
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

                  ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਲਲਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਨਯਮਲਮ ਦਦ ਉਲਸਘਣਲ ਦਦ ਦਲਸ਼ ਹਦਠ ਹਹਣ ਤਤਕ 311  ਕਦਸ ਦਰਜ

502    ਮਹਲਜ਼ਮ ਜ਼ਗਗਫ਼ਤਲਰ ਤਦ 172  ਵਲਹਨ ਜ਼ਬਤ

ਕਲਜ਼ਵਡ-19            ਸਬਸਧਦ ਅਫ਼ਵਲਹਲਮ ਫਫਲਲਉਣ ਤਦ ਗਹਮਰਲਹ ਕਰਨ ਵਲਲਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਸਲਮਝਦ ਕਰਨ ਸਬਸਧਦ 09  ਕਦਸ ਦਰਜ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 05  ਮਈ :

                   ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਤਚ ਲਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਹਹਣ ਤਤਕ ਜ਼ਨਯਮਲਮ ਦਦ ਉਲਸਘਣਲ ਸਬਸਧਦ 311 
    ਕਦਸ ਦਰਜ ਕਦਤਦ ਗਏ ਹਨ,       ਜ਼ਜਨਲਲਮ ਜ਼ਵਤਚ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦ ਉਲਸਘਣਲ ਦਦ 301     ਕਦਸ ਸ਼ਲਮਲ ਹਨ ਤਦ 502     ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਮ ਨਨ ਸ ਜ਼ਗਗਫਤਲਰ
     ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਫ ਅਤਦ ਕਹ ਤਲ 172     ਵਲਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਦਤਦ ਗਏ ਹਨ          । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਮ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਹਜ਼ਲਸ ਮਹਖਦ ਸ਼ਗਦਮਤਦ ਅਮਨਦਤ
       ਕਕਡਲ ਨਦ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਹਜ਼ਲਸ ਵਤਲਤ ਕਲਜ਼ਵਡ-19          ਸਬਸਧਦ ਅਫ਼ਵਲਹਲਮ ਫਫਲਲਉਣ ਤਦ ਗਹਮਰਲਹ ਕਰਨ ਵਲਲਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਸਲਮਝਦ ਕਰਨ
 ਸਬਸਧਦ 09     ਕਦਸ ਦਰਜ ਕਦਤਦ ਗਏ ਹਨ    । ਪਹਜ਼ਲਸ ਪਲਰਟਦ '      ਤਦ ਹਮਲਲ ਕਰਨ ਦਲ ਵਦ 01     ਕਦਸ ਦਰਜ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਫ।
       ਸ਼ਗਦਮਤਦ ਕਕਡਲ ਨਦ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਟਰਫਜ਼ਫਕ ਸਬਸਧਦ 473     ਵਲਹਨਲਮ ਦਦ ਚਲਲਨ ਕਦਤਦ   ਗਏ ਹਨ        । ਉਨਲਲਮ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ
           ਬਚਲਅ ਲਈ ਪਹਜ਼ਲਸ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਮ ਤਦ ਕਰਮਚਲਰਦਆਮ ਵਤਲਤ ਫਰਸਟ ਲਲਈਨ '       ਤਦ ਜ਼ਡਊਟਦਆਮ ਜ਼ਨਭਲਈਆਮ ਜਲ ਰਹਦਆਮ ਹਨ

 ਅਤਦ ਵਤਖ-   ਵਤਖ ਥਲਵਲਮ '                  ਤਦ ਪਹਜ਼ਲਸ ਵਤਲਤ ਨਲਕਦ ਲਗਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤਲਮ ਜਲ ਸਰਕਲਰ ਦਦਆਮ ਹਦਲਇਤਲਮ ਦਦ ਇਨ ਜ਼ਬਨ ਪਲਲਣਲ ਯਕਦਨਦ
  ਬਣਲਈ ਜਲ ਸਕਦ।

                   ਸਗਦਮਤਦ ਕਕਡਲ ਨਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਦਆਮ ਨਨ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦਆਮ
           ਹਦਲਇਤਲਮ ਤਦ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਤਲਤ ਦਤਸਦਆਮ ਸਲਵਧਲਨਦਆਮ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲਵਦ।

ਕਫਪਸ਼ਨ:      ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਹਲਦਸ ਮਹਖਦ ਸ਼ਗਦਮਤਦ ਅਮਨਦਤ ਕਕਡਲ,             ਕਲਰਲਨਲ ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਲਲਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਦਰਜ ਕਦਤਦ ਕਦਸਲਮ
   ਬਲਰਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਦਦ ਹਲਏ  ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

  ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਜਸਗ:            ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਤਤ ਲਲਕਲਕ ਨਨ ਸ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਦਤਕ ਜਲ ਰਹਕ ਕਲਈ ਜ਼ਦਦਕਤ

       ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਕ ਵਦਲਲ ਸਰਕਲਰ ਵਦਲਲ ਕਕਤਤ ਪਪਬਸਧਲਕ '    ਤਤ ਤਸਦਲਕ ਦਲ ਪਪਗਟਲਵਲ

    ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਕਕਤਲ ਧਸਨਵਲਦ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ/  ਮਸਡਕ ਗਲਜ਼ਬਸਦਗੜਲ,  05 ਮਈ

  ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਦਚ ਵਦਖ-              ਵਦਖ ਥਲਈ ਕਲਰਲਨਲ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਕ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਤਤ ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਕ ਨਨ ਸ ਸਲਰਕਆਕ ਲਲੜਹਦਕਆਕ ਸਹਨਲਤਲਕ
                 ਮਮਹਦਈਆ ਕਰਵਲਈਆਕ ਜਲ ਰਹਕਆਕ ਹਨ ਤਤ ਜ਼ਕਸਤ ਨਨ ਸ ਵਕ ਜ਼ਕਸਤ ਜ਼ਕਸਮ ਦਕ ਜ਼ਦਦਕਤ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਦਤਕ ਜਲ ਰਹਕ   । ਇਹ
               ਜਲਣਕਲਰਕ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਕ ਜ਼ਡਪਟਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਕਮਤਕ ਅਸਜ਼ਮਪਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਦਲ ਨਤ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਪਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਕਆਕ ਨਤ ਇਕਲਕਤਵਲਸ

