
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
          ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਨ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਬਲਰਨ ਜਲਗਰਰਕਤਲ ਸਬਸਧਧ ਲਲਕਲਕ ਨਰ ਸ ਕਧਤਧ ਅਪਧਲ

ਸਸਗਰਰਰ, 11  ਅਪਪਪਲ :

        ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਬਲਰਨ ਜਲਗਰਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.        ਰਲਜ ਕਕਮਲਰ ਨਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਧਆਕ ਨਰ ਸ ਇਇਕ
   ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼ ਅਪਧਲ ਕਧਤਧ ਹਪ  । ਡਲ.             ਰਲਜ ਕਕਮਲਰ ਨਨ ਲਲਕਲਕ ਨਰ ਸ ਜਲਣਕਲਰਧ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਕ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਇਚ

     ਹਕਣ ਤਇਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਧ 2           ਕਨਸ ਪਲਜ਼ਨਜ਼ਟਵ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਵਇਚ ਜ਼ਬਲਕਕਲ ਵਧ ਘਬਰਲਉਣ ਵਲਲਧ
  ਗਇਲ ਨਹਹ ਹਪ              । ਉਨਲਲਕ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਮਰਧਜ਼ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਸਸਗਰਰਰ ਦਨ ਆਈਸਲਲਨਸ਼ਨ ਵਲਰਡ ਜ਼ਵਇਚ ਦਲਖਲ
                ਹਨ। ਉਨਲਲਕ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਦਲ ਟਪਸਟ ਪਲਜ਼ਨਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਕਲਰਨ ਉਨਲਲਕ ਨਰ ਸ ਹਸਪਤਲਲ ਰਇਜ਼ਖਆ ਹਲਇਆ ਹਪ
                ਅਤਨ ਜਦਦ ਉਨਲਲਕ ਦਲ ਟਪਸਟ ਨਪਗਨਜ਼ਟਵ ਆ ਜਲਵਨਗਲ ਤਲਕ ਮਰਧਜ਼ਲਕ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਕ ਦਨ ਘਰ ਭਨਜ ਜ਼ਦਇਤਲ ਜਲਵਨਗਲ।

       ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਧ ਜਲਣਕਲਰਧ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਕ ਉਨਲਲਕ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਕਲਮ, ਖਸਘ,      ਗਲ ਖਰਲਬ ਅਤਨ ਬਕਖਲਰ ਇਹ
                ਆਮ ਜ਼ਬਮਲਰਧਆਕ ਹਕਸਦਧਆਕ ਹਨ ਅਤਨ ਜ਼ਜਹੜਨ ਹਲਰ ਵਲਇਰਸ ਹਕਸਦਨ ਹਨ ਉਨਲਲਕ ਜ਼ਵਇਚ ਵਧ ਇਹਲ ਤਕਲਧਫ ਹਕਸਦਧ ਹਪ  ।
                   ਕਈ ਵਲਰਧ ਸਲਨਰ ਸ ਪਤਲ ਨਹਹ ਲਗਦਲ ਜ਼ਕ ਸਲਨਰ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਹਲਇਆ ਹਪ ਜਲਕ ਕਲਈ ਹਲਰ ਜ਼ਬਮਲਰਧ ਹਲਈ ਹਪ ਤਨ ਇਹ

                 ਜ਼ਬਮਲਰਧ ਬਹਕਤਧ ਵਲਰ ਆਪਣਨ ਆਪ ਠਧਕ ਵਧ ਹਲ ਜਲਕਦਧ ਹਪ। ਉਨਲਲਕ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਹੜਨ ਬਸਜ਼ਦਆਕ ਦਧ ਉਮਰ 60 
   ਸਲਲ ਤਦ ਵਇਧ ਹਪ, ਸ਼ਕਗਰ, ਬਧ.              ਪਧ ਜਲਕ ਹਲਰ ਕਲਈ ਅਸਦਰਰਨਧ ਵਇਡਧ ਜ਼ਬਮਲਰਧ ਹਪ ਉਨਲਲਕ ਜ਼ਵਇਚ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਜਨ ਚਲਲ
        ਜਲਵਨ ਤਲਕ ਇਹ ਜ਼ਬਮਲਰਧ ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ ਵਇਧ ਕਨ ਆਉਦਧ ਹਪ      । ਜਨ ਜ਼ਕਸਨ ਬਸਦਨ ਨਰ ਸ ਖਸਘ, ਜ਼ਕਕਲਮ,     ਬਕਖਲਰ ਆਜ਼ਦ ਹਪ ਤਲਕ ਉਸ

   ਨਰ ਸ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਹਸਪਤਲਲ ਸਸਗਰਰਰ,    ਸਬ ਡਜ਼ਵਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਲਲ ਸਕਨਲਮ, ਧਰਰਧ, ਮਲਲਨਰਕਲਟਲਲ,   ਮਰਨਕ ਜਲਣਲ ਚਲਹਧਦਲ
ਹਪ                 । ਉਨਲਲਕ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਕ ਹਸਪਤਲਲਲਕ ਜ਼ਵਇਚ ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼ ਫਲਰ ਕਲਰਨਰ ਹਸਪਤਲਲ ਦਨ ਬਲਹਰ ਬਣਲਏ ਹਲਏ ਹਨ

               ਜ਼ਜਇਥਨ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਨ ਮਕਲਜ਼ਲਮ ਤਕਹਲਡਧ ਮਦਦ ਕਰਨਗਨ। ਉਨਲਲਕ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਤਜ਼ਹਤ ਜਨ ਜ਼ਕਸਨ
                 ਨਰ ਸ ਜ਼ਸਹਤ ਸਬਸਧਧ ਕਲਈ ਤਕਲਧਫ ਆਉਦਧ ਹਪ ਤਲਕ ਇਸਦਲ ਇਲਲਜ ਜ਼ਬਲਕਕਲ ਮਕਫਤ ਕਧਤਲ ਜਲਕਦਲ ਹਪ ਅਤਨ ਜਨਕਰ

