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ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
ਜਟਟਡਡ ਦਲ ਦਦ ਹਮਲਦ ਸਬਸਧਡ ਵਟਧ ਤਤ ਵਟਧ ਜਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਜਲਗਰਨਕ ਕਡਤਲ ਜਲਵਦ : ਜਡਪਟਡ ਕਜਮਸਨਰ
ਪਸਚਲਇਤਲਨ ਨਲਲ ਤਲਲਮਦਲ ਕਰ ਕਦ ਜਟਟਡਡ ਦਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਦਦ ਤਰਡਜਕਆਨ ਤਤ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲਵਦ ਜਲਣਨ
ਬਲਲਕ ਪਟਧਰ ’ਤਦ ਬਡ.ਡਡ.ਪਡ.ਓਜ ਹਲਣਗਦ ਨਲ ਡਲ ਅਫਸਰ
ਖਦਤਡਬਲੜਡ, ਬਲਗਬਲਨਡ ਅਤਦ ਜਕਸਡ ਜਵਜਗਆਨ ਕਕਦਰ ਦਦ ਅਜਧਕਲਰਡ ਰਲਜਲਨਲਨ ਸਰਵਦ ਕਰਨਲ ਬਣਲਉਣ ਯਕਡਨਡ
ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 01 ਜਨਨ:
ਜਟਟਡਡ ਦਲ ਦਦ ਸਸਭਲਵਵ ਹਮਲਦ ਨਨ ਸ ਵਦਖਦਦ ਹਲਏ ਜਜਲਲਦ ਦਦ ਜਕਸਲਨਲਨ ਨਨ ਸ ਵਟਧ ਤਤ ਵਟਧ ਜਲਗਰਨਕ ਕਡਤਲ ਜਲਵਦ ਅਤਦ ਪਸਚਲਇਤਲਨ ਨਲਲ ਤਲਲਮਦਲ
ਕਰਕਦ ਜਟਟਡਡ ਦਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਦਦ ਤਰਡਜਕਆਨ ਬਲਰਦ ਜਲਣਕਲਰਡ ਜਦਟਤਡ ਜਲਵਦ । ਇਹ ਜਨਰਦਦਸ ਜਡਪਟਡ ਕਜਮਸਨਰ ਸਸਡਮਤਡ ਅਸਜਮਸਤ ਕਕਰ ਜਗਟਲ
ਨਦ ਜਜਜਲਲ ਲ ਪਸਬਸਧਕਡ ਕਸਪਲਲ ਕਸ ਜਵਖਦ ਵਟਖ-ਵਟਖ ਜਵਭਲਗਲਨ ਦਦ ਅਜਧਕਲਰਡਆਨ ਨਲਲ ਮਡਜਟਸਗ ਦਡ ਪਸਧਲਨਗਡ ਕਰਜਦਆਨ ਮਮਖ
ਟ ਖਦਤਡਬਲੜਡ ਅਫਸਰ ਨਨ ਸ
ਜਦਟਤਦ। ਉਨਲ ਲਨ ਇਹ ਵਡ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਸ ਸਬਸਧਡ ਇਟਕ ਕਸਟਰਲਲ ਰਨਮ ਸਥਲਪਤ ਕਡਤਲ ਜਲਵਦ ਜਜਸ ਦਲ ਨਸਬਰ ਲਲ ਕਲਨ ਤਟਕ ਪਸਚਲਰ ਸਲਧਨਲਨ ਰਲਹਵ
ਪਮਟਜਦਲ ਕਡਤਲ ਜਲਵਦ।
ਜਡਪਟਡ ਕਜਮਸਨਰ ਨਦ ਇਹ ਵਡ ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਟਟਡਡ ਦਲ ਦਦ ਠਜਹਰਣ ਵਲਲਦ ਸਸਭਲਵਡ ਥਲਵਲਨ ਦਡ ਸਨਲਖਤ ਕਰਕਦ ਉਥਦ ਦਵਲਈ ਦਲ ਜਛੜਕਲਅ
ਕਡਤਲ ਜਲਵਦ ਅਤਦ ਇਸ ਕਸਮ ਜਵਟਚ ਨਗਰ ਕਕਸਲ ਦਡਆਨ ਫਲਇਰ ਟਟਡਰ, ਸਜਹਕਲਰਡ ਸਭਲਵਲਨ ਦਦ ਸਪਰਦਅ ਪਸਪਲਨ ਦਡ ਸਹਲਇਤਲ ਲਈ ਜਲਵਦ ਤਲਨ ਜਲ
ਜਜਜਲਲਦ ਜਵਟਚ ਇਸ ਖਤਰਦ ਨਨ ਸ ਆਉਣ ਤਤ ਰਲਜਕਆ ਜਲ ਸਕਦ। ਉਨਲ ਲਨ ਖਦਤਡਬਲੜਡ ਜਵਭਲਗ ਦਦ ਅਜਧਕਲਰਡਆਨ ਨਨ ਸ ਇਹ ਵਡ ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਟਟਡਡ ਦਲ ਦਦ
ਠਜਹਰਣ ਵਲਲਦ ਸਥਲਨਲਨ ’ਤਦ ਦਵਲਈ ਦਲ ਜਛੜਕਲਅ ਕਰਨ ਤਤ
