
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਜ਼ਟਆਲਲ
   ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਪਜ਼ਟਆਲਲ '     ਚ ਫਜ਼ਸਆ ਜਸਮਮ ਦਲ 3           ਸਲਲਲ ਬਬਚਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਲਲ ਭਲਲਈ ਕਮਮਟਟ ਨਮ ਮਲਜ਼ਪਆਆ ਤਬਕ ਪਪਬਜਦਲ ਕਟਤਲ

-        ਬਬਚਮ ਦਮ ਮਲਜ਼ਪਆਆ ਵਬਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਟ ਸ਼ਲਲਘਲ
ਪਜ਼ਟਆਲਲ, 16 ਅਪਪਪਲ:
                               ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਦਟ ਬਲਲ ਭਲਲਈ ਕਮਮਟਟ ਨਮ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਕਰਕਮ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਬਚ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤਮ ਦਮਸ਼ ਭਰ
'      ਚ ਲਲਗਮ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਰਕਮ ਪਜ਼ਟਆਲਲ '      ਚ ਫਸਮ ਜਸਮਮ ਦਮ ਇਬਕ 3            ਸਲਲਲ ਬਬਚਮ ਨਮ ਸ ਜਸਮਮ ਦਮ ਕਠਮਆ ਦਟ ਬਲਲ ਭਲਲਈ ਕਮਮਟਟ ਦਮ

        ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਜ਼ਵਖਮ ਉਸਦਮ ਮਲਜ਼ਪਆਆ ਤਬਕ ਪਪਬਜਦਲ ਕਟਤਲ ਹਪ।
                            ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਟ ਕਪਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ ਨਮ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਸਮਮ ਦਮ ਕਠਮਆ ਦਲ ਇਹ 3    ਸਲਲਲ ਬਬਚਲ ਜ਼ਮਯਸਕਵਟਰ

    ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਦਮ ਅਰਬਨ ਅਸਟਮਟ ਫਮਜ਼-2              ਜ਼ਵਖਮ ਆਪਣਮ ਨਲਨਕਮ ਜ਼ਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਲਇਆ ਸਟ ਪਰਸਤਮ ਇਸਮ ਦਦਰਲਨ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਬਗ
      ਜ਼ਗਆ ਅਤਮ ਮਗਰਲ ਲਲਕਡਲਊਨ ਲਲਗਮ ਹਲ ਜ਼ਗਆ                 । ਉਨਲਲਆ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਬਬਚਮ ਦਟ ਮਲਆ ਪਪਨਟਤ ਕਦਰ ਜਸਮਮ ਦਮ ਕਠਮਆ ਜ਼ਵਖਮ ਹਟ ਰਜ਼ਹ

                   ਰਹਟ ਹਪ ਜਦਲਜ਼ਕ ਉਸਦਲ ਜ਼ਪਤਲ ਅਜਟਤ ਜ਼ਸਸਘ ਗਵਲਲਟਅਰ ਜ਼ਵਖਮ ਕਮਨਰਲ ਬਬਕ ਜ਼ਵਖਮ ਕਲਰਜਸ਼ਟਲ ਹਪ। ਇਸ ਬਬਚਮ ਦਮ ਨਲਨਜ਼ਕਆਆ ਅਤਮ ਮਲਤਲ
                     ਵਬਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਲਲ ਸਪਰਬਜ਼ਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦਮ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਖਮ ਫਲਨ ਕਰਕਮ ਪਹਪਸਚ ਕਟਤਟ ਸਟ ਅਤਮ ਇਸ ਬਬਚਮ ਨਮ ਸ ਇਸਦਟ ਮਲਤਲ ਕਲਲ ਪਪਬਜਦਲ
   ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਹਲ ਸਟ।

                      ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਮ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ) ਡਲ.         ਇਸਮਤ ਜ਼ਵਜਮ ਜ਼ਸਸਘ ਨਮ ਇਸ ਬਬਚਮ ਨਮ ਸ ਕਠਮਆ
                    ਇਸ ਦਟ ਮਲਤਲ ਕਲਲ ਭਮਜਣ ਲਈ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਦਟ ਬਲਲ ਭਲਲਈ ਕਮਮਟਟ ਦਮ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਕਠਮਆ ਦਟ ਬਲਲ ਭਲਲਈ ਕਮਮਟਟ ਨਲਲ

      ਤਲਲਮਮਲ ਕਰਕਮ ਅਸਤਰ ਰਲਜਟ ਪਲਸ ਮਪਹਬਈਆ ਕਰਵਲਏ             । ਇਸ ਤਲ ਬਲਅਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਲਗਰਲਮ ਅਫ਼ਸਰ ਸਪਟ ਗਪਲਬਹਲਰ ਜ਼ਸਸਘ ਤਮਰ ਅਤਮ
                    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਲਲ ਸਪਰਬਜ਼ਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰਮਪਵਸਤ ਕਦਰ ਨਮ ਇਸ ਬਬਚਮ ਦਮ ਕਠਮਆ ਜਲਣ ਲਈ ਪਪਬਸਧ ਕਟਤਮ ਅਤਮ ਇਹ ਬਬਚਲ ਜ਼ਮਯਸਕਵਟਰ ਆਪਣਮ

   ਮਲਜ਼ਪਆਆ ਤਬਕ ਪਪਬਜ ਜ਼ਗਆ।
                     ਇਸ ਬਬਚਮ ਦਮ ਜਸਮਮ ਦਟ ਸਰਹਬਦ '   ਤਮ ਪਪਬਜਣ '            ਤਮ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਜਸਮਮ ਦਮ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਬਲਲ ਬਬਚਮ ਦਲ ਮਪਡਟਕਲ ਕਰਵਲਇਆ ਜ਼ਗਆ

                ਅਤਮ ਲਲੜੜਦਟ ਕਲਰਵਲਈ ਮਪਕਸਮਲ ਕਰਨ ਤਲ ਬਲਅਦ ਇਸ ਨਮ ਸ ਬਬਚਮ ਦਟ ਮਲਤਲ ਪਪਨਟਤ ਕਦਰ ਨਮ ਸ ਸਸਪ ਜ਼ਦਬਤਲ   । ਇਸ '     ਤਮ ਪਪਨਟਤ ਕਦਰ ਨਮ
            ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਦਮ ਯਤਨਲਆ ਦਟ ਸ਼ਲਲਘਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਟ ਕਪਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ,     ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਲਲ ਭਲਲਈ ਕਮਮਟਟ

          ਅਤਮ ਸਮਪਬਚਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਲਲ ਸਪਰਬਜ਼ਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦਟ ਟਟਮ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਟਤਲ।
 

 ਫਲਟਲ ਕਪਪਸ਼ਨ-          ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਬਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਬਲਲ ਭਲਲਈ ਕਮਮਟਟ ਰਲਹੜ 3       ਸਲਲਲ ਬਬਚਲ ਜ਼ਮਯਸਕਵਟਰ ਨਮ ਸ ਉਸਦਟ ਮਲਤਲ ਪਪਨਟਤ
       ਕਦਰ ਕਲਲ ਕਠਮਆ ਜ਼ਵਖਮ ਪਪਬਜਦਲ ਕਟਤਮ ਜਲਣ ਮਦਕਮ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ਕ ਸੰਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਿਆਲ੍ਾ 

