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ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜ ਸਲਜ਼ਹਬ

ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ: ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਦਦ ਮਮਦਦਨਜ਼ਰ ਲਗਲਤਲਰ ਲਏ ਜਲ ਰਹਦ ਨਦ ਸਸਪਲ

ਮਮਮਢਲਲ ਜ਼ਸਹਤ ਕਕਦਰ ਨਸਦਪਮਰ ਕਲਲ ੜ ਵਮਲਤ ਜ਼ਪਸਡ ਪਮਲਰ ਜ਼ਵਖਦ ਲਏ ਗਏ 31 ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਦਦ ਸਸਪਲ

ਲਲ ਕਲਆ ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਤ ਜਲਰਤ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਤ ਪਲਲਣਲ ਯਕਤਨਤ ਬਨਲਉਣ ਦਤ ਅਪਤਲ

ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜ ਸਲਜ਼ਹਬ, 04 ਜਨਨ

ਕਲਰਲਨਲ 'ਤਦ ਫ਼ਜ਼ਤਹ ਪਲਉਣ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਤ ਸ਼ਮਰਨ ਕਤਤਦ 'ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ: ਪਸਜਲਬ ਫਲਈਟਸ ਕਲਰਲਨਲ' ਤਜ਼ਹਤ ਲਗਲਤਲਰ ਸਸਪਲ
ਲਲ ਕਦ ਜਲਆਚ ਲਈ ਭਦਜਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ। ਇਸਦ ਤਜ਼ਹਤ ਮਮਮਢਲਲ ਜ਼ਸਹਤ ਕਕਦਰ, ਨਸਦਪਮਰ ਕਲਲ ੜ ਵਮਲਤ 31 ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਦਦ ਕਲਰਲਨਲ
ਵਲਇਰਸ ਦਤ ਜਲਆਚ ਲਈ ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਤ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਲ. ਮਨਲ ਹਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਸਡ
ਪਮਲਰ ਜ਼ਵਖਦ ਸਲਵਧਲਨਤ ਵਜਤ ਪਰਵਲਸਤ ਮਜ਼ਦਨ ਰਲਆ ਤਦ ਬਲਹਰਤ ਸਨਜ਼ਬਆਆ ਤਤ ਆਏ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਦਦ ਨਮਨਨਦ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ।
ਡਲ. ਮਨਲ ਹਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦਲਰਲਨ ਜ਼ਪਸਡ ਵਲਸਤਆਆ ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਤ ਸਲਵਧਲਨਤਆਆ ਵਰਤਣ ਜ਼ਜਵਕ ਜ਼ਕ ਸਮਲਜਕ
ਜ਼ਵਮਥ ਕਲਇਮ ਰਮਖਣ, ਮਨਸਹ ਢਮਕ ਕਦ ਰਮਖਣ ਅਤਦ ਵਲਰ ਵਲਰ ਹਮਥ ਧਲਣ ਬਲਰਦ ਵਤ ਜਲਗਰਨਕ ਕਤਤਲ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ
ਸਰਕਲਰ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖਲਲਫ ਜਸਗ ਜ਼ਜਮਤਣ ਲਈ ਜ਼ਦਨ ਰਲਤ ਇਕ ਕਰ ਕਦ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਤ ਹਲ। ਉਨਲਆ ਨਦ ਲਲ ਕਲਆ ਨਨ ਸ
