
    ਦਫ਼ਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
            ਉਦਯਲਜਗਕ ਇਕਲਈਆਆ ਅਤਤ ਫਫਕਟਰਰਆਆ ਜਵਵਚ ਕਸਮ ਕਰਦਤ ਮਜ਼ਦਰਰਲਆ ਦਰਆਆ ਮਮਸ਼ਜਕਲਲਆ ਦਤ ਤਮਰਸਤ ਹਵਲ

 ਕਰਤਤ ਜਲਣ-  ਜਜ਼ਲਲ ਲ ਮਫਜਜਸਟਟ ਤਟ
*   ਜਨਰਲ ਮਫਨਤਜਰ ਉਦਯਲਗ,        ਸਹਲਇਕ ਜਕਰਤ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਅਤਤ ਜਡਪਟਰ ਡਲਇਰਫਕਟਰ ਫਫਕਟਰਰਜ਼ ਨਰ ਸ

 ਹਦਲਇਤਲਆ ਜਲਰਰ
ਸਸਗਰਰਰ, 16 ਮਈ:

   ਜਜ਼ਲਲ ਲ ਪਟਸਲਸ਼ਨ ਵਵਲਲ             ਕਰਜਫਊ ਦਦਰਲਨ ਵਵਖ ਵਵਖ ਵਰਗਲਆ ਦਰਆਆ ਸਮਵਜਸਆਵਲਆ ਦਤ ਹਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ
   ਕਰਤਤ ਜਲ ਰਹਤ ਹਨ      ।ਇਸਤ ਲੜਰ ਤਜਹਤ ਪਟਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ        ਜਵਵਚ ਵਵਖ ਵਵਖ ਉਦਯਲਜਗਕ ਇਕਲਈਆਆ ਤਤ

                ਫਫਕਟਰਰਆਆ ਜਵਵਚ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹਤ ਮਜ਼ਦਰਰਲਆ ਦਰਆਆ ਸਮਵਜਸਆਵਲਆ ਦਤ ਤਮਰਸਤ ਹਵਲ ਕਰਨ ਤਤ ਵਰ ਜ਼ਲਰ ਜਦਵਤਲ
  ਜਲ ਜਰਹਲ ਹਫ।
  ਇਸ ਸਬਸਧਰ   ਜਨਰਲ ਮਫਨਤਜਰ,   ਜਜ਼ਲਲ ਲ ਉਦਯਲਜਗਕ ਕਕਦਰ,      ਸਹਲਇਕ ਜਕਰਤ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਅਤਤ ਜਡਪਟਰ

 ਡਲਇਰਫਕਟਰ ਫਫਕਟਰਰਜ਼,           ਸਸਗਰਰਰ ਨਰ ਸ ਜਦਸ਼ਲ ਜਨਰਦਤਸ਼ ਜਲਰਰ ਕਰਜਦਆਆ ਜਜ਼ਲਲ ਲ ਮਫਜਜਸਟਟ ਤਟ ਸ਼ਟਰ ਘਨਸ਼ਜਅਲਮ
     ਥਲਰਰ ਨਤ ਜਕਹਲ ਹਫ ਜਕ            ਉਹਨਲਆ ਵਵਲਲ ਜਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਉਦਯਲਜਗਕ ਚਚਬਰ ਅਤਤ ਵਵਡਰਆਆ ਕਸਪਨਰਆਆ ਦਤ

         ਮਲਲਕਲਆ ਨਲਲ ਰਲਬਤਲ ਕਲਇਮ ਕਰਕਤ ਮਜ਼ਦਰਰਲਆ ਨਰ ਸ ਆ ਰਹਰਆਆ      ਸਮਵਜਸਆਵਲਆ ਦਲ ਤਮਰਸਤ ਜਨਪਟਲਰਲ
 ਕਰਵਲਇਆ ਜਲਵਤ              ।ਉਨਲਲਆ ਜਕਹਲ ਜਦਲ ਵਰ ਜਕਸਤ ਵਰ ਫਫਕਟਰਰ ਜਵਵਚ ਲਤਬਰ ਨਰ ਸ ਕਲਈ ਸਮਵਜਸਆ ਪਤਸ਼ ਆਉਦਰ

