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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਕਰਲਨਲ ਸਸਕਟ ਦਦ ਬਲਵਜਜਦ ਸਜਬਦ ਜ਼ਵਚ ਸਸਚਚਜਦ ਤਰਰਕਦ ਨਲਲ ਹਲਈ ਕਣਕ ਦਰ ਖਰਰਦ: ਭਲਰਤ ਭਜ ਸ਼ਣ ਆਸ਼ਜ
* ਕਕਬਜ਼ਨਟ ਮਸਤਰਰ ਵਚਲਲ ਬਰਨਲਲਲ ’ਚ ਪਪਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਆ, ਆੜਲ ਤਰ ਐਸਲਸਰਏਸ਼ਨ, ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਤਦ ਹਲਰ
ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਧਰਲਆ ਨਲਲ ਅਜ਼ਹਮ ਮਰਜ਼ਟਸਗ
* ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਚ ਸਸਚਚਜਰ ਖਰਰਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦਰ ਕਰਤਰ ਸ਼ਲਲਘਲ
* ਜ਼ਕਹਲ, ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਜ ਸ ਝਲਨਦ ਦਰ ਲਵਲਈ ਲਈ ਲਦ ਬਰ ਦਰ ਕਲਈ ਜ਼ਦਚਕਤ ਪਦਸ਼ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਚਤਰ ਜਲਵਦਗਰ
ਬਰਨਲਲਲ, 20 ਮਈ
ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਮਹਲਮਲਰਰ ਕਲਰਨ ਉਪਜਦ ਸਸਕਟ ਦਦ ਬਲਵਜਜਦ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਚਲਲ ਚਸਚਕਦ ਕਦਮਲਆ ਅਤਦ
ਸਲਰਰਆਆ ਜ਼ਧਰਲਆ ਦਦ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਕਣਕ ਦਰ ਖਰਰਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਪਜਰਦ ਸਸਚਚਜਦ ਤਰਰਕਦ ਨਲਲ ਅਤਦ ਲਲ ੜਹਦਦ
ਇਹਜ਼ਤਆਤਲਆ ਅਨਸ ਸਲਰ ਜ਼ਸਰਦ ਚੜਲ ਰ ਹਕ, ਜਲ ਬਹਸਤ ਤਸਚਲਰ ਦਰ ਗਚਲ ਹਕ। 19 ਮਈ ਤਚਕ ਪਸਜਲਬ ਦਰਆਆ ਮਸਡਰਆਆ
ਜ਼ਵਚ 124.64 ਲਚਖ ਟਨ ਕ Î ਣਕ ਆਈ ਤਦ 124.58 ਲਚਖ ਟਨ ਖਰਰਦਰ ਗਈ। ਕਣਕ ਦਰ ਖਰਰਦ ਦਦ
ਨਲਲ ਨਲਲ ਚਸਕਲਈ ਦਲ ਕਸਮ ਵਰ ਜ਼ਪਛਲਦ ਸਲਲ ਨਲਲਲ ਜ਼ਬਹਤਰ ਜ਼ਰਹਲ। ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਖਸਰਲਕ, ਜ਼ਸਵਲ
ਸਪਲਲਈਜ਼ ਤਦ ਖਪਤਕਲਰ ਮਲਮਲਦ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦ ਕਕਬਜ਼ਨਟ ਮਸਤਰਰ ਸਪਰ ਭਲਰਤ ਭਜ ਸ਼ਣ ਆਸ਼ਜ ਵਚਲਲ ਅਚਜ ਟਰਲਈਡਡਟ
ਫਕਕਟਰਰ ਸਸਘਦੜਲ ਜ਼ਵਖਦ ਪਪਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਆ, ਆੜਲ ਤਰ ਐਸਲਸਰਏਸ਼ਨ, ਜ਼ਡਚਪਜ ਹਲਲਡਰਲਆ, ਰਲਈਸ ਸ਼ਕਲਰ,
ਜ਼ਕਸਲਨ ਯਜਨਰਅਨਲਆ ਤਦ ਹਲਰ ਸਬਸਧਲਆ ਜ਼ਧਰਲਆ ਦਦ ਨਸ ਮਲਇਸਜ਼ਦਆਆ ਨਲਲ ਅਜ਼ਹਮ ਮਰਜ਼ਟਸਗ ਦਦਰਲਨ ਕਰਤਲ ਜ਼ਗਆ। ਇਸ
ਮਦਕਦ ਉਨਲ ਲਆ ਕਣਕ ਦਰ ਖਰਰਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨਜ ਸ ਪਸਖਤਲ ਤਰਰਕਦ ਨਲਲ ਜ਼ਸਰਦ ਚੜਲ ਲਉਣ ’ਤਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਦ
ਉਪਰਲ ਜ਼ਲ ਆਆ
ਦਰ ਸ਼ਲਲ ਘਲਕਰ ਤਰ ।
ਇਸ ਮਦਕਦ ਵਚਖ ਵਚਖ ਜ਼ਧਰਲਆ ਨਲਲ ਮਰਜ਼ਟਸਗ ਦਦਰਲਨ ਮਸਤਰਰ ਸਪਰ ਭਲਰਤ ਭਜ ਸ਼ਣ ਆਸ਼ਜ ਨਦ ਇਸ ਸਰਜ਼ਨ ਦਦ ਸਲਰਦ
ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ ਤਲਆ ਜਲ ਇਸ ਵਲਰ ਜਦ ਕਲਈ ਔਕੜ ਪਦਸ਼ ਆਈ ਹਕ ਤਲਆ ਉਹ ਮਸੜ ਨਲ ਆਉਣ ਜ਼ਦਚਤਰ
ਜਲਵਦ। ਉਨਲ ਲਆ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਸਸਕਟ ਦਦ ਬਲਵਜਜਦ ਸਜਬਦ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦਰ ਜ਼ਰਕਲਰਡ ਖਰਰਦ ਹਲਈ ਹਕ, ਜਲ
ਬਹਸਤ ਤਸਚਲਰ ਵਲਲਰ ਗਚਲ ਹਕ। ਉਨਲ ਲਆ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਰ ਸਹਜਲਤ ਲਈ ਇਸ ਵਲਰ ਝਲਨਦ ਦਰ ਲਵਲਈ
ਦਰ ਤਰਰਕ ਅਗਦਤਰ ਰਚਖਰ ਗਈ ਹਕ। ਝਲਨਲ ਲਲਉਣ ਸਬਸਧਰ ਪਰਵਲਸਰ ਮਜ਼ਦਜ ਰਲਆ ਦਰ ਆਮਦ ਦਦ ਸਵਲਲ ਦਦ
ਜਵਲਬ ਜ਼ਵਚ ਉਨਲ ਲਆ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਬਸਧਰ ਜ਼ਕਸਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਲਲ ਰਲਬਤਲ ਬਣਲਉਣ। ਜ਼ਜਹੜਦ
ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਜ ਸ ਮਜ਼ਦਜ ਰਲਆ ਦਰ ਲਲ ੜ ਹਕ, ਉਸ ਸਬਸਧਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਜ ਸ ਢਸ ਕਵਵ ਕਦਮ ਚਸਚਕਣ ਦਦ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ ਜ਼ਦਚਤਦ
ਗਏ ਹਨ।
ਉਨਲ ਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ 19 ਦਰ ਸਜ਼ਥਤਰ ਕਲਰਨ ਉਪਜਦ ਸਸਕਟ ਦਦਰਲਨ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਚਲਲ ਸਲਰਦ ਲਲ ੜਹਦਦ
ਕਦਮ ਚਸਚਕਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ। ਸਰਕਲਰ ਵਚਲਲ ਪਰਵਲਸਰ ਲਦ ਬਰ ਨਜ ਸ ਜ਼ਜਚਥਦ ਜ਼ਪਚਤਰਰ ਰਲਜਲਆ ਜ਼ਵਚ ਭਦਜਣ ਦਦ ਪਪਬਸਧ ਕਰਤਦ
ਗਏ ਹਨ, ਉਥਲ ਬਲਹਰਲ ਲਦ ਬਰ ਜ਼ਲਆਉਣ ਜ਼ਵਚ ਵਰ ਕਲਈ ਜ਼ਦਚਕਤ ਪਦਸ਼ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਚਤਰ ਜਲਵਦਗਰ। ਉਨਲ ਲਆ
ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਚਲਲ ਲਲ ੜਵਸਦਲਆ ਨਜ ਸ ਰਲਸ਼ਨ, ਆਨਲਲਈਨ ਮਕਡਰਕਲ ਸਦਵਲਵਲਆ ਤਦ ਹਲਰ ਸਲਰਰਆਆ
ਲਲ ੜਹਦਰਆਆ ਸਦਵਲਵਲਆ ਮਸਹਚਈਆ ਕਰਲਈਆਆ ਜਲ ਰਹਰਆਆ ਹਨ ਤਲਆ ਜਲ ਅਸਹ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜ਼ਵਰਸਸਚਧ ਜਸਗ ਜ਼ਜਚਤ
ਸਕਰਏ।
ਇਸ ਮਦਕਦ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਰ ਤਦਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਸਘ ਫਜ ਲਕਲ, ਐਸਐਸਪਰ ਸਪਰ ਸਸਦਰਪ ਗਲਇਲ, ਫਜ ਡ ਸਪਲਲਈ
ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰ ਤਦ ਹਲਰ ਵਚਖ ਵਚਖ ਜ਼ਧਰਲਆ ਦਦ ਨਸ ਮਲਇਸਦਦ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ 170 ਆਆਗਣਵਲੜੜ ਵਰਕਰਲਆ ਅਤਤ ਪਰਵਲਸੜ ਮਜ਼ਦਦ ਰਲਆ ਦਲ ਚਚਚਕਅਵਪ
ਬਰਨਲਲਲ, 20 ਮਈ
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਲਲਲ ਡਲ. ਗਗਜ਼ਰਸਦਰਬੜਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦੜ ਅਗਵਲਈ ਹਤਠ ਟਟ ਤਜ਼ਨਸਗ ਸਸਟਰ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ
ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਤ 170 ਆਆਗਨਵਲੜੜ ਵਰਕਰਲਆ ਅਤਤ ਪਰਵਲਸੜ ਮਜ਼ਦਦ ਰਲਆ ਦਲ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਤ
ਮਵਦਤਨਜ਼ਰ ਚਚਕਅਪ ਕੜਤਲ ਜ਼ਗਆ। ਇਹ ਚਚਕਅਪ ਡਲ. ਮਸਜਦਲਲ ਸ਼ਰਮਲ ਦੜ ਟੜਮ ਵਵਲਲ ਕੜਤਲ ਜ਼ਗਆ ਅਤਤ
ਜ਼ਫਟਨਚ ਸ ਸਰਟੜਜ਼ਫਕਤਟ ਵੜ ਜਲਰੜ ਕੜਤਲ ਜ਼ਗਆ।
ਇਸ ਮਮਕਤ ਜ਼ਡਪਟੜ ਮਲਸ ਮੜਡੜਆ ਅਫਸਰ ਬਰਨਲਲਲ ਕਗ ਲਦੜਪ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਸਮਦਹ ਆਆਗਨਵਲੜੜ ਵਰਕਰ
ਅਤਤ ਪਰਵਲਸੜ ਮਜ਼ਦਦ ਰਲਆ ਨਦ ਸ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜਲਗਰਦਕ ਕੜਤਲ ਜ਼ਗਆ । ਉਨਲ ਲਆ ਨਦ ਸ ਦਵਜ਼ਸਆ
ਜ਼ਕ ਘਰ ਤਲ ਬਲਹਰ ਜਲਣ ਸਮਮ ਆਪਣਲ ਮਦਸਹ ਰਗਮਲਲ ਜਲ ਮਲਸਕ ਨਲਲ ਢਵਕ ਕਤ ਰਵਖਣਲ ਚਲਹੜਦਲ ਹਚ। ਇਵਕ
ਜ਼ਵਅਕਤੜ ਤਲ ਦਦ ਜਤ ਜ਼ਵਅਕਤੜ ਜ਼ਵਚਕਲਰ ਦਲ ਮੜਟਰ ਦਲ ਫਲਸਲਲ ਬਣਲ ਕਤ ਰਵਖਣ ਚਲਹੜਦਲ ਹਚ ਤਤ ਆਪਣਤ
ਹਵਥਲਆ ਨਦ ਸ ਵਲਰ ਵਲਰ ਸਲਬਣ ਪਲਣੜ ਨਲਲ ਧਲਣਲ ਚਲਹੜਦਲ ਹਚ। ਉਨਲ ਲਆ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਜਤਕਰ ਜ਼ਕਸਤ ਜ਼ਵਅਕਤੜ ਨਦ ਸ
ਖਲਆਸੜ, ਜਗਕਲਮ, ਬਗਖਲਰ ਜਲਆ ਸਲਹ ਲਚ ਣ ਜ਼ਵਵਚ ਤਕਲੜਫ ਹਲਵਤ ਤਲਆ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਤ ਕਸਟਰਲਲ ਰਦਮ ਨਸਬਰ
01679-234777 ਜਲਆ ਨਤ ੜਤ ਦੜ ਜ਼ਸਹਤ ਸਸਸਥਲ ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰਕਤ ਆਪਣੜ ਜਲਆਚ ਕਰਵਲਉਣੜ
ਚਲਹੜਦੜ ਹਚ। ਇਸ ਮਮਕਤ ਫਰਮਲਜ਼ਸਸਟ ਇਕਬਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਤ ਜ਼ਸਹਤ ਕਰਮਚਲਰੜ ਦਰਸਪਟੜਤ ਜ਼ਸਸਘ, ਸਸਜਤ
ਮਲਹਲਤਰਲ ਅਤਤ ਸਗਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਵਰਕ ਵੜ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਵਵਲਲ ਆਨਲਲਇਨ ਰਜ਼ਜਸਟਟ ਟਸ਼ਨ ਕਰਵਲਉਣ ਦਲ ਸਵਦਲ
ਬਰਨਲਲਲ, 20 ਮਈ
ਜ਼ਜ਼ਲਲਟ ਦਟ ਨਨ ਜਵਲਨ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਟ ‘ਘਰ ਘਰ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਜ਼ਮਸ਼ਨ’ ਤਜ਼ਹਤ ਆਨਲਲਈਨ ਰਜ਼ਜਸਟਟ ਟਸ਼ਨ
