
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
   ’       ਢਲਜ਼ਬਆਆ ਅਤਤ ਹਲਈਵਤਅ ਤਤ ਮਮਜਜਦ ਜ਼ਰਪਤਅਰ ਦਦਕਲਨਲਆ ਸਬਸਧਧ ਹਦਕਮ ਜਲਰਧ

ਬਰਨਲਲਲ, 24 ਅਪਰਰਲ
                 ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਜ ਸ ਫਰਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਅਤਤ ਲਲਕਲਆ ਦਧ ਜ਼ਸਹਤ ਨਜ ਸ ਮਦਮਖ ਰਮਖਦਤ ਹਲਏ ਸਜਬਤ ਸਮਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ

   ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਧਲਰਲ 144     ਅਧਧਨ ਲਗਲਤਲਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਲਗਜ ਹਰ       । ਇਸ ਦਮਰਲਨ ਜ਼ਕਸਤ ਵਧ ਜ਼ਵਅਕਤਧ ਦਤ
ਸੜਕਲਆ,     ’        ਗਲਧਆਆ ਜਲਆ ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਆ ਤਤ ਘਦਸਮਣ ਜ਼ਫਰਨ ਤਤ ਮਨਲਹਧ ਕਧਤਧ ਹਲਈ ਹਰ    । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਰਜ਼ਜਸਟਟ ਤਟ

                ਬਰਨਲਲਲ ਸਟਧ ਤਤਜ ਪਟਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਜਲਕਲ ਵਮਲਤ ਲਲਕ ਜ਼ਹਮਤਲਆ ਨਜ ਸ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਮਚ ਰਮਖਦਤ ਹਲਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਮਰਲਨ
     ਕਦਝ ਹਦਲਇਤਲਆ ਜਲਰਧ ਕਧਤਧਆਆ ਗਈਆਆ ਹਨ।
    ਇਨਲਲਆ ਹਦਕਮਲਆ ਤਜ਼ਹਤ ਟਰਲਆਸਪਲਰਟ (ਟਰਮਕਲਆ)        ’  ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਰਪਤਅਰ ਦਧਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਜਲ ਹਲਈਵਤਅ ਤਤ
     ਮਮਜਜਦ ਪਰਟਰਲਲ ਪਸਪਲਆ ਦਤ ਨਜ਼ਦਧਕ ਹਨ,       ਉਨਲਲਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਨਜ ਸ ਖਲਜ਼ਲਲਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਰ    ’  । ਇਨਲਲਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਤਤ

         ’        ਜ਼ਕਸਤ ਵਧ ਤਰਲਲਆ ਦਲ ਇਕਮਠ ਨਹਹ ਕਧਤਲ ਜਲਵਤਗਲ। ਹਲਈਵਤਅ ਤਤ ਮਮਜਜਦ ਢਲਜ਼ਬਆਆ ਨਜ ਸ ਖਲਲਣ ਦਧ ਮਸਨਜਜਰਧ
  ’                 ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤਤ ਜ਼ਦਮਤਧ ਜਲਆਦਧ ਹਰ ਜ਼ਕ ਉਨਲਲਆ ਵਮਲਤ ਆਮ ਪਬਜ਼ਲਕ ਨਜ ਸ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਪਰਕ ਕਰਕਤ ਹਧ ਖਲਣਲ ਜ਼ਦਮਤਲ

