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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਬਰਨਲਲਲ ਦਦਆਆ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦਦ ਸਰਕਲਰਦ ਖਰਦਦ ਸ਼ਸ਼ਰਰ
*ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਵਲਲ ਬਡਬਰ ਅਤਤ ਭਭਣਦ ਮਸਡਦਆਆ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਰ ਕਤ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ
*ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਪਲਸਲਆ ਦਤ ਆਧਲਰ ਅਤਤ ਸਸ਼ਵਕਦ ਫਸਲ ਹਦ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਉਣ ਦਦ ਅਪਦਲ
ਬਰਨਲਲਲ, 16 ਅਪਰਭਲ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਦਦਆਆ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦਦ ਸਰਕਲਰਦ ਖਰਦਦ ਸ਼ਸ਼ਰਰ ਹਲ ਗਈ ਹਭ। ਅਵਜ ਜ਼ਡਪਟਦ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸਪਦ ਤਤਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਰ ਲਕਲ ਨਤ ਬਡਬਰ ਅਤਤ ਭਭਣਦ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦਆਆ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਰ
ਕਤ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ।
ਇਸ ਮਦਕਤ ਉਨਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਦ ਸਮਸ਼ਵਚਤ ਇਹਜ਼ਤਆਤਲਆ ਨਰ ਸ ਵਰਤਤ ਜਲਣ ਸਬਸਧਦ ਸਮਰਹ
ਖਰਦਦ ਅਮਲਤ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤਲਆ ਜਲਰਦ ਕਰ ਜ਼ਦਵਤਦਆਆ ਗਈਆਆ ਹਨ। ਉਨਲਆ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ
ਜ਼ਬਜਲਦ, ਪਲਣਦ, ਮਲਰਜ਼ਕਸਗ ਸਮਤਤ ਹਲਰ ਪਪਬਸਧ ਕਦਤਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਅਪਦਲ ਹਭ ਜ਼ਕ ਉਹ
ਆੜਤਦਆਆ ਰਲਹਹ ਜਲਰਦ ਪਲਸਲਆ ਦਤ ਆਧਲਰ ’ਤਤ ਆਪਣਦ ਵਲਰਦ ਅਨਸ਼ ਸਲਰ ਹਦ ਫਸਲ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ
ਜ਼ਲਆਉਣ। ਉਨਲਆ ਆੜਤਦਆਆ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਅਤਤ ਮਜ਼ਦਰ ਰਲਆ ਨਰ ਸ ਮਲਸਕ ਮਸ਼ਹਵਈਆ
