
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ

    ਭਲਰਤਤ ਸਸਜ਼ਵਧਲਨ ਦਦ ਜ਼ਨਰਮਲਤਲ ਡਲ.    ਭਤਮ ਰਲਓ ਅਸਬਦਦਕਰ ਦਦ
129         ਵਵ ਜਨਮ ਜ਼ਦਵਸ ਮਮਕਦ ਸ਼ਰਧਲ ਦਦ ਫਫ ਫਲ ਭਦਟ ਕਤਤਦ

 

ਸਸਗਰਰਰ, 14 ਅਪਪਪਲ:

    ਭਲਰਤਤ ਸਸਜ਼ਵਧਲਨ ਦਦ ਜ਼ਨਰਮਲਤਲ ਡਲ.      ਭਤਮ ਰਲਓ ਅਸਬਦਦਕਰ ਜਤ ਦਦ 129    ਵਵ ਜਨਮ ਜ਼ਦਵਸ
  ਦਦ ਮਮਕਦ '      ਤਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਤ ਕਸਪਲਪਕਸ ਜ਼ਵਖਦ ਡਲ.       ਅਸਬਦਦਕਰ ਦਤ ਪਪਜ਼ਤਮਲ ਅਫਗਦ ਸ਼ਰਧਲ ਦਦ
             ਫਫ ਫਲ ਭਦਟ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਤ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਤ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਭਲਰਤਤ ਸਮਲਜ

             ਦਦ ਜ਼ਵਕਲਸ ਜ਼ਵਫਚ ਬਲਬਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਵਫਲਲ ਪਲਏ ਗਏ ਵਡਮਫਫਲਦ ਯਲਗਦਲਨ ਨਰ ਸ ਹਮਦਸ਼ਲਆ ਯਲਦ ਰਫਜ਼ਖਆ
ਜਲਵਦਗਲ       । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਭਲਰਤ ਰਤਨ ਡਲ.       ਭਤਮ ਰਲਓ ਅਸਬਦਦਕਰ ਨਦ ਜ਼ਜਥਦ ਆਪਣਦ ਜਤਵਨ

             ਜ਼ਵਫਚ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਮਫਸ਼ਜ਼ਕਲਲਆ ਦਲ ਡਟ ਕਦ ਸਲਹਮਣਲ ਕਤਤਲ ਉਥਦ ਹਤ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਜ਼ਨਆਆ ਦਦ
      ਜ਼ਸਧਲਆਤ ਦਲ ਦਫਨਤਆਆ ਭਰ ਜ਼ਵਫਚ ਪਲਸਲਰ ਕਤਤਲ         । ਸ਼ਪਤ ਥਲਰਤ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਬਲਬਲ ਸਲਜ਼ਹਬ

              ਦਰਰਅਸਦਦਸ਼ਤ ਸਲਚ ਦਦ ਮਲਲਕ ਸਨ ਜ਼ਜਨਲਲਆ ਨਦ ਗਰਤਬਤ ਅਤਦ ਪਫਖਪਲਤ ਤਲ ਮਫਕਤ ਦਦਸ਼ ਦਤ
            ਕਲਪਨਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਭਲਰਤ ਵਲਸਤਆਆ ਲਈ ਅਜ਼ਜਹਦ ਸਸਜ਼ਵਧਲਨ ਦਲ ਜ਼ਨਰਮਲਣ ਕਤਤਲ ਜ਼ਜਸ ਨਦ

           ਭਲਰਤ ਨਰ ਸ ਦਫਨਤਆਆ ਦਲ ਸਭ ਤਲ ਵਫਡਲ ਲਲਕਤਸਤਰ ਬਣਲ ਜ਼ਦਫਤਲ ।      ਇਸ ਮਮਕਦ ਵਧਤਕ ਜ਼ਡਪਟਤ
  ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਰਲਜਦਸ਼ ਜ਼ਤਪਪਲਠਤ,       ਵਧਤਕ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਵਕਲਸ ਰਜ਼ਜਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਬਫਤਰਲ, 
         ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਅਸਕਫਰ ਮਜ਼ਹਸਦਰਰ ਤਦ ਹਲਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਤਆਆ ਨਦ ਵਤ ਡਲ.    ਅਸਬਦਦਕਰ ਜਤ ਨਰ ਸ

