
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਕਰਜ਼ਫਿ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸਹਾਾਤਤਾ ਲਈ ਡਾਾਤਲ ਕਰੋ ਫੋ -ਜ਼ਡਾਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿ ਰ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 29 ਅਪਮੈਲ (      )-

ਸਰਕਾਰ  ੇ ਕਰਜ਼ਫਿ ਦਰੌਾ  ਦੌਰਾ  ਤੁਹਾਾਡਾੇ ਘਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾ ,  ਡਾਾਕਟਰੀ ਸਹਾਾਤਤਾ,  ਮੈਡਾੀਕਲ ਅਤੇ ਤਣਾਅ  ਾਲ ਜੁੜੇ
ਹਾੋਰ ਮੁੱ ਜ਼ਦਆਂ ਅਤੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਸਹਾਾਤਤਾ ਲਈ ਤਹਾਾ ੰੂ ਫੋ   ੰਬਰਾ ਉਤੇ ਸਹਾਾਤਤਾ ਦਣੇ ਦਾ ਪਮਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹਾੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ
ਤਰਾ ਦੀ ਸਹਾਾਤਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਤ ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਹਾਲੈਪ ਲਾਤ   ੰਬਰ ਡਾਾਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਾੋ। ਜ਼ਡਾਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿ ਰ ਸ. ਜ਼ਿਵਦਲੁਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢੱਲੋ  ੇ ਤਹਾ ਪਮਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਜ਼ਜਲ•ੇੇ ਦੇ  ਾਗਜ਼ਰਕਾ  ੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ
ਤੰ ਾ ਹਾੈਲਪ ਲਾਤ   ੰਬਰਾ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦਮਾਗੀ ਪਰੇਿਾ ੀ ,  ਘਬਰਾਹਾਟ ਆਜ਼ਦ ਦੇ ਪਮਰਾਵਿਾਲੀ ਢੰਗ  ਾਲ ਹੱਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ  ੇ  ਾਗਜ਼ਰਕਾ ਲਈ ਜ਼ਵਿੇਿ ਹਾੈਲਪਲਾਈ   ੰਬਰ 18001804104 ਿੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹਾੈ, ਜ਼ਜਸ  ਾਲ ਲੋਕ ਟੈਲੀ-
ਕਾ ਫਰੰਜ਼ਸੰਗ ਰਾਹਾੀ ਸੀ ੀਅਰ ਡਾਾਕਟਰਾ ਦੇ  ੈੱਟਵਰਕ  ਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਜ਼ਵਡਾ-19 ਅਤੇ ਤਸ  ਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾੋਰ ਪਰੇਿਾ ੀਆਂ
ਲਈ ਮੈਡਾੀਕਲ ਸਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾ ।

    ਤਸੇ ਤਰਾ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾ ਦੀ ਡਾਾਕਟਰੀ ਸਹਾਾਤਤਾ , ਕੋਰੋ ਾ ਵਾਤਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਚ ਕਰ  ਆਜ਼ਦ ਉਤੇ
ਸਲਾਹਾ ਲਈ 24  ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਹਾਾਤਤਾ  ੰਬਰ 104  ਡਾਾਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੋ। ਲਾਕ ਡਾਾਿ  ਦੌਰਾ  ਘਰਲੇੂ ਜ਼ਹੰਾਸਾ,
ਪਜ਼ੁਲਸ ਸਹਾਾਤਤਾ ਜਾ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਜ਼ਵਰੋਧੀ ਅ ਸਰ ਜ਼ਵਰੁੱ ਧ ਪੁਜ਼ਲਸ ਦੀ ਸਹਾਾਤਤਾ ਪਮਾਪਤ ਕਰ  ਲਈ 112   ੰਬਰ
ਡਾਾਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾੈ। ਐਬੂਲੈਸ ਦੀ ਸਹਾਾਤਤਾ ਲਈ ਪਜ਼ਹਾਲਾ ਦੀ ਤਰਾ 108  ੰਬਰ ਡਾਾਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਾ।

    ਉ ਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਤਸ ਤੋ ਤਲਾਵਾ ਅਸੀ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਜਲ •ੇੇ ਦੇ ਕੰਟਰਲੋ ਰੂਮ,  ਜੋ ਜ਼ਕ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਾ,  ਦੇ
 ੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਾ ,  ਲੋਕ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾ ਦੀ ਸਹਾਾਤਤਾ ਲਈ ਤ ਾ  ੰਬਰਾ ਤੋ ਮਦਦ ਲੈਣ ,  ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਰਜ਼ਹਾਣ, ਤਾ ਜ਼ਕ ਵਾਤਰਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਰੁੱ ਜ਼ਕਆ ਰਹਾੇ। ਉ ਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲ•ੇਾ  ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਫੋ   ੰਬਰ 0183-

