
   ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
 

             ਜਜਲਲ ਲ ਬਲਲ ਸਸਰਰਜਖਆ ਯਯਜਨਟ ਨਨ ਲਲਵਲਰਸ ਹਲਲਤ ਜਵਰਚ ਜਮਲਨ ਬਰਚਨ ਨਯ ਸ ਮਲਜਪਆਆ ਸਪਸਰਦ ਕਕਤਲ
 

     ਗਲਜਕਆਬਲਦ ਦਲ ਰਜਹਣ ਵਲਲਲ ਹਹ ਬਰਚਲ
 

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 15 ਮਈ
 

                  ਜਜਲਲ ਲ ਬਲਲ ਸਸਰਰਜਖਆ ਯਯਜਨਟ ਵਲਲ ਬਕਤਨ ਜਦਨਕ ਲਲਵਲਰਸ ਹਲਲਤ ਜਵਰਚ ਜਮਲਨ ਗਲਜਕਆਬਲਦ ਦਨ ਰਜਹਣ ਵਲਲਨ ਇਰਕ ਬਰਚਨ ਨਯ ਸ
       ਉਸ ਦਨ ਮਲਜਪਆਆ ਦਨ ਸਪਸਰਦ ਕਰ ਜਦਰਤਲ ਜਗਆ        । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਕ ਜਦਸਜਦਆਆ ਜਜਲਲ ਲ ਬਲਲ ਸਸਰਰਜਖਆ ਅਫਸਰ,   ਹਰਭਜਨ ਜਸਸਘ

     ਮਜਹਮਕ ਨਨ ਦਰਜਸਆ ਜਕ ਉਕਤ ਲੜਕਲ,     ਜਜਸ ਦਕ ਉਮਰ ਤਕਰਕਬਨ 15  ਸਲਲ ਹਹ,       ਜਲ ਕਕ ਥਲਣਲ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਵਲਲ
     ਯਯਜਨਟ ਦਨ ਸਪਸਰਦ ਜਕਰਤਲ ਜਗਆ ਸਕ,              ਤਫਜਤਸ਼ ਕਰਨ ਤਲ ਪਰਤਲ ਲਰਜਗਆ ਜਕ ਇਹ ਬਰਚਲ ਗਲਜਕਆਬਲਦ ਦਲ ਰਜਹਣ ਵਲਲਲ ਹਹ ਅਤਨ
       ਜਪਛਲਨ ਛਨ ਮਹਕਜਨਆਆ ਤਲ ਘਰਲ ਬਲਹਰ ਸਕ l            ਇਸ ਤਲ ਬਲਅਦ ਉਸ ਦਲ ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜਵਰਚ ਮਹਡਕਕਲ ਕਰਵਲਇਆ ਜਗਆ

    ਅਤਨ ਆਈਸਲਲਨਸ਼ਨ ਜਵਰਚ ਰਰਜਖਆ ਜਗਆ।
 

                  ਇਸਨ ਦਦਰਲਨ ਯਯਜਨਟ ਵਲਲ ਗਲਜਕਆਬਲਦ ਦਨ ਪਸਜਲਸ ਸਟਨਸ਼ਨ ਨਲਲ ਤਲਲਮਨਲ ਕਰ ਕਨ ਬਰਚਨ ਦਨ ਮਲਜਪਆਆ ਨਲਲ ਗਰਲ ਕਕਤਕ ਗਈ  ।
                     ਉਹਨਲ ਨਨ ਦਰਜਸਆ ਜਕ ਉਹ ਛਨ ਮਹਕਨਨ ਤਲ ਆਪਣਨ ਬਰਚਨ ਦਕ ਭਲਲ ਕਰ ਰਹਨ ਹਨ। ਇਸ ਤਲ ਬਲਅਦ ਮਹਡਕਕਲ ਦਕ ਜਰਪਲਰਟ ਆਉਣ

'               ਤਨ ਬਲਲ ਭਲਲਈ ਕਮਨਟਕ ਰਲਹਹ ਬਰਚਨ ਨਯ ਸ ਉਸ ਦਨ ਘਰ ਭਨਜਣ ਦਲ ਫਹਸਲਲ ਜਲਆ ਜਗਆ,       ਜਜਸ ਤਲ ਬਲਅਦ ਜਜਲਲ ਲ ਬਲਲ ਸਸਰਰਜਖਆ
           ਯਯਨਕਟ ਦਨ ਸਸਰਰਜਖਆ ਅਫਸਰ ਮਸਬਕਨ ਕਸਰਹਸ਼ਕ ਅਤਨ ਥਲਣਲ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਦਨ ਏ. ਐਸ. ਆਈ.     ਹਰਬਸਸ ਜਸਸਘ ਅਤਨ ਹਦਲਦਲਰ

