
   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

              ਸਫਲਈ ਕਰਮਚਲਰਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨ ਦਦ ਚਦਅਰਮਮਨ ਗਦਜਲ ਰਲਮ ਨਦ ਕਕਦਰ ਸਰਕਲਰ ਤਤ ਸਫਲਈ ਕਰਮਚਲਰਰਆਆ ਲਈ ਪਰ.ਪਰ.ਈ.  ਜ਼ਕਕਟਲਆ
  ਦਰ ਕਰਤਰ ਮਸਗ

          ਜ਼ਕਕਟਲਆ ਮਮਹਕਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਕਕਮਰ ਸਫਲਈ ਕਰਮਚਲਰਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨ ਨਨ ਸ ਜ਼ਲਜ਼ਖਆ ਪਕਤਰ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 24  ਅਪਪਮਲ :

             ਪਸਜਲਬ ਸਫਲਈ ਕਰਮਚਲਰਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨ ਦਦ ਚਦਅਰਮਮਨ ਸਪਰ ਗਦਜਲ ਰਲਮ ਨਦ ਕਕਮਰ ਸਫਲਈ ਕਰਮਚਲਰਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨ,    ਨਵਵ ਜ਼ਦਕਲਰ ਨਨ ਸ ਇਕ
                ਪਕਤਰ ਜ਼ਲਖ ਕਦ ਮਸਗ ਕਰਤਰ ਹਮ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਮਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਫਰਸਟ ਲਲਈਨ '      ਤਦ ਜ਼ਡਊਟਰ ਜ਼ਨਭਲ ਰਹਦ ਸਫਲਈ

     ਕਰਮਚਲਰਰਆਆ ਨਨ ਸ ਕਕਦਰ ਸਰਕਲਰ ਵਕਲਤ ਪਰ.ਪਰ.ਈ.    ਜ਼ਕਕਟਲਆ ਮਮਹਕਈਆ ਕਰਵਲਈਆਆ ਜਲਣ       । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਹਮ ਜ਼ਕ ਸਫਲਈ
                ਕਰਮਚਲਰਰ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਵਰਗਰ ਖਤਰਨਲਕ ਮਹਲਆਮਲਰਰ ਦਕਰਲਨ ਆਪਣਰ ਜਲਨ ਦਰ ਪਪਵਲਹ ਨਲ ਕਰਦਦ ਹਲਏ ਬਹਲਦਰਰ ਨਲਲ

            ਜ਼ਡਊਟਰ ਜ਼ਨਭਲ ਰਹਦ ਹਨ ਅਤਦ ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਜ਼ਸਹਤਯਲਬਰ ਲਈ ਉਨਲਲਆ ਨਨ ਸ ਵਰ ਪਰ.ਪਰ.ਈ.    ਜ਼ਕਕਟਲਆ ਮਮਹਕਈਆ ਕਰਵਲਉਣਰਆਆ
 ਚਲਹਰਦਰਆਆ ਹਨ।

                   ਸ਼ਪਰ ਗਦਜਲ ਰਲਮ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਕਦਰ ਸਰਕਲਰ ਨਨ ਸ ਚਲਹਰਦਲ ਹਮ ਜ਼ਕ ਸਫਲਈ ਕਰਮਚਲਰਰਆਆ ਨਨ ਸ ਵਰ ਇਹ ਜ਼ਕਕਟਲਆ ਮਮਹਕਈਆ
           ਕਰਵਲਈਆਆ ਜਲਣ ਤਲਆ ਜਲ ਉਹ ਜ਼ਜਥਦ ਆਪ ਇਸ ਮਹਲਆਮਲਰਰ ਤਤ ਬਚਦ ਰਜ਼ਹਣ,        ਉਥਦ ਹਰ ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਵਰ ਤਸਦਰਮਸਤ ਰਜ਼ਹਣ  ।

                 ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ ਪਮਦਲ ਹਲਏ ਹਲਲਲਤਲਆ ਦਦ ਮਕਦਦਨਜ਼ਰ ਸਫਲਈ ਕਰਮਚਲਰਰਆਆ ਨਦ ਇਸ ਮਹਲਆਮਲਰਰ ਨਨ ਸ
                  ਫਮਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਸ਼ਲਲਘਲਯਲਗ ਸਦਵਲਵਲਆ ਜ਼ਨਭਲਈਆਆ ਹਨ ਅਤਦ ਕਕਦਰ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਲ ਹਮ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ
                  ਜ਼ਖਲਲਫ ਲੜਰ ਜਲ ਰਹਰ ਇਸ ਜਸਗ ਜ਼ਵਕਚ ਆਪਣਲ ਅਜ਼ਹਮ ਯਲਗਦਲਨ ਦਦਣ ਵਲਲਦ ਸਫਲਈ ਕਰਮਚਲਰਰਆਆ ਦਰ ਜ਼ਸਹਤ ਦਲ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼

 ਤਕਰ '    ਤਦ ਜ਼ਧਆਨ ਰਕਜ਼ਖਆ ਜਲਵਦ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

     ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਵਲਲ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਇਇਟਲਟ
   ਦਦ ਸਪਲਲਈ ਦਦ ਆਜ਼ਗਆ

 ਸਵਰਰਰ 07:00    ਵਜਰ ਤਲ ਦਦਪਜ਼ਹਰ 01:00    ਵਜਰ ਤਇਕ ਹਲਵਰਗਦ ਸਪਲਲਈ

             ਇਇਟਲਟ ਦਦ ਸਪਲਲਈ ਵਲਲਰ ਵਲਹਨ ਤਰ ਡਰਲਈਵਰ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਦਲ ਮਜ਼ਦਦਰ ਮਦਜਦਦ ਹਲਣ ਦਦ
 ਹਲਵਰਗਦ ਇਜ਼ਲਜ਼ਤ

         ਹਰਰਕ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਨਦ ਸ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ ਲਲਜ਼ਮਦ ਤਰ ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਟ '    ਤਰ ਥਦਇਕਣ ਦਦ ਮਨਲਹਦ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 24  ਅਪਪਮਲ :

       ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਸ਼ਪਦਮਤਦ ਅਸਜ਼ਮਪਤ ਕਦਰ ਜ਼ਗਇਲ ਨਰ            ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਦ ਸ ਫਮਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਲਗਲਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ  ਇਇਟਲਟ
      ਦਦ ਸਪਲਲਈ ਕਰਨ ਦਦ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦਇਤਦ ਹਮ          । ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਜਲਰਦ ਹਦਕਮਲਟ ਅਨਦਸਲਰ ਭਇਠਲ ਮਲਲਕ ਸਵਰਰਰ 07:00   ਵਜਰ ਤਲ

 ਦਦਪਜ਼ਹਰ 01:00        ਵਜਰ ਤਇਕ ਇਇਟਲਟ ਦਦ ਸਪਲਲਈ ਕਰ ਸਕਣਗਰ I           ਇਹ ਵਦ ਹਦਲਇਤ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਮ ਜ਼ਕ ਇਇਟਲਟ ਦਦ ਸਪਲਲਈ
                ਕਰਨ ਵਲਲਰ ਵਲਹਨ ਦਰ ਡਰਲਈਵਰ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਜ਼ਸਰਫ ਦਲ ਮਜਦਦਰਲਟ ਨਦ ਸ ਹਦ ਨਲਲ ਜਲਣ ਦਦ ਆਜ਼ਗਆ ਹਲਵਰਗਦ    । ਭਇਠਲ ਮਲਲਕਲਟ ਨਦ ਸ

      ਇਹ ਵਦ ਜ਼ਨਰਦਰਸ਼ ਜ਼ਦਇਤਰ ਹਨ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19        ਸਬਸਧਦ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਤਰ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਇਲਲ ਸਮਮ-     ਸਮਮ ਜ਼ਸਰ ਜਲਰਦ ਕਦਤਦਆਟ
     ਹਦਲਇਤਲਟ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲਵਰ।

         ਅਜ਼ਜਹਲ ਇਸ ਲਈ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਮ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਕਦਝ ਥਲਵਲਟ '              ਤਰ ਉਸਲਰਦ ਦਲ ਕਸਮ ਚਇਲਦਲ ਹਲਣ ਕਰ ਕਰ ਇਇਟਲਟ ਦਦ ਮਸਗ ਕਦਤਦ ਜਲ
                ਰਹਦ ਸਦ ਅਤਰ ਭਇਠਲ ਮਲਲਕਲਟ ਨਦ ਸ ਵਦ ਇਇਟਲਟ ਸਪਲਲਈ ਕਰਨ ਜ਼ਵਇਚ ਮਦਸ਼ਕਲ ਪਰਸ਼ ਆ ਰਹਦ ਸਦ l     ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਨਰ ਇਹ

