
     ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮਲਗਲ
----     ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਟਟ ਨਟ ਕਜ਼ਰਆਨਲ (ਹਲਲਸਟਲ/ਰਰਟਟਲ)        ਦਰਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਸਲਮਵਲਰ ਤਲ ਸ਼ਨਰਵਲਰ ਸਵਟਰਟ 7    ਵਜਟ ਤਲ ਸ਼ਲਮ 6   ਵਜਟ ਤਤਕ

    ਖਲਲਲਣ ਦਟ ਹਦਕਮ ਕਰਤਟ ਜਲਰਰ
--ਦਦਕਲਨਦਲਰਲਆ/                    ਹਲਲਸਟਲਰਲਆ ਨਨ ਸ ਬਲਹਰ ਤਲ ਆਉਣ ਵਲਲਟ ਸਮਲਨ ਦਲ ਭਦਗਤਲਨ ਅਤਟ ਉਧਲਰ ਦਰ ਜ਼ਰਕਵਰਰ ਜ਼ਵਤਚ ਪਟਸ਼ ਆ ਰਹਰ ਮਦਸ਼ਜ਼ਕਲ ਦਟ

      ਹਤਲ ਦਟ ਉਦਟਸ਼ ਨਲਲ ਆਦਟਸ਼ ਕਰਤਟ ਜਲਰਰ-  ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਟਟ
 
 

 ਮਲਗਲ 24 ਮਈ:
                ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਟਟ ਮਲਗਲ ਸਟਰ ਸਸਦਰਪ ਹਸਸ ਨਟ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਟ ਦਰ ਹਦਨਦ ਅਸਦਰ ਰਲਸਟਰ ਵਲਈਜ਼ ਕਦਝ ਸਟਟਣਰਆਆ/     ਦਦਕਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਲਲਕਡਲਊਨ ਤਲ
   ਜ਼ਢਤਲ ਜ਼ਦਤਤਰ ਗਈ ਸਰ      । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਰਆਨਲ (ਹਲਲਸਟਲ/ਜ਼ਰਟਟਲ)          ਦਰਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਜ਼ਜਹੜਰਆਆ ਜ਼ਕ ਹਫ਼ਤਟ ਜ਼ਵਤਚ ਜ਼ਤਸਨ ਜ਼ਦਨ ਖਦਤਲਲਣ
                   ਕਲਰਣ ਦਦਕਲਨਦਲਰਲਆ ਅਤਟ ਹਲਲਸਟਲਰਲਆ ਨਨ ਸ ਬਲਹਰ ਤਲ ਆਉਣ ਵਲਲਟ ਸਮਲਨ ਦਲ ਭਦਗਤਲਨ ਅਤਟ ਉਧਲਰ ਦਰ ਜ਼ਰਕਵਰਰ ਜ਼ਵਤਚ ਮਦਸ਼ਜ਼ਕਲ ਦਲ

    ਸਲਹਮਣਲ ਕਰਨਲ ਪਮ ਜ਼ਰਹਲ ਹਮ                  । ਕਜ਼ਰਆਨਟ ਜ਼ਵਤਚ ਕਵਰ ਹਲਣ ਵਲਲਰਆਆ ਆਈਟਮਲਆ ਜਰਨਰਰ ਚਰਜ਼ਲ ਹਲਣ ਦਟ ਨਲਲ ਨਲਲ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਕਸਮ ਦਟ ਜ਼ਵਤਚ
         ਆਉਣ ਵਲਲਰਆਆ ਵਸਤਨਆਆ ਵਰ ਹਦਸਦਰਆਆ ਹਨ। ਜਟਕਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਅਲਨਟ (ਹਲਲਸਟਲ/ਜ਼ਰਟਟਲ)   ਦਰਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ 6  ਦਟ 6     ਜ਼ਦਨ ਹਰ ਖਲਲਲ ਜ਼ਦਤਤਰਆਆ
              ਜਲਆਦਰਆਆ ਹਨ ਤਲਆ ਇਨਲਆਾਲਆ ਦਲ ਆਪਸ ਜ਼ਵਤਚ ਤਲਲਮਟਲ ਤਟ ਸਪਲਲਈ ਸਦਚਤਜਟ ਢਸਗ ਨਲਲ ਬਣਰ ਰਹਟਗਰ,       ਅਤਟ ਇਨਲਲਆ ਨਨ ਸ ਲਲਕਲਆ ਨਨ ਸ ਆਪਣਰਆਆ

