
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
       ’          ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਮਜ਼ਹਸਗਗ ਭਲਅ ਤਗ ਬਬਜ ਵਗਚਣ ਵਲਜ਼ਲਆਨ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਸਬਡ ਐਕਟ ਤਜ਼ਹਤ ਹਲਵਗਗਬ ਕਲਰਵਲਈ: 

  ਮਮਮਖ ਖਗਤਬਬਲੜਬ ਅਫਸਰ 
 *            ਖਗਤਬ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਬ ਟਬਮ ਵਮਲਲ ਬਬਜ ਜ਼ਵਕਰਗਤਲਵਲਨ ਦਬਆਨ ਦਮਕਲਨਲਨ ਦਬ ਅਚਨਚਗਤਬ ਚਚਜ਼ਕਸਗ  

ਬਰਨਲਲਲ, 11 ਮਈ
              ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਡਪਟਬ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਬ ਤਗਜ ਪਸਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨਲਕਲ ਦਬ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਚ ਖਗਤਬਬਲੜਬ
      ਜ਼ਵਭਲਗ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਦਬ ਭਲਲਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ਬਲ ਹਚ।

        ’   ਬਬਜ ਜ਼ਵਕਰਗਤਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਜ਼ਮਆਰਬ ਬਬਜ ਵਲਜਬ ਰਗਟਲਨ ਤਗ ਮਮਹਮਈਆ ਕਰਵਲਉਣ     । ਅਜ਼ਜਹਲ ਨਲ ਕਰਨ
           ਵਲਜ਼ਲਆਨ ਜ਼ਖਲਲਫ਼ ਸਬਡਜ਼ ਐਕਟ ਦਬਆਨ ਵਮਖ ਵਮਖ ਧਲਰਲਵਲਨ ਤਜ਼ਹਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਬਤਬ ਜਲਵਗਗਬ।

     ਇਹ ਹਦਲਇਤ ਮਮਮਖ ਖਗਤਬਬਲੜਬ ਅਫਸਰ ਡਲ.       ਬਲਦਗਵ ਜ਼ਸਸਸਘ ਵਮਲਲ ਸਕਮਤਰ ਖਗਤਬਬਲੜਬ ਪਸਜਲਬ ਡਲ.  ਕਲਹਨ
        ਜ਼ਸਸਘ ਪਸਨਨ ਸ ਅਤਗ ਡਲਇਰਚਕਟਰ ਖਗਤਬਬਲੜਬ ਤਗ ਜ਼ਕਸਲਨ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ,  ਪਸਜਲਬ ਡਲ.    ਸਮਤਸਤਰ ਕਮਮਲਰ ਐਰਬ
 ਵਮਲਲ            ’  ਪਸਲਪਤ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਗਸ਼ਲਨ ਤਜ਼ਹਤ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਬਬਜ ਜ਼ਵਕਰਗਤਲਵਲਨ ਦਬਆਨ ਦਮਕਲਨਲਨ ਤਗ   ਕਬਤਬ

    ਅਚਨਚਗਤ ਚਚਜ਼ਕਸਗ ਦਦਰਲਨ ਕਬਤਬ ਗਈ    । ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਬਬ.          ਟਬ ਨਰਮਗ ਅਤਗ ਝਲਨਗ ਦਗ ਬਬਜਲਨ ਦਗ ਸਸਪਲ ਭਰਗ ਗਏ।
              ਮਮਮਖ ਖਗਤਬਬਲੜਬ ਅਫਸਰ ਨਗ ਹਦਲਇਤ ਕਬਤਬ ਜਗਕਰ ਜ਼ਕਸਗ ਬਬਜ ਜ਼ਵਕਰਗਤਲਵਲਨ ਦਗ ਕਸਮ ਜ਼ਵਮਚ ਊਣਤਲਈਆਨ

   ਪਲਈਆਨ ਗਈਆਨ ਤਗ ਕਲਜ਼ਵਡ-19            ਦਗ ਚਲਜ਼ਦਆਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਸਲਉਣਬ ਦਬਆਨ ਫਸਲਲਨ ਦਗ ਬਬਜ ਮਜ਼ਹਸਗਗ ਭਲਅ
’           ਤਗ ਵਗਚਣ ਦਬਆਨ ਜ਼ਸ਼ਕਲਇਤਲਨ ਪਸਲਪਤ ਹਲਈਆਨ ਤਲਨ ਸਖਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਬਤਬ ਜਲਵਗਗਬ    । ਉਨਲਲਨ ਬਬਜ ਜ਼ਵਕਰਗਤਲਵਲਨ

