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dcaso Bro fBrw, ;kfjpikdk nihs f;zx Bro  

 fwT[A;gb ekog'o/;aB, n?; aJ/ an?; Bro dh ;XkoB whfNzr fwshL 28-09-2021 ;wK d[gfjo 12:00 ti/ ;qh nwoihs f;zx f;ZX{, w/no, Bro fBrw, n?; aJ/ an?; 
Bro ih gqXkBrh j/m fwT[A;gb GtB, ;?eNo^68 fty/ j'Jh. fi; ftZu j/m fby/ w?Apo ;kfjpkB jkiao nkJ/L^    

tkov BzL  e";bo dk Bkw tkov BzL  e";bo dk Bkw tkov BzL  e";bo dk Bkw 
42 ;qh nwohe f;zx ;'wb, ;hBhno fvgNh w/no 15 ;qhwsh fBowb e'o 33 ;qhwsh jofizdo e'o p?dtkB 
8 ;qh e[bihs f;zx p/dh, fvgNh w/no 18 ;qh e[btzs f;zx 35 ;qh no{Bk ;aowk 
1 ;qhwsh i;gqhs e'o 22 ;qh i;pho f;zx wzDe{ 36 ;qh gqw'd e[wko 
3 ;qh wsh dftzdo e'o tkfbnk 24 ;qh uoB f;zx wk;No 37 ;qhwsh r[ogqhs e'o  
5 ;qhwsh o[fgzdo e'o ohBk  25 ;qh wBihs e'o 39 ;qhwsh eowihs e'o 
7 ;qhwsh pbihs e'o  27 ;qhwsh goftzdo e'o 40 ;qh ;[Zuk f;zx eb'V  
9 ;qhwsh pboki e'o  28 ;qhwsh owBgqhs e'o 43 ;qhwsh joftzdo e'o 

11 ;qhwsh nB[okXk nkBzd nzB[ 29 ;qhwsh e[bdhg e'o 45 ;qhwsh whBk e"Avb 
12 ;qh gowihs f;zx j?gh 30 ;qh tBhs wfbe 46 ;qh oftzdo f;zx 
14 ;qh ewbgqhs f;zx pBh 31 ;qhwsh e[bfizdo e'o 49 ;qhwsh r[ogqhs e'o 

  32 ;qh joihs f;zx p?dtkB 50 ;qhwsh r[owhs e"o 
   

wkB:'r jkT{; tZb'A whfNzr d/ ;[ao{ j'D s'A gfjbK fgSb/ fdBh ftSVh o{j ;qhwsh nwogkb e'o (gsBh ;qh wBihs f;zx ;/mh, ;kpek fvgNh w/no, j[D fwT[;Agb e";bo, 

tkov BzL 2) ih dh nukBe j'Jh w"s s/ jkT{; tZb'A rfjo/ d[Zy dk gqrNktk eod/ j'J/ ftSVh o{j dh nkswk dh ;aKsh bJh 2 fwzN dk w"B oZfynk frnk. 
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Sr. 

No. 
Resolution 

No. 
Date of 

Meeting 
Resolution Description Orders of Competent 

Authority 
1)  64 28-09-2021 fwT[A;gb ekog'o/;aB, n?; aJ/ an?; Bro dh fgSbh ;XkoB whfNzr fwshL 14-09-2021 dh 

ekotkJh dh g[;aNh eoB ;pzXh.   
;op^;zwsh Bkb fgSbh whfNzr 
dh g[;aNh ehsh rJh.  

2)  65 28-09-2021 fwT[A;gb ekog'o/;aB, n?; aJ/ an?; Bro dh fgSbh ftZs ns/ m/ek ew/Nh dh whfNzr fwshL                   
24-09-2021 dh ekotkJh dh g[;aNh eoB ;pzXh.  

;op^;zwsh Bkb fgSbh whfNzr 
dh g[;aNh ehsh rJh.  

3)  66 28-09-2021 Bro fBrw fty/ eboe (bhrb) dh nk;kwh bJh :'r T[whdtkoK Bz{ fB:[esh gZso ikoh eoB pko/. 

