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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਪਪਧਲਨ ਮਸਤਰਰ ਜ਼ਕਸਲਨ ਸਸਮਲਨ ਜ਼ਨਧਰ ਯਲਜਨਲ ਦਲ ਲਲਭ ਉਠਲਉਣ ਜ਼ਕਸਲਨ: ਮਮਮਖ ਖਖਤਰਬਲੜਰ ਅਫਸਰ
* ਕਕਦਰਰ ਯਲਜਨਲ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਮਲਖ ਗਰ 6000 ਰਮਪਏ ਸਲਲਲਨਲ ਰਲਸ਼ਰ
* ਪਜ਼ਹਲਲਲ ਲਲਭ ਲਲ ਰਹਖ ਜ਼ਕਸਲਨਲਲ ਨਨ ਸ ਦਮ ਬਲਰਲ ਅਪਲਲਈ ਕਰਨ ਦਰ ਨਹਹ ਜ਼ਰਨਰਤ
ਬਰਨਲਲਲ, 29 ਮਈ
ਸਰਕਲਰ ਜ਼ਕਸਲਨਲਲ ਦਰ ਭਲਲਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ਰਲ ਹਲ ਅਤਖ ਇਸਖ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਲ ਨਨ ਸ ਵਮਖ ਵਮਖ ਸਕਰਮਲਲ ਦਲ
ਲਲਭ ਜ਼ਦਮਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਲ। ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਰ ਤਖਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨ ਲਕਲ ਦਰ
ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਲ ਦਖ ਜ਼ਹਮਤਲਲ ਲਈ ਲਗਲਤਲਰ ਯਤਨ ਕਰਤਖ ਜਲ ਰਹਖ ਹਨ।
ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਰਦਖ ਹਲਏ
ਲ ਮਮਮਖ ਖਖਤਰਬਲੜਰ ਅਫਸਰ ਡਲ. ਬਲਦਖਵ ਜ਼ਸਸਘ ਨਖ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਲ
ਪਪਧਲਨ ਮਸਤਰਰ ਜ਼ਕਸਲਨ ਸਸਮਲਨ ਜ਼ਨਧਰ ਯਲਜਨਲ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਵਮਤਰ ਸਹਲਇਤਲ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਹਲ। ਇਸ ਸਕਰਮ ਅਧਰਨ
ਖਖਤਰਬਲੜਰ ਜ਼ਮਰਨ ਦਰ ਮਲਕਰਅਤ ਵਲਲਖ ਜ਼ਕਸਲਨ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਨਨ ਸ ਸਲਲਲਨਲ 6000 ਰਮਪਏ ਦਰ ਰਲਸ਼ਰ ਉਨਲ ਲਲ ਦਖ
ਖਲਜ਼ਤਆਲ ਜ਼ਵਮਚ ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਲ ਪਲਈ ਜਲਵਖਗਰ। ਉਨਲ ਲਲ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਕਰਮ ਅਧਰਨ ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਲ ਸਵਲ
ਘਲਸ਼ਣਲ ਪਮਤਰ ਦਰ ਮਸਗ ਕਰਤਰ ਗਈ ਹਲ।ਜ਼ਜਹੜਖ ਜ਼ਕਸਲਨ ਇਸ ਸਕਰਮ ਦਲ ਲਲਭ ਲਲ ਰਹਖ ਹਨ, ਉਨਲ ਲਲ ਨਨ ਸ ਦਮ ਬਲਰਲ
ਅਪਲਲਈ ਕਰਨ ਦਰ ਜ਼ਰਨਰਤ ਨਹਹ। ਜ਼ਜਹੜਖ ਜ਼ਕਸਲਨ ਇਸ ਤਲ ਵਲਲਝਖ ਹਨ ਅਤਖ ਸ਼ਰਤਲਲ ਪਨਰਰਆਲ ਕਰਦਖ ਹਨ
ਉਹ ਪਜ਼ਹਲਰ ਜਨਨ 2020 ਤਮਕ ਸਵਲ ਘਲਸ਼ਣਲ ਪਮਤਰ ਭਰ ਕਖ ਜਮਲਲਲ ਕਰਵਲ ਸਕਦਖ ਹਨ। ਜ਼ਜਹੜਖ ਜ਼ਕਸਲਨ
ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਪਜ਼ਹਲਲਲ ਇਸ ਸਕਰਮ ਅਧਰਨ ਲਲਭ ਪਪਲਪਤ ਨਹਹ ਕਰ ਸਕਖ, ਉਨਲ ਲਲ ਲਈ ਸਵਲ ਘਲਸ਼ਣਲ ਪਮਤਰ ਦਰ
ਮਸਗ ਕਰਤਰ ਗਈ ਹਲ। ਜ਼ਜਹੜਖ ਜ਼ਕਸਲਨ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਲ ਕਲਲ ਖਖਤਰਬਲੜਰ ਜ਼ਮਰਨ ਦਰ ਮਲਕਰਅਤ ਹਲ, ਉਨਲ ਲਲ ਨਨ ਸ ਸਕਰਮ
ਤਜ਼ਹਤ ਸਲਲਲਨਲ 6000 ਰਮਪਏ ਹਰ 4 ਮਹਰਨਖ ਬਲਅਦ 2000 ਰਮਪਏ) ਉਨਲ ਲਲ ਦਖ ਬਮਚਤ ਖਲਜ਼ਤਆਲ ਜ਼ਵਮਚ
ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਲ ਮਮਹਮਈਆ ਕਰਵਲਈ ਜਲਣਰ ਹਲ। ਲਲਭ ਲਲ ਣ ਵਲਲਖ ਲਲਭਪਲਤਰਰ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਜ਼ਵਚ ਪਤਰ, ਪਤਨਰ
ਅਤਖ ਸਲਰਖ ਬਮਚਖ (ਬਮਜ਼ਚਆਲ ਦਰ ਉਮਰ 18 ਸਲਲ ਤਲ ਘਮਟ ਹਲਣਰ ਚਲਹਰਦਰ) ਅਤਖ ਖਖਤਰ ਯਲਗ ਜ਼ਮਰਨ ਦਰ
ਮਲਕਰਅਤ ਹਲਣਰ ਚਲਹਰਦਰ ਹਲ।
ਉਨਲ ਲਲ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਕਰਮ ਅਧਰਨ ਸਹਲਇਤਲ ਪਪਲਪਤ ਕਰਨ ਵਲਲਖ ਲਲਭਪਲਤਰਰ ਵਮਲਲ ਸਵਲ ਘਲਸ਼ਣਲ ਜ਼ਦਮਤਰ
ਜਲਣਰ ਹਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਅਤਖ ਉਸਦਖ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਦਲ ਕਲਈ ਵਰ ਮਮਬਰ ਜ਼ਕਸਖ ਸਰਕਲਰਰ/ਅਰਧ ਸਰਕਲਰਰ/ਜਨਤਕ
ਅਦਲਰਖ ਜ਼ਵਮਚ ਨਨ ਕਰਰ ਨਹਹ ਕਰਦਲ ਅਤਖ ਨਲ ਹਰ ਇਨਲ ਲਲ ਅਦਲਜ਼ਰਆਲ ਤਲ ਸਖਵਲ ਮਮਕਤ ਹਲਇਆ ਹਲ। (ਇਹ ਸ਼ਰਤ
ਦਰਜਲ 4 ਦਰ ਸਖਵਲ ਕਰ ਰਹਖ ਜਲਲ ਸਖਵਲ ਮਮਕਤ ਕਰਮਚਲਰਰਆਲ ’ਤਖ ਲਲਗਨ ਨਹਹ ਹਲ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਬਲਕਰ ਉਨਲ ਲਲ
ਸਖਵਲਮਮਕਤ ਮਮਲਲਜ਼ਮਲ ’ਤਖ ਵਰ ਲਲਗਨ ਨਹਹ ਹਲ, ਜ਼ਜਨਲ ਲਲ ਦਰ ਮਹਰਨਲਵਲਰ ਪਲਨਸ਼ਨ 10,000 ਰਮਪਏ ਤਲ ਘਮਟ ਹਲ।
ਉਹ ਅਤਖ ਉਸ ਦਖ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਦਲ ਮਮਬਰ ਆਮਦਨ ਕਰਦਲਤਲ ਨਹਹ ਹਨ। ਜ਼ਕਸਖ ਵਰ ਸਸਜ਼ਵਧਲਨਕ ਅਦਲਰਖ ਅਤਖ
ਸਰਕਲਰ ਦਖ ਮਸਤਰਰ , ਐਮਪਰ/ਐਮਐਲਏ/ਮਖਅਰ/ਚਖਅਰਮਲਨ /ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਜ਼ਰਸ਼ਦ ਤਖ ਨਹਹ ਹਨ ਅਤਖ ਨਲ ਹਰ
ਪਜ਼ਹਲਲਲ ਕਦਖ ਰਹਖ ਹਨ। ਡਲਕਟਰ/ਇਸਜਰਨਰਅਰ/ਵਕਰਲ/ਆਰਕਰਟਲਕਟ/ਚਲਰਟਡ ਅਕਲਊਟਮਟ ਦਰ ਪਖਸ਼ਖਵਲਰ
ਸਸਸਥਲ ਦਖ ਮਮਬਰ ਨਹਹ ਹਨ ਅਤਖ ਨਲ ਹਰ ਇਹ ਪਖਸ਼ਲ ਕਰਦਖ ਹਨ।
ਉਨਲ ਲਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਕਤ ਸਬਸਧਰ ਸਨਚਨਲ ਸਵਲ ਘਲਸ਼ਣਲ ਪਮਤਰ ਜ਼ਪਸਡ ਪਮਧਰਰ ਸਜ਼ਹਕਲਰਰ ਖਖਤਰਬਲੜਰ ਸਖਵਲ ਸਭਲਵਲਲ
ਜ਼ਵਮਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜ਼ਜਮਥਖ ਜ਼ਕ ਇਹ ਫਲਰਮ ਭਰ ਕਖ ਜ਼ਦਮਤਖ ਜਲ ਸਕਦਖ ਹਨ। ਜਖਕਰ ਕਲਈ ਲਲਭਪਲਤਰਰ ਜ਼ਪਸਡ
