
ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ। 
ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰੂਮ ’ਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਲ੍ਈ ਆ ਰਿੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ੍ਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਤਜ਼ਿਸੀਲ੍ਦਾਰ 

ਰੋਿਾਨਾ ਬਣਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸੇ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਿਨ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ, 4 ਅਪਰੈਲ੍( ) 
ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲ੍ਈ ਬੀਤੀ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲ੍ਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ੍ਾਂ ਦੇ ਿੱਲ੍ 
ਲ੍ਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰੂਮ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਿਸੀਲ੍ਦਾਰ ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਵੱਲ੍ੋਂ ਖੁਦ 
ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਿੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸੇ 
ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਰੋਿਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੁਦ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਵੀ ਜਾਂਚੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ।  
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਿੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰੂਮ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲ੍ਈ ਕਾਫੀ ਫ਼ੋਨ ਆ ਚੱੁਕੇ ਿਨ, 

ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਪ ਮੰਡਲ੍ ਅਫਸਰ ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਕਨੂ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਵੱਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਿੱਲ੍ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ 
ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਤਜ਼ਿਸੀਲ੍ਦਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਏ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲ੍ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰ 
ਵੱਲ੍ੋਂ ਜੋ ਜ਼ਕ ਆਪਣੇ 14-15 ਿੋਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਪੰਡ ਅਜ਼ਬਆਣਾ ਖੁਰਦ ’ਚ ਫ਼ਜ਼ਸਆ ਿੋਇਆ ਸੀ, 
ਨਾਲ੍ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱਤੇ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਇਿ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰੂਮ ਕੇਵਲ੍ ਰਾਸ਼ਨ ਆਜ਼ਦ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ੍ਾਂ ਲ੍ਈ ਿੀ ਨਿੀਂ ਬਲ੍ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਨੰੂ 
ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰੂਮ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 01887-232015 

ਅਤੇ 01887-232016 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।  
ਤਸਵੀਰ:-  ਤਜ਼ਿਸੀਲ੍ਦਾਰ ਸ਼ਰੀ ਰਾਮ ਜ਼ਕਰਸ਼ਨ ਰੋਿਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਥਤੀ ਵੀ 
ਜਾਂਚਦੇ ਿੋਏ 

ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ। 
ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰੂਮ ’ਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਲ੍ਈ ਆ ਰਿੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ੍ਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਤਜ਼ਿਸੀਲ੍ਦਾਰ 

ਰੋਿਾਨਾ ਬਣਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸੇ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਿਨ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਨੰਗਲ੍, 4 ਅਪਰੈਲ੍( ) 
ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲ੍ਈ ਬੀਤੀ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲ੍ਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫ਼ਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ੍ਾਂ ਦੇ ਿੱਲ੍ 
ਲ੍ਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰੂਮ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਿਸੀਲ੍ਦਾਰ ਨੰਗਲ੍ ਸੁਜ਼ਰੰਦਰਪਾਲ੍ ਵੱਲ੍ੋਂ ਖੁਦ 
ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਿੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸੇ 
ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਰੋਿਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੁਦ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਵੀ ਜਾਂਚੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ।  
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਿੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰੂਮ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲ੍ਈ ਕਾਫੀ ਫ਼ੋਨ ਆ ਚੱੁਕੇ ਿਨ, 

ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਪ ਮੰਡਲ੍ ਅਫਸਰ ਨੰਗਲ੍ ਸ਼ਰੀ ਿਰਪਰੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਅਟਵਾਲ੍ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਵੱਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਿੱਲ੍ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ 
ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਤਜ਼ਿਸੀਲ੍ਦਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਏ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲ੍ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਖਾਣਾ 
ਜ਼ਮਲ੍ਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 



ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਇਿ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰੂਮ ਕੇਵਲ੍ ਰਾਸ਼ਨ ਆਜ਼ਦ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ੍ਾਂ ਲ੍ਈ ਿੀ ਨਿੀਂ ਬਲ੍ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਨੰੂ 
ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਕੰਟਰੋਲ੍ ਰੂਮ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 01887-221030’ਤੇ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।  
ਤਸਵੀਰ:-  ਤਜ਼ਿਸੀਲ੍ਦਾਰ ਸ਼ਰੀ ਸੁਜ਼ਰੰਦਰਪਾਲ੍ ਰੋਿਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਥਤੀ ਵੀ 
ਜਾਂਚਦੇ ਿੋਏ 

 


