
                        ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਿੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
                                        ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ

ਫ਼ੌਜ ਜ਼ਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਹਿੇ ਨੌਜਵਹਨਾ ਿਲ  ਨਿਹਲਨ ਟ੍ਰਜ਼ੇਨੰਗ 15 ਮਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ- 
ਚੇਅਰਮਨੈ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ਗਹਰ ਅਤੇ ਕਹਰੋਬਹਰ ਜ਼ਬਿਰੋ

ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 9 ਮਲ 2020 ( )

 ਰਮੀ, ਪੁਜ਼ਿਸ ਤੇ ਪੈਰਹ-ਜ਼ਮਿਟਰੀ ਫੋਿਰਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੌਜਵਹਨਾ ਨੰੂ 
ਜ਼ਿਖਤੀ ਤੇ ਜ਼ਫਿਜ਼ੀਕਿ ਟ੍ਰਜ਼ੇਨੰਗ ਦੇਣ ਿਲ ਰੁਜ਼ਗਹਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰੇਜ਼ਨੰਗ ਜ਼ਵਭਹਗ 
ਪੰਜਹਬ ਵੱਿੋਂ ਸੀ-ਪਹਲਟ ਕੈਂਪ ਚਿਹਏ ਜਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ਗਹਰ ਅਤੇ ਕਹਰੋਬਹਰ 
ਜ਼ਬਿਰੋ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਿਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ 
ਦੱਜ਼ਸ  ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਹ ਕਹਰਨ ਮੁਿਤਵੀ ਹੋਲ   2020-21 ਦੀ   ਭਰਤੀ ਰੈਿੀ   
ਹਹਿਹਤ ਸੁਧਰਨ ਉਪਰੰਤ ਘੱਟ ਸਮੇ ਦੇ ਨੋਜ਼ਟਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਹਣਗੀ  । ਜ਼ਜਸ ਦੇ 
ਚੱਿਜ਼ਦ   ਪੰਜਹਬ ਭਰ 'ਚ ਸਥਹਜ਼ਪਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ-ਪਹਲਟ ਕੈਂਪਾ ਵੱਿੋਂ 15 ਮਲ ਤੋਂ 
 ਨ-ਿਹਲਨ ਟ੍ਰਜ਼ੇਨੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਿੇਗੀ।
ਚੇਅਰਮਨੈ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ਗਹਰ ਅਤੇ ਕਹਰੋਬਹਰ ਜ਼ਬਿਰੋ ਸ੍ਰ. ਕੁਿਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸ  ਜ਼ਕ 
ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ੇ  ਨਹਿ ਸਬੰਜ਼ਧਤ ਨੌਜਵਹਨ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਸੰਘ ਵਹਿਹ ਸੀ-ਪਹਲਟ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ
ਇਹ ਟ੍ਰਜ਼ੇਨੰਗ ਪ੍ਰਹਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਹਣਕਹਰੀ ਿਲ ਸਮੋਵਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਹਰ 
9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ਸ਼ਵ ਕੁਮਹਰ ਦੇ ਮੋਬਹਇਿ ਨੰ: 98777-12697 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ 
ਮਨਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਦੇ ਮੋਬਹਇਿ ਨੰ: 70093-17626 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਹ ਜਹ ਸਕਦਹ 
ਹ।ੈ
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਿੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ

ਸੋਮਵਹਰ ਤੋਂ ਖੱੁਿਲ੍ਣਗੇ ਸੇਵਹ ਕੇਦਰ, 1 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ  ਉਣ ਵਹਿੇ ਨਹਗਜ਼ਰਕਾ ਨੰੂ ਕੋਵਹ ਐਪ ਜ਼ਵੱਚ ''Sewa 

Kendra appointment'' ਰਹਹੀਂ ਪਹਸ/ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਿੈਣੀ ਿਹਜ਼ਮੀ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

ਜ਼ਕਹਹ, ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹਗਜ਼ਰਕ ਜ਼ਬਨਾ ਪਹਸ ਦੇ ਸੇਵਹ ਕੇਦਰਾ ਜ਼ਵੱਚ   ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 9 ਮਲ 2020) ( 

