
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
 

       ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਲਈ ਪਪਨਜ਼ਰਆ 
                 ਖਨਤਦਬਲੜਦ ਤਨ ਜ਼ਕਸਲਨ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਨ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਲਈ ਵਸਖ ਵਸਖ ਜ਼ਪਸਡਲਨ ਜ਼ਵਸਚ ਲਗਲਏ ਜਲਗਰਨਕਤਲ ਕਕਪ

           ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਪਪਡਦ ਟਰਲਨਸਪਲਲਨਟਰ ਮਸ਼ਦਨ ਨਲਲ ਝਲਨਲ ਲਲਉਣ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਦਸਤਦ ਤਕਨਦਕਦ ਜਲਣਕਲਰਦ
                    ਜ਼ਪਸਡ ਨਸਦਪਪਰ ਕਲਲੜ ਦਨ ਅਗਲਨਹਵਧਨ ਜ਼ਕਸਲਨ ਵਸਲਲ ਜ਼ਤਆਰ ਕਦਤਦ ਜ਼ਦਰਲ ਜ਼ਟਸਲ ਡਜ਼ਰਸਲ ਤਨ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਤਆਰ ਕਦਤਦ
     ਮਸ਼ਦਨ ਦਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਕਦਤਦ ਸ਼ਲਲਘਲ
             ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਸਲਲ ਦਸਸਦਆਨ ਸਲਵਧਲਨਦਆਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਪਨਜ਼ਰਆ

 
 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 19 ਮਈ
    ਖਨਤਦਬਲੜਦ ਤਨ ਜ਼ਕਸਲਨ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ,               ਪਸਜਲਬ ਵਸਲਲ ਸਲਉਣਦ ਦਦਆਨ ਫ਼ਸਲਲਨ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਦਨ ਵਸਖ ਵਸਖ ਜ਼ਪਸਡਲਨ ਜ਼ਵਸਚ ਜਲਗਰਨਕਤਲ ਕਕਪ

     ਲਗਲਏ ਗਏ ਤਨ ਗਲਸ਼ਟਦਆਨ ਕਰਵਲਈਆਨ ਗਈਆਨ          । ਇਨਲਲਨ ਕਕਪਲਨ ਜ਼ਵਸਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ,      ਮਸਕਦ ਅਤਨ ਹਰਨ ਚਲਰਨ ਦਦ
ਮਹਸਤਤਲ,               ਨਰਮਨ ਦਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਅਤਨ ਪਪਡਦ ਟਰਲਨਸਪਲਲਟਰ ਮਸ਼ਦਨ ਨਲਲ ਝਲਨਲ ਲਲਉਣ ਸਬਸਧਦ ਤਕਨਦਕਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਤਦ ਗਈ।

      ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਨ ਮਪਸਖ ਖਨਤਦਬਲੜਦ ਅਫਸਰ ਡਲ.       ਇਸਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਸਸਧਨ ਨਨ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵਸਖ-    ਵਸਖ ਜ਼ਪਸਡਲਨ ਜ਼ਵਸਚ ਲਗਲਏ    ਇਨਲਲਨ ਕਪਪਲਨ
      ਜ਼ਵਸਚਲ ਜ਼ਪਸਡ ਰਲਮਪਪਰ ਬਲਲਕ ਖਨੜਲ ਜ਼ਵਖਨ ਡਲ.               ਹਰਸਸਗਦਤ ਜ਼ਸਸਘ ਖਨਤਦਬਲੜਦ ਅਫਸਰ ਖਨੜਲ ਨਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਰਨ ਦਨ
 ਨਪਕਤਨ ਦਸਸਨ                        । ਉਨਲਲਨ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਭ ਤਲ ਪਜ਼ਹਲਲਨ ਲਨਜਰ ਕਰਲਹਨ ਦਦ ਵਰਤਲ ਨਲਲ ਖਨਤ ਨਨ ਸ ਪਸਧਰਲ ਕਰਨਲ ਬਹਪਤ ਜ਼ਰਨਰਦ ਹਪ ਅਤਨ ਖਨਤ ਨਨ ਸ ਪਸਧਰਲ
               ਕਰਨ ਤਲ ਬਲਅਦ ਖਨਤ ਨਨ ਸ ਰਲਣਦ ਕਰਨਦ ਚਲਹਦਦਦ ਹਪ। ਉਨਲਲਨ ਹਲਰ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਦਲ ਖਨਤ ਤਰ-         ਵਸਤਰ ਹਲਲਤ ਜ਼ਵਸਚ ਆ ਜਲਵਨ ਤਲਨ ਦਲ ਵਲਰਦ ਹਲਲਨ
              ਨਲਲ ਵਲਹਪਣ ਤਲ ਬਲਅਦ ਤਨ ਦਲ ਵਲਰ ਸਪਹਲਗਲ ਫਨਰ ਕਨ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਰ ਦਨਣਦ ਚਲਹਦਦਦ ਹਪ         । ਜ਼ਬਜਲਈ ਦਨ ਤਪਰਸਤ ਬਲਅਦ ਨਦਦਨ ਨਲਸ਼ਕ ਦਵਲਈ

