
 ੇਦਰਕ ਰਫਸ ਰਾਵ ੇਰੇਧਵ �ਜ ਕੱਇ ਚੱਵਿ �ਨੀਹਮ ੋਜ ,ਕਹਾਗ ਹਉ
।ਨਹ ੇਦਣੁਚ ੰਨੂ ਪਲਕਵਿ ਸਇ ੇਤ’ ਰੌਤ ਮਆ ,ਨਹ

 ੇਰੇਧਵ �ਜ ਦਅਾਬ ਂਆਨਿੀਹਮ ਝੁਕ ਰਹ ੋਜ ,ਕਹਾਗ ਹਉ
 ਪਲਕਵਿ ਸਇ ੇਤ’ ਰੌਤ ਮਆ ,ਨਹ ੇਦਰਕ ਾਰਤਾਯ ਰਾਵ

।ਨਹ ੇਦਣੁਚ ੰਨੂ

 ਮਆ , ਨਹ ੇਦਰਕ ਾਰਤਾਯ ਰਾਵ ੋਦ ਚੱਵਿ ਲਾਸ ੋਜ ,ਕਹਾਗ ਹਉ
।ਨਹ ੇਦਣੁਚ ੰਨੂ ਪਲਕਵਿ ਸਇ ੇਤ’ ਰੌਤ

?�ਹ ੀਦ/ਾਦਕਸ ਰਕ ਾਰਤਾਯ ਰੇਦ ੀਨਕੰਿ �ਮ

 �������� ੇਤਅ �������� �ਮ ੀਕ
?�ਹ ੀਦ/ਾਦਕਸ ਰਕ ਾਰਤਾਯ ੇਤ’

 ਗੋਯਨਾਤਗੁਭ ਰਤਰੰਨਿ ਈੋਕ ੀਕ
ਲਾਗਤ� ਹਨ?

?�ਹ ੀਦ/ਾਦਕਸ ਰਕ ਨਾਤਗੁਭ �ਵਕਿ �ਮ

 ਰਕ ਨਾਤਗਭੁ ਦਕਨ �ਮ ੀਕ
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹ�?

*   ਤਗਾਲ ੀਦ �ਸਾਪ ਡਇੰਕੀਵ ੇਤਅ ਲੇਾਵ ਦਆਮਿ ੀਦ ੇਟਘੰ 42
।ੈਹ ੀਦ�ਜ ਧਵ ਦਅਾਬ �ਨੀਹਮ ਨਤੰਿ ਰਹ

^  ੀਤੀਕ ਤਰਾਧਰਨਿ ਾਰਆੁਦ ਕੜਸ ਲੋਟ ਕੇਰਹ ਸੀਫ ਹਇ
 ਹੇਰ ਰਕ ਾਰਤਾਯ ੀਜਾਰਰਤਅੰ �ਸੁਤ ੇਜ ਈਲ ਸਇ ,ੈਹ ੀਦ�ਜ
 ੀਦ ����� ।ਨਹ ਂਆੀਦਕਸ ੋਹ ਖੱਵ-ਖੱਵ �ਸੀਫ ਹਇ �ਤ ੋਹ

 �ਸੀਫ �ਨਹਇ ੇਤਸਾਵ �ਕੜਸ ਲੋਟ ੀਜਾਰਰਤਅੰ ੇਤ’ ਟਈਾਸਬੱੈਵ
।ੋਖੇਦ ੀਚੂਸ ੀਰੂਪ ੀਦ

।ੋਰਕ ਲਾਕ ੰਨੂ 13 33 31 �ਜ ਓਾਜ ੇਤ’ ��.���.����� ਈਲ ੀਰਾਕਣਾਜ ੇਰੇਧਵ ੇਰਾਬ �ਸੀਫ ੇਤਅ ਲੋਟ ,�ਦਾਪਤਉ ਧਬਲਪਉ ੇਰਾਸ

ਤਲਿਾਚਸੰ ਾਰਆੁਦ

 ਾਨਾਜ਼ੋਰ
ਖਾਤਾ

 ਚੰ ੁਹਪ
ਖਾਤਾ

CityLink  / ੇਟਘੰ 42 ਾਦ 
ਵੀਕਇੰਡ ਪਾਸ

�ਹਨ ਖ਼ੀਰਾਤ ੀਤਪਾਮਸ ਦਆਮਿ ਈੋਕ ,ਰਤਰੰਨਿ �ਹਨ ਖ਼ੀਰਾਤ ੀਤਪਾਮਸ ਦਆਮਿ ਈੋਕ ,ਰਤਰੰਨਿ

�ਸੀਫ ਲੋਟ ਫ਼ਰਸਿ

� 5.50 ਦੀ ਸਪਾਟ ਫੀਸ �18.89*

 ਸੀਫ ੀਹਜਿ ੀਟੋਛ ਕੱਇ
(�0.55̂  ਤੱਕ)

 �ਹਾਰ ਡਰਾਕ ਟਬਿੈਡ �ਜ

ਿਸਰਫ਼ ��������

)ਡਇੰਕੀਵ ਫਰਸਿ( ੇਟਘੰ 84 / ੇਟਘੰ 42

 �ਵਕਿ ਨਾਤਗੁਭ ਾਦ �ਸੀਫ ਲੋਟ
ਕਰੀਏ

 �ਸੀਫ ਲੋਟ ੀਣਪਆ
 ਨਰਕ ਨਾਤਗੁਭ ਾਦ

ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 
?ੈਹ ੜਲੋ

 ਾਨਜੋਯ ੀਗਦਜੰਿ ਰਾਵ ਈਕ
।ੀਦਲਚ �ਹਨ ਕਬਿਾਤੁਮ

 ਨਾਤਗੁਭ ਾਦ �ਸੀਫ ਲੋਟ ਂਆੀਣਪਆ �ਸੁਤ ੇਜ
 ੇਕਰਕ ਨਰਾਕ ੀਵ ੇਸਕਿ ਰਪ ੋਹ ੇਦੰ ੁਹਾਚ ਾਨਰਕ
 ਰਕ ਦਦਮ �ਸਅ �ਤ —ੇਦਕਸ ਰਕ �ਹਨ �ਸੁਤ

