
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
     ਮਲਲਰਕਲਟਲਲ ਦਲ ਸਸ ਫਫਸਦਫ ਘਰਲਰ '     ਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਲ ਲਲਛਣਲਰ

      ਦਫ ਜਲਰਚ ਲਈ ਸਰਵਲਖਣ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਸ਼ਸ਼ਰਰ :  ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਫ
*    ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਫਆਰ 37        ਟਫਮਲਰ ਘਰ ਘਰ ਜਲ ਕਲ ਕਰਨਗਫਆਰ ਜਲਰਚ

*    ਜ਼ਡਪਟਫ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਅਤਲ ਐਸ.ਐਸ.         ਪਫ ਵਲਲਲ ਹਲਰਨਲਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਫਆਰ ਸਮਲਤ ਭਰਮਸਫ ਮਸ਼ਹਲਲਲ ਦਲ ਦਸਰਲ
*        ਲਲਕਲਰ ਨਰ ਸ ਘਰਲਰ ਜ਼ਵਲਚ ਹਫ ਰਜ਼ਹਣ ਦਫ ਅਪਫਲ,      ਅਫ਼ਵਲਹਲਰ ਤਲ ਸਸ਼ਚਲਤ ਰਜ਼ਹਣ ਦਲ ਸਲਦਲ

 
ਮਲਲਰਕਲਟਲਲ/ਸਸਗਰਰਰ, 17  ਅਪਪਪਲ

               ਮਲਲਲਰਕਲਟਲਲ ਜ਼ਵਲਚ ਜ਼ਪਛਲਲ ਜ਼ਦਨਨ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਲ ਆਏ ਇਲਕ ਪਜ਼ਫਜ਼ਟਵ ਕਲਸ ਨਰ ਸ ਲਪ ਕਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
                 ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਪਰਰਫ ਤਰਲਲਰ ਚਸਕਸ ਹਪ ਤਲਰ ਜਲ ਇਲਲਕਲ ਦਲ ਬਲਕਫ ਜ਼ਹਲਜ਼ਸਆਰ ਜ਼ਵਲਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਲ ਫਪਲਲਅ ਨਰ ਸ
  ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲ ਸਕਲ               । ਜ਼ਸਵਲ ਤਲ ਪਸ਼ਜ਼ਲਸ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਲਲਲ ਡਲਕਟਰਫ ਅਮਲਲ ਦਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਕਫਤਲ ਜਲ ਰਹਲ

            ਯਲਜਨਲਬਲਧ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਰ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਪਣ ਲਈ ਜ਼ਡਪਟਫ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਫ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਫ ਅਤਲ
ਐਸ.ਐਸ.  ਪਫ ਡਲ.          ਸਸਦਫਪ ਗਰਗ ਵਲਲਲ ਅਲਜ ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਪਜ਼ਜਸਟਰਲਟ ਜ਼ਵਕਰਮਜਫਤ ਜ਼ਸਸਘ ਪਲਰਥਲ,  ਜ਼ਸਵਲ

 ਸਰਜਨ ਡਲ.  ਰਲਜ ਕਸ਼ਮਲਰ,   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਐਪਲਡਲਮਲਜ਼ਲਜਸਟ ਡਲ.       ਉਪਲਸਨਲ ਸਮਲਤ ਭਰਮਸਫ ਮਸ਼ਹਲਲਲ ਖਲਤਰ ਦਲ ਦਸਰਲ
 ਕਫਤਲ ਜ਼ਗਆ                । ਸਪਫ ਥਲਰਫ ਨਲ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਲਲਲਰਕਲਟਲਲ ਦਲ ਸਸ ਫਫਸਦਫ ਘਰਲਰ ਜ਼ਵਲਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਲ
               ਪਪਭਲਵ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਜਥਲ ਸਪਨਲਟਲਈਜਲਸਨ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਫ ਹਪ ਉਥਲ ਹਫ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ
 ਦਫਆਰ 37            ਟਫਮਲਰ ਲਗਲਈਆਰ ਗਈਆਰ ਹਨ ਜ਼ਜਹੜਫਆਰ ਘਰ ਘਰ ਜਲ ਕਲ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਫ

 ਸਰਵਲਖਣ ਕਰਨਗਫਆਰ              । ਉਨਲਲਰ ਦਲਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਲਕਰ ਇਨਲਲਰ ਟਫਮਲਰ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਸਲ ਘਰ ਜ਼ਵਲਚ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਲ
            ਲਲਛਣਲਰ ਸਬਸਧਫ ਕਲਈ ਕਲਸ ਜ਼ਮਲਦਲ ਹਪ ਤਲਰ ਉਹ ਤਸ਼ਰਸਤ ਇਸ ਬਲਰਲ ਆਪਣਲ ਉਉਚ-    ਅਜ਼ਧਕਲਰਫਆਰ ਨਰ ਸ ਸਰਜ਼ਚਤ

          ਕਰਨਗਫਆਰ ਤਲਰ ਜਲ ਤਸ਼ਰਸਤ ਲਲੜ ਅਨਸ਼ਸਲਰ ਅਗਲਲਰਫ ਕਲਰਵਲਈ ਕਫਤਫ ਜਲ ਸਕਲ।
   ਇਸ ਉਪਰਸਤ ਜ਼ਡਪਟਫ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਐਸ.          ਪਫ ਸਮਲਤ ਹਲਰ ਉਚ ਅਜ਼ਧਕਲਰਫਆਰ ਨਲ ਭਰਮਸਫ ਚਚਕ ਜ਼ਵਲਚ
  ਜ਼ਵਸ਼ਲਸ਼ ਤਸਰ '               ਤਲ ਦਸਰਲ ਕਰਕਲ ਉਉਥਲ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਫਆਰ ਮਪਡਫਕਲ ਟਫਮਲਰ ਦਫ ਹਚਸਲਲ ਅਫ਼ਜਲਈ ਕਫਤਫ ਅਤਲ
     ਇਲਲਕਲ ਜ਼ਨਵਲਸਫਆਰ ਨਰ ਸ ਜ਼ਵਸ਼ਲਸ਼ ਤਸਰ '           ਤਲ ਅਪਫਲ ਕਫਤਫ ਇਸ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਲਲਕ ਆਪਣਲ

                 ਆਪਣਲ ਘਰਲਰ ਜ਼ਵਲਚ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦ ਚਫਜ਼ਲਰ ਦਫ ਉਨਲਲਰ ਨਰ ਸ ਲਲੜ ਹਪ ਉਸ ਵਲਸਤਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਉਨਲਲਰ
              ਦਫ ਮਦਦ ਕਰ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ ਤਲਰ ਜਲ ਉਨਲਲਰ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਸਲ ਜ਼ਕਸਮ ਦਫ ਮਸ਼ਸ਼ਕਲ ਨਲ ਆਵਲ       । ਉਨਲਲਰ ਲਲਕਲਰ ਨਰ ਸ ਇਹ ਵਫ

      ਅਪਫਲ ਕਫਤਫ ਜ਼ਕ ਜਲਕਰ ਜ਼ਕਸਲ ਨਰ ਸ ਖਸਘ,           ਗਲਲ ਜ਼ਵਲਚ ਖਰਲਸ਼ ਅਤਲ ਬਸ਼ਖਲਰ ਆਜ਼ਦ ਦਲ ਲਲਛਣ ਜ਼ਦਖਲਈ ਜ਼ਦਸਦਲ
         ਹਨ ਤਲਰ ਉਹ ਖ਼ਸ਼ਦ ਵਫ ਜ਼ਸਹਤ ਮਸ਼ਲਲਜ਼ਮ ਨਰ ਸ ਸਰਜ਼ਚਤ ਕਰਨ।
  ਇਸ ਮਸਕਲ ਐਸ.ਐਸ.  ਪਫ ਡਲ.            ਸਸਦਫਪ ਗਰਗ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਸਬਸਧਫ ਜ਼ਕਸਲ ਜ਼ਕਸਮ ਦਫ

