
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
         ਮਮਰਰਟਲਰਰਅਸ ਸਕਰਲਲਲ ਨਰ ਸ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਕਅਰ ਆਇਸਲਲਕਸ਼ਨ ਸਸਟਰਲਲ ਵਜਜ ਵਰਜ਼ਤਆ ਜਲਵਕਗਲ:  ਜ਼ਸਸਜ਼ਖਆ ਮਸਤਰਰ

ਪਸਜਲਬ
  ਸਰਬਕ ਦਕ 10    ’    ਜ਼ਰਹਲਇਸ਼ਰ ਮਮਰਰਟਲਰਰਅਸ ਸਕਰਲਲਲ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ 8436 ਬਮਬਡ:   ਜ਼ਵਜਮ ਇਸਦਰ ਜ਼ਸਸਗਲਲ

       ’       ਜ਼ਸਸਜ਼ਖਆ ਤਕ ਲਲਕ ਜ਼ਨਰਮਲਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਸਲਜ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਤਕ ਕਲਬਰ ਪਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਦਸਤਲ ਜਲਵਕਗਲ ਪਰਰਲ
ਸਜ਼ਹਯਲਗ: ਜ਼ਸਸਗਲਲ

ਸਸਗਰਰਰ, 15 ਅਪਪਮਲ:
               ਜ਼ਸਸਜ਼ਖਆ ਮਸਤਰਰ ਪਸਜਲਬ ਸ਼ਪਰ ਜ਼ਵਜਮ ਇਸਦਰ ਜ਼ਸਸਗਲਲ ਨਕ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਮਲਣ ਤਜ ਰਲਕਣ ਅਤਕ

      ਇਸ ਨਲਲ ਪਪਭਲਜ਼ਵਤ ਮਰਰਜ਼ਲਲ ਦਰ ਢਢ ਸਕਵਵ ਸਲਲਭ-        ਸਸਭਲਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਸਸਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਸਲਜ ਜ਼ਜ਼ਲਲ
        ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਅਤਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਰ ਸ ਪਰਰਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਦਸਤਲ ਜਲਵਕਗਲ        । ਕਮਬਜ਼ਨਟ ਮਸਤਰਰ ਨਕ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਲਰਕ
        ਸਰਕਲਰਰ ਸਕਰਲਲਲ ਨਰ ਸ ਏਕਲਲਤਵਲਸ ਕਕਦਰਲਲ ਵਜਜ ਵਰਤਣ ਦਕ ਨਲਲ-       ਨਲਲ ਜ਼ਸਸਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਸਲਜ ਪਸਜਲਬ ਦਕ

               ਸਲਰਕ ਮਮਰਰਟਲਰਰਅਸ ਸਕਰਲਲਲ ਨਰ ਸ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਲਲ ਦਕ ਹਵਲਲਕ ਕਰ ਜ਼ਦਸਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਮ ਤਲਲ ਜਲ ਇਨਲਲ
’         ਚ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਕਅਰ ਆਇਸਲਲਕਸ਼ਨ ਸਸਟਰਲਲ ਸਥਲਜ਼ਪਤ ਕਰਤਕ ਜਲ ਸਕਣ      । ਅਸਜ ਮਮਰਰਟਲਰਰਅਸ ਸਕਰਲ ਘਲਬਦਲਲ
(ਸਸਗਰਰਰ)               ਜ਼ਵਖਕ ਬਣਲਏ ਜਲ ਰਹਕ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਕਅਰ ਆਇਸਲਲਕਸ਼ਨ ਸਸਟਰ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਰਨ ਮਦਕਕ ਸ਼ਪਰ ਜ਼ਵਜਮ

      ’  ਇਸਦਰ ਜ਼ਸਸਗਲਲ ਨਕ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਚ 10         ਜ਼ਰਹਲਇਸ਼ਰ ਸਕਰਲ ਮਦਜਰਦ ਹਨ ਅਤਕ ਇਨਲਲ ਸਕਰਲਲਲ ਦਕ
 ’  ਹਲਸਟਲਲਲ ਚ 8346          ਜ਼ਬਸਤਰਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਲ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਤਜ ਪਪਭਲਜ਼ਵਤ ਮਰਰਜ਼ਲਲ ਦਰ ਸਲਲਭ-

