
ਦਫਤਰ ਜਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍੍ਹ ਸਾਜਿਬ੍

ਐਸ.ਬ੍ੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਰਜਿੰਦ ਬ੍ਰਾਂ  ੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਰੋ ਾ ਰਾਿਤ ਫੰਡ ਜਵੱਂ ਜਦੱਤੇ 41 ਿਜਾਰ ਰੁਪਏ

100 ਸੈ ੀਟਾਈਜਰ ਤੇ 350 ਮਾਸਕ ਵੀ ਜਦੱਤੇ

ਕੋਰੋ ਾ ਜਵਰੁੱ ਧ ਲੜ੍ੀ ਜਿਾ ਰਿੀ ਜੰਿਗ ਜਵੱਂ ਿਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾ ਦਾ ਸਜਿਿੋਗ ਜਰਰੂਰੀ

ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍੍ਹ ਸਾਜਿਬ੍, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ :
ਕੋਜਵਡ-19 ਜਵਰੁੱ ਧ ਲੜ੍ੀ ਜਿਾ ਰਿੀ ਲੜ੍ਾਈ ਜਵੱਂ ਜਜਿਥੇ ਪੰਜਿਾਬ੍ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤਤੇ ਉਪਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਾ ਰਿੇ ਿ , 

ਉਪਥੇ ਿੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾ ਦੇ ਲੋਕਾ ਵੱਲੋ ਵੀ ਇਸ ਜਵੱਂ ਅਜਿਮ ਿੋਗਦਾ  ਪਾਇਆ ਜਿਾ ਜਰਿਾ ਿੈ।  ਕੋਰੋ ਾ ਜਖਲਾਫ ਲੜ੍ੀ ਜਿਾ 
ਰਿੀ ਲੜ੍ਾਈ ਜਵੱਂ ਿੋਗਦਾ  ਪਾਉਜਦਆਿ ਸਟੇਟ ਬ੍ ਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਜਿੰਦ ਬ੍ਰਾਂ ਵੱਲੋ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਰੋ ਾ ਰਾਿਤ 
ਫੰਡ ਜਵੱਂ 41 ਿਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ  ਾਲ ਿੀ 100 ਸੈ ੀਟਾਈਜਰ ਤੇ 350 ਮਾਸਕ ਵੀ ਜਦੱਤੇ ਿ । ਇਿ ਸਭ ਕੁਝ 
ਸਟੇਟ ਬ੍ ਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਂੀਫ ਮੈ ੇਜਿਰ ਸ੍ਰੀ ਜਿੇ.ਪੀ. ਗੁਪਤਾ  ੇ ਸਿਾਇਕ ਕਜਮਸ ਰ (ਜਿ) ਸ੍ਰੀ ਜਿਸਪ੍ਰੀਤ ਜਸੰਘ   ਰੂੰ  
ਸੌਂਜਪਆ।

ਸ੍ਰੀ ਜਿਸਪ੍ਰੀਤ ਜਸੰਘ   ੇ ਸਟੇਟ ਬ੍ ਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਜਿੰਦ ਬ੍ਰਾਂ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆਿ ਤੇ ਕਰਮਂਾਰੀਆਿ ਵੱਲੋ ਪਾਏ ਇਸ 
ਿੋਗਦਾ  ਦੀ ਸਲਾਘ ਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਲੋਕਾ  ਰੂੰ  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਸਜਿਿੋਗ ਦਣੇਾ ਂਾਿੀਦਾ ਿੈ।  
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ਦਫ਼ਤਰ ਜਜਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਫਸਸਰ, ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍੍ਹ ਸਾਜਿਬ੍

ਬ੍ਸੀ ਪਠਾਣਾ ਜਵਖੇ ਜਸਿਤ ਜਵਿਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸੱੁਲ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬ੍ਬਾਫ ਲਈ ਜਸਿਤ ਜਵਿਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਜਿ਼ਾ ਰਿੇ ਉਪਰਾਜਲਿਆ ਦੀ  ਲਾਘਾ

