
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
         ’      ’  ਕਣਕ ਦਦ ਨਲੜ ਨਨ ਸ ਅਅਗ ਲਲਉਣ ਦਦ ਸਨਚਨਲ ਜ਼ਮਲਣ ਤਦ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਖਖਦ ਮਮਕਦ ਤਦ ਪਖਅਜਦ

*               ਜ਼ਪਸਡ ਭਗਤਪਖਰਲ ਮਮੜ ਅਤਦ ਉਗਲਕਦ ਪਖਅਜ ਕਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਨਲੜ ਨਨ ਸ ਅਅਗ ਲਲਉਣ ਤਤ ਵਰਜ਼ਜਆ
*           ਨਲੜ ਦਲ ਧਨਸਆਨ ਕਰਲਨਲ ਅਤਦ ਸਲਹ ਦਦ ਮਰਦਜ਼ਲਨ ਲਈ ਬਦਹਅਦ ਨਖਕਸਲਨਦਦਹ:    ਤਦਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨਲਕਲ
*ਪਖਲਦਸ,  ਚਮਕਸਦ ਟਦਮਲਨ,  ਖਦਤਦਬਲੜਦ ਜ਼ਵਭਲਗ,       ’    ਵਲਸਟਦਅਰਲਨ ਤਦ ਜਦਓਜ਼ਦ ਨਨ ਸ ਅਜ਼ਜਹਦ ਮਲਮਜ਼ਲਆਨ ਤਦ ਬਲਜ਼ ਅਅਖ

  ਰਅਖਣ ਦਦ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼
ਬਰਨਲਲਲ, 13 ਮਈ

                ਕਣਕ ਦਦ ਨਲੜ ਨਨ ਸ ਅਅਗ ਲਲਉਣ ਵਲਲਦ ਜ਼ਜਅਥਦ ਵਲਤਲਵਰਨ ਪਪਦਨ ਜ਼ਸ਼ਤ ਹਖਸਦਲ ਹਹ ਅਤਦ ਜ਼ਮਦਨ ਦਦ ਉਪਜਲਊ
  ਸ਼ਕਤਦ ਘਟਦਦ ਹਹ,              ਉਥਦ ਇਸ ਦਦ ਧਨਸਏ ਨਲਲ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਲਲ ਲੜਨ ਦਦ ਸਮਰਅਥਲ ਘਟ ਜਲਨਦਦ ਹਹ  । ਇਸ

  ਲਈ ਫਸਲਦ ਰਜ਼ਹਸਦ-           ਖਨਸਹਦ ਨਨ ਸ ਅਅਗ ਲਲਉਣ ਦਦ ਮਲਮਲਦ ਜ਼ਬਲਕਖਲ ਬਰਦਲਸ਼ਤ ਨਹਹ ਕਦਤਦ ਜਲਣਗਦ   । ਇਹ
          ਪਪਗਟਲਵਲ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਦ ਤਦਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨਲਕਲ ਨਦ ਅਅਜ ਕਦਤਲ।

                 ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਸ ਸਨਚਨਲ ਜ਼ਮਲਦ ਸਦ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਸਡ ਭਗਤਪਖਰਲ ਮਮੜ ਦਦ ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਦ ਆਪਣਦ ਖਦਤਲਨ ਜ਼ਵਚ ਨਲੜ ਨਨ ਸ
   ਅਅਗ ਲਲਈ ਹਲਈ ਹਹ   ’     ’         । ਇਸ ਤਦ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਮਮਕਦ ਤਦ ਪਖਅਜਦ ਅਤਦ ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਨ ਸ ਅਜ਼ਜਹਲ ਕਰਨ ਤਤ