              ਹਫ ਤਲਆ ਉਉਚ ਅਜਧਕਲਰਰਆਆ ਵਵਲਲ ਤਮਰਸਤ ਸਬਸਧਤ ਫਫਕਟਰਰ ਜਵਵਚ ਜਵਜਜਟ ਕਰਕਤ ਸਮਵਜਸਆ ਦਲ ਜਨਪਟਲਰਲ
             ਕਰਵਲਇਆ ਜਲਵਤ।ਉਨਲਲਆ ਜਕਹਲ ਜਕ ਮਜ਼ਦਰਰਲਆ ਸਮਵਜਸਆ ਦਲ ਹਵਲ ਨਲ ਹਲਣ ਤਵਕ ਅਜਧਕਲਰਰਆਆ ਵਵਲਲ

          ਸਟਤਸ਼ਨ ਨਲ ਛਵਜਡਆ ਜਲਵਤ ਤਲਆ ਜਲ ਜਕਸਤ ਵਰ ਤਰਲਲਆ ਦਰ         ਲਲਅ ਐਡ ਆਰਡਰ ਸਬਸਧਰ ਕਲਈ ਵਰ ਮਮਸ਼ਜਕਲ
  ਪਤਸ਼ ਨਲ ਆਵਤ।
                ਸ਼ਟਰ ਥਲਰਰ ਨਤ ਜਕਹਲ ਜਕ ਹਮਣ ਸਮਰਹ ਉਦਯਲਗ ਅਤਤ ਫਫਕਟਰਰਆਆ ਜਵਚ ਸਦ ਪਟਤਰਸ਼ਤ ਲਤਬਰ ਨਰ ਸ ਕਸਮ ਕਰਨ

          ਦਰ ਜਮਲਰ ਮਨਜ਼ਰਰਰ ਤਲ ਬਲਅਦ ਸਮਰਹ ਮਜ਼ਦਰਰਲਆ ਵਵਲਲ ਸਮਲਜਜਕ ਜਵਵਥਤਲ,      ਮਲਸਕ ਦਰ ਵਰਤਲ ਅਤਤ ਵਲਰ
         ਵਲਰ ਹਵਥ ਧਲਣ ਦਤ ਜਨਯਮਲਆ ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਈ ਜਲਵਤ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
       ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ ਪਲਜਜਜ਼ਟਵ ਮਰਰਜ਼ਲਜ਼ ਦਰਆਜ਼ ਸਹਰਲਤਲਜ਼ '  ਚ ਵਲਧਲ

*       ਹਰਜਕ ਮਰਰਜ਼ ਨਰ ਸ ਸਸਤਤ ਜ਼ਲਤ ਭਲਜਨ ਦਜ ਨਲਲ-      ਨਲਲ ਜ਼ਦਵਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਹ ਖਲਣ-  ਪਰਣ ਵਲਲਰ
'ਲਗਜ਼ਰਰ' ਜ਼ਕਵਟ:  ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

ਸਸਗਰਰਰ, 16 ਮਈ:
    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਲਲ ਕਲਜ਼ਵਡ 19        ਪਲਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਰਜ਼ਲਜ਼ ਨਰ ਸ ਜ਼ਜਥਜ ਚਸਗਰ ਮਹਡਰਕਲ ਸਹਰਲਤ

         ਮਤਹਵਈਆ ਕਰਵਲਈ ਜਲ ਰਹਰ ਹਹ ਉਥਜ ਹਰ ਉਨਲਲਜ਼ ਦਜ ਖਲਣ-      ਪਰਣ ਦਲ ਵਰ ਪਰਰਲ ਜ਼ਖਆਲ
  ਰਵਜ਼ਖਆ ਜਲਜ਼ਦਲ ਹਹ          । ਪਲਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਰਜਲਜ਼ ਨਰ ਸ ਸਸਤਤ ਜ਼ਲਤ ਖ਼ਤਰਲਕ ਮਤਹਵਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਦਜ ਨਲਲ-

