
ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ  ਲ੍ਹਾਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸੰਰ, ਫਤਜ਼ਿਹੈਗੜ੍ਹ ਸੰ ਜ਼ਿਹੈਬ

ਕਰਨਾ  ਜ਼ਿਖ਼ਲ੍ਹਾ ਫ਼ ਜੰਗ ਜ਼ਿਵਾਚ ਪਰ  ਮੁਸੰਤਦੀ  ਨਾ ਲ੍ਹਾ ਕਮੁ ਜ਼ਿਰਹੈ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ  ਪਸ਼ਾ ਸੰਨਾ: ਜ਼ਿਡੀਪਟੀ  ਕਜ਼ਿਮੁਸ਼ਾਨਾਰ

ਕਰਜ਼ਿਫਊ ਦੀ  ਉਲ੍ਹਾਘਣਾ  ਕਰਨਾ ਤ ਅਫ਼ਵਾ ਹੈ  ਫਲ੍ਹਾ ਉਣਾ ਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਆਂ ਜ਼ਿਖੀਲ੍ਹਾ ਫ ਕ ਤ  ਜੰ  ਰਹੈ  ਹੈ ਕ ਰਵਾ ਈ : ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ  ਪਲ੍ਹਾ ਸੰ

ਮੁਖੀ

ਡੀ .ਸੰ  ਤ ਐਸੰ.ਐਸੰ.ਪ . ਵਾਲ੍ਹਾ ਸੰ ਲ੍ਹਾ ਕ ਤ ਜ਼ਿਪਡੀ ਮੁਨਾਲ੍ਹਾ  ਤ ਸੰਘਲ੍ਹਾ ਦੀ  ਦੀਰ

ਪਲ੍ਹਾ ਸੰ ਮੁਲ੍ਹਾ ਜ਼ਮੁ  ਤ ਵਾ ਲ੍ਹਾਟੀ ਅਰ  ਨਾ ਲ੍ਹਾੜ੍ਹ ਦੀ ਆਂ ਸੰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਆਂ ਵਾਰਤਣਾ ਦੀ  ਤ ਕ ਦੀ

ਦੀ ਔਰਤ  ਦੀ ਕਰਨਾ  ਪ ਜ਼ਜ਼ਿਟੀਵਾ ਆਂਉਣਾ ਤ ਬ ਅਦੀ ਸੰ ਲ੍ਹਾ ਕ ਤ ਗਏ ਹੈਨਾ ਜ਼ਿਪਡੀ

ਖੀਮੁ ਣਾ/ਫਤਜ਼ਿਹੈਗੜ੍ਹ ਸੰ ਜ਼ਿਹੈਬ, 07 ਅਪਲ੍ਹਾ

ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਵਾਚ ਕਰਨਾ  ਸੰਬਧਾ  02 ਔਰਤ  ਦੀ ਪ ਜ਼ਜ਼ਿਟੀਵਾ ਪ ਏ ਜੰ ਣਾ ਉਪਰਤ ਸੰ ਲ੍ਹਾ ਕ ਤ ਜ਼ਿਪਡੀ ਮੁਨਾਲ੍ਹਾ  ਤ ਸੰਘਲ੍ਹਾ ਸੰਮੁਤ

ਵਾਖੀ-ਵਾਖੀ ਜ਼ਿਪਡੀ  ਦੀ  ਜ਼ਿਡੀਪਟੀ  ਕਜ਼ਿਮੁਸ਼ਾਨਾਰ ਸ਼ਾ ਮੁਤ  ਅਜ਼ਿਮੁਤ ਕਰ ਜ਼ਿਗਲ੍ਹਾ ਤ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ  ਪਲ੍ਹਾ ਸੰ ਮੁਖੀ  ਸ਼ਾ ਮੁਤ  ਅਮੁਨਾ ਤ ਕਡੀਲ੍ਹਾ

