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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਸਸਕਟਰਲਰ ਅਫਸਰਲਰ ਨਨ ਸ ਅਨਲਜ ਮਸਡਟਆਰ ’ਤਤ ਬਲਜ਼ ਅਵਖ ਰਵਖਣ ਦਤ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼
*ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਚ ਤਲਇਨਲਤ ਸਸਕਟਰ ਅਫਸਰ ਜ਼ਨਰਧਲਜ਼ਰਤ ਪਪਫਲਰਮਤ ’ਚ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਲਉਣਗਤ ਪਪਬਸਧਲਰ ਦਟ
ਜ਼ਰਪਲਰਟ
* ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਖਰਟਦ ਕਕਦਰਲਰ ’ਚ ਪਪਬਸਧਲਰ ਦਟ ਨਤ ਜ਼ੜਓ ਨਜ਼ਰਸਲਨਟ
ਬਰਨਲਲਲ, 21 ਅਪਰਸਲ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਦਟਆਰ ਮਸਡਟਆਰ ਜ਼ਵਚ ਪਪਬਸਧਲਰ ਦਟ ਨਜ਼ਰਸਲਨਟ ਲਈ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸਪਟ ਤਤਜ
ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨ ਲਕਲ ਵਵਲਲ ਸਸਕਟਰ ਅਫਸਰਲਰ ਨਨ ਸ ਮਸਡਟਆਰ ’ਤਤ ਨਤ ਜ਼ੜਓ ਨਜ਼ਰ ਰਵਖਣ ਦਤ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ ਗਏ ਜ਼ਦਵਤਤ
ਹਨ।
ਜਲਣਕਲਰਟ ਅਨਮ ਸਲਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਕਰਟਬ 35 ਸਸਕਟਰ ਅਫਸਰ ਤਲਇਨਲਤ ਹਨ, ਜਲ ਕਲਜ਼ਵਡ 19
ਤਲ ਬਚਲਅ ਦਤ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਰ ਤਜ਼ਹਤ ਬਲਹਰਲ ਆਉਣ-ਜਲਣ ਵਲਜ਼ਲਆਰ ਅਤਤ ਇਕਲਰਤਵਲਸ ਕਟਤਤ ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਰ
’ਤਤ ਆਪਣਤ ਆਪਣਤ ਖਤਤਰ ਅਨਮ ਸਲਰ ਨਜ਼ਰ ਰਵਖ ਰਹਤ ਹਨ ਤਤ ਹਮਣ ਇਹ ਸਸਕਟਰ ਅਫਸਰ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਦਤ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ਲਰ ਅਨਮ ਸਲਰ ਮਸਡਟਆਰ ਦਤ ਪਪਬਸਧਲਰ ਉਤਤ ਬਲਜ਼ ਅਵਖ ਰਵਖਣ ’ਚ ਵਟ ਜਮਟ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਸਪਟ ਫਨ ਲਕਲ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਰ ਤਤ ਮਜ਼ਦਨ ਰਲਰ ਨਨ ਸ ਮਸਡਟਆਰ ਜ਼ਵਚ ਕਲਈ ਮਮਸ਼ਕਲ ਨਲ ਆਵਤ ਅਤਤ ਮਸਡਟਆਰ
ਜ਼ਵਚ ਪਪਬਸਧਲਰ ਦਟ ਅਸਲ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਪਲਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਕਟਰ ਅਫਸਰ ਮਸਸਡਟਆਰ ਜ਼ਵਚ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਲ ਲਰ
ਸਸਕਟਰ ਅਫਸਰਲਰ ਨਨ ਸ ਮਸਡਟਆਰ ਤਲ ਇਲਲਵਲ 107 ਸ਼ਸਲਰਲਰ ਦਟ ਸਨਚਟ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਲਈ ਗਈ ਹਸ ਤਲਰ ਜਲ ਸਸਕਟਰ