       ਸਟਵਲਵਲਆ ਦਟਣ ਜ਼ਵਤਚ ਕਲਈ ਮਦਸ਼ਜ਼ਕਲ ਪਟਸ਼ ਨਹਰ ਆਵਟਗਰ। 
               ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਟਟ ਨਟ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਪਰਲਕਤ ਮਦਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਨ ਸ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਤਚ ਰਤਖਦਟ ਹਲਏ ਕਜ਼ਰਆਨਲ (ਹਲਲਸਟਲ/ਰਰਟਟਲ)    ਦਰਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਨਨ ਸ

                     ਗਰਦਤਪ ਬਰ ਜ਼ਵਤਚਲ ਕਤਢ ਕਟ ਗਰਦਤਪ ਏ ਜ਼ਵਤਚ ਸ਼ਲਜ਼ਮਲ ਕਰਕਟ ਹਫ਼ਤਟ ਦਟ ਸਲਰਟ ਜ਼ਦਨ ਦਦਕਲਨਲਆ ਖਲਲਲਣ ਦਰ ਆਜ਼ਗਆ ਦਟ ਜ਼ਦਤਤਰ ਗਈ ਹਮ,   ਭਲਵ ਹਦਣ
     ਜ਼ਜ਼ਲਲਟ ਦਰ ਹਦਨਦ ਅਸਦਰ ਕਜ਼ਰਆਨਲ ਹਲਲਸਟਲ/         ਜ਼ਰਟਟਲ ਦਰਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਸਲਮਵਲਰ ਤਲ ਸ਼ਨਰਵਲਰ ਤਤਕ ਸਵਟਰਟ 7    ਵਜਟ ਤਲ ਸ਼ਲਮ 6   ਵਜਟ ਤਤਕ

 ਖਦਤਲਲ ਰਆਆ ਰਜ਼ਹਣਗਰਆਆ।  
                     ਉਨਲਲਆ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਖਲਲਲਣ ਸਮਟ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਦਰ ਤਰਲਲਆ ਹਰ ਦਦਕਲਨਦਲਰ ਆਜ਼ਦ ਕਸਮ ਕਰਦਟ ਸਮਟ ਹਤਥਲਆ ਨਨ ਸ ਵਲਰ ਵਲਰ ਧਲਣਗਟ,  ਹਮਡ

ਸਟਨਟਟਲਈਜਰ, ਮਲਸਕ,           ਦਸਤਲਜ਼ਨਆਆ ਦਰ ਵਰਤਲ ਕਰਨ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਉਣਗਟ ਅਤਟ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਨਰਰ ਕਲਇਮ ਰਤਖਣਗਟ। 
                    ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਰਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਨਨ ਸ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਤਚ ਰਤਖਦਟ ਹਲਏ ਜਟਕਰ ਕਲਈ ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਉਕਤ ਦਦਕਲਨਲਆ ਤਟ ਜ਼ਬਨਲਲਆ ਮਲਸਕ ਤਲ ਪਲਇਆ ਜਲਆਦਲ

    ਹਮ ਤਲਆ ਉਸ ਨਨ ਸ 200           ਰਦਪਏ ਅਤਟ ਅਜ਼ਜਹਟ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਆ ਵਤਲਲ ਜਨਤਕ ਸਥਲਨਲਆ ਤਟ ਥਦਤਕਣ ਤਟ 100     ਰਦਪਏ ਜਦਰਮਲਨਲ ਕਰਤਲ ਜਲਆਦਲਲ ਹਮ। 
       ਉਪਰਲਕਤ ਹਦਕਮਲਆ ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਨਲ ਕਰਨ ਵਲਲਟ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਆ/         ਅਦਲਜ਼ਰਆਆ ਜ਼ਵਰਦਤਧ ਬਣਦਰ ਕਲਨਨ ਸਨਰ ਕਲਰਵਲਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵਤਚ ਜ਼ਲਆਆਦਰ

ਜਲਵਟਗਰ। 
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