ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਬੋਹਰ ਜ਼ਿਖੇ 202.64 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦੇ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਪਰਜ
ੋ ਕ
ੈ ਟਾਂ ਦਾ ਰੁੱ ਖਣਗੇ ਨੀਂਹ ਪੁੱ ਥਰ
ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਭਾਗੀ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ’ਤੇ ਪਰਬੰਿ ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਸਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਬਦਲੇ ਗੀ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਨਹਾਰ
ਅਬੋਹਰ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ), 10 ਜਨਿਰੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਡ ਿੰ ਦ ਪਾਲ ਡਸਿੰ ਘ ਸਿੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਿੱ ਖ ਿਿੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਡਰਿੰ ਦਰ ਡਸਿੰ ਘ 202.64 ਕਰੋੜ
ਦੇ ੱ ਖ- ੱ ਖ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਜਨ ਰੀ 2021 ਨੂਿੰ ਅਬੋਹਰ ਡ ਖੇ ਪਹਿੰ ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਸਿੂਹ ਡ ਭਾਗੀ
ਅਡਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਿੱ ਖ ਿਿੰ ਤਰੀ ਦੀ ਆਿਦ ’ਤੇ ਪਰਬਿੰਧ ਸਿੇਂ ਡਸਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਪਿੰ ਜਾਬ
ਪਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੇਟੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਸਰੀ ਸਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਉਦਿ ਸਦਕਾ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਡਹਰ ਦੀ ਨਹਾਰ ਬਦਲੇ ਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ੇਰ ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਦਿੰ ਡਦਆਂ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਡਹਰ ਡ ਖੇ ਿਲੋ ਟ ਚੋਂਕ ਤੋਂ
ਹਨਿਾਨਗੜ ਰੋੜ ਅਤੇ ਿਲੋ ਟ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸੀਤੋਗਨੋ ਨੂਿੰ ਜਾਣ ਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂਿੰ ਅਪਗੇਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।ਉਨਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਸੜਕ ਦੀ
ਅਪਗਰੇਿ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਡਹਰ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆ ਾਜਾਈ ਹੋਰ ਸਖਾਲੀ ਹੋ ੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਡਹਰ ਡ ਖੇ ਨ ਾਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਡ ਡਦਆਰਥੀ ਰਗ ਨੂਿੰ ਪੜਾਈ ਡ ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਾਇ ਟ
ੇ ਕਾਲਜ ਡ ਚ ਾਧੂ ਖਰਚਾ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਡ ਚ ਪੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ
ਸਕਣਗੇ।
ਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ (ਜ)-ਕਿ-ਡਿਊਨੀਡਸਪਲ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਅਬੋਹਰ ਸਰੀ ਅਡਭਜੀਤ ਕਪਡਲਸ਼ ਨੇ ਡਕਹਾ ਡਕ ਿੱ ਖ ਿਿੰ ਤਰੀ ੱ ਲੋਂ
ਡ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਡਪਿੰ ਿ ਸੱ ਪਾਂ ਾਲੀ ਡ ਖੇ ਲਗਭਗ 62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਿਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ
ੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱ ਥਰ ੀ ਰੱ ਡਖਆ ਜਾ ੇਗਾ।ਉਨਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਪਡਹਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂਿੰ
ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਗੜ ਾਸੂ ਯੂਨੀ ਰਡਸਟੀ, ਲਡਧਆਣਾ ਡ ਖੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਡਜਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ
ਆਉਣ-ਜਾਣ ’ਤੇ ਾਧੂ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹਣ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਥੇ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਕਰ ਾ ਸਕਣਗੇ ਡਜਸ ਨਾਲ ਨੇੜਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂਿੰ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਹੋ ੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਡਕਹਾ ਡਕ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਡ ਖੇ ਡਕਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਿੱ ਛੀ ਪਾਲਣ, ਬਕਰੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਿੇਅਰੀ ਦਾ ਧਿੰ ਦਾ ਕਰਨ ਸਬਿੰ ਧੀ ਡਸਖਲਾਈ ਡਦੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਅਬੋਹਰ ਡ ਚ ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ. ਅਤੇ ਹੋੋੋਰ ਡ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ੀ ਡਨਰਿਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਡਜਸ ਤੇ
3.5 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆ ੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 80 ਲੱਖ ਰਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਿੰ ਦਰਾ ਨਗਰੀ ਡ ਚ ਅਰਬਨ ਪਰਾਈਿਰੀ
ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਡਨਰਿਾਣ ਕਾਰਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱ ਥਰ ੀ ਿੱ ਖ ਿਿੰ ਤਰੀ ੱ ਲੋਂ ਰੱ ਡਖਆ ਜਾ ੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੋਰ ੀ ੱ ਖ- ੱ ਖ
ਪਰੋਜੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਡੇਅਰੀ ਜ਼ਿਕਾਸ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੁੱ ਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਸਖਲਾਈ 18 ਤੋਂ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 10 ਜਨਿਰੀ:
ਪੇਂਿੂ ਡ ਕਾਸ ਤੇ ਪਿੰ ਚਾਇਤ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਿਿੰ ਤਰੀ ਪਿੰ ਜਾਬ ਡਤਰਪਤ ਰਡਜਿੰ ਦਰ ਡਸਿੰ ਘ ਬਾਜ ਾ ਦੇ
ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨਸਾਰ ਅਤੇ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਿੇਅਰੀ ਡ ਕਾਸ ਡ ਭਾਗ ਪਿੰ ਜਾਬ ਕਰਨੈਲ ਡਸਿੰ ਘ ਦੀ
ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ ਿੇਅਰੀ ਡ ਕਾਸ ਡ ਭਾਗ ੱ ਲੋਂ 18 ਜਨ ਰੀ ਤੋਂ ਦੱ ਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਿੇਅਰੀ
ਫਾਰਿਰਾਂ ਨੂਿੰ ਘਰ ਬੈਡਠਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲਾ ਬੈਚ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਡਰਹਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਿੇਅਰੀ ਫਾਡਜ਼ਲਕਾ ਸਰੀ ਰਣਦੀਪ ਕਿਾਰ ਹਾਂਿਾ ਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਅਜੋਕੇ ਯੱ ਗ
ਡ ਚ ਡ ਡਗਆਡਨਕ ਢਿੰ ਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਲਾਹੇ ਿੰ ਦ ਹੋਣਗੇ। ਦਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਤੋਂ ਲੇ ਕੇ ਸਿੰ ਭਾਲ ਖਾਦ, ਖਾਦ-ਖਰਾਕ, ਨਸਲ ਸਧਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਚਜੇ ਿਿੰ ਿੀਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਨ ੀਨਤਿ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿੇਅਰੀ ਡਸਖਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਿ ਜ਼ੋ ਡਕ ਕੋਡ ਿ 19 ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਕਰਕੇ
ਬਿੰ ਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਣ ਡਕਸਾਨਾਂ, ਦਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਿੜ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੇੇ੍ਰਡਨਿੰਗ ਪਰੋਗਰਾਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੇ
ਡਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨਹਾਂ ਸਿੂਹ ਦੱ ਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂਿੰ ਸਨੇਹਾ ਡਦੱ ਤਾ ਡਕ ਤਰਿੰ ਤ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਿੇਅਰੀ ਡਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਡ ਸਥਾਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਡਜ਼ਲੇ ੇ੍ਹ ਦੇ
ਡਿਪਟੀ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਿੇਅਰੀ ਡ ਭਾਗ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ ਡਸਖਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਿ ਡ ਚ ਦਾਖਲ
ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡ ਭਾਗ ੱ ਲੋਂ ਡਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਡਜ ੇਂ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ,
ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸਚਜੇ ਸ਼ੈੈੱਿ, ਡਸਿੰ ਗਲ ਰੋਅ ਫੋਿਰ ਹਾਰ ੈਸਟਰ, ਸੈਲਫ ਪਰੋਪੈਲਿ ਫੋਰੇਜ਼ ਕਟਰ, ਆਟੋਿੈਡਟਕ ਡਿਲਕ ਡਿਸਪੈਡਸਿੰ ਗ
