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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਲਲਲ
ਬਰਨਲਲਲ ’ਚ ਫਸਸ ਕਸ਼ਮਮਰਮ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਦਮ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਤਸ ਸਰਕਲਰ ਦਸ ਯਤਨਲਰ ਸਦਕਲ ਹਲਈ ਵਲਪਸਮ
* ਜ਼ਡਪਟਮ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਤਸਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਫ ਲਕਲ ਵਵਲਲ ਦਲ ਬਵਸਲਰ ਜਸਮਫ-ਕਸ਼ਮਮਰ ਲਈ ਰਵਲਨਲ
* ਕਸ਼ਮਮਰਮ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਵਵਲਲ ਜ਼ਡਪਟਮ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦਲ ਸ਼ਸ਼ਕਰਮਆ; ਜ਼ਕਹਲ, ਹਸ਼ਣ ਆਪਣਸ ਘਰਰ ਮਨਲ ਸਕਣਗਸ
ਰਮਜ਼ਲਨ
ਬਰਨਲਲਲ, 3 ਮਈ
ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਫਸਸ 59 ਕਸ਼ਮਮਰਮ ਜ਼ਵਅਕਤਮਆਰ ਦਮ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਅਤਸ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਬਰਨਲਲਲ ਵਵਲਲ
ਕਮਤਸ ਯਤਨਲਰ ਬਦਦਲਤ ਅਵਜ ਘਰ ਵਲਪਸਮ ਹਲ ਗਈ ਹਹ। ਜ਼ਡਪਟਮ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਲਲਲ ਸਪਮ ਤਸਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ
ਫਫ ਲਕਲ ਵਵਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਮ ਕਸਪਲਹ ਕਸ ਤਲਲ ਕਸ਼ਮਮਰਮ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਦਮਆਰ ਦਲ ਬਵਸਲਰ ਨਫ ਸ ਰਵਲਨਲ ਕਮਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ।
ਇਸ ਮਦਕਸ ਇਨਲ ਲਰ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨਸ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਅਤਸ ਪਪਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਮਆਰ ਦਲ ਸ਼ਸ਼ਕਰਮਆ ਅਦਲ ਕਮਤਲ,
ਜ਼ਜਨਲ ਲਰ ਦਸ ਯਤਨਲਰ ਸਦਕਲ ਉਹ ਰਮਜ਼ਲਨ ਦਲ ਪਜ਼ਵਵਤਰ ਮਹਮਨਲ ਆਪਣਸ ਘਰ ਮਨਲ ਸਕਣਗਸ। ਇਹ ਪਜ਼ਰਵਲਰ
ਪਵਤਮ ਰਲਡ, ਧਨਦ ਲਲ ਰਲਡ ਤਸ ਪਸ਼ਰਲਣਸ ਬਲਜ਼ਲਰ ਜ਼ਵਖਸ ਰਜ਼ਹ ਰਹਸ ਸਨ।
ਇਸ ਮਦਕਸ ਜ਼ਡਪਟਮ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਮ ਤਸਜ ਪਪਤਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਫਫ ਲਕਲ ਨਸ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਲ ਲਰ ਨਫ ਸ ਸਫਚਨਲ ਜ਼ਮਲਮ ਸਮ ਜ਼ਕ
ਜਸਮਫ ਅਤਸ ਕਸ਼ਮਮਰ ਦਸ 59 ਜ਼ਵਅਕਤਮ ਕਰਜ਼ਫਊ ਕਲਰਨ ਬਰਨਲਲਲ ਜ਼ਵਖਸ ਫਸਸ ਹਲਏ ਹਨ, ਜਲ ਆਪਣਸ ਵਪਲਰ
ਖਲਤਰ ਅਤਸ ਕਸ਼ ਝ ਜ਼ਰਸ਼ਤਸਦਲਰਲਰ ਨਫ ਸ ਜ਼ਮਲਣ ਇਵਥਸ ਆਏ ਸਨ। ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਉਨਲ ਲਰ ਨਫ ਸ ਇਵਥਸ ਲਲ ੜਰਦਮਆਰ
ਸਹਫਲਤਲਰ ਮਸ਼ਹਵਈਆ ਕਰਲਈਆਰ ਗਈਆਰ ਅਤਸ ਜਸਮਫ-ਕਸ਼ਮਮਰ ਸਰਕਲਰ ਨਲਲ ਰਲਬਤਲ ਬਣਲਇਆ ਜ਼ਗਆ, ਜ਼ਜਸ
ਨਸ ਕਸ਼ਮਮਰਮ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨਫ ਸ ਜਸਮਫ-ਕਸ਼ਮਮਰ ਸਰਹਵਦ ਤਵਕ ਭਸਜਣ ਦਮ ਇਜਲਜ਼ਤ ਜ਼ਦਵਤਮ। ਇਸ ਤਲ ਅਵਗਸ ਉਥਲ ਦਮ
ਸਰਕਲਰ ਵਵਵਲਲ ਸਬਸਧਤ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨਫ ਸ ਘਰਲ-ਘਰਮ ਪਹਸ਼ਸਚਲਇਆ ਜਲਵਸਗਲ। ਉਨਲ ਲਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲ ਲਰ ਜ਼ਵਚ
ਮਜ਼ਹਲਲਵਲਰ ਅਤਸ ਬਵਚਸ ਵਮ ਹਨ, ਜਲ ਅਵਜ ਵਲਪਸ ਭਸਜਸ ਗਏ ਹਨ ਤਲਰ ਜਲ ਇਹ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਰਮਜ਼ਲਨ ਦਸ ਪਜ਼ਵਵਤਰ
ਮਹਮਨਸ ਮਦਕਸ ਆਪਜ਼ਣਆਰ ਕਲਲ ਪਸ਼ਵਜ ਸਕਣ।
ਉਨਲ ਲਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਵਜ ਰਵਲਨਗਮ ਮਦਕਸ ਇਨਲ ਲਰ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨਫ ਸ ਮਲਸਕ ਅਤਸ ਸਹਨਸਟਲਈਜ਼ਰ ਵਸਡਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤਸ
ਦਲਵਵ ਬਵਸਲਰ ਸਹਨਸਟਲਈਜ਼ ਕਰਵਲ ਕਸ ਭਸਜਮਆਰ ਗਈਆਰ। ਸਲਰਸ ਜ਼ਵਅਕਤਮਆਰ ਨਫ ਸ ਰਵਲਨਲ ਕਰਨ ਤਲ ਪਜ਼ਹਲਲਰ ਉਨਲ ਲਰ