              ਰਲਜਜਸਦਰ ਕਸਮਲਰ ਵਲਲ ਉਕਤ ਬਰਚਨ ਨਯ ਸ ਗਲਜਕਆਬਲਦ ਜਵਰਖਨ ਉਸ ਦਨ ਮਲਜਪਆਆ ਦਨ ਸਪਸਰਦ ਕਕਤਲ ਜਗਆ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
 

   ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਧਰਤਤ ਜ਼ਦਵਸ ਮਨਲਇਆ 
 

  ਧਰਤਤ ਨਨ ਸ ਸਲਹਣਤ,         ਜ਼ਸਹਤਮਸਦ ਅਤਤ ਜਜਜ਼ਵਕ ਜ਼ਵਜ਼ਭਸਨਤਲ ਵਲਲਤ ਬਨਲਉਣ ਦਤ ਸਹਹਸ ਚਹਚਕਤ
 

  ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ , 15 ਮਈ  
 

    ਖਤਤਤਬਲੜਤ ਅਤਤ ਜ਼ਕਸਲਨ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ,        ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਵਚਲਲ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਤ ਦਫਤਰ ਜ਼ਵਖਤ ਡਲ.   ਇਸਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਸਸਧਨ,  ਮਹਚਖ
        ਖਤਤਤਬਲੜਤ ਅਫਸਰ ਦਤ ਅਗਵਲਈ ਜ਼ਵਚਚ ਧਰਤਤ ਜ਼ਦਵਸ ਮਨਲਇਆ ਜ਼ਗਆ,         ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚਚ ਵਚਖ ਵਚਖ ਜ਼ਵਭਲਗਲਗ ਦਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਤਆਗ ਤਤ
    ਮਹਲਲਜ਼ਮਲਗ ਨਤ ਧਰਤਤ ਨਨ ਸ ਸਲਹਣਤ,         ਜ਼ਸਹਤਮਸਦ ਅਤਤ ਜਜਜ਼ਵਕ ਜ਼ਵਜ਼ਭਸਨਤਲ ਵਲਲਤ ਬਨਲਉਣ ਦਤ ਸਹਹਸ ਚਹਚਕਤ      । ਉਨਲਲਗ ਨਤ ਤਹਚਈਆ ਕਤਤਲ

                  ਜ਼ਕ ਜ਼ਮਤਨ ਦਤ ਖਨਬਸਨਰਤਤ ਤਤ ਜ਼ਸਹਤਯਲਬਤ ਨਨ ਸ ਬਰਕਰਲਰ ਰਚਖਣ ਲਈ ਵਚਖ ਵਚਖ ਉਪਰਲਲਤ ਕਰਨਗਤ। ਪਲਣਤ ਨਨ ਸ ਵਚਖ ਵਚਖ
               ਤਰਤਜ਼ਕਆਗ ਨਲਲ ਬਚਲਉਣ ਦਤ ਯਤਨ ਹਲਰ ਤਤਜ਼ ਕਤਤਤ ਜਲਣਗਤ ਤਤ ਵਚਧ ਤਲ ਵਚਧ ਰਹਚਖ ਲਗਲਏ ਜਲਣਗਤ।

 
       ਮਹਚਖ ਖਤਤਤਬਲੜਤ ਅਫਸਰ ਨਤ ਝਲਨਤ ਦਤ ਜ਼ਸਚਧਤ ਜ਼ਬਜਲਈ,     ਬਜਡਲਗ ਉਉਪਰ ਝਲਨਤ ਦਤ ਜ਼ਬਜਲਈ,     ਪਜਡਤ ਟਰਲਗਸਪਲਲਗਜ਼ਟਸਗ ਥਚਲਤ ਰਕਬਲ

                    ਵਧਲਉਣ ਤਤ ਜ਼ਲਰ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਗ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਨਲਲ ਧਰਤਤ ਦਤ ਉਪਜਲਊ ਸ਼ਕਤਤ ਵਤ ਬਚਤ ਰਹਤਗਤ ਅਤਤ ਪਲਣਤ ਦਤ ਬਚਚਤ ਵਤ
ਹਲਵਤਗਤ                   । ਇਸਤ ਤਰਲਲਗ ਉਨਲਲਗ ਨਤ ਜਜਜ਼ਵਕ ਜ਼ਵਜ਼ਭਸਨਤਲ ਲਈ ਵਚਧ ਤਲ ਵਚਧ ਰਹਚਖ ਲਗਲਉਣ ਲਈ ਪਪਤਰਜ਼ਦਆਗ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਜਜ਼ਵਕ ਜ਼ਵਜ਼ਭਸਨਤਲ

       ਤਜ਼ਹਤ ਕਈ ਪਸਛਤਆਗ ਦਤ ਲਲੜ ਜ਼ਕਸਤ ਦਰਚਖਤ '               ਤਤ ਵਲਸਲ ਕਰਨ ਦਤ ਹਹਸਦਤ ਹਜ ਅਤਤ ਕਈ ਪਸਛਤਆਗ ਦਤ ਵਚਖਰਤ ਦਰਚਖਤ ਦਤ ਚਲਣ
 ਹਹਸਦਤ ਹਜ।