ਬ੍ਸੀ ਪਠਾਣਾ/ਫ਼ਤਜਿਗੜ੍੍ਹ ਸਾਜਿਬ੍, 14 ਫਪ੍ਰੈਲ :
ਜਸਵਲ ਸਰਜਿ਼ਨ ਡਾ. ਐਨ.ਕ.ੇ ਫਗਰਵਾਲ ਦੇ ਜਦ ਾ ਜਨਰਦੇ ਾ ਤਜਿਤ ਪਪਰੇ ਜਜਜਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਜਵੱਬ ਜਸਿਤ ਜਵਿਾਗ ਦੀਿਆ ਟੀਮਾ ਵੱਲੋ 
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਿਾਮਾਰੀ ਤੋ ਬ੍ਬਾਫ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿ਼ਾ ਰਿੇ ਿਨ, ਜਜਿ਼ਸ ਦੀ ਲੋਕਾ ਵੱਲੋ  ਲਾਘਾ
ਕੀਤੀ ਜਿ਼ਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਬ੍ਸੀ ਪਠਾਣਾ ਜਵਖੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਾ. ਜਨਰਮਲ ਕੌਰ ਦੀ ਫਗਵਾਈ ਜਵੱਬ ਕੋਜਵਡ-19 ਬ੍ਾਰੇ ਲੋਕਾ ਨਪੰ  
ਜਿ਼ਾਗਰਪਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਿਤ ਜਵਿਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਬ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾ ਨੇ ਸੱੁਲ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ 
ਟੀਮ ਦੀ ਿੌਸਲਾ ਫਸਜਾਈ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਾ. ਜਨਰਮਲ ਕੌਰ ਨੇ  ਜਿਰ ਵਾਸੀਿਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਜਦਿਆ ਜਕਿਾ ਜਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ 
ਜਿਿਨਕ ਮਿਾਮਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਜੰਿ਼ਗ ਨਪੰ  ਸਮਾਜਜਿ਼ਕ ਦਪਰੀ ਬ੍ਣਾ ਕੇ ਿੀ ਜਜੱਿ਼ਜਤਿ ਜਿ਼ਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਉਨ੍ਹ ਾ ਇਿ ਵੀ ਜਕਿਾ ਜਕ ਿਰ 
ਜਵਫਕਤੀ ਨਪੰ  ਜਸਿਤ ਜਵਿਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਿ਼ਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿਏੋ ਿਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿ਼ ਦੀ 
ਸੁਰੱਜਖਿ ਲਈ ਿਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਬਾਿੀਦਾ ਿੈ।  

ਇਸ ਟੀਮ ਜਵੱਬ ਿੈਲਥ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਜਤਿਪਾਲ ਬ੍ੈਸ, ਐਮ.ਪੀ.ਐਬ. ਡਬ੍ਲਯਪ. ਸਤਨਾਮ ਜਸੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਸੰਘ ਤ ੇ 
ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਪਰਜਮੰਦਰ ਕੌਰ  ਾਮਲ ਸਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਹਿਬ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਿਬਬਾਅ ਲਈ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁਜ਼ਹੰਮ ਜ਼ਿੋਰਾ 'ਤ
ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕੂਗੜੇ ਦੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਾਤਾਰ ਜਾਰੀ
ਫ਼ਤਜ਼ਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਹਿਬ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ :
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਫਲੈਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫ਼ਤਜ਼ਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਜ਼ਹਿਬ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜ਼ਵੱਬ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁਜ਼ਹੰਮ ਜ਼ਿੋਰਾ 'ਤੇ ਬੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਮਜ਼ੁਹੰਮ ਜ਼ਵੱਬ ਨਿਰ ਕੌਸਲਾ ਦੇ ਕਰਮਬਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਿੰਬਦੀਆਂ ਵੱਲੋ ਵੱਧ ਬਗੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਇਆ 
ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜ਼ਮ੍ਰਤ ਕੌਰ ਜ਼ਿੱਲ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ 
ਿਬਬਾਅ ਲਈ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋ ਹਰ ਲੋਗੜੀਦਾ ਕਦਮ ਬੱੁਜ਼ਕਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਵੱਬ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਫਾਈ ਮੁਜ਼ਹੰਮ ਬਲਾਉਣਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਵੱਬ ਉਣਬੇਬੇ ਤਰੌ 'ਤੇ
ਜ਼ਛਿਗੜਕਾਅ ਕਰ ਕੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜੰਿੀ ਪੱਧਰ ਉਣਤੇ ਬੱਲ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਉਣਨ੍ਹ ਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਿਬਬਾਅ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਬਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਿਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਿਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੂਗੜੇ ਦੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਲੈੁਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਾਤਾਰ ਬੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜ਼ਿੱਲ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ 
ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਬਾਰ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਜ਼ਿਕਰਯੋਿ ਹੈ ਜ਼ਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੱੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾ ਦੀ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 
ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜਜਜਰਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਾੰਪਰਕ ਅਫਸਾਰ, ਫ਼ਤਜਹਿਗੜ੍ਹ ਾਾਜਹਿ

