
    ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
            ਕਰਜਫਊ ਦਦਰਲਨ ਛਲਟ ਤਤ ਰਜਹਤ ਜਵਅਕਤਤਆਆ ਦਦ ਜਬਨਲਆ ਜਕਸਦ ਐਮਰਜਜਸਤ ਕਲਰਨਲਆ ਤਤ ਬਲਹਰ

       ‘       ਘਘਸਮਣ ਕਲਰਨ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਪਲਜਦਜਟਵ ਪਲਏ ਜਲਣ ਤਦ ਪਘਜਲਸ ਕਦਸ ਦਰਜ ਕਤਤਲ ਜਲਵਦਗਲ :
 ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਤ

*              ਮਹਲਆਮਲਰਤ ਦਦ ਬਲਵਜਰਦ ਲਲਪਰਵਲਹਤ ਵਰਤ ਕਦ ਹਲਰਨਲਆ ਦਤ ਜਲਨ ਨਰ ਸ ਜਲਜਖਮ ਜਵਚ ਪਲ ਰਹਦ
    ਜਵਅਕਤਤਆਆ ਲਈ ਜਲਰਤ ਕਤਤਦ ਹਘਕਮ

 

ਸਸਗਰਰਰ, 24 ਅਪਪਪਲ:
                            ਜਜਲਲਦ ਦਦ ਨਲਗਜਰਕਲਆ ਨਰ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਪਪਭਲਵ ਤਤ ਪਰਰਤ ਤਰਲਲਆ ਮਘਕਤ ਰਰਖਣ

   ਲਈ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਆਪਲ-           ਆਪਣਦ ਘਰਲਆ ਜਵਰਚ ਹਤ ਰਜਹਣ ਦਤ ਅਪਤਲ ਕਰਜਦਆਆ ਜਡਪਟਤ ਕਜਮਸਨਰ
          ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਤ ਨਦ ਬਤਤਤ ਜਦਨਨ ਪਜਟਆਲਲ ਜਵਖਦ ਦਲ ਜਵਅਕਤਤਆਆ ਜਵਰਘਰਧ ਕਲਜਵਡ-19  ਦਤ

              ਮਹਲਆਮਲਰਤ ਨਰ ਸ ਫਪਲਲਉਣ ਅਤਦ ਕਰਜਫਊ ਦਤ ਉਲਸਘਣਲ ਦਦ ਦਰਜ ਹਲਏ ਪਘਜਲਸ ਕਦਸ ਦਲ ਹਵਲਲਲ
            ਜਦਸਜਦਆਆ ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਜਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜਵਰਚ ਕਰਜਫਊ ਜਨਯਮਲਆ ਦਤ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਲਲ

   ਅਜਜਹਲ ਕਲਈ ਵਤ ਜਵਅਕਤਤ,         ਜਲ ਜਬਨਲਆ ਜਕਸਦ ਐਮਰਜਜਸਤ ਕਲਰਨਲਆ ਕਰਕਦ ਘਰਤ ਬਲਹਰ
       ‘        ਜਨਕਜਲਆ ਹਲਵਦ ਅਤਦ ਕਲਰਲਨਲ ਪਲਜਦਜਟਵ ਪਲਏ ਜਲਣ ਤਦ ਉਸ ਜਵਰਘਰਧ ਤਘਰਸਤ ਪਘਜਲਸ ਕਦਸ ਦਰਜ

 ਕਤਤਲ ਜਲਵਦਗਲ।
            ਜਡਪਟਤ ਕਜਮਸਨਰ ਨਦ ਜਕਹਲ ਜਕ ਉਨਲਲਆ ਜਵਅਕਤਤਆਆ ਦਦ ਜਖਲਲਫ ਸਖਤ ਕਲਨਰ ਸਨਤ ਕਲਰਵਲਈ
             ਅਮਲ ਜਵਰਚ ਜਲਆਉਣ ਦਦ ਆਦਦਸ ਜਦਰਤਦ ਹਨ ਜਲ ਕਰਜਫਊ ਲਰਜਗਆ ਹਲਣ ਦਦ ਬਲਵਜਰਦ

 ਆਪਣਤਆਆ ਗਪਰ-            ਜਜਸਮਦਵਰਲਨਲ ਗਤਤਜਵਧਤਆਆ ਜਲਰਤ ਰਰਖ ਰਹਦ ਹਨ ਅਤਦ ਰਲਜਲਨਲ ਹਤ ਜਨਯਮਲਆ ਨਰ ਸ
       ‘  ਜਛਰਕਦ ਟਸਗ ਕਦ ਇਰਕ ਤਤ ਵਧਦਰਦ ਥਲਆਵਲਆ ਤਦ ਆ-           ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ ਜਲਆ ਵਰਧ ਤਤ ਵਰਧ ਲਲਕਲਆ ਦਦ ਸਸਪਰਕ
   ਜਵਰਚ ਆ ਰਹਦ ਹਨ            । ਉਨਲਲਆ ਸਪਰਸਟ ਕਤਤਲ ਜਕ ਇਹ ਹਘਕਮ ਜਸਰਫ ਉਨਲਲਆ ਜਵਅਕਤਤਆਆ ਲਈ
               ਜਲਰਤ ਕਤਤਦ ਗਏ ਹਨ ਜਲ ਮਹਲਆਮਲਰਤ ਦਦ ਬਲਵਜਰਦ ਲਲਪਰਵਲਹਤ ਵਰਤ ਕਦ ਹਲਰਨਲਆ ਦਤ ਜਲਨ ਨਰ ਸ
    ਜਲਜਖਮ ਜਵਚ ਪਲ ਰਹਦ ਹਨ।

     ‘  ’         ਸਪਤ ਥਲਰਤ ਨਦ ਜਕਹਲ ਜਕ ਸਘਪਰ ਸਪਰਪਡਰ ਵਜਤ ਵਰਧ ਤਤ ਵਰਧ ਲਲਕਲਆ ਜਵਰਚ ਸਸਕਰਮਣ ਫਪਲਲਉਣ
      ਵਲਲਦ ਇਹ ਜਵਅਕਤਤ ਸਬਜਤ ਜਲਆ ਫਲ ਜਵਕਰਦਤਲ,        ਪਘਸਤਕ ਅਤਦ ਦਘ ਰਧ ਜਵਕਰਦਤਲ ਜਲਆ ਅਜਜਹਦ ਹਤ

               ਹਲਰ ਵਪਲਰਤ ਵਤ ਹਲ ਸਕਦਦ ਹਨ ਜਲ ਰਲਜਲਨਲ ਵਧਦਰਦ ਜਵਅਕਤਤਆਆ ਦਦ ਸਸਪਰਕ ਜਵਰਚ ਆਉਦਦ ਹਨ
         ਅਤਦ ਕਲਜਵਡ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਤ ਸਲਵਧਲਨਤਆਆ ਦਤ ਵਰਤਤ ਨਹਨ ਕਰਦਦ।

              ਜਡਪਟਤ ਕਜਮਸਨਰ ਨਦ ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਜਹੜਦ ਜਵਅਕਤਤ ਛਲਟ ਦਤ ਸਪਦਣਤ ਜਵਰਚ ਨਹਨ ਆਉਦਦ ਅਤਦ
              ਆਪਣਦ ਜਵਰਤਤ ਲਲਲਚਲਆ ਕਰਕਦ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਹਘਕਮਲਆ ਦਤ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਦਦ ਪਲਏ ਜਲਆਦਦ ਹਨ ਤਲਆ