ਜ਼ਵਮਚ ਨਹਹ ਵਰ ਰਜ਼ਹਸਦਲ ਤਲਲ ਉਸਦਖ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਦਲ ਮਮਬਰ ਸਵਲ ਘਲਸ਼ਣਲ ਪਮਤਰ ਭਰ ਕਖ ਜ਼ਪਸਡ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ
ਸਜ਼ਹਕਲਰਰ ਸਭਲ ਜ਼ਵਖਖ ਜਮਲਲਲ ਕਰਵਲ ਸਕਦਲ ਹਲ। ਜ਼ਕਸਖ ਕਲਰਨ ਇਸ ਘਲਸ਼ਣਲ ਪਮਤਰ ਦਰ ਕਲਪਰ ਸਭਲ ਰਲਹਹ
ਉਪਲਬਧ ਨਹਹ ਹਮਸਦਰ ਤਲਲ www.agri.punjab.gov.in ਵਲਬਸਲਈਟ ਤਲ ਇਹ ਫਲਰਮ ਡਲਊਨਨਲਲ ਡ
ਕਰਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਲ। ਜ਼ਜਹੜਖ ਜ਼ਕਸਲਨ ਪਜ਼ਹਲਲਲ ਇਸ ਸਕਰਮ ਦਲ ਲਲਭ ਲਲ ਰਹਖ ਹਨ, ਉਨਲ ਲਲ ਨਨ ਸ ਦਮ ਬਲਰਲ ਫਲਰਮ
ਭਰਨ ਦਰ ਲਲ ੜ ਨਹਹ ਹਲ। ਉਨਲ ਲਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਖਕਰ ਜ਼ਕਸਖ ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਨ ਸ ਕਲਈ ਮਮਸ਼ਕਲ ਆਉਦਰ ਹਲ ਤਲਲ ਖਖਤਰਬਲੜਰ
ਅਤਖ ਜ਼ਕਸਲਨ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ, ਮਲਲ ਜ਼ਵਭਲਗ ਤਖ ਸਜ਼ਹਕਲਰਤਲ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਲਲ ਤਲਲਮਖਲ ਕਰਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਲ।
ਉਨਲ ਲਲ ਅਪਰਲ ਕਰਤਰ ਜ਼ਕ ਸਜ਼ਹਕਲਰਰ ਸਮਸਲਇਟਰ ਤਲ ਫਲਰਮ ਲਮ ਦਖ ਸਮਕ ਅਤਖ ਜਮਲਲਲ ਕਰਵਲਉਦਖ ਕਲਜ਼ਵਡ 19 ਦਰ
ਰਲਕਥਲਮ ਗਲਈਡਲਲਈਨਜ਼ ਦਲ ਪਨਰਲ ਜ਼ਧਆਨ ਰਮਜ਼ਖਆ ਜਲਵਖ।
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ਖਖਤਰ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਰਆਲ ਟਰਮਲਲ ਵਮਲਲ ਬਰਜਲਲ ਦਰਆਲ 30 ਦਮ ਕਲਨਲਲ ’ਤਖ ਚਲਜ਼ਕਸਗ: ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
* ਜ਼ਤਸਨ ਟਰਮਲਲ ਵਮਲਲ ਚਲਜ਼ਕਸਗ ਦਨਰਲਨ ਬਰਜਲਲ ਅਤਖ ਖਲਧਲਲ ਦਖ ਲਏ ਸਮਪਲ
* ਅਣ ਅਜ਼ਧਕਲਰਤ ਬਰਜਲਲ ਦਲ ਸਟਲਕ ਰਮਖਣ ਵਲਜ਼ਲਆਲ ਜ਼ਖਲਲਫ ਹਲਵਖਗਰ ਸਖਤ ਕਲਰਵਲਈ
ਬਰਨਲਲਲ, 29 ਮਈ
ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਰ ਤਖਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨ ਲਕਲ ਦਖ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਖਸ਼ ਤਜ਼ਹਤ ਅਮਮਜ ਖਖਤਰਬਲੜਰ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਰਆਲ
ਟਰਮਲਲ ਵਮਮਲਲ ਪਮਲਰਸ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਰ ਮਦਦ ਨਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਖ ਦਖ ਜ਼ਤਸਨਲਲ ਬਲਲਕਲਲ ਜ਼ਵਚ ਬਰਜ ਜ਼ਵਕਰਖਤਲਵਲਲ ਦਰਆਲ 30
