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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ

ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਟਟ ਵਵਲਲ ਖਖਹ ਬਲਰ ਪਪਵਟਣ ਸਬਸਧਧ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਟਸ਼ ਜਲਰਧ
ਬਰਨਲਲਲ, 19 ਮਈ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਟਟ ਬਰਨਲਲਲ ਸਟਧ ਤਟਜ ਪਟਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਖ ਲਕਲ ਨਟ ਫਫਜਦਲਰਧ ਜ਼ਲਬਤਲ 1973 ਦਧ ਧਲਰਲ
144 ਤਜ਼ਹਤ ਪਟਲਪਤ ਹਲਏ ਅਜ਼ਧਕਲਰਲਰ ਦਧ ਵਰਤਲ ਕਰਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਮਧਨ ਮਲਲਕਲਰ ਨਖ ਸ ਖਖਹ ਬਲਰ
ਲਗਲਉਣ ਲਈ 15 ਜ਼ਦਨ ਪਜ਼ਹਲਲਰ ਵਧਧਕ ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ) ਬਰਨਲਲਲ ਤਲ ਜ਼ਲਖ਼ਤਧ
ਪਟਵਲਨਗਧ ਲਮ ਣਧ ਲਲਜ਼ਮਧ ਹਲਵਟਗਧ। ਖਖਹ ਬਲਰ ਲਗਲਉਣ, ਮਪਰਸਮਤ ਕਰਨ ਵਲਲਧਆਰ ਸਲਰਧਆਰ ਏਜਸਸਧਆਰ ਜ਼ਜਵਵ
ਸਰਕਲਰਧ/ਅਰਧ-ਸਰਕਲਰਧ/ਪਟਲਈਵਟਟ ਵਗਮਰਲ, ਪਵਡਖ ਖਟਤਰ ਲਈ ਕਲਰਜਕਲਰਧ ਇਸਜਧਨਧਅਰ, ਵਲਟਰ
ਸਪਲਲਈ ਤਟ ਸਮਨਧਟਟਸ਼ਨ ਜ਼ਵਭਲਗ, ਸ਼ਜ਼ਹਰਧ ਖਟਤਰਲਰ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਰਜਕਲਰਧ ਇਸਜਧਨਧਅਰ ਵਲਟਰ ਸਪਲਲਈ ਤਟ
ਸਧਵਰਟਜ ਬਲਰਡ ਕਲਲਲ ਰਜ਼ਜਸਟਰਟਸ਼ਨ ਕਰਵਲਉਣਧ ਜ਼ਰਖਰਧ ਹਲਵਟਗਧ ਅਤਟ ਕਲਈ ਏਜਸਸਧ ਜ਼ਬਨਲਰ
ਰਜ਼ਜਸਟਰਟਸ਼ਨ/ਜ਼ਲਖਤਧ ਪਟਵਲਨਗਧ ਤਲ ਬਗਮਰ ਖਖਹ ਬਲਰ ਨਹਹ ਲਗਲਵਟਗਧ। ਉਨਲ ਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਖਖਹ ਬਲਰ
ਲਗਲਉਣ ਵਲਲਧ ਥਲਰ ਦਟ ਨਜ਼ਦਧਕ ਸਬਸਧਤ ਮਲਲਕ ਵਵਲਲ ਏਜਸਸਧ ਦਲ ਪਤਲ ਅਤਟ ਆਪਣਲ ਪਤਲ ਸਲਈਨ
ਬਲਰਡ ’ਤਟ ਜ਼ਲਖਵਲਉਣਲ ਜ਼ਰਖਰਧ ਹਲਵਟਗਲ ਅਤਟ ਬਲਰ ਵਲਲਧ ਥਲਰ ’ਤਟ ਕਸਜ਼ਡਆਲਧ ਤਲਰ ਜਲਰ ਕਲਈ ਬਮਰਧਕਟਡ
