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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਦਦ ਸਸਭਲਵਡ ਖਤਰਦ ਤਤ ਘਬਰਲਉਣ ਦਡ ਬਜਲਇ ਸਸਚਦਤ ਰਜ਼ਹਣ ਜ਼ਕਸਲਨ: ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
* ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਅਤਦ ਖਦਤਡਬਲੜਡ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਟਲਤ ਉਲਡਕਡ ਗਈ ਰਣਨਡਤਡ
* ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਸਬਸਧਡ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ’ਤਦ ਰਲਬਤਲ ਕਰਨ ਜ਼ਕਸਲਨ
* ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦਡ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਚ ਖਦਤਡਬਲੜਡ ਸਣਦ ਵਟਖ ਵਟਖ ਜ਼ਵਭਲਗਲਗ ਦਡ ਮਡਜ਼ਟਸਗ
ਬਰਨਲਲਲ, 1 ਜਰਨ
ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਦਦ ਸਸਭਲਵਡ ਹਮਲਦ ਦਦ ਖਦਸ਼ਦ ਦਦ ਮਟਦਦਨਜ਼ਰ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਟਲਤ ਜਲਰਡ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲਗ
ਤਜ਼ਹਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਲਨ ਜ਼ਤਆਰ ਕਡਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ, ਜ਼ਜਸ ਦਡ ਸਲਰਦ ਜ਼ਵਭਲਗ ਪਰਰਡ ਪਲਲਣਲ ਯਕਡਨਡ
ਬਣਲਉਣ। ਇਸ ਦਦ ਨਲਲ ਹਡ ਜ਼ਕਸਲਨਲਗ ਨਰ ਸ ਵਡ ਸਸਚਦਤ ਕਡਤਲ ਜਲਵਦ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਦਦ ਹਮਲਦ ਦਦ ਖਦਸ਼ਦ
ਦਦ ਮਟਦਦਨਜ਼ਰ ਘਬਰਲਉਣ ਨਹਹ, ਬਲਜ਼ਕ ਸਸਚਦਤ ਰਜ਼ਹਣ।
ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਡ ਤਦਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਰ ਲਕਲ ਵਟਲਤ ਅਟਜ ਜ਼ਟਟਢਡ ਦਲ ਜ਼ਵਰਸਟਧ ਰਣਨਡਤਡ
’ਤਦ ਜ਼ਵਚਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਦਤਡਬਲੜਡ ਸਣਦ ਵਟਖ ਵਟਖ ਜ਼ਵਭਲਗਲਗ ਦਡ ਮਡਜ਼ਟਸਗ ਦਦਰਲਨ ਕਡਤਲ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਲ ਲਗ
ਦਟਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਸ ਝ ਜ਼ਦਨ ਪਜ਼ਹਲਲਗ ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ਰਲਜਸਥਲਨ ਦਦ ਸਸਘਰਡਆਗ ਮਸਡਡਆਗ ਤਤ ਪਸਜਲਬ ਵਟਲ ਵਧਦਲ
ਪਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸਡ, ਪਰ ਹਨਦ ਰਡਆਗ ਦਦ ਰਸਖ ਬਦਲਣ ਕਲਰਨ ਜ਼ਪਟਛਦ ਮਸੜਨ ਦਡਆਗ ਜ਼ਰਪਲਰਟਲਗ ਹਨ। ਇਸ ਦਦ
ਬਲਵਜਰਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਟਲਤ ਲਲ ੜਹਦਦ ਪਪਬਸਧ ਯਕਡਨਡ ਬਣਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤਦ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਲਨ
ਉਲਡਜ਼ਕਆ ਜ਼ਗਆ ਹਹ। ਇਸ ਤਜ਼ਹਤ ਖਦਤਡਬਲੜਡ ਜ਼ਵਭਲਗ ਜ਼ਕਸਲਨਲਗ ਨਰ ਸ ਜਲਗਰਰਕ, ਪਸਚਲਇਤਡ ਜ਼ਵਭਲਗ
ਪਸਚਲਇਤਲਗ ਨਲਲ ਤਲਲਮਦਲ ਕਰਨ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਪਟਧਰ ਦਲ ਸਰਵਦ, ਸਪਰਦਅ ਪਸਪਲਗ ਦਡ
ਉਪਲਟਬਧਤਲ, ਫਲਇਰ ਜ਼ਬਪਗਦਡ ਗਟਡਡਆਗ, ਪਸਲਡਸ ਸਸਰਟਜ਼ਖਆ ਤਦ ਸਪਰਦਅ ਕਰਨ ਮਦਕਦ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗਲਗ
ਦਡਆਗ ਸਦਵਲਵਲਗ ਜ਼ਰਰਰਡ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਸਬਸਧਡ ਸਲਰਦ ਜ਼ਵਭਲਗ ਕਮਰ ਕਟਸ ਲਹ ਣ।
ਇਸ ਮਦਕਦ ਮਸਟਖ ਖਦਤਡਬਲੜਡ ਅਫਸਰ ਡਲ. ਬਲਦਦਵ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜਦਕਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਟਚ ਕਲਈ ਅਜ਼ਜਹਡ
ਨਦ ਬਤ ਆਉਦਡ ਵਡ ਹਹ ਤਲਗ ਇਸ ਨਲਲ ਜ਼ਨਪਟਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਅਤਦ ਖਦਤਡਬਲੜਡ ਤਦ ਜ਼ਕਸਲਨ ਭਲਲਈ
ਜ਼ਵਭਲਗ ਪਰਰਡ ਤਰਲਲਗ ਜ਼ਤਆਰ ਹਹ। ਖਦਤਡਬਲੜਡ ਅਤਦ ਜ਼ਕਸਲਨ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਟਲਤ ਟਡਮਲਗ ਦਲ ਗਠਨ ਕਰ
ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਹਹ, ਜ਼ਜਹੜਡਆਗ ਵਟਖ ਵਟਖ ਜ਼ਪਸਡਲਗ ਜ਼ਵਟਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਗ ਨਲਲ ਰਲਬਤਲ ਬਣਲ ਕਦ ਸਸਭਲਵਡ ਹਮਲਦ ਨਰ ਸ
ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਮ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਦਦ ਵਟਖ ਵਟਖ ਬਲਲਕਲਗ ਜ਼ਵਟਚ ਕਸ ਟਲ 553 ਸਪਰਦਅ ਪਸਪ ਹਨ,
ਜ਼ਜਨਲ ਲਗ ਨਰ ਸ ਪਲਣਡ ਨਲਲ ਭਰ ਕਦ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ। ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ ’ਤਦ ਜ਼ਛੜਕਲਅ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਲਲ ਰਲਪਹਰਡਵਲਸ ਦਵਲਈ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਹਹ ਅਤਦ ਫਲਇਰ ਜ਼ਬਪਗਦਡ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਵਡ ਕਰ ਜ਼ਲਆ
ਜ਼ਗਆ ਹਹ, ਜ਼ਜਹੜਡਆਗ ਜ਼ਤਸਨਲਗ ਬਲਲਕਲਗ ਜ਼ਵਟਚ ਤਲਇਨਲਤ ਹਨ।
