
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਾ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਹਹਜ਼ਸ਼ਆਰਪਹਰ
 ਪਪਪਸ ਨਲਟ-2

-'  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ;           ਸਾਵਧਾਨਨਆਆ ਅਪਨਾ ਕਕ ਜ਼ਜਜਤਨ ਜਾ ਸਕਦਨ ਹਪ ਕਲਰਲਨਾ ਜ਼ਖਲਾਫ਼ ਜਸਗ : ਅਰਲੜਾ
-          ਕਪਬਜ਼ਨਟ ਮਸਤਰਨ ਨਕ ਜ਼ਪਸਡ ਅਜਜਲਵਾਲ ਦਕ ਮਹਹਜਲਾ ਪਪਨਤ ਨਗਰ '  ਚ 15       ਹਜ਼ਾਰ ਪਪਤਨ ਟਾਇਲਟ ਦਕ ਜ਼ਹਸਾਬ ਨਾਲ 141     ਟਾਇਲਟਾਆ ਦਕ ਜ਼ਨਰਮਾਣ ਨਨ ਸ

 ਜ਼ਦਜਤਨ ਮਨਜ਼ਨਰਨ
-'  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ'   ਤਜ਼ਹਤ ਝਹ ਜਗਨਆਆ '            ਚ ਜਾ ਕਕ ਲਲਕਾਆ ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਕ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਨਤਾ ਜਾਗਰਨਕ
ਹਹਜ਼ਸ਼ਆਰਪਹਰ, 5 ਜਨਨ:

                 ਸਾਵਧਾਨਨਆਆ ਅਪਨਾ ਕਕ ਹਨ ਕਲਰਲਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਖਲਾਫ਼ ਜਸਗ ਜ਼ਜਜਤਨ ਜਾ ਸਕਦਨ ਹਪ ਅਤਕ ਪਸਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਜ਼ਰਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19    ਦਕ ਜ਼ਖਲਾਫ਼ ਮਹਜਖ ਮਸਤਰਨ
     ਕਪਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਨ ਸਲਚ '      ਤਕ ਪਜ਼ਹਰਾ ਦਕਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਹਪ              । ਇਹ ਜ਼ਵਚਾਰ ਉਦਯਲਗ ਤਕ ਵਣਜ ਮਸਤਰਨ ਪਸਜਾਬ ਸਪਨ ਸਹਸਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰਲੜਾ ਨਕ

          ਅਜਜ ਜ਼ਪਸਡ ਅਜਜਲਵਾਲ ਦਕ ਮਹਹਜਲਾ ਪਪਨਤ ਨਗਰ ਦਨਆਆ ਝਹ ਜਗਨਆਆ ਦਕ 141          ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਆ ਲਈ ਟਾਇਲਟਾਆ ਦਕ ਜ਼ਨਰਮਾਣ ਦਨ ਮਨਜ਼ਨਰਨ ਦਕਣ ਦਦਰਾਨ ਰਜਖਕ   । ਇਸ
                     ਦਦਰਾਨ ਉਨ•ਾਾਆ ਝਹ ਜਗਨਆਆ ਦਾ ਦਦਰਾ ਕਰਕਕ ਲਲਕਾਆ ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਤ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਗਰਨਕ ਕਨਤਾ ਅਤਕ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣ ਤਕ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਨਰਨ ਬਣਾਏ
   ਰਜਖਣ ਲਈ ਪਪਕਜ਼ਰਤ ਕਨਤਾ।

                  ਕਪਬਜ਼ਨਟ ਮਸਤਰਨ ਨਕ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪਪਨਤ ਨਗਰ ਦਕ ਜ਼ਨਵਾਸਨਆਆ ਦਨਆਆ ਬਹਜ਼ਨਆਦਨ ਜ਼ਰਨਰਤਾਆ ਨਨ ਸ ਦਕਖਦਕ ਹਲਏ ਪਸਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਕ 15    ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਪਏ ਪਪਤਨ
     ਟਾਇਲਟ ਦਕ ਜ਼ਹਸਾਬ ਨਾਲ ਇਥਕ 141       ਟਾਇਲਟਾਆ ਦਕ ਜ਼ਨਰਮਾਣ ਨਨ ਸ ਮਨਜ਼ਨਰਨ ਜ਼ਦਜਤਨ ਹਪ,  ਜ਼ਜਸ '   ਤਕ ਕਰਨਬ 21  ਲਜਖ 15     ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਪਏ ਦਨ ਲਾਗਤ ਆ

