ੰ ਜਾਫ ਕਰਾ ਬਵਨ, ਯਜ਼ ਗਾਯਡਨ, ਕਟਯ 16-ਫੀ, ਚੰ ਡੀਗੜਹ 160016
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ਰਾਨਾ ਕਰਾ ਰਦਯਸ਼ਨੀ - 2019
ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਰਈ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤੀਆਂ ਬਜਣ ਰਈ ੱ ਦਾ ੱ ਤਯ/ਦਾਖ਼ਰਾ ਪਾਯਭ

ਰਾਸਕਟਸ

ਕ੍ਕਯਾ ਕਯਕ ਪਾਯਭ ਨੂੰ ਧਧਆਨ ਨਾਰ ਧਹਿਆ ਜਾਵ।
ਕੰ ਭ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਉਣ ਦੀ ਕ੍ਭਤੀ : 1 ਤੋਂ 17 ਪਰਵਰੀ 2019, ਭਾਂ 11.00 ਵਜ ਤੋਂ 5.00 ਵਜ ਤੱ ਕ
(ਨੋਟ: ਭਕ੍ਰਕ ਕਰਾਕ੍ਕਰਤਾਂ ਫਨਤੀ ੱ ਤਯ (ਪਾਯਭ) ਦ ਨਾਰ ਜਮ੍ਿਾਂ ਕਯਵਾਈਆਂ ਜਾਣ)

ਉਯ ਕ੍ਦੱ ਤੀਆਂ ਕ੍ਭਤੀਆਂ ਅਨੁਾਯ ਸ਼ਕ੍ਨਿੱਚਯਵਾਯ ਅਤ ਤਵਾਯ ਨੂੰ ਦਤਯ ਖੁੱ ਰਹਾ ਸਵਗਾ
ੰ ਜਾਫ ਰਕ੍ਰਤ ਕਰਾ ਅਕਾਦਭੀ ਵੱ ਰੋਂ ਾਰ 2019 ਦੀ ਰਾਨਾ ਕਰਾ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਰਕ੍ਤਮਗਤਾ ਕ੍ਵਚ ਬਾਗ ਰ ਣ ਰਈ ਅਯਜ਼ੀਆਂ ਦੀ

ਭੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਕ੍ਵੱ ਚ ਰਕ੍ਰਤ ਕਰਾਵਾਂ ਦ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਯੂ- ਧ ਿੱ ਤ੍ਰਕਾਰੀ, ਰਖਾਧ ਿੱ ਤ੍ਰਕਾਰੀ, ਧਿਲਕਾਰੀ,,
ਛਾਾਕਲਾ ( ਗਯਾਕ੍ਪਕ/ਕ੍ਰੰ ਟ ਭਕ੍ਕੰ ਗ) ਧਮ੍ਧਿਰਤ੍ ਮ੍ਾਧਧਅਮ੍ ( ਕ੍ਭਕ ਭੀਡੀਆ), ਪਟਗਯਾਪੀ, ਇੰ ਨਟ:ਰ ਸ਼ਨ ਅਤ ਵੀਡੀਓ
ਇੰ ਨਟ:ਰ ਸ਼ਨ ਸ਼ਾਕ੍ਭਰ ਸਣਗ।

ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਰਈ ਕ੍ਨਮਭ ਸਠ ਕ੍ਰਖ ਅਨੁਾਯ ਸਣਗ-

ਮਗਤਾ
ਸ਼ਯਣੀ - 1 (ਿਵਰ ਸ਼ਯਣੀ):- ੰ ਜਾਫ ਅਤ ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਕ੍ਵਚ ਯਕ੍ਸਣ ਵਾਰ

ਕਰਾਕਾਯ ਸੀ ਇ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਅਤ ਭੁਕਾਫਰ

ਰਈ ਮਗ ਸਣਗ। ਕ੍ਸੱ ਾ ਰ ਣ ਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਘੱ ਟ 1 ਪਰਵਰੀ 2018 ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਕ੍ਸਰਾਂ ਤੋਂ ੰ ਜਾਫ ਅਤ ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਦਾ ਵਨੀਕ
ਸਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ। ਕ੍ਜਸੜ 1 ਪਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਵਨੀਕ ਫਣ ਸਨ ਇ ਭੁਕਾਫਰ ਰਈ ਮਗ ਨਸੀਂ ਸਣਗ। ਕਰਾਕਾਯ ਜ
ੰ ਜਾਫ ਅਤ ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਕ੍ਵਚ 1 ਪਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਨਕਯੀ ਕਯ ਯਸ ਸਨ ਜਾਂ ਕ੍ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਯ ਯਸ ਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਵਨੀਕ ਦ
ਤਯ 'ਤ ਭੰ ਕ੍ਨਆ ਜਾਵਗਾ ਅਤ ਕ੍ਸੱ ਾ ਰ ਣ ਰਈ ਮਗ ਭੰ ਕ੍ਨਆ ਜਾਵਗਾ। ਕਰਾਕਾਯਾਂ ਨੂੰ ਤਦੀਕ ਕਯਨਾ ਵਗਾ ਕ੍ਕ ਉਸ ਘਿੱ ਟ-ਘੱ ਟ
1 ਪਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਉਸਨਾਂ ਦੁਆਯਾ ਕ੍ਦੱ ਤ ਵਯਵ ਅਨੁਾਯ ਉ ਥਾਨ ਦ ਸੀ ਵਨੀਕ ਸਨ ਅਤ ਉਸ ੰ ਜਾਫ ਅਤ ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਨੂੰ
ਛੱ ਡ ਕ ਕ੍ਕ ਵੀ ਸਯ ਸ਼ਕ੍ਸਯ ਦ ਵਨੀਕ ਨਸੀਂ ਸਨ। ਕਰਾਕਾਯ ਨੂੰ ਤਦੀਕ ਕਯਨਾ ਸਵਗਾ ਕ੍ਕ ਉਸ 1 ਪਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ੰ ਜਾਫ
ਅਤ ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕ ਧਕਤ੍ ਸਯ ਨਕਯੀ ਨਸੀਂ ਕਯ ਯਸ ਸਨ - ਨਾ ਸੀ ਯਗੂਰਯ ਜਾਂ ਠੇਕ 'ਤ, ਨਾ ਅਥਾਈ ਆਧਾਯ 'ਤ, ਨਾ
ਡਸਾਕ, ਨਾ ਾਯਟ-ਟਾਈਭ, ਨਾ ਤਾਂ ਯਕਾਯ ਕ੍ਵੱ ਚ ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਰਾਈਵਟ ੰ ਗਠਨ ਅਤ ਅਦਾਯ ਕ੍ਵੱ ਚ।

ਸ਼ਯਣੀ - 2 (ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀ ਸ਼ਯਣੀ):-

ੰ ਜਾਫ ਅਤ ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਦੀਆਂ ਕ੍ਵੱ ਕ੍ਦਅਕ ੰ ਥਾਵਾਂ ਕ੍ਵੱ ਚ ੜਹ ਯਸ ਯਗੂਰਯ

ਕਰਾਕਾਯ ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀ ਬਾਗ ਰ ਕਦ ਸਨ। ਕ੍ਜਸੜ ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀ ਕ੍ਯਪ ਕਾਯਡੈਂ ੜਹਾਈ ਕਯ ਯਸ ਸਨ ਉਸ ਇ ਕ੍ਵੱ ਚ
ਬਾਗ ਨਸੀਂ ਰ ਕਦ।

(ਨੋਟ:- ਇ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਰਈ ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀ ਸ਼ਯਣੀ ਕ੍ਵੱ ਚ ਬਾਗ ਰ ਣ ਵਾਰ ਕਰਾਕਾਯ ਦੀ ਉਭਯ 1 ਪਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ 18 ਾਰ ਤੋਂ
ਘੱ ਟ ਨਸੀਂ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ।)

ੁਯਕਾਯ
ਸ਼ਯਣੀ -1 (ਿਵਰ ਸ਼ਯਣੀ):- 50,000/- ਯੁ ਦ ਕ੍ਤੰ ਨ ਫਯਾਫਯ ਦ ੁਯਕਾਯ।
ਸ਼ਯਣੀ - 2 (ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀ ਸ਼ਯਣੀ):- 25,000/- ਯੁ ਦ ੰ ਜ ਫਯਾਫਯ ਦ ੁਯਕਾਯ।

ਕਰਾ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਕ੍ਵੱ ਚ ਬਾਗ ਰ ਣ ਰਈ ਭਾਦੰ ਡ:

ਿਵਰ ਸ਼ਯਣੀ ਅਤ ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀ ਸ਼ਯਣੀ ਕ੍ਵੱ ਚ ਬਾਗ ਰ ਣ ਵਾਰ ਕਰਾਕਾਯ ਆਣੀ ਭਕ੍ਰਕ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ ਦ ਭਤ
ਉ ਦੀਆਂ 5x7 ਇੰ ਚ ਦੀਆਂ ਪਟਗਰਾਪ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਉਣਗ ਅਤ ਇਦ ਨਾਰ ਕ੍ਤੰ ਨ ਸਯ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਦੀਆਂ 8x12 ਇੰ ਚ
ਦੀਆਂ ਪਟਗਰਾਪ ਵੀ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਉਣਗ ਤਾਂ ਕ੍ਕ ਅਵਾਯਡ ਦੀ ਚਣ ਵਰ, ਬਾਗ ਰ ਣ ਵਾਰ ਕਰਾਕਾਯਾਂ ਦ ਕੰ ਭ ਦੀ ਯਖ਼