    ਦਦ ਸਪਰਨਅ ਕਰਨਦ ਚਲਹਦਦਦ ਹਪ।
        ਜ਼ਪਸਡ ਕਲਲਦਦ ਬਲਲਕ ਬਸਦ ਪਠਲਣਲਨ ਜ਼ਵਖਨ ਖਨਤਦਬਲੜਦ ਅਫਸਰ ਡਲ.             ਕਪਲਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਨ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਸਕਦ ਸਭ ਤਲ ਪਲਸ਼ਜ਼ਟਕ ਹਰਨ ਚਲਰਨ ਜ਼ਵਸਚਲ
                ਇਸਕ ਹਪ ਤਨ ਪਸ਼ਨਆਨ ਦਦ ਜ਼ਗਣਤਦ ਦਨ ਜ਼ਹਸਲਬ ਨਲਲ ਹਰਨ ਚਲਰਨ ਹਨਠ ਰਕਬਲ ਦਪ ਸਗਣਲ ਕਰਨਲ ਚਲਹਦਦਲ ਹਪ  । ਡਲ.     ਇਸਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਸਸਧਨ ਨਨ

                     ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਸਡਲਨ ਜ਼ਵਸਚ ਲਗਲਏ ਜਲਗਰਨਕਤਲ ਕਕਪਲਨ ਤਨ ਗਲਸ਼ਟਦਆਨ ਦਲ ਜ਼ਵਸ਼ਨਸ ਪਸਖ ਇਹ ਸਦ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਸਡ ਨਸਦਪਪਰ ਕਲਲੜ ਬਸਦ ਪਠਲਣਲਨ ਦਨ
          ਅਗਲਨਹਵਧਨ ਜ਼ਕਸਲਨ ਜਸਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਦਨ ਖਨਤ ਜ਼ਵਸਚ ਪਪਦਰਸ਼ਨਦ ਵਦ ਲਗਲਈ ਗਈ,          ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਸਚ ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਨ ਖਪਦ ਜ਼ਦਰਲ ਜ਼ਟਸਲ ਡਜ਼ਰਸਲ ਮਸ਼ਦਨ

            ਜ਼ਵਸਚ ਤਬਦਦਲਦ ਕਰ ਕਨ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਦਦ ਮਸ਼ਦਨ ਜ਼ਤਆਰ ਕਦਤਦ ਹਪ,         ਜ਼ਜਸ ਉਪਰ ਸਪਰਨਅ ਪਸਪ ਵਦ ਜ਼ਫਸਟ ਕਦਤਲ ਹਲਇਆ ਹਪ। 
                ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਦਦ ਨਵਵ ਮਸ਼ਦਨ ਜ਼ਜਸ ਉਪਰ ਸਪਰਨਅ ਪਸਪ ਵਦ ਲਸਗਲ ਹਲਵਨ ਦਦ ਕਦਮਤ 01  ਲਸਖ 25   ਹਜ਼ਲਰ ਰਪਪਏ ਹਪ,   ਪਪਸਤਨ ਇਸ

        ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਨ ਆਪਣਦ ਜਦਰਲ ਜ਼ਟਸਲ ਡਜ਼ਰਸਲ ਮਸ਼ਦਨ ਉਪਰ 10   ਹਜਲਰ ਤਲ 12            ਹਜ਼ਲਰ ਰਪਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕਨ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਦਦ ਮਸ਼ਦਨ
      ਸਣਨ ਸਪਰਨਅ ਪਸਪ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹਪ,                 ਜ਼ਜਸ ਦਦ ਲਲਈਵ ਪਪਦਰਸ਼ਨਦ ਇਸ ਜ਼ਕਸਲਨ ਦਨ ਖਨਤ ਜ਼ਵਸਚ ਕਦਤਦ ਗਈ ਜਲ ਜ਼ਕ ਬਹਪਤ ਹਦ ਸਫਲ

ਰਹਦ         । ਇਸ ਪਪਦਰਸ਼ਨਦ ਮਲਕਨ ਮਨਵਲ ਜ਼ਸਸਘ ਸਹਲਇਕ ਖਨਤਦਬਲੜਦ ਇਸਜਦਨਦਅਰ,      ਜਜ਼ਤਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਡਪਟਦ ਪਪਲਜਪਕਟ ਡਲਇਰਪਕਟਰ ਆਤਮਲ,  ਸ਼ਪਦ
          ਦਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜਨਨਦਅਰ ਤਕਨਦਸ਼ਦਅਨ ਅਤਨ ਜ਼ਪਸਡਲਨ ਦਨ ਮਲਹਤਬਰ ਜ਼ਕਸਲਨ ਮਲਜਨਦ ਸਨ।
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 ਦਫ਼ਤਰ     ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

        ਅਨਨਸਸਜ਼ਚਤ ਜਲਤਤਆਆ ਦਦ ਗਰਤਬ ਲਲਕਲਆ ਨਸ ਸ ਕਰਜ਼ਜ਼ਆਆ ਸਬਸਧਤ 140.40    ਲਲਖ ਦਤ ਸਬਜ਼ਸਵਡਤ ਜਲਰਤ

          ਪਸਜਲਬ ਅਨਨਸਸਜ਼ਚਤ ਜਲਤਤਆਆ ਭਭ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਤਦ ਜ਼ਵਲਤ ਕਲਰਪਲਰਦਸ਼ਨ ਦਤ ਪਜ਼ਹਲ ਕਦਮਤ

       ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਰਨਕਤ ਕਰਜ਼ਜ਼ਆਆ ਦਤ ਰਜ਼ਹਸਦਤ ਰਕਮ 323.91     ਲਲਖ ਵਸਡਣ ਦਤ ਕਲਰਵਲਈ ਸ਼ਨਰਸ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 19  ਮਈ :

               ਪਸਜਲਬ ਅਨਨਸਸਜ਼ਚਤ ਜਲਤਤਆਆ ਭਭ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਤਦ ਜ਼ਵਲਤ ਕਲਰਪਲਰਦਸ਼ਨ ਨਦ ਅਨਨਸਸਜ਼ਚਤ ਜਲਤਤਆਆ ਦਦ ਗਰਤਬ ਲਲਕਲਆ ਨਸ ਸ ਕਲਜ਼ਵਡ-19  ਦਤ
      ਮਹਲਆਮਲਰਤ ਤਤ ਉਭਲਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਜ਼ਆਆ ਸਬਸਧਤ 140.40      ਲਲਖ ਦਤ ਸਬਜ਼ਸਡਤ ਜਲਰਤ ਕਤਤਤ ਹਹ        । ਇਸ ਬਲਰਦ ਅਲਜ ਇਥਦ ਜਲਰਤ ਕਤਤਦ

       ਇਲਕ ਪਪਹਸ ਜ਼ਬਆਨ ਜ਼ਵਲਚ ਕਲਰਪਲਰਦਸ਼ਨ ਦਦ ਚਦਅਰਮਹਨ ਇਸਜ:            ਮਲਹਨ ਲਲਲ ਸਸਦ ਨਦ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਤ ਮਹਲਆਮਲਰਤ ਦਦਰਲਨ
     ਸਲਰਦ ਸਸਸਲਰ ਜ਼ਵਲਚ ਆਰਜ਼ਥਕ ਤਦਰ '       ਤਦ ਬਹਨਤ ਹਤ ਨਕਲਰਲਤਮਕ ਪਪਭਲਵ ਜ਼ਪਆ ਹਹ,         ਜ਼ਜਸ ਕਲਰਨ ਬਹਨਤ ਸਲਰਦ ਲਲਕਲਆ ਦਦ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਖਨਸ
    ਗਏ ਅਤਦ ਗਰਤਬ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਆ '       ਤਦ ਬਹਨਤ ਹਤ ਮਲੜਲ ਪਪਭਲਵ ਜ਼ਪਆ ਹਹ           । ਪਰ ਪਸਜਲਬ ਦਦ ਮਨਲਖ ਮਸਤਰਤ ਕਹਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਰਦ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਲਤ ਪਪਲਪਤ
  ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲਆ '                ਤਦ ਕਲਰਵਲਈ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਅਨਨਸਸਜ਼ਚਤ ਜਲਤਤਆਆ ਦਦ ਗਰਤਬ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਆ ਨਸ ਸ ਆਪਲ ਆਪਣਲ ਕਲਰਲਬਲਰ ਸ਼ਨਰਸ ਕਰਨ ਲਈ