                      ਕਕਤਤ ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਕ ਨਲਲ ਰਲਬਤਲ ਰਦਜ਼ਖਆ ਹਲਇਆ ਹਹ ਤਤ ਜਦਲ ਵਕ ਜ਼ਕਤਤ ਜ਼ਕਸਤ ਨਨ ਸ ਕਲਈ ਵਕ ਲਲੜ ਪਪਦਕ ਹਹ ਤਲਕ ਉਹ ਫਕਰਕ ਪਨਰਕ
  ਕਕਤਕ ਜਲਕਦਕ ਹਹ।

      ਦਤਸ਼ ਭਗਤ ਨਸ਼ਲ ਛਮਡਲਊ ਤਤ ਮਮੜਵਸਤਬਲ ਕਕਦਰ,      ਮਸਡਕ ਗਲਜ਼ਬਸਦਗੜਲ ਜ਼ਵਖਤ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਤਤ ਵਦਖ-     ਵਦਖ ਸਨਜ਼ਬਆਕ ਤਲ ਆਏ
              ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਕ ਨਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਦਲਲ ਉਨਲਲਕ ਲਈ ਕਕਤਤ ਪਪਬਸਧਲਕ ਵਲਸਤਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਕ ਸ਼ਲਲਘਲ ਕਕਤਕ   । ਇਦਥਤ ਇਕਲਕਤਵਲਸ

                     ਜ਼ਵਦਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹਤ ਅਮਲਲਹ ਦਤ ਵਸਨਕਕ ਪਜ਼ਵਦਤਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਣਕ ਦਤ ਸਕਜ਼ਨ ਲਈ ਮਦਧ ਪਪਦਤਸ਼ ਜ਼ਗਆ ਸਕ ਤਤ
                ਵਲਪਸਕ ਉਪਰਸਤ ਉਸ ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਕ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ। ਉਸ ਨਤ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ     ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਤ

                    ਉਨਲਲਕ ਦਤ ਇਦਥਤ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਬਹਮਤ ਹਕ ਵਧਕਆ ਪਪਬਸਧ ਕਕਤਤ ਹਨ। ਉਨਲਲਕ ਨਨ ਸ ਖਲਣ ਪਕਣ ਦਕਆਕ ਵਸਤਲਕ ਵਤਲਤ ਜ਼ਸਰ ਮਮਹਦਈਆ
            ਕਰਵਲਈਆਕ ਜਲਕਦਕਆਕ ਹਨ ਅਤਤ ਸਲਫ ਸਫਲਈ ਦਲ ਵਕ ਖਲਸ ਜ਼ਖਆਲ ਰਦਜ਼ਖਆ ਜਲਕਦਲ ਹਹ,     ਜ਼ਜਸ ਸਦਕਲ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਦਕਰਲਨ

        ਉਨਲਲਕ ਨਨ ਸ ਜ਼ਕਸਤ ਜ਼ਕਸਮ ਦਕ ਜ਼ਦਦਕਤ ਨਹਹ ਆ ਰਹਕ      । ਇਨਲਲਕ ਸਲਰਤ ਪਪਬਸਧਲਕ ਲਈ         ਉਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਅਤਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ
 ਧਸਨਵਲਦਕ ਹਹ।

     ਇਸ ਸਬਸਧਕ ਵਧਤਰਤ ਗਦਲਬਲਤ ਕਰਜ਼ਦਆਕ ਐਸ.ਡਕ.ਐਮ. ਅਮਲਲਹ,         ਸ਼ਪਕ ਆਨਸਦ ਸਲਗਰ ਸ਼ਰਮਲ ਨਤ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਦਤਸ਼ ਭਗਤ,  ਨਸ਼ਲ
               ਛਮਡਲਊ ਤਤ ਮਮੜਵਸਤਬਲ ਕਕਦਰ ਜ਼ਵਖਤ ਬਲਹਰਲਤ ਸਨਜ਼ਬਆਕ ਤਲ ਆਏ ਜ਼ਜਹੜਤ ਲਲਕਲਕ ਨਨ ਸ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ,   ਉਨਲਲਕ ਜ਼ਵਦਚ ਬਹਮਤਤ

  ਉਹ ਜ਼ਵਅਕਤਕ ਹਨ,          ਜਲ ਕਣਕ ਦਤ ਸਕਜ਼ਨ ਲਈ ਹਲਰਨਲਕ ਸਨਜ਼ਬਆਕ ਜ਼ਵਦਚ ਗਏ ਸਨ        । ਉਨਲਲਕ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਦਥਤ ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਤਤ
             ਜ਼ਵਅਕਤਕਆਕ ਦਕ ਹਰ ਲਲੜ ਦਲ ਜ਼ਖਆਲ ਰਦਜ਼ਖਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਅਤਤ ਜ਼ਨਯਮਤ ਤਕਰ '      ਤਤ ਸਹਨਤਟਲਈਜਤਸ਼ਨ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਕ ਹਹ।

     ਉਨਲਲਕ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਜਸਲਧਕ ਅਫਸਰ,   ਅਮਲਲਹ ਅਮਨਦਕਪ ਜ਼ਸਸਘ,        ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਕਕਤਤ ਲਲਕਲਕ ਲਈ ਕਕਤਤ ਪਪਬਸਧਲਕ ਜ਼ਵਦਚ
    ਅਜ਼ਹਮ ਭਨਜ਼ਮਕਲ ਜ਼ਨਭਲ ਰਹਤ ਹਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

