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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜ਼ਵਰਰਰਧ ਉਪਰਲਲਲ : ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਰਲਲ ਸਸਨਲਟਲਈਜ਼ਲਸ਼ਨ ਮਰਜ਼ਹਸਮ ਜ਼ਲਰਲਰ ’ਤਲ
ਬਰਨਲਲਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਚ ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਵਰਲਲ ਜ਼ਤਸਨ ਵਲਹਨਲਰ ਰਲਹਹ ਕਰਲਈ ਜਲ ਰਹਹ ਹਸ ਸਸਨਲਟਲਈਜ਼ਲਸਨ
ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਪਰਧਰ ’ਤਲ ਜ਼ਤਆਰ ਸ਼ਜ਼ਡੳੳਲ ਤਜ਼ਹਤ ਹਲ ਜ਼ਰਹਸ ਕਲਨਲ ਕਲਨਲ ’ਚ ਸਲਡਹਅਮ ਹਲਈਪਲਕਲਲ ਰਲਈਟ ਦਲ
ਜ਼ਛੜਕਲਅ
ਸਲਖਲ ਰਲਡ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਕਸਨਟਲਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ’ਚ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਹਰਸਦਹ ਹਸ ਸਸਨਲਟਲਈਜ਼ਲਸਨ
ਬਰਨਲਲਲ, 10 ਅਪਰਸਲ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜਰਥਲ ਪਪਡੳ ਖਲਤਰ ਜ਼ਵਰਚ ਸਲਡਹਅਮ ਹਲਈਪਲਕਲਲ ਰਲਈਟ ਦਲ ਜ਼ਛੜਕਲਅ ਕਰਵਲਇਆ
ਜ਼ਗਆ ਹਸ, ਉਥਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰਹ ਖਲਤਰ ਜ਼ਵਚ ਵਹ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਪਰਧਰ ’ਤਲ ਸਸਨਲਟਲਈਜ਼ਲਲਸ਼ਨ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਹ ਹਸ।
ਜ਼ਡਪਟਹ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਹ ਤਲਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫੳ ਲਕਲ ਨਲ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਰਨਲਲਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਲ ਕਨਟਲਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ
ਭਲਵ ਸਲਖਲ ਰਲਡ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਇਲਲਕਲ ਜ਼ਵਚ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਪਰਧਰ ’ਤਲ ਵਲਰਡਵਲਰ ਸਸਨਲਟਲਈਜ਼ਲਸ਼ਨ ਕਰਵਲਈ ਜਲ
ਰਹਹ ਹਸ ਤਲਰ ਜਲ ਇਲਲਕਲ ਨੳ ਸ ਰਲਗਲਣੳ -ਮਰਕਤ ਕਹਤਲ ਜਲ ਸਕਲ। ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਵਲਸਹਆਰ ਦਹ
ਸਰਰਰਜ਼ਖਆ ਦਲ ਮਰਦਲਨਜ਼ਰ ਦਲ ਟਰਸਕਟਰਲਰ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਫਲਇਰ ਜ਼ਬਬਰਗਲਡ ਟਮਡਰ ਨਲਲ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਸਲਡਹਅਮ
ਹਲਈਪਲਕਲਲ ਰਲਈਟ ਦਲ ਜ਼ਛੜਕਲਅ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਸ। ਉਨਲਰ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਲ ਕਲਈ ਵਹ
ਕਲਨਲ ਸਸਨਲਟਲਈਜ਼ਲਸ਼ਨ ਤਲ ਰਜ਼ਹ ਨਲ ਜਲਵਲ, ਇਸ ਵਲਸਤਲ ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਬਰਨਲਲਲ ਵਰਲਲ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਪਰਧਰ ’ਤਲ
ਸ਼ਜ਼ਡੳੳਲ ਜ਼ਤਆਰ ਕਹਤਲ ਜਲਰਦਲ ਹਸ ਤਲ ਉਸਲ ਸ਼ਜ਼ਡੳੳਲ ਦਲ ਆਧਲਰ ’ਤਲ ਸਸਨਲਟਲਈਜ਼ਲਸ਼ਨ ਕਰਵਲਈ ਜਲਰਦਹ ਹਸ।
ਉਨਲਰ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 8 ਅਪਰਸਲ ਨੳ ਸ ਅਨਲਜ ਮਸਡਹ, ਕਰਚਲ ਕਲਲਜ ਰਲਡ, ਪਰਕਲ ਕਲਲਜ ਰਲਡ, ਹਸਸਜ਼ਡਆਇਆ
ਬਲਜ਼ਲਰ, ਫਰਵਲਹਹ ਬਲਜ਼ਲਰ, ਸਦਰ ਬਲਜ਼ਲਰ, ਬਲਜਵਲ ਪਰਤਹ, ਬਲਬਲ ਗਲਰਧਲ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਲਲ ਖਲਤਰ, ਸਸਧੳ ਪਰਤਹ,
ਕਲਗਹਧਰ ਗਰਰਦਰ ਆਰਲ, ਪਰਰਲਣਲ ਜ਼ਢਰਲਲ ਨਗਰ, ਪਪਲਗ ਨਗਰ, ਟਪ ਲਈਡਮਟ ਏਰਹਆ, ਸਸਸਤਲਰ ਵਲਲਹ ਗਲਹ,
ਲਲਲਲ ਅਮਰਨਲਥ ਵਲਲਹ ਗਲਹ, ਸਰਰਜਹਤ ਜ਼ਸਸਘ ਬਰਨਲਲਲ ਦਹ ਕਲਠਹ ਵਲਲਲ ਖਲਤਰ, ਗਹਤਲ ਭਵਨ ਏਰਹਆ,
ਸਲਖਲ ਰਲਡ, ਜ਼ਵਕਲਸ ਨਗਰ, ਬਲਬਲ ਦਹਪ ਜ਼ਸਸਘ ਨਗਰ ਤਲ ਇਲਲਵਲ 9 ਅਪਰਸਲ ਨੳ ਸ ਸਲਖਲ ਰਲਡ, ਧਨਨ ਲਲ
ਰਲਡ, ਰਲਮਗੜਹਆ ਰਲਡ, ਸਸਧੳ ਪਰਤਹ ਚਨਕ ਤਲ ਠਹਕਰਹਵਲਲਲ ਚਨਕ, ਪਰਤਹ ਰਲਡ ਮਲਨ, ਬਰਸ ਸਟਮਡ ਰਲਡ,
ਘੜਸੂੳਆਰ ਰਲਡ, ਮਲਤਲ ਗਰਲਲਬ ਕਨਰ ਚਨਕ ਤਲ ਸਸਧੳ ਪਰਤਹ ਚਨਕ, ਮਲਤਲ ਜ਼ਚਸਤਨਪਰਰਨਹ ਮਸਦਰ ਰਲਡ, ਖਰਤਹਆਰ
ਵਲਲਲ ਦਫਤਰ, ਹਲਮਕਰ ਸਟ ਨਗਰ, ਨਰਲਇਣ ਨਗਰ, ਦਸਮਲਸ਼ ਨਗਰ, ਸਸਘਲੜਲ ਜ਼ਪਸਡ ਦਲ ਵਲਰਡਲਰ ਤਲ ਹਲਰ
ਇਲਜ਼ਕਆਰ ’ਚ ਸਸਨਲਟਲੲਜ਼ਲਸ਼ਨ ਕਰਵਲਈ ਗਈ।
ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਅਰਜ ਭਲਵ 10 ਅਪਰਸਲ ਨੳ ਸ ਜ਼ਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤਹ ਵਲਜ਼ਟਕਲ ਕਲਲ ਨਹ, ਬਲਕਹ ਰਜ਼ਹਸਦਲ
ਰਲਮਗੜਹਆ ਰਲਡ, ਰਲਧਲ ਰਲਣਹ ਕਲਲ ਨਹ, ਜ਼ੂਸ਼ਨਲ ਐਨਕਲਲ ਵ ਤਲ ਅਸਦਰੳਨਹ ਸਸਘਲੜਲ ਰਲਡ, ਗਰਰਸਲਵਕ
ਨਗਰ, ਸਸਧੳ ਨਗਰ ਅਤਲ ਬਰਲਰਚ ਗਲਹਆਰ, ਰਰਥੜਹਆ ਮਰਹਰਲਲ, ਬਲਬਲ ਫਰਹਦ ਨਗਰ, ਕਚਜ਼ਹਰਹ ਚਨਕ ਤਲ
ਹਸਢਲਇਆ ਰਲਡ ਤਲ ਪਰਲ ਤਰਕ ਸਲਰਹਆਰ ਬਰਲਰਚ ਗਲਹਆਰ (ਜ਼ਹਸਦ ਰਲਡ ਵਲਲਹ ਸਲਈਡ), ਲਰਖਹ ਕਲਲ ਨਹ ਦਲ
