
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ

        ਕਰਲਨਲ ਦਦ ਸਸਕਟ ਦਦਰਲਨ ਨਰਜ਼ਸਸਗ ਸਟਲਫ ਦਦਆਆ ਸਦਵਲਵਲਆ ਸ਼ਲਲਘਲਯਲਗ:  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ
 *           ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਖਦ ਕਦਕ ਕਕਟ ਕਦ ਮਨਲਇਆ ਕਦਮਲਆਤਰਦ ਨਰਸਜ਼ ਜ਼ਦਵਸ
ਬਰਨਲਲਲ, 12 ਮਈ

              ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ ਉਪਜਦ ਸਸਕਟ ਦਦ ਘੜਦ ਦਦਰਲਨ ਨਰਜ਼ਸਸਗ ਸਟਲਫ ਬਦਹਕਦ ਤਨਦਦਹਦ ਨਲਲ ਸਦਵਲਵਲਆ
  ਜ਼ਨਭਲਅ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ       । ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਲਲਲ ਡਲ.     ਗਗਜ਼ਰਸਦਰਬਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਅਕਜ   ਕਦਮਲਆਤਰਦ
   ਨਰਸਜ਼ ਜ਼ਦਵਸ ਮਦਕਦ ਕਦਤਲ           । ਇਸ ਮਦਕਦ ਨਰਸਲਆ ਨਦ ਕਦਟ ਕਕਟ ਕਦ ਇਹ ਜ਼ਦਹਲੜਲ ਮਨਲਇਆ।

                 ਇਸ ਮਦਕਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਦ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਔਖਦ ਘੜਦ ਜ਼ਵਚ ਨਰਸਲਆ ਆਪਣਦ ਘਰਲਆ ਤਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਆ ਤਤ
             ਦਦਰ ਰਜ਼ਹ ਕਦ ਮਰਦਜ਼ਲਆ ਦਦ ਸਦਵਲ ਜ਼ਵਚ ਜਗਟਦਆਆ ਹਲਈਆਆ ਹਨ ਤਦ ਇਸ ਸਦਵਲ      ਬਦਦਲਤ ਹਦ ਮਰਦਜ਼ ਜ਼ਸਹਤਯਲਬ ਹਲ

    ਕਦ ਘਰਲਆ ਨਦ ਸ ਜਲਆਦਦ ਹਨ         । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਸਰਫ ਇਸ ਜ਼ਦਹਲੜਦ ਮਦਕਦ ਹਦ ਨਹਹ,      ਹਰ ਜ਼ਦਨ ਨਰਜ਼ਸਸਗ ਸਟਲਫ ਨਦ ਸ ਸਲਲਮ
 ਕਰਦਦ ਹਲਆ                 । ਉਨਲਲਆ ਨਰਜ਼ਸਸਗ ਸਟਲਫ ਦਦ ਨਗਮਲਇਸਜ਼ਦਆਆ ਨਦ ਸ ਫਗ ਕਲਲਆ ਦਦ ਗਗਲਦਸਤਦ ਭਦਟ ਕਦਤਦ। ਇਸ ਮਦਕਦ ਕਦਕ ਕਕਟ

          ਕਦ ਨਰਸਲਆ ਦਦਆਆ ਸਦਵਲਵਲਆ ਨਦ ਸ ਸਲਲਜ਼ਹਆ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਮਦਕਦ ਐਸਐਮਓ ਡਲ.  ਤਜ਼ਪਸਦਰਜਲਤ ਕਦਸ਼ਲ,  ਪਜ਼ਰਵਲਰ
  ਭਲਲਈ ਅਫਸਰ ਡਲ.      ਲਖਵਦਰ ਕਦਰ ਤਦ ਨਰਸਲਆ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
         ਐਸਡਡਐਮ ਵਵਵਲਲ ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਦਡ ਮਜ਼ਹਲਲ ਸਟਲਫ ਮਮਬਰ ਦਲ ਸਨਮਲਨ