ਅਫਸਰ ਆਪਲ ਆਪਣਤ ਖਤਤਰ ਅਧਟਨ ਆਉਦਟਆਰ ਮਸਡਟਆਰ ਜ਼ਵਚ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਪਵਧਰ ’ਤਤ ਗਤੜਲ ਮਲਰ ਕਤ ਅਸਲ
ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਉਨਲ ਲਰ ਨਨ ਸ ਪਤਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨਲ ਲਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਲਰਤ ਸਸਕਟਰ ਅਫਸਰਲਰ ਨਨ ਸ ਪਪਫਲਰਮਤ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਲਏ
ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਮਸਡਟਆਰ ਜ਼ਵਚ ਆਰਜ਼ਟ ਪਖਲਜ਼ਨਆਰ ਦਤ ਪਪਬਸਧਲਰ, ਪਟਣ ਵਲਲਤ ਪਲਣਟ ਦਤ ਪਪਬਸਧਲਰ, ਜ਼ਬਜਲਟ
ਦਤ ਪਪਬਸਧਲਰ, ਗਜ਼ਰਵਡ ਲਲਈਨਲਰ ਬਣਤ ਹਲਣ, ਆੜਲ ਤਟਆਰ ਵਵਲਲ ਲਤ ਬਰ ਦਤ ਇਸਤਜ਼ਲਮ, ਆੜਲ ਤਟਆਰ ਵਵਲਲ ਕਣਕ ਦਟ
ਸਫਲਈ ਲਈ ਮਸ਼ਟਨਲਰ ਦਤ ਇਸਤਜ਼ਲਮ, ਪਲਸ ਜਲਰਟ ਕਰਨ ਬਲਰਤ, ਠਤਤ ਕਤਦਲਰ ਕਲਲ ਲਤ ਬਰ ਦਤ ਇਸਤਜ਼ਲਮ ਤਤ ਮਲਸਕ
ਅਤਤ ਸਸਨਤਟਲਈਜ਼ਰ ਦਤ ਪਪਬਸਧਲਰ ਦਟ ਘਲਖ ਕਰ ਕਤ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਭਤਜਣ ਦਤ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ ਜ਼ਦਵਤਤ ਗਏ ਹਨ ਤਲਰ ਜਲ ਮਸਡਟਆਰ
ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸਤ ਵਟ ਤਰਲਲਰ ਦਟ ਜ਼ਦਵਕਤ ਨਨ ਸ ਹਵਲ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲ ਸਕਤ।
ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦਤ ਆਦਤਸ਼ਲਰ ’ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਦਤ ਜ਼ਦਹਲਤਟ ਖਤਤਰਲਰ ਜ਼ਵਚ ਅਨਲਜ ਮਸਡਟਆਰ, ਖਰਟਦ ਕਕਦਰਲਰ ਤਤ
ਸ਼ਸਲਰਲਰ ਜ਼ਵਚ 44 ਜਟਓਜਟ (ਖਮਸ਼ਹਲਲਟ ਦਤ ਰਲਖਤ) ਕਣਕ ਦਤ ਖਰਟਦ ਪਪਬਸਧਲਰ ਦਟ ਰਲਖਟ ਕਰ ਰਹਤ ਹਨ ਅਤਤ
ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਪਵਧਰ ’ਤਤ ਜ਼ਪਸਡਲਰ ਜ਼ਵਚ ਸਜ਼ਥਤਟ ਬਲਰਤ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਕਰ ਰਹਤ ਹਨ। ਜਟਓਜਟ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਨ ਰਟ ਦਤ ਸਮਨਤਹਤ ਤਲ
ਲਸ ਕਤ ਕਣਕ ਦਟ ਖਰਟਦ, ਭਰਲਈ, ਜ਼ਲਫਜ਼ਟਸਗ, ਮਸਡਟਆਰ ’ਚ ਜ਼ਸਹਤ ਜਲਰਚ, ਤਲਲ ਚਸਜ਼ਕਸਗ ਤਵਕ ’ਤਤ ਨਤ ਜ਼ੜਓ
ਨਜ਼ਰ ਰਵਖ ਰਹਤ ਹਨ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਜ਼ਸਹਤ ਸਸਸਥਲਵਲਵ ਜ਼ਵਵਚ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਦ ਰਰ ਦਲ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਹ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ: ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ
* ਆਪਣਰ ਜ਼ਜਸਮਸ਼ਵਲਰਰ ਸਮਝਦਸ਼ ਹਲਏ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਲਗਲਏ ਗਲਲ ਚਵਕਰਲਵ ਜ਼ਵਚ ਹਰ ਖੜਲ ਨ ਮਰਰਜ਼