            ਆਦਰਸ਼ ਵਦ ਜ਼ਦਇਤਰ ਹਨ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਅਸਦਰ ਹਰਰਕ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਨਦ ਸ ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਟ '        ਤਰ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ ਲਲਜ਼ਮਦ ਹਮ ਅਤਰ ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਟ
'      ਤਰ ਥਦਇਕਣ ਦਦ ਵਦ ਮਨਲਹਦ ਹਮ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

            ਰਲਜਪਪਰਲ ਦਦ ਨਲਲ ਲਲਗਦਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਦਦ ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਜ਼ਵਲਚ ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਧ ਸਰਵਦ ਤਦ ਸਕਰਧਜ਼ਨਸਗ

       ਸਕਰਧਜ਼ਨਸਗ ਕਰ ਕਦ ਲਏ ਜਲ ਰਹਦ ਨਦ ਸਸਪਲ

              ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਲਲਤ ਦਲਸਧਆਡ ਸਲਵਧਲਨਧਆਡ ਦਧ ਪਲਲਣਲ ਯਕਧਨਧ ਬਨਲਉਣ ਦਧ ਅਪਧਲ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 24 ਅਪਪਪਲ

       ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਪਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਪਧ.ਐਚ.ਸਧ.         ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਡ ਵਲਲਤ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਉਪਰਲਲਦ ਕਧਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ   । ਇਸ
   ਸਬਸਧਧ ਜਲਣਕਲਰਧ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਡ ਪਧ.ਐਚ.ਸਧ.       ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਡ ਦਦ ਸਧਨਧਅਰ ਮਪਡਧਕਲ ਅਫਸਰ ਡਲ.     ਰਜ਼ਮਸਦਰ ਕਕਰ ਵਲਲਧਆ ਨਦ
                  ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਪਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਜਹੜਦ ਜ਼ਪਸਡ ਰਲਜਪਪਰਲ ਦਦ ਨਜ਼ਦਧਕ ਪਸਦਦ ਹਨ ਹਨ ਅਤਦ ਪਧ.ਐਚ.ਸਧ. 

     ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਡ ਦਦ ਅਧਧਨ ਆਉਦਦ ਹਨ,             ਉਨਲਲਡ ਜ਼ਵਲਚ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਟਧਮਲਡ ਬਣਲ ਕਦ ਸਰਵਦ ਤਦ ਸਕਰਧਜ਼ਨਸਗ ਕਧਤਧ ਜਲ ਰਹਧ ਹਪ।
ਡਲ.                    ਰਜ਼ਮਸਦਰ ਕਕਰ ਨਦ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਹੜਦ ਜ਼ਵਅਕਤਧ ਜ਼ਪਛਲਦ ਦਲ ਹਫਜ਼ਤਆਡ ਜ਼ਵਲਚ ਰਲਜਪਪਰਲ ਜ਼ਵਖਦ ਜ਼ਕਸਦ ਵਧ ਕਸਮ ਜਲ ਮਸਡਧ ਜ਼ਵਲਚ

 ਗਏ ਸਨ,          ਉਨਲਲਡ ਦਧ ਸਕਰਧਜ਼ਨਸਗ ਕਰ ਕਦ ਸਸਪਲ ਲਏ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ      । ਇਸਦ ਤਜ਼ਹਤ ਅਲਜ ਜ਼ਪਸਡ ਛਲਦੜਧ,    ਮਧਆਡਪਪਰ ਅਤਦ ਪਲਲਲ ਜ਼ਵਲਚ
              ਫਧਲਡ ਵਰਕਰਲਡ ਵਲਲਤ ਲਲਕਲਡ ਦਧ ਸਕਰਧਜ਼ਨਸਗ ਕਧਤਧ ਗਈ ਅਤਦ ਟਪਸਟ ਸਸਪਜ਼ਲਸਗ ਕਧਤਧ ਜਲ ਰਹਧ ਹਪ    । ਸਧਨਧਅਰ ਮਪਡਧਕਲ
               ਅਫਸਰ ਨਦ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਲਜਪਪਰਲ ਦਦ ਨਜ਼ਦਧਕ ਪਸਦਦ ਸਲਰਦ ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਜ਼ਵਲਚ ਸਰਵਦ ਤਦ ਸਕਰਧਜ਼ਨਸਗ ਕਧਤਧ ਜਲਵਦਗਧ।

