
     ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮਲਗਲ

--          ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਲਲਕਲਕ ਨਨ ਸ ਘਰਲਕ ਅਸਦਰ ਰਜ਼ਹ ਕਨ ਆਪ,         ਆਪਣਨ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਦਟ ਸਸਰਰਜ਼ਖਆ ਬਰਕਰਲਰ ਰਰਖਣ ਦਟ ਕਟਤਟ ਅਪਟਲ

--        ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਗਲ ਜ਼ਵਰਚ ਕਣਕ ਦਟ ਸਰਕਲਰਟ ਖਖਟਦ ਸ਼ਸਰਨ,             ਜ਼ਨਹਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਲਲ ਮਸਡਟ ਜ਼ਵਖਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਕ ਦਲ ਗਸਲਲਬ ਦਨ ਫਸ ਰਲਲਕ ਨਲਲ ਕਟਤਲ
ਸਵਲਗਤ

--      ਮਸਡਟਆਕ ਸਸਨਨਟਲਈਜ ਕਟਤਟਆਕ ਜਲ ਰਹਟਆਕ ਹਨ,     ਹਰ ਇਰਕ ਜ਼ਵਅਕਤਟ ਨਨ ਸ ਮਲਸਕ,         ਹਰਥ ਧਲਣ ਦਟ ਸਹਨਲਤ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਟ ਹਸ
ਮਸਹਰਈਆ

-       ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਰਲਲ ਡਰਲਲਟ ਭਲਈ ਜ਼ਵਖਨ 30     ਜ਼ਬਸਤਜ਼ਰਆਕ ਵਲਲਲ ਆਈਸਲਲਨਸ਼ਨ ਸਸਟਰ ਸਥਲਜ਼ਪਤ

-             ਮਲਗਲ ਪਸਜ਼ਲਸ ਵਰਲਲ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਟ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਜ਼ਲਆਕ ਜ਼ਵਰਸਰਧ ਸਖਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਰਜ਼ਦਆਕ 87    ਕਨਸ ਦਰਜ ਕਰਕਨ 238 
   ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਕ ਦਟ ਕਟਤਟ ਜ਼ਗਖਫਤਲਰਟ

ਮਲਗਲ, 16 ਅਪਖਸਲ

                        ਕਣਕ ਦਟ ਖਖਟਦ ਦਨ ਇਸ ਸਟਜ਼ਨ ਦਟ ਸ਼ਸਰਨਆਤ ਮਲਗਲ ਦਨ ਜ਼ਨਹਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਲਲ ਦਟ ਦਲਣਲ ਮਸਡਟ ਜ਼ਵਖਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਕ ਨਨ ਸ ਗਸਲਲਬ ਦਨ ਫਸ ਰਲ
    ਭਨਟ ਕਰਕਨ ਸਵਲਗਤ ਕਰਜ਼ਦਆਕ ਕਟਤਟ              । ਜ਼ਨਹਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਲਲ ਜ਼ਵਖਨ ਮਸਡਟ ਦਨ ਕਰਮਚਲਰਟਆਕ ਨਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਕ ਦਲ ਜ਼ਨਰਘਲ ਸਵਲਗਤ ਕਰਜ਼ਦਆਕ
    ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣ,                 ਸਸਨਨਟਲਈਜ਼ਰ ਦਟ ਵਰਤਤ ਕਰਨ ਅਤਨ ਹਰਥਲਕ ਨਨ ਸ ਵਲਰ ਵਲਰ ਧਲ ਕਨ ਕਰਲਨਲ ਵਲਈਰਸ ਦਨ ਪਖਭਲਵ ਨਨ ਸ ਰਲਕਣ
  ਜ਼ਵਰਚ ਮਰਦਦ ਕਰਨ।

                   ਉਪਰਲਕਤ ਸ਼ਬਦਲਕ ਦਲ ਪਖਗਟਲਵਲ ਕਰਜ਼ਦਆਕ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਮਲਗਲ ਸਖਟ ਸਸਦਟਪ ਹਸਸ ਨਨ ਮਲਗਲ ਨਨ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣਨ ਘਰਲਕ
         ਅਸਦਰ ਰਜ਼ਹ ਕਨ ਆਪਣਨ ਅਤਨ ਆਪਣਨ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਦਟ ਸਸਰਰਜ਼ਖਆ ਕਰਨ           । ਉਨਲਲਕ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦਨ ਇਸ ਖਰਟਦ ਸਟਜ਼ਨ ਦਦਰਲਨ