 ਰਹਨ ਹਪ                      । ਉਨ•ਾਾਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮਹਜਖ ਮਸਤਰਨ ਕਪਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਨ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਨ ਪਸਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਬਕ ਦਕ ਸਰਵਪਜਖਨ ਜ਼ਵਕਾਸ ਨਨ ਸ ਲਪ ਕਕ
                     ਜ਼ਨਰਸਤਰ ਯਤਨਸ਼ਨਲ ਹਪ। ਉਨ•ਾਾਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਮਾਜ ਦਕ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਬਕਹਤਰ ਸਹਜ਼ਵਧਾਵਾਆ ਜ਼ਦਜਤਨਆਆ ਜਾ ਰਹਨਆਆ ਹਨ ਅਤਕ ਜ਼ਬਨ•ਾਾਆ ਜ਼ਕਸਕ ਭਕਦਭਾਵ

                      ਦਕ ਸਾਰਕ ਵਰਗਾਆ ਨਨ ਸ ਸਮਾਨ ਮਦਕਕ ਮਹਹਜਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹਕ ਹਨ। ਉਨ•ਾਾਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲਲਕਾਆ ਨਨ ਸ ਹਰ ਬਹਜ਼ਨਆਦਨ ਸਹਜ਼ਵਧਾਵਾਆ ਮਹਹਜਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
       ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਕਸਕ ਤਰ•ਾਾਆ ਦਨ ਕਲਈ ਕਮਨ ਨਹਹ ਛਜਡਕਗਨ।

                     ਸਪਨ ਸਹਸਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰਲੜਾ ਨਕ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਟਾਇਲਟਾਆ ਦਕ ਜ਼ਨਰਮਾਣ ਤਤ ਬਾਅਦ ਇਥਤ ਦਨ ਸੜਕ ਦਕ ਜ਼ਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨਨ ਸ ਪਨਰਾ ਕਨਤਾ ਜਾਵਕਗਾ   । ਉਨ•ਾਾਆ
                    ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਹਆਇਆ ਜ਼ਕ ਇਥਤ ਦਕ ਸਾਰਕ ਯਲਗ ਲਾਭਪਾਤਰਨਆਆ ਨਨ ਸ ਸਰਕਾਰਨ ਯਲਜਨਾਵਾਆ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਦਜਤਾ ਜਾਵਕਗਾ। ਉਨ•ਾਾਆ ਲਲਕਾਆ ਨਨ ਸ ਅਪਨਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ

 ਜ਼ਕਹਾ ਕਲਜ਼ਵਡ-19                   ਦਕ ਚਜਲਜ਼ਦਆਆ ਸਾਰਕ ਲਲਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤਕ ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਾ ਪਪਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲਤ ਜਾਰਨ ਹਦਾਇਤਾਆ ਦਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤਕ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਨਰਨ ਬਣਾਏ
ਰਜਖਣ           । ਇਸ ਤਤ ਇਲਾਵਾ ਲਲਕ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲਦਕ ਸਮਮ ਮਾਸਕ ਤਕ ਸਮਮ-  ਸਮਮ '      ਤਕ ਸਪਨਕਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪਪਯਲਗ ਜ਼ਰਨਰ ਕਰਨ       । ਉਨ•ਾਾਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਬਹਹਤ ਜ਼ਰਨਰਨ