ਅਪਤਲ ਕਤਤਤ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਤ ਜਲਰਤ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਤ ਇਨ ਜ਼ਬਨ ਪਲਲਣਲ ਯਕਤਨਤ ਬਣਲਉਜ਼ਦਆਆ ਇਸ ਜਸਗ ਜ਼ਵਮਚ ਫ਼ਜ਼ਤਹ
ਹਲਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਲਰ ਨਨ ਸ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਦਮਤਲ ਜਲਵਦ।
ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਨਦ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਸਡ ਪਮਲਰ ਜ਼ਵਖਦ ਡਲ. ਜਸਮਤਤ ਕਲਰ, ਗਮਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਐਮ ਐਲ ਟਤ, ਰਜ਼ਵਸਦਰ ਕਲਰ ਸਤ ਐਚ ਓ ਅਤਦ
ਅਮਨਦਤਪ ਕਲਰ ਸਤ ਐਚ ਓ ਨਦ ਸਸਪਲ ਲਏ ਤਦ ਪਰਦਤਪ ਜ਼ਸਸਘ ਬਲਲਕ ਐਜਨਕਦਟਰ ਨਦ ਲਲ ਕਲਆ ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਬਲਰਦ ਜਲਗਰਨਕ ਕਤਤਲ।

ਕਲਪਸ਼ਨ: ਜ਼ਪਸਡ ਪਮਲਰ ਜ਼ਵਖਦ ਸਸਪਲ ਲਲ ਣ ਮਲਕਦ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਤ ਟਤਮ।
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ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਵਵਧ ਤਤ ਵਵਧ ਜ਼ਕਸਲਨ ਮਵਛਛ ਪਲਲਣ ਦਲ ਧਸਦਲ ਅਪਨਲਉਣ
ਮਵਛਛ ਪਲਲਣ ਸਦਕਲ ਰਵਲਇਤਛ ਖਖਤਛ ਨਲਲਤ ਦਦ ਵਗਣਛ ਕਮਲਈ ਕਰ ਸਕਦਖ ਨਖ ਜ਼ਕਸਲਨ
ਜ਼ਡਪਟਛ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਛਮਤਛ ਅਸਜ਼ਮਸਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਵਲ ਨਖ ਜ਼ਪਸਡ ਜ਼ਰਊਣਲ ਨਛਵਲਵ ਜ਼ਵਖਖ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਵਵਚ ਬਣਲਏ ਤਲਲਅ ਜ਼ਵਖਖ ਮਵਛਛ ਪਲਲਣ ਦਛ
ਕਰਵਲਈ ਸ਼ਦਰਰਆਤ
ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 04 ਜਰਨ
ਜ਼ਕਸਲਨ ਮਵਛਛ ਪਲਲਣ ਦਲ ਧਸਦਲ ਅਪਣਲ ਕਖ ਰਵਲਇਤਛ ਖਖਤਛ ਦਖ ਮਦਕਲਬਲਖ ਦਦ ਵਗਣਛ ਕਮਲਈ ਕਰ ਸਕਦਖ ਹਨ ਤਖ ਇਸ ਧਸਦਖ ਜ਼ਵਵਚ
ਮਸਡਛਕਰਨ ਦਛ ਸਮਵਜ਼ਸਆ ਨਹਹ ਆਉਦਛ। ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਇਹ ਧਸਦਲ ਸ਼ਦਰਰ ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਆਸਲਨ ਜ਼ਕਸ਼ਤਲਵ 'ਤਖ ਬਬਕਲਵ ਤਤ ਕਰਜ਼ਲ ਅਤਖ
ਸਬਜ਼ਸਡਛ ਪਸਦਲਨ ਕਛਤਛ ਜਲਵਦਛ ਹਹ। ਇਨਲ ਲਵ ਜ਼ਵਚਲਰਲਵ ਦਲ ਪਸਗਟਲਵਲ ਜ਼ਡਪਟਛ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਛਮਤਛ ਅਸਜ਼ਮਸਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਵਲ ਨਖ ਜ਼ਪਸਡ ਜ਼ਰਊਣਲ