ਕਲਜ਼ਵਡ-19            ਨਲਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟਟ ਦਟ ਮਜ਼ਬਬਤਟ ਵਲਸਤਤ ਹਲਜ਼ਮਓਪਪਜ਼ਥਕ ਦਵਲਈ ਵਸਡਣ ਦਟ ਸ਼ਸ਼ਰਬਆਤ

     ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਖਤ ਵਸਡਟ ਗਈ ਦਵਲਈ

 ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 05 ਮਈ

   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਹਲਜ਼ਮਓਪਪਜ਼ਥਕ ਅਫ਼ਸਰ ਡਲ.       ਰਸ਼ਜ਼ਪਸਦਰ ਕਕਰ ਦਟ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਹਸਪਤਲਲ,     ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਤ ਹਲਜ਼ਮਓਪਪਜ਼ਥਕ
  ਜ਼ਵਭਲਗ ਜ਼ਵਖਤ ਕਲਜ਼ਵਡ-19            ਨਲਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟਟ ਦਟ ਮਜ਼ਬਬਤਟ ਦਟ ਮਜ਼ਬਬਤਟ ਵਲਸਤਤ ਹਲਜ਼ਮਓਪਪਜ਼ਥਕ ਦਵਲਈ

 ਆਰਸਪਜ਼ਨਕ ਐਲਬਮ-30            ਵਸਡਣ ਦਟ ਸ਼ਸ਼ਰਬਆਤ ਕਟਤਟ ਗਈ ਅਤਤ ਲਲਕਲਕ ਨਬ ਸ ਇਹ ਦਵਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਹਸਪਤਲਲ,  ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
      ਤਤ ਲਪਣ ਦਟ ਅਪਟਲ ਵਟ ਕਟਤਟ ਗਈ।

  ਇਸ ਮਕਕਤ ਡਲ.                 ਨਟਲ ਕਮਲ ਤਤ ਡਲਕਟਰ ਜਸਜ਼ਵਸਦਰ ਕਕਰ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜ਼ਵਅਕਤਟ ਦਟ
          ਇਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟਟ ਮਜ਼ਬਬਤ ਹਲਣਟ ਚਲਹਟਦਟ ਹਪ ਅਤਤ ਹਲਜ਼ਮਓਪਪਥਟ ਜ਼ਵਵਚ ਅਜ਼ਜਹਟਆਕ ਦਵਲਈਆਕ ਹਨ,    ਜਲ ਇਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟਟ ਮਜ਼ਬਬਤ

 ਕਰਦਟਆਕ ਹਨ     । ਇਸ ਮਕਕਤ ਸਰਬਜਟਤ ਕਕਰ,        ਪਰਮਜਟਤ ਕਕਰ ਤਤ ਹਲਰ ਸਟਲਫ਼ ਮਮਬਰ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

                ਪਪਡਡ ਜ਼ਵਕਲਸ ਤਤ ਪਸਚਲਇਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਤ ਸਸਯਯਕਤ ਡਲਇਰਰਕਟਰ ਨਤ ਮਗਨਰਤਗਲ ਤਜ਼ਹਤ ਚਚਲ ਰਹਤ ਕਸਮਲਮ ਦਲ ਜ਼ਲਆ ਜਲਇਜ਼ਲ

           ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਹਦਲਇਤਲਮ ਦਧ ਕਧਤਧ ਜਲ ਰਹਧ ਹਰ ਪਲਲਣਲ
 

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 05 ਮਈ

              ਰਡਰਲ ਵਰਕਰਲਮ ਨਡ ਸ ਜ਼ਪਸਡਲਮ ਜ਼ਵਚਚ ਹਧ ਰਯਜ਼ਗਲਰ ਮਹਚਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਸਰਕਲਰ ਵਚਲਤ ਮਗਨਰਤਗਲ ਤਜ਼ਹਤ ਕਲਜ਼ਵਡ-19  ਤਤ
              ਬਚਲਅ ਦਧਆਮ ਹਦਲਇਤਲਮ ਦਧ ਪਲਲਣਲ ਕਰਜ਼ਦਆਮ ਜ਼ਵਕਲਸ ਕਲਰਜ ਸ਼ਯਰਡ ਕਰਵਲਉਣ ਦਧ ਐਡਵਲਈਜ਼ਰਧ ਜਲਰਧ ਕਧਤਧ ਹਰ,  ਜ਼ਜਸ
           ਤਜ਼ਹਤ ਚਚਲ ਰਹਤ ਕਸਮਲਮ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਰਣ ਲਈ ਸ਼ਸ਼ਧ ਅਵਤਲਰ ਜ਼ਸਸਘ ਭਯ ਚਲਰ,  ਸਸਯਯਕਤ ਡਲਇਰਰਕਟਰ,     ਪਪਡਡ ਜ਼ਵਕਲਸ ਤਤ ਪਸਚਲਇਤ

ਜ਼ਵਭਲਗ,                 ਪਸਜਲਬ ਵਚਲਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਤ ਬਲਲਕ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਦਧ ਗਸ਼ਲਮ ਪਸਚਲਇਤ ਬਯਚੜਤ ਜ਼ਵਚਚ ਚਚਲ ਰਹਤ ਕਰਧਬ 04 
        ਜ਼ਕਲਲਮਧਟਰ ਨਜ਼ਹਰਧ ਰਜਵਲਹਤ ਦਤ ਸਫਲਈ ਦਤ ਕਸਮ ਦਲ (    ਜ਼ਜਚਥਤ ਮਮਕਤ ਉਤਤ 29      ਮਗਨਰਤਗਲ ਵਰਕਰ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਤ ਸਨ)  ਦਲ

  ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ।
     ਇਸ ਮਮਕਤ ਸ਼ਸ਼ਧ ਅਮਰਧਕ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਚਧਡ,    ਵਧਧਕ ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ),        ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਨਤ ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਪਸ਼ਲਜਰਕਟ
 ਉਤਤ 05.26       ਲਚਖ ਰਯਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕਤ ਅਨਯਮਲਜ਼ਨਤ 2,000     ਜ਼ਦਹਲੜਧਆਮ ਲਚਗਣ ਦਧ ਸਸਭਲਵਨਲ ਹਰ      । ਉਨਲਲਮ ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਸ਼ਧ
     ਗਯਰਡ ਨਲਨਕ ਦਤਵ ਜਧ ਦਤ 550     ਵਪ ਪਸ਼ਕਲਸ਼ ਪਡਰਵ ਸਬਸਧਧ (  ਸਲਲ 2019-20 ਜ਼ਵਚਚ)      ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਧਆਮ ਸਮਡਹ
    ਗਸ਼ਲਮ ਪਸਚਲਇਤਲਮ ਜ਼ਵਚਚ ਕਯ ਚਲ 2,35,400   ਬਡਟਤ ਲਗਲਏ ਸਨ,   ਜ਼ਜਨਲਲਮ ਦਧ ਸਲਮਭ-       ਸਸਭਲਲ ਲਈ ਮਗਨਰਤਗਲ ਸਕਧਮ ਅਧਧਨ ਕਯ ਚਲ

1,096      ਵਣ ਜ਼ਮਚਤਰ ਜ਼ਨਯਯਕਤ ਕਧਤਤ ਗਏ ਹਨ,        ਜਲ ਇਨਲਲਮ ਦਧ ਸਲਮਭ ਸਸਭਲਲ ਕਰ ਰਹਤ ਹਨ।
        ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਚਚ ਕਰਵਲਏ ਜਲ ਰਹਤ ਕਸਮਲਮ ਦਮਰਲਨ ਸਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਸ,            ਹਚਥ ਧਲਣ ਆਜ਼ਦ ਦਧ ਪਲਲਣਲ ਦਲ ਖਲਸ ਜ਼ਧਆਨ ਰਚਜ਼ਖਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ

ਹਰ   । ਸਸਯਯਕਤ ਡਲਇਰਰਕਟਰ,     ਪਪਡਡ ਜ਼ਵਕਲਸ ਤਤ ਪਸਚਲਇਤ ਜ਼ਵਭਲਗ,         ਪਸਜਲਬ ਵਚਲਤ ਚਚਲ ਰਹਤ ਕਸਮਲਮ ਦਧ ਸ਼ਲਲਘਲ ਕਧਤਧ ਗਈ   । ਇਸ
  ਮਮਕਤ ਆਯਡਸ਼ ਗਯਪਤਲ,     ਬਲਲਕ ਜ਼ਵਕਲਸ ਤਤ ਪਸਚਲਇਤ ਅਫਸਰ,       ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਅਤਤ ਹਲਰ ਮਗਨਰਤਗਲ ਸਟਲਫ ਹਲਜ਼ਰ ਸਧ।

ਕਰਪਸ਼ਨ:    ਸ਼ਸ਼ਧ ਅਵਤਲਰ ਜ਼ਸਸਘ ਭਯ ਚਲਰ,  ਸਸਯਯਕਤ ਡਲਇਰਰਕਟਰ,     ਪਪਡਡ ਜ਼ਵਕਲਸ ਤਤ ਪਸਚਲਇਤ ਜ਼ਵਭਲਗ,    ਮਗਨਰਤਗਲ ਤਜ਼ਹਤ ਕਰਵਲਏ
      ਜਲ ਰਹਤ ਕਸਮਲਮ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਟਦਤ ਹਲਏ      ।ਉਨਲਲਮ ਨਲਲ ਵਧਧਕ ਜ਼ਡਪਟਧ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ)       ਅਮਰਧਕ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਚਧਡ ਵਧ ਜ਼ਦਖਲਈ ਦਤ
 ਰਹਤ ਹਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

           ਓਟ ਕਲਲਜ਼ਨਕ ਸਬਸਧਲ ਮਰਲਜ਼ਲਜ਼ ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਕਲਤਲ  ਜਲਗਰਨਕ

ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਲ.        ਰਜ਼ਮਸਦਰ ਕਕਰ ਵਲਲਲਆ ਦਲ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਤਲ ਉਪਰਲਲਲ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 05  ਮਈ :

  ਮਮਢਲਲ ਜ਼ਸਹਤ ਕਕਦਰ,    ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਜ਼ ਦਦ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਲ.         ਰਜ਼ਮਸਦਰ ਕਕਰ ਵਲਲਲਆ ਵਵਲਤ ਓਟ ਕਲਲਜ਼ਨਕ ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਣ
                 ਵਲਲਦ ਮਰਲਜ਼ਲਜ਼ ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਲ ਜ਼ਰਨਰਲ ਸਲਵਧਲਨਲਆਜ਼ ਅਪਣਲਉਣ ਬਲਰਦ ਜਲਗਰਨਕ ਕਲਤਲ ਜ਼ਗਆ ਤਲਜ਼ ਜਲ
      ਇਸ ਖਤਰਨਲਕ ਮਹਲਜ਼ਮਲਰਲ ਤਤ ਬਜ਼ਚਆ ਜਲ ਸਕਦ    । ਇਸ ਮਕਕਦ ਡਲ.           ਰਜ਼ਮਸਦਰ ਕਕਰ ਵਲਲਲਆ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਲਲਕਲਜ਼ ਨਨ ਸ ਆਪਣਦ ਘਰਲਜ਼

