
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਵਵਲਲ ਨਸ਼ਲ ਤਸਕਰਲਰ,      ਨਸ਼ਲ ਸਪਲਲਈ ਕਰਨ ਵਲਜ਼ਲਆਰ ਅਤਰ

         ਨਜਲਇਜ਼ ਸ਼ਰਲਬ ਕਵਢਣ ਵਲਜ਼ਲਆਰ ਨਰ ਸ ਮਮਕਸਮਲ ਠਵਲਲ ਪਲਉਣ ਦਰ ਆਦਰਸ਼
*       ਤਸਕਰਰ ਰਲਕਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਹਮਲਪਲਲਈਨ ਨਸਬਰ 9592430781 ਜਲਰਰ

ਸਸਗਰਰਰ, 18 ਮਈ:
                ਪਸਜਲਬ ਦਰ ਕਰ ਅਤਰ ਆਬਕਲਰਰ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਲਲ ਅਵਜ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਰ ਕਸਪਲਮਕਸ ਜ਼ਵਖਰ ਹਲਈ ਵਰਡਰਓ

                ਕਲਨਫਰਸਜ਼ਸਸਗ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਮਲਰ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਰਸ਼ਲਰ ਦਰ ਰਰਸ਼ਨਰ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਪ ਰਟ ਸਪਰ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਰ ਨਰ ਆਬਕਲਰਰ ਅਤਰ
                  ਕਰ ਜ਼ਵਭਲਗ ਤਰ ਪਮਜ਼ਲਸ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਰ ਨਰ ਸ ਆਪਸਰ ਤਲਲਮਰਲ ਰਵਖਦਰ ਹਲਏ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸਰ ਵਰ ਜ਼ਕਸਮ ਦਰ ਨਸ਼ਲ

        ਤਸਕਰਰ ਨਰ ਸ ਸ਼ਖਤਰ ਨਲਲ ਰਲਕਣ ਦਰ ਹਮਕਮ ਜ਼ਦਵਤਰ ਹਨ.     ਇਸ ਵਰਡਰਓ ਕਲਨਫਰਸਸ ਜ਼ਵਵਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪਰ. ਡਲ.   ਸਸਦਰਪ ਗਰਗ
    ਸਮਰਤ ਸਮਰਹ ਉਪ ਮਸਡਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ,     ਸਹਲਇਕ ਕਰ ਤਰ ਆਬਕਲਰਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰ, ਜਰ.ਓ.ਜਰ.  ਸ਼ਲਮਲ ਹਲਏ.   ਇਸ ਉਪਰਸਤ
        ਮਰਜ਼ਟਸਗ ਦਰਰਲਨ ਸਪਰ ਥਲਰਰ ਨਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਨਸ਼ਲ ਤਸਕਰਲਰ,         ਨਸ਼ਲ ਸਪਲਲਈ ਕਰਨ ਵਲਜ਼ਲਆਰ ਅਤਰ ਨਜਲਇਜ਼ ਸ਼ਰਲਬ ਕਵਢਣ
            ਵਲਜ਼ਲਆਰ ਨਰ ਸ ਮਮਕਸਮਲ ਠਵਲ ਪਲਉਣ ਲਈ ਤਮਰਸਤ ਪਰਰਰ ਮਮਸਤਮਦਰ ਨਲਲ ਕਦਮ ਪਮਵਟਰ ਜਲਣ.

            ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਪ ਰਟ ਨਰ ਨਜ਼ਲਇਜ਼ ਸ਼ਰਲਬ ਦਰ ਤਸਕਰਰ ਰਲਕਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਹਮਲਪਲਲਈਨ ਨਸਬਰ 9592430781 
                  ਜਲਰਰ ਕਰਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਵਲਸਰਆਰ ਨਰ ਸ ਅਪਰਲ ਕਰਤਰ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਨਰ ਸ ਨਸ਼ਲ ਮਮਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਰਰ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਰ ਦਲ ਸਜ਼ਹਯਲਗ
                   ਬਰਹਵਦ ਜ਼ਰਰਰਰ ਹਮ ਅਤਰ ਇਸ ਨਸਬਰ ਤਰ ਪਪਲਪਤ ਹਲਣ ਵਲਲਰ ਜ਼ਕਸਰ ਵਰ ਸਰਚਨਲ ਨਰ ਸ ਪਰਰਰ ਤਰਲਲਰ ਗਮਪਤ ਰਵਖਜ਼ਦਆਰ ਬਣਦਰ

    ਕਲਰਵਲਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਰਦਰ ਜਲਵਰਗਰ.              ਉਨਲਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਅਸਤਰ ਰਲਜਰ ਹਵਦਲਰ ਰਲਹਹ ਹਲਣ ਵਲਲਰ ਨਸ਼ਲ ਤਸਕਰਰ ਨਰ ਸ ਵਸਡ ਤਲ
                ਪਜ਼ਹਲਲਰ ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲਣਲ ਜ਼ਰਰਰਰ ਹਮ ਅਤਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਪਸਡ ਪਵਧਰ ਤਰ ਚਰਕਸਰ ਵਧਲਏ ਜਲਣ ਦਰ ਜ਼ਰਰਰਤ ਹਮ.    ਸਪਰ ਥਲਰਰ ਨਰ ਜ਼ਕਹਲ

                  ਜ਼ਕ ਮਮਵਖ ਮਸਤਰਰ ਪਸਜਲਬ ਵਵਲਲ ਇਸ ਸਬਸਧਰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਲਇਤਲਰ ਜ਼ਲਰਰ ਕਰਤਰਆਰ ਗਈਆਰ ਹਨ ਅਤਰ ਜ਼ਕਸਰ ਵਰ ਪਵਧਰ ਤਰ
     ਅਣਗਜ਼ਹਲਰ ਨਰ ਸ ਬਰਦਲਸ਼ਤ ਨਹਹ ਕਰਤਲ ਜਲਵਰਗਲ.           ਉਨਲਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਆਬਲਦਰ ਦਰ ਨਲਲ ਨਲਲ ਬਲਹਰਵਲਰ ਸਜ਼ਥਤ ਗਲਦਲਮਲਰ

                  ਅਤਰ ਸਟਲਰਰਜ਼ ਦਰ ਹਲਰ ਛਲਟਰ ਵਵਡਰ ਸਥਲਨਲਰ ਦਰ ਲਗਲਤਲਰ ਚਮਜ਼ਕਸਗ ਕਰਤਰ ਜਲਵਰ ਅਤਰ ਜ਼ਕਸਰ ਵਰ ਸਸਭਲਵਰ ਸਪਲਲਈ ਨਮਟਵਰਕ
          ਬਲਰਰ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜ਼ਮਲਣ ਉਤਰ ਫਰਰਰ ਕਲਰਵਲਈ ਕਰਕਰ ਮਮਕਸਮਲ ਖਲਤਮਲ ਕਰਤਲ ਜਲਵਰ.

                  ਸਪਰ ਥਲਰਰ ਨਰ ਫ਼ਰਰਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਰ ਰਣਨਰਤਰ ਨਰ ਸ ਅਮਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਉਣ ਦਰ ਲਲੜ ਤਰ ਜ਼ਲਰ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਪਮਜ਼ਲਸ, 
                 ਐਕਸਲਈਜ਼ ਜਲਰ ਅਜ਼ਜਹਰ ਹਰ ਜ਼ਕਸਰ ਹਲਰ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰ ਜਲਰ ਕਰਮਚਲਰਰ ਦਰ ਨਸ਼ਲ ਤਸਕਰਰ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਮਰਲਰਅਤ ਜਲਰ

