਼ਸਭਰ ਹ। ਉਵਨਾਂ ਦ ਢਾਂਚ ਸਯਲਇਤਹ
ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਇਏਯਯਨਸਭਆਂ ਤੋਂ ਏਹ ਲਿੱ ਐਯ ਹ। ਸਜਲੇਂ ਅੀਂ ਦਿੱ ਸਆ ਵ ਸਏ ਸਯਲਇਤਹ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ
ਰਹਆਂ ਫੰ ਡਰ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ। ਉਵ ਆਣਹ ਸਭਆਦ, ਰਤ ਅਤ਼ ਫਿੱ ਚਤ ਬਾਂ ਦ਼
ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਅਲ਼ਟ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ। ਇ ਦ਼ ਉਰਟ ਮਸਨਟ ਸਰੰਏ ਏਹਤ਼ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਫੰ ਡਰ ਦ਼ ਯ
ਸਲਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਇਵਨਾਂ ਦ ਢਾਂਚ ਫਹਭ ਰਈ ਬਤਨ ਰਈ ੁਯਚ ਤ਼ ੁਯਚ ਬ ਦ਼ ਰਈ
ਯਦਯਲ਼ਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ ਵੰ ਦ ਵ।
Diagram 2: ਰੀਭੀਅਭ ਵੰ ਡ

ਇਿੱ ਏਲਯ ਜਦੋਂ ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਵਨਾਂ ਐਯਸਚਆਂ ਦਹ ਏਟਿਤਹ ਵਾ ਜਾਂਦਹ ਵ ਤਾਂ ਐਤ਼ ਦ ਫਏਇਆ ਅਤ਼
ਇ ਤੋਂ ਆਭਦਨ ਨੰ ਮਸਨਟ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵਨਾਂ ਮਸਨਟਾਂ ਦ ਭਿੱ ਰ ਏਯਯਹ ਦ਼
ਸਵਰਾਂ-ਤਸਵ ਏਹਤ਼ ਇੰ ਡਏ ਦ਼ ਵਲਰ਼ ਨਰ ਤਸਵ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
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ਭੁੱ ਐ ਧਫੰ ਦੂ ਸ ਧਏ ਇਸ ਭੁੱ ਰ ਨੂੰ ਧਏ ਧਨਮਭ ਜਾਂ ੂਤਯ ਨਾਰ ਤਧਸ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਧਜ ਨੂੰ ਧਸਰਾਂ
ਸੀ ਤਧਸ ਏਯ ਧਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਐਾ ਤਯ ਉੱਤ ਮੂਧਨਟ ਦਾ ਭੁੱ ਰ ਸ਼ੁੱ ਧ ੰ ਤੀ ਭੁੱ ਰ (ਨਵੀ) ਯਾਸੀਂ
ਧਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਜ ਧਏ ੰ ਤੀ, ਧਜ ਧਵੱ ਚ ਪੰ ਡ ਧਨਵਸ਼ ਏੀਤ ਸਨ, ਦਾ ਫਾਜ਼ਾਯੀ ਭੁੱ ਰ
ਦਯਾਉਂਦਾ ਸ। ਅੱ  ਧਦੱ ਤ ੂਤਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯਏ ਦ ਵੱ ਐ-ਵੱ ਐਯ ਧਵਅਏਤੀ ਇੱਏ ਸੀ ਦਣਮ
ਪਾਇਦਾ ਰ ਏਦ ਸਨ।
ਇਏਯਏ਼ ਰਹ-ਧਯਏ ਪਇਦ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦਹ ਏਰਣ ਅਤ਼ ਭਯਹ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਏਯਦ਼
ਵਨ
ਮਸਨਟ ਸਰੰਏ ਏਹਤਹਆਂ ਰਹਆਂ ਦ ਬ ਤੋਂ ਸਆਯ ਪਹਚਯ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਪੰ ਡਾਂ ਦਹਆਂ ਸਏਭਾਂ ਸਲਚਰ਼
ਚਾਣ ਏਯਨ ਦਹ ਵਰਤ ਵ, ਸਜਵਨਾਂ ਦਹ ਮਸਨਟ-ਧਯਏ ਲਯਤੋਂ ਏਯ ਏਦ ਵ। ਵਯ ਪੰ ਡ ਸਲਿੱ ਚ ੰ ਤਹਆਂ
ਦ ਲਿੱ ਐਯ ਾਯਟਪਾਸਰ ਸਭਲ਼ਯਨ ਵੰ ਦ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ਏਾਂ ਨੰ ਡ਼ਸਫਟ, ੰ ਤਰਨ ਅਤ਼ ਇਏਸਲਟਈ
ਪੰ ਡਾਂ ਸਲਚਰ਼ ਚਾਣ ਏਯਨਹ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਡ਼ਸਫਟ ਪੰ ਡ ਦ ਬਲ ਸਏ਼ ਦ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਸਨਲ਼ਲ਼
ਡ਼ਸਫਟ ਭਨਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏਯਨ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਰਟ ਅਤ਼ ਫੌਂਡ। ਇਏਸਲਟਹ ਪੰ ਡ ਦ ਬਲ ਵਾਲ਼ ਸਏ ਮਸਨਟ
ਭਿੱ ਐ ਇਏਸਲਟਹ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਨ। ਇਵ ਲਿੱ ਡ਼ ਲਯਾਂ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਏਾਈ ਵਾਯ ਸਏਭਾਂ ਦਹਆਂ ਚਾਣਾਂ ਲਹ
ਉਰਿੱਫਧ ਯਸਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।

ਇਏਧਵਟੀ ਪੰ ਡ

ਡਧਫਟ ਪੰ ਡ

ੰ ਤੁਧਰਤ ਏੀਤ ਪੰ ਡ

ਧਨ ਫਾਜ਼ਾਯ ਪੰ ਡ

ਇਵ ਪੰ ਡਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ੰ ਜਹ

ਇਵ ਪੰ ਡ ੰ ਜਹ ਦ ਲਿੱ ਡ

ਇਵ ਪੰ ਡ ਇਏਸਲਟਈ

ਇਵ ਪੰ ਡ ਧਨਾਂ ਸਜਲੇਂ

ਦ ਲਿੱ ਡ ਸਵਿੱ 

ਸਵਿੱ  ਯਏਯਹ ਫੌਂਡ,

ਅਤ਼ ਡ਼ਸਫਟ ਧਨਾਂ ਦ਼

ਸਏ ੁਨ ਸਫਿੱ ਰ, ਭਹਾਂ

ਇਏਸਲਟਈ ਅਤ਼

ਏਯਾਯ਼ਟ ਫੌਂਡ, ਸਥਯ

ਸਭਲ਼ਯਨ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਲ਼ਲ਼

ਦ਼ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ,

ਇਏਸਲਟਹ ੰ ਫੰ ਸਧਤ

ਭਹਾਂ ਆਸਦ ਸਲਿੱ ਚ

ਏਯਦ਼ ਵਨ।

ਏਯਾਫਯਹ ਼ਯ ਆਸਦ

ਧਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ

ਰਉਂਦ਼ ਵਨ।

ਸਲਿੱ ਚ ਭਿੱ ਐ ਯ ਨਰ

ਰਇਆ ਜਾਂਦ ਵ।

ੰ ਜਹ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਦ਼ ਵਨ।

ਸਲਅਏਤਹ ਲਧ ਪੰ ਡ, ਭਿੱ ਐ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਧਦ਼ ਟਏ ਜਾਂ ੰ ਤਸਰਤ ਪੰ ਡਾਂ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ੰ ਜਹ ਪਇਦ਼ ਨਰ
ਆਭਦਨ ਰਈ ੰ ਤਸਰਤ ਤਯਿੱ ਏਹ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਚਾਣ ਏਯ ਏਦ ਵ। ਤੀਂ ਏਟਯਰ ਪੰ ਡਾਂ ਦਹ ਲਹ ਚਾਣ
ਏਯ ਏਦ਼ ਵਾ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏ਼ਲਰ ਏਝ ਐ਼ਤਯਾਂ ਤ਼ ਉਦਮਾਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਵਹ ਵਾ ਏਦ ਵ। ਵਯ ਚਣਹ
ਈ ਚਾਣ ਸਏ਼ ਦ਼ ਜਾਸਐਭ ਰਪ
ਾ ਇਰ ਅਤ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਰਾ ਾਂ ਨੰ ਯ ਏਯਦਹ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ। ਇਿੱ ਏ ਸਏਭ
ਦ਼ ਪੰ ਡਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਦਜ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਨ ਦ ਸਲਧਨ ਲਹ ਵ, ਜ਼ਏਯ ਇਿੱ ਏ ਜਾਂ ਲਿੱ ਧ ਪੰ ਡ ਟਹਚ ਯ ਏਯਨ
ਰਈ ਠਹਏ ਤਯਹਾਂ ਏੰ ਭ ਏਯ ਯਵ਼ ਵਾਣ।
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ਇਵ ਬ ਚਾਣਾਂ ਤਯਤ ਲਹ ਯਿੱ ਐਦਹਆਂ ਵਨ। ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ, ਸਜ ਤੋਂ ਰਬਲਹ ਾਯਟਪਾਸਰ ਦ਼
ਰਫੰਧ ਦਹ ਉਭਹਦ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਮਸਨਟ ਭਿੱ ਰ ਫਯ਼ ਏਾਈ ਯੰ ਟਹ ਨਵੀਂ ਸਦੰ ਦ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਇ
ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਦ ਫਵਿੱ ਤ ਲਿੱ ਡ ਜਾਸਐਭ ਵੰ ਦ ਵ। ਇ ਨੰ ਮਸਨਟ ਯਿੱ ਐਣ ਲਰ਼ ਲਰੋਂ ਝਿੱ ਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਯ
ਵਾ ਏਦ ਵ ਸਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਭਿਤ-ਦਯ ਅਤ਼ ੁਯਚ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਝਿੱ ਰ਼ ।
ਸਯਲਇਤਹ ਏਹਭਾਂ ਦ਼ ਉਰਟ, ਮਸਨਟ ਸਰੰਏ ਏਹਤਹਆਂ ਰਹਆਂ ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ ਰਹਭਹਅਭ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਏੰ ਭ
ਏਯਦਹਆਂ ਵਨ, ਫਹਭ ਏਯਲਈ ੰ ਜਹ ਉੱਤ਼ ਨਵੀਂ। ਫਹਭਤ ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਯਏਭ ਫਯ਼ ਪਰ ਏਯਦ ਵ
ਸਏ ਏਹ ਉਵ ਸਨਮਭਤ ਭੇਂ ਉੱਤ਼ ਮਾਦਨ ਦ਼ਣ ਚਵੰ ਦ ਵ ਜਾਂ ਨਵੀਂ। ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਬਤਨ ਏਹਤ਼
ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਣ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਫਹਭਤ ਏਾਰ ਲਿੱ ਧ ਅਤ਼ ਿੱ ਟ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਚਾਣ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਰਹਭਹਅਭ
ਸਲਿੱ ਚ ਦਾ ਬ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ - ਸਭਆਦਹ ਬ ਨੰ ਯੰ ਟਹਲ਼ਦ ਪੰ ਡ (ਮਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਟਯਸਰੰ ਪੰ ਡ ਏਸਵੰ ਦ਼
ਵਨ), ਜਾ ਸਏ ਭਿਤ ਦ਼ ਭੇਂ ਉ਼ਿੱਤ਼ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ ਯਏਭ ਦ਼ਲ਼ ਫਏਹ ਦ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ
ਮਸਨਟ ਐਯਹਦ਼ਣ ਰਈ ਲਯਸਤਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ੰ ਜਹ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਐ
ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਟਏ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ।
ਭਿਤ ਵਾਣ ਉੱਤ਼, ਭਿਤ ਪਇਦ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਈ ਯਏਭ ਜਾਂ ਸਏ਼ ਦ਼ ਐਆਤ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਜਦ ਪੰ ਡ ਯਏਭ
ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ਼। ਪੰ ਡ ਭਿੱ ਰ ਧਯਨ ਨੰ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਮਸਨਟ ਭਿੱ ਰ ਨੰ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਐਤ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਜਦ ਮਸਨਟਾਂ
ਦਹ ਸਣਤਹ ਨਰ ਣ ਏਯਏ਼ ਰਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 2
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਸਫਆਨ ਰਤ ਵ?
I.

ਸਯਲਯਤਨਲ਼ਹਰ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਆਯਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਵ

II. ਸਯਲਯਤਨਲ਼ਹਰ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਿੱ ਏਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਵ
III. ਰਹ ਦ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਐਤ ਵ।
IV. ਰਹ ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ ਭਿਤ ਪਇਦ਼ ਦਹ ਯੰ ਟਹ ਸਦੰ ਦਹ ਵ।

ਾਯ


ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏਯ ਦ ਨਏ ਭਾ ਆਭਦਨ ਦਹ ਭਏਫਰ਼ ਮਾ ਦਯ ਦ਼ਣਹ
ਵ, ਜਾ ਸਏ ਸਲਿੱ ਤਹ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਉਰਿੱਫਧ ਵਾਯ ੰ ਤਹਆਂ ਦ਼ ਭਏਫਰ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾਲ।਼



ੂਯ-ਸਯਲਇਤਹ ਜਹਲਨ ਉਤਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਤਯਿੱ ਏਹ ਦ਼ਣ ਰਈ ਏਝ ਯਝਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਫਨਾਂ-ਫੰ ਡ, ਸਨਲ਼ਲ਼
ੰ ਫੰ ਧ ਅਤ਼ ਯਦਯਲ਼ਤਤ ਵਨ।
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ਸਲਆਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਇ ਦ਼ ਰਚਏਹਰ਼ ਰਹਭਹਅਭ, ਰਚਏਹਰ ਅੰ ਸਏਤ ਭਿੱ ਰ ਅਤ਼ ਭਿਤ ਪਇਦ ਯਏਭ
ਅਤ਼ ਇ ਦਹ ਏਹਭਤ ਏਯਨਾਂ ਦ਼ ਅਣ-ਫੰ ਡਰ ਲਯ਼ ਰਿੱਛਣਾਂ ਏਯਏ਼ ਇਵ ਿੱ ਏਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ ਯ ਵ।



ਸਯਲਯਤਨਲ਼ਹਰ ਜਹਲਨ ਫਹਭ "ਯ ਜਹਲਨ" ਸਏਭ ਦਹ ਰਹ ਵ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹ ਦ਼ ਭਿਤ
ਪਇਦ ਤ਼ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਐ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਐਤ਼, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਭਹਾਂ ਏਯਲਇਆ ਸਆ ਵ, ਦਹ
ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਜਯਹ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਫਦਰਦ ਵ।



ਮਸਨਟ ਸਰੰਏ ਏਹਤਹਆਂ ਏਹਭਾਂ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਮਸਰ(ULIP) ਲਹ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ
ਵਯਭਨਸਆਯ਼ ਅਤ਼ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਉਤਦ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਏਈ ਫਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਯਲਇਤਹ ਏਹਭਾਂ ਨੰ
ਤਫਦਹਰ ਏਯ ਯਵ਼ ਵਨ।



ਮਸਨਟ ਸਰੰਏ ਏਹਤਹਆਂ ਰਹਆਂ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਯਹ ਦ਼ ਪਇਸਦਆਂ ਉੱਤ਼ ਸਿੱ ਧ਼
ਤ਼ ਤਯੰਤ ਨਏਦਹ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।

ਭੁੱ ਐ ਸ਼ਫਦ
1. ਸਲਆਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ
2. ਸਯਲਯਤਨ ਜਹਲਨ ਫਹਭ
3. ਮਸਨਟ ਸਰੰਏ ਏਹਤਹਆਂ ਫਹਭ
4. ਲ਼ਿੱ ਧ ੰ ਤਹ ਭਿੱ ਰ

ਵ ਜਾਂਚ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
ਸਲਆਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਇਿੱ ਏ ੂਯ-ਸਯਲਇਤਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਵ।
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Answer 2
ਵੀਂ ਚਾਣ I ਵ।
ਸਫਆਨ "ਸਯਲਯਤਨਲ਼ਹਰ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਆਯਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਵ" ਰਤ ਵ
ਸਫਆਨ "ਸਯਲਯਤਨਲ਼ਹਰ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਿੱ ਏਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਵ" ਵਹ ਵ

ਵ-ਰੀਧਐਆ ਵਾਰ
Question 1
ਯਾਤਾਂ ਦ਼ ਅੰ ਤਯ-ਏਰ (inter-temporal) ਯਤਹ ਤੋਂ ਏਹ ਬਲ ਵ?
I.

ਭੇਂ ਦ਼ ਠਹਏ ਨ ਵਾਣ ਤਿੱ ਏ ਯਾਤਾਂ ਜਯਹ ਏਯਨ ਨੰ ਟਰਣ

II. ਭੇਂ ਦ਼ ਨਰ ਨਰ ਯਾਤ ਜਯਹ ਏਯਨੇ
III. ਯਾਤ ਲੰ ਡ ਨੰ ਆਯਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਏਯਨ
IV. ਯਾਤ ਲੰ ਡ ਨੰ ਫਵਸਲਧਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਏਯਨ
Question 2
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵਹ ਸਯਲਇਤਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦ ਦਹ ਏਭਹ ਵ?
I.

ਇਵਨਾਂ ਰਹਆਂ ਰਈ ਭਨ ਲਿੱ ਧ ਵ

II. ਲ਼ਟ ਅਤ਼  ਢੰ  ਨਰ ਯਦਹ ਭਿੱ ਰ ਉੱਤ਼ ਿੱ ਜਣ
III. ਲ਼ਟ ਤਸਵ ਨਏਦ ਅਤ਼ ਫਿੱ ਚਤ ਭਿੱ ਰ ਬ
IV. ਪਇਦ਼ ਦਹ ਦਯ ਤ ਰਉਣ ਿਐ ਨਵੀਂ
Question 3
ਸਲਆਏ ਜਹਲਨ ਰਹ ਨੰ ਸਵਰਹ ਲਯ ਏਦੋਂ ਼ਲ਼ ਏਹਤ ਸਆ?
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I.

ਅਭਯਹਏ

II. ਫਯਤਨਹਆ
III. ਜਯਭਨਹ
IV. ਪਯਾਂ
Question 4
ਇਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏ ਲਰੋਂ ਸਯਲਯਤਨਲ਼ਹਰ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਐਯਹਦਣ ਦਹ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ੰ ਬਲਨ ਵ?
I.

ਸਥਯ ਆਭਦਨ ਚਣਨ ਲਰ਼ ਰਾ ਏ

II. ਰਾ ਏ, ਜਾ ਸਏ ਜਾਸਐਭ ਰਤਹਏਰ ਵਨ ਅਤ਼ ਇਏਸਲਟਹ ਸਲਿੱ ਚ ਉਰਝਣ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ਼
III. ਸਆਨ ਲਰ਼ ਰਾ ਏ, ਜਾ ਸਏ ਇਏਸਲਟਹ ਰਈ ਭਸਵਯ ਵਨ
IV. ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਨਿਜਲਨ
Question 5
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਸਫਆਨ ਮਸਰ (ULIP) ਰਈ
ਵੀਂ ਵ?
I.

ਮਸਨਟ ਦ ਭਿੱ ਰ ਸਵਰਾਂ ਵਹ ਤਸਵ ਏਹਤ਼ ਤਯ ਯਵੀਂ ਏਿੱ ਸਢਆ ਜਾਂਦ ਵ।

II. ਸਨਲ਼ਲ਼ ਜਾਸਐਭ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਝਿੱ ਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ
III. ਮਸਰ ਆਣਹ ਸਭਆਦ, ਰਤ ਅਤ਼ ਫਿੱ ਚਤ ਬਾਂ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਅਲ਼ਟ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ
IV. ਮਸਰ ਫੰ ਡਰ ਏਹਤਹਆਂ ਉਤਦ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ
Question 6
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਸਯਲਯਤਨਲ਼ਹਰ ਫਹਭ਼ ਦਹਆਂ ਐਹਅਤ ਵਨ, ਇ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ:
I.

ਰਚਏਹਰ ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ

II. ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਦਹ ਯੰ ਟਹ ਨਵੀਂ
III. ਰਹ ਭਰਏ ਚਾਣ ਏਯਦ ਵ ਸਏ ਫਿੱ ਚਤ ਨੰ ਸਏਿੱ ਥ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਨ ਵ
IV. ਿੱ ਟਾ-ਘ਼ਟ ਭਿਤ ਪਇਦ਼ ਦਹ ਯੰ ਟਹ ਵੰ ਦਹ ਵ
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Question 7
ਸਲਆਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਫਯ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਵੀਂ ਵ?
ਸਫਆਨ I: ਇਵ ਰਹ ਭਰਏ ਨੰ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਬਤਨ ਰਈ ਵਇਏ ਵ
ਸਫਆਨ II: ਰਹ ਭਰਏ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਉੱਤ਼ ਫਯ ਅਧਸਯਤ ਧਨ-ਲਹ ਦਹ ਦਯ ਰ ਏਦ ਵ।
I.

I ਵੀਂ ਵ

II. II ਵੀਂ ਵ
III. I ਅਤ਼ II ਵੀਂ ਵਨ
IV. I ਅਤ਼ II ਰਤ ਵਨ
Question 8
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ULIP ਰਈ ਵੀਂ ਵਨ, ਇ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ:
I.

ਮਸਨਟ ਯਿੱ ਐਣ ਲਰ ਢੰ ਞਾਂ ਦਹ ਸਏਭ ਸਲਿੱ ਚ ਚਾਣ ਏਯ ਏਦ ਵ

II. ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਮਸਨਟ ਭਿੱ ਰ ਰਈ ਯੰ ਟਹ ਸਦੰ ਦ ਵ
III. ਮਸਨਟ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਇਿੱ ਏਰ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਬਤਨ ਉੱਤ਼ ਜਾਂ ਸਨਮਭਤ ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ ਯਵੀਂ ਐਯਹਸਦਆ
ਜ ਏਦ ਵ।
IV. ਮਸਰ ਰਹ ਢਾਂਚ ਫਹਭ ਰਤ ਬ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਯਦਯਲ਼ਹ ਵੰ ਦ ਵ
Question 9
IRDA ਸਨਮਭਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ, ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ਼ ੂਯ-ਸਯਲਇਤਹ ਫਿੱ ਚਤ
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦ ਦ਼ਣ ਦਹ ਭਨਯਹ ਵ?
ਚਾਣ I: ਮਸਨਟ ਸਰੰਏ ਏਹਤਹਆਂ ਫਹਭ ਏਹਭਾਂ
ਚਾਣ II: ਸਯਲਯਤਨਲ਼ਹਰ ਫਹਭ ਏਹਭ
I.

ਏ਼ਲਰ I

II. ਏ਼ਲਰ II
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III. I ਅਤ਼ II ਦਾਲੇਂ
IV. ਨ ਤਾਂ I ਤ਼ ਨ ਵਹ II
Question 10
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਦ਼ ਅਣ-ਫੰ ਡਰ ਏਯਨ ਤੋਂ ਏਹ ਬਲ ਵਨ?
I.

ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਦ ਫੌਂਡ ਨਰ ਯਯ ੰ ਫੰ ਧ

II. ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਦ ਇਏਸਲਟਹ ਨਰ ਯਯ ੰ ਫੰ ਧ
III. ਯਿੱਸਐਆ ਅਤ਼ ਫਿੱ ਚਤ ਬਾਂ ਦ ਸਭਲ਼ਯਨ
IV. ਯਿੱਸਐਆ ਅਤ਼ ਫਿੱ ਚਤ ਬਾਂ ਦ ਲਿੱ ਐਯਏਯਨ

ਵ ਰੀਧਐਆ ਵਾਰਾਂ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
ਯਾਤਾਂ ਦ ਅੰ ਤਯ-ਏਰ ਜਯਹ ਏਯਨ ਤੋਂ ਬਲ ਯਾਤਾਂ ਨੰ ਭੇਂ ਦ਼ ਨਰ ਜਯਹ ਏਯਨ ਤੋਂ ਵ।
Answer 2
ਵੀਂ ਚਾਣ IV ਵ।
ਸਯਲਇਤਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਆਭਦਨ ਦਹ ਦਯ ਤ ਰਉਣ ਿਐ ਨਵੀਂ ਵ।
Answer 3
ਵੀਂ ਚਾਣ I ਵ।
ਸਲਆਏ ਜਹਲਨ ਰਹ ਨੰ ਸਵਰਹ ਲਯ ਅਭਯਹਏ ਸਲਿੱ ਚ ਼ਲ਼ ਏਹਤ ਸਆ ਹ।
Answer 4
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ਵੀਂ ਚਾਣ III ਵ।
ਸਆਨ ਯਿੱ ਐਣ ਲਰ਼ ਰਾ ਏ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਇਏਸਲਟਹ ਦ ਤਜਯਫ ਵ, ਲਰੋਂ ਸਯਲਯਤਨਲ਼ਹਰ ਜਹਲਨ ਫਹਭ
ਐਯਹਦਣ ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵ।
Answer 5
ਵੀਂ ਚਾਣ III ਵ।
ਮਸਰ ਆਣਹ ਸਭਆਦ, ਰਤ ਅਤ਼ ਫਿੱ ਚਤ ਬਾਂ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਯਦਯਲ਼ਹ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
Answer 6
ਵੀਂ ਚਾਣ I ਵ।
ਸਯਲਯਤਨਲ਼ਹਰ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਦ਼ਣਮਾ ਰਹਭਹਅਭ ਸਥਯ ਯਸਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਰਚਏਹਰ ਨਵੀਂ ਵ।
Answer 7
ਵੀਂ ਚਾਣ III ਵ।
ਦਾਲੇਂ ਸਫਆਨ ਵੀਂ ਵਨ। ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ ਸਲਿੱ ਚ ਰਚਏਹਰਨ ਸਲਆਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਦ ਇਿੱ ਏ ਰਿੱਛਣ ਵ।
ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਇਵ ਸਏਭ ਰਹਧਯਏ ਨੰ ਏਝ ਫਯ-ਅਧਸਯਤ ਇੰ ਡਏ ਦ਼ ਨਰ ਫਿੱ ਝਹ ਆਭਦਨ
ਦਯ ਨਰ ਏਭਈ ਏਯਨ ਰਈ ਲਹ ਵਇਏ ਵ।
Answer 8
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਮਸਰ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਮਸਨਟ ਭਿੱ ਰ ਦਹ ਯੰ ਟਹ ਨਵੀਂ ਸਦੰ ਦ ਵ।
Answer 9
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ਵੀਂ ਚਾਣ III ਵ।
ਆਈਆਯਡਹ ਦ਼ ਸਨਮਭਾਂ ਤਸਵਤ ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ੂਯ-ਸਯਲਇਤਹ ਫਿੱ ਚਤ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਦਹ
ਇਤ ਵ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਮਸਨਟ ਸਰੰਏ ਏਹਤ਼ ਫਹਭ ਏਹਭਾਂ ਅਤ਼ ਸਯਲਯਤਨਲ਼ਹਰ ਫਹਭ ਏਹਭਾਂ ਲ਼ਸਭਰ
ਵਨ।
Answer 10
ਵੀਂ ਚਾਣ IV ਵ।
ਯਿੱਸਐਆ ਅਤ਼ ਫਿੱ ਚਤ ਬ ਨੰ ਲਿੱ ਐਾ-ਲਿੱ ਐਯ ਏਯਨ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਨੰ ਅਣ-ਫੰ ਡਰ ਏਯਨ ਏਵਉਂਦ
ਵ।
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ਾਠ 10
ਜੀਵਨ ਫੀਭ ਦ ਇਤਭਾਰ
ਾਠ ਜਾਣ-ਛਾਣ
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏ਼ਲਰ ਭੇਂ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਵਾਣ ਲਰਹ ਭਿਤ ਰਈ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਨੰ ਯਿੱਸਐਆ ਵਹ ਨਵੀਂ ਸਦੰ ਦ ਵ।
ਇਵ ਦ਼ ਵਾਯ ਇਤ਼ਭਰ ਲਹ ਵਨ। ਇ ਨੰ ਨਤਹਜਤਨ ਫਹਭ ਪਇਸਦਆਂ ਨਰ ਬਯਾ ਫਣਉਣ ਰਈ
ਲਯਸਤਆ ਜ ਏਦ ਵ, ਇ ਨੰ ਉਦਮਾਾਂ ਦ਼ ਭਿੱ ਐ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਰਈ ਰਹ ਯਿੱਸਐਆ ਫਣਉਣ ਰਈ
ਲਯਸਤਆ ਜ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਯ-ਏਯ ਰ ਣ ਰਈ ਲਹ ਲਯਸਤਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ
ਇਤ਼ਭਰਾਂ ਦ਼ ਫਯ਼ ਅੀਂ ੰ ਐ਼ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਲਾਂ਼।

ਧੱ ਐਣ ਨਤੀਜ
A. ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਇਤ਼ਭਰ
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A. ਜੀਵਨ ਫੀਭ ਦ ਇਤਭਾਰ
1. ਧਵਆਸੁਤਾ ਯਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਏਾਨੂੰਨ
ਜਹਲਨ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਾ਼ ਦ ੰ ਏਰ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਲਯਲ਼ਏਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ,
ਦ਼ ਅਧਹਨ ਪਇਸਦਆਂ ਨੰ ਤਫਦਹਰ ਏਯਨ/ਸਲਯਤ ਯਿੱ ਐਣ ਉੱਤ਼ ੰ ਤਹ ਪਯ ਰ ਏਯਨ ਦਹ ਯਯਤ ਵ।
ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਯਜ ਸਡਊਟਹ ਦ਼ ੁਤਭ ਵਾਣ ਈ, ਟਯਿੱ ਟ ਦ ੰ ਏਰ ਵਣ ਲਯਸਤਆ ਨਵੀਂ ਜਾਂਦ ਵ , ਯ
ਸਲਲ਼਼ ਨੰ ਲ਼ਯਲ਼ ਭ਼ਤ ਭਝਣ ਚੰ  ਯਵ਼।
ਸਲਆਵਤ ਯਤ ਦਹ ਜਇਦਦ ਏਟ, 1874 ਦ਼ ਏਲ਼ਨ 6 ਤਸਵਤ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਅਧਹਨ ਤਨਹ
ਤ਼ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਦ਼ ਪਇਦ਼ ਰਈ ਜਭਨਤ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ। ਸਲਆਵਤ ਯਤ ਦਹ ਜਇਦਦ ਏਟ, 1874 ਦ਼
ਏਲ਼ਨ 6 ਤਸਵਤ ਬਯਾ ਲਹ ਫਣਇਆ ਜਾਂਦ ਵ।
Diagram 1: MWP ਏਟ ਅਧੀਨ ਰਾਬਾਤਯ

ਇਵ ਤਸਵ ਏਯਦ ਵ ਸਏ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਰਹ, ਜਾ ਸਏ ਸਲਆਵਤ ਸਲਅਏਤਹ ਲਰੋਂ ਆਣ਼ ਜਹਲਨ ਦ਼ ਰਈ ਈ ਵ
ਅਤ਼ ਉ ਦਹ ਤਨਹ ਤ਼ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਜਾਂ ਉਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏ਼ ਦ਼ ਲਹ ਪਇਦ਼ ਨੰ ਦਯਉਂਦਹ ਵ, ਨੰ ਉ ਦਹ ਤਨਹ
ਤ਼ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਜਾਂ ਉਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏ਼ ਦ਼ ਰਈ ਲਹ, ਦਯ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ, ਪਇਦ਼ ਰਈ ਬਯਾ਼
(ਟਯਿੱ ਟ) ਨੰ ਮਏਹਨਹ ਫਣ ਅਤ਼ ਭੰ ਨਹ ਜਲ਼, ਅਤ਼ ਸਏ਼ ਲਹ ਬਯਾ਼ ਦ਼ ਭਏਦ ਦ਼ ਭਿਜਦ ਯਸਵਣ ਤਿੱ ਏ,
ਤਹ, ਜਾਂ ਉ ਦ਼ ਰ ਣਦਯਾਂ ਜਾਂ ਉ ਦਹ ਜਇਦਦ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਼ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਏੰ ਟਯਾਰ ਸਲਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਨ ਵਾਲ।਼
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a) MWP ਏਟ ਅਧੀਨ ਾਰੀ ਦ ਪੀਚਯ
i.

ਵਯ ਰਹ ਰਈ ਲਿੱ ਐਯ ਟਯਿੱ ਟ ਯਵ਼। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਨਹ ਜਾਂ ਫਿੱ ਚ਼ (18 ਰਾਂ ਦਹ ਉਭਯ ਤੋਂ
ਲਿੱ ਦ) ਟਯਿੱ ਟਹ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ।

ii.

ਰਹ ਅਦਰਤਹ ਏਯਏਹ, ਰ ਣਦਯਾਂ ਅਤ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਏੰ ਟਯਾਰ ਫਵਯ ਯਵ਼ਹ।

iii. ਦਅਲ ਏਹਤ ਧਨ ਟਯਿੱ ਟਹ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤ ਜਲ਼।
iv. ਰਹ ਨੰ ਭਯਸਤ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਨ ਵਹ ਨਭਦ ਜਾਂ ਸਨਮਏਤ ਏਯਨ ਦਹ
ਇਤ ਵ।
v. ਜ਼ ਰਹਧਯਏ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਰਬਾਂ ਰਤ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਰਲ਼ਲ਼ਏ ਏਯਨ ਰਈ

ਸਏ਼ ਐ

ਟਯਿੱ ਟਹ ਦਹ ਸਨਮਏਤ ਨਵੀਂ ਏਯਦ ਵ ਤਾਂ ਰਹ ਅਧਹਨ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਈ ਯਏਭ ਯਏਯ
ਦ਼ ਅਧਹਨ ਅਸਧਏਸਯਏ ਟਯਿੱ ਟਹ ਨੰ ਦ਼ਣਮਾ ਫਣ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਸਜ ਦ਼ ਏਯਜ ਐ਼ਤਯ ਅਧਹਨ ਵਰਤ
ਤੋਂ ਰਬਸਲਤ ਫਹਭ਼ ਦ ਦਤਯ ਭਿਜਦ ਵ।
b) ਪਾਇਦ
ਟਯਿੱ ਟ ਨੰ ਸਥਯ, ੂਯ-ਾਧ ਮਾ ਟਯਿੱ ਟ ਦਤਲ਼ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਸਤਆਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਇਿੱ ਏ
ਜਾਂ ਲਿੱ ਧ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਲ਼ਸਭਰ ਵਾ ਏਦਹਆਂ ਵਨ। ਟਯਿੱ ਟ ਰਹ ਦ਼ ਰਫੰਧ ਰਈ

ਟਯਿੱ ਟਹ

ਸਨਮਏਤ ਏਯਨ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਜਹਲਨ ਰਹ ਅਧਹਨ ਪਇਦ਼ ਰਈ ਵਾਲ।਼ ਫਹਭ ਰਹਆਂ
ਯਿੱ ਐਣ ਲਰ਼ ਟਯਿੱ ਟ ਨੰ ਫਣਉਣ ਨਰ, ਰਹਧਯਏ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਅਤ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭਤ ਦਹ ਭਿਤ
ਉੱਤ਼ ਆਣ਼ ਵਿੱ ਏ ਛਿੱ ਡ ਸਦੰ ਦ ਵ। ਟਯਿੱ ਟਹ ਫਹਭ ਏਯਲਈਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਇਿੱ ਏ ਜਾਂ
ਲਿੱ ਧ ਰਬਤਯਾਂ ਰਈ ਟਯਿੱ ਟ ਰਲ਼ਲ਼ਨ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
ਜਹਲਨ-ਥਹ ਅਤ਼ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਦ਼ ਪਇਸਦਆਂ ਰਈ ਟਯਿੱ ਟ ਫਣਉਣ ਦ ਅਭਰ ਵ, ਯ ਰਬਤਯ ਏਾਈ
ਲਹ ਵਾਯ ਏਨੰਨਹ ਸਲਅਏਤਹ ਲਹ ਵਾ ਏਦ ਵ। ਟਯਿੱ ਟ ਫਣਉਣ ਨਰ ਮਏਹਨਹ ਵੰ ਦ ਵ ਸਏ ਰਹ
ਏਯਲਈਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਰਬਤਯ ਦ਼ ਨਫਰ ਵਾਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਸਧਆਨ ਨਰ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼
ਬਸਲਿੱ ਐ ਦਹਆਂ ਰ ਣਦਯਾਂ ਦ਼ ਰਈ ਪਇਦ਼ ਯਿੱਸਐਆ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
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2. ਭੁੱ ਐ ਧਵਅਏਤੀ ਫੀਭਾ
ਭਿੱ ਐ-ਸਲਅਏਤਹ ਫਹਭ ਏਯਾਫਯ ਫਹਭ਼ ਦ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਬ ਵ।

ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਭਿੱ ਐ-ਸਲਅਏਤਹ ਫਹਭ਼ ਨੰ ਏਯਾਫਯ ਲਰੋਂ ਵਯਜਨੇ ਰਈ ਰ ਫਹਭ਼ ਲਜੋਂ ਦਯਇਆ ਜ ਏਦ ਵ ਜਾ ਸਏ
ਏਯਾਫਯ ਦ਼ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਭਿਤ ਜਾਂ ਦ ਵਾਈ ਅਭਯਿੱ ਥ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਏਯਾਫਯ ਨੰ ਵਾਣ ਲਰ਼
ਸਲਿੱ ਤਹ ਟ਼ ਰਈ ਵ।
ਧਯਨ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿੱ ਐ ਸਲਅਏਤਹ ਫਹਭ ਇਿੱ ਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਏਯਾਫਯ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਭਏਦ
ਰਈ ਲਯਸਤਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਰਹ ਦਹ ਸਭਆਦ ਭਿੱ ਐ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਏਯਾਫਯ ਰਈ ਪਇਦ਼ ਦ਼ ਅੰ ਤਯਰ ਤੋਂ
ਫਅਦ ਤਿੱ ਏ ਲਧਈ ਨਵੀਂ ਜ ਏਦਹ ਵ। ਭਿੱ ਐ ਸਲਅਏਤਹ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਦਹ ਭਰਏਹਅਤ ਅਏਯ ਏਯਾਫਯ
ਏਾਰ ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਭਏਦ ਏਯਾਫਯ ਨੰ ਵਯਜਨ ਦ਼ਣ ਵੰ ਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਭਿੱ ਐ ਆਭਦਨ ਸਤਆਯ ਏਯਨ ਲਰ਼
ਅਤ਼ ਏਯਾਫਯਹ ਯਲਨਹ ਦ਼ ਨਏਨ ਵਾਣ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਟ਼ ਵੰ ਦ ਵ। ਭਿੱ ਐ-ਸਲਅਏਤਹ ਫਹਭ ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ 
ਟ਼ ਰਈ ਵਯਜਨ ਨਵੀਂ ਸਦੰ ਦ ਵ, ਫਰਸਏ ਫਹਭ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਤਸਵ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏ
ਿੱ ਏਹ ਯਏਭ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵੰ ਦ ਵ।
ਏਈ ਏਯਾਫਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏ ਭਿੱ ਐ ਸਲਅਏਤਹ ਵੰ ਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਪਇਦ਼ ਦ਼ ਲਿੱ ਡ਼ ਬ ਰਈ ਜੰ ਭ਼ਲਯ ਵੰ ਦ ਵ ਜਾਂ
ਭਵਯਤ ਦ਼ ਿੱ ਐੋਂ ਸਲਰਿੱਐਣ ਅਤ਼ ਤਫਦਹਰ ਏਯਨ ਰਈ

ਭਲ਼ਸਏਰ ਵੰ ਦ ਵ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਫਿਸਧਏ ਜਇਦਦ

ੰ ਠਨ ਰਈ ਅਸਤ ਰਾ ੀਂਦਹ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਏੰ ਨਹ ਦ ਭਰਏ ਸਏ਼ ਭਰਭ ਦ਼ ਜਹਲਨ ਜਾਂ ਸਵਤ ਦ਼ ਰਈ
ਭਸ਼ਿੱਐ-ਸਲਅਏਤਹ ਫਹਭ ਰਹ ਰ ਏਦ ਵ, ਸਜ ਦ ਸਆਨ, ਏੰ ਭ ਜਾਂ ਯ ਮਾਦਨ ਏੰ ਨਹ ਰਈ
ਸਲਰਿੱਐਣ ਭਿੱ ਰਲਨ ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦ ਵ।
ਏੰ ਨਹ ਦ ਭਰਏ ਇਵ ੁਯਚ਼ (ਵਇਤ ਰਈ ਆਯਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਏਯਨਹ ਜਾਂ ਤਫਦਰ਼ ਦ਼ ਯ
ਸਲਿੱ ਚ ਸਏ਼ ਨੰ ਬਯਤਹ ਏਯਨ) ਅਤ਼ ਟ਼ (ਭਯਨ ਲਰ਼ ਦਹ ਏਯਾਫਯ ਦ਼ ਰਫੰਧ ਦਹ ਭਯਿੱ ਥ ਏਯਏ਼, ਜਦੋਂ
ਤਿੱ ਏ ਸਏ ਤਫਦਰ਼ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਨਲਾਂ ਭਰਭ ਦਹ ਸਐਰਈ ਯਹ ਵੰ ਦਹ ਵ) ਨੰ ਯ਼ ਏਯਨ ਰਈ

ਏਯਦ

ਵ, ਸਜਵਨਾਂ ਦ ਭਿੱ ਐ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਨ ਵਾਣ ਦਹ ਟਨ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਭਰਏ ਉੱਤ਼ ਰਬਲ ੈਂਦ ਵ।
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ਭਿੱ ਐ-ਸਲਅਏਤਹ ਰਹ ਇਿੱ ਏ ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ ਰਹ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਈ ਯਏਭ ਨੰ ਭਿੱ ਐ
ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਆਣਹ ਆਭਦਨ ਦਹ ਫਜ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਪਇਦ਼ ਨਰ ਜਾਸਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਰਹਭਹਅਭ ਦ
ਬਤਨ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵ ਟਏ ਰਈ

ਪਇਦ਼ਭੰਦ ਵ ਸਏਉਂਸਏ ਯ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ

ਏਯਾਫਯਹ ੁਯਚ ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਭਿੱ ਐ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਭਿਤ ਉੱਤ਼, ਪਇਦ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਸਨਿੱਜਹ
ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਉਰਟ, ਭਿੱ ਐ-ਸਲਅਏਤਹ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਤ ਪਇਦ਼ ਉੱਤ਼ ਆਭਦਨ ਦ਼ ਲਾਂ ਟਏ ਰਿੱਦ
ਵ।
ਫਹਭਏਯਤ ਏਯਾਫਯ ਦ਼ ਰ਼ ਐ-ਤਰ ਸਲਿੱ ਤਹ ਟ਼ਟਭੈਂਟ ਅਤ਼ ਬਯਹਆਂ ਈਆਂ ਆਈਟਹ ਸਯਟਯਨਾਂ ਨੰ
ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਲਰਹ ਯਏਭ ਦ ਤ ਰਉਣ ਰਈ ਲ਼ਐ਼। ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼, ਏੰ ਨਹ ਭਿੱ ਐ-ਸਲਅਏਤਹ
ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਮਾ ਵਾਣ ਰਈ ਪਇਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ। ਏਝ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਫਹਭਏਯਤ ਟ ਣ ਲਰਹਆਂ,
ਯ ਚੰ ਼ ਪੰ ਡ ਲਰਹਆਂ ਲ਼ਯ ਵਾਈਆਂ ਏੰ ਨਹਆਂ ਰਈ ਛਾਟ ਦ਼ ਏਦ਼ ਵਨ।
a) ਭੁੱ ਐ-ਧਵਅਏਤੀ ਏ ਣ ਸ ਏਦਾ ਸ?
ਭਿੱ ਐ ਸਲਅਏਤਹ ਏਾਈ ਲਹ ਵਾ ਏਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਏਯਾਫਯ ਨਰ ਸਿੱ ਧ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਵ, ਸਜ ਦ਼ ਟ਼ ਨਰ
ਏਯਾਫਯ ਨੰ ਸਲਿੱ ਤਹ ਟ  ਏਦ ਵ। ਉਦਵਯਨ ਰਈ , ਸਲਅਏਤਹ ਏੰ ਨਹ ਦ ਡਇਯਏਟਯ ਵਾ
ਏਦ ਵ, ਸਵਿੱ ਼ਦਯ, ਭਿੱ ਐ ਸਲਏਯ਼ਤ, ਭਿੱ ਐ ਰਾਜਏਟ ਭਨੇਜਯ, ਜਾਂ ਐ ਭਵਯਤ ਜਾਂ ਸਆਨ ਲਰ
ਸਲਅਏਤਹ ਵਾ ਏਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਏੰ ਨਹ ਰਈ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਏਹਭਤਹ ਵ।
b) ਫੀਭਾਮ ਾਟ
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਟ਼ ਵਨ, ਸਜਵਨਾਂ ਰਈ ਭਿੱ ਐ ਸਲਅਏਤਹ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਯਜਨ ਸਦਿੱ ਤ ਜ ਏਦ ਵ:
i.

ਭਿੱ ਐ ਸਲਅਏਤਹ ਲਰੋਂ ਏੰ ਭ ਨ ਏਯਨ ਦ਼ ਮਾ ਵਾਣ ਏਯਏ਼ ਉ ਭੇਂ ਤਿੱ ਏ ਸਏ਼ ਵਾਯ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼
ਰਫੰਧ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਜ਼ ਰਾ  ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਤਫਦਰ਼ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏ਼ ਵਾਯ ਨੰ ਬਯਤਹ ਏਯਨ ਤ਼
ਸਐਰਈ ਦ਼ਣ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧਹ ਟ਼

ii. ਪਇਦ਼ ਦਹ ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਫਹਭ। ਉਦਵਯਨ ਰਈ , ਸਲਏਯਹ ਸਲਿੱ ਚ ਏਭਹ ਵਾਣ ਏਯਏ਼ ਆਭਦਨ
ਸਲਿੱ ਚ ਟ਼, ਸਏ਼ ਲਹ ਏਯਾਫਯਹ ਰਾਜਏਟ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿੱ ਐ ਸਲਅਏਤਹ ਲ਼ਸਭਰ ਹ, ਸਲਿੱ ਚ ਦ਼ਯਹ ਜਾਂ
ਯਿੱ ਦ ਵਾਣ ਦ਼ ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਟ਼, ਅਿੱ ਼ ਲਿੱ ਧਣ ਦ਼ ਭਿਸਏਆਂ ਦ ਟ਼, ਐ ਭਵਯਤ ਜਾਂ
ਸਆਨ ਦ਼ ਸਟਆਂ ਨੰ ਯ ਏਯਨ।
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3. ਯ-ਏਯਜ਼ ਛਟ ਫੀਭਾ (MRI)
ਭੰ ਨ ਰਲਾ ਸਏ ਤੀਂ ਜਇਦਦ ਐਯਹਦਣ ਰਈ ਏਯ ਸਰਆ ਵ। ਤਵਨੰ ਏਯ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ਼ ਬ ਲਜੋਂ
ਯ-ਏਯ ਛਾਟ ਫਹਭ ਰ ਣ ਰਈ ਬਤਨ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵਾ ਏਦਹ ਵ।
a) ਭਆਯਆਈ ਏੀ ਸ?
ਇਵ ਫਹਭ ਰਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਯ-ਏਯ ਰ ਣ ਲਸਰਆਂ ਰਈ ਸਲਿੱ ਤਹ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹ ਵ। ਇਵ ਯਏਯ ਰ ਣ ਲਰ਼ ਲਰੋਂ ਰਈ ਈ ਿੱ ਟਣ ਲਰਹ ਸਭਆਦਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਯ-ਏਯ
ਉੱਤ਼ ਫਏਇਆ ਦ ਬਤਨ ਏਯਦਹ ਵ, ਜ਼ ਉਵ ਇ ਦ਼ ਯ਼ ਬਤਨ ਏਹਤ਼ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ ਭਯ ਜਾਂਦ ਵ।
ਇ ਨੰ ਏਯ ਯਿੱਸਐਆ ਰਹ ਸਏਵ ਜ ਏਦ ਵ। ਇਵ ਏਹਭ ਲਿੱ ਡਹ ਉਭਯ ਦ਼ ਰਾ ਏਾਂ ਰਈ ਢਿੱ ਏਲੀਂ
ਵ, ਸਜਵਨਾਂ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਨੰ ਰਹਧਯਏ ਦਹ ਅਚਨਏ ਭਿਤ ਵਾਣ ਦ਼ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ
ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਏਯ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਰਈ ਵਇਤ ਦਹ ਰਾ  ਵਾ ਏਦਹ ਵ।
b) ਪੀਚਯ
ਰਹ ਭਯਨ ਭਿੱ ਰ ਜਾਂ ਸਯਿੱ ਏਤ ਪਇਸਦਆਂ ਉੱਤ਼ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਇ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭ
ਯਿੱਸਐਆ ਇਿੱ ਏ ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ ਰਹ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਰਹ ਸਭਆਦ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਸਥਯ
ਯਸਵੰ ਦਹ ਵ, ਦ਼ ਉਰਟ ਵਯ਼ਏ ਰ ਿੱ ਟਦਹ ਵ।

ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 1
ਯ-ਏਯ ਛਾਟ ਫਹਭ (ਭਾਯਸਜ ਸਯਡਿੱਭਲ਼ਨ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ) ਦ ਏਹ ਭਏਦ ਵ?
I.

ਤ਼ ਯ-ਏਯ ਦਯਾਂ ਦਹ ਵਰਤ ਸਦੰ ਦਹ ਵ

II. ਯ ਏਯ ਰ ਣ ਲਸਰਆਂ ਰਈ ਸਲਿੱ ਤਹ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹ ਵ
III. ਯ-ਏਯ ਰਈ ਜਇਦਦ ਦ਼ ਭਿੱ ਰ ਨੰ ਯਿੱਸਐਅਤ ਯਿੱ ਐਦਹ ਵ
IV. ਏਤਵਹ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਫ਼ਦੁਰਹ ਤੋਂ ਫਚਉਣ ਰਈ
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ਾਯ


ਸਲਆਵਤ ਯਤ ਦਹ ਜਇਦਦ ਏਟ, 1874 ਦ਼ ਏਲ਼ਨ 6 ਤਸਵਤ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਅਧਹਨ
ਤਨਹ ਤ਼ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਦ਼ ਪਇਦ਼ ਰਈ ਜਭਨਤ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।



MWP ਏਟ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਰਹ ਅਦਰਤਹ ਏਯਏਹ, ਰ ਣਦਯਾਂ ਅਤ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਏੰ ਟਯਾਰ ਫਵਯ
ਯਵ਼ਹ।



ਭਿੱ ਐ-ਸਲਅਏਤਹ ਫਹਭ ਏਯਾਫਯ ਫਹਭ਼ ਦ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਬ ਵ। ਇ ਨੰ ਏਯਾਫਯ ਲਰੋਂ ਵਯਜਨੇ ਰਈ
ਰ ਫਹਭ਼ ਲਜੋਂ ਦਯਇਆ ਜ ਏਦ ਵ ਜਾ ਸਏ ਏਯਾਫਯ ਦ਼ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਭਿਤ ਜਾਂ
ਦ ਵਾਈ ਅਭਯਿੱ ਥ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਏਯਾਫਯ ਨੰ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਸਲਿੱ ਤਹ ਟ਼ ਰਈ ਵ।



ਯ-ਏਯ ਛਾਟ ਫਹਭ ਯ-ਏਯ ਰ ਣ ਲਰ਼ ਲਰੋਂ ਰਈ ਈ ਿੱ ਟਣ ਲਰਹ ਸਭਆਦਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ
ਰਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਯ-ਏਯ ਉੱਤ਼ ਫਏਇਆ ਦ ਬਤਨ ਏਯਦਹ ਵ, ਜ਼ ਉਵ ਇ ਦ਼ ਯ਼ ਬਤਨ
ਏਹਤ਼ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ ਭਯ ਜਾਂਦ ਵ।

ਭੁੱ ਐ ਸ਼ਫਦ
1. ਸਲਆਵਤ ਯਤ ਦਹ ਜਇਦਦ ਏਨੰਨ
2. ਭਿੱ ਐ-ਸਲਅਏਤਹ ਫਹਭ
3. ਯ-ਏਯ ਛਾਟ ਫਹਭ

ਵ ਜਾਂਚ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
MRI ਯ ਏਯ ਰ ਣ ਲਸਰਆਂ ਰਈ ਸਲਿੱ ਤਹ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹ ਵ।
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ਵ-ਰੀਧਐਆ ਵਾਰ
Question 1
ਭਿੱ ਐ-ਸਲਅਏਤਹ ਫਹਭ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਭਿੱ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏ
ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਵੰ ਦਹ ਵ?
I.

ਭਿੱ ਐ-ਸਲਅਏਤਹ ਆਭਦਨ

II. ਏਯਾਫਯਹ ਪਇਦ-ਦ਼ਣ ਲਰ
III. ਏਯਾਫਯਹ ਅਤਹਤ
IV. ਭਦਯ ਪਰਅ ਇੰ ਡਏ
Question 2
ਯ-ਏਯ ਛਾਟ ਫਹਭ (MRI) ਨੰ ______________ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਲਯਹਸਏਰਤ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ।
I.

ਲਿੱ ਧਦਹ ਸਭਆਦਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ

II. ਿੱ ਟਦਹ ਸਭਆਦਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ
III. ਸਯਲਯਤਨ ਜਹਲਨ ਫਹਭ
IV. ਸਲਆਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ
Question 3
I.

ਜਇਦਦ ਚਾਯਹ

II. ਲਧ਼ਯ਼ ਭੇਂ ਦ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਟ਼, ਜਦੋਂ ਸਏ ਭਿੱ ਐ ਸਲਅਏਤਹ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਰਈ ਅਭਯਿੱ ਥ ਵ
III. ਆਭ ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ
IV. ਰਤਹਆਂ ਅਤ਼ ਤਯਿੱ ਟਹਆਂ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਵਾਈਆਂ ਰਤਹਆਂ
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Question 4
ਰਹ MWP ਏਟ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਵ। ਜ਼ ਰਹਧਯਏ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਪਇਦ਼ ਰਤ ਏਯਨ ਅਤ਼
ਰਲ਼ਲ਼ਨ ਰਈ ਐ ਟਯਿੱ ਟਹ ਦਹ ਸਨਮਏਤਹ ਨਵੀਂ ਏਯਦ ਵ ਤਾਂ ਰਹ ਅਧਹਨ ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਈ ਯਏਭ
______________ ਨੰ ਦ਼ਣਮਾ ਫਣ ਜਾਂਦਹ ਵ।
I.

ਨੇਰ਼ ਏ-ੰ ਫੰ ਧਹ

II. ਯਏਯ ਦ਼ ਅਰ ਟਯਿੱ ਟਹ
III. ਫਹਭਏਯਤ
IV. ਫਹਭਤ
Question 5
ਭਵ਼ਲ਼ ਏਯ ਦ਼ਣ ੰ ਜਹ ਰਈ ਏਯਾਫਯ ਚਰਉਂਦ ਵ। ਉ ਦਹ ਅਚਨਏ ਭਿਤ ਦ਼ ਫਅਦ, ਉ ਦ਼ ਬ
ਰ ਣਦਯਾਂ ਨੇ ਭਵ਼ਲ਼ ਦਹ ੰ ਤਹ ਨੰ ਵਸਰ ਏਯਨ ਰਈ

ਆਣ਼ ਮਤਨ ਏਯਨੇ ਲ਼ਯ ਏਯ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਵਨ। ਵ਼ਠ

ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵਹਆਂ ੰ ਤਹਆਂ ਰ ਣਦਯਾਂ ਦਹ ਵੰ ਚ ਤੋਂ ਫਵਯ ਵਨ?
I.

ਜਇਦਦ ਭਵ਼ਲ਼ ਦ਼ ਨਾਂ ਅਧਹਨ

II. ਭਵ਼ਲ਼ ਦ਼ ਫੈਂਏ ਐਤ਼
III. ਭਡਫਸਰਊਹ (MWP) ਏਨੰਨ ਦਹ ਧਯ 6 ਦ਼ ਅਧਹਨ ਐਯਹਦਹ ਸਭਆਦਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ
IV. ਭਵ਼ਲ਼ ਏਾਰ ਭਿਜਦ
 ਸਭਊਚਰ ਪੰ ਡ
Question 6
MWP ਏਟ ਏ਼ਾਂ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਦ਼ ਫਯ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਏਥਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਵੀਂ ਵ?
ਸਫਆਨ I: ਸਯਿੱ ਏਤ ਦਅਲ ਚਿੱਏ ਰਹਧਯਏਾਂ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ
ਸਫਆਨ II: ਸਯਿੱ ਏਤ ਦਅਲ ਚਿੱਏ ਟਯਿੱ ਟਹਆਂ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ
I.

I ਵੀਂ ਵ

II. II ਵੀਂ ਵ
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III. I ਅਤ਼ II ਦਾਲੇਂ ਵੀਂ ਵਨ
IV. ਨ ਤਾਂ I ਤ਼ ਨ ਵਹ II ਵੀਂ ਵਨ
Question 7
MWP ਏਟ ਏ਼ਾਂ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਦ਼ ਫਯ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਏਥਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਵੀਂ ਵ?
ਸਫਆਨ I: ਭਿਤ ਦਅਲ਼ ਨਭਦਾਂ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਟ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ
ਸਫਆਨ II: ਭਿਤ ਦਅਲ਼ ਟਯਿੱ ਟਹ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਟ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ
I.

I ਵੀਂ ਵ

II. II ਵੀਂ ਵ
III. I ਅਤ਼ II ਦਾਲੇਂ ਵੀਂ ਵਨ
IV. ਨ ਤਾਂ I ਤ਼ ਨ ਵਹ II ਵੀਂ ਵਨ
Question 8
ਅਜ਼ ਆਣ਼ ਭਰਭਾਂ ਰਈ ਫਹਭ ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਬਤਨ ਏਯਦ ਵ। ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏ ਫਹਭ
ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਭਰਭ ਰਈ ਬਤਨ ਏਹਤ਼ ਵਯਜਨੇ ਲਜੋਂ ਏਟਿਤਹ ਲਜੋਂ ਨਵੀਂ ਭੰ ਸਨਆ ਜਲ਼?
ਚਾਣ I: ਭਰਭਾਂ ਰਈ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਨਰ ਬਤਨਮਾ ਪਇਦ਼
ਚਾਣ II: ਅਜ਼ ਰਈ ਭਿੱ ਐ-ਸਲਅਏਤਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਨਰ ਬਤਨਮਾ ਪਇਦ਼
I.

ਏ਼ਲਰ I

II. ਏ਼ਲਰ II
III. I ਅਤ਼ II ਦਾਲੇਂ
IV. ਨ ਤਾਂ I ਤ਼ ਨ ਵਹ II
Question 9
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ਏਯ ਰ ਣ ਲਸਰਆਂ ਤੋਂ ਸਲਆਜ ਲਰਣ ਦ ਢੰ  ਵ, ਜਾ ਸਏ ਆਣਹ ਜਿੱ ਦਹ ਜਇਦਦ ਨੰ ਸਵਣ਼ ਯਿੱ ਐਦ਼ ਵਨ,
ਯ ਵਲਰ਼ ਏਹਤਹ ਈ ਜਇਦਦ ਦ਼ ਏਫ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਉਵਨਾਂ ਰਈ ਛਿੱ ਡ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ, ਨੰ ___________
ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ?
I.

ਯਿੱਸਐਆ

II. ਯ-ਏਯ
III. ਸਲਆਜਐਾਯਹ
IV. ਵਇਿਸਥਏ਼ਲ਼ਨ

Question 10
ਰਹ ਦ ਏਹ ਨਾਂ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਯ ਏਯ ਰ ਣ ਲਸਰਆਂ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਏਦਹ ਵ?
I.

ਜਹਲਨ ਫਹਭ

II. ਅੰ ਤ ਫਹਭ
III. ਯ-ਏਯ ਛਾਟ ਫਹਭ
IV. ਆਭ ਫਹਭ

ਵ ਰੀਧਐਆ ਵਾਰਾਂ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
ਭਿੱ ਐ-ਸਲਅਏਤਹ ਫਹਭ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਭਿੱ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਏਯਾਫਯਹ ਪਇਦ-ਦ਼ਣ
ਮਾਤ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਵੰ ਦਹ ਵ?
Answer 2
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
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ਯ-ਏਯ ਛਾਟ ਫਹਭ (MRI) ਨੰ ਿੱ ਟਦ਼ ਸਭਆਦਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਲਯਹਸਏਰਤ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ।
Answer 3
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
ਲਧ਼ਯ਼ ਭੇਂ ਦ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਟ਼, ਜਦੋਂ ਸਏ ਭਿੱ ਐ ਸਲਅਏਤਹ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਰਈ

ਅਭਯਿੱ ਥ ਵਾਲ,਼ ਨੰ ਭਿੱ ਐ-

ਸਲਅਏਤਹ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
Answer 4
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
ਜ਼ ਰਹਧਯਏ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਪਇਦ਼ ਰਤ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਰਲ਼ਲ਼ਨ ਰਈ

ਐ ਟਯਿੱ ਟਹ ਦਹ

ਸਨਮਏਤਹ ਨਵੀਂ ਏਯਦ ਵ ਤਾਂ ਰਹ ਅਧਹਨ ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਈ ਯਏਭ ਯਏਯ ਦ਼ ਅਸਧਏਸਯਏ ਟਯਿੱ ਟਹ
ਨੰ ਦ਼ਣਮਾ ਫਣ ਜਾਂਦਹ ਵ।
Answer 5
ਵੀਂ ਚਾਣ III ਵ।
MWP ਏਟ ਦ਼ ਏਲ਼ਨ 6 ਅਧਹਨ ਐਯਹਦਹ ਈ ਸਭਆਦਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਅਦਰਤਹ ਏਯਏਹ ਅਤ਼
ਰ ਣਦਯਾਂ ਦਹ ਵੰ ਚ ਤੋਂ ਫਵਯ ਵੰ ਦਹ ਵ।
Answer 6
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
ਸਯਿੱ ਏਤ ਦਅਲ ਚਿੱਏ ਟਯਿੱ ਟਹਆਂ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ।
Answer 7
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ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
ਭਿਤ ਦਅਲ਼ ਟਯਿੱ ਟਹ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਟ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ।
Answer 8
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
ਅਜ਼ ਨੰ ਬਤਨ ਏਯਨ ਮਾ ਪਇਸਦਆਂ ਨਰ ਭਿੱ ਐ ਸਲਅਏਤਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਨੰ ਭਰਭ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤ਼
ਵਯਜਨੇ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਏਟਿਤਹ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਨਵੀਂ ਭੰ ਸਨਆ ਜਲ਼।
Answer 9
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
ਏਯ ਰ ਣ ਲਸਰਆਂ ਤੋਂ ਸਲਆਜ ਲਰਣ ਦ ਢੰ  ਵ, ਜਾ ਸਏ ਆਣਹ ਜਿੱ ਦਹ ਜਇਦਦ ਨੰ ਸਵਣ਼ ਯਿੱ ਐਦ਼ ਵਨ,
ਯ ਵਲਰ਼ ਏਹਤਹ ਈ ਜਇਦਦ ਦ਼ ਏਫ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਉਵਨਾਂ ਰਈ ਛਿੱ ਡ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ, ਨੰ ਯ ਏਯ ਏਸਵੰ ਦ਼
ਵਨ?
Answer 10
ਵੀਂ ਚਾਣ III ਵ।
ਰਹ ਦ ਨਾਂ ਯ-ਏਯ ਛਾਟ ਫਹਭ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਯ ਏਯ ਰ ਣ ਲਸਰਆਂ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਏਦਹ ਵ।
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ਾਠ 11
ਜੀਵਨ ਫੀਭ ਧਵੱ ਚ ਏੀਭਤ ਅਤ ਭੁਰਾਂਏਣ
ਾਠ ਜਾਣ-ਛਾਣ
ਇ ਠ ਦ ਭਏਦ ਸਸਐਆਯਥਹ ਨੰ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਸਭਆਂ ਦਹ ਏਹਭਤ ਅਤ਼ ਪਇਸਦਆਂ ਦ਼ ਭਿੱ ਐ
ਬਾਂ ਦ਼ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣ ਵ। ਅੀਂ ਸਵਰਾਂ ਬਾਂ ਫਯ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਾਂ਼, ਜਾ ਸਏ ਰਹਭਹਅਭ ਫਣਉਂਦ਼
ਵਨ ਅਤ਼ ਪ਼ਯ ਫਿੱ ਚਤ ਅਤ਼ ਫਾਨ ਦ਼ ਸਧਤਾਂ ਫਯ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਾਂ਼।

ਧੱ ਐਣ ਨਤੀਜ
A. ਫਹਭ ਏਹਭਤ - ਭਿੱ ਢਰ਼ ਬ
B. ਫਿੱ ਚਤ ਅਤ਼ ਫਾਨ
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A. ਫੀਭਾ ਏੀਭਤ - ਭੁੱ ਢਰ ਬਾ
1. ਰੀਭੀਅਭ
ਿਐ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ, ਸਭਆਦਹ ਰਹਭਹਅਭ ਏਹਭਤ ਨੰ ਦਯਉਂਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਐਯਹਦਣ
ਰਈ ਬਤਨ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ। ਇ ਨੰ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦ਼ ਰਤਹ ਵਯ ਯ ਰਈ
ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਦਯ ਲਜੋਂ ਦਯਇਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵ ਰਹਭਹਅਭ ਦਯਾਂ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ ਏਾਰ ਦਯ ਯਣਹਆਂ
ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਉਰਿੱਫਧ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
Diagram 1: ਰੀਭੀਅਭ

ਦਯਾਂ, ਜਾ ਸਏ ਇਵਨਾਂ ਯਣਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਛਹਆਂ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ, ਨੰ "ਦਤਯਹ ਰਹਭਹਅਭ" ਲਜੋਂ ਜਸਣਆ ਜਾਂਦ
ਵ। ਇਵ ਐ ਿੱ ਧਯਹ ਰਨ ਰਹਭਹਅਭ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਵਯ਼ਏ ਰ ਸਦਿੱ ਤ ਜਣ ਵੰ ਦ ਵ। ਫਵਤ਼
ਵਰਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇਵ ਸਭਆਦ ਦਿਯਨ ਇਿੱ ਏ ਭਨ ਯਸਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ ਅਤ਼ ਇਵਨਾਂ ਨੰ ਰਨ ਦਯ ਦ਼ ਲਜੋਂ
ਦਯਇਆ ਜਾਂਦ ਵ।
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ਉਦਾਸਯਨ
ਜ਼ 20 ਰ ਇੰ ਡਊਂਭੈਂਟ ਰਹ ਰਈ ਸਦਿੱ ਤਹ ਉਭਯ ਲਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ 4,800 ਵ ਤਾਂ 4,800 ਯ
ਲਹਵ ਰਾਂ ਦ਼ ਰਈ ਵਯ਼ਏ ਰ ਦ਼ਣ ਵੰ ਦ ਵ।
ਯ, ਏਝ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਰ਼ ਏਝ ਰਾਂ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਵਹ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ਣਮਾ ਵੰ ਦ ਵ। ਏੰ ਨਹਆਂ ਏਾਰ
ਇਿੱ ਏਰ ਰਹਭਹਅਭ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਲਹ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਇਏਯਯ ਲ਼ਯ ਵਾਣ ਦ਼ ਭੇਂ ਵਹ ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਰਹਭਹਅਭ ਦ
ਬਤਨ ਏਯਨ ਵੰ ਦ ਵ। ਇਵ ਰਹਆਂ ਅਏਯ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਨ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧਹ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
2. ਛਟਾਂ
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ਣਮਾ ਰਹਭਹਅਭ ਉਤ਼ ਏਝ ਐ ਸਏਭਾਂ ਦਹਆਂ ਛਾਟਾਂ ਲਹ ਦ਼ ਏਦਹਆਂ ਵਨ। ਛਾਟਾਂ
ਦਾ ਤਯਹਾਂ ਦਹਆਂ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ:
 ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਰਈ
 ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਢੰ  ਰਈ
a) ਫੀਭਾ ਏਯਵਾਈ ਯਏਭ ਰਈ ਛਟ
ਫੀਭਾ ਏਯਵਾਈ ਯਏਭ ਰਈ ਛਾਟ ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੇ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦਹ
ਉੱਚ ਬਤਨ ਨਰ ਰਹਆਂ ਐਯਹਦਹਆਂ ਵਨ। ਇਵ ਵਏ ਨੰ ਪਇਦ ਦ਼ਣ ਦ ਢੰ  ਵ, ਜਾ ਸਏ
ਫਹਭਏਯਤ ਨੇ ਉੱਚ ਭਿੱ ਰ ਰਹਆਂ ਦਹ ਼ਲ ਦਿਯਨ ਏਭਇਆ ਵ। ਇ ਦ ਏਯਨ ਧਯਨ ਵ। ਬਲੇਂ
ਫਹਭਏਯਤ 50,000 ਯ ਦਹ ਰਹ ਰਈ ਼ਲ ਦ਼ਲ਼ ਜਾਂ 5,00,000 ਯ ਰਈ , ਦਾਲਾਂ ਰਈ
ਏਹਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਮਤਨ ਅਤ਼ ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਇਵਨਾਂ ਰਹਆਂ ਉੱਤ਼ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਦ਼ ੁਯਚ ਇਿੱ ਏਾ ਸਜਵ਼ ਵੰ ਦ਼
ਵਨ। ਯ ਉੱਚ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਰਹਆਂ ਲਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ ਅਤ਼ ਇਏਯਏ਼ ਲਿੱ ਧ
ਪਇਦ਼।
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b) ਰੀਭੀਅਭ ਦ ਢੰ  ਰਈ ਛਟ
ਇ਼ ਤਯਹਾਂ ਰਹਭਹਅਭ ਰੀਭੀਅਭ ਦ ਢੰ  ਰਈ ਛਾਟ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ। ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ
ਬਤਨ ਏਹਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਰਨ, ਸਛਭਵਹ, ਸਤਭਵਹ ਜਾਂ ਭਵਹਨੇਲਯ ਦ਼ਣ ਦਹ ਇਤ
ਦ਼ ਏਦਹਆਂ ਵਨ। ਸਜੰ ਨਹ ਲਯ ਲਿੱ ਧ ਬਤਨ ਵਾਲ਼, ਉਵਨਾਂ ਵਹ ਼ਲ ਦ਼ਣ ੁਯਚ ਲਿੱ ਧ ਵੰ ਦ ਵ।
ਰਨ ਤ਼ ਸਛਭਵਹ ਢੰ ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਰ ਦਿਯਨ ਏ਼ਲਰ ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਵਹ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਰ਼ ਐ ੁਯਚ਼
ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਜਦੋਂ ਸਏ ਸਤਭਵਹ ਜਾਂ ਭਵਹਨੇਲਯ ਢੰ ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏਯਲਈ ਏਈ ਲਯ ਏਯਨਹ ੈਂਦਹ ਵ।
ਇਏਯਏ਼ ਸਛਭਵਹ ਜਾਂ ਰਨ ਰਹਭਹਅਭ ਰਈ ਼ਲ ਦ਼ਣ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਸਤਭਵਹ ਜਾਂ ਭਨਹਵ਼ਲਯ ਢੰ ਾਂ
ਨਰੋਂ ਿੱ ਟ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਲ ਰਨ ਢੰ  ਸਲਿੱ ਚ, ਫਹਭਏਯਤ ਇ ਯਏਭ ਨੰ ਯ਼ ਰ ਰਈ
ਲਯਤ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਇ ਉੱਤ਼ ਸਲਆਜ ਏਭ ਏਦ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਰਨ ਅਤ਼
ਸਛਭਵਹ ਢੰ  ਯਵੀਂ ਬਤਨ ਰਈ ਉਤਲ਼ਸਵਤ ਏਯਨ ਰਈ

ਇਵਨਾਂ ਉੱਤ਼ ਛਾਟ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ। ਉਵ

ਭਵਹਨੇਲਯ ਬਤਨ ਦ਼ ਢੰ  ਉੱਤ਼ ਲਧ ਰਲ਼ਲ਼ਏਹ ਰਤ ਯਹ ਏਯਨ ਰਈ

ਲਧ ੁਯਚ ਲਹ ਲਰ

ਏਦ਼ ਵਨ।
3. ਵਾਧੂ ਖ਼ਯਚ
ਯਣਹਦਯ ਰਹਭਹਅਭ ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹਆਂ, ਜਾ ਸਏ ਸਏ਼ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਏਯਏਾਂ ਤੋਂ ਰਬਸਲਤ ਨਵੀਂ ਵਨ,
ਸਜ ਰਈ ਏਾਈ ਲਧ ਜਾਸਐਭ ਨਵੀਂ ਵਾਲ਼, ਦ਼ ਭਵ ਰਈ ਲਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇੰ ਝ ਦ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼
ਜਹਲਨ ਨੰ ਧਭਆਯੀ ਜੀਵਨ ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਲਰਹ ਜਾਂਦਹ ਦਯ ਨੰ ਧਯਨ ਦਯ ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦ ਵ।
ਜ਼ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਏਯਨ ਲਰ ਸਲਅਏਤਹ ਏਝ ਸਵਤ ਭਿੱ ਸਆਲਾਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਦਰ ਦਹ ਫਹਭਯਹ ਜਾਂ
ਲ਼ਿੱ ਏਯ ਯਾ, ਸਜ ਨਰ ਉ ਦ਼ ਜਹਲਨ ਨੰ ੁਤਯ ਵ, ਤੋਂ ਰਬਸਲਤ ਵ ਤਾਂ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਜਹਲਨ ਨੰ ਵਾਯ ਸਭਆਯਹ
ਜਹਲਨ ਦ਼ ਭਏਫਰ਼ ਅਧਹਨ-ਸਭਆਯਹ ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਫਹਭਏਯਤ ਸਵਤ ਭਿੱ ਸਆ ਦ਼ ਢੰ  ਭਤਫਏ
ਲਧ ਰਹਭਹਅਭ ਲਰਣ ਦ ਪਰ ਏਯ ਏਦ ਵ। ਇ਼ ਤਯਹਾਂ ਯਯ ਲਧ ੁਯਚ ਉਵਨਾਂ ਸਲਅਏਤਹਆਂ
ਰਈ ਰਇਆ ਜ ਏਦ ਵ, ਸਜਵਨਾਂ ਦ ਏੰ ਭ ੁਤਯਨਏ ਵਾਲ਼ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਯਏ ਸਲਿੱ ਚ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਲਰ਼ ।
ਇਵ ਲਧ ੁਯਸਚਆਂ ਏਯਏ਼ ਯਣਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ ਵੰ ਦ ਵ।

ਇ ਦ਼ ਨਰ ਵਹ ਫਹਭਏਯਤ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਲਧ ਪਇਦ਼ ਦ਼ ਏਦ ਵ ਜਾ ਸਏ ਲਧ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ਣ ਉੱਤ਼
ਉਰਿੱਫਧ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
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ਉਦਾਸਯਨ
ਇਿੱ ਏ ਫਹਭਏਯਤ ਦਵਯ਼ ਦਯਟਨ ਪਇਦ਼ ਜਾਂ ਡਹਫਹ (ਸਸ਼ਜਥ਼ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਤੋਂ ਦਾਣ
  ਬਤਨ
ਦਅਲ਼ ਰਈ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਜ਼ ਭਿਤ ਦਯਟਨ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਵਾਲ਼) ਦ਼ ਏਦ ਵ। ਇ ਦ਼ ਰਈ ਫਹਭ ਏਯਲ
ਵਯ ਯ ਸਿੱ ਛ਼ ਇਿੱ ਏ ਯਇਆ ਲਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ ਲਸਰਆ ਜ ਏਦ ਵ।
ਇ਼ ਤਯਹਾਂ ਵਹ ਿੱ ਏ਼ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਅੰ ਤ (PDB) ਦ਼ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਜਸਣਆ ਪਇਦ ਲਹ ਫਹਭ ਏਯਲ ਵਯ ਦ਼
ਸਿੱ ਛ਼ ਏਝ ਲਧ ਬਤਨ ਏਯਏ਼ ਸਰਆ ਜ ਏਦ ਵ।
4. ਰੀਭੀਅਭ ਤਾ ਰਾਉਣਾ
ਆ ਲ਼ਐਹ ਸਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਦਯਾਂ, ਜਾ ਸਏ ਰਹਭਹਅਭ ਯਣਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਵਨ, ਦ ਤ ਸਏਲੇਂ
ਰਉਂਦ਼ ਵਨ। ਇ ਏੰ ਭ ਨੰ ਫਹਭਾਂਸਏਏ (actuary) ਲਰੋਂ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਸਯਲਇਤਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ
ਰਹਆਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ, ਯ ਜਹਲਨ ਅਤ਼ ਇੰ ਡਊਂਭੈਂਟ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹਭਹਅਭ ਤਸਵ ਏਯਨ
ਰਈ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਬ ਵਨ:
 ਭਿਤ-ਦਯ
 ਸਲਆਜ
 ਰਫੰਧਏਹ ਐਯਚ਼
 ਯੁਲੀਂ ਯਏਭ
 ਫਾਨ ਰਾ ਸਡੰ 
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Diagram 2: ਰੀਭੀਅਭ ਦ ਬਾ

ਸਵਰ਼ ਦਾ ਬ ਲ਼ਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ ਫਣਉਂਦ਼ ਵਨ ਜਦ ਸਏ ਵਾਯ ਬ ਏਿੱ ਰ ਦਤਯਹ ਰਹਭਹਅਭ ਤ ਰਉਣ
ਰਈ ਲ਼ਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚ ਜਾ਼ (ਰਾ ਡ ਏਹਤ਼) ਜਾਂਦ਼ ਵਨ
a) ਭਤ-ਦਯ ਅਤ ਧਵਆਜ
ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਬ ਭਿਤ-ਦਯ ਵ। ਇ ਨੰ "ਭਿਤ-ਦਯ ਯਣਹ" ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਏਯਏ਼ ਤ
ਰਇਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਨੰ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਉਭਯਾਂ ਰਈ ਭਿਤ ਦਹ ਦਯ ਦ ਅੰ ਦ ਰਉਣ ਰਈ
ਭਦਦ ਏਯਦਹ ਵ।

ਉਦਾਸਯਨ
ਜ਼ 35 ਰ ਦਹ ਉਭਯ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਤ ਦਯ 0.0035 ਵ ਤਾਂ ਇ ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਵਯ਼ਏ 1000 ਰਾ ਏਾਂ
ਸਿੱ ਛ਼, ਜਾ ਸਏ 35 ਰ ਦ਼ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, 3.5 (10,000 ਸਿੱ ਛ਼ 35) ਦਹ 35 ਤੋਂ 36 ਰ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਭਯਨ
ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਵੰ ਦਹ ਵ।
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ਯਣਹ ਨੰ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਉਭਯਾਂ ਦ਼ ਰਈ

ਭਿਤ-ਦਯ ੁਯਚ ਏਿੱ ਢਣ ਰਈ

ਲਯਸਤਆ ਜ ਏਦ ਵ।

ਉਦਵਯਨ ਰਈ ਜ਼ 35 ਰ ਰਈ 0.0035 ਦਹ ਦਯ ਵ ਤਾਂ ਫਹਭ਼ ਦ ੁਯਚ 0.0035 x 1000
(ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ) = 3.50 ਯ ਰਤਹ ਫਹਭ ਏਯਲ ਵਯ ਰਈ ਵਾਲ਼।
ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ੁਯਚ ਨੰ "ਜਾਸਐਭ ਰਹਭਹਅਭ" ਲਜੋਂ ਜਸਣਆ ਜ ਏਦ ਵ। ਲਿੱ ਧ ਉਭਯ ਰਈ , ਜਾਸਐਭ
ਰਹਭਹਅਭ ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ਼।
ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਉਭਯਾਂ ਰਈ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਜਾਸਐਭ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਤ ਰ ਏ਼ ਅੀਂ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ੁਯਚ ਨੰ
ਤ ਰ ਏਦ਼ ਵਾਂ ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਯ਼ ਅੰ ਤਯਰ ਰਈ ਬਤਨ ਏਯਨ ਦਹ ਉਭਹਦ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ,
ਭੰ ਨ ਰਲਾ ਸਏ 35 ਤੋਂ 55 ਰ ਦਹ ਉਭਯ ਰਈ । ਇਵਨਾਂ ਦਅਸਲਆਂ ਦ ਏਿੱ ਰ ੁਯਚ ਨੰ ਰਹ ਦ਼
ਅਧਹਨ ਬਸਲਿੱ ਐ ਦਹਆਂ ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਦ਼ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਲ਼, ਦਜ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇਵ ਨੰ ਦਿੱ ਼ ਸਏ
ਨੰ ਬਸਲਿੱ ਐ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ਬਤਨ ਰਈ ਸਏੰ ਨੇ ਧਨ ਦਹ ਰਾ  ਵਾਲ਼ਹ।
"ਲ਼ਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ" ਨੰ ਤ ਰਉਣ ਰਈ ਸਵਰਾਂ ਏਦਭ ਬਸਲਿੱ ਐ ਦ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ੁਯਚ ਦ਼ ਭਿਜਦ
ਭਿੱ ਰ ਦ ਤ ਰਉਣ ਵ। ਭਿਜਦ ਭਿੱ ਰ ਦ ਅੰ ਦ ਰਉਣ ਦ ਏਯਨ ਵ ਸਏ ਅੀਂ ਰਿੱਬਣ ਦਹ
ਏਾਸਲ਼ਲ਼ ਏਯਦ਼ ਵਾਂ ਸਏ ਨੰ ਬਸਲਿੱ ਐ ਸਲਿੱ ਚ ਆਉਣ ਲਰ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਰਈ

ਡ਼ ਏਾਰ ਅਿੱ ਜ

ਸਏੰ ਨਹ ਯਏਭ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ। ਭਿਜਦ ਭਿੱ ਰ ਦ਼ ਅੰ ਦ ਰਉਣ ਦਹ ਇ ਏਯਲਈ ਨਰ ਅੀਂ
ਰਹਭਹਅਭ ਤ ਰਉਣ ਨਰ ਅਰ਼ ਬ, ਸਜ ਨੰ "ਸਲਆਜ" ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਉੱਤ਼ ਆਉਂਦ਼ ਵਨ।
ਸਲਆਜ ਧਯਨ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਛਾਟ ਦਯ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਅੀਂ ਬਸਲਿੱ ਐ ਦ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਰਈ ਏਹਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼
ਬਤਨ ਦ਼ ਭਿਜਦ ਭਿੱ ਰ ਨੰ ਤ ਰਉਣ ਰਈ ਲਯਤਦ਼ ਵਾਂ।

ਉਦਾਸਯਨ
ਜ਼ ਨੰ ੰ ਜ ਰਾਂ ਦ਼ ਫਅਦ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਏਯਨ ਰਈ

ਵਯ ਸਿੱ ਛ਼ 5 ਯ ਦਹ ਰਾ  ਵ ਅਤ਼ ਜ਼

ਅੀਂ ਭੰ ਨਹ ਸਏ 6% ਸਲਆਜ ਦਹ ਦਯ ਵ ਤਾਂ ੰ ਜ ਰਾਂ ਦ਼ ਫਅਦ ਦ਼ਣ ਲਰ਼ 5 ਯ ਦ ਭਿਜਦ
  ਭਿੱ ਰ
5 x 1/ (1.06)5 = 3.74 ਵਾਲ
਼ ।
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ਜ਼ 6% ਦਹ ਫਜ ਅੀਂ ਸਲਆਜ ਦਯ 10% ਭੰ ਨਹ ਤਾਂ ਭਿਜਦ ਭਿੱ ਰ ਏ਼ਲਰ 3.10 ਵਾਲ਼। ਦਜ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ
ਸਲਿੱ ਚ ਸਜੰ ਨਹ ਲਿੱ ਧ ਸਲਆਜ ਦਯ ਭੰ ਨਹ ਜਲ਼ਹ, ਉਵਨਾਂ ਵਹ ਿੱ ਟ ਭਿਜਦ
  ਭਿੱ ਰ ਵਾਲ਼।
ਭਿਤ-ਦਯ ਅਤ਼ ਸਲਆਜ ਦ਼ ਡ਼ ਅਸਧਨ ਤੋਂ ਅੀਂ ਦਾ ਲਿੱ ਡ਼ ਨਤਹਜ਼ ਏਿੱ ਢ ਏਦ਼ ਵਾਂ
 ਭਿਤ-ਦਯ ਯਣਹ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਧ ਭਿਤ ਦਯ ਵਾਣ ਨਰ ਰਹਭਹਅਭ ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ਼
 ਸਜੰ ਨਹ ਲਿੱ ਧ ਸਲਆਜ ਦਯ ਭੰ ਨਹ ਜਲ਼, ਉਨਾਂ ਵਹ ਰਹਭਹਅਭ ਿੱ ਟ ਵਾਲ
਼ ।
ਫਹਭਾਂਸਏਏ ਦਯਦਯਲ਼ਤ ਤ਼ ਥਾਹ ਦਯਸਭਆਨ ਯਝਨ ਯਿੱ ਐਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਭਿਤ ਦਯਾਂ ਨੰ
ਉਵਨਾਂ ਲਰੋਂ ਵਭਣ ਏਹਤਹਆਂ ਜਣ ਲਰਹਆਂ ਭਿਤ ਦਯਾਂ ਤੋਂ ਥਾਹ ਲਿੱ ਧ ਭੰ ਨਦ਼ ਵਨ। ਉਵ ਸਲਆਜ ਦਯਾਂ
ਨੰ ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਆਣ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਤੋਂ ਸਭਰਣ ਲਰਹਆਂ ਤੋਂ ਥਾਹ ਿੱ ਟ ਭੰ ਨਦ਼ ਵਨ।
ਸ਼ੁੱ ਧ ਰੀਭੀਅਭ
ਬ ਬਸਲਿੱ ਐ ਦਅਲ ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਦ਼ ਛਾਟ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਭਿਜਦ ਭਿੱ ਰ ਨਰ "ਲ਼ਿੱ ਧ ਇਿੱ ਏਰ ਰਹਭਹਅ' ਸਭਰਦ ਵ।
ਲ਼ਿੱ ਧ ਇਿੱ ਏਰ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਤੋਂ ਅੀਂ "ਲ਼ਿੱ ਧ ਇਏਯ ਰਨ ਰਹਭਹਅਭ" ਏਿੱ ਢ ਏਦ਼ ਵਾਂ। ਇਵ ਲ਼ਿੱ ਧ ਇਿੱ ਏਰ
ਰਹਭਹਅਭ ਵੰ ਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਇਏਯ ਵੰ ਦ ਵ ਜਾ ਸਏ ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ ਸਭਆਦ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਦ਼ਣ ਵੰ ਦ
ਵ।
ਏੁੱ ਰ ਰੀਭੀਅਭ

Diagram 3: ਰ ਧਡੰ  ਦੀ ਯਏਭ ਤਾ ਰਾਉਣ ਰਈ ਧਧਾਂਧਤਏ ਧਾਂ
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ਏਿੱ ਰ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਲ਼ਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚ ਯਏਭ ਜਾ ਏ਼ ਰਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਰਾ ਸਡੰ  ਏਸਵੰ ਦ਼
ਵਨ। ਸਤੰ ਨ ਸਲਚਯ ਜਾਂ ਼ਧ ਦ਼ਣ ਲਰ਼ ਸਧਾਂਤ ਵਨ ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਰਾ ਸਡੰ  ਦਹ ਯਏਭ ਤ ਰਉਣ ਰਈ
ਸਧਆਨ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐਣ ਵੰ ਦ ਵ:
i.

ਭਯਥਾ

ਬ ਰਹਆਂ ਤੋਂ ਏਿੱ ਰ ਰਾ ਸਡੰ  ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਏਿੱ ਰ ਚਰਊ ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਰਈ

ਏਹ ਵਾਣਹ

ਚਵਹਦਹ ਵ। ਇ ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਲਧ ਯਏਭ ਦ਼ਣ ਮਾ ਲਹ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ ਇਵ
ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਪਇਸਦਆਂ ਜਾਂ ਫਿੱ ਚਤ ਸਲਿੱ ਚ ਲਹ ਮਾਦਨ ਸਦੰ ਦਹ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।
ii. ਧਨਯੱ ਐਤਾ
ੁਯਚ ਅਤ਼ ਯਿੱਸਐਅਤ ਲਧ ਯਏਭ ਆਸਦ ਨੰ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਫਯਫਯ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਡਣ
ਚਵਹਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਏਹਭ ਦਹ ਸਏਭ, ਉਭਯ ਅਤ਼ ਸਭਆਦ ਆਸਦ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਵ। ਸਲਚਯ ਇਵ ਵ
ਸਏ ਰਹ ਦਹ ਵਯ ਸਏਭ ਨੰ ਆਣ ੁਯਚ ਦ਼ਣ ਚਵਹਦ ਵ ਤਾਂ ਸਏ ਸਜੰ ਨ ਲਹ ੰ ਬਲ ਵਾ ਏ਼,
ਰਹ ਦਹ ਇਿੱ ਏ ਸਏਭ ਨੰ ਦਜਹ ਰਈ ਭਰਹ-ਵਇਤ ਨਵੀਂ ਦ਼ਣਹ ਚਵਹਦਹ॥
iii. ਭੁਏਾਫਰ -ਮਤਾ
ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਏਿੱ ਰ ਰਹਭਹਅਭ ਏੰ ਨਹ ਦਹ ਇ ਦ਼ ਭਏਫਰ਼ ਦਹ ਸਥਤਹ ਨੰ ਧਯਨ ਦ਼ ਮਾ ਵਾਣ
ਚਵਹਦ ਵ। ਜ਼ ਰਾ ਸਡੰ  ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ਼ਹ ਤਾਂ ਇ ਨਰ ਰਹ ਫਵਤ ਭਸਵੰ ਹ ਵਾਲ਼ਹ ਅਤ਼ ਰਾ ਏ
ਇ ਨੰ ਐਯਹਦਣ਼ ਨਵੀਂ।
b) ਖ਼ਯਚ ਅਤ ਯਾਐਵੀਂ ਯਏਭ
ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਏਈ ਸਏਭ ਦ਼ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਚਰਊ ੁਯਚ਼ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ, ਸਜਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਵਨ:
 ਜੰ ਟ ਸਐਰਈ ਅਤ਼ ਬਯਤਹ,
 ਜੰ ਟਾਂ ਨੰ ਦਰਰਹ,
 ਭਰਭਾਂ ਨੰ ਤਨਐਵ,
 ਦਤਯ ਰਈ ਸਏਯਇਆ
 ਦਤਯਹ ਟ਼ਲ਼ਨਯਹ
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 ਸਫਜਰਹ ਐਯਚ਼,
 ਵਾਯ ਪਟਏਰ ੁਯਚ਼ ਆਸਦ।
ਇਵਨਾਂ ਬ ਨੰ ਫਹਭ ਏਯਤ ਲਰੋਂ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਹਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਯਵੀਂ ਵਹ ਸਦਿੱ ਤ ਜਣ ਵੰ ਦ ਵ। ਇਵ
ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ ਲ਼ਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅ ਉੱਤ਼ ਰਾ ਡ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਦਾ ਸਏਭ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ:
i.

ਸਵਰ਼ ਨੰ "ਨਵਾਂ ਏਾਯਫਾਯ ਖ਼ਯਚ" ਲਜੋਂ ਜਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ਼ ਲ਼ਯ ਦ਼
ਅ ਉੱਤ਼ ਵੰ ਦ ਵ।

ii. ਦਜ਼ ਸਏਭ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਨੰ "ਨਧਵਆਉਣ ਖ਼ਯਚ" ਲਜੋਂ ਜਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਫਅਦ ਦ਼ ਰਾਂ
ਦਿਯਨ ਵੰ ਦ ਵ।
ਲ਼ਯਆਤਹ ਜਾਂ ਨਲੇਂ ਏਯਾਫਯਹ ੁਯਚ਼ ਏਹ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ। ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਏਨੰਨ ਦ਼ ਤਸਵਤ
ਏਝ ਲਧ ਯਏਭ ਯਐਲੀਂ ਯਏਭ ਲਜੋਂ ਯਿੱ ਐਣਹ ਵੰ ਦਹ ਵ ਤਾਂ ਸਏ ਮਏਹਨਹ ਫਣਇਆ ਜ ਏ਼ ਸਏ ਉਵ
ਆਣਹਆਂ ੰ ਭ਼ਲਯਹਆਂ ਯਹਆਂ ਏਯ ਏਦ਼ ਵਨ, ਬਲੇਂ ਸਏ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਅਰ ਅਨਬਲ ਭੰ ਨੇ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ
ਫਯ਼ ਵਾਣ। ਲਧ ਯਏਭ ਦ਼ ਨਰ ਲ਼ਯਆਤਹ ੁਯਚ ਨੰ ਯਐਲੀਂ ਯਏਭ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਸਤਆਯ ਯਿੱ ਸਐਆ ਜਣ ਵੰ ਦ
ਵ, ਜਾ ਸਏ ਲ਼ਯਆ
 ਤਹ ਰਤ ਏਹਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਤੋਂ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਲਿੱ ਧ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਇਏਯਏ਼ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਤੰ ਹ ਦ ਵਭਣ ਵੰ ਦ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਨਲੇਂ ਏਯਾਫਯਹ ਤਣਅ ਲਜੋਂ ਜਸਣਆ ਜਾਂਦ
ਵ। ਲ਼ਯਆਤਹ ੁਯਚ਼ ਨੰ ਏ਼ਲਰ ਫਅਦ ਸਲਿੱ ਚ ਰਨ ਰਹਭਹਅਭ ਯਵੀਂ ਵਹ ਯ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ।
ਅਸਿੱ ਏ, ਸਜ ਨੰ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏਯਤ ਝਿੱ ਰ ਨਵੀਂ ਏਦ਼ ਵਨ ਉਵ ਵ ਲ਼ਯਆਤਹ ਰਾਂ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਲਿੱ ਡਹ
ਸਣਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਉਵਨਾਂ ਦਹਆਂ ਰਹਆਂ ਦ ਯਿੱ ਦ ਜਾਂ ਰ  ਵਾਣ ਵ, ਇ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਸਏ ਉਵਨਾਂ ਦ਼
ੁਯਚ਼ ਯ਼ ਏਹਤ ਜ ਏਣ। ਨਲੇਂ ਏਯਾਫਯਹ ਦਫਅ ਦ਼ ਵਾਯ ਅਸਿੱ ਸਏਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਵ ਸਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ
ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ਪਇਦ ਰਤ ਏਹਤ਼ ਜਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਏਝ ਰ ਿੱ ਏ਼ ਵਾਣ ਦ ਭਾਂ (gestation)
ਵਾਣ਼।
ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਢੰ ਾਂ ਨਰ ਲਹ ਤ ਰਇਆ ਜ ਏਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ੁਯਚ ਦਹ ਸਏਭ ਉੱਤ਼
ਸਨਯਬਯ ਏਯਦ ਵ।
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i.

ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਜੰ ਹ ਭਨੇਜਯ/ ਸਡਲਰਭੈਂਟ ਅਸਧਏਯਹਆਂ ਰਈ ਦਰਰਹ ਅਤ਼ ਪਇਸਦਆਂ ਨੰ ਐ
ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਏਭ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਪਹਦਹ ਲਜੋਂ ਤਸਵ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।

ii. ਦਜ਼ ਼ ੁਯਚ਼ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਭਡਹਏਰ ਡਏਟਯ ਦਹ ਪਹ ਅਤ਼ ਰਹ ਟ ਐਯਚ਼ ਫਹਭ ਏਯਲਈ
ਯਏਭ ਜਾਂ ਰਹ ਦ਼ ਅੰ ਸਏਤ ਭਿੱ ਰ ਦ਼ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਏਯਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ
ਸਲਿੱ ਚ ਭੰ ਨੇ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ।
iii. ੁਯਸਚਆਂ ਦਹ ਤਹਜਹ ਸਏਭ ਉੱਯਹ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਤਨਐਵਾਂ ਅਤ਼ ਸਏਯ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਆਭ ਤਿਯ
ਉੱਤ਼ ਯਯਭਹਆਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਅਸਿੱ ਧ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਼ਲ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਜਣ
ਲਰਹਆਂ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਸਜੰ ਨ ਏਯਾਫਯ ਲਿੱ ਡ ਵਾਲ਼ ਰਹਆਂ ਦਹ
ਸਣਤਹ ਲਹ ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ਼ਹ ਅਤ਼ ਉੱਯਹ ੁਯਚ਼ ਲਹ ਲਿੱ ਧ ਵਾਣ਼।
ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤਹ ਲੰ ਡ਼ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼, ਲ਼ਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ ਰਈ ਰਾ ਸਡੰ  ਦ਼ ਸਤੰ ਨ ਬ ਵਾਣ਼
i.

ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਪਹਦਹ

ii. ਵਯ 'ਫਹਭ ਏਯਲ 1000' (ਜਾਂ ਅੰ ਸਏਤ ਭਿੱ ਰ) ਸਿੱ ਛ਼ ਸਥਯ ਯਏਭ, ਸਜ ਨੰ ਲ਼ਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚ
ਜਾਸਆ ਜਾਂਦ ਵ
iii. ਵਯ਼ਏ ਰਹ ਰਈ ਸਥਯ ਯਏਭ
ਰ  ਅਤ ਧਨਯੰ ਤਯਤਾ
ਲ਼ਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ ਅਤ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ

ਰਾ ਸਡੰ  ਨੰ ਪਇਸਦਆਂ ਦ਼ ਅੰ ਦਨ ਏਹਭਤ ਅਤ਼ ਰਤ ਦ਼

ੁਯਸਚਆਂ, ਜਾ ਸਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਰਹ ਦ਼ ਸਭਆਦ ਦਿਯਨ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ, ਨੰ ਯ ਏਯਨ
ਰਈ

ਸਤਆਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਰਤਯ ਜਾਸਐਭ ਦ ਵਭਣ ਯਸਵੰ ਦ ਵ ਸਏ ਅਰ

ਅਨਬਲ ਇਏਯਯ ਸਤਆਯ ਏਯਨ ਦ਼ ਭੇਂ ਰ ਅੰ ਦਸਆਂ ਤੋਂ ਲਿੱ ਐਯ ਲਹ ਵਾ ਏਦ ਵ।
ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਇਿੱ ਏ ਯਾਤ ਸਲਿੱ ਚ ਰ  ਵਾਣ ਅਤ਼ ਏਢਲਉਣ ਲ਼ਸਭਰ ਵ। ਰ  ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ
ਰਹਧਯਏ ਨੇ ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਬਤਨ ਏਯਨ ਯਾਏ ਸਦਿੱ ਤ ਵ। ਏਢਲਉਣ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ,
ਰਹਧਯਏ ਨੇ ਰਹ ਭਯਸਤ ਏਯ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵ ਅਤ਼ ਰਹ ਯਵੀਂ ਇਏਿੱ ਤਯ ਵਾ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਤੋਂ
ਯਏਭ ਲਸ ਰ ਰਈ ਵ।
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ਰ  ਨਰ ੰ ਬਹਯ ਭਿੱ ਸਆ ਆ ਏਦਹ ਵ ਸਏਉਂਸਏ ਇਵ ਅਏਯ ਸਵਰ਼ ਸਤੰ ਨ ਰਾਂ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਵਹ
ਵੰ ਦ ਵ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਇਏਯਯ ਦ਼ ਸਵਰ਼ ਰ ਦਿਯਨ ਲਯਨ ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਬ ਤੋਂ
ਲਿੱ ਧ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਨਏਨ ਨਰ ਸਨਟਣ ਰਈ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਰਾ ਸਡੰ 
ਲ਼ਸਭਰ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਨਤਹਸਜਆਂ ਰਈ ਲਹ ਸਤਆਯ ਯਸਵਣ ਚਵਹਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਅੰ ਦਸਆਂ ਦ਼ ਅਰ
ਅਨਬਲ ਤੋਂ ਲਿੱ ਐਯ਼ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਉਵਨਾਂ ਲਰੋਂ ਰਹਭਹਅਭ ਤਸਵ ਏਯਨ ਰਈ

ਲਯਸਤਆ ਵ।

ਇੰ ਝ ਦਹ ਸਨਯੰ ਤਯਤ ਦ਼ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ।
i.

ਸਵਰਾਂ ਤਾਂ ਅੰ ਦ਼ ਐਦ ਸਲਿੱ ਚ ਵਹ ਅਢਿੱ ਏਲੇਂ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ। ਉਦਵਯਨ ਰਈ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ
ਭਿਤ-ਦਯ ਯਣਹ ਨੰ ਲਯਤਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਭਿਜਦ ਭਿਤ-ਦਯ ਨਵੀਂ ਦਯਉਂਦਹ ਵ ਜਾਂ ਭਦਯ-ਪਰਅ
ਰਈ ਢਿੱ ਏਲੀਂ ਨਵੀਂ ਵ।

ii. ਦਜ ਏਝ ਫ਼ਤਯਤਹਫ਼ ਉਤਯ-ਚਹਅ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ, ਸਜ ਨਰ ਅੰ ਦਸਆਂ ਉੱਤ਼ ਯ ਨਵੀਂ
ਉਤਸਯਆ ਜ ਏਦ ਵ।
ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਾਸਐਭਾਂ ਨਰ ਸਨਟਣ ਰਈ ਸਤੰ ਨ ਢੰ  ਵਨ।
i.

ਸਨਲ਼ਲ਼-ਸਰੰਏ ਉਤਦਾਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਮਸਰ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਵਏਾਂ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤ ਜ ਏਦ ਵ,
ਿੱ ਟ ਆਭਦਨ ਦ ਜਾਸਐਭ ਵਏ ਲਰੋਂ ਝਿੱ ਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ।

ii. ਦਜ਼ ਢੰ  ਸਲਿੱ ਚ ਭ-ਫਹਭਏਯਤ ਨਰ ਰਹ ਦ ਭ-ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਵ। ਇ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ
ਭਿਤ-ਦਯ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਭ-ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਝਿੱ ਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ।
iii. ਤਹਜ ਅਤ਼ ਆਭ ਲਯਸਤਆ ਜਾਂਦ਼ ਢੰ  ਸਲਿੱ ਚ ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚ ਰਾ ਸਡੰ  ਲਧ ਯਏਭ ਨੰ ਲ਼ਸਭਰ ਏਯਨ
ਵ, ਸਜ ਨਰ ਉਭਹਦ ਏਹਤ਼ ਅਤ਼ ਅਰ ਅਨਬਲ ਸਲਚਰ਼ ਅੰ ਤਯ ਨੰ ਿੱ ਟ ਏਯਨ ਸਲਿੱ ਚ ਭਦਦ ਵਾ
ਏਦਹ ਵ।
c) ਪਾਇਦਾ ਾਰੀਆਂ ਅਤ ਫਨ ਰ ਧਡੰ  ਨਾਰ
ਆ ਣਹ ਸਏ ਫਹਭਾਂਸਏਏ ਫਯਇਨ ਏਾਯਫਹ ਨੇ ਪਇਦ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਉਬਯ ਫਯ਼ ਏਹ ਸਏਵ ਵ।
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“ਰਬ ਦਾ ਦਹਆਂ ਸਵਰਾਂ, ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਲ਼ਯ ਉੱਤ਼, ਭਿਤ-ਦਯ ਦ਼ ਫਯ਼ ਲਿੱ ਡਹ ਅਸਨਲ਼ਸਚਤਤ ਹ।
ਇ ਦ ਵਿੱ ਰ ਲਧ ਰਹਭਹਅਭ ਲਰਹ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਅਨਇਆ ਸਆ। ਸਏਉਂਸਏ ਉਵ ਨਵੀਂ ਜਣਦ਼ ਹ
ਸਏ ਉਵਨਾਂ ਭੰ ਨਹ ਈ ਏਯ ਰਵਉਣ ਭਯਿੱ ਥ ਤੋਂ ਏਹ ਅਿੱ ਼ ਲਿੱ ਧ ਚਿੱ ਏ਼ ਨ, ਅਤ਼ ਤਦ ਜਦੋਂ ਉਵਨਾਂ ਨੰ
ਰਹਭਹਅਭ ਰ ਣ ਰਈ ਭਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਦ ਏਹ ਤਜਯਫ ਵਾ ਸਆ ਤਾਂ ਲਧ ਯਏਭ ਜਾਂ ਇ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚੋਂ
ਏਝ ਨੰ ਫਾਨ ਲਧ਼ ਦ਼ ਢੰ  ਨਰ ਰਹਧਯਏਾਂ ਨੰ ਲਸ ਏਯ ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ। ਇ ਢੰ  ਨਰ
ਪਇਦ ਰਹਆਂ, ਜਾ ਅੀਂ ਅਿੱ ਜ ਜਯਹ ਏਯਦ਼ ਵਾਂ, ਦ ਸਯਲਇਤਹ ਯ ਨਰ ਭਿੱ ਢ ਫਿੱ ਝ..."
ਪਇਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਿੱ ਼ਦਯਹ ਨਰ ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚ "ਫਨ ਰ ਧਡੰ " ਨਾਂ ਦ ਇਿੱ ਏ ਬ ਲਹ ਲ਼ਯ ਵੰ ਦ ਵ।
ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਵਹ ਪਇਸਦਆਂ ਰਈ ਲਧ ਯਏਭ ਦ਼ਣ ਦ ਸਲਚਯ ਹ ਤਾਂ ਸਏ ਇਵ ਅਚਨਏ ਵਾਣ
ਲਰ਼ ਪਟਏਰ ੁਯਚ ਰਈ ੰ ਜਇਲ਼ ਲਜੋਂ ਵਇਤ ਏਯ਼ ਅਤ਼ ਰਹ ਲਧ ਆਭਦਨ (ਫਾਨ ਲਜੋਂ) ਦ਼
ਸਵਿੱ ਼

ਲਜੋਂ

ਲਹ

ਬਤਨ

ਵਾਲ਼।

ਫਾਨ ਰਾ ਸਡੰ  ਪਹਚਯ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਰੰਭ ਭਾਂ ਸਯਣ ਰਵਣ ਦਹ ਭਯਿੱ ਥ ਅਤ਼
ੰ ਜਹ ਭਯਿੱ ਥ ਉੱਤ਼ ਬਯਾ ਏਯਨ ਦ ਇਿੱ ਏ ਏਯਨ ਵ।
ੰ ਐ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਅੀਂ ਏਸਵ ਏਦ਼ ਵਾਂ ਸਏ:
ਏੁੱ ਰ ਰੀਭੀਅਭ = ਸ਼ੁੱ ਧ ਰੀਭੀਅਭ + ਖ਼ਯਚ ਰਈ ਰ ਧਡੰ  + ਧਨਯੰ ਤਯਤਾ ਰਈ ਰ ਧਡੰ  + ਫਨ
ਰ ਧਡੰ 
ਜ਼ ਅੀਂ ਭੰ ਨ ਰਈ  ਸਏ ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਰਾ ਸਡੰ  ਇਿੱ ਏਠਹਆਂ ਏਯਏ਼ ਲ਼ਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ (GP) ਦ K ਪਹਦਹ
ਫਣਦ ਵ, ਅੀਂ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਲ਼ਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ(NP) ਰਈ ਏਿੱ ਰ ਰਹਭਹਅਭ ਰਿੱਬ ਏਦ਼ ਵਾਂ
GP = NP + K (GP)
ਭੰ ਨ ਰਲਾ ਸਏ ਇੰ ਡਊਂਭੈਂਟ ਰਹ ਰਈ ਲ਼ਿੱ ਧ ਇਿੱ ਏਰ ਰਹਭਹਅਭ 380 ਯ ਵ ਅਤ਼ ਰਾ ਸਡੰ  ਏਯਏ,
K 50% ਵ ਤਾਂ ਏਿੱ ਰ ਰਹਭਹਅਭ 760 ਵਾਲ਼।
ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 1
ਰਹ ਰ  ਵਾਣ ਦ ਏਹ ਬਲ ਵ?
I.

ਰਹਧਯਏ ਨੇ ਰਹ ਰਈ ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ ਯ ਏਹਤ ਵ
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II. ਰਹਧਯਏ ਨੇ ਰਹ ਰਈ ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ ਏਯਨ ਫੰ ਦ ਏਯ ਸਦਿੱ ਤ ਵ
III. ਰਹ ੰ ਯਨ (ਸਯਿੱ ਏ) ਵਾ ਚਿੱ ਏਹ ਵ
IV. ਰਹ ਨੰ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲਸ ਸਰਆ ਸਆ

B. ਫੱ ਚਤ ਅਤ ਫਨ
1. ਫੱ ਚਤ ਅਤ ਫਨ ਦਾ ਤਾ ਰਾਉਣਾ
ਵਯ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਤੋਂ ਉ ਦਹਆਂ ੰ ਤਹਆਂ ਅਤ਼ ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਦ ਸਨਮਭਤ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਭਰਾਂਏਣ ਏਯਨ
ਦਹ ਉਭਹਦ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ। ਇੰ ਝ ਦ਼ ਭਰਾਂਏਣ ਦ਼ ਦਾ ਭਏਦ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ:
i.

ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਦਹ ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਥਤਹ ਦ ਤ ਰਉਣ, ਦਜ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਤ ਰਉਣ ਸਏ
ਏਹ ਇਵ ਏਯ ਰਵਉਣਮਾ ਵ ਜਾਂ ਨਵੀਂ

ii. ਤ ਰਉਣ ਰਈ ਸਏ ਰਹਧਯਏਾਂ/ ਲ਼਼ਅਯ ਧਯਏਾਂ ਸਲਚਰ਼ ਲੰ ਡਣ ਰਈ ਫਿੱ ਚਤ ਵ

ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਫਿੱ ਚਤ (ਯਰਿੱ) ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਦ਼ ਭਿੱ ਰ ਤੋਂ ਉੱਤ਼ ੰ ਤਹਆਂ ਦ ਲਧ ਭਿੱ ਰ ਵ। ਜ਼ ਇਵ ਸਯਣਤਭਏ ਵ ਤਾਂ
ਇਵ ਦਫਅ (ਟਯ਼ਨ) ਲਜੋਂ ਜਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ।
ਆ ਲ਼ਐਹ ਸਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਪਇਦ਼ ਤੋਂ ਫਿੱ ਚਤ (ਯਰਿੱ) ਲਿੱ ਐਯਹ ਸਏਲੇਂ ਵ।
ਏੰ ਨਹਆਂ ਨੰ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਪਇਦ਼ ਦ਼ ਦਾ ੰ ਏਰ ਵਨ। ਰ਼ ਐ਼ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ, ਪਇਦ਼ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਰ਼ ਐ ਭੇਂ
ਦ਼ ਦਿਯਨ ਖ਼ਯਚ ਤੋਂ ਉੱਤ ਵਾਧੂ ਸਣ ਵਾਰੀ ਆਭਦਨ ਲਜੋਂ ਸਯਬਸਲ਼ਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਇਵ ਪਇਦ਼ ਅਤ਼
ਰਬ ਐਤ਼ ਦ ਬ ਫਣਦਹ ਵ। ਪਇਦ ਲਹ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਲਵਹ ਐਤ਼ ਦ ਬ ਵ - ਇ ਨੰ ਦਣਦਾਯੀਆਂ ਤੋਂ
ਵੱ ਧ ੰ ਤੀਆਂ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਸਯਬਸਲ਼ਤ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ। ਲਵਹਐਤ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਪਇਦ਼ ਨੰ P&L ਐਤ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਲਹ
ਦਯਇਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਦਾਲਾਂ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਪਇਸਦਆਂ ਦ ਤ ਰਉਣ ਰਈ ਏ-ਾਟ ਢੰ  ਲਯਸਤਆ
ਜਾਂਦ ਵ।
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ਉਦਾਸਯਨ
XYZ ਏੰ ਨਹ ਦ 31 ਭਯਚ 2013 ਤਿੱ ਏ ਦ਼ ਪਇਦ਼ ਉ ਸਭਤਹ ਉੱਤ਼ ਇ ਦਹ ਆਭਦਨ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ੁਯਚ ਜਾਂ
ਇ ਦਹ ੰ ਤਹ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਿੱ ਟ ਏਹਤਹਆਂ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
ਦਾਲੇਂ ਭਿਸਏਆਂ ਉੱਤ਼, ਪਇਦ ਲ਼ਟ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਯਬਸਲ਼ਤ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਤ ਵੰ ਦ ਵ।
ਏਹ ਅੀਂ ਇਵ ਸਲਚਯ ਦ਼ ਏ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਭਰਾਂਏਣ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਅਤ਼ ੰ ਤਹਆਂ ਤਸਵ ਏਯ
ਏਦ਼ ਵਾਂ?
ਇੰ ਝ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਫਿੱ ਚਤ ਨੰ ਇੰ ਝ ਸਯਬਸਲ਼ਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ
ਫੱ ਚਤ = ੰ ਤੀਆਂ - ਦਣਦਾਯੀਆਂ
ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਇਿੱ ਏ ਭਵ ਰਈ ਦ ਵਾਣ ਲਰਹਆਂ ਅੰ ਦਨ ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਨੰ ਬਸਲਿੱ ਐ ਦ਼ ਦਅਸਲਆਂ
ਦ਼ ਭਿਜਦ ਭਿੱ ਰ, ੁਯਸਚਆਂ, ਅਤ਼ ਵਾਯ ਉਭਹਦ ਏਹਤ਼ ਬਤਨ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਵਨਾਂ ਰਹਆਂ ਤੋਂ ਇਏਿੱ ਤਯ ਵਾਣ ਲਰ਼
ਅੰ ਦਨ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਭਿਜਦ ਭਿੱ ਰ ਨੰ ਟ ਏ਼ ਤ ਰਇਆ ਜਾਂਦ ਵ।
Diagram 4: ੰ ਤੀਆਂ ਦ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦ ਢੰ 
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ੰ ਤਹਆਂ ਦ਼ ਭਰਾਂਏਣ ਦ਼ ਸਤੰ ਨ ਢੰ  ਵਨ
i.

ਫੁੱ ਏ ਭੁੱ ਰ ਉੱਤ

ਇਵ ਭਿੱ ਰ ਵ, ਸਜ ਉੱਤ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਇ ਦਹ ੰ ਤਹ ਐਯਹਦਦ ਜਾਂ ਰਤ ਏਯਦ ਵ
ii. ਫਾਜ਼ਾਯੀ ਭੁੱ ਰ
ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਦਹ ੰ ਤਹ ਦ ਮਾ ਭਿੱ ਰ ਵ
iii. ਛਟ ਰਾਤ ਭਜਦ
ੂ ਾ ਭੁੱ ਰ
ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ੰ ਤਹਆਂ ਤੋਂ ਅੰ ਦ ਰਈ ਬਸਲਿੱ ਐ ਦਹ ਵਾਣ ਲਰਹ ਆਭਦਨ ਅਤ਼ ਛਾਟਾਂ, ਜਾ ਇ ਭੇਂ
ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਵਨ
ਭਿੱ ਸਆ ਵ ਸਏ ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਉੱਤ਼ ਠਹਏ ਭਿੱ ਰ ਏਾਈ ਨਵੀਂ ਤਸਵ ਏਯ ਏਦ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਏਾਈ ਲਹ ਠਹਏ ਤਯਹਾਂ
ਅੰ ਦ ਨਵੀਂ ਰ ਏਦ ਵ ਸਏ ਬਸਲਿੱ ਐ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹ ਵਾਲ਼। ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਦ ਭਿੱ ਰ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਏਯਏਾਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ
ਭਿਤ-ਦਯ, ਸਲਆਜ, ੁਯਚ ਅਤ਼ ਸਨਯੰ ਤਯਤ ਆਸਦ ਦ਼ ਅੰ ਦਸਆਂ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਵ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਬਸਲਿੱ ਐ ਦਹਆਂ
ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਦ਼ ਭਿਜਦ ਭਿੱ ਰ ਉੱਤ਼ ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵ ਏਯਨ ਵ ਸਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਅੀਂ ਪਇਦ਼ ਦਹ
ਫਜ ਫਿੱ ਚਤ (ਯਰਿੱ) ਲ਼ਫਦ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਏਯਦ਼ ਵਾਂ।
ਇਏਯਏ਼ ਫਿੱ ਚਤ ੰ ਤਹ ਅਤ਼ ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਦ਼ ਭਰਾਂਏਣ ਦ ਇਿੱ ਏ ਢੰ  ਵ।
i.

ਜਦੋਂ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਇ ਦ਼ ਭਰਾਂਏਣ ਰਈ ਫਵਤ ਵਹ ਦਯਦਯਲ਼ਹ ਵਾ ਜਲ਼ ਤਾਂ ਇ ਦ਼
ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਦ ਆਭ ਨਰੋਂ ਲਿੱ ਧ ਭਿੱ ਰ ਵਾਲ਼ ਜਦੋਂ ਸਏ ੰ ਤਹਆਂ ਦ ਭਿੱ ਰ ਿੱ ਟ ਯਿੱ ਸਐਆ
ਜਲ਼। ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਰਨ ਏਹਤਹ ਫਿੱ ਚਤ ਿੱ ਟ ਜਲ਼ਹ। ਇ ਨਰ ਭਿਜਦ
  ਰਹਧਯਏਾਂ ਦ਼
ਰਈ ਦ਼ਣ ਲਤ਼ ਿੱ ਟ ਫਾਨ ਉਰਿੱਫਧ ਵਾਲ਼। ਯ ਇ ਨਰ ਫਹਭਏਯਤ ਦਹ ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਥਤਹ
ਸਲਿੱ ਚ ਧਯ ਲਹ ਵਾਲ਼। ਇ ਦ ਏਯਨ ਇਵ ਵਾਲ਼ ਸਏ ਫਿੱ ਚਤ ਦਹ ਅਰ ਯਏਭ ਰਨਹ ਈ
ਯਏਭ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਬਸਲਿੱ ਐ ਸਲਿੱ ਚ ਚਿੱ ਰਣ ਰਈ ਲਿੱ ਧ ਰਫੰਧ ਵਾ ਏਦ ਵ। ਇ ਨਰ
ਰਹਧਯਏਾਂ ਨੰ ਬਸਲਿੱ ਐ ਸਲਿੱ ਚ ਪਇਦ ਵਾਲ਼।
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ii. ਦਜ਼ ਼, ਜ਼ ੰ ਤਹਆਂ ਅਤ਼ ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਦ ਭਿੱ ਰ ਐਿੱ ਰਹ਼ ਸਦਰ ਨਰ ਰਇਆ ਜਲ਼ ਤਾਂ ਨਤਹਜ
ਉਰਟ ਵੰ ਦ ਵ। ਭਿਜਦ ਰਹਧਯਏ ਨੰ ਬਸਲਿੱ ਐ ਦ਼ ਭਏਫਰ਼ ਵਣ ਪਇਦ ਵਾਲ਼।
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਭਿਜਦ ਅਤ਼ ਬਸਲਿੱ ਐ ਦ਼ ਰਹਧਯਏਾਂ ਸਲਚਰ਼ ਵੀਂ ੰ ਤਰਨ ਫਣਈ ਯਿੱ ਐਣ ਵੰ ਦ
ਵ।
2. ਫੱ ਚਤ ਵੰ ਡਣੀ
ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਅਰ ਅਨਬਲ ਦ਼ ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਭੰ ਨਹ ਈ ਫਿੱ ਚਤ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਫਿੱ ਚਤ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਪਇਦ
ਇਏਯਯਨਸਭਆਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ, ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਚੰ ਼ ਪਰ਼ (ਅਰ ਤ਼ ਉਭਹਦ ਏਹਤ਼ ਨਤਹਸਜਆਂ
ਸਲਚਰ਼ ) ਦ਼ ਪਇਦ਼ ਰਹਧਯਏਾਂ ਨੰ ਦ਼ਣ ਰਈ ਲਚਨਫਿੱ ਧ ਵ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੇ ਪਇਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਿੱ  ਰ ਣ ਦਹ
ਸਵਭਤ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵ ਅਤ਼ ਇਵ ਪਇਦ ਰਹਆਂ ਐਯਹਦਹਆਂ ਵਨ।
ਨਰ ਵਹ, ਫਿੱ ਚਤ ਅਸਜਵ ਯਾਤ ਲਹ ਵ, ਸਜ ਤੋਂ ਏੰ ਨਹ ਦਹ ਭਰ ਫਿੱ ਚਤ (ਇ ਦਹ ਇਏਸਲਟਹ ਜਾਂ ਲ਼ਿੱ ਧ
ਏਭਈ) ਇ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਏਦਹ ਵ। ਇ ਨਰ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਦਹ ਫਿੱ ਚਤ ਆਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ ਪਇਦ਼ ਦ਼
ਲਾਂ ਵਹ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਲੰ ਸਡਆ ਨਵੀਂ ਜਾਂਦ ਵ, ਫਿੱ  ਯਿੱ ਐ ਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵਨਾਂ ਨੰ 'ਧਯਨ ਏਹਤਹ ਏਭਈ'
ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵ ਇ ਦਹ ਸਲਿੱ ਤਹ ਭਫਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਮਾਦਨ ਉਂਦਹ ਵ।
ਆ ਲ਼ਐਹ ਸਏ ਉ ਫਿੱ ਚਤ ਦ ਸਏਲੇਂ ਤ ਰਇਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਲੰ ਸਡਆ ਜਣ ਵੰ ਦ ਵ
a) ਏਯਜ਼ ਰਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰ ੜਾਂ
ਸਵਰਾਂ ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਰਾ ਾਂ ਤੋਂ ਲਧ ਆਭਦਨ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਼ ਨੰ ਬਸਲਿੱ ਐ ਸਲਿੱ ਚ ਅਚਨਏ ਵਾਣ ਲਰਹਆਂ
ਦਯਟਨਲਾਂ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਰਹਧਯਏਾਂ ਦਹ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਰਈ ਯਿੱ ਸਐਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਏਯ ਰਵਉਣ
ਰਈ ਲਧ ਯਏਭ ਨੰ ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਤੋਂ ਲਧ ਫਿੱ ਚਤ ੰ ਤਹਆਂ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਼ ਲਜੋਂ ਦਿੱ ਸਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਸਜ ਨੰ
ਉਭਹਦ ਏਹਤ਼ ਅਤ਼ ਅਰ ਤਜਯਫ਼ ਸਲਚਰ਼ ਸਏ਼ ਅਣਸਡਿੱ ਠੇ ਟਨ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਰਈ ਯਿੱ ਸਐਆ ਜਾਂਦ
ਵ।
b) ਭੁਏਤ ੰ ਤੀਆਂ
ਫਿੱ ਚਤ ਦ ਇਿੱ ਏ ਵਾਯ ਭਏਦ ਵੰ ਦ ਵ ਸਏ ਨ-ਜਯਹ (ਲੰ ਡਣ ਰਈ ) ਏਯਨ ਨਰ ਭਏਤ ੰ ਤਹਆਂ ਦ਼
ਿੱ ਧਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲਧ ਵੰ ਦ ਵ। ਭਏਤ ੰ ਤਹਆਂ ਦਜ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਉਵ ਸਏ਼ ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਨੰ ਯ ਏਯਨ
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ਰਈ

ਨਵੀਂ ਚਵਹਦਹਆਂ ਵਨ। ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਉਵਨਾਂ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨ ਰਈ

ਆਦ (ਭਏਤ)

ਵ। ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਇੰ ਝ ਦਹਆਂ ਭਏਤ ੰ ਤਹਆਂ ਦਾ ਏਯਨਾਂ ਏਯਏ਼ ਚਵਹਦਹਆਂ ਵਨ
i.

ਸਵਰਾਂ ਤਾਂ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਨਲਾਂ ਏਯਾਫਯ ਲ਼ਯ ਏਯਨ ਰਈ

ਸਲਿੱ ਤਹ ੰ ਜਹ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ। ਅੀਂ

ਸਵਰਾਂ ਵਹ ਲ਼ਸਐਆ ਵ ਸਏ ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਆਣ਼ ਨਲੇਂ ਏਯਾਫਯਹ ਦਫਅ ਰਈ ੰ ਜਹ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ।
ii. ਭਏਤ ੰ ਤਹਆਂ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਇ ਦਹਆਂ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਜ-ਨਹਤਹਆਂ ਦਹ ਚਾਣ ਰਈ ਲਿੱ ਧ
ਫਰ ਅਤ਼ ਆਦਹ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ। ਇਵ ਏੰ ਨਹਆਂ ਰਈ ਅਸਤ ਯਯਹ ਵਾ ਜਾਂਦ ਵ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਲਿੱ ਧ
ਤ਼ ਵਾਯ ਲਹ ਭਏਫਰ਼ ਮਾ ਆਭਦਨ ਸਤਆਯ ਏਯਏ਼ ਦ਼ਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਜਦੋਂ ਲੰ ਡਣਮਾ ਫਿੱ ਚਤ ਦ ਰਨ ਏਯ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਅਰ ਭਭਰ ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਜਹਲਨ
ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਰਹ-ਧਯਏਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਡਣ ਦ ਵੰ ਦ ਵ (ਲ਼਼ਅਯ-ਧਯਏਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਡਣ ਰਈ ਯਿੱ ਐ਼ ਸਵਿੱ ਼ ਤੋਂ
ਫਅਦ)। ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਇ ਭਏਦ ਰਈ ਵਯਭਨਸਆਯ ਢੰ  "ਫਾਨ ਢੰ " ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਫਿੱ ਚਤ ਨੰ ਫਾਨ
ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਸਡਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇ ਸਟਭ ਫਯਤਨਹਆ, ਬਯਤ ਤ਼ ਏਾਈ ਵਾਯ ਦ਼ਲ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਰਚਸਰਤ ਵ।
3. ਫਨ
ਫਾਨ ਨੰ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਭਿੱ ਢਰ਼ ਪਇਦ਼ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਦ਼ਣਮਾ ਲਜੋਂ ਜਾਨ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ
ਜਾਂਦ ਵ। ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਇਵ ਭਿੱ ਢਰਹ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਜਾਂ ਵਯ਼ਏ ਰ ਭਿੱ ਢਰਹ ਨਲ਼ਨ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ
ਜਾਸਆ ਦਯਇਆ ਜ ਏਦ ਵ। ਇ ਨੰ ਦਯਇਆ ਜਾਂਦ ਵ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਯ. 60 ਯ ਰਤਹ ਫਹਭ
ਏਯਲ ਵਯ (ਜਾਂ SA ਦ 60%)
ਫਾਨ ਦ ਬ ਤੋਂ ਾਂਝ ਯ ਵ ਉਤਯਾਧਧਏਾਯ ਫਨ ਵ। ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ਼ ਯ਼ ਭੇਂ ਦ਼ ਦਿਯਨ
ਵਯ ਰ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਫਾਨ ਜਾ ਵਯ਼ਏ ਰ ਰਨਣ ਦਹ ਉਭਹਦ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ। ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਰਨੇ ਤਾਂ
ਉਵ ਜ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਲਸ ਨਵੀਂ ਰ ਜ ਏਦ਼ ਵਨ। ਇਵ ਏੰ ਨਹ ਦਹਆਂ ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਦ ਸਵਿੱ  ਫਣ
ਜਾਂਦ਼ ਵਨ। ਇਵਨਾਂ ਨੰ 'ਉਤਯਸਧਏਯ' ਫਾਨ ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਰਹਧਯਏ ਏ਼ਲਰ ਤਾਂ ਵਹ ਇਵਨਾਂ
ਨੰ ਰਤ ਏਯਦ ਵ, ਜਦੋਂ ਇਏਯਯ ਭਿਤ ਜਾਂ ਸਯਿੱ ਏਤ ਦਹ ਦਅਲ ਫਣਦ ਵ।
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ਫਾਨ ਭਯਨ ਏਯਨ ਉੱਤ਼ ਲਹ ਦ਼ਣਮਾ ਵਾ ਏਦ ਵ। ਇੰ ਝ ਦ਼ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇਵ ਤਸਵ ਏਹਤ ਵੰ ਦ ਵ ਸਏ
ਇਏਯਯ ਇ ਦ਼ ਮਾ ਫਣਨ ਰਈ ਏਝ ਐ ਸਭਆਦ (ਏਸਵ ਰਲਾ ਸਏ 5 ਰ) ਰਈ ਚਰ ਯਸਵਣ
ਚਵਹਦ ਵ।
ਉਤਯਾਧਧਏਾਯ ਫਨ ਦੀਆਂ ਧਏਭਾਂ
Diagram 5: ਉਤਯਾਧਧਏਾਯ ਫਨ ਦੀਆਂ ਧਏਭਾਂ

i.

ਧਾਯਨ ਉਤਯਾਧਧਏਾਯ ਫਨ

ਇ ਫਾਨ ਨੰ ਇਏਯਯ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਭਿੱ ਢਰ਼ ਨਏਦ ਪਇਦ਼ ਦ਼ ਪਹਦਹ ਲਜੋਂ ਦਯਇਆ ਜਾਂਦ ਵ।
ਉਦਵਯਨ ਰਈ

ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਇ ਨੰ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਈ ਯਏਭ ਦ਼ ਵਯ ਸਿੱ ਛ਼ ਯਏਭ ਲਜੋਂ

ਰਸਨਆ ਜਾਂਦ ਵ।
ii. ਧਭਸ਼ਧਯਤ ਫਨ
ਇਿੱ ਥ਼ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਭਰ ਪਇਦ਼ ਦ਼ ਪਹਦਹ ਅਤ਼ ਸਵਰਾਂ ਵਹ ਜਯਹ ਫਾਨ ਲਜੋਂ ਵਹ ਫਾਨ ਰਸਨਆ ਵ।
ਇਏਯਏ਼ ਇਵ ਫਾਨ ਉੱਤ਼ ਫਾਨ ਵੰ ਦ ਵ। ਇ ਨੰ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦ਼ @8% ਅਤ਼ ਸਵਰਾਂ
ਜਯਹ ਏਹਤ਼ ਫਾਨ ਦ਼ ਜਾ ਲਜੋਂ ਦਯਇਆ ਜਾਂਦ ਵ।
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iii. ਟਯਭੀਨਰ ਫਨ
ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਨਾਂ ਦਯਉਂਦ ਵ, ਇਵ ਫਾਨ ਨੰ ਇਏਯਯ ਦ਼ ਐਤਭ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਜਯਹ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਜ਼

ਇਵ ਇਏਯਯ ਐਤਭ ਵੰ ਦ ਵ (ਭਿਤ ਜਾਂ ਸਯਿੱ ਏਤ ਉੱਤ਼)। ਇ ਫਾਨ ਨੰ ਏ਼ਲਰ ਜਯਹ ਏਯਨ ਦ਼
ਰ ਦ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਰਈ

ਵਹ ਰਸਨਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਫਅਦ ਦ਼ ਰਾਂ ਫਯ਼ ਏਾਈ

ਲਚਨਫਿੱ ਧਤ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ (ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਉਤਯਸਧਏਯ ਫਾਨ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਵੰ ਦ ਵ)। ਇਏਯਏ਼ 2013
ਸਲਿੱ ਚ ਰਸਨਆ ਸਆ ਟਯਭਹਨਰ ਫਾਨ ਏ਼ਲਰ 2013-14 ਦ਼ ਦਿਯਨ ਏਹਤ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਰਈ ਵਹ
ਰ ਵਾਲ਼ ਅਤ਼ ਇ ਤੋਂ ਫਅਦ ਦ਼ ਰਾਂ ਰਈ ਨਵੀਂ।
ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ, ਟਯਭਹਨਰ ਫਾਨ ਇਏਯਯ ਦਹ ਸਭਆਦ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਏਯਦ ਵ ਅਤ਼ ਸਭਆਦ ਲਧਣ ਦ਼
ਨਰ ਲਿੱ ਧਦ ਵ। ਇਏਯਏ਼ 25 ਰ ਚਿੱ ਰਣ ਲਰ਼ ਇਏਯਯ ਰਈ ਟਯਭਹਨਰ ਫਾਨ 15 ਰ ਚਿੱ ਰਣ
ਲਰ਼ ਇਏਯਯ ਨਰੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ਼।
ਟਯਭਹਨਰ ਫਾਨ ਉ ਭਿੱ ਸਆ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਿੱ ਰ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਰਚ ਸਰਤ ਵਾਇਆ (ਮਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ), ਸਜ
ਦਿਯਨ ਲਿੱ ਡਹ ਭਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਅਚਨਏ ਵਾ ਪਇਦ਼ ਨੰ ਸਏਲੇਂ ਲਯਸਤਆ ਜਲ਼, ਜਾ ਸਏ ਲ਼਼ਅਯ ਅਤ਼ ਜਇਦਦ
ਸਲਿੱ ਚ ਲਧ ਏਹਤ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਦ਼ ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਸਭਰ਼ । ਇ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਬਤਨ ਏਯਨ ਨਰ ਅਤ਼ ਉ ਨੰ
ਭੇਂ ਨਰ ਜਾਨ ਨਰ, ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਭ਼ ਇਵਨਾਂ ਫਾਨਾਂ ਨੰ ਰੰਭ ਭਾਂ ਫਣਈ ਯਿੱ ਐਣ
ਲਯਹਆਂ ਭਿੱ ਸਆਲਾਂ ਤੋਂ ਛਟਏਯ  ਸਰਆ। ਉਵ ਰਹਧਯਏਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਯਿੱ ਐਤ ਰਤ ਏਯਨ ਦ
ਢੰ  ਲਹ ਫਣ ਵਨ।
4. ਮਦਾਨ ਢੰ 
ਫਿੱ ਚਤ ਨੰ ਲੰ ਡਣ ਦ ਇਿੱ ਏ ਵਾਯ ਢੰ  ਵ, ਸਜ ਨੰ ਉੱਤਯਹ ਅਭਯਹਏ ਸਲਿੱ ਚ "ਮਾ" ਢੰ  ਲਜੋਂ ਜਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ।
ਇ ਢੰ  ਦ਼ ਅਧਹਨ, ਧਨ ਫਿੱ ਚਤ ਦ਼ ਸਤੰ ਨ ਯਾਤਾਂ ਰਈ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ - ਲਧ ਸਲਆਜ, ਭਿਤ ਦਯ ਫਿੱ ਚਤ
ਅਤ਼ ੁਯਚ ਤ਼ ਵਾਯ ਰਾ ਸਡੰ  ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਸਭਰਣ ਲਰਹ ਫਿੱ ਚਤ।
ਇਏਯਏ਼ ਫਿੱ ਚਤ ਭਿਤ-ਦਯ, ਸਲਆਜ ਅਤ਼ ੁਯਚ਼ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਯ਼ ਰ ਦਿਯਨ ਲਯਨ ਦਹ ਉਭਹਦ ਅਤ਼
ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ ਲਯਨ ਦ਼ ਸਲਚਰ਼ ਅੰ ਤਯ ਯਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਸਡਲਹਡੈਂਡ, ਜਾ ਸਏ ਰਸਨਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਨੰ ਚਯ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਢੰ ਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਯਵੀਂ ਲਯਸਤਆ ਜ ਏਦ ਵ
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i.

ਇ ਨੰ ਸਡਲਹਡੈਂਡ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਨਏਦ ਸਦਿੱ ਤ ਜ ਏਦ ਵ

ii. ਇ ਨੰ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਭਰ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਬਸਲਿੱ ਐ ਦ ਰਹਭਹਅਭ ਿੱ ਟ ਜਾਂਦ ਵ
iii. ਤਹਜ ਢੰ  ਰਹਆਂ ਦ਼ ਨਰ ੂਯ-ਫਤ ਏਯਨ ਮਾ ਏਹਤ਼ ਬਤਨ ਦਹ ਐਯਹਦ ਭਨਯ ਏਯਨ
ਰਈ ਵੰ ਦ ਵ।
iv. ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ ਸਡਲਹਡੈਂਡ ਨੰ ਸਲਆਜ ਦ਼ ਭ਼ਤ ਰਹ ਦ਼ ਏਯਸਡਟ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏਠ ਵਾਣ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ।
ਇ ਨੰ ਰਹਧਯਏ ਦਹ ਭੰ  ਭਤਫਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਏਢਲਇਆ ਜ ਏਦ ਵ ਜਾਂ ਇਏਯਯ ਦ਼ ਅੰ ਤ
ਉੱਤ਼ ਵਹ ਏਢਲਇਆ ਜ ਏਦ ਵ।
5. ਮੂਧਨਟ ਧਰੰਏ ਏੀਤੀਆਂ ਾਰੀਆਂ
ਸਯਲਇਤਹ "ਪਇਦ਼ ਨਰ" ਰਹਆਂ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਉੱਤ਼ ਦਿੱ ਸਆ ਸਆ ਵ, ਸਲਿੱ ਚ ਉਵਨਾਂ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਫਾਨ
ਅਤ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਦਹ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਯਯਹ ਸਲਚਰ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਵੰ ਦ ਵ। ਯ ੰ ਫੰ ਧ ਸਿੱ ਧ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ ਵ।
ਰਹਧਯਏ ਦ਼ ਫਾਨ ਨੰ ਫਿੱ ਚਤ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਤਸਵ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਫਹਭਏਯਤ ਦਹ ੰ ਤਹ ਅਤ਼
ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਦ਼ ਸਨਮਭਤ ਭਰਾਂਏਣ ਯਵੀਂ ਰਸਨਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਫਾਨ ਢਾਂਚ ਅਏਯ
ਫਹਭਏਯਤ ਏਾਰ ਭਿਜਦ
 ੰ ਤਹ ਦ ਭਿੱ ਰ ਸਿੱ ਧ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਦਯਉਂਦ ਵ।
ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਪ਼ਯ ਭਰਾਂਏਣ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਾਨ ਨੰ ਏ਼ਲਰ ਰ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਵਹ ਰਸਨਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਫ਼ਲ਼ਿੱਏ
ਇਵ ੰ ਤਹ ਦ਼ ਭਿੱ ਰ ਸਲਿੱ ਚ ਯਾਨ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਤਫਦਹਰਹਆਂ ਨਵੀਂ ਦਯ ਏਦ਼ ਵਨ। ਮਸਨਟ ਸਰੰਏ ਏਹਤਹਆਂ
ਰਹਆਂ ਨੰ ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਏਝ ਏਭਹਆਂ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਰਈ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਸਤਆਯ ਏਹਤ ਸਆ ਵ।
ਇਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਉਤਦਾਂ ਦ਼ ਸਡਇਨ ਰਈ ਲਿੱ ਐਯ ਢੰ  ਅਤ਼ ਲਿੱ ਐਯ਼ ਸਧਾਂਤ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ।
a) ਮੂਧਨਧਟੰ 
ਇਵਨਾਂ ਰਹਆਂ ਅਧਹਨ ਲਿੱ ਐਯ ਪਹਚਯ ਵ ਸਏ ਇਵਨਾਂ ਦ਼ ਪਇਦ਼ ਨੰ ਯ਼ ਜਾਂ ਅਧਯ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ
ਰਹਧਯਏ ਦ਼ ਐਤ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਭਤਹ, ਜਦੋਂ ਬਤਨ ਏਹਤ ਜਣ ਲਰ ਵੰ ਦ ਵ, ਸਲਿੱ ਚ ਭਹਾਂ ਮਸਨਟਾਂ ਦ਼
ਭਿੱ ਰ ਤੋਂ ਤ ਰਇਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਮਸਨਟ ਨੰ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਪੰ ਡ ਦ਼ ਫਯਫਯ ਦ਼ ਬਾਂ ਦਹ ਸਣਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਡ
ਏ਼ ਫਣਇਆ ਜਾਂਦ ਵ।
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b) ਾਯਦਯਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ
ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਅਤ਼ ਮਸਨਟ ਸਰੰਏ ਏਹਤਹ ਉਤਦ ਦ਼ ਬਾਂ ਦ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ ਲ਼ਟ ਯ
ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ ਵੰ ਦ ਵ। ਇਿੱ ਏਲਯ ਜਦੋਂ ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਵਨਾਂ ਐਯਸਚਆਂ ਦਹ ਏਟਿਤਹ ਵਾ ਜਾਂਦਹ ਵ
ਤਾਂ ਐਤ਼ ਦ ਫਏਇਆ ਅਤ਼ ਇ ਤੋਂ ਆਭਦਨ ਨੰ ਮਸਨਟ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵਨਾਂ ਮਸਨਟਾਂ
ਦ ਭਿੱ ਰ ਏਯਯਹ ਦ਼ ਸਵਰਾਂ-ਤਸਵ ਏਹਤ਼ ਇੰ ਡਏ ਦ਼ ਵਲਰ਼ ਨਰ ਤਸਵ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
ਇ ਨੰ ਸਏ਼ ਸਨਮਭ ਜਾਂ ਤਯ ਨਰ ਤਸਵ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਸਵਰਾਂ ਵਹ ਤਸਵ ਏਯ ਸਰਆ ਜਾਂਦ
ਵ। ਦਾ ਆਦ ਸਲਅਏਤਹ, ਇਵ ਤਯ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਏਯਏ਼, ਪਇਸਦਆਂ ਦ ਇਿੱ ਏਾ ਸਜਵ ਅੰ ਦ ਰਤ
ਏਯਨ਼। ਦਜ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹ-ਧਯਏ ਪਇਦ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦਹ ਏਰਣ ਅਤ਼ ਭਯਹ
ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਨਵੀਂ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
c) ਏੀਭਤ
ਸਯਲਇਤਹ ਏਹਭਾਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਇੰ ਡਊਂਭੈਂਟ ਸਲਿੱ ਚ, ਫਹਭਤ ਐਯਹਦਹ ਜਣ ਲਰਹ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ
ਤਸਵ ਏਯਦ ਵ। ਇਵ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦਹ ਯੰ ਟਹ ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ, ਭਿਤ-ਦਯ, ਸਲਆਜ
ਅਤ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ ਭੰ ਨਣ ਦ਼ ਫਅਦ, ਇੰ ਝ ਤਸਵ ਏਹਤ ਵੰ ਦ ਵ ਸਏ ਇਵ ਉ ਯਏਭ ਦ਼ ਬਤਨ ਰਈ
ਏਹ ਵਾਲ਼। ਜ਼ ਅਰ ਅਨਬਲ ਅੰ ਦਸਆਂ ਨਰੋਂ ਚੰ  ਵਾਲ਼, ਜਾ ਸਏ ਰਹਭਹਅਭ ਤਸਵ ਏਯਨ ਭੇਂ ਨ ਤਾਂ
ਪਇਦ ਫਾਨ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ।
ਮਸਨਟ ਸਰੰਏ ਏਹਤਹਆਂ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਤਸਵਤ, ਫਹਭਤ ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਯਏਭ ਤਸਵ ਏਯਦ/ਏਯਦਹ ਵ, ਜਾ
ਸਏ ਉਵ ਸਨਮਭਤ ਅੰ ਤਯਰ ਉੱਤ਼ ਦ਼ ਏਦ/ਏਦਹ ਵ। ਰਹਭਹਅਭ ਲਿੱ ਐਾ-ਲਿੱ ਐਯ ਵਾ ਏਦ ਵ, ਯ ਇਿੱ ਏ
ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ ਸਦਿੱ ਤ ਜਣ ਯਯਹ ਵ। ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਨੰ ਬਤਨ ਏਹਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਨਰ ਣ ਏਹਤ
ਜਾਂਦ ਵ, ਭੰ ਨ ਰਲਾ ਸਏ ਰਨ ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਦ ਣ ਲਹ ਵਾ ਏਦ ਵ।
ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਸਤੰ ਨ ਬਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਸਡਆ ਜਾਂਦ ਵ।
i.

ਸਵਰਾਂ ਇਿੱ ਏ ਰਹ ਜਯਹ ਏਯਨ ੁਯਚ (PAC), ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਜੰ ਟਾਂ ਦਹ ਦਰਰਹ, ਰਹ
ਸਤਆਯ ਏਯਨ ੁਯਚ਼, ਰਲ਼ਲ਼ਏਹ ੁਯਚ਼ ਅਤ਼ ਏਨੰਨਹ ਰਤ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ।

ii. ਦਜ ਬ ਵ ਭਿਤ ੁਯਚ਼, ਜਾ ਸਏ ਜਾਸਐਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਦ ੁਯਚ ਵ।
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iii. ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਦਾ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਦ਼ ਫਅਦ ਫਏਹ ਫਚ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਮਸਨਟ ਐਯਹਦਣ ਰਈ ਲਯਸਤਆ
ਜਾਂਦ ਵ।
ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਅਨਤ ਲਜੋਂ ਹਹ (PAC) ਸਯਲਇਤਹ ਅਤ਼ ਮਸਰ ਏਹਭਾਂ ਦ਼ ਨਰੋਂ ਲਜੋਂ ਲ਼ਯਆ
 ਤਹ
ਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਧ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਹਹ (PAC) ਦ਼ ਅਧਹਨ, ਇਵਨਾਂ ਐਯਸਚਆਂ ਨੰ ਰਹ ਦ਼ ਸਭਆਦ ਦ਼
ਅਧਹਨ ਲੰ ਡ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਮਸਰ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਲ਼ਯਆਤਹ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਵਹ ਏਿੱ ਟ
ਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇ ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਲ਼ਯਆਤਹ ਆਲਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਸਨਲ਼ਲ਼ ਰਈ ਜਯਹ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਦ਼
ਭਏਫਰ਼ ੁਯਚ਼ ਏਹ ਿੱ ਟ ਵਾਣ਼। ਇਏਯਏ਼ ਪਇਸਦਆਂ ਦ਼ ਭਿੱ ਰ ਬਤਨ ਏਹਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼
ਭਤਫਏ ਫਵਤ ਿੱ ਟ ਵਾਣ਼। ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਇਏਯਯ ਦ਼ ਲ਼ਯਆਤਹ ਰਾਂ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਬਤਨ ਏਹਤ਼
ਰਹਭਹਅਭ ਨਰੋਂ ਿੱ ਟ ਵਾਲ਼।
d) ਧਨਵਸ਼ ਜਧਐਭ ਨੂੰ ਝੱ ਰਣਾ
ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ, ਮਸਨਟਾਂ ਦ ਭਿੱ ਰ ਸਏਉਂਸਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਦ਼ ਭਿੱ ਰ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਵ,
ਇਏਯਏ਼ ਜਾਸਐਭ ਵ ਸਏ ਇਵਨਾਂ ਮਸਨਟਾਂ ਦ ਭਿੱ ਰ ਉਭਹਦ ਤੋਂ ਿੱ ਟ ਲਹ ਵਾ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ
ਆਭਦਨ ਿੱ ਟ ਏਦਹ ਵ ਤ਼ ਸਯਣਤਭਏ ਲਹ ਵਾ ਏਦਹ ਵ। ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ, ਸਜ ਤੋਂ ਇਵਨਾਂ ਸਨਲ਼ਲ਼ਾਂ
ਦ਼ ਰਬਲਹ ਾਯਟਪਾਸਰ ਦ਼ ਰਫੰਧ ਦਹ ਉਭਹਦ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਮਸਨਟ ਭਿੱ ਰ ਫਯ਼ ਏਾਈ ਯੰ ਟਹ ਨਵੀਂ
ਸਦੰ ਦ ਵ। ਦਜ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਰਹਧਯਏ/ਮਸਨਟ ਧਯਏ ਲਰੋਂ ਝਿੱ ਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ।
ਯ ਵਾ ਏਦ ਵ ਸਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਭਿਤ-ਦਯ ਅਤ਼ ੁਯਚ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਝਿੱ ਰ਼ ।

ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 2
ਮਸਰ(ULIP) ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਏਿ ਣ ਝਿੱ ਰਦ ਵ?
I.

ਫਹਭਏਯਤ

II. ਫਹਭਤ
III. ਯਏਯ
IV. ਆਈਆਯਡਹ(IRDA)
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ਾਯ


ਿਐ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ, ਸਭਆਦਹ ਰਹਭਹਅਭ ਏਹਭਤ ਨੰ ਦਯਉਂਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਫਹਭ ਰਹਆਂ
ਐਯਹਦਣ ਰਈ ਬਤਨ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।



ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਰਈ ਰਹਭਹਅਭ ਤਸਵ ਏਯਨ ਦਹ ਏਯਲਈ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਤ-ਦਯ, ਸਲਆਜ, ਰਫੰਧਏਹ
ੁਯਚ਼ ਅਤ਼ ਯਐਲਾਂ ਧਨ ਦ਼ ਫਯ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਨ ਲ਼ਸਭਰ ਵ।



ਏਿੱ ਰ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਲ਼ਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚ ਯਏਭ ਜਾ ਏ਼ ਰਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਰਾ ਸਡੰ  ਏਸਵੰ ਦ਼
ਵਨ।



ਰ  ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਰਹਧਯਏ ਨੇ ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਬਤਨ ਏਯਨ ਯਾਏ ਸਦਿੱ ਤ ਵ। ਏਢਲਉਣ ਦ਼
ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਰਹਧਯਏ ਨੇ ਰਹ ਭਯਸਤ ਏਯ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵ ਅਤ਼ ਰਹ ਯਵੀਂ ਇਏਿੱ ਤਯ ਵਾ ਨਏਦ
ਭਿੱ ਰ ਤੋਂ ਯਏਭ ਲਸ ਰ ਰਈ ਵ।



ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਅਰ ਅਨਬਲ ਦ਼ ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਭੰ ਨਹ ਈ ਫਿੱ ਚਤ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਫਿੱ ਚਤ ਵੰ ਦਹ ਵ।



ਫਿੱ ਚਤ ਲੰ ਡ ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਯਨ ਦਹ ਮਾਤ ਰਾ ਾਂ ਦ਼ ਰਫੰਧ, ਭਏਤ ੰ ਤਹ ਲਧਉਣ ਆਸਦ ਰਈ ਏਹਤਹ
ਜਾਂਦਹ ਵ।



ਫਾਨ ਦ ਬ ਤੋਂ ਾਂਝ ਯ ਵ ਉਤਯਾਧਧਏਾਯ ਫਨ ਵ।

ਭੁੱ ਐ ਸ਼ਫਦ
1. ਰਹਭਹਅਭ
2. ਛਾਟ
3. ਫਾਨ
4. ਫਿੱ ਚਤ
5. ਯਐਲੀਂ ਯਏਭ
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6. ਰਾ ਸਡੰ 
7. ਉਤਯਸਧਏਯ ਫਾਨ

ਵ ਜਾਂਚ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
ਰਹਧਯਏ ਲਰੋਂ ਰਹ ਰਈ ਬਤਨ ਏਯਨ ਤੋਂ ਯਾਏਣ ਨੰ ਰਹ ਰ  ਵਾਣ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
Answer 2
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
ਮਸਰ (ULIP) ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਫਹਭਤ ਝਿੱ ਰਦ ਵ।

ਵ-ਰੀਧਐਆ ਵਾਰ
Question 1
ਫਹਭ ਰਹ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਫਦ "ਰਹਭਹਅਭ" ਦ ਬਲ ਵ?
I.

ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਏਭਇਆ ਪਇਦ

II. ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਰਹ ਐਯਹਦਣ ਰਈ ਬਤਨ ਏਹਤ ਭਿੱ ਰ
III. ਰਹ ਉੱਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਦਹ ਇਲ਼
IV. ਰਹ ਉੱਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਵਾ ਐਯਚ਼
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Question 2
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹਭਹਅਭ ਤ ਰਉਣ ਰਈ ਏਯਏ ਨਵੀਂ ਵ?
I.

ਭਿਤ-ਦਯ

II. ਛਾਟ
III. ਯੁਲੀਂ ਯਏਭ
IV. ਰਫੰਧਏਹ ੁਯਚ਼
Question 3
ਰਹ ਏਢਲਉਣ ਦ ਏਹ ਅਯਥ ਵ?
I.

ਰਹਧਯਏ ਲਰੋਂ ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ ਨੰ ਫੰ ਦ ਏਯਨ

II. ਏਭ ਯਦਹ ਭਿੱ ਰ ਰਈ ਰਹ ਯਦ ਏਯਨਹ
III. ਰਹ ਅਿੱ ਯ਼ਡ
IV. ਰਹ ਡਊਨਯ਼ਡ
Question 4
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਫਿੱ ਚਤ (ਯਰਿੱ) ਤਸਵ ਏਯਨ ਦ਼ ਢੰ ਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਵ?
I.

ਫ਼ਲ਼ਭਯ ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ

II. ਫ਼ਲ਼ਭਯ ਸਲਏਯਹ
III. ੰ ਤਹ ਉੱਤ਼ ਦ਼ਣਦਯਹ ਦ ਲਧ ਭਿੱ ਰ
IV. ਦ਼ਣਦਯਹ ਉੱਤ਼ ੰ ਤਹ ਦ ਲਧ ਭਿੱ ਰ
Question 5
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਮਸਰ ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਬ ਨਵੀਂ ਵ?
I.

ਰਹ ਜਯਹ ਏਯਨ ੁਯਚ
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II. ਸਨਲ਼ਲ਼ ਜਾਸਐਭ ਰਹਭਹਅਭ
III. ਭਿਤ-ਦਯ ਐਯਚ
IV. ਭਸਜਏ ਯਿੱਸਐਆ ੁਯਚ
Question 6
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਐਯਹਦਦਯ ਨੰ ਰਹਭਹਅਭ ਉੱਤ਼ ਛਾਟ ਲਹ ਦ਼ ਏਦਹਆਂ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ __________
ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਦ਼ਣਮਾ ਵ।
I.

ਐਯਹਦਦਯ ਲਰੋਂ ਚਾਣ ਏਹਤਹ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ

II. ਐਯਹਦਦਯ ਲਰੋਂ ਚਾਣ ਏਹਤਹ ਰਹ ਦਹ ਸਏਭ
III. ਐਯਹਦਦਯ ਲਰੋਂ ਚਾਣ ਏਹਤਹ ਏਹਭ ਦਹ ਸਭਆਦ
IV. ਐਯਹਦਦਯ ਲਰੋਂ ਚਣ਼ ਬਤਨ ਦ਼ ਢੰ  (ਨਏਦ, ਚਿੱਏ, ਫੈਂਏ ਟਯਾਂਪਯ)
Question 7
ਰਹਭਹਅਭ ਏਿੱ ਢਣ ਦ਼ ਰਈ ਲਯਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਬ ਤੋਂ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਸਵਿੱ ਸਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏ ਸਲਆਜ ਦਯਾਂ ਵਨ।
ਸਲਆਜ ਦਯਾਂ ਦ਼ ਫਯ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਏਥਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਵੀਂ ਵ?
I.

ਸਜੰ ਨਹ ਿੱ ਟ ਸਲਆਜ ਦਯ ਭੰ ਨਹ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਰਹਭਹਅਭ ਿੱ ਟ ਵੰ ਦ ਵ

II. ਸਜੰ ਨਹ ਲਿੱ ਧ ਸਲਆਜ ਦਯ ਭੰ ਨਹ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਰਹਭਹਅਭ ਲਿੱ ਧ ਵੰ ਦ ਵ
III. ਸਜੰ ਨਹ ਲਿੱ ਧ ਸਲਆਜ ਦਯ ਭੰ ਨਹ ਜਲ਼, ਉਨਾਂ ਵਹ ਰਹਭਹਅਭ ਿੱ ਟ ਵਾਲ
਼ ।
IV. ਸਲਆਜ ਦਯ ਰਹਭਹਅਭ ਨਰ ਤਸਵ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ
Question 8
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਸਫਆਨ ਵੀਂ ਵ?
I.

ਲ਼ਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚ ਐ ਰਾ ਸਡੰ  ਦ਼ 3 ਬ ਵਾਣ਼: ) ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਸਥਯ ਯਏਭ ਫਹ) ਵਯ '1000
ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ' ਰਈ ਸਥਯ ਯਏਭ ਅਤ਼ ਹ) ਵਯ਼ਏ ਰਹ ਰਈ ਸਥਯ ਯਏਭ
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II. ਲ਼ਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚ ਐ ਰਾ ਸਡੰ  ਦ਼ 3 ਬ ਵਾਣ਼: ) ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਪਹਦਹ ਫਹ) ਵਯ '1000 ਫਹਭ
ਏਯਲਈ ਯਏਭ' ਰਈ ਸਥਯ ਯਏਭ ਅਤ਼ ਹ) ਵਯ਼ਏ ਰਹ ਰਈ ਸਥਯ ਯਏਭ
III. ਲ਼ਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚ ਐ ਰਾ ਸਡੰ  ਦ਼ 3 ਬ ਵਾਣ਼: ) ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਪਹਦਹ ਫਹ) ਵਯ '1000 ਫਹਭ
ਏਯਲਈ ਯਏਭ' ਰਈ ਸਥਯ ਪਹਦਹ ਅਤ਼ ਹ) ਵਯ਼ਏ ਰਹ ਰਈ ਸਥਯ ਯਏਭ
IV. ਲ਼ਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚ ਐ ਰਾ ਸਡੰ  ਦ਼ 3 ਬ ਵਾਣ਼: ) ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਪਹਦਹ ਫਹ) ਵਯ '1000 ਫਹਭ
ਏਯਲਈ ਯਏਭ' ਰਈ ਸਥਯ ਯਏਭ ਅਤ਼ ਹ) ਵਯ਼ਏ ਰਹ ਰਈ ਪਹਦਹ ਯਏਭ
Question 9
ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ੰ ਤਹ ਦ਼ ਭਰਾਂਏਣ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ, ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਆਣਹ ੰ ਤਹ ਨੰ
___________ ਭਿੱ ਰ ਉੱਤ਼ ਐਯਹਸਦਆ ਜਾਂ ਏਭਇਆ ਜਾਂਦ ਵ।
I.

ਛਾਟ ਰਤ ਬਸਲਿੱ ਐ ਭਿੱ ਰ

II. ਛਾਟ ਰਤ ਭਿਜਦ ਭਿੱ ਰ
III. ਫਯਹ ਭਿੱ ਰ
IV. ਫਿੱ ਏ ਭਿੱ ਰ
Question 10
_________ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਏੰ ਨਹ ਭਿੱ ਢਰ਼ ਪਇਦ਼ ਦ਼ ਪਹਦਹ ਅਤ਼ ਸਵਰਾਂ ਵਹ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਫਾਨ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਫਾਨ
ਰਨਦਹ ਵ।
I.

