
    ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
           ਜਟਟਡਡ ਦਲ ਦਦ ਸਸਭਲਵਡ ਹਮਲਦ ਨਲਲ ਨਜਜਟਠਣ ਲਈ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਪਰਰਡ ਤਰਲਲਰ ਚਚਕਸ:  ਜਡਪਟਡ ਕਜਮਸ਼ਨਰ

*   ਸਹਲਇਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਜਸ਼ਕਲਇਤਲਰ)   ਨਲਡਲ ਅਫਸਰ ਜਨਯਯਕਤ
* 24      ਘਸਟਦ ਜਨਗਰਲਨਡ ਲਈ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਸਥਲਪਤ

*      ਜਜ਼ਲਲ ਲ ਪਟਧਰ ਅਤਦ ਬਲਲਕ ਪਟਧਰ '     ਤਦ ਤਕਨਡਕਡ ਟਡਮਲਰ ਦਲ ਗਠਨ
ਸਸਗਰਰਰ, 23 ਮਈ:

              ਪਸਜਲਬ ਅਤਦ ਨਲਲ ਲਟਗਦਦ ਹਲਰ ਸਰਜਬਆਰ ਦਦ ਕਈ ਜਜ਼ਜਲਲਆਰ ਜਵਟਚ ਜਟਟਡਡ ਦਲ ਵਟਲਲ ਫਸਲਲਰ '    ਤਦ ਹਲਏ ਹਮਲਦ
             ਨਰ ਸ ਦਦਖਜਦਆ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਜਦਸ਼ਲ ਜਨਰਦਦਸ਼ ਅਨਯਸਲਰ ਜਡਪਟਡ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਪਡ ਘਨਜਸ਼ਆਮ ਥਲਰਡ
             ਵਟਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਦ ਨਯਮਲਇਜਦਆਰ ਸਮਦਤ ਹਲਰ ਸਬਸਧਤ ਜਵਭਲਗਲਰ ਨਲਲ ਇਟਕ ਅਜਹਮ ਮਡਜਟਸਗ ਕਡਤਡ ਗਈ  ।

              ਮਡਜਟਸਗ ਜਵਟਚ ਉਨਲਲਰ ਵਟਲਲ ਜਟਟਡਡ ਦਲ ਦਦ ਸਸਭਲਵਡ ਹਮਲਦ ਦਡ ਰਲਕਥਲਮ ਸਬਸਧਡ ਜਵਸਥਲਰਪਰਵਰਕ ਚਰਚਲ
               ਕਡਤਡ ਗਈ ਅਤਦ ਖਦਤਡਬਲੜਡ ਅਤਦ ਜਕਸਲਨ ਭਲਲਈ ਜਵਭਲਗ ਵਟਲਲ ਕਡਤਦ ਗਏ ਪਪਬਸਧਲਰ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜਲਆ
             ਜਗਆ। ਉਨਲਲਰ ਵਟਲਲ ਜਟਟਡਡ ਦਲ ਦਦ ਸਸਭਲਵਡ ਹਮਲਦ ਨਰ ਸ ਦਦਖਦਦ ਹਲਏ ਸਹਲਇਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (ਜਸ਼ਕਲਇਤਲਰ)  ਨਰ ਸ

      ਜਜ਼ਲਲਦ ਦਲ ਨਲਡਲ ਅਫਸਰ ਜਨਯਯਕਤ ਕਡਤਲ ਜਗਆ         । ਇਸ ਮਡਜਟਸਗ ਜਵਟਚ ਸਮਰਹ ਜਵਭਲਗਲਰ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤ
     ਕਡਤਡ ਗਈ ਜਕ ਤਜਹਸਡਲ ਪਟਧਰ '          ਤਦ ਆਪਲ ਆਪਣਦ ਜਵਭਲਗ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਨਲਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜਨਯਯਕਤ
       ਕਰਕਦ ਅਗਲਦਰਡ ਲਲੜੜਦਡ ਕਲਰਵਲਈ ਅਮਲ ਜਵਟਚ ਜਲਆਰਦਡ ਜਲਵਦ        । ਉਨਲਲਰ ਨਦ ਮਡਜਟਸਗ ਜਵਟਚ ਹਲਜ਼ਰ ਸਮਰਹ

