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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਤੋਂ  ਅੱ ਠਵੀ ਰਲ ਗੱ ਡੀ ਗੋਰਰਪਰ ਲਈ 1200 ਯਾਤਰੀ ਲੈ ਕ ਰਵਾਨਾ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 14 ਮਈ (

)-ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵੱ ਲੋਂ  ਕੋਜ਼ਵਡ ਸੰ ਕਟ ਦ ਚੱ ਲਦ ਪੰ ਜਾਬ ਜ਼ਵਚ ਫਸ

ਪਮਵਾਸੀਂਾ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦ ਘਰ ਭਜਣਂ ਲਈ ਚੱ ਕ ਗਏਂ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਕਦਮਾਂ ਤਜ਼ਿਤ ਅੱ ਜ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਤੋਂ  ਅੱ ਠਵੀ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਰਲ
ਗੱ ਡੀ ਗੋਰਰਪਰ ਲਈ ਰਾਵਾਨਾ ਿੋਈ , ਇਸ ਰਲ ਗੱ ਡੀ ਜ਼ਵਚ ਗਏਂ 1200 ਮਸਾਜ਼ਫਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਜਲਾ ਪਮਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱ ਲੋਂ  ਬੱ ਸਾਂ
ਉਤ ਰਲਵ ਸਟਸ਼ਨ ਜ਼ਲਂਾਦਾ ਜ਼ਗਂ, ਜ਼ਜੱ ਥ ਰਾਣਂ-ਪੀਣਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦ ਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਂਪਣਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਰਲ ਗੱ ਡੀ
ਰਸਤ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਂ।
ਇਸ ਮੌਕ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਮੀ ਜ਼ਵਕਾਸ ਿੀਰਾ, ਤਜ਼ਿਸੀਲਦਾਰ ਜ ਪੀ ਸਲਵਾਨ ਤ ਤਜ਼ਿਸੀਲਦਾਰ ਰਵੀ ਜ਼ਕਰਨ ਜ਼ਸੰ ਘ,
ਨਾਇਬ ਤਜ਼ਿਸੀਲਦਾਰ ਸਮੀਮਤੀ ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤ ਿੋਰ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਸਾਜ਼ਫਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਟਸ਼ਨ ਉਤ
ਪਿੰ ਚ। ਸਮੀ ਿੀਰਾ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਂ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮੌਕ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ  ਜ਼ਦੱ ਤੀਂਾ ਸਾਰੀਂਾ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਂਨ ਰੱ ਜ਼ਰਂ
ਜ਼ਗਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਫੈਲ । ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਅੱ ਗ ਤੋਂ  ਵੀ ਇਿ ਗੱ ਡੀਂਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਾਰੀ ਰਜ਼ਿਣਂਗੀਂਾ ਅਤ
ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਉਤ ਸੰ ਦਸ਼ ਪਿੰ ਚਦਾ ਿੈ ਉਿ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਂਾ ਕਰਦ ਿੋਏਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਂ ਲਈ
ਪੱ ਜਣਂ, ਜ਼ਜਥੋਂ  ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਵ ਸਟਸ਼ਨ ਬੱ ਸਾਂ ਰਾਿੀ ਭਜ਼ਜਂ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਕੈਪਸ਼ਨ
-ਰਲਵ ਸਟਸ਼ਨ ਉਤ ਪਮਵਾਸੀਂਾ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਪੱ ਜ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਮੀ ਜ਼ਵਕਾਸ ਿੀਰਾ ਤ ਿੋਰ ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਛੱ ਪੜਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰ ਮ 10 ਜੂਨ ਤੱ ਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ-ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਵੱ ਧ ਤੋ ਵੱ ਧ ਕੰ ਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਤਤ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 14 ਮਈ (

)- ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢਲੱ ਲੋ ਨੇ ਪੇਂਡਿੂ ਜ਼ਵਕਾਸ ਤੇ ਪੰ ਚਾਤਤ

ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਤਤਾ ਨੂੰ ਛੱ ਪੜਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ 10 ਜੂਨ ਤੱ ਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਛੱ ਪੜਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਜ਼ਪੰ ਡਿਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਨਾਲ ਡਿੂੰ ਘਾ ਸਬੰ ਧ
ਹੈ, ਤਸ ਲਈ ਤਹ ਕਾਰਜ ਪਜ਼ਹਲ ਦੇ ਅਧਾਰ Àੇੇੱਤੇ ਜ਼ਸਰੇ ਚਾਜ਼ੜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਹਦਾਤਤ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜ਼ਕ ਤਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਸਰਢਲ ਨਾਲ ਜ਼ਸਰੇ ਚੜਾਤਆ ਜਾਵੇ, ਤਾ ਜੋ
ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਪੰ ਜਾਬ ਜ਼ਵਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਨੂੰ ਤਸ ਕੰ ਮ ਰਾਹਂ ਵੱ ਧ ਤੋ ਵੱ ਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ
ਘੱ ਟ ਤੋ ਘੱ ਟ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਤੋ ਵੀ ਬਜ਼ਚਆ ਜਾਵੇ । ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜ ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਜ਼ਵਚ ਕੋਰੋਨਾ
ਵਾਤਰਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋ ਕਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹਂ ਜ਼ਰਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ , ਸੋ
ਤਸ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਜ਼ਮਲੇ ਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ ਦੀਆਂ
ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱ ਦਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਛੱ ਪੜਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਰ ਵੀ ਕੱ ਢਲੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਉਥੇ ਛੱ ਪੜਾ ਦੀ
ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਜ਼ਸਟੀ ਵੱ ਲੋ ਪਮਵਾਜ਼ਨਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰ ਚਾਤਤਾ ਨੇ ਜ਼ਪੰ ਡਿਾ ਜ਼ਵਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਤਰਸ ਤੋ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਸੀ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱ ਡਿੀ ਜ਼ਮਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾ ਜ਼ਪੰ ਡਿਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਸ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਜ਼ਵਚ
ਜ਼ਵਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਧਰਾ ਤੱ ਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ । ਉਨਾ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋ ਜਲਦ
ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਤਾ ਜੋ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਰਸਾਤਾ ਤੋ ਪਜ਼ਹਲਾ ਤਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਜ਼ਪਛਲੇ
ਸਾਲ ਤਹ ਕੰ ਮ ਲੇ ਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਛੱ ਪੜਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰਜ਼ਹ ਗਈ ਸੀ।
============
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਿਰ ੱ ਲੋ ਨੌਜ ਾਨਾ ਨੂੰ ਪਮਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ੱ ਖ- ੱ ਖ ਸਹੁਲਤਾ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ 14 ਮਈ ( )-ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਜ਼ਬਿਰੋ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, ਜ਼ਜ਼ਲੇ ਦੇ ਨੌਜ ਾਨਾ ਲਈ ਕੋਜ਼ ਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇ ਜ਼ ੱ ਚ ੀ ਰਦਾਨ ਜ਼ਸੱ ਧ ਹੋ
ਜ਼ਰਹਾ ਹੈਿ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਡਪਪੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਮੀ ਜ਼ਸ਼ ਦੁਲਾਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢੱ ਲੋ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਬਿਰੋ ੱ ਲੋ ਨੌਜ ਾਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਹੁਲਤਾ ਘਰ ਬੈਿਠੇ ਹੀ ਪਮਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਜ਼ਜਨਾ ਜ਼ ੱ ਚ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਕੈਿਰੀਅਰ ਕਾਊਸਜ਼ਲੰਗ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਕੋਜ਼ਚੰ ਗ, ਈਲਾਇਬਮੇਰੀ ਅਤੇ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਰਜ਼ਜਸਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱ ਖ ਸਹੁਲਤਾ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਧੀਕ ਜ਼ਡਪਪੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਮੀਮਤੀ ਪੱ ਲ ੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਿਰੋ
ੱ ਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ -ਲਾਇਬਮੇਰੀ ਦੀ ਸੁਜ਼ ਧਾ ਨਾਲ ਨੌਜ ਾਨ ਘਰ ਬੈਿਠੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ ੱ ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ
ਗਤੀਜ਼ ਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਗਆਨ ਰਧਕ ਸਮੱ ਗਰੀ ਡਾਊਨਲੌ ਡ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਜ਼ਗਆਨ ਜ਼ ੱ ਚ

ਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਈ -ਲਾਇਬਮੇਰੀ ਜ਼ ੱ ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ

ਸਪਤਾਜ਼ਹਕ ਅਖਬਾਰਾ, ਪਮਤੀਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਮੈਿਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਪਮੀਜ਼ਖਆ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਸੰ ਬਧੀ ਹੋਰ ਸਮੱ ਗਰੀ
ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਿ।
ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਿਰੋ ਦੇ ਜ਼ਡਪਪੀ ਡਾਇਰੈਿਕਪਰ ਸ਼ਮੀ ਜਸ ੰ ਤ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਈ-ਲਾਇਬਮੇਰੀ
ਜ਼ ੱ ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨ ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈਿ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਬਿਰੋ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਪੇਜ਼ ਉਤੇ ਈ ਲਾਇਬਮੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਲੰਕ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈਿ , ਜ਼ਜ਼ਲੇ ਦੇ ਨੋਜ ਾਨ ਇਸ ਜ਼ਲੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਈ-ਲਾਇਬਮੇਰੀ ਦੀ ਸੁਜ਼ ਧਾ
ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਿਰੋ ਦੇ ਜ਼ਡਪਪੀ ਸੀ.ਈ.ਿ. ਸਮੀ ਸਜ਼ਤੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ
ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਈ.ਲਾਇਬਮੇਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ ਧਾ ਤੋ ਇਲਾ ਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਬਿਰੋ ੱ ਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 30 ਨੌਜ ਾਨਾ ਦੀ
ਆਨ-ਲਾਇਨ ਕੈਿਰੀਅਰ ਕਾਊਸਜ਼ਲੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈਿ ਅਤੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਜ਼ੰ ਦਗੀ ਅਤੇ ਕੈਿਰੀਅਰ ਸੰ ਬਧੀ ਲੌ ੜੀਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਘਰ ਬੈਿਠੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈਿ। ਉਨਾ ਇਹ ੀ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲੇ ਦੇ ਨੌਜ ਾਨਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਦੇ ਮੌਜ਼ਕਆਂ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਕੋਜ਼ਚੰ ਗ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਿ, ਜ਼ਜਸ ਅਧੀਨ ਨੌਜ ਾਨਾ ਨੂੰ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਮਾਇ ੇਪ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰ ਪਰਜ਼ ਊ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪਮੀਜ਼ਖਆ ਾ ਲਈ ਕੋਜ਼ਚੰ ਗ ਜ਼ਦੱ ਤੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਿ। ਉਨਾ ਜ਼ਜ਼ਲੇ ਦੇ ਨੌਜ ਾਨਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਬਿਰੋ ਦੇ ਪੋਰਪਲ
www.pgrkam.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਜਸਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਿਰੋ ੱ ਲੋ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਸਹੁਲਤਾ ਦਾ ੱ ਧ ਤੋ ੱ ਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
===========
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ਝਗੜਾ ਰਹਹਿ ਇੰ ਿਕਾਲਾ ਦਾ ਕੰ ਮ ਅੱ ਜ ਿੋ ਸ਼ੁਰੂ
ਅੰ ਹਮਮਿਸਰ 14 ਮਈ ( )--ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਸ਼ਰ-ਕਮ-ਹਜ਼ਿਲਾ ਮੈਿਹਜਸਟਰੇਟ ਅੰ ਹਮਮਿਸਰ ਸ: ਹਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਹਸੰ ਘ ਹਢਲੱ ਲੋ ਸ਼ੇ ਜਾਾਕਾਰੀ ਹਦੰ ਹਦਆਂ
ਦੱ ਹਸਆ ਹਕ ਕੋਹਵਡ 19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰ ਿਕਾਲਾ ਦਾ ਕੰ ਮ ਮੁਅੱਿਲ ਕਰ ਹਦੱ ਿਾ ਹਗਆ ਸੀ। ਉਸ਼ਾ ਹਕਹਾ ਹਕ
ਸਬ ਰਹਜਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਿਰ ਹਵਿੇ ਦਸਿਾਵੇਜਾ ਦੀ ਰਹਜਸਟਰੇਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕੋਹਵਡ 19 ਦੇ ਿਹਹਿ ਸਮਾਹਜਕ ਦੂਰੀ
ਸ਼ੂੰ ਹਧਆਸ਼ ਹਵੱ ਚ ਰੱ ਿ ਕੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ: ਹਢਲੱ ਲੋ ਸ਼ੇ ਹਕਹਾ 15 ਮਈ, 2020 ਿੋ ਝਗੜਾ ਰਹਹਿ ਇੰ ਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਹਸਆ
ਹਕ ਹਕਸੇ ਹਕਸਮ ਦਾ ਕੁਆਸ਼ੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ , ਅਪੀਲਾ ਜਾ ਰਵੀਜ਼ਿਸ਼ ਸਬੰ ਧੀ ਇੰ ਿਕਾਲਾ ਦਾ ਕੰ ਮ ਹਫਲਹਾਲ ਬੰ ਦ
ਰਹੇਗਾ।
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