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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾ

ਤਤ  ਮਾਸਕ ਪਹਹਨਨਾ ਲਾਜ਼ ਮੀ ਕਰਾਰ-ਹਡਿਪਟੀ ਕਹ ਮਸ਼ਨਰ

ਹਸਹਤ ਹਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋ ਨੋਟੀਹਿਕਤਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 11 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਲ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾ

ਤਤ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਮਾਸਕ

ਪਜ਼ਹਿਨਣਾ ਲਾਜਮੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਹਿੈ ਅਤਤ ਇਸ ਸਬੰ ਧ ਜ਼ਵਿਚ ਜ਼ਸਹਿਤ ਜ਼ਵਿਭਾਗ ਵੱ ਲੋ ਇਕ ਨੋਟੀਜ਼ਫਕਤਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਗਲ ਹਿੈ।

ਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਦਤ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਲਲਾਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਿਲੋ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਤਕਰ ਕੋਲ ਜ਼ਕਸਤ

ਦਫਤਰੀ ਕੰ ਮ ਜਾ ਜ਼ਕਸਤ ਹਿੋਰ ਜਰੂਰੀ ਕੰ ਮ ਲਲ ਘਰੋ ਬਾਹਿਰ ਜ਼ਨਕਲਦਾ ਹਿੈ , ਤਾ
ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ

ਤਤ ਪਜ਼ਹਿਨੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ

ਹਿ ਕਪੇਤ ਜਾ ਜ਼ਤੰ ਨ ਲਤ ਅਰਾ ਵਾਲਾ

ਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵਤਗੀ।

ਨਾ ਜ਼ਕਹਿਾ

ਜ਼ਕ ਿਭਾਵੇ ਜ਼ਕਸਤ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਫਿ ਪਾਸ ਹਿੈ ਜਾ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਤਤ ਬੈਠਾ ਹਿੈ, ਸ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੈ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਫਿ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾ ਜ਼ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦਤ
ਜ਼ਕਹਿਾ ਜ਼ਕ ਇਹਿ ਗੈਰ ਜ਼ਜ਼ੰ ਮਤਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾ ਨਹਿੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਜਹਿੇਤ ਪਜ਼ਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਿਚ ਰੱ ਖਦਤ ਹਿੋਏ ਇਹਿ
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿਨ,
ਦਫਤਰਾ,

ਸ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹਿੈ ।

ਨਾ ਜ਼ਕਹਿਾ ਜ਼ਕ ਹਿਸਪਤਾਲਾ ,

ਦਯੋਗਾ ਜਾ ਹਿੋਰ ਥਾਵਾ 'ਤਤ ਕੰ ਮ ਕਰਦਤ ਅਤਤ ਆਪਣਤ ਸਾਧਨ 'ਤਤ ਸਫਰ ਕਰਦਤ ਹਿੋਏ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨੂੰ

ਪਜ਼ਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੈ।

ਨਾ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਜਤਕਰ ਜ਼ਕਸਤ ਹਿਾਲਤ ਜ਼ਵਿਚ ਮਾਸਕ

ਜਾ ਸਕਾਫ ਆਜ਼ਦ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹਿ ਿੱ ਕਣ ਲਲ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਿੈ।

ਪਲਬੱ ਧ ਨਹਿੀ ਹਿੁਲੰ ਦਾ ਤਾ ਰੁਲਮਾਲ

ਨਾ ਪੰ ਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਸਹਿਤ ਜ਼ਵਿਭਾਗ

ਵੱ ਲੋ ਜਾਰੀ ਜ਼ਨਯਮ ਅਤਤ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਲ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਹਿਨਾ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ

ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਇਸ ਮਾਰੂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੇਨ ਲਲ ਪੁਲਖਤਾ ਪਮਬੰਧ ਕੀਤਤ ਗਏ ਹਿਨ।