          ਸਜ਼ਹਯਲਗ ਦਲ ਮਲਮਲਰ ਸਲਹਮਣਰ ਆਉਣ ਤਰ ਤਮਰਸਤ ਸਖ਼ਤ ਕਲਰਵਲਈ ਕਰਤਰ ਜਲਵਰਗਰ.     ਉਨਲਲਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰਆਰ ਨਰ ਸ ਹਦਲਇਤ ਕਰਤਰ
                ਜ਼ਕ ਲਲਇਸਸਸ ਧਲਰਕਲਰ ਦਰ ਜ਼ਨਯਮਤ ਚਮਜ਼ਕਸਗ ਨਰ ਸ ਲਲਜ਼ਮਰ ਬਣਲਇਆ ਜਲਵਰ ਅਤਰ ਆਪਸਰ ਤਲਲਮਰਲ ਰਵਖਦਰ ਹਲਏ ਨਸ਼ਲ ਤਸਕਰਰ
    ਨਰ ਸ ਸਖ਼ਤਰ ਨਲਲ ਰਲਜ਼ਕਆ ਜਲਵਰ.

  ਮਰਜ਼ਟਸਗ ਦਰਰਲਨ ਐਸ.ਅਰਮਸ.ਪਰ. ਡਲ.               ਸਸਦਰਪ ਗਰਗ ਨਰ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਮਜ਼ਲਸ ਵਰ ਅਸਤਰ ਰਲਜਰ ਹਵਦਲਰ ਤਰ ਪਰਰਰ ਚਰਕਸਰ ਵਰਤ
            ਰਹਰ ਹਮ ਅਤਰ ਫ਼ਰਡਬਮਕ ਪਪਣਲਲਰ ਨਰ ਸ ਮਜ਼ਬਰਤ ਕਰਨ ਦਰ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਦਵਤਰ ਗਏ ਹਨ.     ਇਸ ਦਰਰਲਨ ਜ਼ਜ਼ਲਲਰ ਦਰਆਰ ਲਜ਼ਹਰਲ, ਮਰਨਕ, 
  ਖਨਰਰਰ ਆਜ਼ਦ ਸਬ^               ਡਵਰਜ਼ਨਲਰ ਦਰ ਉਨਲਲਰ ਮਮਵਖ ਅਤਰ ਪਪਡਰ ਰਸਜ਼ਤਆਰ ਤਰ ਜ਼ਤਵਖਰ ਨਜ਼ਰ ਰਵਖਣ ਦਰਆਰ ਹਦਲਇਤਲਰ ਸਬਸਧਤ

ਐਸ.ਡਰ.   ਐਮਜ਼ ਅਤਰ ਡਰ.ਐਸ.ਪਰ.   ਨਰ ਸ ਜ਼ਦਵਤਰ ਗਈਆਰ,           ਜ਼ਜਨਲਲਰ ਰਸਜ਼ਤਆਰ ਰਲਹਹ ਗਮਆਢਹ ਰਲਜਲਰ ਤਲ ਸ਼ਰਲਬ ਜਲਰ ਜ਼ਕਸਰ ਹਲਰ
     ਨਸ਼ਰ ਦਰ ਤਸਕਰਰ ਦਰਆਰ ਸਸਭਲਵਨਲਵਲਰ ਹਨ.
            ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਮਜ਼ਜਸਟਰਰਟ ਨਰ ਇਸ ਸਬਸਧਰ ਮਹਰਨਲਵਲਰ ਸਮਰਜ਼ਖਆ ਮਰਜ਼ਟਸਗਲਰ ਕਰਨ ਦਰ ਹਦਲਇਤ ਵਰ ਕਰਤਰ.    ਉਨਲਲਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ
                 ਅਜ਼ਜਹਰ ਗਮਰ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਅਨਸਰਲਰ ਨਰ ਸ ਸਲਲਖ਼ਲਰ ਜ਼ਪਵਛਰ ਜ਼ਰਰਰ ਪਹਸੁਮਚਲਇਆ ਜਲਵਰ ਜਲ ਨਜ਼ਸ਼ਆਰ ਦਰ ਕਲਲਰ ਕਲਰਲਬਲਰ ਦਲ ਪਲਸਲਰ

