
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
         ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਰਰਡ ਕਰਲਸ ਸਸਸਲਇਟਟ ਵਵਲਲ ਜ਼ਪਸਗਲਵਲੜਲ ਸਸਸਥਲ ਨਰ ਸ ਕਰਟਬ 50000  ਰਸਪਏ ਦਟਆਆ

 ਦਵਲਈਆਆ ਭਭਟ
 ਸਸਗਰਰਰ 9 ਮਈ
 ਕਲਜ਼ਵਡ 19             ਦਟ ਮਹਲਆਮਲਰਟ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਜਵਥਥ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਵਵਖ ਵਵਖ ਉਪਰਲਲਥ

               ਕਟਤਥ ਜਲ ਰਹਥ ਹਨ ਉਰਥਥ ਸਮਲਜ ਸਥਵਟ ਜਥਥਬਸਦਟਆਆ ਵਵਲਲ ਵਟ ਇਸ ਸਸਕਟ ਦਟ ਘੜਟ ਜ਼ਵਵਚ
       ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਸਲਥ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਰ        ।ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਰਰਰਡ ਕਰਲਸ ਜ਼ਦਵਸ ਮਮਕਥ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਰਰਡ ਕਰਲਸ
         ਸਸਸਲਇਟਟ ਵਵਲਲ ਸਥਲਨਕ ਜ਼ਪਸਗਲਵਲੜਲ ਸ਼ਲਖਲ ਨਰ ਸ ਲਲੜੜਦਟਆਆ ਦਵਲਈਆਆ ਮਸਹਵਈਆ

   ਕਰਵਲਈਆਆ ਗਈਆਆ ।
           ਜਲਣਕਲਰਟ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਸਸਸਲਇਟਟ ਦਥ ਸਕਵਤਰ ਸਪਟ ਸਸਧਟਰ ਮਲਦਜ਼ਗਵਲ ਨਥ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਡਲ. 

     ਗਗਨ ਕਸ ਸਦਰਲ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਇਨਕਮ ਟਰਕਸ,      ਜਲ ਜ਼ਕ ਸਸਸਲਇਟਟ ਦਥ ਚਥਅਰਪਰਸਨ ਹਨ,
             ਦਟ ਅਗਵਲਈ ਹਥਠ ਚਵਲ ਰਹਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਰਰਡ ਕਰਲਸ ਸਸਸਲਇਟਟ ਸਸਗਰਰਰ ਵਵਲਲ ਹਮਥਸ਼ਲਆ ਹਟ

      ਲਲੜਵਸਦਲਆ ਦਟ ਮਦਦ ਕਟਤਟ ਗਈ ਹਰ          । ਹਸਣ ਵਟ ਜਦਲ ਜ਼ਪਸਗਲਵਲੜਲ ਸ਼ਲਖਲ ਦਥ ਪਪਬਸਧਕਲਆ ਵਵਲਲ
             ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਗਰਰਰ ਕਲਲਲ ਜ਼ਰਰਰਟ ਦਵਲਈਆਆ ਦਟ ਮਸਗ ਕਟਤਟ ਗਈ ਤਲਆ ਉਨਲਲਆ ਤਸਰਸਤ

            ਇਸ ਦਟ ਪਰਰਤਟ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਰਰਡ ਕਰਲਸ ਸਲਸਲਇਟਟ ਰਲਹੜ ਉਹ ਜ਼ਰਰਰਟ ਦਵਲਈਆਆ
           ਉਪਲਵਬਧ ਕਰਵਲਈਆਆ ਗਈਆਆ । ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਆ ਦਵਲਈਆਆ ਦਟ ਬਲਜ਼ਲਰਟ ਕਟਮਤ