    ਸ਼ਰਧਲ ਦਦ ਫਫ ਫਲ ਭਦਟ ਕਤਤਦ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ

           ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਖਲਦ ਦਦ ਜ਼ਨਰਸਤਰ ਸਪਲਲਈ ਲਈ ਖਲਦਲਨ ਬਣਲਉਣ ਵਲਲਦਆਨ ਫ਼ਫ਼ਕਟਰਦਆਨ ਨਰ ਸ
  ਵਦ ਜ਼ਮਲਦ ਛਲਟ

ਸਸਗਰਰਰ, 14 ਅਪਪਫ਼ਲ:

            ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫ਼ਫ਼ਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਗਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਫ਼ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਲ
       ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਸਮਮਜ਼ਸਆ ਨਲ ਆਵਵ ਇਸ ਲਈ ਸਮਮ-       ਸਮਮ ਕਕਝ ਛਲਟਲਨ ਜ਼ਦਮਤਦਆਨ ਜਲ ਰਹਦਆਨ ਹਨ  ।

            ਇਸਵ ਹਦ ਲੜਦ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਖਲਦ ਸਬਸਧਦ ਕਲਈ ਸਮਮਜ਼ਸਆ ਨਲ ਪਫ਼ਦਲ ਹਲਵਵ,  ਇਸ ਲਈ
      ਵਧਦਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਫ਼ਜ਼ਜਸਟਰਵਟ ਵਲਤ ਵਧਦਕ ਪਪਮਕਮਖ ਸਕਮਤਰ,     ਖਵਤਦਬਲੜਦ ਤਵ ਜ਼ਕਸਲਨ ਜ਼ਵਭਲਗ
              ਪਸਜਲਬ ਦਵ ਪਮਤਰ ਰਲਹਹ ਪਪਲਪਤ ਹਦਲਇਤਲਨ ਅਨਕਸਲਰ ਛਲਟ ਦਵ ਹਕਕਮ ਜਲਰਦ ਕਦਤਵ ਹਨ ਜ਼ਜਨਲਲਨ

 ਜ਼ਵਮਚ ਫਰਟਦਲਲਈਜ਼ਰਜ਼, ਪਫ਼ਸਟਦਸਲਈਡਜ਼,      ਬਦਜ ਦਵ ਉਤਪਲਦ ਅਤਵ ਪਫ਼ਕਵਜ਼ਜਸਗ ਯਰਜ਼ਨਟ,  ਖਲਦ
            ਬਣਲਉਣ ਵਲਲਦਆਨ ਫਫ਼ਕਟਰਦਆਨ ਸ਼ਲਮਲ ਹਨ ਅਤਵ ਇਨਲਲਨ ਖਲਦ ਫਫ਼ਕਟਰਦਆਨ ਜ਼ਵਮਚ ਕਸਮ ਸਮਮ

10      ਤਤ ਵਮਧ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਮਮਜਰਦ ਨਹਹ ਹਲਣਗਵ  ।       ਇਸ ਦਮਰਲਨ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਦ ਰਲਕਥਲਮ
             ਲਈ ਜਲਰਦ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਵਸ਼ ਜ਼ਜਵਮ ਕਸਮ ਕਰਨ ਵਲਲਦ ਲਵਬਰ ਵਮਲਤ ਕਸਮ ਕਰਦਵ ਸਮਮ ਸਮਲਜ਼ਜਕ

ਦਰਰਦ,             ਮਲਸਕ ਪਲਉਣਲ ਅਤਵ ਹਮਥਲਨ ਨਰ ਸ ਸਲਬਣ ਨਲਲ ਧਲਣਲ ਜਲਨ ਸਫ਼ਨਦਟਲਈਜ਼ ਕਰਨਲ ਯਕਦਨਦ
 ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਵਗਲ      । ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ,     ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਤਵ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ

  ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਮਲਤ ਸਮਮ-  ਸਮਮ '          ਤਵ ਪਪਲਪਤ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਵਸ਼ਲਨ ਦਦ ਵਦ ਪਲਲਣਲ ਨਰ ਸ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਉਣ
    ਦਵ ਆਦਵਸ਼ ਜ਼ਦਮਤਵ ਗਏ ਹਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
            ਕਣਕ ਦਦ ਵਲਢਦ ਸਮਮ ਅਅਗ ਲਅਗਣ ਮਮਕਕ ਫਮਰਦ ਮਦਦ ਲਈ ਹਹਲਪਲਲਈਨ ਨਸਬਰ ਜਲਰਦ