       ਵਰਜ਼ਜਆ। ਉਨਲਲਨ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਚ ਧਲਰਲ 144      ’    ਤਜ਼ਹਤ ਕਣਕ ਦਲ ਨਲੜ ਸਲੜਨ ਤਦ ਪਲਬਸਦਦ ਲਲਈ
 ਹਲਈ ਹਹ,         ਇਸ ਲਈ ਕਲਈ ਵਦ ਜ਼ਕਸਲਨ ਅਜ਼ਜਹਲ ਕਦਮ ਨਲ ਚਖਅਕਦ  ।         ਇਸ ਮਗਰਤ ਜ਼ਪਸਡ ਉਗਲਕਦ ਦਦ ਖਦਤਲਨ ਜ਼ਵਚ
     ’            ਅਅਗ ਲਅਗਣ ਦਦ ਸਨਚਨਲ ਜ਼ਮਲਣ ਤਦ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਉਗਲਕਦ ਪਖਅਜਦ ਅਤਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਅਜ਼ਜਹਲ ਨਲ ਕਰਨ

               ਵਲਸਤਦ ਪਪਦਜ਼ਰਆ। ਉਨਲਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹਦ ਮਲਮਜ਼ਲਆਨ ਜ਼ਵਚ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਅਲਤ ਜ਼ਜਅਥਦ ਪਖਲਦਸ ਕਦਸ ਦਰਜ
     ਕਰਨ ਦਦ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ ਜ਼ਦਅਤਦ ਹਲਏ ਹਨ,             ਉਥਦ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਖਦਤਦ ਸਬਜ਼ਸਡਦ ਦਦ ਲਲਭ ਤਤ ਵਲਨਝਦ ਹਲਣਲ ਪਹ
 ਸਕਦਲ ਹਹ      । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਕਸਲਨ ਫਸਲਦ ਰਜ਼ਹਸਦ-     ਖਨਸਹਦ ਨਨ ਸ ਅਅਗ ਨਲ ਲਲਉਣ।
   ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਪਖਲਦਸ,  ਚਮਕਸਦ ਟਦਮਲਨ,  ਖਦਤਦਬਲੜਦ ਜ਼ਵਭਲਗ,       ਵਲਸਟਦਅਰਲਨ ਤਦ ਜਦਓਜ਼ਦ ਨਨ ਸ ਅਜ਼ਜਹਦ

 ’       ਮਲਮਜ਼ਲਆਨ ਤਦ ਨਦ ਜ਼ੜਓ ਨਜ਼ਰ ਰਅਖਣ ਦਦ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ ਜ਼ਦਅਤਦ         । ਉਨਲਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹਦ ਮਲਮਜ਼ਲਆਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜਅਥਦ
  ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਚ 9      ਕਦਸ ਦਰਜ ਕਦਤਦ ਜਲ ਚਖਅਕਦ ਹਨ,       ਉਥਦ ਜਖਰਮਲਨਲ ਵਦ ਕਦਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ  ।     ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ
  ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਚ 12          ਕਲਅਸਟਰ ਇਸਚਲਰਜਲਨ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਚ ਚਮਕਸਦ ਟਦਮਲਨ ਬਣਲਈਆਨ ਗਈਆਨ ਹਨ,  ਜ਼ਜਨਲਲਨ

       ’     ਅਧਦਨ ਤਜ਼ਹਸਦਲ ਪਅਧਰ ਅਤਦ ਜ਼ਫਰ ਜ਼ਪਸਡ ਪਅਧਰ ਤਦ ਟਦਮਲਨ ਬਣਲਈਆਨ ਗਈਆਨ ਹਨ,    ਜ਼ਜਨਲਲਨ ਨਨ ਸ ਆਪਣਦ
           ’       ਆਪਣਦ ਖਦਤਰਲਨ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦਦ ਨਲੜ ਨਨ ਸ ਅਅਗ ਲਲਉਣ ਦਦ ਮਲਮਜ਼ਲਆਨ ਤਦ ਬਲਜ਼ ਅਅਖ ਰਅਖਣ ਦਦ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ ਜ਼ਦਅਤਦ

ਹਨ।
           ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਅਪਦਲ ਕਰਦਦ ਹਲਏ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਫਸਲਦ ਰਜ਼ਹਸਦ-     ਖਨਸਹਦ ਨਨ ਸ ਅਅਗ ਲਲਉਣ

