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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਉਦਮ ਨਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਸ਼ਰਧਲਲਲ ਸਸਸ ਹਜ਼ਲਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਤ
ਪਰਤਣਦ ਸ਼ਸ਼ਰਲ
* ਅਅਜ ਪਸ਼ਅਜਦ ਲਗਭਗ 70 ਸ਼ਰਧਲਲਲ ਆਆ ਨਲ ਸ ਕਸਤਲ ਜ਼ਗਆ ਇਕਲਆਤਵਲਸ
* ਰਲਜਸਥਲਨ ਤਤ ਪਰਤਦ 26 ਮਜ਼ਦਲ ਰਲਆ ਅਤਦ ਹਲਰ ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਆ ਨਲ ਸ ਕਸਤਲ ਇਕਲਆਤਵਲਸ
* ਸਬਸਧਤ ਲਲਲ ਕਲਆ ਨਦ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਤਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਕਸਤਲ ਧਸਨਵਲਦ
ਬਰਨਲਲਲ, 29 ਅਪਰਰਲ
ਨਲ ਵਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ (ਕਲਜ਼ਵਡ-19) ਦਦ ਮਅਦਦਨਜ਼ਰ ਲਗਲਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਸਲਬਦ ਦਦ ਕਈ
ਜ਼ਵਅਕਤਸ ਬਲਹਰਲਦ ਰਲਜਲਆ ਜ਼ਵਅਚ ਫਸਦ ਹਲਏ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਲ ਲਆ ਨਲ ਸ ਵਲਪਸ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਪਸਜਲਬ
ਸਰਕਲਰ ਵਅਲਤ ਲਗਲਤਲਰ ਉਪਰਲਲਦ ਕਸਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ। ਇਸਦ ਲੜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਸਰਕਲਰ ਦਦ
ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਆ ਸਦਕਲ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਕਰਸਬ 26 ਮਜ਼ਦਲ ਰ ਤਦ ਹਲਰ ਜ਼ਵਅਕਤਸ
ਰਲਜਸਥਲਨ ਤਤ ਵਲਪਸ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਲਆਆਦਦ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਦ ਨਲਲ ਹਸ ਸਸਸ ਹਜ਼ਲਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਤ
ਸ਼ਰਧਲਲਲ ਆਆ ਦਦ ਆਉਣ ਦਲ ਜ਼ਸਲਜ਼ਸਲਲ ਜਲਰਸ ਹਰ, ਇਨਲ ਲਆ ਜ਼ਵਚਤ ਕਰਸਬ 70 ਸ਼ਰਧਲਲਲ ਪਸ਼ਅਜਦ ਚਸ਼ਕ
ਅ ਦ
ਹਨ, ਜ਼ਜਨਲ ਲਆ ਨਲ ਸ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਕਰ ਜ਼ਦਅਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਰ।
ਇਸ ਸਬਸਧਸ ਜਲਣਕਲਰਸ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸਸਸ ਤਦਜ ਪਸਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਲ ਲਕਲ
ਨਦ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਦਦ ਕਈ
ਜ਼ਵਅਕਤਸ ਬਲਹਰਲਦ ਸਲਜ਼ਬਆਆ ਜ਼ਵਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਜ਼ਜਨਲ ਲਆ ਨਲ ਸ ਵਲਪਸ ਜ਼ਲਆਆਦਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਰ।
ਉਨਲ ਲਆ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਲਜਸਥਲਨ ਤਤ ਪਸ਼ਅਜਦ ਮਜ਼ਦਲ ਰ ਅਤਦ ਹਲਰ ਜ਼ਵਅਕਤਸ (ਕਸ਼ ਅਲ 26) ਬਸਤਸ ਰਲਤ