              ਅਜਧਕਲਰਡਆਰ ਨਰ ਸ ਜਨਰਦਦਸ਼ ਜਦਟਤਦ ਜਕ ਉਹ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਟਲਲ ਜਤਆਰ ਕਡਤਦ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਲਨ ਅਨਯਸਲਰ
       ਕਲਰਵਲਈ ਕਰਨ ਜਜਸ ਜਵਟਚ ਜਕਸਲਨਲਰ ਨਰ ਸ ਜਲਗਰਰਕ ਕਰਨਲ,    ਪਸਚਲਇਤਲਰ ਨਲਲ ਤਲਲਮਦਲ ਕਰਨਲ,  ਰਲਜ਼ਲਨਲ
 ਸਰਵਦਖਣ ਕਰਨਲ,         ਸਪਰਦਅ ਪਸਪਲਰ ਦਡ ਉਪਲਟਬਧਤਲ ਆਜਦ ਕਰਨਲ ਅਜਹਮ ਕਸਮ ਹਨ।

      ਇਸ ਸਬਸਧਡ ਵਧਦਰਦ ਜਲਣਕਲਰਡ ਜਦਸਦਦ ਹਲਏ ਡਲ:   ਜਸਜਵਸਦਰਪਲਲ ਜਸਸਘ ਗਰਦਵਲਲ,   ਮਯਟਖ ਖਦਤਡਬਲੜਡ ਅਫਸਰ
        ਨਦ ਦਟਜਸਆ ਜਕ ਜਜ਼ਲਲ ਲ ਪਟਧਰ ਅਤਦ ਬਲਲਕ ਪਟਧਰ '   ਤਦ ਤਕਨਡਕਡ ਟਡਮਲਰ,    ਜਜਸ ਜਵਟਚ ਖਦਤਡਬਲੜਡ ਜਵਭਲਗ, 

         ਬਲਗਬਲਨਡ ਜਵਭਲਗ ਅਤਦ ਪਸਜਲਬ ਖਦਤਡਬਲੜਡ ਯਰਨਡਵਰਜਸਟਡ ਦਦ ਨਯਮਲਇਸਦਦ ਸ਼ਲਮਲ ਹਨ,    ਦਲ ਗਠਨ ਕਰ
   ਜਦਟਤਲ ਜਗਆ ਅਤਦ 24           ਘਸਟਦ ਜਨਗਰਲਨਡ ਰਟਖਣ ਲਈ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਸਥਲਪਤ ਕਰ ਜਦਟਤਦ ਗਏ ਹਨ  ।ਉਨਲਲਰ

                  ਇਹ ਵਡ ਦਟਜਸਆ ਜਕ ਜਦਕਰ ਜਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਦਦ ਜਕਸਦ ਵਡ ਜਖਟਤਦ ਜਵਟਚ ਜਟਟਡਡ ਦਲ ਦਲ ਹਮਲਲ ਦਦਖਣ ਨਰ ਸ
                ਜਮਲਦਲ ਹਹ ਤਲਰ ਉਸ ਦਡ ਰਲਕਥਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਡਟਨਲਸ਼ਕ ਦਦ ਲਲੜੜਦਦ ਪਪਬਸਧ ਮਚਜਰਦ ਹਨ। ਇਸ ਮਡਜਟਸਗ

            ਜਵਟਚ ਰਲਜਦਸ਼ ਜਤਪਪਲਠਡ ਵਧਡਕ ਜਡਪਟਡ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਅਤਦ ਰਜਜਸਦਰ ਬਟਤਰਲ ਵਧਡਕ ਜਡਪਟਡ ਕਜਮਸਨਰ
(ਜਵਕਲਸ),       ਅਸਕਯਰ ਮਜਹਸਦਰਰ ਸਹਲਇਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਵਡ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
      ਕਲਜ਼ਵਡ ਤਤ ਬਚਲਅ ਸਬਸਧਧ ਨਲਈ ਦਧਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ,        ਹਹਅਰ ਕਕਟ ਸਲਰਨਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਲਤ ਜ਼ਵਸ਼ਹਸ਼

 ਅਡਵਲਇਜ਼ਰਧ ਜਲਰਧ
ਸਸਗਰਰਰ, 23 ਮਈ:

               ਜ਼ਸਹਤ ਅਤਹ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਭਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਕਲਤ ਕਰਲਨਲ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਨਲਈ ਦਧਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਤਹ ਹਹਅਰ
            ਕਕਟ ਸਲਰਨਜ਼ ਲਈ ਸਫ਼ਲਈ ਤਹ ਸਸਨਹਟਲਈਜਹਸ਼ਨ ਸਬਸਧਧ ਜ਼ਵਸ਼ਹਸ਼ ਅਡਵਲਇਜ਼ਰਧ ਜਲਰਧ ਕਧਤਧ ਗਈ ਹਸ  ।ਇਸ

        ਸਬਸਧਧ ਜਲਣਕਲਰਧ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਸਜ਼ਜਸਟਟ ਹਟ ਸ਼ਟਧ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਧ ਨਹ       ਦਕਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਲਈ ਦਧਆਆ
               ਦਦਕਲਨਲਆ ਅਤਹ ਹਹਅਰ ਕਕਟ ਸਲਰਨਜ਼ ਜ਼ਵਚ ਗਟਲਹਕ ਅਤਹ ਦਦਕਲਨਲਆ ਦਲ ਸਟਲਫ਼ ਬਹਦਤ ਕਰਧਬਧ ਸਸਪਰਕ ਜ਼ਵਚ
           ਆਉਦਹ ਹਨ ਜ਼ਜਸ ਨਲਲ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਫਸਲਣ ਦਲ ਖ਼ਤਰਲ ਵਧ ਜਲਆਦਲ ਹਸ,     ਇਸਹ ਲਈ ਸਰਕਲਰ ਵਕਲਤ
             ਇਹਨਲਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਲਈ ਸਫ਼ਲਈ ਤਹ ਸਸਨਹਟਲਈਜਹਸ਼ਨ ਸਬਸਧਧ ਇਹ ਜ਼ਵਸ਼ਹਸ਼ ਅਡਵਲਇਜ਼ਰਧ ਜਲਰਧ ਕਧਤਧ ਗਈ

ਹਸ।
                ਸ਼ਟਧ ਥਲਰਧ ਨਹ ਹਦਲਇਤ ਕਧਤਧ ਜ਼ਕ ਨਲਈ ਦਧਆਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਤਹ ਹਹਅਰ ਕਕਟ ਸਲਰਨ ਇਹ ਯਕਧਨਧ ਬਣਲਉਣ ਜ਼ਕ

        ਜਹਕਰ ਜ਼ਕਸਹ ਸਟਲਫ਼ ਮਮਬਰ ਨਰ ਸ ਕਰਲਨਲ ਦਹ ਲਕਛਣ ਬਦਖ਼ਲਰ,         ਸਦਕਕਧ ਖਸਘ ਜਲਆ ਸਲਹ ਲਸਣ ਜ਼ਵਕਚ ਤਕਲਧਫ਼ ਆਜ਼ਦ
               ਹਲਵਹ ਤਲਆ ਅਜ਼ਜਹਹ ਜ਼ਵਅਕਤਧ ਘਰ ਹਧ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤਹ ਮਸਡਧਕਲ ਸਲਲਹ ਲਈ ਜਲਵਹ ਅਤਹ ਅਜ਼ਜਹਹ ਲਕਛਣਲਆ ਵਲਲਹ

      ਗਟਲਹਕ ਨਰ ਸ ਵਧ ਅਟਮਡ ਨਲ ਕਧਤਲ ਜਲਵਹ            ।ਜ਼ਜਥਤ ਤਕਕ ਸਸਭਵ ਹਲਵਹ ਗਟਲਹਕ ਦਹ ਨਲਲ ਜ਼ਕਸਹ ਨਰ ਸ ਆਉਣ ਦਧ
            ਆਜ਼ਗਆ ਨਲ ਜ਼ਦਕਤਧ ਜਲਵਹ ਅਤਹ ਮਲਜ਼ਲਕ ਇਹ ਵਧ ਯਕਧਨਧ ਬਣਲਵਹ ਜ਼ਕ ਦਦਕਲਨ '     ਤਹ ਵਲਧਰ ਇਕਕਠ ਨਲ ਹਲਵਹ।

