
   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਖਖ ਖਖਨਦਲਨ ਕਕਪ

40    ਯਖਜ਼ਨਟ ਖ਼ਖਨ ਕਕਤਲ ਇਕਕਤਰ

       ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਖ ਅਜ਼ਧਕਲਰਕਆਆ ਵਕਲਲ ਨਨਜਵਲਨਲਆ ਦਕ ਹਨਸਲਲਅਫ਼ਜ਼ਲਈ

 ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 28 ਅਪਪਪਲ
                ਹਲਕਲ ਅਮਲਲਹ ਦਖ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਕਲਕਲ ਰਣਦਕਪ ਜ਼ਸਸਘ ਦਖ ਮਲਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਮਮਤਲਬਕ ਲਖਟ ਸਰਦਲਰ ਗਮਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਭਲ

    ਫਲਊਡਖਸ਼ਨ ਅਤਖ ਯਖਥ ਕਲਆਗਰਸ ਹਲਕਲ,             ਅਮਲਲਹ ਵਲਲ ਕਲਆਗਰਸ ਦਖ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਧਲਨ ਸਮਭਲਸ਼ ਸਖਦ ਦਕ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਕਚ ਜ਼ਸਵਲ
ਹਸਪਤਲਲ,       ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਖਖ ਖਖਨਦਲਨ ਕਕਪ ਲਲਇਆ ਜ਼ਗਆ,   ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਕਚ 40     ਯਖਜ਼ਨਟ ਖ਼ਖਨ ਇਕਕਤਰ ਕਕਤਲ ਜ਼ਗਆ  ।

      ਇਸ ਕਕਪ ਜ਼ਵਕਚ ਜ਼ਡਪਟਕ ਮਪਡਕਕਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਡਲ.  ਜਗਦਕਸ਼ ਜ਼ਸਸਘ, ਐਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਲ.      ਕਮਲਦਕਪ ਜ਼ਸਸਘ ਤਖ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਟਕਕਲਕਰਨ
 ਅਫ਼ਸਰ ਡਲ.        ਪਰਸ਼ਲਤਮ ਦਲਸ ਨਖ ਖਖਨਦਲਨਕਆਆ ਦਕ ਹਨਸਲਲਅਫਜ਼ਲਈ ਕਕਤਕ       । ਇਸ ਸਬਸਧਕ ਵਧਖਰਖ ਜਲਣਕਲਰਕ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ

ਐਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਲ.               ਕਮਲਦਕਪ ਜ਼ਸਸਘ ਨਖ ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਮਹਲਆਮਲਰਕ ਦਨਰਲਨ ਨਨਜਵਲਨ ਖਖਨ ਦਲਨਕਆਆ ਵਕਲਲ ਕਕਤਲ ਜ਼ਗਆ
       ਖਖਨਦਲਨ ਮਲਨਵਤਲ ਦਕ ਸਖਵਲ ਸਬਸਧਕ ਵਕਡਲ ਕਲਰਜ ਹਪ।

 ਯਖਥ ਕਲਆਗਰਸ,                  ਅਮਲਲਹ ਦਖ ਪਪਧਲਨ ਅਜ਼ਮਤ ਜਪ ਚਸਦ ਸ਼ਰਮਲ ਨਖ ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਹਨਲਆ ਵਕਲਲ ਇਸ ਮਹਲਆਮਲਰਕ ਦਨਰਲਨ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਵਕ
    ਖਖਨਦਲਨ ਕਕਪ ਲਗਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸਕ,   ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਕਚ 34     ਯਖਜ਼ਨਟ ਖਖਨਦਲਨ ਕਕਤਲ ਜ਼ਗਆ ਸਕ       । ਇਸ ਮਨਕਖ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਸ ਮਕਡਕਆ
  ਅਫਸਰ ਪਰਜ਼ਮਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ,        ਜ਼ਡਪਟਕ ਸਮਖਹ ਜ਼ਸਕਜ਼ਖਆ ਤਖ ਸਖਚਨਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਜ਼ਜਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ.    ਅਮਲਲਹ ਦਖ ਮਕਡਕਆ

ਇਸਚਲਰਜ   ਸ਼ਰਨ ਭਕਟਕ,  ਅਮਰਕਕ ਸਪਣਕ,  ਅਲਕ ਬਲਦਸ਼ਲਹ,  ਰਲਜਖਸ਼ ਕਮਮਲਰ,  ਰਮਖਸ਼ ਕਮਮਲਰ,  ਸਜ਼ਤਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ,  ਗਮਰਦਕਪ ਜ਼ਸਸਘ, 
 ਕਮਲਪਪਕਤ ਜ਼ਸਸਘ, ਜ਼ਸਕਸਦਰ, ਜਨਨਕ,        ਗਨਰਵ ਸ਼ਰਮਲ ਤਖ ਰਲਜਖ ਸਮਖਜ਼ਵਸਦਰ ਵਕ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
        ਵਲਤਲਵਰਨ ਬਚਲਓ ਕਣਕ ਦਦ ਨਲੜ ਨਨ ਸ ਅਅਗ ਨਲ ਲਲਓ

       ਮਮਅਖ ਖਖਤਦਬਲੜਦ ਅਫ਼ਸਰ ਨਖ ਲਲਕਲਕ ਨਨ ਸ ਕਦਤਦ ਅਪਦਲ

    ਨਲੜ ਨਨ ਸ ਅਅਗ ਲਗਲਉਣ '   ਤਖ ਹਲਵਖਗਲ ਜਮਰਮਲਨਲ
 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਜ਼ਹਬ, 28  ਅਪਪਪਲ :