ਵਾਲ੍ਹਾ ਦੀਰ  ਕਰ ਕ ਸੰਜ਼ਿਥਾਤ  ਦੀ  ਜੰ ਇਜ਼  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਆਂ ਜ਼ਿਗਆਂ। ਇਸੰ ਮੁਕ ਉਨਾ  ਨਾ ਵਾਖੀ-ਵਾਖੀ ਥਾ ਈ ਤ ਇਨਾ ਤ ਪਲ੍ਹਾ ਸੰ ਮੁਲ੍ਹਾ ਜ਼ਮੁ

ਤ ਵਾ ਲ੍ਹਾਟੀ ਅਰ  ਨਾ ਕਰਨਾ  ਤ ਬਚ ਅ ਸੰਬਧਾ  ਲ੍ਹਾੜ੍ਹ ਦੀ ਆਂ ਸੰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਆਂ ਵਾਰਤਣਾ ਦੀ  ਤ ਕ ਦੀ ਕ ਤ ।

ਜ਼ਿਡੀਪਟੀ  ਕਜ਼ਿਮੁਸ਼ਾਨਾਰ ਸ਼ਾ ਮੁਤ  ਅਜ਼ਿਮੁਤ ਕਰ ਜ਼ਿਗਲ੍ਹਾ ਨਾ ਜ਼ਿਕਹੈ  ਜ਼ਿਕ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ  ਪਸ਼ਾ ਸੰਨਾ ਕਰਨਾ  ਵਾ ਇਰਸੰ ਨਾ ਮੁ ਤ ਦੀਣਾ ਲ੍ਹਾਈ ਪਰ

ਮੁਸੰਤਦੀ  ਨਾ ਲ੍ਹਾ ਕਮੁ ਕਰ ਜ਼ਿਰਹੈ  ਹੈ। ਬ ਤ ਕਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਵਾਚ 02 ਮੁਰ ਜ਼  ਦੀ  ਕਰਨਾ  ਵਾ ਇਰਸੰ ਤ ਪ ੜ੍ਹਤ ਹੈਣਾ ਦੀ  ਪਸ਼ਾਟੀ

ਹੈਈ ਸੰ । ਪ ਜ਼ਜ਼ਿਟੀਵਾ ਪ ਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੀਵਾ ਔਰਤ  ਔਰਗ ਬ ਦੀ, ਮੁਹੈ ਰ ਸ਼ਾਟੀਰ ਤ ਜ਼ਿਨਾਜ਼ ਮੁਦੀ ਨਾ ਹੈਦੀ ਆਂ ਹੈਈਆਂ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ

ਦੀ ਜ਼ਿਪਡੀ ਮੁਨਾਲ੍ਹਾ  ਪਜੰ ਆਂ ਸੰਨਾ। ਇਸੰ ਤ ਇਲ੍ਹਾ ਵਾ  ਇਹੈ ਦੀਵਾ ਔਰਤ  ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿਪਡੀ ਸੰ ਨਾ ਪਰ ਅਤ ਸੰਘਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਵਾਖੀ ਵਾ  ਕਝ

ਜ਼ਿਚਰ ਰਹੈ ਆਂ ਸੰਨਾ। ਬ ਤ ਜ਼ਿਦੀਨਾ  ਇਨਾ  ਨਾ ਕਜ਼ਿਮੁਊਜ਼ਿਨਾਟੀ  ਹੈਲ੍ਹਾਥਾ ਸੰਟੀਰ ਖੀਮੁ ਣਾ ਜ਼ਿਵਾਖੀ ਆਂਈਸੰਲ੍ਹਾਸ਼ਾਨਾ ਵਾ ਰਡੀ ਜ਼ਿਵਾਚ ਰਜ਼ਿਖੀਆਂ

ਜ਼ਿਗਆਂ ਸੰ   ਤ ਇਨਾ  ਦੀ ਆਂ ਜ਼ਿਰਪਰਟੀ  ਪ ਜ਼ਜ਼ਿਟੀਵਾ ਆਂਉਣਾ 'ਤ ਇਨਾ  ਨਾ ਜ਼ਿਗਆਂਨਾ ਸੰ ਗਰ ਹੈਸੰਪਤ ਲ੍ਹਾ, ਬਨਾੜ੍ਹ ਭੇਜ਼ਿਜੰਆਂ

