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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਫਸਲਲ ਜ਼ਵਜ਼ਭਸਨਤਲ: ਖਖਤਲਬਲੜਲ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਲਆਆ ਕਲਜ਼ਸ਼ਸ਼ਲਆ ਨਨ ਸ ਪਪਣ ਲਲਜ਼ਗਆ ਬਨਰ
* ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਖ ਨਰਮਖ ਅਤਖ ਮਲਕਲ ਦਲ ਕਲਸ਼ਤ ਵਲਲ ਵਧਲਏ ਕਦਮ
* ਮਮਲਖ ਖਖਤਲਬਲੜਲ ਅਫਸਰ ਵਲਲਲ ਅਗਲਆਹਵਧਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਲ ਹਹਸਲਲ ਅਫਜ਼ਲਈ
ਬਰਨਲਲਲ, 28 ਮਈ :
ਧਰਤਲ ਹਖਠਲਖ ਪਲਣਲ ਦਲ ਸਮਲਜ਼ਸਆ ਨਲਲ ਨਜ਼ਜਲਠਣ ਲਈ ਖਖਤਲਬਲੜਲ ਅਤਖ ਜ਼ਕਸਲਨ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ
ਬਰਨਲਲਲ ਵਲਲਲ ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਲ ਤਖਜ ਪਸਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਨ ਲਕਲ ਦਖ ਜ਼ਦਸ਼ਲ-ਜ਼ਨਰਦਖਸ਼ ਅਨਮ ਸਲਰ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ
ਨਲਲ ਮਲਜ਼ਟਸਗਲਆ ਕਰਕਖ ਉਨਲ ਲਆ ਨਨ ਸ ਝਲਨਲ ਛਲਡ ਕਖ ਮਲਕਲ ਅਤਖ ਨਰਮਖ ਦਲ ਫਸਲ ਵਲਲ ਕਦਮ ਵਧਲਉਣ ਦਲਆਆ
ਕਲਤਲਆਆ ਜਲ ਰਹਲਆਆ ਕਲਜ਼ਸ਼ਸ਼ਲਆ ਨਨ ਸ ਬਨਰ ਪਪਣ ਲਲਗਲ ਹਪ।
ਮਮਲਖ ਖਖਤਲਬਲੜਲ ਅਫਸਰ ਡਲ. ਬਲਦਖਵ ਜ਼ਸਸਘ ਨਖ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਖ ਦਖ ਬਲਲਕ ਡਲਰਕ ਜ਼ਲਨ ਜ਼ਵਲਚ
ਆ ਚਮਲਕਖ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਲਜ਼ਸਆ ਬਲਰਖ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਜਲਣਨ ਕਰਵਲਉਣ ’ਤਖ ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਰਮਖ/ਮਲਕਲ ਦਲ ਫਸਲ
ਬਲਜਣ ਵਲਲ ਕਦਮ ਵਧਲ ਰਹਖ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਲਲ ਕਰਲਨਲ ਮਹਲਮਲਰਲ ਕਲਰਨ ਝਲਨਲ ਲਗਲਉਣ ਲਈ ਆ
ਰਹਲ ਲਖ ਬਰ ਦਲ ਸਮਲਜ਼ਸਆ ਦਲ ਵਲ ਹਲਲ ਹਮਸਦਲ ਹਪ। ਉਨਲ ਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਮਮ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਖ ਦਖ ਬਹਮਤ
ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਰਮਲ/ਮਲਕਲ ਬਲਜ ਰਹਖ ਹਨ ਤਖ ਖਖਤਲਬਲੜਲ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਲਲਲ ਅਜ਼ਜਹਖ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਲਲ ਰਲਬਤਲ ਕਲਇਮ ਕਰ
ਕਖ ਲਗਲਤਲਰ ਉਨਲ ਲਆ ਦਲ ਹਹਸਲਲ ਅਫਜ਼ਲਈ ਵਲ ਕਲਤਲ ਜਲ ਰਹਲ ਹਪ। ਉਨਲ ਲਆ ਨਨ ਸ ਭਰਲਸਲ ਜ਼ਦਵਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ
ਜ਼ਕ ਜਖਕਰ ਉਨਲ ਲਆ ਨਨ ਸ ਕਲਈ ਸਮਲਜ਼ਸਆ ਆਉਦਲ ਹਪ ਤਲਆ ਉਸ ਦਲ ਹਲਲ ਕਰਨ ਦਲ ਹਰ ਸਸਭਵ ਕਲਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਲਤਲ ਜਲਆਦਲ
ਹਪ। ਉਨਲ ਲਆ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਲਜ਼ਨ ਜ਼ਵਚ ਹਮÎ ਣ ਤਲਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਖ ਜ਼ਵਚ ਨਰਮਖ ਹਖਠ 1162 ਹਪਕਟਖਅਰ ਅਤਖ ਮਲਕਲ
ਹਖਠ 1246 ਹਪਕਟਖਅਰ ਰਕਬਲ ਆ ਚਮਲਕਲ ਹਪ। ਉਨਲ ਲਆ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਥਖ ਨਰਮਖ ਦਲ ਰਮਝਲਨ ਵਜ਼ਧਆ ਹਪ, ਉਥਖ
ਜ਼ਜ਼ਲਲਖ ਜ਼ਵਚ ਮਲਕਲ ਦਲ ਕਲਸ਼ਤ ਹਖਠ ਰਕਬਲ ਜ਼ਪਛਲਖ ਸਲਲ ਨਲਲਲ ਤਖਜ਼ਲ ਨਲਲ ਵਜ਼ਧਆ ਹਪ, ਜਲ ਫਸਲਲ ਜ਼ਵਜ਼ਭਸਨਤਲ
ਦਲ ਸਬਨਤ ਹਪ।
ਇਸਖ ਤਜ਼ਹਤ ਮਮਲਖ ਖਖਤਲਬਲੜਲ ਅਫਸਰ ਬਰਨਲਲਲ ਵਲਲਲ ਜ਼ਪਸਡ ਹਰਲਗੜਲ ਜ਼ਵਖਖ ਜ਼ਕਸਲਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਸਸਘ ਦਖ ਖਖਤ ਦਲ
ਦਹਰਲ ਕਲਤਲ ਜ਼ਗਆ, ਜ਼ਜਸ ਨਖ ਝਲਨਲ ਛਲਡ ਕਖ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਵਲਚ ਨਰਮਖ ਦਲ ਫਸਲ ਬਲਜਲ ਗਈ, ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ
ਜ਼ਪਸਡ ਕਲਟਨ ਤਖ ਠਲਕਰਲਵਲਲ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਪਸਡਲਆ ਦਲ ਦਹਰਲ ਕਲਤਲ ਜ਼ਗਆ। ਨਰਮਖ ਦਲ ਫਸਲ ਦਲ ਹਲਲਤ ਬਹਮਤ
ਵਧਲਆ ਹਪ। ਮਮਲਖ ਖਖਤਲਬਲੜਲ ਅਫਸਰ ਬਰਨਲਲਲ ਨਖ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਅਪਲਲ ਕਲਤਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਹੜਖ ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਰਮਖ ਦਲ
