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ਦਫ਼ਤਰ, ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਫਰਲਜਪਪਰ 
ਜ਼ਫਰਲਜਪਪਰ ਕਕਟ ਦਦ ਰਦਲਵਦ ਸਟਦਸ਼ਨ ਤਤ ਵਵਰਵਲਰ ਸ਼ਲਮ ਨਨ ਸ 7 ਵਜਦ 1188 ਯਲਤਰਵਆਆ ਦਵ ਪਜ਼ਹਲਵ 'ਸਰਲਜ਼ਮਕ ਐਕਸਪਪਪਸ' ਹਲਵਦਗਵ 
ਰਵਲਨਲ 
ਜ਼ਡਪਟਵ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਜ਼ਸਜ਼ਵਲ ਅਤਦ ਪਪਜ਼ਲਸ ਅਜ਼ਧਕਲਜ਼ਰਆਆ ਦਦ ਨਲਲ ਟਪ ਦਨ ਦਦ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਲ ਜ਼ਲਆ ਜਲਇਜਲ, ਜ਼ਕਹਲ ਟਪ ਦਨ ਚਲਲਉਣ ਦਵ 
ਲਲਗਤ ਕਰਵਬ 6 ਲਲਖ ਰਪਪਏ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲਤ ਜ਼ਕਤਲ ਜਲਵਦਗਲ ਖਰਚ 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਨ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਫਰਲਜ਼ਪਪਰ
 ਪਪਪਸਨਲਟ 

ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਦ 8 ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਨਆਆ ਤਤ ਆਏ ਹਲਏ ਹਜ਼ਲਰਲਆ ਪਰਵਲਸਵ ਮਜ਼ਦਨਰਲਆ ਦਵ ਕਵਤਵ ਜ਼ਸਹਤ ਜਲਆਚ, ਸਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਕਜ਼ਸਸਗ ਅਤਦ ਸਫ਼ਲਈ 
ਬਲਰਦ ਵਵ ਕਵਤਲ ਜਲਗਰਨਕ 
ਜ਼ਜ਼ਲਨਦ  ਜ਼ਵਲਚ ਵਲਖ-ਵਲਖ ਥਲਵਲਆ ਉਉਤਦ ਸ਼ਰਜ਼ਮਕ ਐਕਸਪਪਪਉਸ ਜ਼ਵਲਚ ਸਵਲਰ ਹਲਣ ਲਈ ਪਪਲਜਦ ਲਲਕਲਆ ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਦ ਮਲਦਦਨਜ਼ਰ 
ਸਲਵਧਲਨਵਆਆ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਵਤਲ ਜ਼ਗਆ ਜਲਗਰਨਕ

 ਜ਼ਫਰਲਜਪਪਰ 14 ਮਈ 2020 ( ) ਜ਼ਡਪਟਵ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਫਰਲਜਪਪਰ ਸ਼ਪਵ ਕਪਲਵਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਦਦ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲਆ ਉਉਤਦ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਲਲਤ  
ਜ਼ਫਰਲਜਪਪਰ ਪਹਪਸਚਣ ਵਲਲਦ  ਹਜ਼ਲਰਲਆ ਪਰਵਲਸਵ ਮਜ਼ਦਨਰਲਆ ਦਵ ਜ਼ਸਹਤ ਜਲਆਚ ਕਵਤਵ ਗਈ । ਇਹ ਸਲਰਦ ਲਲਕ ਮਲਲਵਲ ਖਦਤਰ ਦਦ ਅਲਠ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਨ
ਆਆ ਤਤ ਜ਼ਫਰਲਜਪਪਰ ਤਤ ਚਲਲਣ ਵਲਲਵ ਸ਼ਰਜ਼ਮਕ ਐਕਸਪਪਪਉਸ ਜ਼ਵਲਚ ਸਵਲਰ ਹਲਣ ਲਈ ਜ਼ਫਰਲਜ਼ਪਪਰ ਪਪਲਜਦ ਸਨ, ਜ਼ਜਨਨਲਆ ਨਨ ਸ ਜ਼ਜ਼ਲਨ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਲਲਤ 
