
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ

      ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਰਰਡ ਕਲਸ ਸਸਸਲਇਟਟ ਵਵਲਲ ਖਖਨਦਲਨ ਕਕਪ
 *       ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਖਖਨਦਲਨਟਆਆ ਦਟ ਹਹਸਲਲ ਅਫਜ਼ਲਈ
  *       ਆਸ਼ਲ ਵਰਕਰਲਆ ਨਖ ਸ ਸਰਨਨਟਲਈਜ਼ਰ ਅਤਨ ਮਲਸਕ ਵਸਡਨ
ਬਰਨਲਲਲ, 8 ਮਈ

       ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਰਰਰਡ ਕਰਲਸ ਜ਼ਦਵਸ ਮਹਕਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਰਰਡ ¬         ਕਲਸ ਸਸਸਲਇਟਟ ਬਰਨਲਲਲ ਵਵਲਲ ਅਵਜ ਵਵਖ ਵਵਖ ਸਮਲਜਸਨਵਟ
           ਸਸਸਥਲਵਲਆ ਦਨ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਨ ਖਖਨਦਲਨ ਕਕਪ ਲਲਇਆ ਜ਼ਗਆ    । ਇਸ ਮਹਕਨ

      ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਕਮ ਪਪਧਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਰਰਡ ¬         ਕਲਸ ਸਸਸਲਇਟਟ ਬਰਨਲਲਲ ਸਪਟ ਤਨਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਖਲਕਲ
  ’  ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼ ਤਹਰ ਤਨ ਪਸਵਜਨ              । ਉਨਲਲਆ ਰਰਰਡ ਕਲਸ ਸਸਸਥਲਪਕ ਜਟਨ ਹਰਨਰਟ ਜ਼ਡਊਨਕਟ ਅਤਨ ਭਲਈ ਘਨਲ ਵਈਆ ਨਖ ਸ ਸ਼ਰਧਲ ਦਨ

                ਫਸ ਵਲ ਭਨਟ ਕਟਤਨ। ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਰਰਰਡ ਕਲਸ ਸਸਸਲਇਟਟ ਵਵਖ ਵਵਖ ਸਸਸਥਲਵਲਆ ਦਨ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ
      ਲਲੜਵਸਦਲਆ ਦਟ ਸਨਵਲ ਜ਼ਵਚ ਜਸਟਟ ਹਲਈ ਹਰ।

    ਇਸ ਮਹਕਨ ਉਨਲਲਆ ਰਰਰਡ ¬           ਕਲਸ ਸਸਸਲਇਟਟ ਨਖ ਸ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਨਣ ਵਲਲਟਆਆ ਸਸਸਥਲਵਲਆ ਆਸਰਲ ਸਲਸ਼ਲ ਵਰਲਫਨਅਰ
               ਕਲਵਬ ਅਤਨ ਸਸਤ ਜ਼ਨਰਸਕਲਰਟ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਨ ਹਲਰ ਸਸਸਥਲਵਲਆ ਦਨ ਉਦਮ ਨਖ ਸ ਸਲਲਜ਼ਹਆ ਅਤਨ ਖਖਨਦਲਨਟਆਆ ਦਟ ਹਹਸਲਲ

 ਅਫਜ਼ਲਈ ਕਟਤਟ                । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਖ਼ਖਨਦਲਨ ਇਕ ਮਹਲਆਦਲਨ ਹਰ ਅਤਨ ਮਹਜਖਦਲ ਸਮਮ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਨ ਸਸਕਟ
    ਦਹਰਲਨ ਅਜ਼ਜਹਨ ਉਪਰਲਲਨ ਵਰਦਲਨ ਹਨ।

     ਇਸ ਮਹਕਨ ਖਖਨਦਲਨ ਕਕਪ ਜ਼ਵਚ 45    ਯਖਜ਼ਨਟ ਖਖਨ ਇਕਵਤਰ ਹਲਇਆ       । ਇਸ ਮਹਕਨ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦਨ
              ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ਲਆ ਅਨਸਸਲਰ ਆਸ਼ਲ ਵਰਕਰਲਆ ਦਨ ਨਸਮਲਇਸਜ਼ਦਆਆ ਨਖ ਸ ਮਲਸਕ ਅਤਨ ਸਰਨਨਟਲਈਜ਼ਰ ਵਟ ਵਸਡਨ ਗਏ। ਇਸ ਮਹਕਨ

        ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਰਰਡ ਕਲਸ ਸਸਸਲਇਟਟ ਬਰਨਲਲਲ ਦਨ ਸਕਵਤਰ ਸਰਵਣ ਜ਼ਸਸਘ,      ਆਸਰਲ ਸਲਸ਼ਲ ਵਰਲਫਨਅਰ ਕਲਵਬ ਦਨ
  ਪਪਧਲਨ ਰਲਜਨਸ਼ ਭਸਟਲਨਟ,        ਵਲਤਲਵਰਣ ਪਪਨਮਟ ਰਣਦਟਪ ਜ਼ਸਸਘ ਔਜਲਲ ਆਜ਼ਦ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।

Blood donation camp organized by District Red Cross Society
* Mr. Phoolka encourages blood donors
* Distributed sanitizers and masks to ASHA workers
Barnala, May 8
District Red Cross Society, Barnala organized a blood donation 
camp at civil hospital under the guidance of Deputy Commissioner 
cum president of Red Cross Society, Mr. Tej Partap Singh Phoolka 
on the occasion of World Red Cross Day.  
Mr. Phoolka paid tribute to Red Cross founder Jean Henri Dunant 
and Bhai Ghanaiya Ji. The deputy commissioner said that district 
Red Cross Society is engaged in the service of the needy. He 
lauded the efforts of Asra Social Welfare Club and Sant Nirankari 
Mission and other organizations supporting the Red Cross Society 
for blood donation canp. He encouraged the blood donars. "Blood 
donation is a noble cause and such efforts are a boon during the 
current situation", he added.
On this occasion, 45 units of blood was collected. Meanwhile, 
masks and sanitizers were  distributed to ASHA workers as per the 
directions of the Deputy Commissioner. On the occasion, Mr. 
Sarwan Singh, Secretary, District Red Cross Society, Barnala, Mr. 
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Rajesh Bhutani, President, Asra Social Welfare Club, Mr. Randeep 
Singh Aujla and others were present.

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/991/2020-DPRO Barnala
I/23257/2020

3



    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
250       ਜ਼ਬਸਤਜ਼ਰਆਆ ਵਲਲਲ ਜ਼ਢਢਲਵਲਆ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਕਅਰ ਸਸਟਰ ਜ਼ਤਆਰ:    ਤਕਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਫਲਕਲ
*          ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਢਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਕਅਰ ਸਸਟਰ ਜ਼ਵਚ ਸਹਫਫਲਤਲਆ ਦਲ ਜ਼ਨਰਟਖਣ
*     ’       ਲਲੜ ਪਪਣ ਤਕ ਆਈਸਲਲਕਸ਼ਨ ਫਪਜ਼ਸਲਟਟ ਵਜਲ ਕਟਤਟ ਜਲਵਕਗਟ ਵਰਤਲ

ਤਪਲ/ਬਰਨਲਲਲ, 8 ਮਈ
           ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਟ ਰਲਕਥਲਮ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਢਲਲ ਚਹਹਸ-    ਪਢਖਟ ਉਦਮ ਜਲਰਟ

ਹਨ              । ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਟ ਤਕਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਸਘ ਫਫਲਕਲ ਵਢਲਲ ਜਵਲਹਰ ਨਵਲਜ਼ਦਆ
ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਜ਼ਲਆ,             ਜ਼ਢਢਲਵਲਆ ਜ਼ਵਖਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਢਲਲ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਵਲਏ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਕਅਰ ਸਸਟਰ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਰਨ

  ਮਦਕਕ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ।
               ਇਸ ਮਦਕਕ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਕ ਦਢਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਕ ਜ਼ਵਚ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਕ ਮਰਟਜ਼ਲਆ ਲਈ ਦਲ