ਫਸਲ ਬਲਜ ਰਹਖ ਹਨ, ਉਹ ਪਸਜਲਬ ਖਖਤਲਬਲੜਲ ਯਨਨਲਵਰਜ਼ਸਟਲ ਲਮ ਜ਼ਧਆਣਲ ਵਲਲਲ ਪਸਮਲਜ਼ਣਤ ਜ਼ਕਸਮਲਆ ਦਖ ਬਲਜ
ਹਲ ਖਰਲਦਣ ਅਤਖ ਖਰਲਦਣ ਸਮਮ ਪਲਕਲ ਜ਼ਬਲਲ ਜ਼ਰਨਰ ਲਪ ਣ ਅਤਖ ਇਸ ਨਨ ਸ ਸਸਭਲਲ ਕਖ ਰਲਖਣ। ਜਖਕਰ ਜ਼ਕਸਖ
ਪਸਕਲਰ ਦਲ ਕਲਈ ਸਮਲਜ਼ਸਆ ਆਉਦਲ ਹਪ ਤਲਆ ਆਪਣਖ ਬਲਲਕ ਦਖ ਖਖਤਲਬਲੜਲ ਅਫਸਰ ਨਲਲ ਰਲਬਤਲ ਕਲਇਮ
ਕਲਤਲ ਜਲਵਖ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਉਸਲਰਰ ਸਮਲਜ ਜ਼ਸਰਜਣ ਲਈ ਲੜਕਕਆਆ ਦਲ ਜ਼ਸਸਜ਼ਖਅਤ ਹਲਣਲ ਬਬਹਸਦ ਜ਼ਰਰਰਕ: ਤਬਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਰ ਲਕਲ
* ਜ਼ਡਪਟਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਸਲਲ ਬਬਟਕ ਬਚਲਓ, ਬਬਟਕ ਪੜਲ ਲਓ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਤਸਨ ਸਕਰ ਲ ਜ਼ਪਪਸਸਕਪਲਲਆ ਦਲ ਸਨਮਲਨ
* ਸਕਰ ਲਲਆ ਜ਼ਵਚ ਲੜਕਕਆਆ ਦਕ ਜ਼ਗਣਤਕ ਵਧਲਉਣ ਬਦਲਬ ਕਕਤਕ ਹਹਸਲਲ ਅਫਜ਼ਲਈ
ਬਰਨਲਲਲ, 28 ਮਈ
ਉਸਲਰਰ ਅਤਬ ਜ਼ਸਹਤਮਸਦ ਸਮਲਜ ਦਕ ਜ਼ਸਰਜਣਲ ਲਈ ਲੜਕਕਆਆ ਦਲ ਜ਼ਸਸਜ਼ਖਅਤ ਹਲਣਲ ਬਹਹਤ ਜ਼ਰਰਰਕ ਹਹ।
ਇਸਬ ਉਦਬਸ਼ ਤਜ਼ਹਤ ਸਰਕਲਰ ਵਸਲਲ ‘ਬਬਟਕ ਬਚਲਓ, ਬਬਟਕ ਪੜਲ ਲਓ’ ਮਹਜ਼ਹਸਮ ਚਲਲਈ ਜਲ ਰਹਕ ਹਹ, ਜਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਸਫਲਤਲਪਰਰਬਕ ਚਸਲ ਰਹਕ ਹਹ।
ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਜ਼ਡਪਟਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਕ ਤਬਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਸਘ ਫਰ ਲਕਲ ਵਸਲਲ ਅਸਜ ਜ਼ਜ਼ਲਲਬ ਦਬ ਜ਼ਤਸਨ ਜ਼ਪਪਸਸਕਪਲਲਆ
ਦਬ ਸਨਮਲਨ ਮਹਕਬ ਕਕਤਬ ਜ਼ਗਆ, ਜ਼ਜਨਲ ਲਆ ਦਬ ਸਕਰ ਲਲਆ ਜ਼ਵਚ 2019-2020 ਜ਼ਵਜ਼ਦਅਕ ਸਹਸ਼ਨ ਦਹਰਲਨ ਲੜਕਕਆਆ
ਦਕ ਜ਼ਗÎ ਣਤਕ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲਬ ਭਰ ਜ਼ਵਚਲ ਸਭ ਤਲ ਵਸਧ ਵਲਧਲ ਦਰਜ ਕਕਤਲ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ ਮਹਕਬ ਜ਼ਡਪਟਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਸਪਕ ਫਰ ਲਕਲ ਵਸਲਲ ਸਰਕਲਰਕ ਸਕਨਕਅਰ ਸਹਕਸਡਰਕ ਸਕਰ ਲ ਸਸਧਰ ਪਸਤਕ ਦਬ ਜ਼ਪਪਸਸਕਪਲ ਡਲ. ਰਜ਼ਵਸਦਰ ਪਲਲ, ਸਰਕਲਰਕ
