
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
          ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਅਸਦਰ ਕਣਕ ਦਦ ਕਟਲਈ ਤਤ ਬਲਅਦ ਬਚਦ ਰਜ਼ਹਸਦ ਖਰਸਹਦ

            ਅਤਤ ਖਤਤਲਤ ਜ਼ਵਵਚ ਖੜਲ ਤ ਸਸਵਕਤ ਕਰਜ਼ਚਆਤ ਨਰ ਸ ਅਵਗ ਨਲ ਲਲਉਣ ਦਤ ਆਦਤਸ਼ ਜਲਰਦ
ਸਸਗਰਰਰ, 22 ਅਪਪਪਲ:

         ਵਧਦਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਪਜ਼ਜਸਟਰਤਟ ਸ਼ਪਦ ਰਲਜਤਸ਼ ਜ਼ਤਪਪਲਠਦ ਨਤ ਫਫਜਦਲਰਦ ਸਸਘਤਲ 1973 (1974 
  ਦਲ ਐਕਟ ਨਸ: 2)   ਦਦ ਧਲਰਲ 144        ਅਧਦਨ ਪਪਲਪਤ ਹਲਏ ਅਜ਼ਧਕਲਰਲਤ ਦਦ ਵਰਤਤ ਕਰਜ਼ਦਆਤ

              ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਅਸਦਰ ਕਣਕ ਦਦ ਕਟਲਈ ਤਤ ਬਲਅਦ ਬਚਦ ਰਜ਼ਹਸਦ ਖਰਸਹਦ ਅਤਤ ਖਤਤਲਤ ਜ਼ਵਵਚ
           ਖੜਲ ਤ ਸਸਵਕਤ ਕਰਜ਼ਚਆਤ ਨਰ ਸ ਅਵਗ ਨਲ ਲਲਉਣ ਦਤ ਆਦਤਸ਼ ਜਲਰਦ ਕਦਤਤ ਹਨ।

               ਹਸਕਮਲਤ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਛਲਤ ਸਲਲਲਤ ਦਤ ਤਜਰਬਤ ਤਤ ਵਤਖਣ ਜ਼ਵਵਚ ਆਇਆ ਹਪ ਜ਼ਕ
         ਕਣਕ ਦਦ ਕਟਲਈ ਰਲਤ ਸਮਮ ਕਰਨ ਨਲਲ ਕਣਕ ਜ਼ਵਵਚ ਸਲਲ ਲਬ/      ਨਮਦ ਰਜ਼ਹ ਜਲਤਦਦ ਹਪ ਅਤਤ
       ਖਰਦਦ ਏਜਸਸਦਆਤ ਵਵਲਤ ਉਸਦਦ ਖਰਦਦ ਨਲ ਕਰਨ '        ਤਤ ਕਲਨਰ ਸਨ ਦਦ ਸਜ਼ਥਤਦ ਖਰਲਬ ਹਲਣ ਦਲ

  ਡਰ ਰਜ਼ਹਸਦਲ ਹਪ              । ਇਸਤ ਤਰਲਲਤ ਕਣਕ ਦਦ ਕਟਲਈ ਤਤ ਬਲਅਦ ਖਤਤਲਤ ਜ਼ਵਵਚ ਖੜਲ ਤ ਸਸਵਕਤ ਕਰਜ਼ਚਆਤ
              ਨਰ ਸ ਅਵਗ ਲਗਲਉਣ ਨਲਲ ਨਲ ਕਤਵਲ ਵਲਤਲਵਰਣ ਪਪਦਰ ਜ਼ਸ਼ਤ ਹਸਸਦਲ ਹਪ ਬਲਜ਼ਕ ਅਵਗ ਲਵਗਣ ਦਲ
            ਡਰ ਵਦ ਬਜ਼ਣਆ ਰਜ਼ਹਸਦਲ ਹਪ। ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਪਸਰਲਣਦਆਤ ਹਲਰਵਪਸਟਰ ਕਸਬਲਇਨਲਤ ਕਣਕ

