
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ

        ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਰਲਟਟਸ਼ਨਲ ਸਮਲਮ ਸਲਰਨਨ ਅਨਨਸਲਰ ਖਨਖਲਲਣਗਨਆਮ ਦਨਕਲਨਲਮ

 *       ਜ਼ਨਰਧਲਜ਼ਰਤ ਸ਼ਸ਼ਟਣਨ ਅਨਨਸਲਰ ਹਨ ਦਨਕਲਨਲਮ ਸਵਟਰਟ 7  ਤਤ 11   ਵਜਟ ਤਖਕ ਖਨਖਲਲਣਗਨਆਮ

 *    ਪਜ਼ਹਲਲਮ ਵਲਮਗ ਸ਼ਲਮ 5         ਵਜਟ ਤਖਕ ਜਲਰਨ ਰਹਟਗਨ ਜ਼ਰਰਰਨ ਵਸਤਲਮ ਦਨ ਹਲਮ ਜ਼ਡਜ਼ਲਵਰਨ

  *             ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਖਲਤ ਜਲਰਨ ਸਲਰਟ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਟਸ਼ਲਮ ਅਤਟ ਇਹਜ਼ਤਆਤਲਮ ਦਨ ਪਲਲਣਲ ਲਲਜ਼ਮਨ  

ਬਰਨਲਲਲ, 30 ਅਪਰਰਲ
              ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਖਲਤ ਜਲਰਨ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਟਸ਼ਲਮ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਦਨ ਹਦਰਰਦ ਅਸਦਰ ਦਨਕਲਨਲਮ ਖਲਲਲਣ
     ਸਬਸਧਨ ਕਨਝ ਜ਼ਰਆਇਤਲਮ ਜ਼ਦਖਤਨਆਮ ਗਈਆਮ ਹਨ।

                 ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਨ ਜ਼ਦਸਦਟ ਹਲਏ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਰਜ਼ਜਸਟਸ਼ਸ਼ ਟਟ ਸਸ਼ਨ ਤਟਜ ਪਸ਼ਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਰਲਕਲ ਨਟ ਦਖਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਟ ਦਟ ਪਪਡਰ
            ਖਟਤਰਲਮ ਜ਼ਵਚ ਸਰਕਲਰ ਦਟ ਜ਼ਨਰਦਟਸ਼ਲਮ ਅਨਨਸਲਰ ਸ਼ਲਪਜ਼ ਅਤਟ ਐਸਟਟਬਜ਼ਲਸ਼ਮਮਟ ਐਕਟ ਅਧਨਨ ਆਉਦਨਆਮ

  ਸਲਰਨਆਮ ਦਨਕਲਨਲਮ (          ਮਲਟਨ ਬਰਲਮਡ ਤਟ ਜ਼ਸਸਗਲ ਬਰਲਮਡ ਮਲਲਜ਼ ਨਰ ਸ ਛਖਡ ਕਟ ) 7  ਤਤ 11   ਵਜਟ ਤਖਕ ਖਨਖਲਲਣਗਨਆਮ, 
         ਪਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰਨ ਖਟਤਰਲਮ ਜ਼ਵਚ ਰਲਟਟਸ਼ਨਲ ਸਮਲਮ ਸਲਰਨਨ ਅਨਨਸਲਰ ਦਨਕਲਨਲਮ ਖਨਖਲਲਣਗਨਆਮ  ।     ਉਨਲਲਮ ਦਖਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

   ਮਸਗਲਵਲਰ ਅਤਟ ਸ਼ਨਖਕਰਵਲਰ       ਨਰ ਸ ਜ਼ਜਹੜਨਆਮ ਦਨਕਲਨਲਮ ਖਲਲਲ ਨਆਮ ਜਲ ਸਕਣਗਨਆਮ,   ਉਨਲਲਮ ਜ਼ਵਚ ਕਖਪੜਟ/  ਫਰਬਜ਼ਰਕ
   ਦਨਕਲਨਲਮ ਤਟ ਸਬਸਧਤ ਅਸਰਸਰਨ,    ਦਰਜਨਆਮ ਦਨਆਮ ਦਨਕਲਨਲਮ (ਟਟਲਜ਼ਰਸਗ),      ਸਰਲਫਲਮ ਸਮਟਤ ਸਲਰਟ ਤਰਲਲਮ ਦਟ