 
ਡਲ.      ਸਸਧਨ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਜਵਵ ਕਲਜ਼ਵਡ 19  ਸਬਸਧਤ ਪਹਜ਼ਲਸ, ਡਲਕਟਰਜ਼,       ਪਜਰਲ ਮਜਡਤਕਲ ਸਟਲਫ ਲੜਲਈ ਲੜ ਰਹਤ ਹਨ,   ਉਸਤ ਤਰਲਲਗ

    ਭਲਰਤ ਨਨ ਸ ਫਨਡ ਫਰਸਟ '           ਤਤ ਆਤਮ ਜ਼ਨਰਭਰ ਰਚਖਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਤਸ਼ ਯਤਨ ਕਤਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਹਨ    । ਇਸ ਮਮਕਤ ਡਲ.   ਨਜ਼ਰਸਦਰਬਤਰ ਜ਼ਸਸਘ
ਮਲਨ,   ਸਹਲਇਕ ਡਲਇਰਜਕਟਰ ਬਲਗਬਲਨਤ, ਡਲ.  ਜ਼ਵਜ਼ਪਨ ਰਲਮਪਲਲ,   ਜ਼ਡਪਟਤ ਡਲਇਰਜਕਟਰ ਕਤ.ਵਤ.      ਕਤ ਸਮਤਤ ਵਚਖ ਵਚਖ ਜ਼ਵਭਲਗਲਗ

   ਦਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਤ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ l
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     ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
 

      ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਸਰਲਬ ਦਲ ਠਲਕਲ ਸਵਲਰਲ 07.00    ਵਜਲ ਤਲਤ ਸਲਮ 6.00     ਵਜਲ ਤਵਕ ਖਲਲਲਣ ਦਦ ਛਲਟ
 

     ਸਰਲਬ ਦਦ ਹਲਲਮ ਡਲਦਵਰਦ ਨਹਹ ਹਲਵਲਗਦ
 

    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਲਟ ਵਲਤ ਹਹਕਮ ਜਲਰਦ
 

 ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 15 ਮਈ
 

                    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਲਟ ਸਸਦਮਤਦ ਅਸਜ਼ਮਸਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਵਲ ਨਲ ਹਹਕਮ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ ਹਨ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਲਲ ਅਸਦਰ ਸਰਲਬ ਦਲ ਠਲਕਲ ਖਲਲਣ ਦਲ ਸਮਲਮ
 ਸਵਲਰਲ 07.00    ਵਜਲ ਤਲਤ ਸਲਮ 6.00          ਵਜਲ ਤਵਕ ਹਲਵਲਗਲ ਤਲ ਸਰਲਬ ਦਦ ਹਲਲਮ ਡਲਦਵਰਦ ਨਹਹ ਹਲਵਲਗਦ।

 
         ਠਲਕਲ ਦਲ ਬਲਹਰ ਪਸਜ ਤਤ ਵਵਧ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਇਵਕ ਸਮਮ '            ਤਲ ਇਵਕਠਲ ਨਹਹ ਹਲਣਗਲ ਤਲ ਗਸਲਹਕਲਮ ਦਰਜ਼ਮਆਨ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਦਰਦ ਲਈ ਜਮਦਨ

'    ਤਲ ਜ਼ਨਸਲਨ ਲਗਲਏ ਜਲਣਗਲ।
 

 ਠਲਕਲਲ '        ਤਲ ਸਮਨਦਟਲਈਜਰ ਰਵਖਣਲ ਅਤਲ ਹਲਲਰ ਸਮਨਦਟਲਈਜ਼ਜਸਗ ਦਲ ਪਸਬਸਧ,       ਜਲ ਸਰਕਲਰ ਦਦਆਮ ਹਦਲਇਤਲਮ ਅਨਹਸਲਰ ਲਲੜਹਦਲ ਹਲਣ, ਕਦਤਲ
  ਹਲਣਲ ਲਲਜ਼ਮਦ ਹਨ    । ਕਲਈ ਵਦ ਛਲਲਟ              ਕਸਨਟਲਨਮਮਟ ਖਲਤਰਲਮ ਜ਼ਵਵਚ ਲਲਗਦ ਨਹਦ ਹਲਵਲਗਦ। ਜ਼ਦਵਤਦ ਗਈ ਛਲਲਟ ਦਕਕਰਲਨ ਸਬਸਧਤ ਸਥਲਨਲਮ ਤਲ

