
ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ ਿੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ,ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ।

ਜ਼ਜਿਿਲ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਿਚ ਸਮਲਜ਼ਜਿਕ ਸਰਰੱਜ਼ਖਿਆ ਜ਼ਿਭਲ   ੇ ਮਲਰਚ

ਮਹੀ ੇ ਦੀ 12 ਕਰੋੜ ਰਰਪਏ ਦੀ ਅਦਇ ੀ ਪੈ ਸ਼ ਰਾ  ੰੂ ਕੀਤੀ-ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ ਰ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 9 ਅਪਮੈਿ (      )-

ਕੈਪਟ  ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅ ਿਲਈ ਿਲਿੀ ਪੰਜਿਲਬ ਸਰਕਲਰ  ੇ ਕੋਜ਼ਿਡਿ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇ ਜ਼ਰ ਪੈ ਸ਼ ਰਾ  ੰੂ  ਲਿੋ- ਲਿ ਪੈ ਸ਼ ਾ
ਦੀ ਅਦਲਇ ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਜਿਸ ਸਦਕਲ ਜ਼ਜਿਿਲ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਿਚ ਿੱਖਿ-ਿੱਖਿ ਿਰ ਾ ਦੇ ਪੈ ਸ਼ ਰਾ  ੰੂ 12 ਕਰੋੜ ਰਰਪਏ ਤੋ ਿੱਧ ਦੀ
ਅਦਲਇ ੀ ਬੈਕਾ ਰਲਹੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੀ  ਈ ਹੈ । ਇਹ ਜਿਲਣਕਲਰੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ ਰ ਸ.  ਜ਼ਸ਼ਿਦਰਿਲਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢਿਿੋ  ੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਕੋਜ਼ਿਡਿ-19 ਦੀਆਂ ਬੰਜ਼ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ ੀ ਜ਼ਿੱਚ ਸੂਬਲ ਸਰਕਲਰ  ੇ ਜ਼ਪੰਡਿਾ ਜ਼ਿੱਚ ਿਲਭਪਲਤਰੀਆਂ  ੰੂ ਜ਼ਬਜ਼ ਸ ਕੌਰਸਪੌਡੈਿਟਾ ਰਲਹੀ ਸਮਲਜ਼ਜਿਕ
ਸਰਰੱਜ਼ਖਿਆ ਪੈ ਸ਼ ਾ ਅਤੇ ਿਲਭ ਦੇਣ ਦਲ ਫੈਸਿਲ ਕੀਤਲ ਹੈ, ਜਿੋ ਜ਼ਕ ਿ ਲਤਲਰ ਪੈ ਸ਼ ਾ ਿੰਡਿ ਰਹੇ ਹ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਜਿਿਲ ਸਮਲਜ਼ਜਿਕ ਸਰਰੱਜ਼ਖਿਆ ਅਜ਼ਧਕਲਰੀ ਸ.  ਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਪੰ ੰੂ  ੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਲਰਚ 2020 ਦੀ ਅਦਲਇ ੀ ਦਲ ਕੰਮ ਪੂਰਲ ਹੋ
ਚਰੱ ਜ਼ਕਆ ਹੈ, ਜ਼ਜਿਸ ਜ਼ਿਚ 1 ਿੱਖਿ 10 ਹਜ਼ਲਰ ਤੋ ਿੱਧ ਪੈ ਸ਼ ਰਾ  ੰੂ 8 ਕਰੋੜ 28 ਿੱਖਿ ਰਰਪਏ, 31963 ਜ਼ਿਧਿਲ ਪੈ ਸ਼ ਰਾ  ੰੂ 2 ਕਰੋੜ
39 ਿੱਖਿ ਰਰਪਏ, 11950 ਜ਼ਦਜ਼ਿਆਂ  ਪੈ ਸ਼ ਰਾ  ੰੂ 89 ਿੱਖਿ 62 ਹਜ਼ਲਰ ਰਰਪਏ, 7697 ਆਸ਼ਜ਼ਰਤ ਬੱਜ਼ਚਆਂ  ੰੂ 57 ਿੱਖਿ ਰਰਪਏ ਤੋ ਿੱਧ
ਦੀ ਅਦਲਇ ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਲ ਚਰੱ ਕੀ ਹੈ। ਉ ਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਪਮੈਿ ਮਹੀ ੇ ਦੀ ਅਦਲਇ ੀ ਿਈ ਿੀ ਮਰੱ ਖਿ ਮੰਤਰੀ ਿੱਿੋ ਬੀਤੇ ਜ਼ਦ  ਹਦਲਇਤਾ
ਜਿਲਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਲ ਚਰੱ ਕੀਆਂ ਹ  ਅਤੇ ਜ਼ਿਤ ਜ਼ਿਭਲ   ੇ ਉਸ ਿਈ ਿੀ ਪੈਸਲ ਭੇਜਿ ਜ਼ਦੱਤਲ ਹੈ। ਉ ਾ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਆਉਦੇ ਜ਼ਦ ਾ ਜ਼ਿਚ ਅਸੀ
ਜ਼ਜਿਿਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਲਰੀ ਅਦਲਇ ੀ ਪੈ ਸ਼ ਰਾ  ੰੂ ਉ ਾ ਦੇ ਖਿਲਜ਼ਤਆਂ ਜ਼ਿਚ ਭੇਜਿ ਜ਼ਦਆਂ ੇ , ਜ਼ਜਿਥੋ ਜ਼ਕ ਬੈਕਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਜਿ ਸ ਕੌਰਸਪੌਡੈਿਟ
ਰਲਹੀ ਇਹ ਿਲਭ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਰੱ ਜਿਦਲ ਕਰ ਦੇਣ ੇ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ ਿੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ,ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ।

