
    ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
         ‘  ’  ਲਲੜਵਸਦਲਦ ਨਰ ਸ ਸਸਤਲ ਅਤਤ ਪਪਸਜਟਕ ਭਲਜਨ ਮਹਹਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਵਲਲਲ ਸਲਦਝਲ ਰਸਲਈ ਮਮੜ ਸਮਰਰ
*          ਜਸਰਫ ਖਲਣਲ ਪਪਕ ਕਰਵਲ ਕਤ ਜਲਜਲਣ ਦਲ ਹਲ ਇਜਲਜਤ :  ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਲ

 

ਸਸਗਰਰਰ, 12 ਮਈ:
 

          ਕਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਤ ਫਪਲਲਅ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜਫਊ ਕਲਰਨ    ਜਜਲਲਤ ਜਵਹਚ
 ਸਥਲਜਪਤ ਵਹਖ-              ਵਹਖ ਸਲਦਝਲਆਦ ਰਸਲਈਆਦ ਨਰ ਸ ਬਸਦ ਕਰ ਜਦਹਤਲ ਜਗਆ ਸਲ ਪਰ ਅਹਜ ਤਤ ਇਹ
     ਰਸਲਈਆਦ ਮਮੜ ਸਮਰਰ ਹਲ ਗੲਲਆਦ ਹਨ।

 

        ਜਜਲਲ ਰਪਰਡ ਕਰਲਸ ਸਮਸਲਇਟਲ ਦਤ ਸਜਹਯਲਗ ਨਲਲ 10  ’     ‘  ਥਲਦਵਲਦ ਤਤ ਚਲਲਈ ਜਲ ਰਹਲ ਸਲਦਝਲ
’        ਰਸਲਈ ਨਰ ਸ ਅਹਜ ਮਮੜ ਸਮਰਰ ਕਰ ਜਦਹਤਲ ਜਗਆ ਹਪ       । ਇਸ ਬਲਰਤ ਜਲਣਕਲਰਲ ਜਦਸਜਦਆਦ ਜਡਪਟਲ

              ਕਜਮਸਨਰ ਸਸਲ ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਲ ਨਤ ਦਹਜਸਆ ਜਕ ਹਮਣ ਸਲਦਝਲ ਰਸਲਈ ਦਲ ਸਮਲਦ ਦਮਪਜਹਰ ਇਹਕ
                ਵਜਤ ਤਤ ਜਤਸਨ ਵਜਤ ਤਹਕ ਕਲਤਲ ਜਗਆ ਹਪ ਜਜਹਥਤ ਲਲੜਵਸਦ ਜਸਰਫ ਦਸ ਰਮਪਏ ਜਵਹਚ ਖਲਣਲ ਪਪਕ

              ਕਰਵਲ ਕਤ ਜਲਜਲ ਸਕਦਤ ਹਨ ਪਰ ਉਥਤ ਬਪਠ ਕਤ ਖਲਣਲ ਖਲਣ ਦਲ ਇਜਲਜਤ ਨਹਹ ਹਪ।
 

             ਸਸਲ ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਲ ਨਤ ਦਹਜਸਆ ਜਕ ਲਲੜਵਸਦਲਦ ਦਲ ਭਲਲਈ ਲਈ ਚਲਲਈਆਦ ਜਲ ਰਹਲਆਦ
             ਇਨਲਦ ਰਸਲਈਆਦ ਦਲ ਲਲਭ ਵਹਧ ਤਤ ਵਹਧ ਲਲੜਵਸਦਲਦ ਤਹਕ ਪਮਹਜਦਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਧਤ

       ਅਜਧਕਲਰਲਆਦ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤਲਦ ਜਲਰਲ ਕਰ ਜਦਹਤਲਆਦ ਗਈਆਦ ਹਨ       । ਉਨਲਦ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਸਦਤ ਨਲਲ
          ਹਲ ਭਲਜਨ ਦਲ ਗਮਣਵਹਤਲ ਨਰ ਸ ਕਲਇਮ ਰਹਖਣ ਲਈ ਅਜਧਕਲਰਲਆਦ ਨਰ ਸ ਸਮਮ-  ’   ਸਮਮ ਤਤ ਇਨਲਦ ਰਸਲਈਆਦ

     ’          ਜਵਚ ਜਲ ਕਤ ਜਨਹਜਲ ਤਪਰ ਤਤ ਖਲਣਤ ਦਲ ਜਲਦਚ ਕਰਨ ਦਲ ਹਦਲਇਤ ਕਲਤਲ ਗਈ ਹਪ।
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    ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
 

