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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਬਬਿਜਲੀ ਦਾ  ਐਡਵਾਂਸ ਬਬਿਲ ਜਮਾਾ  ਕਰਵਾਾ ਕ ਬਿੈਕ ਤੋਂ ਦੁਂੱ ਗਣਂੀ ਕਮਾਾ 
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 17 ਅਪਮੈਲ (

ਕਰਵਮ

)-

ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਲਮਜ਼ਟਿ ਵੱ ਲੋ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ਬਲ ਐਿਵਾਸ
ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੋਟੀ ਜ਼ਵਆਜ਼ ਦਰ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਬਾਰਿਰ ਜੋਨ ਦੇ
ਚੀਫ ਸਮੀ ਪਮਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਜ਼ਵਆਜ਼ ਦਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਕ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਮਆਦੀ ਖਾਤੇ
ਉਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਪਮਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱ ਕ ਹੀ ਜ਼ਵਆਜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ
ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਬਜਲੀ ਬੋਰਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾ ਨੂੰ ਐਿਵਾਸ ਜ਼ਬਜਲੀ ਜ਼ਬਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ
ਸਲਾਨਾ ਜ਼ਵਆਜ਼ ਦਰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਹੈ । ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਜ਼ਹਤ ਜੋ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ
ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਜਲੀ ਜ਼ਬਲ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਜ਼ਹਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱ ਕ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਨ ਜ਼ਬਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏਗਾ ਉਸ
ਨੂੰ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਵਆਜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਸਾਲ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ
ਲਈ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਜਲੀ ਦਫਤਰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਹੈ , ਉਹ ਜ਼ਿਜ਼ੀਟਲ ਮੋਿ ਨਾਲ
http://billpayment.pspcl.in ਤੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੇਣੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ, ਭਾਵ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਜ਼ਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਢੱ ਲੀਆਂ ਤਾਰਾ , ਟਰਾਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬਜਲੀ ਦੀ
ਸਪਾਰਜ਼ਕੰ ਗ ਤੋ ਕਣਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾ 96461-06835 ਅਤੇ 9646106836 ਉਤੇ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਸਥਾਨ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ ਵਟਸ ਐਪ ਰਾਹੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
===========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਚਚੰ ਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁੱ ਚਦਿਆ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 18001804104
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 17 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱ ਜ਼ਦਿਆ ਦੇ ਪਮ੍ਾਭਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਹੱ ਲ ਭਾਸਤੇ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਜ਼ਰਕਕ ਲਈ ਜ਼ਭਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 18001804104 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਿ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ
ਨਾਲ ਲੋ ਕ ਟੈਲੀ-ਕਾਨਫਰੰ ਜ਼ਸੰ ਗ ਰਾਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਕ ਦੇ ਨੈੱਟਭਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਜ਼ਭਡ-19 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ
ਸਬੰ ਧਤ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਿਆ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਿਆ ਜ਼ਸਭਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਜੁਗਲ ਜ਼ਕਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ ਦੇ
ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱ ਜ਼ਦਿਆ ਸਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਕ ਦੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸ
ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ, ਇਸ ਦੇ ਪਮੋਟਕ
ੋ ੋਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਮਮ ਸਬੰ ਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰਕ ਜ਼ਸਿਲਾਈ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨਕ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਇਸ ਕੌ ਸਜ਼ਲੰਗ ਰਾਹੀ ਿਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਘਰੇਲੂ ਕਭਰਨਟੀਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਜ਼ਜਨਕ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਿ੍ਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ,
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜ਼ਭੱ ਚ ਮਦਦ ਜ਼ਮਲੇ ਗੀ। ਉਨਕ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਕਚ ਤੇ ਕਾਰਭਾਈ ਲਈ ਸਬੰ ਧਤ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਜ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਭੇਗਾ।
ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਸੰ ਕਲਪ, ਪਮਸ਼ਾਸਜ਼ਨਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਜ਼ਨਭਾਰਨ ਜ਼ਭ੍ਾਗ ਭੱ ਲੋ ਜ਼ਤਿਰ
ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਿ, ਜ਼ਜਸ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕੌ ਜ਼ਭਡ 19 ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੂਮ (ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ.ਿਰ.) ਅਤੇ ਇੰ ਡੀਅਨ
ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਿਈ.ਐੱਮ.ਏ.) ਦੀ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਸ਼ਾਿਾ ਭੱ ਲੋ ਜ਼ਮਲ ਕੇ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ।
ਉਨਕ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਸੀ ਭਾਲੇ ਮਾਮਜ਼ਲਿਆ ਜ਼ਭੱ ਚ ਡਾਕਟਰਕ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ
ਲੋ ਕਕ ਜ਼ਭੱ ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਸਜ਼ਹਮ ਉਪਜਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਜ਼ਭਚ ਡਾਕਟਰਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲੋ ਕਕ ਨੂੰ ਿਪਣੇ
ਲੱਛਣਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜ਼ਭੱ ਚ ਮਦਦ ਜ਼ਮਲੇ ਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਭਾਈ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਅਪਣਾ ਸਕਣਗੇ।
=========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਜਜਿਲੇ ਜਵਿਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋ ਵਿੱ ਧ ਪਜਰਵਿਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿੰ ਜਡਿ ਜਗਿ ਪੰ ਜਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲੋ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸਨ-ਸੋਨੀ
ਸੋਨੀ ਵਿੱ ਲੋ ਬਾਹਰਲੀਿਂ ਵਿਾਰਡਾ ਲਈ ਪੰ ਜਿ ਟਰੱ ਕ ਰਵਿਾਨਾ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 17 ਅਪਮੈਲ (

