
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ 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

ਕਗਲਰਲਆ, 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 -             ਦਸ਼ਆਲਵ ਛਲਟਵ ਟਲਇਆਆ ਜ਼ਵਸ਼ਚ ਪਲਣਰ ਇਕਸ਼ਠਲ ਨਲ ਹਲਣ ਜ਼ਦਓ ਤਵ ਇਨਲਲਆ ਨਗ ਸ
  ਜ਼ਮਸ਼ਟਰ ਨਲਲ ਭਰਨਲਆ,  ’            ਛਸ਼ਪੜਲਆ ਚ ਖੜਲ ਵ ਪਲਣਰ ਤਵ ਹਫਤਵ ਜ਼ਵਚ ਇਕ ਵਲਰ ਕਲਲਵ ਤਵਲ ਦਲ

   ਜ਼ਛੜਕਲਅ ਕਰਨਲ ਚਲਹਰਦਲ ਹਹ            । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਸ਼ਪੜਵ ਅਜਰਹਵ ਪਲਓ ਜ਼ਕ ਸਰਰਰ ਪਗਰਰ ਤਰਲਲਆ
      ਢਸ਼ਜ਼ਕਆ ਰਹਵ ਤਲਆ ਜਲ ਮਸ਼ਛਰ ਨਲ ਕਸ਼ਟਵ।

               ਉਨਲਲਆ ਦਸ਼ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਬਰਨਲਲਲ ਦਵ ਮਲਸ ਮਰਡਰਆ ਜ਼ਵਸਗ ਦਰ ਟਰਮ ਵਸ਼ਲਤ ਜ਼ਜਸ
    ਜ਼ਵਸ਼ਚ ਹਰਜਰਤ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰ.ਸਰ.ਸਰ.       ਕਲਆਰਡਰਨਵਟਰ ਅਤਵ ਕਸ਼ਲਦਰਪ 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 ਲਲਕਲਆ ਨਗ ਸ ਜਲਗਰਗਕ ਕਰਤਲ

  ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ।                
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
   ਕਲਟਕਪਪਰਲ ਤਤ ਚਚਲਲ 11          ਪਰਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਪਰਲਰ ਲਈ ਉਮਸਦ ਦਸ ਜ਼ਕਰਨ ਬਜ਼ਣਆ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਬਰਨਲਲਲ

 *  ’               ਸਲਈਕਲਲਰ ਤਲ ਚਚਲਲ ਪਰਵਲਸਸਆਰ ਨਪ ਸ ਰਲਲਗਚਡਸ ਰਲਹਹ ਜ਼ਬਹਲਰ ਪਹਹਸਚਲਉਣ ਦਲ ਡਸ ਸਸ ਬਰਨਲਲਲ ਨਲ ਕਸਤਲ
ਇਸਤਜ਼ਲਮ
*      ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਰ ਦਲ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤਲ ਖਲਣ-       ਪਸਣ ਦਲ ਵਸ ਕਸਤਲ ਗਏ ਪਹਖਤਲ ਪਪਬਸਧ
ਬਰਨਲਲਲ, 16 ਮਈ

         ’      ਫਰਸਦਕਲਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਕਲਟਕਪਪਰਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਤਤ ਜ਼ਬਹਲਰ ਲਈ ਸਲਈਕਲਲਰ ਤਲ ਚਚਲਲ ਪਰਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਪਰਲਰ ਲਈ
             ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸਪਸ ਤਲਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਪਲਕਲਰ ਵਚਲਤ ਜ਼ਵਸ਼ਲਸ਼ ਉਦਮ ਕਸਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ,  ਜ਼ਜਸ
           ਬਦਦਲਤ ਇਹ ਪਰਵਲਸਸ ਹਹਣ ਸਲਈਕਲਲਰ ਦਸ ਬਜਲਏ ਰਲਲਗਚਡਸ ਰਲਹਹ ਜ਼ਬਹਲਰ ਪਹਹਸਚ ਸਕਣਗਲ।

               ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸਪਸ ਤਲਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਸਘ ਫਪਲਕਲ ਨਪ ਸ ਮਸਡਸਆ ਕਰਮਸ ਦਜ਼ਵਸਦਰ ਸ਼ਰਮਲ ਦਲਵ ਵਚਲਤ
    ਸਪਚਨਲ ਜ਼ਦਚਤਸ ਗਈ ਜ਼ਕ 11      ’       ਪਰਵਲਸਸ ਜ਼ਵਅਕਤਸ ਕਲਟਕਪਪਰਲ ਤਤ ਸਲਈਕਲਲਰ ਤਲ ਜ਼ਬਹਲਰ ਲਈ ਚਚਲਲ ਹਲਏ ਹਨ