ਹਿਨਾ ਜ਼ਕਹਿਾ ਜ਼ਕ

ਘਰਾ ਜ਼ਵਿਚ ਰਜ਼ਹਿ ਕਤ ਅਤਤ ਇਸ ਦੀ ਲੇੀ ਨੂੰ ਤੋੇ ਕਤ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਵਰੁਲਧ ਜੰ ਗ ਜ਼ਜਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਿੈ ਜੋ ਇਕ ਇਸ
ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਹਿੈ।
=========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾ ਦੀ ਵੰ ਡ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ-ਜਜਿਲਾ ੁੁਰਾਕ ਸਪਲਾ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 11 ਅਪਮੈਲ (

ਕੰ ਟਰੋਲਰ

)-

ਜ਼ਜਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲਰ ਸ. ਲਖਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਅੰ ਨਤੋਜ਼ਦਿ ਅੰ ਨ ਯੋਜਨਾ
(ਏ.ਏ.ਵਾਈ.) ਅਤੇ ਪਰੀਓਜ਼ਰਟੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ (ਪੀ.ਐਚ.ਐਚ.) ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾ ਦੀ ਵੰ ਡ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ
ਿਰਜ਼ਥਕ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬɸ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਿ ਰਹੀ ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌ ਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਜ਼ਖਿ
ਐਕਟ ਤਜ਼ਹਤ ਪਮਤੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਪਮਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਅਪਮਲ
ੈ 2020 ਤੋ ਜੂਨ 2020 ਤੱ ਕ) ਪੰ ਜ ਜ਼ਕਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ
ਮੁਹੱਈਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਲਿ ਜ਼ਗਿ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਅੰ ਨਤੋਜ਼ਦਿ ਅੰ ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪਰੀਓਜ਼ਰਟੀ
ਹਾਉਸ ਹੋਲਡ ਜ਼ੋ ਜ਼ਕ ਟਾਰਗੇਟਡ ਪਬɸਜ਼ਲਕ ਜ਼ਡਸਟਰੀਜ਼ਬɸਊਸ਼ਨ ਜ਼ਸਸਟਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਤੋ ਇਲਾਵਾ
ਉਕਤ ਸਕੀਮਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਿਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਿ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪਮਤੀ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਪਮਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਕ ਜ਼ਕਲੋ
ਦਾਲ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜ਼ਤੰ ਨ ਮਹੀਜ਼ਨਿਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਵੱ ਚ ਮੁਹੱਈਿ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਨੇਫ਼ਡ ਤੋ
ਦਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਮਲਣ ਤੋ ਤਰੁੰ ਤ ਬɸਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵੰ ਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬɸ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 1,41,44,291 ਲਾਭਪਾਤਰੀਿਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਸੂਬɸੇ
ਦੀ ਅਬɸਾਦੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਬɸਣਦਾ ਹੈ। ਸ. ਲਖਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਇਸ ਵੰ ਡ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਿਂ ਦੀ
ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਦੀ ਬɸਾਇੳਕਮੀਜ਼ਟਮਕ ਪਮਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬɸੰ ਦ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਿ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਕਰੋਨਾ
ਬɸੀਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਅੱ ਗੇ ਨਾਲ ਫੈਲੇ।ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬɸੇ ਦੇ ਕੌ ਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਜ਼ਖਿ ਐਕਟ
ਅਧੀਨ ਅਕਤੂਬɸਰ 2019 ਤੋ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱ ਕ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰ ਡ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।
========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਦਾਣਾ ਮੰ ਡੀਆਂ 'ਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲੋਗਾ੍ ਮ ਵਾਲੇ ਕੂਪਨ ਤੋ ਬਬਨਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਹੋਣ ਬਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ -ਬਡਪਟੀ
ਕਬਮਸ਼ਨਰ
-ਸਾਰੀਆਂ ਮੰ ਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 11 ਅਪਰੈਲ (

