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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਫਸਲਲ ਜ਼ਵਜ਼ਭਸਨਤਲ ਵਵਲ ਮਲੜਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ਲਲ: ਐਰਲ
* ਡਲਇਰਰਕਟਰ ਖਖਤਲਬਲੜਲ ਵਵਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲਖ ਦਲ ਦਦਰਲ
* ਖਖਤਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਲਆਨ ਨਨ ਸ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਨਰਮਖ/ਮਵਕਲ ਦਲ ਕਲਸ਼ਤ ਲਈ ਪਪਖਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਖਆ
ਬਰਨਲਲਲ, 1 ਮਈ
ਖਖਤਲਬਲੜਲ ਅਤਖ ਜ਼ਕਸਲਨ ਭਲਲਈ ਪਸਜਲਬ ਵਵਲਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਫਸਲਲ ਚਵਕਰ ਜ਼ਵਵਚਲ ਕਵਢਣ ਅਤਖ ਫਸਲਲ ਜ਼ਵÇÎ ਭਸਨਤਲ ਵਵਲ ਮਲੜਨ ਲਈ
ਉਪਰਲਲਖ ਕਲਤਖ ਜਲ ਰਹਖ ਹਨ। ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਡਲਇਰਰਕਟਰ ਖਖਤਲਬਲੜਲ ਪਸਜਲਬ ਡਲ. ਸਸਤਸਤਰ ਕਸ ਮਲਰ ਐਰਲ ਵਵਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਖ ਦਖ ਦਦਰਖ
ਦਦਰਲਨ ਕਲਤਲ ਜ਼ਗਆ।
ਉਨਲ ਲਨ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਧਰਤਲ ਹਖਠਲਖ ਪਲਣਲ ਪਵਧਰ ਤਖਜ਼ਲ ਨਲਲ ਜ਼ਡਵਗਦਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਰ, ਇਸ ਲਈ ਖਖਤਲਬਲੜਲ ਅ Î ਜ਼ਧਕਲਰਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਵਵਧ
ਤਲ ਵਵਧ ਜ਼ਵਚਰ ਕਖ ਉਸਨਲਲਨ ਨਨ ਸ ਫਸਲਲ ਜ਼ਵਜ਼ਭਸਨਤਲ ਅਪਣਲਉਣ ਲਈ ਪਪਖਜ਼ਰਤ ਕਰਨ। ਉਨਲ ਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਨਰਮਖ ਦਲ ਜ਼ਬਜਲਈ ਲਈ ਇਹ ਢਸ ਕਵਲਨ
ਸਮਲਨ ਚਵਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਰ ਅਤਖ ਜ਼ਪਛਲਖ 3-4 ਸਲਲ ਤਲ ਨਰਮਖ ਦਲ ਫਸਲ ਦਲ ਬਹਸਤ ਚਸਗਲ ਝਲੜ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਰ।ਉਨਲ ਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਨਰਮਖ/ਮਵਕਲ ਦਲ
ਫਸਲ ਉਉਤਖ ਝਲਨਖ ਦਲ ਕਲਸ਼ਤ ਦਖ ਮਸਕਲਬਲਖ ਖਰਚਖ ਘਵਟ ਆਊਦਖ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਰਮਖ ਜਲਨ ਮਵਕਲ ਦਲ ਕਲਸ਼ਤ ਵਵਲ ਰਸਖ ਕਰਨ।
ਉਨਲ ਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਵਕਲ ਲਈ 15 ਮਈ ਤਲ 15 ਜਨਨ ਤਵਕ ਮਦਸਮ ਅਨਸ ਕਨਲ ਹਸਸਦਲ ਹਰ। ਉਨਲ ਲਨ ਜਲਣਕਲਰਲ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ
