
 

 

çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ ÁøÃð, êÇàÁÅñÅ 

Ç÷ñ·Å îËÇÜÃàð¶à ò¾ñ¯º ÕäÕ çÆ ðÇÔ§ç Ö±§Ôç é±§ Á¾× ñ×ÅÀ¹ä Óå¶ 

ê±ðé å½ð Óå¶ êÅì§çÆ ç¶ Ô¹Õî ÜÅðÆ 

êÇàÁÅñÅ, AE ÁêzËñ: 

  êÇàÁÅñÅ ç¶ Ç÷ñ·Å îËÇÜÃàð¶à ôzÆ Õ¹îÅð ÁÇîå é¶ ë½ÜçÅðÆ ÜÅìåÅ, 

Ã§ØåÅ AIGC (B ÁÅë AIGD) çÆ èÅðÅ ADD ÁèÆé êzÅêå Ô¯Â¶ ÁÇèÕÅð» çÆ òðå¯º 

Õðç¶ Ô¯Â¶ Ç÷ñ·Å êÇàÁÅñÅ Çò¾Ú ÕäÕ çÆ ðÇÔ§ç Ö±§Ôç é±§ Á¾× ñ×ÅÀ¹ä Óå¶ ê±ðé å½ð 

Óå¶ êÅì§çÆ ñ×ÅÂÆ þÍ 

  Ç÷ñ·Å îËÇÜÃàð¶à ò¾ñ¯º ÜÅðÆ Ô¹Õî» Çò¾Ú ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ þ ÇÕ ÕäÕ çÆ 

øÃñ Õ¾àä À¹êð§å ÷îÆé îÅñÕ» ò¾ñ¯º ÕäÕ çÆ ðÇÔ§ç Ö±§Ôç é±§ Á¾× ñ×Å Çç¾åÆ 

Ü»çÆ þ ÇÜÃ éÅñ ÔòÅ Çò¾Ú è±§Â¶ éÅñ ìÔ¹å êzç±ôä ëËñçÅ þ Áå¶ òÅåÅòðä Óå¶ 

îÅóÅ ÁÃð êËºçÅ þÍ ÇÂÃ è±§Â¶ ÕÅðé ÁÅî êìÇñÕ/ì¾ÇÚÁ» çÆ ÇÃÔå Óå¶ îÅóÅ ÁÃð 

êËä çÅ Áå¶ ÇìîÅðÆÁ» ñ¾×ä çÅ âð ìÇäÁÅ ðÇÔ§çÅ þÍ Á¾× éÅñ ÁÅñ¶-ç¹ÁÅñ¶ 

Öó·Æ øÃñ çÅ òÆ é¹ÕÃÅé Ô¯ä çÅ âð ðÇÔ§çÅ þÍ ÇÂÃ å¯º ÇÂñÅòÅ ç¹ðñí Áå¶ 

ñÅíçÅÇÂÕ ÜÆò-Ü§å±Á» çÆ ÇòðÅÃå çÅ ÃðîÅÇÂÁÅ õåî Ô¯ Ü»çÅ þÍ ÃóÕ ç¶ éÅñ 

ñ×ç¶ Ö¶å» Çò¾Ú Á¾× ñÅÀ¹ä ÕÅðé ÃóÕ À¹êð Ã§ØäÅ è±§ÁÅ Ô¯ä ÕÅðé ÁÅòÅÜÅÂÆ 

Çò¾Ú ÇòØé êËºçÅ þ Áå¶ ò¾âÆ ç¹ðØàéÅ Ô¯ ÃÕçÆ þ, ÇÜÃ éÅñ ÜÅéÆ å¶ îÅñÆ 

é¹ÕÃÅé Ô¯ä çÅ õåðÅ ðÇÔ§çÅ þÍ  

ÇÂÃ å¯º ÇÂñÅòÅ êÇàÁÅñÅ Ç÷ñ·¶ Çò¾Ú ò¾Ö-ò¾Ö ÃæÅé» Óå¶ ÁÇÔî êñ»à, ÇÜÃ 

Çò¾Ú ìÔ¹å ÔÆ ìñäôÆñ êçÅðæ ÇÜò¶º ÇÕ ×ËÃ/êËàð¯ñ ÁÅÇç çÅ í§âÅð þ, ÃÇæå Ôé 

Áå¶ Ç÷ñ·¶ Çò¾Ú ÕÂÆ æÅò» å¯º ×ËÃ êÅÂÆê ñÅÂÆé òÆ ¦ØçÆ þ Áå¶ ÇÂé·» êñ»à» ç¶ 

ÁÅÃ-êÅÃ øÃñ çÆ ðÇÔ§ç-Ö±§Ôç é±§ Á¾× ñ×ÅÀ¹ä ÕÅðé Õ¯ÂÆ ò¾âÆ ØàéÅ òÅêð 

ÃÕçÆ þÍ ÇÂÃ åð·» éÅñ ñ¯Õ» çÆ Ã¹ð¾ÇÖÁÅ Áå¶ Áîé-ÕÅé±§é çÆ ÃÇæåÆ é±§ ÖåðÅ 

êËçÅ Ô¯ ÃÕçÅ þÍ ÇÂÔ Ô¹Õî Ç÷ñ·¶ Çò¾Ú AC Ü±é B@B@ å¾Õ ñÅ×± ðÇÔä×¶Í 
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਹਾ ਕ ੰਰਕ ਅਫ਼ਰ, ਜ਼ਿਆਾ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜਿਚ ਕੋਜਿਡ ਪਾ਼ਿ਼ੀਜਿਿ ਦਾ ਨਿਾਂ ਮਾਮਲ੍ਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ  

-ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਿਚ ਆਏ 10 ਜਿਅਕਤ਼ੀਆ ਂਦੇ ਕੋਰੋਨਾ 
ਜਾਂਚ ਲ੍ਈ ਲ੍ਏ ਸੈਂਪਲ੍ : ਡਾ. ਮਲ੍ਹੋਤਰਾ  