 ਕਰਟਬ 50000   ਰਸਪਏ ਹਰ          । ਜ਼ਪਸਗਲਵਲੜਲ ਸਸਸਥਲ ਦਥ ਆਨਰਥਰਟ ਮਮਬਰ ਸਪਟ ਹਰਜਟਤ ਜ਼ਸਸਘ
       ਵਵਲਲ ਇਹ ਦਵਲਈਆਆ ਪਪਲਪਤ ਕਟਤਟਆਆ ਗਈਆਆ ।       ਜ਼ਪਸਗਲਵਲੜਲ ਸਸਸਥਲ ਦਥ ਟਰਵਸਟਟ ਸਪਟ

       ਤਰਲਲਚਨ ਜ਼ਸਸਘ ਚਟਮਲ ਨਥ ਦਵਲਈਆਆ ਉਪਲਵਬਧ ਕਰਵਲਉਣ     ਲਈ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
            ਸਸਗਰਰਰ ਸਪਟ ਘਨਸ਼ਜ਼ਅਲਮ ਥਲਰਟ ਅਤਥ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਰਰਡ ਕਰਲਸ ਸਸਸਲਇਟਟ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਟਤਲ ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
 ਕਲਜ਼ਵਡ -19   ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਆਉਣ '       ਤਤ ਡਲਕਟਰਲਰ ਸਮਤਤ ਸਲਰਤ ਫਰਸਟਲਲਈਨ ਕਲਜ਼ਮਆਰ ਨਰ ਸ

    ਜ਼ਦਦਤਤਆਰ ਜਲਣਗਤਆਰ ਜ਼ਵਸ਼ਤਸ਼ ਸਹਰਲਤਲਰ :  ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਤ
*   ਏਅਰ ਕਸਡਤਸ਼ਨਰ ਕਮਰਤ,      ਟਲਟਲ ਸਕਲਈ ਦਤ ਕਕਨਨਕਸ਼ਨ ਸਮਤਤ ਟਨਲਤਜ਼ਵਜ਼ਨ,  ਮਕਫ਼ਤ ਵਲਈ

        ਫ਼ਲਈ ਅਤਤ ਪਪਸ਼ਜ਼ਟਕ ਖਲਣਲ ਤਤ ਫ਼ਲਲਰ ਦਤ ਜ਼ਮਲਤਗਤ ਸਹਰਲਤ
ਸਸਗਰਰਰ, 9 ਮਈ: 

 ਕਲਜ਼ਵਡ -19             ਨਲਲ ਜ਼ਜਥਤ ਪਰਰਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਜਸਗ ਲੜ ਜ਼ਰਹਲ ਹਨ ਉਥਤ ਪਜ਼ਹਲਤ ਕਤਲਰ ਜ਼ਵਚ ਖੜਲ ਤ
   ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਤ ਡਲਕਟਰਲਰ,         ਨਰਸਲਰ ਤਤ ਪਨਰਲ ਮਨਡਤਕਲ ਸਟਲਫ਼ ਦਤ ਅਜ਼ਹਮਤਅਤ ਦਤ

           ਮਦਦਤਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਤ ਡਲਕਟਰਲਰ ਸਮਤਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਤ ਸਲਰਤ ਫਰਸਟਲਲਈਨ
    ਕਲਜ਼ਮਆਰ ਲਈ ਉਨਲਲਰ ਦਤ ਕਲਜ਼ਵਡ-19    ਪਲਜ਼ਜ਼ਟਵ ਪਲਏ ਜਲਣ '      ਤਤ ਜ਼ਵਸ਼ਤਸ਼ ਸਹਰਲਤਲਰ ਦਤਣ ਦਲ

  ਫ਼ਨਸਲਲ ਜ਼ਲਆ ਹਨ।
            ਜਲਣਕਲਰਤ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਤ ਘਨਸ਼ਜ਼ਅਲਮ ਥਲਰਤ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਲਡਤ ਡਲਕਟਰ

