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ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
ਥਲਣਲ ਮਮਲਲਪਪਰ ਪਪਜਲਸ ਨਲ 400 ਲਲਟਰ ਲਲਹਣ ਤਲ 18 ਲਲਟਰ ਨਜਲਇਜ ਸਰਲਬ ਸਮਲਤ ਇਸਕ ਕਜਥਤ ਦਲਸਲ ਕਲਬਮ ਕਲਤਲ
ਕਜਥਤ ਦਲਸਲ ਦਲ ਮਲਟਰ ਵਲਲਲ ਕਲਠਲ ਜਵਵਚਚ ਬਰਲਮਦ ਹਲਈ ਨਜਲਇਜ ਸਰਲਬ ਤਲ ਲਲਹਣ
ਨਸਲ ਤਸਕਰਲਰ ਜਵਰਪਵਧ ਚਲਲਈ ਗਈ ਮਪਜਹਸਮ ਤਜਹਤ ਪਪਜਲਸ ਨਮ ਸ ਜਮਲਲ ਸਫਲਤਲ
ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 30 ਮਈ :
ਜਜਜਲਲ ਲ ਪਪਜਲਸ ਮਪਖਲ ਸਸਲਮਤਲ ਅਮਨਲਤ ਕਕਡਲ ਦਲ ਅਗਵਲਈ ਹਲਠ ਨਸਲ ਤਸਕਰਲਰ ਜਵਰਪਵਧ ਚਲਲਈ ਗਈ ਮਪਜਹਸਮ ਨਮ ਸ ਉਸ ਸਮਮ
ਸਫਲਤਲ ਹਲਸਲ ਹਲਈ ਜਦਚ ਐਸ.ਪਲ. (ਜਲਰਚ) ਸ. ਹਰਪਲਲ ਜਸਸਘ ਤਲ ਡਲ.ਐਸ.ਪਲ. ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਦਲ ਜਦਸਲ ਜਨਰਦਲਸਲਰ
ਤਜਹਤ ਮਮਲਲਪਪਰ ਦਲ ਮਪਵਖ ਥਲਣਲ ਅਫਸਰ ਇਸਸਪਪਕਟਰ ਜਲਨਪਲਲ ਜਸਸਘ ਦਲ ਅਗਵਲਈ ਹਲਠ ਸਹਲਇਕ ਥਲਣਲ ਦਲਰ ਸਪਖਜਵਸਦਰ ਜਸਸਘ
ਸਮਲਤ ਪਪਜਲਸ ਪਲਰਟਲ, ਜਲ ਕਲ ਬਸਤਲ ਜਪਸਡ ਜਲਗਲ ਚਨਲਰਥਲ ਜਵਖਲ ਮਮਜਮਦ ਸਲ ਤਲ ਮਪਖਬਰਲ ਦਲ ਆਧਲਰ ’ਤਲ ਮਪਕਵਦਮਲ ਨਸ : 53
ਜਮਤਲ 29.05.2020 ਨਮ ਸ ਆਬਕਲਰਲ ਐਕਟ ਦਲ ਧਲਰਲ 61/1/14 ਅਧਲਨ ਥਲਣਲ ਮਮਲਲਪਪਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕਲ ਕਜਥਤ ਦਲਸਲ
ਯਲਦਜਵਸਦਰ ਜਸਸਘ ਵਲਸਲ ਜਪਸਡ ਪਨਲ ਦਲਆਰ ਤਜਹਸਲਲ ਤਲ ਜਜਜਲਲ ਲ ਪਜਟਆਲਲ ਦਲ ਮਲਟਰ ਵਲਲਲ ਕਲਠਲ , ਜਲ ਜਕ ਜਦਵਤਮਪਪਰ ਫਕਲਰਲਰ ਜਵਖਲ
ਸਜਥਤ ਹਪ, ਜਵਖਲ ਰਲਡ ਕਲਤਲ ਤਲਰ ਕਲਠਲ ਦਲ ਤਲਲਸਲ ਦਮਰਲਨ ਪਪਜਲਸ ਨਮ ਸ 400 ਲਲਟਰ ਲਲਹਣ ਤਲ 18 ਲਲਟਰ ਨਜਲਇਜ ਸਰਲਬ
ਬਰਲਮਦ ਹਲਈ।
ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਲ ਜਦਸਜਦਆਰ ਡਲ.ਐਸ.ਪਲ. ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਸ. ਰਜਮਸਦਰ ਜਸਸਘ ਕਲਹਲਚ ਨਲ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਪਪਜਲਸ ਨਲ ਲਲਹਣ ਤਲ