             ਦਤ ਦਲਜ਼ਣਆਤ ਦਦ ਗਸਣਵਵਤਲ ਨਰ ਸ ਬਸਰਦ ਤਰਲਲਤ ਪਪਭਲਜ਼ਵਤ ਕਰਦਦਆਤ ਹਨ ਅਤਤ ਮਕਪਨਦਕਲ ਨਸਕਸ
               ਹਲਣ ਕਲਰਨ ਟਸ ਵਟਤ ਦਲਜ਼ਣਆਤ ਦਦ ਮਲਤਰਲ ਵਦ ਮਲਪਦਸਡਲਤ ਤਤ ਕਲਫ਼ਦ ਵਧ ਜਲਤਦਦ ਹਪ ਜ਼ਜਸ ਕਰਕਤ

            ਖਰਦਦ ਏਜਸਸਦਆਤ ਅਜ਼ਜਹਦ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਰਨ ਤਤ ਜ਼ਹਚਕਚਲਉਦਦਆਤ ਹਨ। ਕਣਕ ਸਮਮ
         ਜ਼ਸਰ ਨਲ ਜ਼ਵਕਣ ਕਲਰਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਤ ਜ਼ਵਵਚ ਰਲਸ ਪਪਦਲ ਹਸਸਦਲ ਹਪ।
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     ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ਸਸਗਰਰਰ
'ਕਲਜ਼ਵਡ-19'

         ਸਰਬਬਤ ਦਲ ਭਲਲ ਚਚਰਰਟਟਬਲ ਟਰਬਸਟ ਵਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਸ 333 ਪਰ.ਪਰ.ਈ. ਜ਼ਕਬਟਲਟ
ਭਭਟ

ਸਸਗਰਰਰ, 22  ਅਪਪਚਲ : 
 

         ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਚਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਜਥਟ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਬਲਲ ਵਬਖ-    ਵਬਖ ਉਪਰਲਲਟ ਕਰਤਟ ਜਲ
               ਰਹਟ ਹਨ ਉਥਟ ਹਰ ਸਮਲਜ ਸਟਵਰਆਟ ਦਦਆਰਲ ਵਰ ਮਲਢਟ ਨਲਲ ਮਲਢਲ ਜਲੜ ਕਟ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਸਲਥ
   ਜ਼ਦਬਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਚ          ।ਅਜ਼ਜਹਰ ਹਰ ਜ਼ਮਸਲਲ ਪਟਸ਼ ਕਰਜ਼ਦਆਟ ਸਮਲਜ ਸਟਵਲ ਜ਼ਵਚ ਅਬਗਟ ਰਜ਼ਹਣ
           ਵਲਲਟ ਸਰਬਬਤ ਦਲ ਭਲਲ ਚਚਰਰਟਟਬਲ ਟਰਬਸਟ ਵਬਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਸ ਪਰਸਨਲ ਪਪਲਟਚਕਜ਼ਟਵ

 ਇਕਰਅਪਮਮਟ (ਪਰ.ਪਰ.ਈ)      ਜ਼ਕਬਟਲਟ ਭਭਟ ਕਰਤਰਆਟ ਗਈਆਟ ਹਨ    । ਸਰਬਬਤ ਦਲ ਭਲਲ
           ਚਚਰਰਟਟਬਲ ਟਰਬਸਟ ਦਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਦਟ ਪਪਧਲਨ ਸਦਖਜ਼ਮਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਹਰਮਨ ਦਰ ਅਗਵਲਈ

    ਹਟਠ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਸ 333 ਪਰ.ਪਰ.     ਈ ਜ਼ਕਬਟਲਟ ਭਭਟ ਕਰਤਰਆਟ ਹਨ   ।ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਰ
           ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਰ ਨਟ ਸਰਬਬਤ ਦਲ ਭਲਲ ਚਚਰਰਟਟਬਲ ਟਰਬਸਟ ਦਟ ਮਚਨਟ ਜ਼ਜਸਗ ਟਰਬਸਟਰ ਡਲ.