ਉਨਲ ਲਗ ਜ਼ਕਸਲਨਲਗ ਨਰ ਸ ਅਪਡਲ ਕਡਤਡ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣਦ ਪਟਧਰ ’ਤਦ ਵਡ ਸਸਚਦਤ ਰਜ਼ਹਣ। ਜ਼ਜਹੜਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਗ ਕਲਲ
ਟਰਹਕਟਰ ਵਲਲਦ ਸਪਰਦਅ ਪਸਪ ਹਨ, ਉਨਲ ਲਗ ਨਰ ਸ ਪਲਣਡ ਨਲਲ ਭਰ ਕਦ ਰਟਖਣ ਅਤਦ ਖਦਤ ਜ਼ਵਟਚ ਮਲਟਰ ਵਲਲਡਆਗ
ਜ਼ਡਟਗਡਆਗ ਨਰ ਸ ਵਡ ਪਲਣਡ ਨਲਲ ਭਰ ਕਦ ਰਟਖਣ। ਉਨਲ ਲਗ ਅਪਡਲ ਕਡਤਡ ਜ਼ਕ ਜਦਕਰ ਕਲਈ ਜ਼ਕਸਲਨ ਜ਼ਟਟਡਡ ਦਲ
ਦਦਖਦਲ ਹਹ ਤਲਗ ਖਦਤਡਬਲੜਡ ਜ਼ਵਭਲਗ, ਬਰਨਲਲਲ ਵਟਲਤ ਸਥਲਜ਼ਪਤ ਕਡਤਦ ਗਏ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ’ਤਦ ਏ ਡਡ ਓ
ਅਸਜ਼ਮਪਤਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਲ 76965-95100 ਅਤਦ ਏਐਸਆਈ ਜ਼ਦਲਦਲਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਲ 9417676133 ਨਸਬਰ ’ਤਦ ਸਸਪਰਕ ਕਰਦ।
ਇਸ ਮਦਕਦ ਵਧਡਕ ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸਪਡ ਆਜ਼ਦਤਯ ਡਦਚਲਵਲਲ, ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਡ ਅਸ਼ਲਕ
ਕਸ ਮਲਰ, ਮਸਟਖ ਖਦਤਡਬਲੜਡ ਅਫਸਰ ਡਲ. ਬਲਦਦਵ ਜ਼ਸਸਘ, ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਗਸਜ਼ਰਸਦਰਬਡਰ ਜ਼ਸਸਘ ਸਣਦ ਹਲਰ
ਅਜ਼ਧਕਲਰਡ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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----ਦਲਲਤ ਲੜਕਕ ਦਦ ਕਕ ਕਟਮਮਰ ਦਮ ਮਮਮਲਮ ----* ਐਸਸਦ ਕਲਮਸ਼ਨ ਮਮਬਰ ਪਪਨਮ ਕਮਕਗੜਮ ਨਕ ਸਕਣਦ ਪਦੜਤ ਦਦ ਫਲਰਆਦ
* ਐਸਡਦਐਮ ਬਰਨਮਲਮ ਨਪ ਨ ਮਮਮਲਕ ਦਦ ਜਮਕਚ ਦਕ ਆਦਕਸ਼, 17 ਜਪਨ ਤਕਕਕ ਲਰਪਪਰਟ ਮਨਗਦ
* ਕਸਪਰਵਮਰਮਕ ਲਵਰਕਕਧ ਹਪਵਕਗਦ ਸਖਤ ਕਮਰਵਮਈ: ਪਪਨਮ ਕਮਕਗੜਮ
ਭਦਦੜ, 1 ਜਪਨ
ਨਕ ੜਲਕ ਲਪਨਡ ਕਪਠਕ ਭਮਨ ਲਸਨਘ ਦਕ ਦਲਲਤ ਲੜਕਕ ਦਦ ਕਲਥਤ ਤਦਰ ’ਤਕ ਨਮਜਮਇਜ਼ ਕਕ ਕਟਮਮਰ ਬਮਰਕ ਪਕਲਲਸ
ਲਖ਼ਲਮਫ਼ ਲਮਲਦ ਲਸ਼ਕਮਇਤ ਦਮ ਨਪ ਲਟਸ ਲਮ ਲਦਆਕ ਪਨਜਮਬ ਰਮਜ ਅਨਕ ਸਪਲਚਤ ਜਮਤਦਆਕ ਕਲਮਸ਼ਨ ਦਕ ਮਮਬਰ ਸਸਦਮਤਦ
ਪਪਨਮ ਕਮਕਗੜਮ ਵਕਲਲ ਅਕਜ ਲਪਨਡ ਕਪਠਕ ਭਮਨ ਲਸਨਘ ਦਮ ਦਦਰਮ ਕਦਤਮ ਲਗਆ। ਇਸ ਦਦਰਮਨ ਉਨਨ ਮਕ ਪਦੜਤ ਪਲਰਵਮਰ
ਦਦ ਲਵਕÎ ਲਥਆ ਸਕਣਦ ਅਤਕ ਪਪਰਮ ਇਨਸਮਫ ਲਦਵਮਉਣ ਦਮ ਭਰਪਸਮ ਲਦਕਤਮ।
ਇਸ ਮਦਕਕ ਪਦੜਤ ਲੜਕਕ ਦਦ ਮਮਤਮ ਜਸਲਵਨਦਰ ਕਦਰ ਨਕ ਸਸਦਮਤਦ ਪਪਨਮ ਕਮਕਗੜਮ ਨਪ ਨ ਦਕਲਸਆ ਲਕ ਉਸ ਦਕ ਪਕਕਤ
ਗਕਰਪਸਦਤ ਲਸਨਘ ਦਦ ਉਨਨ ਮਕ ਦਕ ਗਕਆਕਢਦ ਵਕਲਲ ਐਲਈਡਦ ਚਪਰਦ ਦਦ ਇਕਕ ਕਲਥਤ ਝਪ ਠਦ ਲਸ਼ਕਮਇਤ ਥਮਣਮ ਭਦਦੜ
