
   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ,  ਫਤਜ਼ਹਗੜੜ ਸਲਜ਼ਹਬ
 
 

  ਟਰਲਰਸਫਲਰਮਰ ਦਦ ਆਲਦ -         ਦਦਆਜ਼ਲਓ ਸਭ ਤਲਲ ਪਜ਼ਹਲਲਰ ਕਣਕ ਦਦ ਕਟਲਈ ਕਰਨ ਜ਼ਕਸਲਨ
 

              ਜ਼ਜ਼ਲੜ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸ਼ਟਰਦਟ ਵਵਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ ਪਮਦਲ ਹਲਈ ਸਜ਼ਥਤਦ ਦਦ ਮਵਦਦਨਜ਼ਰ ਵਵਖ ਵਵਖ ਹਦਕਮ ਜਲਰਦ
 

 ਫਤਜ਼ਹਗੜੜ ਸਲਜ਼ਹਬ,13 ਅਪਪਮਲ
 
 

              ਜ਼ਜਲੜ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਦਟ ਕਮ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਦਮਤਦ ਅਸਜ਼ਮਪਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਵਲ ਨਦ ਹਦਕਮ ਜਲਰਦ ਕਦਤਦ ਹਨ ਜ਼ਕ     ਜ਼ਜ਼ਲਦ ਅਸਦਰ ਹਰ
        ਜ਼ਕਸਲਨ ਜ਼ਜਸ ਦਦ ਖਦਤ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਬਜਲਦ ਦਲ ਟਰਲਰਸਫਲਰਮਰ ਹਲਵਦ,        ਇਹ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਏਗਲ ਜ਼ਕ ਉਸ ਟਰਲਰਸਫਲਰਮਰ ਦਦ ਆਲਦ -
 ਦਦਆਲਦ 10                    ਵਰਗ ਮਦਟਰ ਦਦ ਏਰਦਏ ਜ਼ਵਵਚ ਉਹ ਸਭ ਤਲਲ ਪਜ਼ਹਲਲਰ ਕਣਕ ਦਦ ਕਟਲਈ ਕਰਦਗਲ ਤਲਰ ਜਲਲਲ ਜ਼ਕਸਦ ਜ਼ਕਸਮ ਦਦ ਅਵਗ

    ਲਵਗਣ ਦਦ ਘਟਨਲ ਨਲ ਵਲਪਰਦ                 । ਉਨੜਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਈ ਵਲਰ ਕਣਕ ਦਦ ਫਸਲ ਕਵਟਣ ਉਪਰਸਤ ਜ਼ਮਦਨ ਮਲਲਕਲਰ ਵਵਲਲ ਕਣਕ ਦਦ
ਰਜ਼ਹਸਦ-       ਖਖਸਦ ਨਖ ਸ ਅਵਗ ਲਗਲ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਰਦਦ ਹਮ               । ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਹਵਲ ਜ਼ਵਵਚ ਧਖਸਏ ਨਲਲ ਬਹਦਤ ਪਪਦਖਸ਼ਨ ਫਮਲਦਲ ਹਮ।ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲੜਦ ਦਦ

            ਹਦਖਦ ਅਸਦਰ ਕਲਈ ਵਦ ਜ਼ਕਸਲਨ ਫਸਲਲਰ ਦਦ ਰਜ਼ਹਸਦ ਖਖਸਹਦ ਨਖ ਸ ਅਵਗ ਨਹਹ ਲਲਵਦਗਲ।
 

             ਡਦ ਸਦ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕ ਹਲਈਵਦ ਤਦ ਸਜ਼ਥਤ ਪਮਟਰਲਲਲ ਅਤਦ ਡਦਜਲ ਪਸਪ 24         ਘਸਟਦ ਖਦਵਲਦ ਰਜ਼ਹਣਗਦ ਅਤਦ ਇਸਨਲਰ ਪਮਟਰਲਲ ਪਸਪਲਰ ਤਦ
    ਫਖਡ ਪਮਕਦਟ ਵਦ ਰਵਖਦ ਜਲਣ              ।ਇਹ ਪਮਟਰਲਲ ਪਸਪ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਦ ਸਰਕਲਰ ਦਦਆਰ ਹਦਲਇਤਲਰ ਦਦ ਇਸਨ ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ

