ਜ਼ਿਹਾ ੱ ਧਰੀ ਰਿਗਾਰ ਮ ਦ ਜ਼ਸ ੜਾਅ ਈ ਾਰ ਮੁਕੰਮ-ਜ਼ਿਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰਾਈਵਟ ਕੰ ਨੀਆਂ ਵੱ ੋਂ ਯਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ ਨਕਰੀ ਦਣ ਦੀ ਸ਼ਕ
ੰ ਜਾਬ ਕਾਜ ਆੱਫ਼ ਾਅ, ਜ਼ੰ ਿ ਉਮਾਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਹਾ ੱ ਧਰੀ ਰਿਗਾਰ ਮਾ 4 ਤੰ ਬਰ ਨੂੰ
ਤਰਨਤਾਰਨ, 3 ਤੰ ਬਰ :
4 ਤੰ ਬਰ ਨੂੰ ੰ ਜਾਬ ਕਾਜ ਆੱਫ਼ ਾਅ, ਜ਼ੰ ਿ ਉਮਾਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਵਖ ਗਾ ਜਾ ਜ਼ਿਹਾ ੱ ਧਰੀ ਰਿਗਾਰ ਮ
ਦ ਜ਼ਸ ੜਾਅ ਈ ਾਰ ਮੁਕੰਮ ਕਰ  ਸਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੀ
ਰਦੀ ਕੁਮਾਰ ੱ ਭਰਵਾ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸ ੜਾਅ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਰਫ਼ ਗਰਜੂਟ, ਟ ਗਰਜੂਟ ਅਤ ਆਈ. ਟੀ.
ਆਈ. ਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰ ਟਰਜ਼ਵੳੂੂ ਸਵਗੀ। ਉਸਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇੰ ਟਰਜ਼ਵਊ ਉਰੰ ਤ ਯਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰਾਈਵਟ ਕੰ ਨੀਆਂ ਵੱ ੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰ ਜ਼ਿ੍ਰਤਰ ਤ ੰ ਜਾਬ ਦ ਸਰ ਸ਼ਜ਼ਸਰਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਨਕਰੀ ਦਣ ਦੀ
ਸ਼ਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸ ੜਾਅ ਜ਼ਵੱ ਚ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟਕਨ ਨੰਬਰ 1501 ਤੋਂ 2200, ਗੇਰਜੂਟ
ਅਤ ਟ ਗਰਜੂਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟਕਨ ਨੰਬਰ 1001 ਤੋਂ 1500 ਤ 5001 ਤੋਂ 5500 ਅਤ 2001 ਤੋਂ 2532 ਤੱ ਕ ਸੀ
ਇੰ ਟਰਜ਼ਵਊ ਈ ਸ਼ਾਜ਼ਮ ਸ ਕਦ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਉਰਕਤ ਟਕਨ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ 4 ਤੰ ਬਰ
ਨੂੰ ਰਿਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱ ੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ਗ ਟਕਨ ਅਤ ਆਣ ਅ ਦਤਾਵਿ ਅਤ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾੀਆਂ ਨਾ 
ਕ ਵਰ 9 ਵਜ ੰ ਜਾਬ ਕਾਜ ਆਫ਼ ਾਅ ਜ਼ੰ ਿ ਉਮਾਂ ਜ਼ਵਖ ਆਉਣ।
ਜ਼ਿਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸ ੜਾਅ ਜ਼ਵੱ ਚ ਇੰ ਟਰਜ਼ਵੳੂੂ ਜ਼ਰਫ਼ ਉਸਨਾਂ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵਗੀ,
ਜ਼ਜੰ ਨਾਂ ਨੇ ਆਣੀ ਰਜ਼ਜਟਰਸ਼ਨ 28 ਅਤ 29 ਅਗਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਸਵਗੀ ।ਇ ਜ਼ਦਨ ਕਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰਜ਼ਜਟਰਸ਼ਨ
ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ।ਉਸਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਬਾਕੀ ਯਗਤਾ ਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰ ਟਰਜ਼ਵਊ ਦੂਰ ੜਾਅ ਜ਼ਵੱ ਚ ਈ
ਜਾਵਗੀ ਅਤ ਇ ਦੀ ਜ਼ਮਤੀ ਦਾ ਾਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ।
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