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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਜ਼ਵਸਲਖਖ ਦਲ ਪਜ਼ਵਵਤਰ ਜ਼ਦਹਲੜਲ ਘਰਲਰ ਜ਼ਵਚ ਹਖ ਮਨਲਇਆ ਜਲਵਵ: ਜ਼ਡਪਟਖ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਬਰਨਲਲਲ, 11 ਅਪਰਰਲ
ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਦਵ ਮਵਦਵਨਜ਼ਰ ਜ਼ਵਸਲਖਖ ਦਲ ਪਜ਼ਵਵਤਰ ਜ਼ਦਹਲੜਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ
ਵਲਸਖ ਆਪਣਵ ਘਰਲਰ ਜ਼ਵਚ ਹਖ ਮਨਲਉਣ। ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਰਦਵ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਖ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਖ ਤਵਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਫ ਲਕਲ ਨਵ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਆਪਣਵ ਘਰਲਰ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ
ਕਵ ਅਤਵ ਸਸਰਵਜ਼ਖਅਤ ਰਜ਼ਹ ਕਵ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜ਼ਖਲਲਫ ਜਸਗ ਜ਼ਜਵਤਖ ਜਲ ਸਕਦਖ ਹਰ।
ਉਨਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਦਖ ਰਲਕਥਲਮ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਇਕਵਠ ਕਰਨ
ਉਤਵ ਰਲਕ ਲਗਲਈ ਹਲਈ ਹਰ। ਇਸ ਲਈ ਸਲਰਵ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਵਲਸਖ ਜ਼ਵਸਲਖਖ ਜ਼ਜਹਲ ਪਜ਼ਵਵਤਰ
ਜ਼ਦਹਲੜਲ ਅਤਵ ਸਪਖ ਗਸਰਫ ਤਵਗ ਬਹਲਦਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਲ ਪਪਕਲਸ਼ ਪਸਰਬ ਆਪਣਵ -ਆਪਣਵ
ਘਰਲਰ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕਵ ਹਖ ਮਨਲਉਣ।
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o/o District Public Relations Officer, Barnala

DM issues directions to close all religious places, without any
exception
·

No religious congregations permitted

Barnala, April 11
With a view to contain the spread of corona virus disease, the DM Mr. Tej
Partap Singh Phoolka issued orders regarding closure of all the religious
places in the district.
The orders further state that as per Additional Chief Secretary Home, Govt
of Punjab, Home Affairs and Justice, Punjab, Chandigarh vide letter no.
SS/ACSH/2020/291 dated 9-4-2020 no religious congregation would be
permitted without any exception. Both the orders would come into effect
immediately. Strict action in accordance with the law would be taken
against those violating the orders. DM said that these orders have been
issued in order to ensure that people maintain social distance from each
other and stay at home.
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਲਲ ਫਟਟਨਨ ਟ ਜਨਰਲ ਟਟ ਐਐਸ ਸ਼ਸ਼ਰਜ਼ਗਲ ਵਵਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਜ਼ਵਰਰਵਧ ਪਪਬਸਧਲਧ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ
*ਰਲਹਤ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਧ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਕਣਕ ਦਸ਼ ਸਰਚਵਜਸ਼ ਮਸਡਟਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਨ ਸ ਭਰਵਲਧ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਸ਼ਣਗਸ਼