                ਅਸਹ ਇਸਦਲ ਇਲਲਜ ਜਲਦਧ ਕਰਵਲ ਲਵਲਕਗਨ ਤਲਕ ਕਲਈ ਵਧ ਗਸਭਧਰ ਜ਼ਦਇਕਤ ਨਹਹ ਆਵਨਗਧ। ਉਨਲਲਕ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
                ਸਲਡਧਆਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਧਆਕ ਟਧਮਲਕ ਬਣਧਆਕ ਹਲਈਆਕ ਹਨ ਜਨਕਰ ਜ਼ਕਸਨ ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਸਮਇਜ਼ਸਆ ਆਉਦਧ ਹਪ ਤਲਕ

                   ਇਹ ਟਧਮਲਕ ਸਬਸਧਤ ਘਰ ਜ਼ਵਇਚ ਜਲ ਕਨ ਸਮਇਜ਼ਸਆ ਦਲ ਹਇਲ ਕਰਦਨ ਹਨ। ਉਨਲਲਕ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਨਕਰ ਜ਼ਕਸਨ ਨਰ ਸ ਕਲਈ
                 ਜ਼ਸਹਤ ਸਬਸਧਧ ਛਲਟਧ ਮਲਟਧ ਤਕਲਧਫ ਹਪ ਤਲਕ ਉਹ ਹਸਪਤਲਲ ਆਉਣ ਤਦ ਗਕਰਨਜ਼ ਕਰਨ ਅਤਨ ਉਸਨ ਹਲਲਲਤ ਜ਼ਵਇਚ ਹਧ

        ਹਸਪਤਲਲ ਆਇਆ ਜਲਵਨ ਜਨਕਰ ਜ਼ਕਸਨ ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਐਮਰਜਜਸਧ ਹਪ।
             ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਧ ਸਲਵਧਲਨਧਆਕ ਬਲਰਨ ਜਲਣਕਲਰਧ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਕ ਉਨਲਲਕ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਕਝ ਕਕਝ ਸਮਮ ਬਲਅਦ 15 

 ਤਦ 20     ਸਪਜ਼ਕਸਡ ਲਈ ਆਪਣਨ ਹਇਥ ਵਲਰ-         ਵਲਰ ਸਲਬਣ ਨਲਲ ਧਲਣਨ ਜਲਕ ਸਪਨਨਟਲਇਜ਼ਰ ਕਰਨਨ ਜ਼ਰਰਰਧ ਹਨ   । ਜ਼ਛਇਕ
 ਆਉਣ '       ਤਨ ਰਕਮਲਲ ਦਧ ਵਰਤਦ ਕਰਨਧ ਚਲਹਧਦਧ ਹਪ,           ਜਨਕਰ ਰਕਮਲਲ ਨਹਹ ਤਲਕ ਜ਼ਛਇਕ ਮਲਰਨ ਸਮਮ ਕਰਹਣਧ ਅਇਗਨ ਕਰ

  ਲਪਣਧ ਚਲਹਧਦਧ ਹਪ               । ਉਨਲਲਕ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਪਲਟਧਨ ਭਰਪਰਰ ਖਕਰਲਕ ਖਲਣਧ ਚਲਹਧਦਧ ਹਪ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਇਚ ਆਪਣਧ ਮਲਲਧ
  ਹਲਲਤ ਅਨਕਸਲਰ ਦਕ ਇਧ, ਪਨਧਰ, ਦਹਧ,  ਤਲਜ਼ਨ ਫਲ, ਮਧਟ,     ਅਸਡਨ ਖਲਏ ਜਲ ਸਕਦਨ ਹਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
            ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਵਵਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫ਼ਮਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਹਰਰਕ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਨਰ ਸ

       ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਸਮਮ ਮਲਸਕ ਲਲਜ਼ਮਮ ਪਲਉਣ ਦਰ ਆਦਰਸ਼
 

ਸਸਗਰਰਰ,11 ਅਪਪਮਲ:
 

ਕਲਜ਼ਵਡ-19       ਦਮ ਰਲਕਥਲਮ ਲਈ ਕਮਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਵਵਖ-     ਵਵਖ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਆ ਤਜ਼ਹਤ ਅਤਰ ਜਨਤਕ
             ਸਸਰਵਜ਼ਖਆ ਦਰ ਮਵਦਰਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਪ ਰਟ ਵਵਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਦਮ ਹਵਦ ਜ਼ਵਚ ਹਰ ਜ਼ਵਅਕਤਮ ਲਈ

      ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ ਲਲਜ਼ਮਮ ਕਰ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਮ        । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਪ ਰਟ ਸਪਮ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਮ ਨਰ
               ਹਸਕਮਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫ਼ਮਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰਰਰਮ ਹਮ ਜ਼ਕ ਹਰ

             ਜ਼ਵਅਕਤਮ ਆਪਣਰ ਘਰ ਰਹਰ ਅਤਰ ਜਲ ਜ਼ਵਅਕਤਮ ਆਪਣਰ ਘਰ ਤਲ ਜ਼ਕਸਰ ਐਮਰਜਜਸਮ ਕਲਰਨ
         ਬਲਹਰ ਜਲਆਦਲ ਹਮ ਤਲਆ ਉਸ ਦਲ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ ਲਲਜ਼ਮਮ ਹਮ।

          ਸਪਮ ਥਲਰਮ ਨਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਹਰ ਜ਼ਵਅਕਤਮ ਲਈ ਜ਼ਕਸਰ ਜਨਤਕ ਸਥਲਨ, ਗਲਮਆਆ, ਹਸਪਤਲਲ, 
ਦਫ਼ਤਰ, ਮਲਰਜ਼ਕਟ,           ਕਲਰਖਲਨਰ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਵਚ ਜਲਣ ਸਮਮ ਜ਼ਟਪਪਲ ਲਰਅਰ ਮਲਸਕ ਜਲਆ ਸਰਤਮ

     ਕਵਪੜਰ ਦਲ ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣਲ ਜ਼ਰਰਰਮ ਹਮ           । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਰ ਵਮ ਤਰਲਲਆ ਦਰ ਵਲਹਨ ਜ਼ਵਚ
              ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਸਮਮ ਵਮ ਇਹ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ ਲਲਜ਼ਮਮ ਹਮ। ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਪ ਰਟ ਨਰ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

                ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਸਰਤਮ ਕਵਪੜਰ ਤਲ ਜ਼ਤਆਰ ਕਮਤਲ ਮਲਸਕ ਵਮ ਵਰਜ਼ਤਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਮ ਤਰ ਇਸ ਨਰ ਸ
              ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਸਲਬਣ ਜਲਆ ਜ਼ਡਟਰਜਜਟ ਨਲਲ ਧਲ ਕਰ ਦਸਬਲਰਲ ਵਰਜ਼ਤਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਮ। ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ

           ਜ਼ਕ ਜਰ ਤਸਹਲਡਰ ਕਲਲ ਮਲਸਕ ਨਹਹ ਹਮ ਤਲਆ ਤਸਸਹ ਦਰਹਰਮ ਕਮਤਮ ਰਸਮਲਲ,    ਪਰਨਲ ਅਤਰ ਔਰਤਲਆ
                ਵਲਲ ਆਪਣਮ ਚਸਸਨਮ ਜਲਆ ਦਸਪਵਟਲ ਜਲ ਘਵਟਲ ਘਵਟ ਦਰਹਰਮ ਪਰਤ ਦਲ ਹਲਵਰ ਆਜ਼ਦ ਦਮ ਵਮ ਵਰਤਲ
   ਕਮਤਮ ਜਲ ਸਕਦਮ ਹਮ              । ਸਪਮ ਥਲਰਮ ਨਰ ਅਪਮਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਲਲਕ ਆਪਣਰ ਤਰ ਸਮਲਜ ਦਰ
             ਜ਼ਹਵਤਲਆ ਦਮ ਸਸਰਵਜ਼ਖਆ ਲਈ ਜ਼ਕਸਰ ਐਮਰਜਜਸਮ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਆਪਣਰ ਘਰਲਆ ਤਲ ਬਲਹਰ ਨਲ

            ਜ਼ਨਕਲਣ ਅਤਰ ਜਰ ਬਲਹਰ ਜਲਣ ਦਮ ਲਲੜ ਪਜਦਮ ਹਮ ਤਲਆ ਮਲਸਕ ਜ਼ਰਰਰ ਪਜ਼ਹਨਣ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
   ਖਖਸ਼ਹਲਲਲ ਦਦ ਰਲਖਦ ਕਲਜ਼ਵਡ-19   ਜ਼ਖਲਲਫ਼ ਲੜਲਈ '      ਚ ਜ਼ਨਭਲਅ ਰਹਦ ਹਨ ਅਜ਼ਹਮ ਭਰਜ਼ਮਕਲ: ਟਲ.ਐਸ. ਸ਼ਦਰਜ਼ਗਗਲ

      ਕਣਕ ਦਦ ਮਸਡਲਕਰਨ ਤਦ ਰਲਹਤ ਕਲਰਜਲਜ '       ਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਸ ਦਦਣਗਦ ਪਰਰਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ: ਸ਼ਦਰਜ਼ਗਗਲ
ਸਸਗਰਰਰ, 11 ਅਪਪਪਲ

  ਲਪਫ਼ਟਲਨਨਟ ਜਨਰਲ ਟਲ.ਐਸ.  ਸ਼ਦਰਜ਼ਗਗਲ (ਪਲਵਲਐਸਐਮ),           ਸਲਨਲਅਰ ਵਲਇਸ ਚਦਅਰਮਪਨ ਜਲਓਜਲ ਅਤਦ ਮਖਗਖ ਮਸਤਰਲ ਪਸਜਲਬ ਦਦ ਮਖਗਖ
        ਸਲਲਹਕਲਰ ਨਦ ਦਗਜ਼ਸਆ ਹਪ ਜ਼ਕ ਖਖਸ਼ਹਲਲਲ ਦਦ ਰਲਖਦ ਕਲਜ਼ਵਡ-19         ਜ਼ਖਲਲਫ ਜ਼ਵਗਢਲ ਜਸਗ ਜ਼ਵਚ ਅਜ਼ਹਮ ਭਰਜ਼ਮਕਲ ਜ਼ਨਭਲਅ ਰਹਦ ਹਨ   । ਉਨਲਲਜ

                     ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਅਗਲਮਲ ਕਣਕ ਦਦ ਮਸਡਲਕਰਨ ਅਤਦ ਹਲਰ ਰਲਹਤ ਕਲਰਜ ਜ਼ਵਚ ਵਲ ਖਖਸ਼ਹਲਲਲ ਦਦ ਰਲਜ਼ਖਆਜ ਨਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਦ ਮਲਢਦ ਨਲਲ
            ਮਲਢਲ ਜਲੜ ਕਦ ਕਸਮ ਕਰਨਗਦ। ਉਨਲਲਜ ਅਗਜ ਇਗਥਦ ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਲ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਲ, ਐਸ.ਐਸ.ਪਲ. ਡਲ.     ਸਸਦਲਪ ਗਰਗ ਅਤਦ ਹਲਰ

               ਪਪਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਲਆਜ ਨਲਲ ਮਲਜ਼ਟਸਗ ਕਰਕਦ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਲ ਰਲਕਥਲਮ ਲਈ ਕਲਤਲਆਜ ਜਲ ਰਹਲਆਜ ਜ਼ਤਆਰਲਆਜ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ
 ਵਲ ਜ਼ਲਆ।
  ਇਸ ਮਮਕਦ ਲਪ.                   ਜਨਰਲ ਟਲ ਐਸ ਸ਼ਦਰਜ਼ਗਗਲ ਨਦ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦਲ ਵਲਢਲ ਅਤਦ ਇਸਦਦ ਮਸਡਲਕਰਨ ਦਮਰਲਨ ਸਲਡਦ ਜ਼ਕਸਲਨ ਵਲਰਲਜ ਨਰ ਸ
                    ਕਲਈ ਮਖਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਲ ਆਵਦ ਇਸ ਲਈ ਖਖਸ਼ਹਲਲਲ ਦਦ ਰਲਖਦ ਜ਼ਪਸਡਲਜ ਜ਼ਵਚ ਪਰਰਲ ਚਮਕਸਲ ਰਗਖਣਗਦ ਅਤਦ ਜਦਕਰ ਲਲਕਲਜ ਦਲ ਕਲਈ ਮਖਸ਼ਜ਼ਕਲ
                   ਹਲਵਦਗਲ ਤਲਜ ਤਖਰਸਤ ਸਰਕਲਰ ਅਤਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਦ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਉਣਗਦ ਤਲਜ ਜਲ ਜ਼ਬਨਲਜ ਦਦਰਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਜ ਦਲਆਜ ਮਖਸਜ਼ਕਲਲਜ ਦਲ

