
    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

    ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜਵਰਰਰਧ ਲੜਲਈ ਜਵਰਚ
  ਯਲਗਦਲਨ ਬਦਲਲ ਐਸ.ਡਡ.ਐਮ.     ਤਲ ਉਨਲਲਨ ਦਡ ਟਡਮ ਦਲ  ਸਨਮਲਨ

       ਮਲਨਵਤਲ ਦਡ ਸਲਵਲ ਸਭ ਤਤ ਉਤਮ ਕਲਰਜ : ਡਲ.  ਸਸਜਡਵ ਕਰਮਲਰ

           ਮਲਤਲ ਗਰਜਰਡ ਕਲਲਜ ਦਲ ਐਕਸ ਸਟਟਡਡਟਸ ਸਲਵਕ ਜਰਥਲ ਸਸਸਥਲ ਨਲ ਕਡਤਲ ਸਨਮਲਨ

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 01  ਮਈ :

        ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜਵਰਰਰਧ ਲੜਡ ਜਲ ਰਹਡ ਲੜਲਈ ਜਵਰਚ ਵਰਖ-   ’      ਵਰਖ ਖਲਤਰਲਨ ਚ ਸਲਲਘਲਯਲਗ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲਉਣ ਲਈ
ਐਸ.ਡਡ.ਐਮ.   ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਡਲ.               ਸਸਜਡਵ ਕਰਮਲਰ ਤਲ ਉਨਲਲਨ ਦਡ ਟਡਮ ਨਟ ਸ ਮਲਤਲ ਗਰਜਰਡ ਕਲਲਜ ਦਲ ਐਕਸ ਸਟਟਡਡਟਸ ਸਲਵਕ

    ’    ਜਰਥਲ ਵਰਲਤ ਜਵਸਲਸ ਤਤਰ ਤਲ ਸਨਮਲਨਤ ਕਡਤਲ ਜਗਆ।

     ਇਸ ਮਤਕਲ ਸਸਸਥਲ ਦਲ ਪਪਧਲਨ ਸ.   ਅਮਰਜਡਤ ਜਸਸਘ ਚਡਮਲ,     ਸਖਦਲਵ ਜਸਸਘ ਢਢਡਸਲ ਤਲ ਸ.        ਜਜ ਜਸਸਘ ਬਲੜਲ ਨਲ ਜਕਹਲ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ
                  ਵਲਇਰਸ ਨਟ ਸ ਫਜਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਲਲਏ ਕਰਜਫਊ ਦਤਰਲਨ ਸਬ ਡਵਡਜਨ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਜਵਖਲ ਲਸਗਰ ਨਟ ਸ ਲਲੜਵਸਦਲਨ ਤਰਕ

ਪਹਰਸਚਲਉਣ,                  ਮਸਡਡਆਨ ਜਵਰਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਟ ਸ ਫਜਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਕਡਤਲ ਸਰਚਰਜਲ ਪਪਬਸਧਲਨ ਅਤਲ ਕਰਜਫਊ ਨਟ ਸ ਸਖਤਡ ਨਲਲ
   ਲਲਗਟ ਕਰਵਲਉਣ ਜਵਰਚ ਡਲ.   ਸਸਜਡਵ ਕਰਮਲਰ ਐਸ.ਡਡ.ਐਮ.             ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਤਲ ਉਨਲਲਨ ਦਡ ਟਡਮ ਜਦਨ ਰਲਤ ਇਰਕ ਕਰ ਕਲ ਜਲ

          ਸਲਵਲਵਲਨ ਜਨਭਲ ਰਹਲ ਹਨ ਉਹ ਸਹਡ ਅਰਥਲਨ ਜਵਰਚ ਕਲਜਬਲਲ ਤਲਰਡਫ ਹਜ     । ਉਨਲਲਨ ਜਕਹਲ ਜਕ ਐਸ.ਡਡ.ਐਮ.    ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਵਰਲਤ
          ਜਨਰਪਰਖ ਹਲ ਕਲ ਲਲਕਲਨ ਦਡ ਕਡਤਡ ਜਲ ਰਹਡ ਸਲਵਲ ਨਟ ਸ ਵਲਖਦਲ              ਹਲਏ ਉਨਲਲਨ ਦਡ ਸਸਸਥਲ ਵਰਲਤ ਉਨਲਲਨ ਤਲ ਉਨਲਲਨ ਦਡ ਟਡਮ ਨਟ ਸ ਸਨਮਲਨਤ

    ਕਰਨ ਦਲ ਫਜਸਲਲ ਕਡਤਲ ਜਗਆ।

ਐਸ.ਡਡ.ਐਮ. ਡਲ.                   ਸਸਜਡਵ ਕਰਮਲਰ ਨਲ ਜਕਹਲ ਜਕ ਮਲਨਵਤਲ ਦਡ ਸਲਵਲ ਸਭ ਤਤ ਉਤਮ ਕਲਰਜ ਹਜ ਅਤਲ ਉਹ ਇਹ ਸਲਵਲ ਕਰਕਲ
      ਆਪਣਲ ਆਪ ਨਟ ਸ ਭਲਗਲਨ ਵਲਲਲ ਸਮਝਦਲ ਹਨ        । ਉਨਲਲਨ ਜਕਹਲ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ ਪਜਦਲ       ਹਲਈ ਸਜਥਤਡ ਜਵਰਚ ਹਰਲਕ ਵਰਗ

