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ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਮਜ਼ਦਦ ਰਲਆ ਨਦ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਡ ਕਡਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਜਲਗਰਦਕ
ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਆ ਦਡ ਮਸਡਡ ਜ਼ਵਖਖ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਖ ਮਮਲਲਜ਼ਮਲਆ ਨਖ ਮਜ਼ਦਦ ਰਲਆ ਨਦ ਸ ਜ਼ਬਮਲਰਡ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਡ ਜ਼ਦਵਤਡ ਜਲਣਕਲਰਡ
ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 18 ਅਪਪਹਲ
ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲਖ ਦਡਆਆ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਲਖ ਬਰ ਨਦ ਸ ਉਚਖਚਖ ਤਤਰ ਤਖ ਜਲਗਰਦਕ ਕਡਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਅਤਖ ਉਨਲ ਲਆ ਨਦ ਸ ਜ਼ਸਹਤ
ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਦਵਸਡਆਆ ਗਈਆਆ ਸਲਵਧਲਨਡਆਆ ਰਵਖਣ ਬਲਰਖ ਜਲਣਕਲਰਡ ਜ਼ਦਵਤਡ ਜਲ ਰਹਡ ਹਹ। ਇਸਖ ਤਜ਼ਹਤ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਚਨਲਰਥਲ ਡਲ
ਰਜ਼ਮਸਦਰ ਕਤਰ ਦਡ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਵਚ ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਆ ਦਡ ਮਸਡਡ ਜ਼ਵਖਖ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਡ ਟਡਮ ਵਵਲਤ ਮਜ਼ਦਦ ਰਲਆ ਨਦ ਸ ਜਲਗਰਦਕ ਕਡਤਲ ਜ਼ਗਆ।
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਡ ਟਡਮ ਨਖ ਮਜ਼ਦਦ ਰਲਆ ਨਦ ਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਹਰ ਵਖਲਖ ਮਲਸਕ ਦਡ ਵਰਤਤ ਕਰਨ ਅਤਖ ਹਵਥਲਆ ਦਡ ਸਫਲਈ ਤਖ ਸਹਨਖਟਲਈਜਖਸ਼ਨ
ਯਕਡਨਡ ਬਣਲਉਣ ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਚ ਪਪਬਸਧ ਕਡਤਖ ਗਏ ਹਨ, ਨਲਲ ਹਡ ਉਨਲ ਲਆ ਨਦ ਸ ਮਸਡਡਆਆ ਦਖ ਜ਼ਵਵਚ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਦ ਰਡ ਬਣਲ ਕਖ ਰਵਖਣ
ਲਈ ਵਡ ਪਪਖਜ਼ਰਤ ਕਡਤਲ ਜ਼ਗਆ। ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਡ ਟਡਮ ਨਖ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਣ ਵਲਲਖ
ਜ਼ਵਅਕਤਡਆਆ ਦਡ ਜ਼ਨਯਮਤ ਤਤਰ 'ਤਖ ਜ਼ਸਹਤ ਜਲਆਚ ਤਲਆ ਕਡਤਡ ਹਡ ਜਲ ਰਹਡ ਹਹ। ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਡ ਟਡਮ ਜ਼ਵਵਚ ਸਮਰਜਡਤ ਜ਼ਸਸਘ, ਟਡ.ਲਲਲ
ਅਤਖ ਚਰਨਵਡਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਟਵਲਣਲ ਸ਼ਲਮਲ ਸਨ।
ਕਹਪਸ਼ਨ : ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਆ ਦਡ ਮਸਡਡ ਜ਼ਵਖਖ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਡ ਟਡਮ ਮਜ਼ਦਦ ਰਲਆ ਨਦ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਬਲਰਖ ਜਲਗਰਦਕ ਕਰਦਡ ਹਲਈ ।
