
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਲਨਸਲ
-          ਸਮਲਰਟ ਕਲਰਡ ਧਲਰਕਲਕ ਨਨ ਸ ਵਸਡਡਆਕ ਕਣਕ ਅਤਤ ਦਲਲ ਦਡਆਕ ਜ਼ਕਕਟਲਕ
-ਪਡ.ਐਮ.ਜਡ.ਕਤ.ਵਲਈ.    ਸਕਡਮ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਦਕਤਡ ਸਹਨਲਤ
-   ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਦਤ 1  ਲਕਖ 1  ਹਜ਼ਲਰ 570      ਸਮਲਰਟ ਕਲਰਡ ਧਲਰਕਲਕ ਨਨ ਸ ਜ਼ਮਲਤਗਲ ਲਲਹਲ
ਮਲਨਸਲ, 25  ਮਈ ( ) :    ਨਲਵਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ (ਕਲਜ਼ਵਡ-19)     ਦਤ ਚਕਲਜ਼ਦਆਕ ਜ਼ਜਕਥਤ ਪਸਜਲਬ

             ਸਰਕਲਰ ਵਕਲਲ ਲਲੜਵਸਦਲਕ ਅਤਤ ਗਰਡਬ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਕ ਦਡ ਹਰ ਸਸਭਵ ਮਦਦ ਕਡਤਡ ਜਲ ਰਹਡ ਹਹ,   ਉਥਤ ਹਡ
ਪਡ.ਐਮ.ਜਡ.ਕਤ.ਵਲਈ. (     ਪਪਧਲਨ ਮਸਤਰਡ ਗਰਡਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਯਲਜਨਲ)     ਤਜ਼ਹਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਕਲਲ

            ਸਮਲਰਟ ਕਲਰਡ ਧਲਰਕਲਕ ਨਨ ਸ ਕਣਕ ਅਤਤ ਦਲਲ ਦਡ ਵਸਡ ਕਡਤਡ ਜਲ ਰਹਡ ਹਹ।
             ਇਸ ਸਬਸਧਡ ਜਲਣਕਲਰਡ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਖਖਰਲਕ ਤਤ ਜ਼ਸਵਲ ਸਪਲਲਈ ਕਸਟਰਲਲਰ ਸ਼ਪਡਮਤਡ ਮਧਨ ਨਤ ਦਕਜ਼ਸਆ

              ਜ਼ਕ ਫਨਡ ਸਪਲਲਈ ਮਸਤਰਡ ਪਸਜਲਬ ਸ਼ਪਡ ਭਲਰਤ ਭਨਸ਼ਨ ਆਸ਼ਨ ਦਡਆਕ ਹਦਲਇਤਲਕ ਅਤਤ ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
      ਮਲਨਸਲ ਸ਼ਪਡ ਗਖਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਚਜ਼ਹਲ ਦਤ ਜ਼ਦਸ਼ਲ-        ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ਲਕ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜਨਲਲਕ ਲਲੜਵਸਦਲਕ ਦਤ ਸਮਲਰਟ ਕਲਰਡ
  ਬਣਲਏ ਗਏ ਸਨ,           ਉਨਲਲਕ ਨਨ ਸ ਅਕਜ ਕਣਕ ਅਤਤ ਦਲਲ ਦਡ ਵਸਡ ਕਡਤਡ ਗਈ ਹਹ।
       ਸ਼ਪਡਮਤਡ ਮਧਨ ਨਤ ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਅਸਦਰ 1  ਲਕਖ 1  ਹਜ਼ਲਰ 570    ਸਮਲਰਟ ਕਲਰਡ ਧਲਰਕ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਲਲ

     ਨਨ ਸ ਇਹ ਵਸਡ ਕਡਤਡ ਜਲਣਡ ਹਹ      ।ਉਨਲਲਕ ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਬਸਧਡ 75       ਫਡਸਦਡ ਲਲੜਵਸਦਲਕ ਨਨ ਸ ਇਨਲਲਕ ਦਡ ਵਸਡ
                   ਕਡਤਡ ਜਲ ਚਖਕਕਡ ਹਹ ਅਤਤ ਬਲਕਡ ਰਜ਼ਹਸਦਤ ਲਲੜਵਸਦਲਕ ਨਨ ਸ ਵਡ ਜਲਦ ਹਡ ਇਹ ਕਣਕ ਅਤਤ ਦਲਲ ਦਡ ਵਸਡ ਕਰ
 ਜ਼ਦਕਤਡ ਜਲਵਤਗਡ।
               ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਖਖਰਲਕ ਤਤ ਜ਼ਸਵਲ ਸਪਲਲਈ ਕਸਟਰਲਲਰ ਸ਼ਪਡਮਤਡ ਮਧਨ ਨਤ ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਮਲਰਟ ਕਲਰਡ ਧਲਰਕਲਕ ਨਨ ਸ

