
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ

ਕਲਜ਼ਵਡ-19        ਦਦ ਮਮਦਦਨਜ਼ਰ ਟਟਕਲਕਰਨ ਲਈ ਨਵਵ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ ਜਲਰਟ
ਸਸਗਰਰਰ, 8 ਮਈ:

 ਕਲਜ਼ਵਡ -19             ਦਟ ਮਹਲਹਮਲਰਟ ਕਲਰਨ ਜ਼ਜਥਦ ਪਰਰਦ ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਦਦ ਕਸਮ ਪਪਭਲਜ਼ਵਤ ਹਲਏ ਹਨ ਉਥਦ
           ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਚ ਚਮਲ ਰਹਦ ਟਟਕਲਕਰਨ ਦਟ ਰਫ਼ਤਲਰ ਵਟ ਮਮਠਟ ਪਪ ਗਈ ਸਟ    । ਪਰ ਹਹਣ

              ਟਟਕਲਕਰਨ ਲਈ ਨਵਵ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ ਜ਼ਲਰਟ ਹਲਏ ਹਨ ਤਲਹ ਜ਼ਕ ਕਲਈ ਵਟ ਬਮਚਲ ਟਟਕਲਕਰਨ
    ਤਤ ਵਲਹਝਲ ਨਲ ਰਜ਼ਹ ਜਲਵਦ।

           ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਟ ਘਨਸ਼ਜ਼ਅਲਮ ਥਲਰਟ ਦਦ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲਹ ਤਜ਼ਹਤ ਜਲਣਕਲਰਟ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਹ
   ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਸਸਗਰਰਰ ਡਲ.       ਰਲਜ ਕਹਮਲਰ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ 19    ਕਲਰਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਚ

              ਟਟਕਲਕਰਨ ਦਲ ਕਸਮ ਪਪਭਲਵਤ ਹਲ ਜ਼ਗਆ ਸਟ ਪਰ ਹਹਣ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਚ ਟਟਕਲਕਰਨ ਦਲ ਕਸਮ
    ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਸ਼ਹਰਰ ਹਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ          । ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਨਵਵ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲਹ ਅਨਹਸਲਰ

     ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲਆਹ ਨਰ ਸ ਜ਼ਤਸਨ ਸਪਦਣਟਆਹ ਰਪਡ ਜ਼ਲਨ,         ਔਰਰਜ ਜ਼ਲਨ ਤਦ ਗਪਟਨ ਜ਼ਲਨ ਜ਼ਵਚ ਵਸਜ਼ਡਆ ਜ਼ਗਆ ਹਪ  ।
       ਰਪਡ ਤਦ ਔਰਰਜ ਜ਼ਲਨ ਨਰ ਸ ਅਮਗਦ ਜ਼ਤਸਨ ਜ਼ਲਨ,  ਕਸਟਪਨਮਰਟ ਜ਼ਲਨ,       ਬਫ਼ਰ ਜ਼ਲਨ ਤਦ ਬਫਰ ਜ਼ਲਨ ਤਤ ਪਰਦ' 
   ਜ਼ਵਚ ਵਸਜ਼ਡਆ ਜ਼ਗਆ ਹਪ  ।

ਡਲ.               ਰਲਜ ਕਹਮਲਰ ਨਦ ਦਮਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਸਟਪਨਮਰਟ ਜ਼ਲਨ ਤਦ ਬਫ਼ਰ ਜ਼ਲਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਜਨਮ ਸਮਵ
               ਲਮਗਣ ਵਲਲਦ ਟਟਕਦ ਹਟ ਲਗਲਏ ਜਲਣਗਦ ਅਤਦ ਜ਼ਕਸਦ ਵਟ ਸਬ ਸਰਟਰ ਜਲਹ ਮਹਮਢਲਲ ਜ਼ਸਹਤ ਕਵਦਰ