   ਨਲਲ ਹਤਣ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ   ਖਲਣ-         ਪਰਣ ਦਰਆਜ਼ ਹਲਰ ਵਲਧਰ ਸਹਰਲਤਲਜ਼ ਵਰ ਜ਼ਦਵਤਰਆਜ਼ ਜਲ ਰਹਰਆਜ਼
ਹਨ।

           ਜਲਣਕਲਰਰ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਜ਼ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਰ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਰ ਨਜ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ 19 
             ਪਲਜਜਜ਼ਟਵ ਮਰਰਜ਼ਲਜ਼ ਦਰਆਜ਼ ਸਹਰਲਤਲਜ਼ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦਨਲ ਜ਼ਦਨ ਵਲਧਲ ਕਰਨ ਦਰ ਹਮਜਸ਼ਲਜ਼ ਕਲਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਰਹਰ

ਹਹ               । ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਜ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਹਤਣ ਪਲਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਰਜ਼ਲਜ਼ ਨਰ ਸ ਇਕ ਵਵਖਰਰ ਤਰਲਲਜ਼ ਦਰ ਜ਼ਕਵਟ
        ਦਜਣਰ ਸ਼ਤਰਰ ਕਰਤਰ ਹਹ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਚਲਰ ਬਲਤਲਲਜ਼ ਜਰਸ,   ਚਲਰ ਪਹਜ਼ਕਟ ਜ਼ਚਪਸ,    ਇਕ ਪਹਜ਼ਕਟ ਭਤ ਸਨਜ

 ਹਲਏ ਚਨਜ,    ਇਕ ਪਹਜ਼ਕਟ ਇਕਲਜਅਰਜ਼ ਕਕਡਰ,     ਜ਼ਤਸਨ ਪਹਜ਼ਕਟ ਮਲਰਰ ਗਲਲਡ ਜ਼ਬਸਜ਼ਕਟ,  ਦਲ
  ਪਹਜ਼ਕਟ ਡਲਈਜਹਸਜ਼ਟਵ ਜ਼ਬਸਜ਼ਕਟ,    ਦਲ ਪਹਜ਼ਕਟ ਕਲਕਲਨਵਟ ਜ਼ਬਸਜ਼ਕਟ,     ਚਲਰ ਪਹਜ਼ਕਟ ਵਹਫਰਜ਼ ਅਤਜ

    ਇਕ ਪਹਜ਼ਕਟ ਰਸ ਸ਼ਲਮਲ ਹਹ          । ਉਨਲਲਜ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਹਸਪਤਲਲ ਇਸਚਲਰਜ ਇਹ ਸਲਲਹ ਦਜਵਜਗਲ
                 ਜ਼ਕ ਜਜ ਕਰ ਕਲਈ ਸ਼ਰਗਰ ਆਜ਼ਦ ਦਲ ਮਰਰਜ਼ ਹਹ ਤਲਜ਼ ਉਹ ਜ਼ਕਸਜ ਜ਼ਵਸ਼ਜਸ਼ ਚਰਜ਼ ਤਲ ਪਪਹਜਜ਼ ਕਰਜ।
     ਉਨਲਲਜ਼ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਕਲਜ਼ਵਡ 19       ਪਲਜਜਜ਼ਟਵ ਮਰਰਜ਼ਲਜ਼ ਦਲ ਉਨਲਲਜ਼ ਦਰ ਸਲਫ਼ ਸਫ਼ਲਈ, 