ਵਲਖ-ਵਲਖ ਥਲਵਲਆ ਉਉਤਦ ਠਜ਼ਹਰਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਪ। ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦ ਮਲਜ਼ਹਰ ਡਲਕਟਰਲਆ ਵਲਲਤ ਇਨਨਲਆ ਸਲਰਦ ਲਲਕਲਆ ਦਵ ਜ਼ਸਹਤ ਦਵ ਜਲਆਚ 
ਕਵਤਵ ਗਈ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਲਚ ਇਨਨਲਆ ਦਲ ਟਕਪਰਦਚਰ ਅਤਦ ਖਸਘ-ਜਪਕਲਮ ਬਲਰਦ ਜ਼ਵਲਚ ਪਤਲ ਲਗਲਇਆ ਜ਼ਗਆ । ਇਸ ਦਦ ਬਲਅਦ ਜ਼ਸਹਤ ਜਲਆਚ 
ਜ਼ਵਲਚ ਜ਼ਫਲਟ ਪਲਏ ਗਏ ਸਲਰਦ ਲਲਕਲਆ ਨਨ ਸ ਟਪਨਦ  ਜ਼ਵਲਚ ਸਵਲਰ 
ਹਲਣ ਦਵ ਮਨਜ਼ਨਰਵ ਪਪਦਲਨ ਕਵਤਵ ਗਈ । ਵਧਦਰਦ ਜਲਣਕਲਰਵ ਜ਼ਦਸਦਦ ਹਲਏ ਜ਼ਡਪਟਵ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਫਰਲਜਪਪਰ ਸ਼ਪਵ ਕਪਲਵਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਫਰਲਜਪਪਰ ਜ਼ਵਲਚ ਆਸਪਲਸ ਦਦ ਕਈ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਨਆਆ ਤਤ ਵਲਡਵ ਤਲਦਲਦ ਜ਼ਵਲਚ ਪਰਵਲਸਵ ਸ਼ਰਜ਼ਮਕ ਰਲਤ ਨਨ ਸ ਸਲਤ ਵਜਦ ਕਕਟ ਰਦਲਵਦ ਸਟਦਸ਼ਨ ਤਤ 
ਰਵਲਨਲ ਹਲਣ ਵਲਲਵ ਸ਼ਰਜ਼ਮਕ ਐਕਸਪਪਪਉਸ ਟਪਨਦ  ਨਨ ਸ ਫੜਨ ਲਈ ਪਪਲਜਦ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਨਲਆ ਦਦ ਠਜ਼ਹਰਣ ਲਈ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਵਆਆ ਵਲਖ-ਵਲਖ ਥਲਵਲਆ ਉਉਤਦ
ਇਸਤਜ਼ਲਮ ਕਵਤਦ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਨਲਆ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਦ ਡਲਕਟਰਲਆ ਵਲਲਤ ਇਨਨਲਆ ਲਲਕਲਆ ਦਵ ਜ਼ਸਹਤ ਜਲਆਚ ਦਦ ਇਲਲਵਲ ਇਨਨਲਆ ਨਨ ਸ 
ਸਫ਼ਲਈ ਨਨ ਸ ਲਪ ਕ ਦ ਜਲਗਰਨਕ ਵਵ ਕਵਤਲ ਜ਼ਗਆ । ਇਨਨਲਆ ਨਨ ਸ ਵਲਰ-ਵਲਰ ਹਲਥ ਧਲਣ, ਸਲਫ-ਸਫਲਈ ਦਵ ਅਹਜ਼ਮਅਤ, ਸਲਸ਼ਲ 
ਜ਼ਡਸਟਟਜ਼ਸਸਗ,ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣ ਅਤਦ ਖਸਘਣ ਅਤਦ ਜ਼ਨਲਛ ਮਲਰਨ ਵਕਤ ਮਨਸਹ ਨਨ ਸ ਢਲਕ ਕਦ ਰਲਖਣ ਦਦ ਫ਼ਲਇਜ਼ਦਆਆ ਬਲਰਦ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ ਤਲਆਜ਼ਕ 
ਵਲਡਵ ਤਲਦਲਦ ਜ਼ਵਲਚ ਲਲਕਲਆ ਨਨ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਜ਼ਖਲਲਫ ਜਲਗਰਨਕ ਕਵਤਲ ਜਲ ਸਕਦ। ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਜ਼ਫਰਲਜਪਪਰ ਡਲ. ਨਵਦਵਪ ਜ਼ਸਸਘ 
ਨਦ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸਨਵ ਵਲਡਵ ਤਲਦਲਦ ਜ਼ਵਲਚ ਲਲਕਲਆ ਦਵ ਸਕਰਵਜ਼ਨਸਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਹਵ ਜ਼ਤਆਰਵ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸਵ ਅਤਦ ਵਲਖ-
