
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ

ਐਸ.ਡਡ.        ਐਮ ਵਵਲਲ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਡਦ ਪਪਬਸਧਲਧ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ,   ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ ਜਲਰਡ
 

ਸਸਗਰਰਰ, 13 ਅਪਪਪਲ:

   ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ 15            ਅਪਪਪਲ ਤਲ ਕਣਕ ਦਡ ਖਰਡਦ ਆਰਸਭ ਕਡਤਡ ਜਲ ਰਹਡ ਹਪ ਅਤਦ
             ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਪਪਭਲਵ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਅਨਲਜ ਮਸਡਡਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਦਡ ਖਰਡਦ

           ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਹਰਦਕ ਵਰਗ ਨਰ ਸ ਵਰਤਡਆਧ ਜਲਣ ਵਲਲਡਆਧ ਸਲਵਧਲਨਡਆਧ ਬਲਰਦ
   ਸਸਚਦਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਡਡ.        ਐਮ ਬਬਨਦਡਪ ਜ਼ਸਸਘ ਵਲਲਡਆ ਵਵਲਲ ਮਡਜ਼ਟਸਗ ਕਡਤਡ ਗਈ  ।
            ਉਨਲਲਧ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਡ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਡ ਵਵਲਲ ਹਦਲਇਤਲਧ ਜਲਰਡ ਕਡਤਡਆਧ

             ਗਈਆਧ ਹਨ ਜ਼ਕ ਸਮਸਵਚਦ ਸ਼ਡਜਨ ਦਦਰਲਨ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਸਮਮ ਸਮਮ ਜਲਰਡ ਹਲਣ ਵਲਲਡਆਧ
              ਸਲਲਹਲਧ ਅਤਦ ਹਦਇਤਲਧ ਨਸ ਸ ਇਸਨ ਜ਼ਬਸਨ ਲਲਗਰ ਕਡਤਲ ਜਲਵਦ। ਉਨਲਲਧ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਦਸਨਡਆਧ ਭਰ

               ਜ਼ਵਵਚ ਫਪਲਦ ਹਲਏ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਖਸਦ ਨਰ ਸ ਅਤਦ ਆਪਣਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਧ ਤਦ ਹਲਰ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਧ ਨਰ ਸ
            ਖਦਤਲਧ ਅਤਦ ਅਨਲਜ ਮਸਡਡਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਸਸਰਵਜ਼ਖਅਤ ਰਵਖਣ ਲਈ ਸਲਵਧਲਨਡਆਧ ਨਰ ਸ ਲਲਗਰ ਕਰਨਲ
             ਜ਼ਰਰਰਡ ਹਪ। ਉਨਲਲਧ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ ਵਲਇਰਸ ਇਵਕ ਜ਼ਵਅਕਤਡ ਤਲ ਦਰਜਦ ਜ਼ਵਅਕਤਡਆਧ ਤਵਕ

ਤਦਜ਼ਡ               ਨਲਲ ਫਪਲਦਲ ਹਪ ਇਸ ਲਈ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਡ ਦਦ ਜ਼ਨਯਮ ਦਡ ਪਲਲਣਲ ਕਡਤਡ ਜਲਵਦ।
             ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਉਹਡ ਜ਼ਕਸਲਨ ਆਪਣਡ ਕਣਕ ਮਸਡਡਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਲਪ ਕਦ ਆਉਣ ਜ਼ਜਨਲਲਧ

         ਨਰ ਸ ਆੜਲਤਡਆਧ ਵਵਲਲ ਹਲਲਲਗਪਲਮ ਵਲਲਡ ਪਰਚਡ ਜ਼ਦਵਤਡ ਜਲ ਰਹਡ ਹਪਦ।
   ਮਡਜ਼ਟਸਗ ਦਦਰਲਨ ਸਪਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰ,   ਖਰਡਦ ਏਜਸਸਡਆਧ ,     ਆੜਲਤਡ ਐਸਲਸਡਏਸ਼ਨ ਅਤਦ ਹਲਰ