     ਤਤ ਹਲਰ ਫਰਸਟਲਲਈਨ ਕਲਮਤ ਕਲਜ਼ਵਡ 19       ਦਲ ਡਟ ਕਤ ਸਲਹਮਣਲ ਕਰ ਰਹਤ ਹਨ    । ਇਸ ਲਈ
          ਅਸਸ ਉਨਲਲਰ ਨਰ ਸ ਇਹ ਭਰਲਸਲ ਜ਼ਦਸਦਤ ਹਲਰ ਜ਼ਕ ਜਤਕਰ ਉਹ ਕਲਜ਼ਵਡ-19     ਦਤ ਜ਼ਡਊਟਤ ਦਪਰਲਨ ਜਲਰ

       ਸਰਕਲਰਤ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਚ ਕਸਮ ਕਰਨ ਦਪਰਲਨ ਕਲਜ਼ਵਡ -19       ਦਤ ਜ਼ਸ਼ਕਲਰ ਹਲ ਜਲਰਦਤ ਹਨ ਤਲਰ
          ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਦਲਲ ਉਨਲਲਰ ਨਰ ਸ ਹਰ ਸਸਭਵ ਬਤਹਤਰ ਸਹਰਲਤ ਜ਼ਦਤਤ ਜਲਵਤਗਤ   । ਜ਼ਡਪਟਤ

        ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਇਨਲਲਰ ਸਹਰਲਤਲਰ ਜ਼ਵਚ ਏਅਰ ਕਸਡਤਸ਼ਨਰ ਕਮਰਤ,    ਟਲਟਲ ਸਕਲਈ ਦਤ
  ਕਕਨਨਕਸ਼ਨ ਸਮਤਤ ਟਨਲਤਜ਼ਵਜ਼ਨ,          ਮਕਫ਼ਤ ਵਲਈ ਫ਼ਲਈ ਅਤਤ ਪਪਸ਼ਜ਼ਟਕ ਖਲਣਲ ਤਤ ਫ਼ਲਲਰ ਦਤ

  ਸਹਰਲਤ ਜ਼ਦਦਤਤ ਜਲਵਤਗਤ           । ਪਪਲਜਨਕਟਰ ਰਰਮ ਤਦਕ ਪਹਕਸਚ ਜ਼ਦਦਤਤ ਜਲਵਤਗਤ ਜ਼ਜਥਤ ਉਹ ਪਪਲਜਨਕਟਰ ਤਤ
ਟਤ.ਵਤ.  ਵਤਖ ਸਕਣ             । ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਜਲ ਵਤ ਵਲਧਰ ਖਰਚਲ ਹਲਵਤਗਲ ਉਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ

             ਵਦਲਲ ਸਮਲਜ ਸਤਵਲ ਦਤ ਕਲਰਜਲਰ ਲਈ ਗਜ਼ਠਤ ਪਜ਼ਹਲ ਸਕਸਲਇਟਤ ਵਦਲਲ ਕਤਤਲ ਜਲਵਤਗਲ। ਸਪਤ
               ਥਲਰਤ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਹਰਲਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਦਤ ਸਲਰਤ ਸਰਕਲਰਤ ਡਲਕਟਰਲਰ ਅਤਤ ਜ਼ਜਥਤ ਤਦਕ ਸਸਭਵ

        ਹਲ ਸਕਤ ਸਲਰਤ ਫਰਸਟਲਲਈਨ ਕਲਜ਼ਮਆਰ ਨਰ ਸ ਮਕਹਦਈਆ ਕਰਵਲਈ ਜਲਵਤਗਤ
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O/o District Public Relations Officer, Sangrur
 

Best facilities will be given to frontline doctors and health workers:
Deputy Commissioner

 

Sangrur, May 9:
 