  ਹਗਲ ਹਲ ਸਕਦ       । ਉਨਲਲਜ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ 19               ਸਲਡਦ ਸਭ ਲਈ ਇਕ ਚਖਣਮਤਲ ਹਪ ਅਤਦ ਅਸਸ ਚੜਲਦਲਕਲਲ ਅਤਦ ਜ਼ਜਗਤ ਦਲ ਜਜ਼ਬਲ ਮਨ
      ਜ਼ਵਚ ਲਪਕਦ ਇਸ ਤਦ ਫਜ਼ਤਹ ਪਲਉਣਲ ਹਪ।
                      ਉਨਲਲਜ ਨਦ ਜਲਓਜਲ ਦਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਖਖਲ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤ ਕਲਤਲ ਜ਼ਕ ਸਮਰਹ ਖਖਸ਼ਹਲਲਲ ਦਦ ਰਲਖਦ ਇਸ ਦਮਰਲਨ ਜ਼ਪਸਡਲਜ ਜ਼ਵਚ ਲਲਕਲਜ ਨਰ ਸ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਲ

                   ਤਤ ਬਚਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰਰਲ ਸਲਵਧਲਨਲਆਜ ਪਪਤਲ ਜਲਗਰਰਕ ਕਰਨ ਅਤਦ ਨਲਲ ਹਲ ਚਗਲ ਰਹਦ ਰਲਹਤ ਕਲਰਜਲਜ ਜ਼ਵਚ ਵਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਕਲਤਲ
ਜਲਵਦ              । ਉਨਲਲਜ ਨਦ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਲਰ ਵਗਲਤ ਜਨਤਕ ਵਸਡ ਪਪਣਲਲਲ ਰਲਹਸ ਕਣਕ ਦਲ ਵਸਡ,      ਪਪਨਸ਼ਨਲਜ ਅਤਦ ਹਲਰ ਲਲਕ ਕਜ਼ਲਆਣਕਲਰਲ

          ਸਕਲਮਲਜ ਤਜ਼ਹਤ ਰਕਮਲਜ ਲਲਭਪਲਤਰਲਆਜ ਦਦ ਬਨਕ ਖਲਜ਼ਤਆਜ ਜ਼ਵਚ ਪਲਈਆਜ ਗਈਆਜ ਹਨ       । ਅਜ਼ਜਹਦ ਜ਼ਵਚ ਜਲਓਜਲ ਲਲਭਪਲਤਰਲਆਜ ਨਰ ਸ
                    ਜਲਗਰਰਕ ਵਲ ਕਰਨ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਖਜ਼ਵਧਲਵਲਜ ਪਪਲਪਤ ਕਰਦਦ ਸਮਮ ਲਲਕ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਲ ਦਦ ਜ਼ਸਧਲਜਤ ਦਲ ਸਖ਼ਤਲ ਨਲਲ ਪਲਲਣ ਕਰਨ ਅਤਦ

            ਨਲਲ ਹਲ ਹਰਦਕ ਯਲਗ ਜ਼ਵਅਕਤਲ ਤਗਕ ਸਰਕਲਰਲ ਮਦਦ ਦਲ ਪਹਖਸਚ ਵਲ ਯਕਲਨਲ ਹਲਵਦ।
  ਇਸ ਮਮਕਦ ਲਪ:                   ਜਨਰਲ ਟਲਐਸ ਸ਼ਦਰਜ਼ਗਗਲ ਨਦ ਹਲਰ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਲਓਜਲ ਦਦ ਕਸਮ ਨਰ ਸ ਹਲਰ ਪਪਭਲਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਲਈਨ ਪਲਰਟਲ ਨਰ ਸ
         ਹਲਰ ਸਮਰਗਥ ਕਲਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਪਸਜਲਬ ਦਦ ਦਰਰ-             ਦਰਲਡਦ ਦਦ ਜ਼ਪਸਡਲਜ ਤਤ ਸਲਡਦ ਖਖਸ਼ਹਲਲਲ ਦਦ ਰਲਖਦ ਤਖਰਸਤ ਆਪਣਲ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਜ਼ਸਗਧਦ

   ਆਪਣਦ ਇਲਲਕਦ ਦਦ ਐਸ.ਡਲ.ਐਮ.,                ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਉਨਲਲਜ ਨਰ ਸ ਅਤਦ ਮਖਗਖ ਮਸਤਰਲ ਪਸਜਲਬ ਦਦ ਦਫ਼ਤਰ ਨਰ ਸ ਭਦਜ ਸਕਦਦ
ਹਨ            । ਇਸ ਨਲਲ ਲਲਕ ਮਸਜ਼ਲਆਜ ਦਦ ਤਦਜਲ ਨਲਲ ਜ਼ਨਪਟਲਰਲ ਸਸਭਵ ਹਲ ਸਕਦਗਲ।

                  ਇਸ ਮਮਕਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਦਦ ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਲ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਲ ਨਦ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਪਪਭਲਜ਼ਵਤ 2  ਮਰਲਜ਼ਲਜ
     ਦਲ ਪਖਸ਼ਟਲ ਹਲ ਚਖਗਕਲ ਹਪ ਹਪ   । ਐਸਐਸਪਲ ਡਲ.                ਸਸਦਲਪ ਗਰਗ ਨਦ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਨਰ ਸ ਸਖ਼ਤਲ ਨਲਲ ਲਲਗਰ ਕਲਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ ਅਤਦ

              ਅਫ਼ਵਲਹਲਜ ਫਪਲਲਉਣ ਵਲਲਦ ਲਲਕਲਜ ਜ਼ਵਰਖਗਧ ਵਲ ਤਖਰਸਤ ਕਲਨਰ ਸਨਲ ਕਲਰਵਲਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਜਦਲ ਜਲ ਰਹਲ ਹਪ।
   ਇਸ ਮਮਕਦ ਸਪਲ ਟਲ.ਐਸ.      ਸ਼ਦਰਜ਼ਗਗਲ ਦਦ ਸਪਲ ਕਰਨਵਲਰ ਜ਼ਸਸਘ ਓਐਸਡਲ,    ਵਧਲਕ ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ)    ਰਲਜਦਸ਼ ਜ਼ਤਪਪਲਠਲ ਅਤਦ

