
   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

          ਸਸਬਬ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਦਦ ਖ਼ਰਦਦ ਸਸਚਲਰਸ ਢਸਗ ਨਲਲ ਜਲਰਦ:   ਕਲਹਨ ਜ਼ਸਸਘ ਪਸਨਸ ਸ

     ਜ਼ਪਛਲਬ ਸਲਲ ਹਸਣ ਤਵਕ ਹਲਈ 03.02          ਲਵਖ ਟਨ ਖ਼ਰਦਦ ਦਬ ਮਸਕਲਬਲਬ ਇਸ ਵਲਰ ਹਸਣ ਤਵਕ 15.38    ਲਵਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰਦਦਦ

   ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਦਬ 130       ਲਵਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਹਲਣਦ ਹਹ ਆਮਦ

        ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਬ ਫ਼ਸਲ ਦਬ ਦਲਣਬ ਦਲਣਬ ਦਦ ਹਲਵਬਗਦ ਖ਼ਰਦਦ

       ਖ਼ਰਦਦ ਜ਼ਰਦਏ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਕਲਲ ਜਲਣਬ ਹਨ ਕਰਦਬ 25   ਹਜ਼ਲਰ ਕਰਲੜ ਰਸਪਏ

           ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਕਦਤਬ ਗਏ ਹਨ ਪਸਖ਼ਤਲ ਪਪਬਸਧ

        ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਸ ਸ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਬਗਦ ਕਲਈ ਵਦ ਜ਼ਦਵਕਤ

    ਖਬਤਦਬਲੜਦ ਤਬ ਜ਼ਕਸਲਨ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ,        ਪਸਜਲਬ ਦਬ ਸਕਵਤਰ ਵਵਲਤ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਮਸਡਦ ਦਲ ਦਦਰਲ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 22  ਅਪਪਹਲ :

            ਪਸਜਲਬ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਦਦ ਖ਼ਰਦਦ ਸਸਚਲਰਸ ਢਸਗ ਨਲਲ ਚਵਲ ਰਹਦ ਹਹ         । ਜ਼ਪਛਲਬ ਸਲਲ ਜ਼ਜਵਥਬ ਹਸਣ ਤਵਕ ਸਸਬਬ ਦਦਆਆ
  ਮਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ 04.83       ਲਵਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਆਮਦ ਤਬ 03.02       ਲਵਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖ਼ਰਦਦ ਹਲਈ ਸਦ,     ਉਥਬ ਇਸ ਵਲਰ ਹਸਣ

 ਤਵਕ 17.56           ਲਵਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਆਮਦ ਹਲ ਚਸਵਕਦ ਹਹ ਤਬ 15.38      ਲਵਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰਦਦਦ ਗਈ ਹਹ    । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਦ
    ਖਬਤਦਬਲੜਦ ਤਬ ਜ਼ਕਸਲਨ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ,    ਪਸਜਲਬ ਦਬ ਸਕਵਤਰ ਸ.           ਕਲਹਨ ਜ਼ਸਸਘ ਪਸਨਸ ਸ ਨਬ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਖਬ ਕਣਕ ਦਦ ਖ਼ਰਦਦ
     ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਹਣ ਮਦਕਬ ਜ਼ਦਵਤਦ        । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਸਬਬ ਦਬ ਕਰਦਬ 85        ਲਵਖ ਏਕੜ ਰਕਬਬ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਦਦ ਜ਼ਬਜਲਈ

 ਹਲਈ ਸਦ,    ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵਚਤ ਕਰਦਬ 130              ਲਵਖ ਟਨ ਕਣਕ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਣਦ ਹਹ ਤਬ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਕਣਕ ਦਲ ਦਲਣਲ-
                  ਦਲਣਲ ਖ਼ਰਦਜ਼ਦਆ ਜਲਣਲ ਹਹ ਤਬ ਨਲਲ ਹਦ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਪਸਖ਼ਤਲ ਪਪਬਸਧ ਕਦਤਬ ਗਏ ਹਨ   । ਇਸ
   ਖ਼ਰਦਦ ਜ਼ਰਦਏ ਕਰਦਬ 25       ਹਜ਼ਲਰ ਕਰਲੜ ਰਸਪਏ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਅਤਬ ਕਰਦਬ 700      ਕਰਲੜ ਰਸਪਏ ਮਜ਼ਦਸਰਲਆ ਕਲਲ ਜਲਣਲ ਹਹ,   ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ

           ਸਸਬਬ ਨਸ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਕਲਰਨ ਪਹਦਲ ਹਲਈ ਇਸ ਔਖਦ ਘੜਦ ਜ਼ਵਵਚ ਰਲਹਤ ਜ਼ਮਲਬਗਦ।

