
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
  ਡਰਲਈ ਡਡਅ ਮਮਜ਼ਹਸਮ:         ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦ ਟਦਮ ਵਵਲਲ ਸਰਕਲਰਦ ਦਫਤਰਲਰ ਦਦ ਚਚਜ਼ਕਸਗ

   *        ਪਦਆਰਟਦਸਦ ਦਫਤਰ ਅਤਡ ਰਡਲਵਡ ਸਟਡਸ਼ਨ ਜ਼ਵਖਡ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ ਲਲਰਵਲ
 *    ’    ਲਲਰਵਲ ਜ਼ਮਲਣ ਤਡ ਕਦਤਲ ਜਲਵਡਗਲ ਚਲਲਨ:  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ
ਬਰਨਲਲਲ,  23 ਮਈ
            ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਬਰਨਲਲਲ ਦਦ ਟਦਮ ਵਵਲਲ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਲਲਲ ਡਲ. ਜਦ.ਬਦ.   ਜ਼ਸਸਘ ਦਡ ਜ਼ਦਸ਼ਲ-

     ‘  ’       ਜ਼ਨਰਦਡਸ਼ਲਰ ਅਧਦਨ ਹਰ ਸ਼ਮਵਕਰਵਲਰ ਚਲਲਈ ਡਰਲਈ ਡਡਅ ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਦਡ ਮਵਦਡਨਜ਼ਰ ਸਮਮਹ ਸਰਕਲਰਦ ਦਫਤਰਲਰ
      ਜ਼ਵਖਡ ਡਡਗਮ ਫਚਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਕਮਲਰਲਰ, ਗਮਜ਼ਲਆਰ,        ’ਖਲਲਦ ਬਲਲਟਦਆਰ ਤਡ ਪਲਣਦ ਦਦਆਰ ਟਟਕਦਆਰ ਆਜ਼ਦ ਚ

    ਲਲਰਵਡ ਦਦ ਚਚਜ਼ਕਸਗ ਕਦਤਦ ਗਈ।
ਡਦ.ਐਚ.ਓ.           ਬਰਨਲਲਲ ਡਲ ਜਸਪਪਦਤ ਜ਼ਗਵਲ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ਵਲਲਦ ਟਦਮ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵਚ ਐਸ.ਆਈ.  ਜ਼ਵਨਲਦ
ਕਮਮਲਰ,           ਜ਼ਸਹਤ ਵਰਕਰ ਸਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਵਰਕ ਅਤਡ ਇਨਸਚਕਟ ਕਮਲਚਟਰ ਗਮਲਲਬ ਜ਼ਸਸਘ ਮਮਜਮਦ ਸਨ,  ਵਵਲਲ

               ਪਦਆਰਟਦਸਦ ਦਫਤਰ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਡ ਖਲਲਦ ਪਏ ਟਲਇਰ ਅਤਡ ਇਕ ਖਲਲਦ ਪਲਣਦ ਦਦ ਟਟਕਦ ਜ਼ਵਵਚ ਅਤਡ
              ਰਡਲਵਡ ਸਟਡਸ਼ਨ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਡ ਅਵਗ ਬਮਝਲਉਣ ਲਈ ਰਵਖਦਆਰ ਖਲਲਦ ਬਲਲਟਦਆਰ ਦਦ ਜਲਰਚ ਦਮਰਲਨ ਲਲਰਵਡ ਦਦ

  ਮਮਜਮਦਗਦ ਪਲਈ ਗਈ              । ਲਲਰਵਲ ਜ਼ਮਲਣ ਮਗਰਲ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦ ਟਦਮ ਵਵਲਲ ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਬਰਨਲਲਲ ਨਮ ਸ
      ਚਲਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਲਖ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਚ।
                ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਲਲਲ ਨਡ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਡਡਗਮ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਮਵਕਰਵਲਰ ਨਮ ਸ ਡਰਲਈ ਡਡਅ ਮਨਲਇਆ

  ਜਲਣਲ ਚਲਹਦਦਲ ਹਚ,            ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਡਡਗਮ ਦਲ ਮਵਛਰ ਹਫਤਡ ਜ਼ਵਵਚ ਅਸਡਡ ਤਲ ਪਮਰਲ ਮਵਛਰ ਬਣਦਲ ਹਚ,   ਇਸ ਲਈ ਕਮਲਰਲਰ,
ਗਮਜ਼ਲਆਰ,                  ਫਜ਼ਰਵਜ ਦਦ ਟਪ ਡਅ ਅਤਡ ਹਲਰ ਪਲਣਦ ਦਡ ਭਲਰਜ਼ਡਆਰ ਨਮ ਸ ਹਫਤਡ ਦਡ ਹਰਡਕ ਸ਼ਮਵਕਰਵਲਰ ਨਮ ਸ ਸਲਫ ਕਰ ਕਡ