ਜ਼ਿਆਾ 15 ਅਰ:  
  ਜ਼ਵ ਰਜਨ ਜ਼ਿਆਾ ਡਾ . ਕਰਨਾ ਮਸਤਰਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫੀਤੀ ਰਾਤ ਪਾਫਾਦੀ 
ਗਿ ਦ ਕਾਸ਼ ਨਗਰ ਰੀ ਜ਼ਵੱਚ ਰਜ਼ਸਣ ਵਾ  50 ਾਾ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਜ ਦਾ ਜ਼ਵਦਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਫੰਧੀ ਕਈ 
ਵਰਵਾ ਨਸੀਂ ਸ , ਨੰੂ  ਪੂ ਵਰਗ ੱਛਣ ਸਣ ’ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂਚ ਈ ਰਾਜ਼ਜੰਦਰਾ ਸਤਾ ਦ ਆਈਸ਼ਨ 
ਵਾਰਡ ਜ਼ਵੱਚ ਦਾਖ ਕਰਵਾ ਕ ਫੀਤ ਜ਼ਦਨੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂਚ ਫੰਧੀ ੈਂ ਜ਼ਆ ਜ਼ਗਆ ੀ ਜ਼ਜ ਦੀ ਜ਼ਰਰਿ 
ਕਜ਼ਵਡ ਾਿੀਜ਼ਿਵ ਆਈ ਸ।  
  ਡਾ. ਮਸਤਰਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ੂਚਨਾ ਜ਼ਮਣ ’ਤ ਰਾਤ ਨੰੂ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਰ .ਆਰ.ਿੀ 
ਿੀਮਾਂ ਨੰੂ ਸਰਕਤ  ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਆਉਂਦ ਸ ਜ਼ਿਹਾ ੀਡਮ ਜ਼ਜਿ ਡਾ . ੁਮੀਤ ਜ਼ੰਘ ਅਤ 
ਡਾ. ਯੁਵਰਾਜ  ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਸਤ ਿੀਮ ਵੱੋਂ ਕਜ਼ਵਡ ਾਿੀਜ਼ਿਵ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦ  3 ਜ਼ਰਵਾਰਕ 
ਮੈਂਫਰਾਂ (ਤਨੀ ਅਤ ਦਨੋਂ  ਫਾਗਾ ) ਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂਚ ਫੰਧੀ ੈਂ  ਗ ਅਤ ਜ਼ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਫਰਾਂ ਨੰੂ 
ਘਰ ਜ਼ਵੱਚ ਸੀ ਇਕਾਂਤਵਾ ਜ਼ਵੱਚ ਰਜ਼ਸ ਣ ਈ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਗਆ ।ਇ ਤੋਂ ਇਾਵਾ  ਾਿੀਜ਼ਿਵ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦ ਆ 
ਦੁਆ ਦ ਘਰ ਵਾਜ਼ਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਅਗ  14 ਜ਼ਦਨਾਂ ਈ  ਘਰ ਜ਼ਵੱਚ ਸੀ ਇਕਾਂਤਵਾ ਜ਼ਵੱਚ ਰਜ਼ਸਣ ਈ ਜ਼ਕਸਾ 
ਜ਼ਗਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਾਿੀਜ਼ਿਵ ਕ ਦ ਘਰ ਅਤ ਆ ਦੁਆ ਦ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਡੀਅਮ 
ਸੀਈਕਰਾਈਡ ਦਾ ਰਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਅਤ ਰੀ ਨੰੂ ਆਵਾ ਜਾਈ ਈ ਫੰਦ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ 
ਸ। 
  ਡਾ. ਮਸਤਰਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਮਰੀਿ ਦ ਨੇੜ ਅਤ ਦੂਰ ਦ ੰਰਕ ਜਾਣਨ ਈ ਮਰੀਿ ਨਾ 
ਤਾਮ ਕਰਨ ’ਤ ਤਾ ੱਗਾ ਜ਼ਕ ਉ ਵੱੋਂ ਕੱੁਝ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਸਾਂ ਛਿੀ ਅਰਾਈ ਮਾਜਰਾ , ਗਾ ਨਗਰ 
ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਵਖ ਕਾਂ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ । ਜ਼ਜ ਤਜ਼ਸਤ ਉਨਹ ਾਂ ੀਨੀਅਰ ਮਡੀਕ  ਅਫ਼ਰ 
ਕੀ, ਜ਼ਤਰੜੀ ਅਤ ਮਾਡ ਿਾਊਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਵੱਚ ਿੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਨਰਮਾਣ ਕਰਕ ਛਿੀ ਅਰਾਈ 
ਮਾਜਰਾ, ਗਾ ਨਗਰ , ਕਾਸ਼ ਨਗਰ , ਢਸਾ ਫਤੀ ਦ ਕਰੀਫ  800 ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਵ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ 
ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਜ਼ਵੱਚੋਂ 97 ਘਰਾਂ ਦ 479 ਮੈਂਫਰਾਂ ਨੰੂ ਇਕਾਂਤਵਾ ਜ਼ਵੱਚ ਰਜ਼ਸਣ ਈ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਗਆ ਸ । ਇ ਤੋਂ ਇਾਵਾ 
ਾਿੀਜ਼ਿਵ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦ ਨੇੜ ਦ ੰਰਕ ਜ਼ਵੱਚ ਆ ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਮੇਂ 
ਾਿੀਜ਼ਿਵ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮਣਾ ਜੁਣਾ ੀ , ਨੰੂ ਅਤ ਰਵ ਦਰਾਨ ਜ਼ਤੰਨ ਸਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ 
ਪੂ ਦ ੱਛਣ ਸਣ ’ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂਚ ਫੰਧੀ ੈਂ  ਗ ਅਤ ਇੱਕ ਨੇੜ ਦ ੰਰਕ ਜ਼ਵੱਚ ਆ 
ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਵੱੋਂ ਖੁਦ ਰਾਜ਼ਜੰਦਰਾ ਸਤਾ ਜ਼ਵੱਚ ਦਾਖ ਸ ਕ ਆਣਾ ੈਂ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ।  
  ਡਾ. ਮਸਤਰਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇਨਹ ਾਂ ਾਰ ੈਂਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰਿ ਆਉਣੀ ਅਜ ਫਾਕੀ ਸ । ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਿੀਮਾਂ ਵੱੋਂ ਰਵ ਦਰਾਨ ਕਾਂ ਨੰੂ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸੀ ਰਜ਼ਸਣ ਅਤ ਖਾਂੀ , ਿੁਕਾਮ , ਫੁਖਾਰ ਸਣ ਤ 
ਨੇੜ ਦੀ ਰਕਾਰੀ ਜ਼ਸਤ ੰਥਾ ਨਾ ੰਰਕ ਕਰਨ ਈ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਗਆ ਸ। 
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çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ ÁøÃð, êÇàÁÅñÅ 

Ç÷ñ·Å îËÇÜÃàð¶à ò¾ñ¯º êÇàÁÅñÅ ôÇÔð ç¶ ÃÅð¶ òÃéÆÕ» çÆ  

ÃÕðÆÇé§× Õðé ç¶ ÁÅç¶ô  

-êÇàÁÅñÅ Ç÷ñ·¶ ÓÚ ¦×ð ò§âä Óå¶ ê±ðé êÅì§çÆ - Ô¹Õî å¹ð§å êzíÅò å¯º ñÅ×± 

êÇàÁÅñÅ, AE ÁêzËñ: 

