ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਫ਼ਰੋਜਪੁਰ
ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਮੱ ਛਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਲ੍ਾਈ ਫਾਜ਼ਗੰ ਗ ਮੁਜ਼ ੰ ਮ, ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕਰਵਾਈ
ਫਾਜ਼ਗੰ ਗ
ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕ ਾ ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ ਰ ੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸ ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਨ ਰੱ ਿਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਤਲ੍ਵੰ ਿੀ ਭਾਈ ਸਜ਼ਿਤ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਵਚ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ੍ਾਂ ਅਤੇ ਿਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਉਪਲ੍ਬਿ
ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ
ਜ਼ਫ਼ਰੋਜਪੁਰ, 3 ਮਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵਚ ਸਿਾਪਤ ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ ਰ ੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱ ਛਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲ੍ਈ ਫਾਜ਼ਗੰ ਗ
ਮੁਜ਼ ੰ ਮ ਚਲ੍ਾਈ ਗਈ । ਇਨਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਨਗਰ ਕਾਉਂਸਲ੍ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਜ਼ਗੰ ਗ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ੍ ੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ
ਕਮਜ਼ਰਆਂ ਜ਼ਵਚ ਮੱ ਛਰ ਭਜਾਉਣ ਲ੍ਈ ਵੀ ਸਪਰੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ । ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਨਗਰ ਕਾਉਂਸਲ੍ ਦੀ ਇੱ ਕ ੋਰ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰਾਂ
ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਾਣੁਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇ ਕੀਤਾ ।
ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ੋਏ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਫ਼ਰੋਜਪੁਰ ਸ਼ਰੀ ਕੁਲ੍ਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜ਼ਵਚ
ਰਜ਼ ਰ ੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸ ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਸਾਿੀ ਪਜ਼ ਲ੍ੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ੈ । ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਰੂਰਤ ਦੀ ਰੇਕ ਚੀਿ
ਉਪਲ੍ਬਿ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰ ੀ ੈ । ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੂਸ਼ , ਸਾਬਣ , ਕੰ ਗੀ , ਤੇਲ੍ ਆਜ਼ਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਕੱ ਟਾਂ ਵੰ ਿ
ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਪੈਕਿ ਪੌਸ਼ਜ਼ਟਕ ਿਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰ ਾ ੈ । ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰੋਿਾਨਾ
ਿਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸ ਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰ ੀਆਂ ਨ । ਪਿਾਜ਼ਨਆਂ ਨੂੰ ਰੋਿਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ
ਜ਼ਰ ਾ ੈ ।
ਇਨਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਮਲ੍ਦਾ ਰ ੇ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਲ੍ਈ ਨੋਿਲ੍ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ
ਜ਼ਨਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ੈ ।
ਉੱਿਰ ਤਲ੍ਵੰ ਿੀ ਭਾਈ ਸਜ਼ਿਤ ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਵਚ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ , ਜ਼ਬਸਕੁਟ , ਪਾਣੀ
ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ੍ਾਂ ਆਜ਼ਦ ਵੰ ਿੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਤਜ਼ ਸੀਲ੍ਦਾਰ ਯਾਦਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ , ਰੀਿਰ ਮਨੋ ਰ ਲ੍ਾਲ੍ , ਮਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ , ਮੰ ਗਤ
ਰਾਮ , ਜੋਜ਼ਗੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ , ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਮਲ੍ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਵਾਰਨਟਾਇਨ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਵਚ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ
ਵੰ ਿਵਾਇਆ । ਤਜ਼ ਸੀਲ੍ਦਾਰ ਯਾਦਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਕੁਲ੍ਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਕਵਾਰਨਟਾਈਨ
ਸੈਂਟਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਆਨ ਰੱ ਿਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਗਆ ,ੈ ਜ਼ਜਸ ਦੇ ਤਜ਼ ਤ ਰੋਿਾਨਾ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ,
ਪੌਸ਼ਜ਼ਟਕ ਿਾਣਾ ਅਤੇ ਿਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਉਪਲ੍ਬਿ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰ ੀਆਂ ਨ । ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਵਚ
40 ਪੇਟੀ ਪਾਣੀ , 200 ਪੈਕੇਟ ਜ਼ਬਸਕੁਟ , ਬੱ ਚੀਆਂ ਲ੍ਈ ਜ਼ਚਪਸ ਦੇ 100 ਪੈਕੇਟ , ਕੁਰਕੁਰੇ ਦੇ 100 ਪੈਕੇਟ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਦੇ
100 ਪੈਕੇਟ ਵੰ ਿਵਾਏ ਗਏ ਨ ।

ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ
ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 26 ਐਕਜ਼ਟਵ ਕੇਸ, 528 ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ: ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਜ਼ਕ ਾ, ਦੂੱ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਜਲ੍ੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਆ ਚੁੱ ਕੇ ਨ ਕੁਲ੍ 470 ਲ੍ੋ ਕ, ਜ਼ਜਨਹਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 265 ਮ ਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ
ਨ

ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ , 5 ਮਈ -

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਸ਼ਰੀ ਕੁਲ੍ਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ੁਣ ਕੁਲ੍ 26 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ
ਐਕਜ਼ਟਵ ਕੇਸ ਚੱ ਲ੍ ਰ ੇ ਨ । ਜਦੋਂ ਜ਼ਕ ਇੱ ਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ੋਕੇ ਜਾ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ ੈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਦੀ ਮੌਤ ੋ ਚੁੱ ਕੀ

ੈ । ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰ ਿ ਅਲ੍ੀਕੇ ਦੇ ਰਜ਼ ਣ ਵਾਲ੍ੇ ਜ਼ਜਸ 45 ਸਾਲ੍ ਦੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ੋਈ ੈ , ਉਸਨੂੰ ੋਰ ਵੀ