ਲਵਖਕ ਕਦਤਦ ਗਈ, ਲਜਸ ਮਮਮਲਕ ਲਵਚ ਪਕਲਦਸ ਵਕਲਲ ਉਸ ਦਕ 17 ਸਮਲਮ ਪਕਕਤ ਨਪ ਨ 9 ਮਈ ਨਪ ਨ ਥਮਣਮ ਭਦਦੜ
ਲਲਜਮਇਆ ਲਗਆ। ਜਸਲਵਨਦਰ ਕਦਰ ਦਦ ਲਸ਼ਕਮਇਤ ਅਨਕ ਸਮਰ ਪਕਲਲਸ ਵਕਲਲ ਉਸ ਦਕ ਪਕਕਤ ਨਪ ਨ ਕਲਥਤ ਤਦਰ ’ਤਕ
ਨਮਜਮਇਜ਼ ਲਹਰਮਸਤ ਲਵਕਚ ਰਕਖ ਕਕ ਕਕ ਕਟਮਮਰ ਕਦਤਦ ਗਈ ਅਤਕ ਉਸ ਤਲ ਬਮਅਦ ਉਸ ਨਪ ਨ ਸਦਆਈਏ ਸਟਮਫ
ਲਵਖਕ ਲਲਜਮਇਆ ਲਗਆ, ਲਜਕਥਕ ਉਸ ’ਤਕ ਕਲਥਤ ਤਦਰ ’ਤਕ ਅਣਮਨਕਕ ਖਦ ਤਸ਼ਕਦਦ ਕਦਤਮ ਲਗਆ।
ਲਸ਼ਕਮਇਤਕਰਤਮ ਨਕ ਆਲਖਆ ਲਕ ਉਸ ਦਕ ਪਕਕਤ ਦਦ ਹਮਲਤ ਲਜ਼ਆਦਮ ਖਰਮਬ ਹਪਣ ਕਰਕਕ 10 ਮਈ ਸ਼ਮਮ ਨਪ ਨ
ਬਕਕਸਪਰ ਕਰਮਰ ਲਦਨਲਦਆਕ ਲੜਕਕ ਨਪ ਨ ਭਕਜ ਲਦਕਤਮ ਲਗਆ। ਉਨਨ ਮਕ ਲੜਕਕ ਨਪ ਨ ਲਸਵਲ ਹਸਪਤਮਲ ਬਰਨਮਲਮ ਲਵਖਕ
ਭਰਤਦ ਕਰਵਮਇਆ ਲਗਆ, ਲਜਕਥਕ ਉਹ ਅਕਠ ਲਦਨ ਦਮਖਲ ਲਰਹਮ। ਮਲਹਲਮ ਨਕ ਕਸਪਰਵਮਰਮਕ ਲਖਲਮਫ ਸਖਤ
ਕਮਰਵਮਈ ਦਦ ਮਨਗ ਕਦਤਦ।
ਇਸ ਮਦਕਕ ਐਸਸਦ ਕਲਮਸ਼ਨ ਦਕ ਮਮਬਰ ਸਸਦਮਤਦ ਪਪਨਮ ਕਮਕਗੜਮ ਨਕ ਪਦੜਤ ਪਲਰਵਮਰ ਨਪ ਨ ਇਨਸਮਫ ਲਦਵਮਉਣ
ਦਮ ਭਰਪਸਮ ਲਦਕਤਮ ਅਤਕ ਐਸਡਦਐਮ ਬਰਨਮਲਮ ਅਨਮਪਲ ਲਸਨਘ ਧਮਲਦਵਮਲ ਨਪ ਨ ਮਮਮਲਕ ਦਦ ਜਮਕਚ ਕਰ ਕਕ
ਮਕਕਨਮਲ ਲਰਪਪਰਟ 17 ਜਪਨ ਨਪ ਨ ਐਸਸਦ ਕਲਮਸ਼ਨ ਪਨਜਮਬ ਦਕ ਦਫਤਰ ਲਵਖਕ ਪਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲਖਆ।
ਇਸ ਮਦਕਕ ਪਕਤਰਕਮਰਮਕ ਨਮਲ ਗਕਲਬਮਤ ਕਰਲਦਆਕ ਸਸਦਮਤਦ ਪਪਨਮ ਕਮਕਗੜਮ ਨਕ ਲਕਹਮ ਲਕ ਦਲਲਤਮਕ ’ਤਕ ਲਕਸਕ ਵਦ
ਤਰਨਮਕ ਦਦ ਧਕਕਕਸ਼ਮਹਦ ਅਤਕ ਤਸ਼ਕਦਦ ਸਲਹਣ ਨਹਹ ਕਦਤਮ ਜਮਵਕਗਮ ਅਤਕ ਕਸਪਰਵਮਰਮਕ ਲਵਰਕਕਧ ਸਖਤ ਕਮਰਵਮਈ
ਕਦਤਦ ਜਮਵਕਗਦ।
ਇਸ ਮਦਕਕ ਐਸਡਦਐਮ ਅਨਮਪਲ ਲਸਨਘ ਧਮਲਦਵਮਲ, ਡਦਡਦਪਦਓ ਸਸਦ ਸਨਜਦਵ ਸ਼ਰਮਮ, ਡਦਐਸਪਦ ਬਰਨਮਲਮ
ਪਰਲਮਨਦਰ ਲਸਨਘ, ਡਦਐਸਪਦ ਤਪਮ ਰਲਵਨਦਰ ਲਸਨਘ ਰਨਧਮਵਮ, ਨਮਇਬ ਤਲਹਸਦਲਦਮਰ ਭਦਦੜ ਹਮਦਸ਼ ਕਕ ਮਮਰ,
ਬਦਡਦਪਦਓ ਸ਼ਲਹਣਮ ਯਪਗਰਮਜ ਲਸਨਘ ਸਪਹਦ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਸਨਘ ਗਕਰਪ ਕਮਨਪ ਨਗਪ ਤਲ ਇਲਮਵਮ ਲਪਨਡ ਦਕ ਸਰਪਨਚ-ਪਨਚ
ਹਮਜ਼ਰ ਸਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਕਰਲਨਲ ਸਸਕਟ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਦਨ-ਰਲਤ ਡਟਟ ਹਲਈ ਹਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਲਟਸ: ਐਸਐਸਪਟ
* ਜ਼ਬਨਲਨ ਮਲਸਕ ਤਤ ਘਪਸਮਣ ਵਲਲਲ 1544 ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਨ ਦਲ ਚਲਲਨ
* ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਨ ’ਤਲ ਥਪਥਕਣ ਦਟ ਵਟ ਸਖਤ ਮਨਲਹਟ
ਬਰਨਲਲਲ, 1 ਜਜਨ
ਕਰਲਨਲ ਸਸਕਟ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਲਟਸ ਜ਼ਦਨ-ਰਲਤ ਸਲਵਲਵਲਨ ਜ਼ਨਭਲਅ ਰਹਟ ਹਹ। ਕਰਲਨਲ ਜ਼ਵਰਪਥਧ ਮਪਜ਼ਹਸਮ ਤਜ਼ਹਤ
ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਨ ’ਤਲ ਲਲ ਕਲਨ ਦਲ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ, ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਨ ’ਤਲ ਨਲ ਥਪਥਕਣਲ ਅਤਲ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਜ਼ਵਥਥ
ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਟ ਹਹ। ਅਜ਼ਜਹਲ ਨਲ ਕਰਨ ਵਲਜ਼ਲਆਨ ਜ਼ਖਲਲਫ ਨਲ ਮਲਨ ਅਨਪ ਸਲਰ ਕਲਨਜ ਸਨਟ ਕਲਰਵਲਈ
ਅਮਲ ਜ਼ਵਥਚ ਜ਼ਲਆਨਦਟ ਜਲ ਰਹਟ ਹਹ।
ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਰਦਲ ਹਲਏ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਲਟਸ ਮਪਖਟ ਸਪਟ ਸਸਦਟਪ ਗਲਇਲ ਨਲ ਦਥਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਜ਼ਖਲਲਫ
ਮਪਜ਼ਹਸਮ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਲਟਸ ਵਥਲਤ 21 ਮਈ ਤਤ 31 ਮਈ ਤਥਕ ਜ਼ਬਨਲਨ ਮਲਸਕ ਤਤ ਘਪਸਮਣ ਵਲਲਲ 1544
ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਨ ਨਜ ਸ ਜਪਰਮਲਨਲ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ। ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਥਥਲਤ ਜ਼ਜਥਥਲ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ ਲਲਜ਼ਮਟ ਕਟਤਲ
ਜ਼ਗਆ ਹਹ, ਉਥਲ ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਨ ’ਤਲ ਥਪਥਕਣ ਦਟ ਵਟ ਮਨਲਹਟ ਹਹ। ਇਸ ਮਪਜ਼ਹਸਮ ਤਜ਼ਹਤ ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਨ ’ਤਲ
ਥਪਥਕਣ ’ਤਲ 29 ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਨ ਦਲ ਚਲਲਨ ਕਟਤਲ ਗਏ ਹਨ। ਮਲਸਕ ਨਲ ਪਲਉਣ ਅਤਲ ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਨ ’ਤਲ
ਥਪਥਕਣ ਵਲਜ਼ਲਆਨ ਨਜ ਸ ਕਪ ਥਲ 4,47,000 ਰਪਪਏ ਜਪਰਮਲਨਲ 31 ਮਈ ਤਥਕ ਕਟਤਲ ਜਲ ਚਪਥਕਲ ਹਹ।
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਲਟਸ ਮਪਖਟ ਸਪਟ ਗਲਇਲ ਨਲ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਟਆਨ ਹਦਲਇਤਲਨ ਮਪਤਲਜ਼ਬਕ ਮਲਸਕ
ਨਲ ਪਲਉਣ ਅਤਲ ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਨ ’ਤਲ ਥਪਥਕਣ ਵਲਜ਼ਲਆਨ ਜ਼ਖਲਲਫ ਐਪਟਡਹਜ਼ਮਕ ਡਟਜ਼ਸਜ਼ ਐਕਟ 1897