ਕਲਜਵਡ-19       ਦਦਰਲਨ ਸਜਹਕਲਰਤਲ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਸਸਵਲਵਲਵ ਜਨਰਜਵਘਨ ਜਲਰਰ
 
ਸਸਗਰਰਰ, 12 ਮਈ-

            ਜਡਪਟਰ ਕਜਮਸਨਰ ਸਸਰ ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਰ ਦਸ ਜਦਸਲ ਜਨਰਦਸਸਲਵ ਹਸਠ ਸਜਹਕਲਰਤਲ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਲ ਕਲਜਵਡ-19 ਦਰ
     ਮਹਲਵਮਲਰਰ ਦਦਰਲਨ ਵਰ ਜਜਲਲਸ ਦਰਆਵ 221         ਸਜਹਕਲਰਰ ਖਸਤਰਬਲੜਰ ਸਰਜਵਸ ਸਭਲਵਲਵ ਰਲਹਹ ਆਪਣਸ ਮਮਬਰਲਵ ਨਰ ਸ

  ਜਪਸਡਲਵ ਜਵਚ ਖਲਦਲਵ,  ਕਰਟਨਲਸਕ ਦਵਲਈਆਵ,  ਕਕਟਲ ਫਰਲਡ,   ਫਸਲਲਵ ਦਸ ਬਰਜ,      ਖਸਤਰਬਲੜਰ ਦਸ ਸਸਦ ਅਤਸ ਹਲਰ
      ਜਰਰਰਰ ਵਸਤਲਵ ਮਮਹਈਆ ਕਰਵਲਈਆਵ ਜਲ ਰਹਰਆਵ ਹਨ।

             ਇਸ ਸਬਸਧਰ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜਦਸਜਦਆਵ ਹਲਇਆਵ ਉਪ ਰਜਜਸਟਰਲਰ ਸਜਹਕਲਰਰ ਸਭਲਵਲਵ ਸਸਰ ਜਜਤਸਦਰ ਪਲਲ ਜਸਸਘ
           ਚਜਹਲ ਨਸ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਵਲਰ ਜਜਲਲਸ ਦਲ ਡਰ ਏ ਪਰ         ਅਤਸ ਯਰਰਰਆ ਖਲਦ ਦਲ ਕਮ ਵਲ ਇਸਡਮਟ ਕਮਵਲਰ

1721  ਅਤਸ 73884         ਮਰਟਜਰਕ ਟਨ ਦਲ ਹਕ ਜਜਸ ਜਵਵਚਲ ਡਰਏਪਰ 75    ਪਸਤਰਸਤ ਅਤਸ ਯਰਰਰਆ 52  ਪਸਤਰਸਤ
        ਸਭਲਵਲਵ ਨਰ ਸ ਮਲਰਕਫਕਫਡ ਅਤਸ ਇਫਕਲ ਰਲਹਹ ਸਪਲਲਈ ਹਲਇਆ ਹਕ।
              ਉਹਨਲਵ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਜਜਲਲ ਲ ਸਜਹਕਲਰਰ ਵਸਰਕਲ ਜਮਲਕ ਪਲਲਵਟ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਲਗਲਤਲਰ ਚਵਲ ਜਰਹਲ ਹਕ

      ਅਤਸ ਜਮਲਕ ਪਲਲਵਟ ਵਵਲਲ ਜਜਲਲਸ ਦਰਆਵ 330        ਸਜਹਕਲਰਰ ਦਮ ਵਧ ਉਤਪਲਦਕ ਸਜਹਕਲਰਰ ਸਭਲਵਲਵ ਰਲਹਹ ਮਮਬਰਲਵ
      ਪਲਸਲ ਦਮ ਵਧ ਇਕਵਤਰ ਕਰਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਕ             । ਉਨਲਲਵ ਜਕਹਲ ਜਕ ਲਲਕਲਵ ਦਰ ਲਲੜ ਨਰ ਸ ਜਧਆਨ ਜਵਵਚ ਰਵਖਜਦਆਵ ਪਲਲਵਟ
        ਵਵਲਲ ਆਪਣਸ ਬਣਲਏ ਗਏ ਦਮ ਵਧ ਪਦਲਰਥ ਜਜਵਵ ਜਕ ਦਹਹ, ਲਵਸਰ, ਦਮ ਵਧ, ਪਨਰਰ,      ਸਮਵਕਲ ਦਮ ਵਧ ਤਸ ਹਲਰ ਪਸਲਡਕਟ
   ਜਜਲਲਸ ਜਵਵਚ ਲਗਲਤਲਰ ਘਰ-     ਘਰ ਪਹਮਸਚਲਏ ਜਲ ਰਹਸ ਹਨ।
              ਉਨਲਲਵ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਇਸਸ ਤਰਲਲਵ ਸਸਗਰਰਰ ਕਵਦਰਰ ਸਜਹਕਲਰਰ ਬਮਕ ਜਲਮਜਟਡ ਦਰਆਵ ਸਸਗਰਰਰ ਜਜਲਲਸ ਜਵਵਚ 46 
           ਬਸਲਵਚਲਵ ਹਨ ਜਲ ਜਕ ਮਮਬਰਲਵ ਨਰ ਸ ਬਮਜਕਸਗ ਸਸਵਲਵਲਵ ਪਸਦਲਨ ਕਰ ਰਹਰਆਵ ਹਨ।
     ਉਨਲਲਵ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਸ ਦਸ ਨਲਲ-          ਨਲਲ ਮਲਰਕਫਕਫਡ ਸਸਗਰਰਰ ਵਵਲਲ ਕਰਜਫਊ ਦਦਰਲਨ ਜਰਰਰਰ ਵਸਤਲਵ ਦਰ ਸਪਲਲਈ