   ਜ਼ਵਚ ਕਲਈ ਵਟ ਈ.ਪਟ.ਆਈ.         ਸ਼ਪਸ਼ਨ ਨਹਹ ਹਲਵਦਗਲ ਤਦ ਨਲ ਹਟ ਆਊਟਰਟਚ ਸਪਸ਼ਨ
 ਲਗਲਇਆ ਜਲਵਦਗਲ           । ਬਫ਼ਰ ਜ਼ਲਨ ਤਤ ਪਰਲਦ ਵਲਲਦ ਖਦਤਰ ਜ਼ਵਚ ਜਨਮ ਸਮਵ ਟਟਕਲਕਰਨ,  ਜ਼ਸਹਤ

            ਕਵਦਰ ਜ਼ਵਚ ਟਟਕਲਕਰਨ ਤਦ ਲਲੜ ਅਨਹਸਲਰ ਆਊਟ ਰਟਚ ਸਪਸ਼ਨ ਲਗਲਇਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਪ  ।
              ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਦ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਟਟਕਲਕਰਨ ਜ਼ਸਹਤ ਸਦਵਲਵਲਹ ਦਟ ਇਕ ਜ਼ਰਰਰਟ ਸਦਵਲ ਹਪ ਜਲ
       ਬਮਜ਼ਚਆਹ ਅਤਦ ਗਰਭਵਤਟ ਔਰਤਲਹ ਨਰ ਸ ਵਪਕਸਟਨ ਪਪਵਰਟਏਬਲ ਡਜ਼ਟਜ(ਡਬਜ਼ਲਊ.ਪਟ.ਡਟ)  ਤਤ
             ਸਹਰਮਜ਼ਖਆ ਪਪਦਲਨ ਕਰਦਟ ਹਪ ਤਦ ਇਸ ਨਰ ਸ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਜਲਰਟ ਰਮਖਣ ਦਟ ਬਹਹਤ ਜ਼ਰਰਰਤ ਹਪ  ।

          ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਚ ਹਰ ਬਹਮਧਵਲਰ ਨਰ ਸ ਬਮਜ਼ਚਆਹ ਦਲ ਟਟਕਲਕਰਨ ਕਟਤਲ ਜਲਹਦਲ ਹਪ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
        ਬਬਰਰਜ਼ਗਲਰ ਨਨਜਵਲਨਲਨ ਲਈ ਮਰਫ਼ਤ ਆਨਲਲਇਨ ਕਕਸਜ਼ਲਸਗ ਦਦ ਸਰਜ਼ਵਧਲ ਸ਼ਰਰਰ

ਸਸਗਰਰਰ, 8 ਮਈ

    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਅਤਬ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ,    ਸਸਗਰਰਰ ਵਵਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ 19   ਦਬ ਚਵਲਜ਼ਦਆਨ
          ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦ ਸਜ਼ਥਤਦ ਜ਼ਵਵਚ ਬਬਰਰਜ਼ਗਲਰ ਨਨਜਵਲਨਲਨ ਲਈ ਮਰਫ਼ਤ ਆਨਲਲਇਨ ਕਕਸਜ਼ਲਸਗ

     ਦਦ ਸਰਜ਼ਵਧਲ ਸ਼ਰਰਰ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਹ        । ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਦ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਦ ਦਦਆਨ
           ਹਦਲਇਤਲਨ ਤਬ ਬਬਰਰਜ਼ਗਲਰ ਨਨਜਵਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਲਲਕਡਲਉਨ ਕਲਰਨ ਮਲਨਜ਼ਸਕ ਤਣਲਅ ਤਲ ਬਚਲਉਣ

             ਅਤਬ ਹਲਰ ਵਵਖ ਵਵਖ ਜ਼ਵਜ਼ਸ਼ਆਨ ਸਬਸਧਦ ਸਲਲਹ ਲਹਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਜ਼ਵਧਲ ਜ਼ਦਵਤਦ ਗਈ ਹਹ।
       ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਉਤਪਤਦ ਅਤਬ ਜ਼ਸਖਲਲਈ ਅਫ਼ਸਰ,   ਸਸਗਰਰਰ ਸਸਦ