  ਕਰ ਰਹਰ ਹਨ.   ਮਰਜ਼ਟਸਗ ਦਰਰਲਨ ਐਸ.ਡਰ.ਐਮ.      ਮਰਨਕ ਤਰ ਲਜ਼ਹਰਲ ਕਲਲਲ ਰਲਮ ਕਲਰਸਲ, ਐਸ.ਡਰ.    ਐਮ ਜ਼ਦੜਬਲ ਮਨਜਰਤ
ਜ਼ਸਸਘ, ਐਸ.ਡਰ.ਐਮ.   ਸਮਨਲਮ ਮਨਜਰਤ ਕਰਰ, ਐਸ.ਡਰ.    ਐਮ ਧਰਰਰ ਲਤਰਫ਼ ਅਜ਼ਹਮਦ,     ਸਹਲਇਕ ਆਬਕਲਰਰ ਤਰ ਕਰ

   ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਚਸਦਰ ਮਜ਼ਹਤਲ ,  ਇਸਚਲਰਜ ਜਰ.ਓ.          ਜਰ ਧਨਵਰਰ ਜ਼ਸਸਘ ਜ਼ਸਵਧਰ ਸਮਰਤ ਹਲਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰ ਵਰ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ. 
 ਫਲਟਲ ਕਮਪਸ਼ਨ:
          ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਬਸਧਕਰ ਕਸਪਲਮਕਸ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਵਖਰ ਜ਼ਡਪਟਰ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਰ ਅਤਰ ਐਸ.ਐਸ.  ਪਰ ਡਲ.   ਸਸਦਰਪ ਗਰਗ
        ਸਮਰਤ ਹਲਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਰ ਵਰਡਰਓ ਕਲਨਫਰਸਸ ਜ਼ਵਵਚ ਜ਼ਹਵਸਲ ਲਲਦਰ ਹਲਏ.
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O/o District Public Relations Officer, Sangrur

DM orders strict action against illicit liquor trade following VC with ETC

Launches whatsapp helpline number 95924-30781 to stop liquor smuggling

Sangrur, May 18:

            Following a meeting with Excise and Taxation Commissioner (ETC) 
Punjab through video conferencing, District Magistrate Mr. Ghanshyam Thori 
directed excise and police officials to take stringent action against illicit liquor 
trading. He said that a special drive against illegal liquor smugglers should be 
launched by police in association with excise department. DM also released a 
Whatsapp helpline number 95924-30781 and appealed district residents to 
provide information regarding the sale of illicit liquor in Sangrur.

District Magistrate assured that all the information received on the helpline 
number will be kept secret and action will also be ensured within minimum time
frame. He added that Punjab Chief Minister has already issued strict directions 
in this regard and negligence at the part of any official or employee will not be 
tolerated. He added if any police or excise staff official found indulged in drug 
smuggling, stringent action will be taken against the concerned person.

Mr. Ghanshyam Thori directed the officials to conduct continuous raids on 
godowns and other storage points located in the periphery of all cities. He added
that immediate action should also be ensured after receiving any tip-off 
regarding illegal liquor. 

Mr. Thori said that monthly review meeting will also be held in this regard and 
the district administration will ensure complete crackdown of illicit liquor trade. 

Meanwhile, SSP Sangrur Dr. Sandeep Garg said that the police department has 
activated all its sources and vigil on inter-state border has also been increased. 
He added that special focus has been put upon Lehra, Moonak and Khanauri 
subdivisions and every road connecting to neighboring state has been put under 
surveillance.

On this occasion, SDM Moonak and Lehra Kala Ram Bansal, SDM Dirba 
Manjit Singh, SDM Sunam Manjit Kaur, SDM Dhuri Latif Ahmed, AETC 
Chander Mehta, Incharge GoG Dhanvir Singh Sidhu among other officials were 
also present.
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
ਸਸ-    ਪਲਈਟ ਜ਼ਵਖਖ ਨਨਜਵਲਨ ਫਨਜ, ਪਪਰਲ-       ਜ਼ਮਲਟਰਸ ਫਲਰਸ ਅਤਖ ਪਪਜ਼ਲਸ ਬਲਲਲ ਲਈ ਆਨ-  ਲਲਈਨ ਲਪ

