
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
  ਸਸਗਰਰਰ ਤਤ 16   ਬਬਸਲਸ ਰਲਹਹ ਉਉਤਰ  ਪਪਦਦਸ਼   ਦਦ 358    ਪਪਵਲਸਸਆਸ ਨਰ ਸ ਕਸਤਲ ਜ਼ਗਆ   ਰਵਲਨਲ : ਜ਼ਡਪਟਸ

ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
*         ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਤਤ ਰਦਲਗਬਡਸ ਰਲਹਹ ਘਰਲਸ ਨਰ ਸ ਪਰਤਣਗਦ ਇਹ ਪਪਵਲਸਸ

ਸਸਗਰਰਰ, 24  ਮਈ :
 ਕਲਜ਼ਵਡ 19               ਦਸ ਮਹਲਸਮਲਰਸ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਚ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਕਲਰਨ ਕਈ ਸਰਜ਼ਬਆਸ ਦਦ

     ਜ਼ਵਅਕਤਸ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਚ ਫ਼ਸਦ ਹਲਏ ਹਨ          । ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਯਤਨਲਸ ਸਦਕਲ ਹਹਣ ਇਨਲਲਸ ਨਰ ਸ ਆਪਣਦ-
      ਆਪਣਦ ਘਰ ਵਲਪਸ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ           । ਇਸਦ ਹਸ ਲੜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਉਉਤਰ ਪਪਦਦਸ਼ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਸਸਗਰਰਰ

           ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹਦ ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਸ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਸ ਦਦ ਘਰਲਸ ਤਬਕ ਪਹਹਸਚਲਉਣ ਲਈ    ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਰਦਲਵਦ ਸਟਦਸ਼ਨ
               ਤਤ ਰਦਲ ਗਬਡਸ ਰਵਲਨਲ ਹਲਈ । ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਸ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਸ ਨਦ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਸ

   ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਸ ਨਰ ਸ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਜ਼ਵਖਦ            ਪਹਹਸਚਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਬਚਤ ਵਬਖ ਵਬਖ ਸਬ ਡਵਸਜ਼ਨਲਸ ਤਤ
16           ਬਬਸਲਸ ਨਲਡਲ ਅਫਸਰਲਸ ਦਸ ਅਗਵਲਈ ਹਦਠ ਰਵਲਨਲ ਕਸਤਸਆਸ ਗਈਆਸ    । ਇਨਲਲਸ ਨਲਡਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਸਆਸ

             ਦਸ ਜ਼ਨਗਰਲਨਸ ਹਦਠ ਸਮਰਹ ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਸ ਨਹ ਸ ਮਹਡਸਕਲ ਸਕਸਜ਼ਨਸਗ ਉਪਰਸਤ ਸਰਟਸਜ਼ਫਕਦਟ ਜਲਰਸ ਕਸਤਦ ਗਏ ।
        ਉਨਲਲਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਕਸਮ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਬਧਰ '        ਤਦ ਜ਼ਡਪਟਸ ਡਲਇਰਹਕਟਰ ਫ਼ਹਕਟਰਸ ਸਸਗਰਰਰ ਨਰ ਸ ਨਲਡਲ

ਅਫਸਰ      ਲਗਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਹ ਜ਼ਜਨਲਲਸ ਨਦ            ਵਬਖ ਵਬਖ ਸਬ ਡਵਸਜ਼ਨਲਸ ਤਦ ਲਗਲਏ ਗਏ ਨਲਡਲ ਅਫ਼ਸਰਲਸ
         ਨਲਲ ਤਲਲਮਦਲ ਕਰਕਦ ਇਸ ਸਲਰਸ ਕਲਰਵਲਈ ਨਰ ਸ ਪਰਰਲ ਕਸਤਲ ।