 *   ’       ਏਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਦਰ ਚ ਜ਼ਡਊਟਡ ਦਦਰਲਨ ਲਵਗ ਗਈ ਸਡ ਸਵਟ
 *         ਅਨਮਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਧਲਲਡਵਲਲ ਨਨ ਘਰ ਪਪਵਜ ਕਨ ਪਪਵਜ਼ਛਆ ਹਲਲ,   ਪਪਸ਼ਸਸਲ ਪਵਤਰ ਸਦਦਜ਼ਪਆ

ਬਰਨਲਲਲ, 12 ਮਈ
              ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਬਰਨਲਲਲ ਵਵਲਲ ਬਣਲਏ ਗਪਰਰ ਗਲਜ਼ਬਸਦ ਜ਼ਸਸਘ ਕਲਲਜ ਸਸਘਨੜਲ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਦਰ ਜ਼ਵਚ ਨਗਰ
      ਕਕਸਲ ਬਰਨਲਲਲ ਦਨ ਸਮਰਹ ਸਟਲਫ ਵਵਲਲ 24      ਘਸਟਨ ਸਨਵਲਵਲਕ ਜ਼ਦਵਤਡਆਕ ਜਲ ਰਹਡਆਕ ਹਨ     । ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਡਊਟਡ

              ਜ਼ਨਭਲਉਜ਼ਦਆਕ ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਸਟਲਫ ਦਡ ਕਲਰਕ ਗਪਰਮਡਤ ਕਦਰ ਦਨ ਜ਼ਪਛਲਨ ਜ਼ਦਨਨ ਸਵਟ ਲਵਗ ਗਈ ਸਡ,  ਜ਼ਜਸ
             ਦਲ ਅਵਜ ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਪ ਨਟ ਬਰਨਲਲਲ ਕਮ ਪਪਸ਼ਲਸਕ ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਬਰਨਲਲਲ ਅਨਮਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਧਲਲਡਵਲਲ

     ਨਨ ਘਰ ਪਪਵਜ ਕਨ ਹਲਲ ਪਪਵਜ਼ਛਆ।
  ਇਸ ਮਦਕਨ ਸ.             ਧਲਲਡਵਲਲ ਨਨ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਸਟਲਫ ਏਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਦਰਲਕ ਜ਼ਵਚ ਅਣਥਵਕ ਸਨਵਲਵਲਕ

  ਜ਼ਨਭਲਅ ਜ਼ਰਹਲ ਹਮ               । ਉਨਲਲਕ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਡ ਤਨਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਰਲਕਲ ਦਨ ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ਲਕ ਅਨਪਸਲਰ
                ਪਰਰਨ ਸਟਲਫ ਦਲ ਮਨਲਬਲ ਵਧਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਮ। ਉਹ ਅਵਜ ਕਲਰਕ ਗਪਰਮਡਤ ਕਦਰ ਦਲ ਹਲਲ ਪਪਵਛਣ ਪਪਵਜਨ, 
      ਜ਼ਜਨਲਲਕ ਦਨ ਜ਼ਪਛਲਨ ਜ਼ਦਨਨ ਜ਼ਡਊਟਡ ਦਦਰਲਨ   ’     ਬਲਕਹ ਤਨ ਫਰਮਕਚਰ ਹਲ ਜ਼ਗਆ ਸਡ      । ਸਪਡ ਧਲਲਡਵਲਲ ਨਨ ਗਪਰਮਡਤ ਕਦਰ

              ਨਰ ਸ ਗਪਲਦਸਤਲ ਅਤਨ ਫਲਲਕ ਦਡ ਟਲਕਰਡ ਭਨਟ ਕਡਤਡ ਅਤਨ ਛਨਤਡ ਜ਼ਸਹਤਯਲਬ ਹਲਣ ਲਈ ਸ਼ਪਵਭਕਲਮਨਲਵਲਕ ਜ਼ਦਵਵਤਡਆਕ।
              ਇਸ ਮਦਕਨ ਉਨਲਲਕ ਨਰ ਸ ਜ਼ਡਪਟਡ ਡਲਇਰਮਕਟਰ ਸਥਲਨਕ ਸਰਕਲਰਲਕ ਜ਼ਵਭਲਗ ਜਸ਼ਨਪਪਡਤ ਕਦਰ ਜ਼ਗਵਲ ਵਵਵਲਲ ਭਨਜ਼ਜਆ