ਜਲ.ਓ.ਜਲ.         ਦਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਖਖਲ ਧਨਵਲਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਗਧਰ ਵਲ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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District Public Relatios Ofcer, Saogrur

GiG playiog key rile io fght agaiost Civid-19: T S Shergill

• GOG will suppirt admioistratio io wheat pricuremeot aod relief iperatios,

says Shergill

Saogrur, April 11:

            Lt:  Geo.  TS  Shergill  (PVSM),  Seoiir  Vice  Chairmao  GOG  aod  Chief

Advisir  ti  Chief  Mioister  Puojab  stated  that  the  Guardiaos  if  Giveroaoce

(GiG) are playiog ao impirtaot rile io the war agaiost Civid-19. He said that io

wheat  pricuremeot  aod  relief  wirk,  the  GiGs  wiuld  suppirt  ti  district

admioistratio io a very dedicated maooer. He was speakiog here tiday afer

presidiog iver a meetog with Deputy Cimmissiioer, Shri Ghaoshyam Thiri,

SSP Dr. Saodeep Garg aod ither ifcials if district Saogrur.

Lt.  Geo. TS Shergill  said that duriog the wheat harvest seasio aod its

pricuremeot pricess, ti eosure that farmers wiuld oit face aoy priblem, the

GiGs wiuld be vigilaot io the villages aod if there will be aoy difculty, they

wiuld  immediately  briog  it  ti  the  oitce  if  the  giveromeot  aod  district

admioistratio. "Civid-19 is a challeoge fir all if us aod we have ti cioquer it

with a seose if victiry," he added.

He asked the GOG district chiefs ti aware the peiple abiut Civid pritectio

like sicial distaociog aod ither required etquetes. He said that peiple shiuld

be made aware if the oecessary precautios ti preveot the disease. He said

that  wheat  distributio  is  giiog  io  io  the  districts  thriugh  the  public

distributio  system  aod  Puojab  giveromeot  alsi  releasiog  peosiios  aod

beoefts if ither welfare schemes. Si, GiG shiuld cime firward ti aware the

peiple, he added.

Lt. Geo. TS Shergill further said that Oolioe App has beeo further updated aod

made mire secure where io the GiG cao seod their griuod repirts io mire

efectve way. The repirts are directly seot ti respectve SDMss, DCss aod alsi

ti the ciotril ceotre where the data is cillated aod reviewed by Hios. Chief

Mioister. He said that this will make it pissible fir the giveromeot ti resilve

issues faster.
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Speakiog io the iccasiio, Deputy Cimmissiioer, Mr. Ghaoshyam Thiri said

that there are twi civid afected pateots io the district si fir aod adequate

arraogemeots  are  beiog  dioe  ti  avert  the  threat  if  virus  spread.  SSP  Dr.

Saodeep Garg iofirmed abiut there are silid arraogemeots has beeo made ti

preveot the mivemeot if peiple frim iutside districts.

Oo  this  iccasiio,  Mr.  Karoveer  Siogh  OSD  ti  Mr.  Shergill,  ADC  (g)  Rajesh

Tripathi, Cil. (retd.) Dhaobir Siogh Sidhu District Head GiG Saogrur were alsi

preseot.
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ

       ਜਜਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜਵਚ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਲਈ 206  ਕਕਦਰ ਸਥਲਪਤ
*         ਖਰਦਦ ਨਰ ਸ ਸਸਚਲਰਰ ਢਸਗ ਨਲਲ ਨਨਪਰਨ ਚਲੜਲਨ ਲਈ ਵਵਖ-    ਵਵਖ ਸਸਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਤਲਇਨਲਤ

*       ਸਸਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਜਨਗਰਲਨ ਅਜਧਕਲਰਦਆਆ ਨਲਲ ਰਵਖਣਗਨ ਤਲਲਮਨਲ
ਸਸਗਰਰਰ, 11 ਅਪਪਸਲ:

             ਹਲੜਲ ਦ ਦਨ ਸਦਜਨ ਨਰ ਸ ਮਸਵਖ ਰਵਖਜਦਆਆ ਜਜਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜਵਚ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਲਈ 206  ਕਕਦਰ ਸਥਲਪਤ
     ਕਦਤਨ ਗਏ ਹਨ ਜਜਸਨਲਲਆ ਜਵਚ 15   ਅਪਪਸਲ ਤਤ 15       ਮਈ ਤਵਕ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਦਤਦ ਜਲਵਨਗਦ   । ਇਸ
              ਸਬਸਧਦ ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਪਦ ਘਨਜਸ਼ਆਮ ਥਲਰਦ ਨਨ ਹਸਕਮ ਜਲਰਦ ਕਰਜਦਆਆ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਸਨਲਲਆ ਖਰਦਦ
            ਕਕਦਰਲਆ ਤਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਨਰ ਸ ਸਸਚਲਰਰ ਢਸਗ ਨਲਲ ਨਨਪਰਨ ਚਲੜਲਨ ਲਈ ਵਵਖ-    ਵਵਖ ਸਸਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰ

               ਤਲਇਨਲਤ ਕਦਤਨ ਗਏ ਹਨ ਜਲ ਜਕ ਜਕਸਨ ਵਦ ਸਮਵਜਸਆ ਦਦ ਸਜਥਤਦ ਜਵਚ ਸਬਸਧਤ ਉਉਪ ਮਸਡਲ
   ਮਸਜਜਸਟਰਨਟ ਨਲਲ ਤਲਲਮਨਲ ਕਰਨਗਨ            । ਸਪਦ ਥਲਰਦ ਨਨ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਖਰਦਦ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਦ ਸਮਸਵਚਦ ਜਨਗਰਲਨਦ

   ਵਧਦਕ ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਜ)    ਕਰਨਗਨ ਅਤਨ ਸਬਸਧਤ ਐਸ.ਡਦ.ਐਉਮ.     ਆਪਣਨ ਅਜਧਕਲਰ ਖਨਤਰ ਜਵਚ
    ਖਰਦਦ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਨ ਇਸਚਲਰਜ ਹਲਣਗਨ।