                 ਕਰਨਗਦ। ਉਨੜਲਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਦਦ ਮਵਦਦਨਜਰ ਮਸਡਦਆਰ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਦਦ ਆਮਦ ਦਕਕਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ
  ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਦ ਸਮਮ-  ਸਮਮ '        ਤਦ ਜਲਰਦ ਹਦਲਇਤਲਰ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲਵਦ        ।ਉਨੜਲਰ ਹਦਕਮ ਜਲਰਦ ਕਦਤਦ ਹਨ ਜ਼ਕ ਮਸਡਦਆਰ

       ਜ਼ਵਵਚ ਕਸਮ ਕਰਦਦ ਸਮਮ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ ਲਲਜ਼ਮਦ ਹਮ,          ਹਵਥਲਰ ਦਦ ਸਫਲਈ ਲਈ ਸਮਨਦਟਲਈਜ਼ਰ ਆਜ਼ਦ ਦਦ ਵਰਤਲ ਕਦਤਦ ਜਲਵਦ,  ਇਵਕ
  ਦਖਜਦ ਤਲ 1.5  ਤਲ 02                ਮਦਟਰ ਦਦ ਦਖਰਦ ਬਣਲਕਦ ਰਵਖਦ ਜਲਵਦ ਅਤਦ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਜਲਰਦ ਸਮਦਵਚਦਆਰ ਹਦਲਇਤਲਰ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਕਦਤਦ

ਜਲਵਦ     । ਉਨੜਲਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਦਟਨਲਸ਼ਕ,  ਬਦਜ (ਮਖਸਗਦ),          ਖਲਦ ਕਮਟਲਫਦਡ ਅਤਦ ਹਲਲਰ ਜਰਖਰਦ ਵਸਤਲਰ ਸਜ਼ਹਕਲਰਦ ਸਭਲਵਲਰ ਰਲਰਹਦ
         ਸਪਲਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਦ ਦਦਆਰ ਸਲਰਦਆਰ ਸਜ਼ਹਕਲਰਦ ਸਭਲਵਲਰ ਸਵਦਰਦ 9.00    ਵਜ਼ਦ ਤਲਲ ਸ਼ਲਮ 5.00    ਵਜ਼ਦ ਤਵਕ ਖਦਵਲਦਆਰ

ਰਜ਼ਹਣਗਦਆਰ।
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     ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ,  ਫਜ਼ਤਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ  

       ਲਲੜਵਸਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਦਦਆਰ ਔਰਤਲਰ ਨਨ ਸ ਸਸਨਦਟਰਦ ਪਸਡ ਵਸਡਡ

      ਚਸਡਦਗੜਲ ਗਗਲਫ ਕਲਲਬ ਦਡ ਮਜ਼ਹਲਲਵਲਰ ਦਡ ਸਸਕਸ਼ਨ,  ਪਸਜਲਬ ਆਈ.ਪਦ.ਐਸ.      ਆਫਦਸਰਜ਼ ਵਲਈਵਜ਼ ਐਸਲਸਦਏਸ਼ਨ ਅਤਡ ਭਲਰਤ
          ਜ਼ਵਕਲਸ ਪਰਦਸ਼ਦ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਦਡ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਲਦਸ ਨਡ ਕਦਤਲ ਉਪਰਲਲਲ

 ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 13 ਅਪਪਸਲ
 

                  ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਲਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਗਰਲਨ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲਤ ਲਲਕਲਰ ਤਲਕ ਹਰ ਲਲੜੜਦਦ ਚਦਜ ਪਪਲਜਦਦ ਕਦਤਦ
     ਜਲਣਦ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਦ ਹਸ              । ਇਸਡ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਜ਼ਲਸ ਮਪਖਦ ਸ਼ਪਦਮਤਦ ਅਮਨਦਤ ਕਕਡਲ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਲਚ ਬਪਲਹਮਣ
                 ਮਲਜਰਲ ਦਡ ਲਲੜਵਸਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਦਦਆਰ ਔਰਤਲਰ ਨਨ ਸ ਖਡਡ ਸਟਡਡਦਅਮ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਜ਼ਵਖਡ ਚਸਡਦਗੜਲ ਗਗਲਫ ਕਲਲਬ ਦਡ ਮਜ਼ਹਲਲਵਲਰ ਦਡ

