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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਖਖਤਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਜਸਤਰ ਦਖ ਬਤਜ ’ਤਖ ਸਬਜ਼ਸਡਤ: ਮਮਵਖ ਖਖਤਤਬਲੜਤ ਅਫਸਰ
* ਜ਼ਕਸਲਨ ਏਡਤਓਜ਼ ਨਲਲ ਕਰ ਸਕਦਖ ਹਨ ਸਸਪਰਕ
ਬਰਨਲਲਲ, 7 ਮਈ
ਸਕਵਤਰ ਖਖਤਤਬਲੜਤ ਪਸਜਲਬ ਡਲ. ਕਲਹਨ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਖ ਡਲਇਰਰਕਟਰ ਖਖਤਤਬਲੜਤ ਤਖ ਜ਼ਕਸਲਨ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ
ਪਸਜਲਬ ਡਲ. ਸਮਤਸਤਰ ਕਮ ਮਲਰ ਐਰਤ ਦਤ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਜਸਤਰ ਦਲ ਬਤਜ ਸਬਜ਼ਸਡਤ ’ਤਖ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲ
ਜ਼ਰਹਲ ਹਰ।
ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਰਦਖ ਹਲਏ ਮਮਵਖ ਖਖਤਤਬਲੜਤ ਅਫਸਰ ਬਰਨਲਲਲ ਡਲ. ਬਲਦਖਵ ਜ਼ਸਸਘ ਨਖ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਰਤ
ਖਲਦ ਰਸਲਇਣਕ ਖਲਦਲਨ ਦਤ ਖਪਤ ਘਟਲਉਣ ਜ਼ਵਵਚ ਸਹਲਈ ਹਮਸਦਤ ਹਰ। ਜ਼ਮਤਨ ਜ਼ਵਵਚ ਮਵਲੜ ਦਤ ਮਲਤਰਲ ਜ਼ਵਵਚ
ਵਲਧਲ ਹਮਸਦਲ ਹਰ, ਜ਼ਮਤਨ ਦਤ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤਖ ਉਪਜਲਊ ਸ਼ਕਤਤ ਵਧਦਤ ਹਰ ਤਖ ਲਘਨ ਤਵਤ ਦਤ ਕਲਈ ਘਲਟ ਨਹਹ
ਆਉਦਤ ਅਤਖ ਜਲ ਨਦਤਨ ਖਖਤ ਜ਼ਵਵਚ ਪਜ਼ਹਲਲਨ ਉਉਗ ਪਪਦਖ ਹਨ, ਉਹ ਹਰਤ ਖਲਦ ਨਨ ਸ ਖਖਤ ਜ਼ਵਵਚ ਵਲਹਮਣ ਸਮਮ ਦਵਬਖ
ਜਲਨਦਖ ਹਨ, ਇਸ ਤਰਲਲਨ ਇਹ ਨਦਤਨਲਨ ਨਨ ਸ ਘਟਲਉਣ ਜ਼ਵਵਚ ਸਹਲਈ ਹਮਸਦਖ ਹਨ। ਉਨਲ ਲਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਵਕਤ ਦਤ
ਫਸਲ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਬਜਲਈ ਤਤ 10 ਜ਼ਦਨ ਪਜ਼ਹਲਲਨ 50 ਜ਼ਦਨਲਨ ਦਤ ਹਰਤ ਖਲਦ ਅਤਖ ਮਵਕਤ ਨਨ ਸ ਜ਼ਸ਼ਫਲਜ਼ਰਸ਼ ਕਤਤਤ
ਮਲਤਰਲ (50 ਜ਼ਕਲਲ ਨਲਈਟਪ ਲਜਨ ਪਪਤਤ ਏਕੜ) ਪਲਉਣ ਨਲਲ ਵਧਖਰਖ ਝਲੜ ਦਖ ਨਲਲ ਨਲਲ ਜ਼ਮਤਨ ਦਤ ਜ਼ਸਹਤ
ਜ਼ਵਵਚ ਸਮਧਲਰ ਹਮਸਦਲ ਹਰ। ਉਨਲ ਲਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਵਤਤ ਜ਼ਕ ਇਹ ਢਮ ਕਵਲਨ ਸਮਲਨ ਹਰ ਜ਼ਕ ਤਮ ਸਤ ਆਪਣਖ ਖਖਤਲਨ
