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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਵਵਲਲ ਵਵਬਬਨਲਰ
ਨਨ ਜਵਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਮਲਨਜ਼ਸਕ ਤਣਲਅ 'ਤਤ ਕਲਬਨ ਪਲਊਣ ਬਲਰਤ ਜ਼ਦਵਤਬ ਜਲਣਕਲਰਬ
ਘਰਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕਤ ਹਬ ਆਨਲਲਈਨ ਪੜਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਪਤਜ਼ਰਆ
ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 17 ਮਈ :
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਜ਼ਵਖਤ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ ਵਵਖ-ਵਵਖ ਫਬਲਡਲਨ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥਬਆਨ ਅਤਤ ਨਨ ਜਵਲਨਲਨ ਲਈ ਆਨ
ਲਲਈਨ ਵਵਬਬਨਲਰ ਲਵ ਕਚਰ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਬਤਲ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਵਚ ਤਕਰਬਬਨ 100 ਨਨ ਜਵਲਨਲਨ ਨਤ ਭਲਗ ਜ਼ਲਆ। ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਬ
ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਜਨਰਤਸ਼ਨ ਤਤ ਟਰਤਜ਼ਨਸਗ ਅਫਸਰ ਸ਼ਪਬਮਤਬ ਅਰਜ਼ਵਦਰ ਕਨਰ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਪਪਤਰਨਲਦਲਇਕ ਲਵ ਕਚਰ ਲਈ
ਜ਼ਵਸ਼ਤਸ਼ ਤਨਰ ਤਤ ਡਲ: ਨਯਲਜ਼ਨਕਲ ਜ਼ਸਸਘ, ਅਜ਼ਸਸਟਟਟ ਪਪਲਫਵਸਰ (ਮਨਲ ਜ਼ਵਜ਼ਗਆਨ) ਨਤ ਗਵਸਟ ਲਵ ਕਚਰ ਦਤ ਤਨਰ ਤਤ ਭਲਗ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਜਨਲ ਲਨ ਨਤ
ਮਮਕਲਬਲਤ ਦਬਆਨ ਪਪਬਜ਼ਖਆਵਲਨ ਦਬ ਜ਼ਤਆਰਬ ਲਈ ਹਮਤਸ਼ਲ ਪਪਤਜ਼ਰਤ ਰਜ਼ਹਣ ਦਬਆਨ ਤਕਨਬਕਲਨ ਅਤਤ ਮਨਲ ਜ਼ਵਜ਼ਗਆਜ਼ਨਕ ਤਕਨਬਕਲਨ ਰਲਹਹ
ਮਲਨਜ਼ਸਕ ਤਣਲਅ ਨਨ ਸ ਕਸਟਰਲਲ ਕਰਨ ਬਲਰਤ ਭਰਪਨਰ ਜਲਣਕਲਰਬ ਜ਼ਦਵਤਬ।
ਇਸ ਵਵਬਬਨਲਰ ਲਵ ਕਚਰ ਦਨਰਲਨ ਸਪਬਮਤਬ ਅਰਸਜ਼ਿਵਸਦਰ ਕਨਰ, ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਜਨਰਤਸ਼ਨ ਤਤ ਟਪ ਤਜ਼ਨਸਗ ਅਫਸਰ ਵਲਲ ਨਨ ਜਵਲਨਲਨ ਨਨ ਸ
ਲਲ ਕਡਲਊਨ ਦਤ ਸਮਮ ਦਨਰਲਨ ਵਬ ਆਪਣਬ ਪੜਲਈ ਘਰ ਰਜ਼ਹ ਕਤ ਵਬ ਜਲਰਬ ਰਵਖਣ ਅਤਤ ਜ਼ਬਊਰਲ ਵਲਲ ਇਸ ਸਮਮ ਦਨਰਲਨ ਜ਼ਦਵਤਬਆਨ ਜਲ
ਰਹਬਆਨ ਸਹਨਲਤਲਨ ਬਲਰਤ ਜਲਣਨ ਸ ਕਰਵਲਇਆ। ਇਸ ਵਵਬਬਨਲਰ ਲਵ ਕਚਰ ਦਨਰਲਨ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਜਨਰਤਸ਼ਨ ਤਤ ਟਪ ਜ਼ਤ ਨਸਗ ਅਫਸਰ ਸਪਬ ਉਮਤਸ਼
ਕਲਲੜਲ, ਕਰਬਅਰ ਕਲਊਸਲਰ ਸਪਬ ਅਨਮ ਜ ਜ਼ਕਸ਼ਲਰ ਦਵਤਲ ਵਬ ਸ਼ਲਮਲ ਸਨ।
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ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਰਰਲਵਰ ਸਟਰਸ਼ਨ ਤਤ 1536 ਪਰਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਲਲ ਕਰ ਪਸਜਵਵ 'ਸ਼ਸ਼ਜ਼ਮਕ ਐਕਸਪਸ਼ਲਸ' ਦਦ ਰਗਲਪਦਰ (ਪਪਛਮਸ ਬਸਗਲਲ) ਰਵਲਨਲ
ਯਲਤਰਸਆਆ ਵਪਲਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ
ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜ ਸਲਜ਼ਹਬ, 18 ਮਈ
ਮਦਪਖ ਮਸਤਰਸ ਕਲਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਸ ਅਗਵਲਈ ਵਲਲਸ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਪਲਤ ਪਸ਼ਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਉਨਲਆ ਦਸ ਇਪਛਲ ਮਦਤਲਬਕ ਉਨਲਆ ਦਰ
ਜਪਦਸ ਸਨਜ਼ਬਆਆ ਜ਼ਵਪਚ ਮਦਫ਼ਤ ਭਰਜਣ ਲਈ ਕਸਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਅਣਥਪਕ ਯਤਨਲਆ ਤਜ਼ਹਤ ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਰਰਲਵਰ ਸਟਰਸ਼ਨ ਤਤ ਪਸਜਵਵ 'ਸ਼ਸ਼ਜ਼ਮਕ ਐਕਸਪਸ਼ਲਸ'