ਉਤਯਸਧਏਯ ਫਾਨ

II. ਸਭਲ਼ਸਯਤ ਫਾਨ
III. ਟਯਭਹਨਰ ਫਾਨ
IV. ਸਦਰਹਤ ਫਾਨ
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ਵ ਰੀਧਐਆ ਵਾਰਾਂ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਰਹ ਐਯਹਦਣ ਰਈ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਬਤਨ ਏਹਤ ਭਿੱ ਰ ਰਹਭਹਅਭ ਵੰ ਦ ਵ।
Answer 2
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
ਛਾਟ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹਭਹਅਭ ਤ ਰਉਣ ਰਈ ਏਯਏ ਨਵੀਂ ਵ।
Answer 3
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
ਏਭ ਯਦਹ ਭਿੱ ਰ ਰਈ ਰਹ ਯਦ ਏਯਨ ਨੰ ਰਹ ਏਢਲਉਣ ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ।
Answer 4
ਵੀਂ ਚਾਣ IV ਵ।
ਦ਼ਣਦਯਹਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤ਼ ੰ ਤਹਆਂ ਦ਼ ਲਧ ਭਿੱ ਰ ਫਿੱ ਚਤ ਸਯਬਸਲ਼ਤ ਏਯਨ ਦ ਇਿੱ ਏ ਢੰ  ਵ।
Answer 5
ਵੀਂ ਚਾਣ IV ਵ।
ਮਸਰ ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹ ਜਯਹ ਏਯਨ ੁਯਚ, ਸਨਲ਼ਲ਼ ਜਾਸਐਭ ਰਹਭਹਅਭ ਅਤ਼ ਭਿਤ-ਦਯ ੁਯਚ਼ ਸਭਰ਼
ਵਾ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
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Answer 6
ਵੀਂ ਚਾਣ I ਵ।
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਐਯਹਦਦਯ ਨੰ ਰਹਭਹਅਭ ਉੱਤ਼ ਛਾਟ ਲਹ ਦ਼ ਏਦਹਆਂ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਚਾਣ
ਏਹਤਹ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਦ਼ਣਮਾ ਵ।
Answer 7
ਵੀਂ ਚਾਣ III ਵ।
ਸਜੰ ਨਹ ਲਿੱ ਧ ਸਲਆਜ ਦਯ ਭੰ ਨਹ ਜਲ਼, ਉਨਾਂ ਵਹ ਰਹਭਹਅਭ ਿੱ ਟ ਵਾਲ
਼ ।
Answer 8
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
ਲ਼ਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚ ਐ ਰਾ ਸਡੰ  ਦ਼ 3 ਬ ਵਾਣ਼: ) ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਪਹਦਹ ਫਹ) ਵਯ '1000 ਫਹਭ
ਏਯਲਈ ਯਏਭ' ਰਈ ਸਥਯ ਯਏਭ ਅਤ਼ ਹ) ਵਯ਼ਏ ਰਹ ਰਈ ਸਥਯ ਯਏਭ।
Answer 9
ਵੀਂ ਚਾਣ IV ਵ।
ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ੰ ਤਹ ਦ਼ ਭਰਾਂਏਣ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ, ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਆਣਹ ੰ ਤਹ ਨੰ ਫਿੱ ਏ
ਭਿੱ ਰ ਉੱਤ਼ ਐਯਹਸਦਆ ਜਾਂ ਏਭਇਆ ਜਾਂਦ ਵ।
Answer 10
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
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ਸਭਲ਼ਸਯਤ ਫਾਨ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਏੰ ਨਹ ਭਿੱ ਢਰ਼ ਪਇਦ਼ ਦ਼ ਪਹਦਹ ਅਤ਼ ਸਵਰਾਂ ਵਹ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਫਾਨ ਦ਼ ਲਜੋਂ
ਫਾਨ ਰਨਦਹ ਵ।
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ਾਠ 12
ਦਤਾਵਜ਼ - ਪਸ਼ਕਸ਼ ਪ ਾ
ਾਠ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਦਾ ਸਲਿੱ ਚ ਅੀਂ ਲਿੱ ਡਹ ਸਣਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਪਯਭਾਂ ਤ਼ ਦਤਲ਼ਾਂ ਨਰ ਏੰ ਭ ਏਯਦ਼ ਵਾਂ। ਇਵਨਾਂ ਦ
ਫਹਭਤ ਅਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧਾਂ ਸਲਚਰ਼ ਲ਼ਟਤ ਸਰਆਉਣ ਦ ਭਏਦ ਵ। ਇਵ ਠ ਸਲਿੱ ਚ,
-

,
,
i.

,

ਰਏਟ

ii. ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ
iii. ਜੰ ਟ ਦਹ ਸਯਾਯਟ
iv. ਭਡਹਏਰ ਸਨਯਹਐਏ ਦਹ ਸਯਾਯਟ
v. ਨੈਸਤਏ ਐਤਯ ਸਯਾਯਟ
vi. ਉਭਯ ਫਤ
vii. ਆਣ਼ ਵਏ ਨੰ ਜਣਾ (KYC)

ਧੱ ਐਣ ਨਤੀਜ
A. ਜਹਲਨ ਫਹਭ -
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A. ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ - ਪਸ਼ਕਸ਼ ਪ ਾ

ਾ ਜ਼

1. ਰਾਏਟ

ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਰਏਟ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ਉਤਦ ਦ਼ ਫਯ਼ ਲ਼ਯਲ਼ ਭ਼ਤ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣ ਰਈ ਲਯਸਤਆ ਜਾਂਦ ਇਿੱ ਏ
ਯਭਹ ਏਨੰਨਹ ਦਤਲ਼ ਵ।
ਰਏਟ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਯਯਹ ਤਿੱ ਥ ਵਾਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਨ,
ਈ

।

ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਲਯਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਰਏਟ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ਼ ਦਹਆਂ ਆਣਹਆਂ ਏਹਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਵਯ਼ਏ ਦ਼ ਰਈ
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ:
i.

ਇਏਯਯ ਅਤ਼ ਲ਼ਯਤਾਂ

ii. ਪਇਦ਼ ਦ ਭੰ ਤਲ -

-

iii. ਤਯਤ
iv. ਅਲਦ
v. ਏਹ ਰ ਨ ਾਂਝਹਦਯਹ ਲਰ ਵ ਜਾਂ ੂਯਰਏਟ ਇਿੱ ਏ ਜਣ-

,

2. ਸ਼ਏਸ਼ ਪਾਯਭ
ਫਹਭ ਰਹ ਫਹਭਤ ਅਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਸਲਚਰ਼ ਇਿੱ ਏ ਏਨੰਨਹ ਇਏਯਯਨਭ ਵੰ ਦ ਵ। ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਏ਼ ਲਹ
ਇਏਯਯਨਭ਼ ਰਈ ਯਯਹ ਵ ਸਏ ਉ ਸਲਿੱ ਚ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਅਤ਼ ਉ ਦਹ ਭਨਯਹ ਵਾਲ।਼ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਏਯਨ ਰਈ
ਲਯਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਰਹਏ਼ਲ਼ਨ ਦਤਲ਼ ਨੰ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ '
ਈ

'
੍ਰਨ

ਨ ਏਯਨ ਨਰ ਦਅਲ ਸਨਟਉਣ ਭੇਂ ਉਰਟ ਨਤਹਜ਼ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ।
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ਧਯਬਾਸ਼ਾ
਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਨੰ ਆਈਆਯਡਹ (

)

2002

:
ਈ

"

ਬ ਰਭਐ
ਿੱ ਜਣਏਯਹ ਨੰ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਲਰੋਂ ਬਸਯਆ ਜਣ ਚਵਹਦ ਵ ਤਾਂ ਸਏ ਫਹਭਏਯਤ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਭਨਯ
ਜਾਂ ਇਨਏਯ ਏਯਨ ਦ਼ ਭਯਿੱ ਥ ਵਾਲ਼ ਅਤ਼ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਭੰ ਨਣ ਦ਼ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ,
ਈ

,

"

ਇਵ ਸਲਧਨਾਂ ਦ਼ ਭਏਦ ਰਈ "

ਵਹਦ ਵ ਅਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਫਹਭ

"

ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਜਾਸਐਭ ਰਈ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਦ਼ ਰੰ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ,

ਐਾ
ਜਦੋਂ ਸਏ ਆਈਆਯਡਹ ਨੇ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਤਸਵ ਏਹਤ ਵ,
,

,

ਈ

ਈ

ਦਹ ਰਾ  ਭਸਵ ਵਾਈ।
ਆਈਆਯਡਹ ਨੇ ਆਈਆਯਡਹ (
।

ਈ

)

ਈ

2013

,
ਈ

ਲਰ

਼ਲ਼ਏਯਤ ਤ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏਯਉਣ ਲਰ਼ ਰਈ ਵਹ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹਆਂ,
ਈ

ਈ

,

ਈ

3. ਜੰ ਟ ਦੀ ਧਯਯਟ
ਜੰ ਟ ਭਿੱ ਢਰ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਵੰ ਦ ਵ। ਰਹ-

ਈ

ਤਿੱ ਥਾਂ ਤ਼ ਸਫਯ਼ ਨੰ ਜੰ ਟ ਲਰੋਂ ਆਣਹ ਸਯਾਯਟ ਸਲਿੱ ਚ ਦ਼ਣ ਯਯਹ ਵੰ ਦ ਵ। ਸਵਤ ਦਹ ਸਥਤਹ,
,

,
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4. ਭਡੀਏਰ ਧਨਯੀਐਏ ਦੀ ਧਯਯਟ
ਫਵਤ਼ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ,

ਜਾਂਦਹ ਵ,
ਈ,

,

,

,

ਨੰ ਮਦ ਯਿੱ ਐਣ ਚਵਹਦ ਵ ਸਏ ਫਹਭ਼ ਰਈ

਼ਲ਼ਏਲ਼ਾਂ ਨੰ ਸਫਨਾਂ ਭਡਹਏਰ ਜਾਂਚ ਦਹ ਭੰ  ਏਹਤ਼ ਵਹ

ਅੰ ਡਯਯਈਟ ਏਹਤ ਅਤ਼ ਭਨਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵਨਾਂ ਨੰ ੂਯਈ

ਈ

,

੍ਂਸਏ ਼ਲ਼ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਜਾਂ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਜਹਲਨ ਦਹ

ਉਭਯ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਵੰ ਦਹ ਵ ਜਾਂ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਏਝ ਰਿੱਛਣ ਵਨ,

ਇਏਯਏ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਲਰ਼ ਜਹਲਨ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਜਦ ਸਵਤ
ਸਥਤਹ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਰਤ ਏਯਦ ਵ।
5. ਨੈਧਤਏ ਐਤਯਾ ਧਯਯਟ
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਸਲਅਏਤਹ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਸਲਚਰ਼ ਇਏਯਯਨਭ ਵ ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਧਨ ਦਹ ਦਿੱ ਹ ਵਾਈ
ਯਏਭ ਦ ਬਤਨ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ,
ਈ
,

ਈ

ਈ

ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਯਨ ੈਂਦ ਵ,

,

ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਨੈਸਤਏ ੰ ਏਟ ੰ ਬਲਨ ਵ ਸਏ ਵਏ ਦ ਯਲਿੱ ਈਆ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਐਯਹਦਣ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਫਦਰ ਏਦ
ਵ ਅਤ਼ ਇੰ ਝ ਦਹ ਫਦਰਅ ਨਰ ਟ਼ ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਲਿੱ ਧ ਏਦਹ ਵ।
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ਉਦਾਸਯਨ
ਜਿਨ ਡਾ ਨੇ ਵਣ਼ ਵਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਐਯਹਦਹ ਵ। ਤਦ ਉਵ ਇਿੱ ਏ ਥਨ ਉੱਤ਼ ਫਯ ਉੱਤ਼ ਚਿੱ ਰਣ ਦਹ
ਭਸਵੰ ਭ ਉੱਤ਼ ਜਣ ਦ ਪਰ ਏਯਦ ਵ,
ਸਵਰਾਂ ਉ ਨੇ ਇੰ ਝ ਦਹ ਚਹਈ ਉੱਤ਼ ਚਹਨ ਤੋਂ ਇਨਏਯ ਏਯ ਸਦਿੱ ਤ ਹ।
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਨੰ ਉਵਨਾਂ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਤੋਂ ਫਚਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ ,
ਈ
।
।

ਈਟਯਾਂ ਨੰ ਇਏਯਏ਼ ਲਿੱ ਐ-

,

ਇ ਭਏਦ ਰਈ ,
ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਐਦ ੰ ਤਲ਼ਟ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ। ਉ ਨੰ ਸਯਾਯਟ ਯਹ ਏਯਨ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਉ ਦਹ ਸਯਵਇਲ਼
ਉੱਤ਼ ਸਭਰਣ ਨੰ ਸਵਰ ਦ਼ਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ। ਸਯਾਯਟ ਦ਼ਣ ਲਰ਼ ਅਸਧਏਯਹ ਨੰ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਲਰ਼ ਦਹ
ਸਵਤ ਤ਼ ਆਦਤਾਂ,

,

ਈ

,

੍ਿੱਛ ਏਯਨਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।
6. ਉਭਯ ਫੂਤ
ਅੀਂ ਸਵਰਾਂ ਵਹ ਲ਼ਸਐਆ ਵ ਸਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਤ ਦਯ ਦ ਜਾਸਐਭ ਉਭਯ ਦ਼ ਨਰ ਲਿੱ ਧਦ ਵ।
ਇਏਯਏ਼ ਉਭਯ ਏਯਏ ਵ ਸਜ ਨੰ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਫਹਭ ਏਹਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਜਹਲਨ ਦ਼ ਜਾਸਐਭ
ਰਾਪਇਰ ਦ ਤ ਰਉਣ ਰਈ ਲਯਤਦਹਆਂ ਵਨ। ਵਯ਼ਏ ਉਭਯ ਯਿੱ  ਰਈ ਉ ਭਤਫਏ ਰਹਭਹਅਭ
ਲਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਠਹਏ ਉਭਯ ਦਹ ਤਰ ਉਭਯ ਦ਼ ਫਤ ਦ਼ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਦਤਲ਼ਾਂ ਦ਼ ਯਹਐਣ ਨਰ
ਵੰ ਦਹ ਵ,
।

ਜਇ ਉਭਯ ਫਤ ਸਭਆਯਹ ਜਾਂ ੂਯa) ਧਭਆਯੀ ਉਭਯ ਫੂਤ

ਏਝ ਦਤਲ਼ਾਂ ਨੰ ਸਭਆਯਹ ਉਭਯ ਫਤ ਲਜੋਂ ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦ ਵ:
i.

ਏਰ ਜਾਂ ਏਰਜ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ
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ii. ਨਯਸਰਏ ਸਯਏਯਡ ਤੋਂ ਸਰਆ ਜਨਭ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ
iii. ਾਯਟ
iv. ਨ ਏਯਡ
v. ਼ਲ ਯਸਜਟਯ
vi. ਫਸਤਤ ਦ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ
vii. ਸਯਲਸਯਏ ਫਈਫਰ ਤੋਂ ਸਰਆ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ,
viii. ਪਿਜਹ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਛਣ ਿੱ ਤਯ
ix. ਯਾਭਨ ਏਥਸਰਏ ਚਯਚ ਲਰੋਂ ਜਯਹ ਸਲਆਵ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ
b) ਗਯ-

ਉ

ਜਦੋਂ ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਸਭਆਯਹ ਉਭਯ ਫਤ ਉਰਿੱਫਧ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ਼ ਤਾਂ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ੂਯ:
i.

ਜਨਭ-

ii. ਯਲ਼ਨ ਏਯਡ
iii. ਲ-

ਵਰਹਆ-

iv. ਸੰ ਡ ੰ ਚਇਤ ਲਰੋਂ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ
Diagram 1: ਜਇ ਉਭਯ ਫਤ
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7. ਧਨ ਸਵਾਰਾ ਧਵਯੁਧ (

)

ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਧਨ ਵਲਰ ੂਯ-

ਧਨ ਸਲਯਾਧਹ

ਯਯਭਹਆਂ ਉੱਤ਼ ਯਾਏ ਰਉਣ ਰਈ ਹਭਰ, 2002
ਧਨ ਵਲਰ ਯਾਏ ਏਟ (
ਈ

), 2002

ਈ

-

ਈ 2005
,

ਈ

ੰ ਜ ਰਾਂ ਦਹ ੁਤ  ਅਤ਼ 5

ਵਯ਼ਏ ਫਹਭਏਯਤ ਏਾਰ ਭਰ ਨਹਤਹ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਉ ਭਤਫਏ ਆਈਆਯਡਹ ਏਾਰ ਏਹ
ਦ਼ਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ। ਭਰ ਰ
ਾ ਯਭ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ:
i.

ਅੰ ਦਯਨਹ ਰਹਆਂ,

ii. ਰਭਐ
ਿੱ ਰਣ ਅਸਧਏਯਹ ਦਹ ਸਨਮਏਤਹ
iii. AML

ਈ

-

iv. ਅੰ ਦਯਨਹ ਰ਼ ਐ-

/

8. ਆਣ ਾਸਏ ਨੂੰ ਜਾਣ (KYC)
ਆਣ਼ ਵਏ ਨੰ ਜਣਾ ਇਿੱ ਏ ਏਯਲਈ ਵ,
ਈ

ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣ ਦਹ

ਭੰ  ਏਯ ਯਵ਼ ਵਨ ਤਾਂ ਸਏ ਛਣ ਚਾਯਹ,
ਏ਼ਲਈਹ(KYC)

ਈ

ਇਏਯਏ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਆਣ਼ ਵਏਾਂ ਦਹ ਵੀਂ ਛਣ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ। ਜੰ ਟਾਂ ਨੰ ਮਏਹਨਹ
ਫਣਉਣ ਚਵਹਦ ਵ ਸਏ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਏ਼ਲਈਹ ਏਯਲਈ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਼ ਲਜੋਂ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਦਤਲ਼ਾਂ ਨੰ
਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਦ਼ ਨਰ ਦ਼ਲ:਼
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i.

ਪਾਟਾਯ

ii. ਉਭਯ ਫਤ
iii. ਸਯਨਲਾਂ ਫਤ -

,

iv. ਛਣ ਦ ਫਤ -

,

,

,

,

ਈ

,

,

v. ਲਿੱ ਧ ਧਨ ਦ਼ ਰ ਣ9. ਭੁਏਤਭੰ ਨ ਰਲਾ ਸਏ ਸਲਅਏਤਹ ਨੇ ਨਲੀਂ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਐਯਹਦਹ ਵ,
,
ਉ ਨੰ ਏਹ ਏਯਨ ਚਵਹਦ ਵ?
ਫੰ ਧ ਏਹਤ ਵ। ਇ ਦ਼

IRDA
ਰਈ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਭੇਂ ਨੰ "
ਇ ਭੇਂ ਦ਼ ਦਿਯਨ,

"

"

"

।

:

i.

ਉਵ ਇਵ ਅਸਧਏਯ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਰਹ ਦਤਲ਼ ਰਤ ਵਾਣ ਦ਼ 15

ii. ਉ ਨੰ ਸਰਐਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਦਿੱ ਣ ਵਾਲ਼
iii. ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਭੇਂ ਰਈ ਅਨਤਹ ਜਾਸਐਭ ਰਹਭਹਅਭ ਅਨਤ,
ਈ

ਏ਼ ਧਨ ਲਸ

ਏਹਤ ਜਲ਼।
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ਇਵ ਭਏਤ ਜਾਂਚ ਭਾਂ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਧਯਏ ਰਈ

ਇਿੱ ਏ ਵਰਤ ਲਜੋਂ ਉਰਿੱਫਧ ਵ। ਉਵ

ਰਹਧਯਏ ਲਰੋਂ ਰਹ ਦਤਲ਼ ਸਭਰਣ ਦਹ ਸਭਤਹ ਤੋਂ ੰ ਦਯਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦ਼ ਭੇਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲਯਤੋਂ ਏਯ ਏਦ਼
ਵਨ।
ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 1
________

,

ਇਵ ਨਵੀਂ ਚਵੰ ਦ ਵ ਤਾਂ

-

ਉਵ ਇ ਨੰ ਲਸ ਏਯ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਧਨ ਲਸ ਰ ਏਦ ਵ।
I.

ਭਏਤ ਭਰਾਂਏਣ

II. ਭਏਤ ਜਾਂਚ
III. ਯਿੱ ਦ ਏਯਨ
IV. ਭਤ ਟਯ਼ਇਰ

ਾਯ


ਰਏਟ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ਉਤਦ ਦ਼ ਫਯ਼ ਲ਼ਯਲ਼ ਭ਼ਤ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣ ਰਈ ਲਯਸਤਆ ਜਾਂਦ
ਇਿੱ ਏ ਯਭਹ ਏਨੰਨਹ ਦਤਲ਼ ਵ।



਼ਲ਼ਏਲ਼ ਏਯਨ ਰਈ ਲਯਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਰਹਏ਼ਲ਼ਨ ਦਤਲ਼ ਨੰ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ '



ਸਵਤ ਦਹ ਸਥਤਹ,

'

,
੍ੰਦਹ ਵ।



ਐ ਯਹਸਯਏ ਰਿੱਛਣ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਉਚਈ,

,

,
,



ਨੈਸਤਏ ੰ ਏਟ ੰ ਬਲਨ ਵ ਸਏ ਵਏ ਦ ਯਲਿੱ ਈਆ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਐਯਹਦਣ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਫਦਰ
ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਇੰ ਝ ਦਹ ਫਦਰਅ ਨਰ ਟ਼ ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਲਿੱ ਧ ਏਦਹ ਵ।

254



ਏਝ ਦਤਲ਼ਾਂ ਨੰ ਸਭਆਯਹ ਉਭਯ

ਫਤ,

,
,



ਵਯ਼ਏ ਫਹਭਏਯਤ ਏਾਰ ਭਰ ਨਹਤਹ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਉ ਭਤਫਏ ਆਈਆਯਡਹ ਏਾਰ
ਏਹ ਦ਼ਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ। AML



,
।

ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਆਣ਼ ਵਏਾਂ ਦਹ ਵੀਂ ਛਣ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ। ਏ਼ਲਈਹ(KYC)
ਈ (KYC)

,

ਸ੍ਯਨਲਾਂ ਫਤ,

ਭੁੱ ਐ ਸ਼ਫਦ
1. ਰਏਟ
2. ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ
3. ਨੈਸਤਏ ੁਤਯ਼
4. ਸਭਆਯਹ ਅਤ਼ ੂਯ5. ਧਨ ਵਲਰ ਸਲਯਧ
6. ਆਣ਼ ਵਏ ਨੰ ਜਣਾ (KYC)
7. ਭਏਤ-

ਵ ਜਾਂਚ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਭਏਤ ਜਾਂਚ ਭੇਂ ਦ਼ ਦਿਯਨ,

-

ਉਵ ਇ ਨੰ ਲਸ ਏਯ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਧਨ ਲਸ ਰ ਏਦ ਵ।

ਵ-ਪ ਖ

ਾ
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,

,

Question 1
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਸਭਆਯਹ ਉਭਯ ਫਤ ਦਹ ਉਦਵਯਨ ਵ?
I.

ਯਲ਼ਨ ਏਯਡ

II. ਜਨਭIII. ਾਯਟ
IV. ਸੰ ਡ ੰ ਚਇਤ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ
Question 2
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਨੈਸਤਏ ੰ ਏਟ ਰਈ ਮਾਦਨ ਸਦੰ ਦ ਵ?
I.

ਫਹਭ ਐਯਹਦਣ ਦ਼ ਫਅਦ ਲਸਧਆ ਜਾਸਐਭ ਯਲਿੱ ਈਆ

II. ਫਹਭ ਐਯਹਦਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਲਸਧਆ ਜਾਸਐਭ ਯਲਿੱ ਈਆ
III. ਫਹਭ ਐਯਹਦਣ ਦ਼ ਫਅਦ ਸਟਆ ਜਾਸਐਭ ਯਲਿੱ ਈਆ
IV. ਫਹਭਤ ਫਣਨ ਦ਼ ਫਅਦ ਭਯਭਨ ਏੰ ਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਿੱ  ਰ ਣ
Question 3
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਸਏਵ਼ ਪਹਚਯ ਵਨ,
I.

?

਼ਲ਼ਏਯਤ ਦ ਬਲਏ ਯਲਿੱ ਈਆ

II. ਉਚਈ, ਬਯ ਅਤ਼ ਐਨ ਦਫਉ
III. ਭਸਜਏ ਯਤਫ
IV. ਇਭਨਦਯਹ
Question 4
ਈ

___________

I.

਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ

II. ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਏਾਟ
III. ਜਣਏਯਹ ੰ ਐ਼IV. ਰਏਟ
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Question 5
਼ਲ਼ਏਲ਼ ਏਯਨ ਰਈ

I.

ਲਯਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਰਹਏ਼ਲ਼ਨ ਦਤਲ਼ ਨੰ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ___________

ਰਹਏ਼ਲ਼ਨ ਪਯਭ

II. ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ
III. ਯਸਜਟਯ਼ਲ਼ਨ ਪਯਭ
IV. ਭੈਂਫਯਸਲ਼ ਪਯਭ
Question 6
ਵ਼ਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਉਭਯ ਫਤ ਦਤਲ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ,
I.

-

ਏਰ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ

II. ਪਿਜਹ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਛਣ ਿੱ ਤਯ
III. ਯਲ਼ਨ ਏਯਡ
IV. ਫਸਤਤ ਦ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ
Question 7
ਧਨ ਵਲਰ _________

I.

__________

ੂਯਏਨੰਨਹ,

II. ਏਨੰਨਹ,
III. ੂਯਏਨੰਨਹ,
IV. ਏਨੰਨਹ,
Question 8
ਜ਼ ਰਹਧਯਏ ਰਹ ਨਰ ੰ ਤਲ਼ਟ ਨਵੀਂ ਵ ਤਾਂ ਉਵ ਰਹ ਨੰ ਭਏਤ_______
I.

,

60

II. 45
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,

III. 30
IV. 15
Question 9
ਭਏਤ ਜਾਂਚ ਅੰ ਤਯਰ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਰਹਧਯਏ ਲਰੋਂ ਰਹ ਲ ਏਯਨ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧਹ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ
ਸਏਵ ਸਫਆਨ ਵੀਂ ਵ?
I.

ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ 100%

II. ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ 50%
III. ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਭੇਂ ਰਈ ਅਨਤਹ ਜਾਸਐਭ ਰਹਭਹਅਭ,
IV. ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਯ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਫਤ ਏਯ਼ਹ
Question 10
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਵੀਂ ਸਯਨਲਾਂ ਫਤ ਨਵੀਂ ਵ?
I.

ਨ ਏਯਡ

II. ਲਾਟਯ ਛਣ ਿੱ ਤਯ
III. ਫੈਂਏ ਫਿੱ ਏ
IV. ਡਯਇਸਲੰ  ਰਇੈਂ
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ਵ ਰੀਧਐਆ ਵਾਰਾਂ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਾਯਟ ਸਭਆਯਹ ਉਭਯ ਫਤ ਦਹ ਉਦਵਯਨ ਵ।
Answer 2
ਵੀਂ ਚਾਣ I
ਫਹਭ ਐਯਹਦਣ ਦ਼ ਫਅਦ ਜਾਸਐਭ ਯਲਿੱ ਈ ਸਲਿੱ ਚ ਲਧ ਨੈਸਤਏ ੰ ਏਟ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਮਾਦਨ ਉਂਦ ਵ।
Answer 3
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਉਚਈ,

,

Answer 4
ਵੀਂ ਚਾਣ IV
ਰਏਟ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ਉਤਦ ਦ਼ ਫਯ਼ ਲ਼ਯਲ਼ ਭ਼ਤ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣ ਰਈ ਲਯਸਤਆ ਜਾਂਦ ਇਿੱ ਏ
ਯਭਹ ਏਨੰਨਹ ਦਤਲ਼ ਵ।
Answer 5
ਵੀਂ ਚਾਣ II
਼ਲ਼ਏਲ਼ ਏਯਨ ਰਈ

ਲਯਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਰਹਏ਼ਲ਼ਨ ਦਤਲ਼ ਨੰ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ '

Answer 6
ਵੀਂ ਚਾਣ III

ਯਲ਼ਨ-

ਵ।
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'

Answer 7
ਵੀਂ ਚਾਣ I
ਧਨ ਵਲਰ ੂਯ-

-

Answer 8
ਵੀਂ ਚਾਣ IV
ਜ਼ ਰਹਧਯਏ ਰਹ ਨਰ ੰ ਤਲ਼ਟ ਨਵੀਂ ਵ ਤਾਂ ਉਵ ਰਹ ਨੰ ਭਏਤ15

ਭੇਂ,

,

Answer 9
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਰਹਧਯਏ ਲਰੋਂ ਭਏਤ ਜਾਂਚ ਭੇਂ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਰਹ ਲਸ ਏਯਨ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ
ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਭੇਂ ਰਈ ਅਨਤਹ ਜਾਸਐਭ ਰਹਭਹਅਭ,
ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ ਟਉਣ ਦ਼ ਫਅਦ ਰਹਭਹਅਭ ਲਸ ਏਯ਼ਹ।
Answer 10
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਨ ਏਯਡ ਢਿੱ ਏਲਾਂ ਸਯਨਲਾਂ ਫਤ ਨਵੀਂ ਵ
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ਸਚਆਂ ਅਤ਼ ਟੈਂ ਸਡਊਟਹ

ਾਠ 13
ਦਤਾਵਜ਼ – ਪਾ

ਸ਼

-I

ਾਠ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਇ ਠ ਸਲਿੱ ਚ ਅੀਂ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਦ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਫਣਨ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਰਿੱਣ ਲਰ਼ ਲਿੱ ਐ-

ਧੱ ਐਣ ਨਤੀਜ
A. ਰਹ ਅ ਦਤਲ਼
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A. ਾਰੀ ੜਾਅ ਦਤਾਵਜ਼
1. ਧਸਰੀ ਰੀਭੀਅਭ ਯੀਦ
ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ ਫਣਦ ਵ,
ਪੀਆਯ (FPR)

(
ਾ ਕ ਪਾ

ਕ ਾ

ਾ ਾਸ਼

)

ਕਾ

ਸਵਰਹ ਰਹਭਹਅਭ ਯਹਦ ਸਲਿੱ ਚ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣਏਯਹ ਵੰ ਦਹ ਵ:
i.

ਜਹਲਨ ਫਹਭਤ ਦ ਨਾਂ ਅਤ਼ ਸਯਨਲਾਂ

ii. ਰਹ ਨੰਫਯ
iii. ਬਤਨ ਏਹਤ ਰਹਭਹਅਭ
iv. ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ ਦ ਢੰ  ਅਤ਼ ਪਯਹਸਏਊਂਹ
v. ਅਰ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ ਦਹ ਸਭਤਹ
vi. ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਅੰ ਤਯਰ ਦਹ ਸਭਤਹ
vii. ਰਹ ਦਹ ਅੰ ਸਤਭ ਸਯਿੱ ਏਤ ਦਹ ਸਭਤਹ
viii. ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਆਐਯਹ ਬਤਨ ਦਹ ਸਭਤਹ
ix. ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਯਏਭ
ਪਹਆਯ ਜਯਹ ਏਯਨ ਦ਼ ਫਅਦ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਅਰਹਆਂ ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ ਦਹਆਂ ਯਹਦ ਼ਲ਼ਏਯਤ
ਲਰੋਂ ਅਿੱ ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਬਤਨ ਏਯਨ ਉੱਤ਼ ਜਯਹ ਏਯ਼ਹ। ਇਵ ਯਹਦਾਂ ਨੰ ਨਸਲਆਉਣ ਰਹਭਹਅਭ ਯਹਦਾਂ
(

)

(RPR)

ਬਤਨ ਦ਼ ਫਤ ਲਜੋਂ ਏੰ ਭ ਏਯਦਹਆਂ ਵਨ।
2. ਾਰੀ ਦਤਾਵਜ਼
ਰਹ ਦਤਲ਼ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਬ ਤੋਂ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਦਤਲ਼ ਵ। ਇਸ ਫੂਤ ਸ ਧਏ ਫੀਭਤ
ਅਤ ਫੀਭਾ ਏੰ ਨੀ ਧਵਚਾਰ ਇਏਯਾਯ ਸ। ਇਵ ਐਦ ਸਲਿੱ ਚ ਇਏਯਯ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ ਵ। ਜ਼ ਰਹਧਯਏ ਲਰੋਂ
ਰਹ ਦਤਲ਼ ੰ ਭ ਵਾ ਜਲ਼ ਤਾਂ ਇ ਨਰ ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਉੱਤ਼ ਯਏ ਨਵੀਂ ੈਂਦ ਵ। ਫਹਭ
ਏੰ ਨਹ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਫਨਾਂ ਏਾਈ ਤਫਦਹਰਹ ਏਹਤ਼ ਵਹ ਡਰਹਏ਼ਟ ਰਹ ਜਯਹ ਏਯ਼ਹ। ਰਹ
ਦਤਲ਼ ਉੱਤ਼ ਮਾ ਅਸਧਏਯਹ ਲਰੋਂ ਦਤਐਤ ਏਹਤ਼ ਵਾਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਬਯਤਹ ਟ ਏਟ ਦ਼
ਭਤਫਏ ਭਾਵਯ ਰਿੱਹ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।
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ਸਭਆਯਹ ਰਹ ਦਤਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਤੰ ਨ ਬ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ:
a) ਾਰੀ ਭਾਂ- ਾ ਣ
ਰਹ ਭਾਂਲ਼ਹ।

ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣਏਯਹ ਵੰ ਦਹ ਵ:
Diagram 1: ਾਰੀ ਦਤਾਵਜ਼ ਬਾ

i.

ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ ਨਾਂ

ii. ਐ ਰਹ ਰਈ ਐਜ ਐ ਲ਼ਯਲ਼ ਸਜਲੇਂ ਸਏ:
 ਰਹ ਭਰਏ ਦ ਨਾਂ ਅਤ਼ ਸਯਨਲਾਂ
 ਜਨਭ ਦਹ ਸਭਤਹ ਅਤ਼ ਸਛਰ਼ ਜਨਭਸਦਨ ਉੱਤ਼ ਉਭਯ
 ਰਹ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦਹ ਏਹਭ ਅਤ਼ ਸਭਆਦ
 ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਯਏਭ
 ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਯਏਭ
 ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ ਸਭਆਦ
 ਲ਼ਯ ਵਾਣ ਦਹ ਸਭਤਹ,
 ਏਹ ਰਹ ਪਇਸਦਆਂ ਨਰ ਵ ਜਾਂ ਸਫਨਾਂ
 ਨਭਦ ਦ ਨਾਂ
 ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ ਦ ਢੰ  -

,
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,

,

,

 ਰਹ ਨੰਫਯ -

ਭ਼ ਦ ਸਲਰਿੱਐਣ ਛਣ ਨੰਫਯ ਵੰ ਦ ਵ

iii. ਬਤਨ ਏਯਨ ਰਈ ਫਹਭਏਯਤ ਦ ਲਅਦ। ਇਵ ਪਯਭ ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ ਸਦਰ ਵਨ।
iv. ਏਨੰਨਹ ਅਸਧਏਯ ਰਤ ਲਰੋਂ ਦਤਐਤ ਅਤ਼ ਰਹ ਭਾਵਯ
v. ਰਾ ਏਰ ਫਹਭ ਰਾ ਏਰ ਦ ਸਯਨਲਾਂ।
b) ਧਭਆਯੀ ਰਫੰਧ
ਰਹ ਦਤਲ਼ ਦ ਦਜ ਬ ਸਭਆਦਹ ਰਹ ਰਫੰਧ ਨਰ ਸਤਆਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ,
,
ਈ
ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਭਆਦ,

-

(

)

,
,
c) ਐਾ ਾਰੀ ਰਫੰਧ
ਰਹ ਦਤਲ਼ ਦਹ ਤਹਜਹ ਸਧਯ ਐ ਰਹ ਰਫੰਧ ਯਿੱ ਐਦਹ ਵ,
।

ਈ

ਜਦੋਂ ਸਏ ਸਭਆਯਹ ਰਹ ਰਫੰਧ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਯ਼ ਸਦਨ ਜਾਂ ਰ  ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ੂਯਏਯਯਨਭ਼ ਅਧਹਨ ਏਨੰਨਹ ਰਫੰਧ ਵਨ,
।

ਉਦਾਸਯਨ
ਯਤ,

,

ਲ਼ਯਲ਼ ਭ਼ਤ ਰਫੰਧਾਂ ਨੰ ਠ 31
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,

ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 1
ਸਵਰਹ ਰਹਭਹਅਭ ਯਹਦ (FPR)
I.

?

ਭਏਤ ਜਾਂਚ ਭਾਂ ਭਤ ਵਾ ਚਿੱ ਏ ਵ

II. ਫਤ ਸਏ ਰਹ ਇਏਯਯਨਭ ਲ਼ਯ ਵਾ ਚਿੱ ਏ ਵ
III. ਰਹ ਵਣ ਯਿੱ ਦ ਨਵੀਂ ਵਾ ਏਦਹ ਵ
IV. ਰਹ ਨੇ ਏਝ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਰਤ ਏਯ ਸਰਆ ਵ

ਾਯ


ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ ਫਣਦ ਵ,

(

)

(FPR)


ਰਹ ਦਤਲ਼ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਬ ਤੋਂ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਦਤਲ਼ ਵ। ਇਵ ਫਤ ਵ ਸਏ
ਫਹਭਤ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਸਲਚਰ਼ ਇਏਯਯ ਵ।



ਸਭਆਯਹ ਰਹ ਦਤਲ਼ ਦ਼ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਸਤੰ ਨ ਬ ਵਨ,
।

ਈ

ਭੁੱ ਐ ਸ਼ਫਦ
1. ਸਵਰਹ ਰਹਭਹਅਭ ਯਹਦ (FPR)
2. ਰਹ ਦਤਲ਼
3. ਰਹ ਭਾਂ4. ਸਭਆਯਹ ਰਫੰਧ
5. ਐ ਰਫੰਧ

ਵ ਜਾਂਚ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ II
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-

ਈ,

FPR ਫਤ ਸਏ ਰਹ ਇਏਯਯਨਭ ਲ਼ਯ ਵਾ ਚਿੱ ਏ ਵ।

ਵ-ਪ ਖ

ਾ

Question 1
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਦਤਲ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਫਹਭਤ ਅਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਸਲਚਰ਼ ਇਏਯਯ ਦ ਫਤ ਵ?
I.

਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ

II. ਰਹ ਦਤਲ਼
III. ਰਏਟ
IV. ਦਅਲ ਪਯਭ
Question 2
ਜ਼ ਏਝ ਰਹ ਦਤਲ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏਝ ਼ਚਹਦ ਬਲ਼ ਲਯਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਜ਼ ਇ ਨਰ ਲ਼ਿੱ ਏ ਦ ਵੰ ਦ ਵ
ਤਾਂ ਇ ਦਹ ਸਲਆਸਐਆ ਸਏਲੇਂ ਏਹਤਹ ਜਲ਼ਹ?
I.

ਫਹਭਤ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ ਸਲਿੱ ਚ

II. ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ ਸਲਿੱ ਚ
III. ਰਹ ਨੰ ਯਿੱ ਦ ਰਸਨਆ ਜਲ਼ ਅਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਸਲਆਜ ਭ਼ਤ ਰਹਭਹਅਭ ਫਹਭਤ ਨੰ ਲਸ
ਏਯਨ ਰਈ ਸਏਵ ਜਲ਼
IV. ਰਹ ਨੰ ਯਿੱ ਦ ਰਸਨਆ ਜਲ਼ ਅਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਸਲਆਜ ਸਫਨਾਂ ਰਹਭਹਅਭ ਫਹਭਤ ਨੰ ਲਸ
ਏਯਨ ਰਈ ਸਏਵ ਜਲ਼
Question 3
ਚਾਣ ਏਯਾ,
I.

ਇਵ ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ ਫਤ ਵ।

II. ਇਵ ਏੰ ਨਹ ਤੋਂ ਫਹਭ ਰਹ ਐਯਹਦਣ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭਤ ਦ਼ ਦਯ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਦ ਫਤ ਵ।
III. ਇਵ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਰਣ ਏਹਤਹ ਜਣ ਲਰਹ ਰਹ (

)

,

,
IV. ਇਵ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਸਵਰ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਬਤਨ ਏਹਤ਼ ਜਣ ਉੱਤ਼ ਜਯਹ ਏਹਤਹ ਤਦਹਏਹ ਯਚਹ
ਵ।
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Question 4
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਸਫਆਨ ਵੀਂ ਵ?
I.

਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਭਨਯਹ ਫਤ ਵੰ ਦਹ ਵ ਸਏ ਰਹ ਇਏਯਯਨਭ ਲ਼ਯ ਵਾ ਚਿੱ ਏ ਵ।

II. ਰਹਭਹਅਭ ਭਨਯਹ ਫਤ ਵੰ ਦਹ ਵ ਸਏ ਰਹ ਇਏਯਯਨਭ ਲ਼ਯ ਵਾ ਚਿੱ ਏ ਵ।
III. ਸਵਰ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਯਹਦ ਫਤ ਵੰ ਦਹ ਵ ਸਏ ਰਹ ਇਏਯਯਨਭ ਲ਼ਯ ਵਾ ਚਿੱ ਏ ਵ।
IV. ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਏਾਟ ਫਤ ਵੰ ਦਹ ਵ ਸਏ ਰਹ ਇਏਯਯਨਭ ਲ਼ਯ ਵਾ ਚਿੱ ਏ ਵ।
Question 5
ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ

ਸਵਰ਼

ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਫਅਦ ਰਤ ਵਾ ਰਹਭਹਅਭ ਰਈ

,

_______________
I.

ਭ-

II. ਭIII. ਭIV. ਨਸਲਆਉਣ ਰਹਭਹਅਭ ਯਹਦ
Question 6
ਏਹ ਵਾਲ਼,
I.

ਦਤਲ਼ ਆ ਸਦੰ ਦ ਵ?

ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਫਨਾਂ ਏਾਈ ਤਫਦਹਰਹ ਏਹਤ਼ ਵਹ ਡਰਹਏ਼ਟ ਰਹ ਜਯਹ ਏਯ਼ਹ

II. ਫਹਭ ਇਏਯਯ ਐਤਭ ਵਾ ਜਲ਼
III. ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭਤ ਦ਼ ਭਿਜਦ ਸਵਤ ਰਨਾਂ ਉੱਤ਼ ਨਲਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਤ਼ ਸਨਮਭਾਂ ਨਰ
ਡਰਹਏ਼ਟ ਰਹ ਜਯਹ ਏਯ਼ਹ
IV. ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਫਨਾਂ ਏਾਈ ਤਫਦਹਰਹ ਏਹਤ਼ ਵਹ ਡਰਹਏ਼ਟ ਰਹ ਜਯਹ ਏਯ਼ਹ,

Question 7
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਸਫਆਨ ਵੀਂ ਵ?
I.

ਰਹ ਦਤਲ਼ ਉੱਤ਼ ਮਾ ਅਸਧਏਯਹ ਲਰੋਂ ਦਤਐਤ ਏਹਤ਼ ਵਾਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਨ,
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II. ਰਹ ਦਤਲ਼ ਉੱਤ਼ ਮਾ ਅਸਧਏਯਹ ਲਰੋਂ ਦਤਐਤ ਏਹਤ਼ ਵਾਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਬਯਤਹ ਟ
ਏਟ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਭਾਵਯ ਰਿੱਹ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।
III. ਰਹ ਦਤਲ਼ ਉੱਤ਼ ਮਾ ਅਸਧਏਯਹ ਲਰੋਂ ਦਤਐਤ ਏਹਤ਼ ਵਾਣ਼ ਯਯਹ ਨਵੀਂ ਵਨ,
IV. ਰਹ ਦਤਲ਼ ਉੱਤ਼ ਨ ਤਾਂ ਮਾ ਅਸਧਏਯਹ ਲਰੋਂ ਦਤਐਤ ਏਹਤ਼ ਵਾਣ਼ ਯਯਹ ਵਨ,

Question 8
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਸਭਆਯਹ ਫਹਭ ਰਹ ਦਤਲ਼ ਦ ਸਵਰਾਂ ਬ ਫਣਉਂਦ ਵ?
I.

ਰਹ ਭਾਂ-

II. ਸਭਆਯਹ ਰਫੰਧ
III. ਐ ਰਹ ਰਫੰਧ
IV. ਦਅਲ ਏਯਲਈ
Question 9
ਸਭਆਯਹ ਫਹਭ ਰਹ ਦਤਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ,
?
I.

ਲ਼ਯ ਵਾਣ ਦਹ ਸਭਤਹ,

II. ਨਭਦ ਦ ਨਾਂ
III. ਵਿੱ ਏ ਅਤ਼ ਵਰਤਾਂ ਅਤ਼ ਵਾਯ ਲ਼ਯਤਾਂ,
IV. ਏਨੰਨਹ ਅਸਧਏਯ ਰਤ ਲਰੋਂ ਦਤਐਤ ਅਤ਼ ਰਹ ਭਾਵਯ
Question 10
"ਔ

,

,
"

I.

?

ਰਹ ਭਾਂ-

II. ਆਭ ਰਫੰਧ
III. ਸਭਆਯਹ ਰਫੰਧ
IV. ਐ ਰਹ ਰਫੰਧ
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ਵ ਰੀਧਐਆ ਵਾਰਾਂ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਰਹ ਦਤਲ਼ ਫਹਭਤ ਅਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਸਲਚਰ਼ ਇਏਯਯ ਦ ਫਤ ਵ।
Answer 2
ਵੀਂ ਚਾਣ I
ਜ਼ ਸਏ਼ ਰਹ ਦਤਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਏਝ ਼ਚਹਦ ਬਲ਼ ਲਯਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਜ਼ ਇ ਨਰ ਲ਼ਿੱ ਏ ਦ ਵੰ ਦ ਵ
ਤਾਂ ਇ ਦਹ ਸਲਆਸਐਆ ਫਹਭਤ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ ਲਹ ਏਹਤਹ ਜਲ਼ਹ।
Answer 3
ਵੀਂ ਚਾਣ I
ਰਹ ਦਤਲ਼ ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ ਫਤ ਵ।
Answer 4
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਸਵਰ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਯਹਦ ਫਤ ਵੰ ਦਹ ਵ ਸਏ ਰਹ ਇਏਯਯਨਭ ਲ਼ਯ ਵਾ ਚਿੱ ਏ ਵ।
Answer 5
ਵੀਂ ਚਾਣ IV
ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਸਵਰ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਫਅਦ ਰਤ ਵਾ ਰਹਭਹਅਭ ਰਈ ,

Answer 6
ਵੀਂ ਚਾਣ I
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ਜ਼ ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਅਰ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਦਤਲ਼ ਆ ਸਦੰ ਦ ਵ ਤਾਂ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ
ਇਏਯਯਨਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਏਾਈ ਲਹ ਤਫਦਹਰਹ ਏਹਤ਼ ਸਫਨਾਂ ਡਰਹਏ਼ਟ ਰਹ ਜਯਹ ਏਯ਼ਹ।
Answer 7
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਰਹ ਦਤਲ਼ ਉੱਤ਼ ਮਾ ਅਸਧਏਯਹ ਲਰੋਂ ਦਤਐਤ ਏਹਤ਼ ਵਾਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਬਯਤਹ ਟ ਏਟ
ਦ਼ ਭਤਫਏ ਭਾਵਯ ਰਿੱਹ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।
Answer 8
ਵੀਂ ਚਾਣ I
ਰਹ ਭਾਂ-

?

Answer 9
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਫਹਭ ਰਹ ਦਤਲ਼ ਦ ਸਭਆਯਹ ਰਫੰਧ ਬ ਵਿੱ ਏਾਂ ਤ਼ ਰਫੰਧਾਂ ਤ਼ ਵਾਯ ਲ਼ਯਤਾਂ ਦ਼ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ
ਯਿੱ ਐ਼,

ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।

Answer 10
ਵੀਂ ਚਾਣ IV
"ਔ

,

,
"
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ਾਠ 14
ਦਤਾਵਜ਼ – ਪਾ

ਸ਼

- II

ਾਠ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਇ ਠ ਸਲਿੱ ਚ ਅੀਂ ਰਹ ਦਤਲ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਜਦ
 ਰਫੰਧਾਂ ਫਯ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਾਂ਼। ਠ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਚਯ
ਏਹਤ਼ ਰਫੰਧਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏਝ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਛਾਟ (

)

।

ਧੱ ਐਣ ਨਤੀਜ
A. ਰਹ ਲ਼ਯਤਾਂ ਅਤ਼ ਵਰਤਾਂ
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,

-

A. ਾਰੀ ਸ਼ਯਤਾਂ ਅਤ ਸੂਰਤਾਂ
1. ਛਟ ਭਾਂ
ਵਯ਼ਏ ਫਹਭ ਰਹ ਇਏਯਯਨਭ ਭਿਤ ਪਇਦ ਦ਼ਣ ਰਈ ਇ ਲ਼ਯਤ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਏਯਦ ਵ ਸਏ ਭੇਂ
ਸਯ ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਬਤਨ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਰਹ ਚਰ ਵ। "

(

)

"

ਈ

ਐਾ
ਛਟ (ਗ

)

ੈੈਂ ਦੀ ਧਭਆਯੀ ਰੰਫਾਈ ਇੱਏ ਭਸੀਨਾ ਜਾਂ 31

ਛਾਟ ਦ਼ ਸਦਨਾਂ ਦਹ

ਸਣਤਹ ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ ਰਈ ਤਸਵ ਏਹਤਹ ਸਭਤਹ ਤੋਂ ਅਰ਼ ਸਦਨ ਦ਼ ਫਅਦ ਲ਼ਯ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ।
ਰਫੰਧ ਰਹ ਨੰ ਛਾਟ ਭੇਂ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਲਹ ਚਰ ਯਸਵਣ ਦ਼ ਭਯਿੱ ਥ ਏਯਦ ਵ,

-

 ਵਾ ਏਦਹ ਵ।

ਯ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ਣਮਾ ਯਸਵੰ ਦ ਵਅਤ਼ ਜ਼ ਰਹਧਯਏ ਉ ਭੇਂ ਦਿਯਨ ਭਯ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਫਹਭਏਯਤ
ਭਿਤ ਪਇਦ਼ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਏਟਿਤਹ ਏਯ ਏਦ ਵ। ਜ਼ ਛਾਟ ਭੇਂ ਦ ਫਅਦ ਲਹ ਰਹਭਹਅਭ ਸਦਿੱ ਤ ਨਵੀਂ
ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਰਹ ਨੰ ਰ  ਸਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਏੰ ਨਹ ਭਿਤ ਪਇਦ਼ ਦ਼ ਬਤਨ ਰਈ ਏਨੰਨਹ ਯ
ਸਲਿੱ ਚ ੰ ਭ਼ਲਯ ਨਵੀਂ ਵ। ਏ਼ਲਰ ਉਵਹ ਯਏਭ ਬਤਨ ਏਯਨ ਦ਼ ਮਾ ਵਾਲ਼ਹ,

-

੍ ਸਏ ਫਹਭਤ ਨੇ ਛਾਟ ਭੇਂ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਭਤ ਫਹਭ ਰਤ
ਏਹਤ ਵ।
2. ਰ  ਅਤ ਭੁੜ-

ਾਪ

/

-ਪ

ਣ

ਅੀਂ ਸਵਰਾਂ ਵਹ ਲ਼ਐ ਚਿੱ ਏ਼ ਵਾਂ ਸਏ ਰਹ ਨੰ ਰ  ਸਏਵ ਜ ਏਦ ਵ,
ਨ ਫਹਭ
ਇਏਯਯਨਸਭਆਂ ਨੰ ਰ  ਰਹ ਤੋਂ ਭ-

(

-

)

ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਭ-

ਈ

,

,
ਈ
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੍।

ਯ ਰਹ ਦ ਭ-

:

i.

ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਰਈ ਏਈ ਜਧਐਭ ਨਸੀਂ ਵਧਾ: ਰਹ ਦ਼ ਭ-

ਈ

ii. ਯਾਐਵਾਂ ਫਣਾਉਣਾ: ਰਹਧਯਏ ਨੰ ਸਲਆਜ ਦ਼ ਨਰ ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਇਵ ਯਏਭ ਦ ਬਤਨ
ਏਯਨ ਯਯਹ ਵ,

ਈ

iii. ਤਧਸਸ਼ੁਦਾ ਭੇਂ ਦ ਦਯਾਨ ਭੁੜ-ਪ

ਣ

,

ਜ਼ : ਰਹ ਭਰਏ ਨੰ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਭ-

ਈ

-

ਸਲਿੱ ਚ ਭ-

ਰਣ ਅਯਹ ਯਹ ਏਯਨਹ ਯਯਹ ਵ। ਬਯਤ
,

iv. ਜਾਯੀ ਯੱ ਐੀ ਫੀਭਾ- ਗ ਾ

ਖਸ਼

,

: ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਫਹਭਤ ਦਹ

ਫਹਭਮਾਤ ਜਯਹ ਯਿੱ ਐਣ ਦ਼ ਤਿੱ ਰਹਫੁਲ਼ ਫਤ ਦ਼ਣ਼ ਯਯਹ ਵਨ। ਨ ਏ਼ਲਰ ਉ ਦਹ ਸਵਤ
ਤਿੱ ਰਹਫੁਲ਼ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ,
।
v. ਧਵਆਜ ਦ ਨਾਰ ਫਾਏੀ ਯਧਸੰ ਦ ਰੀਭੀਅਭ ਦਾ ਬੁਤਾਨ: ਰਹ ਭਰਏ ਨੰ ਵਯ਼ਏ ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ
ਦ਼ਣ ਸਭਤਹ ਤੋਂ ਸਲਆਜ ਭ਼ਤ ਬ ਰੰ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਰਈ ਬਤਨ ਏਯਨ ਯਯਹ ਵ।
vi. ਫਾਏੀ ਯਧਸੰ ਦ ਏਯਜ਼ ਦਾ ਬੁਤਾਨ: ਫਹਭਤ ਨੰ ਫਏਹ ਯਸਵੰ ਦ਼ ਰਹ ਏਯ ਦ ਬਤਨ ਏਯਨ
ਜਾਂ ਸਏ਼ ਸਯਣਹ,

,

ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤ ਧਦੱ ਤੀ ਸ਼ਯਤ ਦਾ ਬ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਭਸੱ ਤਵ ਇਸ ਸ ਧਏ ਭੁੜ-ਪ
ਾ

ਾ

ਣ

ਾ- ਗ ਾ

ਾ

ਭੰ ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਫਤ ਵਯ਼ਏ ਸਨਿੱਜਹ ਰਹ ਦ਼ ਵਰਤਾਂ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਏਯ਼। ਜ਼

ਰਹ ਨੰ ਫਵਤ ਵਹ ਥਾਹ਼ ਭੇਂ ਰਈ ਰ  ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਸਐਆ ਸਆ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਫਹਭਏਯਤ ਰਹ ਨੰ
ਫਹਭ-

,
,

ਸਫਆਨ ਰ ਏਦ ਵ।

ਯ ਏਝ ਵਰਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਫਹਭਮਾਤ ਰਈ ਭਡਹਏਰ ਯਹਐਣ ਜਾਂ ਵਾਯ ਫਤਾਂ ਦਹ ਰਾ  ਲਹ
ਵਾ ਏਦਹ ਵ:
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i.

ਇਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਵ ਸਏ ਜਦੋਂ ਛਾਟ ਭੇਂ ਦਹ ਸਭਆਦ ਫਵਤ ਭਾਂ ਸਵਰਾਂ ਰੰ ਚਿੱ ਏਹ ਵ ਅਤ਼
ਰਹ ਰ  ਸਥਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਵ ਏਸਵ ਰਲਾ ਸਏ ਇਿੱ ਏ ਰ ਦ਼ ਰਬ।

ii. ਦਜ ਵਰਤ ਵ,
ਈ
ਸਏਉਂਸਏ ਭ-

ਈ
ਈ

੍ਤਨ (
)

,
ਭੁੜ-ਪ

ਕ

ਾ

ਾ

ਾ

, ਕ

ਕ

ਪਾ

ਖ

ਣ

-ਪ

ਣ

ਣ

ਾ

ਫੀਭਤ ਦੀ

ਸਣ ਵਾਰੀ ਉਭਯ ਭੁਤਾਫਏ ਵੱ ਧ ਰੀਭੀਅਭ ਦਯ ਦਣੀ  ਏਦੀ ਸ।
a) ਾਰੀ ਭੁੜ-ਪ

ਣ ਾਪ

ਆ ਲ਼ਐਹ ਸਏ ਰਹ ਦ਼ ਭ-

ਈ
,

ਐ ਭੇਂ (
i.

5

ਆਭ ਭੁੜ-ਪ

-

ਈ

-

)

ਣ

ਭਇ ਨੰ ਧਯਨ ਭ-

,
ਈ

,

,

ii. ਐਾ ਭੁੜ-ਪ

ਣ

ਅੀਂ ਏਹ ਏਯਦ਼ ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਰਹ ਸਤੰ ਨ ਰਾਂ ਤੋਂ ਿੱ ਟ ਭੇਂ ਰਈ

ਚਰ ਯਵਹ ਵ ਅਤ਼ ਿੱ ਟਾ -

(

)

,

?
-

ਈ
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ਈ ਵ।

ਇ ਨੰ ਭ-

,

(

-

)।
ਈ

,

੍ਾ ਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ

ਸਲਿੱ ਚ ਵ ਸਯਿੱ ਏਤ ਸਭਤਹ ਨੰ ਅਰ ਤਸਵ ਏਹਤ਼ ਅੰ ਤਯਰ ਤੋਂ ਲਧਇਆ ਨਵੀਂ ਜਾਂਦ ਵ ਜਾ ਸਏ ਰਹ
ਰ ਣ ਦ਼ ਭੇਂ ਉੱਤ਼ ਏਝ ਜਹਲਨ ਰਈ ਰ ਹ।

ਉਦਾਸਯਨ
ਜ਼ ਅਰ ਰਹ 40

ਈ

ਈ
ਈ

,
ਈ

42
60

ਈ

,

ਅੰ ਤਯ ਸਲਆਜ ਦ਼ ਬਤਨ ਦ ਵ।

iii. ਏਯਜ਼ ਤ ਭੁੜ-ਪ

ਣ

ਵਰਾਂਸਏ ਭ-

ਈ

,

-

-

,
,

-

:
 ਨਰ ਦਹ ਨਰ ਏਯ ਦਹ ਭਨਯਹ ਅਤ਼
 ਰਹ ਦ ਭਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਫਏਇਆ ਯਏਭ ਅਤ਼ ਸਲਆਜ ਨੰ ਧਯਨ ਭ,

ਈ

-

ਜ਼ ਏਯ ਸਭਰਉਣ ਦ਼ ਫਅਦ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਫਏਇਆ ਤ਼ ਸਲਆਜ ਰਈ ਏਾਈ
ਯਏਭ ਫਏਹ ਫਚਦਹ ਵ ਤਾਂ ਇ ਨੰ ਰਹਧਯਏ ਨੰ ਦ਼ਣ ਵੰ ਦ ਵ। ਫ਼ਲ਼ਿੱਏ ਏਯ ਤ਼ ਭਈ

,
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-

iv. ਧਏਸ਼ਤ ਭੁੜ-ਪ

ਣ

ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ ਡ਼ ਏਾਰ ਸਏਲ਼ਤ ਭ-

,

,
-

ਧਯਨ ਭਬਤਨ ਦਹ ਸਏਭ (

)

,
ਬਤਨ ਦ਼ ਨਰ ਸਭਰ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ,

ਈ

,

-

।

-

ਈ

-

ਈ

ਐਾ
ਰ  ਵਾਈਆਂ ਰਹਆਂ ਦ ਭ-

3. ਗਯ-ਜ਼

,

ਪ

ਬਯਤਹ ਫਹਭ ਏਟ (

ਯਨ ਰਫੰਧਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਵ,

113)
ਈ

,
ਈ

,

,

ਵਾਈ ਯਏਭ ਦ਼ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਰਈ ਦਅਲ ਵੰ ਦ ਵ।
ਇਏਯਏ ਬਾਯਤ ਧਵੱ ਚ ਏਾਨੂੰਨ ਫਣਾਇਆ ਧਆ ਸ ਧਏ ਜ ਰੀਭੀਅਭ ਨੂੰ ਰਾਤਾਯ ਧਤੰ ਨ ਾਰਾਂ ਰਈ
ਧਦੱ ਤਾ ਸਵ ਤਾਂ ਾਯੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਭਯਨ ਭੁੱ ਰ ਸਵਾ। ਜ਼ ਰਹ ਨੰ ਭਯਸਤ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਸਆ ਵ ਤਾਂ
ਇ ਨੰ ਿੱ ਟ ਵਾ ਭਿੱ ਰ ਦ਼ ਨਰ ਚਿੱ ਰਦ ਯਸਵਣ ਚਵਹਦ ਵ। ਰਹ ਰਫੰਧ ਅਏਯ ਏਨੰਨ ਲਰੋਂ ਯਯਹ
ਏਹਤ਼ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਭਯਨ ਭਿੱ ਰ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ।
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a) ਭਯਨ ਭੁੱ ਰ
ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਏਾਰ ਅਏਯ ਚਯਟ ਵੰ ਦ ਵ ਜਾ ਸਏ ਲਿੱ ਐਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ਼ ਦਹ

,
ਸਏਭ ਅਤ਼ ਏਹਭ,

ਈ

ਈ

ਇਵ ਇਏਿੱ ਤਯ ਵਾ ਬਤਨ ਏਹਤਹ ਲਧ ਯਏਭ,

,

ਲ਼ਹ ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ ਜਾਂ

ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚ ਪਰ਼ ,
ਭਯਨ ਭਿੱ ਰ ਬਤਨ ਏਹਤ਼ ਭਿੱ ਰ ਦ ਪਹਦਹ ਵੰ ਦ ਵ।
ਭਯਨ ਭਿੱ ਰ,

੍ਤਨ ਏਹਤ਼ ਰਹਭਹਅ ਦ਼ ਪਹਦਹ ਲਜੋਂ ਏਿੱ ਸਢਆ ਜਾਂਦ ਵ,
।

b) ਾਰੀ ਏਯਜ਼
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹਆਂ,

,
ਈ

,

ਦ਼ ਫਯਫਯ ਏਯ ਭਨਤ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਰਹ ਏਯ ਰਹ ਦ਼ ਯਦਹ ਭਿੱ ਰ ਦ਼ ਐ
ਪਹਦਹ ਤਿੱ ਏ ਹਸਭਤ ਵੰ ਦ ਵ (

90%)।
ਈ

ਯ ਉ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ਼ ਨੰ ਐਤਭ ਏਯ ਸਦਿੱ ਤ ਜਲ਼। ਰਹ ਉੱਤ਼ ਏਯ ਰ ਣ ਦਹ ਫਜ,
ਈ

,
,

ਆਣ ਵਏ ਫਣਈ ਯਿੱ ਐਣ ਚਵਾ਼।

ਰਹ ਏਯ ਆਭ ਲਯਏ ਏਯਾਂ ਤੋਂ ਦਾ ਿੱ ਐਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਐਯ ਵ:
ਾਰੀ ਏਯਜ਼

ਵਾਯਏ ਏਯਜ਼

ਏਯਜ਼ ਵਾਧ ਏਯਨ ਰਈ ਏਾਨੂੰਨੀ ਫੰ ਧਨ ਨਸੀਂ:
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ਲਯਏ ਏਯ ਏਯ ਰ ਣਦਯ -

ਰਹ ਭਰਏ ਏਯ ਨੰ ਲਸ ਏਯਨ ਰਈ

ਏਨੰਨਹ ਤਿਯ

ਣਦਯ ੰ ਫੰ ਧ ਫਣਉਂਦ ਵ,

ਉੱਤ਼ ੰ ਭ਼ਲਯ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ ਵ। ਉਵ ਸਏ਼ ਲਹ ਭੇਂ ਆਣਹ ਭਯਹ
ਭਤਫਏ ਏਯ ਯ ਜਾਂ ਅਧਯ ਲਸ ਏਯ ਏਦ ਵ। ਜ਼

ਈ

ਏਯ ਦ ਬਤਨ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਫਹਭਏਯਤ ਫਏਹ
ਐਹ਼ ( -

)
,

,

ਏਈ ਏਯਧਡਟ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰ ੜ ਨਸੀਂ:

ਦ਼ਣਦਯ ਰ ਣਦਯ ਉੱਤ਼ ਚੰ ਹ ਤਯਹਾਂ

ਸਏਉਂਸਏ ਫਹਭਏਯਤ ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ ਆਣ ਏਾਈ ਲਹ ਪੰ ਡ ਏਯਸਡਟ ਜਾਂਚ ਏਯਦ ਵ।
ਰਹਧਯਏ ਨੰ ਨਵੀਂ ਸਦੰ ਦ ਵ,

ਈ
ਦਹ ਵ,

ਈ
(

90%)
ਫਹਭਏਯਤ ਏਾਰ ਰਹ ਦ਼ ਭਭਰ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭੇਂ ਭੇਂ ਉੱਤ਼ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਏਯ ਦ਼ ਸਨਮਭ ਤ਼ ਲ਼ਯਤਾਂ ਉੱਤ਼
ਪਰ ਏਯਨ ਦ ਵੰ ਦ ਵ। ਸਏਉਂਸਏ ਏਯ ਰਹ ਨੰ ਭਨਤ ਲਜੋਂ ਦ਼ ਏ਼ ਭਨਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ,
੍ਿਤ ਵਾਣ ਦਹ ਟਨ ਸਲਿੱ ਚ ਧਨ ਰਤ ਏਯਨ ਰਈ ਸਏ਼ ਨੰ ਨਭਦ ਏਹਤ ਵੰ ਦ ਵ ਤਾਂ
ਇਵ ਨਭਦ ਨੰ ਰਹ ਦਹ ਸਨਮਏਤਹ ਯਵੀਂ ਯਿੱ ਦ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਜਲ਼।
ਨਭਦ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਿੱ ਤ ਵਾਣ ਏਯਏ਼ ਰਬਸਲਤ ਵਾਣ਼।

ਉਦਾਸਯਨ
ਅਯਜਨ ਨੇ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਐਯਹਦਹ ਵ,

2.5
,

1.5
ਇਏਯਏ਼ ਅਯਜਨ ਦਹ ਭਿਤ ਵਾਣ ਉੱਤ਼,

1

ਈ ਭਯਿੱ ਥ ਵ।
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ਫਹਭਏਯਤ ਅਏਯ ਰਹ ਏਯ ਉੱਤ਼ ਸਲਆਜ ਲਰਦ ਵ,

ਇਏਯਏ਼ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਏ ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਬਤਨ ਭੇਂ ਸਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ,
ਈ
ਈ

,
ਦਹ ਯਏਭ (

)

ਫਹਭਏਯਤ ਅਏਯ ਇਵ ਵਰਤ ਦ ਨਵੀਂ ਵਾਣ ਸਦੰ ਦ ਵ। ਇੰ ਝ ਲਯਨ ਤੋਂ ਫਵਤ ਸਵਰਾਂ,
ਈ

ਈ

,

ਈ

੍ਹਧਯਏ ਨੰ ਚਨ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣਹ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਰਹ ਨੰ ਐਤਭ ਏਯ

ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਫਏਹ ਨਏਦ ਭਿੱ ਰ ਨੰ ਐਹ਼ ਏਯ ਤ਼ ਸਲਆਜ ਸਲਿੱ ਚ ਸਭਰ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਏਾਈ ਲਹ ਲਧ
ਫਚਹ ਯਏਭ ਨੰ ਰਹਧਯਏ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤ ਜ ਏਦ ਵ।
4. ਐਾ ਾਰੀ ਰਫੰਧ ਅਤ ਤਦੀਏ
a) ਨਾਭਜ਼ਦ
i.

ਨਾਭਜ਼ਦ,

ਤਹ( )
ਈ

,

ਈ

ii. ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਲਰ ਇੱਏ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਧਵਅਏਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨਮੁਏਤ ਏਯ ਏਦ ਵ।
iii. ਨਭਦ ਜਾਇਜ਼ ਪਯਜ਼ ਧਨਬਾਉਣ ਰਈ ਵਿੱ ਏਦਯ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਧਨ ਦ਼ ਵਿੱ ਏਦਯਾਂ ਦ਼ ਤਿਯ
ਉੱਤ਼ ਇ ਨੂੰ ਟਯੱ ਟੀ ਵਜੋਂ ੰ ਬਾਰਣਾ ਵੰ ਦ ਵ।
iv. ਨਭਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਾਰੀ ਐਯੀਦਣ ਦ ਭੇਂ ਜਾਂ ਫਾਅਦ ਧਵੱ ਚ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ।
v. ਫਹਭ ਏਟ 1938

39

,
ਈ

ਯ ਏਦ਼ ਵਨ।
ਨਭਦਹ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏ ਵਾਯ ਤਦਹਏ ਏਯਏ਼ ਜਾਸਆ ਜ ਏਦ ਵ।
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ਐਾ
ਸਨਮਏਤਹ ਯਵੀਂ ਨਭਦ ਏਾਰ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਲਰ਼ ਦਹ ਭਿਤ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਵਹ ਰਹ ਧਨ
ਰਤ ਏਯਨ ਦ ਵਿੱ ਏ ਵੰ ਦ ਵ। ਨਾਭਜ਼ਦ ਏਰ ੂਯ (

)

ਾ

ਕ

ਕ

ਾ

ਜ਼ ਨਭਦ ਨਫਰ ਵੰ ਦ ਵ ਤਾਂ ਰਹਧਯਏ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਯਦਦਯ ਸਨਮਏਤ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ
ਵ। ਯਦਦਯ ਨੰ ਰਹ ਦਤਲ਼ ਉੱਤ਼ ਯਦਦਯ ਲਜੋਂ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਰਈ

ਸਵਭਤ ਦਯਉਣ

ਰਈ ਦਤਐਤ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ। ਯਦਦਯ ਆਣ ਅਵਦ ਲ ਸਦੰ ਦ ਵ,
ਏਯਤ ਸਏ਼ ਲਹ ਭੇਂ ਯਦਦਯ ਫਦਰ ਏਦ ਵ। ਜ਼
ਯਦਦਯ ਨ ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ ਵਾਲ਼ ਅਤ਼ ਨਭਦ ਨਫਰ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਜਹਲਨ ਫਹਭਤ ਦਹ ਭਿਤ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ,

ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਏ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਨਭਦ ਸਨਮਏਤ ਵਾਣ ਤਾਂ ਭਿਤ ਦਅਲ ਾਂਝ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ ਜਾਂ ਸਜਉਂਦ਼
ਯਸਵਣ ਲਸਰਆਂ ਨੰ। ਸਯਏ ਨਾਭਜ਼ਦ ਰਈ ਐਾ ਧਸੱ ਾ ਨਸੀਂ ਧਦੱ ਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ। ਰਹ ਲ਼ਯ ਵਾਣ
ਦ਼ ਫਅਦ ਨਭਦ ਸਨਮਏਤ ਏਯਨ ਉੱਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣਹ ਯਯਹ ਵ।
Diagram 1: ਨਾਭਜ਼ਦ ਦ ੰ ਫੰ ਧੀ ਰਫੰਧ
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b) ਧਨਮੁਏਤੀ
ਸਭਆਦ ਸਨਮਏਤਹ ਦ ਬਲ ਯਦਹ ਉੱਤ਼ ਤਫਦਹਰਹ ਸਲਲ਼਼ਲ਼ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਸਰਐਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਜਇਦਦ ਦ
ਤਫਦਰ਼ ਤੋਂ ਵ। ਜਇਦਦ ਦਹ ਭਰਏਹਅਤ ਸਲਿੱ ਚ ਇੰ ਝ ਦਹ ਜਇਦਦ ਦ਼ ਲਿੱ ਐ-

ਸਨਮਏਤਹ ਉੱਤ਼,

,

ਈ

,

੍ਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਰਈ ਯਦਦਯ ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਰਹ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ,
(

ਈ

)

,

,
ਈ

ਨੰ ਯਦਦਯ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ।

Diagram 2: ਧਨਮੁਏਤੀ

ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਮਏਤਹ ਫਹਭ ਏਟ ਦ਼ ਏਲ਼ਨ 38

ਸਨਮਏਤਹ ਏਯਨ ਉੱਤ਼

ਯਦਦਯ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤਹ ਈ ਜਇਦਦ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਅਸਧਏਯ ਅਤ਼ ਸਵਿੱ ਤ ਸਭਰ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼
ਰਹ ਦ ਭਰਏ ਫਣ ਜਾਂਦ ਵ,

,
।
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ਇਵ ਆਐਯਹ ਰਫੰਧ ਫਵਤ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵ। ਇ ਦ ਧਯਨ ਅਯਥ ਵ ਸਏ ਯਦਦਯ ਨੰ ਏਨੰਨਹ
ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਦਅਲ ਰ ਣ ਰਈ ਭਯਿੱ ਥ ਨਵੀਂ ਵਾਲ਼,

ਈ

ਈ

ਦਾ ਸਏਭ ਦਹਆਂ ਸਨਮਏਤਹਆਂ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
Diagram 3: ਧਨਮੁਏਤੀਆਂ ਦੀ ਧਏਭ

ਸ਼ਯਤ ਧਸਤ ਧਨਮੁਏਤੀ

ਅਰ ਧਨਮੁਏਤ

ਲ਼ਯਤ ਸਵਤ ਸਨਮਏਤਹ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਸਏ ਅਰ ਸਨਮਏਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਅਸਧਏਯ,
ਰਹ ਨੰ ਸਯਿੱ ਏਤ ਦਹ ਸਭਤਹ ਤਿੱ ਏ ਜਹਲਨ

,

,

ਫਹਭਤ ਦ਼ ਸਜਉਂਦ਼ ਯਸਵਣ ਉੱਤ਼ ਜਾਂ ਯਦਦਯ ਦਹ
ਭਿਤ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਲਸ ਰ ਸਰਆ ਜਲ਼।
।
ਈ
ਯਦਏਯਤ
ਦਹ ਸਵਭਤਹ ਰ ਸਫਨਾਂ ਏੰ ਭ ਏਯ ਏਦ ਵ।
ਅਰ ਸਨਮਏਤਹ ਨੰ ਲਯਏ ਵਰਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਆਭ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ,
।
ਜਾਇਜ਼ ਧਨਮੁਏਤੀ ਰਈ ਸ਼ਯਤਾਂ
ਆ ਲ਼ਯਤਾਂ ਲ਼ਐਹ,

ਈ
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।

ਬ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਇ ਦਹ ਰਨ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ (

i.

)

ਈ

ਈ ਅਰ ਅਧਧਏਾਯ ਅਤ ਸੱ ਏ ਜਾਂ ੌਂਣਮ ਧਸੱ ਤ ਵਾਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਨ।
ii. ਦਜ ਇਵ ਯਯਹ ਵ ਸਏ ਸਨਮਏਤਹ ਵਡਭੁੱ ਰੀ ਏੀਭਤ ਯਾਸੀਂ ਭਯਥਨ ਰਾਤ ਵਾਲ,਼

iii. ਤਹਜ ਇਵ ਫਵਤ ਯਯਹ ਵ ਸਏ ਸਨਮਏਤ ਸਏ਼ ਲਹ ਰਾੂ ਏਾਨੂੰਨੀ ਦ ਫਯਧਖ਼ਰਾ ਨਾ ਵਾਲ।਼
ਉਦਵਯਨ ਰਈ ਸਏ਼ ਵਾਯ ਦ਼ਲ਼ ਦ਼ ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਨਸਯਏ ਨੰ ਰਹ ਦਹ ੌਂਣ ਨਰ ਏਚ਼
ਏੰ ਟਯਾਰ ਯਰ਼ਲ਼ਨਾਂ ਦਹ ਵਏਭ ਅਦਰਹ ਵਾ ਏਦਹ ਵ।
iv. ਯਦਦਯ ਸਏ਼ ਵਾਯ ਦਹ ਸਨਮਏਤਹ ਤਾਂ ਏਯ ਏਦ ਵ ਯ ਨਭਦ ਨਵੀਂ ਏਯ ਏਦ ਵ
ਸਏਉਂਸਏ ਯਦਦਯ ਜਹਲਨ ਫਹਭਤ ਨਵੀਂ ਵ।
ਸਨਮਏਤਹ ਸਰਐਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਿੱ ਟਾਹਧਯਏ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ
ਸਨਮਏਤਹ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧਹ ਚਨ ਦ਼ਲ।਼ ਜਦੋਂ ਤੱ ਏ ਅਧਜਸੀ ੂਚਨਾ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਨੂੰ ਧਰਐਤੀ ਯੂ ਧਵੱ ਚ ਨਾ
ਧਭਰ ਉਦੋਂ ਤੱ ਏ ੁਯਦਦਾਯ ਨੂੰ ਾਰੀ ਦ ਰਈ ਸੱ ਏ ਭਾਰਏੀ ਦਾ ਏਈ ਅਧਧਏਾਯ ਨਸੀਂ ਸਵਾ।
ਤਦਹਏ ਅਤ਼ ਚਨ ਰਈ ਰਹ ਦਤਲ਼ ਦ਼ ਰਤ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਫਦਰ ਏਦ ਵ
ਅਤ਼ ਸਨਮਏਤਹ ਨੰ ਯਸਜਟਯ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ। ਇਵ ਮਦ ਯਿੱ ਐਣ ਚਵਹਦ ਵ ਸਏ ਸਨਮਏਤਹ ਨੰ
ਯਸਜਟਯ ਏਯਨ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਏੰ ਨਹ ਏਾਈ ੰ ਭ਼ਲਯਹ ਨਵੀਂ ਰੈਂ ਦਹ ਵ ਜਾਂ ਇ ਦਹ ਲਧਤ ਜਾਂ ਏਨੰਨਹ
ਅਯ ਦ਼ ਫਯ਼ ਏਾਈ ਸਟਿੱ ਣਹ ਨਵੀਂ ਏਯਦਹ ਵ। ਸਨਮਏਤਹ ਦਹ ਸਭਤਹ,
ਡ ਵੰ ਦਹ ਵ,

,

ਈ

-

ਰਹ ਦ਼ ਚਰਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਯਦਦਯ ਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਨੰ ਰਹਧਯਏ/
-

ਈ

ਈ

-

ਈ
ਵਾ ਜਲ਼ ਤਾਂ ਰਹ ਦ਼ ਰਈ ਵਿੱ ਏ ਨੰ
ਜਹਲਨ ਫਹਭਤ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ ਸਲਿੱ ਚ ਲਸ ਏਹਤ ਜਲ਼। ਦਜ਼ ਼ ਜ਼ ਸਨਮਏਤਹ ਅਰ ਵ,
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Diagram 4: ਫੀਭਾ ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧਨਮੁਏਤੀ ਨਾਰ ੰ ਫੰ ਧਧਤ ਰਫੰਧ

ਨਾਭਜ਼ਦ ਅਤ ਧਨਮੁਏਤੀ
ਭੂਰ ਅੰ ਤਯ

ਨਾਭਜ਼ਦ

ਧਨਮੁਏਤੀ

ਨਾਭਜ਼ਦੀ ਜਾਂ ਧਨਮੁਏਤੀ ਏੀ

ਨਭਦਹ ਭਿਤ ਦਅਲ ਰਤ

ਸਨਮਏਤਹ ਫਹਭ ਰਹ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ ਵਾਯ

ਸ?

ਏਯਨ ਰਈ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ

ਸਏ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਜਾਂ ੰ ਥ ਨੰ ਤਫਦਹਰ

ਸਨਮਏਤ ਏਯਨ ਦ ਢੰ  ਵ।

ਏਯਨ ਦ ਢੰ  ਵ।

ਨਾਭਜ਼ਦੀ ਜਾਂ ਧਨਮੁਏਤੀ ਏਦੋਂ

ਨਭਦਹ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਦ਼ ਭੇਂ ਜਾਂ

ਸਨਮਏਤਹ ਏ਼ਲਰ ਰਹ ਰ ਵਾਣ ਦ਼

ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸ?

ਰਹ ਲ਼ਯ ਵਾਣ ਦ਼ ਫਅਦ ਲਹ

ਫਅਦ ਵਹ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ।

ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ।
ਨਾਭਜ਼ਦੀ ਜਾਂ ਧਨਮੁਏਤੀ ਏ ਣ

ਨਭਦਹ ਨੰ ਏ਼ਲਰ ਜਹਲਨ

ਸਨਮਏਤਹ ਨੰ ਰਹ ਦ਼ ਭਰਏ ਲਰੋਂ

ਏਯ ਏਦਾ ਸ?

ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਆਣ਼ ਜਹਲਨ ਰਈ

ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ,

ਐਯਹਦਹ ਰਹ ਰਈ ਏਹਤ ਜ

ਜਹਲਨ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ,

਼੍੍ਂ

ਏਦ ਵ।
ਇ ਧਏੱ ਥ ਰਾੂ ਸੁੰ ਦਾ ਸ?

ਇਵ ਏ਼ਲਰ ਉੱਥ਼ ਵਹ ਰ ਵ,

ਇਵ ਯ਼ ੰ ਯ ਉੱਤ਼ ਰ ਵੰ ਦਹ ਵ,

1938
ਭਤਫਏ
ਵੰ ਦਹ ਵ।
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ਏੀ ਾਰੀਧਾਯਏ ਦਾ ਾਰੀ

ਰਹਧਯਏ ਰਹ ਉੱਤ਼ ਵਿੱ ਏ

ਉੱਤ ਏੰ ਟਯਰ ਸੁੰ ਦਾ ਸ।

ਭਰਏਹ ਅਤ਼ ਏੰ ਟਯਾਰ ਯਿੱ ਐਦ ਵ
ਅਤ਼ ਨਭਦ ਦ ਰਹ ਅਧਹਨ

ਰਹਧਯਏ ਅਸਧਏਯ,
-

,

ਭਏਿੱਦਭ ਏਯਨ ਦ ਏਾਈ ਵਿੱ ਏ ਨਵੀਂ
ਵੰ ਦ ਵ।
ਏੀ ਵਾਸ ਦੀ ਰ ੜ ਸ?

ਲਵ ਦਹ ਰਾ  ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ।

ਲਵ ਰਭਹ ਵ।

ਏੀ ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ ਏਈ ਸੱ ਏ ਧਭਰਦ

ਨਭਦ ਦ ਰਹ ਉੱਤ਼ ਏਾਈ

ਯਦਦਯ ਨੰ ਰਹ ਉੱਤ਼ ਯ਼

ਸਨ?

ਵਿੱ ਏ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ ਵ।

ਅਸਧਏਯ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ,

ਏੀ ਇ ਨੂੰ ਭਨੂਐ ਏੀਤਾ ਜਾ

ਨਭਦਹ ਨੰ ਰਹ ਦਹ ਸਭਆਦ

ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਏਹਤਹ ਸਨਮਏਤਹ ਨੰ ਯਿੱ ਦ ਨਵੀਂ

ਏਦਾ ਸ?

ਦ਼ ਦਿਯਨ ਸਏ਼ ਲਹ ਭੇਂ ਭਨਐ

ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ,

ਜਾਂ ਯਿੱ ਦ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ।
ਨਾਫਾਰ ਦ ਏ ਧਵੱ ਚ:

ਵ।

ਨਭਦ ਨਫਰ ਵਾਣ ਦਹ ਵਰਤ

ਯਦਦਯ ਨਫਰ ਵਾਣ ਦਹ ਵਰਤ

ਸਲਿੱ ਚ,

ਸਲਿੱ ਚ,

ਧਨਮੁਏਤ ਜਾਂ ੁਯਦਦਾਯ ਦੀ

ਜ਼ ਨਭਦ ਭਯ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ

ਲ਼ਯਤਹਆ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਯਦਦਯ ਦਹ

ਭਤ ਸਣ ਦ ਏ ਧਵੱ ਚ ਏੀ

ਰਹ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ ਰਹਧਯਏ ਜਾਂ

ਭਿਤ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਰਹ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ ਲਸ

ਸਵਾ?

ਉ ਦ਼ ਏਨੰਨਹ ਲਸਯ ਨੰ ਲਸ

ਜਹਲਨ ਫਹਭਤ ਨੰ ਸਭਰ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ,

ਸਭਰ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ।

। ਅਰ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ
ਯਦਦਯ ਦਹ ਭਿਤ ਉੱਤ਼ ਉ ਦ਼
ਏਨੰਨਹ ਲਸਯ ਰਹ ਦ਼ ਰਈ
ਵਿੱ ਏਦਯ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।

ਜ ਜੀਵਨ ਫੀਭਤ ਦੀ ਭਤ ਤੋਂ

ਜ਼ ਭਿਤ ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਭਝਿਤ਼ ਤੋਂ

ਜ਼ ਭਝਿਤ਼ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਯਦਦਯ ਦਹ

ਫਾਅਦ ਅਤ ਦਾਅਵਾ ਯਏਭ

ਸਵਰਾਂ ਨਭਦ ਦਹ ਭਿਤ ਵਾ ਜਲ਼

ਭਿਤ ਵਾ ਜਲ਼ ਤਾਂ ਰਹ ਧਨ

ਬੁਤਾਨ ਏੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਧਸਰਾਂ

ਤਾਂ ਭਿਤ ਦਅਲ ਜਹਲਨ ਫਹਭਤ ਦ਼

ਯਦਦਯ ਦ਼ ਏਨੰਨਹ ਲਸਯ ਨੰ

ਨਾਭਜ਼ਦ ਜਾਂ ੁਯਦਦਾਯ ਦੀ

ਏਨੰਨਹ ਲਸਯ ਨੰ ਦ਼ਣਮਾ

ਦ਼ਣਮਾ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭਤ ਦ਼

ਭਤ ਸਣ ਉੱਤ ਏੀ ਸਵਾ?

ਵਾਲ਼।

ਲਸਯਾਂ ਨੰ ਨਵੀਂ,
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ਏੀ ਾਰੀ ਨਾਰ ਰ ਣਦਾਯ ਜੜ

ਰ ਣਦਯ ਫਹਭ ਰਹ ਜਾ਼ ਜ

ਰ ਣਦਯਾਂ ਨੰ ਰਹ ਨਰ ਜਾਸਆ

ਜਾ ਏਦ ਸਨ?

ਏਦ਼ ਵਨ,

ਨਵੀਂ ਜ ਏਦ ਵ,

c) ਡੁਰੀਏਟ ਾਰੀ
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਦਤਲ਼ ਏ਼ਲਰ ਲਅਦ਼ ਦ ਫਤ ਵਹ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਰਹ ਦਤਲ਼ ੰ ਭ ਵਾਣ
ਜਾਂ ੁਯਫ ਵਾਣ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਏੰ ਨਹ ਦਹ ਦ਼ਣਦਯਹ ਤੋਂ ਭਏਤ ਨਵੀਂ ਏਯਦ ਵ।
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਰਹ ਦਤਲ਼ ੰ ਭ ਵਾਣ ਦਹ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ ਸਭਆਯਹ ਢੰ 
ਅਨਉਂਦਹਆਂ ਵਨ।
ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਦਤਯ ਵਰਤ ਦਹ ਜਾਂਚ ਏਯ਼ ਸਏ ਏਹ ਏਸਥਤ ਆਚਣ ਉੱਤ਼ ਲ਼ਿੱ ਏ ਏਯਨ ਦ ਏਾਈ
ਏਯਨ ਵ। ਤਿੱ ਰਹਫੁਲ਼ ਫਤ ਦ਼ਣ ਦਹ ਰਾ   ਏਦਹ ਵ ਤਾਂ ਸਏ ਮਏਹਨਹ ਫਣਇਆ ਜਲ਼ ਸਏ ਰਹ
ਆਚਹ ਵ ਅਤ਼ ਇ ਨੰ ਸਏ਼ ਢੰ  ਨਰ ਇਤ਼ਭਰ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਸਆ। ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਦਅਲ਼ ਨੰ
ਵਯਨ ਫੌਂਡ ਦਹ ਭਨਤ ਨਰ ਜਾਂ ਸਫਨਾਂ ਦਅਲ਼ਦਯ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤ ਜ ਏਦ ਵ।
ਜ਼ ਬਤਨ ਛ਼ਤਹ ਦ਼ਣ ਲਰ ਵਾਲ਼ ਅਤ਼ ਬਤਨ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਲਿੱ ਡਹ ਵ ਤਾਂ ਦਤਯ ਆਚਣ ਦਹ
ਜਣਏਯਹ ਨੰ ਲਿੱ ਡ਼ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ਼ ਵੰ ਚਣ ਰਈ ਏਿ ਭਹ ਅੁਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਇਲ਼ਸਤਵਯ ਦ਼ਣ ਰਈ ਲਹ ਏਸਵ
ਏਦ ਵ। ਇਵ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਣ ਉੱਤ਼ ਸਏ ਸਏ਼ ਨੰ ਏਾਈ ਇਤਯ ਨਵੀਂ ਵ,

d) ਤਫਦੀਰੀ
ਰਹਧਯਏ ਰਹ ਸਨਮਭਾਂ ਤ਼ ਲ਼ਯਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਤਫਦਹਰਹ ਏਯਨ ਦਹ ਉਭਹਦ ਏਯ ਏਦ ਵ। ਇੰ ਜ
ਦਹਆਂ ਤਫਦਹਰਹਆਂ ਫਹਭਏਯਤ ਅਤ਼ ਫਹਭਤ ਦਾਲਾਂ ਦਹ ਸਵਭਤਹ ਨਰ ਏਯਨ ਦ ਰਫੰਧ ਵ। ਧਯਨ
ਤਫਦਹਰਹਆਂ ਨੰ ਰਹ ਦ਼ ਸਵਰ਼ ਰ ਸਲਿੱ ਚ ਏਯਨ ਦਹ ਇਤ ਨਵੀਂ ਵਾ ਏਦਹ ਵ,
ਦਹਰਹਆਂ,
 ਨਾਂ ਜਾਂ /

,

;

 ਉਭਯ ਸਲਿੱ ਚ ਤਫਦਹਰਹ ਦ਼ ਏ਼ ਤਫਦਹਰਹ,

ਈ

;

 ਦਵਯ਼ ਦਯਟਨ ਪਇਦ਼ ਜਾਂ ਿੱ ਏਹ ਅੰ ਤ ਪਇਦ਼ ਆਸਦ ਦਹ ਭਨਯਹ ਰਈ ਫ਼ਨਤਹ।
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ਤਫਦਹਰਹਆਂ ਨੰ ਫਅਦ ਦ਼ ਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਨਯਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ। ਇਵਨਾਂ ਤਫਦਹਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਏਝ
ਨੰ ਰਹ ਉੱਤ਼ ਢਿੱ ਏਲੀਂ ਤਦਹਏ ਨਰ ਰ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ ਜਾਂ ਲਿੱ ਐਯ਼ ਼ ਯਵੀਂ। ਵਾਯ
ਤਫਦਹਰਹਆਂ,

ਈ

,

ਈ

ਵਾ ਏਦਹ ਵ।
ਏਝ ਵਾਯ ਸਏਭ ਦਹਆਂ ਤਫਦਹਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਏਝ,
i.

ਫਹਭ਼ ਜਾਂ ਸਭਆਦ ਦ਼ ਏਝ ਲਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਤਫਦਹਰਹ [

]

ii. ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਸਲਿੱ ਚ ਏਭਹ
iii. ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਬਤਨ ਦ਼ ਢੰ  ਸਲਿੱ ਚ ਤਫਦਹਰਹ
iv. ਰਹ ਦ਼ ਲ਼ਯ ਵਾਣ ਦਹ ਸਭਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਤਫਦਹਰਹ
v. ਰਹ ਨੰ ਦਾ ਜਾਂ ਲਿੱ ਧ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਡਣ
vi. ਲਧ ਰਹਭਹਅਭ ਜਾਂ ਫੰ ਦਹਲ਼ਦ ਲ਼ਯਤ ਨੰ ਵਟਉਣ
vii. ਸਫਨਾਂ ਪਇਦ਼ ਨੰ ਪਇਦ਼ ਲਰਹ ਏਹਭ ਸਲਿੱ ਚ ਫਦਰਣ
viii. ਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਾਧ
ix. ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਬਤਨ ਰਈ ਸਨਟਯ ਚਾਣ ਅਤ਼ ਦਵਯ ਦਯਟਨ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਭਨਯਹ
ਇਵਨਾਂ ਤਫਦਹਰਹਆਂ ਰਈ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਜਾਸਐਭ ਸਲਿੱ ਚ ਲਧ ਲ਼ਸਭਰ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ ਵ। ਏਝ ਵਾਯ
ਤਫਦਹਰਹਆਂ ਵਨ,

,
੍੍ਂ ਪਇਦ ਸਲਿੱ ਚ ਤਫਦਹਰਹ ਏਯਨਹ;

;
,

;

ਈ

ਵਯ ਥਾਂ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਨੰ ਅਏਯ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਰਹ ਦਤਲ਼ਾਂ ਰਈ ਅਰ ਲ਼ਫਦ ਚਣਨ ਦਹ
ਇਤ ਵੰ ਦਹ ਵ,

਼੍ਟਯਹ ਨੰ ਬ਼ਜਣ ਦਹ ਰਾ  ਵਾ ਏਦਹ ਵ।

ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 1
ਵਰਤਾਂ ਦ ਤ ਏਯਾ,
I.

?

ਫਹਭਤ ਨਫਰ ਵ
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II. ਨਭਦ ਨਫਰ ਵ
III. ਰਹਧਯਏ ਸਦਭਹ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਠਹਏ ਨਵੀਂ ਵ
IV. ਰਹਧਯਏ ਦ ਸਲਆਵ ਨਵੀਂ ਵਾਇਆ

ਾਯ


ਛਾਟ (

ਦ਼ਣ ਭੇਂ ਤੋਂ ਫਅਦ ਲਹ ਬਤਨ ਏਯਨ ਰਈ

)

ਲਧ ਭਾਂ ਸਦੰ ਦ ਵ।


ਭ-

ਈ ,

,
ਈ



-

ਰਹ ਏਯ ਆਭ ਲਯਏ ਏਯ ਤੋਂ ਦਾ ਢੰ ਾਂ ਨਰ ਲਿੱ ਐਯ ਵ,
ਈ



ਨਭਦ,
ਈ



( )
ਈ

,

ਭਿਤ ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣਹ ਵੰ ਦਹ ਵ।

ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਰਈ ਯਦਦਯ ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਰਹ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ,
(

ਈ

)

,
ਦਹਰ

,
ਏਹਤਹ ਈ ਵ ਨੰ ਯਦਦਯ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ।


ਤਫਦਹਰਹਆਂ ਫਹਭਏਯਤ ਅਤ਼ ਫਹਭਤ ਦਾਲਾਂ ਦਹ ਸਵਭਤਹ ਨਰ ਵਹ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ। ਆਭ ਤਫਦਹਰਹਆਂ
ਦਹ ਰਹ ਦ਼ ਸਵਰ਼ ਰ ਭਨਯਹ ਨਵੀਂ ਵਾ ਏਦਹ ਵ,

ਭੁੱ ਐ ਸ਼ਫਦ
1. ਛਾਟ ਭਾਂ
2. ਰਹ ਰ 
3. ਰਹ ਭ288

4. ਭਯਨ ਭਿੱ ਰ
5. ਨਭਦ
6. ਸਨਮਏਤਹ

ਵ ਜਾਂਚ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਜ਼ ਨਭਦ ਨਫਰ ਵੰ ਦ ਵ ਤਾਂ ਰਹਧਯਏ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਯਦਦਯ ਸਨਮਏਤ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ।

ਵ-ਪ ਖ

ਾ

Question 1
ਨਭਦਹ ਦ਼ ਫਯ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਏਥਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਰਤ ਵ?
I.

ਰਹ ਨਭਦਹ ਨੰ ਯਿੱ ਦ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ,

ਈ

II. ਨਭਦ ਏ਼ਲਰ ਰਹ ਐਯਹਦਣ ਦ਼ ਭੇਂ ਜਾਂ ਫਅਦ ਸਲਿੱ ਚ ਵਹ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ
III. ਨਭਦਹ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏ ਤਦਹਏ ਏਯਏ਼ ਜਾਸਆ ਜ ਏਦ ਵ
IV. ਨਭਦ ਏਾਰ ਦਅਲ਼ ਰਈ ਯ਼ ਵਿੱ ਏ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ
Question 2
ਰਹ ਤੋਂ ਯੰ ਟਹਲ਼ਦ ਿਣ ਭਿੱ ਰ ਰ ਣ ਦ਼ ਰਈ ਏਨੰਨ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਸਏੰ ਨੇ ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਬਤਨ ਏਹਤ
ਜਣ ਯਯਹ ਵ?
ਿੱ ਟਾ-

2

II. ਿੱ ਟਾ-

3

III. ਿੱ ਟਾ-

4

IV. ਿੱ ਟਾ-

5

I.
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Question 3
ਏਦੋਂ ਰਹ ਨੰ ਭਤ (
I.

)

?

ਜ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ਣ ਸਭਤਹ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤ ਨਵੀਂ ਸਆ

II. ਜ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ਣ ਸਭਤਹ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਸਦਿੱ ਤ ਨਵੀਂ ਸਆ
III. ਜ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਛਾਟ (

)

IV. ਜ਼ ਰਹ ਯਦ ਏਹਤਹ ਈ
Question 4
ਫਹਭ ਰਹ ਦ਼ ਛਾਟ ਭੇਂ ਫਯ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਏਥਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਵੀਂ ਵ?
ਛਾਟ (

)

ਈ

II. ਛਾਟ (

)

ਈ 30

III. ਛਾਟ (

)

ਈ

30

IV. ਛਾਟ (

)

ਈ

31

I.

Question 5
ਏਹ ਵਾਲ਼,

ਰਹਧਯਏ ਦ਼ਣ ਸਭਤਹ ਤਿੱ ਏ ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਬਤਨ ਨਵੀਂ ਏਯਦ ਵ ਅਤ਼ ਛਾਟ ਭੇਂ ਦ਼

ਦਿਯਨ ਭਯ ਜਾਂਦ ਵ?
I.

ਦ਼ਣ ਸਭਤਹ ਤਿੱ ਏ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਨ ਬਤਨ ਏਯਏ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਰਹ ਨੰ ਨਜਇ ਭੰ ਨੇ ਅਤ਼
ਇਏਯਏ਼ ਦਅਲ ਯਿੱ ਦ ਏਯਦ ਵ

II. ਫਹਭਏਯਤ ਦਅਲ਼ ਦ ਬਤਨ ਏਯ਼ ਅਤ਼ ਆਐਯਹ ਨ-

ਨੰ ਛਿੱ ਡ ਦ਼ਲ਼

III. ਫਹਭਏਯਤ ਦਅਲ਼ ਦ ਬਤਨ ਆਐਯਹ ਨIV. ਫਹਭਏਯਤ ਨ-

,

,
Question 6
ਰ  ਵਾਈ ਰਹ ਦ਼ ਭ-

਼੍ ਦਿਯਨ,

?
I.

ਭ-
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II. ਰਹ ਦ਼ ਭ-

ਈ

III. ਸਲਆਜ ਦ਼ ਨਰ ਨIV. ਫਹਭਤ ਤਸਵ ਏਹਤ਼ ਭੇਂ ਦਿਯਨ ਭQuestion 7
ਫਹਭ ਏਟ 1938
I.

___________

ਏਲ਼ਨ 10

II. ਏਲ਼ਨ 38
III. ਏਲ਼ਨ 39
IV. ਏਲ਼ਨ 45
Question 8
ਰਹ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਸਫਆਨ ਰਤ ਵ,
ਸਆ ਵ?
I.

ਰਹ ਨੰ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਮਏਤ ਏਹਤ ਜਲ਼

II. ਇੰ ਝ ਦ਼ ਰਹ ਦਹ ਨਭਦਹ ਨੰ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹ ਦਹ ਸਨਮਏਤ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਯਿੱ ਦ
ਏਹਤ ਜਲ਼
III. ਨਭਦ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਿੱ ਤ ਵਾਣ ਏਯਏ਼ ਰਬਸਲਤ ਵਾਣ਼
IV. ਰਹ ਏਯ ਰਹ ਦ਼ ਯਦਹ ਭਿੱ ਰ ਦ਼ ਐ ਪਹਦਹ ਤਿੱ ਏ ਹਸਭਤ ਵੰ ਦ ਵ
Question 9
ਫਹਭ ਰਹ ਦ਼ ਸਨਮਏਤਹ ਦ਼ ਫਯ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਏਥਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਰਤ ਵ?
I.

ਯਦਦਯ ਦਹ ਭਿਤ ਵਾਣ ਦਹ ਟਨ ਸਲਿੱ ਚ ਅਰ ਸਨਮਏਤ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ,

II. ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਰਈ ਯਦਦਯ ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਰਹ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ,
(

ਈ

)

III. ਇਵ ਯਯਹ ਵ ਸਏ ਰਹਧਯਏ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਸਨਮਏਤਹ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧਹ ਚਨ ਦ਼ਲ।਼
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IV. ਅਰ ਸਨਮਏਤਹ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ,

,

ਰ ਯਸਵਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਫਹਭਤ ਦਹ ਭਿਤ ਵਾਣ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ,

Question 10
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਤਫਦਹਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵਹਆਂ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਭਨਯ ਵਾਣਹਆਂ?
I.

ਰਹ ਨੰ ਦਾ ਜਾਂ ਲਿੱ ਧ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਡਣ

II. ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ ਸਭਆਦ ਸਲਿੱ ਚ ਲਧ
III. ਪਇਦ਼ ਲਰਹ ਰਹ ਤੋਂ ਰਹ ਨੰ ਸਫਨਾਂ ਪਇਦ਼ ਲਰਹ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਤਫਦਹਰ ਏਯਨ
IV. ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਸਲਿੱ ਚ ਲਧ

ਵ ਰੀਧਐਆ ਵਾਰਾਂ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ IV
ਨਭਦ ਏਾਰ ਯ਼ (

)

ਈ

Answer 2
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਰਹ ਦ਼ ਰਈ ਯੰ ਟਹਲ਼ਦ ਯਨ ਭਿੱ ਰ ਰ ਣ ਰਈ , ਿੱ ਟਾ-

Answer 3
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਜ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਛਾਟ (

)

Answer 4
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3

ਈ

ਵੀਂ ਚਾਣ IV
ਛਾਟ (

ਈ

)

31

Answer 5
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਜ਼ ਰਹਧਯਏ ਨੇ ਦ਼ਣ ਸਭਤਹ ਤਿੱ ਏ ਰਹਭਹਅਭ ਨਵੀਂ ਸਦਿੱ ਤ ਅਤ਼ ਯ਼ ਭੇਂ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਉ ਦਹ ਭਿਤ ਵਾ
ਜਾਂਦਹ ਵ ਤਾਂ ਫਹਭਏਯਤ ਨ-

Answer 6
ਵੀਂ ਚਾਣ I
ਰ  ਵਾਈ ਰਹ ਦ਼ ਭ-

ਲਰੋਂ ਭ-

Answer 7
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਫਹਭ ਏਟ 1938

39

Answer 8
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਚਾਣ II
ਰਹ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ,

ਵ,

Answer 9
ਵੀਂ ਚਾਣ IV
ਚਾਣ IV
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ਅਰ ਸਨਮਏਤਹ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ,

ਰਹ

ਦਹ ਸਭਆਦ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਫਹਭਤ ਦਹ ਭਿਤ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਰਹ ਫਹਭਤ ਦ਼ ਰਬਤਯਾਂ ਨੰ ਲਸ ਨਸੀਂ ਵਾਲ਼ਹ।
ਯਦਦਯ ਰਹ ਪਇਸਦਆਂ ਦ ਵਿੱ ਏਦਯ ਵਾਲ਼।
Answer 10
ਵੀਂ ਚਾਣ I
ਤਫਦਹਰਹ,

,
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ਾਠ 15
ਅੰ ਡਯਯਾਈਟਯ
ਾਠ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਜੰ ਟ ਦ ਏੰ ਭ ੰ ਬਸਲਤ ਵਏ ਲਰੋਂ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਰ ਣ ਦ਼ ਨਰ ੁਤਭ ਨਵੀਂ ਵਾ ਜਾਂਦ ਵ। ਼ਲ਼ਏਲ਼
ਨੰ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਭਨਯ ਏਹਤ ਜਣ ਚਵਹਦ ਵ ਅਤ਼ ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਰਹ ਜਯਹ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।
ਵਯ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਨੰ ਭਾ ਤੋਂ ਯਨ ਵੰ ਦ ਵ,

ਨ ਵੰ ਦ

ਵ ਸਏ ਏਹ ਉ ਨੇ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਨੰ ਭਨਯ ਏਯਨ ਵ ਅਤ਼ ਜ਼ ਵਾਂ ਤਾਂ ਸਏਵਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਉੱਤ਼। ਇ ਠ ਸਲਿੱ ਚ
ਅੀਂ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਦਹ ਏਯਲਈ ਅਤ਼ ਏਯਲਈ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਬਾਂ ਦ਼ ਫਯ਼ ਵਾਯ ਜਣਏਯਹ ਵਸਰ
ਏਯਾਂ਼।

ਧੱ ਐਣ ਨਤੀਜ
A. ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  –
B. ੂਯ-

ਈ

C. ਭਡਹਏਰ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ 
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A. ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ  –
1. ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ  ਭਏਦ
ਅੀਂ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਦ਼ ਭਏਦ ਦਹ ਤਰ ਨਰ ਲ਼ਯ ਏਯਦ਼ ਵਾਂ। ਦਾ ਭਏਦ ਵਨ
ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਸਲਯਧ ਉਰਟ-

i.

ਈ

ii. ਜਾਸਐਭਾਂ ਦ ਲਯਹਏਯਨ ਅਤ਼ ਜਾਸਐਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਯਿੱ ਐਤ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਣ ਰਈ

ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਜਧਐਭਾਂ ਦੀ ਚਣ ਦ ਬਲ ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਵਯ਼ਏ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਨੰ ਇ ਨੰ ਼ਲ਼ ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਦਯਜ਼ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ
ਭਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਤਦ ਫਹਭ ਨ ਦ਼ਣ ਜਾਂ ਦ਼ਣ ਤ਼ ਸਏਵਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਉੱਤ਼,
ਉਰਟ- ਣ ਰਾ ਏਾਂ ਦ ਯਝਨ ਵ,
ਵ,

ਈ

ਉਦਾਸਯਨ
ਜ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਇ ਦ਼ ਫਯ਼ ਲਧਨ ਨਵੀਂ ਯਸਵੰ ਦ਼ ਸਏ ਸਏ ਨੰ ਫਹਭ ਦ਼ਣ ਵ,
,
।

੍ੰਬਲਨ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ,
ਦਜ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ,
ਈ
2. ਜਧਐਭਾਂ ਧਵੱ ਚ ਧਨਯੱ ਐਤਾ

ਆ ਜਾਸਐਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਯਿੱ ਐਤ ਦ਼ ਫਯ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਹ। ਲ਼ਫਦ ਸਨਯਿੱ ਐਤ (equity)
ਰਹਏ਼ਲ਼ਨ ਦ਼ਣ ਲਰ਼ ,

ਸ੍
,

।

-
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ਤ ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਤਜਯਫ਼ ਭਤਫਏ ਭਿਤ।

ਈ

,
a) ਜਧਐਭ ਵਯੀਏਯਨ

ਫਯਫਯ ਸਨਯਿੱ ਐ ਰਈ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਜਧਐਭ ਵਯੀਏਯਨ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਜਣ਼ ਜਾਂਦ਼ ਢੰ  ਦਹ ਲਯਤੋਂ
ਏਯਦ ਵ ਸਜਸਲਿੱ ਚ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਨੰ ਸਭਰਣ ਲਰ਼ ਜਾਸਐਭਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਲਯਹਸਏਰਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼
।

ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਲਿੱ ਐਯਹDiagram 1: ਜਧਐਭ ਵਯੀਏਯਨ

i.

ਧਭਆਯੀ ਜੀਵਨ

ਇਵਨਾਂ ਸਲਚ ਉਵ ਸਲਅਏਤਹ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ,

-

ii. ਤਯਜੀਸੀ ਜਧਐਭ
ਇਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਉਵ ਸਲਅਏਤਹ ਵਨ,

iii. ਅਰ-

ਆਯੀ ਜੀਵਨ
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ਇਵਨਾਂ ਰਈ ਉਭਹਦ ਏਹਤਹ ਭਿਤ ਦਯ ਤ ਜਾਂ ਸਭਆਯਹ ਜਹਲਨ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵ,
ਈ

(

)

iv. ਇਨਏਾਯੀ ਜੀਵਨ
ਇਵ ਉਵ ਰਾ ਏ ਵਨ ਸਜਵਨਾਂ ਦਹ ਅੰ ਤ ਅਤ਼ ੰ ਬਸਲਤ ਭਿਤ ਦਯ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਵ ਸਏ ਉਵਨਾਂ ਨੰ
ਸਵਣਮਾ ੁਯਚ਼ ਉੱਤ਼ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਨਵੀਂ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜ ਏਹ। ਏਈ ਲਯ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਰਈ
ਆਯਹ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਇਨਏਯ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ ਜ਼ ਉਵ ਤ ਡਏਟਯਹ ਇਰਜ ਅਧਹਨ ਸਯਵ ਵਾਲ਼,

3. ਚਣ ਢੰ 
ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਜਾਂ ਚਾਣ ਢੰ  ਨੰ ਦਾ ਆਲਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ:
 ਐ਼ਤਯਹ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ਼
 ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਸਲਬਹ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ਼
Diagram 2: ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ  ਜਾਂ ਚਣ ਢੰ 

a) ਐਤਯੀ ਜਾਂ ਭੁੱ ਢਰਾ ਢੰ 
ਐ਼ਤਯਹ ਿੱ ਧਯ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਨੰ ਭਿੱ ਢਰਹ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਲਜੋਂ ਲਹ ਜਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਜੰ ਟ
ਜਾਂ ਏੰ ਨਹ ਰਤਹਸਨਧਹ ਲਜੋਂ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦਹ ਭਨਯਹ ਦ਼ਣ ਲਤ਼ ਅਯਹਦਤ ਦ਼ ਢਿੱ ਏਲੇਂਨ ਦ਼ ਫਯ਼
ਜਣਏਯਹ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਨ ਲ਼ਸਭਰ ਵ। ਜੰ ਟ ਭਿੱ ਢਰ਼ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਰਈ ੰ ਬਹਯ ਬਸਭਏ ਸਨਬਉਂਦ
ਵ। ਉਵ ਫਹਭਤ ਦ਼ ਜਹਲਨ ਦ਼ ਫਯ਼ ਤ ਰਉਣ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਲਧਹਆ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ ਵੰ ਦ ਵ।
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ਏਈ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ਜੰ ਟਾਂ ਲਰੋਂ ਸਫਆਨ ਜਾਂ ਤ ਸਯਾਯਟ ਯਹ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵਾ ਏਦਹ ਵ ,
,
ਈ
ਇੰ ਝ ਦਹ ਵਹ ਸਯਾਯਟ,

ਨੈਧਤਏ ੰ ਏਟ ਧਯਯਟ ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ,

ਏੰ ਨਹ ਦ਼

ਅਸਧਏਯਹ ਤੋਂ ਭੰ ਹ ਜ ਏਦਹ ਵ। ਇਵ ਸਯਾਯਟਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਦ਼ ਜਹਲਨ ਦਹ
ਨਿਏਯਹ,

ਧਐਾ ਧਨਯਾਨੀ ਅਤ ਭੁੱ ਢਰ ਅੰ ਡਯਯਾਈਟਯ ਵਜੋਂ ਜੰ ਟ ਦੀ ਬੂਧਭਏਾ
ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਚਾਣ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਫਵਤ਼ ਪਰ਼ ਤਿੱ ਥਾਂ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਸਏ ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ
ਸਲਿੱ ਚ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਲਰੋਂ ਰਸਨਆ ਸਆ ਵ। ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ,
ਈ

ਈ

,

ਔ
।

ਜੰ ਟ ਇਿੱ ਥ਼ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਬਸਭਏ ਸਨਬਉਂਦ ਵ। ਉਵ ਤ ਰਉਣ ਸਏ ਦਯ ਤਿੱ ਥ ਵਹ ਵਨ,

ਈ

,
-

b) ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ  ਧਵਬਾੀ ੱ ਧਯ
ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਦ ਦਜ ਿੱ ਧਯ ਸਲਬਹ ਜਾਂ ਦਤਯਹ ਿੱ ਧਯ ਵ। ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਭਸਵਯ ਅਤ਼ ਸਲਅਏਤਹ,
,

ਈ

,
ਈ

ਸਲਚਯ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
4. ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ  ਦ ਢੰ 
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ਈ

Diagram 3: ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ  ਦ ਢੰ 

ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਦਾ ਢੰ ਾਂ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਏਯ ਏਦ਼ ਵਨ:
ਭਝ ਢੰ 

ੰ ਧਐਅਏ ਢੰ 

ਇਵ ਢੰ  ਦ਼ ਅਧਹਨ ਏਰਸਨਏ ਭਝ ਲਯਤਹ ਜਾਂਦਹ ਇਵ ਢੰ  ਅਧਹਨ,
ਵ,

ਈ

ਉਰਟ ਏਯਏਾਂ ਰਈ

ਚੰ  ਦਯਜ ਅੰ ਏ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ
ਈ

(
)।
ਉਦਾਸਯਨ: ਸਲਅਏਤਹ,

,

ਇਵਨਾਂ ਵਰਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ,

ਇੰ ਝ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਅੰ ਏਾਂ ਦਹ ਏਿੱ ਰ ਸਣਤਹ ਤਸਵ ਏਯ਼ਹ ਸਏ

ਰ ਏਦ ਵ,

ਸਏੰ ਨਹ ਲਧ ਭਿਤ ਦਯ (
)
,

ਈ
ਈ

,
-

(EMR)
EMR
EMR
ਏਹਤ ਜ

ਏਦ ਵ।
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ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ  ਪਰ
Diagram 4: ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ  ਪਰ

ਆ ਲਿੱ ਐ-

ਈ

,
ਈ

।

ਈ

a) ਧਾਯਨ ਦਯ (ਓ

)

ਜ਼

ਬ ਤੋਂ ਆਭ ਪਰ ਵ। ਇਠ ਯ਼ਸਟੰ  ਦਯਉਂਦਹ ਵ ਸਏ

ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਉ ਦਯ ਨਰ ਵਹ ਭਨਯ ਏਹਤ ਸਆ ਵ ਜਾ ਸਏ ਆਭ ਜਾਂ ਸਭਆਯਹ
ਜਹਲਨ ਉੱਤ਼ ਰ ਵਾਣਹਆਂ।
b) ਵਾਧੂ ਦ ਨਾਰ ਭਨਜ਼ੂਯੀ: ਇਵ ਅਰਯਹਭਹਅਭ ਲਸਰਆ ਜਾਂਦ
ਵ।
c) ਫੀਭਾ ਏਯਵਾਈ ਯਏਭ ਨੂੰ ਧਸਣ ਯੱ ਐਣ (

)

ਜ਼

ਸਵਣ਼ ਯਿੱ ਐਣ ਇਿੱ ਏ ਯਾਏਹ

ਯਿੱ ਐਣ ਦਹ ਸਏਭ ਵ,
(

)

ਉਦਾਸਯਨ: ਇ ਨੰ ਅਸਜਵ਼ ਜਹਲਨ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਰ ਏਹਤ ਜ ਏਦ
ਵ,
(
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ਈ

੍ਹ ਵਾਈ ਯਏਭ ਵਹ ਬਤਨ

)
ਮਾ ਵਾਲ਼ਹ।
d) ਾਫੰ ਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਯਤ ਨਾਰ ਭਨਜ਼ੂਯੀ: ਏਝ ਸਏਭ ਦ਼ ੰ ਏਟਾਂ ਰਈ

ਇਿੱ ਏ ਫੰ ਦਹਲ਼ਦ ਲ਼ਯਤ

ਰਈ ਜ ਏਦਹ ਵ,
ਉਦਵਯਨ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਯਬਲਤਹ ਲ਼ਯਤ ਨੰ ਯਬਲਤਹ ਯਤਾਂ ਰਈ ਰਇਆ ਜ ਏਦ ਵ
ਜਾ ਸਏ ਯਬ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ,

,

e) ਇਨਏਾਯ ਜਾਂ ਟਾਰਣਾ: ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ,

ਈ

ਈ

ਈ

,
੍ੰਨੇ ਰਬਲਹ ਵਨ ਸਏ ਉਵਨਾਂ ਨਰ ਜਾਸਐਭ ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਲਿੱ ਡ਼ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ਼ ਲਿੱ ਧ ਜਾਂਦਹ

,
ਵ।

ਉਦਾਸਯਨ: ਸਲਅਏਤਹ,
,

ਈ

ਇ਼ ਤਯਹਾਂ ਏਝ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਭਨਯ ਏਯਨ ਤੋਂ ਟਰ ਦ਼ਣ ਸਆਣ ਵਾ ਏਦਹ ਵ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਏ
ਸਏ ਵਰਤ ਧਯ ਨਵੀਂ ਜਾਂਦ਼ ਅਤ਼ ਲਿੱ ਧ ਚੰ ਼ ਨਵੀਂ ਫਣਦ਼।

ਉਦਾਸਯਨ
ਇਿੱ ਏ ਯਤ,

,
ਈ
ਤੋਂ ਫਸਚਆ ਜ ਏ਼।

ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 1
ਇਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਇਨਏਯ ਏਯਨ ਜਾਂ ਟਰਣ ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਵ?
I.

18

II. ਇਿੱ ਏ ਸਢਿੱ ਡਰ ਸਲਅਏਤਹ
III. ਸਲਅਏਤਹ,
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IV. ਆਣਹ ਸਫਨਾਂ ਆਭਦਨ ਦ਼ ਯ਼ ਯਸਵਣ ਲਰਹ ਯਤ

B. ਗਯ1. ਗਯ-

ਕ

ਾ

ਕ

ਾ

ਗ
ਗ

ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਼ਲ਼ਏਲ਼ਾਂ ਦਹ ਲਿੱ ਡਹ ਸਣਤਹ ਨੰ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਫਹਭ਼ ਨੰ ਫਹਭਤ ਦ਼ ਜਹਲਨ ਦਹ ਫਹਭਮਾਤ ਜਾਂਚ
ਰਈ ਭਡਹਏਰ ਯਹਐਣ ਏਯਲ ਸਫਨਾਂ ਵਹ ਚਸਣਆ ਜ ਏਦ ਵ। ਇੰ ਝ ਦ਼ ਏ਼ਾਂ ਨੰ ੂਯ-

ੂਯ-

ਈ

ਈ

ਯਹਐਣ ਦਿਯਨ

ਏ਼ਾਂ ਦ਼ ਫਵਤ ਥਾਹ਼ (

)

ਈ

।

ਮਾ ਡਏਟਯ ਤੋਂ ਭਡਹਏਰ ਯਹਐਣ ਏਯਲਉਣ ਰਈ ਡਏਟਯ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣ ਲਰਹ ਪਹ ਦ਼ਣਹ ਲ਼ਹ।
ਇੰ ਝ ਦ਼ ਯਹਐਣ ਨ ਏਯਲਉਣ ਏਯਏ਼ ਫਚਇਆ ਜਣ ੁਯਚ ਟ਼ ਤੋਂ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ਼,
ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਭਡਹਏਰ ਯਹਐਣ ਰਈ ਾਯ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਸਫਨਾਂ ਫਹਭ ਭਨਯ ਏਯਨ ਦ਼ ਢੰ 
ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।
2. ਗਯਯ ੂਯi.

ਕ

ਾ

ਗ

ਾ

ਈ

ਬ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਯਤਾਂ ਦ ਏੁਝ ਵਯ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਲਰਹਆਂ ਯਤ ਇ ਅਧਹਨ ਆਉਂਦ਼
ਵਨ।

ii. ਫੀਭਾ ਏਯਵਾਉਣ ਰਈ ਉੱਯੀ ਵਿੱ ਦ ਤਸਵ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ। ਉਦਵਯਨ ਰਈ ਸਏ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ
ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਜਣ ਲਰਹ ਯਏਭ ੰ ਜ ਰਿੱਐ ਯ ਤੋਂ ਲਧਣ ਉੱਤ਼ ਭਡਹਏਰ ਯਹਐਣ ਏਯਲਉਣ
ਦਹ ਯਯਤ ਵਾ ਏਦਹ ਵ।
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iii. ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨ ਦ ਭੇਂ ਉਭਯ ਸੱ ਦ ਤਸਵ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ -

ਈ 40

45

ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਲਰ਼ ਸਏ਼ ਲਹ ਸਲਅਏਤਹ ਰਈ ਭਡਹਏਰ ਯਹਐਣ ਏਯਲਉਣ ਯਯਹ ਵ।
iv. ਫਹਭ਼ ਦਹਆਂ ਏਝ ਏਹਭਾਂ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਫੰ ਦਹ ਰਈ ਜ ਏਦਹ ਵ -

ਈ

v. ਫਹਭ਼ ਦਹ ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਸਭਆਦ ਨੰ 20

ਤ ਏਹਤ ਜ

/60

ਏਦ ਵ।
vi. ਜੀਵਨ ਦ ਵਯ: ੂਯ-

ਈ

ਸਯਏਯਡ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਇਵ ਸਨਮਭਤ ਭਡਹਏਰ ਯਹਐਣ ਏਯਲਉਂਦਹਆਂ ਵਾ ਏਦਹਆਂ ਵਨ
ਸਜ ਏਯਏ਼ ਭਰਭਾਂ ਦਹ ਯਹਸਯਏ ਥਇਤਹ ਦਹ ਿਐਹ ਤਯਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ।
3. ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ  ਧਵੱ ਚ ਯਧਟੰ  ਏਾਯਏ
ਯ਼ਸਟੰ  ਏਯਏ ੰ ਬਸਲਤ ਫਹਭਤ ਦ਼ ਜਹਲਨ ਸਲਚਰ਼ ਸਲਿੱ ਤਹ ਵਰਤ,
,

,

,

ਜਹ ਸਵਤ ਅਤਹਤ ਤ਼ ਵਾਯ ਸਨਿੱਜਹ ਵਰਤਾਂ ਨੰ ਦਯਉਂਦ਼ ਵਨ,
ਈ

ਆ ਭਝਹ ਸਏ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਜਹਲਨ ਦ਼ ਰਿੱਛਣ ਜਾਸਐਭ ਉੱਤ਼ ਸਏਲੇਂ ਅਯ ਉਂਦ਼ ਵਨ। ਭਿੱ ਐ ਯ ਸਲਿੱ ਚ
ਇਵਨਾਂ ਨੰ ਦਾ ਬਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਸਡਆ ਜ ਏਦ ਵ [

,
।

]

ਡਯਯਈਸਟੰ  ਨੰ ਇ ਭਤਫਏ ਲਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਡਦਹਆਂ ਵਨ। ਏਯਏ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਆਭਦਨ,
-

,

ਈ

ਲਜੋਂ ਤ ਰਇਆ ਜਾਂਦ ਵ,

,

ਧਵੱ ਤੀ ਅੰਡਯਯਾਈਧਟੰ  ਦ਼ ਸਵਿੱ ਼
ਭਡੀਏਰ ਅੰਡਯਯਾਈਧਟੰ  ਦ਼ ਸਵਿੱ ਼

ਲਜੋਂ ਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
a) ਯਤ ਫੀਭਾ
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ਯਤ ਅਏਯ ਭਯਦਾਂ ਨਰੋਂ ਲਿੱ ਧ ਰੰਭ ਜਹਲਨ ਫਤਹਤ ਏਯਦਹਆਂ ਵਨ। ਯ ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਨੈਸਤਏ ੰ ਏਟ ਦ਼
ਿੱ ਐ ਤੋਂ ਏਝ ਭਿੱ ਸਆਲਾਂ ਆ ਏਦਹਆਂ ਵਨ। ਇਵ ਇਏਯਏ਼ ਸਏ ਬਯਤਹ ਭਜ ਸਲਿੱ ਚ ਯਤਾਂ ਵਰ਼ ਲਹ
ਭਯਦ ਦਫਦਫ ਅਤ਼ ਭਸਜਏ ਲ਼ਾਲ਼ਣ ਤੋਂ ਹਸਤ ਵਨ। ਫਯਈਆਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਦਵ਼ਜ ਭਿਤਾਂ ਅਿੱ ਜ ਲਹ
ਲਯਦਹਆਂ ਵਨ। ਇਿੱ ਏ ਏਯਨ,

ਔ

,

ਯਤ ਦਹ ਫਹਭਲਰ ਉਵਨਾਂ ਦਹਆਂ ਦ਼ਣ ਦ ਪਰ ਏਯ
ਏਦਹਆਂ ਵਨ,

ਈ
।

ਔ

ਈ

ਔ

।

ਈ

b) ਨਾਫਾਰ
ਨਫਰਾਂ ਏਾਰ ਐਦ ਇਏਯਯ ਏਯਨ ਦ ਅਸਧਏਯ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਨਫਰ ਦ਼ ਜਹਲਨ
ਰਈ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਨੰ ਸਏ਼ ਵਾਯ ਸਲਅਏਤਹ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤ ਜਣ ਵੰ ਦ ਵ,
ਈ
ਈ

,

ਨਫਰਾਂ ਰਈ ਫਹਭ਼ ਉੱਤ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਨ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਸਤੰ ਨ ਲ਼ਯਤਾਂ ਨੰ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਸਲਚਸਯਆ
ਜਾਂਦ ਵ:
i.

ਏੀ ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਯੀਧਯਏ ਢਾਂਚਾ ਠੀਏ ਤਯਹਾਂ ਧਵਏਤ ਸਇਆ ਸ
ਿਲ਼ਸਟਏ ਤਿੱ ਤਾਂ ਦਹ ਏਭਹ ਏਯਏ਼ ਜਾਂ ਵਾਯ ਯਹਸਯਏ ਭਿੱ ਸਆਲਾਂ ਏਯਏ਼ ਰਤ ਢੰ  ਨਰ ਸਲਏਤ
ਯਹਸਯਏ ਢਾਂਚ਼ ਨਰ ੰ ਬਹਯ ਜਾਸਐਭ ਦ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ।

ii. ਢੁੱ ਏਵਾਂ ਧਯਵਾਧਯਏ ਅਤੀਤ ਅਤ ਧਨਿੱਜੀ ਅਤੀਤ
ਜ਼ ਇਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਉਰਟ ੰ ਏ਼ਤ ਵਾਣ ਤਾਂ ਜਾਸਐਭ ਵਾ ਏਦ ਵ।
iii. ਏੀ ਧਯਵਾਯ ਏਰ ਢੁੱ ਏਵਾਂ ਫੀਭਾ ਸ
ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਨਫਰਾਂ ਰਈ ਫਹਭ ਉਵਨਾਂ ਸਯਲਯਾਂ ਲਰੋਂ ਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ,
ਜਦੋਂ ਫਿੱ ਚ਼
ਦ਼ ਜਹਲਨ ਰਈ

਼ਲ਼ਏਲ਼ ਸਭਰ਼ ,
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ਈ

c) ਵੱ ਡੀ ਫੀਭਾ ਏਯਵਾਈ ਯਏਭ
ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਨੰ ਚਿਏੰਨ ਵਾਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ ਜਦੋਂ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਯਏਭ ੰ ਬਸਲਤ ਫਹਭਤ ਦਹ ਰਨ
ਆਭਦਨ ਤੋਂ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਨੰ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਰਨ
ਆਭਦਨ ਤੋਂ ਦ ਤੋਂ ਫਯਾਂ ਣ ਤਿੱ ਏ ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਜ਼ ਅਨਤ ਇ ਤੋਂ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਇ:
ਸਲਯਧ ਚਾਣ ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਦ ਵੰ ਦਹ ਵ।

ਉਦਾਸਯਨ
ਜ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਰਨ ਆਭਦਨ 5

3

,
ਐ ਸਚੰ ਤ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਵਰਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਦ ਵਾ ਏਦਹ ਵ,
ੰ ਬਲਨ ਵਾ ਏਦਹ ਵ ਜਾਂ ਸਵਤ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲ ਦਹ ਉਭਹਦ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ
ਵ। ਇੰ ਝ ਦਹ ਲਿੱ ਡਹ ਯਏਭ ਦ ਤਹਜ ਏਯਨ ਸਲਏਯ਼ਤ ਲਰੋਂ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਰਤਲਿੱ ਡਹ ਯਏਭ ਦ਼ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਦ ਸਿੱ ਧ ਬਲ ਲਿੱ ਡ ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ ਲਹ ਵਾਲ਼,
ਬਤਨ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਯਵ਼। ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਫਹਭ਼ ਦਹ
ਯਏਭ ਨੰ ਉ ਯਏਭ ਤਿੱ ਏ ਹਸਭਤ ਏਯਨ ਭਝਦਯਹ ਵਾਲ਼ਹ,

d) ਉਭਯ
ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਇ ਏਾਯ ਸਲਿੱ ਚ ਅੀਂ ਲ਼ਸਐਆ ਵ ਸਏ ਭਿਤ ਦਯ ਜਾਸਐਭ ਦ ਉਭਯ ਦ਼ ਨਰ ਫਵਤ ਨੇਰ
ੰ ਫੰ ਧ ਵ। ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਨੰ ਲਿੱ ਡਹ ਉਭਯ ਦ਼ ਰਾ ਏਾਂ ਰਈ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਫਯ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਨ ਦ਼ ਭੇਂ ਫਵਤ
ਲਧਨ ਯਸਵਣ ਚਵਹਦ ਵ।
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ਉਦਾਸਯਨ
ਜ਼ 50
੍ਂ ਸਰਆ ਸਆ।
ਨੰ ਇਵ ਲਹ ਮਦ ਯਿੱ ਐਣ ਚਵਹਦ ਵ ਸਏ ਸਲਹਆਂ ਫਹਭਯਹਆਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਦਰ ਅਤ਼ ਯਦ਼ ਪ਼ਰਹ ਵਾਣ
ਦਹਆਂ ਫਹਭਯਹਆਂ ਵਾਣ ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਉਭਯ ਨਰ ਲਿੱ ਧਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਫਿੱ ਢ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਏਝ ਐ ਸਯਾਯਟਾਂ ਦਹ ਲਹ ਭੰ  ਏਯ ਏਦ਼ ਵਨ,
ਈ

/

ਉਦਾਸਯਨ
ਇੰ ਝ ਦਹਆਂ ਸਯਾਯਟਾਂ ਦਹਆਂ ਉਦਵਯਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਈਹਜਹ, ਈਈ ,
।

਼ਲ਼ਏਲ਼ ਜਾਂ ਧਯਨ ਭਡਹਏਰ ਯਹਐਣ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਲਫਾਂ ਦ਼ ਨਰੋਂ

਼ਲ਼ਏਯਤ ਦ਼ ਜਹਲਨ ਦਹ ਸਵਤ ਦ਼ ਫਯ਼ ਡੰ ਹ ਜਣਏਯਹ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ।

ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਏਯਲਈ ਦ ਬ ਤੋਂ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਿੱ ਐ ਉਭਯ ਦ਼ ਫਤ ਦਹ ਜਾਂਚ ਏਯਨ ਦ਼ ਫਅਦ
ਉਭਯ ਨੰ ਭੰ ਨਣ ਵ। ਉਭਯ ਫਤਾਂ ਦਹਆਂ ਦਾ ਸਏਭਾਂ ਵਨ
 ਸਭਆਯਹ
 ੂਯਧਭਆਯੀ ਉਭਯ ਫੂਤ ਅਏਯ ਯਏਯਹ ਅਸਧਏਯਹਆਂ ਲਰੋਂ ਜਯਹ ਏਹਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ ਸਜਲੇਂ ਸਏ
 ਜਨਭ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ,
;
 ਏਰ ਛਿੱ ਡਣ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ;
 ਾਯਟ;
 ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ
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ਸਜਿੱ ਥ਼ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਫਤ ਨ ਉਰਿੱਫਧ ਵਾਣ,

ੂਯ-

ਈ
;

-

ਜਦੋਂ ਸਭਆਯਹ ਉਭਯ ਫਤ ਉਰਿੱਫਧ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਤਾਂ ੂਯਅਏਯ,

,
ਈ

,
।
e) ਨੈਧਤਏ ਖ਼ਤਯ
ਨੈਸਤਏ ੁਤਯ਼ ਨੰ ਭਿਜਦ
  ਸਏਵ ਜ ਏਦ ਵ,

,

ਤਾਂ,
ਈ

ਈ

,

,

।

ਉਦਾਸਯਨ
ਜਦੋਂ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਨੰ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਫਹਭਤ ਦ਼ ਸਯਵਇਲ਼ਹ ਸਟਏਣ਼ ਤੋਂ ਦਯ ਦਹ ਫਯਾਂਚ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ
ਭਡਹਏਰ ਯਹਐਣ ਨੰ ਸਏਤ਼ ਵਾਯ ਏਤ ਜਾਂਦ ਵ ਬਲੇਂ ਸਏ ਮਾਤ ਰਤ ਭਡਹਏਰ ਯਹਸਐਏ ਸਯਵਇਲ਼
ਦ਼ ਨੇ਼ ਲਹ ਭਿਜਦ ਵੰ ਦ ਵ।
ਤਹਜ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਜਦੋਂ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਨੰ ਸਏ਼ ਵਾਯ ਦ਼ ਜਹਲਨ ਰਈ

ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ,

ਲਨ ਫਹਭਤ ਦ਼ ਨੇਰ਼ ਸਯਲ਼ਤ਼ਦਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਵ।
ਇੰ ਝ ਦ਼ ਵਯ਼ਏ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਿੱ ਛਸਿੱ ਛ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ। ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ,
/

f) ਯੁਜ਼ਾਯ
ਯਯ ੁਤਯ਼ ਸਤੰ ਨਾਂ ਯਾਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏ਼ ਤੋਂ ਲਹ ਦ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ:
 ਵਦ
308

 ਸਵਤ ੁਤਯ
 ਨੈਸਤਏ ੁਤਯ਼
Diagram 5: ਯੁਜ਼ਾਯ ੰ ਏਟਾਂ ਦ ਯਤ

i.

ਦੁਯਟਨਾ ੰ ਏਟ ਦ ਵੰ ਦ ਵ ਜਦੋਂ ਏਝ ਸਏਭ ਦ਼ ਯਯ ਦਯਟਨ ਦ਼ ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਲਿੱ ਧ
ਰਬਲ ਅਧਹਨ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਇ ਲਯ ਸਲਿੱ ਚ ਏਈ ਯਯ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ,  ਉੱਤ਼ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਲਰ਼ ,

ii. ਧਸਤ ੰ ਏਟ ਦ ਵੰ ਦ ਵ ਜਦੋਂ ਏੰ ਭ ਦਹ ਸਏਭ ਅਸਜਵਹ ਵਾਲ਼,
ਈ

।

 ਏਝ ਏੰ ਭਾਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਯਏਲ਼ ਚਰਉਣ ਸਲਿੱ ਚ ਫਵਤ ਸਆਦ ਯਹਸਯਏ ਦਫਅ ਵੰ ਦ ਵ
ਅਤ਼ ਵ ਰਣਰਹ ਉੱਤ਼ ਅਯ ੈਂਦ ਵ।
 ਦਜਹ ਵਰਤ ਵ,
(

ਈ
)

,

 ਤਹਜ਼ ਸਏਭ ਦ਼ ੰ ਏਟ ਉੱਚ ਦਫਾਉ ਭਾਸਰ ਤੋਂ ਦ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਧਯਤਹ
ਵ਼ਠਰਹਆਂ ਯੰਾਂ ਜਾਂ ਡੰ  ਭੰ ਦਯ,
 ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ,

(
)
ਏਝ ਸਵਿੱ ਸਆਂ ਦ਼ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਉੱਤ਼ ਅਯ  ਏਦ ਵ।

iii. ਨੈਧਤਏ ਖ਼ਤਯਾ ਯਯ ੰ ਏਟ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਦ ਵਾ ਏਦ ਵ,
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ਈ

੍ਏਨ

ਉੱਤ਼ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਲਰ ਏਭ ਜਾਂ ਲ਼ਿੱ ਏਹ ਭਯਭਨ ੰ ਫੰ ਧਾਂ ਲਰ਼ ਏਯਾਫਯਹ ਨਰ ਏੰ ਭ ਏਯਨ
ਲਰ '

'

।

,

,

-

ਈ

,

ਸਜਿੱ ਥ਼ ਲਹ ਯਯ ੁਤਯਨਏ ਚਹਫਿੱ ਧ ਏੰ ਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਅਧਹਨ ਆਉਂਦ ਵ,

ਈ

ਈ
,

,
ਈ

ਈ

ਵ (

)।

,

g) ਜੀਵਨ-ਸ਼
ਜਹਲਨ। ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਜੰ ਟਾਂ ਦਹਆਂ ਤ ਸਯਾਯਟਾਂ ਅਤ਼ ਨੈਸਤਏ ੰ ਏਟ ਸਯਾਯਟਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇਵ
ਜਣਏਯਹ ਦਹ ਉਭਹਦ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਸਏ ਉਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਦਹ ਜਹਲਨ,

,
:

i.

ਸਯਟਨਲ਼ਹ ਅਤ਼ ਤੰ ਫਏ ਦਹ ਲਯਤੋਂ:
ਈ

ਈ

,
ਈ

-

-

ਅਭ ਦ ਬਤਨ ਏਯਨ ੈਂਦ ਵ। ਤੰ ਫਏ

,

ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਦ਼ ਵਾਯ ਢੰ ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਟਏ ਤ਼ ਨ ਭਰ ਨਰ ਲਹ ਯ਼ਸਟੰ  ਉੱਤ਼ ਉਰਟ ਰਬਲ ੈਂਦ਼
ਵਨ।
ii. ਸ਼ਯਾਫ: ਿੱ ਟ ਭਤਯ ਅਤ਼ ਏਦ਼ ਏਦਈ ਲ਼ਯਫ ਹਣਹ ੰ ਏਟ ਨਵੀਂ ਵ। ਇਵ ਫਵਤ਼ ਦ਼ਲ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ
ਭਸਜਏ ਜਹਲਨ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਼ ਲਜੋਂ ਲਹ ਭਨਯ ਵ। ਯ ਜਦੋਂ ਇਵ ਰੰਭ਼ ਭੇਂ ਦਿਯਨ ਸਨਮਭਤ ਯ
ਸਲਿੱ ਚ ਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਤਾਂ ਇ ਦ ਭਿਤ।
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ਲ਼ਯਫ ਦ ਵਦਸਆਂ,

ਸ੍ਵਯ,

ਈ

ਈ

,
,

iii. ਭਿੱ ਯਹ ਦਯਲਯਤੋਂ:
ਈ

ਈ

,

ਈ

ਯਲਯਤੋਂ ਫਯ਼ ਲ਼ਿੱ ਏ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਨੰ ਦਯਲਯਤੋਂ
ਦਹ ਜਾਂਚ ਏਯਨ ਰਈ ਏਈ ਟਟ ਏਯਲਉਣ ਦਹ ਰਾ  ਵਾ ਏਦਹ ਵ। ਇੰ ਝ ਦ਼ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਅਏਯ
ਫਹਭ਼ ਰਈ ਨਾਂਵ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 2
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵਹ ਨੈਸਤਏ ੰ ਏਟ ਦਹ ਉਦਵਯਨ ਵ?
I.

ਟੰ ਟ ਏਰਏਯ ਟੰ ਟ ਏਯਨ ਦ਼ ਦਿਯਭ ਭਯ ਸਆ ਵ

II. ਸਲਅਏਤਹ ਜਾ ਸਏ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਭਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਯਫ ੀਂਦ ਵ,
III. ਫਹਭਤ ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ ਰਈ ਅਰ ਸਯਵ ਵ
IV. ਰਹ ਦਤਲ਼ ਉੱਤ਼ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਲਰੋਂ ਝਠ ਫਾਸਰਆ ਵ

C. ਭਡੀਏਰ ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ 
1. ਭਡੀਏਰ ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ 
ਆ ਏਝ ਭਡਹਏਰ ਏਯਨਾਂ ਉੱਤ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਹ ਸਜਵਨਾਂ ਨਰ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਦ਼ ਪਰ਼ ਉੱਤ਼ ਅਯ 
ਏਦ ਵ। ਇਵਨਾਂ ਦ ਭਰਾਂਏਣ ਭਡਹਏਰ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਦ਼ ਤਸਵਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਉਵ ਅਏਯ
ਭਡਹਏਰ ਯਹਸਐਏ ਦਹ ਸਯਾਯਟ ਦਹ ਭੰ  ਏਯ ਏਦ਼ ਵਨ। ਆ ਏਝ ਏਯਨਾਂ ਨੰ ਲ਼ਐਹ,
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Diagram 6: ਭਡੀਏਰ ਏਾਯਨ,

ਕ

ਾ

ਾ

ਪ ਾ

।

ਕ

a) ਧਯਵਾਧਯਏ ਅਤੀਤ
ਭਿਤi.

ਐਨਦਨਹ:

ii. ਧਯਵਾਯ ਧਵੱ ਚ ਤ ਰੰਭੀ ਉਭਯ : ਜਦੋਂ ਭ਼ ਏਝ ਫਹਭਯਹਆਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਦਰ ਦਹ ਭਿੱ ਸਆ ਜਾਂ
ਏੈਂਯ ਨਰ ਉਭਯ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਭਯ ਵਨ ਤਾਂ ਇਵ ੰ ਏ਼ਤ ਵ ਸਏ ਅਰਹ ਹਹਹ ਲਹ ਫਵਤ ਰੰਭ
ਭਾਂ ਨਵੀਂ ਸਜਉਂਦਹ ਯਵ਼ਹ।
iii. ਧਯਵਾਧਯਏ ਭਾਸਰ: ਤਹਜ ਵ ਭਵਿਰ,

,

ਭਣ ਵਾ ਏਦ ਵ।
ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਇਏਯਏ਼ ਸਧਆਨ ਯਿੱ ਐਣ ਵੰ ਦ ਵ ਜਦੋਂ ਲਹ ਉਰਟ ਸਯਲਸਯਏ ਅਤਹਤ ਲਰ਼
ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਦ਼ ਏ਼ਾਂ ਉੱਤ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਨ ਵਾਲ਼। ਉਵ ਵਾਯ ਸਯਾਯਟਾਂ ਦਹ ਭੰ  ਏਯ ਏਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਇੰ ਝ
।

ਦ਼ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲਧ ਭਿਤb) ਧਨਿੱਜੀ ਅਤੀਤ

ਸਨਿੱਜਹ ਅਤਹਤ ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਭਨਿੱਐਹ ਯਹਯ ਦਹਆਂ ਲਿੱ ਐ-

,
ਈ
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ਈ

,
੍।

ਏਝ ਭਿੱ ਸਆਲਾਂ ਨੰ ਭਡਹਏਰ ਯਹਸਐਏ ਦਹਆਂ ਸਯਾਯਟਾਂ ਜਾਂ ਭੰ  ਏਹਤਹ ਸਏ਼ ਐ ਸਯਾਯਟ ਸਲਿੱ ਚ ਲਹ
ਦਯਇਆ ਸਆ ਵਾ ਏਦ ਵ। ਰਿੱਛਣਾਂ ਦਹਆਂ ਲਿੱ ਡਹਆਂ ਸਏਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਤਏ ਫਹਭਯਹਆਂ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ,

i.

ਸਦਰ ਤ਼ ੁਨ ਯਲਵਹ ਨਹਆਂ ਦਹਆਂ ਫਹਭਯਹਆਂ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ,
ਰਬਸਲਤ ਏਯ ਏਦਹਆਂ ਵਨ -

,

ii. ਵ ਰਣਰਹ ਦਹ ਫਹਭਯਹ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਤਸਦਏ
iii. ਿੱਰਾਂ ਦ ਲਧ ਸਨਯਭਣ ਅਤ਼ ਭ-

,

,

iv. ੁਯਦਾ ਰਣਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਯਾਫੀਆਂ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਯਦ਼ ਵਾਯ ਼ਲ਼ਫ ਬ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ,

v. ਸਰਟਹ ਰਣਰਹ ਦ਼ ਸਲਏਯ,
(

ਈ

)
ਵੰ ਦਹ ਵ।

vi. ਾਚਨ ਰਣਾਰੀ ਦਹਆਂ ਫਹਭਯਹਆਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਟਸਯਏ ਅਰਯ ਅਤ਼ ਸਜਯ ਦਹ ਯਉਸ
vii. ਨ ਰਫੰਧ ਦਹਆਂ ਫਹਭਯਹਆਂ
c) ਧਨਿੱਜੀ ਰੱਛਣ
ਇਵ ਲਹ ਫਹਭਯਹ ਰਈ ਯਝਨ ਦ਼ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ੰ ਏ਼ਤ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ।
i.

ਫਣਤਯ
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ਈ

ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਫਣਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਉ ਦਹ ਉਚਈ,
ਈ ਰਈ ,

,

,
ਔ

ਇ਼ ਤਯਹਾਂ ਉਭਹਦ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਸਏ ਧਯਨ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਛਤਹ ਿੱ ਟਾਯ ਪਿੱ ਰਹ ਵਾਈ ਛਤਹ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਨਵੀਂ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ।
ii. ਖ਼ੂ ਨ ਦਫਾਉ
ਵਾਯ ੰ ਏ਼ਤ ਸਲਅਏਤਹ ਦ ੁਨ ਦਫਉ ਵ। ਇ ਦ਼ ਦਾ ਭ ਵਨ
 ਸਦਰ ਦਹ ੰ ਨ
 ਸਦਰ ਦ ਪਰਅ
ਧਯਨ ਐਨ ਦਫਅ ਤ ਰਉਣ ਰਈ ਸਿੱ ਧ ਸਧਾਂਤ ਵ

ਈ

ਧਦਰ ਦੀ ੁੰ ੜਨ ਰਈ : ਇਵ ਉਭਯ ਰਈ 115 + 2/5
ਧਦਰ ਦ ਪਰਾਅ ਰਈ : ਇਵ ਉਭਯ ਰਈ 75 + 1/5
ਇਏਯਏ਼ ਜ਼ ਉਭਯ 40

ਈ 131:

ਈ 83
ਜਦੋਂ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਭਿੱ ਰਾਂ ਰਈ

ਅਰ ਭਿੱ ਰ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਵ ਤਾਂ ਅੀਂ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਉ਼ਿੱਚ ਐਨ ਦਫਅ ਜਾਂ

ਵਈਯਟਨਲ਼ਨ ਵਾਇਆ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਵ ਫਵਤ ਿੱ ਟ ਵੰ ਦ ਵ ਤਾਂ ਇ ਨੰ ਵਈਾਟਨਲ਼ਨ ਸਏਵ
ਜਾਂਦ ਵ। ਲਿੱ ਧ ੁਨ ਦਫਅ ਦ਼ ੰ ਬਹਯ ਨਤਹਜ਼ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ।
ਰਣਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਲਸਵਣ ਲਰ਼ ੁਨ ਦ਼ ਫਅਦ ਨੰ ਨਫ ਦਯ ਯਵੀਂ ਲਹ ਦਯਇਆ ਜ ਏਦ ਵ। ਨਫ
ਦਯ 72

ਔ

50

90

iii. ਸ਼ਾਫ - ਖਾ ਗ ੈਵਟੀ
ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ,

-
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ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 3
ਭਡਹਏਰ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਸਲਿੱ ਚ ਐਨਦਨਹ ਅਤਹਤ ਦਹ ਸਏਉਂ ਭਵਿੱ ਤਤ ਵ?
I.

ਅਭਹਯ ਭਸਆਂ ਦ਼ ਸਵਤਭੰ ਦ ਫਿੱ ਚ਼

II. ਏਝ ਫਹਭਯਹਆਂ ਭਸਆਂ ਤੋਂ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਨੰ ਸਭਰ ਏਦਹਆਂ ਵਨ
III. ਯਹਫ ਭਸਆਂ ਦ਼ ਅੰ ਤਸਰਤ ਬਾਜਨ ਰਤ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਫਿੱ ਚ਼
IV. ਸਯਲਸਯਏ ਭਵਿਰ ਸਲਿੱ ਚ ਤਏ ਏਯਏ

ਾਯ


ਫਯਫਯ ਸਨਯਿੱ ਐ ਰਈ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਜਾਸਐਭ ਲਯਹਏਯਨ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਜਣ਼ ਜਾਂਦ਼ ਢੰ  ਦਹ ਲਯਤੋਂ
ਏਯਦ ਵ ਸਜਸਲਿੱ ਚ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਨੰ ਸਭਰਣ ਲਰ਼ ਜਾਸਐਭਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਲਯਹਸਏਰਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼
ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਲਿੱ ਐਯਹ-



ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਜਾਂ ਚਾਣ ਢੰ  ਨੰ ਦਾ ਆਲਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ:
 ਐ਼ਤਯਹ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ਼ ਅਤ਼
 ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਸਲਬਹ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ਼



ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਦ਼ ਭਝ ਢੰ  ਜਾਂ ੰ ਸਐਆ ਢੰ  ਨੰ ਫਹਭ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਅੰ ਡਯਯਈਟ ਏਯਨ ਰਈ

ਲਿੱ ਡ਼

ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ਼ ਲਯਸਤਆ ਜਾਂਦ ਵ।


ਅੰ ਡਯਯਈਟਯਾਂ ਲਰੋਂ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਦ਼ ਪਰ਼ ਏਹਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ,
ਏਈ ਲਯ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਨੰ ਸਵਣ਼ ਯਿੱ ਐਣ ਨਰ ਭਨਯਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ
ਜਾਂ ਫੰ ਦਹਲ਼ਦ ਲ਼ਯਤਾਂ ਦ਼ ਨਰ ਭਨਯਹ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਜਦੋਂ ਜਾਸਐਭ ਫਵਤ ਲਿੱ ਡ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਤੋਂ
ਇਨਏਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਜਾਂ ਟਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ।



ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਼ਲ਼ਏਲ਼ਾਂ ਦਹ ਲਿੱ ਡਹ ਸਣਤਹ ਨੰ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਫਹਭ਼ ਨੰ ਫਹਭਤ ਦਹ ਫਹਭਮਾਤ ਜਾਂਚ ਰਈ
ਭਡਹਏਰ ਯਹਐਣ ਏਯਲ ਸਫਨਾਂ ਵਹ ਚਸਣਆ ਜ ਏਦ ਵ। ਇੰ ਝ ਦ਼ ਏ਼ਾਂ ਨੰ ੂਯ-



ੂਯ-

ਈ

ਈ
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 ਉਭਯ
 ਲਿੱ ਡਹ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ
 ਨੈਸਤਏ ਐਤਯ ਆਸਦ


ਭਡਹਏਰ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਰਈ ਯ਼ਸਟੰ  ਏਯਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ
 ਸਯਲਸਯਏ ਅਤਹਤ,
 ਐਨਦਨਹ ਅਤ਼ ਸਨਿੱਜਹ ਅਤਹਤ ਆਸਦ

ਭੁੱ ਐ ਸ਼ਫਦ
1. ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ
2. ਸਭਆਯਹ ਜਹਲਨ
3. ੂਯ-

ਈ

4. ਯ਼ਸਟੰ  ਿੱ ਐ
5. ਭਡਹਏਰ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ 
6. ਉਰਟ-

ਵ ਜਾਂਚ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਡ ਤੋਂ ਹਸਤ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਤੋਂ ਇਨਏਯ ਏਯਨ ਦਹ ਫਵਤਹ ੰ ਬਲਨ ਵ।
Answer 2
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਸਲਅਏਤਹ ਲਰੋਂ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਭਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਯਫ ਹਣਹ,

Answer 3
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,

ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਏਝ ਫਹਭਯਹਆਂ ਭਸਆਂ ਤੋਂ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਨੰ ਹਹਹ ਦਯ ਹਹਹ ਸਭਰ ਏਦਹਆਂ ਵਨ,
ਭਡਹਏਰ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਚਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ।

ਵ-ਪ ਖ

ਾ

Question 1
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਏਥਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਸਲਿੱ ਚ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਦਹ ਬਸਭਏ ਨੰ ਦਯਉਂਦ ਵ?
I.

ਦਅਲ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈ

II. ਜਾਸਐਭ ਭਨਯਹ ਦ਼ਣ ਦ ਪਰ
III. ਉਤਦ ਸਡਇਨ ਸਤਆਯ ਏਯਨ
IV. ਵਏ ਤਰਭ਼ਰ ਭਨੇਜਯ
Question 2
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਪਰ ਨਵੀਂ ਵ?
I.

ਸਭਆਯਹ ਦਯਾਂ ਉੱਤ਼ ਜਾਸਐਭ ਭਨਯਹ

II. ਜਾਸਐਭ ਤੋਂ ਇਨਏਯ
III. ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਟਰਣ
IV. ਦਅਲ ਯਿੱ ਦ ਏਯਨ
Question 3
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਸਭਆਯਹ ਉਭਯ ਫਤ ਨਵੀਂ ਵ?
I.

ਾਯਟ

II. ਏਰ ਛਿੱ ਡਣ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ
III. ਜਨਭIV. ਜਨਭ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ
Question 4
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵਹ ਵਰਤ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਫਹਭ ਮਾਤ ਉੱਤ਼ ਭ ਅਯ ਹ?
I.

ਯਾਨ ਜਾਸੰ 
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II. ਫੰ ਦਹਲ਼ਦ ਭਿੱ ਯਹ ਦਯਲਯਤੋਂ
III. ਤ ਬਅ
IV. ਟਰQuestion 5
ਅੰ ਡਯਯਈਟਸਯੰ  ਦ਼ ਸਏ ਢੰ  ਸਲਿੱ ਚ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਬ ਇਨਏਯਹ ਜਾਂ ਉਰਟ ਏਯਏਾਂ ਰਈ ਚੰ  ਦਯਜ
ਅੰ ਏ ਸਦੰ ਦ ਵ (
I.

ਈ

)?

ਭਝ

II. ਭਨ ਭੰ ਸਨਆ
III. ੰ ਸਐਅਏ ਯ਼ਸਟੰ 
IV. ਇਿੱ ਏਰ ੂ
Question 6
ਜਾਸਐਭ ਲਯਹਏਯਨ ਦ਼ ਅਧਹਨ _________

,

I.

ਸਭਆਯਹ ਜਹਲਨ

II. ਤਯਜਹਵਹ ਜਾਸਐਭ
III. ਅਰIV. ਇਨਏਯਹ ਜਹਲਨ
Question 7
ਅਭਯਤ ਯਬਲਤਹ ਵ। ਉ ਨੇ ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਦਯਐਤ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵ। ਅਭਯਤ ਨੰ ਫਹਭ
ਦ਼ਣ ਰਈ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਏਾਰ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਚਾਣਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵਹ ਬ ਤੋਂ ਲਧਹਆ ਚਾਣ ਵਾਲ਼ਹ?
I.

ਆਭ ਦਯਾਂ ਉੱਤ਼ ਭਨਯਹ

II. ਲਧ ਰਹਭਹਅਭ ਨਰ ਭਨਯਹ
III. ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਰਈ ਇਨਏਯ
IV. ਫੰ ਦਹਲ਼ਦ ਲ਼ਯਤ ਨਰ ਭਨਯਹ
Question 8
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵਹ ਫਹਭ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਦਹ ੂਯ?
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ਈ

I.

ਲਹਤ, 26

ਈ

,

II. ਭਵ਼ਲ਼, 50

,

III. ਤਹਲ਼, 28

,

1

ਦਹ ਫਹਭ਼ ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ

ਅਰਈ ਏਹਤ ਵ।
IV. ਯਲਹਨ, 30

,

ਈ

10
ਈ

ਈ

Question 9
ਲ਼ਹਨ ੰ ਬਹਯ ਡਈਸਫਟਹ ਤੋਂ ਹਸਤ ਵ। ਉ ਨੇ ਫਹਭ ਏਹਭ ਰਈ ਅਰਈ ਏਹਤ ਵ। ਇ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ
ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਲਰੋਂ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਰਈ
I.

___________

ਭਝ ਢੰ 

II. ੰ ਸਐਅਏ ਢੰ 
III. ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਸਏ਼ ਲਹ ਢੰ  ਨਰ,
ਈ

ਈ

ਈ

ਵਨ।

IV. ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਢੰ ਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਏਾਈ ਲਹ ਨਵੀਂ,

ਈ

Question 10
ੰ ਤਾਲ਼ ਨੇ ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਦਯਐਤ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵ। ਉ ਦਹ ਭਿਤ ਦਯ ਦਹ ਉਭਹਦ ਸਭਆਯਹ
ਜਹਲਨ ਤੋਂ ਏਹ ਿੱ ਟ ਵ ਅਤ਼ ਇਏਯਏ਼ ਿੱ ਟ ਰਹਭਹਅਭ ਲਸਰਆ ਜ ਏਦ ਵ। ਜਾਸਐਭ ਲਯਹਏਯਨ ਦ਼
ਅਧਹਨ,
I.

______________

ਸਭਆਯਹ ਜਹਲਨ

II. ਤਯਜਹਵਹ ਜਾਸਐਭ
III. ਅਰIV. ਇਨਏਯਹ ਜਹਲਨ
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ਵ ਰੀਧਐਆ ਵਾਰਾਂ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਜਾਸਐਭ ਭਨਯਹ ਦ਼ਣ ਦ ਪਰ ਏਯਦ ਵ।
Answer 2
ਵੀਂ ਚਾਣ IV
ਦਅਲ ਯਿੱ ਦ ਏਯਨ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਦ ਪਰ ਨਵੀਂ ਵ।
Answer 3
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਜਨਭਏੰ ਡਰਹ ਸਭਆਯਹ ਉਭਯ ਫਤ ਦਹ ਉਦਵਯਨ ਨਵੀਂ ਵ।
Answer 4
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਫੰ ਦਹਲ਼ਦ ਭਿੱ ਯਹ ਦਹ ਦਯਲਯਤੋਂ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਫਹਭ ਮਾਤ ਉੱਤ਼ ਭ ਅਯ ਹ।
Answer 5
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ੰ ਸਐਅਏ ਯ਼ਸਟੰ  ਢੰ  ਸਲਿੱ ਚ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਬ ਇਨਏਯਹ ਜਾਂ ਉਰਟ ਏਯਏਾਂ ਰਈ ਚੰ  ਦਯਜ ਅੰ ਏ
ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ (

ਈ

)।

Answer 6
ਵੀਂ ਚਾਣ I
ਜਾਸਐਭ ਲਯਹਏਯਨ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਸਭਆਯਹ ਜਹਲਨ ਸਲਿੱ ਚ ਉਵ ਸਲਅਏਤਹ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ,
Answer 7
ਵੀਂ ਚਾਣ IV
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ਅਭਯਤ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ,
ਈ

,

,
ਇਵ ਫੰ ਦਹਲ਼ਦ

,

ਲ਼ਯਤ ਨਰ ਸਡਰਲਯਹ ਦ਼ (

)

੍ੰ ਹਸਭਤ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ।
Answer 8
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਭਵ਼ਲ਼ ਦਹ ਫਹਭ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ੂਯ(50

ਈ
)

,

Answer 9
ਵੀਂ ਚਾਣ I
ਜਦੋਂ ਲ਼ਹਨ,

ਈ

,

,

ਈ
Answer 10
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਜਾਸਐਭ ਲਯਹਏਯਨ ਦ਼ ਅਧਹਨ,
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ਾਠ 16
ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਾਰੀ ਦ ਅਧੀਨ ਬੁਤਾਨ
ਾਠ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਇਵ ਠ ਸਲਿੱ ਚ ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਸਧਾਂਤ ਅਤ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਦ ਸਏਲੇਂ ਤ ਰਇਆ ਜਾਂਦ ਵ ਦ਼ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ
ਵ। ਠ ਸਲਿੱ ਚ ਤਦ ਦਅਸਲਆਂ ਦਹਆਂ ਸਏਭਾਂ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਈ ਵ। ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ ਤੀਂ ਭਿਤ ਦਅਲ਼
ਰਈ

਼ਲ਼ ਏਹਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਪਯਭਾਂ ਅਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਦਅਲ਼ ਨੰ ਯਿੱ ਦ ਏਯਨ ਤੋਂ ਰਬਤਯ ਨੰ

ਯਿੱਸਐਅਤ ਯਿੱ ਐਣ ਰਈ ਢੰ ਾਂ (

-

-

),
,

ਧੱ ਐਣ ਨਤੀਜ
A. ਦਅਸਲਆਂ ਦਹਆਂ ਸਏਭਾਂ ਅਤ਼ ਦਅਲ ਏਯਲਈ
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A. ਦਾਅਧਵਆਂ ਦੀਆਂ ਧਏਭਾਂ ਅਤ ਦਾਅਵਾ ਏਾਯਵਾਈ
1. ਦਾਅਧਵਆਂ ਦਾ ਧਧਾਂਤ
ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਰਹ ਦ ਅਰ ਇਭਸਤਵਨ ਉਦੋਂ ਵੰ ਦ ਵ ਜਦੋਂ ਰਹ ਦ ਨਤਹਜ ਦਅਲ਼ ਦ਼
ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵੰ ਦ ਵ। ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ ਅਰ ਭਿੱ ਰ ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਸਨਟਯ਼ ਅਤ਼ ਪਇਦ਼ ਦ਼ ਬਤਨ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ
ਭਸਝਆ ਜਾਂਦ ਵ।

ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਇਿੱ ਏ ਦਅਲ ਇਿੱ ਏ ਭੰ  ਵ,

ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਦਅਲ ਉਦੋਂ ਵੰ ਦ ਵ,
।

ਏਯਯ ਚਰ ਯਸਵੰ ਦ ਵ,

Diagram 1: ਜਧਐਭ ਟਨਾ ਅਤ ਦਾਅਵਾ

ਦਅਲ਼ ਦਹਆਂ ਦਾ ਸਏਭਾਂ ਵਾ ਏਦਹਆਂ ਵਨ:
i.

ਸਜਉਂਦ਼ ਯਸਵਣ ਦਅਲ਼ ਬਤਨ ਵਨ,

ii. ਭਿਤ ਦਅਲ਼
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Diagram 2: ਦਾਅਧਵਆਂ ਦੀਆਂ ਧਏਭਾਂ

ਜਦੋਂ ਸਏ ਭਿਤ ਦਅਲ ਜਹਲਨ ਫਹਭਤ ਦਹ ਭਿਤ ਉਯੰ ਤ ਵੰ ਦ ਵ,

ਉਦਾਸਯਨ
ਸਜਉਂਦ਼ ਵਾਣ ਦਅਲ਼ ਏਯਨ ਦਹਆਂ ਟਨਲਾਂ ਦਹ ਉਦਵਯਨਾਂ:
i.