            ਲਲਗਭਗ ਅਲਠ ਤਤ ਨਭ ਕਰਲੜ ਰਨਪਏ ਦਲ ਕਰਜ਼ਲ ਬਬਕਲਆ ਦਨਆਰਲ ਪਪਲਪਤ ਹਲ ਜਲਵਦਗਲ।
                    ਸ਼ਪਤ ਸਸਦ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਪਲਰਦਸ਼ਨ ਦਤ ਇਹ ਪਜ਼ਹਲਕਦਮਤ ਮਹਲਆਮਲਰਤ ਦਦ ਇਸ ਸਮਮ ਜ਼ਵਲਚ ਇਲਕ ਬਹਨਤ ਵਲਡਤ ਰਲਹਤ ਦਦਣ ਵਲਲਤ

 ਕਲਰਵਲਈ ਹਹ  । ਇਸਜ:                 ਮਲਹਨ ਲਲਲ ਸਸਦ ਨਦ ਇਹ ਵਤ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਕਲਰਪਲਰਦਸ਼ਨ ਵਲਲਤ ਆਪਣਤਆਆ ਹਲਰ ਸਕਤਮਲਆ ਅਧਤਨ
  ਵਤ ਸਲਲ 2019-20  ਦਦਰਲਨ 1235.24        ਲਲਖ ਰਨਪਏ ਦਦ ਕਰਜ਼ਦ ਮਨਜ਼ਸਰ ਕਤਤਦ ਗਏ ਸਨ,   ਜ਼ਜਨਲਲਆ ਜ਼ਵਲਚਤ 911.33   ਲਲਖ ਰਨਪਏ ਦਦ

       ਕਰਜਦ ਸਬਸਧਤ ਲਲਭਪਲਤਰਤਆਆ ਨਸ ਸ ਵਸਡਦ ਜਲ ਚਨਲਕਦ ਹਨ            । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਲਰਚ ਮਹਤਨਦ ਜ਼ਵਲਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ ਲਲਗਦ ਲਦਕਡਲਊਨ
         ਤਦ ਕਰਜ਼ਫਊ ਕਲਰਨ ਜ਼ਜਹੜਦ ਕਰਜ਼ਦ ਵਸਡਣ ਤਤ ਰਜ਼ਹ ਗਏ ਸਨ,     ਹਨਣ ਜਲਦਤ ਹਤ ਵਸਡਦ ਜਲਣਗਦ       । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਪਲਰਦਸ਼ਨ ਵਲਲਤ

    ਜਲਦਤ ਹਤ ਬਲਕਤ ਰਜ਼ਹਸਦਦ 323.91             ਲਲਖ ਰਨਪਏ ਦਦ ਕਰਜ਼ਜ਼ਆਆ ਦਤ ਅਦਲਇਗਤ ਕਰਨ ਦਤ ਕਲਰਵਲਈ ਸ਼ਨਰਸ ਕਰ ਜ਼ਦਲਤਤ ਜਲਵਦਗਤ।
                 ਚਦਅਰਮਹਨ ਵਲਲਤ ਕਲਰਪਲਰਦਸ਼ਨ ਦਦ ਸਮਸਹ ਅਜ਼ਧਕਲਰਤਆਆ ਅਤਦ ਕਰਮਚਲਰਤਆਆ ਵਲਲਤ ਜ਼ਮਹਨਤ ਤਦ ਲਗਨ ਨਲਲ ਕਸਮ ਕਰਨ ਦਤ ਵਤ ਸਰਲਹਨਲ