ਬਰਨਲਲਲ, 21 ਅਪਰਹਲ
ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਦ ਸ ਲਹ ਕਸ਼ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਤਨਦਸ਼ਹਰ ਤਸ਼ ਜ਼ਜ਼ਸਮਸ਼ਵਲਰਰ ਨਲਲ ਹਰ ਜ਼ਰਦਰਰ ਕਦਮ ਚਚਵਜ਼ਕਆ ਜਲ
ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ। ਡਲ. ਗਚਜ਼ਰਸਦਰਬਰਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਲਲਲ ਨਸ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਬਚਲਅ ਦਰ ਇਸ ਮਚਜ਼ਹਸਮ ਜ਼ਵਵਚ
ਹਰ ਇਕ ਨਲਗਰਜ਼ਕ ਨਦ ਸ ਆਪਣਸ਼ ਜ਼ਜ਼ਸਮਸ਼ਵਲਰਰ ਸਮਝਣਰ ਚਲਹਰਦਰ ਹਹ।
ਉਨਲ ਲਵ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਸ਼ ਦਰਆਵ ਸਲਰਰਆਵ ਜ਼ਸਹਤ ਸਸਸਥਲਵਲਵ ਜ਼ਵਵਚ ਮਰਰਜ਼ਲਵ ਦਰ ਓ.ਪਰ.ਡਰ. ਦਦਰਲਨ ਸਮਲਜ਼ਜਕ
ਦਦ ਰਰ ਬਣਲ ਕਸ਼ ਰਵਖਸ਼ ਜਲਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਵਦਲ ਹਹ। ਵਵਖ ਵਵਖ ਸਸਸਥਲਵਲਵ ਜ਼ਵਚ ਲਲ ੜੜਦਰ ਦਦ ਰਰ ’ਤਸ਼
ਗਲਲ ਚਵਕਰ ਬਣਵਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤਲਵ ਜਲ ਮਰਰਜ਼ ਦਦ ਰਰ ’ਤਸ਼ ਹਰ ਖੜਲ ਨ। ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਸ ਮਰਡਰਆ
ਜ਼ਵਸਗ ਵਵਲਲ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਰਦਪ ਜ਼ਵਵਚ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਦ ਰਰ ਬਣਲਈ ਰਵਖਣ ਲਈ ਸਮਮ ਸਮਮ ’ਤਸ਼ ਲਲ ਕਲਵ ਨਦ ਸ ਜਲਗਰਦਕ ਕਰਤਲ
ਜਲਵਦਲ ਹਹ ਜ਼ਕ ਹਸਪਤਲਲਲਵ ਜ਼ਵਵਚ ਇਕਵਠ ਨਲ ਕਰਤਲ ਜਲਵਸ਼ ਤਸ਼ ਓ.ਪਰ.ਡਰ. ਦਦਰਲਨ ਕਤਲਰ ਜ਼ਵਵਚ ਖੜਸ਼ ਰਜ਼ਹਣ
ਦਦਰਲਨ ਹਰਸ਼ਕ ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਤਲ 2 ਮਰਟਰ ਦਰ ਦਦ ਰਰ ਬਣਲ ਕਸ਼ ਰਵਖਲ, ਖਲਵਸਰ ਕਰਦਸ਼ ਜਲਵ ਜ਼ਛਵਕਣ ਵਸ਼ਲਸ਼ ਨਵਕ ਅਤਸ਼ ਮਦਸਹ
ਨਦ ਸ ਢਵਕ ਕਸ਼ , ਜ਼ਕਸਸ਼ ਵਰ ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਨਦ ਸ ਗਲਸ਼ ਨਲ ਜ਼ਮਲਲ ਅਤਸ਼ ਹਵਥ ਨਲ ਜ਼ਮਲਲਓ ਅਤਸ਼ ਦਦ ਜਸ਼ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਵ ਦਚ ਆਰਲ
ਵਰਤਰਆਵ ਗਈਆਵ ਆਮ ਵਰਤਲ ਵਲਲਰਆਵ ਚਰਜਲਵ ਛਦ ਹਣ ਤਲ ਪਰਹਸ਼ਜ ਕਰਲ। ਜਸ਼ਕਰ ਛਦ ਹ ਵਰ ਜ਼ਲਆ ਤਲਵ ਬਲਅਦ
ਜ਼ਵਵਚ ਸਲਬਣ ਤਸ਼ ਪਲਣਰ ਨਲਲ ਚਸਗਰ ਤਰਲਲਵ ਹਵਥ ਧਲ ਲਏ ਜਲਣਸ਼ ਚਲਹਰਦਸ਼ ਹਨ।
ਉਨਲ ਲਵ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਸ਼ਕਰ ਜ਼ਕਸਸ਼ ਨਸ਼ ਵਧਸ਼ਰਸ਼ ਜਲਣਕਲਰਰ ਲਹ ਣਰ ਹਹ ਤਲਵ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਨਹ ਸ਼ਨਲ ਕਲਲ ਸਸਟਰ
ਅਧਰਨ 011 2397 8046 ਅਤਸ਼ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਕਸਟਰਲਲ ਅਧਰਨ 01679-234777, 98721-95649,
