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ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚਥੌੀ ਯਾਤਰਾ 
ਪਾਬੰਦੀ  

 

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ  ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੀਗਲ ਏਡ  ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਨ ਲਾਅ ਯੂਿਨਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ  ਹੈ।  ਇਹ  ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹ  

ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਨ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੰੂ ਨਹ  ਬਦਲਦੀ।  ਇੱਥੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ  ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤਲ  'ਤੇ ਸੰਸਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਮੌਜੂਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜ ਬਦਲ  ਸਕਦੀ ਹ।ੈ  

 

26 ਜੂਨ, 2018 ਨੰੂ, ਟਰੰਮ ਵੀ. ਹਵਾਈ ਿਵੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ 

ਦੀ 24 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੀਜੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਨਹ  ਸੀ।  ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਅੱਠ ਦੇ ਾਂ 
ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿਨ ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵੱਚ ਛ ੇਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਨ : ਚਾਡ, ਇਰਾਨ, ਲੀਬੀਆ, 

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਸੀਰੀਆ, ਵੈਨਜ਼ਏੂਲਾ, ਯਮਨ  ਅਤ ੇਸੋਮਾਲੀਆ ਹਨ ।  ਪ੍ਰ ਾਸਨ ਨੇ ਚਾਡ ਿਵਰੁੱ ਧ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 

2018 ਨੰੂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ  ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਦੇ  ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹਨ ।    

 
31 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੰੂ, ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੌਥੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਬਰਮਾ 
(ਿਮਆਂਮਾਰ), ਏਰੀਟਰੀਆ, ਿਕਰਿਗਸਤਾਨ, ਸੁਡਾਨ ਅਤ ੇਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਾਮਲ ਕੀਤਾ।  ਚੌਥੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ 21 

ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤ ਲਾਗੂ ਹਵੋੇਗੀ।  

 
ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (ਜੋ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵਜ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ) ਅਤ ੇ

ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (ਜੋ ਸੀਮਤ ਸਮ ਲਈ  ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ , ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਜਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ) ਿਵਚਕਾਰ 

ਅੰਤਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ : 

 

ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ  ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ  ਨੋਿਟਸ 

ਬਰਮਾ 
(ਿਮਆਂਮਾਰ) 

ਿਵ ੇ  ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ ੇ

ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, 

ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ 

ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਨ  'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ 

ਕੋਈ ਨਹ   

ਚਾਡ 

 

10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੰੂ ਪਾਬੰਦੀ 
ਹਟਾਈ ਗਈ  

10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੰੂ ਪਾਬੰਦੀ 
ਹਟਾਈ ਗਈ  
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ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ  ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ  ਨੋਿਟਸ 

 ਇਰਾਨ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਆਮ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ, 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ (ਐੱਫ. ਅਤੇ ਐੱਮ.) ਨੰੂ 

ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਐਕਸਚਜ ਿਵਿਜ਼ਟਰ 

(ਜੇ.) ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਦਾਖ਼ਲ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਸੁਧਾਰ ਸਕ੍ਰੀਿਨੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਹੈ 

ਸਯੁੰ ਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਨਾਲ 

ਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ  ਛੋਟ; ਛੋਟ 18 

ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ 

ਹੋਈ 

ਇਰਾਕ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ  ਇਹ  

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ  ਲਈ  ਿਕ ਹੋਰ 

ਰਾ ਟਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ  

ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ , 

ਇਸ  ਲਈ  ਵਾਧੂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਹੈ 

ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ  ਇਹ  

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ  ਲਈ  ਿਕ ਹੋਰ 

ਰਾ ਟਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ  

ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ , 

ਇਸ  ਲਈ  ਵਾਧੂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਹੈ 

ਹੁਣ ਿਨਰਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਨਹ  ਹੈ 

ਲੀਬੀਆ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ B1/B2 ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ 
ਿਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ 

ਸਯੁੰ ਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਨਾਲ 

ਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ  ਛੋਟ; ਛੋਟ 18 

ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ 

ਹੋਈ 

ਿਕਰਿਗਸਤਾਨ ਿਵ ੇ  ਇਮੀਗ੍ਰਟਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ 
ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, 

ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ 

ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਨ  'ਤੇ ਅਧਾਰਤ  ਹੈ 

ਕੋਈ ਨਹ   

ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਿਵ ੇ  ਇਮੀਗ੍ਰਟਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ 
ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, 

ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ 

ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਨ  'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ 

ਕੋਈ ਨਹ   
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ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ  ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ  ਨੋਟਸ 

ਸੋਮਾਲੀਆ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਧੂ 

ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ  

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਿਬਨੈਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 
ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ  

ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾ ਟਰੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ  ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਲਈ  ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।  

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵਚ ਿਕਸੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਨਾਲ 

ਪ੍ਰਤੱਖ ਿਰ ਤੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਿਸਰਫ਼ 

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ  

ਛੋਟ; ਛੋਟ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 

ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ 

ਸੁਡਾਨ ਿਸਰਫ਼ ਡਾਇਵਰਿਸਟੀ ਵੀਜ਼ਾ 
ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਕੋਈ ਨਹ   

ਸੀਰੀਆ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸਯੁੰ ਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਨਾਲ  

ਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ  ਛੋਟ; ਛੋਟ 18 

ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ 

ਹੋਈ 

ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਿਸਰਫ਼ ਡਾਇਵਰਿਸਟੀ ਵੀਜ਼ਾ 
ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਕੋਈ ਨਹ   

ਵੈਨਜ਼ਏੂਲਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਤਰੀਆਂ 

ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਣ ਲਈ  

ਇਹ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  

ਉੱਿਚਤ ਵਾਧੂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ।  

ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਣ ਲਈ  

ਇਹ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  

ਉੱਿਚਤ ਵਾਧੂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ।  

ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜੋ 
ਸਕ੍ਰੀਿਨੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ 

ਪ੍ਰਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਾਮਲ 

ਸਨ , ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰਾਂ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 

ਯਮਨ  ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ 

B1/B2 ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ 
ਿਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ 

ਸਯੁੰ ਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਨਾਲ 

ਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ  ਛੋਟ; ਛੋਟ 18 

ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ 

ਹੋਈ 
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 ਹੇਠ ਿਦੱਤ ੇਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਤ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ:  
o ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ; 

o ਉਹ  ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਰਡਰ  ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕ ਤ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜਾਂ 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ: 
 24 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਈਰਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੀਰੀਆ ਅਤ ੇਯਮਨ  ਲਈ ; ਜਾਂ  
 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤ ੇਵੈਨਜ਼ਏੂਲਾ ਲਈ ; ਜਾਂ 
 21 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਬਰਮਾ (ਿਮਆਂਮਾਰ), ਏਰੀਟਰੀਆ, ਿਕਰਿਗਸਤਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ 
ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਲਈ ; 

o ਉਹ  ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਤ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ – ਿਜਵ ਿਕ ਇੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪੱਤਰ, ਉਿਚਤ 

ਬੋਰਿਡੰਗ ਫੁਆਇਲ, ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਰਲੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ – ਆਰਡਰ  ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਿਮਤੀ 'ਤੇ ਯੋਗ; 

o ਦੋਹਰੇ ਨਾਗਿਰਕ ਗੈਰ-ਮਨੋਨੀਤ ਦੇ  ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ;  

o ਕੁਝ ਿਡਪਲੋਮਿੈਟਕ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ;  

o ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡਰ  ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਿਮਤੀ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ; ਅਤ ੇ

o ਤ ੱਦਦ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕਨਵਨੈ ਨ ਅਧੀਨ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਆਰਡਰ  ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ 
ਿਮਤੀ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 

 

 ਛੋਟਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ  ਹ ੋਸਕਦੀਆ ਂਹਨ  ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤ ੇਸਾਰ ੇਿਤੰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ  

ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 

o ਦਾਖ਼ਲੇ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁ ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ; 
o ਦਾਖ਼ਲਾ ਰਾ ਟਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ  ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹ  ਬਣ  ਸਕਦਾ; ਅਤ ੇ

o ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੋਕ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵਗੇਾ।  
 

 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ 
o ਇਸ  ਨਵ  ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਗਈ  ਸੀ।  

o 16 ਮਾਰਚ, 2017 ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ  ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਖ਼ਿਲਆਂ 'ਤੇ 120 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜੋ 14 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ  ਸੀ, ਅਤ ੇਇਸ  ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਜਾਂ 31 

ਜਨਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆ'ਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਨਹ  ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।  
 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ  ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੌਟਲਾਈਨ 844-955-3425 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ  


