
    ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
      ਕਰਜਫਊ ਜਲਜ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਹਲਰਨਲਜ ਰਲਜਲਜ '         ਚ ਫਸਸ ਸਸਗਰਰਰ ਵਲਸਸਆਜ ਨਰ ਸ ਘਰ ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਪਪਸਲਸਨ

  ਪਰਰਸ ਤਰਲਲਜ ਸਰਗਰਮ:  ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਸ
•   ਫਲਰ ਕਲਰਨਰਲਜ '         ਤਸ ਤਲਇਨਲਤ ਡਲਕਟਰਸ ਸਟਲਫ ਦਸ ਜਨਯਮਤ ਸਸਪਜਲਸਗ ਦਸ ਆਦਸਸ

•           ਕਲਰਲਨਲ ਪਲਜਸਜਟਵ ਲਲਕਲਜ ਦਸ ਸਸਪਰਕ ਤਤ ਬਚਣ ਲਈ ਸਲਰਸ ਨਲਗਜਰਕ '  ਕਲਵਲ ਐਪ'  ਡਲਊਨਲਲਡ ਕਰਨ: ਜਡਪਟਸ
ਕਜਮਸਨਰ

•    ਜਡਪਟਸ ਕਜਮਸਨਰ ਵਵਲਤ ਕਲਜਵਡ-19      ਤਜਹਤ ਚਵਲ ਰਹਸ ਕਲਰਜਲਜ ਦਸ ਸਮਸਜਖਆ
 
ਸਸਗਰਰਰ, 11 ਮਈ:
ਕਲਜਵਡ-19              ਸਬਸਧਸ ਜਜਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜਵਖਸ ਚਵਲ ਰਹਸ ਵਵਖ ਵਵਖ ਕਲਰਜਲਜ ਦਸ ਸਮਸਜਖਆ ਕਰਜਦਆਜ ਜਡਪਟਸ

                  ਕਜਮਸਨਰ ਸਪਸ ਘਨਜਸਆਮ ਥਲਰਸ ਨਸ ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਸਕਰ ਸਸਗਰਰਰ ਜਜਲਲਸ ਦਲ ਕਲਈ ਵਸ ਵਸਨਸਕ ਦਸਸ ਦਸ ਜਕਸਸ ਵਸ
                 ਜਹਵਸਸ ਜਵਵਚ ਕਰਜਫਊ ਜਲਜ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਫਜਸਆ ਹਲਇਆ ਹਹ ਤਲਜ ਉਹ ਆਪਣਲ ਉਸ ਥਲਜ ਤਤ ਹਸ ਮਹਡਸਕਲ
       ਕਰਵਲ ਕਸ ਪਲਸ ਲਈ ਜਬਨਹ ਕਰ ਸਕਦਲ ਹਹ    । ਪਲਸ ਜਮਲਣ '       ਤਸ ਸਬਸਧਤ ਜਵਅਕਤਸ ਆਪਣਸ ਜਲਜ ਟਹਕਸਸ '   ਤਸ ਸਫਰ
     ਕਰਕਸ ਵਸ ਆਪਣਸ ਘਰ ਪਰਤ ਸਕਸਗਲ              । ਜਡਪਟਸ ਕਜਮਸਨਰ ਨਸ ਜਕਹਲ ਜਕ ਸਸਗਰਰਰ ਜਜਲਲਸ ਦਸ ਵਲਸਸਆਜ ਨਰ ਸ ਘਰ ਲਹ ਕਸ
           ‘     ਆਉਣ ਲਈ ਪਰਰਸ ਉਦਲਰਤਲ ਜਵਖਲਈ ਜਲਵਸਗਸ। ਉਨਲਲਜ ਜਕਹਲ ਜਕ ਸਸਗਰਰਰ ਪਹਹਸਚਣ ਤਸ ਉਨਲਲਜ ਨਰ ਸ ਸਸਸਥਲਤਮਕ

               ਕਵਲਰਨਟਸਨ ਜਵਵਚ ਰਵਜਖਆ ਜਲਵਸਗਲ ਅਤਸ ਸਸਪਲ ਨਹਗਸਜਟਵ ਆਉਣ ਤਤ ਬਲਅਦ ਹਸ ਉਨਲਲਜ ਨਰ ਸ ਘਰ ਕਹਆਰਨਟਸਨ
   ਰਜਹਣ ਲਈ ਭਸਜਜਆ ਜਲਵਸਗਲ।
               ਜਜਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਸ ਕਸਪਲਹਕਸ ਜਵਖਸ ਹਲਈ ਇਸ ਮਸਜਟਸਗ ਦਦਰਲਨ ਜਡਪਟਸ ਕਜਮਸਨਰ ਨਸ ਜਕਹਲ ਜਕ ਜਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲਲਜ
      ਜਵਵਚ ਸਥਲਪਤ ਕਸਤਸ ਗਏ ਫਲਰ ਕਲਰਨਰਲਜ '        ਤਸ ਤਲਇਨਲਤ ਡਲਕਟਰਲਜ ਦਸ ਵਸ ਜਨਯਮਤ ਤਦਰ '     ਤਸ ਜਲਜਚ ਕਰਨਸ ਬਸਹਵਦ
  ਜਰਰਰਸ ਹਹ                । ਉਨਲਲਜ ਇਸ ਸਬਸਧਸ ਆਦਸਸ ਜਲਰਸ ਕਰਜਦਆਜ ਜਕਹਲ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਜਵਰਹਵਧ ਜਸਗ ਲੜ ਰਹਸ
                ਯਲਜਧਆਜ ਦਸ ਖਹਦ ਦਸ ਸਹਰਵਜਖਆ ਜਰਰਰਸ ਹਹ ਅਤਸ ਸਮਰਹ ਡਲਕਟਰਸ ਤਸ ਪਹਰਲ ਮਹਡਸਕਲ ਸਟਲਫ ਨਰ ਸ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲÎ  ਇਰਸ