              ਇਸ ਨਰ ਸ ਇਰਕ ਵਰਡਲ ਅਪਰਲਧ ਮਸਜਨਆ ਜਲਵਦਗਲ ਤਦ ਭਜਵਰਖ ਜਵਰਚ ਜਜਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਦਲ ਕਲਈ
  ਵਸਨਤਕ ਅਜਜਹਤ ਗਪਰ-        ਜਜਸਮਦਵਰਲਨਲ ਗਤਤਜਵਧਤਆਆ ਕਲਰਨ ਕਲਰਲਨਲ ਪਲਜਦਜਟਵ ਪਲਇਆ ਜਲਆਦਲ ਹਪ

        ਤਲਆ ਉਸ ਜਵਰਘਰਧ ਤਘਰਸਤ ਪਘਜਲਸ ਕਦਸ ਦਰਜ ਕਤਤਲ ਜਲਵਦਗਲ। 
              ਜਡਪਟਤ ਕਜਮਸਨਰ ਨਦ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਇਹ ਵਤ ਅਪਤਲ ਕਤਤਤ ਜਕ ਐਮਰਜਜਸਤ ਹਲਲਤਲਆ ਤਤ ਜਬਨਲਆ
           ‘  ਆਪਣਦ ਘਰਲਆ ਤਤ ਬਲਹਰ ਨਲ ਜਨਕਜਲਆ ਜਲਵਦ ਅਤਦ ਘਰਲਆ ਦਦ ਦਰਵਲਜਜਆਆ ਤਦ ਸਬਜਤ,   ਦਘ ਰਧ ਜਲਆ
         ਅਜਜਹਤ ਹਤ ਹਲਰ ਘਰਦਲਰ ਵਸਤਰ ਪਪਲਪਤ ਕਰਨ ਸਮਮ ਸਮਲਜਕ ਦਰਰਤ, ਮਲਸਕ,  ਸਪਨਦਟਲਇਜਰ ਆਜਦ

     ਦਤ ਵਰਤਤ ਨਰ ਸ ਯਕਤਨਤ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਦ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ 
        ਕਰਜਫਊ ਦਦਰਲਨ ਹਹਣ ਤਤਕ ਜਜਲਲ ਲ ਹਹਲਪ ਲਲਈਨ '     ਤਤ ਪਪਲਪਤ ਕਲਲਲਲ ਜਵਤਚਚ 94  ਫਫਸਦਫ ਦਲ

ਜਨਪਟਲਰਲ, 6    ਫਫਸਦਫ ਜਨਪਟਲਰਤ ਅਧਫਨ :  ਜਡਪਟਫ ਕਜਮਸਨਰ
 

ਸਸਗਰਰਰ, 24 ਅਪਪਹਲ:
 

            ਕਰਜਫਊ ਦਤ ਮਤਦਤਨਜਰ ਲਲਕਲਲ ਦਫ ਸਹਜਵਧਲ ਲਈ ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਵਤਲਚ ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਫ
 ਕਸਪਲਹਕਸ           ਅਤਤ ਸਬ ਡਵਫਜਨਜ ਪਤਧਰ ਤਤ ਸਥਲਪਤ ਕਫਤਤ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ 24  ਘਸਟਤ ਨਲਗਜਰਕਲਲ

       ਨਰ ਸ ਪਤਸ ਆ ਰਹਫਆਲ ਸਮਤਜਸਆਵਲਲ ਬਲਰਤ       ਫਦਰਫ ਹਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਤਧ ਹਨ    । ਇਸ ਸਬਸਧਫ
            ਜਲਣਕਲਰਫ ਜਦਸਜਦਆਲ ਹਲਇਆ ਜਡਪਟਫ ਕਜਮਸਨਰ ਸਪਫ ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਫ ਨਤ ਦਤਜਸਆ ਜਕ ਜਜਲਲ ਲ

 ਪਪਸਲਸਨ        ਨਰ ਸ ਇਸ ਮਹਫਨਤ ਵਤਖ ਵਤਖ ਮਸਤਵ      ਲਈ ਜਜਲਲ ਲ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ '   ਤਤ ਕਹ ਤਲ 1683  ਫਲਨ
     ਕਲਲਲਲ ਪਪਲਪਤ ਹਲਈਆਲ ਜਜਸਨਲ ਲਲ ਜਵਚਚ 1577         ਕਲਲਲਲ ਦਲ ਸਮਲਧਲਨ ਕਰ ਜਦਤਤਲ ਜਗਆ ਹਹ ਜਦਚਜਕ

106 '    ਤਤ ਕਸਮ ਜਲਰਫ ਹਹ,   ਇਹਨਲਲ ਜਵਤਚਚ 70      ਮਲਬਲਈਲ ਨਸਬਰਲਲ ਨਲਲ ਨਸਬਰ ਬਸਦ,  ਕਵਰਤਜ
   ਖਤਤਰ ਤਚ ਬਲਹਰ            ਜਲਲ ਕਲਲ ਨਲ ਉਠਲਏ ਜਲਣ ਕਲਰਨ ਸਸਪਰਕ ਨਹਹ ਹਲ ਸਜਕਆ ਹਹ।

 ਕਰਜਫਊ ਪਲਸ, ਦਵਲਈਆਲ,  ਫਰਫ ਰਲਸਨ,  ਰਲਸਨ ,ਖਤਤਫਬਲੜਫ,   ਜਸਕਲਇਤ ਅਤਤ ਜਲਣਕਲਰਫ, 
      ਇਕਲਲਤਵਲਸ ਆਜਦ ਜਵਜਸਆਲ ਤਤ ਪਪਲਪਤ ਕਲਲਲਲ       ਜਵਚਚ ਜਜਆਦਲਤਰ ਕਲਲਲਲ ਫਰਫ ਰਲਸਨ 600, 

  ਕਰਜਫਊ ਪਲਸ 434,  ਦਵਲਈਆਲ 236,  ਰਲਸਨ 61,   ਜਲਣਕਲਰਫ ਲਈ 60   ਅਤਤ ਜਸਕਲਇਤਲਲ
 ਸਬਸਧਫ 44   ਕਲਲਲਲ ਪਪਲਪਤ ਹਲਈਆਲ         ।ਉਨਲਲਲ ਦਤਜਸਆ ਜਕ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਜਵਚ ਹਹਲਪ ਲਲਈਨ ਨਸਬਰ

'               ਤਤ ਸਤਵਲਵਲਲ ਪਪਦਲਨ ਕਰ ਰਹਤ ਓਪਰਤਟਰਲਲ ਵਤਲਚ ਜਸਕਲਇਤਲਲ ਅਤਤ ਸਹਝਲਅ ਆਜਦ ਪਪਲਪਤ ਹਲਣ ਤਚ
             ਤਹਰਸਤ ਬਲਅਦ ਢਹ ਤਕਵਹ ਕਲਰਵਲਈ ਤਜਹਤ ਸਮਮ ਜਸਰ ਹਤਲ ਕਤਢਣ ਲਈ ਸਬਸਧਤ ਨਲਡਲ ਅਫਸਰ

    ਕਲਲ ਭਤਜ ਜਦਤਤਲ ਜਲਲਦਲ ਹਹ           ।ਜਜਨਲਲਲ ਵਤਲਚ ਫਦਰਫ ਕਲਰਵਲਈ ਅਮਲ ਜਵਤਚ ਜਲਆਉਦਤ ਹਲਏ ਲਲਕਲਲ ਦਫ
     ਪਰਰਨ ਮਦਦ ਕਫਤਫ ਜਲ ਰਹਫ ਹਹ।

     ਸਪਫ ਥਲਰਫ ਨਤ ਦਤਜਸਆ ਜਕ 10         ਲਲਈਨਲਲ ਵਲਲਤ ਜਜਲਲ ਲ ਹਹਲਪਲਲਈਨ ਨਸਬਰ ਤਚ ਜਬਨਲਲ ਸਬ
     ਡਵਫਜਨ ਤਚ ਜਪਸਡ ਪਤਧਰ ਤਤਕ 2000          ਤਚ ਵਤਧ ਹਹਲਪ ਲਲਈਨਲਲ ਲਲਕਲਲ ਦਫ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹਫਆਲ

ਹਨ।
               ਸਪਫ ਥਲਰਫ ਨਤ ਅਪਫਲ ਕਰਜਦਆਲ ਜਕਹਲ ਜਕ ਕਰਜਫਊ ਦਦਰਲਨ ਲਲਕ ਆਪਣਤ ਤਤ ਸਮਲਜ ਦਤ ਜਹਤਤਲਲ ਦਫ

            ਸਹਰਤਜਖਆ ਲਈ ਜਕਸਤ ਐਮਰਜਜਸਫ ਤਚ ਇਲਲਵਲ ਆਪਣਤ ਘਰਲਲ ਤਚ ਬਲਹਰ ਨਲ ਜਨਕਲਣ ,   ਜਤ ਜਲਣ
              ਦਫ ਲਲੜ ਪਜਦਫ ਹਹ ਤਲਲ ਮਲਸਕ ਪਜਹਨਣ ਅਤਤ ਸਮਲਜਜਕ ਜਵਤਥਤਲ ਦਤ ਜਨਯਮਲਲ ਦਫ ਪਲਲਣਲ ਯਕਫਨਫ

ਬਣਲਉਣ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
         ਪਸਜਲਬ ਮਸਡਡ ਬਲਰਡ ਦਦ ਸਕਕਤਰ ਵਕਲਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਦਡਆਆ

ਵਕਖ-          ਵਕਖ ਅਨਲਜ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਕਚ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਡਦ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ
*       ’     ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਦਡਆਆ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਕਚ ਖਰਡਦ ਕਲਰਜਲਆ ਤਦ ਕਡਤਲ ਤਸਕਲਡ ਦਲ ਪਪਗਟਲਵਲ

*  ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਡ,        ’   ਮਲਸਕ ਤਦ ਸਸਨਦਟਲਈਜ਼ਰ ਦਦ ਜ਼ਨਯਮਲਆ ਦਡ ਵਰਤਲ ਤਦ ਜ਼ਦਕਤਲ ਜ਼ਲਰ

ਸਸਗਰਰਰ, 24 ਅਪਪਸਲ: 
                ਪਸਜਲਬ ਮਸਡਡ ਬਲਰਡ ਦਦ ਸਕਕਤਰ ਸ਼ਪਡ ਰਵਡ ਭਗਤ ਵਕਲਲ ਅਕਜ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਦਡਆਆ ਵਕਖ ਵਕਖ ਅਨਲਜ
         ਮਸਡਡਆਆ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਰਕਦ ਖਰਡਦ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ       । ਉਨਲਲਆ ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ

   ਵਕਲਲ ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਸਸਗਰਰਰ,             ਲਲ ਜ਼ਧਆਣਲ ਤਦ ਮਲਗਲ ਜ਼ਵਕਚ ਕਣਕ ਦਡ ਖਰਡਦ ਦਡ ਜ਼ਨਗਰਲਨਡ ਦਡ ਜ਼ਜਸਮਦਵਲਰਡ ਸਸਪਡ
 ਗਈ ਹਸ           ’      । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਕਚ ਕਣਕ ਦਡ ਆਮਦ ਤਦ ਖਰਡਦ ਕਲਰਜਲਆ ਤਦ ਤਸਕਲਡ ਦਲ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਡਤਲ। ਉਨਲਲਆ

               ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਪਪਭਲਵ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਅਤਦ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਸਲਰਕਜ਼ਖਅਤ ਰਕਖਣ ਲਈ ਪਸਜਲਬ
     ਸਰਕਲਰ ਨਦ ਮਸਡਡ ਬਲਰਡ ਜ਼ਰਡਏ 27000      ’     ਲਡਟਰ ਸਸਨਦਟਲਈਜ਼ਰ ਦਡ ਵਸਡ ਮਸਡਡਆਆ ਚ ਕਡਤਡ ਹਸ ਅਤਦ

       ਇਸ ਨਲਲ ਮਲਸਕ ਵਡ ਵਸਡਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ           । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਕਚ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਡ ਨਰ ਸ ਵਡ
        ਬਰਕਰਲਰ ਰਕਖਣ ਲਈ ਲਗਲਤਲਰ ਸਲਰਥਕ ਉਪਰਲਲਦ ਕਡਤਦ ਗਏ ਹਨ।

                 ਸ਼ਪਡ ਰਵਡ ਭਗਤ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਦਲਨਡਆਆ ਭਰ ਜ਼ਵਕਚ ਫਸਲਦ ਨਲਵਦਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਕਜ਼ਹਰ ਦਡ ਔਖਡ ਘੜਡ
                 ਜ਼ਵਕਚ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਆਮ ਜਨਤਲ ਦਦ ਨਲਲ ਨਲਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਲਲ ਵਡ ਮਲਢਦ ਨਲਲ ਮਲਢਲ ਜਲੜ ਕਦ ਖੜਲ ਡ ਹਸ।

               ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਦ ਜ਼ਹਕਤਲਆ ਦਡ ਰਲਖਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਕਣਕ ਦਡ ਖਰਡਦ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਚਲਲਲ ਰਕਖਣ
 ਅਤਦ ਇਕਕ-      ਇਕਕ ਦਲਣਲ ਖਰਡਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬਕਧ ਹਸ         । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਮਸਡਡ ਬਲਰਡ ਵਕਲਲ 4000 

     ਖਰਡਦ ਕਕਦਰ ਸਥਲਪਤ ਕਡਤਦ ਗਏ ਹਨ             । ਸ਼ਪਡ ਰਵਡ ਭਗਤ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਆੜਲਤਡਆਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਪਛਲਦ ਸਲਲ ਉਨਲਲਆ
       ’          ਦਦ ਖਲਜ਼ਤਆਆ ਜ਼ਵਕਚ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਦ ਡਲਟਦ ਤਦ ਅਧਲਜ਼ਰਤ ਪਲਸ ਜਲਰਡ ਕਡਤਦ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ

  ’  ਇਨਲਲਆ ਪਲਸਲਆ ਤਦ ਹਡ,        ਜਲ ਜ਼ਕ ਪਪਤਡ ਟਰਲਲਡ ਜਲਰਡ ਕਡਤਦ ਜਲਆਦਦ ਹਨ,      ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਚ ਦਲਖਲ ਹਲਣ ਦਡ
 ਆਜ਼ਗਆ ਹਸ       । ਹਲਣ ਤਕਕ ਮਸਡਡ ਬਲਰਡ ਵਕਲਲ 4.5           ਲਕਖ ਪਲਸ ਜਲਰਡ ਕਡਤਦ ਜਲ ਚਲਕਕਦ ਹਨ ਅਤਦ ਪਲਸ ਜਲਰਡ

        ਕਰਨ ਦਡ ਜ਼ਵਧਡ ਨਰ ਸ ਤਰਕਸਸਗਤ ਕਡਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਸ           । ਇਸ ਸਮਕ ਦਦਰਲਨ ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਲਨਰ ਸ ਸਲਜ਼ਰਆਆ ਨਰ ਸ
              ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲ ਦਡ ਪਲਲਣਲ ਕਰਕਦ ਇਸ ਇਨਫਦਸਕਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਜ਼ਵਕਚ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਦਣਲ
 ਚਲਹਡਦਲ ਹਸ।

      ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਸਕਕਤਰ ਵਕਲਲ ਅਨਲਜ ਮਸਡਡ ਧਰਰਡ, ਸਸਗਰਰਰ,       ਭਵਲਨਡਗੜਲ ਆਜ਼ਦ ਮਸਡਡਆਆ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਰਕਦ
        ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਡ ਨਰ ਸ ਕਲਇਮ ਰਕਖਣ ਲਈ ਜ਼ਲਰ ਜ਼ਦਕਤਲ ਜ਼ਗਆ         । ਇਸ ਮਦਕਦ ਵਕਖ ਵਕਖ ਅਜ਼ਧਕਲਰਡ ਵਡ ਮਦਜਰਦ

ਸਨ।
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     ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ਸਸਗਰਰਰ
 

              ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਸਸਗਰਰਰ ਦਦਆਆ ਹਜਰਆਣਲ ਤਤ ਪਸਜਲਬ ਦਤ ਦਰਜਤ ਜਜਜਲਆਆ ਨਲਲ
   ਜਲੜਦਦਆਆ ਹਹਦਲਆ ਨਰ ਸ 13    ਨਲਕਤ ਲਗਲ ਕਦਤਲ ਸਦਲ:  ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸਨਰ

*  ’      ਨਲਜਕਆਆ ਤਤ ਐਬਰਲਲਸ ਸਮਤਤ ਮਫਡਦਕਲ ਟਦਮਲਆ ਤਫਨਲਤ, ਕਲਜਵਡ-19      ਦਤ ਲਹਛਣਲਆ ਵਲਲਤ ਜਵਅਕਤਦ ਨਰ ਸ ਜਜਲਤ
       ਅਸਦਰ ਦਲਖਲਤ ਤਤ ਪਜਹਲਲਆ ਇਲਲਜ ਲਈ ਭਤਜਜਆ ਜਲਵਤਗਲ:  ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਦ

 
ਸਸਗਰਰਰ, 24 ਅਪਪਫਲ:

              ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਤ ਚਹਲਜਦਆਆ ਜਜਲਲ ਪਪਸਲਸਨ ਵਹਲਤ ਸਸਗਰਰਰ ਜਜਲਤ ਦਦਆਆ ਬਲਹਰਦ ਸਰਜਬਆਆ ਅਤਤ ਬਲਕਦ
        ਜਜਜਲਆਆ ਨਲਲ ਲਹਗਦਦਆਆ ਹਹਦਲਆ ਨਰ ਸ ਸਦਲ ਕਰਨ ਲਈ 13       ’   ਨਲਕਤ ਸਥਲਜਪਤ ਕਦਤਤ ਗਏ ਹਨ ਜਜਨਲਆ ਤਤ ਪਪਜਲਸ

   ਸਟਲਫ ਲਗਲਉਣ ਦਤ ਨਲਲ-          ਨਲਲ ਮਫਡਦਕਲ ਟਦਮ ਅਤਤ ਐਬਰਲਲਸ ਵਦ ਤਫਨਲਤ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਫ    । ਇਸ ਸਬਸਧਦ
             ਵਧਤਰਤ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜਦਸਜਦਆਆ ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸਨਰ ਸਪਦ ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਦ ਨਤ ਦਹਜਸਆ ਜਕ ਲਲੜੜਦਤ ਦਸਤਲਵਤਜਲਆ ਤਤ
                ਬਗਫਰ ਜਕਸਤ ਵਦ ਬਲਹਰਦ ਜਵਅਕਤਦ ਨਰ ਸ ਜਜਲਤ ਅਸਦਰ ਦਲਖਲ ਹਲਣ ਦਦ ਇਜਲਜਤ ਨਹੜ ਜਦਹਤਦ ਜਲਵਤਗਦ ਅਤਤ

 ’     ਨਲਜਕਆਆ ਤਤ ਤਫਨਲਤ ਮਫਡਦਕਲ ਟਦਮਲਆ ਕਲਜਵਡ-19    ’      ਦਤ ਸਹਕਦ ਮਰਦਜਲਆ ਤਤ ਪਰਰਦ ਸਰਗਰਮਦ ਨਲਲ ਨਜਰ
ਰਹਖਣਗਦਆਆ। 

       ’  ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸਨਰ ਨਤ ਦਹਜਸਆ ਜਕ ਇਨਲਆ ਨਲਜਕਆਆ ਚ 3        ਨਲਕਤ ਜਜਲਤ ਦਦ ਹਜਰਆਣਲ ਨਲਲ ਲਹਗਦਦ ਸਰਹਹਦ
’   ਤਤ ਅਤਤ 10           ’    ਨਲਕਤ ਸਸਗਰਰਰ ਦਦ ਪਸਜਲਬ ਦਤ ਦਰਜਤ ਜਜਜਲਆਆ ਨਲਲ ਲਹਗਦਦ ਹਹਦ ਤਤ ਲਗਲਏ ਗਏ ਹਨ   । ਉਨਲਆ

               ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਤਕਰ ਕਲਈ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਤ ਲਹਛਣਲਆ ਵਲਲਲ ਜਵਅਕਤਦ ਜਜਲਤ ਅਸਦਰ ਦਲਖਲ ਹਲਣ ਦਦ ਕਲਜਸਸ
             ਕਰਤਗਲ ਤਲਆ ਸਬਸਧਤ ਜਵਅਕਤਦ ਨਰ ਸ ਤਪਰਸਤ ਮਫਡਦਕਲ ਜਸਹਤ ਸਹਰਲਤਲਆ ਮਪਹਹਈਆ ਕਰਵਲਈਆਆ ਜਲਣਗਦਆਆ ਤਲਆ

             ’      ਜਲ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਜਕਆ ਜਲ ਸਕਤ। ਉਨਲਆ ਜਕਹਲ ਜਕ ਮਫਡਦਕਲ ਤਤਰ ਤਤ ਜਫਹਟ ਹਲਣ ਦਦ ਸਰਰਤ
’              ਚ ਹਦ ਬਲਹਰਤ ਆਉਣ ਵਲਲਤ ਜਵਅਕਤਦ ਨਰ ਸ ਜਜਲਤ ਅਸਦਰ ਆਉਣ ਦਦ ਆਜਗਆ ਜਦਹਤਦ ਜਲਵਤਗਦ।

                ਸਪਦ ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਦ ਨਤ ਦਹਜਸਆ ਜਕ ਇਸਦਤ ਨਲਲ ਹਦ ਬਲਹਰਦ ਸਰਜਬਆਆ ਤਤ ਸਸਗਰਰਰ ਜਜਲਤ ਅਸਦਰ ਆਉਣ
              ਵਲਲਦ ਮਸਦਨਰਦ ਨਰ ਸ ਵਦ ਸਲਡਦਅਮ ਹਲਇਪਲਕਲਲਰਲਈਟ ਦਦ ਸਪਤਰਅ ਨਲਲ ਚਸਗਦ ਤਰਲਆ ਸਫਨਤਟਲਈਜ ਕਰਕਤ ਹਦ
    ਦਲਖਲ ਹਲਣ ਜਦਹਤਲ ਜਲਆਦਲ ਹਫ            । ਉਨਲਆ ਦਹਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਹਜਰਆਣਲ ਨਰ ਸ ਜਲੜਦਦਆਆ ਸਲਰਦਆਆ ਅਜਹਮ
 ’              ਸੜਕਲਆ ਤਤ ਖਤਤਦਬਲੜਦ ਤਤ ਜਕਸਲਨ ਭਲਲਈ ਜਵਭਲਗ ਦਦਆਆ ਜਵਸਤਸ ਟਦਮਲਆ ਤਫਨਲਤ ਕਦਤਦਆਆ ਗਈਆਆ ਹਨ ਜਜਨਲਆ