ਰਹ ਦਹ ਸਯਿੱ ਏਤ;

ii. ਧਨ-

;

iii. ਯਈਡਯ ਪਇਦ਼ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਤਏ ਫਹਭਯਹਆਂ;
iv. ਰਹਧਯਏ ਜਾਂ ਯਦਦਯ ਲਰੋਂ ਰਹ ਨੰ ਭਯਨ ਏਯਨ;
2. ਤਾ ਰਾਉਣਾ ਧਏ ਏੀ ਦਾਅਵਾ ਟਨਾ ਵਾਯੀ ਸ
i.

ਸਜਉਂਦ਼ ਯਸਵਣ ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਬਤਨ ਰਈ ,

ii. ਧਯੱ ਏਤਾ ਦਾਅਧਵਆਂ ਅਤ ਧਨ- ਾ ਪ

ਕਸ਼

ਾ

ਜਾਂਦ ਵ ਸਏਉਂਸਏ ਉਵ ਉਵਨਾਂ ਸਭਤਹਆਂ ਉੱਤ਼ ਅਧਸਯਤ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ,

ਨੰ ਿਐਹ ਤਯਹਾਂ ਸਤਆਯ ਏਹਤ
੍ੰ ਇਏਯਯਨਭ ਲ਼ਯ

ਏਯਨ ਦ਼ ਭੇਂ ਵਹ ਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਯਿੱ ਏਤ ਸਭਤਹ ਅਤ਼ ਸਭਤਹ,
,

iii. ਭਯਣ ਭਿੱ ਰ ਬਤਨ ਵਾਯ ਦਅਲ਼ ਬਤਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱ ਐਯ਼ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਵਾਯ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ਉਰਟ,
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ਈ

੍੍ੰਦ ਵ ਅਤ਼

ਅਏਯ ਇਵ ਯ਼ ਏਹਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਬਤਨ ਤੋਂ ਿੱ ਟ ਵਾਣ਼।
iv. ਾਤਏ ਫੀਭਾਯੀ ਦਅਸਲਆਂ ਦ ਤ ਰਹਧਯ ਦ਼ ਦਅਲ਼ ਨਰ ਉ ਲਰੋਂ ਨਿੱਥਹ ਏਹਤ਼ ਭਡਹਏਰ
ਤ਼ ਵਾਯ ਸਯਏਯਡਾਂ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਰਇਆ ਜਲ਼।
ਰਹ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਜਸਟਰਤ ਦ ਵੰ ਦਹ ਵ,

ਈ

਼੍

ਇੰ ਝ ਦਹ ਰਹ ਸਨਮਏਤ ਏਯ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ। ਤਏ ਫਹਭਯਹ ਪਇਦ਼ ਦ ਭਏਦ ਵੰ ਦ ਵ ਸਏ
ਰਹਧਯਏ ਨੰ ਇੰ ਝ ਦਹ ਸਏ਼ ਫਹਭਯਹ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਉ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਦ ਬਤਨ ਏਯ ਏ਼। ਜ਼ ਇਵ
ਰਹ ਸਨਮਏਤਹ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਤਾਂ ਬ ਪਇਦ਼ ਯਦਦਯ ਨੰ ਬਤਨ ਮਾ ਵਾਣ਼। ਵਰਾਂਸਏ
ਇਵ ਏਨੰਨਹ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਠਹਏ ਵ,
ਈ

।

ਈ

ਈ

ਭਿਤ ਦਅਲ਼ ਜਾਂ ਭਯਨ ਨਰ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਨੰ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਐਤਭ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼
ਏਾਈ ਵਾਯ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਉਰਿੱਫਧ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਇ ਦ ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਤਨ ਵਾਣ ਜਾਂ ਨ
ਵਾਣ ਨਰ ੰ ਫੰ ਧ ਨਵੀਂ ਵ। ਦਅਲ਼ ਦ ਨ-

3. ਦਾਅਧਵਆਂ ਦੀਆਂ ਧਏਭਾਂ
ਰਹ ਦਹ ਸਭਆਦ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਬਤਨ ਏਹਤ਼ ਜ ਏਦ਼ ਵਨ:
a) ਧਜਉਂਦ ਯਧਸਣ ਪਾਇਦਾ ਬੁਤਾਨ
ਰਹ ਦਹ ਸਭਆਦ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਫਹਭਤ ਨੰ ਤਸਵ ਏਹਤ਼ ਭੇਂ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਸਨਮਭਤ ਯ
ਸਲਿੱ ਚ ਬਤਨ ਏਹਤ਼ ਏਹਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ। ਵਯ ਸਜਉਂਦ਼ ਯਸਵਣ ਪਇਦ ਸਏਲ਼ਤ ਦ਼ ਫਅਦ ਏਹਤ਼ ਬਤਨ ਦ਼
ਤਦਹਏ ਨੰ ਦਯਉਂਦ ਰਹ ਫੌਂਡ ਰਹਧਯਏ ਨੰ ਲਸ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
b) ਾਰੀ ਦਾ ਭਯਨ
ਰਹਧਯਏ ਆਣਹ ਰਹ ਨੰ ਭੇਂ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਫੰ ਦ ਏਯਨ ਦਹ ਚਾਣ ਏਯ ਏਦ ਵ। ਇਵ ਰਹ
ਇਏਯਯਨਭ਼ ਨੰ ਲ325

ਈ

,

੍ਹਭਤ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣ ਲਰਹ ਯਏਭ

-

ਯਭਣ ਭੁੱ ਰ ਵੰ ਦਹ ਵ,

-

(GSV)

,

(GSV)
c) ਯਾਈਡਯ ਪਾਇਦਾ
ਯਈਡਯ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਸਨਮਭਾਂ ਤ਼ ਲ਼ਯਤਾਂ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਐ ਟਨ ਦ਼ ਲਯਨ ਉੱਤ਼
ਬਤਨ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
ਾਤਏ ਫੀਭਾਯੀ ਯਾਈਡਯ ਅਧਹਨ,
੍ਵਹਦਹ ਵ
ਸਤਾਰ ਦਐਬਾਰ ਯਾਈਡਯ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭਏਯਤ ਫਹਭਤ ਦ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਉੱਤ਼
ਸਨਮਭਾਂ ਤ਼ ਲ਼ਯਤਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਇਰਜ ਦ ਐਯਚ ਸਦੰ ਦ ਵ।
ਯਈਡਯ ਬਤਨ ਏਯਨ ਦ਼ ਫਅਦ ਲਹ ਰਹ ਇਏਯਯਨਭ ਜਯਹ ਯਸਵੰ ਦ ਵ।
ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਤਸਵ ਏਹਤਹ ਰਹ ਸਭਆਦ ਦ਼ ਐਤਭ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਦਅਲ ਬਤਨ
ਏਹਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ।
d) ਧਯੱ ਏਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਇੰ ਝ ਦ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਸਲਿੱ ਚ,

,
,

ਧਯੱ ਏਤਾ ਦਾਅਵਾ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
i.

ਧਸੱ ਦਾਯੀ ਏੀਭ: ਸਯਿੱ ਏਤ ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਬਤਨ ਏਯਨ ਮਾ ਏਿੱ ਰ ਯਏਭ,
,

ਈ

ii. ਰੀਭੀਅਭ ਵਾੀ (ROP)

ਕ : ਏਝ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਭਆਦਹ ਭੇਂ ਉੱਤ਼ ਬਤਨ ਏਹਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ

ਨੰ ਲਸ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ,
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iii. ਮੂਧਨਟ ਧਰੰਏ ਏੀਤੀਆਂ ਫੀਭਾ ਏੀਭ (

iv. ਧਨ- ਾਪ

ਪ)(ULIP): ਮਸਰ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ,

ਕ : ਧਨ-

ਦ਼ ਸਭਆਦ ਦ਼

,

ਦਿਯਨ ਰਤ ਏਹਤ਼ ਸਜਊਂਦ਼-

ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਬਤਨ ਦ਼ ਫਅਦ ਐਤਭ ਵਾ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ।
e) ਭਤ ਦਾਅਵਾ
ਜ਼ ਫਹਭਤ ਰਹ ਦਹ ਸਭਆਦ ਦ਼ ਦਿਯਨ,

,

ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦ਼ ਨਰ ਨਰ ਇਏਿੱ ਤਯ ਵਾ ਫਾਨ,

,
ਭਤ ਦਾਅਵਾ ਵ,
,

ਏਯਏ਼ ਇਏਯਯ ਐਤਭ ਵਾ ਜਾਂਦ ਵ।
ਭਿਤ ਦਅਲ ਵਾ ਏਦ ਵ:
 ਸਵਰਾਂ (
 ਨ-

)
(

)

ਨਭਦ ਜਾਂ ਸਨਮਏਤਹ ਜਾਂ ਏਨੰਨਹ ਲਸਯ ਲਰੋਂ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਭਿਤ ਦ ਏਯਨ,

i.

ਭਤ ਦਾਅਵ ਰਈ ਧਦੱ ਤ ਜਾਣ ਵਾਰ ਪਾਯਭ
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ਰਬਤਯ ਲਰੋਂ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਦਅਲ਼ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈ ਏਯਨ ਰਈ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਦਤਲ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਣ਼
ਵੰ ਦ਼ ਵਨ:
 ਨਭਦ ਲਰੋਂ ਦਅਲ ਪਯਭ
 ਦਨਉਣ ਜਾਂ ਜਰਉਣ ਦ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ
 ਇਰਜ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਡਏਟਯ ਦ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ
 ਵਤਰ ਦ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ
 ਨਿਏਯਹ ਦ਼ਣ ਲਰ਼ ਦ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ
 ਸਰ ਸਯਾਯਟ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਵਰਹ ਜਣਏਯਹ ਸਯਾਯਟ (

ਈ

),

,

,
,

।
 ਨਯਸਰਏ ਲਜੋਂ ਭਿਤ ਦ਼ ਫਤ ਲਜੋਂ ਜਯਹ ਏਹਤ ਭਿਤ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ
Diagram 3: ਭਤ ਦਾਅਵ ਰਈ ਧਦੱ ਤ ਜਾਣ ਵਾਰ ਪਾਯਭ
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ii. ਭਤ ਦਾਅਵ ਦੀ ਨਾਭਨਜ਼ੂਯੀ
ਭਿਤ ਦਅਲ਼ ਦ ਬਤਨ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ ਜਾਂ ਨਭਨਯ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ। ਜਦੋਂ ਦਅਲ਼ ਉੱਤ਼
ਏਯਲਈ ਏਯਨ ਦ਼ ਦਿਯਨ,
।
iii. ਏਸ਼ਨ 45:

ਾ

ਾਸ਼

ਯ ਇਵ ਯਭਨ ਫਹਭ ਏਟ 1938

45

ਐਾ
ਏਸ਼ਨ 45

ਾ ਕ:

ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਏਾਈ ਰਹ ਨੰ ਸਭਤਹ,

ਈ

,

ਭਡਹਏਰ ਅਸਧਏਯਹ ਦਹ ਸਯਾਯਟ ਜਾਂ ਵਲਰ ਜਾਂ ਫਹਭਤ ਦ਼ ਦਾਤ ਜਾਂ ਸਏ਼
ਵਾਯ ਦਤਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ ਸਫਆਨ ਰਤ ਜਾਂ ਝਠ ਹ,
ਦ਼ਣ ਦ਼ ਭੇਂ ਜਣਦ ਹ ਸਏ ਇਵ ਰਤ ਵ ਜਾਂ ਇਵ ਏਹ ਤਿੱ ਥਾਂ ਨੰ
ਦਫਇਆ ਸਆ ਹ,

ਈ

ਵਯਵਾ:
ਜ਼ ਰਹਧਯਏ ਨੇ ਰਹ ਜਯਹ ਏਯਨ ਤੋਂ 2

ਈ

,
2- ਰ ਦ ਭਾਂ ਵਏ ਰਈ

ਉਡਹਏ ਏਯਨ ਤ਼ ਲ਼ਐਣ ਭਾਂ ਵੰ ਦ ਵ। ਇ ਭੇਂ ਦ਼ ਫਅਦ,

ਰਹ ਫਤ ਵਾ ਏਦਹ ਵ।
iv. ਭਤ ਦਾ ਅਨੁਭਾਨ
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ਏਈ ਲਯ ਸਲਅਏਤਹ ਆਣ਼ ਫਯ਼ ਏਾਈ ਲਹ ਜਣਏਯਹ ਸਫਨਾਂ ੰ ਭ ਵਾ ਜਾਂਦ ਵ। ਬਯਤਹ ਫਤ
ਏਨੰਨ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਉਵਨਾਂ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਤ ਦ਼ ਏਨੰਨਹ ਅਨਭਨ ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦ ਵ ਜ਼ ਉ ਦ਼ ਫਯ਼
ਿੱ ਤ ਰਾਂ ਤੋਂ ਤ ਨ ਰਿੱ਼। ਜ਼ ਨਭਦ ਜਾਂ ਲਸਯ ਦਅਲ ਏਯਨ ਸਏ ਫਹਭਤ ੰ ਭ ਵ ਅਤ਼ ਉ
ਨੰ ਭਸਯਆ ਭੰ ਸਨਆ ਜਣ ਚਵਹਦ ਵ,

ਈ
ਈ

4. ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਾਰੀ ਰਈ ਦਾਅਵਾ ਏਾਯਵਾਈ
ਆਈਆਯਡਹ (

),

ਧਨਮਭ 8:
i.

2002

ਾ ਪਾ

ਾ

ਾ

:

ਗ

ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਭੁੱ ਢਰ ਦਤਾਵਜ਼ ਦਿੱ ਼ ਵਾਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਨ ਜਾ ਸਏ ਦਅਲ਼ਦਯ ਨੰ
ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਨਰ ਨਿੱਥਹ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵ।

ii. ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਦਅਲ ਰਤ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਧਫਨਾਂ ਦਯੀ ਦਾਅਵ ਉੱਤ ਏੰ ਭ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨਾ
ਚਵਹਦ ਵ। ਏਾਈ ਲਹ ਲਰ ਜਾਂ ਲਧ ਦਤਲ਼ਾਂ ਦਹ ਰਾ ,

,

, ਦਾਅਵਾ ਰਾਤ ਸਣ ਦ 15
।
iii. ਜਹਲਨ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਬ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਼ਯ ਅਤ਼ ਰਾ ੀਂਦਹ ਲ਼ਟਤ ਦ਼ ਰਤ ਵਾਣ ਦਹ ਸਭਤਹ ਤੋਂ
30
ਈ

,
-

ਨੰ ਸਜੰ ਨ ਲਹ ਛ਼ਤਹ ੰ ਬਲ ਵਾਲ਼ ਲ਼ਯ ਏਯਨ ਤ਼ ਯ ਏਯਨ

ਚਵਹਦ । ਜਦੋਂ ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਵਰਤਾਂ ਰਈ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੇ ਜਾਂਚ,

iv. ਏਟ ਦ਼ ਏਲ਼ਨ 47

6

,

,
,
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ਈ
ਫਯਫਯ ਦਯ ਨਰ ਸਲਆਜ ਏਭਉਂਦਹ ਵ (
30

)

v. ਸਜਿੱ ਥ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਦਅਲ਼ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈ ਏਯਨ ਦਿਯਨ ਦ਼ਯਹ ਦ ਏਯਨ ਅਧਹਨ(iv)

,
ਫੈਂਏ ਦਯ ਤੋਂ 2%

ਾ

ਾ

ਦ਼ਣ ਵਾਲ਼।

5. ਜੰ ਟ ਦੀ ਬੂਧਭਏਾ
ਜੰ ਟ ਨੰ ਦਅਲ ਪਯਭ ਠਹਏ ਤਯਹਾਂ ਬਯਨ ਰਈ ਨਭਦ/
ਈ
ਫੰ ਦਹਆਂ ਤੋਂ ਭਏਤ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ,

,

ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 1
ਦਅਲ਼ ਦਹ ਏਯਲਈ ਨੰ ਬ ਤੋਂ ਲਧਹਆ ਢੰ  ਨਰ ਦਯਉਣ ਰਈ ਸਏਵ ਸਫਆਨ ਵ ?

I.

ਇਿੱ ਏ ਦਅਲ ਇਿੱ ਏ ਫ਼ਨਤਹ ਵ,

ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਚੰ ਼ ਲਅਦ਼ ਲਜੋਂ ਯਹ ਏਯਨਹ

ਚਵਹਦਹ ਵ।
II. ਇਿੱ ਏ ਦਅਲ ਇਿੱ ਏ ਭੰ  ਵ,
III. ਇਿੱ ਏ ਦਅਲ ਇਿੱ ਏ ਭੰ  ਵ,
IV. ਇਿੱ ਏ ਦਅਲ ਇਿੱ ਏ ਫ਼ਨਤਹ ਵ,
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ਾਯ


ਇਿੱ ਏ ਦਅਲ ਇਿੱ ਏ ਭੰ  ਵ,



ਦਅਲ ਸਜਉਂਦ਼ ਯਸਵਣ ਦਅਲ ਜਾਂ ਭਿਤ ਦਅਲ ਵਾ ਏਦ ਵ। ਜਦੋਂ ਸਏ ਭਿਤ ਦਅਲ ਜਹਲਨ ਫਹਭਤ ਦਹ
ਭਿਤ ਉਯੰ ਤ ਵੰ ਦ ਵ,



ਸਜਉਂਦ਼ ਯਸਵਣ ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਬਤਨ ਰਈ ,



ਰਹ ਦਹ ਸਭਆਦ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਬਤਨ ਏਹਤ਼ ਜ ਏਦ਼ ਵਨ:
 ਸਜਉਂਦ਼ ਯਸਵਣ ਪਇਦ ਬਤਨ
 ਰਹ ਦ ਭਯਨ
 ਯਈਡਯ ਪਇਦ
 ਸਯਿੱ ਏਤ ਦਅਲ
 ਭਿਤ ਦਅਲ



ਫਹਭ ਏਟ ਦ ਏਲ਼ਨ 45 (

)
ਈ ਲਹ ਰਭਐ
ਿੱ ਤਿੱ ਥ

,
ਜਣਏਯਹ ਨੰ ਰਏਇਆ ਨ ਵਾਲ।਼


ਆਈਆਯਡਹ (

)

2002
/

ਵ ਜਾਂਚ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ II
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,
ਈ

ਈ
।

ਇਿੱ ਏ ਦਅਲ ਇਿੱ ਏ ਭੰ  ਵ,

ਵ-ਪ ਖ

ਾ

Question 1
ਵ਼ਠਾਂ ਰਹਆਂ ਦਹ ਚਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵ। ਰਹ ਦਹ ਸਏਭ ਦਹ ਛਣ ਏਯਾ,
?
I.

ਧਨ-

II. ਮਸਨਟ ਸਰੰਏ ਏਹਤਹ ਫਹਭ ਰਹ
III. ਰਹਭਹਅਭ ਲਹ ਰਹ
IV. ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ ਰਹ
Question 2
ਭਵ਼ਲ਼ ਨੇ ਤਏ ਫਹਭਯਹ ਯਈਡਯ ਨਰ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ ਐਯਹਦਹ ਵ। ਉ ਨੇ ਰਹ ਦਹ ਅਰ
ਸਨਮਏਤਹ ਏਯਨ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹਤਹ ਵ। ਭਵ਼ਲ਼ ਨੰ ਸਦਰ ਦ ਦਿਯਨ ਸਆ ਅਤ਼ ਤਏ ਫਹਭਯਹ ਯਈਡਯ ਦ਼
ਅਧਹਨ 50,000
I.

?

ਭਵ਼ਲ਼

II. ਏਯਨ
III. ਬਤਨ ਭਵ਼ਲ਼ ਤ਼ ਏਯਨ ਦ਼ ਸਲਚਰ਼ ਫਯਫਯ ਲੰ ਸਡਆ ਜਲ਼
IV. ਦਾਲਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਏਾਈ ਲਹ ਨਵੀਂ,

,

Question 3
ਯਲਹਨ ਦਹ ਏਯ ਵਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਤ ਵਾ ਈ। ਰਬਤਯ ਨੇ ਭਿਤ ਦਅਲ਼ ਰਈ ਦਤਲ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਵਨ।
ਏਦਯਤਹ ਭਿਤ ਦ਼ ਭਏਫਰ਼ ਵਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾਈ ਭਿਤ ਦ਼ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਦਤਲ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ਼ ਲਧ
ਦਤਲ਼ ਲਜੋਂ ਦ਼ਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ?
I.

ਦਨਉਣ ਜਾਂ ਜਰਉਣ ਦ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ

II. ਇਰਜ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਡਏਟਯ ਦ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ
333

III. ਨਿਏਯਹ ਦ਼ਣ ਲਰ਼ ਲਰੋਂ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ
IV. ਤਰ ਸਯਾਯਟ
Question 4
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਭਿਤ ਦਅਸਲਆਂ ਨੰ ਭਿੱ ਢਰ਼ ਭਿਤ ਦਅਲ਼ ਲਜੋਂ ਭੰ ਸਨਆ ਜਲ਼?
I.

ਜ਼ ਫਹਭਤ ਰਹ ਲ਼ਯ ਵਾਣ ਦ਼ ਸਤੰ ਨ ਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਯਦ ਵ

II. ਜ਼ ਫਹਭਤ ਰਹ ਲ਼ਯ ਵਾਣ ਦ਼ ੰ ਜ ਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਯਦ ਵ
III. ਜ਼ ਫਹਭਤ ਰਹ ਲ਼ਯ ਵਾਣ ਦ਼ ਿੱ ਤ ਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਯਦ ਵ
IV. ਜ਼ ਫਹਭਤ ਰਹ ਲ਼ਯ ਵਾਣ ਦ਼ ਦ ਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਯਦ ਵ
Question 5
ਵ਼ਠਾਂ ਏਝ ਟਨਲਾਂ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਵਨ,

ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ

ਸਏਵ ਸਫਆਨ ਰਤ ਵ?
I.

ਸਭਆਦਹ ਫਹਭ ਰਹ ਦਹ ਸਯਿੱ ਏਤ ਉੱਤ਼ ਦਅਲ਼ ਦ ਬਤਨ

II. ਧਨIII. ਯਈਡਯ ਪਇਦ਼ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਤਏ ਫਹਭਯਹਆਂ ਰਈ ਦਅਲ ਬਤਨ ਏਹਤ
IV. ਰਹਧਯਏ ਲਰੋਂ ਇੰ ਡਊਂਭੈਂਟ ਰਹ ਦ਼ ਭਯਨ ਉੱਤ਼ ਭਯਨ ਭਿੱ ਰ ਬਤਨ ਏਹਤ
Question 6
ਧਨ-

?

I.

ਭਿਤ ਦਅਲ

II. ਸਯਿੱ ਏਤ ਦਅਲ
III. ਸਭਆਦਹ ਸਜਊਂਦ਼ ਵਾਣ ਦਅਲ
IV. ਯਦਹ ਦਅਲ
Question 7
ਲ਼ੰ ਏਯ ਨੇ 10

ਵ। ਜ਼ ਉਵ ਰਹ ਦਹ ਸਯਿੱ ਏਤ ਤੋਂ

ਸਵਰਾਂ ਭਯ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏ ਦ ਬਤਨ ਏਹਤ ਜਲ਼?
I.

ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਜਾਂ ਪੰ ਡ ਭਿੱ ਰ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਿੱ ਟ
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II. ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਜਾਂ ਪੰ ਡ ਭਿੱ ਰ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਲਿੱ ਧ
III. ਬਤਨ ਏਹਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ 2%
IV. ਭਯਨ ਭਿੱ ਰ
Question 8
ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ਲਯਹਏਯਨ (
I.

-

)

,

?

ਯਸਭਆ ਸਭਆਦਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਐਯਹਦਣ ਦ਼ 6

II. ਭਨਜ ਸਭਆਦਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਐਯਹਦਣ ਦ਼ ਡ਼ਢ ਰ ਫਅਦ ਭਯ ਜਾਂਦ ਵ
III. ਡ਼ਸਲਡ ਸਭਆਦਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਐਯਹਦਣ ਦ਼ ਢਈ ਰ ਫਅਦ ਭਯ ਜਾਂਦ ਵ
IV. ਯਲਹਨ ਸਭਆਦਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਐਯਹਦਣ ਦ਼ ਢ਼ ੰ ਜ ਰ ਫਅਦ ਭਯ ਜਾਂਦ ਵ
Question 9
ਵ਼ਠਾਂ ਜਹਲਨ ਫਹਭਤ ਦਹ ਭਿਤ ਵਾਣ ਦਹ ਟਨ ਉੱਤ਼ ਬ ਰਬਤਯਾਂ ਲਰੋਂ ਧਯਨ ਭਿਤ ਦਅਲ਼ ਰਈ ਸਦਿੱ ਤ਼
ਜਣ ਲਰ਼ ਦਤਲ਼ਾਂ ਦਹ ਚਹ ਵ। ਇਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਲਿੱ ਐਯ਼ ਦਹ ਚਾਣ ਏਯਾ,

ਈ

੍੍ੰਦਹ ਵ।
I.

ਤਰ ਸਯਾਯਟ

II. ਦਅਲ ਪਯਭ
III. ਦਨਉਣ ਜਾਂ ਜਰਉਣ ਦ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ
IV. ਵਤਰ ਦ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ
Question 10
ਆਈਆਯਡਹ (

)

2002

30
I.

7

II. 15
III. 30
IV. 45
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,

ਵ ਰੀਧਐਆ ਵਾਰਾਂ ਦ ਜਵਾਫ
Answer 1
ਵੀਂ ਚਾਣ I
ਧਨ-

,

Answer 2
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਇ ਏ਼ਰ ਸਲਿੱ ਚ ਯ 50,000

ਨੰ ਏਹਤ ਜਲ਼ ਸਏਉਂਸਏ ਰਹ ਅਰ ਅਧਯ

ਉੱਤ਼ ਏਯਨ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਮਏਤ ਏਹਤਹ ਜ ਚਿੱ ਏਹ ਵ।

Answer 3
ਵੀਂ ਚਾਣ IV
ਨਭਦ ਲਰੋਂ ਦਅਲ ਪਯਭ,

,

,

ਦਤਲ਼

,

ਏਦਯਤਹ ਭਿਤ ਦ਼ ਨਰ ਨਰ ਵਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾਣ ਲਰਹ ਭਿਤ ਦ਼ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ ਦ਼ਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਸਵਰਹ ਜਣਏਯਹ ਸਯਾਯਟ (

ਈ

),

,

,

,
ਵੀਂ ਚਾਣ I
ਜ਼ ਫਹਭਤ ਰਹ ਦ਼ ਸਤੰ ਨ ਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਯ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਭਿਤ ਦਅਲ਼ ਨੰ ਸਵਰਾਂ ਭਿਤ ਦਅਲ ਭੰ ਸਨਆ
ਜਲ਼।
Answer 4
ਵੀਂ ਚਾਣ I
ਚਾਣ I
Answer 5
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ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਧਨ-

ਦ਼ ਇਿੱ ਏ ਭਹਰ-

Answer 6
ਵੀਂ ਚਾਣ II
ਜ਼ ਲ਼ੰ ਏਯ ਮਸਰ ਰਹ ਦਹ ਸਯਿੱ ਏਤ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਭਯ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਜਾਂ ਪੰ ਡ ਭਿੱ ਰ
ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਲਿੱ ਧ ਦ ਬਤਨ ਏਹਤ ਜਲ਼।
Answer 7
ਵੀਂ ਚਾਣ IV
ਚਾਣ IV

,

-

I, II

III

Answer 8
ਵੀਂ ਚਾਣ I
ਵਦ਼ ਯਵਹ ਭਿਤ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਤਰ ਸਯਾਯਟ ਲਧ ਦਤਲ਼ ਲਜੋਂ ਚਵਹਦਹ ਵ। ਵਾਯ ਦਤਲ਼ ਸਜਲੇਂ ਸਏ
ਦਅਲ ਪਯਭ,

ਜਾਂ ਜਰਉਣ ਦ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ,

Answer 9
ਵੀਂ ਚਾਣ III
ਆਈਆਯਡਹ (

)

2002

,

ਸਲਚਯ ਰਤ ਵਾਣ ਦਹ ਯਹਦ ਦਹ ਸਭਤਹ ਤੋਂ
30

।
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ਬਾ 3
ਧਸਤ ਫੀਭਾ
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ਠ 17
ਧਸਤ ਫੀਭ ਨਾਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਾਠ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਇਵ ਠ ਸਲਿੱ ਚ ਤਵਨੰ ਦਿੱ ਸਆ ਜਲ਼ ਸਏ ਫਹਭ਼ ਦ ਭੇਂ ਨਰ ਸਏਲੇਂ ਸਲਏ ਵਾਇਆ। ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤਦ਼ਐਬਰ ਏਹ ਵ, ਇ ਦ਼ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਿੱ ਧਯਾਂ ਤ਼ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਦਹਆਂ ਸਏਭਾਂ ਫਯ਼ ਦਿੱ ਸਆ ਜਲ਼। ਤੀਂ
ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਤ਼ ਇ ਨੰ ਰਬਸਲਤ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਏਯਏਾਂ ਦ਼ ਫਯ਼ ਲਹ ਦਿੱ ਸਆ ਜਲ਼। ਅੰ ਤ
ਉੱਤ਼ ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤ ਦ਼ਐਬਰ ਦ ਸਲਏ ਫਯ਼ ਅਤ਼ ਬਯਤ ਦ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ
ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ ਫਯ਼ ਲਹ ਜਣਏਯਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਲ਼ਹ।
ਧੱ ਐਣ ਨਤੀਜ

A. ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ਼ ਦ ਇਸਤਵ ਤ਼ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਸਲਏ
B. ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਏਹ ਵ
C. ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਦ਼ ਿੱ ਧਯ
D. ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਦਹਆਂ ਸਏਭਾਂ
E. ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤ ਰਣਰਹ ਨੰ ਰਬਸਲਤ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਏਯਨ
F. ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ - ਆਦਹ ਦ਼ ਫਅਦ ਤਯਿੱ ਏਹ
G. ਸਵਤ ਫਹਭ ਫਯ
ਇਵ ਏਾਂਡ ਹਨ ਦ਼ ਫਅਦ, ਤੀਂ ਮਾ ਵਾਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਾ:
1. ਭਝਣ ਸਏ ਫਹਭ਼ ਦ ਸਲਏ ਸਏਲੇਂ ਵਾਇਆ।
2. ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਦਹ ਧਯਨ ਤ਼ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਦਹਆਂ ਸਏਭਾਂ ਤ਼ ਿੱ ਧਯਾਂ ਦਹ ਸਲਆਸਐਆ ਏਯਨਹ।
3. ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਨੰ ਰਬਸਲਤ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਏਯਏਾਂ ਦ਼ ਭਰਾਂਏਣ ਤ਼ ਆਦਹ ਦ਼ ਫਅਦ
ਵਾਈ ਤਯਿੱ ਏਹ
4. ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਸਲਏ ਫਯ਼ ਸਲਚਯ-ਚਯਚ।
5. ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤ ਫਹਭ ਫਯ ਨੰ ਜਣਨ।
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A. ਬਾਯਤ ਧਵੱ ਚ ਫੀਭ ਦਾ ਇਧਤਸਾ ਤ ਫੀਭ ਦ ਧਵਏਾ
ਫਹਭ਼ ਨੰ ਏਝ ਜਾਂ ਅਨੇਏਾਂ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਯਾਂ ਰਾਂ ਤੋਂ ਭਿਜਦ
 ਵਾਣ ਲਜੋਂ ਜਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਰਾਂ ਤਿੱ ਏ ਏਈ
ਸਬਆਤਲਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਜ ਦ਼ ਏਝ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦ਼ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਯ਼ ਟ਼ ਨੰ ਆ ਸਲਿੱ ਚ ਾਂਝ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਲੰ ਡਣ
ਦਹ ਧਯਨ ਹ। ਵਰਾਂਸਏ, ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਸਜ ਧੰ ਦ਼ ਨੰ ਅੀਂ ਅਿੱ ਜ ਜਣਦ਼ ਵਾਂ, ਦਾ ਤੋਂ ਸਤੰ ਨ ਦਹਆਂ ਸਵਰਾਂ ਵਹ ਵੋਂਦ
ਸਲਿੱ ਚ ਆਇਆ ਵ।
1. ਆਧੁਧਨਏ ਵਣਜ ਫੀਭਾ
ਫਹਭ਼ ਦਹ ਧਯਨ ਯਵੀਂ ਬ ਤੋਂ ਆਧਸਨਏ ਾਸਐਭਾਂ ਦ਼ ਵਿੱ ਰ ਏਯਨ ਲਸਰਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਭੰ ਦਯ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਵਾਣ ਲਰਹਆਂ
ਦਯਟਨਲਾਂ ਯਵੀਂ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਟ਼ ਨ - ਸਜ ਨੰ ਅੀਂ ਭੰ ਦਯਹ ਫਹਭ ਾਸਐਭ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਾਂ। ਭੰ ਦਯਹ
ਫਹਭ ਵਾਯ ਸਏਭ ਦ਼ ਫਹਸਭਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵਯਹ ਹ।
ਯ, ਆਧਸਨਏ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਭਿੱ ਢਰਹ ਸਏਭ 14ਲੀਂ ਦਹ ਸਲਿੱ ਚ ਮਯ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਇਟਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਏਯਾਫਯਹ
ੰ ਾਂ ਜਾਂ ਭਜਾਂ ਲਰੋਂ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਹ। ਇਵ ੰ  ਭੈਂਫਯ ਲਰੋਂ ਬ਼ਜਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਟ਼, ਅਿੱ ,
ਭੈਂਫਯਾਂ ਦਹ ਭਿਤ ਜਾਂ ਯਾਹ-ਯਾਟਹ ਦ਼ ਟ਼ ਦ਼ ਰਈ ਭੈਂਫਯਹ ਅਧਸਯਤ ਪੰ ਡ ਟ਼ ਉੱਤ਼ ਅਧਸਯਤ ਹ। ਅਿੱ  ਫਹਭ਼
ਦ ਯ, ਸਜ ਨੰ ਅੀਂ ਅਿੱ ਜ ਜਣਦ਼ ਵਾਂ, 1591 ਸਲਿੱ ਚ ਵਭਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵੋਂਦ ਸਲਿੱ ਚ ਆਇਆ ਹ।
ਇੰ ਰੈਂ ਡ ਰਈ, 1666 ਸਲਿੱ ਚ ਰੰਡਨ ਸਲਿੱ ਚ ਰਿੱਹ ਲਿੱ ਡਹ ਅਿੱ , ਸਜ ਨਰ ਲ਼ਸਵਯ ਦ਼ ਫਵਤ ਲ਼ਸਵਯ ਅਤ਼
13,000 ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਯ   ਨ, ਨੇ ਫਹਭ਼ ਨੰ ਉਤਲ਼ਸਵਤ ਏਹਤ ਅਤ਼ ਸਵਰਹ ਅਿੱ  ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ, ਸਜ
ਨੰ ਪਇਯ ਆਸਪ ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਹ, 1680 ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਯ ਏਹਤਹ ਈ।
ਰਾ ਇਡ: ਅਿੱ ਜ ਦ਼ ਫਹਭ ਧੰ ਦ਼ ਦ ਭਿੱ ਢ ਰੰਡਨ ਦ਼ ਰਾ ਇਡ ਦ਼ ਏਹ ਵਊ ਸਲਿੱ ਚ ਫਿੱ ਝ। ਲਯਹ, ਜਾ ਸਏ ਉੱਥ਼
ਇਿੱ ਏਠੇ ਵੰ ਦ਼ ਨ, ਭੰ ਦਯਹ ਐਤਸਯਆਂ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਭੰ ਦਯਹ ਵਾਂ ਯਵੀਂ ਰ ਏ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਭਨ ਦ਼ ਵਾ
ਨਏਨ ਨੰ ਾਂਝ ਏਯਨ ਰਈ ਸਵਭਤ ਵਾ। ਇੰ ਝ ਦ਼ ਨਏਨ ਭੰ ਦਯਹ ਐਤਸਯਆਂ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਭੰ ਦਯਹ
ਡਏਆਂ ਲਰੋਂ ਐਿੱ ਰਹ਼ ਭੰ ਦਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਰਿੱਟਣ ਜਾਂ ੁਯਫ ਭੰ ਦਯਹ ਭਿਭ ਏਯਏ਼ ਭਨ ਐਯਫ ਵਾਣ ਜਾਂ ਸਏ਼
ਏਯਨ ਏਯਏ਼ ਵ ਦ ਡਿੱ ਫਣ, ਏਯਏ਼ ਵੰ ਦ਼ ਨ।
2. ਬਾਯਤ ਧਵੱ ਚ ਆਧੁਧਨਏ ਵਾਯਏ ਫੀਭ ਦਾ ਅਤੀਤ
ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਆਧਸਨਏ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਲ਼ਯਆਤ 1800 ਦ਼ ਲ਼ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਜਾਂ ਨੇ਼ ਤ਼਼ ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ
ਭੰ ਦਯਹ ਫਹਭ ਧੰ ਦ਼ ਰਈ ਜੰ ਹਆਂ ਨਰ ਵਾਈ। ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਰਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਅੰ ਯ਼ਹ

ਂ ਰ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏਯਾ. ਸਰਭ. 1818 ਸਲਿੱ ਚ ਅਤ਼ ਸਵਰਹ ੂਯ-ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ
ਏੰ ਨਹ, ਯਹਟ
ਟਰਹਟਾਨ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ ਏਯਾ. ਸਰਭ. ਦਾਲੇਂ ਏਰਏਿੱ ਤ਼ ਸਲਿੱ ਚ 1850 ਸਲਿੱ ਚ ਥਸਤ ਏਹਤਹਆਂ ਈਆਂ।
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ਸਵਰਹ ਯਹ ਬਯਤਹ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਫੰ ਫ਼ ਸਭਊਚਰ ਅਲ਼ਾਅਯੈਂ ਾਇਟਹ ਸਰਭ. ਭੰ ਫਈ ਸਲਿੱ ਚ 1870
ਥਸਤ ਏਹਤਹ ਈ। ਦਹ ਦ਼ ਭਾ ਉੱਤ਼ ਲਦ਼ਲ਼ਹ ਅੰ ਦਾਰਨ ਦ਼ ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਏਈ ਵਾਯ ਬਯਤਹ ਏੰ ਨਹਆਂ
ਥਸਤ ਏਹਤਹਆਂ ਈਆਂ।
1912 ਸਲਿੱ ਚ, ਫਹਭ ਧੰ ਦ਼ ਨੰ ਸਨਮਭਤ ਏਯਨ ਰਈ ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਏੰ ਨੀ ਏਟ ਅਤ ਰਵੀਡੈਂਟ ਪੰ ਡ ਏਟ
 ਏਹਤ ਸਆ। ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਏਟ 1912 ਯਵੀਂ ਇਵ ਰਭਹ ਫਣਇਆ ਸਆ ਸਏ ਰਹਭਹਅਭਦਯ ਯਣਹਆਂ ਅਤ਼ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ ਆਲਯਤਹ ਭਰਾਂਏਣ ਨੰ ਫਹਭਾਂਸਏਏ ਲਰੋਂ ਤਦਹਏ ਏਹਤ ਜਲ਼। ਯ,
ਬਯਤਹ ਅਤ਼ ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਏੰ ਨਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਬ਼ਦਬਲ ਜਯਹ ਸਯਵ।
ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਤੋਂ ਯਣਹ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ, ਜਾ ਸਏ ਅਿੱ ਜ ਲਹ ਭਿਜਦ
 ਵ, ਨੈਲ਼ਨਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ ਏੰ ਨਹ ਸਰਭ. ਵ,
ਸਜ ਨੰ 1906 ਸਲਿੱ ਚ ਫਣਇਆ ਸਆ ਹ।
ਵਰਤ ਦਹ ਰਾ  ਦ਼ ਭਤਫਏ, ਬਯਤਹ ਫਹਭ ਉਦਮਾ ਦਹ ਸਨਯਨਹ ਯਏਯ ਲਰੋਂ ਏਯਨਹ, ਏਿ ਭਹਏਯਨ ਅਤ਼
਼ਯ ਸਨਿੱਜਹਏਯਨ ਅਤ਼ ਇਵ ਬ ਸਏਲੇਂ ਲਸਯਆ:
a) ਜੀਵਨ ਫੀਭ ਦਾ ਏ ਭੀਏਯਨ
ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਧੰ ਦ਼ ਨੰ 1 ਤੰ ਫਯ 1956 ਸਲਿੱ ਚ ਏਿ ਭਹਸਏਰਤ ਏਹਤ ਸਆ ਅਤ਼ ਬਯਤਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਸਨਭ
(ਰਆਈਹ) ਦ ਸਨਯਭਣ ਵਾਇਆ। ਉ ਭੇਂ ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ 170 ਏੰ ਨਹਆਂ ਅਤ਼ 75 ਰਲ
ਾ ਹਡੈਂਟ ਪੰ ਡ
ਾਇਟਹਆਂ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਧੰ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਏਯਦਹਆਂ ਨ। 1956 ਤੋਂ 1999 ਤਿੱ ਏ, ਏ਼ਲਰ ਰਆਈਹ (LIC)
ਏਾਰ ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏਯਨ ਦ ਯਐਲਾਂ ਵਿੱ ਏ ਹ।
b) ਗਯ-ਜੀਵਨ ਫੀਭ ਦਾ ਏ ਭੀਏਯਨ
1972 ਸਲਿੱ ਚ ਜਯਨਰ ਫਹਭ ਲਣਜ ਏਿ ਭਹਏਯਨ ਏਟ (ਜਹਆਈਫਹਨ) ਦ਼ ਏਨੰਨ ਫਣਨ ਨਰ, ੂਯਜਹਲਨ ਫਹਭ ਧੰ ਦ਼ ਨੰ ਲਹ ਏਿ ਭਹਸਏਰਤ ਏਹਤ ਸਆ ਅਤ਼ ਬਾਯਤੀ ਜਯਨਰ ਫੀਭਾ ਧਨਮਭ (ਜੀਆਈੀ) ਅਤ਼
ਇ ਦਹਆਂ ਚਾਯ ਸਾਇਏ ਏੰ ਨੀਆਂ ਸਤਆਯ ਏਹਤਹਆਂ ਈਆਂ। ਉ ਭੇਂ ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ 106 ਫਹਭ
ਏੰ ਨਹਆਂ ੂਯ-ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਧੰ ਦ ਏਯਨ ਲਰਹਆਂ ਏੰ ਨਹਆਂ ਨੰ ਆ ਸਲਿੱ ਚ ਸਭਰ ਏ਼ ਬਯਤਹ ਜਹਆਈਹ
ਦਹਆਂ ਵਇਏ ਏੰ ਨਹਆਂ ਸਤਆਯ ਏਹਤਹਆਂ ਈਆਂ।
c) ਭਰ ਸਤਯਾ ਏਭਟੀ ਅਤ ਆਈਆਯਡੀ
1993 ਸਲਿੱ ਚ, ਭਰਾ ਵਤਯ ਏਭ਼ਟਹ ਰਈਲ਼ਟ ਏੰ ਨਹਆਂ ਨੰ ਸਰਆ ਏ਼ ਭਏਫਰ਼ ਨੰ ਭ-ਉਤਲ਼ਸਵਤ ਏਯਨ ਦ਼
ਭ਼ਤ ਉਦਮਾ ਦ਼ ਸਲਏ ਦਹਆਂ ੰ ਬਲਨਲਾਂ ਦ ਤ ਰਉਣ ਅਤ਼ ਤਫਦਹਰਹਆਂ ਦਹ ਸਪਯਲ਼ ਏਯਨ
ਰਈ ਥਸਤ ਏਹਤਹ ਈ। ਏਭ਼ਟਹ ਨੇ 1994 ਸਲਿੱ ਚ ਆਣਹ ਸਯਾਯਟ ਸਦਿੱ ਤਹ।
ਯਰ਼ਟਯਹ ਅਥਯਟਹ (ਆਈਆਯ) ਫਣਈ ਈ।
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1997 ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ

d)

ਂ ਸਡਲਰਭੈਂਟ ਏਟ 1999 (ਆਈਆਯਡਹ) ਦ  ਏਯਏ਼ ਫਹਭ
ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ ਯਰ਼ਟਯਹ ਡ

ਯਰ਼ਟਯਹ ਅਤ਼ ਸਲਏ ਅਥਯਟਹ (IRDA) ਨੰ ਅਰਰ 2000 ਸਲਿੱ ਚ ਜਹਲਨ ਅਤ਼ ੂਯ-ਜਹਲਨ ਫਹਭ
ਉਦਮਾ ਰਈ ਯਰ਼ਟਯਹ ੰ ਥ ਲਜੋਂ "ਰਹ ਧਯਏਾਂ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਦਹ ਯਿੱਸਐਆ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਉਦਮਾ ਸਲਿੱ ਚ
ਰਤਯ ਤਯਿੱ ਏਹ ਨੰ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਣ ਰਈ" ਥਸਤ ਏਹਤ ਸਆ।
e) ਜੀਆਈੀ ਦਾ ੁਨਯਠਨ
ਜਹਆਈਹ ਨੰ ਏਿ ਭਹ ਭ-ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਜੋਂ ਫਦਰ ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ ਵ ਅਤ਼ ਇ ਦਹਆਂ ਚਯ ਵਇਏ
ਏੰ ਨਹਆਂ ਨੰ ਆਤਭ-ਸਨਯਬਯ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ਭ-ਸਨਯਭਤ ਏਹਤ ਸਆ। ਦੰ ਫਯ, 2000 ਸਲਿੱ ਚ, ੰ ਦ ਨੇ
ਜਹਆਈਹ ਤੋਂ ਚਯ ਵਇਏ ਏੰ ਨਹਆਂ ਨੰ ਜਰਈ 2002 ਤੋਂ ਭਏਤ ਏਯਨ ਦ ਸਫਿੱ ਰ  ਏਹਤ। ਇਵ ਵਨ
 ਨੈਲ਼ਨਰ ਫਹਭ ਏਯਾ. ਸਰਭ

ਂ ਰ ਫਹਭ ਏਯਾ. ਸਰਭ.
 ਯਹਟ
 ਸਨਊ ਇੰ ਡਹਆ ਅਲ਼ਾਅਯੈਂ ਏਯਾ. ਸਰਭ.
 ਮਨਈਟਡ ਫਹਭ ਏਯਾ. ਸਰਭ.
f) ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਉਦਮ ਅੱ ਜ
28 ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ "ਜਹਲਨ ਫਹਭ" ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਜੋਂ ਯਸਜਟਯ ਵਨ। ਚਹ ਵ਼ਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵ।
g) ਯ-ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਉਦਮ ਅੱ ਜ
28 ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ "ਆਭ ਫਹਭ" ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਜੋਂ ਯਸਜਟਯ ਵਨ।
i. ਯਹਏਰਚਯ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ ਏੰ ਨਹ ਆ ਇੰ ਡਹਆ ਸਰਭਟਡ ਰ ਫਹਭ/ੇਂਡ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਫੰ ਧਹ ਾਸਐਭਾਂ
ਰਈ ਭਸਵਯ ਫਹਭ ਏਯਨ ਲਰਹ ਏੰ ਨਹ ਵ।
ii. ਏਾਯਟ ਏਯਸਡਟ ਅਤ਼ ਯੰ ਟਹ ਏਯਾਯ਼ਲ਼ਨ ਆ ਇੰ ਡਹਆ ਸਨਯਮਤ ਏਯਸਡਟ ਦ਼ ਫੰ ਧਹ ਾਸਐਭਾਂ
ਰਈ ਐ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਵ।
iii. 5 ਇਏਿੱ ਰਹ ਸਵਤ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਵਨ।
iv. ਫਏਹ ਏੰ ਨਹਆਂ ਆਭ ਫਹਭ ਏਯਾਫਯ ਦਹਆਂ ਬ ਸਏਭਾਂ ਰਈ ਏੰ ਭ ਏਯਦਹਆਂ ਵਨ।
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ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਏੰ ਨੀਆਂ ਦੀ ੂਚੀ :
1. ਜਹਾਨ ਸਯਰਹ਼ਅਯ ਰਈਪ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

13. IDBI ਪਡਯਰ ਰਈਪ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

2. ਅਲਹਲ ਰਈਪ ਫਹਭ

14. ਇੰ ਡਹਆ ਪਟ ਰਈਪ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

3. ਫਜਜ ਅਰਨ ਰਈ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

15. ਏਾਟਏ ਭਸਵੰ ਦਯ ਰਡ ਸਭਊਚਰ ਰਈਪ

4. ਬਯਤਹ ਏ ਰਈਪ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

5. ਸਫਯਰ ਨ ਰਈਪ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

16. ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏਯਾਯ਼ਲ਼ਨ

6. ਏਨਯ HSBC OBC ਰਈ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

17. ਭਏ ਰਈਪ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

7. DHFL ਰਭਹਸਯਏ ਰਈਪ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

18. PNB ਸਭਟਰਈਪ

8. ਇਡ਼ਰਸਲ ਰਈਪ ਫਹਭ

ਂ ਰਈਪ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ
19. ਸਯਰਈ

9. ਏਈਡ ਰਈਪ ਫਹਭ

20. ਵਯ ਇੰ ਡਹਆ ਰਈਪ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

10. ਸਪਊਚਯ ਜਯਨਰਹ ਰਈਪ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

21. SBI ਰਈਪ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

11. HDFC ਟੈਂਡਯਡ ਰਈਪ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

22. ਰਹਯਭ ਰਈਪ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

12. ICICI ਰਡ
ਾ ੈਂਟਰ ਰਈਪ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

23. ਟਯ ਮਨਹ ਡਈ-ਰਚਹ ਰਈਪ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ
24. ਟਟ AIA ਰਈਪ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

ਇੱਏਰੀਆਂ ਧਸਤ ਫੀਭਾ ਏੰ ਨੀਆਂ ਦੀ ੂਚੀ :
1. ਫਜਜ ਅਰਨ ਜਯਨਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ
2. ਸਪਊਚਯ ਜਯਨਰਹ ਜਯਨਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ
ਂ ਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ
3. ਯਹਟ

4. ਟਟ ਜਹਆਈ ਜਯਨਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ
5. ਟਯ ਵਰਥ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ
ਆਭ ਫੀਭਾ ਏੰ ਨੀਆਂ ਦੀ ੂਚੀ :
1. ਐ਼ਤਹਫਹ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ

12. ਭਭ ਚਡਹਆਈ ਜਯਨਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

2. ਫਜਜ ਅਰਨ ਜਯਨਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

13. ਨੈਲ਼ਨਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

3. ਬਯਤਹ ਏ ਜਯਨਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

14. ਸਨਊ ਇੰ ਡਹਆ ਅਿੱ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

4. ਚਾਰਭੰ ਡਰਭ ਭ ਜਯਨਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

ਂ ਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ
15. ਯਹਟ

5. ਏਾਯਟ ਏਯਸਡਟ ਯੰ ਟਹ ਏਯਾਯ਼ਲ਼ਨ

16. ਯਵ਼ਜ ਸਏਉਫਹਈ ਜਯਨਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ
ਂ ਜਯਨਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ
17. ਸਯਰਈ

6. ਸਪਊਚਯ ਜਯਨਰਹ ਜਯਨਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ
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7. ਚਡਹਪਹ ਈਆਯਜਹ ਜਯਨਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

18. ਯਇਰ ੰ ਦਯਭ ਜਯਨਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

8. ਆਈਹਆਈਹਆਈ ਰੰਫਯਡ ਜਯਨਰ

19. ਫਹਆਈ ਜਯਨਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

20. ਰਹਯਭ ਜਯਨਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

9. ਇਪਏਾ ਟਾਸਏ ਜਯਨਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

21. ਟਟ ਜਹਆਈ ਜਯਨਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

10. ਰ ਟਹ ਜਯਨਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

22. ਮਨਈਟਡ ਇੰ ਡਹਆ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

11. ਸਰਫਯਟਹ ਸਲਡਹਏਨ ਜਯਨਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

23. ਮਨਹਲਯਰ ੰ ਾ ਜਯਨਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ

B. ਧਸਤ-ਦਐਬਾਰ ਏੀ ਸ
ਤੀਂ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਸਣਆ ਵਾਲ਼ ਸਏ "ਸਵਤ ਵਹ ਧਨ ਵ"। ਏਹ ਤੀਂ ਏਦ਼ ਤ ਏਯਨ ਦਹ ਏਾਸਲ਼ਲ਼ ਏਹਤਹ ਵ ਸਏ
ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤ ਦ ਏਹ ਅਯਥ ਵ? ਲ਼ਫਦ 'ਸਵਤ' (Health) ਲ਼ਫਦ 'hoelth' ਤੋਂ ਫਸਣਆ ਵ, ਸਜ ਦ
ਅਯਥ ਵ 'ਤੰ ਦਯਤ ਯਹਯ'।
ਯਣ਼ ਸਭਆਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਸਵਤ ਨੰ 'ਯਿੱ ਫਹ ਦਤ' ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦ ਹ ਅਤ਼ ਫਹਭਯਹ ਨੰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਸਲਅਏਤਹ ਲਰੋਂ
ਏਹਤ਼  ਾਂ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਵਾਣ ਭਸਝਆ ਜਾਂਦ ਹ। ਸਵਿੱ ਾਏਯ਼ਟ (460 ਤੋਂ 370 BC) ਨੇ ਫਹਭਯਹ ਦ਼
ਿੱ ਛ਼ ਏਯਨ ਸਦਿੱ ਤ਼। ਉ ਦ਼ ਭਤਫਏ, ਫਹਭਯਹ ਭਵਿਰ, ਈ, ਸਨਿੱਜਹ ਅਯਾਤ ਤ਼ ਬਾਜਨ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧਹ ਲਿੱ ਐਲਿੱ ਐ ਏਯਨਾਂ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਆਮਯਲ਼ਦ ਦਹ ਬਯਤਹ ਰਣਰਹ, ਜਾ ਸਏ ਸਵਿੱ ਾਏਯ਼ਟ ਤੋਂ ਏਈ ਦਹਆਂ ਸਵਰਾਂ ਭਿਜਦ ਹ, ਨੇ ਫਹਭਯਹ ਨੰ
ਚਯ ਤਯਰਾਂ ਦ਼ ਸਲਚਰ਼ ੰ ਤਰਨ ਭੰ ਸਨਆ ਵ: ਐਨ, ਹਰ ਯ, ਏਰ ਯ ਤ਼ ਫਰਭ ਅਤ਼ ਇਵਨਾਂ ਤਯਰਾਂ
ਦ਼ ਸਲਚਰ਼ ਅੰ ਤਰਨ ਦ ਵਾਣ ਨਰ ਸਵਤ ਫਹਭ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਯਤ, ਬਯਤਹ ਇਰਜ ਦ ਸਤਭ, ਨੰ
ੰ ਝਰਦਯ ਯਜਯਹਆਂ ਦ ਭਣ ਵ, ਜਦੋਂ ਸਏ ਿੱ ਛਭ ਨੰ ਉ ਭੇਂ ਇ ਦ ਤ ਲਹ ਨਵੀਂ ਹ।
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ਭੇਂ ਦ਼ ਨਰ,

ਈ

ਈ

ਈ

,

ਯਾਏਥਭ ਤ਼ ਚੰ ਼

ਜਹਲਨ ਦ ਰਯ ਏਯਨ ਵ। ੰ ਯ ਬਯ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਭੰ ਨਹ ਈ ਸਵਤ ਦਹ ਸਯਬਲ਼ ੰ ਯ ਸਵਤ
ੰ ਥ ਲਰੋਂ 1948

ਈ ,

'

,

,

"।

ਵ ਸਏ

ਦਲਈਆਂ ਦਹ ਬਯਤਹ ਰਣਰਹ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਆਮਯਲ਼ਦ ਨੇ ਇੰ ਝ ਦਹ ਸਵਤ ਨੰ ਅਸਤ ਰਚਹਨ ਭੇਂ ਤੋਂ ਵਹ ਭੰ ਸਨਆ
ਵਾਇਆ ਵ।
ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ੰ ਯ ਸਵਤ ੰ ਥ (WHO):

,

,
ਧਸਤ ਦ ਬਾ
ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਸਏ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਸਵਤ ਦ ਤ ਰਉਣ ਰਈ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਏਯਨ ਭੰ ਨੇ  ਵਨ:
a) ਜੀਵਨ-ਸ਼ਰੀ ਏਾਯਨ
ਜਹਲਨ-ਲ਼ਰਹ ਏਯਨ ਉਵ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਸਨਿੱਜਹ ੰ ਫੰ ਧਾਂ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਏੰ ਟਯਾਰ ਏਹਤ
ਜਾਂਦ ਵ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਏਯਤ ਏਯਨਹ ਤ਼ ਹਸਭਤ ਐਣ, ਸਚੰ ਤ ਤੋਂ ਫਚਣ ਅਤ਼ ਚੰ ਹ ਸਵਤ ਫਣਈ
ਯਿੱ ਐਣਹ ਅਤ਼ ਭਹਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਯਟ ਹਣਹ, ਨਲ਼਼ ਏਯਨੇ, ਅਯਿੱਸਐਅਤ ਸਜਨਹ ੰ ਫੰ ਧ ਅਤ਼
ਆਰਹ ਜਹਲਨ ਲ਼ਰਹ (ਸਫਨਾਂ ਏਯਤ) ਆਸਦ ਨਰ ਏੈਂਯ, ਡ, ਵਈਯ-ਟਨਲ਼ਨ ਤ਼ ਡਇਫਟਹ
ਆਸਦ ਲਯਹਆਂ ਫਹਭਯਹਆਂ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
ਵਰਾਂਸਏ ਯਏਯ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਯਲਿੱ ਈ ਨੰ ਏੰ ਟਯਾਰ / ਰਬਸਲਤ ਏਯਨ ਰਈ ਲਿੱ ਡਹ ਬਸਭਏ ਸਨਬਉਂਦਹਆਂ
ਵਨ (ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਨਲ਼਼ ਏਯਨ ਲਸਰਆਂ ਨੰ ੂਯ-ਜਭਨਤਹ ਜ਼ਰ, ਤੰ ਫਏ ਲਯ਼ ਉਤਦਾਂ ਉੱਤ਼ ਲਿੱ ਧ ਟਏ
ਰਉਣ), ਯ ਸਨਿੱਜਹ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਸੰ ਭ਼ਲਯਹ ਜਹਲਨ ਲ਼ਰਹ ਏਯਨਾਂ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਵਾਣ
ਲਰਹਆਂ ਫਹਭਯਹਆਂ ਨੰ ਏੰ ਟਾਯਰ ਏਯਨ ਰਈ ਬਸਭਏ ਸਨਬਉਂਦਹ ਵ।
b) ਭਾਸਰ ਏਾਯਨ
ਯਿੱਸਐਅਤ ਣਹ ਹਣ, ਅਯਾ ਰਫੰਧ ਅਤ਼ ਲ਼ਟ ਆਵਯ ਸਵਤ ਰਈ ਫਵਤ ਯਯਹ ਵਨ, ਉਵਨਾਂ ਦਹ
ਏਭਹ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ੰ ਬਹਯ ਸਵਤ ਭਭਰ਼ ਦ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਯ਼ ੰ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਜਦ
 ਵਨ ਐ ਤਿਯ
ਉੱਤ਼ ਸਲਏਲ਼ਹਰ ਦ਼ਲ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ। ਛਤ ਦਹਆਂ ਫਹਭਯਹਆਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਏਭ ਤ਼ ਚ਼ਚਏ ਆਸਦ ਅਢਿੱ ਏਲੀਂ ਈ ਦ਼ ਏਯਏ਼, ਭਰ਼ ਯਹਅ ਤ਼ ਡੇਂ ਲਯਹਆਂ ਫਹਭਯਹਆਂ ੁਯਫ ਅਯਾ ਰਫੰਧਾਂ ਏਯਏ਼ ਪਰਦਹਆਂ ਵਨ,
ਜਦੋਂ ਸਏ ਏਝ ਫਹਭਯਹਆਂ ਭਵਿਰ ਦ਼ ਏਯਨਾਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਐ ਸਨਯਭਣ ਉਦਮਾਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਦ਼
345

ਏਯਏ਼ ਯਯ ਐਤਸਯਆਂ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧਹ ਫਹਭਯਹਆਂ ਤੋਂ ਹਤ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਫਟ
ਸਨਯਭਣ ਸਲਿੱ ਚ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਲਸਰਆਂ ਨੰ ਫਟ ਵਾਣ ਅਤ਼ ਏਾਰ਼ ਦਹਆਂ ਐਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏੰ ਭ ਏਨ
ਲਸਰਆਂ ਨੰ ਪ਼ਪਸਆਂ ੰ ਫੰ ਧਹ ਫਹਭਯਹਆਂ ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਯਸਵੰ ਦਹ ਵ।
c) ਐਾਨਦਾਨੀ ਏਾਯਨ
ਫਹਭਯਹਆਂ ਭਸਆਂ ਤੋਂ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਜਹਲਣ ਯਵੀਂ ਲਹ ਆ ਏਦਹਆਂ ਵਨ। ਏਝ ਐਨਦਯਹ ਏਯਨਾਂ ਦ਼
ਏਯਏ਼ ਰਾ ਏਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਸਵਤ ੰ ਫੰ ਧਹ ਯਝਨ ਲ਼ਐਣ ਨੰ ਸਭਰਦ਼ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ੰ ਯ ਬਯ ਸਲਿੱ ਚ
ਨਰ, ਬਾਸਰਏ ਸਟਏਣ਼ ਤ਼ ਭਜਾਂ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਲਹ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਇਵ ਤਾਂ ਲ਼ਟ ਵ ਸਏ ਦ਼ਲ਼ ਦਹ ਭਸਜਏ ਤ਼ ਆਯਸਥਏ ਤਯਿੱ ਏਹ ਇ ਦ਼ ਰਾ ਏਾਂ ਦਹ ਸਵਤ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ
ਏਯਦਹ ਵ। ਸਵਤਭੰ ਦ ਆਫਦਹ ਨ ਏ਼ਲਰ ਆਯਸਥਏ ਯਯਭਹ ਰਈ ਉਤਸਦਏ ਏਭ਼ ਸਦੰ ਦਹ ਵ, ਫਰਸਏ
ਏਹਭਤਹ ਯਾਤਾਂ ਨੰ ਭਏਤ ਏਯਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਬਯਤ ਲਯ਼ ਸਲਏਲ਼ਹਰ ਦ਼ਲ਼ਾਂ ਰਈ ਲਿੱ ਧ ਯਯਹ ਵਨ। ਸਨਿੱਜਹ
ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ਼ ਫਹਭਯ ਸਵਤ ਦ਼ ਏਯਜ ਯਾਹ-ਯਾਟਹ ਦਹ ਏਭਹ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਯਾਨ ਯਯਹ ਯਯਭਹਆਂ ਯਹਆਂ
ਏਯਨ ਦਹ ਅਭਯਿੱ ਥਤ ਵੰ ਦਹ ਵ ਤ਼ ਰਾ ਏਾਂ ਨੰ ਯਹਫ ਸਲਿੱ ਚ ਧਿੱ ਸਏਆ ਜਾਂਦ ਵ ਤ਼ ਆਤਭ-ਵਿੱ ਸਤਆ ਤਿੱ ਏ ਨਿਫਤ
ਆ ਜਾਂਦਹ ਵ।
ਇਏਯਏ਼ ੰ ਯ ਬਯ ਸਲਿੱ ਚ ਯਏਯ ਲਰੋਂ ਆਣ਼ ਰਾ ਏਾਂ ਦਹ ਸਵਤ ਤ਼ ਬਰਈ ਰਈ ਏਦਭ ਚਿੱ ਏ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ
ਅਤ਼ ਬ ਨਸਯਏਾਂ ਰਈ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਮਏਹਨਹ ਅਤ਼ ਵੰ ਚ ਸਲਿੱ ਚ ਫਣਉਣ ਮਏਹਨਹ ਫਣਇਆ ਜਾਂਦ
ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਉੱਤ਼ 'ਐਯਚ' ਵਯ਼ਏ ਦ਼ਲ਼ ਦਹ ਜਹਡਹਹ (GDP) ਦ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਬ ਵੰ ਦ
ਵ।
ਇ ਨਰ ਲਰ ਦ ਵੰ ਦ ਵ ਸਏ ਏਹ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵਰਤਾਂ ਰਈ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਸਏਭ ਦਹ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਦਹ
ਰਾ  ਵ।
C. ਧਸਤ-ਦਐਬਾਰ ਦ ੱ ਧਯ
ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਜੰ ਹਆਂ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਜਣ ਲਰਹਆਂ ਼ਲਲਾਂ ਵਨ ਅਤ਼ ਼ਲਲਾਂ
ਦ਼ਣ ਲਸਰਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਯਏਯ ਲਰੋਂ ਰਾ ਏਾਂ ਦਹ ਸਵਤ ਰਈ ਰਚਯ, ਦ਼ਐਬਰ, ਸਨਯਨਹ ਜਾਂ ਭ -ਰਫੰਧ
ਏਯਨ ਲ਼ਸਭਰ ਵ। ਸਵਤ ਦ਼ਐਬਰ ਦ਼ ਰਬਲ ਵਾਣ ਰਈ ਯਯਹ ਵ:


ਰਾ ਏਾਂ ਦਹਆਂ ਰਾ ਾਂ ਰਈ ਢਿੱ ਏਲੀਂ



ਯਫੰ ਹ



ਢਿੱ ਏਲਾਂ



ਿਐਹ ਤਯਹਾਂ ਭਿਜਦ




ਭਯਿੱ ਥ
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ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਸਵਤ ਸਥਤਹ ਸਲਅਏਤਹ ਤੋਂ ਸਲਅਏਤਹ ਭਤਫਏ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਸਵਤ ਭਿੱ ਸਆਲਾਂ
ਦਹਆਂ ਬ ਸਏਭਾਂ ਰਈ ਇਿੱ ਏਾ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ਼ ਢਾਂਚ ਉਰਿੱਫਧ ਏਯਲਉਣ ਨ ਤਾਂ ੰ ਬਲ ਵ ਅਤ਼ ਨ ਵਹ ਯ ਯਹ
ਵ। ਸਵਤ ਦ਼ਐਬਰ ਵਰਤਾਂ ਆਫਦਹ ਰਈ ਫਹਭਯਹ ਦਹ ਦਯਟਨ ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਦ਼ ਉੱਤ਼ ਅਧਸਯਤ ਵਾਣ
ਚਵਹਦ ਵ। ਉਦਵਯਨ ਰਈ, ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਫਐਯ, ਠੰਡ, ਐੰ , ਚਭਹ ਦਹ ਰਯਜਹ ਆਸਦ ਰ ਸਲਿੱ ਚ ਏਈ
ਲਯ ਵਾ ਏਦਹ ਵ, ਯ ਉ ਨੰ ਵ਼ਟਈਟ ਫਹ ਵਾਣ ੰ ਬਲਨ ਠੰਡ ਰਿੱਣ ਜਾਂ ਐੰ  ਵਾਣ ਤੋਂ ਿੱ ਟ ਵ।
ਇ਼ਤਯਹਾਂ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਦਰ ਦਹ ਫਹਭਯਹ ਜਾਂ ਏੈਂਯ ਤੋਂ ਹਸਤ ਵਾਣ ਦਹ ੰ ਬਲਨ
ਵ਼ਟਈਟ ਫਹ ਦ਼ ਭਏਫਰ਼ ਿੱ ਟ ਵ। ਇਏਯਏ਼, ਸਏ਼ ਲਹ ਸੰ ਡ ਜਾਂ ਸਰ਼ ਜਾਂ ਯਜ ਦ਼ ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤਦ਼ਐਬਰ ਵਰਤ ਥਸਤ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਉ ਐ਼ਤਯ ਦ਼ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਸਵਤ ਦ਼ਐਬਰ ਏਯਏਾਂ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ
ੰ ਏ਼ਤਏ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਦ਼ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਵਾਲ਼ਹ:
 ਆਫਦਹ ਦ ਆਏਯ
 ਭਿਤ ਦਯ
 ਫਹਭਯਹ ਦਯ
 ਅੰ ਤ ਦਯ
 ਰਾ ਏਾਂ ਦਹ ਭਸਜਏ ਤ਼ ਭਨਸਏ ਸਵਤ
 ਰਾ ਏਾਂ ਦਹ ਆਭ ਾਲ਼ਸਟਏ ਬਾਜਨ ਸਥਤਹ
 ਭਵਿਰ ਏਯਨ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਯੰ-ਐਦਈ ਜਾਂ ਉਦਮਾਸਏ ਐ਼ਤਯ
 ੰ ਬਲ ਸਵਤ ਦ਼ਐਬਰ ਦ਼ਣ ਲਰਹ ਰਣਰਹ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਦਰ ਦ ਡਏਟਯ ਸੰ ਡ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਜਦ ਨਵੀਂ ਵਾ
ਏਦ ਵ, ਯ ਸਰ ਏਫ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਜਦ ਵਾ ਏਦ ਵ।
 ਸਵਤ ਦ਼ਐਬਰ ਰਣਰਹ ਨੰ ਲਯਤ਼ ਜਣ ਦਹ ਸਏੰ ਨਹ ੰ ਬਲਨ ਵ
 ਭਸਜਏ-ਆਯਸਥਏ ਏਯਨ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਵਣਮਾਤ
ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਏਯਨਾਂ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼, ਯਏਯ ਭਿੱ ਢਰਹ (ਰਇਭਯਹ), ਏੰਡਯਹ ਤ਼ ਟਯਲ਼ਯਹ ਸਵਤ ਦ਼ਐਬਰ
ਲਤ਼ ਏੇਂਦਯ ਸਤਆਯ ਏਯਨ ਦ ਪਰ ਏਯਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਆਫਦਹ ਰਈ ਿੱ ਜਤ ਤ਼ ਵੰ ਚ ਸਲਿੱ ਚ ਢਿੱ ਏਲੀਂ
ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਲਤ਼ ਏਦਭ ਚਿੱ ਏਦਹ ਵ।
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D. ਧਸਤ-ਦਐਬਾਰ ਦੀਆਂ ਧਏਭਾਂ
ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਦਹਆਂ ਭਿੱ ਐ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਲ਼ਰਣ
਼ ਹਆਂ ਵਨ:
1. ਭੁੱ ਢਰੀ ਧਸਤ-ਦਐਬਾਰ
ਭਿੱ ਢਰਹ ਸਵਤ ਦ਼ਐਬਰ ਦ ਬਲ ਡਏਟਯਾਂ, ਨਯਾਂ ਤ਼ ਵਾਯ ਛਾਟ਼ ਏਰਹਸਨਏਾਂ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਜਣ ਲਰਹਆਂ
਼ਲਲਾਂ ਤੋਂ ਵ, ਸਜਵਨਾਂ ਨਰ ਭਯਹਾਂ ਲਰੋਂ ਸਏ਼ ਲਹ ਫਹਭਯਹ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਰਹ ਲਯ ੰ ਯਏ ਏਹਤ ਜਾਂਦ
ਵ, ਇ ਤਯਹਾਂ ਭਿੱ ਢਰਹ ਸਵਤ ਦ਼ਐਬਰ ਦ਼ਣ ਲਰ਼ ਸਵਤ ਰਣਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਭਯਹਾਂ ਰਈ ੰ ਯਏ ਦ਼ ਭਿੱ ਢਰਹ
ਥਾਂ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਸਲਏਤ ਦ਼ਲ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਭਿੱ ਢਰਹ ਸਵਤ ਦ਼ਐਬਰ ਉੱਤ਼ ਲਿੱ ਧ ਸਧਆਨ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਤਾਂ ਸਏ ਸਵਤ ਭਿੱ ਸਆਲਾਂ
ਨਰ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਲਿੱ ਡ਼ ਿੱ ਧਯ ਤ਼ ਪਰਣ, ਜਸਟਰ ਤ਼ ਿੱ ਏ ਜਾਂ ਤਹਫਯ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਸਨਸਟਆ ਜ ਏ਼।
ਭਿੱ ਢਰਹ ਸਵਤ ਦ਼ਐਬਰ ਰਫੰਧ ਯਾਏਥਭ ਲਰਹ ਸਵਤ ਦ਼ਐਬਰ, ਟਹਏ਼ ਰਉਣ, ਜਯਏਤ, ਡਏਟਯਹ
ਰਵ ਆਸਦ ਦ਼ਣ ਉੱਤ਼ ਏੇਂਦਸਯਤ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਭਯਹਾਂ ਨੰ ਰਾ  ਭਤਫਏ ਅਿੱ ਼ ਭਸਵਯਾਂ ਏਾਰ ਬ਼ਜਦ਼ ਵਨ।
ਉਦਵਯਨ ਰਈ, ਜ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਡਏਟਯ ਏਾਰ ਫਐਯ ਰਈ ਆਉਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਭਿੱ ਢਰਹ ਜਾਂਚ ਸਲਿੱ ਚ ਡੇਂ ਫਐਯ
ਦ਼ ਰਿੱਛਣ ਸਭਰਦ਼ ਵਨ ਤਾਂ ਭਿੱ ਢਰਹ ਦ਼ਐਬਰ ਦ਼ਣ ਲਰ ਏਝ ਦਲਈਆਂ ਦ਼ਲ਼, ਯ ਭਯਹ ਨੰ ਐ ਇਰਜ
ਰਈ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦਹ ਰਵ ਦ਼ਲ਼। ਫਵਤ਼ ਭਿੱ ਢਰਹ ਦ਼ਐਬਰ ਦ਼ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਡਏਟਯ
'ਸਯਲਸਯਏ ਡਏਟਯ' ਲਜੋਂ ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਯਲਯ ਦ਼ ਬ ਭੈਂਫਯ ਡਏਟਯ ਏਾਰ ਸਏ਼ ਲਹ ਛਾਟਹ
ਫਹਭਯਹ ਰਈ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ।
ਇਵ ਢੰ  ਨਰ ਐਨਦਨਹ ਰਿੱਛਣਾਂ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਇਰਜ ਏਯਨ ਤ਼ ਢਿੱ ਏਲੀਂ ਡਏਟਯਹ ਰਵ ਦ਼ਣ ਰਈ
ਡਏਟਯ ਨੰ ਭਿੱ ਦਦ ਸਭਰਦਹ ਵ। ਉਦਵਯਨ ਰਈ, ਡਏਟਯ ਭਯਹ ਨੰ ਭਸਆਂ ਦਹ ਡਇਫ਼ਟਹ ਅਤਹਤ ਨੰ
ਸਧਆਨ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐਦ਼ ਵਾ ਡਇਫ਼ਟਹ ਦ਼ ਐਤਯ਼ ਨੰ ਟਰਣ ਰਈ ਨਿਜਲਨ ਉਭਯ ਸਲਿੱ ਚ ਰਵ ਦ਼ਲ਼।
ਦ਼ਲ਼ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ਼, ਭਿੱ ਢਰਹ ਸਵਤ ਦ਼ਐਬਰ ਏੇਂਦਯਾਂ ਨੰ ਯਏਯ ਤ਼ ਰਈਲ਼ਟ ਸਧਯਾਂ ਦਾਲਾਂ ਲਰੋਂ ਥਸਤ ਏਹਤ
ਜਾਂਦ ਵ। ਯਏਯਹ ਭਿੱ ਢਰਹ ਸਵਤ ਦ਼ਐਬਰ ਏੇਂਦਯ ਆਫਦਹ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਥਸਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ
ਅਤ਼ ਸੰ ਡ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ਼ ਸਏ਼ ਨ ਸਏ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਜਦ
 ਵਨ।
2. ਸਾਇਏ ਧਸਤ-ਦਐਬਾਰ
ਵਇਏ (ਏੰਡਯਹ) ਦ਼ਐਬਰ ਏੇਂਦਯ ਦ ਅਯਥ ਭਸਵਯ ਡਏਟਯਾਂ ਤ਼ ਵਾਯ ਸਵਤ ਼ਲ਼ਲ
਼ ਯਾਂ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ
ਜਣ ਲਰਹਆਂ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਼ਲਲਾਂ ਤੋਂ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਭਯਹਾਂ ਨਰ ਸਵਰ਼ ੰ ਯਏ ਥਨ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਇ ਸਲਿੱ ਚ ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹ ਰਈ ਥਾਹ਼ ਭੇਂ ਰਈ ਨਏ ਦ਼ਐਬਰ ਲ਼ਸਭਰ ਵ, ਅਏਯ (ਯ ਯਯਹ ਨਵੀਂ)

ਂ ਰ
ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਭਯਹ ਲਜੋਂ ਦਐਰ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਇਨਟੈਂਸਲ਼ਲ ਏ਼ਅਯ ਼ਲਲਾਂ, ਫ
 ੈਂ  ਵਰਤਾਂ,
ਥਿਰਜਹ, ਜਾਂਚ ਤ਼ ਵਾਯ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਡਏਟਯਹ ਼ਲਲਾਂ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ।
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ਫਵਤਹ ਲਯ ਵਇਏ ਦ਼ਐਬਰ ਰਈ ਭਯਹਾਂ ਨੰ ਭਿੱ ਢਰ਼ ਸਵਤ ਦ਼ਐਬਰ ਏਯਨ ਲਸਰਆਂ/ਭਿੱ ਢਰ਼ ਡਏਟਯ
ਲਰੋਂ ਬ਼ਸਜਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਏਝ ਵਰਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਵਇਏ ਦ਼ਐਬਰ ਏਯਨ ਲਰ਼ 'ਆਣਹ' ਭਿੱ ਢਰਹ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ
ਵਰਤ ਾਂਝਹਆਂ ਼ਲਲਾਂ ਦ਼ਣ ਰਈ ਲਹ ਚਰਉਂਦ਼ ਵਨ।
ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਵਇਏ ਦ਼ਐਬਰ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਏੇਂਦਯ ਆਫਦਹ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਤਸਵਹਰ / ਫਰਏ ਿੱ ਧਯ
ਉੱਤ਼ ਭਿਜਦ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
3. ਤੀਜ ੱ ਧਯੀ ਧਸਤ ਦਐਬਾਰ
ਤਹਜ਼ ਿੱ ਧਯਹ (ਟਯਲ਼ਯਹ) ਸਵਤ ਦ਼ਐਬਰ ਐ ਰਵਏਯਹ ਸਵਤ ਦ਼ਐਬਰ ਵ, ਅਏਯ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ
ਦੁਰ ਭਯਹ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਭਿੱ ਢਰ਼ /ਵਇਏ ਦ਼ਐਬਰ ਏੇਂਦਯਾਂ ਲਰੋਂ ਬ਼ਜ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ। ਤਹਜ਼ ਿੱ ਧਯਹ ਦ਼ਐਬਰ
ਦ਼ਣ ਲਰ਼ ਫਵਤ ਏਯਏ਼ ਸਫਆਂ ਦਹ ਯਜਧਨਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਜਦ
 ਵਨ ਅਤ਼ ਏਝ ਸਰ਼ ਦ਼ ਭਿੱ ਐ ਦਤਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ
ਲਹ ਵਨ।
ਤਹਜ਼ ਿੱ ਧਯਹ ਦ਼ਐਬਰ ਦ਼ਣ ਲਸਰਆਂ ਦਹ ਉਦਵਯਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਸਵਯ ਭਡਹਏਰ ਵਰਤਾਂ ਤ਼ ਭਡਹਏਰ ਼ਲ਼਼ਲਯ
ਦ਼ਣ ਲਰ਼ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਵਇਏ ਸਵਤ ਦ਼ਐਬਰ ਦ਼ਣ ਲਸਰਆਂ ਦ਼ ਐ਼ਤਯ ਤੋਂ ਫਵਯ ਵਨ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ
ਨਏਾਰਾਜਹ (ਏੈਂਯ ਦ ਇਰਜ), ਅੰ  ਟਯਾਂਰਾਂਟ ਵਰਤਾਂ, ਉੱਚ ਐਤਯ਼ ਲਰ਼ ਜਣ਼ ਭਸਵਯ ਆਸਦ।
ਇਵ ਮਦ ਯਿੱ ਐਣ ਚਵਹਦ ਵ ਸਏ ਸਜਲੇਂ ਸਜਲੇਂ ਦ਼ਐਬਰ ਦ ਿੱ ਧਯ ਲਿੱ ਧਦ ਵ, ਉ ਨਰ ਵਹ ਇਰਜ ਦਹ
ੁਯਚ ਲਹ ਲਿੱ ਧਦ ਜਾਂਦ ਵ। ਜਦੋਂ ਸਏ ਰਾ ਏਾਂ ਰਈ ਭਿੱ ਢਰਹ ਦ਼ਐਬਰ ਰਈ ਬਤਨ ਏਯਨ ਿਐ ਵ, ਯ
ਵਇਏ ਦ਼ਐਬਰ ਰਈ ਬਤਨ ਏਯਨ ਉ ਭਏਫਰ਼ ਐ ਵਾ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਤਹਜ਼ ਿੱ ਧਯ ਦਹ ਦ਼ਐਬਰ
ਰਈ ਫਵਤ ਵਹ ਐ ਵਾ ਜਾਂਦ ਵ। ਦ਼ਐਬਰ ਦ਼ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਿੱ ਧਯਾਂ ਰਈ ਢਾਂਚ ਲਹ ਦ਼ਲ਼ਾਂ, ੇਂਡ-ਲ਼ਸਵਯਹ ਐ਼ਤਯਾਂ
ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵ, ਜਦੋਂ ਸਏ ਭਸਜਏ-ਆਯਸਥਏ ਏਯਨ ਉ ਨੰ ਰਬਸਲਤ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
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E. ਬਾਯਤ ਧਵੱ ਚ ਧਸਤ ਰਣਾਰੀ ਨੂੰ ਰਬਾਧਵਤ ਏਯਨ ਵਾਰ ਏਾਯਨ
ਬਯਤਹ ਸਵਤ ਰਣਰਹ ਨੰ ਏਈ ਭਿੱ ਸਆਲਾਂ ਤ਼ ਚਣਤ
ਿ ਹਆਂ ਦ ਵਭਣ ਏਯਨ ਸਆ ਹ ਅਤ਼ ਰਤਯ
ਏਯਨ  ਸਯਵ ਵ। ਇਵ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਰਣਰਹ ਦਹ ਸਏਭ ਤ਼ ਭਯਿੱ ਥ ਅਤ਼ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਿੱ ਧਯ ਤ਼
ਢਾਂਚਤ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ਼ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ੰ ਠਨਾਂ ਨੰ ਰਬਸਲਤ ਏਯਦ਼ ਵਨ। ਇਵਨਾਂ ਫਯ਼ ਸਲਚਯ-ਚਯਚ
ਵ਼ਠਾਂ ਵ:
1. ਆਫਾਦੀ ੰ ਫੰ ਧੀ ਯੁਝਾਨ
a)

ਬਯਤ ੰ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਦਜ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਆਫਦਹ ਲਰ ਦ਼ਲ਼ ਵ।

b)

ਇਵ ਨੰ ਆਫਦਹ ਦ਼ ਲਧ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਭਿੱ ਸਆਲਾਂ ਦ਼ ੁਤਯ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਉਂਦ ਵ।

c)

ਯਹਫ ਦ ਿੱ ਧਯ ਲਹ ਡਏਟਯਹ ਦ਼ਐਬਰ ਰਈ ਰਾ ਏਾਂ ਦਹ ਬਤਨ ਭਯਿੱ ਥ ਨੰ ਲਹ ਰਬਸਲਤ
ਏਯਦ ਵ।

2. ਭਾਧਜਏ ਯੁਝਾਨ
a)

ਲ਼ਸਵਯਹਏਯਨ ਲਿੱ ਧਣ ਜਾਂ ਰਾ ਏਾਂ ਲਰੋਂ ਸੰ ਡਾਂ ਤੋਂ ਲ਼ਸਵਯਹ ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਆਉਣ ਨਰ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ
ਉਰਿੱਫਧ ਏਯਲਉਣ ਦਹ ਚਣਤ
ਿ ਹ ਦ ਵੰ ਦਹ ਵ।

b)

ੇਂਡ ਐ਼ਤਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲਹ ਸਵਤ ੰ ਫੰ ਧਹ ਭਭਰ਼ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਡਏਟਯਹ ਵਰਤਾਂ ਦਹ
ਭਿਜਦਹ ਤ਼ ਵੰ ਚਮਾਤ ਦ਼ ਨਰ ਨਰ ਿੱ ਜਤ ਵਾਣ ਦਹ ਏਭਹ ਦ਼ ਏਯਏ਼।

c)

ਰਾ ਏਾਂ ਲਰੋਂ ਏਯਤ ਟਉਣ ਲਰਹ ਵਾਯ ਲਹ ਤ ਯਸਵਣਹ-ਫਸਵਣਹ ਅਨਉਣ ਦ਼ ਨਰ ਨਲੇਂ
ਸਏਭ ਦਹਆਂ ਫਹਭਯਹਆਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਡਇਫ਼ਟਹ ਤ਼ ਵਈ ਫਰਿੱਡ ਰਲ਼ਯ ਆਸਦ ਸਲਿੱ ਚ ਲਧ ਵਾਇਆ
ਵ।

3. ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਭੀਦ
a)

ਜਹਲਨ ਦਹ ਉਭਹਦ ਤੋਂ ਬਲ ਅਿੱ ਜ ਦ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਫਿੱ ਚ਼ ਲਰੋਂ ਸਜਉਂਦ਼ ਯਸਵਣ ਦ਼ ਰਾਂ ਦਹ ਸਣਤਹ ਵ।

b)

ਜਹਲਨ ਦਹ ਉਭਹਦ ਆਦਹ ਦ਼ ਭੇਂ ਦ਼ 30 ਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਏ਼ ਅਿੱ ਜ 60 ਰ ਵਹ ਚਿੱ ਏਹ ਵ, ਯ
ਜਹਲਨ ਬਯ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਏਆਰਟਹ ਦ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਭਭਸਰਆਂ ਦ਼ ਰਈ ਨਵੀਂ ਵ।

c)

ਇ ਨਰ 'ਸਵਤਭੰ ਦ ਜਹਲਨ ਦਹ ਉਭਹਦ' ਨਾਂ ਦ ਨਲਾਂ ਸਧਾਂਤ ਵਭਣ਼ ਆਇਆ ਵ।

d)

ਇ ਦ਼ ਰਈ 'ਜ਼ਯਹਅਟਸਯਏ' (Geriatric) (ਫਢ਼ ਦ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ) ਫਹਭਯਹਆਂ ਰਈ ਢਾਂਚ
ਸਤਆਯ ਏਯਨ ਦਹ ਲਹ ਰਾ  ਦ ਵਾਈ।

350

F. ਬਾਯਤ ਧਵੱ ਚ ਧਸਤ ਫੀਭ ਦਾ ਧਵਏਾ
ਜਦੋਂ ਸਏ ਯਏਯ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ੰ ਫੰ ਧਹ ਆਣਹਆਂ ਨਹਤਹ ਦ਼ ਪਸਰਆਂ ਨਰ ਯਿੱ ਝਹ ਵਾਈ ਹ ਤਾਂ ਇ ਨੇ
ਸਵਤ ਫਹਭ ਏਹਭਾਂ ਨੰ ਸਨਯਧਸਯਤ ਏਹਤ ਵ। ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਆਣਹਆਂ ਸਵਤ ਫਹਭ ਨਹਤਹਆਂ ਫਅਦ
ਸਲਿੱ ਚ ਵਹ ਰ ਏ਼ ਆਈਆਂ। ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਦ ਸਲਏ ਇੰ ਝ ਵਾਇਆ:
a) ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਯਾਜ ਫੀਭਾ ਏੀਭ
ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤ ਫਹਭ ਯਭਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਭਰਭ ਯਜ ਫਹਭ ਏਹਭ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਯ ਵਾਇਆ
ਹ, ਸਜ ਨੰ 1947 ਸਲਿੱ ਚ ਦ਼ਲ਼ ਦਹ ਆਦਹ ਦ਼ ਛ਼ਤਹ ਫਅਦ ਸਲਿੱ ਚ ਈਹ ਏਟ 1948 ਦ਼ ਤਸਵਤ
ਸਰਆਂਦ ਸਆ। ਇਵ ਏਹਭ ਨੰ ਯਣ਼ ਸਨਿੱਜਹ ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਉਦਮਾਸਏ ਏਸਭਆਂ
(ਫਸਰਉ-ਏਰਯ) ਰਈ ਼ਲ਼ ਏਹਤ ਸਆ ਹ ਅਤ਼ ਆਣਹਆਂ ਸਡਨਯਹਆਂ ਤ਼ ਵਤਰਾਂ ਦ਼
ਨੈਟਲਯਏ ਯਵੀਂ ੰ ਯਨ ਸਵਤ ਼ਲਲਾਂ ਸਦੰ ਦਹ ਵ।
ਈਆਈਹ(ESIC) (ਇੰ ਾਰ ਟ਼ਟ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ ਏਯਾਯਲ਼
਼ ਨ) ਥਸਤ ਏਯਨ ਲਰਹ ਜੰ ਹ
ਵ, ਜਾ ਸਏ ਆਣ਼ ਵਤਰ ਤ਼ ਸਡਨਯਹਆਂ ਚਰਉਂਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਫਸਰਏ/ਰਈਲ਼ਟ ਼ਲਲਾਂ ਦ਼ਣ
ਲਸਰਆਂ ਨੰ ਠੇਏ਼ ਲਹ ਸਦੰ ਦਹ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਇ ਦਹਆਂ ਆਣਹਆਂ ਵਰਤਾਂ ਯਹਆਂ ਨਵੀਂ ਵਨ।
ਬ ਏਸਭਆਂ, ਜਾ ਸਏ 15,000 ਯ ਤਿੱ ਏ ਦਹ ਤਨਐਵ ਏਭਉਂਦ਼ ਵਨ, ਨੰ ਮਾਦਨਹ ਏਹਭ ਦ਼
ਤਸਵਤ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਸਭਰਦਹ ਵ ਭਰਭ ਤ਼ ਏੰ ਨਹ ਤਨਐਵ ਸਲਿੱ ਚੋਂ 1.75% ਤ਼ 4.75% ਤਿੱ ਏ
ਮਾਦਨ ਉਂਦ਼ ਵਨ, ਯਜ ਯਏਯਾਂ ਭਡਹਏਰ ਐਯਸਚਆਂ ਰਈ 12.5% ਮਾਦਨ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜ ਯਵ਼ ਪਇਸਦਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ:
a) ESIS ਵਰਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਤ ਯਨ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ
b) ਜਣ਼ ਪਇਦ
c) ਅੰ ਤ ਪਇਦ
d) ਫਹਭਯਹ ਤ਼ ਫਏਹ-ਫਚਹ ਏਭਈ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਆਭਦਨ ਦ਼ ਟ਼ ਅਤ਼
e) ਏਭ਼ ਦਹ ਭਿਤ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ੰ ਏਯ ੁਯਚ਼ ਰਈ ਨਏਦ ਭਆਲ
ਇ ਨੰ ਯਭਸਣਤ ਡਏਟਯਹ ਵਇਏਾਂ ਤ਼ ਸਨਿੱਜਹ ਵਤਰਾਂ ਤੋਂ ਐਯਹਦਹਆਂ ਼ਲਲਾਂ ਯਵੀਂ ਵਇਤ
ਰਤ ਵੰ ਦਹ ਵ। ESIS ਨੇ ਭਯਚ 2012 ਤਿੱ ਏ 6 ਏਯਾ 55 ਰਿੱਐ ਰਬਤਯਾਂ ਨੰ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ
ਸਦਿੱ ਤਹ ਵ।
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b) ਏੇਂਦਯ ਯਏਾਯ ਧਸਤ ਏੀਭ
ਈਆਈ ਦ਼ ਛ਼ਤਹ ਫਅਦ ਏੇਂਦਯ ਯਏਯ ਸਵਤ ਏਹਭ (CGHS) ਜਯਹ ਵਾਈ, ਸਜ ਨੰ
ਏੇਂਦਯਹ ਯਏਯ ਦ਼ ਭਰਭ ਰਈ ਼ਲ਼ ਏਹਤ ਸਆ ਹ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਯਏਯਹ ਨਿਏਯਹਆਂ ਏਯਨ ਲਰ਼
ਨਲ਼ਨਯਾਂ ਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਸਯਲਸਯਏ ਭੈਂਫਯ ਲ਼ਸਭਰ ਨ। ਇ ਦ ਭਏਦ ਭਰਭਾਂ ਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਦ਼
ਸਯਲਯਾਂ ਨੰ ੰ ਯਨ ਡਏਟਯਹ ਦ਼ਐਬਰ ਦ਼ਣ ਹ ਅਤ਼ ਇ ਰਈ ਅਯਨ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਪੰ ਡ ਭਰਭ ਤ਼
ਲਿੱ ਡ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਯਯ ਦ਼ਣ ਲਰ (ਏੇਂਦਯ ਯਏਯ) ਸਦੰ ਦਹ ਵ।
ਇਵ ਼ਲਲਾਂ CGHS ਦ਼ ਆਣਹ ਸਡਨਯਹਆਂ, ਿਰਹਏਰਹਸਨਏ ਅਤ਼ ਦਯਜਫੰ ਦ ਸਨਿੱਜਹ ਵਤਰਾਂ
ਯਵੀਂ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਜਾਂਦਹਆਂ ਵਨ।
ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਦਲਈਆਂ ਦਹਆਂ ਬ ਰਣਰਹਆਂ, ਰਾ ਥਹ ਰਣਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਭਯਜੈਂਹ ਼ਲਲਾਂ, ਭਤ
ਦਲਈਆਂ, ਥਰ
ਾ ਜਹ ਤ਼ ਯ਼ਸਡਰਾ ਜਹ, ੰ ਬਹਯ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭਯ ਭਯਹਾਂ ਰਈ ਸਨਲ-ਥਨ ਦਿਯ,
ਭਸਵਯ ਰਵਏਯ ਆਸਦ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
ਭਰਭਾਂ ਲਰੋਂ ਇਆ ਜਣ ਲਰ ਮਾਦਨ ਇਆ ਜਣ ਲਰ ਮਾਦਨ ਤਨਐਵ ਏ਼ਰ ਦ਼
ਭਤਫਏ ਫਵਤ ਵਹ ਸਨਣ ਵੰ ਦ ਵ - 15 ਯ ਭਵਹਨੇ ਤੋਂ ਰ ਏ਼ 150 ਯ ਭਵਹਨੇ ਤਿੱ ਏ।
2010 ਸਲਿੱ ਚ, CGHS ਦ਼ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦਹ ਸਣਤਹ 8,00,000 ਤਿੱ ਏ ਹ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ 30 ਰਿੱਐ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ
ਰਬਤਯ ਵਨ2।
c) ਵਾਯਏ ਧਸਤ ਫੀਭਾ
ਲਯਏ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਨੰ ਏਝ ੂਯ-ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਤ਼ ਫਹਭ ਉਦਮਾ ਦ਼ ਏਿ ਭਹਏਯਨ
ਦ਼ ਫਅਦ ਲਹ ਼ਲ਼ ਏਹਤ ਸਆ ਹ। ਯ ਲ਼ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏਉਂਸਏ ਇਵ ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਰਈ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼
ਟ਼ ਲਰ ਹ, ਇਏਯਏ਼ ਇਵ ਏ਼ਲਰ ਲਿੱ ਡ਼ ਏਯਾਯ਼ਟ ਵਏਾਂ ਰਈ ਹ ਅਤ਼ ਫਵਤ ਵਿੱ ਦ ਤਿੱ ਏ ਹਸਭਤ
ਹ।
1986 ਸਲਿੱ ਚ, ਬਯਤਹ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਸਯਲਯਾਂ ਰਈ ਚਯ ਏਿ ਭਹਸਏਰਤ ੂਯਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ (ਇਵ ਚਯ ਏੰ ਨਹਆਂ ਜਯਨਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ ਏਯਾਯ਼ਲ਼ਨ ਆ ਇੰ ਡਹਆ ਦ
ਸਵਿੱ  ਨ) ਲਰੋਂ ਸਵਰਾਂ ਸਭਆਯਹ ਸਵਤ ਦ਼ਐਬਰ ਉਤਦ ਼ਲ਼ ਏਹਤ ਸਆ। ਇਵ ਉਤਦ,
ਭਡੀਏਰ ਅ ਨੰ ਏਝ ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਜਣ਼, ਸਵਰਾਂ ਭਿਜਦ ਫਹਭਯਹਆਂ ਆਸਦ, ਦ਼ ਨਰ
ਵਯਜਨੇ ਦਹ ਏਝ ਵਿੱ ਦ ਤਿੱ ਏ ਵਤਰ ਦ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਼ਲ਼ ਏਹਤ
ਸਆ ਹ। ਫਯ ਦ਼ ਸਲਏਸਤ ਵਾਣ ਦ਼ ਨਰ ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਏਈ ਧਯ ਏਹਤ਼ , ਆਐਯਹ ਧਯ 2012
ਸਲਿੱ ਚ ਆਇਆ ਹ।
2

ਇੰਟਯਨੈਿੱਟ http://mohfw.nic.in/cghsnew/index.asp ਉੱਤ 4 ਅਯਰ 2010 ਤੱ ਏ ਵਯਤ।
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ਯ, ਏਈ ਲਯ ਧਯ ਵਾਣ ਦ਼ ਫਲਜਦ ਵਤਰ ਵਯਜਨ-ਅਧਸਯਤ ਰਨ ਇਏਯਯ ਅਿੱ ਜ
ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਰਈਲ਼ਟ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਬ ਤੋਂ ਵਯਭਨ-ਸਆਯ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵ, ਸਜ ਤੋਂ ਭਡਹਏਰ਼ ਭ ਦ਼
ਭਿਜਦ ਲਯਨਾਂ ਅਿੱ ਼ ਵਨ। ਇਵ ਉਤਦ ਨ ਵਯਭਨਸਆਯ ਵ ਸਏ ਰਈਲ਼ਟ ਸਵਤ ਫਹਭ
ਉਤਦਾਂ ਨੰ ਏਈ ਰਾ ਏਾਂ ਲਰੋਂ 'ਭਡਹਏਰ਼ ਭ ਏਲਯ' ਲਹ ਆਸਐਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਸਜਏਯਏ਼ ਇ ਨੰ
ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਼ਲ਼ ਏਹਤਹ ਐ ਉਤਦ ਦਹ ਫਜ ਉਤਦ ਲਯ ਲਜੋਂ ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦ ਵ।
2001 ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਿੱਜਹ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ ਆਉਣ ਨਰ ਸਵਤ ਫਹਭ ਐ਼ਤਯ ਤ਼ਹ ਨਰ ਅਿੱ ਼
ਲਸਧਆ, ਯ ਅਿੱ ਜ ਲਹ ਫਵਤ ਯ ਫਯ ਨ-ਛਾਸਵਆ ਵ। ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ, ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਦ਼ ਲਿੱ ਡ਼
ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਯਏ ਤ਼ ਨਲੇਂ ਡ-ਆਨ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਨੰ ਼ਲ਼ ਏਹਤ ਸਆ, ਸਜਵਨਾਂ ਫਯ਼ ਫਅਦ ਦ਼
ਠਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏਯ ਏਹਤ ਜਲ਼।
ਅਿੱ ਜ ਬਯਤਹ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ 300 ਸਵਤ ਫਹਭ ਉਤਦ ਭਿਜਦ ਵਨ।
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G. ਧਸਤ ਫੀਭਾ ਫਾਜ਼ਾਯ
ਅਿੱ ਜ ਸਵਤ ਫਹਭ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤ ਦ਼ਐਬਰ ਵਰਤਾਂ ਦ਼ਣ ਲਰਹਆਂ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਰਾਲਈਡਯ ਏਸਵੰ ਦ਼
ਵਨ, ਵਾਯ ਫਹਭ ਼ਲਲਾਂ ਤ਼ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਸਲਚਾਰ਼ ਦ਼ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਲਰਹਆਂ ਏਈ ਏੰ ਨਹਆਂ ਭਿਜਦ ਵਨ।
ਏਝ ਭਿੱ ਢਰ ਢਾਂਚ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ, ਜਦੋਂ ਸਏ ਵਾਯ ਵਇਏ ਵਰਤ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ। ਏਝ ਯਏਯਹ ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਨ,
ਜਦੋਂ ਸਏ ਫਏਹ ਸਨਿੱਜਹ ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ। ੰ ਐ਼ ਲ਼ਯਲ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ ਵ:
A. ਢਾਂਚਾ:
1. ਜਨਤਏ ਧਸਤ ਐਤਯ
ਜਨਤਏ ਸਵਤ ਰਣਰਹ ਏਿ ਭਹ ਿੱ ਧਯ, ਯਜ ਿੱ ਧਯ, ਸਰ ਿੱ ਧਯ ਅਤ਼ ਹਸਭਤ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸੰ ਡ ਉੱਤ਼, ਜਾ ਸਏ
ਏਿ ਭਹ ਸਵਤ ਨਹਤਹਆਂ ਨੰ ਸੰ ਡਾਂ ਰ ਏਯਨ ਰਈ ਏੰ ਭ ਏਯਦਹ ਵ, ਏਸਭਊਨਟਹ ਲਰੰਟਹਅਯ ੇਂਡ ਭਜ ਤ਼
ਯਏਯਹ ਢਾਂਚ ਸਲਚਰ਼ ਸਰੰਏ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਏੰ ਭ ਏਯਦ਼ ਵਨ। ਇਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਵਨ:
a) ਆਂਣਵਾੜੀ ਏਾਭ (ਵਯ਼ਏ 1,000 ਆਫਦਹ ਰਈ 1), ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਾਲ਼ਏ ਐਯਏ ਰਾਯਭ ਅਤ਼
ਭਨਿੱਐਹ ਯਾਤ ਸਲਏ ਦ਼ ਭੰ ਤਯਰ਼ ਦ਼ ਾਂਝਹ ਫਰ ਸਲਏ ਼ਲ ਏਹਭ (ICDS) ਦ਼ ਅਧਹਨ ਬਯਤਹ
ਏਹਤ ਸਆ ਵ।
b) ਧਐਰਾਈ ਰਾਤ ਜਨਭ ਸਾਇਏ (TBA) ਅਤ਼ ੇਂਡੂ ਧਸਤ ਾਈਡ (ਸਫਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤ
ਸਲਬਾਂ ਦਹ ਯਣਹ ਏਹਭ)।
c) ਆਲ਼ (ਭਨਤ-ਰਤ ਭਸਜਏ ਸਵਤ ਯਯਭ ਏਭ) ਲਰੰਟਹਅਯ NRHM (ਏਿ ਭਹ ੇਂਡ
ਸਵਤ ਸਭਲ਼ਨ) ਰਾਯਭ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਏਭਸਨਊਟਹ ਵ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਨਲੇਂ, ਸੰ ਡ-ਿੱ ਧਯਹ, ਲਰੰਟਹਅਯ
ਸਵਤ ਏਸਭਆਂ ਦ਼ ਯ ੇਂਡ ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤ ਐ਼ਤਯ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਲਜੋਂ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਰਈ ਸਐਰਈ
ਸਦਿੱ ਤਹ ਵਾਈ ਵ।
ਅਧਹਨ-ਏੇਂਦਯ ਨੰ ਵਯ਼ਏ 5,000 ਆਫਦਹ (ਵਹ, ਜਨਜਤਹ ਤ਼ ਿੱ ਛ਼ ਐ਼ਤਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ 3,000) ਰਈ
ਸਤਆਯ ਏਹਤ ਸਆ ਵ ਅਤ਼ ਇਵਨਾਂ ਦ ਰਫੰਧ ਯਤ ਸਵਤ ਏਭਹ, ਸਜ ਨੰ ਵਇਏ ਨਯ ਦਈ
(ANM) ਲਹ ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਭਯਦ ਸਵਤ ਏਭ਼ ਲਰੋਂ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।।
ਭੁੱ ਢਰ ਧਸਤ ਏੇਂਦਯ (PHC), ਜਾ ਸਏ ਅਧਹਨ-ਏੇਂਦਯਾਂ ਰਈ ਯਪਯਰ ਇਏਈਆਂ ਵਨ, ਨੰ ਵਯ 30,000
(ਵਹ, ਜਤਹ ਤ਼ ਿੱ ਛ਼ ਐ਼ਤਯਾਂ ਰਈ 20,000) ਦਹ ਆਫਦਹ ਰਈ ਥਸਤ ਏਹਤ ਸਆ ਵ। ਬ PHC
ਸਫਨਾਂ ਭਯਹ ਬਯਤਹ ਏਯਨ ਦ਼ ਼ਲਲਾਂ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਫਵਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਚਯ ਤੋਂ ਛ਼ ਭਯਹਾਂ ਰਈ ਸਫਤਯ
ਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਟਪ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏ ਭਡਹਏਰ ਅਸਧਏਯਹ ਅਤ਼ 14 ਯ-ਭਡਹਏਰ ਭਰਭ (ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ
ਇਿੱ ਏ ਭਯਦ ਤ਼ ਇਿੱ ਏ ਯਤ ਸਵਤ ਵਇਏ, ਨਯ-ਦਈ, ਰ ਫਯਟਯਹ ਟਏਨਹਲ਼ਹਅਨ, ਦਲ-ਪਯਾਲ਼ ਅਤ਼
ਵਾਯ ਵਇਏ ਅਭਰ਼ ਭ਼ਤ) ਭਿਜਦ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
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ਏਧਭਊਨਟੀ ਧਸਤ ਏੇਂਦਯ ਚਯ PHC ਰਈ ਭਿੱ ਢਰ਼ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਬ਼ਜਣ ਲਰਹ ਇਏਈ ਵ ਅਤ਼ ਐ ਦ਼ਐਬਰ
ਲਹ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ। ਸਨਮਭਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਵਯ਼ਏ CHC (ਵਯ 1 ਰਿੱਐ ਆਫਦਹ ਰਈ) ਸਲਿੱ ਚ ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ 30
ਸਫਤਯ, ਇਿੱ ਏ ਯ਼ਲ਼ਨ ਥਹਟਯ, ਏ-ਯ਼ ਭਲ਼ਹਨ, ਜਣ਼ ਏਭਯ ਅਤ਼ ਰ ਫਯਟਯਹ ਵਰਤ ਵਾਣਹ
ਚਵਹਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ ਚਯ ਭਸਵਯਾਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਯਜਨ, ਸਪਹਲ਼ਹਅਨ, ਯਤਾਂ ਦ਼ ਯਾਾਂ ਦ ਭਸਵਯ ਅਤ਼
ਇਿੱ ਏ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਦ ਡਏਟਯ, ਦ਼ ਭ਼ਤ 21 ਯ-ਭਡਹਏਰ ਤ਼ ਵਾਯ ਭਰਭ ਵਾਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਨ।
ੇਂਡੂ ਸਤਾਰ ਲਹ ਥਸਤ ਏਹਤ਼  ਵਨ ਅਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਅਧਹਨ-ਸਰ ਵਤਰਾਂ ਨੰ ਫਸਡਲਹਨ/ਤਸਵਹਰ ਵਤਰ / ਐ ਵਤਰ ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ (ਦ਼ਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਰਬ 2000 ਵਨ);
ਐਾ ਅਤ ਧਧਐਅਏ ਸਤਾਰ ਿੱ ਟ ਅਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਡਹਏਰ ਏਰਜ (ਇ ਭੇਂ 300 ਦ਼ ਏਯਹਫ)
ਅਤ਼ ਵਾਯ ਟਯਲ਼ਯਹ ਯਪਯੈਂ ਏੇਂਦਯ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ। ਇਵ ਅਏਯ ਸਰ ਏਸਫਆਂ ਤ਼ ਲ਼ਸਵਯਹ ਐ਼ਤਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ
ਵਨ, ਯ ਉਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਏਝ ਫਵਤ ਵਹ ਐ ਤ਼ ਤਏਨਹਏਹ ਭਡਹਏਰ ਼ਲਲਾਂ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਸਯ ਜੰ ੀਆਂ ਯਏਯ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਵਨ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਯ਼ਰਲ਼ ਦ਼ ਵਤਰ ਤ਼ ਸਡਨਯਹਆਂ, ਿਜਹ ਤ਼
ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ਼ ਲਿੱ ਡ਼ ਸਲਬ (ਫੰ ਦਵਾਂ / ਯੰਾਂ ਆਸਦ) ਲਹ ਸਵਤ ਼ਲਲਾਂ ਦ਼ਣ ਰਈ ਬਸਭਏ ਸਨਬਉਂਦ਼
ਵਨ। ਯ, ਉਵ ਼ਲਲਾਂ ਅਏਯ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ੰ ਠਨਾਂ ਦ਼ ਭਰਭਾਂ ਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਰਾ ਏਾਂ ਰਈ
ਹਸਭਤ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
2. ਧਨਿੱਜੀ ਐਤਯ ਰਵਾਇਡਯ
ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਫਵਤ ਲਿੱ ਡ ਸਨਿੱਜਹ ਐ਼ਤਯ ਸਤੰ ਨ ਸਏਭ ਦਹਆਂ ਬ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਼ਲਲਾਂ ਸਦੰ ਦ ਵ ਭਿੱ ਢਰਹਆਂ, ਵਇਏ ਅਤ਼ ਟਯਲ਼ਯਹ। ਲਰੰਟਹਅਯ, ੂਯ-ਪਇਦ ੰ ਠਨਾਂ ਤੋਂ ਰ ਏ਼ ਸਨਿੱਜਹ ਤੋਂ ਪਇਦ਼-ਰਈ
ਏਯਾਯ਼ਟ, ਟਯਿੱ ਟ, ਡਏਟਯ, ਇਏਿੱ ਰਹਆਂ ਐ ਼ਲਲਾਂ, ਜਾਂਚ ਰ ਫਯਟਯਹਆਂ, ਦਲਈਆਂ ਦਹਆਂ ਦਏਨਾਂ
ਤਿੱ ਏ ਅਤ਼ ਸਫਨਾਂ-ਮਾਤ ਰਤ ਼ਲਲਾਂ ਦ਼ਣ ਲਰ਼ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ। ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਰਾ ਥਹ ਦ਼ 77% (MBBS
ਜਾਂ ਲਿੱ ਧ) ਡਏਟਯ ਸਨਿੱਜਹ ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਏੰ ਭ ਏਯ ਯਵ਼ ਵਨ। ਸਨਿੱਜਹ ਸਵਤ ਐਯਚ ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਐਯਚ਼ ਜਣ
ਲਰ਼ ਬ ਸਵਤ ਐਯਸਚਆਂ ਦ 75% ਤਿੱ ਏ ਵ। ਸਨਿੱਜਹ ਐ਼ਤਯ ਬ ਸਫਨਾਂ ਬਯਤਹ ਏਹਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਭਯਹਾਂ ਦ਼
82% ਰਈ ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਵ ਅਤ਼ ਯ਼ ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ 52% ਵਤਰ ਸਨਿੱਜਹ ਵਨ3।
ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਭਡਹਏਰ (ਆਮਯਲ਼ਦ /ਸਿੱ ਧ/ ਮਨਨਹ/ ਵਾਭਾਥਹ) ਦਹਆਂ ਵਾਯ ਰਣਰਹਆਂ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ
ਮਾਤ ਰਤ ਡਏਟਯ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਏਿੱ ਰ ਸਭਰ ਏ਼ 7 ਰਿੱਐ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵਨ। ਉਵ ਜਨਤਏ ਦ਼ ਨਰ ਨਰ ਸਨਿੱਜਹ
ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਜਦ
 ਵਨ।
ਸਵਤ ਦ਼ਐਬਰ ਰਈ ਪਇਦ਼-ਰਈ ਸਨਿੱਜਹ ਼ਲਲਾਂ ਦ਼ਣ ਲਸਰਆਂ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ, ਨਜਹ ਤ਼ ਲਰੰਟਹਅਯ ਐ਼ਤਯ
ਲਹ ਭਜ ਨੰ ਸਵਤ ਦ਼ਐਬਰ ਼ਲਲਾਂ ਦ਼ਣ ਰਈ ਰਿੱ ਵਾਇਆ ਵ।
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ਇਵ ਅੰ ਦ ਵ ਸਏ 7,000 ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਲਰੰਟਹਅਯ ਜੰ ਹਆਂ ਸਵਤ-ੰ ਫੰ ਧਹ ਯਯਭਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਰਿੱਹਆਂ
ਵਾਈਆਂ ਵਨ। ਲਿੱ ਡਹ ਸਣਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਵਇਏ ਤ਼ ਤਹਜ਼ ਿੱ ਧਯਹ ਵਤਰ ਲਹ ੂਯ-ਪਇਦ ਾਇਟਹਆਂ ਜਾਂ
ਟਯਿੱ ਟਾਂ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਯਸਜਟਯ ਵਨ ਤ਼ ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਨੰ ਸਫਨਾਂ-ਬਯਤਹ ਏਹਤ਼ ਼ਲਲਾਂ ਦ਼ ਰਫੰਧ ਰਈ
ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਮਾਦਨ ਉਂਦ਼ ਵਨ।
3. ਦਵਾਈ ਉਦਮ
ਦਲਈਆਂ ਤ਼ ਸਵਤ ੰ ਫੰ ਧਹ ਉਤਦ ਦ਼ਣ ਲਸਰਆਂ ਫਯ਼ ਿੱ ਰ ਏਯਦ਼ ਵਾ, ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਡ
ਦਲਈਆਂ ਦ ਉਦਮਾ ਵ, ਸਜ ਨੇ 1950 ਸਲਿੱ ਚ 10 ਏਯਾ ਦ਼ ਉਦਮਾ ਤੋਂ ਤਯਿੱ ਏਹ ਏਯਏ਼ ਅਿੱ ਜ 55,000
ਏਯਾ (ਦਯਭਦ ਦ਼ ਭ਼ਤ) ਤਿੱ ਏ ਤਯਿੱ ਏਹ ਏਹਤਹ ਵ। ਇ ਸਲਿੱ ਚ 50 ਰਿੱਐ ਦ਼ ਰਬ ਰਾ ਏ 6000 ਇਏਈਆਂ
ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਯਭਣ ਦ਼ ਏੰ ਭ ਸਲਿੱ ਚ ਰਿੱ਼ ਵਾ ਵਨ।
ਉਦਮਾ ਰਈ ਏੇਂਦਯਹ ਏਹਭਤ ਯਰ਼ਟਯ ਏਿ ਭਹ ਦਲਈ ਏਹਭਤ ਅਥਯਟਹ (ਨ) ਵ, ਜਦੋਂ ਸਏ ਦਲਈ ਐ਼ਤਯ
ਯਇਣ ਭੰ ਤਯਰ਼ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਆਉਂਦ ਵ। ਏ਼ਲਰ ਏਝ ਵਹ ਦਲਈਆਂ (500 ਜਾਂ ਲਿੱ ਡਹ ਸਣਤਹ ਸਲਿੱ ਚ
ਦਲਈਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ 76) ਵਹ ਏੰ ਟਯਾਰ ਏਹਭਤ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਆਉਂਦਹਆਂ ਵਨ, ਜਦੋਂ ਸਏ ਫਏਹ ਦਲਈਆਂ ਤ਼ ਸਨਯਭਣ
ਭਏਤ-ਏਹਭਤ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਆਉਂਦਹਆਂ ਵਨ, ਸਜਵਨਾਂ ਦ ਸਧਆਨ ਏਹਭਤ ਯਰ
 ਼ ਟਯ ਲਰੋਂ ਯਿੱ ਸਐਆ ਜਾਂਦ ਵਨ।
ਯਜਾਂ ਦ਼ ਦਲਈ ਏੰ ਟਯਾਰਯ ਐ਼ਤਯਹ ਭਰਭਾਂ ਦ ਰਫੰਧ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਆਣ਼ ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਦਲਈਆਂ ਤ਼
ਸਨਯਭਣ ਦਹ ਏਆਰਟਹ ਦ਼ ਏਹਭਤ ਦ ਸਧਆਨ ਯਿੱ ਐਦ਼ ਵਨ।
B. ਫੀਭਾ ਦਣ ਵਾਰ :
ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ, ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਆਭ ਫਹਭ ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ, ਏਪਹ ਸਵਤ ਫਹਭ ਼ਲਲਾਂ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
ਉਵਨਾਂ ਦਹ ਚਹ ਸਵਰਾਂ ਸਦਿੱ ਤਹ ਈ ਵ। ਇਏਿੱ ਰਹਆਂ ਸਵਤ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ - ਅਿੱ ਜ ਤਿੱ ਏ ੰ ਜ, ਦਹ ਭਿਜਦਹ
ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਉਤਲ਼ਵਜਨਏ ਵ ਸਏ ਸਵਤ ਫਹਭ ਦ਼ਣ ਲਸਰਆਂ ਦ਼ ਨੈਟਲਯਏ ਨੰ ਲਧਉਣ ਰਈ ਏਝ ਵਾਯ
ਆ ਯਵਹਆਂ ਵਨ।
C. ਧਵਚਰ:
ਫਹਭ ਉਦਮਾ ਦ਼ ਬ ਲਜੋਂ ਏਈ ਰਾ ਏ ਤ਼ ੰ ਥਲਾਂ ਼ਲਲਾਂ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਸਵਤ ਫਹਭ ਫਯ ਦ
ਸਵਿੱ  ਫਣਦ਼ ਵਨ। ਇਵ ਸਲਚਾਰ਼ IRDA ਦ਼ ਤਸਵਤ ਏੰ ਭ ਏਯਦ਼ ਵਨ। ਇਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਵਨ:
1. ਫੀਭਾ ਦਰਾਰ, ਜਾ ਸਏ ਸਲਅਐਤਹ ਜਾਂ ਏਯਾਯ਼ਟ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਤੋਂ ਆਦ ਯਸਵ ਏ਼
ਏੰ ਭ ਏਯਦ਼ ਵਨ। ਉਵ ਰਾ ਏਾਂ ਦ ਰਤਹਸਨਧ ਏਯਦ਼ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭ ਚਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ੰ ਬਲ
ਰਹਭਹਅਭ ਦਯਾਂ ਉੱਤ਼ ਬ ਤੋਂ ਲਧਹਆ ੰ ਬਲ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਏਯਨ ਰਈ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਨਰ
ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਜਾਦ਼ ਵਨ। ਉਵ ਟ਼ ਦ਼ ਭੇਂ ਦਿਯਨ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਲਰ਼ ਰਾ ਏਾਂ ਦਹ ਵਇਤ ਏਯਦ਼ ਨੇ
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ਅਤ਼ ਫਹਭ ਦਅਲ਼ ਫਣਉਂਦ਼ ਵਨ। ਦਰਰ ਸਏ਼ ਲਹ ਫਹਭ ਏਯਨ ਲਰਹ ਏੰ ਨਹ ਨਰ ਫਹਭ ਏਯਾਫਯ
ਏਯ ਏਦ਼ ਵਨ। ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਸਭਵਨਤਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ਫਹਭ ਦਰਰਹ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ।
2. ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ ਅਏਯ ਸਲਅਏਤਹ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਯ ਏਝ ਏਯਾਯ਼ਟ ਜੰ ਟ ਲਹ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ। ਦਰਰ ਦ਼
ਉਰਟ, ਜੰ ਟ ਸਏ਼ ਲਹ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨਰ ਫਹਭ ਨਵੀਂ ਏਯ ਏਦ਼ ਵਨ, ਫਰਸਏ ਏ਼ਲਰ ਉ ਏੰ ਨਹ
ਰਈ ਏੰ ਭ ਏਯਦ਼ ਵਨ, ਸਜ ਨੇ ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਜੰ ਹ ਲਜੋਂ ਇਜਤ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਭਿਜਦ ਸਨਮਭਾਂ ਦ਼
ਤਸਵਤ, ਜੰ ਟ ਏ਼ਲਰ ਇਿੱ ਏ ਆਭ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਤ਼ ਇਿੱ ਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਇਿੱ ਏ ਸਵਤ ਫਹਭਏਯਤ
ਤ਼ ਇਿੱ ਏ ਇਏਿੱ ਰ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਵਯ਼ਏ ਦ਼ ਇਿੱ ਏ ਦ਼ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਏੰ ਭ ਏਯ ਏਦ ਵ। ਉਵਨਾਂ ਨੰ
ਸਭਵਨਤਨ ਲਹ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ਫਹਭ ਦਰਰਹ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ।
3. ਤੀਜੀ ਧਧਯ ਰਸ਼ਾਸ਼ਏ ਼ਲ ਦ਼ਣ ਲਸਰਆਂ ਦਹ ਨਲੀਂ ਸਏਭ ਵ, ਜਾ ਸਏ 2001 ਤੋਂ ਏਯਾਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਆ
ਵਨ। ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਫਹਭ ਲ਼ਚਣ ਦਹ ਇਜਤ ਨਵੀਂ ਵ, ਯ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਨੰ ਰਲ਼ਲ਼ਏਹ ਼ਲਲਾਂ ਸਦੰ ਦ਼
ਵਨ। ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਲ਼ਚਹ ਈ ਤਾਂ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਦ ਲ਼ਯਲ
ਸਨਮਏਤ ਏਹਤ਼ ਟਹਹ (TPA) ਨਰ ਾਂਝ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਡਟ ਅਧਯ ਸਤਆਯ ਏਯਦ ਵ ਤ਼
ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਸਵਤ ਏਯਡ ਜਯਹ ਏਯਦ ਵ। ਇੰ ਝ ਦ਼ ਸਵਤ ਏਯਡ ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ
ਵਤਰਾਂ ਤ਼ ਏਰਹਸਨਏਾਂ ਸਲਐ਼ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਡਏਟਯਹ ਵਰਤਾਂ (ਤਯੰਤ ਨਏਦ ਬਤਨ ਏਹਤ਼
ਫਯ ਇਰਜ ਏਯਲਉਣ) ਰਤ ਏਯਨ ਦ਼ ਭਯਿੱ ਥ ਏਯਦ਼ ਵਨ। ਬਲੇਂ ਸਏ ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਨਏਦਹਯਸਵਤ ਵਰਤ ਨਵੀਂ ਲਯਤਦ ਵ ਤਾਂ ਲਹ ਉਵ ਸਫਿੱ ਰਾਂ ਦ ਬਤਨ ਏਯ ਅਤ਼ ਸਨਮਏਤ ਏਹਤ਼ ਟਹਹ ਤੋਂ
ਧਨ-ਲਹ ਰ ਏਦ ਵ। ਟਹਹ ਨੰ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਦਅਸਲਆਂ ਰਈ ਪੰ ਡ
ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਪਹਦਹ ਲਜੋਂ ਪਹ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਭਵਨਤਨ ਸਭਰਦ ਵ।
4. ਫਹਭ ਲਫ ਯਹ਼ਟਯ IRDAI ਯਰ਼ਲ਼ਨ ਲਰੋਂ ਰਲ਼ਲ਼ਨ ਏਹਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਼ਲ ਯਏ ਦਹਆਂ ਨਲਹਆਂ
ਸਏਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਵ। ਆਣਹਆਂ ਲਫ ਈਟਾਂ ਅਤ਼/ਜਾਂ ਟਰਹਭਯਏਹਸਟੰ  ਯਵੀਂ, ਉਵ ੰ ਬਸਲਤ
ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਵਭਣ਼ ਆ ਸਫਨਾਂ ਦਯ ਤੋਂ ਭਯਏਹਸਟੰ  ਯਵੀਂ ਫਹਭ ਏਯਾਫਯ ਦ ਰਚਯ ਏਯ ਏਦ਼
ਵਨ ਅਤ਼ ਸਦਰਚਹ ਯਿੱ ਐਣ ਲਰ਼ ੰ ਬਸਲਤ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਤੋਂ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਪਇਦ ਦ਼ ਏਦ਼ ਵਨ,
ਸਜਵਨਾਂ ਨਰ ਉਵਨਾਂ ਇਏਯਯ ਵ। ਉਵ ਤਰਨ ਏਯਨ ਰਈ ਇੰ ਝ ਦਹਆਂ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ ਉਤਦ
ਸਦਐ ਲਹ ਏਦ਼ ਵਨ। ਉਵ ਫਹਭਏਯਤ ਰਈ ਆਨਰਈਨ ਾਯਟਰ ਯਵੀਂ ਰਹਭਹਅਭ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਨ,
ਰਹਭਹਅਭ ਮਦ-ਿੱ ਤਯ ਬ਼ਜਣ ਤ਼ ਰਹ ੰ ਫੰ ਧਹ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਼ਲਲਾਂ ਦਹਆਂ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਸਏਭਾਂ ਰਈ
ਟਰਹਭਯਏਹਸਟੰ  ਤ਼ ਆਉਟਾਯ ਏੰ ਭਾਂ ਰਈ IRDAI ਯਭਣਸਏਤ ਲਹ ਰ ਏਦ਼ ਵਨ। ਉਵ ਏਯਾਫਯ
ਸਲਿੱ ਚ ਤਫਦਹਰ ਏਯਨ, ਫਹਭ ਉਤਦ ਸਦਐਉਣ ਦ਼ ਨਰ ਨਰ ਉਵਨਾਂ ਲਰੋਂ ਏਹਤਹਆਂ ਆਉਟਾਯ
਼ਲਲਾਂ ਰਈ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਤੋਂ ਸਭਵਨਤਨ ਰੈਂ ਦ਼ ਵਨ।
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5. ਫਹਭ ਫਯਹਏਯਨ ਏੰ ਨਹਆਂ IRDAI ਲਰੋਂ ਰਭਸਣਤ ਏਹਤ਼ ਨਲੀਂ ਸਏਭ ਦ਼ ਸਲਚਾਰ਼ ਵਨ। ਉਵ ਇੰ ਝ
ਦ਼ ਉਤਦਾਂ ਦ਼ ਫਯਹਏਯਨ, ਲ਼ਚਣ ਤ਼ ਼ਲ ਦ਼ਣ ਰਈ ਰਈੈਂ ਰਤ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਨੰ ਯਯ ਦ਼
ਏ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਯਯਭਹਆਂ ਏਯ ਏਦ਼ ਵਨ:
ਫੀਭਾ ਧਵਏਯੀ ਯਯਭੀਆਂ : ਅਥਯਟਹ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਇਜਤ ਰ ਏ਼ ਸਏ਼ ਲਹ ਭੇਂ ਦਾ ਜਹਲਨ, ਦਾ ਆਭ
ਤ਼ ਦਾ ਸਵਤ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਨ ਫਹਭ ਸਲਏਯ਼ਤ ਸਲਅਏਤਹ (ISP) ਰ ਏ਼ ਸਲਏਯਹ
ਏਯਨਹ। ਆਭ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ, IMF ਨੰ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਦ਼ ਏ਼ਲਰ ਥਾਏ ਸਏਭਾਂ ਨੰ ਵਹ ਲ਼ਚਣ ਦਹ
ਇਜਤ ਵ ਜਾ ਸਏ ਭੇਂ ਭੇਂ ਉੱਤ਼ ਅਥਯਟਹ ਲਰੋਂ ਭਨਯ ਏਹਤਹਆਂ ਭਾਟਯ, ਸਨਿੱਜਹ ਵਦ, ਯ-ਫਯ,
ਦਏਨ, ਤ਼ ਵਾਯ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਰਈ ਪਇਰ ਏਹਤ਼ ਼ਧਾਂ ਲਯਤਦ਼ ਵਨ। ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼
ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏ਼ ਨੰ ਤਫਦਹਰਹ ਨੰ ਅਥਯਟਹ ਲਰੋਂ ਸਵਰਾਂ ਭਨਯਹ ਰ ਏ਼ ਅਤ਼ ਼ਲ ਰ ਯਵ਼
ਰਹਧਯਏਾਂ ਰਈ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਰਫੰਧ ਏਯਨ ਦ਼ ਫਅਦ ਵਹ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ।
ਫਹਭ ਼ਲਲਾਂ ਯਯਭਹਆਂ: ਇਵ ਼ਲ ਯਯਭਹਆਂ ਏ਼ਲਰ ਉਵਨਾਂ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਰਈ ਵਹ ਵਨ,
ਸਜਵਨਾਂ ਦ ਫਹਭ ਉਤਦ ਲ਼ਚਣ ਰਈ ਉਵਨਾਂ ਦ ਰਫੰਧ ਵ ਅਤ਼ ਸਭਵਨਤਨ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ ਵ:
a. ਫਹਭਏਯਤ ਦਹਆਂ ਫਏ ਆਸ ਯਯਭਹਆਂ ਨੰ ੰ ਬਰਣ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਅਥਯਟਹ ਲਰੋਂ ਫਹਭ
ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ਆਉਟਾਯ ਏਹਤਹਆਂ ਯਯਭਹਆਂ ਉੱਤ਼ ਼ਧਾਂ ਭਤਫਏ ਭਨਯਹ ਵ,
b. ਫਹਭ ਬੰ ਡਯ ਦ਼ ਭਨਯਹ ਰਤ ਸਲਅਏਤਹ ਫਣਨ
c. ਰਈੈਂ ਰਤ ਯਲ਼ਐਏ ਤ਼ ਟ ਭਰਾਂਏਣਏਯਤ ਨੰ ਏੰ ਭ ਉੱਤ਼ ਯਿੱ ਐ ਏ਼ ਯਲ਼ਐਣ ਤ਼ ਟ਼ ਦ
ਭਰਾਂਏਣ ਏਯਲਉਣ
d. ਭੇਂ ਭੇਂ ਉੱਤ਼ ਅਥਯਟਹ ਲਰੋਂ ਇਜਤ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਵਾਯ ਫਹਭ ੰ ਫੰ ਧਹ ਯਯਭਹ
ਧਵੱ ਤੀ ਉਤਾਦ ਵੰ ਡ: ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਸਲਿੱ ਤਹ ਼ਲ ਏਯਜਏਯਹ (FSE), ਜਾ ਸਏ ਇੰ ਜ ਦਹਆਂ ਸਲਿੱ ਤਹ ਉਤਦਾਂ ਦ਼
ਫਯਹਏਯਨ, ਲ਼ਚਣ ਤ਼ ਼ਲ ਦ਼ਣ ਰਈ ਰਈੈਂ ਰਤ ਸਲਅਏਤਹ ਵਨ, ਲਰੋਂ ਲ਼ਚਣ ਰਈ ਲਤ਼:
a. SEBI ਲਰੋਂ ਸਨਮਭਤ ਏਹਤ਼ ਸਭਊਚਰ ਪੰ ਡ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ ਸਭਊਚਰ ਪੰ ਡ
b. PFRDA ਲਰੋਂ ਸਨਮਭਤ ਏਹਤ਼ ਨਲ਼ਨ ਉਤਦ
c. SEBI ਲਰੋਂ ਰਈੈਂ ਰਤ ਸਨਲ਼ਲ਼ ਰਵਏਯਾਂ ਲਰੋਂ ਲੰ ਡ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਾਯ ਸਲਿੱ ਤਹ ਉਤਦ
d. RBI ਲਰੋਂ ਸਨਮਭ ਏਹਤ਼ ਫੈਂਏ/NBFC ਦ਼ ਫੈਂਸਏੰ  ਜਾਂ ਸਲਿੱ ਤਹ ਉਤਦ
e. ਡਏ ਸਲਬ, ਬਯਤ ਯਏਯ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ੂਯ-ਫਹਭ ਉਤਦ
f.

ਭੇਂ ਭੇਂ ਉੱਤ਼ ਅਥਯਟਹ ਲਰੋਂ ਇਜਤ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਵਾਯ ਸਲਿੱ ਤਹ ਉਤਦ ਜਾਂ ਯਯਭਹ।

D. ਸਯ ਐਾ ੰ ਥਾਵਾਂ
ਏਝ ਵਾਯ ੰ ਠਨ ਲਹ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਸਵਤ ਫਹਭ ਫਯ ਦ ਸਵਿੱ  ਵਨ ਅਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ:
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1. ਬਯਤਹ ਫਹਭ ਯਰ਼ਟਯਹ ਤ਼ ਸਲਏ ਅਥਯਟਹ (IRDAI), ਜਾ ਸਏ ਯਰਹਭੈਂਟ ਦ਼ ਏਟ ਤਸਵਤ ਫਹਭ
ਯਰ਼ਟਯਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਯ਼ ਏਯਾਫਯਾਂ ਤ਼ ਏੰ ਨਹਆਂ ਨੰ ਸਨਮਭਤ ਏਯਦਹ ਵ ।ਇਵ
2000 ਦ਼ ਲ਼ਯ ਵਾਈ ਅਤ਼ ਇਵ ਏ਼ਲਰ ਸਨਮਭ ਫਣਉਣ ਦ ਏੰ ਭ ਵਹ ਨਵੀਂ ਫਰਸਏ ਫਹਭ ਏਯਾਫਯ ਦ਼
ਸਲਏ ਰਈ ਏੰ ਭ ਏਯਦਹ ਵ।
2. ਜਯਨਰ ਫੀਭਾ ਤ ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਏੌਂ ਰਾਂ, ਜਾ ਸਏ ਆਣ਼ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਜਹਲਨ ਜਾਂ ਧਯਨ ਫਹਭ ਏਯਾਫਯਾਂ
ਰਈ ਸਨਮਭ ਫਣਉਣ ਰਈ IRDAI ਨੰ ਸਪਯਲ਼ਾਂ ਏਯਦਹਆਂ ਵਨ।
3. ਬਯਤਹ ਫਹਭ ਜਣਏਯਹ ਸਫਊਯਾ ਨੰ IRDA ਲਰੋਂ ਰ 2009 ਸਲਿੱ ਚ ਥਸਤ ਏਹਤ ਹ ਅਤ਼ ਫਹਭ
ਏਟਯ ਤੋਂ 20 ਭੈਂਫਯਾਂ ਦਹ ਰਫੰਧਏਹ ਏੌਂ ਰ ਨਰ ਯਸਜਟਯ ਏਹਤਹ ਾਇਟਹ ਵ। ਇਵ ਫਹਭ ਐ਼ਤਯ ਨੰ
ਏਹਭਤਾਂ ਤ਼ ਏਯਾਫਯਹ ਏਯਜਨਹਤਹਆਂ ਫਣਉਣ ਰਈ ਡਟ ਅਧਸਯਤ ਤ਼ ਸਲਸਆਨਏ ਪਰ਼ ਏਯਨ ਦ਼
ਭਯਿੱ ਥ ਏਯਨ ਰਈ ਚਾਰਾਂ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਦ ਵ ਅਤ਼ ਲਿੱ ਏ-ਲਿੱ ਐ ਐ਼ਤਯਹ ਸਯਾਯਟਾਂ ਸਤਆਯ ਏਯਦ ਵ।
ਇਵ ਨਹਤਹਆਂ ਫਣਉਣ ਰਈ ਯਰਟਯ ਤ਼ ਯਏਯ ਨੰ ਵਇਤ ਦ਼ਣ ਲਤ਼ ਰਵ ਲਹ ਸਦੰ ਦ ਵ।
ਸਫਊਯਾ ਉਦਮਾ ਦ਼ ਪਇਦ਼ ਲਤ਼ ਸਨਮਭ ਤ਼ ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਦਾਲੇਂ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਏਈ ਸਯਾਯਟਾਂ ਸਤਆਯ ਏਯਦ
ਵ।
IIB ਏੇਂਦਯਹ ਇੰ ਡਏ ਯਲਯ ੰ ਬਰਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਫਹਭ ਬੰ ਡਯਾਂ ਸਲਚਰ਼ ਨਡਰ ਆਇੰ ਟ ਲਜੋਂ
ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਵ ਅਤ਼ ਨਲਾਂ ਐਤ ਫਣਉਣ ਦ਼ ਅ ਸਲਿੱ ਚ ਡਹਭਟ ਐਸਤਆਂ ਦਹ ਡਰਹਏ਼ਲ਼ਨ ਨੰ ਯਾਏਣ
ਰਈ ਭਦਦ ਏਯਦ ਵ। ਏੇਂਦਯਹ ਇੰ ਡਏ ਯਲਯ ਫਹਭਏਯਤ ਤ਼ ਫਹਭ ਬੰ ਡਯ ਸਲਚਰ਼ ਵਯ਼ਏ ਰਹ
ਉੱਤ਼ ਰ ਣ-ਦ਼ਣ ਰਈ ਆਉਣ ਲਰਹ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ ਟਯਾਂਸਭਲ਼ਨ/ਯਟੰ ਲਤ਼ ਏਚ਼ ਲਜੋਂ ਏੰ ਭ
ਏਯਦ ਵ।
IIB ਸਵਰਾਂ ਵਹ ਸਵਤ ਫਹਭ ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ 'ਤਯਜਹਵਹ ਯਏ ਨੈਟਲਯਏ' ਸਲਿੱ ਚ ਵਤਰਾਂ ਨੰ ਚਹਫਿੱ ਧ
ਏਯਨ ਦ ਆਣ ਵਤਰ ਸਲਰਿੱਐਣ ਆਈਡਹ ਭਟਯ ਰਾਯਭ ਲ਼ਯ ਏਯ ਚਿੱ ਏ ਵ।
IIB ਦਹ ਤ ਸਵਰ TPA, ਫਹਭਏਯਤ ਅਤ਼ ਵਤਰ ਜਾਨ ਲਰ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ ਸਯਿੱ ਡ ਦ ਰਫੰਧ
ਏਯ਼। ਸਵਰ ਦ ਭਏਦ ਸਵਤ ਫਹਭ ਐ਼ਤਯ ਨੰ ਸਵਤ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਦਹ ਇਰਜ ੁਯਸਚਆਂ ਤ਼
ਰਬਲਹ ਏਹਭਤ ਸਲਿੱ ਚ ਯਦਯਲ਼ਤ ਰਈ ਫਹਭ ਦਅਲ ਰਫੰਧ ਦਹ ਰਣਰਹ ਸਰਆਉਣ ਰਈ ਭਦਦ ਏਯਨ
ਵ।
4. ਧੱ ਧਐਆ ੰ ਠਨ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ ਇੰ ਟਹਸਟਊਟ ਆ ਇੰ ਡਹਆ ਤ਼ ਨੈਲ਼ਨਰ ਇੰ ਲ਼ਾਅਯੈਂ ਏਡਭਹ,
ਜਾ ਸਏ ਫਹਭ ਤ਼ ਭਨਜ਼ਭੈਂਟ ਦ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਲਿੱ ਡਹ ਸਣਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਐਰਈ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ ਤ਼ ਸਨਿੱਜਹ
ਸਐਰਈ ੰ ਥਲਾਂ, ਜਾ ਸਏ ਜੰ ਟਾਂ ਫਣਨ ਲਸਰਆਂ ਨੰ ਸਐਰਈ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
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5. ਭਡੀਏਰ ਟੀਸ਼ਨਯ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਤ਼ ਟਹਹ ਨੰ ਜਾਸਐਭ ਭਨਯ ਏਯਨ ਦ਼ ਭੇਂ ੰ ਬਸਲਤ
ਵਏਾਂ ਦ਼ ਲਤ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ ਜਾਸਐਭਾਂ ਦ਼ ਭਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਰਈ ਵਇਤ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ ਤ਼ ਐ਼
ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਨੰ ਰਵ ਲਹ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ।
6. ਏਾਨੂੰਨੀ ੰ ਠਨ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਫਹਭ ਰਾ ਏਰ, ਵਏ ਅਦਰਤਾਂ ਦ਼ ਨਰ ਨਰ ਦਹਲਨਹ ਅਦਰਤਾਂ,
ਸਵਤ ਫਹਭ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਬਸਭਏ ਸਨਬਉਂਦ਼ ਵਨ, ਜਦੋਂ ਸਏ ਵਏ ਸਲ਼ਏਇਤਾਂ ਸਨਟਉਣ ਦਹ ਿੱ ਰ
ਆਉਂਦਹ ਵ।

ਾਯ
a) ਫਹਭ ਏਈ ਦਹਆਂ ਸਵਰਾਂ ਸਏ਼ ਨਰ ਸਏ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਜਦ ਹ, ਯ ਅਿੱ ਜ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਇਵ ਏਝ ਵਹ
ਦਹਆਂ ਯਣ ਵ। ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਯਏਯਹ ਸਨਮਭ ਦ਼ ਏਈ ਆਲਾਂ ਯਵੀਂ ਯਦ ਵ।
b) ਨਸਯਏਾਂ ਦਹ ਸਵਤ ਫਵਤ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵ ਅਤ਼ ਯਏਯ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਸਵਤ ਦ਼ਐਬਰ ਰਣਰਹ ਦ਼
ਸਨਯਭਣ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਡਹ ਬਸਭਏ ਸਨਬਉਂਦਹ ਵ।
c) ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣ ਲਰਹਆਂ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਦ ਿੱ ਧਯ ਦ਼ਲ਼ ਦਹ ਆਫਦਹ ਦ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਏਈ ਏਯਏਾਂ ਉੱਤ਼
ਸਨਯਬਯ ਏਯਦ ਵ।
d) ਭਿੱ ਢਰ਼ (ਰਇਭਯਹ), ਵਇਏ (ਏੰਡਯਹ) ਅਤ਼ ਤਹਜ਼ ਿੱ ਧਯ (ਟਯਲ਼ਯਹ) ਸਏਭ ਦਹਆਂ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ
ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਚਵਹਦ਼ ਭਡਹਏਰ ਇਰਜ ਦ ਿੱ ਧਯ ਵ। ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਦਹ ਏਹਭਤ ਵਯ਼ਏ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ਼
ਲਿੱ ਧਦਹ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਤਹਜ ਿੱ ਧਯ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਐ ਭਸਵੰ  ਵ।
e) ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਆਫਦਹ ਦ਼ ਲਧ਼ ਤ਼ ਲ਼ਸਵਯਹਏਯਨ ਲਯਹਆਂ ਆਣਹ ਐ ਚਣਿਤਹਆਂ ਵਨ, ਸਜ ਰਈ
ਢਿੱ ਏਲੀਂ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਦਹ ਰਾ  ਵ।
f) ਯਏਯ ਲਰੋਂ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਏਹਭਾਂ ਸਵਰਾਂ ਼ਲ਼ ਏਹਤਹਆਂ ਈਆਂ, ਸਜ ਦ਼ ਫਅਦ ਸਨਿੱਜਹ ਫਹਭ
ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ਲਯਏ ਫਹਭ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ।
g) ਸਵਤ ਫਹਭ ਫਯ ਏਈ ਏੰ ਨਹਆਂ ਨਰ ਫਸਣਆ ਵ, ਏਝ ਭਿੱ ਢਰ ਢਾਂਚ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ, ਵਾਯ ਫਹਭ
਼ਲਲਾਂ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ, ਸਲਚਾਰ਼ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਦਰਰ, ਜੰ ਟ ਤ਼ ਤਹਜਹ ਸਧਯ ਰਲ਼ਲ਼ਏ ਸਵਤ ਫਹਭ ਏਯਾਫਯ
ਰਈ ਼ਲਲਾਂ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ ਤ਼ ਵਾਯ ਯਰ਼ਟਯਹ, ਸਲਿੱ ਸਦਅਏ ਦ਼ ਨਰ ਨਰ ਏਨੰਨਹ ੰ ਠਨ ਆਣਹ ਬਸਭਏ
ਸਨਬਉਂਦ਼ ਵਨ।
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ਭੁੱ ਐ ਸ਼ਫਦ
a) ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ
b) ਲਯਏ ਫਹਭ
c) ਏਿ ਭਹਏਯਨ
d) ਭਿੱ ਢਰਹ (ਰਇਭਯਹ), ਵਇਏ (ਏੰਡਯਹ) ਤ਼ ਤਹਜ਼ ਿੱ ਧਯਹ (ਟਯਲ਼ਯਹ) ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ
e) ਭਡਹਏਰ਼ ਭ
f) ਦਰਰ
g) ਜੰ ਟ
h) ਤਹਜਹ ਸਧਯ ਰਲ਼ਲ਼ਏ
i) ਆਈਆਯਡਹ(IRDA)
j) ਰਾ ਏਰ
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ਠ 18
ਫਹਭ ਦਤਲ਼
ਾਠ ਜਾਣ-ਛਾਣ
ਫਹਭ ਉਦਮਾ ਸਲਿੱ ਚ, ਅੀਂ ਲਿੱ ਡਹ ਸਣਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਪਯਭਾਂ, ਦਤਲ਼ਾਂ ਨਰ ਏੰ ਭ ਏਯਦ਼ ਵਾਂ। ਇਵ ਠ ਸਲਿੱ ਚ ਅੀਂ
ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਏਈ ਦਤਲ਼ਾਂ ਅਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਦਹ ਭਵਿੱ ਤਲ ਫਯ਼ ਭਝਾਂ਼। ਇਵ ਨੰ ਵਯ਼ਏ ਪਯਭ
ਦਹ ਢਏਲੀਂ ਸਏਭ, ਇ ਨੰ ਸਏਲੇਂ ਬਯਨ ਵ ਅਤ਼ ਐ ਜਣਏਯਹ ਤ ਏਯਨ ਦ਼ ਏਯਨਾਂ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਲਹ
ਸਦੰ ਦ ਵ।
ਧੱ ਐਣ ਨਤੀਜ

A. ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ
B. ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਦਹ ਭਨਯਹ (ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ )
C. ਰਏਟ
D. ਰਹਭਹਅਭ ਯਹਦ
E. ਰਹ ਦਤਲ਼
F. ਲ਼ਯਤਾਂ ਅਤ਼ ਲਯੰ ਟਹਆਂ
G. ਤਦਹਏ (ਇੰ ਡਾਯਭੈਂਟ)
H. ਰਹਆਂ ਦ ਅਨਲਦ
I. ਨਸਲਆਉਣ ਚਨ
J. ਏਰ ਧਨ -ਸਲਯਾਧਹ ਅਤ਼ ਆਣ਼ ਵਏ ਨੰ ਜਣਾ ਸਦਲ਼-ਸਨਯਦ਼ਲ਼
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ਇਵ ਠ ਹਨ ਦ਼ ਫਅਦ, ਤੀਂ ਮਾ ਵਾਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਾ:
a) ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਦਹ ਭਿੱ ਯਹ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ।
b) ਰਾਏਟ ਦਹ ਭਵਿੱ ਤਤ ਦ ਲਯਨਣ ਏਯਾ
c) ਰਹਭਹਅਭ ਯਹਦ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਏਨੰਨ 1938 ਦ਼ ਬ 64VB ਦਹ ਸਲਆਸਐਆ ਏਯਾ
d) ਫਹਭ ਰਹ ਦਤਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਯਤਾਂ ਅਤ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਦਹ ਸਲਆਸਐਆ ਏਯਨਹ।
e) ਰਹ ਦਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ, ਲਯੰ ਟਹਆਂ ਅਤ਼ ਤਦਹਏ ਏਯਨ ਫਯ਼ ਚਯਚ ਏਯਾ
f)

ਯਵਨ ਏਯਾ ਸਏ ਤਦਹਏ ਸਏਉਂ ਜਯਹ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ।

g) ਭਝਾ ਸਏ ਰਹ ਦ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਨੰ ਏਨੰ ਦਹ ਏਸਚਵਯਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏਲੇਂ ਦ਼ਸਐਆ ਜਾਂਦ ਵ।
h) ਯਵਨ ਏਯਾ ਸਏਉਂ ਨਸਲਆਉਣ ਦ਼ ਨਸਟ ਜਯਹ ਏਹਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ।
i)

ਜਣਾ ਸਏ ਏਰ ਧਨ ਏਹ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਇਿੱ ਏ ਜੰ ਟ ਨੰ ਆਣ਼ ਵਏ ਰਈ ਸਦਲ਼-ਸਨਯਦ਼ਲ਼ਾਂ ੰ ਫੰ ਧਹ ਏਹ
ਏਯਨ ਦ਼ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ।
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A. ਸ਼ਏਸ਼ ਪਾਯਭ
ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਵਰਾਂ ਸਏਵ ਸਆ ਵ, ਫਹਭ ਇਿੱ ਏ ਇਏਯਯਨਭ ਵ ਜਾ ਸਏ ਟ ਏ਼ ਸਰਸਐਤ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏ ਰਹ
ਵ। ਫਹਭ ਦਤਲ਼ ਰਹਆਂ ਨੰ ਜਯਹ ਏਯਨ ਤਿੱ ਏ ਵਹ ਹਸਭਤ ਨਵੀਂ ਵਨ। ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਇਵਨਾਂ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਦਰਰਾਂ
ਅਤ਼ ਜੰ ਟਾਂ ਲਯ਼ ਏਈ ਤਯਹਾਂ ਦ਼ ਸਲਚਾਰੰ ਏੰ ਭ ਏਯਦ਼ ਵਨ, ਇਵ ੰ ਬਲ ਵ ਸਏ ਇਿੱ ਏ ਫਹਭਤ ਅਤ਼ ਉਦ
ਫਹਭਏਯਤ ਏਦ਼ ਲਹ ਨ ਸਭਰ ਏਣ।
ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਵਏ ਅਤ਼ ਉ ਦਹਆਂ ਫਹਭ ਰਾ ਾਂ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਏ਼ਲਰ ਦਤਲ਼ਾਂ ਯਵੀਂ ਵਹ ਸਭਰਦਹ ਵ,
ਜਾ ਸਏ ਵਏ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ ਇਵ ਦਤਲ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਜਾਸਐਭ ਚੰ ਹ ਤਯਹਾਂ ਭਝਣ ਰਈ ਲਹ ਭਿੱ ਦਦ
ਏਯਦ਼ ਵਨ ਇ ਤਯਹਾਂ, ਦਤਲ਼ ਫਹਭਤ ਅਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਸਲਚਏਯ ਸਵਭਤਹ ਅਤ਼ ਲ਼ਟਤ ਦ਼ ਭਏਦ
ਰਈ ਚਵਹਦ਼ ਵਨ। ਏਝ ਦਤਲ਼ ਵਨ, ਫਹਭ ਏਯਾਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਯਹਤ ਅਨਯ ਲਯਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ।
ਫਹਭ ਜੰ ਟ, ਵਏ ਦ਼ ਬ ਤੋਂ ਨੇਰ ਸਲਅਏਤਹ ਵਾਣ ਏਯਏ਼, ਨੰ ਵਏ ਦ ਵਭਣ ਏਯਨ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਰਿੱ਼
ਦਤਲ਼ਾਂ ਫਯ਼ ਬ ਸਏਯਾਂ ਨੰ ਲ਼ਟ ਏਯਨ ਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਬਯਨ ਰਈ ਭਿੱ ਦਦ ਏਯਨਹ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਜੰ ਟ ਨੰ
ਭਝਣ ਚਵਹਦ ਵ ਸਏ ਵਯ ਲ਼ਸਭਰ ਦਤਲ਼ ਦ ਭਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਦਤਲ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਜਦ ਜਣਏਯਹ ਦਹ
ਭਵਿੱ ਤਤ ਤ਼ ਫੰ ਧਤ ਨੰ ਫਹਭ ਸਲਿੱ ਚ ਲਯਸਤਆ ਜਾਂਦ ਵ।
1. ਸ਼ਏਸ਼ ਪਾਯਭ
ਦਤਲ਼ਹ ਰਭਣ ਦ਼ ਸਵਰ਼ ਅ ਸਲਿੱ ਚ ਆਭ ਤਿਯ ‘ਤ਼ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਵਨ, ਸਜ ਯਵੀਂ ਫਹਭਤ ਚਨ
ਸਦੰ ਦ ਵ।
 ਉਵ ਏਿ ਣ ਵ
 ਉ ਨੰ ਸਏ ਸਏਭ ਦ਼ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਰਾ  ਵ
 ਲ਼ਯਲ, ਸਜ ਦ ਉਵ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਚਵੰ ਦਹ ਵ, ਅਤ਼
 ਸਏੰ ਨੇ ਭੇਂ ਰਈ
ਲ਼ਯਲ਼ ਦ ਬਲ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਸਲਲ਼਼ ਦ਼ ਭਰਹ ਭਿੱ ਰ ਅਤ਼ ਰਤਸਲਤ ਫਹਭ਼ ਨਰ ਫੰ ਸਧਤ ਬ ਰਭਐ
ਿੱ ਤਿੱ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵ।
a)

ਫਹਭ ਏਯਤ ਲਰੋਂ ਜਾਸਐਭ ਭਰਾਂਏਣ

i. ਫਹਭ਼ ਰਈ "਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ" ਨੰ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਲਰੋਂ ਬਸਯਆ ਜਣ ਚਵਹਦ ਵ, ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ
ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਰਾ ਹਦਹ ਬ ਭਿੱ ਐ ਜਣਏਯਹ ਨੰ ਦ਼ਣ ਚਵਹਦ ਵ ਤਾਂ ਸਏ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਪਰ
ਏਯਨ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿੱ ਦਦ ਵਾ ਏ਼:
 ਏਹ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਇਜਤ ਦ਼ਣਹ ਵ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਅਤ਼
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 ਜਾਸਐਭ ਦਹ ਭਨਯ ਦ਼ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ, ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਦਹਆਂ ਦਯਾਂ, ਸਨਮਭਾਂ ਅਤ਼
ਲ਼ਯਤਾਂ ਨੰ ਤ ਏਯਨ ਸਲਿੱ ਚ
਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ ਜਣਏਯਹ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਰਈ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜ ਯਵ਼ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਜਾਸਐਭ ਨੰ
ਭਨਯ ਏਯਨ ਰਈ ਪਇਦ਼ਭੰਦ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਫਹਭ਼ ਰਈ ਅਸਤ ਚੰ ਼ ਸਲਲ਼ਲਲ਼ ਅਤ਼ ਰਭਐ
ਿੱ ਜਣਏਯਹ ਦ਼
ਦ਼ਣ ਦ਼ ਯ ਦ਼ ਸਧਾਂਤ ਨਰ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਲ਼ਯ ਵੰ ਦ ਵ।
ਰਭਐ
ਿੱ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣ ਦ਼ ਯ ਰਹ ਲ਼ਯ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਹਯਹਅਡ ਦ਼
ਦਿਯਨ ਅਤ਼ ਇਏਯਯਨਭ ਦ਼ ਸਿੱ ਟ਼ ਉੱਤ਼ ਿੱ ਜਣ ਤੋਂ ਫਅਦ ਲਹ ਜਯਹ ਯਸਵੰ ਦ ਵ
ਉਦਾਸਯਨ
ਸਲਅਏਤਹਤ ਦਯਟਨ ਰਹ ਦ਼ ਭਭਰ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਜ਼ਏਯ ਫਹਭਤ ਨੇ ਰਤਲ ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ ਾਸਲ਼ਤ ਏਹਤ
ਵੰ ਦ ਵ ਸਏ ਉਵ ਭਾਟਯ ਐ਼ਡਾਂ ਅਤ਼ ਾਲਯਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਿੱ  ਨਵੀਂ ਰੈਂ ਦ ਵ ਤਾਂ, ਉਨੰ ਇਵ ਮਏਹਨਹ
ਏਯਲਉਣ ਵੰ ਦ ਵ ਸਏ ਰਹ ਸਭਆਦ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਉਵ ਅਸਜਵਹਆਂ ਤਹਸਲਧਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਭਰ ਨਵੀਂ ਵਾਇਆ
ਵ। ਇਵ ਇਿੱ ਏ ਰਭਐ
ਿੱ ਤਿੱ ਤ ਵ ਜਾ ਸਏ ਇਵਨਾਂ ਤਿੱ ਥਾਂ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਭਨਯ ਏਯਦ ਵ ਅਤ਼ ਉ
ਭਤਫਏ ਜਾਸਐਭ ਦਹ ਏਹਭਤ ਤਸਵ ਏਯਦ ਵ।
਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਨੰ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਨਾਂ, ਰਾ ਾ, ਸਯਨਲਾਂ ਅਤ਼ ਲਯ/ ਫਹਭ਼ ਦਹ
ਸਏਭ/ ਉਤਦ, ਸਜ ਰਈ ਇਵ ਲਯਸਤਆ ਜ ਸਯਵ ਵ, ਨਰ ਛਸਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ
ਰਈ ਯਯਹ ਵ ਸਏ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ ਛਹ ਚਨ ਜਾਹ ਜਲ਼, ਵਰਾਂਸਏ ਇ ਰਈ ਏਾਈ ਸਭਆਯਹ
ਯ ਜਾਂ ਇ ਫੰ ਧਹ ਏਾਈ ਯਹਤ ਨਵੀਂ ਵ।
ਉਦਾਸਯਨ
ਇੰ ਝ ਦਹਆਂ ਚਨਲਾਂ ਦਹਆਂ ਏਝ ਉਦਵਯਨਾਂ ਵਨ:
'ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਭਰਾਂਏਣ ਰਈ ਰਭਿੱਐ ਤਿੱ ਥਾਂ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਨ ਦ਼ਣ, ਰਤ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣ, ਧਾਐ
ਜਾਂ ਨ-ਸਵਮਾ ਏਯਨ ਨਰ ਜਯਹ ਏਹਤਹ ਰਹ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਯਿੱ ਦ ਵਾ ਜਲ਼ਹ',
'ਏੰ ਨਹ ਜਾਸਐਭ ਉੱਤ਼ ਨਵੀਂ ਵਾਲ
਼ ਹ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਏ ਸਏ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਨੰ ਭਨਯ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਅਤ਼
ਯ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਨਵੀਂ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ।'
਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ ਰਨ: ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਅਏਯ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਦ਼ ਅੰ ਤ ਉੱਤ਼ ਰਨ ਜਾਦਹਆਂ
ਵਨ, ਸਜ ਉੱਤ਼ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਯਵੀਂ ਦਤਐਤ ਏਹਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ। ਇ ਨਰ ਮਏਹਨਹ ਫਣਇਆ ਜਾਂਦ ਵ ਫਹਭਤ
ਨੇ ਪਯਭ ਠਹਏ ਤਯਹਾਂ ਬਸਯਆ ਵ ਅਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼  ਤਿੱ ਥਾਂ ਨੰ ਭਝ ਸਰਆ ਵ ਤਾਂ ਸਏ ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਭੇਂ ਤਿੱ ਥਾਂ ਨੰ
ਰਤ ਦਯਉਣ ਏਯਏ਼ ਅਸਵਭਤਹ ਦ਼ ਏਾਈ ਲਹ ਵਰਤ ਦ ਨ ਵਾਣ।
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ਇ ਫਹਭਤ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਅਸਤ ਚੰ ਼ ਸਲਲ਼ਲਲ਼ ਦ਼ ਭਿੱ ਐ ਸਧਾਂਤ ਦ਼ ਤਣਅ ਰਈ ਲਹ ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਵ।
ਾਲ਼ਣ ਅਸਤ ਚੰ ਼ ਸਲਲ਼ਲਲ਼ ਦ਼ ਸਧਾਂਤ ਨੰ ਅਸਤ ਚੰ ਼ ਸਲਲ਼ਲਲ਼ ਦ਼ ਇਏਯਯਨਸਭਏ ਏਯਤਿੱ ਲ ਸਲਿੱ ਚ ਤਫਦਹਰ
ਏਯ ਸਦੰ ਦਹ ਵ।
ਸ਼ਣਾ ਦ ਧਭਆਯੀ ਪਾਯਭ
ਆਈਆਯਡਹਆਈ ਨੇ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਤਲ ਸਲਿੱ ਚ ਸਭਆਯਹ ਾਲ਼ਣ ਦ ਪਯਭਟ
ਸਦਿੱ ਤ ਵ:
1. ਭੈਂ /ਅੀਂ ਾਲ਼ਣ ਏਯਦ਼ ਵਾਂ, ਭ਼ਯ਼ ਲਿੱ ਰੋਂ ਅਤ਼ ਯ਼ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਲਿੱ ਰਾ ਸਜਵਨਾਂ ਦ ਫਹਭਤ ਵਾਣ
ਰਤਸਲਤ ਵ, ਸਏ ਉੱਯ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਸਫਆਨ, ਜਲਫ ਅਤ਼/ਜਾਂ ਭ਼ਯ਼ ਦਆਯ ਸਦਿੱ ਤ਼  ਲ਼ਯਲ਼ ਵਹ ਵਨ
ਅਤ਼ ਭ਼ਯਹ ਜਣਏਯਹ ਅਨਯ ਯ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਭੈਂ/ਅੀਂ ਇਵਨਾਂ ਵਾਯ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਲਿੱ ਰੋਂ ਰਤਲ
ਰਈ ਅਸਧਏਸਯਤ ਵਾਂ/ਵਾਂ।
2. ਭੈਂ ਜਣਦ ਵਾਂ ਸਏ ਭ਼ਯ਼ ਦਆਯ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣਏਯਹ ਫਹਭ ਰਹ ਦ ਆਧਯ ਫਣ਼ਹ, ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ
ਦਹ ਬਈਲਰਹ ਰਹ ਦ਼ ਭਨਯਲ਼ਦ ਫਾਯਡ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਵ ਅਤ਼ ਇਵ ਸਏ ਰਹ ਏ਼ਲਰ
ਰਹਭਹਅਯ ਐਯਸਚਆਂ ਦ਼ ਯਨ ਰਤਹ ਤੋਂ ਫਅਦ ਰਬਲਹ ਵਾਲ਼ਹ।
3. ਭੈਂ/ਅੀਂ ਾਲ਼ਣ ਏਯਦ਼ ਵਾਂ ਸਏ ਰਤਲ ਦਹ ਯਦਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਫਅਦ ਯੰ ਤ ਏੰ ਨਹ ਦਆਯ ਜਾਸਐਭ
ਦਹ ਭਨਯਹ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਭੈਂ/ਅੀਂ ਫਹਭਤ/਼ਲ਼ਏਯਤ ਵਾਣ ਰਈ ਜਹਲਨ ਸਲਿੱ ਚ ਆਭ ਸਵਤ ਜਾਂ ਏੰ ਭ
ਸਲਿੱ ਚ ਆਉਣ ਲਰ਼ ਏਾਈ ਲਹ ਫਦਰਅ ਫਯ਼ ਸਰਐਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਚਤ ਏਯਾਂ਼।
4. ਭੈਂ/ਅੀਂ ਾਲ਼ਣ ਏਯਦ਼ ਵਾਂ ਅਤ਼ ਫਹਭਤ/ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਵਾਣ ਰਈ ਏੰ ਨਹ ਸਵਭਤਹ ਲਤ਼ ਸਏ਼ ਲਹ
ਡਏਟਯ ਜਾਂ ਇਿੱ ਏ ਵਤਰ ਤੋਂ ਸਜ ਨੇ ਜਹਲਨ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏ਼ ਲਹ ਭੇਂ ਸਵਿੱ  ਸਰਆ ਵਾਲ਼ ਤੋਂ ਭਡਹਏਰ
ਜਣਏਯਹ ਦਹ ਭੰ  ਏਯਦਹ ਵ ਜਾਂ ਮਏਹਨਹ/਼ਲ਼ਏਯਤ ਵਾਣ ਰਈ ਸਏ਼ ਸਛਰ਼ ਜਾਂ ਭਿਜਦ ਭਰਏ
ਤੋਂ ਸਏ਼ ਲਹ ਸਲਲ਼਼ ਉੱਤ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਨ ਜਾ ਸਏ ਜਹਲਨ ਦਹ ਯਹਸਯਏ ਅਤ਼ ਭਨਸਏ ਸਵਤ ਨੰ
ਰਬਸਲਤ ਏਯਦ ਵਾਲ਼ ਅਤ਼ ਸਏ਼ ਲਹ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਤੋਂ ਜਣਏਯਹ ਭੰ ਹ ਵ ਸਜਨੇ ਜਹਲਨ ਸਲਿੱ ਚ
ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਰਈ ਅਯਜਹ ਦ਼ਣ ਲਤ਼ ਰਤਲ ਅਤ਼/ਜਾਂ ਦਅਲ਼ ਨੰ ਸਨਟਉਣ ਦਹ ਬਈਲਰਹ ਦ਼
ਉਦ਼ਲ਼ ਨਰ ਫਣਇਆ ਬਯਾ ਸਦਿੱ ਤ/਼ਲ਼ ਏਹਤ ਵਾਲ।਼
5. ਭੈਂ/ਅੀਂ ਰਤਲ ਬਈਲਰਹ ਦ਼ ਇਿੱ ਏ ਭਤਯ ਉਦ਼ਲ਼ ਰਈ ਅਤ਼/ਜਾਂ ਦਅਲ਼ ਨੰ ਸਨਟਉਣ ਰਈ
ਅਤ਼/ਜਾਂ ਸਨਆਂਇਏ ਅਥਯਟਹ ਨਰ ਭਡਹਏਰ ਸਯਾਯਟਾਂ ਭ਼ਤ ਭ਼ਯ਼ ਰਤਲ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ
ਜਣਏਯਹ ਨੰ ਾਂਝ ਏਯਨ ਦ਼ ਰਈ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਅਸਧਏਯ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਾਂ।
b)

਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ ਲਰਾਂ ਦਹ ਸਏਭ
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਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਲਰਾਂ ਦਹ ਸਣਤਹ ਅਤ਼ ਸਏਭ ਫੰ ਸਧਤ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਲਯਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਲਿੱ ਐਲਿੱ ਐ ਵਾ ਏਦਹ ਵ।
ਸਨਿੱਜਹ ਼, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਵਤ, ਸਨਿੱਜਹ ਦਯਟਨ ਤ਼ ਮਤਯ ਫਹਭ ਆਸਦ, ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭਾਂ ਨੰ
਼ਲ਼ਏਯਤ ਦਹ ਸਵਤ, ਜਹਲਨ ਲ਼ਰਹ ਤ਼ ਆਦਤਾਂ, ਸਵਰਾਂ-ਭਿਜਦ ਸਵਤ ਵਰਤ, ਡਏਟਯਹ ਅਤਹਤ,
ਜਿੱ ਦਹ ਰਿੱਛਣ, ਯਣ਼ ਫਹਭ ਤਜਯਫ਼ ਆਸਦ ਦਹ ਜਣਏਯਹ ਰ ਣ ਰਈ ਸਤਆਯ ਏਹਤ ਵੰ ਦ ਵ।
਼ਲ਼ਏਲ਼ ਦ਼ ਤਿੱ ਥ
i.