                 ਵਰ ਜਨਰਜਵਘਨ ਜਲਰਰ ਰਹਰ ਹਕ ਅਤਸ ਮਦਜਰਦਲ ਸਮਵ ਕਣਕ ਦਰ ਪਸਜਕਉਰਮਮਟ ਦਲ ਕਸਮ ਜਸਖਰਲਵ ਤਸ ਚਵਲ ਜਰਹਲ ਹਕ।
    ਉਹਨਲਵ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਕਲਜਵਡ 19         ਦਦਰਲਨ ਜਜਲਲਸ ਜਵਵਚ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਸ ਜਵਭਲਗ ਦਸ ਅਜਧਕਲਰਰ,   ਕਰਮਚਲਰਰ ਅਤਸ
        ਸਭਲਵਲਵ ਦਸ ਸਕਵਤਰਲਵ ਉਫਚ ਅਜਧਕਲਰਰਆਵ ਦਸ ਹਮਕਮਲਵ ਅਨਮਸਲਰ      ਜਨਰਜਵਘਨ ਜਡਊਟਰ ਜਨਭਲ ਰਹਸ ਹਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
              ਪਨਸਪ ਚਚਅਰਮਮਨ ਤਚਜ਼ਜਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਬਬਟਰ ਵਬਲਲ ਖਰਰਦ ਪਪਬਸਧਲਧ ਦਚ ਜਲਇਜ਼ਚ ਲਈ ਭਵਲਨਰਗੜ ਮਸਡਰ ਦਲ ਦਦਰਲ

*      ਖਰਰਦਰ ਗਈ ਕਣਕ ਦਰ ਅਦਲਇਗਰ 48         ਘਸਜ਼ਟਆਧ ਦਚ ਅਸਦਰ ਕਰਨਰ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਰ ਹਮ ਯਕਰਨਰ: ਤਚਜ਼ਜਸਦਰ
 ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਬਬਟਰ

ਭਵਲਨਰਗੜ/ਸਸਗਰਰਰ, 12 ਮਈ:
      ਪਸਜਲਬ ਰਲਜ ਫਰਡ ਸਪਲਲਈਜ਼ ਕਲਰਪਲਰਚਸ਼ਨ ਜ਼ਲਮਜ਼ਟਡ (ਪਨਸਪ)   ਦਚ ਚਚਅਰਮਮਨ ਸ.     ਤਚਜ਼ਜਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਬਬਟਰ ਨਚ

ਕਲਜ਼ਵਡ-19      ’           ਦਰ ਮਹਲਧਮਲਰਰ ਦਦਰਲਨ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਚ ਚ ਕਣਕ ਦਰ ਖ਼ਰਰਦ ਲਈ ਕਰਤਚ ਗਏ ਪਪਬਸਧਲਧ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ
       ਲਮਣ ਲਈ ਅਨਲਜ ਮਸਡਰ ਭਵਲਨਰਗੜ ਦਲ ਦਦਰਲ ਕਰਤਲ         । ਇਸ ਮਦਕਚ ਪਨਸਪ ਦਚ ਵਲਇਸ ਚਚਅਰਮਮਨ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਕਕਮਲਰ
        ਬਕਬਧਰ ਵਰ ਉਨਲਧ ਨਲਲ ਪਹਕਸਚਚ ਹਲਏ ਸਨ। ਚਚਅਰਮਮਨ ਸ.          ਤਚਜ਼ਜਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਬਬਟਰ ਨਚ ਆਪਣਚ ਦਦਰਚ ਦਦਰਲਨ ਸਕਚਬਜਚ ਖਰਰਦ