ਜ਼ਿਗਆਂ ਹੈ।

ਜ਼ਿਡੀਪਟੀ  ਕਜ਼ਿਮੁਸ਼ਾਨਾਰ ਨਾ ਦੀਜ਼ਿਸੰਆਂ ਜ਼ਿਕ ਕਰਨਾ  ਵਾ ਇਰਸੰ ਨਾ ਫਲ੍ਹਾਣਾ ਤ ਰਕਣਾ ਲ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਪਡੀ ਸੰ ਨਾ ਪਰ, ਸੰਘਲ੍ਹਾ ਅਤ ਮੁਨਾਲ੍ਹਾ  ਨਾ

ਸੰ ਲ੍ਹਾ ਕ ਤ  ਜ਼ਿਗਆਂ ਹੈ ਅਤ ਕਰਨਾ  ਪ ੜ੍ਹਤ ਮੁਰ ਜ਼  ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿਵਾਚ ਆਂਏ ਜ਼ਿਵਾਅਕਤ ਆਂ ਨਾ ਟੀਰਸੰ ਕਰ ਕ ਇਕ ਤਵਾ ਸੰ

ਕ ਤ  ਜ਼ਿਗਆਂ ਤ ਨਾ ਲ੍ਹਾ ਹੈ  ਸੰਪਲ੍ਹਾ ਲ੍ਹਾਏ ਗਏ ਹੈਨਾ। ਉਨਾ  ਜ਼ਿਕਹੈ  ਜ਼ਿਕ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ  ਪਸ਼ਾ ਸੰਨਾ ਵਾਲ੍ਹਾ ਇਸੰ ਜ਼ਿਬਮੁ ਰ  ਨਾ ਫਲ੍ਹਾਣਾ ਤ



ਰਕਣਾ ਲ੍ਹਾਈ ਸੰ ਰ ਲ੍ਹਾੜ੍ਹ ਦੀ ਕਦੀਮੁ ਚਕ ਜੰ  ਰਹੈ ਹੈਨਾ ਅਤ ਉਪਰਕਤ ਜ਼ਿਪਡੀ  ਸੰਮੁਤ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸੰ ਰ ਜ਼ਿਪਡੀ  ਅਤ ਸ਼ਾਜ਼ਿਹੈਰ

ਜ਼ਿਵਾਚ ਜ਼ਿਵਾਸ਼ਾਸ਼ਾ ਤਰ 'ਤ ਸੰਨਾ ਟੀ ਈਜੰਸ਼ਾਨਾ ਵਾ  ਕਰਵਾ ਈ ਜੰ  ਰਹੈ  ਹੈ।

ਜ਼ਿਡੀਪਟੀ  ਕਜ਼ਿਮੁਸ਼ਾਨਾਰ ਨਾ ਜ਼ਿਕਹੈ  ਜ਼ਿਕ ਪਸ਼ਾ ਸੰਨਾ ਵਾਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਵਾਚਲ੍ਹਾ ਹੈਸੰਪਤ ਲ੍ਹਾ  ਤ ਜ਼ਿਸੰਹੈਤ ਸੰਸੰਥਾ ਵਾ  ਜ਼ਿਵਾਚ ਕਰਨਾ  ਵਾ ਇਰਸੰ

ਨਾ ਮੁ ਤ ਦੀਣਾ ਸੰਬਧਾ  ਪਖ਼ਤ  ਪਬਧਾ ਕ ਤ ਗਏ ਹੈਨਾ ਅਤ ਹੈਸੰਪਤ ਲ੍ਹਾ  ਜੰ  ਜ਼ਿਸੰਹੈਤ ਸੰਸੰਥਾ ਵਾ  ਜ਼ਿਵਾਚ ਜ਼ਿਜੰਨਾ ਵਾ

ਆਂਈਸੰਲ੍ਹਾਸ਼ਾਨਾ ਵਾ ਰਡੀ ਬਣਾ ਏ ਗਏ ਹੈਨਾ, ਉਨਾ  ਜ਼ਿਵਾਚ ਪਰ ਲ੍ਹਾੜ੍ਹ ਦੀ ਪਬਧਾ ਕ ਤ ਗਏ ਹੈਨਾ ਤ  ਜੰ ਉਥਾ ਆਂਉਣਾ ਵਾ ਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਸੰ

ਵਾ  ਜ਼ਿਵਾਅਕਤ  ਨਾ ਕਈ ਜ਼ਿਦੀਕਤ ਨਾ  ਆਂਵਾ।

ਇਸੰ ਮੁਕ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ  ਪਲ੍ਹਾ ਸੰ ਮੁਖੀ  ਸ਼ਾ ਮੁਤ  ਅਮੁਨਾ ਤ ਕਡੀਲ੍ਹਾ ਨਾ ਜ਼ਿਕਹੈ  ਜ਼ਿਕ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ  ਪਲ੍ਹਾ ਸੰ ਆਂਪਣਾ  ਜ਼ਿਡੀਊਟੀ  ਪਰ  ਤਨਾਦੀਹੈ

ਨਾ ਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਨਾਭੇ ਅ ਰਹੈ  ਹੈ ਤ ਲ੍ਹਾਕ  ਦੀ ਭੇਲ੍ਹਾ ਲ੍ਹਾਈ ਹੈ  ਲ੍ਹਾ ਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਫਊ ਦੀ  ਉਲ੍ਹਾਘਣਾ  ਕਰਨਾ ਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਆਂ ਤ ਅਫ਼ਵਾ ਹੈ

ਫਲ੍ਹਾ ਉਣਾ ਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਆਂ ਜ਼ਿਖੀਲ੍ਹਾ ਫ ਕ ਰਵਾ ਈ ਕ ਤ  ਜੰ  ਰਹੈ  ਹੈ। ਉਨਾ  ਨਾ ਲ੍ਹਾਕ  ਨਾ ਅਪ ਲ੍ਹਾ ਕ ਤ  ਜ਼ਿਕ ਘਰ  ਜ਼ਿਵਾਚ ਰਜ਼ਿਹੈ ਕ ਹੈ

ਉਹੈ ਕਰਨਾ  ਜ਼ਿਖੀਲ੍ਹਾ ਫ ਜੰਗ ਜ਼ਿਵਾਜੰਚ ਸੰਰਕ ਰ ਨਾ ਸੰਜ਼ਿਹੈਯੋਗ ਦੀਣਾ। ਇਸੰ ਮੁਕ ਐਸੰ.ਪ . (ਡੀ ) ਹੈਰਪ ਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਸੰਘ, ਡੀ .ਐਸੰ.ਪ .

ਧਾਰਮੁਪ ਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਸੰਘ ਵਾ  ਹੈ ਜ਼ਰ ਸੰਨਾ।

-------------------------------------------------------------------

ਦੀਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਜੰਲ੍ਹਾ  ਲ੍ਹਾਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸੰਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਿਹੈਗੜ੍ਹ ਸੰ ਜ਼ਿਹੈਬ

ਕਜ਼ਿਵਾਡੀ-19 ਜ਼ਿਵਾਰਧਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਜ਼ਿਵਾਚ ਸੰਰਕ ਰ ਨਾ ਸੰਜ਼ਿਹੈਯੋਗ ਦੀਣਾ ਲ੍ਹਾਕ

ਨਾਵਾਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ  ਵਾ ਇਰਸੰ ਤ ਬਚ ਅ ਸੰਬਧਾ  ਲ੍ਹਾੜ੍ਹ ਦੀ ਆਂ ਸੰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਆਂ ਵਾਰਤ ਆਂ ਜੰ ਣਾ

ਜ਼ਿਸੰਵਾਲ੍ਹਾ ਸੰਰਜੰਨਾ ਨਾ ਜ਼ਿਵਾਸ਼ਾਵਾ ਜ਼ਿਸੰਹੈਤ ਜ਼ਿਦੀਵਾਸੰ ਮੁਕ ਲ੍ਹਾਕ  ਨਾ ਕ ਤ  ਅਪ ਲ੍ਹਾ

ਫ਼ਤਜ਼ਿਹੈਗੜ੍ਹ ਸੰ ਜ਼ਿਹੈਬ, 07 ਅਪਲ੍ਹਾ :