                    ਦਲ ਲਲਕਲਨ ਨਟ ਸ ਆਪਣਲ ਯਲਗਦਲਨ ਦਲਣਲ ਚਲਹਡਦਲ ਹਜ ਤਲਨ ਜਲ ਇਸ ਖਤਰਨਲਕ ਮਹਲਨਮਲਰਡ ਦਲ ਖਲਤਮਲ ਕਡਤਲ ਜਲ ਸਕਲ। ਇਸ ਮਤਕਲ
          ਤਜਹਸਡਲਦਲਰ ਗਰਰਜਜਸਦਰ ਜਸਸਘ ਦਲ ਵਡ ਉਚਲਚਲ ਤਤਰ ਉਤਲ ਸਨਮਲਨ ਕਡਤਲ ਜਗਆ।

       ਇਸ ਮਤਕਲ ਸਸਸਥਲ ਦਲ ਅਹਰਦਲਦਲਰ ਸਤਬਡਰ ਜਸਸਘ ਗਡਹਲੜਲ,   ਰਣਦਡਪ ਜਸਸਘ ਲਲਡਡ,   ਥਲਣਲਦਲਰ ਬਲਜਜਸਦਰ ਜਸਸਘ,   ਜਸਵਸਤ ਜਸਸਘ
ਰਜਲਡ,   ਦਲਜਵਸਦਰ ਜਸਸਘ ਚਡਮਲ, ਡਲ.     ਜਦਨਲਸ ਓਬਰਲਏ ਵਡ ਮਤਜਟਦ ਸਨ।

ਕਜਪਸਨ: ਐਸ. ਡਡ. ਐਮ. ਡਲ.            ਸਸਜਡਵ ਕਰਮਲਰ ਤਲ ਤਜਹਸਡਲਦਲਰ ਗਰਰਜਜਸਦਰ ਜਸਸਘ ਦਲ ਸਨਮਲਨ ਕਡਤਲ ਜਲਣ ਦਲ ਜਦਪਸ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

       ਪਪਲਇਮਰਰ ਹਹਲਥ ਸਸਟਰ ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਅਧਰਨ ਪਸਦਦ 32    ਸਬ ਸਸਟਰਲਲ ਤਦ 196         ਜਪਸਡਲਲ ਜਵਵਚ ਜਦਨ ਰਲਤ ਸਦਵਲ ਜਨਭਲ ਰਹਦ ਹਨ
      ਜਸਹਤ ਸਹਨਦਟਰਰ ਇਸਸਪਹਕਟਰ ਤਦ ਮਲਟਰਪਰਪਜ ਹਹਲਥ ਵਰਕਰ

            ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਖਲਤਮਦ ਲਈ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਕਰਤਦ ਗਏ ਹਨ ਪਪਖਤਲ ਪਪਬਸਧ

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 01  ਮਈ :

   ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ.ਕਦ.            ਅਗਰਵਲਲ ਦਰ ਜਦਸਲ ਜਨਰਦਦਸਲਲ ਅਨਪਸਲਰ ਪਪਲਇਮਰਰ ਹਹਲਥ ਸਸਟਰ ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਅਧਰਨ
 ਪਸਦਦ 32    ਸਬ ਸਸਟਰਲਲ ਤਦ 196             ਜਪਸਡਲਲ ਜਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜਸਹਤ ਸਹਨਦਟਰਰ ਇਸਸਪਹਕਟਰ ਤਦ ਮਲਟਰਪਰਪਜ

                 ਹਹਲਥ ਵਰਕਰ ਮਦਲ ਜਦਨ ਰਲਤ ਸਦਵਲਵਲਲ ਜਨਭਲ ਰਹਦ ਹਨ ਤਲਲ ਜਲ ਇਸ ਮਹਲਲਮਲਰਰ ਦਲ ਖਲਤਮਲ ਕਰਤਲ ਜਲ ਸਕਦ    । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਰ
    ਜਦਸਜਦਆਲ ਚਨਲਰਥਲ ਕਲਲਲ ਦਦ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਲ.           ਰਜਮਸਦਰ ਕਕਰ ਵਲਲਰਆ ਨਦ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਜਪਸਡਲਲ ਜਵਵਚ ਬਲਹਰਲ ਆਏ

                ਜਵਅਕਤਰਆਲ ਨਨ ਸ ਇਕਲਲਤਵਲਸ ਕਰਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਹ ਅਤਦ ਉਨਲਲਲ ਦਰ ਜਸਹਤ ਦਲ ਪਨਰਲ ਜਧਆਨ ਰਵਜਖਆ ਜਲਲਦਲ ਹਹ     । ਉਨਲਲਲ ਜਕਹਲ ਜਕ
                     ਜਦਕਰ ਜਕਸਦ ਨਨ ਸ ਕਲਈ ਜਸਹਤ ਸਬਸਧਰ ਮਪਸਕਲ ਆਉਦਰ ਹਹ ਤਲਲ ਇਨਲਲਲ ਟਰਮਲਲ ਵਵਲਲ ਉਨਲਲਲ ਨਨ ਸ ਦਵਲਈਆਲ ਦਦਣ ਦਲ ਵਰ ਪਪਬਸਧ ਕਰਤਲ
                     ਜਗਆ ਹਹ । ਉਨਲਲਲ ਹਲਰ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ ਦਦ ਸਵਕਰ ਮਰਰਜਲਲ ਦਦ ਸਸਪਲ ਵਰ ਲਏ ਜਲ ਰਹਦ ਹਨ ਅਤਦ ਇਕਲਲਤਵਲਸ ਜਵਅਕਤਰਆਲ