3   ਮਹਡਜ਼ਨਆਕ ਲਈ 15      ਜ਼ਕਲਲ ਕਣਕ ਪਪਤਡ ਜ਼ਵਅਕਤਡ ਅਤਤ 3       ਜ਼ਕਲਲ ਦਲਲ ਪਪਤਡ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਜ਼ਦਕਤਡ ਜਲ
 ਰਹਡ ਹਹ,         ਜਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਲਕਖ ਕਲ ਮਖਫ਼ਤ ਮਖਹਕਈਆ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਡ ਹਹ      ।ਉਨਲਲਕ ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਕਡਮ

           ਅਧਡਨ ਕਲਈ ਵਡ ਲਲਭਪਲਤਰਡ ਲਲਭ ਲਹਣ ਤਲ ਵਲਕਝਲ ਨਹਹ ਰਜ਼ਹਣ ਜ਼ਦਕਤਲ ਜਲਵਤਗਲ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਲਨਸਲ
-             ਸ਼ਜ਼ਹਰਰ ਅਤਤ ਪਪਡਡ ਖਤਤਰ ਦਰਆਆ ਸਲਰਰਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਸਲਮਵਲਰ ਤਤ ਸ਼ਨਰਵਲਰ ਤਤਕ ਸਵਤਰਤ 7   ਤਤ ਸ਼ਲਮ 6 ਵਜਤ

  ਤਤਕ ਖਦਤਲਣਗਰਆਆ :  ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਤਟ
-  ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਡਰਰ,  ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਣਨਲ,      ਸਮਨਤਟਲਈਜ਼ ਵਰਗਰਆਆ ਸਲਵਧਲਨਰਆਆ ਜ਼ਰਡਰਰ ਬਣਲਉਣਗਤ
ਦਦਕਲਨਦਲਰ
-  ਸਪਲਰਟਸ ਕਸਪਲਮਕਸ/   ਸਟਤਡਰਅਮ ਸਵਤਰਤ 7  ਤਤ 10   ਅਤਤ ਸ਼ਲਮ 4  ਤਤ 6   ਵਜਤ ਤਤਕ ਖਦਲਲਣਗਤ
ਮਲਨਸਲ,  ਮਈ 25 ( ) :    ਨਲਵਲ ਕਲਰਲਨਲ ਮਹਲਆਮਲਰਰ (ਕਲਜ਼ਵਡ-19)     ਦਤ ਚਤਲਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
-ਕਮ-             ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਤਟ ਮਲਨਸਲ ਸ਼ਟਰ ਗਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਚਜ਼ਹਲ ਵਤਲਤ ਵਪਲਰਕ ਗਤਰਜ਼ਵਧਰਆਆ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ

        ਜਲਰਰ ਕਰਤਤ ਹਦਕਮਲਆ ਜ਼ਵਤਚ ਅਸਜ਼ਸ਼ਕ ਸਲਧ ਕਰਤਰ ਗਈ ਹਮ।
                ਨਵਪ ਜਲਰਰ ਕਰਤਤ ਹਦਕਮਲਆ ਜ਼ਵਤਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਤਟ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਹਰਰ ਅਤਤ ਪਪਡਡ ਖਤਤਰ ਦਰਆਆ ਸਲਰਰਆਆ

        ਦਦਕਲਨਲਆ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਸਲਮਵਲਰ ਤਤ ਸ਼ਨਰਵਲਰ ਤਤਕ ਸਵਤਰਤ 7      ਵਜਤ ਤਤ ਲਮ ਕਤ ਸ਼ਲਮ 6   ਵਜਤ ਤਤਕ
     ਖਲਲਲਣ ਦਰ ਪਟਵਲਨਗਰ ਜ਼ਦਤਤਰ ਜਲਆਦਰ ਹਮ      । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸ਼ਲਮ 6    ਵਜਤ ਤਤ ਸ਼ਲਮ 7     ਵਜਤ ਤਤਕ ਦਲ ਸਮਲਆ
           ਦਦਕਲਨ ਨਡ ਸ ਵਧਲਉਣ ਕਰਕਤ ਆਪਣਤ ਘਰ ਪਹਸਚਣ ਲਈ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕਰਤਲ ਜਲਆਦਲ ਹਮ     ।ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ

   ਪਟਵਲਨਗਰ ਕਸਨਟਤਨਮਮਟ ਜਲਨਜ਼ '    ਤਤ ਲਲਗਡ ਨਹਹ ਹਲਵਤਗਰ       ।ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਪਟਵਲਜ਼ਨਤ ਦਦਕਲਨਲਆ ਜ਼ਸਰਫ਼ 50 
    ਫਰਸਦਰ ਸਟਲਫ਼ ਸਮਤਤ ਖਲਲਲ ਰਆਆ ਜਲਣਗਰਆਆ  ।

             ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਤਟ ਸ਼ਟਰ ਚਜ਼ਹਲ ਨਤ ਸਮਡਹ ਦਦਕਲਨਦਲਰਲਆ ਨਡ ਸ ਹਦਲਇਤ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਦਦਕਲਨਦਲਰਲਆ ਵਤਲਤ
        ਸਰਕਲਰ ਵਤਲਤ ਜਲਰਰ ਹਦਲਇਤਲਆ ਅਨਦਸਲਰ ਦਦਕਲਨ ਅਸਦਰ ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਣਨਲ,  ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਡਰਰ, 

  ਸਮਨਤਟਲਇਜ਼ਰ ਦਰ ਵਰਤਤ,     ਹਤਥ ਧਲਣ ਦਲ ਪਟਬਸਧ ਕਰਨਲ,   ਦਦਕਲਨ ਅਸਦਰ 2      ਤਤ ਵਤਧ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਆ ਦਤ ਇਤਕਲ
  ਸਮਪ ਨਲ ਹਲਣ,    ਦਸਤਲਜ਼ਨਆਆ ਪਜ਼ਹਨ ਕਤ ਰਤਖਣਲ,         ਦਦਕਲਨ ਜਲਆ ਕਲਰਲਬਲਰਰ ਸਥਲਨ ਨਡ ਸ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਸਮਪ ਸਮਪ '  ਤਤ

    ਸਮਨਤਟਲਇਜ਼ ਕਰਕਤ ਰਤਖਣਲ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਉਣਗਤ        ।ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਤ ਵਰ ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਜਲਆ ਸਟਲਫ,   ਼਼ ਜ਼ਜਸ
 ਨਡ ਸ ਖਸਘ,  ਗਲਲ ਖ਼ਰਲਬ,   ਬਦਖਲਰ ਆਜ਼ਦ ਹਲਵਤ,         ਨਡ ਸ ਦਦਕਲਨ ਜਲਆ ਕਲਰਲਬਲਰ ਅਸਦਰ ਦਲਖਲ ਨਲ ਕਰਨਲ

    ਦਦਕਲਨਦਲਰ ਦਰ ਜ਼ਨਤਜਰ ਜ਼ਜ਼ਸਮਤਵਲਰਰ ਹਲਵਤਗਰ।
               ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਟ ਤਟ ਸ਼ਟਰ ਗਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਚਜ਼ਹਲ ਨਤ ਹਦਕਮ ਜ਼ਵਤਚ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਖਤਡਲਆ ਅਤਤ
           ਯਦਵਕ ਸਤਵਲਵਲਆ ਵਤਲਤ ਪਟਲਪਤ ਪਤਤਰ ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਜ਼ਵਤਚ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਸਪਲਰਟਸ ਕਸਪਲਮਕਸ-

      ਸਟਤਡਰਅਮ ਸਲਮਵਲਰ ਤਤ ਸ਼ਨਰਵਲਰ ਤਤਕ ਸਵਤਰਤ 7   ਵਜਤ ਤਤ 10     ਵਜਤ ਤਤਕ ਅਤਤ ਸ਼ਲਮ 4    ਵਜਤ ਤਤ ਸ਼ਲਮ 6 
   ਵਜਤ ਤਤਕ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਅਥਲਮ ਜ਼ਟਕਸ, ਗਲਲਫ਼, ਯਲਗਲ,          ਸਵਤਰ ਅਤਤ ਸ਼ਲਮ ਦਰ ਸਮਰ ਲਈ ਖਲਲਲਣ ਦਰ ਪਟਵਲਨਗਰ
  ਜ਼ਦਤਤਰ ਜਲਆਦਰ ਹਮ             ।ਉਨਲਲਆ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਬਸਧ ਜ਼ਵਤਚ ਸਪਲਰਟਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮਲਨਸਲ ਸਰਕਲਰ ਵਤਲਤ ਜਲਰਰ

  ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਰ ਇਸਨ-     ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਨਡ ਸ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਉਣਗਤ।
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