ਕਰਵਲ ਕਟ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਜ਼ਬਓਰਲ ਦਦਆਆ ਸਟਵਲਵਲਆ ਦਲ ਲਲਭ ਲਲ ਸਕਦਟ ਹਨ। ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਦਟ ਹਲਏ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਅਤਟ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਬਰਨਲਲਲ ਦਟ ਪਲਟ ਸਮਮਟ ਅਫਸਰ ਜ਼ਮਸ ਸਸਨਲਕਸ਼ਦ ਨਸਗਲਲ ਨਟ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ‘ਘਰ ਘਰ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਜ਼ਮਸ਼ਨ’ ਅਧਦਨ ਆਨਲਲਈਨ ਰਜ਼ਜਸਟਟ ਟਸ਼ਨ ਸ਼ਸਰਰ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਲ
ਤਲਆ ਜਲ ਨਨ ਜਵਲਨ ਘਰ ਬਲਠਟ ਹਦ ਜ਼ਬਓਰਲ ਨਲਲ ਜਸੜ ਸਕਣ ਅਤਟ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਵਵਲਲ ਜ਼ਮਲਣ ਵਲਲਦਆਆ
ਵਵਖ ਵਵਖ ਸਹਰਲਤਲਆ ਦਲ ਪਰਰਲ ਲਲਭ ਉਠਲ ਸਕਣ। ਉਨਲ ਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਨਨ ਜਵਲਨ ਘਰ ਬਲਠਟ ਹਦ ਇਸ ਪਲਰਟਲ
’ਤਟ ਜ਼ਵਜ਼ਜ਼ਟ ਕਰਕਟ ਆਪਣਦ ਰਜ਼ਜਸਟਟ ਟਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਟ ਹਨ ਤਟ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਸਬਸਧਦ ਸਟਵਲਵਲਆ ਦਲ ਲਲਭ ਲਲ ਸਕਦਟ
ਹਨ।
ਬਨਕਸ ਲਈ ਪਟਸਤਲਜ਼ਵਤ
ਆਨਲਲਈਨ ਕਕਸਜ਼ਲਸਗ ਦਦ ਵਦ ਸਹਰਲਤ
ਕਰਦਅਰ ਕਲਊਸਲਰ ਜ਼ਮਸ ਸਲਜ਼ਹਬਲਨਲ ਨਟ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ 19 ਦਟ ਇਸ ਸਸਕਟ ਦਨਰਲਨ
ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਦ/ਨਨ ਜਵਲਨ ਘਰ ਬਲਠਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਤਟ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਓਰਲ ਦਦ ਆਨਲਲਈਨ ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਦਲ
ਲਲਹਲ ਲਲ ਸਕਦਟ ਹਨ। ਉਨਲ ਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਨਲਲਈਨ ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਦਨਰਲਨ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਦਟ ਮਨਜ਼ਕਆਆ ਬਲਰਟ
ਦਵਸਣ ਦਟ ਨਲਲ ਨਲਲ ਸਰਕਲਰਦ ਨਨ ਕਰਦਆਆ ਲਈ ਕਲਜ਼ਚਸਗ ਸਬਸਧਦ ਵਦ ਗਲਈਡ ਕਦਤਦ ਜਲਆਦਲ ਹਲ। ਇਸ ਬਲਰਟ
ਪਟਲਰਥਦ ਕਸਮਕਲਜ ਵਲਲਟ ਜ਼ਦਨ ਸਵਟਰਟ 9 ਤਲ ਸ਼ਲਮ 5 ਵਜਟ ਤਵਕ 76529-25858 ’ਤਟ ਸਸਪਰਕ ਕਰ
ਸਕਦਟ ਹਨ।
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