                ਦਲ ਸਲਫ ਸਫਲਈ ਵਵਲ ਵਵਧ ਤਤ ਵਵਧ ਜ਼ਧਆਨ ਦਦਣਲ ਚਲਹਲਦਲ ਹਹ ਤਦ ਪਕਸ਼ਜ਼ਟਕ ਖਮਰਲਕ ਖਲਣਲ ਚਲਹਲਦਲ ਹਹ     । ਆਪਣਦ ਹਵਥਲਜ਼ ਨਨ ਸ ਵਲਰ-
     ਵਲਰ ਸਲਬਣ ਨਲਲ ਧਲਣਲ ਚਲਹਲਦਲ ਹਹ।

              ਉਨਲਲਜ਼ ਨਦ ਲਲਕਲਜ਼ ਨਨ ਸ ਅਪਲਲ ਕਲਤਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਦ ਅਜ਼ਤ ਜ਼ਰਨਰਲ ਕਸਮ ਲਈ ਹਲ ਘਰਲਜ਼ '        ਚਤ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਅਤਦ ਘਰਤ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲਦਦ
                   ਸਮਕ ਆਪਣਦ ਮਨਸਹ ਤਦ ਨਵਕ ਨਨ ਸ ਢਕਣ ਦਦ ਨਲਲ ਨਲਲ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਦਵਸਲਆਜ਼ ਸਲਰਲਆਜ਼ ਸਲਵਧਲਨਲਆਜ਼ ਦਲ ਪਲਲਣਲ ਯਕਲਨਲ

 ਬਣਲਈ ਜਲਵਦ    । ਇਸ ਮਕਕਦ ਬਲ.ਈ.ਈ.  ਜਸਜ਼ਵਸਦਰ ਕਕਰ,     ਅਲਜ਼ਪਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

       ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਵਵਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਜ਼ਵਚਲਲਆਆ ਸਲਰਲਆਆ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈਆਆ/      ਫਮਕਟਰਲਆਆ ਨਨ ਸ ਸ਼ਰਤਲਆ ਦਰ ਆਧਲਰ '    ਤਰ ਖਲਲਲਣ ਦਲ
ਪਪਵਲਨਗਲ

   ਜ਼ਨਯਮਲਆ ਦਲ ਉਲਸਘਣਲ '         ਤਰ ਸਬਸਧਤ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈ ਦਰ ਮਲਲਕ ਜ਼ਖ਼ਲਲਫ਼ ਹਲਵਰਗਲ ਕਲਰਵਲਈ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 05 ਮਈ

 ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ,           ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਸ਼ਪਲਮਤਲ ਅਸਜ਼ਮਪਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਵਲ ਵਵਲਲ ਫਕਜਦਲਰਲ ਜ਼ਲਬਤਲ ਸਸਘਤਲ 1973 (2  ਆਫ 1974) ਦਲ
 ਧਲਰਲ 144                 ਅਧਲਨ ਪਪਲਪਤ ਹਲਈਆਆ ਸ਼ਕਤਲਆਆ ਦਲ ਵਰਤਲ ਕਰਦਰ ਹਲਏ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

       ਦਲ ਹਦਨਦ ਦਰ ਅਸਦਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਗਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸਲ,             ਜਲ ਜ਼ਕ ਅਗਲਰ ਹਹਕਮਲਆ ਤਵਕ ਲਲਗਨ ਰਹਰਗਲ ਪਰ ਇਸਰ ਦਕਰਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ
                ਨਰ ਹਹਕਮ ਜਲਰਲ ਕਲਤਰ ਹਨ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਜ਼ਵਚਲਰ ਪਰਵਲਸਲ ਮਜ਼ਦਨਰਲਆ ਵਵਲਲ ਆਪਣਲ ਪਵਕਲ ਜ਼ਰਹਲਇਸ਼ ਵਲਲਰ ਸਥਲਨਲਆ '     ਤਰ ਵਲਪਸਲ ਕਲਤਲ ਜਲ

 ਰਹਲ ਹਮ,             ਜ਼ਜਸ ਦਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਦਰ ਅਸਦਰ ਪਪਦਲਆਆ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈਆਆ ਨਨ ਸ ਨਹਕਸਲਨ ਹਲ ਸਕਦਲ ਹਮ       । ਇਸ ਗਵਲ ਨਨ ਸ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਵਚ
               ਰਵਖਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਦਰ ਅਸਦਰ ਪਪਦਲਆਆ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈਆਆ ਨਨ ਸ ਕਸਮ ਲਈ ਖਲਲਲਣਲ ਸਮਮ ਦਲ ਅਜ਼ਹਮ ਲਲੜ ਹਮ।

               ਪਜ਼ਹਲਰ ਪੜਲਅ ਜ਼ਵਵਚ ਉਦਯਲਗ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਕਹਝ ਸਮਕਟਰਲਆ ਨਨ ਸ ਛਲਟਲਆ ਦਰਣ ਦਲ ਫਮਸਲਲ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਸਲ,     ਜ਼ਜਸ ਦਲ ਲਗਲਤਲਰਤਲ ਜ਼ਵਵਚ
           ਹਹਣ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਲ ਹਦਨਦ ਦਰ ਅਸਦਰ ਪਪਦਲਆਆ ਸਲਰਲਆਆ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈਆਆ/      ਫਮਕਟਰਲਆਆ ਨਨ ਸ ਖਲਲਲਣ ਦਲ ਪਪਵਲਨਗਲ
  ਇਨਲਲਆ ਸ਼ਰਤਲਆ '               ਤਰ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਆਦਲ ਹਮ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਅਸਦਰ ਸਜ਼ਥਤ ਹਰ ਇਵਕ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈ ਜ਼ਵਵਚ ਸਜ਼ਥਤ ਮਸ਼ਲਨਰਲ/ਫਰਸ਼/   ਫਮਕਟਰਲ ਦਰ

