
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
     ਜ਼ਕਸਲਨ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਣ ਸਮਮ ਕਲਜ਼ਵਡ-19        ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਡ ਲਲੜੜਦਡਆਆ ਸਲਵਧਲਨਡਆਆ ਅਪਨਲਉਣਡਆਆ ਯਕਡਨਡ
 ਬਣਲਉਣ : ਡਲ:  ਸਸਜਡਵ ਕਕਮਲਰ

                ਆੜਲਤਡ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਟਲਕਨ ਜਲਰਡ ਕਰਨ ਦਦ ਨਲਲ ਨਲਲ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਡ ਜਲਗਰਨਕ ਵਡ ਕਰਨ
 ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 11  ਅਪਪਪਲ :

                   ਕਣਕ ਦਡ ਸ਼ਕਰਨ ਹਲ ਰਹਡ ਖਰਡਦ ਸਬਸਧਡ ਆੜਲਤਡਆਆ ਵਵਲਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਟਲਕਨ ਜਲਰਡ ਕਡਤਦ ਜਲਣਗਦ ਅਤਦ ਇਹ ਟਲਕਨ ਧਲਰਕ
       ਜ਼ਕਸਲਨ ਹਡ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਆਪਣਡ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆ ਸਕਣਗਦ,         ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਨਰਡ

             ਅਪਣਲਉਣਡ ਬਹਕਤ ਜ਼ਰਨਰਡ ਹਪ ਤਲਆ ਜਲ ਇਸ ਮਹਲਆਮਲਰਡ ਨਨ ਸ ਫਪਲਣ ਤਤ ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲ ਸਕਦ      । ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਚਲਰਲਆ ਦਲ ਪਪਗਟਲਵਲ
ਐਸ.ਡਡ.ਐਮ.   ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਡਲ.             ਸਸਜਡਵ ਕਕਮਲਰ ਨਦ ਵਵਖ ਵਵਖ ਜ਼ਵਭਲਗਲਆ ਦਦ ਅਜ਼ਧਕਲਰਡਆਆ ਨਲਲ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਮਸਡਡ ਦਲ

   ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਪਣ ਮਮਕਦ ਕਡਤਲ         । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਡ ਫਸਲ ਦਲ ਦਲਣਲ-       ਦਲਣਲ ਖਰਡਜ਼ਦਆ ਜਲਵਦਗਲ ਅਤਦ ਇਸ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ
      ਨਨ ਸ ਕਲਈ ਸਮਵਜ਼ਸਆ ਨਹੜ ਆਉਣ ਜ਼ਦਵਤਡ ਜਲਵਦਗਡ              । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਆੜਲਤਡ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਟਲਕਨ ਜਲਰਡ ਕਰਨ ਦਦ ਨਲਲ ਨਲਲ

       ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਡ ਜਲਗਰਨਕ ਵਡ ਕਰਨ।
ਡਲ.                   ਸਸਜਡਵ ਨਦ ਮਸਡਡ ਬਲਰਡ ਦਦ ਅਜ਼ਧਕਲਰਡਆਆ ਨਨ ਸ ਹਦਲਇਤ ਕਡਤਡ ਜ਼ਕ ਮਸਡਡਆਆ ਨਨ ਸ ਰਲਗਲਣਨ ਮਕਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਲੜੜਦਲ ਸਪਰਦਅ

     ਕਡਤਲ ਜਲਵਦ ਤਦ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਵਚ      ਭਡੜ ਨਲ ਹਲਣ ਜ਼ਦਵਤਡ ਜਲਵਦ            । ਉਨਲਲਆ ਇਹ ਵਡ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਣ ਵਲਲਡ ਕਣਕ
 ਦਲ 20                ਫਡਸਦਡ ਜ਼ਹਵਸਲ ਸ਼ਪਲਰਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲਵਦਗਲ ਤਲਆ ਜਲ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਦਦ ਢਦਰ ਨਲ ਲਵਗ ਸਕਣ     । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ
                   ਵਡ ਅਪਡਲ ਕਡਤਡ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜਲਰਡ ਕਡਤਦ ਟਲਕਨਲਆ ਅਨਕਸਲਰ ਹਡ ਆਪਣਡ ਫਸਲ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਲਆਉਣ ਤਲਆ ਜਲ ਉਨਲਲਆ ਨਨ ਸ ਆਪਣਡ