ਸਫ਼ਾਬ਼ਾਦੀ ਗੇਟ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਕੀਤ਼ਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਲ਼ਾਨ ਲ਼ਾਗ ੂ

-ਸਮ ੁੱ ਚੇ ਸ਼ਵਿਰਿ਼ਾਸੀਆ ਂਦੀ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਲਈ ਵਸਿਤ ਟੀਮਾਂ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਘਰ ਘਰ 
ਸਰਿੇ ਕੀਤ਼ਾ ਸ਼ ਰੂ : ਡ਼ਾ. ਮਲਿੋਤਰ਼ਾ  

ਜ਼ਿਆਲ੍ਾ 16, ਅਰਲ੍:  
  ਸਫ਼ਾਫਾਦੀ ਗਿ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕਲ੍ਾਸ਼ ਨਗਰ ਦ 50 ਸਾਲ੍ਾ ਕਜ਼ ਡ ਾਿੀਜ਼ਿ  ਦ ਜ਼ਰ ਾਰਕ ਭੈਂਫਰ ਤਨੀ ਅਤ ਦਨੋਂ  

ਫਾਲ੍ਗ ਫਿੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦਾ  ੀ ਕਰਨਾ ਾਿੀਜ਼ਿ  ਆਇਆ ਹ। ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਜ਼ਸ ਲ੍ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਕਰਨਾ 

ਭਲ੍ਹਤਰਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਰ ਾਰਕ ਭੈਂਫਰਾਂ ਦ  ੀ ਕਜ਼ ਡ ਾਿੀਜ਼ਿ  ਆਉਣ ’ਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ  ੀ ਫੀਤੀ ਰਾਤ 

ਰਾਜ਼ਜੰਦਰਾ ਹਸਤਾਲ੍ ਦ ਆਈਸਲ੍ਸ਼ਨ  ਾਰਡ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਜ਼ਸ਼ਪਿ ਕਰ ਾ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ ਅਤ ਇਲ੍ਾਕ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕੰਿਨਭੈਂਿ 

ਲ੍ਾਨ ਲ੍ਾਗੂ ਕਰ ਾ ਕ ੁਜ਼ਲ੍ਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹ। ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਰੀ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਜ਼ਕਸ  ੀ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਦ 

ਦਾਖਲ੍ ਹਣ ਜਾਂ ਰੀ ਜ਼ ਿੱ ਚੋਂ ਫਾਹਰ ਜਾਣ ਤ ੂਰਨ ਰੂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਰਕ ਲ੍ਾ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹ। ਲ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਸਹਤ ਸ ਾ ਾਂ ਦਣ 

ਲ੍ਈ ਰੀ ਦ ਜ਼ਸ਼  ਭੰਦਰ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਡਾਕਿਰ ਸਭਤ ਰਾ ਭਡੀਕਲ੍ ਸਿਾਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਡਊਿੀ ਲ੍ਗਾਈ ਗਈ ਹ ਜ ਜ਼ਕ ਲ੍ੜ ੰਦ 

ਭਰੀਿਾਂ ਨੰੂ ਭੁਫ਼ਤ ਦ ਾਈਆਂ ਭੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾ ਰਹ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾ ਾ ਾਿੀਜ਼ਿ  ਕਸ ਦ ਘਰ ਅਤ ਆਲ੍ ਦੁਆਲ੍ 

ਦ ਘਰਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਸਡੀਅਭ ਹਾਈਕਲ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਸਰਅ  ੀ ਕਰ ਾਈ ਗਈ।  
  ਡਾ. ਭਲ੍ਹਤਰਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਰ ਦ ਹੁਕਭਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭੂਹ ਜ਼ਿਆਲ੍ਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰ 
ਜ਼ਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਲ੍ਈ ਸੀਨੀਅਰ ਭਡੀਕਲ੍ ਅਫ਼ਸਰ ਭਾਡਲ੍ ਿਾਊਨ ਅਤ ਜ਼ਤਰੜੀ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹਠ  215 

ਜ਼ਸਹਤ ਿੀਭਾਂ ਫਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਜਸ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਭਡੀਕਲ੍, ਰਾ ਭਡੀਕਲ੍, ਆਸ਼ਾ ਅਤ ਆਂਗਣ ਾੜੀ  ਰਕਰਾਂ ਦੀ 

ਸ਼ਭੂਲ੍ੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਿੀਭਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕ ਲ੍ਕਾਂ ਕਲ੍ੋਂ ਿਰ ਲ੍ ਜ਼ਹਸਿਰੀ, ਜ਼ ਦਸ਼ ਤੋਂ 

ਆ ਜ਼ਕਸ ਜ਼ ਅਕਤੀ ਦ ਸੰਰਕ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਆਉਣ, ਖਾਂਸੀ, ਿੁਕਾਭ, ਫੁਖਾਰ, ਸਾਹ ਲ੍ਣ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਤਕਲ੍ੀਫ਼ ਆਜ਼ਦ ਫਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਿੀਭਾਂ  ਿੱਲ੍ੋਂ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਦ ਜ਼ਹਲ੍  ਜ਼ਦਨ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦ  ਿੱ ਖ  ਿੱ ਖ ਰੀ ਦ ਕਰੀਫ 

15947  ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰ  ਕਰਕ 67022 ਲ੍ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਭੀਦ ਹ ਜ਼ਕ ਆਉਣ 

 ਾਲ੍ 5-6 ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਦਾ ਕੰਭ ਭੁਕੰਭਲ੍ ਕਰ ਾ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜਾ ਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਰ  ਦੀ 

ਦਖ ਰਖ ਦਾ ਕੰਭ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਿੀਕਾਕਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੁਧਾ ਗਰ ਰ ਕਰ ਰਹ ਹਨ। 
  ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਭਲ੍ਹਤਰਾ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਿੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਦ ਸੀਨੀਅਰ ਜ਼ਡਿੀ ਭਅਰ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੁਿੱ ਤਰ ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ 

ਨੰੂ ਪਲ੍ ੂ ਰਗ ਲ੍ਿੱ ਛਣ ਹਣ ’ਤ ਉਨਹ ਾਂ ਖੁਦ ਰਾਜ਼ਜੰਦਰਾ ਹਸਤਾਲ੍ ਦ ਆਈਸਲ੍ਸ਼ਨ  ਾਰਡ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ੍ ਹ ਕ  ਕਰਨਾ 

ਜਾਂਚ ਸਫੰਧੀ ਆਣ ਸੈਂਲ੍ ਜ਼ਦਿੱ ਤ ਹਨ। ਲ੍ਫ ਜਾਂਚ ਜ਼ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਨਾਂ ਦੀ ਕਜ਼ ਡ ਜ਼ਰਰਿ ਨੈਗਜ਼ਿ  ਆਈ ਹ। ਜ਼ਿਲ੍ਹ 
ਜ਼ ਿੱ ਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਦ ਕਰਨਾ ਭਰੀਿਾਂ ਦੀ ਅਿੱਡਿ ਫਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 154 ਜ਼ ਅਕਤੀਆਂ ਦ 
ਕਰਨਾ ਜਾਂਚ ਲ੍ਈ ਸੈਂਲ੍ ਲ੍ ਗ ਹਨ ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚੋਂ 6 ਕਰਨਾ ਜਜ਼ਿ  143 ਨੈਗਜ਼ਿ  ਅਤ 05 ਸੈਂਲ੍ਾਂ ਦੀ 

