
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
 

        ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਦਆਆ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ ਐਤਵਲਰ ਸ਼ਲਮ ਤਤਕ 2.70      ਲਤਖ ਮਦਜ਼ਟਟਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਆਮਦ:    ਤਲਜ ਪਟਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਫਲਕਲ
 *               ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਤਲਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਫ ਸ ਕਣਕ ਦਲ ਨਲੜ ਨਫ ਸ ਅਤਗ ਨਲ ਲਲਉਣ ਦਦ ਅਪਦਲ
ਬਰਨਲਲਲ, 27 ਅਪਰਰਲ

 ਕਲਜ਼ਵਡ 19                 ਕਲਰਨ ਪਰਦਲ ਹਲਏ ਹਲਲਲਤ ਦਲ ਮਤਦਲਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਟਸ਼ਲਸਨ ਵਤਲਲ ਜ਼ਜਤਥਲ ਪਫਰਦਆਆ ਜ਼ਸਹਤ ਸਹਫਲਤਲਆ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈਆਆ ਜਲ
 ਰਹਦਆਆ ਹਨ,         ਉਥਲ ਹਦ ਜ਼ਰਫਰਦ ਵਸਤਲਆ ਦਦ ਸਪਲਲਈ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਜਲਰਦ ਹਰ            । ਇਸ ਦਲ ਨਲਲ ਹਦ ਹਲੜਲਦ ਦਲ ਸਦਜ਼ਨ ਦਲ ਮਤਦਲਨਜ਼ਰ ਅਨਲਜ
   ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਫਰਦ,           ਮਲਸਕਲਆ ਦਦ ਵਰਤਲ ਸਣਲ ਹਲਰ ਲਲੜੜਦਲ ਪਟਬਸਧ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਏ ਗਏ ਹਨ।

                   ਇਹ ਪਟਗਟਲਵਲ ਕਰਦਲ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸਟਦ ਤਲਜ ਪਟਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਫਲਕਲ ਨਲ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ
      ’               ਦਦ ਖਰਦਦ ਪਟਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦਦ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਪਤਧਰ ਤਲ ਨਜ਼ਰਸਲਨਦ ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਰ ਤਲਆ ਜਲ ਜ਼ਜਤਥਲ ਵਦ ਕਲਈ ਮਮਸ਼ਕਲ ਪਲਸ਼ ਆਉਦਦ ਹਰ,  ਉਥਲ
   ਹਤਲ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲ ਸਕਲ       । ਇਸ ਦਲ ਨਲਲ ਹਦ ਸਰਕਟਰਲਆ ਅਫਸਰਲਆ,         ਜਦਓਜਦ ਤਲ ਵਲਸਟਦਅਰਲਆ ਨਫ ਸ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ ਖਰਦਦ

 ’         ਪਟਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਤਲ ਨਲ ਜ਼ੜਓ ਨਜ਼ਰ ਰਤਖਣ ਦਲ ਜ਼ਨਰਦਲਸ਼ ਜ਼ਦਤਤਲ ਗਏ ਹਨ           । ਉਨਲਲਆ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਐਤਵਲਰ ਸ਼ਲਮ ਤਤਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਦਆਆ ਅਨਲਜ
  ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ 2,70,227      ਮਦਜ਼ਟਟਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਆਮਦ ਹਲਈ,   ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚਲ 2,59,364      ਮਦਜ਼ਟਟਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਹਲ

       ਚਮਤਕਦ ਹਰਲ ਅਤਲ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟਸਗ ਪਟਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਵਦ ਜਲਰਦ ਹਰ             । ਇਸ ਦਲ ਨਲਲ ਹਦ ਕਤਲਲ ਸ਼ਲਮ ਤਤਕ ਵਤਖ ਵਤਖ ਏਜਸਸਦਆਆ ਵਤਲਲ 249   ਕਰਲੜ ਦਦ
    ਐਡਵਲਈਜ਼ ਜਨਰਲਟ ਹਲ ਚਮਤਕਦ ਹਰ।

      ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਕ Î                 ਣਕ ਦਦ ਵਲਢਦ ਕਰ ਚਮਤਕਲ ਜ਼ਕਸਲਨ ਜ਼ਕਸਲ ਵਦ ਹਲਲਤ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦਲ ਨਲੜ ਨਫ ਸ ਅਤਗ ਨਲ
ਲਲਉਣ             । ਕਣਕ ਦਲ ਨਲੜ ਨਫ ਸ ਅਤਗ ਲਲਉਣ ਨਲਲ ਜ਼ਜਤਥਲ ਵਲਤਲਰਵਰਣ ਪਟਦਫ ਜ਼ਸ਼ਤ ਹਮਸਦਲ ਹਰ,         ਉਥਲ ਇਸ ਦਲ ਧਫਸਏ ਨਲਲ ਮਨਮ ਤਖਦ ਸਰਦਰ ਜ਼ਵਚ

         ਕਲਰਲਨਲ ਨਲਲ ਲੜਣ ਦਦ ਸਮਰਤਥਲ ਵਦ ਬਹਮਤ ਘਟ ਜਲਆਦਦ ਹਰ      । ਪਰਲਲਦ ਦਲ ਧਫਸਏ ਨਲਲ         ਸਲਹ ਤਲ ਫਲਫਜ਼ੜਆਆ ਦਦ ਜ਼ਬਮਲਰਦ ਨਲਲ ਪਦੜਤ
                      ਲਲਕਲਆ ਨਫ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਦਦ ਲਪਲਟ ਜ਼ਵਤਚ ਆਉਣ ਅਤਲ ਕਲਰਲਨਲ ਦਲ ਫਰਲਣ ਦਦ ਸਸਭਲਵਨਲ ਵਧ ਜਲਆਦਦ ਹਰ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਕਸਲ ਵਦ ਹਲਲਤ ਜ਼ਵਚ
                ਕਣਕ ਦਲ ਨਲੜ ਨਫ ਸ ਅਤਗ ਨਲ ਲਲਈ ਜਲਵਲ ਤਲਆ ਜਲ ਸਲਡਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਜ਼ਚਆ ਰਹਲ।                                 
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
 

   ’  ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਚ 7015 ਨਸ਼ਲ-     ਪਪੜਤਲਤ ਨਨ ਸ ਜ਼ਦਦਤਪ ਗਈ ਦਵਲਈ:  ਡਲ ਜਪ.ਬਪ. ਜ਼ਸਸਘ
  *      ਨਸ਼ਲ ਛਛਡਲਊ ਪਪਲਗਰਲਮ ਤਜ਼ਹਤ 1026  ਨਵਵ ਨਸ਼ਲ-   ਪਪੜਤ ਹਲਏ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ
 

ਬਰਨਲਲਲ, 27 ਅਪਰਰਲ
  ਕਲਜ਼ਵਡ-19              ਦਲ ਫਰਲਲਅ ਨਨ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਲਗਲਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਪ ਨਜ਼ਸ਼ਆਤ ਜ਼ਵਰਲਧਪ

      ਮਛਜ਼ਹਸਮ ਨਨ ਸ ਵਦਡਪ ਸਫਲਤਲ ਹਲਸਲ ਹਲਈ ਹਰ,           ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਸਸਕੜਲ ਨਸ਼ਲ ਪਪੜਤ ਮਰਪਜ਼ਲਤ ਨਲ ਓਟ ਕਲਪਜ਼ਨਕਲਤ ਤਲ
ਨਸ਼ਲ-      ਛਛਡਲਊ ਕਵਦਰਲਤ ਵਦਲ ਰਛਖ ਕਪਤਲ ਹਰ।

       ਇਸ ਸਬਸਧਪ ਜਲਣਕਲਰਪ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਤ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਲਲਲ ਡਲ.      ਗਛਜ਼ਰਸਦਰਬਪਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ   ਓਟ
          ਕਲਪਜ਼ਨਕਲਤ ਤਲ ਨਸ਼ਲ ਛਛਡਲਊ ਕਵਦਰਲਤ ਦਲ ਖਦੁਛਲਲਣ ਦਲ ਸਮਲਤ ਸਵਲਰਲ 8  ਵਜਲ ਹਰ     । ਨਵਵ ਰਜ਼ਜਸਟਪ ਲਸ਼ਨ ਲਈ ਅਦਲਗ