       ਨਲਲ ਜ਼ਜਅਥਦ ਜ਼ਮਦਨ ਦਦ ਉਪਜਲਊ ਸ਼ਕਤਦ ਘਟਦਦ ਹਹ,         ਉਥਦ ਧਨਸਏ ਕਲਰਨ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਲਲ ਲੜਨ ਦਦ
  ਸਮਰਅਥਲ ਘਟਦਦ ਹਹ      । ਉਨਲਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਫਸਲਦ ਰਜ਼ਹਸਦ-          ਖਨਸਹਦ ਦਦ ਧਨਸਏ ਨਲਲ ਸਲਹ ਅਤਦ ਫਦਫਜ਼ੜਆਨ ਦਦ ਜ਼ਬਮਲਰਦ

                ਨਲਲ ਪਦੜਤ ਲਲਕਲਨ ਨਨ ਸ ਕਰਲਨਲ ਦਦ ਲਪਦਟ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਅਤਦ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਫਹਲਣ ਦਦ ਸਸਭਲਵਨਲ ਵਧ
 ਜਲਨਦਦ ਹਹ                । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਕਸਲਨ ਜਲਗਰਨਕ ਹਲਣ ਅਤਦ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਦਦ ਮਅਦਦਨਜ਼ਰ ਕਣਕ ਦਦ ਨਲੜ

             ਨਨ ਸ ਜ਼ਕਸਦ ਵਦ ਹਲਲਤ ਜ਼ਵਚ ਅਅਗ ਨਲ ਲਲਉਣ। ਇਸ ਮਮਕਦ ਮਖਅਖ ਖਦਤਦਬਲੜਦ ਅਫਸਰ ਡਲ.    ਬਲਦਦਵ ਜ਼ਸਸਘ ਵਦ
 ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
        ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਫਫਲਕਲ ਨਨ ਮਗਨਰਨਗਲ ਜ਼ਕਰਤਟਆਆ ਨਫ ਸ ਵਸਡਨ ਮਲਸਕ

*            ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਫਰਟ ਬਣਲ ਕਨ ਕਸਮ ਕਰਨ ਅਤਨ ਲਲੜੜਦਟਆਆ ਸਲਵਧਲਨਟਆਆ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਪਨਜ਼ਰਆ
*            ਕਰਲਨਲ ਜ਼ਖਲਲਫ ਜਸਗ ਜ਼ਜਜਤਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਟਆਆ ਤਤ ਪਫਰਨ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਟ ਮਸਗ
 

ਤਪਲ/ਸਜ਼ਹਣਲ/ਬਰਨਲਲਲ, 13 ਮਈ
               ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਜਲਤ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਦਨ ਚਲਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਟ ਤਨਜ
       ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਫਲਕਲ ਵਜਲਤ ਅਜਜ ਜ਼ਪਸਡ ਭਗਤਪਮਰਲ ਮਮੜ,        ਨਨੜਨ ਕਲਠਨ ਝਲਲ ਵਲਲਨ ਅਤਨ ਉਗਲਕਨ ਜ਼ਵਖਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ

       ਅਤਨ ਮਗਨਰਨਗਲ ਕਲਜ਼ਮਆਆ ਨਫ ਸ ਮਲਸਕ ਵਸਡਨ ਗਏ।
               ਇਸ ਮਮਕਨ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਸਰ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ ਬਹਮਤ

 ਲਲਜ਼ਮਟ ਹਹ                । ।ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਤਤ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲਦਨ ਸਮਮ ਮਲਸਕ ਜ਼ਰਫਰ ਪਲਇਆ ਜਲਵਨ ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਅਤਨ
                ਮਜ਼ਦਫਰਲਆ ਨਫ ਸ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਫਰਟ ਬਣਲ ਕਨ ਕਸਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਪਨਜ਼ਰਆ। ਇਸ ਮਮਕਨ ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਅਤਨ ਮਜ਼ਦਫਰਲਆ

            ਦਟਆਆ ਮਮਸ਼ਕਲਲਆ ਵਟ ਸਮਣਟਆਆ ਅਤਨ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਉਨਲਲਆ ਦਨ ਨਲਲ ਹਹ,    ਇਸ ਲਈ ਕਰਲਨਲ
        ਵਲਇਰਸ ਜ਼ਵਰਮਜਧ ਜਸਗ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਵਟ ਪਫਰਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਨਣ  ।         ਇਸ ਮਮਕਨ ਮਗਨਰਨਗਲ ਲਨਬਰ ਨਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ

  ’              ਦਨ ਪਪਬਸਧਲਆ ਤਨ ਤਸਜਲਟ ਪਪਗਟਲਈ ਅਤਨ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਉਨਲਲਆ ਨਫ ਸ ਕਲਈ ਮਮਸ਼ਕਲ ਪਨਸ਼ ਨਹੜ ਆ ਰਹਟ।
                ਇਸ ਮਮਕਨ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਲਲਕਲਆ ਨਫ ਸ ਅਪਟਲ ਕਟਤਟ ਜ਼ਕ ਭਲਵਮ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ

        ਕਸਟਰਲਲ ਹਨਠ ਹਹ ਅਤਨ ਨਵਮ ਕਨਸ ਨਹੜ ਆ ਰਹਨ,     ਪਰ ਲਲਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ       ਅਤਨ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਜਲਤ ਜਲਰਟ
               ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ਲਆ ਅਤਨ ਸਲਵਧਲਨਟਆਆ ਦਲ ਜ਼ਖਆਲ ਰਜਖਣ ਅਤਨ ਜ਼ਰਫਰਟ ਕਸਮਲਆ ਲਈ ਹਟ ਘਰਲਆ ਤਤ ਬਲਹਰ

ਜ਼ਨਕਲਣ,              ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਜਨਕਰ ਕਰਲਨਲ ਜ਼ਖਲਲਫ ਜਸਗ ਜ਼ਜਜਤਣਟ ਹਹ ਤਲਆ ਕਮਝ ਹਲਰ ਸਮਲਆ ਜ਼ਰਫਰਟ ਸਲਵਧਲਨਟਆਆ
 ਵਰਤਣਟਆਆ ਪਹਣਗਟਆਆ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
         ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਹਰਰਕ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਕਰਵਲਰ ਅਤਰ ਸ਼ਨਨਵਲਰ ਖਸ਼ਸ਼ਲਲ ਸਕਣਗਰ ਰਰਸਟਲਰਰਟ

 *        ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਰਜ਼ਜਸਟਟ ਰਟ ਵਸ਼ਲਲ ਕਸ਼ਝ ਸ਼ਰਤਲਤ ਸਮਰਤ ਹਸ਼ਕਮ ਜਲਰਨ
 

ਬਰਨਲਲਲ, 13 ਮਈ
               ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਰਜ਼ਜਸਟਟਟ ਰਰਟ ਵਸ਼ਲਲ ਜਲਰਨ ਹਸ਼ਕਮਲਤ ਅਨਸ਼ਸਲਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਦਨ ਹਦਦਦ ਅਸਦਰ ਪਰਦਰ ਰਰਸਟਲਰਰਟਲਤ ਨਦ ਸ ਹਰਰਕ

    ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਕਰਵਲਰ ਅਤਰ ਸ਼ਨਨਵਲਰ ਸਵਰਰਰ 07:00      ਵਜਰ ਤਲ ਲਰ ਕਰ ਸ਼ਲਮ 03:00     ’   ਵਜਰ ਤਸ਼ਕ ਕਸ਼ਝ ਸ਼ਰਤਲਤ ਤਰ ਖਲਲਲਣ ਦਨ
   ਪਟਵਲਨਗਨ ਜ਼ਦਸ਼ਤਨ ਗਈ ਹਰ।

    ’    —   ਇਨਲਲਤ ਸ਼ਰਤਲਤ ਅਨਸ਼ਸਲਰ ਰਰਸਟਲਰਰਟਲਤ ਤਰ ਹਰ ਸਮਮ ਸਲਫ ਸਫਲਈ ਰਸ਼ਖਨ ਜਲਵਰਗਨ      । ਰਰਸਟਲਰਰਟਲਤ ਵਸ਼ਲਲ ਆਮਲ ਨਦ ਸ
              —   ਤਲਜ਼ਲ ਖਲਣਲ ਹਨ ਪਰਕ ਕਰ ਕਰ ਜ਼ਲਜਲਣ ਲਈ ਜ਼ਦਸ਼ਤਲ ਜਲਵਰਗਲ। ਰਰਸਟਲਰਰਟਲਤ ਜ਼ਵਸ਼ਚ ਬਰਠ ਕਰ ਖਲਣ ਪਨਣ ਦਨ