)-

'ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਕਰਜ਼ਫਿ ਦੌਰਾਨ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰ ਮ ਲਈ ਜ਼ਡਪਪੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢੱ ਲੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੀਮਰ ਘਰਘਰ ਪਹੁੰ ਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਰ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਰੋਪੀ ਤੋ ਵਰਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ।' ਉਕਤ ਪਮਗਪਾਵਾ ਡਾਕਪਰੀ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ
ਤੇ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਰਦੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲੇ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਵਚ ਅਜ਼ਜਹੇ 35500 ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰ,
ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਕੋਲ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀ ਹਨ , ਪਰ ਕਰਜ਼ਫਿ ਦੌਰਾਨ ਕੰ ਮ ਖੁੱ ਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰੋਪੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰ ਮ ਲਗਾਤਾਰ
ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨਰ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਵਚ 10 ਜ਼ਕਲੋ ਗਮਾਮ ਆਪਾ, 2 ਜ਼ਕਲੋ ਗਮਾਮ ਖੰ ਡ ਤੇ 2 ਜ਼ਕਲੋ ਦਾਲਰ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ
ਹਨ। ਉਨਰ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਪਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵੱ ਲੋ ਰਾਜ ਭਰ ਜ਼ਵਚ 10 ਲੱਖ ਫੂਡ ਪੈਕਪ ਵੰ ਡਣ ਦੇ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਜਲੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਨੰਰਤਰ ਵਸਤਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ , ਜ਼ਜੱ ਥੋ ਇਸ ਦੇ ਪੈਕ ਬਣਾ ਕੇ
ਸਾਰੇ ਜ਼ਜਲੇ ਜ਼ਵਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਪੱ ਧਰ ਉਤੇ ਲੋ ਕਰ ਦੀ

ਸੇਵਾ ਜ਼ਵਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਅੱ ਜ ਆਪਣੇ ਕੇਦਰੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ

ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵਾਰਡਰ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਰਾ ਦੀ ਤਰਫੋ 750 ਪਜ਼ਰਵਾਰਰ ਦੀ ਆਈ ਰਾਹਤ ਸਮਗਰੀ ਦੇ 5 ਪਰੱ ਕ
ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ਼ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਦਨ -ਰਾਤ ਲੋ ਕਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਨ ਸਪਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਵੱ ਲੋ ਭੇਜੇ ਗਏ 30 ਕੁਇੰਪਲ ਚੋਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਰ ਤੱ ਕ ਘਰ -ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ
ਹਦਾਇਤ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਰ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਮੀ ਜ਼ਵਕਾਸ ਸੋਨੀ ਕੌ ਸਲਰ , ਮਹੇਸ਼ ਖੰ ਨਾ
ਕੌ ਸਲਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦਾਰਾ , ਸਰਬਜੀਤ ਲਾਪੀ, ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਸਮੀਮਤੀ ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰ ਤੇ ਵੀ
ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ
ਹਲਕਾ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਕੇਦਰੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵਾਰਡਰ ਲਈ 5 ਪਰੱ ਕ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਜ਼ਨਪ ਮੰ ਤਰੀ ਸਮੀ ਓ
ਪੀ ਸੋਨੀ।
=======
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਸਰਬੱ ਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱ ਸਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾ ਤੇ ਪੁਲਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ
ਚੁੱ ਲਕਿ ਬੀੜਾ
ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਅੰਲਮਮਤਸਰ ਪਮਰਾਰਨ ਨੂੰ 1-1 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀ.ਪੀ.ਈ.ਲਕੱ ਟਾ ਤੇ ਐੱਨ-95 ਮਾਸਕ ਲਦੱ ਤੇ
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਰੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਵੱ ਲੋ ਵੱ ਡੀ ਮਦਦ : ਸੋਨੀ,
ਔਜਲਾ
ਪੱ ਤਰਕਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰ ਡੇ ਗਏ ਲਤੰ ਨ ਪਰਤੀ ਮਾਸਕ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ,17 ਅਪਮਲ
ੈ (