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ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
ਜਜਜਲਲਲ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ 1526 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਹਲਈ ਖਰਦਦ : ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸਨਰ
ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਜਕਸਲਨਲਆ ਦਲ ਹਵਥਲਆ ਦਦ ਸਫਲਈ ਤਲ ਸਸਨਦਟਲਈਜਲਸਨ ਦਲ ਖਲਸ ਪਪਬਸਧ
ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਚਲਦ ਲਲ ਬਰ ਤਲ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਹਲਰਨਲਆ ਜਵਅਕਤਦਆਆ ਨਨ ਸ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਏ ਗਏ ਹਨ ਮਲਸਕ
ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 18 ਅਪਪਸਲ :
ਜਜਲਲਲ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਹਮਣ ਤਵਕ 1763 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਆਮਦ ਹਲਈ ਹਸ ਜਜਸ ਜਵਵਚਚ 1526 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ
ਖਰਦਦ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਸ। ਖਰਦਦਦ ਗਈ ਕਣਕ ਜਵਵਚਚ ਪਨਗਪਲਨ ਵਵਲਚ 193 ਮਦਟਰਕ ਟਨ, ਮਲਰਕਫਸਡ ਵਵਲਚ 643 ਮਦਟਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵਵਲਚ
214 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਅਤਲ ਵਲਅਰ ਹਲਊਸ ਵਵਲਚ 476 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਸ। ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜਦਸਜਦਆਆ ਜਡਪਟਦ
ਕਜਮਸਨਰ ਸਪਦਮਤਦ ਅਸਜਮਪਤ ਕਕਰ ਜਗਵਲ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਜਕਸਲਨਲਆ ਤਲ ਹਲਰਨਲਆ ਜਵਅਕਤਦਆਆ ਦਲ ਹਵਥ ਧਲਣ ਅਤਲ ਸਸਨਦਟਲਈਜਲਸਨ ਦਲ
ਜਵਸਲਸ ਤਕਰ ’ਤਲ ਪਪਬਸਧ ਕਦਤਲ ਜਗਆ ਹਸ ਅਤਲ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਦ ਲਲ ਬਰ ਤਲ ਮਸਡਦ ਜਵਚਲਲ ਹਲਰਨਲਆ ਜਵਅਕਤਦਆਆ ਨਨ ਸ ਮਲਸਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਲਏ ਗਏ
ਹਨ ਤਲਆ ਜਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਸਲਣ ਤਚ ਰਲਜਕਆ ਜਲ ਸਕਲ।
ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸਨਰ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਭਦੜ ਹਲਣ ਤਚ ਰਲਕਣ ਲਈ ਆੜਤਦਆਆ ਵਵਲਚ ਜਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਟਲਕਨ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤਲ
ਜਜਹੜਲ ਜਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਜਜਸ ਜਦਨ ਲਈ ਟਲਕਨ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ ਜਗਆ ਹਸ ਉਹ ਜਕਸਲਨ ਉਸ ਅਨਮ ਸਲਰ ਹਦ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਆਪਣਦ ਫਸਲ ਲਸ ਕਲ ਆ