  Ç÷ñ·Å îËÇÜÃàð¶à êÇàÁÅñÅ ÃzÆ Õ¹îÅð ÁÇîå é¶ êÇàÁÅñÅ ôÇÔð Çò¾Ú¯º Õ¯ð¯éÅ çÅ ÇÂÕ 

Ô¯ð êÅ÷ÆÇàò Õ¶Ã Çîñä ÕÅðé å¹ð§å êzíÅò å¯º êÇàÁÅñÅ Ç÷ñ·¶ Çò¾Ú ¦×ð ò§âä Óå¶ ê±ðé 

êÅì§çÆ ñ×Å Çç¾åÆ þ Áå¶ ÇÃòñ ÃðÜé é±§ êÇàÁÅñÅ çÆ ÇîÀ±ºÃÆêñ Ô¾ç Çò¾Ú ðÇÔ§ç¶ ÃÅð¶ 

ñ¯Õ» çÆ ÃÕðÆÇé§× Õðé ç¶ ÁÅç¶ô Çç¾å¶ ÔéÍ 

 Ç÷ñ·Å îËÇÜÃàð¶à ò¾ñ¯º ÜÅðÆ Ô¹Õî» Áé¹ÃÅð êÇàÁÅñÅ ôÇÔð ÓÚ Õ¯ð¯éÅ çÅ éò» 

êÅ÷ÆÇàò Õ¶Ã Çîñä ÕÅðé êÇàÁÅñÅ Ç÷ñ·¶ Çò¾Ú Ô¹ä Õ¯ÂÆ òÆ ¦×ð éÔÆº ò§â ÃÕ¶×ÅÍ À¹é·» 

ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÃðø ðËâ ÕðÅÃ é±§ ÔÆ ÇÂÔ Õ§î Õðé çÆ ÁÅÇ×ÁÅ Ô¯ò¶×ÆÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ¦×ð 

î½Õ¶ íÆó ÇÂÕ¾áÆ Ô¯ä ÕÅðé Õ¯ð¯éÅ òÅÇÂðÃ ëËñä çÅ ÖåðÅ ò¾è Ü»çÅ þÍ Ç÷ñ·Å îËÇÜÃàð¶à 

é¶ Á¾Ü Çî§éÆ ÃÕ¾åð¶å ÇòÖ¶ ÕÆåÆ Ç÷ñ·¶ ç¶ ÇÃòñ å¶ ÇÃÔå ÇòíÅ× ç¶ À¹¾Ú ÁÇèÕÅðÆ éÅñ 

ÕÆåÆ îÆÇà§× ç½ðÅé ÇÃòñ ÃðÜé êÇàÁÅñÅ é±§ òÆ ÁÅç¶ô Çç¾å¶ ÇÕ Õ¯ð¯éÅ ç¶ ñ¾Ûä êåÅ 

Õðé ñÂÆ êÇàÁÅñÅ ôÇÔð çÆ ÃÅðÆ ÁÅìÅçÆ çÆ ÇÃÔå ÇòíÅ× çÆÁ» Çòô¶ô àÆî» ðÅÔÆº 

ÃÕðÆÇé§× ÕÆåÆ ÜÅò¶ å¶ ÇÕÃ¶ é±§ òÆ Ã¹¾ÕÆ Ö»ÃÆ, ì¹ÖÅð ÜÅ ÃÅÔ çÆ åÕñÆë ç¶ ñ¾Ûä 

ÃÅÔîä¶ ÁÅÀ¹ä Óå¶ å¹ð§å Çðê¯ðà í¶ÜÆ ÜÅò¶Í À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Â¶.âÆ.ÃÆ. (ÇòÕÅÃ) âÅ. êzÆåÆ 

ïÅçò Áå¶ é×ð Çé×î ç¶ ÕÇîôéð ÃzÆîåÆ ê±éîçÆê Õ½ð ÇÂÃ ÃÅð¶ ÁÅêz¶ôé Óå¶ Çé×ðÅéÆ 

ð¾Öä×¶Í  
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ftyk yksd laidZ dk;kZy;] ifV;kyk 

ftYkk eSftLVªsV us ifV;kyk 'kgj ds lkjs fuokfl;ksa dh LØhfuax djus ds vkns'k fn, 

&ifV;kyk ftys esa yaxj ck¡Vus ij iw.kZ ikcanh 

&vkns”k rqjar çHkko ls ykxw 

ifV;kyk] 15 vçSy% 

   ftyk eSftLVªsV ifV;kyk Jh dqekj vfer us ifV;kyk 'kgj esa ls dksjksuk dk ,d vkSj 

i‚ftfVo dsl feyus dkj.k rqjar çHkko ls ifV;kyk ftys esa yaxj ck¡Vus ij iw.kZ ikcanh yxk nh gS vkSj 

flfoy ltZu dks ifV;kyk dh uxj fuxe dh lhek esa jgrs lHkh yksxksa dh LØhfuax djus ds vkns'k 

fn, gSaA 

  ftyk eSftLVªsV dh rjQ ls tkjh vkns”kksa vuqlkj ifV;kyk 'kgj esa dksjksuk dk u;k i‚ftfVo 

dsl feyus dkj.k ifV;kyk ftys esa vc dksbZ Hkh yaxj ugha ck¡V ldsxkA mUgksaus crk;k fd flQZ jsM 

Økl dks gh ;g dke djus dh vkKk gksxhA mUgksaus dgk yaxj ckaVus ds nkSjku ,d= gksus okyh HkhM+ 

dksjksuk ok;jl ds QSyus dk dkj.k cu ldrh gS] ,sls esa ,gfr;kru yaxj ds forj.k ij jksd yxkbZ 

xbZ gSA ftyk eSftLVªsV us vkt feuh lfpoky; esa ls ftys ds flfoy vkSj lsgr foHkkx ds mPp 

vf/kdkfj;ksa ds lkFk cSBd nkSjku flfoy ltZu ifV;kyk dks Hkh vkns'k fn, fd dksjksuk ds y{k.k irk 

djus ds fy, ifV;kyk 'kgj dh lkjh vkcknh dh lsgr foHkkx dh fo'ks"k Vheksa ds }kjk LØhfuax dh 

tk, vkSj fdlh dks Hkh lw[kh [kk¡lh] cq[kkj tk lk¡l dh rdyhQ ds y{k.k lkeus vkus ij rqjar fjiksVZ 