Deputy  Commissioner  Sangrur  Mr.  Ghanshyam  Thori,  on
Saturday, said that all frontline workers which include doctors, nurses
and  paramedical  staff  will  be  given  best  facilities  including  air-
conditioned  rooms.  He  added  that  applauding  their  commendable
efforts,  district  administration has decided to provide special  health
facilities  if  any  of  these  frontline  workers  gets  infected  while
discharging their duties.
Deputy commissioner said that doctors and other frontline workers are
trying their best to contain Covid-19 and he assured them that if any 
frontline worker gets infected while discharging his/her duties in 
government hospital and any other place, district administration will 
provide him/her best possible facilities. Furnishing further details, Mr.
Thori said that these facilities would include air conditioning room, 
television with paid dish connection, free wifi and nutritional fruits on
daily basis. “One will get access to projector room where he/she can 
watch television on projector screen. All additional expenses in 
treatment will be beared by Pehal society ,” he added.
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ਓ ਸੰਰਓ  ਅਫ਼ਸਰ, ਸੰਕਰੂਰ 

ਐਸ.ਸੀ ਓਜਭਸ਼ਨ ਭੈਂਫਰ ੂਨਭ ਓਾਂਕੜਾ ਨੇ ਓੀਤਾ ਚੜਦਾ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਾ 
*ਜਾਤੀ ਸੂਚਓ ਸ਼ਫਦ ਫਲ੍ਣ ਵਾਜਲ੍ਆਂ 'ਤ ਫਣਦੀ ਓਾਰਵਾਈ ਓਰਨ ਦ ਜਦਿੱ ਤ ਹੁਓਭ 

*ਜਤੰਨ ਜਦਨਾਂ ਚ ਭੰਕੀ ਜਰਰਟ 

 

ਅਭਰਕੜਹ 9 ਭਈ : 
ਜਛਲ੍ ਜਦਨੀਂ ਨੇੜਲ੍ ਜੰਡ ਚੜਦਾ ਜਵਔ ਇਓ ਦਜਲ੍ਤ ਰਤ ਵਿੱ ਲ੍ੋਂ ਔਤ ਜਵਚੋਂ ਔਰਫੂ਼ਿਾ ਤੜਨ 'ਤ ਚਾਰ ਦਜਲ੍ਤ 
ਭਜਹਲ੍ਾਵਾਂ ਸਣ 7 ਜਜਣਆਂ 'ਤ ਫਿੱ ਲ੍ੀਆਂ ਚਰੀ ਓਰਨ ਦਾ ਰਚਾ ਦਰਜ ਓਰਵਾਉਣ ਅਤ ਓਜਥਤ ਤਰ ਉੱਤ ਜਾਤੀ ਸੂਚਓ 
ਸ਼ਫਦ ਫਲ੍ਣ ਦਾ ਭਾਭਲ੍ਾ ਸਾਹਭਣ ਆਉਣ ਦਾ ਕੰਬੀਰ ਨੋਜਟਸ ਲ੍ੈਂਜਦਆਂ ਸ਼ਰੀਭਤੀ ੂਨਭ ਓਾਂਕੜਾ ਭੈਂਫਰ ਐਸ ਸੀ 
ਓਜਭਸ਼ਨ ੰਜਾਫ ਵਿੱ ਲ੍ ਅਿੱ ਜ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਾ ਓਰਓ ੀੜਤਾਂ ਦਾ ਿੱ ਔ ਸੁਜਣਆ । ਇਸ ਭਓ ਹਾ਼ਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਓਰ, 

