
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
           ਸਜ਼ਹਕਲਰਰ ਸਭਲਵਲਵ ਵਵਲਲ ਮਮਬਰਲਵ ਨਨ ਸ ਘਰ ਘਰ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਹ ਸਲਮਲਨ

  *       ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਮਮਬਰਲਵ ਨਨ ਸ ਜ਼ਦਵਤਰਆਵ ਗਈਆਵ 40     ਲਵਖ ਰਮਪਏ ਦਰਆਵ ਜ਼ਰਨਰਰ ਵਸਤਲਵ
  *       ’     ਝਲਨਨ ਦਰ ਜ਼ਸਵਧਰ ਜ਼ਬਜਲਈ ਲਈ ਸਬਜ਼ਸਡਰ ਤਨ ਖਨਤਰਬਲੜਰ ਮਸ਼ਰਨਰਰ ਦਲ ਪਪਬਸਧ
ਬਰਨਲਲਲ, 14 ਮਈ

         ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸਪਰ ਤਨਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨਲਕਲ ਦਨ ਜ਼ਦਸ਼ਲ-    ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ਲਵ ਅਨਮਸਲਰ ਸਜ਼ਹਕਲਰਰ ਸਭਲਵਲਵ
            ਦਨ ਉਪ ਰਜ਼ਜਸਟਰਲਰ ਸਪਰਮਤਰ ਗਗਨਦਰਪ ਕਦਰ ਅਤਨ ਸਹਲਇਕ ਰਜ਼ਜਸਟਰਲਰ ਸਪਰਮਤਰ ਗਮਰਪਪਰਤ ਕਦਰ

           ਆਹਲਨਵਲਲਰਆ ਨਨ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਵ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਮਹਲਮਲਰਰ   ਕਲਰਨ
             ਲਗਲਏ ਕਰਜ਼ਫਉ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਦਰਆਵ ਖਨਤਰਬਲੜਰ ਸਭਲਵਲਵ ਦਨ ਸਕਵਤਰਲਵ ਵਵਲਲ ਪਨਰਨ ਸਲਵਧਲਨਰ
     ਵਰਤਦਨ ਹਲਏ ਆਪਣਨ ਮਮਬਰਲਵ ਦਨ ਘਰ-      ਘਰ ਜਲ ਕਨ ਮਹਰਨਲ ਅਪਪਹਲ 2020   ਦਦਰਲਨ ਲਗਭਗ 40   ਲਵਖ ਰਮਪਏ

    ਦਲ ਘਰਨਲਨ ਸਲਮਲਨ ਜ਼ਜਵਵ ਜ਼ਘਉ, ਦਲਲਲਵ, ਤਨਲ, ਖਸਡ,  ਚਲਹ ਪਵਤਰ,    ਆਜ਼ਦ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਇਆ ਜ਼ਗਆ  ।
  ਉਨਲਲਵ ਨਨ ਸ ਖਲਦ,        ’   ਪਸ਼ਨ ਖਮਰਲਕ ਆਜ਼ਦ ਚਰਜ਼ਲਵ ਵਰ ਵਲਜਬ ਰਨਟਲਵ ਤਨ ਜ਼ਦਵਤਰਆਵ ਗਈਆਵ।
    ਉਨਲਲਵ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਮਣ ਕਲਜ਼ਵਡ-19           ਮਹਲਮਲਰਰ ਕਲਰਨ ਖਨਤ ਮਜ਼ਦਨਰਲਵ ਦਰ ਘਲਟ ਨਨ ਸ ਦਨਖਦਨ ਹਲਏ ਖਨਤਰਬਲੜਰ
            ਅਤਨ ਜ਼ਕਸਲਨ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ ਰਲਹਹ ਸਭਲਵਲਵ ਨਨ ਸ ਝਲਨਨ ਦਰ ਜ਼ਸਵਧਰ ਜ਼ਬਜਲਈ ਲਈ ਮਸ਼ਰਨਲਵ,    ਝਲਨਨ ਦਰ ਪਨਰਰਰ

  ਲਲਉਣ ਵਲਲਰਆਵ ਮਸ਼ਰਨਲਵ,     ਮਵਕਰ ਥਰਹਸ਼ਰ ਆਜ਼ਦ ਮਸ਼ਰਨਲਵ 40   ’    ਫਰਸਦਰ ਸਬਜ਼ਸਡਰ ਤਨ ਮਹਮਵਈਆ ਕਰਵਲਈਆਵ
                ਜਲ ਰਹਰਆਵ ਹਨ ਤਲਵ ਜਲ ਸਭਲਵਲਵ ਦਨ ਮਮਬਰਲਵ ਨਨ ਸ ਝਲਨਲ ਲਗਲਉਣ ਸਮਵ ਕਲਈ ਜ਼ਦਵਕਤ ਪਨਸ਼ ਨਲ ਆਵਨ    । ਇਸ ਦਨ

     ਨਲਲ ਹਰ ਉਨਲਲਵ ਵਵਲਲ ਫਸਲਰ ਰਜ਼ਹਸਦ-           ਖਨਸਹਦ ਨਨ ਸ ਧਰਤਰ ਜ਼ਵਵਚ ਹਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਸਬਸਧਰ ਖਨਤਰਬਲੜਰ ਮਸ਼ਰਨਲਵ ਜ਼ਜਵਵ
 ਜ਼ਕ ਰਲਟਲਵਨਟਰ,  ਹਹਪਰ ਸਰਡਰ,  ਜ਼ਰਰਲ ਡਜ਼ਰਵਲ, ਚਦਪਰ, ਮਲਚਰ,       ਆਜ਼ਦ ਸਭਲਵਲਵ ਜ਼ਵਵਚ ਉਪਲਵਬਧ ਹਲਣ ਬਲਰਨ

