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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਵਲੰਟੀਅਰਾਂਦੀਂਮਦਦਂਨਾਲਂਦਦਿਾਾੀਂ ਖੇਾਰਂਦਵਿਂਰਾਿਾਂਮੁਦਿੰ ਮਂਿਲਾਂਰਿੀਂਿੈਂਪੁਦਲਿ
ਦਾੰ ਨਂਲੱ ਖਂਾੋਂਵੱ ਧਂਲੋ ਕਾਂਨੂੰਂਭੋਜਨਂਪ੍ਦਾਨਂਕਰਂਿੁੱ ਕੀਂਿੈਂਪੁਦਲਿ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 13 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾ ਦੀ ਢੁੱ ਕਵੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ
ਵੰ ਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਪੁਜ਼ਲਸ ਨੇ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਜਲੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਖੁਰਾਕ ਪੂਲ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਇਸ ਜ਼ਵਚ
ਜ਼ਸਵਲ ਪਮਰਾਸਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ (ਵੀਪੀਓਜ਼), ਐਨਜੀਓਜ਼, ਦਾਨੀ,
ਵਲੰਟੀਅਰਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਗਰੁੱ ਪਾ ਨੂੰ ਰਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ । ਉਕਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਜ਼ਜਲਾ ਪੁਜ਼ਲਸ ਮੁਖੀ ਸਮੀ ਜ਼ਵਕਰਮ ਦੁੱ ਗਲ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਦਾਨੀ ਸੱ ਜਣਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਵੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਵੱ ਲੋ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱ ਪਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ
ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਆਜ਼ਦ ਵਸਤਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਪਮਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਜ਼ਵੱ ਚ ਸਬੰ ਧਤ
ਖੇਤਰਾ ਦੇ ਔਸਤਨ 60/70 ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਰਾਜ਼ਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਜਾ ਵਾਰਡ-ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਕਣ ਇਕ ਜ਼ਦਨ
ਪਜ਼ਹਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਜ਼ਜਸਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਰੇ
ਦਾਨੀਆਂ ਤੋ ਪਮਾਪਤ ਰਾਰਨ ਦੀ ਵੰ ਡ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਵੀਪੀਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ਼ਜਕ
ਜ਼ਵੱ ਥ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਨਯਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲੇ ਭਰ ਜ਼ਵੱ ਚ 3
ਲੱਖ ਤੋ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਮਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱ ਕੇ ਰਾਰਨ ਦੇ 60,230 ਪੈਕਟ
ੇ ਵੰ ਡੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਦਹਾਤੀ ਜ਼ਜ਼ਲੇ ਜ਼ਵੱ ਚ 889 ਵੀਪੀਓਜ਼ (ਜ਼ਵਲੇ ਜ਼ ਪੁਜ਼ਲਸ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ) ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਇੱ ਕ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ, “ਮੈ ਹਾ ਵਲੰਟੀਅਰ” ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 532 ਅਤੇ ਵੰ ਡ
ਲਈ 4580 ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਸਪਲਾਈ ਵਲੰਟੀਅਰਾ ਦੁਆਰ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਨ ਪੁਜ਼ਲਸ
ਸਟੇਰਨ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰ ਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਪੰ ਡਾ ਜ਼ਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ।
============
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਕਣਕਣ ਕ ੀ ਕਜ਼ਿਰਜ਼ਵਿਿ ਕ ਅਤ ਕਸੁਰੱਜ਼ਖਿ ਅ ਕਖਿਰੀ  ਕਲਈ ਕਜ਼ਅਆਰ-ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਣਜ਼ਿਸ਼ਿਰ
55 ਿੰ ਡਿੀਆਂ ਕਅਤ ਕ9 ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਕਜ਼ਵਚ ਕਣੀਅੀ ਕਜਾਵਤਗੀੀ ਕਣਕਣ ਕ ੀ ਕਖਿਰੀ
ਆੜਅੀਏ ਕ ਤਕਗੀਤ ਕਜ਼ਣਸਾਿ ਕਿੂੰ ਕਣਕਣ ਕਜ਼ਲਆਆਕ ਕਲਈ ਕਣੂਪਿ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 13 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੇ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾ 'ਤੇ ਜ਼ਜ਼ਲੇ ਜ਼ਵਿ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਘਨ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਮਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਅਪਮਲ
ੈ ਤੋ ਕਣਕ ਦੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਕਤ ਸਬਦਾ ਦਾ ਪਮਗਟਾਵਾ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਜ਼ਢੱ ਲੋ ਨੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ਜ਼ਵਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ਵਿ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਵਿਾਗਾ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀੀਆ
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਵਸਥਾਰਤ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਮਗਰੋ ਕੀਤਾ।
ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਣਕ ਦਾ ਾਕ-ਾਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਮਬੰਧ ਹੋ ਿੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਾਸ ਲਈ 55 ਮੰ ਡੀੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 9 ਸ਼ੈਲਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰ ਡੀ ਵਜੋ ੀਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਰਜ਼ਤੀ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ । ਉਨਾ
ਦੱ ਜ਼ਸੀ ਜ਼ਕ ਾਸ ਤੋ ਾਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾ ਅਸੀ ਹੋਰ ਮੰ ਡੀੀਆ ਦਾ ਪਮਬੰਧ ਕਰ ਲਵਾਗੇ ,
ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਜ਼ਵਿ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਿਾਗ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਦੱ ਤੀੀਆ ਸਾਵਧਾਨੀੀਆ ਦਾ ਪਾਲਣ
ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਾੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲੇ ਦੀੀਆ ਮੰ ਡੀੀਆ ਜ਼ਵੱ ਿ 6.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ
ਪਹੁੰ ਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀੀਆ ਪਨਸਪ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਗਰੇਨ, ਪੰ ਜਾਬ
ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ੀਫ ਾੰ ਡੀੀ ਵੱ ਲੋ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪਮਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿੁੱ ਕੇ ਹਨ।
ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸੀ ਜ਼ਕ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਾਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱ ਲ 1925 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸੀ ਜ਼ਕ ਿੀੜ ਤੋ ਬਿਣ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ੀੜਤੀੀ ਦੁੀਰਾ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੂੰ ਹੋਲੋਗਮਾਮ ਨਾਲ ਕੂਪਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰ ਡੀੀਆ ਜ਼ਵੱ ਿ ਫਸਲ ਦੀ ਜ਼ਖੰ ਡਵੀ ੀਮਦ
ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਵਸਥਾਰਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੂਪਨ ਰਾਹੀ ਜ਼ਕਸਾਨ 50 ਤੋ 70 ਕੁਾੰਟਲ ਤੱ ਕ ਕਣਕ
ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜ਼ਲੀਉਣ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰ ਡੀੀਆ ਜ਼ਵੱ ਿ ਿੀੜ ਤੋ ਬਿਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਕਸਾਨ ਹਰੇਕ ਜ਼ਦਨ ਜਾ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜ਼ਦਨਾ ਜ਼ਵੱ ਿ ਖਰੀਦ ਕੇਦਰਾ ਜ਼ਵੱ ਿ ਜਗਾ ਦੇ ੀਧਾਰ 'ਤੇ ਾਕ ਤੋ ਵੱ ਧ ਕੂਪਨਾ ਲਈ ਵੀ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੂਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀੀਆ ਵੱ ਲੋ ੀੜਤੀੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸੀ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਾਰਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੀੀਆ ਸਾਰੀੀਆ ਸੁਰੱਜ਼ਖੀ ਜ਼ਵਧੀੀਆ ,
ਸਫਾਈ ਦੇ ਪਮੋਟੋਕਲ, ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਜ਼ਨਯਮਾ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ
ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਾੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸੀ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡੀੀਆ ਜ਼ਵੱ ਿ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ , ਸਫਾਈ ਤੇ ਕੀਟਾਣੂੰ
ਰਜ਼ਹਤ ਪਮਬੰਧਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਾੀ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ । ਾਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਜ਼ਹਮਾਸ਼ੂੰ
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ਅਗਰਵਾਲ, ਸਹਾਾਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅੰ ਕੁਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਮੀਮਤੀ ਸੁਜ਼ਮਤ ਮੁੱ ਧ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਮੀਮਤੀ
ਅਲਕਾ ਕਾਲੀੀ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਮੀ ਜ਼ਵਕਾਸ ਹੀਰਾ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਮੀ ਜ਼ਸਵਰਾਜ ਜ਼ਸੰ ਘ ਬੱ ਲ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਮੀ
ਦੀਪਕ ਿਾਟੀੀ, ਜ਼ਜਲਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰ ਟਰੋਲਰ ਸ. ਲਖਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਮੰ ਡੀ ਅਫਸਰ ਸਮੀ ਜਸਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ਸੀੀਆ ਦੇ ਜ਼ਜਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀੀਆ ਨਾਲ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਕਰਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢੱ ਲੋ । ਨਾਲ
ਹਨ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਮੀ ਜ਼ਹਮਾਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ
===========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਕੈਬਨਨਿਟ ਮੰ ਤਰੀ ਸੋਨਿੀ ਨਿੇ ਕੁਸ਼ਟ