ਜ਼ਰਰਿ ਆਉਣੀ ਅਜ ਫਾਕੀ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ  ੀ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਿੱਕ ਜਜ਼ਿ  ਕਸ ਨੰੂ ਠੀਕ ਹਣ ਉਰੰਤ ਹਸਤਾਲ੍ ਤੋਂ 

ਛੁਿੱ ਿੀ ਕਰਕ ਘਰ ਬਜ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ।  
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ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਜ਼ਿਆਰਾ 
ਕਯਨਾਵਾਇਯ ਨੰੂ ਪਰਣ ਤੋਂ ਯਕਣ ਰਈ ਜ਼ਿਆਰਾ 'ਚ ਘਯ-ਘਯ ਕਯੀਜ਼ਨੰਗ ਸ਼ੁਯੂ 

-ਕਜ਼ਵਡ-19 ਦ ਰੱਛਣਾਂ ਦਾ ਤਾ ਰਗਾਉਣ ਰਈ ਸ਼ਜ਼ਸਯ ਵਾੀ ਕਯੀਜ਼ਨੰਗ ਿੀਭਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਸਮਗ ਕਯਨ-ਜ਼ਡਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ 

ਜ਼ਿਆਰਾ, 16 ਅਰਰ: 
ਫੀਤ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਿਆਰਾ ਸ਼ਜ਼ਸਯ ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਕਯਨਾ ਦ 3 ਸਯ ਾਿੀਜ਼ਿਵ ਕ ਜ਼ਭਰਣ ਕਾਯਨ ਤੁਯੰਤ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਜ਼ਭਊਂੀਰ ਸੱਦ ਜ਼ਵੱਚ 
ਯਜ਼ਸੰਦ ਾਯ ਰਕਾਂ ਦੀ ਕਯੀਜ਼ਨੰਗ ਕਯਨ ਫੰਧੀਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਿਯਿ ਰੀ ਕੁਭਾਯ ਅਜ਼ਭਤ ਵੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਸੁਕਭਾਂ 'ਤ ਅਭਰ 
ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਯਕਯਾਂ ਅਤ ਸਰਯਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿੀਭਾਂ ਨੇ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਦ ਰੱਛਣਾਂ ਫਾਯ 
ਕਯੀਜ਼ਨੰਗ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਿੀਭਾਂ ਨੇ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਰਸ਼ਨਾਵਰੀ ਭੁਤਾਫਕ ਸ਼ਜ਼ਸਯ ਵਾੀਆਂ ਤੋਂ ਰਸ਼ਨ ੁੱਛ ਅਤ 
ਭੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਯਜ਼ਜਿਯਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਦਯਜ ਕੀਤੀ। 

ਇ ਫੰਧੀਂ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਕੁਭਾਯ ਅਜ਼ਭਤ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਭੁੱਖ ਭੰਤਯੀ ਕਿਨ ਅਭਜ਼ਯੰਦਯ ਜ਼ੰਘ 
ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਾਯ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਅਤ ਭਾਜ਼ਜਕ ੁਯੱਜ਼ਖਆ, ਇਤਯੀ ਤ ਫਾਰ ਜ਼ਵਕਾ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿਰਹਹਾ ਇਕਾਈ 
ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਿਆਰਾ ਸ਼ਜ਼ਸਯੀ ਤ ਜ਼ਿਆਰਾ ਜ਼ਦਸਾਤੀ ਫਰਾਕਾਂ ਦ ਾਯ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਯਕਯਾਂ ਤ ਸਰਯਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਵੱਰੋਂ 
ਜਾਯੀ ਰਸ਼ਨਾਵਰੀ ਦ ਕ ਘਯ-ਘਯ ਕਯੀਜ਼ਨੰਗ ਰਈ ਬਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ। 
ਜ਼ਡਿੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਸ਼ਜ਼ਸਯ ਵਾੀਆਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਸ ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ਸਤ ਜ਼ਵਬਾਗ ਅਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਯਕਯਾਂ ਤ ਸਰਯਾਂ 

ਦੀਆਂ ਿੀਭਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਸਮਗ ਜ਼ਦੰਦ ਸ ਆਣੀ ਅਤ ਆਣ ਜ਼ਯਵਾਯਕ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਤ ਫਾਯ ੁੱਛ ਗ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ਉਤਯ ਦ ਕ 
ਭੁਕੰਭਰ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਸਯ ਨੰੂ ਕਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ ਭਸਾਂਭਾਯੀ ਤੋਂ ਫਚਾਇਆ ਜਾ ਕ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇ 
ਾਯੀ ਕਯੀਜ਼ਨੰਗ ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਡਾ. ਸਯੀਸ਼ ਭਰਸਤਯਾ ਦੀ ਜ਼ਨਗਯਾਨੀ ਸਠ ਜ਼ਿਰਹਾ ਿੀਕਾਕਯਨ ਅਫ਼ਯ ਡਾ. ੁਧਾ ਗਯਵਯ, 

.ਭ.. ਭਾਡਰ ਿਾਊਨ ਡਾ. ਨਵਜ਼ਜੰਦਯ ਢੀ, .ਭ.. ਜ਼ਤਰੜੀ ਡਾ. ਅੰਜਨਾ ਗੁਤਾ ਅਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਗਯਾਭ ਅਫ਼ਯ ਰੀ 
ਗੁਰਫਸਾਯ ਜ਼ੰਘ ਤੂਯ ਵੱਰੋਂ ਕਯਵਾਈ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। 

ਰੀ ਕੁਭਾਯ ਅਜ਼ਭਤ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਆਰਾ ਜ਼ਦਸਾਤੀ ਤ ਜ਼ਦਸਾਤੀ ਇਰਾਕ ਜ਼ਵੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਵਕਾ ਨਗਯ, ਯਣਜੀਤ ਨਗਯ, ਅਨੰਦ 
ਨਗਯ, ਜ਼ਤਰੜੀ, ਧੀਯੂ ਕੀ ਭਾਜਯੀ, ਭਾਡਰ ਿਾਊਨ, ਜ਼ਫਸ਼ਨ ਨਗਯ, ਗਜ਼ਫੰਦ ਨਗਯ, ਯਾਘਭਾਜਯਾ, ਘਯ ਢੀਆ,ਂ ਫੀ ਿੈਂਕ, 

ਅਯਜਨ ਨਗਯ, ਫਾਰਜ਼ਭਕੀ ਫਤੀ, ਆਜ਼ਯਆ ਭਾਜ, ਨਾਬਾ ਗਿ, ਭਤੀ ਫਾਗ, ਜ਼ਵਯਕ ਕਰਨੀ, ਦਾਯੂ ਕੁਿੀਆ, ਜ਼ਨਊ 
ਮਾਦਜ਼ਵੰਦਯਾ ਕਰਨੀ ਆਜ਼ਦ ਇਰਾਜ਼ਕਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਘਯ-ਘਯ ਜਾ ਕ ਕਯੀਜ਼ਨੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਯਕਯ ਵੱਰੋਂ ਤਕਯੀਫਨ 
50 ਤੋਂ 60 ਘਯਾਂ ਦਾ ਯਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ। 
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਜ਼ਟਆਲਲ

          ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਲਸਗਰ ਤਤ ਰਲਸ਼ਨ ਵਸਡਣ '   ਤਤ ਪਲਬਸਦਦ ਮਗਰਤ
-          ਲਲੜਵਸਦਲਦ ਨਨ ਸ ਖਲਣਤ ਪਫਕਤਟ ਮਮਹਹਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਰਫਡ ਕਰਲਸ ਪਜ਼ਟਆਲਲ

     ਦਦਆਦ ਟਦਮਲਦ ਨਤ ਗਤਦਜ਼ਵਧਦਆਦ ਕਦਤਦਆਦ ਤਤਜ
-           ਲਸਗਰ ਤਤ ਰਲਸ਼ਨ ਵਸਡਣ ਲਈ ਰਫਡ ਕਰਲਸ ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ ਕਦਤਲ ਜਲਵਤ-  ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

ਪਜ਼ਟਆਲਲ, 16 ਅਪਪਫਲ:
                         ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਅਸਦਰ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਅਤਤ ਆਮ ਲਲਕਲਦ,   ਖਲਸ ਕਰਕਤ ਵਹਖ-   ਵਹਖ ਥਲਵਲਦ '  ਤਤ

    ਲਸਗਰ ਤਤ ਰਲਸ਼ਨ ਵਸਡਣ '   ਦਤ ਨਲਮ '               ਤਤ ਲਲਕਲਦ ਵਹਲਤ ਜਲਰਦ ਗਤਦਜ਼ਵਧਦਆਦ ਨਨ ਸ ਬਸਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਫਜ਼ਜਸਟਰਤਟ ਵਹਲਤ ਲਸਗਰ ਵਸਡਣ 'ਤਤ
                ਲਲਈ ਗਈ ਪਲਬਸਦਦ ਮਗਰਤ ਰਫਡ ਕਰਲਸ ਸਮਸਲਇਟਦ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਦਦਆਦ ਟਦਮਲਦ ਨਤ ਆਪਣਦਆਦ ਗਤਦਜ਼ਵਧਦਆਦ ਤਤਜ ਕਰ ਜ਼ਦਹਤਦਆਦ ਹਨ।

                              ਇਸ ਬਲਰਤ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਦ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਦ ਕਮਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ ਨਤ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਹਚ ਆਮ
      ਲਲਕਲਦ ਤਤ ਸਸਸਥਲਵਲਦ ਵਹਲਤ ਆਪਣਤ ਤਤਰ '    ਤਤ ਲਸਗਰ ਵਸਡਣ '     ਤਤ ਪਲਬਸਦਦ ਲਗਲਈ ਗਈ ਹਫ,      ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਇਸ ਨਲਲ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਤ ਫਫਲਣ

      ਦਲ ਖ਼ਤਰਲ ਬਹਮਤ ਜ਼ਜਆਦਲ ਵਧ ਜ਼ਗਆ ਹਫ,               ਜ਼ਜਸ ਕਰਕਤ ਹਮਣ ਕਤਵਲ ਨਲਡਲ ਏਜਸਸਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਫਡ ਕਰਲਸ ਸਮਸਲਇਟਦ ਵਹਲਤ ਹਦ ਲਲਕਲਦ ਨਨ ਸ
     ਰਲਸ਼ਨ ਤਤ ਲਸਗਰ ਵਸਜ਼ਡਆ ਜਲ ਸਕਤਗਲ            । ਉਨਲਲਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਤਕਰ ਕਲਈ ਵਦ ਸਸਸਥਲ ਜਲਦ ਜ਼ਨਜਦ ਤਤਰ '      ਤਤ ਕਲਈ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਲਲੜਵਸਦਲਦ ਦਦ
           ਮਦਦ ਕਰਨਲ ਚਲਹਮਸਦਲ ਹਫ ਤਲਦ ਉਹ ਰਫਡ ਕਰਲਸ ਸਮਸਲਇਟਦ ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰਤ।

                                ਸਪਦ ਕਮਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ ਨਤ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਨਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਫਡ ਕਰਲਸ ਸਮਸਲਇਟਦ ਰਲਹਹ ਜ਼ਜਹਥਤ ਹਮਣ ਤਹਕ
       ਲਲੜਵਸਦਲਦ ਦਦ ਮਦਦ ਕਰਜ਼ਦਆਦ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਭਲਜਨ ਦਤ 8      ਹਜ਼ਲਰ ਪਫਕਟ ਅਤਤ ਹਮਣ ਤਹਕ 2        ਲਹਖ ਦਤ ਕਰਦਬ ਪਫਕਟ ਲਲੜਵਸਦਲਦ ਤਹਕ ਪਮਹਜਦਤ

 ਕਦਤਤ ਹਨ,               ਉਥਤ ਹਦ ਜਰਨਰਤਮਸਦਲਦ ਨਨ ਸ ਦਵਲਈਆਦ ਸਮਤਤ ਹਲਰ ਮਫਡਦਕਲ ਸਹਨਲਤਲਦ ਵਦ ਪਪਦਲਨ ਕਦਤਦਆਦ ਜਲ ਰਹਦਆਦ ਹਨ   । ਉਨਲਲਦ ਦਹਜ਼ਸਆ
                    ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਤਰਲਨ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਦਆਦ ਦਲ ਦਰਜਨ ਤਤ ਵਧਤਰਤ ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਤਤ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਸਸਸਥਲਵਲਦ ਦਦ ਮਦਦ ਦਤ ਨਲਲ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਹਜ਼ਲਰਲਦ ਹਦ

         ਲਲੜਵਸਦਲਦ ਨਨ ਸ ਦਲ ਵਕਤ ਦਲ ਖਲਣਲ ਖਮਆਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਫ।
                              ਸਪਦ ਕਮਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ ਨਤ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਖਲਣਤ ਦਤ ਪਫਕਟ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਛਤਲ ਅਤਤ ਕਲਜ਼ਵਡ-19  ਪਪਲਟਲਕਲਲ

         ਨਤਮਲਦ ਦਦ ਪਲਲਣਲਦ ਕਰਜ਼ਦਆਦ ਦਲ ਗਹਡਦਆਦ ਰਲਹਹ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਤ ਵਹਖ-    ਵਹਖ ਇਲਲਜ਼ਕਆਦ ਤਤ 60      ਦਤ ਕਰਦਬ ਕਲਲਨਦਆਦ ਜ਼ਵਹਚ ਭਤਜਕਤ ਲਲੜਵਸਦਲਦ
    ਨਨ ਸ ਵਸਜ਼ਡਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਫ                   । ਉਨਲਲਦ ਨਤ ਨਲਲ ਹਦ ਲਲਕਲਦ ਨਨ ਸ ਵਦ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਉਹ ਲਲੜਵਸਦਲਦ ਦਦ ਮਦਦ ਲਈ ਰਫਡ ਕਰਲਸ ਕਲਜ਼ਵਡ-19