ਚੰ ਗੀ ਤਯਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕ। ਬਾਗ ਰ ਣ ਵਾਰ ਕਰਾਕਾਯ ਇਦ ਨਾਰ ਆਣਾ ਇਕ ਾਸਰਟ ਆਕਾਯ ਦਾ ਪਟਗਰਾਪ ਅਤ
ਕ੍ਰੰ ਕ੍ਟਡ ਫਾਇਡਟਾ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਉਣਗ।


ਕਰਾ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਕ੍ਵੱ ਚ ਬਾਗ ਰ ਣ ਵਾਤ ਕਰਾਕਾਯ ਆਣਾ ਇਕ ਭਕ੍ਰਕ ਕੰ ਭ ਅਤ ਕ੍ਤੰ ਨ ਸਯ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਦ
ਪਟਗਰਾਪ ਜਭਹਾਂ ਕਯਾ ਕਦ ਸਨ ਯ ਕ੍ਜਸੜ ਕਰਾਕਾਯਾਂ ਨੇ ਕ੍ਯਪ ਇਕ ਭਕ੍ਰਕ (ਕ੍ਯਜਨਰ) ਕੰ ਭ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਇਆ
ਸਵਗਾ ਉਸ ਅਵਾਯਡ ਰ ਣ ਦਾ ਸੱ ਕਦਾਯ ਨਸੀਂ ਸਵਗਾ। ਕ੍ਯਪ ਭਕ੍ਰਕ ਕੰ ਭ ਸੀ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਕ੍ਵੱ ਚ ਰਦਯਕ੍ਸ਼ਤ ਅਤ
ੁਯਕਾਯ ਮਗ ਸਣਗ। ਇ ਦ ਨਾਰ ਕਰਾਕਾਯਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਜਸੜ 8x12 ਇੰ ਚ ਦ ਕ੍ਤੰ ਨ ਸਯ ਕੰ ਭਾਂ ਦ ਪਟਗਰਾਪ ਰ ਜਾਣਗ
ਉਸ ਧਜਊਰੀ ਭੈਂਫਯਾਂ ਵਾਤ ਯਪਯੈਂ ਤਯ 'ਤ ਇਤਭਾਰ ਕੀਤ ਜਾਣਗ ਤਾਂ ਕ੍ਕ ਕਰਾਕਾਯਾਂ ਦ ਕੰ ਭਾਂ ਦਾ ਸੀ ਭੁਰਾਂਕਣ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਕ। ਕਰਾਕਾਯ ਘੱ ਟ-ਘੱ ਟ 1 ਅਤ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ 4 ਭਕ੍ਰਕ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾ ਕਦ ਸਨ, ਜ ਦ ਤੋਂ ਘੱ ਟ
ਭਕ੍ਰਕ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕ੍ਜਸ ਬਾਗੀਦਾਯ ਨੂੰ ੁਯਕਾਯ ਵਾਤ ਮਗ ਨਸੀਂ ਭੰ ਕ੍ਨਆ
ਜਾਵਗਾ। ਸਾਰਾਂਕ੍ਕ ਦ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਭਕ੍ਰਕ ਕਰਾਕ੍ਕਰਤਾਂ ਜਭਾਂ ਕਯਵਾਉਣ ਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਭਾਇਸ਼ ਕ੍ਵੱ ਚ ਬਗੀਦਾਯੀ ਵਾਤ ਮਗ
ਭੰ ਕ੍ਨਆ ਜਾਵਗਾ।

ਦਾਖ਼ਰਾ ੀ


ਿਵਰ ਸ਼ਯਣੀ: ਸਯਕ ਭਕ੍ਰਕ ਕੰ ਭ ਦ ਰਈ 500/- ਯੁ ਰਤੀ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ ੀ ਸਵਗੀ

ਅਤ ਨਾਰ ਕ੍ਦੱ ਤ

ਸ ਪਟਗਰਾਪ ਵਾਤ ਕਈ ੀ ਨਸੀਂ ਸਵਗੀ।


ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀ ਸ਼ਯਣੀ: ਸਯਕ ਭਕ੍ਰਕ ਕੰ ਭ ਦ ਰਈ 200/- ਯੁ ਰਤੀ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ ੀ ਸਵਗੀ ਅਤ ਨਾਰ
ਕ੍ਦੱ ਤ ਸ ਪਟਗਰਾਪ ਵਾਤ ਕਈ ੀ ਨਸੀਂ ਸਵਗੀ।



ਦਾਖਰਾ ਪੀ: ਅਾਸਜਤਾ ਯਟੀਕ੍ਪਕਟ ਦੀ ਤਦੀਕ ਕਾੀ ਜਭਹਾਂ ਕਯਨ ਦ ਨਾਰ ਯੀਯਕ ਤਯ 'ਤ ਅਾਸਜ

ਕ੍ਵਅਕਤੀਆਂ ਰਈ ਦਾਖਰਾ ਪੀ ਤੋਂ ਛਟ ਸ।

ਕਰਾਕਾਯ ਆਣ ਵਧ ਤ੍ੋਂ ਵੱ ਧ ਚਾਯ ਭਕ੍ਰਕ ਕੰ ਭ ਜਭਹਾਂ ਕਯਾ ਕਦਾ ਸ ਅਤ ਇ ਦ ਨਾਰ ਉਨੂੰ ਆਣ ਕ੍ਤੰ ਨ ਸਯ ਕੰ ਭਾਂ ਦੀਆਂ
8x12 ਇੰ ਚ ਦੀਆਂ ਪਟਗਰਾਪ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਉਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸਵਗਾ। ਕ੍ਜਸੜ ਕਰਾਕਾਯ ਕਰਾ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਕ੍ਵੱ ਚ ਕਰਚਯ ਜਾਂ
ਇਟ:ਰ ਸ਼ਨ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਉਣਗ ਉਸ ਆਣ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾ ਭਕ੍ਰਕ ਕੰ ਭਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਤੰ ਨ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਕਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟਆਂ ਜਭਹਾਂ
ਕਯਵਾਉਣ। ਇ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਉਸ ਕ੍ਤੰ ਨ ਸਯ ਕੰ ਭਾਂ ਦੀਆਂ 8x12 ਇੰ ਚ ਦੀਆਂ ਪਟਆਂ ਵੀ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਉਣਗ।

ਾਈਜ਼: ਆਕਾਯ



ੇਂਕ੍ਟੰ ਗ/ਡਯਾਇੰ ਗ/ਗਯਾਕ੍ਪਕ (ਕ੍ਯੰ ਟ ਭਕ੍ਕੰ ਗ)/ਪਟਗਰਾਪ/ਭਰਟੀਭੀਡੀਆ ਕ੍ਵੱ ਚ ਫਣੀਆਂ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਦਾ

ਆਕਾਯ 6x6 ਪੁੱ ਟ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਸੀਂ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ (ਪਯਭ ਇਕ੍ਤਆਕ੍ਦ ਕ੍ਭਰਾ ਕ)।


ਇਟ:ਰ ਸ਼ਨ ਵਾਤ 6x6x6 ਪੁੱ ਟ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਾ ਨਸੀਂ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ (ਬ ਕੁੱ ਝ ਕ੍ਭਰਾ ਕ)।



ਕਰਚਯ ਵਾਤ: 5x5x5 ਪੁੱ ਟ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਾ ਨਸੀਂ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ (ਬ ਕੁੱ ਝ ਕ੍ਭਰਾ ਕ)।



ਕ੍ਜਸੜੀਆਂ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਨੂੰ ੰ ਜਾਫ ਰਕ੍ਰਤ ਕਰਾ ਅਕਾਦਭੀ ਵੱ ਰੋਂ ੁਯਕਾਯ ਕ੍ਭਰ ਚੁੱ ਕ੍ਕਆ ਸ ਜਾਂ ਧਕਸ ਸਯ
ਅਦਾਯ/ੰ ਥਾਂ ਵੱ ਰੋਂ ੁਯਕਾਯ ਕ੍ਭਰ ਚੁੱ ਕ੍ਕਆ ਸ, ਉਨਹਾਂ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਨੂੰ ੁਯਕਾਯ ਨਸੀਂ ਕ੍ਦੱ ਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਕਰਾਕਾਯ
ਆਣਾ ਧਜਹਹਾ ਕੰ ਭ ਅਕਾਦਭੀ ਕ੍ਵੱ ਚ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਉਣਗ ਉਸ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਆਣੀ ਫਣਾਈ ਅਤ ਭਕ੍ਰਕ
ਕ੍ਰਸ਼ਟੀ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਅਤ ਉਸ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ 1 ਪਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਕ੍ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਫਣੀ ਸਵ।



ਕੰ ਭ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਪਯਭ ਕੀਤ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ।



ਨਾਜੁਕ ਦਾਯਥਾਂ ਨਾਰ ਫਣ ਸ ਕਰਚਯ ਜਾਂ ਸਯ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਅਕਾਦਭੀ ਕਵਰ ਇ ਸ਼ਯਤ ਉੱਯ ਵੀਕਾਯ
ਕਯਗੀ ਕ੍ਕ ਉਸ ਚੰ ਗੀ ਤਯਹਾਂ ਫਕ ਅੰ ਦਯ ੰ ਬਾਰ ਕ ਯੱ ਖ ਸਣ। ਕ੍ਕ ਵੀ ਕ੍ਕਭ ਦੀ ਟੁੱ ਟ ਬੱ ਜ ਦੀ ਕ੍ਜ਼ੰ ਭਵਾਯੀ
ਕਰਾਕਾਯ ਦੀ ਆਣੀ ਸਵਗੀ।



ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਰਈ ਕਰਾਕਾਯ ਦਾ ਨਾਂ/ਤਾ, ਕੰ ਭ ਦਾ ਕ੍ਯਰ ਖ, ਨਾ, ਭਾਕ੍ਧਅਭ, ਫਣਤਯ ਦਾ ਾਰ
ਆਕ੍ਦ, ਦਯਜ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰੱ ਉਯ ਕ੍ਰਖ ਕ, ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾ ਜਾਣ ਵਾਰ ਕੰ ਭ ਦ ਕ੍ਛਰ ਾ ਸੀ ਢੰ ਗ ਨਾਰ
ਰਾਇਆ ਜਾਵ। ਕਰਾਕ੍ਕਰਤਾਂ ਦ ਕ੍ੱ ਛ ਰ ਫਰ ਸਣਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸ ਕ੍ਜਸਦ ਕ੍ਵੱ ਚ ਕਰਾਕ੍ਕਰਤਾਂ ਨਾਰ ਫੰ ਕ੍ਧਤ ਾਯਾ ਵਯਵਾ
ਦਯਜ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।



ਕ੍ਜ ਕਰਾਕਾਯ ਨੂੰ ੰ ਜਾਫ ਰਕ੍ਰਤ ਕਰਾ ਅਕਾਦਭੀ ਵੱ ਰੋਂ ਕ੍ਸਰਾਂ ਵੀ ੁਯਕਾਯ ਕ੍ਭਰ ਚੁੱ ਕ੍ਕਆ ਸ ਉਸ ਦਫਾਯਾ
ੁਯਕਾਯ ਰ ਣ ਰਈ ਵੀ ਮਗ ਸਵਗਾ।



ਇ ਰਾਨਾ ਕਰਾ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਕ੍ਵੱ ਚ ਬਾਗ ਰ ਣ ਵਾਰ ਕਰਾਕਾਯ ਯਾਕਟ ਦ ਸਯ ੰ ਨੇ ਉੱਤ ਆਣ ਕ੍ਨਿੱਜੀ
ਦਤਖ਼ਤ ਕਯਨਗ।

ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਦ ਫੀਭ ਫਾਯ:ਅਕਾਦਭੀ ਵੱ ਰੋਂ ਕਰਾਕਾਯਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾ ਦੀ ਕ੍ਸਜ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਦਖ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਦੀ
ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਅਤ ਟਯਜ ਦਯਾਨ ਅਕਾਦਭੀ ਵੱ ਰੋਂ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਾਂਬ-ੰ ਬਾਰ ਰਈ ਸਯ ੰ ਬਵ ਮਤਨ ਕੀਤ ਜਾਣਗ, ਯ ਇਨਹਾਂ ਦੀ
ਟਯਜ, ਟਯਾਂਯਟਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਦਯਾਨ ਕ੍ਕ ਕ੍ਕਭ ਦ ਨੁਕਾਨ ਸਣ ਦੀ ੂਯਤ ਕ੍ਵਚ ਅਕਾਦਭੀ ਕ੍ਜ਼ੰ ਭਵਾਯ ਨਸੀਂ
ਸਵਗੀ। ਇ ੱ ਖ ਕ੍ਵੱ ਚ ੂਯਤੀ ਫਾਯ ਕ੍ਕ ਵੀ ਕ੍ਵਅਕਤੀ ਵੱ ਰੋਂ ਕਈ ਅਯਜ਼ੀ ਨਸੀਂ ਕ੍ਵਚਾਯੀ ਜਾਵਗੀ।

ਕਰਾਕਾਯ ਜਕਯ ਚਾਸੁਣ ਤਾਂ ਆਣ ੱ ਧਯ ਤ ਆਣੀਆਂ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਦਾ ਫੀਭਾ ਕਯਵਾ ਕਦ ਸਨ।

ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਦੀ ਧਵਿੱ ਕਰੀ ਫਾਯ:ਜਕਯ ਕਰਾਕਾਯ ਚਾਸਵਾਨ ਸਵ ਤਾਂ ਕ੍ਜਸੜੀਆਂ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਕ੍ਵੱ ਚ ਰਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਵਚੀਆਂ ਜਾ ਕਦੀਆਂ
ਸਨ। ਕਰਾਕਾਯ ਆਣੀ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ ਦਾ ਭੁੱ ਰ ਪਾਯਭ ਕ੍ਵੱ ਚ ਜ਼ਯੂਯ ਕ੍ਰਖ। ਜਕਯ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ ਦਾ ਭੁੱ ਰ ਪਾਯਭ ਕ੍ਵੱ ਚ ਨਸੀਂ ਕ੍ਰਕ੍ਖਆ
ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਭਕ੍ਝਆ ਜਾਵਗਾ ਕ੍ਕ ਕਰਾਕਾਯ ਆਣੀ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ ਨੂੰ ਵਚਣ ਦਾ ਚਾਸਵਾਨ ਨਸੀਂ। ਜਕਯ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਦਯਾਨ ਕਈ
ਵੀ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ ਕ੍ਵਕਦੀ ਸ ਤਾਂ ਅਕਾਦਭੀ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ ਦ ਭੁੱ ਰ ਦੀ 25% ਕਟਤੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਫਕਾਇਆ ਯਕਭ ਕਰਾਕਾਯ ਨੂੰ ਦਵਗੀ।

ਕੰ ਭਾਂ ਦੀ ਵਾੀ:ਕ੍ਜ ਕੰ ਭ ਨੂੰ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਰਈ ਚੁਣ ਕ੍ਰਆ ਜਾਵਗਾ ਉਸ ਕੰ ਭ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਦ ਖ਼ਤਭ ਸਣ ਤੋਂ ਕ੍ਸਰਾਂ ਵਾਕ੍ ਨਸੀਂ ਸਵਗਾ।
ਕਰਾਕਾਯ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਦ ਖ਼ਤਭ ਸਣ ਤੋਂ 30 ਕ੍ਦਨਾਂ ਦ ਅੰ ਦਯ ਆਣ ਕੰ ਭ ਸਯ ਸਾਰ ਕ੍ਵੱ ਚ ਵਾਕ੍ ਰ ਰ ਣਗ। ਕ੍ਨਯਧਾਕ੍ਯਤ ਭੇਂ

ਕ੍ਵੱ ਚ ਵਾਕ੍ ਨਾ ਕ੍ਰਆ ਕ੍ਗਆ ਕੰ ਭ ਅਕਾਦਭੀ ਦੀ ਧਯਸਯ ਫਣ ਜਾਵਗਾ, ਅਕਾਦਭੀ ਕ੍ਜਵੇਂ ਵੀ ਭੁਨਾਕ੍ਫ ਭਝਗੀ ਇਸਨਾਂ ਕੰ ਭਾਂ
ਫਾਯ ਰਾ ਕਯ ਕਗੀ।

ਜਨਯਰ


ਰਾਨਾ ਕਰਾ ਰਦਯਸ਼ਨੀ 2019 ਕ੍ਵੱ ਚ ਕ੍ਨਭੰ ਤਰਤ ਕ੍ਸੱ ਾ ਸਵਗਾ। ੰ ਜਾਫ ਅਤ ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਕਰਾ ਜਗਤ ਦ ਖਤਯ ਕ੍ਵੱ ਚ

ਜਾਣ-ਛਾਣ ਕਰਾਕਾਯਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਰਦਯਕ੍ਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇ ਵਾਤ ਅਕਾਦਭੀ ਵਿੱ ਲੋਂ ਫਣਾਈ
ਗਈ ਕਭਟੀ ਕਰਾਕਾਯਾਂ ਦੀ ਚਣ ਕਯਗੀ। ਅਕਾਦਭੀ ਦ ਭੈਂਫਯ, ਅਸੁਦਦਾਯ, ਕਯਭਚਾਯੀ ਅਤ ਕ੍ਨਯਣਾਇਕ ਭੰ ਡਰ ਦ
ਭੈਂਫਯ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਦਯਾਨ ਸ ਯਸੀ ਰਤੀਮਕ੍ਗਤਾ ਕ੍ਵੱ ਚ ਬਾਗ ਨਸੀਂ ਰ ਣਗ ਯ ਅਕਾਦਭੀ ਦ ਕ੍ਸਮਗੀ ਭੈਂਫਯ
ਰਤੀਮਕ੍ਗਤਾ ਕ੍ਵੱ ਚ ਬਾਗ ਰ ਕਣਗ।


ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀ ਕਰਾਕਾਯ ਜ ਚਾਸ ਤਾਂ ਿਵਰ ਸ਼ਰਣੀ ਕ੍ਵੱ ਚ ਬਾਗ ਰ ਕਦਾ ਸ, ਇਕ ਕਰਾਕਾਯ ਇਕ ਸ਼ਰਣੀ ਕ੍ਵੱ ਚ ਸੀ

ਕ੍ਸੱ ਾ ਰ ਕਦਾ ਸ। ਗ਼ਯ-ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀ, ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀ ਸ਼ਰਣੀ ਕ੍ਵੱ ਚ ਕ੍ਸੱ ਾ ਨਸੀਂ ਰ ਕਦ।


ਪਾਯਭ ਸੀ ਬਯ ਕ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਉਣ ਦੀ ਕ੍ਜ਼ੰ ਭੇਂਵਾਯੀ ਬਾਗ ਰ ਣ ਵਾਰ ਕਰਾਕਾਯ ਦੀ ਸ। ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀ ਸ਼ਯਣੀ

