
Note: The deadline for responses to the Notice to all persons in immigration
detention on 31 January 2014 was 19 October 2018 and submissions have now
closed. The Commissioner will continue to accept responses after the deadline
from persons who:

a.have outstanding information requests to the Department, being persons
who made a request or application to the Department of Home Affairs for
information relevant to their response on or before 19 October 2018 but had not
received a decision on their request or application at that time; or

b.were recently provided information by the Department, being persons who
made a request or application to the Department of Home Affairs in advance of
the 19 October 2018 deadline but received a decision on their request or
application on or after 10 September 2018.

Persons who fall within (a) or (b) above will be permitted to provide a response
to the Notice within 40 days of receipt of the decision on their request or
application for information and the material the subject of that decision.
Persons who are understood to fall within (a) or (b) above will be contacted
individually by the Department of Home Affairs.

ਨ�ਟ: 31 ਜਨਵਰ	 2014 ਨ��   ਇਮ	ਗਰ�ਸ਼ਨ ਰ�ਕਥ�ਮ ਵਵ�ਚ ਬ�ਦ ਸ�ਰ� ਵਵਅਕਤ	ਆ� ਨ�� ਨ�ਵਟਸ ਦ� ਜਵ�ਬ ਦ�ਣ ਲਈ 19 

ਅਕਤ�ਬਰ 2018 ਦ� ਸਮ# ਵਨਯ%ਕਤ ਕ	ਤ� ਵਗਆ ਸ	 ਜ� ਹ%ਣ ਬ� ਦ ਹ� ਚ%ਵਕਆ ਹ'। ਤ�ਰ	ਖ ਬ	ਤ ਜ�ਣ ਬ�ਦ ਵ	 ਕਵਮਸ਼ਨਰ 
ਉਨ*# ਲ�ਕ# ਤ+ ਜਵ�ਬ  ਸਵ	ਕ�ਰ ਕਰਦ� ਰਹ�ਗ� ਵਜਨ*#:

a. ਵਵਭ�ਗ ਕ�ਲ+ ਬਕ�ਇਆ ਜ�ਣਕ�ਰ	 ਮ�ਗ	 ਹ�, ਇਹ ਉਹ ਲ�ਕ ਹਨ ਵਜਨ*# ਨ. ਡ	ਪ�ਰਟਮ1ਟ ਆਫ ਹ�ਮ ਅਫ�ਅਰਜ਼ (ਗ5ਵਹ 
ਮ�ਮਵਲਆ� ਦ� ਵਵਭ�ਗ) ਤ+ 19 ਅਕਤ�ਬਰ 2018 ਨ�� ਜ# ਉਸ ਤ+ ਪਵਹਲ# ਢ%�ਕਵ8 ਜ�ਣਕ�ਰ	 ਲਈ ਬ�ਨਤ	 ਕ	ਤ	 ਸ	 ਜ# 
ਵਬਨ9-ਪ�ਤਰ ਦਰਜ ਕ	ਤ� ਸ	 ਜ� ਵਕ ਉਨ*# ਦ� ਜਵ�ਬ ਲਈ ਲ�ੜ8ਦ	 ਸ	 ਅਤ� ਉਨ*# ਨ�� ਆਪਣ	 ਬ�ਨਤ	 ਜ# ਵਬਨ9-ਪ�ਤਰ ਦ� 
ਉਸ ਸਮ; ਤ�ਕ ਅਜ� ਕ�ਈ ਫ'ਸਲ� ਨਹ8 ਵਮਵਲਆ; ਜ#

b. ਵਪਛਲ� ਕ%�ਝ ਸਮ; ਹ	 ਉਨ*# ਨ�� ਮਵਹਕਮ; ਵਲ+ ਜ�ਣਕ�ਰ	 ਵਦ�ਤ	 ਗਈ, ਭ#ਵ; ਵਕ ਇਹ ਉਹ ਲ�ਕ ਹਨ ਵਜਨ*# ਨ. 19 

ਅਕਤ�ਬਰ 2018 ਦ	 ਆਖਰ	 ਤ�ਰ	ਖ ਤ+ ਪਵਹਲ# ਹ	 ਬ�ਨਤ	 ਕ	ਤ	 ਸ	 ਜ# ਵਬਨ9-ਪ�ਤਰ ਦਰਜ ਕ	ਤ� ਸ	 ਪਰ ਇਨ*# ਨ�� 
ਆਪਣ	 ਬ�ਨਤ	 ਜ# ਵਬਨ9-ਪ�ਤਰ ਦ� ਫ'ਸਲ� 10 ਸਪਤ�ਬਰ 2018 ਨ�� ਜ# ਇਸ ਤ+ ਬ�ਦ ਵਮਵਲਆ।