               ਸਪਦ ਥਲਰਦ ਨਨ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਖਰਦਦ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਨ ਸਸਚਵਜਨ ਪਪਬਸਧਲਆ ਲਈ ਉਉਪ ਮਸਡਲ ਮਸਜਜਸਟਰਨਟ ਪਵਧਰ '  ਤਨ
             ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਸਥਲਪਤ ਕਦਤਨ ਗਏ ਹਨ ਜਜਵਥਨ ਜਕ ਸਪਦ ਰਲਜਨਸ਼ ਜਤਪਪਲਠਦ ਵਧਦਕ ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸ਼ਨਰ, ਸਸਗਰਰਰ

(  ਸਸਪਰਕ ਨਸ: 9463821831, 01672234362),      ਸਪਦ ਬਬਨਦਦਪ ਜਸਸਘ ਵਲਲਦਆ ਉਉਪ
 ਮਸਡਲ ਮਸਜਜਸਟਰਨਟ,  ਸਸਗਰਰਰ (  ਸਸਪਰਕ ਨਸ: 9888698140, 01672234260),   ਸਪਦ ਕਲਲਲ

    ਰਲਮ ਕਲਆਸਲ ਉਉਪ ਮਸਡਲ ਮਸਜਜਸਟਰਨਟ,  ਮਰਨਕ (  ਸਸਪਰਕ ਨਸ: 9417124284, 
01676276654)         ਸਪਦ ਕਲਲਲ ਰਲਮ ਕਲਆਸਲ ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਸਜਜਸਟਰਨਟ ਲਜਹਰਲ (   ਸਸਪਰਕ ਨਸਬਰ
9417124284,01676272125 ) ,      ਸਪਦਮਤਦ ਮਨਜਦਤ ਕਕਰ ਉਉਪ ਮਸਡਲ ਮਸਜਜਸਟਰਨਟ, 

   ਸਸਨਲਮ ਊਧਮ ਜਸਸਘ ਵਲਲਲ  (  ਸਸਪਰਕ ਨਸ: 9855920320, 01672234260),   ਸਪਦ ਲਤਦਫ਼
   ਅਜਹਮਦ ਉਉਪ ਮਸਡਲ ਮਸਜਜਸਟਰਨਟ,   ਧਰਰਦ ਨਲਲ (  ਸਸਪਰਕ ਨਸ: 9417055198, 

01675220561),       ਸਪਦ ਜਵਕਰਮਜਦਤ ਜਸਸਘ ਪਲਆਥਨ ਉਉਪ ਮਸਡਲ ਮਸਜਜਸਟਰਨਟ,  ਅਜਹਮਦਗੜਲ
(  ਸਸਪਰਕ ਨਸ: 8437601212, 01675241111),      ਜਵਕਰਮਜਦਤ ਜਸਸਘ ਪਲਆਥਨ ਉਉਪ ਮਸਡਲ
ਮਸਜਜਸਟਰਨਟ,  ਮਲਲਨਰਕਲਟਲਲ (  ਸਸਪਰਕ ਨਸ: 8437601212, 01675253025),   ਸਪਦ ਅਸਕਸਰ
ਮਜਹਸਦਰਰ,   ਉਉਪ ਮਸਡਲ ਮਸਜਜਸਟਰਨਟ,  ਭਵਲਨਦਗੜਲ (  ਸਸਪਰਕ ਨਸ: 
9888380168,9023657060),       ਸਪਦ ਮਨਜਦਤ ਜਸਸਘ ਚਦਮਲ ਉਉਪ ਮਸਡਲ ਮਸਜਜਸਟਰਨਟ, 
ਜਦੜਲਬਲ  (  ਸਸਪਰਕ ਨਸ: 8544992928, 01675220561)     ਅਤਨ ਸਪਦ ਤਰਜਵਸਦਰ ਜਸਸਘ
ਚਲਪੜਲ,  ਜਜਲਲ ਲ ਕਸਟਰਲਲਰ,     ਖਸਰਲਕ ਤਨ ਜਸਵਲ ਸਪਲਲਈਜ (  ਸਸਪਰਕ ਨਸ: 9876946854, 
01672234051)      ਨਰ ਸ ਜਨਗਰਲਨ ਅਜਧਕਲਰਦ ਲਲਇਆ ਜਗਆ ਹਸ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ

               ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਫ਼ਸਲ ਦਦ ਕਟਲਈ ਅਤਤ ਹਲਰ ਖਤਤਦ ਕਲਰਜਲਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਫਊ ਜ਼ਵਵਚ ਕਕਝ
 ਛਲਟਲਨ ਜਲਰਦ

ਸਸਗਰਰਰ, 11 ਅਪਪਪਲ:

               ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਰਲਕਥਲਮ ਸਬਸਧਦ ਸਰਕਲਰ ਨਤ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਲਗਲਇਆ ਹਲਇਆ ਹਪ ਤਲਨ ਜਲ ਲਲਕ ਆਪਣਤ
       ਘਰਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤਤ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਤ ਰਜ਼ਹਣ         ।ਹਲੜਲ ਦ ਦਤ ਸਦਜ਼ਨ ਨਰ ਸ ਮਕਵਖ ਰਵਖਦਤ ਹਲਏ ਜ਼ਜਲਲ ਲ

                ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਫ਼ਸਲ ਦਦ ਕਟਲਈ ਅਤਤ ਹਲਰ ਖਤਤਦ ਕਲਰਜਲਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਫਊ ਜ਼ਵਵਚ ਕਕਝ ਛਲਟਲਨ
           ਜ਼ਦਵਤਦਆਨ ਗਈਆਨ ਹਨ।ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਨ ਹਲਇਆਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਪਜ਼ਜਸਟਰਤਟ ਸਸਗਰਰਰ ਸ਼ਪਦ

             ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਦ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਵਵਲਲ ਕਣਕ ਦਦ ਫਸਲ ਦਦ ਕਟਲਈ ਅਤਤ ਵਵਖ-   ਵਵਖ ਖਤਤਦ
            ਕਲਰਜਲਨ ਲਈ ਖਤਤ ਮਜ਼ਦਰਰਲਨ ਸਮਤਤ ਖਤਤਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਤਣ ਜਲਣ ਦਲ ਸਮਲਨ ਸਵਤਰਤ 6    ਵਜਤ ਤਲ ਸਵਰਤ 9  ਵਜਤ

        ਅਤਤ ਖਤਤ ਤਲ ਵਲਜ਼ਪਸ ਆਉਣ ਦਲ ਸਮਲਨ ਸ਼ਲਮ 6    ਵਜਤ ਤਲ ਰਲਤ 9      ਵਜਤ ਤਵਕ ਤਪਅ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ।ਜ਼ਕਸਲਨ
               ਇਸ ਸਮਮ ਦਦਰਲਨ ਖਤਤ ਜ਼ਵਵਚ ਹਦ ਰਜ਼ਹਣਗਤ ਅਤਤ ਜ਼ਕਸਤ ਹਲਰ ਆਵਲਜਲਈ ਦਦ ਇਜ਼ਲਜਤ ਨਹਹ ਹਲਵਤਗਦ।ਉਨਲਲਨ
     ਇਹ ਵਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਰ ਸ  ਕਸਬਲਇਨ          ਸਬਸਧਦ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਲਸ ਦਦ ਛਲਟ ਰਹਤਗਦ ਅਤਤ ਕਸਬਲਇਨਲਨ

11             ਅਪਪਪਲ ਤਲ ਚਲਲਉਣ ਦਦ ਮਨਜਰਰਦ ਜ਼ਦਵਤਦ ਗਈ ਹਪ ਇਹਨਲਨ ਦਲ ਸਮਲਨ ਸਵਤਰਤ 6    ਵਜਤ ਤਲ ਸ਼ਲਮ 7  ਵਜਤ
     ਤਵਕ ਤਵਕ ਜ਼ਨਰਧਲਰਤ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ          ।ਜ਼ਕਸਲਨ ਇਹ ਵਦ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਉਣ ਜ਼ਕ ਸਬਸਧਤ ਮਸ਼ਦਨਰਦ ਤਤ 4 

          ਤਲ ਵਵਧ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਮਦਜਰਦ ਨਲ ਹਲਣ ਅਤਤ ਆਪਸਦ ਦਰਰਦ ਬਣਲਈ ਰਵਖਣ।
             ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਮਪਜ਼ਜਸਟਪ ਤਟ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖਤਤਦਬਲੜਦ ਮਸ਼ਦਨਰਦ ਦਦ ਜ਼ਰਪਤਅਰ ਅਤਤ ਸਪਤਅਰ ਪਲਰਟਸ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ
      ਦਕਕਲਨਲਨ ਦਤ ਖਕਵਲਲਣ ਦਲ ਸਮਲਨ ਸਵਤਰਤ 5    ਵਜਤ ਤਲ ਸਵਤਰਤ 9    ਵਜਤ ਤਵਕ ਅਤਤ ਬਦਜ, ਖਲਦ,  ਕਦਟਨਲਸ਼ਕ

      ਦਵਲਈਆਨ ਵਲਲਦਆਨ ਦਕਕਲਨਲਨ ਦਲ ਸਮਲਨ ਸਵਤਰਤ 8    ਵਜਤ ਤਲ ਸਵਤਰਤ 10  ਵਜਤ ਤਵਕ     ਤਪਅ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ
ਹਪ,              ਇਹ ਦਕਕਲਨਲਦਲਰ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ਲਨ ਅਨਕਸਲਰ ਹਦ ਦਕਕਲਨ ਖਲਲਲਣਗਤ ਅਤਤ ਸਮਲਨ ਦਦ ਕਤਵਲ ਹਲਮ ਜ਼ਡਲਦਵਰਦ

  ਹਦ ਕਦਤਦ ਜਲਵਤਗਦ               ।ਕਣਕ ਦਦ ਫਸਲ ਅਤਤ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਵਗ ਤਲ ਬਚਲਉਣ ਲਈ ਤਰੜਦ ਬਨਲਉਣ ਲਈ ਰਦਪਰ
 ਵਦ 11          ਅਪਪਪਲ ਤਲ ਹਦ ਚਲਲਏ ਜਲਣ ਦਦ ਇਜ਼ਲਜਤ ਜ਼ਦਵਤਦ ਗਈ ਹਪ।
         ਸ਼ਪਦ ਥਲਰਦ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਮਰਹ ਜ਼ਕਸਲਨ ਤਤ ਮਜ਼ਦਰਰ ਕਟਲਈ/    ਜ਼ਬਜਲਈ ਦਦਰਲਨ ਕਕ ਵਲ 10  ਤਲ ਵਵਧ  

    ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਨਲ ਹਲਣ ਅਤਤ 2    ਮਦਟਰ ਦਦ ਆਪਸਦ ਦਰਰਦ,         ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣ ਤਤ ਹਵਥਲਨ ਦਦ ਸਫਲਈ ਦਲ ਖਲਸ
        ਜ਼ਧਆਨ ਰਵਖਣ ਤਲਨ ਜਲ ਜ਼ਬਮਲਰਦ ਤਲ ਬਜ਼ਚਆ ਜਲ ਸਕਤ।
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     ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ਸਸਗਰਰਰ
            ਮਲਰਕਕਟ ਕਮਮਟਕਆਆ ਦਮ ਸਕਕਤਰ ਆਪਲ ਆਪਣਮ ਖਮਤਰ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਆੜਲਤਕਆਆ ਨਰ ਸ ਹਲਲਲਗਗਲਮ ਵਲਲਲ

  ਸਟਕਕਰ ਜਲਰਕ ਕਰਨਗਮ
*  ਸਟਕਕਰਲਆ '           ਤਮ ਦਰਜ ਜ਼ਮਤਕ ਅਨਨਸਲਰ ਜ਼ਕਸਲਨ ਮਸਡਕਆਆ ਜ਼ਵਚ ਫ਼ਸਲ ਲਲ ਕਮ ਆਉਣਗਮ

ਸਸਗਰਰਰ, 11 ਅਪਗਲਲ:
            ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫ਼ਲਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਭਰ ਜ਼ਵਚ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਲਗਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਲ    । ਹਲੜਲ ਕ ਦਮ