 ।�ਹ ੇਦਕਸ

 ������ ����� ੀਡਾਸ ੇਤਸਾਵ ਾਤਇਾਹਸ ਤਪੁਗ
।ੋਰਕ ਲਾਕ ੇਤ’ 568 767 0031 ੰਨੂ ਮੀਟ

 ੇਸਕਿ �ਸੁਤ �ਤ ,ੋਹ ੇਦਦੰਿ ਹੀਜਰਤ �ਸੁਤ ੇਜ

 �ਲੱਵ ੇਡਾਹੁਤ ,ੰਨੂ ਲੀਕਵ �ਜ ਰਾਕਹਾਲਸ ੀਤੱਵਿ
।ੋਹ ੇਦਕਸ ਹਿਕ ਈਲ ਨਰਕ ਲਾਕ ੰਨੂਾਸ

ਮਹੀਨ�  ਿਵੱਚ 
ਇੱਕ ਜ� 

ਰਾਵ ੇਰੇਧਵ

ਸਾਲ ਿਵੱਚ 
 ੁਕ ਝੁਕ

ਟਿਰੱਪ

ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ 
ਵਾਰ ਦਾ 
ਟਿਰੱਪ

�������� 
 / ੇਟਘੰ 42 ਾਦ

ਵੀਕਇੰਡ ਪਾਸ

 ਾਨਾਜ਼ਰੋ
ਖਾਤਾ

ਾਤਾਖ ਚੰ ੁਹਪ

 ਾਤਸਸ �ਤ ਭਸ
ਿਵਕਲਪ

? ਲਾਨ ਡਰਾਕ �ਜ ੋਹ ੇਦੰ ੁਹਾਚ ਾਨਰਕ ਨਾਤਗੁਭ ਦਕਨ �ਸੁਤ ੀਕ

ਉਪਲਬਧ 
ਿਵਕਲਪ

�������� 
 / ੇਟਘੰ 42 ਾਦ

ਵੀਕਇੰਡ 
ਪਾਸ

ਨਕਦ

 ਲੇਾਵ ਨਰਕ ੀਰਾਦੀਗਾਭ �ਸੁਤ
 �ਰੋਟਸ ������-7 ,�ਟਜੰਏਜ਼ਊਨਿ

 ਲੋਰਟੈਪ �� ੇਤਅ ������ �ਜ

।ੋਹ ੇਦਕਸ ਰਕ ਨਾਤਗੁਭ
 ਈਲ ਂਆਣਿਾਕਟਿ ੇਡਾਸ

।ੋਖੇਦ ���/��.���.�����

।ਾਰਆੁਦ ਨਰਕ ਦੁਖ ਨਾਤਗੁਭ ੇਣਪਆ ਏਾਜਬ ੀਦ ਨਰਕ ਟੱੈਸ ਪੱਅ-ਪੌਟ ਤਲਿਚੈਵਸ ਕੱਇ

 ਾਤਾਖ ਈੋਕ �ਲਹਿਪ �ਤ ਨਰਕ ਾਰਤਾਯ ਾਰਆੁਦ ੇਡਾਹੁਤ ।ਨਹ ਏਗ ੇਤੱਦਿ ੇਤ' ਪਲਿਸ ਨਾਤਗੁਭ ਪਲਕਵਿ ੇਦ
 ਦਦਮ ਚੱਵਿ ਣਉਾਚਬ ੇਸੈਪ ੇਣਪਆ ੇਤਅ ਣਚਬ �ਤ �ਨਹਇ ੰਨੂਾਹੁਤ ਾਣਦੀਰਖ ਸਾਪ ਈੋਕ �ਜ ਾਨਰਕ ਤਪਾਥਸ

।ਾਗੇਰਕ
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20
19

 ਟਬਿੈਡ �ਜ ਟਡਿੈਰਕ ੇਸਕਿ �ਮ ੀਕ

ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹ�?

ਾਨਣੁਚ ਦਾਪਤਉ ੀਹਸ ਈਲ �ੜਲੋ ੀਣਪਆ

 ?ੇਦਕਸ ਰਕ �ਹਨ ਾਲਸੈਫ
 ������/��.���.����� ੇਤਸਾਵ ਦਦਮ

 13 33 31 ੰਨੂ ਮੀਟ ����� �ਜ ਓਾਜ ੇਤ’
।ੋਰਕ ਲਾਕ ੇਤ’

ਐਪ / 
ਟਈਾਸਬੱੈਵ

 ੇਕੋਹ ਰਜ਼ਾਹ ਦੁਖ
)ਪੱਅ ਪੌਟ ਫ਼ਰਸਿ(ਨੋਫ਼

ੇਕੋਹ ਰਜ਼ਾਹ ਦੁਖ ਫ਼ਰਸਿ

ੇਕੋਹ ਰਜ਼ਾਹ ਦੁਖਐਪ / 
ਟਈਾਸਬੱੈਵ ਨੋਫ਼

 ੇਕੋਹ ਰਜ਼ਾਹ ਦੁਖ
)ਪੱਅ ਪੌਟ ਫ਼ਰਸਿ(