2500398, 2500498, 2500598, 2500698 ਅਤੇ 2500798 ਹਾ ,  ਤੁਹਾਾਡਾੀ ਸਹਾਾਤਤਾ ਲਈ ਹਾਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਹਾ ।  
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਜ਼ਜਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਸਰੇਸ ਵੱਲੋ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪਦਾਰਥਾ ਦਦ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਰੋਕ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 29 ਅਪਮੈਲ (         )-

ਕਜ਼ੋਵਿ 19, ਜੋ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸੇ ਆਦਮਦ ਦੇ ਜ਼ਛੱਕਣ ਜਾ ਖੰਘਣ ਤੋ ਫਲੈਦਾ ਹਣੋ ਕਾਰਨ ਅਜ਼ਜਹੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪਦਾਰਥ , ਜ਼ਜੰਨਾ ਦਦ ਵਰਤੋ
ਥੁੱ ਕਣ ਨੰੂ ਵਧਾਉਦਦ ਹੈ, ਦਦ ਵਰਤੋ, ਵੇਚਣ, ਭੰਿਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਜ਼ਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਤਦ ਜਾਦਦ ਇਸ਼ਤਹਾਰਬਾਜ਼ਿਦ ਉਤੇ
ਜ਼ਜਲਾ ਮਜ਼ੈਜਸਸਰੇਰਸ ਕਮ ਜ਼ਿਪਸਦ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢਿਲੋ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਪੂ ਜ਼ਵਚ ਪਾਬੰਦਦ ਲਗਾਾ ਜ਼ਦੱਤਦ ਹੈ।
ਜਾਰਦ ਕਦਤੇ ਹੁਕਮਾ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਸਰੇਸ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਵਦਲੁਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢੱਿਲੋ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾ ਲੋਕਾ ਦਦ
ਜਾਨ ਦਦ ਰਾਖਦ ਲਈ ਰਾਜ ਜ਼ਵਚ ਕਰਜ਼ਫਿ ਲਗਾਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਧਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਜ਼ਕਸੇ ਦਦ ਖੰਘ ਜਾ ਜ਼ਛੱਕ ਜ਼ਵਚੋ
ਆਉਦੇ ਥੁੱ ਕ ਦੇ ਸੂਖਮ ਕਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜ਼ਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਅਜ਼ਜਹੇ ਜ਼ਵਚ ਤੰਬਾਕੂ ਪਦਾਰਥ
ਜ਼ਜੰਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥੁੱ ਕਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ,  ਦਦ ਆਜ਼ਗਾਆ ਨਹੀ ਜ਼ਦੱਤਦ ਜਾ ਸਕਦਦ । ਸੈਕਸ਼ਨ  144  ਸਦ.ਆਰ.ਪਦ.ਸਦ.  ਐਕਸ
1973 ਅਧਦਨ ਪਮਾਪਤ ਹੋਏ ਅਜ਼ਧਕਾਰਾ ਦਦ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਜਾਰਦ ਕਦਤੇ ਹੁਕਮਾ ਜ਼ਵਚ ਉਨਾ ਸਪੱਸ਼ਸ ਕਦਤਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਦ
ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਜ਼ਜਲੇ ਜ਼ਵਚ ਤੰਬਾਕੂ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਵਰਗੇਾ ਉਤਪਾਦ ਵਦ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਅਯਾਤ,

ਜ਼ਨਰਯਾਤ,  ਢਿੋਆ-ਢਿੁਆਈ,  ਵੇਚ,  ਵੰਿ,  ਭੰਿਾਰ,  ਵਰਤੋ ਕਰਨ  ਅਤੇ  ਅਜ਼ਜਹੇ  ਉਤਪਾਦਾ ਨੰੂ  ਉਤਸ਼ਾਜ਼ਹਤ  ਕਰਨ  ਵਾਲਦ
ਇਸ਼ਜ਼ਤਹਾਰਬਾਜ਼ਿਦ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦਦ ਲਗਾਾ ਜ਼ਦੱਤਦ ਗਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਵਦ ਜ਼ਵਅਕਤਦ ਇੰਨਾ ਹੁਕਮਾ ਦਦ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਕਾਬੂ
ਆਇਆ ਉਸ ਜ਼ਵਰੁੱ ਧ ਸੈਕਸ਼ਨ 188, 268, 269 ਅਤੇ 207 ਅਧਦਨ ਸਖਤ ਕਾਨੰੂਨਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦਤਦ ਜਾਵੇ। ਉਨਾ ਹੁਕਮਾ ਦਦ
ਕਾਪਦ ਪੁਜ਼ਲਸ ਜ਼ਵਭਾਗਾ ਨੰੂ ਭਜੇਦੇ ਹਏੋ ਇਸ ਮੁੱ ਦੇ ਉਤੇ ਤਰੁੰ ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਉਣ ਦਦ ਹਦਾਇਤ ਕਦਤਦ ਹੈ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ਵਿ  ਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਜ਼ਹਲੀ ਤਰ ੀਹ-ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ

ਖਰੀਦ ਪਮਬੰਧਾ ਦਾ  ਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿ ਪੱੁ ੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਐਮ. ਡੀ.

ਜ਼ ਲਾ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੀਜ਼ਟੰਗ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 29 ਅਪਮੈਲ (          )-

ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਵੱਲੋ ਰਾ  ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਵੱਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ
ਕਾਰ ਾ ਦਾ  ਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜ਼ਧਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਵ ੋ ਸਮੀ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਐਮ .  ਡੀ.
ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਜ਼ਵਿਾਗ ਦੇ ਸਕੈਟਰੀ ਸਮੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱ  ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ
ਿਗਤਾਵਾਲਾ,  ੰਜ਼ਡਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਰਈਆ ਆਜ਼ਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੰੂ ਕਣਕ ਜ਼ਲਆਉਣ
ਲਈ ਜ਼ਦੱਤੇ  ਾਦੇ ਪਾਸ ਦੇ ਅਮਲੀਕਰਨ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਿ ਪਹੰੁਿ ਰਹੀ ਕਣਕ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ
ਅਤੇ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਪਮੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ  ਾਣਕਾਰੀ ਪਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ
ਜ਼ਵਸਥਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਜ਼ਕਵੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ  ਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਬਾਬਤ ਮੰਡੀ ਜ਼ਵਿ ਪਹੰੁਿ ਕੇ ਵੇਜ਼ਖਆ।

ਉਨਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਿੁਕਾਈ ਨੰੂ ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇ ਜ਼ਵੱਿ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮਤੇ
ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਵਿ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏ ੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੇ ਫਲੈਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਜ਼ਵਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ  ੋ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ,  ਉਨਾ ਨੰੂ   ਲਾਗੂ/ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ  ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਇਆ  ਾਵੇ।  ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੰਡੀਆਂ  ਜ਼ਵਿ ਆਉਦੇ
ਜ਼ਕਸਾਨਾ,  ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾ,  ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ  ਾਨ ਸਾਡੀ ਪਜ਼ਹਲੀ ਤਰ ੀਹ ਹੈ।
ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਕਸਾਨ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ  ਾਵੇ ਜ਼ਕ ਕੋਈ
ਮੰਡੀ ਜ਼ਵਿੋ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਿ ਪਹੰੁਿੀ/ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਵਸਥਾਰ ਜ਼ਦੰਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਜ਼ਿਸ਼ਵਦੁਲਾਰ
ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢੱਲੋ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅ ੇ ਸਾਡੇ ਕਲੋ 25 ਪਮਤੀਿਸ਼ਤ ਕਣਕ ਹੀ ਪੱੁ ੀ ਹੈ। ਜ਼ਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਿ ਆਈ
144704 ਮੀਜ਼ਟਮਕ ਟਨ ਕਣਕ ਜ਼ਵਿੋ 143262 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਾ ਿੱੁਕੀ ਹੈ, ਜ਼ ਸ ਜ਼ਵਿੋ
ਜ਼ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏ ੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਵਿਾਗਾ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਪਮਬੰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀ ਜ਼ਵਿ ਜ਼ਕਸਾਨਾ  ਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨੰੂ ਮੁਜ਼ਿਸ਼ਕਲ ਪੇਿਸ਼ ਨਹਂ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ
 ਾਵੇਗੀ। ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ  ੇਕਰ ਜ਼ਕਸਾਨ ਕਣਖ ਸਮੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਸੱੁਕੀ ਹੈ ਤਾ ਜ਼ਕਸਾਨ
ਨੰੂ ਮੰਡੀ ਜ਼ਵਿ ਰਾਤ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹਂ ਆ ਰਹੀ।  ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਬੀਤੀ ਿਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਨਗਮੇਨ ਵੱਲੋ 36310