ਵਜਹੜ� ਲ�ਕ ਉਪਰ ਵਦ�ਤ� (a) ਜ# (b) ਵਵ�ਚ ਆਉਦ� ਹਨ, ਉਨ*# ਦ	 ਬ�ਨਤ	 ਜ# ਵਬਨ9-ਪ�ਤਰ ਬ�ਰ� ਵਦਤ� ਗਏ ਫ1ਸਲ� ਅਤ� 
ਉਸ ਫ1ਸਲ� ਦ� ਵਵਸ਼� ਬ�ਰ� ਜਵ�ਬ ਦ�ਣ ਲਈ ਇਜ�ਜਤ ਵਦ�ਤ	 ਜ�ਵ�ਗ	 ਵਕ ਉਹ ਉਸ ਫ1ਸਲ� ਦ� ਵਮਲ ਜ�ਣ ਤ+ ਬ�ਦ 40 ਵਦਨ*# 
ਦ� ਅ�ਦਰ ਅ�ਦਰ ਇਸ ਨ�ਵਟਸ ਦ� ਜਵ�ਬ ਦ�ਣ।
ਵਜਹੜ� ਵਵ�ਅਕਤ	 (a) or (b) ਵਵ�ਚ ਆਉਦ� ਹਨ ਉਨ*# ਨ�ਲ ਵਵ�ਅਕਤ	ਗਤ ਤAਰ ‘ਤ� ਡ	ਪ�ਰਟਮ1ਟ ਆਫ ਹ�ਮ ਅਫ�ਅਰਜ਼ 
ਵਲ+ ਸ�ਪਰਕ ਕ	ਤ� ਜ�ਵ�ਗ�।



1.  

2. ਉਨ� � ਸ�ਰ	 ਵ�ਅਕਤ�ਆ� ਲਈ ਵ�ਹੜ	 31 �ਨ�ਰ� 2014 ਨ�� ਇਮ�ਗ�	ਸ਼ਨ ਸ�ਵ�ਧ� ਵ�ਚ ਨਜ਼ਰਬ� ਧ 
ਸਨ। 

3. ਵ$ਛ&ਕੜ

1. 10 ਫਰ�ਰ� 2014 ਨ��, ਇਮ�ਗ�	ਸ਼ਨ ਐ�ਡ ਬ�ਰਡਰ $�&ਟ,ਕਸ਼ਨ ਮਵਹਕਮ� (ਮਵਹਕਮ�) (the 

Department of Immigration and Border Protection (Department) ਨ0 ਆ$ਣ� 
�,ਬਸ�ਈਟ ‘ਤ	 ਗਲਤ� ਨ�ਲ ਇਕ ਨਜ਼ਰਬ�ਧ� ਸਬ�ਧ� ਵਰ$&ਟ $�ਕ�ਸ਼ਤ ਕ�ਤ� ਸ� ਉਸ ਰ�$&ਟ।  
ਵ�ਚ 31 �ਨ�ਰ� 2014 ਨ�� ਵ�ਹੜ	 ਵ�ਅਕਤ� ਇਮ�ਗ�ਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬ�ਧ� ਦ�ਆ� ਸਹ�ਲਤ� ਵ�ਚ, 
ਕਮਯ�ਵਨਟ� ਵ�ਚ �� ਨਜ਼ਰਬ�ਧ� ਦ	 ਵ�ਕਲ$ਕ ਸਥ�ਨ� ਵ�ਚ ਹ� ਰਵਹ�ਦ	 ਹ&ਏ ਆ$ਣ	 ਫ7ਸਵਲਆ� 
ਦ� ਉਡ�ਕ ਕਰ ਰਹ	 ਸਨ, ਦ� ਵਨ�� ��ਣਕ�ਰ� $�ਕ�ਵਸ਼ਤ ਕ�ਤ� ਗਈ ਸ� (Data Breach)।. 

