
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
          ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਕਕਲਲਕਟਰ ਵਵਲਲ ਫ਼ਸਲਲਲ ਦਦ ਨਕਕਸਲਨ ਦਦ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ਼ ਜ਼ਗਰਦਲਵਰਦ ਦਦ ਹਕਕਮ

ਸਸਗਰਰਰ, 21 ਅਪਪਲਲ:
            ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਕਕਲਲਕਟਰ ਸਪਦ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਦ ਵਵਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਪਛਲਦ ਜ਼ਦਨਨ ਹਲਈ ਭਲਰਦ
             ਬਲਰਸ਼ ਅਤਦ ਤਦਜ਼ ਹਨਦਰਦ ਨਲਲ ਫ਼ਸਲਲਲ ਦਦ ਹਲਏ ਨਕਕਸਲਨ ਦਦ ਸਪਲਸ਼ਲ ਜ਼ਗਰਦਲਵਰਦ ਦਦ ਹਕਕਮ
   ਜਲਰਦ ਕਦਤਦ ਗਏ ਹਨ             । ਉਨਲਲਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਹਲੜਲ ਦ ਦਦ ਫ਼ਸਲ ਦਦ ਹਲਏ ਨਕਕਸਲਨ ਦਦ ਸਪਲਸ਼ਲ

     ਜ਼ਗਰਦਲਵਰਦ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਪਟਵਲਰਦ ਵਵਲਲ ਖਦਤ ਮਲਲਕ, ਕਲਸ਼ਤਕਲਰ,    ਸਰਪਸਚ ਅਤਦ ਨਸਬਰਦਲਰ
     ਦਦ ਹਲਜ਼ਰਦ ਜ਼ਵਵਚ ਕਦਤਦ ਜਲਵਦਗਦ          ।ਹਕਕਮਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਗਆ ਹਲ ਜ਼ਕ ਖਰਲਬਦ ਸਬਸਧਦ ਫਦਲਡ

     ਕਲਨਰ ਸਗਲ ਅਤਦ ਹਲਕਲ ਮਲਲ ਅਫ਼ਸਰ 100 ਪਪਤਦਸ਼ਤ,    ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਲਜ਼ਜਸਟਰਦਟ 50 
     ਪਪਤਦਸ਼ਤ ਪੜਤਲਲ ਕਰਨ ਦਦ ਜ਼ਜ਼ਸਮਦਵਲਰ ਹਲਣਗਦ।

              ਸਪਦ ਥਲਰਦ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ ਜ਼ਗਰਦਲਵਰਦ ਇਵਕ ਹਫ਼ਤਦ ਦਦ ਅਸਦਰ ਅਸਦਰ ਮਕਕਸਮਲ ਕਦਤਦ ਜਲਵਦ
              ਤਲਲ ਜਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਲ ਦਦ ਹਲਏ ਨਕਕਸਲਨ ਦਲ ਮਕਆਵਜ਼ਲ ਸਮਮ ਜ਼ਸਰ ਦਦਣ ਲਈ ਅਗਲਦ ਕਲਰਵਲਈ

     ਜਲਦਦ ਅਮਲ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਲਆਲਦਦ ਜਲ ਸਕਦ     । ਉਨਲਲਲ ਉਉਪ ਮਸਡਲ ਮਲਜ਼ਜ਼ਸਟਰਦਟ,   ਫ਼ਦਲਡ ਕਲਨਰ ਸਗਲ
          ਅਤਦ ਹਲਕਲ ਮਲਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਰ ਸ ਇਸਦਦ ਪੜਤਲਲ ਕਰਨ ਦਦ ਹਦਲਇਤ ਕਦਤਦ   । ਉਨਲਲਲ

              ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਗਰਦਲਵਰਦ ਦਦ ਕਲਰਜ ਦਦ ਉਨਲਲਲ ਦਦ ਦਫ਼ਤਰ ਵਵਲਲ ਵਦ ਰਰਡਮ ਚਲਜ਼ਕਸਗ ਕਦਤਦ
           ਜਲਵਦਗਦ।ਜ਼ਗਰਦਲਵਰਦ ਖ਼ਤਮ ਹਲਣ ਉਪਰਸਤ ਫ਼ਸਲਲਲ ਦਦ ਹਲਏ ਨਕਕਸਲਨ ਦਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਤਕਰਸਤ

ਡਦ.    ਸਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦਦ ਡਦ.ਆਰ.  ਏ (ਟਦ)        ਸ਼ਲਖਲ ਨਰ ਸ ਭਦਜਣ ਦਦ ਹਦਲਇਤ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਲ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
        ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ ਵਜਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ 586 ਜ਼ਪਸਡਲਡ

 ਦਲ ਆਉਣ-    ਜਲਣ ਵਲਲਲ ਰਸਜ਼ਤਆਡ '     ਤਲ ਜ਼ਪਸਡ ਵਲਸਸਆਡ ਵਵਲਤ ਨਲਕਲਬਸਦਸ: ਐਸ.ਐਸ.ਪਸ
 

ਸਸਗਰਰਰ, 21  ਅਪਪਪਲ :
              ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਪਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਜਥਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਤ ਪਪਜ਼ਲਸ ਦਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ

ਵਵਖ-           ਵਵਖ ਉਪਰਲਲਲ ਕਸਤਲ ਜਲ ਰਹਲ ਹਨ ਉਥਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਕਰਸਬ 586     ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਦਲ ਵਸਨਸਕਲਡ ਨਲ
     ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਜ਼ਵਵਚ ਦਲਖਲ ਹਪਸਦਲ ਰਲਹਲਡ '        ਤਲ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਤ ਵਜਤ ਆਰਜ਼ਸ ਨਲਕਲਬਸਦਸ ਕਸਤਸ ਹਲਈ ਹਪ।

ਐਸ.ਐਸ.  ਪਸ ਡਲ.            ਸਸਦਸਪ ਗਰਗ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਰਜ਼ਫਊ ਨਰ ਸ ਸਖ਼ਤਸ ਨਲਲ
             ਲਲਗਰ ਕਸਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ ਅਤਲ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਸ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਵਲਜ਼ਲਆਡ ਨਰ ਸ ਜ਼ਗਪਫਤਲਰ ਕਰਕਲ
    ਜਲਲਲ ਲਡ ਭਲਜ਼ਜਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ     । ਉਨਲਲਡ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਸਡਲਡ,      ਕਸਜ਼ਬਆਡ ਤਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰਲਡ ਜ਼ਵਵਚ ਪਪਜ਼ਲਸ
            ਟਸਮਲਡ ਦਸ ਗਸ਼ਤ ਲਗਲਤਲਰ ਜਲਰਸ ਹਪ ਅਤਲ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਲਸ਼ਲਡ ਦਸ ਉਲਸਘਣਲ ਪਲਏ   ਜਲਣ '  ਤਲ
       ਤਪਰਸਤ ਪਪਜ਼ਲਸ ਕਲਸ ਦਰਜ ਕਸਤਲ ਜਲ ਰਹਲ ਹਨ  । ਐਸ.ਐਸ.  ਪਸ       ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ
 ਕਰਸਬ 586            ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਜ਼ਵਚ ਪਪਜ਼ਲਸ ਦਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਨਨਜਵਲਨਲਡ ਵਲਤ ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਨਰ ਸ ਆਉਣ

    ਜਲਣ ਵਲਲਲ ਸਲਰਲ ਰਸਜ਼ਤਆਡ '     ਤਲ ਨਲਕਲਬਸਦਸ ਕਸਤਸ ਗਈ ਹਪ       । ਉਨਲਲਡ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਜ਼ਹਰਲ ਦਲ ਰਹਲ
               ਜ਼ਪਸਡ ਵਲਸਸਆਡ ਵਵਲਤ ਇਹ ਗਵਲ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਸ ਹਪ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਸਡ ਜ਼ਵਵਚਤ ਕਲਈ ਵਸ