                ਕਲਊਟਰ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਰਨ ਦਪਆਤ ਹਦਲਇਤਲਤ ਜਲਰਪ ਕਪਤਪਆਤ ਜਲ ਚਛਦਕਪਆਤ ਹਨ ਤਲਤ ਜਲ ਇਥਲ ਮਰਪਜ਼ਲਤ ਦਪਆਤ
    ਲਸਮਪਆਤ ਕਤਲਰਲਤ ਨਲ ਲਦਗਣ। ਡਲ. ਜਪ. ਬਪ.       ਜ਼ਸਸਘ ਨਲ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਨਸ਼ਲ-   ਛਛਡਲਊ ਮਛਜ਼ਹਸਮ ਤਜ਼ਹਤ

   ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ 1026      ਮਰਪਜ਼ਲਤ ਦਪ ਨਵਵ ਰਜ਼ਜਸਟਰਲਸ਼ਨ ਹਲਈ ਹਰ,   ਜਦਦਜ਼ਕ ਕਛ ਦਲ 7015   ਮਰਪਜ਼ਲਤ ਨਨ ਸ
   ਦਵਲਈ ਜ਼ਦਦਤਪ ਗਈ ਹਰ     । ਉਨਲਲਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਨਸ਼ਲ-         ਛਛਡਲਊ ਕਵਦਰਲਤ ਜ਼ਵਚ ਦਵਲਈ ਦਲਣ ਦਦਰਲਨ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਨਰਪ

                  ਦਲ ਖਲਸ ਜ਼ਧਆਨ ਰਦਜ਼ਖਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਰ ਅਤਲ ਮਰਪਜ਼ਲਤ ਨਨ ਸ ਸਛਚਲਤ ਕਪਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਰ ਜ਼ਕ ਜਲਕਰ ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ
ਬਛਖਲਰ,              ’    ਖਛਸ਼ਕ ਖਸਘ ਅਤਲ ਸਲਹ ਲਰਣ ਜ਼ਵਦਚ ਮਛਸ਼ਕਲ ਹਛਸਦਪ ਹਰ ਤਲਤ ਉਹ ਲਲਜ਼ਮਪ ਤਦਰ ਤਲ ਤਛਰਸਤ ਨਜ਼ਦਪਕਪ

    ਜ਼ਸਹਤ ਕਵਦਰ ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰਨ     । ਉਨਲਲਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਨਸ਼ਲ-         ਛਛਡਲਊ ਪਪਲਗਰਲਮ ਦਲ ਮਛਦਖ ਉਦਲਸ਼ ਨਸ਼ਲ ਦਲ ਕਲਹੜ
                 ਤਦ ਮਛਕਤਪ ਜ਼ਦਵਲ ਕਲ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਤ ਦਲ ਮਛੜ ਵਸਲਬਲ ਕਰਲਉਣਲ ਹਰ ਤਲਤ ਜਲ ਉਹ ਜ਼ਸਹਤਯਲਬ ਜ਼ਜ਼ਸਦਗਪ ਦਪ ਸ਼ਛਰਨਆਤ
 ਕਰ ਸਕਣ         । ਉਨਲਲਤ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਟਦਲ ਫਰਪ ਹਰਲਪਲਲਈਨ ਨਸਬਰ 104 ’  ਤਲ ਜ਼ਦਨ-    ਰਲਤ ਡਲਕਟਰਪ ਸਲਵਲਵਲਤ

 ਸਮਲਤ ਨਸ਼ਲ-         ਛਛਡਲਊ ਪਪਲਗਰਲਮ ਸਬਸਧਪ ਮਛਕਸਮਲ ਜਲਣਕਲਰਪ ਮਛਹਦਈਆ ਕਰਵਲਈ ਜਲਤਦਪ ਹਰ।
               ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਲਲਲ ਨਲ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਲ ਮਦਦਲਨਜ਼ਰ ਮਰਪਜ਼ਲਤ ਨਨ ਸ ਹਛਣ ਘਰ ਜ਼ਲਜਲਣ ਲਈ (  ਟਲਕ