ਜ਼ਵਵਚ ਮਵਕਲ ਦਲ ਕਲਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਲਲਖ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ 23,500 ਰਸਪਏ ਪਪਤਲ ਹਰਕਟਖਅਰ ਵਲ ਜ਼ਦਵਤਖ ਜਲਣਖ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਲਲ ਰਲਬਤਲ
ਕਲਇਮ ਕਰਕਖ ਝਲਨਖ ਦਲ ਥਲਨ ਮਵਕਲ ਲਗਲਉਣ ਵਲਲਖ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਦਲਆਨ ਸਨਚਲਆਨ ਜ਼ਤਆਰ ਕਲਤਲਆਨ ਜਲਣ।
ਇਸ ਮਦਕਖ ਮਸਵਖ ਖਖਤਲਬਲੜਲ ਅਫਸਰ ਬਰਨਲਲਲ ਡਲ. ਬਲਦਖਵ ਜ਼ਸਸਘ ਨਖ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਖ ਦਖ ਬਹਸਤ ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਰਮਲ/ ਮਵਕਲ ਬਲਜਣ
ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਹਲ ਰਹਖ ਹਨ, ਇਸ ਸਮਮ 30 ਹਰਕਟਖਅਰ ਤਲ ਵਵਧ ਨਰਮਖ ਦਲ ਜ਼ਬਜਲਈ ਹਲ ਚਸਵਕਲ ਹਰ ਤਖ ਬਰਨਲਲਖ ਜ਼ਵਵਚ ਨਰਮਖ ਹਖਠ ਰਕਬਲ
ਵਧਲਉਣ ਦਲ ਹਰ ਸਸਭਵ ਕਲਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਲਤਲ ਜਲਵਖਗਲ।
ਇਸ ਮਦਕਖ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜ਼ਸਖਲਲਈ ਅਫਸਰ ਬਰਨਲਲਲ ਡਲ. ਚਰਨਜਲਤ ਜ਼ਸਸਘ ਕਕਥ, ਡਲ. ਜ਼ਦਲਬਲਗ ਜ਼ਸਸਘ ਏ ਓ, ਡਲ. ਸਰਬਜਲਤ ਜ਼ਸਸਘ, ਡਲ.
ਗਸਰਚਰਨ ਜ਼ਸਸਘ, ਡਲ. ਗਸਰਜ਼ਬਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਤਖ ਬਖਅਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਓਰਲ ਵਵਲਲ ਆਨਲਲਈਨ ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਅਵਜ ਤਲ: ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
* ਚਲਹਵਲਨ 76529-25858 ’ਤਤ ਕਰ ਸਕਦਤ ਹਨ ਸਸਪਰਕ
ਬਰਨਲਲਲ, 1 ਮਈ
ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਤ ਘਰ ਘਰ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਵਵਲਲ ਨਨ ਜਵਲਨਲਨ
ਅਤਤ ਹਲਰ ਬਤਰਲਜ਼ਗਲਰਲਨ ਨਨ ਸ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਜਲਨ ਸਵਵ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਬਲਰਤ ਜਲਣਕਲਰਟ ਦਤਣ ਲਈ ਭਲਕਤ ਤਲ
ਆਨਲਲਈਨ ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਸ਼ਸ਼ਰਨ ਕਟਤਟ ਜਲ ਰਹਟ ਹਵ।
ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਟ ਜ਼ਦਸਦਤ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਟ ਤਤਜ ਪਸਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨ ਲਕਲ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ
ਵਲਇਰਸ ਦਤ ਮਵਦਤਨਜ਼ਰ ਲਵਗਤ ਕਰਜ਼ਫਊ ਕਲਰਨ ਅਤਤ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਤ ਫਵਲਲਅ ਨਨ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਇਕਵਠ
ਨਹਹ ਕਟਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਅਤਤ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਨ ਰਟ ਦਲ ਖਲਸ ਜ਼ਧਆਨ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਵ। ਇਸ ਦਤ ਮਵਦਤਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਵਵਲਲ ਵਟ ਆਨਲਲਈਨ ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਦਟ ਸਸ਼ਜ਼ਵਧਲ ਮਸ਼ਹਵਈਆ ਕਰਲਈ ਗਈ ਹਵ ਤਲਨ
ਜਲ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਟ ਜਲਨ ਨਨ ਜਵਲਨ ਹਲਲਲਤ ਆਮ ਹਲਣ ’ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਨ ਵਲਨਗ ਪਸਟਜ਼ਖਆਵਲਨ ਦਤ ਸਕਣ ਅਤਤ ਹਸ਼ਣ ਘਰ
ਬਵਠਤ ਆਪਣਲ ਸਮਲਨ ਚਸਗਤ ਪਲਸਤ ਲਲ ਸਕਣ। ਉਨਲ ਲਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਨਲਲਈਨ ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਦਨਰਲਨ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਦਤ
ਮਨਜ਼ਕਆਨ, ਮਸ਼ਕਲਬਲਤ ਦਟਆਨ ਪਸਟਜ਼ਖਆਵਲਨ ਦਟ ਜ਼ਤਆਰਟ ਦਤ ਨਲਲ ਨਲਲ ਸਵਵ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਸਕਟਮਲਨ ਅਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਬਰਨਲਲਲ ਵਵਲਲ ਜ਼ਦਵਤਟਆਨ ਜਲਨਦਟਆਨ ਸਤਵਲਵਲਨ ਬਲਰਤ ਜਲਣਕਲਰਟ ਜ਼ਦਵਤਟ ਜਲਵਤਗਟ ।
ਆਨਲਲਈਨ ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਦਤ ਚਲਹਵਲਨ ਪਸਲਰਥਟ 76529-25858 ਮਲਬਲਈਲ ਨਸਬਰ ’ਤਤ ਸਸਪਰਕ ਕਰ
ਸਕਦਤ ਹਨ। ਉਨਲ ਲਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਨਲਲਈਨ ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਦਟ ਸਤਵਲ ਸਵਤਰਤ 9:00 ਵਜਤ ਤਲ ਸ਼ਲਮ 05:00
ਵਜਤ ਤਵਕ ਮਸ਼ਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈ ਜਲਵਤਗਟ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਮਮਦਦਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਚ ਘਰ ਘਰ ਸਰਵਦਖਣ ਜਲਰਰ: ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
* ਜ਼ਜ਼ਲਲਲਦ ਜ਼ਵਚ ਹਹਣ ਤਮਕ 68976 ਘਰਲਰ ਦਦ 3.25 ਲਮਖ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਰ ਦਲ ਕਰਤਲ ਜਲ ਚਹਮਕਲ ਹਹ ਸਰਵਦਖਣ
* ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਰਆਰ ਟਰਮਲਰ ਤਨਦਦਹਰ ਨਲਲ ਡਟਰਆਰ
ਬਰਨਲਲਲ, 1 ਮਈ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਦਦ ਮਮਦਦਨਜ਼ਰ ਹਰ ਤਰਲਲਰ ਦਦ ਕਦਮ ਚਹਮਕਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ ।
ਇਸਦ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਸਹਤ ਅਮਲਦ ਵਮਲਤ ਘਰ ਘਰ ਸਰਵਦਖਣ ਕਰਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਤਲਰ ਜਲ ਖਸਘ , ਜਹਕਲਮ,
ਬਹਖਲਰ ਆਜ਼ਦ ਲਮਛਣ ਵਲਲਦ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਰ ਦਰ ਪਛਲਣ ਕਰ ਕਦ ਉਨਲ ਲਰ ਦਰ ਜ਼ਸਹਤ ਜਲਰਚ ਕਰਤਰ ਜਲ ਸਕਦ।
ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਰਦਦ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਰ ਤਦਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਫ ਲਕਲ ਨਦ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਰਵਦਖਣ
ਜਲਰਰ ਹਹ ਅਤਦ ਹਹਣ ਤਮਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਚ 68,976 ਘਰਲਰ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਰ ਕਦ 3,25,796 ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਰ ਦਲ
ਸਰਵਦਖਣ ਕਰਤਲ ਜਲ ਚਹਮਕਲ ਹਹ। ਇਸ ਬਲਰਦ ਵਧਦਰਦ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜ਼ਦਸਦਦ ਹਲਏ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਗਹਜ਼ਰਸਦਰਬਰਰ
ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਮਲਤ ਪਫਰਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਅਸਦਰ ਘਰ ਘਰ ਜਲ ਕਦ ਸਰਵਦਖਣ ਕਰਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ
ਹਹ। ਇਸ ਸਰਵਦਖਣ ਜ਼ਵਚ ਖਸਘ, ਜਹਕਲਮ ਜਲਰ ਬਹਖਲਰ ਆਜ਼ਦ ਦਦ ਲਮਛਣਲਰ ਵਲਲਦ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਰ ਦਰ ਪਛਲਣ ਕਰਤਰ
ਜਲਰਦਰ ਹਹ। ਜਦਕਰ ਜ਼ਕਸਦ ਨਫ ਸ ਖਸਘ, ਜਹਕਲਮ ਜਲਰ ਬਹਖਲਰ ਆਜ਼ਦ ਲਮਛਣ 7 ਜ਼ਦਨ ਪਹਰਲਣਦ ਹਨ ਤਲਰ ਉਸ ਨਫ ਸ ਸਬਸਧਤ
ਜ਼ਸਹਤ ਬਲਲਕ ਦਦ ਫਲਫ ਕਲਰਨਰ ਜ਼ਵਚ ਅਗਲਦ ਰਰ ਜਲਰਚ ਲਈ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜਲਰਦਲ ਹਹ।
ਉਨਲਲ ਲਰ ਜ਼ਕ ਮਲਟਰਪਰਪਜ਼ ਹਹਲਥ ਵਰਕਰ ਅਤਦ ਆਸ਼ਲ ਵਰਕਰਲਰ ਦਰਆਰ ਟਰਮਲਰ ਵਮਲਤ ਇਹ ਸਰਵਦਖਣ ਕਰਤਲ ਜਲ
ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ। ਇਸ ਸਰਵਦਖਣ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਸਹਤ ਅਮਲਦ ਵਮਲਤ ਲਲ ਕਲਰ ਨਫ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਰ ਵਰ
ਜਲਗਰਫਕ ਕਰਤਲ ਜਲਰਦਲ ਹਹ ਜ਼ਕ ਲਲ ਕ ਮਲਸਕ ਲਲਜ਼ਮਰ ਪਲਉਣ, ਸਮਮ ਸਮਮ ’ਤਦ ਹਮਥ ਧਲਣ, ਹਲਰ ਲਲ ੜੜਦਦ
ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤਣ ਅਤਦ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਲਮਛਣ ਮਜ਼ਹਸਫਸ ਹਲਣ ’ਤਦ ਜਲਰ ਜ਼ਕਸਦ ਵਰ ਤਰਲਲਰ ਦਰ ਲਲ ੜ ਪਹਣ
’ਤਦ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵÎ ਭਲਗ ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰਨ। ਉਨਲ ਲਰ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਸਬਸਧਰ ਜਲਣਕਲਰਰ ਲਈ ਪਸਜਲਬ
ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਤ ਜਲਰਰ ਨਸਬਰ 011 2397 8046 ਜਲਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਕਸਟਰਲਲ ਰਫਮ ਦਦ ਨਸਬਰਲਰ 01679234777, 98721-95649, 76528-95649 ਤਦ 99153-05649 ’ਤਦ ਸਸਪਰਕ ਕਰਤਲ ਜਲ
ਸਕਦਲ ਹਹ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਰਲਟਟਸ਼ਨਲ ਸਮਲਮ ਸਲਰਨਨ ਅਨਨ ਸਲਰ ਦਨ ਕਲਨਲਮ ਖਲਲਲਣ ਲਈ ਜ਼ਨਰਧਲਜ਼ਰਤ ਸ਼ਰਤਲਮ ਦਨ ਪਲਲਣਲ ਜ਼ਰਰਰਨ
* ਸ਼ਜ਼ਹਰਨ ਖਟਤਰਲਮ ਜ਼ਵਚ ਇਕਜ਼ਹਰਨਆਮ, ਨਟ ਬਰਹਨਡ ਤਟ ਜ਼ਰਹਲਇਸ਼ਨ ਕਸਪਲਲ ਕਸਲਮ ਦਨਆਮ ਦਨ ਕਲਨਲਮ ਹਨ ਵਲਰਲ ਵਲਰਨ
ਖਨਖਲਲਣਗਨਆਮ
* ਸਟਲਫ 50 ਫਨਸਦਨ ਹਨ ਰਖਖਣਲ ਅਤਟ ਹਲਰ ਸਲਵਧਲਨਨਆਮ ਵਰਤਣਨਆਮ ਲਲਜ਼ਮਨ
* ਬਟਕਰਨ, ਮਜ਼ਠਆਈਆਮ ਆਜ਼ਦ ਦਨ ਕਲਨਲਮ ’ਤਟ ਬਲਠ ਕਟ ਖਲਣਲ ਸਖਤ ਮਨਲ ਲ
* ਜ਼ਡਜਨਟਲ ਪਟਮਮਟ ਨਰ ਸ ਜ਼ਦਖਤਨ ਜਲਵਟ ਤਰਜਨਹ
* ਚਲਰ ਪਹਨਆ ਵਲਹਨ ਜ਼ਲਜਲਣ ਦਨ ਸਖਤ ਮਨਲਹਨ, ਜ਼ਸਰਫ ਦਲ ਪਹਨਆ ਵਲਹਨਲਮ ਦਨ ਹਨ ਇਜਲਜ਼ਤ
ਬਰਨਲਲਲ, 1 ਮਈ
ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਖਲਲ ਜਲਰਨ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਟਸ਼ਲਮ ਦਨ ਰਰਸ਼ਨਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਜ਼ਜਸਟਟ ਟਟ ਸਟਨ ਤਟਜ ਪਟਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ
ਫਰ ਲਕਲ ਵਖਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਦਨ ਹਦਰ ਦ ਅਸਦਰ ਸ਼ਲਪਜ਼ ਐਡ ਐਸਟਟਬਜ਼ਲਸ਼ਮਮਟ ਐਕਟ 1958 ਤਜ਼ਹਤ ਸਵਟਰਟ
7 ਤਲ 11 ਵਜਟ ਤਖਕ ਦਨ ਕਲਨਲਮ ਖਲਲਲਣ ਸਬਸਧਨ ਕਨ ਝ ਸ਼ਰਤਲਮ ’ਤਟ ਹਨਕਮ ਜਲਰਨ ਕਨਤਟ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨਲ ਲਮ ਹਨਕਮਲਮ ਜ਼ਵਚ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਹਲ ਜ਼ਕ ਪਪਡਰ ਖਟਤਰਲਮ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਲਪਜ਼ ਐਡ ਐਸਟਟਬਜ਼ਲਸ਼ਮਮਟ ਐਕਟ ਅਧਨਨ
