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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਕਰਲਨਲ ਸਸਕਟ ਕਲਰਨ ਠਠਪ ਜਨ-ਜਜਵਨ ਹਲਣ ਲਠਜ਼ਗਆ ਬਹਲਲ
* ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਠਲਲ ਜਨਤਕ ਤਤ ਹਲਰ ਸਤਵਲਵਲਵ ਦਤਣ ਲਈ ਕਜਤਤ ਗਏ ਪਪਖਤਲ ਪਪਬਸਧ
* ਬਬਜ਼ਕਸਗ ਸਤਵਲਵਲਵ ਜਲਰਜ; ਸਤਵਲ ਕਕਦਰਲਵ, ਤਜ਼ਹਸਜਲ ਦਫਤਰਲਵ ’ਚ ਲਲ ਕਲਵ ਦਜ ਆਮਦ ਸ਼ਪਰਰ
* ਜ਼ਡਪਟਜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਠਲਲ ਲਲ ਕਲਵ ਨਰ ਸ ਕਰਲਨਲ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਲਲ ੜੜਦਤ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤਣ ਦਜ ਅਪਜਲ
ਬਰਨਲਲਲ, 22 ਮਈ
ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਮਹਲਮਲਰਜ ਕਲਰਨ ਲਜਹਲ ਲਠਜ਼ਥਆ ਜਨ-ਜਜਵਨ ਹਪਣ ਰਲਹਤ ਪਪਣ ਲਠਜ਼ਗਆ ਹਪ। ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜਠਥਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਤਤ ਵਠਖ ਵਠਖ ਜ਼ਵਭਲਗਲਵ ਵਠਲਲ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਤ ਸਸਕਟ ਦਲ ਲਗਲਤਲਰ
ਟਲਕਰਲ ਕਜਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ, ਉਥਤ ਜਨਤਕ ਸਤਵਲਵਲਵ ਵਜ ਜ਼ਦਠਤਜਆਵ ਜਲਣ ਲਠਗਜਆਵ ਹਨ। ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਚ ਪਪਵਲਜ਼ਨਤ
ਦਪ ਕਲਨਲਵ ਜ਼ਜਠਥਤ ਹਫਤਤ ’ਚਲ 6 ਜ਼ਦਨ ਖਲਲਲਣ ਦਤ ਆਦਤਸ਼ ਜ਼ਦਠਤਤ ਹਲਏ ਹਨ, ਉਥਤ ਸਤਵਲ ਕਕਦਰਲਵ ਅਤਤ ਤਜ਼ਹਸਜਲਲਵ ’ਚ
ਲਲ ਕਲਵ ਦਜ ਆਮਦ ਸ਼ਪਰਰ ਹਲ ਗਈ ਹਪ।
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ 5 ਸਤਵਲ ਕਕਦਰਲਵ ਨਤ 12 ਮਈ ਤਲ, ਜਦਲਜ਼ਕ 3 ਸਤਵਲ ਕਕਦਰਲਵ ਨਤ 15 ਮਈ ਤਲ ਸਤਵਲਵਲਵ
ਦਤਣਜਆਵ ਸ਼ਪਰਰ ਕਰ ਜ਼ਦਠਤਜਆਵ ਹਨ। ਸਤਵਲ ਕਕਦਰ ਦਤ ਇਸਚਲਰਜ ਰਮਨਦਜਪ ਜ਼ਸਠਧਰ ਨਤ ਦਠਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵਠਡਜ ਜ਼ਗਣਤਜ
ਜ਼ਵਚ ਲਲ ਕ ਸਤਵਲ ਕਕਦਰਲਵ ਜ਼ਵਚ ਆ ਰਹਤ ਹਨ। ਸਤਵਲ ਕਕਦਰਲਵ ਜ਼ਵਚ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਠਲਲ ਜ਼ਨਰਧਲਜ਼ਰਤ 153
ਸਤਵਲਵਲਵ ਜ਼ਦਠਤਜਆਵ ਜਲ ਰਹਜਆਵ ਹਨ। ਉਨਲ ਲਵ ਦਠਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਜ ਕਸਪਲਪ ਕਸ ਜ਼ਵਖਤ ਬਣਤ ਸਤਵਲ ਕਕਦਰ
ਜ਼ਵਚ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 300 ਲਲ ਕ ਸਤਵਲਵਲ ਲਬ ਦਤ ਹਨ।
ਸਰਕਲਰ ਵਠਲਲ ਤਜ਼ਹਸਜਲਲਵ ’ਚ ਵਸਜਕਤ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦਜ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦਠਤਤ ਜਲਣ ਤਲ ਬਲਅਦ ਸਪਸਨਜਆਵ ਪਈਆਵ