Hksth tk,A mUgksaus dgk fd ,-Mh-lh- ¼fodkl½ Mk- çhfr ;kno vkSj uxj fuxe dh dfe'uj Jherh 

iwuenhi dkSj bl lkjs vkijs'ku ij fuxjkuh j[ksaxsA 
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çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ ÁøÃð, êÇàÁÅñÅ 

ÇÕÃÅé Ö¶åÆìÅóÆ éÅñ Ãì§èå Ãî¾ÇÃÁÅ ñÂÆ îÅÔð» éÅñ ø¯é Óå¶ Õð 

ÃÕç¶ Ôé ×¾ñ : ìñÅÕ Ö¶åÆìÅóÆ ÁøÃð 
êÇàÁÅñÅ, AE ÁêzËñ: 

 

  î¹¼Ö Ö¶åÆìÅóÆ ÁøÃð âÅ. Ã¹ðÜÆå ÇÃ§Ø òÅñÆÁÅ ç¶ ÇçôÅ Çéðç¶ô» Óå¶ Á¼Ü ìñÅÕ 

Ö¶åÆìÅóÆ ÁøÃð êÇàÁÅñÅ âÅ. Õ°ñçÆê ÇÃ³Ø Ü½óÅ çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á ÃîÅÇÜÕ ç±ðÆ ç¶ 

Çéïî çÆ êÅñäÅ ÕðÇçÁÅ êÇàÁÅñÅ ìñÅÕ ç¶ ÃîÈÔ Ö¶åÆìÅóÆ ÃàÅø çÆ ìñÅÕ ê¼èðÆ 

îÆÇà§× ÕÆåÆ ×ÂÆ ÇÜÃ Çò¾Ú øÃñ ÕàÅÂÆ, ÕäÕ çÆ øÃñ çÆ ÕàÅÂÆ Áå¶ ÃÅÀ°äÆ çÆ 

øÃñ» çÆ ÇìÜÅÂÆ Ãì§èÆ ÇÕÃÅé» é±§ åÕéÆÕÆ ÜÅäÕÅðÆ ç¶ä ñÂÆ Áå¶ ÖÅç ìÆÜ Áå¶ 

çòÅÂÆÁ» À°é·» å¼Õ ê¹¼ÜçÅ Õðé ñÂÆ ÇòÚÅð òà»çðÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ  

  ÇÂÃ î½Õ¶ Ö¶åÆìÅóÆ ÇòÕÅÃ ÁøÃð âÅ. êðîÜÆå Õ½ð ÃðÕñ (ñ§×), âÅ. ×°ðÚðé 

ÇÃ³Ø ÃðÕñ (èìñÅé) Áå¶ âÅ ÜÃÇê§çð Õ½ð ÃðÕñ (×¼ÜÈ îÅÜðÅ) ò¼ñ¯º çÇÃÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ 

À°Ô ÃîÅÇÜÕ çÈðÆ ð¼Öç¶ Ô¯Â¶ Áå¶ Õð¯éÅ òÅÇÂðÃ ç¶ î¼ç¶ é÷ð ÜÅðÆ ÔçÅÇÂå» çÆ êÅñäÅ 

Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÃÅé» ç¶ Ö¶å» Çò¼Ú ÜÅ Õ¶ ÕäÕ çÆ øÃñ À°êð øÃñ ÕàÅÂÆ åÜðì¶ Õð ðÔ¶ Ôé 

å» Ü¯ Ç÷ñ·¶ Çò¼Ú ÕäÕ ç¶ Á½Ãå ÞÅó çÅ êåÅ ñ× ÃÕ¶Í 

  îÆÇà§× ç½ðÅé ìñÅÕ Ö¶åÆìÅóÆ ÁøÃð âÅ. Õ°ñçÆê ÇÃ³Ø Ü½óÅ ò¼ñ¯ ç¾ÇÃÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ 

ÕäÕ çÆ ÕàÅÂÆ å¯ ìÅÁç Ö¶åÆìÅóÆ çëåð Çò¼Ú îÈ³×Æ ÁËÃ.ÁËî.ÁËñ HCB çÅ ìÆÜ À°êñìè 

ÔË ÇÜÃ çÆ ÇìÜÅÂÆ ÁêzËñ ç¶ åÆÜ¶ Ôëå¶ å¼Õ ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË ç¶ ñÂÆ êz¶Çðå ÕÆåÅ ÜÅò¶ 

Áå¶ ÇÂÃ å¯ ìÅÁç ìÅÃîåÆ çÆ ëÃñ ìÆ÷Æ ÜÅ ÃÕçÆ ÔËÍ îÆÇà³× ç½ðÅé À°é·Å ò¼ñ¯ ç¼ÇÃÁÅ 

Ç×ÁÅ ÇÕ î¼ÕÆ Áå¶ ÃÅÀ°äÆ ç¶ Ô¯ð ìÆ÷Å çÆ ÇòòÃæÅ ÷ðÈðå Áé°ÃÅð Õð ñÂÆ ×ÂÆ ÔË Áå¶ 

ÇÂÃ ç¶ î¼ç¶ é÷ð ìÆ÷ âÆñð» é±§ î¹¼Ö Ö¶åÆìÅóÆ ÁëÃð êÇàÁÅñÅ ò¼ñ¯ ÕðÇøÀ± êÅÃ ÷ÅðÆ 

ÕÆå¶ ÜÅ Ú¹¼Õ¶ ÔéÍ ÇÂÃ î½Õ¶ À°é·» ÇÕÃÅé» é±§ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÇÕ À°Ô ÖðÆç Ãì§èÆ ÇÕÃ¶ ÇÕÃî 

çÆ êð¶ôÅéÆ å¯ ìÚé ñÂÆ Ã¹¼ÕÆ Áå¶ ÃÅø ÕäÕ ÔÆ î³âÆ Çò¼Ú ñË Õ¶ ÁÅÀ°ä Áå¶ Õ¯Çòâ-AI 

çÆ ÇìîÅðÆ ç¶ ëËñÅÁ é±§ ð¯Õä ñÂÆ Õ§ìÅÂÆé ç¶ ÕÅÇîÁÅ Áå¶ çÈÃðÆ ñ¶ìð çÆ Çé÷Æ ÃëÅÂÆ 

çÅ ÖÅÃ ÇÖÁÅñ ð¼Öä ÁÅêä¶ Ô¼æÅ é±³ ÃËé¶àÅÂÆÜ Õðé Áå¶ ÁÅêÃÆ ëÅÃñÅ Ø¼à¯ Ø¼à ÇÂ¼Õ 

îÆàð çÅ ð¼ÇÖÁÅ ÜÅò¶Í À°é·» ò¼ñ¯ ÇÂÔ òÆ ç¾ÇÃÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ Ü¶Õð Õ¯ÂÆ ÇÕÃÅé ÁÅêäÆ 