ਸ਼ਰਮ ਲ ਈ ਭੇਜੇ ਦੁੱ ਧ ਦੇ ਪੈਕੇਟ

ਲ ੋ ੜਵੰ ਦਾ ਲ ਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਸਦਾ ਖੁੱ ਲ ੇ -ਓ ਪੀ ਸੋਨਿੀ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 13 ਅਪਮੈਲ:
ਸਮੀ ਓਮ ਪਮਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਡਾਕਟਰਰੀ ਜ਼ਸਜ਼ਖਿਆ ਤੇ ਖਿੋਆ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਆਾਆ ਵੱ ਲੋ ਰੋਆਾਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਵਧਾਨ ਸਭਾ
ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਪੈਦੇ ਵਾਰਡਾ ਜ਼ਵੱ ਚ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾ ਲਈ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਭੇਜ਼ਆਆ ਆਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ
ਅੱ ਗੇ ਤੋਰਜ਼ਦਆਆ ਅੱ ਆ ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕੁਸ਼ਟਰ ਆਸ਼ਰਮ ਝਆਾਲ ਰੋਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਨਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋ 500 ਪੈਕਟਰ
ੇ ਦੁੱ ਧ
ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ।
ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵੱ ਚ ਲਾਕ ਡਾਨਨ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਜ਼ਆਸ ਨਾਲ
ਜ਼ਦਹਾੜੀਦਾਰ ਵਰਗ ਆੋ ਜ਼ਕ ਘਰ ਜ਼ਵੱ ਚ ਆੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ , ਲਈ ਪੰ ਆਾਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ
ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਆੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਤੱ ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀ ਪੁੱ ਆਦਾ ਤਾ ਨਨਾ ਦੀ
ਕੋਠੀ ਦੇ ਦਰਵਾਆੇ 24 ਘੰ ਟਰੇ ਖਿੁੱ ਲੇ ਹਨ। ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਨਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਜ਼ਵੱ ਚ
ਪਮਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਜ਼ਵੱ ਚ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣ ਤਾ ਆੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚੈਨ ਨੂੰ ਤੋਜ਼ੜਆ ਆਾ ਸਕੇ।
ਕੈਪਸ਼ਨ
ਸਮੀ ਓਮ ਪਮਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਡਾਕਟਰਰੀ ਜ਼ਸਜ਼ਖਿਆ ਤੇ ਖਿੋਆ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਆਾਆ ਆਪਣੇ ਜ਼ਨਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋ ਕੁਸ਼ਟਰ ਆਸ਼ਰਮ
ਲਈ ਦੁੱ ਧ ਦੇ ਪੈਕਟਰ
ੇ ਭੇਆਦੇ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹਨ ਸਮੀ ਜ਼ਵਕਾਸ ਸੋਨੀ ਕੌ ਸਲਰ।
=========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਕੈਬਨਨਿਟ ਮੰ ਤਰੀ ਸੋਨਿੀ ਨਿੇ ਨਵਸਸਾਖੀ ਮੌਕ ਲਨਿਆਂ ਵਸਾਿਸਾ ਬਸਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੇਾ ਨਿੂੰ ਕੀਤਸਾ ਯਸਾਦੇ
ਘਰ ਨਵੱ ਚ ਪਨਰਵਸਾਰ ਸਮਤ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਿ ਿਈ ਕੀਤੀ ਅਰਦੇਸਾਸ
ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਲਨਿ ਦੇਵ ਲੀ ਦੇ ਪ੍ਕਸਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇੀ ਨਦੇੱ ਤੀ ਵਧਸਾਈ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 13 ਅਪਮੈਲ:
ਸਮੀ ਓਮ ਪਮਕਾਸ਼ ਸੋਨੀੀ ਡਾਕਟਰਰੀ ਜ਼ਸਜ਼ਖਿ ਅਤੇਸ ਖੋ
ਵਧਾਈ ਜ਼ਦੰ ਦੇਸ

ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਾਜ ਨੀੇ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਵਾਸੀਿ ਨੀੂੰ ਜ਼ਵਸਾਖੀ ਦੀ

ਜ਼ਲਿ ਵਾਲੇਸ ਜਾਗ ਦੇਸ ਸ਼ਿੀਦਾ ਨੀੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਲੀ ਭੇਟਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇਸ ਸਮੀ ਸੋਨੀੀ ਨੀੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਦੇਸਸ਼

ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵੱ ਚੋ ਗੁ ਰ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇਸ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰ

ਜਣਦਾ ਿੈ ਜ਼ਕ ਇਕੱ ਠੇ ਿੋ ਕੇਸ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ

ਮੁਕਾਜਲਾ ਕਰੀਏ। ਉਨੀਾ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ 13 ਅਪਮੈਲ 1919 ਨੀੂੰ ਜ਼ਵਸਾਖੀ ਵਾਲੇਸ ਜ਼ਦਨੀ ਅੰ ਗਰੇਸ

ਸਰਕਾਰ ਨੀੇ

ਜ਼ਲਿਵਾਲਾ

ਜਾਗ ਜ਼ਵਖੇਸ ਜ਼ਵਸਾਖੀ ਮਨੀਾ ਰਿੇਸ ਅਨੀੇਕਾ ਿੀ ਜ਼ਨੀਿੱ ਥੇਸ ਲੋ ਕਾ ਤੇਸ ਗੋਲੀਿ ਚਲਾ ਕੇਸ ਮੌਤ ਦੇਸ ਘਾਟਰ ਉਤਾਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਸੀ ।
ਉਨੀਾ ਨੀੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਅੱ

ਜ਼ਲਿਵਾਲਾ ਜਾਗ

ਾ ਕੇਸ ਸ਼ਿੀਦਾ ਨੀੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਲੀ ਭੇਸਟਰ ਕਰਨੀੀ ਚਾਿੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਫਊ

ਦੇਸ ਚੱ ਲਦੇਸ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਾਜ ਕੈਪਟਰਨੀ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵੱ ਲੋ ਲੋ ਕਾ ਨੀੂੰ ਘਰਾ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਸਾਖੀ ਮਨੀਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ
ਅਪੀਲ ਦੇਸ ਮੱ ਦੇਸਨੀਜ਼ਰ ਮੈ ਅੱ

ਸ਼ਿੀਦਾ ਨੀੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿੋਇਿ ਿਪਣੀ ਸੱ ਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਸਟਰ ਕਰਦਾ ਿਾ । ਉਨੀਾ ਜ਼ਕਿਾ

ਜ਼ਕ ਸਾਨੀੂੰ ਸਭ ਦੇਸਸ਼ ਵਾਸੀਿ ਨੀੂੰ ਸ਼ਿੀਦਾ ਦੁਿਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਰਸਤੇਸ ਤੇਸ ਚੱ ਲਣ ਦਾ ਪਮਣ ਕਰਨੀਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਸਮੀ ਸੋਨੀੀ ਵੱ ਲੋ ਿਪਣੇਸ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਸਮੇਸਤ ਘਰ ਜ਼ਵੱ ਚ ਿੀ ਸਰਜੱ ਤ ਦੇਸ ਭਲੇਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮੀ
ਸੋਨੀੀ ਨੀੇ ਸਮੀ ਗੁਰੂ ਅਰ ਨੀ ਦੇਸਵ

ੀ ਦਾ ਪਮਕਾਸ਼ ਪੁਰਜ ਵੀ ਿਪੋ ਿਪਣੇਸ ਘਰਾ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜੈਠ ਕੇਸ ਲੋ ਕਾ ਨੀੂੰ ਮਨੀਾਉਨੀ ਦੀ

