
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
         ਜ਼ਪਸਡ ਕਕ ਕਬਬ ਦਦ ਧਦ ਨਬ ਪਬਸ਼ ਕਦਤਦ ਜ਼ਦਆਨਤਦਲਰਦ ਦਦ ਜ਼ਮਸਲਲ

*    ਸਰਕਲਰ ਵਕਲਲ ਜ਼ਮਲਦ 500      ’  ਰਕਪਏ ਦਦ ਰਲਸ਼ਦ ਮਲਸਕ ਬਣਲਉਣ ਤਬ ਖਰਚਦ
*  ਏਡਦਸਦ (ਡਦ)    ਵਕਲਲ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਨਲਲ ਮਕਲਲਕਲਤ
*     ’     ਮਨਜਦਤ ਕਕਰ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ਚ ਬਣਬਗਲ ਸਵਵ ਸਹਲਇਤਲ ਗਰਕਕਪ
*        ਲਲੜਵਸਦ ਪਜ਼ਵਲਰ ਨਨ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਤਬ ਜ਼ਰਨਰਦ ਵਸਤਲਤ ਜ਼ਦਕਤਦਆਤ,     ਹਰ ਸਸਭਵ ਮਦਦ ਦਲ ਭਰਲਸਲ
*         ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਕਲਲ ਮਨਜਦਤ ਕਕਰ ਦਦ ਜ਼ਦਆਨਤਦਲਰਦ ਦਦ ਸ਼ਲਲਘਲ
ਧਨਕਲਲ/ਬਰਨਲਲਲ, 17 ਅਪਰਵਲ

               ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਦਬ ਜ਼ਪਸਡ ਕਕ ਕਬਬ ਦਦ ਧਦ ਮਨਜਦਤ ਕਕਰ ਦਬ ਸਮਲਜਸਬਵਦ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਤ ਦਬ ਮਕਦਬਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ
       ’   ’        ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਕਲਲ ਮਨਜਦਤ ਕਕਰ ਨਨ ਸ ਆਰਜ਼ਥਕ ਤਕਰ ਤਬ ਪਵਰਲਤ ਤਬ ਖੜਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਜ਼ਹਰਦ ਕਦਮ ਚਕਕਕਬ ਗਏ

ਹਨ।  
                  ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸਪਦ ਤਬਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨਲਕਲ ਨਬ ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਸਡ ਕਕ ਕਬਬ ਦਦ ਧਦ ਮਨਜਦਤ

  ਕਕਰ ਆਪਣਬ ਮਲਤਲ-     ਜ਼ਪਤਲ ਨਲਲ ਰਜ਼ਹ ਰਹਦ ਹਵ          । ਇਸ ਲਲੜਵਸਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਦਦ ਧਦ ਨਬ ਜ਼ਦਆਨਤਦਲਰਦ ਦਦ
            ’   ਵਕਡਦ ਜ਼ਮਸਲਲ ਪਬਸ਼ ਕਰਦਬ ਹਲਏ ਪਪਧਲਨ ਮਸਤਰਦ ਜਨ ਧਸਨ ਸਕਦਮ ਤਜ਼ਹਤ ਖਲਤਬ ਚ ਆਏ 500   ਰਕਪਏ ਦਲ
           ਕਕਪੜਲ ਲਵ ਕਬ ਲਲੜਵਸਦਲਤ ਨਨ ਸ ਮਲਸਕ ਬਣਲ ਕਬ ਜ਼ਦਕਤਬ ਅਤਬ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ    ਨਨ ਸ ਵਦ 100  ਮਲਸਕ ਜ਼ਦਕਤਬ  ।

 ’        ਇਸ ਤਬ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਕਲਲ ਵਧਦਕ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ)       ਸਪਦ ਅਰਕਣ ਜ਼ਜਸਦਲ ਨਬ ਅਕਜ ਜ਼ਪਸਡ
                ਕਕ ਕਬਬ ਦਲ ਦਕਰਲ ਕਰ ਕਬ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਨਲਲ ਮਕਲਲਕਲਤ ਕਦਤਦ ਅਤਬ ਫਕਰਦ ਕਦਮ ਚਕਕਕਜ਼ਦਆਤ ਮਨਜਦਤ ਕਕਰ ਦਦ

        ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਚ ਸਵਲਫ ਹਵਲਪ ਗਰਕਕਪ ਬਣਵਲਉਣ ਦਦ ਅਸਸ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ    ਸ਼ਕਰਨ ਕਰ ਜ਼ਦਕਤਦ   । ਏਡਦਸਦ (ਡਦ) 
               ਸਪਦ ਅਰਕਕਣ ਜ਼ਜਸਸਦਲ ਨਬ ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲਲੜਵਸਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਵਕਲਲ ਸਮਲਜਸਬਵਲ ਲਈ ਕਦਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਉਪਰਲਲਲ

  ਬਬਹਕਦ ਸ਼ਲਲਘਲਯਲਗ ਹਵ,              ਜ਼ਜਸ ਕਰ ਕਬ ਉਨਲਤ ਇਸ ਜ਼ਪਸਡ ਦਦ ਹਲਣਹਲਰ ਧਦ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਚ ਸਵਵ
                ਸਹਲਇਤਲ ਗਰਕਕਪ ਬਣਲ ਕਬ ਅਗਲਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਸ਼ਕਰਨ ਕਰ ਜ਼ਦਕਤਦ ਹਵ ਤਲਤ ਜਲ ਇਹ ਹਲਣਹਲਰ ਲੜਕਦ ਆਪਣਬ

 ’    ਪਵਰਲਤ ਤਬ ਖੜਦ ਹਲ ਸਕਬ               । ਇਸ ਦਬ ਨਲਲ ਹਦ ਉਨਲਤ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਨਨ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਅਤਬ ਹਲਰ ਜ਼ਰਨਰਦ ਵਸਤਲਤ ਭਬਟ
                ਕਦਤਦਆਤ ਅਤਬ ਭਰਲਸਲ ਜ਼ਦਵਲਇਆ ਜ਼ਕ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਦਦ ਹਰ ਤਰਲਤ ਦਦ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਉਨਲਤ ਦਬ

 ਨਲਲ ਹਵ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
         ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਅਤਤ ਚਟਮਲ ਅਨਲਜ ਮਸਡਟਆਆ ਦਲ ਦਦਰਲ
        ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਅਤਤ ਮਜ਼ਦਦਰਲਆ ਲਈ ਕਟਤਤ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਲ ਜ਼ਲਆ ਜਲਇਜ਼ਲ
    ’     ਮਜ਼ਦਦਰਲਆ ਨਦ ਸ ਸਮਮ ਸਮਮ ਤਤ ਹਵਥ ਧਲਣ ਲਈ ਪਪਤਜ਼ਰਆ

      ਵਲਸਟਟਅਰਲਆ ਨਦ ਸ ਡਟਤ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਦਵਤਟ ਹਵਲਲਸ਼ਤਰਟ
ਬਰਨਲਲਲ, 17 ਅਪਰਰਲ

           ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਦਟਆਆ ਅਨਲਜ ਮਸਡਟਆਆ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦਟ ਸਰਕਲਰਟ ਖਰਟਦ ਜਲਰਟ ਹਰ  ।
           ’  ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਦਤ ਮਵਦਤਨਜ਼ਰ ਮਸਡਟਆਆ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜਵਥਤ ਲਲੜੜਦਤ ਪਪਬਸਧਲਆ ਤਤ ਖਖਸ਼ਹਲਲਟ

  ਦਤ ਰਲਖਤ (ਜਟਓਜਟ)    ਨਜ਼ਰ ਰਵਖ ਰਹਤ ਹਨ,      ਉਥਤ ਲਲੜੜਦਟਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਟ ਪਲਲਣ
         ਕਰਲਉਣ ਲਈ ਵਵਖ ਵਵਖ ਥਲਈ ਨਦਜਵਲਨ ਵਲਸਟਟਅਰ ਲਲਏ ਗਏ ਹਨ।

             ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਅਵਜ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਟ ਤਤਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਦਲਕਲ ਨਤ ਬਰਨਲਲਲ ਦਟ ਮਖਵਖ
      ਅਨਲਜ ਮਸਡਟ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਰਨ ਮਦਕਤ ਕਟਤਲ       । ਇਸ ਮਦਕਤ ਉਨਲਆ ਪਲਣਟ ਦਤ ਪਪਬਸਧਲਆ,   ਪਲਸਲਆ ਦਟ

ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ, ਬਲਰਦਲਨਤ,         ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਦਰਟ ਬਰਕਰਲਰ ਰਵਖਣ ਸਬਸਧਟ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ
             ਅਤਤ ਮਸਡਟ ਬਲਰਡ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਆ ਨਦ ਸ ਹਦਲਇਤ ਕਟਤਟ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਤਤ ਮਜ਼ਦਦਰਲਆ ਨਦ ਸ ਕਲਈ

   ਜ਼ਦਵਕਤ ਪਤਸ਼ ਨਲ ਆਵਤ।
              ਉਨਲਆ ਮਸਡਟ ਜ਼ਵਚ ਮਜ਼ਦਦਰਲਆ ਨਦ ਸ ਕਸਮ ਕਰਦਤ ਸਮਮ ਲਲੜੜਦਟ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਦਰਟ ਬਣਲਏ ਰਵਖਣ ਅਤਤ

  ’     ਸਮਮ ਸਮਮਆ ਤਤ ਹਵਥ ਧਲਣ ਲਈ ਪਪਤਜ਼ਰਆ         । ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਟ ਜ਼ਵਚ
              ਸਰਨਤਟਲਈਜ਼ਰ ਤਤ ਪਲਣਟ ਦਤ ਪਪਬਸਧ ਕਟਤਤ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਲਆ ਆੜਤਟਆਆ ਨਦ ਸ ਵਟ ਹਦਲਇਤ ਕਟਤਟ

                ਜ਼ਕ ਜਤਕਰ ਜ਼ਕਸਤ ਜ਼ਕਸਲਨ ਜਲਆ ਮਜ਼ਦਦਰ ਨਤ ਮਦਸਹ ਨਹੜ ਢਜ਼ਕਆ ਹਰ ਤਲਆ ਉਨਲਆ ਨਦ ਸ ਮਦਸਹ ਢਕਣ
  ਲਈ ਪਪਤਜ਼ਰਤ ਕਰਨ।
              ਇਸ ਮਦਕਤ ਉਨਲਆ ਮਸਡਟ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਰਦਰਟ ਸਤਵਲਵਲਆ ਦਟ ਰਲਖਟ ਲਈ ਡਟਤ ਵਲਸਟਟਅਰਲਆ ਨਦ ਸ ਵਟ

         ’       ਹਵਲਲਸ਼ਤਰਟ ਜ਼ਦਵਤਟ ਅਤਤ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਟ ਦਤ ਮਖਵਖ ਗਤਟ ਤਤ ਹਟ ਆਉਣ ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਦਤ ਹਵਥ
   ਸਰਨਤਟਲਈਜ਼ ਕਰਨਤ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਉਣ         । ਇਸ ਮਦਕਤ ਉਨਲਆ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਤਤ ਮਜ਼ਦਦਰਲਆ ਨਲਲ ਗਵਲਬਲਤ

              ਵਟ ਕਟਤਟ ਅਤਤ ਭਰਲਸਲ ਜ਼ਦਵਲਇਆ ਜ਼ਕ ਉਨਲਆ ਨਦ ਸ ਕਲਈ ਮਖਸ਼ਕਲ ਪਤਸ਼ ਨਹੜ ਆਉਣ ਜ਼ਦਵਤਟ
ਜਲਵਤਗਟ।

              ਇਸ ਮਗਰਲ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਚਟਮਲ ਅਨਲਜ ਮਸਡਟ ਦਲ ਵਟ ਦਦਰਲ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਅਤਤ
    ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ।

      ਇਸ ਮਦਕਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਸਡਟ ਅਫਸਰ ਜਸਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ,     ਮਲਰਕਟਟ ਕਮਤਟਟ ਚਤਅਰਮਰਨ ਸਲਹਨ ਜ਼ਮਵਤਲ,
   ਮਖਵਖ ਖਤਤਟਬਲੜਟ ਅਫਸਰ ਡਲ.        ਬਲਦਤਵ ਜ਼ਸਸਘ ਤਤ ਮਲਰਕਟਟ ਕਮਤਟਟ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
        ਜਜਓਜਜ ਅਤਤ ਵਲਸਟਜਅਰ ਬਣਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਜ ਤਜਜਜ ਅਅਖ