Õ§ìÅÇÂé ðÅÜ å¯ ìÅÔð ñË ÇÕ ÜÅäÅ ÚÅÔ°³çÅ ÔË å» ÇÂÃ ç¶ ñÂÆ âÆ.ÃÆ çëåð êÇàÁÅñÅ ÇòÖ¶ 

AC@ é§ìð Õîð¶ Çò¼Ú Ã³êðÕ ÕÆåÅ ÜÅò¶Í  

  âÅ. Ü½óÅ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÕÃÅé» é±§ åÕéÆÕÆ ÜÅäÕÅðÆ î¹³×Æ/î¼ÕÆ çÅ ìÆ÷ ç¶ä ñÂÆ 

ìñÅÕ Ö¶åÆìÅóÆ çëåð êÇàÁÅñÅ, ÃðÇÔ³ç ð¯â ê³ÜÅì  ÃðÕÅð/î¹¼Ö Ö¶åÆìÅóÆ ÁëÃð 

êÇàÁÅñÅ ò¼ñ¯º ÜÅðÆ ÔçÅÇÂå»/Çéïî» Áé°ÃÅð Ö¹¼ñ·Å ðÔ¶×ÅÍ ÇÕÃÅé ÇÕÃ¶ òÆ ÇÕÃî çÆ 

Ãî¼ÇÃÁÅ ç¶ Ô¼ñ ñÂÆ î¯ìÅÂÆñ é§ìð IHADC-CCCHH , IHGHB-FHDBD, IE@AG-CIDBH , 

ICEFHF-@FFCC Áå¶ IGGIE-HDDHG å¶ Ã³êðÕ Õð ÃÕç¶ ÔéÍ  
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਜ਼ਟਆਲਲ
  ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ '      ਚ ਕਣਕ ਦਦ ਸਰਕਲਰਦ ਖਰਦਦ ਸ਼ਸ਼ਰਰ,        ਜ਼ਕਸਲਨ ਕਰਪਨਲਨ ਨਲਲ ਹਦ ਵਲਚਣ ਲਈ ਲਲਕਲ ਆਏ

 ਆਪਣਦ ਜ਼ਜਣਸ-  ਕਸ਼ਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ
-ਰਲਜਪਸ਼ਰਲ, ਸਮਲਣਲ, ਘਨਨਰ, ਭਲਦਸਸ, ਕਪਰਰਦ, ਮਰਦਲਨਪਸ਼ਰ, ਮਲੜਰ,     ਮਸਡਨਲਦ ਤਲ ਜਸਗ ਮਸਘਨਲਦ '    ਚ ਹਲਈ ਕਣਕ ਦਦ

ਆਮਦ
-          ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਲ ਮਮਦਲਨਜ਼ਰ ਪਰਰਲ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਨਲਲ ਸ਼ਸ਼ਰਰ ਹਲਈ ਸਰਕਲਰਦ ਖਰਦਦ

ਪਜ਼ਟਆਲਲ, 15 ਅਪਪਲਲ:
                           ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਸ ਕਲਰਲਨਵਲਇਰਸ ਦਲ ਮਮਦਲਨਜ਼ਰ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਨਰਲਨ ਕਣਕ ਦਦ

                ਜ਼ਜਣਸ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਤਲ ਗਏ ਸਸ਼ਚਮਜਲ ਪਪਬਸਧਲਨ ਤਜ਼ਹਤ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਅਸਦਰ ਕਣਕ ਦਦ ਸਰਕਲਰਦ
     ਖਰਦਦ ਪਰਰਲ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਨਲਲ ਸ਼ਸ਼ਰਰ ਹਲਈ         । ਪਜ਼ਹਲਲ ਜ਼ਦਨ ਰਲਜਪਸ਼ਰਲ ਮਸਡਦ ਸਮਲਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਦਆਨ 9 ਮਸਡਦਆਨ/  ਖਰਦਦ
               ਕਕਦਰਲਨ ਜ਼ਵਮਚ ਕਣਕ ਦਦ ਆਮਦ ਹਲਈ ਅਤਲ ਇਮਥਲ ਜ਼ਕਸਲਨ ਆਪਣਦ ਫ਼ਸਲ ਕਲਵਲ ਪਜ਼ਹਲਲਨ ਮਸ਼ਹਮਈਆ ਕਰਵਲਏ ਗਏ
    ਕਰਪਨਲਨ ਨਲਲ ਹਦ ਲਲਕਲ ਪਸ਼ਮਜਲ            । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਦ ਕਸ਼ਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ ਨਲ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਨ ਯਕਦਨ

             ਜ਼ਦਵਲਇਆ ਜ਼ਕ ਖਰਦਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦਨਰਲਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਮਸ਼ਸ਼ਕਲ ਪਲਸ਼ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਮਤਦ ਜਲਵਲਗਦ।
                      ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਮਜ ਰਲਜਪਸ਼ਰਲ ਮਸਡਦ, ਸਮਲਣਲ, ਘਨਨਰ, ਭਲਦਸਸ, ਕਪਰਰਦ, 
ਮਰਦਲਨਪਸ਼ਰ, ਮਲੜਰ,             ਮਸਡਨਲਦ ਅਤਲ ਜਸਗ ਮਸਘਨਲਦ ਖਰਦਦ ਕਕਦਰਲਨ ਜ਼ਵਮਚ ਜ਼ਕਸਲਨ ਆਪਣਦ ਫ਼ਸਲ ਲਲ ਕਲ ਪਸ਼ਮਜਲ   । ਉਨਲਲਨ

     ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਦਆਨ ਦਲ ਗਲਟਲਨ '           ਤਲ ਤਲਇਨਲਤ ਮਲਰਕਦਟ ਕਮਲਟਦ ਦਲ ਕਰਮਚਲਰਦਆਨ ਅਤਲ ਪਸ਼ਜ਼ਲਸ ਕਰਮਚਲਰਦਆਨ ਨਲ
                 ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਦਲ ਹਮਥ ਸਲਨਲਟਲਈਜ ਕਰਵਲਏ ਅਤਲ ਬਲਅਦ ਜ਼ਵਮਚ ਉਨਲਲਨ ਦਲ ਕਰਪਨ ਦਲਖਣ ਮਗਰਸ ਕਣਕ ਦਦ ਨਮਦ ਚਲਕ