   ਮਮਅਖ ਖਖਤਦਬਲੜਦ ਅਫਸਰ ਡਲ.                  ਇਸਦਪਰਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਸਸਧਨ ਨਖ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਮਮ ਕਣਕ ਦਦ ਵਲਢਦ ਪਨਰਖ ਜ਼ਲਰਲਕ ਨਲਲ ਚਅਲ ਰਹਦ ਹਪ
    ਅਤਖ ਜ਼ਜ਼ਲਲਖ ਜ਼ਵਅਚ ਲਗਭਗ 70       ਫਦਸਦਦ ਕਣਕ ਦਦ ਵਲਢਦ ਹਲ ਚਮਅਕਦ ਹਪ         । ਖਖਤਦਬਲੜਦ ਤਖ ਜ਼ਕਸਲਨ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਅਲਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਕ ਨਨ ਸ

                     ਕਣਕ ਦਦ ਰਜ਼ਹਸਦ ਖਨਸਹਦ ਨਨ ਸ ਅਅਗ ਨਲ ਲਗਲਉਣ ਬਲਰਖ ਜਲਗਰਨਕ ਕਦਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਖ । ਉਨਲਲਕ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਖਕਰ ਕਲਈ ਜ਼ਕਸਲਨ
                 ਕਣਕ ਦਦ ਰਜ਼ਹਸਦ ਖਨਸਹਦ ਨਨ ਸ ਅਅਗ ਲਗਲਉਦਲ ਹਪ ਤਲਕ ਨਪਸ਼ਨਲ ਗਰਦਨ ਜ਼ਟਪਜ਼ਬਊਨਲ ਦਦਆਕ ਹਦਲਇਤਲਕ ਅਨਮਸਲਰ ਅਅਗ ਲਗਲਉਣ

 ਵਲਲਖ 02        ਏਕੜ ਤਅਕ ਜ਼ਮਦਨ ਦਖ ਮਲਲਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਕ ਨਨ ਸ 2500 ਰਮਪਏ, 02  ਤਲ 05        ਏਕੜ ਤਅਕ ਜ਼ਮਦਨ ਦਖ ਮਲਲਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਕ ਨਨ ਸ
5000   ਰਮਪਏ ਅਤਖ 05         ਏਕੜ ਤਲ ਉਪਰ ਜ਼ਮਦਨ ਦਖ ਮਲਲਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਕ ਨਨ ਸ 15,000     ਰਮਪਏ ਜਮਰਮਲਨਲ ਅਦਲ ਕਰਨਲ ਪਵਖਗਲ।

ਡਲ.                   ਸਸਧਨ ਨਖ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦਖ ਨਲੜ ਨਨ ਸ ਅਅਗ ਲਗਲਉਣ ਨਲਲ ਵਅਡਦ ਮਲਤਰਲ ਜ਼ਵਅਚ ਜਜ਼ਹਰਦਲਦਆਕ ਗਪਸਲਕ ਜ਼ਨਕਲਦਦਆਕ ਹਨ
       ਜਲ ਜ਼ਕ ਮਨਮ ਅਖਦ ਜ਼ਸਹਤ ਨਨ ਸ ਸਲਹ ਦਦ ਜ਼ਬਮਲਰਦ,          ਅਅਖਲਕ ਦਦ ਜਲਣ ਅਖਤ ਚਮੜਦ ਰਲਗਲਕ ਦਲ ਕਲਰਨ ਬਣਦਦਆਕ ਹਨ     । ਉਨਲਲਕ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ

           ਨਲੜ ਕਲਰਨ ਪਪਦਲ ਹਮਸਦਖ ਧਨਸਏ ਨਲਲ ਦਖਖਣ ਜ਼ਵਅਚ ਮਮਸ਼ਕਲ ਪਖਸ਼ ਆਉਦਦ ਹਪ,        ਜ਼ਜਸ ਕਲਰਨ ਸੜਕਦ ਹਲਦਸਖ ਵਅਧ ਜਲਕਦਖ ਹਨ   । ਇਸ
  ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਪਸ਼ਨਆਕ,            ਪਸਛਦਆਕ ਅਤਖ ਜ਼ਮਦਨ ਜ਼ਵਅਚ ਮਮਜਨਦ ਜ਼ਮਅਤਰ ਕਦਜ਼ੜਆਕ ਦਲ ਵਦ ਨਮਕਸਲਨ ਹਮਸਦਲ ਹਪ     ।ਉਨਲਲਕ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਅਜਲਕਖ ਸਮਮ

                   ਜ਼ਵਅਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਖ ਖਤਰਖ ਕਲਰਨ ਪਪਦਲ ਹਲਏ ਹਲਲਲਤ ਜ਼ਵਅਚ ਕਣਕ ਦਖ ਨਲੜ ਨਨ ਸ ਅਅਗ ਲਗਲਉਣ ਨਲਲ ਜਖਕਰ ਹਵਲ
           ਪਪਦਨਸ਼ਣ ਵਅਧਦਲ ਹਪ ਤਲਕ ਮਮਸ਼ਕਲਲਕ ਜ਼ਵਅਚ ਹਲਰ ਵਦ ਵਲਧਲ ਹਲ ਸਕਦਲ ਹਪ।