  ਕਸਮ ਹਲਣ '       ਤਕ ਹਨ ਘਰ ਤਤ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਜਾਵਕ।
           ਇਸ ਮਦਕਕ ਸਮਾਜ ਸਕਵਨ ਅਤਕ ਸਪਨ ਗਹਰਨ ਨਾਨਕ ਇਸਟਰਨਪਸ਼ਨਲ ਐਜਨਕਕਸ਼ਨ ਟਰਜਸਟ ਯਨ.ਕਕ.   ਦਕ ਪਪਤਨਜ਼ਨਜਧ ਪਪਲ:   ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਸਹਨਕਤ,   ਐਡਵਲਕਕਟ ਜਸਪਾਲ

ਜ਼ਸਸਘ,   ਸਪਨ ਜ਼ਨਰਮਲ ਜ਼ਸਸਘ,   ਸਪਨ ਜਲਜ਼ਗਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ,   ਸਪਨ ਜ਼ਗਆਨ ਜ਼ਸਸਘ,   ਸਪਨ ਮਲਜ਼ਹਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ,   ਸਪਨ ਪਪਦਨਪ ਜ਼ਸਸਘ,   ਸਪਨਮਤਨ ਜ਼ਬਸਦਨ ਸ਼ਰਮਾ,   ਸਪਨ ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, 
  ਸਪਨ ਦਲਜਨਤ ਕਹਮਾਰ,   ਸਪਨਮਤਨ ਰਨਨਾ ਸ਼ਰਮਾ,   ਸਪਨ ਦਲਜਨਤ ਜ਼ਸਸਘ,   ਸਪਨ ਗਹਰਮਨਤ ਜ਼ਸਸਸਘ,          ਸਪਨ ਰਾਜਕਸ਼ ਕਹਮਾਰ ਤਤ ਇਲਾਵਾ ਹਲਰ ਪਤਵਸਤਕ ਵਨ ਮਦਜਨਦ ਸਨ।  
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    ककरकरलर जजलक ललक ससपकर अजधककरर, हलशशरकरपपर
 पपस नलट

 शमशन फतपह:           कक शबनपट मसतर अरलडक व चपररमकन पनसप नप जररतमसदद कल बकसटर 350  रकशन शकटट
- कहक,           पदपश मट शकसर भर जररतमसद कल भभखक नहह सलनप शदरक जकएगक
-              ललगद कल कलरलनक वकररस सप बचनप कप जलए सकवधकशनरकस अपनकनप कक अपरल भर कक
हलशशरकरपपर, 05 जभन:

                    शमशन फतपह कप असतगरत पदपश कप जहकस कलरलनक वकररस सप बचकव कप जलए सरककर कक ओर सप ललगद कल जकगरक
                   करनप कक बरढक उठकरक गरक हक वहह हर जररतमसद तक भलजन पहह सचप इसकप जलए भर परकस शकए जक रहप हह, 

                   जजसकप जलए पभरप पदपश मट जररतमसदद तक रकशन पहह सचकरक जक रहक हक। रह शवचकर उदलग एवस वकशणजर मसतर पसजकब
                   शर सपसदर शकम अरलडक नप आज सकसझर रसलई मट जररतमसदद कल रकशन शकट शवतररत करतप हहए रखप। इस ददरकन

                  उनकप सकथ चपररमकन पनसप पर शर तपजजसदर जससह शबटभ व शडपटर कशमशनर शरमतर अपनरत रररकत भर मदजभद थप।
                  उनहदनप कहक शक जजलक रकड ककस सलसकरटर व पनसप कप ससरपक परकस सप आज जररतमसदद कल रकशन मपहकरक
        करवकरक गरक हक और रह परकस लगकतकर जकरर रहपगक।
                    कक शबनपट मसतर नप कहक शक कलरलनक महकसमकरर नप जब पसजकब मट दसतक दर थर तब मपखर मसतर कक पटन अमररसदर जससह

                       नप कहक थक शक हम पसजकब मट शकसर भर वरशक कल भभखक नहह सलनप दटगप और उसर कक नतरजक हक शक इस मपशशकल
                   घडर मट भर पदपश कप ललगद कल भलजन व रकशन कक कमर नहह आनप दर गई और जररतमसदद कल शन:   शपलक रकशन