ਐਸ.ਪਰ.           ਉਬਰਲਏ ਤਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਟਰਮ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਜ਼ਦਆਟ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19  ਦਰ
            ਜ਼ਬਮਲਰਰ ਨਰ ਸ ਅਜ਼ਜਹਟ ਸਮਲਜ ਸਟਵਰਆਟ ਨਲਲ ਜ਼ਮਲ ਕਟ ਛਟਤਰ ਹਰਲਇਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਚ  । ਸਪਰ

           ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਰ ਨਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਰਆਟ ਨਰ ਸ ਮਦੜ ਅਪਰਲ ਕਰਜ਼ਦਆਟ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਦਰ
            ਮਹਲਟਮਲਰਰ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਘਰਲਟ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕਟ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਸਲਥ ਜ਼ਦਬਤਲ ਜਲਵਟ   । ਇਸ ਮਮਕਟ

     ਵਧਰਕ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਸ਼ਪਰ ਰਲਜਟਸ਼ ਜ਼ਤਪਪਲਠਰ,     ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਰ ਅਸਕਦਰ ਮਜ਼ਹਸਦਰਰ
           ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਇਕਲਈ ਦਟ ਅਹਦਦਟਦਲਰ ਫਜ਼ਤਹ ਪਪਭਲਕਰ ਅਤਟ ਸਤਨਲਮ ਜ਼ਸਸਘ ਦਮਦਮਰ ਵਰ

 ਮਮਜਰਦ ਸਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
          ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਨਰਧਲਰਤ ਸ਼ਰਤਲਨ ਤਜ਼ਹਤ ਹਟ ਮਸਡਟਆਨ '     ਚ ਕਣਕ ਜ਼ਲਆਉਣ ਦਟ ਅਪਟਲ

             ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਫਫਲਣ ਕਲਰਨ ਪਫਦਲ ਹਲਏ ਹਲਲਲਤ ਦਦ ਮਵਦਦਨਜ਼ਰ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਸ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਦਣ ਜ਼ਕਸਲਨ ਤਦ
ਆੜਲਤਟਏ:  ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਟ

ਸਸਗਰਰਰ, 22 ਅਪਪਫਲ:

               ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਫਫਲਣ ਕਰਕਦ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦਟ ਖਰਟਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਚਚਣਣਤਟ ਬਣ ਗਈ ਸਟ ਜ਼ਜਸਨਰ ਸ ਸਹਟ
                  ਢਸਗ ਨਲਲ ਨਦਪਰਦ ਚਲੜਲਨ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਆੜਲਤਟਆਨ ਨਰ ਸ ਪਲਸ ਜਲਰਟ ਕਟਤਦ ਗਏ ਹਨ ਤਲਨ ਜਲ ਕਣਕ

        ਦਟ ਫਸਲ ਨਰ ਸ ਯਲਜਨਲਬਵਧ ਤਰਟਕਦ ਨਲਲ ਖਰਟਜ਼ਦਆ ਜਲ ਸਕਦ        । ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਟ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਟ ਨਦ ਦਵਜ਼ਸਆ
          ਜ਼ਕ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਖਰਟਦਟ ਗਈ ਕਣਕ ਦਟ ਜ਼ਲਫ਼ਜ਼ਟਸਗ ਦਦ ਮਲਮਲਦ '    ਚ ਪਸਜਲਬ ਭਰ '    ਚਲ ਪਜ਼ਹਲਦ ਨਸਬਰ '   ਤਦ ਚਵਲ

        ਜ਼ਰਹਲ ਹਫ ਅਤਦ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ ਪਫਦਲ ਹਲਏ ਹਲਲਲਤ '          ਚ ਵਟ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਦਟ ਉਪਜ ਜ਼ਬਨਲਨ ਜ਼ਕਸਦ ਮਚਸ਼ਜ਼ਕਲ ਤਲ
 ਮਸਡਟਆਨ '   ਚਲ ਖਰਟਦਟ ਜਲਵਦਗਟ              । ਉਨਲਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਖਰਟਦ ਪਪਬਸਧਲਨ ਦਟ ਸਮਟਜ਼ਖਆ ਮਣਕਦ ਸਲਹਮਣਦ ਆਇਆ ਹਫ ਜ਼ਕ

