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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫ਼ਤਜ਼ਹ : ਜ਼ਪਸਡ ਤਲਜਲਕਕ ਦਕ ਨਨ ਜਵਲਨ ਨਕ ਕਲਰਲਨਲ ਨਨ ਸ ਜ਼ਦਦਤਤ ਮਲਤ
* ਐਸਐਮਓ ਤਕ ਜ਼ਸਹਤ ਕਰਮਚਲਰਤਆਆ ਵਦਲਲ ਸ਼ਸ਼ਦਭਕਲਮਨਲਵਲਆ ਭਕਟ
ਤਪਲ (ਬਰਨਲਲਲ), 3 ਜਨਨ
ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਕ ਲਈ ਰਲਹਤ ਭਰਤ ਖਬਰ ਹਹ ਜ਼ਕ ਤਪਲ ਨਕ ੜਲਕ ਜ਼ਪਸਡ ਤਲਜਲਕਕ ਦਕ 18 ਸਲਲਲ ਨਨ ਜਵਲਨ
ਜਸਵਤਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ’ਤਕ ਫ਼ਤਜ਼ਹ ਪਪਲਪਤ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਤਸਦਰਸ਼ਸਤ ਹਲ ਕਕ ਘਰ ਵਲਪਸਤ ਕਤਤਤ ਹਹ।
ਬਰਨਲਲਲ ਦਕ ਸਲਹਲ ਪਦਤਤ ਆਈਸਲਲਕਸ਼ਨ ਕਕਦਰ ਤਲ ਜ਼ਪਸਡ ਤਲਜਲਕਕ ਦਕ ਹਹਲਥ ਐਡ ਵਹਲਨਹ ਸ ਸਸਟਰ ਜ਼ਵਖਕ
ਪਹਸ਼ਸਚਣ ’ਤਕ ਜਸਵਤਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਨ ਸ ਸਤਨਤਅਰ ਮਹਡਤਕਲ ਅਫਸਰ ਜਸਵਤਰ ਜ਼ਸਸਘ ਔਲਖ ਨਕ ਗਸ਼ਲਦਸਤਲ ਭਕਟ ਕਤਤਲ
ਅਤਕ ਜ਼ਸਹਤ ਕਰਮਚਲਰਤਆਆ, ਪਸਚਲਇਤ ਤਕ ਪਜ਼ਰਵਲਰਕ ਮਸਬਰਲਆ ਨਕ ਤਲੜਤਆਆ ਵਜਲ ਕਕ ਉਸ ਦਲ ਸਵਲਗਤ ਕਤਤਲ
ਜ਼ਗਆ। ਭਲਵਸ਼ ਕ ਮਲਹਨਲ ਜ਼ਵਚ ਮਲਜ਼ਪਆਆ ਨਕ ਡਲਕਟਰਤ ਸਟਲਫ ਤਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਦਦਲਲ ਇਲਲਜ ਦਨਰਲਨ
ਜਸਵਤਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਤ ਵਧਤਆ ਦਕਖਭਲਲ ਕਰਨ ਅਤਕ ਤਸਦਰਸ਼ਸਤ ਘਰ ਵਲਪਸਤ ’ਤਕ ਖਸ਼ਸ਼ਤ ਜ਼ਲਜ਼ਹਰ ਕਤਤਤ ਅਤਕ
ਧਸ ਨਵਲ ਕ
ਦਤ ਤਲ ।
ਇਸ ਮਨਕਕ ਐਸਐਮਓ ਡਲ. ਜਸਬਤਰ ਜ਼ਸਸਘ ਔਲਖ ਨਕ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸ. ਤਕਜ ਪਪਤਲਪ
ਜ਼ਸਸਘ ਫਨ ਲਕਲ ਦਕ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਕਸ਼ਲਆ ਅਤਕ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਗਸ਼ਜ਼ਰਸਦਰਬਤਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਤ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਸਹਤ
ਜ਼ਵਭਲਗ ਕਰਲਨਲ ਜ਼ਵਰਸ਼ਦਧ ‘ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ’ ਜ਼ਵਚ ਜਸ਼ਜ਼ਟਆ ਹਲਇਆ ਹਹ। ਉਨਲ ਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਸਡ ਤਲਜਲਕਕ ਦਕ
ਨਨ ਜਵਲਨ ਦਤ ਕਲਜ਼ਵਡ ਟਹਸਟ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਹ ਗਕਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਤਲ ਬਲਅਦ ਅਦਜ ਉਸ ਨਨ ਸ ਘਰ ਭਕਜ ਜ਼ਦਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ।
