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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨਰੋਟ ਨਰੰ:1
ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ ਨਰੇ ਦ੍ਾ੍ ਿੰ ਡਿੀ ਗੁੁਰਹਰਰਸਰ੍ਰ ਜ਼ਿਖੇ ਸ਼ੁਰਹ ਕਰਿ੍

ਕਾਕ ਦੀ ਰਰੀਦ, ਰਰੀਦ ਤੋ ਪਜ਼ਰਿਲ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਲ ਅਤੇ ਿੇ ਬਰ ਨਰਹੰ

ਿੰ ਡਿੇ ਿ੍ਸਕ
ਜ਼ਕਰ੍, ਿੰ ਡਿੀਆਂ ਜ਼ਿਿ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਲ, ਆੜਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿੇ ਬਰ ਨਰਹੰ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਲਲ ਦੀ ਿੁਸ਼ਕਿ ਨਰਰਂ ਆਉਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜ੍ਿੇਗੁੀ
ਕਰੋਨਰ੍ ਿ੍ਇਰਸ ਦੇ ਿੱ ਿਜ਼ਦਆਂ ਸੋਸ਼ਿ ਜ਼ਡਿਸਟਟਜ਼ਸੰ ਗੁ ਬਾ੍ ਕੇ ਕਰਿ੍

ਜ੍ ਰਰੀ ਰੈ ਰਰੀਦ: ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ/ਗੁੁਰਹਰਰਸਰ੍ਰ 18 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020
ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਿਿੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਦ੍ਾ੍ ਿੰ ਡਿੀ ਗੁੁਰਹਰਰਸਰ੍ਰ ਜ਼ਿਖੇ ਸੋਸ਼ਿ ਜ਼ਡਿਸਟਟਜ਼ਸੰ ਗੁ ਬਾ੍ ਕੇ ਕਾਕ ਦੀ ਸਰਕ੍ਰੀ ਰਰੀਦ ਸ਼ੁਰਹ
ਕਰਿ੍ । ਕਾਕ ਦੀ ਰਰੀਦ ਸ਼ੁਰਹ ਕਰਿ੍ਉਾ ਤੋ ਪਜ਼ਰਿਲ ਉਨਰਲਲ ਿੱ ਿੋ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਲ ਅਤੇ ਿੇ ਬਰ ਨਰਹੰ ਸੈਨਰੇਟ੍ ਜ਼ਰ, ਿ੍ਸਕ ਅਤੇ ਸ੍ਬਾ ਿੰ ਡਿੇ ਗੁਰ।
ਉਨਰਲਲ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿੰ ਡਿੀਆਂ ਜ਼ਿਿ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਲ ਦੀ ਫ਼ਸਿ ਦੀ ਜ਼ਨਰਰਜ਼ਿਘਨਰ ਰਰੀਦ, ਜ਼ਿਫ਼ਜ਼ਟੰ ਗੁ ਅਤੇ ਸਿਂ ਜ਼ਸਰ ਅਦ੍ਇਗੁੀ ਦੇ ਪੁਰਤ੍ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ
ਗੁਰ ਰਨਰ ਤੇ ਆੜਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਹਿਤ ਿ

ਸ੍ਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿੁਕੰਿਿ ਕੀਤੇ ਗੁਰ ਰਨਰ।

ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਿ੍ਇਰਸ (ਕੋਜ਼ਿਡਿ-19) ਨਰਹੰ ਫੈਿਾ ਤੋ ਰੋਕਾ ਿ
ਰੱ ਖਾੀ ਬਰੁਤ ਜ਼ਰਹਰੀ ਰੈ, ਇਸ ਿ

ਿੰ ਡਿੀਆਂ ਜ਼ਿਿ ਸੋਸ਼ਿ ਜ਼ਡਿਸਟਟਜ਼ਸੰ ਗੁ ਬਾ੍

ਰਰੀਦ ਕਰ੍ਉਾ ਿੌਕੇ ਸੋਸ਼ਿ ਜ਼ਡਿਸਟੈਜ਼ਸੰ ਗੁ ਦ੍ ਪਹਰ੍ ਜ਼ਧਆਨਰ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜ੍ ਜ਼ਰਰ੍ ਰੈ। ਉਨਰਲਲ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਿੱ ਿੋ ਿ੍ਰਕੀਟ ਕਿੇਟੀ ਰ੍ਰਂ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਲ/ਆੜਲਤੀਆਂ ਨਰਹੰ ਪ੍ਸ ਜ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜ੍ ਰਰੇ ਰਨਰ ਇਸ ਿ
ਿੇਿਾ ਿ

ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ ਆਪਾੀ ਫ਼ਸਿ

ਆਪਾ੍ ਪ੍ਸ ਨਰ੍ਿ ਿੈ ਕੇ ਆਉਾ। ਉਨਰਲਲ ਸਿਹਰ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਲ/ਆੜਲਤੀਆਂ ਤੇ ਿੇ ਬਰ ਨਰਹੰ ਅਪੀਿ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਰ ਆਪਾੇ ਿਹੰ ਰ ਤੇ