ਕਲਜ਼ਵਡ-19    ਸਬਸਧਦ ਸਮਮ ਸਮਮ '    ਤਲ ਜਲਰਦ ਗਲਈਡ ਲਲਇਨਜ਼/         ਐਡਵਲਇਜਰਦਜ਼ ਦਦ ਇਸਨ ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਕਦਤਦ ਜਲਣਦ ਯਕਦਨਦ
 ਬਣਲਈ ਜਲਵਲ।

 
ਕਲਜ਼ਵਡ-19                ਸਬਸਧਦ ਹਦਲਇਤਲਮ ਦਦ ਜ਼ਕਸਲ ਤਰਲਲਮ ਉਲਸਘਣਲ ਪਲਏ ਜਲਣ ਦਦ ਸਦਰਤ ਜ਼ਵਵਚ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਖਲਲਫ ਕਲਨਦ ਸਨਦ ਕਲਰਵਲਈ

   ਅਮਲ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਲਆਮਦਦ ਜਲਵਲਗਦ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
   ਸਟਟਲ ਉਦਯਲਗ ਜਵਵਚਚ 28           ਲਵਖ ਰਰਪਏ ਚਲਰਟ ਕਰਨ ਦਦ ਦਲਸ ਹਦਠ ਦਦਜਲ ਮਰਲਜਮ ਵਟ ਜਗਗਫਤਲਰ

      ਚਲਰਟ ਦਦ ਪਪਜਸਆਆ ਨਲਲ ਖਰਟਦਟ ਕਲਰ ਬਰਲਮਦ 
   ਕਜਥਤ ਦਲਸਟਆਆ ਨਦ 04  ਲਵਖ 30       ਹਜਲਰ ਰਰਪਏ ਨਲਲ ਖਰਟਦਟ ਸਟ ਸਜਵਫਟ ਕਲਰ
          ਕਜਥਤ ਦਲਸਟ ਤਚ ਪਜਹਲਲਆ ਹਟ ਬਰਲਮਦ ਕਟਤਦ ਜਲ ਚਰਵਕਦ ਹਨ 10  ਲਵਖ ਰਰਪਏ

 ਫਜਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 15  ਮਈ :
            ਜਜਲਲ ਲ ਪਰਲਟਸ ਮਰਖਟ ਸਗਟਮਤਟ ਅਮਨਟਤ ਕਕਡਲ ਨਦ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਮਸਡਟ ਗਲਜਬਸਦਗੜਲ ਸਜਥਤ ਮਪਸ:     ਪਗਦਟਪ ਸਟਟਲ ਐਡ ਐਗਰਲ

     ਇਸਡਸਟਰਟ ਨਦੜਦ ਜਪਗਸਸ ਕਸਡਲ ਅਮਲਲਹ ਰਲਡ,           ਜਜਸ ਦਦ ਦਫਤਰ ਦਟ ਅਲਮਲਰਟ ਤਲੜ ਕਦ ਕਜਥਤ ਦਲਸਟਆਆ ਨਦ 28    ਲਵਖ ਰਰਪਏ ਚਲਰਟ
                   ਕਟਤਦ ਸਨ ਅਤਦ ਪਰਜਲਸ ਨਦ ਇਸ ਸਬਸਧਟ ਕਜਥਤ ਦਲਸਟ ਹਰਜਵਸਦਰ ਜਸਸਘ ਉਰਫ ਕਲਲਲ ਵਲਸਟ ਮਕਲਨ ਮਸਡਟ ਗਲਜਬਸਦਗੜਲ ਨਦ ਸ ਚਲਰਟ
 ਕਟਤਦ 10      ਲਵਖ ਰਰਪਏ ਜਗਗਫਤਲਰ ਕਟਤਲ ਸਟ I             ਹਰਣ ਪਰਲਟਸ ਵਵਲਚ ਮਰਲਜਮ ਦਦ ਦਦਜਦ ਸਲਥਟ ਕਜਥਤ ਦਲਸਟ ਧਟਰਜ ਕਰਮਲਰ ਵਲਸਟ

ਜਗਰਹਟਆ,   ਜਜਜਲਲ ਲ ਮਜਹਰਲਜਗਸਜ ਯਦ.ਪਟ.       ਹਲਲ ਵਲਸਟ ਸਲਆਤਟ ਨਗਰ ਗਲਜਬਸਦਗੜਲ ਨਦ ਸ ਯਦ.ਪਟ.      ਤਚ ਜਗਗਫਤਲਰ ਕਟਤਲ ਜਲ ਚਰਵਕਲ ਹਪ। 
     ਇਸ ਬਲਰਦ ਹਲਰ ਜਲਣਕਲਰਟ ਜਦਸਜਦਆਆ ਐਸ.ਪਟ. (ਜਲਆਚ) ਸ.          ਹਰਪਲਲ ਜਸਸਘ ਨਦ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਪਰਜਲਸ ਜਰਮਲਆਡ ਦਦਰਲਨ ਪਰਵਛ