ਅਧੀਨ ਜਭਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਰਈ, ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀ ਕ੍ਜ ੰ ਥਾ ਕ੍ਵੱ ਚ ੜਹ ਕ੍ਯਸਾ ਸ, ਉ ਦ
ਫੰ ਧਤ ਕ੍ਵਬਾਗ ਦ ਭੁੱ ਖੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉ ਦ ਕ੍ਰੰ ੀਰ ਤੋਂ ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀ ਦ ਕ੍ਸਚਾਣ ੱ ਤਯ ਨੂੰ ਭਸਯ ਅਤ ਸਤਾਖਯ
ਨਾਰ ਤਦੀਕ ਕਯਵਾਉਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ। ਜਕਯ ਪਾਯਭ ਕ੍ਵਚ ਬਾਗੀਦਾਯ ਦ ਵੱ ਰੋਂ ਕਈ ਵੀ ਗ਼ਰਤੀ ਸ ਤ ਪਾਯਭ
ਅਕ੍ਧਕਾਯੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਕਯ ਕ ਵੀਕਾਯ ਕਯ ਕ੍ਰਆ ਸ ਤਾਂ ਵੀ ਅਕਾਦਭੀ ਵੱ ਰੋਂ ਗਰਤ ਬਯ ਪਾਯਭ ਨੂੰ ਰਾਤ
ਕਯਨ ਦੀ ਕ੍ਜ਼ੰ ਭਵਾਯੀ ਨਸੀਂ ਸਵਗੀ ਅਤ ਅਕਾਦਭੀ ਨੂੰ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ ਪਾਯਭ ਨੂੰ ਯੱ ਦ ਕਯਨ ਦਾ ੂਯਾ ਸੱ ਕ ਸਵਗਾ।
ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਯਭ ਰ ਣ ਵਾਰ ਅਕ੍ਧਕਾਯੀ ਰਈ ਇਸ ੰ ਬਵ ਨਾ ਸਵ ਕ੍ਕ ਉਸ ਪਾਯਭ ਰ ਣ ਵਰ ਉ ਦੀ ਘਖ ਕਯ ਕ।


ਦਾਖ਼ਰ ਦੀ ਪੀ ਦਾ ਕ੍ਯਪ ਨਗਦ ਭੁਗਤ੍ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ।



ਕ੍ਨਯਣਾਇਕ ਭੰ ਡਰ (ਕ੍ਜਊਯੀ) ਦਾ ਰਾ ਅੰ ਕ੍ਤਭ ਰਾ ਸਵਗਾ ਅਤ ਇਸ ਬ ਤ ਰਾਗੂ ਸਵਗਾ, ਇ ਕ੍ਵਸ਼ ਤ
ਕ੍ਕ ਵੀ ਵੱ ਰੋਂ ਕ੍ਕ ਵੀ ਇਤਯਾਜ਼ ਉੱਤ ਅਕਾਦਭੀ ਵੱ ਰੋਂ ਕ੍ਵਚਾਯ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ।



ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀ ਸ਼ਯਣੀ ਅਧੀਨ ਜਭਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਰਈ, ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕ੍ਸਚਾਣੱ ਤਯ ਦੀ ਪਟ ਕਾੀ, ਕ੍ਵਬਾਗ ਦ ਭੁੱ ਖੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉ ੰ ਥਾ ਦ ਕ੍ਰੰ ੀਰ ਤੋਂ ਤਦੀਕ ਕਯਵਾਉਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ ਕ੍ਜੱ ਥ
ਕ੍ਕ ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀ ਇ ਵਰ ੜਹ ਕ੍ਯਸਾ ਸ।



ਸਯ ਇਕ ਸ਼ਯਣੀ ਕ੍ਵੱ ਚ ਬਾਗ ਰ ਣ ਵਾਰ ਕਰਾਕਾਯਾਂ ਰਈ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਈ ਸਯ ਇਕ ਭਕ੍ਰਕ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ ਦ 5x7
ਇੰ ਚ ਦ ਪਟਗਰਾਪ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਉਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ। ਕਰਾ ਰਤੀਮਗਤਾ ਕ੍ਵੱ ਚ ਬਾਗ ਰ ਣ ਵਾਤ ਕਰਾਕਾਯਾਂ ਨੂੰ
ਆਣੀਆਂ ਭਕ੍ਰਕ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਦ 5x7 ਇੰ ਚ ਦ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾ ਪਟਗਰਾਪ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਕ੍ਤੰ ਨ ਸਯ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਦ
8x12 ਇੰ ਚ ਦ ਪਟਗਰਾਪ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਉਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ। ਕਰਾਕਾਯ ਦਾ ਾਯਟ ਨਾ ਦਾ ਪਟਗਰਾਪ ਅਤ
ਫਾਇਡਟਾ ਦੀ ਕਾੀ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ।



ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਕ੍ਵੱ ਚ ਕ੍ਸੱ ਾ ਰ ਣ ਦ ਇੱ ਛਕ ਕਰਾਕਾਯ ਆਣੀਆਂ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਦ ਕ੍ਡਕ੍ਜਟਰ ਇਭਜ ਸਾਈ ਯਜ਼ਕ੍ਰਊਸ਼ਨ
(300 ਡੀ.ੀ.ਆਈ.) ਅਤ ਕ੍ਟਪ (TIFF) ਪਾਯਭਟ ਕ੍ਵੱ ਚ ਨਡਯਾਈਵ ਜਾਂ ੀ.ਡੀ. ਜਾਂ ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਕ੍ਵੱ ਚ
ੁਯਕ੍ਖਅਤ ਕਯਕ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਉਣਗ। ਕਰਾਕਾਯ ਦੀ ਆਣੀ ਤਵੀਯ (ਯਟਯਟ) ਕਰਾਕਾਯ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ
ਦਾ ਸ਼ੀਯਸ਼ਕ, ਨਾ, ਭਾਕ੍ਧਅਭ, ਕੀਭਤ, ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ ਫਨਾਉਣ ਦਾ ਾਰ, ਤਾ ਤ ੰ ਖ ਫਾਇਡਟਾ ਇ ਕ੍ਵੱ ਚ
ਸ਼ਾਭਰ ਸਣਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਤ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਦ ਪਟਗਯਾਪ ਕਟਰਾਗ ਛਾਣ ਜਾਂ ਸਯ ਕ੍ਕ ਕ੍ਕਭ
ਦ ਰਚਾਯ ਦ ਕੰ ਭ ਆ ਕਦ ਸਨ। ਕਰਾਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਭਕ ਤ ਕ੍ਦੱ ਤੀ ਨਡਯਾਇਵ ਵਾ ਕਯ ਕ੍ਦੱ ਤੀ ਜਾਵਗੀ ਯ
ੀ.ਡੀ. ਅਤ ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਵਾਕ੍ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ ਅਤ ਇ ਕ੍ਰਕ੍ਰ ਕ੍ਵੱ ਚ ਕਈ ਕ੍ਰਖਤ-ੜਹਤ ਭਨਜ਼ੂਯ ਨਸੀਂ
ਸਵਗੀ। ਘੱ ਟ ਯਜ਼ਕ੍ਰਊਸ਼ਨ ਵਾਰ ਪਟਗਯਾਪ ਅਕਾਦਭੀ ਵੱ ਰੋਂ ਰਵਾਨ ਨਸੀਂ ਕੀਤ ਜਾਣਗ।



ਜਕਯ ਕਈ ਵੀ ਕਰਾਕਾਯ ਅਕਾਦਭੀ ਦੁਆਯਾ ਫਣਾ ਕ੍ਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨਸੀਂ ਕਯਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਗ ਰ ਣ ਰਈ
ਅਮਗ ਭੰ ਕ੍ਨਆ ਜਾਵਗਾ।



ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਕ੍ਵਖ ਅਰਲ - ਜੁਲਾਈ 2019 ਕ੍ਵੱ ਚ ਸਵਗੀ। ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਸਯ ਥਾਨਾਂ ਕ੍ਵਖ ਵੀ ਕ੍ਰਜਾਈ ਜਾ

ਕਦੀ ਸ।


ਭਕ ਦੀ ਭਸੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਕ੍ਧਆਨ ਕ੍ਵੱ ਚ ਯਖਕ੍ਦਆਂ ੁਯਕਾਯ ਭਾਯਸ ਦ ਭਕ ਤ ੁਯਕਾਯ ਉ ਕਰਾਕਾਯ ਨੂੰ ਕ੍ਦੱ ਤਾ
ਜਾਵਗਾ ਕ੍ਜ ਨੂੰ ੁਯਕਾਯ ਦਣ ਰਈ ਚੁਕ੍ਣਆ ਕ੍ਗਆ ਸ। ਅਤ ਕ੍ਕ ਵੀ ਯੂ ਕ੍ਵਚ ਕ੍ਯਵਾਯਕ ਭੈਂਫਯ ਜਾਂ
ਰਤੀਕ੍ਨਧੀ ਨੂੰ ੁਯਕਾਯ ਨਸੀਂ ਕ੍ਦੱ ਤਾ ਜਾਵਗਾ।



ਇਸ ੁਯਕਾਯ ਵੰ ਕ੍ਡਆ ਜਾਂ ਾਂਝਾ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। ੁਯਕਾਯ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ ਵੰ ਡੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦੀ। ਕ੍ਕ ਵੀ
ਯੂ ਕ੍ਵੱ ਚ ਕ੍ਨਯਣਾਇਕ ਭੰ ਡਰ ਦ ਕ੍ਕ ਵੀ ਭੈਂਫਯ ਨੂੰ ਰਬਾਵਤ ਕਯਨ ਰਈ ਜਾਂ ਉ ਨਾਰ ਫੰ ਧ ਥਾਕ੍ਤ ਕਯਨ
ਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਗ ਭਕ੍ਨਆ ਜਾਵਗਾ।



ਪੀ, ਦਤਾਵਜ, ਪਟਗਯਾਪ, ੀ.ਡੀ/ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ ਵਾਕ੍ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਅਰ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ ਬਾਗ ਰ ਣ