ਲਗਲਉਣਲ ਜ਼ਰਖਰਧ ਹਲਵਟਗਲ। ਜਟਕਰ ਪਸਪ ਦਧ ਮਪਰਸਮਤ ਕਰਨਧ ਹਮ ਤਲਰ ਖਖਹ ਜਲਰ ਬਲਰ ਖਪਵਲਲਲ ਨਹਧ ਛਵਜ਼ਡਆ
ਜਲਵਟਗਲ। ਖਖਹ/ਬਲਰ ਦਲ ਢਵਕਣ ਕਟਜ਼ਸਸਗ ਪਲਈਪ ਨਲਲ ਨਟ-ਬਲਲਟਲਰ ਨਲਲ ਜ਼ਫਕਸ ਹਲਣਲ ਚਲਹਧਦਲ ਹਮ।
ਖਖਹ/ਬਲਰ ਦਧ ਉਸਲਰਧ ਤਲ ਬਲਅਦ ਉਸ ਦਟ ਤਲਟ ’ਤਟ ਜ਼ਮਧਨ ਦਟ ਪਵਧਰ ਤਲ ਉਉਤਟ ਥਵਲਟ ਸਧਮਮਟ ਅਤਟ ਕਸਕਰਧਟ
ਦਲ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਪਲਟ ਟ ਫਲਰਮ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਟ। ਪਸਪ ਦਧ ਮਪਰਸਮਤ ਦਧ ਸਖਰਤ ਜ਼ਵਵਚ ਖਖਹ ਬਲਰ ਖਪਵਲਲਲ ਨਲ
ਛਵਜ਼ਡਆ ਜਲਵਟਗਲ। ਬਲਰ ਤਲ ਬਲਅਦ ਟਲਆ ਜ਼ਮਵਟਧ ਨਲਲ ਚਸਗਧ ਤਰਲਲਰ ਭਜ਼ਰਆ ਜਲਵਟਗਲ। ਬਲਰ ਦਧ ਖਪਦਲਈ ਦਲ
ਕਸਮ ਮਪਕਸਮਲ ਹਲਣ ’ਤਟ ਜ਼ਮਧਨ ਦਧ ਸਜ਼ਥਤਧ ਪਜ਼ਹਲਲ ਵਲਲਧ ਬਹਲਲ ਹਲਣਧ ਜ਼ਰਖਰਧ ਹਲਵਟਗਧ। ਉਨਲ ਲਰ ਜ਼ਕਹਲ
ਡਧ.ਡਧ.ਪਧ.ਓ ਬਰਨਲਲਲ ਸਲਰਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲਟ ਦਟ ਬਲਰ/ਖਖਹ ਦਧ ਸਖਚਨਲ ਸਰਪਸਚਲਰ ਕਲਲਲ ਇਕਵਤਰ ਕਰਕਟ ਆਪਣਟ
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਤਆਰ ਰਵਖਣਗਟ। ਇਹ ਹਪਕਮ ਜ਼ਮਤਧ 25 ਜਖਨ 2020 ਤਵਕ ਲਲਗਖ ਰਜ਼ਹਣਗਟ।

ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਟਟ ਵਵਲਲ ਸਲਈਬਰ ਕਮਫਟ ਦਧ ਵਰਤਲ ਵਟਲਟ ਪਛਲਣ ਪਵਤਰ ਲਮ ਣਲ ਲਲਜ਼ਮਧ ਕਰਲਰ
ਬਰਨਲਲਲ, 19 ਮਈ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਟਟ ਬਰਨਲਲਲ ਸਟਧ ਤਟਜ ਪਟਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਖ ਲਕਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲਟ ਦਟ ਸਲਈਬਰ ਕਮਫਟ
ਮਲਲਕਲਰ ਲਈ ਇਵਕ ਹਪਕਮ ਜਲਰਧ ਕਰਜ਼ਦਆਰ ਹਦਲਇਤ ਕਧਤਧ ਹਮ ਜ਼ਕ ਅਣਜਲਣ ਜ਼ਵਅਕਤਧ ਨਖ ਸ ਜ਼ਬਨਲਰ ਪਛਲਣ
ਪਵਤਰ ਦਟ ਸਲਈਬਰ ਕਮਫਟ, ਐ Î ਸ. ਟਧ. ਡਧ. ਅਤਟ ਪਧ. ਸਧ. ਓ. ਆਜ਼ਦ ਵਰਤਣ ਦਧ ਇਜਲਜ਼ਤ ਨਲ ਜ਼ਦਵਤਧ