 ਮਰਨ ਗਰਟ/ਕਸਟਲਨ/  ਮਲਜ਼ਟਸਗ ਰਨਮ/  ਕਲਨਫਰਸਸ ਹਲਲ/ ਜ਼ਲਫਟਲਆ/ ਔਜ਼ਲਰ/ ਬਲਥਰਨਮ/ ਪਖਲਨਰ/       ਪਲਣ ਵਲਲਰ ਪਲਣਲ ਦਲਆਆ ਥਲਵਲਆ ਨਨ ਸ ਵਲਰ-
     ਵਲਰ ਜ਼ਡਸਇਨਫਮਕਟ ਕਲਤਲ ਜਲਣਲ ਲਲਜ਼ਮਲ ਹਲਵਰਗਲ।

                   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਨਰ ਹਹਕਮ ਜਲਰਲ ਕਲਤਰ ਹਨ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਅਸਦਰ ਸਜ਼ਥਤ ਹਰ ਇਕ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈ ਦਰ ਅਸਦਰ ਜਲ ਵਲ
ਵਰਕਰ/ਲਰਬਰ/        ਕਰਮਚਲਰਲ ਫਮਕਟਰਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਸਮ ਲਈ ਆਪਣਰ ਜ਼ਜਸ ਵਲਹਨ(  ਦਲ ਪਹਲਆ/  ਚਲਰ ਪਹਲਆ) '   ਤਰ ਕਸਮ '   ਤਰ ਆਉਦਲ ਹਮ, 

         ਫਮਕਟਰਲ ਵਵਲਲ ਸਬਸਧਤ ਵਲਹਨ ਨਨ ਸ ਜ਼ਡਸਇਨਫਮਕਟ ਕਰਨ ਦਲ ਲਲਜ਼ਮਲ ਹਲਵਰਗਲ         । ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਅਸਦਰ ਸਜ਼ਥਤ ਹਰ ਇਕ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈ
    ਜ਼ਵਵਚ ਕਸਮ ਕਰਨ ਵਲਲਰ ਲਰਬਰ/            ਕਰਮਚਲਰਲ ਦਲ ਮਮਡਲਕਲ ਬਲਮਲ ਕਰਲਉਣਲ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈ ਦਰ ਮਲਲਕ ਦਲ ਜ਼ਜ਼ਸਮਰਵਲਰਲ ਹਲਵਰਗਲ  ।
              ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਅਸਦਰ ਸਜ਼ਥਤ ਹਰ ਇਕ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈ ਅਸਦਰ ਵਵਡਰ ਇਕਵਠ ਦਲ ਮਨਲਹਲ ਹਲਵਰਗਲ । 10  ਜਲਆ 10   ਤਲ ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ

    ਜ਼ਵਅਕਤਲਆਆ ਦਲ ਇਕ ਸਮਮ '      ਤਰ ਇਕਵਠ ਨਹਹ ਕਲਤਲ ਜਲ ਸਕਰਗਲ।

            ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਅਸਦਰ ਸਜ਼ਥਤ ਹਰ ਇਕ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈ ਅਸਦਰ ਲਗਲਈਆਆ ਗਈਆਆ ਜ਼ਲਫਟਲਆ ਜ਼ਵਵਚ 02  ਜਲਆ 04 (    ਜ਼ਲਫਟ ਦਰ ਸਲਈਜ਼
     ਮਹਤਲਜ਼ਬਕ ਭਲਵ ਛਲਟਲ ਜ਼ਲਫਟ ਜ਼ਵਵਚ 02     ਅਤਰ ਵਵਡਲ ਜ਼ਲਫਟ ਜ਼ਵਚ 04)        ਜ਼ਵਅਕਤਲਆਆ ਤਲ ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ ਜ਼ਵਅਕਤਲਆਆ ਦਰ ਚੜਲਨ ਦਲ ਮਨਲਹਲ

ਹਲਵਰਗਲ                    । ਪਕੜਲਆਆ ਦਲ ਵਰਤਲ ਕਰਨ ਨਨ ਸ ਤਰਜਲਹ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਵਰ। ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਅਸਦਰ ਸਜ਼ਥਤ ਹਰ ਇਕ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਬਨਲਆ ਜ਼ਕਸਰ
                  ਜ਼ਰਨਰਤ ਦਰ ਜ਼ਕਸਰ ਵਲ ਜ਼ਵਅਕਤਲ ਦਲ ਦਲਖਲ ਹਲਣਲ ਵਰਜ਼ਜਤ ਹਲਵਰਗਲ।ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਅਸਦਰ ਸਜ਼ਥਤ ਹਰ ਇਕ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈ ਦਰ ਨਜ਼ਦਲਕ

  ਜਲ ਵਲ ਹਸਪਤਲਲ/      ਕਲਲਜ਼ਨਕ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਵਵਚ ਕਸਮ ਕਰਦਰ ਡਲਕਟਰ/    ਨਰਜ਼ਸਜ਼ ਜ਼ਜਨਲਲਆ ਨਨ ਸ ਕਲਜ਼ਵਡ-19     ਮਹਲਆਮਲਰਲ ਸਬਸਧਲ ਪਨਰਨ ਜ਼ਗਆਨ
ਹਲਵਰ,       ਦਲ ਸ਼ਨਲਖਤ ਕਲਤਲ ਜਲਵਰ ਅਤਰ ਇਨਲਲਆ ਹਸਪਤਲਲਲ/         ਕਲਲਜ਼ਨਕਲਆ ਦਲ ਜ਼ਲਸਟ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈ ਅਸਦਰ ਹਲਣਲ ਲਲਜ਼ਮਲ ਹਲਵਰਗਲ।

                   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਨਰ ਹਹਕਮ ਜਲਰਲ ਕਲਤਰ ਹਨ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਅਸਦਰ ਸਜ਼ਥਤ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਕਸਮ ਕਰਨ ਵਲਲਲ ਲਰਬਰ ਲਈ
  ਸ਼ਲਮ ਦਰ 07:00       ਵਜਰ ਤਲ ਲਮ ਕਰ ਸਵਰਰ ਦਰ 07:00           ਵਜਰ ਤਵਕ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈ ਤਲ ਬਲਹਰ ਘਹਸਮਣ ਜ਼ਫਰਨ ਤਰ ਮਨਲਹਲ ਹਲਵਰਗਲ  ।