ਸ.                      ਕਲਹਨ ਜ਼ਸਸਘ ਪਸਨਸ ਸ ਨਬ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਲਜਸ ਤਬ ਬਦਰਸਗ ਦਲਣਬ ਕਲਰਨ ਖ਼ਰਦਦ ਸਬਸਧਦ ਆ ਰਹਦ ਜ਼ਦਵਕਤ ਨਸ ਸ ਦਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਰਤ
                    ਸਰਕਲਰ ਨਲਲ ਲਗਲਤਲਰ ਗਵਲਬਲਤ ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ ਤਬ ਛਬਤਦ ਹਦ ਇਹ ਸਮਵਜ਼ਸਆ ਹਵਲ ਹਲ ਜਲਵਬਗਦ ਤਬ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਸ ਸ ਮਸਡਦਆਆ

        ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਸਬ ਜ਼ਕਸਮ ਦਦ ਜ਼ਦਵਕਤ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਬਗਦ           । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਸ ਸ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚਵ ਆਉਣ ਸਬਸਧਦ ਟਲਕਨ
                     ਜਲਰਦ ਕਦਤਬ ਗਏ ਹਨ ਤਬ ਜ਼ਕਸਲਨ ਟਲਕਨ ਦਬ ਜ਼ਹਸਲਬ ਨਲਲ ਹਦ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਆ ਰਹਬ ਹਨ। ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਤਤ ਜ਼ਜਸ ਪਵਧਰ

      ਦਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਸਰਕਲਰ ਨਸ ਸ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ,              ਉਹ ਸ਼ਲਲਘਲਯਲਗ ਹਹ ਤਬ ਇਸ ਸਦਕਲ ਕਣਕ ਦਦ ਖ਼ਰਦਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਤਹਅ ਸਮਮ ਤਤ
     ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਹਦ ਮਸਕਸਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਲਵਬਗਦ।

                   ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਸ ਸ ਫਹਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਜਥਬ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਜ਼ਵਵਥ ਨਸ ਸ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਇਆ ਜਲ
 ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ,  ਹਵਥ ਧਲਣ,       ਸਹਨਦਟਲਈਜ਼ਰ ਤਬ ਮਲਸਕ ਦਬ ਜ਼ਵਸ਼ਬਸ਼ ਤਦਰ '            ਤਬ ਪਪਬਸਧ ਕਦਤਬ ਗਏ ਹਨ ਤਲਆ ਜਲ ਇਸ ਖਤਰਨਲਕ ਮਹਲਆਮਲਰਦ ਨਸ ਸ
    ਫਹਲਣ ਤਤ ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲ ਸਕਬ      । ਇਸ ਮਦਕਬ ਉਨਲਲਆ ਨਬ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ,           ਆੜਲਤਦਆਆ ਤਬ ਮਜ਼ਦਸਰਲਆ ਨਲਲ ਗਵਲਬਲਤ ਕਦਤਦ ਅਤਬ ਉਨਲਲਆ ਨਸ ਸ ਭਰਲਸਲ
                     ਜ਼ਦਵਤਲ ਜ਼ਕ ਜਬ ਜ਼ਕਸਬ ਨਸ ਸ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਸਬ ਜ਼ਕਸਮ ਦਦ ਜ਼ਦਵਕਤ ਆਉਦਦ ਹਹ ਤਲਆ ਉਸ ਨਸ ਸ ਛਬਤਦ ਤਤ ਛਬਤਦ ਦਸਰ ਕਦਤਲ ਜਲਵਬਗਲ   । ਉਨਲਲਆ ਨਬ
                 ਨਲਲ ਹਦ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਦਵਸਦਆਆ ਸਲਵਧਲਨਦਆਆ ਦਦ ਪਲਲਣਲ

     ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲਵਬ। ਇਸ ਮਦਕਬ ਸ.      ਪਸਨਸ ਸ ਨਬ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਵਚ ਹਵਥ ਧਲਣ,           ਪਦਣ ਵਲਲਬ ਪਲਣਦ ਤਬ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਲਈ ਕਦਤਬ ਹਲਰ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਲ
                  ਜਲਇਜ਼ਲ ਵਦ ਜ਼ਲਆ ਤਬ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਆ ਨਸ ਸ ਜ਼ਨਰਦਬਸ਼ ਜ਼ਦਵਤਬ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਸ ਸ ਜ਼ਕਸਬ ਜ਼ਕਸਮ ਦਦ ਜ਼ਦਵਕਤ ਨਲ ਆਉਣ ਜ਼ਦਵਤਦ ਜਲਵਬ।