      ਪਪਸ਼ਸਸਲ ਪਵਤਰ ਦਨ ਕਨ ਸਨਮਲਜ਼ਨਤ ਕਡਤਲ ਜ਼ਗਆ,          ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਗਪਰਮਡਤ ਕਦਰ ਦਡਆਕ ਸਨਵਲਵਲਕ ਦਡ ਸ਼ਲਲਘਲ ਕਡਤਡ
 ਗਈ ਹਮ।
      ਇਸ ਮਦਕਨ ਕਲਰਜਸਲਧਕ ਅਫਸਰ ਮਨਪਪਡਤ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਵਧਰ,   ਸਪਪਰਡਮਟ ਹਰਪਪਡਤ ਜ਼ਸਸਘ,   ਈਐਮਈ ਇਸਦਰਜਡਤ
 ਜ਼ਸਸਘ   ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ              । ਇਸ ਮਦਕਨ ਗਪਰਮਡਤ ਕਦਰ ਦਨ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਵਵਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਡਤਲ ਜ਼ਗਆ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ

  ਐਨਐਸਐਸ ਵਲਸਟਟਅਰ ਪਪਲਟਸ-     ਪਪਸਲਸ਼ਨ ਨਲਲ ਵਟ ਜ਼ਨਭਲਉਣਗਗ ਸਗਵਲਵਲਵ
           ੍੍ਪਲਰਜ਼ਕਸਗ ਸਥਲਨਲਵ ਅਤਗ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਦਰਟ ਪਪਤਟ ਲਲਕਲਵ ਨਦ ਸ ਜਲਗਰਦਕ ਲਈ ਲਗਲਈਆਵ ਜ਼ਡਊਟਟਆਵ

        ਸਪਰਰਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕਰਟਲਵ ਅਤਗ ਮਮਡਟਕਲ ਚਮਕਅਪ ਮਗਰਰ ਕਟਤਗ ਰਵਲਨਲ
ਬਰਨਲਲਲ, 12 ਮਈ

              ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਪ ਗਟ ਸਪਟ ਤਗਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਦਲਕਲ ਦਗ ਜ਼ਨਰਦਗਸ਼ਲਵ ਅਨਪਸਲਰ ਅਤਗ ਸਹਲਇਕ ਡਲਇਰਮਕਟਰ ਯਪਵਕ
              ਸਗਵਲਵਲਵ ਜ਼ਵਭਲਗ ਜ਼ਵਜਯ ਭਲਸਕਰ ਸ਼ਰਮਲ ਦਟ ਅਗਵਲਈ ਹਗਠ ਜ਼ਜ਼ਲਲਗ ਦਗ ਯਪਵਕ ਸਗਵਲਵਲਵ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਲਲ
 ਸਬਸਜ਼ਧਤ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.             ਵਲਸਟਟਅਰ ਅਤਗ ਕਲਰਬਲਵ ਦਗ ਨਪਮਲਇਸਦਗ ਜ਼ਜਰਥਗ ਜ਼ਸਵਲ ਪਪਸਲਸ਼ਨ ਦਗ ਮਲਢਗ ਨਲਲ ਮਲਢਲ

     ਜਲੜ ਕਗ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਗ ਹਨ,  ਉਥਗ            ਐਸਐਸਪਟ ਸਸਦਟਪ ਗਲਇਲ ਦਟ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਚ ਪਪਲਟਸ ਨਲਲ ਵਟ ਸਗਵਲਵਲਵ
ਜ਼ਨਭਲਉਣਗਗ।

