
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
ਐਮ.      ਡਡ ਮਲਰਕਫਫਡ ਵਵਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ '    ਚ ਕਣਕ ਦਡ ਆਮਦ, ਖਰਡਦ

         ਅਤਤ ਜ਼ਲਫ਼ਜ਼ਟਸਗ ਪਪਬਸਧਲਧ ਦਤ ਨਲਲ ਨਲਲ ਟਲਕਨ ਪਪਣਲਲਡ ਦਡ ਸਮਡਜ਼ਖਆ
*                ਮਸਡਡਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਇਕਵਠ ਅਤਤ ਜ਼ਜਣਸ ਦਤ ਬਤਲਲੜਤ ਭਸਡਲਰ ਤਲ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ ਨਰ ਸ ਕਣਕ ਜ਼ਲਆਉਣ ਦਡ

   ਰਫ਼ਤਲਰ ਘਟਲਉਣ ਦਡ ਅਪਡਲ
*      ਸਸਗਰਰਰ ਅਨਲਜ ਮਸਡਡ ਦਲ ਕਡਤਲ ਦਦਰਲ,        ਕਲਜ਼ਵਡ ਦਤ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ਲਧ ਦਡ ਪਲਲਣਲ ਦਡ ਹਦਲਇਤ

ਸਸਗਰਰਰ, 23 ਅਪਪਫਲ:
      ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਦਡਆਧ ਅਨਲਜ ਮਸਡਡਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਜ਼ਵਡ-19        ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਵਰਤਡਆਧ ਜਲ ਰਹਡਆਧ ਸਲਵਧਲਨਡਆਧ

            ਤਤ ਕਣਕ ਦਤ ਖਰਡਦ ਪਪਬਸਧਲਧ ਸਬਸਧਡ ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਫਣ ਲਈ ਪਪਵਜਤ ਮਲਰਕਫਫਡ ਦਤ ਐਮ.       ਡਡ ਸ਼ਪਡ ਵਰਪਣ ਰਰਜਮ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ
               ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ ਲਈ ਹਰਤਕ ਜ਼ਕਸਮ ਦਡਆਧ ਸਪਜ਼ਵਧਲਵਲਧ ਨਰ ਸ ਯਕਡਨਡ ਬਣਲਉਦਤ ਹਲਏ ਸਰਕਲਰ ਦਪਆਰਲ ਕਲਜ਼ਵਡ ਲਈ

          ਜ਼ਨਰਧਲਜ਼ਰਤ ਜ਼ਨਯਮਲਧ ਦਡ ਵਡ ਇਸਨ ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਨਰ ਸ ਯਕਡਨਡ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਤ     । ਉਨਲਲਧ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ, 
ਆੜਲਤਡਆਧ,           ਮਜ਼ਦਰਰਲਧ ਸਮਤਤ ਮਸਡਡਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਣ ਵਲਲਤ ਹਰਤਕ ਵਰਗ ਨਰ ਸ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਡ, ਮਲਸਕ, 
ਸਫਨਤਟਲਈਜ਼ਰ,                 ਸਲਫ਼ ਸਫ਼ਲਈ ਲਈ ਲਗਲਤਲਰ ਪਪਤਜ਼ਰਤ ਕਡਤਲ ਜਲਵਤ ਅਤਤ ਜ਼ਕਸਤ ਵਡ ਜ਼ਕਸਮ ਦਤ ਇਕਵਠ ਤਲ ਪਰਰਡ ਤਰਲਲਧ

 ਬਜ਼ਚਆ ਜਲਵਤ              । ਇਸ ਤਲ ਪਜ਼ਹਲਲਧ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਡ ਕਸਪਲਫਕਸ ਜ਼ਵਖਤ ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਡ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਡ ਸਮਤਤ
     ਹਲਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਡਆਧ ਨਲਲ ਕਣਕ ਦਡ ਆਮਦ, ਖਰਡਦ,         ਚਪਕਲਈ ਅਤਤ ਅਦਲਇਗਡ ਸਬਸਧਡ ਕਡਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਕਲਰਜਲਧ ਦਡ

             ਸਮਡਜ਼ਖਆ ਕਰਜ਼ਦਆਧ ਸ਼ਪਡ ਰਰਜਮ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਰਪਨ ਪਪਣਲਲਡ ਸਬਸਧਡ ਵਡ ਜ਼ਵਸਜ਼ਤਪਤ ਗਵਲਬਲਤ ਕਡਤਡ    । ਉਨਲਲਧ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ
      ਦਡਆਧ ਮਸਡਡਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਦਡ ਜ਼ਲਫ਼ਜ਼ਟਸਗ '     ਤਤ ਤਸਵਲਡ ਦਲ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਡਤਲ।

                ਇਸ ਮਦਕਤ ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਡ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਡ ਨਤ ਆੜਲਤਡ ਭਰਲਵਲਧ ਨਰ ਸ ਵਡ ਅਪਡਲ ਕਡਤਡ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ
               ਵਲਇਰਸ ਦਤ ਪਪਭਲਵ ਤਲ ਬਚਣ ਲਈ ਮਸਡਡਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਸਤ ਵਡ ਜ਼ਕਸਮ ਦਡ ਇਕਵਤਰਤਲ ਤਲ ਬਜ਼ਚਆ ਜਲਵਤ   । ਉਨਲਲਧ

          ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਦਡਆਧ ਅਨਲਜ ਮਸਡਡਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਬਡਤਡ ਸ਼ਲਮ ਤਵਕ 3.43       ਲਵਖ ਮਡਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਡ ਆਮਦ ਹਲ
    ਚਪਵਕਡ ਹਫ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵਚਲ 3.22       ਲਵਖ ਮਡਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਦਡ ਖਰਡਦ ਕਰਕਤ 1.81       ਲਵਖ ਮਡਜ਼ਟਰਕ ਟਨ ਦਡ ਚਪਕਲਈ ਹਲ
 ਚਪਵਕਡ ਹਫ             । ਉਨਲਲਧ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਏਜਸਸਡਆਧ ਦਪਆਰਲ ਖਰਡਦਡ ਕਣਕ ਦਡ ਹਪਣ ਤਵਕ ਕਰਡਬ 100    ਕਰਲੜ ਰਪਪਏ ਦਡ

    ਅਦਲਇਗਡ ਵਡ ਹਲ ਚਪਵਕਡ ਹਫ।               ਉਨਲਲਧ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਸਡਡਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਹਪਣ ਕਣਕ ਜ਼ਲਆਉਣ ਦਡ ਰਫ਼ਤਲਰ ਨਰ ਸ ਕਪਝ ਸਡਮਤ
                   ਕਰਨ ਦਡ ਜ਼ਰਰਰਤ ਹਫ ਅਤਤ ਜ਼ਜਹੜਤ ਜ਼ਕਸਲਨ ਵਡਰਲਧ ਕਲਲ ਆਪਣਤ ਘਰਲਧ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਰਵਖਣ ਦਡ ਵਵਡਡ ਜਗਲਲ ਹਫ ਉਹ
                 ਮਸਡਡਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਜ਼ਲਆਉਣ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਹਲਡ ਨਲ ਕਰਨ ਤਲਧ ਜਲ ਮਸਡਡਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਇਕਵਠ ਤਲ ਬਜ਼ਚਆ ਜਲ ਸਕਤ।
               ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਹੜਤ ਆੜਲਤਡ ਸਰਕਲਰ ਦਤ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ਲਧ ਦਡ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਕਤ ਹਜ਼ਰਆਣਲ

               ਤਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ ਦਪਆਰਲ ਜ਼ਲਆਧਦਡ ਜਲਣ ਵਲਲਡ ਕਣਕ ਖਰਡਦਣਗਤ ਉਨਲਲਧ ਦਤ ਲਲਇਸਸਸ ਰਵਦ ਕਰਨ ਦਡ ਕਲਰਵਲਈ
                 ਅਮਲ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਲਆਧਦਡ ਜਲਵਤਗਡ। ਸ਼ਪਡ ਥਲਰਡ ਨਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ ਨਰ ਸ ਅਪਡਲ ਕਡਤਡ ਜ਼ਕ ਮਸਡਡਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਕਤਵਲ ਸਪਵਕਡ ਜ਼ਜਣਸ

