
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ,  ਮਲਨਸਲ -        ਜ਼ਬਹਲਰ ਦਦ ਜ਼ਬਤਦਹ ਅਤਦ ਪਪਰਣਣਆਆ ਡਵਣਜ਼ਨਲਆ ਦਦ 188 
     ਪਪਵਲਸਣਆਆ ਨਨ ਸ ਬਬਸਲਆ ਰਲਹਹ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜ਼ਫਰਲਜ਼ਪਪਰ

-      ਜ਼ਫਰਲਜ਼ਪਪਰ ਤਤ ਰਦਲ ਰਲਹਹ ਪਸਹਪਚਣਗਦ ਆਪਣਦ-  ਆਪਣਦ ਘਰ
-    ਜ਼ਬਤਦਹ ਡਵਣਜ਼ਨ ਦਦ 5     ਅਤਦ ਪਪਰਣਣਆਆ ਡਵਣਜ਼ਨ ਦਦ 3     ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲਆਆ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਹਨ ਪਪਵਲਸਣ
-      ਪਪਵਲਸਣਆਆ ਨਨ ਸ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਜ਼ਦਬਤਲ ਨਲਸ਼ਤਲ,   ਪਲਣਣ ਅਤਦ ਜ਼ਬਸਕਪਟ
ਮਲਨਸਲ, 26  ਮਈ (                ઠ ઠ ઠ ઠ ઠ ઠ ઠ ઠ ઠ ઠ ઠ ઠ ઠ ઠ ઠ ) :     ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਣਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ

    ਅਨਪਸਲਰ ਨਲਵਲ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ (ਕਲਜ਼ਵਡ-19)         ਦਦ ਮਬਦਦਨਜ਼ਰ ਬਲਹਰਲਦ ਰਲਜਲਆ ਦਦ ਪਪਵਲਸਣਆਆ ਨਨ ਸ ਉਨਲਲਆ
                 ਦਣ ਇਬਛਲ ਅਨਪਸਲਰ ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਰਲਜ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਰਲਜਲਆ ਜ਼ਵਖਦ ਭਦਜਦ ਜਲਣ ਦਣ ਲੜਣ ਤਜ਼ਹਤ ਅਬਜ ਜ਼ਬਹਲਰ
       ਦਦ ਜ਼ਬਤਦਹ ਅਤਦ ਪਪਰਣਣਆਆ ਡਵਣਜ਼ਨ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ 8   ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲਆਆઠਦਦ ਕਪ ਬਲ 188    ઠਪਪਵਲਸਣਆਆ ਨਨ ਸ ਮਲਨਸਲ
              ਦਦ ਸਰਕਲਰਣ ਨਜ਼ਹਰਨ ਮਮਮਲਰਣਅਲ ਕਲਲਜ ਜ਼ਵਖਦ ਬਣਦ ਖਦਡ ਸਟਦਡਣਅਮ ਤਤ ਬਬਸਲਆ ਰਲਹਹ ਜ਼ਫਰਲਜ਼ਪਪਰ ਭਦਜ਼ਜਆ

 ਜ਼ਗਆ ਹਮ  ।
  ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ)-ਕਮ-          ਨਲਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਪਣ ਨਵਦਣਪ ਕਪਮਲਰ ਨਦ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਆ 188 
  ਪਪਵਲਸਣਆਆ ਜ਼ਵਚਤ 32        ਪਪਵਲਸਣ ਜ਼ਬਤਦਹ ਡਵਣਜ਼ਨ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਹਨ ਅਤਦ 156   ਪਪਵਲਸਣ ਪਪਰਣਣਆਆ

   ਡਵਣਜ਼ਨ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਹਨ          ।ਉਨਲਲਆ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਆ ਪਪਵਲਸਣਆਆ ਨਨ ਸ ਮਲਨਸਲ ਤਤ ਜ਼ਫਰਲਜ਼ਪਪਰ
ਪਣ.ਆਲਰ.ਟਣ.ਸਣ.      ਦਣਆਆ ਬਬਸਲਆ ਰਲਹਹ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹਮ,        ਜ਼ਜਬਥਤ ਉਹ ਰਦਲ ਰਲਹਹ ਆਪਣਦ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲਆਆ ਜ਼ਵਬਚ
ਪਪਬਜਣਗਦ।

        ਸ਼ਪਣ ਨਵਦਣਪ ਕਪਮਲਰ ਨਦ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਪਪਵਲਸਣ ਜ਼ਬਤਦਹ,  ਪਬਛਮਣ ਚਸਮਪਲਰਣ,  ਪਨਰਬਣ ਚਸਮਪਲਰਣ, 
ਜ਼ਸ਼ਵਹਰ, ਗਲਪਲਲਗਸਜ, ਪਪਰਣਣਆਆ,      ਅਰਰਣਆ ਅਤਦ ਜ਼ਕਸ਼ਨਗਸਜ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਸਨ,     ਜ਼ਜਨਲਲਆ ਨਨ ਸ ਅਬਜ ਉਨਲਲਆ
        ਦਦ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲਆਆ ਲਈ ਮਲਨਸਲ ਤਤ ਰਵਲਨਲ ਕਣਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਮ        ।ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਆ ਪਪਵਲਸਣਆਆ ਨਨ ਸ ਰਵਲਨਲ