ਖਲਣ-ਪਰਣ,           ਕਸਰਤ ਆਜ਼ਦ ਹਰ ਤਰਲਲਜ਼ ਦਰ ਜ਼ਰਰਰਤ ਦਲ ਜ਼ਖਆਲ ਰਵਖ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ    । ਸਪਰ ਥਲਰਰ ਨਜ
               ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸਲਰਜ ਪਲਜਜਜ਼ਟਵ ਮਰਰਜ਼ਲਜ਼ ਦਜ ਜਲਦ ਤਸਦਰਤਸਤ ਹਲ ਕਜ ਘਰ ਜਲਣ ਦਰ ਕਲਮਨਲ
 ਕਰਦਜ ਹਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
  ਸਸਗਰਰਰ ਤਤ 17      ਬਬਸਲਸ ਰਲਹਹ ਮਬਧ ਪਪਦਦਸ਼ ਦਦ 456      ਪਪਵਲਸਸਆਸ ਨਰ ਸ ਕਸਤਲ ਜਲਵਦਗਲ ਰਵਲਨਲ : ਜ਼ਡਪਟਸ

ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
*         ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਤਤ ਰਦਲਗਬਡਸ ਰਲਹਹ ਘਰਲਸ ਨਰ ਸ ਪਰਤਣਗਦ ਇਹ ਪਪਵਲਸਸ

ਸਸਗਰਰਰ,16  ਮਈ :
 ਕਲਜ਼ਵਡ 19               ਦਸ ਮਹਲਸਮਲਰਸ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਚ ਲਗਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਕਲਰਨ ਕਈ ਸਰਜ਼ਬਆਸ ਦਦ

     ਜ਼ਵਅਕਤਸ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਚ ਫ਼ਸਦ ਹਲਏ ਹਨ          । ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਯਤਨਲਸ ਸਦਕਲ ਹਹਣ ਇਨਲਲਸ ਨਰ ਸ ਆਪਣਦ-
      ਆਪਣਦ ਘਰ ਵਲਪਸ ਭਦਜ਼ਜਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ           । ਇਸਦ ਹਸ ਲੜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਮਬਧ ਪਪਦਦਸ਼ ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਸਸਗਰਰਰ

            ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹਦ ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਸ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਸ ਦਦ ਘਰਲਸ ਤਬਕ ਪਹਹਸਚਲਉਣ ਲਈ 17    ਮਈ ਨਰ ਸ ਦਹਪਜ਼ਹਰ 12
         ਵਜਦ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਰਦਲਵਦ ਸਟਦਸ਼ਨ ਤਤ ਰਦਲ ਗਬਡਸ ਰਵਲਨਲ ਹਲਵਦਗਸ      । ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਪਸ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਸ

        ਨਦ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਸ ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਸ ਨਰ ਸ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਜ਼ਵਖਦ        ਪਹਹਸਚਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਬਚਤ ਵਬਖ
    ਵਬਖ ਸਬ ਡਵਸਜ਼ਨਲਸ ਤਤ            ਬਬਸਲਸ ਨਲਡਲ ਅਫਸਰਲਸ ਦਸ ਅਗਵਲਈ ਹਦਠ ਰਵਲਨਲ ਕਸਤਸਆਸ ਜਲਣਗਸਆਸ। ਇਨਲਲਸ
           ਨਲਡਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਸਆਸ ਦਸ ਜ਼ਨਗਰਲਨਸ ਹਦਠ ਸਮਰਹ ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਸ ਨਹ ਸ ਮਹਡਸਕਲ ਸਕਸਜ਼ਨਸਗ ਉਪਰਸਤ

              ਸਰਟਸਜ਼ਫਕਦਟ ਜਲਰਸ ਕਸਤਦ ਗਏ ਹਨ । ਉਨਲਲਸ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਕਸਮ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਬਧਰ '   ਤਦ ਜ਼ਡਪਟਸ
      ਡਲਇਰਹਕਟਰ ਫ਼ਹਕਟਰਸ ਸਸਗਰਰਰ ਨਰ ਸ ਨਲਡਲ ਅਫਸਰ          ਲਗਲਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਹ ਜਲ ਜ਼ਕ ਵਬਖ ਵਬਖ ਸਬ ਡਵਸਜ਼ਨਲਸ