                 ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ ਅਤਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਭਲ ਦਲ ਮਮਬਰ ਸਬਸਜ਼ਧਤ ਸਭਲ ਦਨ ਸਕਵਤਰ ਨਲਲ ਤਲਲਮਨਲ ਕਰਕਨ ਮਸ਼ਰਨਲਵ ਲਹ
 ਸਕਦਲ ਹਹ।

 

    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
   ਅਵਜ ਤਲ ਖਮਵਲਲਣਗਨ 3   ਹਲਰ ਸਨਵਲ ਕਵਦਰ

ਬਰਨਲਲਲ, 14 ਮਈ
    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਭਲਕ (15 ਮਈ)  ਤਲ 3    ਹਲਰ ਸਨਵਲ ਕਵਦਰ (  ਕਮ ਵਲ 8)  ਖਲਲਲਨ ਜਲਣਗਨ  ।    ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਰ
                ਜ਼ਦਸਦਨ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਰ ਤਨਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨਲਕਲ ਨਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭਲਕਨ ਤਲ ਬਹਕਸਲਈਡ ਪਪਰਨਪਰਮ
   ਪਪਧਲਨ ਮਲਰਕਰਟ ਬਰਨਲਲਲ  (    ਨਨੜਨ ਬਵਸ ਸਟਮਡ ਬਰਨਲਲਲ)  ਸਨਵਲ ਕਵਦਰ,   ਵਹਟਰਨਰਰ ਹਸਪਤਲਲ ਹਸਜ਼ਡਆਇਆ

        ਸਨਵਲ ਕਵਦਰ ਤਨ ਜਰਜਰਜਰਐਸ ਸਸਘਨੜਲ ਸਨਵਲ ਕਵਦਰ ਸਨਵਲਵਲਵ ਦਨਣਗਨ  ।        ਸਨਵਲ ਕਵਦਰ ਖਲਲਲਣ ਦਲ ਸਮਲਵ ਸਵਨਰਨ 9 
   ਵਜਨ ਤਲ ਸ਼ਲਮ 5   ਵਜਨ ਤਵਕ ਹਹ,    ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਸਵਨਰਨ 9    ਵਜਨ ਤਲ ਦਮਪਜ਼ਹਰ 1     ਵਜਨ ਤਵਕ ਜ਼ਬਨਲਵ ਅਪਮਆਇਸਟਮਮਟ ਅਤਨ

 ਦਮਪਜ਼ਹਰ 1    ਵਜਨ ਤਲ ਸ਼ਲਮ 5     ਵਜਨ ਤਵਕ ਕਲਵਲ ਐਪ ਜਲਵ dgrpg.punjab.gov.in    ਤਲ ਲਈ ਗਈ
         ਅਪਮਆਇਸਟਮਮਟ ਦਮਆਰਲ ਹਰ ਸਨਵਲ ਕਵਦਰ ਜ਼ਵਚ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਪਹਮਸਚ ਕਰ ਸਕਣਗਨ।

     ਉਨਲਲਵ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ 5        ਸਨਵਲ ਕਵਦਰ ਪਜ਼ਹਲਲਵ ਹਰ ਖਲਲਲਨ ਜਲ ਚਮਵਕਨ ਹਨ,     ਜ਼ਜਨਲਲਵ ਜ਼ਵਚ ਸਨਵਲ ਕਵਦਰ
  ਡਰਸਰ ਦਫਤਰ ਬਰਨਲਲਲ,     ਸਨਵਲ ਕਵਦਰ ਐਸਡਰਐਮ ਦਫਤਰ ਤਪਲ,     ਸਨਵਲ ਕਵਦਰ ਸਬ ਤਜ਼ਹਸਰਲ ਭਦਦੜ,  ਸਨਵਲ
        ਕਵਦਰ ਧਨਦਲਲ ਤਨ ਸਨਵਲ ਕਵਦਰ ਮਜ਼ਹਲ ਕਲਲਵ ਸ਼ਲਮਲ ਹਨ         । ਇਨਲਲਵ ਸਨਵਲ ਕਵਦਰ ਜ਼ਵਚ ਪਜ਼ਹਲਨ ਪੜਲਅ ਅਧਰਨ
    ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਜ਼ਨਰਧਲਜ਼ਰਤ 153      ਸਨਵਲਵਲਵ ਹਰ ਜ਼ਦਵਵਤਰਆਵ ਜਲ ਰਹਰਆਵ ਹਨ      । ਉਨਲਲਵ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਸਨਵਲ
           ਕਵਦਰਲਵ ਦਨ ਅਮਲਨ ਨਨ ਸ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਅਤਨ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਨ ਕਲਜ਼ਵਡ 19     ਤਲ ਰਲਕਥਲਮ ਬਲਰਨ ਜ਼ਦਸ਼ਲ

        ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ਲਵ ਨਨ ਸ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਉਣ ਦਰ ਹਦਲਇਤ ਕਰਤਰ ਗਈ ਹਹ।
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