                  ਉਨਲਲਡ ਨਦ ਲਲਕਲਡ ਨਨ ਸ ਅਪਧਲ ਕਧਤਧ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਲਲਤ ਦਲਸਧਆਡ ਸਲਰਧਆਡ ਸਲਵਧਲਨਧਆਡ
    ਦਧ ਪਲਲਣਲ ਯਕਧਨਧ ਬਣਲਈ ਜਲਵਦ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

                  ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਮਮਦਦਨਜ਼ਰ ਲਲਕਲਕ ਤਮਕ ਤਲਜ਼ਜ਼ ਤਦ ਸਲਫ ਸਸਥਰਜ਼ ਸਬਜ਼ਜ਼ ਪਸਮਜਦਜ਼ ਕਰਨ ਜ਼ਵਮਚ ਬਲਗਬਲਨਜ਼ ਜ਼ਵਭਲਗ ਪਲ ਜ਼ਰਹਹ
 ਅਜ਼ਹਮ ਯਲਗਦਲਨ

         ਸਬਜ਼ਜ਼ਆਕ ਦਜ਼ਆਕ ਕਲਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਲਲਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਕ ਨਨ ਸ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਰਹਹ ਲਲਭ

                     ਜ਼ਪਸਡ ਹਰਜ਼ਪਸਰ ਦਦ ਜ਼ਕਸਲਨ ਜ਼ਰਪਸਦਮਨ ਜ਼ਸਸਘ ਤਦ ਉਸ ਦਦ ਸਲਥਜ਼ ਜ਼ਕਸਲਨਲਕ ਵਮਲਲ ਘਰ ਘਰ ਪਸਮਜਦਜ਼ ਕਜ਼ਤਜ਼ ਜਲ ਰਹਜ਼ ਹਹ ਪਹਕ ਕਜ਼ਤਜ਼
ਸਬਜ਼ਜ਼

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ/ਅਮਲਲਹ, 24 ਅਪਪਹਲ

                   ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ ਪਹਦਲ ਹਲਈ ਸਜ਼ਥਤਜ਼ ਜ਼ਵਮਚ ਲਲਕਲਕ ਤਮਕ ਤਲਜ਼ਜ਼ ਤਦ ਸਲਫ ਸਸਥਰਜ਼ ਸਬਜ਼ਜ਼ ਪਸਮਜਦਜ਼ ਕਰਨ ਤਦ ਸਬਜ਼ਜ਼ਆਕ ਦਦ
             ਕਲਸ਼ਤਕਲਰਲਕ ਦਜ਼ ਫ਼ਸਲ ਦਦ ਮਸਡਜ਼ਕਰਨ ਜ਼ਵਮਚ ਬਲਗਬਲਨਜ਼ ਜ਼ਵਭਲਗ ਅਜ਼ਹਮ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ,      ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਆਮ ਲਲਕਲਕ ਤਦ

 ਸਬਜ਼ਜ਼ ਕਲਸ਼ਤਕਲਰਲਕ,       ਦਲਵਲਕ ਨਨ ਸ ਹਜ਼ ਲਲਭ ਹਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ।
                 ਇਸ ਬਲਰਦ ਜਲਣਕਲਰਜ਼ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਕ ਬਲਗਬਲਨਜ਼ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਪਜ਼ਮਤਜ਼ ਰਸਜ਼ਪਸਦਰ ਕਕਰ ਨਦ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਲਲਕ ਅਮਲਲਹ ਦਦ ਜ਼ਪਸਡ

    ਹਰਜ਼ਪਸਰ ਦਲ ਕਸਲਨ ਜ਼ਰਪਸਦਮਨ ਜ਼ਸਸਘ,   ਜ਼ਜਸ ਨਦ 08         ਏਕੜ ਜ਼ਵਮਚ ਕਈ ਜ਼ਕਸਮ ਦਜ਼ ਸਬਜ਼ਜ਼ ਲਲਈ ਹਲਈ ਹਹ,    ਵਮਲਲ ਆਪਣਦ ਸਲਥਜ਼
              ਜ਼ਕਸਲਨਲਕ ਦਦ ਗਰਸਮਪ ਨਨ ਸ ਨਲਲ ਲਹ ਕਦ ਬਲਗਬਲਨਜ਼ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਸਬਜ਼ਜ਼ਆਕ ਨਨ ਸ ਘਰ-     ਘਰ ਪਹਸਸਚਲਉਣ ਦਲ ਉਪਰਲਲਲ

