
         ਕਕਵਵਡ ਸਸਕਟ ਦਦਰਰਨ ਵਸਵਲ ਵਡਫਫਸ ਟਟਮ ਵਵਲਲ ਭਲਰਈ ਕਰਰਜ ਜਰਰਟ
 *      ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਰਦ ਨਰ ਸ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਰਈ ਗਈ ਦਵਰਈ
ਬਰਨਰਲਰ, 2 ਜਰਨ

             ਵਡਪਟਟ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਕਮ ਕਸਟਰਕਲਰ ਵਸਵਲ ਵਡਫਫਸ ਬਰਨਰਲਰ ਅਤਤ ਕਮਰਦਡਡਟ ਪਸਜਰਬ ਹਕਮ ਗਰਰਡਜ਼ ਅਤਤ
             ਵਸਵਲ ਵਡਫਫਸ ਸਸਗਰਰਰ ਰਛਪਰਲ ਵਸਸਘ ਧਰਰਟ ਦਤ ਵਦਸ਼ਰ ਵਨਰਦਤਸ਼ਰਦ ਅਨਮਸਰਰ ਵਸਵਲ ਵਡਫਫਸ ਬਰਨਰਲਰ ਵਵਲਲ
—ਕਕਵਵਡ 19             ਮਹਰਮਰਰਟ ਦਦਰਰਨ ਬਰਨਰਲਰ ਵਜ਼ਲਲਤ ਦਤ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦ ਮਰਟਜ਼ਰਦ ਨਰ ਸ ਪਸਜਰਬ ਦਤ ਵਵਖ ਵਵਖ

          ਵਜ਼ਵਲਲਹਆਦ ਤਲ ਦਵਰਈਆਦ ਵਲਆ ਕਤ ਦਤਣ ਦਰ ਵਸਲਵਸਲਰ ਲਗਰਤਰਰ ਜਰਰਟ ਹਡ।
             ਇਸ ਤਵਹਤ ਬਰਨਰਲਰ ਵਜ਼ਲਲਤ ਦਤ ਕਈ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਰਦ ਨਤ ਦਵਰਈਆਦ ਵਰਸਤਤ ਵਸਵਲ ਵਡਫਫਸ ਬਰਨਰਲਰ ਨਰਲ

 ਤਰਲਮਤਲ ਕਟਤਰ              । ਇਸਤ ਦਤ ਮਵਦਤਨਜ਼ਰ ਅਵਜ ਸਮਖਜਟਤ ਵਸਸਘ ਪਮਵਤਰ ਸਮਖਦਤਵ ਵਸਸਘ ਵਰਸਟ ਵਪਸਡ ਕਲਰਲਰ
(  ਵਜ਼ਲਲ ਰ ਬਰਨਰਲਰ)          ਨਤ ਵਸਵਲ ਵਡਫਫਸ ਸਟਰਫ ਨਰਲ ਹਵਰਆਣਰ ਸਟਤਟ ਦਤ ਪਸਚਕਰਲਰ  (  ਸਡਕਟਰ 23)  ਤਲ

            ਲਸਬਤ ਸਮਮ ਤਲ ਚਵਲ ਰਹਟ ਦਵਰਈ ਵਲਆ ਕਤ ਦਤਣ ਲਈ ਤਰਲਮਤਲ ਕਟਤਰ ਵਗਆ     । ਵਸਵਲ ਵਡਫਫਸ ਟਟਮ ਵਵਲਲ
               ਪਸਚਕਰਲਰ ਤਲ ਦਵਰਈ ਪਪਰਪਤ ਕਟਤਟ ਗਈ ਅਤਤ ਅਵਜ ਉਨਲਰਦ ਦਤ ਗਪਵਹ ਵਪਸਡ ਕਲਰਲਰ ਵਵਖਤ ਇਸਚਰਰਜ
 ਕਮਲਦਟਪ ਵਸਸਘ,     ਵਡਪਟਟ ਚਟਫ ਵਰਰਡਨ ਮਵਹਸਦਰ ਕਵਪਲ,   ਪਰਮਜਟਤ ਵਸਸਘ,     ਅਮਨਦਟਪ ਵਸਸਘ ਅਤਤ
            ਸਮਖਦਟਪ ਵਸਸਘ ਵਵਲਲ ਸਮਖਜਟਤ ਵਸਸਘ ਨਰ ਸ ਡਰਕਟਰਟ ਰਰਇ ਅਨਮਸਰਰ ਦਵਰਈ ਮਮਵਹਈਆ ਕਰਵਰਈ ਗਈ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ

         ਜ਼ਰਕਸ਼ਲ ਚਲਲਕਲਕ ਤਤ ਰਤਹੜੜ ਵਲਜ਼ਲਆਕ ਨਨ ਸ ਮਲਸਕ ਅਤਤ ਸਸਨਤਟਲਈਜ਼ਰ ਵਸਡਤ

ਬਰਨਲਲਲ, 2 ਜਨਨ
 ਕਲਜ਼ਵਡ 19                ਦਤ ਚਚਲਜ਼ਦਆਕ ਜਨਨ ਮਹੜਨਤ ਦਤ ਪਜ਼ਹਲਤ ਹਫ਼ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸੜਆਕ ਨਨ ਸ ਜ਼ਦਚਤੜ ਛਲਟ ਨਨ ਸ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ

        ਰਚਖਜ਼ਦਆਕ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਅਸਦਰ ਜ਼ਰਕਸ਼ਲ ਚਲਲਕਲਕ ਦੜ ਸਸਰਚਜ਼ਖਆ ਲਈ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.    ਵਲਸਟੜਅਰਲਕ ਵਚਲਲ ਮਲਸਕ
   ਅਤਤ ਸਸਨੜਟਲਈਜ਼ਰ ਵਸਡਤ ਗਏ।

              ਯਸਵਕ ਸਤਵਲਵਲਕ ਜ਼ਵਭਲਗ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਦਤ ਸਹਲਇਕ ਡਲਇਰਸਕਟਰ ਜ਼ਵਜਯ ਭਲਸਕਰ ਨਤ ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ
              ਅਸਦਰ ਜ਼ਡਪਟੜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸਸੜ ਤਤਜ ਪਸਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨਲਕਲ ਦਤ ਆਦਤਸ਼ਲਕ ਅਨਸਸਲਰ ਯਨਥ ਸਤਵਲਵਲਕ
       ਕਲਚਬ ਮਮਬਰ ਅਤਤ ਜ਼ਵਚਜ਼ਦਅਕ ਸਸਸਥਲਵਲਕ ਅਸਦਰ ਚਚਲਦਤ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.    ਯਨਜ਼ਨਟਲਕ ਦਤ ਵਲਸਟੜਅਰ 25  ਮਲਰਚ

      ਤਲ ਲਗਲਤਲਰ ਸਤਵਲਵਲਕ ਜ਼ਨਭਲਉਦਤ ਆ ਰਹਤ ਹਨ    । ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਆਈ.ਓ.     ਐਲ ਕਸਜ਼ਮਕਲ ਅਤਤ ਫਲਰਮਤਸੜ ਜ਼ਲਮ: 
    ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਛਸਨਲਕ ਦਤ ਪਸਬਸਧਕ ਵੜ.  ਪੜ ਆਰ.  ਕਤ ਰਤਨ,        ਜ਼ਡਪਟੜ ਮਸਨਤਜਰ ਮਨਦੜਪ ਸ਼ਰਮਲ ਵਚਲਲ ਯਸਵਕ ਸਤਵਲਵਲਕ

         ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਖਤ ਮਲਸਕ ਅਤਤ ਸਸਨਤਟਲਈਜ਼ਰ ਭਤਟ ਕੜਤਤ ਗਏ ਸਨ, ਜਲ
              ਵਲਸਟੜਅਰਲਕ ਵਚਲਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਅਸਦਰ ਜ਼ਰਕਸ਼ਲ ਚਲਲਕ ਅਤਤ ਰਤਹੜੜ ਅਤਤ ਸਲਮਲਨ ਵਸਡਣ ਵਲਜ਼ਲਆਕ ਨਨ ਸ ਵਸਡਤ ਗਏ।

               ਇਸ ਮਦਕਤ ਜ਼ਰਕਸ਼ਲ ਚਲਲਕਲਕ ਨਨ ਸ ਹਚਥ ਧਲਣ ਅਤਤ ਹਲਰ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤਣ ਬਲਰਤ ਵੜ ਜਲਗਰਨਕ ਕੜਤਲ ਜ਼ਗਆ  ।
   ਇਸ ਮਦਕਤ ਵੜਰਲਵਤੜ ਐਸ.ਐਸ.ਡੜ.        ਸੜਨੜਅਰ ਸਸਕਸਡਰੜ ਸਕਨਲ ਬਰਨਲਲਲ ਦਤ ਜ਼ਪਸਸਸੜਪਲ ਜਗਜੜਤ ਜ਼ਸਸਘ, 