ਸੋਨੀ ਵੱਿੋ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਕੇਦਰੀ ਹਿਕੇ ਿਈ ਰਲਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਿਲਈ ਿਗਲਤਲਰ ਜਲਰੀ

1500 ਪਜ਼ਰਵਲਰਾਂ ਿਈ ਸੱੁਕਲ ਰਲਸ਼ਨ ਤੇ 500 ਪਜ਼ਰਵਲਰਾਂ ਿਈ ਿੰਗਰ ਭੇਜ਼ਜਆ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 9 ਅਪਮੈਿ (    )-ਡਲਕਟਰੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਸਮੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਵੱਿੋ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਕੇਦਰੀ ਹਿਕੇ ਦੇ ਿੋੜਵੰਦ ਿੋਕਾਂ
ਿਈ ਿਗਲਤਲਰ ਖੁਰਲਕ ਪਦਲਰਥ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਸੱੁਕਲ ਰਲਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਤਆਰ ਿੰਗਰ ਸ਼ਲਜ਼ਮਿ ਹੈ, ਦੀ ਸਪਿਲਈ ਭੇਜੀ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਜ਼ਦਨਨ
ਪੰਜ ਟਰੱਕ ਭੇਜਣ ਤੋ ਬਅਦ ਅੱਜ ਜ਼ਫਰ ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਹਲਾਸ਼ ਤੋ 1500 ਪਜ਼ਰਵਲਰਾਂ ਿਈ ਸੱੁਕਲ ਰਲਸ਼ਨ ਅਤੇ 500 ਪਜ਼ਰਵਲਰਾਂ
ਿਈ ਜ਼ਤਆਰ ਿੰਗਰ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਕੇਦਰੀ ਹਿਕੇ ਿਈ ਪੰਜ ਟਰੱਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਭਜ਼ੇਜਆ। ਉਨਾਂ ਸਮੀ ਜ਼ਵਕਲਸ ਸੋਨੀ ਨੰੂ ਹਦਲਾਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਤਆਰ
ਿੰਗਰ ਵਲਰਡ ਨੰਬਰ 70 ਅਤੇ 71 ਦੀਆਂ ਿੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਿਈ ਘਰ-ਘਰ ਵੰਜ਼ਡਆ ਜਲਵੇ।

            ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਲਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਵੱਿੋ ਿੋੜਵੰਦ ਿੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੂਡ ਪੈਕਟ ਵੰਡਣ ਦਲ ਕੰਮ
ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਜਲਰੀ ਹੈ। ਾਸ ਤੋ ਾਿਲਵਲ ਅਸਨ ਆਪਣੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨਲਿ ਿੋੜਵੰਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਾਂ ਨੰੂ ਸੱੁਕਲ ਰਲਸ਼ਨ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਆਟਲ , ਦਲਿਾਂ, ਹਿਦੀ,
ਤੇਿ, ਕਣਕ, ਖੰਡ, ਪੱਤੀ ਸ਼ਲਜ਼ਮਿ ਹੈ, ਵੀ ਘਰ-ਘਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਿੋੜਵੰਦ ਿੋਕ, ਜ਼ਜੰਨਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦਹਲੜੀਦਲਰ ਕਲਮੇ ਜੋ ਜ਼ਕ
ਰੋਜ਼ ਜ਼ਦਹਲੜੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਲਰਨ ਕੰਮ ਉਤੇ ਨਹਨ ਜਲ ਸਕੇ ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਲਵਾਂ ਦੀ ਸਹਲਾਤਲ ਨਲਿ ਜ਼ਤਆਰ ਿੰਗਰ ਵੀ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹੈ , ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦਲ ਕੋਈ ਬਜ਼ਸ਼ੰਦਲ ਭੱੁਖਲ ਨਲ
ਰਹੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਲਡੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਕ ਹਰੇਕ ਿੋੜਵੰਦ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜਲ ਕੇ ਸੱੁਕਲ ਰਲਸ਼ਨ ਜ਼ਦੱਤਲ ਜਲਵੇ। ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਾਸ ਨੇਕ ਕੰਮ
ਜ਼ਵਚ ਿੱਗੀਆਂ ਸੰਸਥਲਵਾਂ ਤੇ ਸਮਲਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪਮਸੰਸਲ ਕਰਦੇ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਚ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਲਵਾਂ ਾਸ ਕੰਮ ਜ਼ਵਚ ਸਲਡਲ ਸਲਥ ਦੇ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਾਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋ ਾਿਲਵਲ ਸਮੀ ਜ਼ਵਕਲਸ ਸੋਨੀ, ਸਮੀ ਰਲਘਵ ਸੋਨੀ, ਸਮੀ ਸ਼ਲਮ ਸੋਨੀ, ਸਮੀ ਸੁਨੀਿ ਕਪੂਰ ਤੇ ਸਮੀ ਸਲਗਰ ਕਪੂਰ
ਵੀ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੈਪਸ਼ਨ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਕੇਦਰੀ ਹਿਕੇ ਿਈ ਰਲਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰੱਕ ਰਵਲਨਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਮੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ ਿੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ,ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ।

ਸਰਕਲਰੀ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਵੱਿੋ ਿਲਕਡਲਉਨ ਦੌਰਲਨ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਆੀਆੀ ਨੰੂ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਲ ਰਹੈ ਹੈ ਆਨ-ਿਲਇਨ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 9 ਅਪਮੈਿ (         )-

ਪੰਜਲਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਤੇ ਉਦਯੋਜ਼ਗਕ ਜ਼ਸਖਿਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸ:ਚਰਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਿੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆੀ ਆਈ.  ਟੀ.  ਆਈਜ਼ ਨੰੂ
ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਆੀਆੀ ਨੰੂ ਪੜਲਉਥ ਿਈ ਿੋੜੀਦੇ ਕਦਮ ਚੱੁਕਥ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਦਲਇਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜਿੇ ਦੀਆੀ ਆਈ. ਟੀ.  ਆਈਜ਼ ਨੇ
ਬੱਜ਼ਚਆੀ ਨੰੂ ਆਨ-ਿਲਇਨ ਪੜਲਉਥ ਦਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਤਲਿਲਬੰਦੀ ਦੌਰਲਨ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਆੀਆੀ ਨੰੂ ਪੜਲਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ
ਪਮੇਸ਼ਲਨੀ ਨਲ ਆਵੇ।

ਸਰਕਲਰੀ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਰਥਜੀਤ ਐਵੀਜ਼ਨਿ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਪਮੰ ਸੀਪਿ ਸ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਲਡੇ ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਤਕਨੀਕਾਂ ਜ਼ਜਵੇ ਜ਼ਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੱੁਪਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਿ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਜ਼ਚਆੀ ਨਲਿ ਿਗਲਤਲਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਡੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਕ
ਆਉਥ ਵਲਿੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ   ਆਨਿਲਈਨ ਜ਼ਵਧੀ ਰਲਹੀ ਕਿਲਸਾਂ ਚਿਲਉਥ ਦਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਜ਼ਿਆ ਜਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਲ ਸੰਕਟਕਲਿੀ ਸਜ਼ਆਤੀ
ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਆੀਆੀ ਦੀ ਪੜਲਈ ਦਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਲਨ ਨਲ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਘਰ ਤੋ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਨਲਿ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਿੈਕਚਰ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਆੀਆੀ ਨੰੂ ਪਮਸਲਜ਼ਰਤ ਕਰਨ। ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਆੀ ਚੈਟ ਰਲਹੀ ਆਪਥੇ ਪਮਸ਼ਨ
ਜ਼ਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ  ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਪਮਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਲਬ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਵਿੋ ਜ਼ਦੱਤੇ ਜਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਿੰਬੇ ਸਮੇ
ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੰਭਲਵਤ ਸਜ਼ਆਤੀ ਜ਼ਵੱਚ, ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਆੀਆੀ ਦੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਲਨ ਨਲ ਹੋਵੇ ਇਸ ਿਈ ਉਕਤ ਕਦਮ ਚੱੁਕੇ ਜਲ ਰਹੇ
ਹਨ ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ ਿੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ,ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ।

ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਲਿ ਨੇ ਰੈਡ ਕਰਲਸ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਵੱਿੋ ਕਲਇਮ 'ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਜ਼ਰਿੀਫ ਫੰਡ' ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦੱਤੀ  5 ਿੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਲਇਤਲ

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵੱਿੋ ਸੰਕਟ ਦਮ ਮਕਕਮ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਸਹਲਇਤਲ ਦਮ  ਦੀ ਅਪੀਿ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 9  ਅਪਰੈਿ (         )-

ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦਕਰਲਨ ਪੈਦਲ ਹੋਈ ਸਜ਼ਥਤੀ, ਜ਼ਜਿਸ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦਹਲੜੀਦਲਰ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਬੈਣ  ਿਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਲ ਜ਼ਪਆ ਹੈ, ਨੰੂ ਦਲਿ-ਰੋਟੀ
ਦਲ ਪਮਬੰਧ ਕਰਨ ਿਈ ਸਰਕਲਰ ਦਮ ਨਲਿ-ਨਲਿ ਸਮਲਜਿ ਸਮਵੀ ਸੰਸਥਲਵਾਂ ਵੀ ਮੈਦਲਨ ਜ਼ਵਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,ਅਤਮ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੀਆਂ ਕਈ
ਨਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਜਿਿਲ ਪਮਸ਼ਲਸਨ ਨੰੂ ਜ਼ਵੱਤੀ ਸਹਲਇਤਲ ਦਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸਮ ਹੀ ਿੜੀ ਤਜ਼ਹਤ ਅੱਜਿ ਅਮਨਦੀਪ ਗਰੱੁਪ ਆਫ ਹਸਪਤਲਿ ਦਮ ਮੁਖੀ ਡਲਕਟਰ ਅਵਤਲਰ ਜ਼ਸੰਘ ਵਿੋ ਰੈਡ ਕਰਲਸ ਭਵਨ ਜ਼ਵਖਮ ਜ਼ਡਪਟੀ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ: ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਿਲਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢਿਿੋ ਨੰੂ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਜ਼ਰਿੀਫ ਫੰਡ ਿਈ 5 ਿੱਖ ਰੂਪਏ ਦਲ ਚੈਕ ਭਮਟ ਕੀਤਲ।  ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ.
ਜ਼ਢਿਿੋ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਲਿ ਦਲ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿ ਘੜੀ ਜ਼ਵਚ  ਜ਼ਜਿਿਲ ਵਲਸੀਆਂ ਿਈ ਜ਼ਦੱਤਮ ਗਏ ਇਸ ਪੈਸਮ ਿਈ ਧੰਨਵਲਦ ਕਰਦਮ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਮ
ਵਪਲਰੀਆਂ, ਰਲਜਿਸੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਲਰਾਂ ਅਤਮ ਆਰਜ਼ਥਕ ਤਕਰ ਉਤਮ ਸਮਰੱਥ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਿ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਿੋੜਵੰਦਾਂ ਿੋਕਾਂ ਤੱਕ
ਜ਼ਨਤ ਵਰਤੋ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਲਉ  ਿਈ ਸਰਕਲਰ ਵੱਿੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਜ਼ਵਚ ਆਪ ਲ ਵਧਮਰਮ ੋੋਗਦਲਨ ਪਲਉ ।
ਸ. ਜ਼ਢਿਿੋ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰੈਡ ਕਰਲਸ ਸੁਸਲਇਟੀ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ – ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਜ਼ਰਿੀਫ ਫੰਡ ਦਮ ਨਲਮ ਦਲ ਇਹ ਖਲਤਲ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ. ਸੀ ਬੈਕ
ਜ਼ਵਚ ਖੋਜ਼ਿਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਜ਼ਜਿਸ ਦਲ ਖਲਤਲ ਨੰਬਰ 50100348358119 ਅਤਮ ਆਈ. ਐਫ. ਸੀ.  ਕੋਡ ਐਚ ਡੀ ਐਫ ਸੀ  0001359,
ਸਜ਼ਵਫਟ ਕੋਡ ਐਚ ਡੀ ਐਫ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਐਨ ਬੀ ਬੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਜਿਿਲ ਵਲਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਿ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਬੈਕ ਪਹੰੁਚ ਕਮ ਜਿਾਂ ਆਨ
ਿਲਈਨ ਇਸ ਖਲਤਮ ਜ਼ਵਚ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਸਹਲਇਤਲ ਰਲਸ਼ੀ ਜਿਮਲ ਕਰਵਲਉ , ਤਾਂ ਜਿੋ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਜਿਿਮ  ਦਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਨਤ ਪਮਤੀ
ਦੀਆਂ ਿੋੜਾਂ ਤੋ ਜ਼ਵਰਵਲ ਨਲ ਰਹਮ।