           ਫਸਲ ਵਦਚਣ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਸਦ ਜ਼ਕਸਮ ਦਡ ਮਕਸ਼ਕਲ ਦਲ ਸਲਹਮਣਲ ਨਲ ਕਰਨਲ ਪਵਦ।
ਡਲ.               ਸਸਜਡਵ ਕਕਮਲਰ ਨਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਅਪਡਲ ਕਡਤਡ ਜ਼ਕ ਉਹ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਣ ਸਮਮ ਮਨਸਹ '      ਤਦ ਰਕਮਲਲ ਜਲਆ ਮਲਸਕ ਲਗਲਉਣ

             ਅਤਦ ਇਵਕ ਦਨਜਦ ਤਤ ਘਵਟ ਤਤ ਘਵਟ ਇਵਕ ਮਡਟਰ ਦਡ ਦਨਰਡ ਬਣਲ ਕਦ ਰਵਖਣ     । ਇਸ ਮਮਕਦ ਉਨਲਲਆ       ਨਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਸਡਡ ਅਫਸਰ ਸ਼ਪਡ
 ਰਜ਼ਜਸਦਰ ਕਕਮਲਰ,            ਸਕਵਤਰ ਮਲਰਕਡਟ ਕਮਦਟਡ ਗਗਨਦਡਪ ਜ਼ਸਸਘ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਹਲਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਡ ਵਡ ਮਮਜਨਦ ਸਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
           ਖਲਲਸਲ ਏਡ ਵਵਲਲ ਜ਼ਪਸਡ ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਦਦ ਕਜ਼ਮਉਜ਼ਨਟਟ ਹਹਲਥ ਸਸਟਰ ਲਈ 10 ਪਟ.ਪਟ.ਈ. ਜ਼ਕਵਟਲਲ, 72   ਸਹਨਟਟਲਈਜ਼ਰ ਤਦ

200   ਮਲਸਕ ਜ਼ਦਵਤਦ ਗਏ
ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਲ.         ਰਜ਼ਮਸਦਰ ਕਕਰ ਤਦ ਸਰਪਸਚ ਜਗਦਟਪ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਕਟਤਲ ਧਸਨਵਲਦ

          ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਟ ਜ਼ਪਸਡਲਲ ਦਦ ਲਲਕਲਲ ਨਨ ਸ ਕਟਤਲ ਜਲਗਰਨਕ
ਕਲਜ਼ਵਡ-19             ਜ਼ਵਰਰਵਧ ਲੜਟ ਜਲ ਰਹਟ ਜਸਗ ਜ਼ਵਵਚ ਹਰਦਕ ਵਰਗ ਦਦ ਲਲਕਲਲ ਦਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜਰਨਰਟ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 11 ਅਪਪਹਲ
ਕਲਜ਼ਵਡ-19           ਨਨ ਸ ਫਹਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਪਪਜ਼ਸਵਧ ਸਸਸਥਲ ਖਲਲਸਲ ਏਡ ਵਵਲਲ ਸ.        ਬਲਦਟਪ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਜ਼ਪਸਡ ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਦਦ

    ਕਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟਟ ਹਹਲਥ ਸਸਟਰ ਲਈ 10 ਪਟ.ਪਟ.ਈ. ਜ਼ਕਵਟਲਲ, 72   ਸਹਨਟਟਲਈਜ਼ਰ ਤਦ 200   ਮਲਸਕ ਜ਼ਦਵਤਦ ਗਏ     । ਖਲਲਸਲ ਏਡ ਵਵਲਲ
                     ਕਟਤਦ ਗਏ ਇਸ ਉਪਰਲਲਦ ਦਟ ਹਰਦਕ ਜ਼ਵਅਕਤਟ ਸ਼ਲਲਘਲ ਕਰ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ। ਲਲਕਲਲ ਦਲ ਕਜ਼ਹਣਲ ਹਹ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਸਡਲਲ ਦਦ ਲਲਕਲਲ ਨਨ ਸ ਇਸ