                  ਕਤਤਤ ਜ਼ਜਸ ਕਲਰਨ ਕਲਰਲਨਲ ਦਤ ਮਹਲਆਮਲਰਤ ਦਦ ਦਦਰਲਨ ਵਤ ਕਲਰਪਲਰਦਸ਼ਨ ਦਦ ਸਮਨਲਚਦ ਸਟਲਫ ਵਲਲਤ ਸਰਕਲਰ ਦਤਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਅਨਨਸਲਰ
                    ਜ਼ਬਮਲਰਤ ਤਤ ਇਹਜ਼ਤਆਦ ਵਰਤਦਦ ਹਲਏ ਔਖਦ ਸਮਮ ਜ਼ਵਲਚ ਵਤ ਕਲਰਲਨਲ ਯਲਜ਼ਧਆਆ ਵਲਆਗ ਕਸਮ ਕਤਤਲ ਜ਼ਗਆ ਤਦ ਆਪਣਤ ਇਲਕ ਜ਼ਦਨ ਦਤ
       ਤਨਖਲਹ ਵਤ ਮਨਲਖ ਮਸਤਰਤ ਫਸਡ ਜ਼ਵਲਚ ਜ਼ਦਲਤਤ ਗਈ।

ਕਹਪਸ਼ਨ:                 ਕਰਜ਼ਜ਼ਆਆ ਸਬਸਧਤ ਸਬਜ਼ਸਡਤ ਬਲਰਦ ਜਲਣਕਲਰਤ ਜ਼ਦਸਦਦ ਹਲਏ ਪਸਜਲਬ ਅਨਨਸਸਜ਼ਚਤ ਜਲਤਤਆਆ ਭਭ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਤਦ ਜ਼ਵਲਤ ਕਲਰਪਲਰਦਸ਼ਨ ਦਦ
 ਚਦਅਰਮਹਨ ਇਸਜ:   ਮਲਹਨ ਲਲਲ ਸਸਦ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,   ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ  
 

       ਪਰਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਬਬਸਲਆ ਰਲਹਹ ਜਲਸਧਰ ਤਸ਼ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.     ਨਗਰ ਦਸ਼ ਰਸ਼ਲਵਸ਼ ਸਟਸ਼ਸ਼ਨ ਭਸ਼ਜ਼ਜਆ

  ਜਲਸਧਰ ਤਸ਼ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.          ਨਗਰ ਦਸ਼ ਰਸ਼ਲਵਸ਼ ਸਟਸ਼ਸ਼ਨਲਆ ਤਤ ਕਸ਼ਰਲਲ ਤਸ਼ ਜ਼ਬਹਲਰ ਜਲਣਗਸ਼ ਪਰਵਲਸਸ

     ਪਰਵਲਸਸਆਆ ਵਬਲਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 19 ਮਈ

                   ਮਮਬਖ ਮਸਤਰਸ ਕਕਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਸ ਅਗਵਲਈ ਵਲਲਸ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਬਲਤ ਪਰਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਸ ਇਬਛਲ ਮਮਤਲਬਕ ਉਨਲਲਆ ਦਸ਼
                  ਜਬਦਸ ਸਨਜ਼ਬਆਆ ਜ਼ਵਬਚ ਮਮਫ਼ਤ ਭਸ਼ਜਣ ਲਈ ਕਸਤਸ਼ ਜਲ ਰਹਸ਼ ਅਣਥਬਕ ਯਤਨਲਆ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਸ ਕਸਪਲਕਕਸ ਤਤ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਬਬਸ 12 

         ਪਰਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਲਕ ਕਸ਼ ਜਲਸਧਰ ਰਸ਼ਲਵਸ਼ ਸਟਸ਼ਸ਼ਨ ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਲਇਆ,       ਜ਼ਜਥਤ ਇਹ ਪਰਵਲਸਸ ਕਸ਼ਰਲਲ ਤਸ਼ ਤਲਜ਼ਮਲਨਲਡਨ ਜਲਣਗਸ਼   । ਇਸਸ਼
        ਤਰਲਲਆ ਮਲਤਲ ਗਮਜਰਸ ਸਰਕਲਰਸ ਸਸਨਸਅਰ ਸਕਕਸਡਰਸ ਸਕਨਲ ਤਤ 14   ਬਬਸਲਆ ਕਰਸਬ 500     ਪਰਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਲਕ ਕਸ਼ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.  ਨਗਰ
    ਰਸ਼ਲਵਸ਼ ਸਟਸ਼ਸ਼ਨ ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਲਈਆਆ,      ਜ਼ਜਬਥਤ ਇਹ ਪਰਵਲਸਸ ਜ਼ਬਹਲਰ ਰਵਲਨਲ ਹਲਣਗਸ਼।