                ਹਡ ਜ਼ਲਆਧਦਡ ਜਲਵਤ ਅਤਤ ਟਲਕਨ ਪਪਣਲਲਡ ਨਰ ਸ ਅਪਣਲਉਦਤ ਹਲਏ ਆਪਣਡ ਵਲਰਡ ਜ਼ਸਰ ਹਡ ਮਸਡਡਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਆਇਆ
                 ਜਲਵਤ ਤਲਧ ਜਲ ਮਸਡਡਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਬਤਲਲੜਤ ਭਸਡਲਰ ਨਲ ਹਲ ਸਕਣ ਅਤਤ ਸਮਰਹ ਖਰਡਦ ਏਜਸਸਡਆਧ ਖਰਡਦਡ ਜਲਣ ਵਲਲਡ ਕਣਕ

       ਦਡ ਨਲਲਲ ਨਲਲ ਚਪਕਲਈ ਨਰ ਸ ਯਕਡਨਡ ਬਣਲ ਸਕਣ।
      ਇਸ ਮਦਕਤ ਵਧਡਕ ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਰਲਜਤਸ਼ ਜ਼ਤਪਪਲਠਡ,       ਵਧਡਕ ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਵਕਲਸ ਰਜ਼ਜਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ

ਬਵਤਰਲ, ਐਸ.ਡਡ.    ਐਮ ਬਬਨਦਡਪ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਲਡਆ, ਐਸ.ਡਡ.   ਐਮ ਲਤਡਫ਼ ਅਜ਼ਹਮਦ,    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਸਡਡ ਅਫ਼ਸਰ
 ਜਸਵਡਰ ਜ਼ਸਸਘ, ਡਡ.ਐਫ.ਐਸ.            ਸਡ ਤਰਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਚਲਪੜਲ ਸਮਤਤ ਸਮਰਹ ਏਜਸਸਡਆਧ ਦਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਫਨਤਜਰ ਵਡ ਹਲਜ਼ਰ

ਸਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
  ਸਸਗਰਰਰ ਦਦ 60           ਸਲਲਲਲ ਅਮਰਜਜਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਜ਼ਸਹਤਯਲਬ ਹਲ ਕਦ ਜ਼ਜਜਤਜ ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਵਰਰਜਧ ਜਸਗ

*             ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦ ਸਟਲਫ਼ ਨਦ ਗਰਲਦਸਤਦ ਤਦ ਜ਼ਮਠਲਈ ਨਲਲ ਕਜਤਲ ਘਰ ਲਈ ਜ਼ਵਦਲ
*        ਅਮਰਜਜਤ ਜ਼ਸਸਘ ਦਲ ਸਫ਼ਲ ਇਲਲਜ ਪਸਜਲਬ ਦਜ ਕਲਜ਼ਵਡ-19       ਜ਼ਵਰਰਜਧ ਜਸਗ ਲਈ ਆਸ ਦਜ ਵਜਡਜ ਜ਼ਕਰਨ  :

 ਜ਼ਡਪਟਜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਸਸਗਰਰਰ, 23 ਅਪਪਪਲ:

        ਸਸਗਰਰਰ ਵਲਸਜਆਲ ਲਈ ਇਜਕ ਵਜਡਜ ਰਲਹਤ ਵਲਲਜ ਖ਼ਬਰ ਹਪ,        ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਪਲਜ਼ਜਜ਼ਟਵ ਪਲਏ ਗਏ ਪਜ਼ਹਲਦ
           ਮਰਜਜ਼ ਅਮਰਜਜਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜ਼ਵਰਰਜਧ ਜਸਗ ਨਰ ਸ ਜ਼ਜਜਤ ਜ਼ਲਆ ਹਪ       । ਸ਼ਪਜ ਅਮਰਜਜਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਰ ਸ ਅਜਜ
     ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਤਤ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.  ਰਲਜ ਕਰਮਲਰ, ਐਸ.ਐਮ.  ਓ ਡਲ.     ਜ਼ਕਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਸਮਦਤ ਜ਼ਸਹਤ
                ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਜ ਹਲਰ ਟਜਮ ਵਜਲਤ ਗਰਲਦਸਤਲ ਤਦ ਜ਼ਮਠਲਈ ਦਲ ਡਜਬਲ ਭਦਟ ਕਰਕਦ ਭਜ਼ਵਜਖ ਲਈ ਸ਼ਰਭਕਲਮਨਲ ਭਦਟ
     ਕਰਜ਼ਦਆਲ ਘਰ ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਕਜਤਲ ਜ਼ਗਆ         । ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਦਦ ਸਪਪਸ਼ਲ ਵਲਰਡ ਜ਼ਵਖਦ ਬਜਤਜ 9   ਅਪਪਪਲ ਤਤ