ਬਲਕਹ ਰਜ਼ਹਸਦਲ ਖਲਤਰ ਅਤਲ ਸੳਦ ਨਗਰ ਦਹਆਰ ਗਲਹਆਰ ਤਲ ਬਲਕਹ ਰਜ਼ਹਸਦਲ ਸਸਘਲੜਲ ਜ਼ਪਸਡ ਅਤਲ ਵਲਲਮਹਜ਼ਕ
ਕਲਲ ਨਹ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਛੜਕਲਅ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਸ।
ਜ਼ਡਪਟਹ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸਲ ਤਰਲਰ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਪਰਧਰ ’ਤਲ ਸਸਨਲਟਲਈਜ਼ਲਸ਼ਨ ਕਰਵਲ ਕਲ ਪੳਰਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰ
ਨੳ ਸ ਰਲਗਲਣੳ ਮਰਕਤ ਕਰਨ ਦਹ ਮਰਜ਼ਹਸਮ ਜਲਰਹ ਰਹਲਗਹ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਵਵਧ ਕਕਮਤ ’ਤਤ ਸਸਨਤਟਲਈਜ਼ਰ ਵਤਚਣ ਵਲਲਤ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਜ਼ਵਰਦਵਧ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਕਲਰਵਲਈ
* ਫਫ ਡ ਸਪਲਲਈ ਟਕਮ ਵਵਲਲ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਨਫ ਸ 10 ਹਜ਼ਲਰ ਰਦਪਏ ਜਦਰਮਲਨਲ
* ਗਲਹਕਲਕ ਦਕ ਲਦ ਵਟ ਅਤਤ ਜ਼ਰਫਰਕ ਵਸਤਲਕ ਦਕ ਕਲਲਲਬਲਜ਼ਲਰਕ ਬਰਦਲਸ਼ਤ ਨਹਹ: ਜ਼ਡਪਟਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਬਰਨਲਲਲ, 10 ਅਪਰਸਲ
ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਤ ਚਲਜ਼ਦਆਕ ਬਣਤ ਹਲਲਲਤ ਦਤ ਮਵਦਤਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰਫਰਕ ਵਸਤਲਕ ਦਕ ਕਲਲਲਬਲਜ਼ਲਰਕ ਅਤਤ ਗਲਹਕਲਕ
ਦਕ ਲਦ ਵਟ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚਦਵਕ ਜ਼ਰਹਲ ਹਸ। ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਸਜ਼ਜਸਟਪਪ ਤਟ ਕਮ ਜ਼ਡਪਟਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਸਪਕ ਤਤਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਫ ਲਕਲ ਨਫ ਸ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸਤ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਵਵਲਲ ਮਜ਼ਹਸਗਤ ਭਲਅ ’ਤਤ ਸਸਨਤਟਲਈਜ਼ਰ ਵਤਚਣ
ਦਕ ਜ਼ਸ਼ਕਲਇਤ ਜ਼ਮਲਣ ’ਤਤ ਫਫਰਕ ਟਕਮ ਭਤਜ ਕਤ ਚਸਜ਼ਕਸਗ ਕਰਵਲਈ ਗਈ, ਜ਼ਜਸ ਮਗਰਲ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਨਫ ਸ 10
ਹਜ਼ਲਰ ਰਦਪਏ ਜਦਰਮਲਨਲ ਕਕਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਸ।