        ’        ਇਨਲਲਵ ਵਲਸਟਟਅਰਲਵ ਦਟਆਵ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਰਚ ਵਰਖ ਵਰਖ ਥਲਵਲਵ ਤਗ ਪਲਰਜ਼ਕਸਗਲਵ ਅਤਗ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਦਰਟ ਪਪਤਟ ਲਲਕਲਵ
       ਨਦ ਸ ਜਲਗਰਦਕ ਕਰਨ ਜ਼ਹਰਤ ਜ਼ਡਊਟਟਆਵ ਲਗਲਈਆਵ ਗਈਆਵ ਹਨ।

     ਇਨਲਲਵ ਜ਼ਡਊਟਟਆਵ ਦਟ ਵਸਡ ਕਰਜ਼ਦਆਵ ਐਸ.ਪਟ. (ਡਟ)   ਸਪਖਦਗਵ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਵਰਕ,   ਗਪਰਦਟਪ ਜ਼ਸਸਘ ਐਸ.ਪਟ. 
(ਐਚ)  ਨਗ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.   ਵਸਲਟਟਅਰਲਵ ਨਦ ਸ ਟਟ-    ਸ਼ਰਟ ਸਮਗਤ ਸਮਨਗਟਲਈਜ਼ਰ ਜ਼ਕਰਟ,    ਪਪਲਟਸ ਸਜ਼ਟਰਕਰ ਆਜ਼ਦ
ਸਸਪਗ                  । ।ਇਸ ਮਸਕਗ ਇਨਲਲਵ ਵਲਸਟਟਅਰਲਵ ਦਲ ਚਮਕਅਰਪ ਵਟ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਇਸ ਮਸਕਗ ਸਪਟ ਜ਼ਵਰਕ ਨਗ ਵਲਸਟਟਅਰਲਵ ਨਦ ਸ

  ਸਸਬਲਧਨ ਕਰਜ਼ਦਆਵ     ’          ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਊਟਟ ਤਗ ਤਲਇਨਲਤ ਹਲਣ ਉਪਰਸਤ ਜ਼ਜਰਥਗ ਜਨਤਲ ਨਦ ਸ ਜਲਗਰਦਕ ਕਰਨਲ ਹਮ, 
   ਉਥਗ ਖਪਦ ਵਟ ਕਲਇਦਗ-        ਕਲਨਦ ਸਨ ਅਤਗ ਨਗਮਲਵ ਦਲ ਪਦਰਲ ਜ਼ਖਆਲ ਰਰਖਣਲ ਹਮ।
    ਉਨਲਲਵ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਵ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.        ਵਲਸਟਟਅਰਲਵ ਦਟਆਵ ਸਗਵਲਵਲਵ ਦਟ ਪਦਰਟ ਜ਼ਨਗਰਲਨਟ ਲਈ

ਸਟ.ਆਈ.ਏ.            ਇਸਚਲਰਜ ਬਲਜਟਤ ਜ਼ਸਸਘ ਦਟ ਅਗਵਲਈ ਹਗਠਟ ਪਪਲਟਸ ਪਲਰਟਟ ਜ਼ਨਯਪਕਤ ਕਟਤਟ ਗਈ ਹਮ   । ਇਸ
             ਮਸਕਗ ਸਹਲਇਕ ਡਲਇਰਮਕਟਰ ਯਪਵਕ ਸਗਵਲਵਲਵ ਜ਼ਵਭਲਗ ਬਰਨਲਲਲ ਸਪਟ ਜ਼ਵਜਯ ਭਲਸਕਰ ਸ਼ਰਮਲ ਨਗ ਪਪਲਟਸ

          ’   ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਜ਼ਦਆਵ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਨਲਲਵ ਨਦ ਸ ਆਪਣਗ ਵਲਸਟਟਅਰਲਵ ਤਗ ਮਲਣ ਹਮ,     ਜਲ ਇਸ ਔਖਟ ਘੜਟ
     ਜ਼ਵਚ ਅਣਥਰਕ ਸਗਵਲਵਲਵ ਜ਼ਨਭਲਅ ਰਹਗ ਹਨ।