        ਉਦਯਲਗਲਆ ਦਰ ਮਲਲਕਲਆ ਦਲ ਇਹ ਜ਼ਜ਼ਸਮਰਵਲਰਲ ਹਲਵਰਗਲ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19  ਸਬਸਧਲ ਸਮਮ-    ਸਮਮ ਜ਼ਸਰ ਜਲਰਲ ਗਲਇਡਲਲਇਨਜ਼/  ਅਡਵਲਇਜ਼ਰਲ ਦਲ
ਇਸਨ-       ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਯਕਲਨਲ ਬਣਲਈ ਜਲਵਰ ਅਤਰ ਲਰਬਰ/   ਸਟਲਫ ਨਨ ਸ ਮਲਸਕ,      ਦਸਤਲਨਰ ਅਤਰ ਸਮਨਲਟਲਇਜ਼ਰ ਮਹਹਵਈਆ ਕਰਵਲਉਣਗਰ ਅਤਰ

       ਇਹ ਯਕਲਨਲ ਬਣਲਉਣਗਰ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਸ ਜ਼ਵਵਚ 1.5  ਤਲ 2            ਮਲਜ਼ਟਰ ਦਲ ਦਨਰਲ ਬਣਲਕਰ ਰਵਖਣ ਅਤਰ ਮਲਸਕ ਅਤਰ ਦਸਤਲਨਰ ਪਲ ਕਰ
ਰਵਖਣ। 
 

    ਸਬਸਧਤ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈਆਆ ਦਲ ਸਮਮ-   ਸਮਮ ਜ਼ਸਰ ਵਵਖ-          ਵਵਖ ਅਜ਼ਧਕਲਰਲਆਆ ਵਵਲਲ ਚਮਜ਼ਕਸਗ ਕਲਤਲ ਜਲਵਰਗਲ ਅਤਰ ਜਰਕਰ ਜ਼ਕਸਰ ਸਮਮ
      ਚਮਜ਼ਕਸਗ ਦਲਰਲਨ ਜ਼ਕਸਰ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਯਨਜ਼ਨਟ ਵਵਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19            ਦਲਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਜਲਆ ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਜ਼ਕਸਰ ਵਲ ਤਰਲਲਆ ਦਲ ਹਲਰ

              ਉਣਤਲਈ ਪਲਈ ਗਈ ਤਲਆ ਉਸ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈ ਦਰ ਮਲਲਕ ਜ਼ਵਰਹਵਧ ਬਣਦਲ ਕਲਨਨ ਸਨਲ ਕਲਰਵਲਈ ਕਲਤਲ ਜਲਵਰਗਲ। 
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

           ਕਕਦਰਰ ਸਜ਼ਹਕਲਰਰ ਬਬਕ ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਨਨ ਸਜ਼ਹਕਲਰਰ ਸਭਲਵਲਵ ਜ਼ਵਵਚ ਲਲਏ 10  ਮਲਈਕਰਲ ਏ.ਟਰ.ਐਮ.  

         ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਚਚਵਜ਼ਕਆ ਕਦਮ   ਮਲਈਕਰਲ ਏ.ਟਰ.ਐਮ.         ਦਲ ਜ਼ਪਸਡਲਵ ਦਨ ਲਲਕ ਲਫ ਰਹਨ ਨਨ ਭਰਪਨਰ ਲਲਹਲ
 

 ਮਲਈਕਰਲ ਏ.ਟਰ.ਐਮ.              ਤਤ ਜ਼ਕਸਨ ਵਰ ਬਬਕ ਦਲ ਕਲਰਡ ਸਵਲਈਪ ਕਰ ਕਨ ਕਢਵਲਈ ਜਲ ਸਕਦਰ ਹਫ 5000    ਰਚਪਏ ਤਵਕ ਦਰ ਨਕਦਰ

                  ਹਚਣ ਤਵਕ ਇਵਕ ਹਜ਼ਲਰ ਤਤ ਵਰ ਵਵਧ ਲਲਕਲਵ ਨਨ ਸ ਪਵਚਰ ਲਵਖ ਤਤ ਵਰ ਵਵਧ ਰਕਮ ਦਰ ਅਦਲਇਗਰ ਇਨਲਲਵ ਏ.ਟਰ.   ਐਮਲਵ ਰਲਹਹ ਕਰਤਰ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 05  ਮਈ :

  ਕਕਦਰਰ ਸਜ਼ਹਕਲਰਰ ਬਬਕ,        ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਵਵਲਤ ਜ਼ਜਲ਼ਲਨ ਦਰਆਵ ਖਨਤਰਬਲੜਰ ਸਜ਼ਹਕਲਰਰ ਸਭਲਵਲਵ,    ਜ਼ਜਨਲਲਵ ਜ਼ਵਵਚ ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਜ਼ਨਊਆਵ,
 ਖਮਲਣਤ ਕਲਲਵ, ਸਸਘਲਲ,  ਕਲਟਲਲ ਪਰਰਜਫਨ,  ਬਧਧਛਰ ਕਲਲਵ, ਸਲਨਮਪਚਰ,  ਬਚਵਗਲ ਕਲਲਵ, ਮਨਲਨਪਚਰ,    ਆਦਮਪਚਰ ਅਤਨ ਫਲਜ਼ਚਲਲਪਚਰ ਸ਼ਲਮਲ

