
ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਨਯਮ 

ਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਿਲਾਾਂ  

1. ਨਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 3-5 ਨਮੰਟ ਪਨਿਲਾਾਂ ਨੀਯਤ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਪਿੰੁਚੋ। ਬੱਸ ਸੁਸਤ ਨਿਨਦਆਰਥੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ; 

ਬੱਸ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਨਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਿੰੁਚਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

2. ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਉਦੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਿੱਲ ਦੀ ਟਰ ੈਨਿਕ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਨਕਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾਾਂ ਿੁਟਪਾਥ ਤੇ ਚੱਲੋ ਜਦੋਂ 

ਿੀ ਇਿ ਉਪਲਬਧ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। 

3. ਨਿਨਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ  ੰਸਾਮਹਣੇ ਤੋਂ ਸੜਕ ਨ ੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਿੀ ਸਕ ਲੀ ਬੱਸ ਦੇ ਨਪੱਛੋਂ ਦੀ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਉਿ ਨਿਨਦਆਰਥੀ ਜੋ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਡਰ ਾਇਿਰ ਿਲੋਂ  ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਨਕ ਅਨਜਿਾ ਕਰਨਾ 

ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਿੈ। 

4. ਬੱਸ ਨਿੱਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਤੇ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਥ ੇਬੈਠੇ ਰਿੋ। 

5. ਨਿਨਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ  ੰਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਡਰ ਾਇਿਰ, ਪਰਬੰਧਨ, ਜਾਾਂ ਿੋਰ ਅਨਧਕਾਰਤ ਸਕ ਲ ਦੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਿਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

6. ਬੱਸ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਿੇਲੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਯਾਤਾਯਾਤ ਿਾਲੇ ਨਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਿੋ। ਿੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ੋਜੇ ਉਪਲਬਧ ਿੰੁਦਾ ਿੈ। ਧੱਕਾ 

ਨਾ ਮਾਰ ੋਜਾਾਂ ਸੱੁਟੋ ਨਿੀਂ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਨਿਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਸਨਤਕਾਰ ਕਰੋ। ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾ ਭੱਜੋ ਜਦੋਂ 

ਇਿ ਚੱਲ ਰਿੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। 

7. ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਿੋ ਰਿੀ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਿੱਲ ਅਗੱੇ ਿਧਣ ਤੋਂ ਪਨਿਲਾਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਰੁੱਕ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਤਕ 

ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਿਾਰੀ ਨਸਰ ਬੱਸ ਨਿੱਚ ਚੜਾਈ ਕਰੋ। 

ਬੱਸ ਨਿੱਚ ਿੋਣ ਦੇ ਦਰੌਾਨ 

1. ਡਰ ਾਇਿਰ ਅਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਸਿਾਰ ਿੋਰ ਅਨਧਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਬੱਸ ਦ ੇਚੱਲਣ ਿੇਲੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ 

ਰਿੋ, ਆਇਲ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਪੈਰਾਾਂ ਨ  ੰਅਗੱੇ ਿੱਲ ਰੱਖੋ। ਸਟੈਪਿੈਲ ਜਾਾਂ ਡਰ ਾਇਿਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੋ। 

2. ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੋ ਜੋ ਡਰ ਾਇਿਰ ਦਾ ਨਧਆਨ ਆਕਰਨਸ਼ਤ ਨਿੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਾਂ ਿੋਰ ਸਿਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 

ਨਿੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਸ ਦੇ ਚੱਲਣ ਿੇਲੇ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿੱਤਿਪ ਰਨ ਮਸਲੇ ਜਾਾਂ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਦੀਆਾਂ ਸਨਥਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਡਰ ਾਇਿਰ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। 

3. ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਨਿਨਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ੰ ਸਕ ਲੀ ਬੱਸ ਤੇ ਿੋਣ ਿੇਲੇ ਜਮਾਤ ਸੰਚਾਲਨ ਦ ੇਨੇਮਤ ਮਾਨਕਾਾਂ ਨ ੰ ਨਧਆਨ 

ਨਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  

4. ਨਿਨਦਆਰਥੀਆਾਂ ਤੋਂ ਅਨਜਿੇ ਢੰਗ ਨਿੱਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ ਨਜਨਹਾਾਂ ਨਿੱਚ 

ਨਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਨ ਲਈ ਦ ਜੇ ਨਿਨਦਆਰਥੀ ਨ ੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਡਰਾਉਣ, ਛੇੜਣ, ਧਮਕਾਉਣ, ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਕਥਨਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਮੌਨਖਕ 

ਦੁਰਨਿਿਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਿੇਗਾ। ਉਸ ਨਕਸੇ ਿੀ ਨਿਨਦਆਰਥੀ ਨ ੰ ਬੱਸ ਡਰ ਾਇਿਰ ਦ ੇਨਧਆਨ ਨਿੱਚ ਇਸ ਗਲੱ ਨ ੰ ਨਲਆਉਣਾ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨ  ੰਲਗਦਾ ਿੈ ਨਕ ਉਿ ਨਸ਼ਕਾਰ ਿੋ ਨਰਿਾ ਿੈ ਜਾਾਂ ਅਨਜਿਾ ਿੰੁਦਾ ਦੇਖਦਾ ਿੈ। 

5. ਨਿਨਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ  ੰਮੱੁਖ-ਅਨਧਆਪਕ ਜਾਾਂ ਪਨਰਿਿਣ ਦ ੇਨਨਗਰਾਨ ਅਤੇ ਨਿਨਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪ/ੇਰੱਨਖਅਕ ਦੁਆਰਾ ਨਲੱਖਤ 

ਅਨਧਕਰਨ-ਪੱਤਰ ਦਣੇ ਤੋਂ ਨਬਨਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਨੇਮਤ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਣ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਿੀਂ ਨਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

6. ਬਾਰੀ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਨਿਲਾਾਂ ਡਰ ਾਇਿਰ ਦੀ ਆਨਗਆ ਲਓ। ਿਰ ਿੇਲੇ ਿੱਥਾਾਂ, ਨਸਰ, ਲੱਤਾਾਂ ਆਨਦ ਨ ੰ ਬੱਸ ਦ ੇਅਦੰਰ ਰੱਖੋ। ਖੁੱਲੀਆਾਂ ਬਾਰੀਆਾਂ 

ਦੇ ਜਰੀਏ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨ ੰ ਸੱੁਟ ੋਜਾਾਂ ਪਾਨਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। 

7. ਮੋਬਾਇਲ ਿੋਨਾਾਂ ਨ ੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਤੇ ਰੱਨਖਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਹਾਾਂ ਨ ੰ ਨਸਰਿ ਮਾਨਪਆਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿੇਗਾ। ਨਕਸੇ ਿੀ ਿਲਾਤ ਦ ੇਤਨਿਤ ਨਿਨਡਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾਾਂ ਤਸਿੀਰਾਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਿੀਂ ਨਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

8. ਨਿਨਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ  ੰਅਨਜਿੀ ਸੀਟ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿੱਚ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੰ ਿਰ ਿੇਲੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਬਠਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਜਦੋਂ 

ਤਕ ਸੀਟਾਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਧਕਾਰ ਨਿੀਂ ਨਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। 



9. ਬੱਸ ਨ ੰ ਸਾਿ ਰੱਖੋ। ਖਾਉਣ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਨਚਉਇੰਗ ਗਮ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਿੀਂ ਨਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ। ਕਾਗਜ਼, ਅਤੇ ਿੋਰ ਅਣਇੱਛਤ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨ ੰ 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਟਰ ੈਸ਼ ਡੱਬੇ ਨਿੱਚ ਜਮਾਾਂ ਕਰੋ। 

10. ਨਿਨਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ  ੰਬੱਸ ਨਿੱਚ ਅਨਜਿਾ ਕੋਈ ਿੀ ਸਮਾਨ ਨਿੀਂ ਨਲਜਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੋ ਸਿਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰਨੱਖਆ ਨ ੰ ਪਰਭਾਨਿਤ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਜਨਹਾਾਂ ਨਿੱਚ ਅਨਜਿੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਨਤੱਖੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ, ਬੰਦ ਕਾਾਂ, 

ਰਸਾਇਣ, ਨਿਸਿੋਟਕ ਅਤੇ ਟੱੁਟਣ ਿਾਲੇ ਡੱਬੇ। 

11. ਕੋਈ ਿੀ ਪੌਨਦਆਾਂ, ਜਾਨਿਰਾਾਂ, ਗੁਬਾਨਰਆਾਂ, ਜਾਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਤੇ ਆਨਗਆ ਨਿੀਂ ਨਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ। 

12. ਬੱਸ ਤੇ ਤੰਬਾਕ , ਨਾਪਾਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਾਂ ਸੰਕੇਤਾਾਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਮਾਨਚਸਾਾਂ ਜਾਾਂ ਲਾਇਟਰਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। 

13. ਗੈਂਗ ਦੀ ਗਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਮਨਾਿੀ ਿੈ। ਗੈਂਗ ਿਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ, ਗੈਂਗ ਿਾਲੇ ਨਚੱਤਰ, ਗੈਂਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਾਂ ਿੱਥ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਿੋਰ 

ਨਕਨਰਆਿਾਾਂ ਜੋ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ ਜਾਾਂ ਇਸ ਨ  ੰਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਜਾਾਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਉਨਹਾਾਂ ਨ  ੰਗੈਂਗ ਗਤੀਨਿਧੀ ਨਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਿਜੋਂ ਸਮਨਿਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

14. ਆਇਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਟਪੈਿੈਲ ਨ ੰ ਨਕਤਾਬਾਾਂ, ਅਤੇ ਨਿਨਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਨਨਜੀ ਸਮਾਨਾਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਰਿੇ ਿੰੁਦੇ ਿੋ ਉਦੋਂ 

ਉਿ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਲਓ ਜੋ ਬੱਸ ਤੇ ਨਲਆਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਨ। 

15. ਬੱਸ ਤੇ ਨਲਆਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨ ੰ ਨਪੱਠ -ਥੈਲੇ ਨਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਿਾਲੇ ਜੰਤਰਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ 

ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੰ ਨਿਨਦਆਰਥੀ ਦੀ ਗਦੋ ਤੇ ਰਨੱਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

16. ਸੁਰੱਨਖਆ, ਜੀਿਨ, ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦ ੇਨਿੱਤ ਨਿੱਚ ਨਿਨਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ੰ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਨਨਕਾਸੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਅੱਗ ਬੁਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਜੰਤਰਾਾਂ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਨਕਸੇ ਿੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰਨ ਦ ੇਨਨਰਦੇਸ਼ ਨਦੱਤ ੇਜਾਾਂਦ ੇਿਨ।  

ਬੱਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਣਾ 

1. ਿਮੇਸ਼ਾ ਉਤਰਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਿਲਾਾਂ ਦਰਿਾਜਾ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਨਿਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਦ ੇਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਰੁਕਣ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 

ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। 

2. ਬਾਿਰ ਨਨਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਤੋਂ ਦ ਰ ਿੋ ਜਾਓ। 

3. ਬੱਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਕਸੇ ਿੀ ਥਾਾਂ ਤੇ ਨਡੱਗ ੇਸਮਾਨ ਨ ੰ ਚੱੁਕਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਡਰ ਾਇਿਰ ਨ ੰ ਸ ਚਨਾ ਨਦਓ। 

4. ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿੇ ਿੰੁਦੇ ਿੋ, ਉਦੋਂ ਿਮੇਸ਼ਾ ਬੱਸ ਦ ੇਅੱਗੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਿਲਾਾਂ ਡਰ ਾਇਿਰ ਿਲੋਂ  ਨਸਗਨਲ ਦੀ 

ਉਡੀਕ ਕਰੋ। 

5. ਡਰ ਾਇਿਰ ਦੁਆਰਾ ਨਸਗਨਲ ਦਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਿਾਰੀ ਿੇਰ ਟਰ ੈਨਿਕ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ। 

 

ਉਲੰਘਣਾਿਾਾਂ ਨ  ੰਿਧਾਿਾ ਦਣੇ ਿਾਲੀਆਾਂ ਪਰਨਕਨਰਆਿਾਾਂ  

A. ਇੱਕ ਨਿਨਦਆਰਥੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੋਨਟਸ ਉਸ ਨਿਨਦਆਰਥੀ ਨ ੰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜੋ ਦੁਰਨਿਿਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਨਿਨਦਆਰਥੀ ਨ ੰ ਇਿ ਘਰ 

ਨਲਜਾਉਣਾ ਪਿੇਗਾ, ਇਸ ਤ ੇਮਾਪ/ੇਰਨੱਖਅਕ ਦ ੇਿਸਤਾਖਰ ਕਰਿਾਉਣੇ ਪਣੈਗੇ ਅਤੇ ਡਰ ਾਇਿਰ ਨ ੰ ਇਸ ਦੀ ਿਸਤਾਖਰ ਕੀਤੀ ਨਕਲ 

ਿਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਿਲਾਾਂ ਨਕ ਉਨਹਾਾਂ ਨ  ੰਬੱਸ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦੱਤੀ ਜਾਿੇ। ਨੋਨਟਸ ਦੀ ਨਕਲ ਸਕ ਲ ਦ ੇ

ਮੱੁਖ ਅਨਧਆਪਕ/ਨਨਯੁਕਤ ਨਿਅਕਤੀ ਨ ੰ ਿੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ ਜੋ, ਜੇ ਉੱਨਚਤ ਿੋਿੇ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ/ਗੀ, 

ਮਾਪੇ/ਰੱਨਖਅਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ/ਗੀ। ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਨਕਨਰਆ ਕਰੇਗਾ/ਗੀ। 

 

B. ਨਿਨਦਆਰਥੀ/ਮਾਪੇ ਮਾਰਧਾੜ ਜਾਾਂ ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਰੰਮਤਾਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਿਾਰ ਿਨ। 

 

 



 

 

 