  ਸਕਦਖ ਹਨ ਜ਼ਸਖਲਲਈ
ਸਸਗਰਰਰ, 18 ਮਈ:

              ਫਨਜ ਜ਼ਵਵਚ ਭਰਤਸ ਹਲਣ ਵਲਲਖ ਨਨਜਵਲਨਲਲ ਵਲਸਤਖ ਜ਼ਸਖਲਲਈ ਲਪਣ ਲਈ ਰਪਜ਼ਗਲਰ ਜਨਰਖਸ਼ਨ ਅਤਖ ਟਟ ਖਜ਼ਨਸਗ
   ਜ਼ਵਭਲਗ ਪਸਜਲਬ ਵਵਲਲ ਸਸ-      ਪਲਈਟ ਕਕਪ ਚਲਲਏ ਜਲ ਰਹਖ ਹਨ         । ਇਨਲਲ ਅਧਸਨ ਜ਼ਸਖਲਲਈ ਲਪ ਕਖ ਪਸਜਲਬ ਦਖ

                ਕਈ ਨਨਜਵਲਨਲਲ ਨਖ ਆਪਣਲ ਭਜ਼ਵਵਖ ਸਵਲਜ਼ਰਆ ਹਪ। ਇਨਲਲ ਕਕਪਲਲ ਦਲ ਮਪਵਖ ਉਦਖਸ਼ ਪਸਜਲਬ ਦਖ ਪਪਡਰ ਖਖਤਰ
  ਨਲਲ ਸਬਸਧਤ ਬਖ-    ਰਪਜ਼ਗਲਰ ਨਨਜਵਲਨਲਲ ਨਰ ਸ ਫਨਜ, ਪਪਰਲ-        ਜ਼ਮਲਟਰਸ ਫਲਰਸ ਅਤਖ ਪਪਜ਼ਲਸ ਬਲਲਲ ਜ਼ਵਵਚ ਭਰਤਸ
            ਹਲਣ ਵਲਸਤਖ ਜ਼ਫਜ਼ਸਕਲ ਦਖ ਨਲਲ ਨਲਲ ਜ਼ਲਖਤਸ ਪਟਸਜ਼ਖਆ ਸਬਸਧਸ ਵਸ ਜ਼ਸਖਲਲਈ ਦਖਣਲ ਹਪ  ।
    ਇਸ ਸਬਸਧਸ ਜ਼ਡਪਟਸ ਡਲਇਰਪਕਟਰ ਰਪਜ਼ਗਲਰ,        ਉਤਪਤਸ ਅਤਖ ਜ਼ਸਖਲਲਈ ਜ਼ਵਭਲਗ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਸਸਗਰਰਰ ਨਖ

   ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਲਲ 2020-21           ਦਸਆਲ ਭਰਤਸ ਰਪਲਸਆਲ ਜਲ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਲ ਮਹਲਲਮਲਰਸ ਕਲਰਨ ਮਪਲਤਵਸ ਹਲ
 ਗਈਆਲ ਸਨ,               ਹਪਣ ਇਹ ਆਸ ਕਸਤਸ ਜਲ ਰਹਸ ਹਪ ਜ਼ਕ ਹਲਲਲਤ ਸਪਧਰਨ ਉਪਰਸਤ ਇਹ ਭਰਤਸ ਰਪਲਸਆਲ

                 ਬਹਪਤ ਹਸ ਘਵਟ ਸਮਪ ਦਖ ਨਲ ਜ਼ਟਸ ਤਖ ਸ਼ਪਰਰ ਹਲ ਜਲਣਗਸਆਲ ਜ਼ਜਸ ਸਬਸਧਸ ਭਰਤਸ ਦਖ ਇਵਛਪਕ ਨਨਜਵਲਨਲਲ ਨਰ ਸ
    ਜ਼ਤਆਰਸ ਲਈ ਘਵਟ ਸਮਲਲ ਜ਼ਮਲਖਗਲ            । ਇਸ ਸਬਸਧਸ ਸਮਪ ਦਸ ਨਜ਼ਲਕਤ ਨਰ ਸ ਸਮਝਦਖ ਹਲਏ ਜ਼ਲਖਤਸ ਪਖਪਰ ਲਈ

