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çøåð Ç÷ñ·Å ñ¯Õ Ã§êðÕ ÁøÃð, Ã§×ð±ð 

Ç÷ñ·Å îËÇÜÃàð¶à ò¾ñ¯º À¹çï¯Ç×Õ Ã§ÃæÅò» ù ê±ðÆ ñ¶ìð éÅñ Õ§î ÚñÅÀ¹ä ñÂÆ Û¯à ç¶ä ç¶ Ô¹Õî ÜÅðÆ 

À¹çï¯Ç×Õ Ã§ÃæÅò» ç¶ êzì§èÕ Õ¯Çòâ-AI çÆ ð¯ÕæÅî ñÂÆ ÜÅðÆ ÔçÅÇÂå» çÆ êÅñäÅ ïÕÆéÆ ìäÅÀ¹ä×¶: 

ØéÇôÁÅî æ¯ðÆ 

Ã§×ð±ð, A3 îÂÆ: 

 Õ¯ð¯éÅòÅÇÂðÃ ëËñä ÕÅðé ÃéÁå» Óå¶ î÷ç±ð» å¯º Õ§î ÕðòÅÀ¹ä ñÂÆ ñÅ×± ÕÆåÆÁ» ×ÂÆÁ» ôðå» ÓÚ 

ò¾âÆ ðÅÔå Çç§ÇçÁ» Á¾Ü Ç÷ñ·Å îËÇÜÃàð¶à Ã§×ð±ð ôzÆ ØéÇôÁÅî æ¯ðÆ é¶ Ç÷ñ·¶ çÆÁ» À¹çï¯Ç×Õ Ã§ÃæÅò» ù ÁÅêäÆ 

Ãîð¾æÅ Áé¹ÃÅð ê±ðÆ ñ¶ìð å¯º Õ§î ñÂÆ Û¯à ç¶ä ç¶ Ô¹Õî ÜÅðÆ ÕÆå¶ ÔéÍ Ç÷Õðï¯× þ ÇÕ ÇÂé·» Ô¹Õî» å¯º êÇÔñ» 

Ã§×ð±ð Ç÷ñ·¶ çÆÁ» À¹çï¯Ç×Õ ÇÂÕÅÂÆÁ» ÇÃðø CC ëÆÃç îÜç±ð» éÅñ ÔÆ Õ§î ÚñÅ ÃÕç¶ ÃéÍ 

 Ô¹Õî» ÓÚ Ãê¾ôà ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þ ÇÕ ê±ðÆ ñ¶ìð éÅñ Õ§î Õðç¶ Ô¯Â¶ À¹çï¯Ç×Õ Ã§ÃæÅò» ç¶ êzì§èÕ ÇÂÔ 

ïÕÆéÆ ìäÅÀ¹ä×¶ ÇÕ Õ¯Çòâ-AI çÆ ð¯ÕæÅî ñÂÆ ÃðÕÅð Áå¶ ÇÃÔå ÇòíÅ× ò¾ñ¯º ÜÅðÆ ÕÆåÆÁ» ×ÂÆÁ» ÔçÅÇÂå» 

çÆ êÅñäÅ ïÕÆéÆ ìäÅÀ¹ä×¶Í  

 Ç÷ñ·Å îËÇÜÃàð¶à-Õî-ÇâêàÆ ÕÇîôéð é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ Ô¹Õî Ã§×ð±ð Ç÷ñ·Å ÇÂ§âÃàðÆÁñ ÚËºìð 

(ÁËÃ.âÆ.ÁÅÂÆ.ÃÆ.) ç¶ ÃÅð¶ îËºìð» ù í¶Ü Çç¾å¶ ×Â¶ Ôé Áå¶ À¹é·» ù ÔçÅÇÂå ÕÆåÆ ×ÂÆ þ ÇÕ ò¾è å¯º ò¾è î÷ç±ð» ù 

Õ§î Çç¾åÅ ÜÅò¶Í À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ç÷ñ·¶ ÓÚ ÔÆ Õ§î ç¹ìÅðÅ Çîñä Óå¶ êzòÅÃÆ î÷ç±ð» çÆ Øð òÅêÃÆ ù òÆ á¾ñ· êò¶×Æ 