ਿ੍ਸਕ ਪ੍ ਕੇ ਰੱ ਖਾ ਤੇ ਸੈਨਰੇਟ੍ ਜ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਕੋਿ ਨਰਰਂ ਰੈ ਤਲ ਉਰ ਸ੍ਨਰਹੰ ਦੱ ਸਾ ਅਸਂ ਿ੍ਸਕ ਜ਼ਦਆਂਗੁੇ । ਉਨਰਲਲ
ਜ਼ਕਰ੍ ਜ਼ਕ ਰੁਰ੍ਕ ਤੇ ਜ਼ਸਿਿ ਸਪਿ੍

ਜ਼ਿਭ੍ਗੁ ਿੱ ਿੋ ਿੀ ਰਰੀਦੀ ਗੁ

ਕਾਕ ਦੀ ੋੋਆ ੋੁਆ

ਿ

ਟਰਲਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਿੇ ਬਰ ਦੇ

ਪ੍ਰਬੰਧ ਿੁਕੰਿਿ ਕਰ ਿਰ ਗੁਰ ਰਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ ਅਨਰ੍ਜ ਿੰ ਡਿੀ ਜ਼ਿੱ ਿ ਬ੍ਰਦ੍ਨਰੇ ਦੀ ਘ੍ਟ ਨਰਰਂ ਆਉਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜ੍ਿੇਗੁੀ, ਇਸ
ਿ

ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਲ ਨਰਹੰ ਘਬਰ੍ਉਾ ਦੀ ਿੋ ੜ ਨਰਰਂ ਰੈ। ਉਨਰਲਲ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਲ ਨਰਹੰ ਅਪੀਿ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਰ ਿੰ ਡਿੀਆਂ ਜ਼ਿਿ ਸੁੱ ਕੀ ਕਾਕ ਰੀ ਿੈ ਕੇ ਆਉਾ, ਤਲ

ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਰੀਦ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋ

ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਰ੍ ਆਿੇ।

ਉਨਰਲਲ ਅੱ ਗੁੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 17 ਅਪ੍ਰੈਿ ਸ਼੍ਿ ਤੱ ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਿੰ ਡਿੀਆਂ ਜ਼ਿੱ ਿ 5248 ਿੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨਰ ਕਾਕ ਦੀ ਆਿਦ ਰੋ
ਿੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨਰ ਦੀ ਰਰੀਦ ਰੋ

ਰੈ ਤੇ 4388

ਰੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਿੋ ਪਨਰਗੁਰੇਨਰ ਿੱ ਿੋ 984 ਿੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨਰ, ਿ੍ਰਕਫੈੱਡਿ ਿੱ ਿੋ 897, ਪਨਰਸਪ ਿੱ ਿੋ 1125, ਪੰ ਜ੍ਬ

ਿੇਅਰਰ੍ਊਸ ਿੱ ਿੋ 1170, ਐਫਸੀਆ

ਿੱ ਿੋ 212 ਿੀਜ਼ਟ੍ਰਕ ਟਨਰ ਕਾਕ ਦੀ ਰਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗੁ

ਰੈ। ਉਨਰਲਲ ਨਰੇ ਭਰੋਸ੍ ਜ਼ਦਿ੍ਇਆ ਜ਼ਕ ਰਰੀਦ

ਪ੍ਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦੌਰ੍ਨਰ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਲ ਨਰਹੰ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਿ ਦੀ ਿੁਸ਼ਕਿ ਪੇਸ਼ ਨਰਰਂ ਆਉਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜ੍ਿੇਗੁੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਲ ਦੀ ਫ਼ਸਿ ਦ੍ ਇੱ ਕ-ਇੱ ਕ ਦ੍ਾ੍
ਰਰੀਜ਼ਦਆ ਜ੍ਿੇਗੁ੍। ਇਸ ਿੌਕੇ ਕਲਗੁਰਸੀ ਆਗੁਹ ਰੀਰ੍ ਸੋੋੀ ਅਤੇ ਸਕੱ ਤਰ ਿ੍ਰਕੀਟ ਕਿੇਟੀ ਸਤਨਰ੍ਿ ਜ਼ਸੰ ਘ ਤੋ ਇਿ੍ਿ੍ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਰਰੀਦ
ਰਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕ੍ਰੀ, ਆੜਲਤੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ ਰ੍ਜ਼ਰ ਸਨਰ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
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ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਨਰੇ ਜ਼ਪੰ ਡਿ ਿ੍ੜ੍ ਭ੍

ਕ੍ ਜ਼ਿਖੇ ਿੱਭੇ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਪੋਜ਼ੇਜ਼ਟਿ ਿਰੀਜ਼ ਦੇ 45 ਪ੍ਰ੍ਇਿਰੀ ਕੰ ਟੈਕਟ, ਸ੍ਜ਼ਰਆਂ ਨਰਹੰ ਕੀਤ੍ ਰੋਿ