         ਪਪਬਸਧਲਧ ਲਈ ਪਨਸਪ ਤਚ ਪਪਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਧ ਨਰ ਸ ਵਧਲਈ ਵਰ ਜ਼ਦਬਤਰ।
        ’  ਚਚਅਰਮਮਨ ਨਚ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਨਸਪ ਵਬਲਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਚ ਚ 2,52,000      ਮਰਜ਼ਟਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰਰਦਣ ਦਲ

      ਟਰਚਲ ਜ਼ਮਬਜ਼ਥਆ ਜ਼ਗਆ ਸਰ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚਲ 2,22,000       ਮਰਜ਼ਟਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰਰਦਰ ਜਲ ਚਕਬਕਰ ਹਮ    । ਉਨਲਧ ਜ਼ਕਹਲ
 ਜ਼ਕ 1,96,000     ’        ’  ਮਰਜ਼ਟਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਮਸਡਰਆਧ ਚਲ ਚਕਕਵਲ ਕਚ ਭਸਡਲਰਨ ਵਲਲਰਆਧ ਸਕਰਬਜ਼ਖਅਤ ਥਲਧਵਲਧ ਤਚ

    ਪਹਕਸਚਲਈ ਵਰ ਜਲ ਚਕਬਕਰ ਹਮ           । ਉਨਲਧ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖਰਰਦਰ ਗਈ ਕਣਕ ਦਰ ਅਦਲਇਗਰ ਵਰ 48   ਘਸਜ਼ਟਆਧ ਦਚ ਅਸਦਰ-
                ਅਸਦਰ ਕਰਵਲਉਣਰ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਈ ਜਲ ਰਹਰ ਹਮ ਅਤਚ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਚ ਅਸਦਰ ਪਨਸਪ ਵਬਲਲ ਖਰਰਦਰ ਗਈ ਫਸਲ

   ਦਰ ਅਦਲਇਗਰ ਦਚ 405            ਕਰਲੜ ਰਕਪਏ ਅਦਲ ਵਰ ਕਰਤਚ ਜਲ ਚਕਬਕਚ ਹਨ ਜਲ ਜ਼ਕ ਤਕਰਰਬਨ 97   ਫਰਸਦ ਬਣਦਰ ਹਮ।
ਸ.                ਤਚਜ਼ਜਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਬਬਟਰ ਨਚ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਕਬਖ ਮਸਤਰਰ ਕਮਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਰ ਅਗਵਲਈ ਵਲਲਰ ਪਸਜਲਬ

               ਸਰਕਲਰ ਵਬਲਲ ਫ਼ਸਲਲਧ ਦਰ ਖਰਰਦ ਸਬਸਧਰ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਸਚ ਜ਼ਕਸਮ ਦਰ ਪਪਚਸ਼ਲਨਰ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਬਤਰ ਜਲਵਚਗਰ  ।
      ’           ਉਨਲਧ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ ਵਬਲਲ ਮਸਡਰਆਧ ਚ ਜ਼ਲਆਧਦਰ ਗਈ ਕਣਕ ਦਲ ਦਲਣਲ ਦਲਣਲ ਖਰਰਜ਼ਦਆ ਜਲਵਚਗਲ ਅਤਚ
            ’          ਵਬਧ ਤਲ ਵਬਧ ਕਲਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਮ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਲਨਲਧ ਨਰ ਸ ਮਸਡਰ ਚ ਫਸਲ ਲਮ ਕਚ ਆਉਣ ਵਲਲਚ ਜ਼ਦਨ ਹਰ ਖਰਰਦ

      ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਮਕਕਸਮਲ ਕਰਕਚ ਘਰ ਭਚਜ਼ਜਆ ਜਲ ਸਕਚ।
          ਇਸ ਮਦਕਚ ਹਲਰਨਲਧ ਤਲ ਇਲਲਵਲ ਪਨਸਪ ਦਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਮਮਨਚਜਰ ਅਨਸਤ ਸ਼ਰਮਲ,    ਚਚਅਰਮਮਨ ਮਲਰਕਰਟ ਕਮਚਟਰ ਭਵਲਨਰਗੜ
  ਪਪਦਰਪ ਕਕਮਲਰ ਕਬਦ,      ਚਚਅਰਮਮਨ ਬਲਲਕ ਸਸਮਤਰ ਵਜ਼ਰਸਦਰ ਕਕਮਲਰ ਪਸਨਵਲ,     ਆੜਤਰ ਐਸਲਸਰਏਸ਼ਨ ਦਚ ਪਪਧਲਨ
       ਸਕਖਵਰਰ ਜ਼ਸਸਘ ਅਤਚ ਕਜ਼ਪਲ ਗਰਗ ਵਰ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
         ਕਸਟਟਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਜਲਜ ਬਲਹਰਰ ਇਲਲਜ਼ਕਆਜ ਤਤ ਪਰਤਣ ਵਲਲਟ ਸਸਗਰਰਰ 'ਤਢਥ