ਜ਼ਡਪਟਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਕ ਤਤਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਫ ਲਕਲ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਲਕ ਨਫ ਸ ਜ਼ਸ਼ਕਲਇਤ ਜ਼ਮਲਕ ਸਕ ਜ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਹਰ
ਜ਼ਵਚ ਇਕ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਵਵਵਲਲ ਮਜ਼ਹਸਗਤ ਭਲਅ ’ਤਤ ਸਸਨਤਟਲਈਜ਼ਰ ਵਤਜ਼ਚਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਸ। ਇਸ ਮਗਰਲ ਉਨਲਕ ਤਦ ਰਸਤ
ਇਕ ਟਕਮ ਭਤਜਕ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਤਜ਼ਹਸਕਲਦਲਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸ. ਗਦਰਮਦਖ ਜ਼ਸਸਘ, ਸਹਲਇਕ ਫਫ ਡ ਸਪਲਲਈ ਅਫਸਰ
ਪਪਦਕਪ ਕਦ ਮਲਰ, ਫਫ ਡ ਸਪਲਲਈ ਇਸਸਪਸਕਟਰ ਪਪਕਤ ਮਜ਼ਹਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ, ਲਕਗਲ ਮਸਟਰਲਲਲ ਜਕ ਇਸਸਪਸਕਟਰ
ਬਲਕਲਰ ਜ਼ਸਸਘ ਸ਼ਲਮਲ ਸਨ। ਤਜ਼ਹਸਕਲਦਲਰ ਗਦਰਮਦਖ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਸਬਸਧਤ ਦਦ ਕਲਨ (ਸਕਐਮ ਜ਼ਪਆਰਤ ਲਲਲ) ਦਤ
ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਤਲ ਸਸਨਤਟਲਈਜ਼ਰ ਮਸਜ਼ਗਆ, ਜ਼ਜਸ ਦਲ ਰਤਟ ਉਸ ਨਤ ਕਕਦਰ ਸਰਕਲਰ ਦਤ ਗਜ਼ਜ਼ਟਡ ਨਲ ਟਕਜ਼ਫਕਤਸ਼ਨ
ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਮਵਵਥਤ ਭਲਅ ਤਲ ਵਵਧ ਲਲਇਆ। ਇਸ ਮਗਰਲ ਲਕਗਲ ਮਸਟਰਲਲਲ ਜਕ ਐਕਟ 2009 ਤਜ਼ਹਤ ਕਲਰਵਲਈ
ਕਰਜ਼ਦਆਕ ਸਬਸਧਤ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਨਫ ਸ 10 ਹਜ਼ਲਰ ਰਦਪਏ ਜਦਰਮਲਨਲ ਕਰ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜ਼ਗਆ। ਟਕਮ ਵਵਲਲ ਇਸ ਦਦ ਕਲਨ
ਦਤ ਸਤਖਲ ਫਲਟਕ ਸਜ਼ਥਤ ਗਦਦਲਮ ਦਕ ਵਕ ਚਸਜ਼ਕਸਗ ਕਕਤਕ ਗਈ।
ਇਸ ਮਫਕਤ ਜ਼ਡਪਟਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਕ ਫਫ ਲਕਲ ਨਤ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਗਲਹਕਲਕ ਦਕ ਲਦ ਵਟ ਅਤਤ ਜ਼ਰਫਰਕ ਵਸਤਲਕ ਦਕ
ਕਲਲਲਬਲਜ਼ਲਰਕ ਜ਼ਬਲਕਦ ਲ ਬਰਦਲਸ਼ਤ ਨਹਹ ਕਕਤਕ ਜਲਵਤਗਕ। ਜਤਕਰ ਕਲਈ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਅਜ਼ਜਹਲ ਕਰਦਲ ਹਸ ਤਲਕ
ਫਫਰਕ ਕਲਰਵਲਈ ਕਕਤਕ ਜਲਵਤਗਕ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਹਹਸਲਲ ਅਫਜ਼ਲਈ ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਤਜ਼ਹਤ ਹਸਜ਼ਡਆਇਆ ਦਦ ਸਫਲਈ ਸਦਵਕਲਕ ਦਲ ਸਨਮਲਨ