ਕੁਆਰਨਰਟ ਨਰ
ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ, ਜ਼ਸਰਤ ਜ਼ਿਭ੍ਗੁ ਅਤੇ ਪੁਜ਼ਿਸ ਜ਼ਿਭ੍ਗੁ ਦੀਆਂ ਸਲਝੀਆਂ ਟੀਿਲ ਨਰੇ ਸਲਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜ੍ ਕੇ ਕੀਤ੍ ਸਰਿੇ, ਿਰੀਜ਼ ਦੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਿੱ ਿ ਆਉਾ ਿ੍ਿੇ ਸ੍ਰੇ ਿੋ ਕਲ ਦੇ ਿਰ ਗੁਰ ਸਟਪਿ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020
ਕੋਰੋਨਰ੍ ਿ੍ਇਰਸ ਦੇ ਫੈਿਾ ਨਰਹੰ ਰੋਕਾ ਿ

ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਿੱ ਿੋ ਇੱ ਕ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰ-ਘਰ ਜ੍ ਕੇ ਿੁਜ਼ਰੰ ਿ ਿ੍ੜ੍ ਭ੍

ਕ੍ ਜ਼ਿਖੇ ਿਿ੍

ਗੁ ,

ਜ਼ਜਸ ਦੇ ਤਜ਼ਰਤ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਿ੍ਇਰਸ ਨਰ੍ਿ ਪ੍ਰਭ੍ਜ਼ਿਤ ਿਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਿਿ ਆਉਾ ਿ੍ਿੇ 45 ਿੋ ਕਲ (ਪ੍ਰ੍ਇਿਰੀ ਕੰ ਟੈਕਟ) ਦੀ ਪਜ਼ਰਿ੍ਾ
ਕੀਤੀ ਗੁ

ਰੈ। ਇਨਰਲਲ ਸ੍ਰੇ ਿੋ ਕਲ ਨਰਹੰ ਰੋਿ ਕੁਆਰਨਰਟ ਨਰ ਕੀਤ੍ ਜ਼ਗੁਆ ਰੈ, ਨਰ੍ਿ ਰੀ ਇਨਰਲਲ ਦੇ ਸਟਪਿ ਿੈ ਬ ਟੈਸਟ ਿ

ਭੇਜੇ ਗੁਰ ਰਨਰ।

ਇਰ ਜ੍ਾਕ੍ਰੀ ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ ਸ੍ਰ.ਕੁਿਿੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਉਨਰਲਲ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰ ਡਿ ਜ਼ਿਿ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਪੋਜੇਜ਼ਟਿ ਿਰੀਜ਼ ਬ੍ਰੇ
ਜ੍ਾਕ੍ਰੀ ਜ਼ਿਿਾ ਤੋ ਤੁਰੰਤ ਬ੍ਅਦ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਨਰੇ ਜ਼ਪੰ ਡਿ ਨਰਹੰ ਸੀਿ ਕਰਕੇ ਸਟਪਿ ਿੁਜ਼ਰੰ ਿ ਸ਼ੁਰਹ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗੁ

ਸੀ।

ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ ਨਰੇ ਜ਼ਕਰ੍ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਰੜ੍ ਿਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਪੋਜੇਜ਼ਟਿ ਆਇਆ ਰੈ, ਉਰ ਿੁਜ਼ਧਆਾੇ ਜ਼ਿਿ ਤ੍ਇਨਰ੍ਤ ਇੱ ਕ ਪੁਜ਼ਿਸ ਅਜ਼ਧਕ੍ਰੀ
ਦ੍ ਗੁੰ ਨਰਿੈਨਰ ਸੀ ਜੋ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਤੋ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਗੁੰ ਨਰਿੈਨਰ ਰੋਾ ਕਰਕੇ, ਉਰ ਪੋਜੇਜ਼ਟਿ ਿਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰ੍ਇਿਰੀ ਕੰ ਟੈਕਟ ਜ਼ਿੱ ਿ ਸੀ। ਜ਼ਡਿਪਟੀ
ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਿਂ ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਨਰਹੰ ਪ੍ਰ੍ਇਿਰੀ ਕੰ ਟੈਕਟ ਦੇ ਬ੍ਰੇ ਜ੍ਾਕ੍ਰੀ ਜ਼ਿਿੀ, ਉਨਰਲਲ ਨਰਹੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਿ ਕੁਆਰਨਰਟ ਨਰ
ਕੀਤ੍ ਜ਼ਗੁਆ ਅਤੇ ਪਹਰੇ ਜ਼ਪੰ ਡਿ ਨਰਹੰ ਸੀਿ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤ੍ ਜ਼ਗੁਆ। ਸ੍ਰੀ ਿੁਜ਼ਰੰ ਿ ਐਸ.ਡਿੀ.ਐਿ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ੍ਰੀ.ਅਜ਼ਿਤ ਗੁੁਪਤ੍ ਦੀ ਜ਼ਨਰਗੁਰ੍ਨਰੀ ਰੇਠ 
ਿੱ ਿ ਰਰੀ ਰੈ। ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆਂ ਜ਼ਕ ਪੋਜ਼ੇਜ਼ਟਿ ਿਰੀਜ਼ ਨਰਹੰ ਜ਼ਸਿਿ ਰਸਪਤ੍ਿ ਦੇ ਆ ਸੋਿੇਸ਼ਨਰ ਿ੍ਰਡਿ ਜ਼ਿੱ ਿ ਜ਼ਸ਼ਫ਼ਟ ਕਰ
ਜ਼ਦੱ ਤ੍ ਜ਼ਗੁਆ ਰੈ ਅਤੇ ਿਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਿ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਿ੍ਇਰਸ ਨਰ੍ਿ ਸਬੰ ਜ਼ਧਤ ਕੋ

