
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
ਕਲਜ਼ਵਡ-19       ਨਰ ਸ ਮਲਤ ਦਦ ਪਰਤਦ ਘਰਲਰ ਨਰ ਸ 51 ਜ਼ਵਅਕਤਤ,  ’   ਸਸਗਰਰਰ ਚ ਹਹਣ 35   ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਦਸ ਬਲਕਤ

*    ’            ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਜ਼ਵਰਹਰਧ ਜਸਗ ਚ ਵਰਡਤ ਕਲਮਯਲਬਤ ਪਰ ਜ਼ਜਰਤਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਵਲਸਤਆਰ ਨਰ ਸ ਸਹਚਦਤ ਰਜ਼ਹਣ ਦਤ
ਲਲੜ:  ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

ਸਸਗਰਰਰ, 15 ਮਈ: 
               ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਤ ਮਹਲਰਮਲਰਤ ਦਦ ਚਰਲਜ਼ਦਆਰ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਦ ਲਈ ਅਰਜ ਵਰਡਤ ਰਲਹਤ ਵਲਲਤ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਜਦਦ

51   ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਰ ਨਦ ਕਲਜ਼ਵਡ-19     ਜ਼ਵਰਹਰਧ ਜਸਗ ਜ਼ਜਰਤ ਕਦ ਵਰਖ-      ਵਰਖ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਦਅਰ ਸਸਟਰਲਰ ਤਦ ਆਪਲ-   ਆਪਣਦ ਘਰਲਰ
  ਨਰ ਸ ਵਲਪਸਤ ਕਤਤਤ               । ਇਸ ਮਮਕਦ ਹਸਪਤਲਲ ਦਦ ਸਟਲਫ਼ ਵਰਲਦ ਇਨਲਰ ਸਲਰਦ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਰ ਨਰ ਸ ਭਲਵਹਕ ਤਦ ਜ਼ਨਰਘਤ

     ’             ਜ਼ਵਦਲਇਗਤ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਰ ਤਲੜਤਆਰ ਦਤ ਗਰਸਜ ਚ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਦਅਰ ਸਸਟਰਲਰ ਤਦ ਘਰ ਭਦਜ਼ਜਆ। ਜ਼ਜ਼ਕਰਯਲਗ ਹਹ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਦ
  ਪਜ਼ਹਲਲਰ ਵਤ 5   ਪਲਜ਼ਜਜ਼ਟਵ ਮਰਤਜ਼ ਕਲਜ਼ਵਡ-19            ਨਰ ਸ ਮਲਤ ਦਦ ਸਫ਼ਲ ਇਲਲਜ ਤਦ ਬਲਅਦ ਆਪਣਦ ਘਰ ਜਲ ਚਹਰਕਦ ਹਨ

     ’  ਅਤਦ ਇਸ ਵਦਲਦ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਦ ਚ 35     ਐਕਜ਼ਟਵ ਕਦਸ ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਹਨ।
              ’  ਇਸ ਮਮਕਦ ਵਧਦਰਦ ਜਲਣਕਲਰਤ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਤ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਤ ਨਦ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਰ ਚਦ

             ’    ਲਗਭਗ ਸਲਰਦ ਹਤ ਮਰਤਜ਼ ਹਜ਼ਰਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਨਲਰਦਦੜ ਤਦ ਪਰਤਦ ਸਨ ਤਦ ਇਰਥਦ ਆਉਣ ਤਦ ਟਹਸਜ਼ਟਸਗ ਦਮਰਲਨ ਕਲਜ਼ਵਡ-
19     ਤਦ ਪਤੜਤ ਪਲਏ ਗਏ ਸਨ      । ਉਨਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਅਰਜ ਕਲਜ਼ਵਡ-19      ’  ਨਰ ਸ ਮਲਤ ਦਦਣ ਵਲਲਦ ਮਰਤਜ਼ਲਰ ਚ 16  ਜ਼ਸਹਤ

        ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦ ਸ਼ਦਰਪਹਰ ਬਲਲਕ ਦਦ ਵਲਸਤ ਸਨ ਜਦਜ਼ਕ 10 ਕਮਹਰਤਆਰ, 7  ਫਜ਼ਤਹਗੜ ਪਸਜਗਰਲਰਈਆਰ, 6 ਸਸਗਰਰਰ, 
5   ਲਲਗਲਵਲਲ ਅਤਦ 3-3        ਅਮਰਗੜ ਤਦ ਭਵਲਨਤਗੜ ਬਲਲਕ ਦਦ ਰਜ਼ਹਣ ਵਲਲਦ ਸਨ।

        ਸ਼ਸ਼ਤ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਤ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਹਲਲਲਰਜ਼ਕ ਇਹ ਕਲਜ਼ਵਡ-19   ’       ਜ਼ਵਰਹਰਧ ਜਸਗ ਚ ਵਰਡਤ ਕਲਮਯਲਬਤ ਹਹ ਪਰ ਇਸ ਤਦ
                 ਜਸਗ ਜ਼ਜਰਤਣ ਲਈ ਸਲਨਰ ਸ ਸਹਚਦਤ ਰਜ਼ਹਣ ਦਤ ਲਲੜ ਹਹ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਥਲੜਤ ਜ਼ਜਹਤ ਲਲਪਰਵਲਹਤ ਵਤ ਵਰਡਲ ਨਹਕਸਲਨ ਕਰ

 ਸਕਦਤ ਹਹ                 । ਉਨਲਰ ਸਸਗਰਰਰ ਵਲਸਤਆਰ ਨਰ ਸ ਅਪਤਲ ਕਤਤਤ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਤਦ ਬਚਣ ਲਈ ਇਰਕ ਦਰਜਦ ਤਦ ਆਪਸਤ
       ’            ਦਰਰਤ ਬਣਲ ਕਦ ਰਰਖਣ ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਮਰਸਹ ਤਦ ਮਲਸਕ ਜ਼ਰਰਰ ਪਲਉਣ। ਉਨਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸਦਦ ਨਲਲ ਹਤ ਆਪਣਦ
  ਹਰਥਲਰ ਨਰ ਸ ਵਲਰ-          ਵਲਰ ਸਲਬਣ ਨਲ ਧਲਣ ਜਲਰ ਸਹਨਦਟਲਈਜ਼ਰ ਨਲਲ ਜ਼ਰਰਰ ਸਲਫ਼ ਕਰਨ।

     ਸ਼ਸ਼ਤ ਥਲਰਤ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19       ’       ਇਰਕ ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਤਦ ਦਰਜਦ ਦਦ ਸਸਪਰਕ ਚ ਆਉਣ ਨਲਲ ਫਹਲਦਲ ਹਹ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ
                ਇਹ ਇਰਕ ਲਲਗ ਦਤ ਜ਼ਬਮਲਰਤ ਹਹ ਅਤਦ ਬਲਹਰਤ ਇਲਲਜ਼ਕਆਰ ਖ਼ਲਸਕਰ ਇਸ ਤਦ ਪਸ਼ਭਲਜ਼ਵਤ ਇਲਲਜ਼ਕਆਰ ਤਦ ਸਸਗਰਰਰ
 ’            ਜ਼ਜ਼ਲਦ ਚ ਵਲਜ਼ਪਸ ਆਉਣ ਵਲਲਦ ਲਲਕਲਰ ਨਰ ਸ ਇਸਦਲ ਖ਼ਲਸ ਜ਼ਖ਼ਆਲ ਰਰਖਣਲ ਚਲਹਤਦਲ ਹਹ      । ਉਨਲਰ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਦ

’              ਚ ਬਲਹਰਦ ਪਹਰਜਣ ਉਪਰਸਤ ਤਹਰਸਤ ਇਸਦਤ ਸਰਚਨਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਸ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਨਸਬਰ 01672-
232304 ’                  ਤਦ ਦਦਣਤ ਚਲਹਤਦਤ ਹਹ ਤਲਰ ਜਲ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਦਦ ਤਹਰਸਤ ਸਸਪਲ ਲਹ ਕਦ ਉਸਨਰ ਸ ਬਲਕਤਆਰ ਤਦ ਵਰਖਰਲ

