
   ਦਫ਼ਤਰ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
           ਪਸਜਜਬ ਸਰਕਜਰ ਦਦ ਨਸ਼ਜ ਮਮਕਤਦ ਮਮਹਹਸਮ ਨਰ ਸ ਹਮਲ ਹਰਹਜ ਹਹ ਭਰਵਜਵ ਹਮਸਗਜਰਜ 

*     ‘    ਕਰਹਫਊ ਦਦਰਜਨ ਓਟ ਕਲਦਹਨਕਜਵ ਚ ਰਹਜਸਟਰ ਹਲਏ 7134   ਨਸ਼ਜ ਪਦੜਤ ਮਰਦਜ਼:  ਹਡਪਟਦ ਕਹਮਸ਼ਨਰ
*          ਨਹਸ਼ਆਵ ਦਦ ਆਦਤ ਤਤ ਪਦੜਤ ਹਵਅਕਤਦ ਇਲਜਜ ਕਰਵਜਉਣ ਲਈ 01672-232304 ‘   ਤਤ ਸਰਚਨਜ ਦਤਣ
*               ਨਜਜਜਇਜ਼ ਸ਼ਰਜਬ ਜਜਵ ਹਕਸਤ ਹਲਰ ਨਸ਼ਤ ਦਦ ਹਵਕਰਦ ਬਜਰਤ ਹਜ਼ਲਲ ਜ ਪਪਸ਼ਜਸਨ ਦਤ ਵਟਸਐਪ ਹਹਲਪਲਜਈਨ ਨਸਬਰ

95924-30781 ‘    ਤਤ ਹਦਦਤਦ ਜਜਵਤ ਸਰਚਨਜ
 
ਸਸਗਰਰਰ, 20 ਮਈ: 
 

               ਕਲਰਲਨਜਵਜਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫ਼ਹਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਪਸਜਜਬ ਹਵਚ ਕਰਹਫਊ ਲਗਜਇਆ ਹਗਆ ਸਦ ਅਤਤ ਕਰਹਫਊ ਦਦਰਜਨ
         ’     ਪਸਜਜਬ ਸਰਕਜਰ ਦਦ ਨਸ਼ਜ ਮਮਕਤਦ ਮਮਹਹਸਮ ਨਰ ਸ ਵਦਡਤ ਪਦਧਰ ਤਤ ਸਫਲਤਜ ਹਜਸਲ ਹਲਈ ਹਹ,     ਹਜਸ ਤਹਹਤ ਹਜ਼ਜਰਜਵ ਦਦ
               ਹਗਣਤਦ ਹਵਚ ਨਸ਼ਜ ਪਦੜਤ ਮਰਦਜ਼ਜਵ ਨਤ ਓਟ ਕਲਦਹਨਕਜਵ ਤਤ ਨਸ਼ਜ ਛਮਡਜਊ ਕਕਦਰਜਵ ਦਜ ਰਮਖ ਕਦਤਜ ਹਹ। 

               ਜਜਣਕਜਰਦ ਹਦਸਹਦਆਵ ਹਡਪਟਦ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਸਪਦ ਘਨਹਸ਼ਆਮ ਥਲਰਦ ਨਤ ਹਕਹਜ ਹਕ ਪਸਜਜਬ ਸਰਕਜਰ ਦਤ ਹਸਹਤ ਹਵਭਜਗ
             ਵਦਲਤ ਚਲਜਏ ਜਜ ਰਹਤ ਨਸ਼ਜ ਛਡਜਊ ਪਪਲਗਰਜਮ ਨਰ ਸ ਬਹਮਤ ਚਸਗਜ ਹਮਸਗਜਰਜ ਹਮਲ ਹਰਹਜ ਹਹ      । ਉਨਲਜਵ ਹਕਹਜ ਹਕ ਪਸਜਜਬ
      ਹਵਚ ਲਗਜਏ ਗਏਤ ਕਰਹਫਊ ਦਦ ਹਮਤਦ 23   ਮਜਰਚ ਤਤ 19        ਮਈ ਤਦਕ ਹਜ਼ਲਲਤ ਦਤ ਓਟ ਕਲਦਹਨਕਜਵ ਹਵਚ 7134 
    ਨਵਕ ਮਰਦਜ਼ ਰਹਜਸਟਰਡ ਹਲਏ ਹਨ      । ਉਨਲਜਵ ਦਦਹਸਆ ਹਕ ਹਸਰਫ਼ 19         ਮਈ ਨਰ ਸ ਹਦ ਹਜ਼ਲਲਤ ਦਤ ਓਟ ਕਲਦਹਨਕਜਵ ਹਵਚ