             ਗਰਰਤਬਜ ਜ਼ਸਸਘ ਨਬ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਬਰਰਜ਼ਗਲਰ ਨਨਜਵਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਮਲਨਜ਼ਸਕ ਤਣਲਅ ਤਲ ਬਚਲਉਣ ਦਬ
      ਨਲਲ ਨਲਲ ਵਵਖ ਵਵਖ ਜ਼ਵਜ਼ਸ਼ਆਨ ਦਬ ਕਲਰਸ,     ਮਰਕਲਬਲਬ ਦਦਆਨ ਪਸਦਜ਼ਖਆਵਲਨ ਦਦ ਜ਼ਤਆਰਦ, 
     ਜ਼ਵਦਬਸ਼ ਜ਼ਵਵਚ ਰਰਜ਼ਗਲਰ ਦਬ ਮਨਜ਼ਕਆਨ ,        ਸਵਹ ਰਰਜ਼ਗਲਰ ਅਤਬ ਸਰਕਲਰਦ ਜਲਨ ਪਸਲਈਵਬਟ ਨਨਕਰਦਆਨ

       ਜਲਣਕਲਰਦ ਦਬਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਲਲਲ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ        । ਇਸ ਸਰਜ਼ਵਧਲ ਦਲ ਲਲਭ ਲਹਣ ਲਈ
            ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਅਤਬ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਊਰਲ ਦਬ ਕਕਸਲਰ ਨਲਲ ਸਲਮਵਲਰ ਤਲ ਸ਼ਨਦਵਲਰ ਸਵਬਰ

9:00   ਵਜਬ ਤਲ 5:00    ਵਜਬ ਤਵਕ ਮਲਬਲਇਲ ਨਸ: 6280058548 '    ਤਬ ਸਸਪਰਕ ਕਰਕਬ
     ਜਲਣਕਲਰਦ ਹਲਸਲ ਕਦਤਦ ਜਲ ਸਕਦਦ ਹਹ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
       ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਦਸ ਹਲਟਲ ਕਕਆਰਸਟਟਨ ਸਸਟਰ ਵਜਜ ਘਲਜ਼ਸ਼ਤ

*         ਸਹਰਲਤ ਲਲ ਜ਼ਰਹਲ ਜ਼ਵਅਕਤਟ ਉਠਲਵਲਗਲ ਹਲਟਲ ਕਮਰਲ ਦਲ ਖ਼ਰਚਲ
ਸਸਗਰਰਰ, 8 ਮਈ: 

       ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਲ ਫ਼ਲਲਲਅ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਕਲਜ਼ਵਡ 19        ਦਲ ਸ਼ਸ਼ਕਟ ਜਲਜ ਕਲਜ਼ਵਡ ਪਲਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਟਜ਼ ਦਲ
              ਸਸਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਏ ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਜ ਤਲ ਹਲਰਨਲਜ ਸਰਜ਼ਬਆਜ ਤਜ ਆਏ ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਜ ਨਰ ਸ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਟਆਜ

     ਹਦਲਇਤਲਜ ਅਨਕਸਲਰ ਕਕਆਰਸਟਟਨ ਕਟਤਲ ਜਲਜਦਲ ਹਲ         । ਇਸ ਸਸਦਰਭ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਲਜ ਸਪਟ
              ਮਸਤਰਆਣਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਨਰ ਸ ਕਕਆਰਸਟਟਨ ਸਸਟਰ ਘਲਜ਼ਸ਼ਤ ਕਟਤਲ ਹਲਇਆ ਹਲ। ਹਕਣ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਲਜ ਲਲਕਲਜ