ਹਸ਼ਣ ਜ਼ਜ਼ਲਲਕ ਜ਼ਵਚ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਕ 2 ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਕਸ ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਨਕਕ ਸਰਪਸਚ ਗਸ਼ਰਮਤਤ ਜ਼ਸਸਘ, ਪਸਚਲਇਤ ਮਸਬਰ ਇਸਦਰਜਤਤ ਜ਼ਸਸਘ, ਬਲਵਤਰ ਜ਼ਸਸਘ, ਬਲਲਕ
ਐਕਸਟਹਨਸ਼ਨ ਐਜਨਕਕਟਰ ਗਨਤਮ ਜ਼ਰਸ਼ਤ, ਸਤਐਚਓ ਗਗਨਦਤਪ ਕਨਰ, ਸਸ਼ਪਰਵਲਈਜ਼ਰ ਜਸਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ, ਜ਼ਸਹਤ
ਕਰਮਚਲਰਤ ਸਸਜਕ ਮਲਹਲਤਰਲ, ਸਸਦਤਪ ਕਨਰ ਤਕ ਆਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਮਨਜਨਦ ਸਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ: ਐਸਬਬਆਈ/ਆਰਸਸਟਬ ਵਵਵਲਲ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਵਲਏ ਗਏ ਮਲਸਕ
ਬਰਨਲਲਲ, 3 ਜਜਨ
ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਜ਼ਵਵਢਬ ‘ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ’ ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਸ ਜ਼ਵਚ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼
ਗਤਬਜ਼ਵਧਬਆਆ ਜਲਰਬ ਹਨ। ਇਸ ਤਜ਼ਹਤ ਸਟਸਟ ਬਬਕ ਆਫ ਇਸਡਬਆ ਅਤਸ ਪਪਡਜ ਸਵਵ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਜ਼ਸਖਲਲਈ
ਸਸਸਥਲਨ (ਆਰਸਸਟਬ), ਬਰਨਲਲਲ ਵਵਲਲ ਜ਼ਜਵਥਸ ਜ਼ਪਛਲਸ ਬਬਪਬਐਲ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਆ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਲੜਕਸ-ਲੜਕਬਆਆ
ਨਜ ਸ ਮਮਫਤ ਜ਼ਸਖਲਲਈ ਜ਼ਦਵਤਬ ਜਲ ਰਹਬ ਹਵ, ਉਉਥਸ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਮਹਲਮਲਰਬ ਦਬ ਰਲਕਥਲਮ ਲਈ ਵਬ ਅਜ਼ਹਮ
ਭਜ ਜ਼ਮਕਲ ਜ਼ਨਭਲਈ ਜਲ ਰਹਬ ਹਵ।
ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਆਰਸਸਟਬ ਅਜ਼ਧਕਲਰਬਆਆ ਵਵਲਲ ਵਧਬਕ ਜ਼ਡਪਟਬ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ) ਸਸਬ ਅਰਮਣ ਜ਼ਜਸਦਲ ਨਜ ਸ
500 ਮਲਸਕ ਭਸਟ ਕਬਤਸ ਗਏ। ਸਸਬ ਜ਼ਜਸਦਲ ਨਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਹਲਮਲਰਬ ਦਬ ਰਲਕਥਲਮ ਲਈ ਆਰਸਸਟਬ
ਬਰਨਲਲਲ ਵਵਲਲ ਆਰਸਸਟਬ ਜ਼ਸਜ਼ਖਆਰਥਬਆਆ ਤਲ ਇਹ ਮਲਸਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਵਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਦਕਸ ਆਰਸਸਟਬ
ਅਜ਼ਧਕਲਰਬਆਆ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਸਤਬਸ਼ ਕਮ ਮਲਰ ਜ਼ਸਸਗਲਲ (ਜ਼ਡਪਟਬ ਐਲ.ਡਬ.ਐਮ, ਬਰਨਲਲਲ), ਅਮਨਦਬਪ ਜ਼ਸਸਘ
(ਐਨ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ, ਬਰਨਲਲਲ) ਮਦਜਜਦ ਸਬ।
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