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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਟਟ ਵਵਲਲ ਕਸਬਲਈਨਲਨ ਖਟਤਲਨ ਜ਼ਵਚ ਚਲਲਉਣ ਦਟ ਸਮਮ ਜ਼ਵਚ ਸਲਧ
* ਖਟਤਤ ਮਸ਼ਤਨਰਤ ਦਟ ਜ਼ਰਪਟਅਰ ਅਤਟ ਸਪਟਅਰ ਪਲਰਟਸ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਦਦ ਕਲਨਲਨ ਖਲਲਣ ਦਟ ਸਮਮ ’ਚ ਵਲਧਲ
* 24 ਅਪਰਮਲ ਤਲ ਚਲਲਏ ਜਲ ਸਕਣਗਟ ਰਤਪਰ
ਬਰਨਲਲਲ, 14 ਅਪਰਮਲ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਟਟ ਸ. ਤਟਜ ਪਟਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਫ ਲਕਲ ਵਵਲਲ ਕਣਕ ਦਟ ਸਤਜ਼ਨ ਦਦਰਲਨ ਖਟਤਤਬਲੜਤ ਦਟ ਕਸਮਲਨ ਲਈ
ਜ਼ਦਵਤਤਆਨ ਛਲਟਲਨ ਜ਼ਵਚ ਕਦ ਝ ਸਲਧ ਕਤਤਤ ਗਈ ਹਮ।
ਇਨਲਨ ਹਦਕਮਲਨ ਅਨਦ ਸਲਰ ਫ਼ਸਲ ਦਤ ਕਟਲਈ ਜ਼ਬਜਲਈ ਅਤਟ ਢਲਆ-ਢਲਆਈ ਲਈ ਵਰਤਤ ਜਲਣ ਵਲਲਤ ਮਸ਼ਤਨਰਤ
ਜ਼ਜਵਮ ਜ਼ਕ ਟਰਮਕਟਰ, ਟਰਲਲਤ, ਕਸਬਲਇਨ ਆਜ਼ਦ ਦਤ ਆਵਲਜਲਈ ’ਤਟ ਮਦਕਸਮਲ ਤਦਰ ’ਤਟ ਛਲਟ ਹਲਵਟਗਤ, ਪਰ ਖਟਤਲਨ
ਜ਼ਵਚ ਕਸਬਲਇਨ ਦਟ ਚਵਲਣ ਦਲ ਸਮਲਨ ਸਵਟਰਟ 6 ਵਜਟ ਤਲ ਸ਼ਲਮ 7 ਵਜਟ ਤਵਕ ਹਲਵਟਗਲ। ਸਬਸਧਤ ਮਸ਼ਤਨਰਤ ’ਤਟ 4
ਤਲ ਵਵਧ ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਮਦਜਫਦ ਨਹਹ ਹਲਣਗਟ ਅਤਟ ਦਫ ਰਤ 2 ਮਤਟਰ ਦਤ ਬਣਲ ਕਟ ਰਵਖਣਗਟ। ਖਟਤਤਬਲੜਤ ਮਸ਼ਤਨਰਤ ਦਤ
ਮਦਰਸਮਤ ਅਤਟ ਸਪਟਅਰ ਪਲਰਟਸ ਸਬਸਧਤ ਦਦ ਕਲਨਲਨ ਦਲ ਸਮਲਨ ਸਵਟਰਟ 6 ਤਲ ਸਵਟਰਟ ਦਦ ਪਜ਼ਹਰ 12 ਵਜਟ (6 ਘਸਟਟ)
ਤਵਕ ਕਰ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜ਼ਗਆ, ਜਲ ਪਜ਼ਹਲਲਨ 6 ਸਵਟਰਟ ਤਲ 9 ਵਜਟ ਤਵਕ ਸਤ। ਦਦ ਕਲਨਦਲਰਲਨ ਨਫ ਸ ਸਪਟਅਰ ਪਲਰਟਸ ਦਤ ਹਲਮ
ਡਜ਼ਲਵਰਤ ਹਤ ਕਤਤਤ ਜਲਵਟਗਤ। ਤਫ ੜਤ ਵਲਲਤ ਮਸ਼ਤਨ ਸਟਰਲ ਰਤਪਰ 24 ਅਪਰਮਲ 2020 ਤਲ ਚਲਲਏ ਜਲ
ਸਕਣਗਟ। ਇਸ ਕਸਮ ਜ਼ਵਚ ਮਦਜਫਦ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਨ ਆਪਸਤ ਦਫ ਰਤ 2 ਮਤਟਰ ਦਤ ਰਵਖਣਗਟ।
ਕਣਕ ਦਤ ਫ਼ਸਲ ਦਤ ਕਟਲਈ ਅਤਟ ਵਵਖ-ਵਵਖ ਖਟਤਤ ਕਲਰਜਲਨ ਲਈ ਖਟਤ ਮਜ਼ਦਫ ਰਲਨ ਸਮਟਤ ਖਟਤਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਣਜਲਣ ਲਈ ਸਵਟਰ ਦਲ ਉਹਤ ਸਮਲਨ 6 ਤਲ 9 ਵਜਟ ਤਵਕ (ਜ਼ਤਸਨ ਘਸਟਟ) ਅਤਟ ਖਟਤ ਤਲ ਵਲਪਸ ਆਉਣ ਦਲ ਸਮਲਨ ਸ਼ਲਮ
7 ਤਲ ਰਲਤ 9 ਵਜਟ ਤਵਕ (2 ਘਸਟਟ) ਦਲ ਹਮ। ਇਹ ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਸਵਟਰਟ 9 ਤਲ ਸ਼ਲਮ 7 ਵਜਟ ਖਟਤਲਨ ਜ਼ਵਚ ਹਤ
ਰਜ਼ਹਣਗਟ। ਬਤਜ, ਖਲਦ ਅਤਟ ਕਤਟਨਲਸ਼ਕ ਦਵਲਈਆਨ ਵਲਲਤਆਨ ਦਦ ਕਲਨਲਨ ਦਲ ਸਮਲਨ ਸਵਟਰਟ 8 ਵਜਟ ਤਲ ਦਦ ਪਜ਼ਹਰ
12 ਵਜਟ (ਚਲਰ ਘਸਟਟ) ਤਵਕ ਦਲ ਪਜ਼ਹਲਲਨ ਵਲਨਗ ਹਲਵਗਲ। ਇਹ ਦਦ ਕਲਨਦਲਰ ਮਦਵਖ ਖਟਤਤਬਲੜਤ ਅਫਸਰ ਵਵਲਲ ਹਲਏ
ਜ਼ਨਰਦਟਸ਼ਲਨ ਅਨਦ ਸਲਰ ਦਦ ਕਲਨ ਖਲਲਣਗਟ ਅਤਟ ਆਪਣਟ ਗਲਹਕਲਨ ਨਫ ਸ ਹਲਮ ਜ਼ਡਜ਼ਲਵਰਤ ਹਤ ਕਰਨਗਟ। ਉਨਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ