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1091/2020-DPRO Barnala
I/24178/2020

3/5



    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
        ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਦ ਬਲਜ਼ਲਰਲਰ ਦਲ ਦਦਰਲ

*         ਟਟ ਟਜ਼ਫਕ ਜ਼ਵਵਸਥਲ ਸਸਚਲਰਰ ਬਣਲਉਣ ਲਈ ਕਸਝ ਰਸਤਦ ਖਸਵਲਲ ਵਲਏ
*        ਪਸਲਟਸ ਟਟਮਲਰ ਨਰ ਸ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜ਼ਰਰਰਟ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼

ਬਰਨਲਲਲ, 12 ਮਈ
            ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸਟਟ ਤਦਜ ਪਟਤਲਪ ਜ਼ਸਸਸਘ ਫਰਲਕਲ ਵਵਵਲਲ ਅਵਜ ਬਰਨਲਲਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰ     ਦਦ ਸਦਰ ਬਲਜ਼ਲਰ

                 ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਤਲਰ ਜਲ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਦ ਬਲਜ਼ਲਰਲਰ ਦਦ ਹਲਲਲਤ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ ਜਲ ਸਕਦ।
                 ਇਸ ਮਦਕਦ ਉਨਲਲਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਦ ਬਲਜ਼ਲਰਲਰ ਜ਼ਵਚ ਕਸਝ ਪਲਈਪਲਰ ਵਟ ਖਸਵਲਲ ਵਲਈਆਰ ਤਲਰ ਜਲ ਟਟ ਟਜ਼ਫਕ ਜ਼ਵਵਸਥਲ ਸਸਚਲਰਰ ਹਲ

ਸਕਦ।
               ਇਸ ਮਦਕਦ ਉਨਲਲਰ ਸਦਰ ਬਲਜ਼ਲਰ ਜ਼ਵਚ ਸਸਰਵਜ਼ਖਆ ਲਈ ਤਲਇਨਲਤ ਪਸਲਟਸ ਟਟਮ ਨਲਲ ਗਵਲਬਤ ਕਟਤਟ ਅਤਦ
    ਉਨਲਲਰ ਨਰ ਸ ਜ਼ਰਰਰਟ ਜ਼ਦਸ਼ਲ    ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ ਵਟ ਜ਼ਦਵਤਟ          । ਉਨਲਲਰ ਆਜ਼ਖਆ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਜਲਰਟ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲਰ

          ਦਟ ਰਦਸ਼ਨਟ ਜ਼ਵਚ ਦਸਕਲਨਲਰ ਲਈ ਰਲਟਦਸ਼ਨਲ ਸਮਲਰ ਸਲਰਨਟ ਜ਼ਨਰਧਲਜ਼ਰਤ ਕਟਤਟ ਗਈ।
          ’       ਇਸ ਮਦਕਦ ਉਨਲਲਰ ਟਟ ਟਜ਼ਫਕ ਪਟਬਸਧਲਰ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਲ ਜ਼ਦਆਰ ਮਦਕਦ ਤਦ ਵਪਲਰਟਆਰ ਅਤਦ ਦਸਕਲਨਦਲਰਲਰ ਨਲਲ ਵਟ

 ਗਵਲਬਲਤ ਕਟਤਟ              । ਉਨਲਲਰ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਮਵਦਦਨਜ਼ਰ ਹਟ ਕਸਝ ਬਸਜ਼ਦਸ਼ਲਰ ਲਗਲਈਆਰ ਗਈਆਰ
ਹਨ,        ਜ਼ਜਸ ਵਲਸਤਦ ਸਲਰਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਟ ਪਰਰਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਦਣ         । ਆਮ ਜਨਤਲ ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਮਸਸ਼ਕਲ ਪਦਸ਼ ਨਲ ਆਵਦ, 