 ਹਲਮ ਡਲਜ਼) 21              ਜ਼ਦਨਲਤ ਦਪ ਦਵਲਈ ਜ਼ਦਦਤਪ ਜਲਤਦਪ ਹਰ ਅਤਲ ਇਹ ਦਵਲਈ ਕਲਵਲ ਸਲਇਕਰਟਜ਼ਰਸਟ ਦਪ ਸਲਲਹ
       ਉਪਰਸਤ ਹਪ ਮਰਪਜ਼ ਨਨ ਸ ਜ਼ਦਦਤਪ ਜਲ ਰਹਪ ਹਰ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
 

8    ਹਲਰ ਆੜਲਤਤਆਆ ਨਨ ਸ 4   ਹਜ਼ਲਰ ਰਰਪਏ ਜਰਰਮਲਨਲ
  *        ਲਲਬਰ ਦਲ ਮਲਸਕ ਨਲ ਪਲਇਆ ਹਲਣ ਦਲ ਮਲਮਲਲ
 

ਬਰਨਲਲਲ, 27 ਅਪਰਰਲ
               ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਫਰਲਣ ਤਤ ਬਚਲਅ ਦਲ ਮਮਦਲਨਜ਼ਰ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਤ ਤਲਜ ਪਸਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨਲਕਲ ਦਲ
        ਆਦਲਸ਼ਲਆ ਅਨਰਸਲਰ ਮਸਡਤਆਆ ਜ਼ਵਚ ਮਲਸਕ ਦਤ ਵਰਤਤ ਯਕਤਨਤ ਬਣਲਉ Î      ਣ ਜ਼ਹਮਤ ਮਲਰਕਤਟ ਕਮਲਟਤ ਬਰਨਲਲਲ

     ਵਮਲਤ ਸਖ਼ਤਤ ਕਤਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਹਰ              । ਸਬਜ਼ਤ ਮਸਡਤ ਜ਼ਵਚ ਲਲਬਰ ਵਮਲਤ ਮਲਸਕ ਨਲ ਪਲਉਰਣ ਦਲ ਮਲਮਲਲ ਜ਼ਵਚ ਅਮਜ 8 
   ਹਲਰ ਆੜਲਤਤਆਆ ਨਨ ਸ 4      ਹਜ਼ਲਰ ਰਰਪਏ ਜਰਰਮਲਨਲ ਕਤਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਰ।

        ਜਲਣਕਲਰਤ ਅਨਰਸਲਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਸਡਤ ਅਫਸਰ ਜਸਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਦਤ ਦਲਖ-      ਰਲਖ ਅਧਤਨ ਸਰਪਰਡਡਟ ਕਰਲਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ
ਭਰ ਮਲਰ,               ਮਸਡਤ ਸਰਪਰਵਲਈਜ਼ਰ ਜਗਸਤਰ ਜ਼ਸਸਸਘ ਤਲ ਰਲਜ ਕਰਮਲਰ ਦਤ ਟਤਮ ਵਮਲਤ ਸਬਜ਼ਤ ਮਸਡਤ ਜ਼ਵਚ ਚਰਜ਼ਕਸਗ ਕਤਤਤ

        ’  ਗਈ ਅਤਲ ਲਲਬਰ ਦਲ ਮਲਸਕ ਨਲ ਪਲਇਆ ਹਲਣ ਤਲ 8   ਆੜਲਤਤਆਆ ਨਨ ਸ 4000     ਰਰਪਏ ਜਰਰਮਲਨਲ ਕਤਤਲ ਜ਼ਗਆ
ਹਰ  । ਸਕਮਤਰ,               ਮਲਰਕਤਟ ਕਮਲਟਤ ਗਰਰਲਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆੜਲਤਤਆਆ ਨਨ ਸ ਹਦਲਇਤ ਕਤਤਤ ਗਈ ਹਰ ਜ਼ਕ

      ਉਹ ਲਲਬਰ ਦਲ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ ਯਕਤਨਤ ਬਣਲਉਣ         । ਉਨਲਲਆ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਵਤ 10  ਆੜਲਤਤਆਆ
 ਨਨ ਸ 5000      ਰਰਪਏ ਜਰਰਮਲਨਲ ਕਤਤਲ ਜਲ ਚਰਮਜ਼ਕਆ ਹਰ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
 