ਖਟਤਤ ਸਬਸਧਤ ਕਸਮਲਨ ਲਈ ਪਲਸ ਜਲਰਤ ਕਰਨ ਦਟ ਅਜ਼ਧਕਲਰ ਮਦਵਖ ਖਟਤਤਬਲੜਤ ਅਫਸਰ ਨਫ ਸ ਜ਼ਦਵਤਟ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮਫਹ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ/ਖਟਤ ਮਜ਼ਦਫ ਰਲਨ ਵਲਲ ਜਟਕਰ ਖਟਤਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਹਵਥਹ ਕਟਲਈ/ਜ਼ਬਜਲਈ ਆਜ਼ਦ ਦਲ ਕਸਮ ਕਤਤਲ ਜਲਵਟਗਲ
ਤਲਨ ਉਸ ਸਮਮ 10 ਤਲ ਵਵਧ ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਮਦਜਫਦ ਨਹਹ ਹਲਣਗਟ। ਆਪਸਤ ਦਫ ਰਤ 2 ਮਤਟਰ ਦਤ ਹਲਵਟਗਤ। ਫਟਸ ਮਲਸਕ
ਪਲਉਣਗਟ, ਹਵਥਲਨ ਦਤ ਸਲਫ਼ ਸਫ਼ਲਈ ਰਵਖਣਗਟ ਤਟ ਸਮਨਟਟਲਈਜ਼ਰ ਦਤ ਵਰਤਲ ਕਰਨਗਟ। ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ
ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ (ਕਲਜ਼ਵਡ-19) ਸਬਸਧਤ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਸਮਮ ਸਮਮ ’ਤਟ ਜਲਰਤ ਹਦਲਇਤਲਨ ਦਤ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨਗਟ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਮਲਸਕ ਅਤਤ ਐਪਰਨ ਬਣਲਉਣ ਦਲ ਕਸਮ ਜ਼ਲਰਲਰ ’ਤਤ
ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਤ ਮਲਢਤ ਨਲਲ ਮਲਢਲ ਜਲੜ ਕਤ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਤ ਨਤ ਸਵਵ ਸਹਲਇਤਲ ਗਰਰਰਪ
ਐਸਐਚਜਜਜ਼ ਵਰਲਲ 25 ਹਜ਼ਲਰ ਮਲਸਕ ਤਤ 800 ਤਤ ਵਰਧ ਐਪਰਨ ਜ਼ਤਆਰ
10 ਹਜ਼ਲਰ ਮਲਸਕ ਹਲਰ ਬਣਲਉਣ ’ਚ ਜਰਟਜਆਰ ਜ਼ਪਸਡਲਰ ਦਜਆਰ ਔਰਤਲਰ
ਬਰਨਲਲਲ, 14 ਅਪਰਵਲ
ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਫਵਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਰਲਤ ਕਜਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਯਤਨਲਰ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਬਰਨਲਲਲ
ਜ਼ਵਚ ਮਲਸਕ ਅਤਤ ਐਪਰਨ ਬਣਲਉਣਲ ਦਲ ਕਸਮ ਜ਼ਲਰਲਰ ’ਤਤ ਹਵ। ਐਨਆਰਐਲਐਮ (ਅਜਜਜ਼ਵਕਲ) ਅਧਜਨ ਜ਼ਪਸਡ
ਜਲਧਪਰਰ, ਭਲਤਨਲ ਤਤ ਹਲਰ ਸਵਲਫ ਹਵਲਪ ਗਰਰਰਪਲਰ ਵਰਲਤ ਜ਼ਜਰਥਤ 25 ਹਜ਼ਲਰ ਮਲਸਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕਜਤਤ ਜਲ ਚਰਰਕਤ ਹਨ, ਉਥਤ
ਹਜ 800 ਤਤ ਵਰਧ ਐਪਰਨ ਜ਼ਤਆਰ ਕਜਤਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਐਪਰਨ ਜ਼ਜ਼ਲਤਤ ਦਤ ਵਲਸਟਜਅਰਲਰ ਨਨ ਸ ਮਰਹਰਈਆ ਕਰਲਏ
ਗਏ ਹਨ ਅਤਤ ਮਸਡਜਆਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਰਤਜਆਰ ਨਨ ਸ ਭਲਕ ਤਤ ਮਰਹਰਈਆ ਕਰਲਏ ਜਲਣਗਤ।
ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਜ ਜ਼ਦਸਦਤ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਜ ਤਤਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨ ਲਕਲ ਨਤ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਵ ਸ਼ਨਲ ਰਨਰਲ
ਲਲਈਵਲਜਹਰਡ ਜ਼ਮਸ਼ਨ (ਐਨਆਰਐਲਐਮ) ਤਜ਼ਹਤ ਵਰਖ ਵਰਖ ਜ਼ਪਸਡਲਰ ਦਤ ਸਵਲਫ ਹਵਲਪ ਗਰਰਰਪਲਰ (ਐਸਐਚਜਜਜ਼)
ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਔਰਤਲਰ ਵਰਲਤ ਸਵਵ ਇਰਛਲ ਨਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਨ ਸ ਭਰਵਲਰ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਦਰਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਵ । ਜ਼ਜ਼ਲਲ
ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਰਰਲਤ ਇਨਲਰ ਗਰਰਰਪਲਰ ਨਨ ਸ ਕਰਪੜਲ ਤਤ ਹਲਰ ਲਲ ੜੜਦਲ ਸਲਮਲਨ ਮਰਹਰਈਆ ਕਰਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਵ। ਇਨਲਰ ਸਵਲਫ
ਹਵਲਪ ਗਰਰਰਪਲਰ ਵਰਲਤ 25 ਹਜ਼ਲਰ ਮਲਸਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕਜਤਤ ਜਲ ਚਰਰਕਤ ਹਨ ਤਤ 10 ਹਜ਼ਲਰ ਮਲਸਕ ਹਲਰ ਜ਼ਤਆਰ ਕਜਤਤ
ਜਲ ਰਹਤ ਹਨ, ਜਦਤਜ਼ਕ ਐਪਰਨ 800 ਤਤ ਵਰਧ ਜ਼ਤਆਰ ਕਜਤਤ ਜਲ ਚਰਰਕਤ ਹਨ ਅਤਤ ਇਹ ਕਰ ਰਲ ਹਜ਼ਲਰ ਐਪਰਨ
ਜ਼ਤਆਰ ਕਜਤਤ ਜਲਣਤ ਹਨ, ਜਲ ਵਲਸਟਜਅਰਲਰ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਮਸਡਜਆਰ ਜ਼ਵਰਚ ਜ਼ਕਰਤਜਆਰ ਨਨ ਸ ਮਰਹਰਈਆ ਕਰਲਏ ਜਲਣਤ ਹਨ ।
ਉਨਲਰ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਮਲਸਕ ਅਤਤ ਐਪਰਨ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਰਚ ਸਲਧਣ ਤਤ ਬਲਅਦ ਹਜ ਮਰਹਰਈਆ ਕਰਲਏ
ਜਲਰਦਤ ਹਨ।
ਵਧਜਕ ਜ਼ਡਪਟਜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ) ਸਪਜ ਅਰਰਣ ਜ਼ਜਸਦਲ ਨਤ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਲਸਕ ਬਣਲਉਣ ਜ਼ਵਚ ਬਲਬਲ ਜ਼ਹਸਮਤ
ਜ਼ਸਸਘ ਸਵਲਫ ਹਵਲਪ ਗਰਰਰਪ, ਬਲਬਲ ਜ਼ਵਸ਼ਵਕਰਮਲ ਜਜ ਗਰਰਰਪ, ਭਲਈ ਮਨਲ ਚਸਦ ਜਜ ਗਰਰਰਪ ਜ਼ਪਸਡ ਜਲਧਪਰਰ ਅਤਤ ਗਰਰਨ
ਰਵਜਦਲਸ ਗਰਰਰਪ ਭਲਤਨਲ ਦਜਆਰ ਔਰਤਲਰ ਜਰਟਜਆਰ ਹਲਈਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਐਪਰਨ ਬਣਲਉਣ ਦਲ ਕਸਮ ਗਰਰਨ
ਰਵਜਵਲਸ ਜਜ ਗਰਰਰਪ, ਦਸਮਤਸ਼ ਗਰਰਰਪ, ਔਲਖ ਗਰਰਰਪ ਜ਼ਪਸਡ ਠਜਕਰਜਵਲਲਲ, ਬਲਬਲ ਵਲਲਮਜਜ਼ਕ ਜਜ ਗਰਰਰਪ, ਬਲਬਲ
ਅਤਰ ਜ਼ਸਸਘ ਗਰਰਰਪ, ਗਰਰਨ ਰਵਜਦਲਸ ਜਜ ਗਰਰਰਪ ਜ਼ਪਸਡ ਬਡਬਰ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਜਲਧਪਰਰ ਦਤ ਗਰਰਰਪ ਅਤਤ ਕਰਟਨ ਦਲ ਬਲਬਲ
ਚਸਦ ਜ਼ਸਸਘ, ਬਤਬਤ ਨਲਨਕਜ ਗਰਰਰਪ, ਗਰਰਨ ਨਲਨਕ ਦਤਵ ਜਜ ਗਰਰਰਪ, ਗਰਰਨ ਤਤਗ ਬਹਲਦਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਗਰਰਰਪ, ਬਜਬਜ ਭਲਨਜ