               ਦਟ ਸਹਰਲਤ ਨਰ ਸ ਮਕਸ਼ਖ ਰਸ਼ਖਜ਼ਦਆਜ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਦਸ ਹਲਟਲਲਜ ਨਰ ਸ ਵਟ ਕਕਆਰਸਟਟਨ ਸਸਟਰ ਐਲਲਨ ਜ਼ਦਸ਼ਤਲ ਹਲ।
             ਜਲਣਕਲਰਟ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਜ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਜ਼ਜਸਟਰਲਟ ਸਪਟ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਟ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਲ ਫਲਲਲਅ ਨਰ ਸ

   ਰਲਕਣ ਲਈ ਕਲਜ਼ਵਡ 19            ਦਲ ਸ਼ਸ਼ਕਟ ਮਰਟਜ਼ਲਜ ਨਰ ਸ ਅਲਸ਼ਗ ਰਸ਼ਖਣ ਲਈ ਸਪਟ ਮਸਤਰਆਣਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਨਰ ਸ
    ਕਕਆਰਸਟਟਨ ਸਸਟਰ ਬਣਲਇਆ ਹਲਇਆ ਹਲ          । ਉਨਲਲਜ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਪਟ ਮਸਤਰਆਣਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਖਲ ਕਕਆਰਸਟਟਨ

   ਰਸ਼ਖਲ ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਜ ਨਰ ਸ ਖਲਣ-ਪਟਣ,         ਮਲਡਟਕਲ ਸਹਰਲਤ ਆਜ਼ਦ ਸਸ਼ਭ ਮਕਫ਼ਤ ਮਕਹਸ਼ਈਆ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲਜਦਲ
ਹਲ                  । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਜ਼ਜਸਟਰਲਟ ਨਲ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲਲਕਲਜ ਦਟ ਸਹਰਲਤ ਲਈ ਹਕਣ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਦਸ ਹਲਟਲਲਜ ਨਰ ਸ ਵਟ

             ਕਕਆਰਸਟਟਨ ਸਸਟਰ ਵਜਜ ਸਥਲਪਤ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਲ। ਜਲ ਜ਼ਵਅਕਤਟ ਸਪਟ ਮਸਤਰਆਣਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਕਕਆਰਸਟਟਨ
                 ਸਸਟਰ ਜ਼ਵਚ ਨਹਹ ਰਜ਼ਹਣਲ ਚਲਹਕਸਦਲ ਉਨਲਲਜ ਨਰ ਸ ਇਨਲਲਜ ਹਲਟਲਲ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਦਲ ਬਦਲ ਜ਼ਦਸ਼ਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਲ। ਪਰ
           ਇਨਲਲਜ ਹਲਟਲਲਜ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਦਲ ਖ਼ਰਚਲ ਉਨਲਲਜ ਨਰ ਸ ਖ਼ਕਦ ਹਟ ਉਠਲਉਣਲ ਪਵਲਗਲ।

        ਸਪਟ ਥਲਰਟ ਨਲ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਜ ਹਲਟਲਲਜ ਜ਼ਵਚ ਕਲ.ਟਟ. ਰਲਇਲ,    ਹਲਟਲ ਸ਼ਲਫਜ਼ ਐਡ ਰਲਸਟਲਰਸਟ,   ਹਲਟਲ ਹਹਟ
ਚਹਪ, ਯਲਦਜ਼ਵਸਦਰਲ'  ਜ਼ ਡਰਟਮ,  ਹਲਟਲ '  ਦ ਕਲਲਜ਼ਸਕ, '   ਦ ਰਲਇਲ ਪਲਲਜ਼ਲ,  ਹਲਟਲ ਜ਼ਸ਼ਵਲਜ਼ਲਕ,  ਪਰਨਟਆ
ਟਲਵਰ,       ਰਲਮਸਮ ਕਲਊਨ ਅਤਲ ਰਲਡ ਐਪਲ ਸ਼ਲਮਲ ਹਨ         । ਉਨਲਲਜ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਜ ਹਲਟਲਲਜ ਦਲ ਨਲਨ ਏ.ਸਟ, 
ਏ.      ਸਟ ਤਲ ਜ਼ਡਜ਼ਲਕਸ ਕਮਜ਼ਰਆਜ ਦਲ ਵਸ਼ਖਰਲ-   ਵਸ਼ਖਰਲ ਜ਼ਕਰਲਇਆ ਹਲ,       ਜ਼ਜਸ ਨਰ ਸ ਸਹਰਲਤ ਲਲ ਰਹਲ ਜ਼ਵਅਕਤਟ

