
 

 

 

براه کرم اس بات کو يقينی اور يارڈ کرائے پر دينے يا فروخت کرنے کی صورت ميں، زمين 
  ۔ہونے کا امکان تو نہيں ہےغيرقانونی يارڈ کے طور پر استعمال  اس کے بنائيں کہ 

اگر اس بات کا احتمال ہو کہ کرايہ پر دی گئی زمين اور يارڈ کا غير قانونی استعمال ہو مبادا 
 رہا ہے تو، متعلقہ اداروں سے رابطہ کيجيئے۔

 

 

  جائيں گے۔ ہوکر معائنہ اور سواالت کئےيارڈ کے اندر داخل حسب ضرورت، 

عائد کی جا  زياده سے زياده ايک سال قيد کی سزا صورت ميں،ی کاس آرڈينينس کی خالف ورزی 
 سکتی ہے۔

 
 جائے وقوعہ کا معائنہ کرنے کے دوران پوليس افسران بھی ساتھ ہو سکتے ہيں۔  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

آئل وغيره کا ارد گرد کے  خارج ہونے والےسٹور کئے گئے آٹو پارٹس سے ايارڈ ميں 
، اور چوری يا غير قانونی طريقے سے حاصل شده آٹو پارٹس کا يارڈ کے اخراجعالقے ميں 

  آئے ہيں۔ ديکھنے ميںاحاطے ميں اسٹور کرنے کے واقعات 
لٰہذا چيبا کين ميں، صوبے کے باشندوں کی روزمره زندگی کو محفوظ بنانے اور پُر امن 

ا قيام ڈ(عرف عام) کزندگی کو يقينی بنانے کی غرض سے آرڈينينس برائے مثبت استعمال يار
  )٢٠١۵عمل ميں اليا گيا۔ (نافذ شده يکم اپريل 

نئے آرڈينينس کے جملہ قواعد و ضوابط اس متعلقہ بشمول  ،کے لئے کارکنانيارڈ کے 
  قوانين کی پاسداری کرنا الزمی ہوگا۔

عالوه ازيں، يارڈ قائم کرنے والے حضرات اور زمين کے مالکان سے بھی تعاون کی 
 ہے۔درخواست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  چيبا کين

 زمين کے مالکان اور يارڈ قائم کرنے والے حضرات سے اپيل۔

 کی صورت ميں کاروائیخالف ورزی 

ءغور طلب نقطہ

 رابطہ کے لئے
 معامالتعمومی  استعمال يارڈمثبت آرڈينينس برائے  ●

043-223-4658 ☎،  يارڈ اقدامات ٹيم غيٖرضروری اشياٗ برائے تلفی  یراہنمائشعبٗہ چيبا کين ماحوليات ڈويژن 

 عالقائی ترقیبرائے  جات محکمہجملہ 

 سے متعلق معامالت ايکٹ نگآٹو موبائل ريسائيکل ●
043-223-4658 ☎ ،  يارڈ اقدامات ٹيمغيٖرضروری اشياٗ برائے تلفی  یراہنمائشعبٗہ چيبا کين ماحوليات ڈويژن 

 برائے عالقائی ترقی جات محکمہجملہ 
 ايسے تمام شہر جن پر اس قانون کا اطالق ہوتا ہے اور تمام مرکزی شہر

 سے متعلق معامالت ا سامان برائے پُران کاروبار ●
 (نمائنده) 043-201-0110 ☎  رسم و رواج و اخالقياتتحفظ  شعبٗہ برائے    پوليس ہيڈ کوارٹر چيبا کين 

 يارڈ کے جرائم سے متعلق عمومی معامالت ●
 (نمائنده) 043-201-0110 ☎  پوليس ہيڈ کوارٹر     شعبٗہ برائے اقدامات منظم جرائمچيبا کين 

 جملہ پوليس تھانے

يارڈ استعمال مثبت برائے آرڈينينس  
سے يج مخصوص آٹو پارٹس اندرون احاطہ يارڈ سٹورا(چيبا کين آرڈينينس برائے 

)مثبت استعمال يارڈ کا متعلق  

ے کھولنے س کے پُرزےموجود يارڈ ميں آٹوپارٹس کے اسٹوريج اور گاڑيوں چيبا کين ميں ◆
  سے ہے۔  ٢٠١۵ آرڈينينس نافذ شده يکم اپريل متعلق