       ਕਰਕਲ ਹਦ ਮਸਡਦ ਦਲ ਅਸਦਰ ਜਲਣ ਜ਼ਦਮਤਲ ਜ਼ਗਆ            । ਉਨਲਲਨ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਮਦ ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ ਹਲਣ ਦਦ ਸਰਰਤ ਜ਼ਵਮਚ ਕਸ਼ਝ
                ਟਰਲਲਦਆਨ ਵਲਪਸ ਵਦ ਭਲਜਦਆਨ ਗਈਆਨ। ਇਸ ਦਨਰਲਨ ਨਲੜਲਲ ਜ਼ਪਸਡਲਨ ਤਸ ਪਸ਼ਮਜਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਲ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਸ

               ਕਲਰਲਨਲ ਮਹਲਨਮਲਰਦ ਦਨਰਲਨ ਕਣਕ ਦਦ ਜ਼ਨਰਰਜ਼ਵਘਨ ਖਰਦਦ ਲਈ ਕਦਤਲ ਸਸ਼ਚਮਜਲ ਪਪਬਸਧਲਨ ਸਬਸਧਹ ਮਸ਼ਮਖ ਮਸਤਰਦ ਕਲਪਟਨ
     ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਦ ਸ਼ਲਲਘਲ ਵਦ ਕਦਤਦ।

                             ਸਪਦ ਕਸ਼ਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ ਨਲ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਸ਼ਮਖ ਮਸਤਰਦ ਕਲਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਲ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਲਸ਼ਲਨ
                 ਤਜ਼ਹਤ ਅਤਲ ਕਲਰਲਨਵਲਇਰਸ ਦਦ ਮਹਲਨਮਲਰਦ ਨਰ ਸ ਫਲਲਣ ਤਸ ਰਲਕਣ ਦਲ ਮਮਦਲਨਜ਼ਰ ਹਰ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਮਚ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ

     ਦਲ ਸਸ਼ਚਲਰਰ ਪਪਬਸਧ ਕਦਤਲ ਗਏ ਹਨ              । ਉਨਲਲਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨ ਆਪਣਦ ਸਸ਼ਮਕਦ ਫ਼ਸਲ ਹਦ ਆਪਣਲ
                 ਆੜਤਦਆਨ ਨਲਲ ਤਲਲਮਲਲ ਕਰਕਲ ਅਤਲ ਪਲਸ ਨਲਲ ਹਦ ਮਸਡਦਆਨ ਜ਼ਵਮਚ ਲਲਕਲ ਆਉਣ ਤਲਨ ਜ਼ਕ ਉਨਲਲਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਸਲ ਜ਼ਦਮਕਤ

    ਦਲ ਸਲਹਮਣਲ ਨਲ ਕਰਨਲ ਪਵਲ।
                              ਸਪਦ ਕਸ਼ਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ ਨਲ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਦਆਨ ਜ਼ਵਮਚ ਇਕਮਠ ਹਲਣ ਤਸ ਬਚਲਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਅਸਦਰ
290      ਖ਼ਰਦਦ ਕਕਦਰ ਸਥਲਪਤ ਕਦਤਲ ਗਏ ਹਨ,   ਜ਼ਜਨਲਲਨ ਜ਼ਵਮਚ 110   ਮਸਡਦਆਨ ਅਤਲ 180    ਸਬ ਯਲਰਡ ਬਣਲਏ ਗਏ

    ਹਨ ਤਲ ਲਲੜ ਪਲਣ '         ਤਲ ਇਹ ਜ਼ਗਣਤਦ ਹਲਰ ਵਦ ਵਧਲਈ ਜਲ ਸਕਦਦ ਹਲ         । ਉਨਲਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਖਰਦਦ ਪਪਬਸਧਲਨ ਨਲਲ ਜਸ਼ੜਲ
       ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਨ ਨਰ ਸ ਸਖ਼ਤ ਹਦਲਇਤ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਮਸਡਦਆਨ '          ਚ ਆਈ ਕਣਕ ਦਦ ਤਸ਼ਰਸਤ ਖਰਦਦ ਕਰਕਲ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟਸਗ ਵਦ

ਨਲਲਲ-   ਨਲਲ ਕਰਵਲਈ ਜਲਵਲ            । ਉਨਲਲਨ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਦਆਨ ਜ਼ਵਮਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਦਦ ਸਹਲਇਤਲ ਲਈ ਗਲਰਡਦਅਨਜ ਆਫ਼
                  ਗਵਰਨਨਸ ਵਦ ਆਪਣਦ ਜ਼ਡਊਟਦ ਜ਼ਨਭਲ ਰਹਲ ਹਨ। ਉਨਲਲਨ ਨਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਵਦ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਉਹ ਲਲੜ ਪਲਣ '  ਤਲ

        ਹਦ ਆਵਲਜਲਈ ਕਰਨ ਅਤਲ ਬਲਲਲੜਦ ਆਵਲਜ਼ਲਈ ਤਸ ਪਪਹਲਜ਼ ਕਰਨ।
ਨਸ:  ਲਸਪ (ਪਪਲ.ਰਦ.)-2020/

 ਫਲਟਲ ਕਲਪਸ਼ਨ-     ਰਲਜਪਸ਼ਰਲ ਦਦ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦ '             ਚ ਆਪਣਦ ਜ਼ਜਣਸ ਲਲ ਕਲ ਆਏ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਦਲ ਕਰਪਨ ਚਲਕ ਕਰਦਲ ਹਲਏ
ਕਰਮਚਲਰਦ।
*     ਰਲਜਪਸ਼ਰਲ ਦਦ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦ '              ਚ ਕਣਕ ਦਦ ਨਮਦ ਚਲਕ ਕਰਦਲ ਹਲਏ ਮਸਡਦ ਬਲਰਡ ਦਲ ਕਰਮਚਲਰਦ ਤਲ ਤਜ਼ਹਸਦਲਦਲਰ

 ਹਰਜ਼ਸਮਰਨ ਜ਼ਸਸਘ।
**     ਆਪਣਦ ਜ਼ਜਣਸ ਲਲਕਲ ਮਸਡਦ '      ਚ ਪਸ਼ਮਜਲ ਜ਼ਕਸਲਨ ਕਣਕ ਉਤਰਵਲਉਦਲ ਹਲਏ।
**         ਅਨਲਜ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਖਲ ਹਮਥ ਧਸਹਦਲ ਹਲਏ ਜ਼ਕਸਲਨ ਅਤਲ ਆੜਤਦਏ।
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     ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਪਜ਼ਟਆਲਲ
 

  ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ '    ਚ ਪਜ਼ਹਲਲ ਜ਼ਦਨ 584      ਮਮਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਮ ਮਸਡਮਆਆ '  ਚ ਆਮਦ
-             ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਲ ਮਮਦਲਨਜ਼ਰ ਖਰਮਦ ਪਪਜ਼ਕਆ ਸਸਚਲਰਰ ਢਸਗ ਨਲਲ ਨਲਪਰਲ ਚਲੜਲਨ ਲਈ ਪਸਖ਼ਤਲ ਪਪਬਸਧ-  ਕਸਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ

ਪਜ਼ਟਆਲਲ, 15  ਅਪਪਪਲ :
                                ਜ਼ਡਪਟਮ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਸਪਮ ਕਸਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ ਨਲ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦਮ ਖਰਮਦ ਦਲ ਅਮਜ ਪਜ਼ਹਲਲ ਜ਼ਦਨ ਦਲਰ ਸ਼ਲਮ

     ਤਮਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਅਸਦਰ ਸਥਲਪਤ ਕਮਤਲ 290  ਖ਼ਰਮਦ ਕਕਦਰਲਆ,  ਜ਼ਜਨਲਲਆ '  ਚ 110   ਮਸਡਮਆਆ ਅਤਲ 180       ਸਬ ਯਲਰਡ ਬਣਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜ਼ਵਮਚਚ
14  ਮਸਡਮਆਆ '  ਚ 584         ਮਮਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਮ ਆਮਦ ਹਲਈ ਹਪ ਜਦਚਜ਼ਕ 8   ਮਸਡਮਆਆ ਜ਼ਵਮਚ 364     ਮਮਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਮ ਖਰਮਦ

  ਕਮਤਮ ਗਈ ਹਪ।
                               ਸਪਮ ਕਸਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ ਨਲ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਲ ਮਮਦਲਨਜ਼ਰ ਕਣਕ ਦਮ ਖਰਮਦ ਪਪਜ਼ਕਆ ਸਸਚਲਰਰ ਢਸਗ ਨਲਲ

                 ਨਲਪਰਲ ਚਲੜਲਨ ਲਈ ਮਸਮਖ ਮਸਤਰਮ ਕਪਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਮਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਅਨਸਸਲਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਲ ਪਸਖ਼ਤਲ ਪਪਬਸਧ ਕਮਤਲ ਹਨ।
                                 ਸਪਮ ਕਸਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ ਨਲ ਹਲਰ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਲੜਮ ਦਲ ਇਸ ਸਮਜ਼ਨ ਦਦਰਲਨ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਮਆਆ ਮਸਡਮਆਆ ਜ਼ਵਮਚ ਅਮਜ

  ਪਜ਼ਹਲਲ ਜ਼ਦਨ 584      ਮਮਜ਼ਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਦਮ ਆਮਦ ਹਲਈ ਹਪ     । ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਮਚਚ ਅਮਜ 364        ਮਮਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਮ ਖ਼ਰਮਦ ਕਮਤਮ ਗਈ ਹਪ, 
 ਜ਼ਜਸ '    ਚਚ ਪਨਗਰਲਨ ਵਮਲਚ 30  ਮਮਟਜ਼ਰਕ ਟਨ,   ਮਲਰਕਫਪਡ ਵਮਲਚ 191  ਮਮਟਜ਼ਰਕ ਟਨ,   ਪਨਸਪ ਵਮਲਚ 48  ਮਮਟਜ਼ਰਕ ਟਨ,  ਵਲਅਰ
  ਹਲਊਸ ਵਮਲਚ 85    ਮਮਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਅਤਲ ਐਫ.ਸਮ.   ਆਈ ਵਮਲਚ 10       ਮਮਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਦਮ ਖ਼ਰਮਦ ਕਮਤਮ ਗਈ ਹਪ।

                             ਜ਼ਡਪਟਮ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਸਮਖ ਮਸਤਰਮ ਕਪਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਕਣਕ ਦਮ ਖਰਮਦ ਪਪਜ਼ਕਆ '   ਤਲ ਬਰਮਕਮ
                 ਨਲਲ ਨਜ਼ਰ ਰਮਖ ਰਹਲ ਹਨ ਅਤਲ ਖਰਮਦ ਏਜਸਸਮਆਆ ਨਰ ਸ ਸਖ਼ਤ ਹਦਲਇਤ ਕਮਤਮ ਗਈ ਹਪ ਜ਼ਕ ਉਹ ਮਸਡਮਆਆ '      ਚ ਕਣਕ ਦਮ ਆਮਦ ਦਲ

24  ਘਸਜ਼ਟਆਆ '           ਚ ਖਰਮਦ ਕਰਨਮ ਯਕਮਨਮ ਬਣਲਉਣ ਅਤਲ ਕਣਕ ਦਮ ਅਦਲਇਗਮ ਵਮ ਨਲਲਲ-   ਨਲਲ ਕਮਤਮ ਜਲਵਲ      । ਜਦਚ ਜ਼ਕ ਇਹ ਵਮ
         ਹਦਲਇਤ ਕਮਤਮ ਗਈ ਹਪ ਜ਼ਕ ਖਰਮਦਮ ਕਣਕ ਦਮ ਮਸਡਮਆਆ '    ਚਚ ਜ਼ਲਫ਼ਜ਼ਟਸਗ ਵਮ 24      ਘਸਜ਼ਟਆਆ ਦਲ ਅਸਦਰ ਯਕਮਨਮ ਬਣਲਈ ਜਲਵਲ।

                               ਸਪਮ ਕਸਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ ਨਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਅਪਮਲ ਕਮਤਮ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਲ ਮਮਦਲਨਜ਼ਰ ਮਸਡਮਆਆ ਜ਼ਵਮਚ ਆਪਣਲ
          ਕਰਪਨਲਆ ਮਸਤਲਬਕ ਹਮ ਆਪਣਮ ਜ਼ਜਣਸ ਲਪ ਕਲ ਆਉਣ ਅਤਲ ਹਮਥ ਵਲਰ-     ਵਲਰ ਧਚਹਦਲ ਰਜ਼ਹਣ ਤਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19     ਪਪਲਟਲਕਲਲ ਨਲਮਲਆ ਦਮ ਪਲਲਣਲਆ
 ਯਕਮਨਮ ਬਣਲਉਣ।

ਨਸ:  ਲਸਪ (ਪਪਪ:ਰਮ:)-2020/
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਜ਼ਟਆਲਲ
 

               ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਰ ਦਦ ਸਲਲਹਕਲਰ ਭਰਤਇਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਚਲਹਲ ਵਮਲਲ ਆਪਣਰ ਇਮਕ ਮਹਰਨਦ ਦਰ ਤਨਖਲਹ ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਰ ਕਲਜ਼ਵਡ 19  ਰਲਹਤ ਫਸਡ
 ਲਈ ਦਲਨ

