ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰ ਡਾ
ਫੌਿ਼ ਜ ਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਾਲ੍ੇ ਚਾਹ ਾਨ ਯੁ ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਆਨ-ਲ੍ਾਈਨ ਕਲ੍ਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ
ਬਜ ੰ ਡਾ 6 ਮਈ (

)ਬਜ ੰ ਡਾ, ਮਾਨਸਾ,ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਜਹਬ ਅਤੇ ਫਾਜਿ਼ਲ੍ਕਾ ਜਿ਼ਜਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਯੁ ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਿ਼ੋ ਫੌਿ਼

(ਆਰਮੀ) ਜ ਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹ ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਹਾਂ ਲ੍ਈ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਕੈਂਪ ਕਾਲ੍ਝਰਾਣੀ
ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਕੋਜ ਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲ੍ਖਤੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਲ੍ਈ ਆਨ-ਲ੍ਾਈਨ ਕਲ੍ਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ
ਿ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਿ਼ਦੋ ਹਾਲ੍ਾਤ

ੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫੌਿ਼ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਰੈਲ੍ੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਜਟਸ ਜ ਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿ਼ਸ ਕਰਕੇ

ਯੁ ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਰੈਲ੍ੀਆਂ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਲ੍ਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਜਮਲ੍ੇ ਗਾ।
ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲ੍ਈ ਯੁ ਕ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲ੍ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ੍ ਦੇ ਜ ਚਕਾਰ ਹੋ ੇ, ਕਿੱ ਦ 170 ਸੈ:ਮੀ:, ਛਾਤੀ 77 ਸੈ:ਮੀ
ਜਬਨਹਾ ਫੁਲ੍ਾਏ 82 ਸੈ:ਮੀ: ਫੁਲ੍ਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਸ ੀ ਜ ਿੱ ਚੋ 45 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰ ਕ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਜਿ਼ਹੜੇ ਯੁ ਕ ਜਲ੍ਖਤੀ ਪੇਪਰ ਦੀ
ਜਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਆਨ-ਲ੍ਾਈਨ ਕਲ੍ਾਸਾ ਲ੍ਗਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹ ਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ, ਸਰੀ ਹਰਮੇਲ੍ ਜਸੰ ਘ ਨਾਲ੍ 9464152013 ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਰਜਜ਼ਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੁ ਕ ਪਜਹਲ੍ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਜਜ਼ਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਾਉਣ ਪੰ ਿ਼ਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲ੍ੇ ਦਾ ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਫਾਇਦਾ ਉ ਾਉਣ।ਇਹ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਿ਼ਗਿ਼ੀਤ ਜਸੰ ਘ, ਕੈਂਪ ਇੰ ਚਾਰਿ਼, ਸੀ-ਪਾਈਟ ਕੈਂਪ,
ਕਾਲ੍ਝਰਾਣੀ ਨੇ ਜਦਿੱ ਤੀ।
I/22587/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰ ਡਾ
-ਸੇ ਾਇਕਾਂਤ ਾਸ ਜ ਚ ਰਜਹ ਰਹੇ ਬਿੱ ਜਚਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਾਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ
ਬਜ ੰ ਡਾ, 6 ਮਈ : ਬਜ ੰ ਡਾ ਦੇ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂ ਰਜਹ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਜ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਲ੍ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਚੇ ੀ
ਹਨ। ਇੰ ਨਹਾਂ ਬਿੱ ਜਚਆਂ ਨੂੰ ਰੋਚਕ ਗਤੀਜ ਧੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਜ਼ੋੜਨ ਲ੍ਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਉੱਧਮ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਕ ਇਹ ਬਿੱ ਚੇ ਇਸ
ਮਹੌਲ੍ ਜ ਚ ਜਕਸੇ ਤਨਾਅ ਜ ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੁਿੱ ਖੀ ਸਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪਜਰ ਾਰ ਨਾਲ੍ ਇਹ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਿ਼ਾਣ।
ਇਹ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਤਜਹਸੀਲ੍ਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜਸੰ ਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਲ੍ਈ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਜ ਚ ਰਜਹ ਰਹੇ ਬਿੱ ਜਚਆਂ ਨੂੰ
ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਤਾਂ ਿ਼ੋ ਇਹ ਬਿੱ ਚੇ ਜਚਿੱ ਤਰਕਾਰੀ ਿ਼ਾਂ ਪੜਾਈ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਗਤੀਜ ਧੀਆਂ
ਜ ਚ ਲ੍ਿੱਗ ਸਕਨ ਅਤੇ ਇੰ ਨਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੋਰੀਅਤ

ਾਲ੍ਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਨੌਿ਼ ਾਨ

ਲ੍
ੇ ਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜਮਤ

ਗਰਗ ਜਿ਼ਸ ਦਾ ਅਿੱ ਿ਼ ਿ਼ਨਮ ਜਦਨ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿ਼ਨਮ ਜਦਨ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਇੰ ਨਹਾਂ ਬਿੱ ਜਚਆਂ ਲ੍ਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ
ਪਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਦਿੱ ਤਾ।
ਰੋਜਹਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਿ਼ਦ ਬਿੱ ਜਚਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਜਮਲ੍ੀ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜਚਹਜਰਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱ ਸ
ਰਹੀ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਕਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਕੰ ਨਾਂ ਜਮਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿੱ ਜਚਆਂ ਦੇ ਮਾਜਪਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲ੍ੇ ਲ੍ਈ ਧੰ ਨ ਾਦ
ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਨਾਲ੍ ਬਿੱ ਚੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ, ਜਚਿੱ ਤਰਕਾਰੀ ਜ ਚ ਲ੍ਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲ੍ਜਗਆ ਰਹੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਾਰੂ ਗਤੀਜ ਧੀਆਂ ਜ ਚ ਲ੍ਿੱਗ ਸਕਣਗੇ।
I/22581/2020

ਦਫਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰ ਡਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਜ ਰੁਿੱ ਧ ਿ਼ੰ ਗ ਜ ਿੱ ਚ ਜਸਹਤ ਜ ਭਾਗ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਬਜ ੰ ਡਾ ਦਾ ਸਮੁਿੱ ਚਾ ਸਟਾਫ ਜਨਭਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ੍ ਜਡਊਟੀ ਲ੍ੋ ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਜ ਭਾਗ ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਭਰਪੂਰ ਸਜਹਯੋਗ : ਡਾ ਅਮਰੀਕ ਜਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ
ਬਜ ੰ ਡਾ 6 ਮਈ (

) ਜਸ ਲ੍ ਸਰਿ਼ਨ ਬਜ ੰ ਡਾ ਡਾ ਅਮਰੀਕ ਜਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਪਰੈੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਿ਼ਾਰੀ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਜ ਿੱ ਚ ਜਕਹਾ ਜਸਹਤ