                 ਜ਼ਜ਼ਲਲਬ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਦਦ ਖ਼ਰਦਦ ਸਬਸਧਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਦਮਤਦ ਅਸਜ਼ਮਪਤ ਕਦਰ ਜ਼ਗਵਲ ਨਬ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
      ਜ਼ਜ਼ਲਲਬ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਹਸਣ ਤਵਕ 25,780          ਮਦਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਆਮਦ ਹਲਈ ਹਹ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵਚਤ ਵਵਖ-   ਵਵਖ ਸਰਕਲਰਦ
   ਖਰਦਦ ਏਜਸਸਦਆਆ ਵਵਲਤ 18,684        ਮਦਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਹ        । ਖਰਦਦਦ ਗਈ ਕਣਕ ਜ਼ਵਵਚਤ ਪਨਗਪਬਨ ਵਵਲਤ

3,852  ਮਦਟਜ਼ਰਕ ਟਨ,   ਮਲਰਕਫਹਡ ਵਵਲਤ 5,773  ਮਦਟਜ਼ਰਕ ਟਨ,   ਪਨਸਪ ਵਵਲਤ 3,872  ਮਦਟਜ਼ਰਕ ਟਨ,    ਵਬਅਰ ਹਲਊਸ ਵਵਲਤ
3,326    ਮਦਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਤਬ ਐਫ.ਸਦ.ਆਈ.  ਵਵਲਤ 1,861        ਮਦਟਜ਼ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਹ।
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    ਇਸ ਮਦਕਬ ਜਨਰਲ ਮਹਨਬਜਰ (ਪਪਲਜਹਕਟ)   ਮਸਡਦ ਬਲਰਡ ਸ.   ਗਸਰਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਰਸਧਲਵਲ,      ਆੜਲਤਦ ਐਸਲਸਦਏਸ਼ਨ ਪਸਜਲਬ ਦਬ ਵਲਈਸ
        ਪਪਧਲਨ ਸਲਧਸ ਰਲਮ ਭਵਟਮਲਜਰਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਸਡਦ ਅਫ਼ਸਰ ਰਜ਼ਜਸਦਰ ਕਸਮਲਰ,        ਸਕਵਤਰ ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਕਮਬਟਦ ਗਗਨਦਦਪ ਜ਼ਸਸਘ ਸਮਬਤ ਵਵਖ

     ਵਵਖ ਜ਼ਵਭਲਗਲਆ ਦਬ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
 
ਕਹਪਸ਼ਨ:     ਖਬਤਦਬਲੜਦ ਤਬ ਜ਼ਕਸਲਨ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ,    ਪਸਜਲਬ ਦਬ ਸਕਵਤਰ ਸ.   ਕਲਹਨ ਜ਼ਸਸਘ ਪਸਨਸ ਸ,      ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਖਬ ਕਣਕ ਦਦ

    ਖ਼ਰਦਦ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਲਦਬ ਹਲਏ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

         ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਬਤ ਕਕਤਤ ਵਲਹਨਲਨ ਨਨ ਸ ਛਛਡਲਉਣ ਦਕ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਆਨਲਲਈਨ

       ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਕ ਸ਼ਛਰਨ ਕਕਤਕ ਗਈ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ

        ਆਨਲਲਈਨ ਅਰਜ਼ਕਆਨ ਦਤਣ ਲਈ ਵਵਖ ਵਵਖ ਅਦਲਲਤਲਨ ਵਵਲਤ ਈ-   ਮਤਲ ਆਈਡਕਜ਼ ਜਲਰਕ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 22 ਅਪਪਪਲ

                  ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਕ ਉਲਸਘਣਲ ਦਤ ਦਲਸ਼ ਹਤਠ ਜ਼ਬਤ ਕਕਤਤ ਵਲਹਨਲਨ ਨਨ ਸ ਛਛਡਵਲਉਣ ਲਈ ਅਦਲਲਤਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਣ ਦਕ ਥਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ
   ਜ਼ਵਚਲਕਆਨ ਅਦਲਲਤਲਨ ਦਕਆਨ ਈ-        ਮਤਲ ਆਈਡਕਜ਼ ਉਤਤ ਅਰਜ਼ਕ ਭਤਜਕ ਜਲ ਸਕਦਕ ਹਪ         । ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਪਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਦਤ

           ਮਵਦਤਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਸ਼ਛਰਨ ਕਕਤਕ ਗਈ ਹਪ। ਇਸ ਸਬਸਧਕ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਲਈ   djfgs-chd@nic.in,  ਅਮਲਲਹ
ਲਈ   courtamloh@gmail.com   ਅਤਤ ਖਮਲਣਤ ਲਈ    khamanoncourt@gmail.com    ਉਤਤ ਅਰਜ਼ਕ

