
 

    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
         ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਲਅ ਲਈ ਘਰਲਰ ਜ਼ਵਵਚ ਵਵ ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲਵਵ ਜ਼ਖ਼ਆਲ:  ਜ਼ਡਪਟਵ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

ਸਸਗਰਰਰ, 10 ਅਪਪਪਲ:
               ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਵ ਰਲਕਥਲਮ ਸਬਸਧਵ ਸਰਕਲਰ ਨਵ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਲਗਲਇਆ ਹਲਇਆ ਹਪ ਤਲਰ ਜਲ ਲਲਕ ਆਪਣਵ

       ਘਰਲਰ ਜ਼ਵਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤਵ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਤਤ ਬਚਵ ਰਜ਼ਹਣ         । ਲਲਕਲਰ ਨਰ ਸ ਐਮਰਜਜਸਵ ਹਲਲਲਤਲਰ ਤਤ ਜ਼ਬਨਲਰ ਘਰਲਰ
                ਤਤ ਬਲਹਰ ਨਲ ਜਲਣ ਦਵਆਰ ਹਦਲਇਤਲਰ ਕਵਤਵਆਰ ਹਲਈਆਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਵ ਨਲਲ ਨਲਲ ਘਰ ਜ਼ਵਵਚ

                  ਰਜ਼ਹਸਜ਼ਦਆਰ ਵਵ ਸਲਨਰ ਸ ਜਲਗਰਰਕ ਹਲਣਲ ਚਲਹਵਦਲ ਹਪ ਤਲਰ ਜਲ ਅਸਸ ਆਪਣਵ ਘਰ ਦਵ ਮਜਬਰਲਰ ਨਰ ਸ ਵਵਧ ਤਤ ਵਵਧ
            ਸਸਰਵਜ਼ਖਅਤ ਰਵਖ ਸਕਵਏ। ਇਹ ਪਪਗਟਲਵਲ ਕਰਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਡਪਟਵ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਵ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਵ ਨਵ
              ਕਰਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਦਤ ਕਲਈ ਜ਼ਵਅਕਤਵ ਜ਼ਕਸਵ ਜ਼ਰਰਰਵ ਕਲਰਨ ਕਰਕਵ ਬਲਹਰਤ ਘਰ ਜ਼ਵਵਚ ਵਲਪਸ ਆਉਦਲ

                  ਹਪ ਤਲਰ ਉਹ ਘਰ ਦਵ ਜ਼ਕਸਵ ਚਵਜ਼ ਨਰ ਸ ਛਰਹਵ ਨਲ। ਉਨਲਲਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਬਸਧਤ ਜ਼ਵਅਕਤਵ ਨਰ ਸ ਆਪਣਵ ਕਵਪੜਵ
               ਬਦਲਣਵ ਚਲਹਵਦਵ ਹਨ ਅਤਵ ਪਜ਼ਹਲਲਰ ਤਤ ਪਜ਼ਹਨਵ ਕਵਪੜਵ ਧਲਣ ਵਲਸਤਵ ਵਵਖਰਵ ਰਵਖ ਦਵਣਵ ਚਲਹਵਦਵ ਹਨ।ਉਨਲਲਰ
  ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਪਗ, ਪਰਸ,             ਚਲਬਵਆਰ ਆਜ਼ਦ ਨਰ ਸ ਘਰ ਦਵ ਅਸਦਰ ਆਉਜ਼ਦਆਰ ਹਵ ਜ਼ਕਸਵ ਵਵਖਰਵ ਡਵਬਵ ਜ਼ਵਵਚ ਰਵਖ

               ਦਵਣਲ ਚਲਹਵਦਲ ਹਪ ਤਲਰ ਜਲ ਇਹ ਚਵਜ਼ਲਰ ਘਰ ਦਵਆਰ ਦਰਜਵਆਰ ਚਵਜ਼ਲਰ ਦਵ ਸਸਪਰਕ ਜ਼ਵਵਚ ਨਲ ਆਉਣ   । ਉਨਲਲਰ
               ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਹਲਉਣ ਨਲਲ ਜ਼ਕਟਲਣਰ ਮਸਕਤ ਹਲਇਆ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਪ ਇਸ ਲਈ ਲਲਜ਼ਮਵ ਹਪ ਜ਼ਕ ਨਹਲਇਆ

