
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

      ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਨਰ ਕਲਰਲਨਲ ਦਰ ਨਵਵ ਕਰਸ          ਆਉਣ ਕਲਰਨ ਸਬਸਧਤ ਇਲਲਜ਼ਕਆਆ ਨਨ ਸ ਹਹਟ ਸਪਲਟ ਘਲਜ਼ਸ਼ਤ ਕਕਤਲ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 09  ਮਈ :

                 ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਸ਼ਸ਼ਕਮਤਕ ਅਸਜ਼ਮਸ਼ਤ ਕਹਰ ਜ਼ਗਗਲ ਨਰ ਕਲਰਲਨਲ ਦਰ ਨਵਵ ਕਰਸ ਆਉਣ ਕਲਰਨ ਸਬਸਧਤ ਇਲਲਜ਼ਕਆਆ ਨਨ ਸ ਹਹਟ ਸਪਲਟ/ 
    ਕਸਟਰਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਘਲਜ਼ਸ਼ਤ ਕਕਤਲ ਹਮ।

    ਜ਼ਜਹੜਰ ਇਲਲਜ਼ਕਆਆ ਨਨ ਸ ਹਹਟ ਸਪਲਟ/     ਕਸਟਰਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਘਲਜ਼ਸ਼ਤ ਕਕਤਲ ਹਮ,    ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਵਗਚ ਵਲਰਡ ਨਸ: 4,    ਖਮਲਣਣ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ
ਸਲਜ਼ਹਬ,        ਜ਼ਪਸਡ ਕਲਟਲਲ ਤਜ਼ਹਸਕਲ ਬਸਕ ਪਠਲਣਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ,       ਜ਼ਪਸਡ ਬਜ਼ਹਰਲਮਪਪਰ ਤਜ਼ਹਸਕਲ ਬਸਕ ਪਠਲਣਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ

           ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਅਤਰ ਜ਼ਪਸਡ ਤਲਵਲੜਲ ਤਜ਼ਹਸਕਲ ਅਮਲਲਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਸ਼ਲਮਲ ਹਨ    । ਇਨਲਲਆ ਇਲਲਜ਼ਕਆਆ ਜ਼ਵਗਚ
  ਪਬਜ਼ਲਕ ਸਥਲਨਲਆ '           ਤਰ ਹਰ ਗਤਕਜ਼ਵਧਕ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਕਲਲਣ ਪਸ਼ਵਲਨਗਕ ਲਮਣਕ ਲਲਜ਼ਮਕ ਹਲਵਰਗਕ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

    ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਰਰਲਵਰ ਸਟਰਸ਼ਨ ਤਤ 1320     ਪਰਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਲਲ ਕਰ '  ਸ਼ਸ਼ਜ਼ਮਕ ਐਕਸਪਸ਼ਲਸ'  ਗਲਰਖਪਪਰ ਰਵਲਨਲ

         ਸਨਬਲ ਸਰਕਲਰ ਚਪਚਕਰ ਰਹਸ ਹਲ ਜ਼ਵਸ਼ਰਸ਼ ਰਰਲ ਗਚਡਸ ਦਲ ਖ਼ਰਚਲ

             ਜ਼ਵਸ਼ਰਸ਼ ਰਰਲ ਗਚਡਸ ਜ਼ਰਸਏ ਪਸ਼ਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਸਨਬਰ ਜ਼ਵਚਚ ਭਰਜਣ ਦਲ ਖ਼ਰਚਲ 5  ਲਚਖ 76 ਹਜ਼ਲਰ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 09 ਮਈ

                 ਮਪਚਖ ਮਸਤਰਸ ਕਲਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਸ ਅਗਵਲਈ ਵਲਲਸ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਚਲਤ ਪਸ਼ਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਸ ਇਚਛਲ ਮਪਤਲਬਕ
                  ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਜਚਦਸ ਸਨਜ਼ਬਆਆ ਜ਼ਵਚਚ ਮਪਫ਼ਤ ਭਰਜਣ ਲਈ ਕਸਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਅਣਥਚਕ ਯਤਨਲਆ ਤਜ਼ਹਤ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਰਰਲਵਰ ਸਟਰਸ਼ਨ ਤਤ '  ਸ਼ਸ਼ਜ਼ਮਕ