         ਇਸ ਵਲਸਤਦ ਜ਼ਜਵਥਦ ਜ਼ਸਵਲ ਤਦ ਪਸਲਟਸ ਪਟਸ਼ਲਸਨ ਡਜ਼ਟਆ ਹਲਇਆ ਹਟ,      ’   ਉਥਦ ਉਹ ਖਸਦ ਹਰ ਪਵਖ ਤਦ ਜ਼ਨਗਰਲਨਟ
  ਕਰ ਰਹਦ ਹਨ  ।  
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ

---   ਕਕਮਲਮਤਰਰ ਨਰਸ ਜ਼ਦਵਸ----
             ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜ਼ਵਰਰਵਧ ਡਟਟ ਮਮਡਰਕਲ ਅਤਟ ਪਮਰਲ ਮਮਡਰਕਲ ਸਟਲਫ ਨਨ ਸ ਹਵਲਲਸ਼ਟਰਰ

 *     ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਪਰਵਜ ਕਟ ਡਲਕਟਰਲਮ,          ਨਰਸਲਮ ਤਟ ਹਲਰ ਸਟਲਫ ਨਲਲ ਚਲਹ ਦਲ ਕਵਪ ਕਰਤਲ ਸਲਮਝਲ
*             ਨਰਸਲਮ ਨਨ ਸ ਕਕਮਲਮਤਰਰ ਨਰਸ ਜ਼ਦਵਸ ਦਰ ਵਧਲਈ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਮ ਸਟਵਲਵਲਮ ਦਰ ਕਰਤਰ ਸ਼ਲਲਘਲ
*           ੍੍ਜ਼ਸਹਤ ਅਮਲਟ ਦਰ ਤਨਦਟਹਰ ਸਦਕਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਸਜ਼ਥਤਰ ਕਸਟਰਲਲ ਹਟਠ:    ਤਟਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ
ਫਨਲਕਲ
ਬਰਨਲਲਲ, 12 ਮਈ

       ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਮਹਲਮਲਰਰ ਦਰ ਮਰਸ਼ਕਲ ਘੜਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦਨ-        ਰਲਤ ਸਟਵਲਵਲਮ ਜ਼ਨਭਲਅ ਰਹਟ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਟ
              ਸਟਲਫ ਨਨ ਸ ਹਵਲਲਸ਼ਟਰਰ ਦਟਣ ਅਵਜ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸਪਰ ਤਟਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਸਘ ਫਨਲਕਲ ਜ਼ਸਵਲ

          ਹਸਪਤਲਲ ਪਰਵਜਟ ਅਤਟ ਜ਼ਸਹਤ ਅਮਲਟ ਨਲਲ ਚਲਹ ਦਲ ਕਵਪ ਸਲਮਝਲ ਕਰਤਲ       । ਇਸ ਮਕਕਟ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਟ
              ਸਮਨਹ ਨਰਸਲਮ ਨਨ ਸ ਕਕਮਲਮਤਰਰ ਨਰਸ ਜ਼ਦਵਸ ਦਰ ਵਧਲਈ ਜ਼ਦਵਤਰ। ਇਸ ਮਕਕਟ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਲਲਲ ਡਲ. 

 ਗਰਜ਼ਰਸਦਰਬਰਰ ਜ਼ਸਸਘ,  ਐਸਐਮਓ ਡਲ.  ਤਜ਼ਪਸਦਰਜਲਤ ਕਕਸ਼ਲ,  ਮਮਡਰਲਕ ਸਟਲਫ,      ਪਮਰਲ ਮਮਡਰਕਲ ਸਟਲਫ ਤਟ ਮਲਸ
  ਮਰਡਰਆ ਜ਼ਵਸਗ    ਸਟਲਫ ਹਲਜ਼ਰ ਸਰ।

                ਇਸ ਮਕਕਟ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਰ ਤਟਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਸਘ ਫਨਲਕਲ ਨਟ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਰ
            ਮਹਲਮਲਰਰ ਦਟ ਚਲਜ਼ਦਆਮ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਆਪਣਰਆਮ ਸਟਵਲਵਲਮ ਤਨਦਟਹਰ ਨਲਲ ਜ਼ਨਭਲਉਣ ਜ਼ਵਚ ਜਰਜ਼ਟਆ

