
    ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
           ਜਡਪਟਟ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਜਕਸਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਝਲਨਨ ਦਟ ਜਸਵਧਟ ਜਬਜਲਈ ਕਰਨ ਦਟ ਅਪਟਲ

              ਝਲਨਨ ਦਟ ਜਸਵਧਟ ਜਬਜਲਈ ਨਲਲ ਲਨਬਰ ਦਟ ਸਮਵਜਸਆ ਦਲ ਹਵਲ ਅਤਨ ਪਲਣਟ ਦਟ ਬਵਚਤ ਯਕਟਨਟ:  ਘਨਜਸ਼ਆਮ ਥਲਰਟ
*   ਜਜ਼ਲਲਨ ਜਵਵਚ 2.66         ਲਵਖ ਹਹਕਟਨਅਰ ਰਕਬਨ ਜਵਵਚ ਝਲਨਨ ਦਟ ਜਬਜਲਈ ਦਟ ਸਸਭਲਵਨਲ

*            ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਸਬਜਸਡਟ ਉਤਨ ਜਦਵਤਟਆਨ ਜਲ ਰਹਟਆਨ ਜਸਵਧਟ ਜਬਜਲਈ ਵਲਲਟਆਨ ਮਸ਼ਟਨਲਨ
ਸਸਗਰਰਰ, 21 ਮਈ:

 ਸਲਉਣਟ 2020      ਦਲਰਲਨ ਜਜਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਚ ਤਕਰਟਬਨ 2.66        ਲਵਖ ਹਹਕਟਨਅਰ ਰਕਬਨ ਜਵਵਚ ਝਲਨਨ ਦਟ ਜਬਜਲਈ
   ਹਲਣ ਦਟ ਸਸਭਲਵਨਲ ਹਹ.              ਇਸ ਸਟਜਨ ਦਲਰਲਨ ਕਰਲਨਲ ਮਹਲਨਮਲਰਟ ਕਲਰਨ ਦਰਸਰਨ ਸਰਜਬਆਨ ਤਲ ਝਲਨਨ ਦਟ ਪਨਟਰਟ ਦਟ

                 ਲਲਆਈ ਸਬਸਧਟ ਲਨਬਰ ਦਟ ਆਮਦ ਦਟ ਘਵਟ ਸਸਭਲਵਨਲ ਦਨ ਚਲਜਦਆਨ ਜਜ਼ਲਲਨ ਦਨ ਜਕਸਲਨਲਨ ਜਵਵਚ ਝਲਨਨ ਦਟ ਜਸਵਧਟ
                  ਜਬਜਲਈ ਦਲ ਰਲਝਲਨ ਵਧ ਜਗਆ ਹਹ ਜਕਉਜਕ ਇਸ ਤਕਨਟਕ ਨਲਲ ਜਜਥਨ ਇਵਕ ਪਲਸਨ ਧਰਤਟ ਹਨਠ ਪਲਣਟ ਦਟ ਬਵਚਤ

          ਹਲਵਨਗਟ ਅਤਨ ਨਲਲ ਹਟ ਜਕਸਲਨਲਨ ਉਤਨ ਆਰਜਥਕ ਬਲਝ ਵਟ ਘਵਟ ਪਵਨਗਲ.      ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਜਡਪਟਟ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਟ
             ਘਨਜਸ਼ਆਮ ਥਲਰਟ ਨਨ ਜਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਟ ਕਸਪਲਹਕਸ ਜਵਖਨ ਖਨਤਟਬਲੜਟ ਜਵਭਲਗ ਦਨ ਅਜਧਕਲਰਟਆਨ ਨਲਲ ਸਮਟਜਖਆ

  ਮਟਜਟਸਗ ਕਰਜਦਆਨ ਕਟਤਲ.             ਉਨਲਲਨ ਦਜਸਆ ਜਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਸਵਲਲ ਸਮਹਮ ਸਕਟਮ ਤਜਹਤ ਝਲਨਨ ਦਟ ਜਸਵਧਟ ਜਬਜਲਈ
      ਕਰਨ ਵਲਲਟਆਨ ਮਸ਼ਟਨਲਨ ਅਤਨ ਪਹਡਟ ਟਰਲਨਸਪਲਲਨਟਰ ਔਰਤਲਨ,  ਸਟਮਲਨਤ ਜਕਸਲਨਲਨ, ਐਸ.ਸਟ.   ਜਕਸਲਨਲਨ ਲਈ 50 
      ਫਟਸਦਟ ਸਬਜਸਡਟ ਅਤਨ ਆਮ ਜਕਸਲਨਲਨ ਲਈ 40        ਫਟਸਦਟ ਸਬਜਸਡਟ ਤਨ ਮਲਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈਆਨ ਜਲ ਰਹਟਆਨ ਹਨ.

