
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਾ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਹਹਜ਼ਸ਼ਆਰਪਹਰ,
 ਪਪਪਸ ਨਲਟ-1

-       ਲਲਕਡਾਊਨ ਦਲਰਾਨ ਜ਼ਦਦਤਤਆਆ ਗਈਆਆ ਛਲਟਾਆ ਸਮਮ '  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ'       ਤਜ਼ਹਤ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਦਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵਵ ਯਕਤਨਤ :  ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਾ ਮਪਜ਼ਜਸਟਰਵਟ
-  ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਸਥਾਨ, ਹਲਟਲ, ਰਪਸਤਰਾਆ,           ਸ਼ਾਜ਼ਪਸਗ ਮਾਲਜ਼ ਅਤਵ ਹਲਰ ਸਵਵਾਵਾਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬਸਧਤ ਆਦਵਸ਼ ਕਤਤਵ ਜਾਰਤ
-8      ਜਦਨ ਤਤ ਲਾਗਦ ਹਲਣਗਤਆਆ ਨਵਵਆਆ ਹਦਾਇਤਾਆ
-ਜ਼ਕਹਾ,            ਸਬਸਧਤ ਅਦਾਜ਼ਰਆਆ ਅਤਵ ਸਸਸਥਾਵਾਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਵ ਜ਼ਨਰਦਵਸ਼ਾਆ ਦਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਦਰਤ
-          ਛਲਟ ਦਲਰਾਨ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਦਰਤ ਅਤਵ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪਪਯਲਗ ਵਤ ਲਾਜ਼ਮਤ
ਹਹਜ਼ਸ਼ਆਰਪਹਰ, 7 ਜਦਨ:
   ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਾ ਮਪਜ਼ਜਸਟਪ ਵਟ-ਕਮ-        ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਤਮਤਤ ਅਪਨਤਤ ਜ਼ਰਆਤ ਨਵ ਕਲਜ਼ਵਡ 19         ਦਵ ਮਦਦਵਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਅਤਵ ਪਸਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਵ ਜ਼ਨਰਦਵਸ਼ਾਆ

  ਮਹਤਾਬਕ ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਸਥਾਨ, ਹਲਟਲ, ਰਪਸਤਰਾਆ,             ਸ਼ਾਜ਼ਪਸਗ ਮਾਲਜ਼ ਅਤਵ ਹਲਰ ਸਵਵਾਵਾਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬਸਧਤ ਆਦਵਸ਼ ਜਾਰਤ ਕਰ ਜ਼ਦਦਤਵ ਹਨ,   ਜਲ ਜ਼ਕ 8 ਜਦਨ,
2020    ਤਤ ਲਾਗਦ ਮਸਨਵ ਜਾਣਗਵ               । ਉਨ•ਾਾਆ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਛਲਟ ਦਲਰਾਨ ਇਨ•ਾਾਆ ਅਦਾਜ਼ਰਆਆ ਅਤਵ ਸਸਸਥਾਵਾਆ ਦਵ ਪਪਬਸਧਕਾਆ ਨਦ ਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ,   ਜ਼ਸਹਤ ਅਤਵ

                 ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮਸਤਰਾਲਵ ਅਤਵ ਪਸਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਦਲਤ ਜਾਰਤ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਸਸਚਾਲਨ ਜ਼ਵਧਤ ਦਤਆਆ ਹਦਾਇਤਾਆ ਦਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਤ ਜ਼ਰਦਰਤ ਹਲਵਵਗਤ  ।
         ਉਨ•ਾਾਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲਲਕਡਾਊਨ ਦਲਰਾਨ ਜ਼ਦਦਤਤਆਆ ਗਈਆਆ ਛਲਟਾਆ ਸਮਮ '  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ'      ਤਜ਼ਹਤ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਦਰਤ ਯਕਤਨਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵਵ।
                  ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਾ ਮਪਜ਼ਜਸਟਰਵਟ ਨਵ ਜਾਰਤ ਆਦਵਸ਼ਾਆ ਜ਼ਵਦਚ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਾਜ਼ਪਸਗ ਮਾਲਜ਼ ਜ਼ਵਦਚ ਪਪਵਵਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਵਕ ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਦਵ ਮਲਬਾਈਲ '    ਤਵ ਕਲਵਾ ਐਪ
   ਡਾਊਨਲਲਡ ਹਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮਤ ਹਪ                  । ਮਾਲਜ਼ ਜ਼ਵਦਚ ਜ਼ਬਨ•ਾਾ ਮਤਲਬ ਜਾਆ ਫਜ਼ਦਲ ਘਹਸਮਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹਵ ਕਤਤਾ ਜਾਵਵਗਾ। ਉਨ•ਾਾਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮਾਲਜ਼ ਜ਼ਵਦਚ

   ਲਲਕਾਆ ਦਤ ਜ਼ਗਣਤਤ '        ਤਵ ਜ਼ਨਯਸਤਰਣ ਰਦਖਣ ਲਈ ਟਲਕਨ ਜ਼ਸਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵਵਗਾ            । ਇਕ ਸਮਮ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਜ਼ਗਣਤਤ ਜ਼ਵਦਚ ਹਤ ਲਲਕਾਆ ਦਾ ਮਾਲਜ਼ ਅਸਦਰ
                    ਜਾਣਾ ਯਕਤਨਤ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮਤ ਹਲਵਵਗਾ। ਉਨ•ਾਾਆ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਾਲਜ਼ ਜ਼ਵਦਚ ਚਦਲਦਤਆਆ ਦਹਕਾਨਾਆ ਜ਼ਵਦਚ ਵਤ ਗਾਹਕਾਆ ਦਤ ਜ਼ਗਣਤਤ ਇਸ ਜ਼ਹਸਾਬ ਨਾਲ

       ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਕਤਤਤ ਜਾਵਵ ਜ਼ਕ ਹਰਵਕ ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਜ਼ਵਦਚ 6   ਫਹ ਦਟ ਜਾਆ 2     ਗਜ਼ ਦਤ ਦਦਰਤ ਲਾਜ਼ਮਤ ਹਲਵਵ          । ਉਨ•ਾਾਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਾਮਨ ਖਵਤਰਾਆ ਜ਼ਵਦਚ ਮਾਲਜ ਦਤ
   ਕਹ ਦਲ ਸਮਦਰਥਾ ਦਾ 25        ਫਤਸਦਤ ਜ਼ਹਦਸਵ ਜ਼ਵਦਚ ਹਤ ਲਲਕ ਘਹਸਮ ਜ਼ਫਰ ਸਕਣਗਵ             । ਮਾਲ ਪਪਬਸਧਕ ਇਹ ਯਕਤਨਤ ਬਣਾਉਣਗਵ ਜ਼ਕ ਮਾਲ ਅਤਵ ਦਹਕਾਨਾਆ ਜ਼ਵਦਚ ਇਦਕ
 ਸਮਮ 50        ਫਤਸਦਤ ਤਤ ਵਧਵਰਵ ਲਲਕ ਪਪਵਵਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ               । ਉਨ•ਾਾਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਰਵਕ ਦਹਕਾਨ ਜ਼ਵਦਚ ਜਾਆ ਉਡਤਕ ਸਥਾਨ ਜ਼ਵਦਚ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਦਰਤ ਯਕਤਨਤ

                     ਬਣਾਈ ਰਦਖਣ ਲਈ ਮਾਰਕਰ ਦਵ ਨਾਲ ਜ਼ਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਵ ਜ਼ਰਦਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਤ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਲਫ਼ਟ ਦਤ ਵਰਤਤ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਜ਼ਦਵਆਆਗਜਨਾਆ ਵਲਤ ਹਤ ਕਤਤਤ
                       ਜਾ ਸਕਵਗਤ। ਐਸਕਲਵਟਰਜ਼ ਦਤ ਵਰਤਤ ਦਦਰਤ ਬਣਾ ਕਵ ਕਤਤਤ ਜਾ ਸਕਦਤ ਹਪ। ਉਨ•ਾਾਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਦਹਕਾਨਾਆ ਅਤਵ ਮਾਲਜ਼ ਜ਼ਵਦਚ ਜ਼ਜਥਵ ਟਰਾਇਲ ਰਦਮ ਆਜ਼ਦ
   ਨਹਵ ਵਰਤਵ ਜਾ ਸਕਣਗਵ,                ਉਥਵ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦਤਆਆ ਟਤਮਾਆ ਮਾਲਜ਼ ਜ਼ਵਦਚ ਕਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲਵ ਲਲਕਾਆ ਦਤ ਜ਼ਸਹਤ ਦਤ ਜਾਆਚ ਸਮਮ-  ਸਮਮ '   ਤਵ ਕਰਦਤਆਆ

ਰਜ਼ਹਣਗਤਆਆ।
                      ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਾ ਮਪਜ਼ਜਸਟਰਵਟ ਨਵ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਪਸਤਰਾਆ ਅਤਵ ਫਦਡ ਕਲਰਟਸ ਨਦ ਸ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਟਵਕ ਅਵਵਅ ਅਤਵ ਹਲਮ ਡਜ਼ਲਵਰਤ ਸਵਵਾ ਲਈ ਹਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਹਪ         । ਉਨ•ਾਾਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪਪਬਸਧਕ ਆਲਵ ਦਹਆਲਵ ਦਤ ਸਫਾਈ,        ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਦਰਤ ਅਤਵ ਮਾਸਕ ਆਜ਼ਦ ਪਾਉਣਾ ਯਕਤਨਤ ਬਣਾਉਣਗਵ    । ਉਨ•ਾਾਆ ਸਪਦਸ਼ਟ ਕਤਤਾ
                       ਜ਼ਕ ਰਪਸਤਰਾਆ ਆਜ਼ਦ ਨਦ ਸ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਟਵਕ ਅਵਵਅ ਅਤਵ ਹਲਮ ਡਜ਼ਲਵਰਤ ਆਜ਼ਦ ਲਈ ਖਲਜ਼ਲਆ ਜਾ ਸਕਵਗਾ ਅਤਵ ਅਸਦਰ ਜ਼ਬਠਾ ਕਵ ਖਹਵਾਉਣ ਦਤ ਹਾਲਵ ਆਜ਼ਗਆ
        ਨਹਵ ਹਪ। ਉਨ•ਾਾਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਲਮ ਡਜ਼ਲਵਰਤ ਰਾਤ 8     ਵਜਵ ਤਦਕ ਕਤਤਤ ਜਾ ਸਕਵਗਤ      । ਇਸ ਸਸਬਸਧਤ ਅਗਲਾ ਜ਼ਰਜ਼ਵਊ 15 ਜਦਨ, 2020   ਨਦ ਸ ਕਤਤਾ

ਜਾਵਵਗਾ                     । ਉਨ•ਾਾਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਲਟਲਾਆ ਜ਼ਵਦਚ ਚਦਲਦਵ ਰਪਸਤਰਾਆ ਵਦਲਤ ਕਮਜ਼ਰਆਆ ਜ਼ਵਦਚ ਮਜ਼ਹਮਾਨਾਆ ਨਦ ਸ ਭਲਜਨ ਮਹਹਦਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਵਗਾ। ਇਸ ਬਾਰਵ
   ਵਤ ਅਗਲਾ ਫਪਸਲਾ 15     ਜਦਨ ਤਤ ਬਾਅਦ ਜ਼ਲਆ ਜਾਵਵਗਾ               । ਉਨ•ਾਾਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਫਊ ਸਖ਼ਤਤ ਨਾਲ ਲਾਗਦ ਕਤਤਾ ਜਾਵਵਗਾ। ਆਮ ਜ਼ਵਅਕਤਤ