ਡਲ.                     ਸਸਧਨ ਨਖ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦਖ ਨਲੜ ਨਨ ਸ ਅਅਗ ਲਗਲਉਣ ਦਦ ਬਜਲਏ ਜ਼ਕਸਲਨ ਕਣਕ ਦਦ ਕਟਲਈ ਤਲ ਬਲਅਦ ਤਵਦਆਕ ਜਲਕ
           ਉਲਟਲਵਮ ਹਲ ਨਲਲ ਰਜ਼ਹਸਦ ਖਨਹਸਦ ਨਨ ਸ ਜ਼ਮਦਨ ਜ਼ਵਅਚ ਹਦ ਦਬਲ ਸਕਦਖ ਹਨ,         ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਜ਼ਮਅਟਦ ਦਦ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਅਚ ਸਮਧਲਰ ਹਲਵਖਗਲ

     ਅਤਖ ਵਲਤਲਵਰਣ ਵਦ ਪਪਦਨਸ਼ਣ ਰਜ਼ਹਤ ਰਹਖਗਲ।
ਡਲ.      ਸਸਧਨ ਨਖ ਜ਼ਕਸਲਨਲਕ ਨਨ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ, ''ਆਓ,                ਪਪਣ ਕਰਦਏ ਜ਼ਕ ਇਸ ਵਲਰ ਕਣਕ ਦਖ ਨਲੜ ਨਨ ਸ ਅਅਗ ਨਲ ਲਗਲ ਕਖ ਹਰਦ ਖਲਦ

               ਲਈ ਜਸਤਰ ਅਤਖ ਮਨਸਗਦ ਦਦ ਕਲਸ਼ਤ ਕਰਲਕਗਖ ਤਲਕ ਜਲ ਜ਼ਮਦਨ ਦਦ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਅਚ ਸਮਧਲਰ ਹਲ ਸਕਖ।''      ਇਸ ਨਲਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਕ ਦਦ ਆਮਦਨ
         ਜ਼ਵਅਚ ਵਦ ਵਲਧਲ ਹਲ ਸਕਖਗਲ ਅਤਖ ਵਲਤਲਵਰਣ ਵਦ ਸਵਅਛ ਰਹਖਗਲ।
   ਉਨਲਲਕ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19              ਨਨ ਸ ਰਲਕਣ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਨਯਮਲਕ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਮਸਡਦਆਕ ਦਦ ਜ਼ਨਰਸਤਰ ਚਪਜ਼ਕਸਗ ਕਦਤਦ

                      ਜਲ ਰਹਦ ਹਪ ਅਤਖ ਜ਼ਕਸਲਨਲਕ ਨਨ ਸ ਜ਼ਕਸਖ ਵਦ ਤਰਲਲਕ ਦਦ ਮਮਸ਼ਕਲ ਪਖਸ਼ ਨਲ ਆਵਖ ਇਸ ਗਅਲ ਦਲ ਪਨਰਲ ਜ਼ਧਆਨ ਰਅਜ਼ਖਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

          ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਮਗਨਰਰਗਲ ਅਧਧਨ ਕਸਮ ਕਰਨ ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਲਈ ਅਡਵਲਇਜ਼ਰਧ

    ਕਸਮ ਦਦਰਲਨ ਸਮਲਜਕ ਜ਼ਵਵਥ ਜ਼ਰਰਰਧ

   ਕਲਰਜ ਵਲਲਧ ਥਲਆ '            ਤਰ ਲਲੜੜਦਧ ਮਲਤਰਲ ਜ਼ਵਚ ਪਲਣਧ ਅਤਰ ਸਲਬਣ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਉਣਲ ਯਕਧਨਧ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਰ

  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ.ਕਰ.      ਅਗਰਵਲਲ ਨਰ ਅਡਵਲਇਜ਼ਰਧ ਬਲਰਰ ਜ਼ਦਵਤਧ ਜਲਣਕਲਰਧ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 28 ਅਪਪਪਲ:
     ਜ਼ਸਹਤ ਤਰ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਭਲਲਈ ਮਸਤਰਧ ਸ.      ਬਲਬਧਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਵਧਰ ਨਰ ਕਲਜ਼ਵਡ -19       ਦਰ ਮਵਦਰਨਜ਼ਰ ਮਗਨਰਰਗਲ ਅਧਧਨ ਕਸਮ ਕਰਨ

            ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਲਈ ਸਫ਼ਲਈ ਅਤਰ ਸਵਵਛਤਲ ਬਣਲ ਕਰ ਰਵਖਣ ਸਬਸਧਧ ਅਡਵਲਇਜ਼ਰਧ ਜਲਰਧ ਕਧਤਧ ਹਪ     । ਇਸ ਸਬਸਧਧ ਜਲਣਕਲਰਧ
   ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ.ਕਰ.           ਅਗਰਵਲਲ ਨਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਰ ਫਪਲਲਅ/ਪਪਸਲਰ

                  ਨਰ ਸ ਕਲਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਲਕ ਜ਼ਹਵਤ ਲਗਲਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਭਲਵਵ ਸਰਕਲਰ ਨਰ ਮਗਨਰਰਗਲ ਅਧਧਨ ਕਸਮ ਕਰਨ ਵਲਲਰ ਕਲਜ਼ਮਆਆ
             ਦਧਆਆ ਮਮਸ਼ਕਲਲਆ ਨਰ ਸ ਘਟਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰਰਧ ਗਤਧਜ਼ਵਧਧਆਆ ਮਮੜ ਸ਼ਮਰਰ ਕਰਨ ਦਧ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦਵਤਧ ਹਪ      । ਜ਼ਫਰ ਵਧ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ

              ਨਰ ਸ ਫਪਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰਰਧ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਰਸ਼ਲਆ ਦਧ ਪਲਲਣਲ ਨਰ ਸ ਯਕਧਨਧ ਬਣਲਉਣਲ ਜ਼ਰਰਰਧ ਹਪ।
ਡਲ.                ਅਗਰਵਲਲ ਨਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਲਰਧ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਰਸ਼ਲਆ ਅਨਮਸਲਰ ਸਮਪਰਵਲਈਜ਼ਰ ਇਵਕ ਜ਼ਵਆਪਕ ਕਲਰਜ ਯਲਜਨਲ ਇਸ ਢਸਗ

            ਨਲਲ ਜ਼ਵਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦਲ ਹਪ ਜ਼ਕ ਕਸਮ ਕਰਨ ਵਲਲਰ ਕਸਮ ਵਲਲਧ ਥਲਆ '           ਤਰ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਕਰਨ ਦਰ ਸਮਵ ਅਤਰ ਆਰਲਮ ਦਰ ਸਮਵ ਸਮਲਜਕ
   ਦਰਰਧ ਯਕਧਨਧ ਬਣਲਈ ਜਲਵਰ   । ਇਸਰ ਤਰਲਲਆ,       ਕਲਰਜ ਖਰਤਰ ਨਰ ਸ ਕਲਰਜ ਵਲਲਧ ਥਲਆ '        ਤਰ ਇਸ ਤਰਲਲਆ ਜ਼ਨਰਧਲਰਤ ਕਧਤਲ ਜਲਵਰ ਜ਼ਕ

   ਮਗਨਰਰਗਲ ਕਰਮਚਲਰਧਆਆ ਦਰਜ਼ਮਆਨ ਘਵਟਲ-  ਘਵਟ 01           ਮਧਟਰ ਦਧ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਧ ਦਰ ਜ਼ਨਯਮ ਨਰ ਸ ਕਲਇਮ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲ ਸਕਰ  ।
     ਬਮਖਲਰ ਜਲਆ ਹਲਰ ਲਵਛਣ ਜ਼ਜਵਵ ਖਸਘ/             ਸਲਹ ਲਪਣ ਜ਼ਵਵਚ ਤਕਲਧਫ਼ ਮਜ਼ਹਸਰਸ ਕਰਨ ਵਲਲਰ ਮਗਨਰਰਗਲ ਕਰਮਚਲਰਧਆਆ ਨਰ ਸ ਘਰ ਜ਼ਵਵਚ ਹਧ
          ਰਜ਼ਹਣ ਅਤਰ ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਡਲਕਟਰਧ ਸਲਲਹ ਲਪਣ ਲਈ ਪਪਰਜ਼ਰਤ ਕਧਤਲ ਜਲਵਰਗਲ         । ਮਗਨਰਰਗਲ ਵਰਕਰ ਜ਼ਕਸਰ ਨਲਲ ਹਵਥ ਨਲ ਜ਼ਮਲਲਉਣ

       ਜਲਆ ਜ਼ਕਸਰ ਨਰ ਸ ਗਲਰ ਨਲ ਲਗਲਉਣ। ਮਗਨਰਰਗਲ ਸਟਲਫ਼         ਜ਼ਬਨਲਆ ਕਸਮ ਤਤ ਨਲ ਘਮਸਮਰ ਅਤਰ ਜ਼ਨਰਧਲਰਤ ਖਰਤਰ/  ਸਲਈਟ '    ਤਰ ਹਧ ਕਸਮ ਕਰਰ  ।
ਸਰਪਸਚ/          ਜਧਆਰਐਸ ਸਮਰਤ ਸਲਜ਼ਰਆਆ ਨਰ ਸ ਹਰ ਸਮਵ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਰ ਚਲਹਧਦਰ ਹਨ         । ਮਲਸਕ ਨਰ ਸ ਇਸ ਢਸਗ ਨਲਲ ਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਲਣਲ

                       ਚਲਹਧਦਲ ਹਪ ਜ਼ਕ ਇਹ ਨਵਕ ਦਰ ਨਲਲ ਨਲਲ ਮਰਸਹ ਨਰ ਸ ਵਧ ਕਵਰ ਕਰਰ। ਕਵਪੜਰ ਦਰ ਮਲਸਕ ਨਰ ਸ ਵਰਤਤ ਬਲਅਦ ਰਲਜ਼ ਸਲਬਣ ਅਤਰ ਪਲਣਧ
   ਨਲਲ ਧਲਣਲ ਚਲਹਧਦਲ ਹਪ

ਡਲ.        ਅਗਰਵਲਲ ਨਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਜ ਵਲਲਧ ਥਲਆ '            ਤਰ ਲਲੜੜਦਧ ਮਲਤਰਲ ਜ਼ਵਚ ਪਲਣਧ ਅਤਰ ਸਲਬਣ ਦਧ ਉਪਲਬਧਤਲ ਨਰ ਸ ਯਕਧਨਧ
 ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਰ               । ਮਗਨਰਰਗਲ ਵਰਕਰਲਆ ਨਰ ਸ ਪਪਰਜ਼ਰਤ ਕਧਤਲ ਜਲਵਰ ਜ਼ਕ ਜਦਤ ਵਧ ਹਵਥ ਧਲਣ ਦਲ ਮਦਕਲ ਜ਼ਮਲਰ ,  ਉਹ ਘਵਟਲ-    ਘਵਟ ਹਵਥਲਆ ਨਰ ਸ