  ਸਮਵਕਲ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲਵਡ           । ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਲਲਲ ਨਡ ਡਡਗਮ ਬਮਖਲਰ ਤਲ ਬਚਲਅ ਦਡ ਵਵਖ-    ਵਵਖ ਢਸਗਲਰ ਬਲਰਡ ਦਵਜ਼ਸਆ।
     ਉਨਲਲਰ ਦਵਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਘਰਲਰ ਦਡ ਆਲਡ -             ਦਮਆਲਡ ਛਲਟਡ ਟਲਇਆਰ ਜ਼ਵਵਚ ਪਲਣਦ ਇਕਵਠਲ ਨਲ ਹਲਣ ਜ਼ਦਓ ਤਡ ਇਨਲਲਰ ਨਮ ਸ
   ਜ਼ਮਵਟਦ ਨਲਲ ਭਜ਼ਰਆ ਜਲਵਡ,  ’             ਛਵਪੜਲਰ ਚ ਖੜਡ ਪਲਣਦ ਤਡ ਹਫਤਡ ਜ਼ਵਚ ਇਕ ਵਲਰ ਕਲਲਡ ਤਡਲ ਦਲ ਜ਼ਛੜਕਲਓ ਕਰਲ,
             ਕਵਪੜਡ ਅਜਦਹਡ ਪਜ਼ਹਨਲ ਜ਼ਕ ਸਰਦਰ ਪਮਰਦ ਤਰਲਲਰ ਢਵਜ਼ਕਆ ਰਹਡ ਤਲਰ ਜ਼ਕ ਮਵਛਰ ਨਲ ਕਵਟਡ।

ਡਲ.                ਗਮਜ਼ਰਸਦਰਬਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਡ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਬਰਨਲਲਲ ਦਦ ਟਦਮ ਵਵਲਲ ਸਮਡ ਸਮਡ ਘਰਲਰ ਤਡ ਦਫਤਰਲਰ
’                 ਚ ਲਲਰਵਲ ਚਚਜ਼ਕਸਗ ਕਦਤਦ ਜਲਵਡਗਦ ਅਤਡ ਜਡਕਰ ਜ਼ਕਸਡ ਘਰ ਜਲਰ ਦਫਤਰ ਜ਼ਵਵਚ ਲਲਰਵਲ ਪਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਤਲਰ

   ਬਣਦਦ ਕਰਵਲਈ ਕਦਤਦ ਜਲਵਡਗਦ।
 
 
 

    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
    ਜ਼ਸਵਲ ਜ਼ਡਫਟਸ ਸਟਲਫ ਵਵਲਲ ਸਚਨਡਟਲਈਜ਼ਡਸਨ

ਬਰਨਲਲਲ,  23 ਮਈ
               ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਕਮਲਰਡਟਟ ਪਸਜਲਬ ਹਲਮ ਗਲਰਡਜ਼ ਅਤਡ ਜ਼ਸਜ਼ਵਲ ਜ਼ਡਫਟਸ ਰਛਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਧਮਰਦ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ਹਡਠ ਜ਼ਸਵਲ
           ਜ਼ਡਫਟਸ ਬਰਨਲਲਲ ਵਵਲਲ ਰਲਣਲ ਰਣਦਦਪ ਜ਼ਸਸਘ ਔਜਲਲ ਦਡ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ 19    ਮਹਲਮਲਰਦ ਤਲ ਬਚਣ

   ਲਈ ਨਵਵ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦ, ਆਸ-      ਪਲਸ ਦਡ ਝਮ ਵਗਦ ਝਮਪੜਦ ਵਲਲਡ ਇਲਲਕਡ,     ਦਫਤਰ ਮਲਰਕਦਟ ਕਮਡਟਦ ਏਰਦਆ
      ’    ਅਤਡ ਦਫਤਰ ਜ਼ਸਵਲ ਜ਼ਡਫਟਸ ਬਰਨਲਲਲ ਏਰਦਏ ਚ ਸਚਨਡਟਲਈਜ਼ਡਸ਼ਨ ਕਦਤਦ ਗਈ      । ਇਸ ਮਮਕਡ ਜ਼ਸਵਲ ਜ਼ਡਫਟਸ

         ਬਰਨਲਲਲ ਦਡ ਸਮਮਹ ਵਲਰਡਨ ਅਤਡ ਇਸਚਲਰਜ ਜ਼ਸਵਲ ਜ਼ਡਫਟਸ ਕਮਲਦਦਪ ਜ਼ਸਸਘ,  ਪਰਮਜਦਤ ਜ਼ਸਸਘ,  ਸਮਖਦਦਪ
     ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਡ ਸਲਰਲ ਸਟਲਫ ਹਲਜ਼ਰ ਸਦ। 
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