*     ’      ਅਨਲਜ ਮਸਡਜਆਆ ਜ਼ਵਚ ਪਪਬਸਧਲਆ ਤਤ ਨਜ਼ਰ ਰਅਖ ਰਹਤ ਹਨ 40   ਤਤ ਵਅਧ ਜਜਓਜਜ
*             ਯਯਵਕ ਸਤਵਲਵਲਆ ਤਤ ਯਯਥ ਕਲਅਬਲਆ ਦਤ ਵਲਸਟਜਅਰ ਵਜ ਜ਼ਨਭਲਅ ਰਹਤ ਹਨ ਜ਼ਰਯਰਜ ਸਤਵਲਵਲਆ
ਬਰਨਲਲਲ, 17 ਅਪਰਰਲ

         ਜ਼ਜ਼ਲਤ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦਜ ਸਰਕਲਰਜ ਖਰਜਦ ਜਲਰਜ ਹਰ ਅਤਤ 98   ਮਸਡਜਆਆ ਤਤ 107    ਸ਼ਰਲਰਲਆ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਣਕ
                 ਦਜ ਖਰਜਦ ਲਈ ਕਜਤਲ ਹਰ ਤਲਆ ਜਲ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਮਸਡਜਆਆ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸਤ ਤਰਲਆ ਦਲ

  ਇਕਅਠ ਨਲ ਹਲਵਤ              । ਇਨਲਆ ਮਸਡਜਆਆ ਤਤ ਖਰਜਦ ਕਕਦਰਲਆ ਜ਼ਵਚ ਜਜਓਜਜ ਤਤ ਯਯਥ ਸਤਵਲਵਲਆ ਵਲਸਟਜਅਰ ਜ਼ਤਅਖਜ
               ਨਜ਼ਰ ਰਅਖ ਰਹਤ ਹਨ ਤਲਆ ਜਲ ਸਰਕਲਰ ਦਤ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ਲਆ ਦਜ ਪਲਲਣਲ ਯਕਜਨਜ ਬਣਲਈ ਜਲ ਸਕਤ।
            ਜ਼ਡਪਟਜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਜ ਤਤਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਸਘ ਫਯਲਕਲ ਨਤ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਤ ਜ਼ਵਚ 44   ਜਜਓਜਜ ਮਸਡਜਆਆ ਜ਼ਵਚ
 ’                ਪਪਬਸਧਲਆ ਤਤ ਨਜ਼ਰ ਰਅਖ ਰਹਤ ਹਨ ਅਤਤ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਦਤ ਮਅਦਤਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰਯਰਜ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਜ
    ਪਲਲਣਲ ਯਕਜਨਜ ਬਣਲ ਰਹਤ ਹਨ             । ਇਸ ਦਤ ਨਲਲ ਹਜ ਯਯਵਕ ਸਤਵਲਵਲਆ ਜ਼ਵਭਲਗ ਅਧਜਨ ਅਤਤ ਯਯਥ ਕਲਅਬਲਆ

       ਦਤ ਵਲਸਟਜਅਰ ਵਜ ਜਜਓਜਜ ਨਲਲ ਲਲਏ ਗਏ ਹਨ,       ਜਲ ਮਸਡਜਆਆ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਤ ਹਅਥ ਧਯਆਉਣ, 
 ਸਰਨਤਟਲਈਜ਼ ਕਰਲਉਣ,             ਮਯਸਹ ਢਕਣ ਲਈ ਪਪਤਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦਤ ਨਲਲ ਨਲਲ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਯਰਜ ਬਣਲਈ ਰਅਖਣ

    ਲਈ ਪਪਤਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹਤ ਹਨ      । ਇਸ ਮਮਕਤ ਸਹਲਇਕ ਡਲਇਰਰਕਟਰ (  ਯਯਵਕ ਸਤਵਲਵਲਆ)     ਸਪਜ ਜ਼ਵਜਰ ਭਲਸਕਰ ਨਤ
               ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਰਨਲਲਲ ਦਜ ਮਯਅਖ ਅਨਲਜ ਮਸਡਜ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਹਲਰ ਅਜ਼ਹਮ ਮਸਡਜਆਆ ਜ਼ਵਚ ਵਲਸਟਜਅਰ ਜ਼ਰਯਰਜ
   ਸਤਵਲਵਲਆ ਜ਼ਨਭਲਅ ਰਹਤ ਹਨ।
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