           ਮਸ਼ਕਸਮਲ ਪਲਬਸਦਨ ਹਲਵਰਗਨ। ਰਰਸਟਲਰਰਟਲਤ ਦਰ ਬਲਹਰ ਸਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਰਸ ਨਦ ਸ ਦਰਸਲਉਦਰ ਹਲਏ 01—01   ਮਨਟਰ ਦਨ
 ’                ਦਦਰਨ ਤਰ ਗਲਲ ਚਸ਼ਕਰ ਬਣਲਏ ਜਲਣਗਰ ਅਤਰ ਰਰਸਟਲਰਰਟਲਤ ਅਸਦਰ ਆਮ ਪਬਜ਼ਲਕ ਨਦ ਸ ਦਲਖਲ ਹਲਣ ਦਨ ਆਜ਼ਗਆ

ਨਹ Ä ਹਲਵਰਗਨ  ।   ’            ਰਰਸਟਲਰਰਟਲਤ ਤਰ ਖਲਣਲ ਬਣਲਉਣ ਵਲਲਰ ਬਰਤਨਲਤ ਨਦ ਸ ਸਲਫ ਪਲਣਨ ਅਤਰ ਬਰਤਨਵਲਰ ਨਲਲ
      ’     ਚਸਗਨ ਤਰਲਲਤ ਸਲਫ ਕਨਤਲ ਜਲਵਰਗਲ। ਰਰਸਟਲਰਰਟਲਤ ਤਰ ਕਸਮ ਕਰਨ ਵਲਲਰ ਕਸ਼ ਸ਼ਕ/      ਲਰਬਰ ਲਈ ਦਸਤਲਨਰ ਅਤਰ ਮਲਸਕ

  ਪਜ਼ਹਨਣਰ ਜ਼ਰਦਰਨ ਹਲਣਗਰ              । ।ਰਰਸਟਲਰਰਟਲਤ ਨਦ ਸ ਖਲਲਲਣ ਅਤਰ ਬਸਦ ਕਰਨ ਸਮਮ ਚਸਗਨ ਤਰਲਲਤ ਸਲਫ ਕਨਤਲ ਜਲਵਰਗਲ
     ਰਰਸਟਲਰਰਟਲਤ ਉਪਰ ਕਸਮ ਕਰਨ ਵਲਲਰ ਕਸ਼ ਸ਼ਕ/  —  ’       ਲਰਬਰ ਸਮਮ ਸਮਮ ਤਰ ਸਰਨਨਟਲਈਜ਼ਰ ਅਤਰ ਸਲਬਣ ਦਨ ਵਰਤਲ

    ਕਰਨਗਰ ਅਤਰ ਸਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਰਸ (01   ਮਨਟਰ ਦਨ ਦਦਰਨ)   ਬਣਲ ਕਰ ਰਸ਼ਖਣਗਰ    । ਜ਼ਕਸਰ ਵਨ ਕਸ਼ ਸ਼ਕ/    ਲਰਬਰ ਨਦ ਸ ਜਰਕਰ
      ਕਲਈ ਜ਼ਬਮਲਰਨ ਦਰ ਲਸ਼ਛਣ ਜ਼ਜਵਰ ਜ਼ਕ ਖਸਘ, ਜਸ਼ਕਲਮ,          ਤਰਜ਼ ਬਸ਼ਖਲਰ ਆਜ਼ਦ ਹਲਵਰ ਤਲਤ ਉਹ ਆਪਣਰ ਨਰੜਰ ਦਰ