ਜਜ ਗਰਰਰਪ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਭਵਣਜ ਮਜ਼ਹਰਲਜ ਦਜਆਰ ਔਰਤਲਰ ਜਰਟਜਆਰ ਹਲਈਆਰ ਹਨ।
o/o District Public Relations Officer, Barnala

Task of preparing masks at full swing in Barnala
·
·

Many Self-help groups come forward to assist admn
More than 800 Aprons and 25,000 masks prepared by the
SHGs
·
10 thousand more masks to prepare

Barnala, April 14
As part of efforts by the district administration to prevent the spread
of the Corona virus, the task of making masks and aprons is in full
swing in district Barnala. More than 800 aprons have been made by
self help groups, whereas 25,000 masks have been prepared. These
aprons have been provided to the volunteers of the district and will be
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provided to the laborers in the grain markets.
Giving this information, Deputy Commissioner Mr. Tej Partap Singh
Phoolka said that self help groups associated with National Rural
Livelihood Mission (NRLM) are working for this social service. The
district administration is providing cloths and other necessary things
to these groups. These self-help groups have already prepared 25,000
masks and 10 thousand more are being prepared, while more than
800 aprons have been made by them and a total of 1000 aprons are to
be prepared.
Additional Deputy Commissioner (Development) Mr. Arun Jindal said
that women’s of Baba Himmat Singh Self Help Group, Baba
Vishwakarma Ji Group, Bhai Mool Chand Ji Group village Jodhpur and
Guru Ravidas Ji group Bhotna are engaged in the task of preparation of
masks. Apart from this, the making of the aprons was done by Guru
Ravidas Ji Group, Dasmesh Group, Aulakh Group Village, Theekriwala,
Baba Valmiki Ji Group, Baba Atar Singh Group, Guru Ravidas Ji Group,
Badbar, Jodhpur group and Kattu village group.
Deputy Commissioner Mr. Tej Partap Singh Phoolka said that in the
efforts against Covid 19, this self-help group has been a boon and the
services of these women are very appreciable.