ਰਰਲ ਗਪਡਸ 1536 ਪਸ਼ਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਲਲ ਕਰ ਦਦ ਰਗਲਪਦਰ (ਪਪਛਮਸ ਬਸਗਲਲ) ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਫਤਜ਼ਹਗੜ ਸਲਜ਼ਹਬ ਸਮਰਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਐਸ. ਬਸ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਰਨਪਨਗਰ, ਜਲਸਧਰ, ਲਦ ਜ਼ਧਆਣਲ, ਕਪਨਰਥਲਲ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਆਆ ਤਤ ਪਸ਼ਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਜ਼ਵਸ਼ਰਸ਼ ਬਪਸਲਆ
ਰਲਹਵ ਰਰਲਵਰ ਸਟਰਸ਼ਨ ਜ਼ਲਆਆਦਲ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਜਪਥਤ ਉਹ ਜ਼ਵਸ਼ਰਸ਼ ਰਰਲਗਪਡਸ ਰਲਹਵ ਆਪਣਰ ਜਪਦਸ ਸਨਜ਼ਬਆਆ ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਲਏ।
ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਸ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਵਧਸਕ ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ) ਸ਼ਸ਼ਸ ਅਮਰਸਕ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਪਧਨ ਨਰ ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਤਲਅ ਪਸ਼ਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਤਜ਼ਹਤ
ਰਜ਼ਜਸਟਰਰਸ਼ਨ ਉਪਰਸਤ ਮਲਡਸਕਲ ਸਕਰਸਜ਼ਨਸਗ ਮਦਕਸਮਲ ਹਲਣ 'ਤਰ ਇਸ ਜ਼ਵਸ਼ਰਸ਼ ਰਰਲ ਗਪਡਸ ਰਲਹਵ ਪਸ਼ਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਉਨਲਆ ਦਰ ਸਨਬਰ ਨਨ ਸ ਭਰਜ਼ਜਆ
ਜ਼ਗਆ ਹਲ ਤਰ ਜ਼ਕਸਰ ਵਸ ਯਲਤਰਸ ਨਨ ਸ ਜ਼ਕਸਰ ਜ਼ਕਸਮ ਦਸ ਜ਼ਦਪਕਤ ਨਹਵ ਆਉਣ ਜ਼ਦਪਤਸ ਗਈ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਸ ਸਮਲਜਕ ਦਨ ਰਸ ਸਮਰਤ
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਪਲਤ ਜਲਰਸ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਈ ਗਈ ਹਲ ਇਸ ਮਮਕਰ ਯਲਤਰਸਆਆ ਨਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਰ
ਉਨਲਆ ਦਰ ਵਲਪਸਸ ਲਈ ਜਲ ਉਪਰਲਲਲ ਕਸਤਲ ਹਲ, ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਰ ਧਸਨਵਲਦਸ ਹਨ
ਇਸ ਮਮਕਰ ਐਸ.ਪਸ. ਹਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ, ਡਸ ਐਸ ਪਸ ਜਸਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਟਵਲਣਲ, ਡਸ ਐਸ ਪਸ ਐਚ.ਆਰ.ਲਲਲਕਲ, ਸਕਪਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ
ਪਸ਼ਸਸ਼ਦ ਹਰਕਸਵਲਜਸਤ ਜ਼ਸਸਘ, ਤਜ਼ਹਸਲਸਦਲਰ ਗਦਰਜ਼ਜਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਸਮਰਤ ਵਪਖ ਵਪਖ ਜ਼ਵਭਲਗਲਆ ਦਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਸ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ
ਕਲਪਸ਼ਨ: 1. ਵਧਸਕ ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ) ਸ਼ਸ਼ਸ ਅਮਰਸਕ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਪਧਨ ਜ਼ਵਸ਼ਰਸ਼ ਰਰਲ ਗਪਡਸ ਰਵਲਨਲ ਹਲਣ ਮਮਕਰ
2. ਜ਼ਵਸ਼ਰਸ਼ ਰਰਲ ਗਪਡਸ ਰਲਹਵ ਵਲਪਸ ਆਪਣਰ ਜਪਦਸ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਆਆ ਨਨ ਸ ਭਰਜਰ ਜਲਣ ਸਬਸਧਸ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਦਰ ਹਲਏ ਪਸ਼ਵਲਸਸ