     ’     ਪਪਰਲਣਣ ਬਲਰਦਲਨਣ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜਣਸ ਭਰਨ ਤਣ ਫਰਮ ਦਲ ਲਲਇਸਸਸ ਮਪਅਅਤਲ
  *      ਖਣਤਤਬਲੜਤ ਉਪਜ ਐਕਟ ਦਤ ਧਲਰਲ 10      ਅਧਤਨ ਸ਼ਰਤਲਤ ਦਤ ਕਤਤਤ ਗਈ ਉਲਸਘਣਲ
   *         ਫਰਮ ਨਨ ਸ ਜਲਰਤ ਕਤਤਲ ਜ਼ਗਆ ਸਤ ਕਲਰਨ ਦਅਸਲ ਨਲ ਜ਼ਟਸ
 

ਭਦਦੜ/ਬਰਨਲਲਲ, 27 ਅਪਰਰਲ
                ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਤ ਤਣਜ ਪਸਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨਲਕਲ ਦਤ ਅਗਵਲਈ ਹਣਠ ਮਸਡਤਆਤ ਜ਼ਵਚ

        ਲਲੜੜਦਣ ਪਸਬਸਧ ਅਤਣ ਮਲਪਦਸਡ ਯਕਤਨਤ ਬਣਲਏ ਜਲ ਰਹਣ ਹਨ         । ਇਸ ਤਜ਼ਹਤ ਖਰਤਦ ਕਕਦਰ ਟਅਲਣਵਲਲ ਦਤ ਇਕ
               ਫਰਮ ਵਅਲਲ ਪਪਪਰਲਣਣ ਪਸਲਈਵਣਟ ਬਲਰਦਲਨਣ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਭਰਨ ਦਣ ਮਲਮਲਣ ਜ਼ਵਚ ਮਲਰਕਤਟ ਕਮਣਟਤ ਭਦਦੜ ਦਣ

         ਪਸਬਸਧਕ ਵਅਲਲ ਫਰਮ ਦਲ ਲਲਇਸਸਸ ਮਪਪਅਅਤਲ ਕਰ ਜ਼ਦਅਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਰ।
               ਮਲਰਕਤਟ ਕਮਣਟਤ ਭਦਦੜ ਦਣ ਪਸਬਸਧਕ ਕਮ ਐਸਡਤਐਮ ਅਨਮਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਧਲਲਤਵਲਲ ਨਣ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਣ ਜ਼ਵਚ

               ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਤ ਤਣਜ ਪਸਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨਲਕਲ ਦਣ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਣਸ਼ਲਤ ਤਜ਼ਹਤ ਕਣਕ ਦਤ ਸਪਚਅਜਤ ਖਰਤਦ
               ਪਸਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਯਕਤਨਤ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਤ ਹਰ ਅਤਣ ਨਣਮਲਤ ਅਤਣ ਮਲਪਦਸਡਲਤ ਨਨ ਸ ਯਕਤਨਤ ਬਣਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਰ  ।

               ਉਨਲਲਤ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖਰਤਦ ਕਕਦਰ ਟਅਲਣਵਲਲ ਦਣ ਆੜਲਤਤਆਤ ਵਅਲਲ ਜ਼ਸ਼ਕਲਇਤ ਪਸਲਪਤ ਹਲਈ ਸਤ ਜ਼ਕ ਧਲਲਤਵਲਲ
 ਟਰਣਜ਼ਡਸਗ ਕਸਪਨਤ,             ਖਰਤਦ ਕਕਦਰ ਟਅਲਣਵਲਲ ਵਅਲਲ ਪਪਰਲਣਣ ਪਸਲਈਵਣਟ ਬਲਰਦਲਨਣ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਭਰਤ ਜਲ ਰਹਤ ਹਰ  ।