ਜਸਜਵੰਦਰ ਓਰ, ਓੁਲ੍ਦੀ ਓਰ ਅਤ ੰਚ ਸੁਔਜਵੰਦਰ ਜਸੰਖ ਨੇ ਸ਼ਰੀਭਤੀ ੂਨਭ ਓਾਂਕੜਾ ਨੰੂ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਓ ਉਨਹ ਾਂ ਉਰ 
ਜੰਡ ਦ ਓੁਝ ਜਜਭੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਸਰਪ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਲ੍ੜਓੀ ਵਿੱਲ੍ ਇਿੱ ਓ ਔਰਫੂ਼ਿਾ ਤੜਨ ਤ ਉਨਹ ਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਜਰਵਾਰ ਅਤ 
ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਸਿੱ ਚ ਫਲ੍ਣ ਵਾਜਲ੍ਆਂ 'ਤ ਥਾਣਾ ਅਭਰਕੜਹ ਜਵਔ ਝੁਠਾ ਚਰੀ ਦਾ ਰਚਾ ਦਰਜ ਓਰਵਾ ਜਦਿੱ ਤਾ ਹ। ਏਨਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਉਓਤ ਜਜਭੀਂਦਾਰਾਂ ਵਿੱ ਲ੍ ੁਜਲ੍ਸ ਦੀ ਹਾ਼ਿਰੀ ਜਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਖਰ ਆ ਓ ਅਤ ਜੰਡ ਦਾ ਇਓਿੱਠ ਓਰਓ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਫਜੁਰਕ ਨੰੂ ਜਜਸ ਦੀ ਉਭਰ ਓਰੀਫ 70 ਸਾਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਉਰ ਹ ਨੰੂ ਓਜਥਤ ਤਰ 'ਤ ਜਲ੍ੀਲ੍ ਓੀਤਾ 
ਜਕਆ ਅਤ ਬੜੀ ਸ਼ਫਦਾਵਲ੍ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਓੀਤੀ ਕਈ ਅਤ ਹੁਣ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਓਤ ਵੀ ਓਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹ ਰਹੀ। ਇਸ 
ਉਰੰਤ ਸ਼ਰੀਭਤੀ ੂਨਭ ਓਾਂਕੜਾ ਵਿੱ ਲ੍ ਡੀ ਐਸ ੀ ਸ਼ਰੀ ਰਸ਼ਨ ਲ੍ਾਲ੍ ਨੰੂ ਉਓਤ ਜਜਭੀਂਦਾਰਾਂ ਜਵਰੁਿੱ ਧ ਤੁਰੰਤ ਐਸ ਸੀ/ 
ਐਸ ਟੀ ਸਣ ਵਿੱ ਔ ਵਿੱ ਔ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਜਹਤ ਫਣਦੀ ਓਾਨੂੰ ਨੀ ਓਾਰਵਾਈ ਓਰਨ  ਅਤ ਦਰਜ ਹਏ ਚਰੀ ਦ ਓਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ੜਤਾਲ੍ ਓਰਓ ਜਤੰਨ ਜਦਨਾਂ ਦ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਰਰਟ ਸ਼ ਓਰਨ ਲ੍ਈ ਹੁਓਭ ਜਦਿੱ ਤਾ। ਸ਼ਰੀਭਤੀ ੂਨਭ ਓਾਂਕੜਾ ਨੇ 
ਜਓਹਾ ਜਓ ਐਸ ਸੀ ਵਰਕ ਨਾਲ੍ ਜਓਸ ਵੀ ਵਧੀਓੀ ਨੰੂ ਹਰਜਕ਼ਿ ਫਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਓੀਤਾ ਜਾਵਕਾ । ਇਸ ਭਓ 
ਤਜਹਸੀਲ੍ਦਾਰ ਅਭਰਕੜਹ ਜਕਦੀਜੰਦਰ ਜਸੰਖ ਸਢੀ, ਐਸ ਐਚ  ਅਭਰਕੜਹ ਰਾਜਸ਼ ਭਲ੍ਹਤਰਾ ਆਜਦ ਹਾਜਰ ਸਨ। 
 



     ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ਸਸਗਰਰਰ
         ਕਣਕ ਦਦ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਲਲਉਣ ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਜ਼ਖਲਲਫ ਅਅਜ 26 ਐਫ.ਆਈ.  ਆਰ ਦਰਜ:

 ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
*ਐਸ.ਐਸ.          ਪਟ ਵਅਲਲ ਵਟ ਪਪਜ਼ਲਸ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਆ ਨਰ ਸ ਚਚਕਸਟ ਵਧਲਉਣ ਦਦ ਹਪਕਮ

*    ਨਲੜ ਸਲੜਨਲ ਬਦਹਅਦ ਖਤਰਨਲਕ,         ਕਲਜ਼ਵਡ ਪਲਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਜ਼ਵਅਕਤਟ ਦਟ ਮਚਤ ਵਟ ਹਲ ਸਕਦਟ ਹਹ
ਸਸਗਰਰਰ, 9 ਮਈ:

              ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਖਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਵਅਲਲ ਕਣਕ ਦਟ ਫਸਲ ਕਅਟਣ ਤਲ ਬਲਅਦ ਰਜ਼ਹ ਜਲਆਦਟ ਨਲੜ ਨਰ ਸ
         ਅਅਗ ਲਗਲਉਣ ਦਟਆਆ ਘਟਨਲਵਲਆ ਸਬਸਧਟ ਸਰਚਨਲ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਰਮਲਟ ਸਸਜ਼ਸਸਗ ਸਸਟਰ,  ਲਪ ਜ਼ਧਆਣਲ

    ਤਲ ਪਪਲਪਤ ਹਲ ਰਹਟ ਹਹ   ।ਨਹਸ਼ਨਲ ਗਰਟਨ ਜ਼ਟਪਜ਼ਬਊਨਲ,       ਨਵਟ ਜ਼ਦਅਲਟ ਦਦ ਹਪਕਮਲਆ ਅਨਪਸਲਰ ਨਲੜ
             ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਲਗਲਉਣਲ ਜਪਰਮ ਹਹ ਅਤਦ ਇਨਲਲਆ ਹਪਕਮਲਆ ਦਟ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਜ਼ਵਰਪਅਧ

     ਸਖ਼ਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਟਤਟ ਜਲ ਰਹਟ ਹਹ        । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਟ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਟ
            ਘਨਸ਼ਜ਼ਅਲਮ ਥਲਰਟ ਨਦ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਅਜ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਖਦ ਇਸ ਮਲਮਲਦ ਜ਼ਵਚ 26 ਪਪਜ਼ਲਸ

         ਕਦਸ ਦਰਜ ਕਟਤਦ ਗਏ ਹਨ ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਅਜ਼ਹਮਦਗੜਲ ਜ਼ਵਅਚ 1,   ਸਸਦਚੜ ਜ਼ਵਅਚ 1,  ਧਰਰਟ
 ਜ਼ਵਖਦ 2,   ਸ਼ਦਰਪਪਰ ਜ਼ਵਖਦ 1,    ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਖਦ 1,   ਲਲਗਲਵਲਲ ਜ਼ਵਖਦ 5,   ਜ਼ਦੜਲਬਲ ਜ਼ਵਖਦ 7, 

  ਛਲਜਲਟ ਜ਼ਵਚ 1,   ਲਜ਼ਹਰਲ ਜ਼ਵਅਚ 5,     ਮਰਨਕ ਅਤਦ ਖਨਚਰਟ ਜ਼ਵਚ 1-1    ਪਪਜ਼ਲਸ ਕਦਸ ਦਰਜ
  ਕਟਤਦ ਗਏ ਹਨ।
              ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਟ ਮਚਜਰਦਲ ਸਜ਼ਥਤਟ ਦਦ ਮਅਦਦਨਜ਼ਰ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਲਲਉਣ
            ਦਟਆਆ ਘਟਨਲਵਲਆ ਬਦਹਅਦ ਖਤਰਨਲਕ ਹਨ ਅਤਦ ਇਸ ਨਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ ਪਲਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਜ਼ਵਅਕਤਟ ਦਟ

    ਮਚਤ ਵਟ ਹਲ ਸਕਦਟ ਹਹ             । ਉਨਲਲਆ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਲਗਲਉਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਗਜ਼ਠਤ
              ਕਟਤਟਆਆ ਗਈਆਆ ਟਟਮਲਆ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਲਲਉਣ ਦਦ ਕਦਸਲਆ ਦਟ ਮਚਨਟਟਜ਼ਰਸਗ ਕਰ ਰਹਟਆਆ ਹਨ।

                ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਅਪਟਲ ਕਟਤਟ ਹਹ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਣਕ ਦਟ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਅਗ ਨਲ
              ਲਗਲਉਣ ਤਲਆ ਜ਼ਕ ਵਲਤਲਵਰਣ ਨਰ ਸ ਦਰ ਜ਼ਸ਼ਤ ਹਲਣ ਅਤਦ ਜ਼ਮਅਟਟ ਜ਼ਵਚਲਦ ਖ਼ਪਰਲਕਟ ਤਅਤਲਆ ਨਰ ਸ ਖ਼ਤਮ

    ਹਲਣ ਤਲ ਬਚਲਇਆ ਜਲ ਸਕਦ।
     ਇਸਦ ਦਚਰਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਜ਼ਲਸ ਮਪਖਟ ਡਲ.     ਸਸਦਟਪ ਗਰਗ ਵਅਲਲ ਸਮਰਹ ਡਟ.ਐਸ.   ਪਟਜ਼ ਨਰ ਸ

             ਹਦਲਇਤ ਕਟਤਟ ਗਈ ਹਹ ਜ਼ਕ ਸਬਸਧਤ ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਹਜ਼ਜਸਟਰਦਟ ਨਲਲ ਤਲਲਮਦਲ ਰਅਖਦਦ ਹਲਏ
           ਜ਼ਪਸਡਲਆ ਜ਼ਵਅਚ ਸਖ਼ਤ ਚਚਕਸਟ ਰਅਖਟ ਜਲਵਦ ਅਤਦ ਅਜ਼ਜਹਦ ਮਲਮਲਦ ਸਲਹਮਣਦ ਆਉਣ '   ਤਦ ਤਪਰਸਤ
    ਪਪਜ਼ਲਸ ਕਦਸ ਦਰਜ ਕਟਤਦ ਜਲਣ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ  ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
ਕਲਜ਼ਵਡ-19           ਪਲਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਬਬਚਚ ਦਲ ਜਨਮ ਜ਼ਦਨ ਆਈਸਲਲਲਸ਼ਨ ਵਲਰਡ ਜ਼ਵਬਚ ਪਰਰਲ ਜਲਸ਼ਲ ਖਰਲਸ਼

 ਨਲਲ ਮਨਲਇਆ
ਮਲਲਰਕਲਟਲਲ/ਸਸਗਰਰਰ, 9 ਮਈ: 

 ਕਲਜ਼ਵਡ -19            ਦਚ ਜ਼ਬਮਲਰਚ ਕਲਰਨ ਪਪਦਲ ਹਲਏ ਤਣਲਅ ਨਰ ਸ ਖਤਮ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਅਬਜ ਜ਼ਸਵਲ
   ਹਸਪਤਲਲ ਮਲਲਲਰਕਲਟਲਲ ਜ਼ਵਖਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19        ਪਲਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਇਬਕ ਬਬਚਚ ਦਲ ਜਨਮ ਜ਼ਦਨ ਪਰਰਲ

     ਉਤਸ਼ਲਹ ਅਤਲ ਜਲਸ਼ਲਖਰਲਸ਼ ਨਲਲ ਮਨਲਇਆ ਜ਼ਗਆ।
     ਜਲਣਕਲਰਚ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਸਚਨਚਅਰ ਮਪਡਚਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਲ.      ਜਸਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ

       ਜ਼ਡਪਟਚ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਚ ਘਨਸ਼ਜ਼ਅਲਮ ਥਲਰਚ ਦਚਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ '      ਤਲ ਅਸਸ ਇਹ ਯਕਚਨਚ ਬਣਲ
      ਰਹਲ ਹਲਆ ਜ਼ਕ ਸਲਡਲ ਕਲਲ ਦਲਖ਼ਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19       ਪਲਜ਼ਲਜ਼ਟਵ ਮਰਚਜ਼ ਜ਼ਕਸਲ ਤਣਲਅ ਜ਼ਵਚ ਨਲ