        ਰਲਦਫ਼ ਫਸਡ ਜ਼ਵਹਚ ਆਪਣਲ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲਉਣ ਲਈ ਅਹਗਤ ਆਉਣ।
                     ਰਫਡ ਕਰਲਸ ਸਮਸਲਇਟਦ ਦਤ ਆਨਰਤਰਦ ਸਕਹਤਰ ਡਲ.            ਜ਼ਪਪਤਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਹਧਨ ਨਤ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਫਡ ਕਰਲਸ ਦਦ ਸਸਟ ਜਤਹਨ

     ਐਬਨਲਲਸ ਜ਼ਬਪਗਤਡ ਦਤ ਕਲਰਪਸ ਕਮਲਦਡਰ ਸ.       ਹਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਕਰਦਰ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ਹਤਠਲਦਆਦ ਪਜ਼ਟਆਲਲ, ਨਲਭਲ,    ਸਮਲਣਲ ਤਤ ਰਲਜਪਮਰਲ
          ਦਦਆਦ ਟਦਮਲਦ ਨਨ ਸ ਵਦ ਜ਼ਤਆਰ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਆਜ਼ਖਆ ਜਲ ਚਮਹਕਲ ਹਫ।

ਨਸ:  ਲਸਪ (ਪਪਫ.ਰਦ.)-2020/
 ਫਲਟਲ ਕਫਪਸ਼ਨ-                 ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਦਤ ਅਬਲਲਵਲਲ ਨਤੜਤ ਦਰਸ਼ਨਲ ਕਲਲਨਦ ਜ਼ਵਖਤ ਲਲੜਵਸਦਲਦ ਨਨ ਸ ਖਲਣਤ ਦਤ ਪਫਕਤਟ ਮਮਹਹਈਆ ਕਰਵਲਉਦਤ ਹਲਏ ਰਫਡ

   ਕਰਲਸ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਦਤ ਵਲਸਟਦਅਰ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਜ਼ਟਆਲਲ

   ਸਬਜ਼ਜ਼ ਮਸਡਜ਼ ਪਪਜ਼ਲਸ '    ਤਤ ਹਮਲਲ ਮਲਮਲਤ '        ਚਚ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਪਪਜ਼ਲਸ ਨਤ ਇਇਕ ਮਜ਼ਹਲਲ ਸਮਤਤ 4   ਜਣਤ ਅਦਲਲਤ '   ਚਚ ਜ਼ਰਹਲਅ ਕਰਵਲਏ-
ਐਸ.ਐਸ.ਪਜ਼.

-          ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਪਪਜ਼ਲਸ ਨਤ ਹਮਦਰਦਜ਼ ਵਲਲਲ ਰਵਇਈਆ ਅਪਣਲਉਜ਼ਦਆਆ ਮਲਨਵਤਲ ਅਧਲਰ '   ਤਤ ਜ਼ਲਆ ਫਫਸਲਲ-ਜ਼ਸਇਧਧ
-  ਬਲਕਜ਼ਆਆ 6        ਜਜ਼ਣਆਆ ਜ਼ਵਰਪਇਧ ਕਲਨਧ ਸਨ ਮਪਤਲਬਕ ਬਣਦਜ਼ ਕਲਰਵਲਈ ਜਲਰਜ਼ ਰਹਤਗਜ਼-ਜ਼ਸਇਧਧ

ਪਜ਼ਟਆਲਲ, 16 ਅਪਪਫਲ:
                        ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਪਪਜ਼ਲਸ ਨਤ ਸਨਨਰ ਰਲਡ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਸਬਜ਼ਜ਼ ਮਸਡਜ਼ ਜ਼ਵਖਤ 12  ਅਪਪਫਲ 2020     ਨਧ ਸ ਸਵਤਰਤ ਪਪਜ਼ਲਸ ਪਲਰਟਜ਼

     ਉਪਰ ਕਜ਼ਤਤ ਜਲਨਲਤਵਲ ਹਮਲਲ ਮਲਮਲਤ '            ਚ ਅਜ਼ਹਮ ਫਫਸਲਲ ਲਲ ਜ਼ਦਆਆ ਹਮਦਰਦਜ਼ ਤਤ ਮਲਨਵਤਲ ਪਇਖਜ਼ ਰਵਇਈਆ ਅਪਣਲਉਜ਼ਦਆਆ ਇਇਕ
  ਮਜ਼ਹਲਲ ਸਮਤਤ 4       ਜਜ਼ਣਆਆ ਨਧ ਸ ਅਦਲਲਤ ਜ਼ਵਇਚਚ ਜ਼ਰਹਲਅ ਕਰਵਲਇਆ ਹਫ।

                      ਇਸ ਬਲਰਤ ਜਲਣਕਲਰਜ਼ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਜ਼ਲਸ ਮਪਖਜ਼ ਸ.          ਮਨਦਜ਼ਪ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਇਧਧ ਨਤ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਪਜ਼ਲਸ ਨਤ ਉਕਤ
                 ਮਲਮਲਤ ਜ਼ਵਇਚ ਸਲਰਤ ਮਪਲਜਮਲਆ ਦਜ਼ ਜ਼ਵਅਕਤਜ਼ਗਤ ਭਧਜ਼ਮਕਲ ਦਜ਼ ਡਪ ਸਘਲਈ ਨਲਲ ਪੜਤਲਲ ਕਰਵਲ ਕਤ ਇਹ ਅਜ਼ਹਮ ਫਫਸਲਲ ਜ਼ਲਆ ਹਫ   । ਪਪਸਤਧ

       ਬਲਕਜ਼ ਮਪਲਜਮਲਆ ਜ਼ਵਰਪਇਧ ਕਲਨਧ ਸਨ ਮਪਤਲਬਕ ਕਲਰਵਲਈ ਜਲਰਜ਼ ਰਹਤਗਜ਼।
               ਸ.                 ਮਨਦਜ਼ਪ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਇਧਧ ਨਤ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਪਜ਼ਲਸ ਵਇਲਚ ਕਜ਼ਤਜ਼ ਗਈ ਤਫਤਜ਼ਸ਼ ਦਨਰਲਨ ਇਸ ਮਲਮਲਤ ਜ਼ਵਇਚ ਸਪਖਪਪਜ਼ਤ
ਕਨਰ,  ਜਸਵਸਤ ਜ਼ਸਸਘ,         ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਤ ਨਸਨਲ ਦਜ਼ ਤਇਥਲਆ ਦਤ ਅਧਲਰ '      ਤਤ ਘਇਟ ਭਧਜ਼ਮਕਲ ਸਲਹਮਣਤ ਆਈ ਹਫ      । ਇਸਤ ਤਜ਼ਹਤ ਪਪਜ਼ਲਸ ਨਤ

           ਮਲਨਵਤਲ ਦਤ ਪਇਖ ਤਤ ਹਮਦਰਦਜ਼ ਵਲਲਲ ਰਵਇਈਆਆ ਰਇਖਦਤ ਹਲਏ ਅਇਜ ਇਹਨਲਆ 04       ਜ਼ਵਅਕਤਜ਼ਆਆ ਨਧ ਸ ਪਪਜ਼ਲਸ ਜ਼ਹਰਲਸਤ ਜ਼ਵਚਚ ਜ਼ਰਹਲਅ
            ਕਰਨ ਲਈ ਇਇਕ ਅਰਜਜ਼ ਮਲਨਯਲਗ ਅਦਲਲਤ ਜ਼ਵਚ ਪਤਸ਼ ਕਜ਼ਤਜ਼ ਸਜ਼ ਇਸਦਤ ਆਧਲਰ '    ਤਤ ਮਲਨਯਲਗ ਅਦਲਲਤ ਜਤ.ਐਮ.ਆਈ.ਸਜ਼. 

         ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਨਤ ਦਲਸ਼ਜ਼ਆਆ ਨਧ ਸ ਜ਼ਰਹਲਅ ਕਰਨ ਦਲ ਹਪਕਮ ਜ਼ਦਇਤਲ ਹਫ।
               ਐਸ.ਐਸ.ਪਜ਼.     ਨਤ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਮਤਜ਼ 12          ਅਪਪਫਲ ਨਧ ਸ ਬਲਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਸਜ਼ ਡਤਰਲ ਜ਼ਖਇਚੜਜ਼ ਸਲਜ਼ਹਬ ਕਰਹਲਲਜ਼ ਜ਼ਜਲਲ ਲ

                  ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਨਤ ਆਪਣਤ ਸਲਥਜ਼ਆਆ ਸਮਤਤ ਸਬਜਜ਼ ਮਸਡਜ਼ ਸਨਨਰ ਰਲਡ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਜ਼ਵਖਤ ਪਪਜ਼ਲਸ ਪਲਰਟਜ਼ ਅਤਤ ਮਸਡਜ਼ ਬਲਰਡ ਦਤ ਕਰਮਚਲਰਜ਼ਆਆ
         ਉਉਪਰ ਜਲਨਲਤਵਲ ਹਮਲਲ ਕਰਕਤ ਉਹਨਲਆ ਨਧ ਸ ਗਸਭਜ਼ਰ ਜਖਮਜ਼ ਕਜ਼ਤਲ ਸਜ਼    । ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਏ.ਐਸ.ਆਈ.       ਹਰਜਜ਼ਤ ਜ਼ਸਸਘ ਦਜ਼ ਬਲਆਹ ਗਪਇਟ ਤਚ

  ਵਇਢ ਜ਼ਦਇਤਜ਼ ਸਜ਼,   ਜਲ ਜ਼ਕ ਪਜ਼.ਜਜ਼.ਆਈ.     ਚਸਡਜ਼ਗੜ ਜ਼ਵਖਤ ਜਤਰਤ ਇਲਲਜ ਹਫ।
               ਸ.                  ਜ਼ਸਇਧਧ ਨਤ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਪਰਲਕਤ ਸਲਰਤ ਦਲਸ਼ਜ਼ ਫਰਲਰ ਹਲ ਕਤ ਕਰਹਲਲਜ਼ ਜ਼ਵਖਤ ਆਪਣਤ ਡਤਰਤ ਜ਼ਵਚ ਚਲਤ ਗਏ ਸਜ਼   । ਜਦਚ

                   ਪਪਜ਼ਲਸ ਪਲਰਟਜ਼ ਨਤ ਬਲਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਤ ਉਸਦਤ ਸਲਥਜ਼ਆਆ ਨਧ ਸ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਹਲ ਪਰਸਤਧ ਉਹਨਲਆ ਨਤ ਪਪਜ਼ਲਸ ਪਲਰਟਜ਼
   ਉਪਰ ਹਮਲਲ ਕਰ ਜ਼ਦਇਤਲ,      ਜ਼ਜਸਦਤ ਸਬਸਧ ਜ਼ਵਚ ਮਪਕਇਦਮਲ ਨਸਬਰ 45 ਅ/  ਧ 188, 307, 353, 186, 269, 270, 

294, 148, 149 ਆਈ.ਪਜ਼.ਸਜ਼., 51, 54 ਡਜ਼.ਐਮ.ਏ., 25  ਅਸਲਲ ਐਕਟ, 4,5  ਜ਼ਵਸਫਲਟਕ ਐਕਟ, 
13,16,18,20 ਯਧ.ਏ.ਪਜ਼.ਏ.     ਐਕਟ ਥਲਣਲ ਪਜ਼ਸਆਣਲ ਦਰਜ ਹਲਇਆ।
               ਸ.       ਜ਼ਸਇਧਧ ਨਤ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਪਜ਼ਲਸ ਪਲਰਟਜ਼ '     ਤਤ ਹਮਲਲ ਕਰਨ ਵਲਲਤ 11        ਦਲਸ਼ਜ਼ਆਆ ਨਧ ਸ ਜ਼ਗਪਫਤਲਰ ਕਜ਼ਤਲ ਸਜ਼ ਅਤਤ ਡਤਰਤ

      ਜ਼ਵਚਚ ਉਹਨਲਆ ਵਇਲਲ ਵਰਤਤ ਗਏ ਅਸਲਲ ਐਮਧਨਜ਼ਏਸ਼ਨ,  ਪਫਟਰਲਲ ਬਸਬ, ਤਲਵਲਰਲਆ,     ਗਫਸ ਜ਼ਸਲਸਡਰ ਬਪਲਮਦ ਹਲਏ ਸਨ,    ਇਨਲਲਆ ਦਲ ਜ਼ਮਤਜ਼
22  ਅਪਪਫਲ 2020          ਤਇਕ ਪਪਜ਼ਲਸ ਜ਼ਰਮਲਆਡ ਮਲਨਯਲਗ ਅਦਲਲਤ ਪਲਸਲ ਹਲਸਲ ਕਜ਼ਤਲ ਜ਼ਗਆ ਸਜ਼।
               ਐਸ.ਐਸ.ਪਜ਼.          ਜ਼ਸਇਧਧ ਨਤ ਹਲਰ ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਪਣ ਉਕਤ ਮਪਕਇਦਮਤ ਜ਼ਵਇਚ 6       ਜ਼ਵਅਕਤਜ਼ ਜ਼ਜਸਨਲ ਜ਼ਵਇਚ ਬਲਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜਲ

    ਇਸ ਡਤਰਤ ਦਲ ਮਪਇਖਜ਼ ਹਫ,     ਜ਼ਜਸਦਤ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਪਜ਼ਹਲਲ ਵਜ਼ 03      ਮਪਕਇਦਮਤ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤਤ ਜਗਮਜ਼ਤ ਜ਼ਸਸਘ,    ਬਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਉਰਫ ਕਲਲਲ, 
 ਗਪਰਦਜ਼ਪ ਜ਼ਸਸਘ,  ਜਸਗਜ਼ਰ ਜ਼ਸਸਘ,             ਮਜ਼ਨਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜਤਰ ਪਪਜ਼ਲਸ ਜ਼ਰਮਲਆਡ ਹਨ ਜਦਜ਼ਕ ਜ਼ਨਰਭਫਅ ਜ਼ਸਸਘ ਜਧਡਜ਼ਸ਼ਜ਼ਅਲ ਜ਼ਰਮਲਆਡ ਜ਼ਵਚ ਹਫ   । ਦਲਸ਼ਜ਼
                 ਗਪਰਮਜ਼ਤ ਜ਼ਸਸਘ ਉਰਫ ਮਜ਼ਤਜ਼ ਥਲਣਲ ਅਮਰਗੜ ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਸਸਗਰਧਰ ਦਜ਼ ਭਲਲ ਜਲਰਜ਼ ਹਫ। ਮਪਕਇਦਮਲ ਦਜ਼ ਅਗਲਤਰਜ਼ ਤਫਤਜ਼ਸ਼ ਜਲਰਜ਼ ਹਫ,  ਜਲ

       ਕਲਨਧ ਸਨ ਮਪਤਲਜ਼ਬਕ ਅਮਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਆਦਜ਼ ਜਲ ਰਹਜ਼ ਹਫ।
ਨਸ:  ਲਸਪ (ਪਪਫ.ਰਜ਼.)-2020/

Patiala, 16 April:
Senior Superintendent of Police Patiala Mr. Mandeep Singh Sidhu

informed that Patiala Police took a important decision on humanitarian
grounds and taking lenient  and sympathetic view, released 4 persons
who were involved in a incident happened in sabzi mandi Sanour road
Patiala.