ਦਮ ਸਕਰਮਜ਼ਨਸਗ ਕਰਵਲਈ ਗਈ ਹਹ ਤਲਰ ਜਲ ਪਤਲ ਲਵਗ ਸਕਸ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਸ ਵਮ ਜ਼ਵਅਕਤਮ ਨਫ ਸ ਖਸਘ, ਜਸ਼ਕਲਮ ਜਲਰ ਬਸ਼ਖਲਰ
ਤਲਰ ਨਹਰ ਹਹ। ਇਸ ਦਸ ਨਲਲ ਹਮ ਸਬਸਧਤ ਡਰਲਈਵਰਲਰ ਤਸ ਕਸਡਕਟਰਲਰ ਨਫ ਸ ਵਮ ਲਲ ੜਰਦਲ ਸਲਮਲਨ ਮਸ਼ਹਵਈਆ
ਕਰਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਹ।
ਅਵਜ ਘਰ ਵਲਪਸਮ ਮਦਕਸ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਦਸ ਇਨਲ ਲਰ ਯਲਤਰਮਆਰ ’ਚਲ ਜਲਵਸਦ ਖਲਨ ਨਸ
ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਸਮ-ਕਲਰ ਦਸ ਜ਼ਸਲਜ਼ਸਲਸ ਜ਼ਵਚ ਇਵਥਸ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਫਊ/ਤਲਲਲਬਸਦਮ ਕਲਰਨ ਇਵਥਸ ਹਮ
ਫਸ ਗਏ। ਉਨਲ ਲਰ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਸ ਸ਼ਸ਼ਕਰਗਸ਼ਜ਼ਲਰ ਹਨ ਅਤਸ ਬਸਹਵਦ ਖਸ਼ਸ਼ ਵਮ ਹਨ ਜ਼ਕ
ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਸ ਉਨਲ ਲਰ ਦਮ ਸਸ਼ਣਵਲਈ ਕਮਤਮ ਹਹ ਅਤਸ ਹਸ਼ਣ ਉਹ ਆਪਣਸ ਘਰ ਵਲਪਸ ਜਲ ਰਹਸ ਹਨ। ਉਨਲ ਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ
ਉਹ ਪਜ਼ਵਵਤਰ ਰਮਜ਼ਲਨ ਆਪਜ਼ਣਆਰ ਨਲਲ ਮਨਲ ਸਕਣਗਸ।
ਅਵਜ ਬਵਸਲਰ ਰਵਲਨਲ ਕਰਨ ਮਦਕਸ ਵਧਮਕ ਜ਼ਡਪਟਮ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ) ਮਹਡਮ ਰਫਹਮ ਦਸ਼ ਗ
ਵ ਤਸ ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਮ
ਰਜ਼ਵਸਦਰ ਕਸ਼ ਮਲਰ ਅਰਲੜਲ ਵਮ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
Kashmiri families stranded in Barnala return home, thank dist admn
Barnala, May 3
Due to dedicated efforts of the Punjab Government and the district
administration of Barnala, group of 59 persons from Kashmir valley who
were stuck here including women and children, have returned to Kashmir
today.
In the presence of Deputy Commissioner, Barnala, Mr. Tej Partap Singh
Phoolka, 59 persons left for Kashmir on two buses from the district
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administrative complex today.
The families were living at Patti Road, Dhnaula Road and Purana Bazaar
area at Barnala and we’re stuck here due to curfew imposed in view of
Covid-19. On the occasion, Deputy Commissioner said that he had
received information that 59 persons from Kashmir are stuck at Barnala
and want to go back. The district administration took up the matter with
j&k govt who gave permission to send them to J& k border from where
they will be sent further by jk govt to Kathua and other
places.Adminstration provided them the necessary facilities here .
Today, they were sent back so that these families could reach their home
and celebrate holy Ramzaan at their homes. He said that masks and
sanitizers have been provided to all and medical screening was also
done before they left. In addition, necessary equipment has also been
provided to the concerned drivers and conductors.
Thanking the Punjab government and district administration, Javed
Khan the leader of the group said that ‘we were stranded here due to
curfew. Now the month of Ramzaan has started and we appealed to
Deputy commissioner to send them back. We are so happy and thankful
that we are able to go back to our home due to efforts of district
administration “, he added before boarding the bus at 7:30 AM .
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