ਇਸ ਮਕਕਮ ਡਲ: ਅਵਤਲਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਿ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਮਲਨਵਤਲ ਦੀ ਭਿਲਈ ਿਈ ਅੱਗਮ ਆਉ  ਅਤਮ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ
ਜ਼ਜ਼ਿਲ  ਪਮਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਸਜ਼ਹੋੋਗ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਉਨਾਂ ਦਲ ਹਸਪਤਲਿ ਹਰ ਵਮਿਮ  ਪਮਸ਼ਲਸ਼ਨ ਦਮ ਨਲਿ ਖੜਲ ਹੈ ਅਤਮ ਿੋੜ ਪੈ  ਤਮ
ਆਪ ੀਆਂ ਸਮਵਲਵਾਂ ਵੀ ਦਮਵਮਗਲ।

ਇਸ ਮਕਕਮ ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਮੀ ਜ਼ਹੰਮਲਸੂ ਅਗਰਵਲਿ, ਡਲ: ਰਵੀ ਮਹਲਜਿਨ,ਡਲ ਸਜ਼ਹਬਲਜਿ ਜ਼ਸੰਘ ਅਤਮ ਰੈਡ ਕਰਲਸ ਦਮ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮੀ
ਰ ਧੀਰ ਣਲਕੁਰ ਵੀ ਹਲਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੈਪਸ਼ਨ: ਡਲ: ਅਵਤਲਰ ਜ਼ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਲਿ ਸ਼ਮੀ ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਿਲਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢਿਿੋ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੰੂ 5 ਿੱਖ ਰੁਪਏ ਦਲ ਚੈਕ ਭਮਟ
ਕਰਦਮ ਹੋਏ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ ਿੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ,ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ।

ਜੁਮੈਟੋ ਵੱਿੋ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਵਿ  ਰ- ਰ ਕਜ਼ਰਆਨੇ ਦੀ ਸਪਿਲ" ਸ਼ੁਰੂ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਜ਼ਰਆਨਲ ਸਟੋਰਰ ਤੋ ਆਆਉਂਦਦਲ ਹੈ ਸਮਲਨ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 9 ਅਪਮੈਿ (     )-

ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੇ ਿੱਿਦੇ ਜ਼ਜਿਲ ਪਮਸ਼ਲਸਨ ਵੱਿੋ ਜੁਮੈਟੋ ਨਲਿ ਿੋਕਰ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਰ ਉਨਰ ਦੇ  ਰ ਤੱਕ ਦਲ ਜੋ ਪਮਰੰਧ ਕੀਤਲ ਜ਼ਗਆ ਸੀ , ਉਸ
ਤਜ਼ਹਤ ਜੁਮੈਟੋ ਨੇ ਆਪਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਲ ਹੈ। ਜੁਮੈਟੋ ਦੇ ਮਲਰਜ਼ਕਟ ਪਮਤੀਜ਼ਨਧੀ ਯਲਜ਼ਮਨੀ ਸੈਾੀ ਨੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਵਲਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਲ ਿ" ਜ਼ਦੱਤੇ
ਗਏ ਇਸ ਮੌਕੇ ਿ" ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਿਲਰ ਜ਼ਸੰ  ਜ਼ਢਿਿੋ ਦਲ ਧੰਨਵਲਦ ਕਰਦੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭਜੋਨ ਪਦਲਰਾਰ ਦੀ ਹੋਮ ਜ਼ਡਿਵਰੀ
ਜ਼ਵਿ ਿੰਮਲ ਤਜ਼ਰਰਲ ਰੱਖਦੇ ਸਲਡੇ ਕਰਮਿਲਰੀ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਹੱਸੇ ਜ਼ਵਿ ਇਕ  ੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਮਲਨ  ਰਰ ਜ਼ਵਿ ਪਹੰੁਿਲ ਰਹੇ
ਹਨ।

