
   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,ਰਰਪਨਗਰ

             ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਉਦਯਲਗ ਚਲਲਉਣ ਦਲ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਵਲ ਸਸਲਫ ਜ਼ਡਸਕਲਲਰਲਸ਼ਨ - ਜ਼ਡਪਟਟ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

          ਸਸਲਫ ਜ਼ਡਸਕਲਲਰਲਸ਼ਨ ਜ਼ਵਵਚ ਫਸਕਟਰਟ ਜ਼ਵਵਚ ਕਸਮ ਕਰਦਲ ਵਰਕਰਲਲ ਦਲ ਵਲਰਵਲ ,    ਵਲਹਨਲਲ ਦਟ ਜ਼ਗਣਤਟ , ਸਟਲਫ
              ਜ਼ਲਆਉਣ ਦਲ ਲਈ ਪਪਯਲਗ ਕਟਤਲ ਜਲਣ ਵਲਲਲ ਵਲਹਨਲਲ ਦਟ ਸਸਜ਼ਖਆ ਸਮਲਤ ਉਦਯਲਗ ਸਬਸਧਟ ਪਰਰਟ ਜਲਣਕਲਰਟ

  ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈ ਜਲਵਲ।

              ਸਸਲਫ ਜ਼ਡਸਕਲਲਰਲਸ਼ਨ ਸਬਸਧਟ ਪਪਲਫਲਰਮਲ ਅਤਲ ਹਲਰ ਜਲਣਕਲਰਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਦਟ ਵਸਬਸਲਇਟ ਤਲ ਵਟ ਦਲਖਟ ਜਲ
 ਸਕਦਟ ਹਸ

 ਰਰਪਨਗਰ 08  ਮਈ -          ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਟ ਜ਼ਗਰਟ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਰਰਰਲ,  ਫਲਕਲ
     ਪਮਆਇਸਟ ਅਤਲ ਇਸਡਸਟਰਟ ਏਰਟਆ ਜ਼ਵਵਚ          ਉਦਯਲਗ ਨਰ ਸ ਚਲਲਉਣ ਦਲ ਲਈ ਪਪਵਲਨਗਟ ਜ਼ਦਵਤਟ ਗਈ ਹਸ  ।
           ਉਦਯਲਗ ਚਲਲਉਣ ਦਲ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਅਸਡਰਟਲਜ਼ਕਸਗ ਦਲਣਟ ਹਲਵਲਗਟ ਜ਼ਲ ਈ.  ਮਲਲ

ਆਈ.ਡਟ. gmdic.rupnagar@gmail.com     ਤਲ ਭਲਜਟ ਜਲ ਸਕਦਟ ਹਸ    । ਸਸਲਫ ਜ਼ਡਸਕਲਲਰਲਸ਼ਨ
(ਅਸਡਰਟਲਜ਼ਕਸਗ)           ਤਤ ਜ਼ਬਨਲਲਲ ਜ਼ਕਸਲ ਨਰ ਸ ਵਟ ਉਦਯਲਗ ਚਲਲਉਣ ਦਟ ਇਜ਼ਲਜਤ ਨਹਹ ਹਲਵਲਗਟ      । ਉਨਲਲਲ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

                  ਅਰਬਨ ਏਰਟਏ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਸਲ ਵਟ ਪਪਕਲਰ ਦਲ ਉਦਯਲਗ ਨਰ ਸ ਚਲਲਉਣ ਦਟ ਪਪਵਲਨਗਟ ਨਹਹ ਜ਼ਦਵਤਟ ਹਸ ਅਤਲ ਨਲ ਹਟ
               ਅਰਬਨ ਏਰਟਏ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਸਲ ਤਰਲਲਲ ਦਟ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਗਤਟਜ਼ਵਧਟ ਚਲਲਈ ਜਲ ਸਕਦਟ ਹਸ। ਉਨਲਲਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