       ਦਸ ਸਸਕਰਮਣ ਤਤ ਸਹਰਵਜਖਅਤ ਰਵਖਣਲ ਬਸਹਵਦ ਜਰਰਰਸ ਹਹ।
                 ਜਡਪਟਸ ਕਜਮਸਨਰ ਨਸ ਲਲਕਲਜ ਨਰ ਸ ਵਸ ਅਪਸਲ ਕਸਤਸ ਹਹ ਜਕ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਨਲਲ ਪਲਜਸਜਟਵ ਹਲਏ ਲਲਕਲਜ ਦਸ ਸਸਪਰਕ

              ਜਵਵਚ ਆਉਣ ਤਤ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਸ ਮਲਬਲਇਲ ਜਵਵਚ ਕਲਵਲ ਐਪਲਸਕਸਸਨ ਨਰ ਸ ਜਰਰਰ ਡਲਊਨਲਲਡ ਕਸਤਲ ਜਲਵਸ  ।
      ਉਨਲਲਜ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਪਲਜਜਜਟਵ ਕਸਸਲਜ ਦਸ ਨਲਲ-    ‘        ਨਲਲ ਕਲਵਲ ਐਪ ਤਸ ਕਲਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਸਸਬਸਧਸ ਸਹਸ ਤਸ ਸਟਸਕ

  ਜਲਣਕਲਰਸ ਉਪਲਬਧ ਹਹ।
  ਮਸਜਟਸਗ ਦਦਰਲਨ ਵਵਖ-                ਵਵਖ ਰਲਜਲਜ ਤਤ ਸਸਗਰਰਰ ਜਜਲਲਸ ਜਵਵਚ ਪਰਤ ਰਹਸ ਨਲਗਜਰਕਲਜ ਅਤਸ ਇਥਤ ਪਪਦਸਸਲਜ ਨਰ ਸ ਜਲਣ ਵਲਲਸ

                ਨਲਗਜਰਕਲਜ ਦਸ ਮਹਡਸਕਲ ਸਕਰਸਜਨਸਗ ਸਮਸਤ ਹਲਰ ਸਰਕਲਰਸ ਜਦਸਲ ਜਨਰਦਸਸਲਜ ਦਸ ਪਲਲਣਲ ਸਬਸਧਸ ਵਸ ਸਪਸ ਥਲਰਸ ਨਸ
  ਹਦਲਇਤਲਜ ਜਲਰਸ ਕਸਤਸਆਜ।

       ਇਸ ਮਸਜਟਸਗ ਦਦਰਲਨ ਵਧਸਕ ਜਡਪਟਸ ਕਜਮਸਨਰ ਰਲਜਸਸ ਜਤਪਪਲਠਸ,      ਵਧਸਕ ਜਡਪਟਸ ਕਜਮਸਨਰ ਜਵਕਲਸ ਰਜਜਸਦਰ
 ਜਸਸਘ ਬਵਤਰਲ,    ਸਹਲਇਕ ਕਜਮਸਨਰ ਅਸਕਹਰ ਮਜਹਸਦਰਰ,      ਸਹਲਇਕ ਕਜਮਸਨਰ ਅਸਡਰ ਟਰਸਜਨਸਗ ਦਸਵਦਰਸਦਸਪ ਜਸਸਘ,
    ਵਣ ਮਸਡਲ ਅਜਧਕਲਰਸ ਜਵਜਦਆ ਸਲਗਰਸ,     ਜਜਲਲ ਲ ਮਲਲ ਅਫਸਰ ਗਗਨਦਸਪ ਜਸਸਘ,   ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.  ਰਲਜ

