
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ 
 

   ਕਰਲਨਲ ਸਸਕਟ ਦਦਰਲਨ ਰਲਜ਼ਗਲਰ/         ਸਵਵ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਲਈ ਲਗਲਤਲਰ ਸਸਵਲਵਲਵ ਦਸ ਜ਼ਰਹਵ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਜ਼ਬਓਰਲ 
*       ’   ਬਸਰਲਜ਼ਗਲਰ ਨਦਜਵਲਨ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਜ਼ਬਓਰਲ ਦਦ ਵਵਬਸਲਈਟ ਤਸ ਕਰਨ ਰਜ਼ਜਸਟਸਟਰਸ਼ਨ
*               ਸਵਵ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਲਈ ਲਲਨ ਅਤਸ ਮਵਨਪਲਵਰ ਦਦ ਮਸਗ ਲਈ ਆਨਲਲਈਨ ਕਦਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਵ
ਅਪਲਲਈ 
ਬਰਨਲਲਲ, 26 ਮਈ 

              ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਦ ਤਸਜ ਪਸਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਫਲਕਲ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਅਤਸ ਕਲਰਲਬਲਰ
            ਜ਼ਬਓਰਲ ਵਵਲਲ ਲਗਲਤਲਰ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਅਤਸ ਸਵਵ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਬਲਬਤ ਸਸਵਲਵਲਵ ਜ਼ਦਵਤਦਆਵ ਜਲ ਰਹਦਆਵ ਹਨ।

Ê               ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਦਸ ਹਲਏ ਪਲਸਸਮਮਟ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਮਸ ਸਲਨਲਕਸ਼ਦ ਨਸਗਲਲ ਨਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ
  ‘   ’     ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਘਰ ਘਰ ਰਰਜ਼ਗਲਰ ਸਕਦਮ ਤਜ਼ਹਤ ਇਕ ਵਵਬਸਲਈਟ

http://www.pgrkam.com    ਜ਼ਤਆਰ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਵ   । ਚਲਹਵਲਨ ਪੜਲ ਸ-   ਜ਼ਲਖਸ ਬਸਰਰਜ਼ਗਲਰ
   ’     ਪਸਲਰਥਦ ਇਸ ਵਵਬਸਲਈਟ ਤਸ ਰਜ਼ਜਸਟਰਸਸ਼ਨ ਕਰਵਲ ਸਕਦਸ ਹਨ,       ਜ਼ਜਵਥਸ ਉਨਲਲਵ ਨਫ ਸ ਇਸ ਵਵਬਸਲਈਟ ਰਲਹਹ
        ਸਰਕਲਰਦ ਨਦਕਰਦ ਅਤਸ ਪਸਲਈਵਸਟ ਨਦਕਰਦ ਸਬਸਧਦ ਵਧਸਰਸ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਮਲਸਗਦ,      ਉਥਸ ਸਵਵਵ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਬਲਰਸ ਵਦ
 ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਮਲਸਗਦ।             ਉਨਲਲਵ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਸਰਰਜ਼ਗਲਰ ਪਸਲਰਥਦ ਆਪਣਲ ਸਵਵ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਸ਼ਰਰਫ ਕਰਨ ਲਈ

              ਘਵਟ ਜ਼ਵਆਜ ਤਸ ਆਸਲਨ ਜ਼ਕਸ਼ਤਲਵ ਰਲਹਹ ਲਲਨ ਲਵਣ ਲਈ ਆਨਲਲਈਨ ਜ਼ਲਸਕ ਰਲਹਹ ਅਰਜ਼ਦਆਵ ਭਸਜ ਸਕਦਸ
 ਹਨ ।     ’  ਅਰਜ਼ਦਆਵ ਇਸ ਜ਼ਲਸਕ ਤਸ

https://docs.google.com/forms/d/e/1619pQLSest3fxuija58੍ਸ o5
SP8Z7tf6c4S3r0mdPRl7xf8”-81YpRrp1/viewform    ਭਸਜਦਆਵ ਜਲ ਸਕਦਦਆਵ