)-

ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਖ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋ ਪਜ਼ਹਲਾ ਪਹੁੰ ਚਣ
ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਅੰ ਦਰ 'ਰੱ ਬ ਦੇ ਫਜ਼ਰਸ਼ਤੇ' ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਦੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਜ਼ਸੱ ਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱ ਤ
ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱ ਸਟ ਦੇ ਮੋਢੀ ਡਾ.ਐਸ.ਪੀ.ਜ਼ਸੰ ਘ ਓਬਰਾਏ ਵੱ ਲੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਏ
ਮਰੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੱ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱ ਜ ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰ ਤਰੀ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਮੈਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਗੁਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਔਜਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰ ਨੂੰ 800 ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਜ਼ਕੱ ਟਾ
ਅਤੇ 800 ਐੱਨ-95 ਮਾਸਕ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਗਏ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰ ਤਰੀ ਸੋਨੀ ਤੇ ਐੱਮ.ਪੀ.ਔਜਲਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ 'ਸਰਬੱ ਤ ਦਾ
ਭਲਾ' ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਦਾ ਪੱ ਲਾ ਫੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਫੁੱ ਲਾ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਡਾ .ਐਸ.ਪੀ.ਜ਼ਸੰ ਘ
ਓਬਰਾਏ ਵੱ ਲੋ ਇਸ ਜ਼ਬਪਤਾ ਭਰੀ ਘੜੀ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਪਮਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਾ ਦੀ ਅੱ ਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਵੱ ਡੀ ਸੇਵਾ ਰੂਪੀ ਮਦਦ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੀ ਤੇ ਜ਼ਨਵੇਕਲੀ ਜ਼ਮਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਡਾ. ਓਬਰਾਏ ਵੱ ਲੋ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਜ਼ਸਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰ ਸਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ , ਰਾਜ਼ਜੰ ਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ
ਪਜ਼ਟਆਲਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਇੱ ਕ-ਇੱ ਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਜ਼ਕੱ ਟਾ ਤੇ ਐੱਨ-95 ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੀ
ਜ਼ਗਣਤੀ 'ਚ ਜ਼ਤੰ ਨ ਪਰਤੀ ਮਾਸਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਜ਼ਲੇ ਦੇ ਪਮਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾ ਲਈ
ਲੋ ੜੀਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ,ਜੋ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵੇਲੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇ ਵਾ
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਜ਼ਹਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੀ ਮਦਦ ਹੈ । ਉਨਾ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋ ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਦਾ ਇਸ ਵੱ ਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰ ਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਟਰੱ ਸਟ ਦੇ ਮਾਝਾ ਜੋਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਖਦੀਪ ਜ਼ਸੱ ਧੂ , ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਪਮਧਾਨ
ਸੁਖਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਹੇਰ,ਜਨਰਲ ਸਕੱ ਤਰ ਮਨਪਮੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ,ਮੀਤ ਪਮਧਾਨ ਜ਼ਸ਼ਸ਼ਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਲਾਡੀ ਅਤੇ ਖਜਾਨਚੀ
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ਨਵਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਘਈ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਬੱ ਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱ ਸਟ ਵੱ ਲੋ ਡਾ .ਐਸ.ਪੀ. ਜ਼ਸੰ ਘ ਓਬਰਾਏ ਦੀ
ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱ ਜ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪੁਜ਼ਲਸ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ,
ਮੋਗਾ, ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰ ਗਰੂਰ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲਆਂ ਦੇ ਹਪਸਤਾਲਾ ਲਈ ਜ਼ਸਵਲ , ਪੁਜ਼ਲਸ ਪਮਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੱ ਤਰਕਾਰਾ ਨੂੰ
ਲੋ ੜੀਦੀਆਂ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਜ਼ਕੱ ਟਾ, ਐੱਨ.-95 ਮਾਸਕ ਤੇ ਜ਼ਤੰ ਨ ਪਰਤੀ ਮਾਸਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਅੱ ਜ ਪੁਜ਼ਲਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਸੁਖਚੈਨ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਗੱ ਲ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.ਜ਼ਦਹਾਤੀ ਜ਼ਵਕਰਮਜੀਤ ਦੁੱ ਗਲ ਨੂੰ ਵੀ
ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਜ਼ਕੱ ਟਾ, ਐੱਨ.-95 ਮਾਸਕ ਤੇ ਜ਼ਤੰ ਨ ਪਰਤੀ ਮਾਸਕ ਦੇਣ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਦੌਰ ਅੰ ਦਰ ਪਲ-ਪਲ