       ’       ’    ਜਲਵਤਗਲ। ਢਲਜ਼ਬਆਆ ਜ਼ਵਮਚ ਬਰਠ ਕਤ ਖਲਣਲ ਖਲਣ ਤਤ ਪਜਰਨ ਪਲਬਸਦਧ ਹਲਵਤਗਧ ਅਤਤ ਢਲਜ਼ਬਆਆ ਤਤ ਜ਼ਕਸਤ ਤਰਲਲਆ
             ਦਲ ਇਕਮਠ ਨਹਹ ਕਧਤਲ ਜਲਵਤਗਲ। ਢਲਜ਼ਬਆਆ ਦਤ ਮਲਲਕਲਆ ਵਮਲਤ ਕਦਝ ਸਲਵਧਲਨਧਆਆ ਵਰਤਧਆਆ ਜਲਣਗਧਆਆ।
     ਜ਼ਜਵਵ ਢਲਜ਼ਬਆਆ ਉਪਰ ਹਰ ਸਮਵ ਸਲਫ-   ਸਫਲਈ ਰਮਖਧ ਜਲਵਤਗਧ         । ਆਮ ਪਬਜ਼ਲਕ ਨਜ ਸ ਤਲਜ਼ਲ ਖਲਣਲ ਹਧ ਪਰਕ
       ਕਰਕਤ ਜ਼ਦਮਤਲ ਜਲਵਤਗਲ। ਖਦਮਲਲ ਲ ਖਲਣਲ ਜ਼ਬਲਕਦ ਮਲ ਵਧ ਨਹਹ       ਵਰਜ਼ਤਆ ਜਲਵਤਗਲ। ਢਲਜ਼ਬਆਆ ਉਪਰ ਖਲਣਲ

              ਬਣਲਉਣ ਵਲਲਤ ਬਰਤਨਲਆ ਨਜ ਸ ਸਲਫ ਚਮਲਦਤ ਪਲਣਧ ਅਤਤ ਬਰਤਨਵਲਰ ਨਲਲ ਚਸਗਧ ਤਰਲਲਆ ਸਲਫ ਕਧਤਲ ਜਲਵਤਗਲ।
              ਢਲਜ਼ਬਆਆ ਉਪਰ ਕਸਮ ਕਰਨ ਵਲਲਤ ਕਦ ਮਕ ਜਲਆ ਕਲਜ਼ਮਆਆ ਲਈ ਦਸਤਲਨਤ ਅਤਤ ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣਤ ਜ਼ਰਜਰਧ ਹਲਣਗਤ।
                ਢਲਜ਼ਬਆਆ ਨਜ ਸ ਖਲਲਣ ਅਤਤ ਬਸਦ ਕਰਨ ਸਮਵ ਚਸਗਧ ਤਰਲਲਆ ਸਲਫ ਕਧਤਲ ਜਲਵਤਗਲ। ਢਲਜ਼ਬਆਆ ਉਪਰ ਕਸਮ ਕਰਨ

      ’           ਵਲਲਤ ਕਦ ਮਕ ਜਲਆ ਕਲਮਤ ਸਮਵ ਸਮਵ ਤਤ ਸਰਨਧਟਲਈਜ਼ਰ ਅਤਤ ਸਲਬਣ ਦਧ ਵਰਤਤ ਕਰਨਗਤ ਅਤਤ ਸਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਸ
(2   ਮਧਟਰ ਦਧ ਦਜਰਧ)   ਬਣਲ ਕਤ ਰਮਖਣਗਤ             । ਜ਼ਕਸਤ ਵਧ ਕਦ ਮਕ ਜਲਆ ਲਤਬਰ ਨਜ ਸ ਜਤਕਰ ਕਲਈ ਜ਼ਬਮਲਰਧ ਦਤ ਲਮਛਣ

  ਜ਼ਜਵਵ ਜ਼ਕ ਖਸਘ, ਜਦਕਲਮ,             ਤਤਜ ਬਦਖਲਰ ਆਜ਼ਦ ਹਲਵਤ ਤਲਆ ਉਹ ਆਪਣਤ ਨਤੜਤ ਦਤ ਹਸਤਪਲਲ ਜ਼ਵਖਤ ਚਰਕਅਪ
  ਕਰਵਲਉਣਲ ਯਕਧਨਧ ਬਨਲਉਣਗਤ          । ਢਲਬਲ ਮਲਲਕ ਉਕਤ ਅਨਦਸਲਰ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਧ ਪਲਲਣਲ ਕਰਵਲਏਗਲ।