          ਪੜਤਲਲ ਦਦ ਆਧਲਰ ਉਤਦ ਮਰਲਜਮਲਆ ਵਵਲਚ ਚਲਰਟ ਕਟਤਦ ਪਪਜਸਆਆ ਜਵਵਚਚ 04  ਲਵਖ 30   ’     ਹਜਲਰ ਰਰਪਏ ਚ ਖਰਟਦਟ ਸਵਜਫਟ ਕਲਰ ਨਸ:
   ਬਗਲਮਦ ਕਟਤਟ ਗਈ ਹਪ।

ਐਸ.ਪਟ.                  ਹਰਪਲਲ ਜਸਸਘ ਨਦ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਕਜਥਤ ਦਲਸਟ ਹਰਜਵਸਦਰ ਜਸਸਘ ਤਦ ਧਟਰਜ ਕਰਮਲਰ ਤਚ ਡਦ ਸਘਲਈ ਨਲਲ ਕਟਤਟ ਪਰਵਛਜਗਛ
                    ਦਦਰਲਨ ਇਹ ਗਵਲ ਸਲਹਮਣਦ ਆਈ ਹਪ ਜਕ ਕਜਥਤ ਦਲਸਟ ਹਰਜਵਸਦਰ ਜਸਸਘ ਦਟ ਪਤਨਟ ਮਮਤਲ ਰਲਣਟ ਵਟ ਇਸ ਚਲਰਟ ਜਵਵਚ ਸਲਮਲ

ਹਪ,       ਜਜਸ ਕਲਲ ਚਲਰਟ ਦਦ ਬਲਕਟ ਪਪਸਦ ਹਨ               । ।ਉਨਲਲਆ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਕਜਥਤ ਦਲਸਟ ਮਮਤਲ ਰਲਣਟ ਨਦ ਸ ਅਜਦ ਜਗਗਫਤਲਰ ਕਰਨਲ ਬਲਕਟ ਹਪ
      ਉਨਲਲਆ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਕਜਥਤ ਦਲਸਟਆਆ ਦਲ 17               ਮਈ ਤਵਕ ਦਲ ਪਰਜਲਸ ਜਰਮਲਆਡ ਹਪ ਅਤਦ ਇਨਲਲਆ ਪਲਸਚ ਹਲਰ ਵਟ ਜਲਣਕਲਰਟ ਜਮਲਣ ਦਟ

 ਉਮਟਦ ਹਪ।

      ਇਸ ਕਦਸ ਨਦ ਸ ਹਵਲ ਕਰਨ ਜਵਵਚ ਡਟ.ਐਸ.ਪਟ. (ਜਲਆਚ) ਸ.           ਜਸਜਵਸਦਰ ਜਸਸਘ ਜਟਵਲਣਲ ਤਦ ਉਨਲਲਆ ਦਟ ਟਟਮ ਨਦ ਅਜਹਮ ਭਦਜਮਕਲ
  ਜਨਭਲਈ ਹਪ l
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    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

 ਸਵਵਰਵ 7:00    ਵਜਵ ਤਤ ਸਲਮ 6:00      ਵਜਵ ਤਤਕ ਦਦਕਲਨਲਨ ਖਲਲਲਣ ਦਦ ਛਲਟ

    ਜਜਲਲ ਲ ਮਮਜਜਸਟਰਵਟ ਵਲਤ ਹਦਕਮ ਜਲਰਦ

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 15  ਮਈ :

       ਜਜਜਲਲ ਲ ਮਮਜਜਸਟਰਵਟ ਸਸਦਮਤਦ ਅਸਜਮਸਤ ਕਕਰ ਜਗਤਲ ਨਵ ਕਲਜਵਡ-19           ਨਨ ਸ ਫਮਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜਫਊ ਜਵਤਚ ਪਜਹਲਲਨ
                   ਜਦਤਤਦ ਗਈ ਛਲਟ ਜਵਤਚ ਸਲਧ ਕਰਦਵ ਹਲਏ ਹਦਕਮ ਜਲਰਦ ਕਦਤਵ ਹਨ ਜਕ ਜਜਜਲਲਵ ਅਸਦਰ ਪਪਦਦਆਨ ਹਰ ਤਰਲਲਨ ਦਦਆਨ ਦਦਕਲਨਲਨ (  ਜਸਵਲਏ
 ਸਲਜਪਸਗ ਮਲਲ, ਕਸਪਲਮਕਸ,  ਜਸਨਵਮਲ ਘਰ, ਮਲਟਦਪਲਮਕਸ,  ਕਲਜਚਸਗ ਸਪਟਰ,  ਜਟਊਸਨ ਸਪਟਰ,    ਹਵਅਰ ਕਜਟਸਗ ਦਦਆਨ ਦਦਕਲਨਲਨ, 
 ਜਬਊਟਦ ਪਲਰਲਰ,  ਸਪਲਅ ਸਪਟਰ,  ਮਸਲਜ ਸਪਟਰ, ਜਜਸਮ,  ਡਲਨਸ ਕਲਤਬ,  ਸਵਦਜਮਸਗ ਪਨਲ,  ਸਪਲਰਟਸ ਕਸਪਲਮਕਸ, ਬਲਰ,  ਮਮਜਰਜ