ਸਸਕਸ਼ਨ,  ਪਸਜਲਬ ਆਈ.ਪਦ.ਐਸ.           ਆਫਦਸਰਜ਼ ਵਲਈਵਜ਼ ਐਸਲਸਦਏਸ਼ਨ ਅਤਡ ਭਲਰਤ ਜ਼ਵਕਲਸ ਪਰਦਸ਼ਦ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਦਡ ਸਜ਼ਹਯਲਗ
    ਨਲਲ ਸਸਨਡਟਰਦ ਪਸਡ ਵਸਡਡ ਗਏ।

                   ਇਸ ਦਗਰਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਜ਼ਲਸ ਮਪਖਦ ਨਡ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਲਲੜਵਸਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਦਦਆਰ ਔਰਤਲਰ ਦਦਆਰ ਲਲੜਲਰ ਨਨ ਸ ਮਪਲਖ ਰਲਖਜ਼ਦਆਰ ਇਹ ਪਸਡ
  ਵਸਡਡ ਗਏ ਹਨ                  । ਉਨਲਲਰ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਡ ਦਡ ਸਲਰਡ ਲਲੜਵਸਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਦਦਆਰ ਔਰਤਲਰ ਤਲਕ ਇਹ ਪਸਡ ਪਪਲਜਦਡ ਕਦਤਡ ਜਲਣਗਡ।

                   ਜ਼ਸਹਤ ਅਤਡ ਸਵਲਛਤਲ ਸਸਭਲਲ ਦਡ ਲਈ ਮਜ਼ਹਲਲਵਲਰ ਨਨ ਸ ਸਸਨਦਟਰਦ ਪਪਡ ਵਸਡਣ ਦਦ ਸ਼ਪਰਨਆਤ ਬਪਲਹਮਣ ਮਲਜਰਲ ਤਤ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਸ
          ਤਡ ਪੜਲਅ ਵਲਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲਡ ਜ਼ਵਲਚ ਜ਼ਜਲਥਡ ਵਦ ਲਲੜਵਸਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਰਜ਼ਹਸਦਡ ਹਨ,         ਉਨਲਲਰ ਦਦਆਰ ਔਰਤਲਰ ਨਨ ਸ ਇਹ ਪਸਡ ਮਪਹਲਈਆ ਕਰਵਲਏ

ਜਲਣਗਡ                   । ਉਨਲਲਰ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦਗਰਲਨ ਜ਼ਜਲਥਡ ਔਰਤਲਰ ਨਨ ਸ ਸਸਨਦਟਰਦ ਪਸਡ ਵਸਡਡ ਗਏ ਉਉਥਡ ਭਲਰਤ ਜ਼ਵਕਲਸ ਪਰਦਸ਼ਦ ਦਦਆਰ
                  ਮਜ਼ਹਲਲਰ ਮਪਬਰਲਰ ਵਲਲਰ ਔਰਤਲਰ ਨਨ ਸ ਸਲਫ ਸਫਲਈ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਉਣ ਸਬਸਧਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਦਡਣ ਦਡ ਨਲਲ ਨਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ

       ਬਚਲ ਬਲਰਡ ਵਦ ਜ਼ਵਸਥਲਰ ਜ਼ਵਲਚ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਲਤਦ ਗਈ। 

      ਇਸ ਮਗਕਡ ਡਦ ਐਸ ਪਦ ਮਨਜਲਤ ਕਗਰ,      ਡਦ ਐਸ ਪਦ ਰਜ਼ਮਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਕਲਹਲਤ ,        ਭਲਰਤ ਜ਼ਵਕਲਸ ਪਪਦਸ਼ਦ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਦਡ ਪਪਧਲਨ ਜ਼ਨਜ਼ਤਨ
ਸਨਦ,   ਸਕਲਤਰ ਰਜਡਸ਼ ਧਦਮਲਨ,   ਕਸਸ਼ਦਅਰ ਭਲਵਨਕ ਸ਼ਨਦ,  ਸਤਪਲਲ ਗਰਗ,  ਅਸ਼ਵਨਦ ਜ਼ਬਲਥਰ,  ਭਲਰਤ ਠਪਕਰਲਲ,   ਡਲ ਦਦਪਦਕਲ ਸਨਰਦ, 

