
     ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮਲਗਲ
-          ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਦਰਲਨ ਖਖਤਤਬਲੜਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਦਖ ਨਲਲ ਥਸਮ ਵਲਨਗ ਖੜਲ ਖਗਲ-   ਖਖਤਤਬਲੜਤ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਫ਼ਸਰ
--          ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਗਲ ਚ ਹਹਣ ਤਤਕ ਬਲਜ਼ਰਸ਼ ਨਲਲ ਕਲਈ ਨਹਕਸਲਨ ਨਹਹ
--      ਖਖਤਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਤਲਲ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਸਥਲਜ਼ਪਤ,  ਨਸਬਰ ਜਲਰਤ

 ਮਲਗਲ 18 ਅਪਪਪਲ:
           ઠ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਮਲਗਲ ਸਪਤ ਸਸਦਤਪ ਹਸਸ ਅਤਖ ਮਹਤਖ ਖਖਤਤਬਲੜਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਲ.       ਬਲਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਖ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਖਸ਼ਲਨ ਅਨਹਸਲਰ

            ਖਖਤਤਬਲੜਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਗਲ ਦਤਆਨ ਵਤਖ ਵਤਖ ਟਤਮਲਨ ਨਖ ਜ਼ਪਸਡਲਨ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਤਤਲ       । ਇਸ ਦਦਰਲਨ ਖਖਤਤਬਲੜਤ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਫ਼ਸਰ
(ਪਤ.ਪਤ.)   ਸਦਰ ਮਹਕਲਮ ਡਲ.                ਅਮਰਜਤਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਖ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਤਲਲ ਹਲਈ ਬਲਜ਼ਰਸ਼ ਨਲਲ ਕਣਕઠ ਕਲਈ ਨਹਕਸਲਨ ਦਖਖਣ ਜ਼ਵਤਚ ਨਹਤ
ਆਇਆ.                   ਉਨਲਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਹਸ਼ਜ਼ਕਲ ਦਤ ਘੜਤ ਜ਼ਵਤਚ ਖਖਤਤਬਲੜਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਲਲ ਹਮਖਸ਼ਲ ਵਲਨਗ ਮਲਢਲ ਂਨਜਲੜ ਕਖ ਖੜਲਲ ਹਪ

                 ਅਤਖ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਤਲਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਦਤ ਸਹਰਲਤ ਵਲਸਤਖ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਹਪਡਕਹਆਰਟਰ ਤਖ ਇਤਕ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਸਥਲਜ਼ਪਤ ਕਤਤਲ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਜਸਦਖ
 ਇਸਚਲਰਜ ਡਲ.   ਰਲਮ ਜ਼ਸਸਘ 78376-00579,  ਮਪਬਰ ਡਲ.   ਅਮਰਜਤਤ ਜ਼ਸਸਘ 96461-48011, ਡਲ.   ਸਹਖਰਲਜ ਕਦਰ

78376-00576, ਡਲ.   ਰਲਜਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ 98883-37654 ਹਨ।ઠ
 ઠ ਡਲ.           ਅਮਰਜਤਤ ਜ਼ਸਸਘ ਨਖ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਖਕਰ ਜ਼ਕਸਖ ਵਤ ਜ਼ਕਸਲਨ ਨਰ ਸ ਖਲਦ,  ਬਤਜ ,      ਕਤੜਖਮਲਰ ਦਵਲਈਆਨ ਲਪਣ ਸਬਸਧਤ ਕਲਈ ਮਹਸ਼ਜ਼ਕਲ

         ਆਉਦਤ ਹਪ ਤਲਨ ਇਸ ਟਤਮ ਨਲਲ ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਲ ਹਪ             । ਜ਼ਕਸਖ ਅਣਸਹਖਲਵਤ ਘਟਨਲ ਤਲ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਆਪਣਖ ਖਖਤਲਨ ਜ਼ਵਤਚ
       ਲਤਗਖ ਟਪਲਨਸਫਲਰਮ ਦਖ ਆਲਖ ਦਹਆਲਖ ਘਤਟਲ ਘਤਟ 8-10           ਦਖ ਘਖਰਖ ਜ਼ਵਤਚ ਫਸਲ ਜ਼ਬਲਕਹਲ ਨਤਵਤ ਕਰਕਖ ਕਤਟ ਦਖਣਤ ਚਲਹਤਦਤ ਹਪ   । ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ

                      ਨਰ ਸ ਆਪਣਖ ਵਤਡਖ ਸਪਰਖਅ ਪਸਪ ਪਲਣਤ ਨਲਲ ਭਰ ਕਖ ਅਤਖ ਆੜਲਨ ਤਖ ਖਲਲਲਨ ਵਤ ਪਲਣਤ ਨਲਲ ਭਰ ਕਖ ਰਤਖਣਤਆਨ ਚਲਹਤਦਤਆਨ ਹਨ ਅਤਖ
                  ਸਹਰਤਜ਼ਖਆ ਨਰ ਸ ਹਲਰ ਮਜ਼ਬਰਤ ਕਰਨ ਵਲਸਤਖ ਟਪ ਪਕਟਰ ਅਤਖ ਕਲਟਤਵਖਟਰ ਜ਼ਤਆਰ ਰਤਖਣ। ਉਨਲਲਨ ਜ਼ਕਸਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਮਸਡਤ ਜ਼ਵਤਚ ਆਪਣਤ ਫ਼ਸਲ

                     ਸਹਕਲ ਕਖ ਅਤਖ ਆਪਣਖ ਆੜਲਤਤਏ ਵਤਲਲ ਜ਼ਦਤਤਤ ਪਰਚਤ ਨਲਲ ਜ਼ਲਆਉਣ ਅਤਖ ਜ਼ਕਸਖ ਜ਼ਕਸਮ ਦਤ ਭਤੜ ਇਕਤਠਤ ਨਲ ਕਰਨ ਦਤ ਅਪਤਲ ਵਤ
ਕਤਤਤ।
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     ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮਲਗਲ  
  ਲਲ ਜ਼ਧਆਣਲ ਦਦ ਏ.ਸਸ.ਪਸ.        ਸਸਸ ਅਜ਼ਨਲ ਕਲਹਲਸ ਦਦ ਸਸਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਏ 7       ਲਲਕਲਕ ਦਦ ਸਸਪਲ ਟਸਸਟ ਲਈ ਭਦਜਦ ਗਏ

 ਮਲਗਲ 18 ਅਪਸਸਲ:
      ਅਅਜ ਲਲ ਜ਼ਧਆਣਲ ਜ਼ਵਖਦ ਕਰਲਨਲ ਪਲਜਸਜ਼ਟਵ ਪਸੜਲਤ ਏ.ਸਸ.ਪਸ.        ਸਸਸ ਅਜ਼ਨਲ ਕਲਹਲਸ ਦਸ ਮਮਤ ਹਲ ਗਈ ਹਸ     । ਇਸ ਸਬਸਧਸ ਜਲਣਕਲਰਸ

                  ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਸਸਸ ਅਸਦਦਸ਼ ਕਸਗ ਨਦ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਵਅਕਤਸ ਦਦ ਸਸਪਰਕ ਜ਼ਵਅਚ ਆਏ ਜ਼ਪਸਡ ਰਲਮਮਸਵਲਲਲ ਦਦ 7 ਲਲਕਲਕ
      ਦਦ ਸਸਪਲ ਟਸਸਟ ਲਈ ਭਦਜਦ ਗਏ ਹਨ                 । ਇਸ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਉਨਲਲਕ ਦਅਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਲਗਲ ਦਦ ਜ਼ਪਸਡ ਚਸਦਲ ਦਦ ਜ਼ਜਹੜਦ ਚਲਰ ਲਲਕ ਕਰਲਨਲ

                  ਪਲਜਸਜ਼ਟਵ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਵਦਲਦ ਜ਼ਬਲਕਲਲ ਜ਼ਸਹਤਮਸਦ ਹਨ। ਜਲਦ ਹਸ ਉਨਲਲਕ ਦਦ ਸਸਪਲ ਦਲਬਲਰਲ ਟਸਸਜ਼ਟਸਗ ਲਈ ਭਦਜਦ
                ਜਲਣਗਦ। ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਦ ਆਮ ਲਲਕਲ ਨਮ ਸ ਅਪਸਲ ਕਸਤਸ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣਦ ਘਰ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤਦ ਤਸਦਰਲਸਤ ਰਜ਼ਹਣ।
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