ਸਲਰਨਆਮ ਦਨ ਕਲਨਲਮ 50 ਫਨਸਦਨ ਸਟਲਫ ਨਲਲ ਸਵਟਰਟ 7 ਤਲ 11 ਵਜਟ ਤਖਕ ਖਲਲਲਨਆਮ ਜਲ ਸਕਣਗਨਆਮ, ਜਦਲਜ਼ਕ
ਸ਼ਜ਼ਹਰਨ ਖਟਤਰਲਮ (ਜ਼ਮਉਜ਼ਸਪਲ ਜ਼ਲਜ਼ਮਟ ਅਧਨਨ) ਇਕਖਲਨਆਮ ਕਜ਼ਹਰਨਆਮ (ਸਟਮਡ ਅਲਲ ਨ) ਦਨ ਕਲਨਲਮ, ਨਟ ਬਰਹਨਡ
ਦਨ ਕਲਨਲਮ ਤਟ ਜ਼ਰਹਲਇਸ਼ਨ ਕਸਪਲਲ ਕਸ ਵਲਲਨਆਮ ਦਨ ਕਲਨਲਮ ਹਨ 50 ਫਨਸਦਨ ਸਟਲਫ ਨਲਲ ਰਲਟਟਸ਼ਨਲ ਸਮਲਮ ਸਲਰਨਨ
ਅਨਨ ਸਲਰ ਖਲਲਲਨਆਮ ਜਲ ਸਕਦਨਆਮ ਹਨ।
ਹਨਕਮਲਮ ਅਨਨ ਸਲਰ ਆਮ ਲਲ ਕਲਮ ਨਰ ਸ 7 ਤਲ 11 ਵਜਟ ਤਖਕ ਜ਼ਰਰਰਨ ਵਸਤਲਮ ਦਨ ਖਰਨਦਦਲਰਨ ਦਨ ਹਨ ਇਜਲਜ਼ਤ ਹਲ।
ਇਸ ਦਰਰਲਨ ਮਲਸਕ, ਦਸਤਲਨਟ ਆਜ਼ਦ ਪਲਉਣ ਅਤਟ ਹਲਰ ਇਹਜ਼ਤਆਤਲਮ ਦਲ ਪਰਰਲ ਜ਼ਖਆਲ ਰਖਜ਼ਖਆ ਜਲਵਟ।
ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰ ਰਨ ਦਨ ਪਲਲਣਲ ਵਨ ਜ਼ਰਰਰਨ ਹਲ। ਬਟਕਰਨ, ਮਜ਼ਠਆਈ, ਕਨਫਲਕਸ਼ਨਰਨ ਆਜ਼ਦ ਦਨ ਕਲਨਲਮ ’ਤਟ ਬਲਠ ਕਟ
ਖਲਣਲ ਸਖਤ ਮਨਲ ਲ ਹਲ, ਜ਼ਸਰਫ ਪਲਕ ਕਰਵਲ ਕਟ ਜ਼ਲਜਲਣ ਦਨ ਹਨ ਇਜਲਜ਼ਤ ਹਲ। ਦਨ ਕਲਨਦਲਰ ਵਨ ਵਸਤਲਮ ਦਨ ਹਲਮ
ਜ਼ਡਜ਼ਲਵਰਨ ਨਰ ਸ ਹਨ ਤਰਜਨਹ ਦਟਣ। ਦਨ ਕਲਨਦਲਰ ਦਨ ਕਲਨਲਮ ’ਤਟ ਗਲਹਕਲਮ ਤਟ ਸਟਲਫ ਜ਼ਵਚਲਲਟ ਘਖਟਲ ਘਖਟ ਇਕ
ਮਨਟਰ ਦਲ ਫਲਸਲਲ ਯਕਨਨਨ ਬਣਲਉਣਗਟ। ਦਨ ਕਲਨਦਲਰ ਇਹ ਵਨ ਯਕਨਨਨ ਬਣਲਉਣਗਟ ਜ਼ਕ ਗਲਹਕਲਮ ਦਟ ਮਲਸਕ
ਲਲਜ਼ਮਨ ਪਲਇਆ ਹਲਵਟ। ਦਨ ਕਲਨਦਲਰ ਦਨ ਕਲਨਲਮ ਜ਼ਵਚ ਸਲਨਟਟਲਈਜ਼ਰ ਰਖਖਣਲ ਅਤਟ ਆਪਣਟ , ਸਟਲਫ ਤਟ ਗਲਹਕਲਮ ਦਟ
ਹਖਥ ਸਲਨਟਟਲਈਜ਼ ਕਰਨਟ ਯਕਨਨਨ ਬਣਲਉਣਗਟ। ਗਲਹਕ ਦਨ ਕਲਨਲਮ ਜ਼ਵਚ ਉਨਲ ਲਮ ਚਨਜ਼ਲਮ ਨਰ ਸ ਹਖਥ ਲਲਉਣ ਤਲ ਗਨਰਟਜ਼
ਕਰਨ, ਜ਼ਜਨਲ ਲਮ ਦਨ ਲਲ ੜ ਨਹਹ। ਦਨ ਕਲਨਦਲਰ ਅਤਟ ਗਲਹਕ ਨਕਦਨ ਦਨ ਬਜਲਏ ਜ਼ਡਜਨਟਲ ਪਟਮਮਟ ਨਰ ਸ ਤਰਜਨਹ
ਦਟਣ ਅਤਟ ਲਲ ਣ-ਦਟਣ ਮਗਰਲ ਗਲਹਕ ਅਤਟ ਦਨ ਕਲਨਦਲਰ ਹਖਥ ਸਲਨਟਟਲਈਜ਼ ਕਰਨਟ ਯਕਨਨਨ ਬਣਲਉਣ। ਗਲਹਕ
ਆਪਣਟ ਘਰਲਮ ਤਲ ਕਲਰਨ ਬਲਗ ਜ਼ਲਜਲਣ ਨਰ ਸ ਤਰਜਨਹ ਦਟਣ ਅਤਟ ਕਖਪੜਟ ਦਟ ਬਲਗ ਗਰਮ ਪਲਣਨ ਨਲਲ ਧਲਤਟ ਜਲਣ।
ਕਲਜ਼ਵਡ 19 ਦਟ ਮਖਦਟਨਜ਼ਰ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਨਆਮ ਹਦਲਇਤਲਮ ਦਨ ਇਸਨ ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਕਨਤਨ ਜਲਵਟ, ਅਜ਼ਜਹਲ
ਨਲ ਕਰਨ ਵਲਜ਼ਲਆਮ ’ਤਟ ਸਖਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਨਤਨ ਜਲਵਟਗਨ।
ਹਨਕਮਲਮ ਅਨਨ ਸਲਰ ਕਜ਼ਰਆਣਲ ਦਨ ਕਲਨਲਮ, ਕਲਜ਼ਮਸਟ ਤਟ ਲਲ ਬਲਰਟਟਰਨਆਮ ਸਵਟਰਟ 7 ਤਲ 11 ਵਜਟ ਤਖਕ ਐਤਵਲਰ ਤਲ
ਜ਼ਬਨਲਮ ਬਲਕਨ ਜ਼ਦਨ ਖਨਖਲਲਨਆਮ ਰਖਖਨਆਮ ਜਲ ਸਕਦਨਆਮ ਹਨ। ਹਲਲਮ ਜ਼ਡਜ਼ਲਵਰਨ ਸ਼ਲਮ 5 ਵਜਟ ਤਖਕ ਕਨਤਨ ਜਲ