      ਹਸਤਪਲਲ ਜ਼ਵਖਰ ਚਰਕਅਸ਼ਪ ਕਰਵਲਉਣਲ ਯਕਨਨਨ ਬਨਲਉਣਗਰ ।
           ਉਕਤ ਅਨਸ਼ਸਲਰ ਹਦਲਇਤਲਤ ਦਨ ਪਲਲਣਲ ਕਰਵਲਉਣ ਦਨ ਜ਼ਜ਼ਸਮਰਵਲਰਨ ਰਰਸਟਲਰਰਟ ਮਲਲਕ ਦਨ ਹਲਵਰਗਨ   । ਸਰਕਲਰ

 —  ’             ਵਸ਼ਲਲ ਸਮਮ ਸਮਮ ਤਰ ਜਲਰਨ ਹਲਣ ਵਲਲਨਆਤ ਹਦਲਇਤਲਤ ਦਨ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨਨ ਵਨ ਯਕਨਨਨ ਬਣਲਈ ਜਲਵਰਗਨ।
       ਉਨਲਲਤ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜ਼ਸਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਵਸ਼ਲਲ ਸਮਮ-         ਸਮਮ ਰਰਸਟਲਰਰਟਲਤ ਦਨ ਚਰਜ਼ਕਸਗ ਕਨਤਨ ਜਲਵਰਗਨ ਅਤਰ ਜਲਰਨ

            ਕਨਤਨਆਤ ਗਈਆਤ ਹਦਲਇਤਲਤ ਦਨ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਲਰ ਰਰਸਟਲਰਰਟਲਤ ਦਰ ਲਲਇਸਰਸ ਰਸ਼ਦ ਕਨਤਰ ਜਲਣਗਰ  ।
     ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਲਰ ਜ਼ਖਲਲਫ ਧਲਰਲ 188, ਆਈਪਨਸਨ, 1860     ਤਜ਼ਹਤ ਬਣਦਨ ਕਲਨਦ ਸਨਨ ਕਲਰਵਲਈ ਕਨਤਨ

ਜਲਵਰਗਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
       ਭਰਤਤ ਰਰਲਤਆਆ ਵਲਸਤਤ ਨਨਜਵਲਨਲਆ ਲਈ ਆਨਲਲਈ ਜ਼ਸਖਲਲਈ 15 ਤਤ

 *        ਟਤਟਜ਼ਨਸਗ ਦਲ ਲਲਭ ਲਰਣ ਲਈ ਮਲਬਲਈਲ ਨਸਬਰ 8837696495 ’    ਤਤ ਕਤਤਲ ਜਲਵਤ ਰਲਬਤਲ
ਬਰਨਲਲਲ, 13 ਮਈ

              ਫਨਜ ਜ਼ਵਵਚ ਭਰਤਤ ਹਲਣ ਦਤ ਚਲਹਵਲਨ ਨਨਜਵਲਨਲਆ ਵਲਸਤਤ ਜ਼ਸਖਲਲਈ ਲਰਣ ਲਈ ਰਰਜ਼ਗਲਰ ਉਤਪਤਤ ਅਤਤ
    ਟਟ ਤਜ਼ਨਸਗ ਜ਼ਵਭਲਗ ਪਸਜਲਬ ਵਵਲਤ ਸਤ-      ਪਲਈਟ ਕਕਪ ਚਲਲਏ ਜਲ ਰਹਤ ਹਨ,       ਜ਼ਜਨਲਲਆ ਅਧਤਨ ਜ਼ਸਖਲਲਈ ਲਰ ਕਤ ਪਸਜਲਬ

       ਦਤ ਹਜ਼ਲਰਲਆ ਨਨਜਵਲਨਲਆ ਨਤ ਆਪਣਲ ਭਜ਼ਵਵਖ ਸਸਵਲਜ਼ਰਆ ਹਰ           । ਕਕਪਲਆ ਦਲ ਮਰਵਖ ਉਦਤਸ਼ ਪਸਜਲਬ ਦਤ ਪਪਡਡ ਖਤਤਰ ਨਲਲ
    ਸਬਸਜ਼ਧਤ ਬਤਰਲਜ਼ਗਲਰ ਨਨਜਵਲਨਲਆ ਨਡ ਸ ਆਰਮਤ,          ਪਰਰਲ ਜ਼ਮਲਟਰਤ ਫਲਰਸ ਅਤਤ ਪਰਜ਼ਲਸ ਬਲਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਭਰਤਤ ਹਲਣ

