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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਸਨਅਤਤ ਗਤਤਜ਼ਵਧਤਆਆ ਚਲਲਉਣ ਸਬਸਧਤ ਹਹਕਮ ਜਲਰਤ
ਬਰਨਲਲਲ, 9 ਮਈ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਟਟ ਬਰਨਲਲਲ ਸਟਤ ਤਟਜ ਪਟਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਫ ਲਕਲ ਵਵਲਲ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਟ ਗਟਜ਼ਹ ਅਤਟ ਜ਼ਨਆਆ
ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਟ ਪਵਤਰ SS/13S8/2020/336 ਜ਼ਮਤਤ 29-04-2020 ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਟ ਜ਼ਵਚ ਸਨਅਤਤ
ਗਤਤਜ਼ਵਧਤਆਆ ਸਬਸਧਤ ਹਹਕਮ ਜਲਰਤ ਕਤਤਟ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨਲ ਲਆ ਹਹਕਮਲਆ ਮਹਤਲਬਕ ਪਪਡਫ ਖਟਤਰਲਆ ਜ਼ਵਚ (ਜ਼ਮਉਜ਼ਸਪਲ ਕਲਰਪਲਰਟਸ਼ਨ/ਕਮਟਟਤ ਦਤ ਹਵਦ ਤਲ ਬਲਹਰ) ਸਨਅਤਤ
ਗਤਤਜ਼ਵਧਤਆਆ ਬਹਲਲ ਕਤਤਤਆਆ ਜਲ ਸਕਦਤਆਆ ਹਨ। ਇਸ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਕਸਟ ਜ਼ਵਸ਼ਟਸ਼ ਪਟਵਲਨਗਤ ਦਤ ਜ਼ਰਫਰਤ ਨਹਹ
ਹਮ, ਪਰ ਜਟਕਰ ਸਬਸਧਤ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈ ਕਲਲ ਐਸਓਪਤ (ਸਟਟਡਰਡ ਆਫ ਪਟਲਸਤਜ਼ਰ) ਮਹਤਲਬਕ ਲਲ ੜਹਦਟ
ਪਟਬਸਧ ਹਨ ਤਲਆ ਉਸ ਨਫ ਸ ਸਨਅਤਤ ਇਕਲਈਆਆ ਜ਼ਵਚ ਗਤਤਜ਼ਵਧਤਆਆ ਸ਼ਹਰਫ ਕਰਨ ਤਲ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਉਪ ਮਸਡਲ
ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਟਟ ਬਰਨਲਲਲ ਨਫ ਸ ਈਮਟਲ ਆਈਡਤ sdmbarnala2@gmail.com ਰਲਹਤ ਅਨਹ ਲਗ1 ਮਹਤਲਬਕ ਸਵਮ ਤਸਦਤਕ ਪਵਤਰ ਭਟਜਣਲ ਪਵਟਗਲ। ਸਨਅਤਤ ਗਤਤਜ਼ਵਧਤਆਆ ਲਈ ਜਟਕਰ ਲਟ ਬਰ ਨਫ ਸ ਇਕ ਥਲਆ
ਤਲ ਦਫ ਜਤ ਥਲਆ ਜ਼ਲਜਲਣਲ ਪਟਦਲ ਹਮ ਤਲਆ ਇਸ ਸਬਸਧਤ ਸਨਅਤਤ ਇਕਲਈ ਦਲ ਮਲਲਕ ਪਲਸ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਟਟ
ਦਫਤਰ ਜ਼ਵਖਟ ਸਫਚਤ ਜਮਲਲਆ ਕਰਲਏਗਲ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਨਲਮ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਆਧਲਰ ਕਲਰਡ ਨਸਬਰ ਵਤ ਹਲਵਟਗਲ ਤਟ
ਇਸ ਦਫਤਰ ਤਲ ਪਟਵਲਨਗਤ ਲਵਟਗਲ। ਸਨਅਤਤ ਇਕਲਈ ਦਟ ਮਮਨਟਜਮਟਟ ਅਤਟ ਦਫਤਰਤ ਸਟਲਫ (ਵਰਕਰਲਆ ਤਟ
ਲਟ ਬਰ ਤਲ ਜ਼ਬਨਲਆ) ਵਵਲਲ ਆਉਣ-ਜਲਣ ਲਈ (ਆਪਣਟ ਵਲਹਨਲਆ ਸਮਟਤ) ਪਲਸ ਸਬਸਧਤ
epasscovi19.pais.net.in ’ਤਟ ਅਪਲਲਈ ਕਤਤਲ ਜਲਵਟਗਲ।
ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਸਮਨਲ ਜ਼ਵਚ ਭਰਤਤ ਲਈ ਆਨਲਲਈਨ ਟਟ ਟਜ਼ਨਸਗ
ਬਰਨਲਲਲ, 9 ਮਈ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਅਤਟ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ, ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਟ ਤਲਇਨਲਤ ਪਲਟ ਸਮਟਟ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਮਸ ਸਲਨਲਕਸ਼ਤ
ਨਸਗਲਲ ਨਟ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭਲਰਤਤ ਸਮਨਲ ਜ਼ਵਚ ਭਰਤਤ ਹਲਣ ਲਈ ਪਟਤ-ਜ਼ਰਕਰਫਟਮਟਟ ਟਟ ਟਜ਼ਨਸਗ ਸਟਟਰ (ਸਤ—
ਪਲਈਟ), ਲਹ ਜ਼ਧਆਣਲ ਵਵਲਲ 15 ਮਈ 2020 ਤਲ ਆਨਲਲਈਨ ਟਟ ਟਜ਼ਨਸਗ ਸ਼ਹਰਫ ਕਤਤਤਜਲਰਹਤ ਹਮ, ਜ਼ਜਸ ਲਈ
10 ਵਹ ਪਲਸ (ਘਵਟਲ ਘਵਟ 45 ਪਟਤਤਸ਼ਤ ਨਸਬਰਲਆ ਨਲਲ), ਉਮਰ ਘਵਟਲ ਘਵਟ 17 ਸਲਲ 6 ਮਹਤਨਟ ਤਲ 21 ਸਲਲ
ਤਵਕ, ਕਵਦ 170 ਸਟਟਤਮਤਟਰ, ਜ਼ਸਰਫ ਲੜਕਟ ਅਪਲਲਈ ਕਰ ਸਕਦਟ ਹਨ। ਚਲਹਵਲਨ ਯਲਗ ਉਮਤਦਵਲਰਲਆ ਦਤ
ਰਜ਼ਜਸ਼ਟਟ ਟਸ਼ਨ ਕਟਵਲ ਟਮਲਤਫਲਨ ਰਲਹਹ ਹਤ ਕਤਤਤਜਲਵਟਗਤ। ਚਲਹਵਲਨ ਪਟਲਰਥਤ ਹਰਦਤਪ ਜ਼ਸਸਘ ਸਟਖਲ ਦਟ ਮਲਬਲਇਲ
ਨਸਬਰ 9876617258 ’ਤਟ ਸਸਪਰਕ ਕਰਕਟ ਆਪਣਤ ਰਜ਼ਜਸ਼ਟਟ ਟਸ਼ਨ ਕਰਵਲ ਸਕਦਟ ਹਨ । ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ
ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਸਬਸਧਤ ਵਵਧ ਤਲ ਵਵਧ ਜਲਣਕਲਰਤ ਲਈ www.pgrkam.com ’ਤਟ ਰਜ਼ਜਸਟਟ ਟਸ਼ਨ ਕਰਵਲ ਸਕਦਟ
ਹਨ।
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