ਯੂਡਨਟ, ਆਟੋਿੈਡਟਕ ਸਾਈਲੇ ਜ਼ ਬੈਲਰ ਕਿ ਰੈਪਰ ਿਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ `ਤੇ ਸਬਡਸਿੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ੱ ਧ ਤੋਂ ੱ ਧ ਲਾਭ ਲੈ ਣ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱ ਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ/ਿੇਅਰੀ ਫਾਰਿਰਾਂ/ਡਕਸਾਨਾਂ ਨੂਿੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਕ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਿਇਰੈਕਟਰ ਿੇਅਰੀ ਕਿਰਾ
ਨਿੰਬਰ 508, ਿੀ.ਸੀ. ਕਿੰ ਪਲੈ ਕਸ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਲਾਕ ਫਾਡਜਲਕਾ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਫੋਨ ਨਿੰਬਰ 01638-262140 `ਤੇ ਸਿੰ ਪਰਕ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਭਰਤੀ ਪਰੀਜ਼ਖਆ (ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਖਆ,ਗਜ਼ਣਤ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ) ਦੀਆਂ ਪਰੀਜ਼ਖਆਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸੁੱ ਜ਼ਖਆ ਸਕੁੱ ਤਰ
ਜ਼ਿ੍ਸ਼ਨ ਕਮਾਰ ਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਜ਼ਕੰ ਗ, ਪਰਗਟਾਈ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 10 ਜਨਿਰੀ
ਪਿੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਆਰਾ ਲਈ ਿਾਸਟਰ ਕੇਿਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਰੀਡਖਆ ਜੋ ਡਕ 09.01.2021 ਅਤੇ 10.01.2021 ਨੂਿੰ ਹੋਈਆਂ
ਪਰੀਡਖਆ ਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰ ਕ ਸਿਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸਬਿੰ ਧੀ ਡਜ਼ਲਹਾ ਡਸੱ ਡਖਆ ਅਡਧਕਾਰੀ ਿਾ ਸਖ ੀਰ ਡਸਿੰ ਘ ਬੱ ਲ ਨੈਸ਼ਨਲ

ਐ ਾਰਿੀ ਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਇਸ ਪਰੀਡਖਆ ਸਬਿੰ ਧੀ ਡਜ਼ਲਾ ਫਾਡਜ਼ਲਕਾ ਦੀ 13 ਪਰੀਡਖਆ ਕੇਂਦਰ ਫ਼ਾਡਜ਼ਲਕਾ ਤਡਹਸੀਲ ਦੇ 8 ਕੇਂਦਰ
ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਤਡਹਸੀਲ ਦੇ 5 ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਡਜਸ ਡ ੱ ਚ ਸਿਾਡਜਕ ਡਸੱ ਡਖਆ ਡ ਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧਤ 2233
,ਗਡਣਤ ਡ ਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧਤ 1169 ਅਤੇ ਸਾਇਿੰ ਸ ਨਾਲ ਡ ਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧਤ 712 ਪਰੀਡਖਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਕਸਿਤ
ਅਜਿਾਈ ।
ਿਾ ਬੱ ਲ ਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਇਸ ਪਰੀਡਖਆ ਨੂਿੰ ਸਚਾਰੂ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ੀ ਪੂਰਾ
ਸਡਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਅੱ ਗੇ ਡਜ਼ਲਹਾ ਨੋਿਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰੀਡਖਆ ਾਂ ਡਬਰਜਿੋਹਨ ਡਸਿੰ ਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਇਨਹਾਂ ਪਰੀਡਖਆ ਾਂ ਨੂਿੰ
ਸਚਾਰੂ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰ ਡਜ਼ਲਹਾ ਡਸੱ ਡਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਿੰ ਿ ਕਰ ਡਰਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਚ ਉਨਹਾਂ
ਦੱ ਡਸਆ ਡਕ ਪਰੀਡਖਆ ਾਂ ਨੂਿੰ ਸਹੀ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੂਹ ਕਿੰ ਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਸੋਪਰਿੈਂਟ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਿੀਡਟਿੰ ਗ ੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ,ਡਜਸ ਡ ੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਪਰੀਡਖਆ ਾਂ ਸਚਾਰੂ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱ ਗੇ ਡਜਕਰਯੋਗ ਹੈ ਡਕ
ਪਰੀਡਖਆ ਾਂ ਦੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਡ ੱ ਚ ਡਸੱ ਡਖਆ ਸਕੱ ਤਰ ਡਿ੍ਸ਼ਨ ਕਿਾਰ ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਡਕਿੰ ਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰ ਤਸ਼ਟੀ ਪਰਗਟਾਈ ।
ਇਹਨਾਂ ਪਰੀਡਖਆ ਾਂ ਡ ੱ ਚ ਉੱਪ ਡਜਲਹਾ ਡਸੱ ਡਖਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਿੈਂਟਰੀ ਅਿੰ ਜੂ ਰਾਣੀ, ਡਜ਼ਲਹਾ ਕ
ੋ ੇਸ਼ਨਲ ਕਆਰਿੀਨੇਟਰ ਗਰਡਛਿੰ ਦਰ
ਪਾਲ ਡਸਿੰ ਘ ,ਪਰੀਡਖਆ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ ਡ
ਅਡਹਿ ਭੂਡਿਕਾ ਡਨਭਾਈ।

ੇਕ ਅਨੇਜਾ ਅਤੇ ਿੀਿੀਆ ਕਆਰਿੀਨੇਟਰ ਇਨਕਲਾਬ ਡਸਿੰ ਘ ਅਤੇ ਸਿੰ ਦੀਪ ਕਿਾਰ ਨੇ ੀ