             ਸਪਸ ਥਲਰਸ ਨਦ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਭਰ ਦਸਆਸ ਵਬਖ ਵਬਖ ਸਬ ਡਵਸਜ਼ਨਲਸ ਤਤ 16   ਬਬਸਲਸ ਰਲਹਹ 358 
ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਸ   ਨਰ ਸ ਉਉਤਰ            ਪਪਦਦਸ਼ ਦਦ ਹਰਦਲਈ ਅਤਦ ਹਲਰ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲਆਸ ਲਈ ਸ਼ਹਭ ਕਲਮਨਲਵਲਸ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਸ

  ਰਵਲਨਲ ਕਸਤਲ ਜ਼ਗਆ।      ਸਬ ਡਵਸਜ਼ਨ ਮਲਲਦਰਕਲਟਲਲ ਤਤ 75,   ਸਸਗਰਰਰ ਤਤ 91,   ਧਰਰਸ ਤਤ 93,  ਸਹਨਲਮ
 ਤਤ 37,   ਭਵਲਨਸਗੜਲ ਤਤ 15,   ਅਜ਼ਹਮਦਗੜਲ ਤਤ 14,   ਜ਼ਦੜਲਬਲ ਤਤ 2,   ਲਜ਼ਹਰਲ ਤਤ 24    ਅਤਦ ਮਰਨਕ ਤਤ 7

    ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਸ ਨਰ ਸ ਰਵਲਨਲ ਕਸਤਲ ਜ਼ਗਆ।   ਉਨਲਲਸ ਜ਼ਕਹਲ         ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਸ ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਸ ਨਰ ਸ ਜ਼ਲਜਲਣ ਸਮਮ ਉਜ਼ਚਤ
        ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਸ ਅਤਦ ਹਲਰ ਪਪਲਟਲਕਲਲ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਕਸਤਸ ਜਲਵਦਗਸ  ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
           ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਰਨ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਲ ਸਹਦ ਜ਼ਵਊਤਬਸਦਦ ਕਰਨਦ ਜ਼ਰਰਰਦ - ਡਲ.  ਮਨਦਦਪ ਜ਼ਸਸਘ

ਸਸਗਰਰਰ, 24 ਮਈ:
      ਪਸਜਲਬ ਖਨਤਦਬਲੜਦ ਯਰਨਦਵਰਜ਼ਸਟਦ ਦਨ ਜ਼ਕਸ਼ਦ ਜ਼ਵਜ਼ਗਆਨ ਕਕਦਰ,     ਖਨੜਦ ਦਨ ਖਨਤਦ ਮਲਜ਼ਹਰਲਲ ਡਲ.  ਮਨਦਦਪ

ਜ਼ਸਸਘ,   ਸਜ਼ਹਯਲਗਦ ਜ਼ਨਰਦਨਸ਼ਕ (ਜ਼ਸਖਲਲਈ)  ਅਤਨ ਡਲ.  ਸਸਨਦਲ ਕਸਮਲਰ,   ਸਹਲਇਕ ਪਪਲਫਫਸਰ (  ਖਨਤਦਬਲੜਦ
ਇਸਜਦਨਦਅਜ਼ਰਸਗ)              ਨਨ ਜ਼ਕਸਲਨ ਵਦਰਲਲ ਨਰ ਸ ਜ਼ਸਖਲਲਈ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਲ ਦਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਰਨ
          ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਲ ਆਪਣਦ ਜ਼ਮਦਨ ਅਨਸਸਲਰ ਸਹਦ ਜ਼ਵਊਤਬਸਦਦ ਘੜਣਦ ਬਹਸਤ ਜ਼ਰਰਰਦ ਹਫ     । ਉਨਲਲਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ

              ਰਨਤਲਦਆਲ ਜਲਲ ਹਲਕਦਆਲ ਜ਼ਮਦਨਲਲ ਜਲਲ ਨਦਦਨਲਲ ਦਦ ਬਹਸਤਲਤ ਵਲਲਦਆਲ ਜ਼ਮਦਨਲਲ ਜ਼ਵਚ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ
             ਜ਼ਬਜਲਈ ਜ਼ਬਲਕਸਲ ਨਲ ਕਦਤਦ ਜਲਵਨ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਇਨਲਲਲ ਜ਼ਮਦਨਲਲ ਜ਼ਵਚ ਛਲਟਨ ਤਸਤਲਲ ਦਦ ਘਲਟ (   ਖਲਸ ਤਤਰ '  ਤਨ