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਰੁੜੇ ਜਵਅਕ਼ਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕਰਜਫਸਿ ਪਾਾ ਰਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਡਿਊੀਆਂ ਲਾਈਆਂ

ਜਜਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਾਰ, ਡੀ.ਐਫਸ.ਐਾ.ਾੀ. ਼ਤੇ ਾਕੱ਼ਤਰ ਮਾਰਜਕਊ ਕਮੇਊੀ ਰਾਰੀ ਕਰਨਿੇਗ ਕਰਜਫਸਿ ਪਾਾ

ਫ਼ਤਜਹਿਗੜ੍ਹ ਾਾਜਹਿ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ :

ਨੋਵੇਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਾ ਨੰੂ ਫਸਲੈਣ ਼ੋਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਗਾਏ ਿਗਏ ਕਰਜਫਸਿ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਾੀਰਨ ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 
ਜਜਜਰਲ੍ਹਾ ਮੈਜਰਾਊਰੇਊ ਸ੍ਰੀਮ਼ਤੀ ਅੰਜਮ੍ਰ਼ਤ ਕੌਰ ਜਿੱਗਲ ਨੇ ਜਜਜਰਲ੍ਹੇ  ਜਵਚਲੇ ਆੜ਼ਤੀਆ,ਂ ਆੜ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰੁੜੇ ਮੁਲਾਜਮਮ, ਲੇਿਰ, 

ਜਲਫਸਜਊੰਿਗ ਦੇ ਕੰਮ ਜਵੱਚ ਲੱਿੇਗ ਊਰੱਕ ਚਾਲਕਮ ਅ਼ਤੇ ਜਲਫਸਜਊੰਿਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਲੇਿਰ ਨੰੂ ਪਾਾ ਰਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਜਲ੍ਹਾ 
ਮੰਡੀ ਅਫਸਾਰ, ਜਜਜਰਲ੍ਹਾ ਕੰਊਰੋਲਰ ਖੁਰਾਕ ਼ਤੇ ਜਾਵਲ ਾਪਲਾਈ ਅ਼ਤੇ ਖਪ਼ਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਜਵਿਾਿਗ ਅ਼ਤੇ ਾਕੱ਼ਤਰ ਮਾਰਕੀਊ 
ਕਮੇਊੀ ਾਰਜਹੰਦ, ਅਮਲੋਹ, ਖਮਾਣੋ, ਿਾੀ ਪਠਾਣਮ ਼ਤੇ ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਮ ਨੰੂ ਅਜਧਕਾਰ ਜਦੱ਼ਤੇ ਿਗਏ ਹਨ। 

