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ਗ਼ਰੀਬਾ, ਜ਼ਿਰੂਰਤਮੰਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ �ੀ ਬਾਬਾ ਸਾਜ਼�ਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੰੂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਲੀ �ਵੋੇਗੀ -     
 ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

ਬਾਬਾ ਸਾਜ਼�ਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ 129 ਵੇ ਂਨਮ ਜ਼ਦਵਸ ਤੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ  ਨੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ
ਜ਼ਵਖੇ ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਪ੍ਰਜ਼ਤਮਾ ਨੰੂ ਫ਼ਲੁ ਭੇਟ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਲੀ

ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਿਪੁਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ  :  ਭਾਰਤੀ ਸੰਜ਼ਵਧਾਨ ਦੇ ਂਨਮਦਾਤਾ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਂੀ ਦੇ 129 ਵੇ ਂਨਮ ਜ਼ਦਵਸ ਮਕਕੇ
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ: ਕੁਲਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਅਤੇ �ੋਰ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ਵਖੇ ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ.

ਅੰਬੇਦਕਰ ਂੀ ਦੇ ਬੁੱ ਤ 'ਤੇ ਫਿੁੱ ਲ ਮਾਲਾਵਾ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕ�ਾ ਜ਼ਕ ਬਾਬਾ ਸਾਜ਼�ਬ ਬ�ੁਤ �ੀ ਮ�ਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸਸੀਅਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾ ਨੇ ਸੰਜ਼ਵਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ

ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਵਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਦੱਤਾ �ੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮਕਕਾ
ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ �ੈ। ਉਨ੍ਹ ਾ ਜ਼ਕ�ਾ ਜ਼ਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਜ਼�ਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨ�ੀ ਭੱੁਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਂ ਦੇ ਸਮੇ

ਜ਼ਵਚ ਗ਼ਰੀਬਾ, ਜ਼ਿਰੂਰਤਮੰਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ �ੀ ਬਾਬਾ ਸਾਜ਼�ਬ ਨੰੂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਲੀ �ਵੋੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ �ੀ ਉਨ੍ਹ ਾ ਲੋਕਾ
ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਂਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ

ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਕਕੇ ਨਾਇਬ ਤਜ਼�ਸੀਲਦਾਰ ਸ੍ਰ: ਸੁਖਚਰਨ ਜ਼ਸੰਘ ਚੰਨੀ, ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਮਨੋ�ਰ ਲਾਲ, ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਪੱਪਲ

ਸ�ੋਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਸੀ ਉਲਫ਼ਤ ਰਾਇ, ਮਲੁਖਰਾਂ ਐਮਸੀ, ਜ਼ਕੱਕਰ ਸ�ੋਤਾ ਆਜ਼ਦ �ਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
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ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਫਿਲੈਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨਾ ਨੰੂ ਸੈਨੇਟਾਈਂ ਕੀਤਾ ਂਾਵੇ - ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨੱਂੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਸਮੇਤ ਜ਼ਸ�ਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਂਾਰੀ �ੋਰ

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਂਾਵੇ
ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਜ਼ਸ�ਤ ਨਾ ਸ�ੀ �ੋਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਸ�ਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਂਾਵੇ ਂਾ �ੈਲਪਲਾਈਨ

ਨੰਬਰ 104 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਂਾਵੇ

ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਿਪੁਰ 14 ਅਪ੍ਰਲੈ ( ) ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ: ਕੁਲਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ
ਲਈ ਕੰਬਾਈਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਤੋ ਦੂਂੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਜ਼ਵਚ ਆਉਦੀਆਂ �ਨ, ਜ਼ਂਸ ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਰੱਖਜ਼ਦਆਂ ਕੋਰੋਨਾ

ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਫਿਲੈਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱ ਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਬ�ੁਤ ਜ਼ਿਰੂਰੀ �ਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਬੰਜ਼ਧਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਨੰੂ �ਦਾਇਤਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕ�ਾ ਜ਼ਕ
ਸੀਜ਼ਿਨ ਦਕਰਾਨ ਕੰਬਾਈਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਤੋ ਦੂਂੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਂਾ ਜ਼ਪੰਡੋ-ਜ਼ਪੰਡ ਂਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੀਆਂ �ਨ, ਇਸ

ਲਈ ਇ� ਜ਼ਿਰੂਰੀ �ੈ ਜ਼ਕ ਕੰਬਾਈਨਾ ਨੰੂ ਸੈਨੀਟਾਈਂ ਕੀਤਾ ਂਾਵੇ। ਉਨ੍ਹ ਾ ਜ਼ਕ�ਾ ਜ਼ਕ ਕੰਬਾਈਨਾ ਨਾਲ ਉਪਯਕੁਤ
ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਵਚ ਸਨੈੀਟਾਈਜ਼ਿਰ ਰੱਜ਼ਖਆ ਂਾਵੇ ਤਾ ਂੋ ਇੱਕ ਜ਼ਪੰਡ ਤੋ ਦੂਂੇ ਜ਼ਪੰਡ ਂਾਣ ਸਮੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਕੰਬਾਈਨ ਬੰਦ