1. ਇਹ ਵਨ�� ��ਣਕ�ਰ� ਮਵਹਕਮ	 ਦ� �,ਬਸ�ਈਟ ਤ8 19 ਫਰ�ਰ� ਨ�� 2014 ਨ�� ਲ�ਹ ਵਦਤ� ਗਈ 
ਸ� ਅਤ	 ਇ�ਟਰਨ9ਟ ਆਰਕ�ਈ� ਤ8  27 ਫਰ�ਰ� 2014 ਨ��। 

2. 30 ਅਗਸਤ 2015 ਨ��, ਉਨ�� ਸ�ਰ	 ਵ�ਅਕਤ�ਆ� ਵ�ਨ�� ਦ� ਵਨ�� ��ਣਕ�ਰ� ਮਵਹਕਮ	 �ਲ8 
ਗਲਤ� ਨ�ਲ $�ਕ�ਵਸ਼ਤ ਕ�ਤ� ਗਈ ਸ� ਦ� ਤਰਫ8 ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਗ	 ਇਕ $�ਤ�ਵਨਧ ਵਸ਼ਕ�ਇਤ 
ਕ�ਤ� ਗਈ ($�ਤ�ਵਨਧ ਵਸ਼ਕ�ਇਤ) (Representative Complaint).

4. $�ਤ�ਵਨਧ ਵਸ਼ਕ�ਇਤ ਕ� ਹ��ਦ� ਹ,?

3. $�ਤ�ਵਨਧ ਵਸ਼ਕ�ਇਤ ਇਕ ਵ�ਅਕਤ� �ਲ8 $��ਇਵ�ਸ� ਐਕਟ 1988 (Privacy Act 1988) 

(Cth) ਅਧ�ਨ ਕ�ਤ� ਵਸ਼ਕ�ਇਤ ਹ��ਦ� ਹ, ਵ�ਹੜ� ਉਨ�� ਹ&ਰਨ� ਵ�ਅਕਤ�ਆ� ਦ� ਤਰਫ8  �� ਹ&�	 
ਵ�ਨ� � ਦ� ਵਕਸ	 ਅਵ�ਹ� ਕ�ਰ��ਈ �� ਅਵ;ਆਸ  ਸਬ� ਧ� ਉਨ� � ਦ� ਵਨ�ਤ� ਨ�ਲ ਦਖਲ 
ਅ�ਦ�ਜ਼� ਹ&�	 ਅਤ	 ਵਸ਼ਕ�ਇਤ ਕਰਤ� ਨ�ਲ ਮ	ਲ ਰਖਦ� ਵਸ਼ਕ�ਇਤ ਹ&�	।  ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਇਹ 
ਐਲ�ਨ ਕਰ ਸਕਦ� ਹ, ਵਕ ਵਸ਼ਕ�ਇਤ ਸਬ�ਧ� ਇਸ ਕਲ�ਸ ਦ	 ਮ7ਬਰ ਇਸ ਕ�ਰ��ਈ �� 
ਅਵ;ਆਸ ਕ�ਰਨ ਹ&ਏ ਵਕਸ	 �� ਘ�ਟ	 �� ਨ�ਕਸ�ਨ ਲਈ ਮ�ਆ�ਜ਼� ਲ,ਣ ਦ	 ਹਕਦ�ਰ ਹਨ।  

5. ਇਹ ਨ>ਵਟਸ ਵਕਉ ਜ਼ਰ�ਰ� ਹ,?

4. $�ਤ�ਵਨਧ� ਵਸ਼ਕ�ਇਤ ਬ�ਰ	 ਵਨਰਣ� ਕਰਨ ਲਈ, ਵ�ਸ ਵ�ਚ ਇਹ �� ਸ�ਮਲ ਹ, ਵਕ ਕ� ਕ&ਈ �� 
ਵ�ਅਕਤ� ਵ�ਸ ਦ� ਵਨ�� ��ਣਕ�ਰ� ਡ�ਟ� ਬਰ�ਚ (Data Breach) ਵ�ਚ ਛ�$� ਗਈ ਸ�, 
ਵਕਸ	 �� ਘ�ਟ	 �� ਨ�ਕਸ�ਨ ਲਈ ਹਕਦ�ਰ ਹ,, ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨ�� ਤ�ਹ�ਡ� ��ਣਕ�ਰ� ਦ� ਲ&ੜ ਹ,।