15   ਮਈ ਤਲ ਸਸ-   ਪਲਈਟ ਕਕਪ ਨਲਭਲ,  ਭਵਲਨਸਗੜ ਰਲੜ,      ਗਟਲਮਸਖਵਕ ਟਟ ਖਜ਼ਨਸਗ ਸਕਟਰ ਵਵਲਲ ਆਨਲਲਈਨ
       ਕਲਲਸਲਲ ਦਸ ਸ਼ਪਰਰਆਤ ਕਸਤਸ ਗਈ ਹਪ ਜਲ 2  ਮਹਸਨਖ ਚਵਲਖਗਸ      । ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਸਸਗਰਰਰ ਦਖ ਨਨਜਵਲਨ ਸਸ-   ਪਲਈਟ ਤਲ

     ਇਹ ਟਟ ਖਜ਼ਨਸਗ ਘਰ ਬਪਠਖ ਹਸ ਆਨ-            ਲਲਈਨ ਪਟਲਪਤ ਕਰ ਸਕਦਖ ਹਨ ਅਤਖ ਆਪਣਖ ਸਪਪਨਖ ਪਰਰਖ ਕਰ ਸਕਦਖ
ਹਨ।

 ਇਸ ਆਨ-         ਲਲਈਨ ਜ਼ਸਖਲਲਈ ਲਈ ਵਧਖਰਖ ਜਲਣਕਲਰਸ ਲਪਣ ਵਲਸਤਖ ਸਵਖਰਖ 9    ਵਜਖ ਤਲ ਸ਼ਲਮ 5  ਵਜਖ ਤਵਕ
              ਜਲਲ ਸਟਸ ਹਰਦਸਪ ਜ਼ਸਸਘ ਰਲਏ ਐਜਰਕਖਸ਼ਨ ਮਲਸਟਰ ਸਸ ਪਲਈਟ ਕਕਪ ਨਲਭਲ ਦਖ ਮਲਬਲਈਲ ਨਸਬਰ 88376 

96495      ਉਤਖ ਸਸਪਰਕ ਕਸਤਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਪ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਸਗਰਰਰ
           ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਵਲਲ ਹਲਰਨਲਨ ਰਲਜਲਨ ਨਰ ਸ ਪਰਤਣ ਵਲਲਲ ਅਤਲ ਬਲਹਰਲ ਆਉਣ ਵਲਲਲ

     ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਨ ਦਟ ਸਜ਼ਥਤਟ ਬਲਰਲ ਸਮਟਜ਼ਖਆ ਮਟਜ਼ਟਸਗ
ਸਸਗਰਰਰ, 18 ਮਈ:

       ਜ਼ਡਪਟਟ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ਟ ਘਨਜ਼ਸ਼ਆਮ ਥਲਰਟ ਨਲ ਅਵਜ ਕਲਜ਼ਵਡ-19    ਦਲ ਪਸ਼ਬਸਧਲਨ ਸਬਸਧਟ ਸਮਟਜ਼ਖਆ
           ਮਟਜ਼ਟਸਗ ਕਰਜ਼ਦਆਨ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟਆਨ ਕਲਲਲ ਹਲਰਨਲਨ ਰਲਜਲਨ ਜ਼ਵਚ ਜਲਣ ਵਲਲਲ ਨਲਗਜ਼ਰਕਲਨ ਅਤਲ
           ਬਲਹਰਲ ਆਉਣ ਵਲਲਲ ਸਸਗਰਰਰ ਜ਼ਨਵਲਸਟਆਨ ਦਟ ਆਮਦ ਦਟ ਸਜ਼ਥਤਟ ਬਲਰਲ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ  ।