           ਇਲਲਜ ਕਰਵਲ ਰਹਦ ਸ਼ਪਜ ਅਮਰਜਜਤ ਜ਼ਸਸਘ ਵਜ ਜਲਣ ਮਮਕਦ ਖਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
               ਜ਼ਡਪਟਜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਜ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਜ ਦਦ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲਲ ਹਦਠ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਜਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜ਼ਵਰਰਜਧ ਚਜਲ ਰਹਜ

                 ਜਲਗਰਰਕਤਲ ਮਰਜ਼ਹਸਮ ਤਤ ਸਲਰਦ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਲ ਨਰ ਸ ਸਦਧ ਲਪਣ ਦਲ ਸਜਦਲ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਲ ਸ਼ਪਜ ਅਮਰਜਜਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ
              ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਇਜਕ ਨਲਮਰਰਲਦ ਜ਼ਬਮਲਰਜ ਹਪ ਜ਼ਜਸ ਤਤ ਬਚਲਓ ਦਦ ਤਰਜਜ਼ਕਆਲ ਨਰ ਸ ਜ਼ਵਅਕਤਜਗਤ ਪਜਧਰ '   ਤਦ ਅਮਲ

     ਜ਼ਵਜਚ ਜ਼ਲਆਲਦਦ ਜਲਣ ਦਜ ਲਲੜ ਹਪ  । ਕਲਜ਼ਵਡ-19        ਆਈਸਲਲਦਸ਼ਨ ਵਲਰਡ ਜ਼ਵਜਚਤ ਬਲਹਰ ਆਉਜ਼ਦਆਲ ਸ਼ਪਜ ਅਮਰਜਜਤ
                ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਸ ਦਜ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਜਚ ਜ਼ਬਹਤਰਜਨ ਸਲਲਭ ਸਸਭਲਲ ਹਲਈ ਅਤਦ ਵਧਜਆ ਜ਼ਸਹਤ ਸਦਵਲਵਲਲ
             ਪਪਦਲਨ ਕਜਤਜਆਲ ਗਈਆਲ ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਲਰ ਤਦ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਦ ਤਜ਼ਹ ਜ਼ਦਲਤ ਧਸਨਵਲਦਜ ਹਨ     । ਉਨਲਲਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ
                ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਣ ਲਈ ਸਲਵਧਲਨਜਆਲ ਵਰਤਦ ਜਲਣ ਦਜ ਲਲੜ ਹਪ ਅਤਦ ਲਲਕ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਐਮਰਜਜਸਜ ਹਲਲਤਲਲ

                ਜ਼ਵਜਚ ਹਜ ਘਰਤ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ। ਉਨਲਲਲ ਅਪਜਲ ਕਰਜ਼ਦਆਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਜ ਨਰ ਸ ਕਲਇਮ ਰਜਜ਼ਖਆ ਜਲਵਦ
        ਅਤਦ ਵਲਰ ਵਲਰ ਹਜਥ ਧਲਣ ਨਰ ਸ ਤਰਜਜਹ ਜ਼ਦਜਤਜ ਜਲਵਦ।

   ਜ਼ਜ਼ਕਰਯਲਗ ਹਪ ਜ਼ਕ 60              ਸਲਲਲਲ ਦਦ ਅਮਰਜਜਤ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਪਸਡ ਗਜਗੜਪਰਰ ਦਦ ਵਸਨਜਕ ਹਨ ਅਤਦ ਇਹ ਜ਼ਦਜਲਜ ਤਤ
            ਸਲਹਨਦਵਲਲ ਤਜਕ ਆਈ ਇਜਕ ਕਲਜ਼ਵਡ ਪਲਜ਼ਜਜ਼ਟਵ ਪਲਈ ਗਈ ਸਵਲਰਜ ਦਦ ਨਲਲ ਬਪਠਦ ਸਨ     । ਇਨਲਲਲ ਦਦ ਨਦੜਲਦ
         ਪਜ਼ਰਵਲਰਕ ਮਜਬਰਲਲ ਦਦ ਟਪਸਟ ਪਜ਼ਹਲਲਲ ਹਜ ਨਪਗਦਜ਼ਟਵ ਆ ਚਰਜਕਦ ਹਨ।

