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PN 03-04-2020_ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ  ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ 1,25,721 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ 
ਲਈ 9 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ, 90 ਹਜ਼ਾਰ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਿਬੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 
ਕੀਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 
 
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ  ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ 1,25,721 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ, 90 ਹਜ਼ਾਰ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 
ਿਬੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀਤ ੇਆੱਨਲਾਈਨ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 
ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬਕ ਖਾਿਤਆਂ ਰਾਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ 
ਸਮੂਹ ਬਿਕੰਗ ਕਾੱਰਸਪਡੋਟ  (ਬੀ. ਸੀ.) ਰਾਹ  ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਹਦਾਇਤ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 3 ਅਪੈਲ : 
 
ਿਜ਼ਲਾ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਫ਼ਤਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਂਨੂੰ  ਮਹੀਨਾ ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਦੀ 
ਬੁਢਾਪਾ, ਿਵਧਵਾ, ਆਸ਼ਿਰਤ ਬੱਚ ੇਅਤੇ ਿਦਿਵਆਂਗ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਨਾਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਹ  ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 
ਹੈ। 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ 2020-
21 ਅਧੀਨ ਬਜਟ ਿਵੱਚ ਮਹੀਨਾ ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਿਵਧਵਾ, ਆਸ਼ਿਰਤ ਬੱਚ ੇ ਅਤ ੇ ਿਦਿਵਆਂਗ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂ ਲਈ 
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 1,25,721 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ  ਅਧੀਨ 9 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ, 90 ਹਜ਼ਾਰ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 
ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਿਬੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ।ਦਫ਼ਤਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤ ਿਬੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 
ਬਕ ਖਾਿਤਆ ਂਰਾਹ  ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲ ਲੀਡ ਬਕ ਮੈਨਜਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਕਰੋਨਾ 
ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵੱਚ ਕਰਿਫ਼ਊ ਲੱਿਗਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰ  ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹ  ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣ ੇਅਧੀਨ 
ਸਮੂਹ ਬਿਕੰਗ ਕਾੱਰਸਪੋਡਟ  (ਬੀ. ਸੀ.) ਰਾਹ  ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤ ੇ
ਕੋਿਵਡ-19 ਤਿਹਤ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ  ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 
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PN 03-04-2020_ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਿਜ਼ਲਾ ਪਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰਨ 
ਤਾਰਨ ਿਵਖੇ ਿਕਸਾਨ ਕਾਲ ਸਟਰ ਸਥਾਿਪਤ 
 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਿਜ਼ਲਾ ਪਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਿਵਖ ੇ ਿਕਸਾਨ ਕਾਲ ਸਟਰ ਸਥਾਿਪਤ 
ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡੀਲਰ  ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ  ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 3 ਅਪੈਲ : 
 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼  ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ੀ ਕੁਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸੈਣੀ 
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਿਜ਼ਲਾ ਪਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਿਵਖੇ ਿਕਸਾਨ ਕਾਲ ਸਟਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ। 
ਮੱੁਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਿਕਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ  62801-86182, 98769-07355, 81950-00539, 94172-73035 ਨੰਬਰ  ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ। 
ਉਹਨ  ਿਜ਼ਲਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਵੱਲ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਿਕਸਾਨ  ਨੂੰ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤ  ਿਜਵ ਿਕ 
ਖਾਦ , ਬੀਜ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਕੈਮੀਕਲਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡੀਲਰ  ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨ  ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤ ਸਵੇਰੇ 10 
ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦ ੇਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਮੱੁਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ  ਿਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਢੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ 
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਿਜਸ ਲਈ ਕੰਬਾਇਨ  ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਦੀ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਿਕਸਾਨ  ਵੱਲ ਰੀਪਰ  ਨਾਲ ਤੜੂੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜ ਦੀ 
ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲ ਵਾਢੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਕੰਬਾਇਨ , ਕੰਬਾਇਨ ਮਕੈਿਨਕ  ਅਤ ੇ
ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀਆਂ ਦਕੁਾਨ  ਅਤੇ ਖੇਤ  ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸਾਨ  ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਨੰੂ 
ਖੇਤੀ ਕੰਮ  ਸੰਬੰਧੀ  ਕਰਿਫ਼ਊ ਤ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਉਹਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਜੋ ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕ ਫ਼ਸਲ  ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਕੰਬਾਇਨ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਿਫ਼ਊ 
ਪਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਹਨ  ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਸੀਜ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਇਨਪੱ◌ੁਟਸ ਦ ੇਸਟਾਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਬੰਧ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
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PN 03-04-2020_ਕੋਰੋਨਾ ਿਵਰੱੁਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਲੋਕ  ਨੂੰ  ਘਰ  ਿਵਚ 
ਰਿਹਣ ਲਈ ਪਿੇਰਤ ਕਰਨ ਜੀ. ਓ. ਜੀ- ਸੀ ਟੀ. ਐਸ. ਸ਼ੇਰਿਗਲ 