  ਐਡਵਲਕਡਟ ਪਨਨਮ ਗਰਗ,  ਪਨਰਵ ਸਜ਼ਹਗਲ,        ਡਲ ਹਜ਼ਤਸਦਰ ਸਨਰਦ ਸਮਡਤ ਹਲਰ ਪਸਤਵਸਤਡ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

      ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਲਈ ਸਲਰਰ ਪਪਬਸਧ ਮਮਕਸਮਲ

    ਸਸਸਦ ਮਮਬਰ ਡਲ ਅਮਰ ਜ਼ਸਸਘ,    ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਕਮਲਜਦਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ, ਜ਼ਵਧਲਇਕ       ਕਲਕਲ ਰਣਦਦਪ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਰ ਜ਼ਵਧਲਇਕ
           ਗਮਰਪਪਦਤ ਜ਼ਸਸਘ ਜਦ ਪਦ ਵਵਲਲ ਖਰਦਦ ਪਪਬਸਧਲਧ ਸਬਸਧਦ ਪਪਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਧ ਨਲਲ ਮਦਜ਼ਟਸਗ

                ਕਣਕ ਦਦ ਵਲਢਦ ਤਰ ਮਸਡਦਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਖ਼ਰਦਦ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦਆਧ ਹਦਲਇਤਲਧ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਬਣਲਈ ਜਲਵਰਗਦ ਯਕਦਨਦ  

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 13 ਅਪਪਪਲ

  ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਜ਼ਵਵਚ 15                 ਅਪਪਪਲ ਤਲ ਸ਼ਮਰਰ ਹਲ ਰਹਦ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਜ਼ਦਵਕਤ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਰਗਦ  ।
                   ਖਰਦ ਦਸਬਸ ਧਦਸਲ ਰਰਪਪਬਸ ਧਮਮ ਕਸ ਮਲਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨਤਰ ਜ਼ਕ ਸਲ ਨਲਧਦਦ ਫਸਲਦਲ ਇਵ ਕਇਵ ਕਦਲ ਣਲਖਰਦ ਜ਼ਦ ਆਜਲ ਵਰ ਗਲ ।
                ਇਸਦਰ ਨਲਲ ਨਲਲ ਖਰਦਦ ਦਦਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਸਲਰਦਆਧ ਲਲੜਹਦਦਆਧ ਸਲਵਧਲਨਦਆਧ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਵਦ
                 ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲਵਰਗਦ। ਇਨਲਲਧ ਜ਼ਵਚਲਰਲਧ ਦਲ ਪਪਗਟਲਵਲ ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਰ ਸਸਸਦ ਮਮਬਰ ਡਲ ਅਮਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਰ ਖਰਦਦ

         ਪਪਬਸਧਲਧ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਪਣ ਲਈ ਪਪਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਧ ਨਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਦ       ਕਸਪਲਪਕਸ ਜ਼ਵਖਰ ਮਦਜ਼ਟਸਗ ਕਰਨ ਉਪਰਸਤ
ਕਦਤਲ।            ਇਸ ਮਦਜ਼ਟਸਗ ਜ਼ਵਵਚ ਹਲਕਲ ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਰ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਕਮਲਜਦਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ,    ਹਲਕਲ ਅਮਲਲਹ ਦਰ
ਜ਼ਵਧਲਇਕ                 ਕਲਕਲ ਰਣਦਦਪ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਰ ਹਲਕਲ ਬਸਦ ਪਠਲਣਲ ਦਰ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਗਮਰਪਪਦਤ ਜ਼ਸਸਘ ਉਚਰਚਰ ਤਦਰ ਤਰ ਹਲਜ਼ਰ ਹਲਏ।

ਡਲ.                    ਅਮਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦਦ ਵਲਢਦ ਤਰ ਮਸਡਦਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਦਦ ਖ਼ਰਦਦ ਸਬਸਧਦ ਸਮਮਵਚਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਸਹਤ
        ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਦਵਸਦਆਧ ਸਲਵਧਲਨਦਆਧ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲਵਰਗਦ         । ਕਣਕ ਦਦ ਵਲਢਦ ਤਰ ਖ਼ਰਦਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜ਼ਵਵਚ
                 ਸ਼ਲਮਲ ਹਲਣ ਵਲਲਰ ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਧ ਨਰ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਮਲਸਕ ਤਰ ਹਲਰ ਲਲੜਹਦਦ ਸਮਵਗਰਦ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈ

