
gzikp ;e{b f;Zfynk p'ovgzikp ;e{b f;Zfynk p'ovgzikp ;e{b f;Zfynk p'ovgzikp ;e{b f;Zfynk p'ov 

gzikp UgB ;e{bgzikp UgB ;e{bgzikp UgB ;e{bgzikp UgB ;e{b    

dkıbkdkıbkdkıbkdkıbk    Ù?fvT{b (w?fNqe[b/ÙB)Ù?fvT{b (w?fNqe[b/ÙB)Ù?fvT{b (w?fNqe[b/ÙB)Ù?fvT{b (w?fNqe[b/ÙB)    

nekdfwe ;kb L 201nekdfwe ;kb L 201nekdfwe ;kb L 201nekdfwe ;kb L 2019999----20202020        fwshnK ns/ ¯h;K dk t/otkfwshnK ns/ ¯h;K dk t/otkfwshnK ns/ ¯h;K dk t/otkfwshnK ns/ ¯h;K dk t/otk    dkybk ch; gqsh ftfdnkoEhdkybk ch; gqsh ftfdnkoEhdkybk ch; gqsh ftfdnkoEhdkybk ch; gqsh ftfdnkoEh    gqhfynk ch; gqsh ftfdnkoEhgqhfynk ch; gqsh ftfdnkoEhgqhfynk ch; gqsh ftfdnkoEhgqhfynk ch; gqsh ftfdnkoEh    fpBK b/N ¯h; 30 nr;s, 2019 sZe  2100$F o[gJ/ • 800$Fo[L + 100$- o[a gqsh gq:'rh ftÙk ch; 
• tkX{ ftÙ/ dh ch; 350$Fo[L gqsh ftÙk B'NL B'NL B'NL B'NL gqhfynk ch; d/ d/oh d/ i[owkB/ gqhfynk Ùkyk tZb'A fBoXkos ehs/ ÙfvT{b nB[;ko jh t;{b/ ikDr/.  

n?;a;ha$pha;ha$ngzr bVe/ ns/ ;w{j bVehnK bJh dkıbk ¯h; 2050$F o[gJ/ tkX{ ftÙk dkıbk ¯h; (gqsh ftÙk) 350$F o[gJ/ BthA ofi;Nq/ÙB ¯h; 150$- o[gJ/ ofi;Nq/ÙB ikoh oZyD bJh ezNhfBT{ÙB ¯h; 100$- o[gJ/ d{i/ okiK$p'ovK s'A nkJ/ ftfdnkoEhnK bJh ofi;Nq/ÙB ¯h; 1500$- o[gJ/ ¯kow i/eo vkT{Bb'v ehsk j't/ sK ¯h; 100$Fo[gJ/ gqsh ¯kow     
 ਿਬਨਾਂ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ          

             30 ਅਗਸਤ, 2019(ਦਾਖਲਾ ਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 
                                       03 ਸਤੰਬਰ,2019 (ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਫ਼ੀਸ/ਚਲਾਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 
1000/-ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ 

16 ਸਤੰਬਰ, 2019(ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 
21 ਸਤੰਬਰ, 2019 (ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਫ਼ੀਸ/ਚਲਾਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 

2000/-ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ 

1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019(ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 
5 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 (ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਫ਼ੀਸ/ਚਲਾਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 

3000/-ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ 

15 ਅਕਤੂਬਰ, 2019(ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 
19 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 (ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਫ਼ੀਸ/ਚਲਾਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 

4000/-ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ 

2 ਨਵੰਬਰ,2019(ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 
8 ਨਵੰਬਰ,, 2019 (ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਫ਼ੀਸ/ਚਲਾਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 

5000/-ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ 

16ਨਵੰਬਰ,2019(ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 
21 ਨਵੰਬਰ,, 2019 (ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਫ਼ੀਸ/ਚਲਾਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 

6000/-ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ 

3 ਦਸੰਬਰ,2019(ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 
7 ਦਸੰਬਰ, 2019 (ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਫ਼ੀਸ/ਚਲਾਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 

7000/-ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ 

18 ਦਸੰਬਰ,2019(ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 
24 ਦਸੰਬਰ, 2019 (ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਫ਼ੀਸ/ਚਲਾਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 

8000/-ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ 

2 ਜਨਵਰੀ,2020(ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 
7 ਜਨਵਰੀ, 2020 (ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਫ਼ੀਸ/ਚਲਾਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ)   

9000/-ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ 

17 ਜਨਵਰੀ,2020(ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 
22 ਜਨਵਰੀ, 2020 (ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਫ਼ੀਸ/ਚਲਾਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) B'NL 1a i/eo p'ov tZb'A o?r{bo ftfdnkoEhnK bJh fe;/ gqeko dh ¯h; ftZu e'Jh tkXk ehsk iKdk W sK T[j UgB ;e{b d/ ftfdnkoEhnK s/ th bkr{ j't/rk. 2a u/now?B, gzikp ;e{b f;Zfynk p'ov ftÙ/Ù nfXekoK dh tos'A eod/ j'J/ dkybk ch;, gqhfynk ¯h; ns/ fwshnK ftZu spdhbh eo ;ed/ jB. 3a p'ov tZb'A p?Ae okjhA bJh rJh ¯h; jh ftfdnkoEh dh e[Zb dkybk ns/ gqhfynk ¯h; W. fJ; ¯h; s'A fJbktk nfXn?B e/Ado B{z j'o e'Jh ¯h; Bk fdZsh ikt/.               ;eZso c'B BzL 0172-5227196-197   



