
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
        ਗ਼ਰਰਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਯਲਜਨਲ ਤਜ਼ਹਤ ਰਲਸ਼ਨ ਵਸਡ ਦਲ ਜ਼ਸਲਜ਼ਸਲਲ ਜਲਰਰ

*   ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਚ 49  ਹਜ਼ਲਰ 700  ’     ਕਲਰਡਲਡ ਤਲ ਵਸਜ਼ਡਆ ਜਲ ਚਚਚਜ਼ਕਐ ਰਲਸ਼ਨ
ਬਰਨਲਲਲ, 27  ਮਈ :

             ਕਰਲਨਲ ਸਸਕਟ ਦਦਰਲਨ ਪਪਧਲਨ ਮਸਤਰਰ ਗਰਰਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਯਲਜਨਲ ਤਜ਼ਹਤ ਗਰਰਬ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਡ ਤਚਕ ਰਲਸ਼ਨ
    ਪਹਚਸਚਲਉਣ ਦਲ ਜ਼ਸਲਜ਼ਸਲਲ ਜਲਰਰ ਹਹ।

                ਇਸ ਸਬਸਧਰ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜ਼ਦਸਦਲ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਰ ਤਲਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਫਲਕਲ ਨਲ ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਗ਼ਰਰਬ
  ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਡ ਨਫ ਸ 15              ਜ਼ਕਲਲ ਪਪਤਰ ਮਮਬਰ ਕਣਕ ਅਤਲ ਪਪਤਰ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਜ਼ਤਸਨ ਜ਼ਕਚਲਲ ਦਲਲ ਜ਼ਤਸਨ ਮਹਰਜ਼ਨਆਡ ਲਈ

    ਮਚਫ਼ਤ ਵਸਡਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਹ        । ਇਸ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਕਚ ਚਲ 64  ਹਜ਼ਲਰ 533   ਕਲਰਡ ਧਲਰਕ ਹਨ, 
  ਜ਼ਜਨਲਲਡ ਜ਼ਵਚਚ 49  ਹਜ਼ਲਰ 700            ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਡ ਨਫ ਸ ਮਚਫ਼ਤ ਰਲਸ਼ਨ ਜ਼ਦਚਤਲ ਜਲ ਚਚਚਜ਼ਕਆ ਹਹ ਅਤਲ ਬਲਕਰ ਰਜ਼ਹਸਦਲ

        ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਡ ਨਫ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਮਚਹਚਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਦਲ ਜ਼ਸਲਜ਼ਸਲਲ ਜਲਰਰ ਹਹ।
              ਡਰਐਫਐਸਸਰ ਅਜ਼ਤਸਦਰ ਕਦਰ ਨਲ ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਰ ਮਦਦ ਨਲਲ ਵਰ ਰਲਸ਼ਨ ਜ਼ਕਚਟਲਡ (10  ਜ਼ਕਚਲਲ

ਆਟਲ, 2    ਜ਼ਕਚਲਲ ਚਰਨਰ ਅਤਲ 2  ਜ਼ਕਚਲਲ ਦਲਲ)       ਗ਼ਰਰਬ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਡ ਨਫ ਸ ਵਸਡਰਆਡ ਜਲ ਚਚਚਕਰਆਡ ਹਨ   । ਉਨਲਲਡ ਦਚਜ਼ਸਆ
               ਜ਼ਕ ਰਲਸ਼ਨ ਵਸਡ ਦਦਰਲਨ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਚ ਬਚਲਅ ਲਈ ਲਲੜੜਦਰਆਡ ਸਲਵਧਲਨਰਆਡ ਜ਼ਜਵਵ ਮਫਸਹ ਢਕ ਕਲ

ਰਚਖਣ,           ਹਚਥ ਸਹਨਲਟਲਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤਲ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਫਰਰ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਰ ਹਹ। 
 

       ਆਨਲਲਈਨ ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਸਲਵਲਵਲਡ ਦਲ ਲਲਭ ਲਹਣ ਦਲ ਸਚਦਲ
ਬਰਨਲਲਲ, 27 ਮਈ

               ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਤਲ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਓਰਲ ਵਚਲਚ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਰ ਤਲਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਫਲਕਲ ਦਰ ਅਗਵਲਈ
’            ਚ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਲ ਸਸਕਟ ਦਦਰਲਨ ਆਨਲਲਈ ਸਲਵਲਵਲਡ ਜ਼ਦਚਤਰਆਡ ਜਲ ਰਹਰਆਡ ਹਨ।

             ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਅਤਲ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਲ ਕਰਰਅਰ ਕਲਊਸਲਰ ਜ਼ਮਸ ਸਜ਼ਹਬਲਨਲ ਨਲ ਦਚਜ਼ਸਆ
                 ਜ਼ਕ ਨਦਜਵਲਨ ਘਰ ਬਹਠਲ ਹਰ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਨਲਲ ਜਚੜ ਕਲ ਸਹਫਲਤਲਡ ਅਤਲ ਸਲਵਲਵਲਡ ਦਲ ਪਫਰਲ ਲਲਭ ਉਠਲ

 ਸਕਦਲ ਹਨ        ’    । ਉਨਲਲਡ ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਦਰ ਭਲਲ ਚ ਜਚਟਲ ਨਦਜਵਲਨ
ਹਰ www.pgrkam.com  ’         ਪਲਰਟਲ ਤਲ ਆਪਣਰ ਰਜ਼ਜਸਟਪ ਲਸ਼ਨ ਕਰਵਲ ਸਕਦਲ ਹਨ ਅਤਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ

      ਸਬਸਧਰ ਸਲਵਲਵਲਡ ਦਲ ਲਲਭ ਉਠਲ ਸਕਦਲ ਹਨ          । ਇਸ ਤਚ ਇਲਲਵਲ ਉਚਲਰਰ ਜ਼ਵਚਜ਼ਦਆ ਜਲਡ ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਲਈ
 ਉਮਰਦਵਲਰ 76529-25858 ’         ਤਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰਕਲ ਸਲਧ ਹਲਜ਼ਸਲ ਕਰ ਸਕਦਲ ਹਨ     । ਸਸਪਰਕ ਕਰਨ ਦਲ ਸਮਲਡ

 ਸਵਲਰਲ 9   ਤਚ ਸ਼ਲਮ 5   ਵਜਲ ਤਚਕ ਹਹ            । ਇਸ ਦਲ ਨਲਲ ਹਰ ਕਲਈ ਵਰ ਸਫਚਨਲ ਪਪਲਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਈਮਲਲ dbeebarnalahelp@gmail.com       ਤਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ।
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