SSP Mr.  Sidhu said  that  on 12.4.2020 early  morning Balwinder
Singh resident of Dera Khichri Sahib, Karhali, district Patiala along with
other  persons had attacked police party  and Mandi  board employees
outside Sabzi  mandi,  Sanour  road,  Patiala  and grievously  injured the
police  party  in  which  hand  of  ASI  Harjit  Singh  was  severed.  He  is
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undergoing treatment at PGI, Chandigarh. 
SSP Mr. Sidhu said that All the above accused escaped and took

shelter in their Dera at Karhali. When police party tried to persuade them
to surrender they attacked the police party, in this regard FIR No 45 u/s
188, 307, 353, 186, 269, 270, 294, 148, 149 IPC, 51, 54 DMA, 25 Arms
Act, 4, 5 Explosives Act,  13, 16, 18, 20 UAPA Act PS Passiana was
registered  against  11  persons  and  were  arrested.  Fire  arms,  Petrol
bombs, Swords, Gas cylinders which are used to attack police party are
recovered. Their 10 days police remand upto 22-04-2020 was obtained
from the court, SSP informed.

He  told  that  Individual  role  of  all  the  accused  persons  was
thoroughly verified and during investigation less role of Sukhpreet Kaur,
Jaswant  Singh,  Darshan  Singh  and  Nanna  has  come  to  light.  On
humanitarian grounds taking lenient and sympathetic view an application
is moved before the honorable court today i.e. 16-04-2020 to get these 4
persons  released  from  police  custody  and  on  these  grounds,  the
honorable court of J.M.I.C. Patiala allowed the police to released afore
mentioned persons from police custody, said, SSP Sidhu.

SSP  Mandeep  Singh  Sidhu  said  that  Balwinder  Singh  against
whom already  03 cases  are  registered and  is  the head of  the Dera,
Jagmeet  Singh,  Bant  Singh  @  Kala,  Gurdeep  Singh,  Jangir  Singh,
Maninder  Singh are  under  police  remand.  Nirbhai  Singh is  in  judicial
custody. Gurmeet Singh @ Miti R/o PS Amargarh Distt. Sangrur is yet to
be arrested. Further investigation of the case is being conducted as per
law, SSP added.

**************
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਜ਼ਟਆਲਲ
 

           ਕਣਕ ਦਦ ਸਰਕਲਰਦ ਖਰਦਦ ਦਦ ਦਦਜਦ ਜ਼ਦਨ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ '   ਚ ਭਰਵਵ ਆਮਦ
-    ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ '  ਚ 11426    ਮਦਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪਪਪਜਦ-  ਕਪਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ

ਪਜ਼ਟਆਲਲ, 16 ਅਪਪਪਲ:
                       ਕਣਕ ਦਦ ਸਰਕਲਰਦ ਖਰਦਦ ਦਦ ਅਪਜ ਦਦਜਦ ਜ਼ਦਨ 11426         ਮਦਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਆਮਦ ਦਰਜ ਕਦਤਦ ਗਈ

 ਜਦਦਜ਼ਕ ਵਪਖ-     ਵਪਖ ਸਰਕਲਰਦ ਏਜਸਸਦਆਆ ਵਪਲਦ 10771            ਮਦਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਦਤਦ ਹਪ ਅਤਦ ਹਪਣ ਤਪਕ ਕਪਲ 12010 
    ਮਦਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਮਸਡਦਆਆ '    ਚ ਆ ਚਪਪਕਦ ਹਪ,   ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਪਚਦ 11135         ਮਦਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਦਦ ਖਰਦਦ ਵਦ ਕਦਤਦ ਜਲ ਚਪਪਕਦ ਹਪ।

                             ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਦ ਕਪਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ ਨਦ ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਪਲਦ
                 ਕਲਰਲਨਵਲਇਰਸ ਦਦ ਮਪਦਦਨਜ਼ਰ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਕਣਕ ਦਦ ਜ਼ਜਣਸ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਪਪਖ ਮਸਤਰਦ ਕਪਪਟਨ

                ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਦ ਆਦਦਸ਼ਲਆ ਮਪਤਲਬਕ ਸਪਚਪਜਦ ਪਪਬਸਧ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਇਹ ਖਰਦਦ ਪਦਰਦ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਨਲਲ ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਪ।
                          ਸਪਦ ਕਪਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ ਨਦ ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਪਜ ਦਦਜਦ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਦਦਆਆ 71  ਮਸਡਦਆਆ '       ਚ ਕਣਕ ਦਦ ਭਰਵਵ ਆਮਦ ਦਰਜ

             ਕਦਤਦ ਗਈ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਦ ਸ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਜਲਰਦ ਕਦਪਨਲਆ ਜਰਦਏ ਹਦ ਜ਼ਕਸਲਨ ਆਪਣਦ ਫ਼ਸਲ ਮਸਡਦਆਆ '   ਚ ਲਪਕਦ ਪਪਪਜਦ     । ਮਸਡਦਆਆ ਦਦ ਗਦਟਲਆ '  ਤਦ
                ਤਲਇਨਲਤ ਮਲਰਕਦਟ ਕਮਦਟਦ ਦਦ ਕਰਮਚਲਰਦਆਆ ਅਤਦ ਪਪਜ਼ਲਸ ਕਰਮਚਲਰਦਆਆ ਨਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਦ ਹਪਥ ਸਪਨਦਟਲਈਜ ਕਰਵਲਏ ਅਤਦ ਬਲਅਦ

                 ਜ਼ਵਪਚ ਉਨਲਲਆ ਦਲ ਕਦਪਨ ਦਦਖਣ ਮਗਰਦ ਕਣਕ ਦਦ ਨਮਦ ਚਪਕ ਕਰਕਦ ਹਦ ਮਸਡਦ ਦਦ ਅਸਦਰ ਜਲਣ ਜ਼ਦਪਤਲ ਜ਼ਗਆ।
                         ਸਪਦ ਕਪਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ ਨਦ ਹਲਰ ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਪਜ ਦਦਜਦ ਜ਼ਦਨ 68  ਮਸਡਦਆਆ '  ਚ 10771     ਮਦਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ

   ਖ਼ਰਦਦ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਪ,  ਜ਼ਜਸ '    ਚਦ ਪਨਗਰਦਨ ਵਪਲਦ 3466  ਮਦਟਜ਼ਰਕ ਟਨ,   ਮਲਰਕਫਪਡ ਵਪਲਦ 2619  ਮਦਟਜ਼ਰਕ ਟਨ,   ਪਨਸਪ ਵਪਲਦ
2399  ਮਦਟਜ਼ਰਕ ਟਨ,    ਵਦਅਰ ਹਲਊਸ ਵਪਲਦ 1407    ਮਦਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਅਤਦ ਐਫ.ਸਦ.   ਆਈ ਵਪਲਦ 880     ਮਦਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਦਦ ਖ਼ਰਦਦ

  ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਪ                  । ਸਪਦ ਕਪਮਲਰ ਅਜ਼ਮਤ ਨਦ ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਪਚ ਇਕਪਠ ਹਲਣ ਤਦ ਬਚਲਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਅਸਦਰ 290  ਖ਼ਰਦਦ
    ਕਕਦਰ ਸਥਲਪਤ ਕਦਤਦ ਗਏ ਹਨ,   ਜ਼ਜਨਲਲਆ ਜ਼ਵਪਚ 110   ਮਸਡਦਆਆ ਅਤਦ 180     ਸਬ ਯਲਰਡ ਬਣਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਨਸ:  ਲਸਪ (ਪਪਪ.ਰਦ.)-2020/
 ਫਲਟਲ ਕਪਪਸ਼ਨ-     ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਦਦ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦ '             ਚ ਆਪਣਦ ਜ਼ਜਣਸ ਲਪ ਕਦ ਆਏ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਦ ਕਦਪਨ ਚਪਕ ਕਰਦਦ ਹਲਏ ਕਰਮਚਲਰਦ।
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Office of the District Public Relations Officer, Patiala 

Patiala District Child Welfare Unit sends 3 year old child to his parents in Jammu 

• Mayanvir was stuck with maternal grandparents due to curfew 

• Parents appreciated district administration endeavour 

Patiala, April 16: 

 Acting swiftly, Social Security, Women and Child Development department's district body 

'Patiala Child Welfare Unit' has reunited 3 year old child with his parents in Jammu with the assistance of 

a Child Welfare Unit of Jammu. Mayankvir Singh was stuck with his maternal grandparents in Patiala due 

to nationwide curfew and lockdown in the wake of spread of Coronavirus. 

 Divulging further, Patiala Deputy Commissioner Mr. Kumar Amit said that 3-year-old boy 

Mayankvir Singh of Kathua (Jammu) had come to meet his maternal grandparents at Urban Estate 

Phase-II, while his mother Puneet Kaur was staying at Kathua and father Ajit Singh is working in Canara 

Bank at Gwalior. He said that Mayankvir's materal grandparents and mother have approached the office 

of the District Child Protection Unit Patiala and asked for the help. 

 "Assistant Commissioner (General) Dr. Ismat Vijay Singh, in coordination with the Patiala Child 

Welfare Unit has established contact with Kathua Child Welfare Unit and provided inter-state pass for 

sending the child to his parental home at Kuthua. Subsequently, District Program Officer Mr. Gulbahar 

Singh Toor and District Child Protection Officer Mrs. Rupwant Kaur have made arrangements for sending 

him to Kathua. 

 After Mayankvir's arrival at Jammu border, he was medically examined by medial team of 

Jammu administration and handed over to his mother Puneet Kaur. She appreciated the endeavour of 

district administration and Government of Punjab. 



ftyk yksd laidZ dk;kZy;] ifV;kyk 

dksjksukok;jl dks QSyus ls jksdus ifV;kyk esa ?kj &?kj LØhfuax 'kq: 

&dksfoM &19 ds y{k.kksa dk irk yxkus 'kgjoklh LØhfuax Vheksa dks  

lg;ksx djsa% fMIVh dfe'uj 

ifV;kyk] 16 vçSy% 

  chrs fnu ifV;kyk 'kgj esa ls dksjksuk ds 3 vkSj i‚ftfVo dsl feyus dkj.k rqjar çHkko ls uxj 

fuxe lhek gn esa jgrs lHkh yksxksa dh LØhfuax djus laca/kh  ftyk eSftLVªsV Jh dqekj vfer dh rjQ 

ls tkjh vkns”kksa ij vey djrs gq, lsgr foHkkx vkSj vkaxuokM+h odZjksa vkSj gSYijksa dh vyx &vyx 

Vheksa us dksfoM &19 ds y{k.kksa ckjs LØhfuax 'kq: dhA bu Vheksa us lsgr foHkkx dh rjQ ls tkjh 

ç'ukoyh eqrkfcd 'kgj fuokfl;ksa ls ç'u iwNs vkSj lkjh tkudkjh jftLVjksa esa ntZ dhA 

  bl laca/k esa tkudkjh nsrs gq, fMIVh dfe'uj Jh dqekj vfer us crk;k fd eq[; ea=h dSIVu 

vefjUnj flag dh fgnk;rksa vuqlkj lsgr foHkkx vkSj lkekftd lqj{kk] L=h vkSj cky fodkl foHkkx dh 

ftyk bdkbZ dh rjQ ls ifV;kyk 'kgjh vkSj ifV;kyk nsgkrh Cykdksa ds lHkh vkaxuokM+h odZjksa vkSj 

gSYijksa dks lsgr foHkkx dh rjQ ls tkjh ç'ukoyh ns dj ?kj &?kj LØhfuax ds fy, Hkstk x;kA 

  fMIVh dfe'uj us 'kgjokfl;ksa ls vihy dhgS fd os bu lsgr foHkkx vkSj vkaxuokM+h odZjska vkSj 

gSYijksa dh Vheksa dks lg;ksx nsrs gq, viuh vkSj vius ikfjokfjd lnL;ksa dh lsgr ckjs iwNs x, ç'uksa ds 

mrj ns dj eqdEey tkudkjh çnku djsa ftlls 'kgj dks dksfoM &19 dh egkekjh ls cpk;k tk ldsA 

mUgksaus  crk;k fd ;g lkjh LØhfuax flfoy ltZu Mk- gjh'k eYgks=k dh fuxjkuh v/khu ftyk 

Vhdkdj.k vQlj Mk- lq/kk xzksoj] ,l-,e-vks- ekMy VkÅu Mk- uoftUnj lks<h] ,l-,e-vks- f=iM+h Mk- 

vatuk xqIrk vkSj ftyk çksxjke vQlj Jh xqycgkj flag rwj dh rjQ ls djokbZ tk jgh gSA 

  Jh dqekj vfer us crk;k fd ifV;kyk “kgjh vkSj xzkeh.k bykdkas esa vkt fodkl uxj] j.kthr 

uxj] vkuan uxj] f=iM+h] /kh: dh ektjh] ekMy VkÅu] fc'ku uxj] xksfcan uxj] jk?kksektjk] ?ksj 

lksf<;ka] ch VSad] vtqZu uxj] okYehfd cLrh] vk;Z lekt] ukHkk xsV] eksrh ckx] fodZ dkyksuh] nk: 

dqfV;k] U;w ;knfoUnjk dkyksuh vkfn bykdksa esa ?kj &?kj tk dj LØhfuax dh xbZA ,d &,d odZj dh 

rjQ ls rdjhcu 50 ls 60 ?kjksa dk losZ fd;k tk jgk gSA 