               ਇਹਨਲਆ ਦਦਕਲਨਲਆ ਦਹ ਮਲਜ਼ਲਕ ਅਤਹ ਸਟਲਫ਼ ਮਮਬਰਲਆ ਵਕਲਤ ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣਲ ਲਲਜ਼ਮਧ ਹਸ ਜਦਤਜ਼ਕ ਗਟਲਹਕ ਵਕਲਤ
       ਵਧ ਜ਼ਜਥਤ ਤਕਕ ਸਸਭਵ ਹਲਵਹ ਮਲਸਕ ਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਜਲਵਹ         ।ਇਸਦਹ ਨਲਲ ਨਲਲ ਗਟਲਹਕ ਅਤਹ ਸਟਲਫ਼ ਦਹ ਸਸਪਰਕ
                ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਸਮਮ ਕਰਲਨਲ ਦਧ ਰਲਕਥਲਮ ਸਬਸਧਧ ਸਮਮ ਸਮਮ ਤਹ ਸਰਕਲਰ ਵਲਤ ਜਲਰਧ ਹਦਲਇਤਲਆ ਜ਼ਜਵਮ ਜ਼ਕ
   ਵਲਰ ਵਲਰ ਹਕਥ ਧਲਣਲ,1   ਮਧਟਰ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਜ਼ਵਕਥਤਲ, ਜ਼ਛਕਕਦਹ-     ਖਸਘਦਹ ਸਮਮ ਰਦਮਲਲ ਦਧ ਵਰਤਤ,   ਜ਼ਬਮਲਰਧ ਦਹ

      ਲਕਛਣਲਆ ਪਟਤਧ ਚਚਕਸਧ ਅਤਹ ਜਨਤਕ ਥਲਆਵਲਆ '          ਤਹ ਥਦਕਕਣ ਦਧ ਮਨਲਹਧ ਆਜ਼ਦ ਦਧ ਵਧ ਪਲਲਣਲ ਯਕਧਨਧ
 ਬਣਲਈ ਜਲਵਹ।
                ਦਦਕਲਨ ਮਲਲਕ ਵਕਲਤ ਗਟਲਹਕਲਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਡਜਧਟਲ ਪਹਮਮਟ ਲਈ ਵਕਧ ਤਤ ਵਕਧ ਪਟਹਜ਼ਰਤ ਕਧਤਲ ਜਲਵਹ ਅਤਹ ਜਹਕਰ
                  ਨਕਦਧ ਲਈ ਜਲਆਦਧ ਹਸ ਤਲਆ ਨਕਦਧ ਲਸਣ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਅਤਹ ਬਲਅਦ ਜ਼ਵਕਚ ਵਧ ਸਟਲਫ਼ ਤਹ ਗਟਲਹਕ ਵਕਲਤ ਹਕਥ

  ਸਸਨਹਟਲਈਜ਼ ਕਧਤਹ ਜਲਣਹ।
        ਦਦਕਲਨ ਦਹ ਆਮ ਵਰਤਤ ਵਲਲਹ ਖ਼ਹਤਰ ਨਰ ਸ ਹਰਹਕ 2-3        ਘਸਜ਼ਟਆਆ ਬਲਅਦ ਸਲਫ਼ ਕਧਤਲ ਜਲਵਹ ਅਤਹ ਫਰਸ਼

1%             ਸਲਡਧਅਮ ਹਲਈਪਲਕਲਲਰਲਈਟ ਜਲਆ ਇਸ ਵਰਗਹ ਹਲਰ ਰਲਗਲਣਰ ਮਲਰਰ ਪਦਲਰਥ ਨਲਲ ਸਲਫ਼ ਕਧਤਧ ਜਲਵਹ  ।
             ਫਰਨਧਚਰ ਅਤਹ ਵਲਰ ਵਲਰ ਛਰਹਹ ਜਲਣ ਵਲਲਲ ਸਮਲਨ ਵਲਰ ਵਲਰ ਸਸਨਹਟਲਈਜ਼ ਕਧਤਲ ਜਲਵਹ। ਕਮਚਧ, 