 

 fog'oN ;[govzN (nwbk) ftP/ d/ ;pzX ftZu p/Bsh j? fe vkfJo?eNo, ;EkBe ;oeko ftGkr, gzikp, uzvhrV Qih 

d/ dcso d/ whw' BzL Gosh ;?b-v;;-2021$341 fwshL 10H9H2021 okjhA ਇਸ ਨਗਰ ਨਨਗਮ ਨੂੂੰ  ਸੂਨਿਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 
ਹੈ ਨਕ ਸਬੋਰਨਿਨੇਟ ਸਰਨਿਸ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਿ, ਪੂੰਜਾਬ ਿੱਲੋਂ ਮੀਮੋ ਨੂੰ . 1/02/2021-
ਅ2/(ਅਸਿਬ)/1916 ਨਮਤੀ 27.08.2021 ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਨਗਮਾਂ ਨਿਖੇ ਕਲਰਕ 
(ਲੀਗਲ) ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਣੇ ਗਏ 8 ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨਲਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨਾਂ 
ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨਿੱਿੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਿਾਰ ਸ਼ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਨਸੂੰਘ ਪੱੁਤਰ ਸ਼ਰੀ ਜੈ ਿੂੰਦ, ਿਾਸੀ ਬੈਂਕ ਕਲੋਨੀ ਬਾਢਾ ਰੋਿ 
ਫਾਨਜਲਕਾ, ਪੂੰਜਾਬ, 152123, ਜਨਮ ਨਮਤੀ 15.08.1993 (ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਨੂੰ .PSSSBH03002341, ਰੋਲ 
ਨੂੰ .21045) ਨੂੂੰ  ਨਗਰ ਨਨਗਮ, ਸਾਨਹਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਨਸੂੰਘ ਨਗਰ ਨਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਇਸ ਉਮੀਦਿਾਰ ਨੂੂੰ  ਨਨਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਨਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਇਥੇ 
ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਨਕ ਇਸ ਨਗਰ ਨਨਗਮ ਨਿਖੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 40 ਆਸਾਮੀਆਂ 
ਖਾਲੀ ਹਨ, ਨਜਹਨਾਂ ਨਿੱਿੋ ਇੱਕ ਆਸਾਮੀ ਦੇ ਨਿਰੱੁਧ ਉਕਤ ਉਮੀਦਿਾਰ ਨੂੂੰ  ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਪਰੂੰਤੂ ਨਕਓਂਜੋ ਕਲਰਕ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਗੈਰ ਪਰਾਂਤੀਕਰਨ ਆਸਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜਸ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾ 
ਅਥਾਨਰਟੀ ਨਗਰ ਨਨਗਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਉਮੀਦਿਾਰ ਨੂੂੰ  ਨਗਰ ਨਨਗਮ ਨਿਖੇ ਬਤੌਰ ਕਲਰਕ 
(ਲੀਗਲ) ਨਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਨਗਰ ਨਨਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਨਟੂੰਗ ਨਿੱਿ ਨਿਿਾਰ ਨਹੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ 
ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ 
ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।  
 T[es sithi efw;aBo ih dh gq;k;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb 
wkB:'r jkT{; d/ ftuko fjZs g/;a j? ih. 

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?. 

4)  67 28-09-2021 Bro fBrw dh jd{d nzdo b''eK d[nkok oZy/ rJ/ gô{nK Bz{ fôcN eoB ;pzXh.  