3. ਸਰਜ਼ਹਸਦ ਰਰਲਵਰ ਸਟਰਸ਼ਨ ਜ਼ਵਖਰ ਜ਼ਵਸ਼ਰਸ਼ ਰਰਲ ਗਪਡਸ ਜ਼ਵਪਚ ਸਵਲਰ ਹਦਸਦਰ ਹਲਏ ਯਲਤਰਸ
4. ਪਸ਼ਵਲਸਸਆਆ ਨਨ ਸ ਖਲਣਲ ਮਦਹਪਈਆ ਕਰਵਲਏ ਜਲਣ ਦਲ ਜ਼ਦਸ਼ ਸ਼।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਹਲਕਕ ਦਦਆਆ ਸੜਕਲਆ ਦਦ ਸਪਪਸ਼ਲ ਮਮਰਸਮਤ ਕਰਵਲ ਕਕ ਲਲ ਕਲਆ ਨਨ ਸ ਆਵਲਜਲਈ
ਦਦਆਆ ਜ਼ਬਹਤਰ ਸਹਨਲਤਲਆ ਕਰਵਲਈਆਆ ਜਲ ਰਹਦਆਆ ਹਨ ਮਮਹਹਈਆ : ਨਲਗਰਲ
ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਨਲਗਰਲ ਨਕ 04 ਨਸਬਰ ਚਨਸਗਦ ਤਤ ਵਲਇਆ ਫਲਲਈ ਓਵਰ ਬਬਲਹਮਣ ਮਲਜਰਲ ਤਤ ਰਕਲਵਕ ਸਟਕਸ਼ਨ ਤਤ ਜਦ.ਟਦ. ਰਲਡ ਤਹਕ ਜਲਆਦਦ
ਢਲਈ ਜ਼ਕਲਲ ਮਦਟਰ ਸੜਕ ’ਤਕ ਪਬਦਜ਼ਮਕਸ ਪਲਉਣ ਦਕ ਕਸਮ ਦਲ ਜ਼ਲਆ ਜਲਇਜਲ
ਸੜਕ ਦਦ ਸਪਪਸ਼ਲ ਮਮਰਸਮਤ ’ਤਕ ਖਰਚਕ ਜਲ ਰਹਕ ਹਨ 92.21 ਲਹਖ ਰਮਪਏ
ਸੜਕਲਆ ਦਦ ਸਪਪਸ਼ਲ ਮਮਰਸਮਤ ਦਦਰਲਨ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਨਨ ਸ ਫਪਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਜ਼ਵਹਥ ਦਲ ਰਹਜ਼ਖਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਜ਼ਵਸ਼ਕਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ
ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 18 ਮਈ :
ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਹਲਕਕ ਦਦਆਆ ਸੜਕਲਆ ਦਦ ਸਪਪਸ਼ਲ ਮਮਰਸਮਤ ਕਰਵਲ ਕਕ ਲਲ ਕਲਆ ਨਨ ਸ ਆਵਲਜਲਈ ਦਦਆਆ ਜ਼ਬਹਤਰ ਸਹਨਲਤਲਆ ਮਮਹਹਈਆ
ਕਰਵਲਈਆਆ ਜਲ ਰਹਦਆਆ ਹਨ ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਹਲਕਕ ਦਕ ਲਲ ਕਲਆ ਨਨ ਸ ਕਲਫਦ ਰਲਹਤ ਜ਼ਮਲਕ ਗਦ । ਇਨਲ ਲਆ ਜ਼ਵਚਲਰਲਆ ਦਲ ਪਬਗਟਲਵਲ ਹਲਕਲ ਜ਼ਵਧਲਇਕ
ਸ. ਕਮ ਲਜਦਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ ਨਕ 04 ਨਸਬਰ ਚਨਸਗਦ ਤਤ ਵਲਇਆ ਫਲਲਈ ਓਵਰ ਬਬਲਹਮਣ ਮਲਜਰਲ ਤਤ ਰਕਲਵਕ ਸਟਕਸ਼ਨ ਤਤ ਜਦ.ਟਦ. ਰਲਡ
ਤਹਕ ਜਲਆਦਦ ਢਲਈ ਜ਼ਕਲਲ ਮਦਟਰ ਸੜਕ ’ਤਕ 92.21 ਲਹਖ ਦਦ ਲਲਗਤ ਨਲਲ ਪਬਦਜ਼ਮਕਸ ਪਲਉਣ ਦਕ ਕਸਮ ਦਲ ਜਲਇਜਲ ਲਪ ਣ ਮਦਕਕ
ਗਹਲਬਲਤ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਕਦਤਲ। ਉਨਲ ਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਮਹਖ ਮਸਤਰਦ ਪਸਜਲਬ ਕਪਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ਹਕਠਲਦ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ
ਜ਼ਜਥਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਨਨ ਸ ਫਪਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਵਹਡਕ ਪਹਧਰ ’ਤਕ ਉਪਰਲਲਕ ਕਰ ਰਹਦ ਹਪ ਉਥਕ ਹਦ ਸਨਬਕ ਦਕ ਜ਼ਵਕਲਸ ਕਲਰਜਲਆ ਵਦ ਜਲਰਦ ਹਨ।
ਸ. ਨਲਗਰਲ ਨਕ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੜਕ ਦਦ ਜ਼ਵਸ਼ਕਸ਼ ਮਮਰਸਮਤ ਦਦ ਮਸਗ ਇਲਲਕਕ ਦਕ ਲਲ ਕਲਆ ਵਹਲਤ ਲਸਮਮ ਸਮਮ ਤਤ ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਸਦ
ਅਤਕ ਇਸ ਸੜਕ ਦਕ ਬਨਣ ਨਲਲ ਲਲ ਕਲਆ ਨਨ ਸ ਵਹਡਦ ਰਲਹਤ ਜ਼ਮਲਕ ਗਦ ਅਤਕ ਇਸ ਨਲਲ ਟਬ ਪਜ਼ਫਕ ਵਦ ਸਮਚਲਰਨ ਢਸਗ ਨਲਲ ਚਹਲ ਸਕਕਗਦ । ਉਨਲ ਲਆ
ਇਹ ਵਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸੜਕ ਸ਼ਹਦਦਦ ਸਭਲ ਸਬਸਧਦ ਸਭ ਤਤ ਅਜ਼ਹਮ ਸੜਕਲਆ ਜ਼ਵਹਚਤ ਇਹਕ ਹਪ ਅਤਕ ਵਹਖ-ਵਹਖ ਥਲਵਲਆ ਤਤ ਆਉਣ ਵਲਲਕ
ਸ਼ਰਧਲਲਨ ਵਹਖ-ਵਹਖ ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਸਥਲਨਲਆ ’ਤਕ ਜਲਣ ਲਈ ਇਸ ਸੜਕ ਦਦ ਵਰਤਤ ਕਰਦਕ ਹਨ।
ਇਸ ਮਦਕਕ ਲਲ ਕ ਜ਼ਨਰਮਲਣ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਕ ਕਲਰਜਕਲਰਦ ਇਸਜਨਦਅਰ ਦਜ਼ਵਸਦਰ ਕਮ ਮਲਰ, ਐਸ.ਡਦ.ਓ. ਮਨਦਦਪ ਜ਼ਸਸਘ, ਜਕ.ਈ.