ਤਜ਼ਹਸਜਲਲਵ ਜ਼ਵਚ ਵਜ ਰਰਣਕ ਪਰਤਣ ਲਠਗਜ ਹਪ। ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਲ ਅਫਸਰ ਗਗਨਦਜਪ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਦਠਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਦਸਤਲਵਤਜ਼ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਕਰਲਉਣ ਲਲ ਕਲਵ ਦਜ ਆਮਦ ਸ਼ਪਰਰ ਹਲ ਗਈ ਹਪ। ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਮਲਲ ਜ਼ਰਕਲਰਡ ਨਲਲ
ਸਬਸਧਤ ਹਲਰਨਲਵ ਕਸਮਲਵ ਲਈ ਵਜ ਅਰਜ਼ਜਆਵ ਆਉਣਜਆਵ ਸ਼ਪਰਰ ਹਲ ਗਈਆਵ ਹਨ।
ਇਸ ਦਤ ਨਲਲ ਹਜ ਬਠਸ ਸਤਵਲ ਵਜ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਚ ਚਲਲਰ ਹਲ ਗਈ ਹਪ। ਜਜਐਮ ਮਜ਼ਹਸਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਦਠਜ਼ਸਆ
ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਡਪਰ ਤਲ ਮਲਨਸਲ, ਸਸਗਰਰਰ, ਲਪ ਜ਼ਧਆਣਲ ਆਜ਼ਦ ਮਪਠਖ ਰਰਟਲਵ ’ਤਤ ਦਰਜਨ ਦਤ ਕਰਜਬ ਪਜਆਰਟਜਸਜ
ਬਠਸਲਵ ਚਲਲਈਆਵ ਗਈਆਵ ਹਨ ਅਤਤ ਸਰਕਲਰ ਦਤ ਆਦਤਸ਼ਲਵ ਅਨਪ ਸਲਰ ਲਲ ੜੜਦਤ ਇਹਜ਼ਤਆਤਲਵ ਦਲ ਜ਼ਖਆਲ
ਰਠਜ਼ਖਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ। ਇਸ ਦਤ ਨਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਪਜ਼ਜਸਟਪ ਤਟ ਵਠਲਲ ਜਲਰਜ ਆਦਤਸ਼ਲਵ ਅਨਪ ਸਲਰ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਪਠਧਰ ’ਤਤ
ਦਪ ਕਲਨਲਵ ਖਪਠਲਲ ਰਹਜਆਵ ਹਨ ਅਤਤ ਬਬਕ ਵਜ ਪਰਰਲ ਸਮਲਵ ਸਤਵਲਵਲਵ ਦਤ ਰਹਤ ਹਨ ਤਲਵ ਜਲ ਲਲ ਕਲਵ ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਜ਼ਦਠਕਤ ਪਤਸ਼
ਨਲ ਆਵਤ।
ਇਸ ਸਬਸਧਜ ਜ਼ਡਪਟਜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸਪਜ ਤਤਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਰ ਲਕਲ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਜ
ਆਫਤ ਕਰ ਕਤ ਭਲਵਕ ਜਨ ਜਜਵਨ ’ਤਤ ਵਠਡਲ ਅਸਰ ਜ਼ਪਆ, ਪਰ ਹਪਣ ਹਲਲਲਤ ਆਮ ਹਲਣ ਲਠਗਤ ਹਨ। ਇਸ
ਦਰਰਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਜ ਲਗਲਤਲਰ ਸਤਵਲਵਲਵ ਦਤਣ ਜ਼ਵਚ ਜਪਜ਼ਟਆ ਹਲਇਆ ਹਪ ਤਲਵ ਜਲ ਜ਼ਕਸਤ ਨਰ ਸ ਜ਼ਰਰਰਜ ਕਸਮਲਵ
ਲਈ ਕਲਈ ਜ਼ਦਠਕਤ ਪਤਸ਼ ਨਲ ਆਵਤ। ਉਨਲ ਲਵ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਜਆਵ ਨਰ ਸ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਸਲਰਜਆਵ
ਸਲਵਧਲਨਜਆਵ ਵਰਤ Î ਣ ਦਜ ਅਪਜਲ ਕਜਤਜ। ਉਨਲ ਲਵ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਤਕਰ ਕਰਲਨਲ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਜਸਗ ਜ਼ਜਠਤਣਜ ਹਪ ਤਲਵ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਜ ਪਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਸ ਪਰਰਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਤਣ।
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