                 ਅਫ਼ਵਲਹ ਨਲ ਫਪਲਲਈ ਜਲਵਲ ਸਗਲ ਇਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜਲਗਰਰਕ ਹਲਇਆ ਜਲਵਲ ਤਲਰ ਜਲ ਅਸਨ ਸਲਰਲ ਜ਼ਮਲ
     ਕਲ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਫ ਨਰ ਸ ਹਰਲ ਸਕਫਏ  । ਐਸ.ਐਸ.           ਪਫ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਐਮਰਜਜਸਫ ਹਲਲਲਤਲਰ ਤਲ ਜ਼ਬਨਲਰ ਜ਼ਕਸਲ ਵਫ

              ਜ਼ਵਅਕਤਫ ਨਰ ਸ ਸੜਕਲਰ ਜਲਰ ਗਲਫਆਰ ਜ਼ਵਲਚ ਘਸ਼ਸਮਣ ਜ਼ਫਰਨ ਜਲਰ ਖਰਫਦਦਲਰਫ ਕਰਨ ਦਫ ਜ਼ਬਲਕਸ਼ਲ ਵਫ
               ਆਜ਼ਗਆ ਨਹਨ ਹਪ ਅਤਲ ਜਲ ਅਜ਼ਜਹਲ ਪਲਇਆ ਜਲਰਦਲ ਹਪ ਤਲਰ ਉਸ ਜ਼ਖਲਲਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਲਨਰ ਸਨਫ ਕਲਰਵਲਈ ਕਫਤਫ

  ਜਲ ਰਹਫ ਹਪ।
ਕਪਪਸ਼ਨ:

    ਜ਼ਡਪਟਫ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਫ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਫ, ਐਸ.ਐਸ.  ਪਫ ਡਲ.      ਸਸਦਫਪ ਗਰਗ ਸਮਲਤ ਹਲਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਫ
        ਮਲਲਰਕਲਟਲਲ ਦਲ ਭਰਮਸਫ ਚਚਕ ਖਲਤਰ ਜ਼ਵਲਚ ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਜਦਲ ਹਲਏ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
   ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਅਤਤ ਐਸ.ਐਸ.       ਪਟ ਵਵਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਲਲ ਨਜ਼ਜਵਠਣ ਲਈ

ਜ਼ਤਆਰ-ਬਰ-         ਜ਼ਤਆਰ ਮਮਡਟਕਲ ਤਤ ਪਮਰਲ ਮਮਡਟਕਲ ਸਟਲਫ਼ ਦਟ ਹਹਸਲਲ ਅਫਜਲਈ
*           ਸਬ ਡਵਟਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਲਲ ਮਲਤਰਕਲਟਲਲ ਤਤ ਸਰਕਲਰਟ ਹਸਪਤਲਲ ਧਰਰਟ ਦਲ ਕਟਤਲ ਦਦਰਲ

*   ਹਸਪਤਲਲਲਲ ਦਟਆਲ ਇਮਲਰਤਲਲ,         ਮਮਡਟਕਲ ਤਤ ਪਮਰਲ ਮਮਡਟਕਲ ਸਟਲਫ਼ ਦਟ ਸਸਰਵਜ਼ਖਅਤ ਰਵਖਣ ਲਈ
  ਸਲਵਧਲਨਟਆਲ ਵਰਤਣ '   ਤਤ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜ਼ਲਰ

*             ਲਲਕ ਘਰਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਬਮਠ ਕਤ ਆਨਲਲਈਨ ਡਲਕਟਰਟ ਸਤਵਲਵਲਲ ਪਪਲਪਤ ਕਰਨ ਨਰ ਸ ਤਰਜਟਹ ਦਤਣ
*            ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਟ ਨਰ ਸ ਕਲਇਮ ਰਵਖਣਲ ਬਤਹਵਦ ਜ਼ਰਰਰਟ

 
ਸਸਗਰਰਰ, 17 ਅਪਪਮਲ:

      ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਟ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਟ ਅਤਤ ਐਸ.ਐਸ.  ਪਟ ਡਲ.      ਸਸਦਟਪ ਗਰਗ ਨਤ ਅਵਜ ਮਲਤਰਕਲਟਲਲ ਦਤ
             ਸਬ ਡਵਟਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਲਲ ਅਤਤ ਸਰਕਲਰਟ ਹਸਪਤਲਲ ਧਰਰਟ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਰਕਤ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਲਲ

  ਨਜ਼ਜਵਠਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ-ਬਰ-          ਜ਼ਤਆਰ ਮਮਡਟਕਲ ਤਤ ਪਮਰਲ ਮਮਡਟਕਲ ਸਟਲਫ਼ ਦਟ ਹਹਸਲਲ ਅਫਜਲਈ ਕਟਤਟ  ।
                ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਦਸਨਟਆਲ ਭਰ ਜ਼ਵਵਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤਜ਼ਟ ਨਲਲ ਫਮਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਮ ਅਤਤ

              ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਮਰਟਜ਼ਲਲ ਨਰ ਸ ਇਸ ਨਲਮਸਰਲਦ ਜ਼ਬਮਲਰਟ ਤਲ ਜ਼ਨਜਲਤ ਜ਼ਦਵਲਉਣ ਲਈ ਮਮਡਟਕਲ ਤਤ ਪਮਰਲ ਮਮਡਟਕਲ
                ਸਟਲਫ਼ ਵਵਲਲ ਜ਼ਦਨ ਰਲਤ ਦਟ ਅਣਥਵਕ ਜ਼ਮਹਨਤ ਨਲਲ ਜਲ ਸਤਵਲਵਲਲ ਪਪਦਲਨ ਕਟਤਟਆਲ ਜਲ ਰਹਟਆਲ ਹਨ ਉਹ
               ਕਲਜ਼ਬਲਤ ਤਲਰਟਫ਼ ਹਨ। ਉਨਲਲਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਸਰਕਲਰ ਦਤ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ਲਲ ਹਤਠ ਜ਼ਜਥਤ ਜ਼ਮਆਰਟ
               ਇਸਤਜ਼ਲਮ ਕਰਨ ਜ਼ਵਵਚ ਜਸਟਟ ਹਲਈ ਹਮ ਉਥਤ ਹਟ ਹਸਪਤਲਲਲਲ ਦਟਆਲ ਇਮਲਰਤਲਲ ਤਤ ਡਲਕਟਰਟ ਅਮਲਤ ਨਰ ਸ

                  ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਤ ਪਪਭਲਵਲਲ ਤਲ ਦਰਰ ਰਵਖਣ ਲਈ ਵਟ ਕਲਰਜਸ਼ਟਲ ਹਮ। ਇਸ ਮਦਕਤ ਸ਼ਪਟ ਥਲਰਟ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ
               ਲਲਕਲਲ ਨਰ ਸ ਇਸ ਬਲਰਤ ਜਲਗਰਰਕ ਕਰਨ ਵਵਲ ਜ਼ਵਸ਼ਤਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਮ ਜ਼ਕ ਉਹ ਓ.ਪਟ.  ਡਟ

             ਸਤਵਲਵਲਲ ਹਲਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਲਲ ਜਲਣ ਤਲ ਗਸਰਤਜ਼ ਕਰਨ ਅਤਤ ਇਸਡਟਅਨ ਮਮਡਟਕਲ ਐਸਲਸਟਏਸ਼ਨ ਦਤ
            ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਦਟਆਲ ਸਮਰਹ ਸਬ ਡਵਟਜ਼ਨਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਲਈਆਲ ਜਲ ਰਹਟਆਲ