ਕਹਮਲਰ,    ਸਹਲਇਕ ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.  ਮਹਸਸ ਅਹਰਜਲ,       ਉਪ ਅਰਥ ਤਸ ਅਸਕੜਲ ਸਲਲਹਕਲਰ ਪਰਮਜਸਤ ਜਸਸਘ, 
ਐਸ.ਐਮ.  ਓ ਡਲ.  ਜਕਰਪਲਲ ਜਸਸਘ,   ਜਜਲਲ ਲ ਐਪਲਡਲਮਲਜਲਜਸਟ ਡਲ.       ਸਨਵਸਰ ਸਮਸਤ ਹਲਰ ਅਜਧਕਲਰਸ ਵਸ ਹਲਜਰ
ਸਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
ਕਲਜ਼ਵਡ-19               ਦਦ ਮਹਲਹਮਲਰਦ ਦਦਰਲਨ ਵਦ ਲਲੜਵਸਦਲਹ ਨਰ ਸ ਸਲਹਝਦਆਹ ਰਸਲਈਆਹ ਰਲਹਹ ਮਮਹਹਈਆ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲਵਵਗਲ ਸਸਤਲ ਤਵ ਵਧਦਆ

ਭਲਜਨ:  ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
*             ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਵ ਮਹਦਵਨਜ਼ਰ ਸਲਹਝਦ ਰਸਲਈ ਤਤ ਖਲਣਲ ਪਪਕ ਕਰਵਲ ਕਵ ਜ਼ਲਜਲ ਸਕਣਗਵ ਲਲੜਵਸਦ:  ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਦ

*    ਲਸਘਵ ਵਰਵ ਰਲਜ਼ਲਨਲ 1300       ਲਲੜਵਸਦ ਖਲਹਦਵ ਸਨ ਸਸਤਲ ਤਵ ਪਲਸ਼ਜ਼ਟਕ ਭਲਜਨ: ਥਲਰਦ
 

ਸਸਗਰਰਰ, 11 ਮਈ:
ਕਲਜ਼ਵਡ-19             ਦਦ ਮਹਲਹਮਲਰਦ ਕਰਕਵ ਪਪਦਲ ਹਲਏ ਮਮਸ਼ਜ਼ਕਲ ਹਲਲਲਤ ਦਦਰਲਨ ਲਲੜਵਸਦਲਹ ਨਰ ਸ ਸਸਤਵ ਰਵਟਲਹ '     ਤਵ ਵਧਦਆ ਖਲਣਲ ਮਮਹਹਈਆ

                ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਦ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਦ ਵਹਲਤ ਪਸ਼ਸ਼ਲਸਜ਼ਨਕ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਹ ਨਰ ਸ ਸਲਹਝਦਆਹ ਰਸਲਈਆਹ ਮਮੜ ਚਲਲਰ ਕਰਨ
    ਦਦ ਹਦਲਇਤ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਪ               । ਇਸ ਸਬਸਧਦ ਵਧਵਰਵ ਜਲਣਕਲਰਦ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਹ ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਵ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਰਪਰਡ ਕਰਲਸ

    ਸਮਸਲਇਟਦ ਦਵ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ 10  ਥਲਹਵਲਹ '               ਤਵ ਚਲਲਈਆਹ ਜਲ ਰਹਦਆਹ ਸਲਹਝਦਆਹ ਰਸਲਈਆਹ ਨਰ ਸ ਭਲਕਵ ਤਤ ਮਮੜ ਚਲਲਰ ਕਦਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਪ।
      ਉਨਲਹ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਹਮਣ ਸਲਹਝਦਆਹ ਰਸਲਈਆਹ '   ਤਵ ਦਮਪਜ਼ਹਰ 1   ਵਜਵ ਤਤ 3    ਵਜਵ ਤਹਕ ਜ਼ਸਰਫ਼ 10  ਰਮਪਏ '     ਚ ਲਲੜਵਸਦ ਜ਼ਵਅਕਤਦਆਹ ਨਰ ਸ
         ਖਲਣਲ ਪਪਕ ਕਰਕਵ ਮਮਹਹਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਦਦ ਸਮਜ਼ਵਧਲ ਹਦ ਜ਼ਦਹਤਦ ਜਲਵਵਗਦ          । ਉਨਲਹ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਨਰ ਸ ਫਪਲਣ ਤਤ ਰਲਕਣ
   ਲਈ ਸਲਹਝਦਆਹ ਰਸਲਈਆਹ '                 ਤਵ ਪਰਰਦਆਹ ਸਲਵਧਲਨਦਆਹ ਵਰਤਦਆਹ ਜਲਣਗਦਆਹ ਅਤਵ ਇਸਵ ਕਰਕਵ ਹਦ ਜ਼ਕਸਵ ਨਰ ਸ ਵਦ ਸਲਹਝਦ ਰਸਲਈ ਵਲਲਦ ਥਲਹ

'         ਤਵ ਬਪਠ ਕਵ ਖਲਣਲ ਖਲਣ ਦਦ ਆਜ਼ਗਆ ਨਹਹ ਹਲਵਵਗਦ।
                    ਸ਼ਸ਼ਦ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਦ ਨਵ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲਲੜਵਸਦਲਹ ਦਦ ਭਲਲਈ ਲਈ ਚਲਲਈਆਹ ਜਲ ਰਹਦਆਹ ਇਨਲਹ ਰਸਲਈਆਹ ਦਲ ਲਲਭ ਵਹਧ ਤਤ ਵਹਧ