   ਵਲਸਤਤ ਜ਼ਸਖਲਲਈ ਦਤਣਲ ਹਰ।
      ਇਹ ਪਟਗਟਲਵਲ ਕਰਦਤ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਤ ਡਲਇਰਰਕਟਰ ਰਲਜ਼ਗਲਰ,    ਉਤਪਤਤ ਤਤ ਜ਼ਸਖਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ,  ਜ਼ਜ਼ਲਲ

             ਬਰਨਲਲਲ ਤਤ ਕਕਪ ਕਮਲਆਡਕਟ ਕਰਨਲ ਐਨ ਡਤ ਐਸ ਬਕਸ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਲਲ 2020-21   ਦਤਆਆ ਭਰਤਤ
       ਰਰਲਤਆਆ ਕਲਰਲਨਲ ਮਹਲਮਲਰਤ ਕਲਰਨ ਮਰਲਤਵਤ ਹਲ ਗਈਆਆ ਸਨ   । ਹਰਣ         ਆਸ ਕਤਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਹਰ ਜ਼ਕ ਹਲਲਲਤ
         ਸਰਧਰਨ ਉਪਰਸਤ ਇਹ ਭਰਤਤ ਰਰਲਤਆਆ ਬਹਰਤ ਛਤਤਤ ਸ਼ਰਰਡ ਹਲ ਜਲਣਗਤਆਆ,      ਜ਼ਜਸ ਸਬਸਧਤ ਭਰਤਤ ਦਤ ਚਲਹਵਲਨ

      ਨਨਜਵਲਨਲਆ ਨਡ ਸ ਜ਼ਤਆਰਤ ਵਲਸਤਤ ਘਵਟ ਸਮਲਆ ਜ਼ਮਲਤਗਲ           । ਇਸ ਦਤ ਸਬਸਧ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਲਖਤਤ ਪਤਪਰ ਦਤ ਜ਼ਤਆਰਤ ਵਲਸਤਤ
 ਜ਼ਮਤਤ 15  ਮਈ 2020  ਤਤ ਸਤ-   ਪਲਈਟ ਕਕਪ ਨਲਭਲ,   ਭਵਲਨਤਗੜਲ ਰਲਡ,    ਗਟਲਮਸਤਵਕ ਟਟ ਤਜ਼ਨਸਗ ਸਕਟਰ  ਵਲਤ

          ਆਨਲਲਈਨ ਮਲਜ਼ਧਅਮ ਰਲਹਹ ਕਲਲਸਲਆ ਦਤ ਸ਼ਰਰਡਆਤ ਕਤਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਹਰ,   ਜਲ ਜ਼ਕ 2   ਮਹਤਜ਼ਨਆਆ ਵਲਸਤਤ
ਚਵਲਤਗਤ,      ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਨਲਲ ਸਬਸਜ਼ਧਤ ਨਨਜਵਲਨ ਸਤ-          ਪਲਈਟ ਕਕਪ ਤਤ ਇਹ ਟਟ ਤਜ਼ਨਸਗ ਆਪਣਤ ਘਰ ਬਰਠਤ ਹਤ

    ਆਨਲਲਈਨ ਪਟਲਪਤ ਕਰ ਸਕਦਤ ਹਨ          । ਇਸ ਆਨਲਲਈਨ ਜ਼ਤਆਰਤ ਸਬਸਧਤ ਵਧਤਰਤ ਜਲਣਕਲਰਤ ਲਰਣ ਵਲਸਤਤ
 ਸਵਤਰਤ 9    ਵਜਤ ਤਤ ਸ਼ਲਮ 5     ਵਜਤ ਤਵਕ ਹਰਦਤਪ ਜ਼ਸਸਘ ਰਲਏ,  ਏਜਡਕਤਸ਼ਨ ਮਲਸਟਰ, ਸਤ-  ਪਲਈਟ ਕਕਪ,   ਨਲਭਲ ਦਤ

 ਮਲਬਲਇਲ ਨਸ: 8837696495 ’      ਤਤ ਸਸਪਰਕ ਕਤਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਰ।
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