   ’            ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਤ ਸਮਵ ਸਮਵ ਤਤ ਜਲਰਧ ਹਲਣ ਵਲਲਧਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਧ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨਧ ਵਧ ਯਕਧਨਧ ਬਣਲਈ
ਜਲਵਤਗਧ।

     ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਟਰਲਆਸਪਲਰਟ ਵਲਹਨ (  ਟਰਮਕ ਆਜ਼ਦ)     ਜਲ ਜ਼ਕ ਸਮਲਨ ਦਧ ਢਲਆ-    ਢਦਆਈ ਕਰ ਰਹਤ ਹਨ, 
   ’     ਉਨਲਲਆ ਦਤ ਚਮਲਣ ਤਤ ਕਲਈ ਰਲਕ ਨਹਹ ਹਲਵਤਗਧ         । ਟਰਲਆਸਪਲਰਟ ਵਲਹਨ ਜ਼ਵਮਚ ਇਕ ਡਰਲਇਵਰ ਅਤਤ ਸਹਲਇਕ

       ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਕਲਈ ਹਲਰ ਜ਼ਵਅਕਤਧ ਨਹਹ ਹਲਣਲ ਚਲਹਧਦਲ,       ਸਬਸਧਤ ਵਲਹਨ ਚਲਲਕ ਪਲਸ ਲਲੜਹਦਧ ਦਤ
      ਦਸਤਲਵਤਜ਼ ਅਤਤ ਡਰਲਈਜ਼ਵਸਗ ਲਲਇਸਸਸ ਹਲਣਲ ਲਲਜ਼ਮਧ ਹਲਵਤਗਲ  । ਵਮਖ-      ਵਮਖ ਸਰਕਲਰਧ ਜ਼ਵਭਲਗਲਆ ਨਜ ਸ ਉਸਲਰਧ

       ’          ਸਬਸਧਧ ਕਸਮ ਕਰਨ ਦਧ ਛਲਟ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤਤ ਹਲਵਤਗਧ ਜ਼ਕ ਕਸਮ ਕਰਨ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲ ਜ਼ਨਮਨਹਸਤਲਖਰ ਪਲਸਤ
   ਜ਼ਲਖਤਧ ਪਟਵਲਨਗਧ ਪਟਲਪਤ ਕਰਨਗਤ       । ਸਲਜ਼ਰਆਆ ਵਮਲਤ ਆਮ ਪਬਜ਼ਲਕ ਜ਼ਵਮਚ ਘਮਟਲ-  ਘਮਟ 2   ਮਧਟਰ ਦਲ ਫਲਸਲਲ
   ਰਮਖਣਲ ਯਕਧਨਧ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਤਤ          । ਇਸ ਵਲਸਤਤ ਆਪਣਤ ਆਪਣਤ ਕਸਮਲਆ ਵਲਲਤ ਸਥਲਨਲਆ ਤਤ 2-2   ਮਧਟਰ ਦਤ
              ਫਲਸਲਤ ਨਜ ਸ ਦਰਸਲਉਦਤ ਹਲਏ ਗਲਲ ਚਮਕਰ ਬਣਲਏ ਜਲਣ ਅਤਤ ਆਉਣ ਵਲਲਤ ਜ਼ਵਅਕਤਧਆਆ ਨਜ ਸ ਸਰਨਤਟਲਈਜ਼

           ਕਧਤਲ ਜਲਵਤਗਲ ਤਤ ਉਨਲਲਆ ਦਲ ਜ਼ਰਕਲਰਡ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਲਗਲ ਕਤ ਮਤਨਟਤਨ ਕਧਤਲ ਜਲਵਤਗਲ    । ਹਦਕਮਲਆ ਦਧ ਉਲਸਘਣਲ
         ਕਰਨ ਵਲਲਤ ਜ਼ਵਰਦਮਧ ਬਣਦਧ ਕਲਨਜ ਸਨਧ ਕਲਰਵਲਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵਮਚ ਜ਼ਲਆਆਦਧ ਜਲਵਤਗਧ।
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