ਗਜ਼ਹਜ਼ਣਆਮ/    ਅਸਰਸਰਨ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਦਨਕਲਨਲਮ,   ਕਲਸਮਰਜ਼ਟਕਸ ਦਨਆਮ ਦਨਕਲਨਲਮ,     ਬਖਜ਼ਚਆਮ ਦਟ ਕਖਪੜਟ ਤਟ ਉਤਪਲਦ,
 ਬਰਗਜ਼/     ਲਖਖਗਟਜ ਆਜ਼ਦ ਘਰਟਲਰ ਉਪਕਰਨ (  ਗਰਰ ਇਲਰਕਟਸ਼ ਲਜ਼ਨਕ) ਕਰਰਕਰਨ,   ਰਸਲਈ ਦਨਆਮ ਵਸਤਲਮ,  ਘਰਟਲਰ
ਉਪਕਰਨ,     ਇਲਰਕਟਸ਼ ਲਜ਼ਨਕ ਤਟ ਇਲਰਕਟਸ਼ਨਕਲ ਉਪਕਰਨ (   ਸਟਲ ਤਟ ਜ਼ਰਪਟਅਰ)     ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਦਨਕਲਨਲਮ ਖਨਖਲਲ
ਸਕਣਗਨਆਮ।

        ਸਲਮਵਲਰ ਅਤਟ ਵਨਰਵਲਰ ਨਰ ਸ ਮਲਬਲਈਲ ਅਤਟ ਮਲਬਲਈਲ ਜ਼ਰਪਟਅਰ ਦਨਕਲਨਲਮ,    ਕਸਜ਼ਪਊਟਰ ਜ਼ਰਪਟਅਰ ਤਟ
 ਹਲਰਡਵਟਅਰ ਸ਼ਲਪਜ਼,        ਜ਼ਬਲਜ਼ਡਸਗ ਤਟ ਉਸਲਰਨ ਉਪਕਰਨਲਮ ਸਬਸਧਨ ਸਟਲਰ ਜ਼ਜਵਪ ਪਪਟ,  ਵਰਜ਼ਨਜ਼ਸ਼ਸਗ ਆਜ਼ਦ, 

 ਕਲਰਪਪਟਰਨ ਉਪਰਕਰਨ,  ਪਲਲਈਵਨਡ ਆਜ਼ਦ,   ਗਲਲਸ ਤਟ ਜ਼ਮਰਰ,   ਗਜ਼ਰਖਲ ਤਟ ਫਰਬਰਨਕਟਸ਼ਨ,    ਸਨਜ਼ਮਸਟ ਤਟ ਮਲਰਟਲ
   ਆਜ਼ਦ ਦਨਆਮ ਦਨਕਲਨਲਮ ਖਨਖਲਲਣਗਨਆਮ।

         ਬਨਖਧਵਲਰ ਤਟ ਸ਼ਜ਼ਨਚਰਵਲਰ ਨਰ ਸ ਆਟਲਮਲਬਲਈਲਜ਼ ਦਨ ਜ਼ਵਕਰਨ ਤਟ ਸਪਟਅਰ ਪਲਰਟਸ,    ਜ਼ਰਪਟਅਰ ਤਟ ਮਟਨਟਨਨਮਸ
  ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਦਨਕਲਨਲਮ,      ਜ਼ਰਪਟਅਰ ਅਤਟ ਮਪਟਨਨਮਸ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਦਨਕਲਨਲਮ,     ਸਟਟਸ਼ਨਰਨ ਤਟ ਜ਼ਗਫਟ ਸ਼ਲਪ (ਆਰਟ
    ਐਡ ਕਲਫਟ ਚਨਜ਼ਲਮ ਤਟ ਜ਼ਕਤਲਬਲਮ),   ਬਟਕਰਨ ਤਟ ਕਨਫਰਕਸ਼ਨਰਨ,       ਮਜ਼ਠਆਈ ਦਨਆਮ ਦਨਕਲਨਲਮ ਤਟ ਡਟਅਰਨ ਉਤਪਲਦ