      ਤਲ ਉਹ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਗਹਜ਼ਰ ਰਹਲ ਹਨ       ’     ’  । ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਪ ਸ ਸਪਚਨਲ ਜ਼ਮਲਣ ਤਲ ਉਹ ਤਹਰਸਤ ਮਦਕਲ ਤਲ
          ਪਹਚਜਲ। ਉਨਲਲਰ ਸਲਰਲ ਪਰਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਪਰਲਰ ਨਲਲ ਗਚਲਬਲਤ ਕਸਤਸ। ਉਨਲਲਰਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਹਰਡ ¬    ਕਲਸ ਸਹਸਲਇਟਸ ਰਲਹਹ

   ਪਰਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਪਰਲਰ ਦਲ ਖਲਣ-  ’       ਪਸਣ ਤਲ ਹਲਰ ਇਸਤਜ਼ਲਮ ਕਰਵਲਏ ਅਤਲ ਏਡਸਸਸ (ਜ)      ਮਹਡਮ ਰਪਹਸ ਦਹ ਚਗ ਨਪ ਸ ਇਨਲਲਰ
       ਦਲ ਸਲਰਲ ਤਰਲਲਰ ਦਲ ਇਸਤਜ਼ਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਖਆ          । ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਸ ਫਪਲਕਲ ਨਲ ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਰ

                 ਸਲਰਲ ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਰ ਦਲ ਵਲਰਵਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਲ ਲਹ ਲਏ ਹਨ ਤਲ ਉਨਲਲਰ ਵਚਲਤ ਇਨਲਲਰ ਪਰਵਲਸਸਆਰ ਨਪ ਸ ਰਲਲਗਚਡਸ
              ਰਲਹਹ ਭਲਜ਼ਜਆ ਜਲਵਲਗਲ। ਉਨਲਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਬਸਧਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਸਆਰ ਨਲਲ ਰਲਬਤਲ ਬਣਲ ਕਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਚਲਤ

         ਬਚਸ ਦਲ ਇਸਤਜ਼ਲਮ ਕਰ ਕਲ ਇਨਲਲਰ ਨਪ ਸ ਜ਼ਫਰਲਜ਼ਪਹਰ ਭਲਜ਼ਜਆ ਜਲਵਲਗਲ,       ਜ਼ਜਚਥਤ ਇਨਲਲਰ ਨਪ ਸ ਰਲਲਗਚਡਸ ਰਲਹਹ ਜ਼ਬਹਲਰ
 ਭਲਜ਼ਜਆ ਜਲਵਲਗਲ                  । ਇਸ ਮਦਕਲ ਸਪਸ ਫਪਲਕਲ ਨਲ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਉਨਲਲਰ ਨਪ ਸ ਜ਼ਕਸਲ ਵਸ ਤਰਲਲਰ ਦਸ ਮਹਸ਼ਕਲ ਪਲਸ਼ ਨਹਹ
               ਆਉਣ ਜ਼ਦਚਤਸ ਜਲਵਲਗਸ। ਉਨਲਲਰ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਹਲਮਲਰਸ ਦਲ ਸਮਮ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਮਨਹ ਚਖਤਲ ਦਸ
      ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਚ ਜਹਜ਼ਟਆ ਹਲਇਆ ਹਹ ਤਲ ਗਰਸਬ,         ਲਲੜਵਸਦਲਰ ਨਪ ਸ ਕਲਈ ਮਹਸ਼ਕਲ ਪਲਸ਼ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਚਤਸ ਜਲਵਲਗਸ।

o/o District Public Relatoos ofcere Baroala

Baroala district admo comes to rescue of 11 migraot workers

• DC makes arraogemeots to seod migraots to Bihar oo traio

•Migraots were passiog through Baroala to reach Bihar oo bicycles

 

Barnala, May 16

Deputy Commissioner  Mr. Tej Partap Singh Phoolka has taken an initatte for
11 migrant labourers, who lef Kotkapura (Faridkot) for Bihar on bicycles. Now
these migrants will be able to reach Bihar by train instead of bicycles.