                    भर मपहकरक करवकरक जक रहक हक। चपररमकन पनसप शर तपजजसदर जससह शबटभ नप मपखर मसतर पसजकब कप शनदरशद पर पनसप
                    पभरप पदपश मट जररतमसदद कल रकशन शकट बकसट रहर हक। उनहदनप कहक शक जन कलरकण कप ककरर इसर तरह जकरर

         रहटगप। इस मदकप पर चपररमकन इसपभवमटट टटसट एडवलकप ट रककप श मरवकहक,       सशचव जजलक रकड ककस सलसकरटर शर
        नरपश गपपक कप अलकवक अनर शशखसरतट भर उपशसथत थर।

                                               ----
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਾ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,
 ਪਪਪਸ ਨਲਟ-4

-'  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ;     ਹਹਣ ਤਤਕ ਲਏ ਸਸਪਲਾਲ '  ਚਚ 2912    ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਦਦ ਸਸਪਲ ਨਪਗਦਜ਼ਟਵ
ਹਹਜ਼ਸ਼ਆਰਪਹਰ, 5 ਜਜਨ:

  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ.              ਜਸਵਤਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਦ ਜ਼ਵਤਚ ਹਹਣ ਤਤਕ ਲਏ ਗਏ ਸਸਪਲਾਲ ਜ਼ਵਤਚ 2912      ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਲ ਦਦ ਸਸਪਲ ਨਪਗਦਜ਼ਟਵ ਆਏ
  ਹਨ ਅਤਦ 112        ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਲ ਨਦ ਕਲਰਲਨਾ ਜ਼ਖਲਾਫ਼ ਫਜ਼ਤਹ ਪਾ ਲਈ ਹਪ        । ਉਨ•ਾਾਲ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪਸਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਦ '  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ'   ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜਥਦ

         ਕਹਆਰਨਟਤਨ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਲ ਨਜ ਸ ਕਲਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲਲਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹਪ,      ਉਥਦ ਮਾਸਕ ਯਕਤਨਤ ਬਣਾਉਣ ਦਦ ਨਾਲ-    ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਲ '  ਤਦ
        ਥਹਤਕਣ ਵਾਜ਼ਲਆਲ ਨਜ ਸ ਜ਼ਹਰਮਾਨਾ ਵਤ ਕਤਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹਪ            । ਉਨ•ਾਾਲ ਅਪਤਲ ਕਰਜ਼ਦਆਲ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਸਪਰਕ ਨਾਲ ਫਪਲਦਾ ਹਪ,   ਇਸ ਲਈ

     ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਜਰਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਤਖਦਦ ਹਲਏ ਮਾਸਕ,   ਸਪਨਦਟਾਈਜ਼ਰ ਤਦ ਸਮਮ-  ਸਮਮ '  ਤਦ 20       ਸਪਕਸਡ ਤਤਕ ਹਤਥ ਧਧਣਦ ਯਕਤਨਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
       ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਦ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਹਣ ਤਤਕ 3635    ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ,   ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਤਚ 2912       ਸਸਪਲ ਨਪਗਦਜ਼ਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤਦ 562  ਸਸਪਲਾਲ

     ਦਤ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਆਉਣਤ ਅਜਦ ਬਾਕਤ ਹਪ           । ਉਨ•ਾਾਲ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਹਣ ਤਤਕ ਪਲਜ਼ਤਜ਼ਟਵ ਕਦਸਾਲ ਦਤ ਜ਼ਗਣਤਤ 135   ਹਲ ਗਈ ਹਪ, 18   ਐਕਜ਼ਟਵ ਮਰਤਜ ਹਨ, 5 
     ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਲ ਦਤ ਮਧਤ ਹਲ ਚਹਤਕਤ ਹਪ        । ਉਨ•ਾਾਲ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਕਤ ਤਚ ਇਲਾਵਾ 24      ਇਨਵਪਜ਼ਲਡ ਸਸਪਲ ਵਤ ਸਾਹਮਣਦ ਆਏ ਹਨ     । ਉਨ•ਾਾਲ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

   ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਦ ਜ਼ਵਤਚ ਅਤਜ 312      ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਲ ਦਦ ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਾ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਹਹਜ਼ਸ਼ਆਰਪਹਰ
- '  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ'   ਤਜ਼ਹਤ ਪਟੜੜ '       ਤਤ ਜ਼ਲਆਆਦੜ ਜਾ ਰਹੜ ਹਹ ਜ਼ਜ਼ਸਦਗੜ : ਅਰਲੜਾ
-        ਕਹਬਜ਼ਨਟ ਮਸਤਰੜ ਨਤ ਕਲਜ਼ਵਡ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਆ ਸਮਤਤ ਵਵਖ-     ਵਵਖ ਕਸਮਾਆ ਦਾ ਜ਼ਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
-ਜ਼ਕਹਾ,          ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਦਰੜ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵਖਣ ਲਈ ਗਸਭੜਰਤਾ ਨਾਲ ਕਸਮ ਕਰਨ ਜ਼ਵਭਾਗ
-'  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ'       ਤਜ਼ਹਤ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਜ਼ਹਨਣ ਵਾਜ਼ਲਆਆ ਨਦ ਸ 13      ਲਵਖ ਤਤ ਵਵਧ ਕੜਤਾ ਜ਼ਹਰਮਾਨਾ :  ਜ਼ਡਪਟੜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਹਹਜ਼ਸ਼ਆਰਪਹਰ, 5  ਜਦਨ (                ) :                 ਪਸਜਾਬ ਦਤ ਉਦਯਲਗ ਤਤ ਵਣਜ ਮਸਤਰੜ ਸ਼ਸ਼ੜ ਸਹਸਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰਲੜਾ ਨਤ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮਹਵਖ ਮਸਤਰੜ ਕਹਪਟਨ

             ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦੜ ਦਦਰ ਅਸਦਤਸ਼ੜ ਸਲਚ ਸਦਕਾ ਪਸਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲਤ ਸ਼ਹਰਦ ਕੜਤਤ ਗਏ '  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ'     ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਸਦਗੜ ਮਹੜ ਪਟੜੜ '    ਤਤ ਜ਼ਲਆਆਦੜ ਜਾ
 ਰਹੜ ਹਹ,             ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਸਤਵਾਵਾਆ ਦਤਣ ਦਦਰਾਨ ਗਸਭੜਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਦਰੜ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵਖਣ       । ਉਹ ਅਵਜ ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਾ ਪਸ਼ਬਸਧਕੜ ਕਸਪਲਹਕਸ
       ਜ਼ਵਖਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੜਆਆ ਕਲਲਤ ਕਲਜ਼ਵਡ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਆ ਸਮਤਤ ਵਵਖ-       ਵਵਖ ਕਾਰਜਾਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਹ ਰਹਤ ਸਨ        । ਇਸ ਮਦਕਤ ਜ਼ਡਪਟੜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ੜਮਤੜ ਅਪਨੜਤ

   ਜ਼ਰਆਤ ਵੜ ਮਦਜਦਦ ਸਨ।
                    •            ਕਹਬਜ਼ਨਟ ਮਸਤਰੜ ਨਤ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਦ ਸ ਠਵਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਸਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲਤ ਜਾਗਰਦਕਤਾ ਫਹਲਾਈ ਜਾ ਰਹੜ ਹਹ ਅਤਤ
ਘਰ-       ਘਰ ਜਾਣਕਾਰੜ ਮਹਹਵਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੜ '  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ'     ਦੜ ਸ਼ਹਰਦਆਤ ਕੜਤੜ ਗਈ ਹਹ         । ਉਨ•ਾਾਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਭਾਗਾਆ ਵਲਤ ਇਕ ਜ਼ਸਪਾਹੜ
  ਦਤ ਤਦਰ '        ਤਤ ਕਲਰਲਨਾ ਜ਼ਖਲਾਫ ਜਸਗ ਲੜੜ ਜਾ ਰਹੜ ਹਹ,   ਜ਼ਜਸ ਸਦਕਾ '  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ'  ਕਲਰਲਨਾ '       ਤਤ ਫਜ਼ਤਹ ਪਾਉਣ ਜ਼ਵਵਚ ਜਲਦੜ ਕਾਮਯਾਬ ਹਲਵਤਗਾ  ।