                ਹਲਇਆ ਹਮ ਅਤਟ ਇਸ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਟ ਮਨਹਰਲਰ ਕਤਲਰ ਦਟ ਯਲਜ਼ਧਆਮ ਦਰਆਮ ਸਟਵਲਵਲਮ ਦਟ ਬਦਕਲਤ ਹਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
      ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਕਸਟਰਲਲ ਹਟਠ ਹਮ          । ਇਸ ਮਕਕਟ ਉਨਲਲਮ ਜ਼ਜ਼ਲਲਟ ਦਟ ਆਈਸਲਲਟਸ਼ਨ ਵਲਰਡਲਮ ਜ਼ਵਚ

       ਕਰਲਨਲ ਮਰਰਜ਼ਲਮ ਲਈ ਸਹਨਲਤਲਮ ਅਤਟ ਉਨਲਲਮ ਦਰ ਸ Î    ਜ਼ਥਤਰ ਬਲਰਟ ਚਰਚਲ ਕਰਤਰ,      ਜ਼ਜਸ ਦਟ ਡਲਕਟਰ ਮਨਪਪਰਤ ਨਟ
                ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਈਸਲਲਟਸ਼ਨ ਵਲਰਡ ਸਲਹਲ ਪਵਤਰ ਜ਼ਵਚ ਕਰਲਨਲ ਮਰਰਜ਼ ਚੜਲਦਰ ਕਲਲ ਜ਼ਵਚ ਹਨ ਅਤਟ ਉਨਲਲਮ ਨਨ ਸ
         ਮਮਡਰਕਲ ਸਟਵਲਵਲਮ ਦਟਣ ਦਟ ਨਲਲ ਨਲਲ ਉਨਲਲਮ ਦਟ ਜ਼ਮਆਰਰ ਮਨਲਰਸਜਨ,       ਖਟਡਲਮ ਤਟ ਹਲਰ ਗਤਰਜ਼ਵਧਰਆਮ ਦਲ ਖਲਸ

    ਜ਼ਧਆਨ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਮ।
 ’              ਇਸ ਤਟ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਟ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਲਲਲ ਅਤਟ ਸਲਰਟ ਸਟਲਫ ਨਨ ਸ ਸ਼ਰਵਭਕਲਮਨਲਵਲਮ ਜ਼ਦਵਤਰਆਮ
   ’   ਅਤਟ ਜ਼ਸਹਤ ਸਟਵਲਵਲਮ ਤਟ ਤਸਵਲਰ ਪਪਗਟਲਈ            । ਇਸ ਮਕਕਟ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਟ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜਟਕਰ ਉਨਲਲਮ ਨਨ ਸ

                  ਜ਼ਡਊਟਰ ਦਕਰਲਨ ਜ਼ਕਸਟ ਵਰ ਤਰਲਲਮ ਦਰ ਕਲਈ ਮਰਸ਼ਕਲ ਆਉਦਰ ਹਮ ਤਲਮ ਜ਼ਰਨਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਨ ਸ ਦਵਸਣ ਤਲਮ ਜਲ
                 ਫਕਰਰ ਉਹ ਮਰਸ਼ਕਲ ਹਵਲ ਕਰਤਰ ਜਲ ਸਕਟ। ਇਸ ਮਕਕਟ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਟ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਟ ਸਟਲਫ ਨਲਲ
                ਚਲਹ ਦਲ ਕਵਪ ਸਲਮਝਲ ਕਰਤਲ ਅਤਟ ਉਨਲਲਮ ਨਨ ਸ ਹਲਰ ਜ਼ਮਹਨਤ ਨਲਲ ਡਟਟ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਹਵਵਲਲਸ਼ਟਰਰ ਜ਼ਦਵਤਰ।  
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