ਜ਼ਿਸੰਵਾਲ੍ਹਾ ਸੰਰਜੰਨਾ ਡੀ . ਐਨਾ.ਕ. ਅਗਵਾ ਲ੍ਹਾ ਨਾ ਅਜੰ ਜ਼ਿਵਾਸ਼ਾਵਾ ਜ਼ਿਸੰਹੈਤ ਜ਼ਿਦੀਵਾਸੰ ਦੀ ਮੁਕ ’ਤ ਆਂਮੁ ਲ੍ਹਾਕ  ਨਾ ਅਪ ਲ੍ਹਾ ਕ ਤ  ਜ਼ਿਕ

ਕਜ਼ਿਵਾਡੀ-19 ਜ਼ਿਵਾਰਧਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਜ਼ਿਵਾਚ ਸੰਰਕ ਰ ਨਾ ਪਰਨਾ ਸੰਜ਼ਿਹੈਯੋਗ ਜ਼ਿਦੀਤ  ਜੰ ਵਾ ਅਤ ਨਾ ਲ੍ਹਾ ਹੈ  ਡੀ ਕਟੀਰ , ਨਾਰਸੰ , ਜ਼ਿਸੰਹੈਤ



ਕ ਜ਼ਿਮੁਆਂ, ਪਜ਼ਿਲ੍ਹਾਸੰ ਮੁਲ੍ਹਾ ਜ਼ਮੁ  ਤ ਸੰਫ ਈ ਕਰਮੁਚ ਰ ਆਂ ਨਾ ਵਾ  ਸੰਜ਼ਿਹੈਯੋਗ ਜ਼ਿਦੀਤ  ਜੰ ਣਾ  ਯੋਕ ਨਾ  ਬਣਾ ਇਆਂ ਜੰ ਵਾ ਤ  ਜੰ

ਕਰਨਾ  ਵਾ ਇਰਸੰ ਵਾਰਗ  ਜ਼ਿਭੇਆਂਨਾਕ ਮੁਹੈ ਮੁ ਰ  ’ਤ ਜੰਲ੍ਹਾਦੀ  ਕ ਬ ਪ ਇਆਂ ਜੰ   ਸੰਕ। ਉਨਾ  ਜ਼ਿਕਹੈ  ਜ਼ਿਕ  ਕਜ਼ਿਵਾਡੀ-19 ਦੀ

ਚਨਾ ਨਾ ਤੜ੍ਹਨਾ ਲ੍ਹਾਈ ਸੰਸ਼ਾਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਡੀਸੰਟੀਸੰ ਬਣਾ ਕ ਰਖੀਣਾ  ਬਹੈਤ ਜ਼ਰਰ  ਹੈ।  ਇਸੰ ਲ੍ਹਾਈ ਹੈਰਕ ਜ਼ਿਵਾਅਕਤ  ਤ ਘਟੀ ਘਟੀ ਇਕ

ਮੁ ਟੀਰ ਦੀ  ਦੀਰ  ਬਣਾ  ਕ ਰਖੀ  ਜੰ ਵਾ। ਉਨਾ  ਲ੍ਹਾਕ  ਨਾ ਅਪ ਲ੍ਹਾ ਕ ਤ  ਜ਼ਿਕ ਲ੍ਹਾ ਕਡੀ ਊਨਾ ਤ ਕਰਜ਼ਿਫਊ ਦੀਰ ਨਾ ਆਂਪਣਾ ਘਰ

ਜ਼ਿਵਾਚ ਰਹੈ ਅਤ ਜ਼ਿਬਨਾ  ਜ਼ਿਕਸੰ ਐਮੁਰਜੰਸੰ  ਤ ਘਰ ਬ ਹੈਰ ਨਾ  ਜ਼ਿਨਾਕਜ਼ਿਲ੍ਹਾਆਂ ਜੰ ਵਾ।

ਜ਼ਿਸੰਵਾਲ੍ਹਾ ਸੰਰਜੰਨਾ ਨਾ ਜ਼ਿਕਹੈ  ਜ਼ਿਕ ਖੀਘਦੀ ਜੰ  ਜ਼ਿਛਕਦੀ ਸੰਮੁ ਆਂਪਣਾ  ਮੁਹੈ ਤ ਨਾਕ ਰਮੁ ਲ੍ਹਾ ਨਾ ਲ੍ਹਾ ਚਗ  ਤਰ  ਢੱਕ ਕ ਰਜ਼ਿਖੀਆਂ