          ’     ਨਨ ਸ ਜ਼ਚਤਲਵਨਬ ਜ਼ਦਮਤਬ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਜ਼ਮਆਰਬ ਬਬਜ ਵਲਜ਼ਜਬ ਰਗਟਲਨ ਤਗ ਮਮਹਮਈਆ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲਵਗ। ਅਜ਼ਜਹਲ
                ਨਲ ਕਰਨ ਦਬ ਸਨਰਤ ਜ਼ਵਮਚ ਉਨਲਲਨ ਉਉਪਰ ਸਬਡਜ਼ ਐਕਟ ਦਬਆਨ ਵਮਖ ਵਮਖ ਧਲਰਲਵਲਨ ਤਜ਼ਹਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਬਤਬ

         ਜਲਵਗਗਬ। ਉਨਲਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟਬ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਵਮਲਲ ਪਸਲਪਤ ਕਲਜ਼ਵਡ-19     ਦਗ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਗਸ਼ਲਨ ਦਬ
ਇਸਨ-    ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਕਬਤਬ ਜਲਵਗ।

                ਉਨਲਲਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਵਬ ਅਪਬਲ ਕਬਤਬ ਜ਼ਕ ਸਲਉਣਬ ਦਬਆਨ ਫਸਲਲਨ ਲਈ ਬਬਜ ਅਜ਼ਧਕਲਰਤ ਬਬਜ ਜ਼ਵਕਰਗਤਲ ਤਲ
      ਪਮਕਲ ਜ਼ਬਮਲ ਲਚ ਕਗ ਹਬ ਖਰਬਜ਼ਦਆ ਜਲਵਗ               । ਕਣਕ ਦਗ ਨਲੜ ਨਨ ਸ ਅਮਗ ਨਲ ਲਗਲਈ ਜਲਵਗ ਅਤਗ ਉਸ ਨਨ ਸ ਖਗਤਲਨ ਦਗ
                ਜ਼ਵਮਚ ਹਬ ਜ਼ਮਲਲਇਆ ਜਲਵਗ ਤਲਨ ਜਲ ਜ਼ਮਮਟਬ ਦਬ ਜ਼ਸਹਤ ਨਨ ਸ ਬਰਕਰਲਰ ਰਮਜ਼ਖਆ ਜਲਵਗ। ਵਲਤਲਵਲਰਣ ਨਨ ਸ ਪਸਦਨ ਜ਼ਸ਼ਤ
                   ਹਲਣ ਤਲ ਬਚਲਇਆ ਜਲ ਸਕਗ ਅਤਗ ਕਰਲਨਲ ਨਨ ਸ ਫਚਲਣ ਤਲ ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲ ਸਕਗ। ਉਨਲਲਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਕਮਝ ਰਕਬਗ ਜ਼ਵਮਚ

                ਫਸਲਬ ਜ਼ਵਜ਼ਭਸਨਤਲ ਤਜ਼ਹਤ ਨਰਮਗ ਅਤਗ ਮਮਕਬ ਦਬ ਕਲਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਬ ਜ਼ਕਹਲ। ਉਨਲਲਨ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਗ
    ’            ਵਬਜ਼ਕਸਮ ਦਬ ਮਮਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਤਗ ਜ਼ਕਸਲਨ ਮਮਮਖ ਖਗਤਬਬਲੜਬ ਅਫਸਰ ਬਰਨਲਲਲ ਜਲਨ ਜ਼ਫਰ ਆਪਣਗ ਬਲਲਕ ਦਗ

       ਬਲਲਕ ਖਗਤਬਬਲੜਬ ਦਫਤਰਲਨ ਜ਼ਵਮਚ ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਗ ਹਨ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ

       ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਅਅਜ ਤਤ ਖਖਅਲਲਣਗਗ ਸਗਵਲ ਕਕਦਰ:  ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
  *    ਪਜ਼ਹਲਗ ਪੜਲਅ ਜ਼ਵਚ 5     ਸਗਵਲ ਕਕਦਰ ਦਗਣਗਗ ਜਨਤਕ ਸਗਵਲਵਲਵ
 *         ਜ਼ਬਨਲਵ ਅਪਖਖਆਇਸਟਮਮਟ ਤਤ ਸਗਵਲਵਲਵ ਲਲਣ ਦਲ ਸਮਲਵ ਸਵਗਰਗ 9  ਤਤ 1 ਵਜਗ
 *  ਦਖਪਜ਼ਹਰ 1    ਵਜਗ ਤਤ ਸ਼ਲਮ 5    ’     ਵਜਗ ਤਅਕ ਅਪਖਖਆਇਸਟਮਮਟ ਤਗ ਲਈਆਵ ਜਲ ਸਕਣਗਟਆਵ ਸਗਵਲਵਲਵ

ਬਰਨਲਲਲ, 11 ਮਈ
    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਭਲਕ (12 ਮਈ)           ਤਤ ਸਗਵਲ ਕਕਦਰਲਵ ਰਲਹਹ ਜਨਤਕ ਸਗਵਲਵਲਵ ਮਖੜ ਸ਼ਖਰਰ ਕਟਤਟਆਵ ਜਲ
 ਰਹਟਆਵ ਹਨ                । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਟ ਜ਼ਦਸਦਗ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਟ ਤਗਜ ਪਸਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਰਲਕਲ ਨਗ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

