ੰ ਜਾਫ ਕਾਰਜ ਆਫ਼ ਰਾਅ ਉਸਭਾਂ ਵਿਖ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਯਹਾ ਵਿਰਹਾ ੱ ਧਯੀ ਯਿਗਾਯ ਭਰ ਦਾ ਆਮਜਨ :
ਵਿਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ
28 ਅਤ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰ ਟਯਵਿੳੂੂ ਰਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ ਉਭੀਦਿਾਯਾਂ ਦੀ ਯਵਜਸਟਰਸ਼ਨ
ਨਜਿਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਯਵਜਸਟਰਸ਼ਨ ਕਯਿਾਉਣ ਦੀ ਅੀਰ
ਤਯਨਤਾਯਨ, 25 ਅਗਸਤ :
ੰ ਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਘਯ-ਘਯ ਨਕਯੀ ਦਣ ਦ ਉਯਾਰ ਤਵਹਤ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ੰ ਜਾਫ ਕਾਰਜ ਆਫ਼ ਰਾਅ ਵੰ ਿ
ਉਸਭਾਂ, ਨਿਦੀਕ ਟਰ ਰਾਿਾ ਤਯਨਤਾਯਨ-ਹਯੀਕ ਯਿ ਵਿਖ ਵਿਰਹਾ ੱ ਧਯੀ ਯਿਗਾਯ ਭਰ ਦਾ ਆਮਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਵਯਹਾ ਹ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਯੀ ਵਿਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਤਯਨਤਾਯਨ ਸਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ਸੱ ਬਯਿਾਰ ਨੇ ਯਿਗਾਯ ਭਰ ਦ
ਰਫੰਧਾਂ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਭੀਵਟੰ ਗ ਦਯਾਨ ਸੰ ਫਧਨ ਕਯਵਦਆਂ ਵਦੱ ਤੀ। ਇਸ ਭਕ ’ਤ ਿਧੀਕ ਵਿਟੀ
ਕਵਭਸ਼ਨਯ (ਜਨਯਰ) ਸਰੀ ਸੰ ਦੀ ਵਯਸ਼ੀ, ਸਹਾਇਕ ਕਵਭਸ਼ਨਯ (ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ) ਸਰੀ ਯਜਨੀਸ਼ ਅਯੜਾ, ਰੀਿ ਫੈਂਕ ਭਨੇਜਯ
ਸਰ. ਅਭਯੀਕ ਵਸੰ ਘ, ਜੀ.ਐੱਭ. ਇੰ ਿਸਟਰੀ ਸਰੀ. ਫੀ.ਐੱਸ. ਫਯਾੜ, ਵਿਰਹਾ ਵਸੱ ਵਖਆ ਅਫ਼ਸਯ (ਸਕੰਿਯੀ) ਵਨਯਭਰ ਵਸੰ ਘ,
ਵਿਰਹਾ ਵਸੱ ਵਖਆ ਅਫ਼ਸਯ (ਐਰੀਭੈਂਟਯੀ) ਫਰਫੀਯ ਵਸੰ ਘ ਅਤ ਵਿਰਹਾ ਯਿਗਾਯ ਅਫ਼ਸਯ ਸਰ. ਵਦਰਫਾਗ ਵਸੰ ਘ ਚਾਹਰ ਤੋਂ
ਇਰਾਿਾ ਸੰ ਫੰ ਵਧਤ ਵਿਬਾਗਾਂ ਦ ਹਯ ਅਵਧਕਾਯੀ ਿੀ ਹਾਿਯ ਸਨ।

ਇਸ ਭਕ ’ਤ ਵਿਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਸੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ਸੱ ਬਯਿਾਰ ਨੇ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਸ ਯੁਿਗਾਯ ਭਰ ਵਿੱ ਚ ਬਾਗ ਰ ਣ
ਰਈ ਉਭੀਦਿਾਯ 28 ਅਤ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ੰ ਜਾਫ ਕਾਰਜ ਆਫ਼ ਰਾਅ ਵੰ ਿ ਉਸਭਾਂ (ਤਯਨਤਾਯਨ) ਨਿਦੀਕ ਟਰ
ਾਰਾ ਤਯਨਤਾਯਨ-ਹਯੀਕ ਯਿ ਵਿਖ ਹੁੰ ਚ ਕ ਸਿਯ 9 ਿਜ ਤੋਂ ਦੁਵਹਯ 2 ਿਜ ਤੱ ਕ ਆਣੀ ਯਵਜਸਟਰਸ਼ਨ ਕਯਿਾ