ÇÕªÇÕ ç±Ü¶ Ã±ÇìÁ» å¯º ÁÅÂ¶ ÇòÁÕåÆÁ» çÆ òÅêÃÆ çÅ î¹¾Ö ÕÅðé Õ¯ð¯éÅòÅÇÂðÃ ëËñä ÕÅðé Õ§î éÅ ÇîñäÅ ÃÆÍ 

 ôzÆ ØéÇôÁÅî æ¯ðÆ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Õ¯Çòâ-AI ç¶ Ú¾ñÇçÁ» Ãí ù ò¾è å¯º ò¾è Ã¹Ú¶å Ô¯ä çÆ ñ¯ó þ Áå¶ ÇÂÃ¶ 

åð·» ÃéÁå» ç¶ îÅñÕ» ù òÆ ÇÂÔ ïÕÆéÆ ìäÅÀ¹äÅ ÚÅÔÆçÅ þ ÇÕ Õ§î ÕðòÅÀ¹ä ç¶ éÅñ-éÅñ Õ¯ð¯éÅòÅÇÂðÃ ëËñä 

å¯º ð¯Õä ñÂÆ ê±ðÆÁ» ÃÅòèÅéÆÁ» òðåÆÁ» ÜÅäÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ î÷ç±ð» çÆ Á§çð ÁÅÀ¹ä å¯º êÇÔñ» ê±ðÆ Ü»Ú 

ÕÆåÆ ÜÅò¶ Áå¶ Ü¶Õð ÇÕÃ¶ ù òÆ Õ¯Çòâ-AI çÅ ñ¾Ûä ÇòÖÅÂÆ ç¶ò¶ å» å¹ð§å À¹Ãù é¶óñ¶ ëñ± ÕÅðéð Óå¶ í¶ÇÜÁÅ 

ÜÅò¶Í 



    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
           ਫਰਸਟਲਲਈਨ ਵਰਕਰਲਰ ਤਤ ਲਲੜਵਸਦਲਰ ਨਰ ਸ ਵਸਡਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਦਦਤਤਆਰ ਜਰਸ

 ਦਤਆਰ 20,000 ਬਲਤਲਲਰ
*     ਕਲਕਲ ਕਲਲਲ ਇਸਡਤਆ ਵਦਲਲ ਪਤ.ਐਚ.ਡਤ.      ਚਚਬਰ ਆਫ਼ ਕਲਮਰਸ ਐਡ ਇਸਡਸਟਰਤਜ਼ ਦਤ

   ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਭਤਜ਼ਜਆ 2.5     ਲਦਖ ਤਲ ਵਧਤਰਤ ਦਲ ਸਲਮਲਨ:  ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਸਸਗਰਰਰ, 13  ਮਈ :

         ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਫਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਜਦਥਤ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਦਲਲ ਵਦਖ-    ਵਦਖ ਉਪਰਲਲਤ ਕਤਤਤ ਜਲ
               ਰਹਤ ਹਨ ਉਥਤ ਹਤ ਸਮਲਜ ਸਤਵਤ ਸਸਸਥਲਵਲਰ ਵਦਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਬਲਖ਼ਰਬਤ ਸਲਥ ਜ਼ਦਦਤਲ ਜਲ
 ਜ਼ਰਹਲ ਹਫ           । ਅਜ਼ਜਹਤ ਹਤ ਸਮਮ ਕਲਕਲ ਕਲਲਲ ਇਸਡਤਆ ਦਤ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ

ਪਤ.ਐਚ.ਡਤ.ਆਰ.ਡਤ.   ਐਫ਼ ਵਲਲ ਪਤ.ਐਚ.ਡਤ.      ਚਚਬਰ ਆਫ਼ ਕਲਮਰਸ ਐਡ ਇਸਡਸਰਟਤ
     ’         ਰਲਹਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਸ ਲਲੜਵਸਦਲਰ ਚ ਵਸਡਣ ਲਈ ਜਰਸ ਅਤਤ ਸਲਫ਼ਟ ਡਜ਼ਰਸਕਸ ਦਤਆਰ

20000     ਬਲਤਲਲਰ ਭਮਟ ਕਤਤਤਆਰ ਗਈਆਰ ਹਨ।
           ਇਸ ਸਬਸਧਤ ਵਧਤਰਤ ਜਲਣਕਲਰਤ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਗਰਰਰ ਸ਼ਪਤ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਤ

   ਨਤ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਤ.ਐਚ.ਡਤ.         ਚਚਬਰ ਆਫ਼ ਕਲਮਰਸ ਐਡ ਇਸਡਸਰਟਤ ਦਤ ਜ਼ਲਨ ਕਨਵਤਨਰ ਸ਼ਪਤ
   ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਕਲਰਸਲ ਵਲਲ ਪਤ.ਐਚ.ਡਤ.       ਚਚਬਰ ਚਸਡਤਗੜ ਦਤ ਚਫਅਰਮਫਨ ਕਰਨ ਜ਼ਗਲਹਲਤਰਲ ਤਤ

 ਸਪਤ ਆਰ. ਐਸ.            ਸਦਚਦਤਵਲ ਦਤ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਢਲਈ ਲਦਖ ਰਰਪਏ ਤਲ ਵਧਤਰਤ ਦਤ ਕਤਮਤ ਦਤਆਰ
          ਜਰਸ ਤਤ ਸਲਫ਼ਟ ਡਜ਼ਰਸਕਸ ਦਤਆਰ ਬਲਤਲਲਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਦਦਤਤਆਰ ਹਨ    । ਉਨਲਰ ਦਦਜ਼ਸਆ
  ’   ਜ਼ਕ ਇਨਲਰ ਚ ਐਪਲ ਜਰਸ,       ਫ਼ਚਟਲ ਤਤ ਮਲਜ਼ਲ ਦਤਆਰ ਬਲਤਲਲਰ ਸ਼ਲਮਲ ਹਨ    । ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
           ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਰਸ ਤਤ ਸਲਫ਼ਟ ਡਜ਼ਰਸਕਸ ਦਤਆਰ ਬਲਤਲਲਰ ਨਰ ਸ ਪਰਜ਼ਲਸ ਮਰਲਲਜ਼ਮਲਰ,  ਸਰਰਦਜ਼ਖਆ
ਕਰਮਚਲਰਤਆਰ,  ਸਫ਼ਲਈ ਸਤਵਕਲਰ,  ਪਪਵਲਸਤ ਮਜ਼ਦਰਰਲਰ, ਝਰ ਦਗਤਆਰ-  ’   ਝਝਪੜਤਆਰ ਚ ਰਜ਼ਹਣ

      ਵਲਜ਼ਲਆਰ ਤਤ ਲਲੜਵਸਦਲਰ ਨਰ ਸ ਮਰਹਦਈਆ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲਵਤਗਲ।
           ਇਸ ਮਝਕਤ ਬਲਲਜ਼ਦਆਰ ਸ਼ਪਤ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਕਲਰਸਲ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਕਲਜ਼ਵਡ-19 

              ਮਹਲਰਮਲਰਤ ਤਲ ਜ਼ਜ਼ਲਤ ਨਰ ਸ ਸਰਰਦਜ਼ਖਅਤ ਰਦਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਸਭਵ ਕਦਮ ਚਰਦਕ ਜ਼ਰਹਲ ਹਫ ਅਤਤ ਅਜ਼ਜਹਤ
’             ਚ ਲਲਕਲਰ ਦਲ ਵਤ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਲ ਹਫ ਜ਼ਕ ਉਹ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਸਲਥ ਦਤਣ    । ਇਸ ਮਝਕਤ ਡਲ. 
ਏ.ਆਰ. ਸ਼ਰਮਲ,    ਸਸਜਤਵ ਚਲਪੜਲ ਤਤ ਐਮ.ਪਤ.    ਜ਼ਸਸਘ ਵਤ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।    
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     ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ ਸਸਗਰਰਰ
ਐਲ.ਆਈ.ਸਸ.        ਹਲਊਜਸਸਗ ਫਲਈਨਲਨਸ ਜਲਮਜਟਡ ਵਵਲਲ ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਨਰ ਸ 40    ਲਵਖ ਦਸ ਲਲਗਤ ਨਲਲ

ਪਸ.ਪਸ.ਈ.  ਜਕਵਟਲਨ ਪਪਦਲਨ
ਸਸਗਰਰਰ, 13  ਮਈ :
 

         ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਫਲਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜਜਥਥ ਪਪਸਲਸਨ ਵਵਲਲ ਵਵਖ-       ਵਵਖ ਉਪਰਲਲਥ ਕਸਤਥ ਜਲ ਰਹਥ ਹਨ
                ਉਥਥ ਹਸ ਸਮਲਜ ਸਥਵਸਆਨ ਦਦਆਰਲ ਮਲਢਥ ਨਲਲ ਮਲਢਲ ਜਲੜ ਕਥ ਪਪਸਲਸਨ ਦਲ ਸਲਥ ਜਦਵਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਫ।ਅਜਜਹਥ

  ਹਸ ਸਮਮ ਐਲ.ਆਈ.ਸਸ.        ਹਲਊਜਸਸਗ ਫਲਈਨਲਨਸ ਜਲਮਜਟਡ ਵਵਲਲ ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਨਰ ਸ 40    ਲਵਖ ਰਦਪਏ ਦਸ
        ਲਲਗਤ ਨਲਲ ਪਸ ਪਸ ਈ ਜਕਵਟਲਨ ਜਦਵਤਸਆਨ ਗਈਆਨ ਹਨ।

           ਜਲਣਕਲਰਸ ਜਦਸਜਦਆਨ ਜਡਪਟਸ ਕਜਮਸਨਰ ਸਪਸ ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਸ ਨਥ ਜਕਹਲ ਜਕ ਉਨਲਲਨ ਐਲ.ਆਈ.ਸਸ. 
   ਹਲਊਜਸਸਗ ਫਲਈਨਲਨਸ ਜਲਮਜਟਡ   ਨਰ ਸ ਪਸ.ਪਸ.ਈ.        ਜਕਵਟਲਨ ਖਰਸਦਣ ਲਈ ਬਥਨਤਸ ਕਸਤਸ ਸਸ ਜਲ

ਐਲ.ਆਈ.      ਸਸ ਦਸ ਤਰਫਲ ਪਪਵਲਨ ਕਰਜਦਆਨ 40,00,000   ਰਦਪਏ ਦਸਆਨ ਪਸ.ਪਸ.ਈ.   ਜਕਵਟਲਨ ਦਥਣ
    ਲਈ ਹਲਮਸ ਭਰਸ ਗਈ ਸਸ      । ਉਨਲਲ ਜਕਹਲ ਜਕ ਕਲਜਵਡ 19        ਦਸ ਮਹਲਨਮਲਰਸ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਜਵਚ ਲਵਗਥ ਸਲਡਥ ਫਰਸਟ

              ਲਲਈਨ ਕਲਜਮਆਨ ਦਸ ਸਦਰਵਜਖਆ ਨਰ ਸ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਇਆ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਫ ਅਤਥ ਲਲੜ ਅਨਦਸਲਰ ਹਰਥਕ ਮਫਡਸਕਲ
        ਸਦਜਵਧਲ ਦਸ ਉਪਲਬਧਤਲ ਨਰ ਸ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਇਆ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਫ        । ਜਡਪਟਸ ਕਜਮਸਨਰ ਨਥ ਜਕਹਲ ਜਕ ਅਜਜਹਥ

    ਸਜਹਯਲਗਸਆਨ ਕਲਰਨ ਅਸਸ ਕਲਜਵਡ 19        ਦਸ ਮਹਲਨਮਲਰਸ ਤਲ ਛਥਤਸ ਹਸ ਜਨਜਲਤ ਪਲ ਲਵਲਨਗਥ।
          ਇਥਥ ਇਹ ਵਸ ਜਜਕਰਯਲਗ ਹਫ ਜਕ ਇਸ ਤਲ ਪਜਹਲਲਨ ਵਸ ਵਵਖ-      ਵਵਖ ਸਮਲਜ ਸਥਵਸ ਸਸਸਥਲਵਲਨ ਅਤਥ ਉਦਯਲਜਗਕ

       ਅਦਲਜਰਆਨ ਦਥ ਨਦਮਲਇਸਜਦਆਨ ਵਵਲਲ ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਸਲਸਨ ਨਰ ਸ ਕਲਜਵਡ-19     ਦਸ ਰਲਕਥਲਮ ਜਵਵਚ ਮਦਦਗਲਰ ਸਲਜਬਤ
       ਹਲਣ ਵਲਲਸ ਮਫਡਸਕਲ ਸਮਵਗਰਸ ਪਪਦਲਨ ਕਸਤਸ ਗਈ ਹਫ।
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