                   ਲਲੜਵਸਦਲਹ ਤਹਕ ਪਮਹਜਦਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਧਤ ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਹ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤਲਹ ਜਲਰਦ ਕਰਜ਼ਦਆਹ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ ਜ਼ਕ ਇਨਲਹ ਸਬਸਧਦ ਲਲਕਲਹ ਨਰ ਸ
     ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ ਤਤ ਜ਼ਜ਼ਆਦਲ ਜਲਗਰਰਕ ਕਦਤਲ ਜਲਵਵ               । ਉਨਲਹ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸਦਵ ਨਲਲ ਹਦ ਭਲਜਨ ਦਦ ਗਮਣਵਹਤਲ ਨਰ ਸ ਕਲਇਮ ਰਹਖਣ ਲਈ

  ਅਜ਼ਧਕਲਰਦਆਹ ਨਰ ਸ ਸਮਮ-  ਸਮਮ '         ਤਵ ਇਨਲਹ ਰਸਲਈਆਹ ਜ਼ਵਚ ਜਲ ਕਵ ਜ਼ਨਹਜਦ ਤਦਰ '          ਤਵ ਖਲਣਵ ਦਦ ਜਲਹਚ ਕਰਨ ਦਦ ਹਦਲਇਤ ਕਦਤਦ ਗਈ ਹਪ।
               ਜ਼ਡਪਟਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਵ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲਸਘਵ ਜ਼ਵਹਤਦ ਵਰਵ ਦਦਰਲਨ ਇਨਲਹ ਸਲਹਝਦਆਹ ਰਸਲਈਆਹ ਤਤ ਰਲਜ਼ਲਨਲ ਲਗਭਗ 1300   ਲਲਕ ਪਲਸ਼ਜ਼ਟਕ

         ਭਲਜਨ ਖਲਣ ਦਲ ਆਨਸਦ ਪਸ਼ਲਪਤ ਕਰਦਵ ਸਨ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਸਲਲ 2019  ਜ਼ਵਚ 4,72,075      ਜ਼ਰਰਰਤਮਸਦਲਹ ਨਰ ਸ ਥਲਲਦ ਮਮਹਹਈਆ ਕਰਵਲਈ
 ਗਈ ਸਦ                   । ਉਨਲਹ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਰਪਰਡ ਕਰਲਸ ਸਮਸਲਇਟਦ ਦਵ ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਨਲਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਚ ਸਭ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਦ ਰਸਲਈ 1 

 ਜਮਲਲਈ 2017    ਨਰ ਸ ਖਲਲਦ ਗਈ ਸਦ              । ਉਨਲਹ ਦਹਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਲਲਲਹਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਫਪਲਣ ਕਰਕਵ ਕਮਝ ਸਮਮ ਲਈ ਇਨਲਹ ਸਲਹਝਦਆਹ
                  ਰਲਸਈਆਹ ਨਰ ਸ ਬਸਦ ਕਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਸਦ ਪਰ ਇਸ ਤਤ ਪਜ਼ਹਲਲਹ ਤਹਕ ਹਰ ਰਸਲਈ ਨਰ ਸ ਸਫ਼ਲਤਲਪਰਰਵਕ ਚਲਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਸਦ।
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O/o District Public Relations Officer, Sangrur

'Sanjhi Rasois' to provide food to needy even during
Coivd-19 pandemic: Deputy Commissioner

Will provide only take away services from 1 pm to 3 pm
: Ghanshyam Thori

Sangrur, May 11:

            To provide nutritious and balanced cooked meal 
to the needy people during Covid-19 outbreak, the 
Sangrur administration has decided to reopen all Sanjhi
Rasois in the district from tomorrow onwards. While 
divulging details, Deputy Commissioner Mr. 
Ghanshyam Thori said that apart from following other 
precautions to avert the threat of coronavirus spread, 
will provide only take away services to the people from 
1 pm to 3 pm.

DC said that 'Sanjhi Rasoi' is a community kitchen 
being run with the assistance of District Red Cross 
Society to coupe up with the main component, 
balanced diet, of Mission Tandarust Punjab. He said 
that as many as 10 'Sanjhi Rasois' were operational in 
all subdivisions of the district before imposition of 
lockdown and nutritional thalis at the nominal cost of 
Rs. 10 was being served to around 1300 needy people 
daily.

            Mr. Thori said that directions have also been 
issued to the concerned officials to provide low cost 
delicious food to maximum number of needy people by 
sensitising them aware of the working of 'Sanjhi 
Rasois'. He added that the quality of the food and 
precautions regarding Covid-19 will also be ensured by 
the SDMs by conducting routine checking of the 
preparation and take away services of food items in 
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their respective jurisdiction.