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਿਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸ  ਜ਼ਕ ਪ੍ਰਸ਼ਹਸਜ਼ਨਕ ਸੁਧਹਰ ਜ਼ਵਭਹਗ, ਪੰਜਹਬ ਸਰਕਹਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾ 

ਮੁਤਹਜ਼ਬਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਵਖੇ ਨਹਗਜ਼ਰਕਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾ ਸੇਵਹਵਾ ਮੁਹੱਲ  ਕਰਵਹਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਿਲ 

ਬਣਹਏ ਗਏ ਸਵੇਹ ਕੇਦਰ ਜੋ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਦੇ ਫਿਿੈਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 23 ਮਹਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ ਸਨ, ਨੰੂ ਖੋਿਲ੍ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਹਰ ਵੱਿੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮਤੀ 6 ਮਲ 2020 ਨੰੂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾ ਰਹਹੀਂ ਖੋਿਲ੍ਣ ਿਲ ਹਰੀ 

ਝੰਡੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਲ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਵੱਚ ਪਜ਼ਹਿਹ ਟਹਲਪ-1 ਸੇਵਹ ਕੇਦਰ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰ 

ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਹਉਣੀ, ਟਹਲਪ-2 ਸੇਵਹ ਕੇਦਰ ਜ਼ਮਊਸੀਪਿ ਕੌਸਿ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਹਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੱਿਾਵਹਿਹ,

ਜ਼ਸਵਿ ਹਸਪਤਹਿ ਨੇੜੇ ਮੇਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੱੁਦਕੀ, ਨੇੜੇ ਜ਼ਨਵਹਸ ਸਥਹਨ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਜ਼ੀਰਹ, ਸੇਵਹ ਕੇਦਰ 

ਤਜ਼ਹਸੀਿ ਕੰਪਿੈਕਸ ਗੁਰੂਹਰਸਹਹਏ, ਸਬ-ਤਜ਼ਹਸੀਿ ਦਫ਼ਤਰ ਮਮਦਟੋ, ਸਬ-ਤਜ਼ਹਸੀਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਐਕਸਚੇਜ 

ਤਿਵੰਡੀ ਭਹਲ, ਤਜ਼ਹਸੀਿ ਦਫ਼ਤਰ ਮਖੂ ਅਤੇ ਟਹਲਪ-3 ਸੇਵਹ ਕੇਦਰ ਅਟਹਰੀ, ਿੋਹਕੇ ਕਿਾ, ਬਹਰੇ ਕੇ, ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਸ਼ਹਹ,

ਜ਼ਪੰਡ ਜੀਵਹ ਅਰਹਲ , ਕਰੀ ਕਿਹ, ਖਹਲ ਫਿੇਮੇ ਕੇ, ਖੋਸਹ ਦਿ ਜ਼ਸੰਘ, ਿੱਖਹ ਹਹਜੀ, ਮੱਿਵਹਿ ਕਦੀਮ, ਮਘੇਹ ਰਹਏ 

ਉਤਹੜ, ਮੋੜ ਕੁਸੂ ਵਹਿਹ, ਪੰਜੇ ਕੇ ਉਤਹੜ, ਰੁਕਨਾ ਬੇਗੂ, ਜ਼ਪੰਡ ਸ਼ਹਹ ਅਬੂ ਬੁਕਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਖਹ ਵਹਿਹ ਨੰੂ ਖੋਜ਼ਿਲ੍  

ਜਹਵੇਗਹ।

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸ  ਜ਼ਕ ਇਹ ਸੇਵਹ ਕੇਦਰ ਸੋਮਵਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਹਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 
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ਖੱੁਿਲ੍ਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹਗਜ਼ਰਕ ਜ਼ਬਨਾ ਪਹਸ ਦੇ ਸੇਵਹ ਕੇਦਰਾ ਜ਼ਵੱਚ   ਸਕਦੇ 

