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ਜਜਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਜਫਰਲਜਪਪਰ
ਜਵਧਲਇਕ ਜਪਸਕਕ ਨਨ ਸਫਲਈ ਮਪਲਲਜਮਲਮ ਦਨ ਗਲਨ ਜਵਵਚ ਹਲਰ ਪਲਕਨ ਕਕਤਲ ਸਨਮਲਜਨਤ, ਰਲਸ਼ਨ ਵਕ ਵਸਜਡਆ ਕਕਤਲ
ਜਕਹਲ , ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਨ ਜਖਲਲਫ ਇਸ ਲੜਲਈ ਜਵਵਚ ਸਫਲਈ ਮਪਲਲਜਜਮਲਮ ਦਨ ਯਲਗਦਲਨ ਨਨ ਸ ਕਲਈ ਵਕ ਨਹਹ ਭਪ ਲਲ ਸਕਦਲ
ਜਫਰਲਜਪਪਰ, 2 ਮਈ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਨ ਜਖਲਲਫ ਲੜਲਈ ਜਵਵਚ ਵਵਡਕ ਭਨ ਜਮਕਲ ਜਨਭਲ ਰਹਨ ਸਫਲਈ ਮਪਲਲਜਜਮਲਮ ਨਨ ਸ ਸਨਮਲਜਨਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਜਵਧਲਇਕ ਸ਼ਸ਼ਕ ਪਰਜਮਸਦਰ ਜਸਸਘ ਜਪਸਕਕ ਉਨਨ ਲਮ ਦਨ ਜਵਵਚ ਪਪਜ
ਵ ਨ । ਨਗਰ ਕਲਉਜਸਲ ਜਵਵਚ ਸਫਲਈ ਸਨਵਕਲਮ ਦਨ ਨਲਲ ਮਪਲਲਕਲਤ
ਕਰਦਨ ਹਲਏ ਉਨਨ ਲਮ ਸਲਰਨ ਸਫਲਈ ਸਨਵਕਲਮ ਦਨ ਗਲਨ ਜਵਵਚ ਹਲਰ ਪਲਕਨ ਉਨਨ ਲਮ ਦਲ ਅਜਭਨਸਦਨ ਕਕਤਲ, ਨਲਲ ਹਕ ਉਨਨ ਲਮ ਨਨ ਸ ਰਲਸ਼ਨ ਦਕਆਮ
ਜਕਟਲਮ ਵਕ ਵਸਡਕਆਮ। ਜਵਧਲਇਕ ਪਰਜਮਸਦਰ ਜਸਸਘ ਜਪਸਕਕ ਦਨ ਨਲਲ ਜਡਵਕਜਨਲ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਕ ਸਪਮਨਰ ਜਸਸਘ ਗਪਵਜਰ ਵਕ ਮਮਜਨਦ
ਸਨ।
ਉਨਨ ਲਮ ਜਕਹਲ ਜਕ ਸਫਲਈ ਸਨਵਕ ਸ਼ਜਹਰ ਨਨ ਸ ਸਵਵਛ ਅਤਨ ਸਸਕਰਮਣ ਮਪਕਤ ਰਵਖਣ ਜਵਵਚ ਅਜਹਮ ਜਜਸਮਨਦਲਰਕ ਜਨਭਲ ਰਹਨ ਹਨ । ਜਜਵਥਨ
ਸਲਰਨ ਲਲ ਕ ਸਸਕਟ ਦਕ ਇਸ ਘੜਕ ਜਵਵਚ ਆਪਣਨ ਘਰਲਮ ਜਵਵਚ ਬਬਠਕਨ ਆਪਣਲ ਫਰਜ ਜਨਭਲ ਰਹਨ ਹਨ, ਉਥਨ ਹਕ ਸਫਲਈ ਸਨਵਕ
ਸਲਡਨ ਗਲਕਆਮ - ਮਹਵਲਕਆਮ ਨਨ ਸ ਸਲਫ਼-ਸਪਥਰਲ ਰਵਖਣ ਅਤਨ ਸਸਕਰਮਣ ਬਨਲਉਣ ਲਈ ਜਦਨਰਲਤ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਨ ਹਨ । ਨਗਰ
ਕਲਉਜਸਲ ਦਨ ਮਪਲਲਜਜਮ ਇਸ ਖਤਰਨਲਕ ਵਲਇਰਸ ਦਨ ਬਲਵਜਨਦ ਸਵਨਰਨ-ਸ਼ਲਮ ਗਲਕ-ਗਲਕ ਜਲਕਨ ਸਲਫ਼-ਸਫਲਈ ਦਕ ਮਪਜਹਮ ਨਨ ਸ
ਅਵਗਨ ਵਧਲ ਰਹਨ ਹਨ, ਜਜਸਦਕ ਜਜਸਨਕ ਪਸ਼ਸ਼ਸਸਲ ਕਕਤਕ ਜਲਵਨ ਘਵਟ ਹਬ । ਉਨਨ ਲਮ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਸ ਕਲਰਲਨਲ ਯਮਧਨਆਮ ਨਨ ਸ ਸਨਮਲਜਨਤ