  ਰਰਜ਼ਖਆ ਜਲ ਸਕਦ     । ਉਨਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19          ਜ਼ਵਰਹਰਧ ਜਸਗ ਜ਼ਜਰਤਣ ਲਈ ਸਭ ਦਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਮਹਰਤਵਪਰਰਨ ਹਹ
         ’   ’     ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਇਰਕ ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਵਰਲਦ ਕਤਤਤ ਗਈ ਭਹ ਰਲ ਵਰਡਤ ਜ਼ਗਣਤਤ ਚ ਲਲਕਲਰ ਤਦ ਭਲਰਰ ਪਹ ਸਕਦਤ ਹਹ।

     ਇਸ ਮਮਕਦ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਸਸਗਰਰਰ ਡਲ.  ਰਲਜ ਕਹਮਲਰ, ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਲ.  ਜ਼ਕਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ,   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਟਤਕਲਕਰਨ
 ਅਫ਼ਸਰ ਡਲ.  ਹਜ਼ਰਸਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ,   ਹਸਪਤਲਲ ਐਡਜ਼ਮਨਤਸਟਸ਼ ਦਟਰ ਡਲ.  ਸਹਹਲਨਤ ਜ਼ਹਨਲ, ਡਲ.  ਪਰਵਤਨ ਮੜਕਨ, 

ਡਲ. ਰਲਹਹਲ, ਡਲ.          ਸਹਨਤਤਲ ਅਤਦ ਸਲਰਲ ਨਰਜ਼ਸਸਗ ਤਦ ਮਹਡਤਕਲ ਸਟਲਫ਼ ਵਤ ਹਲਜ਼ਰ ਸਤ।
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O/o District Public Relatoos Ofcere ,aoarur

51 defeats Covid-19 io ,aoarure actve case tally shrioks to 35

DC Ghaoshyam Thori appeals people to precisely follow directoos to wio

over Covid-19 paodemic

Sangrur, May 15:

            Successful  treatment  of  51  Covid-19  cases  brings  a  major  relief  to

Sangrur district as tally of actve cases reduced to 35 from yesterday's 86 cases.

While sending the cured patents home, the staf of various Covid Care Centres

including Ghabdan and civil hospital, gave special bid adieu to the patents and

presented them saplings as token of love.

While divulging the details, Deputy Commissioner Mr. Ghanshyam Thori said

that most of these 51 cases were devotees who had returned from Hazoor

Sahib,  Nanded in government buses.  He added that out of  total  51,  16 are

residents  of  Sherpur  health  block,  10  from  Kaurhian,  7  from  Fatehgarh

Panjgrian, 6 from Sangrur, 5 from Longowal and 3 each from Amargarh and

Bhawanigarh blocks.

Mr. Ghanshyam Thori said that though it is a big number in the fght against

Covid-19 for Sangrur but district residents should have to precisely follow the

directons of health department to avert the threat of contaminaton from this

virus.  He  added  that  the  district  residents  should  maintain  proper  social

distancing and wear masks while stepping out of their homes. He also advised

them to wash or sanistse their hands at regular intervals.

DC said that the people returning in the district from containment zones should

voluntarily  inform  the  administraton  on  its  control  room  number  01672-

232304 and sampling will be ensured before allowing them to visit their homes.

On this occasion, Civil Surgeon Dr. Raj Kumar, SMO Dr. Kirpal Singh, DIO Dr.

Harinderpal Singh, Hospital Administrator Dr. Suhani Hina, Dr. Parveen Markan,

Dr. Rahul, Dr. Sunita and other medical and nursing staf was also present.
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    ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
      ਨਲੜ ਸਲੜਨ ਵਲਜਲਆਆ ਜਵਰਰਰਧ ਸਖਤ ਕਲਰਵਲਈ ਜਲਰਰ,   ਹਰਣ ਤਰਕ 90 ਐਫ.ਆਈ.  ਆਰ ਦਰਜ: ਘਨਜਸਆਮ

ਥਲਰਰ
*   ਹਰਕਮਲਆ ਦਰ ਵਲਰ-             ਵਲਰ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਲਲ ਜਕਸਲਨਲਆ ਦਰਆਆ ਮਲਟਰਲਆ ਦਲ ਕਰਟਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਨ ਜਬਜਲਰ

