
      ’    ‘  ’ਏਕਕਕਤਵਕਸ ਕਕਤਤ ਵਵਅਕਤਕਆਕ ਨਨ ਨ ਚੜੜਦਕ ਕਲਕ ਚ ਰਰਖਣ ਲਈ ਸਨਗਕਤ ਥਥਰਤਪਕ
 *             ਸਨਘਤੜਕ ਏਕਕਕਤਵਕਸ ਕਕਦਰ ਵਵਚ ਸਰਕਰਕ ਤਤ ਮਕਨਵਸਕ ਵਸਹਤਯਕਬਕ ਦਕ ਰਰਵਖਆ ਜਕ ਵਰਹਥ ਵਖਆਲ
  *     ਏਕਕਕਤਵਕਸ ਕਕਤਤ ਵਵਅਕਤਕਆਕ ਨਨ ਨ ਕਸਰਤ,        ਯਯਗ ਦਤ ਨਕਲ ਸਸਣਕਇਆ ਜਕਕਦਥ ਉਤਸ਼ਕਹ ਵਧਕਊ ਸਨਗਕਤ

ਬਰਨਕਲਕ, 6 ਮਈ
              ਵਜ਼ਲੜ ਕ ਬਰਨਕਲਕ ਵਵਚ ਵਡਪਟਕ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਸਕ ਤਤਜ ਪਸਤਕਪ ਵਸਨਘ ਫਨਲਕਕ ਦਕ ਅਗਵਕਈ ਵਵਚ ਕਯਵਵਡ 19 
      ਵਵਰਸਰਧ ਜਨਗ ਵਜਰਤਣ ਲਈ ਉਪਰਕਲਤ ਜਕਰਕ ਹਨ         । ਬਰਨਕਲਕ ਵਵਚ ਨਕਕਦਤੜ ਤਤ ਪਰਤਤ ਵਵਅਕਤਕਆਕ ਲਈ
             ਬਣਕਏ ਏਕਕਕਤਵਕਸ ਕਕਦਰ ਗਸਰਨ ਗਯਵਬਨਦ ਵਸਨਘ ਕਕਲਜ ਸਨਘਤੜਕ ਇਕਕਕਤਵਕਸ ਕਕਤਤ ਵਵਅਕਤਕਆਕ ਨਨ ਨ ਚੜੜਦਕ

               ਕਲਕ ਵਵਚ ਰਰਖਣ ਲਈ ਸਰਕਰਕ ਕਸਰਤ ਦਤ ਨਕਲ ਨਕਲ ਯਯਗ ਅਤਤ ਉਤਸ਼ਕਹ ਵਧਕਊ ਸਨਗਕਤ ਨਕਲ
  ’      ਮਕਨਵਸਕ ਤਤਰ ਤਤ ਮਜ਼ਬਨਤ ਕਕਤਕ ਜਕ ਵਰਹਕ ਹਥ।
             ਐਸਡਕਐਮ ਅਨਮਯਲ ਵਸਨਘ ਧਕਲਕਵਕਲ ਨਤ ਦਰਵਸਆ ਵਕ ਸਨਘਤੜਕ ਇਕਕਕਤਵਕਸ ਕਕਦਰ ਵਵਚ ਵਜ਼ਲੜ ਕ ਪਸਸ਼ਕਸਨ

      ਵਰਲਤ ਏਕਕਕਤਵਕਸ ਕਕਤਤ ਵਵਅਕਤਕਆਕ ਲਈ ਚਨਗਤ ਖਕਣਲਨ -   ਪਕਣ ਅਤਤ ਰਵਹਣ-      ਸਵਹਣ ਸਣਤ ਸਕਰਤ ਲਯੜੜਦਤ ਪਸਬਨਧ
  ਕਕਤਤ ਗਏ ਹਨ               । ਇਨੜਕਕ ਪਸਬਨਧਕਕ ਵਕਸਤਤ ਇਕ ਵਵਸ਼ਤਸ਼ ਟਕਮ ਦਕ ਵਡਊਟਕ ਲਕਈ ਗਈ ਹਥ। ਇਸ ਏਕਕਕਤਵਕਸ
              ਕਕਦਰ ਦਕ ਨਯਡਲ ਅਫਸਰ ਈਓ ਮਨਪਸਕਤ ਵਸਨਘ ਅਤਤ ਸਹਕਇਕ ਨਯਡਲ ਅਫਸਰ ਲਥਕਚਰਕਰ ਖਸਸ਼ਪਸਕਤ ਵਸਨਘ

         ਨਨ ਨ ਲਕਇਆ ਵਗਆ ਹਥ। ਇਸ ਤਤ ਇਲਕਵਕ ਐਮਈ ਇਨਦਰਜਕਤ ਵਸਨਘ,   ਜਤਈ ਸਸਭਕਸ਼ ਚਨਦ,  ਜਵਤਨਦਰ ਕਸਮਕਰ, 
               ਚਕਫ ਸਥਨਤਟਰਕ ਇਨਸਪਥਕਟਰ ਵਬਸ਼ਨ ਦਕਸ ਤਤ ਸਥਤਨਤਟਰਕ ਇਨਸਪਥਕਟਰ ਅਨਕਸਸ਼ ਨਨ ਨ ਤਕਇਨਕਤ ਕਕਤਕ ਵਗਆ ਹਥ ਤਕਕ