ਅਪੀਲ ਕਰਦੇਸ ਸਮੁੱ ਚੀ ਲੋ ਕਾਈ ਨੀੂੰ ਸਮੀ ਗੁਰੂ ਅਰ ਨੀ ਦੇਸਵ

ੀ ਦੇਸ ਪਮਕਾਸ਼ ਪੁਰਜ ਦੀ ਵਧਾਈ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।

ਕੈਪਸ਼ਨੀ : ਸਮੀ ਓਮ ਪਮਕਾਸ਼ ਸੋਨੀੀ ਡਾਕਟਰਰੀ ਜ਼ਸਜ਼ਖਿ ਅਤੇਸ ਖੋ
ਦੇਸ ਭਲੇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇਸ ਿੋਏ।
========

ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਾਜ ਿਪਣੇਸ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਸਮੇਸਤ ਸਰਜੱ ਤ
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਪਪਪੰ ਸੀਪਲ ਨੇ ਕੈਬਪਨਟ ੰ ਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਪਦੱ ਤੇ 2000 ਾਸਕ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ 13 ਅਪਮਲ
ੈ ( )--ਅੱ ਜ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਾਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜੋ ਜ਼ਕ ਪੂਰੇ ਜ਼ਵਿਵ ਜ਼ਵੱ ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ , ਆਮ ਲੋ ਕਾ, ਪੁਜ਼ਲਸ
ਕਰਮਚਾਰੀਆ, ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਿਾਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਪਮੰ ਸੀਪਲ
ਰਣਜੀਤ ਕੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ ਟੀ ਆਈ (ਇ:) ਰਈਆ ਐਟ ਜ਼ਿੰ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਰੀ ਾੇਟ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਨੇ ਸਟਾਫ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰ ਤਰੀ ਸਮੀ ਓਮ ਪਮਕਾਸ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 2000 ਮਾਸਕ ਜ਼ਤਆਰ
ਕਰਕੇ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਾਏ।
ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਵਲੋ ਇਨਾ ਮਾਸਕਾ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋ ਕਾ , ਨਜਦੀਕੀ ਪੁਜ਼ਲਸ ਚੋਕੀਆਂ, ਪੁਜ਼ਲਸ ਥਾਜ਼ਣਆਂ, ਸਫਾਈ
ਕਰਮਚਾਰੀਆ, ਾੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਜਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾ ਜ਼ਵੱ ਚ ਮੁਫਤ ਵੰ ਡੇ । ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਈ ਟੀ
ਆਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰ ਮ ਦੀ ਿਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਪਮੰ ਸੀਪਲ ਰਣਜੀਤ ਕੌ ਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਵਲੋ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਿਾਜ਼ਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਜ਼ਸਜ਼ਖਆਰਥਣਾ ਵਲੋ ਹੋਰ 10,000 ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ। ਇਸ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਿਾਜ਼ਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਟਾਇਰ ਜ਼ਪਮੰ ਸੀਪਲ ਕਰਨੈਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ 5000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਵੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਪਮੰ ਸੀਪਲ ਰਣਜੀਤ ਕੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ ਟੀ ਆਈ (ਇ:) ਰਈਆ ਐਟ ਜ਼ਿੰ ਡਰ ਨੂੰ ਜ਼ਦਤੀ ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੀ 200 ਾਰੀਬ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਿਨ ਵੀ ਵੰ ਜ਼ਡਆ ਜ਼ਾਆ।

ਕੈਪਿਨ : ਜ਼ਪਮੰ ਸੀਪਲ ਰਣਜੀਤ ਕੌ ਰ ਆਈ ਟੀ ਆਈ (ਇ:) ਰਈਆ ਐਟ ਜ਼ਿੰ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਰੀ ਾੇਟ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਸਜ਼ਖਆਰਥਣਾ ਵਲੋ ਬਣਾਏ ਾਏ ਮਾਸਕ ਸਮੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਿੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ । ਨਾਲ ਹਨ ਕੈਪਟਨ
ਸੰ ਜੀਵ ਿਰਮਾ
===========
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