                ਜਲਵਵ। ਜਵਕਰ ਜ਼ਕਸਵ ਕਲਰਨ ਨਹਲਇਆ ਨਹਸ ਜਲਰਦਲ ਤਲਰ ਖ਼ਲਸ ਕਰ ਆਪਣਵ ਹਵਥ ਅਤਵ ਗਰਦਨ ਨਰ ਸ ਚਸਗਵ
   ਤਰਲਲਰ ਧਲਣਲ ਚਲਹਵਦਲ ਹਪ।
                 ਉਨਲਲਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਵਥਵ ਇਹ ਵਵ ਜ਼ਰਰਰਵ ਹਪ ਜ਼ਕ ਮਲਬਲਈਲ ਫ਼ਲਨ ਅਤਵ ਐਨਕ ਆਜ਼ਦ ਨਰ ਸ ਗਰਮ ਸਲਬਣ
          ਵਲਲਵ ਪਲਣਵ ਦਵ ਸਪਰਵਅ ਜਲਰ ਅਲਕਲਹਲ ਨਲਲ ਜ਼ਕਟਲਣਰ ਮਸਕਤ ਕਵਤਲ ਜਲਵਵ      । ਇਸ ਤਤ ਬਲਅਦ ਆਪਣਵ ਹਵਥਲਰ

                 ਨਰ ਸ ਵਵ ਚਸਗਵ ਤਰਲਲਰ ਸਲਫ਼ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਜਲਵਵ। ਉਨਲਲਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਵਸ਼ਵਕ ਹਰ ਚਵਜ਼ ਜ਼ਕਟਲਣਰ ਮਸਕਤ ਕਰਨਵ
               ਸਸਭਵ ਨਹਸ ਹਸਸਦਵ ਪਰ ਸਸਰਵਜ਼ਖਆ ਹਦਲਇਤਲਰ ਦਵ ਆਪਣਵ ਸਰਝ ਨਲਲ ਪਲਲਣਲ ਕਰਕਵ ਅਸਸ ਬਲਹਰਤ ਘਰ
      ਜ਼ਵਵਚ ਵਲਇਰਸ ਜ਼ਲਆਉਣ ਤਤ ਬਚ ਸਕਦਵ ਹਲਰ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
         ਲਲਕਲਕ ਦਦ ਸਸਜ਼ਵਧਲ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਧਰਦ ਹਹਲਪ ਲਲਈਨ ਨਸਬਰ 01672-232304

    ਦਦਆਕ ਕਲਜ਼ਲਸਗ ਲਲਈਨਲਕ ਦਲ ਜ਼ਵਸਥਲਰ
*             ਹਸਣ ਇਸ ਇਕਲ ਹਹਲਪ ਲਲਈਨ ਨਸਬਰ ਤਤ ਸਲਰਦਆਕ ਲਲਜ਼ਮਦ ਸਤਵਲਵਲਕ ਸਬਸਧਦ ਹਲ ਸਕਤਗਦ

 ਜ਼ਸ਼ਕਲਇਤ ਦਰਜ

ਸਸਗਰਰਰ, 10 ਅਪਪਹਲ:
            ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਤ ਮਪਦਤਨਜ਼ਰ ਲਲਕਲਕ ਦਦ ਸਸਜ਼ਵਧਲ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਪਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਦ
          ਕਸਪਲਹਕਸ ਜ਼ਵਖਤ ਸਥਲਪਤ ਕਦਤਤ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਦਤ ਹਹਲਪ ਲਲਈਨ ਨਸਬਰ 01672-

232304       ਦਦਆਕ ਕਲਜ਼ਲਸਗ ਲਲਈਨਲਕ ਦਲ ਜ਼ਵਸਥਲਰ ਕਰਕਤ 10     ਕਰ ਜ਼ਦਪਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ ਅਤਤ
24        ਘਸਟਤ ਚਲਲਰ ਰਜ਼ਹਣ ਵਲਲਤ ਇਸ ਹਹਲਪਲਲਈਨ ਨਸਬਰ '       ਤਤ ਕਲਈ ਵਦ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਖਸਦ ਨਰ ਸ

              ਪਤਸ਼ ਆ ਰਹਦਆਕ ਸਮਪਜ਼ਸਆਵਲਕ ਬਲਰਤ ਜਲਣਕਲਰਦ ਦਤ ਸਕਦਲ ਹਹ ਜ਼ਜਸ ਨਰ ਸ ਫਫਰਦ ਹਪਲ ਕਰਨ
    ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਚਨਬਪਧ ਹਹ       । ਇਹ ਜਲਣਲਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਕ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

        ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਦ ਨਤ ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਹਹਲਪਲਲਈਨ ਨਸਬਰ '     ਤਤ ਕਲਈ ਵਦ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਰਲਸ਼ਨ
ਸਮਪਗਰਦ, ਦਵਲਈਆਕ, ਫਲਲਕ, ਸਬਜ਼ਦਆਕ,       ਗਹਸ ਜ਼ਸਲਸਡਰ ਸਮਤਤ ਸਮਰਹ ਲਲਜ਼ਮਦ ਸਤਵਲਵਲਕ