ਬਰਨਲਲਲ ਪਸ਼ਅਜਦ ਹਨ। ਉਨਲ ਲਆ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਅਲਤ ਇਨਲ ਲਆ ਦਸ ਸਕਰਸਜ਼ਨਸਗ ਕਰਨ ਤਤ
ਬਲਅਦ ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਲ ਲਆ ਸਲਰਦ ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਆ ਨਲ ਸ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਵਜਤ ਸਰਕਲਰਸ
ਸਸਨਸਅਰ ਸਰਕਸਡਰਸ ਸਕਲ ਲ (ਧਨਦ ਲਲ) ਜ਼ਵਖਦ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਕਸਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਰ ਅਤਦ ਪਸਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ
ਅਜ਼ਧਕਲਰਸ ਅਤਦ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਡਊਟਸ ਮਰਜ਼ਜਸਟਸ ਦਟ ਸਲਰਸ ਪਸਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦਸ ਜ਼ਨਗਰਲਨਸ ਕਰ ਰਹਦ ਹਨ।
ਉਨਲ ਲਆ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਸਸ ਹਜ਼ਲਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਤ ਵਸ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਬਅਸਲਆ ਰਲਹਹ ਸ਼ਰਧਲਲਲ ਆਆ ਦਦ ਆਉਣ ਦਲ
ਜ਼ਸਲਜ਼ਸਲਲ ਜਲਰਸ ਹਰ। ਉਨਲਲ ਲਆ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਅਜ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਲਗਭਗ 70
ਸ਼ਰਧਲਲਲ ਅਅਜ ਸ਼ਲਮ ਤਅਕ ਪਸ਼ਅਜਦ ਚਸ਼ਅਕਦ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਲ ਲਆ ਨਲ ਸ ਗਸ਼ਰਲ ਗਲਜ਼ਬਸਦ ਜ਼ਸਸਘ ਕਲਲਜ ਸਸਘਦੜਲ ਅਤਦ
ਮਲਲਵਲ ਕਲਲਜ, ਮਜ਼ਹਲ ਕਲਲਆ ਜ਼ਵਖਦ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਕਸਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਰ। ਉਨਲ ਲਆ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ
ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲਆ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵÎ ਭਲਗ ਵਅਲਤ ਸਭ ਦਸ ਸਸਪ Ç ਲਸਗ ਕਸਤਸ ਜਲਣਸ
ਹਰ।
ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਦ ਝਲਨਦ ਦਸ ਜ਼ਸਅਧਸ ਜ਼ਬਜਲਈ ਅਤਦ ਨਰਮਦ ਦਸ ਜ਼ਬਜਲਈ ਵਅਲ ਰਸ਼ਖ ਕਸਤਲ: ਮਸ਼ਅਖ ਖਦਤਸਬਲੜਸ
ਅਫਸਰ
* ਡਲ. ਬਲਦਦਵ ਜ਼ਸਸਘ ਵਅਲਤ ਖਦਤਲਆ ਦਲ ਦਦਰਲ
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ਬਰਨਲਲਲ, 29 ਅਪਰਰਲ
ਕਰਲਨਲ ਦਸ ਮਹਲਮਲਰਸ ਕਲਰਨ ਮਜ਼ਦਲ ਰਲਆ ਦਸ ਘਲਟ ਕਰ ਕਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਦ ਝਲਨਦ ਦਸ ਜ਼ਸਅਧਸ ਜ਼ਬਜਲਈ
ਅਤਦ ਝਲਨਲ ਛਅਡ ਕਦ ਨਰਮਲ ਬਸਜਣ ਵਅਖ ਰਸ਼ਖ ਕਸਤਲ ਹਰ। ਇਹ ਪਸਗਟਲਵਲ ਮਸ਼ਅਖ ਖਦਤਸਬਲੜਸ ਅਫਸਰ