ਿੱਛਾ ਅਜੇ ਸ੍ਰਿਾੇ ਨਰਰਂ ਆਰ ਰਨਰ ਅਤੇ ਿਰੀਜ਼ ਪਹਰੀ ਤਰਲਲ

ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਰੈ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਐਸ.ਡਿੀ.ਐਿ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ੍ਰੀ.ਅਜ਼ਿਤ ਗੁੁਪਤ੍ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਲਝੀਆ ਟੀਿਲ ਿੱ ਿੋ ਜ਼ਪੰ ਡਿ ਦੇ 70 ਘਰਲ ਦ੍ ਸਰਿੇ ਕੀਤ੍ ਜ਼ਗੁਆ ਰੈ,
ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਿ 45 ਪ੍ਰ੍ਇਿਰੀ ਕਲਟੇਕਟ ਿੱਭ ਿਰ ਰਨਰ। ਜ਼ਜਨਰਲਲ ਦੇ ਸਟਪਿ ਿੈ ਬ ਟੈਸਟ ਿ

ਭੇਜੇ ਗੁਰ ਰਨਰ। ਉਨਰਲਲ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ੍ਡਿੀਆਂ ਟੀਿਲ

ਪਹਰੀ ਸਜ਼ਥਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਦਨਰ-ਰ੍ਤ ਜ਼ਨਰਗੁਰ੍ਨਰੀ ਕਰ ਰਰੀਆਂ ਰਨਰ ਅਤੇ ਪਹਰੇ ਜ਼ਪੰ ਡਿ ਦੀ ਸੀਜ਼ਿੰਗੁ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ-ਇੱ ਕ ਘਰ ਜ਼ਿਿ ਜ੍ ਕੇ ਜਲਿ ਕੀਤੀ
ਗੁ

ਰੈ। ਉਨਰਲਲ ਜ਼ਕਰ੍ ਜ਼ਕ ਪਹਰੇ ਜ਼ਪੰ ਡਿ ਿੰ ਗੁੀ ਤਰਲਲ ਸੈਨਰੇਟ੍ ਜ਼ ਕਰਨਰ ਿ

ਇੱ ਕ ਿੁਜ਼ਰੰ ਿ ਸ਼ੁਰਹ ਕੀਤੀ ਗੁ , ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਰਤ ਜ਼ਪੰ ਡਿ ਦੇ ਰਰ ਘਰ ਨਰਹੰ

ਸੈਨਰੇਟ੍ ਜ਼ ਕੀਤ੍ ਜ੍ਿੇਗੁ੍।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨਰੋਟ 3
ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ ਨਰੇ ਿਨਰੁੱਖਤ੍ ਦੀ ਸੇਿ੍ ਕਰ ਰਰੀਆਂ ਸਿ੍ਜ ਸੇਿੀ ਸੰ ਸਥ੍ਿਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿ੍ਘ੍, ਡਿੇਰ੍ ਰ੍ਧ੍ ਸਿ੍ਿੀ ਗੁੁਰਹਰਰਸਰ੍ਰ
ਦ੍ ਕੀਤ੍ ਦੌਰ੍
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ਡਿੇਰੇ ਿੱ ਿੋ ਰੋਜ਼੍ਨਰ੍ 2500 ਿੋ ਕਲ ਿ

ਿੰਗੁਰ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨਰ ਅਤੇ ਿੰ ਡਿਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ੍ ਕਰਦੇ ਰੋਰ ਇਸ ਨਰਹੰ ਿਨਰੁੱਖਤ੍ ਦੀ ਸੱ ਿੀ ਸੇਿ੍ ਦੱ ਜ਼ਸਆ

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ/ਗੁੁਰਹਰਰਸਰ੍ਰ 18 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020
ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਿਿੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਜ਼ਿੱ ਿ ਿਨਰੁੱਖਤ੍ ਦੀ ਸੇਿ੍ ਜ਼ਿਿ ਿੱਗੁੀ ਰੋਰ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਸਿ੍ਜ
ਸੇਿੀ ਸੰ ਸਥ੍ਿਲ ਦੀ ਸ਼ਿ੍ਘ੍ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਰਲਲ ਦੇ ਕੰ ਿਲ ਨਰਹੰ ਿਨਰੁੱਖਤ੍ ਦੀ ਸੱ ਿੀ ਸੇਿ੍ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਰੈ । ਸ਼ਨਰੀਿ੍ਰ ਨਰਹੰ ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ ਸ੍ਰੀ
ਕੁਿਿੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਗੁੁਰਹਰਰਸਰ੍ਰ ਜ਼ਿਖੇ ਸਜ਼ਥਤ ਡਿੇਰ੍ ਰ੍ਧ੍ ਸਿ੍ਿੀ ਪਰੁੰ ਿੇ ਅਤੇ ਇੱ ਥੋ ਦੇ ਿੋ ਕਲ ਿ

ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜ੍ ਰਰੇ ਿੰਗੁਰ ਦੇ ਕੰ ਿਲ

ਦ੍ ਜ੍ਇਜ਼੍ ਜ਼ਿਆ।
ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ ਸ੍ਰ.ਕੁਿਿੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਡਿੇਰੇ ਿੱ ਿੋ ਰਰ ਰੋਜ਼ 2500 ਿੋ ਕਲ ਦੇ ਿ
ਿੰਗੁਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਿੱ ਿੋ ਤ੍ਇਨਰ੍ਤ ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁ

ਿੰਗੁਰ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤ੍ ਜਲਦ੍ ਰੈ। ਇਰ

ਜ਼ਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਿਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਰ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੇ ਦੌਰ੍ਨਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਿੋ ੜਿੰ ਦਲ ਨਰਹੰ

ਪਰੁੰ ਿ੍ਇਆ ਜ੍ ਜ਼ਰਰ੍ ਰੈ। ਉਨਰਲਲ ਿੰਗੁਰ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਦੇ ਸਿਂ ਡਿੇਰੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੋਸ਼ਿ ਜ਼ਡਿਸਟਟਜ਼ਸੰ ਗੁ ਦ ਪ੍ਰਬੰਧਲ ਦੀ ਿੀ ਪ੍ਰਸੰਸ੍ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਰ੍
ਜ਼ਕ ਇਰ ਸ੍ਰੇ ਿਿੰਟੀਅਰਲ ਿੱ ਿੋ ਿ੍ਸਕ ਿੀ ਪਜ਼ਰਨਰੇ ਗੁਰ ਰਨਰ ਅਤੇ ਸ੍ਫ਼-ਸਫ਼੍

ਦ੍ ਿੀ ਪਹਰ੍ ਜ਼ਧਆਨਰ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜ੍ ਜ਼ਰਰ੍ ਰੈ।

ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ ਸ੍ਰ.ਕੁਿਿੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਿ ਿਗੁਭਗੁ 70 ਸਿ੍ਜ ਸੇਿੀ ਸੰ ਸਥ੍ਿਲ ਿੋ ਕਲ ਨਰਹੰ ਿੰਗੁਰ ਅਤੇ ਸੁੱ ਕ੍
ਰ੍ਸ਼ਨਰ ਿੁਰੱ ਆ ਕਰਿ੍ਉਾ ਦੇ ਕੰ ਿ ਜ਼ਿਿ ਜੁੱ ਟੀਆਂ ਰੋ ਆ ਰਨਰ। ਇਸ ਤੋ ਇਿ੍ਿ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਦੇ ਿੱ ਿੋ ਿੀ ਇਨਰਲਲ ਸੰ ਸਥ੍ਿਲ ਦੇ ਸਜ਼ਰਿੋਗੁ
ਨਰ੍ਿ ਕ

ਥ੍ਿਲ 'ਤੇ ਕਜ਼ਿਊਜ਼ਨਰਟੀ ਜ਼ਕਿਨਰ ਿਿ੍ਰ ਜ੍ ਰਰੇ ਰਨਰ। ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ ਨਰੇ ਜ਼ਕਰ੍ ਜ਼ਕ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਜ਼ਿਿ ਸਿ੍ਜ਼ਜਕ

ਅਤੇ ਧ੍ਰਜ਼ਿਕ ਸੰ ਸਥ੍ਿਲ ਿੱ ਿੋ ਦਰਸ੍ਰ ਗੁਰ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਬਰੁਤ ਸ਼ਿ੍ਘ੍ ਕੀਤੀ। ਉਨਰਲਲ ਜ਼ਕਰ੍ ਜ਼ਕ ਗੁਰੀਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰਹਰਤਿੰ ਦ ਿੋ ਕਲ ਤੱ ਕ
ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਿਗੁ੍ਰ ਜ੍ਾ ਤੋ ਬ੍ਅਦ ਤੋ ਰੀ ਿਗੁ੍ਤ੍ਰ ਇਸ ਤਰਲਲ ਦੀ ਸਰ੍ਇਤ੍ ਕੀਤੀ ਜ੍ ਰਰੀ ਰੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਿ੍ਿ੍ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਜ਼ਿਿ ਿੋ ਕਲ
ਦੇ ਘਰਲ ਤੱ ਕ ਰ੍ਸ਼ਨਰ, ਦੁੱ ਧ-ਦਰੀ, ਫਿ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਨਰਰੰ ਤਰ ਪਰੁੰ ਿਦੇ ਰਜ਼ਰਾ ਇਸ ਦ੍ ਿੀ ਪੁਰਤ੍ ਇੰ ਤਜ਼੍ਿ ਕੀਤ੍ ਜ਼ਗੁਆ ਰੈ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨਰੋਟ 4
ਨਰੋਿਿ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਿ੍ਇਰਸ (ਕੋਜ਼ਿਡਿ-19) ਦੇ ਪ੍ਰਭ੍ਿ ਨਰਹੰ ਦੇਖਜ਼ਦਆਂ ਪੰ ਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਿੱ ਿੋ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਜ਼ਰਰ ਦੀ ਦ੍ਾ੍ ਿੰ ਡਿੀ ਜ਼ਿੱ ਿ ਪੁਰਤ੍
ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ੍ਜਨਰਕ ਰਨਰ-ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ ਰਰਿੇਸ਼ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਜ਼ਕਰ੍, ਿ੍ਰਕੀਟ ਕਿੇਟੀ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕ੍ਰੀਆਂ ਿੱ ਿੋ ਟਰੈਕਟਰ/ਟਰ੍ਿੀ ਦੇ ਰਰੀਦ ਕਂਦਰ ਅੰ ਦਰ ਦ੍ਖਿ ਰੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਰੀ ਪਹਰੀ ਤਰਲਲ ਸੈਨਰੇਟ੍ ਜ਼
ਕੀਤ੍ ਜਲਦ੍ ਰੈ
ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ ਆਪਾੀ ਕਾਕ ਦੀ ਫ਼ਸਿ ਪਹਰੀ ਤਰਲਲ ਪਕ੍ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਸ ਪ੍ਰ੍ਪਤ ਕਰਨਰ ਉਪਰੰ ਤ ਰੀ ਿੰ ਡਿੀਆਂ ਜ਼ਿੱ ਿ ਜ਼ਿਆਉਾ-ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 18 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020
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ਕੈਪਟਨਰ ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗੁਿ੍