  ਕਈ ਮਸਡਟਆਨ '                 ਚ ਪਲਸ ਤਲ ਬਗਫਰ ਜਲਨ ਓਵਰਲਲਡ ਵਲਹਨ ਕਣਕ ਲਫ ਕਦ ਪਹਚਸਚ ਰਹਦ ਹਨ ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਮਸਡਟਆਨ '  ਚ
              ਭਟੜ ਵਵਧ ਸਕਦਟ ਹਫ ਜਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਫਫਲਣ ਕਰਕਦ ਖ਼ਤਰਨਲਕ ਸਜ਼ਥਤਟ ਪਫਦਲ ਕਰ ਸਕਦਟ ਹਫ    । ਉਨਲਲਨ ਦਵਜ਼ਸਆ

     ਜ਼ਕ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਮਵਦਦਨਜ਼ਰ ਮਸਡਟਆਨ '     ਚ ਖਰਟਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦਣਰਲਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ, ਮਜਦਰਰਲਨ,    ਆੜਲਤਟਆਨ ਤਦ ਹਲਰਨਲਨ
                ਸਬਸਧਤ ਵਰਗਲਨ ਦਟ ਸਚਰਵਜ਼ਖਆ ਲਈ ਲਲੜੜਦਦ ਪਪਬਸਧ ਕਟਤਦ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਦਕਰ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਤਦ ਆੜਲਤਟਆਨ ਵਵਲਲ ਇਸ

             ਮਣਕਦ ਬਣਦਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜ਼ਗਆ ਤਲਨ ਵਲਇਰਸ ਫਫਲਣ ਦਲ ਖ਼ਤਰਲ ਵਵਧ ਸਕਦਲ ਹਫ।
                  ਸ਼ਪਟ ਥਲਰਟ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਹਲਲਲਤ ਦਦ ਮਵਦਦਨਜ਼ਰ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਇਸ ਵਲਰ ਕਣਕ ਦਟ ਖਰਟਦ ਲਈ

300                ਨਵਵ ਯਲਰਡ ਬਣਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤਲਨ ਜਲ ਹਰ ਜ਼ਪਸਡ ਦਟ ਫ਼ਸਲ ਉਉਥਲ ਹਟ ਚਚਵਕਟ ਜਲ ਸਕਦ      । ਉਨਲਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਵਵਧ
                 ਤਲ ਵਵਧ ਮਸਡਟਆਨ ਐਲਲਨਣ ਦਲ ਮਚਵਖ ਮਕਸਦ ਵਟ ਕਲਰਲਨਲ ਨਰ ਸ ਹਰਲਉਣਲ ਹਟ ਹਫ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਇਹ ਵਲਇਰਸ ਭਟੜ

  ਵਲਲਟਆਨ ਥਲਨਵਲਨ '      ਤਦ ਵਵਧ ਤਦਜ਼ਟ ਨਲਲ ਫਫਲਦਲ ਹਫ       । ਉਨਲਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਦਕਰ ਮਸਡਟਆਨ '      ਚ ਮਣਜਰਦ ਲਲਕ ਆਪਸਟ ਦਰਰਟ
        ਰਵਖਣਗਦ ਤਲਨ ਇਸਦਦ ਖ਼ਤਰਦ ਨਰ ਸ ਘਟਲਇਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਫ।
            ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਲਸ ਜਲਰਟ ਕਰਨ ਦਲ ਮਚਵਖ ਮਕਸਦ ਮਸਡਟਆਨ '      ਚ ਕਣਕ ਦਟ ਆਮਦ ਨਰ ਸ

           ਜ਼ਨਯਸਤਜ਼ਰਤ ਕਰਨਲ ਸਟ ਪਰਸਤਰ ਜ਼ਨਰਧਲਰਤ ਮਲਪਦਸਡਲਨ ਤਲ ਵਵਧ ਆਮਦ ਕਲਰਨ ਮਸਡਟਆਨ '     ਚ ਕਟਤਦ ਗਏ ਸਚਰਵਜ਼ਖਆ
 ਪਪਬਸਧਲਨ '     ਤਦ ਅਸਰ ਪਫ ਜ਼ਰਹਲ ਹਫ         । ਉਨਲਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਫਫਲਣ ਦਦ ਖ਼ਤਰਦ ਦਦ ਨਲਲ-    ਨਲਲ ਵਵਧ ਆਮਦ