ਕਰਲਉਣ ਤਲਆ ਜਲ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਰਹਤ। ਉਨਲਆ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਵਦ ਸਲਰਤ
ਲਲ ੜਹਦਤ ਪਪਬਸਧ ਕਦਤਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਦਕਤ ਸਪਦ ਫਰ ਲਕਲ ਨਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਅਤਤ ਮਜ਼ਦਰ ਰਲਆ ਨਲਲ ਗਵਲ
ਵ ਬਲਤ ਵਦ
ਕਦਤਦ ਅਤਤ ਉਨਲਆ ਨਰ ਸ ਭਰਲਸਲ ਜ਼ਦਵਲਇਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ ਕਲਈ ਜ਼ਦਵਕਤ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਤਗਦ।
ਇਸ ਮਦਕਤ ਵਧਦਕ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ) ਸਪਦ ਅਰਸ਼ਣ ਜ਼ਜਸਦਲ ਅਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਸਡਦ ਅਫਸਰ ਜਸਪਲਲ
ਜ਼ਸਸਘ ਵਦ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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ਪਪਚਚਇਤਚਤ ਦਦ ਉਦਮ ਨਚਲ ਪਪਪਡਚਤ ਪਵਚ ਸਖਤ ਠਠਕਰਠ ਪਪਹਰਦ
*ਮਮਹਤਬਰ ਰਰਖ ਰਹਦ ਨਦ ਆਉਣ-ਜਚਣ ਵਚਪਲਆਤ ਦਚ ਪਪਰਚ ਪਰਕਚਰਡ
*ਪਸਹਤ ਪਵਭਚਗ ਦਠਆਤ ਟਠਮਚਤ ਵਰਲਲ ਨਚਕਦ ਲਚਉਣ ਵਚਪਲਆਤ ਨਪ ਪ ਜ਼ਰਪਰਠ ਇਹਪਤਆਤਚਤ ਬਚਰਦ ਕਠਤਚ ਜਚ
ਪਰਹਹ ਜਚਗਰਪਕ
ਬਰਨਚਲਚ, 16 ਅਪਰਹਲ
ਕਰਮਨਚ ਵਚਇਰਸ ਦਦ ਫਹਲਚਅ ਨਪ ਪ ਰਮਕਣ ਲਈ ਪਜ਼ਲਚ ਬਰਨਚਲਚ ਦਦ ਪਪਪਡਚਤ ਦਠਆਤ ਪਪਚਚਇਤਚਤ ਦਦ ਉਦਮ ਨਚਲ
ਮਮਹਤਬਰਚਤ ਵਰਲਲ ਆਪਣਦ ਪਰਧਰ ’ਤਦ ਪਪਪਡ ਸਠਲ ਕਰ ਕਦ ਠਠਕਰਠ ਪਪਹਰਦ ਲਚਉਣ ਦਚ ਪਸਲਪਸਲਚ ਜਚਰਠ ਹਹ
ਤਚਤ ਜਮ ਕਰਮਨਚ ਵਚਇਰਸ ਪਖ਼ਲਚਫ਼ ਜਪਗ ਪਵਰਚ ਪਜ਼ਲਚ ਪਪਸ਼ਚਸਨ ਨਪ ਪ ਸਪਹਯਮਗ ਪਮਲ ਸਕਦ।
ਜਚਣਕਚਰਠ ਅਨਨ ਸਚਰ ਪਜ਼ਲਚ ਬਰਨਚਲਚ ਦਦ ਬਹਨਤਦ ਪਪਪਡਚਤ ਦਠਆਤ ਪਪਚਚਇਤਚਤ ਵਰਲਲ ਆਪਣਦ ਪਪਪਡਚਤ ਪਵਚ ਠਠਕਰਠ
ਪਪਹਰਦ ਲਚਉਣ ਦਚ ਪਸਲਪਸਲਚ ਜਚਰਠ ਹਹ। ਵਚਢਠ ਦਦ ਸਠਜ਼ਨ ਦਦਰਚਨ ਕਪਮ ਦਦ ਕਰਸ ਦਦ ਬਚਵਜਪਦ ਪਪਪਡਚਤ ਦਦ
ਲਮ ਕ ਕਰਮਨਚ ਪਖਲਚਫ ਸਨਰਰਪਖਆ ਲਈ ਜਨਟਦ ਹਮਮਏ ਹਨ। ਇਨਚਤ ਨਚਪਕਆਤ ’ਤਦ ਪਡੳਪਟਠ ਦਦਣ ਵਚਲਦ ਹਰ
ਆਉਣ-ਜਚਣ ਵਚਲਦ ’ਤਦ ਨਜ਼ਰ ਰਰਖ ਰਹਦ ਹਨ ਤਚਤ ਜਮ ਕਰਪਫੳਪ ਦਠ ਪਚਲਣਚ ਹਮ ਸਕਦ ਅਤਦ ਬਚਹਰਲ ਆਉਣ
ਵਚਲਦ ਪਵਅਕਤਠਆਤ ਦਚ ਪਰਕਚਰਡ ਰਰਪਖਆ ਜਚ ਸਕਦ।
ਇਸ ਮਦਕਦ ਪਪਪਡ ਧਪਰਕਮਟ ਪਵਚ ਪਪਹਰਦ ’ਤਦ ਜਨਟਦ ਮਮਹਤਬਰਚਤ ਨਦ ਦਰਪਸਆ ਪਕ ਕਰਪਫੳਪ ਦਦਰਚਨ ਉਨਚਤ ਵਰਲਲ
ਠਠਕਰਠ ਪਪਹਰਦ ਲਗਚਤਚਰ ਜਚਰਠ ਹਹ ਤਚਤ ਜਮ ਲਮ ਕਚਤ ਨਪ ਪ ਪਬਨਚਤ ਪਕਸਦ ਬਦਹਰਦ ਜ਼ਰਪਰਠ ਕਪਮ ਤਲ ਬਚਹਰ ਨਚ ਜਚਣ