ਵਾਰ ਕਰਾਕਾਯ ਨੂੰ ਵਾਕ੍ ਕਯ ਕ੍ਦੱ ਤੀ ਜਾਵਗੀ ਜਕਯ ਉਸ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਦਯਾਨ ਕ੍ਕ ਵੱ ਰੋਂ ਖਯੀਦੀ ਨਾ ਗਈ ਸਵ।
ਕਰਾਕਾਯ ਆਣੀਆਂ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਖ਼ਤਭ ਸਣ ਭਗਯੋਂ 30 ਕ੍ਦਨਾਂ ਦ ਅੰ ਦਯ-ਅੰ ਦਯ ਅਕਾਦਭੀ ਤੋਂ
ਵਾਕ੍ ਰ ਕਦਾ ਸ।


ਕਰਾਕਾਯ ਅਤ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਰਈ ਉ ਦਾ ਨਾਂ/ਤਾ, ਕੰ ਭ ਦਾ ਕ੍ਯਰ ਖ, ਨਾ, ਭਾਕ੍ਧਅਭ, ਫਣਤਯ ਦਾ
ਾਰ ਆਕ੍ਦ ਦਯਜ ਕੀਤੀ ਯਚੀ ਦ ਉਯ ਕ੍ਰਖਕ ਜਭਹਾਂ ਕੀਤ ਜਾਣ ਵਾਰ ਕੰ ਭ ਦ ਕ੍ਛਰ ਾ ਸੀ ਢੰ ਗ ਨਾਰ
ਰਾਇਆ ਜਾਵ



ਚੁਣੀ ਗਈ ਕ੍ਕ ਵੀ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ ਨੂੰ ਕਟਾਰਾਗ ਕ੍ਵੱ ਚ ਛਾਣ ਰਈ, ਟਯ ਉੱਤ, ਇਸ਼ਕ੍ਤਸਾਯਾਂ ਕ੍ਵੱ ਚ, ਸਯਕ੍ਡੰ ਗ ਉਤ
ਜਾਂ ਸਯ ਦੂਜ ਰਚਾਯ ਭਾਕ੍ਧਅਭਾਂ ਕ੍ਵੱ ਚ ਇਤਭਾਰ ਕਯਨ ਦਾ ਅਕ੍ਧਕਾਯ ੰ ਜਾਫ ਰਕ੍ਰਤ ਕਰਾ ਅਕਾਦਭੀ ਕਰ
ਯਸਗਾ। ਅਕਾਦਭੀ ਇਨਹਾਂ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਸਪ ਵਾਤ ਫਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਤੂਆਂ ਕ੍ਜਵੇਂ ਕ੍ਕ ਚਾਸ ਕਾੀ ਦ ਮ੍ਿੱ ਘ,
ਗਯੀਕ੍ਟੰ ਗ ਕਾਯਡ, ਕ੍ਰਪਾਪ, ਭਾਊ ਡ, ਕ੍ਯਾਕ੍ਭਕ ਰ ਟਾਂ ਅਤ ਇ ਕ੍ਕਭ ਦੀਆਂ ਸਯ ਮਾਦਗਾਯੀ ਵਤੂਆਂ
ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਵੀ ਇਤਭਾਰ ਕਯਨ ਦਾ ਅਕ੍ਧਕਾਯ ਯੱ ਖਗੀ। ਇਨਹਾਂ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਰ ਕਟਰਾਕ੍ਨਕ ਭੀਡੀਆ ਕ੍ਵੱ ਚ,
ਆਣ ਵਫਾਇਟ ਉਯ ਅਤ ਸਯ ਰਚਾਯ ਭਾਕ੍ਧਅਭਾਂ ਕ੍ਵੱ ਚ ਇਤਭਾਰ ਕਯਨ ਦਾ ਅਕ੍ਧਕਾਯ ਵੀ ੰ ਜਾਫ ਰਕ੍ਰਤ
ਕਰਾ ਅਕਾਦਭੀ ਕਰ ਸਵਗਾ।



ੰ ਜਾਫ ਰਕ੍ਰਤ ਕਰਾ ਅਕਾਦਭੀ ਕਰ ਕਰਾ ਰਤੀਮਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ਜਾਂ ੁਯਕਾਯਾਂ ਦੀ ਕ੍ਗਣਤੀ ਅਤ ਉਸਨਾਂ ਦੀ
ਧਨਯਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਦਰਣ ਦਾ ਅਕ੍ਧਕਾਯ ਸ, ਕ੍ਕ ਵੀ ਕ੍ਨਮਭ ਦੀ ਕ੍ਵਆਕ੍ਖਆ ਫੰ ਧੀ ਕ੍ਨਯਣਾਇਕ ਭੰ ਡਰ ਦਾ ਰਾ
ਅੰ ਕ੍ਤਭ ਸਵਗਾ।



ਕ੍ਜਸੜ ਕਰਾਕਾਯ ਕਰਾ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਕ੍ਵਚ ਬਾਗ ਰ ਣ ਰਈ ਇੰ ਟ:ਰ ਸ਼ਨ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਉਣਗ, ਆਣ ਕੰ ਭ ਨੂੰ

ਰਦਯਕ੍ਸ਼ਤ ਕਯਨ ਦੀ ਕ੍ਜ਼ੰ ਭੇਂਵਾਯੀ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਆਣੀ ਸਵਗੀ। ਇ ਵਾਤ ਰ ੜੀਂਦ ਕ੍ਕ ਵੀ ਸਯ ਭਟੀਯੀਅਰ ਜਾਂ
ਮੰ ਤਯਾਂ ਦ ਇੰ ਤਜ਼ਾਭ ਦੀ ਕ੍ਜ਼ੰ ਭੇਂਵਾਯੀ ਵੀ ਕਰਾਕਾਯ ਦੀ ਆਣੀ ਸਵਗੀ।


ਜਕਯ ਕ੍ਨਯਣਾਇਕ ਭੰ ਡਰ ਦ ਕ੍ਵਚਾਯ ਕ੍ਵੱ ਚ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਰਈ ਆ ਅਕ੍ਜਸ ਕੰ ਭਾਂ ਦੀ ਕ੍ਗਣਤੀ ਘਿੱ ਟ ਾਈ ਗਈ ਕ੍ਜਨਹਾਂ
ਨੂੰ ੁਯਕਾਯ ਕ੍ਦੱ ਤਾ ਜਾ ਕ ਤਾਂ ਉ ਦਯਾਨ ਕ੍ਨਯਣਾਇਕ ਭੰ ਡਰ ਨੂੰ ੁਯਕਾਯਾਂ ਦੀ ਕ੍ਗਣਤੀ ਕ੍ਵੱ ਚ ਕਟਤੀ ਕਯਨ
ਦਾ ਅਕ੍ਧਕਾਯ ਸਵਗਾ।



ਅਕਾਦਭੀ ਵੱ ਰੋਂ ਕ੍ਨਯਣਾਇਕ ਭੰ ਡਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ ਜਾਣ ਵਾਰ ੁਯਕਾਯਾਂ ਦ ਰ ਰਈ ਕ੍ਤੰ ਨ ੁਯਕਾਯ ਸ਼ਵਯ
ਸ਼ਯਣੀ ਰਈ ਅਤ ੰ ਜ ੁਯਕਾਯ ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀ ਸ਼ਯਣੀ ਰਈ ਯੱ ਖ ਗ ਸਨ, ਇਸ ਕ੍ਜਊਯੀ ਭੈਂਫਯਾਂ ਤ੍ ਕ੍ਨਯਬਯ
ਕਯਦਾ ਸ ਕ੍ਕ ਉਸ ਰਕ੍ਰਤ ਕਰਾਂਵਾਂ ਦ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਯੂ ਕ੍ਜਵੇਂ ਕ੍ਕ (ੇਂਕ੍ਟੰ ਗ, ਕਰਚਯ, ਗਯਾਕ੍ਪਕ, ਕ੍ਰੰ ਟ-ਭਕ੍ਕੰ ਗ,
ਕ੍ਭਕ-ਭੀਡੀਆ, ਪਟਗਯਾਪੀ, ਡਰਾਇੰ ਗ, ਇਨਟ:ਰ ਸ਼ਨ ਅਤ ਭਰਟੀਭੀਡੀਆ) ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਨੂੰ ੁਯਕਾਯ ਦ ਮਗ
ਭਝਦ ਸਨ ਜਾਂ ਨਸੀਂ। ਕੰ ਭ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਨੂੰ ਕ੍ਧਆਨ ਕ੍ਵੱ ਚ ਯੱ ਖਕ੍ਦਆਂ ਇਸ ਸ ਕਦਾ ਸ ਕ੍ਕ ਕੁਝ ਰਕ੍ਰਤ ਕਰਾਵਾਂ
ਦ ਯੂਾਂ ਨੂੰ ੁਯਕਾਯ ਨਾ ਕ੍ਭਰ ਕ ਅਤ ਇਸ ਵੀ ੰ ਬਵ ਸ ਕ੍ਕ ਕਰਾ ਦ ਕ੍ਕ ਇਕ ਯੂ ਕ੍ਵੱ ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ੁਯਕਾਯ ਕ੍ਦੱ ਤ ਜਾਣ।