ਇਲਲਵਲ ਉਥਦ ਰਜਹ ਕਦ ਵਡ ਇਸ ਨਨ ਸ ਭਜਲਉਣ ਦਦ ਪਸਬਸਧ ਕਡਤਦ ਜਲਣ।
ਸਸਡਮਤਡ ਜਗਟਲ ਨਦ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਦਦ ਅਜਧਕਲਰਡਆਨ ਨਨ ਸ ਜਕਹਲ ਜਕ ਪਲਸਟਡਸਲਈਡ ਦਮ ਰਘਟਨਲ ਸਬਸਧਡ ਮਮਢਲਡ ਸਹਲਇਤਲ ਦਦਣ ਲਈ ਡਲਕਟਰਲਨ
ਦਡ ਟਡਮ ਜਨਯਮਕਤ ਕਡਤਡ ਜਲਵਦ।
ਇਸ ਮਕਕਦ ਡਲ. ਸਸਧਨ ਨਦ ਦਟਜਸਆ ਜਕ ਜਟਟਡਡ ਦਲ ਤਤ ਘਬਰਲਉਣ ਦਡ ਨਹਵ ਜਸਰਫ ਸਮਚਦਤ ਰਜਹਣ ਦਡ ਲਲ ੜ ਹਲ। ਜਟਟਡਡ ਦਲ ਸਲਮ ਢਲਦ ਖਦਤਲਨ
ਜਵਟਚ ਜਲਨ ਉਉਚਦ ਦਰਟਖਤਲਨ ਤਦ ਬਲਠ ਜਲਨਦਲ ਹਲ ਅਤਦ ਅਗਲਦ ਜਦਨ ਸਨਰਜ ਚੜਣ ਸਮਕ ਤਟਕ ਬਲਠਲ ਰਜਹਸਦਲ ਹਲ। ਉਨਲ ਲਨ ਨਦ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਸ ਦਡ ਰਲਕਥਲਮ
ਮਮਜਹਸਮ ਜਵਟਚ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਨਲਲ ਨਲਲ ਜਕਸਲਨਲਨ ਦਡ ਸਮਨਲਡਅਤ ਬਹਮਤ ਜਰਨਰਡ ਅਤਦ ਵਡਮਮਟਲਡ ਹਲ। ਜਦਕਰ ਜਟਟਡਡ ਦਲ ਦਲ ਹਮਲਲ ਹਮਦ
ਸ ਲ ਹਲ ਤਲਨ
ਜਕਸਲਨਲਨ ਵਟਲਤ ਜਦਨ ਸਮਕ ਖੜਲਕ ਕਰ ਕਦ, ਪਟਲਕਦ ਚਲਲ ਕਦ ਢਲਲ ਵਜਲ ਕਦ, ਪਡਪਦ ਜਲਨ ਭਲਨਡਦ ਖੜਕਲ ਕਦ, ਉਉਚਡ ਆਵਲਜ ਜਵਟਚ ਖਦਤਲਨ ਜਵਟਚ
ਸਪਡਕਰਲਨ ਰਲਨਹਡ ਸਲਰ ਮਚਲ ਕਦ, ਜਟਟਡਡ ਦਲ ਨਨ ਸ ਫਸਲਲਨ ਤਦ ਬਲਠਣ ਤਤ ਰਲਜਕਆ ਜਲਵਦ ਤਲਨ ਜਲ ਇਹ ਫਸਲਲਨ ਦਲ ਨਮ ਕਸਲਨ ਨਲ ਕਰ ਸਕਦ ।
ਮਡਜਟਸਗ ਜਵਟਚ ਵਧਡਕ ਜਡਪਟਡ ਕਜਮਸਨਰ (ਜਵਕਲਸ) ਸਸਡ ਅਮਰਡਕ ਜਸਸਘ ਜਸਟਧਨ, ਐਸ.ਡਡ.ਐਮ. ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਡਲ. ਸਸਜਡਵ ਕਮ ਮਲਰ,
ਐਸ.ਡਡ.ਐਮ. ਅਮਲਲ ਹ ਸਸਡ ਆਨਸਦ ਸਲਗਰ ਸਰਮਲ, ਐਸ.ਡਡ.ਐਮ. ਖਮਲਣਤ ਸਸਡ ਪਰਮਜਡਤ ਜਸਸਘ, ਉਪ ਰਜਜਸਟਰਲਰ ਸਜਹਕਲਰਡ ਸਭਲਵਲਨ
ਅਜਭਤਦਸ ਜਸਸਘ ਸਸਧਨ, ਜਕਸਡ ਜਵਜਗਆਨ ਕਕਦਰ ਦਦ ਡਲ. ਜਵਪਨ ਰਲਮਪਲਲ, ਪਸਲਜਲਕਟ ਡਲਇਰਲਕਟਰ ਆਤਮਲ ਹਰਮਨਜਡਤ ਜਸਸਘ ਤਤ ਇਲਲਵਲ
ਹਲਰ ਅਜਧਕਲਰਡ ਵਡ ਮਕਜਨਦ ਸਨ।
ਕਲਪਸਨ: ਜਡਪਟਡ ਕਜਮਸਨਰ ਸਸਡਮਤਡ ਅਸਜਮਸਤ ਕਕਰ ਜਗਟਲ ਮਡਜਟਸਗ ਦਡ ਪਸਧਲਨਗਡ ਕਰਦਦ ਹਲਏ I
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ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
ਜਵਧਲਇਕ ਨਲਗਰਲ ਨਨ ਜਲਤਤ ਸਰਰਪ ਮਲੜ ਤਤ ਭਭਰਤਪਪਰ ਬਲਈਪਲਸ ਤਤਕ ਜਲਜਦਤ ਸੜਕ ’ਤਨ ਪਪਤਜਮਕਸ ਪਲਉਣ ਦਲ ਕਸਮ ਕਰਵਲਇਆ ਸਪਰਰ
ਭਭਰਤਪਪਰ ਬਲਈਪਲਸ ਤਤ ਲਭ ਕਨ ਗਪਰਦਪ ਆਰਲ ਸਪਤ ਜਲਤਤ ਸਰਰਪ ਸਲਜਹਬ ਤਤ ਜਲਤਤ ਸਰਰਪ ਮਲੜ ਤਤ ਚਲਰ ਨਸਬਰ ਚਪਸਗਤ ਹਪਸਦਤ ਹਲਈ ਚਲਵਲਲ ਚਚਕ ਜਤ.ਟਤ.