5. �	 ਤ�ਸA ਇਸ ਡ�ਟ� ਬਰ�ਚ ਤ8 $�;�ਵ�ਤ ਹ&ਏ ਸ� ਅਤ	 ਹ	ਠ� ਦਸ	 ਗਏ ਅਨ�ਸ�ਰ ��ਣਕ�ਰ� 
ਮ�ਹਈਆ ਨਹA ਕਰਦ	, ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਇਸ ਵਸਟ	 ਤ	 $ਹ��ਚ ਸਕਦ� ਹ, ਵਕ ਉਹ ਸ�ਤ�ਸ਼ਟ ਨਹA ਹ, ਵਕ 
ਇਸ ਡ�ਟ� ਬਰ�ਚ ਕ�ਰਨ ਤ�ਹ�ਨ�� ਵਕਸ	 ਵਕਸਮ ਦ� ਘ�ਟ� �� ਨ�ਕਸ�ਨ $ਹ��ਵਚਆ ਹ, ਅਤ	 ਤ�ਸA 
ਇਸ ਡ�ਟ� ਬਰ�ਚ ਕ�ਰਨ ਕ&ਈ ਮ�ਆ�ਜ਼� $��$ਤ ਨਹA ਕਰ ਸਕਦ	।

6. ਮ7ਨ�� ਕ� ਕਰਨ ਦ� ਲ&ੜ ਹ,?

1. �	 ਤ�ਹ�ਨ�� ਇਸ ਡ�ਟ� ਬਰ�ਚ ਦ	 ਨਤ��	 ਕ�ਰਨ ਕ&ਈ ਘ�ਟ� �� ਨ�ਕਸ�ਨ ਨਹA ਹ&ਇਆ, ਤ� ਤ�ਸA 
ਵਕਸ	 ਮ�ਆ�ਜ਼	 ਦ	 ਹਕਦ�ਰ ਨਹA ਹ& ਸਕਦ	 ਅਤ	 ਤ�ਸA ਇਸ ਨ>ਵਟਸ ਨ�� ਨਜ਼ਰ ਅ�ਦ�ਜ਼ ਕਰ ਸਕਦ	 
ਹ&। .

2. �	 ਤ�ਹ�ਨ�� ਵ�ਸ਼��ਸ ਹ, ਵਕ ਇਸ ਡ�ਟ� ਬਰ�ਚ ਦ	 ਨਤ��	 ���8 ਤ�ਹ�ਨ�� ਕ&ਈ ਘ�ਟ� �� ਨ�ਕਸ�ਨ 
$ਹ��ਵਚਆ ਹ	, ਅਤ	 ਤ�ਸA ਇਸ ਘ�ਟ	 �� ਨ�ਕਸ�ਨ ਲਈ ਮ�ਆ�ਜ਼	 ਦ	 ਸ�;��ਤ ਰ�$ ਵ�ਚ 
ਮ�ਆ�ਜ਼� ਚ�ਹ��ਦ	 ਹ&, ਤ� ਤ�ਹ�ਨ�� ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨ�� ਉਸ ਘ�ਟ	 �� ਨ�ਕਸ�ਨ ਸਬ�ਧ� ��ਣਕ�ਰ� ਦ	ਣ 
ਦ� ਲ&ੜ ਹ,। :

2.1. ਤ�ਹ�ਨ�� ਉਹ ਸ�ਰ� ��ਣਕ�ਰ� ਮ�ਹਈਆ ਕਰਨ� ਚ�ਹ�ਦ� ਹ, �& ਤ�ਸA ਸ&ਚਦ	 ਵਹ ਵਕ 
ਤ�ਹ�ਡ	 �ਲ8 $�ਏ ਗਏ ਉਸ ਘ�ਟ	 �� ਨ�ਕਸ�ਨ ਸਬ�ਧ� ਢ�ਕਦ� ਹ,।

2.2. ਇਹ ��ਣਕ�ਰ� ਤ�ਹ�ਡ	 ਆ$ਣ	 ਸਬਦ� ਵ�ਚ ਸ�ਵ�ਧ�ਨਕ ਘ&ਸਣ� (statutory 

declaration) �� ਹਸਤ�ਖਰ ਕ�ਤ	 ਵਬਆਨ ਦ	 ਰ�$ ਵ�ਚ ਹ& ਸਕਦ� ਹ,।  ਸ�ਵ�ਧ�ਨਕ 
ਘ&ਸਣ� �� ਇਕ ਹਸਤ�ਖਰ ਕ�ਤ	 ਆਮ ਫ�ਰਮ (standard form) ਵ�ਚਲ	 ਵਬਆਨ ਘਟ 
ਕ�ਮਤ� ਹ&ਣਗ	।.