93      ਨਵਕ ਨਸ਼ਜ ਪਦੜਤ ਮਰਦਜ਼ ਆਏ ਹਨ            । ਹਡਪਟਦ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਹਕਹਜ ਹਕ ਹਜ਼ਲਲਤ ਹਵਚ ਹਮਣ ਤਦਕ ਕਮ ਦਲ 12169
     ਨਸ਼ਜ ਪਦੜਤ ਮਰਦਜ਼ ਰਹਜਸਟਰ ਹਲਏ ਹਨ     । ਉਨਲਜਵ ਹਕਹਜ ਹਕ 23   ਮਜਰਚ ਤਤ 19   ਮਈ ਤਦਕ 1944   ਅਹਜਹਤ ਨਸ਼ਜ
              ਪਦੜਤ ਮਰਦਜ਼ ਆਏ ਹਨ ਜਲ ਪਹਹਲਜਵ ਪਪਜਈਵਤਟ ਨਸ਼ਜ ਛਡਜਊ ਕਕਦਰਜਵ ਤਤ ਇਲਜਜ ਕਰਵਜ ਰਹਤ ਸਨ     । ਸਪਦ ਥਲਰਦ ਨਤ
     ਦਦਹਸਆ ਹਕ ਇਸ ਤਤ ਇਲਜਵਜ ਡਦ-        ਅਡਦਕਸ਼ਨ ਸਸਟਰ ਸਸਗਰਰਰ ਤਤ ਮਜਲਤਰਕਲਟਲਜ ਹਵਖਤ ਵਦ 118  ਮਰਦਜ਼

   ਰਹਜਸਟਰਡ ਹਲ ਚਮਦਕਤ ਹਨ।
        ਹਡਪਟਦ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਸਪਦ ਘਨਹਸ਼ਆਮ ਥਲਰਦ ਨਤ ਹਕਹਜ ਹਕ ਨਸ਼ਜ-       ਛਮਡਜਊ ਕਕਦਰਜਵ ਹਵਚ ਦਵਜਈ ਦਤਣ ਦਦਰਜਨ
             ਸਮਜਹਜਕ ਦਰਰਦ ਦਜ ਖਜਸ ਹਧਆਨ ਰਦਹਖਆ ਜਜ ਹਰਹਜ ਹਹ ਅਤਤ ਮਰਦਜ਼ਜਵ ਨਰ ਸ ਕਲਹਵਡ 19    ਹਬਮਜਰਦ ਬਜਰਤ ਜਜਗਰਰਕ ਵਦ

   ਕਦਤਜ ਜਜ ਹਰਹਜ ਹਹ                । ਉਨਲਜਵ ਹਕਹਜ ਹਕ ਨਸ਼ਜ ਛਮਡਜਊ ਪਪਲਗਰਜਮ ਦਜ ਮਮਦਖ ਮਸਤਵ ਗਮਮਰਜਹ ਨਦਜਮਆਨਜਵ ਨਰ ਸ ਮਮੜ ਹਜ਼ਸਦਗਦ
            ਦਦ ਰਜਹ ਤਤ ਪਜਉਣਜ ਹਹ ਅਤਤ ਇਲਜਜ ਮਮਹਦਈਆ ਕਰਵਜ ਕਤ ਹਸਹਤਮਸਦ ਕਰਨਜ ਹਹ।

                 ਹਡਪਟਦ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਹਕਹਜ ਹਕ ਸਜਡਤ ਡਜਕਟਰ ਇਨਲਜਵ ਮਰਦਜ਼ਜਵ ਦਤ ਇਲਜਜ ਲਈ ਲਲੜੜਦਦ ਦਵਜਈ ਦਤ ਰਹਤ ਹਨ
     ਤਜਵ ਜਲ ਨਸ਼ਜ ਛਮਡਜਇਆ ਜਜ ਸਕਤ             । ਉਨਲਜਵ ਹਕਹਜ ਹਕ ਨਹਸ਼ਆਵ ਦਦ ਆਦਤ ਤਤ ਪਦੜਤ ਹਵਅਕਤਦ ਇਲਜਜ ਕਰਵਜਉਣ
 ਲਈ 01672-232304 ‘          ਤਤ ਕਜਲ ਕਰਕਤ ਆਪਣਤ ਆਪ ਨਰ ਸ ਰਹਜਸਟਰ ਕਰਵਜ ਸਕਦਜ ਹਹ     । ਸਪਦ ਥਲਰਦ ਨਤ ਇਹ