ਉਸਤਰਲ,          ਕਸਘਹ ਅਤਹ ਸਟਲਈਜ਼ਲਸਗ ਉਪਕਰਨ ਆਜ਼ਦ ਹਰਹਕ ਵਰਤਤ ਤਤ ਬਲਅਦ 1%  ਸਲਡਧਅਮ
    ਹਲਈਪਲਕਲਲਰਲਈਟ ਨਲਲ ਸਲਫ਼ ਕਰਹ ਜਲਣ।ਜਲਮਲ,        ਤਚਲਧਏ ਆਜ਼ਦ ਸਬਸਧਤ ਆਈਟਮਜ਼ ਸਲਫ਼ ਹਲਣ ਅਤਹ

                  ਜ਼ਨਯਮਤ ਤਚਰ ਤਹ ਧਲਅ ਲਈਆਆ ਜਲਣ ਅਤਹ ਇਕ ਤਤ ਵਕਧ ਗਟਲਹਕ ਲਈ ਇਹਨਲਆ ਦਧ ਵਲਰ ਵਲਰ ਵਰਤਤ ਨਲ
 ਕਧਤਧ ਜਲਵਹ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
13          ਹਜ਼ਲਰ ਮਲਸਕ ਬਣਲਉਣ ਵਲਲਲਆਆ ਪਪਡਰ ਔਰਤਲਆ ਲਈ ਬਬਕਲਆ ਵਵਲਲ ਵਲਸਟਲਅਰ

 ਤਤਰ '      ਤਤ ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਰ ਸ ਸਸਪਤ 1.25    ਲਵਖ ਰਰਪਏ ਦਤ ਡਰਲਫਟ
*           ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਲਲੜਵਸਦ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਮਰਫ਼ਤ ਵਸਡਤ ਗਏ ਸਨ ਮਲਸਕ

ਸਸਗਰਰਰ, 23 ਮਈ:
             ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਵਚ ਆਜ਼ਲਜ਼ਵਕਲ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ ਕਲਰਜਸ਼ਲਲ ਸਵਬ ਸਹਲਇਤਲ ਸਮਰਹਲਆ ਦਲਆਆ ਮਜ਼ਹਲਲ ਮਮਬਰਲਆ ਵਵਲਲ
     ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਮਸਗ ਅਨਰਸਲਰ 13           ਹਜ਼ਲਰ ਮਲਸਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕਲਤਤ ਗਏ ਸਨ ਅਤਤ ਇਨਲਲਆ ਮਲਸਕਲਆ ਨਰ ਸ
     ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਦਤ ਜ਼ਮਹਨਤਲਨਤ ਵਜਲ ਵਵਖ-      ਵਵਖ ਬਮਕਲਆ ਦਰਆਰਲ ਵਲਸਟਲਅਰ ਤਤਰ '  ਤਤ 1  ਲਵਖ 25  ਹਜ਼ਲਰ

    ਰਰਪਏ ਦਤ ਡਰਲਫਟ ਸਸਪਤ ਗਏ           । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਲ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਲ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਲ ਨਤ
              ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਮਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਲਆਆ ਦਲ ਇਹ ਮਦਦ ਸ਼ਲਲਘਲਯਲਗ ਉਪਰਲਲਲ ਹਬ ਜ਼ਕਉ ਜਲ ਜ਼ਪਸਡਲਆ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ

              ਮਜ਼ਹਲਲਵਲਆ ਨਰ ਸ ਆਰਜ਼ਥਕ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਮਲਦਲ ਰਜ਼ਹਣ ਨਲਲ ਉਨਲਲਆ ਦਲ ਘਰਤਲਰ ਤਤ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਜ਼ਵਵਤਲ ਹਲਲਤ
 ਮਜ਼ਬਰਤ ਹਲਵਤਗਲ।
            ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਹਲਲਲਆਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਨਤ ਲਗਲਤਲਰ ਚਤਕਸਲ ਰਵਖਜ਼ਦਆਆ ਮਲਸਕ, 

                ਸਬਨਤਟਲਈਜ਼ਰ ਸਮਤਤ ਹਲਰ ਵਸਤਲਆ ਦਲ ਕਲਲਲਬਜ਼ਲਰਲ ਨਰ ਸ ਸਖ਼ਤਲ ਨਲਲ ਠਵਲਲ ਪਲ ਕਤ ਰਵਖਲ ਹਬ ਪਰ ਸਵਬ
              ਸਹਲਇਤਲ ਸਮਰਹਲਆ ਦਰਆਰਲ ਕਵਪੜਤ ਨਲਲ ਜ਼ਤਆਰ ਕਲਤਤ ਗਏ ਇਹ ਮਲਸਕ ਲਲੜਵਸਦ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਮਰਫ਼ਤ
   ਮਰਹਵਈਆ ਕਰਵਲਏ ਗਏ ਹਨ         । ਉਨਲਲਆ ਨਤ ਵਧਲਕ ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਲ ਰਜ਼ਜਸਦਰ ਬਵਤਰਲ, ਐਲ.ਡਲ.  ਐਮ