ਜਲਵਟ। ਉਨਲ ਲਰ ਹਦਲਇਤ ਕਧਤਧ ਜ਼ਕ ਸਲਇਬਰ ਕਮਫਟ ਦਧ ਵਰਤਲ ਕਰਨ ਵਲਲਟ ਹਰਟਕ ਜ਼ਵਅਕਤਧ ਦਲ ਜ਼ਰਕਲਰਡ
ਰਵਖਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਟਸ਼ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਲਗਲਇਆ ਜਲਵਟ ਅਤਟ ਹਰਟਕ ਆਉਣ ਵਲਲਟ ਜ਼ਵਅਕਤਧ ਲਈ ਜ਼ਰਖਰਧ
ਹਲਵਟਗਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣਲ ਨਲਮ, ਪਤਲ, ਟਮਲਧਫਲਨ ਨਸਬਰ ਸਮਟਤ ਮਸਤਵ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਜ਼ਵਵਚ ਆਪਣਟ ਹਵਥ ਨਲਲ
ਇਸਦਰਲਜ ਕਰਟਗਲ ਅਤਟ ਹਸਤਲਖਰ ਕਰਨਟ ਵਧ ਲਲਜ਼ਮਧ ਹਲਣਗਟ। ਕਮਫਟ ਦਧ ਵਰਤਲ ਕਰਨ ਵਲਲਟ ਜ਼ਵਅਕਤਧ ਦਧ
ਪਛਲਣ ਕਮਫਟ ਮਲਲਕ ਵਵਲਲ ਉਸਦਟ ਪਜ਼ਹਚਲਣ ਪਵਤਰ, ਵਲਟਰ ਕਲਰਡ, ਡਰਲਈਜ਼ਵਸਗ ਲਲਇਸਸਸ, ਪਲਸਪਲਰਟ
ਅਤਟ ਫਲਟਲ ਕਰਮਜ਼ਡਟ ਕਲਰਡ ਨਲਲ ਕਧਤਧ ਜਲਵਟਗਧ। ਫਫਜਦਲਰਧ ਜ਼ਲਬਤਲ 1973 ਦਧ ਧਲਰਲ 144 ਤਜ਼ਹਤ
ਜਲਰਧ ਇਨਲ ਲਰ ਹਪਕਮਲਰ ਮਪਤਲਬਕ ਐਕਜ਼ਟਵਟਧ ਸਰਵਰ ਦਲ ਮਪਵਖ ਸਰਵਰ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਰਕਲਰਡ ਘਵਟਲ-ਘਵਟ ਛਟ ਮਹਧਨਟ
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ਲਈ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲਵਟਗਲ। ਕਮਫਟ ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਣ ਵਲਲਟ ਜ਼ਕਸਟ ਜ਼ਵਅਕਤਧ ’ਤਟ ਸ਼ਵਕ ਹਲਣ ’ਤਟ ਕਮਫਟ ਮਲਲਕ ਤਪ ਰਸਤ
ਪਪਜ਼ਲਸ ਨਖ ਸ ਸਖਚਤ ਕਰਟਗਲ। ਜ਼ਕਸਟ ਵਧ ਜ਼ਵਅਕਤਧ ਵਵਲਲ ਵਰਤਟ ਗਏ ਜ਼ਵਸ਼ਟਸ਼ ਕਸਜ਼ਪਊਟਰ ਬਲਰਟ ਜ਼ਰਕਲਰਡ ਨਖ ਸ
ਸਸਭਲਲ ਕਟ ਰਵਖਣਲ ਲਲਜ਼ਮਧ ਹਲਵਟਗਲ। ਇਹ ਹਪਕਮ ਜ਼ਮਤਧ 25 ਜਖਨ 2020 ਤਵਕ ਲਲਗਖ ਰਜ਼ਹਣਗਟ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਦਦ ਮਹਲਹਮਲਰਦ ਤਤ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਨਨ ਸਸਜ਼ਚਤ ਜਲਤਦਆਹ ਦਦ ਗਰਦਬ ਲਲ ਕਲਹ ਨਸ ਸ 140.40 ਲਲਖ