ਹਨ,               ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਪਸਡਲਵ ਦਨ ਲਲਕਲਵ ਦਰਆਵ ਨਕਦਰ ਨਨ ਸ ਲਫ ਕਨ ਸਮਵਜ਼ਸਆਵਲਵ ਦਨ ਹਵਲ ਲਈ ਮਲਈਕਰਲ ਏ.ਟਰ.ਐਮ.    ਲਗਵਲਏ ਗਏ ਹਨ  ।
              ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਵ ਬਬਕ ਦਨ ਮਫਨਨ ਜ਼ਜਸਗ ਡਲਇਰਫਕਟਰ ਸਸਰ ਭਲਸਕਰ ਕਟਲਰਰਆਵ ਨਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹਨਲਵ ਏ.ਟਰ.  ਐਮਜ਼ '  ਤਨ
     ਜ਼ਕਸਨ ਵਰ ਬਬਕ ਦਲ ਗਲਹਕ 5000         ਰਚਪਏ ਤਵਕ ਦਰ ਨਕਦਰ ਜ਼ਕਸਨ ਵਰ ਬਬਕ ਦਲ ਏ.ਟਰ.        ਐਮ ਕਲਰਡ ਵਲਰਤ ਕਨ ਸਭਲ ਸਕਵਤਰ ਤਤ

   ਨਕਦਰ ਲਫ ਸਕਦਲ ਹਫ।
   ਉਪ ਰਜ਼ਜਸਟਰਲਰ ਸਜ਼ਹਕਲਰਰ ਸਭਲਵਲਵ,             ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਸਸਰ ਅਜ਼ਭਤਨਸ਼ ਜ਼ਸਸਘ ਸਸਧਨ ਨਨ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹਨਲਵ ਮਸ਼ਰਨਲਵ ਨਲਲ ਜ਼ਪਸਡਲਵ

           ਦਨ ਖਨਤਰਬਲੜਰ ਸਜ਼ਹਕਲਰਰ ਸਭਲਵਲਵ ਨਲਲ ਜਚੜਨ ਮਬਬਰਲਵ ਨਨ ਸ ਵਵਡਲ ਲਲਹਲ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ ਹਫ        । ਇਸ ਸਹਨਲਤ ਨਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਕਲਰਨ ਕਰਜ਼ਫਊ
        ਦਧਰਲਨ ਜ਼ਪਸਡਲਵ ਦਨ ਲਲਕਲਵ ਦਰ ਆਵਲਜਲਈ ਸ਼ਜ਼ਹਰਲਵ ਦਨ ਏ.ਟਰ.     ਐਮ ਤਵਕ ਨਹਹ ਹਲਈ ।

                 ਸ਼ਸਰ ਸਸਧਨ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਬਸਧਤ ਸਕਵਤਰ ਸਭਲਵਲਵ ਨਨ ਸ ਇਹ ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ ਜ਼ਦਵਤਨ ਹਲਏ ਹਨ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਲਜ਼ਵਡ -19    ਸਬਸਧਰ ਸਰਕਲਰ ਵਲਤ
            ਜਲਰਰ ਹਦਲਇਤਲਵ ਦਰ ਪਲਲਣਲਵ ਕਰਦਨ ਹਲਏ ਹਰ ਲਲਕਲਵ ਨਨ ਸ ਨਕਦਰ ਦਲ ਭਚਗਤਲਨ ਕਰਨ     । ਕਈ ਜ਼ਪਸਡਲਵ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਦਜ਼ਵਆਵਗਲਵ,  ਬਜ਼ਚਰਗ

             ਗਸਲਹਕਲਵ ਨਨ ਸ ਵਰ ਸਬਸਧਤ ਸਕਵਤਰ ਸਭਲਵਲਵ ਵਲਤ ਉਹਨਲਵ ਦਨ ਘਰਲਵ ਜ਼ਵਵਚ ਹਰ ਇਹਨਲਵ ਏ.ਟਰ.       ਐਮਲਵ ਦਰ ਵਰਤਤ ਕਰਦਨ ਹਲਏ ਸਨਵਲਵਲਵ
             ਪਸਦਲਨ ਕਰਤਰਆਵ ਗਈਆ ਹਨ ਤਲਵ ਜਲ ਜ਼ਕਸਨ ਜ਼ਕਸਮ ਦਰ ਕਲਈ ਜ਼ਦਵਕਤ ਨਲ ਹਲਵਨ           । ਹਚਣ ਤਵਕ ਇਵਕ ਹਜ਼ਲਰ ਤਤ ਵਰ ਵਵਧ ਲਲਕਲਵ ਨਨ ਸ

         ਪਵਚਰ ਲਵਖ ਤਤ ਵਰ ਵਵਧ ਰਕਮ ਦਰ ਅਦਲਇਗਰ ਇਹਨਲਵ ਏ.ਟਰ.            ਐਮਲਵ ਰਲਹਹ ਕਰਤਰ ਜਲ ਚਚਵਕਰ ਹਫ ਅਤਨ ਲਲਕ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਇਹਨਲਵ ਸਨਵਲਵਲ
      ਦਲ ਪਨਰਲ ਲਲਭ ਉਠਲ ਰਹਨ ਹਨ              । ਬਬਕ ਦਨ ਮਫਨਨ ਜ਼ਜਸਗ ਡਲਇਰਫਕਟਰ ਅਤਨ ਉਪ ਰਜ਼ਜਸਟਰਲਰ ਸਜ਼ਹਕਲਰਰ ਸਭਲਵਲਵ ਵਵਲਤ ਸ਼ਲਝਨ ਤਧਰ '  ਤਨ

                ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ ਆਉਣ ਵਲਲਨ ਜ਼ਦਨਲਵ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਦਰਆਵ ਸਲਰਰਆਵ ਖਨਤਰਬਲੜਰਆਵ ਸਜ਼ਹਕਲਰਰ ਸਭਲਵਲਵ ਜ਼ਵਵਚ ਅਜ਼ਜਹਨ ਮਲਈਕਰਲ
ਏ.ਟਰ.       ਐਮ ਲਲਉਣ ਦਰ ਤਜਵਰਜ਼ ਜ਼ਵਚਲਰ ਅਧਰਨ ਹਫ।
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