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ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ 
ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆ ਂ

ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ:  __________________________________ 

 
 
 
 
 

*ਅੰਤਤਮ ਤਾਰੀਕ: ਵੀਰਵਾਰ, 30 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਦੁਪ੍ਤਹਰ ਦ ੇਬਾਰਾਂ ਵਜ*ੇ 

 
ਅਰਜ਼ੀ (ਸਾਰ ੇਪੰਨੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਭਰੋ) ਿੈਕਸ, ਈਮੇਲ, ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ: 
 

ਫੈਕਸ: 604-739-1510  

 

ਈਮੇਲ:  bgergely@heu.org 

 

ਡਾਕ: HEU Provincial Office 

  5000 North Fraser Way 
  Burnaby, B.C.   V5J 5M3 
  ATTENTION:  BARB GERGELY 
 
 
 

ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ: ___________________________ ਸਤਫਆਂ ਦੀ ਤਿਣਤੀ: _______ 

                     ਤਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਕਾਲੀ ਤਸਆਹੀ ਨਾਲ ਤਲਖ ੋ



PE Occupational Sub-Committee App 2015 [Punjabi]  6 ਸਫਿਆ ਂਦਾ ਸਿਾ 2 

ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆ ਂ2015-2016 

ਤਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਅਤ ੇਕਾਲੀ ਤਸਆਹੀ ਨਾਲ ਤਲਖੋ 
 

ਭਾਿ ਏ - ਤਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ ਭਰਨੀ ਹੈ 
 

ਮੇਰਾ ਜੈਂਡਰ (ਤਲੰਿ ਹੈ):              

 

ਿੋਤ:         ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਨਾਂ:        

 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੂਵ ਹਏੋ ਹੋ?  ਹਾਂ   ਨਹੀਂ,    ਹਾਂ, ਕਦੋਂ?          

 

ਤ ਿੱ ਠੀ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਲਈ ਐਡਰੈਸ:       ਅਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ/ਸੂਈਟ:       

 

ਸ਼ਤਹਰ:          ਪ੍ੋਸਟਲ ਕਡੋ:       

 

ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ:         ਸੈਿੱਲ/ਪ੍ੇਜਰ:       

 

ਕੰਮ ਦਾ ਫੋਨ (ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ):       ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ:       

 

ਤਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲ:               

 

ਜੌਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ:       ਤਵਭਾਿ:        

 

ਇਮਪ੍ਲੌਏਅਰ:        ਕੰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ:        

 

ਲੋਕਲ:                

 

ਆਪ੍ਣੀ ਲੋਕਲ ਤਵ  ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਤਕਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ (ਜ ੇਕਈੋ ਹੈ)?        

 

ਕੰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ:   ਿ ੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ   ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ   ਕੈਜ਼ਅੂਲ 

 

ਇਲਾਕਾ:     ਨੌਰਥ    ਇਨਟੀਰੀਅਰ    ਵੈਨਕਵੂਰ ਕੋਸਟਲ* 

     ਿਰੇਜ਼ਰ    ਵੈਨਕਵੂਰ ਆਈਲੈਂਡ              

 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਮੰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਤਕਸੇ ਿਰੁਿੱ ਪ੍ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ?  ਐੱਲ ਜੀ ਬੀ ਟੀ ਫਕਊ 2 ਐੱਸ  ਿਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼  

 ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ  ਐਥਫਨਕ ਵੰਨ-ਸ ਵੰਨਤਾ 
  ਔਰਤਾਂ 

 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਵਰਕਰ ਹੋ (30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ)? ਹਾਂ                ਨਹੀਂ  

 

ਐਮਰਜੰਸੀ ਤਵ  ਸੰਪ੍ਰਕ (ਨਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨ):            

  

ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ/ਖਾਸ ਸੁਤਵਧਾ 
 

ਕੀ ਤ ਹਾਡੀ ਕਈੋ ਅਫਜਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਹੈ ਫਜਸ ਲਈ ਤ ਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਸ ਫਵਧਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?  ਹਾਂ             ਨਹੀਂ  

 

ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਦੁੱ ਸ ੋਫਕ ਫਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।) 
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ਭਾਿ ਬੀ - ਆਮ ਸਵਾਲ:  
 
 

ਤ ਸੀਂ ਫਕਹੜੀ ਸੂਬਾਈ ਪਰਬੰਧਕੀ (ਪਰੌਫਵੰਸ਼ਲ ਐਗਜ਼ੈਕਫਟਵ) ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? (ਫਸਰਿ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ) 
 