ਦਦ ਸਬਜ਼ਸਡਦ ਜਲਰਦ: ਇਸਜ. ਮਲਹਨ ਲਲਲ ਸਸਦ
ਪਸਜਲਬ ਅਨਨ ਸਸਜ਼ਚਤ ਜਲਤਦਆਹ ਭਤ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਤਦ ਜ਼ਵਲਤ ਕਲਰਪਲਰਦਸ਼ਨ ਵਲਲਤ ਬਕਲਇਆ 323.91 ਲਲਖ
ਕਰਜ਼ਜ਼ਆਹ ਦਦ ਰਕਮ ਵਸਡਣ ਦਦ ਕਲਰਵਲਈ ਸ਼ਨਰਸ: ਚਦਅਰਮਮਨ
ਬਰਨਲਲਲ, 19 ਮਈ:
ਪਸਜਲਬ ਅਨਨ ਸਸਜ਼ਚਤ ਜਲਤਦਆਹ ਭਤ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਤਦ ਜ਼ਵਲਤ ਕਲਰਪਲਰਦਸ਼ਨ ਨਦ ਅਨਨ ਸਸਜ਼ਚਤ ਜਲਤਦਆਹ ਦਦ ਲਲ ੜਵਸਦ
ਲਲ ਕਲਹ ਨਸ ਸ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਦਦ ਮਹਲਹਮਲਰਦ ਤਤ ਉਭਲਰਨ ਲਈ 140.40 ਲਲਖ ਦਦ ਸਬਜ਼ਸਡਦ ਜਲਰਦ ਕਦਤਦ ਹਮ।
ਇਸ ਬਲਰਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆ ਕਲਰਪਲਰਦਸ਼ਨ ਦਦ ਚਦਅਰਮਮਨ, ਇਸਜ. ਮਲਹਨ ਲਲਲ ਸਸਦ ਨਦ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ
ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਈਰਸ ਦਦ ਮਹਲਹਮਲਰਦ ਦਦਰਲਨ ਸਲਰਦ ਸਸਸਲਰ ਜ਼ਵਚ ਆਰਜ਼ਥਕ ਤਦਰ ’ਤਦ ਬਹਨਤ ਹਦ ਨਕਲਰਤਮਕ
ਪਪਭਲਵ ਜ਼ਪਆ ਹਮ ਜ਼ਜਸ ਕਲਰਨ ਬਹਨਤ ਸਲਰਦ ਲਲ ਕਲਹ ਦਦ ਰਨਜਗਲਰ ਖਨਸ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਪਦ ਸਸਦ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਨਲਖ
ਮਸਤਰਦ ਕਮਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਤ ਪਪਲਪਤ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲਹ ’ਤਦ ਅਨਨ ਸਸਜ਼ਚਤ ਜਲਤਦਆਹ ਦਦ ਲਲ ੜਵਸਦ
ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਹ ਨਸ ਸ ਆਪਤ ਆਪਣਲ ਰਨਜਗਲਰ ਸਥਲਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਬਕ ਟਲਈ ਅਪ ਸਕਦਮ ਤਜ਼ਹਤ 1404