         ਦਰ ਪਕਸਜਟਕ ਖਪਰਲਕ ਵਵਲ ਜਵਸਦਸ ਜਧਆਨ ਜਦਵਤਲ ਜਲਲਦਲ ਹਹ ।

ਡਲ.                     ਰਜਮਸਦਰ ਕਕਰ ਨਦ ਹਲਰ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਸਵਕਰ ਮਰਰਜਲਲ ਦਦ ਘਰਜਦਆਲ ਨਨ ਸ ਅਤਦ ਜਪਸਡਲਲ ਦਰਆਲ ਪਸਚਲਇਤਲਲ ਨਨ ਸ ਤਦ ਆਮ ਲਲਕਲਲ ਨਨ ਸ
                  ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਣ ਲਈ ਸਲਵਧਲਨਰਆਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਰ ਲਗਲਤਲਰ ਜਲਗਰਨਕ ਕਰਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਹ ਅਤਦ ਲਲਕਲਲ ਨਨ ਸ
           ਆਪਣਦ ਘਰਲਲ ਜਵਵਚ ਰਜਹਣ ਅਤਦ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣ ਤਦ ਆਪਣਦ ਹਵਥਲਲ ਨਨ ਸ ਵਲਰ-         ਵਲਰ ਧਲਣ ਲਈ ਵਰ ਜਲਗਰਨਕ ਕਰਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਹ।

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/783/2020-DPRO Fatehgarh Sahib
I/21622/2020

2/9



   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
 

 ਅਸਲਲ ਲਲਇਸਸਸ,    ਪਰਚਚਜ਼ ਪਪਰਪਅਡ ਤਚ ਐਨ.ਓ.ਸਪ.       ਵਵਲਚ ਜ਼ਡਟਪ ਸਮਚਤ ਵਵਖ ਵਵਖ ਸਚਵਲਵਲਵ ਜ਼ਵਵਚ 31  ਮਈ 2020  ਤਵਕ ਵਲਧਲ
 

        ਕਲਰਲਨਲ ਕਲਰਨ ਪਵਦਲ ਹਲਏ ਹਲਲਲਤ ਦਚ ਮਵਦਚਨਜ਼ਰ ਜ਼ਲਆ ਫ਼ਵਸਲਲ
 

     ਵਧਪਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਵਜ਼ਜਸਟਰਚਟ ਵਵਲਲ ਹਹਕਮ ਜਲਰਪ
 

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 01 ਮਈ
 

                   ਵਧਪਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਵਜ਼ਜਸਟਰਚਟ ਸਸਪ ਜਸਪਸਪਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਚ ਹਹਕਮ ਜਲਰਪ ਕਪਤਚ ਹਨ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਕਲਰਨ ਪਵਦਲ ਹਲਏ ਹਲਲਲਤ ਕਲਰਨ ਅਸਲਚ
    ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਸਚਵਲਵਲਵ ਨਨ ਸ 03-05-2020             ਤਵਕ ਤਲਵ ਮਹਲਤਵਪ ਕਪਤਲ ਹਪ ਜ਼ਗਆ ਹਵ ਪਰ ਕਲਰਲਨਲ ਦਚ ਮਵਦਚਨਜ਼ਰ ਲਲਕਡਲਊਨ
              ਕਲਰਨ ਦਫ਼ਤਰਲਵ ਨਨ ਸ ਮਹੜ ਸਹਚਲਰਨ ਢਸਗ ਨਲਲ ਚਲਲਉਣ ਜ਼ਵਵਚ ਕਹਝ ਸਮਲਵ ਲਵਗਣ ਦਚ ਆਸਲਰ ਹਨ      । ਇਸ ਲਈ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ

       ਅਤਚ ਆਰਮਜ਼ ਰਨਲ ਤਜ਼ਹਤ ਅਸਲਲ ਲਲਇਸਸਸ ਰਪਜ਼ਨਊ ਕਰਵਲਉਣ,  ਪਰਚਚਜ਼ ਪਪਰਪਅਡ, ਐਨ.ਓ.ਸਪ.   ਵਵਲਚ ਜ਼ਡਟਪ ਆਜ਼ਦ ਸਚਵਲਵਲਵ
 ਜ਼ਵਵਚ 31-05-2020        ਤਵਕ ਵਲਧਲ ਕਰਨ ਦਲ ਫ਼ਵਸਲਲ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਹਵ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,   ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

 

         ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਚਲਲ ਉਦਯਲਗਲਗ ਨਨ ਸ ਪੜਲਅਵਲਰ ਖਲਲਲਣ ਦਲ ਫ਼ਫ਼ਸਲਲ

 

        ਪਜ਼ਹਲਲ ਪੜਲਅ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਤਆਰ ਤਲ ਕਕਚਲ ਮਲਲ ਦਦ ਲਲ ਜ਼ਡਸਗ/   ਅਨਲਲ ਜ਼ਡਸਗ ਦਦ ਪਪਵਲਨਗਦ

 

    ਉਦਯਲਗ ਯਨਜ਼ਨਟ ਦਲ ਅਸਦਰ ਵਰਕਸ਼ਲਪ/       ਵਰਕਸ਼ਲਪਲਗ ਦਦ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਸਕਦਦ ਹਫ਼ ਜ਼ਰਪਲਅਰ

 

          ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਦ ਹਦਲਇਤਲਗ ਦਦ ਇਨ ਜ਼ਬਨ ਪਲਲਣਲ ਯਕਦਨਦ ਬਨਲਉਣਦ ਲਲਜ਼ਮਦ

 

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 01 ਮਈ

 

   ਵਧਦਕ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ)              ਸ਼ਪਦ ਜਸਪਪਦਤ ਜ਼ਸਸਘ ਵਕਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਲ ਵਕਖ ਵਕਖ ਉਦਯਲਗਲਗ ਦਲ ਨਨਮਲਇਸਜ਼ਦਆਗ

   ਨਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਕਚ ਉਦਯਲਗਲਗ/       ਇਸਡਸਟਪਦਜ਼ ਨਨ ਸ ਖਲਲਲਣ ਬਲਰਲ ਮਦਜ਼ਟਸਗ ਕਦਤਦ ਗਈ         । ਇਸ ਮਦਜ਼ਟਸਗ ਉਪਰਸਤ ਫ਼ਫ਼ਸਲਲ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਕ

ਕਲਜ਼ਵਡ-19              ਦਦ ਮਹਲਗਮਲਰਦ ਨਨ ਸ ਫਫ਼ਲਣ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਚਲਦਆਗ ਇਸਡਸਟਪਦਜ਼ ਨਨ ਸ ਫਲਜ਼ਵਲਈਜ਼ ਖਲਜ਼ਲਲਆ ਜਲਵਲਗਲ   । ਇਸ

                 ਸਬਸਧਦ ਵਧਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਗ ਵਧਦਕ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਦ ਜਸਪਪਦਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲ ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਜ਼ਹਲਲ ਪੜਲਅ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ

 ਜ਼ਵਚਲਲ ਉਦਯਲਗਲਗ/   ਇਸਡਸਟਰਦ ਨਨ ਸ ਲਲ ਜ਼ਡਸਗ/ਅਨ-              ਲਲ ਜ਼ਡਸਗ ਭਲਵ ਜ਼ਤਆਰ ਮਲਲ ਨਨ ਸ ਟਰਕਕਲਗ ਜ਼ਵਕਚ ਲਲਡ ਕਰ ਕਲ ਭਲਜਣ ਅਤਲ ਕਕਚਲ

ਮਲਲ,          ਜਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਦ ਹਦਨਦ ਅਸਦਰ ਪਹਨਸਚ ਚਨਕਕਲ ਹਫ਼,  ਨਨ ਸ ਅਨ-        ਲਲਡ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦਦ ਪਪਵਲਨਗਦ ਜ਼ਦਕਤਦ ਗਈ

ਹਫ਼         । ਜ਼ਜਹੜਲ ਉਦਯਲਗਪਤਦ ਆਪਣਲ ਉਦਯਲਗ ਯਨਜ਼ਨਟ ਦਲ ਅਸਦਰ ਵਰਕਸ਼ਲਪ/      ਵਰਕਸ਼ਲਪਲਗ ਨਨ ਸ ਜ਼ਰਪਲਅਰ ਕਰਨਲ ਚਲਹਨਸਦਲ ਹਨ,  ਉਹ

      ਯਨਜ਼ਨਟ ਦਲ ਅਸਦਰ ਰਜ਼ਹਸਦਦ ਲਲਬਰ ਜਲਗ 05        ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਗ ਦਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਅਜ਼ਜਹਲ ਕਰ ਸਕਦਲ ਹਨ।

 

 

                   ਜ਼ਤਆਰ ਮਲਲ ਅਤਲ ਕਕਚਲ ਮਲਲ ਦਦ ਤਲਲਲਈ ਲਈ ਧਰਮ ਕਸਜ਼ਡਆਗ ਨਨ ਸ ਰਲਟਲਸ਼ਨ ਵਲਈਜ਼ ਖਲਲਲਲ ਜਲਣ ਦਦ ਪਪਵਲਨਗਦ ਜ਼ਦਕਤਦ ਗਈ ਹਫ਼  ।

                   ਧਰਮ ਕਸਜ਼ਡਆਗ ਦਲ ਰਲਲਸਟਰ ਬਨਲਉਣ ਦਲ ਅਖ਼ਜ਼ਤਆਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਸਮਨਹ ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਫ਼ਜ਼ਜਸਟਰਲਟਜ਼ ਨਨ ਸ ਜ਼ਦਕਤਲ ਗਏ ਹਨ। ਜਲ ਧਰਮ

       ਕਸਡਲ ਜ਼ਕਸਲ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈ ਦਲ ਨਲਲ ਸਜ਼ਥਤ ਹਨ,         ਉਨਲਲਗ ਨਨ ਸ ਖਨਕਲਲਲ ਰਕਖਣ ਦਦ ਪਪਵਲਨਗਦ ਜ਼ਦਕਤਦ ਗਈ ਹਫ਼    । ਵਧਦਕ ਜ਼ਡਪਟਦ

          ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹਨਲਗ ਕਲਰਜਲਗ ਲਈ ਲਲਬਰ ਦਲ ਕਲਵਲ 05         ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਜਲਗ ਫਫ਼ਕਟਰਦ ਦਲ ਅਸਦਰ ਰਜ਼ਹਸਦਦ ਲਲਬਰ ਨਨ ਸ

    ਕਸਮ ਕਰਨ ਦਦ ਇਜਲਜ਼ਤ ਹਲਵਲਗਦ                । ਉਦਯਲਗਲਗ ਦਲ ਮਲਲਕਲਗ ਦਦ ਇਹ ਜ਼ਜ਼ਸਮਲਵਲਰਦ ਹਲਵਲਗਦ ਜ਼ਕ ਇਸ ਕਲਰਜ ਲਈ ਵਰਤਦ ਜਲ ਰਹਦ

  ਲਲਬਰ ਨਨ ਸ ਮਲਸਕ,              ਦਸਤਲਨਲ ਅਤਲ ਸਫ਼ਨਦਟਲਇਜ਼ਰ ਮਨਹਕਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਅਤਲ ਇਹ ਯਕਦਨਦ ਬਨਲਉਣ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਸ ਜ਼ਵਕਚ
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1.5  ਤਲ 02             ਮਦਟਰ ਦਦ ਦਨਰਦ ਬਣਲ ਕਲ ਰਕਖਣ ਅਤਲ ਮਲਸਕ ਅਤਲ ਦਸਤਲਨਲ ਪਲ ਕਲ ਰਕਖਣ। 

 

 