ਜ ਭਾਗ ਬਜ ੰ ਡਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿ਼ਸ ਜ ਿੱ ਚ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਪੈਸਜਲ੍ਸਟ, ਮੈਡੀਕਲ੍ ਅਫਸਰ, ਰੂਰਲ੍ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਅਫਸਰ, ਦਫਤਰੀ
ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾ ਾ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟਾਫ ਜਿ਼ ੇਂ ਜਕ ਫਾਰਮੈਸੀ ਅਫਸਰ, ਸਟਾਫ ਨਰਸ, ਲ੍ੈ ਬ-ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਸੁਪਰ ਾਈਜ਼ਰੀ
ਸਟਾਫ ਐਸ ਆਈ, ਐਲ੍ ਐਚ ੀ, ਐਮ.ਪੀ.ਐਚ.ਡਬਜਲ੍ਯੂ, ਏਐਨਐਮ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਰਕਰ ਆਮ ਿ਼ਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਦੀ
ਲ੍ਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਜਦਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਜਡਊਟੀ ਜਨਭਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾ ਾ ਕੋਜ ਡ-19 ਜ ਰੁਿੱ ਧ ਜਸਹਤ ਜ ਭਾਗ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ
ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਜ ੰ ਗ ਅਤੇ ਬਲ੍ਾਕ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਬਲ੍ਾਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਿ਼ੂਕੇਟਰ ਅਤੇ ਪਰਰ
ੈ ਾਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟਾਫ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਕਰੋਨਾ
ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਆਮ ਿ਼ਨਤਾ ਨੂੰ ਿ਼ਾਗਰੂਕ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾ ਾ ਕੋਜ ਡ-19 ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਜ ਿੱ ਚ ਿ਼ਾਗਰੂਕਤਾ
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਪਰੈੈੱਸ ਕ ਰੇਿ਼ ੀ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ੍ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ੀ ਸੰ ਦੇਸ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ
ਿ਼ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਇਹ ੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਬਾਹਰਲ੍ੇ ਰਾਿ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਾਲ੍ੇ ਜ ਅਕਤੀ ਦਾ ਜਸਹਤ ਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਸਕਰੀਜਨੰਗ
ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੰ ਤ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ੀ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਦੌਰਾਨ ਿ਼ਰੂਰੀ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ ਰਤਣ ਬਾਰੇ ੀ
ਸਲ੍ਾਹ ਜਦਿੱ ਤੀ ਿ਼ਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਜ ਡ-19 ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਜ ਿੱ ਚ ਆਉਂਣ ਾਲ੍ੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਾਰਸਾਂ
ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਸਟਾਫ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਓਪੀਡੀ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਐਮਰਿ਼ੈਸੀ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਿ਼ਿੱ ਚਾ ਬਿੱ ਚਾ ਸੇ ਾ ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾ ਾ ਨਸਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ
ਓਟ ਕਲ੍ੀਜਨਕਾਂ ਜ ਖੇ ੀ ਆਉਣ ਾਲ੍ੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾ ਾ ਕੋਜ ਡ-19 ਸਬੰ ਧੀ ਆਮ
ਪਬਜਲ੍ਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲ੍ਈ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ 24 ਘੰ ਟੇ ਕੰ ਟਰੋਲ੍ ਰੂਮ ੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ । ਜਸ ਲ੍ ਪਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਸਹਤ
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੇ ਾ ਲ੍ਈ ਹਰ ਕਤ ਹਾਿ਼ਰ ਹੈ । ਉਨਹਾਂ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਸਰਕਾਰ
ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ, ਘਰ ਜ ਿੱ ਚ ਰਹੋ ਸੁਰਿੱਜਖਅਤ ਰਹੋ ਤੇ ਅਮਲ੍ ਕਰਨ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਿ਼ਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਿ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿ਼ਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਜਧਆਨ ਰਿੱ ਜਖਆ ਿ਼ਾ ੇ। ਖੰ ਘਦੇ-ਜਛਕਦੇ ਹੋਏ ਮੂੰ ਹ ਰੁਮਾਲ੍ ਿ਼ਾਂ ਜਟਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਨਾਲ੍ ਢਿੱ ਕ ਕੇ
ਰਿੱ ਜਖਆ ਿ਼ਾ ੇ। ਿ਼ੇਕਰ ਜਕਸੇ ਜ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ , ਬੁਖਾਰ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫਲ੍ੂ-ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਿ਼ਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈਕਅਿੱ ਪ
ਕਰ ਾਇਆ ਿ਼ਾ ੇ। ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਲ੍ਕੁਲ੍ ਘਬਰਾਉਣ ਲ੍ੋ ੜ ਨਹੀ। ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਇਸ ਜਬਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਜਲ੍ਆ
ਿ਼ਾ ੇਗਾ।
I/22582/2020
ਦਫ਼ਤਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰ ਡਾ
ਬਜ ੰ ਡਾ ਜ ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਮਰੀਿ਼ ਪਜਹਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਜ ਚ-ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ
-ਬੁਿੱ ਧ ਾਰ ਨੂੰ 156 ਨੈਗੇਜਟ ਜਰਪੋਰਟਾਂ ੀ ਪਰਾਪਤ
-ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜ ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ੍ ਲ੍ੜ ਰਹੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ੍ ਜਗਣਤੀ ਹੋਈ 37

ਬਜ ੰ ਡਾ 6 ਮਈ (

) ਬਜ ੰ ਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜ ਚ ਬੁਿੱ ਧ ਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਿ਼ੀਜਟ ਜਰਪੋਰਟ ਆਉਣ ਨਾਲ੍ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜ ਚ

ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ੍ ਲ੍ੜ ਰਹੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 37 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਅਿੱ ਿ਼ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨ ਾਸਨ
ਨੇ ਜਦਿੱ ਤੀ।
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਅਿੱ ਿ਼ 157 ਨਮੂਜਨਆਂ ਦੀ ਿ਼ਾਂਚ ਜਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰ ਨਹਾਂ ਜ ਚੋਂ 1 ਦੀ
ਜਰਪੋਰਟ ਪਾਿ਼ੀਜਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 156 ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਜਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਿੱ ਿ਼ ਜਿ਼ਸ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਪਾਿ਼ੀਜਟ
ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਰਾਿ਼ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰਜਤਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜ ਚ ਦਾਖਲ੍ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲ੍ੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਜ ਚ ਸੀ। ਇਸ ਲ੍ਈ
ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕ ਜਕਸੇ ਘਬਰਾਹਟ ਜ ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਜਨਕਲ੍ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਿ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਾਰ ਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ।
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜ ਚ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ 1263 ਨਮੂਨੇ ਿ਼ਾਂਚ ਲ੍ਈ ਲ੍ਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿ਼ੰ ਨਹਾਂ ਜ ਚੋਂ
1100 ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਜਟ ਆ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ, 37 ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਪਾਜਿ਼ਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 126 ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
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