          ਆਨਲਲਈਨ ਡਲਕਟਰਟ ਹਮਲਪਲਲਈਨ ਸਤਵਲਵਲਲ ਦਲ ਘਰ ਬਮਜ਼ਠਆਲ ਹਟ ਲਲਭ ਪਪਲਪਤ ਕਰਨ     । ਸ਼ਪਟ ਥਲਰਟ ਨਤ
                   ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਵਟ ਕਲਈ ਮਰਟਜ਼ ਹਸਪਤਲਲ ਆ ਜਲਲਦਲ ਹਮ ਤਲਲ ਉਸ ਲਈ ਫਲਰ ਕਲਰਨਰ ਜ਼ਵਵਚ ਹਟ ਪਰਰਤ

             ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤ ਕਤ ਇਲਲਜ ਸਤਵਲਵਲਲ ਪਪਦਲਨ ਕਟਤਟਆਲ ਜਲਣ ਅਤਤ ਕਤਵਲ ਐਮਰਜਜਸਟ ਹਲਲਲਤਲਲ ਜ਼ਵਵਚ
               ਹਟ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਮਰਟਜ਼ ਦਤ ਦਲਖਲਤ ਨਰ ਸ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਤ। ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ

        ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਮਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਟ,   ਮਲਸਕ ਦਟ ਵਰਤਲ,   ਸਮਨਤਟਲਈਜ਼ਰ ਆਜ਼ਦ
                ਸਬਸਧਟ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਜਲਰਟ ਹਦਲਇਤਲਲ ਦਟ ਇਸਨ ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਜ਼ਰਰਰਟ ਹਮ ਅਤਤ ਮਹਲਲਮਲਰਟ ਨਰ ਸ ਫਮਲਣ ਤਲ
             ਰਲਕਣ ਜ਼ਵਵਚ ਹਰਤਕ ਵਰਗ ਅਤਤ ਉਮਰ ਦਲ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਆਪਣਲ ਮਹਵਤਵਪਰਰਨ ਯਲਗਦਲਨ ਪਲ ਸਕਦਲ ਹਮ  ।

    ਇਸ ਮਦਕਤ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.      ਰਲਜ ਕਸਮਲਰ ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਐਪਟਡਲਮਲਲਲ ਜ਼ਜਸਟ ਡਲ.     ਉਪਲਸਨਲ ਵਟ ਉਨਲਲਲ ਦਤ
 ਨਲਲ ਸਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
        ਸਮਮਮਚਚ ਸਸਜ਼ਨ ਦਦਰਲਨ ਮਸਡਸਆਆ ਜ਼ਵਮਚ ਆਉਣ ਵਲਲਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਸ

      ਸਮਜ਼ਵਧਲ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਮਲਲ ਜ਼ਵਆਪਕ ਪਪਬਸਧ:  ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
*          ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਚਸ਼ਲਆ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਜ਼ਰਰਰਸ

*    ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਦਲਵਸਰ ਜ਼ਸਸਘ ਗਲਲਡਸ, ਡਸ.ਸਸ., ਐਸ.ਐਸ.       ਪਸ ਵਮਲਲ ਅਨਲਜ ਮਸਡਸ ਧਰਰਸ ਦਲ ਦਦਰਲ
*       ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਚ ਮਲਚਰਕਲਟਲਲ ਅਨਲਜ ਮਸਡਸ '       ਚ ਵਸ ਖਰਸਦ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਲ ਜ਼ਲਆ ਜਲਇਜ਼ਲ

*     ਵਧਸਕ ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਮਲਲ ਸਮਨਲਮ, ਖਨਦਰਸ,      ਮਰਨਕ ਤਚ ਲਜ਼ਹਰਲ ਮਸਡਸਆਆ ਦਲ ਦਦਰਲ
ਸਸਗਰਰਰ, 17 ਅਪਪਪਲ:

               ਜ਼ਜ਼ਲਲਚ ਦਸਆਆ ਅਨਲਜ ਮਸਡਸਆਆ ਜ਼ਵਮਚ ਕਣਕ ਦਸ ਖਰਸਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਚਮਲ ਰਹਸ ਹਪ ਅਤਚ ਸਮਮਮਚਚ
              ਸਸਜ਼ਨ ਦਦਰਲਨ ਮਸਡਸਆਆ ਜ਼ਵਮਚ ਆਉਣ ਵਲਲਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਦਸ ਸਮਜ਼ਵਧਲ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਮਲਲ ਜ਼ਵਆਪਕ
   ਪਪਬਸਧ ਕਸਤਚ ਗਏ ਹਨ            । ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਸ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਸ ਨਚ ਮਲਚਰਕਲਟਲਲ ਦਸ
               ਅਨਲਜ ਮਸਡਸ ਜ਼ਵਖਚ ਖਰਸਦ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਲਲ ਜ਼ਦਆਆ ਕਸਤਲ। ਉਨਲਲਆ ਮਸਡਸ ਜ਼ਵਖਚ ਆਪਣਸ ਫ਼ਸਲ ਵਚਚਣ

              ਪਮਮਜਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਵਸ਼ਵਲਸ ਜ਼ਦਵਲਇਆ ਜ਼ਕ ਮਸਡਸਆਆ ਜ਼ਵਮਚ ਕਲਈ ਮਮਸ਼ਜ਼ਕਲ ਪਚਸ਼ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਮਤਸ
               ਜਲਵਚਗਸ ਅਤਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਸਰਕਲਰਸ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਚਸ਼ਲਆ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਨਰ ਸ ਵਸ ਯਕਸਨਸ

    ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਚ। ਇਸ ਸਮਮ ਐਸ.ਐਸ.  ਪਸ ਡਲ.        ਸਸਦਸਪ ਗਰਗ ਅਤਚ ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਪਜ਼ਜਸਟਰਚਟ ਸ਼ਪਸ
       ਜ਼ਵਕਰਮਜਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਪਲਆਥਚ ਵਸ ਉਨਲਲਆ ਦਚ ਨਲਲ ਸਨ।

              ਇਸ ਉਪਰਸਤ ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਮਲਲ ਅਨਲਜ ਮਸਡਸ ਧਰਰਸ ਜ਼ਵਖਚ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਸ਼ਪਸ ਦਲਵਸਰ ਜ਼ਸਸਘ ਗਲਲਡਸ
                ਸਮਚਤ ਦਦਰਲ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਕਣਕ ਦਸ ਆਮਦ ਅਤਚ ਖਰਸਦ ਦਚ ਨਲਲ ਨਲਲ ਜ਼ਜਣਸ ਦਸ ਮਸਡਸਆਆ ਜ਼ਵਮਚਲ ਸਮਮ

        ਜ਼ਸਰ ਚਮਕਲਈ ਲਈ ਕਸਤਚ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਸ ਸਮਸਜ਼ਖਆ ਵਸ ਕਸਤਸ        । ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਵਧਲਇਕ ਸ਼ਪਸ ਦਲਵਸਰ ਜ਼ਸਸਘ
      ਗਲਲਡਸ ਨਚ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਹਲਕਚ ਦਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ, ਆੜਲਤਸਆਆ,        ਮਜ਼ਦਰਰਲਆ ਸਮਚਤ ਕਣਕ ਦਚ ਸਸਜ਼ਨ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ

                ਹਰਚਕ ਵਰਗ ਨਰ ਸ ਸਰਕਲਰ ਵਮਲਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਚ ਪਪਭਲਵਲਆ ਤਲ ਮਮਕਤ ਰਮਖਣ ਦਚ ਜ਼ਦਮਤਚ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਚਸ਼ਲਆ
                 ਬਲਰਚ ਸਮਮ ਸਮਮ ਜ਼ਸਰ ਜਲਗਰਰਕ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ ਅਤਚ ਉਹ ਖਮਦ ਵਸ ਮਸਡਸਆਆ ਦਸ ਜ਼ਨਗਰਲਨਸ ਰਮਖ
                ਰਹਚ ਹਨ ਤਲਆ ਜਲ ਜ਼ਕਸਚ ਵਸ ਸਮਮਜ਼ਸਆ ਦਸ ਸਰਰਤ ਜ਼ਵਮਚ ਫਦਰਸ ਹਮਲ ਨਰ ਸ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਇਆ ਜਲ ਸਕਚ।
               ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਸ਼ਪਸ ਥਲਰਸ ਨਚ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਮਰਹ ਸਰਕਲਰਸ ਖਰਸਦ ਏਜਸਸਸਆਆ ਦਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਪਨਚਜਰਲਆ ਨਲਲ

             ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਸਮਸਜ਼ਖਆ ਕਰਕਚ ਕਣਕ ਦਸ ਖਰਸਦ ਅਤਚ ਚਮਕਲਈ ਸਬਸਧਸ ਸਮਸਜ਼ਖਆ ਕਸਤਸ ਜਲ ਰਹਸ ਹਪ   । ਉਨਲਲਆ
        ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਖਰਸਦ ਕਲਰਜਲਆ ਜ਼ਵਮਚ ਜਮਟਚ ਅਮਲਚ ਸਮਚਤ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ, ਆੜਲਤਸਆਆ,   ਮਜ਼ਦਰਰਲਆ ਨਰ ਸ ਮਲਸਕ, 

ਸਪਨਚਟਲਈਜ਼ਰ,             ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਸ ਆਜ਼ਦ ਬਲਰਚ ਜਲਗਰਰਕ ਕਰਦਚ ਰਜ਼ਹਣ ਦਸ ਹਦਲਇਤ ਕਸਤਸ ਗਈ ਹਪ ਅਤਚ  
              ਮਸਡਸਆਆ ਜ਼ਵਮਚ ਟਰਪਕਟਰ ਟਰਲਲਸਆਆ ਦਸ ਸਪਨਚਟਲਈਜਚਸ਼ਨ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਕਚਵਲ ਟਲਕਨ ਧਲਰਕਲਆ ਨਰ ਸ ਹਸ ਜ਼ਜਣਸ

     ਜ਼ਲਆਉਣ ਦਸ ਪਪਵਲਨਗਸ ਜ਼ਦਮਤਸ ਗਈ ਹਪ    । ਇਸ ਮਦਕਚ ਐਸ.ਡਸ.      ਐਮ ਲਤਸਫ਼ ਅਜ਼ਹਮਦ ਵਸ ਮਦਜਰਦ ਸਨ।
      ਇਸਚ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦਸਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ '        ਤਚ ਵਧਸਕ ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਰਲਜਚਸ਼ ਜ਼ਤਪਪਲਠਸ ਵਮਲਲ
 ਅਮਜ ਸਮਨਲਮ, ਖਨਦਰਸ, ਮਰਨਕ,           ਲਜ਼ਹਰਲ ਆਜ਼ਦ ਅਨਲਜ ਮਸਡਸਆਆ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਰਕਚ ਖਰਸਦ ਪਪਬਸਧਲਆ ਦਲ

  ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ     । ਸ਼ਪਸ ਜ਼ਤਪਪਲਠਸ ਨਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ,       ਆੜਲਤਸਆਆ ਤਚ ਮਜ਼ਦਰਰਲਆ ਨਲਲ ਜ਼ਵਸਜ਼ਤਪਤ ਗਮਲਬਲਤ
          ਕਸਤਸ ਅਤਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਲ ਬਚਲਅ ਲਈ ਸਮਰਮਜ਼ਖਅਤ ਢਸਗਲਆ ਬਲਰਚ ਦਮਜ਼ਸਆ      । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਰਕਲਰ

           ਵਮਲਲ ਜਲਰਸ ਆਦਚਸ਼ਲਆ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਨਰ ਸ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਚ। ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਐਸ.ਡਸ.   ਐਮ ਸਮਨਲਮ
   ਮਨਜਸਤ ਕਦਰ ਅਤਚ ਐਸ.ਡਸ.          ਐਮ ਲਜ਼ਹਰਲਗਲਗਲ ਕਲਲਲ ਰਲਮ ਕਲਆਸਲ ਵਸ ਉਨਲਲਆ ਦਚ ਨਲਲ ਸਨ।
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