
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਜ਼ਟਆਲਲ
    ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ,       ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਤਤ ਰਲਹਤ ਕਲਰਜਲਜ '       ਚ ਖਖਸ਼ਹਲਲਦ ਦਤ ਰਲਜ਼ਖਆਜ ਦਦ ਭਨਜ਼ਮਕਲ ਅਜ਼ਹਮ 

ਟਦ.ਐਸ. ਸ਼ਤਰਜ਼ਗਗਲ
-ਲਫਫ.        ਜਨਰਲ ਸ਼ਤਰਜ਼ਗਗਲ ਵਗਲਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਲਲ ਅਜ਼ਹਮ ਬਫਠਕ,        ਕਣਕ ਦਤ ਮਸਡਦਕਰਨ ਤਤ ਰਲਹਤ ਕਲਰਜਲਜ ਬਲਰਤ ਚਰਚਲ
ਪਜ਼ਟਆਲਲ, 11 ਅਪਪਫਲ:
                ਮਖਗਖ ਮਸਤਰਦ,      ਪਸਜਲਬ ਦਤ ਮਖਗਖ ਸਲਲਹਕਲਰ ਅਤਤ ਜਦ.ਓ.ਜਦ.      ਦਤ ਵਲਇਸ ਚਤਅਰਮਫਨ ਲਫਫਟਦਨਨਟ ਜਨਰਲ
(  ਸਤਵਲ ਮਖਕਤ)  ਸਪਦ ਟਦ.ਐਸ. ਸ਼ਤਰਜ਼ਗਗਲ,            ਪਦਵਦਐਸਐਮ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਹਫ ਜ਼ਕ ਖਖਸ਼ਹਲਲਦ ਦਤ ਰਲਖਤ ਪਸਜਲਬ ਅਸਦਰ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ
                  ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਮਖਗਖ ਮਸਤਰਦ ਕਫਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ਹਤਠ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਗਲਤ ਜ਼ਵਗਢਦ ਜਸਗ

      ਜ਼ਵਗਚ ਵਦ ਅਜ਼ਹਮ ਭਨਜ਼ਮਕਲ ਜ਼ਨਭਲ ਰਹਤ ਹਨ।
               ਲਫਫ.              ਜਨਰਲ ਸ਼ਤਰਜ਼ਗਗਲ ਅਗਜ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਜ਼ਵਖਤ ਆਗਲਮਦ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਅਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਗਲਤ
ਕਲਜ਼ਵਡ-19                ਦਤ ਮਗਦਤਨਜ਼ਰ ਕਦਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਰਲਹਤ ਕਲਰਜਲਜ ਬਲਰਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਜ ਨਲਲ ਬਫਠਕ ਕਰਨ ਪਖਗਜਤ ਹਲਏ ਸਨ  ।

    ਇਸ ਮਮਕਤ ਉਨਲਲਜ ਨਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪਦ. ਸ.   ਮਨਦਦਪ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਗਧਨ,       ਨਗਰ ਜ਼ਨਗਮ ਦਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਦਮਤਦ ਪਨਨਮਦਦਪ ਕਮਰ, ਵਧਦਕ
   ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਵਕਲਸ ਡਲ.    ਪਪਦਤਦ ਯਲਦਵ ਅਤਤ ਜਦ.ਓ.ਜਦ.      ਦਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਮਖਖਦ ਜ਼ਬਪਗਤਡਦਅਰ (  ਸਤਵਲ ਮਖਕਤ) 

ਡਦ.ਐਸ.        ਗਰਤਵਲਲ ਅਤਤ ਹਲਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਜ ਨਲਲ ਜ਼ਵਚਲਰ ਵਟਲਜਦਰਲ ਕਦਤਲ।
                                 ਸਪਦ ਸ਼ਤਰਜ਼ਗਗਲ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਨਲਲਜ ਨਨ ਸ ਪਨਰਦ ਉਮਦਦ ਹਫ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਮਖਗਖ ਮਸਤਰਦ ਕਫਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਦ

                  ਅਗਵਲਈ ਹਤਠ ਇਸ ਮਹਲਜਮਲਰਦ ਨਲਲ ਜਸਗ ਦਤ ਦਮਰਲਨ ਜ਼ਜਗਥਤ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਦਲ ਕਸਮ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਕਰਕਤ ਇਕ ਜ਼ਮਸਲਲ
                   ਪਤਸ਼ ਕਰਤਗਲ ਉਥਤ ਹਦ ਚੜਲਦਦਕਲਲ ਅਤਤ ਜ਼ਜਗਤ ਦਲ ਜਜ਼ਬਲ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਲਫਕਤ ਇਸ ਜਸਗ ਜ਼ਵਗਚਤ ਵਦ ਜਤਤਨ ਹਲਕਤ ਅਗਗਤ ਆਵਤਗਲ  ।
   ਉਨਲਲਜ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ '   ਗਲਰਡਦਅਨਜ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਨਸ'            ਵਗਲਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਤ ਨਲਲ ਮਲਢਤ ਨਲਲ ਮਲਢਲ ਜਲੜ ਕਤ
  ਕਸਮ ਕਦਤਲ ਜਲਵਤਗਲ।

               ਲਫਫ.                ਜਨਰਲ ਟਦ ਐਸ ਸ਼ਤਰਜ਼ਗਗਲ ਨਤ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦਦ ਵਲਢਦ ਤਤ ਮਸਡਦਕਰਨ ਦਮਰਲਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਜ ਨਨ ਸ ਕਲਈ
                   ਮਖਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਲ ਆਵਤ ਇਸ ਲਈ ਖਖਸ਼ਹਲਲਦ ਦਤ ਰਲਖਤ ਜ਼ਪਸਡਲਜ ਜ਼ਵਚ ਪਨਰਦ ਚਮਕਸਦ ਰਗਖਣਗਤ ਅਤਤ ਜਤਕਰ ਲਲਕਲਜ ਨਨ ਸ ਕਲਈ ਮਖਸਜ਼ਕਲ