   ਸਸਭਲਲ ਲਈ ਵਰਤਕ ਜਲਣਗਕ          ’   । ਉਨਲਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸਦਕ ਨਲਲ ਹਰ ਇਨਲਲ ਸਕਰਲਲਲ ਚ ਲਗਭਗ 200 
               ਕਲਲਸਰਰਮ ਵਰ ਮਦਜਰਦ ਹਨ ਜ਼ਜਨਲਲ ਨਰ ਸ ਮਮਡਰਕਲ ਸਟਲਫ਼ ਵਸਲਜ ਹਲਰਨਲਲ ਲਲੜਲਲ ਲਈ ਵਰਜ਼ਤਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਮ।

         ਸ਼ਪਰ ਜ਼ਵਜਮ ਇਸਦਰ ਜ਼ਸਸਗਲਲ ਨਕ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਮਰਰਟਲਰਰਅਸ ਸਕਰਲ ਅਸਜ਼ਮਮਰਤਸਰ, ਬਜ਼ਠਸਡਲ, ਜ਼ਫਰਲਜ਼ਪਢਰ, 
ਗਢਰਦਲਸਪਢਰ, ਜਲਸਧਰ, ਲਢ ਜ਼ਧਆਣਲ, ਪਜ਼ਟਆਲਲ, ਸਸਗਰਰਰ,     ’  ਮਲਹਲਲਰ ਅਤਕ ਹਢਜ਼ਸ਼ਆਰਪਢਰ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਆਲ ਚ

 ਸਜ਼ਥਤ ਹਨ              । ਉਨਲਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਢਸਖ ਮਸਤਰਰ ਕਮਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਰ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਚ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ
               ਵਸਲਜ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ ਪਮਦਲ ਹਲਈ ਮਢਸ਼ਜ਼ਕਲ ਦਰ ਇਸ ਘੜਰ ਜ਼ਵਚ ਵਰ ਲਲਕਲਲ ਨਰ ਸ ਜ਼ਬਹਤਰ ਜ਼ਸਹਤ

               ਸਢਜ਼ਵਧਲਵਲਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਸਭਵ ਕਲਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਮ। ਉਨਲਲ ਲਲਕਲਲ ਨਰ ਸ ਅਪਰਲ
              ਕਰਤਰ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਇਸਕ ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਤਜ ਦਰਜਕ ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਦਕ ਸਸਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਨਲਲ ਫਮਲਦਲ ਹਮ

                  ਅਤਕ ਇਸ ਤਜ ਬਚਣ ਲਈ ਲਲਕਲਲ ਨਰ ਸ ਘਰਲਲ ਜ਼ਵਚ ਹਰ ਰਜ਼ਹਣ ਨਰ ਸ ਤਰਜਰਹ ਦਕਣਰ ਚਲਹਰਦਰ ਹਮ। ਉਨਲਲ ਜ਼ਕਹਲ
             ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਕਅਰ ਆਇਸਲਲਕਸ਼ਨ ਸਸਟਰਲਲ ਦਰ ਸਥਲਪਤਰ ਨਲਲ ਇਸ ਵਲਇਰਸ ਤਜ ਪਪਭਲਜ਼ਵਤ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਲ
          ’   ਨਰ ਸ ਅਲਸਗ ਰਸਖ ਕਕ ਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਅਸਗਕ ਫਮਲਣ ਤਜ ਰਲਕਣ ਚ ਮਦਦ ਜ਼ਮਲਕਗਰ।
 ਸ਼ਪਰ ਜ਼ਸਸਗਲਲ,        ਜਲ ਜ਼ਕ ਲਲਕ ਜ਼ਨਰਮਲਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਕ ਮਸਤਰਰ ਹਨ,       ਨਕ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਲਲ ਲਲਕ ਜ਼ਨਰਮਲਣ

               ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਲ ਨਰ ਸ ਵਰ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਲਲ ਰਲਬਤਲ ਰਸਖਣ ਦਰ ਹਦਲਇਤ ਕਰਤਰ ਹਮ
    ’              ਤਲਲ ਜਲ ਮਮਰਰਟਲਰਰਅਸ ਸਕਰਲਲਲ ਚ ਇਨਲਲ ਕਕਦਰਲਲ ਦਕ ਜ਼ਨਰਮਲਣ ਸਮਕ ਜ਼ਕਸਕ ਵਰ ਲਲੜ ਨਰ ਸ ਤਢਰਸਤ ਪਰਰਲ ਕਰਤਲ ਜਲ

ਸਕਕ।
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Meritorious schools to be used as Covid care Isolation centres:
Education Minister Punjab

8346 beds available in 10 residential meritorious schools across
Punjab: Vijay Inder Singla

Education and public works department extends full support to
contain spread of coronavirus: Singla

Sangrur/Chandigarh, April 15:
Punjab education minister Mr. Vijay Inder Singla, on 
Wednesday, said that in order to contain Covid-19 from further 
contamination, the education department has extended its full 
support to district administrative authorities and health 
department. The cabinet minister said that besides providing all 
government schools of Punjab for the creation of isolation 
centres, the department has also put 10 meritorious schools on 
the disposal of deputy commissioners to use them as Covid 
Care Isolation Centres. He was here at Meritorious School 
Ghabdan (Sangrur) to review the preparedness. Mr. Singla 
added that as many as 8346 beds are available in hostels of 
these residential meritorious schools and around 200 
classrooms could also be used by the medical staff for various 
other purposes.
Mr. Vijay Inder Singla said that these schools are situated in 
Amritsar, Bathinda, Ferozpur, Gurdaspur, Jalandhar, Ludhiana, 
Patiala, Mohali, Sangrur and Hoshiarpur districts. He said that 
CM Captain Amarinder Singh led Punjab government is 
committed to provide better health care facilities to patients in 
the coronavirus epidemic. He added that as the coronavirus 
spread from person to person, creation of isolation and 
quarantine centres would provide a boon to avert the further 
spread of this virus.
Mr. Singla who is also holding charge of PWD minister, said 
that the public works departments officials have also directed to 
fully cooperate with the local administration for any 
improvements required for setup of isolation or quarantine 
centres.
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
          ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਸਸਗਰਰਰ ਦਦਆਆ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਦਦ ਸਰਕਲਰਦ ਖਰਦਦ ਸ਼ਸ਼ਰਰ:  ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਦ

*               ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਵਚ ਖਰਦਦ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਦ ਜਲਇਜ਼ਦ ਦਦਰਲਨ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਆ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤਲਆ ਜਲਰਦ
*             ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਦ ਹਰ ਸਸ਼ਜ਼ਵਧਲ ਨਰ ਸ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬਵਧ:  ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

* ਟਰਰਕਟਰ-     ਟਰਲਲਦਆਆ ਨਰ ਸ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਸਰਨਦਟਲਈਜ਼,        ’    ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਸਸ਼ਵਕਦ ਫ਼ਸਲ ਹਦ ਮਸਡਦਆਆ ਚ ਜ਼ਲਆਉਣ ਦਦ ਅਪਦਲ
*             ਖਰਦਦ ਕਲਰਜਲਆ ਦਦ ਸਮਸ਼ਵਚਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨਰ ਸ ਤਸਦਰਸ਼ਸਤ ਮਲਹਦਲ ਜ਼ਵਵਚ ਨਦਪਰਦ ਚੜਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ, ਆੜਤਦਆਆ,  ਮਜ਼ਦਰਰਲਆ ਤਲ

 ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਮਸਜ਼ਗਆ
*.             ਮਸਡਦਆਆ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਕਸਦ ਵਦ ਸਮਵਜ਼ਸਆ ਦਦ ਫਦਰਦ ਹਵਲ ਲਈ ਹਰਲਪਲਲਈਨ ਨਸਬਰ 01672232304 ’   ਤਦ ਕਦਤਲ ਜਲਵਦ