         ਅਸਡਰਟਲਜ਼ਕਸਗ ਜ਼ਵਵਚ ਫਸਕਟਰਟ ਜ਼ਵਵਚ ਕਸਮ ਕਰਦਲ ਵਰਕਰਲਲ ਦਲ ਵਲਰਵਲ ,    ਵਲਹਨਲਲ ਦਟ ਜ਼ਗਣਤਟ ,  ਸਟਲਫ
               ਜ਼ਲਆਉਣ ਦਲ ਲਈ ਪਪਯਲਗ ਕਟਤਲ ਜਲਣ ਵਲਲਲ ਵਲਹਨਲਲ ਦਟ ਸਸਜ਼ਖਆ ਸਮਲਤ ਉਦਯਲਗ ਸਬਸਧਟ ਪਰਰਟ ਜਲਣਕਲਰਟ

  ਮਮਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈ ਜਲਵਲਗਟ            ।ਉਨਲਲਲ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਨਲਲਲ ਉਦਯਲਗਲਲ ਦਲ ਜ਼ਵਵਚ ਸਟਲਫ ਅਤਲ ਲਲਬਰ 02 
              ਜ਼ਕਲਲਮਟਟਰ ਦਰਰ ਦਲ ਏਰਟਏ ਤਤ ਆਉਦਟ ਹਸ ਉਨਲਲਲ ਦਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਲਸ ਜ਼ਰਰਰਟ ਹਸ ,      ਪਲਸ ਤਤ ਜ਼ਬਨਲਲਲ ਜ਼ਕਸਲ ਨਰ ਸ

      ਵਟ ਮਰਵਮਮਟ ਕਰਨ ਦਟ ਇਜ਼ਲਜ਼ਤ ਨਹਹ ਹਲਵਲਗਟ           । ਪਲਸ ਹਲਜ਼ਸਲ ਕਰਨ ਦਲ ਲਈ ਮਲਬਲਇਲ ਕਲਵਲ ਐਪ ਤਲ
            ਆਨਲਲਇਨ ਆਪਲਲਈ ਕਟਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਸ । ਪਲਸ ਜਲਰਟ ਕਰਨ ਦਟ ਪਪਵਲਨਗਟ ਡਟ.ਐਫ.ਐਸ.ਸਟ.  ਵਵਲਤ

 ਜ਼ਦਵਤਟ ਜਲਵਲਗਟ  ।             ਉਨਲਲਲ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵਧਲਰਟ ਜਲਣਕਲਰਟ ਦਲ ਲਈ ਸਟਨਟਅਰ ਇਸਡਸਟਟਰਟਅਲ ਪਪਮਲਸ਼ਨ
    ਅਫਸਰ ਦਲ ਮਲਬਲਇਲ ਨਸ 97793-63060      ਤਲ ਸਸਪਰਕ ਕਟਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਸ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,ਰਰਪਨਗਰ

12        ਟਟਮਲਮ ਵਵਲਲ ਡਲਰ ਟਰ ਡਲਰ ਜਲ ਕਕ 1200       ਦਕ ਕਰਟਬ ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਮ ਦਟ ਕਟਤਟ ਜ਼ਸਹਤ ਜਲਮਚ 

 ਮਲਸਕ ,            ਸਸਨਟਟਲਈਜ਼ਰ ਅਤਕ ਕਰਲਨਲ ਮਹਲਮਮਲਰਟ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਟ ਜ਼ਨਯਮਲਮ ਦਲ ਪਲਲਣ ਕਰਨ ਜ਼ਜਲਲ ਲ
ਜ਼ਨਵਲਸਟ 

 ਰਰਪਨਗਰ 08  ਮਈ -            ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਟਮਤਟ ਸਲਨਲਲਟ ਜ਼ਗਰਟ ਨਕ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
             ਪਸ਼ਬਸਧਕਟ ਕਸਪਲਸਕਸ ਰਰਪਨਗਰ ਦਕ ਇਵਕ ਜ਼ਕਲਲਮਟਟਰ ਦਕ ਦਲਅਰਕ ਦਕ ਅਸਦਰ ਸਜ਼ਥਤ ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਪਸ਼ਬਸਧਕਟ ਕਸਪਲਸਕਸ