 ਸਪਲ ਬਲ.     ਕਤ ਚਰਵਘ ਨਰ ਸ ਭਜ਼ਵਵਖ '             ਚ ਵਲ ਬਮਕਲਆ ਦਤ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਰਲਹਹ ਸਮਲਜ ਸਤਵਲ ਕਲਰਜਲਆ ਅਤਤ ਕਲਜ਼ਵਡ ਮਹਲਆਮਲਰਲ
     ਨਲਲ ਨਜ਼ਜਵਠਣ ਲਈ ਪਪਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਆ '       ਚ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਜ਼ਦਸਦਤ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਪਪਤਜ਼ਰਤ ਕਲਤਲ।
           ਇਸ ਮਤਕਤ ਵਧਲਕ ਜ਼ਡਪਟਲ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਟਤਟ ਬਮਕ ਆਫ਼ ਇਸਡਲਆ,   ਪਸਜਲਬ ਨਬਸ਼ਨਲ ਬਮਕ, 
  ਪਸਜਲਬ ਗਪਲਮਲਣ ਬਮਕ,   ਐਕਜ਼ਸਜ਼ ਯਬਸ ਬਮਕ,   ਬਮਕ ਆਫ਼ ਬੜਤਦਲ,    ਪਸਜਲਬ ਐਡ ਜ਼ਸਸਧ ਬਮਕ, 

ਆਈ.ਡਲ.ਬਲ.ਆਈ,             ਵਵਲਲ ਇਹ ਜ਼ਵਵਤਲ ਮਦਦ ਪਪਦਲਨ ਕਲਤਲ ਗਈ ਹਬ ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਧਸਨਵਲਦਲ ਹਬ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
  ਆਤਮ ਜ਼ਨਰਭਰ ਭਲਰਤ'       ਤਜ਼ਹਤ ਪਪਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਰਰਲਰ ਨਰ ਸ ਮਮਫ਼ਤ ਜ਼ਮਲਲਗਲ ਆਟਲ,   ਦਲਲ ਤਲ ਚਸਨਸ: ਜ਼ਡਪਟਸ

ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਸਸਗਰਰਰ, 23 ਮਈ:

              ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਭਲਰਤ ਅਤਲ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਚ ਲਗਲਏ ਗਏ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ
        ਕਈ ਸਰਜ਼ਬਆਰ ਦਲ ਮਜ਼ਦਰਰ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ        । ਇਨਲਲਰ ਦਸਆਰ ਮਮਸ਼ਕਲਲਰ ਦਲ ਜ਼ਧਆਨ ਰਰਖਜ਼ਦਆਰ
   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਰਲਤ '   ਆਤਮ ਜ਼ਨਰਭਰ ਭਲਰਤ'       ਸਕਸਮ ਅਧਸਨ ਪਪਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਰਰਲਰ ਅਤਲ ਹਲਰ ਮਜ਼ਦਰਰਲਰ, 
           ਜ਼ਜ਼ਨਲਲਰ ਦਲ ਸਮਲਰਟ ਕਲਰਡ ਜਲਰ ਨਸਲਲ ਕਲਰਡ ਨਹਹ ਬਜ਼ਣਆ ਹਲਇਆ ਲਈ ਆਟਲ,    ਦਲਲਲਰ ਅਤਲ ਚਸਨਸ ਦਲ
   ਪਪਬਸਧ ਕਸਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਫ।

             ਜਲਣਕਲਰਸ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਸ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਸ ਨਲ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਇਥਲ
          ਫਸਲ ਪਪਵਲਸਸਆਰ ਅਤਲ ਹਲਰ ਮਜ਼ਦਰਰਲਰ ਦਸਆਰ ਮਮਸ਼ਕਲਲਰ ਦਲ ਜ਼ਖਆਲ ਕਰਜ਼ਦਆਰ '   ਆਤਮ ਜ਼ਨਰਭਰ ਭਲਰਤ' 

