
    ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
  ’   ਸਸਗਰਰਰ ਜਜਲਲ ਚ ਹਲਈ 950     ਮਮਜਟਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਮ ਖਰਮਦ

            ਜਡਪਟਮ ਕਜਮਸਨਰ ਵਵਲਲ ਜਕਸਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਫਫਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਖਰਮਦ
     ਪਪਜਕਜਰਆ ਦਦਰਲਨ ਸਜਹਯਲਗ ਕਰਨ ਦਮ ਅਪਮਲ

ਸਸਗਰਰਰ, 16 ਅਪਪਫਲ:
          ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਫਫਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਸਰਕਲਰ ਅਤਲ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਸਮਮ-  ’   ਸਮਮ ਤਲ ਜਲਰਮ

           ਕਮਤਮਆਨ ਹਦਲਇਤਲਨ ਦਮ ਪਲਲਣਲ ਕਰਜਦਆਨ ਜਜਲਲ ਪਪਸਲਸਨ ਸਸਗਰਰਰ ਵਵਲਲ ਕਣਕ ਦਮ ਸਰਕਲਰਮ
 ਖਰਮਦ ਜਕਸਲਨਲਨ,           ਆੜਤਮਆਨ ਅਤਲ ਹਲਰ ਵਰਗਲਨ ਦਮ ਮਦਦ ਨਲਲ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਮ ਹਫ   । ਇਸ
            ਸਬਸਧਮ ਵਧਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਮ ਜਦਸਜਦਆਨ ਜਡਪਟਮ ਕਜਮਸਨਰ ਸਪਮ ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਮ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ

 ਜਮਤਮ 15  ਅਪਪਫਲ 2020       ਤਵਕ ਸਸਗਰਰਰ ਜਜਲਲ ਦਮਆਨ ਮਸਡਮਆਨ ਜਵਚ 1299   ਮਮਜਟਟਰਕ ਟਨ
       ਕਣਕ ਦਮ ਆਮਦ ਹਲਈ ਹਫ ਜਜਸ ਜਵਵਚਲ 950        ਮਮਜਟਟਰਕ ਟਨ ਫਸਲ ਦਮ ਖਰਮਦ ਪਜਹਲਲ ਹਮ ਜਦਨ

   ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਚਚਵਕਮ ਹਫ         । ਉਨਲਨ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਪਜਹਲਲ ਜਦਨ ਪਨਗਰਲਨ ਵਵਲਲ 640  ਮਮਜਟਟਰਕ ਟਨ, 
  ਮਲਰਕਫਫਡ ਵਵਲਲ 170,   ਪਨਸਪ ਵਵਲਲ 65       ਅਤਲ ਪਸਜਲਬ ਸਟਲਟ ਵਲਅਰ ਹਲਊਜਸਸਗ ਕਲਰਪਲਰਲਸਨ

 ਵਵਲਲ 75        ਮਮਜਟਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਮ ਖਰਮਦ ਕਮਤਮ ਗਈ ਹਫ।
             ਜਡਪਟਮ ਕਜਮਸਨਰ ਨਲ ਲਲਕਲਨ ਨਰ ਸ ਅਪਮਲ ਕਰਜਦਆਨ ਜਕਹਲ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਲ ਚਵਲਜਦਆਨ

              ਕਣਕ ਦਮ ਖਰਮਦ ਪਪਜਕਜਰਆ ਬਹਚਤ ਸਲਵਧਲਨਮ ਨਲਲ ਕਰਵਲਏ ਜਲਣ ਦਮ ਲਲੜ ਹਫ ਅਤਲ ਇਸ
 ਲਈ ਜਕਸਲਨਲਨ, ਆੜਤਮਆਨ,           ਮਜਦਰਰਲਨ ਅਤਲ ਹਲਰਨਲਨ ਵਰਗਲਨ ਨਰ ਸ ਪਪਸਲਸਨ ਦਲ ਮਲਢਲ ਨਲਲ ਮਲਢਲ ਜਲੜ