ਜਜਜਰਲ੍ਹਾ ਮੈਜਰਾਊਰੇਊ ਾ੍ਰੀਮ਼ਤੀ ਅੰਜਮ੍ਰ਼ਤ ਕੌਰ ਜਿੱਗਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇ਼ਤ ਕੀ਼ਤੀ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਅਜਧਕਾਰੀ ਰਾਰੀ ਕੀ਼ਤੇ ਪਾਾਮ ਦਾ 
ਪੂਰਾ ਜਰਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕਲੋ ਰੱਖਣਿੇਗ ਅ਼ਤੇ ਰਜੋਾਨਮ ਸਾਮ 05:00 ਵਰੇ ਼ੱਤਕ ਰਾਰੀ ਕੀ਼ਤੇ ਪਾਾਮ ਦੀ ਾੂਚਨਮ ਜਜਜਰਲ੍ਹਾ 
ਮਜੈਰਾਊਰੇਊ ਦੇ  ਦਫ਼ਤਰ ਜਵਖੇ ਿੇਰਣਿੇਗ। ਇਹ ਅਜਧਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਿੇਗ ਜਕ ਇਹ ਪਾਾ ਜਾਰਫਸ ਅ਼ਤੇ ਜਾਰਫਸ 
ਉਕ਼ਤ ਕਾਰਰ/ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਾੀਜਨ 2020 ਨਾਲ ਰੁੜੇ ਜਵਅਕ਼ਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਰਾਰੀ ਕੀ਼ਤੇ ਰਾਣ।
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ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋਕਾ ਸੰਪਰਕਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਿਗੜ੍ਾ ਸਹਜ਼ਹਿਿਬ

ਭਹਰਤੀਾ ਸਮਹਜਾ ਦੇਾ ਜ਼ਵਕਹਸਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਡਹ.ਾ ਿਬੀ.ਆਰ.ਅੰਿਬਡੇਕਰਾ ਦਹਾ ਅਜ਼ਹਿਮਾ ਯੋਗਦਹਨ:ਾ ਗੇਜਹਾ ਰਹਮ

ਡਹ.ਾ ਅੰਿਬੇਡਕਰਾ ਨੇਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਾ ਕਦਰਾਾ ਕੀਮਤਾਾ ਨੰੂਾ ਲਹਗੂਾ ਕਰਨਾ ਲਈਾ ਾ ਉਚੇਚੇਾ ਯਤਨਾ ਕੀਤੇ

ਡਹ.ਾ ਿਬੀ.ਆਰ.ਅੰਿਬੇਡਕਰਾ ਨੰੂਾ 129 ਵੇਂਾ ਜਨਮਾ ਜ਼ਦਵਸਾ ਮੌ ਕੇਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਿੰਬਧਕੀਾ ਕੰਪਲੈਕਸਾ ਜ਼ਵਖੇਾ ਪੰਜਹਿਬਾ ਸਫਾਹਈਾ 
ਕਰਮਚਹਰੀਾ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਾ ਦੇਾ ਚੇਅਰਮੈਨਾ ਗੇਜਹਾ ਰਹਮਾ ਵੱਲੋਾ ਸ਼ਰਧਹਾ ਦੇਾ ਫਾੁੱ ਲਾ ਭੇਟ

ਕੋਰੋਨਹਾ ਵਹਇਰਸਾ ਤੋਾ ਿਬਚਹਅਾ ਲਈਾ ਲੋਕਾਾ ਨੰੂਾ ਘਰਾਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਹਿੀਾ ਰਜ਼ਹਿਿਾ ਦੀਾ ਅਪੀਲ

ਸੈਨੇਟਹਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾ ਤੇਾ ਸਫਾਹਈਾ ਮੁਜ਼ਹੰਿਮਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਵੱਧਾ ਚੜ੍ਾ ਕੇਾ ਯੋਗਦਹਨਾ ਪਹਾ ਰਹੇਿਾ ਸਫਾਹਈਾ ਕਰਮਚਹਰੀਆਂਾ ਦਹਾ ਸਨਮਹਨ

ਫ਼ਤਜ਼ਹਿਗੜ੍ਾ ਸਹਜ਼ਹਿਿਬ, 14 ਅਪਰੈਲ

ਡਹ.ਾ ਭੀਮਾ ਰਹਓਾ ਅੰਿਬੇਡਕਰਾ ਨੇਾ ਭਹਰਤੀਾ ਸਮਹਜਾ ਦੇਾ ਜ਼ਵਕਹਸਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਜ਼ਵਲੱਖਿਾ ਯੋਗਦਹਨਾ ਪਹਇਆਾ ਅਤੇਾ ਸਮਹਜ਼ਜਕ, 

