
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
    ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਲਰਲਨ ਉਲਸਘਣਲ ਦਦ ਵਵਖ-   ’  ਵਵਖ ਮਲਮਜ਼ਲਆਆ ਚ 649 ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ.  ਦਰਜ ਕਰਕਦ

934    ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਕਤਤਲ ਜ਼ਗਗਫ਼ਤਲਰ: ਐਸ.ਐਸ.ਪਤ.
*ਅਮਨ-     ’           ਕਲਨਰ ਸਨ ਦਤ ਸਜ਼ਥਤਤ ਕਲਬਰ ਚ ਰਵਖਣ ਲਈ ਪਪਜ਼ਲਸ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਲਗਲਤਲਰ ਕਤਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ

ਉਪਰਲਲਦ: ਡਲ.  ਸਸਦਤਪ ਗਰਗ
ਸਸਗਰਰਰ, 22 ਮਈ:

 ’  ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਚ ਅਮਨ-             ਅਮਲਨ ਦਤ ਸਜ਼ਥਤਤ ਨਰ ਸ ਕਲਇਮ ਰਵਖਣ ਲਈ ਪਪਜ਼ਲਸ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਲਗਲਤਲਰ ਉਪਰਲਲਦ
       ’  ਕਤਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ ਜ਼ਜਸ ਸਦਕਲ ਸਸਗਰਰਰ ਚ ਕਲਜ਼ਵਡ-19  ਦਦ 91      ਕਦਸ ਪਲਜ਼ਜਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਤਲ ਬਲਅਦ

            ’      ਵਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਗਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਸ ਪਰਰਨ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਦਸਦਦ ਹਲਏ ਇਸ ਨਰ ਸ ਜ਼ਵਆਪਕ ਪਵਧਰ ਤਦ ਫਫਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ
              ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤਦ ਲਲਕਡਲਊਨ ਨਰ ਸ ਸਫ਼ਲਤਲ ਨਲਲ ਲਲਗਰ ਕਰਨ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਮਯਲਬਤ ਹਲਸਲ ਹਲਈ

ਹਫ        । ਇਨਲਲਆ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਆ ਸਬਸਧਤ ਵਧਦਰਦ ਜਲਣਕਲਰਤ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਐਸ.ਐਸ.ਪਤ. ਡਲ.    ਸਸਦਤਪ ਗਰਗ ਨਦ
  ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19            ’  ਲਲਗ ਦਤ ਜ਼ਬਮਲਰਤ ਹਫ ਜਲ ਇਸ ਨਲਲ ਪਲਜ਼ਜਜ਼ਟਵ ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਦਦ ਸਸਪਰਕ ਚ
                ਆਉਣ ਨਲਲ ਫਫਲਦਤ ਹਫ ਤਦ ਇਸਨਰ ਸ ਫਫਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਤ ਲੜਤ ਤਲੜਨ ਦਤ ਸਖ਼ਤ

 ਲਲੜ ਸਤ              । ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਪਪਜ਼ਲਸ ਦਦ ਸਮਰਹ ਅਜ਼ਧਕਲਰਤਆਆ ਤਦ ਕਰਮਚਲਰਤਆਆ ਵਵਲਲ ਤਨਦਦਹਤ ਨਲਲ
   ਆਪਣਤ ਜ਼ਡਊਟਤ ਜ਼ਨਭਲਉਜ਼ਦਆਆ ਕਲਜ਼ਵਡਲਰ-19      ਦਦ ਖ਼ਤਰਦ ਨਰ ਸ ਘਟਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਫ।

ਐਸ.ਐਸ.ਪਤ.    ਨਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 23  ਮਲਰਚ 2020        ’  ਤਲ ਲਫ ਕਦ ਅਵਜ ਤਵਕ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਚ
           ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਦ ਮਵਦਦਨਜ਼ਰ ਲਲਗਰ ਕਤਤਦ ਕਰਜ਼ਫਊ ਜਲਆ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਲਰਲਨ ਉਲਸਘਣਲ ਦਦ ਵਵਖ-  ਵਵਖ

 ’  ਮਲਮਜ਼ਲਆਆ ਚ 649 ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰਜ਼.   ਦਰਜ ਕਰਕਦ 934     ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਗਗਫ਼ਤਲਰ ਕਤਤਲ
 ਜ਼ਗਆ ਹਫ           ’    । ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸਦ ਤਰਲਲਆ ਜ਼ਬਨਲਆ ਮਨਜਰਰਤ ਤਲ ਸੜਕਲਆ ਤਦ ਘਪਸਮਣ ਵਲਲਦ 865  ਵਹਤਕਲ

               ਇਮਪਲਉਡ ਵਤ ਕਤਤਦ ਗਏ ਹਨ ਅਤਦ ਹਪਵਲੜਬਲਜ਼ਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਨਲਜ਼ਕਆਆ ਦਤ ਜ਼ਗਣਤਤ ਵਤ ਆਮ ਨਲਲਲ
  ਵਧਲਈ ਗਈ ਹਫ              । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਲਰ ਤਦ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ

              ਜਲਰਤ ਕਤਤਤਆਆ ਗਈਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਲ ਪਲਲਣ ਕਰਨਲ ਜ਼ਰਰਰਤ ਹਫ ਅਤਦ ਇਹ ਹਦਲਇਤਲਆ ਲਲਕਲਆ ਦਤ
       ਸਪਰਵਜ਼ਖਆ ਦਦ ਮਵਦਦਨਜ਼ਰ ਹਤ ਜਲਰਤ ਕਤਤਤਆਆ ਗਈਆਆ ਹਨ।

ਡਲ.         ਸਸਦਤਪ ਗਰਗ ਨਦ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਅਪਤਲ ਕਤਤਤ ਜ਼ਕ ਸਮਮ-  ’       ਸਮਮ ਤਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਗਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਜਲਰਤ ਕਤਤਤਆਆ
      ਗਈਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਤ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਅਤਦ ਕਲਜ਼ਵਡ-19        ਜ਼ਵਰਪਵਧ ਚਵਲ ਰਹਤ ਇਸ ਜਸਗ ਦਲਰਲਨ ਸਲਡਦ ਮਲਢਦ

     ਨਲਲ ਮਲਢਲ ਜਲੜ ਕਦ ਸਲਥ ਦਦਣ    ’          । ਉਨਲਲਆ ਘਰਲਆ ਚ ਕਵਲਰਨਟਤਨ ਕਤਤਦ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤ ਕਤਤਤ ਜ਼ਕ ਉਹ
   ’          ’    ਦਰ ਜ਼ਜਆਆ ਦਦ ਸਸਪਰਕ ਚ ਆਉਣ ਤਲ ਗਪਰਦਜ਼ ਕਰਨ ਅਤਦ ਜ਼ਸਹਤਮਸਦ ਸਮਲਜ ਰਵਖਣ ਚ ਆਪਣਲ ਯਲਗਦਲਨ
               ਤਨਦਦਹਤ ਨਲਲ ਪਲਉਣ। ਉਨਲਲਆ ਆਮ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਵਤ ਅਪਤਲ ਕਤਤਤ ਜ਼ਕ ਕਵਲਰਨਟਤਨ ਕਤਤਦ ਗਏ ਜ਼ਵਅਕਤਤ

               ’  ਜਲਆ ਉਸਦਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਕ ਮਮਬਰਲਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਮਲਣ ਨਲ ਜਲਣ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਇਵਕ ਛਲਟਤ ਜ਼ਜਹਤ ਗਲਤਤ ਪਰਰਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਚ
       ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਦ ਖ਼ਤਰਦ ਨਰ ਸ ਮਪੜ ਫਫਲਲਅ ਸਕਦਤ ਹਫ।

ਐਸ.ਐਸ.ਪਤ.             ਨਦ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਅਤਦ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਲਰਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਪਪਜ਼ਲਸ ਵਵਲਲ ਆਪਣਤ ਜ਼ਡਊਟਤ ਦਦ
ਨਲਲ-    ’             ਨਲਲ ਸਮਲਜ ਸਦਵਲ ਚ ਵਤ ਜ਼ਹਵਸਲ ਪਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਫ ਅਤਦ ਲਲੜਵਸਦਲਆ ਤਵਕ ਜ਼ਰਰਰਤ ਵਸਤਲਆ ਦਤ ਪਹਪਸਚ

   ਯਕਤਨਤ ਬਣਲਈ ਗਈ ਹਫ         । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਪਜ਼ਲਸ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਦਦ ਨਲਲ-    ਨਲਲ ਐਮਰਜਮਸਤ ਸਰਜ਼ਵਜ਼ਸਜ਼
ਐਪ, ‘   ’         ਪਦਸਲ ਪਸਜਲਬ ਐਪ ਰਲਹਹ ਵਤ ਅਨਦਕਲਆ ਲਲੜਵਸਦਲਆ ਦਤ ਮਦਦ ਕਤਤਤ ਗਈ ਹਫ     । ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

     ’             ਆਮ ਲਲਕਲਆ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਫਰਸਟਲਲਈਨ ਤਦ ਤਫਨਲਤ ਸਟਲਫ਼ ਦਲ ਵਤ ਪਰਰਲ ਜ਼ਖ਼ਆਲ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਫ ਤਦ
         ਉਨਲਲਆ ਦਤ ਹਰ ਪਵਖਲ ਸਪਰਵਜ਼ਖਆ ਯਕਤਨਤ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਤ ਹਫ।
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     ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ਸਸਗਰਰਰ
          ਭਲਰਤ ਪਪਟਰਲਲਲਅਮ ਕਲਰਪਲਰਰਸ਼ਨ ਜ਼ਲਮਜ਼ਟਡ ਵਵਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ ਮਹਲਹਮਲਰਲ ਨਲਲ ਨਜ਼ਜਵਠਣ ਲਈ ਮਪਡਲਕਲ