   ਦਕ ਸਮਰਹ ਦਫਤਰਲਮ , ਐਸ.ਐਸ.            ਪਟ ਦਫਤਰ ਅਤਕ ਘਰਲਮ ਦਕ ਜ਼ਵਵਚ ਡਲਰ ਟਰ ਡਲਰ ਜਲ ਕਕ 12   ਟਟਮਲਮ ਵਵਲਲ 1200
       ਤਲ ਵਵਧ ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਮ ਦਟ ਜ਼ਸਹਤ ਜਲਮਚ ਕਟਤਟ ਗਈ         । ਉਨਲਲਮ ਨਕ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸ਼ਬਸਧਕਟ ਕਸਪਲਸਕਸ ਅਤਕ

ਐਸ.ਐਸ.ਪਟ.            ਦਫਤਰ ਦਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਮ ਅਤਕ ਕਰਮਚਲਰਟਆਮ ਦਟ ਵਟ ਜ਼ਸਹਤ ਜਲਮਚ ਕਟਤਟ ਗਈ ਹਸ। 

                       ਉਨਲਲਮ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਮਮਜ਼ਹਸਮ ਕਕਵਲ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ ਦਕ ਤਤਰ ਤਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਸ਼ਮਰਰ ਕਟਤਟ ਗਈ
ਹਸ                  । ਜ਼ਕਸਕ ਨਰ ਸ ਵਟ ਜ਼ਕਸਕ ਤਰਲਲਮ ਦਕ ਘਬਰਲਉਣ ਦਟ ਕਲਈ ਜਰਰਰਤ ਨਹਹ ਹਸ।ਉਨਲਲਮ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਮਵਢਲਟ ਜਲਮਚ ਦਤਰਲਨ

               ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਮ ਦਲ ਟਸਪਰਕਚਰ ਚਸਚਕ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਸ ਅਤਕ ਟਟਮ ਵਵਲਲ ਕਰਲਨਲ ਜ਼ਬਮਲਰਟ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਮਲਸਕ
   ਦਟ ਵਰਤਲ ਕਰਨ ,            ਸਸਨਟਟਲਈਜ਼ਰ ਅਤਕ ਸਮਮ ਸਮਮ ਤਲ ਹਵਥ ਧਲਣ ਲਈ ਪਸ਼ਕਜ਼ਰਤ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਸ    । ਉਨਲਲਮ ਨਕ ਜ਼ਕਹਲ
                ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਕ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਢਵਲ ਕਕਵਲ ਜ਼ਰਰਰਟ ਸਮਲਨ ਖਰਟਦਣ ਲਈ ਜ਼ਦਵਤਟ ਜਲ ਰਹਟ ਹਸ। ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਜ਼ਨਵਲਸਟ ਘਰਲ

             ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਸਮਮ ਮਲਸਕ ਨਰ ਸ ਪਜ਼ਹਨਣਲ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਉਣ ਅਤਕ ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਸ ਦਲ ਜ਼ਧਆਨ ਰਵਖਣ।ਉਨਲਲਮ
                  ਨਕ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਸਨਲ ਹਲ ਸਕਕ ਲਲਕ ਇਵਕ ਦਰਜਕ ਨਰ ਸ ਘਵਟ ਜ਼ਮਲਣ ਅਤਕ ਕਰਲਨਲ ਜ਼ਬਮਲਰਟ ਤਲ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਟ ਸਲਰਕ

   ਜ਼ਨਯਮਲਮ ਦਲ ਪਲਲਣ ਕਰਨ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

       ‘‘  ” ‘      ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਰਡ ਕਰਲਸ ਸ਼ਲਖਲ ਨਨ ਬਜ਼ਜ਼ਰਗਲਗ ਦਨ ਆਪਣਲ ਘਰ ਚ ਮਨਲਇਆ ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਰਰਰਡ ਕਰਲਸ ਜ਼ਦਵਸ

               ਰਰਡ ਕਰਲਸ ਦਦ ਸਸਸਥਲ ਸਸਕਟ ਸਮਮ ਅਤਨ ਆਮ ਜਦਵਨ ਦਦਰਲਨ ਜਰਰਤਰਮਸਦਲ ਦਦ ਸਨਵਲ ਲਈ ਮਹਲਨ ਕਲਰਜ਼
 ਕਰ ਰਹਦ:-  ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