ਰਲਡ ਤਤਕ ਦਤ ਸੜਕ 14 ਕਰਲੜ ਦਤ ਲਲਗਤ ਨਲਲ ਕਤਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਹਭ ਚਹਪਸ ਮਲਰਗਤ (50 ਫਪ ਤਟ ਚਚੜਤ)
ਕਲਰਲਨਲ ਜਖਲਲਫ ਜਸਗ ਦਨ ਨਲਲ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਕਰਵਲ ਰਹਤ ਹਭ ਸਰਬਨ ਦਲ ਜਵਕਲਸ : ਨਲਗਰਲ
ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 01 ਜਰਨ:
ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜਖਲਲਫ ਜਸਗ ਦਨ ਨਲਲ ਨਲਲ ਸਰਬਨ ਦਲ ਜਵਕਲਸ ਕਰਵਲ ਰਹਤ ਹਭ ਅਤਨ ਇਸਨ ਕੜਤ ਤਜਹਤ 14 ਕਰਲੜ ਰਪਪਏ
ਦਤ ਲਲਗਤ ਨਲਲ ਜਲਤਤ ਸਰਰਪ ਮਲੜ ਤਤ ਗਪਰਦਪ ਆਰਲ ਸਪਤ ਜਲਤਤ ਸਰਰਪ ਸਲਜਹਬ ਤਤ ਭਭਰਤਪਪਰ ਬਲਈਪਲਸ ਤਤਕ ਜਲਜਦਤ ਸੜਕ ’ਤਨ ਪਪਤਜਮਕਸ ਪਲਉਣ ਦਨ
ਕਸਮ ਦਤ ਸਪਰਰਆਤ ਕਰਵਲਉਣ ਮਚਕਨ ਗਤਲਬਲਤ ਕਰਜਦਆਜ ਕਤਤਲ। ਜਵਧਲਇਕ ਨਨ ਜਕਹਲ ਜਕ ਮਪਤਖ ਮਸਤਰਤ ਪਸਜਲਬ ਕਭਪਟਨ ਅਮਜਰਸਦਰ ਜਸਸਘ ਦਤ
ਅਗਵਲਈ ਵਲਲਤ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਨ ਕਲਬਰ ਪਲਉਣ ਲਈ ਵਤਡਨ ਪਤਧਰ ’ਤਨ ਉਪਰਲਲਨ ਕਰ ਰਹਤ ਹਭ l
ਸ. ਨਲਗਰਲ ਨਨ ਦਤਜਸਆ ਜਕ ਭਭਰਤਪਪਰ ਬਲਈਪਲਸ ਤਤ ਲਭ ਕਨ ਗਪਰਦਪ ਆਰਲ ਸਪਤ ਜਲਤਤ ਸਰਰਪ ਸਲਜਹਬ ਤਤ ਜਲਤਤ ਸਰਰਪ ਮਲੜ ਤਤ ਚਲਰ ਨਸਬਰ ਚਪਸਗਤ ਹਪਸਦਤ
ਹਲਈ ਚਲਵਲਲ ਚਚਕ ਜਤ.ਟਤ. ਰਲਡ ਤਤਕ ਦਤ ਸੜਕ ਦਤ14 ਕਰਲੜ ਦਤ ਲਲਗਤ ਨਲਲ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਤ ਇਹ ਸੜਕ ਚਹਪ ਮਲਰਗਤ ਕਰਨ ਦਨ
ਨਲਲ-ਨਲਲ 50 ਫਪ ਤਟ ਚਚੜਤ ਵਤ ਕਤਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਹਭ, ਜਜਸ ਨਲਲ ਹਲਕਨ ਦਨ ਲਲ ਕਲਜ ਨਰ ਸ ਵਤਡਤ ਰਲਹਤ ਜਮਲਨ ਗਤ। ਉਨਲ ਲਜ ਇਹ ਵਤ ਜਕਹਲ ਜਕ ਹਲਕਨ
ਦਤਆਜ ਸੜਕਲਜ ਦਤ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਤ ਜਵਸਨਸ ਮਪਰਸਮਤ ਨਲਲ ਜਪਸਡਲਜ ਦਨ ਲਲ ਕਲਜ ਨਰ ਸ ਆਵਲਜਲਈ ਦਤ ਜਬਹਤਰ ਸਹਰਲਤਲਜ ਜਮਲਣਗਤਆਜ। ਉਨਲ ਲਜ
ਇਹ ਵਤ ਜਕਹਲ ਜਕ ਭਲਵਵ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ ਦਨ ਕਨਸਲਜ ਦਤ ਸਸਜਖਆ ਜਵਤਚ ਕਮਤ ਆਈ ਹਭ ਪਪਸਤਰ ਅਜਨ ਵਤ ਸਲਨਰ ਸ ਇਸ ਤਤ ਸਪਚਨਤ ਰਜਹਣ ਦਤ ਲਲ ੜ ਹਭ। ਇਸ
ਲਈ ਹਰਨਕ ਜਵਅਕਤਤ ਨਰ ਸ ਆਪਣਨ ਮਰਹ
ਸ ’ਤਨ ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ, ਸਮਲਜਜਕ ਜਵਤਥ ਦਲ ਜਵਸਨਸ ਜਧਆਨ ਰਤਖਣਲ ਅਤਨ ਆਪਣਨ ਹਤਥਲਜ ਨਰ ਸ ਵਲਰ-ਵਲਰ
ਸਲਬਣ ਨਲਲ ਧਲਣਲ ਯਕਤਨਤ ਬਣਲਉਣਲ ਚਲਹਤਦਲ ਹਭ।
ਇਸ ਮਚਕਨ ਐਸ.ਡਤ.ਓ.ਸਪਰਨਸ ਕਪ ਮਲਰ, ਜਨ.ਈ. ਤਨਜਪਲਲ ਜਸਸਘ, ਪਤ. ਆਰ.ਟਤ.ਸਤ.ਦਨ ਡਲਇਰਭਕਟਰ ਸਪਤ ਸਪਭਲਸ ਸਰਦ, ਜਜਜਲਲ ਲ ਕਲਰਜਕਲਰਤ
ਜਨਰਲ ਸਕਤਤਰ ਗਪਰਪਪਤਤ ਜਸਸਘ ਲਲਲਤ, ਪਵਨ ਕਲਲੜਲ, ਅਸਲਕ ਸਰਦ, ਸਲਹਬਲਜ ਨਲਗਰਲ, ਅਮਰਦਤਪ ਜਸਸਘ ਬਭਨਤਪਲਲ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਆਨਸਦ
ਮਲਹਨ ਵਤ ਮਚਜਰਦ ਸਨ।
ਕਭਪਸਨ: ਜਵਧਲਇਕ ਸ. ਕਪ ਲਜਤਤ ਜਸਸਘ ਨਲਗਰਲ, ਜਲਤਤ ਸਰਰਪ ਮਲੜ ਤਤ ਭਭਰਤਪਪਰ ਬਲਈਪਲਸ ਤਤਕ ਜਲਜਦਤ ਸੜਕ ’ਤਨ ਪਪਤਜਮਕਸ ਪਲਉਣ ਦਨ ਕਸਮ