ਜੰ ਵਾ। ਆਂਪਣਾ ਹੈਥਾ  ਨਾ ਵਾ ਰ-ਵਾ ਰ ਸੰ ਬਣਾ ਤ ਪ ਣਾ  ਨਾ ਲ੍ਹਾ ਘਟੀ ਤ ਘਟੀ 20 ਸੰਜ਼ਿਕਟੀ ਲ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰਰ  ਧਾਇਆਂ ਜੰ ਵਾ ਜੰ

ਸੰਨਾ ਟੀ ਈਜ਼ਰ ਨਾ ਲ੍ਹਾ ਸੰ ਫ ਕ ਤ  ਜੰ ਵਾ। ਆਂਪਣਾ  ਅਤ ਆਂਪਣਾ ਪਜ਼ਿਰਵਾ ਰਕ ਮੁਬਰ  ਦੀ  ਜ਼ਿਸੰਹੈਤ ਦੀ  ਜ਼ਿਧਾਆਂਨਾ ਰਜ਼ਿਖੀਆਂ ਜੰ ਵਾ

ਅਤ ਜ਼ਿਕਸੰ ਵਾ  ਤਰ  ਦੀ ਫਲ੍ਹਾ ਵਾਰਗ ਲ੍ਹਾਛਣਾ ਹੈਣਾ ਤ  ਟੀਲ੍ਹਾ ਫਰ  ਨਾ: 104 ਜੰ  ਜ਼ਿਸੰਹੈਤ ਜ਼ਿਵਾਭੇ ਗ ਵਾਲ੍ਹਾ ਜੰ ਰ  ਕ ਤ ਹੈਲ੍ਹਾਪ

ਲ੍ਹਾ ਈਨਾ ਨਾ: 01763-232136 ’ਤ ਸੰਪਰਕ ਕ ਤ  ਜੰ ਵਾ। ਉਨਾ  ਜ਼ਿਕਹੈ  ਜ਼ਿਕ ਸੰਮੁ-ਸੰਮੁ ’ਤ ਪਜੰ ਬ ਸੰਰਕ ਰ ਅਤ ਜ਼ਿਸੰਹੈਤ

ਜ਼ਿਵਾਭੇ ਗ ਵਾਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਦੀਤ ਆਂ ਜੰ  ਰਹੈ ਆਂ ਹੈਦੀ ਇਤ  ਦੀ  ਪ ਲ੍ਹਾਣਾ  ਯੋਕ ਨਾ  ਬਣਾ ਈ ਜੰ ਵਾ।

---------------------------------------------------------------

ਦੀਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ  ਲ੍ਹਾਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸੰਰ, ਫਤਜ਼ਿਹੈਗੜ੍ਹ ਸੰ ਜ਼ਿਹੈਬ

ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ  ਪਸ਼ਾ ਸੰਨਾ ਵਾਲ੍ਹਾ ਲ੍ਹਾਕ  ਦੀ  ਸੰਹੈਲ੍ਹਾਤ ਲ੍ਹਾਈ 05 ਨਾਵਾ ਕ ਲ੍ਹਾ ਸੰਟੀਰ ਸੰਥਾ ਜ਼ਿਪਤ

ਪਜ਼ਿਹੈਲ੍ਹਾ  ਵਾ  ਕ ਰਜੰਸ਼ਾ ਲ੍ਹਾ ਹੈਨਾ 04 ਕ ਲ੍ਹਾ ਸੰਟੀਰ ਤ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ  ਪਧਾਰ  ਕਟੀਰਲ੍ਹਾ ਰਮੁ