ਕਰਨਨਕਸਨ:  ਜਡਪਟਰ ਕਜਮਸਨਰ
*      ਹਰਣ ਤਰਕ ਖਸਰਲ ਜਗਰਦਲਵਰਰ ਜਵਚ 155   ਲਲਲ ਇਸਦਰਲਜ ਦਰਜ 

*        ਪਰਜਲਸ ਅਤਲ ਪਪਸਲਸਜਨਕ ਅਜਧਕਲਰਰਆਆ ਦਲ ਨਲਲ ਨਲਲ ਜਰ.ਓ.    ਜਰ ਨਲਲ ਸਮਰਜਖਆ ਮਰਜਟਸਗ
 
ਸਸਗਰਰਰ, 15 ਮਈ:

           ਵਲਤਲਵਰਨ ਨਰ ਸ ਪਲਰਤ ਹਲਣ ਤਤ ਬਚਲਉਣ ਲਈ ਜਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਫਸਲਲਆ ਦਰ ਰਜਹਸਦ-      ਖਰਹਸਦ ਨਰ ਸ ਅਰਗ ਨਹਹ ਲਲਉਣਰ
          ’          ਚਲਹਰਦਰ ਸਗਤ ਤਰੜਰ ਕਰਨ ਤਤ ਬਲਅਦ ਬਚਲ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਖਲਤਲਆ ਚ ਹਰ ਵਲਹ ਕਲ ਜਮਰਟਰ ਦਰ ਉਪਜਲਊ ਸਕਤਰ ਵਧਲਉਣਰ
 ਚਲਹਰਦਰ ਹਨ              । ਇਨਲਆ ਸਬਦਲਆ ਦਲ ਪਪਗਟਲਵਲ ਜਡਪਟਰ ਕਜਮਸਨਰ ਸਪਰ ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਰ ਨਲ ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਰ ਕਸਪਲਨਕਸ

              ਜਵਖਲ ਅਜਧਕਲਰਰਆਆ ਅਤਲ ਖਰਸਹਲਲਰ ਦਲ ਰਲਜਖਆਆ ਨਲਲ ਸਮਰਜਖਆ ਮਰਜਟਸਗ ਕਰਜਦਆਆ ਕਰਤਲ। ਉਨਲਲਆ ਦਰਜਸਆ ਜਕ
     ਜਲਕਰ ਕਲਈ ਜਵਅਕਤਰ ਫਸਲਲਆ ਦਰ ਰਜਹਸਦ-            ਖਰਹਸਦ ਨਰ ਸ ਅਰਗ ਲਲ ਕਲ ਸਲੜਦਲ ਹਨ ਤਲਆ ਨਨਸਨਲ ਗਪਰਨ ਜਟਟਰਜਬਊਨਲ

   ’          ਵਰਲਤ ਦਰਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਤਲ ਉਸ ਤਤ ਵਲਤਲਵਰਣ ਦਰ ਜਸਤ ਕਰਨ ਦਲ ਜਰਰਮਲਨਲ ਵਸਰਜਲਆ ਜਲਵਲਗਲ    । ਉਨਲਆ ਜਕਹਲ ਜਕ
      ਨਲੜ ਸਲੜਨ ਵਲਲਲ ਜਕਸਲਨਲਆ ਜਵਰਰਰਧ ਧਲਰਲ 144      ਦਰ ਉਲਸਘਣਲ ਤਜਹਤ ਹਰਣ ਤਰਕ 90 ਐਫ.ਆਈ.   ਆਰ ਦਰਜ

    ਕਰਤਰਆਆ ਜਲ ਚਰਰਕਰਆਆ ਹਨ । 
            ਜਡਪਟਰ ਕਜਮਸਨਰ ਨਲ ਦਰਜਸਆ ਜਕ ਜਲਕਰ ਜਫਰ ਵਰ ਜਕਸਲਨਲਆ ਵਰਲਤ ਫਸਲਲਆ ਦਰ ਰਜਹਸਦ-      ਖਰਹਸਦ ਨਰ ਸ ਅਰਗ ਲਲਉਣ ਦਲ

