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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਮਾਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਦੱ ਸੇ ਗੁਰ
ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਰਾਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋ ਬਬਾਾਣ ਲਈ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਮਾਜ਼ਹਰ
ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋ ਬਬਾਾਣ ਲਈ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਮਾਜ਼ਹਰ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 16 ਮਈ
ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ ਾਤੇ ਕਈ ਤਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਪਲਦੇ ਰਜ਼ਹਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਬ, ਬੀਜ ਦੇ ਪੁੰ ਗਾਰ,
ਪਨੀਰੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾ ਜ਼ਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੀਜ
ਦੀ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਪੌਦਾ ਰੋਗ ਜ਼ਵਜ਼ਗਆਨੀ ਡਾ.
ਅਮਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਜਾਈ ਤੋ ਪਜ਼ਹਲਾ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ , ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੰ ਦਰੁਸਤ, ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਰਜ਼ਹਤ ਤੇ
ਜ਼ਜ਼ਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਜ਼ਵਬ ਇਕ ਏਕੜ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਰੁਪਏ ਤੋ ਵੀ ਘਟ
ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਰਸਰੀ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਪੁੰ ਗਾਰ ਜ਼ਵਬ 20-25% ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ
ਜ਼ਵਬ ਬੀਜ ਸੋਧ ਨਾਲ਼ ਬੀਜ ਾਪਰੋ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਲਾਗ ਨਸ਼ਗਟ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਵਬ ਖੇਤ
ਜ਼ਵਬ ਾਲੀਨਾਸ਼ਗਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਘੱ ਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣੀ ਬਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ
ਾਲੀਨਾਸ਼ਗਕ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾ ਘਟ ਾਲੀਨਾਸ਼ਗਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਾਨਾ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਵਬ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਗਾਾਣ ਲਈ 8 ਜ਼ਕਲੋ ਜ਼ਨਰੋਗ
ਬੀਜ ਬੁਣੋ। ਇਸ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਨੂੰ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਵਬ ਡੁਬੋ ਕੇ ਬੰ ਗੀ ਤਰਾ ਜ਼ਹਲਾਾ। ਜ਼ਜਹੜਾ ਹਲਕਾ ਬੀਜ
ਪਾਣੀ ਾਤੇ ਤਰ ਆਵੇ ਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਕੇ ਸੁੱ ਟ ਜ਼ਦਾ। ਬੀਜ ਨੂੰ 10-12 ਘੰ ਟੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜ਼ਵਬ ਡੋਬਣ ਤੋ ਬਾਅਦ
ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਨਤਾਰ ਜ਼ਦਾ ਅਤੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਛਾਵੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਾਲੀਨਾਸ਼ਗਕ ਨਾਲ਼ ਸੋਧੋ ।ਅਠ ਜ਼ਕਲੋ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਤੋ
ਪਜ਼ਹਲਾ 24 ਗਮਾਮ ਸਪਜ਼ਰੰ ਟ 75 ਡਬਲਯੂ ਐਸ (ਮੈਨਕੋਜ਼ੈਂਬ + ਕਾਰਬੈਂਡਾਜ਼ਜ਼ਮ) ਨਾਲ਼ ਸੋਧੋ।ਪਜ਼ਹਲਾ 24 ਗਮਾਮ
ਸਪਜ਼ਰੰ ਟ ਨੂੰ 80-100 ਜ਼ਮ.ਜ਼ਲ. ਪਾਣੀ ਜ਼ਵਬ ਘੋਲ਼ ਲਵੋ ਅਤੇ ਜ਼ਫਰ ਬੰ ਗੀ ਤਰਾ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਜ਼ਕੱ ਲੋ ਬੀਜ ਤੇ ਮਲ ਜ਼ਦਾ।
ਇਹ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਜ਼ਸਧੀ ਜ਼ਬਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਤੋਂ  ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਫਰਪੁਰ ਲਈ ਦੋ ਰੇਲ ਗਰ ੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾਾ輋ਾ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 16 ਮਈ (

)-ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਈ ਰਾਜਾ ਤੋਂ  ਪਮਵਾਨਾਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾ 輋ੂੰ ਪਰਤਣ ਮੌਕੇ