਼ਲ਼ਏਲ਼ਏਯਤ ਦ ਯ ਨਾਂ

਼ਲ਼ਏਲ਼ਏਯਤ ਐਦ ਦਹ ਲ਼ਟਤ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਛਣ ਏਯਨ ਦ਼ ਮਾ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ। ਫਹਭਏਯਤ
ਰਈ ਇਵ ਜਣਨ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵ ਸਏ ਉਵ ਸਏ ਇਏਯਯ ਏਯਨ ਜ ਸਯਵ ਵ, ਤਾਂ ਸਏ ਰਹ ਦ਼
ਅਧਹਨ ਸਭਰਣ ਲਰ਼ ਪਇਦ਼ ਏ਼ਲਰ ਫਹਭਤ ਨੰ ਵਹ ਰਤ ਵਾਣ। ਇਵਨਾਂ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਛਣ ਤਸਵ ਏਯਨਹ
ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਫਹਭ ਏਹਤ਼ ਜਾਸਐਭ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਿੱ ਤ ਸਏ਼ ਵਾਯ ਲਹ ਰਤ ਏਹਤ਼ ਜ ਏਦ਼ ਵਨ (ਸਜਲੇਂ
ਸਏ ਭਿਤ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਏਨੰਨਹ ਲਸਯ) ਅਤ਼ ਦਅਲ ਏਯਨ ਵੰ ਦ ਵ।
ii. ਼ਲ਼ਏਲ਼ਏਯਤ ਦ ਸਯਨਲਾਂ ਅਤ਼ ੰ ਯਏ ਲ਼ਯਲ
ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼  ਏਯਨ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਦ ਸਯਨਲਾਂ ਅਤ਼ ੰ ਯਏ ਲ਼ਯਲ ਰ ਣ ਰਈ ਰ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
iii. ਼ਲ਼ਏਲ਼ਏਯਤ ਦ ਸਏਿੱ ਤ, ਅਵਦ ਜਾਂ ਲਯ
ਏਝ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਵਤ ਅਤ਼ ਸਨਿੱਜਹ ਦਯਟਨ ਫਹਭ, ਼ਲ਼ਏਯਤ ਦ਼ ਸਏਿੱ ਤ਼, ਅਵਦ ਜਾਂ
ਏਯਾਫਯ ਦਹ ਭਵਿੱ ਤਤ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਉਵ ਜਾਸਐਭ ਉੱਤ਼ ਰਭਿੱਐ ਅਯ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ।
ਉਦਾਸਯਨ
ਪਟ-ਪਡ ਯਟਯਾਂ ਦ਼ ਸਡਰਲਯਹ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ, ਸਜ ਨੰ ਆਣ਼ ਵਏਾਂ ਨੰ ਬਾਜਣ ਵੰ ਚਣ ਰਈ
ਅਏਯ ਤ਼ ਤਹ ਨਰ ਭਾਟਯ ਫਈਏ ਉੱਤ਼ ਮਤਯ ਏਯਨਹ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਨੰ ਦਯਟਨ ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਉ਼
ਯਟਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਅਏਊਂਟੈਂਟ ਦ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਨਰੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵ।
iv. ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਸਲਲ਼਼ ਦ ਲ਼ਯਲ ਅਤ਼ ਛਣ
਼ਲ਼ਏਲ਼ਏਯਤ ਨੰ ਸਲਲ਼਼ ਫਯ਼ ਲ਼ਟ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਦਿੱ ਣ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਼ਲ਼ ਏਯ ਸਯਵ
ਵ।
ਉਦਾਸਯਨ
਼ਲ਼ਏਯਤ ਨੰ ਦਿੱ ਣ ਵੰ ਦ ਵ, ਜ਼ ਇਵ:
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i.

ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਮਤਯ ਵ [ਸਏ ਯਵੀਂ, ਏਦੋਂ, ਸਏਵ਼ ਦ਼ਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਅਤ਼ ਸਏ ਭਏਦ ਨਰ] ਜਾਂ

ii. ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਸਵਤ [ਸਲਅਏਤਹ ਦ ਨਾਂ, ਸਯਨਲਾਂ ਅਤ਼ ਛਣ] ਆਸਦ, ਜਾ ਸਏ ਏ਼ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ
ਵ।
v. ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭਏਯਤ ਦਹ ਦ਼ਣਦਯਹ ਵਿੱ ਦ ਨੰ ਦਯਉਂਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਇ
ਨੰ ਬ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸਆ ਵੰ ਦ ਵ।
ਉਦਾਸਯਨ
ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਭਭਰ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਇਵ ਵਤਰ ਇਰਜ ਦ ਐਯਚ ਵਾ ਏਦ ਵ, ਜਦੋਂ ਸਏ ਸਨਿੱਜਹ ਦਯਟਨ
ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਦਯਟਣ ਵਾਣ ਦਹ ਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਇਵ ਜਹਲਨ ਭਤ ਵਾਣ, ਅੰ  ਵਾਣ ਜਾਂ ਅਿੱ ਐ ਦਹ ਸਨਹ ਐਤਭ
ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਉੱਏਹ-ਿੱ ਏਹ ਯਏਭ ਵਾ ਏਦਹ ਵ।
vi. ਯਣ ਅਤ਼ ਭਿਜਦ ਫਹਭ
਼ਲ਼ਏਯਤ ਨੰ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਆਣ਼ ਸਛਰ਼ ਫਹਭ਼ ਫਯ਼ ਲ਼ਯਲ਼ ਭ਼ਤ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਇਵ ਉ ਦ਼ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਅਤਹਤ ਫਯ਼ ਭਝਣ ਰਈ ਵ। ਏਝ ਫਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਰਣਰਹ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਸਜ ਯਵੀਂ
ਫਹਭਏਯਤ ਤ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭਤ ਦ਼ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਾਂਝਹ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
਼ਲ਼ਏਯਤ ਨੰ ਇਵ ਲਹ ਦਿੱ ਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ ਸਏ ਸਏ਼ ਫਹਭਏਯਤ਼ ਨੇ ਉ ਦਹ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਨੰ ਯਿੱ ਦ ਏਹਤਹ
ਹ, ਐ ਲ਼ਯਤਾਂ ਰਈਆਂ ਹ, ਨਸਲਆਉਣ ਉੱਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਲਧਇਆ ਹ ਜਾਂ ਨਸਲਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਏਯ
ਏਹਤ ਜਾਂ ਰਹ ਯਿੱ ਦ ਏਹਤਹ ਹ।
ਸਏ਼ ਵਾਯ ਫਹਭਏਯਤ ਨਰ ਭਿਜਦ ਫਹਭ਼ ਫਯ਼ ਲ਼ਯਲ਼, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭਏਯਤ ਦ ਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਵ,
ਦਹ ਲਹ ਦਿੱ ਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ। ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਜਇਦਦ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ੰ ਬਲਨ ਵੰ ਦਹ ਵ ਸਏ ਫਹਭਤ ਨੇ
ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਫਹਭ ਏਯਨ ਲਸਰਆਂ ਤੋਂ ਰਹਆਂ ਰਈਆਂ ਵਾਣ ਅਤ਼ ਜਦੋਂ ਟ ਵੰ ਦ ਵ ਤਾਂ ਇਿੱ ਏ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ
ਫਹਭਏਯਤ ਰਈ ਦਅਲ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵ ਜਣਏਯਹ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਣ ਰਈ ਰਾ ਹਦਹ ਵੰ ਦਹ ਵ ਸਏ
ਮਾਦਨ ਦ਼ ਭਰ ਨੰ ਰ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਸਏ ਫਹਭਤ ਨੰ ਵਯਜਨ ਯਤਹ ਵਾ ਏਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਇਿੱ ਏਾ
ਜਾਸਐਭ ਰਈ ਏਈ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਤੋਂ ਪਇਦ/ਰਬ ਨ ਵਾਲ਼।
ਇ ਤੋਂ ਇਰਲ, ਸਨਿੱਜਹ ਦਯਟਨ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭਏਯਤ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦਹ ਯਏਭ (ਫਹਭ ਏਹਤਹ
ਯਏਭ) ਨੰ ਉ਼ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਰਈਆਂ ਈਆਂ ਵਾਯ ਹ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭਤ ਯਏਭ ਦ਼ ਭਤਫਏ
ਹਸਭਤ ਏਯ ਏਦ ਵ।
vii. ਟ ਅਨਬਲ

368

਼ਲ਼ਏਯਤ ਨੰ ਉ ਨੰ  ਬ ਟ਼ ਫਯ਼ ਯ਼ ਲ਼ਯਲ਼ ਨੰ ਰਨਣ ਰਈ ਿੱ ਸਛਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਬਲੇਂ ਉਵਨਾਂ
ਦ ਫਹਭ ਵਾਇਆ ਵਾਲ਼ ਜਾਂ ਨ। ਇਵ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਸਲਲ਼-ਲਤ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਲ
਼  ਅਤ਼
ਦਿੱ ਼ ਸਏ ਫਹਭਤ ਨੇ ਸਵਰਾਂ ਜਾਸਐਭ ਦ ਰਫੰਧ ਸਏਲੇਂ ਏਹਤ ਹ। ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਜਲਫਾਂ ਤੋਂ
ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਚੰ ਹ ਤਯਹਾਂ ਭਝ ਏਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਭਡਹਏਰ ਜਾਂਚ ਏਯਨ ਜਾਂ ਵਾਯ ਲ਼ਯਲ ਇਿੱ ਏਠ ਏਯਨ ਦ
ਪਰ ਏਯਦ਼ ਵਨ
viii. ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਰਨ
ਸਜਲੇਂ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਦ ਭਏਦ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਬ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣ ਵੰ ਦ ਵ, ਪਯਭ
ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਰਨ ਲਹ ਵੰ ਦ ਵ ਸਏ ਜਲਫ ਿੱ ਚ ਅਤ਼ ਵੀਂ ਵਨ ਅਤ਼ ਉਵ ਸਵਭਤ ਵ ਸਏ ਪਯਭ
ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ ਅਧਯ ਫਣ਼। ਏਾਈ ਲਹ ਰਤ ਜਲਫ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਇਏਯਯਨਭ ਯਿੱ ਦ
ਏਯਨ ਦ ਵਿੱ ਏ ਦ਼ਲ਼। ਵਾਯ ਬ ਬ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਾਂਝ਼ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਦਤਐਤ, ਸਭਤਹ
ਅਤ਼ ਏਝ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਜੰ ਟਾਂ ਦਹਆਂ ਸਪਯਲ਼ ਨਰ ਫੰ ਸਧਤ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
ix. ਸਜਿੱ ਥ਼ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਨੰ ਨਵੀਂ ਲਯਸਤਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਫਨਹ ਜਾਂ ਸਰਐਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ
ਜਣਏਯਹ ਇਿੱ ਏਠਹ ਏਯਨਹ ਚਵਹਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਇ ਦ਼ 15 ਸਦਨਾਂ ਦ਼ ਅੰ ਤਯਰ ਫਅਦ ਇ ਦਹ ਲ਼ਟਹ
਼ਲ਼ਏਯਤ ਤੋਂ ਏਯਲਉਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਜਣਏਯਹ ਨੰ ਇ ਦ਼ ਏਲਯ-ਨਟ ਜਾਂ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ
ਏਯਨ ਚਵਹਦ ਵ। ਸਜਿੱ ਥ਼ਫਹਭਏਯਤ ਫਅਦ ਸਲਿੱ ਚ ਦਅਲ ਏਯਦ ਵ ਸਏ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਨੇ ਏਲਯ ਦਹ
ਰਲਨਹ ਰ ਣ ਰਈ ਏਾਈ ਲਹ ਯਹਸਯਏ ਜਣਏਯਹ ਦ ਐਰ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਹ ਜਾਂ ਸਏ਼ ਲਹ ਯਹਸਯਏ
ਿੱ ਰ ਫਯ਼ ੰ ਭਯਵ ਏਯਦਹ ਜਾਂ ੂਰਤ ਜਣਏਯਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਹ, ਤਾਂ ਇਵ ਫਤ ਏਯਨ ਦ ਫਾਝ
ਫਹਭਏਯਤ ਉੱਤ਼ ੈਂਦ ਵ।
ਇ ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ ਯ ਵ ਸਏ ਬ ਜਣਏਯਹਆਂ ਸਯਏਯਡ ਏਹਤਹਆਂ ਜਣ, ਬਲੇਂ
ਫਨਹ ਵਹ ਵਾਣ, ਜਾ ਸਏ ਜੰ ਟ ਨੰ ਅਰਹਆਂ ਏਯਲਈਆਂ ਦਿਯਨ ਸਧਆਨ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐਣ ਚਵਹਦ ਵ।
ਭਸੱ ਤਵੂਯਨ
ਇਿੱ ਏ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਰਈ ਰਤਲ ਪਯਭ ਦ਼ ਏਝ ਲ਼ਯਲ਼ ਵ਼ਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤ਼  ਵਨ:
1. ਰਤਲ ਪਯਭ ਇਿੱ ਏ ਰਾਏਟ ਨੰ ਲ਼ਭਰ ਏਯਦ ਵ ਜਾ ਸਏ ਏਲਯ ਦ਼ ਲ਼ਯਲ਼ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਏਲਯ,
ਅਰਸਵਦਹ, ੰ ਜਇਲ਼ਾਂ ਆਸਦ ਸਦੰ ਦ ਵ। ਰਾਏਟ ਰਤਲ ਪਯਭ ਦ ਸਵਿੱ  ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼
਼ਲ਼ਏਯਤ ਨੰ ਇਦ਼ ਬਾਂ ਨੰ ਦ਼ਐ ਰ ਣ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਤੁਯ ਏਯਨ ਵੰ ਦ ਵ।
2. ਰਤਲ ਪਯਭ ਨਭ, ਤ, ਏੰ ਭਏਯ, ਜਨਭ ਸਭਤਹ, ਸਰੰ ਅਤ਼ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਨਰ ਵਯ਼ਏ ਫਹਭਤ
ਸਲਅਏਤਹ ਨਰ ੰ ਫੰ ਧ, ਭਵਹਨੇ ਦਹ ਤਨ ਏਭਈ, ਇਨਏਭ ਟਏ ਨ (PAN) ਨੰਫਯ, ਡਏਟਯ ਦ
ਨਭ ਅਤ਼ ਤ, ਉਦਹ ਮਾਤ ਅਤ਼ ਯਸਜਟਯ਼ਲ਼ਨ ਨੰਫਯ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਜਣਏਯਹ ਇਿੱ ਏਠਹ
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ਏਯਦ ਵ। ਅਿੱ ਜ ਏਿੱ ਰ ਦਅਲ਼ ਦ  ਸਿੱ ਧ ਫੈਂਏ ਟਯਾਂਪਯ ਏਯਨ ਰਈ ਫਹਭਤ ਦ਼ ਫੈਂਏ ਲ਼ਯਲ਼ ਲਹ
ਇਿੱ ਏਠੇ ਏਹਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ।
3. ਇਤੋਂ ਇਰਲ, ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਭਡਹਏਰ ਵਰਤ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਲਰ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਪਯਭ
ਸਲਚਰ਼ ਇਵ ਲ਼ਯਲ਼ ਲਰ਼ ਲਰ ਅਤਹਤ ਦ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ਤਜਯਫ਼ ਉੱਤ਼ ਆਧਸਯਤ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼
ਜਾਸੁਭ ਦਹ ਉੱਸਚਤ ਬਈਲਰਹ ਰਤ ਏਯਨ ਰਈ ਵਨ।
4. ਜ਼ਏਯ ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ ਦਯ  ਯਾਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏ਼ ਤੋਂ ਲਹ ਹਹਤ ਵਾਇਆ ਵ ਤਾਂ
ਉਦ਼ ਯ਼ ਲ਼ਯਲ਼ ਦਿੱ ਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ।
5. ਇਤੋਂ ਇਰਲ, ਸਏ਼ ਲਹ ਸਫਭਯਹ ਜਾਂ ਯਾ ਤੋਂ ਹਹਤ ਜਾਂ ਸਨਯੰ ਤਯ ਦਯਟਨ ਦ਼ ਲ਼ਯਸਲਆਂ ਨੰ ਅਿੱ ਼
ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ:
a.

ਫਹਭਯਹ ਦਹ ਸਏਭ/ਿੱ ਟ ਅਤ਼ ਇਰਜ

b. ਸਵਰ਼ ਇਰਜ ਦਹ ਸਭਤਹ
c.

ਬ ਰ ਣ ਲਰ਼ ਡਏਟਯ ਦ ਨਭ ਅਤ਼ ਤ

d. ਏਹ ਯਹ ਤਯਹਾਂ ਨਰ ਠਹਏ ਵਾ ਸਆ ਹ
6. ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਲਧ਼ਯ਼ ਤਿੱ ਥਾਂ, ਸਜਵਨਾਂ ਦ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਐਰ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ ਅਤ਼ ਜ਼ਏਯ
ਉਨੰ ਸਏ਼ ਲਹ ਸਫਭਯਹ ਦ਼ ਏਯਤਭਏ ਲਜਦ ਜਾਂ ਭਿਜਦਹ ਜਾਂ ਿੱ ਟ ਸਜ ਰਈ ਭਡਹਏਰ ਸਧਆਨ
ਦ਼ਣ ਦਹ ਰਾ  ਵਾਲ,਼ ਫਯ਼ ਦਿੱ ਣ ਚਵਹਦ ਵ।
7. ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ ਸਛਰ਼ ਫਹਭ਼ ਅਤ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਦ ਅਤਹਤ ਅਤ਼ ਇ ਤੋਂ ਇਰਲ ਸਏ਼ ਲਹ ਵਾਯ
ਫਹਭਏਯਤ ਨਰ ਭਿਜਦ ਫਹਭ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਲਰ ਲਹ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
8. ਾਲ਼ਣ ਦਹਆਂ ਸਲਲ਼਼ਲ਼ ਸਲਧਲਾਂ ਦ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਦਆਯ ਵਤੁਯ ਏਹਤ਼ ਜਣ ਦ ਸਧਆਨ ਯਿੱ ਸਐਆ
ਜਣ ਚਵਹਦ ਵ।
9. ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਸਏ਼ ਲਹ ਵਤਰ/ਡਏਟਯ, ਸਜ ਨੇ ਸਏ਼ ਲਹ ਭੇਂ ਉਦ
ਇਰਜ ਏਹਤ ਵਾਲ਼ ਜਾਂ ਸਏ਼ ਯਾ ਰਈ ਇਰਜ ਏਹਤ ਵਾਲ਼ ਜਾ ਸਏ ਉਦਹ ਯਹਸਯਏ ਜਾਂ ਸਦਭਹ
ਸਵਤ ਨੰ ਰਬਸਲਤ ਏਯਦਹ ਵਾਲ,਼ ਤੋਂ ਡਏਟਯਹ ਜਣਏਯਹ ਰਤ ਏਯਨ ਰਈ ਸਵਭਤਹ ਅਤ਼
ਰਭਣਸਏਤ ਸਦੰ ਦ ਵ।
10. ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਲ਼ਟਹ ਏਯਦ ਵ ਸਏ ਉਨੇ ਪਯਭ ਦ਼ ਰਾਏਟ ਦ਼ ਸਠਤ ਸਵਿੱ ਼ ਨੰ ਹ ਸਰਆ
ਵ ਅਤ਼ ਸਨਮਭ ਅਤ਼ ਲ਼ਯਤਾਂ ਨੰ ਭੰ ਨਣ ਰਈ ਸਤਆਯ ਵ।
11. ਾਲ਼ਣ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਫਆਨਾਂ ਦਹ ਿੱ ਚਈ ਅਤ਼ ਰਤਲ ਪਯਭ ਦ਼ ਫਯ਼
ਧਯਨ ਲਯੰ ਟਹ ਲਹ ਲ਼ਸਭਰ ਵੰ ਦਹ ਵ।
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ਭਡਹਏਰ ਰਲ਼ਨਲਰਹ
ਰਤਲ ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ ਫਯ਼ ਭਡਹਏਰ ਅਤਹਤ ਵਾਣ ਦ਼ ਭਭਰ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਲ਼ਯ, ਵਈ ਫਰਿੱਡ
ਰਲ਼ਯ, ਛਤਹ ਦ ਦਯਦ ਜਾਂ ਏਾਯਾਨਯਹ ਏਭਹ ਜਾਂ ਭਇਏਯਡਹਅਰ ਇਨਪਯਏਲ਼ਨ ਲਯ਼ ਯਾਾਂ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ
ਇਿੱ ਏ ਸਲਥਯ ਯਲਏ ਰਲ਼ਨਲਰਹ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਵੰ ਦ ਵ।
ਇਵਨਾਂ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਰਵਏਯ ਡਏਟਯ ਦਆਯ ਭਏੰਭਰ ਏਹਤ਼ ਪਯਭ ਦਆਯ ਭਯਿੱ ਸਥਤ ਏਯਨ ਚਵਹਦ ਵ।
ਇ ਪਯਭ ਦਹ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਡਏਟਯਾਂ ਦ਼ ਨਰ ਦਆਯ ਜਾਂਚ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ , ਸਜਵਨਾਂ ਦ਼ ਸਲਚਯ, ਭਨਯਹ,
ਅਰਸਵਦਹ, ਆਸਦ ਦ਼ ਆਧਯ ‘ਤ਼ ਪਰ਼ ਰ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ।
ਆਈਆਯਡਹਆਈ ਨੇ ਸਨਯਧਸਯਤ ਏਹਤ ਵ ਸਏ ਰਤਲ ਪਯਭ ਅਤ਼ ਉਦ਼ ਨਰ ਨਿੱਥਹ ਏਹਤ਼ ਦਤਲ਼ਜਾਂ ਦਹ
ਇਿੱ ਏ ਨਏਰ, ਰਹ ਦਤਲ਼ ਨਰ ਨਿੱਥਹ ਏਹਤਹ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਇ਼ ਤਯਹਾਂ ਫਹਭਤ ਨੰ ਉਦ਼ ਸਯਏਯਡ
ਰਈ ਬ਼ਜਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।
2. ਸਲਚਾਰ਼ ਦਹ ਬਸਭਏ
ਸਲਚਾਰ਼ ਦਹ ਬਸਭਏ ਦਾਲੇਂ ਸਧਯਾਂ ਲਿੱ ਰ ਵ, ਫਹਭਤ ਅਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਲਿੱ ਰ।
ਜੰ ਟ ਜਾਂ ਦਰਰ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਅਤ਼ ਫਹਭਤ ਦ਼ ਸਲਚਏਯ ਸਲਚਾਰ਼ ਦ ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਵ, ਦਹ ਸੰ ਭ਼ਲਯਹ
ਵ ਸਏ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਜਾਸਐਭ ਫਯ਼ ਰਭਐ
ਿੱ ਜਣਏਯਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
ਆਈਆਯਡਹ (IRDAI) ਯਰ਼ਲ਼ਨ ੰ ਜਇਲ਼ ਯਿੱ ਐਦ ਵ ਸਏ ਸਲਚਾਰ਼ ਦਹ ਵਏ ਲਿੱ ਰ ਸੰ ਭ਼ਲਯਹ ਵ
ਭਸੱ ਤਵੂਯਨ
ਂ ) ਲਿੱ ਰ ਸਲਚਾਰ਼ ਦ਼ ਯ
ੰ ਬਸਲਤ(ਏਰਈਟ
ਆਈਆਯਡਹ ਯਰ਼ਲ਼ਨ ਏਸਵੰ ਦ ਵ "ਇਿੱ ਏ ਫਹਭਏਯਤ ਜਾਂ ਇ ਦ ਜੰ ਟ ਜਾਂ ਵਾਯ ਸਲਚਾਰ਼ ਨੰ ੰ ਬਸਲਤ ਨੰ
਼ਲ਼ ਏਹਤ਼ ਲਯ ਦ਼ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਭਵਿੱ ਤਲਯ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣਹ ਵਾਲ਼ਹ ਤਾਂ ਸਏ ੰ ਬਸਲਤ ਉ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਰਈ
ਬ ਤੋਂ ਲਧਹਆ ਏਲਯ ਰਈ ਪਰ ਰ ਏ਼
ਸਜਿੱ ਥ਼ ੰ ਬਸਲਤ ਫਹਭਏਯਤ ਜਾਂ ਉ ਦ਼ ਜੰ ਟ ਜਾਂ ਫਹਭ ਸਲਚਾਰਹ ਦਹ ਰਵ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਵ ਤਾਂ ਇੰ ਝ ਦ਼
ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ੰ ਬਸਲਤ ਨੰ ਸਨਯਿੱ ਐ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਰਵ ਦ਼ਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।
ਸਜਿੱ ਥ਼, ਸਏ਼ ਲਹ ਏਯਨ ਏਯਏ਼, ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਤ਼ ਵਾਯ ਫੰ ਸਧਤ ਏਾਂ ਨੰ ਉੱਬਾਤ ਲਰੋਂ ਨਵੀਂ ਬਸਯਆ ਜਾਂਦ ਵ,
ੰ ਬਸਲਤ ਲਰੋਂ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਦ਼ ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ ਰਇਆ ਜ ਏਦ ਵ ਸਏ ਪਯਭ ਦਹ
ਭਿੱ ਯਹ ਅਤ਼ ਦਤਲ਼ਾਂ ਨੰ ਉ ਨੰ ਯਹ ਤਯਹਾਂ ਭਝਇਆ ਜ ਚਿੱ ਏ ਵ ਅਤ਼ ਉਵ ਼ਲ਼ ਏਹਤ਼ 
ਇਏਯਯ ਦਹ ਭਵਿੱ ਤਤ ਨੰ ਯਹ ਤਯਹਾਂ ਭਝਦ ਵ।"
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B. ਸ਼ਏਸ਼ ਦੀ ਭਨਜ਼ੂਯੀ (ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ )
ਅੀਂ ਲ਼ਸਐਆ ਵ ਸਏ ਯ਼ ਏਹਤ਼ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਣਏਯਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ:
 ਫਹਭਤ ਦ ਲ਼ਯਲ
 ਸਲਲ਼-ਲਤ ਫਯ਼ ਲ਼ਯਲ
 ਰਾ ੀਂਦਹ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦਹ ਸਏਭ
 ਏਯਤਭਏ ਅਤ਼ ਨਏਯਤਭਏ ਦਾਨਾਂ ਯਹਸਯਏ ਪਹਚਯਾਂ ਦ਼ ਲ਼ਯਲ਼
 ਫਹਭ਼ ਅਤ਼ ਟ਼ ਦ ਸਛਰ ਇਸਤਵ
ਇਿੱ ਏ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਤਲ ਦ਼ ਭਭਰ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਫਹਭਏਯਤ ੰ ਬਸਲਤ ਉੱਬਾਤ ਬਲ 45 ਰ ਤੋਂ ਉੱਯ ਦਹ
ਉਭਯ ਲਸਰਆਂ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਡਏਟਯ ਅਤ਼/ਜਾਂ ਭਡਹਏਰ ਚਿੱਏਅਿੱ  ਰਈ ਬ਼ਜ ਏਦ ਵ। ਰਤਲ ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ
ਉੱਰਫਧ ਜਣਏਯਹ ਅਤ਼ ਸਜਿੱ ਥ਼ ਭਡਹਏਰ ਚਿੱਏਅਿੱ  ਦਹ ਰਵ ਸਦਿੱ ਤਹ ਈ ਵਾਲ਼ ਅਤ਼ ਭਡਹਏਰ ਸਯਾਯਟ
ਅਤ਼ ਡਏਟਯ ਦਹ ਰਵ ਦ਼ ਆਧਯ ‘ਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਪਰ ਰੈਂ ਦ ਵ। ਏਦ਼ ਏਦ਼, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਭਡਹਏਰ ਅਤਹਤ
ਤਿੱ ਰਹਫਐਲ਼ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ, ੰ ਬਸਲਤ ਉੱਬਾਤ ਤੋਂ ਸਜਆਦ ਜਣਏਯਹ ਰ ਣ ਰਈ ਇਿੱ ਏ ਲਧ ਰਲ਼ਨਲਰਹ
ਰਤ ਏਯਨਹ ਲਹ ਰਾ ੀਂਦਹ ਵ। ਫਹਭਏਯਤ ਤਦ ਜਾਸਐਭ ਣਾਂਏ ਉੱਤ਼ ਰ ਵਾਣ ਲਰਹ ਦਯ ਅਤ਼ ਏਈ
ਭਢੰ ਡਾਂ ਦ਼ ਆਧਯ ਉੱਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਏਿੱ ਢਦ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਤਦ ਫਹਭਤ ਨੰ ਬ਼ਜ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ।
ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਉੱਤ਼ ਤ਼ਹ ਤ਼ ਰਬਲਹ ਢੰ  ਨਰ ਏਯਲਈ ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਇ ਏਯਏ਼ ਬ ਪਰ਼
ਸਰਐਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲਜਫ ਭੇਂ ਦ਼ ਅੰ ਦਯ ਬ਼ਜ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ।
ਬਾਈਵਾਰੀ ਅਤ ਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਧੰ  ਉੱਤ ਧਧਆਨ ਧਦ
IRDAI ਵਦਇਤਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ, ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈ 15 ਸਦਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏਯਨਹ ਵੰ ਦਹ ਵ
ਜੰ ਟ ਤੋਂ ਇਵ ਭਾਂ-ਵਿੱ ਦ ਫਯ਼ ਸਧਆਨ ਯਿੱ ਐਣ, ਅੰ ਦਯਨਹ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਜਣਏਯਹ ਯਿੱ ਐਣ ਅਤ਼ ਵਏ ਼ਲ ਦ਼
ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ੰ ਬਸਲਤ/ਫਹਭਤ ਨਰ ਿੱ ਰਫਤ ਏਯਨ ਦਹ ਉਭਹਦ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ। ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਨੰ ਤਰਣ ਅਤ਼
ਭਨਯਹ ਦ਼ਣ ਦ਼ ਪਰ਼ ਦਹ ਯਹ ਏਯਲਈ ਨੰ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਲਜੋਂ ਜਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ।
ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 1
ਵਦਇਤਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ, ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਫਹਭ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈ _________ ਸਲਿੱ ਚ ਯਹ ਏਯਨਹ
ਵੰ ਦਹ ਵ।
I.

7 ਸਦਨ

II. 15 ਸਦਨ
III. 30 ਸਦਨ
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IV. 45 ਸਦਨ
C. ਰਾਏਟ
ਇਿੱ ਏ ਰਾਏਟ ਫਹਭਏਯਤ ਦਆਯ ਜਾਂ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ੰ ਬਸਲਤ ਐਯਹਦਦਯਾਂ ਦ਼ ਰਈ ਆਣ਼ ਲਿੱ ਰੋਂ ਯਹ ਏਹਤ
ਸਆ ਇਿੱ ਏ ਦਤਲ਼ ਵੰ ਦ ਵ। ਇਵ ਆਭ ਤਿਯ ‘ਤ਼ ਇਿੱ ਏ ਫਯਾਲ਼ਯ ਜਾਂ ਤਏ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼
ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ਼ ੰ ਬਸਲਤ ਐਯਹਦਦਯਾਂ ਦ਼ ਰਈ ਇਿੱ ਏ ਉੱਤਦ ਦਹ ਜਣ-ਛਣ ਏਯਲਉਣ ਦ਼ ਉਦ਼ਲ਼ ਨਰ ਏੰ ਭ
ਏਯਦ ਵ। ਰਾਏਟ ਦ਼ ਭਿੱ ਦ਼ ਫਹਭ ਏਨੰਨ 1938 ਦ਼ ਨਰ -ਨਰ ਰਹਧਯਏਾਂ ਦਹ ਸਲਆਜ ਯਰ਼ਲ਼ਨ
2002 ਅਤ਼ ਆਈਆਯਡਹਆਈ ਦ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ ਯਰ
 ਼ ਲ਼ਨ 2013 ਦਹ ਯਿੱਸਐਆ ਦਆਯ ੰ ਚਸਰਤ ਵੰ ਦ਼
ਵਨ।
ਸਏ਼ ਲਹ ਫਹਭ ਉੱਤਦ ਦ ਰਾਏਟ ਿੱ ਲ਼ਟ ਯ ਨਰ ਬ ਦਹ ੰ ਜਇਲ਼ ਲਰ ਵੰ ਦ ਵ, ਫਹਭ ਏਲਯ
ਦਹ ਹਭ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਏਲਯ ਦਹ ਲਯੰ ਟਹ, ਅਿੱ ਲਦ ਅਤ਼ ਵਰਤਾਂ ਨੰ ਿੱ ਲ਼ਟ ਤਯਹਏ਼ ਨਰ ਦਿੱ ਸਆ ਵੰ ਦ ਵ।
ਉਤਦ ਉੱਤ਼ ਭਨਯ ਯਈਡਯਾਂ(ਡ-ਆਨ ਏਲਯ ਲਹ ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ) ਨੰ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਪਇਦ਼ ਦ਼ ਐ਼ਤਯ ਦ਼
ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਟ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਦਯਇਆ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ ਯ਼ ਯਈਡਯਾਂ ਰਈ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਣ ਲਰ
ਰਹਭਹਅਭ ਲਹ ਭਿੱ ਐ ਉਤਦ ਦ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ 30% ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਨਵੀਂ ਵਾਣ ਚਵਹਦ
ਵਾਯ ਰਭਐ
ਿੱ ਜਣਏਯਹ ਲਹ, ਜਾ ਸਏ ੰ ਬਸਲਤ ਨੰ ਦ਼ਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ, ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਭਰ ਵ:
1. ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਉਭਯ ਭਵਾਂ ਜਾਂ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਦਐਰ ਉਭਯਾਂ ਰਈ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਚਰ਼
ਯਏ
2. ਰਹ ਦ਼ ਨਸਲਆਉਣ ਦ਼ ਸਨਮਭ
3. ਏਝ ਸਨਲ਼ਸਚਤ ਵਰਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹ ਨੰ ਯਿੱ ਦ ਏਯਨ ਦ਼ ਸਨਮਭ
4.

ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵਰਤਾਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਸਏ਼ ਲਹ ਰ ਵਾਈ ਛਾਟ ਜਾਂ ਰਾ ਸਡੰ  ਦ਼ ਲ਼ਯਲ਼ ਰਹ ਦ਼ ਸਨਮਭਾਂ
ਸਲਿੱ ਚ ਏਾਈ ਲਹ ਯਹਸਲਨ ਜਾਂ ਾਧ ਦਹ ੰ ਬਲਨ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹਭਹਅਭ ਲ਼ਸਭਰ ਵ।

5. ਇਿੱ ਏਾ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਨਰ ਜਰਦਹ ਦਯਜ ਏਯਨ, ਸਨਮਭਤ ਨਸਲਆਉਣ, ਅਨਏਰ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼
ਤਜਯਫ਼ ਆਸਦ ਦ਼ ਰਈ ਰਹਧਯਏ ਨੰ ਏਾਈ ਲਹ ਵਿਰ ਦ਼ਣ ਰਈ ਇਨਭ
6. ਇਿੱ ਏ ਰਨ ਸਏ ਇਦਹਆਂ ਯਹਆਂ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਾਯਟ਼ਫਰ ਵਨ ਸਜ ਦ ਭਤਰਫ ਵ
ਸਏ ਇਵ ਯਹਆਂ ਰਹਆਂ ਸਏ਼ ਲਹ ਵਾਯ ਫਹਭਏਯਤ ਦਆਯ ਨਸਲਆਈਆਂ ਜ ਏਦਹਆਂ ਵਨ
ਜਾ ਸਏ ਉਵਨਾਂ ਵਹ ਰਬਾਂ ਦ਼ ਨਰ ਉ਼ ਏਲਯ ਦਹ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਏਯਦ਼ ਵਾਣ, ਉਨੰ ਉਵਹ ਆਨੰਦ ਰਤ
ਵਾਲ਼ ਜਾ ਸਏ ਉਨੇ ਭਿਜਦ
  ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਨਰ ਜਯਹ ਯਿੱ ਐਦ਼ ਵਾ ਸਰਆ ਹ।
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ਸਵਤ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਆਭ ਤਿਯ ‘ਤ਼ ਆਣ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਉੱਤਦਾਂ ਦ਼ ਫਯ਼ ਰਾਏਟ
ਰਏਸਲ਼ਤ ਏਯਦ਼ ਵਨ। ਅਸਜਵ਼ ਭਭਸਰਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਜਿੱ ਥ਼ ਉੱਬਾਤ ਨੇ ਰਾਏਟ ਨੰ ਹ ਸਰਆ ਵਾਲ਼ ਅਤ਼
ਇ ਰਈ ਸਵਭਤ ਵਾਲ,਼ ਰਤਲ ਪਯਭ ਇਿੱ ਏ ਾਲ਼ਣ ਨੰ ਲ਼ਸਭਰ ਏਯ਼।

D. ਰੀਭੀਅਭ ਯੀਦ
ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਭਭਰ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਜਦੋਂ ਉੱਬਾਤ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਬਤਨ ਏਯ ਸਦੰ ਦ ਵ, ਤਾਂ
ਫਹਭਏਯਤ ਇਿੱ ਏ ਯਹਦ ਜਯਹ ਏਯਨ ਰਈ ਫੰ ਦ ਵੰ ਦ ਵ। ਼ਲ਼ਹ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਬਤਨ ਏਹਤ਼
ਜਣ ਦ਼ ਭਭਰ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਲਹ ਇਿੱ ਏ ਯਹਦ ਨੰ ਜਯਹ ਏਯਨ ਵੰ ਦ ਵ।
ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਰਹਭਹਅਭ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਸਲਲ਼-ਲਤ ਦ਼ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਏਹਤ ਜਣ ਲਰ ਬਤਨ ਵ,
ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ਼ ਤਸਵਤ।
1. ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਬਤਨ ਼ਲ਼ਹ ਲਜੋਂ (ਫਹਭ ਏਟ, 1938 ਦ਼ ਏਲ਼ਨ 64 VB)
ਫਹਭ ਏਟ ਦ਼ ਭਤਫਏ, ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਼ਲ਼ਹ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਏਲਯ ਦ਼ ਲ਼ਯ ਵਾਣ ਦਹ ਸਭਤਹ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ
ਦ਼ਣ ਵੰ ਦ ਵ। ਇਵ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਸਨਮਭ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਂਦ ਵ ਸਏ ਜਦੋਂ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ
ਰਹਭਹਅਭ ਸਭਰ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਵਹ ਠਹਏ ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ ਯ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ
ਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵ ਏਲ਼ਨ ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ੂਯ-ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਦਮਾ ਦ ਐ ਪਹਚਯ ਵ
ਭਸੱ ਤਵੂਯਨ
a) ਫਹਭ ਏਟ-1938 ਦ਼ ਏਲ਼ਨ 64 VB ਦ਼ ਭਤਫਏ ਸਏ਼ ਲਹ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਸਏ਼ ਲਹ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਧਯਨ
ਨਵੀਂ ਏਯਨ ਚਵਹਦ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਏ ਸਏ ਼ਲ਼ਹ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹਭਹਅਭ ਸਭਰ ਨਵੀਂ ਜਾਂਦ ਵ ਜਾਂ ਬਤਨ
ਵਾਣ ਦਹ ਯੰ ਟਹ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ ਜਾਂ ਤਸਵ ਏਹਤ਼ ਢੰ  ਨਰ ਼ਲ਼ਹ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਭਹਾਂ ਨਵੀਂ ਏਯਲ ਸਦਿੱ ਤ
ਜਾਂਦ ਵ।
b) ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਏ ਫਹਭ ਜੰ ਟ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਰਹ ਰਈ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਦ਼ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਲਰ ਰੈਂ ਦ ਵ, ਉ ਨੰ
ਇ ਨੰ ਆਣਹ ਦਰਰਹ ਏਿੱ ਟ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਯ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ 24 ੰ ਸਟਆਂ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਿੱ ਚ ਭਹਾਂ
ਏਯਲਉਣ ਚਵਹਦ ਵ ਜਾਂ ਡਏ ਯਵੀਂ ਬ਼ਜਣ ਚਵਹਦ ਵ, ਫੈਂਏ ਅਤ਼ ਡਏ ਛਿੱ ਟਹਆਂ ਨੰ ਛਿੱ ਡ ਏ਼।
c) ਇਵ ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ ਵ ਸਏ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਏ਼ਲਰ ਉ ਸਭਤਹ ਤੋਂ ਵਹ ਧਯਨ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ, ਜਦੋਂ ਰਹਭਹਅਭ
ਨੰ ਨਏਦ ਜਾਂ ਚਿੱਏ ਯਵੀਂ ਸਦਿੱ ਤ ਜ ਚਿੱ ਏ ਵਾਲ।਼
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d) ਜਦੋਂ ਰਹਭਹਅਭ ਡਏ ਜਾਂ ਭਨਹ ਆਯਡਯ ਜਾਂ ਡਏ ਯਵੀਂ ਚਏਿੱ ਬ਼ਜ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਭਨਹ
ਆਯਡਯ ਫਿੱ ਏ ਏਯਨ ਜਾਂ ਚਿੱਏ ਨੰ ਡਏ ਯਵੀਂ ਬ਼ਜਣ ਤੋਂ ਧਯਨ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ।
e) ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਸਏ਼ ਲਹ ਲਹ, ਜਾ ਸਏ ਰਹ ਦ਼ ਯਿੱ ਦ ਵਾਣ, ਜਾਂ ਸਨਮਭ ਤ਼ ਲ਼ਯਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਫਦਰਅ ਏਯਏ਼
ਜਾਂ ਸਏ਼ ਵਾਯ ਏਯਨ ਏਯਏ਼ ਫਹਭਤ ਨੰ ਬ਼ਸਜਆ ਜ ਏਦ ਵ, ਨੰ ਫਹਭਤ ਨੰ ਸਿੱ ਧ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ
ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਏਯਾਂ ਏਹਤ਼ ਜਾਂ ਆਯਡਯ ਚਿੱਏ ਜਾਂ ਡਏਟ /ਭਨਹ ਆਯਡਯ ਯਵੀਂ ਬ਼ਜਣ ਚਵਹਦ ਵ
ਅਤ਼ ਫਹਭਤ ਤੋਂ ਫਹਭ ਏਯਤ ਲਰੋਂ ਢਿੱ ਏਲੀਂ ਯਹਦ ਰ ਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ। ਇਵ ਦਤਯ ਵ ਸਏ ਅਿੱ ਜ ਏਿੱ ਰ
ਫਹਭਤ ਦ਼ ਫੈਂਏ ਐਤ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਿੱ ਧਹ ਯਲ਼ਹ ਜਭਹਾਂ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ਼ ਯਹਪੰ ਡ ਨੰ ਸਏ਼ ਲਹ ਭਭਰ਼
ਸਲਿੱ ਚ ਜੰ ਟ ਦ਼ ਐਤ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਜਭਹਾਂ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਜਲ਼।
ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤਹ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਸਵਰਾਂ ਬਤਨ ਦਹ ਲ਼ਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਛਾਟਾਂ ਵਨ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਫਹਭ ਸਨਮਭ 58 ਅਤ਼ 59
ਯਵੀਂ ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ ਵ। ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਲਯਹਆਂ ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ 12 ਭਵਹਸਨਆਂ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਚਰਦਹਆਂ
ਰਹਆਂ ਦ਼ ਭਭਰ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਬਤਨ ਸਏਲ਼ਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏਯਨ ਰਈ ਇਿੱ ਏ ਰਹ ਵ। ਦਯ਼ ਦਯ ਭਭਸਰਆਂ
ਸਲਿੱ ਚ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਟਹਏ ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਼ਲ਼ਹ ਸਲਿੱ ਚ ਤ ਨਵੀਂ ਰਇਆ ਜ ਏਦ ਜਾਂ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਨਰ
ਉੱਬਾਤ ਦਆਯ ਨਏਦ ਜਭਾਂ ਐਤ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਡਸਫਟ ਏਯਨ ਦਆਯ, ਫੈਂਏ ਯੰ ਟਹ ਦ਼ ਭਸਧਅਭ ਦਆਯ
ਬਤਨ ਏਯਨ ਲ਼ਸਭਰ ਵ।
2. ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਬਤਨ ਦ਼ ਢੰ 
ਭਸੱ ਤਵੂਯਨ
ਰਹਭਹਅਭ ਫਹਭ ਰਹ ਰ ਣ ਲਰ਼ ਸਏ਼ ਲਹ ੰ ਬਸਲਤ ਸਲਅਏਤਹ ਜਾਂ ਰਹਵਾਰਡਯ ਲਰੋਂ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ
ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਸਏ਼ ਲਹ ਇਿੱ ਏ ਢੰ  ਨਰ ਦ਼ਣ ਵੰ ਦ ਵ:
a) ਨਏਦ
b) ਸਏ਼ ਲਹ ਜਣ਼-ਛਣ਼ ਫੈਂਏ ਢੰ  ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਚਿੱਏ, ਸਡਭਾਂਡ ਡਯਪਟ, ਼ਅ ਆਯਡਯ, ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ
ਸਏ਼ ਲਹ ਚਹਫਿੱ ਧ ਫੈਂਏ ਤੋਂ ਏਢਲ ਫੈਂਏਯ ਦ਼ ਚਿੱਏ;
c) ਡਏ ਭਨਹ ਆਯਡਯ;
d) ਏਯਸਡਟ ਜਾਂ ਡ਼ਸਫਟ ਏਯਡ;
e) ਫੈਂਏ ਯੰ ਟਹ ਜਾਂ ਨਏਦ ਭਹਾਂ;
f)

ਇੰ ਟਯਨੈਿੱਟ;

g) ਈ-ਟਯਾਂਪਯ
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h) ਼ਲ਼ਏਯਤ ਜਾਂ ਰਹਵਾਰਡਯ ਜਾਂ ਜਹਲਨ ਫਹਭਤ ਦਹਆਂ ਫੈਂਏ ਟਯਾਂਪਯ ਯਵੀਂ ਥਈ ਵਦਇਤਾਂ
ਯਵੀਂ ਸਿੱ ਧ਼ ਭਹਾਂ;
i)

ਭੇਂ ਭੇਂ ਉੱਤ਼ ਅਥਯਟਹਆਂ ਲਰੋਂ ਭਨਯ ਏਹਤ਼ ਸਏ਼ ਵਾਯ ਢੰ  ਜਾਂ ਬਤਨ ਯਵੀਂ;

ਆਈਆਯਡਹਆਈ ਸਨਮਭਾਂ ਦ਼ ਤਸਵਤ, ਼ਲ਼ਏਯਤ/ ਰਹਵਾਰਡਯ ਨੈਿੱਟ ਫਸਏੰ  ਜਾਂ ਏਯਸਡਟ / ਡ਼ਸਫਟ
ਏਯਡ ਯਵੀਂ ਬਤਨ ਏਯਨ ਦਹ ਚਾਣ ਏਯਦ ਵ ਤਾਂ ਬਤਨ ਏ਼ਲਰ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਼ਲ਼ਏਯਤ / ਰਹਵਾਰਡਯ
ਦ਼ ਨਾਂ ਉੱਤ਼ ਜਯਹ ਫੈਂਏ ਐਤ਼ ਜਾਂ ਏਯਸਡਟ /ਡ਼ਸਫਟ ਏਯਡ ਯਵੀਂ ਵਹ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ।

ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 2
ਜ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ ਚਿੱਏ ਯਵੀਂ ਏਹਤ ਸਆ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਏਥਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਵੀਂ ਵਾਲ
਼ ?
I.

ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਉ ਸਭਤਹ ਤੋਂ ਧਯਨ ਏਹਤ ਜਲ਼, ਸਜ ਨੰ ਚਏ ਾਟ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ

II. ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਉ ਸਭਤਹ ਤੋਂ ਧਯਨ ਏਹਤ ਜਲ਼, ਸਜ ਨੰ ਚਏ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਭਹਾਂ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ
III. ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਉ ਸਭਤਹ ਤੋਂ ਧਯਨ ਏਹਤ ਜਲ਼, ਸਜ ਨੰ ਚਏ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਰਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ
IV. ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਉ ਸਭਤਹ ਤੋਂ ਧਯਨ ਏਹਤ ਜਲ਼, ਸਜ ਨੰ ਚਏ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਲਰੋਂ ਜਯਹ ਜਾਂਦ ਵ
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E. ਾਰੀ ਦਤਾਵਜ਼
ਰਹ ਦਤਲ਼
ਰਹ ਇਿੱ ਏ ਯਭਹ ਦਤਲ਼ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਇਏਯਯ ਦ ਫਤ ਸਦੰ ਦ ਵ। ਇਵ ਦਤਲ਼ ਨੰ ਇੰ ਡਹਅਨ
ਟੈਂ ਏਟ, 1899 ਦ਼ ਸਨਮਭਾਂ ਤਸਵਤ ਭਾਵਯ ਰਉਣ ਯਯਹ ਵ।
ਰਹਧਯਏ ਦ਼ ਸਵਤ ਨੰ ਯਿੱਸਐਅਤ ਏਯਨ ਰਈ ਆਈਆਯਡਹਆਈ ਦ਼ ਦਯ ਯਰ਼ਲ਼ਨ ਵਨ
ਜਯਨਰ ਫਹਭ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ:
a) ਫਹਭਤ ਅਤ਼ ਸਲਲ਼-ਲਰ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਸਵਿੱ ਤ ਯਿੱ ਐਣ ਲਰ਼ ਸਏ਼ ਲਹ ਵਾਯ ਸਲਅਏਤਹ ਦ ਨਾਂ ਅਤ਼
ਸਯਨਲਾਂ/ਸਯਨਲੇਂ
b) ਸਲਅਏਤਹ ਜਾਂ ਫਹਭ ਏਯਲ ਸਵਿੱ ਤ ਦ ਯ ਲ਼ਯਲ:
c) ਰਹ ਸਲਅਏਤਹ ਅਤ਼ /ਜਾਂ ਜਾਸਐਭ ਅਨਯ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭਤ ਯਲ਼ਹ
d) ਫਹਭ਼ ਦ ਅੰ ਤਯਰ
e) ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਅਤ਼ ਨ-ਸਦਿੱ ਤ਼ ੰ ਏਟ
f)

ਏਾਈ ਰ ਵਾਣ ਲਰਹ ਛਾਟ / ਏਟਿਤਹ

g) ਦ਼ਣਮਾ ਰਹਭਹਅਭ ਅਤ਼ ਸਜਿੱ ਥ਼ ਲਹ ਰਹਭਹਅਭ ਆਯਹ ਵਾਲ,਼ ਸਜ ਨੰ ਫਦਰਣ ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਵਾਲ਼,
ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਅਡਜਿੱ ਟਭੈਂਟ ਦ ਅਧਯ
h) ਰਹ ਦ਼ ਸਨਮਭ, ਲ਼ਯਤਾਂ ਅਤ਼ ਲਯੰ ਟਹਆਂ
i)

ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਅਚਨਚ਼ਤ ਲਯਹ ਟਨ ਵਾਣ ਦ਼ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹਤਹ ਜਣ ਲਰਹ ਏਯਲਈ ਅਏਯ
ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਦਅਲ ਏਯਨ ਵੰ ਦ ਵ

j)

ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਸਲਲ਼-ਲਤ ਦ਼ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਦਅਲ ਏਯਨ ਦਹ ਸਏ਼ ਲਹ ਟਨ ਏਯਨ ਦ਼ ਭੇਂ
ਫਹਭਤ ਦਹ ਸੰ ਭ਼ਲਯਹ ਅਤ਼ ਵਰਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਏਯਤ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ

k) ਏਾਈ ਐ ਲ਼ਯਤਾਂ
l)

ਰਤ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣ, ਧਾਐ, ਰਭਐ
ਿੱ ਤਿੱ ਥਾਂ ਫਯ਼ ਨ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣ ਜਾਂ ਫਹਭਤ ਦ਼ ਨ-ਸਵਮਾ ਦ਼
ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਰਹ ਨੰ ਯਿੱ ਦ ਏਯਨ ਦ਼ ਸਨਮਭ;

m) ਫਹਭਏਯਤ ਦ ਯ ਸਯਨਲਾਂ, ਸਜ ਉੱਤ਼ ਰਹ ਦ਼ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਿੱ ਤਯ-ਸਲਵਯ ਬ਼ਸਜਆ
ਜਲ਼;
n) ਯਈਡਯ ਦ ਲ਼ਯਲ, ਜ਼ ਏਾਈ ਵ;
o) ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਨਟਯ ਢੰ  ਦ ਲ਼ਯਲ ਅਤ਼ ਰਾ ਏਰ ਦ ਸਯਨਲਾਂ
ਵਯ ਫਹਭ ਏਯਤ ਨੰ ਰਹ ਦ਼ ਫੰ ਧਹ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਦਅਲ ਏਯਨ ਦ਼ ਫੰ ਧਹ ਯਹਆਂ ਏਯਨ ਲਰਹਆਂ ਰਾ ਾਂ ਅਤ਼
ਫਹਭ ਏਯਤ ਲਰੋਂ ਦਅਲ਼ ਨੰ ਛ਼ਤਹ ਸਨਟਉਣ ਰਈ ਭਿੱ ਦਦ ਲਤ਼ ਉ ਲਰੋਂ ਰਣ ਏਹਤਹਆ ਜਣ ਲਰਹਆਂ
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ਏਯਲਈਆਂ ਫਯ਼ (ਫਹਭਤ ਨੰ) ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਰਤਯ ਭੇਂ ਭੇਂ ਉਤ਼ ਸਦੰ ਦ਼ ਯਸਵਣ
ਚਵਹਦ ਵ।
F. ਸ਼ਯਤਾਂ ਅਤ ਵਾਯੰ ਟੀਆਂ
ਇਿੱ ਥ਼, ਰਹ ਦਹਆਂ ਸਟੰ ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲਯਤ਼  ਦਾ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਸਨਮਭਾਂ ਫਯ਼ ਦਿੱ ਣ ਜਯਯਹ ਵ। ਇਵਨਾਂ ਨੰ
ਲ਼ਯਤਾਂ ਅਤ਼ ਲਯੰ ਟਹਆਂ ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ।
1. ਲ਼ਯਤ:
ਇਿੱ ਏ ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਯਤ ਇਿੱ ਏ ਸਨਮਭ ਵ ਜਾ ਸਏ ਭਝਿਤ਼ ਦ਼ ਆਧਯ ਉੱਤ਼ ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਵ।
ਉਦਵਯਣਾਂ :
a.

ਸਆਦਤਯ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਦਹਆਂ ਸਭਆਯਹ ਲ਼ਯਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏਵ ਸਆ ਵ:
ਜ਼ਏਯ ਦਅਲ਼ ਦ ਸਏ਼ ਲਹ ਧਾਐਧਹ ਨਰ ੰ ਫੰ ਧ ਵਾਲ਼, ਜਾਂ ਏਾਈ ਲਹ ੂਰਤ ਾਲ਼ਣ ਏਹਤਹ ਵਾਲ,਼ ਜਾਂ
ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਭਯਿੱ ਥਨ ਸਲਿੱ ਚ ਇਤ਼ਭਨ ਏਹਤ ਸਆ ਵਾਲ਼, ਜਾਂ ਏਾਈ ਲਹ ਧਾਐ ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ ਵਾਲ਼, ਜਾਂ
ਫਹਭਤ ਦਆਯ ਉੱਏਯਨਾਂ ਨੰ ਲਯਸਤਆ ਸਆ ਵਾਲ਼, ਜਾਂ ਏਾਈ ਲਹ ਉਦਹ ਸਫਨ ਉੱਤ਼ ਰਹ ਦ਼
ਅਧਹਨ ਏਾਈ ਲਹ ਰਬ ਰਤ ਏਯਨ ਰਈ ਏੰ ਭ ਏਯ ਸਯਵ ਵਾਲ਼, ਜਾਂ ਨਏਨ ਜਾਂ ਟ਼ ਦਹ
ਏਯਲਈ ਜਣਫਝ ਏ਼, ਜਾਂ ਫਹਭਤ ਦਹ ਵਰਤ ਨਰ ਏਹਤਹ ਈ ਵਾਲ਼, ਤਾਂ ਇ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ
ਸਭਰਣ ਲਰ਼ ਯ਼ ਰਬ ਫਤ ਏਯ ਰ ਜਣ਼।

b. ਇਿੱ ਏ ਸਵਤ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਦਅਲ਼ ਦਹ ਚਨ ਦਹ ਲ਼ਯਤ ਇਵ ਵਾ ਏਦਹ ਵ:
ਵਤਰ ਤੋਂ ਛਿੱ ਟਹ ਦਹ ਤਯਹਐ ਦ਼ ਏਝ ਵਹ ਸਦਨਾਂ ਦ਼ ਅੰ ਦਯ ਦਅਲ਼ ਨੰ ਦਯਜ ਏਹਤ ਜਣ ਚਵਹਦ
ਵ। ਵਰਾਂਸਏ, ਅਸਤ ਭਲ਼ਸਏਰ ਦ਼ ਭਭਸਰਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇ ਲ਼ਯਤ ਦਹ ਛਾਟ ਵ ਸਜਿੱ ਥ਼ ਏੰ ਨਹ ਦਹ ੰ ਤਲ਼ਟਹ
ਰਈ ਇਵ ਸਫਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਸਏ ਸਜਨਹਾਂ ਵਰਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭਤ ਨੰ ਯਿੱ ਸਐਆ ਸਆ ਹ, ਉੱਥ਼
ਉ ਦਆਯ ਜਾਂ ਸਏ਼ ਵਾਯ ਸਲਅਏਤਹ ਦਆਯ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦਹ ਚਨ ਦ਼ਣ ਜਾਂ ਭੇਂ ਦਹ ਸਨਯਧਸਯਤ
ਹਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਦਅਲ ਏਯਨ ੰ ਬਲ ਨਵੀਂ ਹ।
ਲ਼ਯਤ ਦਹ ਉਰੰਣ ਫਹਭ ਏਯਤ ਦ਼ ਸਲਏਰ ਉੱਤ਼ ਰਹ ਨੰ ਰਬਲਵਹਣ ਫਣਉਂਦਹ ਵ।
2. ਲਯੰ ਟਹਆਂ
ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਲਯੰ ਟਹਆਂ ਨੰ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭਏਯਤ ਦਹ ਦ਼ਣਦਯਹ ਨੰ ਏਝ ਵਰਤਾਂ
ਅਧਹਨ ਹਸਭਤ ਏਯਨ ਰਈ ਲਯਸਤਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਫਹਭਏਯਤ ਐਤਯ਼ ਨੰ ਟਉਣ ਰਈ ਢਿੱ ਏਲਹਆਂ ਲਯੰ ਟਹਆਂ
ਲ਼ਭਰ ਏਯ ਏਦ਼ ਵਨ ਇਿੱ ਏ ਲਯੰ ਟਹ ਦ਼ ਨਰ, ਫਹਭਤ, ਨੰ ਭੇਂ ਦਹ ਸਨਯਧਸਯਤ ਹਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਅਤ਼ ਰਹ ਦਹ
ਸਭਆਦ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਏਝ ਪਯਾਂ ਰਣ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਦਹ ਸਜੰ ਭਲਯਹ ਫਹਭਤ
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ਦਆਯ ਇਵਨਾਂ ਪਯਾਂ ਦਹ ਰਣ ਏਯਨ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਏਯਦਹ ਵ. ਲਯੰ ਟਹਆਂ ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਰਫੰਧ ਅਤ਼ ਧਯ
ਏਯਨ ਸਲਿੱ ਚ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਬਸਭਏ ਸਨਬਉਂਦਹਆਂ ਵਨ।
ਲਯੰ ਟਹ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਦਯਈ ਈ ਲ਼ਯਤ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਨੰ ਮਾ ਯਿੱ ਐਣ ਰਈ ਲ਼ਫਦਹ ਯ
ਸਲਿੱ ਚ ਰਣ ਏਯਨ ਲਤ਼ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਲਯੰ ਟਹ ਲਿੱ ਐਯ ਦਤਲ਼ ਨਵੀਂ ਵ। ਇਵ ਰਹ ਦਤਲ਼ ਦ ਇਿੱ ਏ
ਸਵਿੱ  ਵ। ਇਵਇਏਯਯਨਭ਼ ਉੱਤ਼ ਸਵਰਾਂ ਭਿਜਦ ਲ਼ਯਤ ਵੰ ਦਹ ਵ (ਜਾ ਸਏ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦਹਆਂ ਵਾਯ ਲ਼ਯਤਾਂ ਤੋਂ
ਸਵਰਾਂ ਰ ਵੰ ਦਹ ਵ) ਇਵਨਾਂ ਦ ਐਤਹ ਨਰ ਅਤ਼ ਲ਼ਫਦਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਯਹਐਣ ਅਤ਼ ਰਣ ਵਾਣ
ਚਵਹਦ ਵ ਬਲੇਂ ਇਵ ਰਭਐ
ਿੱ ਜਾਸਐਭ ਵ ਜਾਂ ਨਵੀਂ।
ਜ਼ ਲਯੰ ਟਹ ਨੰ ਸਨਬਇਆ ਨਵੀਂ ਜਾਂਦ ਤਾਂ ਰਹ ਫਹਭ ਏਯਤ ਦਹ ਚਾਣ ਭਤਫਏ ਰਬਲਵਹਣ ਫਣ ਜਾਂਦਹ ਵ
ਬਲੇਂ ਸਏ ਇਵ ਲ਼ਟ ਵਾਲ਼ ਸਏ ਉਰੰਣ ਯਵੀਂ ਏਾਈ ਐ ਨਏਨ ਨਵੀਂ ਵਾਇਆ ਜਾਂ ਉ ਦ ਸਵਿੱ  ਨਵੀਂ
ਫਸਣਆ ਵ। ਯ, ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ, ਜ਼ ਲਯੰ ਟਹ ਦ ਉਰੰਣ ਯ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਤਏਨਹਏਹ ਵ ਅਤ਼ ਸਏ਼ ਲਹ ਤਯਹਾਂ
ਟ ਉਣ ਜਾਂ ਉ ਰਈ ਮਾਦਨ ਨਵੀਂ ਸਦੰ ਦ ਵ ਤਾਂ ਫਹਭ ਏਯਤ ਆਣਹ ਭਨ-ਭਯਹ ਦ਼ ਭਤਫਏ
ਏੰ ਨਹ ਰਹ ਦ਼ ਸਨਮਭਾਂ ਤ਼ ਵਦਇਤਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਦਅਸਲਆਂ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈ ਲਹ ਏਯ ਏਦ ਵ। ਅਸਜਵ਼
ਭਭਰ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਸਟਆਂ ਦ ਸਨਟਯ ਭਝਿਤ਼ ਦ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਆਭ
ਤਿਯ’ਤ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ਉੱਚ ਰਤਹਲ਼ਤ ਦ ਸਨਟਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਯੰ ਤ 100 ਰਤਹਲ਼ਤ ਦ ਨਵੀਂ।
ਇਿੱ ਏ ਸਲਅਏਤਹਤ ਦਯਟਨ ਰਹ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤਹ ਲਯੰ ਟਹ ਵਾ ਏਦਹ ਵ:
ਇਵ ਰਭਸਣਤ ਏਹਤ ਸਆ ਵ ਸਏ ੰ ਜ ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਤੋਂ ਸਜਆਦ ਨੰ ਇਿੱ ਏਾ ਭੇਂ ਇਿੱ ਏਾ ਵਲਈ
ਧਨ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏਸਠਆਂ ਮਤਯ ਨਵੀਂ ਏਯਨਹ ਚਵਹਦਹ। ਜ਼ਏਯ ਲਯੰ ਟਹ ਦਹ ਉਰੰਣ ਵੰ ਦਹ ਵ ਤਾਂ
ਦਅਸਲਆਂ ਨੰ ਸਏਲੇਂ ਸਨਟਇਆ ਜਲ਼, ਅਸਜਵ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਲਯੰ ਟਹ ਜ ਏਦਹ ਵ।
ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 3
ਲਯੰ ਟਹ ਦ਼ ਫਯ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਏਥਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਵੀਂ ਵ?
I.

ਲਯੰ ਟਹ ਇਿੱ ਏ ਲ਼ਯਤ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਦ਼ ਫਯ ਰਈ ਜਾਂਦਹ ਵ

II. ਲਯੰ ਟਹ ਇਿੱ ਏ ਲ਼ਯਤ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਲ਼਼ਲ਼ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵੰ ਦਹ ਵ
III. ਲਯੰ ਟਹ ਇਿੱ ਏ ਲ਼ਯਤ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਲ਼਼ਲ਼ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ
ਲਿੱ ਐਯ਼ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਦਿੱ ਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਰਹ ਦਤਲ਼ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਼ ਲਜੋਂ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ
IV. ਜ਼ ਲਯੰ ਟਹ ਦ ਉਰੰਣ ਵੰ ਦ ਵ ਤਾਂ ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਬਤਨ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ, ਜ਼ ਜਾਸਐਭ ਰਈ ਇਵ ਏਾਈ
ਰਭਐ
ਿੱ ਨ ਵਾਲ਼
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G. ਤਦੀਏ (ਇੰਡਯਭੈਂਟ)
ਇਵ ਟੈਂਡਯਡ ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹਆਂ ਜਯਹ ਏਯਨ ਦ ਫਹਭਏਯਤ ਦ ਸਲਵਯ ਵ; ਏਝ ੰ ਏਟਾਂ ਰਈ ਫਹਭ
ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਅਤ਼ ਏਝ ਵਾਯ ਨੰ ਛਿੱ ਡਣ ਰਈ।
ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਜ਼ ਰਹ ਜਯਹ ਏਯਨ ਦ਼ ਭੇਂ ਉ ਦ਼ ਏਝ ਸਨਮਭਾਂ ਤ਼ ਲ਼ਯਤਾਂਨੰ  ਾਧਣ ਦਹ ਰਾ  ਵਾਲ,਼ ਤਾਂ ਇ ਨੰ ਦਤਲ਼
ਯਵੀਂ ਾਧ/ਫਦਰ ਏ਼ ਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਤਦਹਏ (endorsment) ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਇਵ ਰਹ ਨਰ ਨਿੱਥਹ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਇਵ ਪਯਭ ਦ ਬ ਵ। ਰਹ ਅਤ਼ ਤਦਹਏ ਦਾਲੇਂ ਸਭਰ ਏ਼
ਇਏਯਯਨਭ਼ ਨੰ ਫਣਉਂਦ਼ ਵਨ। ਤਦਹਏ ਨੰ ਰਹ ਦ਼ ਚਰ ਯਸਵਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਲਹ ਸਯਏਯਡ ਫਦਰਣ/ਾਧ ਰਈ
ਜਯਹ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ।
ਜਦੋਂ ਲਹ ਰਭਐ
ਿੱ ਜਣਏਯਹ ਫਦਰਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਤਾਂ ਫਹਭਤ ਨੰ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਚਨ ਦ਼ਣ ਰਵ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ
ਵ, ਜਾ ਸਏ ਇ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਰੈਂ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਉ ਨੰ ਤਦਹਏ ਦ਼ ਯਵੀਂ ਫਹਭ ਇਏਯਯ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਼ ਸਲਿੱ ਚ
ਲ਼ਸਭਰ ਏਯਦਹ ਵ।
ਤਦਹਏ ਦਹ ਰਾ  ਇਿੱ ਏ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਫੰ ਸਧਤ ਵੰ ਦਹ ਵ:
a) ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਸਲਿੱ ਚ ਫਦਰਅ /ਤਫਦਹਰਹ
b) ਇਿੱ ਏ ਏਯ ਰ ਣ ਦਆਯ ਅਤ਼ ਰਹ ਨੰ ਫੈਂਏ ਏਾਰ ਸਯਲਹ ਯਿੱ ਐਣ ਦਆਯ ਫਹਭਮਾ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ
ਤਫਦਹਰਹ।
c) ਲਧ ੰ ਏਟਾਂ ਰਈ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਲਧ/ ਰਹ ਅੰ ਤਯਰ ਦ ਲਧ
d) ਜਾਸੁਭ ਸਲਿੱ ਚ ਤਫਦਹਰਹ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਇਿੱ ਏ ਸਲਦ਼ਲ਼ ਮਤਯ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਟਏਸਣਆਂ ਦ ਤਫਦਹਰ ਵਾਣ
e) ਜਇਦਦ ਨੰ ਵਾਯ ਸਟਏਣ਼ ਉੱਤ਼ ਫਦਰਣ
f)

ਫਹਭ਼ ਨੰ ਯਿੱ ਦ ਏਯਨ

g) ਨਾਂ ਜਾਂ ਸਯਨਲਾਂ ਆਸਦ ਫਦਰਣ
ਤਦੀਏ ਨਭੂਨੇ
ਅਨਹਤ ਦ਼ ਭਏਦ ਰਈ, ਏਝ ਤਦਹਏ ਦ਼ ਨਭਨੇ ਦ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਨੰ ਵ਼ਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ ਵ:
ਰਹ ਨੰ ਯਿੱ ਦ ਏਯਨ
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ਫਹਭਤ ਦਹ ਭੰ  ਉੱਤ਼, ਇ ਰਹ ਯਵੀਂ ਫਹਭ਼ ਨੰ <ਸਭਤਹ>ਤੋਂ ਐਤਭ ਏਯਨ ਦ ਰਨ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
ਫਹਭ਼ ਨੰ ਨੌਂ ਭਵਹਸਨਆਂ ਦਹ ਸਭਆਦ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਫੰ ਦ ਏਹਤ ਜ ਸਯਵ ਵਾਲ਼ , ਤਾਂ ਫਹਭਤ ਰਈ ਏਾਈ ਯਹਪੰ ਡ
ਫਏਇਆ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ ਵ।
ਰਹ ਦ਼ ਲਧਹਏ ਭੈਂਫਯ ਰਈ ਏਲਯ ਦ ਸਲਤਯ
ਫਹਭਤ ਦਹ ਫ਼ਨਤਹ ਉੱਤ਼, ਫਹਭਤ ਦਹ 5 ਰ ਦਹ ਫ਼ਟਹ ਏਭਯਹ ਯਤਨ ਸਭਤਯਹ ਨੰ <ਸਭਤਹ> ਤੋਂ ਰਬਲ ਣ
ਨਰ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ 3 ਰਿੱਐ ਦਹ ਫਹਭ ਯਲ਼ਹ ਦ਼ ਨਰ ਲ਼ਸਭਰ ਏਯਨ ਦਹ ਸਵਭਤਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
ਸਧਆਨ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐਦ਼ ਵਾ, ਇ ਰਈ ਫਹਭਤ ਤੋਂ ਲਧ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਯ ...... ਲਰ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ।

ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 4
ਜ਼ ਰਹ ਜਯਹ ਏਯਨ ਦ਼ ਭੇਂ ਉ ਦ਼ ਏਝ ਸਨਮਭਾਂ ਤ਼ ਲ਼ਯਤਾਂ ਨੰ ਾਧਣ ਦਹ ਰਾ  ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਸਜ ਨੰ
___________ ਦਆਯ ਦਤਲ਼ ਯਵੀਂ ਾਧ ਏ਼ ਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
I.

ਲਯੰ ਟਹਆਂ

II. ਤਦਹਏ
III. ਤਫਦਹਰਹ
IV. ਾਧਾਂ ੰ ਬਲ ਨਵੀਂ ਵਨ
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H. ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ
ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਇਏਯਯਨਸਭਆਂ ਨੰ ਸਰਐਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਦਯਆ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਦ
ਐਯ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਸਤਆਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵ ਰਹਆਂ ਦ ਸਨਯਭਣ ਜਾਂ ਅਨਲਦ ਦ਼ ਤਸਵ
ਸਨਮਭਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਅਨਲਦ ਏਹਤ ਜਣ ਵੰ ਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਏਈ ਅਦਰਤਾਂ ਲਰੋਂ ਸਤਆਯ ਏਹਤ਼  ਵਨ।
ਸਨਯਭਣ ਦ ਬ ਤੋਂ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਸਨਮਭ ਵ ਸਏ ਸਧਯਾਂ ਦਹ ਨਹਅਤ ਰਫਰ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਇਵ
ਨਹਅਤ ਨੰ ਐਦ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਲਹ ਸਲਚਯਨ ਚਵਹਦ ਵ। ਜ਼ ਰਹ ਨੰ ਅਲ਼ਟ ਢੰ  ਸਲਿੱ ਚ ਜਯਹ ਏਹਤ
ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਇ ਨੰ ਅਦਰਤ ਲਰੋਂ ਫਹਭਤ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ ਸਲਿੱ ਚ ਅਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਸਲਯਧ ਆਭ ਸਧਾਂਤ ਭਤਫਏ
ਅਨਲਦ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਰਹ ਨੰ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਐਯ ਸਤਆਯ ਏਹਤ ਸਆ ਹ।
ਰਹਆਂ ਦ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਨੰ ਭਝਣ ਅਤ਼ ਅਨਲਦ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਸਨਮਭਾਂ ਭਤਫਏ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ:
a) ਸਲਲ਼਼ਲ਼ ਲ਼ਟ ਲ਼ਯਤ ਅਲ਼ਟ ਲ਼ਯਤ ਨੰ ਅਣਸਡਿੱ ਠ ਏਯਦਹ ਵ, ਸਯ ਤਾਂ ਵਹ ਛਾਟ ਵ, ਜ਼ ਇੰ ਝ
ਏਯਨ ਨਰ ਲ-ਸਲਯਾਧ ਵਾਲ।਼
b) ਟੈਂਡਯਡ ਛ਼ ਰਹ ਯ ਅਤ਼ ਛ਼ ਜਾਂ ਵਿੱ ਥ ਨਰ ਸਰਐ਼ ਬਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਯਤਾਂ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਯਾਧ ਵਾਣ
ਉੱਤ਼, ਐ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਧਯਾਂ ਦਹ ਨਹਅਤ ਨੰ ਦਯਉਣ ਰਈ ਟਈ ਏਹਤ਼ ਜਾਂ ਵਿੱ ਥ ਨਰ
ਸਰਐ਼ ਨੰ ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਇਵਨਾਂ ਦ਼ ਬਲ ਅੀਂ ਛ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਦ਼ ਸਨਮਭਾਂ ਨੰ ਅਣਸਡਿੱ ਠ
ਏਯਨ਼।
c) ਜ਼ ਤਦਹਏ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ਼ ਵਾਯ ਬ ਨਰ ਸਲਯਾਧਹ ਵਾਣ ਤਾਂ ਤਦਹਏ ਦ ਬਲ ਰਫਰ ਭੰ ਸਨਆ
ਜਲ਼ ਸਏਉਂਸਏ ਇਵ ਫਅਦ ਦ ਦਤਲ਼ ਵ।
d) ਸਤਯਛ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਛ਼ ਸਨਮਭ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਛ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਨੰ ਅਣਸਡਿੱ ਠ ਏਯਦ਼ ਵਨ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਲਹ ਉਵ
ਸਲਯਹਤ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ
e) ਰਹ ਦ਼ ਵਲ਼ਹ ਸਲਿੱ ਚ ਛ਼ ਜਾਂ ਟਈ ਏਹਤ਼  ਸਨਮਭਾਂ ਨੰ ਰਹ ਦ਼ ਭਿੱ ਐ ਸਵਿੱ ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ਼
ਸਨਮਭਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਭਵਿੱ ਤਤ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
f)

ਰਹ ਨਰ ਨਿੱਥਹ ਏਹਤ਼ ਜਾਂ ਚ਼਼  ਸਨਮਭ ਵਲ਼ਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਰਐ਼ ਸਨਮਭਾਂ ਅਤ਼ ਰਹ ਦ਼ ਭਿੱ ਐ
ਬਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਸਨਮਭਾਂ ਦਾਲਾਂ ਨੰ ਅਣਸਡਿੱ ਠੇ ਏਯਦ਼ ਵਨ।

g) ਛ਼ ਵਾ ਲ਼ਫਦਾਂ ਨੰ ਟਈ ਏਯਏ਼ ਸਰਐ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਜਾਂ ਸਆਵਹ ਲਰਹ ਯਫ ਦਹ ਭਾਵਯ ਯਵੀਂ
ਦਯ ਲ਼ਫਦਾਂ ਯਵੀਂ ਅਣਸਡਿੱ ਠ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ
h) ਵਿੱ ਥ ਨਰ ਸਰਐਹ ਸਰਐਤ ਟਈ ਏਹਤ਼ ਜਾਂ ਛ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਨਰੋਂ ਲਿੱ ਧ ਤਯਜਹਵ ਯਿੱ ਐਦਹ ਵ।
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i)

ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ, ਯਭਯ ਅਤ਼ ਸਲਲ਼ਯਭ-ਸਚੰ ਨਹ ਦ਼ ਆਭ ਸਨਮਭ ਰ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਜ਼ ਅਲ਼ਟਤ ਵਾਲ਼
ਜਾਂ ਲ਼ਟਤ ਦਹ ਏਭਹ ਵਾਲ਼।

ਭਸੱ ਤਵੂਯਨ
1. ਰਹਆਂ ਦ ਸਨਯਭਣ

ਇਿੱ ਏ ਫਹਭ ਰਹ ਲਯਏ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ ਫਤ ਵ ਅਤ਼ ਅਦਰਤਾਂ ਲਰੋਂ ਅਣ ਜਾਂਦ਼ ਸਨਯਭਣ ਅਤ਼
ਅਨਲਦ ਦ਼ ਆਭ ਸਨਮਭ ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਸਭਆਂ ਉੱਤ਼ ਰ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਵਾਯ ਇਏਯਯਨਸਭਆਂ ਦ਼
ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਸਨਯਭਣ ਦ ਰਭਐ
ਿੱ ਸਨਮਭ ਇਵ ਵ ਸਏ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦਹਆਂ ਸਧਯਾਂ ਦ਼ ਇਯਦ਼ ਿੱ ਬ ਤੋਂ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵੰ ਦ਼
ਵਨ। ਸਏ ਇ ਇਯਦ਼ ਨੰ ਐਦ ਰਹ ਦਤਲ਼ ਅਤ਼ ਇ ਨਰ ਨਿੱਥਹ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ, ਏਰ, ਤਦਹਏ,
ਲਯੰ ਟਹਆਂ ਆਸਦ ਤੋਂ ਲ਼ਟ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ ਅਤ਼ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ ਬ ਫਣਉਂਦ ਵ।
2. ਲ਼ਫਦਲਰਹ ਦ਼ ਅਯਥ

ਲਯਤ਼  ਲ਼ਫਦ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਆਭ ਅਤ਼ ਵਯਭਨਸਆਯ਼ ਅਯਥ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਨ। ਲ਼ਫਦਾਂ ਰਈ ਲਯਤ਼
 ਅਯਥਾਂ ਦ ਬਲ ਉਵ ਵੰ ਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਆਭ ਸਲਅਏਤਹ ਬਲ ਰਲ਼।
ਦਜ਼ ਼, ਲ਼ਫਦ, ਸਜਵਨਾਂ ਦ ਆਭ ਏਯਾਫਯਹ ਜਾਂ ਲਸਯਏ ਅਯਥ ਵ, ਨੰ ਉ ਅਯਥ ਨਰ ਲਯਸਤਆ
ਜਲ਼, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਏ ਸਏ ਲਏ ਦ ਰੰ ਦਯਉਂਦ ਨਵੀਂ ਵ। ਸਜਿੱ ਥ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਨੰ ਏਨੰਨ ਯਵੀਂ ਦਯਇਆ
ਸਆ ਵ, ਉ ਸਯਬਲ਼ ਦ਼ ਅਯਥ ਨੰ ਏਨੰਨ ਦ਼ ਅਨਯ ਲਯਸਤਆ ਜਲ਼।
ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਛਰ਼ ਏਨੰਨਹ ਪਸਰਆਂ ਦ ਸਲਲ਼ ਯਵ਼ ਏਈ ਲਯਤ਼  ਲ਼ਫਦਾਂ ਨੰ ਰ ਏਹਤ
ਜਲ਼। ਉੱਚ ਅਦਰਤ ਦ਼ ਪਰ਼ ਵ਼ਠਰਹ ਅਦਰਤ ਦ਼ ਪਰ਼ ਉੱਤ਼ ਰ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਤਏਨਹਏਹ ਲ਼ਫਦਾਂ ਨੰ
ਵਭ਼ਲ਼ਾਂ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਤਏਨਹਏਹ ਅਯਥ ਵਹ ਦ਼ਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਨ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਏ ਸਏ ਉਵ ਸਲਯਾਧਹ ਨ ਦਯਉਂਦ਼ ਵਾਣ।
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I.

ਨਧਵਆਉਣ ੂਚਨਾ

ਫਵਤਹਆਂ ੂਯ-ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਰਨ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਜਯਹ ਏਹਤਹਆਂ ਜਾਂਦਹਆਂ ਵਨ।
ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਫਹਭਤ ਨੰ ਏਨੰਨ ਰਵ ਦ਼ਣ ਦਹ ਏਾਈ ਫੰ ਸਦਲ਼ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ ਸਏ ਉ ਦਹ ਰਹ ਦਹ
ਸਭਆਦ ਐ ਸਭਤਹ ਨੰ ਯਹ ਵਾਣ ਲਰਹ ਵ।
ਸਨਭਯਤ ਅਤ਼ ਚੰ ਼ ਏਯਾਫਯਹ ਅਭਰ ਦ਼ ਲਜੋਂ, ਫਹਭਏਯਤ ਰਹ ਨਸਲਆਉਣ ਦ਼ ਿੱ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਸਭਆਦ ਿੱ ਣ
ਦਹ ਸਭਤਹ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਨਸਲਆਉਣ ਚਨ ਬ਼ਜਦ ਵ ਨਸਟ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹ ਦ਼ ਫੰ ਸਧਤ ਬ ਤਿੱ ਥ ਲ਼ਸਭਰ
ਵਨ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਯਏਭ, ਰਨ ਰਹਭਹਅਭ ਆਸਦ। ਫਹਭਤ ਨੰ ਨਸਟ ਯਵੀਂ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣ ਦਹ ਲਹ
ਯਭ ਵ ਸਏ ਉ ਲਰੋਂ ਜਾਸਐਭ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏ਼ ਰਭਐ
ਿੱ ਤਿੱ ਥ ਦਹ ਤਫਦਹਰਹ ਫਯ਼ ਚਨ ਦ਼ਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।
ਫਹਭਤ ਦ ਸਧਆਨ ਏਨੰਨ ਸਲਧਨ ਲਿੱ ਰ ਲਹ ਸਐਿੱ ਚਣ ਚਵਹਦ ਵ ਸਏ ਏਾਈ ਲਹ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਭੰ ਸਨਆ ਨਵੀਂ ਜ
ਏਦ ਵ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਏ ਸਏ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਼ਲ਼ਹ ਦ਼ ਯ ਸਦਿੱ ਤ ਨਵੀਂ ਜਾਂਦ ਵ।
ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 5
ਨਸਲਆਉਣ ਚਨ ਦ਼ ਫਯ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਏਥਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਵੀਂ ਵ?
I.

ਸਨਮਭਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਫਹਭਏਯਤ ਰਈ ਫਹਭਤ ਨੰ ਰਹ ਦਹ ਸਭਆਦ ਿੱ ਣ ਤੋਂ 30 ਸਦਨ ਸਵਰਾਂ
ਨਸਲਆਉਣ ਚਨ ਬ਼ਜਣ ਦਹ ਏਨੰਨਹ ਫੰ ਦਹ ਵ।

II. ਸਨਮਭਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਫਹਭਏਯਤ ਰਈ ਫਹਭਤ ਨੰ ਰਹ ਦਹ ਸਭਆਦ ਿੱ ਣ ਤੋਂ 15 ਸਦਨ ਸਵਰਾਂ
ਨਸਲਆਉਣ ਚਨ ਬ਼ਜਣ ਦਹ ਏਨੰਨਹ ਫੰ ਦਹ ਵ।
III. ਸਨਮਭਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਫਹਭਏਯਤ ਰਈ ਫਹਭਤ ਨੰ ਰਹ ਦਹ ਸਭਆਦ ਿੱ ਣ ਤੋਂ 7 ਸਦਨ ਸਵਰਾਂ
ਨਸਲਆਉਣ ਚਨ ਬ਼ਜਣ ਦਹ ਏਨੰਨਹ ਫੰ ਦਹ ਵ।
IV. ਸਨਮਭਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਫਹਭਏਯਤ ਰਈ ਫਹਭਤ ਨੰ ਰਹ ਦਹ ਸਭਆਦ ਿੱ ਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਨਸਲਆਉਣ
ਚਨ ਬ਼ਜਣ ਦਹ ਏਾਈ ਲਹ ਏਨੰਨਹ ਫੰ ਦਹ ਨਵੀਂ ਵ।
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J.

ਏਾਰਾ ਧਨ -ਧਵਯਧੀ ਅਤ ਆਣ ਾਸਏ ਨੂੰ ਜਾਣ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਨਯਦਸ਼

ਅਯਧਹ ਆਣਹਆਂ ੂਯ-ਏਨੰਨਹ ਤਹਸਲਧਹਆਂ ਦ਼ ਭਸਧਅਭ ਨਰ ਧਨ ਏਭਉਂਦ਼ ਵਨ ਯੰ ਤ ਏਰ਼ ਧਨ ਨੰ
ਪਦ ਫਣਉਣ ਏਵਉਂਦਹ ਸਏਸਯਆ ਦਆਯ ਏਨੰਨਹ ਲਧ ਧਨ ਫਣਉਣ ਚਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਵਲਰ ਧਨ ਦਹ ਏਯਲਈ ਯਵੀਂ ਭਯਭ ਅਰ ਭਿੱ ਢ ਅਤ਼ ਭਯਭਨ ਏਯਲਈਆਂ ਦਹ ਭਰਏਹਅਤ ਨੰ
ਛਉਣ ਰਈ ਪੰ ਡ ਟਯਾਂਪਯ ਏਯਦ਼ ਵਨ ਇ ਰਹਸਏਸਯਆ ਦਆਯ, ਧਨ ਆਣਹ ਅਯਸਧਏ ਛਣ ਆ
ਸਦੰ ਦ਼ ਵ ਅਤ਼ ਲਧ ਸਦਣ ਰਿੱ ਜਾਂਦ ਵ।
ਅਯਧਹ ਆਣ਼ ਏਰ਼ ਧਨ ਨੰ ਪਦ ਏਯਨ ਰਈ ਫੈਂਏਾਂ ਅਤ਼ ਫਹਭ਼ ਭ਼ਤ ਸਲਿੱ ਤਹ ਼ਲਲਾਂ ਦਹ ਏਾਸਲ਼ਲ਼ ਏਯਦ਼
ਵਨ। ਉਵ ੂਰਤ ਛਣ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਏਯਏ਼ ਰ ਣ-ਦ਼ਣ ਏਯਦ਼ ਵਨ, ਉਦਵਯਣ ਦ਼ ਰਈ, ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਏਝ ਯਾਂ ਨੰ
ਐਯਹਦਣ ਦਆਯ ਅਤ਼ ਪ਼ਯ ਉ ਼ ਨੰ ਲ ਰ ਣ ਦ ਰਫੰਧ ਅਤ਼ ਪ਼ਯ ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਆਣ਼ ਉਦ਼ਲ਼ ਦਹ
ਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਫਅਦ ਅਰਾ  ਵਾ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ।
ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ਼ ਮਤਨਾਂ ਨੰ ਯਾਏਣ ਦ਼ ਰਈ ਚਿੱ ਏ਼ ਏਦਭ, ਬਯਤ ਭ਼ਤ ਦਨਹਆ ਬਯ ਸਲਿੱ ਚ ਉਯਰ਼ ਰਤ ਏਯ
ਯਵ਼ ਵਨ।
ਵਲਰ ਧਨ ਸਲਯਾਧਹ ਯਯਭਹਆਂ ਉੱਤ਼ ਯਾਏ ਰਉਣ ਰਈ ਯਏਯ ਲਰੋਂ 2002 ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਯ ਏਹਤ ਹ।
ਆਈਆਯਡਹਆਈ ਦ਼ ਜਯਹ ਏਹਤ਼ ਏਰ਼ ਧਨ ਨੰ ਪਦ ਫਣਉਣ ਸਲਯਾਧਹ ਸਦਲ਼-ਸਨਯਦ਼ਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਅਦ ਜਰਦਹ
ਵਹ ਫਹਭ ਼ਲਲਾਂ ਰਈ ਫ਼ਨਤਹ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਉੱਬਾਤਲਾਂ ਦਹ ਵਹ ਛਣ ਨੰ ਸਨਯਧਸਯਤ ਏਯਨ, ਲ਼ਿੱ ਏਹ
ਰ ਣ-ਦ਼ਣ ਦਹ ਚਨ ਦ਼ਣ ਅਤ਼ ਏਰ਼ ਧਨ ਨੰ ਪਦ ਫਣਉਣ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਭਭਸਰਆਂ ਜਾਂ ਲ਼ਿੱ ਏਹ ਸਲਅਏਤਹਆਂ
ਦ ਉੱਸਚਤ ਸਯਏਯਡ ਯਿੱ ਐਣ ਨਰ ਉੱਸਚਤ ਤਯਹਸਏਆਂ ਦ ੰ ਏ਼ਤ ਸਦਿੱ ਤ ਵ।
ਆਣ਼ ਉੱਬਾਤ ਨੰ ਜਣਾ ਦ਼ ਸਦਲ਼-ਸਨਯਦ਼ਲ਼ਾਂ ਅਨਯ, ਵਯ਼ਏ ਉੱਬਾਤ ਨੰ ਠਹਏ ਤਯਹਾਂ ਨਰ ਵ਼ਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤ਼
ਦਤਲ਼ਾਂ ਦ਼ ਬੰ ਡਯ ਦਆਯ ਛਣ ਏਯਲਉਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ:
1. ਸਯਨਲਾਂ ਜਾਂਚ
2. ਵਰਹਆ ਤਲਹਯ
3. ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਥਤਹ
4. ਫਹਭ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ ਭਏਦ
ਇਰਈ ਜੰ ਟ ਨੰ ਲਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਰਆਉਣ ਲ਼ਰ਼ ਉੱਬਾਤ ਦਹ ਛਣ ਥਸਤ ਏਯਨ ਰਈ ਦਤਲ਼
ਇਿੱ ਏਠੇ ਏਯਨੇ ਜਯਯਹ ਵਨ:
1. ਸਲਅਏਤਹਤ ਵਾਣ ਦ਼ ਭਭਰ਼ ਸਲਿੱ ਚ - ਯ ਨਾਂ, ਤ, ਫਹਭਤ ਦਹ ਆਈ.ਡਹ. ਅਤ਼ ਤ਼ ਦ਼ ਫਤ
ਭ਼ਤ ੰ ਯਏ ਨੰਫਯ, ਨ(PAN) ਨੰਫਯ ਅਤ਼ ਨ.ਈ.ਪ.ਟਹ. ਉਦ਼ਲ਼ਾਂ ਰਈ ਯ਼ ਫੈਂਏ ਲ਼ਯਸਲਆਂ
ਨੰ ਇਿੱ ਏਠ ਏਯਨ
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2. ਏਯਾਯ਼ਟ ਵਾਣ ਦ਼ ਭਭਰ਼ ਸਲਿੱ ਚ - ਇਨਏਯਾਯ਼ਲ਼ਨ ਦ਼ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ, ਾਹਲ਼ਨ ਦ਼ ਭਭਾਯੈਂਡਭ
ਅਤ਼ ਆਯਟਹਏਰ, ਲਯ ਚਰਉਣ ਰਈ ਭਐਸਤਆਯਨਭ, ਨ ਏਯਡ ਦਹ ਏਹ ਨੰ ਇਿੱ ਏਠ
ਏਯਨ
3. ਸਵਿੱ ਼ਦਯਹ ਲਰਹਆਂ ਪਯਭਾਂ ਦ਼ ਭਭਰ਼ ਸਲਿੱ ਚ - ਯਸਜਟਯ਼ਲ਼ਨ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ ( ਜ਼ਏਯ ਯਸਜਟਯਡ
ਵਾਲ਼ ਤਾਂ), ਯਟਨਯਸਲ਼ ਡਹਡ, ਆਣ਼ ਦਆਯ ਲਯ ਨੰ ਚਰਉਣ ਰਈ ਪਯਭ ਦ਼ ਇਿੱ ਏ ਸਵਿੱ ਼ਦਯ
ਜਾਂ ਏਯਭਚਯਹ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ ਭਐਸਤਆਯਨਭ, ਅਸਜਵ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਛਣ ਦ ਫਤ
4. ਟਯਿੱ ਟ ਅਤ਼ ਪਊਂਡ਼ਲ਼ਨ ਦ਼ ਭਭਰ਼ ਸਲਿੱ ਚ - ਸਵਿੱ ਼ਦਯਹ ਦ਼ ਭਨ
ਇਿੱ ਥ਼ ਇਵ ਿੱ ਰ ਸਧਆਨ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ ਸਏ ਅਸਜਵਹ ਜਣਏਯਹ ਉੱਤਦਾਂ ਦ ਏਯ ਸਲਏਯਹ ਸਲਿੱ ਚ
ਭਦਦ ਏਯਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਇਿੱ ਏ ਵਇਏ ਭਯਏਹਸਟੰ  ਟਰ ਵ।
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ਾਯ
a) ਦਤਲ਼ਹ ਰਭਣ ਦ਼ ਉ ਫਯ਼ ਯਯਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਵਨ, ਸਜ ਯਵੀਂ ਫਹਭਤ ਚਨ
ਸਦੰ ਦ ਵ।
b) ਰਭਐ
ਿੱ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣ ਦ਼ ਯ ਰਹ ਲ਼ਯ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਰਹ ਦਹ ਸਭਆਦ ਦ਼
ਦਿਯਨ ਲਹ ਜਯਹ ਯਸਵੰ ਦ ਵ
c) ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਅਏਯ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਦ਼ ਅੰ ਤ ਉੱਤ਼ ਰਨ ਜਾਦਹਆਂ ਵਨ, ਸਜ ਉੱਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ
ਯਵੀਂ ਦਤਐਤ ਏਹਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ
d) ਆਭ ਤਿਯ ‘ਤ਼ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਦ਼ ਤਿੱ ਥਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ:
i.

਼ਲ਼ਏਲ਼ਏਯਤ ਦ ਯ ਨਾਂ

ii. ਼ਲ਼ਏਲ਼ਏਯਤ ਦ ਸਯਨਲਾਂ ਅਤ਼ ੰ ਯਏ ਲ਼ਯਲ
iii. ਸਵਤ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਭਭਰ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਫੈਂਏ ਦ਼ ਲ਼ਯਲ਼
iv. ਼ਲ਼ਏਲ਼ਏਯਤ ਦ ਸਏਿੱ ਤ, ਅਵਦ ਜਾਂ ਲਯ
v.

ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਸਲਲ਼਼ ਦ ਲ਼ਯਲ ਅਤ਼ ਛਣ

vi. ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਯਏਭ
vii. ਯਣ ਅਤ਼ ਭਿਜਦ ਫਹਭ
viii. ਟ ਅਨਬਲ
ix. ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਰਨ
e) ਜੰ ਟ, ਜਾ ਸਏ ਸਲਚਾਰ਼ ਦ ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਵ, ਦਹ ਸੰ ਭ਼ਲਯਹ ਵ ਸਏ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਜਾਸਐਭ
ਫਯ਼ ਰਭਐ
ਿੱ ਜਣਏਯਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
f)

਼ਲ਼ਏਲ਼ ਨੰ ਤਰਣ ਅਤ਼ ਭਨਯਹ ਦ਼ਣ ਦ਼ ਪਰ਼ ਦਹ ਏਯਲਈ ਨੰ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਲਜੋਂ ਜਸਣਆ
ਜਾਂਦ ਵ।

g) ਸਵਤ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਫਹਭਤ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਰਾਏਟ ਲਹ ਰਦਨ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਉਨੰ ਇ
ਰਤਲ ਸਲਿੱ ਚ ਾਲ਼ਣ ਏਯਨਹ ਵੰ ਦਹ ਵ ਸਏ ਉਨੇ ਇਨੰ ਹ ਅਤ਼ ਭਝ ਸਰਆ ਵ।
h) ਰਹਭਹਅਭ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਸਲਲ਼-ਲਤ ਦ਼ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਏਹਤ ਜਣ ਲਰ ਬਤਨ
ਵ, ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਦ਼ ਤਸਵਤ।
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i)

ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਬਤਨ ਨਏਦ, ਸਏ਼ ਲਹ ਜਣ਼-ਛਣ਼ ਫੈਂਏ ਭਝਿਤ਼ਮਾ ਏ, ਾਟ ਭਨਹਆਯਡਯ,
ਏਯਸਡਟ ਜਾਂ ਡ਼ਸਫਟ ਏਯਡ, ਇੰ ਟਯਨੈਿੱਟ, ਈ-ਟਯਾਂਪਯ, ਸਿੱ ਧ ਏਯਸਡਟ ਜਾਂ ਅਥਯਟਹ ਲਰੋਂ ਭੇਂ ਭੇਂ
ਉੱਤ਼ ਭਨਯ ਏਹਤ਼  ਵਾਯ ਸਏ਼ ਲਹ ਢੰ  ਨਰ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ।

j)

ਫਹਭ਼ ਦ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਫਤ ਨੰ ਦਯਉਂਦ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਇਵ ਚਵਹਦ ਵਾਲ਼

k) ਰਹ ਇਿੱ ਏ ਯਭਹ ਦਤਲ਼ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਇਏਯਯ ਦ ਫਤ ਸਦੰ ਦ ਵ।
l)

ਲਯੰ ਟਹ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਦਯਈ ਈ ਲ਼ਯਤ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਇਏਯਯਨਭ਼ ਨੰ ਮਾ ਯਿੱ ਐਣ ਰਈ ਲ਼ਫਦਹ
ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਰਣ ਏਯਨ ਲਤ਼ ਵੰ ਦਹ ਵ।

m) ਜ਼ ਰਹ ਜਯਹ ਏਯਨ ਦ਼ ਭੇਂ ਉ ਦ਼ ਏਝ ਸਨਮਭਾਂ ਤ਼ ਲ਼ਯਤਾਂ ਨੰ ਾਧਣ ਦਹ ਰਾ  ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਇ ਨੰ
ਦਤਲ਼ ਯਵੀਂ ਾਧ/ਫਦਰ ਏ਼ ਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਤਦਹਏ (endorsment) ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
n) ਸਨਯਭਣ ਦ ਬ ਤੋਂ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਸਨਮਭ ਵ ਸਏ ਸਧਯਾਂ ਦਹ ਨਹਅਤ ਰਫਰ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਇਵ
ਨਹਅਤ ਨੰ ਐਦ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਲਹ ਸਲਚਯਨ ਚਵਹਦ ਵ।
o) ਭਨਹ ਰਾਂਡਸਯੰ  ਦ ਭਤਰਫ ਅਯਸਧਏ ਤਯਹਸਏਆਂ ਨਰ ਰਤ ਏਹਤ਼ ਧਨ ਨੰ

ਲਧ ਧਨ ਸਲਿੱ ਚ

ਫਦਰਣ ਅਤ਼ ਇ ਨਰ ਰਈ ਏਯਨ ਦ਼ ਰਈ ਦਨਹਆਂ ਬਯ ਸਲਿੱ ਚ ਅਤ਼ ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਏਨੰਨ ਼ਲ਼
ਏਹਤ਼  ਵਨ।
p) ਇਿੱ ਏ ਜੰ ਟ ਨੰ ਆਣ਼ ਉੱਬਾਤ ਨੰ ਜਣਾ ਦ਼ ਸਦਲ਼-ਸਨਯਦ਼ਲ਼ਾਂ ਦਹ ਰਣ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਇਵਨਾਂ ਸਦਲ਼ਸਨਯਦ਼ਲ਼ਾਂ ਦਆਯ ਰਾ  ਅਨਯ ਦਤਲ਼ਾਂ ਨੰ ਰਤ ਏਯਨ ਦਹ ਸਜੰ ਭ਼ਲਯਹ ਵੰ ਦਹ ਵ।

ਭੁੱ ਐ ਸ਼ਫਦ
a) ਰਹ ਪਯਭ
b) ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਼ਲ਼ਹ ਬਤਨ
c) ਫਹਭ਼ ਦ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ
d) ਨਸਲਆਉਣ ਚਨ
e) ਲਯੰ ਟਹਆਂ
f)

ਲ਼ਯਤ

g) ਤਦਹਏ
h) ਧਨ ਵਲਰ
i)

ਆਣ਼ ਵਏ ਨੰ ਜਣਾ (KYC)
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ਾਠ 19
ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਉਤਾਦ
ਾਠ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਇਵ ਠ ਸਲਿੱ ਚ ਤਵਨੰ ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਦ਼
ਫਯ਼ ਡੰ ਹ ਜਣਏਯਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਲ਼ਹ। ਏ਼ਲਰ ਇਿੱ ਏ ਉਤਦ ਭਡਹਏਰ਼ ਭ ਤੋਂ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਸਏਭਾਂ ਦ਼ ਉਤਦਾਂ
ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਵਏ ਏਾਰ ਢਿੱ ਏਲੀਂ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਚਣਨ ਰਈ ਲਿੱ ਡਹ ਹਭ ਵ। ਇਵ ਠ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਉਤਦਾਂ
ਦ਼ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਲ਼ਹ, ਜਾ ਸਏ ਸਲਅਏਤਹ, ਸਯਲਯ ਤ਼ ਯਿੱ  ਨੰ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਧੱ ਐਣ ਨਤੀਜ

A. ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦ ਦ ਲਯਹਏਯਨ
B. ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਭਆਯਹਏਯਨ ਉੱਤ਼ IRDA ਦਹਆਂ ਼ਧਾਂ
C. ਵਤਰ ਵਯਨ ਉਤਦ
D. ਟ-ਅਿੱ  ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਜਾਂ ਉੱਚ ਏਟਿਤਹ ਫਹਭ ਏਹਭਾਂ
E. ਹਨਹਅਯ ਨਸਯਏ ਨਹਤਹ
F. ਸਥਯ ਪਇਦ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ - ਵਤਰ ਨਏਦ, ਤਏ ਫਹਭਯਹ
G. ਰੰਭ ਭਾਂ ਦ਼ਐਬਰ ਉਤਦ
H. ਏੰ ਫਹ-ਉਤਦ
I. ਏ਼ਜ ਨਹਤਹਆਂ
J. ਯਹਫ ਲਯਾਂ ਰਈ ਰ ਫਹਭ ਤ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ
K. ਯਲ਼ਟਯਹ ਸਵਤ ਫਹਭ ਮਾਜਨ
L. ਰਧਨ ਭੰ ਤਯਹ ਯਿੱਸਐਆ ਫਹਭ ਮਾਜਨ
M. ਰਧਨ ਭੰ ਤਯਹ ਜਨ ਧਨ ਮਾਜਨ

N. ਸਨਿੱਜਹ ਦਯਟਨ ਤ਼ ਅੰ ਤ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ
O. ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਮਤਯ ਫਹਭ
P. ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ
Q. ਸਵਤ ਫਿੱ ਚਤ ਐਤ
R. ਸਵਤ ਨਹਤਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿੱ ਐ ਲ਼ਯਤਾਂ
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ਇਵ ਏਾਂਡ ਹਨ ਦ਼ ਫਅਦ, ਤੀਂ ਮਾ ਵਾਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਾ:
a) ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਲ਼ਯਤਾਂ ਫਯ਼ ਭਝਉਣ
b) ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਭਆਯਹਏਯਨ ਉੱਤ਼ IRDA ਦਹਆਂ ਼ਧਾਂ ਫਯ਼ ਲ਼ਯਲ ਦ਼ਣ
c) ਅਿੱ ਜ ਬਯਤਹ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਜਦ
 ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਸਏਭ ਦਹਆਂ ਸਵਤ ਉਤਦਾਂ ਫਯ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਨ
d) ਸਨਿੱਜਹ ਦਯਟਨ ਫਹਭ਼ ਫਯ਼ ਭਝਉਣ
e) ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਮਤਯ ਫਹਭ਼ ਫਯ਼ ਚਯਚ
f) ਸਵਤ ਨਹਤਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿੱ ਐ ਲ਼ਯਤਾਂ ਤ਼ ਸਨਮਭਾਂ ਨੰ ਭਝਣ
g) IRDA ਲਰੋਂ ਜਯਹ ਏਹਤਹਆਂ ਼ਧਾਂ ਨੰ ਪਇਰ ਏਯਨ ਤ਼ ਲਯਤਣ ਫਯ਼ ਜਣਨ
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A. ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਉਤਾਦ ਦਾ ਵਯੀਏਯਨ
1. ਧਸਤ ਫੀਭਾ ਉਤਾਦਾਂ ਨਾਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
IRDA ਦ ਸਵਤ ਫਹਭ ਯਰ਼ਲ਼ਨ ਸਵਤ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਨੰ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਭਤਫਏ ਸਯਬਸਲ਼ਤ ਏਯਦ ਵ
ਧਯਬਾਸ਼ਾ
"

"
,

"

"
,

,
,

ਈ
ਬਯਤਹ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤ ਫਹਭ ਉਤਦ ਭਿਜਦ
 ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਸਤਾਰ ਧਵੱ ਚ ਬਯਤੀ
ਸਣ ਦ ਉਤਾਦ ਸਏਭ ਦਹਆਂ ਵਨ।ਇਵ ਉਤਦ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ
ਵਾਣ ਲਰ਼ ੁਯਚ ਰਈ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ। ਇੰ ਝ ਦ਼ ਐਯਚ਼ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਸਵਤਦ਼ਐਬਰ ਦਹ ਲਧਦਹ ਏਹਭਤ, ਯਜਹਏਰ ਰਸਏਸਯਆਲਾਂ, ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਆਉਣ ਲਰਹਆਂ ਨਲਹਆਂ ਤ਼ ਲਿੱ ਧ
ਐਯਚਹਰਹਆਂ ਤਏਨਹਏਾਂ ਅਤ਼ ਦਲਈਆਂ ਦਹਆਂ ਨਲਹਆਂ ਸਏਭਾਂ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਆਭ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਵੰ ਚ
ਤੋਂ ਫਵਯ ਵਨ। ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਅਏਤਹ ਲਰੋਂ ਸਲਿੱ ਤਹ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਭਫਤ ਵਾਣ ਦ਼ ਫਲਜਦ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਲਿੱ ਧ
ਐਯਸਚਆਂ ਨੰ ਸਫਨਾਂ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਝਿੱ ਰਣ ਫਵਤ ਐ ਵਾ ਸਯਵ ਵ।
ਇਏਯਏ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ ਦਾ ਏਯਨਾਂ ਰਈ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵ:
 ਸਏ਼ ਲਹ ਫਹਭਯਹ ਦਹ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ ਡਾਏਟਯੀ ਸੂਰਤਾਂ ਰਈ ਬੁਤਾਨ ਵਾਤ ਧਵੱ ਤੀ ਸਾਇਤਾ
ਦਣ ਰਈ।
 ਧਵਅਏਤੀ ਦੀ ਫੱ ਚਤ ਨੂੰ ਫਚਾਈ ਯੱ ਐਣਾ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭਯਹ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਐਤਭ ਲਹ ਵਾ ਏਦਹ ਵ।
ਵਤਰ ਦ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਲਰਹ ਸਵਰਹ ਐਦਯ ਸਵਤ ਫਹਭ ਉਤਦ ਭਡਹਏਰ਼ ਭ ਨੰ 1986 ਸਲਿੱ ਚ 4 ਜਨਤਏ ਐ਼ਤਯ ਦ਼ ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਲਰੋਂ ਼ਲ਼ ਏਹਤ ਸਆ ਹ। ਇਵ ਏੰ ਨਹਆਂ
ਨੇ ਵਾਯ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆਲਾਂ ਲਹ ਼ਲ਼ ਏਹਤਹ ਨ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਬਸਲਿੱ ਐ ਅਯਾ ਰਹ, ਜਾ ਸਏ ਨਿਜਲਨ ਉਭਯ ਸਲਿੱ ਚ
ੰ ਬਸਲਤ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਉ ਦ਼ ਸਯਟਇਯਭੈਂਟ ਦ਼ ਫਅਦ ਦ਼ ਡਏਟਯਹ ਐਯਸਚਆਂ ਰਈ, ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਭਡਹਏਰ਼ ਭ
ਰਹ ਮਤਯ ਫਹਭ ਤ਼ ਜਨ ਅਯਾ ਫਹਭ ਰਹ ਯਹਫ ਰਾ ਏਾਂ ਰਈ ਹ।
ਫਅਦ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਐ਼ਤਯ ਨੰ ਸਨਿੱਜਹ ਐ਼ਤਯ ਦਹਆਂ ਏੰ ਨਹਆਂ ਰਈ ਐਾਰਹ ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ, ਸਜ ਨਰ ਏਈ ਵਾਯ
ਏੰ ਨਹਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤ ਫਹਭ ਫਯ ਲਹ ਲ਼ਸਭਰ ਹ। ਇਵ ਏਯਾਫਯ ਦ਼ ਇੰ ਨੇ ਲਿੱ ਡ਼ ਿੱ ਧਯ
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ਉੱਤ਼ ਪਰਣ ਨਰ, ਇਵ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆਲਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏਈ ਤਫਦਹਰਹਆਂ ਆਈਆਂ ਤ਼ ਏਝ ਨਲੇਂ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ
ਲਹ ਆਈਆਂ।

ਅਿੱ ਜ, ਸਵਤ ਫਹਭ ਐ਼ਤਯ ਫਵਤ ਲਿੱ ਡ਼ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ਼ ਪਰ ਚਿੱ ਏ ਵ, ਰਬ ਵਯ ਜਯਨਰ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ
ਸਵਤ ਫਹਭਏਯਤ ਤ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਰਈ ਵਯਾਂ ਉਤਦ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜ ਯਵ਼ ਵਨ। ਯ, ਭਡਹਏਰ਼ ਭ
ਰਹ ਦ ਭਿੱ ਢਰ ਪਇਦ ਯ ਸਏ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣਹ, ਵਰ਼ ਲਹ ਫਹਭ਼
ਦ ਬ ਤੋਂ ਰਸਿੱ ਧ ਚ ਯ ਵ।
ਫਹਭ ਯਰ਼ਟਯਹ ਤ਼ ਸਲਏ ਅਥਯਟਹ (ਸਵਤ ਫਹਭ) ਯਰ਼ਲ਼ਨ, 2013 ਦ਼ ਭਤਫਏ
1. ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਰੰਭ ਭਾਂ ਸਵਤ ਉਤਦ ਼ਲ਼ ਏਯ ਏਦਹਆਂ ਵਨ, ਯ ਇੰ ਝ ਦ਼
ਉਤਦਾਂ ਰਈ ਰਹਭਹਅਭ ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ ਸਤੰ ਨ ਦ਼ ਰਾਂ ਦ਼ ਵਯ਼ਏ ਬ ਰਈ ਇਿੱ ਏ ਵਹ ਯਸਵਣ ਚਵਹਦ
ਵ, ਸਜ ਦ਼ ਫਅਦ ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਤਰ ਤ਼ ਰਾ  ਭਤਫਏ ਾਸਧਆ ਜ ਏਦ ਵ।
2. ੂਯ-ਜਹਲਨ ਤ਼ ਇਏਿੱ ਰ ਸਵਤ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ ਇਿੱ ਏ ਰ ਤ਼ ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਸਤੰ ਨ ਰਾਂ
ਦ਼ ਭੇਂ ਰਈ ਸਨਿੱਜਹ ਸਵਤ ਉਤਦ ਦ਼ ਏਦਹਆਂ ਵਨ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਏ ਸਏ ਰਹਭਹਅਭ ਅੰ ਤਯਰ ਦ਼
ਦਿਯਨ ਇਿੱ ਏ ਵਹ ਯਸਵਣ ਚਵਹਦ ਵ।
2. ਧਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦ ਰੱਛਣ
ਸਵਤ ਫਹਭ ਭਰ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭਯਹ ਤ਼ ਫਹਭਯਹਆਂ ਏਯਏ਼ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਐਯਸਚਆਂ ਨਰ ਸਨਟਣ ਰਈ ਵ ।
ਏਈ ਲਯ, ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਰਿੱਹ ਵਾਈ ਫਹਭਯਹ ਫਵਤ ੰ ਬਹਯ ਜਾਂ ਰੰਭ ਭਾਂ, ਜਹਲਨ ਬਯ ਜਾਂ ਯਾਨ ਦਹਆਂ
ਯਯਭਹਆਂ ਉੱਤ਼ ਅਯ ਉਣ ਲਜੋਂ ੰ ਬਹਯ ਵਾ ਏਦਹ ਵ। ੁਯਚ਼ ਦਯਟਨ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਰਿੱਣ ਲਰਹਆਂ
ਿੱ ਟਾਂ ਜਾਂ ਦਯਟਨ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਵਾਣ ਲਰਹ ਅੰ ਤ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਲਹ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ।
ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵਏਾਂ ਦਹਆਂ ਯਸਵਣਹ-ਫਸਵਣਹ, ਬਤਨ ਭਯਿੱ ਥ ਤ਼ ਸਵਤ ਸਥਤਹ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਰਾ ਾਂ
ਵਾ ਏਦਹਆਂ ਵਨ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਵਯ਼ਏ ਵਏ ਐ਼ਤਯ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਉਤਦ ਸਤਆਯ ਏਯਨ ਰਈ
ਭੰ ਸਨਆ ਜਣ ਚਵਹਦ ਵ। ਵਏ ੰ ਯਨ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਲਹ ਰ ਣਹ ਚਵ ਏਦ਼ ਵਨ, ਜਦੋਂ ਸਏ ਸਵਤ
ਫਹਭ ਐਯਹਦਦ਼ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਉਵਨਾਂ ਦਹਆਂ ਬ ਰਾ ਾਂ ਨੰ ਯ ਏਯਦਹ ਵਾਲ਼। ਇ ਦ਼ ਨਰ ਵਹ, ਲਿੱ ਧ
ਵੰ ਚਣਮਾਤ ਤ਼ ਲਿੱ ਡਹ ਸਣਤਹ ਨੰ ਰਤ ਏਯਨ ਰਈ, ਸਵਤ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਨੰ ਿੱ ਜਤ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐਣ ਦਹ
ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ, ਉਵ ਵਏ ਲਰੋਂ ਿਐਹ ਤਯਹਾਂ ਭਝ ਲਹ ਆਉਂਣਹਆਂ ਚਵਹਦਹਆਂ ਵਨ ਅਤ਼ ਸਲਏਯਹ ਟਹਭ ਨੰ
ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਲ਼ਚਣ ਲਹ ਚਵਹਦ ਵ।
ਸਵਤ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏਝ ਚਵਹਦ਼ ਰਿੱਛਣ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਵਏਾਂ ਰਈ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ
ਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਰਤ ਏਯਨ ਦਹ ਏਾਸਲ਼ਲ਼ ਏਯਦਹਆਂ ਵਨ।
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3. ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਉਤਾਦ ਦਾ ਵੱ ਡ ਯੂ ਧਵੱ ਚ ਵਯੀਏਯਨ
ਏਾਈ ਲਹ ਉਤਦ ਸਨਯਭਣ ਵਾਲ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਨੰ 3 ਭਿੱ ਐ ਲਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਸਡਆ ਜ ਏਦ ਵ:

a) ਸਯਜਾਨਾ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ
ਇਵ ਉਤਦ ਸਵਤ ਫਹਭ ਫਯ ਦ ਲਿੱ ਡ ਬ ਫਣਉਂਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਜਣ ਦ਼ ਏਯਏ਼
ਵਾ ਅਰ ਭਡਹਏਰ ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ ਬਤਨ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
b) ਧਥਯ ਪਾਇਦਾ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ
ਇ ਨੰ 'ਵਤਰ ਨਏਦ' ਲਹ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਇਵ ਉਤਦ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਵਯ
ਸਦਨ ਤਸਵਲ਼ਦ ਯਏਭ ਦ ਬਤਨ ਏਯਦ਼ ਵਨ। ਏਝ ਉਤਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਉਤਦ ਦਿਯਨ ਸਥਯ ਵਿੱ ਦ ਦ਼
ਯਜਯਹ ਪਇਦ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਵੰ ਦ ਵ।
c) ਾਤਏ ਫੀਭਾਯੀ ਫੀਭਾ ੁਯੱਧਐਆ
ਇਵ ਸਵਰਾਂ-ਰਬਸਲ਼ਤ ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਦਰ ਦ ਦਿਯ, ਟਯਾਏ, ਏੈਂਯ ਆਸਦ ਵਾਣ ਉੱਤ਼
ਬਤਨ ਰਈ ਵਨ।
ੰ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤ ਅਤ਼ ਅੰ ਤ ਫਹਭ ਇਏਿੱ ਠੇ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਯ ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ, ਧਨਿੱਜੀ ਦੁਯਟਨਾ ਫੀਭਾ
ੁਯੱਧਐਆ ਨੰ ਭਿੱ ਐ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਤੋਂ ਲਿੱ ਐਯ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਚਆ ਜਾਂਦ ਵ।
ਅਤ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਐਯਸਚਆਂ ਨੰ ਲ਼ਸਭਰ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਜਦੋਂ ਸਏ ਬਯਤ ਤੋਂ
ਫਵਯ ਵੰ ਦ ਵ। ਇ ਭਏਦ ਰਈ, ਵਾਯ ਉਤਦ - ਧਵਦਸ਼ੀ ਧਸਤ ਫੀਭਾ ਜਾਂ ਮਾਤਯਾ ਫੀਭਾ - ਐਯਹਦਣ
ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ। ਵਣ ਦ਼ ਭੇਂ ਸਲਿੱ ਚ ਵਹ, ਏਝ ਸਨਿੱਜਹ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਏਝ ਉੱਚ ਿੱ ਧਯਹ ਸਵਤ ਫਹਭ
ਉਤਦ ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਸਨਮਭਤ ਸਵਤ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਨਰ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਜਾ
ਸਏ ਏਝ ਲ਼ਯਤਾਂ ਤ਼ ਸਨਮਭਾਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਵ।
4. ਾਸਏ ਬਾ ਉੱਤ ਅਧਾਧਯਤ ਵਯੀਏਯਨ
ਉਤਦਾਂ ਨੰ ਸਭਿੱ ਥ਼ ਵਾ ਵਏ ਐ਼ਤਯ ਨੰ ਸਧਆਨ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐ ਏ਼ ਸਡਇਨ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਵਯ਼ਏ ਐ਼ਤਯ ਰਈ
ਪਇਦ ਢਾਂਚ, ਏਹਭਤ, ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਤ਼ ਭਯਏਹਸਟੰ  ਸਫਰਏਰ ਲਿੱ ਐਯਹ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਉਤਦਾਂ ਨੰ ਵਏ
ਐ਼ਤਯ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਲੰ ਸਡਆ ਜਾਂਦ ਵ:
a) ਧਨਿੱਜੀ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ ਐਦਯ ਵਏਾਂ ਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਸਯਲਸਯਏ ਭੈਂਫਯਾਂ ਰਈ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
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b) ਯੁੱ  ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ ਏੰ ਨਹ ਵਏਾਂ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ
ਭਰਭਾਂ ਤ਼ ਯਿੱ ਾਂ, ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
c) ਯਏਯਹ ਏਹਭਾਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ RSBY ਆਫਦਹ ਦ਼ ਬ ਤੋਂ ਯਹਫ ਐ਼ਤਯ ਨੰ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਰਈ
ਵੱ ਡੀ ਧਣਤੀ ਧਵੱ ਚ ਾਰੀਆਂ।
B. ਧਸਤ ਫੀਭ ਧਵੱ ਚ ਧਭਆਯੀਏਯਨ ਉੱਤ IRDA ਦੀਆਂ ਧਾਂ
ਇੰ ਨੇ ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਲਰੋਂ ਫਵਤ ਯਹਆਂ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਉਤਦ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜ ਯਵ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਲ਼ਯਤਾਂ ਤ਼
ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਦਹਆਂ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਸਯਬਲ਼ਲਾਂ ਦ਼ ਨਰ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਉਰਝਣਾਂ ਦ ਵਾਈਆਂ। ਵਏ ਰਈ
ਉਤਦਾਂ ਦਹ ਤਰਨ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਤਹਜਹ ਸਧਯ ਰਲ਼ਲ਼ਏਾਂ ਰਈ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ ਉਤਦਾਂ ਰਈ ਦਅਲ਼
ਬਤਨ ਏਯਨੇ ਐ਼ ਵਾ । ਇ ਤੋਂ ਇਰਲ, ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹ ਸਏਵਹ
ਹ ਅਤ਼ ਸਏਵਹ ਨਵੀਂ, ਦ਼ ਫਯ਼ ਏਾਈ ਲ਼ਟ ਜਣਏਯਹ ਨਵੀਂ ਹ। ਸਵਤ ਫਹਭ ਉਦਮਾ ਰਈ
ਇਰ ਏਟਰਾਸਨਏ ਡਟ਼ ਦ ਰਫੰਧ ਏਯਨ ਲਹ ਭਲ਼ਸਏਰ ਫਣ ਸਯਵ ਹ।
ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ, ਼ਲ ਦ਼ਣ ਲਸਰਆਂ, ਟਹਹ ਤ਼ ਵਤਰ ਸਲਚਰ਼ ਉਰਝਣ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ
ਲਸਰਆਂ ਦਹਆਂ ਸਲ਼ਏਇਤਾਂ ਵਟਉਣ ਰਈ, ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ੰ ਠਨਾਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ IRDA, ਼ਲ ਦ਼ਣ ਲਸਰਆਂ,
ਵਤਰਾਂ, ਵਰਥ ਡਲਈਯਹ ਏਭ਼ਟਹ ਆ ਦ ਪਡਯ਼ਲ਼ਨ ਆਪ ਚੈਂਫਯ ਆ ਏਭਯ ਅਤ਼ ਉਦਮਾ ਨੇ
ਸਭਰ ਏ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਏਝ ਸਭਆਯ ਸਤਆਯ ਏਹਤ਼ ਵਨ। ਆਭ ਭਝ ਦ਼ ਭਤਫਏ, IRDA ਨੇ 2013
ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਭਆਯਹਏਯਨ ਰਈ ਼ਧਾਂ ਜਯਹ ਏਹਤਹਆਂ ਵਨ।
ਵਣ ਼ਧਾਂ ਇਵਨਾਂ ਦ਼ ਸਭਆਯਹਏਯਨ ਰਈ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਜਾਂਦਹਆਂ ਵਨ:
1. ਆਭ ਲਯਤਹਆਂ ਫਹਭ ਲ਼ਯਤਾਂ ਨੰ ਸਯਬਸਲ਼ਤ ਏਯਨ ਰਈ
2. ਤਏ ਫਹਭਯਹਆਂ ਨੰ ਸਯਬਸਲ਼ਤ ਏਯਨ ਰਈ
3. ਵਤਰ ਵਯਜਨ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ੁਯਸਚਆਂ ਦਹ ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਦਹ ਚਹ
4. ਦਅਲ ਪਯਭ ਤ਼ ਸਵਰਾਂ-ਯਭਣਸਏਤ ਪਯਭ
5. ਸਫਿੱ ਰ ਪਯਭਟ
6. ਵਤਰਾਂ ਲਰੋਂ ਸਡਚਯਜ ਯ ਦ਼ਣ ਰਈ
7. ਟਹਹ, ਫਹਭਏਯਤ ਤ਼ ਵਤਰਾਂ ਦ਼ ਸਲਚਰ਼ ਸਭਆਯਹ ਇਏਯਯਨਭ਼
8. ਨਲਹਆਂ ਰਹਆਂ ਰਈ IRDAI ਰ ਣ ਰਈ ਸਭਆਯਹ ਪਇਰ ਤ਼ ਲਯਤਣ ਪਯਭਟ
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ਇਵ ਸਵਤ ਼ਲ ਦ਼ਣ ਲਸਰਆਂ ਤ਼ ਫਹਭ ਉਦਮਾ ਲਰੋਂ ਼ਲ ਦਹ ਏਆਰਟਹ ਧਯਨ ਰਈ ਲਿੱ ਡ ਏਦਭ ਹ
ਅਤ਼ ਪਇਦ਼ਭੰਦ ਸਵਤ ਤ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ ਡਟ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਨ ਰਈ ਲਹ ਭਦਦਯ ਵਾਲ਼।
C. ਸਤਾਰ ਸਯਜ਼ਾਨਾ ਉਤਾਦ
ਵਯਜਨ ਅਧਸਯਤ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਆਭ ਅਤ਼ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਸਲਏਣ ਲਰ
ਸਵਤ ਫਹਭ ਉਤਦ ਵ। ਭਡਹਏਰ਼ ਭ ਰਹ ਨੰ ਹਮ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਅਿੱ ਹਸਲਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਼ਲ਼ ਏਹਤ
ਸਆ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਬ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਸਭਆਯਹ ਸਵਤ ਉਤਦ ਹ ਅਤ਼ ਰੰਭ਼ ਭੇਂ ਰਈ ਇਏਿੱ ਰ ਭਿਜਦ
 ਉਤਦ
ਹ। ਵਰਾਂਸਏ ਸਏ ਏਝ ਤਫਦਹਰਹਆਂ ਦ਼ ਨਰ ਇਵ ਉਤਦ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਫਯੈਂਡ ਨਲਾਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ
ਫਹਭਏਯਨ ਲਸਰਆਂ ਲਰੋਂ ਲ਼ਸਚਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਭਡਹਏਰ਼ ਭ ਦ਼ਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਸਲਏਣ ਲਰ ਸਵਤ ਫਹਭ
ਵ।
ਵਤਰ ਵਯਜਨ ਉਤਦ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਨੰ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਜਣ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਉ ਨੰ ਵਾਣ ਲਰ਼ ੁਯਚ਼ ਤੋਂ
ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦ ਵ। ਫਵਤ਼ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਵਤਰ ਜਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਤ਼ ਫਅਦ ਦ਼ ਐ ਸਦਨਾਂ
ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਯ ਵਤਰ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ ਸਏ਼ ਲਹ ਵਾਯ ੁਯਚ਼ ਨੰ ਲ਼ਸਭਰ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਜਾਂਦ
ਵ।
ਇੰ ਝ ਦਹ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ 'ਵਯਜਨੇ' ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਸਜ ਨਰ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ
ਯਸਵਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਵਾ ੁਯਚ਼ ਜਾਂ ਰਤ ਦ ਲਿੱ ਡ ਸਵਿੱ  ਜਾਂ ਯ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵ 'ਪਇਦ਼' ਦ਼ ਅਧਯ
ਉੱਤ਼ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਨਰ ਉਰਟ ਵਾ ਏਦ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਯਏਭ ਏਝ ਟਨ ਲਯਨ (ਸਜਲੇਂ ਸਏ
ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ, ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹ ਰਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਬਯਤਹ ਯਸਵਣ ਦ਼ ਵਯ ਸਦਨ) ਉੱਤ਼ ਬਤਨ
ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਫਹਭ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਤਸਵ ਏਹਤ ਸਆ ਵੰ ਦ ਵ ਵ ਅਤ਼ ਅਰ ਵਾ ੁਯਚ ਦ਼
ਭਤਫਏ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ।
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ਉਦਾਸਯਨ
ਯ ਦਹ ਤਨਹ ਤ਼ 14

,
ਈ

ਈ1

ਉਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਵਯ਼ਏ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ 1
ਯ ਨੰ ਸਦਰ ਦ਼ ਦਿਯ਼ ਏਯਏ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਏਯਨ ਸਆ ਅਤ਼ ਯਜਯਹ ਦਹ ਰਾ  ਹ। ਭਡਹਏਰ
ਸਫਿੱ ਰ 1.25

੍ਤਫਏ 1
25,000

ਵਯਜਨ ਅਧਸਯਤ ਭਡਹਏਰ਼ ਭ ਰਹ ਦ਼ ਭਿੱ ਐ ਰਿੱਛਣਾਂ ਫਯ਼ ਲ਼ਯਲ਼ ਭ਼ਤ ਜਣਏਯਹ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵ, ਫੀਭਾੁਯੱਧਐਆ ਦੀ ਸੱ ਦਾਂ ਧਵੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਅਰਧਸਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਇਧਦਆਂ ਯਾਸੀਂ ਜਾਂ ਏੁਝ ਡ-ਆਨ
ਸਯਏ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਵਰੋਂ ਵਚ ਜਾ ਯਸ ਉਤਾਦਾਂ ਰਈ ਰਾੂ ਸ ਏਦ ਸਨ।ਸਲਸਦਆਯਥਹ ਨੰ ਰਵ ਸਦਿੱ ਤਹ
ਜਾਂਦਹ ਵ ਸਏ ਅਿੱ ਼ ਏ਼ਲਰ ਉਤਦ ਫਯ਼ ਯ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਢਾਂਚ ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ ਵ ਅਤ਼ ਉ ਨੰ ਐਦ ਐ
ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਉਤਦ ਦ਼ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਵਸਰ ਏਯਨਹ ਚਵਹਦਹ ਵ, ਸਜ ਫਯ਼ ਉਵ ਜਣਨ ਚਵੰ ਦ
ਵ। ਉ ਨੰ ਏੁਝ ਭਡੀਏਰ ਸ਼ਫਦਾਂ ਧਵੱ ਚੋਂ ਏੁਝ ਫਾਯ ਧੱ ਐਣ ਦੀ ਰ ੜ ਸੁੰ ਦੀ ਸ, ਜ ਧਏ ਵਯਤ ਜਾ ਏਦ ਸਨ।
1. ਸਤਾਰ ਧਵੱ ਚ ਬਯਤੀ ਸਣ ਦ ਐਯਚ
ਵਯਜਨ ਰਹ ਫਹਭਤ ਨੰ ਫਹਭਯਹ / ਦਯਟਨ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਵਾ
ੁਯਸਚਆਂ ਦਹ ਏਹਭਤ ਦ ਬਤਨ ਏਯਦਹ ਵ।
ਬ ੁਯਚ਼ ਬਤਨ ਮਾ ਨਵੀਂ ਲਹ ਵਾ ਏਦ਼ ਅਤ਼ ਫਵਤ਼ ਉਤਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ੁਯਸਚਆਂ
ਨੰ ਸਯਬਸਲ਼ਤ ਏਹਤ ਵੰ ਦ ਵ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਲ਼ਸਭਰ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ:
i.

ਏਭਯ, ਫਾਯਸਡੰ  ਅਤ਼ ਨਯਸੰ  ੁਯਚ਼, ਜਾ ਸਏ ਵਤਰ / ਨਯਸੰ  ਵਾਭ ਲਰੋਂ ਉਰਿੱਫਧ
ਏਯਲ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ। ਉਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਨਯਸੰ  ਦ਼ਐਬਰ, ਆਯਭ ੁਯਚ਼, IV ਤਯਰ / ੁਨ
ਟਯਾਂਸਪਊਨ / ਟਹਏ ਰਲ਼ਲ਼ਨ ੁਯਚ਼ ਤ਼ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ੁਯਚ਼

ii. ਇਨਟਨਸਲ ਏ਼ਅਯ ਮਸਨਟ (ICU) ੁਯਚ਼
iii. ਯਜਨ, ਨਸਥਸਟਟ, ਭਡਹਏਰ ਟਹਲ਼ਨਯ, ਰਵਏਯ, ਭਸਵਯ ਦਹਆਂ ਹਾਂ
iv. ਨਸਥਸਟਏ, ੁਨ, ਆਏਹਜਨ, ਯ਼ਲ਼ਨ ਥਹਟਯ ੁਯਚ਼, ਯਜਹਏਰ ਧਨ
v. ਦਲਈਆਂ
vi. ਡਇਸਰਸ, ਏਹਭਾਥਯਹ, ਯ਼ਸਡਥਯ਼ਹ
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vii. ਯਜਹਏਰ ਰਸਏਸਯਆ ਯਵੀਂ ਨਏਰਹ ਅੰ  ਰਉਣ ਲਰ਼ ਧਨ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਼ਭ਼ਏਯ,
ਯਥਾਸਸਡਏ ਰਉਣ, ਇਪਯ ਏਯਸਡਏ ਲਰਲ ਤਫਦਹਰਹ, ਨਹ ਟਿੱਨਟ ਆਸਦ ਦ਼ ੁਯਚ਼
viii. ਇਰਜ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਰ਼ ਫਯਟਯਹ / ਜਾਂਚ ਟਟ ਤ਼ ਵਾਯ ਭਡਹਏਰ ੁਯਚ਼
ix. ਫਹਭਤ ਨੰ ਅੰ  ਟਯਾਂਰਾਂਟ ਏਯਲਉਣ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਦਨਹ ਰਈ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ
ਦ਼ ੁਯਚ਼ (ਅੰ  ਦਹ ਏਹਭਤ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ)
ਸਨਮਭਤ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਰਈ ਵਯਜਨ ਰਹ ਏ਼ਲਰ ਤਾਂ ਵਹ ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹ ਵ,
ਜ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ 24 ੰ ਟ਼ ਜਾਂ ਲਿੱ ਧ ਭੇਂ ਰਈ ਯਸਵੰ ਦ਼ ਵਾ। ਯ ਭਡਹਏਰ ਤਏਨਹਏਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਏ ਦ਼ ਨਰ,
ਏਈ ਯਜਯਹਆਂ ਯਵੀਂ ਇਰਜ ਏਯਲਈਆਂ ਰਈ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦਹ ਰਾ  ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ । ਵਣ
ਡ਼-ਏ਼ਅਯ ਰਸਏਸਯਆਲਾਂ ਦ਼ ਲਜੋਂ, ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਐ ਡ਼-ਏ਼ਅਯ ਏੇਂਦਯਾਂ ਜਾਂ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਜਾ
ਸਏ ਏ਼ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਵ। ਇਰਜ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਅਿੱ ਐਾਂ ਦਹ ਯਜਯਹ, ਏਹਭਾਥਯਹ; ਡਇਸਰਸ ਆਸਦ ਨੰ ਡ਼ਏ਼ਅਯ ਯਜਯਹਆਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਯਿੱ ਸਐਆ ਜ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਚਹ ਰਤਯ ਲਿੱ ਧ ਯਵਹ ਵ। ਇਵ ਲਹ ਰਹ ਦ਼
ਅਧਹਨ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਵਨ।
ਸਫਨਾਂ-ਬਯਤਹ ਵਾ ਭਯਹਾਂ ਰਈ ੁਯਸਚਆਂ ਲਤ਼ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਬਯਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਵਰ਼ ਲਹ ਹਸਭਤ ਵ, ਫ
ਏਝ ਉਤਦ ਹਡਹ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ। ਯ, ਏਝ ਏਹਭਾਂ ਵਨ ਜਾ ਸਏ ਸਫਨਾਂ-ਬਯਤਹ ਵਾ ਭਯਹਾਂ ਦ਼
ਇਰਜ ਰਈ ਅਤ਼ ਡਏਟਯ ਨੰ ਸਭਰਣ, ਸਨਮਭਤ ਭਡਹਏਰ ਟਟ, ਦੰ ਦਾਂ ਤ਼ ਦਲਈਆਂ ਦਹ ਏਹਭਤ ਨਰ
ੰ ਫੰ ਸਧਤ ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ ਲਹ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
2. ਸਤਾਰ ਧਵੱ ਚ ਬਯਤੀ ਸਣ ਤੋਂ ਧਸਰਾਂ ਤ ਫਾਅਦ ਦ ਐਯਚ
i. ਸਤਾਰ ਧਵੱ ਚ ਬਯਤੀ ਸਣ ਤੋਂ ਧਸਰਾਂ ਦ ਐਯਚ
ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਯਜੈਂਹ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾ ਏਦ ਜਾਂ ਸਲਉਂਤ ਭਤਫਏ। ਜ਼ ਭਯਹ
ਸਲਉਂਤ ਭਤਫਏ ਯਜਯਹ ਰਈ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਉ ਨੰ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ੁਯਚ਼
ਐਦ ਉਠਉਣ਼ ਣ਼।
ਧਯਬਾਸ਼ਾ
IRDA ਸਵਤ ਫਹਭ ਸਭਆਯਹਏਯਨ ਼ਧਾਂ ਨੇ ਸਵਰਾਂ-ਵਤਰ ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ ਇੰ ਝ ਸਯਬਸਲ਼ਤ ਏਹਤ ਵ:
ਭਡਹਏਰ ੁਯਚ਼ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਤਯੰਤ ਸਵਰਾਂ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਏ ਸਏ:
a) ਇੰ ਝ ਦ਼ ਭਡਹਏਰ ੁਯਚ਼ ਉ ਵਰਤ, ਸਜ ਰਈ ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਸਵਰਾਂ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ
ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ, ਰਈ ਉਠ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ, ਅਤ਼
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b) ਇੰ ਝ ਦ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਰਈ ਵਤਰ ਬਯਤਹ ਭਯਹ ਦਅਲ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ
ਭੰ ਨਣਮਾ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਦ਼ ੁਯਚ ਟਟਾਂ, ਦਲਈਆਂ, ਡਏਟਯਾਂ ਦਹ ਪਹ ਆਸਦ ਦ਼ ਯ
ਸਲਿੱ ਚ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ। ਇੰ ਝ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਰਈ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਅਤ਼ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਵਾਣ ਉੱਤ਼
ਸਵਤ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
ii. ਸਤਾਰ ਧਵੱ ਚ ਬਯਤੀ ਸਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦ ਐਯਚ
ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਯਸਵਣ ਦ਼ ਫਅਦ, ਫਵਤ਼ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਯਏਲਯਹ ਤ਼ ਫਅਦ ਸਲਿੱ ਚ ਸਧਆਨ ਯਿੱ ਐਣ ਦ਼
ੰ ਫੰ ਸਧਤ ੁਯਚ਼ ਵਾਣ਼।
ਸਯਬਲ਼
ਭਡਹਏਰ ੁਯਚ਼ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਡਚਯਜ ਵਾਣ ਦ਼ ਤਯੰਤ ਫਅਦ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਏ ਸਏ:
a) ਇੰ ਝ ਦ਼ ਭਡਹਏਰ ੁਯਚ਼ ਉ ਵਰਤ, ਸਜ ਰਈ ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਸਵਰਾਂ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ
ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ, ਰਈ ਉਠ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ, ਅਤ਼
b) ਇੰ ਝ ਦ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਰਈ ਵਤਰ ਬਯਤਹ ਭਯਹ ਦਅਲ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ
ਭੰ ਨਣਮਾ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਫਅਦ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਉਵ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਭਡਹਏਰ ੁਯਚ਼ ਵਾਣ਼,
ਦ ਸਨਲ਼ਚਤ ਸਦਨਾਂ ਤਿੱ ਏ ਦ਼ ਭੇਂ ਦਿਯਨ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਇਵਨਾਂ ਨੰ ਦਅਲ਼ ਦ ਬ ਭੰ ਸਨਆ ਜਲ਼।
ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ਫਅਦ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਵਤਰ ਤੋਂ ਸਡਚਯਜ ਵਾਣ ਦ਼ ਫਅਦ ਦਲਈਆਂ,
ਡਏਟਯ ਲਰੋਂ ਤਰ ਆਸਦ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ। ਇੰ ਝ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਏਯਲ ਇਰਜ
ਦ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਵਾਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਸਵਤ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਵਰਾਂਸਏ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਤ਼ ਫਅਦ ਦ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ ਭਾਂ
ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵਾਲ਼ ਅਤ਼ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ ਵੰ ਦ ਵ, ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਫਹਭਯਿੱਸਐਆ ਸਤਾਰ ਧਵੱ ਚ ਬਯਤੀ ਸਣ ਤੋਂ ਤੀਸ ਧਦਨ ਧਸਰਾਂ ਅਤ ੱ ਠ ਧਦਨ ਫਾਅਦ ਧਵੱ ਚ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਤ਼ ਫਅਦ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਏਿੱ ਰ ਯਏਭ ਦ ਸਵਿੱ  ਵੰ ਦ਼
ਵਨ, ਸਜ ਰਈ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਦਹ ਇਜਤ ਵੰ ਦਹ ਵ।
a) ਧਨਵਾ-ਥਾਨ ਸਤਾਰ
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ਵਰਾਂਸਏ ਇਵ ਪਇਦ਼ ਨੰ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਰਹ-ਧਯਏਾਂ ਲਰੋਂ ਨਵੀਂ ਲਯਸਤਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਯ ਸਨਿੱਜਹ
ਸਵਤ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾ ਸਫਨਾਂ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਹ ਡਏਟਯਹ ਇਰਜ ਏਯਲਉਣ
ਰਈ ਏਹਤ਼  ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਦ ਰਫੰਧ ਲਹ ਵੰ ਦ ਵ। ਯ, ਲ਼ਯਤ ਇਵ ਵੰ ਦਹ ਵ ਸਏ ਬਲੇਂ
ਫਹਭਯਹ ਰਈ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਇਰਜ ਦਹ ਰਾ  ਵ, ਯ ਭਯਹ ਦਹ ਵਰਤ ਅਸਜਵਹ ਵ ਸਏ ਉਵ
ਵਤਰ ਜ ਨਵੀਂ ਏਦ ਵ ਜਾਂ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐਣ ਦਹ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਵ।
ਇਵ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਸਲਿੱ ਚ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਧਤੰ ਨ ਤੋਂ ੰ ਜ ਧਦਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਯਤ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਸਜ ਦ ਬਲ ਵੰ ਦ
ਵ ਸਏ ਸਵਰ਼ ਸਤੰ ਨ ਤੋਂ ੰ ਜ ਸਦਨਾਂ ਦ਼ ਇਰਜ ਦ ੁਯਚ ਭਯਹ ਲਰੋਂ ਝਿੱ ਸਰਆ ਜਲ਼। ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ
ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਲ-ਥਨ ਇਰਜਾਂ ਨੰ ਅਰਸਵਦ ਯਿੱ ਸਐਆ ਵੰ ਦ ਵ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਏਝ ਸਏਭ ਦਹਆਂ ਯਣਹਆਂ
ਜਾਂ ਆਭ ਫਹਭਯਹਆਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਅਥਭ, ਫਯੋਂਚਹਟਹ, ਏਰਾਸਨਏ ਨੇਪਸਯਸਟ ਤ਼ ਨੇਪਸਯਸਟ ਸੰ ਡਯਾਭ,
ਡਈਸਯਆ ਤ਼ ਬ ਸਏਭ ਦ਼ ਼ਚਲ਼ ਟਯਿਨਟਸਯਸਟ ਭ਼ਤ, ਡਇਫ਼ਸਟ ਸਭਿੱ ਟ ਇਹਰ਼ ਹ,
ਵਈਯਟਨਲ਼ਨ, ਇਨਪਰਨ, ਐੰ  ਤ਼ ਏਭ, ਫਐਯ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ।
b) ਆਭ ਅਰਧਸਦੀਆਂ
ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ਵਯਜਨੇ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਆਭ ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਏਝ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ
ਵਨ. ਇਵ IRDAI ਦ਼ ਤਿੱ ਥ ਅਨਫੰਧ IV ਲਰੋਂ ਜਯਹ ਏਹਤ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਭਆਯਹਏਯਨ ਉੱਤ਼ ਼ਧਾਂ
ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਯਲ਼ ਭ਼ਤ ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਉੱਤ਼ ਝ ਵਨ। ਸਲਸਦਆਯਥਹਆਂ ਨੰ IRDAI ਲਫਈਟ ਉੱਤ਼
ਭਿਜਦ ਼ਧਾਂ ਫਯ਼ ਐਦ ਨੰ ਜਣ ਏਯਲਉਣ ਚਵਹਦ ਵ।
ਇਵ ਮਦ ਯਿੱ ਐਣ ਚਵਹਦ ਵ ਸਏ ਪਇਰ ਏਯਨ ਤ਼ ਭਨਯ ਏਹਤਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਜ਼ ਏਾਈ
ਅਰਸਵਦਹ ਤੋਂ ਛਾਟ ਵ ਜਾਂ ਸਏ਼ ਲਹ ਲਧਹਏ ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਨੰ ਰ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਇਵਨਾਂ ਫਯ਼
ਵਏ ਨੰ ਲਿੱ ਐਯਹ ਲ਼ਹਟ ਤ਼ ਨਹਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏਵ ਜਣ ਚਵਹਦ ਵ।
i.

ਧਸਰਾਂ ਭਜੂਦ ਫੀਭਾਯੀਆਂ

ਸਨਿੱਜਹ ਸਵਤ ਏਹਭ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਇ ਨੰ ਵਭ਼ਲ਼ ਅਰਸਵਦ ਯਿੱ ਸਐਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਇ ਦ ਬਲ ਵ
ਸਏ ਸਨਲ਼ਚਤ ਲਯਨ ਨੰ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣਹ ਅਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਉੱਚ ਜਾਸਐਭ ਫਸਣਆ ਯਵ਼। ਸਵਤ
ਰਹ ਰ ਣ ਦ਼ ਭੇਂ ਵਯ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਤਫਹਅਤ ੁਯਫਹ / ਿੱ ਟਾਂ ਦ਼ ਫਯ਼
ਅਤਹਤ ਐ ਰਨ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ। ਇ ਨਰ ਫਹਭਏਯਤ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਨੰ ਭਨਯ
ਏਯਨ ਦ਼ ਪਰ਼ ਦ਼ ਭਯਿੱ ਥ ਵੰ ਦ ਵ।
ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਸਵਰਾਂ-ਭਿਜਦ ਨੰ ਸਭਆਯਹ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਸਯਬਸਲ਼ਤ ਏਯਨ ਰਈ IRDA ਼ਧਾਂ ਵਨ
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"ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਸਵਰਹ ਰਹ ਜਯਹ ਏਯਨ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਏਾਈ ਲਹ ਵਰਤ, ਤਫਹਅਤ ਦਹ ੁਯਫਹ ਜਾਂ ਿੱ ਤ
ਜਾਂ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਏਾਈ ਲਹ ਵਰਤ, ਸਜ ਰਈ ਤਵਨੰ ਰਿੱਛਣ ਜਾਂ ਅਰਭਤਾਂ ਵਨ ਅਤ਼/ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਹਤਹ ਈ ਵਾਲ਼
ਅਤ਼/ਜਾਂ ਸਛਰ਼ 48 ਭਵਹਸਨਆਂ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਡਏਟਯਹ ਰਵ/ਇਰਜ ਏਯਲਇਆ ਵਾਲ਼।"
ਅਰਸਵਦ ਵ:

-

,

ਇੰ ਝ ਦ਼ ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਰਈ 48

ਈ

1. ਬਯਤ ਏੰ ਟਯਾਰ ਰਾਯਭ/ਰਈ/ ਼ਲਲਾਂ
2. ਨਯ ਦਹ ਨਏ / ਏੰ ਟਏਟ ਰ ਨ / ਣਨ ਧਨ ਆਸਦ ਦ਼ ੁਯਚ਼
3. ਦੰ ਦਾਂ ਦ਼ ਇਰਜ ਰਈ ੁਯਚ਼, ਸਜਵਨਾਂ ਰਈ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦਹ ਰਾ  ਨਵੀਂ ਵ
4. ਵਯਭਾਨ ਸਯਲਯਤਨ
5. ਯ਼ਰ ਦਿਸਯਆਂ ਦ਼ ੁਯਚ਼
6. ਫਾਂਝਣ / ਅਧਯਹ ਜਣਨ-ਲ਼ਏਤਹ / ਵਇਤ ਰਤ ਯਬ ਧਯਨ ਏਯਲਈ
7. ਭਾਟ਼ (ਯਾ ਰਸਵਤ ਭਾਟ਼ ਭ਼ਤ) ਦ ਇਰਜ
8. ਭਨਸਏ ਯਾ ਅਤ਼ ਭਨਯਹਯਏ ਸਲਏਯ
9. ਅਲਯਸਤ ਤਯਿੱ ਟਹ ਦਯ ਏਯਨ ਲਰਹ ਯਜਯਹ
10. ਸਜਨਹ ੰ ਫੰ ਧਾਂ ਨਰ ਸਯਲਯਸਤਤ ਵਾਣ ਲਰਹਆਂ ਫਹਭਯਹਆਂ ਰਈ ਇਰਜ
11. ਅੰ -ਦਨਹ ਜਾਂਚ ਦ਼ ੁਯਚ਼
12. ਦੁਰ/ਯਸਜਟਯ਼ਲ਼ਨ ੁਯਚ਼
13. ਜਾਂਚ ਤਰ ਰਈ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ
14. ਫਹਭਯਹ, ਸਜ ਰਈ ਬਯਤਹ ਏਹਤ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਹਤਹ ਈ ਹ, ਦ਼ ਨਰ ਫ਼ਭਰ
਼ ਜਾਂਚ / ਇਰਜ ਰਈ
ੁਯਚ਼
15. ਬ ੁਯਚ਼, ਜਦੋਂ ਸਏ ਭਯਹ ਨੰ ਸਯਟਯਾ ਲਈਯ ਰਈ ਜਾਂਚ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਅਤ਼/ ਜਾਂ
HIV/ਡ ਆਸਦ ਤੋਂ ਸਿੱ ਧ਼ ਜਾਂ ਅਸਿੱ ਧ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਹਸਤ ਵਾਣ ਦ ਤ ਚਿੱ ਰਦ ਵ
16. ਟਹਭ ਰ ਥਸ ਏਯਲਉਣ਼ / ਯਜਯਹ ਤ਼ ਟਾਯ਼
17. ਜੰ  ਤ਼ ਰਭਣ ੰ ਫੰ ਧਹ ਏਯਨ
18. ਬ ੂਯ-ਭਡਹਏਰ ਚਹਾਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਯਸਜਟਯ਼ਲ਼ਨ ੁਯਚ਼, ਦਐਰ ਪਹ, ਟਰਹਪਾਨ, ਟਰਹਸਲਨ
ੁਯਚ਼, ਸਲ਼ੰ ਯ ਭਿੱ ਯਹ ਆਸਦ।
19. ਰਹ ਲ਼ਯ ਵਾਣ ਤੋਂ 30 ਤਿੱ ਏ ਉਡਹਏ ਭਾਂ ਸਏ਼ ਲਹ ਦਅਲ਼ ਰਈ ਫਵਤਹਆਂ ਰਹਆਂ ਰਈ ਆਭ
ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਰ ਵੰ ਦ ਵ। ਯ ਇਵ ਦਯਟਨ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਰ
ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ ਵ।
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ਉਦਾਸਯਨ
ਭਹਯ ਨੇ ਵਤਰ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦਹ ਟਨ ਦ਼ ਐਯਸਚਆਂ ਰਈ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਲਤ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ
ਰਹ ਰਈ ਵ। ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ 30 ਸਦਨਾਂ ਰਈ ਲ਼ਯਆ
 ਤਹ ਉਡਹਏ ਭੇਂ ਦਹ ਲ਼ਯਤ ਵ।
ਫਦਸਏਭਤਹ ਨਰ ਉ ਲਰੋਂ ਰਹ ਰ ਣ ਦ਼ 20 ਸਦਨਾਂ ਦ਼ ਫਅਦ, ਭਹਯ ਨੰ ਭਰ਼ ਯਹਆ ਵਾ ਸਆ ਅਤ਼ 5
ਸਦਨਾਂ ਰਈ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਯਸਵਣ ਸਆ। ਉ ਨੰ ਲਿੱ ਡ ਵਤਰ ਦ ਸਫਿੱ ਰ ਦ਼ਣ ਸਆ।
ਜਦੋਂ ਉ ਨੇ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਤੋਂ ਧਨ-ਲਹ ਰਈ ਿੱ ਸਛਆ ਤਾਂ ਉਵਨਾਂ ਨੇ ਦਅਲ਼ ਤੋਂ ਇਨਏਯ ਏਯ ਸਦਿੱ ਤ
ਸਏਉਂਸਏ ਰਹ ਰ ਣ ਦ਼ 30 ਸਦਨਾਂ ਦ਼ ਉਡਹਏ ਭੇਂ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਇਆ ਸਆ ਹ।
i.

ਉਡੀਏ ਅੰ ਤਯਾਰ: ਇਵ ਫਹਭਯਹਆਂ ਰਈ ਲਹ ਰ ਵ, ਸਜ ਰਈ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਇਰਜ ਸਲਿੱ ਚ
ਦ਼ਯਹ ਵਾ ਏਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਸਲਉਂਤ ਏਹਤਹ ਵਾਈ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਉਤਦ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਭਾਸਤਆਸਫੰ ਦ, ਆਨ
ਰਾਟਸਟਏ ਵਈਯਟਯਾਪਹ, ਭ਼ਨਯਵਹਆ ਜਾਂ ਸਪਫਯਾਭਮਾਭ ਰਈ ਵਟਹਯਟਾਭ਼, ਵਯਨਹਆ,
ਵਈਡਯਾ਼ਰ਼, ਏਾਂਜ਼ਨਹਟਰ ਅੰ ਦਯਨਹ ਫਹਭਯਹ, ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਐਭ, ਫਲਹਯ, ਇਨਇਸਟ
ਅਤ਼ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਫਹਭਯਹਆਂ, ਸਿੱ ਤ਼ ਦ ਿੱ ਥਯ ਵਟਉਣ, ਠਹਆ ਅਤ਼ ਜਾਾਂ ਦ਼ ਦਯਦ, ਿੱ ਥਯਹ ਯਾ,
ਉਭਯ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਜਾਾਂ ਦਹ ਾਲ਼ ਤ਼ ਦਯਦ, ਫਢ਼਼ ਏਯਏ਼ ਵਿੱ ਡਹਆਂ ਟਿੱ ਟਣ ਲਯਹਆਂ
ਫਹਭਯਹਆਂ ਰਈ ਉਡਹਏ ਭਾਂ ਇਿੱ ਏ/ਦਾ / ਚਯ ਰ ਤਿੱ ਏ ਵੰ ਦ ਵ।

c) ਭਜੂਦ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ ਚਣਾਂ
i.

