
 

    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
             ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਯਤਨਲਨ ਨਲਲ ਬਬਸਲਨ ਰਲਹਹ ਜਜਸਲਮਦਰ ਤਤ ਪਰਤਦ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਦਦ 81 ਮਜ਼ਦਰਰ
*          ਮਸਤਰਆਣਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਖਦ ਲਲੜਹਦਦ ਜਲਨਚ ਮਗਰਤ ਇਕਲਨਤਵਲਸ ਕਕਦਰਲਨ ਜ਼ਵਖਦ ਭਦਜ਼ਜਆ

ਸਸਗਰਰਰ, 29 ਅਪਪਜਲ:

        ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਸਲਰਥਕ ਯਤਨਲਨ ਸਦਕਲ ਜਜਸਲਮਦਰ ਤਤ 81     ਮਜ਼ਦਰਰ ਸਸਗਰਰਰ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ  । ਇਹ
             ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਨ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਦ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਦ ਨਦ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਮਜ਼ਦਰਰ ਜ਼ਜਨਲਲਨ ਜ਼ਵਬਚ

     ਬਬਚਦ ਅਤਦ ਔਰਤਲਨ ਵਦ ਸ਼ਲਮਲ ਹਨ,          ਦਦਸ਼ ਜ਼ਵਬਚ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਕਲਰਨ ਅਚਨਚਦਤਦ ਲਬਗਦ ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤਦ
                ਲਲਕ ਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਜ਼ਪਛਲਦ ਮਹਦਜ਼ਨਆਨ ਤਤ ਹਦ ਜਜਸਲਮਦਰ ਜ਼ਵਬਚ ਫਸਦ ਹਲਏ ਸਨ ਅਤਦ ਜ਼ਜਵਕ ਹਦ ਪਸਜਲਬ

    ਸਰਕਲਰ ਨਰ ਸ ਪਸਜਲਬ ਦਦ ਵਬਖ-           ਵਬਖ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਲਆਨ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਇਨਲਲਨ ਸਸਕੜਦ ਮਜ਼ਦਰਰਲਨ ਦਦ ਰਲਜਸਥਲਨ ਸਮਦਤ
  ਦਦਸ਼ ਦਦ ਵਬਖ-               ਵਬਖ ਰਲਜਲਨ ਜ਼ਵਬਚ ਫਸਦ ਹਲਣ ਦਲ ਪਤਲ ਲਬਜ਼ਗਆ ਤਲਨ ਤਤਰਸਤ ਸਰਬਲ ਸਰਕਲਰਲਨ ਨਲਲ ਤਲਲਮਦਲ
          ਕਰਕਦ ਰਲਹਦਲਰਦ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨਰ ਸ ਯਕਦਨਦ ਬਣਲਉਣ ਲਈ ਸਲਰਥਕ ਉਪਰਲਲਦ ਕਦਤਦ ਗਏ।
               ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਦ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਬਜ ਸਵਦਰਦ ਇਹ ਮਜ਼ਦਰਰ ਬਬਸਲਨ ਰਲਹਹ ਜਜਸਲਮਦਰ ਤਤ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਖਦ

             ਪਤਬਜਦ ਅਤਦ ਮਸਤਰਆਣਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਖਦ ਤਲਇਨਲਤ ਅਮਲਦ ਵਬਲਤ ਮਤਢਲਦ ਜਲਨਚ ਪਪਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਮਤਕਸਮਲ ਕਰਨ
              ਮਗਰਤ ਇਨਲਲਨ ਮਜ਼ਦਰਰਲਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਦਦਆਨ ਵਬਖ ਵਬਖ ਸਬ ਡਵਦਜ਼ਨਲਨ ਜ਼ਵਬਚ ਸਥਲਪਤ ਇਕਲਨਤਵਲਸ ਕਕਦਰਲਨ ਜ਼ਵਖਦ