               ਤਦ ਲਗਲਏ ਗਏ ਨਲਡਲ ਅਫ਼ਸਰਲਸ ਨਲਲ ਤਲਲਮਦਲ ਕਰਕਦ ਇਸ ਸਲਰਸ ਕਲਰਵਲਈ ਨਰ ਸ ਪਰਰਲ ਕਰ ਰਹਦ ਹਨ।
             ਸਪਸ ਥਲਰਸ ਨਦ ਦਬਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਭਰ ਦਸਆਸ ਵਬਖ ਵਬਖ ਸਬ ਡਵਸਜ਼ਨਲਸ ਤਤ 17   ਬਬਸਲਸ ਰਲਹਹ 456 

 ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਸ         ਨਰ ਸ ਮਬਧ ਪਪਦਦਸ਼ ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਕਸਤਲ ਜਲਵਦਗਲ       । ਉਨਲਲਸ ਸਬਸਧਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਸਆਸ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤ
               ਕਸਤਸ ਹਹ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਸ ਜ਼ਵਅਕਤਸਆਸ ਨਰ ਸ ਜ਼ਲਜਲਣ ਸਮਮ ਉਜ਼ਚਤ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਸ ਅਤਦ ਹਲਰ ਪਪਲਟਲਕਲਲ ਦਸ
   ਪਲਲਣਲ ਕਸਤਸ ਜਲਵਦ ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,  ਸਸਗਰਰਰ
               ਇਇਕ ਤਤ ਦਰਜਜ ਥਲਥ ਜਲ ਰਹਹ ਮਜਦਰਰਲਥ ਨਰ ਸ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਹ ਅਸਦਰ ਸਲਥਝਜਆਥ ਰਸਲਈਆਥ ਰਲਹਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਲਇਆ

  ਜਲਵਹਗਲ ਮਮਫ਼ਤ ਖਲਣਲ:   ਜ਼ਡਪਟਜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
*            ਜ਼ਕਸਹ ਸਮਇਜ਼ਸਆ ਜਲਥ ਮਸਲਹ ਦਹ ਹਇਲ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਨਸਬਰ 01672-232304 '   ਤਹ ਸਸਪਰਕ ਕਰ

  ਸਕਦਹ ਹਨ ਮਜਦਰਰ:   ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਜ
ਸਸਗਰਰਰ, 16 ਮਈ:  

     ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਸਸਗਰਰਰ ਵਇਲਤ ਜ਼ਜ਼ਲਹ '              ਚ ਇਇਕ ਥਲਥ ਤਤ ਦਰਜਜ ਜਲ ਰਹਹ ਮਜਦਰਰਲਥ ਨਰ ਸ ਵਇਡਜ ਰਲਹਤ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਥ ਜ਼ਜ਼ਲਲ
           ਰਰਰਡ ਕਰਲਸ ਸਮਸਲਇਟਜ ਦਹ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਚਲਲਈਆਥ ਜਲ ਰਹਜਆਥ ਸਲਥਝਜ ਰਸਲਈਆਥ '     ਚ ਮਮਫ਼ਤ ਖਲਣਲ ਮਮਹਇਈਆ

    ਕਰਵਲਉਣ ਦਲ ਫਰਸਲਲ ਕਜਤਲ ਹਰ            । ਇਸ ਸਬਸਧਜ ਜਲਣਕਲਰਜ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਥ ਜ਼ਡਪਟਜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਜ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਜ ਨਹ
       ਦਇਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਫਰਲਣ ਕਰਕਹ ਪਰਰਹ ਦਹਸ਼ '           ਚਤ ਲਲਕ ਆਪਣਹ ਘਰਲਥ ਨਰ ਸ ਪਰਤ ਰਹਹ ਹਨ ਤਹ ਅਜ਼ਜਹਹ '  ਚ