ਡਲ. ਬਲਦਦਵ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਦ ਖਦਤਲਆ ਦਦ ਦਦਰਦ ਦਦਰਲਨ ਕਸਤਲ।
ਮਸ਼ਅਖ ਖਦਤਸਬਲੜਸ ਅਫਸਰ ਨਦ ਧਦਲਲ ਦਦ ਜ਼ਕਸਲਨ ਗਸ਼ਰਨਰ ਬ ਜ਼ਸਸਘ ਦਦ ਖਦਤ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਸਤਲ, ਜ਼ਜਸ ਨਦ
12 ਏਕੜ ਜ਼ਮਸਨ ਮਲਲਸਅਨ ਆਯਸ਼ਰਵਰਜ਼ਦਕ ਅਤਦ ਐਗਰਲ ਖਲਜ ਜ਼ਲਜ਼ਮਟਡ ਨਲ ਸ ਖਦਤਸ ਕਰਨ ਲਈ
ਜ਼ਦਅਤਸ ਹਰ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਅਚ ਨਰਮਦ ਦਸ ਫਸਲ ਦਸ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਸਤਸ ਗਈ ਹਰ। ਇਹ ਜ਼ਮਸਨ ਕਸ਼ ਝ ਰਦਤਲਸ
ਹਰ ਅਤਦ ਕਸ਼ ਝ ਦਰਜ਼ਮਆਨਸ ਹਰ। ਉਨਲ ਲਆ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਮਸਨ ਜ਼ਵਚ ਆਰਸਸਐਰਚ 773 ਅਤਦ
ਆਰਸਸਐਚ 776 ਅਤਦ ਐਮਐਚ 5302 ਦਸ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਸਤਸ ਗਈ ਹਰ। ਉਨਲ ਲਆ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਇਸ ਸਮਮ ਫਸਲ ਦਸ ਹਲਲਤ ਬਹਸ਼ਤ ਵਧਸਆ ਹਰ ਅਤਦ ਇਸ ਜ਼ਕਸਲਨ ਦਦ ਨਲਲ ਨਲਲ ਹਲਰ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ
ਨਦ ਵਸ ਨਰਮਦ ਦਸ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਸਤਸ ਹਰ। ਡਲ. ਬਲਦਦਵ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਨਰਮਲ/ਕਪਲਹ ਦਸਆਆ
ਜ਼ਛਅਟਸਆਆ ਨਰਮਲ ਬਸਜਣ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਜ਼ਰਲਰ ਖਦਤਲਆ ਜ਼ਵਅਚਲ ਚਸ਼ਅਕ ਲਰ ਣਸਆਆ ਚਲਹਸਦਸਆਆ ਹਨ,
ਜ਼ਕਉੁਸ਼ਜ਼ਕ ਇਨਲ ਲਆ ਜ਼ਵਅਚ ਗਸ਼ਲਲਬਸ ਸਸ਼ਸਡਸ ਦਦ ਪਤਸਗਦ ਜ਼ਨਕਲ ਕਦ ਬਸਜਦ ਹਲਏ ਨਰਮਦ ਨਲ ਸ ਨਸ਼ ਕਸਲਨ ਪਹਸ਼ਸਚਲ
ਸਕਦਦ ਹਨ। ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਲ ਸ ਨਰਮਦ/ਕਪਲਹ ਦਸਆਆ ਯਲਨਸਵਰਜ਼ਸਟਸ ਵਅਲਤ ਪਸਮਲਜ਼ਣਤ
ਜ਼ਕਸਮਲਆ ਦਦ ਬਸਜ ਹਸ ਖਰਸਦਣਦ ਚਲਹਸਦਦ ਹਨ ਅਤਦ ਬਸਜ ਖਰਸਦਣ ਸਮਮ ਇਨਲ ਲਆ ਦਲ ਪਅਕਲ ਜ਼ਬਅਲ
ਜ਼ਰਲਰ ਲਰ ਣਲ ਚਲਹਸਦਲ ਹਰ।
ਉਸ਼ਨਲਲਆ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨ ਇਸ ਗਅਲ ਦਲ ਜ਼ਧਆਨ ਰਅਖਣ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਦ ਵਸ ਬਲਹਰਲਦ ਸਲਬਦ ਤਤ ਬਸਜ
ਨਲ ਖਰਸਦਣ, ਜ਼ਕਉੁਸ਼ਜ਼ਕ ਕਈ ਅਸਹ ਸਸਤਲ ਬਸਜ ਖਰਸਦਣ ਦਸ ਆੜ ਜ਼ਵਅਚ ਨਕਲਸ ਬਸਜ
ਖਰਸਦ ਕਦ ਅਸਹ ਆਪਣਲ ਨਸ਼ ਕਸਲਨ ਕਰਵਲ ਬਰਠਦਦ ਹਲਆ। ਡਲ. ਬਲਦਦਵ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਲ ਸ
ਧਰਤਸ ਹਦਠਲਦ ਪਲਣਸ ਨਲ ਸ ਬਚਲਉਣ ਲਈ ਨਰਮਦ ਦਸ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਰਨ ਅਤਦ ਝਲਨਦ ਦਸ ਜ਼ਸਅਧਸ ਜ਼ਬਜਲਈ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਸਦਜ਼ਰਤ ਕਸਤਲ। ਇਸ ਮਦਕਦ ਜ਼ਕਸਲਨ ਜਗਮਦਲ ਜ਼ਸਸਘ, ਜ਼ਮਅਠਲ ਜ਼ਸਸਘ, ਗਸ਼ਰਨਰ ਬ ਜ਼ਸਸਘ ਤਦ
ਬਲਜਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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