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਟਟ ਵਵਲਲ ਕਣਕ ਦਦ ਰਜ਼ਹਸਦ-ਖਖਸਹਦ (ਨਲੜ) ਨਖ ਸ ਅਵਗ ਲਗਲਉਣ/ਸਲੜਨ ’ਤਟ ਪਲਬਸਦਦ
* ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਦਦਆਆ ਸਮਖਹ ਸੜਕਲਆ ’ਤਟ ਕਣਕ ਦਦਆਆ ਬਵਲਦਆਆ ਸਸਟਣ ’ਤਟ ਵਦ ਰਹਟਗਦ ਪਖਰਨ ਪਲਬਸਦਦ
ਬਰਨਲਲਲ, 14 ਅਪਟਮਲ :
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਟਟ ਬਰਨਲਲਲ ਸ. ਤਟਜ ਪਟਤਲਸ ਜ਼ਸਸਘ ਫਖ ਲਕਲ ਨਟ ਫਫਜ਼ਦਲਰਦ ਜਲਬਤਲ ਸਸਘਤਲ 1973 (1974
ਦਲ ਐਕਟ ਨਸਬਰ 2) ਦਦ ਧਲਰਲ 144 ਤਜ਼ਹਤ ਪਟਲਪਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਲਆ ਦਦ ਵਰਤਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਬਰਨਲਲਲ
ਅਸਦਰ ਕਣਕ ਦਦ ਰਜ਼ਹਸਦ-ਖਸੂਖਹਦ (ਨਲੜ) ਨਖ ਸ ਅਵਗ ਲਗਲਉਣ/ਸਲੜਨ ’ਤਟ ਪਖਰਨ ਪਲਬਸਦਦ ਦਟ ਹਸਕਮ ਜਲਰਦ
ਕਦਤਟ ਹਨ।
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟਟਰਟ ਨਟ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵਟਖਣ ਜ਼ਵਵਚ ਆਇਆ ਹਮ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦਦ ਫਸਲ ਕਵਟਣ ਉਪਰਸਤ ਫਸਲ ਦਦ
ਰਜ਼ਹਸਦ-ਖਸੂਖਹਦ (ਨਲੜ) ਨਖ ਸ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਕਸਲਨ ਵਵਲਲ ਅਵਗ ਲਗਲ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਆਦਦ ਹਮ ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਨਸ ਕਸਲਨ ਹਲਣ ਦਲ
ਖਦਸ਼ਲ ਬਜ਼ਣਆ ਰਜ਼ਹਸਦਲ ਹਮ ਅਤਟ ਹਵਲ ਜ਼ਵਵਚ ਧਖਸਏ ਨਲਲ ਬਹਸਤ ਪਟਦਖਸ਼ਣ ਫਮਲਦਲ ਹਮ। ਉਨਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ
ਨਲਲ ਜ਼ਜਵਥਟ ਸਲਹ ਦਦਆਆ ਜ਼ਬਮਲਰਦਆਆ ਹਲ ਸਕਦਦਆਆ ਹਨ, ਉਥਟ ਜ਼ਮਦਨ ਦਦ ਉਪਜਲਊ ਸ਼ਕਤਦ ਘਵਟਦਦ ਹਮ।
ਉਹਨਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹਲ ਕਰਨ ਨਲਲ ਆਲਟ ਦਸ ਆਲਟ ਖੜਦ ਫਸਲ ਜਲਆ ਜ਼ਪਸਡ ਜ਼ਵਵਚ ਵਦ ਅਵਗ ਲਵਗਣ ਦਲ
ਡਰ ਰਜ਼ਹਸਦਲ ਹਮ, ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਵਵਡਟ ਹਲਦਸਟ ਵਦ ਵਲਪਰ ਸਕਦਟ ਹਨ ਅਤਟ ਜਲਨਦ ਮਲਲਦ ਨਸ ਕਸਲਨ ਹਲਣ ਦਲ ਖ਼ਤਰਲ
ਵਦ ਹਸਸਦਲ ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਅਮਨ-ਕਲਨਖ ਸਨ ਦਦ ਸਜ਼ਥਤਦ ਨਖ ਸ ਬਣਲਈ ਰਵਖਣਲ ਵਦ ਔਖਲ ਹਲ ਸਕਦਲ।
ਇਸ ਦਟ ਨਲਲ ਹਦ ਇਵਕ ਹਲਰ ਹਸਕਮ ਜਲਰਦ ਕਰਜ਼ਦਆ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਟਟ ਸ. ਫਖ ਲਕਲ ਨਟ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਆਮ ਤਫਰ
’ਤਟ ਦਟਖਣ ਜ਼ਵਵਚ ਆਇਆ ਹਮ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦਟ ਸਦਜ਼ਨ ਸਮਮ ਮਸਡਦਆਆ ਦਦਆਆ ਸੜਕਲਆ/ਹਲਰ ਸੜਕਲਆ ਤਟ ਕਣਕ ਦਦਆਆ
ਬਵਲਦਆਆ, ਕਣਕ ਦਲ ਦਲਣਲ ਅਵਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਵਟ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਆਦਲ ਹਮ। ਤਟਜ਼ ਹਵਲਵਲਆ ਚਵਲਣ ਕਲਰਨ ਬਵਲਦਆਆ ਤਲ
ਧਖੜ ਊਡਦਦ ਹਮ, ਜਲ ਹਵਲ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਮਲਕਟ ਵਲਤਲਵਰਣ ਨਖ ਸ ਦਖ ਜ਼ਸ਼ਤ ਕਰਦਦ ਹਮ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਬਤਲ ਫਫਜ਼ਦਲਰਦ