ਹਨ, ਜਦਜ਼ਕ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ  ਉਣ ਵਹਿੇ ਨਹਗਜ਼ਰਕਾ ਨੰੂ ਪੰਜਹਬ ਸਰਕਹਰ ਦੁ ਰਹ ਬਣਹਲ ਗਲ ਕੋਵਹ ਐਪ

ਜ਼ਵੱਚ ''Sewa Kendra appointment'' ਟੈਬ ਰਹਹੀਂ ਪਹਸ/ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਿੈਣੀ ਿਹਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਲ੍ ਾ ਦੱਜ਼ਸ  ਜ਼ਕ 

ਇਸ ਜ਼ਵੱਚ ਨਹਗਜ਼ਰਕਾ ਨੰੂ  ਪਣਹ ਨਹਮ, ਮੋਬਹਇਿ ਨੰ:, ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹ, ਤਜ਼ਹਸੀਿ, ਸਿਹਟ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਦਨ ਉਹ ਸੇਵਹ ਕੇਦਰ 

 ਉਣਹ ਚਹਹੰੁਦਹ ਹੈ, ਭਰੇਗਹ। ਜ਼ਜਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹ  ਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੇਵਹ ਕੇਦਰ ਨੰੂ ਚੁਣੇਗਹ ਅਤੇ ਜ਼ਫਿਰ ਜ਼ਵਭਹਗ ਦਹ 

ਨਹਮ, ਸਰਜ਼ਵਸ ਨਹਮ  ਜ਼ਦ ਜ਼ਸਿੈੱਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹਅਦ ਜ਼ਜਸ ਸਮੇ ਉਹ ਸੇਵਹ ਕੇਦਰ  ਉਣਹ ਚਹਹੰੁਦਹ ਹੈ ਨੰੂ 

ਚੁਣੇਗਹ। ਉਨਲ੍ ਾ ਦੱਜ਼ਸ  ਜ਼ਕ ਨਹਗਜ਼ਰਕ  ਪਣੀ appointment ਪੰਜਹਬ ਸਰਕਹਰ ਦੁ ਰਹ ਬਣਹਲ ਗਲ MSewa 

ਐਪ ਰਹਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਲ੍ ਾ ਦੱਜ਼ਸ  ਜ਼ਕ ਇਨਲ੍ ਾ ਸੇਵਹ ਕੇਦਰਾ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਹਗ ਦ ੁਰਹ ਜਹਰੀ 

ਗਹਲਡ ਿਹਲਨ ਮੁਤਹਜ਼ਬਕ ਸਮਹਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਹਲ ਰੱਖਣਹ ਿਹਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਹ। ਉਨਲ੍ ਾ ਦੱਜ਼ਸ  ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਨੰੂ

ਦੇਖਜ਼ਦ   ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ੇ  ਦੇ ਸਹਰੇ ਸੇਵਹ ਕੇਦਰਾ ਨੰੂ ਸੈਨੇਟਹਲਜ਼ ਕੀਤਹ ਜ਼ਗ  ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੇਦਰਾ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਹਰੀ   ਤੇ 

ਇੱਥੇ  ਉਣ ਵਹਿੇ ਿੋਕਾ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਹ ਵਹਇਰਸ ਦੇ ਫਿੈਿਣ ਦਹ ਖਤਰਹ ਨਹ ਹੋਵੇ। 

 

 

 

 

 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਿੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ

ਜ਼ਵਧਹਇਕ ਜ਼ਪੰਕੀ ਦੀ ਜ਼ਨਵੇਕਿੀ ਪਜ਼ਹਿ: ਿੋਕਡਹਿਨ ਦੌਰਹਨ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਵਚ 
ਕਰਵਹਇ  ਜਹ ਜ਼ਰਹਹ ਹੈ ਗਹਇਕੀ ਦਹ ਕੰਟਸੈਟ ''ਵਹਇਸ  ਫ਼ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛੋਟਹ ਚੈਂਪ''

ਗਹਇਕੀ ਦਹ ਸ਼ੋਂਕ ਰੱਖਣ ਵਹਿੇ ਬੱਚੇ  ਪਣੇ 1 ਜ਼ਮੰਟ ਦੇ ਗਹਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਰਫਿਹਰਮੈਂਸ 
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਭੇਜਣ

ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 9 ਮਲ 2020 ( )

ਕਰਜ਼ਫ਼ਿ ਦੌਰਹਨ ਜ਼ਵਧਹਇਕ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰੀ ਸ੍ਰ: ਪਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਪੰਕੀ ਵੱਿੋਂ 
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ਜ਼ਨਵੇਕਿੀ ਪਜ਼ਹਿ ਕਰਜ਼ਦ   ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਵਚ ਪਜ਼ਹਿੀ ਵਹਰ ਗਹਇਕੀ ਕੰਟਸੈਟ 
(ਵਹਇਸ  ਫ਼ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛੋਟਹ ਚੈਂਪ) ਕਰਵਹਇ  ਜਹ ਜ਼ਰਹਹ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 
ਜਹਣਕਹਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦ   ਜ਼ਵਧਹਇਕ ਪਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਪੰਕੀ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸ  ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫ਼ਿ 
ਦੌਰਹਨ ਬੱਚੇ ਘਰਾ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨਲ੍ ਾ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਛਪੀ ਕਿਹ ਨੰੂ ਬਹਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਘਰ
ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਨਲ੍ ਾ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਿਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਹਮ ਕਰਵਹਇ  ਜਹ ਜ਼ਰਹਹ ਹੈ।
ਜ਼ਵਧਹਇਕ ਜ਼ਪੰਕੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੰਟੈਸਟ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਹੱਸਹ ਿੈਣਹ ਚਹਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ, ਉਹ 15 ਮਲ ਤੱਕ  ਪਣੇ ਗਹਣੇ ਦੀ ਪਰਫਿਹਰਮੈਂਸ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰਕਹਰਡ ਕਰ ਕੇ 
ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਲ੍ ਾ ਦੱਜ਼ਸ  ਜ਼ਕ ਇਸ ਕੰਟੈਸਟ ਨੰੂ ਦੋ ਭਹਗਾ 
ਜ਼ਵਚ ਵੰਜ਼ਡ  ਜ਼ਗ  ਹੈ, ਪਜ਼ਹਿੇ ਭਹਗ ਜ਼ਵਚ ਪਜ਼ਹਿੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਕਿਹਸ ਜ਼ਵਚ ਪੜਦੇ 
ਬੱਚੇ  ਪਣੇ ਗਹਣੇ ਦੀ ਪਰਫਿਹਰਮੈਂਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰਕਹਰਡ ਕਰ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 
79861-77664 ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਲ੍ਾ ਦੂਜੇ ਭਹਗ ਜ਼ਵੱਚ ਕਿਹਸ 9 ਵੀਂ ਤੋਂ 
12 ਵੀਂ ਜ਼ਵਚ ਪੜਦੇ ਬੱਚੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 81948-00164 ਤੇ  ਪਣੇ ਗਹਣੇ ਦੀ 
ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰਕਹਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਲ੍ ਾ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ 15 ਮਲ ਤੱਕ  ਪਣੀ   
ਐ  ਟਰੀ   ਭੇਜੀ   ਜਹ ਸਕਦੀ   ਹਨ। ਉਨਲ੍ ਾ ਅੱਗੇ ਦੱਜ਼ਸ  ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਸੰਜ਼ਗੰਗ
ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਰਫਿਹਰਮੈਂਸ ਵਧੀ  ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੰੂ ਇਨਹਮ ਵੀ ਜ਼ਦੱਤਹ ਜਹਵੇਗਹ। ਪਜ਼ਹਿਹ 
ਇਨਹਮ 11000, ਦਸੂਰਹ 7100 ਅਤੇ ਤੀਜਹ 5100 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਇਨਹਮ ਜ਼ਦੱਤਹ 
ਜਹਵੇਗਹ। ਉਨਲ੍ ਾ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬੱਜ਼ਚ   ਨੰੂ ਇਸ ਕੰਟੈਸਟ ਜ਼ਵਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਹੱਸਹ ਿੈਣ 
ਦੀ ਅਪੀਿ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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