    ‘     ਬਜ਼ਜ਼ਰਗਲਗ ਨਰ ਸ ਵਵਡਦ ਮਲਤਰਲ ਚ ਭਨਟ ਕਦਤਦ ਰਲਸ਼ਨ ਸਮਗਰਦ

ਰਰਪਨਗਰ, 8  ਮਈ -              ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਰਰਰਡ ਕਰਲਸ ਜ਼ਦਵਸ ਦਨ ਮਦਕਨ ਤਨ ਅਵਜ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਰਡ ਕਰਲਸ ਸ਼ਲਖਲ ਰਰਪਨਗਰ ਵਲਲ
  ਸ਼ਲਖਲ ਦਨ ਚਨਅਰਪਰਸਨ-ਕਮ-        ‘   ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਦਮਤਦ ਸਲਨਲਲਦ ਜ਼ਗਜ਼ਰ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ਚ ਬਜ਼ਜ਼ਰਗਲਗ ਦਨ

‘‘  ”       ਆਪਣਲ ਘਰ ਹਵਨਲਦ ਕਲਲਗ ਜ਼ਵਖਨ ਇਕ ਸਮਲਗਮ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ     ‘‘  ” ‘। ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਆਪਣਲ ਘਰ ਚ
                 ਬਜ਼ਜ਼ਰਗਲਗ ਲਈ ਕਦਤਨ ਗਏ ਪਸ਼ਬਸਧ ਵਨਖਨ ਅਤਨ ਇਸ ਘਰ ਜ਼ਵਵਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹਨ ਮਜ਼ਹਮਲਨ ਬਜ਼ਜ਼ਰਗਲਗ ਨਰ ਸ ਜ਼ਮਲਨ । ਉਨਲਲਗ ਰਰਡ

      ‘       ਕਰਲਸ ਵਲਲ ਬਜ਼ਰਗਲਗ ਨਰ ਸ ਵਵਡਦ ਮਲਤਰਲ ਚ ਰਲਸ਼ਨ ਸਮਗਰਦ ਅਤਨ ਫਰਰਟ ਭਨਟ ਕਦਤਲ।
                    ਇਸ ਮਦਕਨ ਤਨ ਬਲਲਜ਼ਦਆ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਲਨਲਲਦ ਜ਼ਗਜ਼ਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਲਨਵਤਲ ਦਦ ਸਨਵਲ ਨਰ ਸ ਸਮਰਜ਼ਪਤ

               ਰਰਡ ਕਰਲਸ ਦਦ ਸਸਸਥਲ ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਅਸਦਰ ਸਸਕਟ ਸਮਮ ਅਤਨ ਆਮ ਜਦਵਨ ਦਦਰਲਨ ਜਰਰਤਰਮਸਦਲ ਦਦ ਸਨਵਲ ਲਈ
    ਮਹਲਨ ਕਲਰਜ਼ ਕਰ ਰਹਦ ਹਰ            । ਇਸ ਸਸਸਥਲ ਦਨ ਉਦਨਸ਼ ਦਦ ਪਸ਼ਲਪਤਦ ਲਈ ਬਹਜ਼ਤ ਸਲਰਦਆਗ ਐਨਜਦੳਜ਼ ਵਦ

         ‘‘  ”     ਮਹਵਤਵਪਰਰਨ ਰਲਲ ਅਦਲ ਕਰ ਰਹਦਆ ਹਨ। ਉਨਲਲ ਜ਼ਕਹਲ ਬਜਜ਼ਦਨ ਆਪਣਲ ਘਰ ਦਨ ਪਸ਼ਬਸਧਕ ਵਦ ਰਰਡ ਕਰਲਸ
                ਦਨ ਬਲਨਦ ਦਦ ਜ਼ਵਚਲਰਧਲਰਲ ਤਨ ਚਲਦਨ ਹਲਏ ਬਜ਼ਜ਼ਰਗਲਗ ਦਦ ਸਨਵਲ ਲਈ ਅਜ਼ਹਮ ਭਰਜ਼ਮਕਲ ਜ਼ਨਭਲ ਰਹਨ ਹਨ। ਜ਼ਜਸ