  ਵਲਜ ਉਠਲਇਆ ਜਲਵਲਗਲ        । ਉਨਲਲਜ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਹਲਟਲ ਦਲ ਬਲਹਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪਟ.     ਸਸਗਰਰਰ ਦਕਆਰਲ ਚਹਵਟ ਘਸਟਲ
     ਪਕਜ਼ਲਸ ਕਰਮਚਲਰਟਆਜ ਨਰ ਸ ਤਲਇਨਲਤ ਕਟਤਲ ਜਲਵਲਗਲ        । ਇਸ ਤਜ ਇਲਲਵਲ ਇਨਫ਼ਲਰਸਮਸਟ ਟਟਮਲਜ ਕਕਆਰਸਟਟਨ

             ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਜ ਦਟ ਪਰਰਟ ਜ਼ਨਗਰਲਨਟ ਰਸ਼ਖਣਗਟਆਜ ਅਤਲ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਤਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਨਲਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਭਲਰਤ
              ਸਰਕਲਰ ਤਲ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਲਸ਼ਲਜ ਅਨਕਸਲਰ ਜ਼ਨਯਮਤ ਰਰਪ ਜ਼ਵਚ ਇਨਲਲਜ ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਜ ਦਟ

    ਜ਼ਸਹਤ ਜਲਜਚ ਕਰਨਟ ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਉਣਗਲ।
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   ਦਫ਼ਤਰ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
             ਟਰਰਕਕਕ ਰਕਹਹ ਕਣਕ ਦਦ ਢਲਆ ਢਢਆਈ ਲਈ ਜਸਗਗੜਕ ਰਲਡ ਅਹਹਮਦਗੜੜ ਦਗ ਰਸਤਗ ਨਰ ਸ ਖਲਲੜਣ

  ਦਗ ਹਢਕਮ ਜਕਰਦ
ਸਸਗਰਰਰ, 8 ਮਈ:

 ਕਲਹਵਡ 19            ਦਦ ਮਹਕਕਮਕਰਦ ਦਗ ਸਬਸਧ ਹਵਚ ਪਰਰਗ ਪਸਜਕਬ ਹਵਚ ਕਰਹਫ਼ਊ ਲਗਕਇਆ ਹਗਆ
ਹਹ            । ਪਰ ਲਲਕਕਕ ਦਦਆਕ ਮਢਸ਼ਕਲਕਕ ਨਰ ਸ ਹਧਆਨ ਹਵਚ ਰਰਖਹਦਆਕ ਪਪਸ਼ਕਸਨ ਵਰਲਲ ਸਮਮ-  ਸਮਮ '  ਤਗ

     ਕਢਝ ਛਲਟਕਕ ਹਦਰਤਦਆਕ ਜਕ ਰਹਦਆਕ ਹਨ         । ਇਸਗ ਹਦ ਲੜਦ ਤਹਹਤ ਸਬ ਡਵਦਜ਼ਨ ਅਹਹਮਦਗੜੜ
     ਹਵਚ ਪਪਦਗ ਜਸਗਗੜਕ ਰਲਡ ਅਹਹਮਦਗੜੜ (         ਜਲ ਹਕ ਲਢ ਹਧਆਣਕ ਹਜ਼ਲੜ ਕ ਦਦ ਹਰਦ ਨਕਲ ਲਰਗਦਕ ਹਹ)