ਸਕਨਕਅਰ ਸਹਕਸਡਰਕ ਸਕਰ ਲ ਤਪਲ ਦਬ ਜ਼ਪਪਸਸਕਪਲ ਮਹਡਮ ਵਸਹਸਧਰਲ, ਸਰਕਲਰਕ ਸਕਨਕਅਰ ਸਹਕਸਡਰਕ ਸਕਰ ਲ ਕਸਟਰ ਦਬ
ਜ਼ਪਪਸਸਕਪਲ ਰਲਕਬਸ਼ ਕਹ ਮਲਰ ਦਲ ਸਨਮਲਨ ਕਕਤਲ ਜ਼ਗਆ ਅਤਬ ਬਬਟਕ ਬਚਲਓ, ਬਬਟਕ ਪੜਲ ਲਓ ਮਹਜ਼ਹਸਮ ਨਰ ਸ ਹਲਰ ਹਹਲਲਰਲ
ਦਬਣ ਲਈ ਕਮਵਲਰ 11 ਹਜ਼ਲਰ, 14 ਹਜ਼ਲਰ ਅਤਬ 8738 ਰਹਪਏ ਦਬ ਚਹਚਕ ਸਸਪਬ ਗਏ। ਇਸ ਮਹਕਬ ਸ. ਫਰ ਲਕਲ
ਨਬ ਜ਼ਤਸਨਲਆ ਸਕਰ ਲਲਆ ਦਬ ਜ਼ਪਪਸਸਕਪਲਲਆ ਨਰ ਸ ਵਧਲਈ ਜ਼ਦਸਤਕ ਅਤਬ ਇਸ ਖਬਤਰ ਜ਼ਵਚ ਹਲਰ ਜ਼ਮਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਪਬਜ਼ਰਆ।
ਇਸ ਮਹਕਬ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜ਼ਸਸਜ਼ਖਆ ਅਫਸਰ (ਸਹਕਸਡਰਕ) ਸਰਬਜਕਤ ਜ਼ਸਸਘ ਤਰ ਰ, ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਖਬਡ ਇਸਚਲਰਜ (ਸਕਰ ਲ)
ਜ਼ਸਮਰਦਕਪ ਜ਼ਸਸਘ ਤਬ ਐਲਏ (ਲਕਗਲ ਐਡਵਲਇਜ਼ਰ) ਮਨਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਆਜ਼ਦਤਯ ਡਡਚਲਵਲਲ ਨਡ ਵਧਧਕ ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ) ਬਰਨਲਲਲ ਵਜਜ ਅਹਹਦਲ ਸਸਭਲਜ਼ਲਆ
ਬਰਨਲਲਲ, 28 ਮਈ
2016 ਬਬਚ ਦਡ ਆਈਏਐਸ ਅਜ਼ਧਕਲਰਧ ਸਸਧ ਆਜ਼ਦਤਯ ਡਡਚਲਵਲਲ ਨਡ ਅਅਜ ਬਰਨਲਲਲ ਦਡ ਵਧਧਕ
ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ) ਵਜਜ ਕਲਰਜਭਲਰ ਸਸਭਲਲ ਜ਼ਲਆ ਹਬ। ਇਸ ਮਮਕਡ ਉਨਲ ਲਨ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਪਸਜਲਬ
ਸਰਕਲਰ ਵਅਲਜ ਸਸਪਧ ਜ਼ਜ਼ਸਮਡਵਲਰਧ ਪਪਰਧ ਜ਼ਸ਼ਅਦਤ ਨਲਲ ਜ਼ਨਭਲਉਣਗਡ ਅਤਡ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਡ ਪਸਤਧ ਆਪਣਧਆਨ
ਸਡਵਲਵਲਨ ਪਪਰਡ ਜ਼ਸਰੜ ਨਲਲ ਦਡਣਗਡ। ਜ਼ਜ਼ਕਰਯਲਗ ਹਬ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਜ ਪਜ਼ਹਲਲਨ ਸਸਧ ਆਜ਼ਦਤਯ ਡਡਚਲਵਲਲ ਉਪ
ਮਸਡਲ ਮਬਜ਼ਜਸਟਸ ਡਟ ਬਹਢਲਲਡਲ ਵਜਜ ਸਡਵਲਵਲਨ ਜ਼ਨਭਲਅ ਰਹਡ ਸਨ।
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