   ਅਰਸ਼ਦੜਪ ਜ਼ਸਸਘ ਪਚਖਲ ਕਲਲਕ,   ਲਵਪਸੜਤ ਸ਼ਰਮਲ ਹਰੜਗੜਲ ,     ਗਸਰਪਸੜਤ ਸ਼ਰਮਲ ਗਸਰਸਤਵਕ ਨਗਰ ਬਰਨਲਲਲ, 
  ਹਰੜਸ਼ ਗਲਇਲ ਬਰਨਲਲਲ,     ਹਰਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਡਸਪੜ ਮਦਜਨਦ ਸਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ

      ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਦਦ ਹਦਦਦ ਅਸਦਰ ਰਲਤ 9   ਤਤ ਸਵਵਰ 5    ਵਜਵ ਤਤਕ ਰਹਵਗਲ ਕਰਜ਼ਫਊ
 *      ਦਦਕਲਨਲਨ ਖਲਲਲਣ ਦਲ ਸਮਲਨ ਸਵਵਰਵ 7   ਤਤ ਸ਼ਲਮ 8 ਵਜਵ
 *         ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਵਟ ਤਵਜ ਪਟਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਦਲਕਲ ਵਤਲਤ ਹਦਕਮ ਜਲਰਦ

ਬਰਨਲਲਲ, 2 ਜਦਨ
   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਵਟ ਬਰਨਲਲਲ ਸ.            ਤਵਜ ਪਟਤਲਪ ਜ਼ਸਸਸਘ ਫਦਲਕਲ ਵਤਲਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਦਦ ਹਦਦਦਦ ਅਸਦਰ ਪਜ਼ਹਲਦ

  ਜਦਨ ਤਤ 30      ਜਦਨ ਤਤਕ ਤਲਲਲਬਸਦਦ ਤਜ਼ਹਤ ਰਲਤ 9    ਵਜਵ ਤਤ ਸਵਵਰਵ 5       ਵਜਵ ਤਤਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਵ ਹਦਕਮ ਜਲਰਦ ਕਦਤਵ
 ਗਏ ਹਨ               । ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਆਮ ਲਲਕਲਨ ਦਦ ਗਮਰ ਜ਼ਰਦਰਦ ਵਸਤਲਨ ਅਤਵ ਸਵਵਲਵਲਨ ਲਈ ਆਵਲਜਲਈ ਵਰਜ਼ਜਤ

   ਰਹਵਗਦ। ਇਹ ਹਦਕਮ 30    ਜਦਨ ਤਤਕ ਲਲਗਦ ਰਜ਼ਹਣਗਵ।
       ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਦਦਕਲਨਲਨ ਖਲਲਲਣ ਦਲ ਸਮਲਨ ਸਵਵਰਵ 7    ਵਜਵ ਤਤ ਸ਼ਲਮ 8   ਵਜਵ ਦਲ ਹਲਵਵਗਲ      । ਕਸਟਵਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਨਦ ਸ ਤਤ
          ਬਲਹਰ ਦਵ ਖਵਤਰਲਨ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਰਲਬ ਦਵ ਠਵ ਜ਼ਕਆਨ ਦਲ ਸਮਲਨ ਸਵਵਰਵ 8    ਵਜਵ ਤਤ ਸ਼ਲਮ 8  ਵਜਵ ਹਲਵਵਗਲ    । ਖਵਡ ਕਸਪਲਮਕਸ

              ਅਤਵ ਸਟਵਡਦਅਮ ਦਰਸ਼ਕਲਨ ਦਦ ਹਲਜ਼ਰਦ ਤਤ ਜ਼ਬਨਲਨ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦਆਨ ਹਦਲਇਤਲਨ ਮਦਤਲਬਕ ਖਦਤਲਲਵ ਰਜ਼ਹ
ਸਕਣਗਵ।
        ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦਆਨ ਹਦਲਇਤਲਨ ਮਦਤਲਬਕ ਰਮਸਤਰਲਨ ਖਦਤਲਲਵ ਰਜ਼ਹਣਗਵ      । ਰਮਸਤਰਲਨ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਫਲਹਲਲ ਬਮਠ