        ਜਯ ਸਕਰਤ ਤਰੜਕਕ ਪਸਬਨਧ ਸਸਚਰਜਤ ਯਕਕਨਕ ਬਣਕਏ ਜਕ ਸਕਣ  ।         ਇਹ ਟਕਮ ਵਜਰਥਤ ਹਯਰ ਸਤਵਕਵਕਕ ਵਨਭਕਅ ਰਹਕ ਹਥ, ਉਥਤ
        ਏਕਕਕਤਵਕਸ ਕਕਤਤ ਵਵਅਕਤਕਆਕ ਨਨ ਨ ਰਯਜ਼ਕਨਕ ਸ਼ਕਮ ਨਨ ਨ ਯਯਗ,        ਕਸਰਤ ਤਤ ਸਨਗਕਤ ਥਥਥਰਤਪਕ ਨਕਲ ਚੜੜਦਕ ਕਲਕ

   ਵਵਚ ਰਰਖ ਰਹਕ ਹਥ।
              ਨਯਡਲ ਅਫਸਰ ਮਨਪਸਕਤ ਵਸਨਘ ਨਤ ਦਰਵਸਆ ਵਕ ਇਸ ਏਕਕਕਤਵਕਸ ਕਕਦਰ ਵਵਚ ਸ਼ਨਰਸਆਤਕ ਵਦਨਕਕ ਵਵਚ 60  ਦਤ
  ਕਰਕਬ ਵਵਅਕਤਕ ਸਨ,   ਵਜਨੜਕਕ ਵਵਚ 4            ਸਕਲਕ ਬਰਚਕ ਤਤ ਲਥ ਕਤ ਬਜ਼ਸਰਗਕਕ ਤਰਕ ਦਕ ਉਮਰ ਵਕਲਤ ਸ਼ਕਮਲ ਸਨ  ।

        ’      ਇਨੜਕਕ ਵਵਚਤ ਪਕਜ਼ਤਵਟਵ ਵਰਪਯਰਟ ਵਕਵਲਆਕ ਨਨ ਨ ਆਈਸਯਲਤਸ਼ਨ ਵਕਰਡ ਚ ਅਤਤ ਨਥਗਤਵਟਵ ਵਰਪਯਰਟਕਕ ਵਕਵਲਆਕ ਨਨ ਨ
               ਵਪਨਡ ਪਰਧਰਕ ਏਕਕਕਤਵਕਸ ਕਕਦਰਕਕ ਵਵਚ ਭਤਜ ਵਦਰਤਕ ਵਗਆ ਹਥ। ਉਨੜਕਕ ਦਰਵਸਆ ਵਕ ਬਰਨਕਲਕ ਸ਼ਵਹਰ ਨਕਲ

          ਸਬਨਧਤ ਏਕਕਕਤਵਕਸ ਕਕਤਤ ਵਵਅਕਤਕ ਏਕਕਕਤਵਕਸ ਪਨਰਕ ਹਯਣ ਤਰਕ ਇਰਥਤ ਹਕ ਰਵਹਣਗਤ,    ਵਜਨੜਕਕ ਲਈ ਟਕਮ 24 
  ਘਨਟਤ ਹਕਜ਼ਰ ਹਥ               । ਉਨੜਕਕ ਦਰਵਸਆ ਵਕ ਇਰਥਤ ਮਵਹਲਕ ਸਟਕਫ ਤਤ ਇਲਕਵਕ ਸਫਕਈ ਸਤਵਕ ਵਕ ਬਕਖਨਬਕ ਵਡਊਟਕ

  ਵਨਭਕਅ ਰਹਤ ਹਨ।
                ਇਸ ਮਤਕਤ ਨਤਜਵਕਨ ਅਨਗਰਤਜ ਵਸਨਘ ਅਤਤ ਮਨਪਸਕਤ ਵਸਨਘ ਨਤ ਦਰਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਨਕਕਦਤੜ ਸਕਵਹਬ ਤਤ ਇਰਥਤ

            ਵਲਆਕਦਤ ਗਏ ਅਤਤ ਵਜ਼ਲੜ ਕ ਪਸਸ਼ਕਸਨ ਵਰਲਤ ਕਕਤਤ ਪਸਬਨਧਕਕ ਅਤਤ ਸਕਰਕ ਟਕਮ ਦਕ ਸਕਕਭ-      ਸਨਭਕਲ ਕਰ ਕਤ ਇਰਥਤ ਉਨੜਕਕ
    ਨਨ ਨ ਘਰ ਵਰਗਕ ਮਕਹਤਲ ਵਮਵਲਆ       । ਇਸ ਤਤ ਇਲਕਵਕ ਇਰਥਤ ਸਰਕਰਕ ਕਸਰਤ,     ਯਯਗ ਤਤ ਉਤਸ਼ਕਹ ਵਧਕਊ

       ਸਨਗਕਤ ਨਤ ਉਨੜਕਕ ਦਕ ਮਨਯਬਲ ਬਹਸਤ ਉਚਕ ਕਕਤਕ।
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