ਜ਼ਵਵਚ ਹਰਤ ਖਲਦ ਪਲਓ। ਇਹ ਜਸਤਰ ਖਖਤਤਬਲੜਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਸਬਜ਼ਸਡਤ ’ਤਖ 35 ਰਮਪਏ ਜ਼ਕਲਲ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ
ਹਰ । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਕਸਲਨ ਬਰਨਲਲਲ ਬਲਲਕ ਜ਼ਵਵਚ ਡਲ. ਸਮਖਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਏਡਤਓ 9872449779, ਸ਼ਜ਼ਹਣਲ
ਬਲਲਕ ਜ਼ਵਵਚ ਡਲ. ਗਮਰਜ਼ਬਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਏਡਤਓ 9814822665 ਤਖ ਮਜ਼ਹਲ ਕਲਲਨ ਬਲਲਕ ਜ਼ਵਵਚ ਸਪਤ ਚਰਨ
ਰਲਮ ਏਈਓ 9876565848 ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਕਖ ਜਸਤਰ ਦਲ ਬਤਜ ਲਰ ਸਕਦਖ ਹਨ।
ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਰਰਉਡ ਕਲਸ ਰਲਹਤ ਵਲਸਟਤਅਰ ਸਖਵਲਵਲਨ ਜ਼ਨਭਲਅ ਰਹਖ ਹਨ ਜ਼ਸਵਲ ਜ਼ਡਫਪਸ ਜਵਲਨ
ਬਰਨਲਲਲ, 7 ਮਈ
ਰਰਉਡ ਕਲਸ ਵਵਲਤ ਲਲ ੜਵਸਦਲਨ ਦਤ ਮਦਦ ਲਈ ਚਲਲਈ ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਸਵਲ ਜ਼ਡਫਪਸ ਵਲਸਟਤਅਰ ਵਤ ਭਰਵਲਨ
ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਖ ਰਹਖ ਹਨ। ਜ਼ਸਵਲ ਜ਼ਡਫਪਸ ਵਲਸਟਤਅਰ ਰਲਸ਼ਨ ਦਤ ਵਸਡ ਜ਼ਵਚ ਸਖਵਲਵਲਨ ਜ਼ਨਭਲਅ ਰਹਖ ਹਨ।
ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਸਵਲ ਜ਼ਡਫਪਸ ਇਸਸਪਰਕਟਰ ਕਮ ਲਦਤਪ ਜ਼ਸਸਘ ਨਖ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਲ ਲਨ ਸਮਖਤ ਜ਼ਸਵਲ ਜ਼ਡਫਪਸ
ਵਲਸਟਤਅਰਲਨ ਨਖ ਰਰਉਡ ¬ਕਲਸ ਵਵਲਤ 25 ਰਲਸ਼ਨ ਜ਼ਕਵਟਲਨ ਦਤ ਵਸਡ ਸਸਧਨ ਪਵਤਤ ਅਤਖ ਐਲਬਤਐਸ ਕਲਲਜ ਖਖਤਰ
ਜ਼ਵਚ ਕਤਤਤ। ਉਨਲ ਲਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਵਲ ਜ਼ਡਫਪਸ ਜਵਲਨ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਖ ਸਮਮ ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਖ ਸਜ਼ਹਯਲਗ
ਜ਼ਵਚ ਡਟਖ ਹਲਏ ਹਨ ਤਖ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਨ ਸ ਹਰ ਤਰਲਲਨ ਦਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਖਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਹਨ।
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