    ਵਹਲਤ ਹਪਣ ਤਹਕ ਤਕਰਦਬਨ 360      ਮਸਦਨਲਆ ਨਰ ਸ ਸਫਨਤਟਲਈਜ ਕਦਤਲ ਜਗਆ ਹਫ।
               ’  ਸਪਦ ਥਲਰਦ ਨਤ ਜਜਲਲ ਵਲਸਦਆਆ ਨਰ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਦ ਮਹਲਆਮਲਰਦ ਨਰ ਸ ਸਸਗਰਰਰ ਜਜਲਤ ਚ

                ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਪਪਸਲਸਨ ਨਰ ਸ ਸਜਹਯਲਗ ਦਤਣ ਅਤਤ ਜਕਸਤ ਵਦ ਬਲਹਰਦ ਜਵਅਕਤਦ ਨਰ ਸ ਜਬਨਲਆ ਅਗਲਊ
        ਮਨਜਰਰਦ ਤਤ ਆਪਣਤ ਘਰਲਆ ਅਸਦਰ ਦਲਖਲ ਨਲ ਹਲਣ ਦਤਣ  ।         ਉਨਲਆ ਜਕਹਲ ਜਕ ਲਲਕਲਆ ਦਲ ਸਜਹਯਲਗ ਇਸ
                 ਮਹਲਆਮਲਰਦ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤਤ ਅਜਹਮ ਕੜਦ ਹਫ ਜਕਉਜਕ ਇਹ ਲਲਗ ਦਦ ਜਬਮਲਰਦ ਹਫ ਤਤ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ

           ਇਹਕ ਜਵਅਕਤਦ ਤਤ ਦਰਜਤ ਦਤ ਸਸਪਰਕ ਜਵਚ ਆਉਣ ਨਲਲ ਹਦ ਫਫਲਦਲ ਹਫ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,  ਸਸਗਰਰਰ
          ਲਲੜਵਸਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਦਦਆਰ ਔਰਤਲਰ ਨਰ ਸ ਮਮਫ਼ਤ ਵਸਡਡ ਜਲ ਰਹਡ ਹਨ 20   ਹਜ਼ਲਰ ਸਸਨਦਟਰਦ ਪਸਡ:

 ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਸਸਗਰਰਰ, 24 ਅਪਪਸਲ: 

             ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਲਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਲਲਕਲਰ
           ਤਵਕ ਹਰ ਲਲੜੜਦਦ ਚਦਜ਼ ਪਮਵਜਦਦ ਕਦਤਦ ਜਲਣਦ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਦ ਹਸ   । ਇਸਡ

           ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਦ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਦ ਦਡ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਡਸ਼ਲਰ ਤਜ਼ਹਤ
      ‘  ਇਸਤਰਦ ਤਡ ਬਲਲ ਜ਼ਵਕਲਸ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਬਡਟਦ ਬਚਲਓ,  ’   ਬਡਟਦ ਪੜਲਓ ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਤਜ਼ਹਤ

 ਸਬਸਧਤ ਐਸ.ਡਦ.ਐਮਜ਼.       ਰਲਹੜ ਲਲੜਵਸਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਦਦਆਰ ਔਰਤਲਰ ਨਰ ਸ 20,000 ਸਸਨਡਟਰਦ
     ਪਸਡਜ਼ ਮਮਫ਼ਤ ਵਸਡਡ ਜਲ ਰਹਡ ਹਨ          । ਸ਼ਪਦ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਦ ਨਡ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਮਣ ਤਵਕ

15,000        ਤਤ ਵਧਡਰਡ ਪਸਡਜ਼ ਵਸਡਡ ਵਦ ਜਲ ਚਮਵਕਡ ਹਨ।
           ’   ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਡ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਵਜ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਡ ਦਡ ਸਮਰਹ ਬਲਲਕਲਰ ਚ ਲਲੜਵਸਦ

            ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਦਦਆਰ ਔਰਤਲਰ ਸਸਨਡਟਰਦ ਪਸਡਜ਼ ਵਸਡਣ ਦਦ ਸ਼ਮਰਰਆਤ ਕਦਤਦ ਜਲ ਚਮਵਕਦ ਹਸ   । ਉਨਲਰ
              ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤਡ ਸਵਵਛਤਲ ਸਸਭਲਲ ਦਡ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਡ ਦਡ ਸਲਰਡ ਲਲੜਵਸਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਦਦਆਰ
             ਔਰਤਲਰ ਤਵਕ ਇਹ ਪਸਡ ਪਮਵਜਦਡ ਕਦਤਡ ਜਲਣਡ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਏ ਜਲਣਗਡ। ਉਨਲਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਵਥਡ
              ਔਰਤਲਰ ਨਰ ਸ ਸਸਨਦਟਰਦ ਪਸਡ ਵਸਡਡ ਜਲ ਰਹਡ ਹਨ ਉਉਥਡ ਆਰਗਨਵਲੜਦ ਵਰਕਰਲਰ ਵਵਲਤ ਔਰਤਲਰ ਨਰ ਸ

            ਸਲਫ ਸਫ਼ਲਈ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਉਣ ਸਬਸਧਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਦਡਣ ਦਡ ਨਲਲ ਨਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ
        ਬਚਲਅ ਬਲਰਡ ਵਦ ਜ਼ਵਸਥਲਰ ਜ਼ਵਵਚ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਵਤਦ ਗਈ।

               ਸ਼ਪਦ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਦ ਨਡ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਪਜ਼ਹਲ ਦਲ ਮਮਵਖ ਮਕਸਦ ਔਰਤਲਰ ਨਰ ਸ ਮਲਹਵਲਰਦ ਦਡ
           ਜ਼ਦਨਲਰ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਸਹਤ ਸਸਭਲਲ ਅਤਡ ਸਮਰਵਜ਼ਖਅਤ ਉਤਪਲਦ ਵਰਤਣ ਬਲਰਡ ਜਲਗਰਰਕ ਕਰਨਲ ਹਸ।

            ਇਸ ਮਦਕਡ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਲਗਰਲਮ ਅਫ਼ਸਰ ਸਸਗਰਰਰ ਗਗਨਦਦਪ ਜ਼ਸਸਘ ਨਡ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਸਨਡਟਰਦ
            ਪਸਡਜ਼ ਦਦ ਵਸਡ ਇਸਤਰਦ ਤਡ ਬਲਲ ਜ਼ਵਕਲਸ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਪਪਲਪਤ ਹਦਲਇਤਲਰ ਤਜ਼ਹਤ

   ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਦ ਹਸ       ’     । ਉਨਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਲਰਡ ਬਲਲਕਲਰ ਚ ਆਰਗਨਵਲੜਦ ਵਰਕਰ ਲਲੜਵਸਦਲਰ
              ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਦਡ ਘਰਲਰ ਤਵਕ ਖਮਦ ਪਹਮਸਚ ਕਰਕਡ ਇਨਲਰ ਪਸਡਜ਼ ਦਦ ਵਸਡ ਕਰਨਗਡ। ਉਨਲਰ ਦਵਜ਼ਸਆ

       ’         ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਰ ਵਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਵਧਰ ਤਡ ਖਰਦਦ ਕਰਕਡ ਸਸਨਡਟਰਦ ਪਸਡਜ਼ ਵਸਡਡ ਜਲ ਚਮਵਕਡ ਹਨ।
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O/o District Public Relatoos OOcer, Saogrur

Free distributoo of 20,000 saoitary pads to eosure meostrual hygieoe

uoderway io Saogrur: Deputy Commissiooer

Saogrur, April 24:

Deputy Commissiooer Saogrur Mr. Ghaoshyam Thori, oo Friday, said 

that to eosure meostrual hygieoe amoog womeo duriog lockdowo, 

distributoo of free saoitary pads amoog womeo of oeedy families 

has beeo started io the district. He said that the womeo aod child 

developmeot departmeot have haoded over 20,000 saoitary pads 

uoder Bet Bachao, Bet Padhao scheme to all SDMs who are 

mooitoriog the distributoo process.