ਕ੍ਨਯਣਾਇਕ ਭੰ ਡਰ ਨੂੰ ਕ੍ਨਮੁਕਤ ਕਯਨ ਦਾ ਕ੍ਵਸ਼ਸ਼ ਅਕ੍ਧਕਾਯ ਅਕਾਦਭੀ ਕਰ ਸ ਅਤ ਉਸ ਰਕ੍ਰਤ ਕਰਾਵਾਂ ਦ ਧਕਸ
ਵੀ ਯੂ ਦ ਰਤੀਕ੍ਨਧੀ ਸ ਕਦ ਸਨ- ਚਾਸ ਉਸ ਕਰਾਕਾਯ, ਕਰਾ ਇਕ੍ਤਸਾਕਾਯ, ਕਰਾ ਅਕ੍ਧਆਕ,
ਆਯਕੀਟਕਟ ਜਾਂ ਕਰਾ ਆਰ ਚਕ ਸਣ। ਇ ਕ੍ਵਸ਼ 'ਤ ਕ੍ਕ ਵੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ੜਤਾਰ ਜਾਂ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਕਾਦਭੀ ਵੱ ਰ
ਨਸੀਂ ਕ੍ਵਚਾਕ੍ਯਆ ਜਾਵਗਾ। ਇਸ ਵੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਨਸੀਂ ਕ੍ਕ ਕਰਾ ਦ ਸਯਕ ਯੂ ਦ ਰਤੀਕ੍ਨਧੀ ਕ੍ਨਯਣਾਇਕ ਭੰ ਡਰ ਦਾ
ਕ੍ਸੱ ਾ ਸਣ। ਕ੍ਨਯਣਾਇਕ ਭੰ ਡਰ ਦ ਭੈਂਫਯ ਕ੍ਕੰ ਨੇ ਸਣਗ ਇਸ ਅਕ੍ਧਕਾਯ ਵੀ ਅਕਾਦਭੀ ਕਰ ਸਵਗਾ। ਅਕਾਦਭੀ
ਕ੍ਨਯਣਾਇਕ ਭੰ ਡਰ ਦ ਭੈਂਫਯ ਇਕ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਤ੍ੋਂ ਵੱ ਧ ਕ੍ਨਮੁਕਤ ਕਯ ਕਦੀ ਸ।



ੁਯਕਾਯ ਰਈ ਚੁਣ ਗ ਕਰਾਕਾਯ ਨੂੰ ਯੀਦੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ 'ਤ ਇਕ ਸਰਨਾਭਾ (ਕ੍ਪਡਕ੍ਵਟ) ਦਣਾ ਸਵਗਾ ਜ ਕ੍ਕ
ਨੋਟਯੀ ਵੱ ਰੋਂ ਤਦੀਕ ਸਣਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸ। ਕਰਾਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਇਸ ਕ੍ਜਭੇਂਵਾਯੀ ਰਈ ਜਾਵਗੀ ਕ੍ਕ ਉਸ ੰ ਜਾਫ ਜਾਂ ਚੰ ਡੀਗਡਹ
ਦਾ ਵਨੀਕ ਸ ਜਾਂ ਯਗੂਰਯ ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀ ਸ (ਕ ਯੋਂਡ ਕਯ ਦਾ ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀ ਨਸੀਂ)। ਸਰਨਾਭ ਕ੍ਵੱ ਚ
ਕਰਾਕਾਯ ਦੀ ਜਨਭ ਦੀ ਕ੍ਭਤੀ, ਭਾਤਾ/ਕ੍ਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤ ਘਯ ਦਾ ੂਯਾ ਤਾ ਟਰੀਪਨ ਨੰਫਯ ਭਤ ਸ਼ਾਕ੍ਭਰ ਸਣਾ
ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਸਰਨਾਭ ਕ੍ਵੱ ਚ ਇਸ ਵੀ ਕ੍ਰਕ੍ਖਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ ਕ੍ਕ ਜਭਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ ਉ ਦੀ ਆਣੀ
ਫਣਾਈ ਭਕ੍ਰਕ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ ਸ ਅਤ ਇਸ ਵੀ ਕ੍ਕ ਇ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ ਨੂੰ ਇ ਤੋਂ ਕ੍ਸਰਾਂ ਕਈ ੁਯਕਾਯ ਨਸੀਂ ਕ੍ਭਕ੍ਰਆ
ਅਤ ਇ ਤੋਂ ਕ੍ਸਰਾਂ ਇਸ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ ਕ੍ਕ ਸਯ ਜਗਹਾ ਰਦਯਕ੍ਸ਼ਤ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ਇਸ 1 ਪਰਵਰੀ 2016
ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਯਚੀ ਗਈ ਸ।



ਬਾਗ ਰ ਣ ਵਾਰ ਕਰਾਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾ ਖ਼ੁਦ ਤਦੀਕ ਕੀਤ ਸਰਨਾਭ ਨੂੰ ਅਕਾਦਭੀ ਇਸ ਭੰ ਨੇਗੀ ਕ੍ਕ
ਪਾਯਭ ਕ੍ਵੱ ਚ ਕ੍ਦੱ ਤੀ ੂਚਨਾ ੱ ਚ ਸ ਜਦ ਤੱ ਕ ਕ੍ਕ ਦੁਆਯਾ ੂਯ ਫੂਤਾਂ ਨਾਰ ਚੁਣਤੀ ਨਾ ਕ੍ਦੱ ਤੀ ਜਾਵ ਕ੍ਕ ਬਾਗ ਰ ਣ
ਵਾਰ ਕਰਾਕਾਯ ਨੇ ਕ੍ਨਮਭਾਂ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸ। ਪਾਯਭ ਦ ਸਠਰ ਕ੍ਸੱ  ਕ੍ਵਚ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਕ੍ਵਚ ਬਾਗ ਰ ਣ ਵਾਰ

ਕਰਾਕਾਯ ਦ ਸਤਾਖਯ ਕ੍ਭਤੀ ਭਤ ਸਣ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸਨ, ਜਕਯ ਪਾਯਭ ਤ ਸਤਾਖਯ ਨਾ ਸ ਤਾਂ ਉ ਦੀ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤ੍ ਪਾਯਭ ਯੱ ਦ ਕਯ ਕ੍ਦੱ ਤ ਜਾਣਗ


ਯੱ ਦ ਸ ਪਾਯਭ ਦੀ ਪੀ ਵਾਕ੍ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ।

ੰ ਜਾਫ ਕਰਾ ਬਵਨ, ਯਜ਼ ਗਾਯਡਨ, ਕਟਯ 16-ਫੀ, ਚੰ ਡੀਗੜਹ 160016
ਪਨ: 0172-2771472
ਈ-ਭਰ: plkapunjab@gmail.com www.lalitkalaakademipunjab.com

ਰਾਨਾ ਕਰਾ ਰਦਯਸ਼ਨੀ - 2019
ਦਾਖ਼ਰਾ ਪਾਯਭ
ਯਕ੍ਜਟਯਸ਼ਨ ਨੰ:-------------

ਸ਼ਯਣੀ- ਿਵਰ/ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀ

(ਦਤਯੀ ਵਯਤੋਂ ਰਈ)
1.

ਕਰਾਕਾਯ ਦਾ ਨਾਂ-------------------------------------------------------------------------------

2.

ਭਾਤਾ/ਕ੍ਤਾ ਦਾ ਨਾਂ----------------------------------------------------------------------------

3.

ਜਨਭ ਕ੍ਭਤੀ---------------ਕ੍ਦਨ-------------ਭਸੀਨਾ--------------ਾਰ---------------------------

4.

ਜਨਮ੍ ਸਥਾਨ----------------------------------------------------------------------------------

5.

ਕ੍ਯਸਾਇਸ਼ ਦਾ ਫੂਤ----------------------------------------------------------------------------

6.

ਕ੍ਵਕ੍ਦਅਕ ਮਗਤਾ------------------------------------------------------------------------------

7.

ਕ੍ਜਥ ੜਹਾਈ ਕਯ ਯਸ ਸ ਉ ਅਦਾਯ ਦਾ ਨਾਭ------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------8.

ਕ੍ਚੱ ਠੀ-ੱ ਤਯ ਰਈ ਤਾ-------------------------------------------------------------------------

ਸ਼ਕ੍ਸਯ

---------------------ਯਾਜ/ੂਫਾ---------------------------ਕ੍ਨ ਕਡ---------------------

9.

ਨ ਨੰਫਯ: .ਟੀ.ਡੀ.ਕਡ--------ਟਰੀਨ-------------------------ਭਫਾਈਰ---------------------

ਈ

-ਭਰ------------------------------------------------------------------------------------10.