ਿ੍ਿੀ ਪੰ ਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਿੱ ਿੋ ਨਰੋਿਿ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਿ੍ਇਰਸ (ਕੋਜ਼ਿਡਿ-19) ਦੇ ਪ੍ਰਭ੍ਿ ਨਰਹੰ ਦੇਖਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ

ਦੀਆਂ ਸਿਹਰ ਦ੍ਾ੍ ਿੰ ਡਿੀਆਂ ਜ਼ਿੱ ਿ ਕਾਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੁਰਤ੍ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗੁਰ ਰਨਰ ਜੋ ਜ਼ਕ ਕ੍ਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ੍ਜਨਰਕ ਰਨਰ ਤੇ ਇਸੇ ਿੜੀ
ਤਜ਼ਰਤ ਦ੍ਾ੍ ਿੰ ਡਿੀ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਜ਼ਰਰ ਜ਼ਿੱ ਿ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਲ ਨਰਹੰ ਆਪਾੀ ਫ਼ਸਿ ਿੇਿਾ ਜ਼ਿੱ ਿ ਕੋ

ਿੁਸ਼ਕਿ ਪੇਸ਼ ਨਰਰਂ ਆ ਰਰੀ ਰੈ । ਇਰ

ਪ੍ਰਗੁਟ੍ਿ੍ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਿਕੇ ਦੇ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ ਰਰਿੇਸ਼ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ ਰ੍ਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਪੰ ਡਿ ਿੱਖ੍ ਭੇਡਿੀਆ ਨਰੇ ਆਪਾੀ ਫਸਿ ਿੇਿਾ ਆਰ ਿੌਕੇ
ਕੀਤ੍।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ ਰਰਿੇਸ਼ ਜ਼ਸੰ ਘ ਤੇ ਰ੍ਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਬਿ੍ਰੀ ਤੋ ਬਿ੍ਅ ਿ

ਸਰਕ੍ਰ ਿੱ ਿੋ ਜ੍ਰੀ ਰਦ੍ਇਤਲ ਦੀ

ਿੰ ਡਿੀ ਬੋਰਡਿ ਤੇ ਿ੍ਰਕੀਟ ਕਿੇਟੀ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕ੍ਰੀਆਂ ਿੱ ਿੋ ਪ੍ਿਾ੍ ਕੀਤੀ ਜ੍ ਰਰੀ ਰੈ। ਉਨਰਲਲ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿ੍ਰਕੀਟ ਕਿੇਟੀ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕ੍ਰੀਆਂ
ਿੱ ਿੋ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰ੍ਿੀ ਦੇ ਰਰੀਦ ਕਂਦਰ ਅੰ ਦਰ ਦ੍ਖਿ ਰੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਰੀ ਪਹਰੀ ਤਰਲਲ ਸੈਨਰੇਟ੍ ਜ਼ ਕੀਤ੍ ਜ਼ਗੁਆ। ਇਸ ਉਪਰੰ ਤ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ
ਡਿਰ੍ ਿਰ ਦੇ ਰੱ ਥ ਧੁਆਰ ਜਲਦੇ ਰਨਰ। ਉਨਰਲਲ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਿਡਿ-19 ਕੋਰੋਨਰ੍ ਿ੍ਇਰਸ ਦੀ ਜ਼ਬਿ੍ਰੀ ਨਰਹੰ ਿੱ ਦੇਨਰਜ਼ਰ ਰੱ ਖਜ਼ਦਆਂ ਸਰਕ੍ਰ
ਿੱ ਿੋ ਿ੍ਰਕੀਟ ਕਿੇਟੀ ਰ੍ਰਂ ਸ੍ਨਰਹੰ ਪ੍ਸ ਿੁਰੱ ਆ ਕਰਿ੍ਰ ਗੁਰ ਰਨਰ ਤੇ ਪ੍ਰ੍ਪਤ ਪ੍ਸ ਿੈ ਕੇ ਅਸਂ ਿੰ ਡਿੀ ਜ਼ਿੱ ਿ ਆਉਦੇ ਰਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਿ
ਜ਼ਡਿਸਟਟਜ਼ਸੰ ਗੁ ਦੀ ਪ੍ਿਾ੍ ਕਰਦੇ ਰੋਰ ਆਪਾੀ ਕਾਕ ਦੀ ਫਸਿ ਿੇਿਦੇ ਰਲ।
ਇਸ ਤੋ ਬ੍ਅਦ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰ ਗੁੁਰਦੇਿ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਪੰ ਡਿ ਰ੍ਕੇ ਿ੍ਿ੍ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿਟ ਆਪਾੀ ਕਾਕ ਦੀ ਫਸਿ ਸਿੇਰੇ ਿੰ ਡਿੀ ਜ਼ਿੱ ਿ ਿੈ ਕੇ ਆਇਆ