ਦਮ ਕਲਨਲਲ/ਫਰਮਲਲ ’ਤਖ ਅਚਨਚਖਤ ਚਲਜ਼ਕਸਗ ਕਰਤਰ ਗਈ।
ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਰ ਤਖਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਸਘ ਫਨ ਲਕਲ ਨਖ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਖ ਜ਼ਵਚ ਵਮਡਖ ਪਮਧਰ ’ਤਖ ਚਲਜ਼ਕਸਗ ਮਮਜ਼ਹਸਮ
ਜ਼ਵਮਢਰ ਗਈ ਹਲ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਖ ਦਖ ਬਰਜ ਉਤਪਲਦਕਲਲ ਅਤਖ ਰਰਟਖਲ ਅਤਖ ਹਲਲਸਖਲ ਡਰਲਰਲਲ ਦਖ ਜ਼ਰਕਲਰਡ
ਅਤਖ ਸਟਲਕ ਦਰ ਘਲਖ ਪੜਤਲਲ ਕਰਤਰ ਗਈ ਅਤਖ 30 ਦਮ ਕਲਨਲਲ ’ਤਖ ਬਲਲਕ ਪਮਧਰਰ ਟਰਮਲਲ ਵਮਮਲਲ ਚਲਜ਼ਕਸਗ ਕਰਤਰ
ਗਈ ਹਲ। ਉਨਲ ਲਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਬਰਜ ਜ਼ਵਕਰਖਤਲਵਲਲ ਨਨ ਸ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਲਇਤ ਕਰਤਰ ਗਈ ਹਲ ਜ਼ਕ ਜਖ ਕਲਈ ਬਰਜ
ਜ਼ਵਕਰਖਤਲ ਅਣਅਜ਼ਧਕਲਰਤ ਸਟਲਕ ਜਲਲ ਉਚ ਰਖਟ ’ਤਖ ਝਲਨਖ ਦਲ ਬਰਜ ਵਖਚਦਲ ਪਲਇਆ ਜਲਲਦਲ ਹਲ ਤਲਲ ਉਸ
ਜ਼ਵਰਮਮਧ ਸਖਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਰਤਰ ਜਲਵਖਗਰ।
ਇਸ ਮਨਕਖ ਮਮਮਖ ਖਖਤਰਬਲੜਰ ਅਫਸਰ ਡਲ. ਬਲਦਖਵ ਜ਼ਸਸਘ ਨਖ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਮਜ 30 ਦਮ ਕਲਨਲਲ ਦਰ ਚਲਜ਼ਕਸਗ ਦਨਰਲਨ
ਬਰਜਲਲ ਅਤਖ ਖਲਧਲਲ ਦਖ ਸਮਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਲ ਲਲ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਚਲਜ਼ਕਸਗ ਲਈ ਏਡਰਓ ਐਨਫਲਰਸਮਮਟ
ਬਰਨਲਲਲ ਗਮਰਚਰਨ ਜ਼ਸਸਘ, ਖਖਤਰਬਲੜਰ ਅਫਸਰ ਮਜ਼ਹਲ ਕਲਲਲ ਲਖਬਰਰ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਖ ਖਖਤਰਬਲੜਰ ਅਫਸਰ
ਸਜ਼ਹਣਲ ਜ਼ਦਲਬਲਗ ਜ਼ਸਸਘ ਦਰ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਚ ਟਰਮਲਲ ਦਲ ਗਠਨ ਕਰਤਲ ਜ਼ਗਆ ਸਰ, ਜ਼ਜਨਲ ਲਲ ਵਮਲਲ ਸਬਸਧਤ
ਬਲਲਕਲਲ ਜ਼ਵਚ ਚਲਜ਼ਕਸਗ ਕਰਤਰ ਗਈ ਹਲ। ਇਸ ਮਨਕਖ ਝਲਨਖ ਦਖ ਬਰਜ ਦਰ ਜ਼ਕਸਮ ਪਰਆਰ 128 ਅਤਖ 129 ਦਖ
ਬਰਜ ਜ਼ਕਸਖ ਦਮ ਕਲਨਦਲਰ ਕਲਲ ਨਹਹ ਪਲਏ ਗਏ।
ਇਸ ਮਨਕਖ ਦਮ ਕਲਨ ਜ਼ਵਕਰਖਤਲਵਲਲ ਨਨ ਸ ਹਦਲਇਤ ਕਰਤਰ ਜ਼ਕ ਜਖਕਰ ਜ਼ਕਸਖ ਕਲਲ ਬਰਜ ਦਲ ਅਣਅਜ਼ਧਕਲਰਤ ਸਟਲਕ
ਪਲਇਆ ਜਲਲਦਲ ਹਲ ਤਲਲ ਸਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਤਜ਼ਹਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਰਤਰ ਜਲਵਖਗਰ।