ਵਲਖ ਟਵਮਲਆ ਦਲ ਗਠਨ ਕਵਤਲ ਜ਼ਗਆ ਸਵ। ਇਹ ਟਵਮਲਆ ਗਪਰਨਹਰਸਹਲਏ ਸਬ-ਜ਼ਡਵਵਜ਼ਨ ਅਤਦ ਜ਼ਫਰਲਜਪਪਰ ਜ਼ਸਟਵ ਸਬ-ਜ਼ਡਵਵਜ਼ਨ ਦਦ ਅਸਦਰ 
ਵਲਖ-ਵਲਖ ਥਲਵਲਆ ਉਉਤਦ ਪਰਵਲਸਵ ਮਜ਼ਦਨਰਲਆ ਦਵ ਜਲਆਚ ਕਰ ਰਹਵਆਆ ਹਨ ਅਤਦ ਉਨਨਲਆ ਨਨ ਸ ਸਫ਼ਲਈ ਦਦ ਪਪਤਵ ਜਲਗਰਨਕ ਕਰ ਰਹਵਆਆ ਹਨ । 
ਉਨਨਲਆ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਲਰਦ ਲਲਕਲਆ ਦਵ ਜ਼ਸਹਤ ਜਲਆਚ ਦਦ ਬਲਅਦ ਹਵ ਉਨਨਲਆ ਨਨ ਸ ਟਪ ਦਨ ਜ਼ਵਲਚ ਸਵਲਰ ਦਵ ਮਨਜ਼ਨਰਵ ਪਪਦਲਨ ਕਵਤਵ ਜਲਵਦਗਵ ।

ਜ਼ਫਰਲਜਪਪਰ, 
ਪਪਵਲਸਵ ਮਜ਼ਦਨਰ ਜਲ ਆਪਣਦ ਸਨਜ਼ਬਆਆ ਨਨ ਸ ਵਲਜ਼ਪਸ ਜਲਣ ਦਦ ਚਲਹਵਲਨ ਹਨ ਨਨ ਸ ਵਲਡਵ ਰਲਹਤ ਪਪਦਲਨ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਫਰਲਜਪਪਰ ਕਕਟ 

ਦਦ ਰਦਲਵਦ ਸਟਦਸ਼ਨ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਵ ਸਰਲਜ਼ਮਕ ਐਕਸਪਪਪਸ ਰਦਲ ਗਡਲ ਵ ਵਵਰਵਲਰ ਦਵ ਸ਼ਲਮ ਨਨ ਸ ਯਨ.ਪਵ. ਦਦ 
ਕਲਨਪਪਰ ਜ਼ਜਲਦ ਸ਼ਲਮ ਨਨ ਸ 7 ਵਜਦ ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਲਵਦਗਵ। ਜ਼ਡਪਟਵ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਫਰਲਜਪਪਰ ਸ਼ਪਵ ਕਪਲਵਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਤ ਬਪਧਵਲਰ ਸ਼ਲਮ ਨਨ ਸ ਟਪ ਦਨ 
ਸਸਚਲਲਨ ਦਦ ਸਸਬਸਜ਼ਧਤ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਨਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ 1188 ਯਲਤਰਵਆਆ ਨਨ ਸ ਲਪਕਦ ਇਹ ਰਦਲ ਗਲਡਵ ਜ਼ਫਰਲਜਪਪਰ 
ਕਕਟ ਰਦਲਵਦ ਸਟਦਸ਼ਨ ਤਤ ਵਵਰਵਲਰ ਸ਼ਲਮ ਨਨ ਸ 7 ਵਜਦ ਰਵਲਨਲ ਹਲਵਦਗਵ। ਉਨਨਲਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਰਦਲ ਗਡਲ ਵ ਰਲਹਹ ਉਹਵ ਯਲਤਰਵ ਜਲ ਸਕਣਗਦ
ਜ਼ਜਨਲਆ ਨਦ ਆਪਣਦ ਆਪ ਨਨ ਸ ਸਨਬਲ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਪਲਰਟਲ 'ਤਦ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ ਕਰਵਲਇਆ ਹਪ ਅਤਦ ਉਨਲਆ ਨਨ ਸ ਅਲਜ ਦਦਰ ਰਲਤ ਜਲਆ ਬਧਵਪ ਲਰ ਦਵ 
ਸਵਦਰ ਦ ਨਨ ਸ ਮਲਬਲਇਲ 'ਤਦ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਪਪਲਪਤ ਹਲਇਆ ਹਪ। ਜ਼ਡਪਟਵ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਦ ਕਲਈ ਦਨਸਰਲ ਜ਼ਵਅਕਤਵ ਰਦਲਵਦ 