 ਸਵਵਰਵ 5    ਵਜਵ ਤਤ ਰਾਤ 9       ਵਜਵ ਤਦਕ ਘਰਤ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲ ਸਕਦਵ ਹਨ             । ਉਨ•ਾਾਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਲਟਲਾਆ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਵਦਚ ਮਜ਼ਹਮਾਨ ਆਪਣਤ ਫਲਾਈਟ ਜਾਆ ਰਵਲ ਦਵ
   ਸ਼ਜ਼ਡਊਲ ਮਹਤਾਜ਼ਬਕ ਰਾਤ 9    ਵਜਵ ਤਤ ਸਵਵਰਵ 5                 ਵਜਵ ਤਦਕ ਆ ਜਾ ਸਕਣਗਵ ਅਤਵ ਕਰਜ਼ਫਊ ਸਮਮ ਦਲਰਾਨ ਏਅਰ ਅਤਵ ਰਵਲ ਜ਼ਟਕਟ ਇਦਕ ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਵਲਤ

       ਇਦਕ ਸਮਮ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ ਵਜਤ ਵਰਤਤ ਜਾ ਸਕਵਗਤ।
           ਸਪਤਮਤਤ ਅਪਨਤਤ ਜ਼ਰਆਤ ਨਵ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਦਜਾ ਅਤਵ ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਸਥਾਨ ਸਵਵਰਵ 5    ਵਜਵ ਤਤ ਰਾਤ 8     ਵਜਵ ਤਦਕ ਖਹਦਲ•ਾਵ ਰਜ਼ਹ ਸਕਣਗਵ    । ਹਰਵਕ ਸਥਾਨ '  ਤਵ

   ਸ਼ਰਧਾਲਦਆਆ ਦਤ ਸਸਜ਼ਖਆ 20      ਤਤ ਜ਼ਜਆਦਾ ਨਹਵ ਹਲਣਤ ਚਾਹਤਦਤ ਹਪ             । ਪਦਜਾ ਆਜ਼ਦ ਦਾ ਸਮਾਆ ਸ਼ਰਧਾਲਦਆਆ ਜ਼ਵਦਚ ਗਰਹਦਪਾਆ ਜ਼ਵਦਚ ਵਸਜ਼ਡਆ ਜਾ ਸਕਵਗਾ।
  ਇਨ•ਾਾਆ ਸਥਾਨਾਆ '  ਤਵ ਪਪਸ਼ਾਦ,          ਲਸਗਰ ਅਤਵ ਹਲਰ ਭਲਜਨ ਆਜ਼ਦ ਵਸਡਣ ਦਤ ਪਦਰਤ ਮਨਾਹਤ ਹਲਵਵਗਤ        । ਉਨ•ਾਾਆ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨ•ਾਾਆ ਹਦਾਇਤਾਆ ਦਤ
       ਉਲਸਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਵ ਨਦ ਸ ਆਪਦਾ ਪਪਬਸਧਨ ਐਕਟ 2005  ਦਤਆਆ 51  ਤਤ 60       ਧਾਰਾਵਾਆ ਅਤਵ ਭਾਰਤਤ ਦਸਡਾਵਲਤ ਦਤ ਧਾਰਾ 188   ਤਜ਼ਹਤ ਸਖ਼ਤ

     ਕਾਨਦ ਸਨਤ ਸਜਾਵਾਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵਵਗਾ                 । ਉਨ•ਾਾਆ ਸਪਦਸ਼ਟ ਕਤਤਾ ਜ਼ਕ ਉਕਤ ਸਾਰਵ ਅਦਾਜ਼ਰਆਆ ਅਤਵ ਸਸਸਥਾਵਾਆ ਦਵ ਪਪਬਸਧਕਾਆ ਨਦ ਸ ਆਲਵ ਦਹਆਲਵ ਦਤ
 ਸਫਾਈ ਰਦਖਣ,            ਮਾਸਕ ਦਤ ਵਰਤਤ ਅਤਵ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਦਰਤ ਨਦ ਸ ਬਣਾਈ ਰਦਖਣਾ ਬਹਹਤ ਲਾਜ਼ਮਤ ਹਲਵਵਗਾ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਹਹਜ਼ਸ਼ਆਰਪਹਰ
-‘  ’ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ;    ’  ਸਸਫ ਫਫਡ ਮਸਡਡ ਚ ਕਲਜ਼ਵਡ-19         ਦਸ ਮਮਦਸਜ਼ਨਰ ਜਲਗਰਫਕ ਜ਼ਕਸਲਨ ਵਰਤ ਰਹਸ ਹਨ ਸਲਵਧਲਨਡਆਆ
-ਰਸਲਇਣ-        ‘   ’ ਮਹਕਤ ਖਸਤਡ ਨਫ ਸ ਪਪਫਹ ਮਲਤ ਕਰ ਰਹਡ ਹਹ ਸਸਫ ਫਫਡ ਮਸਡਡ :   ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
- ਮਲਸਕ,          ਸਹਨਡਟਲਈਜ਼ਰ ਅਤਸ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਫਰਡ ਬਰਕਰਲਰ ਰਮਖਣ ਦਡ ਕਡਤਡ ਹਦਲਇਤ
ਹਹਜ਼ਸ਼ਆਰਪਹਰ, 7  ਜਫਨ :