   ਕਜ਼ਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ     ।ਇਸ ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਨ ਸ ਲਗਭਗ 10      ਹਲਰ ਜ਼ਕਸਲਨ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਦ ਰਹਦ ਹਨ,   ਜ਼ਜਨਲਲਕ ਕਲਲ ਵਮਖ-    ਵਮਖ ਜ਼ਕਸਮ ਦਜ਼ਆਕ
 ਸਬਜ਼ਜ਼ਆਕ ਹਨ।
        ਬਲਗਬਲਨਜ਼ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨਦ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਬਜ਼ਜ਼ਆਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19        ਦਦ ਬਚਲਅ ਲਈ ਲਲੜੜਦਜ਼ਆਕ ਸਲਵਧਲਨਜ਼ਆਕ ਨਨ ਸ ਮਸਮਖ

      ਰਮਖ ਕਦ ਖਦਤਲਕ ਜ਼ਵਮਚ ਤਲੜਜ਼ਆਕ ਜਲਕਦਜ਼ਆਕ ਹਨ      ।ਇਸ ਗਰਸਮਪ ਵਮਲਲ ਫਲਨ ਉਤਦ          ਆਰਡਰ ਜ਼ਮਲਣ ਉਤਦ ਪਹਕ ਕਜ਼ਤਜ਼ ਸਬਜ਼ਜ਼ ਘਰਲ ਘਰ
                ਪਸਮਜਦਜ਼ ਕਜ਼ਤਜ਼ ਜਲ ਰਹਜ਼ ਹਹ। ਮਕਜਨਦਲ ਹਲਲਲਤ ਜ਼ਵਮਚ ਇਸ ਤਰਲਲਕ ਦਲ ਮਸਡਜ਼ਕਰਨ ਇਮਕ ਜ਼ਮਸਲਲ ਦਦ ਤਕਰ '     ਤਦ ਉਭਰ ਕਦ ਸਲਹਮਣਦ

 ਆਇਆ ਹਹ        ।ਇਹ ਗਰਸਮਪ ਕਈ ਜ਼ਕਸਮ ਦਜ਼ ਸਬਜ਼ਜ਼ ਜ਼ਜਵਵ ਜ਼ਮਰਚ, ਧਨਜ਼ਆਕ, ਕਮਦਨ , ਬਬਗਣ, ਆਲਨ ,  ਹਰਲ ਜ਼ਪਆਜ਼, ਪਦਠਲ, ਬਬਗਣ, 
 ਚਮਪਣ ਕਮਦਨ , ਮਨਲਜ਼, ਖਜ਼ਰਲ, ਤਰ,      ਟਮਲਟਰ ਆਜ਼ਦ ਦਜ਼ ਲਲੜ ਮਸਤਲਜ਼ਬਕ 02    ਤਲ ਲਹ ਕਦ 05        ਜ਼ਕਲਲ ਤਮਕ ਪਹਜ਼ਕਸਗ ਕਰ ਕਦ ਘਰ ਪਹਸਸਚਲ
 ਜ਼ਦਸਦਲ ਹਹ       ।ਇਸ ਗਰਸਮਪ ਵਮਲਲ ਇਸ ਵਦਲਦ ਕਰਜ਼ਬ 06         ਕਸਇਸਟਲ ਪਪਤਜ਼ ਜ਼ਦਨ ਸਬਜ਼ਜ਼ ਸਪਲਲਈ ਕਜ਼ਤਜ਼ ਜਲ ਰਹਜ਼ ਹਹ   ।ਇਹ ਸਪਲਲਈ

          ਯਕਜ਼ਨਜ਼ ਬਨਲਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਕਸਲਨ ਗਰਸਮਪ ਦਜ਼ਆਕ ਜਲ ਵਜ਼ ਲਲੜਲਕ ਸਨ,       ਉਹ ਬਲਗਬਲਨਜ਼ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਮਲਲ ਪਨਰਜ਼ਆਕ ਕਜ਼ਤਜ਼ਆਕ
 ਗਈਆਕ ਹਨ।

        ਇਸ ਗਰਸਮਪ ਦਦ ਮਲਢਜ਼ ਜ਼ਰਪਸਦਮਨ ਜ਼ਸਸਘ ਦਲ ਮਲਬਲਇਲ ਨਸ: 78885-26304 ਹਹ,         ਜ਼ਜਸ ਉਤਦ ਫਲਨ ਕਰ ਕਦ ਤਲਜ਼ਜ਼ ਤਦ ਸਲਫ ਸਸਥਰਜ਼
     ਸਬਜ਼ਜ਼ ਘਰ ਮਸਗਵਲਈ ਜਲ ਸਕਦਜ਼ ਹਹ               ।ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਜਦ ਕਲਈ ਵਜ਼ ਸਬਜ਼ਜ਼ ਕਲਸ਼ਤਕਲਰ ਇਸ ਪਪਣਲਲਜ਼ ਨਲਲ ਜਸੜ ਕਦ ਸਬਜ਼ਜ਼ ਦਲ