   ਕਲ ਖੜਨਲ ਚਲਹਮਦਲ ਹਫ            । ਉਨਲਨ ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਕਉਜਕ ਇਹ ਵਲਇਰਸ ਜਵਅਕਤਮ ਤਲ ਜਵਅਕਤਮ ਦਲ
             ਸਸਪਰਕ ਜਵਚ ਆਉਣ ਨਲਲ ਫਫਲਦਲ ਹਫ ਇਸ ਲਈ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਹਜਤਆਦ
               ਵਰਤਣਲ ਹਲਰ ਵਮ ਜਰਰਰਮ ਹਲ ਜਲਨਦਲ ਹਫ। ਉਨਲਨ ਜਕਸਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਅਪਮਲ ਕਮਤਮ ਜਕ ਉਹ ਜਜਲਲ
                 ਪਪਸਲਸਨ ਵਵਲਲ ਜਲਰਮ ਕਮਤਲ ਪਲਸ ਨਲਲ ਲਫ ਕਲ ਹਮ ਆਪਣਮ ਫਸਲ ਦਮ ਟਰਲਲਮ ਲਫ ਕਲ ਮਸਡਮ ਜਵਚ
           ਆਉਣ ਤਲਨ ਜਲ ਖਰਮਦ ਪਪਜਕਜਰਆ ਨਰ ਸ ਸਚਚਲਰਰ ਢਸਗ ਨਲਲ ਚਲਲਇਆ ਜਲ ਸਕਲ।

               ਸਪਮ ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਮ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਮਸਡਮਆਨ ਜਵਚ ਭਮੜ ਘਟਲਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਲਰ ਨਵਮ ਸਬ
            ’      ਸਸਟਰਲਨ ਨਰ ਸ ਵਮ ਮਸਡਮਆਨ ਵਜਲ ਵਰਜਤਆ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਫ ਅਤਲ ਲਲੜ ਪਫਣ ਤਲ ਅਜਜਹਲ ਹਲਰ ਕਮਦਰ ਵਮ
    ਜਤਆਰ ਕਰਵਲਏ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
      ‘   ’ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜ਼ਸਟਰਰਟ ਵਵਲਲ ਮਮਰਰਟਲਰਰਅਸ ਸਕਰਲ ਘਲਬਦਲਦ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਰਅਰ ਸਸਟਰ ਵਜਲ

ਨਲਟਰਫਲਈ
ਸਸਗਰਰਰ, 16 ਅਪਪਮਲ

   ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19        ਨਰ ਸ ਆਪਦਲ ਪਪਬਸਧਨ ਐਕਟ ਦਰ ਤਜ਼ਹਤ ਮਹਲਦਮਲਰਰ ਘਲਜ਼ਸ਼ਤ
  ਕਰਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਮ            । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਸਸਗਰਰਰ ਵਵਲਲ ਜ਼ਕਸਰ ਵਰ ਤਰਲਲਦ ਦਰ ਅਣਸਸਖਲਵਵ ਸਜ਼ਥਤਰ
            ਨਲਲ ਨਜ਼ਜਵਠਣ ਲਈ ਕਰਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਪਪਬਸਧਲਦ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਸਸਗਰਰਰ ਸ਼ਪਰ

          ‘   ਘਜ਼ਨਆਮ ਥਲਰਰ ਵਵਲਲ ਜ਼ਪਸਡ ਘਲਬਦਲਦ ਜ਼ਵਖਰ ਬਣਰ ਮਮਰਰਟਲਰਰਅਸ ਸਕਰਲ ਨਰ ਸ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਰਅਰ
’           ਸਸਟਰ ਵਜਲ ਨਲਟਰਫਲਈ ਕਰਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਮ। ਇਸ ਸਬਸਧਰ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ

            ਮਮਜ਼ਜ਼ਸਟਰਰਟ ਸਪਰ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਰ ਨਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਹਲਦਮਲਰਰ ਨਲਲ ਪਪਭਲਜ਼ਵਤ ਲਲਕਲਦ ਨਰ ਸ
           ਡਲਕਟਰਰ ਸਹਲਇਤਲ ਅਤਰ ਆਈਸਲਲਰਸ਼ਨ ਜ਼ਵਚ ਰਵਖਣ ਲਈ ਢਸ ਵਕਵਵ ਪਪਬਸਧਲਦ ਦਰ ਸਖਤ

            ਜ਼ਰਰਰਤ ਹਮ ਤਲਦ ਜਲ ਇਸ ਪਲਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਕਰਸਲਦ ਨਰ ਸ ਆਈਸਲਲਰਟ ਕਰਕਰ ਡਲਕਟਰਰ ਸਹਲਇਤਲ
             ਮਸਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਸਕਰ ਅਤਰ ਇਸ ਬਰਮਲਰਰ ਦਰ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਫ਼ਮਲਲਅ ਨਰ ਸ ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲ ਸਕਰ।