          ਜ਼ਭਆਨਕ ਮਹਲਲਮਲਰਟ ਤਲ ਬਚਲਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਲਨ ਕਲਫਟ ਸਹਲਈ ਜ਼ਸਵਧ ਹਲਣਗਦ।
                       ਇਸ ਮਕਕਦ ਖਲਲਸਲ ਏਡ ਦਦ ਸ਼ਪਟ ਬਲਦਟਪ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਦਦ ਲਲਕ ਅਵਜ ਜ਼ਜਸ ਔਖਟ ਘੜਟ ਜ਼ਵਵਚਲ ਗਰਜ਼ਰ ਰਹਦ ਹਨ ਉਸ
                       ਲਈ ਹਰਦਕ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਨਨ ਸ ਚਲਹਟਦਲ ਹਹ ਜ਼ਕ ਉਹ ਇਨਲਲਲ ਲਲਕਲਲ ਦਟ ਵਵਧ ਚੜਲ ਕਦ ਮਦਦ ਕਟਤਟ ਜਲਵਦ ਤਲਲ ਜਲ ਜ਼ਪਸਡਲਲ ਦਦ ਲਲਕ ਕਲਰਲਨਲ

      ਵਲਇਰਸ ਵਰਗਟ ਮਹਲਲਮਲਰਟ ਤਲ ਬਚਦ ਰਜ਼ਹ ਸਕਣ             । ਉਨਲਲਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਖਲਲਸਲ ਏਡ ਵਵਲਲ ਹਮਦਸ਼ਲਲ ਮਲਨਵਤਲ ਦਟ ਭਲਲਈ ਲਈ
                 ਕਲਰਜ ਕਟਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ ਜ਼ਜਸ ਦਟ ਕੜਟ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਪਸਡ ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਜ਼ਵਖਦ ਇਹ ਸਮਲਨ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ।

     ਇਸ ਮਕਕਦ ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਦਦ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਲ:            ਰਜ਼ਮਸਦਰ ਕਕਰ ਤਦ ਜ਼ਪਸਡ ਦਦ ਸਰਪਸਚ ਨਸਬਰਦਲਰ ਜਗਦਟਪ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਖਲਲਸਲ
    ਏਡ ਦਲ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਤਕਰ '       ਤਦ ਧਸਨਵਲਦ ਕਟਤਲ ਅਤਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਟ.ਪਟ.ਈ. ਜ਼ਕਵਟਲਲ,       ਸਹਨਟਟਲਈਜ਼ਰ ਤਦ ਮਲਸਕ ਨਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ

        ਜ਼ਵਰਰਵਧ ਲੜਟ ਜਲ ਰਹਟ ਲੜਲਈ ਜ਼ਵਵਚ ਸਹਲਈ ਜ਼ਸਵਧ ਹਲਣਗਦ             । ਉਨਲਲਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਖਲਲਸਲ ਏਡ ਵਵਲਲ ਕਟਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਕਸਮਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਲਰਨਲ
                   ਸਸਸਥਲਵਲਲ ਨਨ ਸ ਵਟ ਆਪਣਲ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲਉਣਲ ਚਲਹਟਦਲ ਹਹ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਜ਼ਪਸਡਲਲ ਦਦ ਲਲਕਲਲ ਨਨ ਸ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਟ ਪਪਤਟ ਜਲਗਰਨਕ ਕਰਨ ਦਟ

 ਜਰਨਰਤ ਹਹ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

                ਬਲਹਰਰ ਆ ਕਕ ਘਰ ਜ਼ਵਵਚ ਦਲਖਲਕ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਰ ਦਵਸਸਆਆ ਸਲਵਧਲਨਸਆਆ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਅਜ਼ਤ ਜ਼ਰਰਰਸ :  ਜ਼ਸਵਲ
ਸਰਜਨ