ਸਰਜ਼ਚਤ
ਸਸਗਰਰਰ, 15 ਅਪਪਰਲ:

            ਜ਼ਜ਼ਲਦ ਦਦਆਆ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਦਦ ਸਰਕਲਰਦ ਖਰਦਦ ਸ਼ਸ਼ਰਰ ਹਲ ਗਈ ਹਰ        । ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਦ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਦ ਨਦ
                  ਅਨਲਜ ਮਸਡਦ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਖਦ ਖਰਦਦ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ ਅਤਦ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲਆ ਦਦ ਇਸਨ ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ

                  ਕਰਨ ਦਦ ਆਦਦਸ਼ ਜ਼ਦਵਤਦ। ਉਨਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਦ ਸਮਸ਼ਵਚਦ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤਲਆ ਨਰ ਸ ਵਰਤਦ ਜਲਣ ਸਬਸਧਦ ਸਮਰਹ ਖਰਦਦ
                    ਅਮਲਦ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤਲਆ ਜਲਰਦ ਕਰ ਜ਼ਦਵਤਦਆਆ ਗਈਆਆ ਹਨ ਅਤਦ ਇਹ ਵਦ ਹਸ਼ਕਮ ਜ਼ਦਵਤਦ ਗਏ ਹਨ ਜ਼ਕ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਣ ਵਲਲਦ
 ਹਰਦਕ ਜ਼ਕਸਲਨ, ਮਜ਼ਦਰਰ,  ਸਫ਼ਲਈ ਕਰਮਦ, ਪਵਲਦਦਲਰਲਆ,         ਆੜਤਦ ਆਜ਼ਦ ਨਰ ਸ ਸਰਨਦਟਲਈਜਦਸ਼ਨ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਅਮਲ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਲਆਉਣ

 ਅਤਦ ਮਲਸਕ,         ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਦ ਸਮਦਤ ਹਲਰ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲਆ ਨਰ ਸ ਪਜ਼ਹਲ    ’    ਦਦ ਆਧਲਰ ਤਦ ਲਲਗਰ ਕਦਤਲ ਜਲਵਦ।
                 ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਰਜ਼ਜਸਟਰਦਟ ਬਬਨਦਦਪ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਲਦਆ ਸਮਦਤ ਮਸਡਦ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਦਤਲ ਅਤਦ ਅਵਜ ਪਜ਼ਹਲਦ

               ਜ਼ਦਨ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਜ਼ਲਆਉਣ ਵਲਲਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਲਲ ਗਵਲਬਲਤ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਵਸ਼ਵਲਸ ਜ਼ਦਵਲਇਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ
              ਅਨਲਜ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਸਮਦਤ ਹਰਦਕ ਵਰਗ ਦਦ ਸਸ਼ਜ਼ਵਧਲ ਨਰ ਸ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬਵਧ ਹਰ     । ਉਨਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ
                     ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਵਲਧਰ ਦਦ ਭਦੜ ਭੜਵਕਦ ਨਰ ਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਟਲਕਨ ਯਲਜਨਲ ਨਰ ਸ ਲਲਗਰ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਰ ਅਤਦ ਮਸਡਦਆਆ

     ’   ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਟਲਕਨ ਦਦ ਆਧਲਰ ਤਦ ਹਦ ਟਰਰਕਟਰ-          ਟਰਲਲਦਆਆ ਰਲਹਹ ਕਣਕ ਵਦਚਣ ਜ਼ਲਆਉਣ ਵਲਲਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਪਪਵਲਨਗਦ
   ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਰ                  । ਅਵਜ ਜ਼ਜ਼ਲਦ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਜਵਵ ਹਦ ਕਣਕ ਦਦ ਆਮਦ ਆਰਸਭ ਹਲਈ ਤਲਆ ਮਲਰਕਦਟ ਕਮਦਟਦਆਆ ਦਦ
                 ਸਟਲਫ਼ ਨਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਲ ਜ਼ਨਵਘਲ ਸਵਲਗਤ ਕਦਤਲ ਅਤਦ ਟਰਰਕਟਰ ਟਰਲਲਦਆਆ ਨਰ ਸ ਵਦ ਜਦਵਲਣਰ ਮਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਨਦਟਲਈਜਦਸ਼ਨ

      ਦਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨਰ ਸ ਅਮਲ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਲਆਆਦਲ ਜ਼ਗਆ।
                    ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਪਪਭਲਵ ਨਰ ਸ ਫਰਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਦ ਦਦ ਜ਼ਨਯਮ ਨਰ ਸ ਲਲਗਰ
                   ਕਰਨਲ ਬਦਹਵਦ ਜ਼ਰਰਰਦ ਹਰ ਅਤਦ ਇਸ ਲਈ ਬਲਕਲਇਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਦਤਦ ਗਏ ਹਨ ਅਤਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਸਮਦਤ ਹਲਰ ਵਰਗਲਆ ਨਰ ਸ ਲਗਲਤਲਰ

            ਜਲਣਰ ਕਰਵਲਉਦਦ ਰਜ਼ਹਣ ਸਬਸਧਦ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਆ ਤਦ ਖਰਦਦ ਅਮਲਦ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤਲਆ ਜ਼ਦਵਤਦਆਆ ਗਈਆਆ ਹਨ    । ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ
              ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਜ਼ਦਵਕਤ ਪਦਸ਼ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਦਗਦ ਅਤਦ ਕਲਜ਼ਵਡ-19    ਦਦ ਰਲਕਥਲਮ ਸਬਸਧਦ

        ਸਲਰਦ ਸਸ਼ਰਵਜ਼ਖਆ ਜ਼ਨਯਮਲਆ ਦਦ ਵਰਤਲ ਨਰ ਸ ਲਲਜ਼ਮਦ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਦਗਲ           । ਉਨਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਦਦ ਕਸ਼ਲ ਕਣਕ ਜ਼ਵਵਚਲ ਕਰਦਬ 10 
            ਫਦਸਦਦ ਕਣਕ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਦ ਜ਼ਵਵਚ ਖਰਦਦਦ ਜਲਆਦਦ ਹਰ ਅਤਦ ਇਸ ਵਰਦ ਕਰਦਬ 12        ਲਵਖ ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਆਮਦ ਦਦ
 ਸਸਭਲਵਨਲ ਹਰ                   । ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਜਦ ਜ਼ਕਸਦ ਵਦ ਜ਼ਕਸਲਨ ਜਲਆ ਆੜਤਦ ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਸਮਵਜ਼ਸਆ ਪਦਸ਼

             ਆਉਦਦ ਹਰ ਤਲਆ ਤਸ਼ਰਸਤ ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਵਧਰਦ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਦਦ ਹਰਲਪਲਲਈਨ ਨਸਬਰ 01672232304   ਉਤਦ ਸਰਜ਼ਚਤ
          ਕਦਤਲ ਜਲਵਦ ਤਲਆ ਜਲ ਤਸ਼ਰਸਤ ਸਮਵਜ਼ਸਆ ਦਲ ਹਵਲ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲ ਸਕਦ।
   ਉਨਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ 15                ਅਪਪਰਲ ਤਲ ਮਈ ਦਦ ਅਖ਼ਦਰ ਤਵਕ ਖਰਦਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜਲਰਦ ਰਹਦਗਦ ਅਤਦ ਆੜਤਦਆਆ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਡਲਟਲ

              ’       ਉਪਲਬਧ ਹਲਣ ਕਲਰਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਦ ਆਮਦ ਸਬਸਧਦ ਵਸਡ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਰ ਅਤਦ ਉਸਦਦ ਆਧਲਰ ਤਦ ਹਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਟਲਕਨ ਜਲਰਦ
   ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ    । ਉਨਲਆ ਜ਼ਕਹਲ                   ਜ਼ਕ ਘਵਟ ਤਲ ਘਵਟ ਭਦੜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਜਹਲ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਰ। ਸ਼ਪਦ ਥਲਰਦ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਖਰਦਦ

                    ਕਵਦਰਲਆ ਦਦ ਜ਼ਗਣਤਦ ਨਰ ਸ ਵਧਲ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਰ ਅਤਦ ਪਸਜਲਬ ਮਸਡਦ ਬਲਰਡ ਵਵਲਲ ਟਲਕਨ ਸਬਸਧਦ ਜਲਰਦ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਦਦ
                  ਆਦਦਸ਼ ਜ਼ਦਵਤਦ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਅਪਦਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਕਦਵਲ ਸਸ਼ਵਕਦ

                   ਹਲਈ ਜ਼ਜਣਸ ਹਦ ਜ਼ਲਆਉਣ ਤਲਆ ਜਲ ਕਣਕ ਦਦ ਤਸ਼ਰਸਤ ਖਰਦਦ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਸਕਦ ਅਤਦ ਨਲਲਲ ਨਲਲ ਹਦ ਸਬਸਧਤ ਖਰਦਦ ਏਜਸਸਦਆਆ
      ਇਸ ਦਦ ਚਸ਼ਕਲਈ ਨਰ ਸ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲ ਸਕਣ।
                  ਇਸ ਮਦਕਦ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਸਡਦ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮਦਤ ਮਲਰਕਦਟ ਕਮਦਟਦਆਆ ਦਦ ਸਕਵਤਰਲਆ ਨਰ ਸ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਸਲਰਦ ਲਲੜਹਦਦ

        ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਦ ਜ਼ਨਯਮਤ ਜ਼ਨਗਰਲਨਦ ਕਰਨ ਦਦ ਆਦਦਸ਼ ਜ਼ਦਵਤਦ            । ਉਨਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਹਰ ਹਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਸਰਕਲਰ ਦਦਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਲ
        ’      ’      ਪਲਲਣ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਦ ਅਤਦ ਜ਼ਕਸਦ ਵਦ ਪੜਲਅ ਤਦ ਕਲਈ ਮਸ਼ਸ਼ਜ਼ਕਲ ਪਦਸ਼ ਆਉਣ ਤਦ ਤਸ਼ਰਸਤ ਸਬਸਧਤ ਉਚ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦ

     ਦਦ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਲਆਆਦਲ ਜਲ ਸਕਦ।
                  ਇਸਦ ਦਦਰਲਨ ਅਵਜ ਵਵਖ ਵਵਖ ਸਬ ਡਵਦਜ਼ਨਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਰਜ਼ਜਸਟਰਦਟ ਦਦ ਜ਼ਨਗਰਲਨਦ ਹਦਠ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ

    ਦਦ ਖਰਦਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਆਰਸਭ ਹਲਈ       । ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਰਜ਼ਜਸਟਰਦਟ ਜ਼ਦੜਬਲ ਮਨਜਦਤ ਜ਼ਸਸਘ,     ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਰਜ਼ਜਸਟਰਦਟ ਸਸ਼ਨਲਮ ਊਧਮ
    ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਲਲ ਸ਼ਪਦਮਤਦ ਮਨਜਦਤ ਕਦਰ, ਐਸ.ਡਦ.            ਐਮ ਧਰਰਦ ਲਤਦਫ਼ ਅਜ਼ਹਮਦ ਸਮਦਤ ਹਲਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਆ ਨਦ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ

             ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਲਲ ਗਵਲਬਲਤ ਕਦਤਦ ਅਤਦ ਜ਼ਸਹਤ ਸਬਸਧਦ ਮਲਪਦਸਡਲਆ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਬਲਰਦ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ     । ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਵਲਹਨਲਆ
                   ਦਦ ਸਰਨਦਟਲਈਜਦਸ਼ਨ ਹਲਈ ਅਤਦ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਣ ਵਲਲਦ ਹਰਦਕ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਨਰ ਸ ਮਲਸਕ ਦਦ ਵਰਤਲ ਕਰਨ ਅਤਦ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਦ ਨਰ ਸ
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      ਕਲਇਮ ਰਵਖਣ ਲਈ ਪਪਦਜ਼ਰਤ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ।  
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