             ਉਨਰ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਿ" ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਿ ਰਜ਼ਹੰਦਲ ਕੋ" ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ  ਰ ਰੈਠਾਲ ਆਪਾੀ ਿੋੜ ਅਨੁਸਲਰ ਕਜ਼ਰਆਨਲ ,
ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਲਦ, ਮੀਟ, ਰਲਾਰੂਮ ਜ਼ਵਿ ਵਰਤੇ ਜਲਾ ਵਲਿੇ ਉਤਪਲਦ, ਸਫਲ" ਿ" ਿੋੜੀਦਲ ਸਲਜੋ-ਸਮਲਨ, ਗੱਿ ਕੀ  ਰ ਜ਼ਵਿ ਵਰਤੀ
ਜਰਦੀ ਕੋ" ਵੀ ਿੀਜ਼ ਦਲ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਉਸ ਨੰੂ  ਰ ਪਹੰੁਿਲਉਾ ਦਲ ਜ਼ਜ਼ੰਮੇਵਲਰੀ ਜ਼ਨਭਲ ਰਹੇ ਹਰ । ਉਨਰ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਸਲਰੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਸਲਡੇ ਐਪ ਉਤੇ ਜ਼ਮਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿ" ਕੋ" ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜ਼ਜਸਨੇ ਆਪਾੇ  ਰ ਰੈਠੇਾ ਸਮਲਨ ਦੀ
ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਪਹੰੁਿ ਿੈਾੀ ਹੈ,  ਉਹ ਆਪਾੇ ਫੋਨ ਜ਼ਵਿ ਯੁਮੈਟੋ ਦਲ ਐਪ ਡਲਊਨਿੋਡ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਫਰ ਜੁਮੈਟੋ ਮਲਰਕੀਟ ਰੈਨਰ ਉਤੇ ਕਜ਼ਿਕ
ਕਰਕੇ ਆਪਾੀ ਿੋੜ ਅਨੁਸਲਰ ਜੋ ਵੀ ਸਮਲਨ ਿਲਹੀਦਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇਵੇ।  ਇਸ ਮਗਰੋ ਸਲਡੇ ਪਮਤੀਜ਼ਨਧੀ ਉਸ ਸਮਲਨ ਨੰੂ ਛੇਤੀ
ਤੋ ਛੇਤੀ ਉਸਦੇ  ਰ ਪੱੁਜਦਲ ਕਰ ਦੇਾਗੇ।

=============
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ ਿੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ,ਅੰਜ਼ਮਰਤਸਰ।  

ਪੰਜਲਬ ਅਨੁਸੂਜ਼ਚਤ ਜਲਤੀਆਂ ਭੋ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਵੱਤ ਕਲਰਪੋਰੇਸਨ ਨੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰਿੀਫ ਫੰਡ ਿਈ ਜ਼ਦੱਤੀ ਇਕ
ਜ਼ਦਨ ਦੀ ਤਨਖਲਹ 

ਅੰਜ਼ਮਰਤਸਰ, 9 ਅਪ੍ਰਿੈ (         )-   

ਪੰਜਲਬ ਅਨੁਸੂਜ਼ਚਤ ਜਲਤੀਆਂ ਭੋ ਜ਼ਵਕਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਵੱਤ ਕਲਰਪੋਰੇਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਰੇ ਮਿੁਲਜ਼ਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਦਨ ਦੀ
ਤਨਖਲਹ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਜ਼ਰਿੀਫ਼ ਫੰਡ ਜ਼ਵੱਚ ਪਲਈ ਹੈ। ਕਲਰਪੋਰੇਸਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਜ਼ਜ:  ਮੋਹਣ ਿਲਿ
ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਦੀ ਤਨਖਲਹ ਕਟਵਲ ਕੇ 2 ਿੱਖ 23 ਹਲਜ਼ਲਰ ਤੋ ਵੱਧ ਦਲ  ਯੋਗਦਲਨ ਪਲਇਆ ਜ਼ਗਆ
ਹੈ।     ਸਸਸ ਸਸਦ ਨਨ ਦਦਸਸਆ ਸਕ              ਪਪਜਜਬ ਅਨਨਸਸਸਚਤ ਜਜਤਸਆਆ ਭਭ ਸਵਕਜਸ ਅਤਨ ਸਵਦਤ ਕਜਰਪਪਰਨਸਨ ਦਨ ਕਰਮਚਜਰਸਆਆ ਵਲਭ ਹਮਨਸਜ ਔਖਨ

          ਸਮਮ ਆਪਣਨ ਫਰਜਜਆ ਉਤਨ ਪਸਹਰਜ ਸਦਪਦਨ ਆ ਰਹਨ ਹਨ। ਇਸਤਭ ਪਸਹਲਜਆ   ਕਰਮਚਜਰਸਆਆ ਨਨ        ਸਪਛਲਨ ਸਜਲ ਆਏ ਹੜੜਜਆ ਦਦਰਜਨ ਹਪਏ