76528-95649,99153-05649 ਨਸਬਰ ਜਲਰਰ ਕਰਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਦਦ ਜ਼ਦਹਲਤਤ ਖਦਤਰਲਰ ਜ਼ਵਚ ਕਲਜ਼ਵਡ 19 ਜ਼ਵਰਰਰਧ ਉਪਰਲਲਦ ਜਲਰਤ
* ਲਲ ੜਵਸਦਲਰ ਨਨ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਪਹਰਸਚਲਉਣ ਦਦ ਨਲਲ ਨਲਲ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਨ ਰਤ ਬਲਰਦ ਕਤਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਹ ਜਲਗਰਨਕ
* ਅਜਤਜ਼ਵਕਲ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਦਦ ਮਰਲਲਜ਼ਮ ਘਰ ਘਰ ਕਰ ਰਹਦ ਹਨ ਪਹਰਸਚ
*ਪਪਡਨ ਜ਼ਡਸਪਪਸਰਤਆਰ ’ਚ ਕਤਤਲ ਜ਼ਗਆ ਦਵਲਈਆਰ ਦਲ ਢਰ ਕਵਲਰ ਪਪਬਸਧ
ਬਰਨਲਲਲ, 21 ਅਪਰਹਲ
ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਦਦ ਮਰਦਦਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਤ ਤਦਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨ ਲਕਲ ਦਤ
ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਰਚ ਪਪਡਨ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਤਦ ਪਸਚਲਇਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਤਦ ਪਸਜਲਬ ਰਲਜ ਜ਼ਦਹਲਤਤ ਅਜਤਜ਼ਵਕਲ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ ਕਰਮਚਲਰਤਆਰ ਵਰਲਤ
ਜ਼ਦਹਲਤਤ ਖਦਤਰਲਰ ਜ਼ਵਚ ਵਰਖ ਵਰਖ ਗਤਤਜ਼ਵਧਤਆਰ ਜਲਰਤ ਹਨ।
ਵਧਤਕ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ) ਸਪਤ ਅਰਰਣ ਜ਼ਜਸਦਲ ਨਦ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦਦ ਆਦਦਸ਼ਲਰ ’ਤਦ ਆਜਤਜ਼ਵਕਲ
ਯਲਜਨਲ ਤਜ਼ਹਤ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਦ ਕਰਮਚਲਰਤ ਜ਼ਪਸਡ ਜ਼ਪਸਡ ਜਲ ਕਦ ਉਥਲਤ ਦਦ ਵਸਨਤਕਲਰ ਨਨ ਸ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜਲਗਰਨਕ
ਕਰ ਰਹਦ ਹਨ। ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਪਸਡਲਰ ਦਦ ਲਲ ਕਲਰ ਨਨ ਸ ਜ਼ਜਰਥਦ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਨ ਰਤ ਬਲਰਦਦ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ , ਉਥਦ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣ ਬਲਰਦ ਵਤ
ਜਲਗਰਨਕ ਕਤਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ। ਇਸਦ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਦਦ ਸਹਲਫ ਹਹਲਪ ਗਰਰਰਪਲਰ ਨਦ ਮਲਸਕ ਅਤਦ ਐਪਰਨ ਬਣਲਉਣ ਦਲ ਬਤੜਲ
ਚਰਰਜ਼ਕਆ ਹਲਇਆ ਹਹ। ਉਨਲ ਲਰ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਭਲਈ ਮਨਲ ਚਸਦ ਜਤ, ਜ਼ਪਸਡ ਜਲਧਪਰਰ ਅਤਦ ਗਰਰਨ ਰਵਤਦਲਸ ਜਤ ਗਰਰਰਪ