ਕਰਜ਼ਿਫਊ ਦੀਰ ਨਾ ਦੀਰਪਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਾਜ਼ਿਕਲ੍ਹਾ  ਦੀ ਹੈਲ੍ਹਾ ਲ੍ਹਾਈ ਕ ਤ  ਜੰ  ਸੰਕਦੀ  ਹੈ ਸੰਪਰਕ

ਜ਼ਿਡੀਪਟੀ  ਕਜ਼ਿਮੁਸ਼ਾਨਾਰ ਵਾਲ੍ਹਾ ਲ੍ਹਾਕ  ਨਾ ਘਰ  ਜ਼ਿਵਾਚ ਹੈ  ਰਜ਼ਿਹੈਣਾ ਦੀ  ਅਪ ਲ੍ਹਾ

ਫ਼ਤਜ਼ਿਹੈਗੜ੍ਹ ਸੰ ਜ਼ਿਹੈਬ, 07 ਅਪਲ੍ਹਾ

ਕਰਨਾ  ਵਾ ਇਰਸੰ ਕਜ਼ਿਵਾਡੀ-19 ਕ ਰਨਾ ਪਦੀ  ਹੈਈ ਸੰਜ਼ਿਥਾਤ  ਦੀ ਮੁਦੀਨਾਜ਼ਰ ਆਂਮੁ ਲ੍ਹਾਕ  ਦੀ  ਸੰਹੈਲ੍ਹਾਤ ਲ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ  ਪਸ਼ਾ ਸੰਨਾ

ਵਾਲ੍ਹਾ ਪਜ਼ਿਹੈਲ੍ਹਾ  ਚਲ੍ਹਾ ਏ ਜੰ  ਰਹੈ ਕ ਲ੍ਹਾ ਸੰਟੀਰ  ਤ ਕਟੀਰਲ੍ਹਾ ਰਮੁ ਦੀ ਨਾ ਲ੍ਹਾ-ਨਾ ਲ੍ਹਾ 05 ਨਾਵਾ ਕ ਲ੍ਹਾ ਸੰਟੀਰ ਬਣਾ ਏ ਗਏ ਹੈਨਾ,

ਜ਼ਿਜੰਨਾ  ਦੀ ਨਾਬਰ  'ਤ  ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕ ਲ੍ਹਾਕ ਕਰਜ਼ਿਫਊ ਦੀਰ ਨਾ ਅਪਣਾ ਆਂ ਸੰਮੁਜ਼ਿਸੰਆਂਵਾ  ਹੈਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ  ਸੰਕਦੀ ਹੈਨਾ। ਇਹੈ

ਜੰ ਣਾਕ ਰ  ਜ਼ਿਦੀਜ਼ਿਦੀਆਂ ਜ਼ਿਡੀਪਟੀ  ਕਜ਼ਿਮੁਸ਼ਾਨਾਟੀਰ ਸੰ ਮੁਤ  ਅਜ਼ਿਮੁਤ ਕਰ ਜ਼ਿਗਲ੍ਹਾ ਨਾ ਦੀਜ਼ਿਸੰਆਂ ਜ਼ਿਕ ਨਾਵਾ ਸੰਥਾ ਜ਼ਿਪਤ ਕ ਤ ਕ ਲ੍ਹਾ

ਸੰਟੀਰ  ਦੀ ਨਾਬਰ 01763-232285, 01763-233934, 01763-233935, 01763-233936, 01763-233937 ਹੈਨਾ।



ਜ਼ਿਡੀਪਟੀ  ਕਜ਼ਿਮੁਸ਼ਾਨਾਰ ਨਾ ਦੀਜ਼ਿਸੰਆਂ ਜ਼ਿਕ ਇਸੰ ਤ ਪਜ਼ਿਹੈਲ੍ਹਾ  ਸੰਬਡੀਵਾ ਜ਼ਨਾ ਪਧਾਰ 'ਤ ਵਾ  ਕ ਲ੍ਹਾ ਸੰਟੀਰ ਸੰਥਾ ਜ਼ਿਪਤ ਕ ਤ ਗਏ