ਤਜ਼ਹਤ ਬਣਦਟ ਕਲਰਵਲਈ ਕਟਤਟ ਜਲ ਰਹਟ ਹਹ ਤਲਨ ਜਲ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਟ ਤਤ ਬਚਲਅ ਰਥਖਣ ਸਬਸਧਟ
ਸਲਵਧਲਨਟਆਨ ਦਟ ਲਲ ਕ ਪਜਰਟ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ।
ਉਨਲ ਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਟਆਨ ਨਜ ਸ ਅਪਟਲ ਕਟਤਟ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਜ਼ਦਸ਼ਲ
ਜ਼ਨਰਦਲਸ਼ਲਨ ਦਟ ਇਸਨ-ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਈ ਜਲਵਲ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਗ਼ਰਰਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਯਲਜਨਲ ਤਜ਼ਹਤ ਰਲਸ਼ਨ ਵਸਡ ਦਲ ਜ਼ਸਲਜ਼ਸਲਲ ਜਲਰਰ
* ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਚ 61 ਹਜ਼ਲਰ 900 ਕਲਰਡਲਡ ’ਤਲ ਵਸਜ਼ਡਆ ਜਲ ਚਚਚਜ਼ਕਐ ਰਲਸ਼ਨ
ਬਰਨਲਲਲ, 1 ਜਜਨ
ਕਰਲਨਲ ਸਸਕਟ ਦਦਰਲਨ ਪਪਧਲਨ ਮਸਤਰਰ ਗਰਰਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਯਲਜਨਲ ਤਜ਼ਹਤ ਗਰਰਬ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਡ ਤਚਕ ਰਲਸ਼ਨ
ਪਹਚਸਚਲਉਣ ਦਲ ਜ਼ਸਲਜ਼ਸਲਲ ਜਲਰਰ ਹਹ।
ਇਸ ਸਬਸਧਰ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜ਼ਦਸਦਲ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਰ ਤਲਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਜ ਲਕਲ ਨਲ ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਗ਼ਰਰਬ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਡ ਨਜ ਸ 15 ਜ਼ਕਲਲ ਪਪਤਰ ਮਮਬਰ ਕਣਕ ਅਤਲ ਪਪਤਰ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਜ਼ਤਸਨ ਜ਼ਕਚਲਲ ਦਲਲ ਜ਼ਤਸਨ
ਮਹਰਜ਼ਨਆਡ ਲਈ ਮਚਫ਼ਤ ਵਸਡਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਹ। ਇਸ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਕਚ ਚਲ 64 ਹਜ਼ਲਰ 533
ਕਲਰਡ ਧਲਰਕ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਲ ਲਡ ਜ਼ਵਚਚ 61 ਹਜ਼ਲਰ 900 ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਡ ਨਜ ਸ ਮਚਫ਼ਤ ਰਲਸ਼ਨ ਜ਼ਦਚਤਲ ਜਲ ਚਚਚਜ਼ਕਆ ਹਹ
ਅਤਲ ਬਲਕਰ ਰਜ਼ਹਸਦਲ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਡ ਨਜ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਮਚਹਚਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਦਲ ਜ਼ਸਲਜ਼ਸਲਲ ਜਲਰਰ ਹਹ।