              ਸਕਜ਼ਨ ਦਮ ਮਕਦਮਨਜ਼ਰ ਜ਼ਡਪਟਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਗਰਰਰ ਸਗਕ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਕ ਨਮ ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਮਸਡਕ
               ਬਲਰਡ ਵਕਲਤ ਜਲਰਕ ਨਲਟਕਜ਼ਫ਼ਕਮਸ਼ਨ ਰਲਹਹ ਕਣਕ ਦਕ ਖਰਕਦ ਕਲਰਜ਼ਲਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਤਤ ਛਲਟ ਜ਼ਦਕਤਕ ਗਈ

                ਹਲ। ਸਗਕ ਥਲਰਕ ਨਮ ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨ ਸਰਕਲਰ ਦਨਆਰਲ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਸਮਮ ਜ਼ਵਚ ਹਕ ਮਸਡਕ ਜ਼ਵਚ ਫ਼ਸਲ ਜ਼ਲਆ
             ਸਕਣਗਮ। ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਸਮਰਹ ਸਕਕਤਰ ਮਲਰਕਕਟ ਕਮਮਟਕ ਆਪਲ ਆਪਣਮ ਖਮਤਰ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਆੜਲਤਕਆਆ

              ਨਰ ਸ ਹਲਲਲਗਗਲਮ ਵਲਲਲ ਸਟਕਕਰ ਜ਼ਲਰਕ ਕਰਨਗਮ। ਆੜਲਤਕਏ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਇਹ ਸਟਕਕਰ ਦਮਣਗਮ ਜ਼ਜਸਨਲਲਆ ਤਮ
                ਦਰਜ਼ ਜ਼ਮਤਕ ਅਨਨਸਲਰ ਜ਼ਕਸਲਨ ਮਸਡਕਆਆ ਜ਼ਵਚ ਫ਼ਸਲ ਲਲ ਕਮ ਆਉਣਗਮ। ਇਹ ਵਕ ਜ਼ਜ਼ਕਰਯਲਗ ਹਲ ਜ਼ਕ ਇਕਕ
       ਕਰਪਨ ਕਮਵਲ ਇਕਕ ਖਮਪ ਜਲਆ ਟਰਲਲਕ ਕਰਕਬ 50     ਕਨਇਸਟਲ ਲਈ ਹਕ ਵਰਜ਼ਤਆ ਜਲਵਮਗਲ।

              ਸਗਕ ਥਲਰਕ ਨਮ ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਲਰਮ ਲਲਇਸਸਸਕ ਆੜਲਤਕਏ ਖਰਕਦ ਦਕ ਪਗਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦਦਰਲਨ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਕਲਤ
  ਸਮਮ ਸਮਮ '           ਤਮ ਜ਼ਲਰਕ ਸਲਨਮਟਰਕ ਪਗਲਟਲਕਲਲ ਤਮ ਸਨਰਕਜ਼ਖਆ ਪਗਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦਕ ਪਲਲਣਲ ਯਕਕਨਕ ਬਣਲਉਣਗਮ  ।

  ਮਜ਼ਦਰਰਲਆ ਲਈ ਮਲਸਕ,           ਸਲਨਮਟਲਈਜ਼ਰ ਅਤਮ ਇਕਕ ਮਕਟਰ ਦਕ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਕ ਯਕਕਨਕ ਬਣਲਉਣਲ ਸਬਸਧਤ
   ਆੜਲਤਕਏ ਦਕ ਜ਼ਜ਼ਸਮਮਵਲਰਕ ਹਲਵਮਗਕ           । ਆੜਲਤਕਏ ਵਕਲਤ ਪਲਵਰ ਕਲਕਨਰ ਅਤਮ ਲਲੜਹਦਕ ਲਮਬਰ ਦਲ ਪਗਬਸਧ

            ਕਕਤਲ ਜਲਵਮ ਤਲਆ ਜਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਸਮ ਮਨਸ਼ਜ਼ਕਲ ਦਲ ਸਲਹਮਣਲ ਨਲ ਕਰਨਲ ਪਵਮ।
               ਸਗਕ ਥਲਰਕ ਨਮ ਖਰਕਦ ਏਜਸਸਕਆਆ ਨਰ ਸ ਆਦਮਸ਼ ਜ਼ਲਰਕ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਏਜਸਸਕਆਆ ਦਮ ਸਮਰਹ ਕਰਮਚਲਰਕ

       ਮਸਡਕਆਆ ਜ਼ਵਚ ਮਲਸਕ ਅਤਮ ਸਲਨਮਟਲਇਜ਼ਰ ਦਕ ਵਰਤਤ ਕਰਨਗਮ      । ਇਹ ਕਰਮਚਲਰਕ ਲਮਬਰ ਨਰ ਸ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਤਤ
      ਬਚਲਅ ਲਈ ਸਮਮ ਸਮਮ ਜ਼ਸਰ ਟਰਮਜ਼ਨਸਗ ਦਮਣਗਮ        । ਖਰਕਦ ਏਜਸਸਕਆਆ ਇਹ ਯਕਕਨਕ ਬਣਲਉਣਗਕਆਆ ਜ਼ਕ
       ਮਸਡਕਆਆ ਜ਼ਵਕਚ ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ ਭਕੜ ਨਲ ਹਲਵਮ ਅਤਮ ਦਫ਼ਤਰਲਆ,         ਕਣਕ ਭਸਡਲਰ ਆਜ਼ਦ ਤਮ ਸਲਫ਼ ਪਕਣ ਵਲਲਮ ਪਲਣਕ

        ਅਤਮ ਸਲਫ਼ ਸਫ਼ਲਈ ਆਜ਼ਦ ਦਲ ਖਲਸ ਜ਼ਖਆਲ ਰਕਜ਼ਖਆ ਜਲਵਮ       । ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਮਲਰਕਕਟ ਕਮਮਟਕਆਆ
  ਮਸਡਕਆਆ ਜ਼ਵਚ ਬਲਥਰਰਮ,       ਪਖਲਨਮ ਆਜ਼ਦ ਦਕ ਸਹਰਲਤ ਵਕ ਮਨਹਕਈਆ ਕਰਵਲਉਣਗਕਆਆ।
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