
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
             ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਰਰਰਡ ਕਲਸ ਵਲਸਟਟਅਰਲਰ ਰਲਹਹ ਲਲੜਵਸਦਲਰ ਤਵਕ ਰਲਸ਼ਨ ਪਹਸੁੁਚਲਉਣ ਦਦ ਉਪਰਲਲਦ ਜਲਰਟ

*        ਜ਼ਪਸਡ ਕਲਲਦਕਦ ਅਤਦ ਅਸਪਲਲ ਖੁਰਦ ਜ਼ਵਚ ਵਸਜ਼ਡਆ ਰਲਸ਼ਨ
 
ਧਨਨਲਲ/ਬਰਨਲਲਲ,  9 ਅਪਰਰਲ

          ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਵਲਲ ਲਲੜਵਸਦਲਰ ਤਵਕ ਰਲਸ਼ਨ ਪਹੁਸਚਲਉਣ ਦਦ ਉਪਰਲਲਦ ਜਲਰਟ ਹਨ          । ਰਰਰਡ ਕਰਲਸ ਸੁਸਲਇਟਟ ਦਦ ਵਲਸਟਟਅਰਲਰ ਦਟ ਮਦਦ ਨਲਲ
               ਜ਼ਜਵਥਦ ਜ਼ਪਸਡਲਰ ਜ਼ਵਚ ਪਪਡਡ ਜ਼ਵਕਲਸ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਟ ਜ਼ਨਗਰਲਨਟ ਹਦਠ ਰਲਸ਼ਨ ਦਟ ਵਸਡ ਕਟਤਟ ਜਲ ਰਹਟ ਹਰ,      ਉਥਦ ਸ਼ਜ਼ਹਰਲਰ ਜ਼ਵਚ ਨਗਰ ਕਕਸਲ

    ਅਜ਼ਧਕਲਰਟ ਇਸ ਕਲਰਜ ਦਟ ਦਦਖ-    ਰਦਖ ਕਰ ਰਹਦ ਹਨ।
                    ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਰਦਦ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਟ ਤਦਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਡਲਕਲ ਨਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲਰ ਹਦਠ

  ’          ਸ਼ੁਰਡਆਤਟ ਪਵਧਰ ਤਦ ਉਨਲਰ ਲਲੜਵਸਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨਡ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਵਸਜ਼ਡਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਰ,         ਜਲ ਸਮਲਰਟ ਰਲਸ਼ਨ ਕਲਰਡ ਸਕਟਮ ਤਲ ਵਲਰਝਦ ਰਜ਼ਹ ਗਏ  ।
     ਇਸ ਦਨਰਲਨ ਵਧਟਕ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ)              ਸਪਪਟ ਅਰੁਣ ਜ਼ਜਸਦਲ ਨਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਸਡਲਰ ਜ਼ਵਚ ਲਲੜਵਸਦਲਰ ਨਡ ਸ ਘਰ ਘਰ ਰਲਸ਼ਨ

   ਪਹੁਸਚਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਰ     । ਇਸ ਦਨਰਲਨ ਏਡਟਸਟ (ਜ਼ਵਕਲਸ)   ਸਪਟ ਅਰੁਣ ਜ਼ਜਸਦਲ,         ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਜ਼ਵਕਲਸ ਤਦ ਪਸਚਲਇਤ ਅਫਸਰ ਸਪਟ ਸਸਜਟਵ ਕੁਮਲਰ ਤਦ
              ਬਟਡਟਪਟਓ ਸਪਟ ਭਡਸ਼ਣ ਕੁਮਲਰ ਵਵਲਲ ਜ਼ਪਸਡ ਕਲਲਦਕਦ ਅਤਦ ਅਸਪਲਲ ਖੁਰਦ ਜ਼ਵਚ ਖੁਦ ਰਲਸ਼ਨ ਵਸਜ਼ਡਆ ਜ਼ਗਆ      । ਉਨਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਰਰਰਡ ਕਰਲਸ
             ਵਲਸਟਟਅਰਲਰ ਦਟ ਮਦਦ ਨਲਲ ਸਲਰਦ ਜ਼ਪਸਡਲਰ ਜ਼ਵਚ ਲਲੜਵਸਦਲਰ ਨਡ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਪਹੁਸਚਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਰ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
       ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਤਤ ਜ਼ਵਅਕਤਕ ਘਰਲਕ ਤਤ ਬਲਹਰ ਨਲ ਆਉਣ,   ਹਲਵਤਗਕ ਸਖਤ ਕਲਰਵਲਈ:  ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਤਟ

*           ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਤਟ ਵਵਲਤ ਸਮਕਟਰਲਕ ਅਫਸਰਲਕ ਨਨ ਸ ਜ਼ਤਵਖਕ ਨਜ਼ਰ ਰਵਖਣ ਦਕ ਹਦਲਇਤ
ਬਰਨਲਲਲ,  9 ਅਪਰਮਲ

   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਤਟ ਬਰਨਲਲਲ ਸ.                ਤਤਜ ਪਟਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨਲਕਲ ਵਵਲਤ ਸਖਤ ਹਦਲਇਤ ਜ਼ਦਵਤਕ ਗਈ ਹਮ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਜ਼ਜਹੜਤ
    ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਕ ਨਨ ਸ ਘਰਲਕ ਜ਼ਵਚ 14      ਜ਼ਦਨਲਕ ਲਈ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਤਲ ਹਲਇਆ ਹਮ,           ਜਤਕਰ ਉਹ ਜ਼ਵਅਕਤਕ ਘਰਲਕ ਤਤ ਬਲਹਰ ਪਲਏ ਜਲਕਦਤ ਹਨ ਤਲਕ