            ਸਲਵਧਲਨਸਆਆ ਵਰਤ ਕਕ ਹਸ ਪਜ਼ਰਵਲਰਕ ਮਮਬਰਲਆ ਨਰ ਸ ਖਤਰਕ ਤਰ ਬਚਲਇਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ

                  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਕ ਜ਼ਪਸਡਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਗਹਰਜ਼ਰਰਰਸ ਆਵਲਜਲਈ ਨਰ ਸ ਸਖਤਸ ਨਲਲ ਰਲਕਣ ਤਕ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਜਲਗਰਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸਚਲਇਤਲਆ
  ਦਲ ਕਸਤਲ ਧਸਨਵਲਦ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 11  ਅਪਪਹਲ :

ਕਲਜ਼ਵਡ-19                  ਤਰ ਬਚਣ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਰ ਜਲਰਸ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨਸ ਲਲਜ਼ਮਸ ਹਹ ਤਲਆ ਜਲ ਅਸਸ ਆਪਣਕ
     ਪਜ਼ਰਵਲਰਕ ਮਮਬਰਲਆ ਨਰ ਸ ਸਸਰਵਜ਼ਖਅਤ ਰਵਖ ਸਕਸਏ         । ਇਸ ਗਵਲ ਦਸ ਜਲਣਕਲਰਸ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ.ਕਕ.  ਅਗਰਵਲਲ

         ਨਕ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਇਵਕ ਅਜ਼ਜਹਸ ਜ਼ਭਆਨਕ ਮਹਲਆਮਲਰਸ ਹਹ,         ਜ਼ਜਸ ਤਰ ਸਲਵਧਲਨਸਆਆ ਵਰਤ ਕਕ ਬਜ਼ਚਆ ਜਲ ਸਕਦਲ
ਹਹ।

                     ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਕ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਦਰ ਵਸ ਕਲਈ ਜ਼ਵਅਕਤਸ ਬਲਹਰਰ ਆਪਣਕ ਘਰ ਵਲਪਸ ਆਉਦਲ ਹਹ ਤਲਆ ਉਸ ਵਵਲਰ ਘਰ ਜ਼ਵਵਚ ਜਲ
                ਕਕ ਜ਼ਕਸਕ ਵਸ ਚਸਜ਼ ਨਰ ਸ ਹਵਥ ਨਲ ਲਗਲਇਆ ਜਲਵਕ ਅਤਕ ਸਭ ਤਰ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਆਪਣਕ ਜਸਵਤਕ ਉਤਲਰਕ ਜਲਣ,     ਜਕਕਰ ਪਲਲਤਰ ਜਲਨਵਰ ਵਸ

              ਬਲਹਰਰ ਆਇਆ ਹਲਵਕ ਤਲਆ ਉਸ ਦਕ ਪਸਜ਼ਜਆਆ ਨਰ ਸ ਵਸ ਚਸਗਸ ਤਰਲਲਆ ਰਲਗਲਣਰ ਮਸਕਤ ਕਸਤਲ ਜਲਵਕ।

ਡਲ.              ਅਗਰਵਲਲ ਨਕ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਪਣਕ ਕਪਜ਼ੜਆਆ ਨਰ ਸ ਬਦਲ ਕਕ ਧਲਣ ਲਈ ਵਵਖਰਕ ਤਤਰ '       ਤਕ ਰਵਖ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਵਕ ਜ਼ਜਸ ਉਪਰਸਤ
ਬਹਗ, ਪਰਸ,       ਚਲਬਸਆਆ ਆਜ਼ਦ ਨਰ ਸ ਘਰ ਦਸ ਐਟਰਸ '               ਤਕ ਹਸ ਜ਼ਕਸਕ ਬਕਸਕ ਜ਼ਵਵਚ ਪਲ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਵਕ ਤਲਆ ਜਲ ਘਰ ਦਸ ਜ਼ਕਸਸ ਅਸਦਰਲਸ