ਧਨਿੱਜੀ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ

ਸਨਿੱਜਹ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਸਯਲਯ ਦ਼ ਭੈਂਫਯਾਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਜਹਲਨ-ਥਹ, ਸਨਯਬਯ ਫਿੱ ਚ਼, ਸਨਯਬਯ ਭ਼,
ਸਨਯਬਯ ਵਯ਼, ਸਨਯਬਯ ਬਣ/ਬਯ ਆਸਦ, ਭ਼ਤ ਐਦ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਵਾ ਏਦਹ ਵ। ਏਝ
ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਰਈ ਸਨਯਬਯਾਂ ਰਈ ਏਾਈ ਫੰ ਦਹ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਯਿੱਸਐਆ ਸਭਰ ਏਦਹ ਵ।
ਵਯ ਸਨਯਬਯ ਫਹਭਤ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਵਯ਼ਏ ਰਈ ਇਿੱ ਏ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਵਯ਼ਏ ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਰਈ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ
ਚਣਹ ਈ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਨਰ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ੰ ਬਲ ਵ। ਇੰ ਝ ਦਹ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਸਲਿੱ ਚ,
ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਵਯ ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਰਹ ਦ਼ ਜਯਹ ਯਸਵਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਉ ਰਈ ਫਹਭ ਏਯਲਈ
ਯਏਭ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਰਈ ਦਅਲ ਏਯ ਏਦ ਵ। ਵਯ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਰਈ
ਲਸਰਆ ਜਣ ਲਰ ਰਹਭਹਅਭ ਉ ਦਹ ਉਭਯ ਅਤ਼ ਏਿੱ ਰ ਚਣਹ ਈ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਤ਼ ਸਏ਼
ਵਾਯ ਯ਼ਸਟੰ  ਏਯਨ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਵਾਲ਼।
ii. ਧਯਵਾਯ ਪਰ ਟਯ
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ਸਯਲਸਯਏ ਪਰਾ ਟਯ ਰਹ ਲਜੋਂ ਜਣ਼ ਜਾਂਦ਼ ਫਦਰ ਸਲਿੱ ਚ,
-

-

,

ਭ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ,

ਈ
ਉਦਾਸਯਨ
ਜ਼ ਪਰਾ ਟਯ ਚਯ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦ਼ ਸਯਲਯ ਨੇ 5
ਈ

ਈ

ਰਈ ਬਤਨ ਏਯ਼ਹ। ਇਵ ਬ ਸਭਰ ਏ਼ 5
ਈ

ਇਵਨਾਂ ਦਾਲਾਂ ਰਹਆਂ ਰਈ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਅਤ਼ ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਇਿੱ ਏਾ ਵਾਣਹਆਂ। ਸਯਲਯ ਪਰਾ ਟਯ
ਰਹਆਂ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਯਭਨਸਆਯਹ ਵਾ ਯਵਹਆਂ ਵਨ ਸਏਉਂਸਏ ਯ਼ ਸਯਲਯ ਨੰ ਫਹਭ ਏਯਲਈ
ਯਹ ਯਏਭ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਸਭਰਦਹ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਉੱਚ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ਼ ਚਸਣਆ
ਜ ਏਦ ਵ।
d) ਐਾ ਪੀਚਯ
ਯਣਹ ਭਡਹਏਰ਼ ਭ ਉਤਦ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਭਰ ਵਯਜਨ ਯਿੱਸਐਆ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਜਦ
  ਫਹਭਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਏਈ ਤਫਦਹਰਹਆਂ ਤ਼ ਨਲੇਂ ਭਿੱ ਰ ਲਧਉਣ ਲਰ਼ ਪਹਚਯ ਜਾਨ ਜਾ਼  ਵਨ। ਅੀਂ
ਉਵਨਾਂ ਤਫਦਹਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਏਝ ਫਯ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਾਂ਼। ਇਵ ਮਦ ਯਿੱ ਐਣ ਚਵਹਦ ਵ ਸਏ ਬ ਉਤਦ
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼  ਬ ਪਹਚਯ ਨਵੀਂ ਯਿੱ ਐਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਉਵ ਫਹਭਏਯਤ ਅਤ਼ ਉਤਦ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਲਿੱ ਐਲਿੱ ਐ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ।
i. ਅਧੀਨ ਧਰਭਟ ਤ ਫੀਭਾਯੀ ਰਈ ਐਾ ਸੱ ਦ
ਏਝ ਉਤਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭਯਹਆਂ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧਹ ਐ ਵਿੱ ਦ ਵੰ ਦਹ ਵ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਭਾਤਹਆ-ਸਫੰ ਦ ਏਝ ਵਾਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ
ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਏਭਯ਼ ਦ਼ ਸਏਯ ਰਈ ਵਿੱ ਦ ਵੰ ਦਹ ਵ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਏਭਯ਼ ਦ
ਸਏਯਇਆ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦ 1% ਅਤ਼ ICU ੁਯਚ਼ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦ 2%। ਵਾਯ
ਬਾਂ ਰਈ ੁਯਚ਼ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ICU ੁਯਚ਼, OT ੁਯਚ਼ ਅਤ਼ ਯਜਨ ਦਹ ਪਹ ਨੰ ਲਹ ਚਣ਼ ਏਭਯ਼ ਦਹ
ਸਏਭ ਨਰ ਜਾ਼ ਜ ਏਦ਼ ਵਨ, ਏਭਯ ਸਏਯ ਨੰ ਹਸਭਤ ਏਯਨ ਨਰ ਵਾਯ ਬਾਂ ਦ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ
ਹਸਭਤ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਇਏਯਏ਼ ਯ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਯਸਵਣ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਲਹ।
ii. ਧਸ-ਬੁਤਾਨ (ਆਭ ਤਯ ਉੱਤ ਏ-ਅ ਏਧਸੰ ਦ ਸਨ)
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ਸਵ-ਬਤਨ ਨੰ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਏਹਭਤ-ਾਂਝਹ ਏਯਨ ਦ ਢੰ  ਵ, ਜਾ ਸਏ
ਰਹਧਯਏ/ਫਹਭਤ ਨੰ ਭੰ ਨਣਮਾ ਦਅਲ ਯਏਭ ਦ਼ ਤਸਵਲ਼ਦ ਬਤਨ ਨੰ ਝਿੱ ਰਣ ਦ਼ਲ਼। ਸਵਬਤਨ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਨੰ ਨਵੀਂ ਟਉਂਦ ਵ।
ਇਵ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਂਦ ਵ ਸਏ ਆਣਹਆਂ ਚਾਣਾਂ ਏਯਨ ਭੇਂ ਫਹਭਤ ਫਵਤ ਸਧਆਨ ਯਿੱ ਐਦ਼ ਅਤ਼
ਇਏਯਏ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ ਐਦ ਟ।
iii. ਏਟਤੀਮ
ਏਟਿਤਹਮਾ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਏਹਭਤ-ਾਂਝਹ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵ, ਜਾ ਸਏ ਤਸਵ ਏਯਦਹ ਵ
ਸਏ ਵਯਜਨ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਤਸਵ ਏਹਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਯਏਭ ਰਈ ਅਤ਼ ਵਤਰ ਨਏਦਹ
ਰਹਆਂ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਨਾਂ/ੰ ਸਟਆਂ ਦਹ ਐ ਸਣਤਹ ਰਈ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਦ਼ਣਦਯ ਨਵੀਂ ਵਾਲ਼,
ਜਾ ਸਏ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਬਤਨ ਏਹਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਪਇਸਦਆਂ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਰ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ ਵਨ।
ਏਟਿਤਹ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਨੰ ਨਵੀਂ ਟਉਂਦਹ ਵ।
ਫਹਭਏਯਤ ਤਸਵ ਏਯਦ਼ ਵਨ ਸਏ ਏਹ ਏਟਿਤਹ ਵਯ ਰ, ਵਯ ਜਹਲਨ ਜਾਂ ਵਯ ਟਨ ਰਈ ਰ ਵ
ਅਤ਼ ਸਏੰ ਨਹ ਏਟਿਤਹ ਰ ਏਯਨਹ ਵ।
iv. ਨਲਹਆਂ ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਨੰ IRDAI ਲਰੋਂ ਼ਲ਼ ਏਹਤ ਤ਼ ਫਅਦ ਸਲਿੱ ਚ ਉਵਨਾਂ ਦ ਸਭਆਯਹਏਯਨ
ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ:
 ਐਨਦਨਹ ਫਹਭਯਹਆਂ ਤ਼ ਟਹਭ ਰ ਥਸਤ ਏਯਲਉਣ / ਯਜਯਹ।
 ਜਾਂਚ ਅਤ਼ /ਜਾਂ ਇਰਜ ਰਈ ਸਏ਼ ਲਹ ਸਏਭ ਦ਼ ਫਵਯਹ ਅਤ਼ ਜਾਂ ਚਿੱ ਰਣਮਾ ਭਡਹਏਰ /
ੂਯ-ਭਡਹਏਰ ਧਨਾਂ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ CPAP, CAPD, ਇਨਸਪਊਨ ੰ  ਆਸਦ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ,
ਸਏ਼ ਲਹ ਸਏਭ ਦ਼ ਭਫਰ਼ਟਯਹ ਧਨ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਲਏਯ, ਏਯਿੱ ਚ, ਫਰਟ, ਏਰਯ, ਏ,
ਸਰੰਟ, ਸਰੰ, ਫਯ, ਟਸਏੰ  ਆਸਦ, ਡਇਫ਼ਟਹ ਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਉਣ ਲਰ਼ ,
ਰਏਾਭਹਟਯ/ ਥਯਭਭਹਟਯ ਅਤ਼ ਯਰਦਹਆਂ ਸਭਰਦਹਆਂ ਚਹਾਂ ਆਸਦ ਅਤ਼ ਸਏ਼ ਲਹ ਵਾਯ
ਸਏਭ ਦ਼ ਧਨ, ਜਾ ਸਏ ਯ਼ ਲਯਤ਼ ਜ ਏਦ਼ ਵਨ ਆਸਦ।
 ਵਤਰ ਲਰੋਂ ਰ  ਸਏ਼ ਲਹ ਸਏਭ ਦ਼ ਯਸਲ ੁਯਚ਼, ਯ-ਚਯਜ, ਦਐਰ ਪਹਾਂ
/ਯਸਜਟਯ਼ਲ਼ਨ ਪਹਾਂ ਆਸਦ
 ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਤ਼ ਫਅਦ ਦ਼ ਭੇਂ ਦਿਯਨ ਡਏਟਯ ਦ਼ ਯ ਆਉਣ
ਦ਼ ੁਯਚ਼, ਵਇਏ/ ਨਯਸੰ  ੁਯਚ਼
v. ਐਤਯ ਭੁਤਾਫਏ ਰੀਭੀਅਭ
ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਉਭਯ ਅਤ਼ ਚਣਹ ਈ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦ਼ ਨਰ
ਫੰ ਸਧਤ ਵਾਲ਼। ਉੱਚ ਦਅਲ ੁਯਸਚਆਂ ਲਰ਼ ਏਝ ਐ਼ਤਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹਭਹਅਭ ਅੰ ਤਯ ਼ਲ਼ ਏਹਤ ਸਆ
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ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਦਿੱ ਰਹ ਤ਼ ਭੰ ਫਈ ਇਿੱ ਏਾ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਏਝ ਉਤਦਾਂ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ ਐ਼ਤਯ ਦ
ਸਵਿੱ  ਵਨ।
vi. ਧਸਰਾਂ ਭਜੂਦ ਫੀਭਾਯੀਆਂ ਰਈ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ
ਯਰ਼ਟਯਹ ਰਾ ਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ, ਸਵਰਾਂ ਭਿਜਦ ਫਹਭਯਹਆਂ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਚਯ ਰਾਂ ਦ਼ ਉਡਹਏ ਭੇਂ ਦ਼
ਰਈ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਅਰਸਵਦ ਯਿੱ ਸਐਆ ਸਆ ਹ। ਏਝ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ਏਝ ਉੱਚ ਿੱ ਧਯਹ
ਉਤਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭੇਂ ਨੰ 2 ਤ਼ 3 ਰਾਂ ਤਿੱ ਏ ਟਇਆ ਸਆ ਵ।
vii. ਨਧਵਆਉਣਮਤਾ
ਏਝ ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਲਰੋਂ ਜਹਲਨ-ਬਯ ਨਸਲਆਉਣਮਾਤ ਼ਲ਼ ਏਹਤਹ ਈ ਹ। ਵਣ ਇ ਨੰ IRDAI ਲਰੋਂ
ਬ ਰਹਆਂ ਰਈ ਰਭਹ ਫਣ ਸਦਿੱ ਤ ਵ।
viii.ਯਜ਼ਾਨਾ ਦਐਬਾਰ ਏਾਯਵਾਈ ਰਈ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ
ਭਡਹਏਰ ਸਲਸਆਨ ਸਲਿੱ ਚ ਤਯਿੱ ਏਹ ਦ਼ ਨਰ ਡ਼ ਏ਼ਅਯ ਲਯ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਇਰਜ ਦਹ ਲਿੱ ਡਹ ਸਣਤਹ ਨੰ
ਲ਼ਸਭਰ ਏਹਤ ਸਆ ਵ। ਸਵਰਾਂ ਏ਼ਲਰ ਿੱ ਤ ਇਰਜਾਂ ਨੰ ਵਹ ਡ਼-ਏ਼ਅਯ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਲ਼ਸਭਰ ਏਹਤ
ਵਾਇਆ ਹ - ਭਾਤਹਆ-ਸਫੰ ਦ, ਡਹ ਤ਼ ਹ, ਡਇਸਰਸ, ਏਹਭਾਥਯਹ, ਯ਼ਸਡਥਯਹ, ਸਰਥਾਟਸਯਹ ਅਤ਼
ਟੋਂਸਟਿੱ ਰ਼ ਏਟਾਭਹ। ਵਣ ਤਿੱ ਏ 150 ਏਯਲਈਆਂ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਰਈ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਭਿਜਦ ਵ ਅਤ਼ ਚਹ ਲਿੱ ਧ
ਯਵਹ ਵ।
ix. ਾਰੀ ਤੋਂ ਧਸਰਾਂ ਚਏ ਅ ਰਈ ਐਯਚਾ
ਸਵਰਾਂ ਭਡਹਏਰ ਜਾਂਚ ਦਹ ਏਹਭਤ ੰ ਬਸਲਤ ਵਏ ਲਰੋਂ ਝਿੱ ਰਹ ਜਾਂਦਹ ਹ। ਵਣ ਫਹਭਏਯਤ ਏਹਭਤ
ਲਸ ਏਯਦ ਵ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਏ ਸਏ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਨੰ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਰਈ ਭਨਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਲਸ
ਏਹਤ਼ ਜਣ ਲਰਹ ਯਏਭ 50% ਤੋਂ 100% ਤਿੱ ਏ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਵਣ IRDAI ਲਰੋਂ ਯਯਹ ਫਣ ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ ਵ
ਸਏ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਸਵਤ ਜਾਂਚ ਦ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ 50% ਝਿੱ ਰਣ ਯਯਹ ਵ।
x. ਸਤਾਰ ਤੋਂ ਧਸਰਾਂ ਤ ਫਾਅਦ ਦ ਦਯਾਨ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ
ਵਤਰ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਤ਼ ਫਅਦ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਭੇਂ ਨੰ ਫਵਤ਼ ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਲਰੋਂ ਆਣਹਆਂ
ਉੱਚ ਿੱ ਧਯਹ ਉਤਦਾਂ ਰਈ 60 ਸਦਨਾਂ ਤ਼ 90 ਸਦਨਾਂ ਤਿੱ ਏ ਲਧਇਆ ਸਆ ਵ। ਏਝ ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਨੇ
ਇਵਨਾਂ ਐਯਸਚਆਂ ਨੰ ਦਅਲ਼ ਦਹ ਯਏਭ ਦ਼ ਏਝ ਪਹਦਹ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਹਸਭਤ ਲਹ ਏਹਤ ਸਆ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼
ਸਏ ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵਿੱ ਦ ਵ।

404

xi. ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ ਉੱਤ ਡ ਆਨ
ਏਝ ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਲਰੋਂ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਲਧ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆਲਾਂ ਼ਲ਼ ਏਹਤਹਆਂ ਈਆਂ ਵਨ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ
ਡ-ਆਨ ਯਿੱਸਐਆ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਇਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏਝ ਵਨ:
 ਜਣਾ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ: ਜਣ਼ ਨੰ ਸਵਰਾਂ ਐਦਯ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਼ਲ਼ ਨਵੀਂ ਹ ਏਹਤ ਸਆ,
ਯ ਵਣ ਫਵਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਉਡਹਏ ਭੇਂ ਦ਼ ਨਰ ਼ਲ਼ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
 ਾਤਏ ਫੀਭਾਯੀ ਫੀਭਾ ੁਯੱਧਐਆ: ਉੱਚ ਿੱ ਧਯਹ ਸਏਭ ਦ਼ ਉਤਦਾਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਏਝ ਫਹਭਯਹਆਂ,
ਸਜਵਨਾਂ ਰਈ ਜਹਲਨ ਐਤਯ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਇਰਜ ਫਵਤ ਭਸਵੰ  ਵ, ਰਈ ਚਾਣ ਭਿਜਦ ਵ।
 ਫੀਭਾ ਏਯਵਾਈ ਯਏਭ ਦੀ ਭੁੜ-ਇੰਟਾਰਭੈਂਟ: ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਬਤਨ ਦ਼ ਫਅਦ, ਫਹਭ ਏਯਲਈ
ਯਏਭ (ਜਾ ਸਏ ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਬਤਨ ਦ਼ ਫਅਦ ਿੱ ਟ ਜਾਂਦਹ ਵ) ਨੰ ਲਧ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਬਤਨ
ਏਯਏ਼ ਅਰ ਵਿੱ ਦ ਤਿੱ ਏ ਲਸ ਯਤਇਆ ਜ ਏਦ ਵ।
 ਅਮੂਸ਼ (AYUSH) - ਆਮੂਯਵਦ - ਮਾ - ਮੂਨਾਨੀ - ਧੱ ਧਾ - ਸਭ
 ਥੀ ਰਈ ਫੀਭਾ ੁਯੱਧਐਆ:
ਏਝ ਰਹਆਂ ਅਮਲ਼ ਇਰਦ ਰਈ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ ਏਝ ਪਹਦਹ
ਤਿੱ ਏ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
xii. ਭੁੱ ਰ ਡ-ਆਨ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ
ਏਝ ਵਯਜਨ ਉਤਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤਹ ਚਹ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਭਿੱ ਰ ਲਧ ਏਯਨ ਲਰਹਆਂ ਫਹਭ
ਯਿੱਸਐਆ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ। ਪਇਦ਼ ਰਹ ਦਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਵਯ਼ਏ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਰਈ ਐ
ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦਹ ਵਿੱ ਦ ਤਿੱ ਏ ਬਤਨ ਏਯਨ ਮਾ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਏਿੱ ਰ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ
ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਨਵੀਂ ਏਦ਼ ਵਨ।
 ਨਾ-ਬਯਤੀ ਸਣ ਵਾਰ ਭਯੀਜ਼(ਆਉਟ-ਸ਼ੈਂਟ) ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ:ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਅੀਂ ਜਣਦ਼ ਵਾਂ ਸਏ
ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤ ਫਹਭ ਉਤਦ ਏ਼ਲਰ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਭਯਹਜਾਂ ਰਈ ਵਹ
ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ। ਏਝ ਏੰ ਨਹਆਂ ਨੇ ਵਣ ਉੱਚ-ਿੱ ਧਯਹ ਏਹਭਾਂ ਸਲਚੋਂ ਏਝ ਦ਼
ਅਧਹਨ ਸਫਨਾਂ-ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਭਯਹਾਂ ਰਈ ਲਹ ਹਸਭਤ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣਹ ਲ਼ਯ ਏਹਤਹ ਵ।
 ਸਤਾਰ ਨਏਦ: ਇਵ ਐ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਭੇਂ ਰਈ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਯਸਵਣ ਦ਼ ਵਯ਼ਏ ਸਦਨ ਰਈ
ਸਥਯ ਇਿੱ ਏ-ਭਲ਼ਤ ਯਏਭ ਸਦੰ ਦਹ ਵ। ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ 2/3 ਸਦਨਾਂ ਦਹ ਏਟਿਤਹ ਨਰ ਰਹਆਂ ਨਰ
7 ਸਦਨਾਂ ਰਈ ਅਰਸਵਦਹ ਨਰ ਇਜਤ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਇਏਯਏ਼, ਪਇਦ ਏ਼ਲਰ ਤਾਂ ਵਹ ਸਭਰ਼  ਜ਼
ਵਤਰ ਅੰ ਤਯਰ ਏਟਿਤਹ ਅੰ ਤਯਰ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ਼। ਇਵ ਵਤਰ ਦਅਲ਼ ਤੋਂ ਲਧ ਵ, ਯ
ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਹ ਯਏਭ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਵ ਜਾਂ ਲਿੱ ਐਯਹ ਅਧਹਨ-ਵਿੱ ਦ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾ ਏਦਹ
ਵ।
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 ਧਯਏਵਯੀ ਪਾਇਦਾ: ਇਿੱ ਏ ਭਲ਼ਤ ਪਇਦ ਯਏਭ ਦ ਬਤਨ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਜ਼ ਫਹਭਯਹ
ਅਤ਼/ਜਾਂ ਦਯਟਨ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਯਸਵਣ ਦ ਏਿੱ ਰ ਭਾਂ 10 ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿੱ ਟ ਨਵੀਂ ਵ।
 ਦਾਨਏਯਤਾ ਦ ਐਯਚ: ਰਹ ਲਿੱ ਡ਼ ਅੰ  ਟਯਾਂਰਾਂਟ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਦਨਹ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਨੰ ਰਹ
ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ਼  ਸਨਮਭਾਂ ਤ਼ ਲ਼ਯਤਾਂ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਧਨ-ਲ ਸਦੰ ਦਹ ਵ।
 ਰਫੂਰੈਂ ਰਈ ਧਨ-ਵਾੀ: ਫਹਭਤ/ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਲਰੋਂ ਭਫਰੈਂ ਰਈ
ਸਦਿੱ ਤ਼ ੁਯਚ਼ ਰਹ ਦ਼ ਸਨਮਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤਹ ਏਝ ਵਿੱ ਦ ਤਿੱ ਏ ਲਸ ਏਹਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ।
 ਨਾਰ ਯਧਸਣ ਵਾਰ ਧਵਅਏਤੀ ਰਈ ਐਯਚ: ਇ ਦ ਭਏਦ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਯਸਵਣ ਦ਼
ਭੇਂ ਦਿਯਨ ਫਹਭ ਏਯਲ ਭਯਹ ਨੰ ੰ ਬਰਣ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਬਾਜਨ, ਆਉਣ-ਜਣ ਦ਼ ਵਾ
ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਵ। ਰਹ ਸਨਮਭਾਂ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਇਿੱ ਏ ਭਲ਼ਤ ਬਤਨ ਜਾਂ ਧਨਲਹ ਬਤਨ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਜੋਂ ਸਏ ਰਹ ਦਹ ਲ਼ਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵਿੱ ਦ ਤਿੱ ਏ ਵੰ ਦ ਵ।
 ਧਯਵਾਯ ਧਯਬਾਸ਼ਾ: ਸਯਲਯ ਦਹ ਸਯਬਲ਼ ਏਝ ਸਵਤ ਉਤਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਤਫਦਹਰ ਵਾਈ ਵ।
ਸਵਰਾਂ, ਭਿੱ ਢਰਹ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਲਰ, ਜਹਲਨ-ਥਹ, ਸਨਯਬਯ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਨੰ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ
ਸਭਰਦਹ ਹ। ਵਣ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਸਆਂ ਤ਼ ਵਸਯਆਂ ਨੰ ਲਹ ਇਿੱ ਏਾ ਰਹ ਅਧਹਨ ਯਿੱਸਐਆ
ਸਦਿੱ ਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ।
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D. ਟਾ-ਅੱ  ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ ਜਾਂ ਉੱਚ ਏਟਤੀ ਫੀਭਾ ਏੀਭਾਂ
ਟ-ਅਿੱ  ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਨੰ ਉੱਚ ਏਟਿਤਹ ਰਹ ਲਜੋਂ ਲਹ ਜਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਏਿ ਭਾਂਤਯਹ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ
ਫਵਤ਼ ਰਾ ਏ ਟ-ਅਿੱ  ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਨੰ ਸਵ-ਬਤਨ ਰਹਆਂ ਜਾਂ ਨ-ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਫਹਭਯਹਆਂ
ਜਾਂ ਇਰਜ ਦ਼ ਨਰ ਐਯਹਦਦ਼ ਵਨ। ਯ ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਯ ਲ਼ਰ਼ ਟ-ਅਿੱ  ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਸਰਆਉਣ ਦ
ਭਿੱ ਐ ਏਯਨ ਉੱਚ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਲਰ਼ ਉਤਦਾਂ ਦਹ ਏਭਹ ਹ, ਵਰਾਂਸਏ ਇਵ ਵਣ ਭਿਜਦ ਨਵੀਂ ਸਯਵ ਵ।
ਸਵਤ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦਹ ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਯਏਭ ਫਵਤ ਰੰਭ਼ ਭੇਂ ਤਿੱ ਏ 5,00,000 ਯ
ਵਹ ਯਵਹ। ਸਏ਼ ਲਹ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ, ਜਾ ਸਏ ਲਿੱ ਧ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਚਵੰ ਦ ਹ, ਨੰ ਦਾਵਯ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਏ਼ ਦਜਹ
ਰਹ ਐਯਹਦਣ ਰਈ ਭਫਯ ਵਾਣ ੈਂਦ ਹ। ਇ ਨਰ ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਲਰੋਂ ਟ-ਅਿੱ  ਰਹਆਂ
ਸਲਏਤ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਈ, ਜਾ ਸਏ ਇਿੱ ਏ ਐ ਯਏਭ (ਥਯਲ਼ਵਾਰਡ) ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਉੱਚ ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਨਰ
ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਏਦਹਆਂ ਨ।
ਇਵ ਰਹ ਿੱ ਟ ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਨੰ ਭਰ ਸਵਤ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਨਰ ਚਿੱ ਰਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਢਿੱ ਏਲੇਂ
ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਨਰ ਆਉਂਦਹ ਵ। ਉਦਵਯਨ ਰਈ, ਸਲਅਏਤਹ, ਜਾ ਸਏ ਆਣ਼ ਯਯਦਤ ਲਰੋਂ ਫਹਭ
ਯਿੱਸਐਆ ਰੈਂ ਦ ਵ, ਲਧ ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਟ-ਅਿੱ  ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦਹ ਲਹ ਚਾਣ ਏਯ ਏਦ ਵ (ਸਵਰਹ
ਰਹ ਦਹ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਨੰ ਥਯਲ਼ਵਾਰਡ ਯਿੱ ਐ ਏ਼) ਇਵ ਐਦ ਤ਼ ਸਯਲਯ ਰਈ ਵਾ ਏਦਹ ਵ, ਸਜ
ਨਰ ਉੱਚ ਇਰਜ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਦਹ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ ਭਦਦ ਸਭਰ ਏਦਹ ਵ।
ਟ-ਅਿੱ  ਰਹ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਦਅਲ ਰਤ ਏਯਨ ਦ਼ ਮਾ ਵਾਣ ਰਈ, ਭਡਹਏਰ ਦਅਸਲਆਂ ਦਹ ਏਹਭਤ
ਏਟਿਤਹਆਂ (ਜਾਂ ਥਯਲ਼ਵਾਰਡ) ਤੋਂ ਲਿੱ ਦ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਏਹਭ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਚਣਹ ਈ ਵ ਅਤ਼ ਧਨਲਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਉੱਚ ਏਟਿਤਹ ਏਹਭ ਅਰ ਵਾ ੁਯਸਚਆਂ ਦਹ ਯਏਭ ਏਟਿਤਹਆਂ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵ।
ਉਦਾਸਯਨ
ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਉ ਦ਼ ਭਰਏ ਲਰੋਂ 3
।

ਈ
10

ਈ

-

।

-

ਜ਼ ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ ੁਯਚ 5
-

-

,

ਟਰਿੱਐ ਯ ਦ਼ ਉੱਤ਼ 10

10
-

੍ਿੱਐ ਯ ਦਹ ਰਹ ਦਹ ਏਹਭਤ ਸਤੰ ਨ
-
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ਇਵ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਸਲਅਏਤਹ ਅਤ਼ ਸਯਲਯ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਭਿਜਦ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ। ਅਿੱ ਜ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਯ
ਸਯਲਸਯਏ ਭੈਂਫਯ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਸਨਿੱਜਹ ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਜਾਂ ਸਯਲਯ ਰਈ ਇਏਿੱ ਰ਼ ਫਹਭ
ਏਯਲ ਪਰਾ ਸਟੰ  ਨੰ ਯਿੱਸਐਆ ਭਿਜਦ ਵ।
ਟ-ਅਿੱ  ਏਹਭ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ਵਯ ਲਯ ਏਟਿਤਹ ਯਏਭ ਯਹ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ
ਵ, ਏਹਭ ਨੰ ਏਟਯਾਪ ਅਧਸਯਤ ਉੱਚ ਏਟਿਤਹ ਏਹਭ ਲਹ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਇ ਦ ਅਯਥ ਵ ਸਏ
ਬਤਨਮਾ ਵਾਣ ਦ਼ ਰਈ, ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤਹ ਉਦਵਯਨ ਭਤਫਏ, ਵਯ ਲਯ ਦਅਲ ਯਏਭ 3 ਰਿੱਐ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧਣਹ
ਯਯਹ ਵ
ਯ ਟ-ਅਿੱ  ਏਹਭਾਂ, ਜਾ ਸਏ ਰਹ ਦ਼ ਭੇਂ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਯਸਵਣ ਦਹ ਰਹ ਦ਼
ਦਿਯਨ ਏਟਿਤਹ ਦਹ ਇਜਤ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ, ਨੰ ਬਯਤ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਇਏਿੱ ਤਯ (aggregate) ਅਧਸਯਤ ਉੱਚ
ਏਟਿਤਹ ਏਹਭ ਜਾਂ ਯ ਟ-ਅਿੱ  (super top-up) ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਲਜੋਂ ਜਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇ ਦ
ਬਲ ਵ, ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤਹ ਉਦਵਯਨ ਭਤਫਏ, ਸਏ ਵਯ਼ਏ ਦਅਲ਼ ਨੰ ਜਾਸਆ ਜਲ਼ ਅਤ਼ ਜਦੋਂ ਇਵ 3 ਰਿੱਐ
ਯ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਸਆ ਤਾਂ ਟ-ਅਿੱ  ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਦਅਸਲਆਂ ਦ ਬਤਨ ਏਯਨ ਲ਼ਯ ਏਯ਼ਹ।
ਵਤਰ ਵਯਜਨ ਰਹ ਦਹਆਂ ਸਭਆਯਹ ਸਨਮਭ, ਲ਼ਯਤਾਂ ਅਤ਼ ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਫਵਤਹਆਂ ਇਵ
ਉਤਦਾਂ ਉੱਤ਼ ਲਹ ਰ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ। ਏਝ ਫਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਭਰ ਸਵਤ ਫਹਭ ਯਏਯ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤ
ਜਾਂਦ ਵ, ਫਹਭਏਯਤ ਏ਼ਲਰ ਟ-ਅਿੱ  ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਦ ਵਹ ਏੰ ਭ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
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E. ੀਨੀਅਯ ਨਾਧਯਏ ਨੀਤੀ
ਇਵ ਏਹਭਾਂ ਫਿੱ ਢ਼ ਰਾ ਏਾਂ ਨੰ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਰਈ ਸਤਆਯ ਏਹਤਹਆਂ ਈਆਂ ਵਨ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਏਝ ਉਭਯ ਦ਼
ਫਅਦ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਤੋਂ ਇਨਏਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ (ਸਜਲੇਂ ਸਏ 60 ਰ ਦਹ ਉਭਯ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਦ਼ ਰਾ ਏ)
ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਤ਼ ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਦ ਢਾਂਚ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਨਹਤਹ ਲਯ ਵਹ ਵੰ ਦ ਵ।
ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਸਲਿੱ ਚ ਫਢ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭਯਹਆਂ ਤ਼ ਉਡਹਏ ਅੰ ਤਯਰ ਿੱਟ ਏਯਨ ਰਈ ਐ ਸਧਆਨ ਦ਼ਣ ਦਹ
ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ। ਦਐਰ ਉਭਯ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ 60 ਰ ਦ਼ ਫਅਦ ਵ ਅਤ਼ ਜਹਲਨ-ਬਯ ਨਸਲਆਉਣਮਾ ਵ।
ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਯ. 50,000 ਤੋਂ ਯ. 5,00,000 ਤਿੱ ਏ ਵਾ ਏਦਹ ਵ। ਏਝ ਅਰਭਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਰ ਵਾਣ
ਮਾ ਉਡਹਏ ਅੰ ਤਯਰ ਸਲਿੱ ਚ ਯਏ ਵੰ ਦ ਵ। ਉਦਵਯਨ: ਸਏ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਰਈ ਭਾਤਹਆ-ਸਫੰ ਦ ਰਈ ਉਡਹਏ
1 ਰ ਵ ਤ਼ ਸਏ਼ ਵਾਯ ਫਹਭਏਯਤ ਰਈ ਇਵਹ ਉਡਹਏ ਭਾਂ 2 ਰ।
ਇ ਦ਼ ਨਰ ਵਹ ਸਏ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਏਾਰ ਅਰਭਤ ਰਈ ਏਾਈ ਉਡਹਏ ਭਾਂ ਨਵੀਂ ਵਾ ਏਦ ਵ, ਜਦ ਸਏ ਦਜ਼
ਏਾਰ ਵਾ ਲਹ ਏਦ ਵ। ਉਦਵਯਨ: ਏਝ ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਰਈ ਇਨਇਸਟ ਉਡਹਏ ਅੰ ਤਯਰ ਦਹ ਲ਼ਯਤ
ਸਲਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦਹ ਵ, ਜਦੋਂ ਸਏ ਏਝ ਇ ਰਈ ਉਡਹਏ ਅੰ ਤਯਰ ਲ਼ਸਭਰ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
ਸਵਰਾਂ-ਭਿਜਦ ਫਹਭਯਹ ਰਈ ਏਝ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਉਡਹਏ ਭਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱ ਦ ਤਸਵ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਵਤਰ ਤੋਂ
ਸਵਰਾਂ-ਫਅਦ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਜਾਂ ਵਤਰ ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਪਹਦਹ ਲਜੋਂ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ ਜਾਂ ਅਧਹਨ-ਵਿੱ ਦ ਭਤਫਏ,
ਜਾ ਲਹ ਿੱ ਟ ਵਾਲ਼। ਏਝ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਉਵ ਆਭ ਵਯਜਨ ਏਹਭਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਏੰ ਭ ਏਯਦ਼ ਵਨ ਸਜਲੇਂ ਸਏ
30/60 ਜਾਂ 60/90 ਸਦਨਾਂ ਦ਼ ਐ ਭੇਂ ਸਲਿੱ ਚ ਆਉਣ ਲਰ਼ ੁਯਚ਼।
IRDAI ਨੇ ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹਆਂ, ਜਾ ਸਏ ਹਨਹਅਯ ਨਸਯਏ ਵਨ, ਰਈ ਐ ਯਫੰ ਧ ਏਯਨੇ ਯਯਹ ਏਹਤ਼
ਵਨ:
1. ਹਨਹਅਯ ਨਸਯਏਾਂ ਨੰ ਼ਲ਼ ਏਹਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਰਈ ਲਰ਼ ਜਣ ਲਰ
ਰਹਭਹਅਭ ਢਿੱ ਏਲਾਂ, ਅਨਏਰ, ਯਦਯਲ਼ਹ ਅਤ਼ ਲ਼ਟ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਦਯਇਆ ਸਆ ਵਾਣ ਚਵਹਦ
ਵ।
2. ਫਹਭਤ ਨੰ ਰਹਭਹਅਭ ਤੋਂਲਿੱਧ ਲਰ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਸਏ਼ ਲਹ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਰਾ ਸਡੰ  ਦ਼ ਫਯ਼ ਸਰਐਤਹ
ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਚਤ ਏਹਤ ਜਲ਼ ਅਤ਼ ਰਹ ਜਯਹ ਏਯਨ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਇੰ ਝ ਦਹ ਰਾ ਸਡੰ  ਦ਼ ਫਯ਼
ਰਹਧਯਏ ਤੋਂ ਐ ਸਵਭਤਹ ਰ ਣ ਦਹ ਰਾ  ਵ।
3. ਬ ਸਵਤ ਫਹਭਏਯਤ ਤ਼ TPA ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧਹ ਹਨਹਅਯ ਨਸਯਏਾਂ ਦ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਤ਼
ਸਲ਼ਏਇਤਾਂ ਨੰ ਸਨਟਉਣ ਰਈ ਲਿੱ ਐਯ ਚਨਰ ਸਤਆਯ ਏਯਨ਼।
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F. ਧਥਯ ਪਾਇਦਾ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ - ਸਤਾਰ ਨਏਦ, ਾਤਏ ਫੀਭਾਯੀ
ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭਏਯਤ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਡ ਜਾਸਐਭ ਰਹ ਪਇਸਦਆਂ ਦਹ ਫ਼ਰਾਹ ਅਤ਼
ਫ਼ਏਯਨ ਲਯਤੋਂ ਵ। ਇਵ ਜਣਦ਼ ਵਾ ਸਏ ਭਯਹ ਸਵਤ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਵ ਤਾਂ
ਡਏਟਯ, ਯਜਨ ਤ਼ ਵਤਰ ਉ ਦ ਰਾ  ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਇਰਜ ਏਯਨ ਦਹ ਏਾਸਲ਼ਲ਼ ਏਯਦ਼ ਵਨ। ਉਵ ਉ ਨੰ
ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਧ ਭਾਂ ਯਿੱ ਐਦ਼ ਵਨ, ਫ਼ਰਾਹਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਤ਼ ਰ਼ ਫਯਟਯਹ ਟਟ ਏਯਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਇਏਯਏ਼
ਰਾ  ਸਜੰ ਨਹ ਯਏਭ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਇਰਜ ਦ਼ ਐਯਚ਼ ਨੰ ਲਧਉਂਦ਼ ਵਨ। ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਐਯਸਚਆਂ ਉੱਤ਼ ਇਿੱ ਏ ਵਾਯ ਲਿੱ ਡ
ਅਯ ਭਡਹਏਰ ੁਯਸਚਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਰਤਯ ਲਧ ਵਾਣ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਰਹਭਹਅਭ ਦਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਲਧ਼ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵੰ ਦ
ਵ।
ਇ ਦ ਜਲਫ ਸਥਯ ਪਇਦ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਵ। ਜਦੋਂ ਸਏ ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਢਿੱ ਏਲੀਂ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ
ਜਾਂਦਹ ਵ, ਸਥਯ ਪਇਦ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਲਹ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਅੰ ਤਯਰ ਰਈ ਉ ਦਹ ਰਹ
ਰਬਲਹ ਏਹਭਤ ਤਸਵ ਏਯਨ ਰਈ ਭਦਦ ਏਯਦਹ ਵ। ਇ ਉਤਦ ਸਲਿੱ ਚ, ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਵਯ਼ਏ ਰਣਰਹ
ਸਲਿੱ ਚ ਆਉਣ ਲਰ਼ ਆਭ ਇਰਜਾਂ ਦਹ ਚਹ ਵੰ ਦਹ ਵ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਈਨਟਹ, ਥਰਭਾਰਾਜਹ, ਫਸਟਟਸਯਏ
ਅਤ਼ ਯਤ ਯਾੂ ਆਸਦ ਅਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਵਯ਼ਏ ਰਈ ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਬਤਨ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ ਵੰ ਦ ਵ।
ਫਹਭਤ ਨੰ ਉ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤ਼  ਇਰਜ ਰਈ ੁਯਚ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਦ਼ ਉਰਟ ਸਵਰਾਂ ਵਹ ਤਸਵਲ਼ਦ ਯਏਭ
ਦਅਲ਼ ਲਜੋਂ ਸਭਰਦਹ ਵ। ਏ਼ਜ ੁਯਚ਼ ਇਵਨਾਂ ਇਰਜਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਵਯ਼ਏ ਰਈ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਏਹਭਤ, ਜਾ
ਸਏ ਵਰਤ ਦ਼ ਇਰਜ ਰਈ ਚਵਹਦਹ ਵ, ਦ਼ ਅਸਧਨ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਬਤਨਮਾ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਏ਼ਜ ੁਯਚ਼ ਸਲਿੱ ਚ ੁਯਸਚਆਂ ਦ਼ ਬ ਬ ਲ਼ਸਭਰ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ:
a) ਏਭਯ ਸਏਯਇਆ,
b) ਼ਲ਼਼ਲਯ ਪਹਾਂ,
c) ਜਾਂਚ-ਤਰ,
d) ਦਲਈਆਂ,
e) ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਤ਼ ਫਅਦ ਦ਼ ਐਯਚ਼ ਆਸਦ।
ਏ਼ਜ ੁਯਚ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਬਾਜਨ, ਟਯਾਂਾਯਟ, ਭਫਰੈਂ ੁਯਚ਼ ਆਸਦ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਉਤਦ ਉੱਤ਼
ਸਨਯਬਯ ਵਨ।
ਇਵ ਰਹਆਂ ਰਈ ਰਲ਼ਲ਼ਏਹ ਏੰ ਭ ਿਐ਼ ਵਨ, ਸਏਉਂਸਏ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਦ਼ ਫਤ
ਅਤ਼ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭਯਹ ਰਈ ਇਰਜ ਲਤ਼ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦਅਲ਼ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈ ਏਯਨ ਰਈ
ਏਹ ਵ।
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ਏਝ ਉਤਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਥਯ ਪਇਦ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਨਰ ਯਾਨ ਨਏਦ ਪਇਦ ਲਹ ਲ਼ਸਭਰ ਵੰ ਦ ਵ ।
ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਇਰਜਾਂ ਦਹ ਚਹ ਉਤਦ ਸਲਿੱ ਚ ਇਰਜਾਂ ਦਹ ਸਯਬਲ਼ ਭਤਫਏ 75 ਤੋਂ ਰ ਏ਼
200 ਤਿੱ ਏ ਵਾ ਏਦਹ ਵ।
ਉਵਨਾਂ ਯਜਯਹਆਂ / ਇਰਜਾਂ ਰਈ ਸਥਯ ਯਏਭ ਬਤਨ ਏਯਨ ਦ ਸਧਾਂਤ ਲਹ ਵ, ਜ਼ ਉਵਨਾਂ ਦ ਨਾਂ
ਰਹ ਦਹ ਚਹ ਸਲਿੱ ਚ ਨ ਵਾਲ਼। ਰਹ ਦ਼ ਭੇਂ ਦਿਯਨ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਇਰਜਾਂ ਰਈ ਏਈ ਦਅਲ਼ ਲਹ ੰ ਬਲ ਵਨ।
ਯ ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ ਦਅਲ਼ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਰਈ ਹਸਭਤ ਵ।
ਸਥਯ ਪਇਦ ਫਹਭ ਏਹਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਏਝ ਵਨ:
 ਵਤਰ ਯਾਨ ਨਏਦ ਫਹਭ ਏਹਭਾਂ
 ਤਏ ਫਹਭਯਹ ਫਹਭ ਏਹਭਾਂ
1. ਸਤਾਰ ਯਜ਼ਾਨਾ ਨਏਦ ਨੀਤੀ
a) ਸਯਏ ਧਦਨ ਯਏਭ ਸੱ ਦ
ਵਤਰ ਨਏਦ ਯਿੱਸਐਆ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ਵਯ ਸਦਨ ਰਈ ਫਹਭਤ ਨੰ ਸਥਯ ਯਏਭ
ਸਦੰ ਦਹ ਵ। ਵਯ ਸਦਨ ਨਏਦ ਯਿੱਸਐਆ (ਉਦਵਯਨ ਰਈ) 1,500 ਯ ਰਤਹ ਸਦਨ ਤੋਂ 5,000 ਯ
ਜਾਂ ਲਿੱ ਧ ਵਯ ਸਦਨ ਰਈ ਵਾ ਏਦ ਵ। ਵਯ ਫਹਭਯਹ ਰਈ ਅਤ਼ ਰਹ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਯਾਨ ਨਏਦ
ਬਤਨ ਉੱਤ਼ ਉੱਯਹ ਵਿੱ ਦ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਅਏਯ ਰਨ ਰਹ ਵੰ ਦਹ ਵ।
b) ਬੁਤਾਨ ਧਦਨਾਂ ਦੀ ਧਣਤੀ
ਇਵ ਰਹ ਦ਼ ਏਝ ਫਦਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਭਨਯ ਏਹਤ਼ ਯਾਨ ਨਏਦ ਰਈ ਸਦਨਾਂ ਦਹ ਸਣਤਹ ਇਰਜ
ਏਯਲਉਣ ਲਰਹ ਫਹਭਯਹ ਨਰ ਜਾਹ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਇਰਜਾਂ ਤ਼ ਵਯ਼ਏ ਰਈ ਯਸਵਣ ਦਹ ਲ਼ਯਲ਼ ਭ਼ਤ ਚਹ
ਸਲਿੱ ਚ ਫੰ ਸਦਲ਼ ਰਈ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਵਯ ਸਏਭ ਦ਼ ਇਰਜ/ਫਹਭਯਹ ਰਈ ਭਨਯ ਏਹਤ਼ ਯਾਨ
ਨਏਦ ਪਇਸਦਆਂ ਨੰ ਹਸਭਤ ਏਯਦਹ ਵ।
c) ਇੱਏਰੀ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ ਜਾਂ ਡ-ਨ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ
ਵਤਰ ਯਾਨ ਨਏਦ ਰਹ ਇਏਿੱ ਰਹ ਰਹ ਲਜੋਂ ਲਹ ਸਭਰਦਹ ਵ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਏਝ ਫਹਭਏਯਤ
ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ, ਜਦ ਸਏ ਦਜ਼ ਼ ਇ ਨੰ ਸਨਮਭਤ ਵਯਜਨ ਰਹ ਦ਼ ਨਰ ਡ-ਆਨ ਲਜੋਂ ਲਹ ਸਦਿੱ ਤ
ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵ ਰਹਆਂ ਫਹਭਤ ਨੰ ਅਚਨਏ ਵਾਣ ਲਰ਼ ੁਯਚ ਦ਼ ਬਤਨ ਰਈ ਸਥਯ ਯਏਭ ਲਜੋਂ
ਬਤਨ ਰਈ ਭਦਦ ਏਯਦਹਆਂ ਵਨ ਅਤ਼ ਇਰਜ ਦ਼ ਅਰ ੁਯਚ ਦ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਨਵੀਂ ਵਨ। ਇ
ਨੰ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਵਯਜਨ ਅਧਸਯਤ ਸਵਤ ਫਹਭ ਏਹਭ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਰਤ ਸਏ਼ ਲਹ ਫਹਭਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਨਰ ਜਾ ਏ਼ ਬਤਨ ਏਯਨ ਦਹ ਇਜਤ ਵੰ ਦਹ ਵ।
d) ਸਾਇਏ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ
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ਇਵ ਰਹਆਂ ਸਨਮਭਤ ਵਤਰ ੁਯਚ ਰਹ ਦ ਵਇਏ ਵਾ ਏਦਹਆਂ ਵਨ ਸਏਉਂਸਏ ਇਵ
ੁਯਚ ਰਬਲਹ ਵਨ ਅਤ਼ ਵਦ ੁਯਚ ਅਤ਼ ਵਯਜਨ ਰਹ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਨ-ਬਤਨਮਾ ੁਯਸਚਆਂ,
ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਅਰਸਵਦਹਆਂ, ਸਵਮਾ-ਬਤਨ ਆਸਦ ਰਈ ਭਆਲ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।

e) ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ ਦ ਸਯ ਪਾਇਦ
ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਿੱ ਐ ਤੋਂ, ਇਵ ਏਹਭ ਦ਼ ਏਈ ਪਇਦ਼ ਵਨ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਇਵ ਵਏ ਨੰ ਭਝਉਣਹ ਿਐਹ ਵ
ਅਤ਼ ਇਏਯਏ਼ ਛ਼ਤਹ ਸਲਏ ਏਦਹ ਵ। ਇਵ ਭਡਹਏਰ ਭਸਵੰ ਈ-ਦਯ ਨੰ ਸਛਦਹ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ
ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਵਯ ਸਦਨ ਰਈ ਸਥਯ ਯਏਭ ਦ ਬਤਨ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ,
ਬਲੇਂ ਸਏ ਅਰ ੁਯਚ ਜਾ ਲਹ ਵਾਲ਼। ਇ ਦ਼ ਨਰ ਵਹ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਅਤ਼ ਦਅਲ ਭਝਿਸਤਆਂ
ਦਹ ਭਨਯ ਲਹ ਫਵਤ ਿਐਹ ਵੰ ਦਹ ਵ।
2. ਾਤਏ ਫੀਭਾਯੀ ਨੀਤੀ
ਇ ਉਤਦ ਨੰ ਡਯਾਉਣੀ ਫੀਭਾਯੀ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ ਜਾਂ ਦਭਾ ਦਐਬਾਰ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ ਲਜੋਂ ਲਹ
ਜਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ
ਭਡਹਏਰ ਸਲਸਆਨ ਸਲਿੱ ਚ ਤਯਿੱ ਏਹ ਦ਼ ਨਰ,

,

ਦ਼ ਦਿਯ਼

ਆਸਦ ਤੋਂ ਰਾ ਏ ਫਚ ਯਵ਼ ਵਨ,
ਈ
ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਇਏਯਏ਼ ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਸਲਿੱ ਤਹ ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ੁਤਯ
ਵੰ ਦਹ ਵ।
a) ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹ ਰਹ ਪਇਦ ਰਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਏਝ ਨਾਂ ਲਰਹਆਂ ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹਆਂ ਰਈ
ਤ ਰਿੱਣ ਉੱਤ਼ ਇਿੱ ਏ-ਭਲ਼ਤ ਯਏਭ ਦ ਬਤਨ ਏਯਨ ਦ ਰਫੰਧ ਵ।
b) ਇ ਨੰ ਲ਼ਸਚਆ ਜਾਂਦ ਵ:
 ਇਏਿੱ ਰਹ ਨਹਤਹ ਲਜੋਂ ਜਾਂ
 ਏਝ ਸਵਤ ਨਹਤਹਆਂ ਰਈ ਡ-ਆਨ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਲਜੋਂ ਜਾਂ
 ਏਝ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਨਹਤਹਆਂ ਰਈ ਡ-ਆਨ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਲਜੋਂ
ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹ ਪਇਦ਼ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਲਰੋਂ ਜਹਲਨ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਨਰ
ਯਈਡਯ ਲਜੋਂ ਲ਼ਚਹਆਂ ਜਾਂਦਹਆਂ ਵਨ ਅਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਲਰੋਂ ਦਾ ਸਏਭ ਦਹਆਂ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਜਾਂਦਹਆਂ ਵਨ ਏਰ਼ ਟਡ ਹਆਈ ਪਇਦ ਏਹਭ ਅਤ਼ ਇਏਿੱ ਰਹ ਹਆਈ ਪਇਦ ਏਹਭ। ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਫਹਭਯਹਆਂ
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ਦਹ ਠਹਏ ਸਯਬਲ਼ ਅਤ਼ ਚੰ ਹ ਅੰ ਡਯਯਟਹਇੰ  ਫਵਤ ਵਹ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵ, ਜਦੋਂ ਇਵ ਪਇਦ ਲ਼ਸਚਆ
ਜਾਂਦ ਵ। ਉਰਝਣ ਨੰ ਦਯ ਏਯਨ ਰਈ, 20 ਆਭ ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹਆਂ ਦਹਆਂ ਸਯਬਲ਼ਲਾਂ ਨੰ IRDA ਸਵਤ
ਫਹਭ ਸਭਆਯਹਏਯਨ ਼ਧਾਂ ਯਵੀਂ ਸਭਆਯਹਏਯਨ ਏਹਤ ਸਆ ਵ। (ਸਏਯ ਏਯਏ਼ ਅੰ ਤ ਉੱਤ਼ ਅੰ ਸਤਏ ਦ਼ਐਾ
ਜਹ)।
ਯ, ਜਯਹ ਏਯਨ ਦ਼ ਅ ਉੱਤ਼ ਉਰਟ ਚਾਣ (ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਫਵਤ਼ ਰਾ ਏਇ ਫਹਭ਼ ਦ ਪਇਦ ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ
ਰ ਣ ਚਵੰ ਦ਼ ਵਨ) ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਦਹ ਯਹਸਯਏ ਸਥਤਹ ਦ ਤ ਰਉਣ ਯਯਹ
ਵੰ ਦ ਵ। ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਡਟ ਨ ਵਾਣ ਦ਼ ਏਯਏ਼, ਇ ਭੇਂ ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹ ਏਹਭਾਂ ਦਹ ਏਹਭਤ ਭ-ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼
ਡਟ਼ ਯਵੀਂ ਵਇਏ ਵ।
c) ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹਆਂ ਲਿੱ ਡਹਆਂ ਫਹਭਯਹਆਂ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਨ ਏ਼ਲਰ ਫਵਤ ਲਿੱ ਡ਼ ਵਤਰ
ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ੁਹ਼ ਏਯਦਹਆਂ ਵਨ, ਫਰਸਏ ਉਵਨਾਂ ਨਰ ਅੰ ਤ, ਅੰ ਾਂ ਦ ਸਨਏਯ
ਵਾਣ, ਏਭਈ ਐਤਭ ਵਾਣ ਆਸਦ ਲਹ ਵਾ ਏਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ਫਅਦ ਰੰਭ਼
ਭੇਂ ਰਈ ਦ਼ਐਬਰ ਦਹ ਰਾ  ਲਹ ਵਾ ਏਦਹ ਵ।
d) ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹ ਰਹ ਅਏਯ ਵਤਰ ਵਯਜਨ ਰਹ ਦ਼ ਨਰ ਲਧ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਰ ਣ ਦਹ
ਸਪਯਲ਼ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਤਾਂ ਸਏ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਭਆਲ ਸਯਲਯ ਉੱਤ਼ ਸਲਿੱ ਤਹ ਫਾਝ ਨੰ
ਟਉਣ ਰਈ ਭਦਦ ਏਯ ਏ਼, ਸਜ ਦ ਭੈਂਫਯ ਇੰ ਝ ਦਹ ਫਹਭਯਹ ਨਰ ਹਤ ਵ।
e) ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹਆਂ ਫਹਭਏਯਤ ਤ਼ ਉਤਦਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵਾ
ਏਦਹਆਂ ਵਨ, ਯ ਏਝ ਆਭ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ:
 ਐ ਤਹਫਯਤ ਦ ਏੈਂਯ
 ਨਏ ਦਿਯ਼ ਯਏਲਟ
 ਏਾਯਾਨਯਹ ਧਭਣਹ ਯਜਯਹ
 ਸਦਰ ਲਰਲ ਸਯਲਯਤਨ
 ਐ ਤਹਫਯਤ ਦ ਏਾਭ
 ਯਦ ਪ਼ਰਹ ਵਾਣ
 ਿੱ ਏ਼ ਰਿੱਛਣਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਟਯਾਏ


ਲਿੱ ਡ ਅੰ  / ਫਾਨ ਭ਼ਯਾ ਟਯਾਂਰਾਂਟ

 ਏਈ ਏਰਯਿਸ
 ਭਾਟਯ ਸਨਊਯਨ ਫਹਭਯਹ
 ਅੰ -ਯਾਂ ਦਹ ਿੱ ਏ਼ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਅਧਯੰ 
 ਲਿੱ ਡਹ ਦਯਟਣ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਿੱ ਏ਼ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਅੰ ਤ
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ਨਏ ਫਹਭਯਹ ਦਹ ਚਹ ਸਥਯ ਨਵੀਂ ਵ ਅਤ਼ ਰਤਯ ਫਦਰਦਹ ਯਸਵੰ ਦਹ ਵ। ਏਝ ਅੰ ਤਯਯਲ਼ਟਯਹ
ਫਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਫਹਭਏਯਤ ਵਰਤਾਂ ਨੰ 'ਭਰ' ਅਤ਼ 'ਲਧ' ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਡਦ਼ ਵਨ, ਇ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ
ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਵਰਤ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਅਰਇਭਯ ਦਹ ਫਹਭਯਹ। ਏਈ ਲਯ 'ਟਯਭਹਨਰ ਫਹਭਯਹ'
ਸਲਿੱ ਚ ਫ਼ਲ਼ਿੱਏ ਫਵਤ ਲਿੱ ਡਹ ਰਹਭਹਅਭ ਨਰ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਲ਼ਸਭਰ ਏਹਤਹ ਵੰ ਦਹ ਵ।
f) ਜਦੋਂ ਸਏ ਫਵਤਹਆਂ ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹ ਰਹਆਂ ਫਹਭਯਹ ਦਹ ਜਾਂਚ-ਤਰ ਰਈ ਇਿੱ ਏ-ਭਲ਼ਤ
ਬਤਨ ਏਯਦਹਆਂ ਵਨ, ਏਝ ਰਹਆਂ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਏ਼ਲਰ ੁਯਸਚਆਂ ਦ਼ ਰਈ ਧਨ-ਲਹ ਦ਼
ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਹ ਵਤਰ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ। ਏਝ ਉਤਦ ਦਾਲਾਂ ਯਿੱਸਐਆ ਦ ਜਾ
਼ਲ਼ ਏਯਦਹਆਂ ਵਨ ਬਲ ਭਯਹ ਦ਼ ਵਤਰ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ ਵਯਜਨ ਅਤ਼
ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਨਾਂ ਲਰਹ ਲਿੱ ਡਹ ਫਹਭਯਹ ਦਹ ਜਾਂਚ ਉੱਤ਼ ਇਿੱ ਏ-ਭਲ਼ਤ ਬਤਨ।
g) ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹ ਰਹਆਂ ਅਏਯ 21 ਰ ਤੋਂ 65 ਰ ਤਿੱ ਏ ਦ਼ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਰਈ ਉਰਿੱਫਧ
ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
h) ਇਵਨਾਂ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਫਵਤ ਲਿੱ ਡਹ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਇਵ ਰਹ
ਦ ਭਿੱ ਢਰ ਏਯਨ ਇੰ ਝ ਦਹ ਫਹਭਯਹ ਦ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਰੰਭ਼ ਭੇਂ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਤਹ ਫਾ ਝ ਰਈ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ
ਜਾਂਦਹਆਂ ਵਨ।
i) ਇਵ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦ ਅਏਯ 100% ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹ ਦ ਤ
ਰਿੱਣ ਉੱਤ਼ ਬਤਨ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਏਝ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਆਲ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦ 25%
ਤੋਂ 100% ਤਿੱ ਏ ਵਾ ਏਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਰਹ ਸਨਮਭਾਂ ਤ਼ ਲ਼ਯਤਾਂ ਅਤ਼ ਫਹਭਯਹ ਦਹ ੰ ਬਹਯਤ ਉੱਤ਼
ਸਨਯਬਯ ਵੰ ਦ ਵ।
j) ਬ ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏ ਸਭਆਯਹ ਲ਼ਯਤ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਬਤਨ ਮਾ ਸਏ਼
ਲਹ ਪਇਦ਼ ਰਈ ਰਹ ਲ਼ਯ ਵਾਣ ਤੋਂ 90 ਸਦਨਾਂ ਤਿੱ ਏ ਉਡਹਏ ਭਾਂ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਫਹਭਯਹ ਦਹ
ਜਾਂਚ-ਤਰ ਦ਼ 30 ਸਦਨ ਫਅਦ ਤਿੱ ਏ ਸਜਉਣ ਦਹ ਲ਼ਯਤ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਸਜਉਣ ਲ਼ਯਤ ਨੰ ਲ਼ਸਭਰ
ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਸਏ ਇਵ ਪਇਦ਼ ਨੰ "ਭਿਤ ਪਇਦ਼" ਨਰ ਉਰਝਇਆ ਨ ਜਲ਼, ਫਰਸਏ
"ਸਜਉਂਦ਼ ਯਸਵਣ ਪਇਦ਼" ਲਜੋਂ ਭਸਝਆ ਜਲ਼, ਬਲ ਸਏ ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹ ਦ਼ ਫਅਦ ਆਉਣ
ਲਰ਼ ਭਲ਼ਸਏਰ ਭੇਂ ਨੰ ਰੰਉਣ ਰਈ।
k) ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ 45 ਰ ਦਹ ਉਭਯ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਰਈ ੁਤ ਭਡਹਏਰ ਟਟ ਏਹਤ਼
ਜਾਂਦ਼ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹ ਨਹਤਹ ਰ ਣਹ ਚਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਸਭਆਯਹ ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਸਵਤ ਫਹਭ
ਉਤਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਜਦ
 ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਲਾਂ ਵਹ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ, ਤ ਏਯਨ ਰਈ ਜਾਂ ਭਡਹਏਰ
ਰਵ ਦਹ ਰਣ ਏਯਨ ਰਈ ਅਰ ਯਸਵਣ, ਜਾਂ ਉਡਹਏ ਭੇਂ ਨੰ ਟਰਣ ਰਈ ਭਡਹਏਰ
ਇਰਜ ਸਲਿੱ ਚ ਦ਼ਯਹ ਏਯਨਹ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ।
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l) ਫਹਭਏਯਤ ਫਹਭਤ ਨੰ ਏ਼ਲਰ ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਵਹ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਫਹਭਯਹਆਂ ਦ਼ ਇਿੱ ਏ
ਜਾਂ ਲਿੱ ਧ ਨੰ ਵਹ ਭਆਲ ਸਦੰ ਦ ਵ ਜਾਂ ਏਝ ਹਸਭਤ ਸਣਤਹ ਤਿੱ ਏ ਏਈ ਲਯ ਬਤਨ ਏਯਦ ਵ।
ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏ਼ ਰਈ ਲਹ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਭਆਲ ਦ਼ਣ ਦ਼ ਫਅਦ
ਰਹ ਐਤਭ ਵੰ ਦਹ ਵ।
m) ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹ ਰਹ ਯਿੱ  ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਲਹ ਏਯਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਏਯਾਯ਼ਟ ਵਨ,
ਸਜਵਨਾਂ ਨੇ ਆਣ਼ ਭਰਭਾਂ ਰਈ ਰਹਆਂ ਰ ਣਹਆਂ ਵਨ।
G. ਰੰਭਾ ਭਾਂ ਦਐਬਾਰ ਫੀਭਾ
ਅਿੱ ਜ, ਜਹਲਨ ਉਭਹਦ ਲਿੱ ਧਣ ਨਰ, ੰ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਫਿੱ ਢ਼ ਰਾ ਏਾਂ ਦਹ ਆਫਦਹ ਲਿੱ ਧ ਯਵਹ ਵ । ਉਭਯ ਲਿੱ ਧਣ ਲਰਹ
ਆਫਦਹ ਲਿੱ ਧਣ ਦ਼ ਨਰ, ੰ ਯ ਬਯ ਸਲਿੱ ਚ ਰੰਭ਼ ਭੇਂ ਰਈ ਦ਼ਐਬਰ ਫਹਭ ਰਤ ਏਯਨ ਦਹ ਭਵਿੱ ਤਤ ਲਹ
ਲਿੱ ਧ ਯਵਹ ਵ। ਫਿੱ ਢ਼ ਰਾ ਏਾਂ ਨੰ ਰੰਭ਼ ਭੇਂ ਦਹ ਦ਼ਐਬਰ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਰਾ ਏਾਂ ਨੰ ਲਹ ਸਜਵ਼ ਸਏ
ਸਏ਼ ਸਏਭ ਦਹ ਅੰ ਤ ਤੋਂ ਹਸਤ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਰੰਭ਼ ਭੇਂ ਦਹ ਦ਼ਐਬਰ ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਰਾ ਏਾਂ, ਜਾ ਸਏ
ਵਇਤ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ ਐਦ ਦਹ ਦ਼ਐਬਰ ਏਯਨ ਤੋਂ ਅਭਯਿੱ ਥ ਵਨ ਤ਼ ਸਜਵਨਾਂ ਦਹ ਸਵਤ ਦਹ ਬਸਲਿੱ ਐ ਸਲਿੱ ਚ ਠਹਏ
ਵਾਣ ਦਹ ਏਾਈ ੰ ਬਲਨ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹਵ, ਰਈ ਰਤਯ ਸਨਿੱਜਹ ਜਾਂ ਨਯਸੰ  ਦ਼ਐਬਰ ਦ਼ ਬ ਯ ਵਨ।
ਰੰਭ ਭਾਂ ਦ਼ਐਬਰ ਰਈ ਦਾ ਸਏਭ ਦਹਆਂ ਏਹਭਾਂ ਵਨ:
a) ਸਵਰਾਂ-ਪੰ ਡ ਏਹਭ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਸਵਤਭੰ ਦ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਆਣ਼ ਬਸਲਿੱ ਐ ਦ਼ ਭਡਹਏਰ ੁਯਸਚਆਂ ਦਹ
ਦ਼ਐਬਰ ਰਈ ਐਯਹਸਦਆ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼
b) ਤਯੰਤ ਰਾ  ਏਹਭ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਭਲ਼ਤ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਏ਼ ਐਯਹਸਦਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਜਦੋਂ ਸਏ ਫਹਭਤ
ਨੰ ਰੰਭ਼ ਭੇਂ ਦਹ ਦ਼ਐਬਰ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਅੰ ਤ ਦਹ ਤਹਫਯਤ (ਅਤ਼ ਉਭਹਦ ਏਹਤ ਸਜਉਂਦ਼ ਯਸਵਣ ਦ ਭਾਂ) ਪਇਦ਼ ਦਹ ਯਲ਼ਹ ਤਸਵ ਏਯਦਹ ਵ ।
ਰੰਭ ਭਾਂ ਦ਼ਐਬਰ ਉਤਦਾਂ ਨੇ ਵਰ਼ ਬਯਤਹ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਏਤ ਵਾਣ ਵ।
ਬਧਵੱ ਐ ਅਯਤਾ ਾਰੀ
ਸਵਰਾਂ ਰਹ-ਪੰ ਡਡ ਫਹਭ ਏਹਭ ਨੰ ਚਯ ਜਨਤਏ ਐ਼ਤਯ ਦਹਆਂ ਜਨਯਰ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ਬਸਲਿੱ ਐ
ਅਯਾਤ ਰਹ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਲ਼ਸਚਆ ਸਆ ਹ। ਰ 1990 ਸਲਿੱ ਚ ਼ਲ਼ ਏਯਨ ਏਯਨ ਦਿਯਨ ਰਹ ਭਿੱ ਐ
ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹਆਂ ਸਯਟਇਯ ਵਾਣ ਦ਼ ਫਅਦ ਰਾ ਾਂ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਰਈ ਹ,
ਜਦੋਂ ਸਏ ਉਵ ਆਣ਼ ਏੰ ਭਏਜ ਦ਼ ਜਹਲਨ ਦਿਯਨ ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ ਏਯਦ ਹ। ਇਵ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹ
ਰ ਣ ਲਾਂ ਵਹ ਵ, ਫਿੱ  ਇ ਭਿਤ ਦਹ ਫਜ ਬਸਲਿੱ ਐ ਦ਼ ਡਏਟਯਹ ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹ ਵ।
a) ਭੁਰਤਵੀ ਭਡੀਏਰ ਭ
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ਰਹ ਭਰਤਲਹ ਜਾਂ ਬਸਲਿੱ ਐ ਦਹ ਭਡਹਏਰ਼ ਭ ਰਹ ਵ ਅਤ਼ ਭਡਹਏਰ਼ ਭ ਰਹ ਦ਼ ਲਾਂ ਵਹ ਫਹਭ
ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹ ਵ। ਼ਲ਼ਏਯਤ 25 ਤੋਂ 55 ਰਾਂ ਦਹ ਉਭਯ ਸਲਚਰ਼ ਏਦ਼ ਲਹ ਏਹਭ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਿੱ  ਰ
ਏਦ ਵ।
b) ਧਯਟਾਇਯਭੈਂਟ ਉਭਯ
ਉਵ 55 ਤੋਂ 60 ਰਾਂ ਦ਼ ਸਲਚਰ਼ ਸਯਟਇਯਭੈਂਟ ਉਭਯ ਦਹ ਚਾਣ ਇਵ ਲ਼ਯਤ ਉੱਤ਼ ਏਯਦ ਵ ਸਏ ਬ
ਰ ਣ ਦਹ ਸਭਤਹ ਅਤ਼ ਚਣਹ ਈ ਸਯਟਇਯਭੈਂਟ ਉਭਯ ਦ਼ ਸਲਚਰ਼ ਲ਼ਟ ਯ ਨਰ 4 ਰਾਂ ਦ ਅੰ ਤਯ
ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ। ਰਹ ਸਯਟਇਯਭੈਂਟ ਉਭਯ ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਦਤਐਤ ਏਯਨ
ਦ਼ ਭੇਂ ਚਣਹ ਈ ਉਭਯ ਅਤ਼ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਪਇਦ਼ ਲ਼ਯ ਵਾਣ ਦ਼ ਲਤ਼ ਸਨਮਭ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤਹ ਈ
ਵ। ਇ ਉਭਯ ਨੰ ਸਵਰਾਂ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ।
c) ਧਸਰਾਂ-ਧਯਟਾਇਯਭੈਂਟ ਭਾਂ
ਸਵਰਾਂ-ਸਯਟਇਯਭੈਂਟ ਭੇਂ ਦ ਬਲ ਵ ਭਾਂ-ਅੰ ਤਯਰ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਨੰ ਭਨਯ ਏਯਨ ਦਹ ਸਭਤਹ ਤੋਂ ਲ਼ਯ
ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਸਡਊਰ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤਹ ਰਹ ਸਯਟਇਯਭੈਂਟ ਉਭਯ ਨਰ ੁਤਭ ਵੰ ਦ ਵ। ਇ ਭੇਂ ਦ਼
ਦਿਯਨ ਫਹਭਤ ਰ ਵਾਣ ਲਰਹ ਸਏਲ਼ਤ/ਇਏਿੱ ਰਹ ਰਹਭਹਅਭ ਯਏਭ ਦ ਬਤਨ ਏਯ਼। ਫਹਭਤ ਏਾਰ
ਇਿੱ ਏ ਭਲ਼ਤ ਬਤਨ ਏਯਨ ਜਾਂ ਸਏਲ਼ਤਾਂ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਬਤਨ ਏਯ ਏਦ ਵ।
d) ਏਢਵਾਉਣਾ
ਜ਼, ਫਹਭਤ ਭਯ ਜਾਂਦ ਵ ਜਾਂ ਏਹਭ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਯਏਭ ਏਢਲਉਣਹ ਚਵੰ ਦ ਵ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਯਟਇਯਭੈਂਟ ਉਭਯ
ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਜਾਂ ਸਯਟਇਯਭੈਂਟ ਉਭਯ ਦ਼ ਫਅਦ ਤਾਂ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਲਸ ਏਹਤ ਜਲ਼, ਜਾ ਸਏ
ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਸਏ਼ ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਸਫਨਾਂ ਭਨਯ ਵਾਲ਼। ਨਸਲਆਉਣ ਸਲਿੱ ਚ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਏਯਨ ਵਾਣ ਏਯਏ਼
ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਬਤਨ ਰਈ 7 ਸਦਨਾਂ ਦਹ ਛਾਟ (ਯ਼) ਦ ਸਨਮਭ ਵ।
e) ਧਨਮੁਏਤੀ
ਏਹਭ ਸਨਮਏਤ ਰਈ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
f) ਅਰਧਸਦਾ
ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਰਾਂ-ਭਿਜਦ ਫਹਭਯਹਆਂ ਦਹ ਅਰਸਵਦਹ, 30 ਸਦਨਾਂ ਦ ਉਡਹਏ ਭਾਂ ਅਤ਼ ਭਡਹਏਰ਼ ਭ
ਦ਼ ਲਾਂ ਐ ਫਹਭਯਹ ਰਈ ਸਵਰ਼ ਰ ਰਈ ਅਰਸਵਦਹ ਨਵੀਂ ਵ। ਸਏਉਂਸਏ ਇਵ ਬਸਲਿੱ ਐ ਭਡਹਏਰ਼ ਭ
ਰਹ ਵ ਤਾਂ ਇਵ ਲ਼ਟ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਸਨਆਂਯਏ ਵ।
g) ਯੁੱ  ਫੀਭਾ ਫਦਰ
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ਰਹ ਯਿੱ  ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਲਹ ਰਈ ਜ ਏਦਹ ਵ, ਸਜ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ  ਛਾਟ ਦਹ ਵਰਤ ਲਹ
ਸਭਰਦਹ ਵ।
H. ਏੰ ਫੀ-ਉਤਾਦ
ਏਈ ਲਯ, ਜਹਲਨ ਫਹਭ਼ ਨਰ ਸਭਰਦ਼ ਉਤਦਾਂ ਨੰ ਸਵਤ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਨਰ ਜਾ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵ
ਏ਼ਜ ਸਲਿੱ ਚ ਦਾ ਉਤਦਾਂ ਦ਼ ਰਯ ਦ ਢੰ  ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਦਾ ਫਹਭ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਇਏਿੱ ਠੇ ਆ ਏ਼ ਆਹ ਭਝ
ਸਤਆਯ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
ਫੀਭਾ ਅਤ ਜੀਵਨ ਏੰ ਫੀ ਉਤਾਦ ਦ ਬਲ ਉਤਦਾਂ ਤੋਂ ਵ ਜਾ ਸਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਜਹਲਨ ਫਹਭ
ਯਿੱਸਐਆ ਅਤ਼ ੂਯ-ਜਹਲਨ ਅਤ਼//ਜਾਂ ਇਿੱ ਏਰਹ ਸਵਤ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤਹ ਸਵਤ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ
ਦਾਲੇਂ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਉਤਦਾਂ ਨੰ ਦਾ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਾਂਝ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਤਆਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਦਾਲਾਂ ਦ਼ ਸਲਏਯਹ ਚਨਰ
ਯਵੀਂ ਲ਼ਸਚਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਫ਼ਲ਼ਿੱਏ ਇਵ ਦਾ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ ਸਲਚਰ਼ ਸਯਲ਼ਤ ਵਾਲ਼ ਅਤ਼ ਭਿਜਦ ਸਨਮਭਾਂ ਦ਼
ਭਤਫਏ, ਇੰ ਝ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਨੰ ਸਏ਼ ਲਹ ਭੇਂ ਇਿੱ ਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਤ਼ ਇਿੱ ਏ ੂਯ-ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ
ਸਲਚਰ਼ ਵਹ ਭਨਯ ਏਹਤ ਜਲ਼। ਇੰ ਝ ਦਹਆਂ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ ਸਲਚਰ਼ ਫਯਹਏਯਨ ਦ਼ ਢੰ , ਰਹ ਼ਲ
ਦ਼ਣ ਤ਼ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਆਭ ੁਯਸਚਆਂ ਅਤ਼ ਰਹ ਼ਲ ਦ਼ਣ ਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਰ ਣ-ਦ਼ਣ ਨੰ ਾਂਝ ਏਯਨ ਰਈ
ਆਹ ਸਵਭਤਹ ਿੱ ਤਯ ਫਣਇਆ ਵਾਣ ਯਯਹ ਵ। ੰ ਫੰ ਧ ਰਈ IRDAI ਦਹ ਭਨਯਹ ਸਏ਼ ਲਹ ਫਹਭਏਤ
ਲਰੋਂ ਰਈ ਜ ਏਦਹ ਵ। ਇਏਯਯ ਰੰਭ਼ ਭੇਂ ਰਈ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ ਅਤ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਨੰ ਐਤਭ ਏਯਨ ਦਹ
ਇਜਤ ਨਵੀਂ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਲ਼ਹ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਏ ਸਏ ਐ ਵਰਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ IRDAI ਲਰੋਂ ਸਵਭਤਹ ਨ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵਾਲ਼।
ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਏਾਈ ਏੰ ਫਹ ਉਤਦ ਦਹ ਰਾ  ਯਹ ਏਯਨ ਰਈ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਼ਲਲਾਂ ਲਤ਼ ੰ ਯਏ ਲਜੋਂ
ਇਿੱ ਏ ਰਹ ਼ਲ ਦਹ ਵਰਤ ਦ਼ਣ ਸਲਿੱ ਚ ਯਯਹ ਬਸਭਏ ਫਣਉਣ ਰਈ ਭਾਢਹ ਫਹਭਤ ਏਯਦ ਲਜੋਂ ਏੰ ਭ
ਏਯਨ ਰਈ ਸਵਭਤ ਵਾ ਏਦਹ ਵ। ਭਿੱ ਐ ਫਹਭਏਯਤ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਤ਼ ਰਹ ਼ਲ ਸਲਿੱ ਚ ਰਭਐ
ਿੱ ਬਸਭਏ
ਸਨਬ ਏਦ ਵ। ਯ, ਦਅਸਲਆਂ ਅਤ਼ ਦਰਰਹ ਬਤਨ ਨੰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਰਬਸਲਤ ਵਾਣ ਲਰ਼
ਰਹ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਼ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਸਨਟਇਆ ਜਾਂਦ ਵ।
'ਏੰ ਫਹ ਉਤਦ' ਨੰ ਭੇਂ ਭੇਂ ਉੱਤ਼ ਜਯਹ ਪਇਰ ਏਯਨ ਤ਼ ਜਯਹ ਏਹਤਹਆਂ ਼ਧਾਂ ਲਯਤਣ ਦਹ ਰਨ ਏਯਨਹ
ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਯ ਏਯਨ ਚਵਹਦ ਵ। ਦਾਲ਼ ਜਾਐਭਾਂ ਦ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਬਾਂ ਨੰ ਲਿੱ ਐਯ਼ ਯ
ਸਲਿੱ ਚ ਛਸਣਆ ਅਤ਼ ਰਹਧਯਏਾਂ ਨੰ ਸਲਏਯਹ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਤ਼ ਸਲਏਯਹ ਦ਼ ਫਅਦ ਦ਼ ਅ ਦਿਯਨ ਅਤ਼
ਬ ਦਤਲ਼ਾਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਰਹ ਦਤਲ਼, ਸਲਏਯਹ ਏਾਂ ਆਸਦ ਉੱਤ਼ ਦਿੱ ਸਆ ਜਾਂਦ ਵ।
ਉਤਦ ਨੰ ਇਏਿੱ ਰਹ ਫਹਭ ਰਹ ਤ਼ ਯਿੱ  ਫਹਭ ਆਧਯ ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ ਜ ਏਦ ਵ। ਯ, ਸਵਤ ਫਹਭ
ਪਰਾ ਟਯ ਰਹਆਂ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ, ਲ਼ਧ ਸਭਆਦਹ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਨੰ ਸਯਲਯ ਦ਼ ਏਭਊ ਭੈਂਫਯਾਂ
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ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਦ਼ ਜਹਲਨ ਰਈ ਭਨਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਰ ਵਾਣ ਲਰ਼
ਫਹਭਮਾ ਸਵਿੱ ਤ ਤ਼ ਵਾਯ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਸਨਮਭਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਰਈ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਵ।
ਭਏਤ ਜਾਂਚ ਚਾਣ ਫਹਭਤ ਨੰ ਸਭਰਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਯ਼ 'ਏੰ ਫਹ ਉਤਦ' ਰਈ ਰ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਯ, 'ਏੰ ਫਹ ਉਤਦ'
ਦ਼ ਸਵਤ ਲਰ ਬ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ੂਯ-ਜਹਲਨ/ਇਏਿੱ ਰਹ ਸਵਤ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਰਹਧਯਏ ਦਹ ਚਾਣ
ਭਤਫਏ ਨਸਲਆਉਣ ਦ ਵਿੱ ਏਦਯ ਵ।
ਏੰ ਫਹ ਉਤਦ ਦਹ ਭਯਏਹਸਟੰ  ਦਾਲਾਂ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਸਿੱ ਧ਼ ਭਯਏਹਸਟੰ  ਚਨਰਾਂ, ਦਰਰਾਂ ਤ਼ ਾਂਝ਼ ਸਨਿੱਜਹ ਤ਼
ਏਯਾਯ਼ਟ ਜੰ ਟਾਂ ਯਵੀਂ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ, ਯ ਫੈਂਏ ਰਫੰਧ ਨਵੀਂ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ। ਯ, ਉਵ ਸਲਚਾਰ਼
ਨਵੀਂ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਸਏ਼ ਲਹ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਉਤਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏ਼ ਰਈ ਦਹ ਲਹ ਭਯਏਹਸਟੰ  ਤੋਂ
ਯਭਸਣਤ ਨਵੀਂ ਵਨ।
਼ਲ਼ਏਲ਼ ਤ਼ ਸਲਏਯਹ ਦਤਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਐ ਪਹਚਯ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਦਾ ਫਹਭਏਯਤ ਲ਼ਭਰ ਵਨ, ਵਯ਼ਏ ਜਾਐਭ ਦਜ਼
ਤੋਂ ਲਿੱ ਐਯ ਵ, ਏਿ ਣ ਦਅਲ਼ ਨੰ ਸਨਟ, ਦਾਲੇਂ ਦ਼ ਨਸਲਆਉਣ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਭਭਰ਼ ਜਾਂ ਫਹਭਤ ਏਾਰ
ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਸਲਚੋਂ ਏ਼ਲਰ ਇਿੱ ਏ ਰਈ ਚਾਣ, ਼ਲ ਦਹਆਂ ਵਰਤਾਂ ਆਸਦ ਫਯ਼ ਐ ਜਣਏਯਹ ਵਾਣਹ
ਚਵਹਦਹ ਵ।
ਇਵ ਏਯਾਫਯ ਰਈ ਼ਲ ਦ਼ਣ ਲਤ਼ IT ਸਟਭ ਭਫਤ ਤ਼ ਯਏਲਟ ਯਸਵਤ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ
ਦਾਲਾਂ ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਦ਼ ਸਲਚਰ਼ ਏਹ ਡਟ ਏਯਨ ਵੰ ਦ ਅਤ਼ IRDAI ਰਈ ਏਹ ਡਟ ਸਤਆਯ ਦਹ ਰਾ 
ਵੰ ਦਹ ਵ।
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I. ਏਜ
 ਨੀਤੀਆਂ
ਏ਼ਜ ਜਾਂ ਅਿੱ ਭਫਯ਼ਰ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਏਈ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਇਿੱ ਏਠਹਆਂ ਇਿੱ ਏ ਇਿੱ ਏਰ਼ ਦਤਲ਼ ਅਧਹਨ
ਸਦੰ ਦ ਵ।
ਵਾਯ ਏਯਾਫਯ ਦ਼ ਲਯਾਂ ਰਈ, ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਯ-ਫਯ ਰਹ, ਦਏਨਦਯ ਰਹ, ਦਤਯ
ਏ਼ਜ ਰਹ ਆਸਦ, ਉਰਿੱਫਧ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਇਿੱ ਏ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਵਹ ਏਈ ਬਿਸਤਏ ੰ ਿੱ ਤਹਆਂ ਰਈ ਫਹਭ
ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਇਭਯਤ, ਭਨ ਆਸਦ। ਇੰ ਝ ਦਹਆਂ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਿੱਜਹ ਰਈਨਾਂ
ਜਾਂ ਦ਼ਣਦਯਹ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਲ਼ਸਭਰ ਵਾ ਏਦਹਆਂ ਵਨ।
ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਏ਼ਜ ਰਹ ਦਹਆਂ ਉਦਵਯਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹ ਯਿੱਸਐਆ ਪਇਸਦਆਂ ਨੰ
ਵਯਜਨ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਜਾਨ ਲ਼ਸਭਰ ਵ ਅਤ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਅਤ਼ ਵਯਜਨ ਰਹਆਂ ਨਰ
ਵਤਰ ਯਾਨ ਨਏਦ ਪਇਦ਼ ਲਹ ਲ਼ਸਭਰ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ।
ਮਤਯ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਼ਲ਼ ਏਹਤਹ ਰਹ ਲਹ ਏ਼ਜ ਰਹ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਨ ਏ਼ਲਰ ਸਵਤ ਫਹਭ
ਸਦੰ ਦਹ ਵ, ਫਰਸਏ ਫਹਭਯਹ / ਵਦ਼ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਭਡਹਏਰ ੁਯਸਚਆਂ ਦ਼ ਨਰ ਨਰ ਵਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ
ਭਿਤ / ਅੰ ਤ ਪਇਦ਼, ਭਨ ਵੰ ਚਣ ਸਲਿੱ ਚ ਦ਼ਯਹ ਜਾਂ ਆਚਣ, ਾਯਟ ਤ਼ ਦਤਲ਼ ਆਚਣ,
ਜਇਦਦ / ਸਨਿੱਜਹ ਨਏਨ ਰਈ ਤਹਜਹ ਧਯ ਦ਼ਣਦਯਹ, ਮਤਯ ਯਿੱ ਦ ਵਾਣ ਜਾਂ ਵਈਜਏ ਵਾਣ ਦ਼ ਰਈ ਫਹਭ
ਯਿੱਸਐਆ ਲਹ ਲ਼ਸਭਰ ਵ।
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J. ਯੀਫ ਵਯਾਂ ਰਈ ਰੂ ਫੀਭਾ ਤ ਧਸਤ ਫੀਭਾ
ਰ-ਫਹਭ ਉਤਦ ੇਂਡ ਤ਼ ੂਯ-ਯਭਹ ਐ਼ਤਯ ਤੋਂ ਿੱ ਟ ਆਭਦਨ ਲਰ਼ ਰਾ ਏਾਂ ਦਹ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਰਈ
ਸਡਇਨ ਏਹਤ ਸਆ ਵ। ਿੱ ਟ ਆਭਦਨ ਲਰ਼ ਰਾ ਏ ਡ਼ ਭਜ ਦ ਲਿੱ ਡ ਸਵਿੱ  ਵ ਅਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਏਾਈ
ਸਵਤ ਯਿੱਸਐਆ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਇਏਯਏ਼, ਇਵ ਿੱ ਟ ਭਿੱ ਰ ਉਤਦ, ਸਜਵਨਾਂ ਦ ਸਵਣਮਾ ਰਹਭਹਅਭ ਤ਼
ਪਇਦ ਏ਼ਜ ਵ, ਇਵਨਾਂ ਰਾ ਏਾਂ ਦਹ ਭਦਦ ਰਈ ਲ਼ਯ ਏਹਤ ਸਆ ਵ ਅਤ਼ ਆਭ ਜਾਸਐਭਾਂ ਤੋਂ ਭਆਲ ਸਦੰ ਦ
ਵ। ਰ ਫਹਭ IRDA ਰ ਫਹਭ ਯਰ਼ਲ਼ਨ 2005 ਦ਼ ਤਸਵਤ ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਵ।
ਇਵ ਉਤਦ ਥਾਹ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਨਰ ਸਭਰਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਅਏਯ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ 30,000 ਯ ਤੋਂ
ਿੱ ਟ ਵੰ ਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ IRDA ਰ-ਫਹਭ ਸਨਮਭ 2005 ਦ਼ ਤਸਵਤ ਚਵਹਦ ਵ। ਇੰ ਝ ਦਹ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਨੰ
ਭਿੱ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਭਸਜਏ ੰ ਠਨਾਂ ਜਾਂ ੂਯ-ਯਏਯਹ ੰ ਠਨਾਂ (ਨਜਹ) ਲਰੋਂ ਆਣ਼ ਭੈਂਫਯਾਂ
ਰਈ ਯਿੱ  ਲਜੋਂ ਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ। IRDA ਦ਼ ੇਂਡ ਅਤ਼ ਭਸਜਏ ਐ਼ਤਯ ਸਨਮਭਾਂ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਨੰ
ਆਣਹਆਂ ਰਹਆਂ ਦਹ ਤਸਵਲ਼ਦ ਸਵਿੱ  ਰ-ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਰਈ ਲ਼ਚਣ ਯਯਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭ਼ ਨੰ ਲਿੱ ਡ਼
ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ਼ ਵੰ ਚ ਰਈ ਭਯਿੱ ਥ ਏਯਦ ਵ।
ਇਵ ਰਹਆਂ ਹਮ ਲਰੋਂ ਭਜ ਦ਼ ਯਹਫ ਬ ਦ਼ ਰਈ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਭਤਫਏ ਸਤਆਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ:
1. ਜਨ ਅਯਤਾ ਫੀਭਾ ਨੀਤੀ
ਜਨ ਅਯਾਤ ਫਹਭ ਰਹ ਦ਼ ਪਹਚਯ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਵਨ:
a. ਇਵ ਰਹ ਨੰ ਭਜ ਦ਼ ਯਹਫ ਬਾਂ ਰਈ ਤ ਭਡਏਹਰ ਫਹਭ ਦ਼ਣ ਰਈ ਸਤਆਯ ਏਹਤ ਸਆ

ਵ।
b.

ਯਿੱਸਐਆ ਸਨਿੱਜਹ ਭਡਹਏਰ਼ ਭ ਰਹ ਦਹ ਸਏਭ ਭਤਫਏ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ। ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਹਤ ਫਾਨ ਤ਼
ਭਡਹਏਰ ਚਏ-ਅ ਪਇਦ਼ ਲ਼ਸਭਰ ਨਵੀਂ ਵਨ।

c. ਰਹ ਸਨਿੱਜਹ ਤ਼ ਸਯਲਸਯਏ ਭੈਂਫਯਾਂ ਰਈ ਉਰਿੱਫਧ ਵ।
d. ਉਭਯ ਵਿੱ ਦ ੰ ਜ ਤੋਂ 70 ਰ ਵ।
e. ਸਤੰ ਨ ਭਵਹਸਨਆਂ ਤੋਂ ੰ ਜ ਰਾਂ ਦ਼ ਸਲਚਰ਼ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਭਸਆਂ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤਹ ਯਿੱਸਐਆ

ਨਰ ਵਹ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ।
f.

ਵਯ਼ਏ ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਰਈ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ 5,000 ਯ ਤਿੱ ਏ ਹਸਭਤ ਵ ਅਤ਼ ਦ਼ਣਮਾ
ਰਹਭਹਅਭ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤਹ ਯਣਹ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵ।
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ਯਣਹ 2.1
ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਉਭਯ

46 ਰ ਤਿੱ ਏ

46-55

56-65

66-70

ਸਯਲਯ ਦ ਭਿੱ ਐਹ

70

100

120

140

ਜਹਲਨ-ਥਹ

70

100

120

140

25 ਰਾਂ ਤਿੱ ਏ ਦ਼ ਸਨਯਬਯ ਫਿੱ ਚ਼

50

50

50

50

2+1 ਸਨਯਬਯ ਫਿੱ ਚ਼ ਦ਼ ਸਯਲਯ ਰਈ

190

250

290

330

2+2 ਸਨਯਬਯ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਦ਼ ਸਯਲਯ ਰਈ

240

300

340

380



ਰਹਭਹਅਭ ਆਭਦਨ ਟਏ ਏਟ ਦਹ ਧਯ (ਏਲ਼ਨ) 80ਡਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਟਏ ਪਇਦ ਰਤ ਏਯਨ
ਦ਼ ਮਾ ਵ।



ਰਹ ਉੱਤ਼ ਯਸਲ ਟਏ ਨਵੀਂ ਰ ਵੰ ਦ ਵ।

2. ਧਵਆਏ ਧਸਤ ਫੀਭਾ ਏੀਭ (UHIS)
ਇਵ ਰਹ 100 ਜਾਂ ਲਿੱ ਧ ਸਯਲਯਾਂ ਦ਼ ਭਵ ਰਈ ਉਰਿੱਫਧ ਵ। ਵਣ ਸਨਿੱਜਹ UHIS ਰਹਆਂ ਰਾ ਏਾਂ ਨੰ
ਲਹ ਉਰਿੱਫਧ ਏਯਲਈਆਂ ਈਆਂ ਵਨ।
ਪਾਇਦ
ਸਲਆਏ ਸਵਤ ਫਹਭ ਏਹਭ ਦ਼ ਪਇਸਦਆਂ ਦਹ ਚਹ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵ:
 ਭਡੀਏਰ ਧਨ-ਵਾੀ
ਇਵ ਰਹ 30,000 ਯ ਤਿੱ ਏ ਦ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ ਸਲਅਏਤਹ /
ਸਯਲਯ ਨੰ ਧਨ-ਲ ਏਯਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਅਧਹਨ-ਵਿੱ ਦਾਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਵ।
ਾਯਣੀ 2.2
ਤੱ ਥ

ਸੱ ਦ

ਏਭਯ, ਫਾਯਸਡੰ  ਐਯਚ਼

ਵਯ ਯਾ 150/- ਯ ਤਿੱ ਏ

ਜ਼ ICU ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵੰ ਦ ਵ

ਵਯ ਯਾ 300/- ਯ ਤਿੱ ਏ

ਯਜਨ, ਨਥਸਟਏ, ਰਵਏਯ, ਭਸਵਯ ਪਹਾਂ, ਨਯਸੰ  4,500 ਯ ਵਯ ਫਹਭਯਹ / ਿੱ ਟ
ੁਯਚ਼

ਰਈ

ੰ ਨਤ, ੁਨ, ਆਏਹਜਨ, ਟਹ ੁਯਚ਼, ਦਲਈਆਂ, ਜਾਂਚ 4,500 ਯ ਵਯ ਫਹਭਯਹ / ਿੱ ਟ
ਦਯਥ ਤ਼ ਏ-ਯ਼, ਡਇਸਰਸ, ਯ਼ਸਡਥਯਹ

ਰਈ

ਏਹਭਾਥਯਹ, ਼ਭ਼ਏਯ ਦ਼ ੁਯਚ਼, ਨਏਰਹ ਅੰ  ਆਸਦ।
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ਸਏ਼ ਲਹ ਇਿੱ ਏ ਫਹਭਯਹ ਰਈ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਏਿੱ ਰ ੁਯਚ਼


ਯ 15,000/- ਤਿੱ ਏ

ਧਨਿੱਜੀ ਦੁਯਟਨਾ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ

ਵਦ਼ ਏਯਏ਼ ਸਯਲਯ ਦ਼ ਏਭਊ ਭਐਹ (ਯਦ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਨਾਂ ਭਤਫਏ) ਦਹ ਭਿਤ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ:
Rs.25,000/ ਅੰ ਤਾ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ
ਜ਼ ਸਯਲਯ ਦ ਏਭਉਣ ਲਰ ਭਐਹ ਵਦ਼ / ਫਹਭਯਹ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾ ਜਲ਼ ਤਾਂ
ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਯਸਵਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਸਤੰ ਨ ਸਦਨਾਂ ਦ਼ ਉਡਹਏ ਭੇਂ ਦ਼ ਫਅਦ ਵਯ ਸਦਨ ਰਈ 50/ਯ ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ 15 ਸਦਨਾਂ ਰਈ ਬਤਨ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।।
 ਰਹਭਹਅਭ
ਯਣਹ 2.3
ਭਜੂਦੀ

ਰੀਭੀਅਭ

ਸਲਅਏਤਹ ਰਈ

ਰਨ ਯ 365/-

ੰ ਜ ਭੈਂਫਯ ਤਿੱ ਏ ਸਯਲਯ ਰਈ

ਰਨ ਯ 548/-

(ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਰ਼ ਸਤੰ ਨ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਭ਼ਤ)
ਿੱ ਤ ਭੈਂਫਯ ਤਿੱ ਏ ਸਯਲਯ ਰਈ

ਰਨ ਯ 730/-

(ਸਵਰ਼ ਸਤੰ ਨ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਭਸਆਂ ਭ਼ਤ)
ਫਹਹਰ ਸਯਲਯਾਂ ਰਈ ਰਹਭਹਅਭ ਫਸਡਹ

ਯਹਫਹ ਯ਼ਐਾਂ ਤੋਂ ਵ਼ਠ ਯਸਵਣ ਲਰ਼ ਸਯਲਯਾਂ
ਰਈ ਯਏਯ ਰਹਭਹਅਭ ਫਸਡਹ ਦ਼ਲ਼ਹ।
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K. ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਧਸਤ ਫੀਭਾ ਮਜਨਾ
ਯਏਯ ਨੇ ਏਈ ਸਵਤ ਏਹਭਾਂ ਲਹ ਲ਼ਯ ਏਹਤਹਆਂ ਵਨ, ਉਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਏਝ ਐ ਸਫਆਂ ਰਈ ਰ ਵੰ ਦਹਆਂ
ਵਨ। ਸਵਤ ਪਇਸਦਆਂ ਨੰ ਫਵਤ਼ ਰਾ ਏਾਂ ਤਿੱ ਏ ਵੰ ਚਣ ਰਈ, ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ ਨਰ ਸਭਰ ਏ਼ ਯਲ਼ਟਯਹ
ਲਥ ਮਾਜਨ ਨੰ ਰ ਏਹਤ ਸਆ ਹ। RSBY ਨੰ ਭਦਯ ਤ਼ ਯਯ ਭੰ ਤਯਰ, ਬਯਤ ਯਏਯ
ਲਰੋਂ ਯਹਫ ਯ਼ਐ ਤੋਂ ਵ਼ਠ ਯਸਵਣ ਲਰ਼ (BPL) ਸਯਲਯਾਂ ਨੰ ਸਵਤ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਰਈ ਲ਼ਯ ਏਹਤ
ਸਆ ਵ।
ਯਲ਼ਟਯਹ ਲਥ ਫਹਭ ਮਾਜਨ ਦ਼ ਪਹਚਯ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਵਨ:
a. ਏਿੱ ਰ ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਯਏਭ 30,000 ਰਤਹ ਫਹਹਰ ਸਯਲਯ ਰਈ ਸਯਲਯ ਪਰਾ ਟਯ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼
ਵ।
b. ਸਵਰਾਂ-ਭਿਜਦ ਫਹਭਯਹਆਂ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
c. ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧਹ ਸਵਤ ਼ਲਲਾਂ ਤ਼ ਯਜਯਹ ਼ਲਲਾਂ, ਜਾ ਸਏ ਡ਼-ਏ਼ਅਯ ਦ਼
ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਜ ਏਦਹਆਂ ਵਨ, ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ
d. ਬ ਭਨਤ-ਰਤ ਸਵਤ ਼ਲਲਾਂ ਰਈ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਯਿੱਸਐਆ।
e. ਭਯਟ ਏਯਡ ਦ ਰਫੰਧ
f. ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਤ਼ ਫਅਦ ਦ਼ ਐਯਸਚਆਂ ਦ ਰਫੰਧ।
g. ਵਯ ਲਯ ਦਿਯ ਏਯਨ ਰਈ 100/- ਯ ਦ ਮਤਯ ਬਿੱ ਤ।
h. ਏੇਂਦਯ ਤ਼ ਯਜ ਯਏਯਾਂ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਰਹਭਹਅਭ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
i. ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਯਜ ਯਏਯ ਲਰੋਂ ਭਏਫਰ਼ ਦਹ ਫਾਰਹ ਯਵੀਂ ਚਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ।
j. ਫਸਰਏ ਤ਼ ਰਈਲ਼ਟ ਵਤਰਾਂ ਸਲਚਰ਼ ਰਬਤਯ ਦਹ ਚਾਣ ਵੰ ਦਹ ਵ।
k. ਏੇਂਦਯ ਤ਼ ਯਜ ਯਏਯ ਲਰੋਂ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ 3:1 ਅਨਤ ਨਰ ਝਿੱ ਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਏੇਂਦਯ ਯਏਯ
ਵਯ਼ਏ ਸਯਲਯ ਰਈ ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ 565/- ਯ ਦਹ ਯਏਭ ਦ ਮਾਦਨ ਸਦੰ ਦਹ ਵ।
l. ਯਜ ਯਏਯਾਂ ਲਰੋਂ ਮਾਦਨ: ਰਨ ਰਹਭਹਅਭ ਦ 25 ਪਹਦਹ ਅਤ਼ ਸਏ਼ ਲਹ ਵਾਯ 750 ਯ ਤੋਂ
ਲਿੱ ਧ ਦ ਰਹਭਹਅਭ।
m. ਰਬਤਯ ਨੰ ਯਸਜਟਯ਼ਲ਼ਨ ਪਹ/ਨਸਲਆਉਣ ਪਹ ਲਜੋਂ 30/- ਯ ਰਨ ਦ਼ਣ਼ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
n. ਰਲ਼ਲ਼ਏਹ ੁਯਚ਼ ਯਜ ਯਏਯ ਲਰੋਂ ਝਿੱ ਰ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ।
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o. ਇ ਭਏਦ ਰਈ ਵਯ਼ਏ ਰਬਤਯ ਰਈ ਭਯਟ ਏਯਡ ਦ ਲਧ ੁਯਚ 60/- ਯ ਲਿੱ ਐਯ
ਰ ਵਾਲ਼।
p. ਏਹਭ ਨੰ ਭਯਟ ਏਯਡ ਜਯਹ ਏਯਨ ਦਹ ਸਭਤਹ ਦ਼ ਅਰ਼ ਭਵਹਨੇ ਦ਼ ਫਅਦ ਸਵਰ਼ ਭਵਹਨੇ ਤੋਂ ਲ਼ਯ
ਵਾਲ਼ਹ। ਇਏਯਏ਼, ਲ਼ਯਆ
 ਤਹ ਭਯਟ ਨੰ ਐ ਸਰਹ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਪਯਲਯਹ ਭਵਹਨੇ ਦ਼ ਸਏ਼ ਲਹ ਭੇਂ ਜਯਹ
ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਏਹਭ 1 ਅਯਰ ਤੋਂ ਲ਼ਯ ਵਾਲ਼ਹ।
q. ਏਹਭ ਅਰ਼ ਰ ਦਹ 31 ਭਯਚ ਰਈ ਇਿੱ ਏ ਰ ਤਿੱ ਏ ਯਵ਼ਹ। ਇਵ ਉ ਐ ਸਰਹ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹਭ
ਦਹ ਐਤਭ ਵਾਣ ਦਹ ਸਭਤਹ ਵਾਲ਼ਹ। ਇਏਯਏ਼ ਏਯਡਾਂ ਨੰ ਅੰ ਤਯਰ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਦਯਹ ਏਹਤ਼ ਏਯਡਾਂ ਰਈ
ਅੰ ਤਭ ਸਭਤਹ ਅਰ਼ ਰ ਦਹ 31 ਭਯਚ ਵਹ ਵਾਲ਼ਹ।
ਦਅਸਲਆਂ ਨੰ ਸਨਮਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਟਹਹ ਜਾਂ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਸਨਟਇਆ ਜਲ਼। ਦਅਸਲਆਂ ਨੰ
ਸਜੰ ਨ ਲਹ ੰ ਬਲ ਵਾਲ਼ ਚਹਫਿੱ ਧ ਵਤਰਾਂ ਯਵੀਂ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਏਹਤ ਸਆ ਵ।
ਏਾਈ ਲਹ ਫਹਭਯ ਨੰ ਫਹਭਯਹ ਰਈ ਸਨਯੰ ਤਯ ਭੇਂ ਰਈ ਭੰ ਸਨਆ ਜਲ਼ ਅਤ਼ ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਵਤਰ
ਸਲਿੱ ਚ ਆਐਯਹ ਲਯ ਇਰਜ ਏਯਲਉਣ ਦਹ ਸਭਤਹ ਤੋਂ 60 ਸਦਨਾਂ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭ-ਫਹਭਯ ਵਾਣ ਲ਼ਸਭਰ ਵ।
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L. ਰਧਾਨ ਭੰ ਤਯੀ ੁਯੱਧਐਆ ਫੀਭਾ ਮਜਨਾ
ਸਨਿੱਜਹ ਵਦਤ ਭਿਤ ਤ਼ ਅੰ ਤ ਯਿੱਸਐਆ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਵਣ ਵਹ ਰਨਹ PMSBY ਨੇ
ਸਧਆਨ ਸਐਿੱ ਸਚਆ ਵ ਅਤ਼ ਏਹਭ ਲ਼ਯਲ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਵਨ:
ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਦਹ ਵੰ ਚ: ਬ ਰ ਣ ਲਰਹਆਂ ਫੈਂਏਾਂ ਦ਼ 18 ਤੋਂ 70 ਰਾਂ ਦ਼ ਬ ਫਿੱ ਚਤ ਫੈਂਏ ਐਤ ਧਯਏ
ਸਵਿੱ  ਰ ਣ ਦ਼ ਵਿੱ ਏਦਯ ਵਨ। ਬ ਰ ਣ ਲਰ਼ ਫੈਂਏ ਨੰ ਸਏ਼ ਲਹ ੂਯ-ਜਹਲਨ ਫਹਭਏਯਤ ਨਰ ਜਨ
ਲ਼, ਜਾ ਸਏ ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਇੰ ਝ ਦਹ ਫੈਂਏ ਨੰ ਭਟਯ ਰਹ ਼ਲ਼ ਏਯ਼। ਏਾਈ ਲਹ ਸਲਅਐਤਹ ਏ਼ਲਰ
ਇਿੱ ਏ ਵਹ ਫਿੱ ਚਤ ਫੈਂਏ ਐਤ਼ ਯਵੀਂ ਏਹਭ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਰ ਣ ਦ਼ ਮਾ ਵਾਲ਼ ਅਤ਼ ਜ਼ ਉਵ ਇਏ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਫੈਂਏ
ਯਵੀਂ ਬ ਰੈਂ ਦ ਵ ਤਾਂ ਉ ਨੰ ਏਾਈ ਲਧ ਪਇਦ ਨਵੀਂ ਸਭਰਦ ਵ ਅਤ਼ ਲਧ ਸਦਿੱ ਤ ਰਹਭਹਅਭ ਫਤ ਏਯ
ਸਰਆ ਜਲ਼। ਫੈਂਏ ਐਤ਼ ਰਈ ਅਧਯ ਭਰ KYC ਵਾਲ਼।
ਦਐਰ ਧਨ / ਅੰ ਤਯਰ: ਯਿੱਸਐਆ 1 ਜਨ ਤੋਂ 31 ਭਈ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਇਿੱ ਏ ਰ ਰਈ ਵਾਲ਼ਹ, ਸਜ ਰਈ
ਵਯ ਰ 31 ਭਈ ਤਿੱ ਏ ਸਦਿੱ ਤ਼  ਪਯਭਾਂ ਉੱਤ਼ ਸਨਮਤ ਫਿੱ ਚਤ ਫੈਂਏ ਐਤ਼ ਤੋਂ ਬ ਰ ਣ/ ਆਟਾ-ਡ਼ਸਫਟ ਦਹ
ਚਾਨ ਵੰ ਦ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਸਵਰ਼ ਰ ਰਈ 31 ਅਤ 2015 ਤਿੱ ਏ ਲਧਇਆ ਸਆ ਵ। ਲ਼ਯ ਏਯਨ ਦ਼ ਭੇਂ,
ਬਯਤ ਯਏਯ ਲਰੋਂ ਬ ਰ ਣ ਦ ਭਾਂ ਸਤੰ ਨ ਭਵਹਸਨਆਂ, 30 ਨਲੰ ਫਯ 2015, ਤਿੱ ਏ ਲਧਇਆ ਸਆ ਵ।
ਯ਼ ਰਨ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਬਤਨ ਉੱਤ਼ ਫਅਦ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਰ ਣ ਐ ਲ਼ਯਤਾਂ ਉਤ਼ ੰ ਬਲ ਵਾ ਏਦ ਵ।
ਅਯਹ ਦ਼ਣ ਲਰ ਅਸਨਸਚਤ / ਦਐਰ਼ ਰਈ ਰੰਭਹ ਚਾਣ / ਆਟਾ-ਡ਼ਸਫਟ ਏਯ ਰਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਸਛਰ਼
ਤਜਯਫ਼ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਾਧ ਏਹਤਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਨਰ ਏਹਭ ਨੰ ਜਯਹ ਯਿੱ ਐਣ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਵ। ਸਲਅਏਤਹ, ਜਾ ਸਏ
ਸਏ਼ ਲਹ ਭੇਂ ਏਹਭ ਛਿੱ ਡ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ, ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਢੰ ਾਂ ਯਵੀਂ ਅਰ਼ ਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹਭ ਦ ਸਏ਼ ਲਹ ਭੇਂ
ਦਫਯ ਬ ਫਣ ਏਦ਼ ਵਨ। ਰ ਦਯ ਰ ਤੋਂ ਮਾ ਲਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਨਲੇਂ ਲ਼ਸਭਰ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਜਾਂ ਭਿਜਦ ਮਾ
ਸਲਅਏਤਹ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਾਂ ਸਵਿੱ  ਨਵੀਂ ਸਰਆ ਹ, ਏਹਭ ਦ਼ ਜਯਹ ਯਸਵਣ ਤਿੱ ਏ ਬਸਲਿੱ ਐ ਦ਼ ਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ
ਸਵਿੱ  ਰ ਣ ਦ਼ ਭਯਿੱ ਥ ਵਾਣ਼।
ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਪਇਦ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਵਨ :
ਪਾਇਦ ਦ ਾਯਣੀ

ਫੀਭਾ ਏਯਵਾਈ ਯਏਭ

ਭਿਤ

ਯ. 2 ਰਿੱਐ

ਦਾਲਾਂ ਅਿੱ ਐਾਂ ਤੋਂ ਯਹ ਤਯਹਾਂ ਤ਼ ਨ-ਠਹਏ ਵਾਣ ਮਾ ਢੰ  ਯ: 2 ਰਿੱਐ
ਨਰ ਅਭਯਿੱ ਥ ਵਾਣ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱ ਥਾਂ ਜਾਂ ਯਾਂ ਦਹ
ਲਯਤੋਂ ਤੋਂ ਅਭਯਿੱ ਥ ਵਾਣ ਜਾਂ ਇਿੱ ਏ ਅਿੱ ਐ ਦਹ ਸਨਹ ਤੋਂ
ਅਭਯਿੱ ਥ ਵਾਣ ਅਤ਼ ਇਿੱ ਏ ਵਿੱ ਥ ਜਾਂ ਯ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਤੋਂ
ਅਭਯਿੱ ਥ ਵਾਣ
ਇਿੱ ਏ ਅਿੱ ਐ ਦਹ ਸਨਹ ਯਹ ਤਯਹਾਂ ਤ਼ ਨ-ਠਹਏ ਵਾਣ ਯ: 1 ਰਿੱਐ
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ਮਾ ਢੰ  ਨਰ ਅਭਯਿੱ ਥ ਵਾਣ ਜਾਂ ਇਿੱ ਏ ਵਿੱ ਥ ਜਾਂ
ਯ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਤੋਂ ਅਭਯਿੱ ਥ ਵਾਣ।
sms, ਈਭ਼ਰ ਜਾਂ ਸਨਿੱਜਹ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਦਿਯ ਏਯਏ਼ ਬ ਰ ਣ ਤ਼ ਨਭਦ ਏਯਨ ਦਹ ਵਰਤ ਭਿਜਦ ਵ।
ਰਹਭਹਅਭ: ਵਯ਼ਏ ਭੈਂਫਯ ਰਈ ਰਨ 12/- ਯ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਐਤ ਧਯਏ ਦ਼ ਫਿੱ ਚਤ ਫੈਂਏ ਐਤ਼ ਤੋਂ
'ਆਟਾ ਡ਼ਸਫਟ' ਵਰਤ ਯਵੀਂ ਇਿੱ ਏ ਸਏਲ਼ਤ ਸਲਿੱ ਚ ਜਾਂ ਵਯ ਰ ਦ਼ ਯਿੱਸਐਅਤ ਭੇਂ ਰਈ 1 ਜਨ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ
ਏਿੱ ਸਟਆ ਜਲ਼। ਯ, ਜ਼ ਆਟਾ ਡ਼ਸਫਟ 1 ਜਨ ਤੋਂ ਫਅਦ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਯਿੱਸਐਆ ਆਟਾ ਡ਼ਸਫਟ ਦ਼
ਫਅਦ ਲਰ਼ ਭਵਹਨੇ ਦ਼ ਸਵਰ਼ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਲ਼ਹ। ਬ ਰ ਣ ਲਰਹਆਂ ਫਏਾਂ ਉ ਭਵਹਨੇ ਸਲਿੱ ਚ ਵਹ ਰਹਭਹਅਭ
ਦਹ ਏਟਿਤਹ ਏਯਨਹਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਡ਼ਸਫਟ ਚਾਣ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਲ਼ਹ, ਤਯਜਹਵਹ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਵਯ ਰ ਦਹ ਭਈ ਸਲਿੱ ਚ
ਅਤ਼ ਯਰਭ ਨੰ ਉ ਭਵਹਨੇ ਵਹ ਫਹਭ ਏਯਨ ਲਰਹ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਦ਼ਣਹ ਵਾਲ਼ਹ।
ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਰਨ ਾਸਧਆ ਜਲ਼, ਯ ਏਾਸਲ਼ਲ਼ ਏਹਤਹ ਜਲ਼ਹ ਸਏ ਸਵਰਾਂ ਸਤੰ ਨ
ਰ ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚ ਏਾਈ ਲਧ ਨ ਵਾਲ।਼
ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਐਤਭ ਏਯਨਹ: ਭੈਂਫਯ ਰਈ ਵਦ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਐਤਭ ਵਾਲ਼ਹ:
1. ਭੈਂਫਯ ਦਹ ਉਭਯ 70 ਰ ਦਹ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ (ਉਭਯ ਆਉਣ ਲਰ਼ ਜਨਭ ਸਦਨ ਉੱਤ਼) ਜਾਂ
2. ਫੈਂਏ ਨਰ ਐਤ ਫੰ ਦ ਏਯਨ ਜਾਂ ਫਹਭ਼ ਨੰ ਜਯਹ ਯਿੱ ਐਣ ਰਈ ਨਏਹ ਫਏਇਆ ਯਿੱ ਐਣ ਜਾਂ
3. ਜ਼ ਭੈਂਫਯ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਐਤ਼ ਯਵੀਂ ਯਿੱਸਐਆ ਰ ਣ ਦ਼ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ, ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਨੰ ਏ਼ਲਰ
ਇਿੱ ਏ ਤਿੱ ਏ ਵਹ ਹਸਭਤ ਏਹਤ ਜਲ਼ ਅਤ਼ ਵਾਯ ਯਿੱਸਐਆ ਨੰ ਐਤਭ ਏਯਏ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਫਤ ਏਯ
ਸਰਆ ਜਲ਼।
ਜ਼ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਸਏ਼ ਤਏਨਹਏਹ ਏਯਨ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਦ਼ਣ ਸਭਤਹ ਨੰ ਅਧਯ ਫਏਇਆ ਜਾਂ ਸਏ਼ ਰਲ਼ਲ਼ਏਹ
ਭਭਰ਼ ਏਯਏ਼, ਯਏ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਉ ਨੰ ਯ ਰਨ ਰਹਭਹਅਭ ਸਭਰਣ ਤ਼ ਭ-ਚਰ ਏਹਤ ਜਲ਼, ਜਾ
ਸਏ ਰਈਆਂ ਈਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਵ। ਇ ਭੇਂ ਦ਼ ਦਿਯਨ, ਜਾਐਭ ਯਿੱਸਐਆ ਨੰ ਭਅਿੱਤਰ ਏਹਤ
ਜਲ਼ ਤ਼ ਜਾਐਭ ਯਿੱਸਐਆ ਨੰ ਭ-ਲ਼ਯ ਏਯਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ ਆਣ ਪਰ ਵਾਲ਼।
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M. ਰਧਾਨ ਭੰ ਤਯੀ ਜਨ ਧਨ ਮਜਨਾ
ਬਯਤਹ ਨਸਯਏਾਂ ਰਈ ਇਵ ਸਲਿੱ ਤਹ ਦੁਰ ਭਸਵੰ ਭ ਬਯਤ ਦ਼ ਰਧਨ ਭੰ ਤਯਹ ਨਸਯੰ ਦਯ ਭਾਦਹ ਨੇ 28
ਅਤ 2014 ਨੰ ਸਵਰ਼ ਆਦਹ ਦ਼ ਸਦਨ ਦ਼ ਬਲ਼ਣ ਦਿਯਨ 15 ਅਤ 2014 ਨੰ ਫੈਂਸਏੰ  ਫਿੱ ਚਤ ਤ਼
ਭਹਾਂ ਐਸਤਆਂ, ਸਬਜਲਉਣ, ਏਯਸਡਟ, ਫਹਭ ਤ਼ ਨਲ਼ਨ ਰਈ ਤ਼ ਢੰ  ਨਰ ਲ਼ਯ ਏਹਤਹ ਈ ਹ। ਇਵ
ਏਹਭ ਨੇ ਇਿੱ ਏ ਵਤ਼ ਦਿਯਨ ਫੈਂਏ ਐਤ਼ ਐਾਰਣ
ਹ ਦ ੰ ਯ ਸਯਏਯਡ ਦਯਜ ਏਹਤ ਵ। ਫੈਂਏ ਦ਼ ਧੰ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਧ
ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਰਾ ਏਾਂ ਦਹ ਸਣਤਹ ਨੰ ਜਾਨ ਦ ਭਏਦ ਹ
ਐਤ ਸਏ਼ ਲਹ ਫੈਂਏ ਫਯਾਂਚ ਜਾਂ ਏਯਾਫਯਹ ਰ ਣ-ਦ਼ਣ (ਫੈਂਏ ਸਭਤਯ) ੰ ਥ ਸਲਿੱ ਚ ਐਾਸਰਹਆ ਜ ਏਦ ਵ।
PMJDY ਐਸਤਆਂ ਨੰ ਸਯ ਫਏ ਨਰ ਐਾਸਰਹਆ ਜ ਸਯਵ ਵ। ਯ, ਜ਼ ਐਤਧਯਏ ਚਏ-ਫਿੱ ਏ ਰ ਣਹ
ਚਵੰ ਦ ਵ ਤਾਂ ਉ ਨੰ ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ ਫਏਇਆ ਵਿੱ ਦ ਯਹ ਯਿੱ ਐਣਹ ਵਾਲ
਼ ਹ।
PMJDY ਏੀਭ ਦ ਅਧੀਨ ਐਾ ਪਾਇਦ
1. ਭਹਾਂ ਉੱਤ਼ ਸਲਆਜ
2. 1.00 ਰਿੱਐ ਯ ਤਿੱ ਏ ਦ ਵਦ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ
3. ਸਏ਼ ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ ਫਏ ਦਹ ਰਾ  ਨਵੀਂ।
4. 30,000/- ਯ ਤਿੱ ਏ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ
5. ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਿਐਹ ਤਯਹਾਂ ਧਨ ਟਯਾਂਪਯ
6. ਯਏਯਹ ਏਹਭਾਂ ਦ਼ ਰਬਤਯ ਇਵਨਾਂ ਐਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਿੱ ਧ ਪਇਦ ਰਤ ਏਯਨ਼।
7. ਭਵਹਸਨਆਂ ਤਿੱ ਏ ਐਤ਼ ਨੰ ਤਰਿੱਹਫਐਲ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਚਰ ਯਿੱ ਐਣ ਦ਼ ਫਅਦ ਲਯ-ਡਯਪਟ ਦਹ
ਵਰਤ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਲ਼ਹ
8. ਨਲ਼ਨ, ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ ਰਈ ਲਯਤੋਂ
9. ਵਦ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ
10. ਯ (RuPay) ਡ਼ਸਫਟ ਏਯਡ, ਸਜ ਨੰ ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ 45 ਸਦਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਲਯਸਤਆ ਜਣ
ਚਵਹਦ ਵ।
11. 5000/- ਯ ਤਿੱ ਏ ਦਹ ਲਯਡਯਪਟ ਵਰਤ ਏ਼ਲਰ ਵਯ਼ਏ ਯ ਰਈ ਇਿੱ ਐਤ਼ ਲਤ਼ ਵਹ
ਸਭਰ਼ ਹ, ਯਤ ਦ਼ ਐਤ਼ ਨੰ ਤਯਜਹਵ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਲ਼ਹ।
13 ਭਈ 2015 ਭਤਫਏ, 16,918 ਏਯਾ ਯ ਦ਼ ਫਏ ਨਰ 15.59 ਏਯਾ ਐਤ਼ ਐਾਰ਼ ਹ  । ਇਵਨਾਂ
ਸਲਿੱ ਚੋਂ 8.50 ਏਯਾ ਐਸਤਆਂ ਨੰ ਸਯ ਫਏ ਨਰ ਐਾਸਰਹਆ ਸਆ।
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N. ਧਨਿੱਜੀ ਸਾਦਾ ਤ ਅੰ ਤਾ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ
ਸਨਿੱਜਹ ਵਦ (PA) ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਅਚਨਏ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਵਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਤ ਅਤ਼ ਅੰ ਤ ਵਾਣ ਏਯਏ਼
ਭਆਲ ਸਦੰ ਦਹ ਵ। ਅਏਯ ਇਵ ਰਹਆਂ ਵਦ ਪਇਸਦਆਂ ਨਰ ਭਡਹਏਰ ਯਿੱਸਐਆ ਦ ਏਾਈ ਯ
ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
ਹ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ, ਜਦੋਂ ਭਿਤ ਪਇਦ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦ 100% ਬਤਨ ਵੰ ਦ ਵ, ਅੰ ਤ ਰਈ
ਭਆਲ ਿੱ ਏਹ ਅੰ ਤਾਂ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦ਼ ਸਥਯ ਪਹਦਹ ਤੋਂ ਰ ਏ਼ ਆਯਹ ਅੰ ਤ
ਰਈ ਵਤ਼ਲਯ ਭਆਲ਼ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾ ਏਦ ਵ।
ਵਤ਼ਲਯ ਭਆਲ਼ ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਵਸਤਆਂ ਦਹ ਸਣਤਹ ਦ਼ ਭੇਂ ਸਲਿੱ ਚ ਵਯ਼ਏ ਵਤ਼ ਦਹ ਸਥਯ ਯਏਭ ਦ਼
ਬਤਨ ਤੋਂ ਵਸਤਆਂ ਦਹ ਸਣਤਹ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵਿੱ ਦ, ਸਜ ਰਈ ਭਆਲ ਦ਼ਣਮਾ ਵ।
1. ਫੀਭਾ ੁਯੱਧਐਆ ਰਾਤ ਅੰ ਤਾ ਦੀਆਂ ਧਏਭਾਂ
ਅੰ ਤ ਦਹਆਂ ਸਏਭਾਂ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਅਏਯ ਰਹ ਅਧਹਨ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ:
i. ੱ ਏ ਤਯ ਉੱਤ ਏੁੱ ਰ ਅੰ ਤਾ (PTD): ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਜਹਲਨ ਬਯ ਰਈ ਚਯ ਅੰ ਾਂ, ਫ਼ਵਾਲ਼ਹ ਦਹ
ਵਰਤ, ਦਾਲੇਂ ਅਿੱ ਐਾਂ/ਦਾਲੇਂ ਵਿੱ ਥਾਂ/ਦਾ ਅੰ ਾਂ ਜਾਂ ਇਿੱ ਏ ਵਿੱ ਥ ਤ਼ ਇਿੱ ਏ ਅਿੱ ਐ ਤ਼ ਇਿੱ ਏ ਰਿੱਤ ਜਾਂ ਇਿੱ ਏ ਵਿੱ ਥ ਤ਼
ਇਿੱ ਏ ਰਿੱਤ ਨੰ ਅਧਯੰ  ਵਾਣ ਲ਼ਸਭਰ ਵ।
ii. ੱ ਏ ਤਯ ਉੱਤ ਅਧੂਯੀ ਅੰ ਤਾ (ੀੀਡੀ): ਜਹਲਨ ਬਯ ਰਈ ਅਧਯ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਅੰ  ਵਾਣ ਸਜਲੇਂ
ਸਏ ਉਂਰਾਂ, ਯਾਂ ਦਹਆਂ ਉਂਰਾਂ, ਪਰੰਜ ਆਸਦ ਵਾਣ।
iii. ਆਯਜ਼ੀ ਤਯ ਉਤ ਏੁੱ ਰ ਅੰ ਤਾ (ਟੀਟੀਡੀ): ਆਯਹ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਯ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਅੰ  ਵਾਣ।
ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਇਵ ਸਵਿੱ ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਅੰ ਤ ਭੇਂ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਆਭਦਨ ਦ਼ ਟ਼ ਨੰ
ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
ਵਏ ਏ਼ਲਰ ਭਿਤ ਯਿੱਸਐਆ ਜਾਂ ਭਿਤ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਨਰ ਿੱ ਏਹ ਅੰ ਤ ਜਾਂ ਭਿਤ ਤ਼ ਿੱ ਏਹ
ਅੰ ਤ ਅਤ਼ ਆਯਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਏਿੱ ਰ ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਚਾਣ ਏਯ ਏਦ ਵ।
2. ਫੀਭਾ ਏੀਤੀ ਯਏਭ
PA ਰਹਆਂ ਰਈ ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਅਐਯ ਲ਼ਿੱ ਧ ਭਵਹਨੇਲਯ ਆਭਦਨ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਤਸਵ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼, ਇਵ ਲ਼ਿੱ ਧ ਭਵਹਨੇਲਯ ਆਭਦਨ ਦ 60 ਣਾਂ ਵੰ ਦ ਵ । ਯ, ਏਝ ਫਹਭਏਯਤ ਸਫਨਾਂ
ਆਭਦਨ ਿੱ ਧਯ ਦ ਸਧਆਨ ਯਿੱ ਐ਼ ਸਥਯ ਏਹਭ ਲਹ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ। ਇੰ ਝ ਦਹਆਂ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਫਹਭਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਵਯ਼ਏ ਬ ਰਈ ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਚਣ਼  ਏਹਭ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵੰ ਦਹ ਵ।
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3. ਪਾਇਦਾ ਏੀਭ
ਪਇਦ਼ਭੰਦ ਏਹਭ ਰਈ, ਹ ਰਹਆਂ ਮਾਦਨ ਨਵੀਂ ਰੈਂ ਦਹਆਂ ਵਨ। ਇਏਯਏ਼, ਜ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਏਾਰ ਲਿੱ ਐਲਿੱ ਐ ਫਹਭਏਯਤ ਤੋਂ ਇਿੱ ਏ ਰਹ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਦਯਟਨ ਏਯਏ਼ ਭਿਤ, ਹਟਹਡਹ, ਹਹਡਹ ਦਹ ਟਨ ਸਲਿੱ ਚ, ਬ
ਰਹਆਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਦਅਸਲਆਂ ਦ ਯ ਬਤਨ ਏਹਤ ਜਲ਼।
4. ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ ਦੀ ਸੁੰ ਚ
ਇਵ ਰਹਆਂ ਨੰ ਅਏਯ ਭਡਹਏਰ ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ ਲਧਇਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਵਦ ਵਾਣ ਦ਼ ਫਅਦ
ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤ਼ ਵਾਯ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਭਡਹਏਰ ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ ਲਸ ਏਯਦ ਵ । ਅਿੱ ਜ ਡ਼ ਏਾਰ
ਵਦ਼ ਦ਼ ਫਅਦ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਭਡਹਏਰ / ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ
ਰਈ ਜਯਹ ਏਹਤਹਆਂ ਜਣ ਲਰਹਆਂ ਸਵਤ ਰਹਆਂ ਵਨ। ਇੰ ਝ ਦਹਆਂ ਰਹਆਂ ਫਹਭਯਹਆਂ ਤ਼ ਇਵਨਾਂ
ਦ਼ ਇਰਜ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਨਵੀਂ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ, ਫਰਸਏ ਏ਼ਲਰ ਵਦਸਆਂ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਭਡਹਏਰ ੁਯਸਚਆਂ
ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
5. ਭੁੱ ਰ ਡ-ਆਨ ਪਾਇਦ
ਸਨਿੱਜਹ ਵਦ਼ ਦ਼ ਨਰ ਏਈ ਫਹਭਏਯਤ ਭਿੱ ਰ ਲਧਉਣ ਲਰ਼ ਪਇਦ਼ ਼ਲ਼ ਏਯਦ਼ ਵਨ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਵਦ਼ ਦ਼
ਏਯਏ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ ੁਯਚ, ਭਨਿੱਐਹ ਅੰ ਲ਼ਾਂ ਦਹ ਆਲਜਈ ਦ ੁਯਚ, ਸਥਯ ਯਏਭ ਰਈ
ਸਿੱ ਸਐਆ ਪਇਦ਼ ਅਤ਼ ਭਫਰੈਂ ੁਯਚ਼ ਅਰ ਜਾਂ ਸਥਯ ਵਿੱ ਦ ਭਤਫਏ, ਜਾ ਲਹ ਿੱ ਟ ਵਾਲ਼।
6. ਅਰਧਸਦਾ
ਸਨਿੱਜਹ ਵਦ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਆਭ ਅਰਸਵਹਆਂ ਵਨ:
i.

ਰਹ ਦ਼ ਲ਼ਯ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਭਿਜਦ ਏਾਈ ਲਹ ਅੰ ਤ

ii. ਸਦਭਹ ਭਿੱ ਸਆ ਜਾਂ ਸਏ਼ ਫਹਭਯਹ ਏਯਏ਼ ਭਿਤ ਜਾਂ ਅੰ ਤ
iii. ਸਜਨਹ ਫਹਭਯਹਆਂ, ਸਜਨਹ ਟਯਾਂਸਭਟ ਵਾਈਆਂ ਫਹਭਯਹਆਂ, ਡ ਜਾਂ ਭਨਯਾ ਯਵੀਂ ਸਿੱ ਧ਼ ਜਾਂ
ਅਸਿੱ ਧ਼ ਏਯਏ਼।
iv. ਯ਼ਡਹਲ਼ਨ, ਰ, ਸਵਯ ਯਵੀਂ ਭਿਤ ਜਾਂ ਅੰ ਤ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਇਵ ਵਦ਼ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਵਾਲ਼।
v. ਫਹਭਤ ਜਾਂ ਸਏ਼ ਲਹ ਸਯਲਸਯਏ ਭੈਂਫਯ ਲਰੋਂ ਭਯਭਨ ਇਯਦ਼ ਨਰ ਸਏ਼ ਲਹ ਏਨੰਨ ਦਹ
ਉਰੰਣ ਏਯਏ਼ ਜਾਂ ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਰਿੱਹ ਏਾਈ ਲਹ ਿੱ ਟ।
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vi. ਜੰ , ਧਲ਼, ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਵਭਰਲਯ ਦਹ ਏਯਲਈ, ਦਲ਼ਭਣਹ ਏਯਏ਼ (ਬਲੇਂ ਜੰ  ਦ ਰਨ ਵਾਲ਼ ਜਾਂ
ਨ), ਐਨਜੰ ਹ, ਸਲਦਵਾਯ, ਇਨਏਰਫ, , ਿਜਹ ੂਦਯ, ਏਫ, ਨ, ਏਦ ਏਯਨ,
ਫੰ ਦਹਆਂ ਤ਼ ਨਯਫੰ ਦ ਨਰ ਸਿੱ ਧ਼ ਜਾਂ ਅਸਿੱ ਧ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਦ਼ ਨਰ ਰਿੱਣ ਲਰਹਆਂ ਿੱ ਟਾਂ ਤੋਂ
ਭਿਤ ਜਾਂ ਅੰ ਤ ਜਾਂ ਿੱ ਟ।
vii. ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਲਰੋਂ ੂਯ-ਇਯਦਤਨ ਏਤਰ ਦ਼ ਜਯਭ ਦ ਸਲ਼ਏਯ ਵਾਣ ਉੱਤ਼। ਯ, ਫਵਤਹਆਂ
ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਏਤਰ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਫਹਭਤ ਐਦ ਭਯਭਨ ਯਯਭਹ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ,
ਇ ਨੰ ਵਦ ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਵੰ ਦ ਵ।
viii. ਫਿੱ ਚ਼ ਦ਼ ਜਨਭ ਜਾਂ ਯਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇ ਦ਼ ਨਤਹਜ਼ ਯਵੀਂ, ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਜਾਂ ਰੰਭ਼ ਭੇਂ ਰਈ ਸਿੱ ਧ਼ ਜਾਂ
ਅਸਿੱ ਧ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਤ/ਅੰ ਤ/ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਯਸਵਣ ੈਂਦ ਵ।
ix. ਜਦੋਂ ਸਏ ਫਹਭਤ/ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਲਰ ਸਲਅਐਤਹ ਸਏ਼ ਲਹ ਐ਼ਡ ਜਾਂ ਼ਲ਼਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਿੱ  ਰੈਂ ਦ ਜਾਂ
ਸਐਰਈ ਰੈਂ ਦ ਵ, ਸਏ਼ ਲਹ ਦ਼ਲ਼ ਦਹ ਪਿਜਹ ਫਯਾਂਚ ਸਲਿੱ ਚ ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਵ ਬਲੇਂ ਅਭਨ ਜਾਂ ਜੰ 
ਸਲਿੱ ਚ।
x. ਜਣ-ਫਝ ਏ਼ ਐਦ-ਿੱ ਟ ਭਯਨਹ, ਆਤਭ-ਵਿੱ ਸਤਆ ਜਾਂ ਆਤਭ-ਵਿੱ ਸਤਆ ਏਯਨ ਦਹ ਏਾਸਲ਼ਲ਼ ਏਯਨਹ
(ਲਜਫ ਜਾਂ ਯ-ਲਜਫ ਢੰ  ਨਰ)
xi. ਨਸਲ਼ਆਂ ਤ਼ ਲ਼ਯਫ ਦਹ ਦਯਲਯਤੋਂ
xii. ਵਲਫਹ ਜਾਂ ਫਯ ਉਡਉਣ ਦਿਯਨ, ਵ ਚਹਨ ਦਿਯਨ, ਵ ਉਤਯਨ ਦਿਯਨ, ੰ ਯ
ਸਲਿੱ ਚ ਸਏ਼ ਲਹ ਰੰ ਲ਼ਦ ਸਏਭ ਦ਼ ਵਲਈ ਜਵ ਸਲਿੱ ਚ ਵਲਈਜਵ ਜਾਂ ਫਯ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਮਤਯਹ
ਦ਼ ਲਜੋਂ ਛਿੱ ਡ ਏ਼ ਸਏ਼ ਲਹ ਵਾਯ ਤਯਹਾਂ (ਸਏਯਇਆ ਦ਼ ਜਾਂ ਵਾਯ ਢੰ  ਨਰ) ਏਯਨਹ।
ਏਝ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਫਨਾਂ ਜਇ ਡਯਇਸਲੰ  ਰਇੈਂ ਦ਼ ਸਫਨਾਂ ਏਾਈ ਲਹ ਲਵਹਏਰ ਚਰਉਣ ਦ਼
ਏਯਏ਼ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਨਏਨ
ਹ ਰਹਆਂ ਸਨਿੱਜਹ, ਸਯਲਯ ਤ਼ ਯਿੱ  ਨੰ ਲਹ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਜਾਂਦਹਆਂ ਵਨ।
ਧਯਵਾਯ ਏਜ
 ੁਯੱਧਐਆ
ਸਯਲਯ ਏ਼ਜ ਯਿੱਸਐਆ ਨੰ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਢੰ ਾਂ ਨਰ ਸਦਿੱ ਤ ਜ ਏਦ ਵ:


ਏਭਊ ਭੈਂਫਯ (ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ) ਤ਼ ਜਹਲਨ-ਥਹ, ਜ਼ ਏਭਈ ਵ: ਵਯ਼ਏ ਰਈ ਸਨਿੱਜਹ ੰ ਜਹ ਫਹਭ
ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਰਾ  ਭਤਫਏ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਵਿੱ ਦ ਸਲਿੱ ਚ ਵੰ ਦਹ ਵ।
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ਜਹਲਨ-ਥਹ (ਜ਼ ਏਭਊ ਭੈਂਫਯ ਨਵੀਂ ਵ): ਅਏਯ ਏਭਉਣ ਲਰ਼ ਭੈਂਫਯ ਦਹ ੰ ਜਹ ਫਹਭ
ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦ 50 ਪਹਦਹ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਇ ਲਤ਼ ਤਸਵ ਏਹਤਹ ਉੱਯਹ ਵਿੱ ਦ 1,00,00 ਜਾਂ ਯ.
3,00,000 ਤਿੱ ਏ ਵਾ ਏਦਹ ਵ।



ਫਿੱ ਚ਼ (5 ਰ ਤੋਂ 25 ਰ ਦ਼ ਸਲਚਰ਼ ਉਭਯ): ਅਏਯ ਏਭਊ ਭਸਆਂ ਦਹ ੰ ਜਹ ਫਹਭ ਏਯਲਉ
ਯਏਭ ਦ 25 ਪਹਦਹ ਵੰ ਦ ਵ, ਸਜ ਦਹ ਤਸਵ ਏਹਤਹ ਉੱਯਹ ਵਿੱ ਦ ਵਯ਼ਏ ਫਿੱ ਚ਼ ਰਈ 50,000
ਯ ਵ।

ਯੁੱ  ਧਵਅਏਤੀਤ ਸਾਦਾ ਾਰੀਆਂ
ਯਿੱ  ਸਲਅਏਤਹਤ ਵਦ ਰਹਆਂ ਅਏਯ ਲਯਹ਼-ੰ ਢ ਉੱਤ਼ ਨਸਲਆਉਣ ਦਹ ਇਜਤ ਲਰਹਆਂ ਰਨ
ਰਹਆਂ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ। ਯ, ੂਯ-ਜਹਲਨ ਤ਼ ਇਏਿੱ ਰ਼ ਸਵਤ ਫਹਭਏਯਤ ਐ ਟਨਲਾਂ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ
ਦ਼ਣ ਲਤ਼ ਇਿੱ ਏ ਰ ਤੋਂ ਿੱ ਟ ਸਭਆਦ ਨਰ ਯਿੱ  ਸਲਅਏਤਹਤ ਵਦ ਉਤਦ ਦ਼ ਏਦ਼ ਵਨ।
ਯਿੱ  ਰਹਆਂ ਦਹਆਂ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਸਏਭਾਂ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਵਨ:


ਭਰਏ ਤ਼ ਭਰਭ ਸਯਲ਼ਤ਼
ਇਵ ਰਹਆਂ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਏੰ ਨਹਆਂ, ੰ ਠਨਾਂ ਆਸਦ ਨੰ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਰਈ ਭਨਯ
ਏਹਤਹਆਂ ਜਾਂਦਹਆਂ ਵਨ:



o

ਐ ਏੰ ਨਹਆਂ

o

ਆਭ ਏੰ ਨਹਆਂ

ੂਯ ਏੰ ਨਹ-ਭਰਭ ੰ ਫੰ ਧ
ਇਵ ਰਹਆਂ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ੰ ਥਲਾਂ, ਾਇਟਹਆਂ, ਏਰਿੱਫਾਂ ਆਸਦ ਨੰ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਰਈ
ਭਨਯ ਏਹਤਹਆਂ ਜਾਂਦਹਆਂ ਵਨ:
o

ਐ ਭੈਂਫਯ

o

ਭੈਂਫਯ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਨਾਂ ਨਰ ਨਵੀਂ ਛਸਣਆ ਜ ਏਦ

(ਨਟ: ਭਰਭਾਂ ਨੰ ਲਿੱ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ)
ਸੱ ਡੀ ਟੁੱ ਟ ਾਰੀ ਅਤ ਯਜ਼ਾਨਾ ਯਯਭੀਆਂ ਦ ਨੁਏਾਰ ਰਈ ਭੁਆਵਜ਼ਾ
ਇਵ ਐ ਹ਼ (PA) ਰਹ ਵ। ਰਹ ਨੰ ਚਹਫਿੱ ਧ ਵਿੱ ਡਹਆਂ ਟਿੱ ਟਣ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਲਤ਼ ਸਤਆਯ
ਏਹਤ ਸਆ ਵ।
431

i.

ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਭੇਂ ਵਯ਼ਏ ਟਿੱ ਟਹ ਵਾਈ ਵਿੱ ਡਹ ਦ਼ ਰਈ ਸਥਯ ਪਇਦ ਜਾਂ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦ
ਪਹਦਹ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ।

ii. ਪਇਦ਼ ਦਹ ਯਏਭ ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਵਿੱ ਡਹ ਦਹ ਸਏਭ ਅਤ਼ ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ ਵਿੱ ਡਹ ਟਿੱ ਟਣ ਦਹ ਸਏਭ
ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਵ।
iii. ਉਦਵਯਨ ਰਈ, ਜਸਟਰ ਵਿੱ ਡਹ ਟਿੱ ਟਣ ਰਈ ਪਇਦ਼ ਦ ਪਹਦਹ ਆਭ ਵਿੱ ਡਹ ਟਿੱ ਟਣ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ਼।
ਿੱ ਟ ਦਹ ਵਿੱ ਡਹ ਰਈ ਪਇਦ਼ ਦ ਪਹਦਹ ਉਂਰ ਦਹ ਵਿੱ ਡਹ ਰਈ ਸਭਰਣ ਲਰ਼ ਪਇਦ਼ ਦ਼ ਪਹਦਹ ਤੋਂ
ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ਼।
iv. ਰਹ ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਤਸਵ ਏਹਤ਼ ਸਥਯ ਪਇਦ਼ ਰਈ ਲਹ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਯਾਨ ਦਹਆਂ
ਯਯਭਹਆਂ ਦ਼ ਟ਼ ਰਈ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਐਣ, ਰਐਨੇ ਦਹ ਲਯਤੋਂ, ਸਤਆਯ ਵਾਣ,
ਲਏਫ (਼ਲ਼ਫ ਜਾਂ ਭਰ ਯਾਏਣ ਦਹ ਭਯਿੱ ਥ) ਜਾਂ ਅਚਿੱ ਰਤ, ਤਾਂ ਸਏ ਫਹਭਤ ਉ ਦ਼ ਜਹਲਨ ਦਹ
ਦ਼ਐਬਰ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ੁਯਚ਼ ਦ ਸਐਆਰ ਯਿੱ ਐ ਏ਼।
v. ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਵਤਰ ਨਏਦ ਪਇਦ ਅਤ਼ ਵਦ ਭਿਤ ਪਇਦ ਲਹ ਲ਼ਸਭਰ ਵ। ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਫਹਭ
ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਤ਼ ਪਇਦ ਬਤਨ ਨਰ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਏਹਭਾਂ ਭਿਜਦ ਵਨ।

432

O. ਧਵਦਸ਼ੀ ਮਾਤਯਾ ਫੀਭਾ
1. ਾਰੀ ਰਈ ਰ ੜ
ਏਯਾਫਯ, ਛਿੱ ਟਹਆਂ ਤ਼ ਹਈ ਰਈ ਬਯਤ ਤੋਂ ਫਵਯ ਮਤਯ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਬਯਤਹ ਨਸਯਏ ਨੰ ਸਲਦ਼ਲ਼
ਸਲਿੱ ਚ ਯਸਵਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਵਦ਼, ਿੱ ਟ ਜਾਂ ਫਹਭਯਹ ਵਾਣ ਦ ੁਤਯ ਯਸਵੰ ਦ ਵ। ਭਡਹਏਰ ਦ਼ਐਬਰ ਦ ਐਯਚ,
ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਅਭਯਹਏ ਤ਼ ਏਨੇਡ ਲਯ਼ ਦ਼ਲ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਵ ਅਤ਼ ਸਲਿੱ ਤਹ ਭਿੱ ਸਆਲਾਂ ਦ ਏਯਨ
ਫਣ ਏਦ ਵ, ਜ਼ ਇਵਨਾਂ ਦ਼ਲ਼ਾਂ ਦਹ ਮਤਯ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਫਦਸਏਭਤਹ ਨਰ ਵਦ /
ਫਹਭਯਹ ਦ ਵਭਣ ਏਯਨ ਲ਼। ਇੰ ਝ ਦ਼ ਫਦਸਏਭਤ ਟਨਲਾਂ ਤੋਂ ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਮਤਯ ਰਹਆਂ
ਜਾਂ ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਸਵਤ ਤ਼ ਵਦ ਰਹਆਂ ਭਿਜਦ ਵਨ।
2. ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ ਦੀ ਸੁੰ ਚ
ਇੰ ਝ ਦਹਆਂ ਰਹਆਂ ਦ ਭਿੱ ਐ ਭਏਦ ਦਯਟਨ ਤ਼ ਫਹਭਯਹ ਪਇਦ ਦ਼ਣ ਵ, ਯ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਜਦ
ਫਵਤ਼ ਉਤਦ ਇਿੱ ਏ ਉਤਦ ਦ਼ ਨਰ ਏਈ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਯਿੱਸਐਆਲਾਂ ਦ ਏ਼ਜ ਵੰ ਦ ਵ। ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ
ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ:
i.