ਫਫ਼ਕਟਰਦ,     ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਸਸਸਥਲ ਦਦ ਐਟਰਦ '         ਤਲ ਹਰਲਕ ਲਲਬਰ ਦਦ ਥਰਮਲ ਸਕਫ਼ਜ਼ਨਸਗ ਕਰਨਦ ਲਲਜ਼ਮਦ ਹਲਵਲਗਦ     ।ਜ਼ਕਸਲ ਵਦ ਜ਼ਕਸਮ ਦਲ

                ਵਕਡਲ ਇਕਕਠ ਦਦ ਪਪਵਲਨਗਦ ਨਹਹ ਹਲਵਲਗਦ।ਲਲਬਰ ਦਲ ਇਕਕ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਦਦ ਸਦਟ ਦਨਸਰਲ ਲਲਬਰ ਦਲ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਤਲ 6    ਫਨ ਕਟ ਦਦ ਦਨਰਦ

'    ਤਲ ਹਲਣਦ ਲਲਜ਼ਮਦ ਹਫ਼       । ਯਨਜ਼ਨਟ ਦਲ ਅਸਦਰ ਅਤਲ ਬਲਹਰ ਗਨਟਕਲ/             ਤਸਬਲਕਨ ਦਦ ਵਰਤਲ ਅਤਲ ਥਨਕਕਣ ਦਦ ਮਨਲਹਦ ਹਫ਼ ਤਲ ਇਕ ਜ਼ਸ਼ਫਟ ਅਤਲ

         ਦਨਸਰਦ ਜ਼ਸ਼ਫਟ ਦਲ ਜ਼ਵਚਕਲਰ ਅਕਧਲ ਘਸਟਲ ਦਲ ਵਕਖਵਲ ਲਲਜ਼ਮਦ ਹਫ਼।ਯਨਜ਼ਨਟ/      ਫਫ਼ਕਟਰਦ ਦਲ ਅਸਦਰ ਲਲਬਰ ਦਲ ਖਲਣ-    ਪਦਣ ਸਮਮ ਜਲਗ

             ਫਫ਼ਕਟਰਦ ਅਸਦਰ ਸਜ਼ਥਤ ਕਸਟਦਨ ਜ਼ਵਕਚ ਸਮਲਜਕ ਜ਼ਵਕਥ ਦਲ ਜ਼ਨਯਮਲਗ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲਵਲ।

 

   ਉਨਲਲਗ ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 65            ਸਲਲ ਜਲਗ ਇਸ ਤਲ ਵਕਧ ਉਮਰ ਦਲ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਜਲ ਜ਼ਦਲ ਦਦ ਜ਼ਬਮਲਰਦ/       ਸ਼ਨਗਰ ਦਦ ਜ਼ਬਮਲਰਦ ਜਲਗ ਜ਼ਕਸਲ ਹਲਰ

    ਗਸਭਦਰ ਜ਼ਬਮਲਰਦ ਤਲ ਪਦੜਤ ਹਲਣ,          ਨਨ ਸ ਯਨਜ਼ਨਟ ਦਲ ਅਸਦਰ ਕਸਮ ਕਰਨ ਦਦ ਇਜਲਜ਼ਤ ਨਹਹ ਹਲਵਲਗਦ     ।ਲਲਬਰ ਦਲ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਜ਼ਜਸ ਵਲਹਨ

 ਜ਼ਰਦਏ ਫਫ਼ਕਟਰਦ/    ਯਨਜ਼ਨਟ ਜ਼ਵਕਚ ਆਉਦਲ ਹਨ,      ਉਸ ਨਨ ਸ ਜ਼ਡਸਇਨਫਫ਼ਕਟ ਕਰਨਲ ਲਲਜ਼ਮਦ ਹਫ਼।

 

 

       ਵਧਦਕ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਸਸਸਥਲ/          ਫਫ਼ਕਟਰਦ ਦਲ ਮਲਲਕ ਇਹ ਗਕਲ ਯਕਦਨਦ ਬਨਲਉਣਗਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਸ

ਮਸ਼ਦਨ/      ਸਸਧ ਦਦ ਵਰਤਲ ਹਲ ਰਹਦ ਹਫ਼,   ਉਸ ਨਨ ਸ ਸਮਮ-     ਸਮਮ ਜ਼ਸਰ ਜ਼ਡਸਇਨਫਫ਼ਕਟ ਕਦਤਲ ਜਲਵਲ       । ਜਲਕਰ ਜ਼ਕਸਲ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਯਨਜ਼ਨਟ ਵਕਲ

ਕਲਜ਼ਵਡ-19                  ਦਦਆਗ ਹਦਲਇਤਲਗ ਜਲਗ ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਜ਼ਕਸਲ ਵਦ ਤਰਲਲਗ ਦਦ ਹਲਰ ਊਣਤਲਈ ਕਦਤਦ ਗਈ ਤਲਗ ਉਸ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ

        ਇਕਲਈ ਦਲ ਮਲਲਕ ਜ਼ਵਰਨਕਧ ਬਣਦਦ ਕਲਨਨ ਸਨਦ ਕਲਰਵਲਈ ਕਦਤਦ ਜਲਵਲਗਦ  । ਢਲਆ-     ਢਨਆਈ ਸਬਸਧਦ ਸਰਕਲਰ ਵਕਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 

             ਮਹਲਗਮਲਰਦ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਦ ਜਲਰਦ ਹਦਲਇਤਲਗ ਦਦ ਇਨ ਜ਼ਬਨ ਪਲਲਣਲ ਯਕਦਨਦ ਬਨਲਉਣਦ ਲਲਜ਼ਮਦ ਹਫ਼।
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   ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