                  ਹਲਵਤਗਦ ਤਲਜ ਤਖਰਸਤ ਸਰਕਲਰ ਅਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਤ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਜਦਲ ਜਲਵਤਗਲ ਤਲਜ ਜਲ ਜ਼ਬਨਲਲਜ ਦਤਰਦ ਜ਼ਕਸਲਨਲਜ ਦਦਆਜ
    ਮਖਸ਼ਜ਼ਕਲਲਜ ਦਲ ਹਗਲ ਹਲ ਸਕਤ।

                                 ਸਪਦ ਸ਼ਤਰਜ਼ਗਗਲ ਨਤ ਜਦਓਜਦ ਦਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਖਗਖਦ ਤਤ ਹਲਰ ਅਹਖਦਤਦਲਰਲਜ ਨਨ ਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਲਰਤ ਖਖਸ਼ਹਲਲਦ ਦਤ ਰਲਖਤ ਜ਼ਪਸਡਲਜ
                   ਜ਼ਵਚ ਲਲਕਲਜ ਨਨ ਸ ਇਸ ਜ਼ਬਮਲਰਦ ਤਤ ਬਚਲਓ ਲਈ ਜਰਨਰਦ ਸਲਵਧਲਨਦਆਜ ਪਪਤਦ ਜਲਗਰਨਕ ਕਰਨ ਅਤਤ ਨਲਲ ਹਦ ਚਗਲ ਰਹਤ ਰਲਹਤ

     ਕਲਰਜਲਜ ਜ਼ਵਚ ਵਦ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਕਦਤਲ ਜਲਵਤ  ।
                           ਉਨਲਲਜ ਨਤ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਲਰ ਵਗਲਤ ਜਨਤਕ ਵਸਡ ਪਪਣਲਲਦ ਰਲਹਹ ਕਣਕ ਦਦ ਵਸਡ,    ਪਫਨਸ਼ਨਲਜ ਅਤਤ ਹਲਰ ਲਲਕ

           ਕਜ਼ਲਆਣਕਲਰਦ ਸਕਦਮਲਜ ਤਜ਼ਹਤ ਰਕਮਲਜ ਲਲਭਪਲਤਰਦਆਜ ਦਤ ਬਨਕ ਖਲਜ਼ਤਆਜ ਜ਼ਵਚ ਪਲਈਆਜ ਗਈਆਜ ਹਨ    । ਅਜ਼ਜਹਤ ਜ਼ਵਚ
                 ਜਦਓਜਦ ਲਲਭਪਲਤਰਦਆਜ ਨਨ ਸ ਜਲਗਰਨਕ ਵਦ ਕਰਨ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਖਜ਼ਵਧਲਵਲਜ ਪਪਲਪਤ ਕਰਦਤ ਸਮਮ ਲਲਕ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਨਰਦ ਦਤ ਜ਼ਸਧਲਜਤ

                  ਦਲ ਸਖ਼ਤਦ ਨਲਲ ਪਲਲਣ ਕਰਨ ਅਤਤ ਨਲਲ ਹਦ ਹਰਤਕ ਯਲਗ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਤਗਕ ਸਰਕਲਰਦ ਮਦਦ ਦਦ ਪਹਖਸਚ ਵਦ ਯਕਦਨਦ ਹਲਵਤ।
                 ਇਸ ਮਮਕਤ ਲਫ:              ਜਨਰਲ ਟਦਐਸ ਸ਼ਤਰਜ਼ਗਗਲ ਨਤ ਹਲਰ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲਲਕ ਮਸਜ਼ਲਆਜ ਦਲ ਤਤਜਦ ਨਲਲ ਜ਼ਨਪਟਲਰਲ

                   ਕਰਨ ਸਮਤਤ ਜਦਓਜਦ ਦਤ ਕਸਮ ਨਨ ਸ ਹਲਰ ਪਪਭਲਵਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਲਈਨ ਪਲਰਟਲ ਨਨ ਸ ਹਲਰ ਸਮਰਗਥ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਫ ਜ਼ਜਸ
                  ਨਲਲ ਪਸਜਲਬ ਦਤ ਦਨਰਦਰਲਜ ਦਤ ਜ਼ਪਸਡਲਜ ਤਤ ਸਲਡਤ ਖਖਸਹਲਲਦ ਦਤ ਰਲਖਤ ਤਖਰਸਤ ਆਪਣਦ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਜ਼ਸਗਧਤ ਆਪਣਤ ਇਲਲਕਤ ਦਤ

ਐਸ.ਡਦ.ਐਮ.,                ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਉਨਲਲਜ ਨਨ ਸ ਅਤਤ ਮਖਗਖ ਮਸਤਰਦ ਪਸਜਲਬ ਦਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨਨ ਸ ਭਤਜ ਸਕਦਤ ਹਨ।
                    ਇਸ ਦਮਰਲਨ ਵਧਦਕ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਡਲ.          ਪਪਦਤਦ ਯਲਦਵ ਨਤ ਦਗਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਦਦ ਕਲਜ਼ਵਡ ਮਰਦਜਲਜ ਬਲਰਤ

        ਸਜ਼ਥਤਦ ਅਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਦ ਜ਼ਤਆਰਦ ਬਲਰਤ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਗਤਦ  । ਐਸ.ਐਸ.ਪਦ. ਸ.      ਮਨਦਦਪ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਗਧਨ ਨਤ ਕਰਜ਼ਫਊ
                  ਨਨ ਸ ਪਨਰਦ ਤਰਲਲਜ ਲਲਗਨ ਕਰਨ ਅਤਤ ਬਲਹਰਲਤ ਇਲਲਜ਼ਕਆਜ ਸਮਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਦਤ ਅਸਦਰਨਨਦ ਲਲਕਲਜ ਦਤ ਆਵਲਗਮਨ ਨਨ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ

    ਕਦਤਤ ਇਸਤਜਲਮਲਜ ਦਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਗਤਦ      । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਮਖਖਦ ਜ਼ਬਪਗਤਡਦਅਰ (  ਸਤਵਲ ਮਖਕਤ) ਡਦ.ਐਸ.    ਗਰਤਵਲਲ ਨਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ
           ਜ਼ਵਚ ਖਖਸਹਲਲਦ ਦਤ ਰਲਜ਼ਖਆਜ ਵਗਲਤ ਕਦਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਕਲਰਜਲਜ ਦਦ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਗਤਦ।

                 ਇਸ ਮਮਕਤ ਓ.ਐਸ.ਡਦ.  ਟਨ ਲਫਫ.     ਜਨਰਲ ਸ਼ਤਰਜ਼ਗਗਲ ਸਪਦ ਕਰਨਵਦਰ ਜ਼ਸਸਘ, ਐਸ.ਪਦ.  ਸਥਲਨਕ ਸ. ਨਵਨਦਤ
 ਜ਼ਸਸਘ ਬਨਸ,    ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਡਲ.   ਇਸਮਤ ਜ਼ਵਜਤ ਜ਼ਸਸਘ,     ਸਹਲਇਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਖਖਦ ਕਰਨਲ ਐਨ.ਐਸ. ਜ਼ਸਗਧਨ, 

ਡਦ.ਐਸ.ਪਦ. ਸ.     ਪਖਨਦਤ ਜ਼ਸਸਘ ਚਜ਼ਹਲ ਸਮਤਤ ਜਦ.ਓ.ਜਦ.       ਦਤ ਸਬ ਡਵਦਜਨ ਮਖਖਦ ਵਦ ਮਮਜਨਦ ਸਨ।
ਨਸ:  ਲਸਪ (ਪਪਫ.ਰਦ.)-2020/

 ਫਲਟਲ ਕਫਪਸ਼ਨ-           ਪਸਜਲਬ ਦਤ ਮਖਗਖ ਮਸਤਰਦ ਦਤ ਸਲਲਹਕਲਰ ਅਤਤ ਸਦਨਦਅਰ ਵਲਇਸ ਚਤਅਰਮਫਨ ਜਦ.ਓ.ਜਦ.  ਪਸਜਲਬ ਲਫਫ.  ਜਨਰਲ
(ਜ਼ਰਟਲ.)  ਸਪਦ ਟਦ.ਐਸ.    ਸ਼ਤਰਜ਼ਗਗਲ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਦਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪਦ. ਸ.   ਮਨਦਦਪ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਗਧਨ,    ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਜ਼ਨਗਮ

  ਸਪਦਮਤਦ ਪਨਨਮਦਦਪ ਕਮਰ,     ਵਧਦਕ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਜ਼ਵਕਲਸ ਡਲ.    ਪਪਦਤਦ ਯਲਦਵ ਅਤਤ ਜਦ.ਓ.ਜਦ.    ਦਤ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਮਖਖਦ
   ਨਲਲ ਮਦਜ਼ਟਸਗ ਕਰਦਤ ਹਲਏ।
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Office of Districictri bli°ic te°atiooss Officec, batioati°ati

Role of Guardians of Governance vital in combatnn corona viruss
wheat procurement & relief operatons  -T  T  hernill

 LtT GenT  hernill holds meetnn with District Administratons
procurement of wheat & relief operatons discussed

Patalas April 11
            Ltri. Ges. T.S. Shecgi°° (bVSM), Sesioc Vice Chatiicmatis GOG atisd Chief Advisoc trio Chief
Misistriec blsjatii striatitried trihatitri trihe Glaticdiatiss of Govecsatisce (GoG) atice p°atiyisg atis impoctriatistri
co°e is trihe watic atigatiisstri Nove° Cocosativicls Covid-19.

Ltri.  Ges. Shecgi°°  satiid trihatitri is wheatitri pcoclcemestri atisd ce°ief wock, trihe GoGs wol°d
slppoctri  trio  districictri  atidmisistricatioos  is  vecy  dedicatitried  matissec.  Sesioc  Vice  Chatiicmatis  GOG
chatiiced ati meeosg atitri batioati°ati os Satitrilcdatiy witrih SSb Matisdeep Sisgh Sidhl, Commissiosec MC
blsatimdeep Katilc, Addioosati° Depltriy Commissiosec Deve°opmestri Dc bceeo Yatidativ, GoG heatid
of batioati°ati Bcig. DS Gcewati° atisd ati°osg witrih otrihec officiati°s.

Ltri.  Ges.  TS  Shecgi°°  satiid  trihatitri  dlcisg  trihe  wheatitri  haticvesosg  atisd  itris  pcoclcemestri
pcocess, trio esslce trihatitri olc faticmecs wol°d sotri fatice atisy pcoi°em, olc GoGs wol°d ie vigi°atistri
is trihe vi°°atiges atisd if trihece watis atisy difficl°triy, trihey wol°d immediatitrie°y icisg itri trio trihe sooce of
trihe govecsmestri atisd districictri atidmisistricatioos. "Covid-19 is ati chati°°esge foc ati°° of ls iltri I atim
fl°°y cosfdestri trihatitri lsdec trihe atii°e glidatisce of olc Chief Misistriec Catiptri. Amcisdec Sisgh we
wol°d defatistri°y cosqlec itri witrih ati sesse of victriocy," he atidded.