                  ਭਜਰਸ ਨਨਕਸਜਨ ਸਮਮ ਵਸ ਇਦਕ ਲਦਖ ਰਨਪਏ ਦਜ ਯਪਗਦਜਨ ਮਨਦਖ ਮਪਤਰਸ ਰਜਹਤ ਫਪਡ ਸਵਚ ਪਜਇਆ ਸਸ। ਚਨਅਰਮਮਨ ਵਲਭ ਕਜਰਪਪਰਨਸਨ

                  ਦਜ ਸਮਸਹ ਕਰਮਚਜਰਸਆਆ ਵਲਭ ਇਸ ਸਪਕਟ ਦਨ ਸਮਮ ਪਜਏ ਯਪਗਦਜਨ ਲਈ ਧਪਨਵਜਦ ਕਸਤਜ ਸਗਆ। ਉਨੜਜਆ ਸਕਹਜ ਸਕ ਪਪਜਜਬ ਹਸ

                ਅਸਜਹਜ ਪਸਹਲਜ ਸਸਬਜ ਸਜਦਥਨ ਮਨਦਖ ਮਪਤਰਸ ਕਮਪਟਨ ਅਮਸਰਪਦਰ ਸਸਪਘ ਨਨ ਲਪਕਜਆ ਦਸਆਆ ਸਜਪਦਗਸਆਆ ਬਚਜਉਣ ਲਈ ਵਦਡਜ ਫਮਸਲਜ

                   ਕਰਸਦਆ ਸਮਨਦਚਨ ਸਸਬਨ ਸਵਦਚ ਕਰਸਫ਼ਊ ਲਗਜਉਣ ਦਜ ਐਲਜਨ ਕਸਤਜ ਸਸ। ਸਸਸ ਸਸਦ ਨਨ ਲਪਕਜਆ ਨਸ ਪ ਅਪਸਲ ਕਸਤਸ ਸਕ ਉਹ ਕਰਪਨਜ

                    ਵਜਇਰਸ ਦਸ ਮਹਜਆਮਜਰਸ ਦਨ ਸਪਕਟ ਸਵਦਚ ਸਸਹਯਪਗ ਦਨਣ ਤਨ ਆਪਣਨ ਘਰਜਆ ਸਵਦਚ ਹਸ ਰਸਹਣ ਜਦਭ ਤਦਕ ਸਰਕਜਰ ਦਨ ਨਵਮ ਆਦਨਸ ਨਹਹ

 ਆਜਜਆਦਨ।

===========
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ ਿੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ।

ਿੋੜਵੰਦਾ ਿਲ ਰਲਸ਼ਨ ਦੇ ਨਲਿ-ਨਲਿ ਦਵਲਲਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਲਆ ਕਰਵਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਜ਼ਿਸ

ਔਖੇ ਸਮੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਲਬ ਪੁਜ਼ਿਸ ਦੇ ਜਵਲਨ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 9 ਅਪਰੈਿ (     )-ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਤੋਂ ਰਲਜ ਦੇ ਵਲਸੀਆਂ ਦਲ ਬਚਾਲਅ ਕਰਨ ਿਲ ਿਗਲਅ ਗਅ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਰਲਨ ਪੰਜਲਬ ਪੁਿਸ
ਿੋੜਵੰਦਾ ਿੋਕਾ ਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਿਲ ਨਲ ਕੇਵਿ ਭੋਜਨ ਦਲ ਪਮਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਕ ਕਲ ਗਰੀਬ ਿੋਕ ਜ਼ਜਨਲ ਕੋਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਲਲ ਿਲ
ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀ ਹਨ, ਿਲ ਦਵਲਲਆਂ ਦਲ ਪਮਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਿਸ ਦੇ ਜਵਲਨ ਰੋਜ਼ਲਨਲ ਿੋੜਵੰਦ ਿੋਕਾ ਨੰੂ ਿੰਗਰ ਅਤੇ ਸੱੁਕਲ ਰਲਸ਼ਨ
ਮੁਹੱਲਆ ਕਰਵਲ ਰਹੇ ਹਨ।