ਨਜਲਇਜ ਸਰਲਬ ਕਬਜਲ ਜਵਵਚ ਲਪ ਕਲ ਕਜਥਤ ਦਲਸਲ ਨਮ ਸ ਜਗਰਫਤਲਰ ਕਰ ਜਲਆ ਹਪ ਤਲ ਤਫਤਲਸ ਜਲਰਲ ਹਪ ।
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ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
ਫਰਸਟ ਲਲਈਨ ਤਤ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਤ ਜਸਹਤ ਵਰਕਰਲਰ ਦਦ ਹਹਸਲਲ ਅਫਜਲਈ
ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਰਜਮਸਦਰ ਕਹਰ ਵਵਲਲ ਫਦਲਡ ਜਵਵਚ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਤ ਜਸਹਤ ਵਰਕਰਲਰ ਨਲਲ ਮਦਜਟਸਗ

ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 30 ਮਈ :
ਕਜਮਊਜਨਟਦ ਹਹਲਥ ਸਸਟਰ ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਰ ਦਤ ਸਦਨਦਅਰ ਮਹਡਦਕਲ ਅਫਸਰ ਡਲ. ਰਜਮਸਦਰ ਕਹਰ ਵਲਲਦਆ ਨਤ ਆਪਣਤ ਅਧਦਨ
ਪਸਦਦਆਰ ਜਸਹਤ ਸਸਸਥਲਵਲਰ ਦਤ ਹਹਲਥ ਸਸਪਰਵਲਈਜਰਲਰ ਅਤਤ ਮਲਟਦਪਰਪਜ ਹਹਲਥ ਵਰਕਰ, ਜਲ ਜਕ ਕਲਜਵਡ 19 ਜਵਵਚ ਫਰਸਟ
ਲਲਈਨ ’ਤਤ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਤ ਹਨ, ਨਲਲ ਇਵਕ ਜਵਸਤਸ ਮਦਜਟਸਗ ਕਦਤਦ। ਜਜਸ ਜਵਵਚ ਉਨਲ ਲਰ ਸਲਰਤ ਹਹਲਥ ਕਰਮਚਲਰਦਆਰ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ
ਕਦਤਲ ਜਕ ਉਨਲ ਲਰ ਫਦਲਡ ਜਵਵਚ ਸਲਲਘਲਯਲਗ ਕਸਮ ਕਦਤਲ ਹਹ। ਉਨਲ ਲਰ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਹ ਸਲਰਤ ਜਸਹਤ ਯਲਧਤ ਹਨ ਅਤਤ ਮਹਨਨਸ ਭਰਲਸਲ ਹਹ ਜਕ
ਭਜਵਵਖ ਜਵਵਚ ਵਦ ਇਹ ਇਸਤ ਤਰਲਲਰ ਆਪਣਦਆਰ ਸਤਵਲਵਲਰ ਲਲ ਕਲਰ ਨਨ ਸ ਦਤਣਗਤ।
ਡਲ. ਰਜਮਸਦਰ ਕਹਰ ਨਤ ਮਦਜਟਸਗ ਦਹਰਲਨ ਜਕਹਲ ਜਕ ਹਸਣ ਗਰਮਦਆਰ ਦਲ ਸਦਜਨ ਸਸਰਨ ਹਲ ਜਗਆ ਹਹ ਇਸ ਲਈ ਲਲ ਕਲਰ ਨਨ ਸ ਗਰਮਦ
ਦਹਰਲਨ ਹਲਣ ਵਲਲਦਆਰ ਜਬਮਲਰਦਆਰ ਜਜਵਵ ਡਵਗਨ ਤਤ ਮਲਤ ਰਦਆ ਆਜਦ ਬਲਰਤ ਜਲਗਰਨਕ ਕਦਤਲ ਜਲਵਤ ।
ਡਵਗਨ ਤਤ ਮਲਤ ਰਦਆ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਲਲ ਕਲਰ ਨਨ ਸ ਹਫਤਤ ਜਵਵਚ ਸਸਕਰਵਲਰ ਵਲਲਤ ਜਦਨ ਨਨ ਸ ਡਰਲਈ ਡਤਅ ਵਜਲ ਮਨਲਉਣ ਅਤਤ ਇਸ