ਜਲਵਰਗਦ।

                    ਉਨਲਲਧ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ ਨਰ ਸ ਆੜਤਦਆਧ ਜ਼ਰਦਏ ਟਲਕਨ ਜਲਰਦ ਕਦਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਨ ਅਤਰ ਜ਼ਜਹੜਰ ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਜਹੜਰ ਜ਼ਦਨ ਦਲ
            ਟਲਕਨ ਜ਼ਮਲਰਗਲ ਉਹ ਉਸਰ ਜ਼ਦਨ ਹਦ ਆਪਣਦ ਫਸਲ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਵਚ ਲਪ ਕਰ ਆਵਰਗਲ          । ਇਸ ਨਲਲ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਵਚ ਭਦੜ ਹਲਣ ਤਲ ਬਚਲਅ
                ਹਲਵਰਗਲ ਅਤਰ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਦਵਸਦਆਧ ਸਲਰਦਆਧ ਸਲਵਧਲਨਦਆਧ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਯਕਦਨਦ
                   ਬਣਲਈ ਜਲ ਸਕਰਗਦ।ਉਨਲਲਧ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਬਲਰ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਜ਼ਵਚਲਰ ਸ਼ਪਲਰਲਧ ਦਦ ਉਚਰਚਰ ਤਦਰ ਤਰ ਵਰਤਲ

                      ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਪ ਤਰ ਮਸਡਦਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਢਰਰਦਆਧ ਲਈ ਉਚਰਚਰ ਤਦਰ ਤਰ ਮਲਰਜ਼ਕਸਗ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਪ ਤਲਧ ਜਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ
      ਸਬਸਧਦ ਸਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਮਜ਼ਸਸਗ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲ ਸਕਰ।

                    ਇਸ ਮਦਕਰ ਜ਼ਤਸਨਰ ਜ਼ਵਧਲਇਕਲਧ ਨਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਇਸ ਗਵਲ ਲਈ ਵਚਨਬਵਧ ਹਪ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਪਲਣ ਤਲ
                    ਰਲਕਣ ਲਈ ਹਰ ਲਲੜਹਦਲ ਕਦਮ ਚਮਵਜ਼ਕਆ ਜਲਵਰ ਤਰ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ ਨਰ ਸ ਵਦ ਜ਼ਕਸਰ ਜ਼ਕਸਮ ਦਦ ਜ਼ਦਵਕਤ ਨਲ
  ਆਉਣ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਰ         । ਉਨਲਲਧ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ ਦਦ ਫ਼ਸਲ ਦਲ ਦਲਣਲ-   ਦਲਣਲ ਖ਼ਰਦਜ਼ਦਆ ਜਲਵਰਗਲ       । ਉਨਲਲਧ ਨਰ ਲਲਕਲਧ ਨਰ ਸ ਅਪਦਲ

                  ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਉਹ ਘਰਲਧ ਜ਼ਵਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕਰ ਹਦ ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਜਸਗ ਜ਼ਵਵਚ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਸਲਥ ਦਰਣ। ਇਸ ਉਪਰਸਤ   ਸਸਸਦ ਮਮਬਰ
                  ਡਲ ਅਮਰ ਜ਼ਸਸਘ ਤਰ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਕਮਲਜਦਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਨਰ ਪਪਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਧ ਨਰ ਸ ਨਲਲ ਲਪ ਕਰ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦ ਦਲ

   ਦਦਰਲ ਕਦਤਲ ਅਤਰ ਉਉਥਰ     ਆੜਲਤਦਆਧ ਨਲਲ ਗਵਲਬਲਤ ਕਦਤਦ।

       ਇਸ ਮਦਕਰ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਦਮਤਦ ਅਸਜ਼ਮਪਤ ਕਦਰ ਜ਼ਗਵਲ,      ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਮਲਦਸ ਮਮਖਦ ਸ਼ਪਦਮਤਦ ਅਮਨਦਤ ਕਕਡਲ,   ਵਧਦਕ ਜ਼ਡਪਟਦ
 ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ)  ਜਸਪਪਦਤ ਜ਼ਸਸਘ, ਐਸ.ਪਦ. (ਜਲਧਚ)  ਹਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ, ਡਲ.       ਅਮਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਰ ਪਮਵਤਰ ਕਲਜ਼ਮਲ ਅਮਰ ਜ਼ਸਸਘ,   ਡਦ ਐਫ