               ਦਗ ਰਸਤਗ ਨਰ ਸ ਕਣਕ ਦਦ ਢਲਆ ਢਢਆਈ ਲਈ ਖਲਲੜਣ ਦਗ ਹਢਕਮ ਜਕਰਦ ਕਰ ਹਦਰਤਗ ਗਏ ਹਨ।
                   ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਜਕਣਕਕਰਦ ਹਦਸਹਦਆਕ ਹਲਇਆਕ ਵਧਦਕ ਹਜ਼ਲੜ ਕ ਮਹਹਜਸਟਪ ਗਟ ਸ਼ਪਦ ਰਕਜਗਸ਼

             ਹਤਪਪਕਠਦ ਨਗ ਦਰਹਸਆ ਹਕ ਹਜ਼ਲੜ ਕ ਪਪਸ਼ਕਸਨ ਵਰਲਲ ਕਰਹਫਊ ਹਢਕਮਕਕ ਹਵਚ ਸਲਧ ਕਰਹਦਆਕ ਹਮਤਦ
2   ਮਈ ਨਰ ਸ     ਜਸਗਗੜਕ ਰਲਡ ਅਹਹਮਦਗੜੜ         ਦਗ ਰਸਤਗ ਨਰ ਸ ਬਸਦ ਕਰ ਹਦਰਤਕ ਹਗਆ ਸਦ।

            ਪਰਸਤਰ ਅਹਹਮਦਗੜੜ ਅਧਦਨ ਪਪਦਦਆਕ ਮਸਡਦਆਕ ਹਵਰਚ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਅਤਗ ਹਲਫਹਟਸਗ ਦਕ
                ਕਸਮ ਚਰਲ ਹਰਹਕ ਹਹ ਅਤਗ ਇਨੜਕਕ ਮਸਡਦਆਕ ਹਵਰਚਲ ਕਣਕ ਟਰਰਕਕਕ ਰਕਹਹ ਜਸਗਗੜਕ ਰਲਡ ਤਲ ਹਲ ਕਗ

          ਗਊਸ਼ਕਲਕ ਨਜ਼ਦਦਕ ਫਕਟਕਕਕ ਦਗ ਪਪਦਗ ਹਲਏ ਗਲਦਕਮ ਹਵਰਚ ਭਸਡਕਰ ਹਲਣਦ ਹਹ    ।ਪਪਸਤਰ ਜਸਗਗੜਕ ਰਲਡ
             ਅਹਹਮਦਗੜੜ ਵਕਲਕ ਰਸਤਕ ਬਸਦ ਹਲਣ ਕਕਰਨ ਜਗਕਰ ਦਰਸਰਗ ਰਸਤਗ ਤਲ ਟਰਰਕ ਗਢਦਕਮਕਕ ਹਵਰਚ

            ਪਹਢਸਚਦਗ ਹਨ ਤਕਕ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਕਦਤਕ ਫਕਸਲਕ ਵਧਣ ਕਕਰਨ ਟਰਕਕਸਪਲਰਟਗਸ਼ਨ ਦਕ ਖਰਚਕ ਵਦ
               ਵਧ ਹਰਹਕ ਸਦ। ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਦਦ ਢਲਆ ਢਢਆਈ ਨਰ ਸ ਹਧਆਨ ਹਵਰਚ ਰਰਖਦਗ ਹਲਏ ਮਸਡਦਆਕ
              ਹਵਰਚ ਕਣਕ ਦਦ ਖਰਦਦ ਤਗ ਹਲਫਹਟਸਗ ਦਕ ਕਸਮ ਚਰਲਦਗ ਰਹਹਣ ਤਰਕ ਹਸਰਫ਼ ਟਰਰਕਕਕ ਲਈ
              ਕਣਕ ਦਦ ਢਲਆਈ ਲਈ ਜਸਗਗੜਕ ਰਲਡ ਅਹਹਮਦਗੜੜ ਦਗ ਰਸਤਗ ਨਰ ਸ ਖਲਲੜਣ ਦਗ ਹਢਕਮ ਜਕਰਦ