輋ੰਗਰ ੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਭੁੱ ਖੇ ਜ਼ਢੱ ਡ ਤੁਰਜ਼ਦਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹ輋, ਜ਼ਜੰ 輋ਾ ਜ਼ਵਾਨਾਿੋਂ  ਕਈ ਰਸਤੇ ਜ਼ਵਾਨਾਿ ਹਾਦਜ਼ਸਆਂ ਦਾ
ਜ਼ਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹ輋, ਉਥੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਕੈਪਟ輋 ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵਾਨਾੱਲੋਂ  ਕੋਜ਼ਵਾਨਾਡ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਿੱ ਲਦੇ ਪੰ ਜਾਬ
ਜ਼ਵਾਨਾਿ ਫਸੇ ਪਮਵਾਨਾਾਸੀਆਂ 輋ੂੰ ਉ輋ਾ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਵਾਨਾਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਰ ਆ ਹੈ , ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਰੇਲਵਾਨਾੇ ਦੀਆਂ
ਗਰ ੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਨਾਾਵਾਨਾਾ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹ輋। ਬੀਤੇ 10 ਕੁ ਜ਼ਦ輋ਾ ਤੋਂ  ਰੋਜ਼ਾ輋ਾ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਾਨਾਿੋਂ 
ਰੇਲ ਗਰ ੱਡੀਆਂ ਪਮਵਾਨਾਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾ 輋ੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹ輋।
ਅੱ ਜ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਵਾਨਾਿੋਂ  ਦੋ ਰੇਲ ਗਰ ੱਡੀਆਂ ਪਮਵਾਨਾਾਸੀਆਂ 輋ੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰ ਪਮਦਸ਼
ੇ ਲਈ ਗਰ ਈਆਂ , ਜ਼ਜੰ 輋ਾ ਜ਼ਵਾਨਾਿੋਂ  ਇਕ ਗਰ ੱਡੀ
ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੁਜ਼ਰਫਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾਾ輋ਾ ਹੋਈ । ਦੋਵਾਨਾਾ ਗਰ ੱਡੀਆਂ ਜ਼ਵਾਨਾਿ ਹੀ 1200-1200 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਨਾਾਰ ਸ輋,
ਜੋ ਜ਼ਕ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਸਫਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਨਾੱਲੋਂ  ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਰ ਈ ਹੈ । ਪਮਵਾਨਾਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਾਨਾੱਖ-ਵਾਨਾੱਖ ਥਾਵਾਨਾਾ ਉਤੇ ਮੈਡੀਕਲ
ਜ਼輋ਰੀਖਣ ਕਰਵਾਨਾਾ ਕੇ ਉ輋ਾ 輋ੂੰ ਬੱ ਸਾ ਜ਼ਵਾਨਾਿ ਰੇਲਵਾਨਾੇ ਸਟੇਸ਼輋 ਜ਼ਲਆਂਦਾ ਜ਼ਗਰ ਆ, ਜ਼ਜਥੋਂ  ਉਹ ਗਰ ੱਡੀਆਂ ਜ਼ਵਾਨਾਿ ਸਵਾਨਾਾਰ ਹੋਚ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾ輋ਕ ਸਰਕਾਰਾ ਸਮੀ ਰਜਤ ਉਬਰਾਚ , ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਮੀ ਜ਼ਵਾਨਾਕਾਸ ਹੀਰਾ,
ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਵਾਨਾੀਰ ਕਰ輋 ਜ਼ਸੰ ਘ, 輋ਾਇਬ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਸਮੀਮਤੀ ਅਰਿ輋ਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾ輋ੂੰਗਰ ੋ ਸਮੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ
ਹੋਰ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਪਮਵਾਨਾਾਸੀਆਂ 輋ੂੰ ਗਰ ੱਡੀਆਂ ਜ਼ਵਾਨਾਿ ਜ਼ਬਿਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਰ ਚ ਪਮਬੰਧਾ ਦੀ 輋ਜ਼ਰਸਾ輋ੀ ਕਰਦੇ 輋ਜ਼ਰ
ਆਚ। ਸਾਰੇ ਪਮਵਾਨਾਾਸੀਆਂ 輋ੂੰ ਪਾਣੀ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਮੂੰ ਹ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਵਾਨਾੀ ਜ਼ਜਲਾ ਪਮਸ਼ਾਸ輋 ਵਾਨਾੱਲੋਂ  ਮੁਹੱਇਆ
ਕਰਵਾਨਾਾਚ ਗਰ ਚ, ਤਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਬ輋ਾ ਜ਼ਕਸੇ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰ ਿ ਸਕਣ । ਪਮਵਾਨਾਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਜ਼ਰਆਂ ਉਤੇ ਘਰ
ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਜ਼ਵਾਨਾਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੈਪਸ਼輋
ਪਮਵਾਨਾਾਸੀ ਕਾਜ਼ਮਆਂ 輋ੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾਾ輋ਾ ਕਰ輋 ਮੌਕੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਮੀ ਜ਼ਵਾਨਾਕਾਸ ਹੀਰਾ ਤੇ ਹੋਰ।
==============
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਖੁੱ ਲ ਦਾ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਲਵੋ-ਸੋਨੀ
ਹਲਕਾ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਕੇਦਰੀ ਲਈ ਜ਼ਤੰ ਨ ਟਰੱ ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਭੇਜੇ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 16 ਮਈ (