   ਐਸ ਸਦ ਰਜ਼ਵਸਦਰ ਕਦਰ,     ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਮਸਡਦ ਅਫਸਰ ਰਜ਼ਜਸਦਰ ਕਮਮਲਰ,        ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਕਮਰਟਦ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਦਰ ਚਰਅਰਮਪਨ ਗਮਲਸ਼ਨ ਰਲਏ ਬਦਬਦ, 
   ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਕਮਰਟਦ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਦਰ        ਵਲਇਸ ਚਰਅਰਮਪਨ ਬਲਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਮਲਵਦ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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      ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

                 ਬਲਹਰਲਲ ਸਸਜਬਆਆ ਤਤ ਆ ਰਹਲ ਕਸਬਲਇਨ ਡਰਲਈਵਰਲਆ ਤਲ ਵਰਕਰਲਆ ਦਦ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ ਜਲਆਚ

 07      ਕਸਬਲਇਨ ਡਰਲਈਵਰਲਆ ਤਲ ਵਰਕਰਲਆ ਨਸ ਸ 14    ਜਦਨ ਲਈ ਕਦਤਲ ਇਕਲਆਤਵਲਸ

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 13  ਅਪਪਹਲ :

ਕਲਜਵਡ-19           ’        ਦਲ ਖਤਰਲ ਨਸ ਸ ਮਮਵਖ ਰਵਖਜਦਆਆ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਜਵਸਲਸ ਤਤਰ ਤਲ ਬਲਹਰਲਲ ਸਸਜਬਆਆ ਤਤ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਕਸਬਲਇਨ
                    ਡਰਲਈਵਰਲਆ ਤਲ ਵਰਕਰਲਆ ਦਦ ਜਸਹਤ ਜਲਆਚ ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ ਤਲਆ ਜਲ ਕਲਈ ਵਦ ਬਲਹਰਤ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਜਵਅਕਤਦ ਜਜਜਲਲਲ ਜਵਵਚ

    ਕਲਰਲਨਲ ਨਲਲ ਗਪਸਤ ਨਲ ਹਲਵਲ        । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜਦਸਜਦਆਆ ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ ਐਨ. ਕਲ.      ਅਗਰਵਲਲ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਜਸਹਤ
       ਜਵਭਲਗ ਦਦ ਟਦਮ ਵਵਲਤ ਜਪਸਡ ਸਲਲਮਪਮਰ ਜਵਖਲ 07         ਕਸਬਲਇਨ ਡਰਲਈਵਰਲਆ ਤਲ ਵਰਕਰਲਆ ਦਦ ਜਸਹਤ ਜਲਆਚ ਕਦਤਦ ਗਈ  ।

          ਵਰਨਣਯਲਗ ਹਹ ਜਕ ਇਹ ਸਲਰਲ ਜਵਅਕਤਦ ਮਵਧ ਪਪਦਲਸ ਤਤ ਕਣਕ ਦਦ          ਕਟਲਈ ਤਤ ਬਲਅਦ ਆਪਣਲ ਜਪਸਡ ਪਰਤਲ ਹਨ। ਉਨਲਲਆ
          ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਜਲਆਚ ਦਤਰਲਨ ਇਹ ਸਲਰਲ ਜਵਅਕਤਦ ਠਦਕ ਪਲਏ ਗਏ ਹਨ     ਅਤਲ ਇਨਲਲਆ ਨਸ ਸ 14       ਜਦਨ ਲਈ ਆਪਣਲ ਘਰਲਆ ਜਵਵਚ ਹਦ

  ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਕਦਤਲ ਜਗਆ  ਹਹ।    
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    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