               ਜ਼ਵਅਕਤਸ ਇਥਤ ਤਵਕ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲ ਦਲ ਜ਼ਰਸ਼ਤਲਦਲਰ ਵਸ ਜ਼ਬਨਲਲਡ ਜ਼ਕਸਲ ਅਜ਼ਤ ਜ਼ਰਰਰਸ ਕਸਮ ਤਤ ਆ ਜਲ
 ਨਲ ਸਕਲ,           ਤਲਡ ਜਲ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਸ ਨਰ ਸ ਫਪਲਣ ਤਤ ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲ ਸਕਲ।

ਐਸ.ਐਸ.  ਪਸ              ਨਲ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਸਡ ਤਤ ਬਲਹਰਲਲ ਜ਼ਵਅਕਤਸ ਤਤ ਜ਼ਪਸਡ ਵਲਸਸ ਪਰਰਸ ਪਪਵਛ
            ਪੜਤਲਲ ਕਰ ਰਹਲ ਹਨ ਜਲ ਉਸ ਜ਼ਵਅਕਤਸ ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਜ਼ਰਰਰਸ ਕਸਮ ਹਪ ਤਲਡ,   ਉਸ ਦਲ ਨਲਮ, 

       ਪਤਲ ਤਲ ਸਮਲਡ ਨਲਟ ਕਸਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ         । ਉਨਲਲਡ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫ਼ਪਲਣ ਤਤ
              ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਨਰ ਸ ਸਸਲ ਕਰਨਲ ਬਹਪਤ ਜ਼ਰਰਰਸ ਸਸ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਇਸ ਨਲਲ ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਦਸ

               ਸਪਰਵਜ਼ਖਆ ਵਸ ਹਲ ਰਹਸ ਹਪ ਤਲ ਜ਼ਪਸਡ ਅਸਦਰ ਕਲਈ ਅਣਜਲਣ ਜ਼ਵਅਕਤਸ ਵਸ ਨਹਹ ਆ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ।
ਐਸ.ਐਸ.               ਪਸ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਖਪਦ ਵਸ ਅਸਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਨਲਜ਼ਕਆਡ ਸਮਲਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਵਵਖ

             ਵਵਖ ਥਲਈ ਲਗਲਤਲਰ ਚਪਜ਼ਕਸਗ ਕਰ ਰਹਲ ਹਨ ਅਤਲ ਸਮਰਹ ਪਪਜ਼ਲਸ ਅਜ਼ਧਕਲਰਸਆਡ ਦਸਆਡ ਟਸਮਲਡ
             ਚਨਕਸਸ ਨਲਲ ਕਰਜ਼ਫਊ ਤਲ ਲਲਕ ਡਲਊਨ ਦਲ ਆਦਲਸ਼ਲਡ ਨਰ ਸ ਲਲਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਰਜਸ਼ਸਲ ਹਨ।

ਡਲ.           ਸਸਦਸਪ ਗਰਗ ਨਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਸਆਡ ਨਰ ਸ ਅਪਸਲ ਕਰਜ਼ਦਆਡ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19  ਦਸ
             ਮਹਲਡਮਲਰਸ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਘਰਲਡ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕਲ ਪਪਜ਼ਲਸ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਸਲਥ ਜ਼ਦਵਤਲ ਜਲਵਲ  ।