   ਭਦਜ ਜ਼ਦਬਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਜ            । ਉਨਲਲਨ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਦਸ਼ਲਨ ਮਤਤਲਬਕ ਇਨਲਲਨ ਨਰ ਸ 21  ਜ਼ਦਨਲਨ
         ਤਬਕ ਇਕਲਨਤਵਲਸ ਕਕਦਰਲਨ ਜ਼ਵਖਦ ਰਬਜ਼ਖਆ ਜਲਵਦਗਲ ਜ਼ਜਥਦ ਜ਼ਕ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਦ, ਮਲਸਕ,    ਹਬਥਲਨ ਦਦ ਜ਼ਨਯਮਤ
               ਸਲਫ਼ ਸਫਲਈ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਨਯਮਲਨ ਨਰ ਸ ਲਲਗਰ ਕਰਨ ਸਬਸਧਦ ਸਬਸਧਤ ਸਟਲਫ਼ ਨਰ ਸ ਪਜ਼ਹਲਲਨ ਤਤ ਹਦ ਸਖ਼ਤ ਹਦਲਇਤਲਨ
   ਜਲਰਦ ਕਦਤਦਆਨ ਹਲਈਆਨ ਹਨ।
     ਅਬਜ ਪਹਤਸਚਦ ਇਨਲਲਨ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਨ ਜ਼ਵਬਚਤ 24  ਨਰ ਸ ਲਜ਼ਹਰਲਗਲਗਲ, 53  ਨਰ ਸ ਮਰਨਕ, 2    ਨਰ ਸ ਭਵਲਨਦਗੜਲ ਅਤਦ 2 ਨਰ ਸ

       ਜ਼ਦੜਲਬਲ ਜ਼ਵਖਦ ਇਕਲਨਤਵਲਸ ਕਕਦਰਲਨ ਜ਼ਵਬਚ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹਜ      । ਮਸਤਰਆਣਲ ਸਲਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਖਦ ਨਲਇਬ
   ਤਜ਼ਹਸਦਲਦਲਰ ਜ਼ਕਸ਼ਨ ਕਤਮਲਰ ਜ਼ਮਬਤਲ,      ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਸਤਰਬਜ਼ਖਆ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦ ਸਤਦਸ਼ ਕਪਰਰ, ਡਲ.  ਅਸਜਰ

        ਜ਼ਸਸਗਲਲ ਦਦ ਅਗਵਲਈ ਹਦਠਲਦਆਨ ਟਦਮਲਨ ਵਬਲਤ ਮਤਢਲਦ ਤਤਰ '       ਤਦ ਇਨਲਲਨ ਮਜ਼ਦਰਰਲਨ ਨਰ ਸ ਸਰਕਲਰਦ ਹਦਲਇਤਲਨ
             ਮਤਤਲਬਕ ਸਦਵਲਵਲਨ ਪਪਦਲਨ ਕਦਤਦਆਨ ਗਈਆਨ ਅਤਦ ਡਲਕਟਰਦ ਜਲਨਚ ਉਪਰਸਤ ਸਬਸਧਤ ਸਬ ਡਵਦਜ਼ਨ ਦਦ

ਐਸ.ਡਦ.         ਐਮ ਨਲਲ ਤਲਲਮਦਲ ਕਰਕਦ ਇਕਲਨਤਵਲਸ ਕਕਦਰਲਨ ਜ਼ਵਖਦ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
          ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ ਜ਼ਬਓਰਲ ਵਵਲਲ ਨਨਜਵਲਨਲਨ ਲਈ ਮਮਫ਼ਤ ਆਨਲਲਈਨ ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ

 ਸਮਜ਼ਵਧਲ ਸ਼ਮਰਰ
*       ਸਲਮਵਲਰ ਤਲ ਸ਼ਨਨਵਲਰ ਤਵਕ ਲਲਗਰ ਹਲਵਤਗਨ ਸਮਜ਼ਵਧਲ

ਸਸਗਰਰਰ, 29 ਅਪਪਪਲ:

   ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਤ ਘਰ-          ਘਰ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਦਤ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਤਤ ਕਲਰਲਬਲਰ
            ਜ਼ਬਓਰਲ ਵਵਲਲ ਨਨਜਵਲਨਲਨ ਲਈ ਮਮਫ਼ਤ ਆਨਲਲਈਨ ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਸਮਜ਼ਵਧਲ ਸ਼ਮਰਰ ਕਨਤਨ ਗਈ ਹਪ