 ਯੰਗ ਵਰਕਰਜ਼ (30 ਸਾਲ ਅਤੇ ਘੁੱ ਟ) 
 ਓ ਐੱਚ ਐਡਂ ਐੱਸ 

 ਗਲੋਬਲ ਜਸਫਟਸ ਐਡਂ ਪੀਸ  
 ਵਾਤਾਵਰਣ (ਇਨਵੌਰਨਮੈਂਟ) 
 ਮਰਦ (ਮੈੱਨ) 
 
 

ਤ ਸੀਂ ਫਕੰਨੇ ਫਚਰ ਤੋਂ ਐੱਚ ਈ ਯ ੂਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ?            

 

ਫਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਉਹ ਅਹ ਦੇ ਦੁੱ ਸ ੋਫਜਨਹ ਾਂ 'ਤੇ ਤ ਸੀਂ ਲੋਕਲ ਫਵਚ ਰਹੇ ਹੋ (ਫਜਵੇਂ ਲੋਕਲ ਐਗਜ਼ੈਕਫਟਵ, ਸ਼ੌਪ ਸਟੂਅਰਡ, ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਸਿੇਟੀ ਸਟਅੂਰਡ, 

ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਬੀਤ ੇਸਮੇਂ ਫਵਚ ਸੂਬਾਈ ਪਰਬੰਧਕੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੋ? (ਫਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵੇਰਵਾ ਫਦਉ)   
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਬ-ਕਮੇਟੀ (ਕਮੇਟੀਆਂ) ਦੇ ਕੰਮ ਫਵਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰ ੇਦੁੱ ਸੋ।   
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ਫਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਕਫਮਉਨਟੀ ਫਵਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰ ੇਦੁੱ ਸੋ। (ਫਜਵੇਂ ਤ ਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲ, ਗਰੀਬੀ 
ਫਵਰੋਧੀ ਗਰ ੁੱ ਪ, ਰਾਈਫਡੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਧਾਰਫਮਕ ਗਰ ੁੱ ਪ) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ਹੋਰ ਫਵਚਾਰ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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ਭਾਿ ਸੀ - ਖਾਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ:  
 

ਤਸਰਫ ਉਨਹ ਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਦਉ ਤਜਹੜ ੇਉਸ ਖਾਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਲਾਿੂ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਤਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 
 
 

ਯੰਿ ਵਰਕਰਜ਼ (ਜਵਾਨ ਵਰਕਰ) 
 

ਤ ਸੀਂ ਯੰਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਫਕਹੜ ੇਖਾਸ ਹ ਨਰ, ਮ ਹਾਰਤ, ਜਾਂ ਵੁੱ ਖਰੇ ਫਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੇ? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਕੀ ਟੀਚੇ ਹੋਣਗੇ? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ਫਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਫਕਸ ੇਅਫਜਹੇ ਮੌਕ ੇਬਾਰੇ ਦੁੱ ਸ ੋਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਜਵਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਫਕਸ ੇਫਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਫਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਜੁੱ ਥ ੇਤ ਸੀਂ ਫਕਸ ੇ
ਖਾਸ ਫਵਸ਼ ੇਜਾਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦ ਆਲੇ ਜਵਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਇਕੁੱ ਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ਤ ਹਾਡੇ ਫਖਆਲ ਫਵਚ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਯਨੂੀਅਨ ਫਵਚ ਜਵਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਫਕਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਫਲਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ 
ਪੈ ਫਰਹਾ ਹੈ? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 
 

ਆਕੂਪ੍ੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਸੇਫਟੀ (ਓ ਐਿੱ  ਐਡਂ ਐਿੱਸ) 
 