  ਆਈਸਲਕਲਕਸ਼ਨ ਫਪਜ਼ਸਲਟਟ ਹਪ,          ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਚਲ ਇਕ ਮਹੜ ਵਸਕਬਲ ਕਕਦਰ ਸਲਹਲ ਪਢਤਟ ਬਰਨਲਲਲ ਹਪ,  ਜ਼ਜਢਥਕ 50 
         ਜ਼ਬਸਤਜ਼ਰਆਆ ਦਟ ਸਹਫਲਤ ਹਪ ਅਤਕ ਦਫਜਲ ਸਟਐਚਸਟ ਮਜ਼ਹਲ ਕਲਲਆ ਹਪ,  ਜ਼ਜਢਥਕ 30    ਜ਼ਬਸਤਜ਼ਰਆਆ ਦਟ ਸਹਫਲਤ ਹਪ।

            ਉਨਲਲਆ ਦਢਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਲ ਜ਼ਬਨਲਆ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਕਅਰ ਸਸਟਰ ਜ਼ਤਆਰ ਕਟਤਕ ਗਏ ਹਨ,    ਜ਼ਜਨਲਲਆ ਜ਼ਵਚਲ ਜ਼ਢਢਢਲਵਲਆ ਕਲਜ਼ਵਡ
         ਕਕਅਰ ਸਸਟਰ ਜ਼ਬਲਕਹਲ ਜ਼ਤਆਰ ਹਪ ਅਤਕ ਇਸ ਸਸਟਰ ਜ਼ਵਚ 250    ਜ਼ਬਸਤਜ਼ਰਆਆ ਦਟ ਸਹਫਲਤ ਹਪ   । ਉਨਲਲਆ
                ਦਢਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਕਕਰ ਜ਼ਕਸਕ ਹਲਲਤ ਜ਼ਵਚ ਆਈਸਲਲਕਸ਼ਨ ਫਪਜ਼ਸਲਟਟ ਦਟ ਸਮਰਢਥਲ ਪਫਰਟ ਹਲ ਜਲਆਦਟ ਹਪ ਤਲਆ ਨਲਰਮਲ
                 ਮਰਟਜ਼ਲਆ ਨਫ ਸ ਇਢਥਕ ਰਢਜ਼ਖਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਪ। ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਇਸ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਕਅਰ ਸਸਟਰ ਲਈ ਸਟਲਫ ਦਟ
         ਜ਼ਡਊਟਟ ਲਗਲ ਜ਼ਦਢਤਟ ਗਈ ਹਪ ਅਤਕ ਜ਼ਡਊਟਟ ਸਟਲਫ ਦਕ  ਰਜ਼ਹਣ-      ਸਜ਼ਹਣ ਦਕ ਪਹਖਤਲ ਪਪਬਸਧ ਯਕਟਨਟ ਬ Î  ਣਲਏ

 ਗਏ ਹਨ।
              ਉਨਲਲਆ ਇਸ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਕਅਰ ਸਸਟਰ ਜ਼ਵਚ ਸਹਫਲਤਲਆ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ ਅਤਕ ਸਬਸਧਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਆ ਨਫ ਸ

       ਹਦਲਇਤ ਕਟਤਟ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਕ ਵਟ ਤਰਲਲਆ ਦਟ ਕਮਟ-   ਪਕਸ਼ਟ ਨਲ ਰਹਕ         । ਉਨਲਲਆ ਦਢਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਪਸਜਲਬ
  ਮਲਟਟਪਰਪਜ਼ ਮਪਡਟਕਲ ਇਸਸਟਟਜ਼ਚਊਟ,     ਸ਼ਜ਼ਹਣਲ ਅਤਕ ਆਜ਼ਰਆ ਭਢਟ ਇਸਸਟਟਜ਼ਚਊਟ,    ਬਰਨਲਲਲ ਨਫ ਸ ਕਲਜ਼ਵਡ

