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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਡਡਗਗ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਕਰਵਲਰ ਮਨਲਇਆ ਜਲਵਵ ‘ਡਰਲਈ ਡਵਅ’: ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ
* ਰਲਸ਼ਟਰਰ ਡਡਗਗ ਜ਼ਦਵਸ ਸਬਸਧਰ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਸ਼ਲਤ ਜਲਗਰਗਕਤਲ ਗਤਰਜ਼ਵਧਰਆਆ
ਬਰਨਲਲਲ, 15 ਮਈ
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਬਰਨਲਲਲ ਵਸ਼ਲਤ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਲਲਲ ਡਲ. ਗਸ਼ਜ਼ਰਸਦਰਬਰਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਵ ਜ਼ਦਸ਼ਲ
ਜ਼ਨਰਦਵਸ਼ਲਆ ਅਧਰਨ ਰਲਸ਼ਟਰਰ ਡਡਗਗ ਜ਼ਦਵਸ ਦਵ ਸਬਸਧ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜ਼ਲਵ ਜ਼ਵਸ਼ਚ ਜਲਗਰਗਕ ਗਤਰਜ਼ਵਧਰਆਆ
ਕਰਲਈਆਆ ਗਈਆਆ ਹਨ।ਰਲਸ਼ਟਰਰ ਡਡਗਗ ਜ਼ਦਵਸ ਜਲ 16 ਮਈ ਨਗ ਸ ਹਹ, ਦਵ ਸਬਸਧ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਸਹਤ
ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਸ਼ਲਤ ਅਸ਼ਜ ਜ਼ਵਸ਼ਵਸ਼ ਜਲਗਰਗਕਤਲ ਮਸ਼ਜ਼ਹਸਮ ਚਲਲਈ ਗਈ ਹਹ।
ਇਸ ਮਮਕਵ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਲਲਲ ਨਵ ਦਸ਼ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਡਡਗਗ ਦਰ ਰਲਕਥਲਮ ਲਈ ਜਲਗਰਗਕਤਲ ਸਭ
ਤਤ ਜ਼ਰਗਰਰ ਹਹ। ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਸਭ ਵਸ਼ਲਤ ਹਰ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਕਰਵਲਰ ਨਗ ਸ ਡਰਲਈ ਡਵਅ ਮਨਲਇਆ ਜਲਣਲ
ਚਲਹਰਦਲ ਹਹ, ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਡਡਗਗ ਦਲ ਮਸ਼ਛਰ ਹਫਤਵ ਜ਼ਵਸ਼ਚ ਅਸਡਵ ਤਤ ਪਗਰਲ ਮਸ਼ਛਰ ਬਣਦਲ ਹਹ, ਇਸ ਲਈ
ਕਗ ਲਰਲਆ, ਗਮਜ਼ਲਆਆ, ਫਜ਼ਰਸ਼ਜ ਦਰ ਟਰਵਅ ਅਤਵ ਹਲਰ ਪਲਣਰ ਦਵ ਭਲਆਜ਼ਡਆਆ ਨਗ ਸ ਹਫਤਵ ਦਵ ਹਰਵਕ
ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਕਰਵਲਰ ਨਗ ਸ ਸਲਫ ਕਰ ਕਵ ਸਸ਼ਸ਼ਕਲ ਰਸ਼ਜ਼ਖਆ ਜਲਵਵ।
