
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਵਿ ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬਦੇਕਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ-ਸੋਨੀ

ਜਨਮ ਵਦਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਵਿਾਨ ਵਨਰਮਾਤਾ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਯਾਦ

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋ ਵੀ ਵਜਲਾ ਵਾਸੀਆਂ  ਨੰੂ ਵਿਾਸ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 14 ਅਪਮੈਲ (        )-

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਜ਼ਵਿਾਾ ਜ਼ਾਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.  ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਾੰੂ ਉਾਾ ਦੇ  129 ਵੇਂ ਜਾਮ ਜ਼ਦਹਾੜੇ ਮੌਕੇ
ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਸਮੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਾੀ ਾੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਮੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਡੇ ਸੰਜ਼ਵਿਾਾ
ਦੇ ਜ਼ਪਤਾ ਹਾ। ਗਰੀਬਾ ਾੰੂ ਉਚਾ ਚੱੁਕਣ ਜ਼ਵਚ ਉਾਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਾ ਪਾਇਆ। ਉਾਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ
ਦੁਾੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾ ਇਹ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਆੁਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਜ਼ਵਿਾਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ,

ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਸਾਰੇ ਦਸ਼ੇ ਵਾਸੀਆਂ ਾੰੂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਹਾ।

ਸਮੀ ਸੋਾੀ ਾੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਉਸ ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਵਦਵਾਾ ਸਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਾਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆਵਾ ਸਮੇਂ
ਦੀ ਘਸਵੱਟੀ ਉਤੇ ਉਾੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਾ। ਉਾਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੁਿਾਰਕ ਵਜੋ ਜ਼ਵਚਰਦੇ
ਹੋਏ ਸਮੀ  ਅੰਬਦੇਕਰ ਾੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾ ਦੇ  ਜੀਵਾ ਾੰੂ ਉਚਾ ਚੱੁਕਣ ਦੇ ਯਤਾ ਕੀਤੇ ।  ਇਸੇ ਦੌਰਾਾ ਜ਼ਡਪਟੀ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਾਰ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਵਦਲੁਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢਲੋ ਾੇ ਵੀ ਜ਼ਜਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਾੰੂ ਡਾ.  ਬੀ.  ਆਰ. ਅੰਬਦੇਕਰ ਦੇ ਜਾਮ ਜ਼ਦਹਾੜੇ
ਮੌਕੇ ਵਿਾਈ ਜ਼ਦੰਦੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਾੰੂ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਾੰੂ ਅਜ਼ਜਹੇ ਜ਼ਵਦਵਾਾ ਪੁਰਸ਼ਾ ਵੱਲੋ ਜ਼ਵਖਾਏ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ
ਲੋੜਵੰਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਜ਼ਕ ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਹਰ ਾਾਗਜ਼ਰਕ ਾੰੂ ਜ਼ਵਕਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ
ਜ਼ਮਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਾਾਗਜ਼ਰਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾ ਤੋ ਜ਼ਵਰਵਾ ਾਾ ਰਹੇ।

===========

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/227/2020-DPRO Amritsar
I/18280/2020

1/6



ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਖੇਤੀ ਮਾਹਹਿਰ ਦੀ ਿੈਅ ਹੁਣ ਇਕ ਫੋਨ ਕੋਲ ਉਤੇ-ਮੱੁਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਹਧਕਾਿੀ

ਹਕਸਾਨ ਹਬਨਰ ਹਝਝਿਕ ਫੋਨ ਕਿਕੇ ਲੈ ਿਹੇ ਹਨ ਖੇਤੀ ਮਾਹਹਿਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰਿੇ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 14 ਅਪਮੈਲ (                           ) –