ਜਦਨ ਆਪਣਤ ਘਰਲਰ ਦਤ ਕਨ ਲਰਲਰ, ਫਜਰਵਜਲਰ ਦਦਆਰ ਟਰਤਆਰ ਅਤਤ ਹਲਰ ਵਸਤਲਰ ਜਜਥਤ ਜਕ ਪਲਣਦ ਖੜਲ ਹਸਦ
ਸ ਲ ਹਲਵਤ ਨਨ ਸ ਸਲਫ ਕਰਨ ਬਲਰਤ
ਜਲਗਰਨਕ ਕਦਤਲ ਜਲਵਤ।
ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਲਲ ਕਲਰ ਨਨ ਸ ਜਦਵਤਦਆਰ ਜਲਣ ਵਲਲਦਆਰ ਮਸਫਤ ਸਤਵਲਵਲਰ ਲਈ ਜਲਗਰਨਕਕਦਤਲ ਜਲਵਤ । ਉਨਲ ਲਰ
ਇਹ ਵਦ ਜਕਹਲ ਜਕ ਲਲ ਕਲਰ ਨਨ ਸ ਕਲਜਵਡ-19 ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜਰਨਰਦ ਸਲਵਧਲਨਦਆਰ ਜਜਵਵ ਜਕ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ, ਇਵਕ ਦਨ ਜਤ ਤਲ
ਸਮਲਜਜਕ ਦਨ ਰਦ ਬਣਲਕਤ ਰਵਖਣਲ ਅਤਤ ਆਪਣਤ ਹਵਥਲਰ ਨਨ ਸ ਵਲਰ-ਵਲਰ ਧਲਣ ਬਲਰਤ ਵਦ ਜਲਗਰਨਕ ਕਦਤਲ ਜਲਵਤ। ਉਨਲ ਲਰ ਜਪਸਡਲਰ ਜਵਵਚ ਸਰਵਤ
ਕਰ ਰਹਦਆਰ ਆਸਲ ਵਰਕਰਲਰ ਨਨ ਸ ਜਕਹਲ ਜਕ ਵਵਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਤ ਲਵਛਣਲ ਵਲਲਤ ਮਰਦਜਲਰ ਦਲ ਟਹਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਹਤ
ਸਸਸਥਲ ਜਵਵਚ ਭਤਜਜਆ ਜਲਵਤ । ਉਨਲ ਲਰ ਨਤ ਫਰਸਟ ਲਲਈਨ ’ਤਤ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਤ ਸਲਰਤ ਜਸਹਤ ਵਰਕਰਲਰ ਨਨ ਸ ਵਦ ਟਹਸਟ ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ
ਜਕਹਲ ।ਉਨਲ ਲਰ ਜਸਹਤ ਵਰਕਰਲਰ ਨਨ ਸ ਆਪਣਦ ਜਸਹਤ ਦਲ ਜਧਆਨ ਰਵਖਣ ਲਈ ਵਦ ਜਲਗਰਨਕ ਕਦਤਲ ਅਤਤ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ
ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਜਰਨਰਦ ਸਲਵਧਲਨਦਆਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਪਰ
ਤ ਤ ਕਦਤਲ ਤਲਰ ਜਲ ਉਹ ਤਸਦਰਸਸਤ ਰਜਹਣ ਅਤਤ ਸਮਲਜ ਨਨ ਸ ਵਦ ਤਸਦਰਸਸਤ
ਰਵਖਣ।
ਕਹਪਸਨ: ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਲ.ਰਜਮਸਦਰ ਕਹਰ ਵਲਲਦਆ ।
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