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1053/2020-DPRO Sangrur
I/23773/2020

4



    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
        ਮਲਲਲਰਕਲਟਲਲ ਤਲ ਅਜ਼ਹਮਦਗੜਲ ਜ਼ਵਚ ਵਵ ਜ਼ਮਲ ਸਕਲਗਵ ਹਲਟਲ '     ਚ ਕਕਆਰਸਟਵਨ ਹਲਣ ਦਵ ਸਹਰਲਤ

ਸਸਗਰਰਰ, 11 ਮਈ:

       ਕਲਰਲਨਲਵਲਇਰਸ ਦਲ ਫ਼ਫ਼ਲਲਅ ਨਰ ਸ ਰਲਕਣ ਲਈ ਕਲਜ਼ਵਡ 19        ਦਲ ਸ਼ਸ਼ਕਵ ਜਲਜ ਪਲਜ਼ਜ਼ਜ਼ਟਵ ਮਰਵਜ਼ ਦਲ ਸਸਪਰਕ ਜ਼ਵਚ
             ਆਏ ਜ਼ਵਅਕਤਵਆਜ ਤਲ ਹਲਰਨਲਜ ਸਰਜ਼ਬਆਜ ਤਤ ਆਏ ਜ਼ਵਅਕਤਵਆਜ ਨਰ ਸ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਵਆਜ ਹਦਲਇਤਲਜ

    ਅਨਕਸਲਰ ਕਕਆਰਸਟਵਨ ਕਵਤਲ ਜਲਜਦਲ ਹਫ਼        । ਇਸ ਸਸਦਰਭ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਲਤ ਵਸ਼ਖ-   ਵਸ਼ਖ ਸਰਕਲਰਵ
    ਕਕਆਰਸਟਵਨ ਸਸਟਰ ਬਣਲਏ ਹਲਏ ਹਨ            । ਹਕਣ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਵਲਤ ਲਲਕਲਜ ਦਵ ਸਹਰਲਤ ਨਰ ਸ ਮਕਸ਼ਖ ਰਸ਼ਖਜ਼ਦਆਜ ਸਬ

             ਡਵਵਜ਼ਨ ਮਲਲਲਰਕਲਟਲਲ ਤਲ ਅਜ਼ਹਮਦਗੜਲ ਜ਼ਵਖਲ ਕਈ ਹਲਟਲਲਜ ਨਰ ਸ ਵਵ ਕਕਆਰਸਟਵਨ ਸਸਟਰ ਵਜਤ ਸਥਲਪਤ
  ਕਵਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਫ਼।

           ਜਲਣਕਲਰਵ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਜ ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਫ਼ਜ਼ਜਸਟਰਲਟ ਮਲਲਰਕਲਟਲਲ ਤਲ ਅਜ਼ਹਮਦਗੜਲ ਸਪਵ ਜ਼ਵਕਰਮਜਵਤ ਜ਼ਸਸਘ
               ਪਲਜਥਲ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਫ਼ਜ਼ਜਸਟਰਲਟ ਸਪਵ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਵ ਦਵਆਜ ਹਦਲਇਤਲਜ ਅਤਲ ਲਲਕਲਜ ਦਵ ਸਹਰਲਤ

       ਨਰ ਸ ਮਕਸ਼ਖ ਰਸ਼ਖਜ਼ਦਆਜ ਮਲਲਲਰਕਲਟਲਲ ਤਲ ਅਜ਼ਹਮਦਗੜਲ ਜ਼ਵਖਲ ਵਸ਼ਖ-       ਵਸ਼ਖ ਹਲਟਲਲਜ ਨਰ ਸ ਕਕਅਰਸਟਵਨ ਸਸਟਰ ਵਜਤ
   ਸਥਲਪਤ ਕਵਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਫ਼        । ਉਨਲਲਜ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮਲਲਲਰਕਲਟਲਲ ਜ਼ਵਖਲ ਹਲਟਲ ਇਸਮਪਲਇਰ,   ਹਲਟਲ ਸਪਲਈਸ

ਜ਼ਡਨ,             ਹਲਟਲ ਮਹਲਰਲਜਲ ਤਲ ਹਲਟਲ ਜ਼ਵਕਰਲਜਤ ਅਤਲ ਅਜ਼ਹਮਦਗੜਲ ਜ਼ਵਖਲ ਬਲਵਵਰ ਰਫ਼ਸਟਲਰਸਟ ਨਰ ਸ ਕਕਅਰਸਟਵਨ
     ਸਸਟਰ ਵਜਤ ਘਲਜ਼ਸ਼ਤ ਕਵਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਫ਼             । ਸਪਵ ਪਲਜਥਲ ਨਲ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਸ਼ਜ ਇਨਲਲਜ ਹਲਟਲਲਜ ਦਲ ਮਲਲਕਲਜ ਨਲਲ
               ਮਵਜ਼ਟਸਗ ਕਵਤਵ ਗਈ ਜ਼ਜਥਲ ਉਨਲਲਜ ਹਲਟਲਲਜ ਨਰ ਸ ਕਕਅਰਸਟਵਨ ਸਹਰਲਤ ਵਜਲ ਵਰਤਤ ਕਰਨ ਦਵ ਸਜ਼ਹਮਤਵ ਜ਼ਦਸ਼ਤਵ