                ਉਨ•ਾਾਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪਸਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲਤ ਕਣਕ ਦੜ ਖਰੜਦ ਦਦਰਾਨ ਕੜਤਤ ਗਏ ਸਹਚਵਜਤ ਪਸ਼ਬਸਧਾਆ ਸਦਕਾ ਕਰੜਬ 27      ਲਵਖ ਜ਼ਕਸਾਨ ਮਸਡੜਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ
              ਲਹ ਕਤ ਪਹਵਜਤ ਅਤਤ ਇਸ ਦਦਰਾਨ ਮਸਡੜਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਸਾਰਤ ਜ਼ਵਅਕਤੜ ਕਲਰਲਨਾ ਤਤ ਸਹਰਵਜ਼ਖਅਤ ਰਹਤ ਹਨ      । ਉਨ•ਾਾਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਾ '     ਤਤ ਫਜ਼ਤਹ ਪਾਉਣ ਤਤ

        ਇਲਾਵਾ ਸਦਬਤ ਦੜ ਆਰਜ਼ਥਕ ਸਜ਼ਥਤੜ ਨਦ ਸ ਵੜ ਲੜਹ '     ਤਤ ਜ਼ਲਆਆਦਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹਹ।
                        ਸ਼ਸ਼ੜ ਅਰਲੜਾ ਨਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਨਦ ਸ ਹਦਾਇਤ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ ਦਤ ਨਾਲ-        ਨਾਲ ਡਡਗਦ ਦੜ ਰਲਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਤਸ਼ ਉਪਰਾਲਤ ਕੜਤਤ
ਜਾਣ              । ਉਨ•ਾਾਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਰ ਸ਼ਹਵਕਰਵਾਰ ਡਰਾਈ ਡਤਅ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵਤ ਅਤਤ ਇਸ ਜ਼ਦਨ ਕਦਲਰਾਆ,       ਫਜ਼ਰਵਜਾਆ ਆਜ਼ਦ ਦੜ ਸਫਾਈ ਯਕੜਨੜ ਬਣਾਈ ਜਾਵਤ  ।

     ਉਨ•ਾਾਆ ਨਗਰ ਜ਼ਨਗਮ ਨਦ ਸ ਜ਼ਜਵਥਤ ਸਮਡ-        ਜ਼ਸਰ ਨਾਜ਼ਲਆਆ ਦੜ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਤ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ ਜ਼ਦਵਤਤ,      ਉਥਤ ਫਦਜ਼ਗਸਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੜ ਜ਼ਕਹਾ    । ਉਨ•ਾਾਆ ਜ਼ਸਵਲ
                   ਸਰਜਨ ਕਲਲਤ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਵਖਤ ਚਵਲ ਰਹੜ ਪਲਤਟਲਹਟਸ ਮਸ਼ੜਨ ਦਾ ਵੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਜ਼ਲਆ। ਉਨ•ਾਾਆ ਜਨਰਲ ਮਹਨਤਜਰ ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਾ ਉਦਯਲਗ ਕਡਦਰ ਨਦ ਸ
                     ਹਦਾਇਤ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਗਸਭੜਰਤਾ ਨਾਲ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਯਦਜ਼ਨਟਾਆ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕਤ ਮਜ਼ਦਦਰਾਆ ਲਈ ਵਵਧ ਤਤ ਵਵਧ ਰਲਜ਼ਗਾਰ ਦਤ ਮਦਕਤ ਪਹਦਾ