 ਹਨ         । ਵਧਸਰਸ ਜਲਣਕਲਰਦ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਅਤਸ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ,      ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਸ ਜ਼ਕਸਸ ਵਦ ਕਸਮ
   ਵਲਲਸ ਜ਼ਦਨ ਸਵਸਰਸ 9   ਤਲ ਸ਼ਲਮ 5    ਵਜਸ ਤਵਕ ਸਸਪਰਕ (   ਸਸਪਰਕ ਨਸਬਰ 01679-232342)  ਕਦਤਲ ਜਲ
  ਸਕਦਲ ਹਵ     । ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਦਰਕਲਨਦਲਰਲਵ,         ’  ਫਵਕਟਰਦ ਮਲਲਕਲਵ ਆਜ਼ਦ ਨਫ ਸ ਮਵਨਪਲਵਰ ਦਦ ਲਲੜ ਹਲਣ ਤਸ

https://docs.google.com/forms/d/e/1619pQLSfr2cP3yxN_lPJN8
3n63OsK3f3Q”hcRfrjJ4kcgx1uV੍ਸOje3g/viewform    ’   ਜ਼ਲਸਕ ਤਸ ਅਪਲਲਈ

 ਕਦਤਲ ਜਲਵਸ।

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1237/2020-DPRO Barnala
I/27738/2020

21



    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ

        ‘    ’ਕਰਲਨਲ ਸਸਕਟ ਦਦਰਲਨ ਵਰਦਲਨ ਸਲਜ਼ਬਤ ਹਲ ਰਹਹ ਹਹ ਗ਼ਰਹਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਅਸਨ ਯਲਜਨਲ
    ਯਲਜਨਲ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਚ 43  ਹਜ਼ਲਰ 900       ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨਨ ਸ ਵਸਜ਼ਡਆ ਜਲ ਚਚਚਜ਼ਕਐ ਮਚਫ਼ਤ ਰਲਸ਼ਨ

 *        ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਹ ਮਦਦ ਨਲਲ ਕਹਤਹ ਗਈ 28,500    ਰਲਸ਼ਨ ਜ਼ਕਚਟਲਰ ਦਹ ਵਸਡ
ਬਰਨਲਲਲ, 25  ਮਈ :

                  ਕਲਰਲਨਲ ਮਹਲਮਲਰਹ ਦਦਰਲਨ ਗਰਹਬ ਲਲਕਲਰ ਤਚਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਚਲਲ ਮਚਫ਼ਤ ਰਲਸ਼ਨ ਮਚਹਚਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਦਹ ਮਚਜ਼ਹਸਮ ਜ਼ਜਚਥਲ ਲਲੜਵਸਦਲਰ ਲਈ
    ਵਰਦਲਨ ਸਲਜ਼ਬਤ ਹਲ ਰਹਹ ਹਹ,      ਉਥਲ ਲਲਕਲਰ ਵਚਲਲ ਵਹ ਕਲਜ਼ਵਡ 19       ਤਜ਼ਹਤ ਜਲਰਹ ਸਲਵਧਲਨਹਆਰ ਵਰਤਹਆਰ ਜਲ ਰਹਹਆਰ ਹਨ।

              ‘    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਖ਼ਚਰਲਕ ਸਪਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ ਬਰਨਲਲਲ ਵਚਲਲ ਕਹਬਜ਼ਨਟ ਮਸਤਰਹ ਭਲਰਤ ਭਨਸ਼ਨ ਆਸ਼ਨ ਦਹ ਅਗਵਲਈ ਹਲਠ ਗ਼ਰਹਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਅਸਨ
’     ਯਲਜਨਲ ਤਜ਼ਹਤ ਗ਼ਰਹਬ ਲਲਕਲਰ ਨਨ ਸ 15                ਜ਼ਕਲਲ ਪਪਤਹ ਮਮਬਰ ਕਣਕ ਅਤਲ ਪਪਤਹ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਜ਼ਤਸਨ ਜ਼ਕਚਲਲ ਦਲਲ ਜ਼ਤਸਨ ਮਹਹਜ਼ਨਆਰ ਲਈ ਮਚਫ਼ਤ ਵਸਡਹ