ਆਰਜ਼ਥਕਾ ਅਤੇਾ ਰਹਜਨੀਜ਼ਤਕਾ ਖੇਤਰਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਾ ਕਦਰਾ-ਕੀਮਤਾਾ ਦੇਾ ਸੰਕਲਪਾ ਨੰੂਾ ਲਹਗੂਾ ਕਰਨਾ ਲਈਾ ਉਚੇਚੇਾ 
ਯਤਨਾ ਕੀਤੇ।ਾ ਉਹਿਾ ਭਹਰਤੀਾ ਸੰਜ਼ਵਧਹਨਾ ਜ਼ਤਆਰਾ ਕਰਨਾ ਵਹਲੀਾ ਖਰੜਹਾ ਕਮੇਟੀਾ ਦੇਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾ ਸਨਾ ਤੇਾ ਉਨ੍ਾਾ ਨੰੂਾ 
ਭਹਰਤੀਾ ਸੰਜ਼ਵਧਹਨਾ ਦੇਾ ਜ਼ਨਰਮਹਤਹਾ ਵਜੋਾ ਜਹਜ਼ਿਆਾ ਜਾਦਹਾ ਹੈਿ।ਾ ਉਨ੍ਾਾ ਦਹਾ ਜੀਵਨਾ ਸਹਜ਼ਰਆਂਾ ਲਈਾ ਪੇ੍ਰਨਹਾ ਦਹਾ ਸਰੋਤਾ ਹੈਿ।ਾ 
ਇਨ੍ਾਾ ਜ਼ਵਚਹਰਾਾ ਦਹਾ ਪ੍ਗਟਹਵਹਾ ਪੰਜਹਿਬਾ ਸਫਾਹਈਾ ਕਰਮਚਹਰੀਾ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਾ ਦੇਾ ਚੇਅਰਮੈਨਾ ਸ਼੍ੀਾ ਗੇਜਹਾ ਰਹਮਾ ਨੇਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ 
ਪ੍ਿੰਬਧਕੀਾ ਕੰਪਲੈਕਸਾ ਜ਼ਵਖੇਾ ਡਹ.ਾ ਭੀਮਾ ਰਹਓਾ ਅੰਿਬੇਡਕਰਾ ਦੇਾ 129 ਵੇਂਾ ਜਨਮਾ ਜ਼ਦਵਸਾ ਸਿੰਬਧੀਾ ਡਹ.ਾ ਅੰਿਬਡੇਕਰਾ ਦੇਾ ਿਬੁੱ ਤਾ 'ਤੇ
ਸ਼ਰਧਹਾ ਦੇਾ ਫੱੁਾਲਾ ਭੇਟਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂਾ ਕੀਤਹ।

ਸ਼੍ੀਾ ਗੇਜਹਾ ਰਹਮਾ ਨੇਾ ਜ਼ਕਹਿਹਾ ਜ਼ਕਾ ਡਹ.ਾ ਅੰਿਬੇਡਕਰਾ ਨੇਾ ਜ਼ਜ਼ੰਦਗੀਾ ਦੀਆਂਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਾ ਦਹਾ ਡਟਾ ਕੇਾ ਮੁਕਹਿਬਲਹਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂਾ ਉਚਾ 
ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਾ ਹਿਹਸਲਾ ਕੀਤੀ।ਾ ਉਨ੍ਾਾ ਦੇਾ ਜੀਵਨਾ ਤੋਾ ਪੇ੍ਰਨਹਾ ਲੈਾ ਕੇਾ ਨੌ ਜਵਹਨਾ ਪੀੜ੍ੀਾ ਵੱਖ-ਵੱਖਾ ਖੇਤਰਾਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਉਚੇਾ ਮੁਕਹਮਾ 
ਹਿਹਸਲਾ ਕਰਾ ਸਕਦੀਾ ਹੈਿ।ਾ ਡਹ.ਾ ਅੰਿਬਡੇਕਰਾ ਨੇਾ ਸਮਹਜਕਾ ਜ਼ਨਆਂਾ ਦੇਾ ਜ਼ਸਧਾਤਾ ਦਹਾ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾ ਪੱਧਰਾ 'ਤੇਾ ਪ੍ਸਹਰਾ ਕੀਤਹ।ਾ 14 