ਜਟਓਜਟ
ਬਰਨਲਲਲ, 11 ਅਪਰਲਲ
ਸਟਨਟਅਰ ਵਲਈਸ ਚਸ਼ਅਰਮਲਨ (ਜਟਓਜਟ) ਅਤਸ਼ ਮਰਵਖ ਸਲਲਹਕਲਰ ਮਰਖ
ਵ ਮਸਤਰਟ ਪਸਜਲਬ ਲਲ ਫਟਟਨਨ ਟ ਜਨਰਲ ਟਟ ਐਸ
ਸ਼ਸ਼ਰਜ਼ਗਵਲ ਨਸ਼ ਕਰਲਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਅਤਸ਼ ਕਰਜ਼ਫੳਨ ਦਸ਼ ਮਵਦਸ਼ਨਜ਼ਰ ਅਵਜ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਸ਼ ਪਪਬਸਧਲਧ ਅਤਸ਼ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ
ਕਟਤਸ਼ ਜਲ ਰਹਸ਼ ਯਤਨਲਧ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ।
ਇਸ ਮਮਕਸ਼ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਟ ਤਸ਼ਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨ ਲਕਲ ਅਤਸ਼ ਐਸਐਸਪਟ ਸਪਟ ਸਸਦਟਪ ਗਲਇਲ ਨਲਲ ਮਟਜ਼ਟਸਗ
ਕਰਜ਼ਦਆਧ ਉਨਲਧ ਜ਼ਜਵਥਸ਼ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਕਟਤਸ਼ ਪਪਬਸਧਲਧ ਅਤਸ਼ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਧ ’ ਤਸ਼ ਤਸਵਲਟ ਜਤਲਈ, ਉਥਸ਼ ਹਟ
ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਖਰਸ਼ਹਲਲਟ ਦਸ਼ ਰਲਖਸ਼ (ਜਟਓਜਟ) ਕਲਜ਼ਵਡ 19 ਜ਼ਵਰਰਵਧ ਮਰਜ਼ਹਸਮ ਜ਼ਵਚ ਮਦਦ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਕਣਕ ਦਸ਼
ਸਰਚਵਜਸ਼ ਮਸਡਟਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਵਟ ਭਰਵਲਧ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਸ਼ਣਗਸ਼।
ਲਲ ਫਟਟਨਨ ਟ ਜਨਰਲ ਟਟ ਐਸ ਸ਼ਸ਼ਰਜ਼ਗਵਲ ਨਸ਼ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਕਲਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਟ ਅਗਵਲਈ ਵਲਲਟ ਸਰਕਲਰ
ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜ਼ਵਰਰਵਧ ਜਸਗ ’ਚ ਬਹਰਤ ਤਸ਼ਜ਼ਟ ਨਲਲ ਢਰ ਕਵਵ ਕਦਮ ਚਰਵਕ ਰਹਟ ਹਲ ਤਲਧ ਜਲ ਸਜ਼ਥਤਟ ਛਸ਼ਤਟ ਤਲ ਛਸ਼ਤਟ
ਆਮ ਵਲਧਗ ਹਲ ਸਕਸ਼। ਉਨਲਧ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਸ਼ ਦਸ਼ ਲਲ ਕਲਧ ਨਨ ਸ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜ਼ਖਲਲਫ ਮਰਜ਼ਹਸਮ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਨ ਸ
ਭਰਵਲਧ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਸ਼ਣ ਦਲ ਸਵਦਲ ਜ਼ਦਸਦਸ਼ ਹਲਏ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਲਲ ਕ ਘਰਲਧ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਤਸ਼ ਸਰਰਵਜ਼ਖਆ ਰਜ਼ਹਣ, ਇਸਸ਼
ਫਲਰਮਨਲਸ਼ ਨਲਲ ਹਟ ਅਸਸ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜ਼ਖਲਲਫ ਜਸਗ ਜ਼ਜਵਤ ਸਕਦਸ਼ ਹਲਧ । ਇਸ ਮਮਕਸ਼ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ
ਨਸ਼ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਆਮ ਲਲ ਕਲਧ ਲਈ ਜ਼ਰਨਰਟ ਵਸਤਲਧ ਦਟ ਸਪਲਲਈ ਲਈ ਕਟਤਸ਼ ਇਸਤਜ਼ਲਮਲਧ ਬਲਰਸ਼ ਦਵਜ਼ਸਆ।
ਉਨਲਧ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਰਕਲਰਟ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟ ਤਸ਼ ਕਰਮਚਲਰਟ, ਐਨਜਟਓਜ਼ ਤਸ਼ ਜਟਓਜਟ ਬਹਰਤ ਜ਼ਸ਼ਵਦਤ ਨਲਲ ਸਸ਼ਵਲਵਲਧ
ਜ਼ਨਭਲਅ ਰਹਸ਼ ਹਨ ਤਲਧ ਜਲ ਆਮ ਲਲ ਕਲਧ ਨਨ ਸ ਕਲਈ ਮਰਸ਼ਕਲ ਪਸ਼ਸ਼ ਨਲ ਆਵਸ਼ । ਐਸਐਸਪਟ ਸਪਟ ਗਲਇਲ ਨਸ਼ ਬਰਨਲਲਲ
ਪਰਲਟਸ ਵਵਲਲ ਸਰਰਵਜ਼ਖਆ ਪਪਬਸਧਲਧ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਕਟਤਸ਼ ਜਲ ਰਹਸ਼ ਹਲਰ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਧ ਬਲਰਸ਼ ਦਵਜ਼ਸਆ।