ਦਤ ਸਪਰਰਆਤ ਕਰਵਲਉਦਨ ਹਲਏ।
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ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
ਜਜਜਲਲਲ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ’ਚ ਆਈ ਕਰਦਬ 02 ਲਲਖ 22 ਹਜਲਰ ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਕਦਤਦ 100 ਫਦਸਦ ਖਰਦਦ
ਖਰਦਦਦ ਗਈ ਕਣਕ ਦਦ ਅਦਲਇਗਦ ਵਜਜ ਜਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ 424 ਕਰਲੜ ਰਰਪਏ
ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਲਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਜ ਬਚਲਅ ਲਈ ਕਦਤਲ ਗਏ ਪਰਖਤਲ ਪਪਬਸਧ
ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 01 ਜਨਨ:
ਜਜਜਲਲਲ ਦਦਆਆ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਲਚ ਆਈ 02 ਲਲਖ 22 ਹਜਲਰ 179.59 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਵਲਖ-ਵਲਖ ਖਰਦਦ ਏਜਸਸਦਆਆ ਵਲਲਜ 100
ਫਦਸਦਦ ਖਰਦਦ ਕਦਤਦ ਗਈ। ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜਦਸਜਦਆਆ ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸਨਰ ਸਪਦਮਤਦ ਅਸਜਮਪਤ ਕਕਰ ਜਗਲਲ ਨਲ ਦਲਜਸਆ ਜਕ ਖਰਦਦਦ ਗਈ ਕਣਕ
ਦਦ ਅਦਲਇਗਦ ਵਜਜ ਜਕਸਲਨਲਆ ਨਨ ਸ 424 ਕਰਲੜ ਰਰਪਏ ਜਲਰਦ ਕਦਤਲ ਗਏ ਹਨ।
ਸਪਦਮਤਦ ਜਗਲਲ ਨਲ ਦਲਜਸਆ ਜਕ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਲਚ ਖਰਦਦਦ ਗਈ ਕਣਕ ਜਵਲਚਜ ਪਨਗਪਲਨ ਵਲਲਜ ਕਰਦਬ 45 ਹਜਲਰ 36 ਮਦਟਰਕ ਟਨ, ਮਲਰਕਫਫਡ
ਵਲਲਜ 56 ਹਜਲਰ 619 ਮਦਟਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵਲਲਜ 50 ਹਜਲਰ 333 ਮਦਟਰਕ ਟਨ, ਵਲਅਰ ਹਲਊਸ ਵਲਲਜ 35 ਹਜਲਰ 242 ਮਦਟਰਕ
ਟਨ, ਐਫ.ਸਦ.ਆਈ. ਵਲਲਜ 34 ਹਜਲਰ 746.95 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਤਲ ਵਪਲਰਦਆਆ ਵਲਲਲ 202 ਮਦਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਕਦਤਦ ਗਈ
ਹਫ।
ਜਡਪਟਦ ਕਜਮਸਨਰ ਨਲ ਦਲਜਸਆ ਜਕ ਮਸਡਦਆਆ ਜਵਲਚ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਦਕਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਜ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਲਲਜ ਦਲਸਦਆਆ
ਸਲਰਦਆਆ ਸਲਵਧਲਨਦਆਆ ਅਪਣਲਉਣ ਨਨ ਸ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਇਆ ਜਗਆ ਤਲ ਪਪਸਲਸਨ ਵਲਲਜ ਇਸ ਖਤਰਨਲਕ ਮਹਲਆਮਲਰਦ ਨਨ ਸ ਰਲਕਣ ਸਬਸਧਦ ਪਰਖਤਲ
ਪਪਬਸਧ ਕਦਤਲ ਗਏ।
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ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ
ਜਜਲਲ ਲ ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ ਦਦ ਜਨਆਆਇਕ ਅਜਧਕਲਰਰਆਆ ਤਦ ਸਟਲਫ ਨਦ ਮਮਮਖ ਮਸਤਰਰ ਕਲਰਲਨਲ ਫਸਡ ਜਵਮਚ 1 ਲਮਖ 83 ਹਜਲਰ 500 ਰਮਪਏ ਜਦਮਤਦ
ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜਖਲਲਫ ਲੜਰ ਜਲ ਰਹਰ ਜਸਗ ਜਵਮਚ ਹਰਦਕ ਵਰਗ ਦਦ ਲਲ ਕਲਆ ਨਨ ਸ ਸਜਹਯਲਗ ਦਦਣ ਦਲ ਜਦਮਤਲ ਸਮਦਲ
ਕਲਜਵਡ-19 ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਸਲਫ ਸਫਲਈ ਅਤਦ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਰ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਤਲ ਪਪਦਰਤ
ਫਤਜਹਗੜਲ ਸਲਜਹਬ, 01 ਜਨਨ:
ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜਵਰਮਮਧ ਲੜਰ ਜਲ ਰਹਰ ਜਸਗ ਜਵਮਚ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲਉਜਦਆਆ ਜਜਜਲਲਦ ਦਦ ਜਨਆਆਇਕ ਅਜਧਕਲਰਰਆਆ ਤਦ ਸਟਲਫ ਨਦ ਮਮਖ
ਮ ਮਸਤਰਰ
ਕਲਰਲਨਲ ਰਲਹਤ ਫਸਡ ਜਵਮਚ 01 ਲਮਖ 83 ਹਜਲਰ 500 ਰਮਪਏ ਜਦਮਤਦ। ਜਨਆਆਇਕ ਅਜਧਕਲਰਰਆਆ ਤਦ ਸਟਲਫ ਵਮਲਤ ਇਹ ਉਪਰਲਲਲ ਦਨ ਜਰ ਵਲਰ
ਕਰਤਲ ਜਗਆ ਹਹ।
ਇਸ ਸਬਸਧਰ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜਦਸਜਦਆਆ ਚਰਫ ਜਮਡਰਸਰਅਲ ਮਹਜਜਸਟਰਦਟ ਸਪਰ ਮਹਦਸ ਗਰਲਵਰ ਨਦ ਜਕਹਲ ਜਕ ਕਲਜਵਡ-19 ਕਲਰਨ ਪਹਦਲ ਹਲਈ ਸਜਥਤਰ
ਦਲ ਸਲਹਮਣਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਰਦ ਵਰਗਲਆ ਦਦ ਲਲ ਕਲਆ ਦਲ ਸਜਹਯਲਗ ਬਹਮਤ ਜਰਨਰਰ ਹਹ ਅਤਦ ਇਸ ਮਮਸਕਲ ਦਰ ਘੜਰ ਜਵਮਚ ਜਨਆਆਇਕ
ਅਜਧਕਲਰਰਆਆ ਤਦ ਸਟਲਫ ਨਦ ਆਪਣਲ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲਇਆ ਹਹ।
ਸਪਰ ਗਰਲਵਰ ਨਦ ਜਕਹਲ ਜਕ ਸਲਨਨ ਸ ਸਲਜਰਆਆ ਨਨ ਸ ਇਸ ਜਬਮਲਰਰ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਸਲਫ ਸਫਲਈ ਅਤਦ ਜਸਹਤ ਸਸਭਲਲ ਸਬਸਧਰ ਹਦਲਇਤਲਆ , ਜਜਸ ਜਵਮਚ
ਸਮਲਜਜਕ ਜਵਮਥ, ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਹਮਥ ਵਲਰ-ਵਲਰ ਧਲਣਲ ਸਲਮਲ ਹਹ, ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨਰ ਚਲਹਰਦਲ ਹਹ। ਉਨਲ ਲਆ ਦਮਜਸਆ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ
ਜਖਲਲਫ ਲੜਰ ਜਲ ਰਹਰ ਜਸਗ ਜਵਮਚ ਜਨਆਆਇਕ ਅਜਧਕਲਰਰਆਆ ਨਦ ਆਪਣਲ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲਉਜਦਆਆ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਮਮਖ
ਮ ਮਸਤਰਰ ਕਲਰਲਨਲ ਰਲਹਤ
ਫਸਡ ਜਵਮਚ ਜਦਮਤਰ ਹਹ।
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ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਦਫਤਰ, ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ
ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਜ਼ਫਊ ਰਲਤ 09:00 ਵਜਲ ਤਤ ਸਵਲਰਲ 05:00 ਵਜਲ ਤਵਕ ਲਲਗਗ
ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ, 01 ਜਗਨ