ਅਪਰੈਲਾ 1990 ਨੰੂਾ ਡਹ.ਾ ਅੰਿਬਡੇਕਰਾ ਨੰੂਾ ਭਹਰਤਾ ਦੇਾ ਸਰਿਬਉਚਾ ਨਹਗਜ਼ਰਕਾ ਸਨਮਹਨਾ ਭਹਰਤਾ ਰਤਨਾ ਨਹਲਾ ਜ਼ਨਵਹਜ਼ਜਆਾ 
ਜ਼ਗਆ।ਾ ਉਨ੍ਾਾ ਜ਼ਕਹਿਹਾ ਜ਼ਕਾ ਭਹਰਤੀਾ ਸਮਹਜਾ ਦੇਾ ਜ਼ਵਕਹਸਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਡਹ.ਾ ਅੰਿਬੇਡਕਰਾ ਵੱਲੋਾ ਪਹਏਾ ਯੋਗਦਹਨਾ ਲਈਾ ਉਨ੍ਾਾ ਨੰੂਾ ਸਦਹਾ 
ਯਹਦਾ ਰੱਜ਼ਖਆਾ ਜਹਵੇਗਹ।ਾ ਉਨ੍ਾਾ ਜ਼ਕਹਿਹਾ ਜ਼ਕਾ ਇਸਾ ਸੰਜ਼ਵਧਹਨਾ ਸਦਕਹਾ ਔਰਤਾਾ ਨੰੂਾ ਸਮਹਜਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਿਬਰਹਿਬਰਤਹਾ ਜ਼ਮਲੀਾ ਹੈਿ।

ਇਸਾ ਮੌ ਕੇਾ ਪੰਜਹਿਬਾ ਸਫਾਹਈਾ ਕਰਮਚਹਰੀਾ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਾ ਦੇਾ ਚੇਅਰਮੈਨਾ ਨੇਾ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ੇ ਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਕੋਰੋਨਹਾ ਵਹਇਰਸਾ ਤੋਾ ਿਬਚਹਅਾ ਸਿੰਬਧੀਾ 
ਚਲਹਈਾ ਜਹਾ ਰਹਿੀਾ ਸਫਾਹਈਾ ਤੇਾ ਸੈਨੇਟਹਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾ ਮੁਜ਼ਹੰਿਮਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਵੱਧਾ ਚੜ੍ਾ ਕੇਾ ਯੋਗਦਹਨਾ ਪਹਉਿਾ ਵਹਲੇਾ ਸਫਾਹਈਾ 
ਕਰਮਚਹਰੀਆਂਾ ਦਹਾ ਸਨਮਹਨਾ ਕੀਤਹਾ ਤੇਾ ਨਹਲਾ ਹਿੀਾ ਲੋਕਾਾ ਨੰੂਾ ਅਪੀਲਾ ਕੀਤੀਾ ਜ਼ਕਾ ਉਹਿਾ ਕੋਰੋਨਹਾ ਤੋਾ ਿਬਚਹਅਾ ਲਈਾ ਘਰਾਾ 
ਜ਼ਵੱਚਾ ਹਿੀਾ ਰਜ਼ਹਿਿ।