 ਲਲਹਨ ਦਦ)       ਅਤਨ ਨਦਦਨਲਲ ਦਦ ਸਮਸਜ਼ਸਆ ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ ਆਉਦਦ ਹਫ        । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਕਸਲਨ ਕਨਵਲ ਭਲਰਦਆਲ ਜਲਲ
             ਦਰਜ਼ਮਆਨਦ ਜ਼ਮਦਨਲਲ ਜ਼ਵਸਚ ਹਦ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਰਨ। ਜਰਨ ਦਲ ਪਜ਼ਹਲਲ ਪਸਦਰਵਲੜਲ (1  ਤਤ

15 ਜਰਨ)        ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਲਈ ਢਸਕਵਲਲ ਸਮਲਲ ਹਫ        । ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਲਈ ਪਦਏਯਰ ਵਲਤ ਜ਼ਸਫਲਰਸ਼
                ਕਦਤਦਆਲ ਦਰਜ਼ਮਆਨਨ ਅਤਨ ਘਸਟ ਸਮਕ ਵਲਲਦਆਲ ਜ਼ਕਸਮਲਲ ਦਦ ਹਦ ਚਲਣ ਕਦਤਦ ਜਲਵਨ। ਘਸਟ ਸਮਕ ਜ਼ਵਸਚ ਪਸਕਣ
    ਵਲਲਦਆਲ ਜ਼ਕਸਮਲਲ ਪਦ ਆਰ 126    ਅਤਨ ਪਰਸਲ ਬਲਸਮਤਦ 1509       ਦਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਜਰਨ ਦਨ ਦਰਜਨ ਪਸਦਰਵਲੜਨ

(16  ਤਤ 30 ਜਰਨ)      ਜ਼ਵਸਚ ਵਦ ਕਦਤਦ ਜਲ ਸਕਦਦ ਹਫ।
ਡਲ.             ਮਨਦਦਪ ਜ਼ਸਸਘ ਨਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਰਨ ਵਲਲਨ ਨਵਕ ਜ਼ਕਸਲਨ ਜ਼ਸਰਫ 20-25%  ਰਕਬਨ

          ਜ਼ਵਸਚ ਹਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਰਨ ਪਰ ਤਜ਼ਰਬਨਕਲਰ ਜ਼ਕਸਲਨ ਜਲ ਪਜ਼ਹਲਲਲ ਤਤ       ਹਦ ਇਸ ਤਕਨਦਕ ਤਤ ਚਸਗਦ
  ਤਰਲਲਲ ਜਲਣਰ ਸ ਹਨ,          ਉਹ ਵਸਧ ਰਕਬਨ ਜ਼ਵਸਚ ਵਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਰ ਸਕਦਨ ਹਨ      । ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ
         ਕਰਨ ਲਈ ਲਸਕਦ ਸਦਡ ਡਜ਼ਰਸਲ ਜਲਲ ਟਨਢਦਆਲ ਪਲਨਟਲਲ ਵਲਲਦ ਡਦ.ਐਸ.ਆਰ.     ਡਜ਼ਰਸਲ ਦਦ ਵਰਤਤ ਕਦਤਦ ਜਲ
 ਸਕਦਦ ਹਫ         । ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਲਨਜ਼ਰ ਕਰਲਹਨ ਨਲਲ ਪਸਧਰ ਕਦਤਨ ਤਰ-       ਵਸਤਰ ਖਨਤ ਜ਼ਵਸਚ ਹਦ ਕਰਨਦ ਚਲਹਦਦਦ