Mr. Phoolka receited informaton from journalist Datinder Sharma Det that 11
migrant labourers had lef Kotkapura on bicycles for Bihar and were passing
through Barnala. The Deputy Commissioner rushed to the spot and interacted
with them. He informed ADC Roohe Dugg to make arrangements for them. The
Deputy Commissioner said that the details of all these persons had been taken
by the district administraton and they would send these migrants by train. He
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said  afer liaising  with the authorites concerned,  the district  administraton
would arrange a bus for them and send them to Ferozepur, from where they
would be sent to Bihar tia train. The migrant labourers thanked the Barnala DC.
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
        ਖਰਰਦਦਲਰਰ ਕਰਨ ਵਵਲਵ ਜ਼ਰਰਰਰ ਇਹਜ਼ਤਆਤਲਤ ਦਲ ਜ਼ਖਆਲ ਰਰਖਣ ਗਲਹਕ:    ਤਵਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਰਲਕਲ

‘          ’ਦਦਕਲਨ ਮਲਲਕ ਵਰ ਜਲਰਰ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਵਸ਼ਲਤ ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਉਣ
ਬਰਨਲਲਲ, 16 ਮਈ

                ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸਪਰ ਤਵਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਰਲਕਲ ਨਵ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ
               ਰਲਕਣ ਲਈ ਅਤਵ ਲਲਕਲਤ ਦਰ ਜ਼ਸਹਤ ਨਰ ਸ ਮਦਰਖ ਰਰਖਦਵ ਹਲਏ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਅਸਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਜਲਰਰ ਹਫ   । ਉਨਲਲਤ

   ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ,            ਗਪਜ਼ਹ ਮਲਮਲਵ ਅਤਵ ਜ਼ਨਆਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਵ ਜ਼ਨਰਦਵਸ਼ਲਤ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਵ ਦਰ ਹਦਰਦ
   ਅਸਦਰ ਸਲਰਰਆਤ ਸ਼ਪਵਣਰਆਤ        ਦਰਆਤ ਦਦਕਲਨਲਤ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਪਰਰਲ ਹਫਤਲ (   ਸਲਮਵਲਰ ਤਤ ਐਤਵਲਰ)  ਸਵਵਰਵ

07.00    ਵਜਵ ਤਤ ਸ਼ਲਮ 06.00        ਵਜਵ ਤਰਕ ਖਲਲਲਣ ਦਰ ਪਪਵਲਨਗਰ ਜ਼ਦਰਤਰ ਗਈ ਹਫ,    ਪਰ ਸਬਸਧਤ ਦਦਕਲਨਦਲਰ
       ਅਤਵ ਗਲਹਕ ਜ਼ਰਰਰਰ ਇਹਜ਼ਤਆਤਲਤ ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਜ਼ਰਰਰ ਕਰਨ।
       ’    ਉਨਲਲਤ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਪਪਵਲਨਗਰ ਕਸਟਵਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨਲਤ ਤਵ ਲਲਗਰ ਨਹਹ ਹਲਵਵਗਰ   । ਸਲਰਵ ਮਲਲਜ਼, ਹਲਟਲ, ਕਲਰਬ, 

ਅਹਲਤਵ, ਜ਼ਜਮ,  ਸਵਰਜ਼ਮਸਗ ਪਰਲਜ਼,  ਹਜਲਮਤ ਦਦਕਲਨਲਤ,  ਸਪਲ ਸਲਪਸ਼,  ਜ਼ਬਊਟਰ ਸਫਲਰਨ, ਥਰਏਟਰ,  ਐਟਰਟਵਨਮਮਟ
ਪਲਰਕ,  ਹਲਸਪਰਟਫਜ਼ਲਟਰ ਸਵਵਲਵਲਤ,  ਖਵਡ ਕਸਪਲਫਕਸ,           ਬਲਰ ਆਜ਼ਦ ਇਸ ਸਮਮ ਦਦਰਲਨ ਪਜ਼ਹਲਲਤ ਦਰ ਤਰਲਲਤ ਬਸਦ ਹਰ
ਰਜ਼ਹਣਗਵ     । ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਰਫਸਟਲਰਮਟ,   ਮਜ਼ਠਆਈ ਦਰਆਤ ਦਦਕਲਨਲਤ/      ਬਵਕਰਰ ਆਜ਼ਦ ਤਤ ਗਲਹਕਲਤ ਨਰ ਸ ਖਲਣ-  ਪਰਣ

        ਵਲਲਰਆਤ ਵਲਸਤਰਆਤ ਜ਼ਸਰਫ ਪਫਕ ਕਰਕਵ ਹਰ ਜ਼ਦਰਤਰਆਤ ਜਲ ਸਕਣਗਰਆਤ       । ਇਨਲਲਤ ਦਦਕਲਨਲਤ ਅਸਦਰ ਬਫਠ ਕਵ ਖਲਣ-
 ’   ਪਰਣ ਤਵ ਮਨਲਹਰ ਹਲਵਵਗਰ         ।ਪਪਵਲਜ਼ਨਤ ਦਦਕਲਨਲਤ ਤਤ ਵਸਤਰਆਤ ਦਰ ਹਲਮ ਡਜ਼ਲਵਰਰ ਸਵਵਰਵ 10:00     ਵਜਵ ਤਤ ਲਫ ਕਵ
 ਸ਼ਲਮ 05:00     ਵਜਵ ਤਰਕ ਕਰਤਰ ਜਲ ਸਕਵਗਰ  । ਦਦ ਰਧ/       —  ਦਦ ਰਧ ਪਦਲਰਥਲਤ ਦਰ ਸਪਲਲਈ ਦਲਧਰਆਤ ਵਰਲਤ ਘਰ ਘਰ ਜਲ