             ਨਰਲਇਣਗੜਲ ਛਸਨਲ ਦਦ ਕਲਰਲਨਲ ਪਲਜਦਜਟਵ ਪਲਏ ਗਏ ਨਨਜਵਲਨ ਨਨ ਸ ਇਲਲਜ ਲਈ ਜਗਆਨ ਸਲਗਰ ਹਸਪਤਲਲ,  ਬਨਨੜ ਭਦਜਜਆ

         ਕਲਰਲਨਲ ਪਪੜਤ ਦਦ ਸਸਪਰਕ ਜਵਵਚ ਆਏ ਜਵਅਕਤਪਆਆ ਦਪ ਕਪਤਪ ਪਛਲਣ

      ਸਸਪਰਕ ਜਵਵਚ ਆਏ ਜਵਅਕਤਪਆਆ ਦਦ ਸਸਪਲ ਲਏ

      ਜਪਸਡ ਜਵਵਚ ਐਮਰਜਸਸਪ ਮਮਡਪਕਲ ਕਸਪ ਵਪ ਲਗਲਇਆ

 ਫਤਜਹਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 01 ਮਈ

     ਜਪਸਡ ਨਰਲਇਣਗੜਲ ਛਸਨਲ ਜਵਵਚ ਇਕ ਨਨਜਵਲਨ,             ਜਲ ਜਕ ਜਜਦ ਹਜਰਆਣਲ ਤਤ ਕਸਬਲਈਨ ਨਲਲ ਕਣਕ ਦਪ ਵਲਢਪ ਕਰ ਕਦ 02 
    ਜਦਨ ਪਜਹਲਲਆ ਹਪ ਪਰਜਤਆ ਸਪ,       ’        ਦਪ ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਪ ਜਰਪਲਰਟ ਪਨਜਦਜਟਵ ਆਉਣ ਤਦ ਉਸ ਨਨ ਸ ਇਲਲਜ ਲਈ ਜਗਆਨ ਸਲਗਰ

ਹਸਪਤਲਲ,      ਬਨਨ ਸੜ ਜਵਖਦ ਦਲਖਲ ਕਰਵਲਇਆ ਜਗਆ ਹਮ।

    ਇਸ ਪਨਜਦਜਟਵ ਨਨਜਵਲਨ ਦਦ 06   ਹਲਈ ਜਰਸਕ ਕਸਟਮਕਟਸ,   ਜਜਨਲਲਆ ਜਵਵਚਤ 02       ਜਵਅਕਤਪ ਪਜਟਆਲਦ ਜਜਜਲਲਦ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਹਨ ਅਤਦ
23     ਲਲਅ ਜਰਸਕ ਕਸਟਮਕਟਸ ਕਕ ਵਲ 29       ਕਸਟਮਕਟਸ ਦਪ ਪਛਲਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹਮ       । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਪ ਜਦਸਜਦਆਆ ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ
ਡਲ. ਐਨ. ਕਦ.               ਅਗਰਵਲਲ ਨਦ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ ਪਪੜਤ ਜਵਅਕਤਪ ਦਦ ਸਲਰਦ ਕਲਲਜ ਕਸਟਮਕਟਜ ਦਪ ਸਕਰਪਜਨਸਗ ਕਪਤਪ ਗਈ, 

                ਜਜਨਲਲਆ ਨਨ ਸ ਕਲਈ ਵਪ ਖਲਆਸਪ ਬਕਖਲਰ ਜਲਆ ਸਲਹ ਲਮਣ ਜਵਵਚ ਕਲਈ ਜਦਵਕਤ ਆਜਦ ਦਦ ਲਵਛਣ ਨਹਜ ਹਨ      । ਕਲਲਜ ਕਸਟਮਕਟਸ ਦਦ ਸਸਪਲ ਲਮ
    ਕਦ ਜਲਆਚ ਲਈ ਭਦਜਦ ਜਲਣਗਦ।

                  ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਦ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਦਪਆਆ ਟਪਮਲਆ ਵਵਲਤ ਘਰ ਘਰ ਜਲ ਕਦ ਸਰਵਦਖਣ ਕਪਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਮ,  ਜਜਸ
           ਦਨਰਲਨ ਇਕ ਜਵਅਕਤਪ ਦਦ ਸਸਪਲ ਲਮ ਕਦ ਜਲਆਚ ਲਈ ਵਪ ਭਦਜਦ ਹਨ      । ਕਲਰਲਨਲ ਪਪੜਤ ਜਵਅਕਤਪ ਦਦ 02    ਹਲਈ ਜਰਸਕ ਕਸਟਮਕਟ

   ਜਵਅਕਤਪਆਆ ਨਨ ਸ ਜਜਜਲਲ ਲ ਹਸਪਤਲਲ,      ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਜਸ਼ਫਟ ਕਪਤਲ ਜਗਆ ਹਮ        । ਉਹਨਲਆ ਦਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਜਪਸਡ ਜਵਵਚ
                ਐਮਰਜਸਸਪ ਮਮਡਪਕਲ ਕਸਪ ਵਪ ਲਗਲਇਆ ਜਗਆ ਤਦ ਲਲਕਲਆ ਦਪ ਜਸਹਤ ਜਲਆਚ ਕਪਤਪ ਗਈ। ਉਹਨਲਆ ਦਵਜਸਆ ਜਕ 28   ਜਦਨ ਤਵਕ