    ਮਚਸ਼ਜ਼ਕਲ ਦਦ ਇਸ ਦਣਰ '          ਚ ਖਰਟਦ ਪਪਬਸਧਲਨ ਲਈ ਵਟ ਮਚਸ਼ਜ਼ਕਲਲਨ ਖੜਲ ਟਆਨ ਕਰ ਸਕਦਟ ਹਫ।
                ਸ਼ਪਟ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਟ ਨਦ ਆੜਲਤਟਆਨ ਨਰ ਸ ਵਟ ਅਪਟਲ ਕਟਤਟ ਜ਼ਕ ਉਹ ਵਟ ਮਹਲਨਮਲਰਟ ਦਦ ਇਸ ਦਣਰ '    ਚ ਸਰਕਲਰ ਤਦ

           ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਲਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਕਰਨ ਤਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਵਟ ਇਸ ਲਈ ਪਪਦਜ਼ਰਤ ਕਰਨ       । ਉਨਲਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਜ਼ਲਆਉਣ
                 ਲਈ ਜਲਰਟ ਕਟਤਦ ਪਲਸ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਆਪਣਦ ਇਲਲਕਦ ਦਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਹਟ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਣ ਅਤਦ ਬਲਹਰਟ ਇਲਲਜ਼ਕਆਨ ਤਲ
                 ਕਣਕ ਮਸਗਵਲਉਣ ਲਈ ਇਨਲਲਨ ਪਲਸਲਨ ਦਟ ਜ਼ਬਲਕਚਲ ਵਟ ਵਰਤਲ ਨਲ ਕਟਤਟ ਜਲਵਦ। ਉਨਲਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਦਕਰ ਜ਼ਕਸਦ

   ਆੜਲਤਟਏ ਵਵਲਲ ਹਜ਼ਰਆਣਦ '            ਚਲ ਕਣਕ ਮਸਗਵਲਈ ਗਈ ਤਲਨ ਉਸ ਜ਼ਵਰਚਵਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨਚਸ਼ਲਸਨਟ ਕਲਰਵਲਈ ਕਟਤਟ
ਜਲਵਦਗਟ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ

   ਮਲਲਰਕਲਟਲਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਲ 90     ਫ਼ਫ਼ਸਦਫ਼ ਘਰਲਰ ਦਲ ਸਰਵਲ ਮਮਕਸਮਲ:   ਜ਼ਡਪਟਫ਼ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਗਰਰਰ
ਸਸਗਰਰਰ, 22 ਅਪਪਪਲ:

  ਮਲਲਰਕਲਟਲਲ ਜ਼ਵਖਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19           ਦਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਕਲਸ ਆਉਣ ਉਪਰਸਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਫ਼ਆਰ ਟਫ਼ਮਲਰ ਵਵਲਲ
             ਘਰ ਘਰ ਜਲ ਕਲ ਸਰਵਲ ਕਫ਼ਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵਚ ਮਸਗਲਵਲਰ ਤਵਕ 23967    ਘਰਲਰ ਦਲ ਸਰਵਲ

   ਮਮਕਸਮਲ ਹਲ ਚਮਵਕਲ ਹਪ            । ਜਲਣਕਲਰਫ਼ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਡਪਟਫ਼ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਗਰਰਰ ਸਪਫ਼ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਫ਼ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ
 ਜ਼ਕ 51     ਟਫ਼ਮਲਰ ਵਵਲਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਲ 90           ਫ਼ਫ਼ਸਦਫ਼ ਇਲਲਕਲ ਨਰ ਸ ਕਵਰ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਹਪ ਅਤਲ ਬਲਕਫ਼ ਰਜ਼ਹਸਦਲ