)-

ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਪਮਰਾਸਨ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਿ-30 ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਲੇ ਜ਼ਵਿ ਕਣਕ ਦੀਆਂ 56 ਮੰ ਿੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਦਰਰ ਵਜੋ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬ ਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜ਼ਜਸਸਮਸ
ੇ ਰ ਨੂੰ ਆਪੋ -ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਰ 'ਿ
ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੰ ਿੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਮਬੰਧਰ ਦੇ ਇੰ ਿਾਰਜ ਲਾਇਆ ਜ਼ਗਿਆ ਹੈ । ਜ਼ਿਪਸੀ ਕਜ਼ਮਰਨਰ ਸ. ਜ਼ਰਵਦੁਲਲਾਰ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਜ਼ਢਲੋ ਨੇ ਜ਼ਜ਼ਲੇ 'ਿ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇਦਰਰ ਨੂੰ ਸੋਿੀਅਮ ਹਾਈਪਮੋਕਲੋ ਰਾਇਸ ਨਾਲ ਸੈਨੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਰ
ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੰ ਿੀਆਂ ਜ਼ਵਿ ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਢੁਲੱ ਕਵਰ ਪਮਬੰਧ ਹੋਵੇ , ਉਥੇ ਲੋ ਕਰ ਦੀ ਆਪਸੀ
ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਰ ਸਪੱ ਰਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਪੁਲਰੀ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰ ਿੀ ਬੋਰਿ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਕੂਪਨ ਤੋ ਜ਼ਬਨਰ ਸਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰ ਿੀ ਜ਼ਵਿ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਮੰ ਿੀ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਸ. ਜਸਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਦਰਰ 'ਿ ਪੈਰਰ
ਨਾਲ ਿੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੋਪ ਜ਼ਿਸਪੈਂਸਰਰ ਦਾ ਪਮਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ । ਉਨਰ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਮੀਦਾਰਰ ਨੂੰ
ਮੰ ਿੀਆਂ 'ਿ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਸ ਕਮੇਸੀਆਂ ਰਾਹੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਪਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ
ਜ਼ਹਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਲੋਗਿਮਾਮ ਵਾਲੇ ਕੂਪਨ ਵੰ ਿੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਕੂਪਨ 50 ਕੁਲਇੰਸਲ ਤੱ ਕ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਹੀ
ਮਨਜੂਰ ਹੋਵੇਗਿਾ। ਇੱ ਕ ਸਮਾਲੀ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱ ਕ ਸਮਕ
ੈ ਸਰ ਿਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰ ਿੀ 'ਿ ਆਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਗਿਆ ਜ਼ਮਲੇ ਗਿੀ।
ਉਨਰ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਨਰ ਕੂਪਨ ਤੋ ਸਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰ ਿੀ ਜ਼ਵਿ ਆਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਿਆ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਿੀ। ਉਨਰ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਆੜ•ਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੇ ਬਰ ਦਾ ਬੁਲਖਾਰ, ਖੰ ਘ, ਜ਼ੁਲਕਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਿਾ ਤਰ
ਜੋ ਕੋਈ ਮੁਲਰਜ਼ਕਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਿ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਆੜਤੀ ਆਪਣੀ ਲੇ ਬਰ
ਲਈ ਹੈਂਿ ਸੈਨੇਸਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪਮਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਿੇਢ ਤੋ 2 ਮੀਸਰ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ
ਜ਼ਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗਿੇ।
ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਮੈਨੇਜਰਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਿਈ ਜ਼ਜਣਸ ਦੀ 48 ਘੰ ਸੇ 'ਿ ਿੁਲਕਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ,
ਿੁਲਕਾਈ ਲਈ ਲਗਿਾਈ ਲੇ ਬਰ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱ ਖਣਾ ਤੇ ਉਨਰ ਦਾ ਜ਼ਰਕਾਰਿ ਰੱ ਖਣਾ , ਉਨਰ 'ਿ ਉਜ਼ਿਤ
ਫ਼ਾਸਲਾ ਰੱ ਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਜ਼ਲੇ 'ਿ ਕੰ ਬਾਈਨ ਿਾਲਕ/ਖੇਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੇਤ 'ਿ ਘੱ ਸ ਤੋ ਘੱ ਸ ਬੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ, ਉਨਰ ਲਈ
ਮਾਸਕ ਤੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਮਬੰਧ ਕਰਨ, ਉਜ਼ਿੱ ਤ ਫ਼ਾਸਲਾ ਰੱ ਖਣ ਜ਼ਜਹੇ ਪਮੋਸੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗਿੀ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਸ਼ੱ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾ

ੀ ਭਾਲ ਲਈ ਸੰ ਵੇ ਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਕਿਆਂ

50 ਟੀਮਾ ਵੱ ਲੋ ਘਰ-ਘਰ ਜੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਸ ਤ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 11 ਅਪਮੈਲ (

ੀ ਸਕਰੀਕਨੰਗ ਕੱ ਲ ਤੋ ਹਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ
ੀ ਜਾਂ

)-

ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਚੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜ਼ਜਲਾ ਪਮਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ , ਜੋ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਸਬੰ ਧੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਝੇ ਜਾਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਵਚ ਟੀਮਾ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਵਾਸੀਂਰ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਦੀ
ਜਾਚ ਕਰਵਾਉ缍 ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਜ਼ਤਂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱ ਲ• ਤੋ ਇਹ ਟੀਮਾ ਘਰਾ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਵਾਸੀ ਦੀ
ਜ਼ਸਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉ缍ਗੀਂਰ। ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੀ ਪਜ਼ਹਲ ਉਤੇ ਅੱ ਜ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵੱ ਲੋ
ਇਸ ਜਾਚ ਲਈ ਪਜ਼ਹਲੇ ਪੜਾਅ ਜ਼ਵਚ ਚੁ缍ੇ ਗਏ ਇਲਾਜ਼ਕਂਰ ਲਈ ਜਾ缍 ਵਾਲੀਂਰ 50 ਟੀਮਾ ਨੂੰ ਜਾਚ ਜ਼ਵਚ ਵਰਤੋ
ਂਉ缍 ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ, ਸੈਨੇਟਾਇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਜ਼ਕੱ ਟਾ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਸਨ,
ਦੇ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਂ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਮੀ ਜ਼ਹਮਾਸ਼ੂੰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਟੀਮਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸੁਪਰਦ ਕਰਦੇ ਵਕਤ
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਮੁੱ ਚਾ ਜ਼ਜਲਾ ਪਮਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਜ਼ਲਸ, ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮਿਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋ ਸੱ ਚੇ ਜ਼ਦਲੋ ਅਤੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਂ ਇਹ ਕੰ ਮ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਚੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕ
ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਮੀ ਜ਼ਹਮਾਸ਼ੂੰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਭ ਤੋ ਪਜ਼ਹਲੇ ਗੇੜ ਜ਼ਵਚ ਅਸਂ ਕਾਗੜਾ ਕਾਲੋ ਨੀ , ਅਮਰਕੋਟ, ਸੁੰ ਦਰ ਨਗਰ,
ਅੰ ਤਰਯਾਮੀ ਕਾਲੋ ਨੀ, ਗੋਲਡਨ ਐਵੀਜ਼ਨਿ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਚੋ缍 ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾ ਕਾਲੋ ਨੀਂਰ ਜ਼ਵਚ ਪੈਦੇ ਲਗਭਗ
11000 ਘਰਾ ਦਾ ਸਰਵੈ ਜ਼ਤੰ ਨ ਜ਼ਦਨਾ ਜ਼ਵਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜ਼ਮੱ ਜ਼ਥਂ ਜ਼ਗਂ ਹੈ । ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਕਤ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਸੀ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਦੀ ਜਾਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨਾ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਜ਼ਹਸਟਰੀ ਜਾ ਉਹ ਇਨਾ
ਜ਼ਦਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਸੇ ਅਜ਼ਜਹੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਤਾ ਨਹਂ ਂਏ , ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋ
ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਧਰੇ ਸ਼ੱ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਮਲਦਾ ਹੈ ਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੈਜ਼ਪਡ ਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਸਟ
ਲਈ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਘਰਾ ਨਾਲੋ ਵੱ ਖ ਰਜ਼ਹ缍 ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਰਵੈ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱ ਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀ
ਦਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪਜ਼ਹਲੇ ਪੜਾਅ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਫੈਲ缍 ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹਂ
ਜ਼ਮਲੇ ਗਾ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਪਜ਼ਹਲਾ ਸਰਵੈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ,
ਜ਼ਵਖੇ ਟੀਮਾ ਭੇਜੀਂਰ ਜਾ缍ਗੀਂਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰ ਮ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੱ ਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਨਗਰ ਜ਼ਨਗਮ ਸਮੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਜ਼ਮੱ ਤਲ, ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਮੀਮਤੀ ਅਨਮਜੋਤ ਕੌ ਰ, ਸ. ਅੰ ਕੁਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ
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ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਜ਼ਵਖੇ ਟੀਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸੌਪਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਮੀ ਜ਼ਹਮਾਸ਼ੂੰ ਅਗਰਵਾਲ। ਨਾਲ ਹਨ
ਸਮੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਜ਼ਮੱ ਤਲ ਤੇ ਹੋਰ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾ ੱ ਲੋ ਸ਼ਹਹਰ ਹ ਿ ਰਰਾਇਣ ਦੀ ਰਪਰੇਅ ਦਾ ਕੰ ਮ ਜਾਰੀ
ਲੋ ਕਾ ੱ ਲੋ ਰਫਾਈ ਰੇ ਕਾ ਤੇ ਰਪਰੇਅ ਟੀਮਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਹਹੈ ਰਨਮਾਹਨਤ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 11 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਸ਼ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਸਰਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਰਸ ਦਰ ਜ਼ਬਮਾਰਰ ਤੋ ਬਚਾਾ ਰੱ ਖਣ ਲਾ ਮੇਅਰ ਸ . ਕਰਮਜਰਤ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਜ਼ਰੰ ਟੂ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਸ਼ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਵਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਨੇਟਾਾਜ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਛਿਕਾਅ ਕਰਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਿਾ ਹਿੈ । ਸ਼ਜ਼ਹਿਰ ਦਰਆਂ
ਸਾਰਰਆਂ 85 ਵਾਰਡਾ ਜ਼ਵਚ 2-2 ਕਰਮਚਾਰਰ ਛੋਟਰਆਂ ਗਲਰਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਦਰਵਾਜ਼ਜਆਂ ਤੱ ਕ ਹਿਾਾਪੋ
ਕਲੋ ਰਾਾਡ ਦਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਹਿੇ ਹਿਨ। ਮੇਅਰ ਸ. ਜ਼ਰੰ ਟੂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਸੀ ਹਿਰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੱ ਕ
ਰਸਾਇਰਣ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿਨ, ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਸਾਰਰਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾ ਦਰ ਵਾਇਰਰਸ ਤੋ
ਸਫਾਾ ਹਿੋ ਜਾਵੇਗਰ।
ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਇਰੰ ਨਾ ਕਰਮਚਾਰਰਆਂ ਵੱ ਲੋ ਕਰਤਰ ਜ਼ਮਹਿਨਤ ਉਤੇ ਜ਼ਮਉਸਰਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰਰ ਖੁਸ਼ਰ ਅਤੇ
ਤਸੱ ਲਰ ਦੇ ਆਲਮ ਜ਼ਵਚ ਹਿਨ, ਉਥੇ ਸ਼ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਸਰ ਵਰ ਕਰਮਚਾਰਰਆਂ ਦਰ ਇਰਸ ਸੇਵਾ ਤੋ ਜ਼ਢਡੋ ਖੁਸ਼ ਹਿਨ । ਸ਼ਜ਼ਹਿਰ
ਵਾਸਰ ਆਪਣਰ ਖੁਸ਼ਰ ਦਾ ਪਮਗਟਾਵਾ ਅਕਸਰ ਇਰੰ ਨਾ ਕਰਮਚਾਰਰਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਜ਼ਨਤ ਕਰਨ ਦਰ ਖੁਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹਿੇ
ਹਿਨ। ਪੁਜ਼ਲਸ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰਰ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਤੇ ਸ਼ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਿਤਬਰਾ ਤੋ ਇਰਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮਰ ਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ
ਇਰੰ ਨਾ ਕਰਮਚਾਰਰਆਂ ਵੱ ਲੋ ਲੋ ਿ ਦੇ ਜ਼ਦਨਾ ਜ਼ਵਚ ਕਰਤਰ ਜਾ ਰਹਿਰ ਇਰਸ ਜ਼ਡਊਟਰ ਤੋ ਖੁਸ਼ ਹਿਨ । ਅੱ ਜ ਜਦੋ ਰਾਮਤਰਰਥ
ਰੋਡ ਉਤੇ ਇਰਲਾਕੇ ਜ਼ਵਚ ਟਰਮਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਹਿਰਆਂ ਸਨ , ਤਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਰ ਸਮਰ ਪਵਨ ਦਮਾਜ਼ਵਿ ਨੇ ਇਰਨਾ
ਕਰਮਚਾਰਰਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾ ਦੇ ਹਿਾਰਾ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਦੱ ਤਾ । ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਿਾ ਜ਼ਕ ਇਰਨਾ ਲੋ ਕਾ ਵੱ ਲੋ ਕਰਤਰ ਜਾ ਰਹਿਰ ਸੇਵਾ
ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਰਸ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਜ਼ਜੰ ਦਗਰ ਆਮ ਵਾਗ ਹਿੋ ਸਕੇਗਰ ਅਤੇ ਲੋ ਕ
ਜ਼ਬਨਾ ਜ਼ਕਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ-ਧੰ ਜ਼ਦਆਂ ਉਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਕੈਪਸ਼ਨ
ਰਾਣਰ ਕਾ ਬਾਗ ਇਰਲਾਕੇ ਜ਼ਵਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰਰਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾ
ਦੇ ਹਿਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਜ਼ਨਤ ਕਰਦੇ ਸਮਰ ਪਵਨ ਦਮਾਜ਼ਵਿ।
===========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਹਜ਼ਾਰ ਤੋ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਜਲਾ ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋ ਸਹਾਇਤਾ
ਦਵਾਈਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ, ਕਰਜਫਿਊ ਪਾਸ ਆਜਦ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਮੰ ਗ
ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਜਹਮਾਸ਼ੂੰ ਅਗਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਗੱ ਜ ਆਪ ਸੁਣੀੀਆਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 11 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਕਰਜ਼ਫਿਊ ਦੇ ਜ਼ਦਿ ਤੋ ਹੀ ਜ਼ਡਪਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਲਲਾਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢਿਲੋ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਜਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਮੁਲਜ਼ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਲਣਿ ਤੇ ਉਿਾਂ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਿ ਲਈ ਬਣਾਏਕ ਗਏਕ ਕੰ ਪਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜ਼ਵਚ ਅਜਿੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕ ਫਿੋਿ
ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ। ਕੰ ਪਟਰੋਲ ਰੂਮ 24 ਘੰ ਪਟੇ ਜ਼ਤੰ ਿ ਜ਼ਸਫਿਪਟਾਂ ਜ਼ਵਚ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮੇ 5
ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱ ਥੇ ਆਂਏਕ ਫਿੋਿ ਸੁਲਣਦੇ ਤੇ ਉਿਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਪਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ ਸਮੀਮਤੀ ਅਿਮਜਿੋਤ
ਕੌ ਰ ਇਸ ਦੇ ਿੋਡਲ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਵਜਿੋ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਡਊਪਟੀ ਵੀ ਇੱ ਥੇ
ਲਗਾਈ ਜਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱ ਜਿ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ ਡਾ. ਜ਼ਹਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਇਸ ਕੰ ਪਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠ ਕੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਫਿੋਿ ਸੁਲਣਦੇ ਰਹੇ।
ਉਿਾਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆਂ ਜ਼ਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਉਦੇ ਬਹੁਲਤੇ ਫਿੋਿ ਰਾਸ਼ਿ , ਦਵਾਈਆਂ, ਕਰਜ਼ਫਿਊ ਪਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਤ
ਲੋ ੜੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਂਉਦੇ ਹਿ। ਇੱ ਥੇ ਆਂਇਆਂ ਹਰੇਕ ਫਿੋਿ ਰਜ਼ਜਿਸਪਟਰ ਉਤੇ ਦਰਜਿ ਕੀਤਾ ਜਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱ ਗੋ
ਇਸ ਫਿੋਿ ਉਤੇ ਪਮਾਪਤ ਹੋਈ ਕੰ ਮ ਿੂੰ ਸਬੰ ਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਿੂੰ ਭੇਜਿ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਿਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਿੋ ਜ਼ਕ ਉਸ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਿੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆਂ ਜ਼ਕ ਭਾਵੇ ਬਹੁਲਤੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕ ਹੀ ਫਿੋਿ ਕਰਦੇ ਹਿ , ਪਰ
ਕਈ ਵਾਰ ਅਜ਼ਜਿਹੇ ਲੋ ਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਿ ਆਂਜ਼ਦ ਲਈ ਫਿੋਿ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਜਿੋ ਆਂਰਜ਼ਥਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਮਰੱ ਥ ਹੁਲੰ ਦੇ
ਹਿ। ਉਿਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇੰ ਿਾ ਕੇਸਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਸਾਿੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਦੋ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦੀ ਪਟੀਮ ਮੌਕੇ ਉਤੇ
ਪਹੁਲੰ ਚ ਜਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਿੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਇੱ ਥੋ ਰਾਸ਼ਿ ਆਂਜ਼ਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕੇਵਲ ਉਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹੀ
ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਜਿਸ ਿੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਜ਼ਵਚ ਲੋ ੜ ਹੁਲੰ ਦੀ ਹੈ । ਉਿਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਿਿਾਂ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਿੂੰ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ
ਸਰਕਾਰ ਜਿਾਂ ਐਿ.ਜਿੀ.ਓ. ਵਲੋ ਰਾਸ਼ਿ ਮੁਲਹੱਈਆਂ ਹੋ ਚੁਲੱ ਕਾ ਹੈ , ਉਹ ਫਿੋਿ ਿਾ ਕਰਿ। ਉਿਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮੁਲਸ਼ਜ਼ਕਲ
ਘੱ ੜੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਸਭ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੰ ਪਮਸ਼ਾਸ਼ਿ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ ਿੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆਂ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਬਣਾਏਕ ਕੰ ਪਟਰੋਲ ਰੂਮ
ਤੋ ਵੀ ਕਈ ਲੋ ੜਾਂ ਸਾਿੂੰ ਇੱ ਥੇ ਭੇਜਿੀਆਂ ਜਿਾਂਦੀਆਂ ਹਿ, ਜ਼ਜਿੰ ਿਾ ਦਾ ਹੱ ਲ 24 ਘੰ ਪਟੇ ਤੋ ਪਜ਼ਹਲਾਂ-ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਾ ਜ਼ਰਹਾ
ਹੈ। ਉਿਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਇਹ ਕੰ ਪਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜ਼ਜਿਸ ਦੇ ਫਿੋਿ ਿੰਬਰ 0183-2500398, 2500498, 2500598,
2500698 ਅਤੇ 2500798 ਹਿ, ਤੁਲਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਪਰ ਇੱ ਥੇ ਕੇਵਲ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਆਂਦਮੀ ਹੀ
ਫਿੋਿ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਸਾਡੀ ਪਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਿਾ ਹੋਵੇ । ਉਿਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਕ ਜ਼ਬਿਾਂ ਲੋ ੜ ਤੋ ਰਾਸ਼ਿ
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ਲੈ ਣ ਲਈ ਫਿੋਿ ਕਰਦੇ ਹਿ ਉਿਾਂ ਤੇ ਕਾਿੂੰਿ ਅਿੁਲਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ ਸਮੀਮਤੀ ਅਿਮਜਿੋਤ ਕੌ ਰ ਿੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆਂ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਟੀਮਾਂ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਜਿਲੇ
ਭਰ ਜ਼ਵਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਮਾਜਿ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਾਲ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੰ ਲੰਗਰ ਅਤੇ 5500 ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੰ ਸੁਲੱ ਕੇ
ਰਾਸ਼ਿ ਵੰ ਜ਼ਡਆਂ ਜ਼ਗਆਂ ਹੈ।
ਕੈਪਸ਼ਿ
ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਕੰ ਪਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜ਼ਵਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਫਿੋਿ ਸੁਲਣਦੇ ਡਾ. ਜ਼ਹਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਿਰ।
============
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