DC said that more thao 15,000 saoitary pads have already beeo 

distributed io Saogrur. He added that the oOcials have beeo have 

beeo directed to eosure the availability of saoitary pads to oeedy 

womeo across the district.

                Mr. Ghaoshyam Thori said that besides providiog free 

saoitary pads, the aogaowadi workers also seositsed the womeo 

about symptoms of corooavirus. He added that the workers also 

motvated them to use safe products for proper meostrual hygieoe. 

He said that for efectve meostrual hygieoe maoagemeot, the 

dedicated eforts are beiog made to create awareoess.

Meaowhile, DPO Gagaodeep Siogh said that the aogaowadi workers 

are providiog saoitary pads at the door steps of the oeedy womeo io 

all the blocks. He added apart from this drive, they have also 

distributed saoitary pads io Saogrur duriog lockdowo.
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O/o District Public Relations Officer, Sangrur

13 checkposts installed to seal district boundaries: Deputy Commissioner

Medical teams along with ambulances deployed, any person with Covid-19
symptoms will be sent for treatment before their entry in district: Ghanshyam

Thori

Sangrur, April 24:

To prevent and check the spread of COVID-19 infection in Sangrur, the 
district administration has decided to seal all inter -state and inter- district 
boundaries. For this purpose, 13 checkposts have been mounted where police 
along with the medical teams with ambulance will be present. While divulging 
details, Deputy Commissioner Mr. Ghanshyam Thori said that no person 
without valid and necessary documents will be allowed to enter the district and 
medical team will screen every person before their entry. 

Mr. Thori said that 3 checkposts are mounted at district’s boundary with 
Haryana and remaining 10 have been installed at the inter-district boundaries. 
He further said that any person showing Covid-19 symptoms, will be provided 
immediate medical assistance and only after assurance of doctors the will be 
allowed to meet the people in the district. 
DC said that apart from this, every machinery involved in harvesting that enters 
from other states is being sanitized with Sodium Hypochlorite concentrated 
solution. He added that Chief Agriculture Officer has deployed teams for this 
purpose on every road that connects district with the neighboring state Haryana. 
Deputy Commissioner appealed to the district residents that they should 
cooperate with district administration to combat this contagious disease. He 
added that they should not allow any person from outside to enter their premises.
He said that there is only one active positive case of COVID -19 in the district 
while other two cases have been treated successfully. He said that cooperation of
people is the key to win over this communicable disease.
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
             ਕਕਬਜ਼ਨਟ ਮਸਤਰਰ ਜ਼ਵਜਕ ਇਸਦਰ ਜ਼ਸਸਗਲਲ ਨਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਤਨ ਹਲਰ ਭਲਈਵਲਲਲਨ ਦਨ ਯਤਨਲਨ ਦਰ      ਸ਼ਲਲਘਲ ਕਰਜ਼ਦਆਨ ਕਣਕ ਦਰ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ

   ਖਰਰਦ ਦਲ ਜ਼ਦਦਤਲ ਭਰਲਸਲ
    ਮਮਦਖ ਮਸਤਰਰ ਨਨ ਕਲਜ਼ਵਡ -19              ਦਨ ਮਮਸ਼ਜ਼ਕਲ ਸਮਮ ਦਦਰਲਨ ਸਮਚਲਰਰ ਤਨ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਖਰਰਦ ਜਲਰਰ ਰਦਖ ਆਪਣਲ ਵਲਅਦਲ ਜ਼ਨਭਲਇਆ :

  ਜ਼ਵਜਕ ਇਸਦਰ ਜ਼ਸਸਗਲਲ
ਸਸਗਰਰਰ, 24 ਅਪਪਕਲ:

                ਪਸਜਲਬ ਦਨ ਜ਼ਸਦਜ਼ਖਆ ਅਤਨ ਲਲਕ ਜ਼ਨਰਮਲਣ ਮਸਤਰਰ ਸ਼ਪਰ ਜ਼ਵਜਕ ਇਸਦਰ ਜ਼ਸਸਗਲਲ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਚ ਕਲਜ਼ਵਡ-19    ਦਨ ਪਪਕਲਪ ਕਲਰਨ
       ’             ਦਰਪਨਸ਼ ਚਮਣਦਤਰਆਨ ਅਤਨ ਮਮਸ਼ਜ਼ਕਲਲਨ ਦਨ ਬਲਵਜਰਦ ਸਰਬਨ ਚ ਖਰਰਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਸਮਚਲਰਰ ਢਸਗ ਨਲਲ ਚਦਲ ਰਹਰ ਹਕ ਅਤਨ ਇਸ ਦਦਰਲਨ
              ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਕਣਕ ਦਰ ਖਰਰਦ ਜ਼ਵਦਚ ਇਦਕ ਵਲਰ ਜ਼ਫਰ ਮਲਹਰਰ ਬਣ ਕਨ ਉਉਭਰ ਜ਼ਰਹਲ ਹਕ         । ਉਨਲਨ ਸਰਬਨ ਦਨ ਅਸਨ ਭਸਡਲਰ ਜ਼ਵਦਚ ਵਦਡਲ

     ਜ਼ਹਦਸਲ ਪਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਨ ਦਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ, ਮਜ਼ਦਰਰਲਨ,            ਆੜਤਰਆਨ ਅਤਨ ਖਰਰਦ ਅਮਲਨ ਸਮਨਤ ਹਲਰਨਲਨ ਭਲਈਵਲਲਲਨ ਦਨ ਯਤਨਲਨ ਦਰ ਵਰ
 ਸ਼ਲਲਘਲ ਕਰਤਰ      । ਉਨਲਨ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਜ਼ਹਲਨ 9  ’   ’       ’     ਜ਼ਦਨਲਨ ਚ ਪਸਜਲਬ ਚ ਹਲਈ ਕਣਕ ਦਰ ਸਰਕਲਰਰ ਖਰਰਦ ਚ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਨ ਨਨ ਲਗਭਗ

10    ਫਰਸਦ ਜ਼ਹਦਸਲ ਪਲਇਆ ਹਕ                  । ਸ਼ਪਰ ਜ਼ਸਸਗਲਲ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਰਕਲਰ ਦਰਆਨ ਕਲਜ਼ਸ਼ਸ਼ਲਨ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਵਰ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਨ ਜ਼ਵਦਚ
         ਸਮਚਲਰਰ ਖਰਰਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਉਣ ਲਈ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਸ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਦਦਤਲ।

       ਸ਼ਪਰ ਜ਼ਵਜਕ ਇਸਦਰ ਜ਼ਸਸਗਲਲ ਨਨ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 23     ਅਪਪਕਲ ਤਦਕ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਚ 2,585,860       ਮਰਜ਼ਟਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰ ਖਰਰਦ ਕਰਤਰ
    ’    ’  ਜਲ ਚਮਦਕਰ ਹਕ ਜ਼ਜਸ ਚਤ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਨ ਚ 370,235        ਮਰਜ਼ਟਟਰਕ ਟਨ ਤਤ ਵਦਧ ਜ਼ਜਣਸ ਖਰਰਦਰ ਗਈ ਹਕ      । ਉਨਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸਦਨ ਨਲਲ
    ’  ਹਰ ਜ਼ਜ਼ਲਨ ਦਰਆਨ ਮਸਡਰਆਨ ਚਤ 235,363  ਮਰਜ਼ਟਟਰਕ ਟਨ,        ਜਲ ਜ਼ਕ ਸਸਗਰਰਰ ਦਰ ਕਮ ਦਲ ਖਰਰਦ ਦਨ 63     ਫਰਸਦਰ ਤਤ ਵਰ ਵਦਧ ਹਕ,  ਦਰ