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਲਟ ਸਸਸਮਤਸ ਅਸਜ਼ਮਸਤ ਕਕਰ ਜ਼ਗਵਲ ਨਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਸ ਹਦਗ ਦ ਅਸਦਰ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਗ ਸ ਫਮਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਰਲਤ
09.00 ਵਜਲ ਤਤ ਸਵਲਰਲ 05.00 ਵਜਲ ਤਵਕ ਕਰਜ਼ਫਊ(ਜ਼ਸਵਲਏ ਜਰਗਰਸ/ਮਮਡਸਕਲ ਐਮਰਜਜਸਸ ਸਲਵਲਵਲਵ) ਲਲਉਣ ਦਲ ਹਹਕਮ ਜਲਰਸ
ਕਸਤਲ ਹਨ I ਇਹ ਹਹਕਮ ਜ਼ਮਤਸ 30 ਜਗਨ 2020 ਤਵਕ ਜਲਰਸ ਰਜ਼ਹਣਗਲ।
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਲਟ ਨਲ ਹਹਕਮ ਜਲਰਸ ਕਸਤਲ ਹਨ ਜ਼ਕ ਦਹ ਵਧ ਦਸਆਵ ਡਲਅਰਸਆਵ ਸਵਲਰਲ 05.00 ਵਜਲ ਤਲਤ ਰਲਤ 08.00 ਵਜਲ ਤਵਕ ਖਹਵਲ
ਸਕਣਗਸਆਵ।ਜ਼ਜਲਲਲ ਦਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰਸ ਅਤਲ ਪਲਡਗ ਖਲਤਰਲਵ ਜ਼ਵਵਚ ਸਲਰਸਆਵ ਦਹ ਕਲਨਲਵ(ਸਣਲ ਮਲਨ ਬਜਲਰ)ਸਵਲਰਲ 07.00 ਵਜਲ ਤਤ ਸ਼ਲਮ
07.00 ਵਜਲ ਤਵਕ ਖਹਵਲ ਸਕਣਗਸਆਵ।ਹਲਅਰ ਕਜ਼ਟਸਗ/ਹਲਅਰ ਸਮਲਗਨ, ਜ਼ਬਊਟਸ ਪਲਰਲਰ, ਸਪਲਅ ਸਜਟਰ ਸਵਲਰਲ 07.00 ਵਜਲ ਤਲਤ
ਸ਼ਲਮ 7.00 ਵਜਲ ਤਵਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਵਲਲਤ ਜਲਰਸ ਸ਼ਰਤਲਵ ਤਜ਼ਹਤ ਖਹਵਲ ਸਕਣਗਲ।
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਲਟ ਨਲ ਹਹਕਮ ਜਲਰਸ ਕਸਤਲ ਹਨ ਜ਼ਕ ਰਮਸਟਲਰਜਟ, ਹਲਵਲਈ, ਬਲਕਰਸ ਅਤਲ ਮਲਟਸ ਨਮ ਸ਼ਨਲ ਈਟਰਸਜ਼ ਕਲਵਲ ਹਲਲਮ
ਡਲਸਵਰਸ ਅਤਲ ਟਲਕਅਵਲ ਲਈ ਸਵਲਰਲ 09.00 ਵਜਲ ਤਲਤ ਸ਼ਲਮ 07.00 ਵਜਲ ਤਵਕ ਖਹਵਲਲ ਰਜ਼ਹ ਸਕਣਗਲ।
ਸਲਰਲ ਸਰਕਲਰਸ, ਗਮਰ ਸਰਕਲਰਸ ਅਤਲ ਪਸਲਈਵਲਟ ਅਦਲਰਲ ਆਪਣਲ ਜ਼ਨਯਜ਼ਮਤ ਸਮਮ ਅਤਲ ਜ਼ਦਨਲਵ ਅਨਹ ਸਲਰ ਖਹਵਲਲ ਰਜ਼ਹ ਸਕਣਗਲ ਅਤਲ
ਈ ਕਲਮਰਸ ਸਲਰਲ ਖਹਵਲਲਲ ਰਹਲਗਲ। ਜ਼ਜਲਲਲ ਅਸਦਰ ਸ਼ਰਲਬ ਦਲ ਠਲ ਕਲ ਸਵਲਰਲ 08.00 ਵਜਲ ਤਲਤ ਰਲਤ 8.00 ਵਜਲ ਤਵਕ ਖਹਵਲਲ ਰਜ਼ਹ
ਸਕਣਗਲ।ਕਸਨਟਲਨਮਜਟ ਜਲਲਨ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਵਲ ਜਰਗਰਸ ਵਸਤਲਵ ਦਸ ਸਪਲਲਈ (ਕਜ਼ਰਆਨਲ, ਸਬਜਸਆਵ/ਫਲ, ਦਹ ਵਧ ਅਤਲ ਦਵਲਈਆਵ
ਦਸਆਵ ਦਹ ਕਲਨਲਵ ਹਸ ਖਹਵਲਲਣਗਸਆਵ। ਇਸ ਤਲਤ ਇਲਲਵਲ ਕਸਨਟਲਨਮਜਟ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਈ ਵਸ ਛਲਲਟ ਲਲਗਗ ਨਹਸ ਹਲਵਲਗਸ।
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਲਟ ਨਲ ਜ਼ਵਜ਼ਦਅਕ ਅਦਲਰਲ, ਜ਼ਸਖਲਲਈ ਅਤਲ ਕਲਜ਼ਚਸਗ ਸਜਟਰ, ਆਈਲਮ ਟਸ ਸਜਟਰ, ਇਸਮਸਗਸਲਸ਼ਨ ਸਜਟਰ ਬਸਦ ਰਵਖਣ
ਦਲ ਹਹਕਮ ਵਸ ਜਲਰਸ ਕਸਤਲ ਹਨ। (ਕਲਵਲ ਪਸਬਸਧਕਸ ਕਲਰਜਲਵ ਲਈ ਹਸ ਸਲਮਵਲਰ ਤਤ ਸ਼ਨਸਵਲਰ ਤਵਕ ਸਵਲਰਲ 09.00 ਵਜਲ ਤਤ
05.00 ਵਜਲ ਤਵਕ ਖਹਲਲ ਰਜ਼ਹ ਸਕਦਲ ਹਨ)।
ਪਸਲਹਹਣਚਲਰਸ ਸਲਵਲਵਲਵ, ਜ਼ਸਨਲ ਮਲ ਹਲਲ, ਜ਼ਜਸਮ, ਸਵਸਜ਼ਮਸਗ ਪਗਲਜ਼, ਮਨਲਲ ਰਸਜਨ ਪਲਰਕ, ਕਲਵਬ, ਥਸਏਟਰ, ਬਲਰ, ਆਡਸਓਟਲਲਰਸਅਮ,
