
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
    ’      ’  ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਧ ਸਲਸ਼ਲ ਮਧਡਧਆ ਤਤ ਅਫ਼ਵਲਹ ਫਫਲਲਉਣ ਵਲਲਤ ਜ਼ਵਅਕਤਧ ਤਤ ਪਰਚਲ

ਦਰਜ
*         ਅਫ਼ਵਲਹਲਹ ਫਫਲਲਉਣ ਵਲਜ਼ਲਆਹ ਜ਼ਖਲਲਫ਼ ਤਤਰਸਤ ਕਤਸ ਦਰਜ ਕਧਤਲ ਜਲਵਤ: ਜ਼ਜ਼ਲਲ

ਮਫਜ਼ਜਸਟਰਤਟ
*    ’        ’ਵਵਟਸਐਪ ਜਲਹ ਫਤਸਬਤਵਕ ਤਤ ਜ਼ਮਲਣ ਵਲਲਧ ਜ਼ਕਸਤ ਵਧ ਅਣਅਜ਼ਧਕਲਰਤ ਜਲਣਕਲਰਧ ਤਤ

    ਯਕਧਨ ਨਲ ਕਰਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਵਲਸਧ: ਐਸ.ਐਸ.ਪਧ.
ਸਸਗਰਰਰ, 6 ਮਈ:

    ’        ਬਧਤਤ ਜ਼ਦਨਨ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਤ ਚ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਤਤ ਪਲਜ਼ਜਜ਼ਟਵ ਪਲਏ ਜਲਣ ਵਲਲਤ
    ’        ਜ਼ਵਅਕਤਧਆਹ ਜ਼ਖਲਲਫ਼ ਸਲਸ਼ਲ ਮਧਡਧਆ ਤਤ ਝਰਠਧਆਹ ਅਫ਼ਵਲਹਲਹ ਫਫਲਲਉਣ ਦਤ ਮਲਮਲਤ ਦਲ

            ਗਸਭਧਰ ਨਲ ਜ਼ਟਸ ਲਲ ਜ਼ਦਆਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਫਜ਼ਜਸਟਰਤਟ ਸ਼ਸ਼ਧ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਧ ਨਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਤਜ਼ਲਸ ਮਤਖਧ ਨਰ ਸ
         ’   ਅਜ਼ਜਹਤ ਸਮਲਜ ਜ਼ਵਰਲਧਧ ਅਨਸਰਲਹ ਜ਼ਵਰਤਵਧ ਸਖ਼ਤ ਕਲਨਰ ਸਨਧ ਕਲਰਵਲਈ ਅਮਲ ਚ ਜ਼ਲਆਉਣ

  ਲਈ ਜ਼ਕਹਲ ਹਫ           । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਫਜ਼ਜਸਟਰਤਟ ਤਤ ਜ਼ਮਲਧਆਹ ਹਦਲਇਤਲਹ ਤਤ ਬਲਅਦ ਸਸਗਰਰਰ ਪਤਜ਼ਲਸ ਵਵਲਤ
          ’  ਨਲਗਰਧ ਜ਼ਪਸਡ ਦਤ ਰਜ਼ਹਣ ਵਲਲਤ ਜਗਤਲਰ ਬਲਵਲ ਪਵਤਰਕਲਰ ਜ਼ਵਰਤਵਧ ਫਤਸਬਤਵਕ ਤਤ

           ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਲਫ ਕਤ ਝਰਠਧਆਹ ਅਫ਼ਵਲਹਲਹ ਫਫਲਲਉਣ ਕਰਕਤ ਪਰਚਲ ਦਰਜ ਕਧਤਲ ਹਫ।
     ਇਸ ਸਬਸਧਧ ਵਧਤਰਤ ਜਲਣਕਲਰਧ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਹ ਐਸ.ਐਸ.ਪਧ. ਡਲ.     ਸਸਦਧਪ ਗਰਗ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
        ’   ’    ਕਵਲ ਜਗਤਲਰ ਬਲਵਲ ਪਵਤਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਆਪਣਤ ਫਤਸਬਤਵਕ ਪਤਜ ਤਤ ਸਸਗਰਰਰ ਚ ਜ਼ਕਸਤ ਸਬਜਧ
           ਵਤਚਣ ਵਲਲਤ ਦਤ ਪਲਜ਼ਜਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਸਬਸਧਧ ਝਰਠਧ ਜਲਣਕਲਰਧ ਵਲਲਧ ਪਲਸਟ ਪਲਈ ਸਧ   । ਉਨਲਹ
      ’       ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਸਗਰਰਰ ਪਤਜ਼ਲਸ ਵਵਲਤ ਇਸ ਤਤ ਤਤਰਸਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਰਜ਼ਦਆਹ ਭਲਰਤਧ ਦਸਡਲਵਲਧ

  ਦਧ ਧਲਰਲ 188  ਤਤ 505     ਅਤਤ ਜ਼ਡਜ਼ਲਸਟਰ ਮਫਨਤਜਮਲਟ ਐਕਟ 2005   ਦਧ ਧਲਰਲ 54 
    ਅਤਤ ਐਪਧਡਤਜ਼ਮਕ ਜ਼ਡਜ਼ਧਸਜ਼ ਐਕਟ 1897   ਦਧ ਧਲਰਲ 3      ਦਤ ਤਜ਼ਹਤ ਥਲਣਲ ਛਲਜਲਧ ਜ਼ਵਖਤ

    ਮਲਮਲਲ ਦਰਜ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਹਫ।
ਐਸ.ਐਸ.ਪਧ.           ਨਤ ਹਲਰਨਲਹ ਲਲਕਲਹ ਨਰ ਸ ਅਪਧਲ ਕਰਜ਼ਦਆਹ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਲਸ਼ਲ ਮਧਡਧਆ ਖ਼ਲਸਕਰਕਤ

   ’        ’  ਵਵਟਸਐਪ ਜਲਹ ਫਤਸਬਤਵਕ ਤਤ ਆਉਣ ਵਲਲਧ ਜ਼ਕਸਤ ਵਧ ਅਣਅਜ਼ਧਕਲਰਤ ਜਲਣਕਲਰਧ ਤਤ ਯਕਧਨ
  ਨਲ ਕਧਤਲ ਜਲਵਤ       ’       । ਉਨਲਹ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਲਸ਼ਲ ਮਧਡਧਆ ਤਤ ਸਰਕਲਰ ਤਤ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਤ ਬਣਲਏ
  ’              ਗਏ ਪਤਜਲਹ ਤਤ ਪਲਈ ਜਲਣਕਲਰਧ ਨਰ ਸ ਹਧ ਸਹਧ ਮਸਜ਼ਨਆ ਜਲਵਤ। ਉਨਲਹ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਤ ਵਧ

            ਜਲਣਕਲਰਧ ਨਰ ਸ ਅਵਗਤ ਭਤਜਣ ਜਲਹ ਫਲਰਵਰਡ ਕਰਨ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਹ ਇਹ ਜ਼ਰਰਰ ਯਕਧਨਧ ਬਣਲਇਆ
               ਜਲਵਤ ਜ਼ਕ ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਧ ਪਰਰਧ ਤਰਲਹ ਸਹਧ ਹਫ ਜਲਹ ਨਹਨ। ਉਨਲਹ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਲਹ ਜਲਹਚ

   ’         ’ਕਧਜ਼ਤਆਹ ਸਲਸ਼ਲ ਮਧਡਧਆ ਤਤ ਗਲਤ ਜਲਣਕਲਰਧ ਪਲਉਣ ਵਲਲਤ ਜ਼ਵਅਕਤਧ ਜ਼ਵਰਤਵਧ ਭਜ਼ਵਵਖ ਚ
      ਵਧ ਸਖ਼ਤ ਕਲਨਰ ਸਨਧ ਕਲਰਵਲਈ ਕਧਤਧ ਜਲਵਤਗਧ।
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O/o District Public Relatoos OOcer, Saogrur