ਦਯਟਨ ਭਿਤ/ ਅੰ ਤ

ii. ਫਹਭਯਹ / ਵਦ਼ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਭਡਹਏਰ ਐਯਚ਼
iii. ਬ਼ਜ਼  ਭਨ ਦ ਆਚਣ
iv. ਚਏ ਏਹਤ਼ ਭਨ ਸਲਿੱ ਚ ਦ਼ਯਹ ਜਾਂ ਆਚਣ
v. ਾਯਟ ਅਤ਼ ਦਤਲ਼ ੰ ਭ ਵਾਣ਼
vi. ਜਇਦਦ / ਸਨਿੱਜਹ ਨਏਨ ਆਸਦ ਰਈ ਤੰਤਯ ਸਧਯ ਦ਼ਣਦਯਹ
vii. ਮਤਯ ਯਿੱ ਦ ਵਾਣਹ
viii. ਅਲ ਰਈ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ
3. ਏੀਭਾਂ ਦੀਆਂ ਧਏਭਾਂ
ਵਯਭਨਸਆਯਹਆਂ ਰਹਆਂ ਵਨ ਏਯਾਫਯ ਤ਼ ਛਿੱ ਟਹਆਂ ਏਹਭਾਂ, ਸਿੱ ਸਐਆ ਏਹਭ ਤ਼ ਯਯ ਏਹਭਾਂ।
4. ਇਸ ਫੀਭਾ ਏ ਣ ਦ ਏਦਾ ਸ
ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਜਾਂ ਯ਼ਰ ਮਤਯ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ੂਯ-ਜਹਲਨ ਤ਼ ਇਏਿੱ ਰਹਆਂ ਸਵਤ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ
ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਜ ਏਦਹਆਂ ਵਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਏਿੱ ਰ਼ ਉਤਦ ਲਜੋਂ ਜਾਂ ਭਿਜਦ ਸਵਤ ਰਹ ਰਈ ਡ-ਆਨ
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ਯਿੱਸਐਆ ਲਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਏ ਸਏ ਡ-ਆਨ ਰਈ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਪਇਰ ਏਯਨ ਤ਼ ਸਨਮਭਾਂ ਦ਼ ਰਣ ਅਧਹਨ
ਅਥਯਟਹ ਲਰੋਂ ਭਨਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
5. ਏ ਣ ਾਰੀ ਰ ਏਦਾ ਸ
ਏਯਾਫਯ, ਛਿੱ ਟਹਆਂ ਜਾਂ ਹਨ ਰਈ ਸਲਦ਼ਲ਼ ਜਣ ਲਰ ਏਾਈ ਲਹ ਬਯਤਹ ਨਸਯਏ ਇਵ ਰਹ ਰ ਏਦ
ਵ। ਇਏਯਯ ਉੱਤ਼ ਸਲਦ਼ਲ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ ਭਰਭ ਲਹ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਰ ਏਦ਼ ਵਨ।
6. ਫੀਭਤ ਯਏਭ ਅਤ ਰੀਭੀਅਭ
ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਅਭਯਹਏਹ ਡਰਯ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ 100,000 ਅਭਯਹਏਹ
ਡਰਯ ਤੋਂ 500,000 ਅਭਯਹਏਹ ਡਰਯ ਤਿੱ ਏ ਵਾ ਏਦਹ ਵ। ਭਡਹਏਰ ੁਯਸਚਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਏ, ਦ਼ਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ
ਲਹ ਦ਼ ਰਈ ਲਹ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਬ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਭਿੱ ਐ ਵਨ। ਵਾਯ ਬਾਂ ਰਈ, .ਆਈ ਦ਼ਣਦਯਹ
ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਰਈ ਉਭਹਦ ਤੋਂ ਿੱ ਟ ਵ। ਰਹਭਹਅਭ ਬਯਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ ਜ ਏਦ ਵ, ਨਿਏਯਹ ਏਹਭ ਦ਼
ਏ਼ ਨੰ ਛਿੱ ਡ ਏ਼, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਬਤਨ ਡਰਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏਯਨ ਵੰ ਦ ਵ। ਏਹਭਾਂ ਅਏਯ ਦਾ ਸਏਭ
ਦਹਆਂ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ:
 ਅਭਯਹਏ / ਏਨੇਡ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ ੰ ਯ ਬਯ ਰਈ
 ਅਭਯਹਏ / ਏਨੇਡ ਦ਼ ਭ਼ਤ ੰ ਯ ਬਯ ਰਈ
ਏਝ ਉਤਦ ਏ਼ਲਰ ਲ਼ਹਆਈ, ਲ਼਼਼ਨ ਦ਼ਲ਼ਾਂ ਰਈ ਵਹ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ।
1. ਏਾਯਯਟ ਅਏਯ ਮਾਤਯੀ ਦੀਆਂ ਏੀਭਾਂ
ਇਵ ਇਿੱ ਏ ਰਨ ਰਹ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਏਯਾਯਟ
਼ / ਭਰਏ ਆਣ਼ ਭਰਭਾਂ ਰਈ ਸਨਿੱਜਹ ਰਹਆਂ ਰੈਂ ਦ਼
ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਅਏਯ ਬਯਤ ਤੋਂ ਫਵਯ ਮਤਯ ਏਯਦ਼ ਵਨ। ਇਵ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਨੰ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਲਰੋਂ
ਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਰ ਸਲਿੱ ਚ ਏਈ ਲਯ ਸਲਦ਼ਲ਼ਾਂ ਦਹ ਵਲਈ ਮਤਯ ਏਯਦ਼ ਵਨ। ਵਯ ਮਤਯ ਦਿਯਨ
ਯਸਵਣ ਦਹ ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵਿੱ ਦ ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਇਿੱ ਏ ਰ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹਤਹਆਂ ਜਣ ਲਰਹਆਂ ਮਤਯਲਾਂ ਦਹ ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ
ਲਿੱ ਧ ਸਣਤਹ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਅਿੱ ਜਏਰਹ ਤ਼ਹ ਨਰ ਵਯਭਨਸਆਯਹ ਵਾ ਯਵਹ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਵ ਰਨ ਰਨਣ ਰਹ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼
ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਭਰਭਾਂ ਯਵੀਂ ਰ ਸਲਿੱ ਚ ਮਤਯ ਦ਼ ਅੰ ਦਨ ਇਨਨਹ ੰ ਟ਼ / ਸਦਨਾਂ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਼ਲ਼ਹ
ਬਤਨ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
ਰਨ ਨੰ ਮਤਯ ਦ਼ ਸਦਨਾਂ ਦਹ ਸਣਤ਼ ਉੱਤ਼ ਭਰਭ ਭਤਫਏ ਵਤ਼ਲਯ / ੰ ਦਯਸਦਨਾਂ ਰਈ ਰਨ
ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਼ਲ਼ਹ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਅਡਜਿੱ ਟ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਰਹ ਰ ਯਸਵਣ ਦ਼
ਦਿਯਨ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਸਦਨਾਂ ਦ਼ ਲਧ਼ ਦਹ ਲਹ ਵਰਤ ਲਧ ਼ਲ਼ਹ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਬਤਨ ਏਯਨ ਨਰ ਵ, ਜ਼
ਇਵ ਐਤਭ ਵਾ ਜਾਂਦਹ ਵ।
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ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਰਹਆਂ ਏ਼ਲਰ ਲਯਏ ਅਤ਼ ਛਿੱ ਟਹਆਂ ਦਹਆਂ ਮਤਯਲਾਂ ਰਈ ਭਨਯ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
OMP ਦ਼ ਅਧਹਨ ਆਭ ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਰਾਂ-ਭਿਜਦ ਫਹਭਯਹਆਂ ਵਨ। ਭਿਜਦ ਅਰਭਤਾਂ ਲਰ਼
ਸਲਅਏਤਹ ਸਲਦ਼ਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਇਰਜ ਏਯਲਉਣ ਰਈ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਨਵੀਂ ਰ ਏਦ਼ ਵਨ।
ਇਵਨਾਂ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਏਹਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਦਅਲ਼ ਏਿੱ ਰ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਸਸ਼ਜਥ਼ ਵਯ਼ਏ
ਫਹਭਏਯਤ ਫਵਤ਼ ਦ਼ਲ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਰਈ ਰਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਈ ਵ, ਨੈਿੱਟਲਯਏ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏ ਅੰ ਤਯਯਲ਼ਟਯਹ
਼ਲ ਦ਼ਣ ਲਰ਼ ਨਰ ਜਸਆ ਵੰ ਦ ਵ।

P. ਯੁੱ  ਧਸਤ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ
1. ਯੁੱ  ਾਰੀ
ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਠ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਰਾਂ ਦਹ ਦਿੱ ਸਆ ਸਆ ਵ ਸਏ ਯਿੱ  ਰਹ ਨੰ ਯਿੱ  ਭਰਏ, ਜਾ ਸਏ ਯਯਦਤ, ੰ ਠਨ, ਫੈਂਏ ਦ ਏਯਸਡਟ ਏਯਡ ਸਲਬ, ਲਰੋਂ ਰਈ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਇਿੱ ਏ ਇਏਿੱ ਰਹ ਰਹ
ਯਿੱ  ਦ਼ ਯ਼ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹ ਵ।
ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਸਏ਼ ਲਹ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਜ ਏਦਹਆਂ ਵਨ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਏ ਸਏ ਇੰ ਝ
ਦ਼ ਬ ਉਤਦ ਨਸਲਆਉਣਮਾ ਇਏਯਯ ਰਈ ਇਿੱ ਏ ਰ ਵਹ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਣ਼।
ਯਿੱ  ਰਹਆਂ ਦ਼ ਪਹਚਯ - ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ ਪਇਦ ਯਿੱਸਐਆ
1. ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ ਦੀ ਸੁੰ ਚ
ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਬ ਤੋਂ ਆਭ ਯ ਯਯਦਤ ਲਰੋਂ ਭਰਭਾਂ ਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਸਯਲਯਾਂ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ
ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਜਹਲਨ-ਥਹ, ਫਿੱ ਚ਼ ਤ਼ ਭ਼/ਵਯ਼ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ, ਦ਼ ਰਈ ਰਹ ਰ ਣਹ ਵ।
2. ਧਵਸ਼ਸ਼-ਭੰ ਤਵ ਰਈ ੁਯੱਧਐਆ
ਯਿੱ  ਰਹਆਂ ਯਿੱ  ਦਹਆਂ ਰਾ ਾਂ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਰਈ ਐ-ਭੰ ਤਲ ਲਤ਼ ਸਤਆਯ ਏਹਤਹ ਯਿੱਸਐਆ ਵੰ ਦਹ
ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਯਿੱ  ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਸਨਿੱਜਹ ਰਹ ਦਹਆਂ ਏਈ ਸਭਆਯਹ ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਨੰ ਯਿੱ 
ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਵੰ ਦਹ ਵ।
3. ਜਣਾ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ
ਯਿੱ  ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਤੋਂ ਆਭ ਲਧ ਜਣ਼ ਯਿੱਸਐਆ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਇ ਨੰ ਏਝ ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਲਰੋਂ ਸਨਿੱਜਹ
ਰਹਆਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਸਦਿੱ ਤ ਜ ਸਯਵ ਵ, ਯ ਇ ਰਈ ਉਡਹਏ ਅੰ ਤਯਰ ਦਾ ਤੋਂ ਸਤੰ ਨ ਰ ਤਿੱ ਏ ਵੰ ਦ ਵ ।
ਯਿੱ  ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ, ਇ ਦ਼ ਰਈ ਉਡਹਏ ਭਾਂ ਏ਼ਲਰ ਨੌਂ ਭਵਹਨੇ ਦ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਏਝ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇ ਤੋਂ
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ਲਹ ਛਾਟ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਜਣ਼ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਸਲਿੱ ਚ ਫਿੱ ਚ਼ ਦਹ ਸਡਰਲਯਹ ਅਤ਼ ਹ-ਬ ਸਡਰਲਯਹ ਦ਼ ਰਈ
ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ। ਇਵ ਯਿੱਸਐਆ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਯ. 25,000 ਤੋਂ
50,000 ਯ ਤਿੱ ਏ ਸਯਲਯ ਰਈ ਯਹ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਤਿੱ ਏ ਵੰ ਦਹ ਵ।

4. ਫੱ ਚਾ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ
ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਨੰ ਅਏਯ ਸਨਿੱਜਹ ਸਵਤ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਸਤੰ ਨ ਭਵਹਸਨਆਂ ਦਹ ਉਭਯ ਤੋਂ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ
ਜਾਂਦਹ ਵ। ਯਿੱ  ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਨੰ ਸਵਰ਼ ਸਦਨ ਤੋਂ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਏਈ ਲਯ ਜਣ਼
ਯਿੱਸਐਆ ਵਿੱ ਦ ਤਿੱ ਏ ਹਸਭਤ ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਏਈ ਲਯ ਸਯਲਯ ਰਈ ਯਹ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦ਼ ਤਿੱ ਏ
ਲਧਇਆ ਵੰ ਦ ਵ।
5. ਧਸਰਾਂ-ਭਜੂਦ ਫੀਭਾਯੀਆਂ ਰਈ ੁਯੱਧਐਆ, ਉਡੀਏ ਭਾਂ ਐਤਭ
ਏਈ ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਵਰਾਂ-ਭਿਜਦ ਫਹਭਯਹਆਂ ਅਰਸਵਦਹਆਂ, ਤਹਵ ਸਦਨਾਂ ਦ਼ ਉਡਹਏ ਭੇਂ, ਦਾ
ਰਾਂ ਦ ਉਡਹਏ ਭਾਂ, ਦਇਲ਼ਹ ਫਹਭਯਹਆਂ ਨੰ ਐ-ਭੰ ਤਲ ਯਿੱ  ਰਹਆਂ ਅਧਹਨ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜ
ਏਦਹ ਵ।
6. ਰੀਭੀਅਭ ਏੱ ਢਣਾ
ਯਿੱ  ਰਹ ਰਈ ਲਰ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਯਿੱ  ਭੈਂਫਯਾਂ ਰਈ ਉਭਯ ਯਾਪਇਰ, ਯਿੱ  ਦ਼ ਆਏਯ
ਅਤ਼ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਯਿੱ  ਦ਼ ਦਅਲ਼ ਤਜਯਫ਼ ਦ਼ ਅਧਸਯਤ ਉੱਤ਼ ਵੰ ਦ ਵ। ਸਏਉਂਸਏ ਤਜਯਫ਼ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼
ਵਯ ਰ ਰਹਭਹਅਭ ਫਦਰਦ ਵ, ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤਹ ਲਧ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਯਿੱ ਾਂ ਨੰ ਭਤ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ
ਸਏਉਂਸਏ ਬਤਨ ਏਹਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਯਿੱ  ਰਹਧਯਏ ਦ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਦ ਰਫੰਧ ਉ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਤ ਸਲਿੱ ਚ
ਵੰ ਦ ਵ।
7. ਗਯ-ਭਾਰਏ ਭੁਰਾਜ਼ਭ ਯੁੱ 
ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ, ਯਰ਼ਟਯਹ ਨੇ ਯਿੱ  ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਰ ਣ ਦ਼ ਭਏਦ ਰਈ ਭਿੱ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਯਿੱ  ਫਣਉਣ
ਰਈ ੁਤ ਸਨਮਭ ਫਣ ਵਨ। ਜਦੋਂ ਯਿੱ  ਰਹਆਂ ਯਯਦਤ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ ਸਏ਼ ਵਾਯ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ
ਜਾਂਦਹਆਂ ਵਨ ਤਾਂ ਯਿੱ  ਭਰਏ ਤ਼ ਇ ਦ਼ ਭੈਂਫਯ ਸਲਚਰ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਦ ਤ ਰਉਣ ਫਵਤ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ
ਵ।
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ਉਦਾਸਯਨ
ਫੈਂਏ ਆਣ਼ ਫਿੱ ਚਤ ਫੈਂਏ ਐਤ ਧਯਏਾਂ ਜਾਂ ਏਯਸਡਟ ਏਯਡ ਧਯਏਾਂ ਦ ਇਿੱ ਏਯ ਯਿੱ  ਫਣ ਏ਼ ਇਿੱ ਏ
ਰਹ ਰੈਂ ਦਹ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਲਿੱ ਡ ਯਿੱ  ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਦਹਆਂ ਰਾ ਾਂ ਭਤਫਏ ਸਤਆਯ ਏਹਤਹ ਰਹ
ਤੋਂ ਪਇਦ ਰੈਂ ਦ ਵ।
ਇਿੱ ਥ਼ ਵਯ਼ਏ ਸਨਿੱਜਹ ਐਤ ਧਯਏ ਤੋਂ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਹਤ ਰਹਭਹਅਭ ਫਵਤ ਿੱ ਟ ਵਾ ਏਦ ਵ, ਯ ਫਹਭਏਯਤ
ਲਰੋਂ ਯਿੱ  ਦ਼ ਰਈ ਸਰਆ ਰਹਭਹਅਭ ਏਹ ਵਾਲ਼ ਅਤ਼ ਫੈਂਏ ਆਣ਼ ਵਏਾਂ ਨੰ ਲਧਹਆ ਰਹ ਅਤ਼
ਚੰ ਹਆਂ ਰਹਭਹਅਭ ਦਯਾਂ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਚੰ ਹ ਼ਲ ਸਦੰ ਦਹ ਵ।
8. ਏੀਭਤ
ਯਿੱ  ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਯਿੱ  ਦ਼ ਆਏਯ ਅਤ਼ ਯਿੱ  ਦ਼ ਦਅਲ ਤਜਯਫ਼ ਭਤਫਏ ਰਹਭਹਅਭ ਉੱਤ਼ ਛਾਟ ਦ
ਸਨਮਭ ਵੰ ਦ ਵ। ਯਿੱ  ਫਹਭ ਉਰਟ ਚਾਣ ਦ਼ ਜਾਐਭ ਨੰ ਟਉਂਦ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਯ਼ ਯਿੱ  ਨੰ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ
ਯਿੱਸਐਆ ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਯਿੱ  ਧਯਏ ਲਧਹਆ ਲ਼ਯਤਾਂ ਉੱਤ਼ ਿਦ਼ਫਹ ਏਯ ਏਦ ਵ । ਯ, ਵਣ ਦ਼ ਰਾਂ
ਸਲਿੱ ਚ, ਇਵ ਬ ਰਈ ਉੱਚ ਟ ਅਨਤ ਵ, ਭਿੱ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਭਏਫਰ਼ ਫਹ ਏਯਏ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਦਹਆਂ ਫਵਤ
ਿੱ ਟ ਦਯਾਂ ਏਯਏ਼। ਜਦੋਂ ਸਏ ਇ ਨਰ ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਲਰੋਂ ਰਹਭਹਅਭ ਤ਼ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਏਝ ਧਯ
ਏਹਤ਼  ਵਨ, ਯ ਵਰ਼ ਲਹ ਇਵ ਰਨ ਏਯਨ ਸਏ ਵਰਤ ਠਹਏ ਵਾ  ਵਨ ਐ ਵ।
9. ਰੀਭੀਅਭ ਬੁਤਾਨ
ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਯ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਯਯਦਤ ਜਾਂ ਯਿੱ  ਭਰਏ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ ਵਾ ਏਦ ਵ, ਯ ਅਏਯ
ਭਰਭ ਜਾਂ ਯਿੱ  ਭੈਂਫਯਾਂ ਲਰੋਂ ਮਾਦਨ ਦ਼ ਆਧਯ ਉੱਤ਼ ਵੰ ਦ ਵ। ਯ ਇਵ ਫਹਭਏਯਤ ਨਰ ਇਏਿੱ ਰ
ਇਏਯਯ ਵੰ ਦ ਵ, ਯਯਦਤ/ਯਿੱ  ਭਰਏ ਰਹਭਹਅਭ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਦ ਵ ਤ਼ ਬ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰ ਯਿੱਸਐਆ
ਦ਼ਣ ਰਈ ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਬਤਨ ਏਯਦ ਵ।
10. ਡ-ਆਨ ਪਾਇਦ
ਐ-ਭੰ ਤਲ ਰਈ ਯਿੱ  ਰਹਆਂ ਦੰ ਦਾਂ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ, ਅਿੱ ਐਾਂ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਤ਼ ਸਵਤ ਜਾਂਚ ਦਹ ੁਯਚ਼
ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ ਅਤ਼ ਏਈ ਲਯ ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਲਧ ਰਹਭਹਅਭ ਜਾਂ ਵਇਏ
ਪਇਸਦਆਂ ਦ਼ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
ੂਚਨਾ:
IRDAI ਨੇ ਯਿੱ  ਵਦ ਤ਼ ਸਵਤ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਰਈ ਲ਼ਯਤਾਂ ਰਈਆਂ ਵਨ। ਇਵ ਰਾ ਏਾਂ ਨੰ ਧਾਐ਼ਫਾਂ
ਲਰੋਂ ਨਜਇ ਤ਼ ਧਨ ਏਭਉਣ ਲਰਹਆਂ ਯਿੱ  ਰਹ ਏਹਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਿੱ  ਫਣਨ ਏ਼ ਧਾਐ ਦ਼ਣ ਤੋਂ
ਫਚਉਂਦਹਆਂ ਵਨ।
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ਵਣ਼ ਵਹ ਯਏਯ ਨੇ ਸਵਤ ਫਹਭ ਏਹਭਾਂ ਸਰਆਂਦਹਆਂ ਵਨ ਅਤ਼ ਲਿੱ ਡਹ ਸਣਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਉਤਦਾਂ ਨੰ ਲਹ ਯਿੱ 
ਸਵਤ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਸਡਆ ਸਆ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਯਏਯ ਲਰੋਂ ਆਫਦਹ ਦ਼ ਯ਼ ਬ ਰਈ
ਰਹਆਂ ਐਯਹਦਹਆਂ ਈਆਂ ਵਨ।
ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਯਿੱ  ਸਯਬਲ਼ ਨੰ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਭਤਫਏ ੰ ਐ਼ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ:
a) ਯਿੱ  ਸਲਿੱ ਚ ਾਂਝ਼ ਭਏਦ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਵਾਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਯਿੱ  ਯਫੰ ਧਏ ਏਾਰ ਯਿੱ  ਦ਼
ਭੈਂਫਯਾਂ ਦਹ ਲਿੱ ਡਹ ਸਣਤਹ ਲਰੋਂ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਫਹਭ ਯਫੰ ਧ ਏਯਨ ਰਈ ਆਦ਼ਲ਼ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ।
b) ਏ਼ਲਭ ਫਹਭ ਰ ਣ ਦ਼ ਭਏਦ ਰਈ ਵਹ ਏਾਈ ਲਹ ਯਿੱ  ਨਵੀਂ ਫਣਇਆ ਜਣ ਚਵਹਦ ਵ।
c) ਸਨਿੱਜਹ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰ ਜਯਹ ਏਹਤਹ ਯਿੱ  ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਲਰ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਤ਼ ਪਇਸਦਆਂ ਨੰ
ਲ਼ਟ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਦਯਇਆ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ।
d) ਯਿੱ  ਛਾਟਾਂ ਨੰ ਸਨਿੱਜਹ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤ ਜਣ ਚਵਹਦ ਵ ਅਤ਼ ਲਸਰਆ ਰਹਭਹਅਭ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ
ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਣ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਨਵੀਂ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ।
2. ਏਾਯਯਟ ਫਯ ਜਾਂ ਪਰ ਟਯ ੁਯੱਧਐਆ
ਫਵਤਹਆਂ ਯਿੱ  ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਵਯ਼ਏ ਸਯਲਯ ਨੰ ਤਸਵਲ਼ਦ ਫਹਭ ਯਏਭ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਵੰ ਧਹ
ਵ, ਜਾ ਸਏ ਇਿੱ ਏ ਰਿੱਐ ਯ ਤੋਂ ਰ ਏ਼ ੰ ਜ ਰਿੱਐ ਯ ਤਿੱ ਏ ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਏਈ ਲਯ ਲਿੱ ਧ ਲਹ। ਏਈ ਲਯ ਵਰਤ
ਦ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਯਲਯ ਰਈ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਐਤਭ ਵਾ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਸਯਲਯ ਦ਼
ਭੈਂਫਯ ਨੰ ਲਿੱ ਡਹ ਫਹਭਯਹ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ। ਇੰ ਝ ਦ਼ ਵਰਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਫਯ ਯਿੱਸਐਆ ਯਵਤ ਸਦੰ ਦਹ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ
ਸਯਲਸਯਏ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵਾ ੁਯਚ ਨੰ ਇਵ ਫਯ ਯਏਭ ਤੋਂ ਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
ੰ ਐ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਫਯ ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦ ਰਿੱਐ ਯ ਤੋਂ ਇਿੱ ਏ ਏਯਾ ਜਾਂ ਲਿੱ ਧ ਤਿੱ ਏ
ਵਾ ਏਦਹ ਵ। ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਸਯਲਯ ਦਹ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਐਤਭ ਵਾਣ ਦ਼ ਫਅਦ ਯਏਭ ਨੰ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚੋਂ
ਏਢਲਇਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਯ ਇਵ ਵਰਤ ਏ਼ਲਰ ਲਿੱ ਡਹ ਫਹਭਯਹ / ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਰਈ ਹਸਭਤ
ਵੰ ਦਹ ਵ, ਜਦੋਂ ਸਏ ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਨਰ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਐਤਭ ਵਾ ਜਾਂਦਹ ਵ।
ਵਯ਼ਏ ਭੈਂਫਯ ਲਰੋਂ ਇਵ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲਯਤਹ ਜ ਏਣ ਲਰਹ ਯਏਭ ਉੱਤ਼ ਲਹ ਵਿੱ ਦ ਤਸਵ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ
ਅਏਯ ਅਰ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਤਿੱ ਏ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਇੰ ਝ ਦਹ ਫਯ ਯਿੱਸਐਆ ਭਿੱ ਧ ਆਏਯ ਦਹਆਂ
ਰਹਆਂ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਸਆਣ਼ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਨੰ ਿੱ ਟ ਫਹਭ ਯਏਭ ਰਹਆਂ ਰਈ
ਇਵ ਯਿੱਸਐਆ ਨਵੀਂ ਦ਼ਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।
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Q. ਐਾ ਉਤਾਦ
1. ਫੀਭਾਯੀ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ
ਵਣ ਦ਼ ਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਫਹਭਯਹ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਏੈਂਯ, ਡਇਫ਼ਸਟ, ਰਈ ਐ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਬਯਤਹ ਫਯ
ਸਲਿੱ ਚ ਼ਲ਼ ਏਹਤਹ ਈ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਫਵਤ ਏਯਏ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤਹ ਈ ਵ।

ਫਹਭ

ਯਿੱਸਐਆ ਰੰਭ ਭਾਂ - 5 ਰਾਂ ਤੋਂ 20 ਰਾਂ ਅਤ਼ ਨਯਾਈ ਸਵਤ ਪਇਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ - ਫਹਭਏਯਤ
ਲਰੋਂ ਸਨਮਤ ਸਵਤ ਚਏਅਿੱ  ਰਈ ਬਤਨ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਰਹ ਦ਼ ਦਜ਼ ਰ ਤੋਂ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ
ਟਉਣ ਦ਼ ਰਈ ਇਵ ਏਯਨਾਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਫਰਿੱਡ ਰਏਾ, LDL, ਫਰਿੱਡ ਰਲ਼ਯ ਆਸਦ ਨੰ ਏੰ ਟਯਾਰ ਏਯਨ ਰਈ
ਰ਼ਯਏ ਵਨ। ਦਜ਼ ਼, ਏੰ ਟਯਾਰ ਨ ਏਯ ਏਣ ਰਈ ਲਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ ਲਸਰਆਂ ਜਲ਼।
2. ਡਾਇਫਟੀਜ਼ ਵਾਰ ਧਵਅਏਤੀਆਂ ਨੂੰ ੁਯੱਧਐਆ ਰਈ ਧਤਆਯ ਏੀਤੀ ਉਤਾਦ
ਇਵ ਰਹ ਨੰ 26 ਤੋਂ 65 ਰਾਂ ਦ਼ ਸਲਚਏਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਰ ਏਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ 70 ਰ ਤਿੱ ਏ ਨਸਲਆਇਆ
ਜ ਏਦ ਵ। ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਯ. 50,000 ਤੋਂ ਯ. 5,00,000 ਤਿੱ ਏ ਵਾ ਏਦਹ ਵ। ਏਭਯ਼ ਦ਼
ਸਏਯ ਰਈ ਵਿੱ ਦ ਰ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਉਤਦ ਦ ਭਏਦ ਡਇਫ਼ਸਟ ਨਰ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ
ਦਹਆਂ ਜਸਟਰਤਲਾਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਡਇਫ਼ਸਟ ਸਯਟਹਨਥਹ (ਅਿੱ ਐ), ਯਸਦਆਂ, ਡਇਫ਼ਸਟ ਯ, ਯਦ
ਟਯਾਂਰਾਂਟ ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਦਨਹ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਲਹ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ, ਰਈ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਵ।
ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 1
ਵਰਾਂਸਏ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਦ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ ਭਾਂ ਫਹਭਏਯਤ
ਦ਼ ਭਤਫਏ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵਾਲ਼ ਅਤ਼ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ ਵੰ ਦ ਵ, ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ
ਸਤਾਰ ਧਵੱ ਚ ਬਯਤੀ ਸਣ ਤੋਂ ______ ਧਸਰਾਂ ਧਵੱ ਚ ਵੰ ਦਹ ਵ।
I. ੰ ਦਯਾਂ ਸਦਨ
II. ਤਹਵ ਸਦਨ
III. ੰ ਜਤਰਹ ਸਦਨ
IV. ਿੱ ਠ ਸਦਨ
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R. ਧਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਧਵੱ ਚ ਭੁੱ ਐ ਸ਼ਯਤਾਂ
1. ਨੈਿੱਟਵਯਏ ੂਯਏ
ਨੈਟਲਯਏ ਯਏ ਦ ਬਲ ਵਤਰ/ਨਯਸੰ  ਵਾਭ/ਡ਼ ਏ਼ਅਯ ੈਂਟਯ ਤੋਂ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਲਰ਼
ਭਯਹਾਂ ਦ਼ ਇਰਜ ਰਈ ਨਏਦਹ ਯਸਵਤ ਵਰਤ ਫਹਭਏਯਤ/ਟਹਹ ਨਰ ਜ ਏ਼ ਸਦੰ ਦ ਵ।
ਫਹਭਏਯਤ/ਟਹਹ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਯਏਾਂ ਤੋਂ ੁਯਸਚਆਂ ਤ਼ ਪਹਾਂ ਤੋਂ ਚੰ ਹਆਂ ਛਾਟਾਂ ਰਈ
ਿਦ਼ਫਹ ਏਯਦ਼ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਚੰ ਹ ਼ਲ ਦ਼ਣ ਦਹ ਯੰ ਟਹ ਲਹ ਰੈਂ ਦ਼ ਵਨ। ਭਯਹ ਨੈਟਲਯਏ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ ਲਰ਼
ਯਏਾਂ ਏਾਰ ਲਹ ਜ ਏਦ਼ ਵਨ, ਯ ਅਏਯ ਉਵਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਪਹਾਂ ਲਰਹਆਂ ਜਾਂਦਹਆਂ ਵਨ।
2. ਤਯਜੀਸੀ ੂਯਏ ਨੈਟਵਯਏ (PPN)
ਫਹਭਏਯਤ ਏਾਰ ਵਤਰਾਂ ਦ ਤਯਜਹਵਹ ਨੈਟਲਯਏ ਫਣਉਣ ਦਹ ਚਾਣ ਵੰ ਦਹ ਵ ਤਾਂ ਸਏ ਚੰ ਼ ਇਰਜ ਤ਼
ਲਧਹਆ ਏਹਭਤਾਂ ਨੰ ਮਏਹਨਹ ਫਣਇਆ ਜ ਏ਼। ਜਦੋਂ ਇਵ ਯਿੱ  ਨੰ ਤਜਯਫ਼, ਵਰਤਾਂ ਤ਼ ਦ਼ਐਬਰ ਏਯਨ
ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਏਝ ਏ ਨੰ ਚਣਨ ਰਈ ਹਸਭਤ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਅੀਂ ਇ ਨੰ ਤਯਜਹਵਹ
ਯਏ ਨੈਟਲਯਏ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਾਂ।
3. ਨਏਦੀ-ਯਧਸਤ ਵਾ
ਤਜਯਫ਼ ਨੇ ਸਦਐਇਆ ਵ ਸਏ ਏਯ ਦ ਇਿੱ ਏ ਏਯਨ ਫਹਭਯਹ ਰਈ ਇਰਜ ਲਤ਼ ਉਧਯ ਰ ਣ ਵ। ਨਏਦ
ਯਸਵਤ ਼ਲ ਨਰ ਫਹਭਤ ਏਾਰ ਵਤਰਾਂ ਨੰ ਏਾਈ ਲਹ ਬਤਨ ਏਹਤ਼ ਫਯ ਯਿੱਸਐਆ ਦਹ ਵਿੱ ਦ ਤਿੱ ਏ
ਇਰਜ ਏਯਲਉਣ ਦਹ ਵਰਤ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਫਹਭਤ ਨੰ ਫਿੱ  ਨੈਟਲਯਏ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਜਣ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼
ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਫਤ ਦ ਆਣ ਭਡਹਏਰ ਏਯਡ ਦ਼ਣ ਵੰ ਦ ਵ। ਫਹਭਏਯਤ ਸਵਤ ਼ਲ ਰਈ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ
ਵੰ ਚ ਦਹ ਵਰਤ ਸਦੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਭੰ ਨਣਮਾ ਯਏਭ ਲਤ਼ ਨੈਟਲਯਏ ਯਏ ਨੰ ਸਸ਼ਿੱਧ ਬਤਨ ਏਯਦ ਵ ।
ਯ, ਫਹਭਤ ਨੰ ਰਹ ਦਹ ਵਿੱ ਦ ਤੋਂ ਲਿੱ ਐ ਵਾ ੁਯਚ ਅਤ਼ ਉਵਨਾਂ ੁਯਸਚਆਂ, ਜਾ ਸਏ ਰਹ ਲ਼ਯਤਾਂ ਤਸਵਤ
ਦ਼ਣਮਾ ਨਵੀਂ ਵਨ, ਰਈ ਬਤਨ ਏਯਨ ੈਂਦ ਵ।
4. ਤੀਜੀ ਧਧਯ ਰਸ਼ਾਸ਼ਏ (ਟੀੀ)
ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਡਹ ਤਯਿੱ ਏਹ ਤਹਜਹ ਸਧਯ ਰਲ਼ਲ਼ਏ ਜਾਂ ਟਹਹ ਦ਼ ਆਉਣ ਨਰ ਵਾਈ ਵ। ੰ ਯ
ਸਲਿੱ ਚ ਏਈ ਫਹਭਏਯਤ ਸਵਤ ਫਹਭ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ਯਫੰ ਧ ਰਈ ਆਦ ੰ ਠਨਾਂ ਦਹਆਂ ਼ਲਲਾਂ ਰੈਂ ਦਹਆਂ
ਵਨ। ਇਵਨਾਂ ਜੰ ਹਆਂ ਨੰ ਟਹਹ (TPA) ਲਜੋਂ ਜਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ।
ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ,

ਸਵਤ ਼ਲਲਾਂ ਦ਼ ਯਫੰ ਧ ਰਈ ਜਾਸਆ ਜਾਂਦ ਵ,
:
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i. ਰਹਧਯਏ ਨੰ ਛਣ ਿੱ ਤਯ ਜਯਹ ਏਯਨੇ,
ਈ
ii. ਨੈਟਲਯਏ ਵਤਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਨਏਦਹ-

਼੍ਣਹ

iii. ਦਅਸਲਆਂ ਦਹ ਏਯਲਈ
ਟਹਹ ਆਦ ੰ ਠਨ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਸਵਤ ਦਅਸਲਆਂ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈ ਏਯਨ
ਤ਼ ਸਨਟਉਣ ਰਈ ਸਨਮਏਤ ਏਹਤ ਜਦ ਵ। ਟਹਹ ਼ਲ ਸਵਤ ਰਹਧਯਏਾਂ ਨੰ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ
ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਰਈ ਸਲਰਿੱਐਣ ਛਣ ਿੱ ਤਯ ਜਯਹ ਏਯਨ ਤੋਂ ਰ ਏ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਜਾਂ
ਧਨ-ਲਹ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਟਯ਼ ਤਿੱ ਏ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
ਤਹਜਹ ਸਧਯ ਰਲ਼ਲ਼ਏਾਂ ਨੰ ਰ 2001 ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਯ ਏਹਤ ਸਆ ਹ। ਉਵਨਾਂ ਨੰ IRDAI ਲਰੋਂ ਰਇੈਂ ਸਦਿੱ ਤ਼
ਅਤ਼ ਸਨਮਭਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਸਵਤ ਼ਲਲਾਂ ਦ਼ਣ ਰਈ ਸਨਮਏਤ ਏਹਤ ਵ। ਟਹਹ ਦਹ ਮਾਤ ਰਈ
ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ ੰ ਜਹ ਅਤ਼ ਵਾਯ ਲ਼ਯਤਾਂ ਨੰ IRDAI ਲਰੋਂ ਤਸਵ ਏਹਤ ਸਆ ਵ।
ਇਏਯਏ਼ ਸਵਤ ਦਅਸਲਆਂ ਰਈ ਼ਲ ਨੰ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਟਹਹ ਨੰ ਆਉਟਾਯ ਏਯ ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ ਵ,
ਸਜ ਦ਼ ਰਈ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਹਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਦ ੰ ਜ-ਛ਼ ਪਹਦਹ ਸਭਵਨਤਨੇ ਲਜੋਂ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ।
ਤਹਜਹ ਸਧਯ ਰਲ਼ਲ਼ਏ ਵਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਵਤ ਼ਲ ਯਏਾਂ ਨਰ MOU ਫਣਉਂਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਂਦ਼
ਵਨ ਸਏ ਨੈਟਲਯਏ ਲਰ਼ ਵਤਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇਰਜ ਏਯਲਉਣ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਨੰ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਼ਲ
ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ। ਉਵ ਫਹਭਏਯਤ ਅਤ਼ ਫਹਭਤ ਸਲਚਰ਼ ਸਲਚਾਰ਼ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਵਤਰਾਂ ਨਰ ਤਰਭ਼ਰ
ਏਯਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਸਵਤ ਦਅਸਲਆਂ ਨੰ ਯ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
5. ਸਤਾਰ
ਵਤਰ ਦ ਬਲ ਆਉਣ-ਭਯਹ ਦ਼ਐਬਰ ਅਤ਼ ਫਹਭਯਹ ਅਤ਼/ ਜਾਂ ਿੱ ਟਾਂ ਦ਼ ਇਰਜ ਰਈ ਯਾਨ
ਦ਼ਐਬਰ ਇਰਜ ਰਈ ਫਣਹ ਅਤ਼ ਜਾ ਸਏ ਰਾ ਏਰ ਅਸਧਏਯਹਆਂ ਏਾਰ ਵਤਰ ਲਜੋਂ ਯਸਜਟਯ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਲਹ
ਰ ਵ, ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਯਸਜਟਯ ਅਤ਼ ਮਾਤ ਰਤ ਭਡਹਏਰ ਟਹਲ਼ਨਯ ਦਹ ਸਨਯਨਹ ਅਧਹਨ ਵੰ ਦ਼
ਵਨ ਅਤ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਬ ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ ਲ਼ਯਤਾਂ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਲਰਹ ੰ ਥ ਤੋਂ ਵੰ ਦ ਵ:
a) 10,00,000 ਤੋਂ ਿੱ ਟ ਆਫਦਹ ਲਰ਼ ਏਫ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭਯਹਾਂ ਰਈ ਵਾਣ 10 ਸਫਤਯ਼ ਅਤ਼ ਵਾਯ ਥਲਾਂ
ਉੱਤ਼ 15 ਸਫਤਯ਼ ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ ਵਾਣ;
b) ਇ ਏਾਰ ਮਾਤ ਰਤ ਨਯਸੰ  ਟ ਨਿਏਯਹ ਉੱਤ਼ ਚਿਲਹ ੰ ਟ਼ ਵਾਲ;਼
c) ਯ਼ ਭੇਂ ਮਾਤ ਰਤ ਭਡਹਏਰ ਼ਲ਼ਲਯ (ਡਏਟਯ) ਵਾਲ;਼
d) ਯਹ ਤਯਹਾਂ ਚਰ ਯ਼ਲ਼ਨ ਥਹਟਯ ਆਣ ਵਾਲ,਼ ਸਜਿੱ ਥ਼ ਯਜਹਏਰ ਯ਼ਲ਼ਨ ਏਹਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਾਣ;
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e) ਭਯਹਾਂ ਦ ਯਾਨ ਦ ਸਯਏਯਡ ਯਿੱ ਐਣ ਅਤ਼ ਇ ਨੰ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਅਸਧਏਯਹਆਂ ਨੰ
ਉਰਿੱਫਧ ਏਯਲਇਆ ਜਲ਼।
6. ਭਡਏੀਰ ਟੀਸ਼ਨਯ
ਭਡਏਹਰ ਟਹਲ਼ਨਯ ਅਸਜਵ ਸਲਅਏਤਹ ਵੰ ਦ ਵ, ਸਜ ਏਾਰ ਬਯਤਹ ਦ਼ ਸਏ਼ ਲਹ ਫ਼ ਦਹ ਭਡਹਏਰ ਏਊਂਰ
ਤੋਂ ਜਇ ਯਸਜਟਯ਼ਲ਼ਨ ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਇ ਨਰ ਉਵ ਉ ਦ਼ ਅਸਧਏਯ ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਭਡਹਨ ਨਰ
ਰਏਸਟ ਏਯਨ ਦ ਵਿੱ ਏਦਯ ਵੰ ਦ ਅਤ਼ ਆਣ਼ ਰਇੈਂ ਦ਼ ਭੰ ਤਲ ਅਤ਼ ਅਸਧਏਯ ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਏੰ ਭ ਏਯਦ
ਵ। ਯ, ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਫੰ ਦਹ ਰਉਣ ਰਈ ਆਦ ਵ ਜਾ ਸਏ ਯਸਜਟਯ ਵਾਇਆ ਼ਲ਼ਲਯ ਫਹਭਤ
ਨਵੀਂ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਜਾਂ ਏਾਈ ਨੇਰ ਸਯਲਸਯਏ ਭੈਂਫਯ ਨਵੀਂ ਵਾਣ ਚਵਹਦ।
7. ਮਤਾ ਰਾਤ ਨਯ
ਮਾਤ ਰਤ ਨਯ ਦ ਬਲ ਸਲਅਏਤਹ ਤੋਂ ਵ,

ਊਂਰ ਜਾਂ ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏ਼

ਲਹ ਫ਼ ਦਹ ਨਯਸੰ  ਏਊਂਰ ਤੋਂ ਜਇ ਯਸਜਟਯ਼ਲ਼ਨ ਵੰ ਦਹ ਵ।
8. ਵਾਜਫ ਅਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਖ਼ਯਚ
ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਵਭ਼ਲ਼ ਇਵ ਲ਼ਯਤ ਵੰ ਦਹ ਵ,

ਈ

ਈ

,
ਵਨ।

ਆਭ ਸਯਬਲ਼ ਵਾਲ਼ਹ ਸਏ ਅਸਜਵ਼ ਵਾ ੁਯਚ਼, ਜਾ ਸਏ ਵਰਤ ਦ਼ ਇਰਜ ਰਈ ਭਡਹਏਰ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਯਯਹ
ਵਨ ਤ਼ ਇਰਜ ਏਯਲਉਣ ਲਰ਼ ਇਰਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਅਸਜਵ਼ ਇਰਜ ਰਈ ਵਾਣ ਲਰ਼ ੁਯਚ਼ ਦ਼ ਆਭ ਿੱ ਧਯ ਤੋਂ ਨਵੀਂ
ਲਿੱ ਧਦ਼ ਵਨ, ਅਤ਼ ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਉਵ ੁਯਚ਼ ਲ਼ਸਭਰ ਨਵੀਂ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਨਵੀਂ ਏਹਤ਼ ਜਣ਼ ਨ, ਜ਼ ਫਹਭ ਨ ਵੰ ਦ।
IRDAI ਨੇ ਲਜਫ ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ ਼ਲ ਜਾਂ ਰਈ ਰਈ ੁਚਸਯਆਂ ਲਜੋਂ ਸਯਬਸਲ਼ਤ ਏਹਤ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਐ
ਯਏ ਰਈ ਸਭਆਯਹ ੁਯਚ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਇਵਾ ਜਾਂ ਯਰਦਹ ਼ਲ ਰਈ ਬਾਸਰਏ ਐ਼ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾਈ ਫਹਭਯਹ /
ਿੱ ਟ ਦਹ ਸਏਭ ਨੰ ਸਧਆਨ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐਦ਼ ਵਾ ਰਚਸਰਤ ੁਯਸਚਆਂ ਨਰ ਸਭਰਦ਼ ਵਨ।
ਇਵ ਲ਼ਯਤ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਯਏ ਲਰੋਂ ਸਫਿੱ ਰਾਂ ਨੰ ਲਧਉਣ ਤੋਂ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਫਹਭਤ ਨੰ ਆਭ
ਫਹਭਯਹਆਂ ਦ਼ ਇਰਜ ਰਈ ਭਸਵੰ ਼ ਵਤਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਜਣ ਤੋਂ ਯਾਏਦਹ ਵ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਲਜਫ
ਦਯਾਂ ਉੱਤ਼ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ।
9. ਦਾਅਵ ਦਾ ਨਧਟ
ਵਯ਼ਏ ਫਹਭ ਰਹ ਦਅਲ ਲ਼ਯਆਤ ਤਯੰਤ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਦਤਲ਼ ਦ਼ਣ ਰਈ ਤਸਵਲ਼ਦ ਭਾਂ ਸਦੰ ਦਹ ਵ।
ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਜਦੋਂ ਲਹ ਵਏ ਲਰੋਂ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਵਰਤ ਦਹ ਭੰ  ਵਾਲ਼, ਲ਼ਯਆਤ
ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਏਯਨਹ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਧਨ-ਲਹ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਫਹਭਤ
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ਏਈ ਲਯ ਦਅਲ਼ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਫਹਭਤ ਨੰ ਦ਼ਣ ਦ ਸਧਆਨ ਨਵੀਂ ਯਿੱ ਐਦ ਵ ਅਤ਼ ਦਤਲ਼ ਏਈ ਸਦਨ /
ਭਵਹਸਨਆਂ ਦ਼ ਰ  ਵਾਣ ਦ਼ ਫਅਦ ਸਦੰ ਦ ਵ। ਸਫਿੱ ਰ ਦ਼ਣ ਸਲਿੱ ਚ ਦ਼ਯਹ ਨਰ ਸਫਿੱ ਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲਧ, ਫਹਭਤ /
ਵਤਰ ਆਸਦ ਲਰੋਂ ਧਾਐ ਏਯਨ ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਵਾ ਜਾਂਦਹਵ । ਇ ਨਰ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਦਅਲਆਂ ਰਈ
ਠਹਏ ਰਫੰਧ ਏਯਨ ਲਹ ਰਬਸਲਤ ਵੰ ਦ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਅਏਯ ਦਅਸਲਆਂ ਨੰ ਤਯੰਤ ਲ਼ਯ
ਏਯਨ ਉੱਤ਼ ਾਯ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ। ਦਅਲ ਦਤਲ਼ਾਂ ਨੰ ਦ਼ਣ ਦ ਭਾਂ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਛਿੱ ਟਹ ਸਭਰਣ ਦਹ ਸਭਤਹ
ਤੋਂ 15 ਸਦਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਵੰ ਦ ਵ। ਇ ਨਰ ਦਅਸਲਆਂ ਫਯ਼ ਤਯੰਤ ਤ਼ ਠਹਏ ਸਯਾਯਟ ਸਭਰ ਏਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਇ
ਨਰ ਜ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਰਾ  ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਲਹ ਏਯਲ ਏਦ ਵ।
IRDA ਼ਧਾਂ ਨਰ ਲ਼ਯਤ ਰਈ ਈ ਵ ਸਏ ਤਸਵਲ਼ਦ ਭਾਂ ਤੋਂ ਫਅਦ ਦਅਲ ਲ਼ਯਆ
 ਤ/਼ਯ ਬ਼ਜਣ ਨੰ
ਭੰ ਸਨਆ ਜਣ ਚਵਹਦ ਵ, ਜ਼ ਉ ਰਈ ਏਾਈ ਢਿੱ ਏਲਾਂ ਏਯਨ ਵ।
10. ਭੁਤ ਧਸਤ ਜਾਂਚ
ਸਨਿੱਜਹ ਸਵਤ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ,
ਵ। ਏਈ ਰਹਆਂ ਚਯ ਰਤਯ ਦਅਲ ਭਏਤ ਰਹ ਅੰ ਤਯਰਾਂ ਦ਼ ਫਅਦ
ਸਵਤ ਜਾਂਚ ਦ਼ ੁਯਚ ਨੰ ਲਸ ਏਯਦਹਆਂ ਵਨ। ਇਵ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਅਰ਼ ਸਤੰ ਨ ਰਾਂ ਰਈ ਤ
ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦ 1%
11. ਇਏੱ ਤਯੀਏਯਨ ਫਨ
ਦਅਲ ਭਏਤ ਰਹਧਯਏ ਨੰ ਉਤਲ਼ਸਵਤ ਏਯਨ ਦ ਵਾਯ ਢੰ  ਵ ਵਯ ਦਅਲ ਭਏਤ ਰ ਰਈ ਫਹਭ
ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਉੱਤ਼ ਇਏਿੱ ਤਯਹਏਯਨ ਫਾਨ ਦ਼ਣ। ਇ ਦ ਅਯਥ ਵ ਸਏ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਵਯ ਲਯ
ਨਸਲਆਉਣ ਉੱਤ਼ 5% ਦਹ ਸਥਯ ਦਯ ਨਰ ਰਨ ਲਿੱ ਧਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਦ ਦਅਲ-ਭਏਤ ਨਸਲਆਉਣ ਦ਼ ਲਿੱ ਧ
ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ 50% ਤਿੱ ਏ ਭਨਯ ਵ। ਫਹਭਤ ਅਰ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਬਤਨ ਏਯਦ ਵ
ਅਤ਼ ਲਿੱ ਧ ਯਿੱਸਐਆ ਦ ਪਇਦ ਰੈਂ ਦ ਵ।
IRDAI ਦਹਆਂ ਼ਧਾਂ ਭਤਫਏ, ੰ ਸਚਤ ਫਾਨ ਏ਼ਲਰ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਉੱਤ਼ ਵਯਜਨੇ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ
ਵਹ ਸਦਿੱ ਤ ਜ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਪਇਦ ਰਹਆਂ ਉੱਤ਼ ਨਵੀਂ (PA ਰਹਆਂ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ)। ੰ ਸਚਤ ਫਾਨ ਦਹ
ਰਸਏਸਯਆ ਨੰ ਰਏਟ ਤ਼ ਰਹ ਦਤਲ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਟ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ। ਇ ਤੋਂ
ਸਫਨਾਂ ਜ਼ ਦਅਲ਼ ਨੰ ਸਏ਼ ਐ ਰ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ੰ ਸਚਤ ਫਾਨ ਨੰ ਭਹਾਂ ਵਾਣ ਲਰਹ ਦਯ ਦ਼
ਭਤਫਏ ਵਹ ਟਇਆ ਜ ਏਦ ਵ।
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ਉਦਾਸਯਨ
ਸਲਅਏਤਹ ਨੇ 3

ਈ,
ਈ

5,000
,

ਈ

(

,

5,000

5%

)

3.15

ਪਇਦ ਸਭਸਰਆ। ਉ ਨੰ ਦ ਰ

ਸਫਨਾਂ ਦਅਲ ਨਸਲਆਉਣ ਉੱਤ਼ 4.5
12. ਭਰੁ/ਫਨ
ਦਅਲ ਭਏਤ ਸਵਤ ਰਹ ਯਿੱ ਐਣ ਰਈ ਪਇਦ ਦ਼ਣ ਦ਼ ਉਰਟ ਨੰ ਭਰ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਇਿੱ ਥ਼ ਜ਼ ਰਹ
ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਦਅਲ਼ ਏਹਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ ਤਾਂ ਭਰ ਜਾਂ ਰਹਭਹਅਭ ਰਾ ਸਡੰ  ਨੰ ਨਸਲਆਉਣ ਉੱਤ਼
ਲਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ।
ਸਧਆਨ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐਦ਼ ਵਾ ਸਏ ਸਵਤ ਰਹ ਭਸਜਏ ਪਇਦ ਰਹ ਵ, ਸਨਿੱਜਹ ਸਵਤ ਰਹਆਂ ਉੱਤ਼
ਭਰ ਨਵੀਂ ਲਸਰਆ ਸਆ ਵ।
ਯ, ਯਿੱ  ਰਹਆਂ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਭਰ ਨੰ ਦਅਲ ਅਨਤ ਨੰ ਢਿੱ ਏਲਹਆਂ ਵਿੱ ਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐਣ ਰਈ ਯ਼
ਰਹਭਹਅਭ ਰਈ ਰਾ ਸਡੰ  ਦ਼ ਢੰ  ਨਰ ਲਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਦਜ਼ ਼ ਜ਼ ਤਜਯਫ ਚੰ  ਯਸਵੰ ਦ ਵ ਤਾਂ
ਰਹਭਹਅਭ ਦਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਛਾਟ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਫਾਨ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
13. ਏਈ ਦਾਅਵਾ ਨਸੀਂ ਛਟ
ਏਝ ਉਤਦ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਉੱਤ਼ ਫਾਨ ਦਹ ਫਜ ਰਹਭਹਅਭ ਉੱਤ਼ ਛਾਟ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ
14. ਧਸ-ਬੁਤਾਨ / ਧਸ-ਬਾੀਦਾਯੀ
ਸਵ-

-

ਸਵ-ਬਤਨ ਸਥਯ ਯਏਭ ਵਾ ਏਦਹ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਏ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਜਾਂ ਇਵ ਭੰ ਨਣਮਾ ਦਅਲ
ਯਏਭ ਦ ਪਹਦਹ ਲਹ ਵਾ ਏਦਹ ਵ। ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਏਝ ਉਤਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏਝ ਫਹਭਯਹਆਂ ਦ਼ ਰਈ ਸਵਬਤਨ ਦਹ ਲ਼ਯਤ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਲਿੱ ਡਹਆਂ ਯਜਯਹਆਂ, ਜਾਂ ਆਭ ਵਾਣ ਲਰਹਆਂ ਫਹਭਯਹਆਂ ਜਾਂ ਏਝ
ਉਭਯ ਤੋਂ ਫਅਦ ਦ਼ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਰਈ।
15. ਏਟਤੀ / ਫਸੁਤਾਤ
ਸਵਤ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇ ਨੰ ਲਧ (ਏ) ਲਹ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਸਵਤ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇ ਨੰ ਲਧ
ਲਹ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਇਵ ਧਨ ਦਹ ਸਥਯ ਯਏਭ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਦਅਲ ਯਵੀਂ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ
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ਬਤਨ ਏਯਨ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਦ਼ਣਹ ਯਯਹ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਜ਼ ਰਹ ਦਹ ਏਟਿਤਹ 10,000 ਯ ਵ ਤਾਂ
ਵਯ਼ਏ ਫਹਭਤ ਨੰ ਦਅਲ਼ ਰਈ ਸਵਰਾਂ 10,000 ਯ ਦ ਬਤਨ ਏਯਨ ਵਾਲ਼। ਉਦਵਯਨ ਰਈ, ਜ਼
ਦਅਲ਼ ਦਹ ਯਏਭ 80,000 ਯ ਵ ਤਾਂ ਫਹਭਤ ਨੰ ਸਵਰਾਂ 10,000 ਯ ਦ ਬਤਨ ਏਯਨ ਵਾਲ਼
ਤਾਂ ਫਹਭਏਯਤ ਬਤਨ ਏਯ਼ 70,000 ਯ
ਏਟਿਤਹ ਨੰ ਵਤਰ ਨਏਦ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਨ/ੰ ਸਟਆਂ ਦਹ ਸਣਤਹ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ ਜ
ਏਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਬਤਨਮਾ ਸਏ਼ ਲਹ ਪਇਦ਼ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਰ ਏਹਤ ਜਲ਼।
16. ਏਭਯਾ ਧਏਯਾਇਆ ਾਫੰ ਦੀਆਂ
ਵਰਾਂਸਏ ਏਈ ਉਤਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਦਅਲ਼ ਏਯਨ ਉੱਤ਼ ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਬਤਨ ਮਾ ਯਏਭ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ
ਤਿੱ ਏ ਭਿਜਦ ਯਸਵੰ ਦਹ ਵ, ਅਿੱ ਜਏਰਹ ਏਈ ਉਤਦਾਂ ਲਰੋਂ ਏਭਯ਼ ਦ਼ ਸਏਯ ਉੱਤ਼ ਫੰ ਦਹਆਂ ਰਈਆਂ ਈਆਂ
ਵਨ, ਸਜ ਨਰ ਫਹਭਤ ਨੰ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦ਼ ਜਾ ਏ਼ ਚਣਨ ਵੰ ਦ ਵ। ਤਜਯਸਫਆਂ ਨਰ ਤ ਰਿੱ
ਵ ਸਏ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ਯ਼ ੁਯਚ਼ ਏਭਯ਼ ਦ਼ ਸਏਯ ਨਰ ਲ਼ਯ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਲਿੱ ਧ ਏਭਯ਼ ਦ਼
ਸਏਯ ਨਰ ਬ ਸਏਭ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਉ ਅਨਤ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਧ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ। ਇਏਯਏ਼ ਇਿੱ ਏ ਰਿੱਐ ਯ ਦ
ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਲਰ ਸਲਅਏਤਹ ਵਯ ਸਦਨ ਦ਼ 1,000 ਯ ਰਤਹ ਸਦਨ ਦ਼ ਸਏਯ ਲਰ਼ ਏਭਯ਼ ਦ
ਵਿੱ ਏਦਯ ਵਾਲ਼, ਜ਼ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਏਭਯ਼ ਦ਼ ਸਏਯ ਦਹ ਫੰ ਦਹ ਵਯ਼ਏ ਸਦਨ ਰਈ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦ਼
1% ਤਿੱ ਏ ਵ। ਇ ਲ਼ਟ ਦਯਉਂਦ ਵ ਸਏ ਜ਼ ਏਾਈ ਲਿੱ ਡ਼ ਤ਼ ਭਸਵੰ ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਵਹ ਇਰਜ
ਏਯਲਉਣ ਚਵੰ ਦ ਵ ਤਾਂ ਉ ਨੰ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਏ਼ ਉੱਚ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਐਯਹਦਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।
17. ਨਧਵਆਉਣਮਤਾ ਸ਼ਯਤ
ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਨਸਲਆਉਣ ਉੱਤ਼ IRDA
ਸਦਿੱ ਤ ਵ। ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਏ਼ਲਰ ਫਹਭਤ (

)
,

18. ਯੱ ਦ ਏਯਨ ਸ਼ਯਤ
ਯਿੱ ਦ ਏਯਨ ਲ਼ਯਤ ਨੰ ਲਹ ਯਰ਼ਟਯਹ ਲਰੋਂ ਸਭਆਯਹ ਫਣਇਆ ਸਆ ਵ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਸਏ਼ ਲਹ ਭੇਂ
ਰਤ ਜਣਏਯਹ,

,

-

-

ਫਹਭਤ ਨੰ ਉ ਦ਼ ਆਐਯਹ ਜਣ਼ ਤ਼ ਉੱਤ਼ ਯਸਜਟਯ /ਡਹ ਯਵੀਂ ਸਰਐਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ੰ ਦਯਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਹ
ਚਨ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ। ਜਦੋਂ ਸਏ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਰਹ ਯਿੱ ਦ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਤਾਂ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਫਹਭਤ ਨੰ
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ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਸਫਨਾਂ ਸਏ਼ ਦਅਲ਼ ਦ ਦ਼ਣ ਦ਼ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਭੇਂ ਨਰ ਆਐਯਹ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਅਨਤ ਨਰ
ਲਸ ਏਯਨ ਚਵਹਦ ਵ।
ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਯਿੱ ਦ ਏਯਨ ਉੱਤ਼, ਥਾਹ਼ ਹਯਹਅਡ ਦਯਾਂ ਉੱਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਲਸ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਬਲ ਸਏ ਫਹਭਤ
ਨੰ ਰਾ-ਯ਼ਟ ਨਰੋਂ ਿੱ ਟ ਪਹਦਹ ਰਈ ਰਹਭਹਅਭ ਲਸ ਸਭਰ਼ । ਜ਼ ਦਅਲ ਏਹਤ ਸਆ ਵ ਤਾਂ ਧਨਲਹ ਨਵੀਂ ਏਹਤਹ ਜਲ਼ਹ।
19. ਭੁਏਤ ਜਾਂਚ ਭਾਂ
ਜ਼ ਵਏ ਨਲੀਂ ਫਹਭ ਰਹ ਐਯਹਦਦ ਵ ਅਤ਼ ਰਹ ਦਤਲ਼ ਰਤ ਏਯਦ ਵ ਅਤ਼ ਤਦ ਤ
ਚਿੱ ਰ ਵ ਸਏ ਸਨਮਭ ਤ਼ ਲ਼ਯਤਾਂ ਉਵ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਉਵ ਚਵੰ ਦ ਹ, ਉ ਏਾਰ ਏਹ ਚਾਣਾਂ ਵਨ?
IRDAI ਨੇ ਆਣ਼ ਸਨਮਭਾਂ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਵਏ ਦਹ ਭਿੱ ਦਦ ਲਤ਼ ਇ ਭਿੱ ਸਆ ਦ ਰਫੰਧ ਏਹਤ ਵ । ਵਏ
ਇ ਨੰ ਲਸ ਏਯ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਧਨ-ਲ ਰ ਏਦ ਵ:
1. ਇਵ ਏ਼ਲਰ ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ ਇਿੱ ਏ ਰ ਦਹ ਸਭਆਦ ਲਰਹਆਂ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਤ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ
ਰਹਆਂ ਰਈ ਵਹ ਰ ਵੰ ਦ ਵ।
2. ਵਏ ਇਵ ਅਸਧਏਯ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਰਹ ਦਤਲ਼ ਰਤ ਵਾਣ ਦ਼ 15 ਸਦਨਾਂ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਏਯ
ਏਦ ਵ।
3. ਉ ਨੰ ਸਰਐਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਇ ਫਯ਼ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਦਿੱ ਣ ਵਾਲ਼
4. ਰਹਭਹਅਭ ਰਈ ਧਨ-ਲ ਏ਼ਲਰ ਤਾਂ ਵਹ ਸਰਆ ਜ ਏਦ ਵ, ਜ਼ ਰਹ ਉੱਤ਼ ਏਾਈ ਦਅਲ
ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਸਆ ਵ ਅਤ਼ ਇ ਨੰ ਅਡਜਿੱ ਟ ਏਹਤ ਜਲ਼
a) ਭਡਹਏਰ ਜਾਂਚ ਤ਼ ਟੈਂ ਸਡਊਟਹ ੁਯਸਚਆਂ ਉੱਤ਼ ਵਾਈ ਰਤ
b) ਰਈ ਅਨਤਹ ਜਾਸਐਭ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਅਡਜਿੱ ਟ ਏਹਤ
c) ਜਲ਼।
20. ਨਧਵਆਉਣ ਰਈ ਯ ਭਾਂ
ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਦ ਐ ਰਿੱਛਣ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਸਨਯੰ ਤਯਤ ਵ। ਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਪਇਸਦਆਂ ਨੰ ਏ਼ਲਰ ਤਾਂ
ਵਹ ਜਯਹ ਯਿੱ ਸਐਆ ਜਾਂਦ ਵ,

,

IRDAI ਼ਧਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ, ਸਨਿੱਜਹ ਸਵਤ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਨਸਲਆਉਣ ਰਈ 30 ਸਦਨਾਂ ਦਹ ਛਾਟ ਵੰ ਦਹ ਵ।
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ਬ ਸਨਯੰ ਤਯਤ ਪਇਸਦਆਂ ਨੰ ਜਯਹ ਯਿੱ ਸਐਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਜ਼ ਰਹ ਨੰ ਸਵਰ਼ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਸਭਆਦ ਿੱ ਣ ਤੋਂ
30 ਸਦਨਾਂ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਿੱ ਚ ਨਸਲਆਇਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇ ਅੰ ਤਯਰ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਜ਼ ਏਾਈ ਦਅਲ ਵ ਤਾਂ ਉਵਨਾਂ ਨੰ
ਭੰ ਸਨਆ ਨਵੀਂ ਜਾਂਦ ਵ।

ਫਹਭਏਯਤ ਸਨਿੱਜਹ ਉਤਦਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਨਸਲਆਉਣ ਰਈ ਰੰਭ ਭਾਂ ਛਾਟ ਦ਼ਣ ਉੱਤ਼ ਲਹ ਸਲਚਯ ਏਯ
ਏਦ ਵ।
ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ, ਸਯਬਲ਼ਲਾਂ, ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਫਵਤਹਆਂ ਨੰ IRDA ਲਰੋਂ ਜਯਹ ਏਹਤਹਆਂ ਸਵਤ
ਯਰ਼ਲ਼ਨ ਤ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ ਸਭਆਯਹਏਯਨ ਼ਧਾਂ ਯਵੀਂ ਸਭਆਯਹ ਫਣਇਆ ਸਆ ਵ। ਸਲਸਦਆਯਥਹਆਂ ਨੰ
ਰਵ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਸਏ ਉਵ ਇਵਨਾਂ ਨੰ ਭਝਣ ਅਤ਼ IRDA ਲਰੋਂ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ਼ ਜਯਹ ਏਹਤਹਆਂ ਜਾਂਦਹਆਂ
਼ਧਾਂ ਤ਼ ਲ਼ਤਹ-ਿੱ ਤਯਾਂ ਨਰ ਅਿੱ ਡ਼ਟ ਯਸਵਣ।

ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 2
IRDA ਼ਧਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ, ਸਨਿੱਜਹ ਸਵਤ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਨਸਲਆਉਣ ਰਈ _______ ਦਹ ਛਾਟ ਵੰ ਦਹ ਵ।
I. ੰ ਦਯਾਂ ਸਦਨ
II. ਤਹਵ ਸਦਨ
III. ੰ ਜਤਰਹ ਸਦਨ
IV. ਿੱ ਠ ਸਦਨ
ਾਯ
a) ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਅਚਨਏ ਵਦ਼ / ਫਹਭਯਹ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ
ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਸਲਿੱ ਤਹ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹ ਵ।
b) ਸਵਤ ਫਹਭ ਉਤਦ ਨੰ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਰਾ ਏਾਂ ਦਹ ਸਣਤਹ ਭਤਫਏ ਲੰ ਸਡਆ ਜ
ਏਦ ਵ: ਸਨਿੱਜਹ ਰਹ, ਸਯਲਯ ਪਰਾ ਟਯ ਰਹ, ਯਿੱ  ਰਹ।
c) ਵਤਰ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ੁਯਚ ਰਹ ਫਹਭਤ ਜਾਂ ਭਡਹਏਰ਼ ਭ ਧਨ-ਲਹ ਫਹਭਯਹ / ਵਦ ਵਾਣ
ਉੱਤ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਵਾ ੁਯਸਚਆਂ ਦਹ ਏਹਭਤ ਦ ਬਤਨ ਏਯਦਹ ਵ।
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d) ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਉਵ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਭਡਹਏਰ ੁਯਚ਼ ਵਾਣ਼, ਜਾ ਸਏ
ਵਤਰ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਸਨਲ਼ਚਤ ਸਦਨਾਂ (ਅਏਯ 30 ਸਦਨ) ਤਿੱ ਏ ਦ਼ ਭੇਂ ਦਿਯਨ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ
ਅਤ਼ ਇਵਨਾਂ ਨੰ ਦਅਲ਼ ਦ ਬ ਭੰ ਸਨਆ ਜਲ਼।
e) ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਫਅਦ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਉਵ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਭਡਹਏਰ ੁਯਚ਼ ਵਾਣ਼, ਜਾ ਸਏ ਵਤਰ
ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਫਅਦ ਸਨਲ਼ਚਤ ਸਦਨਾਂ (ਅਏਯ 60 ਸਦਨ) ਤਿੱ ਏ ਦ਼ ਭੇਂ ਦਿਯਨ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਇਵਨਾਂ
ਨੰ ਦਅਲ਼ ਦ ਬ ਭੰ ਸਨਆ ਜਲ਼।
f) ਸਯਲਸਯਏ ਪਰਾ ਟਯ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ, ਜਹਲਨ-ਥਹ, ਸਨਯਬਯ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਤ਼ ਸਨਯਬਯ-ਭਸਆਂ ਨੰ ਸਯਲਯ
ਭੰ ਨ ਏ਼ ਇਿੱ ਏ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਯ਼ ਸਯਲਯ ਰਈ ਾਂਝਹ ਵੰ ਦਹ ਵ।
g) ਵਤਰ ਯਾਨ ਨਏਦ ਰਹ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ਵਯ ਸਦਨ ਰਈ ਫਹਭਤ ਨੰ ਸਥਯ
ਯਏਭ ਸਦੰ ਦਹ ਵ।
h) ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹ ਰਹ ਪਇਦ ਰਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਏਝ ਨਾਂ ਲਰਹਆਂ ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹਆਂ ਰਈ ਤ
ਰਿੱਣ ਉੱਤ਼ ਇਿੱ ਏ-ਭਲ਼ਤ ਯਏਭ ਦ ਬਤਨ ਏਯਨ ਦ ਰਫੰਧ ਵ।
i) ਉੱਚ ਏਟਿਤਹਮਾ ਜਾਂ ਟ-ਅਿੱ  ਯਿੱਸਐਆ ਤਸਵਲ਼ਦ ਚਣਹ ਯਏਭ (ਸਜ ਨੰ ਥਯਲ਼ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਏਟਿਤਹਮਾ
ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ) ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਉੱਚ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹ ਵ।
j) ਸਥਯ ਪਇਦ਼ ਯਿੱਸਐਆ ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਢਿੱ ਏਲੀਂ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਉ
ਰਹ ਰਈ ਢਿੱ ਏਲਹ ਏਹਭਤ ਤਸਵ ਏਯਨ ਰਈ ਭਦਦ ਏਯਦਹ ਵ।
k) ਸਨਿੱਜਹ ਵਦ (PA) ਯਿੱਸਐਆ ਅਚਨਏ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਵਦਸਆਂ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਭਿਤ ਤ਼ ਅੰ ਤ ਪਇਸਦਆਂ
ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਭਆਲ ਸਦੰ ਦਹ ਵ।
l) ਸਫਨਾਂ ਬਯਤਹ ਏਹਤ਼ ਭਯਹ (out-patient) ਭਡਹਏਰ ੁਯਸਚਆਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਦੰ ਦਾਂ ਦ ਇਰਜ, ਸਨਹਾਂ
ਦ਼ਐਬਰ ੁਯਚ਼, ਸਨਮਭਤ ਭਡਹਏਰ ਜਾਂਚ ਤ਼ ਟਟ ਆਸਦ, ਸਜਵਨਾਂ ਰਈ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ
ਦਹ ਰਾ  ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹ ਵ।
m) ਯਿੱ  ਰਹ ਨੰ ਯਿੱ  ਭਰਏ, ਜਾ ਸਏ ਯਯ-ਦਤ, ੰ ਠਨ, ਫੈਂਏ ਦ ਏਯਸਡਟ ਏਯਡ ਸਲਬ,
ਲਰੋਂ ਰਈ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਇਿੱ ਏ ਇਏਿੱ ਰਹ ਰਹ ਯਿੱ  ਦ਼ ਯ਼ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹ ਵ।
n) ਏਯਾਯ਼ਟ ਪਰਾ ਟਯ ਜਾਂ ਫਯ ਯਿੱਸਐਆ ਯਏਭ ਸਯਲਸਯਏ ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵਾ ੁਯਚ ਨੰ
ਯ ਏਯਨ ਰਈ ਭਦਦ ਏਯਦਹ ਵ।
o) ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਭਡਹਏਰ਼ ਭ / ਮਤਯ ਰਹਆਂ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਉ ਦ਼ ਸਲਦ਼ਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਯਸਵਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਵਦ਼,
ਿੱ ਟ ਜਾਂ ਫਹਭਯਹ ਦ਼ ਜਾੁਭ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
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p) ਏਯਾਯ਼ਟ ਅਏਯ ਮਤਯਹ ਏਹਭ ਇਿੱ ਏ ਰਨ ਰਹ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਏਯਾਯ਼ਟ ਆਣ਼ ਭਰਭਾਂ ਰਈ
ਸਨਿੱਜਹ ਰਹਆਂ ਰੈਂ ਦ਼ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਅਏਯ ਬਯਤ ਤੋਂ ਫਵਯ ਮਤਯ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
q) ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਲਯਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਏਈ ਲ਼ਫਦਾਂ ਨੰ ਫਹਭਤਾਂ ਲਰੋਂ ਐ ਤਿਯ ਉਤ਼ ਉਰਝਣ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ
ਸਨਮਭਤ ਏਯਨ ਰਈ IRDA ਲਰੋਂ ਸਭਆਯਹ ਫਣਇਆ ਸਆ ਵ।
ਵ ਜਾਂਚ ਦ ਜਵਾਫ
ਜਵਾਫ 1
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
ਵਰਾਂਸਏ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਦ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ ਭਾਂ ਫਹਭਏਯਤ
ਦ਼ ਭਤਫਏ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵਾਲ਼ ਅਤ਼ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ ਵੰ ਦ ਵ, ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਵਤਰ
ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਤਹਵ ਸਦਨ ਸਵਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਜਵਾਫ 2
ਵੀਂ ਚਾਣ I ਵ।
IRDA

ਵ-ਪ ਖ

੍ਫਏ,

ਈ 30

ਾ

ਵਾਰ 1
ਵਤਰ ਦਹ ਫਹਭ ਰਹ ਦ਼ ਫਯ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਏਥਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਵੀਂ ਵ?
I. ਏ਼ਲਰ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਵੰ ਦਹ ਵ
II. ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ਨਰ ਵਤਰ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਤ਼ ਫਅਦ ਦ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ
ਯਿੱਸਐਆ ਵੰ ਦਹ ਵ
III. ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਤ਼ ਫਅਦ ਦ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ
ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਇਿੱ ਏ-ਭਲ਼ਤ ਯਏਭ ਫਹਭਤ ਦਹ ਭਿਤ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਸਯਲਯ ਦ਼ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰ
ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
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IV. ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ ਸਵਰ਼ ਰ ਤੋਂ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਅਤ਼
ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਤ਼ ਫਅਦ ਦ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ ਦਜ਼ ਰ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ
ਜਾਂਦਹ ਵ, ਜ਼ ਸਵਰ਼ ਰ ਸਲਿੱ ਚ ਏਾਈ ਦਅਲ ਨ ਵਾਲ਼।
ਵਾਰ 2
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਸਫਆਨ ਵਹ ਵ?
I. ਸਵਤ ਫਹਭ ਯਾ-ਰਤਤ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਵ
II. ਸਵਤ ਫਹਭ ਭਿਤ-ਦਯ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਵ
III. ਸਵਤ ਫਹਭ ਯਾ-ਰਤਤ ਦ਼ ਨਰ ਨਰ ਭਿਤ-ਦਯ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਵ
IV. ਸਵਤ ਫਹਭ ਨ ਤਾਂ ਯਾ-ਰਤਤ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਵ ਤ਼ ਨ ਵਹ ਭਿਤ-ਦਯ ਨਰ
ਵਾਰ 3
ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਭਰਣ ਲਰਹ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਵਰਤ ਦ਼ ਫਯ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਏਥਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਵਹ ਵ?
I. ਇਵ ਲਤਲਯਣ ਰਈ ਵਸਯਆਲਰ ਏਯਨ ਦਹ ਲ਼ਯਆ
 ਤ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ਇਰ ਏਟਰਾਸਨਏ ਬਤਨ
ਏਯਨ ਨੰ ਉਤਲ਼ਸਵਤ ਏਯਨ ਰਈ ਏਹਤਹ ਈ ਵ ਤਾਂ ਸਏ ਨਏਦ ਨਟਾਂ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਨੰ ਟ ਏ਼ ਯਿੱ ਐਾਂ ਨੰ
ਫਚਇਆ ਜ ਏ਼।
II. ਼ਲ ਫਹਭਤ ਨੰ ਭਤ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਯਏਯ ਲਰੋਂ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਐ ਏਹਭ ਦ਼ ਤਸਵਤ
ਬਤਨ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਏਾਈ ਲਹ ਨਏਦ ਬਤਨ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
III. ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਏਹਤ਼ ਬ ਬਤਨਾਂ ਨੰ ਏ਼ਲਰ ਇੰ ਟਯਨੈਟ ਫੈਂਏ ਜਾਂ ਏਯਡ ਯਵੀਂ ਏਹਤ ਜਣ ਵੰ ਦ ਵ,
ਸਏਉਂਸਏ ਨਏਦ ਨੰ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਭਨਯ ਨਵੀਂ ਏਯਦਹ ਵ।
IV. ਫਹਭਤ ਨੰ ਏਾਈ ਬਤਨ ਨਵੀਂ ਏਯਨ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਵਤਰ ਨੰ ਸਿੱ ਧ਼ ਸਫਿੱ ਰ ਦ
ਬਤਨ ਏਯਦਹ ਵ।
ਵਾਰ 4
ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਵਤਰ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ PPN ਦ ਠਹਏ ਯ ਯ ਛਣਦ ਵ।
I. ਫਸਰਏ ਤਯਜਹਵਹ ਨੈਟਲਯਏ
II. ਤਯਜਹਵਹ ਯਏ ਨੈਟਲਯਏ
III. ਫਸਰਏ ਰਈਲ਼ਟ ਨੈਟਲਯਏ
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IV. ਯਏ ਤਵਜਹਵਹ ਨੈਟਲਯਏ
ਵਾਰ 5
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਸਫਆਨ ਰਤ ਵ?
I. ਯਯਦਤ ਆਣ਼ ਭਰਭਾਂ ਰਈ ਯਿੱ  ਰਹ ਐਯਹਦ ਏਦ ਵ
II. ਫੈਂਏ ਆਣ਼ ਵਏਾਂ ਰਈ ਯਿੱ  ਰਹ ਐਯਹਦ ਏਦ ਵ
III. ਦਏਨਦਯ ਆਣ਼ ਵਏਾਂ ਰਈ ਯਿੱ  ਰਹ ਐਯਹਦ ਏਦ ਵ
IV. ਯਯਦਤ ਲਰੋਂ ਆਣ਼ ਭਰਭਾਂ ਰਈ ਐਯਹਦਹ ਯਿੱ  ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਭਰਭਾਂ ਦ਼ ਸਯਲਸਯਏ
ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰ ਲ਼ਸਭਰ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ।
ਵ-ਪ ਖ

ਾ

ਾ

ਜਵਾਫ 1
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ੰ ਫੰ ਧਹ ੁਯਚ ਸਲਿੱ ਚ, ਵਤਰ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਤ਼ ਫਅਦ ਦ਼
ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਜਵਾਫ 2
ਵੀਂ ਚਾਣ I ਵ।
ਸਵਤ ਫਹਭ ਯਾ-ਰਤ (ਫਹਭਯਹ ਵਾਣ ਦਹ ਦਯ) ਨਰ ਸਨਟਦ ਵ।
ਜਵਾਫ 3
ਵੀਂ ਚਾਣ IV ਵ।
ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਼ਲ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭਤ ਨੰ ਏਾਈ ਬਤਨ ਨਵੀਂ ਏਯਨ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ
ਵਤਰ ਨੰ ਸਿੱ ਧ਼ ਸਫਿੱ ਰ ਦ ਬਤਨ ਏਯਦਹ ਵ।
ਜਵਾਫ 4
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
PPN ਦ ਅਯਥ ਤਯਜਹਵਹ ਯਏ ਨੈਟਲਯਏ ਵ।
ਜਵਾਫ 5
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ਵੀਂ ਚਾਣ III ਵ।
ਸਫਆਨ I, II

III

III

,
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ਈ

ਾਠ 20
ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ 
ਾਠ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਇਵ ਠ ਦ ਭਏਦ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਫਯ਼ ਲ਼ਯਲ਼ ਭ਼ਤ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣ ਵ।
ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਫਹਭ਼ ਦਹ ਸਏ਼ ਲਹ ਸਏਭ ਦ਼ ਿੱ ਐ ਤੋਂ ਫਵਤ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਰਹ ਜਯਹ
ਏਯਨ ਰਈ ਐ ਬਸਭਏ ਸਨਬਉਂਦ ਵ। ਇਵ ਠ ਸਲਿੱ ਚ, ਤੀਂ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਦ਼ ਭਿੱ ਢਰ਼ ਸਧਾਂਤ, ਟਰ,
ਢੰ ਾਂ ਤ਼ ਏਯਲਈ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਰਲਾ਼। ਇਵ ਤਵਨੰ ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਫਯ਼
ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਲ਼।
ਧੱ ਐਣ ਨਤੀਜ

A. ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਏਹ ਵ?
B. ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  – ਭਿੱ ਢਰ਼ ਸਧਾਂਤ
C. ਪਇਰ ਅਤ਼ ਲਯਤੋਂ ਼ਧਾਂ
D. IRDAI ਦ਼ ਵਾਯ ਸਵਤ ਫਹਭ ਯਰ਼ਲ਼ਨ
E. ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਰਈ ਭਿੱ ਢਰ਼ ਸਨਮਭ ਤ਼ ਧਨ
F. ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਏਯਲਈ
G. ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ
H. ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਮਤਯ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ 
I. ਸਨਿੱਜਹ ਦਯਟਨ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ 
ਇਵ ਏਾਂਡ ਹਨ ਦ਼ ਫਅਦ, ਤੀਂ ਮਾ ਵਾਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਾ:
a) ਭਝਉਣ ਸਏ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਦ ਅਯਥ ਏਹ ਵ
b) ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਦ਼ ਭਿੱ ਢਰ਼ ਸਧਾਂਤਾਂ ਫਯ਼ ਲ਼ਯਲ ਦ਼ਣ
c) ਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤ਼ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਲਰੋਂ ਲਯਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਟਰਾਂ ਫਯ਼ ਭਝਉਣ
d) ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਸਵਤ ਰਹਆਂ ਨੰ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਦਹ ਯਹ ਏਯਲਈ ਦ ਭਰਾਂਏਣ ਏਯਨ
e) ਸਲਚਯ ਏਯਨ ਸਏ ਯਿੱ  ਸਵਤ ਰਹਆਂ ਨੰ ਸਏਲੇਂ ਅੰ ਡਯਯਈਟ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ
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ਇਸ ਸਾਰਤ ਨੂੰ ਦਐ
48 ਰਾਂ ਦ਼ ਭਨਹਲ਼, ਜਾ ਪਟਲ਼ਅਯ ਇੰ ਜਨਹਅਯ ਲਜੋਂ ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਵ, ਨੇ ਆਣ਼ ਰਈ ਸਵਤ ਫਹਭ
ਰਹ ਰ ਣ ਦ ਪਰ ਏਹਤ ਵ। ਉਵ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਏਾਰ ਸਆ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਉਵਨਾਂ ਨੇ ਉ ਨੰ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ
ਸਦਿੱ ਤ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਉ ਨੰ ਉ ਦਹ ਯਹਸਯਏ ਫਣਤਯ ਅਤ਼ ਸਵਤ, ਸਦਭਹ ਸਵਤ, ਸਵਰਾਂ-ਭਿਜਦ
ਫਹਭਯਹਆਂ, ਉ ਦ਼ ਸਯਲਸਯਏ ਸਵਤ ਅਤਹਤ, ਆਦਤਾਂ ਆਸਦ ਫਯ਼ ਏਈ ਲਰਾਂ ਦ਼ ਜਲਫ ਦ਼ਣ਼ ਨ।
ਆਣ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਰਤ ਏਯਨ ਦ਼ ਫਅਦ, ਉ ਨੰ ਏਈ ਦਤਲ਼ ਲਹ ਦ਼ਣ ਦਹ ਰਾ  ਹ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ
ਛਣ ਤ਼ ਉਭਯ ਦ਼ ਫਤ, ਸਯਨਲੇਂ ਦ ਫਤ ਅਤ਼ ਸਛਰ਼ ਭਡਹਏਰ ਸਯਏਯਡ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ। ਤਦ ਉਵਨਾਂ
ਨੇ ਉ ਨੰ ਸਵਤ ਜਾਂਚ ਤ਼ ਏਝ ਭਡਹਏਰ ਟਟ ਏਯਲਉਣ ਰਈ ਸਏਵ, ਸਜ ਨਰ ਉਵ ਸਨਯਲ਼ ਵਾ ਸਆ।
ਭਨਹਲ਼, ਜਾ ਸਏ ਐਦ ਨੰ ਸਵਤਭੰ ਦ ਸਲਅਏਤਹ ਭੰ ਨਦ ਹ ਅਤ਼ ਚੰ ਹ ਆਭਦਨ ਹ, ਨੇ ਾਚਣ ਲ਼ਯ ਏਹਤ ਸਏ
ਉ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਨਹ ਰੰਭਹ ਏਯਲਈ ਸਏਉਂ ਅਣਈ ਈ ਵ। ਇਵ ਬ ਏਯਨ ਦ਼
ਫਅਦ ਲਹ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੇ ਉ ਨੰ ਦਿੱ ਸਆ ਸਏ ਉੱਚ ਏਟਯਾਰ ਅਤ਼ ਉੱਚ ਫਹਹ ਦਹ ਸਯਾਯਟ ਉ ਦ਼
ਭਡਹਏਰ ਟਟਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਆਈ ਵ, ਸਜ ਨਰ ਫਅਦ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਰ ਦ਼ ਦਿਯ਼ ਦ ੁਤਯ ਲਿੱ ਧਦ ਵ। ਵਰਾਂਸਏ
ਉਵਨਾਂ ਨੇ ਉ ਨੰ ਰਹ ਦ਼ ਸਦਿੱ ਤਹ, ਯ ਰਹਭਹਅਭ ਉ ਦ਼ ਦਾਤ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜ ਯਵ਼ ਤੋਂ ਏਹ ਲਿੱ ਧ ਹ ਅਤ਼
ਇਏਯਏ਼ ਉ ਨੇ ਰਹ ਰ ਣ ਤੋਂ ਇਨਏਯ ਏਯ ਸਦਿੱ ਤ।
ਇਿੱ ਥ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੇ ਇਵ ਯ਼ ਏਦਭ ਆਣਹ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਏਯਲਈ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਼ ਲਰੋਂ ਰ ਨ। ਜਦੋਂ ਲਹ
ਜਾਐਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣਹ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਠਹਏ ਢੰ  ਨਰ ਜਾਐਭਾਂ ਦ ਭਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਚਵਹਦ ਵ ਅਤ਼
ਲਜਫ ਪਇਦ ਰ ਣ ਚਵਹਦ ਵ। ਜ਼ ਜਾਐਭ ਦ ਠਹਏ ਢੰ  ਨਰ ਭਰਾਂਏਣ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਅਤ਼ ਦਅਲ
ਆ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਇ ਨਰ ਟ ਵਾਲ਼। ਇ ਤੋਂ ਇਰਲ ਫਹਭਏਯਤ ਬ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਲਰ਼
ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਦ਼ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਰੈਂ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਉ ਨੰ ਇਵ ਧਨ ਨੰ ਬਯਾ਼ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਲਯਤਣ ਵੰ ਦ ਵ।
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A. ਅੰ ਡਯਯਾਈਟਯ ਏੀ ਸ ?
1. ਅੰ ਡਯਯਾਈਟਯ
ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਰਾ ਏਾਂ ਦ ਫਹਭ ਏਯਨ ਦਹ ਏਾਸਲ਼ਲ਼ ਏਯਦਹਆਂ ਵਨ, ਸਜਵਨਾਂ ਤੋਂ ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਫਹਭ ਰ ਸਲਚ
ਸਰਆਉਣ ਲਰ਼ ਜਾਐਭ ਦ਼ ਅਨਤ ਸਲਿੱ ਚ ਢਿੱ ਏਲਾਂ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ਣ ਦਹ ਉਭਹਦ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ । ਼ਲ਼ਏਯਤ ਤੋਂ
ਜਾਸਐਭ ਚਾਣ ਰਈ ਜਣਏਯਹ ਨੰ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਭਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਦਹ ਏਯਲਈ ਨੰ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਲਜੋਂ
ਜਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵ ਏਯਲਈ ਯਵੀਂ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਹਤਹ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼, ਉਵ ਪਰ ਏਯਦ਼ ਵਨ
ਸਏ ਏਹ ਉਵ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਦ ਫਹਭ ਏਯਨ ਚਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਜ਼ ਉਵ ਇੰ ਝ ਏਯਦ਼ ਵਨ ਤਾਂ ਸਏ ਰਹਭਹਅਭ, ਲ਼ਯਤਾਂ
ਤ਼ ਸਨਮਭਾਂ ਦ਼ ਤਸਵਤ, ਸਜ ਨਰ ਅਸਜਵ ਜਾਸਐਭ ਰ ਣ ਨਰ ਲਜਫ ਪਇਦ ਵਾਲ਼।
ਸਵਤ ਫਹਭ ਯਾ-ਰਤਤ ਦ਼ ਸਧਾਂਤ ਉੱਤ਼ ਅਧਸਯਤ ਵ। ਇਿੱ ਥ਼ ਯਾ-ਰਤਤ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਫਹਭਯ ਵਾਣ
ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਤ਼ ਜਾਸਐਭ ਵ, ਸਜ ਰਈ ਇਰਜ ਏਯਲਉਣ ਰਈ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ  ਏਦ ਵ ।
ਲਿੱ ਡ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ, ਯਾ-ਰਤਤ ਉਭਯ ਨਰ ਲਿੱ ਧਦਹ ਵ (ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਫਿੱ ਸਢਆਂ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਨਿਜਲਨਾਂ ਨਰ
ਲਿੱ ਧਦਹ ਵ) ਅਤ਼ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਉਰਟ ਏਯਨਾਂ ਏਯਏ਼ ਲਹ ਲਿੱ ਧਦਹ ਵ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਲਿੱ ਧ ਬਯ ਜਾਂ ਿੱ ਟ ਬਯ ਵਾਣ, ਏਝ
ਸਛਰਹਆਂ ਤ਼ ਭਿਜਦ
  ਫਹਭਯਹਆਂ ਜਾਂ ਅਰਭਤ ਦ ਸਨਿੱਜਹ ਅਤਹਤ, ਸਨਿੱਜਹ ਆਦਤਾਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਯਟ ਹਣਹ, ਭਿਜਦ
  ਸਵਤ ਸਥਤਹ ਅਤ਼ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਦ਼ ਯਯ, ਜ਼ ਇਵ ਐਤਯਨਏ ਭੰ ਸਨਆ ਜਲ਼। ਉਰਟ ਯ
ਸਲਿੱ ਚ ਯਾ-ਰਤਤ ਏਝ ਚੰ ਼ ਏਯਨਾਂ ਏਯਏ਼ ਿੱ ਟਦਹ ਲਹ ਵ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਿੱ ਟ ਉਭਯ, ਚੰ  ਯਸਵਣ-ਸਵਣ
ਆਸਦ।
ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਜਾਐਭ ਦ ਭਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਲ਼ਯਤਾਂ,
,

ਈ
ਈ ਵ।

2. ਅੰ ਡਯਯਾਈਟਯ ਰਈ ਰ ੜ
ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ ਭਰ ਅਧਯ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਰਯਲਵਹ ਨਰ ਜਾਸਐਭ ਭਨਯ ਏਯਨ ਜਾਂ
ਅਧਯ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਨਰ ਫਹਭਏਯਤ ਦਹ ਫਦਨਭਹ ਵਾ ਏਦਹ ਵ। ਦਜ਼ ਼ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਚਣਨਮਾ ਜਾਂ
ਸਧਆਨ ਯਿੱ ਐਣ ਨਰ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਏਾਰ ਲਿੱ ਡ ਰ ਨਵੀਂ ਫਣ਼ ਸਏ ਜਾਐਭ ਨੰ ਇਏਯ ਲੰ ਸਡਆ ਜ ਏ਼।
ਇਏਯਏ਼ ਜਾਐਭ ਤ਼ ਏਯਾਫਯ ਸਲਚਰ਼ ਠਹਏ ੰ ਤਰਨ ਫਣਉਣ ਫਵਤ ਯਯਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਭਏਫਰ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਲਹ
ਵਾਲ਼ ਤ਼ ੰ ਠਨ ਰਈ ਪਇਦ਼ਭੰਦ ਲਹ ਯਵ਼।
ੰ ਤਰਨ ਫਣਉਣ ਦਹ ਇਵ ਏਯਲਈ ਨੰ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਲਰੋਂ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਰ ਦ਼ ਭਤਫਏ
ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਰਈ ਰਹਆਂ ਤ਼ ਜਾਸਐਭ ਦਹ ਬਿੱ ਐ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਵ। ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਦ ਏੰ ਭ ਜਾਸਐਭ ਦ
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ਲਯਹਏਯਨ ਅਤ਼ ਢਿੱ ਏਲੀਂ ਏਹਭਤ ਉੱਤ਼ ਭੰ ਨਣ ਦਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਫਯ਼ ਪਰ ਏਯਨ ਵ। ਇਵ ਮਦ ਯਿੱ ਐਣ
ਚਵਹਦ ਵ ਸਏ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਭੰ ਨਣ ਫਹਭਤ ਦ਼ ਰਈ ਬਸਲਿੱ ਐ ਸਲਿੱ ਚ ਦਅਲ ਸਨਟਉਣ ਦ ਲਅਦ ਏਯਨ
ਲਯ ਵ।
3. ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ  -

ਖ

ਕਣ

ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਜਾਐਭ ਚਣਨ ਦਹ ਏਯਲਈ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਯਿੱ  ਜਾਂ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਰਿੱਛਣ ਉੱਤ਼ ਅਧਸਯਤ ਵ ।
ਜਾਐਭ ਦ਼ ਿੱ ਧਯ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਪਰ ਏਯਦ ਵ ਸਏ ਏਹ ਜਾਐਭ ਨੰ ਭਨਯ ਏਯਨ ਤ਼ ਸਏ
ਏਹਭਤ ਉੱਤ਼। ਸਏ਼ ਲਹ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ, ਭਨਯਹ ਦਹ ਏਯਲਈ ਨੰ ਸਨਯਿੱ ਐ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਅਤ਼ ਫ਼ਰ ਢੰ  ਨਰ
ਏਯਨ ਚਵਹਦ ਵ ਬਲ ਸਏ ਵਯ ਯਰਦ਼ ਜਾਐਭ ਨੰ ਸਫਨਾਂ ਸਏ਼ ਬ਼ਦਬਲ ਦ਼ ਫਯਫਯ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਸਡਆ ਜਣ
ਚਵਹਦ ਵ। ਇਵ ਲਯਹਏਯਨ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਸਭਆਯਹ ਭਨਯਹ ਚਯਟ ਯਵੀਂ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ
ਵਯ ਦਯਇਆ ਜਾਐਭ ਦਹ ਭਤਯ ਸਨਯਧਸਯਤ ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਉ ਭਤਫਏ ਏਿੱ ਸਢਆ ਜਾਂਦ ਵ।
ਵਰਾਂਸਏ ਉਭਯ ਫਹਭਯਹ ਦ਼ ਨਰ ਨਰ ਭਿਤ ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਨੰ ਰਬਸਲਤ ਏਯਦਹ, ਯ ਇਵ ਮਦ ਯਿੱ ਐਣ
ਯਯਹ ਵ ਸਏ ਫਹਭਯਹ ਅਏਯ ਭਿਤ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਆਉਂਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਅਏਯ ਰਿੱ ਏਦਹ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਇਵ
ਤਯਏਯਨ ਵ ਸਏ ਸਵਤ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਸਨਮਭ ਤ਼ ਼ਧਾਂ ਭਿਤ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ
ਨਰੋਂ ਲਿੱ ਧ ੁਤ ਵਾਣ।
ਉਦਾਸਯਨ
ਸਲਅਏਤਹ,

,
ਈ

ਈ

ਤ ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਦਯਜ ਦ਼ਣ ਚਵਹਦ ਵ। ਯ,

ਈ

ਤਹ ਨੰ
ਈ,

ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਲਿੱ ਧ ਸਧਆਨ ਸਲਿੱ ਤਹ ਜਾਂ ਆਭਦਨ ਅਧਸਯਤ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਦਹ ਫਜ ਭਡਹਏਰ ਜਾਂ
ਸਵਤ ਵਰਤ ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਯ, ਦਜ਼ ਿੱ ਐ ਨੰ ਅਣਸਡਿੱ ਠ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਫਹਭ
ਏਯਨ ਮਾ ਸਵਿੱ ਤ ਵ ਅਤ਼ ਸਲਿੱ ਤਹ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਸਏ਼ ਲਹ ਉਰਟ ਰਬਲ ਨੰ ਐਤਭ ਏਯਨ ਰਈ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ
ਵ ਅਤ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਦਹ ਸਨਯੰ ਤਯਤ ਨੰ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਂਦ ਵ।
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4. ਫੀਭਾਯੀ ਦੀ ੰ ਬਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰਬਾਧਵਤ ਏਯਨ ਵਾਰ ਏਾਯਨ
ਏਯਨ,

-

(

)

),
,

:

a) ਉਭਯ: ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਉਭਯ ਤ਼ ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਦਯਜ਼ ਭਤਫਏ ਲਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਨਲਜਤਾਂ
ਤ਼ ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਰਈ ਯਾ-ਰਤਤ ਰਹਭਹਅਭ ਨਿਜਲਨਾਂ ਨਰੋਂ ਲਿੱ ਧ ਰ ਦਹਆਂ ਫਹਭਯਹਆਂ ਤ਼
ਦਯਟਣਲਾਂ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਲਿੱ ਧ ਵੰ ਦ ਵ। ਇ਼ ਤਯਹਾਂ 45 ਰਾਂ ਦਹ ਉਭਯ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਦ਼ ਫਰਾਂ ਰਈ,
ਰਹਭਹਅਭ ਲਿੱ ਧ ਵੰ ਦ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਸਲਅਏਤਹ ਲਰੋਂ ਯਣਹਆਂ ਫਹਭਯਹਆਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਡਇਫ਼ਟਹ,
ਅਚਨਏ ਸਦਰ ਦਹ ਫਹਭਯਹ ਜਾਂ ਵਾਯ ਯਾ ਰਿੱਣ ਦਹ ੰ ਬਲਨਲਾਂ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਜਾਂਦਹਆਂ ਵਨ।
b) ਧਰੰ: ਯਤਾਂ ਨੰ ਜਣ਼਼ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਲਧ ਯਾ-ਰਤਤ ਦ਼ ਜਾਸਐਭ ਦ ਵਭਣ ਏਯਨ ਵੰ ਦ ਵ।
ਯ, ਆਦਭਹਆਂ ਨੰ ਯਤਾਂ ਨਰੋਂ ਸਦਰ ਦ ਦਿਯ ਣ ਜਾਂ ਨਿਏਯਹ ਦ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਦਯਟਨਲਾਂ
ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਲਿੱ ਧ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਉਵ ਲਿੱ ਧ ੁਤਯਨਏ ਯਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏੰ ਭ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
c) ਆਦਤਾਂ: ਸਏ਼ ਲਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਤੰ ਫਏ, ਲ਼ਯਫਾਂ ਤ਼ ਨਸਲ਼ਆਂ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨ ਨਰ ਯਾ-ਰਤਤ
ਜਾਸਐਭ ਸਲਿੱ ਚ ਸਿੱ ਧ ਲਧ ਵੰ ਦ ਵ।
d) ਯੁਜ਼ਾਯ: ਏਝ ਯਯਾਂ ਰਈ ਏਝ ਲਧ ਜਾਸਐਭ ਭਿਜਦ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਡਯਇਲਯ,
ਫਰਟਯ, ਵਲਫ ਆਸਦ। ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਏਝ ਯਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਧ ਸਵਤ ਜਾਸਐਭ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ
ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਏ-ਯ਼ ਭਲ਼ਹਨ ਯ਼ਟਯ, ਫਟ ਉਦਮਾਸਏ ਏਭ, ਐਦਈ ਏਯਨ ਲਰ
ਭਦਯ ਆਸਦ।
e) ਧਯਵਾਧਯਏ ਅਤੀਤ: ਇ ਦ ਲਿੱ ਧ ਭਵਿੱ ਤਲ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਐਨਦਨਹ ਰਿੱਛਣ ਏਝ ਫਹਭਯਹਆਂ ਸਜਲੇਂ
ਸਏ ਦਭ, ਡਇਫ਼ਟਹ ਤ਼ ਏਝ ਏੈਂਯਾਂ ਦ ਏਯਨ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਇ ਦ ਅਯ ਯਾ-ਰਤ ਉੱਤ਼
ੈਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਜਾਸਐਭ ਭਨਯ ਏਯਨ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਸਧਆਨ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐਣ ਚਵਹਦ ਵ।
f) ਫਣਤਯ:ਭਫਤ, ਤ ਜਾਂ ਤ ਫਣਤਯ ਨੰ ਲਹ ਏਝ ਭਵਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਯਾ-ਰਤਤ ਨਰ ਜਾਸਆ
ਜ ਏਦ ਵ।
g) ੁਯਾਣੀ ਫੀਭਾਯੀ ਜਾਂ ਯਜਯੀ: ਇਵ ਤ ਰਉਂਣ ਵੰ ਦ ਵ ਸਏ ਏਹ ਯਣਹ ਫਹਭਯਹ ਦ਼ ਏਯਏ਼
ਯਹਸਯਏ ਏਭਾਯਹ ਲਿੱ ਧ ਏਦਹ ਵ ਜਾਂ ਦਫਯ ਵਾ ਏਦਹ ਵ ਤ਼ ਉ ਭਤਫਏ ਰਹ ਲ਼ਯਤਾਂ ਫਯ਼
ਪਰ ਏਯਨ ਚਵਹਦ ਵ। ਉਦਵਯਨ ਰਈ, ਯਦ਼ ਦਹ ਿੱ ਥਯਹ ਦਫਯ ਵਾ ਏਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਇ਼
ਤਯਹਾਂ ਇਿੱ ਏ ਅਿੱ ਐ ਸਲਿੱ ਚ ਭਾਤਹਆ-ਸਫੰ ਦ ਵਾਣ ਦ਼ ਏਯਨ ਦਜਹ ਅਿੱ ਐ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾਣ ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਫਣਹ
ਯਸਵੰ ਦਹ ਵ।
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h) ਭਜੂਦਾ ਧਸਤ ਧਥਤੀ ਅਤ ਸਯ ਏਾਯਨ ਜਾਂ ਧਸ਼ਏਾਇਤਾਂ: ਜਾਸਐਭ ਤ਼ ਅਸਨਲ਼ਸਚਤਤ ਦਹ ਵਿੱ ਦ ਦ
ਤ ਰਉਣ ੁ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਭਵਿੱ ਤਲਯ ਵ ਅਤ਼ ਇ ਨੰ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਰਨ ਤ਼ ਡਏਟਯਹ ਜਾਂਚ
ਯਵੀਂ ਤ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ।
i) ਭਾਸਰ ਤ ਯਸਾਇਸ਼: ਇਵਨਾਂ ਦ ਲਹ ਯਾ ਰਤਤ ਉੱਤ਼ ਅਯ ੈਂਦ ਵ।

ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 1
ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ____________ ਦਹ ਰਸਏਸਯਆ ਵ।
I. ਫਹਭ ਉਤਦ ਲ਼ਚਣ
II. ਵਏਾਂ ਤੋਂ ਰਹਭਹਅਭ ਇਿੱ ਏਠ ਏਯਨ
III. ਜਾਸਐਭ ਚਣਨ ਤ਼ ਜਾਸਐਭ ਏਹਭਤ ਤਸਵ ਏਯਨ
IV. ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਫਹਭ ਉਤਦ ਲ਼ਚਣ
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B. ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ  – ਭੁੱ ਢਰ ਧਧਾਂਤ
5. ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ  ਭਏਦ
ਅੀਂ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਦ਼ ਭਏਦ ਦਹ ਤਰ ਨਰ ਲ਼ਯ ਏਯਦ਼ ਵਾਂ। ਦਾ ਭਏਦ ਵਨ
iii. ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਸਲਯਧ ਉਰਟ-ਚਾਣ ਜਾਂ ਚਾਣ ਯਾਏਣ ਰਈ
iv. ਜਾਸਐਭਾਂ ਦ ਲਯਹਏਯਨ ਅਤ਼ ਜਾਸਐਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਯਿੱ ਐਤ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਣ ਰਈ
ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਜਧਐਭਾਂ ਦੀ ਚਣ ਦ ਬਲ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਵਯ਼ਏ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਨੰ ਇ ਨੰ ਼ਲ਼ ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਦਯਜ਼ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ
ਭਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਤਦ ਫਹਭ ਨ ਦ਼ਣ ਜਾਂ ਦ਼ਣ ਤ਼ ਸਏਵਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਉੱਤ਼, ਦ਼ ਫਯ਼ ਪਰ ਏਯਨ ਵ।
ਉਰਟ- ਣ ਰਾ ਏਾਂ ਦ ਯਝਨ ਵ,
ਵੰ ਦ ਵ,

ਲਨ ਲਿੱ ਧ ਵਾਣ ਦ ਲ਼ਿੱ ਏ ਜਾਂ ਤ
ਈ

ਉਦਾਸਯਨ
ਜ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਇ ਦ ਸਧਆਨ ਨਵੀਂ ਯਿੱ ਐਣ਼ ਸਏ ਸਏ ਨੰ ਤ਼ ਸਏੰ ਨਹ ਫਹਭ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਏਹਤਹ ਜ ਯਵਹ ਵ ਤਾਂ
ੰ ਬਲਨ ਵ ਸਏ ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹਆਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਡਇਫ਼ਟਹ, ਉੱਚ ਫਹਹ, ਸਦਰ ਦਹ ਭਿੱ ਸਆ ਜਾਂ ਏੈਂਯ ਲਰ਼
ਰਾ ਏ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਤ ਵ ਸਏ ਉਵ ਛ਼ਤਹ ਵਹ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ, ਸਵਤ ਫਹਭ ਐਯਹਦਣ਼
ਅਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਟ ਲ਼।
ਦਜ਼ ਲ਼ਫਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ,
ਈ
6. ਜਧਐਭਾਂ ਧਵੱ ਚ ਧਨਯੱ ਐਤਾ
ਆ ਜਾਸਐਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਯਿੱ ਐਤ ਦ਼ ਫਯ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਹ। ਲ਼ਫਦ ਸਨਯਿੱ ਐਤ (equity) ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ
ਰਹਏ਼ਲ਼ਨ ਦ਼ਣ ਲਰ਼ , ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਇਿੱ ਏਾ ਸਏਭ ਦ਼ ਜਾਸਐਭਾਂ ਦ ਵਭਣ ਏਯਨ ੈਂਦ ਵ, ਨੰ ਇਿੱ ਏ
ਰਹਭਹਅਭ ਲਯ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਸਐਆ ਜਣ ਯਯਹ ਵ। ਫਹਭਏਯਤ ਲਰ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਤ
ਰਉਣ ਰਈ ਸਏ਼ ਸਏਭ ਦ ਸਭਆਯਹਏਯਨ ਚਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਇਏਯਏ਼ ਤ ਜਾਸਐਭ ਯਿੱ ਐਣ ਲਰ਼ ਰਾ ਏ ਇਿੱ ਏ
ਸਜਵ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਬਤਨ ਏਯਨ਼, ਜਦੋਂ ਸਏ ਲਿੱ ਧ ਜਾਸਐਭ ਯਿੱ ਐਣ ਲਰ਼ ਰਾ ਏ ਲਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ਣ਼ । ਉਵ
ਸਭਆਯਹਏਯਨ ਲਿੱ ਡਹ ਸਣਤਹ ਦ਼ ਰਾ ਏਾਂ ਉੱਤ਼ ਰ ਏਯਨ ਚਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਤ ਜਾਸਐਭ ਯਿੱ ਐਦ਼ ਵਨ, ਜਦੋਂ
ਸਏ ਉਵ ਲਿੱ ਧ ਜਾਸਐਭ ਲਰ਼ ਜਾਸਐਭਾਂ ਦ਼ ਫਯ਼ ਪਰ ਏਯਨ ਤ਼ ਯ਼ਟ ਤਸਵ ਏਯਨ ਰਈ ਲਿੱ ਧ ਭਾਂ ਦ਼ ਏਦ਼ ਵਨ।
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b) ਜਧਐਭ ਵਯੀਏਯਨ
ਫਯਫਯ ਸਨਯਿੱ ਐ ਰਈ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਜਾਸਐਭ ਲਯਹਏਯਨ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਜਣ਼ ਜਾਂਦ਼ ਢੰ  ਦਹ ਲਯਤੋਂ
ਏਯਦ ਵ ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਨੰ ਸਭਰਣ ਲਰ਼ ਜਾਸਐਭਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਲਯਹਸਏਰਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ
ਅਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਲਿੱ ਐਯਹ-ਲਿੱ ਐਯਹ ਜਾਸਐਭ ਏਰ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਸਐਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਚਯ ਸਏਭ ਦ਼ ਜਾਸਐਭ ਲਯ
ਵਨ।
v. ਧਭਆਯੀ ਜਧਐਭ
ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਉਵ ਰਾ ਏ ਆਉਂਦ਼ ਵਨ, ਸਜਵਨਾਂ ਦ਼ ਯਾ-ਰਤ (ਫਹਭਯ ਵਾਣ ਦਹ ੰ ਬਲਨ) ਤ ਵ।
vi. ਤਯਜੀਸੀ ਜਧਐਭ
ਇਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਉਵ ਸਲਅਏਤਹ ਵਨ, ਸਜਵਨਾਂ ਦਹ ਯਾ ਰਤਤ ਦਯ ਦਹ ਉਭਹਦ ਤ ਤੋਂ ਏਹ ਿੱ ਟ
ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਇਏਯਏ਼ ਿੱ ਟ ਰਹਭਹਅਭ ਲਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ।
vii. ਅਧੀਨ-ਧਭਆਯੀ ਜਧਐਭ
ਇਵਨਾਂ ਰਈ ਉਭਹਦ ਏਹਤਹ ਯਾ ਰਤਤ ਤ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵ, ਯ ਪ਼ਯ ਲਹ ਫਹਭਮਾ ਭੰ ਸਨਆ ਸਆ ਵ ।
ਇਵਨਾਂ ਰਈ ਫਹਭ਼ ਨੰ ਉੱਚ (ਜਾਂ ਲਧ) ਰਹਭਹਅਭ ਦਯਾਂ ਜਾਂ ਏਝ ਐ ਫੰ ਦਹਆਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਭਨਯ
ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ।
viii. ਇਨਏਾਯੀ ਜਧਐਭ
ਇਵ ਉਵ ਰਾ ਏ ਵਨ ਸਜਵਨਾਂ ਦਹ ਅੰ ਤ ਅਤ਼ ੰ ਬਸਲਤ ਯਾ ਰਤਤ ਦਯ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਵ ਸਏ ਉਵਨਾਂ
ਨੰ ਸਵਣਮਾ ੁਯਚ਼ ਉੱਤ਼ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਨਵੀਂ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜ ਏਹ। ਏਈ ਲਯ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਼ਲ਼ਏਲ਼
ਰਈ ਆਯਹ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਇਨਏਯ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ ਜ਼ ਉਵ ਤ ਡਏਟਯਹ ਇਰਜ ਅਧਹਨ ਸਯਵ
ਵਾਲ਼, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਯ਼ਲ਼ਨ।
7. ਚਣ ਢੰ 
ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਜਾਂ ਚਾਣ ਢੰ  ਨੰ ਦਾ ਆਲਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ:
 ਐ਼ਤਯਹ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ਼
 ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਸਲਬਹ ਿੱ ਧਯ ਉੱਤ਼
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Diagram 7: ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ  ਜਾਂ ਚਣ ਢੰ 

c) ਐਤਯੀ ਜਾਂ ਭੁੱ ਢਰਾ ਢੰ 
ਐ਼ਤਯਹ ਿੱ ਧਯ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਨੰ ਭਿੱ ਢਰਹ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਲਜੋਂ ਲਹ ਜਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਜੰ ਟ
ਜਾਂ ਏੰ ਨਹ ਰਤਹਸਨਧਹ ਲਜੋਂ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦਹ ਭਨਯਹ ਦ਼ਣ ਲਤ਼ ਅਯਹਦਤ ਦ਼ ਢਿੱ ਏਲੇਂਨ ਦ਼ ਫਯ਼
ਜਣਏਯਹ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਨ ਲ਼ਸਭਰ ਵ। ਜੰ ਟ ਭਿੱ ਢਰ਼ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਰਈ ੰ ਬਹਯ ਬਸਭਏ ਸਨਬਉਂਦ
ਵ। ਉਵ ਫਹਭਤ ਏਯਲਉਣ ਲਰ਼ ੰ ਬਸਲਤ ਦ਼ ਫਯ਼ ਤ ਰਉਣ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਲਧਹਆ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ
ਵੰ ਦ ਵ।
ਏਝ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ਜੰ ਟਾਂ ਲਰੋਂ ਸਫਆਨ ਜਾਂ ਤ ਸਯਾਯਟ ਯਹ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵਾ ਏਦਹ ਵ,
ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਜੰ ਟ ਲਰੋਂ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਐ ਜਣਏਯਹ, ਸਲਚਯ ਅਤ਼ ਸਪਯਲ਼ਾਂ ਦ਼ਣ ਰਈ
ਸਏਵ ਜ ਏਦ ਵ।
ਇੰ ਝ ਦਹ ਵਹ ਸਯਾਯਟ, ਸਜ ਨੰ ਨੈਧਤਏ ੰ ਏਟ ਧਯਯਟ ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ, ਲਹ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਅਸਧਏਯਹ
ਤੋਂ ਭੰ ਹ ਜ ਏਦਹ ਵ। ਇਵ ਸਯਾਯਟਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਦ਼ ਜਹਲਨ ਦਹ ਨਿਏਯਹ, ਆਭਦਨ
ਤ਼ ਸਲਿੱ ਤਹ ਵਰਤ ਅਤ਼ ਐ ਦ਼ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਨੈਧਤਏ ੰ ਏਟ ਏੀ ਸ ?
ਉਭਯ, ਸਰੰ, ਆਦਤਾਂ ਲਯ਼ ਏਯਨ ਸਵਤ ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਯਹਸਯਏ ੁਤਸਯਆਂ ਨੰ ਦਯਉਂਦ਼ ਵਨ, ਏਝ
ਵਾਯ ਲਹ ਵਨ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਸਧਆਨ ਨਰ ਸਲਚਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ। ਇਵ ਵਏ ਦ ਨੈਸਤਏ ੰ ਏਟ ਵ,
ਜਾ ਸਏ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਫਵਤ ਭਸਵੰ   ਏਦ ਵ।
ਭ਼ ਨੈਸਤਏ ੰ ਏਟ ਦਹ ਫਵਤ ਲਿੱ ਡਹ ਉਦਵਯਨ ਵ ਸਏ਼ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਇਵ ਜਣਦ਼ ਵਾ ਸਵਤ ਫਹਭ
ਰ ਣ ਸਏ ਉਵ ਛ਼ਤਹ ਵਹ ਯਜਹਏਰ ਯ਼ਲ਼ਨ ਏਯਲਉਣ ਲਰ ਵ ਅਤ਼ ਉਵ ਇਵ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਦਿੱ ਦ
ਨਵੀਂ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਇਵ ਫਹਭ ਏ਼ਲਰ ਦਅਲ ਰ ਣ ਰਈ ਏਹਤਹ ਈ ਭਯਹ ਵ।
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ਟ਼ ਰਈ ਫ਼ਯਲਵਹ ਇਿੱ ਏ ਵਾਯ ਉਦਵਯਨ ਵ। ਸਏਉਂਸਏ ਫਹਭ ਸਰਆ ਵਾਇਆ ਵ, ਫਹਭਤ ਆਣਹ
ਸਵਤ ਦ਼ ਲਿੱ ਰ ਅਣਸਵਰਹ ਦਹ ਬਲਨ ਯਿੱ ਐ ਏਦ ਵ, ਇਵ ਜਣਦ਼ ਵਾ ਸਏ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ
ਵਾਣ ਦ ੁਯਚ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤ ਜਲ਼।
ਇਿੱ ਏ ਵਾਯ ਸਏਭ ਦ਼ 'ਭਨਫਰ ੰ ਏਟ' ਲਜੋਂ ਜਣ਼ ਜਾਂਦ਼ ੰ ਏਟ ਦ ਲਹ ਸਏਯ ਏਯਨ ਫਣਦ ਵ। ਇਿੱ ਥ਼
ਫਹਭਤ ਨੇ ਏਾਈ ਧਾਐ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਵ, ਯ ਸਏਉਂਸਏ ਉ ਨੰ ਤ ਵ ਸਏ ਉ ਨੇ ਲਿੱ ਡਹ ਯਏਭ ਦ ਫਹਭ
ਏਯਲਇਆ ਵ, ਉਵ ਬ ਤੋਂ ਭਸਵੰ  ਇਰਜ ਏਯਲਉਣ ਨੰ ਸਵਰ ਦ਼ਲ਼, ਵਤਰ ਦ਼ ਬ ਤੋਂ
ਭਸਵੰ ਼ ਏਭਯ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਯਵ਼ ਆਸਦ, ਜਾ ਸਏ ਉ ਨੇ ਨਵੀਂ ਹ ਏਯਲਉਂਣ, ਜ਼ ਉ ਨੇ ਫਹਭ ਨ ਏਯਲਇਆ
ਵੰ ਦ।
ਧਐਾ ਧਨਯਾਨੀ ਅਤ ਭੁੱ ਢਰ ਅੰ ਡਯਯਾਈਟਯ ਵਜੋਂ ਜੰ ਟ ਦੀ ਬੂਧਭਏਾ
ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਚਾਣ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਫਵਤ਼ ਪਰ਼ ਤਿੱ ਥਾਂ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਸਏ ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ
ਸਲਿੱ ਚ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਲਰੋਂ ਰਸਨਆ ਸਆ ਵ। ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ, ਜਾ ਸਏ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਸਲਬ ਸਲਿੱ ਚ ਫਠ
ਵ, ਰਈ ਇਵ ਤ ਏਯਨ ਐ ਵ ਸਏ ਇਵ ਤਿੱ ਥ ਰਤ ਵਨ ਅਤ਼ ਧਾਐ ਦ਼ਣ ਦ਼ ਇਯਦ਼ ਨਰ ਜਣਫਿੱ ਝ
ਏ਼ ਰਤ ਦਯ  ਵਨ।
ਜੰ ਟ ਇਿੱ ਥ਼ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਬਸਭਏ ਸਨਬਉਂਦ ਵ। ਉਵ ਤ ਰਉਣ ਸਏ ਦਯ  ਤਿੱ ਥ ਵਹ ਵਨ,
ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਲਧਹਆ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ ਵੰ ਦ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਜੰ ਟ ਦ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਨਰ ਸਿੱ ਧ ਤ਼ ਸਨਿੱਜਹ ੰ ਯਏ
ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਇਏਯਏ਼ ਉਵ ਸਏ਼ ਲਹ ਜਣਫਿੱ ਝ ਏ਼ ਨ-ਰਨ ਜਾਂ ੰ ਭਯਵ ਏਯਨ ਦ਼ ਭਏਦ ਨਰ
ਰਤ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣ ਦਹ ਸਨਯਨਹ ਏਯ ਏਦ ਵ।
d) ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ  ਧਵਬਾੀ ੱ ਧਯ
ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਦ ਦਜ ਿੱ ਧਯ ਸਲਬਹ ਜਾਂ ਦਤਯਹ ਿੱ ਧਯ ਵ। ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਭਸਵਯ ਅਤ਼ ਸਲਅਏਤਹ, ਜਾ
ਸਏ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਏੰ ਭ ਦਹ ਜਣਏਯਹ ਯਿੱ ਐਦ਼ ਵਨ, ਅਤ਼ ਉਵ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਰਈ ਇਣਏਯ ਜਾਂ
ਭਨਯ ਏਯਨ ਤ਼ ਸਏਵਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਉੱਤ਼ ਦ ਪਰ ਏਯਨ ਰਈ ਢਿੱ ਏਲੀਂ ਜਣਏਯਹ ਉੱਤ਼ ਸਲਚਯ ਏਯਦ਼
ਵਨ।
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C. ਪਾਇਰ ਅਤ ਵਯਤੋਂ ਧਾਂ
ਇਵ ਮਦ ਯਿੱ ਐਣ ਚਵਹਦ ਵ ਸਏ ਵਯ਼ਏ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਆਣ਼ ਉਤਦਾਂ ਨੰ ਲ਼ਚਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਫਣਉਣ
ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਇਵ ਲਹ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਸਲਬ ਦ਼ ਏੰ ਭਾਂ ਇਿੱ ਏ ਵ। IRDAI ਨੇ ਇ ਰਈ ਼ਧਾਂ ਜਯਹ ਏਹਤਹਆਂ
ਵਨ, ਸਜਵਨਾਂ ਦ ਯ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ ਵ:
ਵਯ ਏੰ ਨਹ ਆਣ਼ ਉਤਦਾਂ ਨੰ ਸਭਿੱ ਥ਼ ਵਏਾਂ ਦਹਆਂ ਰਾ ਾਂ, ਭੰ ਾਂ ਤ਼ ਭਯਿੱ ਥ, ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਸਲਚਯਾਂ,
ਫਹਭ-ਅੰ ਸਏਏ ਏਹਭਤਾਂ, ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਭਏਫਰ਼ ਦਹਆਂ ਵਰਤਾਂ ਭਤਫਏ ਸਤਆਯ ਏਯਦਹ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਅੀਂ
ਭਿੱ ਢਰ਼ ਿੱ ਧਯ ਤੋਂ ਚਾਣ ਏਯਨ ਰਈ ਵਏਾਂ ਦ਼ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਲਯਾਂ ਰਈ ਲਿੱ ਡਹ ਸਣਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਚਾਣਾਂ ਵਨ, ਬਯਤਹ
ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਤਰ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਰਈ ਵਯਜਨੇ ਦ਼ ਉਤਦ ਰਭਐ
ਿੱ ਵ।
ਵਯ਼ਏ ਉਤਦ ਨੰ ਼ਲ਼ ਏਯਨ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ IRDAI ਤੋਂ ਭਨਯਹ ਰ ਣਹ ਯਯਹ ਵ। ਉਤਦ ਨੰ ਯਰ਼ਟਯ ਦ਼
ਏਾਰ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਭਤਫਏ 'ਪਇਰ ਅਤ਼ ਲਯਤੋਂ' ਸਨਮਭ ਅਧਹਨ ਬਸਯਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਼ਲ਼ ਏਯਨ ਦ਼
ਫਅਦ ਉਤਦ ਨੰ ਲਸ ਰ ਣ ਰਈ ਲਹ ਸਨਮਭਾਂ ਦ ਰਣ ਏਯਨਹ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਸਲਸਦਆਯਥਹਆਂ ਨੰ ਐਦ ਨੰ
ਪਇਰ ਤ਼ ਲਯਤੋਂ ਼ਧਾਂ ਦ਼ ਨਰ ਬ ਸਨਮਭਾਂ, ਪਯਭਾਂ, ਲਹ ਆਸਦ ਫਯ਼ ਤ ਰਉਣ ਦਹ ਰਵ ਸਦਿੱ ਤਹ
ਜਾਂਦਹ ਵ।
IRDAI ਧਾਂ ਦ ਭੁਤਾਫਏ ਧਸਤ ਫੀਭਾ ਉਤਾਦਾਂ ਰਈ ਪਾਇਰ ਅਤ ਵਯਤੋਂ ਅਭਰ ਸਠ ਧਦੱ ਤਾ ਸ :
a) ਸਏ਼ ਲਹ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਏਾਈ ਸਵਤ ਫਹਭ ਉਤਦ ਨੰ ਪਇਰ ਅਤ਼ ਲਯਤੋਂ ਅਭਰ ਦ਼ ਭਤਫਏ
ਅਥਯਟਹ ਤੋਂ ਭਨਯਹ ਰ ਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਲ਼ਚਣ ਨਵੀਂ ਚਵਹਦ ਵ।
b) ਸਏ਼ ਲਹ ਭਨਯਹ ਰਈ ਸਵਤ ਫਹਭ ਉਤਦ ਰਈ ਇ ਤੋਂ ਫਅਦ ਸਏ਼ ਲਹ ਯਹਸਲਨ ਜਾਂ ਾਧ
ਰਈ ਲਹ ਭੇਂ ਭੇਂ ਉੱਤ਼ ਜਯਹ ਏਹਤਹਆਂ ਼ਧਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਅਥਯਟਹ ਤੋਂ ਭਨਯਹ ਰ ਣ ਦਹ ਰਾ 
ਵਾਲ਼ਹ।
1. ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਅਥਯਟਹ ਲਰੋਂ ਸਏ਼ ਲਹ ਭਨਯਹ ਰਤ ਸਏ਼ ਲਹ ਯਹਸਲਨ ਜਾਂ ਾਧ ਫਯ਼
ਵਯ਼ਏ ਰਹ-ਧਯਏ ਨੰ ਸਭਤਹ, ਸਜ ਤੋਂ ਇੰ ਝ ਦ ਯਹਸਲਨ ਜਾਂ ਾਧ ਰ ਵਾਣਹ ਵਾਲ਼, ਤੋਂ
ਸਤੰ ਨ ਭਵਹਨੇ ਸਵਰਾਂ ਚਨ ਦ਼ਣਹ ਯਯਹ ਵ। ਚਨ ਸਲਿੱ ਚ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਯਹਸਲਨ ਜਾਂ ਾਧ ਰਈ
ਏਯਨ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਵਾਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਨ, ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਜ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚ ਲਧ ਵਾਲ਼ ਤ਼ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਲਧ਼
ਦਹ ਯਏਭ ਦ਼ ਫਯ਼ ਏਯਨ ਲਹ।
2. ਰਹ ਦ਼ ਸਨਮਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਯਹਸਲਨ ਜਾਂ ਾਧ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚ ਾਧ ਲਹ ਲ਼ਸਭਰ ਵ,
ਨੰ ਰਏਟ ਸਲਿੱ ਚ ਦਿੱ ਣ ਯਯਹ ਵ।
c) ਪਇਰ ਏਯਨ ਤ਼ ਲਯਤਣ ਰਹਏ਼ਲ਼ਨ ਪਯਭ ਦ IRDAI ਲਰੋਂ ਸਭਆਯਹਏਯਨ ਏਹਤ ਸਆ ਵ
ਅਤ਼ ਡਟਫ਼ ਲ਼ਹਟ ਤ਼ ਵਏ ਜਣਏਯਹ ਲ਼ਹਟ ਦ਼ ਨਰ ਏਈ ਅਨਫੰਧਾਂ ਨਰ ਬ਼ਜਣ ਵੰ ਦ ਵ।
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ਵਏ ਜਣਏਯਹ ਲ਼ਹਟ, ਜਾ ਸਏ ਵਯ਼ਏ ਫਹਭਤ ਨੰ ਰਏਟ ਅਤ਼ ਰਹ ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ
ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਲ਼ਯਲ਼, ਅਰਸਵਦਹਆਂ, ਉਡਹਏ ਭਾਂ, ਜ਼ ਬਤਨਮਾ ਦਅਲ਼ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਵ,ਏਹ
ਬਤਨ ਧਨ-ਲਹ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾਲ਼ ਜਾਂ ਸਥਯ ਯਏਭ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ, ਨਸਲਆਉਣ ਲ਼ਯਤਾਂ ਤ਼
ਪਇਦ਼, ਸਵ-ਬਤਨ ਜਾਂ ਏਟਿਤਹ ਦ਼ ਲ਼ਯਲ਼ ਅਤ਼ ਯਿੱ ਦ ਏਯਨ ਦਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਆਸਦ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ,
ਨਰ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
ਅਥਯਟਹ ਦਹ ਸਵਰਾਂ ਭਨਯਹ ਰਈ ਪਇਰ ਤ਼ ਲਯਤੋਂ ਰਹਏ਼ਲ਼ਨ ਨੰ ਸਵਰਾਂ ਸਨਮਏਤ ਏਹਤ਼
ਫਹਏ-ਅੰ ਸਏਏ ਤ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਭਿੱ ਐ-ਏਯਜਏਯਹ ਅਸਧਏਯਹ ਲਰੋਂ ਤਦਹਏ ਏਹਤ ਜਣ
ਚਵਹਦ ਵ ਅਤ਼ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਪਯਭਟ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ ਅਤ ਅਥਯਟਹ ਲਰੋਂ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ਼ ਜਯਹ
ਏਹਤਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਦ਼ ਨਰ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਦਤਲ਼ ਨਰ ਨਿੱਥਹ ਏਹਤ਼ ਜ ਏਦ਼ ਵਨ।
d) ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਉਤਦ ਨੰ ਲਸ ਰ ਣ
1. ਸਵਤ ਫਹਭ ਉਤਦ ਨੰ ਲਸ ਰ ਣ ਰਈ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਲਸ ਰ ਣ ਦ਼ ਏਯਨ ਅਤ਼
ਭਿਜਦ-ਰਹ ਧਯਏਾਂ ਰਈ ਏਹਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਇੰ ਤਭ ਦ ਯ ਲ਼ਯਲ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਾ ਅਥਯਟਹ
ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਭਨਯਹ ਰ ਣਹ ਵਾਲ਼ਹ।
2. ਰਹ ਦਤਲ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਬਸਲਿੱ ਐ ਸਲਿੱ ਚ ਉਤਦ ਲਸ ਰ ਣ ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਅਤ਼ ਉਤਦ
ਲਸ ਰ ਣ ਉੱਤ਼ ਰਹਧਯਏਾਂ ਏਾਰ ਭਿਜਦ ਚਾਣਾਂ ਫਯ਼ ਲ਼ਟ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਦਯਉਣ
ਵਾਲ਼।
3. ਜ਼ ਭਿਜਦ ਵਏ ਫਹਭਏਯਤ ਦਹ ਜਣਏਯਹ ਰਈ ਜਲਫ ਨਵੀਂ ਸਦੰ ਦ ਵ ਤਾਂ ਰਹ ਨੰ
ਨਸਲਆਉਣ ਸਭਤਹ ਤੋਂ ਲਸ ਸਰਆ ਜ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਫਹਭਤ ਨੰ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਏਾਰ
ਭਿਜਦ ਨਲੀਂ ਰਹ ਰ ਣਹ ਵਾਲ਼ਹ, ਜਾ ਸਏ ਾਯਟ਼ਸਫਰਟਹ ਲ਼ਯਤਾਂ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਵ।
4. ਲਸ ਰਈ ਈ ਉਤਦ ੰ ਬਸਲਤ ਵਏਾਂ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤਹ ਨਵੀਂ ਜ ਏਦਹ ਵ।
e) ਸਨਮਏਤ ਏਹਤ਼ ਫਹਭ-ਅੰ ਸਏਏ ਲਰੋਂ ਸਏ਼ ਲਹ ਉਤਦ ਨੰ ਼ਲ਼ ਏਯਨ ਦ਼ ਫਅਦ ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ ਇਿੱ ਏ
ਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਤਿੱ ਥਾਂ ਦਹ ਤਰ ਏਹਤਹ ਜਲ਼ਹ। ਜ਼ ਉਤਦ ਸਲਿੱ ਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਪਇਦ਼ਭੰਦ ਨਵੀਂ
ਜਦ ਵ ਜਾਂ ਸਏ਼ ਏਯਨ ਏਯਏ਼ ਏਭਹ ਜਦਹ ਵ ਤਾਂ ਸਨਮਏਤ ਫਹਭ-ਅੰ ਸਏਏ ਉਤਦ ਨੰ ਢਿੱ ਏਲੇਂ
ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਾਧ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਪਇਰ ਤ਼ ਲਯਤੋਂ ਅਭਰ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਯਹਸਲਨ ਰਈ ਅਰਈ ਏਯ
ਏਦ ਵ।
f) ਉਤਦ ਨੰ ਪਇਰ ਤ਼ ਲਯਤੋਂ ਭਨਯਹ ਦ਼ ੰ ਜ ਰ ਫਅਦ ਸਨਮਏਤ ਏਹਤ਼ ਫਹਭ-ਅੰ ਸਏਏ ਲਰੋਂ
ਯਾ-ਰਤਤ, ਰ , ਸਲਆਜ ਦਯਾਂ, ਭਸਵੰ ਈ ਦਯ, ੁਯਚ਼ ਤ਼ ਵਾਯ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਤਿੱ ਥਾਂ ਦਹ ਏਯਯਹ
ਦਹ ਉਵ ਉਤਦ ਸਤਆਯ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਅਣਈ ਈ ਾਚ ਦ਼ ਨਰ ਤਰਨ ਏਯਨ ਲਤ਼
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ਤਰ ਏਯਨਹ ਚਵਹਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਸਵਰਾਂ ਸਭਿੱ ਥ਼ ਟਹਸਚਆਂ ਨੰ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਏਯਨਾਂ ਜਾਂ ਾਧਾਂ ਦ਼ ਨਰ
ਤ ਭਨਯਹ ਰ ਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।
D. IRDAI ਦ ਸਯ ਧਸਤ ਫੀਭਾ ਯੂਰਸ਼ਨ
ਪਇਰ ਏਯਨ ਤ਼ ਲਯਤਣ ਼ਧਾਂ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ ਯਯਹ ਸਵਤ ਫਹਭ ਸਨਮਭ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਵਨ:
a. ਬ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਸਵਤ ਫਹਭ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਰਹ ਸਤਆਯ ਏਯਨਹ ਚਵਹਦਹ ਵ ,
ਜਾ ਸਏ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਫਾਯਡ ਲਰੋਂ ਭਨਯਹ ਰਤ ਵਾਲ਼। ਰਹ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਵਾਯ
ਭਭਸਰਆਂ ਭ਼ਤ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਸਵਤ ਰਹ ਐਯਹਦਣ ਰਈ
ਅਰਈ ਏਯ ਏਦ ਵ। ਇੰ ਝ ਦ਼ ਪਯਭ ਨੰ ਏੰ ਨਹ ਦਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਰਹ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ
ਅੰ ਡਯਯਈਟ ਰਈ ਬ ਰਾ ੀਂਦਹ ਜਣਏਯਹ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।
b. ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਰਹ ਅਥਯਟਹ ਲਰੋਂ ਪਇਰ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ। ਏੰ ਨਹ ਏਾਰ ਰਾ  ਣ ਉੱਤ਼
ਯਯਹ ਰਹ ਨੰ ਾਧਣ ਦ਼ ਵਿੱ ਏ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਯ ਵਯ ਾਧ ਨੰ ਅਥਯਟਹ ਏਾਰ ਪਇਰ ਏਹਤ ਜਣ
ਯਯਹ ਵੰ ਦ ਵ।
c. ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਸਏ਼ ਲਹ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਨੰ ਭਨਯ ਜਾਂ ਇਨਏਯ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਫਾਯਡ
ਏਾਰਾ ਭਨਯਹ ਰਤ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਰਹ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਵ। ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਰਈ ਇਨਏਯ ਏਯਨ
ਫਯ਼ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਨੰ ਇਨਏਯ ਦ਼ ਏਯਨਾਂ ਭ਼ਤ ਸਰਐਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਚਤ ਏਹਤ ਜਣ ਚਵਹਦ
ਵ।
d. ਫਹਭਤ ਨੰ ਰਹਭਹਅਭ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਲਰ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਸਏ਼ ਲਹ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਰਾ ਸਡੰ  ਦ਼ ਫਯ਼ ਸਚਤ
ਏਹਤ ਜਲ਼ ਅਤ਼ ਰਹ ਜਯਹ ਏਯਨ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਇੰ ਝ ਦਹ ਰਾ ਸਡੰ  ਦ਼ ਫਯ਼ ਰਹਧਯਏ ਤੋਂ
ਐ ਸਵਭਤਹ ਰ ਣ ਦਹ ਰਾ  ਵ।
e. ਜ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਰਹ ਦ਼ ਸਏ਼ ਲਹ ਅ ਜਾਂ ਇ ਦ਼ ਨਸਲਆਉਣ ਭੇਂ ਉੱਤ਼ ਵਾਯ ਜਣਏਯਹ
ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਯਯ ਸਲਿੱ ਚ ਤਫਦਹਰਹ, ਦਹ ਰਾ  ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਇ ਨੰ ਤਸਵਲ਼ਦ ਸਭਆਯਹ ਪਯਭ ਦ਼ ਯ
ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਬਸਯਆ ਜਣ ਚਵਹਦ ਵ ਅਤ਼ ਇਵ ਪਯਭ ਰਹ ਦਤਲ਼ ਦ ਬ ਵਾਣ
ਚਵਹਦ ਵ, ਟਨਲਾਂ ਲ਼ਟ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਵਾਣਹਆਂ ਚਵਹਦਹਆਂ ਵਨ, ਸਜਵਨਾਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ
ਇੰ ਝ ਦ਼ ਪਯਭ ਦ਼ਣ ਅਤ਼ ਇੰ ਝ ਦਹ ਟਨ ਸਲਿੱ ਚ ਰ ਵਾਣ ਲਰਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਦਹ ਰਾ  ਵਾਲ਼ਹ।
f.

ਫਹਭਏਯਤ ਰਹਧਯਏਾਂ ਨੰ ਸਵਰਾਂ ਦੁਰ਼ , ਰਤਯ ਨਸਲਆਉਣ, ਚੰ ਼ ਦਅਲ਼ ਤਜਯਫ਼
ਆਸਦ ਰਈ ਇਿੱ ਏ ਫਹਭਏਯਤ ਨਰ ਇਨਭ ਦ਼ਣ ਰਈ ਢੰ ਾਂ ਜਾਂ ਉਤਲ਼ਵਾਂ ਫਯ਼ ਸਲਚਯ ਏਯ
ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਢੰ ਾਂ ਜਾਂ ਉਤਲ਼ਵਾਂ ਫਯ਼ ਰਨ ਰਏਟ ਤ਼ ਰਹ ਦਤਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ
ਏਯਦ ਵ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਪਇਰ ਏਯਨ ਤ਼ ਲਯਤੋਂ ਼ਧਾਂ ਯਵੀਂ ਭਨਯ ਵੰ ਦ ਵ।
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ਧਸਤ ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯਟਧਫਰਟੀ ੰ ਫੰ ਧੀ ਧਾਂ
IRDAI ਨੇ ਜਹਲਨ ਤ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਦਹ ਾਯਟ਼ਸਫਰਟਹ ੰ ਫੰ ਧਹ ਲ਼ਟ ਼ਧਾਂ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਵਨ।
ਇਵਨਾਂ ਦਹ ਜਣਏਯਹ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵ:
1. ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਾਯਟ਼ਸਫਰਟਹ ਦਹ ਇਜਤ ਵ:
a. ਬ ਸਨਿੱਜਹ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਨੰ ੂਯ-ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ਜਯਹ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ,
ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਸਯਲਸਯਏ ਪਰਾ ਟਯ ਰਹਆਂ ਵਨ
b. ਸਨਿੱਜਹ ਭੈਂਫਯ ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਸਯਲਸਯਏ ਭੈਂਫਯ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ, ਨੰ ੂਯ-ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦਹ ਸਏ਼
ਲਹ ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਅਧਹਨ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਇੰ ਝ ਦਹ ਯਿੱ  ਰਹ
ਤੋਂ ਭਈਯ਼ਟ ਉ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਦਹ ਸਨਿੱਜਹ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਜਾਂ ਸਯਲਸਯਏ ਪਰਾ ਟਯ
ਰਹ ਰਈ ਵਿੱ ਏ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਉ ਨੰ ਅਰ਼ ਨਸਲਆਉਣ ਉੱਤ਼ ਾਯਟ਼ਸਫਰਟਹ ਦ ਵਿੱ ਏ ਵਾਣ
ਚਵਹਦ ਵ।
2. ਾਯਟ਼ਸਫਰਟਹ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਫਹਭਧਯਏ ਲਰੋਂ ਏ਼ਲਰ ਨਸਲਆਉਣ ਉੱਤ਼ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਰਹ ਦ਼
ਦਿਯਨ ਨਵੀਂ।
3. ਸਏ਼ ਵਾਯ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਰਈ ਆਣਹ ਰਹ ਨੰ ਾਯਟ ਏਯਨ ਚਵਣ ਲਰ਼ ਰਹਧਯਏ ਨੰ ਉ
ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਏਾਰ ਸਯਲਯ ਦ਼ ਭੈਂਫਯਾਂ ਭ਼ਤ, ਜ਼ ਵਨ ਤਾਂ, ਯਹ ਰਹ ਾਯਟ ਏਯਨ ਭਿਜਦ
  ਰਹ
ਦ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਨਸਲਆਉਣ ਦਹ ਸਭਤਹ ਤੋਂ ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ 45 ਸਦਨ ਸਵਰਾਂ ਾਯਟ ਏਯਨ ਰਈ ਅਰਈ ਏਯਨ
ਚਵਹਦ ਵ।
4. ਨਲਾਂ ਫਹਭਏਯਤ ਾਯਟ਼ਸਫਰਟਹ ਏਯ ਲਹ ਏਦ ਵ ਤ਼ ਨਵੀਂ ਲਹ, ਜ਼ ਰਹਧਯਏ ਰਹਭਹਅਭ
ਨਸਲਆਉਣ ਦਹ ਸਭਤਹ ਤੋਂ 45 ਸਦਨ ਸਵਰਾਂ IRDAI ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹਏ਼ਲ਼ਨ ਦ਼ਣ ਰਈ
ਪ਼ਰਹ ਯਸਵੰ ਦ ਵ।
5. ਇੰ ਝ ਦ਼ ਮਤਨ ਲ਼ਯ ਏਯਨ ਉੱਤ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਰਹਏ਼ਲ਼ਨ ਦ਼ਣ ਲਰ਼ ਨੰ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਦ਼ ਨਰ
IRDAI ਼ਧਾਂ ਦ਼ ਅਨਫੰਧ 'I' ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ ਾਯਟ਼ਸਫਰਟਹ ਪਯਭ ਅਤ਼ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਸਵਤ ਫਹਭ ਉਤਦਾਂ
ਰਈ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਉਤਦ ਦਤਲ਼, ਜਾ ਲਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜ ਏਦ਼ ਵਨ, ਦ਼ਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਨ।
6. ਰਹਧਯਏ ਨੰ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਦ਼ ਨਰ ਾਯਟ਼ਸਫਰਟਹ ਪਯਭ ਬਯਨ ਚਵਹਦ ਵ ਅਤ਼ ਉ ਨੰ ਫਹਭ
ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਦ਼ਣ ਚਵਹਦ ਵ।
7. ਾਯਟ਼ਸਫਰਟਹ ਪਯਭ ਸਭਰਣ ਉੱਤ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਰਹਧਯਏ ਦ਼ ਭਡਹਏਰ ਅਤਹਤ ਤ਼
ਦਅਲ ਅਤਹਤ ਫਯ਼ ਯਯਹ ਲ਼ਯਲ਼ ਰਤ ਏਯਨ ਰਈ ਭਿਜਦ
  ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨਰ ੰ ਯਏ ਏਯ਼ਹ।
ਇ ਨੰ IRDAI ਦ਼ ਲਫ ਾਯਟਰ ਯਵੀਂ ਏਹਤ ਜਣ ਚਵਹਦ ਵ।
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8. ਾਯਟ਼ਸਫਰਟਹ ਰਈ ਇੰ ਝ ਦਹ ਫ਼ਨਤਹ ਰਤ ਏਯਨ ਉੱਤ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਫ਼ਨਤਹ ਰਤ ਏਯਨ ਦ਼ 7
ਏਯਜਏਯਹ ਸਦਨਾਂ ਅੰ ਦਯ IRDAI ਦ਼ ਲਫ ਾਯਟਰ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਾਯਸਟੰ  ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਰਈ
ਡਟ ਪਯਭਟ ਸਲਿੱ ਚ ਭੰ  ਏਹਤ਼ ਡਟ਼ ਨੰ ਼ਲ਼ ਏਯ਼ਹ।
9. ਜ਼ ਭਿਜਦ ਫਹਭਏਯਤ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਭੇਂ ਸਲਿੱ ਚ ਨਲੀਂ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਡਟ ਪਯਭਟ ਸਲਿੱ ਚ ਭੰ  ਏਹਤ ਡਟ
ਦ਼ਣ ਰਈ ਪ਼ਰਹ ਵੰ ਦ ਵ ਤਾਂ ਇ ਨੰ IRDAI ਲਜੋਂ ਜਯਹ ਏਹਤ਼ ਸਨਮਭਾਂ ਦ ਉਰੰਣ ਭੰ ਸਨਆ ਜਲ਼
ਅਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਫਹਭ ਏਟ 1938 ਦ਼ ਤਸਵਤ  ਦ ਵਿੱ ਏ ਵਾਲ਼।
10. ਭਿਜਦ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਤੋਂ ਡਟ ਰਤ ਏਯਨ ਉੱਤ਼ ਨਲੀਂ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਨੰ ਅੰ ਡਯਯਈਟ ਏਯ
ਏਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਆਣ਼ ਪਰ਼ ਫਯ਼ IRDAI (ਰਹਧਯਏਾਂ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਦਹ ਯਿੱਸਐਆ) ਯਰ਼ਲ਼ਨ
2002 ਦ਼ ਸਨਮਭ 4 (6) ਦ਼ ਭਤਫਏ ਆਣ ਪਰ ਦ਼ ਏਦਹ ਵ।
11. ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਭੇਂ ਸਲਿੱ ਚ ਡਟ ਰਤ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਜ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਆਣ਼ ਪਰ਼ ਨੰ ਅਥਯਟਹ ਨਰ ਏੰ ਨਹ
ਲਰੋਂ ਪਇਰ ਏਹਤ਼ ਭਤਫਏ ਇ ਦ਼ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਨਰ ਦ਼ ਨਰ 15 ਸਦਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹਧਯਏ ਨੰ
ਨਵੀਂ ਸਦੰ ਦਹ ਵ ਤਾਂ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਨੰ ਯਿੱ ਦ ਏਯਨ ਦ ਏਾਈ ਅਸਧਏਯ ਨਵੀਂ ਯਸਵ ਜਾਂਦ
ਵ ਅਤ਼ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਨੰ ਭਨਯ ਭੰ ਸਨਆ ਜਲ਼।
12. ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਨਸਲਆਉਣ ਦਹ ਸਭਤਹ ਉੱਤ਼ ਨਲੇਂ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਾਯਟ਼ਸਫਰਟਹ ਨੰ ਭਨਯ ਏਯਨ ਦ ਪਰ
ਵਰ਼ ਉਡਹਸਏਆ ਜਾਂਦ ਵ
a. ਭਿਜਦ ਰਹ ਨੰ ਥਾਹ਼ ਭੇਂ ਰਈ ਲਧਉਣ ਦਹ ਇਜਤ ਵਾਲ
਼ ਹ, ਰਹਧਯਏ ਲਰੋਂ ਭਨਯ
ਏਯਨ ਉੱਤ਼, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਥਾਹ਼ ਭੇਂ ਰਈ ਰਹਭਹਅਭ ਦਯ ਨੰ ਭੰ ਸਨਆ ਜਲ਼, ਜਾ ਸਏ ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ
ਇਿੱ ਏ ਭਵਹਨੇ ਰਈ ਵਾਲ਼ਹ ਅਤ਼
b. ਭਿਜਦ ਰਹ ਨੰ ਨਲੇਂ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਰਹ ਤਦਹਏ ਏਯਨ ਜਾਂ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਸਰਐਹ ਯ
ਸਲਿੱ ਚ ਫ਼ਨਤਹ ਏਯਨ ਤਿੱ ਏ ਯਿੱ ਦ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਜਲ਼।
c. ਨਲਾਂ ਫਹਭ ਏਯਤ, ਬ ਵਰਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਨੰ ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਲ਼ਯ ਦਹ ਸਭਤਹ ਨੰ ਥਾਹ਼ ਅੰ ਤਯਰ ਦਹ ਸਭਆਦ
ਿੱ ਣ ਦਹ ਸਭਤਹ ਨਰ ਸਭਰਉਣ ਚਵਹਦ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਲਹ ਢਿੱ ਏਲੀਂ ਵਾਲ਼।
d. ਜ਼ ਸਏ਼ ਏਯਨ ਏਯਏ਼ ਫਹਭਤ ਭਿਜਦ ਫਹਭਏਯਤ ਨਰ ਵਹ ਰਹ ਨੰ ਜਯਹ ਯਿੱ ਐਣ ਚਵੰ ਦ ਵ
ਤਾਂ ਇ ਨੰ ਸਨਮਭਤ ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਲਰਹ ਤ਼ ਸਫਨਾਂ ਏਾਈ ਵਾਯ ਲ਼ਯਤ ਰ ਇਜਤ ਦ਼ਣਹ
ਚਵਹਦਹ ਵ।
13. ਜ਼ ਰਹਧਯਏ ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਥਾਹ਼ ਭੇਂ ਦਹ ਭਾਵਰਤ ਰੈਂ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਇ ਦਿਯਨ ਏਾਈ ਦਅਲ ਵ ਤਾਂ
ਭਿਜਦ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਦਅਲ ਭਨਯ ਏਯਨ ਉੱਤ਼ ਰਹ ਰ ਦ਼ ਫਏਹ ਭੇਂ ਰਈ ਫਏਇਆ
ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਲਰਹ ਏਯ ਏਦ ਵ। ਇੰ ਝ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਰਹਧਯਏ ਫਏਹ ਯਸਵੰ ਦ਼ ਭੇਂ ਰਈ
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ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ਣ ਰਈ ਦ਼ਣਦਯਹ ਵ ਅਤ਼ ਉ ਰਹ ਰ ਰਈ ਭਿਜਦ ਫਹਭਏਯਤ ਨਰ ਜਯਹ
ਯਿੱ ਐ਼।
14. ਰਹ ਭਨਯ ਏਯਨ ਰਈ, ਜਾ ਸਏ ਾਯਟ ਏਹਤਹ ਜ ਯਵਹ ਵ, ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਾਯਸਟੰ  ਦ਼ ਭਏਦ
ਰਈ ਏਾਈ ਲਧ ਰਾ ਸਡੰ  ਜਾਂ ਐ ੁਯਚ਼ ਲਰਣ਼ ਨਵੀਂ ਚਵਹਦ਼ ਵਨ।
15. ਾਯਟ ਏਹਤਹ ਰਹ ਦ਼ ਭਨਯ ਏਯਨ ਰਈ ਸਏ਼ ਸਲਚਾਰ਼ ਨੰ ਏਾਈ ਦਰਰਹ ਨਵੀਂ ਦ਼ਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।
16. ਸਏ਼ ਲਹ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਰਈ, ਸਵਰਾਂ-ਭਿਜਦ ਫਹਭਯਹਆਂ ਤ਼ ਭਾਂ ਅਧਸਯਤ ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਦ਼
ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਜਦ
  ਰਹ ਅਧਹਨ ਸਵਰਾਂ ਵਹ ਯ ਵਾ ਚਿੱ ਏ਼ ਭੇਂ ਨੰ ਸਧਆਨ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਸਐਆ ਜਾਂਦ ਵ
ਅਤ਼ ਨਲੀਂ ਾਯਟ ਏਹਤਹ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਉ ਵਿੱ ਦ ਤਿੱ ਏ ਟਇਆ ਜਣ ਵੰ ਦ ਵ।
ਚਨ 1: ਨਲੀਂ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਸਏ਼ ਫਹਭਯਹ ਜਾਂ ਇਰਜ ਰਈ ਉਡਹਏ ਭਾਂ ਯਣਹ ਰਹ
ਸਲਚਰ਼ ਉ਼ ਫਹਭਯਹ ਜਾਂ ਇਰਜ ਰਈ ਲਿੱ ਧ ਵਾਣ ਉੱਤ਼, ਲਧ ਉਡਹਏ ਭੇਂ ਨੰ ਾਯਟ ਏਯਨ ਲਰ਼
ਰਹਧਯਏ ਲਰੋਂ ਼ਲ਼ ਏਹਤ਼ ਾਯਟ਼ਸਫਰਟਹ ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ ਆਉਣ ਲਰ਼ ਰਹਧਯਏ ਨੰ
ਲ਼ਟ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਦਯਇਆ ਜਣ ਚਵਹਦ ਵ।
ਚਨ 2: ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਰਈ, ਸਲਅਏਤਹਤ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰ ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ ਭਣ ਰਤਯ
ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਜਯਹ ਯਿੱ ਐਣ ਦ਼ ਰਾਂ ਦਹ ਸਣਤਹ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਬਲੇਂ ਸਏ
ਸਛਰਹ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭਯਹ ਅਰਸਵਦਹ/ਭਾਂ ਅਧਸਯਤ ਅਰਸਵਦਹ ਹ ਜਾਂ ਨਵੀਂ।
17. ਾਯਟ਼ਸਫਰਟਹ ਸਛਰਹ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਰਈ ਰ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਫਹਭ
ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਲਧਈ ਲਹ ਜ ਏਦਹ ਵ, ਜ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਫ਼ਨਤਹ ਏਯਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਸਛਰਹ ਰਹਆਂ
ਦ਼ ਅਧਹਨ ਸਛਰ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ੰ ਸਚਤ ਏਹਤ਼ ਫਾਨ ਦਹ ਵਿੱ ਦ ਤਿੱ ਏ ੰ ਬਲ ਵ।
ਸਜਲੇਂ ਸਏ - ਜ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਏਾਰ 2 ਰਿੱਐ ਦਹ SI ਵ ਅਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ  ਏਾਰ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਹਤ ਫਾਨ
50,000 ਯ ਵ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਵ ਫਹਭਏਯਤ ਫਹ ਏਾਰ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਭਨਯ ਵਾ ਜਾਂਦਹ ਵ ਤਾਂ
ਫਹਭਏਯਤ ਫਹ ਏਾਰ 2.50 ਯ ਰਈ ਰ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਲਰਹ ਨਰ ਉ ਏਾਰ 2.50
ਰਿੱਐ ਯ SI ਵਾਲ਼। ਜ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਫਹ ਏਾਰ 2.50 ਰਿੱਐ ਯ ਦ ਏਾਈ ਉਤਦ ਨਵੀਂ ਵ ਤਾਂ
ਫਹਭਏਯਤ ਫਹ ਉੱਯਹ ਵਿੱ ਦ ਰਈ ਭੰ ਨ ਰਲਾ ਸਏ 3 ਰਿੱਐ ਯ ਵ ਤਾਂ 3 ਰਿੱਐ SI ਰਈ ਰ ਵਾਣ ਲਰ਼
ਰਹਭਹਅਭ ਦਹ ਲਰਹ ਨਰ ਦ਼ਲ
਼ । ਯ, ਾਯਟ਼ਸਫਰਟਹ ਏ਼ਲਰ 2.50 ਰਿੱਐ ਯ ਤਿੱ ਏ ਵਹ ਉਰਿੱਫਧ
ਵਾਲ਼ਹ।
18. ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਰਹ ਇਏਯਯ ਤ਼ ਰਚਯ ਭਿੱ ਯਹ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਰਏਟ, ਸਲਏਯਹ ਭਿੱ ਯਹ ਜਾਂ ਸਏ਼
ਵਾਯ ਦਤ ਜਾ ਸਏ ਸਏ਼ ਲਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ, ਯਵੀਂ ਰਹਧਯਏ ਦ ਸਧਆਨ ਲ਼ਟ ਯ ਸਲਿੱ ਚ
ਸਦਲ ਸਏ::
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a. ਬ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਾਯਟ ਏਯਨ ਮਾ ਵਨ,
b. ਰਹਧਯਏ ਨੰ ਾਯਟ਼ਸਫਰਟਹ ਦ ਪਇਦ ਰ ਣ ਰਈ ਵਾਯ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਨੰ
ਭਨਯ ਏਯਨ ਸਲਿੱ ਚ ਦ਼ਯਹ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਰਹ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏ਼ ਲਹ ਵਾਣ ਲਰਹ ਦ਼ਯਹ
ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਨਸਲਆਉਣ ਸਭਤਹ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਵਾਯ ਫਹਭਏਯਤ ਏਾਰ ਜ ਏ਼ ਏਯਲਈ ਲ਼ਯ
ਏਯਨਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।

469

E. ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ  ਰਈ ਫੀਭ ਦ ਭੁੱ ਢਰ ਧਨਮਭ ਤ ਾਧਨ
1. ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ  ਰਈ ਢੁੱ ਏਵੇਂ ਭੁੱ ਢਰ ਧਨਮਭ
ਸਏ਼ ਲਹ ਯ ਦ਼ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਬਲੇਂ ਇਵ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਵ ਜਾਂ ਧਯਨ ਫਹਭ, ਏਝ ਏਨੰਨਹ ਸਨਮਭ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ,
ਜਾ ਸਏ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਭਨਯ ਏਯਨ ਰਈ ਏੰ ਭ ਏਯਦ਼ ਵਨ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਇਵ ਲਹ ਸਨਮਭ ਫਯਫਯ ਯ
ਸਲਿੱ ਚ ਰ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਸਨਮਭਾਂ ਦ਼ ਉਰੰਣ ਏਯਨ ਦਹ ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ਣਦਯਹ ਨੰ ਐਤਭ
ਏਯਨ ਦ ਪਰ ਏਯਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਰਹ-ਧਯਏ ਰਈ ਦਐਹ ਅਤ਼ ਅੰ ਤਲ਼ਟਤ ਦ ਏਯਨ ਵੰ ਦ ਵ। ਇਵ
ਭਰ ਸਨਮਭ ਵਨ:
1. ਫ਼ਅੰਤ ਚੰ  ਬਯਾ (ਉਸਫਯਹਭ ਸਪਡ਼) ਅਤ਼ ਫਹਭਮਾ ਸਵਿੱ ਤ
2. ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ  ਰਈ ਾਧਨ
ਇਵ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਰਈ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ ਯਾਤ ਵਨ ਅਤ਼ ਆਧਯ ਵਨ, ਸਜ ਭਤਫਏ ਜਾਸਐਭ ਲਯਹਏਯਨ
ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਫਯ਼ ਰ ਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਰਈ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਭਿੱ ਐ ਧਨ
ਵਨ:
a) ਸ਼ਏਸ਼ ਪਾਯਭ
ਇਵ ਦਤਲ਼ ਇਏਯਯ ਦ ਅਧਯ ਵੰ ਦ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਦਹ ਸਵਤ ਤ਼ ਸਨਿੱਜਹ ਲ਼ਯਲ਼ ਦ਼ ਰਈ
ਬ ਯਯਹ ਜਣਏਯਹ (ਸਜਲੇਂ ਉਭਯ, ਯਯ, ਫਣਤਯ, ਆਦਤਾਂ, ਸਵਤ ਸਥਤਹ, ਆਭਦਨ,
ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ ਲ਼ਯਲ਼ ਆਸਦ) ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ। ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਉਤਦ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਤ਼ ਏੰ ਨਹ
ਦਹ ਰਾ /ਨਹਤਹ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਧਯਨ ਲਰਾਂ ਤੋਂ ਯ਼ ਲ਼ਯਲ਼ ਭ਼ਤ ਲਰਾਂ ਦ ਭਵ ਵਾ ਏਦ ਵ, ਤਾਂ
ਸਏ ਮਏਹਨਹ ਫਣਇਆ ਜ ਏ਼ ਸਏ ਬ ਰਭਐ
ਿੱ ਤਿੱ ਥਾਂ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਸਭਰ ਈ ਵ ਅਤ਼ ਉਵਨਾਂ
ਭਤਫਏ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਲ਼ਹ। ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਸਏ਼ ਲਹ ਸਨਮਭ ਦਹ ਉਰੰਣ ਏਯਨ ਜਾਂ
ਜਣਏਯਹ ਦ ਵਰ ਯਿੱ ਐਣ ਨਰ ਰਹ ੁਤਭ ਵਾ ਜਲ਼ਹ।
b) ਉਭਯ ਫੂਤ
ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਫਹਭਤ ਉਭਯ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਉਭਯ ਦ ਫਤ ਦ਼ ਏ਼
ਲ਼ਯ ਏਯਨ ਦ਼ ਭੇਂ ਉਭਯ ਦ ਤ ਏਯਨ ਫਵਤ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵ।
ਉਦਾਸਯਨ
ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਉਭਯ ਦ਼ ਫਤ ਦ਼ ਰਈ ਫਵਤ ਯ਼ ਦਤਲ਼ ਭੰ ਨੇ ਜ ਏਦ਼ ਵਨ, ਯ ਉਵ ਯ਼ ਏਨੰਨਹ
ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਭੰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ। ਫਵਤ਼ ਜਇ ਦਤਲ਼ਾਂ ਨੰ ਦਾ ਭਿੱ ਐ ਲਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲਸਡਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵ
ਵਨ:
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a) ਸਭਆਯਹ ਉਭਯ ਫਤ: ਉਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਏਝ ਏਰ ਦ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ, ਾਯਟ, ਸਯਵਇਲ਼
ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ, ਨ ਏਯਡ ਆਸਦ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ।
b) ੂਯ-ਸਭਆਯਹ ਉਭਯ ਫਤ: ਇਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਯਲ਼ਨ ਏਯਡ, ਲਾਟਯ ਆਈਡਹ, ਲਿੱ ਸਡਆਂ ਲਰੋਂ ਰਨ,
ਰਭ ੰ ਚਇਤ ਲਰੋਂ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ ਆਸਦ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ।
c) ਧਵੱ ਤੀ ਦਤਾਵਜ਼
਼ਲ਼ਏਯਤ ਦਹ ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਥਤਹ ਦ ਤ ਰਉਣ ਪਇਦ ਉਤਦਾਂ ਰਈ ਅਤ਼ ਨੈਸਤਏ ੰ ਏਟ ਨੰ
ਟਉਣ ਲਤ਼ ੁ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਢਿੱ ਏਲਾਂ ਵ। ਯ, ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਸਲਿੱ ਤਹ ਦਤਲ਼ ਏ਼ਲਰ ਇਵਨਾਂ ਏ਼ਾਂ
ਸਲਿੱ ਚ ਵਹ ਭੰ ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ
a) ਸਨਿੱਜਹ ਦਯਟਨ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਜਾਂ
b) ਉੱਚ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਯਏਭ ਜਾਂ
c) ਜਦੋਂ ਸਏ ਦਯਈ ਈ ਆਭਦਨ ਤ਼ ਅਵਦ਼ ਦ਼ ਭਏਫਰ਼ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਸਲਿੱ ਚ ਯਏ ਵਾਲ।਼
d) ਭਡੀਏਰ ਧਯਯਟਾਂ
ਭਡਹਏਰ ਸਯਾਯਟਾਂ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਸਨਮਭਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ ਅਤ਼ ਅਏਯ ਫਹਭਤ ਦਹ ਉਭਯ
ਤ਼ ਏਈ ਲਯ ਚਣਹ ਈ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਏਯਦਹਆਂ ਵਨ। ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ ਏਝ
ਜਲਫਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਅਸਜਵਹ ਜਣਏਯਹ ਵਾ ਏਦਹ ਵ, ਸਜ ਨਰ ਭਡਹਏਰ ਸਯਾਯਟਾਂ ਰਤ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ 
ਵਾਲ਼।
e) ਧਵਏਯਤਾ ਅਭਰ ਦੀ ਧਯਯਟਾਂ
ਸਲਏਯ਼ਤ ਅਭਰ਼ ਨੰ ਏੰ ਨਹ ਰਈ ਭਿੱ ਢਰ਼ ਿੱ ਧਯ ਦ਼ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਲਜੋਂ ਭੰ ਸਨਆ ਜ ਏਦ ਵ ਅਤ਼
ਉਵਨਾਂ ਲਰੋਂ ਆਣਹਆਂ ਸਯਾਯਟਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ੁ ਜਣਏਯਹ ਨੰ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਿੱ ਐ ਭੰ ਸਨਆ ਜ ਏਦ ਵ ।
ਯ, ਸਲਏਯ਼ਤ ਅਭਰ਼ ਦ ਭਏਦ ਲਿੱ ਧ ਏਯਾਫਯ ਏਯਨ ਵੰ ਦ ਵ, ਇਏਯਏ਼ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਦ ਟਏਯ ਵਾ
ਏਦ ਵ।
ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 2
ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਸਲਿੱ ਚ ਅਸਤਅੰ ਤ ਚੰ ਼ ਸਲਲ਼ਲਲ਼ ਦ਼ ਸਧਾਂਤ ਦਹ ਰਣ _____________ ਲਰੋਂ ਏਹਤਹ
ਜਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।
I. ਫਹਭਏਯਤ
II. ਫਹਭਤ
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III. ਫਹਭਏਯਤ ਤ਼ ਫਹਭਤ ਦਾਲੇਂ
IV. ਭਡਹਏਰ ਜਾਂਚਏਯਤ
ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 3
ਫਹਭਮਾ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਦ ਬਲ ___________ ਤੋਂ ਵ।
I. ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਜਣ ਲਰਹ ੰ ਿੱ ਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਵਿੱ ਤ
II. ਸਵਰਾਂ ਵਹ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ੰ ਿੱ ਤਹ
III. ਜਦੋਂ ਲਹ ਇਿੱ ਏ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਇਿੱ ਏਾ ਟ਼ ਰਈ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਈ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਵਯ਼ਏ
ਫਹਭਏਯਤ ਦ ਟ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਿੱ ਼
IV. ਟ਼ ਦਹ ਯਏਭ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਲਰਹ ਜ ਏਦਹ ਵ।
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F. ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ  ਏਾਯਵਾਈ
ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਰਾ ੀਂਦਹ ਜਣਏਯਹ ਰਤ ਵਾ ਜਾਂਦਹ ਵ ਤਾਂ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਰਹ ਦਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਫਯ਼ ਪਰ
ਏਯਦ ਵ। ਸਵਤ ਫਹਭ ਏਯਾਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਰਈ ਲਯਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਆਭ ਲਯਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਪਯਭ ਵ਼ਠ
ਸਦਿੱ ਤ਼ ਵਨ:
1. ਭਡੀਏਰ ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ 
ਭਡਹਏਰ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਅਸਜਵਹ ਏਯਲਈ ਵ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਰਈ ਅਰਈ ਏਯਨ
ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਸਵਤ ਸਥਤਹ ਤ ਏਯਨ ਰਈ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਤੋਂ ਭਡਹਏਰ ਸਯਾਯਟਾਂ ਦਹ ਭੰ  ਏਹਤਹ
ਜਾਂਦਹ ਵ। ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਹਤਹ ਸਵਤ ਜਣਏਯਹ ਨੰ ਤਦ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਇਵ ਤ ਰਉਣ ਰਈ ਲਯਸਤਆ
ਜਾਂਦ ਵ ਸਏ ਏਹ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣਹ ਵ, ਸਏਵਹ ਵਿੱ ਦ ਤਿੱ ਏ ਅਤ਼ ਸਏਵਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਤ਼ ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਨਰ
ਦ਼ਣਹ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਭਡਹਏਰ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਸਲਿੱ ਚ ਜਾਐਭ ਭਨਯ ਏਯਨ ਜਾਂ ਇਨਏਯ ਅਤ਼ ਫਹਭਯਿੱਸਐਆ ਦਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਦ ਲਹ ਤ ਰਇਆ ਜਾਂਦ ਵ।
ਯ, ਭਡਹਏਰ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਸਲਿੱ ਚ ਭਡਹਏਰ ਸਯਾਯਟਾਂ ਰਤ ਤ਼ ਜਾਂਚ ਏਯਨ ਦ਼ ਉੱਚ ੁਯਚ਼ ਲ਼ਸਭਰ
ਵਨ। ਇ ਦ਼ ਨਰ ਵਹ, ਜਦੋਂ ਫਹਭਏਯਤ ਉੱਚ-ਦਯਜ਼ ਦ਼ ਭਏਹਰ ਅੰ ਡਯਈਸਟੰ  ਨੰ ਲਯਤਦ਼ ਵਨਾਂ ਤਾਂ ਉਵਨਾਂ
ਉੱਤ਼ 'ਏਯਹਭ-ਰਵਉਣ' (ਲਧਹਆ ਸਏਭ ਦ਼ ਜਾਸਐਭ ਭੰ ਨਣ ਤ਼ ਵਾਯਾਂ ਤੋਂ ਇਨਏਯ ਏਯਨ) ਦ ਇਰਭ ਲਹ
ਰਇਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਇ ਨਰ ਼ਲ਼ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਵਏਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਯਾ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਅਸਜਵ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਏਾਰ
ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਲਰ਼ ਰਾ ਏਾਂ ਦਹ ਸਣਤਹ ਲਹ ਿੱ ਟਦਹ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਉਵ ਰਾ ੀਂਦਹ ਜਣਏਯਹ ਤ਼ ਲ਼ਯਲ ਦ਼ਣ
ਨਵੀਂ ਚਵੰ ਦ਼ ਤ਼ ਚਵਹਦ਼ ਟਟ ਏਯਲਉਣ ਨਵੀਂ ਚਵੰ ਦ਼।
ਸਨਿੱਜਹ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਸਵਤ ਸਥਤਹ ਤ਼ ਉਭਯ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਫਯ਼ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਸਵਿੱ ਼ ਵਨ। ਇ
ਨਰ ਵਹ ਭਿਜਦ
  ਸਵਤ ਸਥਤਹ, ਸਨਿੱਜਹ ਤ਼ ਸਯਲਸਯਏ ਭਡਹਏਰ ਅਤਹਤ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਨੰ ਸਏ਼ ਲਹ
ਸਵਰਾਂ ਭਿਜਦ ਫਹਭਯਹ ਜਾਂ ਵਰਤ ਫਯ਼ ਤ ਰਉਣ ਅਤ਼ ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਬਸਲਿੱ ਐ ਦਹਆਂ ਸਵਤ
ਭਿੱ ਸਆਲਾਂ, ਸਜ ਨਰ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਜਾਂ ਯਜਯਹ ਏਯਲਉਣ ਦਹ ਰਾ  ਵਾਲ਼, ਦਹ ੰ ਬਲਨ
ਫਯ਼ ਤ ਰਉਣ ਦ਼ ਭਯਿੱ ਥ ਏਯਦ ਵ।
ਇ ਤੋਂ ਇਰਲ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਨੰ ਸਛਰ਼ ਏਯਲ  ਇਰਜਾਂ, ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤ਼
ਏਯਲਈਆਂ ਯਜਯਹਆਂ ਦ਼ ਫਯ਼ ਠ ਜਣਏਯਹ ਰਤ ਏਯਨ ਰਈ ਸਡਇਨ ਏਹਤ ਸਆ ਵੰ ਦ ਵ । ਇ
ਨਰ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਨੰ ਸਵਰਾਂ ਦਹ ਸਏ਼ ਅਰਭਤ ਦ਼ ਭ ਵਾਣ ਦਹ ੰ ਬਲਨ, ਭਿਜਦ ਜਾਂ ਬਸਲਿੱ ਐ ਦਹ ਸਵਤ
ਸਥਤਹ ਉੱਤ਼ ਇ ਦ਼ ਅਯ ਜਾਂ ਬਸਲਿੱ ਐ ਦਹਆਂ ਭਿੱ ਸਆਲਾਂ ਦ਼ ਭਰਾਂਏਣ ਰਈ ਭਦਦ ਸਭਰਦਹ ਵ। ਏਝ
ਫਹਭਯਹਆਂ, ਸਜ ਰਈ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਦਲਈਆਂ ਰ ਸਯਵ ਵ, ਰਈ ਛ਼ਤਹ ਵਹ ਸਏ਼ ਲਹ ਭੇਂ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ
ਬਯਤਹ ਵਾਣ  ਏਦ ਵ।
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ਉਦਾਸਯਨ
ਭਡਹਏਰ ਵਰਤ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਵਈਯਟਨਲ਼ਨ,
,

/

੍ੀਯਣਰਹ ਦਹਆਂ ਫਹਭਯਹਆਂ ਏਯਏ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ

ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਲਧਉਂਦ ਵ। ਇਏਯਏ਼,

ਈ

ਈ

ਸਏਉਂਸਏ ਸਵਤ ਸਥਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਉਰਟ ਤਫਦਹਰਹਆਂ ਅਏਯ 40 ਰ ਦ਼ ਫਅਦ ਆਉਂਦਹਆਂ ਵਨ, ਭਿੱ ਐ ਤਿਯ
ਉੱਤ਼ ਉਭਯ ਦ਼ ਏਯਏ਼, ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ 45 ਰ ਦਹ ਉਭਯ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਅਏਯ ਸਏ਼ ਭਡਹਏਰ ਜਾਂਚ ਜਾਂ
ਟਟ ਦਹ ਰਾ  ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ (ਏਝ ਫਹਭਏਯਤ ਇਵ ਰਾ  ਨੰ 50 ਤੋਂ 55 ਰਾਂ ਤਿੱ ਏ ਲਹ ਲਧ ਏਦ਼ ਵਨ)।
ਭਡਹਏਰ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਼ਧਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਦਹ ਸਵਤ ਸਥਤਹ ਦ਼ ਰਨ ਉੱਤ਼ ਉ ਦ਼ ਸਯਲਸਯਏ
ਡਏਟਯ ਲਰੋਂ ਦਤਐਤ ਏਯਨ ਦਹ ਭੰ  ਏਯ ਏਦ਼ ਵਨ।
ਬਯਤਹ ਸਵਤ ਫਹਭ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ, ਸਨਿੱਜਹ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਭਿੱ ਐ ਭਡਹਏਰ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਏਯਨ
ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਉਭਯ ਵ। 45-50 ਰਾਂ ਦਹ ਉਭਯ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਉਭਯ ਦ਼ ਸਲਅਏਤਹ, ਜਾ ਸਏ ਸਵਰਹ ਲਯ ਫਹਭ
ਰ ਯਵ਼ ਵਨ, ਨੰ ਸਵਤ ਜਾਸਐਭ ਯਾਪਇਰ ਤ ਰਉਣ ਅਤ਼ ਆਣਹ ਭਿਜਦ ਸਵਤ ਸਥਤਹ ਫਯ਼
ਜਣਏਯਹ ਰਤ ਏਯਨ ਰਈ ਐ ਯਹਸਯਏ ਜਾਂਚ ਏਯਲਉਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ। ਇੰ ਝ ਦਹ ਤਰ ਸਲਿੱ ਚ
ਸਏ਼ ਸਵਰਾਂ-ਭਿਜਦ ਡਏਟਯਹ ਵਰਤ ਜਾਂ ਫਹਭਯਹ ਦ਼ ਭਿਜਦ
 ਰਿੱਛਣਾਂ ਫਯ਼ ਲਹ ੰ ਏ਼ਤ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ।
ਉਦਾਸਯਨ
ਨਲ਼਼, ਅਰਏਾਵਰ ਅਤ਼ ਤੰ ਫਏ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਫਯ਼ ਤ ਰਉਣ ਐ ਵਾ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ
਼ਲ਼ਏਯਤ ਲਰੋਂ ਰਨ ਿੱ ਟ ਵਹ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵ ਰਟਸਲਆਂ ਦ ਨ-ਰਨ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਦ਼
ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏ ਲਿੱ ਡਹ ਚਣਿਤਹ ਵ। ਭਾਟ ਇਿੱ ਏ ਵਾਯ ਭਿੱ ਸਆ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਲਿੱ ਡਹ ਜਨਤਏ ਸਵਤ
ਭਿੱ ਸਆ ਫਣ ਯਵਹ ਵ ਅਤ਼ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯਾਂ ਨੰ ਉ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਦ ਵਾਣ ਲਰਹਆਂ ਜਸਟਰਟਲਾਂ ਨਰ ਢਿੱ ਏਲੀਂ
ਏਹਭਤ ਤ ਰਉਣ ਰਈ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਧਨ ਸਲਏਤ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵ।
2. ਗਯ-