40     ਸਪਜ਼ਕਸਡ ਤਵਕ ਚਸਗਧ ਤਰਲਲਆ ਧਲਣ,    ਨਲਲ ਹਧ ਉਹ ਹਥਰਲਧ,    ਹਵਥ ਦਲ ਜ਼ਪਛਲਲ ਪਲਸਲ,       ਉਗਲਲਆ ਅਤਰ ਅਸਗਰਠਰ ਜ਼ਵਚਕਲਰ ਵਧ ਚਸਗਧ
       ਤਰਲਲਆ ਸਲਬਣ ਤਰ ਪਲਣਧ ਨਲਲ ਹਵਥ ਸਲਫ਼ ਕਰਨ                । ਹਰ ਦਲ ਘਸਟਰ ਬਲਅਦ ਹਵਥ ਧਲਣ ਦਧ ਜ਼ਸਫਲਰਸ਼ ਗਈ ਹਪ। ਕਸਮ ਸ਼ਮਰਰ ਕਰਨ ਤਤ

         ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਅਤਰ ਕਸਮ ਕਰਨ ਤਤ ਬਲਅਦ ਹਵਥ ਲਲਜ਼ਮਧ ਤਦਰ '        ਤਰ ਸਲਬਣ ਅਤਰ ਪਲਣਧ ਨਲਲ ਧਲਣਰ ਚਲਹਧਦਰ ਹਨ     । ਜਰ ਕਲਈ ਮਗਨਰਰਗਲ
  ਕਰਮਚਲਰਧ ਤਰਜ਼ ਬਮਖਲਰ/ਖਸਘ/ਜ਼ਛਵਕ/      ਸਲਹ ਲਪਣ ਜ਼ਵਵਚ ਮਮਸ਼ਕਲ ਮਜ਼ਹਸਰਸ ਕਰਰ,        ਤਲਆ ਉਹ ਖਮਦ ਸਮਪਰਵਲਈਜ਼ਰ ਨਰ ਸ ਇਸ ਦਧ
               ਜਲਣਕਲਰਧ ਦਰਵਰ ਅਤਰ ਸਮਵ ਜ਼ਸਰ ਬਧਮਲਰਧ ਦਲ ਪਤਲ ਲਲਉਣ ਅਤਰ ਇਲਲਜ ਲਈ ਤਮਰਸਤ ਡਲਕਟਰਧ ਸਲਲਹ ਲਵਰ   । ਮਗਨਰਰਗਲ

        ਕਰਮਚਲਰਧਆਆ ਨਰ ਸ ਇਵਕ ਦਰਜਰ ਤਤ ਇਨਫਪਕਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ    ਦਮਪਜ਼ਹਰ ਦਰ ਖਲਣਰ/     ਸਨਪਕਸ ਇਵਕਜ਼ਠਆਆ ਨਹੜ ਖਲਣਰ ਚਲਹਧਦਰ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜ ਸਲਜ਼ਹਬ

  ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਜਸਗ: ਪਪ.ਐਚ.ਸਪ.        ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਵਵਲਲ ਜ਼ਪਸਡਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਲਲਕਲਲ ਦਪ ਸਕਰਪਜ਼ਨਸਗ

ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਲ.             ਰਜ਼ਮਸਦਰ ਕਕਰ ਵਲਲਪਆ ਨਨ ਲਲਕਲਲ ਨਨ ਸ ਘਰਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਪ ਰਜ਼ਹਣ ਦਪ ਕਪਤਪ ਅਪਪਲ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜੜ ਸਲਜ਼ਹਬ, 28  ਅਪਪਪਲ :

ਪਪ.ਐਚ.ਸਪ.    ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਦਨ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਲ.           ਰਜ਼ਮਸਦਰ ਕਕਰ ਵਲਲਪਆ ਨਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਦਪ ਜ਼ਸਹਤ
                 ਸਸਸਥਲ ਜ਼ਵਵਚ ਰਲਜ਼ਲਨਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਪ ਸਸਪਲ ਲਏ ਜਲ ਰਹਨ ਹਨ ਤਨ ਕਵਲੜ ਅਤਨ ਅਵਜ ਲਏ ਕਕ ਵਲ 38    ਸਸਪਲਲਲ ਦਪ ਜ਼ਰਪਲਰਟ

  ਆਉਣਪ ਬਲਕਪ ਹਪ  । ਐਸ.ਐਮ. ਓ.                ਨਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਸਹਤ ਸਸਸਥਲ ਅਧਪਨ ਪਸਦਨ ਜ਼ਪਸਡਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਬਲਹਰਲ ਆ ਰਹਨ ਲਲਕਲਲ ਦਪ
             ਸਕਰਪਜ਼ਨਸਗ ਕਪਤਪ ਜਲ ਰਹਪ ਹਪ ਅਤਨ ਲਲੜ ਅਨਕਸਲਰ ਇਕਲਲਤਲਵਸ ਵਪ ਕਪਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ।