)-ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਿ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ-19

ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰ ਜਾਬ ਅੰ ਦਰ ਲਗਾਇਿ ਜ਼ਗਿ ਕਰਜ਼ਫਿ ਜ਼ਫਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਮ ਲੋ ਕਾ ਦੀਿਂ ਲੋ ੜਾ ਨੂੰ
ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਕਰਜ਼ਫਿ ਜ਼ਵਿ ਜ਼ਢੱ ਲ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਤਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਦੁਕਾਨਾ /ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਨੂੰ
ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਗਿ ਜ਼ਮਲ ਸਕੇ , ਉਥੇ ਲੋ ਕ ਿਪਣੀਿਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖੁੱ ਲ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਿਪਣੇ
ਕੰ ਮ ਲਈ ਵਰਤੋ ਜ਼ਵਿ ਜ਼ਲਿਉਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਜ਼ਕ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬਜ਼ਿਿ ਰਜ਼ਹ ਸਕੀਏ।
ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਇਨਾ ਦੁਕਾਨਾ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਦਾ ਸਮਾ ਜੋ ਜ਼ਕਪਜ਼ਹਲਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੁਪਜ਼ਹਰ
3 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਰੱ ਜ਼ਖਿ ਜ਼ਗਿ ਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਜ਼ਦਿਂ ਇਹ ਸਮਾ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ
ਜ਼ਗਿ ਹੈ, ਪਰ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਕ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉ , ਹੱ ਥਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ
ਿਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ। ਉਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਿਪਣੀਿਂ ਦੁਕਾਨਾ ਉਤੇ ਹੱ ਥਾ ਦੀ
ਸਫਾਈ ਲਈ ਪਮਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਤਾ ਜ਼ਕ ਗਾਹਕ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਿਾਰੀ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬਿੇ ਰਜ਼ਹਣ। ਸਮੀ
ਸੋਨੀ ਨੇ ਅੱ ਜ ਿਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਕੇਦਰੀ ਦੇ 600 ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ ਲਈ 3 ਟਰੱ ਕ ਸੁੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤੋਰੇ ਅਤੇ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਰੋਟੀ ਤੋ ਵਾਾਂਾ ਨਾ ਰਹੇ ।
ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸੇ ਿੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਲੋ ੜ ਹੈ ਜ਼ਸਰਫ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਿ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੀ
ਜ਼ਵਕਾਸ ਸੋਨੀ, ਸਮੀ ਜੁਗਲ ਜ਼ਕਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਮੀ ਰਾਘਵ ਸੋਨੀ, ਸਮੀ ਸ਼ਾਮ ਸੋਨੀ, ਸਮੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਪੱ ਪੂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਪਤਵੰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ
600 ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ ਲਈ ਜ਼ਤੰ ਨ ਟਰੱ ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤੋਰਨ ਮੌਕੇ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰ ਤੇ ।
===============
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਸਮਰੀ ਓ ਪਰੀ ਸੋਨਰੀ ਓੱ ਲੋ ਜ਼ਫ਼ਲਮ 'ਸੁੱ ਖ' ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰਰੀ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 16 ਮਈ (

)-ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰਰੀ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਿ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰਰੀ ਸਮਰੀ ਓ ਪਰੀ ਸੋਨਰੀ ਨੇ ਿਪਣੇ

ਗਮਜ਼ਹਿ ਜ਼ਓਖੇ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤ ਾਊਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਲ ਾਜ਼ ਰੀਏਟਰ ਿਰਗੇਨਾਊਜੇਸ਼ਨ ਦਰੀ ਸਾਂਝਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰਰੀ, ਜ਼ਫ਼ਲਮ “ਸੁੱ ਖ“ ਦਾ
ਪੋਸਟਰ ਰਸਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰਰੀ ਕਰੀਤਾ । ਜ਼ ਲਮ “ਸੁੱ ਖ“ ਦਰੀ ਕਹਿਾਣਰੀ, ਸਕਰਰੀਨਪਲੇ ਅ ਅਤੇ ਸੰ ਓਾਦ ਡਾ. ਜਸਜ਼ਓੰ ਦਰ
ਜ਼ਸੰ ਘ ਗਾਂਰੀ ਅਤੇ ਜਸਓੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਮੰ ਟੂ ਦੁਿਰਾ ਜ਼ਲਖੇ ਗਏ ਹਿਨ । ਜ਼ਫ਼ਲਮ ਦਰੀ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਨਾ ਜਸਓੰ ਤ ਜ਼ਮੰ ਟੂ ਨੇ ਕਰੀਤਰੀ
ਹਿੈ। ਜ਼ ਲਮ ਦਰੀ ਪਮੋਡਕਸ਼ਨ ਅਲ ਾਜ਼