ਕਰਣਲ ਗਰਵ ਦਕ ਗਵਲ ਹਬ ।
ਉਨਨ ਲਮ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਸਲਰਨ ਸਫਲਈ ਮਪਲਲਜਮਲਮ ਦਕ ਤਨਖਵਲਹ ਰਬਗਪਲਰ ਕਰ ਜਦਵਤਕ ਗਈ ਹਬ ਅਤਨ ਤਨਖਵਲਹ ਦਲ ਕਲਈ ਬਬਕਲਲਗ
ਨਹਹ ਰਹ ਜਗਆ ਹਬ ਜਦਜਕ ਪਜਹਲਲਮ ਮਪਲਲਜਮਲਮ ਦਕ ਅਵਠ-ਅਵਠ ਮਹਕਨਨ ਦਕ ਤਨਖਲਹ ਪਪਜਡਸਗ ਰਜਹਸਦਕ ਸਕ । ਹਪਣ ਮਪਲਲਜਮਲਮ ਨਨ ਸ
ਸਮਨ ਜਸਰ ਤਨਖਵਲਹ ਜਮਲ ਰਹਕ ਹਬ ਅਤਨ ਜਕਸਨ ਤਰਨਲਮ ਦਕ ਸਮਵਜਸਆ ਨਹਹ ਆ ਰਹਕ ਅਤਨ ਨਲ ਹਕ ਜਕਸਨ ਵਕ ਤਰਨਲਮ ਦਕ ਸਮਵਜਸਆ
ਨਹਹ ਆਉਣ ਜਦਵਤਕ ਜਲਵਨਗਕ ।
ਜਜਲਲ ਲਲ ਕ ਸਸਪਰਕ ਅਜਧਕਲਰਕ , ਜਫਰਲਜਪਪਰ
ਕਵਲਰਨਟਲਈਨ ਸਪਟਰਸ ਹਰ ਤਰਨਲਮ ਦਕ ਸਹਨਲਤ ਨਲਲ ਹਨ ਲਬ ਸ, ਲਲ ਕਲਮ ਲਈ ਚਸਗਨ ਜਬਸਤਰਨ, ਖਲਣਨ , ਸਪਸ਼ਨ ਸਮਨਤ ਹਰ ਤਰਨਲਮ ਦਕ
ਸਹਨਲਤਲਮ ਦਲ ਹਬ ਇਸਤਜਲਮ: ਜਡਪਟਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ
ਜਡਪਟਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਪਪਜਲਸ ਅਤਨ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸਨਕ ਅਜਧਕਲਰਕਆਮ ਦਨ ਨਲਲ ਜਜਲਨਨ ਜਵਵਚ ਸਥਲਪਤ ਵਵਖ-ਵਵਖ ਕਵਲਰਨਟਲਈਨ ਸਪਟਰਸ ਦਲ
ਕਕਤਲ ਦਮਰਲ, ਲਲ ਕਲਮ ਦਕਆਮ ਸਮਵਜਸਆਵਲਮ ਵਕ ਸਪਣਕ
ਜਕਹਲ, ਜਨਕਰ ਦਨ ਵਜਨ ਰਲਜਲਮ ਤਤ ਆਉਣ ਵਲਲਨ ਲਲ ਕਲਮ ਨਨ ਸ ਕਵਲਰਨਟਲਈਨ ਜਵਵਚ ਨਹਹ ਰਵਜਖਆ ਤਲਮ ਵਵਡਕ ਤਲਦਲਦ ਜਵਵਚ ਲਲ ਕਲਮ ਨਨ ਸ ਚਪਨਟ
ਜਵਵਚ ਲਬ ਸਕਦਲ ਹਬ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ
ਜਫਰਲਜਪਪਰ, 2 ਮਈ ਜਜਲਨਨ ਦਨ ਕਵਲਰਨਟਲਈਨ ਸਪਟਰਸ ਜਵਵਚ ਰਜਹ ਰਹਨ ਲਲ ਕਲਮ ਲਈ ਹਰ ਤਰਨਲਮ ਦਕ ਸਹਨਲਤ ਉਪਲਵਬਧ ਹਬ ਅਤਨ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਇਵਥਨ ਰਜਹ
ਰਹਨ ਲਲ ਕਲਮ ਦਕ ਚਸਗਕ ਦਨਖਭਲਲ ਲਈ ਪਨਰਕ ਤਰਨਲਮ ਵਚਨਬਵਧ ਹਬ । ਇਹ ਜਵਚਲਰ ਜਡਪਟਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਜਫਰਲਜਪਪਰ ਸ਼ਸ਼ਕ ਕਪ ਲਵਸਤ ਜਸਸਘ ਨਨ