 ਜ਼ਜਮਥਸ ਰਸਲਇਣ-               ਮਹਕਤ ਕਹਦਰਤਡ ਖਸਤਡ ਕਰਨ ਵਲਲਸ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਫ ਸ ਬੜਲਵਲ ਦਸਣ ਅਤਸ ਆਮ ਜਨਤਲ ਨਫ ਸ ਸ਼ਹਮਧ ਫਲ,    ਸਬਜ਼ਡਆਆ ਅਤਸ ਹਲਰ
       ‘   ’      ਵਸਤਲਆ ਮਹਹਮਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਲਲ ਸਸਫ ਫਫਡ ਮਸਡਡ ਦਡ ਮਹੜ ਸ਼ਹਰਫਆਤ ਕਡਤਡ ਗਈ ਹਹ,  ਉਥਸ ਕਲਜ਼ਵਡ-19  ਦਸ

          ਮਮਦਸਨਜ਼ਰ ਜਲਗਰਫਕਤਲ ਫਹਲਲਉਣ ਲਈ ਮਹਮਖ ਮਸਤਰਡ ਕਹਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਡ ਦਫਰ-       ਅਸਦਸਸ਼ਡ ਸਲਚ ਸਦਕਲ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਸ਼ਹਰਫ
  ‘  ’               ਕਡਤਸ ਗਏ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਮਲਸਕ ਅਤਸ ਸਹਨਡਟਲਈਜ਼ਰ ਦਡ ਵਰਤਲ ਸਮਸਤ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਫਰਡ ਵਡ ਬਰਕਰਲਰ ਰਮਖਡ ਜਲ ਰਹਡ ਹਹ, ਤਲਆ

        ਜਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਸ ਫਹਲਲਅ ਨਫ ਸ ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲ ਸਕਸ।
               ਇਸ ਸਬਸਧਡ ਜਲਣਕਲਰਡ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਡਮਤਡ ਅਪਨਡਤ ਜ਼ਰਆਤ ਨਸ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 

          ਦਸ ਮਮਦਸਨਜ਼ਰ ਲਗਲਏ ਗਏ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਲਰਲਨ ਜਨਤਲ ਦਡ ਸਹਫਲਤ ਲਈ ਵਮਖ-        ਵਮਖ ਸਸਵਲਵਲਆ ਦਡ ਸ਼ਹਰਫਆਤ ਕਰ ਜ਼ਦਮਤਡ ਗਈ ਹਹ   । ਉਨਲਲਆ
                   ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸਸ ਲੜਡ ਤਜ਼ਹਤ ਰਲਸ਼ਨ ਗਰਲਉਡ ਹਹਜ਼ਸ਼ਆਰਪਹਰ ਜ਼ਵਖਸ ਸਸਫ਼ ਫਫਡ ਮਸਡਡ ਨਫ ਸ ਵਡ ਮਹੜ ਸ਼ਹਰਫ ਕਰ ਜ਼ਦਮਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ,   ਜਲ ਹਫ਼ਤਸ

    ਦਸ ਹਰਸਕ ਐਤਵਲਰ ਸਵਸਰਸ 7-30    ਵਜਸ ਤਲ ਸਵਸਰਸ 11     ਵਜਸ ਤਮਕ ਲਮਗ ਰਹਡ ਹਹ        । ਉਨਲਲਆ ਖਸਤਡਬਲੜਡ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਫ ਸ ਹਦਲਇਤ ਕਰਜ਼ਦਆਆ
           ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਸਡਡ ਜ਼ਵਮਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਡ ਸਲਵਧਲਨਡਆਆ ਵਰਤਣਡਆਆ ਯਕਡਨਡ ਬਣਲਈਆਆ ਜਲਣ,      ਤਲਆ ਜਲ ਇਸ ਵਲਇਰਸ ਦਸ
     ਫਹਲਲਅ ਨਫ ਸ ਫਹਲਣ ਨਲ ਜ਼ਦਮਤਲ ਜਲਵਸ                 । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਅਤਸ ਖਪਤਕਲਰਲਆ ਨਫ ਸ ਵਡ ਅਪਡਲ ਕਡਤਡ ਜ਼ਕ ਸਸਫ਼ ਫਫਡ ਮਸਡਡ ਦਲਰਲਨ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਫਰਡ

                ‘  ਬਰਕਰਲਰ ਰਮਖਜ਼ਦਆਆ ਮਲਸਕ ਅਤਸ ਸਹਨਸਟਲਈਜ਼ਰ ਦਡ ਵਰਤਲ ਯਕਡਨਡ ਬਣਲਈ ਜਲਵਸ। ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਕਜਹਮਟਤਲ ਨਲਲ ਹਡ ਜ਼ਮਸ਼ਨ
’   ’      ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਕਲਰਲਨਲ ਤਸ ਫਜ਼ਤਹ ਪਲਈ ਜਲ ਸਕਦਡ ਹਹ,           ਇਸ ਲਈ ਘਰਲ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਸਮਮ ਮਲਸਕ ਅਤਸ ਸਹਨਡਟਲਈਜ਼ਰ ਦਡ ਵਰਤਲ
 ਜ਼ਰਫਰ ਕਰਲ     । ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਖਰਡਦਲ-            ਫਰਲਖਤ ਜਲਆ ਹਲਰ ਕਸਮਲਆ ਦਲਰਲਨ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਫਰਡ ਬਰਕਰਲਰ ਰਮਖਡ ਜਲਵਸ ਅਤਸ ਸਮਮ-  ’  ਸਮਮ ਤਸ 20 
         ਸਹਜ਼ਕਸਡ ਤਮਕ ਹਮਥਲਆ ਨਫ ਸ ਸਲਬਣ ਨਲਲ ਧਲਣਲ ਬਹਹਤ ਜ਼ਰਫਰਡ ਹਹ  ।
                  ਸ਼ਪਡਮਤਡ ਅਪਨਡਤ ਜ਼ਰਆਤ ਨਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਸ ਜ਼ਵਮਚ ਰਸਲਇਣ ਮਹਕਤ ਖਸਤਡ ਕਰਨ ਵਲਲਸ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਫ ਸ ਉਤਸ਼ਜ਼ਹਤ ਕਰਨ ਅਤਸ ਸਵਹ-