ਰੀਏਟਰ ਿਰਗੇਨਾਊਜੇਸ਼ਨ ਦਰੀ ਹਿੈ। ਊਸ ਮੌਕੇ ਸਮਰੀ ਸੁਜ਼ਰੰ ਦਰ

ਜ਼ਰਸ਼ਤਾ, ਡਾ.

ਮਨਦਰੀਪ ਘਈ, ਡਾ. ਜਸਜ਼ਓੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਗਾਂਰੀ, ਿਰ.ਪਰੀ.ਜ਼ਸੰ ਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਸਮਰੀ ਪਮੇਮ ਸੇਠ ਤੇ ਹਿੋਰ ਪਤਓੰ ਤੇ ਓਰੀ ਹਿਾਜ਼ਰ
ਸਨ।
ਊਸ ਜ਼ਫ਼ਲਮ ਜ਼ਓੱ ਚ ਓਰੀ ਸਮਾਜ ਜ਼ਓੱ ਚ ਜ਼ਰਸ਼ਜ਼ਤਿਆ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮੋਹਿ ਦਰੀਿਆ ਸੁੰ ਗੜਦਰੀਿਆ ਤੰ ਦਾ , ਊਨਸਾਨਰੀ
ਜਜ਼ਜ਼ਬਿਆ ਦੇ ਜ਼ਨਘਾਰ ਅਤੇ ਓੱ ਂ ਰਹਿਰੀ ਜ਼ਓਅਕਤਰੀਓਾਦਰੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਚੋਟ ਕਰੀਤਰੀ ਗਈ ਹਿੈ । ਜ਼ ਲਮ ਜ਼ਓੱ ਚ ਕਲਾਕਾਰ
ਅਸ਼ੋਕ ਅਜ਼ਰੀਜ਼, ਜਸਓੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਮੰ ਟੂ , ਸਰੋਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਭਰੀ ਨਰੂਲਾ, ਡਾ. ਜਸਜ਼ਓੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਗਾਂਰੀ, ਸੁਂਰੀਰ ਕੁਮਾਰ,
ਸੁੱ ਖਚੈਨ,ਬੌਬਰੀ ਚਾਹਿਲ, ਗੁਰਪਮਰੀਤ ਗੈਰਰੀ, ਬਲਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਕਲਸਰੀ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਰੀ ਕਰੀਤਰੀ ਹਿੈ । ਡਾਊਰੈਕਟਰ ਿਫ਼
ਫ਼ੋਟੋਗਰਾ ਰੀ ਨਕਾਸ਼ ਜ਼ਚੱ ਤੇਓਾਣਰੀ , ਗਾਊਨ ਗਗਨ ਓਡਾਲਰੀ, ਜ਼ਪੱ ਠਓਰਤਰੀ ਸੰ ਗਰੀਤ ਜਰੀ ਸਟੂਡਰੀਓ ਦਾ ਹਿੈ। ਮੇਕਅੱ ਪ
ਸੁਂਰੀਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਰੀਤਾ ਹਿੈ। ਜ਼ ਲਮ ਦੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ਰੀ ਸਬ- ਟਾਈਟਲਜ਼ ਕੰ ਓਲਜਰੀਤ ਕੌ ਰ ਨੇ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਹਿਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ
ਜ਼ਡਜ਼ਾਈਨ ਨਰੀਰਜ ਸੈਨਰੀ ਦਾ ਹਿੈ।ਊਹਿ ਜ਼ਫ਼ਲਮ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਓ ਟਰੀ ਟਰੀ ਪਲੇ ਟ ਾਰਮ ਰਾਹਿੀ ਦਰਸ਼ਕਾ ਦੇ ਸਾਹਿਮਣੇ ਪੇਸ਼
ਕਰੀਤਰੀ ਜਾਓੇਗਰੀ ।
ਕੈਪਸ਼ਨ
ਜ਼ ਲਮ ਸੁੱ ਖ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰਰੀ ਕਰਦੇ ਹਿੋਏ ਡਾਕਟਰਰੀ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਿ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰਰੀ ਸਮਰੀ ਓ ਪਰੀ ਸੋਨਰੀ।
=============