 ’               ਇਸ ਤਣ ਮਸਡਤ ਸਪਪਰਵਲਈਜ਼ਰ ਦਤ ਪੜਤਲਲ ਲਈ ਜ਼ਡਊਟਤ ਲਲਈ ਗਈ ਅਤਣ ਪਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਸਬਸਧਤ
  ਫਰਮ ਵਅਲਲ 500        ਗਅਟਲ ਪਪਰਲਣਤਆਤ ਬਲਰਤਆਤ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਭਰਤ ਗਈ ਹਰ   ’      । ਇਸ ਤਣ ਫਰਮ ਨਨ ਸ ਕਲਰਨ ਦਅਸਲ
       ਨਲ ਜ਼ਟਸ ਜਲਰਤ ਕਰ ਕਣ ਸਪਸ਼ਟਤਕਰਨ ਮਸਜ਼ਗਆ ਜ਼ਗਆ ਸਤ,        ਪਰ ਜ਼ਮਅਥਣ ਸਮਕ ਅਸਦਰ ਕਲਈ ਜਵਲਬ ਨਹੜ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ।

 ’       ਇਸ ਤਣ ਪਸਜਲਬ ਖਣਤਤਬਲੜਤ ਉਪਜ ਮਸਡਤਆਤ ਐਕਟ 1961   ਦਤ ਧਲਰਲ 10     ਤਜ਼ਹਤ ਲਲਇਸਸਸ ਦਤਆਤ ਸ਼ਰਤਲਤ
1, 2  ਤਣ 4       ਦਤ ਉਲਸਘਣਲ ਦਣ ਮਲਮਲਣ ਜ਼ਵਚ ਫਰਮ ਮਰਸ.   ਧਲਲਤਵਲਲ ਟਰਣਜ਼ਡਸਗ ਕਸਪਨਤ,   ਟਅਲਣਵਲਲ ਦਲ 15 

       ਜ਼ਦਨ ਲਈ ਲਲਇਸਸਸ ਮਪਅਅਤਲ ਕਰ ਜ਼ਦਅਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਰ।
               ਸਸਤ ਧਲਲਤਵਲਲ ਨਣ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਤ ਦਣ ਜ਼ਨਰਦਣਸ਼ਲਤ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਣ ਦਤਆਤ ਮਸਡਤਆਤ ਜ਼ਵਚ

ਕ Î                  ਣਕ ਦਤ ਸਪਚਲਰਨ ਖਰਤਦ ਯਕਤਨਤ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਤ ਹਰ ਅਤਣ ਜ਼ਕਸਣ ਵਤ ਤਰਲਲਤ ਦਤ ਕਲਤਲਹਤ ਬਰਦਲਸ਼ਤ ਨਹੜ
 ਕਤਤਤ ਜਲਵਣਗਤ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
      ਅਜਜਜ਼ਵਕਲ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ ਹਹਥਥ ਪਜਪਜਈ ਜ਼ਕਹਟਲਟ ਜ਼ਤਆਰ

       ੍੍ਪਜਐਸਆਰਐਲਐਮ ਕਰਮਜ ਵਹਲਲ ਜ਼ਕਹਟਲਟ ਪਪਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਜਆਟ ਨਨ ਸ ਭਭਟ
ਬਰਨਲਲਲ, 27 ਅਪਰਰਲ

              ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਬਰਨਲਲਲ ਵਹਲਲ ਪਸਜਲਬ ਰਲਜ ਜ਼ਦਹਲਤਜ ਅਜਜਜ਼ਵਕਲ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜਹਥਭ ਸਵਰ ਸਭਵਜ ਗਰਰਹਪਲਟ
       ਰਲਹਥ ਹਹਥਥ ਮਲਸਕ ਅਤਭ ਐਪਰਨ ਬਣਵਲਏ ਗਏ ਹਨ,        ਉਥਭ ਅਜਜਜ਼ਵਕਲ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਦਭ ਕਰਮਚਲਰਜਆਟ ਨਨ ਸ ਵਜ ਅਹਗਭ

     ਆਉਣ ਲਈ ਹਹਲਲਸ਼ਭਰਜ ਜ਼ਦਹਤਜ ਗਈ ਹਰ।
         ਇਸਭ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ ਵਧਜਕ ਜ਼ਡਪਟਜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ)       ਦਜ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਚ ਪਸਜਲਬ ਰਲਜ ਜ਼ਦਹਲਤਜ