      ਇਸ ਜਪਸਡ ਜਵਵਚ ਐਕਜਟਵ ਸਰਵਦਖਣ ਜਲਰਪ ਰਹਦਗਲ।

          ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਦ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਜਜਜਲਲਦ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਦਲ ਔਰਤਲਆ  (   ਜਪਸਡ ਹਵਲਰਲ ਕਲਲਆ)  ਤਦ 01  ਪਕਰਸ਼ (  ਮਸਡਪ ਗਲਜਬਸਦਗੜਲ),  ਜਲ
     ਸਸਪ ਹਜਨਰ ਸਲਜਹਬ ਤਤ ਪਰਤਦ ਹਨ,          ਪਨਜਦਜਟਵ ਪਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤਦ ਲਕ ਜਧਆਣਲ ਜਵਖਦ ਜਦਰਦ ਇਲਲਜ ਹਨ,      ਉਹ ਸਸਪ ਹਜਨਰ ਸਲਹਜਬ ਤਤ
       ਆ ਕਦ ਜਜਜਲਲ ਲ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਜਵਵਚ ਨਹਜ ਆਏ।
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   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ,  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

       ਮਲਜਜ ਤਤ ਬਦਰਸਗ ਦਲਣਤ ਦਤ ਖਰਰਦ ਮਮਮਲ '       ਤਤ ਲਲਏ ਕਮਟ ਵਲਪਸ ਲਵਤ ਕਕਦਰ ਸਰਕਲਰ: ਡਲ.  ਅਮਰ ਜ਼ਸਸਘ

                 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਤ ਸਸਸਦ ਮਮਬਰ ਨਤ ਕਕਦਰਰ ਖਮਰਲਕ ਤਤ ਖਪਤਕਲਰ ਮਲਮਲਤ ਮਸਤਰਰ ਨਜ ਸ ਪਮਤਰ ਭਤਜ ਕਤ ਕਰਤਰ ਮਸਗ

 ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 01 ਮਈ

  ਸਸਸਦ ਮਮਬਰ ਡਲ.         ਅਮਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਕਕਦਰਰ ਖਮਰਲਕ ਤਤ ਖਪਤਕਲਰ ਮਲਮਲਤ ਮਸਤਰਰ,         ਰਲਮ ਜ਼ਵਲਲਸ ਪਲਸਵਲਨ ਨਜ ਸ ਪਮਤਰ ਭਤਜ ਕਤ ਮਸਗ
                     ਕਰਤਰ ਹਹ ਜ਼ਕ ਕਕਦਰ ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਲ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਮਚ ਕਣਕ ਦਰ ਖ਼ਰਰਦ ਦਦਰਲਨ ਮਲਜਜ ਤਤ ਬਦਰਸਗ ਦਲਣਤ ਦਤ ਖ਼ਰਰਦ ਮਮਮਲ ਉਤਤ ਲਲਏ

             ਕਮਟਲਟ ਨਜ ਸ ਵਲਪਸ ਜ਼ਲਆ ਜਲਵਤ ਤਤ ਪਸਜਲਬ ਦਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਟ ਨਜ ਸ ਫ਼ਸਲ ਦਰ ਪਜਰਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪਰ. (    ਘਮਟਲ ਘਮਟ ਸਮਮਰਥਨ ਮਮਮਲ)  ਜ਼ਦਮਤਰ ਜਲਵਤ।

                  ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਤ ਸਸਸਦ ਮਮਬਰ ਨਤ ਬਤਮਦਸਮਰ ਬਰਸਲਤ ਕਲਰਨ ਹਲਏ ਫ਼ਸਲਲਟ ਦਤ ਨਮਕਸਲਨ ਤਤ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ ਹਲਏ
                  ਲਦਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਟ ਨਜ ਸ ਹਲਰਨਲਟ ਸਰਲਤਲਟ ਤਲ ਹਲਣ ਵਲਲਰ ਆਮਦਨ ਜ਼ਵਮਚ ਭਲਰਰ ਕਮਰ ਆਉਣ ਦਤ ਪਮਖ ਨਜ ਸ ਉਭਲਰਜ਼ਦਆਟ

            ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਟ ਨਜ ਸ ਇਕਲ ਇਕ ਆਸ ਸਰ ਜ਼ਕ ਉਨਲਲਟ ਨਜ ਸ ਪਜਰਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪਰ. ਜ਼ਮਲਤਗਰ,        ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਜ਼ਵਮਤਰ ਪਮਖਲ ਉਨਲਲਟ ਨਜ ਸ ਕਮਝ
 ਰਲਹਤ ਜ਼ਮਲਤਗਰ।

ਡਲ.                         ਅਮਰ ਜ਼ਸਸਸਘ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਦਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਟ ਨਤ ਹਰ ਵਲਰ ਲਲੜ ਦਰ ਘੜਰ ਜ਼ਵਮਚ ਦਤਸ਼ ਦਲ ਅਮਗਤ ਵਮਧ ਕਤ ਸਲਥ ਜ਼ਦਮਤਲ ਹਹ ਤਤ
                    ਇਸ ਵਤਲਤ ਲਲੜ ਹਹ ਜ਼ਕ ਕਕਦਰ ਸਰਕਲਰ ਪਸਜਲਬ ਦਤ ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਲਲ ਖੜਲ ਤ ਦਤ ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਜ ਸ ਉਸ ਦਰ ਫ਼ਸਲ ਦਰ ਪਜਰਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪਰ. 