ਹਫ                  । ਜ਼ਬਜਲਈ ਇਸਕ ਇਸਚ ਤਤ ਸਵਲ ਇਸਚ ਤਸਕ ਹਦ ਡਰ ਸਘਦ ਕਰਨਦ ਚਲਹਦਦਦ ਹਫ। ਇਸ ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ ਡਰ ਸਘਦ
  ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਰਨ '     ਤਨ ਬਦਜ ਘਸਟ ਜਸਮਦਲ ਹਫ  । ਤਰ-          ਵਤਰ ਖਨਤ ਜ਼ਵਸਚ ਬਦਜਨ ਜ਼ਸਸਧਨ ਝਲਨਨ ਨਰ ਸ ਪਜ਼ਹਲਲ ਪਲਣਦ 18-

20     ਜ਼ਦਨਲਲ ਬਲਅਦ ਲਲਉਣਲ ਚਲਹਦਦਲ ਹਫ    । ਖਨਤਦਬਲੜਦ ਇਸਜਦਨਦਅਰ ਡਲ.      ਸਸਨਦਲ ਕਸਮਲਰ ਨਨ ਅਸਗਨ ਦਸਜ਼ਸਆ
                ਜ਼ਕ ਰਵਲਇਤਦ ਜ਼ਦਰਲ ਜ਼ਟਸਲ ਡਜ਼ਰਸਲ ਜਲਲ ਹਫਪਦ ਸਦਡਰ ਮਸ਼ਦਨਲਲ ਦਨ ਗਰਲਊਡ ਵਦਲਲ ਦਦ ਦਸਦਲ ਗਰਲਰਦ ਦਲ
         ਗਸਣਲ ਅਤਨ ਸਦਡ ਬਕਸਨ ਵਲਲਦ ਗਰਲਰਦ ਡਨਢ ਗਸਣਲ ਕਰਕਨ (  ਬਦਲ ਕਨ)      ਅਤਨ ਥਲੜਲ ਬਦਜ ਕਨਰਨ ਵਲਲਨ

    ਜ਼ਸਸਟਮ ਦਦ ਅਡਜਸਟਮਮਟ ਕਰਕਨ 8-10         ਜ਼ਕਲਲ ਝਲਨਨ ਦਨ ਬਦਜ ਨਲਲ ਇਸਕ ਏਕੜ ਰਕਬਨ '   ਤਨ ਜ਼ਸਸਧਦ
    ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਦਤਦ ਜਲ ਸਕਦਦ ਹਫ       । ਜ਼ਬਜਲਈ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਲ ਬਦਜ ਨਰ ਸ 10-12      ਘਸਟਨ ਲਈ ਪਲਣਦ ਜ਼ਵਸਚ ਜ਼ਭਉ

  ਲਫਣਲ ਚਲਹਦਦਲ ਹਫ         । ਜ਼ਸਸਧਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਰਨ ਤਤ ਤਸਰਸਤ ਬਲਅਦ ਜਲਲ 24   ਘਸਟਨ ਦਨ ਅਸਦਰ-   ਅਸਦਰ ਨਦਦਨ
              ਉਉਗਣ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਲ ਵਲਲਨ ਨਦਦਨ ਨਲਸ਼ਕ ਦਦ ਵਰਤਤ ਖਨਤਦ ਮਲਜ਼ਹਰਲਲ ਦਦਆਲ ਜ਼ਸਫਲਜ਼ਰਸ਼ਲਲ ਅਨਸਸਲਰ ਕਰਨਦ

   ਬਨਹਸਦ ਜ਼ਰਰਰਦ ਹਫ          । ਇਸ ਜ਼ਵਧਦ ਨਲਲ ਝਲਨਨ ਦਦ ਜ਼ਬਜਲਈ ਕਰਨ ਨਲਲ 20-25%   ਪਲਣਦ ਦਦ ਬਸਚਤ, 
           ਲਨਬਰ ਦਨ ਵਸਡਨ ਖਰਚਨ ਅਤਨ ਸਮਕ ਦਦ ਵਦ ਬਸਚਤ ਹਸਸਦਦ ਹਫ ।
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