ਨਛਵਲਵ ਜ਼ਵਖਖ ਮਵਛਛ ਪਲਲਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਖ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਜਪਜਛਤ ਜ਼ਸਸਘ ਵਵਲਤ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਵਲਏ ਤਲਲਅ ਜ਼ਵਵਚ ਪਰਸਗ
ਸਟਲਕ ਕਰਜ਼ਦਆਵ ਮਵਛਛ ਪਲਲਣ ਦਛ ਸ਼ਦਰਰਆਤ ਕਰਵਲਉਣ ਮਕਕਖ ਕਛਤਲ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਮਕਕਖ ਸ਼ਸਛਮਤਛ ਜ਼ਗਵਲ ਨਖ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਧਸਦਖ ਜ਼ਵਵਚ
ਮਸ਼ਛਨਰਛ ਤਖ ਲਖ ਬਰ ਦਛ ਘਵਟ ਲਲ ੜ ਪਬਦਛ ਹਹ ਤਖ ਜ਼ਕਸਲਨ ਇਸ ਧਸਦਖ ਜ਼ਵਵਚ ਘਵਟ ਜ਼ਮਹਨਤ ਨਲਲ ਵਧਖਰਖ ਮਦਨਲਫਲ ਲਹ ਸਕਦਖ ਹਨ। ਜ਼ਕਸਲਨਲਵ ਨਰ ਸ
ਮਵਛਛ ਵਖਚਣ ਲਈ ਜ਼ਕਤਖ ਬਲਹਰ ਨਹਹ ਜਲਣਲ ਪਬਦਲ ਸਗਤ ਮਵਛਛ ਦਛ ਖ਼ਰਛਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਵ ਦਖ ਤਲਲਅ 'ਤਖ ਹਛ ਹਲ ਜਲਵਦਛ ਹਹ।
ਇਸ ਮਕਕਖ ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ, ਮਵਛਛ ਪਲਲਣ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, ਗਦਰਪਸਛਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਖ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਵਛਛ ਪਲਲਣ ਦਲ ਜ਼ਕਵਤਲ ਸ਼ਦਰਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਮਵਛਛ ਪਲਲਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਪਸਜ ਜ਼ਦਨ ਦਛ ਮਦਫ਼ਤ ਮਦਵਢਲਛ ਜ਼ਸਖਲਲਈ ਸਰਕਲਰਛ ਮਵਛਛ ਪਰਸਗ ਫਲਰਮ, ਬਲਗੜਛਆਵਫਵਗਣਮਲਜਰਲ ਜ਼ਵਖਖ ਜ਼ਦਵਤਛ ਜਲਵਦਛ ਹਹ। ਉਨਲ ਲਵ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਵਛਛ ਪਲਲਣ ਦਲ ਧਸਦਲ ਕਰਨ ਦਖ ਇਛਦ ਵਕ ਜ਼ਵਅਕਤਛ ਪਸਚਲਇਤਛ ਟਲਜ਼ਭਆਵ ਨਰ ਸ
ਠਖ ਕਖ 'ਤਖ ਲਹ ਕਖ ਇਹ ਧਸਦਲ ਕਰ ਕਖ ਆਪਣਛ ਆਮਦਨ ਜ਼ਵਵਚ ਵਲਧਲ ਕਰ ਸਕਦਖ ਹਨ।
ਇਸ ਮਕਕਖ ਮਦਵਖ ਕਲਰਜਕਲਰਛ ਅਫ਼ਸਰ ਮਵਛਛ ਪਲਲਕ ਜ਼ਵਕਲਸ ਏਜਸਸਛ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, ਕਰਮਜਛਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਖ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਲਰਛ
ਮਵਛਛ ਪਰਸਗ ਫਲਰਮ ਜ਼ਵਖਖ ਮਵਛਛ ਪਰਸਗ ਜ਼ਤਆਰ ਹਹ ਤਖ ਇਸ ਵਖਲਖ ਜ਼ਸਲਵਰ ਕਲਰਪ, ਰਲਹਰ, ਜ਼ਮਰਗਲ ਅਤਖ ਕਤਲਲ ਦਲ ਮਵਛਛ ਪਰਸਗ ਉਪਲਬਵਧ
ਹਹ। ਜ਼ਕਸਲਨ ਆਪਣਛ ਲਲ ੜ ਅਨਦ ਸਲਰ ਜ਼ਕਸਖ ਵਛ ਕਸਮ ਵਲਲਖ ਜ਼ਦਨ ਮਵਛਛ ਪਰਸਗ ਹਲਸਲ ਕਰ ਸਕਦਖ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਕਖ ਫਲਰਮ ਸਦਪਰਡਬਟ