He atisked trihe GOG districictri chiefs trio atiwatice trihe peop°e atiioltri COVID 19 pcotriecoos °ike
sociati° distriatiscisg atisd otrihec ceqliced eoqleees. He satiid trihatitri peop°e shol°d ie matide atiwatice
of trihe secessaticy pcecatilooss trio pcevestri trihe diseatise. Mc. Shecgi°° satiid trihatitri wheatitri districiiloos
is goisg os is trihe districictris trihcolgh trihe pli°ic districiiloos systriem, atis we°° atis govecsmestri ati°so
ce°eatisisg pessioss atisd otrihec we°fatice schemes ieseftris foc olc iesefciaticies of trihe °owec
iscome gcolp trio pcovide atiid atitri trihis ome of ccisis. So GoGs shol°d come focwaticd trio atiwatice
trihe peop°e, he atidded.

Ltri. Ges. TS Shecgi°° flctrihec satiid trihatitri Os°ise App hatis iees flctrihec lpdatitried atisd matide
moce seclce whece is trihe Gog’s catis sesd triheic gcolsd cepoctris is moce efecove watiy. The
cepoctris atice dicectri°y sestri trio cespecove SDM’s, DC’s atisd ati°so trio olc costrico° cestrice whece trihe
datitriati is co°°atitried atisd ceviewed iy Hos’. Chief Misistriec Catiptri. Amcisdec Sisgh. He satiid trihatitri trihis
wi°° matike itri possii°e foc ls trio ceso°ve issles fatistriec.

Addioosati°  Depltriy  Commissiosec  Dc  bceeo Yatidativ  isfocmed  atiioltri  trihe  COVID  19
sitrilatiooss is trihe districictri so foc. SSb Matisdeep Sisgh Sidhl isfocmed atiioltri trihece atice so°id
aticcatisgemestris hatis iees matide trio pcevestri trihe movemestri of peop°e fcom oltriside districictris.
GoG heatid of batioati°ati Bcig. DS Gcewati°, isfocmed atiioltri trihe wock ieisg dose iy trihe GoGs is
trihe districictri. Os trihis occatisios, Mc. Katicatis Veec Sisgh OSD, Sb Hq Nativseetri Sisgh Batiiss, DSb Hq
blseetri Sisgh Chatihati°, Co°. NS Sidhl atisd otrihec officiati°s wece ati°so pcesestri os trihe occatisios.
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çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ ÁøÃð, êÇàÁÅñÅ 

êÇàÁÅñÅ ôÇÔð é±§ ð¯×Åä± î¹Õå Õðé ñÂÆ ÕÅð×ð ÇÃ¾è Ô¯ ðÔÆ þ ÜêÅéÆ îôÆé 

-Ô¹ä å¾Õ Çé×î ò¾ñ¯º ÕðÆì IG Ô÷Åð ñÆàð ð¯×Åä± î¹Õå Ø¯ñ çÅ 

ÕÆåÅ ÜÅ ü¾ÕÅ þ ÇÛóÕÅÁ : ÕÇîôéð 

-ÜêÅéÆ îôÆé ò¾ñ¯º Á¾Ü ôÇÔð çÆÁ» êzî¹¾Ö ÃóÕ» é±§ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ð¯×Åä± î¹Õå   

êÇàÁÅñÅ, AA ÁêzËñ:   

 é×ð Çé×î ò¾ñ¯º ôÇÔð é±§ ð¯×Åä± î¹Õå Õðé ñÂÆ ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ À¹êðÅÇñÁ» åÇÔå ð¯÷ÅéÅ ÔÆ 

ôÇÔð ç¶ ò¾Ö-ò¾Ö Ö¶åð» ÓÚ àÇòéÁÅÕÃÅÂÆâ çÅ Ø¯ñ êÅ Õ¶ ÇÛóÕÅÁ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ þÍ ÇÂÃ ìÅð¶ 

ÜÅäÕÅðÆ Çç§ÇçÁÅ é×ð Çé×î ç¶ ÕÇîôéð ÃzÆîåÆ ê±éîçÆê Õ½ð é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Õ¯ð¯éÅ òÅÇÂðÃ (Õ¯Çòâ-

AI) å¯º ìÚÅÁ ñÂÆ ÕÆåÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» Õ¯Çôô» åÇÔå é×ð Çé×î çÅ ÜÅìÅ÷ ÁîñÅ ê±ðÆ åéç¶ÔÆ éÅñ 

ôÇÔð é±§ ð¯×Åä± î¹Õå Õðé ñÂÆ Ü¹ÇàÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ þÍ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ôÇÔð Çò¾Ú ÇÜæ¶ ò¾â¶ òÅÔé éÔÆº 

êÔ¹§Ú ÃÕç¶ À¹æ¶ ÕðîÚÅðÆÁ» ò¾ñ¯º Û¯à¶ Ãêð¶Á ê¿ê» éÅñ ÇÛóÕÅÁ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ þÍ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ AA 

ÁêzËñ ôÅî å¾Õ é×ð Çé×î ò¾ñ¯º ôÇÔð ç¶ ò¾Ö-ò¾Ö Ö¶åð» ÓÚ ÕðÆì IG Ô÷Åð ñÆàð ÜÆòÅä± î¹Õå Ø¯ñ çÅ 

ÇÛóÕÅÁ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þ ÇÜÃ Çò¾Ú IG@ ñÆàð àÇòéÁÅÕÃÅÂÆâ çòÅÂÆ çÆ òðå¯º ÕÆåÆ ×ÂÆ þÍ  

 ÕÇîôéð é×ð Çé×î é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ôÇÔð çÆÁ» ¦îÆÁ» ×ñÆÁ» Çò¾Ú ÇÜæ¶ Û¯à¶ ê¿ê» éÅñ Ãêð¶Á 

ÕðéÅ î¹ôÕñ ÃÆ À¹Ã ñÂÆ é×ð Çé×î é¶ ÕðÆì B ñ¾Ö A@ Ô÷Åð ð¹êÂ¶ çÆ éòÆº îôÆé ÖðÆçÆ ÃÆÍ ÇÂÃ 