            ਤਲਨ ਜਲ ਬਤਰਲਜ਼ਗਲਰ ਨਨਜਵਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਨ ਦਤ ਕਪਰਨਅਰ ਸਬਸਧਨ ਸਹਨ ਜਲਣਕਲਰਨ ਜ਼ਮਲ ਸਕਤ  ।
           ਜ਼ਡਪਟਨ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਨ ਦਤ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ਲਨ ਹਤਠ ਵਧਨਕ ਜ਼ਡਪਟਨ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
      ਜ਼ਵਕਲਸ ਰਜ਼ਜਸਦਰ ਬਵਤਰਲ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ-19     ਅਤਤ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਨਰਲਨ ਬਤਰਮਜ਼ਗਲਰ
        ਨਨਜਵਲਨ ਵਰਗ ਦਤ ਜ਼ਬਓਰਲ ਵਵਲਲ ਸਲਮਵਲਰ ਤਲ ਸ਼ਨਨਵਲਰ (  ਸਵਤਰਤ 9    ਵਜਤ ਤਲ ਸ਼ਲਮ 5  ਵਜਤ

ਤਵਕ)        ਮਮਫ਼ਤ ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਦਨ ਸਮਜ਼ਵਧਲ ਸ਼ਮਰਰ ਕਨਤਨ ਗਈ ਹਪ।
           ਸਪਨ ਬਵਤਰਲ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਮਆਰਲ ਜ਼ਨਯਮਕਤ ਕਪਰਨਅਰ ਕਕਸਲਰ

     ਆਨਲਲਈਨ ਕਕਸਜ਼ਲਸਗ ਸਬਸਧਨ ਸਤਵਲਵਲਨ ਪਪਦਲਨ ਕਰਨਗਤ      । ਇਸ ਸਬਸਧਨ ਉਹ ਬਤਰਮਜ਼ਗਲਰ
            ਨਨਜਵਲਨਲਨ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਨ ਦਨ ਯਲਗਤਲ ਅਤਤ ਰਮਚਨ ਅਨਮਸਲਰ ਮਮਕਲਬਲਤ ਦਨਆਨ ਪਪਨਜ਼ਖਆਵਲਨ ਦਨ

ਜ਼ਤਆਰਨ,    ਜ਼ਵਦਤਸ਼ਨ ਰਮਜ਼ਗਲਰ ਦਤ ਮਨਕਤ, ਸਵਪ-   ਰਮਜ਼ਗਲਰ ਦਤ ਮਨਕਤ,     ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਤ ਸਮਮ ਦਨਰਲਨ
 ਸਮਰਵਜ਼ਖਅਤ ਰਜ਼ਹਣਲ,    ਸਮਮ ਦਲ ਸਹਨ ਉਪਯਲਗ,  ਸਵਪ-ਸਸਭਲਲ,     ਜ਼ਚਸਤਲ ਅਤਤ ਤਣਲਅ ਨਲਲ

     ਨਜ਼ਜਵਠਣ ਆਜ਼ਦ ਸਬਸਧਨ ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਪਪਦਲਨ ਕਰਨਗਤ।
           ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਰਲਜ਼ਗਲਰ ਜਨਰਤਸ਼ਨ ਅਤਤ ਟਰਤਜ਼ਨਸਗ ਅਜ਼ਧਕਲਰਨ ਗਮਰਤਤਜ਼ ਜ਼ਸਸਘ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

          ਚਲਹਵਲਨ ਉਮਨਦਵਲਰ ਸਲਮਵਲਰ ਤਲ ਸ਼ਨਨਵਲਰ ਦਤ ਜ਼ਨਰਧਲਜ਼ਰਤ ਸਮਮ ਜ਼ਵਵਚ ਆਨਲਲਈਨ
   ਕਲਊਸਜ਼ਲਸਗ ਹਪਲਪਲਲਈਨ ਨਸਬਰ 62800-58548 '     ਤਤ ਸਸਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਤ ਹਲ।
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