         ਮਸਡਜ਼ਕਰਨ ਕਰਨਲ ਚਲਹਸਸਦਲ ਹਹ ਤਲਕ ਬਲਗਬਲਨਜ਼ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦ ਸਹਲਇਕ ਡਲਇਰਹਕਟਰ,     ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਨਜ਼ਰਸਦਰਬਜ਼ਰ ਜ਼ਸਸਘ
   ਨਲਲ ਫਲਨ ਨਸਬਰ 75080-18919     ਉਤਦ ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਲ ਹਹ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

         ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਲੜਲਈ ਜ਼ਵਚ ਖਖਸ਼ਹਲਲਲ ਦਦ ਰਲਜ਼ਖਆਆ ਦਲ ਅਜ਼ਹਮ ਭਭਜ਼ਮਕਲ: ਟਲ.ਐਸ. ਸ਼ਦਰਜ਼ਗਗਲ

                   ਕਣਕ ਦਲ ਖ਼ਰਲਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜ਼ਵਗਚ ਖਖਸਹਲਲਲ ਦਦ ਰਲਖਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਲਲ ਮਲਢਦ ਨਲਲ ਮਲਢਲ ਜਲੜ ਕਦ ਕਰ ਰਹਦ ਨਦ ਕਸਮ

                  ਮਖਗਖ ਮਸਤਰਲ ਦਦ ਸਲਨਲਅਰ ਸਲਲਹਕਲਰ ਵਗਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਤਦ ਕਣਕ ਦਲ ਖ਼ਰਲਦ ਸਬਸਧਲ ਸਜ਼ਥਤਲ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ
     ਲਲਣ ਲਈ ਪਪਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਲਆਆ ਨਲਲ ਮਲਜ਼ਟਸਗ

     ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਕਲਰਗਖਜ਼ਲਰਲ ਦਲ ਕਲਤਲ ਸ਼ਲਲਘਲ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 24 ਅਪਪਲਲ
ਲਲਫ.  ਜਨਰਲ ਟਲ.ਐਸ.  ਸ਼ਦਰਜ਼ਗਗਲ ,    ਸਲਨਲਅਰ ਵਲਇਸ ਚਦਅਰਮਲਨ ਜਲ.ਓ.ਜਲ.   ਅਤਦ ਸਲਨਲਅਰ ਸਲਲਹਕਲਰ,  ਮਖਗਖ ਮਸਤਰਲ, 

           ਪਸਜਲਬ ਨਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਲ ਕਸਪਲਲਕਸ ਜ਼ਵਖਦ ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਲਮਤਲ ਅਸਜ਼ਮਪਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਗਲ,     ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਖਲਲਸ ਮਖਖਲ ਸ਼ਲਮਤਲ
         ਅਮਨਲਤ ਕਕਡਲ ਸਮਦਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਹਲਰ ਪਪਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਲਆਆ ਤਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜਲ.ਓ.        ਜਲਜ਼ ਨਲਲ ਮਲਜ਼ਟਸਗ ਦਕਰਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਖਖਸ਼ਹਲਲਲ

  ਦਦ ਰਲਖਦ ਕਲਜ਼ਵਡ-19        ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਜਸਗ ਜ਼ਵਚ ਅਜ਼ਹਮ ਭਭਜ਼ਮਕਲ ਜ਼ਨਭਲਅ ਰਹਦ ਹਨ          । ਇਸ ਦਦ ਨਲਲ ਹਲ ਕਣਕ ਦਲ ਖ਼ਰਲਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ
                      ਜ਼ਵਗਚ ਵਲ ਖਖਸ਼ਹਲਲਲ ਦਦ ਰਲਜ਼ਖਆਆ ਵਗਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਲਲ ਮਲਢਦ ਨਲਲ ਮਲਢਲ ਜਲੜ ਕਦ ਕਸਮ ਕਲਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਲ। ਉਨਲਲਆ ਨਦ ਕਲਰਲਨਲ