             ਅਜਜਜ਼ਵਕਲ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਦਜ ਕਲਹਸਟਰ ਕਲਆਰਡਜਨਭਟਰ ਜ਼ਪਪਆ ਗਰਪਤਲ ਵਹਲਲ ਯਤਨ ਕਰਦਭ ਹਲਏ ਹਹਥਥ ਪਜਪਜਈ
    ਜ਼ਕਹਟਲਟ ਜ਼ਤਆਰ ਕਜਤਜਆਟ ਗਈਆਟ ਹਨ        । ਕਲਹਸਟਰ ਕਲਆਰਡਜਨਭਟਰ ਜ਼ਪਪਆ ਗਰਪਤਲ ਵਹਲਲ ਇਹ  4   ਜ਼ਕਹਟਲਟ ਅਹਜ

      ਜ਼ਡਪਟਜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਜ ਤਭਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨਲਕਲ,    ਵਧਜਕ ਜ਼ਡਪਟਜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ)   ਮਰਡਮ ਰਨਹਜ ਦਰ ਹਗ, ਵਧਜਕ
  ਜ਼ਡਪਟਜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ)            ਸਪਜ ਅਰਰਣ ਜ਼ਜਸਸਦਲ ਅਤਭ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜ਼ਵਕਲਸ ਤਭ ਪਸਚਲਇਤ ਅਫਸਰ ਸਪਜ ਸਸਜਜਵ

   ਸ਼ਰਮਲ ਨਨ ਸ ਸਸਪਜਆਟ ਗਈਆਟ  ।      ਇਨਲਲਟ ਜ਼ਕਹਟਲਟ ਜ਼ਵਚ ਫਭਸ ਮਲਸਕ, ਐਪਰਨ, ਦਸਤਲਨਭ ,     ਹਰਹਡ ਕਵਰ ਤਭ ਫਭਸ
  ਸ਼ਜਲਡ ਸ਼ਲਮਲ ਹਰ।

              ਇਸ ਮਮਕਭ ਜ਼ਡਪਟਜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਭ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਭ ਜ਼ਵਚ ਪਸਜਲਬ ਰਲਜ ਜ਼ਦਹਲਤਜ ਅਜਜਜ਼ਵਕਲ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ
             ਕਜਤਭ ਜਲ ਰਹਭ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਟ ਦਜ ਸ਼ਲਲਘਲ ਕਜਤਜ ਅਤਭ ਇਹ ਉਦਮ ਜਲਰਜ ਰਹਖਣ ਲਈ ਪਪਭਜ਼ਰਆ    । ਇਸ ਮਮਕਭ

           ’    ਕਲਹਸਟਰ ਕਲਆਰਡਜਨਭਟਰ ਜ਼ਪਪਆ ਗਰਪਤਲ ਨਭ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਸ ਵਹਲਲ ਅਜ਼ਮਲਇਸ਼ਜ ਤਮਰ ਤਭ ਸਰਨਭਟਲਈਜ਼ਰ ਵਜ
                ਜ਼ਤਆਰ ਕਜਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਰ ਤਭ ਇਸ ਦਭ ਨਲਲ ਹਜ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਹਲਲ ਜਲਰਜ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਭਸ਼ਲਟ ਅਨਰਸਲਰ ਜ਼ਮਆਰ

                ਦਲ ਵਜ ਪਨਰਲ ਜ਼ਧਆਨ ਰਹਜ਼ਖਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਰ। ਉਨਲਲਟ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਹਥਥ ਜ਼ਤਆਰ ਜ਼ਕਹਟਲਟ ਬਲਹਰਲ ਜ਼ਮਲਦਜਆਟ
                 ਜ਼ਕਹਟਲਟ ਤਲ ਕਈ ਗਰਣਲ ਸਸਤਜਆਟ ਪਪਦਜਆਟ ਹਨ ਤਭ ਉਹ ਅਜਜਜ਼ਵਕਲ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ ਇਸ ਕਲਰਜ ਜ਼ਵਚ ਜਰਟਭ ਹਲਏ

ਹਨ।
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