               ਕੜਤਤ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਤ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਤ ਦਤ ਸ਼ਜ਼ਹਰੜ ਅਤਤ ਪਡਡਦ ਖਤਤਰ ਜ਼ਵਵਚ ਚਾਲਦ ਹਲਏ ਕਰੜਬ 92       ਫੜਸਦੜ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਯਦਜ਼ਨਟਾਆ ਜ਼ਵਵਚ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਦਰੜ
     ਬਰਕਰਾਰ ਰਵਖਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਸਮਤਵਾਰੜ ਜ਼ਨਭਾਈ ਜਾਵਤ                  । ਉਨ•ਾਾਆ ਜਨਤਾ ਦੜ ਸਹਦਲਤ ਲਈ ਸ਼ਹਰਦ ਕੜਤੜ ਬਵਸ ਸਤਵਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਲ ਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਬਵਸਾਆ ਨਦ ਸ

   ਸਹਨੜਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਤ ਨਾਲ-        ਨਾਲ ਸਵਾਰੜਆਆ ਦਾ ਟਲਪਰਤਟਰ ਵੜ ਚਹਕ ਕੜਤਾ ਜਾਵਤ      । ਉਨ•ਾਾਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਵਾਰੜਆਆ 50    ਫੜਸਦੜ ਹੜ ਬਹਠਾਈਆਆ ਜਾਣ।
                   ਉਨ•ਾਾਆ ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਾ ਵਾਸੜਆਆ ਨਦ ਸ ਅਪੜਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਘਰਾਆ ਤਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮਡ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਦਰੜ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵਖਜ਼ਦਆਆ ਮਾਸਕ ਅਤਤ

        ਸਹਨੜਟਾਈਜ਼ਰ ਦੜ ਵਰਤਤ ਜ਼ਰਦਰ ਕਰਲ। ਇਸ ਤਤ ਇਲਾਵਾ ਸਮਡ-  ਸਮਡ '  ਤਤ 20          ਸਹਜ਼ਕਸਡ ਤਵਕ ਹਵਥਾਆ ਨਦ ਸ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਵੜ ਯਕੜਨੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਤ,   ਤਾਆ ਜਲ
     ਕਲਰਲਨਾ ਜ਼ਖਲਾਫ ਜਸਗ ਜ਼ਜਵਤੜ ਜਾ ਸਕਤ।

                ਜ਼ਡਪਟੜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ੜਮਤੜ ਅਪਨੜਤ ਜ਼ਰਆਤ ਨਤ '  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ'         ਤਜ਼ਹਤ ਕੜਤੜਆਆ ਜਾ ਰਹੜਆਆ ਗਤੜਜ਼ਵਧੜਆਆ ਬਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੜ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ
           ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਤ ਜ਼ਵਵਚ ਵਵਧ ਤਤ ਵਵਧ ਜਾਗਰਦਕਤਾ ਫਹਲਾਈ ਜਾ ਰਹੜ ਹਹ     । ਉਨ•ਾਾਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ '  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ'      ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਤ ਜ਼ਵਵਚ ਮਾਸਕ ਨਾ

    ਪਜ਼ਹਨਣ ਵਾਜ਼ਲਆਆ ਦਤ ਕਰੜਬ 4285       ਚਲਾਨ ਕੜਤਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤਤ ਕਰੜਬ 13,67,000      ਰਹਪਏ ਦਾ ਜ਼ਹਰਮਾਨਾ ਕੜਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹਹ     । ਇਸ ਮਦਕਤ ਵਧੜਕ
  ਜ਼ਡਪਟੜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ)    ਸ਼ਸ਼ੜ ਅਜ਼ਮਤ ਕਹਮਾਰ ਪਸਚਾਲ,    ਵਧੜਕ ਜ਼ਡਪਟੜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਾਸ)   ਸ਼ਸ਼ੜ ਹਰਬੜਰ ਜ਼ਸਸਘ, ਐਸ.ਡੜ.ਐਮ.   ਸ਼ਸ਼ੜ ਅਜ਼ਮਤ ਮਹਾਜਨ, 

      ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਜ਼ਨਗਮ ਸ਼ਸ਼ੜ ਬਲਬੜਰ ਰਾਜ ਜ਼ਸਸਘ,   ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ.     ਜਸਵੜਰ ਜ਼ਸਸਘ ਤਤ ਇਲਾਵਾ ਵਵਖ-      ਵਵਖ ਜ਼ਵਭਾਗਾਆ ਦਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੜ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
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