ਹਸਜ਼ਡਆਇਆ/ਬਰਨਲਲਲ, 10 ਅਪਰਰਲ
ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸਸਟ ਤਦਜ ਪਸਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਫ ਲਕਲ ਦਦ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲਕ ਅਤਦ ਉਪ ਮਸਡਲ
ਮਰਜ਼ਜਸਟਸ ਦਟ ਬਰਨਲਲਲ ਸ. ਅਨਮਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਧਲਲਟਵਲਲ ਦਟ ਅਗਵਲਈ ਹਦਠ ਸਫਲਈ ਸਦਵਕਲਕ ਦਟ ਜ਼ਵਵਢਟ
ਹਹਸਲਲ ਅਫਜ਼ਲਈ ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਤਜ਼ਹਤ ਨਗਰ ਪਸਚਲਇਤ ਹਸਜ਼ਡਆਇਆ ਦਦ ਸਫਲਈ ਸਦਵਕਲਕ ਨਫ ਸ ਹਵਲਲਸ਼ਦਰਟ ਜ਼ਦਵਤਟ
ਗਈ।
ਕਲਰਜਸਲਧਕ ਅਫਸਰ ਸ. ਮਨਪਸਟਤ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਵਧਫ ਨਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਤਜ਼ਹਸਟਲਦਲਰ ਬਰਨਲਲਲ ਗਮਰਮਮਖ ਜ਼ਸਸਘ
ਵਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜ਼ਵਰਮਵਧ ਜਸਗ ਜ਼ਵਚ ਸਫਲਈ ਸਦਵਕਲਕ ਵਵਲਲ ਪਲਏ ਜਲ ਰਹਦ ਯਲਗਦਲਨ ਬਦਲਦ ਉਨਲਕ ਦਲ
ਹਲਰ ਪਲ ਕਦ ਸਨਮਲਨ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਲਕ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਫਲਈ ਸਦਵਕਲਕ ਨਫ ਸ ਵਟ ਪਸਦਜ਼ਰਤ ਕਟਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਰ ਜ਼ਕ
ਉਹ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਵਲਸਟਆਕ ਦਲ ਜ਼ਧਆਨ ਰਵਖਣ ਦਦ ਨਲਲ ਨਲਲ ਆਪਣਟ ਜ਼ਸਹਤ ਦਲ ਜ਼ਧਆਨ ਵਟ ਰਵਖਣ ਅਤਦ
ਲਲ ਕਲਕ ਨਫ ਸ ਘਰਲਕ ਜ਼ਵਚ ਹਟ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਪਸਦਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਤਲਕ ਜਲ ਅਸਸ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜ਼ਵਰਮਵਧ ਜਸਗ ਜ਼ਜਵਤ
ਸਕਟਏ। ਇਸ ਮਹਕਦ ਕਲਰਜਸਲਧਕ ਅਫਸਰ ਹਸਜ਼ਡਆਇਆ ਮਨਪਸਟਤ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਵਧਫ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਸਹਲਇਕ
ਜ਼ਮਉਜ਼ਸਪਲ ਇਸਜਨਟਅਰ ਇਸਦਰਜਟਤ ਜ਼ਸਸਘ, ਭਲਗ ਅਫਸਰ ਸਮਭਲਸ਼ ਚਸਦ, ਪਸਧਲਨ ਅਸ਼ਵਨਟ ਕਮ ਮਲਰ ਆਸ਼ਫ
ਵਟ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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