
    ਦਫਤਰ ਜਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਮਲਨਸਲ
—  ਜਮਸਨ ਫਜਤਹ

            ਕਲਰਲਨਲ ਦਦ ਫਫਲਲਅ ਨਨ ਸ ਰਲਕਣ ਸਬਸਧਧ ਜਲਗਰਨਕਤਲ ਜਮਧਨਧ ਪਪਧਰ ਤਪਕ ਫਫਲਲਉਣ ਲਈ f   ੋਲਮਸਨ ਫਜਤਹ ਦਧ
 ਹਲਈ ਸਸਰਨਆਤ:  ਜਡਪਟਧ ਕਜਮਸਨਰ

—             ਆਮ ਲਲਕਲਕ ਦਦ ਸਜਹਯਲਗ ਅਤਦ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਯਲਗਦਲਨ ਸਦਕਲ ਸਫਲ ਹਲਵਦਗਲ ਜਮਸਨ ਫਜਤਹ
ਮਲਨਸਲ, 2  ਜਨਨ ( ):            ਜਡਪਟਧ ਕਜਮਸਨਰ ਮਲਨਸਲ ਸਸਧ ਗਸਰਪਲਲ ਜਸਸਘ ਚਜਹਲ ਨਦ ਦਪਜਸਆ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ

                ਜਖਲਲਫ ਜਸਗ ਨਨ ਸ ਸਨਬਦ ਭਰ ਜਵਚ ਜਮਧਨਧ ਪਪਧਰ ਤਦ ਜਲਜਲਣ ਲਈ ਮਸਪਖ ਮਸਤਰਧ ਪਸਜਲਬ ਕਫਪਟਨ ਅਮਜਰਸਦਰ
       ਜਸਸਘ ਦਧ ਅਗਵਲਈ ਵਲਲਧ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਸਆਰਲ *  ਜਮਸਨ ਫਜਤਹ*     ਤਜਹਤ ਮਹਧਨਲ ਭਰ ਚਪਲਣ
               ਵਲਲਧ ਜਲਗਰਨਕਤਲ ਮਸਜਹਸਮ ਦਧ ਸਸਰਨਆਤ ਕਧਤਧ ਗਈ ਹਫ ਤਲਕ ਜਲ ਇਸ ਮਹਲਕਮਲਰਧ ਬਲਰਦ ਲਲਕਲਕ ਜਵਚ

      ਜਵਆਪਕ ਪਪਧਰ ਉਉਤਦ ਜਲਗਰਨਕਤਲ ਫਫਲਲਈ ਜਲ ਸਕਦ।
                ਜਡਪਟਧ ਕਜਮਸਨਰ ਨਦ ਦਪਜਸਆ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ ਦਲ ਕਜਹਰ ਹਲਲਦ ਜਲਰਧ ਹਫ ਅਤਦ ਜਮਸਨ ਫਜਤਹ ਦਦ ਤਜਹਤ
             ਕਲਰਲਨਲ ਜਖਲਲਫ ਲੜਲਈ ਜਵਚ ਲਲਕਲਕ ਨਨ ਸ ਸਲਮਲ ਕਰਜਦਆਕ ਸਰਕਲਰ ਨਲਲ ਸਜਹਯਲਗ ਕਰਕਦ ਇਸ

        ਮਹਲਕਮਲਰਧ ਜਵਰਸਪਧ ਡਟਣ ਲਈ ਪਸਦਜਰਤ ਕਧਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਫ।
               ਉਨਲਲਕ ਜਕਹਲ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਦ ਫਫਲਲਅ ਨਨ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜਮਸਨ ਫਜਤਹ ਤਜਹਤ ਲਲਕਲਕ ਨਨ ਸ

           ਸਲਵਧਲਨਧਆਕ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਲਗਰਨਕ ਕਧਤਲ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਫ ਜਜਸ ਜਵਚ ਸਮਲਜਜਕ ਦਨਰਧ,   ਮਲਸਕ ਦਧ ਵਰਤਤ
           ਅਤਦ ਵਲਰ ਵਲਰ ਹਪਥ ਧਲਣ ਸਬਸਧਧ ਲਲਕਲਕ ਨਨ ਸ ਪਸਦਜਰਆ ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਫ       । ਉਨਲਲਕ ਜਕਹਲ ਜਕ ਪਸਜਲਬ ਜਵਚ ਬਲਹਰਲਦ

              ਸਨਜਬਆਕ ਤਤ ਆਉਣ ਵਲਲਦ ਜਵਅਕਤਧਆਕ ਲਈ ਮਲਬਲਇਲ ਫਲਨ ਜਵਚ ਕਲਵਲ ਐਪ ਡਲਊਨਲਲਡ ਕਰਕਦ ਸਫਨਫ
              ਜਨਰਦਟਡ ਪਲਸ ਲਫਣਲ ਜਰਨਰਧ ਹਲਵਦਗਲ।ਉਨਲਲਕ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਸ ਜਵਚ ਹਰ ਜਵਭਲਗ ਦਧ ਅਜਹਮ ਸਮਨਹਲਧਅਤ