ਮੀਜ਼ਟਮਕ  ਟਨ,  ਮਾਰਕਫੈੱਡ  ਵੱਲੋ 32997  ਮੀਜ਼ਟਮਕ  ਟਨ,  ਪਨਸਪ ਵੱਲੋ 26024  ਮੀਜ਼ਟਮਕ  ਟਨ,  ਪੰ ਾਬ  ਸਟਟੇ
ਵਅੇਰਹਾਊਜ਼ਸੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਿਸ਼ਨ ਵਲੋ 27702  ਮੀਜ਼ਟਮਕ ਟਨ ਅਤੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏ ੰਸੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.  ਵੱਲੋ
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20229 ਮੀਜ਼ਟਮਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਕੀਤੀ  ਾ ਿੱੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ 1341 ਮੀਟਰਕ ਟਨ
ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਜ਼ਵਿੋ ਕਰੀਬ 86 ਪਮਤੀਿਸ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਲਫਜ਼ਟੰਗ
ਵੀ ਹੋ ਿੱੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੀ ਜ਼ਹਮਾਿਸ਼ੂੰ  ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ ਲਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ
ਸਮੀ ਲਖਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ, ਜ਼ ਲਾ ਮੈਨੇ ਰ ਮਾਰਕਫਡੈ ਸਮੀ ਗੁਰਪਮੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

ਕੈਪਿਸ਼ਨ

Î ਮੰਡੀ ਿਗਤਾਵਾਲਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮਕੌੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਐਮ ਡੀ ਸਮੀ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ।

-ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ ਲਾ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੀ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ,  ਸਮੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ,  ਜ਼ਡਪਟੀ
ਕਜ਼ਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਜ਼ਿਸ਼ਵਦਲੁਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢੱਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ।

===========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮਸ਼ੇਾ ਖੱੁਲੇ-ਸਨੋੀ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਕੇਂਦਰਦਰੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 12 ਟਰੱਕ ਤੋਰੋ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 29 ਅਪਮੈਲ (       )-

ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਿ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਫਿ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਰੂਰਤ ਮੰਦ ਲੋਕਾ ਲਈ ਪੰੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜ਼ਜਲਾ ਪਮਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾ  ਤੇ ਸੰਤਸ਼ੁਟੀ ਪਮਅਗਟ ਕਰਦੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲੇ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਵਚ ਲੱਅੇਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਕੇਂਦਰਦਰੀ  ਹਲਕੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਿਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 12 ਟਰੱਕ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ
ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਜਲਾ ਪੱਧਰ  ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ,  ਜ਼ਜੱਥੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫਨੋ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾ ਲਈ ਹਰ ਵਲੇੇ ਖੱੁਲਾ ਹੈ।  ਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋਕਾ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਡ  19

ਜ਼ਖਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜ਼ਵਚ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਜ਼ਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱ ਝ ਹੀ ਜ਼ਦਨਾ ਦੀ ਖੇਡ ਬਾਕੀ ਹੈ।  ਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਲਾਤ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣਅੇਗ।

ਸਮੀ ਸਨੋੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਲੋਕਾ ਦਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੀ
ਜ਼ਪਮੰ ਸ ਖੱੁਲਰ ਵੱਲੋ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾ ਲਈ 500 ਿਟੇ ਦੇ ਬੈਅਗ ਭੇਜੇ ਅਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਜ਼ਦਲ ਖੋਲ  ਕੇ
ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਿਂ ਹਨ, ਜ਼ਜੰਨਾ ਦਾ ਮੈ ਜ਼ਦਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।  ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਿਂ
ਤੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਿਂ ਦੀ ਵੀ ਪਮੰ ਸਾਸ ਕਰਦੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਦਨਾ ਜ਼ਵਚ ਕੀਤਾ ਜ਼ਅਗਿ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ
ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਵੇਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜਵੰਦਾ ਦੇ ਜਕੇਰ ਚੱੁਲੇ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾ  ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਨ , ਜ਼ਕ ਤਸੁੀਂ ਸਹੀ
ਘਰ ਤੇ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੀ ਜ਼ਵਕਾਸ ਸਨੋੀ, ਸਮੀ ਸੁਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਛੰਰਦਾ, ਸਮੀ ਰਾਘਵ
ਸੋਨੀ,  ਸਰਬਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ  ਲਾਟੀ,  ਸੁਨੀਲ ਕੌਟੀ  ,  ਲਖਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ,  ਕੌਸਲਰ ਸਮੀ  ਤਾਜ਼ਹਰ ਸ਼ਾਹ  ,  ਸਮੀ  ਰੋਜ਼ਹਤ
ਪਜ਼ਹਲਵਾਨ, ਸਮੀ ਅਜ਼ਭ ਪਜ਼ਹਲਵਾਨ, ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਸਮੀਮਤੀ ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੈਪਸ਼ਨ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਕੇਂਦਰਦਰੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰੱਕ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ।

======
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