ਇਸਾ ਮੌ ਕੇਾ ਸਹਿਹਇਕਾ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਾ (ਜਨਰਲ)ਾ ਸ਼੍ੀਾ ਜਸਪ੍ੀਤਾ ਜ਼ਸੰਘ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਾ ਰਜ਼ਮੰਦਰਾ ਜ਼ਸੰਘਾ ਕਹਹਿਲੋ, ਨਗਰਾ ਕੌਸਲ
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ਸਰਜ਼ਹੰਿਦਾ ਫ਼ਤਜ਼ਹਿਗੜ੍ਾ ਸਹਜ਼ਹਿਿਬਾ ਦੇਾ ਕਹਰਜਸਹਧਕਾ ਅਫ਼ਸਰਾ ਗੁਰਪਹਲਾ ਜ਼ਸੰਘ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਕੁਮਹਰਾ ਸਮਤੇਾ ਹੋਿਰਾ ਪਤਵੰਤੇਾ ਵੀਾ 
ਹਿਹਜ਼ਰਾ ਸਨ।
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ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋਕਾ ਸੰਪਰਕਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਿਗੜ੍ਾ ਸਹਜ਼ਹਿਿਬ

ਰਵਹਇਤੀਾ ਫ਼ਸਲੀਾ ਚੱਕਰਾ ਨੰੂਾ ਛੱਡਾ ਕੇਾ ਮੱਕੀਾ ਦੀਾ ਕਹਸ਼ਤਾ ਨੰੂਾ ਤਰਜੀਹਿਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਕਸਹਨ

ਝੋਨੇਾ ਦੀਾ ਫਸਲਾ ਦੇਾ ਸਮੇਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਹਿੀਾ ਿਬੀਜੀਾ ਜਹਾ ਸਕਦੀਾ ਹੈਿਾ ਚਹਰੇਾ ਵਹਲੀਾ ਮੱਕੀ

ਫ਼ਤਜ਼ਹਿਗੜ੍ਾ ਸਹਜ਼ਹਿਿਬ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲਾ :

ਮੱੁਖਾ ਖੇਤੀਿਬਹੜੀਾ ਅਫਸਰਾ ਡਹ.ਾ ਇੰਦਰਪਹਲਾ ਜ਼ਸੰਘਾ ਸੰਧੂਾ ਨੇਾ ਦੱਜ਼ਸਿਾ ਜ਼ਕਾ ਜ਼ਕਸਹਨਾ ਵਧੇਰੇਾ ਮੁਨਹਫਹਾ ਲੈਣਾ ਲਈਾ ਝੋਨੇਾ ਦੀਾ 
ਫਸਲਾ ਹੇਿਠੋਾ ਰਕਿਬਹਾ ਘਟਹਾ ਕੇਾ ਪਕਹਵੀਾ ਮੱਕੀਾ ਦੀਾ ਫਸਲਾ ਦੀਾ ਜ਼ਿਬਜਹਈਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇਾ ਹਿਨਾ ਅਤੇਾ ਜੇਕਰਾ ਜ਼ਕਸਹਨਾ ਚਹਰੇਾ 
ਵਹਲੀਾ ਮੱਕੀਾ ਦੀਾ ਫਸਲਾ ਦੀਾ ਜ਼ਿਬਜਹਈਾ ਕਰਨੀਾ ਚਹਹੰੁਿਦੇਾ ਹਿਨਾ ਤਾਾ ਝੋਨੇਾ ਦੀਾ ਫਸਲਾ ਦੇਾ ਸਮੇਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਹਿੀਾ ਚਹਰੇਾ ਵਹਲੀਾ ਮੱਕੀਾ 
ਿਬੀਜੀਾ ਜਹਾ ਸਕਦੀਾ ਹੈਿ।ਾ ਡਹ.ਾ ਸੰਧੂਾ ਨੇਾ ਦੱਜ਼ਸਿਾ ਜ਼ਕਾ ਜ਼ਕਸਹਨਾ ਿਪਣੀਾ ਮੱਕੀਾ ਚਹਰੇਾ ਦੀਾ ਫਸਲਾ ਸਹਈਲੇਜਾ ਪਲਾਟਾਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਵੇਚ
ਕੇਾ ਵੱਧਾ ਿਮਦਨਾ ਲੈਾ ਸਕਦੇਾ ਹਿਨ।

