
ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ। 

ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਅਤੇ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲ੍ਈ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ-ਕਨੂ 
ਗਰਗ 

ਅਕੈਡਮੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਜ਼ਿਤ ਸਲ੍ਮ ਏਰੀਏ ਜ਼ਵੱਚ ਮੁਿੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ 

ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਜ਼ਨਵਾਸ ਦੇ 177 ਕਮਜ਼ਰਆਂ ਅਤੇ 33 ਿਾਲ੍ਾਂ ਨੰੂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਾਰਡ ਲ੍ਈ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ 
ਜ਼ਵਕਜ਼ਸਤ 

ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ, 3 ਅਪਰੈਲ੍-(   ) 

            ਆਮ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਲ੍ਈ ਅਤੇ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲ੍ਈ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ 
ਗਈਆਂ ਿਨ। ਜੋ ਜ਼ਕ ਇਲ੍ਾਕੇ ਦੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਜ਼ਿੱਜ਼ਸਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਿਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਫਰੀ 
ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਿੱਈਆਂ ਕਰਵਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਸੇ ਤਜ਼ਿਤ ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਦੇ ਅਕੈਡਮੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਜ਼ਿਤ ਸਲ੍ਮ 
ਏਰੀਏ ਜ਼ਵੱਚ ਅੱਜ ਡਾ. ਆਸ਼ੂਤੌਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਵੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਿਸਪਤਾਲ੍ ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਦੀ 
ਮੈਡੀਕਲ੍ ਟੀਮ ਨੇ ਉਿੇ ਰਜ਼ਿ ਰਿੇ ਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ/ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਿਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਸਿਤ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ 
ਆ ਰਿੀਆਂ ਜ਼ਦਕਤਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਦੇ ਿੋਏ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਿੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। 

ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਉਪ ਮੰਡਲ੍ ਅਫਸਰ ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਕਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ 
ਵਾਇਰਸ (ਕੋਜ਼ਵਡ-19) ਦੇ ਸੰਭਾਵੀਂ ਿਤਰੇ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਨਪਟਣ ਲ੍ਈ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਲੋ੍ੜੀਂਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ 
ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਿ ਵੀ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਿ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਟੀਮਾਂ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਲੋ੍ੜਵੰਦ/ਗਰੀਬ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਚੈਜ਼ਕੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 
ਲੋ੍ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਿੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। 

ਗਰਗ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਿਲੇ੍ ਤੱਕ ਸਰੀ ਅੰਨਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਜ਼ਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਿ ਨਿੀਂ 
ਪਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਪਰ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਤਰੇ ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵੱਚ ਰੱਿਦੇ ਿੋਏ ਸਿਾਨਕ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ 
ਜ਼ਸਵਲ੍ ਿਸਪਤਾਲ੍ ਜ਼ਵਿੇ ਸਿਾਪਤ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਤਿਤ ਸਰੀ ਕੇਸਗੜਹ ਸਾਜ਼ਿਬ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਿੇਠਲੇ੍ ਸਰੀ 
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਜ਼ਨਵਾਸ ਦੇ 177 ਕਮਜ਼ਰਆਂ ਅਤੇ 33 ਿਾਲ੍ਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਾਰਡ ਲ੍ਈ ਜ਼ਵਕਜ਼ਸਤ ਕੀਤਾ 
ਜ਼ਗਆ ਿੈ। ਜ਼ਜਿੇ ਉਕਤ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ੍ ਪਰਭਾਜ਼ਵਤ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੂਲ੍ਤ ਿੋਵੇਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕਮਜ਼ਰਆਂ ਅਤੇ ਿਾਲ੍ਾਂ ਜ਼ਵੱਚ 600 ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜ਼ਵੱਚ ਰੱਜ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਕਮਜ਼ਰਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਗੀਿਰ/ਬਾਿਰੂਮ ਦੀ ਸੁਜ਼ਵਧਾ ਵੀ ਮੋਜੂਦ ਿੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ਇਸ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਾਰਡ 
ਜ਼ਵੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣਾ ਵੀ ਮੁਿੱਈਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੰਗਾਮੀ 
ਸਜ਼ਿਤੀ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਨਪਟਣ ਲ੍ਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜ਼ਤਆਰ ਿੈ। 

 



                        ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ। 

ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ‘ਨੋ ਵਨ ਸਲ੍ੀਪ ਿੰਗਰੀ’ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ-ਕਨੂ ਗਰਗ 

1000 ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵੰਡ-ਉਪ ਮੰਡਲ੍ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ 

ਰਾਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਲੱ੍ਗੀਆਂ ਸੰਸਿਾਂਵਾਂ ਨੰੂ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ਬਣਾਏ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਜ਼ਿਤ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਿੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੱੁਝ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੱਦਦ ਜ਼ਮਲ੍ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਕੱੁਝ ਯੋਗ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਰਜ਼ਿਣਾ ਪੈ 
ਜ਼ਰਿਾ ਵਾਂਝ ੇ

ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ/ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ/ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 3 ਅਪਰੈਲ੍-(   ) 

ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪਰਾਪਤ 1000 ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ 
ਅਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ/ਗਰੀਬਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ/ਗਰੀਬਾਂ ਦ ੇ ਸਰਕਾਰੀ 
ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ੍ ਕਾਰਡ ਆਜ਼ਦ ਬਣੇ ਿੋਏ ਿਨ। ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਿੱਈਆਂ ਕਰਵਾ ਰਿੀ 
ਿੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਇਸ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲ੍ਜ਼ਦਆਂ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੋਰਾਨ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ/ਗਰੀਬ ਇਲ੍ਾਕੇ ਜ਼ਵੱਚ ਰਜ਼ਿ ਰਿੇ ਿਨ 
ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਆਜ਼ਦ ਨਿੀਂ ਬਣੇ ਿੋਏ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲ੍ੋਂ  ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਸਰਕਾਰੀ 
ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਕੱਟਾਂ ਮੁਿੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਕਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਦੇ 
ਮੀਜ਼ਟੰਗ ਿਾਲ੍ ਜ਼ਵੱਚ ਸਬ ਡਵੀਿਨ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਜ਼ਿਰੀ ਇਲ੍ਾਜ਼ਕਆਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਰਾਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਲੱ੍ਗੀਆਂ 
ਸਮੂਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਿਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਲੰ੍ਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਮੀਜ਼ਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਿਾਵਾਂ ਤੇ 
ਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ/ਗਰੀਬਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ੍-ਨਾਲ੍ ‘ਨੋ ਵਨ ਸਲ੍ੀਪ ਿੰਗਰੀ’ ਪਰੋਗਰਾਮ 
ਤਜ਼ਿਤ ਸੰਸਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਏਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਿਰ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਇਿ ਸੰਸਿਾਵਾਂ ਸਮੱਗਰੀ/ਲੰ੍ਗਰ 
ਪਿੰੁਚਾਉਣ ਜ਼ਵੱਚ ਸਫਲ੍ ਿੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੋ੍ੜਵੰਦ/ਗਰੀਬਾਂ ਨੰੂ ਵਾਝੇਂ ਨਾ ਰਜ਼ਿਣਾ ਪਵੇ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਯੋਜਨਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਸੰਸਿਾਂਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਿੋ 
ਗਈ ਿੈ ਪਰ ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਰਾਿਤ ਪਿੰੁਚਾਉਣੀ ਿੈ, ਉਨਹ ਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਕਸੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਵਾਰ ਰਾਿਤ ਪੱੁਜ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ 
ਕੱੁਝ ਤੱਕ ਪਿੰੁਚ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿੋ ਰਿੀ। ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਗਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਕਟ ਕਾਲ੍ੀਨ ਸਮਾਂ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਿਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ 
ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਰਾਿਤ ਲ੍ਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਿਾਂਵਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਰਾਿ ਦੇਿ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲ੍ਈ ਸਾਡਾ ਇਿ ਫ਼ਰਿ 
ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਰਾਿਤ ਵੰਡ ਨੰੂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਿਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋ੍ੜਵੰਦ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪੱੁਜੀਏ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਸਬ ਡਵੀਿਨ ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਜ਼ਵੱਚ ਰਾਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਲੱ੍ਗੀਆਂ ਸਮੂਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ 
ਜਿੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਿੇ ‘ਨੋ ਵਨ ਸਲ੍ੀਪ ਿੰਗਰ’ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਜ਼ਿਤ 



ਰਜ਼ਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਅਪੀਲ੍ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਨਾਲ੍ ਲੋ੍ੜਵੰਦ ਲੋ੍ਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਮੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਿੰੁਚ 
ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਾਨੀ ਿੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਤਸਵੀਰ:- ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੀਜ਼ਟੰਗ ਿਾਲ੍ ਜ਼ਵੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਿਾਵਾਂ/ਲੰ੍ਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਮੀਜ਼ਟੰਗ ਦਾ ਜ਼ਦਰਸ਼। 

 