ਐਸ.ਐਮ. ਓ.                     ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਲਲਕਲਲ ਨਨ ਸ ਆਪਣਨ ਘਰਲਲ ਦਪ ਸਲਫ ਸਫਲਈ ਦਲ ਵਵਧ ਤਲ ਵਵਧ ਜ਼ਧਆਨ ਦਨਣਲ ਚਲਹਪਦਲ ਹਪ ਤਨ ਪਕਸ਼ਜ਼ਟਕ
   ਖਕਰਲਕ ਖਲਣਪ ਚਲਹਪਦਪ ਹਪ     । ਆਪਣਨ ਹਵਥਲਲ ਨਨ ਸ ਵਲਰ-        ਵਲਰ ਸਲਬਣ ਅਤਨ ਪਲਣਪ ਨਲਲ ਧਲਣਲ ਚਲਹਪਦਲ ਹਪ    । ਸਰਕਲਰ ਦਪਆਲ

                   ਹਦਲਇਤਲਲ ਅਨਕਸਲਰ ਸਲਨਨ ਸ ਆਪਣਨ ਘਰਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਪ ਰਜ਼ਹਣਲ ਚਲਹਪਦਲ ਹਪ ਅਤਨ ਜ਼ਕਸਨ ਅਜ਼ਤ ਜ਼ਰਨਰਪ ਕਲਰਨ ਕਰ ਕਨ ਹਪ ਬਲਹਰ
          ਜ਼ਨਕਲਣਲ ਚਲਹਪਦਲ ਹਪ ਅਤਨ ਘਰਲ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲਦਨ ਸਮਮ ਆਪਣਨ ਮਨਸਹ '    ਤਨ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ ਲਲਜ਼ਮਪ  ਹਪ     । ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ
          ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਜ਼ਵਵਥ ਦਲ ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ ਰਵਖਣਲ ਚਲਹਪਦਲ ਹਪ। ਇਸ ਮਕਕਨ ਬਪ.ਈ.ਈ.     ਜਸਜ਼ਵਸਦਰ ਕਕਰ ਵਪ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

  ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਜਸਗ:       ਲਲੜਵਸਦਲਦ ਦਦ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਨਨਤਰਰ ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਕਮਰਟਦ,   ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਦਰ ਮਮਲਲਜ਼ਮ

        ਲਲੜਵਸਦਲਦ ਨਨ ਸ ਮਮਹਨਈਆ ਕਰਵਲਏ ਜਲ ਰਹਰ ਲਸਗਰ ਲਈ 75   ਕਮਇਸਟਲ ਕਣਕ ਜ਼ਦਨਤਦ

     ਸਬ ਜ਼ਡਵਦਜ਼ਨ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਜ਼ਵਨਚ ਰਲਜ਼ਲਨਲ 25          ਹਜ਼ਲਰ ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਦ ਨਨ ਸ ਮਮਹਨਈਆ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਜ਼ਤਆਰ ਖਲਣਲ

ਐਸ.ਡਦ.ਐਮ. ਡਲ.     ਸਸਜਦਵ ਕਮਮਲਰ ਵਨਲਲ ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਕਮਰਟਦ,     ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਦਰ ਮਮਲਲਜ਼ਮਲਦ ਦਦ ਸ਼ਲਲਘਲ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 28 ਅਪਪਹਲ

           ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ ਲਨਗਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਸਬ ਜ਼ਡਵਦਜ਼ਨ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਜ਼ਵਨਚ ਰਲਜ਼ਲਨਲ 25      ਹਜ਼ਲਰ ਲਲਕਲਦ ਨਨ ਸ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਨਲਲ
                  ਸਮਲਜ ਸਰਵਦ ਸਸਸਥਲਵਲਦ ਦਰ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਜ਼ਤਆਰ ਖਲਣਲ ਮਮਹਨਈਆ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਤਰ ਇਸ ਲਸਗਰ ਜ਼ਵਨਚ ਅਜ਼ਹਮ

   ਯਲਗਦਲਨ ਪਲਉਜ਼ਦਆਦ ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਕਮਰਟਦ,       ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਦਰ ਮਮਲਲਜ਼ਮਲਦ ਨਰ ਆਪਣਰ ਵਨਲਲ 75    ਕਮਇਸਟਲ ਕਣਕ ਜ਼ਦਨਤਦ ਹਹ   । ਇਹ
  ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਦ ਐਸ.ਡਦ.ਐਮ.   ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਡਲ.          ਸਸਜਦਵ ਕਮਮਲਰ ਨਰ ਇਹ ਉਪਰਲਲਲ ਕਰਨ ਵਲਲਰ ਮਮਲਲਜ਼ਮਲਦ ਦਲ

 ਧਸਨਵਲਦ ਕਦਤਲ।

ਐਸ.ਡਦ.ਐਮ.                   ਨਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਮਸ਼ਕਲ ਦਦ ਘੜਦ ਜ਼ਵਨਚ ਵਨਖ ਵਨਖ ਸਮਲਜ ਸਰਵਦ ਸਸਸਥਲਵਲਦ ਵਨਲਲ ਲਲੜਵਸਦਲਦ ਦਦ ਮਦਦ ਲਈ
                      ਸਮਨਕਲ ਰਲਸ਼ਨ ਤਰ ਅਨਲਜ ਦਰ ਕਰ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਤਰ ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਕਮਰਟਦ ਦਰ ਮਮਲਲਜ਼ਮਲਦ ਨਰ ਇਹ ਕਣਕ ਦਰ ਕਰ ਜ਼ਮਸਲਲ