   ਕਮਝ ਲਲੜਵਸਦਲਥ ਨਰ ਸ ਖਲਣ-               ਪਜਣ ਦਹ ਸਲਮਲਨ ਦਜ ਕਮਹ ਵਜ ਆ ਜਲਥਦਜ ਹਰ ਜ਼ਜਸਦਹ ਮਇਦਹਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਇਲਤ
       ਅਜ਼ਜਹਹ ਲਲਕਲਥ ਨਰ ਸ ਮਮਫ਼ਤ ਖਲਣਲ ਮਮਹਇਈਆ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲਵਹਗਲ         । ਉਨਲਥ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਲਈ ਸਲਥਝਜਆਥ ਰਸਲਈਆਥ

 ਨਰ ਸ 1,000            ਆਟਹ ਦਜਆਥ ਥਰਲਜਆਥ ਭਹਜ ਵਜ ਜ਼ਦਇਤਜਆਥ ਗਈਆਥ ਹਨ ਅਤਹ ਲਲੜ ਪਰਣ '      ਤਹ ਫਸਡ ਵਜ ਜਲਰਜ ਕਰ ਜ਼ਦਇਤਹ
ਜਲਣਗਹ  ।

              ਜ਼ਡਪਟਜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਹ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਜਦਰਰਲਥ ਨਰ ਸ ਮਮਫ਼ਤ ਖਲਣਲ ਮਮਹਇਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਸਬਸਧਤ ਸਬਡਵਜਜ਼ਨਲ
           ਮਰਜ਼ਜਸਟਰਹਟਸ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤਲਥ ਜਲਰਜ ਕਰ ਜ਼ਦਇਤਜਆਥ ਗਈਆਥ ਹਨ ਅਤਹ ਸਲਥਝਜ ਰਸਲਈਆਥ '     ਤਹ ਤਰਨਲਤ ਸਟਲਫ਼ ਨਰ ਸ ਉਰਥਹ

    ਖਲਣਲ ਲਰਣ ਆਉਣ ਵਲਜ਼ਲਆਥ '              ਚਤ ਅਜ਼ਜਹਹ ਲਲਕਲਥ ਦਜ ਪਛਲਣ ਕਰਕਹ ਉਨਲਥ ਨਰ ਸ ਮਮਫ਼ਤ ਖਲਣਲ ਦਹਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਲ
 ਜ਼ਗਆ ਹਰ                । ਉਨਲਥ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਬਸਧਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਜ ਇਹ ਵਜ ਯਕਜਨਜ ਬਣਲਉਣਗਹ ਜ਼ਕ ਲਲੜਵਸਦਲਥ ਨਰ ਸ ਮਮਫ਼ਤ ਜ਼ਦਇਤਹ ਜਲਣ
          ਵਲਲਹ ਖਲਣਹ ਦਲ ਕਲਈ ਵਜ ਜ਼ਵਅਕਤਜ ਨਲਜਲਇਜ਼ ਫਲਇਦਲ ਨਲ ਚਮਇਕਹ।

          ਸ਼ਪਜ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਜ ਨਹ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਸਗਰਰਰ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਇਲਤ ਜ਼ਜ਼ਲਹ '  ਚ ਕਲਜ਼ਵਡ-19    ਕਲਰਨ ਉਪਜਹ ਸਸਕਟਕਲਲ
                 ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਕਸਹ ਵਜ ਮਜਦਰਰ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਸਹ ਜ਼ਕਸਮ ਦਜ ਪਪਹਸ਼ਲਨਜ ਨਹਹ ਆਉਣ ਜ਼ਦਇਤਜ ਜਲਵਹਗਜ ਅਤਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਲ
       ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਇਲਤ ਜ਼ਨਰਸਤਰ ਉਪਰਲਲਹ ਕਜਤਹ ਜਲ ਰਹਹ ਹਨ           । ਉਨਲਥ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਹਰ ਤਰਲਥ ਦਜ ਸਜ਼ਥਤਜ