éÅñ ôÇÔð ç¶ ÜéåÕ ÃæÅé» Ãî¶å ò¾â¶ å¶ Ú½ó¶ ìÅ÷Åð» é±§ ÜÆòÅä± î¹Õå Õðé ñÂÆ àÇòéÁÅÕÃÅÂÆâ ç¶ 

Çòô¶ô Ø¯ñ çÅ ÇÛóÕÅÁ ÕðòÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ þÍ Üç¯ºÇÕ å§× ×ñÆÁ» Çò¾Ú Û¯à¶ Ãêð¶Á ê¿ê» éÅñ ÇÛóÕÅÁ 

ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ þÍ  

  ÃzÆîåÆ ê±éîçÆê Õ½ð é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ôÇÔð çÆÁ» Ú½óÆÁ» ÃóÕ» Óå¶ Ãêð¶Á Õðé ñÂÆ Ô¹ä ÜêÅéÆ 

îôÆé çÅ À¹êï¯× ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË Ü¯ ÇÂÕ¯ Ãî¶º ò¾â¶ Ö¶åð ÓÚ ÇÛóÕÅÁ Õð ðÔÆ þ Áå¶ ìÔ¹å ÔÆ ÕÅð×ð 

ÇÃ¾è Ô¯ ðÔÆ þÍ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Á¾Ü ÇÂÃ îôÆé ò¾ñ¯º é×ð Çé×î çøåð, áÆÕðÆòÅñÅ Ú½ºÕ, ë¹ÔÅðÅ Ú½ºÕ, 

BB é§ìð ëÅàÕ, í¹Çê¿çðÅ ð¯â, éÅíÅ ×¶à, Ü¶ñ ð¯â Áå¶ êÅÃÆ ð¯â Óå¶ ÇÛóÕÅÁ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ  

 

ë¯à¯ ÕËêôé- êÇàÁÅñÅ ÇòÖ¶ àÇòéÁÅÕÃÅÂÆâ ç¶ Çòô¶ô Ø¯ñ (ÇâÃÇÂéëËÕàËºà) çÅ ÇÛóÕÅÁ ÕðçÆ Ô¯ÂÆ 

ÜêÅéÆ îôÆéÍ 
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਜ਼ੀਲ੍ਹਾ  ਲ੍ਹਾਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸੰਰ ਪਜ਼ਿਟਆਲ੍ਹਾ

ਜ਼ਿਸੰਵਲ੍ਹਾ ਲ੍ਹਾ ਈਨ ਏਰ ਏ ਦ ਜ਼ਿਵਅਕਤ  ਦ  ਆਇਆ ਕਜ਼ਿਵਡ ਪ ਜ਼ੀ ਜ਼ਿਟਵ
-ਨੜੇ ਦ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿਵਚ ਆਏ 6 ਜ਼ਿਵਅਕਤ ਆ ਨ ਆਈਸੰਲ੍ਹਾਟ ਕਰਕ ਲ੍ਹਾਏ ਸੰਪਲ੍ਹਾ : ਡ . ਮਲ੍ਹਾਹੋਤਰ

ਪਜ਼ਿਟਆਲ੍ਹਾ  11 ਅਪਲ੍ਹਾ: 

ਜ਼ਿਸੰਵਲ੍ਹਾ ਸੰਰਜਨ ਡ . ਹੋਰ ਸ਼ ਮਲ੍ਹਾਹੋਤਰ  ਨ ਦਜ਼ਿਸੰਆ ਜ਼ਿਕ ਬੀ ਤ ਜ਼ਿਦਨ  ਕਰਨ  ਜ ਚ ਲ੍ਹਾਈ ਭੇਜ 24

ਸੰਪਲ੍ਹਾ  ਜ਼ਿਵਚ 23 ਦ  ਜ਼ਿਰਪਰਟ ਨਗੇਜ਼ਿਟਵ ਆਈ ਹੋ ਅਤ ਇਕ ਪਜ ਜ਼ਿਟਵ। ਉਨ  ਦਜ਼ਿਸੰਆ ਜ਼ਿਕ ਜ਼ਿਸੰਵਲ੍ਹਾ ਲ੍ਹਾ ਈਨ

ਏਰ ਏ ਦ ਸੰਰਕ ਰ  ਕਆਟਰ ਜ਼ਿਵਚ ਰਜ਼ਿਹੋਣ ਵ ਲ੍ਹਾ 35 ਸੰ ਲ੍ਹਾ  ਜ਼ਿਵਅਕਤ  ਜ਼ਿਜਸੰ ਦ  ਬੀ ਤ ਜ਼ਿਦਨ  ਕਰਨ  ਜ ਚ ਲ੍ਹਾਈ

ਸੰਪਲ੍ਹਾ ਲ੍ਹਾ ਕ  ਰ ਜ਼ਿਜਦਰ  ਹੋਸੰਪਤ ਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਵਚ ਜ ਚ ਲ੍ਹਾਈ ਭੇਜ਼ਿਜਆ ਜ਼ਿਗੇਆ ਸੰ  ਉਹੋ ਜ ਚ ਲ੍ਹਾਬੀ ਜ਼ਿਵਚ ਕਜ਼ਿਵਡ ਪਜਜ਼ਿਟਵ

ਪ ਇਆ ਜ਼ਿਗੇਆ ਹੋ। ਉਨ  ਜ਼ਿਕਹੋ  ਜ਼ਿਕ ਜ ਚ ਜ਼ਿਰਪਰਟ ਜ਼ਿਮਲ੍ਹਾਣ ਤ ਆਈ.ਸੰ .ਐਮ.ਆਰ.ਦ ਆ ਗੇ ਈਡ ਲ੍ਹਾ ਈਨਜ਼ੀ

ਅਨਸੰ ਰ ਉਸੰ ਜ਼ਿਵਅਕਤ  ਦ ਨੜੇ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਿਵਚ ਆਏ 6 ਜ਼ਿਵਅਕਤ ਆ ਨ ਰ ਜ਼ਿਜਦਰ  ਹੋਸੰਪਤ ਲ੍ਹਾ ਦ ਆਈਸੰਲ੍ਹਾਸ਼ਨ