  fog'oN fBrw Bro :'iBekoko fe Bro fBrw dh jd{d nzdo g?Ad/ fgzvK ftZu b''eK d[nkok ekch 

tvh frDsh ftZu gô{ oZy/ j'J/ jB. ne;o b''eK d[nkok fJj gô{ ôfjo ftZu y[bQ/ SZv fdZs/ iKd/ jB, fi; Bkb ôfjo ftZu 

n?e;hv?AN th j[zd/ jB. fJ; Bkb ôfjo dh ;kc ;ckJh, ;[zdosk ns/ Nq?fce dh rsh gqGkts j[zdh j?. gô{ gkbeK tZb''A gô{nK 

fJ; ws/ s/ ftuko eod/ j'J/ 
efwa;Bo Bro fBrw ih tZb'A 
;[Mkn fdZsk frnk fe ws/ ftZu 
;'X eod/ j'J/ g;{ gkbeK Bz{ 
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dk wb ;hto ftZu fv;g''÷ eo fdZsk iKdk j?, fi; Bkb ;hto ikw j'' iKdk j?. fJ; Bkb ôfjo tkbhnK Bz{ sK ;wf;nk j[zdh 

jh j? ;r'' Bro fBrw Bz{ th ikw ;hto Bz{ do[;s eoB ftZu bZyK o[gJ/ you eoB/ g?Ad/ jB. Bro fBrw tZb''A fJBQK gô {nK Bz{ 

cVe/ fJzgkT{Av ehsk iKdk j?, fi; Bkb bVkJh MrVk th j[zdk j?. Bro fBrw tZb''A eJh tko g[fb; fog''oN th eotkJh rJh 

j?. fJ; ;wf;nk d/ jZb bJh wkB:'r w/no ;kfjp, fvgNh w/no, efwôBo, ;eZso ns/ j''o nfXekohnK tZb''A fwshL 

23H09H2021 Bz{ whfNzr ehsh rJh ;h. whfNzr ftZu j'J/ ftuko tNKdo/ T[gozs fJj c?;bk ehsk frnk fe Bro fBrw gk; i'' 

13H30 J/eV iwhB (B/V/ vzg) ftZy/ ;?eNo 74^91, ftu''A 3H54 J/eV (J/ohnk-ph Beô U s/) Bz{ v/noh ô?v ti'A fte;s eoe/ 

fJBQK fgvK d/ b''eK Bz{ gô{ oZyD bJh irQk bh÷ s/ fdZsh ikt/. fJj irQk rwkvk tZb''A Bro fBrw Bz{ ;kb 2014 ftZu vfgzr 

rokT[Av bJh nbkN ehsh rJh ;h. fJ; ;w/A Bro fBrw gk; rkop/i dh vfgzr bJh w""i{dk vzg ;kJhv s/ ekch irQk j?. 

fJ; bJh ftuko nXhB 13H30 J/eV irQk ftZu''A 3H54 J/eV irQk Bz{ v/noh ô?v ti''A sithi nB[;ko fte;s eoB bJh tZyo/ 

s""o s/ sywhBk fsnko ehsk ik fojk j?. gô{ gkbD d/ fBoXkos wkDeK nB[;ko fJ; J/ohJ/ ftZu brGr 1000 gô{ oZy/ ik 

;eDr/. Bro fBrw tZb''A v/noh ô?v fsnko eoe/ gô{ gkbeK Bz{ gô{nK dh frDsh nB[;ko bh÷ s/ fdZs/ ikDr/. ô?vK fty/ 

gkDh dk gqpzX Bro fBrw tZb''A ehsk ikt/rk. gô{nK dk ykD/ ns/ pkeh jo fe;w d/ gqpzXB dh fizw/tkoh gô{ gkbeK dh 

j''t/rh.  

  Bro fBrw d/ nzdo g?Ad/ fgzvK ftZu gô{nK dh frDsh bJh ;ot/ eotkfJnk ik fojk j?. gô{ wkbeK 

Bz{ T[BQK d/ gô{nK dh frDsh Bz{ fXnkB ftZu oZyd/ irQk bh÷ T[go fdZsh ikt/rh. fJj irQk f;oc T[BQK jh gô{ gkbeK Bz{ bh÷ 