Ooe booked for spreadiog rumors regardiog COVID-19 pateots oo

social media

* Strict actoo ssould be takeo for spreadiog false ioformatoon

District Magistrate

People ssould oot trust aoy uooOcial ioformatoo received tsrougs

social media platormsn SSP

Saogrur, May 6n

District Magistrate Mr. Gsaossyam Tsori sas takeo a ootce of 

rumors aod fallacious ioformatoo beiog spread tsrougs social media 

regardiog tse positve cases io tse district aod directed tse SSP to 

take immediate aod strict actoo agaiost people spreadiog fake 

ioformatoo. Followiog tse iostructoos, district police sas registered 

FIR agaiost resideot Jagtar Siogs Jouroalist of village Nagri for 

spreadiog rumors regardiog false positve case of COVID-19 tsrougs 

sis Facebook accouot.

SSP Dr. Saodeep Garg disclosed tsat Jagtar Siogs sas posted false 

ioformatoo claimiog tsat a vegetable seller sas beeo resulted 

positve for Covid-19 io Saogrur. He said tsat police save registered 

ao FIR at Cssajli police statoo uoder sectoo 188 aod 505 of IPC, 

sectoo 54 of Disaster Maoagemeot gct 20005 aod sectoo 3 of 

Epidemic Diseases gct 1897.

SSP Saogrur appealed tse resideots to oot follow aoy ioformatoo 

uoless it is issued oOcially by tse goveromeot or district 

admioistratoo. He furtser added tsat social media saodles save 

beeo created by tse goveromeot as well as district admioistratoo 

aod people could prefer to follow tsese oOcial social media accouots

for tse accurate ioformatoo.
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"People ssould also verify tse ioformatoo before forwardiog it 

tsrougs Wsatsgpp aod Facebook", se added. SSP said tsat aoy 

persoo fouod spreadiog rumours will also be booked io future.
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
       ਮਮਫ਼ਤ ਵਸਡਣ ਲਈ ਮਲਸਕ ਬਣਲ ਕਕ ਦਕਣਗਕ ਆਈ.ਟਟ.ਆਈਜ਼.  ਦਕ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਟ: ਜ਼ਡਪਟਟ

ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
*        ਮਲਸਕ ਬਣਲਉਣ ਲਈ ਰਲਟਰਟ ਕਲਲਬ ਸਮਨਲਮ ਤਕ ਐਸ.ਡਟ.ਆਈ.ਸਟ.    ਨਕ ਜ਼ਦਲਤਕ ਕਲਪੜਕ ਦਕ

ਥਲਨ:  ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਟ
 

ਸਸਗਰਰਰ, 6 ਮਈ:
              ਲਲੜਵਸਦਲਦ ਨਰ ਸ ਕਲਪੜਕ ਦਕ ਮਲਸਕ ਮਮਫ਼ਤ ਵਸਡਣ ਲਈ ਅਲਜ ਰਲਟਰਟ ਕਲਲਬ ਸਮਨਲਮ ਅਤਕ ਸਸਗਰਰਰ

   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਇਸਡਸਟਰਟਜ਼ ਚਚਬਰ (ਐਸ.ਡਟ.ਆਈ.ਸਟ.)       ਵਲਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਸਸਗਰਰਰ ਨਰ ਸ ਕਲਪੜਲ
   ਦਕ ਥਲਨ ਜ਼ਦਲਤਕ ਗਏ            । ਇਸ ਮਮਕਕ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਮਜ਼ਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਟ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਟ ਨਕ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

  ਇਹ ਕਲਪੜਲ ਆਈ.ਟਟ.ਆਈ.   ਸਮਨਲਮ ਅਤਕ ਆਈ.ਟਟ.ਆਈ. (ਜ਼ਵਮਨ)   ਸਸਗਰਰਰ ਦਕ
             ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਟਆਦ ਨਰ ਸ ਜ਼ਦਲਤਕ ਜਲਣਗਕ ਜਲ ਇਨਲਦ ਦਕ ਮਲਸਕ ਬਣਲ ਕਕ ਦਕਣਗਕ ਜਲ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ

ਕਲਜ਼ਮਆਦ,         ਪਰਵਲਸਟ ਮਜ਼ਦਰਰਲਦ ਤਕ ਹਲਰਨਲਦ ਲਲੜਵਸਦਲਦ ਨਰ ਸ ਮਮਫ਼ਤ ਵਸਡਕ ਜਲਣਗਕ  ।
        ਇਸ ਸਮਮ ਆਈ ਟਟ ਆਈ ਸਮਨਲਮ ਦਕ ਰਲਜ਼ਜਸਦਰ ਕਮਮਲਰ,    ਆਈ ਟਟ ਆਈ (ਜ਼ਵਮਨ) 

             ਸਸਗਰਰਰ ਦਕ ਮਮਡਮ ਹਰਪਲਲ ਕਮਰ ਨਕ ਜਲਣਕਲਰਟ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਕਲਪੜਕ ਤਲ
    ’          ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਟ ਹਜ਼ਲਰਲਦ ਦਟ ਜ਼ਗਣਤਟ ਚ ਮਲਸਕ ਮਮਫ਼ਤ ਬਣਲਕਕ ਦਕਣਗਕ ਤਲਦ ਜਲ ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਵਰਮਲਧ

     ’       ਚਲਲ ਰਹਟ ਦਕਸ਼ ਜ਼ਵਆਪਟ ਜਸਗ ਚ ਉਹ ਵਟ ਆਪਣਲ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲ ਸਕਣ     । ਉਨਲਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ
  ਇਸ ਲਈ ਆਈ.ਟਟ.ਆਈ.         ਦਕ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਟ ਪਰਰਟ ਲਗਨ ਨਲਲ ਸਕਵਲ ਕਰਨ ਲਈ

 ਤਤਪਰ ਹਨ  ।
     ਇਸ ਮਮਕਕ ਵਧਟਕ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ)  ਰਲਜਕਸ਼ ਜ਼ਤਤਰਪਲਠਟ,      ਐਸ ਡਟ ਆਈ ਸਟ ਦਕ
  ਪਪਧਲਨ ਘਨਸ਼ਲਮ ਕਲਦਸਲ,      ਰਲਟਰਟ ਕਲਲਬ ਸਮਨਲਮ ਦਕ ਪਪਧਲਨ ਯਸ਼ਪਲਲ,   ਸਮਕਟਰਟ ਰਲਜਕਸ਼

ਗਲਇਲ,        ਜ਼ਵਲਤ ਸਕਲਤਰ ਐਸ ਬਟ ਆਈ ਸਟ ਸਪਟ ਐਐਸ.ਪਟ. ਜ਼ਸਸਘ,   ਐਡਵਲਕਕਟ ਨਵਟਨ ਲਲਕਟ, 
   ਰਮਕਸ਼ ਜ਼ਜਸਦਲ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।  
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    ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
      ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਜਨਯਮਲਕ ਦਦ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਲਲ 3     ਜਵਅਕਤਦਆਕ ਜਖਲਲਫ ਪਪਜਲਸ ਕਲਸ

ਦਰਜ
*            ਲਲਕਲਕ ਦਦ ਜਲਨ ਨਰ ਸ ਖਤਰਲ ਜਵਵਚ ਪਲਉਣ ਵਲਜਲਆਕ ਨਰ ਸ ਬਖਜਸਆ ਨਹਹ ਜਲਵਲਗਲ:  ਜਜਲਲ
ਮਮਜਜਸਟਰਲਟ
*  ਸਮਲਜਜਕ ਦਰਰਦ,            ਮਲਸਕ ਸਮਲਤ ਹਲਰ ਜਨਯਮਲਕ ਦਦ ਇਸਨ ਜਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਜਜਲਲ ਦਲ
ਵਸਨਦਕ
ਸਸਗਰਰਰ, 6 ਮਈ:

            ਜਜਲਲ ਮਮਜਜਸਟਰਲਟ ਸਸਦ ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਦ ਨਲ ਜਜਲਲ ਜਵਵਚ ਕਪਝ ਥਲਈ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਜਵਵਚ
           ਰਜਹਣ ਲਈ ਲਲਜਮਦ ਕਰਲਰ ਜਦਵਤਲ ਗਏ ਵਸਨਦਕਲਕ ਦਪਆਰਲ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਜਨਯਮਲਕ ਦਦ

        ਉਲਸਘਣਲ ਕਦਤਲ ਜਲਣ ਦਲ ਮਲਮਲਲ ਦਲ ਗਸਭਦਰ ਨਲ ਜਟਸ ਜਲਆ     । ਜਜਲਲ ਮਮਜਜਸਟਰਲਟ ਦਦਆਕ
       ਹਦਲਇਤਲਕ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਕਰਜਦਆਕ ਜਜਲਲ ਪਪਜਲਸ ਨਲ  3     ਜਵਅਕਤਦਆਕ ਜਖਲਲਫ ਪਪਜਲਸ ਕਲਸ

  ਦਰਜ ਕਦਤਲ ਹਮ             । ਸਸਦ ਥਲਰਦ ਨਲ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਸ ਜਕਸਮ ਦਦਆਕ ਹਦਲਇਤਲਕ ਦਦ ਉਲਸਘਣਲ ਬਲਹਵਦ
               ਗਸਭਦਰ ਮਸਲਲ ਹਮ ਜਜਸ ਨਰ ਸ ਕਦਲ ਵਦ ਬਰਦਲਸਤ ਨਹਹ ਕਦਤਲ ਜਲਵਲਗਲ। ਉਨਲਕ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਹ

  ’              ਜਸਵਧਲ ਤਤਰ ਤਲ ਲਲਕਲਕ ਦਦ ਜਲਨ ਨਲਲ ਜਖਲਵਲੜ ਹਮ ਜਕਉ ਜਲ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਜਵਵਚ ਰਜਹਣਲ ਇਸ
               ਲਈ ਲਲਜਮਦ ਕਦਤਲ ਜਲਕਦਲ ਹਮ ਤਲਕ ਜਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਲ ਪਸਭਲਵ ਫਮਲਣ ਤਤ ਰਲਜਕਆ ਜਲ

ਸਕਲ।
   ਇਸ ਸਬਸਧ ਜਵਵਚ ਐਸ.ਐਸ.  ਪਦ ਡਲ.        ਸਸਦਦਪ ਗਰਗ ਨਲ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜਦਸਜਦਆਕ ਦਵਜਸਆ ਜਕ
    ਪਪਜਲਸ ਸਟਲਸਨ ਅਮਰਗੜ ਜਵਖਲ ਐਫ.ਆਈ.   ਆਰ ਨਸਬਰ 83    ਤਜਹਤ ਗਪਰਪਸਦਤ ਜਸਸਘ ਵਲਸਦ

ਬਨਭਤਰਲ,        ਜਲ ਜਕ ਹਜਰਆਣਲ ਤਤ ਪਰਜਤਆ ਕਸਬਲਇਨ ਅਪਰਲਟਰ ਹਮ,   ਜਖਲਲਫ ਇਕਲਕਤਵਲਸ
      ਉਲਸਘਣਲ ਦਲ ਮਲਮਲਲ ਦਰਜ ਕਦਤਲ ਜਗਆ ਹਮ       । ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਥਲਣਲ ਸਦਰ

  ਅਜਹਮਦਗੜ ਜਵਖਲ ਐਫ.ਆਈ.  ਆਰ 79       ਹਰਭਜਨ ਜਸਸਘ ਵਲਸਦ ਖਲਨਪਪਰ ਜਵਰਪਧ ਦਰਜ
  ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਮ             । ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਅਜਦਮਲਬਲਦ ਸਸਘਦਆਕ ਦਲ ਵਸਨਦਕ ਹਰਪਸਦਤ ਜਸਸਘ ਜਲ ਜਕ

  ਕਸਬਲਇਨ ਅਪਰਲਟਰ ਹਮ,         ਜਖਲਲਫ ਥਲਣਲ ਸਦਰ ਅਜਹਮਦਗੜ ਜਵਖਲ ਦਰਜ ਕਦਤਲ ਜਗਆ ਹਮ। 
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