ਪਮਲਵਸ,  ਬਪਕਦਇਟ ਹਲਲ,  ਜਸਜਘਰ ਆਜਦ)   ਨਨ ਸ ਸਵਵਰਵ 09:00    ਵਜਵ ਤਤ ਦਦਪਜਹਰ 01:00        ਵਜਵ ਤਤਕ ਖਲਲਲਣ ਦਦ ਜਦਤਤਦ ਛਲਟ ਦਦ ਥਲਨ
    ਹਦਣ ਇਹ ਛਲਟ ਸਵਵਰਵ 07:00    ਵਜਵ ਤਤ ਸਲਮ 06:00     ਵਜਵ ਤਤਕ ਜਦਤਤਦ ਗਈ ਹਮ         । ਉਨਲਲਨ ਦਤਜਸਆ ਜਕ ਕਲਈ ਵਦ ਛਲਟ ਕਸਟਵਨਮਪਟ

    ਏਰਦਏ ਜਵਤਚ ਲਲਗਨ ਨਹਹ ਹਲਵਵਗਦ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

 ਜਵਧਲਇਕ ਜਜ.ਪਜ.   ਨਨ ਬਸਜ ਪਠਲਣਲਣ-   ’           ਖਰੜ ਰਲਡ ਤਨ ਗੜਲਣਗਲਣ ਚਚਕ ਤਤਕ ਪਪਜਜਮਕਸ ਪਲਉਣ ਦਨ ਕਸਮ ਦਜ ਸਸਰਰਆਤ ਕਰਵਲਈ

         ਸੜਕ ਦਜ ਨਸਹਲਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖਰਚਨ ਜਲ ਰਹਨ ਨਨ 04  ਕਰਲੜ 54  ਲਤਖ 07  ਹਜਲਰ ਰਸਪਏ

 ’               ਸੜਕ ਤਨ ਪਪਜਜਮਕਸ ਪਲਉਣ ਸਮਮ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਜ ਵਰਤਜਆਣ ਜਲ ਰਹਜਆਣ ਹਨ ਸਲਰਜਆਣ ਸਲਵਧਲਨਜਆਣ

 ਬਸਜ ਪਠਲਣਲ, 15  ਮਈ :

          ’          ਬਸਜ ਪਠਲਣਲ ਹਲਕਨ ਦਜਆਣ ਸੜਕਲਣ ਦਜ ਸਪਪਸਲ ਮਸਰਸਮਤ ਅਤਨ ਸੜਕਲਣ ਤਨ ਪਪਜਜਮਕਸ ਪਲ ਕਨ ਹਲਕਨ ਦਜਆਣ ਸੜਕਲਣ ਦਜ ਨਸਹਲਰ
                 ਬਦਲਜ ਜਲ ਰਹਜ ਹਪ ਅਤਨ ਹਲਕਨ ਦਨ ਲਲਕਲਣ ਨਰ ਸ ਆਵਲਜਲਈ ਦਜਆਣ ਜਬਹਤਰ ਸਹਰਲਤਲਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਲਈਆਣ ਜਲ ਰਹਜਆਣ ਹਨ  ।

      ਇਸ ਗਤਲ ਦਜ ਜਲਣਕਲਰਜ ਹਲਕਲ ਜਵਧਲਇਕ ਸ.   ਗਸਰਪਪਜਤ ਜਸਸਘ ਜਜ.ਪਜ.   ਨਨ ਬਸਜ ਪਠਲਣਲ-   ’     ਖਰੜ ਰਲਡ ਤਨ ਗੜਲਣਗਲਣ ਚਚਕ ਤਤਕ
12.45    ’  ਜਕਲਲਮਜਟਰ ਲਸਮਜ ਸੜਕ ਤਨ 04  ਕਰਲੜ 54  ਲਤਖ 07           ਹਜਲਰ ਰਸਪਏ ਦਜ ਲਲਗਤ ਨਲਲ ਪਪਜਜਮਕਸ ਪਲਉਣ ਦਨ ਕਸਮ ਦਜ