ਬਲਜ਼ਜਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ, ਸ਼ਬਦ ਸਮਭਲਸ਼ ਸਨਦ, ਅਸ਼ਲਕ ਸਨਦ, ਪਵਨ ਕਲਲੜਲ, ਨਜ਼ਰਸਦਰ ਕਮ ਮਲਰ ਜ਼ਪਬਸਸ ਤਕ ਅਮਰਦਦਪ ਜ਼ਸਸਘ ਬਪਨਦਪਲਲ, ਆਨਸਦ
ਮਲਹਨ, ਸਤਦਸ਼ ਤਲਵਲੜ, ਜਸਜ਼ਵਸਦਰ ਸ਼ਰਮਲ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਹਲਰ ਪਤਵਸਤਕ ਵਦ ਮਦਜਨਦ ਸਨ।
ਕਪਪਸ਼ਨ: ਹਲਕਲ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਸ. ਕਮ ਲਜਦਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਗਰਲ, ਸੜਕ ਦਦ ਜ਼ਵਸ਼ਕਸ਼ ਜ਼ਰਪਕਅਰ ਦਲ ਜਲਇਜਲ ਲਲ ਦਕ ਹਲਏ ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜੜ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜੜ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਦ ਹਦਦ ਦ ਅਸਦਰ ਰਲਤ 7.00 ਵਜ਼ਜ਼ ਤਲਲ ਸਵਜ਼ਰਜ਼ 7.00 ਵਜ਼ਜ਼ ਤਤਕ ਕਰਜ਼ਫਊ 31 ਮਈ 2020 ਤਤਕ ਲਲਗਦ
ਜ਼ਜ਼ਲਜ਼ ਅਸਦਰ ਪਪਦਜ਼ ਸਕਦ ਲ,ਕਲਜ਼ਚਸਗ ਸਪਟਰ ,ਕਲਲਜ ਅਤਜ਼ ਹਲਰ ਸਲਰਜ਼ ਜ਼ਵਜ਼ਦਅਕ ਅਦਲਰਜ਼ ਬਸਦ ਰਜ਼ਹਣਗਜ਼
ਜ਼ਜ਼ਲੜ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਜ਼ਟ ਵਤਲਲ ਹਹਕਮ ਜਲਰਦ
ਫਤਜ਼ਹਗੜੜ ਸਲਜ਼ਹਬ, 18 ਮਈ
ਜ਼ਜਲੜ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਜ਼ਟ, ਫਤਜ਼ਹਗੜੜ ਸਲਜ਼ਹਬ ਸਸਦਮਤਦ ਅਸਜ਼ਮਸਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਤਲ ਨਜ਼ ਫਕਜਦਲਰਦ ਜਲਬਤਲ ਸਸਘਤਲ 1973 (2 ਆਫ 1974) ਦਦ
ਧਲਰਲ 144 ਤਜ਼ਹਤ ਪਸਲਪਤ ਹਲਈਆਆ ਸ਼ਕਤਦਆਆ ਦਦ ਵਰਤਲ ਕਰਦਜ਼ ਹਲਏ ਹਹਕਮ ਜਲਰਦ ਕਦਤਜ਼ ਹਨ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਦ
ਹਦਦ ਦ ਅਸਦਰ ਰਲਤ 7.00 ਵਜ਼ਜ਼ ਤਲਲ ਸਵਜ਼ਰਜ਼ 7.00 ਵਜ਼ਜ਼ ਤਤਕ ਰਲਤ ਦਲ ਕਰਜ਼ਫਊ 31 ਮਈ 2020 ਤਤਕ ਲਲਗਦ ਰਹਜ਼ਗਲ।ਜ਼ਜ਼ਲਜ਼ ਅਸਦਰ
ਕਲਈ ਵਦ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਜਰਦਰਦ ਗਤਦਜ਼ਵਧਦ ਤਲਲ ਇਲਲਵਲ ਰਲਤ 07.00 ਵਜ਼ਜ਼ ਤਲਲ ਸਵਜ਼ਰਜ਼ 7.00 ਵਜ਼ਜ਼ ਤਤਕ ਘਰਲ ਬਲਹਰ ਨਹਦ ਆਵਜ਼ਗਲ।
ਕਸਨਟਜ਼ਨਮਪਟ ਜ਼ਲਨ ਜ਼ਵਤਚ ਕਜ਼ਵਲ ਜਰਦਰਦ ਵਸਤਲਆ ਦਦ ਸਪਲਲਈ (ਕਜ਼ਰਆਣਲ ਸਟਲਰ,ਸਬਜਦਆਆ/ਫਲ, ਦਹ ਤਧ ਅਤਜ਼ ਦਵਲਈਆ ਦਦ ਦਹ ਕਲਨਲਆ
ਹਦ ਖਹਲਣਗਦਆਆ) ਜ਼ਜਲੜਜ਼ ਦਜ਼ ਸਬਸਧਤ ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਜ਼ਟਸ ਆਪਣਦ ਸਬ ਡਵਦਜ਼ਨ ਜ਼ਵਤਚ ਆਪਣਜ਼ ਪਤਧਰ ਤਜ਼ ਯਕਦਨਦ ਬਨਲਉਣਗਜ਼
ਅਤਜ਼ ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਨਰਧਲਰਤ ਕਦਤਜ਼ ਸਮਮ/ਮਲਪਦਸਡਲਆ ਬਲਰਜ਼ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨਦ ਸ ਸਦਜ਼ਚਤ ਕਰਨਗਜ਼। ਜ਼ਜ਼ਲਜ਼ ਅਸਦਰ 65 ਸਲਲ ਤਲ ਵਤਧ ਉਮਰ ਦਜ਼
ਜ਼ਵਅਕਤਦ, ਵਤਡਦਆਆ ਜ਼ਬਮਲਰਦਆਆ ਤਲ ਪਦੜਤ, ਗਰਭਵਤਦ ਮਜ਼ਹਲਲਵਲਆ ਅਤਜ਼ 10 ਸਲਲ ਤਲ ਘਤਟ ਉਮਰ ਦਜ਼ ਬਤਚਜ਼ ਜ਼ਕਸਜ਼ ਜਰਦਰਦ ਕਸਮ ਤਲ
ਇਲਲਵਲ ਘਰਲ ਬਲਹਰ ਨਹਦ ਆਉਣਗਜ਼।
ਜ਼ਜ਼ਲੜ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਜ਼ਟ ਨਜ਼ ਇਹ ਵਦ ਹਹਕਮ ਜਲਰਦ ਕਦਤਜ਼ ਹਨ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਜ਼ਲਜ਼ ਅਸਦਰ ਪਪਦਜ਼ ਸਕਦ ਲ,ਕਲਲਜ ਅਤਜ਼ ਹਲਰ ਸਲਰਜ਼ ਜ਼ਵਜ਼ਦਅਕ ਅਦਲਰਜ਼,
ਕਲਜ਼ਚਸਗ ਸਪਟਰ ਬਸਦ ਰਜ਼ਹਣਗਜ਼। ਆਨ ਲਲਈਨ ਕਲਲਸਲਆ ਲਗਲਈਆਆ ਜਲਣ।
ਹਲਟਲ,ਰਮਸਟਲਰਪਟ,ਹਲਸਜ਼ਪਟਮਲਟਦ ਸਰਜ਼ਵਸਦਜ ਬਸਦ
ਰਜ਼ਹਣਗਦਆਆ, ਪਸਸਤਹ ਜ਼ਜਸਨਲਆ ਨਦ ਸ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਜ਼ਕਸਜ਼ ਖਲਸ ਮਸਤਵ ਲਈ ਵਰਜ਼ਤਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਮ, ਉਹ ਖਹਤਲਜ਼ ਰਜ਼ਹ ਸਕਣਗਜ਼। ਜ਼ਸਨਜ਼ ਮਲ
ਹਲਲ,ਥਦਏਟਰ, ਮਲਲਜ, ਸ਼ਲਜ਼ਪਸਗ ਕਸਪਲਮ ਕਸ,ਜ਼ਜਸਮ, ਸਵਦਜ਼ਮਸਗ ਪਦਲਜ, ਮਸਨਲਰਸਜਨ ਦਜ਼ ਸਥਲਨ, ਬਲਰ, ਆਡਦਟਲਰਦਅਮ ਅਤਜ਼ ਹਲਰ ਇਸ