ਤਖਜ਼ਜਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਖ ਮਵਛਛ ਪਲਲਣ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਜਲਤ ਕਕਰ ਵਛ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕਹਪਸ਼ਨ: ਜ਼ਡਪਟਛ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਛਮਤਛ ਅਸਜ਼ਮਸਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਵਲ, ਜ਼ਪਸਡ ਜ਼ਰਊਣਲ ਨਛਵਲਵ ਜ਼ਵਖਖ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਵਲਏ ਗਏ ਤਲਲਅ
ਜ਼ਵਵਚ ਮਵਛਛ ਪਲਲਣ ਦਛ ਸ਼ਦਰਰਆਤ ਕਰਵਲਉਦਖ ਹਲਏ।
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ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਬਬਰਰਜ਼ਗਲਰਲਰ ਨਨ ਸ ਰਰਜ਼ਗਲਰ ਜ਼ਦਵਲਉਣ ਲਈ ਉਪਰਲਲਬ ਜਸਗਗ ਪਪਧਰ 'ਤਬ ਜਲਰਗ
ਰਰਜ਼ਗਲਰ ਪਪਲਪਤਗ ਸਬਸਧਗ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਰਜ਼ਗਲਰ ਤਬ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਦਬ ਫਲਨ ਨਸਬਰ ਤਬ ਈ ਮਬਲ ਆਈ ਡਗ 'ਤਬ ਕਗਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ ਸਸਪਰਕ
ਨਨ ਜਵਲਨਲਰ ਨਨ ਸ ਰਰਜ਼ਗਲਰ ਪਪਲਪਤਗ ਸਬਸਧਗ ਆਨਲਲਇਨ ਰਜ਼ਜਸਟਰਬਸ਼ਨ ਕਰਵਲਉਣ ਦਗ ਅਪਗਲ
ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 06 ਜਨਨ
ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਬਬਰਰਜਗਲਰਲਰ ਨਨ ਸ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਦਬਣ ਲਈ ਜਸਗਗ ਪਪਧਰ ਤਬ ਕਲਜ਼ਸ਼ਸ਼ਲਰ ਕਗਤਗਆਰ ਜਲ ਰਹਗਆਰ ਹਨ । ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਜ਼ਜਲਲ ਲ
ਪਪਧਰ ਤਬ ਖਲਲਲਬ ਗਏ ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਤਬ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ, ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਵਲਲ ਇਸਬ ਤਜ਼ਹਤ ਤਬ ਬਬਰਰਜ਼ਗਲਰਲਰ ਦਗ ਸਹਨਲਤ ਲਈ
ਹਹਲਪਲਲਈਨ ਨਸਬਰ ਤਬ ਈਮਬਲ ਜਲਰਗ ਕਗਤਗ ਗਈ ਹਹ, ਜ਼ਜਪਥਬ ਬਬਰਰਜ਼ਗਲਰ ਹਰ ਪਪਕਲਰ ਦਗ ਜਲਣਕਲਰਗ ਪਪਲਪਤ ਕਰ ਸਕਦਬ ਹਨ ਅਤਬ ਆਪਣਬ
ਆਪ ਨਨ ਸ ਆਨਲਲਈਨ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਵਗ ਕਰਵਲ ਸਕਦਬ ਹਨ। ਜ਼ਬਊਰਲ ਵਲਲ ਹਹਲਪਲਲਈਨ ਨਸ: 9915682436 ਤਬ ਈਮਬਲ
dbeefgshelpline@gmail.com ਜਲਰਗ ਕਗਤਬ ਗਏ ਹਨ।
ਬਬਰਰਜਗਲਰ ਜ਼ਕਸਬ ਵਗ ਕਸਮਕਲਜ ਵਲਲਬ ਜ਼ਦਨ ਸਵਬਰਬ 9:00 ਵਜਬ ਤਲ 5:00 ਵਜਬ ਤਪਕ ਜ਼ਬਊਰਲ ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਬ ਹਨ।ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ
ਵਲਲ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਨਰਲਨ ਜ਼ਦਪਤਗ ਜ਼ਢਪਲ ਤਲ ਬਲਅਦ ਜ਼ਜਲਲਬ ਦਗਆਰ ਫਹਕਟਰਗਆਰ, ਏਜਸਸਗਆਰ ਅਤਬ ਹਲਰ ਕਸਮਕਲਰ ਵਲਲਗਆਰ ਸਸਸਥਲਵਲਰ ਨਨ ਸ ਚਲਲਉਣ
ਦਗ ਮਸਜਨਰਗ ਜ਼ਦਪਤਗ ਗਈ ਹਹ।ਇਨਲ ਲਰ ਸਸਸਥਲਵਲਰ ਜ਼ਵਪਚ ਪਹਦਲ ਹਲਈ ਮਜਦਨ ਰਲਰ ਅਤਬ ਕਲਜ਼ਮਆਰ ਦਗ ਘਲਟ ਨਨ ਸ ਪਨਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਤਬ
ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਵਲਲ ਭਰਪਨਰ ਯਤਨ ਕਗਤਬ ਜਲ ਰਹਬ ਹਨ।
ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਤਬ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਵਲਲ ਸਥਲਜ਼ਪਤ ਕਗਤਬ ਪਲਰਟਲ www.pgrkam.com ਤਬ ਆਨਲਲਈਨ ਰਜ਼ਜਸਟਪ ਬਸ਼ਨ ਕਗਤਗ ਜਲ
ਰਹਗ ਹਹ, ਜ਼ਜਪਥਬ ਕਲਈ ਵਗ ਜ਼ਵਅਕਤਗ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਪਪਲਪਤਗ ਲਈ ਆਪਣਲ ਨਲਮ ਘਰ ਬਹਠਬ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਲ ਹਹ।
ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਤਬ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਦਬ ਮਰਪਖ ਕਲਰਜਕਲਰਗ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਵਧਗਕ ਜ਼ਡਪਟਗ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ(ਜ) ਸਪਗਮਤਗ ਅਨਰ ਜ਼ਪਪਤਲ ਜਨਹਲ ਨਬ ਜ਼ਜਲਲਬ
ਦਬ ਬਬਰਲਜ਼ਗਲਰਲਰ ਨਨ ਸ ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਤਬ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਦਬ ਪਲਰਟਲ ਤਬ ਆਪਣਬ ਆਪ ਨਨ ਸ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦਗ ਅਪਗਲ ਕਗਤਗ । ਜ਼ਜਲਲ ਲ
ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਜਨਰਬਸ਼ਨ ਤਬ ਟਪ ਬਜ਼ਨਸਗ ਅਫਸਰ ਸਪਗਮਤਗ ਅਰਜ਼ਵਸਦਰ ਕਨਰ ਨਬ ਗਪਲਬਲਤ ਕਰਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ 19 ਕਲਰਨ ਜ਼ਬਊਰਲ ਵਲਲ
ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਗਆਰ ਦਗ ਘਰ ਬਹਠਬ ਆਨਲਲਈਨ ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਵਗ ਕਗਤਗ ਜਲ ਰਹਗ ਹਹ, ਉਨਲ ਲਰ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਗਆਰ ਨਨ ਸ ਤਲਲਲਬਸਦਗ ਦਬ ਸਮਮ ਦਨਰਲਨ ਘਰ
ਜ਼ਵਪਚ ਬਹਠ ਕਬ ਸਮਮ ਦਲ ਸਹਗ ਉਪਯਲਗ ਕਰਨ ਦਗ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਪਤਗ ਅਤਬ ਇਹ ਸਮਲਰ ਮਰਕਲਬਲਬ ਦਗਆਰ ਪਪਗਜ਼ਖਆਵਲਰ ਦਗ ਜ਼ਤਆਰਗ ਲਈ ਲਗਲਉਣ
ਲਈ ਜ਼ਕਹਲ।
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