ਹੈਨਾ। ਜੰਕਰ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਦੀ ਵਾਸੰਨਾ ਕ  ਨਾ ਜ਼ਿਕਸੰ ਜ਼ਿਕਸੰਮੁ ਦੀ  ਜ਼ਿਦੀਕਤ ਪਸ਼ਾ ਆਂਉਂਦੀ  ਹੈ ਤ  ਇਨਾ  ਕ ਲ੍ਹਾ ਸੰਟੀਰ  ਦੀ ਨਾਬਰ  'ਤ ਵਾ

ਸੰਪਰਕ  ਕ ਤ  ਜੰ  ਸੰਕਦੀ  ਹੈ। ਫਤਜ਼ਿਹੈਗੜ੍ਹ ਸੰ ਜ਼ਿਹੈਬ ਲ੍ਹਾਈ ਕ ਲ੍ਹਾ ਸੰਟੀਰ ਦੀ  ਨਾਬਰ 01763-232838, ਬਸੰ  ਪਠਾ ਣਾ

ਲ੍ਹਾਈ ਕ ਲ੍ਹਾ ਸੰਟੀਰ ਦੀ  ਨਾਬਰ 01763-232165, ਅਮੁਲ੍ਹਾਹੈ ਲ੍ਹਾਈ ਕ ਲ੍ਹਾ ਸੰਟੀਰ ਦੀ  ਨਾਬਰ 01763-232498 ਅਤ ਖੀਮੁ ਣਾ

ਲ੍ਹਾਈ ਕ ਲ੍ਹਾ ਸੰਟੀਰ ਦੀ  ਨਾਬਰ 01763-233845 ਹੈ। ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਸੰਬਧਾ  ਜੰਨਾਰਲ੍ਹਾ ਹੈਲ੍ਹਾਪ ਲ੍ਹਾ ਈਨਾ (ਕਟੀਰਲ੍ਹਾ ਰਮੁ ) ਨਾ:

01763-232217 ਹੈ।

ਜ਼ਿਡੀਪਟੀ  ਕਜ਼ਿਮੁਸ਼ਾਨਾਰ ਨਾ ਜ਼ਿਕਹੈ  ਜ਼ਿਕ ਕਰਨਾ  ਵਾ ਇਰਸੰ ਤ ਬਚ ਅ ਲ੍ਹਾਈ ਲ੍ਹਾ ਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਫਊ ਦੀਰ ਨਾ ਲ੍ਹਾਕ  ਨਾ ਜ਼ਿਦੀਕਤ  ਦੀ

ਸੰ ਹੈਮੁਣਾ  ਨਾ  ਕਰਨਾ  ਪਵਾ ਇਸੰ ਲ੍ਹਾਈ ਖੀ ਣਾ ਪ ਣਾ ਦੀ ਆਂ ਸੰ ਰ ਆਂ ਲ੍ਹਾੜ੍ਹ ਦੀ ਆਂ ਵਾਸੰਤ  ਜ਼ਿਜੰਵਾ ਜ਼ਿਕ ਦੀਧਾ, ਸੰਬਜ਼ ਆਂ, ਰ ਸ਼ਾਨਾ

ਦੀ ਨਾ ਲ੍ਹਾ ਨਾ ਲ੍ਹਾ ਗਸੰ ਜ਼ਿਸੰਲ੍ਹਾਡੀਰ ਤ ਦੀਵਾ ਈਆਂ ਲ੍ਹਾਗ ਤ ਰ ਘਰ-ਘਰ ਪਜੰਦੀ ਆਂ ਕ ਤ ਆਂ ਜੰ  ਰਹੈ ਆਂ ਹੈਨਾ।ਉਨਾ  ਨਾ ਲ੍ਹਾਕ

ਨਾ ਅਪ ਲ੍ਹਾ ਕ ਤ  ਜ਼ਿਕ ਉਹੈ ਘਰ  ਜ਼ਿਵਾਚ ਰਜ਼ਿਹੈ ਜ਼ਿਕ ਹੈ  ਕਰਨਾ  ਵਾ ਇਰਸੰ ਨਾ ਠਾਲ੍ਹਾ ਪ ਉਣਾ ਜ਼ਿਵਾਚ ਸੰਰਕ ਰ ਨਾ ਸੰਜ਼ਿਹੈਯੋਗ ਦੀਣਾ।