ਹਫ਼।
                ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਫ਼ਜ਼ਜਸਟਰਲਟ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਲਡਲ ਕਲਲ ਸਰਕਲਰਵ ਕਕਅਰਸਟਵਨ ਸਸਟਰ ਵਵ ਹਨ ਪਰ ਜਲ ਲਲਕ

              ਹਲਟਲਲਜ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣਲ ਚਲਹਕਸਦਲ ਹਨ ਤਲਜ ਉਹ ਅਪਣਲ ਖ਼ਰਚਲ ਤਲ ਇਥਲ ਕਕਆਰਸਟਵਨ ਹਲ ਸਕਦਲ ਹਨ   । ਉਨਲਲਜ
      ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਨਲਲਜ ਹਲਟਲਲਜ ਦਲ ਨਲਨ ਏ.ਸਵ, ਏ.      ਸਵ ਤਲ ਜ਼ਡਜ਼ਲਕਸ ਕਮਜ਼ਰਆਜ ਦਲ ਵਸ਼ਖਰਲ-   ਵਸ਼ਖਰਲ ਜ਼ਕਰਲਇਆ

ਹਫ਼,          ਜ਼ਜਸ ਨਰ ਸ ਸਹਰਲਤ ਲਫ਼ ਰਹਲ ਜ਼ਵਅਕਤਵ ਵਲਤ ਅਦਲ ਕਵਤਲ ਜਲਵਲਗਲ।

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1053/2020-DPRO Sangrur
I/23775/2020

5



   ਦਫ਼ਤਰ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
   ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਚ ਸਵਲਰਲ 9   ਤਤ ਸ਼ਸ਼ਮ 5     ਵਜਲ ਤਤਕ ਖਖਤਲਲਣਗਲ ਸਲਵਸ਼ ਕਕਦਰ

*1      ਵਜਲ ਤਤਕ ਜ਼ਬਨਸ਼ਨ ਪਪਵਸ਼ਨਗਗ ਅਤਲ 1         ਵਜਲ ਤਤ ਬਸ਼ਅਦ ਸਲਵਸ਼ਵਸ਼ਨ ਲਈ ਲਲਣਗ ਪਵਲਗਗ ਅਗਲਤਗ ਪਪਵਸ਼ਨਗਗ
ਸਸਗਰਰਰ, 11 ਮਈ:

 ਕਲਜ਼ਵਡ 19            ਦਗ ਮਹਸ਼ਨਮਸ਼ਰਗ ਦਲ ਸਬਸਧ ਜ਼ਵਚ ਪਰਰਲ ਪਸਜਸ਼ਬ ਜ਼ਵਚ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਲਗਸ਼ਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹਲ   । ਪਰ ਲਲਕਸ਼ਨ
         ਦਗਆਨ ਮਖਸ਼ਕਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਰਤਖਜ਼ਦਆਨ ਪਸਜਸ਼ਬ ਸਰਕਸ਼ਰ ਵਤਲਤ ਸਮਕ-  ਸਮਕ '     ਤਲ ਕਖਝ ਛਲਟਸ਼ਨ ਜ਼ਦਤਤਗਆਨ ਜਸ਼
 ਰਹਗਆਨ ਹਨ         । ਇਸਲ ਹਗ ਲੜਗ ਤਜ਼ਹਤ ਹਖਣ ਸਲਵਸ਼ ਕਕਦਰਸ਼ਨ     ਨਰ ਸ ਸ਼ਰਤਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ     ਖਲਲਲ ਜ਼ਦਤਤਸ਼ ਜ਼ਗਆ ਹਲ।

             ਜਸ਼ਣਕਸ਼ਰਗ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਨ ਜ਼ਡਪਟਗ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਸਗਰਰਰ ਸਪਗ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਗ ਨਲ ਜ਼ਕਹਸ਼ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਦਲ   ਸਲਵਸ਼
   ਕਕਦਰਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਸਵਲਰਲ 9    ਵਜਲ ਤਤ ਸ਼ਸ਼ਮ 5        ਵਜਲ ਤਤਕ ਖਲਲਲਣ ਦਗ ਪਪਵਸ਼ਨਗਗ ਜ਼ਦਤਤਗ ਗਈ ਹਲ     । ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਤਚ ਸਵਲਰਲ

9     ਵਜਲ ਤਤ ਬਸ਼ਅਦ ਦਖਪਜ਼ਹਰ 1         ਵਜਲ ਤਤਕ ਜ਼ਬਨਸ਼ਨ ਅਗਲਤਗ ਪਪਵਸ਼ਨਗਗ ਅਤਲ ਬਸ਼ਅਦ ਦਖਪਜ਼ਹਰ 1   ਵਜਲ ਤਤ
 ਸ਼ਸ਼ਮ 5      ਵਜਲ ਤਤਕ ਕਲਵਸ਼ ਐਪ ਜਸ਼ਨ ਦਪਗਬਪ.ਬਚਅਹਲ.ਪਰਡ.       ਜਅ ਤਲ ਪਪਵਸ਼ਨਗਗ ਲਲਣ ਉਪਰਸਤ ਹਗ