ਤ ਸੀਂ ਓ ਐੱਚ ਐਡਂ ਐੱਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਫਕਹੜੇ ਖਾਸ ਹ ਨਰ, ਮ ਹਾਰਤ, ਜਾਂ ਵੁੱ ਖਰੇ ਫਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੇ? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਕੀ ਟੀਚੇ ਹੋਣਗੇ? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ਫਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਫਕਸ ੇਅਫਜਹੇ ਮਕੌ ੇਬਾਰੇ ਦੁੱ ਸ ੋਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਸਹਤ ਅਤੇ ਸਿੇਟੀ ਦ ੇਫਕਸ ੇਫਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਫਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਜੁੱ ਥੇ ਤ ਸੀਂ 
ਫਸਹਤ ਅਤ ੇਸੇਿਟੀ ਦ ੇਫਕਸ ੇਫਵਸ਼ ੇਦੇ ਦ ਆਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਇਕੁੱ ਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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ਤ ਹਾਡੇ ਫਖਆਲ ਫਵਚ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਸਹਤ ਅਤੇ ਸਿੇਟੀ ਦੇ ਫਕਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਹਨ? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 
 

ਿਲੋਬਲ ਜਸਤਟਸ ਐਡਂ ਪ੍ੀਸ 

 

ਤ ਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਜਸਫਟਸ ਐਡਂ ਪੀਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਫਕਹੜੇ ਖਾਸ ਹ ਨਰ, ਮ ਹਾਰਤ, ਜਾਂ ਵੁੱ ਖਰੇ ਫਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੇ? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਕੀ ਟੀਚੇ ਹੋਣਗੇ? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ਫਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਫਕਸ ੇਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੁੱ ਕਮ ੁੱ ਠਤਾ ਦ ੇਕੰਮ ਬਾਰ ੇਦੁੱ ਸ ੋਫਜਸ ਫਵਚ ਤ ਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਫਕਸ ੇਅਫਜਹੇ ਮੌਕ ੇਬਾਰ ੇਦੁੱ ਸ ੋਫਜੁੱ ਥੇ ਤ ਸੀਂ 
ਗਲੋਬਲ ਇਨਸਾਿ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦ ੇਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ਤ ਹਾਡੇ ਫਖਆਲ ਫਵਚ, ਅੁੱਜ ਕੁੱ ਲ ਐੱਚ ਈ ਯੂ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਇਨਸਾਿ ਦੇ ਫਕਹੜ ੇਸਭ ਤੋਂ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਹਨ? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 
 

ਵਾਤਾਵਰਣ (ਇਨਵੌਰਨਮੈਂਟ) 
 

ਤ ਸੀਂ ਇਨਵੌਰਨਮੈਂਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਫਕਹੜੇ ਖਾਸ ਹ ਨਰ, ਮ ਹਾਰਤ, ਜਾਂ ਵੁੱ ਖਰੇ ਫਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੇ? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਕੀ ਟੀਚੇ ਹੋਣਗੇ? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ਫਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਫਕਸ ੇਅਫਜਹੇ ਮੌਕ ੇਬਾਰੇ ਦੁੱ ਸ ੋਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਫਮਉਨਟੀ ਫਵਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚ ੁੱ ਕਣ ਦੀ ਫਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ 
ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੀ ਹਫਰਆਵਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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ਫਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਫਕਸ ੇਅਫਜਹੇ ਮੌਕ ੇਬਾਰੇ ਦੁੱ ਸ ੋਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਫਮਉਨਟੀ ਫਵਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚ ੁੱ ਕਣ ਦੀ ਫਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ 
ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੀ ਹਫਰਆਵਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 
 

ਮਰਦ (ਮੈਿੱਨ) 
 

ਤ ਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਫਕਹੜ ੇਖਾਸ ਹ ਨਰ, ਮ ਹਾਰਤ, ਜਾਂ ਵੁੱ ਖਰੇ ਫਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੇ? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਕੀ ਟੀਚੇ ਹੋਣਗੇ? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ਫਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਫਕਸ ੇਅਫਜਹੇ ਮੌਕ ੇਬਾਰੇ ਦੁੱ ਸ ੋਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਫਵਚ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਫਕਸ ੇਫਵਸ਼ੇ ਦੀ ਫਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਜੁੱ ਥ ੇ
ਤ ਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਫਖਲਾਿ ਫਹੰਸਾ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਫਸਹਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਫਵਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਫਧਤ ਮਸਫਲਆਂ ਬਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੰੂ ਸਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ਤ ਹਾਡੇ ਫਖਆਲ ਫਵਚ, ਮਰਦਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤ ੇਯੂਨੀਅਨ ਫਵਚ ਫਕਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਫਲਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ  
ਫਰਹਾ ਹੈ? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________        _________________________________ 

ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਖਤ      ਤਾਰੀਕ 