              ਸ਼ਪਜ ਅਮਰਜਜਤ ਜ਼ਸਸਘ ਦਦ ਟਪਸਟ ਨਪਗਦਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਮਗਰਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਖਦ ਕਲਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜਜ਼ਟਵ ਜ਼ਵਅਕਤਜਆਲ ਦਜ
 ਜ਼ਗਣਤਜ 2 '    ਤਦ ਆ ਗਈ ਹਪ             । ਇਸ ਸਬਸਧਜ ਜ਼ਡਪਟਜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਜ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਜ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸ਼ਪਜ ਅਮਰਜਜਤ

       ਜ਼ਸਸਘ ਦਲ ਇਲਲਜ ਸਫ਼ਲ ਹਲਣਲ ਪਸਜਲਬ ਦਜ ਕਲਜ਼ਵਡ-19       ਜ਼ਵਰਰਜਧ ਜਸਗ ਲਈ ਆਸ ਦਜ ਵਜਡਜ ਜ਼ਕਰਨ  ਹਪ   । ਉਨਲਲਲ
ਜ਼ਕਹਲ                  ਜ਼ਕ ਦਜ਼ਹਲਜਜ਼ ਕਲਲਲ ਦਦ ਪਲਜਜਜ਼ਟਵ ਪਲਏ ਗਏ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਦਲ ਪਜ਼ਹਲਲ ਟਪਸਟ ਨਪਗਦਜ਼ਟਵ ਆ ਜ਼ਗਆ ਹਪ ਅਤਦ

               ਦਰਜਲ ਟਪਸਟ ਨਪਗਦਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਮਗਰਤ ਉਸ ਨਰ ਸ ਵਜ ਹਸਪਤਲਲਤ ਛਰ ਜਟਜ ਦਦ ਕਦ ਘਰ ਭਦਜ ਜ਼ਦਜਤਲ ਜਲਵਦਗਲ।
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O/o District Public Relations Officer, Sangrur
60-year-old Gaggarpur resident wins battle over Covid-

19 in Sangrur
Sangrur, April 23:
In a big relief for Sangrur, the first Covid-19 positive 
patient of the district has won battle against Covid-19 
and walked home on Thursday from local civil hospital 
after successful treatment. The doctors, para-medical 
staff and other officials bid him an emotional farewell 
when he walked out of special ward.
A 60-year-old man hailing from Gaggarpur village was 
tested as first coronavirus positive case of the district 
on April 9. The patient had returned from Chhattisgarh 
via Ludhiana in a flight on March 24 and was co-
passenger in a flight from Delhi to Sahnewal in which a 
Covid-19 affected person was travelling. All his close 
contacts were resulted negative.
With the negative result of his confirmatory test, the 
number of active patients has been reduced to 2 from 
total 3 positive patients in Sangrur district.
While stepping out of the Covid-19 isolation ward, the 
Gaggarpur resident said that he had received very well 
care at the hospital and the arrangements done by the 
administration were commendable. 
"To win battle over the coronavirus, the people should 
be more cautious and should always maintain social 
distancing while stepping out of their homes. One 
should properly wash his hands at regular intervals and
proper care is required to prevent the contamination of 
this virus," the resident said.

Meanwhile, Deputy Commissioner Mr. Ghanshyam Thori
said that with the successful treatment of this case, the
ray of hope to the state's fight against Covid-19 has 
shined once again. He added that another positive 
patient reported from village Dehliz Kalan has also 
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been tested negative in first test and will be tested 
again as two negative tests are required before patient 
is allowed to go home.
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
              ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਪਜ਼ਵਵਤਰ ਰਲਜ਼ਜ਼ਆਆ ਨਰ ਸ ਆਪਣਣ ਘਰਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕਣ ਹਟ ਮਨਲਉਣ ਦਟ ਅਪਟਲ

ਸਸਗਰਰਰ, 23 ਅਪਪਪਲ:

                ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਣ ਪਪਭਲਵ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਟ ਦਣ ਜ਼ਨਯਮ ਨਰ ਸ ਕਲਇਮ ਰਵਖਣਲ ਬਣਹਵਦ ਜ਼ਰਰਰਟ
ਹਪ                । ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਆ ਨਰ ਸ ਇਸ ਨਲਮਮਰਲਦ ਜ਼ਬਮਲਰਟ ਦਣ ਪਪਕਲਪ ਤਲ ਬਚਲਉਣ ਲਈ ਸਰਕਲਰ ਤਣ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ

             ਜਲਰਟ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਣਸ਼ਲਆ ਦਟ ਰਰਸ਼ਨਟ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਟ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਟ ਨਣ ਮਮਸਜ਼ਲਮ ਭਲਈਚਲਰਣ
     ਨਰ ਸ ਅਪਟਲ ਕਟਤਟ ਹਪ ਜ਼ਕ 25   ਅਪਪਪਲ ਤਲ 25          ਮਈ ਤਵਕ ਆਰਸਭ ਹਲਣ ਵਲਲਣ ਪਜ਼ਵਵਤਰ ਰਲਜ਼ਜ਼ਆਆ ਨਰ ਸ ਆਪਣਣ

      ਘਰਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕਣ ਹਟ ਮਨਲਇਆ ਜਲਵਣ         । ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਣ ਸਮਰਹ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਆ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤ
              ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਮਸਜ਼ਲਮ ਭਲਈਚਲਰਣ ਦਟਆਆ ਭਲਵਨਲਵਲਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਵਚ ਰਵਖਦਣ ਹਲਏ ਭਲਈਚਲਰਣ ਨਰ ਸ

      ਉਨਲਆ ਦਟ ਜ਼ਰਰਰਤ ਦਟਆਆ ਵਸਤਲਆ ਦਟ ਡਲਰ-ਟਰ-       ਡਲਰ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਸਪਲਲਈ ਨਰ ਸ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਣ  ।
             ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਣ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਪਜ਼ਜਸਟਰਣਟ ਮਲਣਰਕਲਟਲਲ ਸਮਮਵਚਣ ਕਸਮ ਲਈ ਨਲਡਲ
              ਅਫ਼ਸਰ ਹਲਣਗਣ ਜਲ ਜ਼ਕ ਸਮਮਵਚਣ ਕਸਮ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਦਣਖਣਗਣ ਅਤਣ ਮਮਸਜ਼ਲਮ ਭਲਈਚਲਰਣ ਦਣ ਧਲਰਜ਼ਮਕ

              ਅਨਮਯਲਈਆਆ ਰਲਹਹ ਅਪਟਲ ਕਰਵਲਉਣਗਣ ਜ਼ਕ ਮਮਸਜ਼ਲਮ ਭਲਈਚਲਰਣ ਵਵਲਲ ਘਰ ਜ਼ਵਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕਣ ਹਟ ਨਮਲਜ਼
        ਅਦਲ ਕਟਤਟ ਜਲਵਣ। ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਣ ਉਪ ਕਪਤਲਨ ਪਮਜ਼ਲਸ,    ਕਲਰਜਕਲਰਟ ਇਸਜਟਨਟਅਰ ਜਲ

   ਸਪਲਲਈ ਤਣ ਸਪਨਟਟਣਸ਼ਨ ਮਲਣਰਕਲਟਲਲ,    ਉਪ ਮਸਡਲ ਇਸਜਟਨਟਅਰ ਪਟ.ਐਸ.ਪਟ.   ਸਟ ਐਲ ਅਮਰਗੜ, 
ਐਸ.ਡਟ.    ਓ ਬਟ ਐਡ ਆਰ,  ਕਲਰਜਸਲਧਕ ਅਫ਼ਸਰ,   ਸਟਨਟਅਰ ਮਪਡਟਕਲ ਅਫ਼ਸਰ,    ਸਹਲਇਕ ਖਮਰਲਕ ਤਣ

              ਸਪਲਲਈ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤਣ ਸਕਵਤਰ ਮਲਰਕਟਟ ਕਮਣਟਟ ਨਰ ਸ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਣਸ਼ਲਆ ਦਟ ਪਲਲਣਲ ਦਟ ਹਦਲਇਤ ਕਟਤਟ
ਹਪ।  
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ

          ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਕਮਮਟਟ ਦਮ ਚਮਅਰਮਮਨ ਅਜ਼ਨਲ ਕਕਮਲਰ ਘਟਚਲ ਵਵਲਲ ਮਸਡਟਆਆ ਦਲ ਦਦਰਲ
ਸਸਗਰਰਰ, 23  ਅਪਪਮਲ : 

 ਕਲਜ਼ਵਡ -19             ਦਟ ਮਹਲਆਮਲਰਟ ਦਮ ਚਵਲਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਟ ਹਲੜਟ ਦਟ ਫ਼ਸਲ ਦਟ ਖ਼ਰਟਦ ਦਲ
            ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਮਣ ਲਈ ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਕਮਮਟਟ ਸਸਗਰਰਰ ਦਮ ਚਮਅਰਮਮਨ ਅਜ਼ਨਲ ਕਕਮਲਰ ਘਟਚਲ ਨਮ ਵਵਖ-

     ਵਵਖ ਅਨਲਜ ਮਸਡਟਆਆ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਟਤਲ।
           ਜਲਣਕਲਰਟ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਚਮਅਰਮਮਨ ਸਪਟ ਅਜ਼ਨਲ ਕਕਮਲਰ ਘਟਚਲ ਨਮ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਲਲਆ ਘਲਬਦਲਆ, 

ਜ਼ਭਸਡਰਲਆ,              ਬਲਲਟਆਆ ਤਮ ਦਮਹ ਕਲਲਆ ਮਸਡਟਆਆ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਰ ਕਮ ਖ਼ਰਟਦ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ
ਜ਼ਲਆ              । ਇਸ ਮਦਕਮ ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਟਆਆ ਮਕਸ਼ਕਲਲਆ ਸਕਣਟਆਆ ਤਮ ਹਵਲ ਕਰਨ ਦਲ ਭਰਲਸਲ

              ਜ਼ਦਵਤਲ। ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਮਲਮ ਪਲਸਲਆ ਅਨਕਸਲਰ ਹਟ ਮਸਡਟਆਆ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ
               ਦਟਆਆ ਟਰਲਲਟਆਆ ਲਮ ਕਮ ਆਉਣ ਤਲਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਟਆਆ ਜ਼ਵਚ ਹਲਣ ਵਲਲਟ ਭਟੜ ਤਲ ਬਜ਼ਚਆ ਜਲ
               ਸਕਮ। ਸਪਟ ਅਜ਼ਨਲ ਕਕਮਲਰ ਨਮ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਮਸਡਟਆਆ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਲਮ ਕਮ ਆਉਣ

              ਤਲ ਵਮਚਣ ਤਵਕ ਢਕਕਵਵ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਟ ਦਲ ਜ਼ਖ਼ਆਲ ਰਵਖਣ ਤਮ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਅਤਮ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
  ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਲਲ ਸਮਮ-       ਸਮਮ ਤਮ ਜ਼ਮਲਟਆਆ ਜ਼ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਟ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ     । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ

      ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਟ ਫ਼ਸਲ ਦਲ ਇਕ-      ਇਕ ਦਲਣਲ ਚਵਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬਵਧ ਹਮ  । ਇਸ
             ਮਦਕਮ ਉਨਲਲਆ ਆੜਤਟਆਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਇਹ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਉਣ ਜ਼ਵਚ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਕਰਨ ਜ਼ਕ

    ਮਸਡਟਆਆ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦਟ ਲਕਹਲਈ,        ਤਲਲਲਈ ਤਮ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟਸਗ ਸਮਮ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫ਼ਮਲਣ ਤਲ
        ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮਲਟਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਟ ਪਲਲਣਲ ਹਲ ਰਹਟ ਹਮ    ।ਇਸ ਮਦਕਮ ਅਸਜ਼ਮਪਤ ਬਰਲੜ, ਡਲ. 

ਬਬਲਲ,           ਗਕਰਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਗਫਟਟ ਅਤਮ ਮਲਰਕਟਟ ਕਮਮਟਟ ਦਮ ਮਕਲਲਜ਼ਮ ਵਟ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ
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