     ਕਰਨ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਮਲਨਸਲ ਜ਼ਵਖਦ ਐਸ.ਡਣ.ਐਮ.   ਸ਼ਪਣਮਤਣ ਸਰਬਜਣਤ ਕਕਰ,   ਬਪਢਲਲਡਲ ਜ਼ਵਖਦ ਐਸ.ਡਣ.ਐਮ.
      ਸ਼ਪਣ ਆਜ਼ਦਤਯ ਡਦਚਲਵਲਲ ਅਤਦ ਸਰਦਨਲਗੜਲ ਜ਼ਵਖਦ ਐਸ.ਡਣ.ਐਮ.     ਸ਼ਪਣ ਰਲਜਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਦਦ ਜ਼ਦਸ਼ਲ-

    ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲਆ ਹਦਠ ਸਕਰਣਜ਼ਨਸਗ ਕਰਵਲਈ ਗਈ।ઠ
     ਇਸ ਸਬਸਧਣ ਹਲਰ ਜਲਣਕਲਰਣ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਐਸ.ਡਣ.ਐਮ.        ਮਲਨਸਲ ਸ਼ਪਣਮਤਣ ਸਰਬਜਣਤ ਕਕਰ ਨਦ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

                 ਆਪਣਦ ਰਲਜਲਆ ਜ਼ਵਬਚ ਵਲਪਸ ਜਲਣ ਦਦ ਚਲਹਵਲਨ ਪਪਵਲਸਣਆਆ ਨਨ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਦ ਰਲਜਲਆ ਜ਼ਵਬਚ ਭਦਜਣ ਦਣ ਚਬਲ ਰਹਣ
     ਪਪਜ਼ਕਆ ਅਨਪਸਲਰ ਅਬਜ ਜ਼ਬਹਲਰ ਦਣਆਆ 2      ਡਵਣਜ਼ਨਲਆ ਜ਼ਬਤਦਹ ਅਤਦ ਪਪਰਣਣਆਆ ਦਦ 188   ਪਪਵਲਸਣਆਆ ਨਨ ਸ
  ਮਲਨਸਲ ਤਤ 2   ਜ਼ਸ਼ਫਟਲਆ ਸਵਦਰਦ 8.30   ਅਤਦ ਸਵਦਰਦ 10.30       ਵਜਦ ਬਬਸਲਆ ਰਲਹਹ ਰਵਲਨਲ ਕਣਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਮ।

ਐਸ.ਡਣ.ਐਮ.     ਨਦ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਵਦਰਦ 6:30         ਵਜਦ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਅਕਤਣਆਆ ਨਨ ਸ ਭਦਜਣ ਦਣ ਸ਼ਪਰਨ ਕਣਤਣ
     ਪਪਜ਼ਕਆ ਤਜ਼ਹਤ ਪਜ਼ਹਲਣ ਜ਼ਸਫ਼ਅ ਜ਼ਵਬਚ 32         ਪਪਵਲਸਣਆਆ ਨਨ ਸ ਜ਼ਬਤਦਹ ਡਵਣਜ਼ਨ ਅਤਦ ਦਨਜਣ ਜ਼ਸ਼ਫ਼ਟ ਜ਼ਵਬਚ

156        ਪਪਵਲਸਣਆਆ ਨਨ ਸ ਪਪਰਣਣਆਆ ਡਵਣਜ਼ਨ ਜ਼ਵਖਦ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹਮ        । ਉਨਲਲਆ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਆ
              ਉਨਲਲਆ ਦਣ ਸਕਰਣਜ਼ਨਸਗ ਕਰਵਲ ਕਦ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਣ ਟਣਮ ਵਬਲਤ ਮਮਡਣਕਲ ਸਰਟਣਜ਼ਫਕਦਟ ਜਲਰਣ ਕਣਤਲ
            ਜ਼ਗਆ ਹਮ ਅਤਦ ਇਨਲਲਆ ਨਨ ਸ ਸਫਰ ਲਈ ਜ਼ਰਫਰਮਸ਼ਮਮਟ ਵਣ ਮਪਹਬਈਆ ਕਰਵਲਈ ਗਈ ਹਮ।

        ਇਸ ਮਕਕਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਪਣ ਹਰਪਪਣਤ ਜ਼ਸਸਘ ਮਲਨਸਲਹਣਆ,    ਨਲਇਬ ਤਜ਼ਹਸਣਲਦਲਰ ਸ਼ਪਣ
 ਬਲਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ,    ਮਮਡਣਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਲ ਮਨਪਪਣਆ, ਗਲਬਲ,     ਹਮਲਥ ਸਪਪਰਵਲਈਜ਼ਰ ਸ਼ਪਣਮਤਣ ਸਪਜ਼ਰਸਦਰ

ਕਕਰ,     ਫਲਰਮਦਸਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਪਣ ਪਪਜ਼ਹਲਲਦ ਪਪਸ਼ਲਦ,         ਸ਼ਪਣ ਜਸਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਦ ਸ਼ਪਣ ਜਸਵਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਮਕਜਨਦ ਸਨ।
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