                 ਉਨਲਲਨ ਜਕਸਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਅਪਟਲ ਕਟਤਟ ਜਕ ਉਹ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਟ ਸਮਹਮ ਸਕਟਮ ਦਲ ਲਲਭ ਉਠਲਉਦਨ ਹਲਏ ਸਲਉਣਟ
        ਸਟਜਨ ਦਲਰਲਨ ਝਲਨਨ ਦਟ ਜਸਵਧਟ ਜਬਜਲਈ ਨਰ ਸ ਤਰਜਟਹ ਦਨਣ।
  ਮਟਜਟਸਗ ਦਦਰਲਨ ਡਲ.             ਜਸਜਵਸਦਰਪਲਲ ਜਸਸਘ ਗਰਨਵਲਲ ਮਲਵਖ ਖਨਤਟਬਲੜਟ ਅਫਸਰ ਨਨ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਝਲਨਨ ਦਟ ਪਰਮਲ
       ਜਕਸਮਲਨ ਦਟ ਜਸਵਧਟ ਜਬਜਲਈ ਦਲ ਢਲਕਵਲਨ ਸਮਲਨ 01   ਜਰਨ ਤਲ 15        ਜਰਨ ਤਵਕ ਹਹ ਅਤਨ ਬਲਸਮਤਟ ਜਕਸਮਲਨ ਦਟ ਜਬਜਲਈ

   ਦਲ ਢਲਕਵਲਨ ਸਮਲਨ 16   ਜਰਨ ਤਲ 30   ਜਲਨ ਤਵਕ ਹਹ.         ਉਨਲਲਨ ਜਕਸਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਤਕਨਟਕਟ ਜਲਣਕਲਰਟ ਜਦਸਦਨ ਹਲਏ ਦਵਜਸਆ ਜਕ
                ਝਲਨਨ ਦਟ ਜਸਵਧਟ ਜਬਜਲਈ ਕਨਵਲ ਦਰਜਮਆਨਟ ਅਤਨ ਭਲਰਟ ਜ਼ਮਟਨਲਨ ਜਵਵਚ ਹਟ ਕਟਤਟ ਜਲਵਨ ਅਤਨ ਹਲਕਟਆਨ ਜ਼ਮਟਨਲਨ
       ਜਵਵਚ ਝਲਨਨ ਦਟ ਜਸਵਧਟ ਜਬਜਲਈ ਨਲ ਕਟਤਟ ਜਲਵਨ.            ਉਨਲਲਨ ਜਕਸਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਸਲਲਹ ਜਦਵਤਟ ਜਕ ਉਹ ਝਲਨਨ ਦਟ ਘਵਟ ਸਮਲ
   ਲਹਣ ਵਲਲਟਆਨ ਜਕਸਮਲਨ ਪਟ.ਆਰ.121, ਪਟ.ਆਰ. 122, ਪਟ.ਆਰ. 124, ਪਟ.ਆਰ. 126, ਪਟ.ਆਰ. 

127, ਪਟ.ਆਰ. 128, ਪਟ.ਆਰ. 129  ਅਤਨ ਪਟ.ਆਰ. 114     ਆਜਦ ਦਟ ਜਬਜਲਈ ਕਟਤਟ ਜਲਵਨ.  ਸ਼ਪਟ
            ਗਰਨਵਲਲ ਨਨ ਜਕਹਲ ਜਕ ਝਲਨਨ ਦਟ ਜਸਵਧਟ ਜਬਜਲਈ ਤਲ ਪਜਹਲਲਨ ਝਲਨਨ ਦਨ 8    ਜਕਲਲਗਪਲਮ ਬਟਜ ਨਰ ਸ 8  ਤਲ 10  ਘਸਟਨ ਪਲਣਟ

           ਜਵਚ ਜਭਉ ਜਕ ਜਗਵਲਟਆਨ ਬਲਰਟਆਨ ਉਤਨ ਜਵਛਲਉਣ ਉਪਰਸਤ ਬਟਜ ਸਲਧ ਲਈ 24   ਗਪਲਮ ਸਪਜਰਸਟ 75 
ਡਬਲਯਰ.    ਐਸ ਦਵਲਈ ਨਰ ਸ 80X100          ਜਮਲਟਜਲਟਰ ਪਲਣਟ ਜਵਵਚ ਘਲਲਕਨ ਬਟਜ ਨਰ ਸ ਚਸਗਟ ਤਰਲਲ ਮਲ ਜਦਉ.  ਇਸ