ਤਰਲਆ ਦਜ਼ ਸਥਲਨ ਬਸਦ ਰਜ਼ਹਣਗਜ਼। ਸਮਲਜ਼ਜਕ, ਰਲਜਨਦਤਕ,ਖਜ਼ਡਲਆ,ਮਸਨਲਰਸਜਨ, ਜ਼ਵਜ਼ਦਅਕ, ਸਜ਼ਭਆਚਲਰਕ, ਧਲਰਮਦਕ ਆਜ਼ਦ ਸਬਸਧਦ
ਸਲਰਜ਼ ਸਥਲਨ ਬਸਦ ਰਜ਼ਹਣਗਜ਼ ਅਤਜ਼ ਜ਼ਕਸਜ਼ ਤਰਲਆ ਦਲ ਕਲਈ ਇਤਕਠ ਨਹਦ ਹਲਵਜ਼ਗਲ। ਸਲਰਜ਼ ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਸਥਲਨ ਬਸਦ ਰਜ਼ਹਣਗਜ਼ ਅਤਜ਼ ਜ਼ਕਸਜ਼ ਤਰੜਲਆ
ਦਲ ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਇਤਕਠ ਨਹਦ ਹਲਵਜ਼ਗਲ।
ਜ਼ਜ਼ਲੜ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਜ਼ਟ ਨਜ਼ ਬਤਸਲਆ ਅਤਜ਼ ਵਲਹਨਲਆ ਦਦ ਆਵਲਜਲਈ ਬਲਰਜ਼ ਹਹਕਮ ਜਲਰਦ ਕਦਤਜ਼ ਹਨ ਜ਼ਕ ਅਸਤਰਰਲਜਦ ਯਲਤਰਲ / ਵਲਹਨਲਆ ਦਦ
ਆਵਲਜਲਈ ਦਲਨਲ ਸਬਸਧਤ ਰਲਜਲਆ ਤਲ ਰਜਲਮਸਦਦ ਅਤਜ਼ ਗਸਜ਼ਹ ਜ਼ਵਭਲਗ, ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ ਵਤਲਲ ਜਲਰਦ ਹਦਲਇਤਲਆ ਜ਼ਮਤਦ 17.05.2020
ਅਨਹ ਸਲਰ ਹਲਵਜ਼ਗਦ।ਟਮਕਸਦ ਅਤਜ਼ ਕਮਬ ਸਰਜ਼ਵਜ਼ਸਜ਼, ਦਲ ਪਹਦਆਆ ਵਲਹਨ, ਸਲਇਕਲ, ਜ਼ਰਕਸ਼ਲ/ਆਟਲ ਜ਼ਰਕਸ਼ਲ, ਚਲਰ ਪਹਦਆਆ ਵਲਹਨ,
ਸਰਕਲਰ ਵਤਲਲ ਜਲਰਦ ਹਦਲਇਤਲਆ/ਸ਼ਰਤਲਆ ਤਜ਼ਹਤ ਚਤਲ ਸਕਣਗਜ਼। ਇਹਨਲਆ ਸਬਸਧਦ ਜ਼ਕਸਜ਼ ਤਰੜਲਆ ਦਦ ਅਲਤਗ ਪਲਸ ਦਦ ਜਰਦਰਤ ਨਹਦ ਹਲਵਜ਼ਗਦ।
ਜ਼ਜ਼ਲੜ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਜ਼ਟ ਨਜ਼ ਦਕਲਨਲਆ/ਇਸਡਸਟਰਦਜ਼ ਅਤਜ਼ ਉਸਲਰਦਆਆ ਦਜ਼ ਕਸਮ ਸਬਸਧ ਹਹਕਮ ਜਲਰਦ ਕਦਤਜ਼ ਹਨ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਜਲੜਜ਼ ਦਜ਼ ਸ਼ਜ਼ਹਰਦ ਅਤਜ਼
ਪਮਡਦ ਖਜ਼ਤਰਲਆ ਜ਼ਵਤਚ ਸਲਰਦਆਆ ਦਹ ਕਲਨਲਆ (ਸਣਜ਼ ਮਜ਼ਨ ਬਲਜ਼ਲਰ) ਸਵਜ਼ਰਜ਼ 07.00 ਵਜਜ਼ ਤਲ ਸ਼ਲਮ 06.00 ਵਜਜ਼ ਤਤਕ ਖਹਤਲੜ ਸਕਣਗਦਆਆ।ਹਜ਼ਅਰ
ਕਜ਼ਟਸਗ/ਹਜ਼ਅਰ ਸਮਲਦਨ ਸਰਕਲਰ ਵਤਲਲ ਜਲਰਦ ਹਦਲਇਤਲਆ/ਸ਼ਰਤਲਆ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਤਜ਼ਹਤ ਖਹਤਲੜ ਸਕਣਗਜ਼। ਜ਼ਜਲੜਜ਼ ਦਜ਼ ਪਮਡਦ ਅਤਜ਼ ਸ਼ਜ਼ਹਰਦ ਖਜ਼ਤਰ
ਅਸਦਰ ਸਲਰਦਆਆ ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈਆਆ ਖਹਤਲੜ ਸਕਣਗਦਆਆ।ਜ਼ਜਲੜਜ਼ ਦਜ਼ ਪਮਡਦ ਅਤਜ਼ ਸ਼ਜ਼ਹਰਦ ਖਜ਼ਤਰ ਅਸਦਰ ਜ਼ਕਸਜ਼ ਤਰੜਲਆ ਦਦ ਉਸਲਰਦ ਕਰਨ ਤਜ਼
ਕਲਈ ਪਲਬਸਦਦ ਨਹਦ ਹਲਵਜ਼ਗਦ।ਖਜ਼ਤਦਬਲੜਦ, ਬਲਗਬਲਨਦ, ਪਸ਼ਦ ਪਲਲਣ, ਵਮਟਰਨਰਦ ਸਰਜ਼ਵਜ਼ਸਜ਼ ਤਜ਼ ਕਲਈ ਪਲਬਸਦਦ ਨਹਦ ਹਲਵਜ਼ਗਦ। ਸਲਰਜ਼
ਸਰਕਲਰਦ ਅਤਜ਼ ਪਸਲਈਵਜ਼ਟ ਅਦਲਰਜ਼ ਖਹਤਲ ਸਕਣਗਜ਼।ਈ-ਕਲਮਰਸ ਸਲਰਲ ਖਹਤਲੜਲ ਰਹਜ਼ਗਲ। ਰਮਸਟਲਰਪਟ ਕਜ਼ਵਲ ਹਲਮ ਡਲਦਵਰਦ ਲਈ ਖਹਲੜਜ਼ ਰਜ਼ਹ
ਸਕਦਜ਼ ਹਨ।ਉਕਤ ਖਲਲੜਜ਼ ਜਲਣ ਵਲਲਜ਼ ਅਦਲਰਜ਼/ਸਸਸਥਲਵਲਆ/ਸਥਲਨ ਜ਼ਵਖਜ਼ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 ਸਬਸਧਦ ਸਮਦਹ ਗਲਈਡਲਲਈਨਜ਼ (ਮਲਸਕ
ਪਲਉਣਲਆ/ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਪਜ਼ਸਸਗ ਰਤਖਣਦ/ਸਮਨਦਟਲਈਜ਼ਰ ਦਦ ਵਰਤਲ) ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਕਦਤਦ ਜਲਣਦ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਈ ਜਲਵਜ਼।ਮਲਸਕ ਦਦ ਵਰਤਲ
ਕਰਨਦ ਲਲਜ਼ਮਦ ਹਲਵਜ਼ਗਦ।ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਆ ਤਜ਼ ਸ਼ਰਲਬ, ਪਲਨ, ਗਹਟ
ਤ ਕਲ, ਤਸਬਲਕਦ ਦਦ ਵਰਤਲ ਕਰਨ ਅਤਜ਼ ਥਹਤਕਣ ਤਜ਼ ਪਦਰਨ ਤਕਰ ਤਜ਼ ਪਲਬਸਦਦ
ਹਲਵਜ਼ਗਦ।ਜ਼ਵਆਹ ਸ਼ਲਦਦ ਦਜ਼ ਮਕਕਜ਼ ਤਜ਼ 50 ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਆ ਤਲ ਵਤਧ ਇਤਕਠ ਨਹਦ ਕਦਤਲ ਜਲ ਸਕਜ਼ਗਲ ਅਤਜ਼ ਮਕਕਜ਼ ਤਜ਼ ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਪਜ਼ਸਸਗ ਦਦ
ਪਲਲਣਲ ਕਦਤਦ ਜਲਵਜ਼ਗਦ।ਅਸਜ਼ਤਮ ਸਸਸਕਲਰ ਦਜ਼ ਸਮਮ 'ਤਜ਼ 20 ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਆ ਤਲ ਵਤਧ ਇਤਕਠ ਨਹਹ ਹਲਵਜ਼ਗਲ ਅਤਜ਼ ਮਕਕਜ਼ ਤਜ਼ ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਪਜ਼ਸਸਗ
ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਕਦਤਦ ਜਲਵਜ਼ਗਦ।ਦਹ ਕਲਨਦਲਰਲਆ ਵਤਲਲ ਗਸਲਹਕਲਆ ਦਦ ਘਤਟਲ ਘਤਟ 6 ਫਹ ਟ
ਤ ਦਦ ਦਦ ਰਦ ਬਣਲਕਜ਼ ਰਤਖਦ ਜਲਵਜ਼ਗਦ ਅਤਜ਼ ਇਤਕ ਸਮਮ 5 ਤਲ
ਵਤਧ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਦਹ ਕਲਨ ਤਜ਼ ਇਤਕਠਜ਼ ਨਹਦ ਹਲਣਗਜ਼।ਸਮਦਹ ਦਹ ਕਲਨਲਆ/ਅਦਲਜ਼ਰਆ, ਸਬਸਧਤ ਸਥਲਨਲਆ ਜ਼ਵਖਜ਼ ਥਰਮਲ ਸਕਮਜ਼ਨਸਗ/ਹਪਡ
ਵਲਸ਼(ਸਮਨਦਟਲਈਜ਼ਰ ਆਜ਼ਦ) ਦਲਖਲਜ਼ ਵਲਲਦਆਆ ਥਲਵਲਆ ਤਜ਼ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਏ ਜਲਣ। ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਨਲ ਕਰਨ ਦਦ ਸਦਰਤ ਜ਼ਵਤਚ
ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਖਲਲਫ ਕਲਨਦ ਸਨਦ ਕਲਰਵਲਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵਤਚ ਜ਼ਲਆਆਦਦ ਜਲਵਜ਼ਗਦ।ਖਲਲੜਜ਼ ਜਲਣ ਵਲਲਜ਼ ਅਦਲਜ਼ਰਆ /ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਇਕਲਈਆਆ ਆਜ਼ਦ
ਲਈ ਜ਼ਨਰਧਲਜ਼ਰਤ ਸਮਮ ਦਕਰਲਨ ਜ਼ਕਸਜ਼ ਤਰੜਲਆ ਦਜ਼ ਵਤਖਰਜ਼ ਪਲਸ/ਪਰਜ਼ਮਟ ਦਦ ਜਰਦਰਤ ਨਹਦ ਹਲਵਜ਼ਗਦ।

4/7

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1256/2020-DPRO Fatehgarh Sahib
I/25714/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜਜਜਰਲ੍ਹਾ ਲੋ ਕ ਾੰ ਪਰਕ ਅਫਸਾਰ, ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍੍ਹ ਾਾਜਿਬ੍

ਮੂਲੇਪੁਰ ਪੁਜਲਾ ੱ ਲੋ 15 ਪੇਟੀਆਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਸਰਾਬ੍ ਾਮੇ਼ਤ ਇੱ ਕ ਕਾਬ੍ੂ

ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍੍ਹ ਾਾਜਿਬ੍, 18 ਮਈ :
ਜਜਜਰਲ੍ਹਾ ਪੁਜਲਾ ਮੁਖੀ਼ੀ ਸ਼ੀਮ਼ਤੀ ਅਮਨੀ਼ਤ ਕੌ ਡਲ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਿੇਠ ਾਮਾਰ ਜ ਰੋੀੀੀ ਅਨਾਰਾ ਜ ਰੁੱ ੀੀ ਜ ੱ ਢੀ ਗਈ ਮੁਜਿੰ ਮ
ਨੂੰ ਉਾ ਾਮੇ ਾਫਸਲ਼ਤਾ ਿਾਾਲ ਿੋਈ ਰਦੋ ਮੂਲੇਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਜਲਾ ਨੇ 15 ਪੇਟੀਆਂ ਨਰਾਇਰ ਸਰਾਬ੍ ਾਮੇ਼ਤ ਇਕ ਕਜਥ਼ਤ
ਦੋਸੀ ਨੂੰ ਕਾਬ੍ੂ ਕੀ਼ਤਾ। ਇਿ ਰਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਡੀ.ਐਾ.ਪੀ. ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍੍ਹ ਾਾਜਿਬ੍ ਾ. ਰਜਮਦਰ ਜਾੰ ਘ ਕਾਿਲੋ ਨੇ ਦੱ ਜਾਆ ਜਕ
ਇੰ ਾਪੈਕਟਰ ਰਾਨਪਾਲ ਜਾੰ ਘ ਮੁੱ ਖੀ਼ ਥਾਣਾ ਅਫਸਾਰ ਮੂਲੇਪੁਰ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਿੇਠ ਾਿਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਜਾੰ ਘ ਨੇ ਾਮੇ਼ਤ
ਪੁਜਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਖੀ਼ਬ੍ਰੀ ਦੇ ਆੀੀਾਰ ’਼ਤੇ ਕਜਥ਼ਤ ਦੋਸੀ ਕੁਲ ੀਰ ਜਾੰ ਘ ਾਾੀ ਬ੍ਾਲਪੁਰ ਰੋਡ ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ
ਕੀ਼ਤੀ ਅ਼ਤੇ ਇਾ ਦੌਰਾਨ 15 ਪੇਟੀਆਂ ਨਰਾਇਰ ਸਰਾਬ੍ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਮਦ ਿੋਈਆਂ ਜਰਾ ਨੂੰ ਕਬ੍ਰੇ ਜ ੱ ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਜਥ਼ਤ ਦੋਸੀ
ਕੁਲ ੀਰ ਜਾੰ ਘ ਨੂੰ ਜਗ਼ਫਸ਼ਤਾਰ ਕੀ਼ਤਾ ਜਗਆ ।
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ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਬਸਧਕਕ ਕਸਪਲਲ ਕਸ ਤਤ ਪਰਵਲਸਕਆਆ ਨਨ ਸ ਲਲ ਕਕ ਜ਼ਵਸ਼ਕਸ਼ ਬਬਸ ਮਮਜ਼ਬਫਰਨਗਰ (ਯਨ ਪਕ) ਰਵਲਨਲ
ਯਲਤਰਕਆਆ ਵਬਲਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ
ਫ਼ਤਜ਼ਹਗੜ ਸਲਜ਼ਹਬ, 18 ਮਈ