ਰਹਲ ਹਨ ਤਲਆ ਜਲ ਕਲਜਵਡ-19 ਤਚ ਬਚਲਅ ਕਦਤਲ ਜਲ ਸਕਲ। ਉਨਲ ਲਆ ਇਹ ਵਦ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਦਕਰਲਨ ਸਮਲਜਜਕ ਦਨ ਰਦ ਦਲ ਵਦ
ਜਵਸਲਸ ਜਧਆਨ ਰਵਜਖਆ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਸ ਅਤਲ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਤਲਇਨਲਤ ਅਜਧਕਲਰਦਆਆ ਨਨ ਸ ਸਖਤ ਹਦਲਇਤਲਆ ਕਦਤਦਆਆ ਕਦਤਦਆਆ ਗਈਆਆ ਹਨ ਜਕ
ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਵਚ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਮਕਕਲ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਚ ਦਵਸਦਆਆ ਸਲਵਧਲਨਦਆਆ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਨਨ ਸ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਲ।
ਕਸਪਸਨ- ਬਸਦ ਪਠਲਣਲਆ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦ ਜਵਵਚ ਪਮਵਜਦ ਕਣਕ ਦਲ ਜਦਪ ਸ।
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ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਫਫਵਰ ਸਰਵਵਖਣ
ਡਡਗਗ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਫ ਕਫਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਉਪਰਲਲਲ
ਫਜ਼ਤਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ 18 ਅਪਰਹਲ
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਡਲ ਐਨ ਕਵ ਅਗਰਵਲਲ ਅਤਵ ਸਫਨਫਅਰ ਮਹਡਫਕਲ ਅਫਸਰ ਡਲਕਟਰ ਰਜ਼ਮਸਦਰ ਕਕਰ ਦਵ ਜ਼ਦਸਲ ਜ਼ਨਰਦਵਸਲਸ
ਤਜ਼ਹਤ ਹਹਲਥ ਇਸਸਪਹਕਟਰ ਜ਼ਪਪਤਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਦਫ ਅਗਵਲਈ ਹਵਠ ਟਫਮ ਵਵਲਲ ਜ਼ਪਸਡ ਮਮਵਲਲਸਪਮਰ ਖਵੜਫ ਜ਼ਵਖਵ ਡਡਗਗ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਫ ਜ਼ਵਸਵਸ ਫਫਵਰ
ਸਰਵਵਖਣ ਕਫਤਲ ਜ਼ਗਆ।
ਜ਼ਜਸ ਸਸਬਸਧਫ ਜਲਣਕਲਰਫ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਸ ਹਹਲਥ ਇਸਸਪਹਕਟਰ ਜ਼ਪਪਤਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਨਵ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਛਲਵ ਜ਼ਦਨਨ ਇਸ ਜ਼ਪਸਡ ਜ਼ਵਵਚ ਇਵਕ ਡਡਗਗ
ਪਕਜਵਜ਼ਟਵ ਕਵਸ ਆਉਣ ਕਰਕਵ ਅਵਜ ਸਲਰਵ ਜ਼ਪਸਡ ਜ਼ਵਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਲ ਕਵ ਫਫਵਰ ਸਰਵਵਖਣ ਕਫਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ, ਜ਼ਜਸ ਦਕਰਲਨ ਹਲਰ ਕਲਈ ਵਫ
ਜ਼ਵਅਕਤਫ ਬਮਖਲਰ ਤਲ ਪਫੜਤ ਨਹਨ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ। ਇਸ ਜ਼ਪਸਡ ਦਫ ਇਕ ਮਲਟਰ ਦਵ ਚਮਬਵਚਵ ਜ਼ਵਵਚ ਖੜਲ ਵ ਪਲਣਫ ਜ਼ਵਵਚਲ ਮਵਛਰ ਦਲ ਲਲਰਵਲ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ ਜ਼ਜਸ