ਡਲ. ਗਸ਼ਜ਼ਰਸਦਰਬਰਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਵ ਦਸ਼ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਡਡਗਗ ਦਲ ਮਸ਼ਛਰ ਸਲਫ ਖੜਲ ਵ ਪਲਣਰ ਦਵ ਸਲਜ਼ਮਆਆ ਜ਼ਵਚ
ਪਹਦਲ ਹਸ਼ਸਦਲ ਹਹ। ਉਨਲਲ ਲਆ ਡਡਗਗ ਬਸ਼ਖਲਰ ਸਬਸਧਰ ਦਸ਼ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਤਵਜ ਬਸ਼ਖਲਰ, ਜ਼ਸਰ ਦਰਦ, ਮਲਸ ਪਵਸ਼ਰਆ
ਤਵ ਜਲੜਲਆ ਜ਼ਵਚ ਦਰਦ, ਜਰਅ ਕਸ਼ਚਲ ਹਲਣਲ ਤਵ ਉਲਟਰਆਆ ਆਉਣਲ, ਥਕਲਵਟ ਮਜ਼ਹਸਗਸ ਹਲਣਲ,
ਚਮੜਰ ’ਤਵ ਦਲਣਵ ਅਤਵ ਹਲਲਤ ਖਰਲਬ ਹਲਣ ’ਤਵ ਨਸ਼ਕ, ਮਗਸਹ ਅਤਵ ਮਸਗਜ਼ੜਆਆ ਜ਼ਵਸ਼ਚਤ ਖਗਨ ਵਗਣਲ
ਆਜ਼ਦ ਇਸ ਦਵ ਲਸ਼ਛਣ ਹਨ।
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਲਲਲ ਨਵ ਡਡਗਗ ਬਸ਼ਖਲਰ ਤਤ ਬਚਲਅ ਦਵ ਵਸ਼ਖ-ਵਸ਼ਖ ਢਸਗਲਆ ਬਲਰਵ ਦਸ਼ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਜਵਡ ਘਰਲਆ ਦਵ ਆਲਵ -ਦਸ਼ ਆਲਵ ਛਲਟਵ ਟਲਇਆਆ ਜ਼ਵਸ਼ਚ ਪਲਣਰ ਇਕਸ਼ਠਲ ਨਲ ਹਲਣ ਜ਼ਦਓ ਤਵ ਇਨਲ ਲਆ ਨਗ ਸ
ਜ਼ਮਸ਼ਟਰ ਨਲਲ ਭਰਨਲਆ, ਛਸ਼ਪੜਲਆ ’ਚ ਖੜਲ ਵ ਪਲਣਰ ਤਵ ਹਫਤਵ ਜ਼ਵਚ ਇਕ ਵਲਰ ਕਲਲਵ ਤਵਲ ਦਲ
ਜ਼ਛੜਕਲਅ ਕਰਨਲ ਚਲਹਰਦਲ ਹਹ। ਉਨਲ ਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਸ਼ਪੜਵ ਅਜਰਹਵ ਪਲਓ ਜ਼ਕ ਸਰਰਰ ਪਗਰਰ ਤਰਲਲਆ
ਢਸ਼ਜ਼ਕਆ ਰਹਵ ਤਲਆ ਜਲ ਮਸ਼ਛਰ ਨਲ ਕਸ਼ਟਵ।
ਉਨਲ ਲਆ ਦਸ਼ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਬਰਨਲਲਲ ਦਵ ਮਲਸ ਮਰਡਰਆ ਜ਼ਵਸਗ ਦਰ ਟਰਮ ਵਸ਼ਲਤ ਜ਼ਜਸ
ਜ਼ਵਸ਼ਚ ਹਰਜਰਤ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰ.ਸਰ.ਸਰ. ਕਲਆਰਡਰਨਵ ਟਰ ਅਤਵ ਕਸ਼ ਲਦਰਪ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਡਪਟਰ ਮਲਸ
ਮਰਡਰਆ ਆਜ਼ਦ ਸ਼ਲਮਲ ਹਨ, ਵਸ਼ਲਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਵ ਭਰ ਜ਼ਵਚ ਜਲਗਰਗਕਤਲ ਜ਼ਹਸ਼ਤ ਪਪਚਲਰ ਮਸ਼ਜ਼ਹਸਮ ਜਲਰਰ
ਹਹ,ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਵਸ਼ਖ ਵਸ਼ਖ ਥਲਈ ਜਲ ਕਵ ਅਤਵ ਸਲਸ਼ਲ ਮਰਡਰਆ ਰਲਹਹ ਲਲ ਕਲਆ ਨਗ ਸ ਜਲਗਰਗਕ ਕਰਤਲ
ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ।
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