ਐਸ.ਐਸ.ਪਸ.             ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਪਜ਼ਲਸ ਦਸਆਡ ਟਸਮਲਡ ਲਗਲਤਲਰ ਜ਼ਪਸਡਲਡ ਜ਼ਵਚ ਜਲ ਰਹਸਆਡ ਹਨ
               ਤਲ ਇਹ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲ ਰਹਸਆਡ ਹਨ ਜ਼ਕ ਕਲਈ ਵਸ ਜ਼ਵਅਕਤਸ ਜ਼ਬਨਲਡ ਜ਼ਕਸਲ ਜ਼ਰਰਰਸ ਕਸਮ ਦਲ
   ਘਰਤ ਬਲਹਰ ਨਲ ਜਲਵਲ।
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    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,ਸਸਗਰਰਰ

       ਪਸਜਲਬ ਪਰਤ ਰਹਹਆਆ ਕਸਬਲਈਨਲਆ ਅਤਤ ਰਹਪਰਲਆ ਨਰ ਸ ਪਸਜਲਬ-   ਹਜ਼ਰਆਣਲ ਬਲਰਡਰ '   ਤਤ ਹਹ ਕਹਤਲ
   ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਸਹਨਹਟਲਈਜ਼

ਸਸਗਰਰਰ, 21 ਅਪਪਹਲ:
              ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਤ ਸਸਕਟ ਦਤ ਚਚਲਜ਼ਦਆਆ ਪਸਜਲਬ ਤਤ ਬਲਹਰ ਕਟਲਈ ਦਲ ਕਸਮ ਕਰਕਤ ਵਲਪਸ
             ਪਰਤ ਰਹਹਆਆ ਕਸਬਲਈਨਲਆ ਤਤ ਰਹਪਰਲਆ ਨਰ ਸ ਕਹਟਲਣਰ ਮਮਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਡਪਟਹ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਹ

            ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਹ ਦਤ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ਲਆ ਹਤਠ ਖਤਤਹਬਲੜਹ ਅਤਤ ਜ਼ਕਸਲਨ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਚਲਤ
     ਸਮਰਹ ਕਸਬਲਈਨ ਤਤ ਰਹਪਰਲਆ ਨਰ ਸ ਪਸਜਲਬ-   ਹਜ਼ਰਆਣਲ ਬਲਰਡਰ '      ਤਤ ਹਹ ਸਹਨਹਟਲਈਜ਼ ਕਹਤਲ ਜਲ
 ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ।
          ਇਸ ਬਲਰਤ ਜਲਣਕਲਰਹ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਮਮਚਖ ਖਤਤਹਬਲੜਹ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਜ਼ਵਸਦਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਗਰਤਵਲਲ ਨਤ

              ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਮਮ ਦਦਰਲਨ ਕਸਬਲਈਨਲਆ ਤਤ ਰਹਪਰ ਪਸਜਲਬ ਤਤ ਬਲਹਰ ਦਰਜਤ ਰਲਜਲਆ ਜ਼ਵਚ
         ਕਟਲਈ ਦਲ ਕਸਮ ਕਰਕਤ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਚਚ ਵਲਪਸ ਪਰਤ ਰਹਹਆਆ ਹਨ    ।ਜਲ ਕਸਬਲਈਨਲਆ ਹਜ਼ਰਆਣਲ

      ਵਲਲਤ ਬਲਰਡਰ ਤਤ ਪਸਜਲਬ ਦਲਖਲ ਹਮਸਦਹਆਆ ਹਨ,       ਉਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਖਤਤਹਬਲੜਹ ਜ਼ਵਭਲਗ ਸਸਗਰਰਰ ਵਚਲਤ
            ਬਲਰਡਰ ਤਤ ਹਹ ਰਲਕ ਕਤ ਸਲਡਹਅਮ ਹਲਈਪਰਲਕਲਲਰਲਈਟ ਦਲ ਸਪਰਤ ਕਰਕਤ ਸਹਨਹਟਲਈਜ਼ ਕਹਤਲ

  ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ     । ਉਨਲਲਆ ਦਚਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ-   ਹਜ਼ਰਆਣਲ ਬਲਰਡਰ '      ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਚਚ ਹਮਣ
 ਤਚਕ 345         ਕਸਬਲਈਨਲਆ ਤਤ ਰਹਪਰਲਆ ਨਰ ਸ ਸਹਨਤਟਲਈਜ਼ ਕਰ ਜ਼ਦਚਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ,   ਇਹ ਸਹਨਹਟਲਈਜ਼
         ਦਲ ਕਸਮ ਕਣਕ ਦਹ ਕਟਲਈ ਮਮਕਸਮਲ ਹਲਣ ਤਚਕ ਜਲਰਹ ਰਹਤਗਲ।

     ਖਤਤਹਬਲੜਹ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਚਲਤ ਸਹਨਹਟਲਈਜ਼ਤਸਨ ਦਤ ਨਲਲ-      ਨਲਲ ਕਸਬਲਈਨ ਮਲਲਕਲਆ ਤਤ ਕਲਜ਼ਮਆਆ  ਨਰ ਸ
 ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣ,            ਆਪਣਤ ਹਚਥ ਸਲਫ਼ ਰਚਖਣ ਅਤਤ ਆਪਸਹ ਦਰਰਹ ਬਣਲਏ ਰਚਖਣ ਸਬਸਧਹ ਵਹ

     ਲਗਲਤਲਰ ਜਲਗਰਰਕ ਕਹਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
           ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਮਲਤਰਲ ਪਪਖਖ ਅਨਲਜ ਮਸਡਡਆਆ ਜ਼ਵਪਚਖ ਸਭ ਤਖ ਵਪਧ ਜ਼ਲਫ਼ਜ਼ਟਸਗ ਕਰਕਕ

    ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਪਚਖ ਪਜ਼ਹਲਕ ਸਥਲਨ 'ਤਕ:  ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਡ
•         ਜ਼ਲਫ਼ਜ਼ਟਸਗ ਜ਼ਵਪਚ ਪਪਤਡਸ਼ਤਤਲ ਪਪਖਖ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਪਚਖ ਹਹ ਦਰਜਲ ਸਥਲਨ

•         ਖਰਡਦਡ ਕਣਕ ਸਸਭਲਲਣ ਤਕ ਹਲਰ ਫਸਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਨਲਲਲ-     ਨਲਲ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟਸਗ ਕਰਵਲ ਮਸਡਡਆਆ 'ਚ
     ਜਗਲਲ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਡ ਹਹ ਖਲਲਡ:  ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਡ

ਸਸਗਰਰਰ, 21 ਅਪਪਹਲ:
              ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਕ ਖ਼ਤਰਕ ਦਕ ਬਲਵਜਰਦ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲਕ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦਡ ਸਰਕਲਰਡ ਖਰਡਦ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ
       ਜਲਰਡ ਹਹ ਅਤਕ ਖਰਡਜ਼ਦਆ ਹਲਇਆ ਅਨਲਜ ਦਡ ਨਲਲਲ-       ਨਲਲ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟਸਗ ਕਰਵਲ ਕਕ ਸਸਰਪਜ਼ਖਅਤ ਭਸਡਲਰਨ

  ਵਲਲਡਆਆ ਥਲਆਵਲਆ '        ਤਕ ਪਹਸਸਚਲਉਣਲ ਵਡ ਯਕਡਨਡ ਬਣਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ     । ਇਸ ਸਬਸਧਡ ਜਲਣਕਲਰਡ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ
               ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਡ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਡ ਨਕ ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਮਲਤਰਲ ਪਪਖਖ ਸਭ ਤਖ ਵਪਧ

      ਜ਼ਲਫ਼ਜ਼ਟਸਗ ਕਰਕਕ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਪਚਖ ਪਜ਼ਹਲਕ ਸਥਲਨ '  ਤਕ ਹਹ      । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਪਲ 20    ਅਪਪਹਲ ਤਪਕ ਸਸਗਰਰਰ
   ਜ਼ਜ਼ਲਲਕ ਦਡਆਆ ਮਸਡਡਆਆ '  ਚਖ 93,336         ਮਡਜ਼ਟਪਕ ਟਨ ਦਡ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟਸਗ ਕਰਵਲ ਕਕ ਸਸਰਪਜ਼ਖਅਤ ਥਲਆਵਲਆ '  ਤਕ