ਡਰਐਫਐਸਸਰ ਅਜ਼ਤਸਦਰ ਕਦਰ ਨਲ ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਰ ਮਦਦ ਨਲਲ ਵਰ ਰਲਸ਼ਨ ਜ਼ਕਚਟਲਡ (10
ਜ਼ਕਚਲਲ ਆਟਲ, 2 ਜ਼ਕਚਲਲ ਚਰਨਰ ਅਤਲ 2 ਜ਼ਕਚਲਲ ਦਲਲ) ਗ਼ਰਰਬ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਡ ਨਜ ਸ ਵਸਡਰਆਡ ਜਲ ਚਚਚਕਰਆਡ ਹਨ।
ਉਨਲ ਲਡ ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਲਸ਼ਨ ਵਸਡ ਦਦਰਲਨ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਚ ਬਚਲਅ ਲਈ ਲਲ ੜੜਦਰਆਡ ਸਲਵਧਲਨਰਆਡ ਜ਼ਜਵਵ
ਮਜਸਹ ਢਕ ਕਲ ਰਚਖਣ, ਹਚਥ ਸਹਨਲਟਲਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤਲ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਜ ਰਰ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਰ ਹਹ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਨਜ਼ਹਰਲਰ/ਸਸਇਆਰ ’ਚ ਨਹਲਉਣ ਜਲਰ ਤਤਰਨ ’ਤਤ ਪਲਬਸਦਦ
ਬਰਨਲਲਲ, 1 ਜਸਨ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਤਜ਼ਜਸਟਟ ਤਟ ਬਰਨਲਲਲ ਸ. ਤਤਜ ਪਟਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਸ ਲਕਲ ਆਈਏਐਸ ਵਵਲਲ ਫਫਜ਼ਦਲਰਦ ਜ਼ਲਬਤਲ ਸਸਘਤਲ
1973 ਦਦ ਧਲਰਲ 144 ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਦਦ ਹਦਸਸ ਦ ਅਸਦਰ ਵਵਖ ਵਵਖ ਸਥਲਨਲਰ ਤਲ ਲਸਘਦਦਆਰ
ਵਵਡਦਆਰ ਛਲਟਦਆਰ ਨਦਦਆਰ/ਨਜ਼ਹਰਲਰ/ਸਸਏ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸਤ ਵਦ ਸਥਲਨ ’ਤਤ ਆਮ ਜਨਤਲ ਦਤ ਨਹਲਉਣ ਅਤਤ
ਤਤਰਨ ’ਤਤ ਪਸਰਨ ਪਲਬਸਦਦ ਲਲਈ ਗਈ ਹਤ। ਜ਼ਕਸਤ ਜ਼ਰਸਰਤ ਸਮਮ ਪਟਸ਼ਲਸਨ ਦਦ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਲਲਤ ਗਲਤਲਖਲਰਲਰ ’ਤਤ
ਇਹ ਹਹਕਮ ਲਲਗਸ ਨਹਹ ਹਲਵਤਗਲ।
ਉਨਲ ਲਰ ਆਪਣਤ ਹਹਕਮਲਰ ਜ਼ਵਚ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਗਰਮਦ ਤਲ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਵਲਰ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਦ/ਨਫ ਜਵਲਨ/ਬਵਚਤ
ਨਜ਼ਹਰਲਰ ’ਤਤ ਨਹਲਉਣ ਲਈ ਚਲਤ ਜਲਰਦਤ ਹਨ ਅਤਤ ਨਜ਼ਹਰ ਦਤ ਤਤਜ਼ ਪਲਣਦ ਦਤ ਵਹਲਅ ਕਲਰਨ ਰਹੜਨ/ਡਹ ਵਬਣ ਜ਼ਜਹਤ
ਹਲਦਸਤ ਵਲਪਰ ਜਲਰਦਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰਲਕਤ ਪਲਬਸਦਦ ਦਤ ਹਹਕਮ ਜਲਰਦ ਕਦਤਤ ਗਏ ਹਨ, ਜਲ 29 ਜਹਲਲਈ
2020 ਤਵਕ ਲਲਗਸ ਰਜ਼ਹਣਗਤ।
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