            ‘       ਲਈ ਇਹ ਟਰਵਸਟ ਵਧਲਈ ਦਲ ਪਲਤਰ ਹਰ। ਉਨਲਲਗ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਘਰ ਚ ਅਵਜ ਦਲ ਜ਼ਦਨ ਮਨਲਉਣ ਦਲ ਮਜ਼ਵਖ
                 ਮਕਸਦ ਇਹ ਵਦ ਸਦ ਜ਼ਕ ਇਵਥਨ ਰਜ਼ਹ ਰਹਨ ਬਜ਼ਜ਼ਰਗ ਆਪਣਨ ਆਪ ਨਰ ਸ ਇਕਲਨ ਮਜ਼ਹਸਰਸ ਨਲ ਕਰਨ ਸਮਲਜ ਉਨਲਲਗ

                   ਦਨ ਨਲਲ ਹਰ। ਉਨਲਲਗ ਵਵਧ ਤਲ ਵਵਧ ਲਲਕਲਗ ਨਰ ਸ ਰਰਡ ਕਰਲਸ ਮਰਵਮਮਟ ਨਲਲ ਜਜ਼ੜਣ ਦਦ ਲਲੜ ਤਨ ਵਦ ਜ਼ਲਰ ਜ਼ਦਵਤਲ।
         ‘‘  ”           ਇਸ ਮਦਕਨ ਆਪਣਲ ਘਰ ਟਰਵਸਟ ਦਨ ਪਸ਼ਧਲਨ ਰਲਜ਼ਜਸਦਰ ਸਰਣਦ ਨਨ ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਰਰਡ ਕਰਲਸ ਜ਼ਦਵਸ ਬਜਜ਼ਦਨ

        ਘਰ ਜ਼ਵਵਚ ਮਨਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਦਤਲ       । ਉਨਲਲਗ ਸਮਲਜ ਸਨਵਲ ਦਦ ਜ਼ਵਚਲਰਧਲਰਲ ਦਨ
        ‘‘  ”   ਮਲਢਦ ਰਰਡ ਕਰਲਸ ਦਨ ਬਲਨਦ ਹਰਨਰਦ ਡਰਨਟ ਅਤਨ ਆਪਣਲ ਘਰ ਦਨ ਸਸਸਥਲਜ਼ਪਕ ਐਲ.ਆਰ.   ਮਜ਼ਸਦਰਲ ਦਦਆਗ

   ਸਮਲਜ ਸਨਵਲ ਪਸ਼ਤਦ      ਸਨਵਲਵਲਗ ਨਰ ਸ ਵਦ ਯਲਦ ਕਦਤਲ    ‘‘  ”    । ਇਸ ਮਦਕਨ ਆਪਣਲ ਘਰ ਟਰਵਸਟ ਦਨ ਟਰਵਸਟਦ ਜ਼ਵਨਲਦ
ਜਰਨ,     ਐਡਵਲਕਨਟ ਰਲਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਮਜ਼ਸਦਰਲ,        ਬਹਲਦਜਦਤ ਜ਼ਸਸਘ ਆਪਣਲ ਘਰ ਦਨ ਮਰਨਨਜ਼ਰ ਕਨ.   ਐਸ ਭਲਗਲ,

            ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਰਡ ਕਰਲਸ ਸ਼ਲਖਲ ਦਨ ਸਕਵਤਰ ਗਜ਼ਰਸਲਹਨ ਜ਼ਸਸਘ ਸਮਰਚਨ ਸਟਲਫ ਨਲਲ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

              ਕਰਲਨਲ ਮਹਲਹਮਲਰਰ ਦਰ ਰਲਕਥਲਮ ਲਈ ਚਚਕਕ ਗਏ ਵਚਡਮਮਚਲਕ ਕਦਮਲਹ ਜ਼ਵਚਚ ਸਮਰਹ ਸਫਲਈ ਸਕਵਕ ਵਰਕਰਲਹ ਦਲ
  ਅਜ਼ਹਮ ਯਲਗਦਲਨ -  ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

   ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਕ 200       ਤਚ ਵਚਧ ਸਫਲਈ ਸਕਵਕਲਹ ਨਰ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਜ਼ਕਚਟਲਹ,      ਸਸਨਰਟਲਈਜ਼ਰ ਅਤਕ ਫਲ ਦਕ ਕਕ ਕਰਤਰ
 ਹਹਸਲਲ ਅਫਜਲਈ