   ਪਹਸਸਚਲਈ ਜਲ ਚਸਪਕਡ ਹਹ               । ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਕ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਸਰਬਕ ਦਕ ਅਸਨ ਭਸਡਲਰ ਜ਼ਵਚ ਸਭ ਤਖ
  ਵਪਧ ਤਕਰਡਬਨ 10              ਫਡਸਦ ਜ਼ਹਪਸਲ ਪਲਉਦਲ ਹਹ ਅਤਕ ਕਣਕ ਦਡ ਆਮਦ ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ ਹਲਣ ਕਰਕਕ ਖਰਡਦ ਤਕ

      ਜ਼ਲਫ਼ਜ਼ਟਸਗ ਦਕ ਪਪਬਸਧ ਪਸਖ਼ਤਲ ਕਡਤਕ ਗਏ ਹਨ।
              ਜ਼ਡਪਟਡ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਕ ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟਸਗ ਦਡ ਪਪਤਡਸ਼ਤਤਲ ਪਪਖਖ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਸਸਗਰਰਰ ਪਸਜਲਬ ਭਰ ਜ਼ਵਪਚਖ ਦਰਜਕ
 ਸਥਲਨ '          ਤਕ ਹਹ ਅਤਕ ਹਸਣ ਤਪਕ ਖਰਡਦਡ ਗਈ ਕਣਕ ਦਲ 55.20    ਫਡਸਦ ਜ਼ਹਪਸਲ ਮਸਡਡਆਆ '    ਚਖ ਚਸਪਜ਼ਕਆ ਜਲ

 ਚਸਪਕਲ ਹਹ           । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਪਲਖ ਆਉਣ ਵਲਲਕ ਜ਼ਦਨਲਆ '      ਚ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟਸਗ ਦਡ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨਰ ਸ
              ਹਲਰ ਤਕਜ਼ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲਵਕਗਲ ਤਲਆ ਜਲ ਵਪਡਮਸਪਲਕ ਅਨਲਜ ਨਰ ਸ ਖ਼ਰਲਬ ਹਲਣ ਤਖ ਬਚਲਇਆ ਜਲ ਸਕਕ   । ਉਨਲਆ

      ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖਰਡਦਕ ਗਏ ਅਨਲਜ ਦਡ ਨਲਲਲ-      ਨਲਲ ਚਸਕਲਈ ਨਲਲ ਹਡ ਮਸਡਡਆਆ '      ਚ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਹਲਰ ਫ਼ਸਲ
        ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਜਗਲਲ ਦਡ ਪਰਰਤਡ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਡ ਹਹ      । ਉਨਲਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਕ '     ਚ ਕਣਕ ਦਡ ਖਰਡਦ
           ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਸਕ ਜ਼ਕਸਮ ਦਡ ਸਮਪਜ਼ਸਆ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਪਤਡ ਜਲਵਕਗਡ।