ਕਲਜਵਡ-19            ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਦਦਸ ਭਗਤ ਯਨਨਨਵਰਜਸਟਨ ਜਵਖਦ ਰਜਹ ਰਹਦ 30   ਜਵਜਦਆਰਥਨਆਆ ਤਦ 95   ਸਟਲਫ ਮਮਬਰਲਆ
 ਦਨ ਕਨਤਨ   ਗਈ ਸਕਰਨਜਨਸਗ

          ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਨ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਕਨਤਦ ਜਲ ਰਹਦ     ’  ਹਨ ਵਵਡਨ ਪਵਧਰ ਤਦ ਉਪਰਲਲਦ

   ਜਰਮਟ ਯਨਨਨਵਰਜਸਟਨ ਦਦ 134   ਜਵਜਦਆਰਥਨਆਆ ਤਦ 41       ਸਟਲਫ ਮਮਬਰਲਆ ਦਨ ਵਨ ਕਨਤਨ ਗਈ ਸਕਰਨਜਨਸਗ

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ,13  ਅਪਪਫਲ :

  ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ.ਕਦ. ਅਗਰਵਲਲ          ਨਦ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਦਦਸ ਭਗਤ ਯਨਨਨਵਰਜਸਟਨ ਅਤਦ ਜਰਮਟ ਯਨਨਨਵਰਜਸਟਨ   ਜਵਖਦ
      ਜਵਜਦਆਰਥਨਆਆ ਤਦ ਸਟਲਫ ਦਨ ਸਕਰਨਜਨਸਗ ਕਨਤਨ ਗਈ        ।ਉਨਲਲਆ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਦਦਸ ਭਗਤ ਯਨਨਨਵਰਜਸਟਨ ਦਦ 30 
  ਜਵਜਦਆਰਥਨਆਆ ਤਦ 95       ਸਟਲਫ ਮਮਬਰਲਆ ਅਤਦ ਜਰਮਟ ਯਨਨਨਵਰਜਸਟਨ ਦਦ 134   ਜਵਜਦਆਰਥਨਆਆ ਤਦ 41    ਸਟਲਫ ਮਮਬਰਲਆ ਦਨ

  ਸਕਰਨਜਨਸਗ ਕਨਤਨ ਗਈ        ਜਜਸ ਦਦਰਲਨ ਜਕਸਦ ਵਨ ਜਵਅਕਤਨ ਨਨ ਸ ਬਬਖਲਰ, ਖਸਘ,       ਜਬਕਲਮ ਆਜਦ ਦਦ ਲਵਛਣ ਨਹਹ ਪਲਏ ਗਏ।

            ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਦ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਸਨ.ਐਚ.ਸਨ.           ਅਮਲਲਹ ਜਵਖਦ ਮਰਨਜਲਆ ਦਨ ਜਲਆਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਸਦਸ ਫਲਨ ਕਲਰਨਰ
   ਸਥਲਪਤ ਕਨਤਲ ਜਗਆ ਹਫ                 । ਉਨਲਲਆ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਮਹਲਆਮਲਰਨ ਨਨ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸਸਭਵ ਉਪਰਲਲਦ ਕਨਤਦ ਜਲ ਰਹਦ

      ਹਨ । ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਦਨਆਆ ਟਨਮਲਆ 24      ਘਸਟਦ ਆਪਣਨਆਆ ਸਦਵਲਵਲਆ ਦਦ ਰਹਨਆਆ ਹਨ। 

      ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਦਨ ਜਲਆਚ ਟਨਮ ਜਵਵਚ ਐਸ.ਐਮ.ਓ.     ਕਜਮਊਜਨਟਨ ਹਫਲਥ ਸਮਟਰ ਅਮਲਲਹ ਡਲ.  ਲਜਜਸਦਰ ਵਰਮਲਆ, ਡਲ.  ਰਬਜਪਸਦਰ
  ਕਦਰ ਮਫਡਨਕਲ ਅਫਸਰ,   ਪਪਭਜਲਤ ਜਸਸਘ ਫਲਰਮਦਸਨਅਫਸਰ,           ਹਰਜਮਸਦਰ ਪਲਲ ਕਜਪਲ ਹਫਲਥ ਇਸਸਪਫਕਟਰ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਹਲਰ ਪਫਰਲ

   ਮਫਡਨਕਲ ਸਟਲਫ ਹਲਜਰ ਸਨ  ।

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/201/2020-DPRO Fatehgarh Sahib
I/18184/2020

5/5