    ਜ਼ਲਫ਼ਜ਼ਟਸਗ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹਕ।
                   ਕਕਬਜ਼ਨਟ ਮਸਤਰਰ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਮਦਖ ਮਸਤਰਰ ਕਕਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਨ ਆਪਣਨ ਹਰ ਕਲਰਜਕਲਲ ਦਦਰਲਨ ਫਸਲਲਨ ਦਰ ਪਪਨਸ਼ਲਨਰ ਮਮਕਤ

                  ਖਰਰਦ ਨਰ ਸ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਇਆ ਹਕ ਅਤਨ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਸਸਕਟ ਦਨ ਮਦਦਨਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਹਦਤਵਪਰਰਨ ਸਮਮ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਲਲ ਖੜ ਕਨ
           ਉਨਲਨ ਦਰ ਫਸਲ ਖਰਰਦਣ ਦਲ ਆਪਣਲ ਵਲਅਦਲ ਇਦਕ ਵਲਰ ਜ਼ਫਰ ਜ਼ਨਭਲਇਆ ਹਕ         । ਉਨਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਨ ਖ਼ਤਰਨ ਦਨ

ਬਲਵਜਰਦ,                   ਖਰਰਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਤਨਜ਼ਰ ਨਲਲ ਚਦਲ ਰਹਰ ਹਕ ਅਤਨ ਪਸਜਲਬ ਦਨ ਇਜ਼ਤਹਲਸ ਜ਼ਵਚ ਸਰਕਲਰਰ ਖਰਰਦ ਸ਼ਮਰਰ ਹਲਣ ਦਨ ਪਜ਼ਹਲਨ 9 
          ਜ਼ਦਨਲਨ ਦਨ ਅਸਦਰ ਇਹ ਸਭ ਤਤ ਤਨਜ਼ ਖਰਰਦ ਹਲ ਸਕਦਰ ਹਕ।

       ਸ਼ਪਰ ਜ਼ਵਜਕ ਇਸਦਰ ਜ਼ਸਸਗਲਲ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19            ਫਕਲਣ ਕਲਰਨ ਸਰਬਲ ਸਰਕਲਰ ਨਰ ਸ ਅਨਲਜ ਮਸਡਰਆਨ ਜ਼ਵਚ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਰ ਬਣਲਈ
                 ਰਦਖਣ ਲਈ ਕਮਝ ਪਲਬਸਦਰਆਨ ਲਲਉਣਰਆਨ ਪਈਆਨ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਲਈ ਇਸਦਨ ਸਕਲਰਲਤਮਕ ਨਤਰਜਨ ਸਲਹਮਣਨ ਆ ਰਹਨ ਹਨ
          ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਬਨਲਨ ਜ਼ਕਸਨ ਮਮਸ਼ਕਲ ਦਨ ਆਪਣਰ ਉਪਜ ਵਨਚ ਰਹਨ ਹਨ            । ਉਨਲਨ ਭਰਲਸਲ ਜ਼ਦਦਤਲ ਜ਼ਕ ਜਦਤ ਤਦਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਵਦਲਤ ਮਸਡਰਆਨ ਜ਼ਵਚ
   ਜ਼ਲਆਨਦਰ ਫ਼ਸਲ ਦਲ ਦਲਣਲ-              ਦਲਣਲ ਖ਼ਰਰਦ ਨਹਹ ਜ਼ਲਆ ਜਲਨਦਲ ਖਰਰਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਤਨਜ਼ ਅਤਨ ਪਲਰਦਰਸ਼ਰ ਢਸਗ ਨਲਲ ਜਲਰਰ ਰਹਨਗਰ

                  ਸ਼ਪਰ ਜ਼ਸਸਗਲਲ ਨਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਹਰਲਉਣ ਲਈ ਸਰਕਲਰ ਵਦਲਤ ਜਲਰਰ ਹਦਲਇਤਲਨ ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਦਰ ਅਪਰਲ
             ਕਰਜ਼ਦਆਨ ਅਨਲਜ ਮਸਡਰਆਨ ਜ਼ਵਚ ਇਦਕ ਦਰਜਨ ਤਤ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਰ ਬਣਲ ਕਨ ਰਦਖਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਲ     । ਉਨਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਲਫ਼-   ਸਫ਼ਲਈ ਯਕਰਨਰ
  ਬਣਲਉਣ ਅਤਨ ਕਲਜ਼ਵਡ-19         ਦਨ ਫਕਲਲਅ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਮਸਡਰਆਨ ਜ਼ਵਚ ਪਰਣਯਲਗ ਪਲਣਰ,        ਹਦਥ ਥਲਣ ਦਰ ਸਮਜ਼ਵਧਲ ਅਤਨ ਜ਼ਸਹਤ ਸਨਵਲਵਲਨ

       ਸਮਨਤ ਉਜ਼ਚਤ ਸਹਰਲਤਲਨ ਵਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਲਈਆਨ ਗਈਆਨ ਹਨ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
 

ਕਲਜਵਡ-19         ਜਵਰਰਰਧ ਦਜਹਲਲਜ ਕਲਲਲ ਦਦ ਅਕਲਲ ਨਦ ਵਲ ਜਜਰਤਲ ਜਸਗ,   ਹਸਪਤਲਲਲ ਜਮਲਲ ਛਰ ਰਟਲ
•           ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਸਮਦਤ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਦਦ ਸਟਲਫ ਨਦ ਜਦਰਤਲਆਲ ਜਨਰਘਲਆਲ ਸਰਭਕਲਮਨਲਵਲਲ

•                     ਤਸਦਰਰਸਤ ਹਲ ਕਦ ਪਰਤਦ ਅਕਲਲ ਨਦ ਰਮਜਲਨ ਮਮਕਦ ਭਲਈਚਲਰਦ ਨਰ ਸ ਘਰਲਲ ਜਵਰਚ ਹਲ ਰਜਹ ਕਦ ਨਮਲਜ ਅਦਲ ਕਰਨ ਦਲ ਕਲਤਲ ਅਪਲਲ
 
ਸਸਗਰਰਰ, 24 ਅਪਪਪਲ:

                  ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਤਦ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਦਲਆਲ ਜਮਹਨਤਲ ਟਲਮਲਲ ਦਲਆਲ ਅਣਥਰਕ ਕਲਜਸਸਲਲ ਸਦਕਲ ਜਜਲਲ ਸਸਗਰਰਰ ਦਦ ਇਰਕ ਹਲਰ ਕਲਰਲਨਲ
       ਵਲਇਰਸ ਪਲਜਲਜਟਵ ਜਵਅਕਤਲ ਨਦ ਇਸ ਨਲਮਰਰਲਦ ਜਬਮਲਰਲ ਕਲਜਵਡ-19     ਜਵਰਰਰਧ ਜਸਗ ਜਜਰਤ ਲਈ ਹਪ     । ਅਜਹਮਦਗੜ ਦਦ ਦਜਹਲਲਜ

                ਕਲਲਲ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਇਹ ਜਵਅਕਤਲ ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਦਦ ਆਈਸਲਲਦਸਨ ਵਲਰਡ ਜਵਰਚਲ ਤਸਦਰਰਸਤ ਹਲ ਕਦ ਜਨਕਜਲਆ। ਜਡਪਟਲ
          ਕਜਮਸਨਰ ਸਪਲ ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਲ ਦਦ ਜਦਸਲ ਜਨਰਦਦਸਲਲ ਹਦਠ ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.  ਰਲਜ ਕਰਮਲਰ, ਐਸ.ਐਮ.  ਓ ਡਲ.   ਜਕਰਪਲਲ ਜਸਸਘ ਅਤਦ