      ਜ਼ਵਅਕਤਗ ਸਲਵਸ਼ ਕਕਦਰ ਜ਼ਵਤਚ ਜਸ਼ ਸਕਣਗਲ         । ਸਲਵਸ਼ ਕਕਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਵਤਚ ਪਸਜਸ਼ਬ ਸਰਕਸ਼ਰ ਵਤਲਤ ਫਲਜ਼ 1  ਜ਼ਵਤਚ
  ਜ਼ਨਰਧਸ਼ਰਤ ਕਗਤਗਆਨ 153          ਸਲਵਸ਼ਵਸ਼ਨ ਤਤ ਇਲਸ਼ਵਸ਼ ਹਲਰ ਕਲਈ ਸਲਵਸ਼ ਨਹਹ ਜ਼ਦਤਤਗ ਜਸ਼ਵਲਗਗ    । ਉਨਲਸ਼ਨ ਦਤਜ਼ਸਆ

       ਜ਼ਕ ਸਰਕਸ਼ਰ ਵਤਲਤ ਪਪਸ਼ਪਤ ਹਦਸ਼ਇਤਸ਼ਨ ਅਨਖਸਸ਼ਰ ਟਸ਼ਈਪ 1     ਸਲਵਸ਼ ਕਕਦਰ ਜ਼ਵਤਚ ਕਖ ਤਲ 5  ਆਪਰਲਟਰ , 
 ਟਸ਼ਈਪ 2     ਸਲਵਸ਼ ਕਕਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਵਤਚ ਕਖ ਤਲ 3    ਅਪਰਲਟਰ ਅਤਲ ਟਸ਼ਈਪ 3     ਸਲਵਸ਼ ਕਕਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਵਚ ਕਖ ਤਲ 2 ਆਪਰਲਟਰ

   ਹਗ ਤਸ਼ਇਨਸ਼ਤ ਰਜ਼ਹਣਗਲ             । ਇਨਲਸ਼ਨ ਆਪਰਲਟਰਸ਼ਨ ਦਲ ਸ਼ਨਸ਼ਖਤਗ ਕਸ਼ਰਡ ਹਗ ਉਨਲਸ਼ਨ ਦਲ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਸ਼ਸ ਵਜਤ
   ਵਰਤਲ ਜਸ਼ ਸਕਣਗਲ ।
           ਉਨਲਸ਼ਨ ਜ਼ਕਹਸ਼ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦਦਰਸ਼ਨ ਪਸਜਸ਼ਬ ਸਰਕਸ਼ਰ ਤਲ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਸ਼ਗ ਵਤਲਤ ਸਮਕ-  ਸਮਕ '    ਤਲ ਜਸ਼ਰਗ ਹਦਸ਼ਇਤਸ਼ਨ

    ਦਗ ਪਸ਼ਲਣਸ਼ ਕਰਨਗ ਲਸ਼ਜ਼ਮਗ ਹਲਵਲਗਗ      ।ਜ਼ਡਪਟਗ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਜ਼ਕਹਸ਼ ਜ਼ਕ       ਕਲਰਲਨਸ਼ ਵਸ਼ਇਰਸ ਦਲ ਫ਼ਲਲਸ਼ਓ ਨਰ ਸ
      ਰਲਕਣ ਲਈ ਸਸ਼ਵਧਸ਼ਨਗਆਨ ਵਰਤਣਸ਼ ਜ਼ਰਰਰਗ ਹਲਵਲਗਸ਼।           ਸਪਗ ਥਲਰਗ ਨਲ ਜ਼ਕਹਸ਼ ਜ਼ਕ ਇਨਲਸ਼ਨ ਸਲਵਸ਼ ਕਕਦਰਸ਼ਨ ਰਸ਼ਹਹ

                 ਕਲਈ ਵਗ ਅਜ਼ਜਹਸ਼ ਕਸਮ ਨਸ਼ ਕਗਤਸ਼ ਜਸ਼ਵਲ ਜ਼ਜਸ ਨਸ਼ਲ ਕਸ਼ਨਰ ਸਨ ਦਗ ਉਲਸਘਣਸ਼ ਹਲਵਲ । ਸਲਵਸ਼ ਕਕਦਰ ਸਰਕਸ਼ਰ ਤਲ
   ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਸ਼ ਪਪਸ਼ਸ਼ਸਨ ਵਲਤ ਸਮਕ-  ਸਮਕ '    ਤਲ ਜ਼ਸ਼ਰਗ ਹਦਸ਼ਇਤਸ਼ਨ         ਦਗ ਪਸ਼ਲਣਸ਼ ਕਰਨਗ ਯਕਗਨਗ ਬਣਸ਼ਉਣਗਲ ਤਲ ਇਸ