ਕਰਜ਼ਫਿਊ ਦੇ ਜ਼ਦਨ ਤੋ  ਹੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨਾਲ ਫਿਸਲਾ ਦਹੀਆਂ ਸਮੱਜ਼ਸਆਆਵਾ ਤੇ ਸਾਣੀਹੀ ਦਹੀਆਂ ਫਿਸਲਾ ਦਹੀ ਜ਼ਬਜਾਈ
ਲਈ ਖਾਦ,  ਬਹੀਜ ਤੇ ਕਹੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਆਜ਼ਦ ਦਹੀ ਸਲਾ  ਦੇੀ ਲਈ ਖੇਤਹੀਬਾੜਹੀ ਜ਼ਆਵਿਾਾ ਨੇ ਫਿਨੋ ਣਤੇ ਕਾਸਨਾ ਨਾਲ
ਰਾਬਤਾ ਬੀਾਇਆ  ੋਇਆ  ੈ। ਇਸ ਲਈ ਆੱਵਖ-ਆੱਵਖ ਅਜ਼ਧਕਾਰਹੀਆਂ ਦਹੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਡਊਟਹੀ ਲਾਾਈ ਾਈ  ੈ, ਜੋ
ਜ਼ਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਆਵੇਰੇ  8  ਆਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ  8  ਆਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਦੇ ਸਆਵਾਲਾ ਦਾ ਜਆਵਾਬ ਤੇ ਸਲਾ  ਜ਼ਦੰਦੇ  ਨ । ਮੱੁਖ
ਖੇਤਹੀਬਾੜਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ.  ਜ਼ਰੰਦਰਜਹੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਇ  ਪਮਾਟਾਆਵਾ ਕਰਦੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੈਨੰੂ ਖੁਸ਼ਹੀ  ੈ ਜ਼ਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਕਸਾਨ
ਇਸ ਕਾਲ ਸੈਟਰ ਜ਼ਆਵਿ ਫਿੋਨ ਕਰਕੇ ਲਾਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਜ਼ ਰਾ ਦਹੀ ਰੈਅ ਲੈ ਰ ੇ  ਨ। ਣਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 15 ਅਪਮਲੈ
ਤੱਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕਹੀਤੇ ਾਏ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਣਪਲ ਏ ਡਹੀ ਓ (ਇਨਫਿੋਰਸਮੈਟ) 15,18, 21, 24,

27  ਅਤੇ  30  ਅਪਮੈਲ ਨੰੂ ਆਪੀੇ ਫਿੋਨ ਨੰਬਰ  8872900030  ਣਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਲਈ  ਾਜ਼ਰ ਰਜ਼ ੀਾੇ। ਇਸੇ ਤਰਾ
ਸੁਖਿੈਨ ਜ਼ਸੰਘ ਏ ਡਹੀ ਓ (ਬਹੀਜ) 17, 20, 23, 26 ਅਤੇ 29 ਅਪਮੈਲ ਨੰੂ ਣਨਾ ਦੇ ਫਿਨੋ ਨੰਬਰ ਣਤੇ 9814860114

ਣਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਹੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ  ੈ। ਣਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬਲਜ਼ਆੰਵਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਛਹੀਨਾ ਏ. ਡਹੀ. ਓ ਪੌਦ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ  16, 19,

22, 25  ਅਤੇ  28 ਅਪਮਲੈ ਨੰੂ ਜ਼ਕਸਾਨ ਆਵਹੀਰਾ ਦਹੀ ਸੇਆਵਾ ਜ਼ਆਵਿ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਣਤੇ ਜ਼ਡਊਟਹੀ ਕਰਨਾੇ। ਣਨਾ ਜ਼ਜਲੇ ਦੇ
ਜ਼ਕਸਾਨ ਆਵਹੀਰਾ ਨੰੂ ਬੇਨਤਹੀ ਕਹੀਤਹੀ ਜ਼ਕ ਣ  ਬਹੀਜਾ ,  ਖਾਦਾ ਅਤੇ ਕਹੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਆਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਕਸੇ ਆਵਹੀ ਤਰਾ ਦਹੀ
ਜਾੀਕਾਰਹੀ ਣਕਤ ਨੰਬਰਾ ਣਤੇ ਫਿਨੋ ਕਰਕੇ ਪਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ  ਨ, ਤਾ ਜੋ ਣਨਾ ਨੰੂ ਖੇਤਹੀ ਲਈ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਾ ਦਹੀ ਕੋਈ
ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਨਾ ਆਆਵੇ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਸਮਾਰਟ ਸਸਟਟ  ੇ ਸ਼ੱਕਟ ਮਰਟਜ਼ ਦਟ ਸਚੂ ਾ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾ  ੰੂ ਸਦੱਤਾ ਸਮਾਰਟ ਰਸਤਾ

ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸ ਿਰਤ ਕਰ  ਲਈ ਮਰਟਜ਼ ਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ  ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੋ ਸਹਾਾਤਾ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 14 ਅਪਮੈਲ (      )-

ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਲੜੀੀ ਜਾ ਰਹੀੀ ਜੰਗ ਜ਼ਵਚ ਮੋਰਜ਼ਚਆਂ ਉਤੇ
ਡਟੇ ਹੋੀਏ ਹੀਨ,  ਦੀ ਸਹੂੀਲਤ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਪਮਰਾਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲੋ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਮਰੀਜ਼,  ਜ਼ਜਸਦੇ ਲੱਛਣ
ਕੋਰੋਨਾ ਤੋ ਪਮਰਾਜ਼ਵਤ ਲੱਗਦੇ ਹੋੀਣ ਦਾ ਡੈਟਾ ਜ਼ਸਹੀਤ ਜ਼ਵਰਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਰਜ਼ਜਸਟਰੇਰਨ
ਦੀ ਸਹੂੀਲਤ ਜ਼ਦੱਤੀ ਹੈੀ। ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਰਨਰ ਸ.  ਜ਼ਰਵਦੁਲਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢਿਲੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇੀਾ ਡਾਕਟਰਾ ਨੰੂ ਇਹੀ
ਸਮਾਰਟ ਰਸਤਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ਹੈੀ ਸਮਾਰਟ ਜ਼ਸਟੀ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਨੇ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਰਨਰ ਡਾ. ਜ਼ਹੀਮਾਰੂੰ  ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 'ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਜ਼ਸਟੀ ਜ਼ਲਮਜ਼ਟਡ' ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਜ਼ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜ਼ਵਚ ਡਟੇ ਸਾਡੇ ਰਜ਼ਹੀਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਜੋ
ਜ਼ਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰ ਤੋ ਪਜ਼ਹੀਲਾ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਉਦੇ ਹੀਨ ,  ਦੀ ਸਹੂੀਲਤ ਲਈ www.asrcovid19helpline.in

ਵਬੈਸਾਈਟ ਉਤੇ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਰਜ਼ਜਸਟਰੇਰਨ ਦੀ ਸਹੂੀਲਤ ਰੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਆਏ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਰੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਪਮਰਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਂੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਜੱਥੇ
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜ਼ਵਚ ਸਹੀਾਇਤਾ ਜ਼ਮਲੇਗੀ,  ਉਥੇ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਤੋ ਫਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਜ਼ਵਚ ਸਾਨੰੂ
ਮਦਦ ਜ਼ਮਲੇਗੀ।

           ਉਨਾ ਸਮਾਰਟ ਜ਼ਸਟੀ ਦੇ ਮੱੁਖਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਸਮੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਜ਼ਮੱਤਲ ਵੱਲੋ ਜ਼ਦੱਤੇ ਇਸ ਸਜ਼ਹੀਯੋਗ
ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੱੁਖਿ ਪੰਨੇ ਉਤੇ 'ਸੈਲਫ ਐਸਸਮੈਟ' ਦਾ ਜ਼ਲੰਕ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈੀ,

ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ, ਜ਼ਜਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਜ਼ਵਚ ਕਜ਼ੋਵਡ 19 ਸਬੰਧੀ ਲੱਛਣ ਜ਼ਵਖਿਾਈ ਦਣੇ,