ਦਠ ਅਪਠਲ ਕਠਤਠ ਜਚ ਸਕਦ। ਇਸ ਦਦਰਚਨ ਪਪਪਡ ਸਦਖਚ ਦਦ ਬਪਤ ਪਸਪਘ ਨਦ ਦਰਪਸਆ ਪਕ ਭਚਵਵ ਪਪਪਡਚਤ ਦਦ ਲਮ ਕਚਤ
ਕਰਮਨਚ ਵਚਇਰਸ ਪਖਲਚਫ ਕਚਫਠ ਸਨਚਦਤ ਹਨ, ਪਰ ਪਪਪਡ ਪਵਰਚ ਨਚਕਚ ਲਚ ਕਦ ਲਮ ਕਚਤ ਨਪ ਪ ਘਰਚਤ ਪਵਚ ਰਪਹਣ
ਦਠ ਅਪਠਲ ਕਠਤਠ ਜਚ ਰਹਠ ਹਹ। ਇਸਦ ਤਰਚਤ ਪਪਪਡ ਬਡਬਰ ਦਦ ਪਰਪਮਪਦਰ ਪਸਪਘ ਨਦ ਦਰਪਸਆ ਪਕ ਉਹ
ਨਦ ਜਵਚਨਚਤ ਦਠ ਮਦਦ ਨਚਲ ਪਦਨ-ਰਚਤ ਪਪਹਰਦ ਲਚ ਕਦ ਆਉਣ-ਜਚਣ ਵਚਪਲਆਤ ਦਚ ਪਰਕਚਰਡ ਰਰਖ ਰਹਦ
ਹਨ। ਪਡਪਟਠ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਸਪਠ ਤਦਜ ਪਪਤਚਪ ਪਸਪਘ ਫਪ ਲਕਚ ਨਦ ਬਰਨਚਲਚ ਪਜ਼ਲਦ ਦਦ ਪਪਪਡਚਤ ਵਰਲਲ ਕਠਤਠ
‘ਤਚਲਚਬਪਦਠ’ ਦਦ ਕਦਮ ਦਠ ਸ਼ਲਚਘਚ ਕਰਦਦ ਹਮਏ ਆਪਖਆ ਪਕ ਂਤਪਂੲਸ ਸਮਵ ਇਕ-ਦਪ ਜਦ ਤਲ ਸਮਚਪਜਕ ਦਪ ਰਠ
ਬਣਚ ਕਦ ਰਰਖਣਚ ਅਤਦ ਬਚਹਰਲ ਆਉਣ-ਜਚਣ ਵਚਪਲਆਤ ਦਚ ਪਰਕਚਰਡ ਰਰਖਣਚ ਬਹਨਤ ਜ਼ਰਪਰਠ ਹਹ, ਪਰ ਇਸ
ਦਦ ਨਚਲ ਹਠ ਉਨਚਤ ਨਚਕਦ ਲਚਉਣ ਵਚਪਲਆਤ ਨਪ ਪ ਅਪਠਲ ਵਠ ਕਠਤਠ ਪਕ ਉਹ ਖਨਦ ਵਠ ਭਚਈਚਚਰਕ ਸਚਤਝ ਅਤਦ
ਸਮਚਪਜਕ ਦਪ ਰਠ ਦਚ ਪਧਆਨ ਜ਼ਰਪਰ ਰਰਖਣ। ਇਸ ਦਦ ਨਚਲ ਹਠ ਉਨਚਤ ਦਰਪਸਆ ਪਕ ਪਸਹਤ ਪਵਭਚਗ ਦਠਆਤ
ਟਠਮਚਤ ਨਚਪਕਆਤ ’ਤਦ ਲਮ ਕਚਤ ਨਪ ਪ ਜਚਗਰਪਕ ਵਠ ਕਰ ਰਹਠਆਤ ਹਨ ਤਚਤ ਜਮ ਉਨਚਤ ਨਪ ਪ ਪਪਜਚਬ ਸਰਕਚਰ ਦਦ ਪਦਸ਼ਚ
ਪਨਰਦਦਸ਼ਚਤ ਅਤਦ ਠਠਕਰਠ ਪਪਹਪਰਆਤ ਦਦ ਅਸਲ ਉਦਦਸ਼ਚਤ ਤਲ ਜਚਣਪ ਕਰਵਚਇਆ ਜਚ ਸਕਦ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਨਸ਼ਲ ਪਪੜਤਲਤ ਨਨ ਸ ਨਸ਼ਲ ਛਛ ਡਲੳਨ ਕਕਦਰਲਤ/ਓਟ ਕਲਪਜ਼ਨਕਲਤ ’ਚ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਸਸਵਲਵਲਤ ਜਲਰਪ: ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ
ਸਰਕਲਰ ਦਸ ਆਦਸਸ਼ਲਤ ਅਨਛ ਸਲਰ ਨਸ਼ਲ ਪਪੜਤਲਤ ਨਨ ਸ ਜ਼ਤਸਨ ਹਫਤਸ ਦਪ ਦਵਲਈ ਘਰ ਜ਼ਲਜਲਣ ਦਪ ਸਹਨਲਤ
‘ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਸ਼ਲ ਛਛ ਡਲੳਨ ਪਪਲਗਰਲਮ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਮਆਰਪ ਸਸਵਲਵਲਤ ਲਈ ਵਚਨਬਬਧ’
ਬਰਨਲਲਲ, 16 ਅਪਰਰਲ
ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਸ ਚਲਜ਼ਦਆਤ ਕਰਜ਼ਫੳਨ ਦਸ ਮਬਬਦਸਨਜ਼ਰ ਅਤਸ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਪ ਨਸ਼ਲ ਛਛ ਡਲਉਨ ਮਛਜ਼ਹਸਮ
ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਨਸ਼ਲ ਛਛ ਡਲੳਨ ਕਕਦਰਲਤ ਅਤਸ ਓਟ ਕਲਪਜ਼ਨਕਲਤ ਜ਼ਵਚ ਲਗਲਤਲਰ ਸਸਵਲਵਲਤ