ਲਲਭਪਲਤਰਦਆਹ ਨਸ ਸ 140.40 ਲਲਖ ਰਨਪਏ ਦਦ ਸਬਜ਼ਸਡਦ ਜਲਰਦ ਕਰ ਜ਼ਦਲਤਦ ਗਈ ਹਮ। ਉਨਲ ਲਹ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਨਦਜਰਲਹ ਨਸ ਸ ਇਹ ਸਬਜ਼ਸਡਦ ਸਬਸਧਤ ਲਲਭਪਲਤਰਦਆਹ ਦਦ ਖਲਤਦ ਜ਼ਵਚ ਪਲਉਣ ਲਈ ਵਦ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼
ਜਲਰਦ ਕਰ ਜ਼ਦਲਤਦ ਗਏ ਹਨ। ਸਪਦ ਸਸਦ ਨਦ ਕਲਰਪਲਰਦਸ਼ਨ ਦਦ ਇਸ ਪਜ਼ਹਲ ਕਦਮਦ ਮਹਲਹਮਲਰਦ ਦਦ ਇਸ
ਜ਼ਭ ਆਨ ਕਸਮਮ ਇਲ ਕ
ਬਹਨ ਵਲਤ ਡਦ
ਰਲ ਹਤ
ਦਦ ਵ
ਣਲ ਲਦ
ਕਲ ਰਵਲ ਦਲਈ ਜ਼ਸ ਹਮਆ ।
ਇਸਜ. ਮਲਹਨ ਲਲਲ ਸਸਦ ਨਦ ਇਹ ਵਦ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਕਲਰਪਲਰਦਸ਼ਨ ਵਲਤ ਆਪਣਦਆਹ ਹਲਰ
ਸਕਦਮਲਹ ਅਧਦਨ ਵਦ ਸਲਲ 2019-20 ਦਦਰਲਨ 1235.24 ਲਲਖ ਰਨਪਏ ਦਦ ਕਰਜ਼ਦ ਮਨਜਸਰ ਕਦਤਦ ਗਏ
ਸਨ ਜ਼ਜਨਲ ਲਹ ਜ਼ਵਚਤ 911.33 ਲਲਖ ਰਨਪਏ ਸਬਸਧਤ ਲਲਭਪਲਤਰਦਆਹ ਨਸ ਸ ਵਸਡਦ ਜਲ ਚਨਕ
ਲ ਦ ਸਨ। ਉਨਲ ਲਹ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ
ਮਲਰਚ ਮਹਦਨਦ ’ਚ ਕਰਲਨਲ ਵਲਈਰਸ ਫਮਲਣ ਕਲਰਨ ਲਲਗਦ ਲਦ ਕਡਲਊਨ ਤਦ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਕਲਰਨ ਜ਼ਜਹੜਦ ਕਰਜ਼ਦ
ਵਸਡਣ ਤਤ ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਸਨ ਹਨਣ ਜਲਦਦ ਵਸਡਦ ਜਲਣਗਦ। ਉਨਲ ਲਹ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਪਲਰਦਸ਼ਨ ਵਲਤ ਜਲਦਦ ਹਦ ਬਲਕਦ
ਰਜ਼ਹਸਦਦ 323.91 ਲਲਖ ਰਨਪਏ ਦਦ ਕਰਜ਼ਜ਼ਆਹ ਦਦ ਅਦਲਇਗਦ ਕਰਨ ਦਦ ਕਲਰਵਲਈ ਆਰਸਭ ਕਰ ਜ਼ਦਲਤਦ
ਜਲਵਦਗਦ।
ਚਦਅਰਮਮਨ ਵਲਤ ਕਲਰਪਲਰਦਸ਼ਨ ਦਦ ਸਮਸਹ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਹ ਅਤਦ ਕਰਮਚਲਰਦਆਹ ਵਲਤ ਜ਼ਮਹਨਤ ਅਤਦ ਲਗਨ
ਨਲਲ ਕਸਮ ਕਰਨ ਦਦ ਭਲਵਨਲ ਦਦ ਵਦ ਸਰਲਹਨਲ ਕਦਤਦ ਗਈ ਜ਼ਜਸ ਕਲਰਨ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਦਦ ਮਹਲਹਮਲਰਦ ਦਦ