ਸਟਦਸ਼ਨ 'ਤਦ ਆਉਣ ਦਵ ਕਲਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਗਲ ਤਲਆ ਉਸ ਜ਼ਖਲਲਫ਼ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਜ਼ਨਯਮਲਆ ਤਜ਼ਹਤ ਸਖ਼ਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਵਤਵ ਜਲਵਦਗਵ, ਜ਼ਸਰਫ ਇਸ 
ਟਪ ਦਨ ਜ਼ਵਲਚ ਸਵਲਰ ਹਲਣ ਲਈ ਅਜ਼ਧਕਲਰਤ ਜ਼ਕਲਤਦ ਗਏ ਲਲਕਲਆ ਦਵ ਮਨਵਮਕਟ ਨਨ ਸ ਹਵ ਮਨਜਨਰਵ ਜ਼ਦਲਤਵ ਗਈ ਹਪ। ਉਨਨਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ 
ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਪਪਲਪਤ ਕਰਨ ਤਤ ਬਲਅਦ ਜ਼ਜਲਦ ਜ਼ਵਚ ਪਪਜਣ ਵਲਲਦ ਯਲਤਰਵਆਆ ਨਨ ਸ ਠਜ਼ਹਰਲਉਣ ਲਈ ਪਪਖਤਲ ਇਸਤਜਲਮ ਜ਼ਕਤਦ ਗਏ ਹਨ,
ਜ਼ਜਥਦ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਵਆਆ ਟਵਮਲਆ ਵਲਤ ਯਲਤਰਵਆਆ ਦਵ ਜ਼ਸਹਤ ਦਵ ਪੜਤਲਲ ਜ਼ਕਤਵ ਜਲਵਦਗਵ। ਜ਼ਸਹਤ ਦਵ ਪੜਤਲਲ ਤਤ ਬਲਅਦ ਹਵ 
ਸਫਰ ਦਵ ਮਨਜਨਰਵ ਜ਼ਦਲਤਵ ਜਲਵਦਗਵ। ਜ਼ਡਪਟਵ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਯਲਤਰਵ ਆਪਣਦ ਨਲਲ ਖਲਣਲ ਅਤਦ ਪਲਣਵ ਲਪ  ਕਦ ਜਲ ਸਕਣਗਦ। 
ਉਨਨਲਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਰਦਲਵਦ ਸਟਦਸ਼ਨ 'ਤਦ ਯਲਗ ਜ਼ਵਅਕਤਵ ਦਦ ਦਲਖਲਦ ਦਵ ਜਲਆਚ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਪਪਜ਼ਲਸ ਦਦ ਅਜ਼ਧਕਲਜ਼ਰਆਆ ਨਨ ਸ ਹਪਕਮ ਦਦ ਜ਼ਦਤਦ 
ਗਏ ਹਨ, ਜਲਜ਼ਕ ਸਟਦਸ਼ਨ ਦਦ ਆਲਦ-ਦਪਆਲਦ ਸਪਰਜ਼ਖਆ ਦਦ ਪਪਖਤਲ ਇਸਤਜਲਮ ਕਰਣਗਦ। ਉਨਨਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਪਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਮਪਲਖ 
ਮਸਤਰਵ ਪਸਜਲਬ ਦਵ ਅਗਵਲਈ ਵਲਲਵ ਸਨਬਲ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਅਣਥਲਕ ਯਤਨਲਆ ਤਜ਼ਹਤ ਅਜ਼ਜਹਵਆਆ ਹਲਰ ਰਦਲ ਗਲਡਵਆਆ ਚਲਣਗਵਆਆ ਅਤਦ ਇਨਨਲਆ
ਸਲਰਵਆਆ ਗਲਡਵਆਆ ਦਲ ਖਰਚ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਲਤ  ਕਵਤਲ ਜਲਵਦਗਲ ਤਲਆਜ਼ਕ ਆਪਣਦ ਸਨਬਦ ਵਲਪਸ ਪਰਤਣ ਵਲਲਦ  ਲਲਕਲਆ ਉਤਦ ਜ਼ਕਸਦ ਤਰਲਆ ਦਲ
ਕਲਈ ਬਲਝ ਨਲ ਪਵਦ। ਇਸ ਮਮਕਦ ਐਸਡਵਐਮ ਜ਼ਫਰਲਜਪਪਰ ਸ਼ਪਵ ਅਜ਼ਮਤ ਗਪਪਤਲ, ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਵ ਕਸਵਰਜਵਤ ਜ਼ਸਸਘ, ਜ਼ਸਜ਼ਵਲ 
ਸਰਜਨ ਡਲ. ਨਵਦਵਪ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਦ ਪਪਜ਼ਲਸ ਮਜ਼ਹਕਮਦ ਦਦ ਅਜ਼ਧਕਲਰਵ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ। 