ਜਲਬਤਲ ਸਸਘਤਲ 1973 (1974 ਦਲ ਐਕਟ ਨਸਬਰ 2) ਦਦ ਧਲਰਲ 144 ਤਜ਼ਹਤ ਪਟਲਪਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਲਆ ਦਦ
ਵਰਤਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਅਸਦਰ ਪਪਦਦਆਆ ਸਮਖਹ ਸੜਕਲਆ ਉਉਪਰ ਕਣਕ ਦਦਆਆ ਬਵਲਦਆਆ ਸਸਵਟਣ ’ਤਟ
ਪਖਰਨ ਤਫਰ ’ਤਟ ਪਲਬਸਦਦ ਲਗਲਈ ਜਲਆਦਦ ਹਮ। ਉਨਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਕਤ ਹਸਕਮ ਜ਼ਮਤਦ 15 ਅਪਰਮਲ, 2020 ਤਲ
31 ਮਈ, 2020 ਤਵਕ ਜ਼ਜ਼ਲਟ ਲ ਬਰਨਲਲਲ ਅਸਦਰ ਲਲਗਖ ਰਜ਼ਹਣਗਟ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਮਨਨ ਖ
ਨ ਤਲ ਦਦ ਸਸਵਲ: ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਦ ਸਨਜਦ ਬਲਬਹ ਬਣਸ ਰਰਰਡ ਕਲਸ ਤਸ ਹਲਰ ਵਲਸਟਦਅਰ
ਲਲ ੜਵਸਦਲਬ ਨਨ ਸ ਘਰ ਘਰ ਰਲਸ਼ਨ ਪਹਨਸਚਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਨਭਲਅ ਰਹਸ ਨਸ ਅਣਥਨਕ ਸਸਵਲਵਲਬ
ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਨਲਲ ਵਲਸਟਦਅਰਲਬ ਦਦਆਬ ਸਸਵਲਵਲਬ ਦਦ ਸ਼ਲਲਘਲ
ਬਰਨਲਲਲ, 14 ਅਪਰਰਲ
ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਰਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਲਲਏ ਕਰਜ਼ਫੳਨ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਜਨਥਸ ਦਲਨਦ ਸਨਜਣਲਬ ਤਸ ਸਸਸਥਲਵਲਬ ਨਸ ਲਲ ੜਵਸਦਲਬ
ਦਦ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਨ ਸ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਸਣ ਲਈ ਜ਼ਦਲ ਖਲਲਸ ਹਨ, ਉਥਸ ਇਸ ਰਲਸ਼ਨ ਨਨ ਸ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਰਰਰਡ ਕਲਸ
ਸਨਸਲਇਟਦ ਰਲਹਹ ਲਲ ੜਵਸਦਲਬ ਦਸ ਦਰਲਬ ’ਤਸ ਪਹਨਸਚਲਉਣ ਲਈ ਵਨਡਦ ਜ਼ਗਣਤਦ ਵਲਸਟਦਅਰ ਜ਼ਦਨ-ਰਲਤ ਡਟਸ ਹਲਏ ਹਨ।
ਯਨਵਕ ਸਸਵਲਵਲਬ ਜ਼ਵਭਲਗ ਤਸ ਹਲਰ ਕਲਨਬਲਬ ਨਲਲ ਜਨੜਸ ਵਲਸਟਦਅਰ ਸਵਸਰ ਵਸਲਸ ਸਬਜ਼ਦ ਮਸਡਦ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਸਮਲਜ਼ਜਕ
ਦਨ ਰਦ ਦਲ ਹਲਕਲ ਜ਼ਦਸਦਸ ਹਨ ਤਸ ਉਸ ਮਗਰਲ ਰਰਰਡ ਕਲਸ ਸਨਸਲਇਟਦ ਰਲਹਹ ਰਲਸ਼ਨ ਦਦਆਬ ਜ਼ਕਨਟਲਬ ਦਦ ਪਰਜ਼ਕਸਗ ਜ਼ਵਚ ਜਨਟ
ਜਲਬਦਸ ਹਨ। ਇਸ ਤਲ ਬਲਅਦ ਇਹ ਵਲਸਟਦਅਰ ਹਲਮ ਗਲਰਡਜ਼/ਜ਼ਸਵਲ ਜ਼ਡਫਫਸ ਜਵਲਨਲਬ ਦਦ ਮਦਦ ਨਲਲ ਲਲ ੜਵਸਦਲਬ
ਦਦਆਬ ਬਰਨਹਲਬ ਤਨਕ ਰਲਸ਼ਨ ਪਹਨਸਚਲਉਣ ਜ਼ਵਚ ਜਨਟ ਜਲਬਦਸ ਹਨ। ਜ਼ਪਸਡ ਹਰਦਗੜ ਨਲਲ ਸਬਸਸਧਤ ਵਲਸਟਦਅਰ ਲਵਪਪਦਤ
ਸ਼ਰਮਲ ਨਸ ਦਨਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਗਪਰਜਨਏਸ਼ਨ ਕਰ ਜ਼ਰਹਲ ਹਰ ਅਤਸ ਕਰਦਬ 8 ਸਲਲਲਬ ਤਲ ਯਨਵਕ ਸਸਵਲਵਲਬ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਲਲ
ਜਨਜ਼ੜਆ ਹਲਇਆ ਹਰ ਅਤਸ ਇਸਸ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦਆਬ ਗਤਦਜ਼ਵਧਦਆਬ ਤਲ ਹਦ ਉਸ ਨਨ ਸ ਰਰਰਡ ਕਲਸ ਰਲਹਹ ਵਲਸਟਦਅਰ ਸਸਵਲਵਲਬ
ਜ਼ਨਭਲਉਣ ਦਦ ਪਪਸਰਨਲ ਜ਼ਮਲਦ। ਇਸਸ ਤਰਲਬ ਹਸਜ਼ਡਆਇਆ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਸਲਦਮ ਖਲਨ ਵਦ ਰਰਰਡ ਕਲਸ ਰਲਹਹ ਮਨਨ ਖ
ਨ ਤਲ