ਕ

ਾ

ਗ

ਫਵਤ਼ ਼ਲ਼ਏਯਤ, ਜਾ ਸਏ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਅਰਈ ਏਯਦ਼ ਵਨ, ਨੰ ਭਡਹਏਰ ਜਾਂਚ ਦਹ ਰਾ  ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ
ਵ। ਜ਼ ਠਹਏ ਵਿੱ ਦ ਤਿੱ ਏ ਇਵ ਤ ਵਾਲ਼ ਸਏ ਭਡਹਏਰ ਜਾਂਚ ਦਿਯਨ ਏ਼ਲਰ ਦਲੇਂ ਜਾਂ ਿੱ ਟ ਵਿੱ ਦ ਤਿੱ ਏ ਦ਼ ਏ਼ਾਂ
ਨਰ ਵਹ ਉਰਟ ਨਤਹਜ਼ ਆਉਂਣ਼ ਤਾਂ ਫਹਭਏਯਤ ਫਵਤ਼ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਡਹਏਰ ਜਾਂਚ ਨੰ ਛਿੱ ਡ ਏਦ ਵ।
ਬਲੇਂ, ਜ਼ ਼ਲ਼ਏਯਤ਼ ਨਰ ਰਭਐ
ਿੱ ਤਿੱ ਥਾਂ ਫਯ਼ ਯਹ ਅਤ਼ ਵੀਂ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣਹ ਵੰ ਦਹ ਅਤ਼ ਉ ਨੰ ਜੰ ਟ ਲਰੋਂ
ਸਧਆਨ ਨਰ ਜਾਂਸਚਆ ਸਆ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਭਡਹਏਰ ਜਾਂਚ ਦਹ ਰਾ  ਫਵਤ ਵਹ ਿੱ ਟ ਵਾ ਏਦਹ ਵ । ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ,
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ਦਅਲ ਅਨਤ ਸਲਿੱ ਚ ਵਰਏ਼ ਲਧ਼ ਨੰ ਭਨਯ ਲਹ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ, ਜ਼ ਭਡਹਏਰ ਜਾਂਚ ਤ਼ ਵਾਯ
ੁਯਸਚਆਂ ਦਹ ਏਹਭਤ ਸਲਿੱ ਚ ਫਿੱ ਚਤ ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਇ ਨਰ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਨੰ ਵਾਣ ਲਰਹ ਯ਼ਲ਼ਨਹ ਲਹ ਿੱ ਟ਼ਹ।
ਇਏਯਏ਼, ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਏਝ ਭਡਹਏਰ ਰਹਆਂ ਼ਲ਼ ਏਯ ਯਵਹਆਂ ਵਨ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਨੰ ਸਏ਼
ਲਹ ਭਡਹਏਰ ਜਾਂਚ ਦਹ ਰਾ  ਨਵੀਂ ਵ। ਇੰ ਝ ਦ਼ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਏੰ ਨਹਆਂ ਅਏਯ 'ਭਡਹਏਰ ਯਣਹ' ਫਣਉਂਦਹਆਂ
ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਭਡਹਏਰ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਏਯਨ ਰਈ ਉਭਯ ਤ਼ ਅ ਨੰ ਦਯਉਂਦਹਆਂ ਵਨ, ਤ਼ ਇਵ ੂਯਭਡਹਏਰ ਵਿੱ ਦਾਂ ਨੰ ਸਧਆਨ ਨਰ ਸਤਆਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਸਏ ਏਯਾਫਯ ਤ਼ ਜਾਸਐਭ ਸਲਿੱ ਚ ਢਿੱ ਏਲਾਂ ੰ ਤਰਨ
ਸਤਆਯ ਏਹਤ ਜਲ਼।
ਉਦਾਸਯਨ
ਜ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਲਰੋਂ ਭਡਹਏਰ ਜਾਂਚਾਂ,

ਈ
-

ਵ। ੂਯ,

ਈ
,

ਈ
ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਰਹ ਦਹ ਚਾਣ ਏਯ ਏਦ

,

ਈ

,
ਈ

,

ਆਭ ਨਰੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵਾ ਏਦ

ਵ।
3. ੰ ਧਐਅਏ ਯਧਟੰ  ਢੰ 
ਇਵ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਸਲਿੱ ਚ ਅਨਈ ਈ ਏਯਲਈ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਵਯ਼ਏ ਬ ਦ਼ ਅਧਯ ਉਤ਼ ਅੰ ਏਹ
ਜਾਂ ਪਹਦਹ ਭਰਾਂਏਣ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦ ਵ।
ਏਯਏ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਉਭਯ, ਸਰੰ, ਨਰ, ਯਯ, ਸਯਵਇਲ਼, ਭਵਿਰ, ਯਹਸਯਏ ਫਣਤਯ, ਆਦਤਾਂ,
ਸਯਲਯ ਤ਼ ਸਨਿੱਜਹ ਅਤਹਤ ਦਹ ਜਾਂਚ ਜਾਂਚ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਸਵਰਾਂ-ਤਸਵ ਏਹਤਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ
ਅੰ ਏਹ ਏਾਯ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ।
4. ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ  ਪਰ
ਜਦੋਂ ਰਤ ਜਣਏਯਹ ਦ ਸਧਆਨ ਨਰ ਭਰਾਂਏਣ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਢਏਲੇਂ ਜਾਸਐਭ ਲਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਡ
ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਏਯਲਈ ਯਹ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਧਨਾਂ ਤ਼ ਉ ਦ਼ ਰ਼ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼,
ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਲਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਡਦ ਵ:
a) ਸਭਆਯਹ ਦਯਾਂ ਉੱਤ਼ ਜਾਸਐਭ ਭਨਯ ਏਯਨ
b) ਲਧ ਰਹਭਹਅਭ (ਰਾ ਸਡੰ ) ਨਰ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਭੰ ਨਣ, ਵਰਾਂਸਏ ਸਏ ਇਵ ਬ ਲਰੋਂ ਨਵੀਂ ਲਯਸਤਆ
ਜਾਂਦ ਵਾ ਏਦ ਵ।
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c) ਏਝ ਸਤਵ ਏਹਤ਼ ਭੇਂ ਰਈ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਨੰ ਟਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ।
d) ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਤੋਂ ਇਨਏਯ
e) ਫਦਰਲੀਂ ਼ਲ਼ਏਲ਼ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਼ ਉੱਤ਼ ਫੰ ਦਹ ਰਉਣਹ ਜਾਂ ਇਨਏਯ ਏਯਨ)
f) ਉੱਚ ਏਟਿਤਹ ਜਾਂ ਸਵ-ਬਤਨ ਰਉਣ
g) ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਿੱ ਏ਼ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਅਰਸਵਦਹ ਰਉਣ
ਜ਼ ਸਏ਼ ਫਹਭਯਹ ਨੰ ਿੱ ਏ਼ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਅਰਸਵਦ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਇ ਨੰ ਰਹ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ ਸਲਿੱ ਚ ਦਯਜ
ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵ ਸਭਆਯਹ ਰਹ ਤੋਂ ਲਧ ਅਰਸਵਦਹ ਫਣ ਜਾਂਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਇਏਯਯ ਦ ਬ ਵਾਣ
ਚਵਹਦ ਵ।
ਅੰ ਡਯਯਈਟਯਾਂ ਲਰੋਂ ਭਸਵਯ ਸਨਿੱਜਹ ਜਾਐਭ ਭਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਰਈ ਫਵਤ ਯਯਹ ਵ ਤਾਂ ਸਏ
ਫਹਭ ਰਣਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ੰ ਤਰਨ ਯਿੱ ਸਐਆ ਜਲ਼। ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਸਏਭ ਦ਼ ਉਭਹਦ ਏਹਤ਼
ਜਾਸਐਭਾਂ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਯਿੱ  ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐਣ ਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਉਵਨਾਂ ਲਰੋਂ ਚਣਹ ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਇਿੱ ਏਾ ਰਹਭਹਅਭ ਲਰ ਦ਼
ਭਯਿੱ ਥ ਏਯਦ ਵ। ਰਹਧਯਏਾਂ ਦ ਪਇਦ ਫਹਭ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਤ਼ ਭਏਫਰ਼ ਦ਼ ਏਹਭਤ ਉੱਤ਼ ਸਭਰਣ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼
ਸਏ ਫਹਭਏਯਤ ਦ ਪਇਦ ਅਯਾਤ-ਦਯ ਨਰ ਆਣ਼ ਾਯਟਪਾਸਰ ਦ਼ ਤਜਯਫ਼ ਨੰ ਫਣਈ ਯਿੱ ਐਣ ਦ਼
ਭਯਿੱ ਥ ਸਲਿੱ ਚ ਵ।
5. ਆਭ ਜਾਂ ਧਭਆਯੀ ਅਰਧਸਦੀਆਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ
ਫਵਤਹਆਂ ਰਹਆਂ ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਰ ਏਯਦਹਆਂ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਉ ਦ਼ ਯ਼ ਭੈਂਫਯਾਂ ਉੱਤ਼ ਰ ਵੰ ਦਹਆਂ
ਵਨ। ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਸਭਆਯਹ ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਜਾਂ ਏਝ ਲਯ ਆਭ ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ।
ਫਹਭਏਯਤ ਸਭਆਯਹ ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਰ ਏ਼ ਆਣ਼ ੁਤਯ਼ ਦਹ ਵਭਣ ਏਯਨ ਦਹ ਵਿੱ ਦ ਹਸਭਤ ਏਯਦ਼
ਵਨ।
ਇ ਫਯ਼ ਸਛਰ਼ ਠ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏਯ ਏਹਤ ਜ ਚਿੱ ਏ ਵ।
ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 4
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਸਫਆਨ ਭਡਹਏਰ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਰਈ ਰਤ ਵ?
I. ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਭਡਹਏਰ ਸਯਾਯਟਾਂ ਰਤ ਏਯਨ ਤ਼ ਭਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਦਹ ਉੱਚ ਏਹਭਤ ਲ਼ਸਭਰ ਵ।
II. ਭਿਜਦ ਸਵਤ ਵਰਤ ਤ਼ ਉਭਯ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਭਡਹਏਰ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਲਤ਼ ਭਿੱ ਐ ਧਨ ਵਨ।
III. ਼ਲ਼ਏਯਤਲਾਂ ਨੰ ਆਣ਼ ਸਵਤ ਜਾਸਐਭ ਯਾਪਇਰ ਦ਼ ਭਰਾਂਏਣ ਰਈ ਭਡਹਏਰ ਤ਼ ਯਹਸਯਏ ਜਾਂਚ
ਏਯਲਉਂਣਹ ਵੰ ਦਹ ਵ।
IV. ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਵਯ਼ਏ ਬ ਉੱਤ਼ ਪਹਦਹ ਭਰਾਂਏਣ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
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Diagram 1: ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ  ਏਾਯਵਾਈ
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G. ਯੁੱ  ਧਸਤ ਫੀਭਾ
1. ਯੁੱ  ਧਸਤ ਫੀਭਾ
ਯਿੱ  ਫਹਭ ਭਿੱ ਐ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਤ ਦ਼ ਸਨਮਭ ਭਤਫਏ ਅੰ ਡਯਯਈਟ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਸਜ ਭਤਫਏ ਜਦੋਂ
ਬ ਸਭਆਯਹ ਯਿੱ  ਦ਼ ਬ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ
ਜਾਂਦਹ ਵ, ਯਿੱ  ਫਣਉਣ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਸਲਯਧ ਉਰਟ-ਚਾਣ ਨਵੀਂ ਏਯ ਏਦ਼ ਵਨ।
ਇਏਯਏ਼, ਜਦੋਂ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਈ ਯਿੱ  ਭਨਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਫਹਭਏਯਤ ਯਿੱ  ਸਲਿੱ ਚ ਏਝ
ਭੈਂਫਯਾਂ ਦਹ ਭਿਜਦਹ ਦਹ ੰ ਬਲਨ ਨੰ ਭੰ ਨਦ ਵ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ੰ ਬਹਯ ਤ਼ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਸਵਤ ਭਿੱ ਸਆਲਾਂ
ਵਾ ਏਦਹਆਂ ਵਨ।
ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਰਈ ਭਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਰਈ ਯਿੱ  ਦ਼ ਰਿੱਛਣਾਂ ਦਹ ਛਣ ਏਯਨ ਦਹ
ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ, ਸਏ ਏਹ ਇਵ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦਹਆਂ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਼ਧਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਆਉਂਦ ਵ ਤ਼ ਏਹ ਫਹਭ
ਯਰ਼ਟਯਹ ਲਰੋਂ ਯਿੱ  ਫਹਭ ਰਈ ਼ਧਾਂ ਜਯਹ ਏਹਤਹਆਂ ਵਨ।
ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਰਈ ਸਭਆਯਹ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਏਯਲਈ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਏਯਨਾਂ ਉੱਤ਼ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਲਰ਼
ਯਿੱ  ਦ਼ ਭਰਾਂਏਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ:
a) ਯਿੱ  ਦਹ ਸਏਭ
b) ਯਿੱ  ਆਏਯ
c) ਉਦਮਾ ਦਹ ਸਏਭ
d) ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਮਾ ਸਲਅਏਤਹ
e) ਬਲੇਂ ਯ਼ ਯਿੱ  ਰਈ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜ ਯਵਹ ਵ ਜਾਂ ਭੈਂਫਯਾਂ ਲਰੋਂ ਲ਼ਸਭਰ ਨ ਵਾਣ ਦਹ ਚਾਣ
ਵ।
f) ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਦ ਿੱ ਧਯ - ਏਹ ਬ ਰਈ ਇਏਯ ਵ ਜਾਂ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ
g) ਯਿੱ  ਦ ਸਨਯਭਣ ਸਰੰ, ਉਭਯ, ਇਿੱ ਏ ਜਾਂ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਸਟਏਣ਼, ਯਿੱ  ਭੈਂਫਯਾਂ ਦ਼ ਆਭਦਨ ਿੱ ਧਯ,
ਭਰਭ ਟਯਨਲਯ ਦਯ, ਏਹ ਰਹਭਹਅਭ ਯਿੱ  ਵਾਰਡਯ ਲਰੋਂ ਯ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ ਜਾਂ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰ
ਰਹਭਹਅਭ ਬਤਨ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਿੱ  ਉਣ ਦਹ ਰਾ  ਵ, ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
h) ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਬਾਸਰਏ ਸਟਏਸਣਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਥਨਾਂ ਉੱਤ਼ ਭਿਜਦ
 ਸਟਏਸਣਆਂ ਦ਼ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਯ਼
ਐ਼ਤਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਏਹਭਤ ਸਲਿੱ ਚ ਅੰ ਤਯ
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i) ਤੰਤਯ ਸਧਯ ਰਲ਼ਲ਼ਏ (ਆਣਹ ੰ ਦ ਜਾਂ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਚਸਣਆ) ਜਾਂ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਐਦ
ਯਿੱ  ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਰਲ਼ਲ਼ਨ ਰਈ ਯਿੱ  ਵਾਰਡਯ ਦਹ ੰ ਦ
j) ਼ਲ਼ਏਯਤ ਯਿੱ  ਦ ਸਛਰ ਦਅਲ ਤਜਯਫ
ਉਦਾਸਯਨ
ਯੰਾਂ ਜਾਂ ਪਏਟਯਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਏਸਭਆਂ ਦ਼ ਭਵ ਨੰ ਅਯ-ਏੰ ਡਹਲ਼ਨ ਦਤਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏੰ ਭ
ਏਯਨ ਲਰ਼ ਯਿੱ  ਦ਼ ਭੈਂਫਯਾਂ ਭਏਫਰ਼ ਲਿੱ ਧ ਸਵਤ ਜਾਐਭ ਵ। ਫਹਭਯਹਆਂ (ਬਲ ਦਅਸਲਆਂ) ਦਹ ਸਏਭ ਲਹ
ਦਾਲਾਂ ਯਿੱ ਾਂ ਰਈ ਸਫਰਏਰ ਲਿੱ ਐਯਹ ਲਹ ਵਾ ਏਦਹ ਵ। ਇਏਯਏ਼, ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਦਾਲਾਂ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ 
ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਦਹ ਏਹਭਤ ਉ ਭਤਫਏ ਯਿੱ ਐ਼।
ਇ਼ ਤਯਹਾਂ ਉੱਚ ਲਯਟਯਨ ਲਰ਼ ਯਿੱ ਾਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਆਈਟਹ ਏੰ ਨਹਆਂ,

ਈ

ਈ

ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ ਏਯਾਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਉੱਚ ਭਏਫਰ਼ ਫਹ ਦ਼ ਏਯਏ਼, ਫਹਭਏਯਤ ਯਿੱ  ਫਹਭ ਏਹਭਾਂ ਦ਼
ਪਇਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹ ਰਚਏਹਰਨ ਤ਼ ੰ ਦ ਭਤਫਏ ਢਰਣ ਦਹ ਇਜਤ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ। ਭਰਏ-ਭਰਭ
ਯਿੱ  ਫਹਭ ਏਹਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਪਇਦ ਢਾਂਚ਼ ਨੰ ਭੇਂ ਨਰ ਸਲਏਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਭਰਏ ਦ਼ ਸਵਊਭਨ
ਸਯਾਯ ਸਲਬ ਲਰੋਂ ਭਰਭਾਂ ਨੰ ਨਰ ਯਿੱ ਐਣ ਦ਼ ਧਨ ਲਜੋਂ ਲਯਸਤਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਅਏਯ, ਰਚਏਹਰਨ
ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਸਲਚਰ਼ ਭਏਫਰ਼ ਫਹ ਏਯਏ਼ ਏਯਾਫਯ ਨੰ ਵਸਥਆਉਣ ਤ਼ ਤਫਦਹਰ ਏਯਨ ਰਈ ਵਾਯ
ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਭਿਜਦ ਯਿੱ  ਫਹਭ ਏਹਭਾਂ ਦ਼ ਪਇਸਦਆਂ ਦ਼ ਫਯਫਯ ਜਾਂ ਧਯ ਏ਼ ਦ਼ਣ ਨਤਹਜ
ਵ।
2. ਭਾਰਏ-

ਾਜ਼ ਗ ਪ

ੈਾਈਧਟੰ 

ਭਰਏ-ਭਰਭ ਯਿੱ  ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਆਭ ਯਿੱ  ਵ। ਯ, ਸਜਲੇਂ ਸਜਲੇਂ
ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਨੇ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ ਸਲਿੱ ਤਹ ਵਇਤ ਦ਼ਣ ਦ਼ ਰਬਲਹ ਧਨ ਲਜੋਂ ਯਤਯ ਪਹ
ਵ, ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਸਏਭ ਦ਼ ਯਿੱ  ਵਣ ਸਲਏਤ ਵਾ ਵਨ। ਇੰ ਝ ਦ਼ ਵਰਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ
ਅੰ ਡਯਯਈਟਯਾਂ ਰਈ ਇਵ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵ ਸਏ ਉਵ ਯਿੱ  ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਦ਼ ਦਿਯਨ ਯਿੱ  ਸਨਯਭਣ ਦ਼
ਰਿੱਛਣਾਂ ਨੰ ਸਧਆਨ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐਣ।
ਭਰਏ-ਭਰਭ ਯਿੱ ਾਂ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ, ਫਹਭਏਯਤ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਸਏਭ ਦ਼ ਯਿੱ ਾਂ ਨੰ ਲਹ ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ
ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ: ਰ਼ ਫਯ ਮਨਹਅਨ, ਟਯਿੱ ਟ ਤ਼ ਾਇਟਹਆਂ, ਏਈ-ਭਰਭ ਯਿੱ , ਪਯਾਂਚਹਹ ਡਹਰਯ,
਼ਲ਼਼ਲਯ ਭਰਭ, ਏਰਿੱਫ ਤ਼ ਵਾਯ ਬਈਲਰ ੰ ਠਨ।
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ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਦ਼ਲ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਯਏਯਾਂ ਭਜ ਦ਼ ਯਹਫ ਤਫਏ਼ ਰਈ ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦਹ ਐਯਹਦਦਯ
ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ। ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ, ਏੇਂਦਯ ਤ਼ ਯਜ ਿੱ ਧਯ ਦਾਲਾਂ ਉੱਤ਼ ਯਹਫਾਂ ਰਈ ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ ਏਹਭਾਂ ਼ਲ਼
ਏਯ ਯਵਹ ਵ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਆਯਫਹਲਈ(RSBY), ਮ਼ਲ਼ਲਹਨਹ ਆਸਦ।
ਇੰ ਝ ਦ਼ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਯਿੱ ਾਂ ਰਈ ਵਰਾਂਸਏ ਭਿੱ ਢਰ਼ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਸਲਚਯ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਭਨਯ ਏਹਤ਼
ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਏਯਨਾਂ ਦ਼ ਲਾਂ ਵਹ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਏਝ ਲਧ ਿੱ ਐਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ:
a) ਯਿੱ  ਦ ਆਏਯ (ਛਾਟ ਯਿੱ  ਆਏਯ ਅਏਯ ਤਫਦਹਰਹਆਂ ਤੋਂ ਰਬਸਲਤ ਵਾ ਏਦ ਵ)
b) ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਬਾਸਰਏ ਐ਼ਤਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ੁਯਸਚਆਂ ਦ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਿੱ ਧਯ
c) ਬ ਯਿੱ  ਸਨਯਭਣ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਉਰਟ ਚਾਣ ਦ ਜਾਐਭ ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ ਏਹਭ ਦ ਬ
ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ
d) ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ  ਸਲਿੱ ਚ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦਹ ਸਣਤਹ
ਏ਼ਲਰ ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ ਪਇਸਦਆਂ ਨੰ ਤਹ ਏਹਭਤ ਉੱਤ਼ ਰਤ ਏਯਨ ਦ ਪਇਦ ਰ ਣ ਰਈ
ਅਸਨਮਭਤ ਸਏਭ ਦ਼ ਯਿੱ ਾਂ ਦ ਸਨਯਭਣ ਵ, ਸਜਵਨਂ ਨੰ 'ਵਰਤਾਂ ਦ਼ ਯਿੱ ' ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ। ਫਹਭ
ਯਰ਼ਟਯ IRDA ਨੇ ਇਏਯਏ਼ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਯਿੱ ਾਂ ਨਰ ਸਨਟਣ ਰਈ ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਲਰੋਂ ਅਨ ਜਣ
ਲਰ਼ ਢੰ ਾਂ ਨੰ ਸਨਮਭਤ ਏਯਨ ਦ਼ ਭਏਦ ਨਰ ਯਿੱ  ਫਹਭ ਼ਧਾਂ ਜਯਹ ਏਹਤਹਆਂ ਵਨ। ਇੰ ਝ ਦ਼ ੂਯਭਰਏ ਯਿੱ ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ:
a) ਭਰਭ ਬਰਈ ੰ ਥਲਾਂ
b) ਐ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ਜਯਹ ਏਹਤ਼ ਏਯਸਡਟ ਏਯਡ ਧਯਏ
c) ਐ ਏਯਾਫਯ ਦ਼ ਵਏ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਫਹਭ ਵਇਏ ਪਇਦ਼ ਲਜੋਂ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ
d) ਫੈਂਏ ਤ਼ ਼ਲ਼ਲਯ ੰ ਠਨਾਂ ਜਾਂ ਾਇਟਹਆਂ ਦ਼ ਏਯਦਯ
ਯਿੱ  ਫਹਭ ਼ਧਾਂ ਦ ਭਏਦ ਏ਼ਲਰ ਰਚਏਹਰ਼ ਢਾਂਚ਼ ਦ਼ ਪਇਸਦਆਂ, ਸਨਿੱਜਹ ਰਹਆਂ ਉੱਤ਼ ਨ-ਉਰਿੱਫਧ
ਪਇਸਦਆਂ ਤ਼ ਏਹਭਤ ਫਿੱ ਚਤ ਏਯਨ ਰਈ ਫਹਭ ਰ ਣ ਦ਼ ਭਏਦ ਨਰ ਯਿੱ  ਫਣਉਣ ਤ਼ ਫੰ ਦਹ ਰਉਣ
ਵ। ਇਵ ਲ਼ਸਐਆ ਸਆ ਵ ਸਏ ਇੰ ਝ ਦ਼ ''ਵਰਤਾਂ ਦ਼ ਯਿੱ ' ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਸਲਯਧ ਉਰਟ ਚਾਣ ਨੰ ਲਧਉਂਦ਼
ਵਨ ਅਤ਼ ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ ਉੱਚ ਦਅਲ ਦਯ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਯਰ
 ਼ ਟਯਹ ਅਥਯਟਹ ਲਰੋਂ ਜਯਹ ਯਿੱ  ਫਹਭ
਼ਧਾਂ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਸੰ ਭ਼ਲਯ ਭਯਏਹਟ ਯਲਿੱ ਈ ਰਈ ਭਦਦਯ ਵਨ। ਇ ਨਰ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ
ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਸਲਿੱ ਚ ਅਨਲ਼ਲ਼ਨ ਥਤ ਏਯਦਹਆਂ ਵਨ ਅਤ਼ ਯਿੱ  ਏਹਭਾਂ ਰਈ ਰਲ਼ਲ਼ਏਹ ਸਭਆਯ
ਸਤਆਯ ਏਯਏ਼ ਯਿੱ  ਫਹਭ ਏਹਭਾਂ ਲਿੱ ਰ ਸਧਆਨ ਸਐਿੱ ਚਦਹਆਂ ਵਨ।
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H. ਧਵਦਸ਼ੀ ਮਾਤਯਾ ਫੀਭ ਰਈ ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ 
ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਮਤਯ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਭਿੱ ਐ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਸਵਤ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਵੰ ਦਹ ਵ,
ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਢੰ  ਭਤਫਏ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਰਹਭਹਅਭ ਯ਼ਸਟੰ  ਅਤ਼ ਭਨਯਹ ਵਯ਼ਏ ਏੰ ਨਹ ਦਹਆਂ ਼ਧਾਂ ਭਤਫਏ ਵਾਲ਼ਹ, ਯ ਏਝ ਆਭ ਸਲਚਯ
ਏਹਤਹਆਂ ਿੱ ਰਾਂ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਵਨ:
1. ਰਹਭਹਅਭ ਦਯ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਦਹ ਉਭਯ ਅਤ਼ ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਮਤਯ ਦ਼ ਭੇਂ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਵਾਲ਼ਹ।
2. ਸਏਉਂਸਏ ਸਲਦ਼ਲ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਡਏਟਯਹ ਇਰਜ ਭੰ  ਵ, ਇਏਯਏ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਦਯ ਯ਼ਰ ਸਵਤ ਫਹਭ
ਰਹਆਂ ਦ਼ ਭਏਫਰ਼ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ਼।
3. ਸਲਦ਼ਲ਼ਾਂ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਲਹ ਅਭਯਹਏ ਅਤ਼ ਏਨੇਡ ਰਈ ਰਹਭਹਅਭ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵੰ ਦ ਵ।
4. ਼ਲ਼ਏਯਤ ਲਰੋਂ ਰਹ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਏਯਏ਼ ਸਲਦ਼ਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਡਏਟਯਹ ਇਰਜ ਏਯਲਉਣ ਰਈ ਦਹ
ੰ ਬਲਨ ਨੰ ਨਯਅੰ ਦ ਏਯਨ ਰਈ ਸਧਆਨ ਯਿੱ ਐਣ ਚਵਹਦ ਵ ਅਤ਼ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਅ ਉੱਤ਼
ਸਵਰਾਂ ਭਿਜਦ ਫਹਭਯਹ ਫਯ਼ ਸਧਆਨ ਨਰ ਸਲਚਯ ਏਯਨ ਚਵਹਦ ਵ।
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I.

ਧਨਿੱਜੀ ਦੁਯਟਨਾ ਫੀਭ ਰਈ ਅੰ ਡਯਯਾਈਧਟੰ 

ਸਨਿੱਜਹ ਦਯਟਨ ਰਹਆਂ ਰਈ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਰਈ ਸਧਆਨ ਯਿੱ ਐਣ ਮਾ ਤਿੱ ਥ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਵਨ :
ਯਧਟੰ 
ਸਨਿੱਜਹ ਦਯਟਨ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਸਧਆਨ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐਣ ਲਰ ਭਿੱ ਐ ਏਯਨ ਫਹਭਤ ਦ ਯਯ ਵੰ ਦ ਵ। ਸਨਿੱਜਹ
ਦਯਟਨਲਾਂ ਦ ਆਭ ਵਭਣ਼ ਆਉਣ ਲਰ ਥਨ ਯ, ਰਹ ਆਸਦ ਵੰ ਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਯ਼ ਸਲਅਏਤਹਆਂ
ਰਈ ਇਿੱ ਏ ਵਹ ਵ। ਯ ਯਯ ਜਾਂ ਏੰ ਭ ਦ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਾਐਭ ਏਹਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਏੰ ਭ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਲਿੱ ਐਲਿੱ ਐ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਉਦਵਯਨ ਰਈ, ਦਤਯਹ ਭਨੇਜਯ ਨੰ ਏੰ ਭ ਉੱਤ਼ ਈਟ, ਸਜ ਉੱਤ਼ ਇਭਯਤ ਫਣਈ ਜ
ਯਵਹ ਵ, ਉੱਤ਼ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਸਲਰ ਇੰ ਜਨਹਅਯ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਐਤਯ ਿੱ ਟ ਵ।
ਵਯ ਸਏਿੱ ਤ਼ ਜਾਂ ਯਯ ਰਈ ਦਯ ਤਸਵ ਏਯਨ ੰ ਬਲ ਨਵੀਂ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਯਯਾਂ ਨੰ ਯਿੱ ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ
ਯਿੱ ਸਐਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਵਯ਼ਏ ਯਿੱ  ਥਾਹਹ ਫਵਤ ਲਧ-ਟ ਨਰ ਇਿੱ ਏਾ ਸਜਵ਼ ਜਾਸਐਭਾਂ ਦ ਵਭਣ
ਏਯਦ ਵ। ਲਯਹਏਯਨ ਦ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤਹ ਰਣਰਹ ਧਯਨ ਅਤ਼ ਅਭਰਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਢਿੱ ਏਲੀਂ ਵ। ਵਯ਼ਏ ਏੰ ਨਹ
ਏਾਰ ਲਯਹਏਯਨ ਦ਼ ਆਣ਼ ਐਦ ਦ਼ ਢੰ  ਵਨ।
ਜਧਐਭ ਦਾ ਵਯੀਏਯਨ
ਯਯ ਦ਼ ਭਤਫਏ, ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਜਾਸਐਭਾਂ ਨੰ ਸਤੰ ਨ ਯਿੱ ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਸਡਆ ਜ
ਏਦ ਵ:


ਜਧਐਭ ਯੁੱ  I
ਰ਼ ਐਏਯ, ਡਏਟਯ, ਲਏਹਰ, ਆਯਚਹਟਏਟ, ਰਵਏਯ ਇੰ ਜਨਹਅਯ, ਅਸਧਆਏ, ਫੈਂਏਯ,
ਰਲ਼ਲ਼ਏਹ ਏੰ ਭਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਰਿੱ਼ ਸਲਅਏਤਹ, ਭਿੱ ਐ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਯਰਦ਼-ਸਭਰਦ਼ ੁਤਸਯਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏੰ ਭ ਏਯਨ
ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ



ਜਧਐਭ ਯੁੱ  II
ਸਫਰਡਯ, ਠੇਏ਼ਦਯ ਅਤ਼ ਏ਼ਲਰ ਸਨਯਨਹ ਦ਼ ਏੰ ਭ ਸਲਿੱ ਚ ਰਿੱ਼ ਇੰ ਜਨਹਅਯ, ਡੰ ਯ ਡਏਟਯ ਅਤ਼
ਭਾਟਯ-ਏਯਾਂ ਅਤ਼ ਵਰਏ਼ ਲਵਹਏਰ ਚਰਉਣ ਲਰ਼ ਤਨਐਵ ਰ ਣ ਲਰ਼ ਡਯਇਲਯ ਅਤ਼ ਯਰਦ਼ਸਭਰਦ਼ ੁਤਸਯਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ।
ਦਤਹ ਸਭਵਨਤ ਏਯਨ ਸਲਿੱ ਚ ਰਿੱ਼ ਯ਼ ਸਲਅਏਤਹ (ਯਿੱ  III ਸਲਿੱ ਚ ਆਉਣ ਲਸਰਆਂ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ),
ਨਏਦਹ ਰ ਏ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ, ਯ ਤ਼ ਭਾਟਯ ਭਏਨਏ, ਭਲ਼ਹਨ ਯ਼ਟਯ, ਟਯਿੱ ਏਾਂ ਤ਼
ਰਯਹਆਂ ਅਤ਼ ਵਾਯ ਬਯਹ ਲਵਹਏਰਾਂ ਦ਼ ਡਯਇਲਯ, ਰਿੱਏ ਦ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਭਲ਼ਹਨ-ਚਰਏ
ਅਤ਼ ਯਰਦ਼-ਸਭਰਦ਼ ਐਤਸਯਆਂ ਦ਼ ਯਯ ਸਲਿੱ ਚ ਰਿੱ਼ ਰਾ ਏ।
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ਜਧਐਭ ਯੁੱ  III
ਯੰਾਂ, ਧਭਏਐ਼ ਭਹਨਾਂ ਨਰ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ, ਉੱਚ ਟਨਲ਼ਨ ਲਰਹ ਰਈ
ਨਰ ਸਫਜਰਹ ਇੰ ਟਰ਼ ਲ਼ਨ ਸਲਿੱ ਚ ਰਿੱ਼ ਏਭ਼, ਜਿਏਹ, ਯਏ ਦ਼ ਏਭ਼, ਿੱ ਡਹਆਂ ਜਾਂ ਾਸਆਂ ਦਹਆਂ
ਦਿਾਂ ਲਯਹਆਂ ਯਯਭਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਰਿੱ਼ ਸਲਅਏਤਹ, ਲਿੱ ਡ਼ ਸਲ਼ਏਯ ਐ਼ਡਣ ਲਰ਼ , ਵ-ਚਹਨ
ਲਰ਼ , ਯਦਹ ਦਹਆਂ ਐ਼ਡਾਂ, ਏਈਇੰ , ਫਯ ਲਰਹ ਵਏਹ, ਫਯ਼ ਉਡਉਣ, ਵੈਂ ਰਈਸਡੰ ,
ਨਦਹ ਸਲਿੱ ਚ ਯਪਸਟੰ , ਾਰਾ ਅਤ਼ ਯਰਦ਼ ਸਭਰਦ਼ ਐਤਸਯਆਂ ਲਰ਼ ਯਯਾਂ/ਯਯਭਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ
ਚਿੱ ਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ।
ਰਹਲਯ 'ਧਯਨ, 'ਭਿੱ ਧਭ' ਅਤ਼ 'ਉੱਚ' ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਛਣ ਜਾਐਭ ਯਿੱ ।

ਉਭਯ ਸੱ ਦ
ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਅਤ਼ ਨਸਲਆਉਣ ਰਈ ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ ਅਤ਼ ਲਿੱ ਧ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਉਭਯ ਵਯ਼ਏ ਏੰ ਨਹ ਰਈ ਲਿੱ ਐਾ-ਲਿੱ ਐ ਵਾ
ਏਦਹ ਵ। ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ 5 ਰ ਤੋਂ 70 ਰ ਤਿੱ ਏ ਉਭਯ ਵਾ ਏਦਹ ਵ। ਯ, ਸਲਅਏਤਹ ਏਾਰ ਸਵਰਾਂ ਵਹ
ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਵਾਣ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਨਸਲਆਉਣ ਨੰ 70 ਰ ਯ ਵਾਣ ਦ਼ ਫਅਦ ਲਹ 80 ਰ ਤਿੱ ਏ
ਨਸਲਆਇਆ ਜ ਏਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਨਸਲਆਉਣ ਰਹਭਹਅਭ ਦ਼ ਰਾ ਸਡੰ  ਦਹ ਲ਼ਯਤ ਅਧਹਨ ਵਾ ਏਦ ਵ।
ਨਸਲਆਉਣ ਜਾਂ ਤ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਅਏਯ ਸਏ਼ ਭਡਏਹਰ ਜਾਂਚ ਦਹ ਰਾ  ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ।
ਭਡੀਏਰ ਐਯਚ
ਭਡਹਏਰ ੁਯਚ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵ:


ਸਨਿੱਜਹ ਦਯਟਨ ਰਹ ਨੰ ਦਯਟਨ ਸਲਿੱ ਚ ਫਯਹ ਤਯਹਾਂ ਪਿੱ ਟ ਵਾਣ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ
ਏਹਤ਼  ਭਡਹਏਰ ੁਯਚ ਰਈ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਲਧ ਰਹਭਹਅ ਦ਼ ਬਤਨ ਉੱਤ਼ ਤਦਹਏ
ਨਰ ਲਧਇਆ ਲਹ ਜ ਏਦ ਵ।



ਇਵ ਪਇਦ਼ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਵਾਯ ਪਇਸਦਆਂ ਤੋਂ ਲਿੱ ਐਯ਼ ਵਨ।



ਇਵ ਯਯਹ ਨਵੀਂ ਵ ਸਏ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਏਹਤ ਵਾਲ।਼

ਜੰ  ਅਤ ਫੰ ਧਧਤ ਜਧਐਭ
ਜੰ  ਜਾਸਐਭ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਸਲਦ਼ਲ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਭਰਭਾਂ/ਭਵਸਯਾਂ ਲਰੋਂ ਸਲਰ ਸਡਊਟਹਆਂ ਰਈ ਲਧ
ਰਹਭਹਅਭ ਨਰ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਏਦ ਵ।


ਅਭਨ ਦ਼ ਭੇਂ ਜਾਂ ਆਭ ਅੰ ਤਯਰ ਦਿਯਨ ਜਯਹ ਏਹਤਹਆਂ P.A. ਰਹਆਂ ਨੰ ਆਭ ਦਯਾਂ ਨਰੋਂ 50
ਪਹਦਹ ਲਿੱ ਧ ਰਹਭਹਅਭ ਨਰ ਵੰ ਦ ਵ (ਆਭ ਦਯ ਦ਼ 150 ਪਹਦਹ ਨਰ।)
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ਅਧਯਨ/ਭਲ਼ਏਰ ਵਰਤਾਂ (ਸਲਦ਼ਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਰਾਂ ਵਹ ਜੰ  ਦ਼ ਵਰਤ ਵਾਣ ਜਾਂ ਜੰ  ਲ਼ਯ
ਵਾਲ/
਼ ਸਜਿੱ ਥ਼ ਬਯਤਹ ਭਰਭ ਸਲਦ਼ਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਰ ਸਡਊਟਹ ਉੱਤ਼ ਵਾਣ) ਦਿਯਨ ਜਯਹ ਏਹਤਹਆਂ P.A.
ਰਹਆਂ ਰਈ ਆਭ ਦਯ ਨਰੋਂ 150 ਲਧ ਰਹਭਹਅਭ ਵੰ ਦ ਵ (ਆਭ ਦਯ ਦ਼ 250 ਪਹਦਹ
ਨਰ)।

ਸ਼ਏਸ਼ ਪਾਯਭ
ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣਏਯਹ ਵੰ ਦਹ ਵ :


ਸਨਿੱਜਹ ਲ਼ਯਲ਼



ਯਹਸਯਏ ਵਰਤ



ਆਦਤਾਂ ਤ਼ ਲ਼ਿਏ



ਵਾਯ ਜਾਂ ਸਛਰ਼ ਫਹਭ਼



ਸਛਰਹਆਂ ਦਯਟਨਲਾਂ ਜਾਂ ਫਹਭਯਹ



ਚਣ਼  ਪਇਦ਼ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ



ਰਨ

ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਲ਼ਯਸਲਆਂ ਫਯ਼ ਲਧ਼ਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵ:


ਵਾਯ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ ਨਰ ਉਭਯ, ਉਚਈ ਤ਼ ਬਯ, ਯਯ ਦ ਯ ਲ਼ਯਲ ਅਤ਼ ਤ
ਭਵਹਨੇਲਯ ਆਭਦਨ ਦ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਸਨਿੱਜਹ ਲ਼ਯਲ਼।



ਉਭਯ ਸਦਐਹ ਸਏ ਏਹ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਰਾ ਹਦਹ ਰਹ ਰਈ ਦਐਰ਼ ਲਤ਼ ਉਭਯ ਦਹ ਵਿੱ ਦ ਸਲਿੱ ਚ ਵ।
ਬਯ ਅਤ਼ ਉਚਈ ਨੰ ਸਰੰ, ਉਚਈ ਰਈ ਤ ਬਯ ਦਹ ਯਣਹ ਨਰ ਸਭਰਇਆ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼
ਜ਼ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਤ ਤੋਂ 15 ਪਹਦਹ ਲਿੱ ਧ ਜਾਂ ਿੱ ਟ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਵਾਯ ਜਾਂਚ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।



ਯਹਸਯਏ ਵਰਤ ਲ਼ਯਲ਼ ਸਏ਼ ਲਹ ਯਹਸਯਏ ਏਭਹ ਜਾਂ ਨਏ, ਐਤਯਨਏ ਫਹਭਯਹ ਆਸਦ ਨਰ
ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਵਨ।



਼ਲ਼ਏਯਤ, ਸਜ ਨੇ ਅੰ -ਯ ਜਾਂ ਅਿੱ ਐ ਦਹ ਸਨਹ ਲਈ ਵ ਨੰ ਭਨਯਹ ਰਤ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਐ
ਲ਼ਯਤਾਂ ਉੱਤ਼ ਵਹ ਭਨਯ ਏਹਤ ਜਲ਼। ਉਵ ਅਧਯਨ ਜਾਸਐਭ ਵਨ, ਸਏਉਂਸਏ ਉਵ "ਏਝ
ਦਯਟਨਲਾਂ ਦਹਆਂ ਸਏਭਾਂ ਨੰ ਟਰਣ ਰਈ ਿੱ ਟ ਭਯਿੱ ਥ ਵਨ ਅਤ਼ ਉਵ ਇਏਯਏ਼ ਸਏ ਜ਼ ਫਾਂਵ
ਜਾਂ ਰਿੱਤ ਉੱਤ਼ ਿੱ ਟ ਰਿੱਹ ਵ ਜਾਂ ਅਿੱ ਐ ਦਹ ਸਨਹ ਨਵੀਂ ਵ ਜਾਂ ਿੱ ਟ ਵ ਤਾਂ ਅੰ ਤ ਦਹ ਵਿੱ ਦ ਤ਼
ਰੰਫਈ ਆਭ ਨਰੋਂ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਵਾਲ਼ਹ।



ਡਇਫ਼ਟਹ ਧਯ ਰਈ ਦ਼ਯਹ ਏਯ ਏਦਹ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਜੁਭ ਤ਼ਹ ਨਰ ਨਵੀਂ ਬਯ ਏਦ਼ ਅਤ਼
ਅੰ ਤ ਸਲਿੱ ਚ ਰਤਯ ਦ਼ਯਹ ਵਾ ਏਦਹ ਵ। ਼ਲ਼ਏਯਤ ਦ਼ ਡਏਟਯਹ ਅਤਹਤ ਨੰ ਤ ਰਉਣ
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ਰਈ ਜਾਂਸਚਆ ਜ ਏਦ ਵ ਸਏ ਏਹ ਿੱ ਟਾਂ ਜਾਂ ਫਹਭਯਹਆਂ ਬਸਲਿੱ ਐ ਦ਼ ਦਯਟਨ ਜਾਸਐਭ ਨੰ
ਰਬਸਲਤ ਏਯ ਏਦਹਆਂ ਵਨ ਅਤ਼ ਸਏ ਵਿੱ ਦ ਤਿੱ ਏ। ਏਈ ੰ ਬਹਯ ਸਏਭ ਦਹਆਂ ਫਹਭਯਹਆਂ ਜਾਸਐਭ
ਨੰ ਨ-ਫਹਭ ਏਯਲਉਣਮਾ ਫਣਉਂਦਹਆਂ ਵਨ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਦਰ ਦਹ ਲਰਲਦਯ ਫਹਭਯਹ।


ੁਤਯਨਏ ਲ਼ਿਏ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਵ-ਚਹਨ, ਾਰਾ, ਿੱ ਡਹਆਂ ਦਹ ਦਿ, ਨਟ-ਏਰ ਆਸਦ ਰਈ ਲਧ਼ਯ਼
ਰਹਭਹਅਭ ਚਵਹਦ ਵ।

ਫੀਭਾ ਏੀਤੀ ਯਏਭ
ਸਨਿੱਜਹ ਦਯਟਨ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਨੰ ਸਧਆਨ ਨਰ ਸਨਯਧਸਯਤ ਏਯਨ ਵੰ ਦ ਵ ਸਏਉਂਸਏ
ਉਵ ਪਇਦ ਰਹਆਂ ਵਨ ਅਤ਼ ੁਤ ਵਯਜਨੇ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਨਵੀਂ ਵਨ। 'ਪਇਦ਼ਭੰਦ ਯਯ' ਯਵੀਂ
ਫਣਈ ਈ ਆਭਦਨ ਫਯ਼ ਸਲਚਯਨ ਰਈ ਸਧਆਨ ਯਿੱ ਐਣ ਚਵਹਦ ਵ। ਵਾਯ ਲ਼ਫਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਆਭਦਨ, ਜਾ
ਸਏ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਨੰ ਦਯਟਨ ਲਜੋਂ ਰਬਸਲਤ ਨਵੀਂ ਵਾਲ਼ਹ, ਨੰ ਨਵੀਂ ਸਲਚਯਨ ਚਵਹਦ ਵ, ਜਦੋਂ ਸਏ ਫਹਭ
ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਤ ਏਹਤਹ ਜ ਯਵਹ ਵਾਲ਼।
ਤਸਵ ਏਯਨ ਦ਼ ਅਭਰ ਲਜੋਂ ਫਹਭਏਯਤ/ਅੰ ਡਯਯਈਟਯਾਂ ਰਈ S.I. ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਅਤ
ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣ ਲਰਹ ਠਹਏ ਯਏਭ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯਾਂ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣ ਲਰਹ ਭਨਯਹ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਵ। ਵਯ ਆਭ
ਅਭਰ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਭਨਯਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਫਹਭਤ ਦਹ 72 ਭਵਹਸਨਆਂ / 6 ਰਾਂ ਦਹ ਏਭਈ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ
ਨਵੀਂ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।
ਇਵ ਲ਼ਯਤ ਨੰ ਐਤਹ ਨਰ ਰ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਜ਼ ਰਹ ਏ਼ਲਰ ਨਏਦ ਪਇਦ਼ ਰਈ ਵਹ ਵਾਲ਼।
ਆਯਹ ਏਿੱ ਰ ਅੰ ਤ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਭਆਲ ਬਤਨਮਾ ਦਹ ਟਨ ਸਲਿੱ ਚ ਇਵ ਨਵੀਂ ਵਾਲ਼,
ਇਵ ਉ ਭੇਂ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਉਦਹ ਏਭਈ ਰਈ ਫ਼ਭ਼ਰ ਵ। ਜ਼ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ TTD ਰਈ ਵਤ਼ਲਯ
ਭਆਲ਼ ਰਈ ਵ ਤਾਂ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਅਏਯ ਉ ਦਹ ਰਨ ਆਭਦਨ ਦ਼ ਦਾਣ
 ਼ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ
ਵ।
ਜਦੋਂ ਸਲਅਏਤਹ, ਸਜਨਾਂ ਏਾਰ ਪਇਦ਼ਭੰਦ ਯਯ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਯ ਯਸਵਣ ਲਰਹਆਂ ਤਨਹਆਂ,
ਸਲਸਦਆਯਥਹ ਆਸਦ, ਨੰ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਤਾਂ ਫਹਭਏਯਤ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਂਦ਼ ਵਨ ਸਏ ਉਵਨਾਂ
ਨੰ ਏ਼ਲਰ ੰ ਜਹ ਪਇਦ਼ ਵਹ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਣ ਅਤ਼ ਏਾਈ ਲਹ ਵਤ਼ਲਯ ਭਆਲ ਨਵੀਂ।
ਧਯਵਾਯ ਏਜ
 ੁਯੱਧਐਆ
ਫਿੱ ਸਚਆਂ ਤ਼ ੂਯ-ਏਭਊ ਜਹਲਨ ਥਹ ਰਈ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਭਿਤ ਅਤ਼ ਿੱ ਏ਼ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਅੰ ਤ (ਏਿੱ ਰ ਜਾਂ
ਅਧਯਹ) ਰਈ ਵਹ ਹਸਭਤ ਵ। ਯ, ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਸਨਮਭਾਂ ਭਤਫਏ ਪਇਸਦਆਂ ਦਹ ਯਣਹ ਨੰ
ਸਲਚਸਯਆ ਜ ਏਦ ਵ। ਏਝ ਏੰ ਨਹਆਂ ਐ ਵਿੱ ਦ ਤਿੱ ਏ ੂਯ-ਏਭਊ ਜਹਲਨ-ਥਹ ਰਈ TTD ਫਹਭਯਿੱਸਐਆ ਦਹ ਇਜਤ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
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ਏਿੱ ਰ ਰਹਭਹਅਭ ਉੱਤ਼ ਅਏਯ 5 ਪਹਦਹ ਛਾਟ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
ਯੁੱ  ਾਰੀਆਂ
ਰਹਭਹਅਭ ਉੱਤ਼ ਯਿੱ  ਛਾਟ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਜ਼ ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਸਣਤਹ ਏਝ  ੰ ਸਐਆ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਜਾਂਦਹ
ਵ ਏਸਵ ਰਲਾ 100 ਆਸਦ। ਯ ਯਿੱ  ਰਹ ਛਾਟਹ ਸਣਤਹ ਸਜਲੇਂ ਸਏ 25, ਆਸਦ ਰਈ ਲਜਯਹ ਏਹਤਹ ਜ
ਏਦਹ ਵ, ਯ ਸਫਨਾਂ ਛਾਟ ਦ਼।
ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਫ਼ਨਭਹਆਂ ਰਹਆਂ ਫਵਤ ਵਹ ਚੰ ਼ ਵਏਾਂ ਰਈ ਵਹ ਜਯਹ ਏਹਤਹਆਂ ਜਾਂਦਹਆਂ ਵਨ, ਸਜਿੱ ਥ਼
ਸਏ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦਹ ਛਣ ਸਏ਼ ਲਹ ਲ਼ਿੱ ਏ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ ਲ਼ਟ ਵਾਲ਼।
ਯੁੱ  ਛਟ ਸ਼ਯਤਾਂ
ਯਿੱ  ਰਹਆਂ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਨਭਹ ਯਿੱ ਾਂ ਨੰ ਵਹ ਜਯਹ ਏਹਤਹਆਂ ਜਣਹਆਂ ਚਵਹਦਹਆਂ ਵਨ। ਯਿੱ  ਛਾਟ
ਅਤ਼ ਵਾਯ ਪਇਦ਼ ਰ ਣ ਦ਼ ਭਏਦ ਰਈ, ਝ "ਯਿੱ " ਨੰ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਨੰ ਯ
ਏਯਨ ਚਵਹਦ ਵ:


ਏੰ ਨਹ ਜਾਂ ਯਯ - ਭਰਭ ਸਯਲ਼ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਰਭ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਭੈਂਫਯ ਲ਼ਭਰ ਵਨ



ਸਵਰਾਂ-ਸਯਬਸਲ਼ਤ ਬ / ਯਿੱ , ਸਜਿੱ ਥ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਨੰ ਯਜ / ਏੇਂਦਯ ਯਏਯ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ
ਵ



ਯਸਜਟਯ ਵਾਈ ਸਵਏਯਹ ਾਇਟਹ ਦ਼ ਭੈਂਫਯ



ਯਸਜਟਯ ਵਾ ਼ਲ ਏਰਿੱਫ ਦ਼ ਭੈਂਫਯ



ਫੈਂਏਾਂ / ਸਡਨਯ / ਭਟਯ / ਲਹ ਦ਼ ਏਯਸਡਟ ਏਯਡ ਧਯਏ



ਫੈਂਏਾਂ / NBFC ਲਰੋਂ ਜਯਹ ਏਹਤ਼ ਭਹਾਂ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟਾਂ ਦ਼ ਧਯਏ



ਫੈਂਏਾਂ / ਜਨਤਏ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ ਲ਼਼ਅਯ ਧਯਏ

ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਲਯਾਂ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ ਸਏ਼ ਲਹ ਵਾਯ ਲਯ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਼ਲ਼ਏਲ਼ਾਂ ਦ਼ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਉਵ ਆਦ ਵਨ
ਅਤ਼ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਤਏਨਹਏਹ ਸਲਬ ਪਰ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ।
'ਉਭਹਦ ਏਹਤ਼' ਯਿੱ  ਆਏਯ ਉੱਤ਼ ਏਾਈ ਯਿੱ  ਛਾਟ ਨਵੀਂ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ। ਯਿੱ  ਛਾਟ ਨੰ ਰਹ ਰ ਣ
ਦ਼ ਭੇਂ ਉੱਤ਼ 'ਯਿੱ ' ਸਲਿੱ ਚ ਯਸਜਟਯ ਵਾ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦਹ ਅਰ ਸਣਤਹ ਭਤਫਏ ਸਲਚਯ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਉ
ਉੱਤ਼ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਚਵਹਦ ਵ। ਨਸਲਆਉਣ ਉੱਤ਼ ਇ ਦ ਸਨਯਹਐਣ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ।
ਫੀਭਾ ਏੀਤੀ ਯਏਭ

486

ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਨੰ ਵਯ ਫਹਭ ਏਹਤ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਰਈ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਤਸਵ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ ਜਾਂ ਫਹਭ ਏਹਤ਼
ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣ ਲਰਹ ਤਨਐਵ ਦ਼ ਨਰ ਜਾਸਆ ਜ ਏਦ ਵ।
ਯਿੱ  ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ 'ਬ ਜਾਂ ਏਾਈ ਨਵੀਂ' ਦ ਸਧਾਂਤ ਰ ਵੰ ਦ ਵ। ਇ ਤੋਂ ਫਅਦ ਜਾਨ ਅਤ਼ ਵਟਉਣ ਨੰ
ਰਾ-ਯ਼ਟ ਭਤਫਏ ਲਧ ਰਹਭਹਅਭ ਜਾਂ ਧਨ-ਲਹ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਰੀਭੀਅਭ
ਐ ਭਰਭਾਂ ਰਈ ਰਹਭਹਅਭ ਦਹਆਂ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਦਯਾਂ ਨੰ ਜਾਐਭਾਂ ਦ਼ ਲਯਹਏਯਨ ਅਤ਼ ਚਣ਼  ਪਇਸਦਆਂ
ਭਤਫਏ ਰ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਦਯਾਂ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਦ਼ ਯਯ ਭਤਫਏ
ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
ਉਦਾਸਯਨ
ਠਹਏ ਤਯਹਾਂ ਸਯਬਸਲ਼ਤ ਏਹਤ਼ ਭਰਭਾਂ ਦ਼ ਭਵ ਰਈ ਇਿੱ ਏਾ ਦਯ ਰ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਸਜਵਨਾਂ ਰਈ ਯਯ
ਰਬ ਇਿੱ ਏਾ ਸਏਭ ਦ ਵੰ ਦ ਵ।
ਫ਼ਨਭ਼ ਭਰਭਾਂ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ, ਭਰਏ ਲਰੋਂ ਫਣ ਬਯਾ਼ਮ
ਾ ਸਯਏਯਡਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਵਯ਼ਏ ਸਯਏਯਡ ਸਲਿੱ ਚ
ਭਰਭਾਂ ਦਹ ਸਣਤਹ ਦ ਰਨ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਇਿੱ ਏ ੰ ਫੰ ਧ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਏਰਿੱਫਾਂ, ਦ਼ ਐ ਭੈਂਫਯਾਂ ਰਈ ਰਹਭਹਅਭ ਦਯਾਂ ਨੰ ਜਾਐਭ ਦ਼ ਲਯਹਏਯਨ ਭਤਫਏ ਰ
ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
ਜਦੋਂ ਭੈਂਫਯਹ ਧਯਨ ਸਏਭ ਦਹ ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਸਏ਼ ਐ ਯਯ ਰਈ ਫੰ ਦ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ ਤਾਂ
ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਦਯਾਂ ਰ ਏਯਨ ਰਈ ਆਣਹ ਭਝ ਨੰ ਲਯਤਦ਼ ਵਨ।
ਆਨ-ਧਡਊਟੀ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ
ਆਨ-ਸਡਊਟਯਹ ੰ ਸਟਆਂ ਦਿਯਨ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਭਤਫਏ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ:


ਜ਼ ਸਡਊਟਹ ਦ਼ ਹਸਭਤ ੰ ਸਟਆਂ ਰਈ ਵਹ ਹ.. ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦਹ ਰਾ  ਵ (ਅਤ਼ ਸਦਨ ਦ਼ 24
ੰ ਸਟਆਂ ਰਈ ਨਵੀਂ) ਤਾਂ ਟਇਆ ਰਹਭਹਅਭ ਏਸਵ ਰਲਾ ਸਏ ਠਹਏ ਰਹਭਹਅਭ ਦ 75 ਪਹਦਹ ਵਹ
ਲਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ।



ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਏ਼ਲਰ ਯਯ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਵਹ ਭਰਭਾਂ ਨੰ ਲਯ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਵਦਸਆਂ ਰਈ ਵਹ
ਰ ਵੰ ਦਹ ਵ।
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ਆ-ਧਡਊਟੀ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ
ਜ਼ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਹਸਭਤ ੰ ਸਟਆਂ ਰਈ ਵਹ ਚਵਹਦਹ ਵ, ਜਦੋਂ ਸਏ ਭਰਭ ਏੰ ਭ ਉੱਤ਼ ਅਤ਼/ਜਾਂ
ਅਸਧਏਸਯਤ ਸਡਊਟਹ ਉੱਤ਼ ਨਵੀਂ ਵ ਤਾਂ ਟਇਆ ਰਹਭਹਅਭ ਏਸਵ ਰਲਾ ਸਏ ਠਹਏ ਰਹਭਹਅਭ ਦ 50 ਪਹਦਹ
ਵਹ ਲਸਰਆ ਜਲ਼।
ਭਤ ਦੀ ਅਰਧਸਦੀ ਫੀਭਾ-ੁਯੱਧਐਆ
ਯਿੱ  ਹ.. ਰਹਆਂ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਤ ਪਇਦ ਲ਼ਭਰ ਨ ਵਾਲ਼, ਨੰ ਜਯਹ ਏਯਨ ੰ ਬਲ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਵਯ਼ਏ
ਏੰ ਨਹ ਵਦਇਤਾਂ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਵ।
ਯੁੱ  ਛਟ ਤ ਫਨ/ਏਟਤੀ
ਸਏਉਂਸਏ ਇਿੱ ਏ ਰਹ ਅਧਹਨ ਲਿੱ ਡਹ ਸਣਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਅਏਤਹ ਰਈ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਇ ਨਰ
ਰਲ਼ਲ਼ਏਹ ਏੰ ਭ ਅਤ਼ ਐਯਚ ਿੱ ਟ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ। ਇ ਦ਼ ਨਰ ਵਹ ਯਿੱ  ਦ਼ ਯ਼ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦ ਫਹਭ ਏਹਤ ਜਲ਼
ਅਤ਼ ਇਏਯਏ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਸਲਯਧ ਉਰਟ ਚਾਣ ਰਬਲ ਨਵੀਂ ਵਾਲ਼। ਇਏਯਏ਼, ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚ ਭਨੇ
ਦ਼ ਭਤਫਏ ਛਾਟ ਦਹ ਭਨਯਹ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਯਿੱ  ਰਹਆਂ ਦ਼ ਨਸਲਆਉਣ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਯ਼ਸਟੰ  ਨੰ ਦਅਲ ਤਜਯਫ਼ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।


ਚੰ ਼ ਤਜਯਫ਼ ਰਈ ਨਸਲਆਉਣ ਰਹਭਹਅਭ ਸਲਿੱ ਚ ਛਾਟ ਦ਼ ਏ਼ ਇਨਭ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ (ਫਾਨ)



ਉਰਟ ਤਜਯਫ਼ ਰਈ ਨਸਲਆਉਣ ਰਹਭਹਅਭ ਉੱਤ਼ ਏ਼ਰ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਰਾ ਸਡੰ  ਯਵੀਂ ਜਯਭਨ
ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ (ਭਰ)



ਨਸਲਆਉਣ ਉੱਤ਼ ਆਭ ਦਯ ਰ ਵਾਲ਼ਹ, ਜ਼ ਦਅਲ ਪਹਦਹ 70 ਪਹਦਹ ਵ

ਸ਼ਏਸ਼ ਪਾਯਭ


ਭੈਂਫਯਾਂ ਲਰੋਂ ਯ ਏਯਨ ਰਈ ਪਯਭ ਦ਼ਣ ਅਤ਼ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਏ਼ਲਰ ਇਿੱ ਏ ਦਤਲ਼ ਯ ਏਯਨ
ਦ ਇਿੱ ਏ ਸਯਲ ਵ।



ਉ ਨੰ ਰਨ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵ ਸਏ ਏਾਈ ਲਹ ਭੈਂਫਯ ਯਹਸਯਏ ਨਏ ਜਾਂ ਐਯਫਹ ਤੋਂ ਹਤ ਨਵੀਂ
ਵ ਸਜ ਨਰ ਉ ਦਹ ਸਵਿੱ ਼ਦਯਹ ਨ-ਭੰ ਨਣਮਾ ਵਾਲ਼ਹ।



ਏਈ ਲਯ ਇਵ ਲਧਨਹ ਤੋਂ ਛਾਟ ਲਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਇਵ ਭਸਝਆ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼/ਜਾਂ ਤਦਹਏ
ਏਯਏ਼ ਲ਼ਟ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਸਏ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਲ਼ਯ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਦਹ ਅੰ ਤ ਅਤ਼ ਉ
ਅੰ ਤ ਦ਼ ਨਤਹਜ਼ ਲਰੋਂ ਦ ਵਾ ਸਏ਼ ਲਹ ਰਬਲ ਲ਼ਭਰ ਨਵੀਂ ਵਨ।

ਯ ਅਭਰਹ ਯ ਵਯ਼ਏ ਏੰ ਨਹ ਰਈ ਲਿੱ ਐਾ-ਲਿੱ ਐਯ ਵ।
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ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 5
1) ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਸਏ਼ ਲਹ ਸਨਿੱਜਹ ਯਿੱ  ਸਨਯਭਣ ਨਰ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਰਈ ਉਰਟ-ਚਾਣ ਵਾ
ਏਦਹ ਵ।
2) ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ ਏ਼ਲਰ ਭਰਏ-ਭਰਭ ਯਿੱ ਾਂ ਰਈ ਵਹ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦ ਵ।
I. ਸਫਆਨ 1 ਵਹ ਵ ਅਤ਼ ਸਫਆਨ 2 ਰਤ
II. ਸਫਆਨ 2 ਵਹ ਵ ਅਤ਼ ਸਫਆਨ 1 ਰਤ
III. ਸਫਆਨ 1 ਅਤ਼ ਸਫਆਨ 2 ਵਹ ਵਨ
IV. ਸਫਆਨ 1 ਅਤ਼ ਸਫਆਨ 2 ਰਤ ਵਨ

ਜਾਣਏਾਯੀ
ਜਾਐਭ ਯਫੰ ਧ ਏਯਲਈ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਼ ਲਜੋਂ, ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਲਿੱ ਡਹਆਂ ਯਿੱ  ਰਹਆਂ ਦ਼ ਏ਼
ਸਲਿੱ ਚ ਉ ਦ਼ ਜਾਸਐਭਾਂ ਨੰ ਟਯਾਂਪਯ ਏਯਨ ਰਈ ਦਾ ਢੰ  ਲਯਤਦ ਵ:
ਸਵ-ਫਹਭ: ਇ ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਜਾਸਐਭ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਭਨਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਆਭ
ਤਿਯ ਉੱਤ਼, ਇਵ ਵਯ਼ਏ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਜਾਸਐਭ ਦ ਪਹਦਹ ਜਯਹ ਏਯਨ ਦ਼ ਢੰ  ਨਰ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
ਇਏਯਏ਼ ਰਹ ਨੰ ਦਾ ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਲਰੋਂ ਭਨਯ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਫਹਭਏਯਤ  60%
ਸਵਿੱ  ਯਿੱ ਐਦ ਵ ਜਦੋਂ ਸਏ ਫਹਭਏਯਤ ਫਹਭ 40% ਸਵਿੱ  ਯਿੱ ਐਦ ਵ। ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ  ਰਹ
ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਭਭਸਰਆਂ ਨੰ ਸਨਟਉਣ ਰਈ ਭਿੱ ਐ ਫਹਭਏਯਤ ਵ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹ ਜਯਹ ਏਯਨ
ਤ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਨੰ ਸਨਟਉਣ ਲ਼ਸਭਰ ਵ। ਫਹਭਏਯਤ ਫਹ ਬਤਨ ਏਹਤ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਦ 40%
ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ  ਨੰ ਲਸ ਏਯ਼।
ਭ-ਫਹਭ: ਫਹਭਏਯਤ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਸਏਭ ਤ਼ ਆਏਯ ਦ਼ ਜਾਐਭ ਭਨਯ ਏਯਦ ਵ। ਉਵ ਆਣ਼ ਐਦ ਦ਼
ਜਾਐਭਾਂ ਨੰ ਯਿੱਸਐਆ ਏਯ ਏਦ ਵ? ਉਵ ਇ ਆਣ਼ ਜਾਐਭਾਂ ਨੰ ਵਾਯ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਏਾਰ ਭ -ਫਹਭ
ਏਯਲ ਏ਼ ਏਯ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਇ ਨੰ ਭ-ਫਹਭ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਭ-ਫਹਭਏਯਤ ਅਏਯ ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ
ਦ਼ ਜਾਐਭਾਂ ਨੰ ਥਈ ਇਏਯਯ ਏਯਏ਼, ਸਜ ਨੰ ੰ ਧਹਆਂ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ ਜਾਂ ਰਾ  ਭਤਫਏ ਏਯ ਏਦ਼ ਵਨ,
ਸਜ ਨੰ ਮਾਤ (facultative) ਭ-ਫਹਭ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਭ-ਫਹਭ ੰ ਯ ਬਯ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼
ਇਏਯਏ਼ ਜਾਸਐਭਾਂ ਨੰ ਲਿੱ ਡ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਸਡਆ ਜਾਂਦ ਵ।
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ਾਯ
a) ਸਵਤ ਫਹਭ ਅਯਾਤ-ਦਯ ਦ਼ ਸਧਾਂਤ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਫਹਭਯ ਵਾਣ ਦ਼ ਜਾੁਭ ਦ਼
ਲਜੋਂ ਸਯਬਸਲ਼ਤ ਵ।
b) ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਜਾਐਭ ਚਾਣ ਤ਼ ਜਾਸਐਭ ਏਹਭਤ ਤਸਵ ਏਯਨ ਦਹ ਏਯਲਈ ਵ।
c) ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਜਾਸਐਭ ਤ਼ ਏਯਾਫਯ ਸਲਚਰ਼ ਢਿੱ ਏਲਾਂ ੰ ਤਰਨ ਫਣਈ ਯਿੱ ਐਦ਼ ਵਾ ਭਏਫਰ਼ ਫਹ ਸਲਿੱ ਚ
ਯਸਵਣ ਤ਼ ੰ ਠਨ ਸਲਿੱ ਚ ਪ਼ਯ ਲਹ ਪਇਦ ਏਭਉਣ ਰਈ ਚਵਹਦ ਵ।
d) ਏਝ ਏਯਨ ਵਨ, ਸਜਵਨਾਂ ਨਰ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਅਾਯਤ-ਦਯ ਤਸਵ ਏਯਦ਼ ਵਨ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਉਭਯ, ਸਰੰ,
ਆਦਤਾਂ, ਯਯ, ਯਹਸਯਏ ਫਣਤਯ, ਸਯਲਸਯਏ ਅਤਹਤ, ਸਛਰਹ ਫਹਭਯਹ ਜਾਂ ਯਜਯਹ, ਭਿਜਦ
ਸਵਤ ਸਥਤਹ ਤ਼ ਸਯਵਇਲ਼ ਦ ਥਨ।
e) ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਦ ਭਏਦ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਸਲਯਧ ਉਰਟ ਚਾਣ ਨੰ ਯਾਏਣ ਵ ਅਤ਼ ਨਰ ਵਹ ਜਾੁਭ ਦ
ਢਿੱ ਏਲਾਂ ਲਯਹਏਯਨ ਤ਼ ਸਨਯਿੱ ਐਤ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਂਦ ਵ।
f) ਜੰ ਟ ਸਵਰ਼ ਿੱ ਧਯ ਦ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਉਵ ਫਹਭਤ ਏਯਲਉਣ ਲਰ਼ ੰ ਬਸਲਤ ਦ਼ ਫਯ਼
ਤ ਰਉਣ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਲਧਹਆ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ ਵੰ ਦ ਵ।
g) ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਭਰ ਸਧਾਂਤ ਵਨ: ਅਸਤਅੰ ਤ ਚੰ  ਸਲਲ਼ਲਲ਼, ਫਹਭਮਾ ਸਵਿੱ ਤ, ਵਯਜਨ, ਮਾਦਨ, ਯਥਨ ਤ਼ ਰਬ ਏਯਨ।
h) ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਦ਼ ਭਿੱ ਐ ਧਨ ਵਨ: ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ, ਉਭਯ ਫਤ, ਸਲਿੱ ਤਹ ਦਤਲ਼, ਭਡਹਏਰ
ਸਯਾਯਟਾਂ ਤ਼ ਸਲਏਯਹ ਸਯਾਯਟਾਂ।
i) ਭਡਹਏਰ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਅਸਜਵਹ ਏਯਲਈ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ
ਰਈ ਅਰਈ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਸਵਤ ਸਥਤਹ ਤ ਏਯਨ ਰਈ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਤੋਂ ਭਡਹਏਰ
ਸਯਾਯਟਾਂ ਦਹ ਭੰ  ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
j) ੂਯ-ਭਡਹਏਰ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਏਯਲਈ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਨੰ ਸਏ਼ ਭਡਹਏਰ ਜਾਂਚ ਏਯਲਉਣ
ਦਹ ਰਾ  ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ।
k) ੰ ਸਐਅਏ ਢੰ  ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਸਲਿੱ ਚ ਅਨਈ ਈ ਏਯਲਈ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਵਯ਼ਏ ਬ ਦ਼
ਅਧਯ ਉਤ਼ ਅੰ ਏਹ ਜਾਂ ਪਹਦਹ ਭਰਾਂਏਣ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦ ਵ।
l) ਜਦੋਂ ਰਤ ਜਣਏਯਹ ਦ ਸਧਆਨ ਨਰ ਭਰਾਂਏਣ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਢਏਲੇਂ ਜਾਸਐਭ ਲਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਡ
ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਏਯਲਈ ਯਹ ਵੰ ਦਹ ਵ।
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m) ਯਿੱ  ਫਹਭ ਭਿੱ ਐ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਤ ਦ਼ ਸਨਮਭ ਭਤਫਏ ਅੰ ਡਯਯਈਟ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਸਜ ਭਤਫਏ
ਜਦੋਂ ਬ ਸਭਆਯਹ ਯਿੱ  ਦ਼ ਬ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭ
ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਯਿੱ  ਫਣਉਣ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਸਲਯਧ ਉਰਟ-ਚਾਣ ਨਵੀਂ
ਏਯ ਏਦ਼ ਵਨ।
ਵ ਜਾਂਚ ਦ ਜਵਾਫ
ਜਵਾਫ 1
ਵੀਂ ਚਾਣ III ਵ।
ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਜਾਐਭ ਚਾਣ ਤ਼ ਜਾਸਐਭ ਏਹਭਤ ਤਸਵ ਏਯਨ ਦਹ ਏਯਲਈ ਵ।
ਜਵਾਫ 2
ਵੀਂ ਚਾਣ III ਵ।
ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਸਲਿੱ ਚ ਅਸਤ ਚੰ ਼ ਸਲਲ਼ਲਲ਼ ਦ਼ ਸਧਾਂਤ ਦਹ ਰਣ ਫਹਭਏਯਤ ਤ਼ ਫਹਭਤ ਦਾਲਾਂ ਲਰੋਂ
ਭੰ ਸਨਆ ਜਣ ਚਵਹਦ ਵ।
ਜਵਾਫ 3
ਵੀਂ ਚਾਣ I ਵ।
ਫਹਭਮਾ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਦ ਬਲ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ੰ ਿੱ ਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਭਰਹ ਜਾਂ ਸਲਿੱ ਤਹ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਤੋਂ ਵ, ਸਜ ਦ ਉਵ ਫਹਭ
ਏਯਲਉਣ ਜ ਸਯਵ ਵ ਅਤ਼ ਉ ੰ ਿੱ ਤਹ ਨੰ ਸਏ਼ ਲਹ ਨਏਨ ਵਾਨ ਉੱਤ਼ ਸਲਿੱ ਤਹ ਟ਼ ਤੋਂ ਰਬਸਲਤ ਵਾ
ਏਦ ਵ।
ਜਵਾਫ 4
ਵੀਂ ਚਾਣ IV ਵ।
ੰ ਸਐਅਏ ਯ਼ਸਟੰ  ਸਲਿੱ ਚ ਜਾਸਐਭ ਦ਼ ਵਯ਼ਏ ਬ ਉੱਤ਼ ਪਹਦਹ ਤ਼ ੰ ਸਐਅਏ ਭਰਾਂਏਣ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਯ
ਭਡਹਏਰ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਢੰ  ਸਲਿੱ ਚ ਨਵੀਂ।
ਜਵਾਫ 5
ਵੀਂ ਚਾਣ IV ਵ।
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ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਜਦੋਂ ਬ ਸਭਆਯਹ ਯਿੱ  ਦ਼ ਬ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਦ਼
ਅਧਹਨ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਯਿੱ  ਫਣਉਣ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਸਲਯਧ ਉਰਟ-ਚਾਣ
ਨਵੀਂ ਏਯ ਏਦ਼ ਵਨ।
ਭਰਏ-

,

ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ:

,

ਯਿੱ ਾਂ ਨੰ ਲਹ ਯਿੱ  ਸਵਤ ਫਹਭ
,

,

ਈ
ਵ-ਪ ਖ

ਾ

ਵਾਰ 1
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏਵ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਅਯਾਤ-ਦਯ ਨੰ ਰਬਸਲਤ ਨਵੀਂ ਏਯਦ ਵ?
I. ਸਰੰ
II. ਜਹਲਨ-ਥਹ ਦਹ ਨਿਏਯਹ
III. ਆਦਤਾਂ
IV. ਸਯਵਇਲ਼ ਥਨ
ਵਾਰ 2
ਵਯਜਨੇ ਦ਼ ਸਧਾਂਤ ਭਤਫਏ, ਫਹਭਤ ਨੰ -_________ਦ ਬਤਨ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
I. ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦਹ ਵਿੱ ਦ ਤਿੱ ਏ ਅਰ ਟ਼
II. ਅਰ ੁਯਚ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਨੰ ਅਣਸਡਿੱ ਠ ਏਯਏ਼ ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਯਏਭ
III. ਦਾਲਾਂ ਸਧਯਾਂ ਸਲਚਰ਼ ਸਵਭਤ ਵਾਈ ਸਥਯ ਯਏਭ
IV. ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਨੰ ਅਣਸਡਿੱ ਠ ਏਯਏ਼ ਅਰ ਟ਼
ਵਾਰ 3
ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਦ਼ ਰਈ ਰਹਏ਼ਲ਼ਨ ਦ਼ਣ ਲਰ਼ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਦ ਸਵਰਾਂ ਤ਼ ਭਿੱ ਢਰ ਯਾਤ ਉਦ
_____________ ਵੰ ਦ ਵ।
I. ਉਭਯ ਫਤ ਦਤਲ਼
II. ਸਲਿੱ ਤਹ ਦਤਲ਼
III. ਸਛਰ਼ ਭਡਹਏਰ ਸਯਏਯਡ
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IV. ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ
ਵਾਰ 4
ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਏਯਲਈ ਯਹ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਜਦੋਂ ____________________
I. ਼ਲ਼ਏਯਤ ਦਹ ਸਵਤ ਤ਼ ਸਨਿੱਜਹ ਲ਼ਯਸਲਆਂ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਯਯਹ ਜਣਏਯਹ ਨੰ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ
ਯਵੀਂ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯ ਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ
II. ਼ਲ਼ਏਯਤ ਦਹਆਂ ਬ ਭਡਹਏਰ ਜਾਂਚਾਂ ਤ਼ ਟਟ ਯ ਵਾ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ
III. ਜਦੋਂ ਰਤ ਜਣਏਯਹ ਦ ਸਧਆਨ ਨਰ ਭਰਾਂਏਣ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਢਏਲੇਂ ਜਾਸਐਭ ਲਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਡ
ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ
IV. ਼ਲ਼ਏਯਤ ਨੰ ਜਾਸਐਭ ਚਾਣ ਤ਼ ਏਹਭਤ ਤਸਵ ਏਯਨ ਦ਼ ਫਅਦ ਰਹ ਜਯਹ ਏਯ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ
ਵਾਰ 5
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਸਫਆਨ ੰ ਸਐਅਏ ਯ਼ਸਟੰ  ਢੰ  ਰਈ ਰਤ ਵ?
I. ੰ ਸਐਅਏ ਯ਼ਸਟੰ  ਢੰ  ਸਐਰਈ ਭਰਭਾਂ ਦਹ ਭਦਦ ਨਰ ਲਿੱ ਡ਼ ਏਯਾਫਯਾਂ ਨੰ ਸਨਟਉਣ ਰਈ ਤ਼
ਤਹ ਸਦੰ ਦ ਵ।
II. ਸਐਆਈ ਜਾਂ ਲ਼ਿੱ ਏਹ ਏ਼ਾਂ ਦਹ ਜਾਂਚ ਸਫਨਾਂ ਭਡਹਏਰ ਵਲਰ਼ ਜਾਂ ਭਸਵਯ ਦ਼ ੰ ਸਐਅਏ ਥਲਾਂ ਦ਼ ਅਧਯ
ਉੱਤ਼ ੰ ਬਲ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ।
III. ਇਵ ਢੰ  ਨੰ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਲਰੋਂ ਸਫਨਾਂ ਭਡਹਏਰ ਸਲਸਆਨ ਦਹ ਐ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ ਲਯਸਤਆ ਜ ਏਦ
ਵ।
IV. ਇਵ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਸਏਭ ਦ਼ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯਾਂ ਦ਼ ਪਸਰਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇਏਯਤ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਂਦ ਵ।

ਵ-ਪ ਖ

ਾ

ਾ

ਜਵਾਫ 1
ਵੀਂ ਚਾਣ II ਵ।
ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਅਯਾਤ-ਦਯ ਉਵਨਾਂ ਦ਼ ਜਹਲਨ-ਥਹ ਦਹ ਨਿਏਯਹ ਨਰ ਰਬਸਲਤ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਵਰਾਂਸਏ
ਉਵਨਾਂ ਦ ਯਯ ਉਵਨਾਂ ਦਹ ਅਯਾਤ ਦਯ ਨੰ ਰਬਸਲਤ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਏਯਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ
ਵ।
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ਜਵਾਫ 2
ਵੀਂ ਚਾਣ I ਵ।
ਵਯਜਨੇ ਦ਼ ਸਧਾਂਤ ਭਤਫਏ, ਫਹਭਤ ਨੰ ਅਰ ੁਯਚ ਜਾਂ ਰਤ ਰਈ ਭਆਲ ਸਦਿੱ ਤ ਜਲ਼, ਯ
ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦਹ ਵਿੱ ਦ ਤਿੱ ਏ ਨਵੀਂ।
ਜਵਾਫ 3
ਵੀਂ ਚਾਣ IV ਵ।
ਰਹਏ਼ਲ਼ਨ ਦ਼ਣ ਲਰ਼ ਦ਼ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਦ ਭਿੱ ਢਰ ਯਾਤ, ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ ਰਈ ਉ ਦ ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਪਯਭ
ਜਾਂ ਰਹਏ਼ਲ਼ਨ ਪਯਭ ਵ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਦ਼ ਫਯ਼ ਸਵਤ ਤ਼ ਸਨਿੱਜਹ ਲ਼ਯਲ਼ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਯਯਹ
ਜਣਏਯਹ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਹਤਹ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਜਵਾਫ 4
ਵੀਂ ਚਾਣ III ਵ।
ਜਦੋਂ ਰਤ ਜਣਏਯਹ ਦ ਸਧਆਨ ਨਰ ਭਰਾਂਏਣ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਢਏਲੇਂ ਜਾਸਐਭ ਲਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਡ
ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਏਯਲਈ ਯਹ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਜਵਾਫ 5
ਵੀਂ ਜਲਫ II ਵ।
ਐ਼ ਜਾਂ ਲ਼ਿੱ ਏਹ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਧ ਸਧਆਨਯਏ ਜਾਂਚ ੰ ਸਐਅਏ ਯ਼ਸਟੰ  ਢੰ  ਨਰ ੰ ਬਲ ਵ,
ਈ
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ਾਠ 21
ਜੀਵਨ ਫੀਭਾ ਦਾਅਵ
ਾਠ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਇਵ ਠ ਸਲਿੱ ਚ ਅੀਂ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਦਅਲ ਯਫੰ ਧ ਏਯਲਈ, ਰਾ ੀਂਦ਼ ਦਤਲ਼, ਅਤ਼ ਦਅਲ
ਯਐਲਾਂ ਦਹ ਏਯਲਈ ਫਯ਼ ਸਲਚਯ-ਚਯਚ ਏਯਾਂ਼। ਇ ਤੋਂ ਇਰਲ ਅੀਂ ਸਨਿੱਜਹ ਦਯਟਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼
ਅਧਹਨ ਦਅਲ ਯਫੰ ਧ ਫਯ਼ ਲ਼ਐਾਂ਼ ਅਤ਼ ਟਹਹ ਦਹ ਬਸਭਏ ਨੰ ਭਝਾਂ਼।
ਧੱ ਐਣ ਨਤੀਜ

A. ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਦਅਲ ਯਫੰ ਧ
B. ਸਵਤ ਫਹਭ ਦਅਸਲਆਂ ਦ ਯਫੰ ਧ
C. ਸਵਤ ਫਹਭ ਦਅਸਲਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਦਤਲ਼
D. ਦਅਲ਼ ਯਾਏਣ਼
E. ਤਹਜਹ ਸਧਯ ਰਲ਼ਲ਼ਏ (ਟਹਹ) ਦਹ ਬਸਭਏ
F. ਦਅਲ ਯਫੰ ਧ - ਸਨਿੱਜਹ ਵਦ
G. ਦਅਲ ਯਫੰ ਧ - ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਮਤਯ ਫਹਭ
ਇਵ ਠ ਹਨ ਦ਼ ਫਅਦ, ਤੀਂ ਮਾ ਵਾਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਾ:
a) ਫਹਭ ਦਅਸਲਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਸਵਿੱ ਼ਦਯਾਂ ਫਯ਼ ਭਝਉਣ
b) ਭਝਉਣ ਸਏ ਸਵਤ ਫਹਭ ਦਅਸਲਆਂ ਦ ਯਫੰ ਧ ਸਏਲੇਂ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ
c) ਸਵਤ ਫਹਭ ਦਅਸਲਆਂ ਨੰ ਸਨਟਯ਼ ਰਈ ਰਾ ੀਂਦ਼ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਦਤਲ਼ਾਂ ਫਯ਼ ਚਯਚ ਏਯਨ ਦ਼
d) ਭਝਉਣ ਸਏ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਦਅਸਲਆਂ ਰਈ ਯਐਲੇਂ ਸਏਲੇਂ ਏਹਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ
e) ਸਨਿੱਜਹ ਦਯਟਨ ਦਅਸਲਆਂ ਫਯ਼ ਚਯਚ ਏਯਨਹ
f) ਟਹਹ ਦ ਸਧਾਂਤ ਤ਼ ਬਸਭਏ ਭਝਣ
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A. ਫੀਭ ਧਵੱ ਚ ਦਾਅਵਾ ਯਫੰ ਧ
ਇਵ ਲ਼ਟ ਵ ਸਏ ਫਹਭ ਇਿੱ ਏ 'ਵਾਅਦਾ' ਵ ਅਤ਼ ਰਹ ਉ ਲਅਦ਼ ਦ 'ਵਾਸ' ਵ। ਫਹਭ ਏਯਲਈ
ਟਨ ਲਯਨ ਨਰ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਦਅਲ ਉ ਲਅਦ ਦ ਅਰ ਟਟ ਵੰ ਦ ਵ। ਫਹਭਏਯਤ ਨੇ
ਸਏੰ ਨ ਲਧਹਆ ਭਰਾਂਏਣ ਏਹਤ ਹ, ਜਾ ਸਏ ਉ ਲਰੋਂ ਆਣ਼ ਦਅਲ਼ ਲਅਸਦਆਂ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ
ਵ। ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿੱ ਐ ਯ਼ਸਟੰ  ਏਯਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏ ਵ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ਬਤਨ ਏਯਨ ਦ਼
ਭਯਿੱ ਥ ਵ।
1. ਦਾਅਵਾ ਏਾਯਵਾਈ ਧਵੱ ਚ ਧਸੱ ਦਾਯ
ਇ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਸਏ ਅੀਂ ਲ਼ਯਲ਼ ਭ਼ਤ ਦ਼ਐਹ ਸਏ ਦਅਸਲਆਂ ਦ ਯਫੰ ਧ ਸਏਲੇਂ ਏਯਦ ਵ, ਸਵਰਾਂ ਨੰ
ਭਝਣ ਦਹ ਰਾ  ਵ ਸਏ ਦਅਲ ਏਯਲਈ ਸਲਿੱ ਚ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਸਧਯਾਂ ਏਿ ਣ ਵ।
Diagram 1: ਦਾਅਵਾ ਏਾਯਵਾਈ ਧਵੱ ਚ ਧਸੱ ਦਾਯ

ਾਸਏ

ਸਲਅਏਤਹ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭ ਐਯਹਦ ਦ ਵ, ਸਵਰਾਂ ਸਵਿੱ ਼ਦਯ ਵ ਅਤ਼ 'ਦਅਲ਼ ਦ
496

ਰਤ ਏਯਤ ਵ'।
ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਭਰਏ ਦ ਬ ਤੋਂ ਲਿੱ ਡ ਸਵਿੱ  ਵੰ ਦ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਉਵ
ਭਾਰਏ

'ਦਅਸਲਆਂ ਦ ਬਤਨ ਏਯਦ ਵ'। ਬਲੇਂ ਜ਼ ਦਅਲ ਰਹ ਧਯਏਾਂ ਦ਼ ਪੰ ਡਾਂ
ਤੋਂ ਯ ਨਵੀਂ ੈਂਦ ਤਾਂ ਲਹ ਫਵਤ਼ ਵਰਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲਅਦ ਯ ਏਯਨ ਉ ਦਹ
ਸੰ ਭ਼ਲਯਹ ਵ।
ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਅਤ਼ ਯ਼ ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਦ਼ ਨਰ ਦਅਸਲਆਂ ਨੰ ਭਝਣ

ਅੰ ਡਯਯਾਈਟਯ

ਤ਼ ਉਤਦ ਸਤਆਯ ਏਯਨੇ, ਰਹ ਲ਼ਯਤਾਂ ਦ ਪਰ ਏਯਨ, ਲ਼ਯਤਾਂ ਤ਼
ਏਹਭਤ ਤਸਵ ਏਯਨ ਅੰ ਡਯਯਈਟਯਾਂ ਦਹ ਸੰ ਭ਼ਲਯਹ ਵ।
ਯਰ਼ਟਯ (ਬਯਤਹ ਫਹਭ ਯਰ਼ਟਯਹ ਤ਼ ਸਲਏ ਅਥਯਟਹ) ਭਿੱ ਐ ਸਵਿੱ ਼ਦਯ ਵ,
ਸਜ ਦ ਭਿੱ ਐ ਟਹਚ ਵ:

ਯੂਰਟਯ

 ਫਹਭ ਭਵਿਰ ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਮਭ ਫਣਈ ਯਿੱ ਐਣ਼
 ਰਹ ਵਾਰਡਯ ਦ਼ ਸਵਿੱ ਤਾਂ ਦਹ ਯਿੱਸਐਆ
 ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਦਹ ਰੰਭ਼ ਭੇਂ ਰਈ ਸਲਿੱ ਤਹ ਵਰਤ ਨੰ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਣ

ਤੀਜੀ ਧਧਯ ਰਸ਼ਾਸ਼ਏ
ਫੀਭਾ ਜੰ ਟ / ਦਰਾਰ

਼ਲ ਸਲਚਾਸਰਆਂ ਨੰ ਤਹਜਹ ਸਧਯ ਰਲ਼ਲ਼ਏ ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਸਵਤ ਫਹਭ
ਦਅਸਲਆਂ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
ਫਹਭ ਜੰ ਟ / ਦਰਰ ਨ ਏ਼ਲਰ ਰਹਆਂ ਲ਼ਚਦ਼ ਵਨ, ਫਰਸਏ ਉਵਨਾਂ ਤੋਂ
ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਵਏਾਂ ਨੰ ਼ਲ ਦ਼ਣ ਦਹ ਉਭਹਦ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
ਉਵ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਂਦ਼ ਵਨ ਸਏ ਵਏ ਨੰ ਿਐ ਦਅਲ ਸਭਰ਼ , ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼

ੂਯਏ / ਸਤਾਰ

ਜਦੋਂ ਵਤਰ ਟਹਹ ਦ਼ ਨਰ ਉੱਤ਼ ਵ ਤਾਂ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ
ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦਹ ਵਰਤ ਦ਼ਣਹ ਵੰ ਦਹ ਵ।

ਇਏਯਏ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ਯਫੰ ਧ ਦ ਭਤਰਫ ਦਅਲ਼ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਇਵਨਾਂ ਸਲਚੋਂ ਵਯ਼ਏ ਸਧਯ ਦ਼ ਭਏਦ
ਦ ਯਫੰ ਧ ਏਯਨ ਵ। ਫ਼ਲ਼ਿੱਏ, ਇਵ ਵਾ ਏਦ ਵ ਸਏ ਇਵਨਾਂ ਭਏਦਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਏਝ ਰਈ ਇਿੱ ਏ ਦਜ਼ ਨਰ
ਟਏਯ ਵਾਲ।਼
2. ਫੀਭਾ ਏੰ ਨੀ ਧਵੱ ਚ ਦਾਅਵਾ ਯਫੰ ਧ ਦੀ ਬੂਧਭਏਾ
ਉਦਮਾ ਡਟ਼ ਦ਼ ਭਤਫਏ- "ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਰਈ ਸਵਤ ਫਹਭ ਟ ਦਯ 65% ਤੋਂ 120% ਤਿੱ ਏ
ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਫਯ ਦ ਲਿੱ ਡ ਸਵਿੱ  100% ਟ ਅਨਤ ਨਰ ਚਿੱ ਰਦ ਵ"। ਫਵਤਹਆਂ ਏੰ ਨਹਆਂ ਨੰ
ਸਵਤ ਫਹਭ ਏਯਾਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ਟ ਵੰ ਦ ਵ।
ਇ ਦ ਅਯਥ ਵ ਸਏ ਭਫਤ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਅਭਰ ਅਤ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ਰਬਲਹ ਯਫੰ ਧ ਅਣਉਣ ਦਹ
ਯਯਹ ਰਾ  ਵ ਤਾਂ ਸਏ ਏੰ ਨਹਆਂ ਤ਼ ਰਹਧਯਏਾਂ ਨੰ ਚੰ ਼ ਨਤਹਜ਼ ਸਭਰ ਏਣ।
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ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 1
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਫਹਭ ਦਅਲ ਏਯਲਈ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏਵ ਸਵਿੱ ਼ਦਯ ਨਵੀਂ ਵ?
I. ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਸਵਿੱ ਼ਦਯ
II. ਸਵਊਭਨ ਸਯਾਯ ਸਲਬ
III. ਯਰ਼ਟਯ
IV. ਟਹਹ(TPA)
B. ਧਸਤ ਫੀਭਾ ਦਾਅਧਵਆਂ ਦਾ ਯਫੰ ਧ
1. ਧਸਤ ਫੀਭ ਧਵੱ ਚ ਚੁਣਤੀ
ਸਵਤ ਫਹਭ ਾਯਟਪਾਸਰ ਦ਼ ਐ ਪਹਚਯਾਂ ਨੰ ਚੰ ਹ ਤਯਹਾਂ ਭਝਣ ਫਵਤ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵ ਤਾਂ ਸਏ ਸਵਤ
ਦਅਸਲਆਂ ਨੰ ਰਬਲਹ ਢੰ  ਨਰ ਸਨਟਇਆ ਜ ਏ਼। ਇਵ ਵਨ:
a) ਲਿੱ ਡਹ ਸਣਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹਆਂ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ਵਯਜਨੇ ਰਈ ਵਨ, ਜਦੋਂ ਸਏ ਫਹਭ
ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਸਲਲ਼ ਇਨਨ ਵ। ਇ ਨਰ ਬਲਏ ਭਰ਼ ਵਭਣ਼ ਆਉਂਦ਼ ਵਨ ਜਾ ਸਏ ਆਭ
ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਵਾਯ ਫਹਭ ਲਯਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਸਭਰਦ਼ ਵਨ।
b) ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭਯਹਆਂ, ਇਰਜ ਦ਼ ਢੰ  ਤ਼ ਉ ਤੋਂ ਫਅਦ ਦ਼ ਫਵਤ ਐ ਸਏਭ ਦ਼ ਆਦਯਲ਼
ਭਿਜਦ ਵਨ। ਇਵਨਾਂ ਦ਼ ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਏਝ ਰਾ ਏ ਫਵਤ ਵਹ ਲਧਨਹ ਲਯਤਦ਼ ਵਨ, ਜਦੋਂ ਸਏ ਵਾਯ
ਆਣਹ ਫਹਭਯਹ ਤ਼ ਇਰਜ ਦ਼ ਫ਼ਸਏਯ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
c) ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਨੰ ਸਲਅਏਤਹ, ਯਿੱ  ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਏਯਾਯ਼ਟ ੰ ਥ ਜਾਂ ਐਦਯ ਸਲਏਯਹ ਚਨਰ ਸਜਲੇਂ ਸਏ
ਫੈਂਏ ਯਵੀਂ ਐਯਹਸਦਆ ਜ ਏਦ ਵ। ਇ ਦ਼ ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਉਤਦ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਼ ਤਾਂ ਸਭਆਯਹ
ਲਤ ਲਜੋਂ ਲ਼ਸਚਆ ਜ ਸਯਵ ਵ, ਜਦੋਂ ਸਏ ਦਜ਼ ਼ ਵਏ ਦਹਆਂ ਰਾ ਾਂ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਐ ਤਿਯ
ਉੱਤ਼ ਫਣਇਆ ਜਾਂਦ ਵ।
d) ਸਵਤ ਫਹਭ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦਹ ਏਯਲਈ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਵ, ਸਜ ਨਰ ਰਹ ਦ਼
ਅਧਹਨ ਦਅਲ ਲ਼ਯ ਵੰ ਦ ਵ। ਯ, ਬ ਼ਲ ਯਏਾਂ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਡਏਟਯਾਂ, ਯਜਨਾਂ ਜਾਂ
ਵਤਰਾਂ ਦਹ ਭਿਜਦ
 ਹ, ਐਹਅਤਾਂ, ਇਰਜ ਢੰ ਾਂ, ਸਫਿੱ ਰ ਯਝਨ ਤ਼ ਐਯਸਚਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਡ ਯਏ
ਵੰ ਦ ਵ, ਸਜ ਨਰ ਦਅਸਲਆਂ ਦ ਭਰਾਂਏਣ ਫਵਤ ਐ ਵਾ ਜਦ ਵ।
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e) ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਦ ਸਡਸਸਰਨ ਬ ਤੋਂ ਤ਼ਹ ਨਰ ਸਲਏਤ ਵਾ ਸਯਵ ਵ। ਨਲੇਂ ਇਰਜ ਦ਼ ਢੰ ਾਂ
ਦ਼ ਸਲਏ ਦ਼ ਨਤਹਜ਼ ਲਜੋਂ ਨਲਹਆਂ ਫਹਭਯਹਆਂ ਤ਼ ਵਰਤ ਦ ਵਾ ਯਵ਼ ਵਨ। ਇ ਦਹਆਂ
ਉਦਵਯਨਾਂ ਏਹ-ਵਾਰ ਯਜਯਹਆਂ, ਰ਼ ਯ ਇਰਜ ਆਸਦ ਵਨ।
ਇ ਨਰ ਸਵਤ ਫਹਭ ਵਾਯ ਤਏਨਹਏਹ ਵਾ ਸਆ ਵ ਅਤ਼ ਇੰ ਝ ਦਹਆਂ ਰਸਏਸਯਆਲਾਂ ਰਈ ਫਹਭ
ਦਅਸਲਆਂ ਨੰ ਸਨਟਉਣ ਰਈ ਰਤਯ ਧਯ ਸਯਵ ਵ।
f) ਇਵਨਾਂ ਯ਼ ਏਯਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਤਿੱ ਥ ਇਵ ਲਹ ਵ ਸਏ ਭਨਿੱਐਹ ਯਹਯ ਦ ਸਭਆਯਹਏਯਨ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਜ
ਏਦ ਵ, ਸਜ ਨੇ ਯਹ ਤਯਹਾਂ ਨਲੀਂ ਸਦਲ਼ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵ। ਦਾ ਸਲਅਏਤਹ ਇਿੱ ਏਾ ਫਹਭਯਹ ਦ਼ ਇਿੱ ਏਾ ਇਰਜ
ਰਈ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਤਯਹਾਂ ਰਸਏਸਯਆ ਦ਼ ਏਦ਼ ਵਨ ਜਾਂ ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਲਿੱ ਐਯ਼ ਇਰਜਾਂ ਜਾਂ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ
ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਭੇਂ ਦਹ ਰਾ  ਵਾ ਏਦਹ ਵ।
ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਾਯਟਪਾਸਰ ਤ਼ਹ ਨਰ ਲਿੱ ਧ ਸਯਵ ਵ। ਇੰ ਝ ਦਹ ਤ਼ਹ ਨਰ ਵਾਣ ਲਰਹ ਤਯਿੱ ਏਹ ਦਹ ਚਣਿਤਹ
ਲਿੱ ਡਹ ਸਣਤਹ ਸਲਿੱ ਚ ਉਤਦਾਂ ਦਹ ਸਣਤਹ ਵ। ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ ੈਂਏ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ ਉਤਦ ਵਨ ਅਤ਼ ਏੰ ਨਹ
ਸਲਿੱ ਚ ਲਹ ਏਈ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਉਤਦ ਸਭਰ ਏਦ਼ ਵਨ। ਵਯ ਉਤਦ ਤ਼ ਇ ਦ਼ ਫਦਰ ਦਹ ਆਣਹ ਐਹਅਤ
ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਇਏਯਏ਼ ਦਅਲ਼ ਨੰ ਸਨਟਉਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਉ ਨੰ ਭਝਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਸਵਤ ਾਯਟਪਾਸਰ ਦਹ ਤਯਿੱ ਏਹ ਨੇ ਏਈ ਚਣਤ
ਿ ਹਆਂ ਼ਲ਼ ਏਹਤਹਆਂ ਵਨ - ਏੰ ਨਹ 1,00,000 ਸਵਤ
ਰਹਆਂ ਐਦਯ ਵਏਾਂ ਨੰ ਲ਼ਚਦਹ ਵ, ਭੰ ਨ ਰਲਾ ਸਏ ਇਵਨਾਂ ਰਹਆਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ 3,00,000 ਭੈਂਫਯ
ਵਨ, ਉਵਨਾਂ ਰਈ ਿੱ ਟਾ-ਿੱ ਟ 20,000 ਦਅਸਲਆਂ ਨੰ ਸਨਟਉਣ ਰਈ ਼ਲ ਦ਼ਣ ਰਈ ਸਤਆਯ ਯਸਵਣ
ਚਵਹਦ ਵ। ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਼ਲ ਤ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਨੰ ਤ਼ਹ ਨਰ ਸਨਟਉਣ ਦਹ ਉਭਹਦ ਨਰ, ਸਵਤ ਫਹਭ
ਦਅਲ ਸਲਬ ਦ਼ ਰਫੰਧ ਦਹ ਲਿੱ ਡਹ ਚਣਤ
ਿ ਹ ਵ।
ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਆਭ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਨੰ ਦ਼ਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏ਼ ਲਹ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ਯਿੱਸਐਆ
ਦ਼ਣ ਰਈ ਸਤਆਯ ਏਹਤ ਵੰ ਦ ਵ। ਦਅਸਲਆਂ ਨੰ ਸਨਟਉਣ ਲਰਹ ਟਹਭ ਨੰ ਼ਲ਼ ਏਹਤ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼
ਭਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਦ਼ ਭਯਿੱ ਥ ਵਾਣ ਰਈ ਦ਼ਲ਼ ਬਯ ਸਲਚਰ਼ ਅਭਰ਼ ਨੰ ਭਝਣ ਯਯਹ ਵ।
ਸਵਤ ਦਅਲ ਭਨੇਜਯ ਨੰ ਭਵਯਤ, ਤਜਯਫ਼ ਤ਼ ਉ ਏਾਰ ਭਿਜਦ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਧਨਾਂ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਏਯਏ਼
ਇਵਨਾਂ ਚਣਿਤਹਆਂ ਨਰ ਯ ਏਯਨ ਵੰ ਦ ਵ।
ਆਐਯਹ ਤਰ ਸਲਿੱ ਚ, ਸਵਤ ਫਹਭ ਸਲਅਏਤਹ, ਸਜ ਨੰ ਰਾ  ਵ ਅਤ਼ ਉ ਜਾਂ ਉ ਦ਼ ਸਯਲਯ ਦਹ
ਫਹਭਯਹ ਦ਼ ਯਹਸਯਏ ਤ਼ ਬਲਏ ਦਫਅ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਰੰਦ ਵ, ਦਹ ਭਦਦ ਏਯਨ ਦਹ ੰ ਤਲ਼ਟ ਸਦੰ ਦ ਵ।
ਰਬਾਵੀ ਦਾਅਵਾ ਯਫੰ ਧ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਂਦਾ ਸ ਧਏ ਸੀ ਦਾਅਵ ਦਾ ਸੀਂ ਭੇਂ ਤ ਸੀਂ ਧਵਅਏਤੀ ਨੂੰ
ਬੁਤਾਨ ਏੀਤਾ ਧਆ ਸ।
2.

ਧਸਤ ਫੀਭ ਧਵੱ ਚ ਦਾਅਵਾ ਏਾਯਵਾਈ
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ਦਅਲ਼ ਰਈ ਼ਲ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਐਦ ਜਾਂ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਰਭਸਣਤ ਏਹਤ਼ ਤਹਜਹ ਸਧਯ ਰਲ਼ਲ਼ਏ
(ਟਹਹ) ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
ਫਹਭਏਯਤ / ਟਹਹ ਏਾਰ ਦਅਲ ਏਯਨ ਭੇਂ ਤੋਂ ਰਹ ਲ਼ਯਤਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਏਹਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਬਤਨ
ਤਿੱ ਏ, ਸਵਤ ਦਅਲ਼ ਨੰ ਤਸਵਲ਼ਦ ਆਲਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਯਨ ਵੰ ਦ ਵ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਵਯ਼ਏ ਦਹ ਆਣਹ
ਭਵਿੱ ਤਤ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਲ਼ਯਲ਼ ਭ਼ਤ ਏਯਲਈ ਸਵਤ ਫਹਭ (ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ) ਵਯਜਨ ਉਤਦਾਂ ਦ਼
ਵਲਰ਼ ਰਈ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਸਵਤ ਫਹਭ ਏਯਾਫਯ ਦ ਲਿੱ ਡ ਸਵਿੱ  ਫਣਉਂਦ ਵ।
ਸਥਯ ਪਇਦ ਉਤਦਾਂ ਜਾਂ ੰ ਬਹਯ ਫਹਭਯਹ ਜਾਂ ਯਾਨ ਨਏਦ ਉਤਦਾਂ ਆਸਦ ਅਧਹਨ ਦਅਲ਼ ਰਈ
ਆਭ ਏਯਲਈ ਤ਼ ਵਇਏ ਦਤਲ਼ ਰਬ ਸਭਰਦ਼ ਵਾਣ਼, ਸਯ ਇਵ ਤਿੱ ਥ ਦ਼ ਸਏ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਦ਼
ਉਤਦ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਵਰਤਾਂ ਨਰ ਨਵੀਂ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ।
ਵਯਜਨ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਦਅਲ ਵਾ ਏਦ ਵ:
a)

ਨਏਦੀ-ਯਧਸਤ ਦਾਅਵਾ
ਵਏ ਨੰ ਦੁਰ ਵਾਣ ਜਾਂ ਇਰਜ ਦ਼ ਭੇਂ ੁਯਚ ਦ ਬਤਨ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਨੈਟਲਯਏ ਵਤਰ ਯਏ ਫਹਭਏਯਤ/ਟਹਹ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ-ਭਨਯਹ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਼ਲ ਸਦੰ ਦ਼
ਵਨ ਅਤ਼ ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਸਨਟਯ਼ ਰਈ ਫਹਭਏਯਤ/ਟਹਹ ਨੰ ਫਅਦ ਸਲਿੱ ਚ ਦਤਲ਼ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ।

b)

ਧਨ-ਵਾੀ ਦਾਅਵ
ਵਏ ਆਣ਼ ਯਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਤਰ ਨੰ ਬਤਨ ਏਯਦ ਵ ਅਤ਼ ਤਦ ਭੰ ਨਣਮਾ ਦਅਲ਼ ਦ਼
ਬਤਨ ਰਈ ਆਣ਼ ਦਅਲ਼ ਨੰ ਫਹਭਏਯਤ/ਟਹਹ ਏਾਰ ਪਇਰ ਏਯਦ ਵ।

ਦਾਲਾਂ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਰ ਅ ਇਿੱ ਏਾ ਵਹ ਯਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
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Diagram 2: ਦਾਅਵਾ ਏਾਯਵਾਈ ਧਵੱ ਚ ਭੁੱ ਐ ਤਯ ਉੱਤ ਅੱ ਧਦੱ ਤ ੜਾਅ ਸੁੰ ਦ ਸਨ (ਠੀਏ ਇ ਏਰਭ
ਧਵੱ ਚ ਜ਼ਯੂਯੀ ਨਸੀਂ)
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a) ਸ਼ੁਯੂਆਤ
ਦਅਲ ਲ਼ਯਆ
 ਤ ਵਏ ਤ਼ ਦਅਲ ਟਹਭ ਸਲਚਰ਼ ੰ ਯਏ ਦ ਸਵਰਾਂ ਭਿਏ ਵੰ ਦ ਵ। ਵਏ ਏੰ ਨਹ
ਨੰ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ ਏਦ ਵ ਸਏ ਉਵ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਜ ਸਯਵ ਵ ਜਾਂ ਲ਼ਯਆ
 ਤ ਵਤਰ
ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਜਣ ਦ਼ ਫਅਦ ਏਹਤਹ ਜਲ਼ਹ, ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਭਯਜੈਂਹ ਵਰਤ
ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ।
ਵਣ ਤਿੱ ਏ ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਲ਼ਯਆ
 ਤ ਦ ਏੰ ਭ ਏ਼ਲਰ ਯਭਹ ਵਹ ਹ। ਯ, ਵਣ ਫਹਭਏਯਤ ਨੇ ਦਅਲ਼ ਦਹ
ਲ਼ਯਆਤ ਨੰ ਸਜੰ ਨ ਲਹ ਛ਼ਤਹ ੰ ਬਲ ਵਾਲ਼ ਲ਼ਯ ਏਯਨ ਨੰ ਯਯਹ ਏਯਨ ਲ਼ਯ ਏਯ ਸਦਿੱ ਤ ਵ। ਆਭ ਤਿਯ
ਉੱਤ਼ ਇਵ ਸਲਉਂਤਫੰ ਦ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਦਐਰ ਵਾਣ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਅਤ਼ ਭਯਜੈਂਹ ਦ਼ ਏ਼
ਸਲਿੱ ਚ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ 24 ੰ ਸਟਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਯਯਹ ਵ।
ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਦਹ ਭੇਂ ਸਯ ਭਿਜਦਹ ਵਾਣ ਨਰ
ਫਹਭਏਯਤ/ਟਹਹ ਨੰ ਜਾਂਚ ਏਯਨ ਰਈ ਭਦਦ ਵੰ ਦਹ ਵ ਸਏ ਵਏ ਦ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ
ਅਰ ਵ ਅਤ਼ ਯਯਣ ਜਾਂ ਧਾਐ ਨਵੀਂ ਵ ਅਤ਼ ਏਈ ਲਯ ੁਯਸਚਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਿਦਫ
਼ ਹ ਲਹ ਨਵੀਂਵ ।
ਲ਼ਯਆਤ ਦ ਅਯਥ ਵ ਸਏ 'ਸਰਐਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਿੱ ਤਯ, ਬ਼ਸਜਆ ਜਾਂਦ ਤ਼ ਤਦਹਏ ਏਹਤ ਜਾਂਦ' ਜਾਂ
ਪਏ ਯਵੀਂ ਤੋਂ ਵ। ੰ ਚਯ ਤ਼ ਤਏਨਹਏ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਏ ਨਰ, ਲ਼ਯਆਤ ਨੰ ਵਣ ਫਹਭਏਯਤ/ਟਹਹ
ਲਰੋਂ ਚਰ ਜਾਂਦ਼ ਏਰ ੈਂਟਯਾਂ, ਜਾ ਸਏ 24 ੰ ਟ਼ ਐਿੱ ਰਹ਼ ਯਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਦ਼ ਨਰ ਨਰ ਇੰ ਟਯਨੈਟ ਤ਼ ਈਭ਼ਰ
ਯਵੀਂ ਏਯਨ ਲਹ ੰ ਬਲ ਵ।
b) ਯਧਜਟਯਸ਼ਨ
ਦਅਲ਼ ਦਹ ਯਸਜਟਯ਼ਲ਼ਨ ਦਅਲ਼ ਨੰ ਸਟਭ ਸਲਿੱ ਚ ਦਐਰ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਵਲਰ ਨੰਫਯ ਫਣਉਣ ਦਹ
ਏਯਲਈ ਵ, ਸਜ ਨਰ ਦਅਲ਼ ਸਏ਼ ਲਹ ਫਅਦ ਸਲਿੱ ਚ ਟਯ਼ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ। ਇਵ ਨੰਫਯ ਨੰ
ਦਅਲ ਨੰਫਯ, ਦਅਲ ਵਲਰ ਨੰਫਯ ਜਾਂ ਦਅਲ ਏੰ ਟਯਾਰ ਨੰਫਯ ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ। ਦਅਲ ਨੰਫਯ
ਸਟਭ ਸਲਿੱ ਚ ਅੰ ਏ ਜਾਂ ਲਯਣਭਰ-ਅੰ ਏ ਦ਼ ਅਧਸਯਤ ਵਾ ਏਦ ਵ ਅਤ਼ ਏਯਲਈ ਏਯਨ ਲਰ਼
ੰ ਠਨਾਂ ਲਰੋਂ ਏਯਲਈ ਰਈ ਲਯਸਤਆ ਜਾਂਦ ਵ।
ਯਸਜਟਯ਼ਲ਼ਨ ਤ਼ ਵਲਰ ਨੰਫਯ ਸਤਆਯ ਏਯਨ ਨੰ ਦਅਲ ਲ਼ਯਆਤ ਰਤ ਵਾਣ ਅਤ਼ ਠਹਏ ਰਹ
ਨੰਫਯ ਤ਼ ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਤਿੱ ਥ ਸਭਰਉਣ ਦ਼ ਫਅਦ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਸਟਭ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਿੱ ਚ ਦਅਲ ਯਸਜਟਯ ਵਾ ਸਆ ਤਾਂ ਉ ਰਈ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਐਸਤਆਂ
ਸਲਿੱ ਚ ਤਯੰਤ ਯਐਲਾਂ ਸਤਆਯ ਏਹਤ ਜਲ਼। ਲ਼ਯਆਤ/ਯਸਜਟਯ਼ਲ਼ਨ ਦ਼ ਭੇਂ, ਠਹਏ ਦਅਲ ਯਏਭ ਜਾਂ
ਅੰ ਦ ਨਵੀਂ ਲਹ ਸਲਐਇਆ ਜ ਏਦ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਲ਼ਯਆਤਹ ਯਐਲਾਂ ਯਏਭ ਇਿੱ ਏ ਸਭਆਯਹ ਯਐਲਾਂ
ਵੰ ਦ ਵ (ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਅਤਹਤ ਦ਼ ਤ ਦਅਲ਼ ਭਤਫਏ)। ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਦਅਲ਼ਦਯਹ ਦਹ ਅੰ ਦਨ ਜਾਂ
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ਉਭਹਦ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਤ ਰਿੱਣ ਦ਼ ਫਅਦ ਯਐਲੇਂ ਨੰ ਠਹਏ ਯਏਭ ਦਯਉਣ ਰਈ
ਲਧਇਆ/ਟਇਆ ਜਾਂਦ ਵ।
c) ਦਤਾਵਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਦਅਲ ਯਸਜਟਯ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਅਰ ਅ ਏਯਲਈ ਰਈ ਰਾ ੀਂਦ਼ ਬ ਦਤਲ਼ਾਂ ਦਹ
ਰਤਹ ਰਈ ਜਾਂਚ ਏਯਨ ਵ।
ਇਿੱ ਏ ਦਅਲ਼ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈ ਏਯਨ ਰਈ ਚਯ ਬ ਤੋਂ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਰਾ ਾਂ ਦ ਭਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਯਯਹ
ਵ:
1. ਫਹਭਯਹ ਦ ਦਤਲ਼ਈ ਫਤ
2. ਏਹਤ ਸਆ ਇਰਜ
3. ਦਐਰ ਯਸਵਣ ਦ ਭਾਂ
4. ਜਾਂਚ ਸਯਾਯਟ
5. ਵਤਰ ਨੰ ਏਹਤ ਸਆ ਬਤਨ
6. ਇਰਜ ਰਈ ਵਾਯ ਰਵ
7. ਰਬਲ ਰਈ ਬਤਨ ਦ਼ ਫਤ ਆਸਦ
ਦਤਲ਼ਾਂ ਦਹ ਜਾਂਚ ਰਈ ਚਏ-ਸਰਟ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਦਅਲ਼ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈ ਏਯਤ ਚਿੱਏ ਏਯਦ
ਵ। ਫਵਤਹਆਂ ਏੰ ਨਹਆਂ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਂਦਹਆਂ ਵਨ ਸਏ ਇੰ ਝ ਦਹ ਚਏ-ਸਰਟਾਂ ਨੰ ਦਤਲ਼ਹ ਏਯਲਈ
ਦ ਬ ਵਾਣ।
ਇਵ ਅ ਉੱਤ਼ ਸਏ਼ ਨ-ਭਿਜਦ ਦਤਲ਼ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ - ਜਦੋਂ ਸਏ ਏਝ
ਏਯਲਈਆਂ ਦਿਯਨ ਵਏ / ਵਤਰ ਲਰੋਂ ਇ ਭਿਏ਼ ਤ਼ ਨ ਸਦਿੱ ਤ਼  ਦਤਲ਼ਾਂ ਰਈ ਫ਼ਨਤਹ
ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਫਵਤਹਆਂ ਏੰ ਨਹਆਂ ਵਾਯ ਜਣਏਯਹ ਦਹ ਭੰ  ਏਯਨ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜ ਚਿੱ ਏ਼
ਦਤਲ਼ਾਂ ਦਹ ਸਵਰਾਂ ਛਣਫਹਣ ਏਯਦਹਆਂ ਵਨ ਤਾਂ ਸਏ ਵਏ ਨੰ ਭਲ਼ਸਏਰ ਨ ਵਾਲ਼।
d) ਧਫੱ ਧਰੰ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਾਤ ਏਯਨੀ
ਸਫਿੱ ਸਰੰ ਦਅਲ ਏਯਲਈ ਚਿੱ ਏਯ ਦ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਬ ਵ। ਆਭ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਏਈ ਢੰ ਾਂ
ਅਧਹਨ ਐ ਵਿੱ ਦਾਂ ਤਿੱ ਏ ਇਰਜ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾਣ ਲਰ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਰਈ ਵਯਜਨ ਦ਼ਣ ਰਈ ਵਨ। ਇਰਜ
ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ ਲੰ ਡਣ ਰਈ ਸਭਆਯਹ ਅਸਬਆ ਵ:
 ਏਭਯ, ਫਾਯਡ ਤ਼ ਨਯਸੰ  ੁਯਚ਼ ਯਸਜਟਯ਼ਲ਼ਨ ਤ਼ ਼ਲ ੁਯਸਚਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਜਾ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ।
 ਆਈਹਮ(ICU) ਤ਼ ਸਏ਼ ਐ ਦ਼ਐਬਰ ਯ਼ਲ਼ਨ ਦ਼ ੁਯਚ਼।
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 ਯ਼ਲ਼ਨ ਥਹਟਯ ੁਯਚ਼, ੰ ਨ ਏਯਨ ਲਰਹ ਦਲਈ, ੁਨ, ਆਏਹਜਨ, ਯ਼ਲ਼ਨ ਥਹਟਯ
ੁਯਚ਼, ਯਜਹਏਰ ਧਨ, ਦਲਈਆਂ, ਜਾਂਚ ਭਿੱ ਯਹ ਤ਼ ਏ-ਯ਼, ਡਇਰਸ,
ਏਹਭਾਥਯ਼ਹ, ਯ਼ਡਹਥਯ਼ਹ, ਼ਭ਼ਏਯ ਦਹ ਏਹਭਤ, ਨਏਰਹ ਅੰ  ਤ਼ ਏਾਈ ਲਹ ਭਡਹਏਰ ੁਯਚ,
ਜਾ ਸਏ ਯ਼ਲ਼ਨ ਦ ਯਯਹ ਬ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
 ਯਜਨ, ਨਸਥਸਟਟ, ਭਡਹਏਰ ਟਹਲ਼ਨਯ, ਰਵਏਯ, ਭਸਵਯ ਦਹਆਂ ਹਾਂ।
 ਭਫਰੈਂ ੁਯਚ਼।
 ੁਨ ਜਾਂਚ, ਏ-ਯ਼, ਏਨ ਆਸਦ ਦਹ ਜਾਂਚ-ਤਰ ਦ਼ ੁਯਚ਼।
 ਦਲਈਆਂ
ਵਏ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤ਼  ਦਤਲ਼ਾਂ ਦਹ ਜਾਂਚ ਇਵਨਾਂ ਬਾਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਜਣਏਯਹ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਨ ਰਈ
ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਤਾਂ ਸਏ ਦਅਲ਼ ਨੰ ਠਹਏ ਢੰ  ਨਰ ਸਨਟਇਆ ਜ ਏ਼।
ਵਰਾਂਸਏ ਵਤਰਾਂ ਦ਼ ਸਫਿੱ ਰ ਫਣਉਣ ਦਹ ਤਯਤਹਫ ਨੰ ਇਏਯ ਫਣਉਣ ਦ਼ ਮਤਨ ਏਹਤ਼ ਜ ਯਵ਼
ਵਨ, ਯ ਵਯ ਵਤਰ ਲਰੋਂ ਸਫਿੱ ਰ ਫਣਉਣ ਰਈ ਲਿੱ ਐਯ਼ ਲਿੱ ਐਯ਼ ਢੰ  ਅਣਉਣ਼ ਆਭ ਵ ਅਤ਼ ਇ
ਸਲਿੱ ਚ ਆਉਣ ਲਰਹਆਂ ਚਣਿਤਹਆਂ ਵਨ:
 ਏਭਯ ੁਯਚ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਏਝ ਨ-ਬਤਨਮਾ ਼ਲ ੁਯਚ਼ ਜਾਂ ਬਾਜਨ ਲ਼ਸਭਰ ਵਾ ਏਦ ਵ।
 ਇਿੱ ਏ ਸਫਿੱ ਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਜਾਂਚਾਂ ਜਾਂ ਬ ਦਲਈਆਂ ਰਈ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਬ ਜਾਂ ਇਿੱ ਏ-ਭਲ਼ਤ ਸਫਿੱ ਰ
ਲ਼ਭਰ ਵਾ ਏਦ ਵ।
 ੂਯ-ਸਭਆਯਹ ਨਾਂ ਲਯਤ਼ ਜ ਏਦ਼ ਵਨ - ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਨਯਸੰ  ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ ਼ਲ ੁਯਚ਼ ਸਏਵ
ਜਾਂਦ ਵ।
 ਸਫਿੱ ਰ ਸਲਿੱ ਚ "ਯਰਦ਼ ੁਯਚ਼", "ਆਸਦ.", "ਾਂਝ਼ ੁਯਚ਼" ਲਯ਼ ਅਿੱ ਐਯ ਲਯਤ਼ ਵਾ ਵਾ ਏਦ਼
ਵਨ।
ਸਜਿੱ ਥ਼ ਲਹ ਸਫਿੱ ਸਰੰ ਲ਼ਟ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ ਵ, ਏਯਲਈ ਏਯਤ ਨੰ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਏਹਤਹ ਜਾਂ ਲਧ ਜਣਏਯਹ
ਚਵਹਦਹ ਵਾ ਏਦਹ ਵ, ਤਾਂ ਸਏ ਲੰ ਡ ਤ਼ ਭਨਯਹ ਉੱਤ਼ ਲ਼ਿੱ ਏਾਂ ਨੰ ਦਯ ਏਹਤ ਜ ਏ਼।
ਇਵ ਭਭਰ਼ ਨੰ ਸਨਟਉਣ ਰਈ, IRDAI ਨੇ ਸਵਤ ਫਹਭ ਸਭਆਯਹਏਯਨ ਼ਧਾਂ ਜਯਹ ਏਹਤਹਆਂ ਵਨ, ਜਾ
ਸਏ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਸਫਿੱ ਰਾਂ ਦ਼ ਯ ਤ਼ ੂਯ-ਬਤਨਮਾ ਆਈਟਭਾਂ ਦਹ ਚਹ ਰਈ ਸਭਆਯਹ ਵਨ।
ਏਜ
 ਦਯ
ਏਈ ਵਤਰ ਏਝ ਫਹਭਯਹਆਂ ਦ਼ ਇਰਜ ਰਈ ਸਵਭਤ ਵਾ ਏ਼ਜ ਦਯ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ। ਇਰਜ
ਏਯਲਈ ਤ਼ ਯਾਤਾਂ ਨੰ ਲਯਤਣ ਨੰ ਸਭਆਯਹ ਫਣਉਣ ਵਤਰ ਦਹ ਭਯਿੱ ਥ ਭਤਫਏ ਵ। ਵਣ ਭੇਂ
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ਸਲਿੱ ਚ, ਤਯਜਹਵਹ ਯਏ ਨੈਟਲਯਏ ਸਲਿੱ ਚ ਇਰਜ ਰਈ ਅਤ਼ RSBY ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਲਹ, ਫਵਤ ਇਰਜ ਦਹ
ਏ਼ਜ ਏਹਭਤ ਸਵਰਾਂ ਵਹ ਤਸਵ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਉਦਾਸਯਨ
a) ਏਸਡਏ ਏ਼ਜ: ਨਹਯਭ, ਨਸਰਟਹ, ਹਫਹਜਹ ਜਾਂ ਨ ਵਯਟ ਯਜਯਹ ਆਸਦ
b) ਇਤਯਹ-ਯਾ ਏ਼ਜ: ਧਯਨ ਸਡਰਲਯਹ, ਸਜ਼ਯਹਅਨ ਸਡਰਲਯਹ, ਫਿੱ ਚ਼ਦਨਹ ਵਟਉਣ ਦ ਅਯ਼ਲ਼ਨ
ਆਸਦ
c) ਵਿੱ ਡਹ-ਯਾ ਏ਼ਜ
d) ਅਿੱ ਐ-ਯਾ ਏ਼ਜ
ਯਜਯਹ ਦ਼ ਫਅਦ ਦਹਆਂ ਜਸਟਰਤਲਾਂ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਲਧ ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ ਅਰ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਵਾਣ
ਲਰ਼ ੁਯਚ਼, ਜ਼ ਇ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਏ਼ਜਾਂ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਵਾਣ ਲਰ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਫਯ਼ ਫ਼ਸਏਯਹ ਅਤ਼ ਇਰਜ ਦ਼ ਸਭਆਯਹਏਯਨ ਦ ਪਇਦ ਵੰ ਦ
ਵ ਅਤ਼ ਇਏਯਏ਼ ਦਅਲਆਂ ਨੰ ਸਨਟਉਣ ਿਐ ਵੰ ਦ ਵ।
e) ਦਾਅਧਵਆਂ ਦ ਏਡ
ਬ ਤੋਂ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਏਾਡ ਟ ੰ ਯ ਸਵਤ ੰ ਠਨ (WHO) ਨੇ ਫਹਭਯਹਆਂ ਦ ਅੰ ਤਯਯਲ਼ਟਯਹ
ਲਯਹਏਯਨ (ICS) ਏਾਡ ਸਲਏਤ ਏਹਤ ਵ।
ਜਦੋਂ ਸਏ ICD ਨੰ ਸਭਆਯਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭਯਹ ਰਤ ਏਯਨ ਰਈ ਲਯਸਤਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਇਰਜ ਏਾਡ
ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਭਿਜਦ ਇਰਜ ਲ਼ਫਦਲਰਹ (CPT) ਏਾਡ ਨੰ ਫਹਭਯਹਆਂ ਦ਼ ਇਰਜ ਨੰ ਰਤ ਏਯਨ ਰਈ
ਲਯਸਤਆ ਜਾਂਦ ਵ।
ਫਹਭਏਯਤ ਦਹ ਏਾਡ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯਤ ਲਿੱ ਧ ਯਵਹ ਵ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਜਣਏਯਹ ਸਫਊਯਾ (IIB), ਜਾ ਸਏ ਫਹਭ
ਯਰ਼ਟਯਹ ਤ਼ ਸਲਏ ਅਥਯਟਹ (IRDAI) ਦ ਬ ਲਹ ਵ, ਨੇ ਜਣਏਯਹ ਫੈਂਏ ਲ਼ਯ ਏਹਤ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ
ਇੰ ਝ ਦਹ ਜਣਏਯਹ ਦਹ ਤਰ ਏਹਤ ਜ ਏਦਹ ਵ।
f) ਦਾਅਵ ਦੀ ਏਾਯਵਾਈ
ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਨੇ ਦਯਇਆ ਵ ਸਏ ਬਲੇਂ ਸਏ ਇਵ ਲਯਏ ਇਏਯਯ ਵ, ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਭਡਹਏਰ
ਲ਼ਯਤਾਂ ਲ਼ਸਭਰ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਸਯਬਸਲ਼ਤ ਏਯਦਹਆਂ ਵਨ ਸਏ ਏਦੋਂ ਦਅਲ ਬਤਨਮਾ ਵ ਤ਼ ਸਏ ਵਿੱ ਦ
ਤਿੱ ਏ। ਸਏ਼ ਲਹ ਫਹਭ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਦਅਲ ਏਯਲਈ ਦ ਭਿੱ ਐ ਬ ਦਾ ਭਿੱ ਐ ਲਰਾਂ ਦ਼ ਜਲਫ ਉੱਤ਼
ਸਨਯਬਯ ਵੰ ਦ ਵ:
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 ਏਹ ਰਹ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਦਅਲ ਬਤਨ ਏਯਨ ਦ਼ ਮਾ ਵ?
 ਜ਼ ਵਾਂ ਤਾਂ ਏਿੱ ਰ ਬਤਨਮਾ ਯਏਭ ਸਏੰ ਨਹ ਵ?
ਇਵਨਾਂ ਲਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਵਯ਼ਏ ਦ਼ ਰਈ ਜਯਹ ਏਹਤਹ ਰਹ ਦ਼ ਸਨਮਭ ਤ਼ ਲ਼ਯਤਾਂ ਦ਼ ਨਰ ਨਰ
ਨੈਟਲਯਏ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਏਯਲ ਜਣ ਲਰ਼ ਇਰਜ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਵਤਰ ਨਰ ਸਵਭਤ
ਵਾਈਆਂ ਦਯਾਂ ਨੰ ਭਝਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਦਾਅਵ ਦੀ ਭਨਜ਼ੂਯੀ
ਸਵਤ ਦਅਲ਼ ਨੰ ਭਨਯ ਏਯਨ ਰਈ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਯਹਆਂ ਵਾਣਹਆਂ ਚਵਹਦਹਆਂ ਵਨ।
i. ਭੈਂਫਯ ਸਤਾਰ ਫੀਭਾ ਾਰੀ ਦ ਅਧੀਨ ੁਯੱਧਐਆ ਰਾਤ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ
ਵਰਾਂਸਏ ਇਵ ਧਯਨ ਜਦ ਵ, ਯ ਡ਼ ਏਾਰ ਵਰਤਾਂ ਆਉਂਦ਼ ਵਨ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਫਹਭ ਰਤ ਏਯਨ
ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਦ ਨਾਂ (ਤ਼ ਵਾਯ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਉਭਯ) ਅਤ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾ ਸਲਅਏਤਹ ਦ ਨਾਂ
ਨਵੀਂ ਸਭਰਦ ਵ। ਇਵ ਵਾ ਏਦ ਵ:
ਇਵ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਂਣ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵ ਸਏ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਸਲਅਏਤਹ ਅਤ਼
ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਲਰ ਸਲਅਏਤਹ ਇਿੱ ਏਾ ਵਾਲ਼। ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਇ ਸਏਭ ਦ਼ ਧਾਐ਼ ਆਭ
ਵਨ।
ii. ਫੀਭ ਦ ਭੇਂ ਦ ਦਯਾਨ ਸੀ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਯਤੀ ਏਯਵਾਉਣਾ
iii. ਸਤਾਰ ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਵਤਰ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਦਐਰ ਏਹਤ ਸਆ ਹ, ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਸਯਬਲ਼ ਦ਼ ਭਤਫਏ
"ਵਤਰ ਜਾਂ ਨਯਸੰ  ਵਾਭ" ਵਾਲ਼ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਦਅਲ਼ ਦ ਬਤਨ ਨਵਹ ਵੰ ਦ ਵ।
iv. ਧਨਵਾ-ਥਾਨ ਸਤਾਰ
ਏਝ ਰਹਆਂ ਸਨਲ-ਥਨ ਵਤਰ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏ਼
ਫਹਭਯਹ, ਸਜ ਰਈ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਵਤਰ/ਨਯਸੰ  ਵਾਭ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾ ਏ਼ ਇਰਜ ਦਹ ਰਾ 
ਵੰ ਦਹ ਵ, ਦ਼ ਰਈ 3 ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਯਸਵ ਏ਼ ਇਰਜ ਏਯਲਉਣ।
ਸਨਲ-ਥਨ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ, ਜ਼ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਵ ਤਾਂ ਬਤਨਮਾ
ਏ਼ਲਰ ਤਾਂ ਵਹ ਜ਼:
 ਭਯਹ ਦਹ ਵਰਤ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਉਵ ਵਤਰ / ਨਯਸੰ  ਵਾਭ ਸਲਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਜ ਏਦ ਵ ਜਾਂ
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 ਭਯਹ ਨੰ ਵਤਰ / ਨਯਸੰ  ਵਾਭ ਸਲਿੱ ਚ ਸਯਵਇਲ਼ ਦਹ ਏਭਹ ਏਯਏ਼ ਨਵੀਂ ਬ਼ਸਜਆ ਜ
ਏਦ
v. ਸਤਾਰ ਧਵੱ ਚ ਬਯਤੀ ਸਣ ਦ ਦਯਾਨ
ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਅਏਯ 24 ੰ ਸਟਆਂ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਭੇਂ ਰਈ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਲਰ਼
ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ। ਇਏਯਏ਼ ਦਐਰ ਵਾਣ ਦਹ ਸਭਤਹ ਤ਼ ਭੇਂ ਦ਼ ਨਰ ਨਰ ਛਿੱ ਟਹ ਸਭਰਣ ਦ
ਭਾਂ ਲਹ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵਾ ਜਾਂਦ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਇ ਲ਼ਯਤ ਯਹ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।
ਡ ਏਅਯ ਇਰਾਜ
ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਉਦਮਾ ਸਲਿੱ ਚ ਤਏਨਹਏਹ ਤਯਿੱ ਏਹਆਂ ਨੇ ਏਈ ਇਰਜਾਂ ਨੰ ਿਐ ਫਣ ਸਦਿੱ ਤ ਵ, ਸਜਵਨਾਂ
ਰਈ ਸਵਰਾਂ ਜਸਟਰ ਤ਼ ਰੰਭ਼ ਭੇਂ ਰਈ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਯਸਵਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਹ। ਇ ਏਯਏ਼ 24
ੰ ਟ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਏਹਤ਼ ਸਫਨਾਂ ਯਾਨ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਏਈ ਇਰਜ ਏਹਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ।
ਫਵਤ਼ ਯਾਨ ਏਹਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਇਰਜਾਂ ਰਈ ਸਵਰਾਂ-ਸਵਭਤਹ ਰਤ ਦਯਾਂ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ, ਇਏਯਏ਼
ਸਨਲ਼ਚਤ ਏਹਭਤ ਵੰ ਦਹ ਵ।
vi. ੀਡੀ(OPD)
ਏਝ ਰਹਆਂ ਨ-ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਭਯਹ (out-patient) ਰਈ ਲਹ ਇਰਜ/ਰਵ ਰ ਣ ਰਈ
ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਐ ਫਹਭ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਤਿੱ ਏ ਵੰ ਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼
ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਏਯਲਉਣ ਰਈ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਤੋਂ ਿੱ ਟ ਵੰ ਦ ਵ।
ਹਡਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਰਹ ਤੋਂ ਰਹ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਇੰ ਝ ਦਹ ਧਨਲਹ ਰਈ 24 ੰ ਸਟਆਂ ਰਈ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਯਸਵਣ ਦਹ ਲ਼ਯਤ ਲ਼ਸਭਰ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ।
vii. ਇਰਾਜ ਏਾਯਵਾਈ/ਇਰਾਜ ਦਾ ਢੰ 
ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਇਰਜ ਦ਼ ਰਾ ਥਹ ਢੰ  ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਵ। ਯ, ਭਯਹ
ਵਾਯ ਢੰ ਾਂ ਨਰ ਇਰਜ ਲਹ ਏਯਲ ਏਦ ਵ:
 ਮਨਨਹ
 ਸਿੱ ਧ
 ਵਾਭਾਥਹ
 ਆਮਯਲ਼ਦ
 ਏਦਯਤਹ-ਇਰਜ ਆਸਦ।

507

ਫਵਤਹਆਂ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਇਰਜ ਅਰਸਵਦ ਏਹਤ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਯ ਏਝ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ
ਉਵਨਾਂ ਇਰਜਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਜਾਂ ਲਿੱ ਧ ਰਈ ਅਧਹਨ-ਵਿੱ ਦ ਨਰ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਵੰ ਦਹ ਵ।
viii. ਧਸਰਾਂ ਭਜੂਦ ਫੀਭਾਯੀਆਂ
ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਸਵਰਾਂ-

" ਈ

ਈ

,

/

,
ਈ

48

/
/

,

"
ਸਵਰਾਂ-ਭਿਜਦ ਫਹਭਯਹ ਨੰ ਅਰਸਵਦ ਯਿੱ ਐਣ ਦ ਏਯਨ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਭਰ ਸਧਾਂਤਾਂ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਵ ਸਏ
ਸਨਸਚਤ ਨੰ ਫਹਭ਼ ਅਧਹਨ ਯਿੱਸਐਆ ਨਵੀਂ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜ ਏਦਹ।
ਯ, ਇਵ ਸਧਾਂਤ ਨੰ ਰ ਏਯਨ ਫਵਤ ਐ ਵ ਅਤ਼ ਰਿੱਛਣਾਂ ਤ਼ ਇਰਜ ਦਹ ਤਯਹਏ਼ਫਿੱਧ ਜਾਂਚ ਏਯਨ
ਲ਼ਸਭਰ ਵ ਸਏ ਏਹ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਫਹਭ ਏਯਨ ਦ਼ ਭੇਂ ਏਹ ਵਰਤ ਹ। ਸਏਉਂਸਏ ਭਡਹਏਰ ਼ਲ਼਼ਲਯ
ਫਹਭਯਹ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਸਲਚਯਾਂ ਰਈ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਯਇ ਯਿੱ ਐ ਏਦ਼ ਵਨ, ਏਦੋਂ ਫਹਭਯਹ ਸਵਰਹ ਲਯ ਸਦਐਈ
ਸਦਿੱ ਤਹ ਨੰ ਸਏ਼ ਲਹ ਦਅਲ਼ ਤੋਂ ਇਨਏਯ ਏਯਨ ਦਹ ਇਵ ਲ਼ਯਤ ਰ ਏਯਨ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਸਧਆਨ ਨਰ
ਲ਼ਐਣ ਵੰ ਦ ਵ।
ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਸਲਏ ਸਲਿੱ ਚ, ਅੀਂ ਇਵ ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਰਈ ਦਾ ਾਧਾਂ ਰਤ ਏਯਦ਼ ਵਾਂ।
 ਸਵਰੀਂ ਯਿੱ  ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਰਾ ਏਾਂ ਦ ਯ ਭਵ ਫਹਭਤ ਵੰ ਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ
ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਸਲਯਧ ਏਾਈ ਚਾਣ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ। ਯਿੱ  ਰਹਆਂ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਲਸਰਆਂ, ਏਸਵ
ਰਲਾ ਸਏ ਯਏਯਹ ਭਰਭ, ਬ ਯਹਫਹ ਯ਼ਐ ਤੋਂ ਵ਼ਠਾਂ ਯਸਵਣ ਲਰ਼ , ਲਿੱ ਡ਼ ਏਯਾਯ਼ਲ਼ਨ ਯਿੱ  ਦ਼
ਭਰਭਾਂ ਦ਼ ਯ਼ ਸਯਲਯ ਆਸਦ, ਦ ਇਰਜ ਸਵਰਹ ਲਯ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਰ ਣ ਲਰ਼ ਇਏਿੱ ਰ਼
ਸਯਲਯ ਦ਼ ਭਏਫਰ਼ ਸਵਰ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਇਵ ਰਹਆਂ ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਨੰ
ਅਏਯ ਵਟ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਅਰਸਵਦਹ ਰਈ ਢਿੱ ਏਲੀਂ ਏਹਭਤ ਲ਼ਸਭਰ ਵੰ ਦਹ ਵ।
 ਦਜਹ ਾਧ ਵ ਸਏ ਸਵਰਾਂ-ਭਿਜਦ ਫਹਭਯਹਆਂ ਨੰ ਰਤਯ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਏਝ ਭੇਂ ਦ਼ ਫਅਦ
ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ। ਇਵ ਇ ਸਧਾਂਤ ਦਹ ਰਣ ਏਯਦਹ ਵ ਸਏ ਬਲੇਂ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ
ਵਰਤ ਭਿਜਦ ਵ, ਯ ਇਵ ਏਝ ਭੇਂ ਰਈ ਸਦਐਈ ਨਵੀਂ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵ, ਇ ਨੰ ਸਨਲ਼ਚਤ ਨਵੀਂ
ਭੰ ਸਨਆ ਜ ਏਦ ਵ।
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ix. ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਉਡੀਏ ਅੰ ਤਯਾਰ
ਆਭ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਲ਼ਯਆਤਹ 30 ਸਦਨਾਂ ਦ਼ ਫਅਦ ਵਹ ਫਹਭਯਹ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹ ਵ
(ਸਯ ਵਦ਼ ਏਯਏ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਨੰ ਛਿੱ ਡ ਏ਼)।
ਇ਼ ਤਯਹਾਂ ਇਵ ਫਹਭਯਹਆਂ ਦਹ ਚਹ ਵ:
 ਭਾਤਹਆ-ਸਫੰ ਦ,

 ਵਯਨਹਆ,

 ਿੱ ਟ-ਦਿੱ ਐਦਈ ਰਾਟਸਟਏ ਵਈਯਟਯਾਪਹ,

 ਵਇਡਯਹਰ,

 ਫਿੱ ਚ਼ਦਨਹ,

 ਇਨਇਸਟ,

 ਡੰ ਼ ੁਭ,

 ਾਢ਼, ਚਰ਼ ਦ਼ ਜਾ ਫਦਰਣ ਆਸਦ

 ਫਲਹਯ,
ਇਵਨਾਂ ਨੰ ਲ਼ਯਆ
 ਤਹ ਭੇਂ ਰਈ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਨਵੀਂ ਸਭਰਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਐ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ਼
ਉਤਦ ਭਤਫਏ ਇਿੱ ਏ ਰ ਜਾਂ ਦਾ ਰ ਜਾਂ ਲਿੱ ਧ ਭੇਂ ਰਈ ਵਾ ਏਦ ਵ।
ਦਅਲ ਏਯਲਈ ਏਯਤ ਨੰ ਛਣਨ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ ਸਏ ਇਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਫਹਭਯਹ ਵ ਅਤ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ
ਸਏੰ ਨ ਭਾਂ ਜਾਂਚ ਏਯਨ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣਹ ਵ ਸਏ ਜ਼ ਇਵ ਭੰ ਨਣਮਾ ਲ਼ਯਤ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਆਉਂਦ ਵ।
x. ਅਰਧਸਦਾ
ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਏਝ ਅਰਸਵਦਹਆਂ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਇ ਤਯਹਾਂ ਲੰ ਡਹਆਂ ਜ
ਏਦਹਆਂ ਵਨ:
 ਜਣ਼਼ ਦ਼ ਪਇਦ਼ (ਵਰਾਂਸਏ ਇ ਨੰ ਏਝ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਵੰ ਦਹ ਵ)।
 ਨ-ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਭਯਹ ਤ਼ ਦੰ ਦਾਂ ਦ਼ ਇਰਜ
 ਫਹਭਯਹ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ਣ ਦ ਭਏਦ ਨਵੀਂ ਵ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਚਆਈਲਹ (HIV),
ਵਯਭਾਨ ਇਰਜ, ਭਾਟ਼ ਦ ਇਰਜ, ਜਣਨ-ਲ਼ਏਤਹ ਦ ਇਰਜ, ਜਲਟਹ ਯਜਯਹਆਂ ਆਸਦ।
 ਲ਼ਯਫ/ਨਸਲ਼ਆਂ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਏਯਏ਼ ਵਾਣ ਲਰਹਆਂ ਫਹਭਯਹਆਂ।
 ਬਯਤ ਤੋਂ ਫਵਯ ਭਡਹਏਰ ਇਰਜ
 ਲਿੱ ਧ ੁਤਯ਼ ਲਰਹਆਂ ਯਯਭਹਆਂ, ਆਤਭ-ਵਿੱ ਸਤਆ, ਯ਼ਸਡਏਸਟਲ ਏਚਯ।
 ਏ਼ਲਰ ਟਟ/ਜਾਂਚ ਦ਼ ਭਏਦ ਰਈ ਬਯਤਹ ਵਾਣ।
ਇੰ ਝ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਦਅਲ ਸਨਟਉਣ ਲਰ਼ ਐ ਵਰਤਾਂ ਨੰ ਭਝਉਣ ਫਵਤ ਐ ਵਾ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ
ਸਏ ਭਸਵਯਾਂ ਦ਼ ਸਲਚਯ ਠਹਏ ਭਿੱ ਦ਼ ਤ਼ ਵਾਣ ਅਤ਼ ਜ਼ ਅਦਰਤ ਸਲਿੱ ਚ ਚਣਿਤਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਲ਼ ਤਾਂ ਫਚਅ ਏਯ
ਏਣ।
xi. ਦਾਅਧਵਆਂ ਦ ੰ ਫੰ ਧ ਧਵੱ ਚ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ
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ਫਹਭ ਰਹ ਏਝ ਏਯਲਈ ਲਹ ਤਸਵ ਏਯਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹਤਹਆਂ
ਜਣਹਆਂ ਚਵਹਦਹਆਂ ਵਨ, ਉਵਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਏਝ ਦਅਲ਼ ਨੰ ਭਨਯ ਏਯਨ ਰਈ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵਨ।
ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਇਵ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਵ:
 ਐ ਭੇਂ ਸਲਿੱ ਚ ਦਅਲ਼ ਦਹ ਲ਼ਯਆ
 ਤ - ਅੀਂ ਲ਼ਯਆਤ ਦਹ ਭਵਿੱ ਤਤ ਫਯ਼ ਸਵਰਾਂ ਵਹ ਦ਼ਸਐਆ
ਵ। ਰਹ ਭੇਂ ਦਹ ਏਝ ਲ਼ਯਤ ਰ ਏਦਹ ਵ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਯਆ
 ਤ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ
ਏੰ ਨਹ ਏਾਰ ਵੰ ਚਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ।
 ਏਝ ਐ ਭੇਂ ਸਲਿੱ ਚ ਦਅਲ ਦਤਲ਼ ਦ਼ਣ਼।
 ਰਤ ਤਿੱ ਥ, ਰਤ ਲ਼ਯਲ਼ ਜਾਂ ਰਭਐ
ਿੱ ਤਿੱ ਥਾਂ ਫਯ਼ ਨ-ਦਿੱ ਣ ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਨਵੀਂ ਵਾਣ ਚਵਹਦ
ਵ।
g) ਅੰ ਧਤਭ ਦਾਅਵਾ ਬੁਤਾਨ-ਮ ਉੱਤ ਸੁੰ ਚਣਾ
ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਦਅਲ ਭਨਯ ਵਾ ਸਆ ਤਾਂ ਅਰ ਅ ਬਤਨ-ਮਾ ਦਅਲ਼ ਦਹ ਯਏਭ ਦ ਪਰ
ਏਯਨ ਵ। ਇਵ ਤ ਰਉਣ ਰਈ, ਨੰ ਏਯਨਾਂ ਨੰ ਭਝਣ ਚਵਹਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਦਅਲ਼ ਦਹ ਯਏਭ
ਤ ਰਉਂਦ਼ ਵਨ। ਇਵ ਏਯਨ ਵਨ:
i. ਾਰੀ ਦ ਅਧੀਨ ਭੈਂਫਯਾਂ ਰਈ ਭਜੂਦ ਫੀਭਾ ਏਯਵਾਈ ਯਏਭ
ਸਨਿੱਜਹ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਨਰ ਰਹਆਂ ਜਯਹ ਏਹਤਹਆਂ ਜਦਹਆਂ ਵਨ, ਏਝ ਨੰ ਪਰਾ ਟਯ ਦ਼
ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਜਯਹ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਈ ਯਏਭ ਸਯਲਯ ਰਈ ਉਰਿੱਫਧ
ਵੰ ਦਹ ਵ, ਜਾਂ ਰਹਆਂ, ਜਾ ਸਏ ਪਰਾ ਟਯ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ, ਯ ਵਯ਼ਏ ਭੈਂਫਯ ਰਈ ਵਿੱ ਦ
ਤਸਵ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ii. ਾਰੀ ਦ ਅਧੀਨ ਭੈਂਫਯਾਂ ਰਈ ਧਸਰਾਂ ਧਏ ਏੀਤ  ਦਾਅਵ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਫਾਏੀ ਫੀਭਾ
ਏਯਵਾਈ ਯਏਭ ਉਰੱਫਧ ਸੁੰ ਦੀ ਸ।
ਜਦੋਂ ਸਵਰਾਂ ਦਹ ਬਤਨ ਏਹਤ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਦਹ ਏਟਿਤਹ ਦ਼ ਫਅਦ ਉਰਿੱਫਧ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਫਏਹ
ਯਏਭ ਏਿੱ ਢਣਹ ਵੰ ਦਹ ਵ ਤਾਂ ਫਅਦ ਸਲਿੱ ਚ ਵਤਰਾਂ ਨੰ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਰਭਣਸਏਤ ਦ਼ਣ ਰਈ ਲਹ
ਸਧਆਨ ਯਿੱ ਸਐਆ ਜਲ਼।
iii. ਅਧੀਨ-ਸੱ ਦ
ਫਵਤਹਆਂ ਰਹਆਂ ਏਭਯ਼ ਦ਼ ਸਏਯ ਰਈ ਵਿੱ ਦ, ਨਯਸੰ  ੁਯਚ਼ ਆਸਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ
ਦ਼ ਪਹਦਹ ਲਜੋਂ ਜਾਂ ਵਯ ਸਦਨ ਦਹ ਵਿੱ ਦ ਲਜੋਂ ਤਸਵ ਏਯਦਹਆਂ ਵਨ। ਡਏਟਯਹ ਰਵ ਦਹ ਪਹ ਜਾਂ
ਭਫਰੈਂ ਦ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਆਸਦ ਰਈ ਇੰ ਝ ਦਹ ਵਹ ਵਿੱ ਦ ਵਾ ਏਦਹ ਵ।
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iv. ਫੀਭਾਯੀ ਰਈ ਧਏ ਐਾ ਸੱ ਦ ਤੱ ਏ ਜਾਂਚ
ਰਹ ਏਾਈ ਐ ਯਏਭ ਜਾਂ ਜਣ਼ ਯਿੱਸਐਆ ਜਾਂ ਵਾਯ ਫਹਭਯਹਆਂ ਏਸਵ ਰਲਾ ਸਦਰ ਦਹ ਫਹਭਯਹ ਰਈ
ਵਿੱ ਦ ਤਸਵ ਏਯ ਏਦਹ ਵ
v. ਜਾਂਚ ਏਯਨੀ ਧਏ ਏੀ ਸੱ ਏਦਾਯ ਸ ਜਾਂ ਇਏੱ ਤਯ ਏੀਤਾ ਫਨ ਨਸੀਂ ਸ
ਜਾਂਚ ਏਯਨਹ ਸਏ ਏਹ ਫਹਭਤ ਸਏ਼ ਲਹ ਨ-ਦਅਲ ਫਾਨ ਦ ਵਿੱ ਏਦਯ ਵ (ਜ਼ ਫਹਭਤ ਨੇ ਸਛਰ਼ ਰਾਂ
ਦ਼ ਦਿਯਨ ਆਣਹ ਰਹ ਤੋਂ ਦਅ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਵ)। ਨ-ਦਅਲ ਫਾਨ ਅਏਯ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ
ਨਰ ਲਧ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਆਉਂਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਅਰ ਸਲਿੱ ਚ ਭਯਹ/ਫਹਭਤ ਦ਼ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਲਧ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵੰ ਦ
ਵ। ਏਈ ਲਯ ਇਏਿੱ ਤਯ ਫਾਨ ਰਤ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਜਾਸਆ ਸਆ ਵਾ ਏਦ ਸਏਉਂਸਏ ਸਛਰ਼ ਰ ਦ਼ ਅੰ ਤ
ਲਰ਼ ਲ਼ਯ ਵਾ ਦਅਸਲਆਂ ਨੰ ਸਧਆਨ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਸਐਆ ਵਾਇਆ ਨਵੀਂ ਵਾ ਏਦ ਵ।
vi. ਾਫੰ ਦੀ ਨਾਰ ੁਯੱਧਐਆ ਰਾਤ ਸਯ ਖ਼ਯਚ:
ਵਾਯ ਫੰ ਦਹਆਂ ਲਹ ਵਾ ਏਦਹਆਂ ਵਨ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਜ਼ ਇਰਜ ਆਮਯਲਸਦਏ ਰਣਰਹ ਨਰ ਇਰਜ
ਏਯਲਇਆ ਸਆ ਵਾਲ਼, ਸਜ ਰਈ ਫਵਤ ਿੱ ਟ ਵਿੱ ਦ ਵਾ ਏਦਹ ਵ। ਸਵਤ ਜਾਂਚ ੁਯਚ਼ ਰਹ ਦ਼ ਚਯ
ਰਾਂ ਦ਼ ਫਅਦ ਏਝ ਐ ਵਿੱ ਦ ਤਿੱ ਏ ਵਹ ਵਾ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਵਤਰ ਨਏਦਹ ਬਤਨ ਰਈ ਲਹ ਵਯ ਸਦਨ
ਵਹ ਵਿੱ ਦ ਵੰ ਦਹ ਵ।
vii. ਧਸ-ਬੁਤਾਨ
ਇਵ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਬਤਨ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਭਰਾਂਏਣ ਏਹਤ਼ ਦਅਲ਼ ਦ ਤਸਵ ਪਹਦਹ ਵੰ ਦ ਵ। ਸਵਬਤਨ ਏ਼ਲਰ ਏਝ ਚਣਹਆਂ ਵਰਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਵਹ ਰ ਵਾ ਏਦ ਵ - ਏ਼ਲਰ ਭਸਆਂ ਦ਼ ਦਅਸਲਆਂ
ਰਈ, ਜਣ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਰਈ, ਦਜ਼ ਦਅਲ਼ ਤੋਂ ਫਅਦ ਰਈ, ਜਾਂ ਏਝ ਯਏਭ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਦ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼
ਰਈ ਵਹ।
ਬਤਨਮਾ ਯਏਭ ਨੰ ਇਵਨਾਂ ਵਿੱ ਦਾਂ ਭਤਫਏ ਏਯਨ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਬਤਨਮਾ ਦਅਲ ਯਏਭ ਨੰ ੂਯਬਤਨਮਾ ਚਹਾਂ ਰਈ ਏਟਿਤਹ ਤੋਂ ਫਅਦ ਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
ਧਸਤ ਦਾਅਧਵਆਂ ਧਵੱ ਚ ਗਯ-ਬੁਤਾਨਮ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਫਹਭਯਹ ਦ਼ ਰਈ ਇਰਜ ਏਯਨ ਰਈ ਵਾ ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਭਤਫਏ ਲੰ ਸਡਆ ਜ ਏਦ ਵ:
 ਇਰਜ ਰਈ ੁਯਚ਼ ਅਤ਼
 ਦ਼ਐਬਰ ਰਈ ੁਯਚ਼
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ਫਹਭਯਹ ਦ਼ ਇਰਜ ਰਈ ੁਯਸਚਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਭਡਹਏਰ ੁਯਚ਼ ਅਤ਼ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਵਰਤਾਂ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧਹ
ੁਯਚ਼ ਲ਼ਸਭਰ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਲ, ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਯਸਵਣ ਨੰ ਿਐ ਜਾਂ ਲ਼ਵਹ ਫਣਉਣ ਰਈ
ਵਾਣ ਲਰ਼ ੁਯਚ਼ ਲਹ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ।
ਆਭ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਫਹਭਯਹ ਦਹ ਦ਼ਐਬਰ ਰਈ ੁਯਚ਼ ਯਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਏ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼
ਦਿੱ ਸਆ ਨ ਸਆ ਵਾਲ਼ ਲਧ ਏਹਤ਼  ਲ਼ਵਹ ੁਯਸਚਆਂ ਦ ਬਤਨ ਨਵੀਂ ਏਯਦਹ ਵ।
ਇਵ ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ ੂਯ-ਇਰਜਹ ੁਯਚ਼ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਸਡਆ ਜ ਏਦ ਵ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਯਸਜਟਯ਼ਲ਼ਨ
ੁਯਚ, ਦਤਲ਼ਹ ੁਯਚ਼ ਆਸਦ ਅਤ਼ ਚਹਾਂ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੰ ਇਰਜ ਦ਼ ਨਰ ਸਿੱ ਧ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਭੰ ਸਨਆ ਜ
ਏਦ ਵ (ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਦਿੱ ਤ਼  ਭੇਂ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਬਯਤਹ ਵਾ ਭਯਹ ਨੰ ਰਾਟਹਨ ਰਹਭੈਂਟ)।
ਸਵਰਾਂ ਵਯ਼ਏ ਟਹਹ/ਫਹਭਏਯਤ ਏਾਰ ੂਯ-ਬਤਨਮਾ ਆਈਟਭਾਂ ਦਹ ਆਣਹ ਚਹ ਵੰ ਦਹ ਹ,
ਵਣ IRDAI ਸਵਤ ਫਹਭ ਸਭਆਯਹਏਯਨ ਼ਧਾਂ ਅਧਹਨ ਸਭਆਯਹ ਫਣ ਸਦਿੱ ਤਹ ਈ ਵ।
ਆਐਯਹ ਦਅਲ ਬਤਨ ਦ ਤ ਰਉਣ ਰਈ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ੂ ਵਨ:
ਾਯਣੀ ਧਵੱ ਚ 2.1
ਗ I

ਏਭਯ਼ ਦ਼ ਸਏਯ, ਡਏਟਯਹ ਰਵ ਆਸਦ ਦ਼ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਬਾਂ ਅਧਹਨ ਬ ਸਫਿੱ ਰ ਤ਼ ਯਹਦਾਂ
ਦਹ ਚਹ

ਗ II

ਵਯ਼ਏ ਬ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਬਤਨਮਾ ਯਏਭ ਤੋਂ ੂਯ-ਬਤਨ ਆਈਟਭਾਂ ਦਹ ਏਟਿਤਹ

ਗ III

ੁਯਚ਼ ਦ਼ ਵਯ ਬ ਰਈ ਰ ਵਾਣ ਲਰਹ ਏਾਈ ਲਹ ਵਿੱ ਦ ਰ ਏਯਨਹ

ਗ IV
ਗ V

ਏਿੱ ਰ ਬਤਨਮਾ ਯਏਭ ਤ ਏਯਨਹ ਤ਼ ਜਾਂਚ ਏਯਨਹ ਸਏ ਜ਼ ਇਵ ਯਹ ਫਹਭ ਏਯਲਈ
ਯਏਭ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਿੱ ਚ ਵ।
ਲ਼ਿੱ ਧ ਦਅਲ ਬਤਨਮਾ ਤ ਰਉਣ ਰਈ ਏਾਈ ਲਹ ਸਵ-ਬਤਨ ਦਹ ਏਟਿਤਹ, ਜ਼ ਰ
ਵਾਲ਼

h) ਦਾਅਵ ਦਾ ਬੁਤਾਨ
ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਬਤਨਮਾ ਦਅਲ ਯਏਭ ਤ ਰਉਣ ਉੱਤ਼, ਵਏ ਜਾਂ ਵਤਰ, ਸਜਲੇਂ ਲਹ ਏ਼
ਵਾਲ਼, ਨੰ ਬਤਨ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਭਨਯ ਏਹਤਹ ਦਅਲ ਯਏਭ ਸਲਿੱ ਤਹ / ਰ਼ ਐ ਏਯਜ ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦ
ਵ ਅਤ਼ ਬਤਨ ਨੰ ਚਏ ਜਯਹ ਏਯਏ਼ ਜਾਂ ਵਏ ਦ਼ ਫੈਂਏ ਐਤ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਦਅਲ ਯਏਭ ਨੰ ਟਯਾਂਪਯ
ਏਯਏ਼ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ।
ਜਦੋਂ ਬਤਨ ਵਤਰ ਨੰ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਯਯਹ ਟਏ ਏਿੱ ਸਟਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਜ਼ਏਯ ਏਾਈ ਬਤਨ
ਤੋਂ ਏਹਤ ਸਆ ਵਾਲ।਼
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ਜਦੋਂ ਬਤਨ ਨੰ ਤਹਜਹ ਧਯ ਰਲ਼ਲ਼ਏ ਲਰੋਂ ਸਨਟਇਆ ਸਆ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਬਤਨ ਏਯਲਈ ਇਿੱ ਏ ਤੋਂ
ਦਜ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਰਈ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵਾ ਏਦਹ ਵ। ਟਹਹ ਦ਼ ਏੰ ਭ ਏਯਨ ਦ਼ ਢੰ  ਨੰ ਲ਼ਯਲ਼ ਭ਼ਤ ਫਅਦ
ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤ ਜਲ਼।
ਵਏ ਿੱ ਛਸਿੱ ਛ ਨੰ ਸਨਟਉਣ ਰਈ ਸਟਭ ਸਲਿੱ ਚ ਬਤਨ ਨੰ ਅਿੱ ਡ਼ਟ ਏਯਨ ਯਯਹ ਵ। ਐ ਤਿਯ
ਉੱਤ਼ ਇਵ ਲ਼ਯਸਲਆਂ ਨੰ ਏਰ ੈਂਟਯ / ਵਏ ਼ਲ ਟਹਭ ਨਰ ਸਟਭ ਯਵੀਂ ਾਂਝ ਏਹਤ ਜਲ਼।
ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਬਤਨ ਏਯਨ ਨਰ, ਦਅਲ਼ ਨੰ ਸਨਟ  ਲਜੋਂ ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਸਯਾਯਟਾਂ ਨੰ
ਸਨਮਭਤ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਏੰ ਨਹ ਭਨਜ਼ਭੈਂਟ, ਸਲਚਾਸਰਆਂ, ਵਏਾਂ ਤ਼ IRDAI ਨੰ ਸਣਤਹ ਤ਼ ਦਅਲ
ਸਨਟਉਣ ਯਏਭ ਰਈ ਬ਼ਸਜਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਸਨਟ ਦਅਸਲਆਂ ਦਹ ਆਭ ਜਾਂਚ-ਤਰ ਸਲਿੱ ਚ
ਸਨਟ %, ੂਯ-ਬਤਨਮਾ ਦਹ ਯਏਭ ਅਨਤ ਲਜੋਂ, ਦਅਲ਼ ਸਨਟਉਣ ਰਈ ਰਿੱ਼ ਤ ਭਾਂ
ਆਸਦ ਲ਼ਸਭਰ ਵੰ ਦ ਵ।
i) ਦਤਾਵਜ਼ ਧਵੱ ਚ ਏਭੀ / ਰ ੜੀਂਦੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਾ ਯਫੰ ਧ
ਦਅਲ਼ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈ ਏਯਨ ਰਈ ਭਿੱ ਐ ਦਤਲ਼ਾਂ ਦਹ ਚਹ ਦਹ ਤਰ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ ।
ਇਵ ਵਨ:
 ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦਹ ਨਸਟ ਨਰ ਛਿੱ ਟਹ ਰ ਣ ਦ ਯ
 ਵਇਏ ਜਾਂਚ ਸਯਾਯਟਾਂ
 ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਬਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਸਡਆ ਵਾ ਅੰ ਤਭ ਾਂਝ ਸਫਿੱ ਰ,
 ਡਏਟਯ ਦਹਆਂ ਯਚਹਆਂ ਤ਼ ਦਲਈਆਂ ਦ਼ ਸਫਿੱ ਰ,
 ਬਤਨ ਯਹਦਾਂ,
 ਦਅਲ ਪਯਭ ਅਤ਼
 ਵਏ ਛਣ।
ਤਜਯਫ਼ ਨੇ ਸਿੱ ਧ ਏਹਤ ਵ ਸਏ ਚਯ ਼ਲ਼ ਏਹਤ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਸਲਿੱ ਚ ਦਤਲ਼ ਦ਼ ਅਧਯ ਉੱਤ਼
ਏਭਹ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਇਏਯਏ਼ ਯਯਹ ਵ ਸਏ ਵਏ ਨੰ ਨ ਸਦਿੱ ਤ਼  ਦਤਲ਼ ਦ਼ਣ ਦਹ ਰਵ ਸਦਿੱ ਤਹ
ਜਲ਼ ਅਤ਼ ਭਾਂ ਵਿੱ ਦ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਸਜ ਦਿਯਨ ਉਵ ਆਣ਼ ਦਅਲ਼ ਰਈ ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਨਿੱਥਹ ਏਯ
ਏਦ ਵ।
ਇ਼ ਤਯਹਾਂ, ਇਵ ਲਹ ਵਾ ਏਦ ਵ ਸਏ ਦਅਲ਼ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈ ਦ਼ ਦਿਯਨ, ਲਧ ਜਣਏਯਹ ਦਹ ਰਾ  ਵਾਲ਼,
ਸਏਉਂਸਏ:
i. ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ ਛਿੱ ਟਹ ਰ ਣ ਦ ਯ IRDAI ਲਰੋਂ ਤਸਵ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਠਹਏ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਨ ਵਾਲ਼ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਜਾਂ
ਫਹਭਯਹ ਦ਼ ਅਤਹਤ ਦ਼ ਲ਼ਯਲ ਯ਼ ਢੰ  ਨਰ ਨ ਸਭਸਰਆ ਵਾਲ਼।
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ii. ਏਹਤ  ਇਰਜ ਫਯ਼ ਏਹ ਲ਼ਯਲ ਨਵੀਂ ਵ ਜਾਂ ਰਾ ਹਦ ਲ਼ਟਹਏਯਨ ਨਵੀਂ ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ।
iii. ਇਰਜ ਛਿੱ ਟਹ ਰ ਣ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਦਿੱ ਼ ਭਤਫਏ ਜਾਂਚ ਨਰ ਸਭਰਦ ਨਵੀਂ ਵ ਜਾਂ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਈਆਂ
ਦਲਈਆਂ ਫਹਭਯਹ ਨਰ ਭ਼ਰ ਨਵੀਂ ਐਾਂਦਹਆਂ, ਸਜ ਰਈ ਇਰਜ ਏਹਤ ਸਆ ਹ।
iv. ਸਦਿੱ ਤ਼  ਸਫਿੱ ਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਚਵਹਦਹ ਲੰ ਡ ਨਵੀਂ ਏਹਤਹ ਈ ਵ।
v. ਦਾ ਦਤਲ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਅਏਤਹ ਦਹ ਉਭਯ ਸਭਰਦਹ ਨਵੀਂ ਵ।
vi. ਛਿੱ ਟਹ ਰ ਣ ਦ਼ ਯ ਤ਼ ਸਫਿੱ ਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦਹ ਸਭਤਹ / ਛਿੱ ਟਹ ਰ ਣ ਦਹ ਸਭਤਹ ਸਭਰਦਹ ਨਵੀਂ ਵ।
vii. ਦਅਲ਼ ਰਈ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਰਈ ਵਾਯ ਲ਼ਯਲ਼ ਭ਼ਤ ਤਰ ਦਹ ਰਾ  ਵ ਅਤ਼ ਉ
ਰਈ, ਵਤਰ ਦ਼ ਅੰ ਦਯਨਹ ਼ਯ ਦਹ ਰਾ  ਵ।
ਦਾਲਾਂ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਵਏ ਨੰ ਸਰਐਤਹ ਜਾਂ ਈਭ਼ਰ ਯਵੀਂ ਲਧ ਜਣਏਯਹ ਰਈ ਲ਼ਯਲ਼ ਦ਼ਣ ਫਯ਼ ਸਚਤ
ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਫਵਤ਼ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਵਏ ਚਵਹਦਹ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣ ਦ਼ ਭਯਿੱ ਥ ਵਾਲ਼। ਯ, ਏਈ ਲਯ
ਵਰਤ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਚਵਹਦਹ ਜਣਏਯਹ ਫਵਤ ਯਯਹ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਯ ਵਏ ਜਲਫ ਨਵੀਂ ਸਦੰ ਦ
ਵ। ਉਵਨਾਂ ਵਰਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਵਏ ਨੰ ਯਹਭਈਡਯ ਬ਼ਸਜਆ ਜਾਂਦ ਵ ਸਏ ਦਅਲ਼ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈ ਏਯਨ
ਰਈ ਜਣਏਯਹ ਦਹ ਰਾ  ਵ ਅਤ਼ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਸਤੰ ਨ ਯਹਭਈਡਯਾਂ ਦ਼ ਫਅਦ ਦਅਲ ਫੰ ਦ ਏਯਨ ਫਯ਼
ਚਨ ਬ਼ਜਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
ਦਅਲ਼ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਦਤਲ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ, ਜਦੋਂ ਲਹ ਇਵ ਏਯਲਈ ਅਧਹਨ ਵੰ ਦ ਵ, ਤੀਂ ਿੱ ਤਯ
ਉੱਤ਼ "ਸਫਨਾਂ ਿੱ ਐਤ (without Prejudice)" ਲ਼ਫਦ ਸਰਐ਼ ਲ਼ਐਾ਼। ਇਵ ਏਨੰਨ ਰਾ  ਵ, ਜਾ ਸਏ
ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਂਦਹ ਵ ਸਏ ਫਹਭਏਯਤ ਏਾਰ ਇਵ ਿੱ ਤਯ-ਸਲਵਯ ਭਿਜਦ ਵਾਣ ਦ਼ ਫਲਜਦ ਦਅਲ਼ ਨੰ ਯਿੱ ਦ
ਏਯਨ ਦ ਵਿੱ ਏ ਵ।
ਉਦਾਸਯਨ
ਫਹਭਏਯਤ ਏ਼ ਦ ਲ਼ਯਲ਼ ਭ਼ਤ ਅਸਧਨ ਏਯਨ ਰਈ ਅੰ ਦਯਨਹ ਏ਼ ਼ਯਾਂ ਫਯ਼ ਿੱ ਛ ਏਦ ਵ ਅਤ਼
ਨਤਹਜ ਏਿੱ ਢ ਏਦ ਵ ਸਏ ਏਯਲਈ /

ਦਤਲ਼ਾਂ ਤ਼ ਲ਼ਟਹਏਯਨ ਸਲਿੱ ਚ ਏਭਹਆਂ ਦ ਰਫੰਧ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਵਾਯ ਜਣਏਯਹ ਦਹ ਭੰ  ਦਅਲ
ਰਫੰਧ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿੱ ਐ ਚਣਿਤਹ ਵ। ਜਦੋਂ ਸਏ ਬ ਚਵਹਦਹ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ ਸਫਨਾਂ ਦਅਲ਼ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈ ਨਵੀਂ ਵਾ
ਏਦਹ ਵ, ਪ਼ਯ ਲਹ ਵਏ ਨੰ ਲਯ ਲਯ ਵਾਯ ਜਣਏਯਹ ਦਹ ਭੰ  ਏਯਏ਼ ਤਏਰਹ ਨਵੀਂ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜ
ਏਦਹ ਵ।
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ਚੰ ਼ ਅਭਰ ਰਈ ਚਵਹਦ ਵ ਸਏ ਇੰ ਝ ਦਹ ਫ਼ਨਤਹ ਨੰ ਬ ਜਣਏਯਹ, ਜਾ ਸਏ ਚਵਹਦਹ ਵਾ ਏਦਹ ਵ,
ਰਈ ਇਿੱ ਏ ਾਂਝਹ ਚਹ ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਸਤਆਯ ਏਹਤਹ ਜਲ਼ ਅਤ਼ ਫਅਦ ਸਲਿੱ ਚ ਏਾਈ ਲਹ ਵਾਯ ਰਾ  ਨ ਵਾਲ਼।
j) ਦਾਅਧਵਆਂ ਤੋਂ ਇਨਏਾਯ
ਸਵਤ ਦਅਸਲਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਤਜਯਸਫਆਂ ਦ਼ ਸਿੱ ਧ ਏਹਤ ਵ ਸਏ ਼ਲ਼ ਏਹਤ਼  ਦਅਸਲਆਂ ਚੋਂ 10% ਤੋਂ 15%
ਤਿੱ ਏ ਰਹ ਦਹਆਂ ਲ਼ਯਤਾਂ ਨੰ ਯ ਨਵੀਂ ਏਯਦ਼ ਵਨ। ਇ ਦ਼ ਵਾਣ ਦ਼ ਏਈ ਏਯਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏਝ ਇਵ ਵਾ
ਏਦ਼ ਵਨ:
i. ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦਹ ਸਭਤਹ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਭੇਂ ਦਿਯਨ ਨਵੀਂ ਵ।
ii. ਭੈਂਫਯ, ਸਜ ਰਈ ਦਅਲ ਏਹਤ ਸਆ ਵ, ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਨਵੀਂ ਵ।
iii. ਸਵਰਾਂ-ਭਿਜਦ ਫਹਭਯਹ ਦ਼ ਏਯਏ਼ (ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਇੰ ਝ ਦਹ ਵਰਤ ਅਰਸਵਦ ਏਹਤਹ ਹ)।
iv. ਸਫਨਾਂ ਸਏ਼ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਏਯਨ ਤੋਂ ਼ਲ਼ ਏਯਨ ਸਲਿੱ ਚ ਦ਼ਯਹ
v. ਏਾਈ ਇਰਜ ਨਵੀਂ ਹ, ਏ਼ਲਰ ਜਾਂਚ ਦ਼ ਰਈ ਬਯਤਹ ਏਹਤ ਹ।
vi. ਇਰਜ ਏਹਤਹ ਫਹਭਯਹ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਅਰਸਵਦ ਵ।
vii. ਫਹਭਯਹ ਦ ਏਯਨ ਲ਼ਯਫ ਜਾਂ ਨਸਲ਼ਆਂ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਵ
viii. ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ 24 ੰ ਸਟਆਂ ਤੋਂ ਿੱ ਟ ਭੇਂ ਰਈ ਯਵ਼।
ਦਅਲ਼ ਤੋਂ ਇਨਏਯ ਏਯਨ (ਜਾ ਲਹ ਏਯਨ ਸਯਵ ਵਾਲ਼) ਦ਼ ਫਯ਼ ਵਏ ਨੰ ਜਣਏਯਹ ਸਰਐਤਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ
ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣਹ ਵੰ ਦਹ ਵ। ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼, ਇੰ ਝ ਦ਼ ਇਨਏਯ ਿੱ ਤਯ ਸਲਿੱ ਚ ਇਨਏਯ ਰਈ ਏਯਨ, ਰਹ
ਲ਼ਯਤ/ਸਨਮਭ, ਸਜ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਦਅਲ਼ ਤੋਂ ਇਨਏਯ ਏਹਤ ਸਆ ਵ, ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਲ਼ਟ ਯ
ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤਹ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਫਵਤ਼ ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਦਹ ਇਿੱ ਏ ਏਯਲਈ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਸਜ ਯਵੀਂ ਇਨਏਯ ਨੰ ਦਅਲ਼ ਦਹ ਭਨਯਹ ਦ਼ਣ
ਲਰ਼ ਭਨੇਜਯ ਦ਼ ਹਨਹਅਯ ਭਨੇਜਯ ਲਰੋਂ ਯਭਸਣਤ ਏਹਤ ਵੰ ਦ ਵ। ਇ ਨਰ ਮਏਹਨਹ ਫਣਇਆ
ਜਾਂਦ ਵ ਸਏ ਸਏ਼ ਲਹ ਇਨਏਯ ਨੰ ਯ ਤਯਹਾਂ ਤਦਹਏ ਏਹਤ ਸਆ ਵ ਅਤ਼ ਜ਼ ਫਹਭਤ ਨੇ ਸਏ਼ ਲਹ
ਏਨੰਨਹ ਏਯਲਈ ਦ ਵਯ ਸਰਆ ਤਾਂ ਯਹ ਤਯਹਾਂ ਲ਼ਟ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ।
ਦਅਲ ਯਿੱ ਦ ਏਯਨ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਅਯਹ ਦ਼ਣ ਤੋਂ ਇਰਲ ਵਏ ਏਾਰ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ
ਵਾਯ ਚਾਣਾਂ ਵੰ ਦਹਆਂ ਵਨ:
 ਫਹਭ ਰਾ ਏਰ ਜਾਂ
 ਵਏ ਪਾਯਭ ਜਾਂ
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 IRDAI ਜਾਂ
 ਏਨੰਨਹ ਅਦਰਤਾਂ।
ਵਯ ਇਨਏਯ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਪਇਰ ਨੰ ਭਰਾਂਏਣ ਰਈ ਜਾਂਸਚਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਜ਼ ਆਭ ਵਰਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ
ਇਨਏਯ ਸਏ਼ ਏਨੰਨਹ ਤਰ ਅਧਹਨ ਸਲਚਸਯਆ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਦਤਲ਼ਾਂ ਨੰ ਯਿੱਸਐਅਤ ਸਟਏਣ਼
ਉੱਤ਼ ੰ ਬਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਪਰ਼ ਨੰ ਫਚਉਣ ਰਈ ਚਵਹਦ਼ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ।
k) ਸਯ ਵਯਵ ਭਤ ਜਾਂਚ ਰਈ ਸ਼ੱ ਏੀ ਦਾਅਵ
ਫਹਭਏਯਤ ਏਯਾਫਯ ਦ਼ ਬ ਿੱ ਐਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਧਾਐ਼ ਦਹ ਭਿੱ ਸਆ ਨਰ ਸਨਟਣ ਦਹ ਏਾਸਲ਼ਲ਼ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
ਧਾਐ਼ ਦ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਦਹ ਲਿੱ ਡਹ ਸਣਤਹ ਨਰ ਸਨਟਣ ਲਤ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਰਈ ਲਿੱ ਡਹ
ਚਣਤ
ਿ ਹ ਫਣਹ ਵ।
ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹਤ਼ ਜਣ਼ ਧਾਐ਼ ਦਹਆਂ ਉਦਵਯਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਵਨ:
i. ਬ ਵਟਾਉਣਾ, ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਲਰ ਸਲਅਏਤਹ ਇਰਜ ਏਯਲਉਣ ਲਰ਼ ਤੋਂ ਲਿੱ ਐਯ ਵ।
ii. ਦਅਲ ਏਯਨ ਰਈ ਜਾਅਰੀ ਦਤਾਵਜ਼ ਫਣਾਉਣ,ਜਦੋਂ ਸਏ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾ ਵਹ ਨਵੀਂ।
iii. ਖ਼ਯਧਚਆਂ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਦਯਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਤਰ ਦਹ ਭਦਦ ਨਰ, ਜਾਂ ਧਾਐ਼ ਨਰ ਫਵਯਹ ਸਫਿੱ ਰ
ਫਣ ਏ਼।
iv. ਧਫਨਾਂ ਬਯਤੀ ਸ ਇਰਾਜ ਨੂੰ ਸਤਾਰ ਧਵੱ ਚ ਬਯਤੀ ਸ ਇਰਾਜ ਧਵੱ ਚ ਫਦਰਣਾ ਤਾਂ ਸਏ ਜਾਂਚ
ਦ਼ ਐਯਸਚਆਂ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਜ ਏ਼, ਜਾ ਸਏ ਏਝ ਵਰਤਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਧ ਵਾ ਏਦਹ ਵ।
ਯਾ ਨਲੇਂ ਨਲੇਂ ਧਾਐ਼ ਦ਼ ਢੰ  ਆਉਣ ਨਰ ਫਹਭਏਯਤ ਤ਼ ਟਹਹ ਨੰ ਰਤਯ ਵਰਤਾਂ ਦਹ ਸਨਯਨਹ
ਏਯਨਹ ੈਂਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਧਾਸਐਆਂ ਨੰ ਰਿੱਬਣ ਤ਼ ਏੰ ਟਯਾਰ ਏਯਨ ਰਈ ਏਦਭ ਚਿੱ ਏਣ਼ ੈਂਦ਼ ਵਨ।
ਦਅਸਲਆਂ ਨੰ ਦਾ ਢੰ ਾਂ ਨਰ ਛਣਫਹਣ ਰਈ ਚਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ:
 ਸਨਮਭਤ ਦਅਲ਼ ਅਤ਼
 ਲ਼ਯ ਏਹਤ਼ ਦਅਲ਼
ਟਹਹ ਜਾਂ ਫਹਭਏਯਤ ਅੰ ਦਯਨਹ ਸਭਆਯਹ ਲਹ ਤਸਵ ਏਯ ਏਦ਼ ਵਨ ਸਏ ਦਅਸਲਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਏਝ ਐ
ਪਹਦਹ ਦਹ ਐਦ ਜਾਂਚ ਏਹਤਹ ਜਲ਼ਹ, ਇਵ ਪਹਦਹ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਜਾਂ ਧਨ-ਲਹ ਦ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਰਈ
ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵਾ ਏਦਹ ਵ।
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ਇਵ ਢੰ  ਦ਼ ਅਧਹਨ, ਦਅਸਲਆਂ ਨੰ ਯਰਲੇਂ ਨਭਨੇ ਰ ਣ ਦ਼ ਢੰ  ਨਰ ਚਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਏਝ ਫਹਭਏਯਤ
ਲ਼ਯਤ ਰਉਂਦ਼ ਵਨ ਸਏ ਬ ਦਅਸਲਆਂ ਦਹ ਏਝ ਪਹਦਹ ਤਿੱ ਏ ਜਾਂਚ ਏਹਤਹ ਜਲ਼ਹ ਅਤ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼
ਨਭਨੇ, ਜਾ ਸਏ ਉ ਵਿੱ ਦ ਤੋਂ ਿੱ ਟ ਵਨ, ਦਹ ਜਾਂਚ ਏਹਤਹ ਜਲ਼ਹ।
ਦਜ਼ ਢੰ  ਸਲਿੱ ਚ, ਵਯ਼ਏ ਦਅਲ਼ ਨੰ ਏਝ ਜਾਂਚਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਯਆ ਜਲ਼, ਜ਼ ਉਵ ਠਹਏ ਨਵੀਂ ਜ਼ ਤਾਂ
ਜਾਂਚ ਲ਼ਯ ਏਹਤਹ ਜਲ਼ਹ
i.