ਇਸ ਮਮਕਸ਼ ਲਲ ਫਟਟਨਨ ਟ ਜਨਰਲ ਟਟ ਐਸ ਸ਼ਸ਼ਰਜ਼ਗਵਲ ਨਸ਼ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਟਓਜਟ ਦਸ਼ ਕਸਮ ਨਨ ਸ ਹਲਰ ਪਪਭਲਵਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਨਲਲਈਨ ਪਲਰਟਲ ਨਨ ਸ ਹਲਰ ਸਮਰਵਥ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਲ, ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਪਸਜਲਬ ਦਸ਼ ਦਨ ਰ-ਦਰਲਜ ਦਸ਼ ਜ਼ਪਸਡਲਧ ਤਲ ਖਰਸ਼ਹਲਲਟ
ਦਸ਼ ਰਲਖਸ਼ ਤਰ ਰਸਤ ਆਪਣਟ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਜ਼ਸਵਧਲ ਉਨਲਧ ਨਨ ਸ ਅਤਸ਼ ਮਰਵਖ ਮਸਤਰਟ ਪਸਜਲਬ ਦਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨਨ ਸ ਭਸ਼ਜ ਸਕਦਸ਼ ਹਨ, ਇਸ
ਨਲਲ ਲਲ ਕ ਮਸਜ਼ਲਆਧ ਦਸ਼ ਤਸ਼ਜ਼ਟ ਨਲਲ ਜ਼ਨਪਟਲਰਲ ਸਸਭਵ ਹਲ ਸਕਸ਼ਗਲ । ਇਸ ਮਮਕਸ਼ ਓਐਸਡਟ ਸਪਟ ਕਰਨਵਟਰ ਜ਼ਸਸਘ ,
ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਸ਼ ਦਸ਼ ਜਟਓਜਟ ਹਲਐਡ ਕਰਨਲ ਲਲਭ ਜ਼ਸਸਘ , ਮਲਨਸਲ ਜਟਓਜਟ ਹਲਐਡ ਕਰਨਲ ਰਸ਼ਮਟਲ ਜ਼ਸਸਘ ਤਸ਼ ਐਸਪਟ
ਗਰਰਦਟਪ ਜ਼ਸਸਘ ਵਟ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
o/o District Public Relations Officer, Barnala
SENIOR ADVISOR TO CM TAKES STOCK OF SITUATION IN
BARNALA
• GOG TO HELP ADMINISTRATION IN PROCUREMENT,
CURFEW
Barnala, April 11
Lt Gen T S Shergill, senior adviser to CM and Senior Vice
Chairman of the Guardians of Governance (GoG), today
visited Barnala to take stock of the situation in the area amid
the curfew imposed in the wake of Covid-19.
Presiding over a meeting with Barnala Deputy Commissioner
Tej Partap Singh Phoolka and Barnala SSP Sandeep Goyal, Lt
Gen Shergill said the GoG, who have been deployed at
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various places, would help the district administration in
wheat procurement, relief measures and in maintaining
social distancing.
Flanked by OSD Karanveer Singh, Lt Gen Shergill said the
Capt Amarinder Singh-led Punjab Government had taken lead
in country by controlling the situation. He called upon the
people of Barnala to help the administration in combating
Covid by staying indoors. He also appreciated the
preparedness of the Barnala administration to fight the
pandemic.
DC Phoolka spoke about various relief measures being taken
by the administration for the common man. He also
elaborated on the efforts of government servants, NGOs and
GoGs who were working hard to ensure that the basic
necessities reached people. SSP Goyal briefed on the security
arrangements and other efforts being made by the Barnala
police.
Lt Gen Shergill further said that online portal of the GoG had
been added with new feature to strengthen the feedback
channel. "Now, our GoG from the grass-root level may
directly send their report to us or to the office of the CM
Punjab with just a click. It will make it possible for us to
resolve issues faster," he said.
Heads of the Barnala and Mansa GoGs Col Labh Singh and
Rashmeel Singh, respectively, were also present.
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