  ਕਲਇਮ ਕਦਤਦ ਹਹ                   । ਉਨਲਲਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਜਸਗ ਜ਼ਜਨਤਣ ਜ਼ਵਨਚ ਸਭਨਲਦ ਦਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਰਨਰਦ ਹਹ ਤਰ ਇਨਲਲਦ ਮਮਲਲਜ਼ਮਲਦ ਤਲ
             ਪਪਰਰਨਲ ਲਹ ਕਰ ਹਲਰਨਲਦ ਨਨ ਸ ਵਦ ਲਲੜਵਸਦਲਦ ਦਦ ਮਦਦ ਲਈ ਅਨਗਰ ਆਉਣਲ ਚਲਹਦਦਲ ਹਹ।

ਡਲ.                   ਸਸਜਦਵ ਕਮਮਲਰ ਨਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਨਲਲ ਇਸ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਸਲਰਲ ਲਲੜੜਦਲ ਸਮਲਨ ਲਲਕਲਦ ਦਰ ਘਰਲਦ ਤਨਕ ਪਮਨਜਦਲ ਕਦਤਲ
                    ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਤਰ ਇਹ ਗਨਲ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਗਈ ਹਹ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਰ ਵਦ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਨਨ ਸ ਜ਼ਕਸਰ ਜ਼ਕਸਮ ਦਦ ਜ਼ਦਨਕਤ ਨਲ ਆਵਰ    । ਉਨਲਲਦ ਨਰ

                    ਲਲਕਲਦ ਨਨ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਨਲਲ ਜਲਰਦ ਹਦਲਇਤਲਦ ਦਦ ਇਨ ਜ਼ਬਨ ਪਲਲਣਲ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲ ਕਰ ਸਰਕਲਰ ਨਨ ਸ ਇਸ
       ਜਸਗ ਜ਼ਵਨਚ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਦਨਤਲ ਜਲਵਰ। ਉਨਲਲਦ ਨਰ 75          ਕਮਇਸਟਲ ਕਣਕ ਜ਼ਦਨਤਰ ਜਲਣ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਸਡਦ ਅਫ਼ਸਰ ਰਜ਼ਜਸਦਰ ਕਮਮਲਰ, 

           ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਕਮਰਟਦ ਦਰ ਸਕਨਤਰ ਗਗਨਦਦਪ ਜ਼ਸਸਘ ਤਰ ਸਮਨਹ ਮਮਲਲਜ਼ਮਲਦ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਦਤਲ      । ਇਸ ਮਦਕਰ ਤਜ਼ਹਸਦਲਦਲਰ ਗਮਰਜ਼ਜਸਦਰ
   ਜ਼ਸਸਘ ਵਦ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

ਈ-         ਸਸਜਜਵਨਜ ਓਪਜਡਜ ਜ਼ਰਜਏ ਘਰ ਬਬਠਠ ਲਵਲ ਮਮਫ਼ਤ ਡਲਕਟਰਜ ਸਲਲਹ

          ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਬਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਉਪਰਲਲਲ

  ਲਲਭ ਲਬਣ ਲਈ esanjeevaniopd.in '   ਤਠ ਕਰਲ ਰਜ਼ਜਸਟਰ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 28 ਅਪਪਬਲ

                   ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਬਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਠ ਲਲਕਲਕ ਨਨ ਸ ਘਰ ਬਬਠਠ ਹਜ ਮਮਫ਼ਤ ਡਲਕਟਰਜ ਸਲਲਹ ਮਮਹਹਈਆ
  ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਈ-      ਸਸਜਜਵਨਜ ਓਪਜਡਜ ਦਜ ਸ਼ਮਰਨਆਤ ਕਜਤਜ ਹਬ         । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਜ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਕ ਵਧਜਕ ਜ਼ਡਪਟਜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਕਮ

  ਨਲਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕਲਜ਼ਵਡ-19            ਕਸਟਰਲਲ ਸ਼ਪਜ ਜਸਪਪਜਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਠ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਲਮਵਲਰ ਤਤ ਸਜ਼ਨਹਚਰਵਲਰ ਸਵਠਰਠ 10:00   ਵਜਠ ਤਤ
 ਦਮਪਜ਼ਹਰ 01:00          ਵਜਠ ਤਹਕ ਇਸ ਸਹਨਲਤ ਦਲ ਲਲਭ ਜ਼ਲਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਬ,  ਜ਼ਜਸ ਲਈ esanjeevaniopd.in '  ਤਠ
   ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਹਲਣਲ ਲਲਜ਼ਮਜ ਹਬ। 

            ਵਧਜਕ ਜ਼ਡਪਟਜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਠ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦਜ ਵਰਤਤ ਲਈ ਕਬਮਰਠ ਸਮਠਤ ਲਬਪਟਟਪ/ਪਜ.ਸਜ., ਮਲਈਕ,   ਸਪਜਕਰ ਤਠ
 ਇਸਟਰਨਬ ਨਟ (02 ਐਮਬਜਪਜਐਸ)   ਹਲਣਲ ਲਲਜ਼ਮਜ ਹਬ          । ਰਜ਼ਜਸਟਰਠਸ਼ਨ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਤਜ਼ਹਤ ਪਜ਼ਹਲਲਕ ਓਟਜਪਜ ਜ਼ਰਜਏ ਮਲਬਲਈਲ ਫਲਨ