ਸਕਦ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੰ ਨੀਆਂ ਿੱ ਰੋਂ ਵਸਯਫ਼ ਉਨਹਾਂ ਉਭੀਦਿਾਯਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੰ ਟਯਵਿੳੂੂ ਰਈ
ਜਾਿਗੀ, ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਨੇ ਆਣੀ ਯਵਜਸਟਰਸ਼ਨ 28 ਅਤ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਯਿਾਈਹਿਗੀ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਸ ਯਿਗਾਯ ਭਰ ਵਿੱ ਚ ਬਾਗ ਰ ਣ ਿਾਰ ਉਭੀਦਿਾਯਾਂ ਦੀ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਕੰ ਨੀਆਂ ਿੱ ਰੋਂ
ਮਗਤਾ ਦ ਆਧਾਯ ’ਤ ਇੰ ਟਯਵਿੳੂੂ ਰਈ ਜਾਿਗੀ ਅਤ ਮਗ ਉਭੀਦਿਾਯਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਯੀ ਦੀ ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ।

ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਸ ਯਿਗਾਯ ਭਰ ਵਿੱ ਚ ਭਵਿ੍ਯਕ ਾਸ, ਫਾਯਿੀਂ, ਗਰਜੁਏਸ਼ਨ, ਸਟ ਗਰਜੁਏਸ਼ਨ (ਕੰ ਵੳੂੂਟਯ
ਨਾਰ), ਫੀ.ਕਾਭ., ਐੱਭ.ਕਾਭ., ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਾਸ ਿਰਿਯ, ਪੀਟਯ, ਭਸ਼ੀਵਨਸਟ, ਕੰ ਵੳੂੂਟਯ ਵਿਰ ਭਾ
ਹਰਿਯ ਆਵਦ ਮਗਤਾ ਿਾਰ ਉਭੀਦਿਾਯ ਆਣੀ ਯਵਜਸਟਰਸ਼ਨ ਕਯਿਾ ਸਕਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾ ਕਿ ਰਕਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ੍
ਿਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ੍ ਨ੍ਸੀਂ ਸੋਣੀ ਚਾਸੀਦੀ।
ਵਿਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਇਸ ਭਰ ਵਿੱ ਚ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਵਿਬਾਗਾਂ ਿੱ ਰੋਂ ਸਿ ਯਿਗਾਯ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਸਕੀਭਾਂ
ਅਤ ਟਰਵਨੰਗ ਹਾਵਸਰ ਕਯਨ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣ ਰਈ ਸਟਾਰ ਿੀ ਰਗਾਏ ਜਾ ਯਹ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਫੈਂਕਾਂ ਿੱ ਰੋਂ
ਿੀ ਸਟਾਰ ਰਗਾਏ ਜਾਣਗ, ਵਜਥ ਫੈਂਕਾਂ ਿੱ ਰੋਂ ਰ ਨ ਦੀਆਂ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਸਕੀਭਾਂ ਸੰ ਫੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਾਵਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਗੀ। ਉਨਹਾਂ ਨਜਿਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਵਕ ਉਹ ਮਗਤਾ ਅਨੁਸਾਯ ਇਸ ਯਿਗਾਯ ਭਰ ਦਾ ਰਾਬ ਰ ਣ ਰਈ ਸਭੇਂ
ਵਸਯ ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਯਵਜਸਟਰਸ਼ਨ ਕਯਿਾਉਣ।
------------------

