ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੱ ਕੀ ਲ ਣ ਦਣ ਬਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਧਿਭਾਗ ਨੂੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦਣ-ਧਿਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ
ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ਚਣਾਂ 2022 ਸਫੰ ਧੀ ਫੈਂਕਾਂ, ਡਾਕ ਵਿਬਾਗ, ਆਭਦਨ ਕਯ ਤ ਯਰਿ ਦ ਅਵਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਯੀ
ਐਕਸਾਇਜ਼ ਵਿਬਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਯਾਫ ਦੀ ਤਸਕਯੀ ਯਕਣ ਰਈ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਨਾਕਾਫੰ ਦੀ ਦ ਹੁਕਭ
ਵਡਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਕਭ ਵਜਰਹਾ ਚਣ ਅਪਸਯ ਸਰੀਭਤੀ ਦੀਤੀ ਉੱਰ ਿਰੋਂ ਅੱ ਜ ੰ ਜਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ਚਣਾਂ 2022 ਦ ਭੱ ਦਨਜ਼ਯ
ਸਭੂਹ ਫੈਂਕਾਂ ਦ ਅਵਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹ ਵਕ ਿਟਾਂ ਦਯਾਨ ਸ ਦੀ ਦੁਯਿਯਤੋਂ ਯਕਣ ਰਈ ਸ਼ੱ ਕੀ ਰ ਣ ਦਣ ਫਾਯ ਤੁਯੰਤ
ਆਭਦਨ ਕਯ ਵਿਬਾਗ ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਯਨ।
ਅੱ ਜ ਇੱ ਥ ਵਜਰਹਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰ ਰ ਕਸ ਵਿਖ ਵਜਰਹ ਦ 20 ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਫੈਂਕਾਂ ਦ ਅਵਧਕਾਯੀਆਂ, ਆਭਦਨ ਕਯ, ਡਾਕ ਵਿਬਾਗ ,
ਐਕਸਾਇਜ ਤ ਯਰਿ ਸਭਤ ੰ ਜਾਫ ਦ ਅਵਹਭ ਵਿਬਾਗਾਂ ਦ ਉੱਚ ਅਵਧਕਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਭੀਵਟੰ ਗ ਦਯਾਨ ਵਜਰਹਾ ਚਣ ਅਪਸਯ ਨੇ
ਵਕਹਾ ਵਕ ਬਾਯਤੀ ਚਣ ਕਵਭਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੁਤਾਵਫਕ ਫੈਂਕਾਂ ਯਾਹੀਂ 10 ਰੱਖ ਯੁ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਦ ਰ ਣ-ਦਣ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ
ਸਾਂਝੀ ਕਯਨੀ ਰਾਜਭੀ ਹ, ਵਜਸ ਰਈ ਵਜਰਹਾ ਰੀਡ ਭਨੇਜ਼ਯ ਫਤਯ ਨੋਡਰ ਅਪਸਯ ਇਸ ਸਫੰ ਧੀ ਸਭੇਂ ਵਸਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਉਰਫਧ
ਕਯਿਾਉਣਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗ।
ਉਨਾਂ ਕੂਯਥਰਾ, ਬੁਰੱਥ, ਪਗਿਾੜਾ ਤ ਸੁਰਤਾਨੁਯ ਰ ਧੀ ਦ ਵਯਟਯਵਨੰਗ ਅਪਸਯਾਂ ਨੂੰ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਸਫ ਡਿੀਜ਼ਨ ੱ ਧਯ ’ਤ
ਿੀ ਫੈਂਕਾਂ ਦ ਭਨੇਜ਼ਯਾਂ ਨਾਰ ਭੀਵਟੰ ਗ ਕਯਕ ਬਾਯਤੀ ਚਣ ਕਵਭਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗੂ ਕਯਨਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ।