ਸਕਦਨ ਹਲ।
ਹਨਕਮਲਮ ਅਨਨ ਸਲਰ ਮਲਟਨ ਬਰਲਮਡ, ਜ਼ਸਸਗਲ ਬਰਲਮਡ ਮਲਲਜ, ਮਲਰਕਨਟ ਕਸਪਲਲ ਕਸ, ਮਲਰਕਨਟ ਜ਼ਵਚਲਨਆਮ
ਦਨ ਕਲਨਲਮ (ਜਲ ਜ਼ਰਹਲਇਸ਼ਨ ਕਸਪਲਲ ਕਸ ’ਚ ਨਹਹ) ਤਟ ਸ਼ਲਜ਼ਪਸਗ ਮਲਲ ਨਹਹ ਖਨਖਲਲਣਗਟ। ਇਸ ਦਰਰਲਨ ਚਲਰ ਪਹਨਆ
ਵਲਹਨ ਜ਼ਲਜਲਣ ਦਨ ਸਖਤ ਮਨਲਹਨ ਹਲ, ਗਲਹਕ ਜ਼ਸਰਫ ਦਲ ਪਹਨਆ ਵਲਹਨਲਮ ’ਤਟ ਹਨ ਜਲ ਸਕਦਟ ਹਨ।
ਇਸ ਦਰਰਲਨ ਸ਼ਰਲਬ ਦਟ ਠਟ ਕਟ, ਤਸਬਲਕ ਦਨ ਜ਼ਵਕਰਨ, ਸਲਲਰਨ, ਹਜ਼ਲਮਤ ਦਨਆਮ ਦਨ ਕਲਨਲਮ, ਜ਼ਬਊਟਨ ਪਲਰਲਰ, ਸਲਰਟ
ਜ਼ਵਜ਼ਦਅਕ, ਟਰਟਜ਼ਨਸਗ, ਕਲਜ਼ਚਸਗ ਇਸਸਟਨਜ਼ਚਊਟ, ਆਈਲਲ ਟਸ ਇਸਸਟਨਜ਼ਚਊਟ, ਹਲਸਪਨਟਲਜ਼ਲਟਨ ਸਟਵਲਵਲਮ, ਸਲਜ਼ਪਸਗ
ਮਲਲਜ਼, ਸਲਰਟ ਜ਼ਸਨਟ ਮਲ ਹਲਲ, ਜ਼ਜਸਮ, ਸਪਲਰਟਸ ਕਸਪਲਲ ਕਸ, ਸਜ਼ਵਸਜ਼ਮਸਗ ਪਰਲ, ਐਟਰਟਟਨਮਮਟ ਪਲਰਕ, ਥਨਏਟਰ,
ਬਲਰ, ਆਡਨਟਲਰਨਅਮ, ਰਲਸਟਲਰਮਟ, ਅਸਮਬਲਨ ਹਲਲ ਤਟ ਹਲਰ ਸਬਸਧਤ ਥਲਵਲਮ, ਸਲਰਟ ਤਰਲਲਮ ਦਟ ਸਮਲਜ਼ਜਕ,
ਰਲਜਨਨਜ਼ਤਕ, ਖਟਡ, ਮਨਲ ਰਸਜਕ, ਜ਼ਵਜ਼ਦਅਕ, ਸਖਜ਼ਭਆਚਲਰਕ, ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਸਮਲਗਮ ਤਟ ਹਲਰ ਇਕਖਠ, ਸਲਰਟ
ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਸਮਲਗਮਲਮ ’ਤਟ ਪਲਬਸਦਨ ਰਹਟਗਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਫਸਸ ਦਦਦ ਜਸ ਰਲਜਲਜ ਦਸ ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਘਰ ਵਲਪਸਤ ਲਈ ਆਨਲਲਈਨ ਅਪਲਲਈ ਕਰਨ: ਜ਼ਡਪਟਤ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
* www.covidhelp.punjab.gov.in ਵਵਬਸਲਈਟ ’ਤਸ ਜ਼ਨਰਧਲਜ਼ਰਤ ਪਪਲਫਰਮਸ ਰਲਹਹ 3
ਮਈ ਤਤਕ ਕਤਤਲ ਜਲਵਸ ਅਪਲਲਈ
ਬਰਨਲਲਲ, 1 ਮਈ
ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਤਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਦਸ ਫਵਲਲਅ ਨਦ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਸਦਬਸ ਜ਼ਵਤਚ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ/ਲਲਕਡਲਊਨ
ਕਲਰਨ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਤਚ ਫਸਸ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਜ ਦਸ ਆਪਣਸ ਜ਼ਪਤਰਤ ਰਲਜ ਵਲਪਸ ਜਲਣ ਸਬਸਧਤ ਸਟਟਡਰਡ ਆਪਰਸਜ਼ਟਸਗ
ਪਪਲਸਤਜ਼ਰ (ਐਸ.ਓ.ਪਤ.) ਜਲਰਤ ਕਤਤਸ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸਪਤ ਤਸਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਦ ਲਕਲ ਨਸ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਲਰ ਵਤਲਲ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਤਚ ਫਸਸ
ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਜ ਦਸ ਆਪਣਸ ਜ਼ਪਤਰਤ ਰਲਜ ਵਲਪਸ ਜਲਣ ਦਤ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆਜ 5 ਮਈ ਨਦ ਸ ਸ਼ਸ਼ਰਦ ਕਰਨ ਦਤ ਯਲਜਨਲ
ਉਲਤਕਤ ਗਈ ਹਵ। ਇਸ ਤਜ਼ਹਤ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਸ ਜ਼ਵਚ ਫਸਸ ਹਲਰ ਰਲਜਲਜ ਦਸ
ਵਸਨਤਕ www.covidhelp.punjab.gov.in ਵਵਬਸਲਈਟ
’ਤਸ http://covidhelp.punjab.gov.in/PunjabOutRegistration
.aspx Ç ਲਸਕ ’ਤਸ ਜ਼ਨਰਧਲਜ਼ਰਤ ਪਪਫਲਰਮਸ ਰਲਹਹ 3 ਮਈ ਤਤਕ ਅਪਲਲਈ ਕਰ ਸਕਦਸ ਹਨ। ਉਨਲ ਲਜ
ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਦਲ ਵਲਰ ਕਲਈ ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਆਪਣਸ ਪਜ਼ਰਵਲਰ/ਸਮਦਹ ਲਈ ਪਪਲਫਲਰਮਲ ਭਰਦਲ ਹਵ ਤਲਜ ਉਸ ਨਦ ਸ ਪਦਰਸ
ਪਜ਼ਰਵਲਰ/ਸਮਦਹ ਲਈ ਇਤਕ ਜ਼ਸਸਟਮ ਦਸ਼ ਆਰਲ ਜਨਰਸਟ ਆਈ ਡਤ ਜ਼ਮਲਸ ਗਤ। ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਸ ਦਤਜ਼ਸਆ
ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਤਧਰਤ ਵਸਰਜ਼ਵਆਜ ਅਨਸ਼ ਸਲਰ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਜ ਦਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜਲਜਚ/ਸਕਰਤਜ਼ਨਸਗ ਕਰਵਲਈ
ਜਲਵਸਗਤ। ਸਕਰਤਜ਼ਨਸਗ 4 ਮਈ, 2020 ਤਤਕ ਪਦਰਤ ਕਰ ਲਈ ਜਲਵਸਗਤ, ਇਸ ਤਲ ਬਲਅਦ 5 ਮਈ ਤਲ
ਪਰਵਲਸਤਆਜ ਨਦ ਸ ਉਨਲ ਲਜ ਦਸ ਜ਼ਪਤਤਰਤ ਰਲਜਲਜ ਜ਼ਵਚ ਭਸਜਣ ਦਤ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਸ਼ਸ਼ਰਦ ਹਲ ਜਲਵਸਗਤ। ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਸ
ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਸ ਜ਼ਵਚ ਫਸਸ ਹਲਰ ਰਲਜਲਜ ਦਸ
ਵਸਨਤਕ www.covidhelp.punjab.gov.in ’ਤਸ ਅਪਲਲਈ ਕਰਨ। ਉਨਲ ਲਜ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਜ਼ਲਲਸ ਦਸ ਸਬਸਧਤ ਸਸਸਥਲਵਲਜ ਦਸ ਨਸ਼ ਮਲਇਸਦਸ, ਜ਼ਪਸਡਲਜ ਦਸ ਸਰਪਸਚ ਜਲਜ ਹਲਰ ਮਲਹਤਬਰ ਪਰਵਲਸਤਆਜ ਨਦ ਸ ਅਪਲਲਈ
ਕਰਵਲਉਣ ਜ਼ਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਦਸ ਬਲਵਜਦਦ ਜਸ ਆਨਲਲਈਨ ਅਪਲਲਈ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦਤਕਤ ਪਸਸ਼ ਆ
ਰਹਤ ਹਵ ਤਲਜ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਤਧਰਤ ਕਸਟਰਲਲ ਰਦਮ ਦਸ ਨਸਬਰ 01679-230032 ’ਤਸ ਸਸਪਰਕ ਕਤਤਲ ਜਲਵਸ।
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