ਦਦ ਸਸਵਲ ਜ਼ਵਨਚ ਜਨਜ਼ਟਆ ਹਲਇਆ ਹਰ। ਉਸ ਨਸ ਦਨਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸਵਸਰ ਤਲ ਹਦ ਰਰਰਡ ਕਲਸ ਭਵਨ ਜ਼ਵਖਸ ਪਨਨਜ ਜਲਬਦਸ
ਹਨ ਤਸ ਜ਼ਕਨਟਲਬ ਦਦ ਪਰਜ਼ਕਸਗ ਤਲ ਲਰ ਕਸ ਵਸਸਡ ਤਨਕ ਦਦਆਬ ਸਸਵਲਵਲਬ ਜ਼ਨਭਲਉਦਸ ਹਨ ਅਤਸ ਲਲ ਕਲਬ ਨਨ ਸ ਮਦਜਨਦਲ ਸਜ਼ਥਤਦ ਬਲਰਸ
ਜਲਗਰਨਕ ਵਦ ਕਰਦਸ ਹਨ। ਇਸਸ ਤਰਲਬ ਸਰਕਲਰਦ ਸਦਨਦਅਰ ਸਰਕਸਡਰਦ ਸਕਨ ਲ ਹਸਜ਼ਡਆਇਆ ਤਲ ਨਦ ਵਹ ਪਲਸ ਕਰਨ
ਵਲਲਲ ਅਰਸ਼ਦਦਪ ਜ਼ਸਸਘ ਵਦ ਛਲਟਦ ਉਮਰਸ ਹਦ ਪੜਲਈ ਦਸ ਨਲਲ ਨਲਲ ਸਮਲਜਸਸਵਲ ਜ਼ਵਨਚ ਜਨਟ ਜ਼ਗਆ ਹਰ। ਉਸ ਨਸ
ਦਨਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਨਸਦਬਤ ਦਦ ਘੜਦ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਅਤਸ ਯਨਵਕ ਸਸਵਲਵਲਬ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦ ਪਪਸਰਨਲ ਨਲਲ ਉਹ
ਇਸ ਕਲਰਜ ਜ਼ਵਚ ਜਨਜ਼ਟਆ ਹਲਇਆ ਹਰ।
ਇਸ ਮਦਕਸ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਦ ਤਸਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨ ਲਕਲ ਨਸ ਨਦ ਜਵਲਨ ਵਲਸਟਦਅਰਲਬ ਦਦਆਬ ਸਸਵਲਵਲਬ ਦਦ ਸ਼ਲਲਘਲ
ਕਦਤਦ ਅਤਸ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਨਵਹ ਪਨਦਰਦ ਜ਼ਵਚ ਸਮਲਜਸਸਵਲ ਦਲ ਇਹ ਜਜ਼ਬਲ ਸਲਡਸ ਲਈ ਸ਼ਨਭ
ਨ ਸ਼ਗਨ ਹਰ । ਉਨਲਬ
ਦਨਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਵਲਸਟਦਅਰ ਜ਼ਜਨਥਸ ਸਬਜ਼ਦ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਖਸ ਸਸਵਲਵਲਬ ਦਸਣ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਰਲਸ਼ਨ ਦਦ ਵਸਡ ਕਰ ਰਹਸ ਹਨ,
ਉਥਸ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦਆਬ ਜ਼ਵਚ ਸਸਵਲਵਲਬ ਦਸਣ ਲਈ ਵਦ ਜ਼ਤਆਰ ਬਰ ਜ਼ਤਆਰ ਹਨ।
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਰਰਰਡ ਕਲਸ ਸਨਸਲਇਟਦ ਦਸ ਸਕਨਤਰ ਸਰਵਣ ਜ਼ਸਸਘ ਨਸ ਦਨਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਸਰਨਜਦਓਜ਼, ਦਲਨਦ ਸਸਸਥਲਵਲਬ ਤਸ ਦਲਨਦ
ਸਨਜਣਲਬ ਵਨਲਲ ਜ਼ਦਨਤਦ ਜਲਬਦਦ ਰਲਸ਼ਨ ਸਮਨਗਰਦ ਜਲਬ ਨਕਦਦ ਨਲਲ ਰਲਸ਼ਨ ਖਰਦਦ ਕਸ ਅਤਸ ਰਲਸ਼ਨ ਦਦਆਬ ਜ਼ਰਨਰਦ ਵਸਤਲਬ
ਜ਼ਜਵਵ ਆਟਲ, ਦਲਲ, ਜ਼ਘਓ, ਖਸਡ, ਚਲਹ ਪਨਤਦ, ਨਮਕ, ਲਲਲ ਜ਼ਮਰਚ ਹਲਦਦ, ਸਲਬਣ ਆਜ਼ਦ ਸਲਮਲਨ ਵਲਲਦਆਬ
ਜ਼ਕਨਟਲਬ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰ ਕਸ ਵਲਸਟਦਅਰਲਬ ਰਲਹਹ ਅਸਲ ਲਲ ੜਵਸਦਲਬ ਨਨ ਸ ਵਸਡਦਆਬ ਜਲ ਰਹਦਆਬ ਹਨ ।
ਸਹਲਇਕ ਡਲਇਰਰਕਟਰ (ਯਨਵਕ ਸਸਵਲਵਲਬ) ਸਪਦ ਜ਼ਵਜਰ ਭਲਸਕਰ ਨਸ ਦਨਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 80 ਦਸ ਕਰਦਬ ਐਨਐਸਐਸ
ਵਲਸਟਦਅਰ ਸਬਜ਼ਦ ਮਸਡਦ ’ਚ ਜ਼ਰਨਰਦ ਹਦਲਇਤਲਬ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਕਰਲਉਣ ਦਸ ਨਲਲ ਨਲਲ ਰਲਸ਼ਨ ਦਦ ਵਸਡ ਤਲ
ਇਲਲਵਲ ਨਗਰ ਕਕਸਲਲਬ/ਨਗਰ ਪਸਚਲਬਜ਼ਿੲਤ ਨਲਲ ਸਸਵਲਵਲਬ ਜ਼ਨਭਲਅ ਰਹਸ ਹਨ, ਜਦਲਜ਼ਕ ਪਵਡਨ ਯਨਵਕ ਸਸਵਲਵਲਬ ਕਲਨਬ
ਅਧਦਨ ਆਉਦਸ ਕਰਦਬ 500 ਵਲਸਟਦਅਰ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦਆਬ ਜ਼ਵਚ ਸਸਵਲਵਲਬ ਜ਼ਨਭਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਬਰ ਜ਼ਤਆਰ
ਹਨ।
o/o District Public Relations Officer, Barnala