  ਵਦ ਹਕਹਜ ਹਕ
                 ਜਤਕਰ ਕਲਈ ਵਦ ਹਵਅਕਤਦ ਨਜਜਜਇਜ਼ ਸ਼ਰਜਬ ਜਜਵ ਹਕਸਤ ਹਲਰ ਨਸ਼ਤ ਦਦ ਹਵਕਰਦ ਸਸਬਸਧਦ ਜਜਣਕਜਰਦ ਦਤਣਦ ਚਜਹਮਸਦਜ ਹਹ

       ਤਜਵ ਹਜ਼ਲਲ ਜ ਪਪਸ਼ਜਸਨ ਦਤ ਵਟਸਐਪ ਹਹਲਪਲਜਈਨ ਨਸਬਰ 95924-30781 ‘       ਤਤ ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਜ ਹਹ ਅਤਤ
             ‘  ਜਜਣਕਜਰਦ ਦਤਣ ਵਜਲਤ ਹਵਅਕਤਦ ਦਤ ਵਤਰਵਤ ਗਮਪਤ ਰਦਖਤ ਜਜਣਗਤ ਅਤਤ ਹਦਦਤਦ ਗਈ ਜਜਣਕਜਰਦ ਤਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪਦ. 

      ਦਫ਼ਤਰ ਰਜਹੜ ਕਜਰਵਜਈ ਕਰਵਜਉਣਦ ਯਕਦਨਦ ਬਣਜਈ ਜਜਵਤਗਦ।
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O/o District Public Relations Officer, Sangrur
7,134 new patients registered for drug de-addiction in Sangrur

during curfew: Deputy Commissioner
Sangrur, May 20:
Deputy Commissioner Sangrur Mr. Ghanshyam Thori, on 
Wednesday, told that as many as 7134 new patients get 
themselves registered at OOAT clinics for de-addiction 
treatment during lockdown/curfew period. He said that there 
are 12 OOAT clinics operational in the district and till May 19, 
12,169 drug addicts have been registered for treatment. 
Mr. Ghanshyam Thori said that the anti-drug campaign of 
Punjab government is showing positive results in Sangrur 
district and due to non-availability of drugs, the addicts 
voluntarily getting them registered at government health 
institutions. He added that directions have already been issued 
to health department officials to sympathetically deal with the 
patients. DC said that from March 23, 2020 to May 19, 1,944 
drug addicts have been shifted from private drug de-addiction 
centers to OOAT clinics.
Mr. Thori said the directions and advisory of health department 
and government regarding Covid-19 is also being ensured at 
OOAT clinics while providing medicines to patients. He added 
that district control room 01672-232304 has also been opened 
for registration of patients for drug de-addiction treatment.
DC said that any information or tip off regarding availability or 
smuggling of drugs or illicit liquor could also be given on 
Whatsapp helpline number 95924¬-30781. He assured that 
whereabouts of the informer will be kept secret and strict action
will be ensured against drug peddlers.
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    ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
    ਸਸਗਰਰਰ ਤਤ ਆਜਮਗੜਲ ਦਦ 166      ਜਨਵਲਸਸਆਆ ਨਰ ਸ ਕਸਤਲ ਜਗਆ ਰਵਲਨਲ :  ਜਡਪਟਸ ਕਜਮਸਨਰ

*           ਸਸਗਰਰਰ ਜਵਵਚ ਰਜਹਸਦਦ ਹਲਰਨਲਆ ਸਰਜਬਆਆ ਦਦ ਵਸਨਸਕਲਆ ਨਰ ਸ ਵਸ ਲੜਸਵਲਰ ਆਪਲ-    ਆਪਣਦ ਰਲਜਲਆ ਜਵਵਚ ਭਦਜਣ
  ਦਸ ਪਪਜਕਜਰਆ ਜਲਰਸ

 
ਸਸਗਰਰਰ, 20  ਮਈ :