  ਕਦਤਗ ਗਏ ਹਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
  ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਤਜ਼ਹਤ ਐਮ.ਬਬ.ਬਬ.        ਐਸ ਡਲਕਟਰਲਰ ਨਰ ਸ ਸਵਵ ਇਛਛ ਛਕ ਸਸਵਲ ਕਰਨ ਲਈ

   ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਸ ਜ਼ਦਛਤਬ ਪਸਸ਼ਕਸ਼
 

ਸਸਗਰਰਰ, 8 ਮਈ:
          ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਛਲਲ ਨਲਵਲ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਸ ਉਉਭਰਦਸ ਹਲਲਲਤ ਦਸ ਮਛਦਸਨਜ਼ਰ ਵਛਖ-  ਵਛਖ

          ਹਸਪਤਲਲਲਰ ਜ਼ਵਛਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲਸ ਦਸ ਲਲਕਲਰ ਦਬ ਸਸਵਲ ਕਰਨ ਵਲਸਤਸ ਕਛਆਲਬਫਲਈਡ ਐਮ.ਬਬ.ਬਬ.ਐਸ
          ਡਲਕਟਰਲਰ ਨਰ ਸ ਸਵਵ ਇਛਛ ਛਕ ਸਸਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸਸ਼ਕਸ਼ ਜ਼ਦਛਤਬ ਗਈ ਹਵ     । ਇਸ ਵਲਸਤਸ ਚਛਣਸ

            ਜਲਣ ਵਲਲਸ ਡਲਕਟਰਲਰ ਨਰ ਸ ਪਪਤਬ ਜ਼ਦਨ ਦਸ ਜ਼ਹਸਲਬ ਨਲਲ ਸਸਵਲਫਲ ਵਬ ਜ਼ਦਛਤਲ ਜਲਵਸਗਲ।
            ਇਸ ਸਬਸਧਬ ਜਲਣਕਲਰਬ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਡਪਟਬ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਬ ਘਨਸ਼ਜ਼ਅਲਮ ਥਲਰਬ ਨਸ ਦਛਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
 ਜ਼ਜਹੜਸ ਐਉਮ.ਬਬ.ਬਬ.ਐਉਸ.    ਡਲਕਟਰ ਵਲਸਟਬਅਰ ਤਤਰ '     ਤਸ ਨਲਵਲ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਬ
            ਮਛਸ਼ਕਲ ਦਤਰਲਨ ਸਵਵ ਇਛਛ ਛਕ ਸਸਵਲ ਕਰਨਲ ਚਲਹਛਸਦਸ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਵਲਸਤਸ ਦਸਵਦਰਸ਼ਦਬਪ

ਜ਼ਸਸਘ,   ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (  ਅਸਡਰ ਟਪ ਸਜ਼ਨਸਗ)    ਦਸ ਮਲਬਲਈਲ ਨਸਬਰ 8427558983 ਜਲਰ
 ਜ਼ਨਰਮਲ ਜ਼ਸਸਘ, ਕਲਰਕ, ਡਬ.      ਸਬ ਦਫ਼ਤਰ ਦਸ ਮਲਬਲਈਲ ਨਸਬਰ 9463562313  ਉਉਤਸ
        ਸਸਪਰਕ ਕਰਕਸ ਜਲਰ ਵਟਸਐਪ ਕਰਕਸ ਅਪਲਲਈ ਕਰ ਸਕਦਸ ਹਨ       । ਸਪਬ ਥਲਰਬ ਨਸ ਦਛਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

  ਇਸ ਵਲਸਤਸ  ਐਉਮ.ਬਬ.ਬਬ.ਐਉਸ.   ਡਲਕਟਰ ਨਰ ਸ 3500/-      ਰਛਪਏ ਪਪਤਬ ਜ਼ਦਨ ਦਸ ਜ਼ਹਸਲਬ
    ਨਲਲ ਸਸਵਲ ਫਲ ਜ਼ਦਛਤਲ ਜਲਵਸਗਲ।
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