     ਤਟ ਮਨਟ ਦਨਕਲਨਲਮ ਖਲਲਲ ਨਆਮ ਜਲ ਸਕਣਗਨਆਮ।

  ਇਹ ਦਨਨਕਲਨਲਮ 7  ਤਤ 11   ਵਜਟ ਤਖਕ 50    ਫਨਸਦਨ ਸਟਲਫ ਨਲਲ ਖਨਖਲਲਗਨਆਮ       । ਉਨਲਲਮ ਦਖਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਲਰਟ ਤਰਲਲਮ
             ਦਨਆਮ ਦਨਕਲਨਲਮ ਵਲਰਨ ਨਲਲ ਰਲਟਟਟਸ਼ਨਲ ਸਮਲਮ ਸਲਰਨਨ ਅਨਨਸਲਰ ਖਨਖਲਲਣਗਨਆਮ। ਉਨਲਲਮ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਦਨਕਲਨਦਲਰ
         ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਲਲੜੜਦਟ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤਣਟ ਜ਼ਜਵਪ ਮਲਸਕ, ਦਸਤਲਨਟ ,   ਸਰਨਟਟਲਈਜ਼ਰ ਦਨ

ਵਰਤਤ,       ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਨ ਆਜ਼ਦ ਦਲ ਲਲਜ਼ਮਨ ਜ਼ਧਆਨ ਰਖਖਣਗਟ  ।  
 

       ਜ਼ਰਰਰਨ ਵਸਤਲਮ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਦਨਕਲਨਲਮ ਬਲਰਟ ਜ਼ਨਰਦਟਸ਼  

      ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਰਜ਼ਜਸਟਸ਼ ਟਟ ਵਖਲਤ ਜਲਰਨ ਹਨਕਮਲਮ ਅਨਨਸਲਰ ਕਜ਼ਰਆਣਲ/  ਜਨਰਲ ਸਟਲਰ, ਕਰਜ਼ਮਸਟ,    ਲਰਬ ਤਟ ਖਟਤਨਬਲੜਨ
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            ਉਪਕਰਨਲਮ ਤਟ ਉਤਪਲਦਲਮ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਦਨਕਲਨਦਲਰ ਐਤਵਲਰ ਤਤ ਜ਼ਬਨਲਮ ਸਲਰਟ ਜ਼ਦਨ ਸਵਟਰਟ 7   ਵਜਟ ਤਤ 11 
     ਵਜਟ ਤਖਕ ਕਲਊਟਰ ਸਟਲ ਕਰ ਸਕਣਗਟ         । ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਪਲਸ ਵਲਲਟ ਦਨਕਲਨਦਲਰ ਸ਼ਲਮ 5   ਵਜਟ ਤਖਕ ਪਜ਼ਹਲਲਮ
    ਵਲਮਗ ਹਲਮ ਜ਼ਡਜ਼ਲਵਰਨ ਕਰ ਸਕਣਗਟ          । ਇਹ ਦਨਕਲਨਲਮ ਐਤਵਲਰ ਨਹੜ ਖਨਖਲਲਣਗਨਆਮ। ਜ਼ਰਰਰਨ ਵਸਤਲਮ ਦਨ

  ਸਪਲਲਈ ਲਈ ਈ-      ਕਲਮਰਸ ਸਟਵਲ ਵਨ ਜਲਰਨ ਰਜ਼ਹ ਸਕਟਗਨ     । ਉਨਲਲਮ ਦਖਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਦਨ ਖਧ, ਸਬਜ਼ਨ,   ਫਲਲਮ ਆਜ਼ਦ
       ਜ਼ਰਰਰਨ ਵਸਤਲਮ ਦਨ ਘਰ ਘਰ ਸਪਲਲਈ ਜਲਰਨ ਰਹਟਗਨ।

