
    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
 

         ਹਲਕਕ ਦਕ ਜਪਸਡਲਡ ਦਲ ਕਕਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਹ ਸਰਬਪਪਖਕ ਜਵਕਲਸ: ਨਲਗਰਲ
 

             ਜਪਸਡ ਜਪਲਲ ਲ ਦਕ ਪਪਰਲਣਕ ਟਲਭਕ ਦਕ ਇਪਕ ਜਹਪਸਕ ਨਨ ਸ ਬਣਲਇਆ ਜਲ ਜਰਹਹ ਖਨਬਸਨਰਤ ਪਲਰਕ 
 

               ਜਪਸਡ ਦਕ ਨਵਵ ਟਲਭਕ ਜਵਪਚ ਥਲਪਰ ਮਲਡਲ ਤਜਹਤ ਸਲਫ ਕਰ ਕਕ ਪਲਇਆ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਹ ਪਲਣਕ
 

        ਜਸਸਜਲਈ ਲਈ ਵਰਜਤਆ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਹ ਟਲਭਕ ਦਲ ਪਲਣਕ
 

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 26  ਮਈ :
 

                      ਜਪਸਡ ਜਪਲਲ ਲ ਦਕ ਸਕਨਲ ਦਕ ਸਲਹਮਣਕ ਸਜਥਤ ਪਪਰਲਣਕ ਟਲਭਕ ਦਲ ਪਲਣਕ ਓਵਰ ਫਲਲ ਹਲਣ ਕਲਰਨ ਘਰਲਡ ਤਕ ਸਕਨਲ ਜਵਪਚ ਵੜ ਜਲਡਦਲ ਸਕ
                   ਪਰ ਹਪਣ ਥਲਪਰ ਮਲਡਲ ਤਜਹਤ ਇਸ ਟਲਭਕ ਜਵਪਚ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਪਲਣਕ ਜਵਸਕਸ ਖਨਹਲਡ ਜਵਪਚਚ ਹਪਸਦਲ ਹਲਇਆ ਸਲਫ ਹਲਣ ਉਪਰਸਤ ਨਵਵ

                ਜਤਆਰ ਕਕਤਕ ਟਲਭਕ ਜਵਪਚ ਪਪਦਲ ਹਹ ਤਕ ਇਸ ਪਲਣਕ ਦਕ ਵਰਤਚ ਜਸਸਜਲਈ ਲਈ ਵਕ ਕਕਤਕ ਜਲਡਦਕ ਹਹ        । ਜਪਸਡ ਦਕ ਪਪਰਲਣਕ ਟਲਭਕ ਦਕ ਇਪਕ
  ਜਹਪਸਕ ਜਵਪਚ 06           ਲਪਖ ਰਪਪਏ ਦਕ ਲਲਗਤ ਨਲਲ ਪਲਰਕ ਬਣਲਇਆ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਹ I

 
       ਇਸ ਗਪਲ ਦਕ ਜਲਣਕਲਰਕ ਜਦਸਜਦਆਡ ਹਲਕਲ ਜਵਧਲਇਕ ਸ.           ਕਪਲਜਕਤ ਜਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਨਕ ਦਪਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਪਲਰਕ ਦਕ ਬਣਨ
       ਨਲਲ ਜਜਥਕ ਜਪਸਡ ਦਕ ਸਪਸਦਰਤਲ ਜਵਪਚ ਵਲਧਲ ਹਲਵਕਗਲ,        ਉਥਕ ਬਪਜਚਆਡ ਦਕ ਖਕਡਣ ਲਈ ਵਧਕਆ ਥਲਡ ਬਣਕਗਕ।

 
           ’             ਜਵਧਲਇਕ ਨਲਗਰਲ ਨਕ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਸ ਪਲਰਕ ਦਲ ਕਸਮ ਜਸਗਕ ਪਪਧਰ ਤਕ ਚਪਲ ਜਰਹਲ ਹਹ ਤਕ ਛਕਤਕ ਹਕ ਇਸ ਦਲ ਕਸਮ ਮਪਕਸਮਲ ਕਰ