      ‘   ’     ਮਸਡਡਕਰਨ ਦਡ ਸਹਜ਼ਵਧਲ ਮਹਹਮਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਸਸਫ ਫਫਡ ਮਸਡਡ ਦਡ ਸ਼ਹਰਫਆਤ ਕਡਤਡ ਗਈ ਹਹ       । ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਇਸ ਮਸਡਡ
           ’        ਰਲਹਹ ਆਮ ਜਨਤਲ ਤਮਕ ਰਸਲਇਣ ਮਹਕਤ ਖਸਤਡਬਲੜਡ ਉਤਪਲਦਲਆ ਨਫ ਸ ਵਲਜ਼ਜਬ ਰਸਟਲਆ ਤਸ ਮਹਹਮਈਆ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ। ਉਨਲਲਆ
                   ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਬੜਡ ਖਹਸ਼ਡ ਦਡ ਗਮਲ ਹਹ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਸ ਦਸ ਕਈ ਜ਼ਕਸਲਨ ਪਸਜਲਬ ਐਗਰਡ ਐਕਸਪਲਰਟ ਕਲਰਪਲਰਸਸ਼ਨ ਵਲਲ ਆਰਗਹਜ਼ਨਕ ਖਸਤਡ

           ਸਰਟਡਜ਼ਫਕਸਟ ਹਲਸਲ ਕਰ ਚਹਮਕਸ ਹਨ। ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ ਜ਼ਨਵਸਕਲਡ ਮਸਡਡ ਹਹ,        ਜ਼ਜਥਸ ਰਸਲਇਣ ਮਹਕਤ ਖਸਤਡ ਨਫ ਸ ਉਤਸ਼ਲਜ਼ਹਤ ਕਰਨ
             ਲਈ ਜ਼ਸਰਫ ਸਰਟਡਫਲਈਡ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਫ ਸ ਹਡ ਆਪਣਡਆਆ ਵਸਤਲਆ ਵਸਚਣ ਦਡ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦਮਤਡ ਗਈ ਹਹ       । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਹੜਸ ਜ਼ਕਸਲਨ

     ਰਸਲਇਣ ਮਹਕਤ ਕਹਦਰਤਡ ਖਸਤਡ ਕਰਦਸ ਹਨ,          ‘   ਉਹ ਖਸਤਡਬਲੜਡ ਜ਼ਵਭਲਗ ਨਲਲ ਤਲਲਮਸਲ ਕਰਕਸ ਜ਼ਜਮਥਸ ਆਪਣਡਆਆ ਵਸਤਲਆ ਸਸਫ ਫਫਡ
’    ਮਸਡਡ ਜ਼ਵਮਚ ਵਸਚ ਸਕਦਸ ਹਨ,  ਉਥਸ ਕਲਜ਼ਵਡ-19     ‘  ’      ਦਸ ਮਮਦਸਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਰਫ ਕਡਤਸ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਸਲਵਧਲਨਡਆਆ ਖਹਦ ਵਰਤਦਸ ਹਲਏ

    ਖਪਤਕਲਰਲਆ ਨਫ ਸ ਵਡ ਜਲਗਰਫਕ ਕਰਨ।
            ’       ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਸ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਫ ਸ ਫਸਲਡ ਚਮਕਰ ਜ਼ਵਚਲ ਜ਼ਨਕਲਕਸ ਬਦਲਵਹ ਖਸਤਡ ਕਰਨ ਤਸ ਜ਼ਲਰ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਆਰਜ਼ਥਕ
            ਸਜ਼ਥਤਡ ਹਲਰ ਮਜ਼ਬਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਮਧ ਤਲ ਵਮਧ ਸਹਲਇਕ ਧਸਦਸ ਵਡ ਅਪਣਲਏ ਜਲਣ        । ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਖਸਤਡਬਲੜਡ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਡਆਆ

            ਜ਼ਸਫਲਜ਼ਰਸ਼ਲਆ ਅਨਹਸਲਰ ਹਡ ਦਵਲਈਆਆ ਅਤਸ ਖਲਦਲਆ ਦਡ ਵਰਤਲ ਕਡਤਡ ਜਲਵਸ। ਉਧਰ ਅਮਜ ਵਮਖ-     ਵਮਖ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਵਲਲ ਆਰਗਹਜ਼ਨਕ ਸਬਜ਼ਡਆਆ,
ਆਟਲ, ਦਲਲਲਆ,ਤਸਲ, ਗਹੜ-ਸ਼ਮਕਰ,  ਦਹ ਮਧ ਉਤਪਲਦ,        ਫਲ ਅਤਸ ਵਰਮਡ ਕਸਪਲਸਟ ਦਡ ਜ਼ਵਕਰਡ ਕਡਤਡ ਗਈ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਹਹਜ਼ਸ਼ਆਰਪਹਰ
-‘  ’ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ;          ਮਹਫ਼ਤ ਅਨਲਜ ਦਦ ਵਸਡ ਦਦਰਲਨ ਵਰਤਦਆਆ ਜਲ ਰਹਦਆਆ ਹਨ ਸਲਵਧਲਨਦਆਆ
-                   ਸਮਲਰਟ ਰਲਸ਼ਨ ਕਲਰਡ ਧਲਰਕਲਆ ਅਤਤ ਪਪਵਲਸਦ ਮਜ਼ਦਦਰਲਆ ਨਦ ਸ ਸਹਚਲਰਦ ਢਸਗ ਨਲਲ ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ ਅਨਲਜ ਦਦ ਵਸਡ :  ਜ਼ਡਪਟਦ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
-ਜ਼ਕਹਲ,       ’     ‘  ’ਇਕਜਹਜਟਤਲ ਨਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖਲਲਫ ਜਸਗ ਜ਼ਜਜਤਣ ਚ ਸਫਲ ਸਲਜ਼ਬਤ ਹਲਵਤਗਲ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ

ਹਹਜ਼ਸ਼ਆਰਪਹਰ, 7  ਜਦਨ ( ) :              ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਜਚ ਜ਼ਜਜਥਤ ਸਮਲਰਟ ਰਲਸ਼ਨ ਕਲਰਡ ਧਲਰਕਲਆ ਅਤਤ ਪਪਵਲਸਦ ਮਜ਼ਦਦਰਲਆ ਨਦ ਸ ਲਦਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਮਹਫਤ
      ਅਨਲਜ ਦਦ ਸਹਦਲਤ ਜ਼ਦਜਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ,  ਉਥਤ ਕਲਜ਼ਵਡ-19          ਦਤ ਮਜਦਤਨਜ਼ਰ ਮਹਜਖ ਮਸਤਰਦ ਕਹਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਦ ਪਜ਼ਹਲਕਦਮਦ
    ‘  ’              ਸਦਕਲ ਸ਼ਹਰਦ ਕਦਤਤ ਗਏ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਸਲਵਧਲਨਦਆਆ ਅਪਣਲਉਜ਼ਦਆਆ ਅਨਲਜ ਦਦ ਸਹਚਲਰਦ ਢਸਗ ਨਲਲ ਵਸਡ ਵਦ ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ

ਹਹ                 । ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਦਮਤਦ ਅਪਨਦਤ ਜ਼ਰਆਤ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ ਲਦਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਸਮਲਰਟ
                  ਰਲਸ਼ਨ ਕਲਰਡ ਧਲਰਕ ਲਲੜਵਸਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਆ ਨਦ ਸ ਪਪਧਲਨ ਮਸਤਰਦ ਗਰਦਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਅਸਨ ਯਲਜਨਲ ਤਜ਼ਹਤ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਹਦ ਲਲਭ ਜ਼ਦਜਤਲ ਜਲ

 ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ,   ‘   ’            ਜਦਜ਼ਕ ਹਹਣ ਆਤਮ ਜ਼ਨਰਭਰ ਭਲਰਤ ਸਕਦਮ ਤਜ਼ਹਤ ਪਪਵਲਸਦ ਮਜ਼ਦਦਰਲਆ ਨਦ ਸ ਵਦ ਮਹਫਤ ਰਲਸ਼ਨ ਮਹਹਜਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਦਦ
    ਸ਼ਹਰਦਆਤ ਕਦਤਦ ਜਲ ਚਹਜਕਦ ਹਹ  ।

               ਸ਼ਪਦਮਤਦ ਅਪਨਦਤ ਜ਼ਰਆਤ ਨਤ ਦਜਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਪਧਲਨ ਮਸਤਰਦ ਗਰਦਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਅਸਨ ਯਲਜਨਲ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਜਚ 1,96,113 ਸਮਲਰਟ
    ਰਲਸ਼ਨ ਕਲਰਡ ਧਲਰਕਲਆ ਜ਼ਵਚਚ 1,81,347          ਲਲਭਪਲਤਰਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਆ ਨਦ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਦਦ ਵਸਡ ਕਰ ਜ਼ਦਜਤਦ ਗਈ ਹਹ,   ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ

1,03,560    ਕਹਇਸਟਲ ਕਣਕ ਅਤਤ 5400      ਕਹਇਸਟਲ ਦਲਲ ਵਸਡਦ ਜਲ ਚਹਜਕਦ ਹਹ      । ਉਨਲਲਆ ਦਜਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਜਜ 1900  ਲਲਭਪਲਤਰਦ
  ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਆ ਨਦ ਸ 1100    ਕਹਇਸਟਲ ਕਣਕ ਅਤਤ 57     ਕਹਇਸਟਲ ਦਲਲ ਵਸਡਦ ਗਈ ਹਹ         । ਉਨਲਲਆ ਦਜਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਮਲਰਟ ਰਲਸ਼ਨ ਕਲਰਡ ਧਲਰਕਲਆ

 ਨਦ ਸ 5                  ਜ਼ਕਜਲਲਗਪਲਮ ਪਪਤਦ ਜਦਅ ਪਪਤਦ ਮਹਦਨਲ ਕਣਕ ਅਤਤ ਇਜਕ ਜ਼ਕਲਲਗਪਲਮ ਪਪਤਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਪਪਤਦ ਮਹਦਨਲ ਦਲਲ ਜ਼ਦਜਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ  । ਉਨਲਲਆ
              ਦਜਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਅਨਲਜ ਅਪਰਹਲ ਤਚ ਜਦਨ ਤਜਕ ਜ਼ਤਸਨ ਮਹਦਜ਼ਨਆਆ ਦਲ ਵਸਜ਼ਡਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ।
     ‘   ’            ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਦਜਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਆਤਮ ਜ਼ਨਰਭਰ ਭਲਰਤ ਸਕਦਮ ਤਜ਼ਹਤ ਪਪਵਲਸਦ ਮਜ਼ਦਦਰਲਆ ਨਦ ਸ ਮਹਫ਼ਤ ਅਨਲਜ ਦਦ ਵਸਡ ਕਰਨਦ ਸ਼ਹਰਦ