-           ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਲਲ ਜ਼ਵਮਢਰ ਜਸਗ ਜ਼ਜਮਤਣ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਵਲਸਰ ਵਰ ਅਮਗਦ ਆਉਣ-ਚਲਹਲ
-             ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਰ ਨਦ ਪਸਜਲਬ ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਮਹਲਹਮਲਰਰ ਤਲ ਬਚਲਉਣ ਲਈ ਲਏ ਅਜ਼ਹਮ ਫਫਸਲਦ-ਚਲਹਲ

ਪਜ਼ਟਆਲਲ, 15 ਅਪਪਫਲ:
                        ਪਸਜਲਬ ਦਦ ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਰ ਕਫਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਦ ਸਲਲਹਕਲਰ ਸ.      ਭਰਤਇਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਚਲਹਲ ਨਦ ਅਮਜ

                ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਲਲ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਲ ਜ਼ਵਮਢਰ ਜਸਗ ਜ਼ਵਮਚ ਆਪਣਲ ਅਜ਼ਹਮ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲਉਜ਼ਦਆਹ ਆਪਣਰ ਇਮਕ ਮਹਰਨਦ ਦਰ
      ਤਨਖਲਹ ਪਸਜਲਬ ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਰ ਰਲਹਤ ਫਸਡ ਕਲਜ਼ਵਡ-19    ਜ਼ਵਮਚ ਦਲਨ ਜ਼ਦਮਤਰ ਹਫ।

               ਸ.                    ਚਲਹਲ ਨਦ ਸਮਨਹ ਪਸਜਲਬ ਵਲਸਰਆਹ ਨਨ ਸ ਵਰ ਅਪਰਲ ਕਰਤਰ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸਸਕਟ ਦਰ ਇਸ ਘੜਰ ਜ਼ਵਮਚ ਲਲਕ ਜ਼ਹਮਤ ਵਲਲਦ
                ਇਸ ਪਮਸਨ ਦਦ ਕਲਰਜ ਜ਼ਵਮਚ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਸਲਥ ਜ਼ਦਸਦਦ ਹਲਏ ਪਸਜਲਬ ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਰ ਰਲਹਤ ਫਸਡ ਕਲਜ਼ਵਡ-19     ਜ਼ਵਮਚ ਦਲਨ ਦਦਣ ਲਈ
           ਅਮਗਦ ਆਉਣ ਤਲਹ ਜ਼ਕ ਸਨਬਦ ਦਦ ਲਲੜਵਸਦਲਹ ਨਨ ਸ ਰਲਹਤ ਪਹਮਸਚਲਈ ਜਲ ਸਕਦ।

               ਸ.                 ਭਰਤਇਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਚਲਹਲ ਨਦ ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਰ ਕਫਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਵਮਲਲ ਸਨਬਦ ਦਦ ਵਸਨਰਕਲਹ ਦਦ ਜ਼ਹਮਤਲਹ ਦਦ
   ਮਮਦਦਨਜ਼ਰ ਦਦਸ਼ ਭਰ '                  ਚ ਸਭ ਤਲ ਪਜ਼ਹਲਲਹ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਮਚ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਲਉਣ ਦਦ ਕਰਤਦਦ ਫਫਸਲਦ ਦਰ ਭਰਵਵ ਪਪਸ਼ਸਸਲ ਕਰਜ਼ਦਆਹ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਨਲਲਹ

     ਨਨ ਸ ਪਨਰਨ ਉਮਰਦ ਹਫ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ,              ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਰ ਕਫਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਰ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਮਚ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਹਰਲਉਣ ਜ਼ਵਮਚ ਜਰਨਰ
 ਕਲਮਯਲਬ ਹਲਵਦਗਲ।

               ਸ.                 ਚਲਹਲ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਰ ਕਫਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਲਲਕਲਹ ਦਰ ਜ਼ਸਹਤ ਦਰ ਜ਼ਚਸਤਲ ਕਰਜ਼ਦਆਹ ਕਲਜ਼ਵਡ-
19                      ਦਰ ਮਲਹਲਲਰ ਅਤਦ ਜਲਸਧਰ ਤਲ ਰਫਜ਼ਪਡ ਟਫਸਟ ਕਰਨ ਵਰ ਫਫਸਲਲ ਜ਼ਲਆ ਹਫ ਤਲਹ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਹਲਹਮਲਰਰ ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਲ ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲ ਸਕਦ।
ਨਸ:  ਲਸਪ (ਪਪਫ.ਰਰ.)-2020/
ਫਲਟਲ-     ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਰ ਦਦ ਸਲਲਹਕਲਰ ਸ.   ਭਰਤਇਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਚਲਹਲ।
 

O/o District Public Relatoos Ofcere Patala

Advisor to Chief Mioistere Bharat Ioder Siogh Chahal dooates ooe mooth salary to COVID-19 Relief

Fuod

People of Puojab must come forward io war agaiost corooa virus- Chahal

Chief Mioister took path breakiog decisioos to save Puojab from corooa paodemic

Patalae April 15:

The Advisor to the Chief Mioistere Puojabe  Captaio Amarioder Sioghe Mr. Bharat Ioder Siogh Chahal 

today made sigoifcaot cootributoo to the war agaiost corooa virus waged by the Puojab 

Goveromeot aod dooated his ooe mooth salary to the Puojab Chief Mioister COVID-19 Relief Fuod.

Mr. Bharat Ioder Siogh Chahal said that he is hopeful that Puojab would be able to defeat corooa 

virus disease uoder the visiooary leadership of the Chief Mioister Captaio Amarioder Siogh.

He also appealed to the people of Puojab to come forward aod streogtheo the eforts of the State 

Goveromeot io this hour of crisis by cootributog their bit towards the ooble cause io the Puojab 

Chief Mioister COVID-19 Relief Fuod so as to provide relief to the oeedy people to the maximum.

He profusely lauded the decisioo of the Chief Mioister Captaio Amarioder Siogh for beiog the frst io 

the couotry to place Puojab uoder curfew io the wake of corooa virus paodemic aod termed it as the 

ooe takeo io the best ioterests of the people of the State. He also added that he is hopeful that 

Puojab uoder the visiooary leadership of Chief Mioister Captaio Amarioder Sioghe would be able to 

defeat the meoace.
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S. Chahal also elaborated that the Chief Mioister out of his coocero for the health aod well beiog of 

the people of Puojabe has takeo the decisioo to cooduct the rapid testog of COVID-19 from Mohali 

aod Jalaodhar so as to oip the evil io the bud.
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