ਦਲ ਜਲਸਚ ਲਈ ਨਮਗਨਲ ਵਫ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ।
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਵ ਲਲ ਕਲਸ ਨਗ ਸ ਅਪਫਲ ਕਫਤਫ ਜ਼ਕ ਆਪਣਵ ਘਰਲਸ ਜ਼ਵਵਚ ਜਲਸ ਓਸਦਵ ਆਲਵ ਦਮ ਆਲਵ ਪਲਣਫ ਇਕਵਠਲ ਨਲ ਹਲਣ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਵਵ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ
ਇਸ ਜ਼ਵਵਚ ਡਡਗਗ ਦਲ ਮਵਛਰ ਪਲਦਲ ਹਹ। ਮਵਛਰਲਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਮਵਛਰਦਲਨਫਆਸ, ਮਵਛਰ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਫ ਕਰਫਮਲਸ ਜਲਸ ਯਸਤਰਲਸ ਦਲ ਪਪਯਲਗ
ਕਫਤਲ ਜਲਵਵ ਤਲਸ ਜ਼ਕ ਡਡਗਗ ਦਫ ਜ਼ਬਮਲਰਫ ਤਲ ਬਜ਼ਚਆ ਜਲ ਸਕਵ। ਸਰਵਵ ਕਰਨ ਵਲਲਫ ਟਫਮ ਜ਼ਵਵਚ ਮਲਟਫਪਰਪਜ਼ ਜ਼ਸਹਤ ਕਰਮਚਲਰਫ ਗਮਰਪਪਫਤ
ਜ਼ਸਸਘ, ਨਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ, ਤਰਸਵਮ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਵ ਰਣਜਲਧ ਜ਼ਸਸਘ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
ਫਲਟਲ ਕਹਪਸਨ: ਜ਼ਪਸਡ ਮਮਲ
ਵ ਲਸਪਮਰ ਖਵੜਫ ਜ਼ਵਖਵ ਡਡਗਗ ਸਰਵਵਖਣ ਕਰਨ ਗਈ ਟਫਮ।
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ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਜ਼ਤਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਧ ਹਹਣ ਤਤਕ ਭਭਜਭ ਗਏ 98 ਸਸਪਲਲਲ 'ਚਚ 91 ਦਧ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨ ਗਭਜ਼ਟਵ, 05 ਦਭ ਨਤਧਜਭ ਬਲਕਧ
ਜ਼ਜ਼ਲਲਭ ਜ਼ਵਚਲਭ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਭ 02 ਮਰਧਜ਼ ਜ਼ਗਆਨ ਸਲਗਰ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਖਭ ਜ਼ਭਰਭ ਇਲਲਜ
ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 18 ਅਪਰਨਲ
ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਅਸਜ਼ਮਮਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਤਲ ਦਭ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਭਸ਼ ਮਹਤਲਬਕ ਜ਼ਜਲਲਭ ਅਸਦਰ ਕਲਜ਼ਵਡ -19 ਦਧ ਮਹਲਲਮਲਰਧ ਜ਼ਵਰਹਤਧ ਜ਼ਵਤਢਧ ਇਸ
ਮਹਜ਼ਹਸਮ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਧਆਲ ਵਤਖ-ਵਤਖ ਟਧਮਲਲ ਗਜ਼ਠਤ ਕਧਤਧਆਲ ਗਈਆਲ ਹਨ।ਜ਼ਜ਼ਲਭ ਅਸਦਰ ਹਹਣ ਤਤਕ ਔਰਸਗਲਬਲਦ ਤਚ ਆਏ
02 ਮਰਧਜ ਹਧ ਪਲਜ਼ਭਜ਼ਟਵ ਆਏ ਹਨ। ਜ਼ਜ਼ਲਲਭ ਜ਼ਵਤਚ ਹਹਣ ਤਤਕ ਲਏ ਗਏ 98 ਸਸਪਲਲਲ ਜ਼ਵਚਚ 91 ਦਧ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਨ ਗਭਜ਼ਟਵ ਆਈ ਹਨ ਅਤਭ
05 ਦਧ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਆਉਣਧ ਅਜਭ ਬਲਕਧ ਹਨ। ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਧ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.ਐਨ. ਕਭ. ਅਗਰਵਲਲ ਨਭ ਸਲਲਝਧ ਕਰਜ਼ਦਆਲ ਦਤਜ਼ਸਆ
ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਭਆਨਕ ਜ਼ਬਮਲਰਧ ਤਚ ਬਚਲਅ ਲਈ ਲਲ ਕਲਲ ਨਨ ਸ ਜਲਗਰਨਕ ਕਰਨ ਵਲਸਤਭ ਹਰ ਸਸਭਵ ਉਪਰਲਲਲ ਕਧਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਨ । ਉਨਲਲ ਜ਼ਕਹਲ
ਜ਼ਕ ਘਰ ਤਚ ਬਲਹਰ ਜਲਣ ਸਮਮ ਹਰ ਜ਼ਵਅਕਤਧ ਨਨ ਸ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ ਲਲਜ਼ਮਧ ਹਨ ਜਲਲ ਕਲਈ ਕਤਪੜਲ ਮਨਸਹ ਤਭ ਲਪਭਜ਼ਟਆ ਹਲਣਲ ਚਲਹਧਦਲ ਹਨ।
ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਦਭ ਨਲ ਡਲ ਅਫਸਰ ਡਲ.ਦਧਪਤਧ ਸ਼ਰਮਲ ਨਭ ਲਲ ਕਲਲ ਨਨ ਸ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਨ ਰਧ ਬਣਲ ਜ਼ਕ ਰਤਖਣ ਅਤਭ ਘਰਲਲ ਜ਼ਵਚ ਹਧ ਰਜ਼ਹਣ ਦਧ
ਅਪਧਲ ਕਧਤਧ।
ਕਨਪਸ਼ਨ- ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ ਐਨ ਕਭ ਅਗਰਵਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਭ ਜ਼ਵਤਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਧ ਲਏ ਗਏ ਸਸਪਲਲਲ ਬਲਰਭ ਜਲਣਕਲਰਧ ਜ਼ਦਸਦਭ
ਹਲਏ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤਤ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਧ ਹਦਲਇਤਲਤ ਦਧ ਉਲਸਘਣਲ ਦਤ ਦਲਸ਼ ਹਤਠ ਦਧਪਕ ਸਕਕਨਰਜ਼ ਦਤ ਮਲਲਕ ਅਤਤ ਦਲ ਸਹਲਇਕਲਤ ਜ਼ਖਲਲਫ
ਕਤਸ ਦਰਜ
ਡਲਇਗਨਨ ਸਜ਼ਟਕ ਸਸਟਰ ਜ਼ਵਵਚ ਮਨਜਜਦ ਸਨ 20 ਤਤ ਵਵਧ ਮਰਧਜ਼ ; ਸਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਸਜ਼ਸਸਗ ਦਲ ਨਹਹ ਰਵਜ਼ਖਆ ਸਧ ਜ਼ਖਆਲ
ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 18 ਅਪਪਕਲ
ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਪਪਜ਼ਲਸ ਨਤ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਬਸਧ ਰਲਡ ਸਜ਼ਥਤ ਦਧਪਕ ਸਕਕਨਰਜ਼ ਡਲਇਗਨਨ ਸਜ਼ਟਕ ਸਸਟਰ ਦਤ ਮਲਲਕ ਡਲ ਦਧਪਕਜਲਤ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਤ
ਉਸਦਤ ਦਲ ਸਹਲਇਕਲਤ ਜਗਦਧਪ ਜ਼ਸਸਘ ਤਤ ਜਗਦਤਵ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਖਲਲਫ ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤਤ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਧ ਹਦਲਇਤਲਤ ਦਧ ਉਲਸਘਣਲ ਦਤ ਦਲਸ਼
ਹਤਠ ਕਤਸ ਦਰਜ ਕਧਤਲ ਹਕ। ਇਸ ਸਬਸਧਧ ਜਲਣਕਲਰਧ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਜ਼ਲਸ ਮਪਖਧ ਸਪਧਮਤਧ ਅਮਨਧਤ ਕਕਡਲ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਥਲਣਲ ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ
ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਤ ਇਸਚਲਰਜ ਜਧ. ਐਸ. ਜ਼ਸਕਸਦ ਦਧ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਵਚ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਮਸਡਧ ਚਨਕਧ ਦਧ ਪਪਜ਼ਲਸ ਵਵਲਤ ਕਧਤਧ ਜਲ ਰਹਧ ਗਸ਼ਤ ਦਨਰਲਨ ਇਹ ਗਵਲ