01672-232304 '     ਤਟ ਸਰਚਨਲ ਦਟਣਰ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਉਣ:  ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
*           ਜਲਣਬਬਬਝ ਕਟ ਜਲਣਕਲਰਰ ਲਬਕਲਉਣ ਵਲਲਟ ਜ਼ਵਅਕਤਰ ਜ਼ਵਰਬਬਧ ਕਰਤਰ ਜਲਵਟਗਰ ਕਲਨਰ ਸਨਰ ਕਲਰਵਲਈ: ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ

ਥਲਰਰ
*   ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲਟ '    ਚ ਹਬਣ ਤਬਕ 8,367    ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ ਨਰ ਸ ਘਰਲਜ '   ਚ ਕਰਤਲ ਇਕਲਜਤਵਲਸ: ਥਲਰਰ

ਸਸਗਰਰਰ, 12 ਮਈ:
  ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲਟ '  ਚ ਕਲਜ਼ਵਡ-19            ਦਰ ਮਹਲਜਮਲਰਰ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਰ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਰ

                 ਨਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਰਆਜ ਨਰ ਸ ਅਬਗਟ ਆਉਣ ਦਰ ਅਪਰਲ ਕਰਜ਼ਦਆਜ ਜ਼ਕਹਲ ਹਫ ਜ਼ਕ ਕਸਟਟਨਮਮਟ ਜ਼ਲਨ ਜਲਜ ਬਲਹਰਰ ਇਲਲਜ਼ਕਆਜ
              ਤਤ ਪਰਤਣ ਵਲਲਟ ਸਸਗਰਰਰ ਵਲਸਰ ਆਪਣਟ ਪਹਬਸਚਣ ਸਬਸਧਰ ਸਲਰਰ ਸਰਚਨਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਨਸਬਰ 01672-

232304 '   ਤਟ ਜ਼ਰਰਰ ਦਟਣ              । ਉਨਲਲਜ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸਦਟ ਨਲਲ ਹਰ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਸਸਗਰਰਰ ਵਲਸਰ
ਸਰਕਲਰ,              ਪਸ਼ਸ਼ਲਸਨ ਤਟ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਵਬਲਤ ਜਲਰਰ ਕਰਤਰਆਜ ਗਈਆਜ ਹਦਲਇਤਲਜ ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਵਰ ਯਕਰਨਰ

   ਬਣਲਉਣ ਤਲਜ ਜਲ ਕਲਜ਼ਵਡ-19        ਦਟ ਸਸਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਤਤ ਬਜ਼ਚਆ ਜਲ ਸਕਟ       । ਉਨਲਲਜ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਟਕਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ
                  ਵਲਸਰ ਪਰਰਰ ਤਰਲਲਜ ਸਬਚਟਤ ਰਜ਼ਹ ਕਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਸਲਥ ਦਟਣ ਤਲਜ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਅਬਗਟ ਫਫਲਣ ਤਤ ਸਜ਼ਹਜਟ

    ਹਰ ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਫ।
               ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਟ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸਨ ਵਬਲਤ ਹਲਰਨਲਜ ਸਰਜ਼ਬਆਜ ਤਤ ਪਰਤਣ ਵਲਲਟ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ ਲਈ
   ਆਪਣਟ ਆਪ ਨਰ ਸ 21          ਜ਼ਦਨਲਜ ਲਈ ਇਕਲਜਤਵਲਸ ਕਰਨ ਦਟ ਹਬਕਮ ਜਲਰਰ ਕਰਤਟ ਗਏ ਹਨ     । ਉਨਲਲਜ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 11 

    ਮਈ ਤਬਕ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲਟ '  ਚ 8,367    ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ ਨਰ ਸ ਘਰਲਜ '     ਚ ਇਕਲਜਤਵਲਸ ਕਰਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਫ    । ਉਨਲਲਜ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ
                ਇਸ ਸਬਸਧਰ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਟ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਜ ਨਰ ਸ ਵਰ ਟਰਮਲਜ ਬਣਲ ਕਟ ਲਗਲਤਲਰ ਜ਼ਨਗਰਲਨਰ ਰਬਖਣ ਦਰ ਹਦਲਇਤ
                  ਕਰਤਰ ਗਈ ਹਫ ਤਲਜ ਜਲ ਜ਼ਕਸਟ ਵਰ ਸਸਭਲਵਰ ਖ਼ਤਰਟ ਤਤ ਬਜ਼ਚਆ ਜਲ ਸਕਟ। ਉਨਲਲਜ ਜ਼ਸਹਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਜ ਕਲਲਤ ਮਫਡਰਕਲ