 
ਕੋਰੋਨਾ ਿਵਰੱੁਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਘਰ  ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਪਿੇਰਤ ਕਰਨ ਜੀ. ਓ. ਜੀ- ਸੀ ਟੀ. ਐਸ. 
ਸ਼ਰੇਿਗਲ 
ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲ ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਬੰਧ  ਦਾ ਿਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਿਤਆਰ-ਬਰ-ਿਤਆਰ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 3 ਅਪੈਲ : 
 
ਲੈਫੀ. ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਸੀ ਟੀ. ਐਸ. ਸ਼ੇਰਿਗਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ‘ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਸ’ ਅਤੇ 
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨ ਅੱਜ ਿਜ਼ਲਾ ਪਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਿਵਖੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 
ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਸਬੰਧੀ ਿਜ਼ਲਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਿਟੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲ 
ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਪਬੰਧ  ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਿਲਆ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਅਤੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਧਰੁਵ 
ਦਾਹੀਆ ਵੱਲ ਕਰਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ  ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼  ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਬੰਧ  ਅਤ ੇਲੋਕ  ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚੁੱ ਕ ੇਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ  ਸਬੰਧੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ।               
ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਟੀ. ਐਸ. ਸ਼ੇਰਿਗਲ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਜੀ. ਓ. ਜੀ. ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ 
ਿਨਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮ ਿਜਲਾ ਪਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ‘ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨਸ’ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ 
ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਪੰਡ  ਿਵੱਚ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਪਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦਣੇ। ਉਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ 
ਕਰਿਫਊ ਦੌਰਾਨ ਿਕਰਤੀ ਲੋਕ ਜੋ ਿਕ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਦ ੇ ਸਨ, ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆ ਂ ਅਤ ੇ ਹੋਰ 
ਲੋੜੀਦੀਆ ਂ ਵਸਤ  ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਿਵਚ ਜੀ. ਓ. ਜੀ. ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨ  ਜੀ. ਓ. ਜੀ. ਨੰੂ ਪੇਿਰਤ ਕਰਿਦਆ ਂਿਕਹਾ ਿਕ ਤਸੁ  ਯੋਧੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ  ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਕਈ ਜੰਗ  ਲੜੀਆ ਂਹਨ। 
ਕੋਰੋਨਾ ਿਵਰੁੱ ਧ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਅਸ  ਸਾਰੇ ਲੜ ਰਹ ੇਹ  ਅਤੇ ਤੁਸ  ਇਸ ਜੰਗ ਿਵਚ ਲੋਕ  ਨੂੰ  ਘਰ  ਿਵਚ 
ਰਿਹਣ ਲਈ ਪੇਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਿਫੳ◌ੂ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਪਿਰਵਾਰ  ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਂ
ਸਹੂਲਤ  ਨੂੰ  ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ।ੋ 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕੰਮ  ਅਤ ੇ
ਹਾੜੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢੁਕਵ ਪਬੰਧ  ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ ਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਿਥਤੀ 
ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਿਤਆਰ-ਬਰ-ਿਤਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 
ਵੱਲ ਵੀ ਲੋੜ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਦ ੇਿਕਸਾਨ  ਨੰੂ ਕਈੋ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾ ਆਵ,ੇ ਇਸ ਲਈ ਿਜ਼ਲਾ 
ਪਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲ ਿਵਸ਼ੇਸ ਹਦਾਇਤ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ 212 ਿਪੰਡ  ਿਵੱਚ 233 ਜੀ. ਓ. ਜੀ. 
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਲੋੜ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਣੇ ਿਵੱਚ ਮੁਕੰ◌ੰਮਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ 