ਉਹੀ ਜ਼ਸਹੀਤ ਜ਼ਵਰਾਗ ਦੀ ਸਹੀਾਇਤਾ ਪਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈੀ। ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ
ਤੋ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੇ ਜ਼ਦਨਾ ਦੌਰਰਾਨ ਹੀਰੇਕ ਤਰਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਘਰ ਬੈਾੇ ਜਰੂਰਤ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਪਾਸ
ਹੀਾਜ਼ਸਲ ਕਰਨ ਤੋ ਲੈ ਕੇ  ਕਜ਼ਰਆਨਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੋੀਮ ਜ਼ਡਲਵਰੀ ਰਾਜ਼ਮਲ ਹੈੀ, ਪਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈੀ।
ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਪਮਰਾਰਨ ਵੱਲੋ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੇ  ਜ਼ਦਨਾ ਲਈ ਕੀ -ਕੀ ਹੀਦਾਇਤਾ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੀਨ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਮੌਰਜੂਦ ਹੈੀ। ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਤੇ ਜ਼ਜਲਾ ਪਮਰਾਸਨ ਵੱਲੋ ਲੋੜੀਵੰਦ ਲੋਕਾ ਦੀ ਸਹੀਾਇਤਾ ਲਈ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ਜੋ ਫੰਡ ਰੁਰੂ
ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈੀ, ਉਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਮੌਰਜੂਦ ਹੈੀ। ਉਨਾ ਡਾਕਟਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਆਮ ਨਾਗਜ਼ਰਕਾ ਨੰੂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹੀ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾ ਦੀ ਸਹੀਾਇਤਾ ਲਈ ਇਹੀ ਸਮਾਰਟ ਰਸਤਾ ਵਰਤਣ
ਤੇ ਪਰੇਰਾਨੀਆਂ ਤੋ ਬਚਣ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਕਰਰਿਆਨਾ ਤੇ ਰਿਾਸ਼ਨਨ ਾਪਲਾ  ਦੇ ਕਰਿਰਿਊ ਪਾਾ ਹੁਣ  30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਗੇੇ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 14 ਅਪਮੈਲ (          )-

ਕੋਜ਼ਵਿਡ 19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਿ ਜ਼ਵਚ ਆਮ ਲੋਕਾ  ੰੂ ਜ਼ ਿਤ ਵਰਤੋ ਦੀਆਂ
ਵਸਤਾ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਣ  ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਖੁੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਿ ਪਾਸ, ਜੋ ਜ਼ਕ
14 ਅਪਮਲੈ  ੰੂ ਖੁਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸ , ਜ਼ਵਚ 30 ਅਪਮਲੈ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾ ਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਜ਼ਜਲਾ
ਖੁੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਜ਼ਧਾਕਾਰੀ ਸ.  ਲਖੁਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ  ੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਿਡੇ  ਵੱਲੋ ਜ਼ਜਲੇ ਭਰ ਜ਼ਵਚ ਰਾਸ਼  ਤੇ
ਕਜ਼ਰਆ ਾ ਘਰ-ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ  ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ  950  ਪਰਜ਼ਮਟ ਦੁਕਾ ਦਾਰਾ  ੰੂ  ਜ਼ਦੱਤੇ  ਗਏ ਹ । ਣ ਾ
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਿ ਦੀ ਜ਼ਮਆਦ ਪਜ਼ਹਲਾ 14 ਅਪਮਲੈ ਤੱਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਫਿ ਪਾਸ ਵੀ 14 ਅਪਮੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ
ਸ , ਪਰ ਹੁ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਰਜ਼ਫਿ ਦੀ ਜ਼ਮਤੀ ਜ਼ਵਚ ਵਾਧਾਾ ਕਰ ਦ ੇ ਕਾਰ  ਇਹ ਪਾਸ 30 ਅਪਮੈਲ ਤੱਕ
ਰੀਜ਼ ਿ ਸਮਝੇ ਜਾ ਗੇ। ਣ ਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਣਕਤ ਪਰਜ਼ਮਟ ਧਾਾਰਕਾ  ੰੂ ਇਹ ਪਾਸ ਰੀਜ਼ ਿ ਕਰਵਾਣ  ਦੀ ਲੋੜ  ਹੀ,
ਪਰ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਣ ਾ ਦੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਪੱੁਛ-ਜ਼ਗਛ ਹੋਵੇ ਤਾ ਣਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 0183-2564966 ਣਤੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਜਜਿਲੇ ਜਵਿਚ ਰਜ਼ੋਾਨਾਾਨ 5500 ਤੋਂ ਵੱਿਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁਹ ੰਚ ਜਰ ਾਨ ਸੁਹੱ ਕਾਨ ਰਾਨਨਾ