                  ਵਲਇਰਸ ਨਭ ਸ ਫਲਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਅਤਦ ਕਣਕ ਦਲ ਖ਼ਰਲਦ ਸਬਸਧਲ ਕਲਤਦ ਪਪਬਸਧਲਆ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਸ਼ਲਲਘਲ ਵਲ ਕਲਤਲ।
                 ਸਪਲ ਸ਼ਦਰਜ਼ਗਗਲ ਨਦ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦਲ ਵਲਢਲ ਅਤਦ ਖ਼ਰਲਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦਕਰਲਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਭ ਸ ਕਲਈ ਮਖਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਲ ਆਵਦ,  ਇਸ

                   ਲਈ ਖਖਸ਼ਹਲਲਲ ਦਦ ਰਲਖਦ ਜ਼ਪਸਡਲਆ ਜ਼ਵਗਚ ਪਭਰਲ ਚਕਕਸਲ ਰਗਖ ਰਹਦ ਹਨ ਅਤਦ ਜ਼ਕਸਦ ਵਲ ਜ਼ਕਸਮ ਦਲ ਮਖਸ਼ਜ਼ਕਲ ਸਲਹਮਣਦ ਆਉਣ '  ਤਦ ਉਹ
                   ਤਖਰਸਤ ਸਰਕਲਰ ਅਤਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਦ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਗਚ ਜ਼ਲਆਆਦਲ ਜਲ ਰਹਲ ਹਲ ਤਲਆ ਜਲ ਜ਼ਬਨਲਆ ਦਦਰਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਲਆਆ ਮਖਸ਼ਜ਼ਕਲਲਆ ਦਲ

  ਹਗਲ ਹਲ ਸਕਦ।
      ਸ਼ਪਲ ਸ਼ਦਰਜ਼ਗਗਲ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ 19                ਸਭ ਲਈ ਇਕ ਚਖਣਕਤਲ ਹਲ ਅਤਦ ਚੜਲਦਲਕਲਲ ਅਤਦ ਜ਼ਜਗਤ ਦਲ ਜਜ਼ਬਲ ਮਨ ਜ਼ਵਗਚ ਲਲ ਕਦ

 ਇਸ '    ਤਦ ਫਜ਼ਤਹ ਪਲਉਣਲ ਹਲ                   । ਉਨਲਲਆ ਨਦ ਜਲਓਜਲਜ਼ ਨਭ ਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਮਭਹ ਖਖਸ਼ਹਲਲਲ ਦਦ ਰਲਖਦ ਜ਼ਪਸਡਲਆ ਜ਼ਵਗਚ ਲਲਕਲਆ ਨਭ ਸ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਲ ਤਲ
                  ਬਚਲਅ ਲਈ ਜ਼ਰਭਰਲ ਸਲਵਧਲਨਲਆਆ ਪਪਤਲ ਜਲਗਰਭਕ ਕਰਦਦ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤਦ ਨਲਲ ਹਲ ਕਣਕ ਦਲ ਵਲਢਲ ਤਦ ਖ਼ਰਲਦ ਸਬਸਧਲ ਕਲਰਜਲਆ

       ਜ਼ਵਗਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਭ ਸ ਪਭਰਨ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਦਸਦਦ ਰਜ਼ਹਣ।
                ਮਖਗਖ ਮਸਤਰਲ ਦਦ ਮਖਗਖ ਸਲਲਹਕਲਰ ਨਦ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਲਰ ਵਗਲਲ ਜਨਤਕ ਵਸਡ ਪਪਣਲਲਲ ਰਲਹਹ ਕਣਕ ਦਲ ਵਸਡ,   ਪਲਨਸ਼ਨਲਆ ਅਤਦ
             ਹਲਰ ਲਲਕ ਕਜ਼ਲਆਣਕਲਰਲ ਸਕਲਮਲਆ ਤਜ਼ਹਤ ਰਕਮਲਆ ਲਲਭਪਲਤਰਲਆਆ ਦਦ ਬਬਕ ਖਲਜ਼ਤਆਆ ਜ਼ਵਚ ਪਲਈਆਆ ਗਈਆਆ ਹਨ   । ਅਜ਼ਜਹਦ
                 ਜ਼ਵਚ ਜਲਓਜਲਜ਼ ਲਲਭਪਲਤਰਲਆਆ ਨਭ ਸ ਜਲਗਰਭਕ ਵਲ ਕਰਨ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਖਜ਼ਵਧਲਵਲਆ ਪਪਲਪਤ ਕਰਦਦ ਸਮਮ ਲਲਕ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਭਰਲ ਦਲ
                 ਸਖ਼ਤਲ ਨਲਲ ਪਲਲਣ ਕਰਨ ਅਤਦ ਨਲਲ ਹਲ ਹਰਦਕ ਯਲਗ ਲਲਭਪਲਤਰਲ ਤਗਕ ਸਰਕਲਰਲ ਮਦਦ ਦਲ ਪਹਖਸਚ ਵਲ ਯਕਲਨਲ ਹਲਵਦ।