      ਚਸਜ਼ ਨਲਲ ਇਨਲਲਆ ਦਲ ਸਸਪਰਕ ਨਲ ਹਲਵਕ            । ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਤਸਸਸ ਨਹਲਉਣ ਨਲਲ ਰਲਗਲਣਰ ਮਸਕਤ ਹਲ ਜਲਆਦਕ ਹਲ,   ਇਸ ਲਈ
   ਨਹਲਉਣਲ ਬਹਸਤ ਜ਼ਰਰਰਸ ਹਹ          । ਜਕਕਰ ਅਸਸ ਜ਼ਕਸਕ ਕਲਰਨ ਨਹਲਉਣਲ ਨਹਸ ਚਲਹਸਸਦਕ ਤਲਆ ਘਵਟਲ-  ਘਵਟ ਹਵਥ, ਬਲਹਲਆ,    ਗਰਦਨ ਤਕ ਨਹਰਸਆਆ

        ਨਰ ਸ ਚਸਗਸ ਤਰਲਲਆ ਸਲਬਣ ਨਲਲ ਸਲਫ ਕਰਨਲ ਚਲਹਸਦਲ ਹਹ।

                ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਕ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਲਬਲਇਲ ਫਲਨ ਅਤਕ ਐਨਕਲਆ ਨਰ ਸ ਗਰਮ ਸਬਣ ਵਲਲਕ ਪਲਣਸ ਦਸ ਸਪਰਕਅ     ਨਲਲ ਰਲਗਲਣਰ ਮਸਕਤ
                     ਕਸਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ ਅਤਕ ਇਸ ਤਰ ਇਲਲਵਲ ਬਲਹਰਰ ਜ਼ਲਆਆਦਸ ਜ਼ਕਸਕ ਵਸ ਵਸਤਰ ਨਰ ਸ ਚਸਗਸ ਤਰਲਲਆ ਰਲਗਲਣਰ ਮਸਕਤ ਕਰਨ ਤਰ ਬਲਅਦ

                  ਹਸ ਘਰ ਅਸਦਰ ਜ਼ਲਆਆਦਲ ਜਲਵਕ ਅਤਕ ਇਸ ਉਪਰਸਤ ਇਵਕ ਵਲਰ ਮਸੜ ਹਵਥਲਆ ਨਰ ਸ ਸਹਸ ਤਰਸਕਕ ਨਲਲ ਸਲਫ ਕਸਤਲ ਜਲਵਕ।

ਡਲ.                   ਅਗਰਵਲਲ ਨਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਸਤਲ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਕਰਕਕ ਕਲਰਲਨਲ ਦਕ ਖਤਰਕ ਨਰ ਸ ਘਟਲਇਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ ਅਤਕ
        ਆਪਣਕ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਨਰ ਸ ਵਸ ਸਸਰਵਜ਼ਖਅਤ ਰਜ਼ਖਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ           । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਤਕ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ ਕਲਰਲਨਲ

      ਵਲਇਰਸ ਦਸ ਰਲਕਥਲਮ ਲਈ ਜ਼ਵਆਪਕ ਪਵਧਰ '     ਤਕ ਉਪਰਲਲਕ ਕਰ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ           । ਲਲਕ ਘਰ ਜ਼ਵਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕਕ ਵਲਇਰਸ ਦਕ ਖਲਤਮਕ ਜ਼ਵਵਚ
     ਆਪਣਲ ਵਵਡਮਸਵਲਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਕ ਸਕਦਕ ਹਨ।

ਡਲ.           ਅਗਰਵਲਲ ਨਕ ਪਸਚਲਇਤਲਆ ਦਲ ਵਸ ਧਸਨਵਲਦ ਕਸਤਲ ਜਲ ਆਪਣਕ ਪਵਧਰ '         ਤਕ ਜ਼ਪਸਡਲਆ ਦਕ ਬਲਹਰ ਹਸ ਗਹਰਜ਼ਰਰਰਸ ਆਵਲਜਲਈ ਨਰ ਸ
           ਰਲਕਣ ਤਕ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਜਲਗਰਰਕ ਕਰਨ ਜ਼ਵਵਚ ਅਜ਼ਹਮ ਭਰਜ਼ਮਕਲ ਜ਼ਨਭਲ ਰਹਕ ਹਨ         । ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਸ ਰਲਕਥਲਮ