     ਉਨਲਕ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਸਖਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਕਤਕ ਜਲਵਤਗਕ।
                  ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਤਟ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਬਲਹਰਤ ਆਉਣ ਵਲਲਤ ਭਲਵ ਟਰਮਵਲ ਜ਼ਹਸਟਰਕ ਵਲਲਤ ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਕ ਜਲਕ ਜ਼ਰਪਲਰਟ

    ਨਮਗਤਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਵਲਲਤ ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਕ (        ਜਦਤ ਤਵਕ ਦਦਬਲਰਲ ਜਲਕਚ ਦਕ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਹਹ ਆਉਦਕ)        ਜਲਕ ਕਦਝ ਹਲਰ ਕਤਸਲਕ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਕ ਨਨ ਸ
14        ਜ਼ਦਨਲਕ ਲਈ ਘਰਲਕ ਜ਼ਵਚ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਤਲ ਜਲਕਦਲ ਹਮ           । ਅਜ਼ਜਹਤ ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਕ ਦਤ ਘਰਲਕ ਅਵਗਤ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਸਬਸਧਕ ਬਲਰਡ ਲਲਇਆ

            ਜਲਕਦਲ ਹਮ। ਅਜ਼ਜਹਤ ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਕ ਨਨ ਸ ਘਰਲਕ ਤਤ ਬਲਹਰ ਆਉਣ ਦਕ ਇਜਲਜ਼ਤ ਨਹਹ ਹਮ,         ਜਤਕਰ ਅਜ਼ਜਹਲ ਕਲਈ ਮਲਮਲਲ ਪਲਇਆ ਜਲਕਦਲ ਹਮ ਤਲਕ
   ਸਖਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਕਤਕ ਜਲਵਤਗਕ।
       ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਤਟ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਤ ਜ਼ਵਚ 35  ਸਮਕਟਰ ਅਫਸਰ/    ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਤਟ ਲਲਏ ਗਏ ਹਨ,     ’  ਜਲ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਤਤ ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਕ ਤਤ
        ਨਜ਼ਰ ਰਵਖ ਰਹਤ ਹਨ ਅਤਤ ਸਬਸਧਤ ਇਲਲਜ਼ਕਆਕ ਜ਼ਵਚ ਖਲਣ-   ਪਲਣ ਦਕਆਕ ਵਸਤਲਕ,        ਦਵਲਈਆਕ ਤਤ ਹਲਰ ਚਕਜ਼ਲਕ ਦਕ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਸਪਲਲਈ

      ’    ਯਕਕਨਕ ਬਣਲਉਦਤ ਹਨ ਅਤਤ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਪਵਧਰ ਤਤ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਭਤਜਦਤ ਹਨ           । ਉਨਲਕ ਸਮਕਟਰ ਅਫਸਰਲਕ ਨਨ ਸ ਵਕ ਹਦਲਇਤ ਕਕਤਕ ਜਤਕਰ ਇਕਲਕਤਵਲਸ
                      ਕਕਤਤ ਜ਼ਕਸਤ ਜ਼ਵਅਕਤਕ ਦਤ ਘਰ ਤਤ ਬਲਹਰ ਆਉਣ ਦਲ ਮਲਮਲਲ ਸਲਹਮਣਤ ਆਉਦਲ ਹਮ ਤਲਕ ਫਫਰਕ ਸਨਚਨਲ ਜ਼ਦਵਤਕ ਜਲਵਤ ਤਲਕ ਜਲ ਸਖਤ ਕਲਰਵਲਈ
  ਕਕਤਕ ਜਲ ਸਕਤ,                 ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਦਲ ਤਰਕਕਲ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਹਕ ਹਮ ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਵਲਸਕ ਲਲੜਹਦਤ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਜ਼ਰਨਰ

ਵਰਤਣ।  

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/56/2020-DPRO Barnala
I/17713/2020

2



o/o District Public Relations Officer, Barnala

2 VENTILATORS INSTALLED AT CIVIL HOSPITAL, THIRD SOON: DEPUTY
COMMISSINOR 

• DC HANDED OVER 200 PPE KITS TO MEDICAL STAFF OF BARNALA 
• N95 MASKS AND SANITIZERS ALSO DISTRIBUTED 

Barnala, April 9 

Deputy Commissioner, Barnala Mr. Tej Partap Singh Phoolka said that 2 ventilators have
been installed and operational at civil hospital, Barnala and third would be installed soon, for
any medical emergency. 
Meanwhile, DC handed over 200 PPE kits, 200 N95 Masks and 500 Sanitizers to medical
staff  of  civil  hospital  Barnala.  On  the  occasion  Deputy  Commissioner  said  that  district
administration has immediately arranged the 200 PPE kits after the demand raised by health
staff. There will be no shortage of medical equipments, DC assured to Civil Surgeon. 
Mr.  Phoolka  said  that  taking  a  new  initiative,  district  administration  has  also  set  up
sanitization  chamber  at  civil  hospital  Barnala,  which  is  helpful  in  sanitizing  whole  body
within 10 seconds. Two more sanitization chamber would be set up at civil hospital soon with
the help of Solver Software Company. Meanwhile, Deputy Commissioner complimented the
services of medical and paramedical staff, which are fighting against COVID-19.
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