        ਇਲਲਕਲ ਦਲ ਸਰਵਲ ਜਲਦ ਹਫ਼ ਮਮਕਸਮਲ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਜਲਵਲਗਲ         । ਸਪਫ਼ ਥਲਰਫ਼ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਰਵਲ ਜ਼ਮਤਫ਼
15         ਅਪਪਪਲ ਨਰ ਸ ਸ਼ਮਰਰ ਹਲਇਆ ਸਫ਼ ਅਤਲ ਪਜ਼ਹਲਲ ਜ਼ਦਨ 400      ਘਰਲਰ ਦਲ ਸਰਵਲ ਕਫ਼ਤਲ ਜ਼ਗਆ ਸਫ਼   । ਉਨਲਰ ਅਵਗਲ

    ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਦਰਸਰਲ ਜ਼ਦਨ 1467  ਅਤਲ 17   ਅਪਪਪਲ ਨਰ ਸ 2951     ਘਰਲਰ ਦਲ ਸਰਵਲ ਕਫ਼ਤਲ ਜ਼ਗਆ   । ਉਨਲਰ
   ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਮਤਫ਼ 18   ਅਪਪਪਲ ਨਰ ਸ 6128,  ਜ਼ਮਤਫ਼ 20   ਅਪਪਪਲ ਨਰ ਸ 6783  ਅਤਲ 21   ਅਪਪਪਲ ਨਰ ਸ 6238
     ਘਰਲਰ ਦਲ ਸਰਵਲ ਕਫ਼ਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ           । ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਫ਼ਆਰ ਵਵਲਲ ਇਹਨਲਰ ਟਫ਼ਮਲਰ ਦਫ਼ ਅਗਵਲਈ
    ਕਰਦਲ ਹਲਏ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਮਕਲਮ,           ਖਲਰਸਫ਼ ਅਤਲ ਬਮਖਲਰ ਦਲ ਲਵਛਣਲਰ ਵਲਲਲ ਜ਼ਵਅਕਤਫ਼ਆਰ ਦਫ਼ ਭਲਲ ਕਰਨ
 ਦਦਰਲਨ 92         ਅਜ਼ਜਹਲ ਜ਼ਵਅਕਤਫ਼ ਜ਼ਮਲਲ ਜ਼ਜਸਨਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਲਕਫ਼ ਖਲਰਸਫ਼ ਪਲਈ ਗਈ       । ਸਪਫ਼ ਥਲਰਫ਼ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ
              ਇਹਨਲਰ ਜ਼ਵਅਕਤਫ਼ਆਰ ਨਰ ਸ ਡਲਕਟਰਫ਼ ਸਹਲਇਤਲ ਪਪਦਲਨ ਕਰਦਲ ਹਲਏ ਆਪਣਲ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਤਲ ਵਵਖ ਰਜ਼ਹਣ ਦਫ਼
            ਹਦਲਇਤ ਕਫ਼ਤਫ਼ ਗਈ। ਉਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਲਲਰਕਲਟਲਲ ਸਬ ਜ਼ਡਵਫ਼ਜਨ ਜ਼ਵਵਚ ਹਮਣ ਤਵਕ 90  ਰਪਜ਼ਪਡ

  ਟਪਸਟ ਅਤਲ 180     ਕਸਨਫਰਮਲਟਰਫ਼ ਟਪਸਟ ਹਲ ਚਮਵਕਲ ਹਨ।
             ਇਸ ਬਲਰਲ ਵਧਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਫ਼ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਜਲਲ ਐਪਫ਼ਜ਼ਡਮਲਲਲ ਜ਼ਜਸਟ ਡਲ ਉਪਲਸਨਲ ਜ਼ਬਸਦਰਲ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ
    ਸਰਵਲ ਦਦਰਲਨ ਲਲਕਲਰ ਨਰ ਸ ਕਲਜ਼ਵਡ-19            ਦਲ ਲਵਛਣਲਰ ਬਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਫ਼ ਜ਼ਦਵਤਫ਼ ਜਲ ਰਹਫ਼ ਹਪ ਅਤਲ ਇਸ ਤਲ ਬਚਲਓ