ਭਡਹਏਰ ਟਟ ਜਾਂ ਦਲਈਆਂ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧਹ ਦਅਸਲਆਂ ਦਹ ਲਿੱ ਡਹ ਸਣਤਹ

ii.

ਵਏ ਸਨਟਉਣ ਰਈ ਫਵਤ ਏਵਰ ਵ

iii.

ਉੱਤ਼-ਸਰਐਣ ਵਾ ਸਫਿੱ ਰ ਆਸਦ।

ਜ਼ ਦਅਲ ਦ਼ ਅਰ ਨ ਵਾਣ ਦ ਲ਼ਿੱ ਏ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਦਅਲ਼ ਦਹ ਜਾਂਚ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਬਲੇਂ ਉਵ ਸਏੰ ਨ ਲਹ
ਛਾਟ ਸਏਉਂ ਨ ਵਾਲ਼।
n. ਟੀੀ ਵਰੋਂ ਨਏਦੀ-ਯਧਸਤ ਦਾਅਵਾ ਧਨਟਾਉਣ ਏਾਯਵਾਈ
ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਵਰਤ ਸਏਲੇਂ ਏੰ ਭ ਏਯਦਹ ਵ? ਇਵ ਦ਼ ਭਿੱ ਢ ਸਲਿੱ ਚ ਇਏਯਯਨਭ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਟਹਹ
ਫਹਭਏਯਤ ਵਤਰ ਨਰ ਏਯਦ ਵ। ਵਾਯ ਭਡਹਏਰ ਼ਲ ਯਏ ਨਰ ਲਹ ਇਏਯਯ ੰ ਬਲ ਵ।
ਅੀਂ ਇਵ ਬ ਸਲਿੱ ਚ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਵਰਤ ਦ਼ਣ ਰਈ ਏਯਲਈ ਫਯ਼ ਦ਼ਐਾਂ਼:
ਾਯਣੀ ਧਵੱ ਚ 3.1
ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਅਧਹਨ ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਵਏ ਇਿੱ ਏ ਫਹਭਯਹ ਤੋਂ ਹਸਤ ਵ ਜਾਂ ਿੱ ਟ ਰਿੱਦਹ ਵ ਤ਼
ਉ ਨੰ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦਹ ਰਵ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ। ਉਵ (ਜਾਂ ਉ ਦ਼ ਲਜੋਂ ਏਾਈ ਵਾਯ)
ਗ 1

ਵਤਰ ਦ਼ ਫਹਭ ਡਏ ਨਰ ਇਵ ਯ਼ ਫਹਭ਼ ਲ਼ਯਲ਼ ਰ ਏ਼ ਸਭਰਦ ਵ:
i. ਟਹਹ ਨਾਂ
ii. ਉ ਦ ਭੈਂਫਯਹ ਨੰਫਯ
iii. ਫਹਭਏਯਤ ਨਾਂ ਆਸਦ
ਵਤਰ ਰਾ ੀਂਦਹ ਜਣਏਯਹ ਨੰ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਦ ਵ ਸਜਲੇਂ ਸਏ:
i. ਫਹਭਯਹ ਦਹ ਜਾਂਚ
ii. ਇਰਜ,

ਗ 2

iii. ਇਰਜ ਏਯਨ ਲਰ ਡਏਟਯ
iv. ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਰਈ ਝ ਸਦਨਾਂ ਦਹ ਸਣਤਹ ਅਤ਼
v. ਅੰ ਦਨ ੁਯਚ
ਇ ਨੰ ਇਿੱ ਏ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਤਆਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਨਏਦੀ-ਯਧਸਤ ਯਭਾਧਣਏਤਾ ਪਾਯਭ
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ਏਸਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
TPA ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਯਭਣਸਏਤ ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣਏਯਹ ਦ ਅਸਧਨ ਏਯਦ ਵ। ਇਵ
ਰਹ ਸਨਮਭਾਂ ਨਰ ਜਣਏਯਹ ਨੰ ਜਾਂਚਦ ਵ ਅਤ਼ ਵਤਰ ਦ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਨਰ ਸਵਭਤ ਵੰ ਦ
ਵ, ਜ਼ ਏਾਈ ਵਾਲ਼, ਅਤ਼ ਪਰ਼ ਉੱਤ਼ ਿੱ ਜਦ ਵ ਸਏ ਏਹ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਯਭਣਸਏਤ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜ ਏਦਹ
ਗ 3

ਵ ਅਤ਼ ਜ਼ ਵਾਂ ਸਏ ਸਏੰ ਨਹ ਯਏਭ ਰਈ ਯਭਸਣਤ ਏਯਨ ਵ।
ਟਹਹ ਪਰ਼ ਉੱਤ਼ ਿੱ ਜਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਵਾਯ ਜਣਏਯਹ ਦਹ ਭੰ  ਏਯ ਏਦ ਵ। ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਪਰ
ਏਯਨ ਦ਼ ਫਅਦ, ਇ ਫਯ਼ ਸਫਨਾਂ ਦ਼ਯਹ ਏਹਤ਼ ਵਤਰ ਨੰ ਦਿੱ  ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ।
IRDAI ਸਵਤ ਫਹਭ ਸਭਆਯਹਏਯਨ ਼ਧਾਂ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਦਾਲੇਂ ਪਯਭਾਂ ਨੰ ਸਭਆਯ ਫਣਇਆ ਸਆ ਵ,
ਵਲਰ਼ ਰਈ ਅੰ ਤ ਉੱਤ਼ ਅਨਫੰਧ ਨੰ ਦ਼ਐਾ)।
ਵਤਰ ਲਰੋਂ ਭਯਹ ਦ ਇਰਜ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਟਹਹ ਲਰੋਂ ਭਨਯ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਨੰ ਭਯਹ ਦ਼

ਗ 4

ਐਤ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭਹਾਂ ਲਜੋਂ ਭੰ ਨ ਏ਼। ਭੈਂਫਯ ਨੰ ੂਯ-ਇਰਜਹ ੁਯਚ਼ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਤ਼ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ
ਸਵ-ਬਤਨ ਰਈ ਬਤਨ ਭਹਾਂ ਏਯਲਉਣ ਰਈ ਸਏਵ ਜ ਏਦ ਵ।
ਜਦੋਂ ਲਹ ਭਯਹ ਛਿੱ ਟਹ ਦ਼ਣ ਰਈ ਸਤਆਯ ਵੰ ਦ ਵ ਤਾਂ ਵਤਰ ਟਹਹ ਲਰੋਂ ਭਨਯ ਏਹਤ਼ ਭਯਹ
ਦ਼ ਐਤ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਫਏਹ ਭਹਾਂ ਯਏਭ ਨੰ ਫਹਭ਼ ਯਵੀਂ ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਅਰ ਇਰਜ ੁਯਚ਼ ਰਈ
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ਜਾਂਚਦ ਵ।
ਜ਼ ਭਹਾਂ ਯਏਭ ਿੱ ਟ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਵਤਰ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਇਰਜ ਰਈ ਵਾਯ ਭਹਾਂ ਏਯਲਉਣ ਦਹ
ਫ਼ਨਤਹ ਏਯਦ ਵ।
ਟਹਹ ਉ ਦਹ ਤਰ ਏਯਦ ਵ ਅਤ਼ ਲਧ ਯਏਭ ਨੰ ਭਨਯ ਏਯਦ ਵ।

ਗ 6

ਭਯਹ ੂਯ-ਭਨਯ ੁਯਸਚਆਂ ਦ ਬਤਨ ਏਯਦ ਵ ਅਤ਼ ਛਿੱ ਟਹ ਰ ਰੈਂ ਦ ਵ। ਉ ਨੰ ਦਤਲ਼
ਯ਼ ਏਯਨ ਰਈ ਦਅਲ ਪਯਭ ਤ਼ ਸਫਿੱ ਰ ਉੱਤ਼ ਦਤਐਤ ਏਯਨ ਰਈ ਿੱ ਸਛਆ ਜਲ਼।
ਵਤਰ ਬ ਦਤਲ਼ਾਂ ਨੰ ਇਏਿੱ ਠੇ ਏਯ਼ ਅਤ਼ ਟਹਹ ਨੰ ਸਫਿੱ ਰ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈ ਏਯਨ ਰਈ
ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਦਤਲ਼ਾਂ ਼ਲ਼ ਏਯ਼:
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i.

ਦਅਲ ਪਯਭ

ii.

ਛਿੱ ਟਹ ਦ ਯ / ਦਐਰ ਨਸਟ

iii. ਟਹਹ ਲਰੋਂ ਜਯਹ ਏਹਤ ਭਯਹ / ਼ਲ਼ਏਯਤ ਛਣ ਏਯਡ ਅਤ਼ ਪਾਟਾ ਆਈਡਹ ਫਤ
iv. ਅੰ ਸਤਭ ਇਏਿੱ ਤਯ ਸਫਿੱ ਰ
v.

ਲ਼ਯਲ਼ ਭ਼ਤ ਸਫਿੱ ਰ

vi. ਜਾਂਚ ਸਯਾਯਟਾਂ
vii. ਡਏਟਯ ਦਹਆਂ ਯਚਹਆਂ ਤ਼ ਦਲਈਆਂ ਦ਼ ਸਫਿੱ ਰ
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viii. ਟਹਹ ਲਰੋਂ ਬ਼ਸਜਆ ਭਨਯਹ ਿੱ ਤਯ
ਟਹਹ ਦਅਲ਼ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈ ਏਯ਼ ਅਤ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਲ਼ਯਸਲਆਂ ਦਹ ਜਾਂਚ ਏਯਨ ਦ਼ ਫਅਦ
ਵਤਰ ਨੰ ਬਤਨ ਰਈ ਸਪਯਲ਼ ਏਯ਼:
i. ਇਰਜ ਏਹਤ ਭਯਹ ਉਵਹ ਸਲਅਏਤਹ ਵ, ਸਜ ਰਈ ਭਨਯਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਈ ਵ।
ਗ 8

ii. ਭਯਹ ਦ ਉ ਵਰਤ ਰਈ ਵਹ ਇਰਜ ਏਹਤ ਸਆ ਵ, ਸਜ ਰਈ ਭਨਯਹ ਰਈ ਈ ਹ।
iii. ਫਹਭਯਹ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ ਇਰਜ ਰਈ ੁਯਚ਼, ਜ਼ ਏਾਈ ਵਨ ਤਾਂ, ਸਫਿੱ ਰ ਦ ਸਵਿੱ  ਨਵੀਂ ਵਨ।
iv. ਬ ਵਿੱ ਦਾਂ, ਜਾ ਸਏ ਵਤਰ ਨੰ ਦਿੱ ਹਆਂ ਈਆਂ ਨ, ਦ ਸਐਆਰ ਯਿੱ ਸਐਆ ਸਆ ਵ।
v. ਵਤਰ ਨਰ ਸਵਭਤ ਵਾਈਆਂ ਦਯਾਂ ਦਹ ਏਿੱ ਰ ਬਤਨਮਾ ਯਏਭ ਏਿੱ ਢਣ ਰਈ ਰਣ
ਏਹਤਹ ਈ ਵ।

ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਵਰਤ ਦ ਭਿੱ ਰ ਉਧਯ ਸਲਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਵ। ਇਵ ਲਹ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਵ ਸਏ ਵਏ ਨੰ ਤ ਵ ਸਏ
ਵਰਤ ਦ ਬ ਤੋਂ ਲਧਹਆ ਇਤ਼ਭਰ ਸਏਲੇਂ ਏਯਨ ਵ। ਮਦ ਯਿੱ ਐਣ ਲਰ਼ ਭਰ਼ :
i.

ਵਏ ਨੰ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਂਣ ਚਵਹਦ ਵ ਸਏ ਉਵ ਨੰ ਆਣ਼ ਫਹਭ਼ ਲ਼ਯਲ਼ ਫਯ਼ ਤ ਵ। ਇ ਸਲਿੱ ਚ
ਲ਼ਸਭਰ ਵ ਉ ਦ:
 ਟਹਹ ਏਯਡ
 ਰਹ ਦਹ ਏਹ,
 ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ ਸਨਮਭ ਤ਼ ਲ਼ਯਤਾਂ ਆਸਦ।

ਜਦੋਂ ਇਵ ਭਿਜਦ
 ਨ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਉਵ ਟਹਹ (24 ੰ ਟ਼ ਵਰਰਈਨ) ਨਰ ੰ ਯਏ ਏਯ ਏਦ ਵ ਅਤ਼
ਲ਼ਯਲ਼ ਰ ਏਦ ਵ।
ii. ਵਏ ਨੰ ਜਾਂਚ ਏਯਨਹ ਚਵਹਦਹ ਵ ਸਏ ਉ ਦ਼ ਡਏਟਯ ਲਰੋਂ ਝਇਆ ਵਤਰ ਟਹਹ ਦ਼
ਨੈਟਲਯਏ ਸਲਿੱ ਚ ਵ। ਜ਼ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਉ ਨੰ ਟਹਹ ਨਰ ਭਿਜਦ ਚਾਣਾਂ ਫਯ਼ ਜਾਂਚ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵ,
ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਇਰਜ ਰਈ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਵਰਤ ਭਿਜਦ
 ਵ।
iii. ਉ ਨੰ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਂਣ ਚਵਹਦ ਵ ਸਏ ਸਵਰਾਂ-ਯਭਣਸਏਤ ਪਯਭ ਸਲਿੱ ਚ ਠਹਏ ਲ਼ਯਲ ਸਦਿੱ ਤ
ਸਆ ਵ। ਇ ਪਯਭ ਨੰ IRDAI ਲਰੋਂ 2013 ਸਲਿੱ ਚ ਸਵਤ ਫਹਭ ਸਲਿੱ ਚ ਜਯਹ ਏਹਤਹਆਂ
ਸਭਆਯਹਏਯਨ ਼ਧਾਂ ਭਤਫਏ ਟੈਂਡਯਡ ਫਣਇਆ ਸਆ ਵ। ਜ਼ ਇਵ ਲ਼ਟ ਨ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਟਹਹ
ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਵਰਤ ਨੰ ਯਿੱ ਦ ਏਯ ਏਦ ਵ ਜਾਂ ਲਰ ਉਠ ਏਦ ਵ।
iv. ਉ ਨੰ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਂਣ ਦਹ ਰਾ  ਵ ਸਏ ਵਤਰ ੁਯਚ਼ ਵਿੱ ਦਾਂ ਦ਼ ਅੰ ਦਯ ਵਨ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਏਭਯ਼
ਦ ਸਏਯਇਆ ਜਾਂ ਐ ਇਰਜ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਭਾਤਹਆ-ਸਫੰ ਦ, ਰਈ ਵਿੱ ਦਾਂ ਅਧਹਨ।
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ਜ਼ ਉਵ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਭਨਯ ਏਹਤ਼ ਭੇਂ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਫਤਹਤ ਏਯਨ ਚਵੰ ਦ ਵ ਤਾਂ ਇਵ ਤ ਏਯ
ਰ ਣ ਚੰ  ਵੰ ਦ ਵ ਸਏ ੁਯਚ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਉ ਦ ਸਏੰ ਨ ਸਵਿੱ  ਵਾਲ਼।
v. ਵਏ ਨੰ ਛਿੱ ਟਹ ਰ ਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਟਹਹ ਨੰ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਵਤਰ ਨੰ
ਟਹਹ ਨੰ ਏਾਈ ਲਹ ਲਧ ਭਨਯਹ ਦ਼ਣ ਰਈ ਿੱ ਛਣ ਦਹ ਫ਼ਨਤਹ ਏਯਨਹ ਚਵਹਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਛਿੱ ਟਹ
ਦ਼ਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਚਵਹਦ ਵਾ ਏਦ ਵ। ਇਵ ਮਏਹਨਹ ਫਣ ਸਏ ਭਯਹ ਨੰ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ
ਫ਼ਰਾਹ ਦ਼ਯ ਨਵੀਂ ਏਯਨਹ ੈਂਦਹ ਵ।
ਇਵ ਲਹ ੰ ਬਲ ਵ ਸਏ ਵਏ ਫ਼ਨਤਹ ਏਯ਼ ਤ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਇਰਜ ਦਹ ਭਨਯਹ ਰ
ਰਲ਼, ਯ ਭਯਹ ਸਏ਼ ਵਾਯ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ ਪਰ ਏਯ਼। ਇੰ ਝ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਵਏ ਲਰੋਂ ਵਤਰ ਨੰ
ਟਹਹ ਨੰ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣਹ ਤ਼ ਏਸਵਣ ਯਯਹ ਵ ਸਏ ਭਨਯਹ ਰਤ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਵਰਤ ਲਯਤਹ
ਨਵੀਂ ਜ ਯਵਹ ਵ।
ਜ਼ ਇਵ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਭਨਯ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਨੰ ਵਏ ਦਹ ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਯਾਸਏਆ ਜ ਏਦ
ਵ ਅਤ਼ ਅਰਹ ਫ਼ਨਤਹ ਦਹ ਭਨਯਹ ਰਈ ਟ ਵਾ ਏਦ ਵ।
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A. ਧਸਤ ਫੀਭਾ ਦਾਅਧਵਆਂ ਧਵੱ ਚ ਦਤਾਵਜ਼
ਸਵਤ ਫਹਭ ਦਅਸਲਆਂ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈਆਂ ਰਈ ਏਈ ਦਤਲ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਸਵਰਾਂ
ਦਿੱ ਸਆ ਸਆ ਵ। ਵਯ਼ਏ ਦਤਲ਼ ਤੋਂ ਦਾ ਭਿੱ ਐ ਲਰਾਂ ਦ਼ ਜਲਫ ਰਈ ਵਇਤ ਦ਼ਣ ਰਈ ਉਭਹਦ ਏਹਤਹ
ਜਾਂਦਹ ਵ - ਭਨਯਹ (ਏਹ ਇਵ ਬਤਨਮਾ ਵ?) ਅਤ਼ ਦਅਲ਼ ਦਹ ਵਿੱ ਦ (ਸਏੰ ਨ?)।
ਇਵ ਬ ਸਲਿੱ ਚ ਵਏ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼ ਵਯ਼ਏ ਦਤਲ਼ ਦਹ ਰਾ  ਅਤ਼ ਭਿੱ ਯਹ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ
ਸਦਿੱ ਤਹ ਈ ਵ:
1. ਛੁੱ ਟੀ ਦਾ ਾਯ
ਛਿੱ ਟਹ ਦ਼ ਯ ਨੰ ਬ ਤੋਂ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਦਤਲ਼ ਭੰ ਸਨਆ ਜ ਏਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਸਵਤ ਫਹਭ ਦਅਲ਼ ਦਹ
ਏਯਲਈ ਰਈ ਚਵਹਦ ਵ। ਇਵ ਲ਼ਯਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭਯਹ ਦਹ ਵਰਤ ਅਤ਼ ਇਰਜ ਦਹ ਸਏਭ ਫਯ਼ ਯਹ
ਜਣਏਯਹ ਵੰ ਦਹ ਵ।
IRDAI ਸਭਆਯਹਏਯਨ ਼ਧਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਸਭਆਯਹ ਛਿੱ ਟਹ ਦ਼ਣ ਦ ਯ ਦਹ ਭਿੱ ਯਹ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਭਤਫਏ
ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ :
1. ਭਯਹ ਦ ਨਾਂ
2. ਟਰਹਪਾਨ ਨੰ / ਭਾਫਇਰ ਨੰ
3. IPD ਨੰ
4. ਦਐਰ ਨੰ
5. ਇਰਜ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਰਵਏਯ ਦ ਨਾਂ, ੰ ਯਏ ਨੰਫਯ ਅਤ਼ ਸਲਬ / ਭਵਯਤ
6. ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦਹ ਸਭਤਹ ਭੇਂ ਨਰ
7. ਛਿੱ ਟਹ ਦ਼ਣ ਦਹ ਸਭਤਹ ਭੇਂ ਨਰ
8. MLC ਨੰ / FIR ਨੰ
9. ਦਐਰ ਵਾਣ ਦ਼ ਭੇਂ ਉੱਤ਼ ਆਯਹ ਜਾਂਚਾਂ
10. ਛਿੱ ਟਹ ਦ਼ ਭੇਂ ਉੱਤ਼ ਆਐਯਹ ਜਾਂਚਾਂ
11. ICD-10 ਏਾਡ ਜਾਂ ਏਾਈ ਵਾਯ ਏਾਡ, ਸਜ ਨੰ ਅਥਯਟਹ ਲਰੋਂ ਸਪਯਲ਼ ਏਹਤ ਸਆ ਵਾਲ਼, ਅੰ ਸਤਭ
ਜਾਂਚ ਰਈ
12. ਦਐਰ ਵਾਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਅਤ਼ ਏਯਨ ਨਰ ਸਲ਼ਏਇਤਾਂ ਦ਼ਣਹਆਂ
13. ਦਿੱ ਹ ਈ ਫਹਭਯਹ ਦ਼ ਫਯ਼ ਯ
14. ਦਐਰ ਵਾਣ ਦ਼ ਭੇਂ ਯਹਸਯਏ ਜਾਂਚ ਉੱਤ਼ ਰਿੱਬ਼ ਭਿੱ ਐ ਏਯਨ
15. ਲ਼ਯਫ, ਤੰ ਫਏ ਜਾਂ ਦਲਈਆਂ ਦਹ ਦਯਲਯਤੋਂ ਦ ਅਤਹਤ, ਜ਼ ਏਾਈ ਵ
16. ਐ ਸਛਰ ਭਡਹਏਰ ਅਤ਼ ਯਜਹਏਰ ਅਤਹਤ ਜ਼ ਏਾਈ ਵ
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17. ਸਯਲਸਯਏ ਅਤਹਤ ਜ਼ ਜਾਂਚ-ਤਰ ਜਾਂ ਇਰਜ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਐ/ਢਿੱ ਏਲਾਂ ਵ
18. ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਭਿੱ ਐ ਜਾਂਚਾਂ ਦ ਯ
19. ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਏਾਯ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਜਸਟਰਤਲਾਂ ਲ਼ਭਰ ਵਨ, ਜ਼ ਏਾਈ ਵਾਣ
20. ਛਿੱ ਟਹ ਸਭਰਣ ਉੱਤ਼ ਰਵ
21. ਇਰਜ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਡਏਟਯ/ਰਭਸਣਤ ਡਏਟਯਾਂ ਦਹ ਟਹਭ ਦ ਨਾਂ ਤ਼ ਦਤਐਤ
22. ਭਯਹ / ਰਵ ਦ ਨਾਂ ਤ਼ ਦਤਐਤ
ਇਿੱ ਏ ਠਹਏ ਤਯਹਾਂ ਸਰਸਐਆ ਛਿੱ ਟਹ ਦ ਯ ਦਅਲ਼ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਤਯੰਤ ਫਹਭਯਹ /
ਿੱ ਟ, ਇਰਜ ਫਯ਼ ਭਝਣ ਰਈ ਭਦਦ ਏਯਦ ਵ, ਸਜ ਨਰ ਭਝਿਤ਼ ਦਹ ਏਯਲਈ ਤ਼ ਵੰ ਦਹ ਵ। IRDAI
ਸਭਆਯਹਏਯਨ ਼ਧਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ਰਬਲਹ ਢੰ  ਨਰ ਸਨਟਉਣ ਰਈ ਛਿੱ ਟਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣ
ਲਰਹ ਭਿੱ ਯਹ ਝਈ ਈ ਵ। ਜਦੋਂ ਭਯਹ ਫਦਸਏਭਤਹ ਨਰ ਫਚ ਨਵੀਂ ਏਦ ਵ ਤਾਂ ਛਿੱ ਟਹ ਯ ਨੰ
ਏਈ ਵਤਰਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਭਤ ਾਯ (Death Summary) ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ।
ਛਿੱ ਟਹ ਯ ਵਭ਼ਲ਼ ਅਰ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ।
2. ਜਾਂਚ ਧਯਯਟਾਂ
ਜਾਂਚ ਸਯਾਯਟਾਂ ਸਨਯਹਐਣ ਤ਼ ਇਰਜ ਦਹ ਤਰਨ ਏਯਨ ਰਈ ਭਦਦ ਏਯਦਹਆਂ ਵਨ, ਸਜ ਨਰ ਅਰ
ਵਰਤ, ਸਜ ਏਯਏ਼ ਇਰਜ ਏਯਲਉਣ ਸਆ, ਅਤ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਯਸਵਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਵਾ ਧਯ
ਫਯ਼ ਯਯਹ ਜਣਏਯਹ ਸਭਰਦਹ ਵ।
ਜਾਂਚ ਸਯਾਯਟਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਅਏਯ ਲ਼ਸਭਰ ਵੰ ਦ ਵ:
a) ੁਨ ਜਾਂਚ ਸਯਾਯਟਾਂ,
b) ਏ-ਯ਼ ਸਯਾਯਟਾਂ,
c) ਏਨ ਸਯਾਯਟਾਂ ਅਤ਼
d) ਫਇਹ ਸਯਾਯਟਾਂ
ਬ ਜਾਂਚਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਨਾਂ, ਉਭਯ, ਸਰੰ, ਟਟ ਦਹ ਸਭਤਹ ਆਸਦ ਲ਼ਸਭਰ ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਅਰ ਯ
ਸਲਿੱ ਚ ਼ਲ਼ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਫਹਭਏਯਤ ਏ-ਯ਼ ਤ਼ ਵਾਯ ਸਪਰਭਾਂ ਵਏ ਨੰ ਐ ਭੰ  ਏਯਨ ਉੱਤ਼ ਲਸ
ਲਹ ਏਯ ਏਦ ਵ।
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3. ਇਏੱ ਤਯ ਅਤ ਵਯਵ ਭਤ ਧਫੱ ਰ:
ਇਵ ਦਤਲ਼ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਪਰ ਏਯਦ ਵ ਸਏ ਫਹਭ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਏਹ ਬਤਨ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵ।
ਸਵਰਾਂ, ਸਫਿੱ ਰ ਰਈ ਏਾਈ ਸਭਆਯਹ ਪਯਭਟ ਨਵੀਂ ਹ, ਯ ਇਏਿੱ ਠੇ ਅਤ਼ ਲ਼ਯਲ਼ ਭ਼ਤ ਸਫਿੱ ਰ ਰਈ IRDAI ਨੇ
ਸਭਆਯਹਏਯਨ ਼ਧਾਂ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਵਨ। ਸਲਸਦਆਯਥਹਆਂ ਨੰ IRDAI ਲਫਈਟ ਉੱਤ਼ ਭਿਜਦ ਲ਼ਯਸਲਆਂ ਫਯ਼
ਜਣਏਯਹ ਵਰ ਏਯਨ ਦਹ ਰਵ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
ਜਦੋਂ ਸਏ ਇਏਿੱ ਤਯ ਸਫਿੱ ਰ ਯ ਯ ਼ਲ਼ ਏਯਦ ਵ, ਲ਼ਯਲ਼ ਭ਼ਤ ਵਲਰ ਏਾਡ, ਰਈ ਸਲਬਜਨ ਼ਲ਼ ਏਯ਼।
ਏਝ ਨ-ਬਤਨਮਾ ੁਯਸਚਆਂ ਦਹ ਛਣਫਹਣ ਲ਼ਯਲ਼ ਭ਼ਤ ਸਫਿੱ ਰ ਤੋਂ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਨਭੰ ਨਣਮਾ ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ ਯ ਏਹਤ ਵੰ ਦ ਵ ਤ਼ ੁਯਚ਼ ਬ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਏਟਿਤਹ ਏਯਨ ਰਈ ਲਯਸਤਆ ਜਾਂਦ
ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਇਵ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਸਫਿੱ ਰ ਅਰ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਰਤ ਵਾਣ਼ ਚਵਹਦ਼ ਵਨ।
4. ਬੁਤਾਨ ਦੀ ਯੀਦ
ਵਯਜਨੇ ਦ਼ ਇਏਯਯ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ, ਫਹਭ ਸਵਤ ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਰਈ ਧਨ-ਲਹ ਲਤ਼ ਬਤਨ ਏਹਤਹ
ਯਏਭ ਰਈ ਵਤਰ ਤੋਂ ਯਭਹ ਯਹਦ ਦਹ ਲਹ ਰਾ  ਵਾਲ਼ਹ।
ਜਦੋਂ ਬਤਨ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਏਿੱ ਰ ਯਏਭ ਦ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ, ਏਈ ਵਤਰ ਬਤਨ-ਮਾ
ਯਏਭ ਸਲਿੱ ਚ ਛਾਟਾਂ ਦ ਬ ਲਹ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ। ਇੰ ਝ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਭਯਹ ਦ਼ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਅਰ
ਸਲਿੱ ਚ ਬਤਨ ਏਹਤਹ ਯਏਭ ਰਈ ਵਹ ਬਤਨ ਏਯਨ ਰਈ ਸਏਵ ਜਾਂਦ ਵ।
ਯਹਦ ਉੱਤ਼ ਰਹ ਨੰਫਯ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ ਅਤ਼ ਜਾਂ ਭਾਵਯ ਰਿੱਹ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਅਰ ਯ ਸਲਿੱ ਚ
ਦ਼ਣਹ ਵੰ ਦਹ ਵ।
5. ਦਾਅਵਾ ਪਾਯਭ
ਦਅਲ ਪਯਭ ਦਅਲ਼ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈ ਏਯਨ ਰਈ ਇਿੱ ਏ ਯਭਹ ਤ਼ ਏਨੰ ਨਹ ਭੰ  ਵ ਅਤ਼ ਵਏ ਲਰੋਂ ਅਰ
ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਦਤਐਤਾਂ ਨਰ ਼ਲ਼ ਏਯਨ ਚਵਹਦ ਵ। IRDAI ਲਰੋਂ ਦਅਲ਼ ਪਯਭ ਨੰ ਟੈਂਡਯਡ ਯ ਸਦਿੱ ਤ
ਸਆ ਵ ਅਤ਼ ਇ ਉੱਤ਼ ਅਧਸਯਤ ਵ:
a) ਭਿੱ ਢਰ਼ ਫਹਭਤ ਅਤ਼ ਰਹ ਨੰਫਯ, ਸਜ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਦਅਲ ਏਹਤ ਸਆ ਵ।
b) ਫਹਭ ਅਤਹਤ ਦ ਲ਼ਯਲ
c) ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਦ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ਲ਼ਯਲ਼
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d) ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ਲ਼ਯਲ਼ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਵਤਰ, ਏਭਯ ਲਯ, ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਅਤ਼ ਛਿੱ ਟਹ
ਸਭਰਣ ਦਹ ਸਭਤਹ ਅਤ਼ ਭਾਂ, ਏਹ ਵਦ਼ ਦਹ ਜਣਏਯਹ ਸਰ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤਹ ਈ ਹ, ਦਲਈਆਂ ਦਹ
ਰਣਰਹ ਆਸਦ।
e) ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਲ਼ਯਲ਼, ਸਜ ਰਈ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਏਹਤ ਸਆ ਹ, ੁਯਸਚਆਂ ਦਹ ਯਹ
ਜਣਏਯਹ, ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਤ਼ ਫਅਦ ਦ਼ ਭੇਂ, ਦਅਲ ਏਹਤ਼ ਇਿੱ ਏ ਭਲ਼ਤ
ਯਏਭ/ਨਏਦ ਪਇਦ਼ ਦ਼ ਲ਼ਯਲ਼ ਲ਼ਭਰ ਵਨ।
f)

ਨਿੱਥਹ ਏਹਤ਼ ਸਫਿੱ ਰਾਂ ਦ ਲ਼ਯਲ

g) ਭਿੱ ਢਰ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਰਈ ਫੈਂਏ ਐਤ ਲ਼ਯਲ਼, ਸਜ ਰਈ ਭਨਯ ਏਹਤ਼ ਦਅਲ਼ ਰਈ ਯਏਭ ਬ਼ਜਣਹ
ਵ
h) ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਰਨ।
ਫਹਭਯਹ, ਇਰਜ ਆਸਦ ਦ਼ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ ਨਰ, ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਲਰੋਂ ਰਨ ਦਅਲ ਪਯਭ ਨੰ
ਏਨੰਨਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਤੋਂ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਦਤਲ਼ ਫਣਉਂਦ ਵ।
ਇਵ ਰਨ ਵੰ ਦ ਵ ਸਏ ਜਾ ਸਏ ਦਅਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ "ਅਸਤ ਚੰ ਼ ਸਲਲ਼ਲਲ਼ ਦ ਸਧਾਂਤ" ਰ ਏਯਦ ਵ, ਸਜ ਦ਼
ਉਰੰਣ ਏਯਨ ਉੱਤ਼ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਰਤ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਣ ਦਹ ਲ਼ਯਤ ਰ ਵੰ ਦਹ ਵ।
6. ਛਾਣ ਫੂਤ
ਡਹ ਸੰ ਦਹ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਯਯਭਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਛਣ ਫਤ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਯਵਹ ਵ, ਛਣ ਦ਼ ਆਭ
ਫਤ ਐ ਭਏਦ ਨੰ ਯਦ਼ ਵਨ - ਉਵ ਵ ਸਏ ਤਦਹਏ ਏਯਨ ਸਏ ਏਹ ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਤ਼ ਇਰਜ
ਏਹਤ ਸਲਅਏਤਹ ਇਿੱ ਏਾ ਵਹ ਵਨ।
ਆਭ ਛਣ ਦਤਲ਼, ਸਜਵਨਾਂ ਦਹ ਭੰ  ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ:
a) ਲਾਟਯ ਛਣ ਿੱ ਤਯ,
b) ਡਯਇਸਲੰ  ਰਇੈਂ,
c) ਨ ਏਯਡ,
d) ਆਧਯ ਏਯਡ ਆਸਦ
ਛਣ ਫਤ ਉੱਤ਼ ਾਯ ਦ਼ਣ ਨਰ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ਝਠੇ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਡਹ ਏਭਹ ਆਈ ਵ
ਸਏਉਂਸਏ ਛਣ ਫਤ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਚਵਹਦ ਵ, ਇ ਦਹ ਜਾਂਚ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਉ
ਨੰ ਫਹਭਏਯਤ ਜਾਂ ਟਹਹ ਨੰ ਼ਲ਼ ਏਯਨ ਵਤਰ ਦਹ ਸੰ ਭ਼ਲਯਹ ਫਣਇਆ ਸਆ ਵ।
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ਧਨ-ਲਹ ਦ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਛਣ ਫਤ ਦ ਭਏਦ ਿੱ ਟ ਵ।
7. ਐਾ ਦਾਅਧਵਆਂ ਰਈ ਢੁੱ ਏਵੇਂ ਦਤਾਵਜ਼
ਏਝ ਸਏਭ ਦ਼ ਦਅਲ਼ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਸਜਵਨਾਂ ਰਈ ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਦਤਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ ਵਾਯ ਲਹ ਚਵਹਦ਼ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਇਵ ਵਨ:
a) ਵਦ ਦਅਲ਼, ਸਜਿੱ ਥ਼ FIR ਜਾਂ ਵਤਰ ਲਰੋਂ ਯਸਜਟਯ ਵਾ ਸਰ ਥਣ਼ ਰਈ ਸਭਡਏਾ-ਏਨੰਨਹ
ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ ਦਹ ਰਾ  ਵਾ ਏਦਹ ਵ। ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਵਦ਼ ਦ ਏਯਨ ਅਤ਼ ਜ਼ ਟਯਸਪਏ ਵਦ਼ ਦ਼
ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਜ਼ ਸਲਅਏਤਹ ਨੇ ਲ਼ਯਫ ਹਤਹ ਵਾਲ।਼
b) ੰ ਝਰਦਯ ਜਾਂ ਲਿੱ ਧ ਭਿੱ ਰ ਦ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਏ਼ ਅੰ ਦਯਨਹ ਼ਯ। ਅੰ ਦਯਨਹ ਏ਼ ਼ਯ
ਜਾਂ ਏ਼ ਲ਼ਹਟ ਅਸਜਵ ਦਤਲ਼ ਵੰ ਦ ਵ, ਸਜ ਨੰ ਵਤਰ ਫਣਉਂਦ ਤ਼ ਯਿੱ ਐਦ ਵ, ਸਜ
ਸਲਿੱ ਚ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਯਸਵਣ ਦ਼ ਯ਼ ਭੇਂ ਰਈ ਵਯ ਯਾ ਦ਼ ਭਯਹ ਦ਼ ਏਹਤ਼ ਜਣ ਲਰ਼
ਇਰਜ ਦ ਯ ਲ਼ਯਲ ਵੰ ਦ ਵ।
c) ਡਇਰਸ / ਏਹਭਾਥਯ਼ਹ / ਸਪਸਉਥਯਹ ਚਯਟ, ਜ਼ ਰ ਵਾਣ ਤਾਂ।
d) ਵਤਰ ਯਸਜਟਯ਼ਲ਼ਨ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਵਤਰ ਦਹ ਸਯਬਲ਼ ਦਹ ਰਣ ਨੰ ਜਾਂਚ
ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਵਾਲ।਼
ਦਅਲ ਟਹਭ ਦਅਲ਼ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈ ਏਯਨ ਰਈ ਏਝ ਅੰ ਦਯਨਹ ਦਤਲ਼ ਪਯਭਟ ਲਯਤਦਹ ਵ। ਇਵ
ਵਨ:
i. ਦਤਲ਼ ਜਾਂਚ ਰਈ ਚਏ-ਸਰਟ,
ii. ਤਰ / ਭਝਿਤ ਲ਼ਹਟ,
iii. ਏਆਰਟਹ ਜਾਂਚ / ਏੰ ਟਯਾਰ ਪਯਭਟ।
ਵਰਾਂਸਏ ਇਵ ਪਯਭਟ ਫਹਭਏਯਤਲਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏ ਲਯ਼ ਨਵੀਂ ਵਨ, ਆ ਆਭ ਭਿੱ ਯਹ ਦ਼ ਨਭਨੇ ਨਰ
ਦਤਲ਼ਾਂ ਦ਼ ਭਏਦ ਦ ਅਸਧਨ ਏਯਹ।
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ਾਯਣੀ ਧਵੱ ਚ 2.2
ਇਵ ਬ ਤੋਂ ਧਯਨ ਵੰ ਦ ਵ, ਵਏ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤ਼  ਦਤਲ਼ਾਂ ਨੰ
1.

ਦਤਾਵਜ਼ ਤਦੀਏ

ਤਦਹਏ ਏਯਨ ਰਈ ਰਤ ਏਹਤ਼ ਦਤਲ਼ਾਂ ਦਹ ਚਹ ਉੱਤ਼ ਵਹ ਦ

ਸ਼ੀਟ

ਸਨਲ਼ਨ ਰਇਆ ਜਾਂਦ ਵ। ਏਝ ਫਹਭਏਯਤ ਇ ਦਹ ਇਿੱ ਏ ਏਹ
ਵਏ ਨੰ ਤਦਹਏ ਏਯਨ ਰਈ ਦ਼ ਲਹ ਏਦ਼ ਵਨ।
ਅਏਯ ਇਵ ਇਿੱ ਏ ਲ਼ਹਟ ਵੰ ਦਹ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਯਹਆਂ ਏਯਲਈਆਂ ਚਨਲਾਂ
ਰਤ ਏਹਤਹਆਂ ਜਾਂਦਹਆਂ ਵਨ।
a) ਵਏ ਦ ਨਾਂ ਤ਼ ਛਣ ਨੰਫਯ
b) ਦਅਲ ਨੰਫਯ, ਦਅਲ ਼ਯਾਂ ਦਹ ਯਹਦ ਸਭਤਹ
c) ਰਹ ਯ, ਏਲ਼ਨ 64VB ਰਣ

2.

ੜਤਾਰ/ਭਝਤਾ

d) ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦਹ ਲਯਤੋਂ

ਸ਼ੀਟ

e) ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਤ਼ ਛਿੱ ਟਹ ਰ ਣ ਦਹ ਸਭਤਹ
f) ਜਾਂਚ ਅਤ਼ ਇਰਜ
g) ਦਅਲ ਭੰ ਨਣਮਾਤ / ਏਯਲਈ ਸਟਿੱ ਣਹਆਂ ਉ ਦ਼ ਏਯਨਾਂ ਨਰ
h) ਦਅਲ ਯਏਭ ਦਹ ਸਣਤਹ
i) ਸਭਤਹ ਤ਼ ਸਲਅਏਤਹਆਂ, ਸਜਵਨਾਂ ਦ਼ ਏਯਲਈ ਏਹਤਹ, ਦ਼ ਨਾਂ ਭ਼ਤ
ਦਅਲ਼ ਦਹ ਏਯਲਈ
ਦਅਲ ਵੈਂਡਰਯ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ ਵਾਯ ਸਲਅਏਤਹ ਲਰੋਂ ਦਅਲ਼ ਰਈ ਅੰ ਸਤਭ ਜਾਂਚ
ਜਾਂ ਏਆਰਟਹ ਏੰ ਟਯਾਰ ਪਯਭਟ ਰਈ ਤਰ
ਚਏ ਸਰਟ ਤ਼ ਦਅਲ ਤਰ ਲਰਨਭ਼ ਦ਼ ਨਰ ਨਰ ਏਆਰਟਹ

3.

ਏੁਆਰਟੀ ਜਾਂਚ /
ਏੰ ਟਯਰ ਪਾਯਭਟ

ਏੰ ਟਯਾਰ/ਰ਼ ਐ ਪਯਭਟ ਸਲਿੱ ਚ ਇ ਦ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਜਣਏਯਹ ਲਹ
ਲ਼ਸਭਰ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ:
a) ਦਅਲ਼ ਦ ਭਝਿਤ
b) ਦਅਲ਼ ਨੰ ਯਿੱ ਦ ਏਯਨ ਜਾਂ
c) ਵਾਯ ਲਧ ਜਣਏਯਹ ਦਹ ਭੰ  ਏਯਨਹ
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ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 2
ਵਤਰ ਲਰੋਂ ਬਯਤਹ ਵਾ ਭਯਹ ਦ਼ ਏਹਤ਼  ਇਰਜ ਫਯ਼ ਲ਼ਯਲ਼ ਜਣਏਯਹ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਸਏਵ਼
ਦਤਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐਹ ਜਾਂਦਹ ਵ?
I. ਜਾਂਚ ਸਯਾਯਟ
II. ਭਝਿਤ ਲ਼ਹਟ
III. ਏ਼ ਼ਯ
IV. ਵਤਰ ਯਸਜਟਯ਼ਲ਼ਨ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ
B. ਦਾਅਵਾ ਯਾਐਵਾਂ
1. ਯਾਐਵੀਂ ਯਏਭ
ਇਵ ਦਅਸਲਆਂ ਦਹ ਸਥਤਹ ਭਤਫਏ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਰ਼ ਐ-ਸਏਤਫਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਦਅਸਲਆਂ ਰਈ ਏਹਤ਼
ਯਫੰ ਧ ਦਹ ਯਏਭ ਨੰ ਦਯਉਂਦ ਵ। ਵਰਾਂਸਏ ਇਵ ਫਵਤ ਿਐ ਜਦ ਵ, ਯ ਯਐਲੇਂ ਦਹ ਏਯਲਈ ਰਈ
ਫਵਤ ਸਧਆਨ ਦ਼ਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ - ਯਐਲੇਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏ਼ ਲਹ ਰਤਹ ਨਰ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਪਇਦ਼ ਤ਼ ਸਯਣ
ਰਵਣ ਦਹ ਮਾਤ ੰ ਜਇਲ਼ ਸਣਤਹ ਨ ਰਬਸਲਤ ਏਯਦਹ ਵ।
ਅਿੱ ਜ ਦ਼ ਰਾਸੰ  ਸਟਭ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏ਼ ਲਹ ਭੇਂ ਰਈ ਯਐਲਾਂ ਏਿੱ ਢਣ ਦਹ ਭਯਿੱ ਥ ਭਿਜਦ ਵ।
ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 3
ਇਵ ਦਅਸਲਆਂ ਦਹ ਸਥਤਹ ਭਤਫਏ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਰ਼ ਐ-ਸਏਤਫਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਦਅਸਲਆਂ ਰਈ ਏਹਤ਼
ਯਫੰ ਧ ਦਹ ਯਏਭ ___________ ਲਜੋਂ ਜਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ।
I. ਸਰੰ
II. ਰਫੰਧ
III. ਯਐਲੀਂ ਯਏਭ
IV. ਸਨਲ਼ਲ਼
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C. ਤੀਜੀ ਧਧਯ ਰਸ਼ਾਸ਼ਏ (ਟੀੀ) ਦੀ ਬੂਧਭਏਾ
1. ਬਾਯਤ ਧਵੱ ਚ ਟੀੀ ਦਾ ਆਉਣਾ
ਫਹਭ ਐ਼ਤਯ ਰ 2000 ਸਲਿੱ ਚ ਸਨਿੱਜਹ ਏੰ ਨਹਆਂ ਰਈ ਐਿੱ ਸਰਹਆ ਹ। ਉ ਦਿਯਨ, ਨਲੇਂ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ
ਉਤਦਾਂ ਦਹ ਭੰ  ਨਲੇਂ ਉਤਦਾਂ ਦ਼ ਲ਼ਯ ਵਾਣ ਨਰ ਲਧਹ ਹ। ਇਏਯਏ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਸਲਏਯਹ ਦ਼
ਫਅਦ ਼ਲ ਰਈ ਇਿੱ ਏ ਚਨਰ ਼ਲ਼ ਸਰਆਉਣ ਦਹ ਰਾ  ਭਸਵ ਵਾਲ਼। ਇ ਨੇ ਼ਲ਼ਲਯ ਤਹਜਹ ਸਧਯ
ਰਲ਼ਲ਼ਏਾਂ ਨੰ ਅਿੱ ਼ ਸਰਆਉਣ ਦ ਭਿਏ ਸਦਿੱ ਤ।
ਇਵ ਲ਼ਐਦ਼ ਵਾ ਫਹਭ ਯਰ਼ਟਯਹ ਤ਼ ਸਲਏ ਅਥਯਟਹ ਨੇ IRDAI ਤੋਂ ਰਇੈਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਯ ਸਲਿੱ ਚ
ਟਹਹ ਸਰਆਉਣ ਦਹ ਇਜਤ ਸਦਿੱ ਤਹ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਏ ਸਏ ਉਵ 17 ਤੰ ਫਯ 2001 ਸਲਿੱ ਚ ਜਯਹ ਏਹਤ਼ IRDAI
(ਤਹਜਹ ਸਧਯ ਰਲ਼ਲ਼ਏ - ਸਵਤ ਫਹਭ) ਯਰ਼ਲ਼ਨ, 2001 ਦਹ ਰਣ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਸਨਮਭਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ,
ਤੰਤਯ ਸਧਯ ਰਲ਼ਲ਼ਏ ਜਾਂ ਟਹਹ ਦ ਬਲ ਏਾਈ ਲਹ ਸਲਅਏਤਹ,
-

)
-

2001

ਈ

ਈ (
ਈ

,

ਈ,

"ਟਹਹ ਲਰੋਂ ਸਵਤ ਼ਲਲਾਂ" ਦ ਬਲ ਵ ਸਏ ਟਹਹ ਲਰੋਂ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਜਣ ਲਰਹਆਂ ਼ਲਲਾਂ
ਤੋਂ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਸਵਤ ਫਹਭ ਏਯਾਫਯ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਇਏਯਯ ਵ, ਯ ਇ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ
ਏਯਾਫਯ, ਸਵਤ ਫਹਭ ਏਯਾਫਯ ਰਈ ਸਿੱ ਧ਼ ਜਾਂ ਅਸਿੱ ਧ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਵਏਾਂ ਨੰ ਸਐਿੱ ਚਣ ਜਾਂ ਦਅਲ਼ ਦਹ
ਭਨਯਹ ਜਾਂ ਇ ਨੰ ਯਿੱ ਦ ਏਯਨ ਦ਼ ਪਰ਼ ਏਯਨ ਲ਼ਸਭਰ ਨਵੀਂ ਵ।
ਇਏਯਏ਼ ਟਹਹ ਼ਲਲਾਂ ਦ ਐ਼ਤਯ ਸਲਏਯਹ ਦ਼ ਫਅਦ ਤ਼ ਫਹਭ ਰਹ ਜਯਹ ਏਯਨ ਦ਼ ਫਅਦ ਲ਼ਯ ਵੰ ਦ
ਵ। ਜ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਟਹਹ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਨਵੀਂ ਏਯਦ਼ ਵਨ ਤਾਂ ਼ਲਲਾਂ ਨੰ ਅੰ ਦਯਨਹ ਟਹਭ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ।
2. ਧਸਤ ਫੀਭ ਰਈ ਧਵਏਯੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਵਾਵਾਂ
a) ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਼ਲ਼ਏਲ਼ (ਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ) ਨੰ ਭਨਯ ਏਯ ਸਰਆ ਤਾਂ ਯਿੱਸਐਆ ਲ਼ਯ ਵੰ ਦਹ ਵ।
b) ਜ਼ ਟਹਹ ਨੰ ਰਹ ਦਹਆਂ ਼ਲ ਦ਼ਣ ਰਈ ਲਯਸਤਆ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਫਹਭਏਯਤ ਵਏ ਦ਼ ਫਯ਼
ਜਣਏਯਹ ਤ਼ ਰਹ ਟਹਹ ਨੰ ਦ਼ ਸਦੰ ਦ ਵ।
c) ਟਹਹ ਭੈਂਫਯ ਲ਼ਸਭਰ ਏਯਦ (ਜਦੋਂ ਸਏ ਼ਲ਼ਏਯਤ ਰਹ ਰ ਣ ਲਰ ਸਲਅਏਤਹ ਵ, ਭੈਂਫਯ
ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ) ਅਤ਼ ਏਯਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਸਤਏ ਜਾਂ
ਇਰ ਏਟਰਾਸਨਏ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਭੈਂਫਯਹ ਛਣ ਿੱ ਤਯ ਲਹ ਜਯਹ ਏਯ ਏਦ ਵ।
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d) ਟਹਹ ਨਰ ਭੈਂਫਯਹ ਨੰ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਵਰਤ ਦ ਪਇਦ ਰ ਣ ਦ਼ ਨਰ ਨਰ ਦਅਸਲਆਂ ਦਹ
ਏਯਲਈ ਰਈ ਲਯਸਤਆ ਜ ਏਦ ਵ, ਜਦੋਂ ਸਏ ਭੈਂਫਯ ਨੰ ਰਤ ਏਹਤਹ ਯਿੱਸਐਆ ਰਈ
ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਜਾਂ ਇਰਜ ਲਤ਼ ਰਹ ਦ਼ ਸਵਮਾ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ।
e) ਟਹਹ ਦਅਲ਼ ਜਾਂ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਫ਼ਨਤਹ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈ ਏਯਦਹ ਅਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਨਰ ਸਵਭਤ
ਵਾ ਭੇਂ ਸਲਿੱ ਚ ਼ਲਲਾਂ ਸਦੰ ਦ ਵ।
ਵਿੱ ਦ, ਸਜਿੱ ਥੋਂ ਟਹਹ ਦਹ ਬਸਭਏ ਲ਼ਯ ਵੰ ਦਹ ਵ ਟਹਹ ਦ਼ ਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹ ਼ਲ ਦ਼ਣ ਲਰਹ ੰ ਥ ਲਜੋਂ ਜਯਹ
ਏਯਨ ਵ। ਼ਲ ਰਹ ਦ਼ ਭੇਂ ਦਿਯਨ ਰਤਯ ਜਯਹ ਯਿੱ ਐਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਦਅਲ ਸਯਾਯਟ
ਏਯਨ ਰਈ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਸਦਿੱ ਤ਼  ਉ ਤੋਂ ਫਅਦ ਸਏ਼ ਲਹ ਭੇਂ ਰਈ।
ਜਦੋਂ ਵਯਾਂ ਰਹਆਂ ਰਈ ਼ਲ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਤਾਂ ਇਵ ਯਯਭਹ ਜਯਹ ਯਸਵੰ ਦਹ ਵ, ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼
ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਏ ਵਹ ਰਹ ਨੰ ਨਸਲਆਇਆ ਜਾਂਦ ਵ ਤ਼ ਉਵਹ ਟਹਹ ਰਹ ਰਈ ਼ਲ ਸਦੰ ਦ ਵ।
3. ਤੀਜੀ ਧਧਯ ਰਸ਼ਾਸ਼ਏ (ਟੀੀ) ਦਾ ਭਏਦ
ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਤਹਜਹ ਸਧਯ ਰਲ਼ਲ਼ਏ (ਟਹਹ) ਦ਼ ਸਧਾਂਤ ਨੰ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਭਏਦਾਂ ਰਈ ਸਤਆਯ ਏਹਤ
ਸਆ ਵ:
a) ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਦ਼ ਵਏ ਨੰ ਰਾ  ਦ਼ ਭੇਂ ਬ ੰ ਬਲਨ ਢੰ ਾਂ ਨਰ ਼ਲ ਦਹ ਵਰਤ ਦ਼ਣਹ।
b) ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਰਈ ਨੈਟਲਯਏ ਵਤਰਾਂ ਰਈ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਇਰਜ ਦ ਯਫੰ ਧ ਏਯਨ
c) ਵਏਾਂ ਨੰ ਼ਲ਼ ਏਹਤ਼ ਦਅਲ ਦਤਲ਼ਾਂ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦਹ ਏਯਲਈ ਤ਼ ਼ਧਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ
ਦਯਤ ਤ਼ ਤਯੰਤ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ਭਝਿਤ਼ ਦ਼ਣ਼।
d) ਸਵਤ ਫਹਭ ਦਅਸਲਆਂ ਤ਼ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਼ਲਲਾਂ ਨੰ ਸਨਟਉਣ ਰਈ ਏਯਜਏਯਹ ਭਵਯਤ ਫਣਉਣ
ਰਈ।
e) ਵਏਾਂ ਨੰ ਭੇਂ ਸਯ ਤ਼ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਜਲਫ ਦ਼ਣ।
f) ਭਵਿਰ ਸਤਆਯ ਏਯਨ ਰਈ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹ ਲਰੋਂ ਚੰ ਹ ਏਆਰਟਹ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਲਜਫ
ਏਹਭਤ ਉਤ਼ ਦ਼ਣ ਦ ਫਯਹ ਭਏਦ ਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼
g) ਯਾ-ਰਤਤ, ਏਹਭਤ, ਇਰਜਾਂ, ਯਸਵਣ ਦ਼ ਭਾਂ ਆਸਦ ਦ਼ ਰਈ ਢਿੱ ਏਲਾਂ ਡਟ ਸਤਆਯ/ਇਏਿੱ ਤਯ
ਏਯਨ,
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4. ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਤ ਟੀੀ ਧਵਚਾਰ ੰ ਫੰ ਧ
ਏਈ ਫਹਭਏਯਤ ਟਹਹ ਦਹਆਂ ਼ਲਲਾਂ ਨੰ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਦਹ ਸਲਏਯਹ ਤੋਂ ਫਅਦ ਲਯਤਦ਼ ਵਨ,
ਜਦੋਂ ਏਝ ਫਹਭਏਯਤ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਜਹਲਨ ਫਹਭ ਐ਼ਤਯ ਤੋਂ ਟਹਹ ਤੋਂ ਰਹ-ਰਹ ਭਡਹਏਰ ਚਏਅਿੱ 
਼ਲ ਰਈ ਵਇਤ ਰੈਂ ਦ਼ ਵਨ।
ਫਹਭਏਯਤ ਤ਼ ਟਹਹ ਸਲਚਰ਼ ਇਏਯਯ ਫਣਉਣ ਰਈ ਰਾ ਾਂ ਤ਼ ਏਯਲਈਆਂ ਦ਼

ਭ਼ਫਨ ਨਰ

ਇਏਯਯਨਭ ਵੰ ਦ ਵ। IRDAI ਸਵਤ ਫਹਭ ਸਭਆਯਹਏਯਨ ਼ਧਾਂ ਵਣ ਟਹਹ ਤ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਸਲਚਰ਼
ਇਏਯਯ ਰਈ ਼ਧਾਂ ਤਸਵ ਏਯਦਹਆਂ ਵਨ ਤ਼ ਸਭਆਯਹ ਲ਼ਯਤਾਂ ਦ ਟ ਸਦੰ ਦ ਵ।
ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਟਹਹ ਤੋਂ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਼ਲਲਾਂ ਦਹ ਉਭਹਦ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ:
A. ੂਯਏ ਨੈਟਵਯਧਏੰ  ਵਾਵਾਂ
ਟਹਹ ਤੋਂ ਦ਼ਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਵਤਰਾਂ ਦ਼ ਨੈਟਲਯਏਾਂ ਨਰ ੰ ਫੰ ਧ ਫਣਉਣ ਦਹ ਉਭਹਦ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਸਜ ਦ
ਭਏਦ ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਨੰ ਸਵਤ ਦਅਸਲਆਂ ਰਈ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਦਅਲ ਬਤਨ ਦ਼ਣ ਵ। IRDAI
ਦਹਆਂ ਤ ਜਯਹ ਏਹਤਹਆਂ ਼ਧਾਂ ਭਤਫਏ ੰ ਫੰ ਧ ਏ਼ਲਰ ਟਹਹ ਤ਼ ਯਏ ਸਲਚਰ਼ ਵਹ ਨਵੀਂ ਫਰਸਏ ਸਤੰ ਨ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭਏਯਤ ਲਹ ਲ਼ਸਭਰ ਵਾਲ਼।
ਉਵ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾ ਏ਼ ਏਯਲਉਣ ਲਰ਼ ਇਰਜਾਂ ਰਈ ਚੰ ਼ ਤਸਵ ਏਹਤ਼ ਯ਼ ਟਾਂ ਰਈ
ਭਝਿਤ ਏਯਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਵਤਰਾਂ ਤੋਂ ਏ਼ਜ ਫਹਭਤ ਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਦਾਲਾਂ ਰਈ ਿੱ ਟ ੁਯਚ਼ ਸਲਿੱ ਚ
ਵੰ ਦ ਵ।
B. ਏਾਰ ੈਂਟਯ ਵਾਵਾਂ
ਟਹਹ ਲਰੋਂ ਯਤਾਂ, ਛਿੱ ਟਹ ਦ਼ ਸਦਨਾਂ ਭ਼ਤ ਯ ਭਾਂ ਬਲ 24*7*365 ਵੰਚਮਾ ਟਾਰ-ਪਯਹ ਨੰਫਯਾਂ
ਯਵੀਂ ਏਰ-ੈਂਟਯ ਚਰ ਯਿੱ ਐਣ ਦਹ ਉਭਹਦ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ। ਟਹਹ ਦ ਏਰ ੈਂਟਯ ਇਵਨਾਂ ਦ਼ ਨਰ
ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਜਣਏਯਹ ਦ਼ਲ਼:
a) ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਤ਼ ਪਇਦ਼
b) ਸਵਤ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏਸਯਆਲਾਂ ਤ਼ ਏਯਜ
c) ਼ਲ ਤੇਂ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧਹ ਼ਧਾਂ
d) ਨੈਟਲਯਏ ਵਤਰਾਂ ਦਹ ਜਣਏਯਹ।
e) ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਭਿਜਦ
 ਫਏਹ ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਭ ਦ਼ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ।
f) ਦਅਲ਼ ਸਥਤਹ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ।
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g) ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਨ-ਭਿਜਦ ਦਤਲ਼ਾਂ ਫਯ਼ ਰਵ ਦ਼ਣਹ।
ਏਰ ੈਂਟਯ ਏਿ ਭਹ ਿੱ ਧਯ ਦ਼ ਟਾਰ ਪਯਹ ਨੰਫਯ ਯਵੀਂ ਵੰ ਚਮਾ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ ਅਤ਼ ਵਏ ਼ਲ ਟ
ਵਏਾਂ ਲਰੋਂ ਫਾਰਹਆਂ ਜਣ ਲਰਹਆਂ ਆਭ ਬਲ਼ਲਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਿੱ ਰਫਤ ਏਯਨ ਦ਼ ਭਯਿੱ ਥ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ।
ਇਵ ਲ਼ਯਲ਼ ਫ਼ਲ਼ਿੱਏ ਫਹਭਏਯਤ ਤ਼ ਉਵਨਾਂ ਟਹਹ ਸਲਚਰ਼ ਇਏਯਯ ਯਵੀਂ ਯਫੰ ਧ ਅਧਹਨ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
C. ਨਏਦੀ-ਯਧਸਤ ਸੁੰ ਚ ਵਾਵਾਂ
ਧਯਬਾਸ਼ਾ
"ਸਫਨ-ਨਏਦਹ ਵਰਤ ਦ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਫਹਭਤ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤਹ ਈ ਵਰਤ ਵ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਰਹਆਂ ਦ਼
ਸਨਮਭਾਂ ਤ਼ ਲ਼ਯਤਾਂ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਫਹਭਤ ਨੰ ਇਰਜ ਏਯਲਉਣ ਦ਼ ਐਯਚ਼ ਦ ਬਤਨ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ
ਸਵਰਾਂ-ਯਭਣਸਏਤ ਭਨਯਹ ਦਹ ਵਿੱ ਦ ਤਿੱ ਏ ਨੈਿੱਟਲਯਏ ਰਲ
ਾ ਈਡਯ ਨੰ ਸਿੱ ਧ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
ਇਵ ਼ਲ ਦ਼ਣ ਰਈ ਇਏਯਯ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਫਹਭਏਯਤ ਦਹਆਂ ਰਾ ਾਂ ਵਨ:
a) ਬ ਰਹ ੰ ਫੰ ਧਹ ਜਣਏਯਹ ਟਹਹ ਏਾਰ ਭਿਜਦ ਵਾਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ। ਇਵ ਟਹਹ ਨੰ ਦ਼ਣ
ਫਹਭਏਯਤ ਦ ਇਵ ਯ ਵ।
b) ਰਹ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿਜਦ
 ਭੈਂਫਯਾਂ ਦ ਡਟ਼ ਉਰਿੱਫਧ ਤ਼ ਵੰ ਚ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ, ਸਫਨਾਂ ਸਏ
ਰਤਹ ਜਾਂ ਏਭਹ-਼ਲ਼ਹ ਦ਼।
c) ਫਹਭਤ ਸਲਅਏਤਹਆਂ ਨੰ ਛਣ ਿੱ ਤਯ ਯਿੱ ਐਣ ਚਵਹਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਰਹ ਤ਼ ਟਹਹ
ਨਰ ਜਾਦ ਵ। ਇਵ ਛਣ-ਿੱ ਤਯ ਟਹਹ ਲਰੋਂ ਸਵਭਤ ਵਾ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਜਯਹ ਏਹਤ ਵਾਣ
ਚਵਹਦ ਵ, ਭੈਂਫਯ ਏਾਰ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਭੇਂ ਸਲਿੱ ਚ ਵੰ ਚਣ ਚਵਹਦ ਵ ਅਤ਼ ਰਹ ਦ਼ ਭੇਂ ਦਿਯਨ
ਜਇ ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ।
d) ਟਹਹ ਨੰ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਵਰਤ ਦਹ ਫ਼ਨਤਹ ਲਤ਼ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣਏਯਹ ਉੱਤ਼ ਸਵਰਾਂਯਭਣਸਏਤ ਜਾਂ ਯੰ ਟਹ ਦ ਿੱ ਤਯ ਵਤਰ ਨੰ ਜਯਹ ਏਯਨ ਯਯਹ ਵ। ਇਵ ਫਹਭਯਹ ਦਹ
ਸਏਭ, ਝ ਇਰਜ ਤ਼ ਲ਼ਸਭਰ ਵਾਣ ਲਰ਼ ੁਯਸਚਆਂ ਨੰ ਭਝਣ ਰਈ ਵਾਯ ਜਣਏਯਹ ਭੰ 
ਏਦ ਵ।
e) ਜ਼ ਜਣਏਯਹ ਲ਼ਟ ਨ ਵਾਲ਼ ਜਾਂ ਭਿਜਦ ਨ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਟਹਹ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਫ਼ਨਤਹ ਨੰ ਯਿੱ ਦ ਏਯ
ਏਦ ਵ, ਇਵ ਲ਼ਟ ਫਣਇਆ ਜਾਂਦ ਵ ਸਏ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਵਰਤ ਦ਼ ਇਨਏਯ ਦ ਅਯਥ
ਇਰਜ ਤੋਂ ਇਨਏਯ ਦ ਨਵੀਂ ਵੰ ਦ ਵ। ਭੈਂਫਯ ਬਤਨ ਏਯਨ ਤ਼ ਫਅਦ ਸਲਿੱ ਚ ਦਅਲ ਪਇਰ
ਏਯਨ ਰਈ ਆਦ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਜਾ ਸਏ ਇ ਦ਼ ਪਇਸਦਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਸਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ।
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f) ਭਯਜੈਂਹ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਲ਼ਯਆ
 ਤ ਦਐਰ ਵਾਣ ਦ਼ 24 ੰ ਸਟਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹਤਹ ਜਣਹ ਚਵਹਦਹ ਵ ਅਤ਼
ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਉੱਤ਼ ਪਰ ਦਿੱ ਸਆ ਜਾਂਦ ਵ।
D. ਾਸਏ ੰ ਫੰ ਧ ਅਤ ੰ ਯਏ ਰਫੰਧ
ਟਹਹ ਨੰ ਢੰ  ਦ਼ਣ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ, ਸਜ ਯਵੀਂ ਵਏ ਆਣਹਆਂ ਸਲ਼ਏਇਤਾਂ ਏਯ ਏਦ਼ ਵਨ। ਇਵ
ਅਏਯ ਸਵਤ ਫਹਭ ਦਅਸਲਆਂ ਦਹ ਛਣਫਹਣ ਤ਼ ਤਦਹਏ ਏਯਨ ਦ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਵੰ ਦ ਵ। ਇਵ ਲਹ
ਮਦ ਯਿੱ ਐਣ ਚਵਹਦ ਵ ਸਏ ਸਵਤ ਫਹਭ ਦਅਸਲਆਂ ਦਹ ਥਾਹ਼ ਪਹਦਹ ਨੰ ਇਨਏਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਜਾ ਸਏ
ਰਹ ਲ਼ਯਤਾਂ ਤ਼ ਸਨਮਭਾਂ ਦ਼ ਅਸਧਏਯ-ਐ਼ਤਯ ਤੋਂ ਫਵਯ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਇ ਤੋਂ ਇਰਲ ਬ ਸਵਤ ਫਹਭ ਦਅਲ਼ ਆਣਹ ਯਏਭ ਦਹ ਏਝ ਯਏਭ ਸਲਿੱ ਚ ਏਟਿਤਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਇਵ ਏਟਿਤਹਆਂ ਨਰ ਵਏ ਅੰ ਤਲ਼ਟਹ ਲਿੱ ਧਦਹ ਵ, ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਵਏ ਨੰ ਏਟਿਤਹ ਜਾਂ ਇਨਏਯ
ਏਯਨ ਦ਼ ਏਯਨ ਠਹਏ ਢੰ  ਭਝ ਨਵੀਂ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ।
ਇਵ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਣ ਰਈ ਸਏ ਇੰ ਝ ਦਹਆਂ ਸਲ਼ਏਇਤਾਂ ਨੰ ਸਜੰ ਨ ਲਹ ੰ ਬਲ ਵਾਲ਼ ਤ਼ਹ ਨਰ ਐਤਭ ਏਹਤ ਜ,
ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ ਸਏ ਟਹ ਏਾਰ ਰਬਲਹ ਸਲ਼ਏਇਤ ਸਨਟਯ ਰਫੰਧ ਵਾਲ਼।
E. ਧਫੱ ਧਰੰ ਵਾਵਾਂ
ਸਫਿੱ ਸਰੰ ਼ਲਲਾਂ ਦ਼ ਅਧਹਨ, ਫਹਭਏਯਤ ਟਹਹ ਨੰ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਸਤੰ ਨ ਼ਲਲਾਂ ਦ਼ਣ ਦਹ ਉਭਹਦ ਵ:
a) ਸਭਆਯਹ ਫਣਈ ਸਫਿੱ ਰ ਤਯਤਹਫ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਬਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਯਿੱਸਐਆ ਦਹ ਲਯਤੋਂ
ਦਹ ਤਰ ਏਯਨ ਤ਼ ਏਹਭਤ ਫਯ਼ ਪਰ ਏਯਨ ਰਈ ਭਦਦ ਏਯਦਹ ਵ।
b) ਤਦਹਏ ਸਏ ਲਰਹ ਈ ਯਏਭ ਇਰਜ ਦ਼ ਢਿੱ ਏਲਹ ਹ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭਯਹ ਰਈ ਚਵਹਦ ਹ।
c) ਜਾਂਚ-ਤਰ ਤ਼ ਇਰਜ ਏਾਡਾਂ ਨੰ ਰਿੱਸਬਆ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਸਏ ਏਿ ਭਹ ਜਾਂ ਏਿ ਭਾਂਤਯਹ ਸਭਆਯਾਂ ਦ਼
ਭਤ੍ਫਏ ਬ ਟਹਹ ਏਾਰ ਸਜੰ ਨ ਲਹ ੰ ਬਲ ਵਾਲ਼ ਸਭਆਯਹ ਡਟ ਭਿਜਦ ਵਾਲ਼।
ਇ ਦ਼ ਰਈ ਟਹਹ ਸਲਿੱ ਚ ਸਐਰਈ ਰਤ ਤ਼ ਭਵਯ ਭਰਭਾਂ ਦਹ ਰਾ  ਵੰ ਦਹ ਵ, ਜਾ ਸਏ ਏਾਡ ਏਯਨ,
ਟਸਯ ਦਹ ਜਾਂਚ ਏਯਨ ਤ਼ ਸਫਿੱ ਰ ਡਟ ਏਚਯ ਦ਼ ਸਭਆਯਹਏਯਨ ਦ਼ ਭਯਿੱ ਥ ਵਾਣ।
F. ਦਾਅਵਾ ਏਾਯਵਾਈ ਅਤ ਬੁਤਾਨ ਵਾਵਾਂ
ਇਵ ਟਹਹ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣ ਲਰਹ ਬ ਤੋਂ ੰ ਬਹਯ ਼ਲ ਵ। ਟਹਹ ਲਰੋਂ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤਹ ਦਅਲ
ਏਯਲਈ ਼ਲ ਲ਼ਯਆ
 ਤ ਨੰ ਯਸਜਟਯ ਏਯਨ ਤੋਂ ਰ ਏ਼ ਏਯਲਈ ਏਯਨ ਤੋਂ ਭਨਯਹ ਦਹ ਸਪਯਲ਼ ਤ਼
ਬਤਨ ਤਿੱ ਏ ਸਯ਼ ਤੋਂ ਸਯ਼ ਤਿੱ ਏ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਬਤਨ ਨੰ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਸਭਰ਼ ਪੰ ਡਾਂ ਯਵੀਂ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਟਹਹ ਨੰ ਪੰ ਡ ਼ਲ਼ਹ ਧਨ ਜਾਂ
ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਸਿੱ ਧ਼ ਭਝਿਤ਼ ਯਵੀਂ ਵਏ ਜਾਂ ਵਤਰ ਦ਼ ਫੈਂਏ ਯਵੀਂ ਸਨਟਇਆ ਜ ਏਦ ਵ।
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ਟਹਹ ਤੋਂ ਧਨ ਦਹ ਯਏਭ ਯਿੱ ਐਣ ਤ਼ ਸਨਮਭਤ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਤੋਂ ਰਤ ਯਏਭਾਂ ਨੰ ਭ-ਇਏਿੱ ਤਯ
ਏਯਨ ਦਹ ਉਭਹਦ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ। ਧਨ ਨੰ ਭਨਯ ਏਹਤ਼ ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਬਤਨ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ ਸਏ਼ ਵਾਯ ਭਏਦ
ਰਈ ਨਵੀਂ ਲਯਸਤਆ ਜ ਏਦ ਵ।
G. ਰਫੰਧਨ ਜਾਣਏਾਯੀ ਵਾਵਾਂ
ਸਏਉਂਸਏ ਟਹਹ ਦਅਲ ਏਯਲਈ ਤ਼ ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਵ, ਸਲਅਏਤਹ ਜਾਂ ਭਸਵਏ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼
ੰ ਫੰ ਧਹ ਬ ਜਣਏਯਹ ਟਹਹ ਏਾਰ ਭਿਜਦ
 ਵੰ ਦਹ ਵ। ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਡ਼ਟ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਭਏਦਾਂ ਰਈ ਚਵਹਦ
ਵ ਅਤ਼ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਡਟ਼ ਨੰ ਠਹਏ ਯ ਤ਼ ਭੇਂ ਸਯ ਟਹਹ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ।
ਇਏਯਏ਼ ਟਹਹ ਦਹਆਂ ਼ਲਲਾਂ ਦ ਐ਼ਤਯ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਜਯਹ ਏਹਤਹਆਂ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹਆਂ ਰਈ
ਸਯ਼ ਤੋਂ ਸਯ਼ ਤਿੱ ਏ ਼ਲ ਵ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਐ ਫਹਭਏਯਤ ਦਹਆਂ ਰਾ ਾਂ ਤ਼ MOU ਦ਼ ਭਤਫਏ ਏਝ
ਯਯਭਹਆਂ ਉੱਤ਼ ਫੰ ਦਹ ਵਾ ਏਦਹ ਵ।
H. ਟੀੀ (TPA) ਵਾ-ਰ
ਇਵਨਾਂ ਼ਲਲਾਂ ਰਈ, ਟਹਹ ਨੰ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਢੰ ਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਏ ਨਰ ਪਹ ਦ ਬਤਨ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ:
a) ਵਏ ਤੋਂ ਲਰ਼  ਰਹਭਹਅਭ ਦ ਪਹਦਹ (਼ਲ ਟਏ ਏਿੱ ਢ ਏ਼),
b) ਤਸਵਲ਼ਦ ਭਾਂ ਅੰ ਤਯਰ ਰਈ ਟਹਹ ਲਰੋਂ ਵਯ਼ਏ ਭੈਂਫਯ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤਹ ਯਸਲ ਰਈ ਸਥਯ ਯਏਭ
ਜਾਂ
c) ਼ਲ ਦ਼ ਵਯ਼ਏ ਰ ਣ-ਦ਼ਣ ਰਈ ਸਥਯ ਯਏਭ ਟਹਹ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ - ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਵਯ ਭੈਂਫਯ
ਏਯਡ ਜਯਹ ਰਈ ੁਯਚ, ਵਯ਼ਏ ਦਅਲ਼ ਰਈ।
ਇਏਯਏ਼ ਟਹਹ ਦਹਆਂ ਼ਲਲਾਂ ਯਵੀਂ, ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਵਾ ਪਇਦ਼ ਵਨ:
i.

ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਼ਲਲਾਂ

ii. ਡਟ ੰ ਏਰਨ ਅਤ਼ ਤਰ
iii. ਵਏਾਂ ਰਈ 24 ੰ ਟ਼ ਏਰ ੈਂਟਯ ਤ਼ ਵਇਤ
iv. ਵਤਰਾਂ ਤ਼ ਵਾਯ ਭਡਹਏਰ ਵਰਤਾਂ ਦ ਨੈਟਲਯਏ
v. ਲਿੱ ਡ਼ ਯਿੱ  ਦ਼ ਵਏਾਂ ਰਈ ਵਇਤ
vi. ਵਏਾਂ ਨਰ ਦਅਲ਼ ਤਰਭ਼ਰ ਦਹ ਵਰਤ
vii. ਵਤਰਾਂ ਰਈ ਟਸਯ ਤ਼ ਏਯਲਈ ਏਹਭਤ ਉੱਤ਼ ਿੱ ਰਫਤ
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viii. ਵਏ ਼ਲ ਨੰ ਿਐ ਫਣਉਣ ਰਈ ਤਏਨਹਏ ਦਹ ਲਯਤੋਂ ਏਯਏ਼ ਼ਲਲਾਂ ਦ਼ਣਹਆਂ
ix. ਲ਼ਿੱ ਏਹ ਏ਼ਾਂ ਦਹ ਤਦਹਏ ਤ਼ ਤਰ ਏਯਨਹ
x. ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਦਅਲ ਤਯਤਹਫ ਦਹ ਜਾਂਚ-ਤਰ ਏਯਨਹ ਤ਼ ੁਯਚ਼ ਉੱਤ਼ ੰ ਬਹਯ ਜਣਏਯਹ,
ਇਰਜ ਦ਼ ਨਲੇਂ ਢੰ , ਲਿੱ ਧ ਯਵ਼ ਯਝਨਾਂ ਤ਼ ਧਾਐ਼ ਨੰ ਏੰ ਟਯਾਰ ਏਯਨ ਸਲਿੱ ਚ ਯਫੰ ਧ ਏਯਨੇ
xi. ਼ਲਲਾਂ ਨੰ ਤ਼ਹ ਨਰ ਵੰ ਚਣ ਰਈ ਲਧ ਏਯਨ
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D. ਦਾਅਵਾ ਯਫੰ ਧ - ਧਨਿੱਜੀ ਸਾਦਾ
1. ਧਨਿੱਜੀ ਸਾਦਾ
ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਸਨਿੱਜਹ ਵਦ ਇਿੱ ਏ ਪਇਦ ਰਹ ਵ ਅਤ਼ ਵਦ ਭਿਤ, ਵਦ ਅੰ ਤ (ਿੱ ਏਹ / ਅਧਯਹ), ਆਯਹ
ਏਿੱ ਰ ਅੰ ਤ ਰਈ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਐ ਉਤਦ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਵਦ ਭਡਹਏਰ ੁਯਚ, ੰ ਏਯ
ੁਯਚ, ਸਿੱ ਸਐਆ ੁਯਚ ਆਸਦ ਰਈ ਡ-ਆਨ ਯਿੱਸਐਆ ਲਹ ਵਾ ਏਦਹ ਵ।
ਹਹ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ੰ ਏਟ "ਵਦ" ਵ।
ਧਯਬਾਸ਼ਾ
ਵਦ਼ ਨੰ ਏਝ ਲਹ ਅਚਨਏ, ਅਸਚੰ ਤਤ, ਫਵਯਹ, ਸਵੰ ਏ ਤ਼ ਸਦਿੱ ਐ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਲਯਨ ਲਜੋਂ ਸਯਬਸਲ਼ਤ
ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
ਦਅਲ਼ ਭਨੇਜਯ ਨੰ ਸਧਆਨ ਨਰ ਲ਼ਐਣ ਚਵਹਦ ਵ ਅਤ਼ ਦਅਲ਼ ਦਹ ਚਨ ਰਤ ਵਾਣ ਉੱਤ਼ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼
ਐ਼ਤਯਾਂ ਦਹ ਜਾਂਚ ਏਯਨਹ ਚਵਹਦਹ ਵ:
a) ਸਲਅਏਤਹ, ਸਜ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਦਅਲ ਏਹਤ ਵ, ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਵ
b) ਰਹ ਟ਼ ਦ਼ ਸਦਨ ਤਿੱ ਏ ਜਇ ਵ ਅਤ਼ ਰਹਭਹਅਭ ਰਤ ਵਾਇਆ ਵ
c) ਰਹ ਭੇਂ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਟ
d) ਟ "ਵਦ਼" ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਲਸਯਆ ਵ ਤ਼ ਫਹਭਯਹ ਏਯਏ਼ ਨਵੀਂ
e) ਸਏ਼ ਲਹ ਧਾਐ਼ ਦ਼ ਸਚਨਹਾਂ ਦਹ ਜਾਂਚ ਏਯਾ ਅਤ਼ ਜ਼ ਰਾ  ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਤਰ ਏਯਾ
f) ਦਅਲ਼ ਨੰ ਯਸਜਟਯ ਏਯਾ ਅਤ਼ ਉ ਰਈ ਯਐਲਾਂ ਫਣਉ
g) ਏੰ ਭ ਸਨਟਉਣ ਭੇਂ (ਦਅਲ ਼ਲ ਦ਼ਣ ਭਾਂ) ਫਣਈ ਯਿੱ ਐਣ ਅਤ਼ ਵਏ ਨੰ ਦਅਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ
ਤਯਿੱ ਏਹ ਦ਼ ਫਯ਼ ਜਣਏਯਹ ਸਦੰ ਦ਼ ਯਸਵਣ।
2. ਦਾਅਧਵਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਜ਼ ਦਅਲ ਲ਼ਯ ਏਯਨ ਸਲਿੱ ਚ ਦਅਲ ਦਤਲ਼ਾਂ ਦਹ ਯਹਦ ਉੱਤ਼ ਏਾਈ ਲਹ ੁਤਯ਼ ਦ ਸਚੰ ਨਹ ਸਭਰਦ ਵ ਤਾਂ
ਦਅਲ਼ ਨੰ ਨਰ ਦਹ ਨਰ ਤਦਹਏ ਏਯਨ ਰਈ ਼ਲ਼ਲ
਼ ਯ ਐਾਜਹਆਂ ਨੰ ਲਹ ੌਂਸਆ ਜ ਏਦ ਵ।
ਉਦਾਸਯਨ
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ਉਦਵਯਨ ਰਈ ਸਨਿੱਜਹ ਵਦ ਦਅਸਲਆਂ ਰਈ ੁਤਯ਼ ਦ ਸਚੰ ਨਹ (ਵਾਯ ਜਾਂਚ ਰਈ, ਯ ਧਾਐ਼ ਜਾਂ ਦਅਲ਼
ਸਲਿੱ ਚ ਧਾਐ ਦ਼ਣ ਦ ਏਾਈ ੰ ਏ਼ਤ ਨਵੀਂ ਸਭਰਦ ਵ):
 ਸਨਏਟਤ ਦਅਲ਼ ਫੰ ਦ ਏਯਨੇ (ਫਹਭ ਲ਼ਯ ਵਾਣ ਦ਼ ਥਾਹ਼ ਭੇਂ ਫਅਦ ਸਭਰ਼ ਦਅਲ਼)
 ਰੰਭ਼ ਭੇਂ ਦਹ ਅੰ ਤ ਨਰ ਉੱਚ ਵਤ਼ਲਯ ਪਇਦ ਯਏਭ
 ਦਅਲ ਦਤਲ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਯਏ
 ਇਿੱ ਏਾ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਏਈ ਦਅਲ਼
 ਲ਼ਯਫ ਦਹ ੰ ਬਲਨ
 ਲ਼ਿੱ ਏਹ ਆਤਭਵਿੱ ਸਤਆ
 ਦ਼ਯ ਯਤੀਂ ਯਾਡ ਟਯਸਪਏ ਵਦ, ਜਦੋਂ ਸਏ ਲਵਹਏਰ ਨੰ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਚਰਇਆ ਜ ਸਯਵ ਹ
 ਿੱ  ਦ ਏਿੱ ਟਣ
 ਡਿੱ ਫਣ
 ਉਚਈ ਤੋਂ ਸਡਿੱ ਣ
 ਲ਼ਿੱ ਏਹ ਫਹਭਯਹ ਦ਼ ਨਰ ੰ ਫੰ ਸਧਤ ਏ਼
 ਸਵਯ ਦ਼ਣ ਜਾਂ ਐਣ
 ਏਤਰ
 ਾਰਹ ਨਰ ਿੱ ਟ
 ਠੰਡ ਦ਼ ਦ ੰ ਭ ਵਾਣ
 ਵਿੱ ਸਤਆ ਆਸਦ।
ਜਾਂਚ ਦ਼ ਭਿੱ ਐ ਭਏਦ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ:
a) ਟ਼ ਦ਼ ਏਯਨਾਂ ਦਹ ਜਾਂਚ ਏਯਨ।
b) ਟ਼ ਦਹ ਵਿੱ ਦ ਤ਼ ਸਏਭ ਦ ਤ ਰਉਣ।
c) ਫਤ ਤ਼ ਜਣਏਯਹ ਇਏਿੱ ਤਯ ਏਯਨ।
d) ਤ ਰਉਣ ਰਈ ਸਏ ਏਹ ਦਅਲ ਯਏਭ ਸਲਿੱ ਚ ਧਾਐ਼ ਜਾਂ ਅਿੱ ਤਏਥਨਹ ਦ ਬ ਵ
ਸਏਯ ਏਯਏ਼ ਮਦ ਯਿੱ ਐਾ: ਜਾਂਚ ਦ ਭਏਦ ਏ਼ ਦ਼ ਤਿੱ ਥਾਂ ਦਹ ਜਾਂਚ ਏਯਨਹ ਅਤ਼ ਰਾ ੀਂਦ਼ ਫਤ ਇਏਿੱ ਠੇ
ਏਯਨ ਵ।
ਇਵ ਐ ਵ ਸਏ ਦਅਲ ਰਹਸਐਅਏ ਐਾਜਹਆਂ ਨੰ ਐਾਜ ਉੱਤ਼ ਸਧਆਨ ਦ਼ਣ ਰਈ ਼ਧਾਂ ਸਦੰ ਦ ਵ।
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ਉਦਾਸਯਨ
ਏ਼ ਼ਧਾਂ ਦਹਆਂ ਉਦਵਯਨਾਂ ਵਨ :
ੜਏ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਦਾ
i. ਵਦ ਏਦੋਂ ਲਸਯਆ - ਠਹਏ ਭਾਂ ਤ਼ ਸਭਤਹ ਥਾਂ? ਸਭਤਹ ਤ਼ ਭਾਂ
ii. ਏਹ ਫਹਭਤ ਦਰ ਮਤਯਹ ਹ, ਲਯਹ/ਸਿੱ ਛ਼ ਫਠਹ ਲਯ ਲਜੋਂ ਮਤਯ ਏਯਦ ਹ ਜਾਂ ਵਦ਼
ਸਲਿੱ ਚ ਲ਼ਸਭਰ ਲਵਹਏਰ ਨੰ ਚਰ ਸਯਵ ਹ?
iii. ਵਦ਼ ਦ ਲ਼ਯਲ, ਇਵ ਸਏਲੇਂ ਲਸਯਆ?
iv. ਏਹ ਵਦ਼ ਦ਼ ਭੇਂ ਫਹਭਤ ਨੇ ਲ਼ਯਫ ਹਤਹ ਵਾਈ ਹ?
v. ਭਿਤ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਭਿਤ ਦ ਠਹਏ ਭਾਂ ਤ਼ ਸਭਤਹ ਏਹ ਹ, ਭਿਤ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਇਰਜ ਏਹਤ ਸਆ ਹ,
ਸਏਵ਼ ਵਤਰ ਆਸਦ ਸਲਿੱ ਚ?
ਸਾਦ ਦਾ ੰ ਬਵ ਏਾਯਨ :
ਫਹਭਤ ਜਾਂ ਦਜ਼ ਲਵਹਏਰ ਦਹ ਭਲ਼ਹਨਹ ਨਏਭਮਫਹ (ਟ਼ਸਯੰ , ਫਯ਼ਏ ਆਸਦ ਪ਼ਰਹ ਵਾਣ), ਲਵਹਏਰ ਦ਼
ਡਯਇਲਯ ਦਹ ਸਏ਼ ਫਹਭਯਹ ਦ਼ ਏਯਏ਼ (ਸਦਰ ਦ ਦਿਯ, ਫਹਭਯਹ ਦ ਦਿਯ ਆਸਦ), ਲ਼ਯਫ ਦ ਅਯ,
ੁਯਫ ਏ ਦਹ ਸਥਤਹ, ਭਿਭਹ ਵਰਤ, ਲਵਹਏਰ ਦਹ ਹਡ ਆਸਦ
ਧਨਿੱਜੀ ਸਾਦਾ ਦਾਅਧਵਆਂ ਧਵੱ ਚ ਧਐ ਤ ਨੁਏਾਨ ਦੀ ੰ ਬਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਸਠ ਧਦੱ ਤੀਆਂ ਉਦਾਸਯਨਾਂ ਸਨ:
i.

TTD ਅੰ ਤਯਰ ਦਿਯਨ ਰਤ ਜਣਏਯਹ।

ii. ਫਹਭਯਹ ਨੰ ਵਦ਼ ਲਜੋਂ ਦਯਉਣ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਯਾ ਦ਼ ਏਯਨਾਂ ਏਯਏ਼ ਵਾ ਸਿੱ ਠ ਦਯਦ ਨੰ ਯ ਸਲਿੱ ਚ
'ਸਡਿੱ ਣ/ਸਤਰਏਣ' ਦ਼ ਫਅਦ ਹ.. ਦਅਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਤਫਦਹਰ ਏਯਨ।
iii. ਸਵਰਾਂ-ਲਯ਼ ਵਦਸਆਂ ਨੰ ਤ ਲਜੋਂ ਦਅਲ ਏਯਨ, ਸਜ ਰਈ ਯਹ ਦਤਲ਼-ਏਦਯਤਹ
ਭਿਤ ਨੰ ਵਦ਼ ਦ਼ ਏ਼ ਜਾਂ ਵਦ਼ ਦ਼ ਭਯੋਂ ਸਵਰਾਂ-ਭਿਜਦ ਯਾਾਂ ਨੰ ਭਿਤ ਦ਼ ਏਯਨ ਲਜੋਂ ਼ਲ਼
ਏਯਨ
iv. ਆਤਭ-ਵਿੱ ਸਤਆ ਭਿਤਾਂ ਨੰ ਵਦ਼ ਲਜੋਂ ਭਿਤ ਫਣਉਣ
ਛਾਟ ਲਊਚਯ ਸਨਿੱਜਹ ਵਦ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਨੰ ਸਨਟਉਣ ਰਈ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ ਦਤਲ਼ ਵ, ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਜਾ
ਸਏ ਭਿਤ ਦਅਸਲਆਂ ਰਈ ਲ਼ਭਰ ਵਨ। ਼ਲ਼ਏਲ਼ ਦ਼ ਭੇਂ ਨਭਦਹ ਲ਼ਯਲ਼ ਰਤ ਏਯਨੇ ਲਹ ਭਵਿੱ ਤਲਯਨ
ਵ ਅਤ਼ ਉਵ ਰਹ ਦਤਲ਼ ਦ ਸਵਿੱ  ਵਾਣ ਚਵਹਦ ਵ।
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3. ਦਾਅਵਾ ਦਤਾਵਜ਼
ਾਯਣੀ ਧਵੱ ਚ 2.3
a) ਦਅਲ਼ਦਯ ਦ਼ ਨਭਦ/ਸਯਲਸਯਏ ਭੈਂਫਯਾਂ ਲਰੋਂ ਠਹਏ-ਠਹਏ ਬਯਏ਼
ਦਤਐਤ ਏਹਤ ਸਨਿੱਜਹ ਵਦ ਦਅਲ ਪਯਭ
b) ਸਵਰਹ ਜਣਏਯਹ ਸਯਾਯਟ (FIR) ਦਹ ਅਰ ਜਾਂ ਤਦਹਏ ਏਹਤਹ ਏਹ
(FIR/ੰ ਚਨਭ਼/ਤਤਹਲ਼ ੰ ਚਨਭ਼ ਦਹ ਤਦਹਏ ਏਹਤਹ ਏਹ)
c) ਭਿਤ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ ਦਹ ਅਰ ਜਾਂ ਤਦਹਏ ਏਹਤਹ ਏਹ
ਭਤ ਦਾਅਵਾ

d) ਾਟ ਭਯਟਭ ਸਯਾਯਟ ਦਹ ਤਦਹਏ ਏਹਤਹ ਏਹ, ਜ਼ ਏਹਤ ਸਆ ਵਾਲ਼।
e) AML ਦਤਲ਼ (ਨਹ-ਭਨਹ ਰਾਂਡਸਯੰ ) ਦਹ ਤਦਹਏ ਏਹਤਹ ਏਹ - ਨਾਂ
ਤਦਹਏ ਏਯਨ ਰਈ (ਾਯਟ / ਨ ਏਯਡ / ਲਾਟਯ ਆਈਡਹ/
ਡਯਇਸਲੰ  ਰਇੈਂ), ਤ ਤਦਹਏ ਏਯਨ ਰਈ (ਟਰਹਪਾਨ ਸਫਿੱ ਰ /
ਫੈਂਏ ਅਏਊਂਟ ਟ਼ਟਭੈਂਟ / ਸਫਜਰਹ ਦ ਸਫਿੱ ਰ / ਯਲ਼ਨ ਏਯਡ)।
f) ਏਨੰਨ ਲਯ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਏਨੰਨਹ ਲਯਾਂ ਲਰੋਂ ਠਹਏ
ਤਯਹਾਂ ਦਤਐਤ ਏਹਤ਼ ਤ਼ ਨਟਯਹ ਏਯਲ ਵਰਨਭ ਅਤ਼ ਵਯਜਨ ਫੌਂਡ
ਵਾਲ਼।
a) ਦਅਲ਼ਦਯ ਲਰੋਂ ਠਹਏ-ਠਹਏ ਬਯਏ਼ ਦਤਐਤ ਏਹਤ ਸਨਿੱਜਹ ਵਦ ਦਅਲ

ੱ ਏ ਤਯ ਉੱਤ
ਅੰ ਤਾ (PTD) ਅਤ
ੱ ਏ ਤਯ ਅਧੂਯੀ
ਅੰ ਤਾ (PPD)
ਦਾਅਵ

ਪਯਭ।
b) ਸਵਰਹ ਜਣਏਯਹ ਸਯਾਯਟ (FIR) ਸਯਾਯਟ ਦਹ ਤਦਹਏ ਏਹਤਹ ਏਹ, ਜ਼
ਏਹਤ ਸਆ ਵਾਲ਼।
c) ਸਲਰ ਯਜਨ ਜਾਂ ਫਯਫਯ ਦ਼ ਅਵਦ਼ ਦ਼ ਡਏਟਯ ਲਰੋਂ ਫਹਭਤ ਦਹ
ਅੰ ਤ ਰਈ ਜਯਹ ਏਹਤ ਿੱ ਏ਼ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਅੰ ਤ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ।
a) ਇਰਜ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਡਏਟਯਾਂ ਲਰੋਂ ਅੰ ਤ ਦਹ ਸਏਭ ਤ਼ ਅੰ ਤ ਭੇਂ

ਆਯਜ਼ੀ ਤਯ ਉਤ ਏੁੱ ਰ

ਨੰ ਦਯਉਂਦ ਭਡਹਏਰ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ। ਯਯਦਤ ਲਰੋਂ ਠਹਏ ਛਿੱ ਟਹ ਦ਼

ਅੰ ਤਾ (ਟੀਟੀਡੀ)

ਭੇਂ ਦ਼ ਲ਼ਯਲ਼ ਸਦੰ ਦ, ਠਹਏ ਤਯਹਾਂ ਦਤਐਤ ਤ਼ ਹਰ ਏਹਤ ਛਿੱ ਟਹ ਦ

ਦਾਅਵ

ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ।
b) ਇਰਜ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਡਏਟਯ ਲਰੋਂ ਤੰ ਦਯਤਹ ਦ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ, ਜਾ ਸਏ
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ਤਦਹਏ ਏਯਦ ਵ ਸਏ ਫਹਭਤ ਆਣ਼ ਯਾਂ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਰਈ ਸਪਿੱ ਟ ਵ।
ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤਹ ਚਹ ਏ਼ਲਰ ੰ ਏ਼ਤ ਬਯ ਵ, ਵਾਯ ਦਤਲ਼ਾਂ (ਦੂਾਂ ਦ਼ ਸਨਲ਼ਨ, ਲ਼ਯਲ਼ ਪਾਟਾਯਾਂ, ਵਦ਼ ਦਹ
ਈਟ ਆਸਦ ਦ਼ ਭ਼ਤ) ਨੰ ਏ਼ ਦ਼ ਐ ਤਿੱ ਥਾਂ ਭਤਫਏ ਭੰ ਸਆ ਜ ਏਦ ਵ, ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਜਾਂਚ ਏਯਨ
ਰਈ ਲ਼ਿੱ ਏਹ ਧਾਐ਼ ਦ਼ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ।
ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 4
ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਸਏਵ਼ ਦਤਲ਼ਾਂ ਨੰ ਿੱ ਏਹ ਏਿੱ ਰ ਅੰ ਤ ਦਅਲ਼ ਰਈ ਼ਲ਼ ਏਯਨ ਦਹ ਰਾ  ਨਵੀਂ ਵੰ ਦਹ ਵ?
I.

ਦਅਲ਼ਦਯ ਲਰੋਂ ਠਹਏ-ਠਹਏ ਬਯਏ਼ ਦਤਐਤ ਏਹਤ ਸਨਿੱਜਹ ਵਦ ਦਅਲ ਪਯਭ

II. ਸਵਰਹ ਜਣਏਯਹ ਸਯਾਯਟ (FIR) ਸਯਾਯਟ ਦਹ ਤਦਹਏ ਏਹਤਹ ਏਹ, ਜ਼ ਏਹਤ ਸਆ ਵਾਲ।਼
III. ਸਲਰ ਯਜਨ ਜਾਂ ਫਯਫਯ ਦ਼ ਅਵਦ਼ ਦ਼ ਡਏਟਯ ਲਰੋਂ ਫਹਭਤ ਦਹ ਅੰ ਤ ਰਈ ਜਯਹ ਏਹਤ ਿੱ ਏ਼
ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਅੰ ਤ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ।
IV. ਇਰਜ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਡਏਟਯ ਲਰੋਂ ਤੰ ਦਯਤਹ ਦ ਯਟਹਸਪਏ਼ਟ, ਜਾ ਸਏ ਤਦਹਏ ਏਯਦ ਵ ਸਏ ਫਹਭਤ
ਆਣ਼ ਯਾਂ ਨੰ ਯ ਏਯਨ ਰਈ ਸਪਿੱ ਟ ਵ।
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E. ਦਾਅਵਾ ਯਫੰ ਧ - ਧਵਦਸ਼ੀ ਮਾਤਯਾ ਫੀਭਾ
1. ਧਵਦਸ਼ੀ ਮਾਤਯਾ ਫੀਭਾ ਾਰੀ
ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਮਤਯ ਫਹਭ ਰਹ ਦ਼ ਏਈ ਬਾਂ ਯਵੀਂ ੂਯ-ਭਡਹਏਰ ਪਇਸਦਆਂ ਰਈ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ
ਜਾਂਦਹ ਵ, ਇ ਦ਼ ਅੰ ਡਯਯਈਸਟੰ  ਅਤ਼ ਦਅਲ਼ ਰਫੰਧ ਨੰ ਆਭ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਸਵਤ ਫਹਭ ਾਯਟਪਾਸਰ ਅਧਹਨ
ਵੰ ਦਹ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਭਡਹਏਰ ਅਤ਼ ਫਹਭਯਹ ਪਇਦ਼ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਭਿੱ ਐ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਪਇਸਦਆਂ ਨੰ ਭਿੱ ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਬਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਲੰ ਸਡਆ ਜ ਏਦ ਵ। ਐ
ਉਤਦ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਦਯ ਯ਼ ਜਾਂ ਏਝ ਪਇਸਦਆਂ ਰਈ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦ਼ ਏਦਹ ਵ:
a) ਭਡਹਏਰ ਤ਼ ਫਹਭਯਹ ਬ
b) ਦ਼ਲ਼ ਲਹ ਅਤ਼ ਸਤਆ
c) ਸਨਿੱਜਹ ਦਯਟਨ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ
d) ਸਨਿੱਜਹ ਦ਼ਣਦਯਹ
e) ਵਾਯ ੂਯ-ਭਡਹਏਰ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆਲਾਂ:
i.

ਮਤਯ ਯਿੱ ਦ ਏਯਨਹ

ii.

ਮਤਯ ਦ਼ਯਹ

iii.

ਮਤਯ ਯਏਲਟ

iv.

ਐੰ ਸਝਆ ਏਨੈਏਲ਼ਨ

v.

ਚਏ-ਇਨ ਏਹਤ਼ ਫ ਦਹ ਦ਼ਯਹ

vi.

ਬ਼ਜ਼  ਭਨ ਦ ਆਚਣ

vii.

ਾਯਟ ਆਚਣ

viii.

ਭਯਜੈਂਹ ਨਏਦਹ ਼ਲ਼ਹ

ix.

ਅਲ ਬਿੱ ਤ

x.

ਭਨਤ ਫੌਂਡ ਫਹਭ

xi.

ਅਲ ਰਈ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ

xii.

ਾਂਯ ਯਿੱਸਐਆ

xiii.

ਸਦਆਰ ਦਿਯ

xiv.

ਹਈ ਯਏਲਟ

xv.

ਯ ੰ ਨਹ ਰਿੱਣ
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ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਹ ਲ਼ਟ ਵੰ ਦ ਵ ਸਏ ਰਹ ਸਲਦ਼ਲ਼ਾਂ ਦਹ ਮਤਯ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਰਾ ਏਾਂ ਰਈ ਵ, ਇਏਯਏ਼
ਟ਼ ਬਯਤ ਤੋਂ ਫਵਯ ਵਾਣ਼ ਬਸਲਏ ਵਨ ਅਤ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਨੰ ਢਿੱ ਏਲੇਂ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਅਤ਼ ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਯਾਯਟ ਏਹਤ਼
 ਵਨ, ਉੱਥ਼ ਼ਲ ਦ਼ਣ ਦਹ ਰਾ  ਵ। ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਮਤਯ ਫਹਭ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਦਅਲ ਼ਲ ਅਏਯ ਤਹਜਹ
ਸਧਯ ਼ਲ ਦ਼ਣ ਲਰ਼ (ਵਇਏ ਏੰ ਨਹ) ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ, ਸਜਵਨਾਂ ਨੇ ੰ ਯ ਬਯ ਸਲਿੱ ਚ ਰਾ ੀਂਦ
ਸਵਮਾ ਤ਼ ਭਦਦ ਦ਼ਣ ਰਈ ਨੈਿੱਟਲਯਏ ਸਤਆਯ ਏਹਤ ਵੰ ਦ ਵ।
ਦਾਅਵਾ ਵਾਵਾਂ ਧਵੱ ਚ ਰਾਜ਼ਭੀ ਯੂ ਧਵੱ ਚ ਸ਼ਾਧਭਰ ਸ :
a) 24 * 7 ਦ਼ ਭਤਫਏ ਦਅਲ ਚਨ ਰ ਣਹ;
b) ਦਅਲ ਪਯਭ ਅਤ਼ ਏਯਲਈ ਬ਼ਜਣਹ;
c) ਵਏਾਂ ਨੰ ਼ਧ ਦ਼ਣਹ ਸਏ ਟ ਵਾਣ ਦ਼ ਤਯੰਤ ਫਅਦ ਏਹ ਏਯਨ ਵ;
d) ਭਡਹਏਰ ਅਤ਼ ਫਹਭਯਹ ਦਅਸਲਆਂ ਰਈ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਼ਲਲਾਂ ਲਧਉਣਹਆਂ;
e) ਦ਼ਲ਼-ਲਹ ਅਤ਼ ਸਨਏਹ, ਭਯਜੈਂਹ ਨਏਦਹ ਼ਲ਼ਹ ਦ ਰਫੰਧ ਏਯਨ।
2. ਸਾਇਏ ਏੰ ਨੀਆਂ – ਧਵਦਸ਼ੀ ਦਾਅਧਵਆਂ ਧਵੱ ਚ ਬੂਧਭਏਾ
ਵਇਏ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ ੰ ਯ ਬਯ ਸਲਿੱ ਚ ਆਣ਼ ਦਤਯ ਅਤ਼ ਇੰ ਝ ਦ਼ ਯਏਾਂ ਨਰ ੰ ਫੰ ਧ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ। ਇਵ
ਏੰ ਨਹਆਂ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤ਼ ੰ ਜਾਾਂ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦ਼ ਵਏਾਂ ਨੰ ਵਇਤ
ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ।
ਇਵ ਏੰ ਨਹਆਂ ਦਅਲ ਯਸਜਟਯ਼ਲ਼ਨ ਅਤ਼ ਜਣਏਯਹ ਰਈ ਭਤ ਏਿ ਭਾਂਤਯਹ ਟਰਹਾਨ ਨੰਫਯਾਂ ਭ਼ਤ
24*7 ਏਰ ੈਂਟਯ ਚਰਉਂਦਹਆਂ ਵਨ। ਉਵ ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਼ਲਲਾਂ ਸਦੰ ਦਹਆਂ ਵਨ ਼ਲ ਰਈ ੁਯਚ਼ ਐ
ਫਹਭ ਏੰ ਨਹਆਂ ਨਰ ਇਏਯਯ, ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਪਇਸਦਆਂ ਭਤਫਏ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ।
a) ਭਡਹਏਰ ਵਇਏ ਼ਲਲਾਂ:
i.

ਭਡਹਏਰ ਼ਲ ਯਏ ਵਲਰ਼

ii. ਵਤਰ ਦਐਰ਼ ਦ ਰਫੰਧ
iii. ਭਯਜੈਂਹ ਭਡਹਏਰ ਭਰਾਂਏਣ ਦ ਰਫੰਧ
iv. ਭਯਜੈਂਹ ਭਡਹਏਰ ਲਤਨ-ਲਹ ਦ ਰਫੰਧ
v. ਭਿਤ ਉਯੰ ਤ ਲਤਨ-ਲਹ
vi. ਸਦਆਰ ਦਿਯ਼ ਦ ਰਫੰਧ
vii. ਨਫਰ ਫਿੱ ਚ਼ ਵਇਏ/ਅਲਈ
b) ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਅਤ਼ ਫਅਦ ਭਡਹਏਰ ਵਰਤ ਦਹ ਸਨਯਨਹ
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c) ਯਯਹ ਦਲਈਆਂ ਦਹ ਸਡਰਲਯਹ
d) ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਵਾ ਭਡਹਏਰ ੁਯਸਚਆਂ ਦਹ ਯੰ ਟਹ, ਜਾ ਸਏ ਰਹ ਦ਼
ਸਨਮਭ ਤ਼ ਲ਼ਯਤਾਂ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਭਨਯਹ ਉੱਤ਼ ਸਨਯਬਯ ਵ।
e) ਦਿਯ਼ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ ਜਣਏਯਹ ਼ਲ ਅਤ਼ ਵਾਯ ਼ਲਲਾਂ:
i.

ਲਹ ਤ਼ ਇਨਿਸਏਉਰ਼ ਲ਼ਨ ਰਾ ਾਂ

ਂ ਹ ਵਲਰ ਼ਲਲਾਂ
ii. ਫ

iii. ਆਚ਼ ਾਯਟ ਤ਼ ਆਚ਼ ਭਨ ਵਇਤ ਼ਲਲਾਂ
iv. ਭਯਜੈਂਹ ਨੇਵ ਟਯਾਂਸਭਲ਼ਨ ਼ਲਲਾਂ
v. ਭਨਤ ਫੌਂਡ ਇਏਯਯ
vi. ਸਲਿੱ ਤਹ ਭਯਜੈਂਹ ਵਇਏ
f) ਇੰ ਟਯਰ਼ਟਯ ਵਲਰ
g) ਏਨੰਨਹ ਵਲਰ
h) ਲਏਹਰ ਨਰ ਭਰਏਤ
3. ਨਏਦੀ-ਯਧਸਤ ਭਡੀਏਰ ਏਾਂ ਰਈ ਦਾਅਵਾ ਯਫੰ ਧ
ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਭਡਹਏਰ, ਧਨ ਲਹ ਭਡਹਏਰ ਏ਼ਾਂ ਅਤ਼ ਵਾਯ ੂਯ-ਭਡਹਏਰ ਦ਼ ਏ਼ਾਂ ਰਈ ਦਅਲ
ਯਫੰ ਧ ਢੰ  ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵ। ਅਭਯਹਏ ਸਲਿੱ ਚ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਭਡਹਏਰ ਦਅਲ ਯਫੰ ਧ ਵਾਯ ਦ਼ਲ਼ਾਂ ਦ਼ ਨਏਦਹਯਸਵਤ ਭਡਹਏਰ ਤੋਂ ਲਿੱ ਐਯ ਵ। ਅੀਂ ਵਣ ਏਦਭ-ਦਯ-ਏਦਭ ਏਯਲਈ ਦ ਅਸਧਨ ਏਯਾਂ਼
a) ਦਾਅਵਾ ੂਚਨਾ
ਜਦੋਂ ਲਹ ਨਏਨ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਭਯਹ ਨੇ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਵੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਦਐਰ ਏਊਂਟਯ ਉੱਤ਼
ਫਹਭ ਲ਼ਯਲ਼ ਨੰ ਸਦਐਉਣ ਵੰ ਦ ਵ। ਵਇਏ ਏੰ ਨਹ ਵਤਰ ਅਤ਼/ਜਾਂ ਭਯਹ ਜਾਂ
ਸਯਲ਼ਤ਼ਦਯਾਂ/ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਚਨ ਰਤ ਏਯਦਹ ਵ। ਦਅਲ ਏਯਲਈ ਤਦ ਦਅਲ਼ਦਯ ਨੰ ਭਝਈ
ਜਾਂਦਹ ਵ।
b) ਏ ਰਫੰਧ ਏਦਭ :
ਇਵ ਵਯ਼ਏ ਏੰ ਨਹ ਰਈ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ, ਆਭ ਏਦਭ ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਵਨ:
i.

ਵਇਏ ਏੰ ਨਹ ਏ਼ ਭਨੇਜਯ ਪਇਸਦਆਂ, ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਯਏਜਭ, ਰਹ ਅੰ ਤਯਰ, ਰਹ
ਧਯਏ ਦ਼ ਨਾਂ ਦਹ ਜਾਂਚ ਏਯਦ ਵ।
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ii. ਏਦ ਏ਼ ਭਨੇਜਯ ਭਯਹ ਦਹ ਭਡਹਏਰ ਵਰਤ, ਸਫਿੱ ਸਰੰ ਜਣਏਯਹ, ਏਹਭਤ ਦ਼ ੁਯਚ਼ ਫਯ਼
ਅਿੱ ਡ਼ਟ ਰਤ ਏਯਨ ਰਈ ਏਰਹਸਨਏ/ਭਡਹਏਰ ਨਸਟ ਰ ਣ ਰਈ ਵਤਰ ਨਰ ੰ ਯਏ
ਏਯਦ ਵ। ਵਇਏ ਏੰ ਨਹ ਏਰਹਸਨਏ ਨਸਟ ਅਤ਼ ਭਡਹਏਰ ੁਯਚ਼ ਦ ਅੰ ਦ ਰਤ ਏਯਦਹ ਵ
ਅਤ਼ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਅਿੱ ਡ਼ਟ ਬ਼ਜਦਹ ਵ।
iii. ਦਅਲ਼ ਦਹ ਭਨਯਹ ਦ ਤ ਰਇਆ ਜਾਂਦ ਵ ਅਤ਼ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦਹ ਭਨਯਹ ਦ਼ ਭਤਫਏ
ਵਤਰ ਨੰ ਬਤਨ ਦ ਯੰ ਟਹ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
iv. ਵਰਤ ਵਾ ਏਦ਼ ਵਨ, ਸਜਿੱ ਥ਼ ਸਏ ਬਯਤ (ਫਹਭਤ ਦ਼ ਰਾ ਏਰ ਥਨ) ਅਤ਼/ਜਾਂ ਟ਼ ਦ਼ ਥਨ ਉੱਤ਼
ਜਾਂਚ ਦਹ ਰਾ  ਵਾ ਏਦਹ ਵ। ਜਾਂਚ ਦਹ ਰਸਏਸਯਆ ਸਨਿੱਜਹ ਦਯਟਨ ਬ ਸਲਿੱ ਚ ਦਯ ਲਾਂ ਵਹ
ਵੰ ਦਹ ਵ। ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਜਾਂਚਏਯਤ ਨੰ ਵਇਏ ਏੰ ਨਹ ਜਾਂਚ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਦ਼ ਸਿੱ ਧ਼ ੰ ਯਏ ਦਹ ਭਦਦ
ਨਰ ਚਸਣਆ ਜਾਂਦ ਵ।
v. ਵਇਏ ਏੰ ਨਹ ਦ ਏ਼ ਭਨੇਜਯ ਏ਼ ਦਹ ਯਾਨ ਸਨਯਨਹ ਏਯਦ ਵ ਤਾਂ ਸਏ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ
ਏਰਹਸਨਏ ਤ਼ ਏਹਭਤ ਅਿੱ ਡ਼ਟ, ਤਯਿੱ ਏਹ ਨਸਟ ਆਸਦ ਇਰਜ ਨੰ ਜਯਹ ਯਿੱ ਐਣ ਰਈ ਰਭਣਸਏਤ
ਰਤ ਏਯਨ ਰਈ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਜਣ।
vi. ਇਿੱ ਏ ਲਯ ਭਯਹ ਨੰ ਛਿੱ ਟਹ ਸਭਰਣ ਦ਼ ਫਅਦ, ਏ਼ ਭਨੇਜਯ ਵਤਰ ਨਰ ਅੰ ਤਸਯਭ ੁਯਸਚਆਂ
ਨੰ ਤਦਹਏ ਏਯਨ ਰਈ ਏੰ ਭ ਏਯਦ ਵ।
vii. ਵਇਏ ਏੰ ਨਹ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਂਦਹ ਵ ਸਏ ਸਫਿੱ ਰਾਂ ਦਹ ਠਹਏ ਢੰ  ਨਰ ਛਣਫਹਣ, ਏਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਅਤ਼
ਰ਼ ਐ-ਤਰ ਏਹਤਹ ਈ ਵਾਲ਼। ਸਏ਼ ਲਹ ਰਿੱਬਹ ਰਤਹ ਰਈ ਵਤਰ ਦ਼ ਸਫਿੱ ਰ ਸਲਬ ਨੰ ਾਧ
ਏਯਨ ਲਤ਼ ਸਚਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
viii. ਅੰ ਸਤਭ ਸਫਿੱ ਰ ਨੰ ਤਦ ਯਏ ਅਤ਼ ਵਇਏ ਏੰ ਨਹ ਜਾਂ ਇ ਦ਼ ਵਇਏ ਯਹਰਈਸੰ  ਜੰ ਟ
ਸਲਚਰ਼ ਸਵਭਤ ਵਾਈਆਂ ਦਯਾਂ ਦ਼ ਨਰ ਏਹਭਤ ਨੰ ਭ ਤਸਵ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਵਤਰ ਨੰ ਛ਼ਤਹ
ਬਤਨ ਦ਼ ਬਯਾ਼ ਨਰ ਏਹਭਤ ਦ਼ ਭ ਤਸਵ ਏਯਨ ਦ਼ ਏਯਏ਼ ਲਧਹਆ ਛਾਟ ੰ ਬਲ ਵੰ ਦਹ ਵ।
ਭ ਏਹਭਤ ਤਸਵ ਏਯਨ ਅਭਯਹਏਹ ਸਵਤ-ਦ਼ਐਬਰ ਦ ਐ ਣ ਵ ਅਤ਼ ਇਵ ੂਯ ਅਭਯਹਏਹ ਏ਼ਾਂ
ਉੱਤ਼ ਰ ਨਵੀਂ ਵ। ਇਵ ਅਭਯਹਏਹ ਅਤ਼ ੂਯ-ਅਭਯਹਏਹ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਭਡਹਏਰ ਏ਼ਾਂ
ਸਲਿੱ ਚ ਲਿੱ ਡ ਯਏ ਵ।
c) ਦਾਅਵਾ ਏਾਯਵਾਈ ਦ ਗ:
i.

ਦਅਲ ਭਰਾਂਏਣਏਯਤ ਭ ਏਹਭਤ ਤਸਵ ਏਹਤ਼/ਅਰ ਸਫਿੱ ਰ ਰਤ ਏਯਦ ਵ, ਤਦਹਏ ਏਯਦ
ਵ ਅਤ਼ ਮਏਹਨਹ ਫਣਉਂਦ ਵ ਸਏ ਼ਲ ਅਤ਼ ਇਰਜ ਏਯਲਉਣ ਦਹਆਂ ਸਭਤਹਆਂ ਸਲਚਰ਼ ਫਹਭਯਿੱਸਐਆ ਭਿਜਦ ਹ। ਵਇਏ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਰਤ ਏਹਤ਼ ਸਫਿੱ ਰ ਦਹ ਦਅਲ ਸਲਬ ਲਰੋਂ ਰ਼ ਐ543

ਤਰ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਤਾਂ ਸਏ ੁਯਚ਼ ਇਏਯ ਅਤ਼ ਇਰਜ ਰਾਟਾਏਰ ਦ਼ ਭਤਫਏ ਵਾਣ। ਛਾਟ ਦਹ
ਭ-ਤਦਹਏ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਸਫਿੱ ਰ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
ii. ਤਦ ਸਫਿੱ ਰ ਨੰ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਭ-ਏਹਭਤ ਤਸਵ ਏਯਨ ਦਹ ਚਨ ਲ਼ਹਟ ਅਤ਼ ਪਇਦ਼ ਦ਼ ਲ਼ਯਲ਼
(EOB) ਦ਼ ਨਰ ਨਿੱਥਹ ਏਯਏ਼ ਬ਼ਸਜਆ ਜਾਂਦ ਵ।
iii. ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਸਫਿੱ ਰ ਰਤ ਏਯਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਵਇਏ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਤਯੰਤ ਬਤਨ ਰਈ
ਰਭਸਣਤ ਏਯਦਹ ਵ।
d) ਬੁਤਾਨ ਏਾਯਵਾਈ ਗ:
i.

ਵਇਏ ਏੰ ਨਹ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ ਵਤਰ ਨੰ ਰਾ ਏਰ ਦਤਯ ਯਵੀਂ ਬਤਨ ਜਯਹ ਏਯਨ
ਰਈ ਰਭਣਸਏਤ ਰਤ ਏਯਦਹ ਵ।

ii. ਸਲਿੱ ਤ ਸਲਬ ਬਤਨ ਏਯਦ ਵ
e) ਸਤਾਰ ਧਵੱ ਚ ਬਯਤੀ ਸਣ ਦੀ ਏਾਯਵਾਈ
i.

ਸਲਦ਼ਲ਼ਾਂ, ਐ ਤਿਯ ਉੱਤ਼ ਅਭਯਹਏ ਅਤ਼ ਮਯ, ਰਈ ਰਣਰਹ ਬਯਤ ਦ਼ ਵਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਫਰਏਰ
ਲਿੱ ਐਯਹ ਵ ਸਏਉਂਸਏ ਫਵਤਹ ਆਫਦਹ ਰਈਲ਼ਟ ਫਹਭ਼ ਜਾਂ ਯਏਯਹ ਏਹਭਾਂ ਦ਼ ਤਸਵਤ ਮਨਹਲਯਰ
ਸਵਤ ਫਹਭ਼ ਯਵੀਂ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਰਤ ਵ। ਫਵਤ਼ ਵਤਰ ਯਹਆਂ ਏਿ ਭਾਂਤਯਹ ਫਹਭ
ਏੰ ਨਹਆਂ ਤੋਂ ਬਤਨ ਦਹ ਯੰ ਟਹ ਭਨਯ ਏਯਦਹਆਂ ਵਨ, ਜਦੋਂ ਸਏ ਫਹਭਤ ਉਵਨਾਂ ਨੰ ਇਿੱ ਏ
ਜਇ ਸਵਤ ਜਾਂ ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਮਤਯ ਫਹਭ ਰਹ ਸਦੰ ਦ ਵ।

ਫਵਤ਼ ਦ਼ਲ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਯਿੱਸਐਆ ਦਹ ਲ਼ਟਹ ਏਯਨ ਜਾਂ ਨਏਦ ਭਹਾਂ ਏਯਲਉਣ ਤਿੱ ਏ ਇਰਜ ਰਈ
ਦ਼ਯਹ ਨਵੀਂ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
ਵਤਰ ਤਯੰਤ ਇਰਜ ਲ਼ਯ ਏਯਦ਼ ਵਨ। ਜ਼ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਵ ਤਾਂ ਫਹਭ ਰਹ ਬਤਨ ਏਯਦਹ
ਵ ਜਾਂ ਭਯਹ ਸਲਅਏਤਹ ਨੰ ਬਤਨ ਏਯਨ ੈਂਦ ਵ। ਵਤਰ ਬਤਨ ਸਲਿੱ ਚ ਦ਼ਯਹ ਵਾਣ ਨਰ ੁਯਚ਼
ਲਧ ਏਦ਼ ਵਨ।
ਜ਼ ਬਤਨ ਤਯੰਤ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ ਤਾਂ ਤਯੰਤ ਬਤਨ ਏਯਨ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਫਵਤ ਲਿੱ ਧ ਛਾਟਾਂ ਦ਼ ਏਦ਼
ਵਨ। ਭ ਏਹਭਤ ਤਸਵ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਜੰ ਟ ਵਤਰ ਸਫਿੱ ਰਾਂ ਦ਼ ਛ਼ਤਹ ਬਤਨ ਰਈ ਛਾਟ ਲਤ਼
ਵਤਰਾਂ ਨਰ ਿੱ ਰਫਤ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
ii.

ਨੈਿੱਟਲਯਏ ਲਰ਼ ਵਤਰਾਂ ਅਤ਼ ਏਯਲਈਆਂ ਦ਼ ੰ ਫੰ ਧ ਸਲਿੱ ਚ ਜਣਏਯਹ ਵਇਏ ਏੰ ਨਹਆਂ ਲਰੋਂ
ਸਦਿੱ ਤ਼  ਭਤ ਟਰਹਾਨ ਨੰਫਯਾਂ ਉੱਤ਼ ਫਹਭਤ ਨੰ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।
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iii.

ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਦਹ ਰਾ  ਉੱਤ਼ ਫਹਭਤ ਨੰ ਏਰ ੈਂਟਯ ਨੰ ਏਰ ਏਯਏ਼ ਦਿੱ ਣ ਦਹ ਰਾ 
ਵੰ ਦਹ ਵ ਅਤ਼ ਜਇ ਮਤਯ ਫਹਭ ਰਹ ਨਰ ਐ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਇਰਜ ਏਯਲਉਣ
ਚਵਹਦ ਵ।
ਅਏਯ ਵਤਰ ਏਰ ੈਂਟਯ ਨੰਫਯਾਂ ਉੱਤ਼ ਵਇਏ ਏੰ ਨਹਆਂ/ਫਹਭਏਯਤ ਨਰ ਰਹ ਦਹ

iv.

ਲਧਤ ਅਤ਼ ਫਹਭ-ਯਿੱਸਐਆ ਦਹ ਤਦਹਏ ਏਯਨ ਰਈ ਏਰ ਏਯਦ਼ ਵਨ।
ਜਦੋਂ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਰਹ ਨੰ ਭਨਯ ਏਯ ਸਰਆ ਤਾਂ ਫਹਭਤ ਦ ਇਰਜ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ

v.

ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਢੰ  ਨਰ ਲ਼ਯ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
ਦਐਰ ਏਯਨ ਦਹ ਮਾਤ ਦ ਤ ਰਉਣ ਰਈ ਫਹਭਏਯਤ/ਵਇਏ ਯਏ ਲਰੋਂ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਣ

vi.

ਲਰਹ ਏਝ ਭਿੱ ਢਰਹ ਜਣਏਯਹ ਵ
1. ਅਰਭਤ ਦ ਲ਼ਯਲ
2. ਸਏ਼ ਲਹ ਸਛਰ਼ ਅਤਹਤ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਵਤਰ ਦ਼ ਲ਼ਯਲ਼, ਬਯਤ ਸਲਿੱ ਚ ਰਾ ਏਰ ਭਡਹਏਰ
ਅਸਧਏਯਹ ਵਨ:
 ਸਛਰ ਅਤਹਤ, ਭਿਜਦ ਇਰਜ ਅਤ਼ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਵਾਯ ਸਲਉਂਤ਼ ਏਾਯ ਅਤ਼ ਤਯੰਤ
ਬ਼ਜਣ ਦਹ ਫ਼ਨਤਹ
 ਇਰਜ ਏਯਨ ਲਰ਼ ਡਏਟਯ ਦ਼ ਸਫਆਨ ਨਰ ਦਅਲ ਪਯਭ
 ਾਯਟ ਦਹ ਏਹ
 ਭਡਹਏਰ ਜਣਏਯਹ ਪਯਭ ਦ਼ਣ
f)

ਭਡੀਏਰ ਖ਼ਯਧਚਆਂ ਤ ਸਯ ਗਯ-ਭਡੀਏਰ ਦਾਅਧਵਆਂ ਰਈ ਧਨ-ਵਾੀ :

ਧਨ-ਲਹ ਦਅਸਲਆਂ ਨੰ ਅਏਯ ਫਹਭਤ ਲਰੋਂ ਬਯਤ ਲ ਆਉਣ ਦ਼ ਫਅਦ ਬਸਯਆ ਜਾਂਦ ਵ।
ਦਅਲ ਼ਯ ਰਤ ਵਾਣ ਉੱਤ਼, ਦਅਲ਼ ਉੱਤ਼ ਆਭ ਢੰ  ਨਰ ਏਯਲਈ ਏਹਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ।

ਬ

ਭੰ ਨਣਮਾ ਦਅਸਲਆਂ ਰਈ ਬਤਨ ਬਯਤਹ ਯਇਆ (INR) ਸਲਿੱ ਚ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਨ ਸਏ ਨਏਦਹਯਸਵਤ ਦਅਸਲਆਂ ਲਾਂ ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਭਦਯ ਸਲਿੱ ਚ।
ਧਨ-ਲਹ ਦਅਸਲਆਂ ਉੱਤ਼ ਏਯਲਈ ਏਯਨ ਦ਼ ਦਿਯਨ, ਭਦਯ ਸਯਲਯਤਨ ਦਯ ਨੰ INR ਸਲਿੱ ਚ ਟ਼
ਦਹ ਸਭਤਹ ਅਤ਼ ਦ਼ਣਦਯਹ ਦਹ ਭਤਯ ਤਸਵ ਏਯਨ ਦ਼ ਦਿਯਨ ਤਸਵ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ। ਤਦ ਬਤਨ ਚਿੱਏ
ਜਾਂ ਇਰ ਏਟਯਾਸਨਏ ਟਯਾਂਪਯ ਯਵੀਂ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
i.

ਸਨਿੱਜਹ ਵਦ ਦਅਸਲਆਂ ਨੰ ਸਨਿੱਜਹ ਵਦ ਦਅਲ ਬ ਸਲਿੱ ਚ ਦਯ ਭਤਫਏ ਸਨਟਇਆ
ਜਾਂਦ ਵ।
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ii. ਭਨਤਹ ਏ਼ਾਂ ਤ਼ ਸਲਿੱ ਤਹ ਭਯਜੈਂਹ ਏ਼ਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਵਇਏ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਸਿੱ ਧ ਬਤਨ ਏਹਤ ਜਾਂਦ
ਵ ਅਤ਼ ਫਅਦ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਤੋਂ ਦਅਲ ਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ।
iii. ਨ-ਲ਼ਟਹ ਏਹਤ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਰਈ ਇਨਏਯ ਲਰ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਨੰ ਵਾਯ ਯ਼ ਦਅਸਲਆਂ ਉੱਤ਼
ਏਯਲਈ ਏਯਨ ਲਾਂ ਵਹ ਸਨਟਇਆ ਜਾਂਦ ਵ।
g) ਭਡੀਏਰ ਸਾਦ ਅਤ ਫੀਭਾਯੀ ਖ਼ਯਧਚਆਂ ਰਈ ਦਾਅਵਾ ਦਤਾਵਜ਼
i.

ਦਅਲ ਪਯਭ

ii. ਡਏਟਯ ਦਹ ਸਯਾਯਟ
iii. ਅਰ ਦਐਰ/ਛਿੱ ਟਹ ਏਯਡ
iv. ਅਰਹ ਸਫਿੱ ਰ/ਯਹਦਾਂ/ਦਲਈ ਦਹ ਯਚਹ
v. ਅਰ X-ਯ਼ ਸਯਾਯਟਾਂ/ਯਾ/ਜਾਂਚ ਸਯਾਯਟਾਂ
vi. ਾਯਟ/ਦਐਰ ਵਾਣ ਅਤ਼ ਛਿੱ ਡਣ ਦਹ ਭਾਵਯ ਨਰ ਲਹ਼ ਦਹ ਏਹ
ਉੱਤ਼ ਸਦਿੱ ਤਹ ਚਹ ਏ਼ਲਰ ਦਯਉਣ ਰਈ ਵ। ਐ ਏ਼ ਲ਼ਯਲ਼ ਭਤਫਏ ਜਾਂ ਐ ਫਹਭਏਯਤ ਲਰੋਂ
ਦਅਲ ਸਨਟਉਣ ਰਹ/ਏਯਲਈ ਦਹ ਰਾ  ਭਤਫਏ ਵਾਯ ਜਣਏਯਹ/ਦਤਲ਼ਾਂ ਦਹ ਰਾ  ਵਾ
ਏਦਹ ਵ।
ਐੁਦ ਜਾਂਚ ਏਯ 5
________________ ਨੰ ਵਇਏ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਸਵਰਾਂ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਅਤ਼ ਫਅਦ ਸਲਿੱ ਚ ਫਹਭ
ਏੰ ਨਹ ਤੋਂ ਦਅਲ ਏਹਤ ਜਾਂਦ ਵ।
I.

ਭਨਤ ਫੌਂਡ ਏ਼

II. ਸਨਿੱਜਹ ਵਦ ਦਅਲ਼
III. ਸਲਦ਼ਲ਼ਹ ਮਤਯ ਫਹਭ ਦਅਲ਼
IV. ਨ-ਲ਼ਟ ਦਅਲ਼
ਾਯ
a) ਫਹਭ ਇਿੱ ਏ 'ਵਾਅਦਾ' ਵ ਅਤ਼ ਰਹ ਉ ਲਅਦ਼ ਦ 'ਵਾਸ' ਵ। ਫਹਭ ਏਯਲਈ ਟਨ ਲਯਨ
ਨਰ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਦਅਲ ਉ ਲਅਦ ਦ ਅਰ ਟਟ ਵੰ ਦ ਵ।
b) ਫਹਭ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿੱ ਐ ਯ਼ਸਟੰ  ਏਯਨਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਇਿੱ ਏ ਵ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਦਅਸਲਆਂ ਦ਼ ਬਤਨ ਏਯਨ ਦ਼
ਭਯਿੱ ਥ ਵ।
546

c) ਵਏ, ਜਾ ਸਏ ਫਹਭ ਐਯਹਦ ਦ ਵ, ਸਵਰਾਂ ਸਵਿੱ ਼ਦਯ ਵ ਅਤ਼ ਦਅਲ਼ ਦ ਰਤ ਏਯਤ ਲਹ ਵ।
d) ਨਏਦਹ-ਯਸਵਤ ਦਅਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਨੈਟਲਯਏ ਵਤਰ ਯਏ ਫਹਭਏਯਤ/ਟਹਹ ਤੋਂ ਸਵਰਾਂ-ਭਨਯਹ
ਦ਼ ਭਤਫਏ ਭਡਹਏਰ ਼ਲ ਸਦੰ ਦ਼ ਵਨ ਅਤ਼ ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਸਨਟਯ਼ ਰਈ ਫਅਦ ਸਲਿੱ ਚ ਦਤਲ਼ ਸਦੰ ਦ਼
ਵਨ।
e) ਧਨ-ਲਹ ਦਅਲ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਵਏ ਆਣ਼ ਯਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਤਰ ਨੰ ਬਤਨ ਏਯਦ ਵ ਅਤ਼ ਬਤਨ
ਰਈ ਆਣ਼ ਦਅਲ਼ ਨੰ ਫਹਭਏਯਤ/ਟਹਹ ਏਾਰ ਪਇਰ ਏਯਦ ਵ।
f) ਦਅਲ ਲ਼ਯਆਤ ਵਏ ਤ਼ ਦਅਲ ਟਹਭ ਸਲਚਰ਼ ੰ ਯਏ ਦ ਸਵਰਾਂ ਭਿਏ ਵੰ ਦ ਵ।
g) ਜ਼ ਫਹਭ ਦਅਲ਼ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਧਾਐ਼ ਦ ਲ਼ਿੱ ਏ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਵਾਲ਼ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਯਲਈ ਜਾਂਦਹ ਵ। ਦਅਲ਼
ਦਹ ਜਾਂਚ ਫਹਭਏਯਤ/ਟਹਹ ਲਰੋਂ ਅੰ ਦਯਨਹ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ ਜਾਂ ਼ਲ਼਼ਲਯ ਐਾਜਹ ਜੰ ਹ
ਦ਼ ਯਦ ਏਹਤਹ ਜ ਏਦਹ ਵ।
h) ਯਐਲਾਂਏਯਨ ਦਅਸਲਆਂ ਦਹ ਸਥਤਹ ਭਤਫਏ ਫਹਭਏਯਤ ਦ਼ ਰ਼ ਐ-ਸਏਤਫਾਂ ਸਲਿੱ ਚ ਬ ਦਅਸਲਆਂ
ਰਈ ਏਹਤ਼ ਯਫੰ ਧ ਦਹ ਯਏਭ ਨੰ ਦਯਉਂਦ ਵ।
i) ਇਨਏਯ ਏਯਨ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਵਏ ਏਾਰ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਤਿੱ ਥ ਼ਲ਼ ਏਯਨ ਤੋਂ ਇਰਲ ਫਹਭ ਰਾ ਏਰ
ਜਾਂ ਵਏ ਪਾਯਭ ਜਾਂ ਏਨੰਨਹ ਅਸਧਏਯਹਆਂ ਏਾਰ ਜਣ ਦਹ ਲਹ ਚਾਣ ਭਿਜਦ ਵੰ ਦਹ ਵ।
j) ਧਾਐ਼ ਅਏਯ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਵਯਜਨ ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ, ਯ ਸਨਿੱਜਹ ਦਯਟਣ
ਰਹਆਂ ਸਲਿੱ ਚ ਧਾਐ਼ ਦ਼ ਦਅਲ਼ ਏਹਤ਼ ਜਾਂਦ਼ ਵਨ।
k) ਟਹਹ ਫਹਭਏਯਤ ਨੰ ਏਝ ਐ ਼ਲਲਾਂ ਸਦੰ ਦ ਵ ਅਤ਼ ਪਹ ਦ਼ ਯ ਸਲਿੱ ਚ ਸਭਵਤਨਭ ਰਤ ਏਯਦ
ਵ।
ਵ-ਪ ਖ

ਾ

ਵਾਰ 1
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਸਤਆਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏਵ ਫਹਭ ਦਅਲ ਏਯਲਈ ਸਲਿੱ ਚ ਸਏਵ ਰਇਭਯਹ ਸਵਿੱ ਼ਦਯ ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦ ਵ?
I. ਵਏ
II. ਭਰਏ
III. ਅੰ ਡਯਯਈਟਯ
IV. ਫਹਭ ਜੰ ਟ/ਦਰਰ
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ਵਾਰ 2
ਸਯਹਲ਼ ਏਨ ਦ਼ ਫਹਭ ਦਅਲ਼ ਨੰ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਲਰੋਂ ਯਿੱ ਦ ਏਯ ਸਦਿੱ ਤ ਸਆ ਹ। ਇਨਏਯ ਏਯਨ ਦ਼ ਏ਼
ਸਲਿੱ ਚ, ਸਯਹਲ਼ ਏਨ ਏਾਰ ਫਹਭਏਯਤ ਏਾਰ ਤਿੱ ਥ ਼ਲ਼ ਏਯਨ ਤੋਂ ਇਰਲ ਏਹ ਚਾਣ ਭਿਜਦ ਵ?
I. ਯਏਯ ਨੰ ਸਭਰਣ
II. ਏਨੰਨਹ ਅਸਧਏਯਹਆਂ ਨੰ ਸਭਰਣ
III. ਫਹਭ ਜੰ ਟ ਨੰ ਸਭਰਣ
IV. ਏ਼ ਇਨਏਯ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ ਏਝ ਨਵੀਂ ਏਹਤ ਜ ਏਦ
ਵਾਰ 3
ਯਜਹਲ ਸਭਵਤਾ ਲਰੋਂ ਼ਲ਼ ਏਹਤ ਸਵਤ ਫਹਭ ਦਅਲ਼ ਦਹ ਜਾਂਚ ਦਿਯਨ ਫਹਭ ਏੰ ਨਹ ਨੰ ਤ ਰਿੱ ਸਏ
ਯਜਹਲ ਸਭਵਤਾ ਦਹ ਫਜ ਉ ਦ਼ ਬਯ ਯ਼ਲ਼ ਸਭਵਤਾ ਨੰ ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਇਰਜ ਰਈ ਬਯਤਹ ਏਹਤ
ਸਆ ਹ। ਯਜਹਲ ਸਭਵਤਾ ਦਹ ਰਹ ਸਯਲਯ ਪਰਾ ਟਯ ਏਹਭ ਸਲਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਵ। ਇਵ ______________
ਦਹ ਉਦਵਯਨ ਵ।
I. ਬ਼ ਲਟਉਣ
II. ਦਤਲ਼ਾਂ ਨੰ ਜਅਰਹ ਫਣਉਂਣ
III. ੁਯਸਚਆਂ ਦਹ ਅਿੱ ਤਏਥਨਹ
IV. ਬਯਤਹ ਨ ਵਾਣ ਲਰ਼ ਭਯਹ ਦ਼ ਇਰਜ ਨੰ ਬਯਤਹ ਵਾ ਭਯਹ/ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਵਾਣ ਸਲਿੱ ਚ
ਫਦਸਰਆ ਜਾਂਦ ਵ
ਵਾਰ 4
ਵ਼ਠ ਸਦਿੱ ਤਹਆਂ ਸਏਵਹ ਵਰਤ ਸਲਿੱ ਚ, ਸਨਲ-ਥਨ ਵਤਰ ਨੰ ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ
ਯਿੱਸਐਆ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ ਵ?
I. ਭਯਹ ਦਹ ਵਰਤ ਅਸਜਵਹ ਵ ਸਏ ਉਵ ਵਤਰ / ਨਯਸੰ  ਵਾਭ ਸਲਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਬ਼ਸਜਆ ਜ ਏਦ,
ਯ ਤਯਜਹਵ ਨਵੀਂ ਸਦਿੱ ਤਹ ਜਾਂਦਹ
II. ਭਯਹ ਨੰ ਵਤਰ / ਨਯਸੰ  ਵਾਭ ਸਲਿੱ ਚ ਸਯਵਇਲ਼ ਦਹ ਏਭਹ ਏਯਏ਼ ਨਵੀਂ ਬ਼ਸਜਆ ਜ ਏਦ
III. ਇਰਜ ਨੰ ਏ਼ਲਰ ਵਤਰ/ਨਯਸੰ  ਵਾਭ ਸਲਿੱ ਚ ਵਹ ਏਹਤ ਜ ਏਦ ਵ
IV. ਵਤਰ ਸਲਿੱ ਚ ਬਯਤਹ ਯਸਵਣ ਦ ਭਾਂ 24 ੰ ਸਟਆਂ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ ਸਆ
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ਵਾਰ 5
ਅਿੱ ਼ ਸਦਿੱ ਤ਼ ਏਾਡਾਂ ਸਲਿੱ ਚੋਂ ਸਏ ਨੰ ਫਹਭਯਹ ਦ਼ ਇਰਜ ਰਈ ਏਹਤ਼  ਇਰਜਾਂ ਨੰ ਰਿੱਬਣ ਰਈ ਵ?
I. ICD
II. DCI
III. CPT
IV. PCT

ਵ-ਪ ਖ

ਾ

ਈ ਜਵਾਫ

ਜਵਾਫ 1
ਵੀਂ ਚਾਣ I ਵ।
ਵਏ ਫਹਭ ਦਅਲ ਏਯਲਈ ਸਲਿੱ ਚ ਭਿੱ ਢਰ਼ ਭੈਂਫਯ ਵੰ ਦ਼ ਵਨ।
ਜਵਾਫ 2
ਵੀਂ ਜਲਫ II ਵ।
ਫਹਭ ਦਅਲ਼ ਰਈ ਇਨਏਯ ਏਯਨ ਦ਼ ਏ਼ ਸਲਿੱ ਚ, ਸਲਅਏਤਹ ਏਨੰਨਹ ਅਸਧਏਯਹਆਂ ਨਰ ੰ ਯਏ ਏਯ
ਏਦ਼ ਵਨ।

ਜਵਾਫ 3
ਵੀਂ ਚਾਣ I ਵ।
ਇਵ ਬ ਵਟਾਉਣ ਦਹ ਉਦਵਯਨ ਵ ਸਏ ਫਹਭ ਏਯਲਉਣ ਲਰ ਸਲਅਏਤਹ ਇਰਜ ਏਯਲਉਣ ਲਰ਼ ਤੋਂ
ਲਿੱ ਐਯ ਵ।
ਜਵਾਫ 4
ਵੀਂ ਜਲਫ II ਵ।
ਸਵਤ ਫਹਭ ਰਹ ਦ਼ ਅਧਹਨ ਸਯਵਇਲ਼ਹ ਇਰਜ ਤਾਂ ਵਹ ਸਦਿੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵ, ਜ਼ ਭਯਹ ਨੰ
ਵਤਰ/ਨਯਸੰ  ਵਾਭ ਸਲਿੱ ਚ ਥਾਂ ਦਹ ਏਭਹ ਵਾਣ ਏਯਏ਼ ਉੱਥ਼ ਨਵੀਂ ਬ਼ਸਜਆ ਜ ਏਦ
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ਜਵਾਫ 5
ਵੀਂ ਚਾਣ III ਵ।
ਭਿਜਦ ਇਰਜ ਲ਼ਫਦਲਰਹ (CPT)

ਈ
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