ਂ ਰੀ ਗੁੇਟ ਤੇ ਿੇਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰ੍ਿੀ ਨਰਹੰ ਸੈਨਰੇਟ੍ ਜ਼ ਕੀਤ੍ ਜ਼ਗੁਆ ਰੈ ਤੇ ਿੰ ਡਿੀ ਆਉਜ਼ਦਆਂ ਰੀ ਿੇਰੀ ਫਸਿ ਨਰਹੰ ਿ੍ਰ ਕੇ
ਰਲ ਤੇ ਿੰ ਡਿੀ ਦੇ ਐਟ
ਪੱ ਖ੍ ਿਗੁ੍ਇਆ ਜ਼ਗੁਆ ਰੈ ਤੇ ਰੁਾ ਇਸ ਦੀ ਤੁਿ੍

ਰੋਾ ਜ੍ ਰਰੀ ਰੈ। ਉਨਰਲਲ ਜ਼ਕਰ੍ ਜ਼ਕ ਿੈਨਰੰ ਹ ਪਹਰੀ ਉਿੀਦ ਰੈ ਜ਼ਕ ਿਟ ਸ਼੍ਿ ਤੱ ਕ ਆਪਾੀ

ਫਸਿ ਿੇਿ ਕੇ ਆਪਾੇ ਘਰ ਿਜ਼ਿਆ ਜ੍ਿਲਗੁ੍ ਇਸ ਿ

ਿਟ ਪੰ ਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਦ੍ ਬਰੁਤ ਧੰ ਨਰਿ੍ਦੀ ਰਲ। ਇਸ ਤੋ ਇਿ੍ਿ੍ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਡਿਪਟੀ

ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਿਿੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਿੱ ਿੋ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਲ ਨਰਹੰ ਅਪੀਿ ਕੀਤੀ ਗੁ

ਰੈ ਜ਼ਕ ਉਰ ਆਪਾੀ ਕਾਕ ਦੀ ਫ਼ਸਿ ਪਹਰੀ ਤਰਲਲ ਪਕ੍ ਕੇ ਤੇ

ਪ੍ਸ ਪ੍ਰ੍ਪਤ ਕਰਨਰ ਉਪਰੰ ਤ ਰੀ ਿੰ ਡਿੀਆਂ ਜ਼ਿੱ ਿ ਜ਼ਿਆਉਾ ਤਲ ਜੋ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਲ ਨਰਹੰ ਜ਼ਕਸੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰ ਦੀ ਿੁਸ਼ਕਿ ਦ੍ ਸ੍ਰਿਾ੍ ਨਰ੍ ਕਰਨਰ੍ ਪਿੇ ।
ਉਨਰਲਲ ਜ਼ਕਰ੍ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਲ ਦੀ ਰਰ ਸੰ ਭਿ ਿਦਦ ਕਰਨਰ ਿ
ਜ਼ਿਫ਼ਜ਼ਟੰ ਗੁ, ਰਰੀਦ ਤੇ ਅਦ੍ਇਗੁੀ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋ

ਜ਼ਤਆਰ ਰੈ ਤੇ ਜ਼ਕਸ੍ਨਰਲ ਨਰਹੰ ਿੰ ਡਿੀਆਂ ਜ਼ਿੱ ਿ ਕਾਕ ਦੀ

ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਨਰਰਂ ਆਉਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜ੍ਿੇਗੁੀ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨਰੋਟ 5
ਸਰਬੱ ਤ ਦ੍ ਭਿ੍ ਿੈਰੀਟੇਬਿ ਟਰੱ ਸਟ ਨਰੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਨਰਹੰ ਸੌਪੀ ਪੀ.ਪੀ.