ਵਕਰਵਲਰ ਨਨ ਸ ਜਜਲਨਨ ਦਨ ਵਵਖ-ਵਵਖ ਕਵਲਰਨਟਲਈਨ ਸਪਟਰਸ ਦਲ ਦਮਰਲ ਕਰਨ ਦਨ ਬਲਅਦ ਜਵਅਕਤ ਕਕਤਨ । ਉਨਨ ਲਮ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਨਲਸ
ਸਪਟਰਸ ਜਵਵਚ ਰਜਹ ਰਹਨ ਲਲ ਕਲਮ ਲਈ ਚਸਗਨ ਜਬਸਤਰਨ ਦਲ ਇਮਤਜਲਮ ਹਬ, ਇਵਥਨ ਸਮਨ-ਸਮਨ ਤਨ ਜਕਵਲਣਪ ਨਲਸ਼ਕ ਸਪਸ਼ਨ ਹਲ ਜਰਹਲ ਹਬ ਅਤਨ ਮਵਛਰਲਮ
ਨਨ ਸ ਭਜਲਉਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਨ ਵਕ ਕਕਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਬ। ਇਸਨ ਤਰਲਸ ਲਲ ਕਲਮ ਨਨ ਸ ਜਤਸਨ ਟਲਇਮ ਅਵਛਲ ਖਲਨਲ ਜਮਲ ਜਰਹਲ ਹਬ ਅਤਨ ਉਨਨ ਲਮ ਦਕ
ਜਰਨਰਤ ਦਕਆਮ ਸਲਰਕਆਮ ਚਕਜਲਮ ਉਪਲਵਬਧ ਕਰਵਲਈਆ ਜਲ ਰਹਕਆਮ ਹਨ । ਇਸ ਦਨ ਇਲਲਵਲ ਲਲ ਕਲਮ ਨਨ ਸ ਮਲਸਕ ਅਤਨ ਹਹਡ
ਸਬਨਨਟਲਇਜਰ ਵਕ ਉਪਲਵਬਧ ਕਰਵਲਏ ਜਲ ਰਹਨ ਹਨ ।
ਜਡਪਟਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਇਨਲਮ ਕਵਲਰਨਟਲਈਨ ਸਪਟਰਸ ਜਵਵਚ ਰਜਹ ਰਹਨ ਲਲ ਕਲਮ ਦਨ ਨਲਲ ਮਪਲਲਕਲਤ ਕਕਤਕ ਅਤਨ ਉਨਨ ਲਮ ਦਕ ਸਮਵਜਸਆਵਲਮ
ਸਪਜਣਆਮ । ਇਨਲਸ ਸਮਜਸਆਵਲਮ ਦਲ ਮਮਕਨ ਉਉਤਨ ਹਕ ਜਨਪਟਲਰਲ ਵਕ ਕਕਤਲ । ਜਡਪਟਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਕ ਕਪ ਲਵਸਤ ਜਸਸਘ ਨਨ ਦਵਜਸਆ ਜਕ
ਲਲ ਕਲਮ ਨਨ ਸ ਜਤਸਨ ਟਲਇਮ ਪਮਸ਼ਜਟਕ ਖਲਣਲ ਜਮਲ ਜਰਹਲ ਹਬ, ਜਜਸ ਜਵਵਚ ਫਰਨਟ ਵਕ ਸ਼ਲਜਮਲ ਹਬ । ਇਸਦਨ ਇਲਲਵਲ ਲਲ ਕਲਮ ਲਈ ਚਸਗਨ ਅਤਨ
ਸਲਫ਼ - ਸਪਥਰਨ ਜਬਸਤਰਨ ਦਲ ਇਮਤਜਲਮ ਕਕਤਲ ਜਗਆ ਹਬ । ਡਲਕਟਰਲਮ ਅਤਨ ਸਫਲਈ ਮਪਲਲਜਮਲਮ ਦਕ ਕਵਲਰਨਟਲਈਨ ਸਪਟਰਸ ਜਵਵਚ
ਜਡਊਟਕਆਮ ਲਗਲਈ ਗਈਆਮ ਹਨ । ਇਸਦਨ ਇਲਲਵਲ ਮਵਛਰਲਮ ਨਨ ਸ ਭਜਲਉਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਨ ਵਕ ਕਕਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਬ ।
ਜਡਪਟਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਲਲ ਕਲਮ ਨਲਲ ਗਵਲਬਲਤ ਕਰਦਨ ਹਲਏ ਕਵਲਰਨਟਲਈਨ ਸਪਟਰਸ ਦਲ ਮਹਵਤਵ ਸਮਵਝਲਇਆ । ਜਡਪਟਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨਨ
ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਨਕਰ ਦਨ ਵਜਨ ਰਲਜਲਮ ਵਲਤ ਆਉਣ ਵਲਲਨ ਲਲ ਕਲਮ ਨਨ ਸ ਕਪ ਵਝ ਸਮਲਮ ਲਈ ਕਵਲਰਨਟਲਈਨ ਨਹਹ ਕਕਤਲ ਜਗਆ ਤਲਮ ਇਹ ਵਲਇਰਸ
ਵਵਡਕ ਤਲਦਲਦ ਜਵਵਚ ਲਲ ਕਲਮ ਨਨ ਸ ਚਪਨਟ ਜਵਵਚ ਲਬ ਸਕਦਲ ਹਬ । ਉਨਨ ਲਮ ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਜਸ ਤਰਨਲਮ ਬਲਹਰਲਨ ਰਲਜਲਮ ਤਲ ਆਏ ਹਲਏ ਲਲ ਕ ਕਲਰਲਨਲ

4

File No.DIPR-PRSS0PFA4(366)/34/2020-DPRO Ferozepur
I/21807/2020

ਪਲਜਜਜਟਵ ਪਲਏ ਜਲ ਰਹਨ ਹਨ , ਉਸ ਜਹਸਲਬ ਵਲਤ ਇਸ ਸਪਟਰਸ ਦਲ ਮਹਵਤਵ ਬਹਪਤ ਜਜਆਦਲ ਹਬ । ਜਨਕਰ ਇਨਲਸ ਲਲ ਕਲਮ ਨਨ ਸ
ਕਵਲਰਨਟਲਈਨ ਸਪਟਰਸ ਜਵਵਚ ਰਵਖਣ ਦਕ ਬਜਲਏ ਇਸਜ ਹਕ ਘਰ ਭਨਜ ਜਦਵਤਲ ਜਲਮਦਲ ਤਲਮ ਵਵਡਕ ਤਲਦਲਦ ਜਵਵਚ ਲਲ ਕ ਇਸ ਵਲਇਰਸ ਦਕ
ਚਪਨਟ ਜਵਵਚ ਆ ਸਵਕਦਨ ਸਨ ।
ਜਡਪਟਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਲਲ ਕਲਮ ਨਨ ਸ ਅਪਕਲ ਕਰਦਨ ਹਲਏ ਜਕਹਲ ਜਕ ਸਸਕਟ ਦਕ ਇਸ ਘੜਕ ਜਵਵਚ ਉਹ ਸਬਰ ਬਣਲਏ ਰਵਖਣ ਅਤਨ ਆਪਣਕਆਮ
ਅਤਨ ਆਪਣਨ ਕਰਕਬਕਆਮ ਨਨ ਸ ਇਸ ਮਪਸਕਬਤ ਵਲਤ ਬਚਲਉਣ ਲਈ ਕਵਲਰਨਟਲਈਨ ਜਜਵਪ ਜਨਯਮਲਮ ਦਲ ਪਲਲਣ ਕਰਲ । ਉਨਨ ਲਮ ਲਲ ਕਲਮ ਨਨ ਸ
ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਨਕਰ ਉਨਨ ਲਮ ਨਨ ਸ ਕਲਈ ਸਮਵਜਸਆ ਆਉਦਕ ਹਬ ਤਲਮ ਉਹ ਜਨਸਸਕਲਚ ਆਪਣਨ ਐਸਡਕਐਮ ਜਲਮ ਜਸਵਧਨ ਉਨਨ ਲਮ ਨਨ ਸ ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਸਵਕਦਨ
ਹਨ । ਜਡਪਟਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨਨ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਕਵਲਰਨਟਲਈਨ ਸਪਟਰਸ ਜਵਵਚ ਕਈ ਅਜਧਕਲਰਕਆਮ ਦਕਆਮ ਜਡਊਟਕਆਮ ਵਕ ਲਗਲਈ ਗਈਆਮ
ਹਨ , ਜਲਜਕ ਰਲਜਲਨਲ ਕਵਲਰਨਟਲਈਨ ਕਕਤਨ ਗਏ ਲਲ ਕਲਮ ਦਨ ਸਸਪਰਕ ਜਵਵਚ ਹਬ ।
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