ਜ਼ਕਰਤ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਲਈ ਆਨਲਲਈਨ ਕਰਤਲ ਜਲਵਖ ਅਪਲਲਈ: ਪਲਖ ਸਮਮਟ ਅਫਸਰ
* ਵਧਖਰਖ ਜਲਣਕਲਰਰ ਲਈ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਜ਼ਬਓਰਲ ਜ਼ਵਖਖ ਕਰਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਲ ਸਸਪਰਕ
ਬਰਨਲਲਲ, 29 ਮਈ
ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਲ ਬਖਰਲਜ਼ਗਲਰ ਕਲਜ਼ਮਆਲ/ਮਜ਼ਦਨ ਰਲਲ ਨਨ ਸ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਮਮਹਮਈਆ ਕਰਲਉਣ ਦਲ ਉਪਰਲਲਲ ਕਰਤਲ
ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਲ। ਇਸ ਬਲਰਖ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜ਼ਦਸਦਖ ਹਲਏ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਅਤਖ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ, ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਖ
ਤਲਇਨਲਤ ਪਲਖ ਸਮਮਟ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਮਸ ਸਲਨਲਕਸ਼ਰ ਨਸਗਲਲ ਨਖ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਰਤ ਦਰ ਭਲਲ ਜ਼ਵਚ ਜਮਟਖ ਕਲਮਖ
https://docs.googe..co//oom/s/d/./FAIptpLSe.ànx4Bj0VW86P5ssBoptp_vk)2_
SbUZtpCp)zvgOIsCIo)Ab0d_/ki._oom/ ’ਤਖ ਅਪਲਲਈ ਕਰ ਕਖ ਆਪਣਖ ਆਪ ਨਨ ਸ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ
ਕਰ ਸਕਦਖ ਹਨ ਤਲਲ ਜਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਅਤਖ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ, ਬਰਨਲਲਲ ਵਮਲਲ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਲ ਲਈ
ਲਲ ੜਹਦਖ ਕਸਮ ਦਰ ਭਲਲ ਕਰਤਰ ਜਲ ਸਕਖ। ਉਨਲ ਲਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਵਧਖਰਖ ਜਲਣਕਲਰਰ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਅਤਖ
ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ, ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਖ ਜ਼ਕਸਖ ਵਰ ਕਸਮ ਵਲਲਖ ਜ਼ਦਨ ਸਵਖਰਖ 9 ਤਲ ਸ਼ਲਮ 5 ਵਜਖ ਤਮਕ ਸਸਪਰਕ
(ਸਸਪਰਕ ਨਸਬਰ 01679-232342) ਕਰਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਲ।
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