ਗਯਾਕ੍ਕ

ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਦੀ ਕ੍ਗਣਤੀ: ਭਕ੍ਰਕ-----------ਟਗਯਾਪ 5x7 ਇੰ ਚ------------8x12ਇੰ ਚ----------------(ਕ੍ਰੰ ਟ-ਭਕ੍ਕੰ ਗ)---------- ਇੰ ਟ:ਰ ਸ਼ਨ-----------------ਕ੍ਭਕ-ਭੀਡੀਆ-------------------

ਰੜੀ
ਨੰਫਯ

ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ ਦਾ ਕ੍ਯਰ ਖ

ਭਾਕ੍ਧਅਭ

ਆਕਾਯ ਇੰ ਚਾਂ
ਕ੍ਵਚ

ਫਣਾਉਣ ਦਾ ਾਰ

ਕ੍ਕਰਤ ਦਾ ਭੁੱ ਰ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ਉਕ੍ਚਤ ਕਾਰਭ ਤ ਕ੍ਟਕ ਕਯ
ਰਕ੍ਤਮਗਤਾ ਰਈ-------------------------

ਰਕ੍ਤਮਗਤਾ ਰਈ ਨਸੀਂ------------------------

ਸ਼ਯਣੀ-1 (ਿਵਯ)-----------------------

ਸ਼ਯਣੀ-2 (ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀ)---------------------

ਵਚਣ ਰਈ------------------------------

ਵਚਣ ਰਈ ਨਸੀ-----------------------------

ਿਵਯ ਸ਼ਯਣੀ ਕ੍ਵੱ ਚ ਬਾਗ ਰ ਣ ਵਾਰ ਕਰਾਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਸਰੀਆ ਕ੍ਫਆਨ
ਭੈਂ ਰਾਨਾ ਕਰਾ ਰਦਯਸ਼ਨੀ 2019 ਕ੍ਵੱ ਚ ਬਾਗ ਰ ਣਾ ਚਾਸੁੰ ਦਾ ਸਾਂ ਕ੍ਜ ਦਾ ਆਮਜਨ ੰ ਜਾਫ ਰਕ੍ਰਤ ਕਰਾ ਅਕਾਦਭੀ ਵੱ ਰੋਂ ਸਣਾ ਸ
ਅਤ ਭੈਂ ਅਕਾਦਭੀ ਦ ਕ੍ਵਚਾਯਾਂ ਅਤ ਕ੍ਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਦ ਸ ਆਣੀਆਂ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾ ਕ੍ਯਸਾ/ਰਹੀ ਸਾਂ। ਭੈਂ
ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਕ੍ਵੱ ਚ ਬਾਗ ਰ ਣ ਰਈ ਯਾਕਟ ਕ੍ਵੱ ਚ ਕ੍ਦੱ ਤ ਅਕਾਦਭੀ ਦ ਾਯ ਕ੍ਨਮਭ ੜਹ ਰ ਸਨ। ਭੈਂ ਇਸ ਤਦੀਕ ਕਯਦਾ/
ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਕ੍ਕ ਭਯ ਦੁਆਯਾ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਰੀ/ਵਾਰੀਆਂ, ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ/ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ, ਭਯੀ/ਭਯੀਆਂ,
ਆਣੀ/ਆਣੀਆਂ ਫਣਾਈਆਂ ਸਈਆਂ ਸਨ ਕ੍ਜ ਨੂੰ ਇ ਤੋਂ ਕ੍ਸਰਾਂ ਕਈ ੁਯਕਾਯ ਨਸੀਂ ਕ੍ਭਕ੍ਰਆ ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਕ੍ਕ
ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਕਰਾ ਭੁਕਾਫਰ ਕ੍ਵੱ ਚ ਰਦਯਕ੍ਸ਼ਤ ਸਈਆਂ ਸਨ ਅਤ ਸਯਕ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ ਭਯ ਦੁਆਯਾ 31.01.2016 ਤੋਂ ਫਾਅਦ
ਫਣਾਈ ਗਈ ਸ। ਭੈਂ ਇਸ ਵੀ ਤਦੀਕ ਕਯਦਾ/ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਕ੍ਕ ਭੈਂ ੰ ਜਾਫ/ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਕ੍ਵੱ ਚ (ਘੱ ਟ-ਘੱ ਟ 1 ਪਰਵਰੀ 2018 ਜਾਂ ਇ
ਤੋਂ ਕ੍ਸਰਾਂ) ਅਤ ਉਯ ਕ੍ਦੱ ਤ ਸ਼ਕ੍ਸਯ ਦਾ ਵਾੀ ਸਾਂ ਅਤ ੰ ਜਾਫ ਅਤ ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕ ਕ੍ਕ ਵੀ ਸਯ ਸ਼ਕ੍ਸਯ ਦ ਵਨੀਕ ਸਣ
ਦਾ ਰਾਬ ਨਸੀਂ ਰ ਕ੍ਯਸਾ/ਰਹੀ। ਭੈਂ ਇਸ ਵੀ ਤਦੀਕ ਕਯਦਾ/ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਕ੍ਕ ਭੈਂ 1 ਪਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ੰ ਜਾਫ ਅਤ ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਨੂੰ
ਛੱ ਡ ਕ ਕ੍ਕਤ ਸਯ ਨਕਯੀ ਨਸੀਂ ਕਯ ਕ੍ਯਸਾ/ਰਹੀ - ਨਾ ਸੀ ਯਗੂਰਯ ਜਾਂ ਠੇਕ 'ਤ, ਨਾ ਅਥਾਈ ਆਧਾਯ 'ਤ, ਨਾ ਡਸਕ, ਨਾ
ਾਯਟ ਟਾਈਭ, ਨਾ ਤਾਂ ਯਕਾਯ ਕ੍ਵੱ ਚ ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਰਾਈਵਟ ੰ ਗਠਨ ਅਤ ਅਦਾਯ ਕ੍ਵੱ ਚ।

ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀ ਸ਼ਯਣੀ ਕ੍ਵੱ ਚ ਬਾਗ ਰ ਣ ਵਾਰ ਕਰਾਕਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਸਰੀਆ ਕ੍ਫਆਨ
ਭੈਂ ਰਾਨਾ ਕਰਾ ਰਦਯਸ਼ਨੀ 2019 ਕ੍ਵੱ ਚ ਬਾਗ ਰ ਣਾ ਚਾਸੁੰ ਦਾ/ ਾਹੁੁੰ ਦੀ ਸਾਂ ਕ੍ਜ ਦਾ ਆਮਜਨ ੰ ਜਾਫ ਰਕ੍ਰਤ ਕਰਾ ਅਕਾਦਭੀ
ਵੱ ਰੋਂ ਸਣਾ ਸ ਅਤ ਭੈਂ ਅਕਾਦਭੀ ਦ ਕ੍ਵਚਾਯਾਂ ਅਤ ਕ੍ਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਦ ਸ ਆਣੀਆਂ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾ ਕ੍ਯਸਾ/ਰਹੀ
ਸਾਂ। ਭੈਂ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਕ੍ਵੱ ਚ ਬਾਗ ਰ ਣ ਰਈ ਯਾਕਟ ਕ੍ਵੱ ਚ ਕ੍ਦੱ ਤ ਅਕਾਦਭੀ ਦ ਾਯ ਕ੍ਨਮਭ ੜਹ ਰ ਸਨ। ਭੈਂ ਇਸ ਤਦੀਕ
ਕਯਦਾ/ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਕ੍ਕ ਭਯ ਦੁਆਯਾ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਰੀ/ਵਾਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ/ਕਰਾ ਧਕਰਤ੍ਾਂ ਭਯੀ/ਭਯੀਆਂ
ਆਣੀ/ਆਣੀਆਂ ਫਣਾਈਆਂ ਸਈਆਂ ਸਨ ਕ੍ਜ ਨੂੰ ਇ ਤੋਂ ਕ੍ਸਰਾਂ ਕਈ ੁਯਕਾਯ ਨਸੀਂ ਕ੍ਭਕ੍ਰਆ ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਕ੍ਕ
ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਕਰਾ ਭੁਕਾਫਰ ਕ੍ਵੱ ਚ ਰਦਯਕ੍ਸ਼ਤ ਸਈਆਂ ਸਨ ਅਤ ਸਯਕ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ ਭਯ ਦੁਆਯਾ 30.01.2016 ਤੋਂ ਫਾਅਦ
ਫਣਾਈ ਗਈ ਸ। ਭੈਂ ਇਸ ਵੀ ਤਦੀਕ ਕਯਦਾ/ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਕ੍ਕ ਭੈਂ ੰ ਜਾਫ/ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਕ੍ਵੱ ਚ ਘੱ ਟ-ਘੱ ਟ 1 ਪਰਵਰੀ 2018 ਜਾਂ ਇ
ਤੋਂ ਕ੍ਸਰਾਂ) ਅਤ ਉਯ ਕ੍ਦੱ ਤ ਸ਼ਕ੍ਸਯ ਦਾ/ਦੀ ਵਾੀ ਸਾਂ ਅਤ ੰ ਜਾਫ ਅਤ ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕ ਕ੍ਕ ਵੀ ਸਯ ਸ਼ਕ੍ਸਯ ਦ ਵਨੀਕ
ਸਣ ਦਾ ਰਾਬ ਨਸੀਂ ਰ ਕ੍ਯਸਾ/ਰਹੀ । ਮ੍ਰੀ ਉਮ੍ਰ 18 ਸਾਲ ਤ੍ੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹ ਅਤ੍ ਭੈਂ ੰ ਜਾਫ/ਚੰ ਡੀਗੜਹ ਕ੍ਵਚ ਕ੍ਥਤ ਕ੍ਵਕ੍ਦਅਕ ੰ ਥਾ
ਦਾ/ਦੀ ਗਗੂਰਯ ਕ੍ਵਦਆਯਥੀ/ ਧਵਧਦਆਰਥਣ ਸਾਂ।
ਉਯ ਕ੍ਦੱ ਤੀ ਾਯੀ ੂਚਨਾ ਸੀ ਸ।
ਸ਼ਕ੍ਸਯ:

ਕਰਾਕਾਯ ਦ ਸਤਾਖ਼ਯ

ਕ੍ਭਤੀ:

ਕਰਾਕਾਯ ਦਾ ਨਾਂ

ਨੋਟ:- ਇ ਰਕ੍ਤਮਗਤਾ ਪਾਯਭ ਦੀ ਪਟਕਾੀ ਕਯਕ ਵੀ ਰਤੀਮਗਤਾ ਕ੍ਵੱ ਚ ਕ੍ਸੰ ਾ ਰ ਣ ਰਈ
ਇਤਭਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸ।

ਕ੍ਨਿੱਜੀ ੂਚਨਾ
ਨਾਭ-------------------------------------------------------------
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ਨਾ ਦਾ

ਭਾਤਾ/ਕ੍ਤਾ ਦਾ ਨਾਭ----------------------------------------------------

&otogRw&
ਧ ਕਾਓ

ਕ੍ਵਕ੍ਦਅਕ ਮਗਤਾ-----------------------------------------------------ਸ਼ਾ/ਕ੍ਕੱ ਤਾ----------------------------------------------------------