  ਕਵ ਸਵਵਰਵ 05:00             —  ਵਜਵ ਤਤ ਕਰਤਰ ਸਕਵਗਰ ਸਬਜ਼ਰ ਅਤਵ ਫਲਲਤ ਦਰ ਸਪਲਲਈ ਪਜ਼ਹਲਲਤ ਦਰ ਤਰਲਤ ਘਰ ਘਰ ਜਲ
  ਕਵ ਕਰਤਰ ਸਕਵਗਰ।

      ਉਨਲਲਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਪਵਲਜ਼ਨਤ ਦਦਕਲਨਲਤ ਜ਼ਸਰਫ 50     ਫਰਸਦਰ ਸਟਲਫ ਸਮਵਤ ਖਲਲਲ ਰਆਤ ਜਲਣ    । ਦਦਕਲਨਦਲਰ ਜ਼ਰਰਰਰ
              ਸਲਵਧਲਨਰਆਤ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਉਣ ਅਤਵ ਗਲਹਕ ਵਰ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਵ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਵਸ਼ਲਤ ਦਲ ਜ਼ਖਆਲ ਰਰਖਣ।

        ਬਰਨਲਲਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਰਚ ਆਮ ਜਨਤਲ ਵਰਲਤ ਖਰਰਦਦਲਰਰ ਲਈ ਆਉਣ-    ਜਲਣ ਲਈ ਜ਼ਸਰਫ 2   ਪਹਰਆ ਵਲਹਨ
      ਦਰ ਵਰਤਤ ਕਰਤਰ ਜਲ ਸਕਵਗਰ ਅਤਵ 4   ’   ਪਹਰਆਤ ਵਲਹਨ ਤਵ ਪਲਬਸਦਰ ਰਹਵਗਰ।

               ਵਸਤਰਆਤ ਦਰ ਖਰਰਦਦਲਰਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਜ਼ਵਚਤ ਜ਼ਸਰਫ ਇਰਕ ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਹਰ ਜਲਵਵ ਤਲਤ ਜਲ
ਬਲਜ਼ਲਰ/  ’    ਦਦਕਲਨਲਤ ਤਵ ਭਰੜ ਨਲ ਹਲਵਵ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
   ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਵਵਲਲ ਈ-   ਜ਼ਰਕਜ਼ਸ਼ਆਆ ਦਦ ਸਸਨਨਟਲਈਜ਼ਨਸ਼ਨ

ਬਰਨਲਲਲ, 16 ਮਈ
             ’  ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਬਰਨਲਲਲ ਵਵਲਲ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਦਨ ਮਵਦਨਨਜ਼ਰ ਸਸਨਨਟਲਈਜ਼ਨਸ਼ਨ ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਜ਼ਲਰਲਆ ਤਨ ਹਸ।

              ’   ਇਸ ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸਸਦ ਤਨਜ ਪਸਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਫਲਕਲ ਦਨ ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ਲਆ ਤਨ ਨਗਰ
     ਕਕਸਲ ਵਵਲਲ ਸਲਰਨ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਨ ਈ-      ਜ਼ਰਕਜ਼ਸ਼ਆਆ ਦਦ ਸਸਨਨਟਲਈਜ਼ਨਸ਼ਨ ਕਰਵਲਈ ਗਈ ਹਸ     । ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਬਰਨਲਲਲ

               ਦਨ ਕਲਰਜਸਲਧਕ ਅਫਸਰ ਮਨਪਸਦਤ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਵਧਫ ਨਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਪਲਰਜ਼ਕਸਗ ਆਜ਼ਦ ਤਲ
       ’        ਬਲਜ਼ਲਰ ਜ਼ਵਚ ਜਲਣ ਜਲਆ ਹਲਰ ਜ਼ਨਰਧਲਜ਼ਰਤ ਰਲਟ ਤਨ ਲਲਕਲਆ ਨਫ ਸ ਸਨਵਲਵਲਆ ਦਨਣ ਲਈ ਜਲ ਈ-    ਜ਼ਰਕਸ਼ਲ ਚਲਵਲਏ ਗਏ

ਹਨ,      ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਵਵਲਲ ਉਨਲਲਆ ਸਲਰਨ ਈ-      ਜ਼ਰਕਜ਼ਸ਼ਆਆ ਨਫ ਸ ਸਸਨਨਟਲਈਜ਼ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਸ।
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