               ਸਪਰ ਥਲਰਰ ਨਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭਜ਼ਵਵਖ ਜ਼ਵਵਚ ਇਸ ਬਰਮਲਰਰ ਨਲਲ ਨਜ਼ਜਵਠਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਭਰ ਜ਼ਵਚ
            ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਰਅਰ ਆਈਸਲਲਰਸ਼ਨ ਸਸਟਰਲਦ ਦਰ ਘਲਟ ਦਰਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਲਦ ਦਲ ਜ਼ਵਸਥਲਰ
   ਕਰਨਲ ਬਹਸਤ ਜ਼ਰਰਰਰ ਹਮ         । ਜ਼ਜਸ ਨਰ ਸ ਮਸਵਖ ਰਵਖਜ਼ਦਆਦ ਮਮਰਰਟਲਰਰਅਸ ਸਕਰਲ ਜ਼ਪਸਡ ਘਲਬਦਲਦ, 
          ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਨਰ ਸ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਰਅਰ ਸਸਟਰ ਵਜਲ ਨਲਟਰਫਲਈ ਕਰਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਮ   । ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ
              ਕਲਰਨ ਪਮਦਲ ਹਲਈ ਮਸਸ਼ਜ਼ਕਲ ਦਰ ਇਸ ਘੜਰ ਜ਼ਵਚ ਇਹ ਸਸਟਰ ਲਲਕਲਦ ਨਰ ਸ ਜ਼ਬਹਤਰ ਜ਼ਸਹਤ

         ਸਸਜ਼ਵਧਲਵਲਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਲਉਣ ਜ਼ਵਵਚ ਸਹਲਈ ਹਲਵਰਗਲ। ਇਹ ਹਸਕਮ ਅਗਲਰ 3  ਮਹਰਜ਼ਨਆਦ
              ਤਵਕ ਲਲਗਰ ਰਜ਼ਹਣਗਰ ਅਤਰ ਮਹਲਦਮਲਰਰ ਦਰ ਜਲਰਰ ਰਜ਼ਹਣ ਦਰ ਸਰਰਤ ਜ਼ਵਚ ਵਧਲਏ ਵਰ ਜਲ ਸਕਦਰ

ਹਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
ਐਸ.ਡਡ.ਆਈ.ਸਡ.      ਨਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਦਦਤਡਆਆ 500 ਪਡ.ਪਡ.ਈ.   ਜ਼ਕਦਟਲਆ ਤਨ 10

ਮਮਨਡਟਰ
            ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਜ਼ਖਲਲਫ਼ ਚਦਲ ਰਹਡ ਜਸਗ ਨਰ ਸ ਜ਼ਜਦਤਣ ਲਈ ਸਮਲਜ ਦਡ ਸਲਰਨ ਵਰਗਲਆ ਦਡ

  ਜ਼ਹਦਸਨਦਲਰਡ ਬਹਹਤ ਅਜ਼ਹਮ:  ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਡ
ਸਸਗਰਰਰ, 16 ਅਪਪਪਲ:

            ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਪਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਨ ਅਜ਼ਧਕਲਰਡਆਆ ਤਨ ਕਰਮਚਲਰਡਆਆ
   ਦਡ ਸਹਰਦਜ਼ਖਆ ਲਈ ਐਸ.ਡਡ.ਆਈ.ਸਡ.      ਵਦਲਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਸਸਗਰਰਰ ਨਰ ਸ 500 

ਪਡ.ਪਡ.ਈ.     ’     ਜ਼ਕਦਟਲਆ ਅਤਨ ਮਪਡਡਕਲ ਖਨਤਰ ਚ ਵਰਤਨ ਜਲਣ ਵਲਲਨ 10   ਮਮਨਡਟਰ ਮਹਹਦਈਆ
 ਕਰਵਲਏ ਗਏ    । ਇਸ ਮਮਕਨ ਐਸ.ਡਡ.ਆਈ.ਸਡ.      ਦਨ ਅਜ਼ਧਕਲਰਡਆਆ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਜ਼ਦਆਆ

           ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਡ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਡ ਨਨ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਜ਼ਖਲਲਫ਼ ਚਦਲ
             ਰਹਡ ਜਸਗ ਨਰ ਸ ਜ਼ਜਦਤਣ ਲਈ ਸਮਲਜ ਦਡ ਸਲਰਨ ਵਰਗਲਆ ਦਡ ਜ਼ਹਦਸਨਦਲਰਡ ਬਹਹਤ ਅਜ਼ਹਮ ਹਪ   । ਉਨਲਆ
                ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਆਮ ਲਲਕ ਘਰਲਆ ਦਨ ਅਸਦਰ ਰਜ਼ਹ ਕਨ ਆਪਣਨ ਆਪ ਨਰ ਸ ਇਸ ਵਲਇਰਸ ਦਡ ਲਪਨਟ

’          ਚ ਆਉਣ ਤਤ ਬਚਲ ਸਕਦਨ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਸਹਤ ਦਨ ਨਲਲ-      ਨਲਲ ਕਈ ਹਲਰਨਲਆ ਜ਼ਵਭਲਗਲਆ ਦਨ
             ਅਜ਼ਧਕਲਰਡ ਤਨ ਕਰਮਚਲਰਡ ਇਸ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਪਡੜਤ ਲਲਕਲਆ ਦਨ ਇਲਲਜ ਜ਼ਵਚ ਲਦਗਨ ਹਲਏ ਹਨ।

              ਉਨਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਤਤ ਪਡੜਤ ਦਡ ਭਲਲ ਤਨ ਇਲਲਜ ਜ਼ਵਚ ਲਦਗਨ ਇਨਲਆ ਸਟਲਫ਼
             ਮਮਬਰਲਆ ਦਡ ਜ਼ਨਦਜਡ ਸਹਰਦਜ਼ਖਆ ਬਹਹਤ ਜ਼ਰਰਰਡ ਹਪ ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਕਦਟਲਆ ਵਰਦਲਨ ਸਲਬਤ

ਹਲਣਗਡਆਆ।
             ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਪਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਇਸ ਮਮਕਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ
             ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਤਨ ਸਰਕਲਰ ਵਦਲਤ ਜਲਰਡ ਕਡਤਡਆਆ ਜਲ ਰਹਡਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਡ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਦਡ

  ਵਦਡਡ ਲਲੜ ਹਪ                । ਉਨਲਆ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਅਪਡਲ ਕਡਤਡ ਜ਼ਕ ਉਹ ਘਰਲਆ ਦਨ ਅਸਦਰ ਹਡ ਰਜ਼ਹਣ ਤਨ ਬਹਹਤ
   ’      ਜ਼ਰਰਰਡ ਲਲੜ ਪਪਣ ਤਨ ਹਡ ਘਰਲਆ ਤਤ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਣ।

        ਇਸ ਮਮਕਨ ਹਲਰਨਲਆ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਵਧਡਕ ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ)  ਰਲਜਨਸ਼ ਜ਼ਤਤਰਪਲਠਡ, 
   ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਅਸਕਹਰ ਮਜ਼ਹਸਦਰਰ,   ਰਲਇਸਨਲਲ ਤਨ ਐਸ.ਡਡ.ਆਈ.ਸਡ.   ਦਨ ਚਨਅਰਮਪਨ

ਡਲ. ਏ.ਆਰ. ਸ਼ਰਮਲ, ਐਸ.ਡਡ.ਆਈ.ਸਡ.    ਦਨ ਪਪਧਲਨ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਕਲਆਸਲ,  ਸਪਕਟਰਡ
 ਸਸਜਡਵ ਚਲਪੜਲ,   ਜ਼ਵਦਤ ਸਕਦਤਰ ਐਮ.ਪਡ. ਜ਼ਸਸਘ,  ਲਦਕਡ ਗਲਇਲ,  ਸਵਰਨਜਡਤ ਜ਼ਸਸਘ,  ਸਸਜਡਵ

ਗਲਇਲ,   ਭਡਮ ਸਪਨ ਗਰਗ,          ਰਣਧਡਰ ਜ਼ਸਸਘ ਹਹਸਝਣ ਅਤਨ ਸਹਨਡਲ ਗਲਇਲ ਸ਼ਪਲਡ ਵਡ ਹਲਜ਼ਰ
ਸਨ।
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