 ਕਲਜਵਡ 19               ਦਸ ਮਹਲਆਮਲਰਸ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਜਵਚ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜਫਊ ਕਲਰਨ ਕਈ ਸਰਜਬਆਆ ਦਦ
     ਜਵਅਕਤਸ ਪਸਜਲਬ ਜਵਚ ਫਸਦ ਹਲਏ ਹਨ           । ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਯਤਨਲਆ ਸਦਕਲ ਇਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਵਲਪਸ ਆਪਣਦ ਘਰਲਆ

             ਜਵਵਚ ਭਦਜਣ ਦਸ ਪਪਜਕਜਰਆ ਜਲਰਸ ਹਹ ਅਤਦ ਅਵਜ ਸਸਗਰਰਰ ਤਤ ਆਜਮਗੜਲ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ 166 
              ਜਵਅਕਤਸਆਆ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਘਰਲਆ ਤਵਕ ਪਹਹਸਚਲਉਣ ਲਈ ਬਵਸਲਆ ਰਲਹਹ ਪਜਟਆਲਲ ਰਦਲਵਦ ਸਟਦਸਨ ਤਵਕ

   ਰਵਲਨਲ ਕਸਤਲ ਜਗਆ             । ਜਡਪਟਸ ਕਜਮਸਨਰ ਸਪਸ ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਸ ਨਦ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਇਨਲਲਆ ਜਵਅਕਤਸਆਆ ਨਰ ਸ
  ਪਜਟਆਲਲ ਜਵਖਦ           ਪਹਹਸਚਲਉਣ ਲਈ ਜਜਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜਵਵਚਤ ਵਵਖ ਵਵਖ ਸਬ ਡਵਸਜਨਲਆ ਅਜਹਮਦਗੜਲ, 

ਮਲਦਰਕਲਟਲਲ, ਖਨਨਰਸ,            ਸਹਨਲਮ ਆਜਦ ਤਤ ਬਵਸਲਆ ਨਲਡਲ ਅਫਸਰਲਆ ਦਸ ਅਗਵਲਈ ਹਦਠ ਰਵਲਨਲ ਕਸਤਸਆਆ
 ਗਈਆਆ             । ਇਨਲਲਆ ਨਲਡਲ ਅਜਧਕਲਰਸਆਆ ਦਸ ਜਨਗਰਲਨਸ ਹਦਠ ਸਮਰਹ ਜਵਅਕਤਸਆਆ ਨਹ ਸ ਮਹਡਸਕਲ ਸਕਰਸਜਨਸਗ
     ਉਪਰਸਤ ਸਰਟਸਜਫਕਦਟ ਜਲਰਸ ਕਸਤਦ ਗਏ           । ਉਨਲਲਆ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਸ ਕਸਮ ਲਈ ਜਜਲਲ ਲ ਪਵਧਰ '   ਤਦ ਜਡਪਟਸ

      ਡਲਇਰਹਕਟਰ ਫਹਕਟਰਸ ਸਸਗਰਰਰ ਨਰ ਸ ਨਲਡਲ ਅਫਸਰ      ਲਗਲਇਆ ਜਗਆ ਜਜਨਲਲਆ ਨਦ ਵਵਖ-   ਵਵਖ ਸਬ ਡਵਸਜਨਲਆ
              ਤਦ ਲਗਲਏ ਗਏ ਨਲਡਲ ਅਫਸਰਲਆ ਨਲਲ ਤਲਲਮਦਲ ਕਰਕਦ ਇਸ ਸਲਰਸ ਕਲਰਵਲਈ ਨਰ ਸ ਪਰਰਲ ਕਸਤਲ  ।ਉਨਲਲਆ

            ਜਕਹਲ ਜਕ ਸਸਗਰਰਰ ਜਵਵਚ ਰਜਹਸਦਦ ਹਲਰਨਲਆ ਸਰਜਬਆਆ ਦਦ ਵਸਨਸਕਲਆ ਨਰ ਸ ਵਸ ਲੜਸਵਲਰ ਆਪਲ-   ਆਪਣਦ ਰਲਜਲਆ ਜਵਵਚ
    ਭਦਜਣ ਦਸ ਪਪਜਕਜਰਆ ਜਲਰਸ ਹਹ।

ਕਹਪਸਨ-
         ਸਸਗਰਰਰ ਤਤ ਪਜਟਆਲਲ ਰਦਲਵਦ ਸਟਦਸਨ ਪਹਹਸਚਦ ਆਜਮਗੜਲ ਦਦ ਨਲਗਜਰਕ ਆਪਲ-    ਆਪਣਦ ਘਰਲਆ ਜਵਵਚ ਪਹਹਸਚਣ

   ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਹਸਦਦ ਹਲਏ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
        ਕਣਕ ਦਦ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਲਲਉਣ ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਜ਼ਵਰਰਅਧ 98  ਮਲਮਲਦ ਦਰਜ:  ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

*   ਹਰਣ ਤਅਕ 770000    ਰਰਪਏ ਦਲ ਕਟਤਲ ਜਰਰਮਲਨਲ
*243        ਮਲਮਜ਼ਲਆਆ ਦਦ ਖਸਰਲ ਜ਼ਗਰਦਲਵਰਟ ਜ਼ਵਅਚ ਲਲਲ ਇਸਦਰਲਜ ਦਰਜ

ਸਸਗਰਰਰ, 20 ਮਈ:

                 ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਵਅਲਲ ਕਣਕ ਦਟ ਫਸਲ ਦਟ ਕਟਲਈ ਤਦ ਤਰੜਟ ਬਣਲਉਣ ਤਲ ਬਲਅਦ ਰਜ਼ਹ ਜਲਆਦਦ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ
                ਲਗਲਉਣ ਦਟਆਆ ਘਟਨਲਵਲਆ ਸਬਸਧਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਅਲਲ ਸਖਤਟ ਕਰ ਜ਼ਦਅਤਟ ਗਈ ਹਹ ਤਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਅਚ ਹਰਣ

 ਤਅਕ 98                ਮਲਮਲਦ ਦਰਜ ਕਟਤਦ ਜਲ ਚਰਅਕਦ ਹਨ ਤਦ ਇਸ ਸਸਬਸਧ ਜ਼ਵਅਚ ਡਵਟਜ਼ਨਲ ਟਟਮਲਆ ਵਅਲਲ ਲਗਲਤਲਰ ਦਦਰਦ
   ਕਟਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ।

              ਜਲਣਕਲਰਟ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਟ ਘਨਸ਼ਜ਼ਅਲਮ ਥਲਰਟ ਨਦ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਅਚ ਕਣਕ ਦਦ
         ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਲਲਉਣ ਦਦ ਸਬਸਧ ਜ਼ਵਅਚ ਹਰਣ ਤਅਕ 98      ਪਰਜ਼ਲਸ ਕਦਸ ਦਰਜ ਕਟਤਦ ਗਏ ਹਨ    । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ

          ਜ਼ਕ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਲਲਉਣ ਵਲਲਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਹਰਣ ਤਅਕ 770000      ਰਰਪਏ ਦਲ ਜਰਰਮਲਨਲ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ
ਹਹ        । ਉਨਲਲਆ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ 243        ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਟ ਖਸਰਲ ਜ਼ਗਰਦਲਵਰਟ ਜ਼ਵਅਚ ਲਲਲ ਮਲਰਕਲ

  ਲਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਹ।
                  ਸਪਟ ਥਲਰਟ ਨਦ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਲਗਲਉਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਗਜ਼ਠਤ ਟਟਮਲਆ ਵਅਲਲ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ

           ਲਲਉਣ ਦਦ ਕਦਸਲਆ ਦਟ ਲਗਲਤਲਰ ਮਦਨਟਟਜ਼ਰਸਗ ਕਟਤਟ ਜਲ ਰਹਟ ਹਹ ਤਦ ਇਸਨਲਆ     ਟਟਮਲਆ ਵਅਲਲ ਜ਼ਪਛਲਦ 48 
  ਘਸਜ਼ਟਆਆ ਦਦਰਲਨ 525        ਘਟਨਲ ਵਲਲਟਆਆ ਥਲਵਲਆ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ    ।ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ
                  ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਅਪਟਲ ਕਟਤਟ ਹਹ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਣਕ ਦਟ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਨਲ ਲਗਲਉਣ ਤਲਆ ਜ਼ਕ ਵਲਤਲਵਰਣ ਨਰ ਸ

             ਦਰਸ਼ਜ਼ਤ ਹਲਣ ਅਤਦ ਜ਼ਮਅਟਟ ਜ਼ਵਚਲਦ ਖ਼ਰਰਲਕਟ ਤਅਤਲਆ ਨਰ ਸ ਖ਼ਤਮ ਹਲਣ ਤਲ ਬਚਲਇਆ ਜਲ ਸਕਦ।
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