     ਸਕਸਮ ਤਜ਼ਹਤ ਮਮਫ਼ਤ ਅਨਲਜ ਜ਼ਦਰਤਲ ਜਲਵਲਗਲ      । ਉਨਲਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਪਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਰਰਲਰ,  ਇਸਡਸਟਰਸਅਲ
ਮਜ਼ਦਰਰਲਰ,  ਭਰਠਲ ਮਜ਼ਦਰਰਲਰ,           ਕਸਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦਰਰਲਰ ਤਲ ਹਲਰ ਮਜ਼ਦਰਰਲਰ ਜ਼ਜਨਲਲਰ ਕਲਲ ਸਮਲਰਟ ਜਲਰ ਨਸਲਲ

    ਕਲਰਡ ਨਹਹ ਹਫ ਨਰ ਸ ਆਟਲ,     ਦਲਲ ਤਲ ਚਸਨਸ ਜ਼ਦਰਤਸ ਜਲਵਲਗਸ।        ਉਨਲਲਰ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਦਲ ਹਰਲਕ ਮਮਬਰ
                ਨਰ ਸ ਪਸਜ ਜ਼ਕਲਲ ਆਟਲ ਤਲ ਪਪਤਸ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਇਕ ਜ਼ਕਰਲਲ ਦਲਲ ਤਲ ਇਕ ਜ਼ਕਰਲਲ ਚਸਨਸ ਮਮਹਰਈਆ ਕਰਵਲਈ

ਜਲਵਲਗਸ।
             ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਲਈ ਓਵਰ ਆਲ ਇਸਚਲਰਜ਼ ਵਧਸਕ ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

(ਜ਼ਵਕਲਸ)    ਨਰ ਸ ਲਗਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਫ           ।ਉਨਲਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਸਡਲਰ ਅਤਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰਲਰ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਸਦਲ ਪਪਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਰਰਲਰ
               ਦਸ ਸ਼ਨਲਖਤ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ ਸਲਰਲ ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਫਜ਼ਜਸਟਰਲਟ ਨਰ ਸ ਨਲਡਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਸ ਜ਼ਨਯਮਕਤ ਕਸਤਲ ਜ਼ਗਆ
   ਹਫ ਜਲ ਸਫਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰਲਰ,           ਬਲਲਕ ਜ਼ਵਕਲਸ ਤਲ ਪਸਚਲਇਤ ਅਫ਼ਸਰਲਰ ਅਤਲ ਕਲਰਜ ਸਲਧਕ ਅਫ਼ਸਰਲਰ ਰਲਹਸ

      ਪਪਵਲਸਸ ਮਜ਼ਦਰਰਲਰ ਦਸ ਸ਼ਨਲਖ਼ਤ ਕਰਨਲ ਯਕਸਨਸ ਬਣਲਉਣਗਲ         । ਸਪਸ ਥਲਰਸ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਉਦਯਲਗ
             ਕਕਦਰ ਦਲ ਜਨਰਲ ਮਫਨਲਜਰ ਅਤਲ ਵਧਸਕ ਡਸਟਸਸਸ ਸਲਜ਼ਹਲ ਕਲਲੜਲ ਪਲਰਟਲ ਤਲ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ ਪਪਵਲਸਸ

     ਮਜ਼ਦਰਰਲਰ ਅਤਲ ਇਸਡਸਟਰਸਅਲ ਮਜ਼ਦਰਰ ਦਸ ਸ਼ਨਲਖ਼ਤ,       ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਖ਼ਮਰਲਕ ਤਲ ਸਪਲਲਈ ਕਸਟਰਲਲਰ ਭਰਠਲ
             ਮਜ਼ਦਰਰਲਰ ਦਸ ਸਨਲਖ਼ਤ ਅਤਲ ਸਹਲਇਕ ਲਲਬਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨ ਕਸਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤਲ ਹਲਰ ਮਜ਼ਦਰਰਲਰ ਦਸ ਸ਼ਨਲਖਤ

       ਕਰਨ ਲਈ ਨਲਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਨਯਮਕਤ ਕਸਤਲ ਗਏ ਹਨ।
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