         ਡਹਮਰਨਹਜ਼ ਵਚਲਚ ਸਫਲਈ ਸਕਵਕਲਹ ਨਰ ਸ ਕਰਤਰ ਗਈ ਪਰਜ਼ਲ ਦਰ ਵਸਡ
 

 ਰਰਪਨਗਰ 08  ਮਈ -            ਕਰਲਨਲ ਮਹਲਹਮਲਰਰ ਦਰ ਰਲਕਥਲਮ ਲਈ ਚਚਕਕ ਗਏ ਵਚਡਮਮਚਲਕ ਕਦਮਲਹ ਜ਼ਵਚਚ ਸਮਰਹ ਸਫਲਈ
     ਸਕਵਕ ਵਰਕਰਲਹ ਦਲ ਅਜ਼ਹਮ ਯਲਗਦਲਨ ਹਸ        । ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਰਮਤਰ ਸਲਨਲਲਰ ਜ਼ਗਰਰ ਨਕ ਕਲਰਜਸਲਧਕ
      ਦਫਤਰ ਜ਼ਵਖਕ ਸਫਲਈ ਸਕਵਕ ਵਰਕਰਲਹ ਨਰ ਸ 200      ਤਚ ਵਚਧ ਰਲਸ਼ਨ ਦਰਆ ਜ਼ਕਚਟਲਹ ,    ਸਸਨਰਟਲਈਜ਼ਰ ਅਤਕ ਹਲਰ

       ਜ਼ਰਰਰਰ ਸਮਲਨ ਮਮਹਚਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਦਹਰਲਨ ਇਹ ਗਚਲ ਕਹਰ।
                           ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਕ ਇਨਲਲਹ ਵਰਕਰਲਹ ਦਰ ਸ਼ਸਲਲਘਲ ਕਰਜ਼ਦਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਹਰਲਹ ਜ਼ਵਚਚ ਕਰਤਰ

     ਜਲ ਰਹਰ ਸਫਲਈ ਅਤਕ ਜ਼ਛੜਕਲਓ ,           ਸਸਨਰਟਕਸ਼ਨ ਸਸਬਧਰ ਸਮਰਹ ਕਸਮਲਹ ਨਰ ਸ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚਚ ਰਚਖਦਕ ਹਲਏ ਇਨਲਲਹ ਦਲ
     ਇਚਕ ਵਚਡਲ ਯਲਗਦਲਨ ਜ਼ਰਹਲ ਹਸ             ।ਉਨਲਲਹ ਨਕ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਸ ਜਜ਼ਬਕ ਨਲਲ ਇਨਲਲਹ ਸਫਲਈ ਸਕਵਕਲਹ ਨਕ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਚਚ
                  ਕਸਮ ਕਰਤਲ ਹਸ ਉਸਕ ਜ਼ਜ਼ਬਕ ਤਕ ਹਹਸਲਕ ਨਲਲ ਉਹ ਕਸਮ ਕਰਦਕ ਰਜ਼ਹਣ । ਉਨਲਲਹ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਹ ਵਰਕਰਲਹ ਨਕ

               ਆਪਣਰ ਕਲਰਗਮਜਲਰਰ ਉਮਰਦ ਤਚ ਵਚਧ ਕਰ ਜ਼ਵਖਲਈ ਹਸ ਅਤਕ ਇਲਲਕਲ ਜ਼ਨਵਲਸਰਆਹ ਨਰ ਸ ਵਰ ਇਨਲਲਹ ਤਕ ਮਲਣ
        ਮਜ਼ਹਸਰਸ ਹਲਣਲ ਚਲਹਰਦਲ ਹਸ। ਉਨਲਲਹ ਸਮਰਹ ਵਰਕਰਲਹ ਨਰ ਸ         ਕਰਲਨਲ ਜ਼ਬਮਲਰਰ ਤਚ ਬਚਲਅ ਲਈ ਮਲਸਕ ਦਰ ਵਰਤਚ

