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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਵਧੀਆ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਤ -ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ
ਲੋ ੜਵੰ ਦਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 10 ਗੱ ਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਵਾਨਾ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 23 ਅਪਮੈਲ ( )ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਿ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਿੈ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਿਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ
ਵਧੀਿ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨਾ
ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਰਾਜ ਭਰ ਜ਼ਵੱ ਚ ਡਾਕਟਰਾ, ਨਰਸਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵਲੋ ਿਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਮਵਾਿ ਨਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ
ਵੀ ਵਧੀਿ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਪਣੀ ਜ਼ਡਿਟੀ ਜ਼ਨਭਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ । ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਪਮਰਾਰਨ ਵਲੋ ਵੀ
ਸੁਚੱਜੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਪਮਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਾ ਦੀ ਪਰੇਰਾਨੀ ਨਿੀ
ਿਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵਲੋ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਤੰ ਨੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾ ਜ਼ਵਚ ਨਵੀ ਮਰੀਨਰੀ ਵੀ ਮੁਿੱਇਿ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਤਾ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਭਿਨਕ ਮਿਾਮਾਰੀ ਦਾ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਵਲੋ ਅੱ ਜ ਿਪਣੇ ਜ਼ਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋ ਰਜ਼ਿਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲੀਿ罟 ਵਾਰਡਾ ਲਈ ਸੁੱ ਕੇ ਰਾਰਨ ਦੀਿ罟
10 ਗੱ ਡੀਿ罟 ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਿ罟 ਗਈਿ罟। ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ 7 ਗੱ ਡੀਿ罟 ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾ ਦੀ
ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਰਨ ਦੀਿ罟 ਭੇਜੀਿ罟 ਗਈਿ罟 ਿਨ ਜਦਜ਼ਕ 3 ਗੱ ਡੀਿ罟 ਸੋਨੀ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਵਲੋ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾ ਲਈ
ਭੇਜੀਿ罟 ਗਈਿ罟 ਿਨ। ਜ਼ਜਨਾ ਜ਼ਵਚ ਚੌਲ , ਖੰ ਡ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਿੈ। ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਸ
ਮਿਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਿ ਕੇ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਰਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ
ਕਮੀ ਨਿੀ ਿਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੀਿ罟 ਸਪੱ ਰਟ
ਿਦਾਇਤਾ ਿਨ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਜਾ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਨਾ ਿਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ,
ਜ਼ਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਜ਼ਦਿ罟 ਰਾਰਨ ਵੰ ਜ਼ਡਿ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ।
ਮੁਰਕਲ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਰਲ ਜ਼ਮਲ ਕੇ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਜ਼ਦਿ罟 ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ
ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੋ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿੀ, ਸਗੋ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ
ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਿ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾ ਜ਼ਵਚ ਿੀ ਰਿੋ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੀ ਜ਼ਵਕਾਸ ਸੋਨੀ, ਸਮੀ ਰਾਘਵ ਸੋਨੀ, ਤਜ਼ਿਸੀਲਦਾਰ
ਸਮੀਮਤੀ ਅਰਚਨਾ ਰਰਮਾ, ਸਮੀ ਸੋਨੀਲ ਕੋਟੀ, ਸਮੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦਾਰਾ, ਸਮੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਰੀਨ ਐਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, ਤੇ ਿੋਰ ਪਤਵੰ ਤੇ ਵੀ ਿਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਪਰਨ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਕੇਦਰੀ ਿਲਕੇ ਦੀਿ罟 ਅੰ ਦਰਲੀਿ罟 ਵਾਰਡਾ ਲਈ ਰਾਰਨ ਦੇ 10 ਗੱ ਡੀਿ罟 ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਮੀ ਓ ਪੀ
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ਸੋਨੀ।
======
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਆਜੀਵਵਿਕਾ ਸਿਕੀਮ ਅਧਕੀਨ ਸੈਲਫ ਹੈਲਫਪ ਰੁਸੱ ਪਾ ਵੱ ਫੋ ਵਤਆੁ ਿਕੀਤੇ ਜਾ ੁਹੇ ਨੇ ਿਕੱ ਪੜੇ ਦਰੇ ਮਾਸਿਕ - ਪਫਵੀ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 23 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਡਪਪਟ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਸ . ਜ਼ਿਵਦੁਲਾਰ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਜ਼ਢੱ ਲੋ ਵੱ ਲੋ ਕੋਜ਼ਵਡ -19 ਦਟ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੱ ਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਸਕਟਮ ਅਧਟਨ
ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱ ਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਦਿਾ ਜ਼ਨਰਦੇਿ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾ ਜੋ ਜਲਦਟ ਤੋ ਜਲਦਟ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾ ਨੂੰ
ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਗਜ਼ਰਕਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰਟ ਤੋ ਬਚਾਉਣਾ ਲਈ ਉਹ ਹਰ
ਪਮਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧਟ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰਟ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਸਮਟਮਤਟ ਪਲਵਟ ਚੌਧਰਟ ਵਧਟਕ ਜ਼ਡਪਪਟ ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਜ਼ਵਕਾਸ ਨੇ
ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱ ਪਾ ਵੱ ਲੋ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੱ ਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਪਮਿਾਸਨ ਵੱ ਲੋ ਵਾਢਟ ਦੇ ਸਟਜਨ ਜ਼ਵੱ ਚ
ਮੰ ਡਟਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਅਤੇ ਆੜਤਟਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੱ ਪੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਇਹ ਮਾਸਕ ਧੋਣ ਉਪਰੰ ਤ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਲਆਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱ ਪਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਜ਼ਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ਕ ਜ਼ਹੱ ਤ ਜ਼ਵੱ ਚ ਇਹ ਇੱ ਕ ਮਟਲ ਪੱ ਥਰ
ਸਾਬਤ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਸਮਟਮਤਟ ਪਲਵਟ ਚੌਧਰਟ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰ ਨਾ ਗਰੁੱ ਪਾ ਰਾਹੀ ਇਹ ਕੰ ਮ ਲਗਾਤਾਰ
ਜਾਰਟ ਰੱ ਖਾਗੇ ਤਾ ਜੋ ਜ਼ਜ਼ਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਟ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਮਾਸਕ ਤੋ ਜ਼ਬਨਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨਾ ਆਮ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਅਪਟਲ ਕਟਤਟ ਜ਼ਕ
ਉਹ ਮੂੰ ਹ ਉਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋ ਜ਼ਬਨਾ ਘਰ ਤੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜ਼ਨਕਲਣ , ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰਟ
ਕਰਾਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਟ ਵਰਤੋ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਚਲਾਨ ਵਟ ਕੱ ਜ਼ਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਿਨ : ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱ ਪ ਦਟਆਂ ਮੈਬਰਾ ਮਾਸਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਦਟਆਂ ਹੋਈਆਂ
======
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਜਜਿਲੇ ਜਵਿਚ ਹੁਣ  ਤੱ ਕ 1 ਲੱਖ ਤੋ ਵਿੱ ਧ ਪਜਰਵਿਵਰਾ ੰ ੂ ਵਿੰ ਜਡਿ ਜਿਵ ਚੁੱ ਕਵ ਰਵਸ਼ਨ -ਜਡਪਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨ ਰ
18 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋ ਕਾ ੰ ੂ ਜਦੱ ਤੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 23 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਤੋ ਆਪੇʘ ਨਾਗਰਜ਼ਰਕਾ ਨੂੰ ਬਚਾਾਿੇ ਲਈਾ ਲਗਰਾਿ ਗਰਿ ਕਰਜ਼ਿਊ ਦੌਰਰਾਨ
ਲੋ ਕਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋ ੜਾ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚਾ ਰੋਟੀ ਸਭ ਤੋ ਮੁੱ ਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈਾ ਜ਼ਜਲʘ ਭਰ ਜ਼ਵਚਾ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ ਤੱ ਕ
ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤʘ ਲੰਗਰਰ ਪਹੁੰ ਚਾਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਰੱ ਲੋ , ਜੋ ਰਾਹਤ ਦʘ
ਕੰ ਮਾ ਦੀ ਜ਼ਨਗਰਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹʘ ਹਨ, ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਾਹਤ ਦʘ ਨੋਿਲ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਸਮੀ ਸੰ ਦੀਪ ਜ਼ਰਸ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਧਰਾ
ਨਾਲ ਜ਼ਮਲ ਕʘ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹʘ ਹਨ ਅਤʘ ਿਨਾ ਦੀ ਜ਼ਨਗਰਰਾਨੀ ਹʘਠ ਟੀਮਾ ਸਾਰʘ ਜ਼ਜਲʘ ਜ਼ਵਚਾ ਰਾਹਤ ਦʘ ਕੰ ਮ ਵʘਖ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ. ਜ਼ਰੱ ਲੋ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹੁੇ ਤੱ ਕ ਅਸੀ ਇਕ ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ
ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾ ਚਾੁੱ ਕʘ ਹਾ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚਾ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰੈਿ ਕਰਾਸ, ਗਰੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਤੋ ਆਈਾ ਮਦਦ ਤੋ
ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਤੋ ਆਈਾ ਰਸਦ ਸਦਕਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਿਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਤਆਰ ਲੰਗਰਰ , ਜੋ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਿਊ ਵਾਲʘ ਜ਼ਦਨ ਤੋ ਚਾੱ ਲ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ , 17
ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਬੰ ਜ਼ਦਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਚਾੁੱ ਕਾ ਹੈ । ਿਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲੰਗਰਰ ਦʘ ਇਸ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚਾ ਵੀ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦʘ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਮ
ੋ ੇੀ ਗਰੁਰਦੁਆਰਾ ਪਮਬੰਧਕ ਕਮʘਟੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜ਼ਬਆਸ ਅਤʘ ਹੋਰ ਸਮਾਜ
ਸʘਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਨੇ ਵੱ ਿਾ ਯੋਗਰਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਿਨਾ ਨੇ ਜ਼ਸਵਲ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਦʘ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਜ਼ਲਸ ਵੱ ਲੋ ਇਸ ਮੌਰਕʘ
ਜ਼ਨਭਾਈਾ ਗਰਈਾ ਸʘਵਾ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦʘ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੁਜ਼ਲਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲੋ ੜ ਮੌਰਕʘ ਵੱ ਧ -ਚਾੜ ਕʘ ਯੋਗਰਦਾਨ ਪਾਇਆ
ਹੈ। ਸ. ਜ਼ਰੱ ਲੋ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਜʘ ਵੀ ਲੰਗਰਰ ਤʘ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰ ਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤʘ ਜʘਕਰ ਜ਼ਕਸʘ ਸੰ ਸਥਾ ਨੇ ਯੋਗਰਦਾਨ
ਪਾਿੇਾ ਹੋਵʘ ਜਾ ਜ਼ਕਸʘ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਾਹੀਦੀ ਹੋਵʘ ਤਾ ਿਹ ਸਾਿʘ ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੂਮ 0183-2500398,
2500498, 2500598 ਿਤʘ ਿੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਸੰ ਤ ਸਸੰ ਘ ਸੁੱ ਖਾ ਸਸੰ ਘ ਸੰ ਸਥਾ ਵੱ ਲੋ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਫੰ ਡ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਸੰ ਘ ਨੇ ਸੌਸਪਪ ਵ ੀਕ ਸਡਪਟੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੈਕ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 23 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਕੋਜ਼ਵਿਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਜ਼ਥਤੀ ਜ਼ਵਿ ਜ਼ਜਲਾ ਪਮਰਾਰਨ ਵੱ ਲੋ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਜ਼ਨਰੰ ਤਰ ਮਦਦ ਤੋ ਪਮਰਾਜ਼ਵਤ ਹੋ ਕੇ ਰਜ਼ਹਰ ਦੀ ਨਾਮਵਾਰ ਸੰ ਸਥਾ ਸੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੁੱ ਖਾ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਿ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਨੇ
ਜ਼ਿਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਰਨਰ ਸ. ਜ਼ਰਵਦੁਲਾਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢਲੋ ਵੱ ਲੋ ਰੈਿਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਅਧੀਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ
'ਕੋਜ਼ਵਿਡ 19 ਜ਼ਰਲੀਫ ਫੰ ਿਡ' ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਿ ਹੈ । ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਿਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਜਗਦੀਰ
ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਰੈਿਡ ਕਰਾਸ ਰਵਨ ਜ਼ਵਿ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਰਨਰ ਿਡਾ. ਜ਼ਹਮਾਰੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਿੈਕ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਿ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਘਰਾ ਜ਼ਵਿ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਪਿ ਹੈ ਅਤੇ
ਜ਼ਜਲਾ ਪਮਰਾਰਨ ਵੱ ਲੋ ਉਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ ਇਕ ਸਾਲੁਹਣਯੋਗ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਕਮਪਾ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਰੁੱ ਖਾ
ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਹ ਸਕਦਾ , ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਵਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਿਪਣੀ ਸੰ ਸਥਾ ਵੱ ਲੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾ । ਿਡਾ.
ਜ਼ਹਮਾਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਜ਼ਹਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਿ罟, ਰਾਜਸੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀਿ罟, ਸਨਅਤਕਾਰਾ
ਅਤੇ ਿਰਜ਼ਥਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਮਰੱ ਥ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾ ਲੋ ਕਾ ਤੱ ਕ ਜ਼ਨਤ ਵਰਤੋ ਦੀਿ罟 ਵਸਤਾ
ਮੁਹੱਈਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਕੀਤੀਿ罟 ਜਾ ਰਹੀਿ罟 ਕੋਜ਼ਰਰਾ ਜ਼ਵਿ ਿਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ । ਉਨਾ
ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਰੈਿਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ – ਕੋਜ਼ਵਿਡ 19 ਜ਼ਰਲੀਫ ਫੰ ਿਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਖਾਤਾ ਐਿ.ਿਡੀ.ਐਫ.
ਸੀ ਬੈਕ ਜ਼ਵਿ ਖੋਜ਼ਲਿ ਜ਼ਗਿ ਹੈ। ਜ਼ਜਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 50100348358119 ਅਤੇ ਿਈ. ਐਫ. ਸੀ. ਕੋਿਡ ਐਿ ਿਡੀ
ਐਫ ਸੀ 0001359, ਸਜ਼ਵਫਟ ਕੋਿਡ ਐਿ ਿਡੀ ਐਫ ਸੀ ਸੀ ਿਈ ਐਨ ਬੀ ਬੀ ਹੈ।
ਕੈਪਰਨ
ਸੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੁੱ ਖਾ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਿ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਵੱ ਲੋ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਰਨਰ ਿਡਾ. ਜ਼ਹਮਾਰੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ
ਰੁਪਏ ਦਾ ਿੈਕ ਸੌਂਪਦੇ ਿਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਦੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ।
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