ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਰ ਕ ਅਦਾਰਤ ਵਵਿੱ ਚ ਦ ਵਧਯਾਂ ਦੀ ਆੀ ਯਜ਼ਾਭੰ ਦੀ ਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ ਝਗਵਿਆਂ ਦਾ
ਵਨਟਾਯਾ
9 ਤੰ ਫਯ ਨੂੰ ਸ਼ਨ ਅਦਾਰਤ ਤਯਨ ਤਾਯਨ, ਿੱ ਟੀ ਅਤ ਖਡੂਯ ਾਵਸਫ ਵਵਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ ਨੈਸ਼ਨਰ ਰ ਕ
ਅਦਾਰਤ ਦਾ ਆਮਜਨ
ਤਯਨਤਾਯਨ, 30 ਅਗਤ :
ਨੈਸ਼ਨਰ ਰੀਗਰ ਯਵਵਜ਼ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਵਦਸ਼ਾਂ-ਵਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਾਯ 9 ਤੰ ਫਯ ਨੂੰ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਰ ਕ ਅਦਾਰਤ
(ਾਯ ਭਾਭਵਰਆਂ ਫਾਯ) ਦਾ ਆਮਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਯਸਾ ਸ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਯੀ ਵਦੰ ਵਦਆਂ ਵਜ਼ਰਹਾ ਤ ਸ਼ਨ ਜਿੱ ਜ-ਕਭਚਅਯਯਨ ਵਜ਼ਰਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਵਾਂ ਅਥਾਯਟੀ ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਸਯਰੀਤ ਕ ਯ ਯੰ ਧਾਵਾ ਨੇ ਦਿੱ ਵਆ ਵਕ ਇਸ ਰ ਕ ਅਦਾਰਤ
ਦਸ਼ ਦੀ ਸਯ ਤਵਸੀਰ ਤੋਂ ਰ ਕ ੁਯੀਭ ਕਯਟ ਤਿੱ ਕ ਰਿੱਗ ਯਸੀ ਸ।
ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਵਆ ਵਕ ਜਕਯ ਰ ਕ ਅਦਾਰਤ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕ ਕ ਦਾ ਪਰਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਤਾਂ ਇ ਕ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱਗੀ ਕਯਟ ਪੀ
ਵਾਵ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਅਦਾਰਤਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਰੀ ਰ ਕ ਅਦਾਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਮਜਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸ। ਉਸਨਾਂ
ਦਿੱ ਵਆ ਵਕ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਰ ਕ ਅਦਾਰਤ ਵਵਿੱ ਚ ਦ ਵਧਯਾਂ ਦੀ ਆੀ ਯਜ਼ਾਭੰ ਦੀ ਨਾਰ ਝਗਵਿਆਂ ਦਾ ਵਨਟਾਯਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵਗਾ ਅਤ ਇ ਰ ਕ ਅਦਾਰਤ ਦਾ ਆਮਜਨ ਸ਼ਨ ਅਦਾਰਤ ਤਯਨ ਤਾਯਨ, ਿੱ ਟੀ ਅਤ ਖਡੂਯ ਾਵਸਫ ਵਵਖ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਵਯਸਾ ਸ।
ਸ਼ਰੀ ਯਭਨ ਸ਼ਯਭਾਂ ੀ. ਜ. ਐਭ. ਕਭ- ਕਿੱ ਤਯ, ਵਜਰਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਵਾਂ ਅਥਾਯਟੀ, ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਨੇ ਦਿੱ ਵਆ ਵਕ
ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਰ ਕ ਅਦਾਰਤ ਦਾ ਆਮਜ਼ਨ 9 ਤੰ ਫਯ ਨੂੰ ਦਸ਼ ਬਯ ਦੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਅਦਾਰਤਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਯਸਾ ਸ।
ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਵਆ ਵਕ ਇ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਰ ਕ ਅਦਾਰਤ ਦਯਾਨ 138 ਐਨ. ਆਈ. ਐਕਟ, ਫੈਂਕ ਵਯਕਵਯੀ ਕ, ਰ ਫਯ ਕ,
ਪਯਟ ਵਵਬਾਗ ਦ ਕ, ਵਫਜਰੀ, ਾਣੀ, ਅਤ ਕਭਟੀ ਘਯ ਦ ਸਯ ਕੇ, ਾਯੀ ਤਯਾਂੇੇਸ ਦ ਵਵਰ ਕ, ਛਟ ਘਿੱ ਟ
ਜ਼ਾ ਵਾਰ ਅਯਾਧ, ਐਭ. ਏ. ੀ. ਟੀ. ਦ ਕ ਇੰ ਸ਼ੀਉਯੈਂ ਕਰ ਭ ਦ ਕ, ਫੈਂਕ ਵਯਕਵਯੀ ਕ, ਟਰਵਪਕ ਚਰਾਣ ਆਵਦ
ਦਾ ਵੀ ਵਨਟਾਯਾ ਆੀ ਯਜ਼ਾਭੰ ਦੀ ਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਉਸਨਾਂ ਦਿੱ ਵਆ ਵਕ ਜਕਯ ਕਈ ਵਵਅਕਤੀ ਆਣ ਝਗਿ ਦਾ ਵਨਟਾਯਾ ਆੀ ਯਜ਼ਾਭੰ ਦੀ ਨਾਰ ਇ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਰ ਕ
ਅਦਾਰਤ ਜ਼ਯੀਏ ਸਿੱ ਰ ਕਯਨਾ ਚਾਸੰ ੇੁਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉਸ ਆਣੀ ਅਯਜ਼ੀ ਆਣ ਫੰ ਧਤ ਕਯਟ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਕਿੱ ਤਯ ਵਜਰਹਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਵਾਂ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਦਪਤਯ ਵਵਖ ਦ ਕਦਾ ਸ। ਸ਼ਰੀ ਯਭਨ ਸ਼ਯਭਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਵਆ ਵਕ ਰ ਕ ਅਦਾਰਤ ਯਾਸੀਂ
ਸਿੱ ਰ ਕੀਤ ਜਾਂਦ ਭੁਕਿੱਦਵਭਆਂ ਦੀ ਅਿੱ ਗ ਵਕ ਵੀ ਅਦਾਰਤ ਵਵਿੱ ਚ ਅੀਰ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਅਤ ਰ ਕ ਅਦਾਰਤ
ਯਾਸੀਂ ਸਿੱ ਰ ਕੀਤ ਗਏ ਭਾਭਰ ਦਾ ਪਰਾ ਅੰ ਵਤਭ ਸੰ ੇੁਦਾ ਸ। ਸ਼ਰੀ ਸ਼ਯਭਾਂ ਨੇ ਦਿੱ ਵਆ ਵਕ ਰ ਕ ਅਦਾਰਤ ਯਾਸੀਂ ਆਣ
ਭੁਕਿੱਦਭ ਸਿੱ ਰ ਕਯਵਾਉਣ ਨਾਰ ਵਜਿੱ ਥ ਰ ਕਾਂ ਦ  ਦੀ ਫਚਤ ਸੰ ੇੁਦੀ ਸ ਉਥ ਦਸਾਂ ਵਧਯਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਰਭ ਵਆਯ ਵੀ
ਫਵਣਆ ਯਵਸੰ ਦਾ ਸ ਅਤ ਕਈ ਵੀ ਵਧਯ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਵਜਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਾਯੀ ਭਵਸੂ ਨਸੀਂ ਕਯਦੀ।
ਉਸਨਾਂ ਦਿੱ ਵਆ ਵਕ ਵਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ ਟਰ ਪਯੀ ਨੰਫਯ 1968 ਅਤ ਵਜਰਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਵਾਂ
ਅਥਾਯਟੀ ਤਯਨਤਾਯਨ ਦ ਪਨ ਨੰਫਯ 01852-223291 ‘ਤ ੰ ਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ।