  ਨਸਬਰ ਤਸਦਜਕ ਹਲਵਠਗਲ,          ਉਸ ਉਪਰਸਤ ਨਵਵ ਮਰਜਜ਼ ਦਜ ਰਜ਼ਜਸਟਰਠਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ ਟਲਕਨ ਜਨਰਠਟ ਹਲਵਠਗਲ    । ਨਲਟਜਜ਼ਫਕਠਸ਼ਨ ਪਪਲਪਤ
   ਹਲਣ ਤਤ ਬਲਅਦ ਲਟਗ-    ਇਨ ਕਜਤਲ ਜਲ ਸਕਠਗਲ            । ਇਸ ਉਪਰਸਤ ਵਲਰਜ ਮਮਤਲਬਕ ਡਲਕਟਰਜ ਸਲਲਹ ਜ਼ਮਲਠਗਜ ਤਠ ਅਖਜਰ ਜ਼ਵਹਚ

   ਡਲਕਟਰਜ ਸਲਲਹ ਦਜ ਈ-   ਪਰਚਜ ਡਲਊਨਲਲਡ ਹਲਵਠਗਜ।

                    ਵਧਜਕ ਜ਼ਡਪਟਜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਠ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਲਲਜ਼ਮਜ ਹਬ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਲਕ ਜ਼ਕਸਠ ਅਜ਼ਤ ਜ਼ਰਨਰਜ ਕਸਮ ਤਤ
    ਘਰਤ ਬਲਹਰ ਨਲ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਜਲਵਠ          । ਉਨਲਲਕ ਨਠ ਲਲਕਲਕ ਨਨ ਸ ਅਪਜਲ ਕਜਤਜ ਜ਼ਕ ਉਹ ਈ-        ਸਸਜਜਵਨਜ ਓਪਜਡਜ ਦਲ ਲਲਹਲ ਲਬਣ ਤਠ ਘਰਤ

              ਬਲਹਰ ਜਲਣ ਤਤ ਗਮਰਠਜ਼ ਕਰ ਕਠ ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਜਸਗ ਜ਼ਵਹਚ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਨ ਸ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਠਣ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

        ਜਜਜਲਲ ਲ ਮਮਜਜਸਟਰਰਟ ਵਵਲਲ ਜਜਜਲਲਰ ਅਸਦਰ ਪਪਦਰ ਨਮਸਨਲ ਤਰ ਸਟਰਟ 
 ’       ਹਲਈਵਰਅ ਤਰ ਸਜਥਤ ਪਮਟਰਲਲ ਤਰ ਡਡਜਲ ਪਸਪ 24    ਘਸਟਰ ਖਲਲਣ ਦਰ ਹਹਕਮ

    ਬਲਕਡ ਪਮਟਰਲਲ ਪਸਪ ਸਵਰਰਰ 07:00    ਵਜਰ ਤਲ ਸਲਮ 05:00    ਵਜਰ ਤਵਕ ਖਹਲਲਰ ਰਜਹਣਗਰ

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 28  ਅਪਪਮਲ :

             ਜਜਜਲਲ ਲ ਮਮਜਜਸਟਰਰਟ ਸਪਡਮਤਡ ਅਸਜਮਪਤ ਕਕਰ ਜਗਵਲ ਨਰ ਕਲਜਵਡ-19         ਨਨ ਸ ਫਮਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਲਗਲਏ ਕਰਜਫਊ ਦਕਰਲਨ
             ’       ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਜਜਜਲਲਰ ਦਡ ਹਦਨਦ ਅਸਦਰ ਨਮਸਨਲ ਹਲਈ ਵਰਅ ਤਰ ਸਟਰਟ ਹਲਈ ਵਰਅ ਤਰ ਸਜਥਤ ਪਮਟਰਲਲ ਅਤਰ ਡਡਜਲ ਪਸਪ

24        ਘਸਟਰ ਖਹਲਲਰ ਰਵਖਣ ਦਰ ਹਹਕਮ ਜਲਰਡ ਕਡਤਰ ਹਨ          । ਜਦਲ ਜਕ ਜਜਜਲਲਰ ਅਸਦਰ ਬਲਕਡ ਪਮਟਰਲਲ ਪਸਪ ਸਵਰਰਰ 07:00    ਵਜਰ ਤਲ ਸਲਮ
05:00    ਵਜਰ ਤਵਕ ਖਹਲਲਰ ਰਜਹਣਗਰ        । ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਇਹ ਪਮਟਰਲਲ ਪਸਪ ਕਲਜਵਡ-19    ਸਬਸਧਡ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਸਮਮ-   ਸਮਮ ਜਸਰ

      ਜਲਰਡ ਹਦਲਇਤਲਤ ਦਡ ਇਸਨ ਜਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨਗਰ। 

       ’             ਪਜਹਲਲਤ ਕਰਜਫਊ ਦਕਰਲਨ ਜਜਜਲਲਰ ਅਸਦਰ ਅਤਰ ਹਲਈਵਰਅ ਤਰ ਸਜਥਤ ਪਮਟਰਲਲ ਪਸਪਲਤ ਨਨ ਸ ਖਲਲਣ ਦਲ ਸਮਲਤ ਤਮਅ ਕਡਤਲ ਜਗਆ ਸਡ , 
         ਜਜਸ ਜਵਵਚ ਸਲਧ ਕਰਦਰ ਹਲਏ ਪਮਟਰਲਲ ਤਰ ਡਡਜਲ ਪਸਪ 24         ਘਸਟਰ ਖਹਲਲਰ ਰਵਖਣ ਦਰ ਹਹਕਮ ਜਲਰਡ ਕਡਤਰ ਗਏ ਹਨ।
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