              ਕਵ ਖਲਣ ਦਦ ਇਜਲਜ਼ਤ ਨਹਹ ਹਲਵਵਗਦ। ਉਸਲਰਦ ਗਤਦਜ਼ਵਧਦਆਨ ਅਤਵ ਈ ਕਲਮਰਸ ਗਤਦਜ਼ਵਧਦਆਨ ਜਲਰਦ ਰਜ਼ਹ
   ’  ਸਕਣਗਦਆਨ। ਜ਼ਵਆਹ ਸਮਲਗਮਲਨ ਤਵ 50        ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਨ ਤਤ ਵਧਵਰਵ ਇਕਤਠ ਨਹਹ ਕਦਤਲ ਜਲ ਸਕਵਗਲ   । ਅਸਜ਼ਤਮ

  ਰਸਮਲਨ ਮਦਕਵ 20       ਤਤ ਵਤਧ ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਨ ਦਲ ਇਕਤਠ ਨਲ ਹਲਵਵ।
     ਇਸਵ ਤਰਲਲਨ ਬਤਸਲਨ ਦਦ ਅਸਤਰਰਲਜਦ ਆਵਲਜਲਈ,   ਰਲਜ ਅਸਦਰ ਆਵਲਜਲਈ,     ਹਲਰ ਵਲਹਨਲਨ ਦਦ ਆਵਲਜਲਈ ਪਸਜਲਬ

    ਸਰਕਲਰ ਦਦਆਨ ਹਦਲਇਤਲਨ ਮਦਤਲਬਕ ਹਲਵਵਗਦ         । ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦਆਨ ਹਦਲਇਤਲਨ ਮਦਤਲਬਕ ਦਲ ਪਹਦਆ
 ’         ’          ਵਲਹਨਲਨ ਤਵ ਦਲ ਤਤ ਵਤਧ ਅਤਵ ਚਲਰ ਪਹਦਆ ਵਲਹਨਲਨ ਤਵ ਜ਼ਤਸਨ ਤਤ ਵਤਧ ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਨ ਨਦ ਸ ਸਵਲਰ ਹਲਣ ਦਦ

  ਪਟਵਲਨਗਦ ਨਹਹ ਹਮ।

  ਬਦਕਸ ਲਈ ਪਟਸਤਲਜ਼ਵਤ
     ਜ਼ਫਲਹਲਲ ਕਦ ਕਦ ਰਹਵਗਲ ਬਸਦ ?

       ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਵਟ ਵਤਲਤ ਜਲਰਦ ਹਦਕਮਲਨ ਅਨਦਸਲਰ ਜ਼ਸਨਵਮਲ ਹਲਲ, ਜ਼ਜਮ,  ਸਜ਼ਵਸਜ਼ਮਸਗ ਪਦਲ,  ਮਨਲਰਸਜਨ ਪਲਰਕ, 
ਥਦਏਟਰ, ਬਲਰ, ਆਡਦਟਲਰਦਅਮ,     ਅਸਮਬਲਦ ਹਲਲ ਜ਼ਫਲਹਲਲ ਬਸਦ ਰਜ਼ਹਣਗਵ  । ਸਮਲਜ਼ਜਕ, ਰਲਜਨਦਜ਼ਤਕ, 
ਮਨਲਰਸਜਕ, ਸਤਜ਼ਭਆਚਲਰਕ,      ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਇਕਤਠਲਨ ਦਦ ਜ਼ਫਲਹਲਲ ਮਨਲਹਦ ਰਹਵਗਦ    ’   । ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਨ ਤਵ ਸ਼ਰਲਬ
ਪਦਣ,          ਗਦਟਖਲ ਜਲਨ ਤਸਬਲਕਦ ਆਜ਼ਦ ਦਵ ਸਵਵਨ ਦਦ ਸਖਤ ਮਨਲਹਦ ਹਮ       । ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਹਲਟਲ ਜਲਨ ਪਟਲਹਦਣਚਲਰਦ

        ਸਵਵਲਵਲਨ ਵਦ ਆਮ ਲਲਕਲਨ ਲਈ ਜ਼ਫਲਹਲਲ ਬਸਦ ਰਜ਼ਹਣਗਵ। ਸਕਦਲ,        ਕਲਲਜ ਤਵ ਹਲਰ ਕਲਜ਼ਚਸਗ ਅਦਲਰਵ ਵਦ ਅਜਵ
 ਬਸਦ ਰਜ਼ਹਣਗਵ।

 

 

File No.DIPR-PRSS0PRS1/63/2020-DPRO Barnala
I/30229/2020

3/3