   ਕਰ ਜ਼ਦਜਤਦ ਗਈ ਹਹ         । ਉਨਲਲਆ ਦਜਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਕਦਮ ਤਜ਼ਹਤ ਕਰਦਬ 30,606      ਪਪਵਲਸਦ ਮਜ਼ਦਦਰਲਆ ਨਦ ਸ ਲਲਭ ਜ਼ਦਜਤਲ ਜਲਵਤਗਲ   । ਉਨਲਲਆ
        ਦਜਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਕਦਮ ਤਜ਼ਹਤ ਪਪਤਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਨਦ ਸ 10  ਜ਼ਕਲਲ ਆਟਲ,           ਇਕ ਜ਼ਕਲਲ ਦਲਲ ਅਤਤ ਇਕ ਜ਼ਕਲਲ ਖਸਡ ਵਸਡਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ  ।

                  ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਖਹਰਲਕ ਅਤਤ ਜ਼ਸਵਲ ਸਪਲਲਈਜ਼ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਆ ਨਦ ਸ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਅਨਲਜ ਦਦ ਵਸਡ ਦਦਰਲਨ
                 ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਦਰਦ ਬਰਕਰਲਰ ਰਜਖਦ ਜਲਵਤ। ਇਸ ਤਚ ਇਲਲਵਲ ਮਲਸਕ ਅਤਤ ਸਹਨਦਟਲਈਜ਼ਰ ਵਦ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਤ। ਉਨਲਲਆ ਅਪਦਲ
       ’      ‘  ’     ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਲਚ ਕਲਰਲਨਲ ਤਤ ਜ਼ਜਜਤ ਪਪਲਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਦਦ ਸ਼ਹਰਦਆਤ ਕਰਕਤ ਜਲਗਰਦਕਤਲ

   ਫਹਲਲਈ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ,                 ਇਸ ਲਈ ਹਰਤਕ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਦਦ ਜ਼ਜ਼ਸਮਤਵਲਰਦ ਬਣਦਦ ਹਹ ਜ਼ਕ ਘਰਲਆ ਤਚ ਬਲਹਰ ਜਲਣ ਸਮਮ ਮਲਸਕ ਅਤਤ
    ਸਹਨਦਟਲਈਜ਼ਰ ਦਦ ਵਰਤਚ ਕਦਤਦ ਜਲਵਤ        । ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਦਰਦ ਸਮਤਤ ਸਮਮ-  ’  ਸਮਮ ਤਤ 20      ਸਹਜ਼ਕਸਡ ਤਜਕ ਸਲਬਣ ਨਲਲ ਹਜਥਲਆ ਨਦ ਸ

   ਧਲਣਲ ਬਹਹਤ ਜ਼ਰਦਰਦ ਹਹ         । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਲਵਧਲਨਦਆਆ ਵਰਤ ਕਤ ਕਲਜ਼ਵਡ-19     ਤਚ ਬਜ਼ਚਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ     । ਉਨਲਲਆ ਆਸ ਪਪਗਟਲਈ
           ‘  ’    ਜ਼ਕ ਜਲਦਦ ਹਦ ਸਲਆਝਤ ਹਸਭਲਤ ਨਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖਲਲਫ ਜਸਗ ਜ਼ਜਜਤਣ ਜ਼ਵਜਚ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਸਫਲ ਸਲਜ਼ਬਤ ਹਲਵਤਗਲ।

              ਕਸਟਰਲਲਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਖਹਰਲਕ ਤਤ ਸਪਲਲਈਜ਼ ਜ਼ਵਭਲਗ ਸ਼ਪਦਮਤਦ ਰਜਨਦਸ਼ ਕਦਰ ਨਤ ਦਜਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਜਚ 650    ਰਲਸ਼ਨ ਜ਼ਡਜਪਦਆਆ ਰਲਹਹ
              ਪਪਧਲਨ ਮਸਤਰਦ ਗਰਦਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਅਸਨ ਯਲਜਨਲ ਤਜ਼ਹਤ ਮਹਫਤ ਅਨਲਜ ਦਦ ਵਸਡ ਕਦਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ      ‘  । ਉਨਲਲਆ ਦਜਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਹਣ ਆਤਮ
 ’                   ਜ਼ਨਰਭਰ ਭਲਰਤ ਸਕਦਮ ਤਜ਼ਹਤ ਪਪਵਲਸਦ ਮਜ਼ਦਦਰਲਆ ਨਦ ਸ ਮਹਫਤ ਅਨਲਜ ਵਸਜ਼ਡਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ। ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਅਨਲਜ ਦਦ ਵਸਡ ਦਦਰਲਨ

‘  ’       ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਜਲਗਰਦਕਤਲ ਵਦ ਫਹਲਲਈ ਜਲ ਰਹਦ ਹਹ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਹਹਜ਼ਸ਼ਆਰਪਹਰ
-‘  ’ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ; 118    ’   ਮਰਰਜ਼ਲਜ਼ ਨਨ ਕਲਰਲਨਲ ਤਨ ਪਲਈ ਫਜ਼ਤਹ
-     ’  ਹਹਣ ਤਤਕ ਲਏ ਸਸਪਲਲਜ਼ ਚਚ 3562    ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਦਨ ਸਸਪਲ ਨਨਗਨਜ਼ਟਵ
-    ਅਤਜ ਪਪਲਪਤ ਹਲਏ 409  ’      ਸਸਪਲਲਜ਼ ਚਚ ਕਨਵਲ ਇਕ ਕਨਸ ਪਲਜ਼ਰਜ਼ਟਵ ਆਇਆ
ਹਹਜ਼ਸ਼ਆਰਪਹਰ, 7 ਜਜਨ:

  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.              ਜਸਵਰਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਨ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਜ਼ਵਤਚ ਹਹਣ ਤਤਕ ਲਏ ਗਏ ਸਸਪਲਲਜ਼ ਜ਼ਵਤਚ 3562    ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ਼ ਦਨ ਸਸਪਲ
     ਨਨਗਨਜ਼ਟਵ ਪਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤਨ 118        ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ਼ ਨਨ ਕਲਰਲਨਲ ਜ਼ਖਲਲਫ਼ ਫਜ਼ਤਹ ਪਲ ਲਈ ਹਨ        । ਉਨਲਲਜ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਠਰਕ ਹਲਏ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ਼

               ‘  ’     ਨਜ ਸ ਘਰ ਭਨਜ ਜ਼ਦਤਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਨ। ਉਨਲਲਜ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਲਚ ਸ਼ਹਰਜ ਕਰਤਨ ਗਏ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਲਚ
       ਵਤਧ ਤਚ ਵਤਧ ਜਲਗਰਜਕਤਲ ਫਨਲਲਈ ਜਲ ਰਹਰ ਹਨ,            ਤਲਜ਼ ਜਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਰ ਸਲਵਧਲਨਰਆਜ਼ ਵਰਤਨ ਕਨ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਚ ਬਤਚ ਸਕਣ   । ਉਨਲਲਜ਼
              ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਲਗਰਜਕਤਲ ਲਈ ਕਹਆਰਨਟਰਨ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ਼ ਨਜ ਸ ਕਲਵਲ ਐਪ ਵਰ ਡਲਊਨਲਲਡ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਨ,    ਤਲਜ਼ ਜਲ ਉਹ

ਕਲਜ਼ਵਡ-19     ਸਬਸਧਰ ਜਲਣਕਲਰਰ ਹਲਸਲ ਕਰ ਸਕਣ               । ਉਨਲਲਜ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਨਤਲ ਨਜ ਸ ਘਰਚ ਬਲਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਸਮਮ ਮਲਸਕ ਦਰ ਵਰਤਚ ਕਰਨ
               ’      ਲਈ ਵਰ ਪਪਨਜ਼ਰਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਨ ਅਤਨ ਮਲਸਕ ਨਲ ਪਲਉਣ ਵਲਲਨ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ਼ ਸਮਨਤ ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਜ਼ ਤਨ ਥਹਤਕਣ ਵਲਜ਼ਲਆਜ਼ ਨਜ ਸ ਜ਼ਹਰਮਲਨਲ

               ਵਰ ਕਰਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਨ। ਉਨਲਲਜ਼ ਅਪਰਲ ਕਰਜ਼ਦਆਜ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਸਸਪਰਕ ਨਲਲ ਫਨਲਦਲ ਹਨ,     ਇਸ ਲਈ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਜਰਰ
   ਬਰਕਰਲਰ ਰਤਖਦਨ ਹਲਏ ਮਲਸਕ,     ਸਨਨਰਟਲਈਜ਼ਰ ਦਰ ਵਰਤਚ ਕਰਜ਼ਦਆਜ਼ ਸਮਮ-  ’  ਸਮਮ ਤਨ 20       ਸਨਜ਼ਕਸਡ ਤਤਕ ਹਤਥ ਧਲਣਨ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਏ ਜਲਣ।

       ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਨ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਹਣ ਤਤਕ 4295    ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ,   ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਤਚ 3562       ਸਸਪਲ ਨਨਗਨਜ਼ਟਵ ਪਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤਨ
573     ਸਸਪਲਲਜ਼ ਦਰ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਪਸਜ਼ਡਸਗ ਹਨ            ’     । ਉਨਲਲਜ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਅਤਜ ਇਕ ਹਲਰ ਪਲਜ਼ਰਟਵ ਕਨਸ ਸਲਹਮਣਨ ਆਉਣ ਤਨ ਹਹਣ ਤਤਕ ਪਲਜ਼ਰਜ਼ਟਵ ਕਨਸਲਜ਼

  ਦਰ ਜ਼ਗਣਤਰ 136   ਹਲ ਗਈ ਹਨ,   ਜ਼ਜਨਲਲਜ਼ ਜ਼ਵਚਚ 14     ਐਕਜ਼ਟਵ ਮਰਰਜ਼ ਹਨ ਅਤਨ 5      ਮਰਰਜ਼ਲਜ਼ ਦਰ ਮਮਤ ਹਲ ਚਹਤਕਰ ਹਨ     । ਉਨਲਲਜ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ
   ਉਕਤ ਤਚ ਇਲਲਵਲ 24      ਇਨਵਨਜ਼ਲਡ ਸਸਪਲ ਵਰ ਸਲਹਮਣਨ ਆਏ ਹਨ        । ਉਨਲਲਜ਼ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਨ ਜ਼ਵਤਚ ਅਤਜ 409   ਸਸਪਲਲਜ਼ ਦਰ ਜ਼ਰਪਲਰਟ
  ਪਪਲਪਤ ਹਲਈ ਹਨ,          ਜ਼ਜਨਲਲਜ਼ ਜ਼ਵਚਚ ਕਨਵਲ ਇਕ ਹਰ ਪਲਜ਼ਰਜ਼ਟਵ ਕਨਸ ਸਲਹਮਣਨ ਆਇਆ ਹਨ       । ਉਨਲਲਜ਼ ਦਤਜ਼ਸਆ ਪਲਜ਼ਰਜ਼ਟਵ ਆਇਆ ਜ਼ਪਸਡ

      ਹਰਖਲਵਲਲ ਦਲ ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਕਹਵਨਤ ਤਚ ਪਰਜ਼ਤਆ ਸਰ।
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