
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
        ’   ਮਲਸਕ ਨਲ ਪਲਉਣ ਅਤਤ ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਵ ਉਤਤ ਥਥਥਕਣ ਤਤ ਹਲਵਤਗਲ 500  ਰਥਪਏ ਜਥਰਮਲਨਲ:  ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

*         ਇਕਲਵਤਵਲਸ ਦਟ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਲਤ ਨਨ ਸ ਕਟਤਲ ਜਲਵਤਗਲ 2000  ਰਥਪਏ ਜਥਰਮਲਨਲ
 *           ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਥਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਟਆਵ ਨਨ ਸ ਲਲੜੜਦਤ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤਣ ਦਟ ਅਪਟਲ
ਬਰਨਲਲਲ, 30 ਮਈ

               ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸਸਟ ਤਤਜ ਪਸਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨਲਕਲ ਨਤ ਦਥਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਟਆਵ ਨਵਟਆਵ
        ’     ਹਦਲਇਤਲਵ ਮਥਤਲਜ਼ਬਕ ਮਲਸਕ ਨਲ ਪਲਉਣ ਅਤਤ ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਵ ਤਤ ਥਥਥਕਣ ਵਲਲਤ ਨਨ ਸ 500   ਰਥਪਏ ਜਥਰਮਲਨਲ

 ਕਟਤਲ ਜਲਵਤਗਲ।
             ਉਨਲਲਵ ਦਥਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਡਲਇਰਕਕਟਰ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤਤ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਭਲਲਈ ਪਸਜਲਬ ਦਤ ਨਲਟਟਜ਼ਫਕਤਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ ਕਲਰਲਨਲ

 ਵਲਇਰਸ ( —ਕਲਜ਼ਵਡ 19)     ਤਜ਼ਹਤ ਐਪਟਡਕਜ਼ਮਕ ਡਟਜ਼ਸਜ਼ ਐਕਟ 1897     ਤਜ਼ਹਤ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਜ਼ਲਆਵ
      ਲਈ ਜਥਰਮਲਜ਼ਨਆਵ ਜ਼ਵਥਚ ਵਲਧਲ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਕ,         ਤਲਵ ਜਲ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਟ ਤਲ ਬਚਲਅ ਰਥਖਣ ਸਬਸਧਟ

     ਸਲਵਧਲਨਟਆਵ ਦਟ ਲਲਕ ਪਨਰਟ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ।
              ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਦਥਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਲ ਜ਼ਵਅਕਤਟ ਘਰ ਜ਼ਵਥਚ ਇਕਲਵਤਵਲਸ ਜ਼ਨਯਮ ਦਟ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਦਲ
     ਪਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਤਲਵ ਉਸ ਨਨ ਸ 2000     ਰਥਪਏ ਦਲ ਜਥਰਮਲਨਲ ਕਟਤਲ ਜਲਵਤਗਲ       । ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਨਰਟ

    ਦਟ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਲਟਆਵ ਦਥਕਲਨਲਵ/      ਕਮਰਸ਼ਟਅਲ ਥਲਵਲਵ ਦਤ ਮਲਲਕਲਵ ਨਨ ਸ 2000    ਰਥਪਏ ਜਥਰਮਲਨਲ ਕਟਤਲ
ਜਲਵਤਗਲ               —  । ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਨਰਟ ਦਤ ਜ਼ਨਯਮਲਵ ਦਟ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਲਤ ਵਲਹਨਲਵ ਦਤ ਮਲਲਕਲਵ ਨਨ ਸ ਵਟ ਵਥਖਲ ਵਥਖਰਲ

        ਜਥਰਮਲਨਲ ਕਟਤਲ ਜਲਵਤਗਲ ਜ਼ਜਵਵ ਬਥਸਲਵ ਦਤ ਮਲਲਕਲਵ ਨਨ ਸ 3000 ਰਥਪਏ,    ਕਲਰ ਮਲਲਕ ਨਨ ਸ 2000   ਰਥਪਏ ਅਤਤ
      ਆਟਲ ਜ਼ਰਕਸ਼ਲ ਤਤ ਦਲ ਪਹਟਆ ਨਨ ਸ 500     ਰਥਪਏ ਦਲ ਜਥਰਮਲਨਲ ਕਟਤਲ ਜਲਵਤਗਲ।

               ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਟਆਵ ਨਨ ਸ ਅਪਟਲ ਕਟਤਟ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਹਲਮਲਰਟ ਤਲ ਆਪਣਲ ਅਤਤ ਆਪਣਤ
        ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਤਤ ਸਮਲਜ ਦਲ ਬਚਲਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ,       ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸਸ਼ਲਸਨ ਤਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਟਆਵ
    ਹਦਲਇਤਲਵ ਦਟ ਪਲਲਣਲ ਕਟਤਟ ਜਲਵਤ।