 ਜਲਆ ਜਲਵਕਗਲ                    । ਉਨਲਲਡ ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਪਸਡ ਜਪਲਲ ਲ ਜਵਖਕ ਚਪਲ ਰਹਕ ਪਲਰਕ ਬਣਨ ਦਕ ਕਸਮ ਦਦਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਹਲਣ ਤਚ
                  ਰਲਕਣ ਲਈ ਪਪਖਤਲ ਪਪਬਸਧ ਕਕਤਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤਕ ਕਸਮ ਦਦਰਲਨ ਸਮਲਜਜਕ ਦਨਰਕ ਦਲ ਜਵਸਕਸ ਜਧਆਨ ਰਪਜਖਆ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਹ। 

 
ਸ.                     ਨਲਗਰਲ ਨਕ ਜਕਹਲ ਜਪਸਡ ਦਕਆਡ ਗਲਕਆਡ ਜਵਚ ਇਸਟਰਲਲਕ ਟਲਈਲਲਡ ਲਲਉਣ ਦਲ ਕਸਮ ਵਕ ਚਪਲ ਜਰਹਲ ਹਹ ਤਕ ਹਲਕਕ ਦਕ ਜਪਸਡਲਡ

        ਦਕ ਜਵਕਲਸ ਜਵਪਚ ਕਲਈ ਕਸਰ ਬਲਕਕ ਨਹਹ ਛਪਡਕ ਜਲਵਕਗਕ। 
 

     ਇਸ ਮਦਕਕ ਸਰਪਸਚ ਦਜਵਸਦਰ ਜਸਸਘ ਜਪਲਲ,  ਗਪਰਜਸਟ ਜਸਸਘ,   ਹਰਮਨਦਕਪ ਜਸਸਘ ਗਲਗਕ,  ਜਸਵਸਤ ਜਸਸਘ,  ਸਪਰਜਕਤ ਜਸਸਘ,  ਸਤਪਲਲ ਜਸਸਘ
 ਸਲਰਕ ਪਸਚ,   ਗਪਰਪਲਲ ਜਸਸਘ ਹਹਪਕ,   ਬਲਵਲ ਜਸਸਘ ਚਦਧਰਕ,   ਬਲਜਕਤ ਜਸਸਘ ਖਲਲਸਲ,  ਭਪਜਪਸਦਰ ਜਸਸਘ,ਰਲਜਜਸਦਰ,    ਪਰਜਮਸਦਰ ਜਸਸਘ ਜਰਸਪਕ
  ਆਜਦ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।

 
ਕਹਪਸਨ:           ਜਪਸਡ ਜਪਲਲ ਲ ਜਵਖਕ ਚਪਲ ਰਹਕ ਪਲਰਕ ਜਨਰਮਲਣ ਦਕ ਕਲਰਜ ਦਲ ਜਦਪਸ।
 

           ਹਲਕਲ ਜਵਧਲਇਕ ਕਪਲਜਕਤ ਜਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਜਪਸਡ ਦਕ ਜਵਕਲਸ ਬਲਰਕ ਜਲਣਕਲਰਕ ਜਦਸਦਕ ਹਲਏ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
 

 ’               ਜਜਲਲਲ ਚ ਪਪਧਲਨ ਮਸਤਰਰ ਗਰਰਬ ਕਜਲਆਣ ਯਲਜਨਲ ਤਜਹਤ ਵਸਡਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਹ ਮਮਫਤ ਕਣਕ ਤਲ ਦਲਲ
 

  ਹਮਣ ਤਤਕ 66,700       ਲਲਭਪਲਤਰਰਆਆ ਨਨ ਸ ਵਸਡਰ ਜਲ ਚਮਤਕਰ ਹਹ 38,900    ਕਮਇਸਟਲ ਕਣਕ ਤਲ 1,910  ਕਮਇਸਟਲ ਦਲਲ
 
78,543         ਲਲਭਪਲਤਰਰਆਆ ਨਨ ਸ ਵਸਡਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਹ ਕਣਕ ਤਲ ਦਲਲ
 

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 26  ਮਈ : 
 

               ਜਜਜਲਲਲ ਜਵਤਚ ਪਪਧਲਨ ਮਸਤਰਰ ਗਰਰਬ ਕਜਲਆਣ ਯਲਜਨਲ ਤਜਹਤ ਕਣਕ ਤਲ ਦਲਲ ਮਮਫਤ ਵਸਡਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਹ     । ਇਸ ਗਤਲ ਦਰ
       ਜਲਣਕਲਰਰ ਜਦਸਜਦਆਆ ਜਜਜਲਲ ਲ ਖਮਰਲਕ ਤਲ ਸਪਲਲਈ ਕਸਟਰਲਲਰ ਡਲ.          ਰਜਵਸਦਰ ਕਕਰ ਨਲ ਦਤਜਸਆ ਜਕ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਜਜਜਲਲਲ ਇਸ

  ਯਲਜਨਲ ਸਬਸਧਰ 78,543   ਲਲਭਪਲਤਰਰ ਹਨ I    ਜਵਧਲਇਕ ਕਮਲਜਰਤ ਜਸਸਘ ਨਲਗਰਲ,   ਗਮਰਪਪਰਤ ਜਸਸਘ ਜਰ.ਪਰ.    ਤਲ ਰਣਦਰਪ ਜਸਸਘ
      ਨਲਭਲ ਦਰ ਅਗਵਲਈ ਹਲਠ ਹਮਣ ਤਤਕ 66,700   ਲਲਭਪਲਤਰਰਆਆ ਨਨ ਸ 38,900    ਕਮਇਸਟਲ ਕਣਕ ਤਲ 1,910    ਦਲਲ ਵਸਡਰ ਜਲ
               ਚਮਤਕਰ ਹਹ ਅਤਲ ਰਜਹਸਦਲ ਪਜਰਵਲਰਲਆ ਨਨ ਸ ਵਰ ਛਲਤਰ ਹਰ ਇਹ ਕਣਕ ਤਲ ਦਲਲ ਵਸਡ ਜਦਤਤਰ ਜਲਵਲਗਰ।

 
ਡਲ.              ਰਜਵਸਦਰ ਕਕਰ ਨਲ ਦਤਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਯਲਜਨਲ ਅਧਰਨ ਲਲਭਪਲਤਰਰ ਪਜਰਵਲਰਲਆ ਨਨ ਸ ਜਤਸਨ ਮਹਰਨਲ ਅਪਪਹਲ,     ਮਈ ਤਲ ਜਨਨ ਲਈ
03      ਜਕਲਲ ਦਲਲ ਪਪਤਰ ਪਜਰਵਲਰ ਅਤਲ 15           ਜਕਲਲ ਕਣਕ ਪਪਤਰ ਮਮਬਰ ਦਲ ਜਹਸਲਬ ਨਲਲ ਵਸਡਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਹ     । ਉਨਲਲਆ ਦਤਜਸਆ ਜਕ

                   ਕਣਕ ਤਲ ਦਲਲ ਦਰ ਵਸਡ ਸਮਮ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਰ ਸਮਲਜਜਕ ਦਨਰਰ ਦਲ ਨਲਲ ਨਲਲ ਸਲਰਰਆਆ ਸਲਵਧਲਨਰਆਆ ਦਲ
              ਜਵਸਲਸ ਜਧਆਨ ਰਤਜਖਆ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਹ ਅਤਲ ਲਲਕਲਆ ਦਲ ਹਤਥ ਵਰ ਸਹਨਰਟਲਈਜ ਕਰਵਲਏ ਜਲਆਦਲ ਹਨ।

 
ਡਲ.                   ਰਜਵਸਦਰ ਕਕਰ ਨਲ ਦਤਜਸਆ ਜਕ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਰ ਘੜਰ ਜਵਤਚ ਲਲਕਲਆ ਨਨ ਸ ਇਸ ਦਲ ਕਲਫਰ ਫਲਇਦਲ ਪਹਮਸਚ ਜਰਹਲ ਹਹ l   ਲਲਕਲਆ ਵਤਲਤ

     ’      ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਜਵਸਲਸ ਤਕਰ ਤਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਹ,         ਜਜਸ ਦਲ ਉਪਰਲਲਲ ਸਦਕਲ ਲਲਕਲਆ ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ
              ਪਹਦਲ ਹਲਈ ਸਜਥਤਰ ਦਕਰਲਨ ਵਰ ਲਲੜਵਸਦਲਆ ਨਨ ਸ ਖਮਰਲਕ ਪਦਲਰਥ ਮਮਫਤ ਮਮਹਤਈਆ ਕਰਵਲਏ ਜਲ ਰਹਲ ਹਨ।

 
ਕਹਪਸਨ:         ਸਰਜਹਸਦ ਜਵਖਲ ਕਣਕ ਤਲ ਦਲਲ ਵਸਡਲ ਜਲਣ ਦਲ ਜਦਪਸ।
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   ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ,  ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ

      ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਧ ਜਜਜਲਲਲ ਜਵਵਚ ਹਹਣ ਤਵਕ 3178  ਸਸਪਲ ਲਏ:  ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ

2999     ਸਸਪਲਲਲ ਦਧ ਜਰਪਲਰਟ ਆਈ ਨਨਗਲਜਟਵ

   ਪਪਜਲਜਟਵ ਆਏ ਸਲਰਲ 57   ਮਰਧਜ ਹਲਏ ਠਧਕ

           ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਦਵਸਧਆਲ ਸਲਵਧਲਨਧਆਲ ਦਧ ਪਲਲਣਲ ਜਰਰਰਧ

 ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਹਜਬ, 26 ਮਈ

      ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਧ ਜਜਜਲਲਲ ਜਵਵਚ ਹਹਣ ਤਵਕ 3178    ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ,   ਜਜਨਲਲਲ ਜਵਵਚਤ 2,999       ਸਸਪਲਲਲ ਦਧ ਜਰਪਲਰਟ ਨਨਗਲਜਟਵ ਆਈ ਹਨ
    ਤਲ ਪਪਜਲਜਟਵ ਆਏ ਸਲਰਲ 57     ਮਰਧਜ ਠਧਕ ਹਲ ਚਹਵਕਲ ਹਨ        । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਧ ਜਦਸਜਦਆਲ ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.  ਐਨ .ਕਲ.   ਅਗਰਵਲਲ ਨਲ

  ਦਵਜਸਆ ਜਕ 122      ਸਸਪਲਲਲ ਦਧ ਜਰਪਲਰਟ ਆਉਣਧ ਬਲਕਧ ਹਨ           । ਉਨਲਲਲ ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਦਧਆਲ ਟਧਮਲਲ ਵਵਲਤ ਅਵਜ 81  ਸਸਪਲ ਲਏ
 ਗਏ ਹਨ,        ਜਜਨਲਲਲ ਜਵਵਚ ਜਜਜਲਲ ਲ ਹਸਪਤਲਲ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਵਵਲਤ 11,       ਸਬ ਜਡਵਧਜਨਲ ਹਸਪਤਲਲ ਮਸਡਧ ਗਲਜਬਸਦਗੜਲ ਵਵਲਤ 15, 

ਪਧ.ਐਚ.ਸਧ.    ਨਸਦਪਹਰ ਕਲਪੜ ਵਵਲਤ 16, ਸਧ.ਐਚ.ਸਧ.   ਅਮਲਲਹ ਵਵਲਤ 11, ਸਧ.ਐਚ.ਸਧ.   ਖਲੜਲ ਵਵਲਤ 12  ਅਤਲ ਸਧ.ਐਚ.ਸਧ. ਖਮਲਣਤ
  ਵਵਲਤ ਲਏ 16   ਸਸਪਲ ਸਲਮਲ ਹਨ  ।  

ਡਲ.                   ਅਗਰਵਲਲ ਨਲ ਲਲਕਲਲ ਨਰ ਸ ਅਪਧਲ ਕਧਤਧ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਤ ਦਵਸਧਆਲ ਸਲਵਧਲਨਧਆਲ ਦਧ ਪਲਲਣਲ
  ’  ਲਲਜਮਧ ਤਪਰ ਤਲ ਕਰਨ     । ਉਨਲਲਲ ਜਕਹਲ ਜਕ ਵਲਰ-   ਵਲਰ ਹਵਥ ਧਲਣ,          ਘਰਤ ਬਲਹਰ ਜਲਣ ਵਲਲਲ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣ ਅਤਲ ਸਮਲਜਕ ਜਵਵਥ ਬਰਕਰਲਰ

        ਰਵਖਣ ਸਬਸਧਧ ਜਕਸਲ ਜਕਸਮ ਦਧ ਜਢਵਲ ਨਲ ਵਰਤਧ ਜਲਵਲ              । ਉਨਲਲਲ ਜਕਹਲ ਜਕ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਜਲਰਧ ਹਦਲਇਤਲਲ ਦਧ ਪਲਲਣਲ ਕਰ ਕਲ ਕਲਰਲਨਲ
       ਜਖਲਲਫ ਜਸਗ ਜਵਵਚ ਸਰਕਲਰ ਨਰ ਸ ਸਜਹਯਲਗ ਜਦਵਤਲ ਜਲਵਲ।

ਕਨਪਸਨ:           ਕਲਰਲਨਲ ਸਬਸਧਧ ਲਏ ਸਸਪਲਲਲ ਬਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਧ ਜਦਸਦਲ ਹਲਏ ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ.ਕਲ.ਅਗਰਵਲਲ। 
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