  ਅਜ਼ਧਕਲਰਡ ਮਦਜਰਦ ਸਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
15        ਅਪਪਪਲ ਤਤ ਸ਼ਸ਼ਰਰ ਹਲਵਵਗਗ ਕਣਕ ਦਗ ਸਰਕਲਰਗ ਖਰਗਦ:  ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਗ

*          ਜ਼ਡਪਟਗ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਤ ਕਣਕ ਦਵ ਖਰਗਦ ਪਪਬਸਧਲਧ ਸਬਸਧਗ ਸਮਗਜ਼ਖਆ ਮਗਜ਼ਟਸਗ
*          ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਗ ਰਲਕਥਲਮ ਲਈ ਉਜ਼ਚਤ ਪਪਬਸਧ ਕਰਨ ਦਵ ਆਦਵਸ਼

*     ਵਧਗਕ ਜ਼ਡਪਟਗ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਵ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ, ਆੜਲਤਗਆਧ, ਮਜ਼ਦਰਰਲਧ, ਠਵਕਵਦਲਰਲਧ,       ਅਜ਼ਧਕਲਰਗਆਧ ਨਰ ਸ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਵਸ਼ਲਧ ਦਗ ਪਲਲਣਲ ਕਰਨ
   ਦਗ ਹਦਲਇਤ ਜਲਰਗ ਕਗਤਗ

ਸਸਗਰਰਰ, 13 ਅਪਪਪਲ:
                   ਕਣਕ ਦਗ ਖਰਗਦ ਸਬਸਧਗ ਅਗਵਤਵ ਪਪਬਸਧਲਧ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਪਣ ਸਬਸਧਗ ਜ਼ਡਪਟਗ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਗ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਗ ਵਵਲਤ ਅਵਜ ਸ਼ਲਮ ਵਧਗਕ
   ਜ਼ਡਪਟਗ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਰਲਜਵਸ਼ ਜ਼ਤਪਪਲਠਗ,    ਵਧਗਕ ਜ਼ਡਪਟਗ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ)   ਰਜ਼ਜਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਬਵਤਰਲ,    ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਅਸਕਸ਼ਰ

ਮਜ਼ਹਸਦਰਰ,     ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਲ ਅਫਸਰ ਗਗਨਦਗਪ ਜ਼ਸਸਘ,       ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫਰਡ ਸਪਲਲਈ ਕਸਟਰਲਲਰ ਤਰਨਜਗਤ ਜ਼ਸਸਘ ਚਲਪੜਲ,    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਸਡਗ ਅਫ਼ਸਰ
       ਜਸਵਗਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਲਲ ਮਗਜ਼ਟਸਗ ਕਰਕਵ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ।

             ਉਨਲਲਧ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਮਸ਼ਵਚਗ ਖਰਗਦ ਪਪਜ਼ਕਆ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਕਸਵ ਨਰ ਸ ਵਗ ਮਸ਼ਸ਼ਕਲ ਪਵਸ਼ ਨਲ ਆਵਵ         । ਉਨਲਲਧ ਨਵ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਗ
   ਜਲਗਰਰਕਤਲ ਪਪਦਲ ਕਰਦਵ ਰਜ਼ਹਣ,      ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਗ ਦਵ ਜ਼ਨਯਮ ਦਗ ਪਲਲਣਲ,     ਸਲਫ ਸਫਲਈ ਦਲ ਜ਼ਧਆਨ ਰਵਖਣ,   ਹਲਲਲਗਰਲਮ ਵਲਲਵ ਕਰਪਨਲਧ

    ਰਲਹਹ ਦਲਖਲਵ ਆਜ਼ਦ ਸਮਵਤ ਵਵਖ-    ਵਵਖ ਹਦਲਇਤਲਧ ਜਲਰਗ ਕਗਤਗਆਧ।
                  ਇਸ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਧ ਜ਼ਡਪਟਗ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦਵ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਵਸ਼ ਤਜ਼ਹਤ ਵਧਗਕ ਜ਼ਡਪਟਗ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਵਕਲਸ ਸਪਗ ਰਲਜ਼ਜਸਦਰ ਬਵਤਰਲ ਵਵਲਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ

        ਪਪਬਸਧਕਗ ਕਸਪਲਪਕਸ ਦਵ ਮਗਜ਼ਟਸਗ ਹਲਲ ਜ਼ਵਖਵ ਮਗਜ਼ਟਸਗ ਕਗਤਗ ਗਈ     । ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਮਸਡਗ ਬਲਰਡ,  ਮਲਰਕਗਟ ਕਮਵਟਗਆਧ,  ਪਸ਼ਜ਼ਲਸ ਜ਼ਵਭਲਗ, 
  ਟਰਵਕ ਯਰਨਗਅਨ ਦਵ     ਨਸ਼ਮਲਇਸਜ਼ਦਆਧ ਨਵ ਸ਼ਮਰਲਗਅਤ ਕਗਤਗ।
            ਮਗਜ਼ਟਸਗ ਦਦਰਲਨ ਵਧਗਕ ਜ਼ਡਪਟਗ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਵਕਲਸ ਸਪਗ ਰਲਜ਼ਜਸਦਰ ਬਵਤਰਲ ਨਵ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ 15        ਅਪਪਪਲ ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਵ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਦਗ ਖਰਗਦ

    ਸ਼ਸ਼ਰਰ ਹਲਣ ਜਲ ਰਹਗ ਹਪ,                   ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਤ ਅਜ਼ਜਹਵ ਪਪਬਸਧ ਕਗਤਵ ਗਏ ਹਨ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ ਅਤਵ ਸਬਸਧਤ ਵਰਗ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਸਵ ਤਰਲਲਧ ਦਗ
  ਸਮਵਜ਼ਸਆ ਨਲ ਆਵਵ                    । ਉਨਲਲਧ ਨਵ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਗ ਪਰਰਗ ਕਲਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਹਪ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ ਦਗ ਫ਼ਸਲ ਸਲਧਭਗ ਜਲਵਵ ਅਤਵ ਉਨਲਲਧ ਨਰ ਸ

                   ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਵ ਪਪਭਲਵ ਤਤ ਵਗ ਬਚਲਇਆ ਜਲਵਵ। ਉਨਲਲਧ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਵਲਸਤਵ ਮਸਡਗਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਵਸ਼ਵਸ਼ ਮਪਜ਼ਪਸਗ ਕਗਤਗ ਗਈ ਹਪ
                     ਅਤਵ ਹਵਥ ਧਲਣ ਦਲ ਜ਼ਵਸ਼ਵਸ਼ ਪਪਬਸਧ ਵਗ ਕਗਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ। ਉਨਲਲਧ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ ਅਤਵ ਲਵਬਰ ਸਮਵਤ ਮਸਡਗਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਆਉਣ ਅਤਵ
                 ਕਸਮ ਕਰਨ ਦਦਰਲਨ ਹਰ ਜ਼ਵਅਕਤਗ ਲਈ ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣਲ ਲਲਜ਼ਮਗ ਹਲਵਵਗਲ। ਉਨਲਲਧ ਅਜ਼ਧਕਲਰਗਆਧ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤ ਕਰਜ਼ਦਆਧ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ

                    ਮਸਡਗਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਪਲਣਗ ਵਲਲਵ ਪਗਣ ਦਗ ਜ਼ਵਵਸਥਲ ਦਲ ਜ਼ਵਸ਼ਵਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲਵਵ ਅਤਵ ਇਸ ਸਬਸਧਗ ਮਸਡਗ ਜ਼ਵਵਚ ਲਲਕਲਧ ਨਰ ਸ ਜਲਗਰਰਕ ਵਗ
              ਕਗਤਲ ਜਲਵਵ ਤਲਧ ਜਲ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਗ ਰਲਕਥਲਮ ਨਰ ਸ ਲਪ ਕਵ ਬਲਰਗਕਗ ਨਲਲ ਜ਼ਧਆਨ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲਵਵ।
               ਵਧਗਕ ਜ਼ਡਪਟਗ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਵ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਉਹਗ ਜ਼ਕਸਲਨ ਆਪਣਗ ਕਣਕ ਮਸਡਗ ਜ਼ਵਵਚ ਲਪ ਕਵ ਆਉਣ,     ਜ਼ਜਨਲਲਧ ਨਰ ਸ ਆੜਤਗਆਧ ਵਵਲਤ