T[go fdZsh ikt/rh fiBQK e''b w""i{dk ;ot/ ;w/A gô{ j'Dr/. ;ot/ ;w/A gô{ gkbe gk; i' gô{ XzB j''t/rk, T[; nB[;ko jh irQk 

nbkN ehsh ikt/rh. GftZy ftZu gô { XzB ftZu tkX/ bJh e''Jh j''o irQk w[jZJhnk BjhA eotkJh ikt/rh. ;ot/ s''A pknd gô { 

yohdD tkbhnK Bz{ irQk d/Dh :'r BjhA j''t/rh. ô[o{ ftZu bh÷ 3 ;kb bJh fdZsh ikt/rh, fi; dk pknd ftZu Bro fBrw 

tZb''A fJe-fJe ;kb dk tkXk ehsk ik ;e/rk. bh÷ ftZu tkXk eod/ ;w/A bh÷ wBh ;pzXh c?;bk eoB dk nfXeko Bro fBrw 

gk; okytk j'''t/rk. gô{ gkbeK s''A gqsh gô{ gqsh wjhBk 500$- o[gJ/ bh÷ wBh t;{b eoB dh sithi j?. fJe ;kb s''A xZN 

T[wo d/ eZN/$eZNhnK, tZS/$tZShnK bJh bh÷ wBh 300$- o[gJ/ wjhBk fBoXkos eoB dh sithi efw;aBo ih dh 
gq;k;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb wkB:'r jkT{; d/ ftuko fjZs g/;a j? ih. 

gqsh g;{ gqsh wjhBk irQk bhi 
(Lease) dh pikJ/ feokJ/ 
(Rent) s/ fdZsh ikt/ ns/ fejk 
frnk fe Punjab 

Management and Transfer 

of Municipal Properties Act 

2020 dh Xkok 7 "The 

Government shall constitute 

a Price and Rent Fixation 

Committee for every 

district in the State of 

Punjab to determince the 

reserve price or rent of 

municipal property which a 

Municipality intends to 

transfer under the 

provisons of this Act". 

nB[;ko rfms 5 w?Apoh ew/Nh 
tZb'A g;{ gkbeK Bz{ gqsh g;{ 
fdZs/ ikD tkbh EK dk 
feokfJnk (Rent) s?n ehsk 
ikDk j?. fJ; ew/Nh d/ 
u/now?B fibQ/ d/ fvgNh 
efw;aBo ns/ fJ; d/ w?Apo j/m 
fby/ nB[;ko j'Dr/L^ 
1) w?Apo nkc gkobhw?AN (MP) 

2) J/ohJ/ d/ n?w an?b aJ/ a 
3) w/no, Bro fBrw, 
4) efw;aBo, Bro fBrw, 
    jkT{; tZb'A T[go'es 
nB[;ko ;'Xh rJh sithi Bz{ 
pj[ ;zwsh Bkb gqtkB eoB dk 
c?;bk fbnk frnk. 

5)  68 28-09-2021 AMRUT Mission Scheme ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤਖਮੀਨਨਆਂ ਨਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 
ਸਬੰਧੀ।  
1) Children friendly Park near JCT miles, Ind. Area, phase-8. (E/c: 40.98 lacs) 

;op^;zwsh Bkb gqtkB j?. 



4 
 

2) Park Backside of plot no. 649, Ind. Area, phase-9. (E/c: 33.35 lacs) 
   

                 fog'oN fJziL ;kyk fe ਨਿਸ਼ੇ ਸਬੂੰਧੀ ਦੱਨਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਕਤ ਕੂੰ ਮ AMRUT 