60  ਜ਼ਾਨਰ ਤੋਂ ਵੱਿਧ ਲੋਕਾਂ ਾੰੂ ਰਜ਼ੋ ਜਮਲ ਜਰ ਹ ਜਤਿਰ ਲੰਗਰ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 14 ਅਪਮੈਲ (             )-

ਕੋਜ਼ਵਿਡ 19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਿ ਦੇ ਜ਼ਦਨ ਤੋ ਹੀ ਜ਼ਜਲੇ ਭਰ
ਜ਼ਵਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਨਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਪਲਾ᠀ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਨਨਰ ਸ.  ਜ਼ਨਵਦੁਲਲਾਰ ਜ਼ਸੰਘ
ਜ਼ਢਲੋ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਤਿਰ ਟੀਮਾਂ, ਜ਼ਜੰਨਾ ਨੰੂ ਬਤੌਰ ਨੌਿਡਲ ਅਫਸਰ ਸਮੀ ਸੰਦੀਪ ਜ਼ਰਨੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ
ਜ਼ਿਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਨਨਰ ਿਡਾ.  ਜ਼ਹਮਾਨੂੰ  ਅਗਰਵਾਲ ਵੇਖਰ ਰਹੇ ਹਨ,  ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਜਲੇ ਦੀਿਂਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਿਂਾ
ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲ᠀ ਮੈਦਾਨ ਜ਼ਵਚ ਹਨ।

ਿਡਾ. ਜ਼ਹਮਾਨੂੰ  ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਪੰਿਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਟੀਮਾਂ ਗਜ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁਲੱ ਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਲੱ ਕਾ ਰਾਨਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪੁਲਹੰਚ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ
ਲਗਭਗ 5000 ਤੋ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨ ਸੁਲੱ ਕਾ ਰਾਨਨ ਪਹੁਲੰ ਚ ਜ਼ਰਹਾ  ਹੈ ਅਤੇ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਤਿਰ ਕੀਤਾ
ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਮਦਦ ਪਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਔਾਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨਾ
ਹੀ ਹੁਲੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਜ਼ਜਹੇ ਸਮੇ ਜਦੋ ਬਹੁਲਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਛੁਲੱ ਟ ਜਾਣ
ਕਾਰਨ ਿਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਲ᠀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ,  ਲ᠀ ਖਰਾਣੇ ਦਾ ਪਮਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੋਮਣੀ ਗੁਲਰਦੁਲਿਰਾ
ਪਮਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ,  ਰਾਧਾ ਸੁਲਿਮੀ ਜ਼ਬਿਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਰ-ਵੱਖਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ,  ਸਥਾਨਕ ਗੁਲਰਦੁਲਿਰੇ,

ਮੰਦਰ,  ਸਭਾ-ਸੁਲਸਾਇਟੀਿਂਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁਲੜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਲਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਲ᠀ ਅੱਗੇ ਿਏ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਹਰੇਕ ਸਬ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਉਤੇ  ਐਸ ਿਡੀ ਐਮ ,  ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ,  ਬੀ ਿਡੀ ਪੀ  ਓ,  ਕਾਨੰੂਗੋ,