ਅਸਜਬਲਸ ਹਲਲ ਅਤਲ ਹਲਲਰ ਸਮਲਜ਼ਜਕ, ਰਲਜਨਸਜ਼ਤਕ, ਖਲਡਲ, ਮਨਲਲ ਰਸਜਨ, ਜ਼ਵਜ਼ਦਅਕ ਜਲਵ ਸਜ਼ਭਆਚਲਰਕ ਸਮਲਗਮ ਜਲਵ ਇਕਵਠ ਆਜ਼ਦ
ਤਲ ਪਲਬਸਦਸ ਰਹਲਗਸ।
ਜ਼ਜਲਲਲ ਜ਼ਵਚਲਲ ਸਲਰਲ ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਸਥਲਨਲਵ ਤਲ ਆਮ ਵਲਵਗ ਆਉਣ ਜਲਣ ਦਸ ਅਗਲਲ ਹਹਕਮਲਵ ਤਵਕ ਮਨਲਹਸ ਹਲਵਲਗਸ । ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਸਥਲਨਲਵ
ਦਲ ਅਸਦਰ ਜ਼ਕਸਲ ਵਸ ਜ਼ਕਸਮ ਦਸ ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਇਵਕਤਰਤਲ ਲਈ ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਪਸਸ਼ਲਸ਼ਨ ਤਤ ਪਸਵਲਨਗਸ ਲਮ ਣਸ ਲਲਜ਼ਮਸ ਹਲਵਲਗਸ।
ਸਬਸਧਤ ਦਹ ਕਲਨਲਵ,ਅਦਲਜ਼ਰਆਵ ਆਜ਼ਦ ਨਗ ਸ ਖਲਲਣ ਦਸ ਮਨਜਗਰਸ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤਲ ਜ਼ਦਵਤਸ ਗਈ ਹਮ ਜ਼ਕ ਕਲਲਜ਼ਵਡ 19 ਸਬਸਧਸ ਸਮਗਹ
ਹਦਲਇਤਲਵ ਦਸ ਇਸਨ ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਈ ਜਲਵਲ, ਮਲਸਕ ਦਸ ਵਰਤਲਤ ਕਰਨਸ ਲਲਜਮਸ ਹਲਵਲਗਸ, ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਵ ਤਲ
ਸ਼ਰਲਬ, ਪਲਨ, ਗਹਟਕਲ, ਤਬਲਕਗ ਦਸ ਵਰਤਲਤ ਕਰਨ ਅਤਲ ਥਹਵਕਣ ਤਲ ਪਗਰਨ ਤਲਲਰ ਤਲ ਪਲਬਸਦਸ ਹਲਵਲਗਸ।
ਦਹ ਕਲਨਦਲਰਲਵ ਵਵਲਲਤ ਗਸਲਹਕਲਵ ਦਸ ਘਵਟਲ ਘਵਟ 6 ਫਹ ਵਟ ਦਸ ਦਗ ਰਸ ਬਣਲਕਲ ਰਵਖਸ ਜਲਵਲਗਸ ਅਤਲ ਇਵਕ ਸਮਮ ਪਸਜ ਤਲਤ ਵਵਧ ਜ਼ਵਅਕਤਸ ਦਹ ਕਲਨ
ਤਲ ਇਕਵਠਲ ਨਹਸ ਹਲਣਗਲ, ਸਮਗਹ ਦਹ ਕਲਨਲ ਅਦਲਜ਼ਰਆਵ, ਸਬਸਧਤ ਸਥਲਨਲਵ ਜ਼ਵਖਲ ਥਰਮਲ ਸਕਮਜ਼ਨਸਗ/ਹਮਡਵਲਸ਼(ਸਮਨਸਟਲਇਜਰ ਆਜ਼ਦ)
ਦਲਖਲਲ ਵਲਲਸਆਵ ਥਲਵਲਵ ਤਲ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਏ ਜਲਣ।
ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਲਟ ਵਵਲਤ ਜਲਰਸ ਹਹਕਮਲਵ ਮਹਤਲਜ਼ਬਕ ਸਰਕਲਰਸ ਵਵਲਲਤ ਜਲਰਸ ਹਦਲਇਤਲਵ ਅਨਹ ਸਲਰ ਰਲਜ ਦਲ ਅਸਦਰ ਟਮਕਸਸ, ਕਮਬ, ਟਜਪਗ
ਟਰਮਵਲਰ ਅਤਲ ਕਲਰ ਆਜ਼ਦ ਰਲਵਹਸ ਯਲਤਰਲਵ ਤਲ ਕਲਈ ਰਲਕ ਨਹਸ ਹਲਵਲਗਸ ਅਤਲ ਨਲ ਹਸ ਜ਼ਕਸਲ ਜ਼ਕਸਮ ਦਲ ਪਲਸ ਦਸ ਜਰਗਰਤ ਹਲਵਲਗਸ।
ਸਲਈਕਲ ਜ਼ਰਕਸ਼ਲ, ਆਟਲ ਜ਼ਰਕਸ਼ਲ, ਦਲ ਪਹਸਆਵ ਵਲਹਨਲਵ ਅਤਲ ਚਲਰ ਪਹਸਆਵ ਵਲਹਨਲਵ ਦਸ ਵਰਤਤ ਟਰਲਵਸਪਲਰਟ ਜ਼ਵਭਲਗ, ਪਸਜਲਬ
ਵਵਲਤ ਜਲਰਸ ਹਦਲਇਤਲਵ ਦਲ ਮਹਤਲਜ਼ਬਕ ਹਲਵਲਗਸ।
ਅਸਤਰ ਰਲਜਸ ਗਹਡਜ਼ ਕਰਸਅਰ ਦਸ ਆਵਲਜਲਈ ਤਲ ਕਲਈ ਰਲਕ ਨਹਸ ਹਲਵਲਗਸ। ਜ਼ਜਲਲ ਲ ਫਤਜ਼ਹਗੜਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਦਲ ਸਮਗਹ ਵਸਨਸਕਲਵ ਨਗ ਸ
ਹਦਲਇਤ ਕਸਤਸ ਜਲਵਦਸ ਹਮ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣਲ ਸਮਲਰਟ ਮਲਬਲਇਲ ਫਲਨ ਤਲ ਕਲਵਲ ਅਤਲ ਅਰਲਜ਼ਗਆ ਸਲਤਗ ਐਪਲਸਕਲਸ਼ਨ ਇਸਸਟਲਲ
ਕਰਨ ਅਤਲ ਇਸਨਗ ਸ ਜ਼ਨਰਸਤਰ ਅਪਡਲਟ ਵਸ ਕਰਨ ਤਲਵ ਜਲ ਉਹਨਲਵ ਨਗ ਸ ਕਲਜ਼ਵਡ 19 ਸਬਸਧਸ ਸਰਕਲਰ ਦਸ ਯਲਜਨਲਵ ਬਲਰਲ ਸਲਧ ਜ਼ਮਲ ਸਕਲ
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ਅਤਲ ਲਲ ਕ ਆਪਣਲ ਆਲਲ ਦਹ ਆਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ 19 ਤਤ ਪਸਭਲਜ਼ਵਤ ਏਰਸਏ ਬਲਰਲ ਵਸ ਸਹਚਲਤ ਹਲ ਸਕਣ।