Mission Scheme ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਕੂੰਮਾਂ ਦੀ detailed DPR PMIDC ਿੱਲੋਂ 
ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਨਗਮ ਿੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਿਰ ਆਪਣੇ ਟੈਂਿਰ ਨੋਨਟਸ ਨੂੰ . 195 ਨਮਤੀ 
14-10-2020, ਟੈਂਿਰ ਨੋਨਟਸ ਨੂੰ . 2963 ਨਮਤੀ 15-12-2020 ਨੂੂੰ  ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਨਗਆ। ਨਜਸ ਨਿੱਿ ਨਕਸੇ 
ਿੀ ਫਰਮ ਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਨਲਆ ਨਗਆ। ਤੀਜੇ ਿਾਰ ਟੈਂਿਰ ਨੋਨਟਸ ਨੂੰ . 302 ਨਮਤੀ 31-12-2020 ਰਾਹੀਂ 
ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਨਗਆ। ਨਜਸ ਨਿੱਿ ਇੱਕ ਫਰਮ ਿੱਲੋਂ ਭਾਗ ਨਲਆ ਨਗਆ। ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਿਰਕ ਆਰਿਰ ਨੂੰ . 
ਲੜੀ ਿਾਰ ਨਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਰਕ ਆਰਿਰ ਨੂੰ . 534 ਨਮਤੀ 12-01-2021, ਿਰਕ ਆਰਿਰ ਨੂੰ . 532 ਨਮਤੀ 
12-01-2021 ਅਤੇ ਿਰਕ ਆਰਿਰ ਨੂੰ . 533 ਨਮਤੀ 12-01-2021 ਰਾਂਹੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਨੂੂੰ  ਕੂੰ ਮ 
ਆਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਕੇ ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਪਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਕਤ ਕੂੰਮ ਦੇ ਤਖਮੀਨਾ PMIDC ਦਫਤਰ ਿੱਲੋਂ 
ਨਤਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੂੰ  ਭੇਨਜਆ ਨਗਆ ਸੀ।  

ਨਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੂੰਮਾਂ ਨਿੱਿ ਮੋਕੇ ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਨੂੂੰ  ਕਰਿਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਨਗਆ ਨਕ ਮੋਕੇ ਦੀ 
condition ਮੁਤਾਨਬਕ ਕੁਝ items ਦੀ ਤਖਮੀਨੇ ਨਿੱਿ provision ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਇਟਮਾਂ 
ਮੋਕੇ ਮੁਤਾਨਬਕ ਘੱਟ ਲਈਆ ਗਈਆ ਹਨ। ਨਜਸ ਕਾਰਨ  ਮੋਕੇ ਤੇ ਕੂੰਮ ਹੋਣਾ ਸੂੰ ਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ AMRUT 

Mission Scheme ਅਧੀਨ ਨਮਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ  ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੂੰ ਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਤਨਰਕੇ 
ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਯੋਗ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਹਲਾਂ ਬਣੇ ਤਖਮੀਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ revised 
ਤਖਮੀਨਾ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਨਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜੀ ਨੂੰ . 1 (Children friendly Park near JCT 

miles, Ind. Area, phase-8. (E/c: 40.98 lacs)) ਦ ੇਕੂੰਮ ਨਿੱਿ 25% ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਲੜੀ ਨੂੰ . 2 
(Park Backside of plot no. 649, Ind. Area, phase-9. (E/c: 33.35 lacs)) ਦ ੇਕੂੰਮ ਨਿੱਿ 
10% ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਖਮੀਨਨਆਂ ਦੀ saving ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੂੰ ਮਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਧੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ saving ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਆਦਾਇਗੀ ਨਗਰ ਨਨਗਮ ਦੇ 
ਫੂੰਿਾਂ ਨਿੱਿੋ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।  ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਨਕ ਨਜਹੜੀਆਂ items ਨਿੀਆਂ ਲਈਆ ਗਈਆ ਹਨ। 
ਉਹ CSR ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੂੰ ਮ ਪਨਹਲਾਂ ਅਲਾਨਟਿ ਏਜੂੰਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਤਖਮੀਨਨਆਂ ਨਿੱਿੋਂ ਲੜੀ ਨੂੰ . 1 ਨਿੱਿ 25% ਅਤੇ ਲੜੀ ਨੂੰ . 2 ਨਿੱਿ 10% ਿਾਧਾ 
ਕਰਨ ਅਤੇ saving ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਮਉਂਸਪਲ ਫੂੰਿਾਂ ਨਿੱਿੋਂ ਕਰਨ 
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ਲਈ e/; efw;aBo ih dh gq;k;eh gqtkBrh T[gozs w/no ih dh gqtkBrh Bkb wkB:'r jkT{; d/ 
ftuko fjZs g/;a j? ih. 

 

  
              
               ;jh$^   
               w/no, 
              Bro fBrw, n?; aJ/ an?; Bro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