ਜ਼ਦਬਤਪਆਤ ਜਲ ਰਹਪਆਤ ਹਨ।
ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਰਦਸ ਹਲਏ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਗਛਜ਼ਰਸਦਰਬਪਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਸ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਸ
ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਸਸ਼ਲਤ ਅਨਛ ਸਲਰ ਨਸ਼ਲ ਪਪੜਤਲਤ ਨਨ ਸ ਪਜ਼ਹਲਲਤ ਦਲ ਹਫਤਸ ਦਪ ਦਵਲਈ, ਜਦਦਜ਼ਕ ਹਛਣ ਜ਼ਤਸਨ ਹਫਤਸ ਦਪ
ਦਵਲਈ ਘਰ ਜ਼ਲਜਲਣ ਲਈ ਜ਼ਦਬਤਪ ਜਲ ਰਹਪ ਹਰ। ਉਨਲਤ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਪਲਈਵਸਟ ਨਸ਼ਲ ਛਛ ਡਲੳਨ ਕਕਦਰ ਬਸਦ
ਹਲਣ ਕਲਰਨ ਸਲਰਸ ਨਸ਼ਲ ਪਪੜਤ ਹਛਣ ਸਰਕਲਰਪ ਓਟ ਕਲਪਜ਼ਨਕਲਤ ਅਤਸ ਨਸ਼ਲ ਛਛ ਡਲੳਨ ਕਕਤਦਰਲਤ ਦਪਆਤ ਸਸਵਲਵਲਤ
ਲਰ ਰਹਸ ਹਨ। ਇਬਥਸ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ’ਚ ਨਸ਼ਲ ਛਛ ਡਲੳਨ ਕਕਦਰ ’ਤਸ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਲਗਭਗ 150
ਤਦ 200 ਨਸ਼ਲ ਪਪੜਤਲਤ ਨਨ ਸ ਸਸਵਲਵਲਤ ਜ਼ਦਬਬਤਪਆਤ ਜਲ ਰਹਪਆਤ ਹਨ। ਉਨਲਤ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਇਸਸ ਕਰ ਕਸ
ਸਰਕਲਰਪ ਨਸ਼ਲ ਛਛ ਡਲੳਨ ਕਕਦਰਲਤ/ਓਟ ਕਲਪਜ਼ਨਕਲਤ ਜ਼ਵਚ ਮਰਪਜ਼ਲਤ ਦਪ ਜ਼ਗਣਤਪ ਇਕਦਮ ਵਧ ਗਈ ਹਰ ਅਤਸ
ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਸ ਆਦਸਸ਼ ਅਨਛ ਸਲਰ ਪਛਖਤਲ ਪਪਬਸਧ ਕਰਦਸ ਹਲਏ ਮਰਪਜ਼ਲਤ ਨਨ ਸ 3 ਹਫਤਸ ਦਪ ਦਵਲਈ ਘਰ
ਜ਼ਲਜਲਣ ਲਈ ਜ਼ਦਬਤਪ ਜਲ ਰਹਪ ਹਰ। ਉਨਲਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਪ ਨਸ਼ਲ ਛਛ ਡਲੳਨ ਮਛਜ਼ਹਸਮ ਤਜ਼ਹਤ
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਬਲਦ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਸਸਵਲਵਲਤ ਜਲਰਪ ਹਨ ਤਲਤ ਜਲ ਨਸ਼ਲ ਪਪੜਤ ਇਸ ਕਲਹੜ ’ਚਦ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲ
ਸਕਣ। ਸਰਕਲਰ ਵਬਲਦ ਜ਼ਸਹਤ ਸਸਵਲਵਲਤ ਲਈ ਟਟਲ ਫਪ ਪ ਨਸਬਰ 104 ’ਤਸ ਸਸਵਲਵਲਤ ਜ਼ਦਬਤਪਆਤ ਜਲ ਰਹਪਆਤ
ਹਨ ਤਸ ਜ਼ਜ਼ਲਸ ਦਸ ਜ਼ਸਹਤ ਕਕਦਰਲਤ ਜ਼ਵਚ ਵਪ ਅਮਲਲ ਲਗਲਤਲਰ ਸਸਵਲਵਲਤ ਜ਼ਨਭਲਅ ਜ਼ਰਹਲ ਹਰ ਤਲਤ ਜਲ ਇਹ
ਸਸਵਲਵਲਤ ਪਪਭਲਜ਼ਵਤ ਨਲ ਹਲਣ।
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