     ਸਸਰਰਆਤ ਕਰਵਲਉਣ ਮਚਕਨ ਗਤਲਬਲਤ ਕਰਜਦਆਣ ਜਦਤਤਜ। 

 ਜਵਧਲਇਕ ਜਜ.ਪਜ.                ਨਨ ਜਕਹਲ ਜਕ ਸੜਕਲਣ ਦਜ ਸਪਪਸਲ ਮਸਰਸਮਤ ਹਲਣ ਨਲਲ ਲਲਕਲਣ ਨਰ ਸ ਆਵਲਜਲਈ ਦਜਆਣ ਜਬਹਤਰ ਸਹਰਲਤਲਣ
 ਉਪਲਬਧ ਹਲਣਗਜਆਣ                । ਉਨਲਲਣ ਦਤਜਸਆ ਜਕ ਸੜਕਲਣ ਦਜ ਜਵਸਨਸ ਮਸਰਸਮਤ ਦਚਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਜ ਸਲਰਜਆਣ

       ਸਲਵਧਲਨਜਆਣ ਦਜ ਪਲਲਣਲ ਯਕਜਨਜ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਜ ਹਪ।

ਸ.   ਗਸਰਪਪਜਤ ਜਸਸਘ ਜਜ.ਪਜ.              ’   ਨਨ ਜਕਹਲ ਜਕ ਮਸਤਖ ਮਸਤਰਜ ਪਸਜਲਬ ਕਪਪਟਨ ਅਮਜਰਸਦਰ ਜਸਸਘ ਦਜ ਅਗਵਲਈ ਜਵਤਚ ਸਰਬਨ ਚ ਕਲਰਲਨਲ
         ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜਵਸਨਸ ਯਤਨ ਕਜਤਨ ਜਲ ਰਹਨ ਹਨ            । ਉਨਲਲਣ ਲਲਕਲਣ ਨਰ ਸ ਅਪਜਲ ਕਜਤਜ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ

           ਸਬਸਧਜ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਤਲਤ ਜਲਰਜ ਹਦਲਇਤਲਣ ਦਜ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨਜ ਯਕਜਨਜ ਬਣਲਈ ਜਲਵਨ।  

  ਇਸ ਮਚਕਨ ਐਸ.ਡਜ.ਐਮ.   ਸਪਜ ਪਜਵਤਤਰ ਜਸਸਘ,       ਚਨਅਰਮਪਨ ਮਲਰਕਜਟ ਕਮਨਟਜ ਸਪਜ ਸਤਬਜਰ ਜਸਸਘ ਨਚਗਲਵਲਣ,   ਚਨਅਰਮਪਨ ਮਲਰਕਜਟ
    ਕਮਨਟਜ ਖਮਲਣਤ ਸਸਜਰਸਦਰ ਜਸਸਘ ਰਲਮਗੜਲ ,         ਮਲਰਕਜਟ ਕਮਨਟਜ ਦਨ ਉਪ ਚਨਅਰਮਪਨ ਸਪਜ ਅਮਜ ਚਸਦ ਭਟਨੜਜ,   ਪਰਜਮਸਦਰ ਜਸਸਘ ਸਤਲਲ , 

 ਸਲਮ ਗਚਤਮ,  ਲਖਵਜਰ ਜਸਸਘ,    ਜਸਵਜਰ ਜਸਸਘ ਕਤਜਲ ਮਲਜਰਲ,   ਜਸਵਜਰ ਜਸਸਘ ਪਜ.ਏ., ਐਸ.ਡਜ.ਓ.  ਸਮਸਨਰ ਜਸਸਘ, 
ਜਨ.ਈ.  ਹਰਕਜਤ ਜਸਸਘ,   ਠਨਕਨਦਲਰ ਬਲਜਜਸਦਰ ਜਸਸਘ,       ਕਸਲਦਜਪ ਜਸਸਘ ਤਨ ਅਰਸਣ ਕਸਮਲਰ ਮਚਜਰਦ ਸਨ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

    ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਰਰਲਵਰ ਸਟਰਸ਼ਨ ਤਤ 1140      ਪਰਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਲਲ ਕਰ ਚਚਥਸ '  ਸ਼ਸ਼ਜ਼ਮਕ ਐਕਸਪਸ਼ਲਸ'   ਮਮਧ ਪਸ਼ਦਰਸ਼ ਰਵਲਨਲ

     ਯਲਤਰਸਆਆ ਵਮਲਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 15 ਮਈ

                 ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਸ ਕਲਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਸ ਅਗਵਲਈ ਵਲਲਸ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਤ ਪਰਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਸ ਇਮਛਲ ਮਮਤਲਬਕ
                   ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਜਮਦਸ ਸਨਜ਼ਬਆਆ ਜ਼ਵਮਚ ਮਮਫ਼ਤ ਭਰਜਣ ਲਈ ਕਸਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਅਣਥਮਕ ਯਤਨਲਆ ਤਜ਼ਹਤ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਰਰਲਵਰ ਸਟਰਸ਼ਨ ਤਤ ਚਚਥਸ