ਕ੍ਜਥ ੜਾਈ ਕਯ ਯਸ ਸ ਉ ਕ੍ਵਕ੍ਦਅਕ ਅਦਾਯ ਦਾ ਨਾਂ (ਕਵਰ ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ)-----------------------------------------------------------------------------------------------ਜਨਭ ਕ੍ਭਤੀ ਅਤ ਥਾਨ-----------------------------------------------------------ੱ ਕਾ ਤਾ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ਨ---------------------------- ਭਫਾਈਰ-------------------------------------ਈ ਭਰ---------------------------------------------------------------------ਭਜੂਦਾ ਤਾ--------------------------------------------------------------ਰਦਯਸ਼ਨੀਆਂ- (ਰ ਰਦਯਸ਼ਨੀ)------------------------------------------------------(ਭੂਸ ਰਦਯਸ਼ਨੀ)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ਉਰਫਧੀਆਂ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ਨਭਾਨ ਅਤ ੁਯਕਾਯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ਹਰ ਕਈ ਸੂ ਨਾ-----------------------------------------------------------ਕ੍ਭਤੀ-------------ਥਾਨ--------------

ਕਰਾਕਾਯ ਦ ਸਤਾਖ਼ਯ

ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤੀ ਦ ਕ੍ਛਰ ਾਸ ਕ੍ਚਕਾਉਣ ਰਈ

ੰ ਜਾਫ ਰਕ੍ਰਤ ਕਰਾ ਅਕਾਦਭੀ
ਰਾਨਾ ਕਰਾ ਰਦਯਸ਼ਨੀ 2019
ਿਵਰ ਸ਼ਯਣੀ
ਕ੍ਵਸ਼ਾ------------------------------ਭਾਕ੍ਧਅਭ--------------------------------------------------------------ਨਾ-----------------------------------------------------ਯਚਨਾ ਾਰ-------------------------------------ਕੀਭਤ (ਜਕਯ ਸਵ) ---------------------------------------------------------------------------------------ਕਰਾਕਾਯ ਦਾ ਨਾਂ-----------------------------------------------ਜਨਭ ਕ੍ਭਤੀ---------------------------------ਤਾ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ਕ੍ਭਤੀ-------------------------------ਸਤਾਖ਼ਯ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤੀ ਦ ਕ੍ਛਰ ਾਸ ਕ੍ਚਕਾਉਣ ਰਈ

ੰ ਜਾਫ ਰਕ੍ਰਤ ਕਰਾ ਅਕਾਦਭੀ
ਰਾਨਾ ਕਰਾ ਰਦਯਸ਼ਨੀ 2019
ਿਵਰ ਸ਼ਯਣੀ
ਕ੍ਵਸ਼ਾ------------------------------ਭਾਕ੍ਧਅਭ--------------------------------------------------------------ਨਾ-----------------------------------------------------ਯਚਨਾ ਾਰ-------------------------------------ਕੀਭਤ (ਜਕਯ ਸਵ) ---------------------------------------------------------------------------------------ਕਰਾਕਾਯ ਦਾ ਨਾਂ-----------------------------------------------ਜਨਭ ਕ੍ਭਤੀ---------------------------------ਤਾ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ਕ੍ਭਤੀ-------------------------------ਸਤਾਖ਼ਯ-------------------------------------------------------------

ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤੀ ਦ ਕ੍ਛਰ ਾਸ ਕ੍ਚਕਾਉਣ ਰਈ

ੰ ਜਾਫ ਰਕ੍ਰਤ ਕਰਾ ਅਕਾਦਭੀ
ਰਾਨਾ ਕਰਾ ਰਦਯਸ਼ਨੀ 2019
ਿਵਰ ਸ਼ਯਣੀ
ਕ੍ਵਸ਼ਾ------------------------------ਭਾਕ੍ਧਅਭ--------------------------------------------------------------ਨਾ-----------------------------------------------------ਯਚਨਾ ਾਰ-------------------------------------ਕੀਭਤ (ਜਕਯ ਸਵ) ---------------------------------------------------------------------------------------ਕਰਾਕਾਯ ਦਾ ਨਾਂ-----------------------------------------------ਜਨਭ ਕ੍ਭਤੀ---------------------------------ਤਾ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ਕ੍ਭਤੀ-------------------------------ਸਤਾਖ਼ਯ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤੀ ਦ ਕ੍ਛਰ ਾਸ ਕ੍ਚਕਾਉਣ ਰਈ

ੰ ਜਾਫ ਰਕ੍ਰਤ ਕਰਾ ਅਕਾਦਭੀ
ਰਾਨਾ ਕਰਾ ਰਦਯਸ਼ਨੀ 2019
ਿਵਰ ਸ਼ਯਣੀ
ਕ੍ਵਸ਼ਾ------------------------------ਭਾਕ੍ਧਅਭ--------------------------------------------------------------ਨਾ-----------------------------------------------------ਯਚਨਾ ਾਰ-------------------------------------ਕੀਭਤ (ਜਕਯ ਸਵ) ---------------------------------------------------------------------------------------ਕਰਾਕਾਯ ਦਾ ਨਾਂ-----------------------------------------------ਜਨਭ ਕ੍ਭਤੀ---------------------------------ਤਾ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ਕ੍ਭਤੀ-------------------------------ਸਤਾਖ਼ਯ-------------------------------------------------------------

ੈੱਕ-ਕ੍ਰਟ
1. ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਉਣ ਵਾਰੀਆਂ ਭਕ੍ਰਕ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਦੀ ਕ੍ਗਣਤੀ
(i) ਭਕ੍ਰਕ

ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱ ਟ-ਘੱ ਟ ਕ੍ਗਣਤੀ-1 (ਕ੍ਯ ਨੁਭਾਇਸ਼ ਕ੍ਵੱ ਚ ਸ਼ਭੂਸਰੀਅਤ ਰਈ )

(ii) ਭਕ੍ਰਕ

ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱ ਟ-ਘੱ ਟ ਕ੍ਗਣਤੀ-2 (ਕਰਾ ਰਤੀਮਗਤਾ ਰਈ)

(iii) ਭਕ੍ਰਕ

ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱ ਧ-ਵੱ ਧ ਕ੍ਗਣਤੀ-4 (ਕਰਾ ਰਤੀਮਗਤਾ ਰਈ)

2. ਪਟਗਯਾਪ
(i) ਜਭਹਾਂ

ਕਯਵਾਈਆਂ ਭਕ੍ਰਕ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਅਤ 5x7 ਇੰ ਚ ਦ ਪਟਗਯਾਪ

(ii) ਕ੍ਤੰ ਨ

ਸਯ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਦ 8x12 ਇੰ ਚ ਦ ਪਟਗਯਾਪ, ਇਸ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ 2015 ਤੋਂ ਵੀ

ੁਯਾਣੀਆਂ

ਸ ਕਦੀਆਂ ਸਨ

(iii) ਕਰਚਯ

ਅਤ ਇੰ ਟ:ਰ ਸ਼ਨ ਵਾਤ ਰਤੀ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ ਦ ਅਲਿੱਗ-ਅਲਿੱਗ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਖੱ ਚ ਸ

3 ਪਟਗਯਾਪ

3) ਫਾਇਡਟਾ: ਕ੍ਰੰ ਕ੍ਟਡ ਕਾੀ
4)

ਕਰਾਕਾਯ ਦਾ ਆਣਾ ਾਯਟ ਾਈਜ਼ ਪਟਗਯਾਪ

5) ਕ੍ਵਬਾਗ ਦ ਭੁਖੀ ਜਾਂ ੰ ਥਾ ਦ ਕ੍ਰੰ ੀਰ ਦੁਆਯਾ ਭਸਯ ਭਤ ਤਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕ੍ਸਚਾਣ ੱ ਤਯ ਦੀ
ਕਾੀ (ਕ੍ਯਪ ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ)।
6) ੈੱਨਡਰਾਈਵ/ੀ.ਡੀ./ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ.
(i) ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤਾਂ ਦ ਸਾਈ ਯਜ਼ਕ੍ਰੂਸ਼ਨ (300 ਡੀੀਆਈ)
ਕ੍ਟਪ (TIFF) ਪਾਰਮ੍ਟ ਕ੍ਵੱ ਚ ਧਡਧਜਟਲ ਇਭਕ੍ਜਜ਼
(ii) ਸਯ ਇਕ ਇਭਜ ਦ ਨਾਰ ਕਰਾਕਾਯ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੰ ਭ ਦਾ ਿੀਰਿਕ, ਨਾ, ਭਾਕ੍ਧਅਭ, ਯਚਨਾ ਦਾ
ਾਰ, ਕਰਾਕਾਯ ਦਾ ਤਾ, ਕਰਾਕਾਯ ਦਾ ਯਟਯਟ ਅਤ ਫਾਇਡਟਾ।

8) ਦਾਖ਼ਰਾ ਪੀ
(i) 200/- ਯੁ ਰਤੀ ਭਕ੍ਰਕ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ-ਕ੍ਵਕ੍ਦਆਯਥੀ ਸ਼ਯਣੀ।
(ii) 500/- ਯੁ ਰਤੀ ਭਕ੍ਰਕ ਕਰਾ ਕ੍ਕਰਤ-ਿਵਰ ਸ਼ਯਣੀ।
(iii) 5x7 ਇੰ ਚ ਅਤ 8x12 ਇੰ ਚ ਦ ਪਟਗਯਾਪ ਰਈ ਕਈ ਦਾਖ਼ਰਾ ਨਸੀਂ।