ਸਸਗਰਰਰ, 14 ਅਪਪਹਲ:

              ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਅਚ ਕਣਕ ਦਦ ਵਲਢਦ ਸਮਮ ਅਅਗ ਲਅਗਣ ਦਦ ਜ਼ਕਸਕ ਵਦ ਅਣਸਸਖਲਵਵ ਘਟਨਲ
 ਵਲਪਰਨ '            ਤਕ ਫਮਰਦ ਮਦਦ ਮਸਹਅਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਤਕ ਪਸਜ਼ਲਸ ਦਕ ਪਅਧਰ '  ਤਕ

     ਹਹਲਪਲਲਈਨ ਨਸਬਰ ਮਸਹਅਈਆ ਕਰਵਲਏ ਗਏ ਹਨ      । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਦ
            ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਦ ਨਕ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਅਧਰਦ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਦਲ ਹਹਲਪਲਲਈਨ

 ਨਸਬਰ 01672-232304,   ਜਲ ਜ਼ਕ 24X7   ਦਕ ਆਧਲਰ '   ਤਕ ਕਲਰਜਸ਼ਦਲ ਹਹ,  ਉਪਰ
             ਫਲਨ ਕਰਕਕ ਕਲਈ ਵਦ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਜ਼ਕਸਕ ਵਦ ਤਰਲਲਆ ਦਦ ਸਹਲਇਤਲ ਹਲਸਲ ਕਰ ਸਕਦਲ ਹਹ  । ਉਨਲਲਆ
             ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦਦ ਵਲਢਦ ਸਮਮ ਅਚਨਚਕਤ ਅਅਗ ਲਅਗਣ ਦਦਆਆ ਮਲੜਦਆਆ ਘਟਨਲਵਲਆ ਵਲਪਰ
        ਜਲਣ ਦਦ ਸਰਰਤ ਜ਼ਵਅਚ ਵਦ ਇਸ ਹਹਲਪਲਲਈਨ ਨਸਬਰ '       ਤਕ ਸਰਚਨਲ ਦਕ ਕਕ ਮਦਦ ਪਪਲਪਤ ਕਦਤਦ

  ਜਲ ਸਕਦਦ ਹਹ             । ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਕ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸਜ਼ਲਸ ਦਕ
  ਹਹਲਪਲਲਈਨ ਨਸਬਰ 80545-45176,     ਪਸਜ਼ਲਸ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਨਸਬਰ 80545-

45100,    ਫਲਇਰ ਜ਼ਬਪਗਕਡ ਸਸਗਰਰਰ 01672-234333, 236133, 101, 
    ਫਲਇਰ ਜ਼ਬਪਗਕਡ ਧਰਰਦ ਦਕ 01675-223990,    ਫਲਇਰ ਜ਼ਬਪਗਕਡ ਸਸਨਲਮ 01676-

224050,     ਫਲਇਰ ਜ਼ਬਗਪਕਡ ਮਲਕਰਕਲਟਲਲ ਦਕ 01675-263499 '   ਤਕ ਸਸਪਰਕ ਕਦਤਲ
   ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਹ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
           ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਬਬਨਦਦਪ ਜ਼ਸਸਘ ਨਰ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦ ਸਸਗਰਰਰ ਅਤਰ ਲਲਗਲਵਲਲ ਦਲ

 ਜ਼ਨਰਦਖਣ ਕਦਤਲ
ਸਸਗਰਰਰ, 14 ਅਪਪਮਲ

            ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਮਮਤਲਬਕ ਹਲੜਲ ਦ ਦਰ ਸਦਜ਼ਨ ਨਰ ਸ ਮਮਮਖ ਰਮਖਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ
             ਆਪਣਦ ਫ਼ਸਲ ਮਸਡਦਆਆ ਜ਼ਵਚ ਲਮ ਕਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਤਤ ਛਲਟ ਜ਼ਦਮਤਦ ਗਈ ਹਮ   । ਇਸ