Service to humanity: Red Cross volunteers becomes right-hand of district
administration
·
·

Services are being provided door to door for delivery of ration
to the needy
Deputy Commissioner appreciates the services of volunteers

Barnala, April 14
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In the view of situation amid covid 19, large number of volunteers is
working hard to assist district administration to distribute the ration
through RED Cross Society to the needy people and for providing other
services to common man.
Volunteers of youth services department and other youth clubs creates
awareness about social distancing in the vegetable market in Barnala in the
morning and then join the packing of ration kits through the Red Cross
Society. They are then assisted by home guards /civil defense personnel to
supply rations to the needy.
Volunteer Lovpreet Sharma, who belongs to village Harigarh, said that he
has been graduating and has been associated with the youth services
department from last 8 years, and it was from departments activities that
he was inspired to perform volunteer services through Red Cross Society.
Similarly, Saleem Khan from Handiaya, is also involved in the service of
humanity through the Red Cross. He said that he arrives at Red Cross
Bhawan in the morning and performs services from packing kits to
distribution and also aware people about current situation. Similarly,
Arshdeep Singh, a ninth-grader from Government Senior Secondary School,
Handiaya, has joined the social service at an early age. He said that he was
engaged in this task with the inspiration of the district administration and
youth services department.
On this occasion, Deputy Commissioner Mr. Tej Partap Singh Phoolka
appreciated the services of the young volunteers. District Red Cross Society
Secretary Sarwan Singh said that with the help of NGOs and Donors, Red
Cross Society is providing free rashan to needy people. Assistant Director
(Youth Services) Mr. Vijay Bhaskar said that around 80 NSS volunteers
providing free services at Red Cross Society and other places in the district,
while 500 volunteers of Rural Youth Clubs are ready to serve in grain
markets.
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