                ਸ਼ਪਡ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਡ ਨਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਤਕ ਖਰਡਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨਲਲ ਜਸੜਕ ਹਲਰਨਲ ਵਰਗਲਆ ਨਰ ਸ ਅਪਡਲ ਕਡਤਡ ਜ਼ਕ
           ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਖ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਪਲਖ ਜਲਰਡ ਕਡਤਕ ਗਏ ਜ਼ਦਸ਼ਲ-    ਜ਼ਨਰਦਕਸ਼ਲਆ ਦਡ ਪਲਲਣਲ
             ਜ਼ਰਰਰ ਕਰਨ ਅਤਕ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਲਲ ਨਜ਼ਜਪਠਣ ਲਈ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਸ ਆਪਣਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਰਰਰ ਦਕਣ   । ਉਨਲਆ
        ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਫਹਲਣ ਦਕ ਮਪਦਕਨਜ਼ਰ ਮਸਡਡਆਆ '         ਚ ਹਪਥ ਧਲਣ ਤਕ ਸਰਡਰਕ ਦਰਰਡ ਬਣਲਈ ਰਪਖਣ
     ਲਈ ਢਸ ਪਕਵਵ ਪਪਬਸਧ ਕਡਤਕ ਗਏ ਹਨ          । ਉਨਲਆ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਵਡ ਅਪਡਲ ਕਡਤਡ ਜ਼ਕ ਮਸਡਡ '    ਚ ਆਪਣਡ ਜ਼ਜਣਸ

                ਜ਼ਲਆਉਣ ਵਕਲਕ ਘਪਟ ਤਖ ਘਪਟ ਬਸਜ਼ਦਆਆ ਨਰ ਸ ਨਲਲ ਜ਼ਲਆਆਦਲ ਜਲਵਕ ਤਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਪਲਖ ਕਣਕ ਦਡ
    ਖਰਡਦ ਸਬਸਧਡ ਜਲਰਡ ਕਡਤਕ ਜ਼ਦਸ਼ਲ-       ਜ਼ਨਰਦਕਸ਼ਲਆ ਦਡ ਪਲਲਣਲ ਵਡ ਯਕਡਨਡ ਬਣਲਈ ਜਲਵਕ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
           ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਸ ਸਸਨਨਟਲਈਜ਼ਰ ਤਨ ਬਨਲਉਟਟ ਸਲਹ

   ਵਲਲਟ ਬਲਇਪਸਪ ਮਸ਼ਟਨ ਭਭਟ
ਸਸਗਰਰਰ, 21 ਅਪਪਸਲ:

          ਰਲਟਰਟ ਕਲਲਬ ਸਸਗਰਰਰ ਰਲਇਲ ਵਲਲਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਸ ਸਸਨਨਟਲਈਜ਼ਰ ਦਟਆਆ 1,000 
      ਸ਼ਟਸ਼ਟਆਆ ਅਤਨ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਡਸਜ਼ਟਪਕਟ ਇਸਡਸਟਰਟ ਚਚਬਰ (ਐਸ.ਡਟ.ਆਈ.ਸਟ.)  ਵਲਲਤ
         ਬਨਲਉਟਟ ਸਲਹ ਵਲਲਟ ਬਲਇਪਸਪ ਮਸ਼ਟਨ ਤਨ ਮਸਡਟਕਲ ਮਮਨਟਟਰ ਜ਼ਦਲਤਨ ਗਏ    । ਇਸ ਮਮਕਨ ਰਲਟਰਟ

            ਕਲਲਬ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਗਰਰਰ ਸ਼ਪਟ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਟ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ
            ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਲਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਸਨਨਟਲਇਜ਼ਰ ਇਲਕ ਕਲਰਗਰ ਹਜ਼ਥਆਰ ਹਸ ਅਤਨ

ਸਲਬਣ-              ਪਲਣਟ ਉਪਲਬਧ ਨਲ ਹਲਣ ਦਟ ਸਰਰਤ ਜ਼ਵਚ ਸਸਨਨਟਲਈਜ਼ਰ ਨਲਲ ਹਟ ਹਲਥ ਸਲਫ਼ ਕਟਤਨ
  ਜਲ ਸਕਦਨ ਹਨ              । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਸਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਵਅਕਤਟ ਨਰ ਸ

ਵਲਰ-          ਵਲਰ ਹਲਥ ਧਧਦਨ ਰਜ਼ਹਣਲ ਚਲਹਟਦਲ ਹਸ ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਹਲਥਲਆ '      ਤਨ ਲਲਗਨ ਕਟਟਲਣਰ ਤਨ ਜਟਵਲਣਰ
  ਮਰ ਜਲਆਦਨ ਹਨ।

               ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਮਸ਼ਜ਼ਕਲ ਦਨ ਇਸ ਦਮਰ ਜ਼ਵਚ ਸਮਲਜ ਦਨ ਸਲਰਨ ਵਰਗਲਆ ਨਰ ਸ
              ਆਪਣਲ ਯਲਗਦਲਨ ਦਨਣ ਲਈ ਅਲਗਨ ਆਉਣਲ ਚਲਹਟਦਲ ਹਸ ਅਤਨ ਕਮਝ ਵਟ ਦਲਨ ਕਰਨ ਲਈ

              ਆਪ ਲਲਕਲਆ ਜ਼ਵਚ ਜਲਣ ਦਟ ਬਜਲਏ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਜਲਆ ਰਸਰਡ ਕਰਲਸ ਜ਼ਰਟਏ ਲਲੜਵਸਦਲਆ ਤਲਕ
   ਪਹਮਸਚ ਬਣਲਉਣਟ ਚਲਹਟਦਟ ਹਸ           । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਹ ਵਲਇਰਸ ਜ਼ਵਅਕਤਟ ਤਤ ਜ਼ਵਅਕਤਟ ਦਨ
               ਸਸਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਨਲਲ ਫਸਲਦਲ ਹਸ ਅਤਨ ਲਸਗਰ ਜਲਆ ਹਲਰ ਚਟਜ਼ਲਆ ਵਸਡਣ ਮਮਕਨ ਛਲਟਟ ਜ਼ਜਹਟ

             ਲਲਪਰਵਲਹਟ ਸਮਲਜ ਦਲ ਵਲਡਲ ਨਮਕਸਲਨ ਕਰ ਸਕਦਟ ਹਸ। ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ
            ਵਲਲਤ ਲਲਕਲਆ ਤਲਕ ਲਲੜੜਦਨ ਸਲਮਲਨ ਦਟ ਵਸਡ ਕਰਨ ਮਮਕਨ ਲਲੜੜਦਟਆਆ ਸਲਵਧਲਨਟਆਆ ਵਰਤਟਆਆ

 ਜਲਆਦਟਆਆ ਹਨ।
         ਇਸ ਮਮਕਨ ਹਲਰਨਲਆ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਵਧਟਕ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਰਲਜਨਸ਼ ਜ਼ਤਪਪਲਠਟ,  ਸਹਲਇਕ

  ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਅਸਕਮਰ ਮਜ਼ਹਸਦਰਰ, ਐਸ.ਡਟ.ਆਈ.ਸਟ.    ਦਨ ਪਪਧਲਨ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਕਲਆਸਲ, ਬਲਇਪਸਪ
    ਮਸ਼ਟਨ ਮਮਹਲਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਵਲਲਨ ਕਨ.ਪਟ.ਐਮ.       ਗਰਮਲਪ ਦਨ ਚਨਅਰਮਸਨ ਅਤਨ ਬਲਲਕ ਪਪਧਲਨ
 ਸਜਟਵ ਸਰਦ,       ਚਨਅਰਮਸਨ ਰਲਟਰਟ ਕਲਲਬ ਸਸਗਰਰਰ ਰਲਇਲ ਰਲਜਟਵ ਜਸਨ,   ਪਪਧਲਨ ਮਜ਼ਹਸਦਰਪਲਲ

ਜ਼ਸਸਘ,  ਸਕਲਤਰ ਐਸ.ਕਨ. ਸਲਰਜਲ,  ਸਸਜਟਵ ਚਲਪੜਲ,  ਪਸਕਜ ਗਲਇਲ,  ਅਜ਼ਮਤ ਜ਼ਜਸਦਲ, 
       ਅਸਤਰਦਟਪ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਨ ਅਮਰ ਗਮਪਤਲ ਵਟ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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