            ’        ਮਲੜਲ ਰਰਝਲਨ ਨਰ ਸ ਰਲਜਕਆ ਨਲ ਜਗਆ ਤਲਆ ਉਨਲਆ ਨਰ ਸ ਜਸਸਚਲਈ ਲਈ ਮਲਟਰਲਆ ਤਲ ਜਦਰਤਲ ਗਏ ਜਬਜਲਰ ਦਲ ਕਰਨਨਕਸਨ ਵਰ
   ਕਰਟਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਨ          । ਉਨਲਲਆ ਦਰਜਸਆ ਜਕ ਹਰਣ ਤਰਕ ਖਸਰਲ ਜਗਰਦਲਵਰਰ ਜਵਚ 155    ਲਲਲ ਇਸਦਰਲਜ ਦਰਜ ਕਰਤਲ
  ਜਲ ਚਰਰਕਲ ਹਨ  ।          ’    ’    ਉਨਲਲਆ ਜਕਹਲ ਜਕ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਸਲੜਨ ਨਲਲ ਵਲਤਲਵਰਨ ਚ ਵਰਡਰ ਮਲਤਰਲ ਚ ਜਜਹਰਰਲਰਆਆ ਗਨਸਲਆ
  ਜਜਵਵ ਕਲਰਬਨ ਡਲਈਆਕਸਲਈਡ,  ਕਲਰਬਨ ਮਲਨਲਆਕਸਲਈਡ, ਮਰਥਲਨ,     ਨਲਈਟਰਸ ਆਕਸਲਈਡ ਆਜਦ ਪਨਦਲ ਹਲਣ
  ’  ਕਲਰਨ ਮਨਰ ਰਖਲਆ ਚ ਸਲਹ,  ’            ਅਰਖਲਆ ਚ ਜਲਣ ਅਤਲ ਚਮੜਰ ਦਲ ਰਲਗਲਆ ਦਲ ਖਤਰਲ ਪਨਦਲ ਹਲ ਜਲਆਦਲ ਹਨ     । ਉਨਲਆ ਜਕਹਲ ਜਕ

        ਨਲੜ ਸਲੜਨ ਕਰਕਲ ਪਨਦਲ ਹਲਣ ਵਲਲਰਆਆ ਇਹ ਗਨਸਲਆ ਕਲਜਵਡ-19       ਜਬਮਲਰਰ ਦਲ ਚਰਲਜਦਆਆ ਹਲਰ ਵਰ ਖਤਰਨਲਕ
ਹਨ                      । ਉਨਲਆ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਸ ਜਬਮਲਰਰ ਦਲ ਪਸਲਰ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜਰਰਰਰ ਹਨ ਜਕ ਕਣਕ ਦਲ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਰਗ ਲਗਲ ਕਲ

      ਹਵਲ ਨਰ ਸ ਪਪਦਰ ਜਸਤ ਹਲਣ ਤਤ ਬਚਲਇਆ ਜਲਵਲ।
       ਮਰਜਟਸਗ ਦਦਰਲਨ ਵਰਡਰ ਜਗਣਤਰ ਜਵਚ ਖਰਸਹਲਲਰ ਦਲ ਰਲਖਲ, ਐਸ.   ਪਰ ਹਜਰਸਦਰ ਜਸਸਘ,    ਵਧਰਕ ਜਡਪਟਰ ਕਜਮਸਨਰ
 ਰਲਜਲਸ ਜਤਪਪਲਠਰ, ਐਸ.ਡਰ.    ਐਮ ਬਬਨਦਰਪ ਜਸਸਘ ਵਲਲਰਆ, ਐਸ.ਡਰ.    ਐਮ ਸਰਨਲਮ ਮਨਜਰਤ ਕਦਰ, ਐਸ.ਡਰ.  ਐਮ

  ਧਰਰਰ ਲਤਰਫ ਅਜਹਮਦ,          ਸਹਲਇਕ ਕਜਮਸਨਰ ਅਸਕਰਰ ਮਜਹਸਦਰਰ ਸਮਲਤ ਹਲਰ ਅਜਧਕਲਰਰ ਵਰ ਹਲਜਰ ਸਨ।
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