           ਅਤਕ ਜ਼ਵਜ਼ਭਸਨ ਸਕਵਲਵਲਆ ਸਬਸਧਸ ਹਲਰ ਜਲਣਕਲਰਸ ਲਹਣ ਲਈ ਹਹਲਪ ਲਲਈਨ ਨਸਬਰ 104  ਅਤਕ 112     ਦਸ ਸਹਲਇਤਲ ਲਈ ਜਲ
 ਸਕਦਸ ਹਹ          । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਕਕਰ ਜ਼ਕਸਕ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਨਰ ਸ ਸਸਵਕਸ ਖਸਘ,          ਬਸਖਲਰ ਅਤਕ ਸਲਹ ਲਹਣ ਜ਼ਵਚ ਤਕਲਸਫ ਹਲਵਕ ਤਲਆ ਤਸਰਸਤ

          ਸਰਕਲਰਸ ਜ਼ਸਹਤ ਕਕਦਰ ਜ਼ਵਵਚ ਸਸਪਰਕ ਕਸਤਲ ਜਲਵਕ ਤਲਆ ਜਲ ਸਮਕ '         ਤਕ ਹਸ ਮਰਸਜ਼ਲਆ ਦਲ ਇਲਲਜ ਸ਼ਸਰਰ ਕਸਤਲ ਜਲ ਸਕਕ।

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/138/2020-DPRO Fatehgarh Sahib
I/17947/2020

3/4



   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
        ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਤਤ ਸਸਸ਼ਨਜ਼ ਜਜਜ ਜ਼ਨਰਭਓ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਗਜਲ ਤਤ 06           ਹਲਰ ਜਜਜਲਜ ਨਤ ਆਪਣਲ ਸਸਰਜਜ਼ਖਆ ਅਮਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਵਰਸਜਧ ਜ਼ਡਊਟਟ ਲਈ
   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸਲਟਸ ਨਨ ਸ ਜ਼ਦਜਤਲ
                ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਕਲਰਟ ਕਸਪਲਸਕਸ ਸਮਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਚਲਟਆਜ ਸਲਰਟਆਜ ਅਦਲਲਤਲਜ ਜ਼ਵਜਚ ਤਲਇਨਲਤ ਸਸਰਜਜ਼ਖਆ ਅਮਲਤ ਜ਼ਵਜਚਚ ਵਟ ਵਜਧ ਤਚ ਵਜਧ
     ਮਮਬਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸਲਟਸ ਨਲਲ ਕਰਨਗਤ ਕਸਮ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 11 ਅਪਪਸਲ

                  ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਵਰਸਜਧ ਚਜਲ ਰਹਟ ਜਸਗ ਜ਼ਵਜਚ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲਉਜ਼ਦਆਜ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਤਤ ਸਸਸ਼ਨ ਜਜਜ ਜ਼ਨਰਭਓ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਗਜਲ ਨਤ ਆਪਣਤ ਸਸਰਜਜ਼ਖਆ
                 ਦਸਤਤ ਜ਼ਵਜਚ ਤਲਇਨਲਤ ਸਲਰਤ ਮਸਲਲਜ਼ਮ ਕਲਰਲਨਲ ਕਲਰਨ ਪਸਦਲ ਹਲਏ ਹਲਲਲਤ ਦਤ ਟਲਕਰਤ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸਲਟਸ ਨਨ ਸ ਜ਼ਦਜਤਤ ਹਨ।

    ਇਸ ਦਤ ਨਲਲ ਹਟ 06  ਹਲਰ ਜਜਜਲਜ,         ਜ਼ਜਨਲਲਜ ਜ਼ਵਜਚ ਨਵਜਲਤ ਕਕਰ ਵਧਟਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਤਤ ਸਸਸ਼ਨਜ਼ ਜਜਜ,     ਅਸ਼ਟਸ਼ ਬਲਜਸਲ ਜ਼ਸਵਲ ਜਜਜ
 ਸਟਨਟਅਰ ਜ਼ਡਵਟਜ਼ਨ,       ਅਸ਼ਟਸ਼ ਥਥਈ ਵਧਟਕ ਜ਼ਸਵਲ ਜਜਜ ਸਟਨਟਅਰ ਜ਼ਡਵਟਜ਼ਨ,      ਵਰਸਣ ਚਲਪੜਲ ਜ਼ਸਵਲ ਜਜਜ ਜਸਨਟਅਰ