   ਭਤਜਕ ਜਲ ਸਕਦਕ ਹਪ।
     ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਕ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਨ ਜ਼ਸਵਲ ਜਵਜ (  ਸਕਨਕਅਰ ਜ਼ਡਵਕਜ਼ਨ)        ਅਸ਼ਕਸ਼ ਕਛਮਲਰ ਬਲਨਸਲ ਅਤਤ ਸਬ ਜ਼ਡਵਕਜ਼ਨਲ ਜਛਡਕਸ਼ਕਅਲ

ਮਪਜ਼ਜਸਟਰਤਟ,                 ਅਮਲਲਹ ਅਸ਼ਕਸ਼ ਥਥਈ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਬਸਧਕ ਸਬਸਧਤ ਥਲਣਤ ਤਤ ਜ਼ਰਪਲਰਟਲਨ ਵਕ ਆਨਲਲਈਨ ਹਕ ਲਈਆਨ
ਜਲਣਗਕਆਨ                । ਉਨਲਲਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਪਕਰਤਲ ਅਰਜ਼ਕ ਸਟਤਟਸ ਜ਼ਜਵਵ ਜ਼ਕ ਅਗਲਕ ਤਰਕਕ ਤਤ ਫਲਈਨਲ ਆਰਡਰ ਵਕ ਆਨਲਲਈਨ

  ਪਲਰਟਲ ਆਫ ਈ-  ਕਲਰਟਸ ਸਰਜ਼ਵਜ਼ਸਜ਼   http://ecourts.gov.in ਉਤਤ  ਸਕ.ਐਨ.       ਆਰ ਨਸਬਰ ਭਰ ਕਤ ਦਤਖ ਸਕਦਲ ਹਪ, 
              ਜਲ ਜ਼ਕ ਉਸ ਨਨ ਸ ਅਰਜ਼ਕ ਦਲਇਰ ਕਰਨ ਸਮਵ ਜਲਰਕ ਹਲਣ ਵਲਲਕ ਰਸਕਦ ਉਤਤ ਦਰਜ ਹਲਵਤਗਲ       । ਰਲਕਜ਼ ਆਰਡਰ ਸਬਸਧਤ ਥਲਣਤ ਨਨ ਸ

   ਜਲਰਕ ਕਰ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਵਤਗਲ,          ਜ਼ਜਵਥਤ ਬਲਨਡ ਭਰ ਕਤ ਜ਼ਬਨਪਕਰਤਲ ਆਪਣਲ ਵਲਹਨ ਛਛਡਵਲ ਸਕਦਲ ਹਪ।
                 ਇਸ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨਲਲ ਅਦਲਲਤਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਣ ਵਲਜ਼ਲਆਨ ਦਕ ਜ਼ਗਣਤਕ ਘਟਤਗਕ ਤਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ

            ਬਚਲਅ ਲਈ ਜਲਰਕ ਸਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਸਜ਼ਟਸਗ ਦਕ ਹਦਲਇਤ ਦਕ ਪਲਲਣਲ ਯਕਕਨਕ ਬਣਲਈ ਜਲ ਸਕਤਗਕ।
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 ਦਫ਼ਤਰ ਜਜ.    ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

                  ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਲਗਲਏ ਕਰਜਫਊ ਦਦਰਲਨ ਜਡਊਟਟ ਜਨਭਲ ਰਹਹ ਪਪਜਲਸ ਮਪਲਲਜ਼ਮਲਮ ਦਟ ਕਟਤਟ ਹਹਸਲਲ
ਅਫਜ਼ਲਈ
 
ਐਸ.ਪਟ.(ਡਟ)              ਹਰਪਲਲ ਜਸਸਘ ਸਮਹਤ ਹਲਰ ਪਪਜਲਸ ਅਜਧਕਲਰਟਆਮ ਨਹ ਪਪਜਲਸ ਮਪਲਲਜ਼ਮਲਮ ਨਲਲ ਨਲਕਹ ਉਤਹ ਪਟਤਟ ਚਲਹ

 ਫ਼ਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 22  ਅਪਪਫਲ :

           ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜਫਊ ਦਦਰਲਨ ਵਵਖ-   ’      ਵਵਖ ਥਲਵਲਮ ਤਹ ਜਡਊਟਟ ਜਨਭਲ ਰਹਹ ਪਪਜਲਸ
      ਮਪਲਲਜ਼ਮਲਮ ਦਟ ਹਹਸਲਲ ਅਫਜਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.  ਪਟ (ਡਟ) ਸ.         ਹਰਪਲਲ ਜਸਸਘ ਨਹ ਹਲਰਨਲ ਪਪਜਲਸ ਅਜਧਕਲਰਟਆਮ ਸਮਹਤ ਬਵਸ