ਪਟਵਾਰੀ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਜ਼ਪੰਿਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦਨ-ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ
ਜ਼ਵਚ ਹੁਲਣ ਵੀ 500 ਤੋ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਨੋ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਇਹ
ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ  24  ਘੰਟੇ ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਸਫਟਾਂ ਜ਼ਵਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋ
ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਜਲੇ ਦੇ ਗਏ ਫੋਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਮਦਦ ਪਹੁਲੰ ਚਾ᠀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਕੱਲ ਜ਼ਵਸਾਖਰੀ
ਵਾਲੇ ਜ਼ਦਨ ਵੀ 5500 ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੁਲੱ ਕਾ ਰਾਨਨ ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਤਿਰ ਕੀਤਾ ਲੰਗਰ ਭਜ਼ੇਜਿ ਜ਼ਗਿ ਹੈ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਖਸ਼ੁਖਬਰੀ-ਸ਼ੱਕੀ ਇਲਾਕਕਿਆ ਕਵਿਚ ਂ ੀ ਕਮਕਲਿ ਇਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼

3 ਕਤੰਂਾ ਕਵਿ 12000 ਤਚ ਵੱਧ ਰਰਾ ਕਵਿ ਪ ੁੰ ਿੀਿਆ ਕਸਿ ਤ ਕਵਭਾਗ ਦੀਿਆ ਟੀਮਾ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 14 ਅਪਮੈਲ (         )-

ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ 'ਹੌਟ ਸਪਾਟ'  ਸਮਝੇ ਜਾਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਿ ਕੋਜ਼ਵਿ 19

ਕਾਰਨ ਅਕਾਲ ਿਲਾਣਾ  ਕਰ ਗਏ ਭਾਈ ਜ਼ਨਰਮਲ ਜ਼ਸੰਘ  ਖਾਲਸਾ  ਅਤੇ  ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ  ਸਾਬਕਾ  ਐਸ.  ਈ.
ਜਸਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦਾ ਘਰ ਹੈ,  ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ
ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੀ  ਕੋਜ਼ਵਿ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ। ਖੁਸ਼ੀ  ਦੀ  ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਝੀ  ਕਰਦੇ  ਨਗਰ ਜ਼ਨਗਮ ਦੇ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਮੀਮਤੀ ਕਮੋਲ ਜ਼ਮੱਤਲ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਗ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ 42 ਟੀਮਾ
ਨੇ ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਦਨਾ ਜ਼ਵਿ ਕਾਗਗਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਅਮਰਕੋਟ, ਸੁੰ ਦਰ ਨਗਰ, ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਗੋਲਿਨ ਐਵੀਜ਼ਨਿ ਆਜ਼ਦ
ਦੇ 12401 ਘਰਾ ਦੀ ਜਾਿ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਵਿ ਰਜ਼ਹੰਦੇ  53865 ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਦੀ
ਜਾਿ ਟੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਜੰਨਾ ਜ਼ਵਿੋ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੱੁਢਲੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਉਸਦੀ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ
ਆਈ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਖਾਸੀ ,  ਜ਼ਕੁਾਮ ਦੇ  5  ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਮਲੇ ਹਨ,  ਜ਼ਜੰਨਾ ਨੰੂ  ਘਰ ਜ਼ਵਿ
ਇਕਾਤਵਾਸ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਜ਼ਮੱਤਲ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੈ ਲਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਪਮਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋ ਜ਼ਮਲੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ
ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਲਾਜ਼ਕਆਂ ਦਾ ਸਰਵੈ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਨਾਲ ਿੰਗੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅਸੀ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਜ਼ਵਿੋ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਗੇ ।
ਉਨਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਾਕਟਰ ਆਰ. ਐਸ.
ਸੇਠੀ, ਿਾ. ਰਸ਼ਮੀ, ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਦੇ ਨੋਿਲ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਿਾ. ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਾਕਟਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
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