2.3. ਇਸ ��ਣਕ�ਰ� ਵ�ਚ ਉਹ ਗ��ਹ� �� ਹ& ਸਕਦ� ਹ, �& ਡ�ਟ� ਬਰ�ਚ ਹ&ਣ ਦ	 ਸਮD 
ਦ� ਹ, �� ਵ�ਸ ਨ�� ਤ�ਹ�ਨ�� ਡ�ਟ� ਬਰ�ਚ ਬ�ਰ	 $ਵਹਲ� $ਤ� ਲਗ� ਸ�, ਵ��D ਵਕ ਮ,ਡ�ਕਲ 
ਰ�$&ਟ�, ਵ�ਨ�� ਵ�ਚ �	ਰ�	 ਮE��ਦ ਹਨ ਵਕ ਡ�ਟ� ਬਰ�ਚ ਦ	 ਹ&ਣ ਬ�ਰ	 $ਤ� ਲਗਣ ਬ�ਅਦ 
ਤ�ਸA ਵਕ�D ਮਵਹਸ�ਸ ਕ�ਤ� �� ਕ� $�ਤ�ਵਕ�ਆ ਕ�ਤ� ਅਤ	 ਤ�ਹ�ਡ� ਕ� ਇਲ�� ਕ�ਤ� ਵਗਆ। 
ਇਸ ਨ>ਵਟਸ ਦ� ਵਮਤ� ਤ8 ਬ�ਅਦ ਵਤਆਰ ਕ�ਤ�ਆ� ਰ�$&ਟ� ਨ�� ਘਟ ਤਰ��ਹ ਵਦਤ� 
���	ਗ�।  

2.4. ਤ�ਹ�ਡ	 �ਲ8 ਵਲਖ�ਆ� ਵਚਠ�ਆ� �& ਤ�ਹ�ਡ	 ਆ$ਣ	 ਸ਼ਬਦ� ਵ�ਚ ਨਹA ਹਨ ਨ��  ਘਟ 
ਤਰ��ਹ ਵਦਤ� ���	ਗ�।

2.5. ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਹ	ਠ ਵਦਤ� ਵਮਤ� ਤ8 ਬ�ਅਦ ਵਦਤ� ��ਣਕ�ਰ� ਨ�� ਸ਼�ਇਦ ਨ� ਵ�ਚ�ਰ	।

3. ਤ�ਹ�ਨ�� ਇਹ ��ਣਕ�ਰ� ���ਬਦ	ਹ� ਫ�ਰਮ (Response Form) ‘ਦ �ਆਰ� ਇਸ $ਤ	 ਤ	 
ਅ$ਲ&ਡ ਕਰਨ ਦ� ਲ&ੜ ਹ,  oaic.gov.au/repcomplaint. ਤ�ਸA ��ਣਕ�ਰ� ਨ�� ਇਸ $ਤ	 ‘ਤ	 
�� ;	� ਸਕਦ	 ਹ&  repcomplaint@oaic.gov.au �� GPO Box 5218, Sydney 

NSW 2001 ਨ��। ਤ�ਹ�ਨ�� ਕ�ਫ� ��ਣਕ�ਰ� $�ਦ�ਨ ਕਰਨ ਦ� ਲ&ੜ ਹ, (ਵ�ਸ ਵ�ਚ ਤ�ਹ�ਡ� $�ਰ� 

mailto:repcomplaint@oaic.gov.au
http://www.oaic.gov.au/repcomplaint


ਨ�ਮ ਅਤ	 �ਨਮ ਦ� ਵਮਤ�, ਅਤ	  ਇਮ�ਗ�	ਸ਼ਨ ਮਵਹਕਮ	 ਦ� ਢ�ਕ�� ਸ਼ਨ�ਖਤ� ਨ� ਬਰ) ਵ�ਹੜ� 
OAIC ਅਤ	 ਮਵਹਕਮ	 ਨ�� ਤ�ਹ�ਡ� ਸ਼ਨ�ਖਤ ਕਰਨ ਵ�ਚ ਸਹ�ਈ ਹ&�	ਗ�।

4. ਕ&ਈ �� ��ਣਕ�ਰ� ਤ�ਹ�ਨ�� 19   ਅ$ਰ,ਲ        2018     ਨ��     ਸ਼�ਮ ਦ	     4.00   ��	 ਤਕ ;	�ਣ� ਚ�ਹ�ਦ� ਹ,  :  