ਸਲਹਮਣਤ ਆਈ ਜ਼ਕ ਦਧਪਕ ਸਕਕਨਰਜ਼ ਦਤ ਬਲਹਰ ਵਵਡਧ ਜ਼ਗਣਤਧ ਜ਼ਵਵਚ ਗਵਡਧਆਤ ਖੜਲ ਧਆਤ ਸਨ। ਜਦਤ ਪਪਜ਼ਲਸ ਨਤ ਅਸਦਰ ਜਲ ਕਤ ਚਕਜ਼ਕਸਗ ਕਧਤਧ
ਤਲਤ ਡਲ. ਦਧਪਕਜਲਤ ਜ਼ਸਸਘ ਆਪਣਤ ਸਹਲਇਕਲਤ ਜਗਦਤਵ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਤ ਜਗਦਧਪ ਜ਼ਸਸਘ ਸਮਤਤ ਮਰਧਜ਼ਲਤ ਦਧ ਸਕਕਜ਼ਨਸਗ ਕਰ ਜ਼ਰਹਲ ਸਧ ਤਤ 20 ਦਤ
ਕਰਧਬ ਮਰਧਜ਼ ਜ਼ਰਸ਼ਕਪਸ਼ਨ ਲਲਗਤ ਬਕਠਤ ਸਨ, ਜ਼ਜਸਨਲਲਤ ਦਲ ਆਪਸਧ ਫਲਸਲਲ ਬਹਪਤ ਹਧ ਘਵਟ ਸਧ I
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਜ਼ਲਸ ਮਪਖਧ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲਤ ਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ ਪਕਦਲ ਹਲਈ ਸਜ਼ਥਤਧ ਦਤ ਮਵਦਤਨਜ਼ਰ ਜਲਰਧ ਹਦਲਇਤਲਤ ਤਤ ਵਵਧ ਇਕਵਠ ਕਰਨ ਅਤਤ
ਹਲਰ ਹਦਲਇਤਲਤ ਦਧ ਉਲਸਘਣਲਤ ਦਤ ਦਲਸ਼ ਹਤਠ ਡਲ. ਦਧਪਕਜਲਤ ਅਤਤ ਉਸਦਤ ਸਹਲਇਕਲਤ ਜ਼ਖਲਲਫ ਕਤਸ ਦਰਜ ਕਧਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਕ। ਇਸ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਤ
ਵਧ ਇਸ ਡਲਕਟਰ ਨਜ ਸ ਡਧ.ਐਸ. ਪਧ. ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਰਜ਼ਮਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਕਲਹਲਲ ਅਤਤ ਥਲਣਲ ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਤ ਇਸਚਲਰਜ ਜਧ. ਐਸ.
ਜ਼ਸਕਸਦ ਵਵਲਤ ਜ਼ਨਯਮਲਤ ਦਧ ਪਲਲਣਲ ਸਬਸਧਧ ਚਤਤਲਵਨਧ ਜ਼ਦਵਤਧ ਗਈ ਸਧ l
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਜ਼ਲਸ ਮਪਖਧ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਜ ਸ ਰਲਕਣ ਦਤ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਜਲਰਧ ਹਦਲਇਤਲਤ ਦਧ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਜ਼ਲਆਤ
ਜ਼ਖਲਲਫ ਕਲਨਜ ਸਨ ਮਪਤਲਜ਼ਬਕ ਸਖ਼ਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਧਤਧ ਜਲ ਰਹਧ ਹਕ। ਉਨਲ ਲਤ ਨਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਧਆਤ ਨਜ ਸ ਅਪਧਲ ਕਧਤਧ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸਰਕਲਰ ਦਧਆਤ
ਹਦਲਇਤਲਤ ਦਧ ਪਲਲਣਲ ਯਕਧਨਧ ਬਣਲਉਣ ਅਤਤ ਘਰਲਤ ਜ਼ਵਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕਤ ਹਧ ਇਸ ਸਮਵਜ਼ਸਆ ਦਤ ਹਵਲ ਜ਼ਵਵਚ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲਉਣ।
ਕਕਪਸ਼ਨ : ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਤ ਇਸਚਲਰਜ ਜਧ.ਐਸ. ਜ਼ਸਕਸਦ ਦਧ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਵਚ ਦਧਪਕ ਸਕਕਨਰਜ਼ ਦਧ ਜਲਤਚ ਕਰਨ ਪਪਵਜਧ ਪਪਜ਼ਲਸ
ਪਲਰਟਧ।
2. ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਜ਼ਲਸ ਮਪਖਧ ਸਪਧਮਤਧ ਅਮਨਧਤ ਕਕਡਲ ਦਧਪਕ ਸਕਕਨਰਜ਼ ਜ਼ਖਲਲਫ ਦਰਜ਼ ਕਧਤਤ ਕਤਸ ਬਲਰਤ ਜਲਣਕਲਰਧ ਜ਼ਦਸਦਤ ਹਲਏ ।
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