ਜ਼ਕੱ ਟਲ ਅਤੇ ਿ੍ਸਕ

ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ ਨਰੇ ਜ਼ਕਰ੍ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਿ੍ਇਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰਿ੍ਫ਼ ਿੱ ਿ ਰਰੀ ਿੜ੍

ਜ਼ਿਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿੋ ਕਲ, ਸਿ੍ਜ ਸੇਿੀਆਂ ਅਤੇ ਧ੍ਰਜ਼ਿਕ

ਸੰ ਸਥ੍ਿਲ ਦ੍ ਰੈ ਿਰੱ ਤਿਪਹਰਨਰ ਿੋਗੁਦ੍ਨਰ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 18 ਅਪ੍ਰੈਿ 2020
ਸਰਬੱ ਤ ਦ੍ ਭਿ੍ ਿੈਰੀਟੇਬਿ ਟਰੱ ਸਟ ਦੇ ਇੱ ਕ ਿਫ਼ਦ ਸ਼ਨਰੀਿ੍ਰ ਨਰਹੰ ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਿਿੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰ੍ਿ ਿੁਿ੍ਕ੍ਤ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ ਨਰਹੰ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਿ੍ਇਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਰੁੱ ਧ ਿੱ ਿ ਰਰੀ ਿੜ੍
ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਨਰਹੰ ਫ਼ਰੰ ਟ ਿ੍ ਨਰ ਰੈਿਥ ਕੇਅਰ ਿਰਕਰਲ ਿ

ਪੀਪੀ

ਜ਼ਿੱ ਿ ਆਪਾ੍ ਿੋਗੁਦ੍ਨਰ ਜ਼ਦੱ ਤ੍ ਜ਼ਗੁਆ। ਟਰੱ ਸਟ ਿੱ ਿੋ

ਜ਼ਕੱ ਟਲ ਅਤੇ ਿ੍ਸਕ ਸੌਪੇ ਗੁਰ।

ਟਰੱ ਸਟ ਿੱ ਿੋ ਕੀਤੇ ਗੁਰ ਉਪਰ੍ਿੇ ਦੀ ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰਰ ਸ੍ਰ.ਕੁਿਿੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਸ਼ਿ੍ਘ੍ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਰ੍ ਜ਼ਕ ਸਿਹਜ਼ਰਕ ਿਤਨਰਲ ਸਦਕ੍ ਰੀ
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ਜ਼ਜੱ ਤੀ ਜ੍ ਸਕਦੀ ਰੈ। ਉਨਰਲਲ ਜ਼ਕਰ੍ ਜ਼ਕ ਇਸ ਿੜ੍

ਜ਼ਿਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿੋ ਕਲ, ਦ੍ਨਰੀ ਸੱ ਜਾਲ, ਸਿ੍ਜ਼ਜਕ ਅਤੇ ਧ੍ਰਜ਼ਿਕ ਸੰ ਸਥ੍ਿਲ ਦ੍ ਿੋਗੁਦ੍ਨਰ

ਿਰੱ ਤਿਪਹਰਨਰ ਰੈ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਜ਼ਨਰਰੰ ਤਰ ਿਨਰੁੱਖਤ੍ ਦੀ ਸੇਿ੍ ਜ਼ਿਿ ਿੱਗੁੇ ਰੋਰ ਰਨਰ। ਉਨਰਲਲ ਜ਼ਕਰ੍ ਜ਼ਕ ਸੰ ਸਥ੍ ਿੱ ਿੋ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗੁ
ਕ੍ਜ਼ਿਆਂ ਨਰਹੰ ਿੁਰੱ ਆ ਕਰਿ੍

ਜ੍ਿੇਗੁੀ ਜੋ ਿੋਰਿੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਰਨਰ ਅਤੇ ਇਸ ਿੜ੍

ਸਰ੍ਇਤ੍ ਉਨਰਲਲ

ਨਰਹੰ ਅੱ ਗੁੇ ਰੋ ਕੇ ਿੜ ਰਰੇ ਰਨਰ।

ਸੰ ਸਥ੍ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕ੍ਰੀ ਰਰਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੰ ਸਥ੍ ਨਰੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਨਰਹੰ 25 ਪੀ.ਪੀ.

ਜ਼ਕੱ ਟਲ, 50 ਐਨਰ -95 ਿ੍ਸਕ ਅਤੇ

250 ਆਿ ਿ੍ਸਕ ਸੌਪੇ ਰਨਰ। ਉਨਰਲਲ ਜ਼ਕਰ੍ ਜ਼ਕ ਆਉਾ ਿ੍ਿੇ ਸਿਂ ਜ਼ਿੱ ਿ ਿੀ ਸੰ ਸਥ੍ ਿੱ ਿੋ ਇਸ ਤਰਲਲ ਦੇ ਿਤਨਰ ਕੀਤੇ ਜ੍ਾਗੁੇ। ਇਸ ਤੋ
ਪਜ਼ਰਿਲ ਿੀ ਸੰ ਸਥ੍ ਿੱ ਿੋ ਗ਼ਰੀਬਲ ਅਤੇ ਿੋ ੜਿੰ ਦਲ ਿ
ਸਭ ਤੋ ਅੱ ਗੁੇ ਰੋਿੇਗੁ੍।

ਬਰੁਤ ਸ੍ਰੇ ਿਤਨਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰ ਰਨਰ ਅਤੇ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਜ਼ਿੱ ਿ ਸ੍ਡਿ੍ ਟਰੱ ਸਟ
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