ਆੜਲਤਟ,                     ਜ਼ਕਸਲਨ ਅਤਨ ਮਜ਼ਦਨਰ ਤਲਕ ਹਟ ਮਸਡਟਆਕ ਜ਼ਵਚ ਦਲਖਲ ਹਲ ਸਕਦਨ ਹਨ ਜਨ ਉਨਲਲਕ ਕਲਲ ਹਲਲਲਗਖਲਮ ਵਲਲਲ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਲਸ ਹਸ ਅਤਨ
               ਜ਼ਬਨਲਲਕ ਇਸ ਪਲਸ ਦਨ ਜ਼ਕਸਨ ਨਨ ਸ ਵਟ ਦਲਣਲ ਮਸਡਟ ਜ਼ਵਰਚ ਦਲਖਲ ਹਲਣ ਦਟ ਆਜ਼ਗਆ ਨਹਟ ਹਸ        । ਉਨਲਲਕ ਨਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਕ ਨਨ ਸ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਲਸ ਪਖਣਲਲਟ

       ਦਟ ਇਸਨ ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਦਟ ਅਪਟਲ ਕਟਤਟ,               ਤਲਕ ਜਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨ ਅਤਨ ਉਨਲਲਕ ਦਨ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਕਰਲਨਲ ਵਲਈਰਸ ਦਨ ਪਖਭਲਵ ਤਲ ਮਸਕਤ
 ਹਟ ਰਜ਼ਹਣ।

                  ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫਜ਼ਤਹਗੜ ਪਸਜਤਨਰ ਜ਼ਵਖਨ ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਕਮਨਟਟ ਦਨ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਕ ਵਰਲਲ ਅਨਲਜ ਮਸਡਟ ਅਤਨ ਪਖਲਇਮਰਟ
     ਜ਼ਸਹਤ ਕਕਦਰ ਨਨ ਸ ਸਸਨਨਟਲਈਜ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ            । ਜ਼ਨਹਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਲਲ ਜ਼ਵਖਨ ਵਟ ਸਥਲਨਕ ਸਲਸ਼ਲ ਕਲਰਬ ਵਰਲਤ ਆਊਟਸਲਰਸ 1  ਸਫਲਈ
     ਸਨਵਕਲਕ ਨਨ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਜ਼ਕਰਟਲਕ ਵਸਡਟਆਕ ਗਈਆਕ।

               ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਨ ਅਰਜ ਡਰਲਲਟ ਭਲਈ ਜ਼ਵਖਨ ਕਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟਟ ਜ਼ਸਹਤ ਕਕਦਰ ਜ਼ਵਖਨ 30    ਜ਼ਬਸਤਜ਼ਰਆਕ ਵਲਲਲ ਆਈਸਲਲਨਸ਼ਨ
  ਕਕਦਰ ਸਥਲਪਤ ਕਟਤਲ                  । ਇਸ ਕਕਦਰ ਜ਼ਵਚ ਦਲਖਲ ਹਲਣ ਵਲਲਨ ਮਰਟਜ਼ਲਕ ਨਨ ਸ ਸਲਰਟਆਕ ਸਹਨਲਤਲਕ ਪਖਦਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਰਨ ਪਖਬਸਧ ਕਟਤਨ

          ਗਏ ਹਨ ਅਤਨ ਇਕ ਫਲਨ ਕਲਰਨਰ ਵਟ ਸਥਲਪਤ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਸ.          ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਪਜ਼ਹਲਲਕ ਹਟ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ
              ਮਲਗਲ ਜ਼ਵਖਨ ਆਈਸਲਲਨਸ਼ਨ ਕਕਦਰ ਅਤਨ ਕਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟਟ ਹਸਲਥ ਸਸਟਰ ਜਨਨਨਰ ਜ਼ਵਖਨ ਕਸਆਰਸਟਟਨ ਸਸਟਰ ਚਲਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਸ।

              ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸਜ਼ਲਸ ਵਟ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਟ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਜ਼ਲਆਕ ਜ਼ਖਲਲਫ ਸਖਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਰ ਰਹਟ ਹਸ       । ਮਲਗਲ ਪਸਜ਼ਲਸ ਨਨ ਹਸਣ ਤਰਕ
       ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਟ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਜ਼ਲਆਕ ਜ਼ਵਰਸਰਧ ਦਨ 87    ਮਲਮਲਨ ਦਰਜ ਕਰਕਨ 238     ਲਲਕਲਕ ਨਨ ਸ ਜ਼ਗਖਫਤਲਰ ਕਟਤਲ ਹਸ   । ਸਲਰਨ ਕਰਜ਼ਫਊ
          ਉਲਸਘਣ ਕਰਨ ਵਲਲਨ ਗਲਧਲਵਲਲ ਸਟਨਡਟਅਮ ਦਟ ਖਸਰਲਟ ਜਨਲਲ ਜ਼ਵਰਚ ਬਸਦ ਹਨ     । ਪਸਜ਼ਲਸ ਲਲਕਲਕ ਨਨ ਸ ਸਮਕ-  ਸਮਕ '  ਤਨ ਕਰਜ਼ਫਊ.   ਜ਼ਨਯਮਲਕ ਦਟ
              ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਅਤਨ ਉਨਲਲਕ ਦਨ ਘਰਲਕ ਤਤ ਬਲਹਰ ਨਲ ਆਉਣ ਦਟ ਚਨਤਲਵਨਟ ਦਨ ਰਹਟ ਹਸ।

            ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਐਮਰਜਸਸਟ ਦਨ ਮਲਮਜ਼ਲਆਕ ਜ਼ਵਰਚ ਲਲਕ ਪਸਜ਼ਲਸ ਮਦਦ ਲਈ ਨਸਬਰ 112 '     ਤਨ ਡਲਇਲ ਕਰ ਸਕਦਨ ਹਨ।
O/O DISTRICT INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS OFFICER MOGA

-DC APPEALS PEOPLE TO STAY INDOORS, SAVE THEMSELVES AND THEIR FAMILIES

-WHEAT PROCUREMENT BEGINS IN DISTRICT MOGA, FARMERS WELCOMED WITH ROSES
AT NIHAL SINGH WALA MANDI

-MANDIS ARE BEING SANITIZED BESIDES PROVIDING HAND WASHING FACILITY, MASKS TO
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VISITORS AT MANDI

-HEALTH DEPT COMES UP WITH 30 BEDDED ISOLATION CENTER AT DAROLI BHAI

-POLICE ACTS TOUGH ON CURFEW VIOLATORS, 238 ARRESTED, 87 CASES REGISTERED SO
FAR

Moga, April 16

Wheat procurement for this season started with the farmers at Nihal Singh Wala grain 
market o district Moga being welcomed with roses. The mandi employees at Nihal Singh Wala 
accorded a warm welcome to the farmers asking them to keep wearing masks, using sanitiers and 
washing their hands frequently.

Deputy Commissioner Moga Mr Sandeep Hans called upon the people of Moga to stay 
indoors and keep their families and themselves safe. He said that for this procurement season, the 
commission agents, farmers and labours can enter into the mandis only if they have hologram 
marked curfew passes No entry is allowed inside the premises of mandi without curfew passes.  He 
appealed farmers to follow the curfew pass system, which is in larger interest of farmers and their 
families.

At Fatehgarh Panjtoor the grain market, market commitee ofcer and primary health center 
sanitied.  Also at Nihal Singh Wala raton kits were distributed to the outsourced safai sewaks by a 
local social club.

Meanwhile, the health department today set up 30 bedded isolaton center at the 
Community Health Center in Daroli Bhai. Complete arrangements have been made to provide all 
facilites to the patents who would need to be admited at this center and a fu corner have also 
been set up. Besides this, health department is already running isolaton center at Civil Hospital 
Moga and quarantne center at the Community Health Center Janer.

Also the police are actng tough against the curfew violators. Moga police have arrested 238 
people in 87 cases of curfew violaton so far. All the violators are being lodged at open jail in 
Godhewala Stadium. Police have been warning people tme and again to follow the curfew rules and 
not come out of their houses.

In cases of emergency people can dial number 112 for police help.
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