                ਇਸ ਸਬਸਧਸ ਗਬਲਬਲਤ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਸਮਤਸ ਅਸਜ਼ਮਪਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਬਲ ਨਸ਼ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਤਕਅ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਤਜ਼ਹਤ ਰਜ਼ਜਸਟਰਸ਼ਸ਼ਨ
     ਉਪਰਸਤ ਮਕਡਸਕਲ ਸਕਰਸਜ਼ਨਸਗ ਮਮਕਸਮਲ ਹਲਣ '                 ਤਸ਼ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਬਬਸਲਆ ਰਲਹਹ ਪਰਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਸ਼ ਸਨਬਸ਼ ਨਨ ਸ ਭਸ਼ਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹਕ ਤਸ਼ ਜ਼ਕਸਸ਼ ਵਸ
         ਯਲਤਰਸ ਨਨ ਸ ਜ਼ਕਸਸ਼ ਜ਼ਕਸਮ ਦਸ ਜ਼ਦਬਕਤ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਬਤਸ ਗਈ             । ਇਸ ਮਕਕਸ਼ ਯਲਤਰਸਆਆ ਨਸ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਸ਼ ਉਨਲਲਆ ਦਸ਼
     ਵਲਪਸਸ ਲਈ ਜਲ ਉਪਰਲਲਲ ਕਸਤਲ ਹਕ,        ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਸ਼ ਧਸਨਵਲਦਸ ਹਨ        । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਸ ਕਸਪਲਕਕਸ ਤਤ ਬਬਸ ਨਨ ਸ
      ਰਵਲਨਲ ਕਰਨ ਮਕਕਸ਼ ਵਧਸਕ ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ)  ਜਸਪਪਸਤ ਜ਼ਸਸਘ,   ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ)  ਜਸਪਪਸਤ ਜ਼ਸਸਘ, 

ਪਸ.ਸਸ.ਐਸ.  ਅਜ਼ਧਕਲਰਸ (  ਅਸਡਰ ਟਰਸ਼ਜ਼ਨਸਗ)    ਰਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।

  ਇਸ ਮਕਕਸ਼ ਐਸ.ਡਸ.ਐਮ.   ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਡਲ.            ਸਸਜਸਵ ਕਮਮਲਰ ਨਸ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਲਤਲ ਗਮਜਰਸ ਸਸਨਸਅਰ ਸਕਕਸਡਰਸ ਸਕਨਲ ਤਤ
              ਪਰਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਬਬਸਲਆ ਰਲਹਹ ਰਵਲਨਲ ਕਰਨ ਸਬਸਧਸ ਤਜ਼ਹਸਸਲਦਲਰ ਗਮਰਜ਼ਜਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਸ਼ ਅਜ਼ਹਮ ਭਨਜ਼ਮਕਲ ਜ਼ਨਭਲਈ।

ਕਕਪਸ਼ਨ:             ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਸ ਕਸਪਲਕਕਸ ਤਤ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਬਬਸ ਨਨ ਸ ਰਵਲਨਲ ਕਸਤਸ਼ ਜਲਣ ਦਲ ਜ਼ਦਪਸ਼।

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1280/2020-DPRO Fatehgarh Sahib
I/26074/2020

3/4



    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

ਕਲਜ਼ਵਡ-19                ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਲਲਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਮਲਰਕਫਫਫਡ ਤਤ ਸਜ਼ਹਕਲਰਰ ਸਭਲਵਲਵ ਵਵਲਤ ਲਲਕਲਵ ਨਨ ਸ 63     ਲਵਖ ਤਤ ਵਵਧ ਦਲ
  ਸਮਲਨ ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਇਆ

     ਘਰ ਘਰ ਪਮਚਲਈਆਵ ਗਈਆਵ ਜ਼ਮਆਰਰ ਵਸਤਲਵ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 19 ਮਈ