ਜੀ. ਓ. ਜੀ. ਫੀਡਬੈਕ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਪਿਰਵਾਰ  ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ  ਜੋ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਇੱਕ 
ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ  ਤੇ ਸੇਵਾਵ  ਪਹੰੁਚ ਸਕਣ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਸਿੁਰੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਪ ਅਰਥ ਤ ੇਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਿਸੰਘ, 
‘ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਸ’ ਿਜਲਾ ਮੁਖੀ ਕਰਨਲ ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਿਗੱਲ, ਮੇਹਰ ਹਰਦੀਪ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੀ 
ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 
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PN 03-04-2020_ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸਾਨ  ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ 425 
ਿਕਸਾਨ  ਨੰੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਖਾਦ  ਅਤੇ ਬੀਜ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 
 
ਕਰਿਫ਼ਊ ਦਰੌਾਨ ਿਕਸਾਨ  ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਲੇ ਦ ੇ 425 ਿਕਸਾਨ  ਨੰੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਖਾਦ  ਅਤੇ ਬੀਜ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 
 
ਿਕਸਾਨ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਕਣਕ ਪਰ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤ-ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 3 ਅਪੈਲ : 
 
ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ  ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸਾਨ  ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ਲੇ ਦ ੇ425 ਿਕਸਾਨ  ਨੂੰ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲ 
ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ 367 ਲੀਟਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, 81 ਿਕੱਲੋ ਲੀਨਾਸ਼ਕ, 112 ਲੀਟਰ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ, 8227 ਿਕੱਲੋ ਖਾਦ, 725 ਿਕੱਲੋ 
ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨ 
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਬੀਜ , ਖਾਦ  ਅਤੇ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲਸ ਦ ੇ ਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਉਹਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਿਕਸਾਨ  ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਿਕਸਾਨ ਕਾਲ ਸਟਰ 
ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।ਉਹਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਿਕਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਜ  ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੰਬੰਧੀ 
ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਦ ੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਜ  ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਮੱੁਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ੀ ਕਲੁਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਿਕਸਾਨ  ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਕਣਕ ਦੀ 
ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਕ ੇਿਤਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਿਕਸਾਨ ਿਨਰੰਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦ ੇਰਿਹਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦੀ 
ਫ਼ਸਲ ਉੁੱਪਰ ਤੇਲੇ/ਚੇਪੇ ਦਾ ਹਮਲਾ (5 ਤੇਲੇ ਪਤੀ ਿਸੱਟਾ,ਕੋਈ 10 ਬੂਿਟਆ ਂਦ ੇਿਨਰੀਖਣ ਤ ਬਾਅਦ) ਨਜ਼ਰ ਆ ਦਾ ਹ ੈਤ  ਹੀ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।ਜੇਕਰ ਤੇਲੇ/ਚੇਪੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦਾ ਹੈ ਤ  20 ਗਾਮ 
ਿਥਆਮੀਥੋਗਜ਼ਾਮ 25 ਡਬਲਯੂ. ਜੀ. ਦੀ ਸਪਰੇਅ 80-100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਘਲੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । 
ਉਹਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਪੀਲੀ ਕੂੰ ਗੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦਾ ਹੈ ਤ  ਹੀ ਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨ  ਨ 
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਲਾਲ ਭੂੰ ਡੀ ਿਮੱਤਰ ਕੀੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਲੇ ਨੰੂ ਖ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲਾਲ ਭੂੰ ਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦੀ ਹੈ ਤ  
ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਹਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਟਰ ਸਫ਼ਾਰਮਰ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤ 
ਿਵੱਚ ਟਰ ਸਫ਼ਾਰਮਰ ਦ ੇ ਨਿੜ  ਕਣਕ ਨੰੂ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤ  ਜ ੋ ਿਕਸ ੇ ਵੀ ਅਣ-ਸੁਖਾਵ  ਘਟਨਾ ਤ ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕ ੇ । 
ਉਹਨ  ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਕਸਾਨ ਦ ੇਖੇਤ ਉੁੱਪਰ ਿਬਜਲੀ ਦੀਆ ਂਤਾਰ  ਲੰਘਦੀਆ ਂਹਨ ਤ ੇਉਹਨ  ਤਾਰ  ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਠੀਕ 
ਨਹ  ਹੈ ਤ  ਸਮ  ਰਿਹੰਿਦਆ ਂਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਿਬਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤ  ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਪਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ । 
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PN 03-04-2020_ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਕਵੋਾ 
ਐਪ ਰਾਹ  ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 
 