      ਸਬਸਧਦ ਆਪਣਦ ਜ਼ਸ਼ਕਲਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਲ ਸਕਦਲ ਹਹ       । ਉਨਲਲਕ ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਹਹਲਪ
  ਲਲਈਨ ਨਸਬਰ '           ਤਤ ਸਤਵਲਵਲਕ ਪਪਦਲਨ ਕਰ ਰਹਤ ਓਪਰਤਟਰਲਕ ਵਪਲਲ ਜ਼ਸ਼ਕਲਇਤਲਕ ਅਤਤ ਸਸਝਲਅ

            ਆਜ਼ਦ ਪਪਲਪਤ ਹਲਣ ਤਲ ਤਸਰਸਤ ਬਲਅਦ ਢਸ ਪਕਵਵ ਕਲਰਵਲਈ ਲਈ ਸਬਸਧਤ ਨਲਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕਲਲ
   ਭਤਜ ਜ਼ਦਪਤਲ ਜਲਕਦਲ ਹਹ       । ਉਨਲਲਕ ਦਪਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲਲੜ ਪਹਣ '      ਤਤ ਇਸ ਹਹਲਪ ਲਲਈਨ ਦਦਆਕ ਕਲਜ਼ਲਸਗ

   ਲਲਈਨਲਕ ਦਦ ਜ਼ਗਣਤਦ 100      ਤਪਕ ਵਦ ਵਧਲਈ ਜਲ ਸਕਦਦ ਹਹ       । ਸਪਦ ਥਲਰਦ ਨਤ ਸਪਪਸ਼ਟ ਕਦਤਲ
          ਜ਼ਕ ਇਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਧਰਦ ਹਹਲਪ ਲਲਈਨ ਨਸਬਰ ਪਜ਼ਹਲਲਕ ਤਲ ਜ਼ਪਸਡਲਕ '    ਚ ਚਪਲ ਰਹਤ 2000  ਤਲ
      ਵਪਧ ਹਹਲਪ ਲਲਈਨ ਨਸਬਰਲਕ ਤਲ ਵਪਖਰਲ ਹਹ।
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O/o District Public Relations Officer, Sangrur
District administration establishes hunting helpline

number,01672-232304, for all needs
•    All grievances and queries  related to all essential
services to be addressed on single helpline number

 

Sangrur, April 10:
Amid curfew imposed due to COVID-19 crisis and to 
provide all necessary and essential services to people, 
control room with helpline number  01672-232304 has 
been established at district headquarter, Sangrur. 
Deputy Commissioner,  Shri  Ghanshyam Thori, said 
that to provide continuous and uninterrupted services 
to people, extension to this helpline number has been 
made to 10 calling lines which will be operational  
during 24 hours  a day. He further added that any 
citizen can register his query related to availability of 
ration, medicine, vegetables, fruits and gas cylinder, 
etc. He said that once a query or suggestion has been 
received by an operator, he/she immediately forwards 
it to the concerned Nodal officer for necessary action. 
He said that, if needed, the calling lines can be 
extended to 100 in future. He clarified that this helpline
number is different from all 2000 helpline numbers 
which are operational in various villages of the district.
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
    ਮਮਰਰਟਲਰਰਅਸ ਸਕਰਲ ਅਤਤ ਰਜ਼ਹਬਰ '        ਚ ਸਥਲਜ਼ਪਤ ਕਰਤਤ ਜਲਣਗਤ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਤਅਰ ਆਈਸਲਲਤਸ਼ਨ ਸਸਟਰ

* ਡਰ.   ਸਰ ਤਤ ਐਸ.ਐਸ.   ਪਰ ਵਵਲਲ ਜਲਇਜ਼ਲ
ਸਸਗਰਰਰ, 10 ਅਪਪਮਲ:

ਕਲਜ਼ਵਡ-19              ਸਬਸਧਰ ਜ਼ਕਸਤ ਵਰ ਤਰਲਲਰ ਦਰ ਸਜ਼ਥਤਰ ਨਲਲ ਨਜ਼ਜਵਠਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਜ਼ਦਨ ਰਲਤ
         ਜਜਜ਼ਟਆ ਹਲਇਆ ਹਮ ਅਤਤ ਜ਼ਜਵਥਤ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਲ ਸਮਮ ਸਮਮ '        ਤਤ ਜਲਰਰ ਹਲਣ ਵਲਲਰਆਰ ਜ਼ਸਹਤ ਸਲਲਹਲਰ ਦਰ
                ਪਲਲਣਲ ਕਰਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਮ ਉਥਤ ਹਰ ਕਜਆਰਸਜ਼ਟਨ ਲਈ ਢਜ ਵਕਵਵਆਰ ਥਲਵਲਰ ਦਰ ਚਲਣ ਕਰਕਤ ਲਲੜ ਮਜਤਲਬਕ
     ਸਜਜ਼ਵਧਲਵਲਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਲਈਆਰ ਜਲ ਰਹਰਆਰ ਹਨ        ।ਇਸ ਸਸਦਰਭ ਜ਼ਵਵਚ ਅਵਜ ਸ਼ਲਮ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