         ਇਸ ਕੰਮ ਜ਼ਵਚਾ ਉਹ ਜ਼ਜੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਜ਼ਵਚਾੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਿਲ ਵਰਤ
ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਜ਼ਦਨ ਹੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.  ਸਮੀ ਜ਼ਦਨਕਰ ਗੁਪਤਲ ਨੇ ਕੋਤ ਖਲਿਸਲ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਤਰ ਐਸ.ਐਚਾ.ਓ.  ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਲਰ ਨੰੂ ਪੁਜ਼ਿਸ
ਐਵਲਰਡ ਿਲ ਚੁਾਜ਼ਣਆ ਹੈ,  ਜੋ ਸੇਵਲ ਦੀ ਭਲਵਨਲ ਨਲਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਭੁੱ ਖੇ ਿੋਕਾ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਛਕਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰਾ ਜ਼ਸ਼ਵਲਿਲ ਚੋਾਕੀ
ਇੰਚਾਲਰਜ਼ ਸ਼ਮੀ ਪਮੋਸ਼ਤਮ ਕੁਮਲਰ ਵਿੋ ਸਿੱਮ ਬਸਤੀਆਂ ਜ਼ਵਚਾ ਜਲ ਕੇ ਰਲਸ਼ਨ ਮੁਹੱਲਆ ਕਰਵਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹੈ। ਸ਼ਮੀ ਪਮੋਸ਼ਤਮ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਸਲਡੀ ਪੁਿਸ ਚਾੌਰਕੀ ਦੇ ਸਲਰੇ ਕਰਮਚਾਲਰੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਨਜੀ ਖ਼ਰਜ਼ਚਾਆਂ ਜ਼ਵਚਾ ਰੋਜ਼ਲਨਲ ਿੋੜਵੰਦਾ ਿਲ ਜ਼ਹੱਸਲ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਲਵਲ
ਜ਼ਨੱਜੀ ਸੰਸਥਲ ਐਡਵਾਸ ਇੰਡੀਆ ਪਮਜੈਕਤ ਜ਼ਿਮ: ਸੈਿੀਬਰੇਸ਼ਨ ਮਲਿ ਦੀ ਹੈਡ ਮੈਡਮ ਜ਼ਨਧੀ ਮਜ਼ਹਰਲ ਵੱਿਂੋੋ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਲ ਰਲਹੀ ਰੋਜ਼ਲਨਲ
100 ਰਲਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਤ ਵੀ ਜ਼ਦੱਤੇ ਜਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਸੰਸਥਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਲਰੀਆਂ ਨਲਿ ਸਜ਼ਹਿੋਗ ਕਰਕੇ  ਿੋੜਵੰਦਾ ਨੰੂ ਮੁਹੱਲਆ ਕਰਵਲਅ
ਜਲ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਸ਼ਮੀ ਪਮੋਸ਼ਤਮ ਕੁਮਲਰ ਇੰਚਾਲਰਜ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਾ ਵਿੋ ਿੋੜਵੰਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਾ ਦੀ ਪਜ਼ਹਿਾ ਜ਼ਿਸਤਾ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਜ਼ਫਰ ਅਸੀ ਘਰ ਘਰ ਜਲ ਕੇ ਿੋੜਵੰਦਾ ਪਜ਼ਰਵਲਰਾ ਨੰੂ ਰਲਸ਼ਨ ਮੁਹੱਲਆ ਕਰਵਲ ਰਹੇ ਹਾ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਸਲਡੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿ
ਘੜੀ ਜ਼ਵਚਾ ਕੋਲ ਵੀ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਭੱੁਖਲ ਨਲ ਰਹੇ। ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਾ ਦੀ ਚਾੌਰਕੀ ਅਧੀਨ ਪੈਦੇ ਖੇਤਰ ਮੁਸਿਮ ਗੰਜ, ਸੰੁਦਰ ਨਗਰ,ਸਲਵਨ
ਨਗਰ ਅਤੇ ਪੁਰਲਣੀ ਬੱਚਾਲ ਵਲਰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਦੀਆਂ ਝੁੱ ਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਜ਼ਵਚਾ ਰਲਸ਼ਨ ਦੇ ਨਲਿ-ਨਲਿ ਦਵਲਲਆਂ ਵੀ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਜਲ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਪਸ਼ਨ:  ਸ਼ਮੀ ਪਮੋਸ਼ਤਮ ਿਲਿ ਚੋਾਕੀ ਇੰਚਾਲਰਜ ਜ਼ਸ਼ਵਲਿਲ  ਐਡਵਾਸ ਇੰਡੀਆ ਪਮਜੈਕਤ ਜ਼ਿਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਲਰੀਆਂ ਨਲਿ ਿੋੜਵੰਦ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲ ਨੰੂ
ਰਲਸ਼ਨ ਵੰਡਦੇ ਹੋਅ।
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