            ਉਪਰਸਤ ਬਟਜ ਨਰ ਸ ਛਲਨ ਜਵਵਚ ਸਲਕਲਕਨ ਜਬਜਲਈ ਕਰਨ ਦਟ ਸਲਲਹ ਜਦਵਤਟ ਜਲਨਦਟ ਹਹ.      ਝਲਨਨ ਦਟ ਜਸਵਧਟ ਜਬਜਲਈ ਕਰਨ
     ਉਪਰਸਤ ਪਜਹਲਲ ਪਲਣਟ ਜਬਜਲਈ ਤਲ 21             ਜਦਨਲਨ ਬਲਅਦ ਲਗਲਇਆ ਜਲਵਨ ਤਲਨ ਜ਼ਲ ਝਲਨਨ ਦਨ ਬਰਟਨ ਦਟ ਜੜਲ ਆਪਣਟ
  ਤਲਕਤ ਬਣਲ ਸਕਨ.                ਇਸ ਮਲਕਨ ਉਨਲਲਨ ਜਕਸਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਅਪਟਲ ਕਟਤਟ ਜਕ ਉਹ ਝਲਨਨ ਦਟ ਜਸਵਧਟ ਜਬਜਲਈ ਸਬਸਧਟ ਉਪਰਸਤ

           ਖਨਤਟਬਲੜਟ ਅਤਨ ਜਕਸਲਨ ਭਲਲਈ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਜਸਫਲਰਸਸ਼ਲਦਲ ਵਟਡਟਸਲਈਡ ਜਜਵਨ ਜਕ ਪਹਡਟਮਹਥਲਟਨ
50%,  ਜਬਸਪਲਇਰਟਬਹਕ 10 ਐਸ.ਸਟ.  ਅਜਜਮਸਲਫਰਰਲਨ 50 ਡਟ.      ਐਫ ਆਜਦ ਮਲਜਹਰਲਨ ਦਟ ਜਸਫਲਰਸ ਅਨਲਸਲਰ

  ਹਟ ਵਰਤਲ ਕਰਨ        । ਮਟਜਟਸਗ ਦਦਰਲਨ ਵਧਟਕ ਜਡਪਟਟ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਰਜਜਸਦਰ ਬਵਤਰਲ, ਐਸ.ਡਟ.   ਐਮ ਜਵਕਰਮਜਟਤ ਜਸਸਘ
ਪਲਨਥਨ,          ਸਹਲਇਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਅਸਕਲਰ ਮਜਹਸਦਰਰ ਸਮਨਤ ਹਲਰ ਅਜਧਕਲਰਟ ਵਟ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1347/2020-DPRO Sangrur
I/26749/2020

1



    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
      ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਵਚ ਕਵਲਲ ਲਏ ਗਏ 90     ਸਸਪਲਲਲ ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨਗਗਜ਼ਟਵ ਆਈ:  ਘਨਜ਼ਸਆਮ ਥਲਰਦ

*  ਅਵਜ 116       ਸਸਪਲ ਟਨਸਜ਼ਟਸਗ ਲਈ ਭਗਜਗ ਜਲ ਰਹਗ ਹਨ
*       ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਵਵਲਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਲ ਨਲਲ ਸਮਦਜ਼ਖਆ ਮਦਜ਼ਟਸਗ

ਸਸਗਰਰਰ, 21 ਮਈ:
 ਜ਼ਪਛਲਗ 2     ਹਫ਼ਜ਼ਤਆਲ ਤਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲਗ '  ਚ ਕਲਜ਼ਵਡ-19         ਦਲ ਕਲਈ ਵਦ ਮਰਦਜ਼ ਪਲਜ਼ਜਜ਼ਟਵ ਨਹਹ ਆਇਆ ਅਤਗ

   ਕਵਲਲ ਲਏ ਗਏ 90         ਸਸਪਲਲਲ ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਅਵਜ ਨਨਗਗਜ਼ਟਵ ਆ ਗਈ ਹਨ      । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਲ ਜ਼ਡਪਟਦ
        ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਸਸਦ ਘਨਜ਼ਸਆਮ ਥਲਰਦ ਨਗ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਵਜ 116       ਸਸਪਲ ਟਨਸਜ਼ਟਸਗ ਲਈ ਭਗਜਗ ਜਲ ਰਹਗ ਹਨ।

             ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸਬਸਧਕਦ ਕਸਪਲਨਕਸ ਜ਼ਵਖਗ ਅਵਜ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਲ ਨਲਲ ਸਮਦਜ਼ਖਆ ਮਦਜ਼ਟਸਗ ਕਰਜ਼ਦਆਲ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਨਗ
               ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਦਗਸ ਦਗ ਦਲ ਦਰਜਨ ਤਲ ਵਧਗਰਗ ਰਲਜਲਲ ਦਗ ਜ਼ਜਹੜਗ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਖਗ ਵਵਖ-   ਵਵਖ ਥਲਈ
                 ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤਗ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਫਸਗ ਹਲਏ ਹਨ ਉਨਲਲਲ ਦਦ ਉਨਲਲਲ ਦਗ ਘਰਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਸਸਰਵਜ਼ਖਅਤ ਵਲਪਸਦ ਨਰ ਸ ਯਕਦਨਦ
          ਬਣਲਉਣ ਲਈ ਪਸਸਲਸਜ਼ਨਕ ਪਵਧਰ ਉਉਤਗ ਜ਼ਮਆਰਦ ਪਸਬਸਧਲਲ ਨਰ ਸ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਗ      । ਅਵਜ ਦਦ ਕਲਰਵਲਈ ਦਦ
             ਸਮਦਜ਼ਖਆ ਕਰਜ਼ਦਆਲ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਸਸਦ ਘਨਜ਼ਸਆਮ ਥਲਰਦ ਨਗ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਗ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਲ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤ

               ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਸਬਸਧਤ ਸਬ ਡਵਦਜ਼ਨਲਲ ਦਗ ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਨਜ਼ਜਸਟਰਗਟ ਰਲਹਹ ਇਨਲਲਲ ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਲ ਨਰ ਸ ਸਰਕਲਰ ਦਦਆਲ
    ਹਦਲਇਤਲਲ ਮਸਤਲਬਕ ਫਲਰ ਕਕਦਰਲਲ '            ਤਗ ਲਲੜਹਦਦ ਮਨਡਦਕਲ ਸਕਰਦਜ਼ਨਸਗ ਕਰਵਲ ਕਗ ਰਗਲ ਗਵਡਦਆਲ ਜਲਲ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ
              ਅਜ਼ਧਕਲਰਤ ਵਲਹਨਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਭਗਜਣ ਦਦ ਪਸਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਅਮਲ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਲਆਉਣ ਦਦ ਪਸਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨਰ ਸ ਜਲਰਦ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲਵਗ।

               ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਨਗ ਸਮਦਜ਼ਖਆ ਕਰਜ਼ਦਆਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਵਜ ਸਸਗਰਰਰ ਦਦਆਲ ਵਵਖ ਵਵਖ ਸਬ ਡਵਦਜ਼ਨਲਲ ਤਲ
    ਪਸਵਲਸਦ ਉਉਤਰ ਪਸਦਗਸ ਦਗ ਵਵਖ-      ਵਵਖ ਖਗਤਰਲਲ ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਲਏ ਹਨ      ।ਮਦਜ਼ਟਸਗ ਦਦਰਲਨ ਵਧਦਕ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸਨਰ
 ਰਲਜਗਸ ਜ਼ਤਸਪਲਠਦ,     ਵਧਦਕ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਰਜ਼ਜਸਦਰ ਬਵਤਰਲ,    ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਅਸਕਸਰ ਮਜ਼ਹਸਦਰਰ,  ਸਹਲਇਕ

 ਕਜ਼ਮਸਨਰ (  ਅਸਡਰ ਟਸ ਗਜ਼ਨਸਗ)  ਦਗਵਦਰਸਦਦਪ ਜ਼ਸਸਘ,     ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ ਰਲਜ ਕਸਮਲਰ,    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਲ ਅਫਸਰ
 ਗਗਨਦਦਪ ਜ਼ਸਸਘ,      ਸਹਲਇਕ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ ਮਹਗਸ ਅਹਰਜਲ,      ਐਕਸਦਅਨ ਪਸਚਲਇਤਦ ਰਲਜ ਰਣਜਦਤ ਜ਼ਸਸਘ, 
          ਐਕਸਦਅਨ ਲਲਕ ਜ਼ਨਰਮਲਣ ਜ਼ਵਪਨ ਬਲਲਸਲ ਸਮਗਤ ਹਲਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦ ਵਦ ਮਦਜਰਦ ਸਨ।

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1347/2020-DPRO Sangrur
I/26817/2020

2