 ਕਰਨ ,          ਸਸਨਰਟਲਈਜ਼ਰ ਅਤਕ ਸਮਮ ਸਮਮ ਤਲ ਹਚਥ ਧਲਣ ਲਈ ਪਸ਼ਕਜ਼ਰਤ ਕਰਤਲ       । ਉਨਲਲਹ ਨਕ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਜ਼ਵਚਚ
             ਜ਼ਢਚਲ ਦਹਰਲਨ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਸਮਮ ਮਲਸਕ ਨਰ ਸ ਪਜ਼ਹਨਣਲ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਉਣ ਅਤਕ ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਟਸ ਦਲ

        ਜ਼ਧਆਨ ਰਚਖਣ।ਉਨਲਲਹ ਨਕ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਸਨਲ ਹਲ ਸਕਕ           ਇਚਕ ਦਰਜਕ ਨਰ ਸ ਘਚਟ ਜ਼ਮਲਣ ਅਤਕ ਕਰਲਨਲ ਜ਼ਬਮਲਰਰ ਤਚ ਬਚਲਅ
     ਸਬਸਧਰ ਸਲਰਕ ਜ਼ਨਯਮਲਹ ਦਲ ਪਲਲਣ ਕਰਨ।

                    ਇਸਕ ਦਹਰਲਨ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਚਲਚ 200        ਤਲਤ ਵਚਧ ਸਫਲਈ ਸਕਵਕਲਹ ਨਰ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਜ਼ਕਚਟਲਹ,
ਸਸਨਰਟਲਈਜ਼ਰ,       ਮਲਸਕ ਅਤਕ ਫਲ ਆਜ਼ਦ ਵਰ ਵਸਡਕ ਗਏ        । ਇਸ ਦਹਰਲਨ ਡਲਮਰਨਹਜ਼ ਵਚਲਚ ਸਮਰਹ ਸਫਲਈ ਵਰਕਰਲਹ

                ਨਰ ਸ ਪਰਜ਼ਲ ਦਰ ਵਰ ਵਸਡ ਕਰਤਰ ਗਈ । ਇਸ ਮਹਕਕ ਹਲਰਨਲ ਤਚ ਇਲਲਵਲ ਕਲਰਜਸਲਧਕ ਅਫਸਰ ਰਰਪਨਗਰ ਸ਼ਸ਼ਰ
          ਭਜਨ ਚਸਦ ਸਮਕਤ ਵਚਡਰ ਜ਼ਗਣਤਰ ਜ਼ਵਚਚ ਸਫਲਈ ਸਕਵਕ ਵਰ ਮਹਜਰਦ ਸਨ।
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  ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ। 

ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤ� ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦਕੁਾਨ# - 

ਉਪ ਮੰਡਲ ਮਿੈਜਸਟ�ੇਟ 

ਨੰਗਲ, 08 ਮਈ -  

ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਸ. ਹਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨ-  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ# ਦੇ 

ਮੱਦੇਨਜਰ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ# ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 7.00 ਵਜੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 3.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਿਫਊ 

ਦੌਰਾਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਉਨ # ਨ-  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਜਾਰੀ ਿਲਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਸਟਰ ਵਾਇਜ਼ ਹੀ ਦੁਕਾਨ# ਨੰੂ ਖੋਲਣ 

ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਿਬਨ # ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲ� ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ ਦੀ 

ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹ7 ਹਵੋੇਗੀ। ਉਨ # ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਥ� ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨ- ੜੇ ਦੇ ਮੋਹਲੇ/ਵਾਰਡ/ਕਲੋਨੀ ਦੀ 

ਦੁਕਾਨ ਤੋ ਹੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ। 

ਉਨ # ਨ-  ਅੱਗੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਾਸਕ, ਗਲਬਸ ਪਿਹਨ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਸੈਨ- ਟਾਈਜਰ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ 

ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟੈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾ ਨੰੁ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੈਨ- ਟਾਈਜ ਕਰਨਗੇ 

ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ 19 ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਇੰਨ ਿਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। 

ਉਨ # ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਖਲਾਫ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਤੇ ਐਪੀਡੈਿਨਕ 

ਡਸੀਜ 1897 ਨ< ਸ਼ਨਲ ਿਡਸਜਾਸਟਰ ਮੈਨ- ਜਮੈਟ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਿਵਚ ਿਲਆਦੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। 

 