    ਸਪਰ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਰ ਅਤਤ ਐਸ.ਐਸ.  ਪਰ ਡਲ.        ਸਸਦਰਪ ਗਰਗ ਨਤ ਹਲਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਰ ਸਮਤਤ ਮਮਰਰਟਲਰਰਅਸ
             ਸਕਰਲ ਅਤਤ ਰਜ਼ਹਬਰ ਇਸਸਟਰਜ਼ਚਊਟ ਜ਼ਵਖਤ ਸਥਲਪਤ ਕਰਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਤਅਰ ਆਈਸਲਲਤਸ਼ਨ ਸਸਟਰ
    ਦਰਆਰ ਜ਼ਤਆਰਰਆਰ ਦਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ            । ਇਸ ਮਮਕਤ ਸਪਰ ਥਲਰਰ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਮਰਰਟਲਰਰਅਸ ਸਕਰਲ ਜ਼ਵਵਚ

200      ਜ਼ਬਸਤਜ਼ਰਆਰ ਅਤਤ ਰਜ਼ਹਬਰ ਸਸਸਥਲ ਜ਼ਵਖਤ 60       ਜ਼ਬਸਤਜ਼ਰਆਰ ਦਰ ਜ਼ਵਵਸਥਲ ਕਰਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਮ  ।
             ਉਨਲਲਰ ਸਬਸਧਤ ਇਸਚਲਰਜਲਰ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤ ਕਰਤਰ ਜ਼ਕ ਪਪਬਸਧਲਰ ਬਲਰਤ ਪਪਗਤਰ ਦਰ ਜ਼ਨਯਮਤ ਤਮਰ '   ਤਤ ਵਧਰਕ
  ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ (ਜ਼ਵਕਲਸ)    ਨਰ ਸ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਜ਼ਦਵਤਰ ਜਲਵਤ।
        ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਜ਼ਹਬਰ ਸਸਸਥਲ ਜ਼ਵਚ 60      ਜ਼ਬਸਤਜ਼ਰਆਰ ਦਰ ਸਜਜ਼ਵਧਲ ਹਲਵਤਗਰ ਜ਼ਜਸ

 ਜ਼ਵਵਚ 15             ਜ਼ਬਸਤਰਤ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਲਲ ਗਸਭਰਰ ਤਮਰ ਉਤਤ ਪਰੜਤ ਜ਼ਵਅਕਤਰਆਰ ਦਤ ਇਲਲਜ ਲਈ
   ਹਲਣਗਤ ਜਦਜ਼ਕ ਬਲਕਰ 45       ਘਵਟ ਗਸਭਰਰ ਪਰੜਤਲਰ ਦਤ ਇਲਲਜ ਲਈ ਹਲਣਗਤ      । ਉਨਲਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਮਰਰਟਲਰਰਅਸ
  ਸਕਰਲ ਜ਼ਵਵਚ 200             ਜ਼ਬਸਤਜ਼ਰਆਰ ਦਲ ਪਪਬਸਧ ਕਰਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਮ ਜ਼ਜਥਤ ਘਵਟ ਗਸਭਰਰ ਰਲਗਰਆਰ ਦਲ ਇਲਲਜ

ਹਲਵਤਗਲ    ।ਇਸ ਉਪਰਸਤ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ,         ਐਸ ਐਸ ਪਰ ਵਵਲਲ ਹਲਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਰ ਸਮਤਤ ਮਸਤਰਆਣਲ
       ਸਲਜ਼ਹਬ ਆਈਸਲਲਤਸ਼ਨ ਸਸਟਰ ਦਲ ਵਰ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ।

      ਇਸ ਮਮਕਤ ਵਧਰਕ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਰਲਜਤਸ਼ ਜ਼ਤਪਪਲਠਰ,     ਵਧਰਕ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਰਜ਼ਜਸਦਰ ਬਵਤਰਲ, 
     ਸਹਲਇਕ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ ਮਹਤਸ਼ ਆਹਰਜਲ,    ਸਰਨਰਅਰ ਮਮਡਰਕਲ ਅਫਸਰ ਡਲ.  ਜ਼ਕਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ, 

ਡਰ.ਐਸ.      ਪਰ ਸਤਪਲਲ ਸ਼ਰਮਲ ਵਰ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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