ਜ਼ਮਲਤ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
 

       ਜਜਲਲ ਲ ਮਮਜਜਸਟਰਰਟ ਵਵਲਲ ਜਜਜਲਲਰ ਜਵਵਚ ਪਪਦਰ ਸਮਮਹ ਸਕਮਲਲਲ, ਕਲਲਜਲਲ, ਹਲਸਟਲਲਲ,      ਧਰਮਸਲਲਲਵਲਲ ਤਰ ਪਸਚਲਇਤ ਘਰਲਲ ਨਮ ਸ ਇਕਲਲਤਵਲਸ
   ਕਕਦਰ ਬਨਲਉਣ ਦਰ ਹਹਕਮ

 
          ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਮ ਸ ਫਮਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਸਬਸਧਧ ਜਲਰਧ ਕਧਤਰ ਗਏ ਹਹਕਮ

 
 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 01  ਮਈ : 

 
       ਜਜਲਲ ਲ ਮਮਜਜਸਟਰਰਟ ਸਸਧਮਤਧ ਅਸਜਮਸਤ ਕਕਰ ਜਗਵਲ ਵਵਲਲ ਕਲਜਵਡ-19     ’      ਨਮ ਸ ਰਲਕਣ ਅਤਰ ਇਸ ਤਰ ਕਲਬਮ ਪਲਉਣ ਲਈ ਫਤਜਹਗੜਲ
       ਸਲਜਹਬ ਜਜਲਲਰ ਜਵਵਚ ਪਪਦਰ ਸਮਮਹ ਸਰਕਲਰਧ ਸਧਨਧਅਰ ਸਮਕਸਡਰਧ/ਹਲਈ/  ਐਲਧਮਪਟਰਧ ਸਕਮਲ, ਕਲਲਜ, ਹਲਸਟਲ,   ਧਰਮਸਲਲਲਵਲਲ ਤਰ

          ਪਸਚਲਇਤ ਘਰਲਲ ਨਮ ਸ ਅਗਲਰ ਹਹਕਮਲਲ ਤਵਕ ਇਕਲਲਤਵਲਸ ਕਕਦਰ ਐਲਲਜਨਆ ਜਗਆ ਹਮ।  
      

      ਸਸਧਮਤਧ ਜਗਵਲ ਨਰ ਜਜਲਲ ਲ ਜਸਵਜਖਆ ਅਫਸਰ ਸਮਕਸਡਰਧ/           ਐਲਧਮਪਟਰਧ ਨਮ ਸ ਆਦਰਸ ਜਦਵਤਰ ਹਨ ਜਕ ਸਕਮਲਲਲ ਜਵਵਚ ਇਕਲਲਤਵਲਸ ਕਕਦਰਲਲ
            ਸਬਸਧਧ ਲਲੜੜਦਧਆਲ ਸਹਮਲਤਲਲ ਮਹਹਵਈਆ ਕਰਵਲਉਣਧਆਲ ਯਕਧਨਧ ਬਣਲਈਆਲ ਜਲਣ ਅਤਰ ਜਜਜਲਲਰ ਦਰ ਸਮਮਹ ਐਸ.ਡਧ.   ਐਮਜ ਆਪਲ
               ਆਪਣਰ ਅਜਧਕਲਰ ਖਰਤਰ ਜਵਵਚ ਪਪਦਰ ਕਲਲਜ ਅਤਰ ਹਲਸਟਲਜ ਜਵਵਚ ਲਲੜੜਦਧਆਲ ਸਹਮਲਤਲਲ ਮਹਹਵਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਨਮ ਸ ਯਕਧਨਧ

ਬਣਲਉਣਗਰ। 
 

               ਸਜਹਰਲਲ ਜਵਵਚ ਪਪਦਧਆਲ ਧਰਮਸਲਲਲਵਲਲ ਲਈ ਕਲਰਜ ਸਲਧਕ ਅਫਸਰਲਲ ਤਰ ਜਪਸਡਲਲ ਜਵਵਚ ਪਪਦਧਆਲ ਧਰਮਸਲਲਲਵਲਲ ਲਈ ਬਲਲਕ
                ਜਵਕਲਸ ਤਰ ਪਸਚਲਇਤ ਅਫਸਰਲਲ ਨਮ ਸ ਹਦਲਇਤ ਕਧਤਧ ਗਈ ਹਮ ਜਕ ਉਹ ਇਨਲਲਲ ਧਰਮਸਲਲਲਵਲਲ ਜਵਵਚ ਲਲੜੜਦਧਆਲ ਸਹਜਵਧਲਵਲਲ

     ਮਹਹਵਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਮਹਕਸਮਲ ਪਸਬਸਧ ਕਰਨ। 
 

 ਸਮਮਹ ਐਸ.ਡਧ.                   ਐਮਜ ਨਮ ਸ ਇਹ ਵਧ ਅਜਧਕਲਰ ਜਦਵਤਰ ਗਏ ਹਨ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣਰ ਅਜਧਕਲਰ ਖਰਤਰ ਜਵਵਚ ਜਕਸਰ ਵਧ ਇਮਲਰਤ ਨਮ ਸ
     ਇਕਲਲਤਵਲਸ ਕਕਦਰ ਵਜਲ ਇਸਤਰਮਲਲ ਕਰ ਸਕਣਗਰ            । ।ਅਜਜਹਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਮ ਸ ਫਮਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਕਧਤਲ ਜਗਆ ਹਮ

ਡਲ.                         ਅਮਰ ਜਸਸਸਘ ਨਰ ਜਕਹਲ ਜਕ ਪਸਜਲਬ ਦਰ ਜਕਸਲਨਲਲ ਨਰ ਹਰ ਵਲਰ ਲਲੜ ਦਧ ਘੜਧ ਜਵਵਚ ਦਰਸ ਦਲ ਅਵਗਰ ਵਵਧ ਕਰ ਸਲਥ ਜਦਵਤਲ ਹਮ ਤਰ
                    ਇਸ ਵਰਲਰ ਲਲੜ ਹਮ ਜਕ ਕਕਦਰ ਸਰਕਲਰ ਪਸਜਲਬ ਦਰ ਜਕਸਲਨ ਨਲਲ ਖੜਲ ਰ ਦਰ ਜਕਸਲਨ ਨਮ ਸ ਉਸ ਦਧ ਫਸਲ ਦਧ ਪਮਰਧ ਐਮ.ਐਸ.ਪਧ. 

ਜਮਲਰ।
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