  ਜਜਲਲ ਐਪਲਡਲਮਲਲਲ ਜਜਸਟ ਡਲ.              ਉਪਲਸਨਲ ਜਬਸਦਰਲ ਨਦ ਇਸ ਜਵਅਕਤਲ ਨਰ ਸ ਗਰਲਦਸਤਦ ਤਦ ਜਮਠਲਈ ਭਦਟ ਕਰਕਦ ਭਜਵਰਖ ਲਈ ਸਰਭਕਲਮਨਲਵਲਲ
 ਭਦਟ ਕਲਤਲਆਲ                    । ਜਜਕਰਯਲਗ ਹਪ ਜਕ ਸਪਲ ਅਕਲਲ ਦਲਆ ਲਗਲਤਲਰ ਦਲ ਜਰਪਲਰਟਲਲ ਨਪਗਦਜਟਵ ਆਈਆਲ ਹਨ ਅਤਦ ਅਰਜ ਇਨਲਲ ਨਰ ਸ ਘਰ ਭਦਜ
  ਜਦਰਤਲ ਜਗਆ ਹਪ।

                 ਹਸਪਤਲਲ ਤਲ ਛਰ ਰਟਲ ਜਮਲਣ ਮਗਰਲ ਸਪਲ ਅਕਲਲ ਨਦ ਗਰਲਬਲਤ ਕਰਜਦਆਲ ਸਰਕਲਰ ਅਤਦ ਜਜਲਲ ਪਪਸਲਸਨ ਵਰਲਲ ਮਰਹਰਈਆ ਕਰਵਲਈਆਲ
        ਗਈਆਲ ਜਸਹਤ ਸਦਵਲਵਲਲ ਲਈ ਤਜਹ ਜਦਲਲ ਸਰਕਰਲਆ ਅਦਲ ਕਲਤਲ            । ਉਨਲਲ ਜਕਹਲ ਜਕ ਡਲਕਟਰਲਲ ਤਦ ਸਟਲਫ ਨਦ ਪਰਰਲ ਸਜਹਯਲਗ ਜਦਰਤਲ ਅਤਦ

                    ਜਕਸਦ ਵਲ ਚਲਜ ਦਲ ਕਮਲ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜਦਰਤਲ ਗਈ। ਪਜਵਰਤਰ ਰਮਜਲਨ ਦਦ ਮਰਦਦਨਜਰ ਭਲਈਚਲਰਦ ਦਦ ਲਲਕਲਲ ਨਰ ਸ ਆਪਣਦ ਘਰਲਲ ਜਵਰਚ ਰਜਹ
                      ਕਦ ਹਲ ਨਮਲਜ ਅਦਲ ਕਲਤਦ ਜਲਣ ਦਲ ਅਪਲਲ ਕਰਜਦਆਲ ਸਪਲ ਅਕਲਲ ਨਦ ਜਕਹਲ ਜਕ ਸਮਲਜਜਕ ਦਰਰਲ ਨਰ ਸ ਕਲਇਮ ਰਰਖਣਲ ਸਮਮ ਦਲ ਅਜਹਮ
                      ਲਲੜ ਹਪ ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਘਰਲਲ ਜਵਰਚ ਵਲ ਜਜਥਦ ਤਰਕ ਹਲ ਸਕਦ ਆਪਣਦ ਪਜਰਵਲਰਕ ਮਮਬਰਲਲ ਨਲਲਲ ਦਰਰਲ ਬਣਲ ਕਦ ਰਰਖਣਲ ਚਲਹਲਦਲ ਹਪ। ਉਨਲਲ
               ਜਕਹਲ ਜਕ ਪਪਸਲਸਨ ਦਲ ਸਜਹਯਲਗ ਜਦਰਤਲ ਜਲਵਦ ਅਤਦ ਸਰਕਲਰ ਤਦ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਰਲਲ ਸਮਮ ਸਮਮ '      ਤਦ ਜਲਰਲ ਹਲਣ ਵਲਲਲਆਲ ਜਸਹਤ ਸਬਸਧਲ

      ਸਲਵਧਲਨਲਆਲ ਦਲ ਪਲਲਣਲ ਨਰ ਸ ਯਕਲਨਲ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਦ              । ਉਨਲਲ ਜਕਹਲ ਜਕ ਆਪਣਦ ਹਰਥ ਵਲਰ ਵਲਰ ਧਲਣਦ ਯਕਲਨਲ ਬਣਲਏ ਜਲਣ ਅਤਦ
                    ਜਦਲ ਤਰਕ ਇਹ ਜਬਮਲਰਲ ਫਪਲਲ ਹਲਈ ਹਪ ਸਲਰਦ ਜਦਸਲ ਜਨਰਦਦਸਲਲ ਦਲ ਪਲਲਣਲ ਨਰ ਸ ਯਕਲਨਲ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਦ। ਉਨਲਲ ਦਰਜਸਆ ਜਕ ਉਹ
                    ਜਦਰਲਲ ਤਲ ਮਲਦਰਕਲਟਲਲ ਆਏ ਸਨ ਅਤਦ ਮਲਦਰਕਲਟਲਲ ਤਲ ਦਜਹਲਲਜ ਕਲਲਲ ਜਵਖਦ ਪਰਰਜਦ ਸਨ ਅਤਦ ਜਜਵਮ ਹਲ ਪਪਸਲਸਨ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਲ ਦਦ

                 ਸਸਕਰਜਮਤ ਹਲਣ ਬਲਰਦ ਪਤਲ ਲਰਜਗਆ ਤਲਲ ਉਨਲਲ ਦਲ ਵਧਲਆ ਇਲਲਜ ਕਰਵਲਇਆ ਜਗਆ ਤਦ ਉਹ ਜਸਹਤਯਲਬ ਹਲ ਸਕਦ ਹਨ।
     ਇਸ ਮਮਕਦ ਸਲਨਲਅਰ ਮਪਡਲਕਲ ਅਫਸਰ ਡਲ.               ਜਕਰਪਲਲ ਜਸਸਘ ਨਦ ਜਕਹਲ ਜਕ ਸਪਲ ਅਕਲਲ ਵਰਲਲ ਹਸਪਤਲਲ ਦਦ ਸਟਲਫ ਨਰ ਸ ਪਰਰਲ ਸਜਹਯਲਗ
         ਜਦਰਤਲ ਜਗਆ ਤਦ ਉਨਲਲ ਦਲ ਜਵਵਹਲਰ ਸਟਲਫ ਪਪਤਲ ਚਸਗਲ ਜਰਹਲ      । ਉਨਲਲ ਦਰਜਸਆ ਜਕ ਬਲਤਲ 9      ਅਪਪਪਲ ਨਰ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਪਲਜਲਜਟਵ

                   ਪਲਏ ਜਲਣ ਤਲ ਬਲਅਦ ਇਥਦ ਵਧਲਆ ਇਲਲਜ ਸਰਜਵਧਲਵਲਲ ਮਰਹਰਈਆ ਕਰਵਲਈਆਲ ਗਈਆਲ ਅਤਦ ਅਰਜ ਇਹ ਜਸਹਤਯਲਬ ਹਲ ਕਦ ਇਥਲ ਜਲ
          ਰਹਦ ਹਨ ਜਜਸ ਨਲਲ ਡਲਕਟਰਲ ਤਦ ਪਪਰਲ ਮਪਡਲਕਲ ਸਟਲਫ ਖਰਸ ਹਪ।
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