     ਹਲਲਲਗਰਲਮ ਵਲਲਗ ਪਰਚਗ ਜ਼ਦਵਤਗ ਗਈ ਹਲਵਵ,             ਜ਼ਬਨਲਧ ਹਲਲਲਗਰਲਮ ਵਲਲਗ ਪਰਚਗ ਤਤ ਕਣਕ ਮਸਡਗ ਜ਼ਵਵਚ ਦਲਖ਼ਲ ਨਹਹ ਹਲਣ ਜ਼ਦਵਤਗ ਜਲਵਵਗਗ,
            ਮਸਡਗ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਲਜਲਈ ਜਲ ਰਹਗ ਕਣਕ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕਗਤਗ ਥਲਧ ਉਉਪਰ ਹਗ ਉਤਲਰਗ ਜਲਵਵ,       ਟਰਪਕਟਰ ਉਉਪਰ ਡਰਲਈਵਰ ਤਤ ਜ਼ਬਨਲਧ ਹਲਰ ਕਲਈ

  ਜ਼ਵਅਕਤਗ ਨਲ ਬਪਠਵ,              ਟਰਲਲਗ ਜ਼ਵਵਚ ਘਵਟਲ ਘਵਟ ਲਵਬਰ ਹਗ ਬਪਠਵ ਅਤਵ ਉਹ ਉਜ਼ਚਤ ਦਰਰਗ ਬਣਲ ਕਵ ਬਪਠਣ।
                      ਸਪਗ ਬਵਤਰਲ ਨਵ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਲਵਬਰ ਅਤਵ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ ਆਜ਼ਦ ਨਰ ਸ ਖ਼ਲਸ ਤਦਰ ਉਉਤਵ ਜਲਗਰਰਕ ਕਗਤਲ ਜਲਵਵ ਜ਼ਕ ਗਵਲਬਲਤ ਦਦਰਲਨ ਘਵਟਲ ਘਵਟ ਦਲ

                 ਮਗਟਰ ਦਗ ਦਰਰਗ ਬਣਲ ਕਵ ਰਵਖਗ ਜਲਵਵ ਅਤਵ ਮਸਡਗ ਜ਼ਵਵਚ ਬਣਗ ਮਪਜ਼ਪਸਗ ਦਵ ਜ਼ਨਯਮਲਧ ਦਗ ਪਲਲਣਲ ਕਗਤਗ ਜਲਵਵ       । ਸਪਗ ਬਵਤਰਲ ਨਵ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ
             ਇਸ ਸਮਮ ਦਦਰਲਨ ਜਲ ਜ਼ਨਯਮਲਧ ਦਗ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਵਗਲ ਉਸ ਜ਼ਵਰਸ਼ਵਧ ਪਪਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਕਲਰਵਲਈ ਕਗਤਗ ਜਲਵਵਗਗ।
                    ਇਸ ਮਦਕਵ ਐਸ ਪਗ ਓਪਰਵਸ਼ਨ ਸਪਗ ਹਰਪਪਗਤ ਜ਼ਸਸਘ ਸਸਧਰ ਨਵ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਗਆਧ ਜ਼ਵਵਚ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਲਈ ਪਸ਼ਜ਼ਲਸ ਮਸ਼ਲਲਜ਼ਮਲਧ ਦਗ ਵਗ

                  ਤਲਇਨਲਤਗ ਕਗਤਗ ਜਲਵਵਗਗ ਅਤਵ ਆੜਲਤਗਆਧ ਤਵ ਨਜ਼ਹਰਰ ਯਸ਼ਵਲ ਕਮਦਰ ਵਵਲਤ ਵਲਸਟਗਅਰ ਲਗਲਏ ਜਲਣਗਵ ਤਲਧ ਜਲ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਗ ਸਬਸਧਗ
    ਜ਼ਨਯਮਲਧ ਦਗ ਪਲਲਣਲ ਹਲ ਸਕਵ।
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