ਕਲਜ਼ਵਡ-19                   ਕਲਰਨ ਪਫਦਲ ਹਲਏ ਹਲਲਲਤ ਦਤ ਮਵਦਤਨਜ਼ਰ ਮਲਰਕਫਫਫਡ ਅਤਤ ਸਜ਼ਹਕਲਰਰ ਸਭਲਵਲਵ ਵਵਲਤ ਲਲਕਲਵ ਦਤ ਘਰਲਵ ਤਵਕ ਉਚ ਜ਼ਮਆਰ ਦਲ
  ਸਮਲਨ ਪਹਮਸਚਲਇਆ ਜ਼ਗਆ                 ।ਇਸ ਗਵਲ ਦਰ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਵ ਮਲਰਕਫਫਡ ਦਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਫਨਤਜਰ ਸ਼ਸ਼ਰ ਬਨਟਲ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ

                     ਕਰ ਕਤ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਜਦਤ ਸਲਰਤ ਬਲਜ਼ਲਰ ਬਸਦ ਸਨ ਤਲਵ ਸਜ਼ਹਕਲਰਰ ਸਭਲਵਲਵ ਅਤਤ ਮਲਰਕਫਫਡ ਵਵਲਤ ਜ਼ਪਸਡਲਵ ਤਤ ਸ਼ਜ਼ਹਰਲਵ ਨਤ
   ਲਲਕਲਵ ਨਨ ਸ ਤਕਰਰਬਨ 63               ਲਵਖ ਰਮਪਏ ਦਲ ਰਲਜ਼ਲਨਲਵ ਵਰਤਤ ਦਲ ਸਮਲਨ ਜ਼ਜਵਵ ਜ਼ਕ ਖਲਣ ਦਰਆਵ ਵਸਤਲਵ ਅਤਤ ਕਫਟਲਫਰਡ ਘਰ-    ਘਰ ਜਲ ਕਤ

  ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈ ਗਈ।

                     ਬਨਟਲ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਵਰਤਤ ਦਲ ਸਮਲਨ ਲਲਕਲਵ ਤਵਕ ਪਮਵਜਦਲ ਕਰਨ ਜ਼ਵਵਚ ਇਸ ਗਵਲ ਦਲ ਜ਼ਵਸ਼ਤਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ
              ਜ਼ਕ ਲਲਕਲਵ ਨਨ ਸ ਇਸ ਸਬਸਧਰ ਕਲਈ ਜ਼ਦਵਕਤ ਨਲ ਆਵਤ ਅਤਤ ਕਲਲਲ ਬਲਜ਼ਲਰਰ ਵਰ ਨਲ ਹਲਵਤ  ।         ਉਨਲਲਵ ਇਹ ਵਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਮਹਲਵਮਲਰਰ
               ਦਤ ਸਸਕਟ ਸਮਵ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਅਸਦਰਲਰਆਵ ਖਤਤਰਬਲੜਰ ਬਹਮਮਸਤਵਰ ਸਜ਼ਹਕਲਰਰ ਸਭਲਵਲਵ ਨਨ ਸ ਮਲਰਕਫਫਫਡ ਦਰਆਵ ਦਰਆਵ ਵਸਤਲਵ ਦਤ ਨਲਲ-  ਨਲਲ

                     ਲਗਲਤਲਰ ਖਲਦ ਦਰ ਸਪਲਲਈ ਵਰ ਕਰਤਰ ਗਈ ਤਲਵ ਜਲ ਖਲਣਯਲਗ ਸਮਲਨ ਦਤ ਨਲਲ ਨਲਲ ਪਸ਼ਨਆਵ ਲਈ ਜ਼ਮਆਰਰ ਖਮਰਲਕ ਤਤ ਖਤਤਲਵ ਲਈ
        ਖਲਦ ਸਬਸਧਰ ਜ਼ਕਸਤ ਜ਼ਕਸਮ ਦਰ ਜ਼ਦਵਕਤ ਪਤਸ਼ ਨਲ ਆਵਤ।

ਕਫਪਸ਼ਨ:              ਲਲਕਲਵ ਦਤ ਘਰਲਵ ਤਵਕ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਦਰ ਵਰਤਤ ਦਲ ਸਮਲਨ ਪਹਮਸਚਲਏ ਜਲਣ ਦਲ ਜ਼ਦਸ਼ਸ਼।
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