ਐਕਸਪਸ਼ਲਸ'   ਰਰਲ ਗਚਡਸ 1320      ਪਸ਼ਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਲਲ ਕਰ ਗਲਰਖਪਪਰ (  ਉਉਤਰ ਪਸ਼ਦਰਸ਼)   ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਲਈ     । ਪਸ਼ਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਇਸ ਜ਼ਵਸ਼ਰਸ਼
      ਰਰਲ ਗਚਡਸ ਰਲਹਹ ਭਰਜਣ ਦਲ ਖ਼ਰਚਲ 05  ਲਚਖ 76    ਹਜ਼ਲਰ ਰਪਪਏ ਬਣਦਲ ਹਲ,         ਜਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਚਲਤ ਚਪਚਜ਼ਕਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਲ।
                 ਰਰਲ ਗਚਡਸ ਰਵਲਨਲ ਹਲਣ ਉਪਰਸਤ ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਸ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਸਮਤਸ ਅਸਜ਼ਮਸ਼ਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਚਲ ਨਰ ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
         ਤਲਅ ਪਸ਼ਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਤਜ਼ਹਤ ਰਜ਼ਜਸਟਰਰਸ਼ਨ ਉਪਰਸਤ ਮਲਡਸਕਲ ਸਕਰਸਜ਼ਨਸਗ ਮਪਕਸਮਲ ਹਲਣ '       ਤਰ ਇਸ ਜ਼ਵਸ਼ਰਸ਼ ਰਰਲ ਗਚਡਸ ਰਲਹਹ

                     ਪਸ਼ਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਸਨਬਰ ਨਨ ਸ ਭਰਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹਲ ਤਰ ਜ਼ਕਸਰ ਵਸ ਯਲਤਰਸ ਨਨ ਸ ਜ਼ਕਸਰ ਜ਼ਕਸਮ ਦਸ ਜ਼ਦਚਕਤ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਚਤਸ ਗਈ  ।
                 ਯਤਲਰਸਆਆ ਨਨ ਸ ਖਲਣਲ ਮਪਹਚਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਦਰ ਨਲਲ ਨਲਲ ਉਨਲਲਆ ਦਸਆਆ ਸਲਰਸਆਆ ਲਲੜਲਆ ਦਲ ਜ਼ਵਸ਼ਰਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ ਰਚਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਹਲ।

                      ਇਸ ਮਕਕਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਲਸਸ ਮਪਖਸ ਨਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਰਰਲ ਗਚਡਸ ਦਰ ਜਲਣ ਸਬਸਧਸ ਸਪਰਚਜ਼ਖਆ ਦਰ ਪਪਖ਼ਤਲ ਪਸ਼ਬਸਧ ਕਸਤਰ ਗਏ ਸਨ ਤਰ
               ਨਲਲ ਹਸ ਸਮਲਜਕ ਦਨਰਸ ਸਮਰਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਚਲਤ ਜਲਰਸ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਈ ਗਈ ਹਲ    । ਇਸ ਮਕਕਰ

              ਯਲਤਰਸਆਆ ਨਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਰ ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਵਲਪਸਸ ਲਈ ਜਲ ਉਪਰਲਲਲ ਕਸਤਲ ਹਲ,      ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ
  ਦਰ ਧਸਨਵਲਦਸ ਹਨ।

  ਇਸ ਮਕਕਰ ਐਸ.ਪਸ. (ਐਚ)   ਨਵਰਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਵਰਕ, ਐਸ.ਪਸ.   ਕਸਵਲਪਸ਼ਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਚਲਹਲ, ਐਸ.ਪਸ. (ਡਸ)  ਹਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ, 
ਐਸ.ਡਸ.ਐਮ.   ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਡਲ.  ਸਸਜਸਵ ਕਪਮਲਰ, ਐਸ.ਡਸ.ਐਮ.    ਅਮਲਲਹ ਆਨਸਦ ਸਲਗਰ ਸ਼ਰਮਲ, ਐਸ.ਡਸ.ਐਮ.  ਬਸਸ

  ਪਠਲਣਲਆ ਪਜ਼ਵਚਤਰ ਜ਼ਸਸਘ, ਡਸ.ਐਸ.ਪਸ.  ਹਰਦਸਪ ਜ਼ਸਸਘ, ਡਸ.ਐਸ.ਪਸ.   ਰਜ਼ਮਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਕਲਹਲਤ , ਡਸ.ਐਸ.ਪਸ.   ਜਸਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ
ਜ਼ਟਵਲਣਲ, ਡਸ.ਐਸ.ਪਸ.  ਮਨਜਲਤ ਕਕਰ,           ਤਜ਼ਹਸਲਸਦਲਰ ਗਪਰਜ਼ਜਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਸਮਰਤ ਵਚਖ ਵਚਖ ਜ਼ਵਭਲਗਲਆ ਦਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਸ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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