ਮਮਬਖ ਮਸਤਰਕ ਕਲਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਕ ਅਗਵਲਈ ਵਲਲਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਬਲਤ ਪਪਵਲਸਕਆਆ ਨਨ ਸ ਉਨਲਆ ਦਕ ਇਬਛਲ ਮਮਤਲਬਕ ਉਨਲਆ ਦਕ
ਜਬਦਕ ਸਨਜ਼ਬਆਆ ਜ਼ਵਬਚ ਮਮਫ਼ਤ ਭਕਜਣ ਲਈ ਕਕਤਕ ਜਲ ਰਹਕ ਅਣਥਬਕ ਯਤਨਲਆ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਬਸਧਕਕ ਕਸਪਲਲ ਕਸ ਫਤਜ਼ਹਗੜ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਤ
ਜ਼ਵਸ਼ਕਸ਼ ਬਬਸ 35 ਪਪਵਲਸਕਆਆ ਨਨ ਸ ਲਲ ਕਕ ਮਮਜ਼ਬਫਰਨਗਰ (ਯਨ.ਪਕ.) ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਲਈ ਜ਼ਜਸ ਨਨ ਸ ਜ਼ਡਪਟਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਕਮਤਕ ਅਸਜ਼ਮਪਤ ਕਕਰ
ਜ਼ਗਬਲ ਨਕ ਹਰਕ ਝਸਡਕ ਜ਼ਦਖਲਈ
ਇਸ ਮਕਕਕ ਜ਼ਡਪਟਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਕਮਤਕ ਅਸਜ਼ਮਪਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਬਲ ਨਕ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਤਲਅ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਤਜ਼ਹਤ ਰਜ਼ਜਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਪਰਸਤ ਮਲਡਕਕਲ
ਸਕਰਕਜ਼ਨਸਗ ਮਮਕਸਮਲ ਹਲਣ 'ਤਕ ਇਸ ਜ਼ਵਸ਼ਕਸ਼ ਬਬਸ ਰਲਹਹ ਪਪਵਲਸਕਆਆ ਨਨ ਸ ਉਨਲਆ ਦਕ ਸਨਬਕ ਨਨ ਸ ਭਕਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹਲ ਤਕ ਜ਼ਕਸਕ ਵਕ ਯਲਤਰਕ ਨਨ ਸ ਜ਼ਕਸਕ
ਜ਼ਕਸਮ ਦਕ ਜ਼ਦਬਕਤ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਬਤਕ ਗਈ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਕ ਸਮਲਜਕ ਦਨ ਰਕ ਸਮਕਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਬਲਤ ਜਲਰਕ ਹਦਲਇਤਲਆ
ਦਕ ਪਲਲਣਲ ਯਕਕਨਕ ਬਣਲਈ ਗਈ ਹਲ ਇਸ ਮਕਕਕ ਯਲਤਰਕਆਆ ਨਕ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਨਕ ਉਨਲਆ ਦਕ ਵਲਪਸਕ ਲਈ ਜਲ ਉਪਰਲਲਲ
ਕਕਤਲ ਹਲ, ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਕ ਧਸਨਵਲਦਕ ਹਨ
ਇਸ ਮਕਕਕ ਵਧਕਕ ਜ਼ਡਪਟਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਸ਼ਪਕ ਜਸਪਪਕਤ ਜ਼ਸਸਘ, ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਸਪਕ ਜਸਪਪਕਤ ਜ਼ਸਸਘ , ਐਸ ਡਕ
ਐਮ ਬਸਕ ਪਠਲਣਲ ਸ਼ਪਕ ਪਜ਼ਵਬਤਰ ਜ਼ਸਸਘ ਸਮਕਤ ਵਬਖ ਵਬਖ ਜ਼ਵਭਲਗਲਆ ਦਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਕ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ
ਕਲਪਸ਼ਨ: ਜ਼ਡਪਟਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਕਮਤਕ ਅਸਜ਼ਮਪਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਬਲ ਜ਼ਵਸ਼ਕਸ਼ ਬਬਸ ਨਨ ਸ ਰਵਲਨਲ ਕਰਦਕ ਹਲਏ
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਹਣ ਤਵਕ 16 ਮਰਰਜ਼ ਕਰਲਨਲ ਨਨ ਸ ਮਲਤ ਦਲ ਕਲ ਘਰ ਪਰਤਲ; 40 ਮਰਰਜ਼ ਜ਼ਲਰਲ ਇਲਲਜ
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਜਲਰਰ ਸਲਵਧਲਨਰਆਆ ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਯਕਰਨਰ ਬਨਲਉਣ ਦਰ ਅਪਰਲ
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ ਐਨ ਕਲ ਅਗਰਵਲਲ ਨਲ ਜ਼ਦਵਤਰ ਜਲਣਕਲਰਰ
ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 18 ਮਈ
ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ ਕਲ ਅਗਰਵਲਲ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਲਲ ਦਲ ਕਹ ਵਲ 56 ਕਰਲਨਲ ਪਪਜ਼ਰਜ਼ਟਵ ਮਰਰਜਲਆ ਜ਼ਵਚਲ ਹਹਣ 16 ਮਰਰਜ