ਜ਼ਡਵਟਜ਼ਜ਼ਨ,              ਕਰਨਵਟਰ ਜ਼ਸਵਲ ਜਜਜ ਜਸਨਟਅਰ ਜ਼ਡਵਟਜ਼ਨ ਅਤਤ ਏਕਤਲ ਖਲਸਲਲ ਜ਼ਸਵਲ ਜਜਜ ਜਸਨਟਅਰ ਜ਼ਡਵਟਜ਼ਨ ਸ਼ਲਮਲ ਹਨ,  ਨਤ
                     ਵਟ ਆਪਣਲ ਸਸਰਜਜ਼ਖਆ ਅਮਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸਲਟਸ ਨਨ ਸ ਦਤਣ ਦਲ ਐਲਲਨ ਕਟਤਲ ਹਸ ਤਲਜ ਜਲ ਕਲਰਲਨਲ ਦਤ ਖਲਤਮਤ ਲਈ ਜ਼ਦਨ ਰਲਤ ਇਕ
                    ਕਰ ਕਤ ਜ਼ਡਊਟਟ ਕਰ ਰਹਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸਲਟਸ ਨਨ ਸ ਸਹਲਇਤਲ ਜ਼ਮਲਤ ਤਤ ਉਹ ਪਜ਼ਹਲਲਜ ਨਲਲਚ ਵਟ ਵਜਧ ਚਸਗਟ ਤਰਲਲਜ ਜ਼ਡਊਟਟ ਜ਼ਨਭਲਅ ਸਕਤ।

               ਚਟਫ ਜਸਡਟਸ਼ਟਅਲ ਮਸਜ਼ਜਸਟਰਤਟ ਸਪਟ ਮਹਤਸ਼ ਗਰਲਵਰ ਨਤ ਦਜਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਅਦਲਲਤਟ ਕਸਪਲਸਕਸ ਸਮਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਚਲਟਆਜ
                  ਸਲਰਟਆਜ ਅਦਲਲਤਲਜ ਜ਼ਵਜਚਚ ਅਜ਼ਤ ਜ਼ਰਨਰਟ ਸਸਰਜਜ਼ਖਆ ਅਮਲਤ ਨਨ ਸ ਛਜਡ ਕਤ ਬਲਕਟ ਸਲਰਤ ਸਸਰਜਜ਼ਖਆ ਮਸਲਲਜ਼ਮਲਜ ਨਨ ਸ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸਲਟਸ ਨਲਲ
     ਜ਼ਡਊਟਟ ਲਈ ਭਤਜ਼ਜਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਸ                । ਉਨਲਲਜ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਕਜਨਦਲ ਹਲਲਲਤ ਜ਼ਵਜਚ ਜ਼ਜਸ ਵਟ ਇਨਸਲਨ ਕਲਲਚ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਟ ਦਤ ਖਲਤਮਤ

      ਲਈ ਜਲ ਵਟ ਕਟਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਸ,      ਉਸ ਨਨ ਸ ਉਹ ਕਰਨਲ ਚਲਹਟਦਲ ਹਸ।

ਸ.                    ਜ਼ਨਰਭਓ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਗਜਲ ਨਤ ਲਲਕਲਜ ਨਨ ਸ ਅਪਟਲ ਕਟਤਟ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਜਲਚ ਜਲਰਟ ਹਦਲਇਤਲਜ ਦਟ ਇਨ ਜ਼ਬਨ ਪਲਲਣਲ ਕਰ ਕਤ
      ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਟ ਤਚ ਬਚਲਇਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਸ            । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਜਲਚ ਦਜਸਟਆਜ ਸਲਵਧਲਨਟਆਜ ਦਟ ਪਲਲਣਲ ਯਕਟਨਟ

 ਬਣਲਈ ਜਲਵਤ।
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