  ਜਲ ਰਹਹ ਹਹ        । ਇਸ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਕਚ ਚਲ 64  ਹਜ਼ਲਰ 533   ਕਲਰਡ ਧਲਰਕ ਹਨ,   ਜ਼ਜਨਲਲਰ ਜ਼ਵਚਲ 43  ਹਜ਼ਲਰ 900  ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨਨ ਸ
                 ਮਚਫ਼ਤ ਰਲਸ਼ਨ ਜ਼ਦਚਤਲ ਜਲ ਚਚਚਜ਼ਕਆ ਹਹ ਅਤਲ ਬਲਕਹ ਰਜ਼ਹਸਦਲ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨਨ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਮਚਹਚਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਦਲ ਜ਼ਸਲਜ਼ਸਲਲ ਜਲਰਹ ਹਹ।

        ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਹ ਮਦਦ ਨਲਲ 28,500   ਰਲਸ਼ਨ ਜ਼ਕਚਟਲਰ (10  ਜ਼ਕਚਲਲ ਆਟਲ, 2    ਜ਼ਕਚਲਲ ਚਹਨਹ ਅਤਲ 2  ਜ਼ਕਚਲਲ ਦਲਲ) 
          ਗ਼ਰਹਬ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨਨ ਸ ਵਸਡਣ ਦਲ ਕਸਮ ਵਹ ਕਹਤਲ ਜਲ ਚਚਚਕਲ ਹਹ             । ਇਹ ਵਹ ਦਚਸਣਯਲਗ ਹਹ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਖ਼ਚਰਲਕ ਤਲ ਸਪਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ ਬਰਨਲਲਲ

     ਵਚਲਲ ਹਲੜਹ ਦਲ ਸਹਜ਼ਨ ਮਦਕਲ 503664               ਮਹਜ਼ਟਪਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਹ ਖ਼ਰਹਦ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਣ ਕਹਤਹ ਗਈ ਅਤਲ ਕਣਕ ਦਹ ਚਚਕਵਲਈ ਤਲ ਅਦਲਇਗਹ
    ਵਹ ਸਮਮ ਜ਼ਸਰ ਕਹਤਹ ਗਈ।

ਕਹਪਸ਼ਨ:         ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਰਲਸ਼ਨ ਵਸਡ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਫਲਈਲ ਫਲਟਲ।
 
 

        ਮਹਨਪਲਵਰ ਦਹ ਲਲੜ ਦਹ ਪਨਰਤਹ ਵਲਸਤਲ ਜ਼ਵਸ਼ਲਸ਼ ਜ਼ਲਸਕ ਜ਼ਤਆਰ
ਬਰਨਲਲਲ, 25  ਮਈ :

   ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਲ ਦਚਕਲਨਦਲਰ/ਵਪਲਰਹਆਰ/         ਫਹਕਟਰਹਆਰ ਦਲ ਮਲਲਕਲਰ ਨਨ ਸ ਆਪਣਲ ਕਲਰਲਬਲਰ ਵਲਸਤਲ ਮਹਨਪਲਵਰ (ਕਲਜ਼ਮਆਰ)  ਦਹ
    ਮਸਗ ਦਹ ਪਨਰਤਹ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਲਸ਼     ਜ਼ਲਸਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕਹਤਲ ਹਹ          । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਹ ਜ਼ਦਸਦਲ ਹਲਏ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਅਤਲ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ, 

             ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਲ ਤਲਇਨਲਤ ਪਲਲਸਮਮਟ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਮਸ ਸਲਨਲਕਸ਼ਹ ਨਸਗਲਲ ਨਲ ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਲਸਕ
ਰਲਹਹ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrBcP3yxN_lPJN8Cn63OsK3fCQUhcRfrjJ4
kcgx1uVzOjeCg/viewform

        ਕਲਰਲਬਲਰਹ ਵਚਲਲ ਲਲੜਹਦਹ ਮਹਨਪਲਵਰ ਹਲਇਰ ਕਰ ਸਕਦਹ ਹਹ         । ਵਧਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਹ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਅਤਲ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ, 
        ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਲ ਜ਼ਕਸਲ ਵਹ ਕਸਮ ਵਲਲਲ ਜ਼ਦਨ ਸਵਲਰਲ 9   ਤਲ ਸ਼ਲਮ 5   ਵਜਲ ਤਚਕ (   ਸਸਪਰਕ ਨਸਬਰ 01679-232342)  ਸਸਪਰਕ

   ਕਹਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ।  
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