ਦਦਰਲਨ ਵਦ ਸਮਨਲਚਦ ਸਟਲਫ ਵਲਤ ਸਰਕਲਰ ਦਦਆਹ ਹਦਲਇਤਲਹ ਅਨਨ ਸਲਰ ਬਦਮਲਰਦ ਤਤ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤਦਦ
ਹਲਏ ਔਖਦ ਸਮਮ ਜ਼ਵਚ ਵਦ ਕਰਲਨਲ ਯਲਜ਼ਧਆਹ ਵਲਹਗ ਕਸਮ ਕਦਤਲ ਤਦ ਆਪਣਦ ਇਲਕ ਜ਼ਦਨ ਦਦ ਤਨਖਲਹ ਵਦ ਮਨਲਖ
ਮਸਤਰਦ ਫਸਡ ’ਚ ਪਲਈ ਗਈ ਹਮ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ

ਖਖਤਤਬਲੜਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਬਤਜ ਡਤਲਰਲਰ ਦਤਆਰ ਦਦ ਕਲਨਲਰ ਦਤ ਚਚਜ਼ਕਸਗ
ਬਰਨਲਲਲ, 19 ਮਈ
ਸਕਵਤਰ ਖਖਤਤਬਲੜਤ ਪਸਜਲਬ ਡਲ. ਕਲਹਨ ਜ਼ਸਸਘ ਪਸਨਨਸ ਅਤਖ ਖਖਤਤਬਲੜਤ ਤਖ ਜ਼ਕਸਲਨ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਖ
ਡਲਇਰਚਕਟਰ ਡਲ. ਸਦਤਸਤਰ ਕਦ ਮਲਰ ਐਰਤ ਦਖ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਖਸ਼ਲਰ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਬਤਜ
ਜ਼ਵਕਰਖਤਲਵਲਰ ਦਤਆਰ ਦਦ ਕਲਨਲਰ ਦਤ ਅਚਲਨਕ ਚਚਜ਼ਕਸਗ ਕਤਤਤ ਗਈ।
ਇਸ ਮਮਕਖ ਮਦਵਖ ਖਖਤਤਬਲੜਤ ਅਫਸਰ ਡਲ. ਬਲਦਖਵ ਜ਼ਸਸਘ ਨਖ ਦਵਜ਼ਵ ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਅਤਖ ਬਲਲਕ ਪਵਧਰਤ ਟਤਮਲਰ
ਵਵਲਲ ਵਵਖ ਵਵਖ ਦਦ ਕਲਨਲਰ ’ਤਖ ਚਚਜ਼ਕਸਗ ਕਤਤਤ ਗਈ ਹਚ। ਚਚਜ਼ਕਸਗ ਦਮਰਲਨ ਬਤਜ ਜ਼ਵਕਰਖਤਲਵਲਰ ਦਲ ਜ਼ਰਕਲਰਡ ਚਚਚਕ
ਕਤਤਲ ਜ਼ਗਆ ਅਤਖ ਜ਼ਕਸਲਨਲਰ ਨਨ ਸ ਜ਼ਵਕਖ ਸਲਮਲਨ ਦਤ ਰਸਤਦ ਜਲਰਤ ਕਰਨ ਦਤਆਰ ਹਦਲਇਤਲਰ ਜ਼ਦਵਤਤਆਰ
ਗਈਆਰ। ਉਨਲ ਲਰ ਜ਼ਕਸਲਨਲਰ ਨਨ ਸ ਵਤ ਅਪਤਲ ਕਤਤਤ ਜ਼ਕ ਉਹ ਪਵਕਲ ਜ਼ਬਵਲ ਜ਼ਰਨਰ ਲਚ ਣ। ਉਨਲ ਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਖ ਕਲਈ
ਬਤਜ ਜ਼ਵਕਰਖਤਲ ਜ਼ਨਰਧਲਜ਼ਰਤ ਰਖਟਲਰ ਤਲ ਵਵਧ ਕਤਮਤ ’ਤਖ ਬਤਜ ਵਖਚਦਲ ਹਚ ਤਲਰ ਉਸ ਦਤ ਜਲਣਕਲਰਤ ਮਦਵਖ
ਖਖਤਤਬਲੜਤ ਅਫਸਰ ਦਖ ਦਫਤਰ ਜਲਰ ਬਲਲਕ ਖਖਤਤਬਲੜਤ ਦਫਤਰ ਨਨ ਸ ਜ਼ਦਵਤਤ ਜਲਵਖ।
9/25865/2020
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