
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
      ਪਪਮਮਮਖ ਸਕਮਤਰ ਜ਼ਵਮਤ ਅਜ਼ਨਰਮਧ ਜ਼ਤਵਲੜੜ ਨਨ ਕਲਜ਼ਵਡ-19       ਰਲਕਣ ਲਈ ਕੜਤਨ ਪਪਬਸਧਲਧ ਦਲ ਜ਼ਲਆ ਜਲਇਜ਼ਲ

*  ’                ਪਸਜਲਬ ਚ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਤਨ ਪਪਭਲਜ਼ਵਤ ਮਰੜਜ਼ਲਧ ਦਨ ਇਲਲਜ ਲਈ ਕੜਤਨ ਜਲ ਰਹਨ ਹਨ
 ਲਲੜੜਦਨ ਪਪਬਸਧ:  ਅਜ਼ਨਰਮਧ ਜ਼ਤਵਲੜੜ

*              ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਨ ਅਸਦਰ ਦਲਖ਼ਲ ਹਲਣ ਵਲਲਨ ਬਲਹਰੜ ਜ਼ਵਅਕਤੜਆਧ ਦੜ ਲਗਲਤਲਰ ਹਲ ਰਹੜ ਹਫ ਟਫਸਜ਼ਟਸਗ: ਜ਼ਡਪਟੜ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

 

ਸਸਗਰਰਰ, 28 ਅਪਪਫਲ:
  ’  ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਨ ਚ ਕਲਜ਼ਵਡ-19            ਦੜ ਮਹਲਧਮਲਰੜ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਕੜਤਨ ਜਲ ਰਹਨ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਧ ਦੜ

              ਸਮੜਜ਼ਖਆ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਨ ਪਪਮਮਮਖ ਸਕਮਤਰ ਜ਼ਵਮਤ ਸ਼ਪੜ ਅਜ਼ਨਰਮਧ ਜ਼ਤਵਲੜੜ ਵਮਲਤ ਮਫਰੜਟਲਰੜਅਸ ਸਕਰਲ
          ਘਲਬਦਲਧ ਜ਼ਵਖਨ ਬਣਲਏ ਗਏ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਨਅਰ ਸਸਟਰ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕੜਤਲ ਜ਼ਗਆ       । ਆਪਣਨ ਦਦਰਨ ਦਦਰਲਨ ਸ਼ਪੜ ਜ਼ਤਵਲੜੜ

              ਵਮਲਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਮਲਤ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਤਤ ਪਪਭਲਜ਼ਵਤ ਮਰੜਜ਼ਲਧ ਲਈ ਕੜਤਨ ਗਏ ਪਪਬਸਧਲਧ ਅਤਨ ਪਸਜਲਬ
    ਸਰਕਲਰ ਦਨ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਧ ਸਦਕਲ ਵਮਖ-     ’          ਵਮਖ ਥਲਧਵਲਧ ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਨ ਚ ਪਰਤ ਰਹਨ ਲਲਕਲਧ ਦੜ ਕੜਤੜ ਜਲ ਰਹੜ ਸਸਜ਼ਪਗ

   ਦਲ ਵੜ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ             । ਇਸ ਉਪਰਸਤ ਸ਼ਪੜ ਜ਼ਤਵਲੜੜ ਨਨ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਖਨ ਆਈਸਲਲਨਸ਼ਨ ਵਲਰਡ ਤਨ
      ਫਲਰ ਜਲਧਚ ਕਕਦਰ ਦਲ ਵੜ ਦਦਰਲ ਕੜਤਲ।
         ’         ਇਸ ਮਦਕਨ ਸ਼ਪੜ ਅਜ਼ਨਰਮਧ ਜ਼ਤਵਲੜੜ ਨਨ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਚ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਅਤਨ ਇਸ

           ਤਤ ਪਪਭਲਜ਼ਵਤ ਮਰੜਜ਼ਲਧ ਦਨ ਇਲਲਜ ਲਈ ਪਮਖ਼ਤਲ ਪਪਬਸਧ ਕੜਤਨ ਜਲ ਰਹਨ ਹਨ      । ਉਨਲਧ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਫਰੜਟਲਰੜਅਸ
   ਸਕਰਲ ਘਲਬਦਲਧ ਜ਼ਵਖਨ 800   ਮਰੜਜ਼ਲਧ ਦੜ ਸਲਧਭ-          ਸਸਭਲਲ ਲਈ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਨਅਰ ਸਸਟਰ ਬਣਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਫ ਜ਼ਜਮਥਨ

         ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਤਤ ਪਪਭਲਜ਼ਵਤ ਘਮਟ ਗਸਭੜਰ ਮਰੜਜ਼ਲਧ ਦਲ ਇਲਲਜ ਕੜਤਲ ਜਲਵਨਗਲ       । ਉਨਲਧ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਕਰਲ ਦਨ
     ’     ਮਮਸਜ਼ਡਆਧ ਅਤਨ ਕਮੜੜਆਧ ਦਨ ਹਲਸਟਲਲਧ ਚ ਬਫਬਡ ਲਗਲਉਣ ਵਨਲਨ ਇਮਕ-       ਦਰਸਰਨ ਤਤ ਢਮਕਵੜ ਦਰਰੜ ਦਲ ਖ਼ਲਸ ਜ਼ਖਆਲ
           ਰਮਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਹਫ ਤਲਧ ਜਲ ਮਰੜਜ਼ਲਧ ਦੜ ਸਹੜ ਸਸਭਲਲ ਕੜਤੜ ਜਲ ਸਕਨ।

         ’        ਸ਼ਪੜ ਜ਼ਤਵਲੜੜ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਤ ਟਫਸਜ਼ਟਸਗ ਸਮਰਮਥਲ ਚ ਹਲਰ ਵਲਧਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਲਤਲਰ ਉਪਰਲਲਨ
             ਕੜਤਨ ਜਲ ਰਹਨ ਹਨ ਅਤਨ ਜਲਦ ਜ਼ਜ਼ਲਨ ਅਸਦਰ ਟਫਸਜ਼ਟਸਗ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨਰ ਸ ਤਨਜ਼ ਕੜਤਲ ਜਲਵਨਗਲ     । ਉਨਲਧ ਲਲਕਲਧ ਨਰ ਸ

        ’         ਅਪੜਲ ਕੜਤੜ ਜ਼ਕ ਉਨਲਧ ਦਨ ਘਰ ਜਲਧ ਇਲਲਕਨ ਚ ਬਲਹਰਤ ਆਉਣ ਵਲਲਨ ਜ਼ਵਅਕਤੜਆਧ ਦੜ ਸਰਚਨਲ ਤਮਰਸਤ
                ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਤਮਕ ਪਮਮਜਦੜ ਕਰਨ ਤਲਧ ਜਲ ਸਮਲਧ ਰਜ਼ਹਸਦਨ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰੜ ਦਨ ਪਪਕਲਪ ਤਤ ਬਜ਼ਚਆ ਜਲ ਸਕਨ।

          ਇਸ ਮਦਕਨ ਜ਼ਡਪਟੜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪੜ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰੜ ਨਨ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19   ’  ਪਪਭਲਜ਼ਵਤ ਇਲਲਜ਼ਕਆਧ ਚਤ
                 ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਨ ਅਸਦਰ ਦਲਖ਼ਲ ਹਲਣ ਵਲਲਨ ਲਲਕਲਧ ਦਨ ਲਗਲਤਲਰ ਟਫਸਟ ਕੜਤਨ ਜਲ ਰਹਨ ਹਨ ਤਲਧ ਜਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਵਲਸੜਆਧ

    ਨਰ ਸ ਸਮਰਮਜ਼ਖਅਤ ਰਮਜ਼ਖਆ ਜਲ ਸਕਨ        । ਉਨਲਧ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਕਸਮ ਲਈ 13      ਨਲਕਨ ਲਗਲ ਕਨ ਲਲੜੜਦਨ ਉਪਕਰਣਲਧ
       ਸਮਨਤ ਮਫਡੜਕਲ ਟੜਮਲਧ ਦੜ ਤਫਨਲਤੜ ਕੜਤੜ ਗਈ ਹਫ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
           ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਉਉਦਮ ਸਦਕਲ ਜਜਲਲ ਸਸਗਰਰਰ ਦਲ ਜਵਜਦਆਰਥਥ ਕਲਟਲ ਤਤ ਪਰਜਤਆ

*   ਜਵਜਦਆਰਥਥ ਨਰ ਸ 14         ਜਦਨਲਨ ਲਈ ਘਰ ਜਵਵਚ ਇਕਲਨਤਵਲਸ ਦਥ ਸਖਤਥ ਨਲਲ ਪਲਲਣਲ
  ਕਰਨ ਦਥ ਹਦਲਇਤ

ਸਸਗਰਰਰ, 28 ਅਪਪਪਲ:
 

            ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਮਵਦਦਨਜਰ ਦਦਸ ਭਰ ਜਵਵਚ ਲਵਗਦ ਕਰਜਫਊ ਅਤਦ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦ
      ਚਵਲਜਦਆਨ ਪਸਜਲਬ ਦਦ ਕਕਝ ਜਵਜਦਆਰਥਥ ਕਲਟਲ (ਰਲਜਸਥਲਨ)    ਜਵਖਦ ਫਸਦ ਹਲਏ ਸਨ,  ਜਜਨਨਲਨ ਨਰ ਸ

        ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਉਪਰਲਜਲਆਨ ਸਦਕਲ ਵਲਪਸ ਜਲਆਨਦਲ ਜਗਆ ਹਪ   । ਇਨਨਲਨ
           ਜਵਜਦਆਰਥਥਆਨ ਜਵਵਚ ਇਕ ਜਵਜਦਆਰਥਥ ਜਜਲਨ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਦਦ ਸਕਨਲਮ ਊਧਮ ਜਸਸਘ ਵਲਲਲ

            ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਹਪ।ਜਡਪਟਥ ਕਜਮਸਨਰ ਸਪਥ ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਥ ਦਦ ਜਦਸਲ ਜਨਰਦਦਸਲਨ ਹਦਠ ਜਸਵਲ
        ਹਸਪਤਲਲ ਜਵਖਦ ਇਸ ਜਵਜਦਆਰਥਥ ਦਲ ਸਥਨਥਅਰ ਮਪਡਥਕਲ ਅਫਸਰ ਡਲ.   ਜਕਰਪਲਲ ਜਸਸਘ

        ਦਥ ਅਗਵਲਈ ਹਦਠਲਥ ਡਲਕਟਰਥ ਟਥਮ ਵਵਲਤ ਸਸਪਲ ਜਲਆ ਜਗਆ     । ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ
             ਪਪਭਲਵ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਦਦਸ ਦਦ ਹਲਰਨਲਨ ਰਲਜਲਨ ਜਵਵਚਤ ਆਉਣ ਵਲਲਦ ਲਲਕਲਨ ਦਦ     ਸਸਪਲ ਲਪ ਕਦ

             ਇਕਲਨਤਵਲਸ ਜਵਵਚ ਭਦਜਣ ਦਥਆਨ ਹਦਲਇਤਲਨ ਦਦ ਮਵਦਦਨਜਰ ਹਕਣ ਤਵਕ ਜਜਥਦ ਸਪਥ ਹਜਰਰ ਸਲਜਹਬ
             ਤਤ ਆਏ ਸਰਧਲਲਰਆਨ ਦਲ ਸਸਪਲ ਜਲਆ ਜਗਆ ਉਥਦ ਹਥ ਜਪਸਲਮਦਰ ਤਤ ਆਉਣ ਵਲਲਦ

            ਮਜਦਰਰਲਨ ਸਮਦਤ ਹਲਰ ਜਵਅਕਤਥਆ ਦਥ ਸਸਪਜਲਸਗ ਕਰਨ ਦਦਆਦਦਸ ਹਨ। ਕਲਟਲ ਤਤ ਆਏ
    ਜਵਜਦਆਰਥਥ ਨਰ ਸ ਸਸਪਜਲਸਗ ਮਗਰਤ 14         ਜਦਨਲਨ ਲਈ ਘਰ ਜਵਵਚ ਹਥ ਇਕਲਨਤਵਲਸ ਦਦ ਆਦਦਸ

               ਜਦਵਤਦ ਗਏ ਹਨ ਅਤਦ ਜਕਸਦ ਵਥ ਹਲਲਤ ਜਵਵਚ ਇਨਨਲਨ ਹਕਕਮਲਨ ਦਥ ਉਲਸਘਣਲ ਨਲ ਕਰਨ ਲਈ
   ਪਲਬਸਦ ਕਥਤਲ ਜਗਆ ਹਪ           । ਰਲਜਸਥਲਨ ਤਤ ਪਰਤਦ ਜਵਜਦਆਰਥਥ ਅਜਮਤ ਰਲਜ ਨਦ ਜਕਹਲ ਜਕ

                ਉਹ ਕਲਟਲ ਜਵਵਚ ਪੜਨਲਈ ਕਰ ਜਰਹਲ ਸਥ ਪਰ ਲਲਕਡਲਊਨ ਹਲਣ ਕਰ ਕਦ ਉਥਦ ਫਸ ਜਗਆ ਸਥ।
            ਉਸ ਨਦ ਮਕਵਖ ਮਸਤਰਥ ਪਸਜਲਬ ਕਪਪਟਨ ਅਮਜਰਸਦਰ ਜਸਸਘ ਦਥ ਅਗਵਲਈ ਵਲਲਥ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ

              ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਜਦਆਨ ਜਕਹਲ ਜਕ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਯਤਨਲਨ ਤਤ ਜਬਨਲਨ ਉਸਦਥ ਅਤਦ ਉਸਦਦ ਸਲਥਥ
  ਜਵਜਦਆਰਥਥਆਨ ਦਥ     ਵਲਪਸਥ ਬਦਹਵਦ ਮਕਸਜਕਲ ਸਥ।  
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