          ਦਗ ਉਲਸਘਣਸ਼ ਕਰਨ ਤਲ ਕਸ਼ਨਰ ਸਨਗ ਕਸ਼ਰਵਸ਼ਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵਤਚ ਜ਼ਲਆਨਦਗ ਜਸ਼ਵਲਗਗ ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
          ਜ਼ਜਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਦਲ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਵਗ ਲਲਉਣ ਵਲਜ਼ਲਆਆ ਜ਼ਵਰਰਵਧ 69  ਮਲਮਲਲ ਦਰਜ, 12 ਜ਼ਗਗਫਤਲਰ:

 ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਸਸਗਰਰਰ, 11 ਮਈ:

                 ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਵਵਲਲ ਕਣਕ ਦਟ ਫਸਲ ਦਟ ਕਟਲਈ ਤਲ ਤਰੜਟ ਬਣਲਉਣ ਤਲ ਬਲਅਦ ਰਜ਼ਹ ਜਲਆਦਲ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਵਗ
                ਲਗਲਉਣ ਦਟਆਆ ਘਟਨਲਵਲਆ ਸਬਸਧਟ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਗਸ਼ਲਸਨ ਵਵਲਲ ਸਖਤਟ ਕਰ ਜ਼ਦਵਤਟ ਗਈ ਹਹ ਤਲ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਹਰਣ

 ਤਵਕ 69      ਮਲਮਲਲ ਦਰਜ ਕਟਤਲ ਜਲ ਚਰਵਕਲ ਹਨ।
              ਜਲਣਕਲਰਟ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਗਟ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਟ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਕਣਕ ਦਲ

         ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਵਗ ਲਲਉਣ ਦਲ ਸਬਸਧ ਜ਼ਵਵਚ ਹਰਣ ਤਵਕ 69      ਪਰਜ਼ਲਸ ਕਲਸ ਦਰਜ ਕਟਤਲ ਗਏ ਹਨ   । ਵਲਰਵਲ
    ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ    ਅਜ਼ਹਮਦਗੜਲ ਜ਼ਵਵਚ 2,  ਅਮਰਗੜਲ 1,   ਸਸਦਦੜ ਜ਼ਵਵਚ 2,   ਧਰਰਟ ਜ਼ਵਖਲ 6, 

  ਸ਼ਲਰਪਰਰ ਜ਼ਵਖਲ 1,    ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਖਲ 14,  ਭਵਲਨਟਗੜਲ 2,  ਸਰਨਲਮ 3,  ਲਲਗਲਵਲਲ 4,  ਚਟਮਲ 6,  ਜ਼ਦੜਲਬਲ
 ਜ਼ਵਖਲ 10,   ਛਲਜਲਟ ਜ਼ਵਚ 4,  ਧਰਮਗੜਲ 4,   ਲਜ਼ਹਰਲ ਜ਼ਵਵਚ 8,     ਮਰਨਕ ਅਤਲ ਖਨਦਰਟ ਜ਼ਵਚ 1-1  ਪਰਜ਼ਲਸ
    ਕਲਸ ਦਰਜ ਕਟਤਲ ਗਏ ਹਨ         । ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸਨਲਆ ਜ਼ਵਵਚਲ 62     ਮਲਮਲਲ ਟਰਲਸ ਕਟਤਲ ਜਲ
    ਚਰਵਕਲ ਹਨ ਜਦ ਜ਼ਕ 7  ਮਲਮਲਲ ਅਨ-  ਟਰਲਸ ਹਨ         । ਉਨਲਲਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਬਸਧਟ ਹਰਣ ਤਵਕ 138 

        ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਆ ਨਰ ਸ ਦਲਸ਼ਟ ਨਲਮਜ਼ਦ ਕਟਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ ਜਦਜ਼ਕ 12      ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਆ ਦਟ ਜ਼ਗਗਫ਼ਤਲਰਟ ਹਲ ਚਰਵਕਟ ਹਹ।
                  ਸਗਟ ਥਲਰਟ ਨਲ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਵਗ ਲਗਲਉਣ ਤਲ ਰਲਕਣ ਲਈ ਗਜ਼ਠਤ ਟਟਮਲਆ ਵਵਲਲ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਵਗ

        ਲਲਉਣ ਦਲ ਕਲਸਲਆ ਦਟ ਮਦਨਟਟਜ਼ਰਸਗ ਕਟਤਟ ਜਲ ਰਹਟ ਹਹ         ।ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲ ਜ਼ਕਸਲਨਲਆ ਨਰ ਸ ਅਪਟਲ ਕਟਤਟ ਹਹ
                  ਜ਼ਕ ਉਹ ਕਣਕ ਦਟ ਨਲੜ ਨਰ ਸ ਅਵਗ ਨਲ ਲਗਲਉਣ ਤਲਆ ਜ਼ਕ ਵਲਤਲਵਰਣ ਨਰ ਸ ਦਰ ਜ਼ਸ਼ਤ ਹਲਣ ਅਤਲ ਜ਼ਮਵਟਟ ਜ਼ਵਚਲਲ

        ਖ਼ਰ ਰਲ ਕਟਤਵ ਤਲਆਨਰ ਸ ਖ਼ ਤਮਹਲ ਣਤਲ ਬਚਲ ਇਆਜਲ ਸਕਲ ।
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