            ਸਬਸਧ ਜ਼ਵਮਚ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਦ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਦ ਦਰ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਰਸ਼ਲਆ ਤਜ਼ਹਤ ਉਪ
           ਮਸਡਲ ਮਮਜ਼ਜ਼ਸਟਰਰਟ ਬਬਨਦਦਪ ਜ਼ਸਸਘ ਨਰ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦ ਸਸਗਰਰਰ ਅਤਰ ਅਨਲਜ ਮਸਡਦ ਲਲਗਲਵਲਲ

      ਦਲ ਜ਼ਨਰਦਖਣ ਕਦਤਲ। ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਟਲਕਨ ਜ਼ਸਸਟਮ,        ਲਰਬਰ ਪਲਸ ਅਤਰ ਸਲਫ਼ ਸਫ਼ਲਈ ਦਰ ਪਪਬਸਧਲਆ
  ਦਲ ਜ਼ਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ             । ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਮਸਡਦਆਆ ਦਰ ਸਲਫ ਸਫ਼ਲਈ ਦਰ ਕਲਰਜ਼ਲਆ ਜ਼ਵਚ ਤਰਜ਼ਦ ਜ਼ਲਆਉਣ

            ਦਦਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਜਲਰਦ ਕਦਤਦਆਆ। ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਅਪਦਲ ਕਦਤਦ ਜ਼ਕ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਮਲਤ
               ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਰਸ਼ਲਆ ਦਦ ਪਲਲਣਲ ਕਰਦਰ ਹਲਏ ਹਲਲਲਗਪਲਮ ਵਲਲਲ ਟਲਕਨ ਲਮ ਕਰ ਫ਼ਸਲ ਦਦ ਨਮਦ ਨਰ ਸ
             ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਮਚ ਰਮਖਜ਼ਦਆਆ ਹਦ ਫ਼ਸਲ ਨਰ ਸ ਮਸਡਦ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਆਦਲ ਜਲਵਰ। ਇਸ ਮਮਕਰ ਸਬਸਧਤ
       ਨਲਇਬ ਤਜ਼ਹਸਦਲਦਲਰ ਅਤਰ ਥਲਣਲ ਮਮਖਦ ਵਦ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
     ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਅਨਲਜ ਮਸਡਟਆਆ '      ਚ ਕਟਤਤ ਖਰਟਦ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਟ ਸਮਟਜ਼ਖਆ

*     ਮਮਜਰਦਲ ਸਟਜ਼ਨ ਦਮਰਲਨ ਮਸਡਟਆਆ '  ਚ 12        ਲਵਖ ਮਟਟਰਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਦਟ ਆਮਦ ਦਟ ਸਸਭਲਵਨਲ
*    ਅਵਜ ਸਰਕਲਰਟ ਤਮਰ '          ਤਤ ਅਨਲਜ ਮਸਡਟਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਆਰਸਭ ਹਲਵਤਗਟ ਕਣਕ ਖਰਟਦ ਦਟ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ

*  ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਟ,   ਭਟੜ ਤਲ ਬਚਲਅ, ਮਲਸਕ,       ਸਸਨਤਟਲਈਜ਼ਰ ਸਬਸਧਟ ਜਲਰਟ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਟ ਪਲਲਣਲ ਦਤ
ਆਦਤਸ਼

ਸਸਗਰਰਰ, 14 ਅਪਪਸਲ:

              ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਟ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਟ ਨਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਦਟਆਆ ਅਨਲਜ ਮਸਡਟਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਦਟ 15
          ਅਪਪਸਲ ਤਲ ਆਰਸਭ ਹਲਣ ਵਲਲਟ ਸਰਕਲਰਟ ਖਰਟਦ ਸਬਸਧਟ ਪਪਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਪਵਧਰ '      ਤਤ ਵਵਖ ਵਵਖ ਜ਼ਵਭਲਗਲਆ ਵਵਲਲ

        ਕਟਤਤ ਗਏ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਸਣ ਲਈ ਮਟਜ਼ਟਸਗ ਕਟਤਟ       । ਮਟਜ਼ਟਸਗ ਜ਼ਵਵਚ ਵਧਟਕ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
(ਜ਼ਵਕਲਸ)   ਰਜ਼ਜਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਬਵਤਰਲ,        ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਫਰਡ ਤਤ ਸਪਲਲਈ ਕਸਟਰਲਲਰ ਤਰਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਚਲਪੜਲ,  ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ

             ਮਸਡਟ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਵਟਰ ਜ਼ਸਸਘ ਤਤ ਸਮਰਹ ਸਰਕਲਰਟ ਖਰਟਦ ਏਜਸਸਟਆਆ ਦਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਸਨਤਜਰ ਸ਼ਲਮਲ ਸਨ  ।
     ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19         ਦਟ ਮਹਲਆਮਲਰਟ ਦਟ ਔਖਟ ਘੜਟ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਦਟ

             ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਖਰਟਦ ਨਰ ਸ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਉਣ ਲਈ ਸਰਕਲਰ ਦਦਆਰਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ
       ਜਲਰਟ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਟ ਇਸਨ ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਕਟਤਟ ਜਲਵਤ          । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਵਚ ਬਣਲਏ ਗਏ ਖਰਟਦ
   ਕਕਦਰਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਟ,   ਭਟੜ ਤਲ ਬਚਲਅ,        ਸਮਖਟ ਖਰਟਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਆਜ਼ਦ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਟ ਪਲਲਣਲ
            ਕਟਤਟ ਜਲਵਤ ਅਤਤ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਤ ਖ਼ਤਰਤ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਸਲਰਟਆਆ ਸਦਰਵਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਧਟਆਆ,   ਸਫ਼ਲਈ ਦਤ

ਇਸਤਜ਼ਲਮਲਆ,  ਮਲਸਕ ਪਲਉਣ,            ਸਸਨਤਟਲਈਜ਼ਰ ਦਟ ਵਰਤਲ ਕਰਨ ਦਤ ਨਲਲ ਨਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਸਡਟ ਅਫ਼ਸਰ ਰਲਹਹ
             ਮਸਡਟਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਪਟਣ ਵਲਲਤ ਸਲਫ਼ ਪਲਣਟ ਦਟ ਉਪਲਬਧਤਲ ਆਜ਼ਦ ਦਤ ਪਪਬਸਧ ਵਟ ਰਵਖਤ ਜਲਣ।

               ਇਸ ਮਮਕਤ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਲ ਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਮਜਰਦਲ ਸਟਜ਼ਨ ਦਮਰਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ
   ਦਟਆਆ ਮਸਡਟਆਆ ਜ਼ਵਵਚ 12         ਲਵਖ ਮਟਟਰਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਦਟ ਆਮਦ ਦਟ ਸਸਭਲਵਨਲ ਹਸ    । ਉਨਲਲਆ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਆ

      ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤ ਕਟਤਟ ਜ਼ਕ ਲਲੜ ਮਦਤਲਬਕ ਬਲਰਦਲਨਤ , ਲਤਬਰ,      ਟਰਲਆਸਪਲਰਟ ਆਜ਼ਦ ਦਲ ਉਜ਼ਚਤ ਪਪਬਸਧ ਰਵਜ਼ਖਆ
             ਜਲਵਤ ਤਲਆ ਜਲ ਚਵਲਦਤ ਸਟਜ਼ਨ ਦਮਰਲਨ ਜ਼ਕਸਤ ਜ਼ਕਸਮ ਦਟ ਸਮਵਜ਼ਸਆ ਪਤਸ਼ ਨਲ ਆ ਸਕਤ     । ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ
              ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਆੜਲਤਟਆਆ ਦਦਆਰਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਹਲਲਲਗਪਲਮ ਕਰਪਨ ਜਲਰਟ ਕਰਨ ਅਤਤ ਮਸਡਟਆਆ ਜ਼ਵਵਚ ਉਸਤ
 ਆਧਲਰ '             ਤਤ ਕਣਕ ਜ਼ਲਆਉਣ ਦਟ ਪਪਵਲਨਗਟ ਦਤਣ ਸਬਸਧਟ ਹਦਲਇਤਲਆ ਨਰ ਸ ਅਮਲ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਲਆਆਦਲ ਜਲਵਤ।

ਕਸਪਸ਼ਨ:             ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਟ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਟ ਕਣਕ ਦਤ ਖਰਟਦ ਪਪਬਸਧਲਆ ਸਬਸਧਟ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਆ ਨਲਲ
  ਮਟਜ਼ਟਸਗ ਕਰਦਤ ਹਲਏ।
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