       ਦਲ ਤਰਫ਼ਜ਼ਕਆਰ ਬਲਰਲ ਜਲਗਰਰਕ ਕਫ਼ਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ           । ਉਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਲਕਰ ਜ਼ਕਸਲ ਜ਼ਵਅਕਤਫ਼ ਜ਼ਵਵਚ ਫ਼ਲਰ ਦਲ
                ਲਵਛਣ ਸਲਹਮਣਲ ਆਉਣ ਅਤਲ ਉਹ ਠਫ਼ਕ ਮਜ਼ਹਸਰਸ ਨਲ ਕਰਦਲ ਹਲਵਲ ਤਲਰ ਤਮਮਰਸਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਫ਼ ਟਫ਼ਮ

                ਨਲਲ ਤਲਲਮਲਲ ਕਫ਼ਤਲ ਜਲਵਲ। ਟਫ਼ਮ ਮਮਬਰਲਰ ਨਲ ਲਲਕਲਰ ਨਰ ਸ ਇਸ ਬਫ਼ਮਲਰਫ਼ ਤਲ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਲ ਘਰਲਰ ਜ਼ਵਵਚ
    ਹਫ਼ ਰਜ਼ਹਣ ਦਫ਼ ਸਲਲਹ ਜ਼ਦਵਤਫ਼।

           ਸਫ਼ਨਫ਼ਅਰ ਮਪਡਫ਼ਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਮਲਲਰਕਲਟਲਲ ਡਲ ਜਸਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਹੜਲ 92   ਸ਼ਵਕਫ਼ ਕਲਸਲਰ
      ਦਫ਼ ਟਫ਼ਮਲਰ ਵਵਲਲ ਪਛਲਣ ਕਫ਼ਤਫ਼ ਗਈ ਹਪ,           ਉਨਲਰ ਨਰ ਸ ਲਗਲਤਲਰ ਜ਼ਨਗਰਲਨਫ਼ ਹਲਠ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ ਅਤਲ
            ਜ਼ਕਸਲ ਵਫ਼ ਮਪਡਫ਼ਕਲ ਐਮਰਜਮਸਫ਼ ਜ਼ਵਵਚ ਉਨਲਰ ਨਰ ਸ ਤਮਰਸਤ ਡਲਕਟਰਫ਼ ਸਹਲਇਤਲ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈ ਜਲਵਲਗਫ਼।
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O/o District Public Relations officer, Sangrur
Door to door surveillance underway in Malerkotla, 90 percent

households covered: Deputy Commissioner
Malerkotla (Sangrur), April 22:
    To avert the threat of coronavirus contamination after 
resulting a positive case in Malerkotla, door to door survey is 
underway in the city and 23,967 houses have been surveyed 
till Tuesday. While divulging the details, Deputy Commissioner 
Mr. Ghanshyam Thori said that around 90 percent area of the 
city has already been covered by as many as 51 teams and 
survey will be finalised soon.
Mr. Ghanshyam Thori said that the administration started the 
survey on April 15 and around 400 houses were surveyed on 
day 1. He added that the teams covered 1467 houses next day 
and visited 2951 houses on April 17. DC said that 6128, 6783 
and 6238 households were covered on April 18, 20 and 21 
respectively.
The Deputy Commissioner informed that the teams led by 
health department officials visited door to door to find out 
fever, cough and cold cases and they found 92 cases with mild 
cough. He added that all the patients have been facilitated with
medical prescription by doctors and medicines as well. DC said 
that the patients were directed to isolate themselves from 
others in their houses till recovery from these ailments. He said
that 90 rapid tests and 180 confirmatory tests have been done 
in Malerkotla sibdivision to prevent the spread of deadly virus 
in the district.
Meanwhile, district epidemiologist Dr. Upasana Bindra said that 
besides the survey, the people have also been sensitised about 
the symptoms of Covid-19 and the teams also made them 
aware of do's and don'ts to stay safe from the virus. She said 
that the common flu patients were advised to inform health 
teams immediately if they don't feel well. She added that the 
team members also asked them to stay inside their houses to 
prevent the contamination of coronavirus.
Dr. Jaswinder Singh, senior medical officer Malerkotla, said that
all the 92 cases identified by the survey teams are under 
regular observation of health department and immediate 
medical help will be given to them in case of any emergency.

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/491/2020-DPRO Sangrur
I/19779/2020

5