 ਸਟਟਡ ਜਟ.ਟਟ.      ਰਲਡ ਸਰਜਹਸਦ ਨਹੜਹ ਲਲਏ ਨਲਕਹ '            ਤਹ ਇਵਕ ਜਮਲਣਟ ਰਵਖਟ ਅਤਹ ਅਜਧਕਲਰਟਆਮ ਤਹ ਮਪਲਲਜ਼ਮਲਮ ਨਲਲ ਚਲਹ ਪਟਤਟ  ।
    ਇਸ ਬਲਰਹ ਜਲਣਕਲਰਟ ਜਦਸਜਦਆਮ ਐਸ.ਪਟ. (ਡਟ)             ਹਰਪਲਲ ਜਸਸਘ ਨਹ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਲਗਲਏ ਗਏ

                 ਕਰਜਫਊ ਦਦਰਲਨ ਪਪਜਲਸ ਜਵਲਨਲਮ ਵਵਲਤ ਜਜਸ ਜਸ਼ਦਵਤ ਤਹ ਜਮਹਨਤ ਨਲਲ ਜਡਊਟਟ ਜਨਭਲਈ ਜਲ ਰਹਟ ਹਫ ਉਹ ਸ਼ਲਲਘਲਯਲਗ ਹਫ  ।
        ’             ਉਨਲਲਮ ਜਕਹਲ ਜਕ ਪਸਜਲਬ ਪਪਜਲਸ ਨਹ ਹਮਹਸ਼ਲਮ ਸਨਬਹ ਤਹ ਆਈ ਜਕਸਹ ਵਟ ਮਪਸਟਬਤ ਨਲਲ ਨਜਜਵਠਣ ਲਈ ਅਵਗਹ ਆ ਕਹ ਯਲਗਦਲਨ

   ਪਲਇਆ ਹਫ ਅਤਹ ਕਲਜਵਡ-19               ਕਲਰਨ ਪਫਦਲ ਹਲਏ ਹਲਲਲਤਲਮ ਨਲਲ ਨਜਜਵਠਣ ਲਈ ਪਪਜਲਸ ਜਵਲਨਲਮ ਨਹ ਇਵਕ ਵਲਰ ਮਪੜ ਜਵਖਲ ਜਦਵਤਲ
           ਹਫ ਜਕ ਪਸਜਲਬ ਪਪਜਲਸ ਹਰਹਕ ਮਪਸ਼ਕਲ ਦਲ ਸਲਹਮਣਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹਫ   । ਉਨਲਲਮ ਵਵਖ-   ’      ਵਵਖ ਨਲਜਕਆਮ ਤਹ ਜਲ ਕਹ ਵਟ ਜਡਊਟਟ
                   ਦਹ ਰਹਹ ਪਪਜਲਸ ਜਵਲਨਲਮ ਦਹ ਹਹਸਲਲ ਅਫਜ਼ਲਈ ਕਟਤਟ ਅਤਹ ਭਜਵਵਖ ਜਵਵਚ ਵਟ ਇਸਹ ਲਗਨ ਨਲਲ ਜਡਊਟਟ ਜਨਭਲਉਣ ਲਈ ਪਪਹਰਤ

ਕਟਤਲ।
  ਇਸ ਮਦਕਹ ਡਟ.ਐਸ.ਪਟ. (ਹਫ/ਕਪ) ਸ.   ਹਰਦਟਪ ਜਸਸਘ ਬਡਨ ਸਗਰ, ਡਟ.ਐਸ.ਪਟ.       ਫ਼ਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਸ਼ਪਟ ਰਜਮਸਦਰ ਜਸਸਘ ਕਲਹਲਤ  ਅਤਹ

                 ਇਸਸਪਫਕਟਰ ਰਜਨਟਸ਼ ਸਨਦ ਨਹ ਵਟ ਪਪਜਲਸ ਜਵਲਨਲਮ ਨਲਲ ਆਪਣਹ ਤਜਰਬਹ ਸਲਮਝਹ ਕਰਜਦਆਮ ਜਕਹਲ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ
              ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਪਪਜਲਸ ਜਵਲਨ ਨਲਗਜਰਕਲਮ ਦਟ ਸਪਰਵਜਖਆ ਲਈ ਜਦਨ ਰਲਤ ਜਡਊਟਟ ਦਹ ਰਹਹ ਹਨ।
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