ਵ ਰਡ ਜ਼ਿਵਚ ਦ ਖਲ੍ਹਾ ਕਰਵ  ਕ ਉਨ  ਦ ਕਰਨ  ਜ ਚ ਲ੍ਹਾਈ ਸੰਪਲ੍ਹਾ ਲ੍ਹਾਏ ਗੇਏ ਹੋਨ ਅਤ ਉਸੰ ਦ ਦਰ ਦ ਸੰਪਰਕ

ਜ਼ਿਵਚ ਆਉਣ ਵ ਲ੍ਹਾ ਸੰਤ ਜ਼ਿਵਅਕਤ ਆ ਨ ਘਰ ਜ਼ਿਵਚ ਹੋ  14 ਜ਼ਿਦਨ  ਲ੍ਹਾਈ ਕਆਰਨਟ ਨ ਰਜ਼ਿਹੋਣ ਲ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਕਹੋ  ਜ਼ਿਗੇਆ

ਹੋ।

ਜ਼ਿਸੰਵਲ੍ਹਾ ਸੰਰਜਨ ਨ ਦਜ਼ਿਸੰਆ ਜ਼ਿਕ ਜ਼ਿਸੰਹੋਤ ਜ਼ਿਵਭੇ ਗੇ ਦ ਆ ਟ ਮ  ਵਲ੍ਹਾ ਡ . ਸੰਮ ਤ ਜ਼ਿਸੰਘ ਦ  ਜ਼ਿਨਗੇਰ ਨ

ਜ਼ਿਵਚ ਜ਼ਿਸੰਵਲ੍ਹਾ ਲ੍ਹਾ ਈਨ ਏਰ ਏ ਜ਼ਿਵਚ ਘਰ  ਦ   ਸੰਰਵਖਣ ਕ ਤ  ਜ਼ਿਗੇਆ ਅਤ ਲ੍ਹਾਕ  ਨ ਘਰ  ਜ਼ਿਵਚ ਹੋ  ਰਜ਼ਿਹੋਣ ਲ੍ਹਾਈ

ਪਜ਼ਿਰਤ ਕ ਤ  ਜ਼ਿਗੇਆ ਅਤ ਲ੍ਹਾਕ  ਨ ਬੀਖ਼ਾ ਰ, ਖ ਸੰ , ਸੰ ਹੋ ਦ  ਔਖ  ਆਉਣ  ਆਜ਼ਿਦ ਵਰਗੇ ਲ੍ਹਾਛਣ ਆਉਣ ਤ ਤਰਤ

ਜ਼ਿਜ਼ੀਲ੍ਹਾ  ਜ਼ਿਸੰਹੋਤ ਜ਼ਿਵਭੇ ਗੇ ਨ ਲ੍ਹਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਕਹੋ  ਜ਼ਿਗੇਆ। ਇਸੰ ਤ ਇਲ੍ਹਾ ਵ  ਜ਼ਿਸੰਹੋਤ ਜ਼ਿਵਭੇ ਗੇ ਦ  ਟ ਮ  ਵਲ੍ਹਾ

ਪਜਜ਼ਿਟਵ ਜ਼ਿਵਅਕਤ  ਦ ਘਰ ਦ ਅਦਰ ਅਤ ਆਲ੍ਹਾ ਦਆਲ੍ਹਾ ਨ ਸੰਨਟ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲ੍ਹਾਈ ਸੰਡ ਅਮ

ਹੋ ਈਪਕਲ੍ਹਾਰ ਈਡ ਦ  ਸੰਪਰਅ ਵ  ਕ ਤ  ਗੇਈ ਹੋ। 

ਜ਼ਿਜ਼ੀਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਵਚ ਕਜ਼ਿਵਡ ਕਸੰ  ਬੀ ਰ ਜ ਣਕ ਰ  ਜ਼ਿਦਦ ਉਨ  ਦਜ਼ਿਸੰਆ ਜ਼ਿਕ ਹੋਣ ਤਕ ਕਰਨ  ਜ ਚ ਲ੍ਹਾਈ ਲ੍ਹਾਏ

ਜ਼ਿਜ਼ੀਲ੍ਹਾ ਦ 121 ਸੰਪਲ੍ਹਾ  ਜ਼ਿਵਚ ਦ ਪਜ ਜ਼ਿਟਵ ਅਤ 105 ਸੰਪਲ੍ਹਾ  ਦ  ਜ਼ਿਰਪਰਟ ਨਗੇਜ਼ਿਟਵ ਪ ਈ ਗੇਈ ਹੋ ਅਤ 14 ਦ

ਜ਼ਿਰਪਰਟ ਆਉਣ  ਬੀ ਕ  ਹੋ।ਇਸੰ ਮਕ ਡ . ਮਲ੍ਹਾਹੋਤਰ  ਨ ਲ੍ਹਾਕ  ਨ ਅਪ ਲ੍ਹਾ ਕ ਤ  ਜ਼ਿਕ ਕਰਨ  ਤ ਬੀਚ ਓ ਲ੍ਹਾਈ

ਸੰ ਰ ਆਪਣ ਘਰ  ਜ਼ਿਵਚ ਹੋ  ਰਜ਼ਿਹੋਣ। ਖਘਦ ਜ  ਜ਼ਿਛਕ ਦ ਸੰਮ ਆਪਣ ਮਹੋ ਨ ਰਮ ਲ੍ਹਾ ਜ  ਜ਼ਿਟਸ਼ ਨ ਲ੍ਹਾ ਢੱਕ ਅਤ

ਖਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਵਚ ਨ  ਥੁੱਕ। ਉਨ  ਦਜ਼ਿਸੰਆ ਜ਼ਿਕ ਅਜ ਰ ਜਪਰ  ਜ਼ਿਵਖ ਮ ਣਕਪਰ ਦ  ਇਕ ਪਜ ਸੰ ਲ੍ਹਾ  ਲ੍ਹਾੜੇਕ  ਦ  ਮਤ

ਕਰਨ  ਨ ਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਬੀ ਰ ਅਫ਼ਵ ਹੋ  ਫੈਲ੍ਹਾ ਰਹੋ  ਸੰ  ਜ ਜ਼ਿਕ ਗੇਲ੍ਹਾਤ ਹੋ ਜ਼ਿਜਸੰ ਬੀ ਰ ਜ ਣਕ ਰ  ਜ਼ਿਦਦ ਉਨ  ਦਜ਼ਿਸੰਆ ਜ਼ਿਕ

ਇਹੋ ਬੀਚ  ਦ  ਮਤ ਕਰਨ  ਕਰਕ ਨਹੋ  ਬੀਲ੍ਹਾਜ਼ਿਕ ਪਟ ਦ  ਜ਼ਿਬੀਮ ਰ  ਕ ਰਣ ਹੋਈ ਹੋ
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਜ਼ਟਆਲਲ
       ਪਪਪਡਲ ਦਦ ਮਪਪਖ ਪਪਬਸਧਕ ਵਪਲਲ ਨਲਭਲ ਜ਼ਵਖਦ ਕਰਜ਼ਫਊ,         ਜਰਰਰਰ ਵਸਤਲਤ ਦਰ ਵਸਡ ਤਦ ਲਲੜਵਸਦਲਤ ਨਰ ਸ ਮਪਢਲਰਆਤ ਸਹਰਲਤਲਤ

    ਮਪਹਪਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਸਬਸਧਧ ਸਮਰਜ਼ਖਆ ਮਰਜ਼ਟਸਗ
-       ਨਲਭਲ ਸਬ ਡਵਰਜਨ ਜ਼ਵਖਦ ਰਲਸ਼ਨ ਦਦ 5500  ਪਪਕਦਟ ਵਸਡਦ, 40      ਹਜ਼ਲਰ ਲਲਕਲਤ ਲਈ ਪਪਜ਼ਕਆ ਲਸਗਰ ਰਪਡ

ਕਰਲਸ,        ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਤਦ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਸਸਸਥਲਵਲਤ ਦਰ ਮਦਦ ਨਲਲ ਵਸਜ਼ਡਆ-  ਸਪਰਭਰ ਮਜ਼ਲਕ
-   ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਪਲਲ ਵਪਖ-       ਵਪਖ ਤਬਜ਼ਕਆਤ ਦਦ ਨਪਮਲਇਸਜ਼ਦਆਤ ਨਲਲ ਵਰ ਗਪਲਬਲਤ,      ਲਲਕਲਤ ਨਦ ਤਸਪਲਰ ਦਲ ਕਰਤਲ ਪਪਗਟਲਵਲ

-       ਸਬ ਡਵਰਜਨ ਦਦ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਨਸਬਰ 01765-220654 '      ਤਦ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਦ ਹਨ
-      ਆਮ ਲਲਕ ਅਫ਼ਵਲਹਲਤ ਤਲ ਸਪਚਦਤ ਰਜ਼ਹਣ,      ਜ਼ਕਸਦ ਵਸਤਰ ਦਰ ਕਲਈ ਥਪੜ ਨਹਧ-ਐਸ.ਡਰ.ਐਮ.  ਸਰਬਲ ਜ਼ਸਸਘ

ਨਲਭਲ, 11 ਅਪਪਪਲ:
                      ਪਪਪਡਲ ਦਦ ਮਪਪਖ ਪਪਬਸਧਕ ਸਪਰਮਤਰ ਸਪਰਭਰ ਮਜ਼ਲਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.     ਨਦ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਦ ਮਪਦਦਨਜ਼ਰ

             ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਨਲਭਲ ਸਬ ਡਵਰਜਨ ਜ਼ਵਖਦ ਲਲਕਲਤ ਨਰ ਸ ਜਰਰਰਰ ਵਸਤਲਤ ਦਰ ਸਪਲਲਈ,   ਲਲੜਵਸਦਲਤ ਨਰ ਸ
            ਮਪਢਲਰਆਤ ਸਹਰਲਤਲਤ ਤਦ ਵਸਤਲਤ ਮਪਹਪਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਸਮਦਤ ਕਰਜ਼ਫਊਰ ਦਰ ਸਜ਼ਥਤਰ ਸਬਸਧਧ ਸਮਰਜ਼ਖਆ ਕਰਤਰ  ।

ਐਸ.ਡਰ.ਐਮ.         ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਖਦ ਹਲਈ ਇਸ ਮਰਜ਼ਟਸਗ ਦਦਰਲਨ ਨਲਭਲ ਦਦ ਐਸ.ਡਰ.ਐਮ.   ਸਪਰ ਸਰਬਲ ਜ਼ਸਸਘ, ਡਰ.ਐਸ.ਪਰ. 
   ਸਪਰ ਵਜ਼ਰਸਦਰਜਰਤ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਥਸਦ, ਡਰ.ਐਫ.ਐਸ.ਓ.         ਸਪਰਮਤਰ ਡਦਜ਼ਰ ਖਲਸਲਲ ਸਮਦਤ ਹਲਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰ ਵਰ ਮਦਜਰਦ ਸਨ।

                           ਇਸ ਮਦਕਦ ਸਪਰਮਤਰ ਸਪਰਬਰ ਮਜ਼ਲਕ ਨਦ ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਬ ਡਵਰਜਨ ਨਲਭਲ ਜ਼ਵਖਦ ਦਪ ਪਧ, ਸਬਜ਼ਰਆਤ, 
ਕਜ਼ਰਆਨਲ,         ਦਵਲਈਆਤ ਤਦ ਗਪਸ ਦਰ ਸਪਲਲਈ ਸਮਦਤ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਰ ਦਦਖ-       ਰਦਖ ਹਦਠ ਨਲਭਲ ਤਦ ਭਲਦਸਲ ਜ਼ਵਖਦ