    ਸਮਲਨ ਦਲ ਖਰਲਦ ਲਈ 5.5      ਲਵਖ ਰਰਪਏ ਦਰਣ ਦਲ ਸਮਝਝਤਲ ਸਹਲਬਵਧ
ਸਸਗਰਰਰ, 22 ਮਈ-

            ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਦਰ ਜ਼ਨਵਲਸਲਆਹ ਨਰ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਉਣ ਲਈ ਪਪਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਜ਼ਤਆਰਲਆਹ ਲਗਲਤਲਰ
 ਜਲਰਲ ਹਨ                । ਹਲਲਲਹਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਦਲ ਕਲਈ ਵਲ ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਰਸ ਨਹਹ ਹਪ ਪਰ
                 ਜ਼ਫਰ ਵਲ ਜ਼ਕਸਰ ਵਲ ਹਲਲਤ ਨਲਲ ਨਜ਼ਜਵਠਣ ਲਈ ਪਪਬਸਧਲਹ ਪਵਖਲ ਕਲਈ ਕਸਰ ਬਲਕਲ ਨਹਹ ਛਵਡਲ ਜਲ ਰਹਲ।

       ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਲ ਘਨਸ਼ਜ਼ਅਲਮ ਥਲਰਲ ਵਵਲਲ ਲਗਲਤਲਰ ਵਵਖ-  ਵਵਖ ਸਸਸਥਲਵਲਹ, ਉਦਯਲਗਪਤਲਆਹ,  ਦਲਨਲ
             ਸਵਜਣਲਹ ਨਰ ਸ ਮਨਰ ਵਖਤਲ ਦਲ ਸਰਵਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ਲਲ ਰਜ਼ਹਣ ਦਲ ਸਵਦਲ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ    । ਇਸ ਸਬਸਧਲ
             ਮਦਦ ਦਰਣ ਲਈ ਆਪਣਲ ਹਵਥ ਅਵਗਰ ਵਧਲਉਜ਼ਦਆਹઠਅਵਜ ਸ਼ਲਮ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਲ ਕਸਪਲਪਕਸ ਜ਼ਵਖਰ ਭਲਰਤ

           ਪਪਟਰਲਲਲਅਮ ਕਲਰਪਲਰਰਸ਼ਨ ਜ਼ਲਮਜ਼ਟਡ ਦਰ ਉਚ ਅਜ਼ਧਕਲਰਲਆਹ ਵਵਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਸਸਗਰਰਰ ਨਲਲ
ਸਲ.ਐਸ.    ਆਰ ਤਜ਼ਹਤ ਇਵਕ ਐਮ.ਓ.    ਯਰ ਸਲਈਨ ਕਲਤਲ ਹਪ       । ਕਲਰਪਲਰਰਸ਼ਨ ਦਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਲਆਹ ਨਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ

            ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਸ ਕਲਜ਼ਵਡ ਮਹਲਹਮਲਰਲ ਨਲਲ ਨਜ਼ਜਵਠਣ ਲਈ ਮਪਡਲਕਲ ਸਮਲਨ ਦਲ ਖਰਲਦ ਲਈ 5.5  ਲਵਖ ਰਰਪਏ
     ਦਰਣ ਦਲ ਸਮਝਝਤਲ ਸਹਲਬਵਧ ਕਲਤਲ ਹਪ  ।

              ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਲ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਲ ਨਰ ਕਲਰਪਲਰਰਸ਼ਨ ਦਰ ਖਰਤਰਲ ਮਪਨਰਜਰ ਸਪਲ ਰਲਜਰਸ਼ ਅਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਰਲ
           ਅਫ਼ਸਰ ਸਪਲ ਆਰਜ਼ਵਸ ਧਲਨਜ਼ਵਕ ਸਮਰਤ ਟਲਮ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਜ਼ਦਆਹ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19  ਦਲ
            ਜ਼ਬਮਲਰਲ ਨਰ ਸ ਅਜ਼ਜਹਰ ਸਮਲਜ ਸਰਵਲਆਹ ਨਲਲ ਜ਼ਮਲ ਕਰ ਛਰਤਲ ਹਰਲਇਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਪ    ।ਸ਼ਪਲ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਲ

                ਨਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਜ਼ਖਲਲਫ਼ ਚਵਲ ਰਹਲ ਜਸਗ ਨਰ ਸ ਜ਼ਜਵਤਣ ਲਈ ਸਮਲਜ ਦਰ ਸਲਰਰ ਵਰਗਲਹ ਦਲ
   ਜ਼ਹਵਸਰਦਲਰਲ ਬਹਰਤ ਅਜ਼ਹਮ ਹਪ।

               ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਪਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਤਰ ਸਰਕਲਰ
            ਵਵਲਲ ਜਲਰਲ ਕਲਤਲਆਹ ਜਲ ਰਹਲਆਹ ਹਦਲਇਤਲਹ ਦਲ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਦਲ ਵਵਡਲ ਲਲੜ ਹਪ  ।
       ਇਸ ਮਝਕਰ ਵਧਲਕ ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਲ ਰਲਜਰਸ਼ ਜ਼ਤਪਪਲਠਲ,    ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਅਸਕਰਰ ਮਜ਼ਹਸਦਰਰ, ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
      ਮਲਲ ਅਫਸਰ ਗਗਨਦਲਪ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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