      ਸਗਵਲ ਕਕਦਰ ਖਲਲਲਣ ਦਲ ਸਮਲਵ ਸਵਗਰਗ 9    ਵਜਗ ਤਤ ਸ਼ਲਮ 5   ਵਜਗ ਤਅਕ ਹਲਵਗਗਲ,    ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਸਵਗਰਗ 9   ਵਜਗ ਤਤ
 ਦਖਪਜ਼ਹਰ 1       ਵਜਗ ਤਅਕ ਜ਼ਬਨਲਵ ਅਪਖਆਇਸਟਮਮਟ ਅਤਗ ਦਖਪਜ਼ਹਰ 1    ਵਜਗ ਤਤ ਸ਼ਲਮ 5     ਵਜਗ ਤਅਕ ਕਲਵਲ ਐਪ

ਜਲਵ dgrpg.punjab.gov.in          ਤਤ ਲਈ ਗਈ ਅਪਖਆਇਸਟਮਮਟ ਦਖਆਰਲ ਹਟ ਸਗਵਲ ਕਕਦਰ ਜ਼ਵਚ
   ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਪਹਖਸਚ ਕਰ ਸਕਣਗਗ।

        ਉਨਲਲਵ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਜ਼ਹਲਗ ਪੜਲਅ ਅਧਟਨ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਅਚ 5      ਸਗਵਲ ਕਕਦਰ ਖਲਲਲਗ ਜਲ ਰਹਗ ਹਨ,   ਜ਼ਜਨਲਲਵ ਜ਼ਵਚ
    ਸਗਵਲ ਕਕਦਰ ਡਟਸਟ ਦਫਤਰ ਬਰਨਲਲਲ,     ਸਗਵਲ ਕਕਦਰ ਐਸਡਟਐਮ ਦਫਤਰ ਤਪਲ,     ਸਗਵਲ ਕਕਦਰ ਸਬ ਤਜ਼ਹਸਟਲ

ਭਦਦੜ,          ਸਗਵਲ ਕਕਦਰ ਧਨਦਲਲ ਤਗ ਸਗਵਲ ਕਕਦਰ ਮਜ਼ਹਲ ਕਲਲਵ ਸ਼ਲਮਲ ਹਨ       । ਇਨਲਲਵ ਸਗਵਲ ਕਕਦਰ ਜ਼ਵਚ ਪਜ਼ਹਲਗ
      ਪੜਲਅ ਅਧਟਨ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਅਲਤ ਜ਼ਨਰਧਲਜ਼ਰਤ 153    ਸਗਵਲਵਲਵ ਹਟ ਜ਼ਦਅਅਤਟਆਵ ਜਲਣਗਟਆਵ।

               ਉਨਲਲਵ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਸਗਵਲ ਕਕਦਰਲਵ ਦਗ ਅਮਲਗ ਨਰ ਸ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਅਤਗ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਗ ਕਲਜ਼ਵਡ 19  ਤਤ
           ਰਲਕਥਲਮ ਬਲਰਗ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਗਸ਼ਲਵ ਨਰ ਸ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਉਣ ਦਟ ਹਦਲਇਤ ਕਟਤਟ ਗਈ ਹਲ     । ਜਗਕਰ ਸਗਵਲ ਕਕਦਰਲਵ

              ਜ਼ਵਚ ਤਲਇਨਲਤ ਕਰਮਚਲਰਟ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਅਲਤ ਜਲਰਟ ਨਗਮਲਵ ਦਟ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਦਲ ਪਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਤਲਵ
   ਸਖਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਟਤਟ ਜਲਵਗਗਟ।
                 ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਗ ਸਗਵਲਵਲਵ ਲਲਣ ਵਲਲਗ ਲਲਕਲਵ ਨਰ ਸ ਵਟ ਅਪਟਲ ਕਟਤਟ ਜ਼ਕ ਉਹ ਮਲਸਕ ਜ਼ਰਰਰ ਪਲਉਣ ਅਤਗ

              ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਟ ਦਲ ਵਟ ਖਲਸ ਜ਼ਖਆਲ ਰਅਅਖਣ ਤਲਵ ਜਲ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਰਜ਼ਹ ਸਕਗ     । ਉਨਲਲਵ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ
                  ਸਗਵਲ ਕਕਦਰਲਵ ਦਗ ਅਮਲਗ ਨਰ ਸ ਵਟ ਹਦਲਇਤ ਕਟਤਟ ਗਈ ਹਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਗ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਗਸ਼ਲਵ ਦਟ

   ਪਲਲਣਲ ਕਰਵਲਉਣਲ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਉਣ।
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