gzikp ;e{b f;Zfynk p'ovgzikp ;e{b f;Zfynk p'ovgzikp ;e{b f;Zfynk p'ovgzikp ;e{b f;Zfynk p'ov 

gzikp UgB ;e{bgzikp UgB ;e{bgzikp UgB ;e{bgzikp UgB ;e{b    

dkıbkdkıbkdkıbkdkıbk    Ù?fvÙ?fvÙ?fvÙ?fvT{b (;hBhno ;?ezvoh)T{b (;hBhno ;?ezvoh)T{b (;hBhno ;?ezvoh)T{b (;hBhno ;?ezvoh)    

nekdfwe ;kb L 201nekdfwe ;kb L 201nekdfwe ;kb L 201nekdfwe ;kb L 2019999----20202020        fwshnK ns/ ¯h;K dk t/otkfwshnK ns/ ¯h;K dk t/otkfwshnK ns/ ¯h;K dk t/otkfwshnK ns/ ¯h;K dk t/otk    dkybk ch; gqsh ftfdnkoEhdkybk ch; gqsh ftfdnkoEhdkybk ch; gqsh ftfdnkoEhdkybk ch; gqsh ftfdnkoEh    gqhfynk ch; gqsh ftfdnkoEhgqhfynk ch; gqsh ftfdnkoEhgqhfynk ch; gqsh ftfdnkoEhgqhfynk ch; gqsh ftfdnkoEh    fpBK b/N ¯h; 30 nr;s, 2019 sZe 2500$F o[gJ/ • 1200$Fo[L O(150$F gqsh go?eNheb)  
• tkX{ ftÙ/ dh ch; 500$Fo[L gqsh ftÙk     B'NL B'NL B'NL B'NL gqhfynk ch; d/ d/oh d/ i[owkB/ gqhfynk Ùkyk tZb'A fBoXkos ehs/ ÙfvT{b nB[;ko jh t;{b/ ikDr/. 

n?;a;ha$pha;ha$ngzr bVe/ ns/ ;w{j bVehnK bJh dkıbk ¯h; 2450$F o[gJ/ tkX{ ftÙk dkıbk ¯h; (gqsh ftÙk) 350$F o[gJ/ BthA ofi;Nq/ÙB ¯h; 150$- o[gJ/ ofi;Nq/ÙB ikoh oZyD bJh ezNhfBT{ÙB ¯h; 100$- o[gJ/ d{i/ okiK$p'ovK s'A nkJ/ ftfdnkoEhnK bJh ofi;Nq/ÙB ¯h; 1500$- o[gJ/ ¯kow i/eo vkT{Bb'v ehsk j't/ sK ¯h; 100$Fo[gJ/ gqsh ¯kow  ਿਬਨਾਂ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ          
 30 ਅਗਸਤ, 2019(ਦਾਖਲਾ ਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 

   03 ਸਤੰਬਰ,2019 (ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਫ਼ੀਸ/ਚਲਾਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 
1000/-ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ 

16 ਸਤੰਬਰ, 2019(ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 
21 ਸਤੰਬਰ, 2019 (ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਫ਼ੀਸ/ਚਲਾਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 

2000/-ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ 

1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019(ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 
5 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 (ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਫ਼ੀਸ/ਚਲਾਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 

3000/-ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ 

15 ਅਕਤੂਬਰ, 2019(ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 
19 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 (ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਫ਼ੀਸ/ਚਲਾਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 

4000/-ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ 

2 ਨਵੰਬਰ,2019(ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 
8 ਨਵੰਬਰ,, 2019 (ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਫ਼ੀਸ/ਚਲਾਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 

5000/-ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ 

16ਨਵੰਬਰ,2019(ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 
21 ਨਵੰਬਰ,, 2019 (ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਫ਼ੀਸ/ਚਲਾਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 

6000/-ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ 

3 ਦਸੰਬਰ,2019(ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 
7 ਦਸੰਬਰ, 2019 (ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਫ਼ੀਸ/ਚਲਾਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 

7000/-ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ 

18 ਦਸੰਬਰ,2019(ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 
24 ਦਸੰਬਰ, 2019 (ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਫ਼ੀਸ/ਚਲਾਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 

8000/-ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ 

2 ਜਨਵਰੀ,2020(ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 
7 ਜਨਵਰੀ, 2020 (ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਫ਼ੀਸ/ਚਲਾਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ)   

9000/-ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ 

17 ਜਨਵਰੀ,2020(ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 
22 ਜਨਵਰੀ, 2020 (ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਫ਼ੀਸ/ਚਲਾਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) 
 

 B'NL 1a i/eo p'ov tZb'A o?r{bo ftfdnkoEhnK bJh fe;/ gqeko dh ¯h; ftZu e'Jh tkXk ehsk iKdk W sK T[j UgB ;e{b d/ ftfdnkoEhnK s/ th bkr{ j't/rk. 2a u/now?B, gzikp ;e{b f;Zfynk p'ov ftÙ/Ù nfXekoK dh tos'A eod/ j'J/ dkybk ch;, gqhfynk ¯h; ns/ fwshnK ftZu spdhbh eo ;ed/ jB. 3a p'ov tZb'A p?Ae okjhA bJh rJh ¯h; jh ftfdnkoEh dh e[Zb dkybk ns/ gqhfynk ¯h; W. fJ; ¯h; s'A fJbktk nfXn?B e/Ado B{z j'o e'Jh ¯h; Bk fdZsh ikt/.             ;eZso  0172-5227196-197  