ਕਰਲਨਲ ਨਨ ਸ ਮਲਤ ਦਲ ਕਲ ਆਪਣਲ ਘਰਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਲ ਜ਼ਕ 40 ਮਰਰਜ ਹਲਲਲ ਇਲਲਜ਼ ਅਧਰਨ ਹਨ ।ਉਹਨਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਹਹਣ ਤਵਕ ਕਲਜ਼ਵਡ ਜਲਆਚ ਸਬਸਧਰ ਲਲ ਬ ਜ਼ਵਚ ਭਲਜਲ ਗਏ 2,481 ਸਸਪਲਲਆ ਜ਼ਵਚਲ 2,256 ਸਸਪਲਲਆ ਦਰ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਨਲ ਗਲਜ਼ਟਵ ਪਲਈ ਗਈ ਹਲ।
ਉਹਨਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਈ ਇਹ ਇਵਕ ਵਵਡਰ ਰਲਹਤ ਭਰਰ ਖਬਰ ਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਛਲਲ ਕਹ ਝ ਜ਼ਦਨਲਆ ਤਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਭਰ ਜ਼ਵਵਚਲ ਵਵਖ ਵਵਖ ਥਲਆਵਲ ਤਲ
ਲਏ ਜਲ ਰਹਲ ਸਸਪਲਲ ਦਰਆਆ ਜ਼ਰਪਲਰਟਲਆ ਨਲ ਗਜ਼ਟਵ ਆ ਰਹਰਆਆ ਹਨ।
ਡਲ. ਅਗਰਵਲਲ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲ ਜ਼ਬਮਲਰਰ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਕਸਮਕਲਜ ਵਲਲਰਆ ਥਲਆਵਲ 'ਤਲ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਨ ਰਰ ਬਣਲਉਣ, ਵਲਰ ਵਲਰ
ਹਵਥਲਆ ਨਨ ਸ ਸਲਬਣ ਅਤਲ ਸਲਫ ਪਲਣਰ ਨਲਲ ਧਲਣ, ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਆ 'ਤਲ ਮਨਸਹ 'ਤਲ ਮਲਸਕ ਪਲ ਕਲ ਰਵਖਣ ਵਰਗਰਆਆ ਸਲਵਧਲਨਰਆਆ ਜ਼ਰਨਰ
ਵਰਤਰਆਆ ਜਲਣ ਅਤਲ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਸਮਮ ਸਮਮ ਤਮ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਆਦਲ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਲਸ਼ਲਆ ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਈ ਜਲਵਲ।
ਡਲ. ਅਗਰਵਲਲ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਹਣ ਡਲਇਰਲਕਟਰ ਜ਼ਸਹਤ ਸਲਵਲਵਲਆ, ਪਸਜਲਬ ਵਵਲਲ ਜਲਰਰ ਨਲ ਟਰਜ਼ਫਕਲਸ਼ਨ ਅਨਹ ਸਲਰ ਹਰਲਕ ਜ਼ਵਅਕਤਰ
ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਥਲਨ, ਗਲਰਆਆ, ਹਸਪਤਲਲ, ਦਫਤਰ, ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਜਲਣ ਸਮਮ ਜਲਆ ਵਲਹਨ ਜ਼ਵਵਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਸਮਮ ਸਨਤਰ ਕਪੜਲ ਦਲ
ਮਲਸਕ ਜਲਆ ਜ਼ਟਟ ਪਲ ਲਲ ਅਰ ਮਲਸਕ ਜਲਆ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਸਨਤਰ ਕਪੜਲ ਦਲ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਤਲ ਮਲਸਕ ਜ਼ਜਸ ਨਨ ਸ ਸਲਬਣ/ ਜ਼ਡਟਰਜਸਟ ਨਲਲ ਚਸਗਰ ਤਰਲਆ
ਧਲ ਕਲ ਦਹ ਬਲਰਲ ਵਰਤਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਆਦਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਲ,ਪਲਉਣਲ ਜ਼ਰਨਰਰ ਹਲਵਲਗਲ। ਜਲਕਰ ਮਲਸਕ ਉਪਲਵਬਧ ਨਹਹ ਹਲ ਤਲਆ ਰਹਮਲਲ,
ਦਹ ਵਪਟਲ,ਪਰਨਲ ਆਜ਼ਦ ਦਰ ਵਰਤਲ ਵਰ ਕਰਤਰ ਜਲ ਸਕਦਰ ਹਲ।
ਉਹਨਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਲਕਰ ਕਲਈ ਵਰ ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਕਸਮ ਕਲਜ ਵਲਲਰਆਆ ਥਲਆਵਲ ਜਲਆ ਜਨਤਕ ਸਥਲਨ 'ਤਲ ਮਲਸਕ ਨਹਹ ਪਜ਼ਹਨਲ ਗਲ, ਜਲਕਰ ਕਲਈ
ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਜਨਤਕ ਥਲਆ 'ਤਲ ਥਹਵਕਦਲ ਹਲ ਜਲਆ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਏਕਲਆਤਵਲਸ ਦਰ ਉਲਘਸਣਲ ਕਰਦਲ ਹਲ ਤਲਆ ਉਸ ਨਨ ਸ ਜਹਰਮਲਨਲ ਹਲ ਸਕਦਲ ਹਲ ।
ਕਲਪਸਨ: ਕਲਰਲਨਲ ਨਨ ਸ ਮਲਤ ਦਲਣ ਵਲਲਲ ਮਰਰਜ਼ਲਆ ਬਲਰਲ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜ਼ਦਸਦਲ ਹਲਏ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਐਨ.ਕਲ. ਅਗਰਵਲਲ।
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