ਡਹ.ਾ ਸੰਧੂਾ ਨੇਾ ਦੱਜ਼ਸਿਾ ਜ਼ਕਾ ਝੋਨੇਾ ਦੀਾ ਥਾਾ ਮੱਕੀਾ ਿਬੀਜਣਾ ਨਹਲਾ ਜ਼ਮੀਨਾ ਦੀਾ ਉਪਜਹਊਾ ਸ਼ਕਤੀਾ ਤਾਾ ਵਧੇਗੀਾ ਹਿੀਾ ਇਸਾ ਦੇਾ ਨਹਲ
ਪਹਣੀਾ ਦੀਾ ਵੀਾ ਿੱਬਚਤਾ ਹੋਿਵੇਗੀ।ਾ ਮੱਕੀਾ ਚਹਰੇਾ ਤੋਾ ਸਹਈਲੇਜਾ ਜ਼ਤਿਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹਲਾ ਪਸ਼ੂਿਂਾ ਨੰੂਾ ਸੰਤਜ਼ੁਲਤਾ ਖੁਰਹਕਾ ਜ਼ਮਲੇਗੀ, 
ਜ਼ਜਸਾ ਨਹਲਾ ਦੁੱ ਧਾ ਦੀਾ ਪੈਦਹਵਹਰਾ ਵਧੇਗੀਾ ਤੇਾ ਪਸ਼ੂਾ ਵੀਾ ਤੰਦਰੁਸਤਾ ਰਜ਼ਹਿਣਗੇ।ਾ ਉਨ੍ਾਾ ਦੱਜ਼ਸਿਾ ਜ਼ਕਾ ਚਹਰੇਾ ਵਹਲੀਾ ਮੱਕੀਾ ਦੀਾ 
ਪਜ਼ਹਿਲੀਾ ਫਸਲਾ ਇੱਕਾ ਜੂਨਾ ਅਤੇਾ ਦਜੂੀਾ ਫਸਲਾ ਦੀਾ ਜ਼ਿਬਜਹਈਾ ਅਗਸਤਾ ਦੇਾ ਦਜੂੇਾ ਪੰਦਰਵਹੜੇਾ ਤੋਾ ਕੀਤੀਾ ਜਹਾ ਸਕਦੀਾ ਹੈਿ।ਾ 
ਇਸਾ ਤਰ੍ਾਾ ਜ਼ਕਸਹਨਾ ਝੋਨੇਾ ਦੀਾ ਫਸਲਾ ਦੇਾ ਸਮੇਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਹਿੀਾ ਚਹਰੇਾ ਵਹਲੀਾ ਮੱਕੀਾ ਦੀਿਂਾ ਦੋਾ ਫਸਲਾਾ ਿਬੀਜਾ ਸਕਦੇਾ ਹਿਨ। 

ਡਹ.ਾ ਸੰਧੂਾ ਨੇਾ ਜ਼ਕਸਹਨਾਾ ਨੰੂਾ ਅਪੀਲਾ ਕੀਤੀਾ ਜ਼ਕਾ ਉਹਿਾ ਝੋਨੇਾ ਤੇਾ ਕਣਕਾ ਦੇਾ ਰਵਹਇਤੀਾ ਚੱਕਰਾ ਨੰੂਾ ਛੱਡਾ ਕੇਾ ਫਸਲੀਾ ਜ਼ਵਜ਼ਭੰਨਤਹਾ 
ਅਪਣਹਉਣਾ ਅਤੇਾ ਝੋਨੇਾ ਦੀਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਕਹਵੀਾ ਮੱਕੀਾ ਜਾਾ ਚਹਰੇਾ ਵਹਲੀਾ ਮੱਕੀਾ ਦੀਾ ਫਸਲਾ ਦੀਾ ਜ਼ਿਬਜਹਈਾ ਕਰਕੇਾ ਿਪਣੇਾ ਿਮਦਨ
ਵਧਹਉਣਾ ਅਤੇਾ ਵਹਤਹਵਰਣਾ ਨੰੂਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾ ਰਜ਼ਹਿਤਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਵੱਚਾ ਿਪਣਹਾ ਯੋਗਦਹਨਾ ਪਹਉਣ।
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