        ਆਉਣ ਤਲ ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਘਰ ਵਰਗਲ ਮਹਹਲ ਜ਼ਮਲ ਸਕਲ        । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਲਨਰ ਸ ਪਤਲ ਲਬਜ਼ਗਆ ਸਚ
                ਜ਼ਕ ਅਬਜ ਬਬਚਚ ਦਲ ਜਨਮ ਜ਼ਦਨ ਹਪ ਤਲਆ ਅਸਸ ਇਥਲ ਹਚ ਇਸਦਲ ਜਨਮ ਜ਼ਦਨ ਮਨਲਉਣ ਦਚ

      ਯਲਜਨਲ ਬਣਲਈ ਅਤਲ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਐਸ.ਪਚ.      ਮਲਲਲਰਕਲਟਲਲ ਸਸਚ ਮਨਜਚਤ ਜ਼ਸਸਘ ਬਰਲੜ
           ਵਬਲਲ ਜ਼ਮਲਲ ਹਹਸਗਲਰਲ ਤਲ ਬਲਅਦ ਹਸਪਤਲਲ ਦਲ ਆਈਸਲਲਲਸ਼ਨ ਵਲਰਡ ਜ਼ਵਚ ਭਰਤਚ ਕਲਜ਼ਵਡ-

19  ਪਲਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ 14           ਸਲਲ ਦਚ ਬਬਚਚ ਹਰਸ਼ਦਚਪ ਕਹਰ ਦਲ ਜਨਮ ਜ਼ਦਨ ਮਲਲਲਰਕਲਟਲਲ ਦਚਆਆ
       ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਸਸਸਥਲਵਲਆ ਦਲ ਨਹਮਲਇਸਜ਼ਦਆਆ ਦਚ ਮਦਦ ਨਲਲ ਮਨਲਇਆ    । ਇਸ ਮਹਕਲ ਐਸ.ਪਚ.  ਸਸਚ
              ਮਨਜਚਤ ਜ਼ਸਸਘ ਬਰਲੜ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹਲ ਕਰਨ ਨਲਲ ਬਬਚਚ ਨਰ ਸ ਘਰ ਵਰਗਲ ਮਹਹਲ
             ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ ਤਲ ਬਬਚਚ ਕਲਫ਼ਚ ਖ਼ਹਸ਼ ਵਚ ਹਲਈ ਤਲ ਹਸਪਤਲਲ ਦਲ ਮਹਹਲ ਵਚ ਖ਼ਹਸ਼ਨਹਮਲ ਹਲਇਆ  ।

                ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਅਸਸ ਬਬਚਚ ਦਲ ਜਨਮ ਜ਼ਦਨ ਮਨਲਉਣ ਲਈ ਦਲ ਕਲਕ ਜ਼ਲਆਆਦਲ ਸਨ ਤਲਆ ਜ਼ਕ
      ਕਲਜ਼ਵਡ ਪਲਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਜ਼ਵਅਕਤਚ ਤਲ ਦਰਜਲ ਜ਼ਵਅਕਤਚ ਅਲਬਗ-    ਅਲਬਗ ਕਲਕ ਖਲ ਸਕਣ   । ਉਨਲਲਆ
               ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦਹਰਲਨ ਜਲ ਵਚ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਲਸ਼ ਹਨ ਉਨਲਲਆ ਦਚ ਪਰਰਚ ਤਰਲਲਆ
  ਪਲਲਣਲ ਕਚਤਚ ਗਈ।

          ਇਸ ਸਬਸਧਚ ਆਪਣਚ ਪਸਤਚਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜ਼ਲਜ਼ਹਰ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਚ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਚ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ
     ਥਲਰਚ ਅਤਲ ਐਸ ਐਸ ਪਚ ਡਲ.          ਸਸਦਚਪ ਗਰਗ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਬਬਚਚ ਦਲ ਜਲਦਚ ਜ਼ਸਹਤਯਲਬ
    ਹਲਣ ਦਚ ਅਰਦਲਸ ਕਰਦਲ ਹਨ। 
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