        ਸਕਰਰਜ਼ਨਸਗ ਦਟ ਕਲਰਜਲਜ ਦਰ ਸਜ਼ਥਤਰ ਦਲ ਵਰ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ।
              ਸ਼ਸ਼ਰ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਰ ਨਟ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਸਸਥਲਤਮਕ ਤਰਰਕਟ ਰਲਹਹ ਬਲਹਰਰ ਇਲਲਜ਼ਕਆਜ ਤਤ ਆਉਣ ਵਲਲਟ

     ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਜ ਨਰ ਸ ਪਜ਼ਹਲਲਜ ਇਕਲਜਤਵਲਸ ਕਕਦਰਲਜ '         ਚ ਭਟਜ਼ਜਆ ਜਲਜਦਲ ਹਫ ਤਟ ਟਫਸਟ ਨਫਗਟਜ਼ਟਵ ਆਉਣ '     ਤਟ ਹਰ ਉਨਲਲਜ ਨਰ ਸ
 ਘਰਲਜ '     ਚ ਇਕਲਜਤਵਲਸ ਕਰਤਲ ਜਲਜਦਲ ਹਫ             । ਉਨਲਲਜ ਲਲਕਲਜ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤ ਕਰਤਰ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਟ ਵਰ ਹਲਲਤ ਜ਼ਵਚ ਹਲਮ

            ਕਵਲਰਨਟਰਨ ਦਰ ਉਲਸਘਣਲ ਨਲ ਕਰਤਰ ਜਲਵਟ ਅਤਟ ਨਲ ਹਰ ਕਲਈ ਜ਼ਰਸ਼ਤਟਦਲਰ ਜਲਜ ਦਲਸਤ-   ਜ਼ਮਬਤਰ ਘਰਲਜ '  ਚ
     ਕਵਲਰਨਟਰਨ ਕਰਤਟ ਲਲਕਲਜ ਨਰ ਸ ਜ਼ਮਲਣ ਜਲਣ      । ਉਨਲਲਜ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਏਕਲਜਤਵਲਸ '       ਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹਟ ਲਲਕਲਜ ਲਈ ਜ਼ਰਰਰਰ ਵਸਤਲਜ

  ਦਰ ਸਪਲਲਈ ਘਰਲ-     ਘਰਰ ਪਹਬਸਚਲਈ ਜਲ ਰਹਰ ਹਫ।
      ਇਸ ਮਰਜ਼ਟਸਗ ਦਦਰਲਨ ਵਧਰਕ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ)  ਰਲਜਟਸ਼ ਜ਼ਤਸ਼ਪਲਠਰ,    ਵਧਰਕ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵ) 

 ਰਜ਼ਜਸਦਰ ਬਬਤਰਲ,    ਸਹਲਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਅਸਕਬਰ ਮਜ਼ਹਸਦਰਰ,     ਵਣ ਮਸਡਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆ ਸਲਗਰਰ,   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਲ
  ਅਫ਼ਸਰ ਗਗਨਦਰਪ ਜ਼ਸਸਘ,   ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.  ਰਲਜ ਕਬਮਲਰ,    ਸਹਲਇਕ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.  ਮਹਟਸ਼ ਅਹਰਜਲ, 

ਐਸ.ਐਮ.  ਓ ਡਲ.  ਜ਼ਕਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ,   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਐਪਲਡਲਮਲਜ਼ਲਜਸਟ ਡਲ.  ਉਪਲਸਨਲ ਜ਼ਬਸਦਰਲ, ਡਲ.    ਸਨਵਰਰ ਰਲਏ ਸਮਟਤ
    ਹਲਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰ ਵਰ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
          ਸਰਕਲਰਰ ਸਕਰਲਲਲ ਦਦ ਜਵਜਦਆਰਥਰਆਲ ਨਰ ਸ ਵਸਡਰਆਲ ਜਲਣ ਵਲਲਰਆਲ ਜਕਤਲਬਲਲ ਸਬਸਧਰ ਜਜਲਲ ਲ

  ਮਮਜਜਸਟਰਦਟ ਵਵਲਲ ਜਦਸਲ-  ਜਨਰਦਦਸ ਜਲਰਰ
ਸਸਗਰਰਰ, 12 ਮਈ:

 ਕਲਜਵਡ 19            ਦਰ ਮਹਲਲਮਲਰਰ ਦਦ ਸਬਸਧ ਜਵਚ ਪਰਰਦ ਪਸਜਲਬ ਜਵਚ ਕਰਜਫ਼ਊ ਲਗਲਇਆ ਜਗਆ
         ਹਮ ਪਰ ਲਲਕਲਲ ਦਰਆਲ ਮਮਸਕਲਲਲ ਨਰ ਸ ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਰਵਖਜਦਆਲ ਸਮਮ-  ‘    ਸਮਮ ਤਦ ਕਮਝ ਛਲਟਲਲ ਜਦਵਤਰਆਲ
  ਜਲ ਰਹਰਆਲ ਹਨ             । ਇਸਦ ਹਰ ਲੜਰ ਤਜਹਤ ਹਮਣ ਜਜਲਲਦ ਭਰ ਜਵਵਚ ਸਰਕਲਰਰ ਸਕਰਲਲਲ ਦਦ

            ਜਵਜਦਆਰਥਰਆਲ ਨਰ ਸ ਪਸਜਲਬ ਸਕਰਲ ਜਸਵਜਖਆ ਬਲਰਡ ਵਵਲਲ ਭਦਜਰਆਲ ਜਕਤਲਬਲਲ ਦਰ ਵਸਡ ਲਈ
         ਜਸਵਜਖਆ ਜਵਭਲਗ ਦਦ ਅਜਧਕਲਰਰਆਲ ਨਰ ਸ ਛਲਟ ਜਦਵਤਰ ਗਈ ਹਮ ।

       ‘       ਜਜਲਲ ਲ ਮਮਜਜਸਟਰਦਟ ਸਸਰ ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਰ ਨਦ ਹਮਕਮਲਲ ਚ ਜਕਹਲ ਜਕ ਸਕਰਲਰ ਪਸਰਜਖਆਵਲਲ ਦਦ
            ਨਤਰਜਦ ਪਸਜਲਬ ਸਕਰਲ ਜਸਵਜਖਆ ਬਲਰਡ ਵਵਲਲ ਐਲਲਨਦ ਜਲ ਚਮਵਕਦ ਹਨ ਜਜਸ ਕਲਰਨ

             ਜਵਜਦਆਰਥਰਆਲ ਨਰ ਸ ਨਵਰਆਲ ਜਮਲਤਲਲ ਲਈ ਜਕਤਲਬਲਲ ਦਰ ਜਰਰਰਤ ਹਮ ਤਲਲ ਜਲ ਉਨਲਲਲ ਦਰ
    ਪੜਲਲਈ ਦਲ ਨਮਕਸਲਨ ਨਲ ਹਲਵਦ       । ਇਸ ਲਈ ਜਜਲਲ ਲ ਜਸਵਜਖਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸਮਕਸਡਰਰ) ਸਸਗਰਰਰ, 

   ਜਜਲਲ ਲ ਜਸਵਜਖਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਪਸਲਇਮਰਰ)       ਸਸਗਰਰਰ ਅਤਦ ਜਜਲਲ ਲ ਮਮਨਦਜਰ ਪਸਜਲਬ ਸਕਰਲ ਜਸਵਜਖਆ
            ਬਲਰਡ ਸਸਗਰਰਰ ਨਰ ਸ ਸਰਕਲਰਰ ਸਕਰਲਲਲ ਜਵਵਚ ਪੜਲਦਦ ਜਵਜਦਆਰਥਰਆਲ ਨਰ ਸ ਜਕਤਲਬਲਲ ਦਰ ਵਸਡ
      ਕਰਨ ਦਰ ਪਸਵਲਨਗਰ ਜਦਵਤਰ ਗਈ ਹਮ   ‘       । ਹਮਕਮਲਲ ਚ ਇਨਲਲਲ ਜਕਤਲਬਲਲ ਦਰ ਵਸਡ ਅਤਦ ਢਲਆ-
    ‘            ਢਮਆਈ ਲਈ ਲਲੜ ਪਮਣ ਤਦ ਮਜਦਰਰਲਲ ਨਰ ਸ ਵਰ ਕਸਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛਲਟ ਜਦਵਤਰ ਗਈ ਹਮ   । ਉਨਲਲਲ

             ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਕਤਲਬਲਲ ਦਰ ਵਸਡ ਪਸਜਕਜਰਆ ਦਦਰਲਨ ਸਮਲਜਜਕ ਦਰਰਰ ਦਦ ਜਸਧਲਲਤ ਦਲ ਜਖਆਲ
   ਰਵਜਖਆ ਜਲਵਦ ਅਤਦ ਕਲਜਵਡ-19         ਨਰ ਸ ਫਮਲਣ ਰਲਕਣ ਲਈ ਸਰਕਲਰ ਅਤਦ ਜਸਹਤ ਜਵਭਲਗ ਵਵਲਲ

      ਜਲਰਰ ਹਦਲਇਤਲਲ ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਕਰਤਰ ਜਲਵਦ ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
            ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਦਲ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਵਗ ਲਲਉਣ ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਜ਼ਵਰਰਵਧ ਹਰਣ ਤਵਕ 74 ਮਲਮਲਲ

ਦਰਜ:  ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
*     ਚਚਕਸਟ ਟਟਮਲਆ ਵਵਲਲ ਜ਼ਪਛਲਲ 48   ਘਸਜ਼ਟਆਆ ਦਚਰਲਨ 294     ਘਟਨਲ ਵਲਲਟਆਆ ਥਲਵਲਆ ਦਲ ਦਚਰਲ

*   ਹਰਣ ਤਵਕ 432500   ਰਰਪਏ ਜਰਰਮਲਨਲ ਕਟਤਲ
ਸਸਗਰਰਰ, 12 ਮਈ:

              ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਵਵਲਲ ਕਣਕ ਦਟ ਫਸਲ ਦਟ ਕਟਲਈ ਤਲ ਤਰੜਟ ਬਣਲਉਣ ਤਲ ਬਲਅਦ ਰਜ਼ਹ ਜਲਆਦਲ ਨਲੜ
             ਨਰ ਸ ਅਵਗ ਲਗਲਉਣ ਦਟਆਆ ਘਟਨਲਵਲਆ ਸਬਸਧਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਸਖਤਟ ਕਰ ਜ਼ਦਵਤਟ ਗਈ
      ਹਹ ਤਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਰਣ ਤਵਕ 74           ਮਲਮਲਲ ਦਰਜ ਕਟਤਲ ਜਲ ਚਰਵਕਲ ਹਨ ਤਲ ਇਸ ਸਸਬਸਧ ਜ਼ਵਵਚ
         ਸਬ ਡਵਟਜ਼ਨਲ ਟਟਮਲਆ ਵਵਲਲ ਲਗਲਤਲਰ ਦਚਰਲ ਕਟਤਲ ਜਲ ਰਹਲ ਹਨ।

            ਜਲਣਕਲਰਟ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਟ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਟ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ
           ਕਣਕ ਦਲ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਵਗ ਲਲਉਣ ਦਲ ਸਬਸਧ ਜ਼ਵਵਚ ਹਰਣ ਤਵਕ 74     ਪਰਜ਼ਲਸ ਕਲਸ ਦਰਜ ਕਟਤਲ

 ਗਏ ਹਨ              । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਵਗ ਲਲਉਣ ਵਲਲਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਹਰਣ ਤਵਕ 432500
     ਰਰਪਏ ਦਲ ਜਰਰਮਲਨਲ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ।

                ਸਪਟ ਥਲਰਟ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਵਗ ਲਗਲਉਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਗਜ਼ਠਤ ਟਟਮਲਆ ਵਵਲਲ ਨਲੜ
               ਨਰ ਸ ਅਵਗ ਲਲਉਣ ਦਲ ਕਲਸਲਆ ਦਟ ਲਗਲਤਲਰ ਮਚਨਟਟਜ਼ਰਸਗ ਕਟਤਟ ਜਲ ਰਹਟ ਹਹ ਤਲ ਇਸਨਲਆ ਟਟਮਲਆ ਵਵਲਲ

 ਜ਼ਪਛਲਲ 48   ਘਸਜ਼ਟਆਆ ਦਚਰਲਨ 294        ਘਟਨਲ ਵਲਲਟਆਆ ਥਲਵਲਆ ਦਲ ਦਚਰਲ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ।
                ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਅਪਟਲ ਕਟਤਟ ਹਹ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਣਕ ਦਟ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਵਗ ਨਲ
              ਲਗਲਉਣ ਤਲਆ ਜ਼ਕ ਵਲਤਲਵਰਣ ਨਰ ਸ ਦਰ ਜ਼ਸ਼ਤ ਹਲਣ ਅਤਲ ਜ਼ਮਵਟਟ ਜ਼ਵਚਲਲ ਖ਼ਰਰਲਕਟ ਤਵਤਲਆ ਨਰ ਸ ਖ਼ਤਮ

    ਹਲਣ ਤਲ ਬਚਲਇਆ ਜਲ ਸਕਲ।
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