 کے لئے استعمال کئےکھولنے  پہلے سے آٹو پارٹس کے اسٹوريج يا گاڑيوں کے پُرزے ◆
 ہو گا۔جانے والے يارڈ وغيره پر بھی اس قانون کا اطالق 

ايسی جگہ جہاں  انجن اور پروپيلر شافٹ وغيره  کا مطلب ہے “يارڈ” تحت ےکاس قانون  ◆
 ۔ہو کے لئے استعمال کيا جاتا کھولنےپُرزوں کو  ےکآٹو پارٹس کو اسٹور يا گاڑيوں 

وغيره کی يا لکڑی کی باڑ کی موجودگی گردونواح کے کچھ حصہ ميں بھی کنٹينر 
  ۔موجودگی پر بھی اس قانون کا اطالق ہوگا 

آدھی کٹی ہوئی گاڑی سے پُرزه جات کو ايکٹ کے تحت  سائيکلنگ ری مثالً، آٹو موبائل ◆
  ا۔گليکن اس آرڈينينس کا اطالق اس پر بھی ہواجازت کی ضرورت نہيں ہوتی  کھولنے کی
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 وغيره شافٹ پروپيلر اور انجن  جہاں جگہ ايسی ہے مطلب کا “يارڈ” تحت ےک قانون اس
   ۔ہو جاتا کيا استعمال لئے کے کھولنے کو پُرزوں ےک گاڑيوں يا اسٹور کو پارٹس آٹو

 
 پوری طرح احاطہ نہ بھی ، چاہے  پر موجودگی کی باڑ کی لکڑی وغيره يا کنٹينر بھی ميں حصہ کچھ کے گردونواح

 ۔ہے ہوتا اطالق کا قانون بھی کيا گيا ہو تو بھی اس جگہ پر اس

  اسکوائر ميٹر تک اس کا اطالق نہيں ہوتا۔ ليکن اگر  ٣٠٠کاروبار کے طور پر استعمال نہ کرنے کی صورت ميں
 ۔گا ے دائره ميں آئےسے قطع نظر اس قانون ک رقبہکاروبار کے طور پر استعمال کر رہے ہيں تو 

 ان پر ھ کے سات پُرزوںليکن اگر پرانی گاڑيوں کے  دائره کار ميں نہيں ہيں،کل کے پُرزه جات اس قانون کے يوٹر سائم
 کام کيا جارہا ہے تو اس قانون کا اطالق ہوگا۔

  کرنےکی صورت ميں بھی اس قانون کا اطالق ہوگا۔ سٹوراآدھی کٹی ہوئی گاڑی کو 

 اڑيوں گ تحتروڈ ٹرانسپورٹ وہيکل ايکٹ کے پر ايسے تمام صارفين پر نہيں ہوتا جو بنيادی طورق اس قانون کا اطال
 کے الئسنس يافتہ ہيں۔کے کاروبار کی اوور ہالنگ 

 

 

ارادے  کی کے  کرنے اور کھولنے سٹورااحاطے ميں گاڑيوں کے پُرزه جات کو يارڈ کے 
 ورپرط کی ابتداء کرنے سے پيشتر ، گورنر کو باضابطہ قسم کی کاروائیصورت ميں اس 

   مطلع کرنا ضروری ہے۔

اگر يارڈ کے احاطے ميں مندرجہ باال کام کيا جا رہا ہے  ہی ينينس کے نفاذ سے قبلڈاس آر
  تک گورنر کو با ضابطہ مطلع کرنا ضروری ہے۔ ٢٠١۵جون  ٣٠ یبھ تو

 
  اجازت نامہ کے و سکريپ کرنے کےايکٹ کے تحت گاڑيوں ک ريسائيکلنگايسے تمام حضرات جو آٹو موبائل 

 حامل ہيں، اُن پر اس ذمہ داری کا اطالق نہيں ہوتا۔

 س ميں درج کوائف، يارڈ کا محل وقوع، اسکيل، آالت، تيل باضابطہ رپورٹ کی دو نقول جمع کروانا ہونگی۔ اور ا
روک تھام کے اقدامات کی تفصيل وغيره۔ اور اس سے منسلکہ دستاويزات ميں يارڈ کا خاکہ اور  وغيره کے بہاؤ کی