               ’    ਕਕਅਰ ਸਸਟਰ ਵਜਲ ਨਲਟਟਫਲਈ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ ਤਲਆ ਜਲ ਜ਼ਕਸਕ ਵਟ ਸਜ਼ਥਤਟ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਰਫਰਤ ਪਪਣ ਤਕ ਇਨਲਲਆ ਸਸਟਰਲਆ
    ਦਟ ਵਰਤਲ ਕਟਤਟ ਜਲ ਸਕਕ।
     ਇਸ ਮਦਕਕ ਵਧਟਕ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ)  ਰਫਹਟ ਦਹ ਢਗ,       ਐਸਡਟਐਮ ਅਨਮਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਧਲਲਟਵਲਲ ਅਤਕ ਜ਼ਸਵਲ

 ਸਰਜਨ ਡਲ.  ਗਹਜ਼ਰਸਦਰਬਟਰ ਜ਼ਸਸਘ,  ਐਸਐਮਓ ਡਲ.     ਜਸਵਟਰ ਔਲਖ ਵਟ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ 7   ਵਜਜ ਤਤ 3     ਵਜਜ ਤਤਕ ਖਖਤਲਲ ਸਕਣਗਗਆਆ ਦਖਕਲਨਲਆ

 *         ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਜਟ ਤਜਜ ਪਟਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਫਲਕਲ ਵਤਲਤ ਹਖਕਮ ਜਲਰਗ
ਬਰਨਲਲਲ, 8 ਮਈ

      ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਦਖਕਲਨਲਆ ਹਖਣ ਸਵਜਰਜ 7     ਵਜਜ ਤਤ ਬਲਅਦ ਦਖਪਜ਼ਹਰ 3    ਵਜਜ ਤਤਕ ਖਖਤਲਲ ਸਕਣਗਗਆਆ, 
         ਜਦਤਜ਼ਕ ਦਖਕਲਨਲਆ ਖਲਲਲਣ ਦਗ ਰਲਟਜਸ਼ਨਲ ਸਮਲਆ ਸਲਰਨਗ ਉਸਜ ਤਰਲਲਆ ਰਹਜਗਗ       । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਟਟ ਜਟ ਬਰਨਲਲਲ ਸਟਗ ਤਜਜ
          ਪਟਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਫਲਕਲ ਵਤਲਤ ਜਲਰਗ ਹਖਕਮਲਆ ਅਨਖਸਲਰ ਬਬਕਲਆ ਜ਼ਵਚ ਪਬਜ਼ਲਕ ਡਗÇ     ਲਸਗ ਦਲ ਸਮਲਆ ਸਵਜਰਜ 9  ਤਤ

 ਦਖਪਜ਼ਹਰ 1  ਵਜਜ ਰਹਜਗਲ       । ਦਖਕਲਨਲਆ ਖਲਲਲਣ ਦਲ ਸਮਲਆ ਸਵਜਰਜ 7     ਵਜਜ ਤਤ ਬਲਅਦ ਦਖਪਜ਼ਹਰ 3  ਵਜਜ ਰਹਜਗਲ  ।
     ਐਤਵਲਰ ਨਫ ਸ ਸਲਰਗਆਆ ਦਖਕਲਨਲਆ ਬਸਦ ਰਜ਼ਹਣਗਗਆਆ।

      ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਜਟ ਵਤਲਤ ਜਲਰਗ ਹਖਕਮਲਆ ਅਨਖਸਲਰ 7  ਤਤ 3    ਵਜਜ ਦਦਰਲਨ ਮਮਡਗਕਲ ਐਮਰਜਬਸਗ,   ਸਰਕਲਰ ਜ਼ਡਊਟਗ
                 ਵਲਲਜ ਵਲਹਨਲਆ ਅਤਜ ਬਮਬਕਲਆ ਵਲਲਜ ਵਲਹਨਲਆ ਤਤ ਜ਼ਬਨਲਆ ਹਲਰ ਕਸਮਲਆ ਲਈ ਬਰਨਲਲਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਚ ਦਲ ਪਹਗਆ ਅਤਜ
      ਚਲਰ ਪਹਗਆ ਵਲਹਨ ਜ਼ਲਜਲਣ ਦਗ ਮਨਲਹਗ ਹਮ          । ਜ਼ਜਹੜਜ ਜ਼ਵਅਕਤ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਤਤ ਬਲਹਰਤ ਇਸ ਸਮਮ ਦਦਰਲਨ

   ਬਰਨਲਲਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣਗਜ,     ਉਹ ਆਪਣਜ ਵਲਹਨ ਖਖਤਡਗ ਰਲਡ,  ਬਲਜਲਖਲਨਲ ਰਲਡ,  ਅਨਲਜ ਮਸਡਗ, 
  ਕਚਜ਼ਹਰਗ ਚਦਕ (   ਫਲਲਈਓਵਰ ਦਜ ਹਜਠਲਆ),   ਪਤਕਲ ਕਲਲਜ ਰਲਡ,  ਧਨਦਲਲ ਰਲਡ,    ਨਵਮ ਜ਼ਸਨਜਮਜ ਦਗ ਪਲਰਜ਼ਕਸਗ, ਮਲਤਲ

    ਗਖਲਲਬ ਕਦਰ ਚਦਕ ਤਜ 22       ਏਕੜ ਮਲਰਕਗਟ ਜ਼ਵਚ ਖੜਲ ਜ ਕਰ ਸਕਦਜ ਹਨ       । ਇਨਲਲਆ ਹਖਕਮਲਆ ਦਗ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ
 ’     ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਤਜ ਸਖਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਗਤਗ ਜਲਵਜਗਗ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
            ਘਰਰਲਲ ਜ਼ਹਸਸਲ ਤਰ ਮਲਨਜ਼ਸਕ ਤਣਲਅ ਤਤ ਪਪੜਤ ਔਰਤਲਤ ਲਈ ਹਹਲਪ ਲਲਈਨ ਨਸਬਰ ਜਲਰਪ

ਬਰਨਲਲਲ, 8 ਮਈ
                ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਪ ਮਹਲਮਲਰਪ ਦਰ ਚਚਲਜ਼ਦਆਤ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਘਰਰਲਲ ਜ਼ਹਸਸਲ ਤਰ ਮਲਨਜ਼ਸਕ ਤਣਲਅ ਤਤ ਪਪੜਤ ਔਰਤਲਤ

          ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਰ ਸਥਲਜ਼ਪਤ ਵਨ ਸਟਲਪ ਸਸਟਰ ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਪਆਤ ਹਨ।
                  ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਰਦਰ ਹਲਏ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਲਗਰਲਮ ਅਫਸਰ ਸਪਪ ਕਕਲਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਰ ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਲਨਜ਼ਸਕ ਤਣਲਅ ਤਤ ਪਪੜਤਲਤ ਲਈ

       ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਚਲਤ ਟਹਲਪ ਕਕਸਜ਼ਲਸਗ ਸਰਵਲ ਹਹਲਪ ਲਲਈਨ 1800-180-4104      ਨਸਬਰ ਵਪ ਜਲਰਪ ਕਪਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ     । ਇਸ ਤਤ ਕਲਈ ਵਪ
     ਜ਼ਹਸਸਲ ਪਪੜਤ ਔਰਤ ਦਫਤਰਪ ਟਹਲਪਫਲਨ ਨਸ. 01679-230181  ਜਲਤ 9779033575 ’     ਤਰ ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਪ ਹਹ   । ਉਨਲਲਤ

        ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਪਣਪ ਜ਼ਸ਼ਕਲਇਤ ਵਨ ਸਟਲਪ ਸਸਟਰ ਦਪ ਈ.ਮਰਲ sakhioscbnl0gmail.com ’   ਤਰ ਵਪ ਈ.   ਮਰਲ ਕਪਤਪ
  ਜਲ ਸਕਦਪ ਹਹ                   । ।ਉਨਲਲਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਪੜਤ ਔਰਤ ਦਪ ਹਰ ਸਸਭਵ ਮਦਦ ਕਪਤਪ ਜਲਵਰਗਪ ਉਨਲਲਤ ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਪੜਤ ਔਰਤ ਵਚਲਤ

181      ਜ਼ਵਮਹਨ ਹਹਲਪ ਲਲਈਨ ਨਸਬਰ ਜਲਤ 112     ’       ਪਕਜ਼ਲਸ ਹਹਲਪ ਲਲਈਨ ਨਸਬਰ ਤਰ ਵਪ ਸਸਪਰਕ ਕਪਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ।
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