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਘਰਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਦੇ ਪੱ ਤਰਕਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਤੰ ਨ ਪਰਤੀ ਮਾਸਕ (ਧੋਣ ਯੋਗ)
ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਦੋ ਜ਼ਦਨਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ 5000 ਜ਼ਤੰ ਨ ਪਰਤੀ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਹੁੰ ਚਾ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਪਮੰ ਸੀਪਲ ਡਾ. ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਜੁਗਲ ਜ਼ਕਸ਼ੋਰ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, ਡਾ. ਵੀਨਾ
ਚਤਰਥ, ਡਾ. ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਜ਼ਸ਼ਵ ਚਰਨ,ਡਾ. ਲਵਲੀਨ ਓਬਰਾਏ, ਡਾ.ਨਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਡਾ.ਸਤਪਾਲ ਅਲੂਨਾ,
ਡਾ. ਸੁਜ਼ਰੰ ਦਰ ਸਲਵਾਨ, ਡਾ.ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ,ਆਰ.ਕੇ. ਦੇਵਗਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ੱਚ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ – ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜ਼ਵਚ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਸ. ਗੁਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਟਰੱ ਸਟ ਵੱ ਲੋ ਆਇਆ
ਸਮਾਨ ਸੌਪਣ ਮੌਕੇ ਸਮੀ ਸੁਖਦੀਪ ਜ਼ਸੱ ਧੂ, ਸੁਖਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਹੇਰ, ਮਨਪਮੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਬਰ।
=======
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਪਪੰ ਡਾਂ ੀਆਂਂਪਫਿਰੀਆਂਂਤੇਂਸ਼ਪਹਿਾਂ ੀਆਂਂਗਲੀਆਂਂਪਵਿਂਲੱਗਣਂਲੱਗੇਂਠੀਰਿੀਂਪਪਹਿੇ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 16 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਕੋਜ਼ਵਿਡ 19 ਦੇ ਸੰ ਕਟ ਕਾਰਨ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਿ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਸਾਨਾ , ਖੇਤ
ਮਜ਼ਦੂਰਾ, ਕੰ ਬਾਇਨਾ, ਰੀਪਰਾ, ਦੁੱ ਧ ਤੇ ਿਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾ, ਸਬਜੀ ਤੇ ਫਲ ਜ਼ਵਕਰੇਤਾ ਆਜ਼ਦ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ
ਜ਼ਢੱ ਲ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾ ਜ਼ਕ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾ ਜ਼ਮਲਦੀਆਂ ਰਜ਼ਹਣ। ਇਨਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋ ਕ
ਕਰਜ਼ਫਿ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਉਤੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋ ਕ ਵੀ ਜ਼ਤੱ ਖੀ ਜ਼ਨਗਾ ਰੱ ਖਣ ਲੱਗੇ
ਹਨ। ਜ਼ਜਲਾ ਪੇਿਡੂ ਜ਼ਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰ ਚਾਇਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਸਮੀ ਗੁਰਪਮੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਗੱ ਲ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ
ਜ਼ਪੰ ਿਡਾ ਜ਼ਵਚ ਲੋ ਕਾ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨੀਆਂ ਉਤੇ ਪਜ਼ਹਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ , ਜ਼ਜੱ ਥੋ ਉਹ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਪੰ ਿਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋ ਪੁੱ ਛ ਜ਼ਗੱ ਛ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱ ਲੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਹੀ ਅੱ ਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ । ਇਥੋ ਤੱ ਕ ਜ਼ਕ
ਜ਼ਪੰ ਿਡਾ ਜ਼ਵਚ ਸੰ ਬਜੀ ਤੇ ਫਲ ਜ਼ਵਕਰੇਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਕ ਪਜ਼ਹਲਾ ਤੋ ਹੀ ਜ਼ਪੰ ਿਡ ਜ਼ਵਚ
ਆਉਦੇ ਹਨ, ਨਵੇ ਬੰ ਦੇ ਨੂੰ ਸਬਜੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇੰ ਨਾ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਪੰ ਿਡਾ ਜ਼ਵਚ ਮਾਸਕ
ਪਜ਼ਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਨਾਜ਼ਕਆਂ ਉਤੇ ਰੱ ਖੇ ਸਾਬਣ-ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਚੰ ਗੀ ਤਰਾ ਧੋ ਕੇ
ਹੀ ਜ਼ਪੰ ਿਡ ਜ਼ਵਚ ਦਾਖਲਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰਾ ਜ਼ਪੰ ਿਡੋ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਕਧਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ
ਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੰ ਦੇ
ਵਾਪਸੀ ਉਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰਾ ਸੈਨੇਟਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਪੰ ਿਡਾ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਕੁੱ ਝ ਮੁਹੱਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਅਜ਼ਜਹਾ ਵਤੀਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ।
ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਬਾਦੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਅਜ਼ਜਹੇ ਠੀਕਰੀ ਪਜ਼ਹਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ -ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ
ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਇਕ ਚੰ ਗੀ ਪਜ਼ਹਲ ਕਦਮੀ ਹੈ । ਆਸ ਹੈ ਜ਼ਕ
ਜੇਕਰ ਲੋ ਕ ਇਸੇ ਤਰਾ ਜਾਗਰੂਕ ਰਜ਼ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਵੱ ਿਡੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੈਪਸ਼ਨ:---ਜ਼ਪੰ ਿਡਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਫਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਠੀਕਰੀ ਪਜ਼ਹਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱ ਝ ਤਸਵੀਰਾ।
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