 کاغذات وغيره ہونگے۔ يارڈ کے استعمال کے اختيارات کی تصديق کئے جانے والے

  استعمال ميں توقف يا ترک استعمال کرنا مقصود ہو تو بھی  کرنے کے بعد تبديلی کی صورت ميں،باضابطہ اطالع
 اس حوالے سے گورنر کو مطلع کرنا الزمی ہے

  مطلع کرنے والے شخص کے لئے ضروری ہے کہ فی يارڈ عالمت کے طور پر نوٹيفيکيشن نمبر تحرير کرے۔ 

 

 

زمين ميں جذب ہونے وغيره يارڈ کی ميں استعمال کيا جانے واال تيل  کے پُرزه جات گاڑيوں
 سے روکنے کےلئے، يارڈ کا فرش کنکريٹ سے بنا ہوا ہونا ضروری ہے۔

سے اخراج روکنے کے وغيره کا يارڈ ميں استعمال کيا جانے واال تيل  کے پُرزه جات گاڑيوں
  لئے چھت، باؤنڈری وغيره کا انتظام کرنا الزمی ہے۔

پُرزه جات کو  ےکاطہ ميں گاڑيوں اگر آپ اس آرڈينينس کے نفاذ سے قبل ہی يارڈ کے اح
تک ايسے اقدامات پر  ٢٠١۵جون  ٣٠اسٹور يا کھولنے کا کام کررہے ہيں تواس صورت ميں 

  عملدرآمد کرنا  ضروری ہے۔

 
  ل اجازت نامہ کے حام و سکريپ کرنے کےايکٹ کے تحت گاڑيوں ک ريسائيکلنگايسے تمام حضرات جو آٹو موبائل

ذمہ داری کا اطالق نہيں ہوتا، ليکن آٹو موبائل ريسائيکلنگ ايکٹ کی بنياد پر پر اس حضرات اُن  بنيادی طور پر ہيں،
  عائد فرائض کا پورا کرنا الزمی ہوگا۔

   

 

و ک ،ايڈريس وغيره اور يچنے والے فريق کے انچارج کا ناموصول کرتے وقت، ب آالت حرکی
  طور پر جان لينا ضروری ہے۔ يقينی

اگر اس بات کا ُشبہ ہو کہ متعلقہ انجن چوری کا ہے تو اس  ،وصول کرتے وقت آالت حرکی
  صورت ميں فوراً پوليس کو رپورٹ کرنا ضروری ہے۔

ظ وکے لين دين کا ريکارڈ رکھنا، اور اس ريکارڈ کو تين سال تک اپنے پاس محف آالت حرکی
  رکھنا ضروری ہے

  
  حضرات جو پُرانے سامان کی فروخت کا کاروبار کرتے ہيں اور پُرانے سامان کے کاروبار ايکٹ کے کاروباری ايسے

ہيں ان پر الگو نہيں ہوتے، ليکن  مماثلت رکھتے الئسنس کے حامل ہيں تو اس صورت ميں اس قانون کے وه حصے جو
 ۔ہے ضروریکرنا  مدآعملدرقواعد و ضوابط پر  ےپُرانے سامان کے کاروبار کے ايکٹ کی بنياد پر الگو ہونے وال

  تجارتی نمائندے کا نام اور ايڈريس چيک کرنا قانون ميں طے شده طريقہ کار کے مطابق ہونا الزمی ہے۔ (يہ طريقہ
 کاروبار ايکٹ ميں چيک کرنے کے طريقہ کار جيسا ہی ہے)  کاروبارميں بھی پُرانے سامانکار پُرانے سامان کے 

  کوائفاس ميں درج  کے مطابق ہونا الزمی ہے۔ “انجن ٹريڈنگ ريکارڈ رجسٹر” طريقےريکارڈ قانون ميں طے شده، 
ام انچارج کا نفريق کے کا نام، تجارتی  س لسٹ اور خصوصيات، تجارتی فريقتاريخ خريدوفروخت، انجن کی پارٹ

  وغيره شامل ہيں۔

     

 ارڈ سے کيا ُمراد ہے؟ي

 ذمہ داری برائے پيشگی اطالع

تيل کے بہاؤ کی روک تھام کے اقدامات کے بارے ميں فرائض

(انجن يا موٹر) کی تجارت کے قواعد و ضوابط حرکی آالت  

اطغور طلب نق

اطغور طلب نق

ءنقطہ غور طلب

اطغور طلب نق