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਕੋਵਾ ਐਪ ਰਾਹ  ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਗੇੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਿਡਪਟੀ 
ਕਿਮਸ਼ਨਰ 
ਆਮ ਲੋਕ  ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦ ੇਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ 
ਕਨਕਟ-ਟੂ-ਡਾਕਟਰ ਨਾਮ ਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ 
ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜ ਸੇਵਾਵ  ਿਨਭਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ 3 ਅਪੈਲ : 
 
ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਿਵੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫ਼ਊ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਸਮ-ਸਮ 
’ਤੇ ਹਦਾਇਤ  ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ  ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦ ੇਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਕਨਕਟ-ਟ-ੂਡਾਕਟਰ ਨਾਮ ਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800-180-4104 ਵੀ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਸੁਿਵਧਾ 
ਨਾਗਿਰਕ  ਨੂੰ  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ 1800 ਤ ਵੱਧ ਮਾਿਹਰ ਡਾਕਟਰ  ਦੇ ਨਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੜੁਨ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ 
ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਚੰਤਾਵ  ਸਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਉਨ  ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਮਾਿਹਰ 
ਡਾਕਟਰ  ਨੂੰ  ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਸਵ-ੈਇਛੁੱ ਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨਕ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦ ੇ ਹਨ। 
ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਕੋਵਾ ਐਪ ਰਾਹ  ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਰਾਹ  ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ  ਸੰਸਥਾ ਸਵ-ੈਇੱਛਾ ਨਾਲ 
ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵ  ਿਨਭਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਨ  ਰਿਜਸਟਰਡ ਵਲੰਟੀਅਰ  
ਤ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲ ਸੇਵਾਵ  ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆ ਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂ ਹਨ। ਉਨ  ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਕਵੋਾ ਐਪ 
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕ ੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜ ਰਿਜਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦ ੇ ਹਨ। 
ਉਹਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰ  ਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ  ਦੀਆਂ ਸਵੇਾਵ  ਲਈਆ ਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤ ੇ ਇਨ  ਸੇਵਾਵ  ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਕੈਟਾਿਗਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ।ਪਿਹਲੀ ਕੈਟਾਿਗਰੀ ਿਵੱਚ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਰਸਪ ਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 
ਦਵਾਈਆ,ਂ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ  ਨੰੂ ਲੋਕ  ਦੇ ਘਰ  ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣਾ ਹਵੋੇਗਾ।ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ  ਲਈ 
ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਿਗਰੀ ਪੇਸ਼ਟ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਨ  
ਮਰੀਜ਼  ਦੇ ਘਰ  ਤੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਹਨ ਸੇਵਾਵ  ਪਦਾਨ ਕਰਨਗ,ੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 
ਉਨ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਿਗਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਨ  ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵ  ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਸਾਈਟ  ਿਵੱਚ ਉਪਕਰਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ 
ਚੌਥੀ ਕੈਟਾਿਗਰੀ ਚੈਕ ਇਨ ਅਤੇ ਚੈਟ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਨ  ਵਲੰਟੀਅਰ  ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਉਨ  ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਥੋੜੇ੍ਹ ਸਮ ਲਈ 



ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਇਕੱਲੇਪਣ ਅਤ ੇਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ ਕੈਟਾਿਗਰੀ 
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਿਡਵਲੈਪਮਟ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈ. ਟੀ. ਪੋਗਰਾਮ ਅਤ ੇਸਾਫਟ 
ਵੇਅਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 
 
  
 



















































 