 ਜ਼ਕਹੜਨਆਮ ਦਨਕਲਨਲਮ/    ਅਦਲਰਟ ਨਹੜ ਖਨਖਲਲ ਸਕਣਗਟ
  ਸ਼ਰਲਬ ਦਟ ਠਟਕਟ,   ਤਸਬਲਕ ਦਨ ਜ਼ਵਕਰਨ, ਸਰਲਰਨ,   ਹਜ਼ਲਮਤ ਦਨਆਮ ਦਨਕਲਨਲਮ,  ਜ਼ਬਊਟਨ ਪਲਰਲਰ,  ਸਲਰਟ ਜ਼ਵਜ਼ਦਅਕ, 

ਟਰਟਜ਼ਨਸਗ,  ਕਲਜ਼ਚਸਗ ਇਸਸਟਨਜ਼ਚਊਟ,  ਆਈਲਰਟਸ ਇਸਸਟਨਜ਼ਚਊਟ,  ਹਲਸਪਨਟਰਜ਼ਲਟਨ ਸਟਵਲਵਲਮ,  ਸਲਜ਼ਪਸਗ ਮਲਲਜ਼, 
  ਸਲਰਟ ਜ਼ਸਨਟਮਲ ਹਲਲ, ਜ਼ਜਸਮ,  ਸਪਲਰਟਸ ਕਸਪਲਰਕਸ,  ਸਜ਼ਵਸਜ਼ਮਸਗ ਪਰਲ,  ਐਟਰਟਟਨਮਮਟ ਪਲਰਕ, ਥਨਏਟਰ, ਬਲਰ, 

ਆਡਨਟਲਰਨਅਮ, ਰਰਸਟਲਰਮਟ,      ਅਸਮਬਲਨ ਹਲਲ ਤਟ ਹਲਰ ਸਬਸਧਤ ਥਲਵਲਮ,    ਸਲਰਟ ਤਰਲਲਮ ਦਟ ਸਮਲਜ਼ਜਕ, ਰਲਜਨਨਜ਼ਤਕ, 
ਖਟਡ, ਮਨਲਰਸਜਕ, ਜ਼ਵਜ਼ਦਅਕ, ਸਖਜ਼ਭਆਚਲਰਕ,     ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਸਮਲਗਮ ਤਟ ਹਲਰ ਇਕਖਠ,    ਸਲਰਟ ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਸਮਲਗਮਲਮ
’   ਤਟ ਪਲਬਸਦਨ ਰਹਟਗਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ

           ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਰਮਜ਼ਲਨ ਦਨ ਪਜ਼ਵਵਤਰ ਮਮਕਨ ਕਸ਼ਮਟਰਟ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨਨ ਸ ਵਸਡਨ ਫਲ
*           ਸਨਬਨ ਤਤ ਬਲਹਰਲਨ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨਨ ਸ ਨਹਹ ਆਊਣ ਜ਼ਦਵਤਟ ਜਲਵਨਗਟ ਕਲਈ ਜ਼ਦਵਕਤ:    ਤਨਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨਲਕਲ
*         ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਤ ਹਰ ਸਸਭਵ ਮਦਦ ਦਲ ਭਰਲਸਲ ਜ਼ਦਵਲਇਆ

ਬਰਨਲਲਲ, 30  ਅਪਪਪਲ :
  ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ,  ਬਰਨਲਲਲ ਸ.            ਤਨਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨਲਕਲ ਨਨ ਚਵਲ ਰਹਨ ਰਮਜ਼ਲਨ ਮਹਟਨਨ ਦਨ ਪਜ਼ਵਵਤਰ

             ਰਲਜ਼ਜ਼ਆਰ ਦਮਰਲਨ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਫਸਨ ਕਸ਼ਮਟਰਟ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨਨ ਸ ਫਲ ਵਸਡਨ ਅਤਨ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ (ਕਲਜ਼ਵਡ-19)
     ਮਹਲਮਲਰਟ ਤਤ ਬਚਲਅ ਬਲਰਨ ਜਲਗਰਨਕ ਕਟਤਲ।

               ਉਨਲਲਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਦਨ ਵਸਦਨ ਸਮਨਹ ਮਮਸਜ਼ਲਮ ਭਲਈਚਲਰਨ ਨਨ ਸ ਰਮਜ਼ਲਨ ਦਨ ਪਜ਼ਵਵਵਤਰ ਮਮਕਨ ਦਟ ਜ਼ਜਵਥਨ ਵਧਲਈ ਜ਼ਦਵਤਟ, 
      ਉਥਨ ਲਲੜਹਦਨ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤਣ ਦਟ ਅਪਟਲ ਕਟਤਟ         । ਉਨਲਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਨ ਕਸ਼ਮਟਰਟਆਰ

                 ਜਲਰ ਹਲਰ ਬਲਹਰਲਨ ਜ਼ਕਸਨ ਵਟ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਨਨ ਸ ਕਲਈ ਵਟ ਜ਼ਦਵਕਤ ਪਨਸ਼ ਨਹਹ ਆਊਣ ਜ਼ਦਵਤਟ ਜਲਵਨਗਟ। ਉਨਲਲਰ ਜ਼ਕਹਲ
        ਜ਼ਕ ਸਮਮਵਚਟ ਦਨਨਟਆਰ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਲ ਕਜ਼ਹਰ ਹਪ,       ਜ਼ਜਸ ਤਤ ਪਸਜਲਬ ਵਟ ਬਜ਼ਚਆ ਨਹਹ  ਹਪ,  ਜ਼ਜਸ

       ਕਲਰਨ ਸਮਮਵਚਨ ਪਸਜਲਬ ਅਸਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਵਜ਼ਗਆ ਹਲਇਆ ਹਪ।
 ਸ.             ’   ਤਨਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨਲਕਲ ਨਨ ਕਸ਼ਮਟਰਟਆਰ ਨਨ ਸ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਟ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤਣ ਤਨ ਜ਼ਲਰ

               ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਅਜਲਕਨ ਸਮਮ ਇਵਕ ਦਨਜਨ ਤਤ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਨਰਟ ਦਟ ਲਗਲਤਲਰ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨਟ ਯਕਟਨਟ
         ਬਣਲਈ ਜਲਵਨ ਅਤਨ ਮਨਸਹ ਹਰ ਵਨਲਨ ਢਵਕ ਕਨ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲਵਨ        । ਉਨਲਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਆਪਣਨ ਹਵਥਲਰ ਨਨ ਸ ਵਲਰ-   ਵਲਰ ਸਲਫ

               ਕਟਤਲ ਜਲਵਨ ਜਲਰ ਹਵਥਲ ਨਨ ਸ ਸਲਬਣ ਨਲਲ ਧਲਇਆ ਜਲਵਨ ਤਲਰ ਜਲ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਲ ਫਪਲ ਸਕਨ।
               ਉਨਲਲਰ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਫਸਨ ਕਸ਼ਮਟਰਟ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨਨ ਸ ਜ਼ਵਸ਼ਵਲਸ ਦਵਲਇਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਉਨਲਲਰ ਦਨ ਨਲਲ

            ਹਪ ਅਤਨ ਉਨਲਲਰ ਨਨ ਸ ਜ਼ਕਸਨ ਵਟ ਤਰਲਲਰ ਦਟ ਸਮਵਜ਼ਸਆ ਆਊਣ ਨਹਹ ਜ਼ਦਵਤਟ ਜਲਵਨਗਟ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ

         ਬਲਹਰਲਲ ਸਸਜ਼ਬਆਆ ਤਤ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਲਲ ਰਲਬਤਲ ਬਣਲਉਣ:  ਅਰਰਣ ਜ਼ਜਸਦਲ
 

ਬਰਨਲਲਲ, 30 ਅਪਰਰਲ
                ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਆਇਆ ਹਰ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਪਛਲਲ ਜ਼ਦਨਨ ਕਰਝ ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਆਪਣਲ ਪਪਧਰ

’          ਤਲ ਬਲਹਰਲਲ ਸਸਜ਼ਬਆਆ ਤਤ ਆਏ ਹਨ ਜਲਆ ਆ ਰਹਲ ਹਨ,          ਪਰ ਉਨਲਲਆ ਨਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਸ ਸ ਸਸਜ਼ਚਤ ਨਹਨ ਕਤਤਲ
ਹਰ।

       ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਰਦਲ ਹਲਏ ਵਧਤਕ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ)        ਸਪਤ ਅਰਰਣ ਜ਼ਜਸਦਲ ਨਲ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜਲਕਰ
                ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਬਲਹਰਲਲ ਸਸਜ਼ਬਆਆ ਤਤ ਲਲਕ ਆਏ ਹਨ ਅਤਲ ਆਪਣਤ ਸਸਚਨਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਜਲਆ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ

         ਨਸ ਸ ਨਹਨ ਜ਼ਦਪਤਤ ਹਰ ਤਲਆ ਉਹ ਆਪਣਤ ਸਸਚਨਲ ਜ਼ਰਸਰ ਦਲਣ         । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹਲ ਮਲਮਜ਼ਲਆਆ ਜ਼ਵਚ ਜਲਕਰ
                  ਕਲਈ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਲ ਮਰਤਜ਼ ਆ ਜਲਆਦਲ ਹਰ ਤਲਆ ਉਸ ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਕਰ ਕਲ ਉਸ ਦਲ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਜਲਆ ਸਸਪਰਕ
                  ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਲਈ ਵਤ ਮਰਸ਼ਕਲ ਖੜਲਤ ਹਲ ਜਲਆਦਤ ਹਰ। ਕਈ ਵਲਰ ਜਦਤ ਪਤਲ ਲਪਗਦਲ ਹਰ ਤਲਆ ਉਦਤ
                    ਬਹਰਤ ਦਲਰ ਹਲ ਗਈ ਹਰਸਦਤ ਹਰ ਤਲ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਦਲ ਇਕ ਮਮਬਰ ਕਰ ਕਲ ਬਲਕਤ ਮਮਬਰ ਵਤ ਸਸਕਜ਼ਮਤ ਹਲ ਜਲਆਦਲ ਹਨ।

                ਇਸ ਲਈ ਬਲਹਰਤ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਜ਼ਬਨਲਆ ਜ਼ਕਸਲ ਡਰ ਜਲਆ ਜ਼ਝਜਕ ਤਤ ਆਪਣਲ ਬਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
                  ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਜਲਆ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਸ ਸ ਦਲਣ ਤਲਆ ਜਲ ਉਨਲਲਆ ਦਲ ਸਮਮ ਜ਼ਸਰ ਚਰਕਅਪ ਕਰਲਇਆ ਜਲ ਸਕਲ ਅਤਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
               ਵਲਸਤਆਆ ਨਸ ਸ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਇਆ ਜਲ ਸਕਲ। ਉਨਲਲਆ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਬਲਹਰਲਲ ਸਸਜ਼ਬਆਆ ਤਤ ਆਉਣ

        ਵਲਲਲ ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਧਰਤ ਕਸਟਰਲਲ ਰਸਮ ਦਲ ਨਸਬਰ 01679-230032    ’  ਜਲਆ ਵਟਸਐਪ ਨਸਬਰ ਤਲ
 ਆਪਣਲ ਨਲਮ,          ਪਤਲ ਤਲ ਮਲਬਲਈਲ ਨਸਬਰ ਸਮਲਤ ਸਲਰਤ ਜਲਣਕਲਰਤ ਵਟਸਐਪ ਨਸਬਰ 99152-74032 ’  ਤਲ
 ਲਲਜ਼ਮਤ ਦਲਣ           । ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਲ ਕਸਟਰਲਲ ਰਸਮ ਨਸਬਰ 01679-234777 ’   ਤਲ ਵਤ
    ਸਸਪਰਕ ਕਤਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਰ             । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਸਲਰਲ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਆਪਣਤ ਜ਼ਜ਼ਸਮਲਵਲਰਤ ਸਮਝਦਲ ਹਲਏ

     ਬਲਹਰਤ ਆਉਣ ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਬਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਤ ਦਲਣ।
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