ਕਈ ਗੰ ਭੀਰ ਮੈਿੀਕਲ੍ ਸਮੱ ਜ਼ਸਆਵਾਂ ਸੀ । ਉ ਿਾਇਬਟੀਿ ਦਾ ਮਰੀਜ ਸੀ, ਨਾਲ੍ ੀ ਉਸਨੂੰ ਫੇਫਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬੰ ਿਤ
ਰੋਗ ਵੀ ਸੀ । ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਰੀਜ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ਜਜ਼ਟਵ ਆਈ ਸੀ, ਜ਼ਜਸਦਾ
ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਵੱ ਚ ਮੇਿੀਕਲ੍ ਪਰੋਟੋਕਾਲ੍ ਦੇ ਤਜ਼ ਤ ਅੰ ਜ਼ਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ੈ । ਨਾਲ੍ ੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਪੰ ਿ ਨੂੰ

ਕੰ ਟੇਨਮੇਂਟ ਜੋਨ ਘੋਜ਼ਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ੈ । ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਵੱ ਚ ਦੂੱ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ੍ 470 ਲ੍ੋ ਕ ਆ ਚੁੱ ਕੇ
ਨ , ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚੋਂ 265 ਲ੍ੋ ਕ ਮ ਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕ ੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨ ।

ੁਣੇ ਤੱ ਕ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵੱ ਚ

1016 ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਜ਼ਲ੍ੰਗ ੋ ਚੁੱ ਕੀ ੈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚੋਂ 528 ਸੈਂਪਲ੍ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ ਆ ਚੁੱ ਕੇ ਨ ਅਤੇ 27 ਕੇਸ ਪਾਜ਼ਜਜ਼ਟਵ ਆ
ਚੁੱ ਕੇ ਨ । ਬਾਕੀ ਸੈਂਪਲ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ੈ । ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਕੁੱ ਲ੍ ਛੇ ਕੰ ਟੇਨਮੇਂਟ ਜੋਨ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਨ , ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚੋਂ 4 ਜੀਰਾ ਇਲ੍ਾਕੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਨ । ਇੱ ਕ ਕਮਾਲ੍ਗਿ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਲ੍ਾਕਾ ਅਲ੍ੀਕੇ ਜ਼ਪੰ ਿ ੈ ।

ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ
ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਸ਼ਜ਼ ਰ ਦੀ ਸੱ ਬਜੀ ਮੰ ਿੀ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱ ਿਵਾਰ, ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ੀ ਿੁਲ੍ੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਦਨ
ਰ ੇਗੀ ਬੰ ਦ

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਨੇ ਸੱ ਬਜੀ ਮੰ ਿੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਸਸਟਮ ਕੀਤਾ ਲ੍ਾਗੂ
ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ, 3 ਮਈ -

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮ ਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੱ ਬਜੀ ਮੰ ਿੀਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਭੀਿ ਨੂੰ ਜ਼ਨਅੰ ਤਜ਼ਰਤ ਕਰਣ ਲ੍ਈ
ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਸ਼ਜ਼ ਰ ਦੀ ਸੱ ਬਜੀ ਮੰ ਿੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਸਸਟਮ ਲ੍ਾਗੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ੈ ।

ੁਣ ਸ਼ਜ਼ ਰ ਦੀ ਸੱ ਬਜੀ

ਮੰ ਿੀ ਫਤੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਚਾਰ ਜ਼ਦਨ ਸੋਮਵਾਰ , ਬੁੱ ਿਵਾਰ , ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ੀ ਿੁਲ੍ੇਗੀ । ਜਦੋਂ ਜ਼ਕ ਇ ਮੰ ਿੀ
ਮੰ ਗਲ੍ਵਾਰ , ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਜ਼ਰ ਾ ਕਰੇਗੀ ।

ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਸ਼ਰੀ ਕੁਲ੍ਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ ਤ ਮੰ ਿੀਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਲ੍ੱਗਣ ਵਾਲ੍ੀ ਭੀਿ
ਅਤੇ ਜ਼ਫਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਵੱ ਿ ਰ ੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲ੍ੈ ਕੇ ਇ ਫੈਸਲ੍ਾ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜ਼ਗਆ ੈ । ਜ਼ਿਪਟੀ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲ੍ - ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਸਪਲ੍ਾਈ ਚੱ ਲ੍ਦੀ ਰ ੇ , ਇ ਸੁਜ਼ਨਸਜ਼ਚਤ

ਕਰਣਾ ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱ ਿੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਦਾਰੀ ੈ । ਇਸ ਲ੍ਈ ਮੰ ਿੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਸਸਟਮ ਬਣਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ੈ ।
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕ ਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਚਾਰ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਮੰ ਿੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ , ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੇ ਿੀ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਨੂੰ
ਮੇਿੀਕਲ੍ ਪਰੋਟੋਕਾਲ੍ ਦਾ ਸੱ ਿਤੀ ਵਲ੍ੋਂ ਪਾਲ੍ਣ ਕਰਣਾ ੋਵੇਗਾ । ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ ਨਣਾ ੋਵੇਗਾ , ਦੂਸਰੀਆਂ ਤੋਂ

ਸ਼ਾਰੀਜ਼ਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ੋਵੇਗੀ , ਸੋਸ਼ਲ੍ ਜ਼ਿਸਟੇਂਜ਼ਸੰ ਗ ਦਾ ਪਾਲ੍ਣ ਕਰਣਾ ੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਪਰੋਟੋਕਾਲ੍ ਦਾ ਪਾਲ੍ਣ
ਕਰਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਮੰ ਿੀ ਬੋਰਿ ਦੇ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨ ।