            ਨਲਲ ਨਜ਼ਜਇਠਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਹਰ ਅਤਹ ਜ਼ਕਸਹ ਵਜ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਵਲਸਜ ਜਲਥ ਫਰਕਟਰਜਆਥ '      ਚ ਕਸਮ ਕਰਦਹ ਕਜ਼ਰਸਜ਼ਦਆਥ ਨਰ ਸ
      ਇਲਲਜ ਤਤ ਵਲਥਝਲ ਨਹਹ ਰਜ਼ਹਣ ਜ਼ਦਇਤਲ ਜਲਵਹਗਲ             । ਉਨਲਥ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਅਸਹ ਚਲਹਮਸਦਹ ਹਲਥ ਜ਼ਕ ਵਇਧ ਤਤ ਵਇਧ ਲਹਬਰ
  ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਜ਼ਲਹ '             ਚ ਹਜ ਰਹਹ ਤਹ ਜ਼ਬਮਲਰਜ ਦਹ ਡਰ ਤਤ ਘਬਰਲਉਣ ਦਜ ਜ਼ਬਲਕਮਲ ਲਲੜ ਨਹਹ  ।
                 ਜ਼ਡਪਟਜ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਹ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਹਕਰ ਜ਼ਕਸਹ ਵਜ ਮਜਦਰਰ ਜਲਥ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਵਲਸਜ ਨਰ ਸ ਜ਼ਕਸਹ ਸਮਇਜ਼ਸਆ ਦਲ ਸਲਹਮਣਲ
         ਕਰਨਲ ਪਪਦਲ ਹਰ ਤਲਥ ਉਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ ਨਸਬਰ 01672-232304 '     ਤਹ ਇਸ ਸਬਸਧਜ ਆਪਣਜ

    ਜ਼ਸ਼ਕਲਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਲ ਸਕਦਲ ਹਰ             । ਉਨਲਥ ਭਰਲਸਲ ਦਵਲਇਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਇਲਤ ਕਲਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਜਤਜ ਜਲਥਦਜ ਹਰ
   ਜ਼ਕ ਕਸਟਰਲਲ ਰਰਮ '        ਤਹ ਪਪਲਪਤ ਹਲਣ ਵਲਲਜ ਹਰ ਕਲਲ ਦਲ 24   ਘਸਜ਼ਟਆਥ ਦਹ ਅਸਦਰ-     ਅਸਦਰ ਹਇਲ ਕਜਤਲ ਜਲ ਸਕਹ।
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O/o District Public Relations Officer, Sangrur
Will provide free food to moving labor in district Sangrur at

Sanjhi Rasois: Deputy Commissioner
*Laborers could lodge their grievances on district control room

no. 01672-232304: Ghanshyam Thori
Sangrur, May 16:

            Deputy Commissioner Sangrur Mr. Ghanshyam Thori, on 
Saturday, told that the administration has decided to provide 
free food at all Sanjhi Rasois operational in the district to labor 
moving by foot or bicycles. DC said that as many as 1,000 
wheat flour packets have been sent to the Sanjhi Rasois and 
funds will also be issued as per their requisitions. He added 
that the step has been taken to provide immediate relief to the 
labor moving due to the Covid-19.

            Mr. Ghanshyam Thori said that all the SDMs have also 
been directed to ensure free food to the moving labor in their 
respective areas. He added that the staff deputed at Sanjhi 
Rasoi will identify the needy laborers and provide free food to 
them as per directions. He said that the officials will also 
ensure that there will be no misuse of free food facility at any 
level.