'  ਸ਼ਸ਼ਜ਼ਮਕ ਐਕਸਪਸ਼ਲਸ'   ਰਰਲ ਗਮਡਸ 1140     ਪਰਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਲਲ ਕਰ ਗਵਲਲਸਅਰ,    ਬਸਨਲ ਤਰ ਕਟਨਸ (  ਮਮਧ ਪਸ਼ਦਰਸ਼)   ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਲਈ  ।
              ਪਰਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਇਸ ਜ਼ਵਸ਼ਰਸ਼ ਰਰਲ ਗਮਡਸ ਰਲਹਹ ਭਰਜਣ ਦਰ ਖ਼ਰਚਰ ਵਜਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਕਰਸਬ 06     ਲਮਖ ਰਮਪਏ ਖਰਚ ਰਹਸ ਹਲ  ।

             ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਸ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਸਮਤਸ ਅਸਜ਼ਮਸ਼ਤ ਕਚਰ ਜ਼ਗਮਲ ਨਰ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 
ਐਸ.ਬਸ.ਐਸ.                 ਨਗਰ ਤਰ ਰਨਪਨਗਰ ਤਤ ਮਮਧ ਪਸ਼ਦਰਸ਼ ਜਲਣ ਵਲਲਰ ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਆ ਨਨ ਸ ਜ਼ਵਸ਼ਰਸ਼ ਬਮਸਲਆ ਰਲਹਹ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਰਰਲਵਰ ਸਟਰਸ਼ਨ

 ਜ਼ਲਆਆਦਲ ਜ਼ਗਆ,               ਜ਼ਜਥਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਰ ਯਲਤਰਸਆਆ ਸਮਰਤ ਇਹ ਯਲਤਰਸ ਆਪਣਰ ਜਮਦਸ ਸਨਬਰ ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਲਏ।

              ਸਸ਼ਸਮਤਸ ਜ਼ਗਮਲ ਨਰ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਤਲਅ ਪਸ਼ਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਤਜ਼ਹਤ ਰਜ਼ਜਸਟਰਰਸ਼ਨ ਉਪਰਸਤ ਮਲਡਸਕਲ ਸਕਰਸਜ਼ਨਸਗ ਮਮਕਸਮਲ ਹਲਣ '   ਤਰ ਇਸ
                      ਜ਼ਵਸ਼ਰਸ਼ ਰਰਲ ਗਮਡਸ ਰਲਹਹ ਪਰਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਰ ਸਨਬਰ ਨਨ ਸ ਭਰਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹਲ ਤਰ ਜ਼ਕਸਰ ਵਸ ਯਲਤਰਸ ਨਨ ਸ ਜ਼ਕਸਰ ਜ਼ਕਸਮ ਦਸ ਜ਼ਦਮਕਤ

   ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਮਤਸ ਗਈ                । ਯਤਲਰਸਆਆ ਨਨ ਸ ਖਲਣਲ ਮਮਹਮਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਦਰ ਨਲਲ ਨਲਲ ਉਨਲਲਆ ਦਸਆਆ ਸਲਰਸਆਆ ਲਲੜਲਆ ਦਲ ਜ਼ਵਸ਼ਰਸ਼
                 ਜ਼ਧਆਨ ਰਮਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਹਲ। ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਰ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਸ ਸਮਲਜਕ ਦਨਰਸ ਸਮਰਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ

                    ਵਮਲਤ ਜਲਰਸ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਈ ਗਈ ਹਲ। ਇਸ ਮਚਕਰ ਯਲਤਰਸਆਆ ਨਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਰ ਉਨਲਲਆ ਦਰ
     ਵਲਪਸਸ ਲਈ ਜਲ ਉਪਰਲਲਲ ਕਸਤਲ ਹਲ,        ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਰ ਧਸਨਵਲਦਸ ਹਨ।

     ਰਰਲ ਗਮਡਸ ਰਵਲਨਲ ਹਲਣ ਮਚਕਰ ਐਸ.ਪਸ. (ਡਸ)  ਹਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ,   ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ)  ਜਸਪਸ਼ਸਤ ਜ਼ਸਸਘ, ਐਸ.ਡਸ.ਐਮ. 
  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਡਲ.  ਸਸਜਸਵ ਕਮਮਲਰ, ਐਸ.ਡਸ.ਐਮ.     ਅਮਲਲਹ ਸਸ਼ਸ ਆਨਸਦ ਸਲਗਰ ਸ਼ਰਮਲ, ਡਸ.ਐਸ.ਪਸ.   ਰਜ਼ਮਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ

ਕਲਹਲਤ , ਡਸ.ਐਸ.ਪਸ.   ਜਸਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਟਵਲਣਲ,          ਤਜ਼ਹਸਲਸਦਲਰ ਗਮਰਜ਼ਜਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਸਮਰਤ ਵਮਖ ਵਮਖ ਜ਼ਵਭਲਗਲਆ ਦਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਸ
 ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ। 
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