                 ਧਲਰਜ਼ਮਕ ਤਦ ਸਮਲਜ ਸਦਵਰ ਸਸਸਥਲਵਲਤ ਵਪਲਲ ਲਲੜਵਸਦਲਤ ਤਦ ਗਰਰਬਲਤ ਲਈ ਕਰਤਦ ਜਲ ਰਹਦ ਰਲਹਤ ਕਲਰਜਲਤ ਦਰ ਵਰ
    ਸਮਰਜ਼ਖਆ ਕਰਤਰ ਅਤਦ ਇਸ '     ਤਦ ਤਸਪਲਰ ਦਲ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਰਤਲ         । ਉਨਲਲਤ ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਪਲਲ ਹਪਣ ਤਪਕ ਵਪਖ-

 ਵਪਖ ਸਸਸਥਲਵਲਤ,          ਰਪਡ ਕਰਲਸ ਤਦ ਸਰਕਲਰ ਵਪਲਲ ਪਪਲਪਤ ਹਲਏ ਰਲਸ਼ਨ ਦਦ 5500       ਪਪਕਟ ਵਸਡਦ ਜਲ ਚਪਪਕਦ ਹਨ ਜਦਲਜ਼ਕ
 ਤਕਰਰਬਨ 40             ਹਜ਼ਲਰ ਲਲਕਲਤ ਲਈ ਪਪਕਦ ਹਲਏ ਲਸਗਰ ਦਦ ਪਪਕਟ ਮਪਹਪਈਆ ਕਰਵਲਏ ਜਲ ਚਪਪਕਦ ਹਨ।

                             ਸਪਰਮਤਰ ਮਜ਼ਲਕ ਨਦ ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਛਲਦ ਕਪਝ ਜ਼ਦਨਲਤ ਤਲ ਨਲਭਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਅਤਦ ਇਸਦਰਆਤ ਬਲਹਰਲਰਆਤ
  ਕਲਲਨਰਆਤ ਸਮਦਤ 8000            ਲਲਕਲਤ ਨਰ ਸ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਪਪਜ਼ਕਆ ਹਲਇਆ ਲਸਗਰ ਵਰ ਮਪਹਪਈਆ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ  ।

     ਉਨਲਲਤ ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਦ ਵਪਖ-         ਵਪਖ ਲਲਕਲਤ ਨਲਲ ਇਸ ਬਲਰਦ ਗਪਲਬਲਤ ਵਰ ਕਰਤਰ ਹਪ,  ਜ਼ਜਸ '     ਤਦ ਲਲਕਲਤ ਨਦ ਵਰ
  ਤਸਪਲਰ ਪਪਗਟਲਈ ਹਪ             । ਸਬ ਡਵਰਜਨ ਅਧਰਨ ਆਉਦਦ ਗਰਰਬ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਤ ਦਰ ਸਰਚਰ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਤਰ ਗਈ ਹਪ,  ਜ਼ਜਨਲਲਤ

        ਨਰ ਸ ਲਲੜਧਦਰਆਤ ਮਪਢਲਰਆਤ ਸਹਰਲਤਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਲਈਆਤ ਜਲ ਰਹਰਆਤ ਹਨ।
               ਐਸ.ਡਰ.ਐਮ.               ਸਪਰ ਸਰਬਲ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਬ ਡਵਰਜਨ ਦਦ ਸਥਲਪਤ ਕਰਤਦ ਗਏ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ

  ਦਲ ਨਸਬਰ 01765-220654 ਹਪ,  ਇਸ '  ਤਦ 1      ਅਪਪਪਲ ਤਲ ਅਪਜ ਤਪਕ ਆਈਆਤ 170   ਕਲਲਲਤ ਜ਼ਵਪਚਲ
      ਜ਼ਜ਼ਆਦਲਤਰ ਦਲ ਹਪਲ ਕਰਵਲ ਜ਼ਦਪਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ            । ਉਨਲਲਤ ਆਮ ਲਲਕਲਤ ਨਰ ਸ ਅਪਰਲ ਕਰਤਰ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਦ ਤਰਲਲਤ ਦਰਆਤ

 ਅਫ਼ਵਲਹਲਤ '    ਤਦ ਯਕਰਨ ਨਲ ਕਰਨ,            ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਦ ਵਰ ਤਰਲਤ ਦਰਆਤ ਜਰਰਰਰ ਵਸਤਲਤ ਦਰ ਕਲਈ ਥਪੜ ਨਹਧ ਹਪ   । ਆਮ
               ਲਲਕ ਆਪਣਰਆਤ ਰਲਜਮਰਲਲ ਦਰਆਤ ਲਲੜਧਦਰਆਤ ਵਸਤਲਤ ਆਪਣਰ ਲਲੜ ਮਪਤਲਬਕ ਹਰ ਖਰਰਦਣ ਅਤਦ ਜ਼ਕਸਦ ਵਰ ਜ਼ਦਪਕਤ

     ਦਰ ਸਰਰਤ ਜ਼ਵਪਚ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ '   ਤਦ ਸਸਪਰਕ ਕਰਨ।
ਨਸ:  ਲਸਪ (ਪਪਪ.ਰਰ.)-2020/

 ਫਲਟਲ ਕਪਪਸ਼ਨ-              ਨਲਭਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਫਰਲਡ ਸਟਲਫ਼ ਨਲਭਲ ਜ਼ਵਖਦ ਜਰਰਰਰ ਵਸਤਲਤ ਦਰ ਸਪਲਲਈ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਯਕਰਨਰ
 ਬਣਲਉਦਲ ਹਲਇਆ।
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