7. $�ਤ�ਵਨਧ ਵਸ਼ਕ�ਇਤ ਨ� ਕਰਨ ਦ� ਫ7ਸਲ� ਨ� ਲ,ਣ�

5. �	 ਤ�ਸA ਕ�ਤ� �� ਰਹ� $�ਤ�ਵਨਧ ਵਸ਼ਕ�ਇਤ ਲਈ ਆ$ਣ� ਸਵਹਮਤ� ਨਹA ਵਦ�ਦ	 ਅਤ	 ਇਸ ਦ� 
ਵਹਸ� ਨਹA ਬਣਨ� ਚ�ਹ��ਦ	, ਤ� ਤ�ਸA ਵਕਸ	 �� ਸਮD OAIC ਦ� ਇਸ �,ਬਸ�ਈਟ 
oaic.gov.au/repcomplaint     ‘ਤ	 �� ਕ	 ���ਬਦ	ਹ� ਫ�ਰਮ (Response Form) ;ਰ ਕ	 
ਇਸ $�ਤ�ਵਨਵਧ ਵਸ਼ਕ�ਇਤ ਤ8 ਬ�ਹਰ ਰਵਹਣ ਦ� ਚ&ਣ ਕਰ ਸਕਦ	 ਹ&। 

6. ਡ�ਟ� ਬਰ�ਚ ਦ	 ਸ�ਬ�ਧ ਵ�ਚ ਬ�ਹਰ ਰਵਹਣ (opting out) ਦ� ਇਰ�ਦ�  ਤ�ਹ�ਡ� ਮ�ਆ�ਜ਼� 
$��$ਤ ਕਰਨ ਦ� ਯ&ਗਤ� ਨ��  $ਰ;�ਵ�ਤ ਕਰ ਸਕਦ� ਹ,। ਵਕਰ$� ਕਰ ਕ	 ���ਬਦ	ਹ� ਫ�ਰਮ 
‘ ।ਤ	 ਵਦਤ� ��ਣਕ�ਰ� ਨ��  ਵਧਆਨ ਨ�ਲ $ੜ�&

(7.a) ਸਹ�ਇਤ� ਲਈ ਸ��ਲ

8. �	 ਤ�ਹ�ਨ�� ਇਸ ਨ>ਵਟਸ ਨ�� ਸਮਝਣ ਲਈ �� ਇਸ ਦ� ���ਬ ਦ	ਣ ਲਈ ਸਹ�ਇਤ� ਚ�ਹ�ਦ� ਹ,, ਤ� 
ਵਕਰ$� ਕਰਕ	  OAIC ਨ�ਲ ਇਸ ਨ�ਬਰ ‘ਤ	 ਸ�$ਰਕ ਕਰ& 1300 363 992 �� ਉਨ�� ਨ�� ਇਸ $ਤ	 
‘ਤ	 ਈਮ	ਲ ਕਰ& repcomplaint@oaic.gov.au.

ਨ> ਟ: ਐਕਵਟ�ਗ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨ0  31 �ਨ�ਰ� 2014 ਨ��  ਇਮ�ਗਰ	ਸ਼ਨ ਰ&ਕਥ�ਮ ਵ�ਚਲ	 ਸ�ਰ	 ਵ�ਅਕਤ�ਆ� 

ਨ��  ਨ> ਵਟਸ ਦ� ���ਬ ਦ	ਣ ਲਈ ਸਮ�ਹ ਦ	 ਮ7ਬਰ� ਲਈ ਇਕ ਹ&ਰ 14 ਹਫਤ	 ਦ� ਸਮ� �ਧ� ਵਦਤ� ਹ,। 

ਸਬਵਮਸ਼ਨ ਲਈ ਆਖਰ� ਵਮਤ� ਹ�ਣ 19 ਅਕਤ�ਬਰ 2018 ਨ��  4.00 ��	 ਹ,। ਇਹ 
ਅ�ਦ�ਜ਼� ਨਹA ਲਗ�ਇਆ ਵਗਆ ਹ, ਵਕ ਸਮD ਨ��  ਇਹ ਅ�ਦ�ਜ਼� ਨਹA ਲਗ�ਇਆ ਵਗਆ ਹ, ਵਕ ਇਸ ਸਮD ਨ��  ਅਗ	 

।�ਧ�ਉਣ ਲਈ $���ਨਗ� ਵਦਤ� ���	ਗ�

Translated from English to Punjabi

Harjeet Randhawa
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