            Deputy Commissioner said that the laborers or district 
residents could also raise their issues with the district 
administration on control room number 01672-232304 which 
would be addressed within 24 hours. He added that Sangrur 
administration is ready to tackle any situation amid Covid-19 
outbreak and will ensure every possible help to the laborers 
and district residents. He said that the health department has 
also been put on toes and will provide medical assistance to all 
patients in case of any emergency.
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
      ਸਸਗਰਰਰ ਵਲਸਸਆਆ ਲਈ ਵਵਡਸ ਰਲਹਤ ਵਲਲਸ ਖ਼ਬਰ,

ਟਸ.            ਬਸ ਪਸੜਤ ਮਰਸਜ਼ ਨਰ ਸ ਛਵਡ ਕਕ ਬਲਕਸ ਸਲਰਕ ਪਲਜ਼ਕਜ਼ਟਵ ਜ਼ਵਅਕਤਸ ਹਲਏ ਤਸਦਰਰਸਤ
*     ਅਵਜ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਦਕ 34       ਹਲਰ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਆ ਨਕ ਪਲਈ ਕਲਰਲਨਲ ਉਤਕ ਫ਼ਜ਼ਤਹ

ਸਸਗਰਰਰ, 16 ਮਈ-

        ਬਸਤਕ ਜ਼ਦਨਨ ਕਲਜ਼ਵਡ ਕਕਅਰ ਸਸਟਰਲਆ ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਲਲਕ ਦਕ 51       ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਆ ਦਕ ਤਸਦਰਰਸਤ ਹਲ ਕਕ ਘਰਲਆ
              ਜ਼ਵਵਚ ਪਰਤਣ ਤਤ ਬਲਅਦ ਅਵਜ ਸਸਗਰਰਰ ਵਲਸਸਆਆ ਲਈ ਇਵਕ ਵਵਡਸ ਰਲਹਤ ਵਲਲਸ ਖ਼ਬਰ ਹਹ

  ਜ਼ਕ ਇਵਕ ਟਸ.              ਬਸ ਪਸੜਤ ਮਰਸਜ਼ ਨਰ ਸ ਛਵਡ ਕਕ ਸਲਰਕ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਤਸਦਰਰਸਤ ਹਲਣ ਮਗਰਤ ਘਰਲਆ ਨਰ ਸ
  ਚਲਕ ਗਏ ਹਨ           । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਸ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਸ ਘਨਸ਼ਜ਼ਅਲਮ ਥਲਰਸ ਨਕ

             ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਲਡਕ ਕਲਜ਼ਵਡ ਯਲਜ਼ਧਆਆ ਨਕ ਜ਼ਦਨ ਰਲਤ ਦਸਆਆ ਅਣਥਵਕ ਕਲਸ਼ਜ਼ਸ਼ਲਆ ਕਸਤਸਆਆ ਅਤਕ
              ਇਨਲਲਆ ਕਲਸ਼ਜ਼ਸ਼ਲਆ ਦਕ ਸਦਕਲ ਇਹ ਮਰਸਜ਼ ਇਸ ਨਲਮਰਰਲਦ ਜ਼ਬਮਲਰਸ ਤਤ ਮਰਕਤ ਹਲ ਗਏ ਹਨ।
       ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਵਜ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਤਤ 34        ਹਲਰ ਮਰਸਜ਼ ਤਸਦਰਰਸਤ ਹਲ ਕਕ ਘਰਲਆ ਨਰ ਸ ਪਰਤਕ

ਹਨ      । ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਲ 91   ਮਰਸਜ਼ਲਆ ਜ਼ਵਵਚਤ 56 ਪਜ਼ਹਲਲਆ     ਠਸਕ ਹਲ ਗਏ ਸਨ   । ਅਵਜ
              ਠਸਕ ਹਲਏ ਲਲਕਲਆ ਨਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਅਤਕ ਪਸਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਤਜ਼ਹ ਜ਼ਦਲਤ ਧਸਨਵਲਦ ਕਸਤਲ। ਉਨਲਲਆ
            ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਭਜ਼ਵਵਖ ਜ਼ਵਚ ਵਸ ਸਰਕਲਰਸ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਕਸ਼ਲਆ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਕਰਦਕ ਰਜ਼ਹਣਗਕ।
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