 

       ਜ਼ਕਸਲਨਲਵ ਦਟ ਨਕਲਟ ਬਟਜਲਵ ਨਲਲ ਲਥ ਥਟ ਬਰਦਲਸ਼ਤ ਨਹੜ:  ਐਸਐਸਪਟ  
ਬਰਨਲਲਲ, 30  ਮਈ ()

              ਨਕਲਟ ਬਟਜਲਵ ਦਟ ਸਪਲਲਈ ਰਲਕਣ ਅਤਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਵ ਨਨ ਸ ਵਧਟਆ ਕਥਆਜ਼ਲਟਟ ਦਤ ਬਟਜ ਮਥਹਥਈਆ ਕਰਲਉਣ ਲਈ
              ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਥਲਟਸ ਬਰਨਲਲਲ ਵਥਲਲ ਖਤਤਟਬਲੜਟ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਲਲ ਜ਼ਮਲ ਕਤ ਜ਼ਵਥਢਟ ਸਲਵਝਟ ਮਥਜ਼ਹਸਮ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ

          ’    ਬਰਨਲਲਲ ਦਤ ਵਥਖ ਵਥਖ ਸ਼ਜ਼ਹਰਲਵ ਅਤਤ ਕਸਜ਼ਬਆਵ ਜ਼ਵਚ ਬਟਜ ਸਟਲਰਲਵ ਤਤ ਛਲਪਤਮਲਰਟ ਕਟਤਟ ਗਈ।
               ਇਸ ਸਬਸਧਟ ਜਲਣਕਲਰਟ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਵ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਥਲਟਸ ਕਪਤਲਨ ਸਸਟ ਸਸਦਟਪ ਗਲਇਲ ਨਤ ਦਥਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਅਸਦਰ
                ਜ਼ਕਸਤ ਵਟ ਜ਼ਕਸਲਨਲਵ ਦਟ ਨਕਲਟ ਬਟਜਲਵ ਨਲਲ ਲਥ ਥਟ ਬਰਦਲਸ਼ਤ ਨਹੜ ਕਟਤਟ ਜਲਵਤਗਟ ਅਤਤ ਨਕਲਟ ਬਟਜਲਵ ਦਟ

          ਸਪਲਲਈ ਕਰਨ ਵਲਲਤ ਦਥਕਲਨਦਲਰਲਵ ਜ਼ਖਲਲਫ ਸਖਤ ਕਲਰਵਲਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਵਦਟ ਜਲਵਤਗਟ   । ਇਸ
     ਛਲਪਤਮਲਰਟ ਲਈ ਖਤਤਟਬਲੜਟ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਥਲਲ ਸ਼ਜ਼ਹਣਲ,         ਬਰਨਲਲਲ ਅਤਤ ਮਜ਼ਹਲ ਕਲਲਵ ਬਲਲਕਲਵ ਲਈ ਜ਼ਤਸਨ ਟਟਮਲਵ

    ਦਲ ਗਠਨ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਸਟ,       ਜ਼ਜਨਲਲਵ ਦਟ ਸਥਰਥਜ਼ਖਆ ਲਈ ਬਲਜਟਤ ਜ਼ਸਸਘ     ਉਪ ਕਪਤਲਨ ਪਥਲਟਸ
(ਸਟਏਡਬਜ਼ਲਯਨ) ਬਰਨਲਲਲ,     ਮਕਡਮ ਪਸਜ਼ਗਯਲ ਜਕਨ  (ਏਐਸਪਟ)       ਮਜ਼ਹਲ ਕਲਲਵ ਅਤਤ ਰਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਰਸਧਲਵਲ

  ਉਪ ਕਪਤਲਨ ਪਥਲਟਸ,          ਤਪਲ ਦਟ ਜ਼ਨਗਰਲਨਟ ਹਤਠ ਭਲਰਟ ਪਥਲਟਸ ਫਲਰਸ ਤਲਇਨਲਤ ਕਟਤਟ ਗਈ।
              ਸਸਟ ਗਲਇਲ ਨਤ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਬਰਨਲਲਲ ਪਥਲਟਸ ਅਜ਼ਜਹਟਆਵ ਮਥਜ਼ਹਸਮਲਵ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਟਆਵ ਨਨ ਸ ਸਥਰਥਜ਼ਖਆ ਅਤਤ

      ਜ਼ਮਆਰਟ ਉਤਪਲਦ ਮਥਹਥਈਆ ਕਰਲਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬਥਧ ਹਕ। 
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