            ਉਨਲਲਨ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਜਲਣ ਵਲਲਲ ਹਰਲਕ ਨਲਗਜ਼ਰਕ ਦਟ ਪਸ਼ਲਟਲਕਲਲ ਮਮਤਲਬਕ ਮਮਡਟਕਲ ਸਕਰਟਜ਼ਨਸਗ
        ਯਕਟਨਟ ਬਣਲਈ ਜਲਵਲ ਅਤਲ ਸਮਰਹ ਯਲਤਰਟਆਨ ਨਰ ਸ ਸਮਲਜ਼ਜਕ ਦਰਰਟ,    ਮਲਸਕ ਆਜ਼ਦ ਸਬਸਧਟ
           ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਜ਼ਦਸ਼ਲ ਜ਼ਨਰਦਲਸ਼ਲਨ ਦਟ ਇਸਨ ਜ਼ਬਸਨ ਪਲਲਣਲ ਬਲਰਲ ਜਲਗਰਰਕ ਕਟਤਲ ਜਲਵਲ   । ਉਨਲਲਨ
  ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 19            ਮਈ ਨਰ ਸ ਸ਼ਸ਼ਟ ਅਸਜ਼ਮਸ਼ਤਸਰ ਤਲ ਰਲਲ ਗਵਡਟ ਰਲਹਹ ਸਲਨਗਲਟ ਮਹਲਰਲਸ਼ਟਰ ਦਲ
      ਵਸਨਟਕ ਆਪਲ ਆਪਣਲ ਘਰਲਨ ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਲਣਗਲ      । ਉਨਲਲਨ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਪਟਟ ਡਲਇਰਮਕਟਰ
       ਫਮਕਟਰਟਜ਼ ਦਟ ਅਗਵਲਈ ਹਲਠ ਜ਼ਤਸਨ ਮਮਬਰਟ ਟਟਮ ਸਮਨਲਮ, ਮਲਲਰਕਲਟਲਲ,  ਅਜ਼ਹਮਦਗੜਲ ਅਤਲ

   ਧਰਰਟ ਦਲ ਇਨਲਲਨ 14      ਯਲਤਰਟਆਨ ਨਲਲ ਸ਼ਸ਼ਟ ਅਸਜ਼ਮਸ਼ਤਸਰ ਜ਼ਵਖਲ ਜਲਵਲਗਟ।
       ਮਟਜ਼ਟਸਗ ਦਦਰਲਨ ਜ਼ਵਦਲਸ਼ਲ ਪਰਤਣ ਵਲਲਲ ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਨ ਦਟ ਸਜ਼ਥਤਟ,   ਸਰਕਲਰਟ ਇਕਲਨਤਵਲਸ
    ਕਕਦਰਲਨ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹਲ ਜ਼ਵਅਕਤਟਆਨ,     ਫਲਰ ਜਲਨਚ ਕਕਦਰਲਨ ਦਟ ਸਜ਼ਥਤਟ,  ਕਲਜ਼ਵਡ ਅਮਲਲ, 

 ਕਲਵਲ ਐਪਲਟਕਲਸ਼ਨ,         ਸਮਪਲਸਜ਼ਿਗ ਆਜ਼ਦ ਦਟ ਸਜ਼ਥਤਟ ਬਲਰਲ ਵਟ ਜਲਇਜ਼ਲ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਗਆ  ।
       ਮਟਜ਼ਟਸਗ ਜ਼ਵਚ ਵਣ ਮਸਡਲ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟ ਸ਼ਸ਼ਟਮਤਟ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆ ਸਲਗਰਟ,   ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ. ਰਲਜ

ਕਮਮਲਰ,    ਸਹਲਇਕ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਲ.  ਮਹਲਸ਼ ਅਹਰਜਲ,     ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਲ ਅਫ਼ਸਰ ਗਗਨਦਟਪ
ਜ਼ਸਸਘ,       ਉਪ ਅਰਥ ਤਲ ਅਸਕੜਲ ਸਲਲਹਕਲਰ ਪਰਮਜਟਤ ਜ਼ਸਸਘ, ਐਸ.ਐਮ.   ਓ ਜ਼ਕਰਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ,

 ਐਪਲਡਲਮਲਜ਼ਲਜਸਟ ਡਲ.       ਉਪਲਸਨਲ ਸਮਲਤ ਹਲਰ ਅਜ਼ਧਕਲਰਟ ਵਟ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।
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