             ਹਲਵਦਗਧ ਤਲਕ ਜਲ ਕਲਰਲਨਲ ਜਖਲਲਫ ਛਦੜਧ ਜਸਗ ਨਨ ਸ ਜਮਸਨ ਫਜਤਹ ਤਜਹਤ ਜਜਪਜਤਆ ਜਲ ਸਕਦ।
                 ਸਸਧ ਚਜਹਲ ਨਦ ਦਪਜਸਆ ਜਕ ਜਜਜਲਲਦ ਅਸਦਰ ਹਸਣ ਕਲਈ ਵਧ ਕਲਰਲਨਲ ਪਲਜਧਜਟਵ ਮਰਧਜ ਨਹਹ ਹਫ ਜਜਸ ਲਈ

     ਜਜਜਲਲ ਲ ਵਲਸਧਆਕ ਦਲ ਸਜਹਯਲਗ ਅਜਹਮ ਹਫ            । ਉਨਲਲਕ ਜਕਹਲ ਜਕ ਇਸ ਸਜਥਤਧ ਨਨ ਸ ਇਸਦ ਤਰਲਕ ਕਲਇਮ ਰਪਖਣ
        ਲਈ ਜਜਜਲਲਦ ਜਵਚ ਜਵਸਦਸ ਹਦਲਇਤਲਕ ਜਲਰਧ ਕਰਜਦਆਕ ਮਲਸਕ ਪਜਹਨਣਲਕ,    ਸਮਲਜਜਕ ਦਨਰਧ ਬਰਕਲਰ ਰਪਖਣਲ

              ਲਲਜਮਧ ਕਧਤਲ ਜਗਆ ਹਫ ਅਤਦ ਇਸ ਦਧ ਉਲਸਘਣਲਕ ਕਰਨ ਵਲਜਲਆਕ ਲਈ ਜਸਰਮਲਨਲ ਜਨਰਧਲਰਤ ਕਧਤਲ
 ਜਗਆ ਹਫ।
                ਉਨਲਲਕ ਦਪਜਸਆ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ ਮਹਲਕਮਲਰਧ ਦਦ ਫਫਲਲਅ ਨਨ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਲਵਲਕ ਤਦ ਮਲਸਕ ਨਲ ਪਜਹਨਣ
   ਅਤਦ ਥਸਪਕਣ ਤਦ 500,      ਇਕਲਕਤਵਲਸ ਦਧ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਅਤਦ ਦਸਕਲਨਲਕ,     ਵਪਲਰਕ ਥਲਵਲਕ ਦਦ ਮਲਲਕਲਕ
       ਵਪਲਤ ਸਮਲਜਜਕ ਦਨਰਧ ਦਧ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਤਦ 2     ਹਜਲਰ ਰਸਪਏ ਜਸਰਮਲਨਲ ਵਸਨਜਲਆ ਜਲਵਦਗਲ    । ਇਸ ਤਤ

                ਇਲਲਵਲ ਉਨਲਲਕ ਜਕਹਲ ਜਕ ਵਲਹਨਲਕ ਦਦ ਮਲਲਕਲਕ ਵਪਲਤ ਸਮਲਜਜਕ ਦਨਰਧ ਦਦ ਨਲਰਮਜ ਦਧ ਉਲਸਘਣਲ ਕਰਨ ਤਦ
  ਬਪਸਲਕ ਲਈ 3  ਹਜਲਰ ਰਸਪਏ,   ਕਲਰਲਕ ਲਈ 2  ਹਜਲਰ ਰਸਪਏ,       ਆਟਲ ਜਰਕਸਲ ਅਤਦ ਦਲ ਪਹਧਆ ਵਲਹਨਲਕ
 ਲਈ 500    ਰਸਪਏ ਜਸਰਮਲਨਲ ਲਗਲਇਆ ਜਲਵਦਗਲ।

               ਜਡਪਟਧ ਕਜਮਸਨਰ ਨਦ ਆਮ ਲਲਕਲਕ ਨਨ ਸ ਅਪਧਲ ਕਰਜਦਆਕ ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਮਸਨ ਫਜਤਹ ਜਵਚ ਵਧ ਉਹ ਪਜਹਲਲਕ
                  ਦਧ ਤਰਲਕ ਸਜਹਯਲਗ ਦਦਣ ਤਲਕ ਜਲ ਇਸ ਮਹਲਕਮਲਰਧ ਨਨ ਸ ਫਫਲਣ ਤਤ ਰਲਜਕਆ ਜਲ ਸਕਦ ਅਤਦ ਇਸ ਤਦ ਜਜਪਤ ਪਸਲਪਤ

  ਕਧਤਧ ਜਲ ਸਕਦ।
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