ਉਨਹਾਂ ਸਟਰ ਵਿਬਾਗ ਨੂੰ ਸਟਰ ਫਰਟ ਯਾਹੀਂ ਿਟ ਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਫਾਯ ਅਗਾਊਂ ਤਯ ’ਤ ੁਖਤਾ ਰਫੰਧ ਕਯਨ ਦ ਿੀ
ਵਨਯਦਸ਼ ਵਦੱ ਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਯਰਿ ਦ ਅਵਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂੰ ਯਰ ਕਚ ਪਕਟਯੀ ਤ ਪਗਿਾੜਾ ਯਰਿ ਸਟਸ਼ਨ ਉੱਯ ਸਭਾਨ ਦੀ
ਢਆ ਢੁਆਈ ਫਾਯ ਿੀ ੂਯੀ ਚਕਸੀ ਿਯਤਣ ਦ ਵਨਯਦਸ਼ ਵਦੱ ਤ ਗਏ।
ਵਜਰਹਾ ਚਣ ਅਪਸਯ ਨੇ ਆਫਕਾਯੀ ਵਿਬਾਗ ਦ ਅਵਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਤੁਯੰਤ ਰਬਾਿ ਨਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਯਾਫ ਦੀ
ਤਸਕਯੀ ਨੂੰ ਯਕਣ ਰਈ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਨਾਕਾਫੰ ਦੀ ਕਯਨ ਅਤ ਇਸ ਰਈ ੁਵਰਸ ਨਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਭਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿ।
ਸਭੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਭਜ਼ ਨੂੰ ਵਨਯਦਸ਼ ਵਦੱ ਤ ਗਏ ਵਕ ਉਹ ਵਸਆਸੀ ਯਰੀਆਂ ਰਈ ਥਾਿਾਂ ਵਨਯਧਾਵਯਤ ਕਯਨ ਦੀ ਰਵਿ੍ਯਆ ਤੁਯੰਤ
ਭੁਕੰਭਰ ਕਯਨ। ਉਨਹਾਂ ਸਿੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਵਹਤ ਨਜਿਾਨਾਂ ਦੀ ਿਟਯ ਿਜੋਂ ਯਵਜਸਟਰਸ਼ਨ ਰਈ ਭੁਵਹੰ ਭ ਨੂੰ ਹਯ ਤਜ ਕਯਨ ਦ
ਵਨਯਦਸ਼ ਵਦੱ ਤ ਵਜਸ ਤਵਹਤ ਵਸੱ ਵਖਆ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਆਈਰ ਟਸ ਸੈਂਟਯਾਂ ਵਿਖ ਿੀ ਕੈਂ ਰਾਉਣ ਰਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ।
ਇਸ ਭਕ ਿਧੀਕ ਵਡਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਜਨਯਰ ਅਵਦੱ ਵਤਆ ਉੱਰ, ਿਧੀਕ ਵਡਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਵਹਯੀ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਭ ਕਰ ਯ,
ਿਧੀਕ ਵਡਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਪਗਿਾੜਾ ਚਯਨਦੀ ਵਸੰ ਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਭ. ਕੂਯਥਰਾ ਡਾ ਜਇੰਦਯ ਵਸੰ ਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਭ. ਬੁਰੱਥ
ਸ਼ਾਇਯੀ ਭਰਹਤਯਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਭ. ਪਗਿਾੜਾ ਕੁਰਰੀਤ ਵਸੰ ਘ ਤ ਹਯਨਾਂ ਵਿਬਾਗਾਂ ਦ ਅਵਧਕਾਯੀ ਿੀ ਹਾਜ਼ਯ ਸਨ।
ਕਸ਼ਨ-ਕੂਯਥਰਾ ਦ ਵਜਰਹਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰ ਰ ਕਸ ਵਿਖ ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ਚਣਾਂ ਸਫੰ ਧੀ ਭੀਵਟੰ ਗ ਦੀ ਰਧਾਨਗੀ ਕਯਦ ਹਏ ਵਜਰਹਾ
ਚਣ ਅਪਸਯ ਕਭ ਵਡਟੀ ਕਵਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਦੀਤੀ ਉੱਰ ਤ ਹਯ