  ਇਸ ਮਕਕਦ ਲਲਫ.  ਜਨਰਲ ਟਲ.ਐਸ.              ਸ਼ਦਰਜ਼ਗਗਲ ਨਦ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਲਓਜਲ ਦਦ ਕਸਮ ਨਭ ਸ ਹਲਰ ਪਪਭਲਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਲਈਨ
      ਪਲਰਟਲ ਨਭ ਸ ਹਲਰ ਸਮਰਗਥ ਕਲਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਲ,             ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਪਸਜਲਬ ਦਦ ਦਭਰਦਰਲਜ਼ ਜ਼ਪਸਡਲਆ ਤਲ ਖਖਸ਼ਹਲਲਲ ਦਦ ਰਲਖਦ ਤਖਰਸਤ ਆਪਣਲ
      ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਜ਼ਸਗਧਦ ਉਨਲਲਆ ਨਭ ਸ ਅਤਦ ਮਖਗਖ ਮਸਤਰਲ,       ਪਸਜਲਬ ਦਦ ਦਫ਼ਤਰ ਨਭ ਸ ਭਦਜ ਸਕਦਦ ਹਨ         । ਇਸ ਨਲਲ ਲਲਕ ਮਸਜ਼ਲਆਆ ਦਲ ਤਦਜ਼ਲ ਨਲਲ
   ਜ਼ਨਪਟਲਰਲ ਸਸਭਵ ਹਲ ਸਕਦਗਲ।

                  ਇਸ ਮਕਕਦ ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਲਮਤਲ ਅਸਜ਼ਮਪਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਗਲ ਨਦ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਗਚ ਔਰਸਗਲਬਲਦ ਤਲ ਆਈਆਆ ਦਲ ਔਰਤਲਆ
   ਕਲਰਲਨਲ ਪਲਜ਼ਦਜ਼ਟਵ ਆਈਆਆ ਸਨ,               ਜ਼ਜਨਲਲਆ ਦਦ ਠਲਕ ਹਲਣ ਉਪਰਸਤ ਉਨਲਲਆ ਨਭ ਸ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਗਚਲ ਜ਼ਡਸਚਲਰਜ ਕਰ ਜ਼ਦਗਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਲ ਪਰ

    ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਜ਼ਵਗਚ ਰਗਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਹਲ  । ਐਸ.ਐਸ.ਪਲ.          ਸ਼ਪਲਮਤਲ ਅਮਨਲਤ ਕਕਡਲ ਨਦ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਲ ਉਲਸਘਣਲ ਅਤਦ ਗਲਤ
          ਜਲਣਕਲਰਲ ਤਦ ਅਫਵਲਹਲਆ ਫਲਲਲਉਣ ਜ਼ਖਲਲਫ ਕਲਤਲ ਗਈ ਕਲਰਵਲਈ ਬਲਰਦ ਜਲਣਕਲਰਲ ਜ਼ਦਗਤਲ       । ਇਸ ਮਕਕਦ ਜਲਓਜਲਜ਼ ਦਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ

                 ਹਲਹਡ ਕਰਨਲ ਅਮਰਜਲਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਗਚ ਖਖਸ਼ਹਲਲਲ ਦਦ ਰਲਜ਼ਖਆਆ ਵਗਲਲ ਕਲਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਕਲਰਜਲਆ ਦਲ ਜਲਣਕਲਰਲ ਜ਼ਦਗਤਲ।
       ਇਸ ਮਕਕਦ ਵਧਲਕ ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਲ ਜਸਪਪਲਤ ਜ਼ਸਸਘ, ਲਲਫ.  ਜਨਰਲ ਟਲ.ਐਸ.   ਸ਼ਦਰਜ਼ਗਗਲ ਦਦ ਓ.ਐਸ.ਡਲ.  ਕਰਨਵਲਰ ਜ਼ਸਸਘ, 

  ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ)  ਜਸਪਪਲਤ ਜ਼ਸਸਘ, ਡਲ.ਐਫ.ਐਸ.ਸਲ.     ਰਜ਼ਵਸਦਰ ਕਕਰ ਵਲ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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