ਲਸਬਲ ਸਮਮ ਤਲਤ ਬਸਮਲਰ, 65 ਸਲਲ ਤਤ ਜ਼ਜਆਦਲ ਉਮਰ ਦਲ ਜ਼ਵਅਕਤਸ, ਗਰਭਵਤਸ ਔਰਤਲਵ ਅਤਲ 10 ਸਲਲ ਤਤ ਘਵਟ ਉਮਰ ਦਲ ਬਵਚਲ
ਕਲਵਲ ਜ਼ਸਹਤ ਸਬਸਧਸ ਜਲਵ ਅਜ਼ਤ ਜਰਗਰਸ ਕਸਮਲਵ ਲਈ ਹਸ ਘਰ ਤਤ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ।
ਜ਼ਵਆਹ ਸ਼ਲਦਸ ਲਈ 50 ਤਤ ਘਵਟ ਜ਼ਵਅਕਤਸ ਅਤਲ ਅਸਜ਼ਤਮ ਸਸਸਕਲਰ/ਭਲਗ ਲਈ 20 ਤਤ ਘਵਟ ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਵ ਦਲ ਇਵਕਠ ਦਸ
ਪਸਵਲਨਗਸ ਹਲਵਲਗਸ। ਜਨਤਕ ਪਲਰਕ ਪਬਜ਼ਲਕ ਲਈ ਸਮਰ, ਕਸਰਤ, ਯਲਗਲ ਲਈ ਖਹਲਲ ਰਜ਼ਹਣਗਲ, ਪਸਸਤਗ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਜਲਰਸ
ਹਦਲਇਤਲਵ ਅਨਹ ਸਲਰ ਸ਼ਲਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟਜਜ਼ਸਸਗ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨਸ ਜਰਗਰਸ ਹਲਵਲਗਸ ਅਤਲ ਇਵਕ ਜਗਲਲਵ ਤਲ ਇਵਕਠ ਕਰਨ ਤਲ ਪਲਬਸਦਸ
ਹਲਵਲਗਸ।ਉਦਯਲਜ਼ਗਕ ਅਦਲਰਲ,ਉਸਲਰਸ ਦਲ ਕਲਰਜ,ਖਲਤਸਬਲੜਸ,ਪਸਗ ਪਲਲਣ,ਬਲਗਬਲਨਸ ਤਲ ਕਲਈ ਰਲਕ ਨਹਸ ਹਲਵਲਗਸ।
ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਜ਼ਜਲਲਲ ਅਸਦਰ ਪਜਦਲ ਮਹਵਖ ਬਲਜਲਰਲਵ ਜ਼ਵਵਚ ਚਲਰ ਪਹਸਆਵ ਤਲ ਜਲਣ ਦਸ ਪਗਰਨ ਪਲਬਸਦਸ ਹਲਵਲਗਸ, ਜ਼ਜਹਨਲਵ
ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਵ ਦਸ ਜ਼ਰਹਲਇਸ਼ ਮਹਵਖ ਬਲਜਲਰਲਵ ਜ਼ਵਵਚ ਹਮ ਉਹਨਲਵ ਦਲ ਵਲਹਨ ਉਪ ਕਪਤਲਨ ਪਹਜ਼ਲਸ(ਟਰਮਜ਼ਫਕ) ਵਵਲਤ ਜਲਰਸ ਮਗਵਮਜਟ
ਸਜ਼ਟਵਕਰ ਨਲਲ ਹਸ ਮਹਵਖ ਬਲਜਲਰਲਵ ਜ਼ਵਵਚ ਜਲ ਸਕਣਗਲ। ਐਮਰਜ਼ਜਸਸ ਵਲਹਨ/ਮਰਸਜਲਵ ਨਗ ਸ ਜ਼ਲਆ ਰਹਲ ਪਸਲਈਵਲਟ ਵਲਹਨਲਵ ਤਲ ਇਹ
ਪਲਬਸਦਸ ਲਲਗਗ ਨਹਸ ਹਲਵਲਗਸ। ਕਮਰਸ਼ਸਅਲ ਵਲਹਨ ਆਪਣਲ ਦਸਤਲਵਲਜ਼ ਚਮਚਕ ਕਰਵਲਕਲ ਜ਼ਬਨਲਵ ਸਜ਼ਟਵਕਰ ਦਲ ਮਹਵਖ ਬਲਜਲਰਲਵ ਜ਼ਵਵਚ
ਦਲਖਲ ਹਲ ਸਕਦਲ ਹਨ।
ਮਹਵਖ ਬਜਲਰਲਵ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਜਆਦਲ ਭਸੜ ਘਟਲਉਣ ਦਲ ਮਵਦਲਨਜਰ ਰਲਹੜਸਆਵ ਆਜ਼ਦ ਕਲਵਲ ਸਟਸ ਸਟ ਵਜਡਰਜ ਐਕਟ 2004 ਤਜ਼ਹਤ
ਨਲ ਟਸਫਲਈ ਕਸਤਲ ਜ਼ਨਰਧਲਰਤ ਜਗਲਲਵ ਤਲ ਹਸ ਲਗਲਉਣ ਦਸ ਇਜਲਜਤ ਹਲਵਲਗਸ।
ਉਕਤ ਜ਼ਦਵਤਸਆਵ ਗਈਆਵ ਛਲਲਟਲਵ ਦਕਕਰਲਨ ਸਬਸਧਤ ਸਥਲਨਲਵ ਤਲ ਕਲਜ਼ਵਡ 19 ਸਬਸਧਸ ਸਮਮ ਸਮਮ ਤਲ ਜਲਰਸ ਗਲਈਡ
ਲਲਇਨਜ਼/ਐਡਵਲਇਜਰਸਜ਼ ਦਸ ਇਸਨ ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਕਸਤਸ ਜਲਣਸ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਈ ਜਲਵਲ। ਕਲਜ਼ਵਡ 19 ਸਬਸਧਸ ਹਦਲਇਤਲਵ ਦਸ
ਜ਼ਕਸਲ ਤਰਲਲਵ ਉਲਸਘਣਲ ਪਲਏ ਜਲਣ ਦਸ ਸਗਰਤ ਜ਼ਵਵਚ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਖਲਲਫ ਕਲਨਗ ਸਨਸ ਕਲਰਵਲਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਲਆਵਦਸ ਜਲਵਲਗਸ।
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