ਜ਼ਪਸਡ ਭਲਤਨਲ ਵਰਗਦ ਦਰਜਨਲਰ ਗਰਰਰਪ ਇਸ ਸਦਵਲ ਜ਼ਵਰਚ ਜਰਟਦ ਹਲਏ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਲ ਲਰ ਨਦ 30 ਹਜ਼ਲਰ ਦਦ ਕਰਤਬ ਮਲਸਕ ਬ Î ਣਲਏ ਹਨ
ਅਤਦ ਹਜ਼ਲਰ ਦਦ ਕਰਤਬ ਐਪਰਨ ਬਣਲਏ ਹਨ। ਉਨਲ ਲਰ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲ ਲਰ ਮਲਸਕਲਰ ਦਤ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਤਤ
ਸਟਰਰਲਲਈਜਦਸ਼ਨ ਕਰਵਲਈ ਜਲਰਦਤ ਹਹ ਤਲਰ ਜਲ ਮਲਸਕਲਰ ਨਨ ਸ ਸਲਜ਼ਧਆ ਜਲ ਸਕਦ ਅਤਦ ਰਲਗਲਣ ਖਤਮ ਹਲ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜ਼ਵਕਲਸ ਤਦ ਪਸਚਲਇਤ ਅਫਸਰ ਸਪਤ ਸਸਜਤਵ ਸ਼ਰਮਲ ਦਤ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਚ ਲਲ ੜਵਸਦਲਰ ਨਨ ਸ ਰਹਰਡ ਕਰਲਸ ਰਲਹਹ
ਘਰ ਘਰ ਰਲਸ਼ਨ ਪਹਰਸਚਲਉਣਲ ਜਲਰਤ ਹਹ ਤਦ ਵਰਡਤ ਜ਼ਗਣਤਤ ਵਲਸਟਤਅਰ ਰਲਸ਼ਨ ਵਸਡ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ’ਚ ਡਟਦ ਹਲਏ ਹਨ । 18 ਅਪਰਹਹਲ
ਤਰਕ ਵਰਖ ਵਰਖ ਸਸਸਥਲਵਲਰ ਦਦ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ 40 ਹਜ਼ਲਰ ਤਤ ਵਰਧ ਰਲਸ਼ਨ ਜ਼ਕਰਟਲਰ ਦਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਚ ਵਸਡ ਕਤਤਤ ਜਲ ਚਰਰਕਤ ਹਹ।
ਉਨਲ ਲਰ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਦਦ ਜ਼ਪਸਡਲਰ ਦਤਆਰ ਜ਼ਡਸਪਪਸਰਤਆਰ ਜ਼ਵਰਚ ਦਵਲਈਆਰ ਯਕਤਨਤ ਬਣਲਈਆਰ ਜਲ ਰਹਤਆਰ ਹਨ ਤਦ ਪਪਡਨ
ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਤਦ ਪਸਚਲਇਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਰਲਤ ਦਵਲਈਆਰ ਦਤ ਖਰਤਦ ਕਰਕਦ 33 ਜ਼ਡਸਪਪਸਰਤਆਰ ਜ਼ਵਰਚ ਦਵਲਈਆਰ ਭਦਜਤਆਰ ਗਈਆਰ
ਹਨ। ਉਨਲ ਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਦਹਲਤਤ ਖਦਤਰਲਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਰਨਰਤ ਵਸਤਲਰ ਦਤ ਸਪਲਲਈ ਅਤਦ ਜ਼ਰਨਰਤ ਸਹਨਲਤਲਰ ਯਕਤਨਤ ਬਣਲਈਆਰ ਜਲ
ਰਹਤਆਰ ਹਨ।
ਕਹਪਸ਼ਨ: ਅਜਤਜ਼ਵਕਲ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਦਦ ਕਰਮਚਲਰਤ ਜ਼ਪਸਡਲਰ ਜ਼ਵਚ ਲਲ ਕਲਰ ਨਨ ਸ ਮਲਸਕ ਵਸਡਦਦ ਹਲਏ ਅਤਦ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਨ ਰਤ ਬਲਰਦ ਜਲਗਰਨਕ
ਕਰਦਦ ਹਲਏ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਰਰਰਡ ਕਲਸ ਸਸਸਲਇਟਟ ਰਲਹਹ ਲਲ ੜਵਸਦਲਦ ਨਨ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਵਸਡ ਜਲਰਟ: ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
* ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਦਦ ਮਵਦਦਨਜ਼ਰ ਘਰ ਘਰ ਵਸਜ਼ਡਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਰ ਰਲਸ਼ਨ
* ਸਦਖਲ ਰਲਡ ’ਤਦ ਲਲ ੜਵਸਦਲਦ ਨਨ ਸ ਵਸਜ਼ਡਆ ਜ਼ਗਆ ਰਲਸ਼ਨ
ਬਰਨਲਲਲ, 21 ਅਪਰਰਲ
ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸਪਟ ਤਦਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨ ਲਕਲ ਦਦ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲਦ ਹਦਠ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਦਦ ਲਲ ੜਵਸਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਦ ਨਨ ਸ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਰਰਡ ਕਰਲਸ
ਸਸਸਲਇਟਟ ਰਲਹਹ ਘਰ ਘਰ ਰਲਸ਼ਨ ਪਹਸਸਚਲਉਣ ਦਦ ਉਪਰਲਲਦ ਜਲਰਟ ਹਨ।
ਅਵਜ ਸਦਖਲ ਰਲਡ ਦਦ ਗਲਟ ਨਸਬਰ 4 ਤਲ 12 ਤਵਕ ਦਦ ਕਰਟਬ 450 ਲਲ ੜਵਸਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਦ ਨਨ ਸ ਘਰ ਘਰ ਰਲਸ਼ਨ ਵਸਡਣ ਦਟ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜਲਰਟ ਹਰ।
ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਸਟਰਲਲ ਰਨਮ ’ਤਦ ਰਲਸ਼ਨ ਸਬਸਧਟ ਜ਼ਮਲਦਟ ਮਸਗ ਬਲਰਦ ਢਸ ਕਵਹ ਪੜਤਲਲ ਤਲ ਬਲਅਦ ਰਰਰਡ ਕਲਸ ਸਸਸਲਇਟਟ
ਦਦ ਵਲਸਟਟਅਰਲਦ ਰਲਹਹ ਲਲ ੜਵਸਦਲਦ ਨਨ ਸ ਘਰ ਘਰ ਰਲਸ਼ਨ ਪਹਸਸਚਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਰ। ਵਲਸਟਟਅਰਲਦ ਨਨ ਸ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ ਜ਼ਦਵਤਦ ਗਏ ਹਨ ਜ਼ਕ ਰਲਸ਼ਨ ਵਸਡ
ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਧਆਨ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜਲਵਦ ਜ਼ਕ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਦਦ ਇਕ ਇਕ ਮਮਬਰ ਨਨ ਸ ਬਸਲਲ ਕਦ ਰਲਸ਼ਨ ਦਟ ਵਸਡ ਕਟਤਟ ਜਲਵਦ ਤਲਦ ਜਲ ਜ਼ਕਸਦ ਤਰਲਲਦ ਦਲ
ਇਕਵਠ ਨਲ ਹਲਵਦ ਅਤਦ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਨ ਰਟ ਬਣਟ ਰਹਦ। ਉਨਲ ਲਦ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜ਼ਖਲਲਫ ਜਸਗ ਜ਼ਵਚ ਲਲ ੜਹਦਦ ਇਹਜ਼ਤਆਤਲਦ ਦਟ
ਪਲਲਣਲ ਕਰ ਕਦ ਹਰ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਨ ਸ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਦਵਦ।
ਕਰਪਸ਼ਨ: ਨਲਇਬ ਤਜ਼ਹਸਟਲਦਲਰ ਗਸਰਪਪਟਤ ਕਦਰ ਚਟਮਲ ਦਟ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਚ ਸਦਖਲ ਰਲਡ ’ਤਦ ਲਲ ੜਵਸਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਦ ਨਨ ਸ ਘਰ ਘਰ ਰਲਸ਼ਨ ਵਸਡਦਦ
ਹਲਏ ਵਲਸਟਟਅਰ।
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