ਕਰਨ ਸਮੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਜ਼�ੱਸੇ ਨੰੂ ਜ਼ਂੱਥੇ ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਦੇ �ੱਥ ਪੈਰ ਵਗ਼ੈਰਾ ਲੱਗਦੇ �ਨ ਉਸ ਨੰੂ
ਸੈਨੀਟਾਈਂ ਕੀਤਾ ਂਾਵੇ। ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨੱਂੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ �ੱਥਾ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਂ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਜ਼ਖਆ ਂਾਵੇ। ਂੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਮਾ, ਬੁਖ਼ਸਾਰ, ਖੰਘ, ਜ਼ਿਕੁਾਮ ਂਾ ਸਾ� ਲੈਣ ਜ਼ਵਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੋ ਪੀੜਤ �ੈ ਤਾ ਉਸ

ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਸ�ਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮਲੇ ਕਰਵਾਇਆ ਂਾਵੇ ਂਾ �ੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ
ਂਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜ਼ਂ�ੇ ਕਾਮੇ ਨੰੂ ਕੰਬਾਈਨ ਤੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਕਆ ਂਾਵੇ।ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਜ਼ਵਚ ਂਾ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਾਨ
ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਂਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ �ੱਥ ਆਜ਼ਦ ਨਾ ਜ਼ਮਲਾਇਆ ਂਾਵੇ।ਉਨ੍ਹ ਾ

ਇ� ਵੀ ਜ਼ਕ�ਾ ਜ਼ਕ ਸਮੂ� ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਿਮੀ ਕੀਤਾ ਂਾਵੇ। ਉਨ੍ਹ ਾ ਜ਼ਕ�ਾ ਜ਼ਕ ਕਾਮੇ ਜ਼ਪੰਡ ਜ਼ਪੰਡ ਕੰਮ
ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹ ਾ ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਪੰਡ ਜ਼ਵਚ ਂਾਣੋ ਰੋਜ਼ਕਆ ਂਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਦਾ

ਇੰਤਜ਼ਿਾਮ ਜ਼ਪੰਡੋ ਬਾ�ਰ ਖੇਤਾ ਜ਼ਵਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕ�ਾ ਂਾਵੇ। ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕ�ਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ
ਫਿਲੈਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇ� ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਬ�ੁਤ ਜ਼ਿਰੂਰੀ �ਨ। ਉਨ੍ਹ ਾ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੰੂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ
ਉ� ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਸਰੀਦ ਦਕਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਸ�ਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਂਾਰੀ ਜ਼ਨਯਮਾ ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ

ਰੱਖ ਕੇ �ੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
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ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਸ�ਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰ�ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾ ਨੰੂ ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ
ਜ਼ਕ�ਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬਚਾਅ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰ�ੇ ਜ਼ਸ�ਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਸਾਲ �ੈ

ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਿਪੁਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬਚਾਅ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰ�ੇ ਜ਼ਸ�ਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ
ਕੰਮ ਕਰ ਰ�ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ: ਕੁਲਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹ ਾ ਵਰਕਰਾ ਨੰੂ ਐਨ-95

ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਮਕਕੇ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਂਨ ਡਾ: ਨਵਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ ਵੀ �ਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਕ�ਾ ਅਜ਼ਂ�ੇ �ਾਲਾਤਾ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਂੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਘਰਾ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼�ਣਾ ਲਾਜ਼ਿਮੀ �ੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਸ�ਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ
ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਫ਼ਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰ�ੇ �ਨ। ਉਨ੍ਹ ਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਿਰ ਜ਼ਸ�ਤ ਜ਼ਵਭਾਗ

ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰ�ੀਆਂ �ਨ, ਜ਼ਂਨ੍ਹ ਾ ਜ਼ਵਚ ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ਼ਿ �ੈਲਥ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ �ਨ। ਇਨ੍ਹ ਾ ਵਰਕਰਾ
ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹ ਾ ਨੰੂ ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਗਏ �ਨ। ਉਨ੍ਹ ਾ ਜ਼ਕ�ਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਸ�ਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ

ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਸਾਲ �ੈ।
ਉਨ੍ਹ ਾ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਇ� ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਲੋਕਾ ਲਈ ਘਰਾ ਜ਼ਵਚੋ ਬਾ�ਰ ਰਜ਼� ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰ�ੇ �ਨ ਲੋਕਾ ਦਾ ਵੀ

ਫ਼ਰਜ਼ਿ ਬਣਦਾ �ੈ ਜ਼ਕ ਉਨ੍ਹ ਾ ਦੇ ਸਜ਼�ਯੋਗ ਵਂੋ ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ਖ਼ਸਲਾਫ਼ ਛੇੜੀ ਂੰਗ ਨੰੂ ਜ਼ਂੱਤਣ ਲਈ ਘਰਾ ਜ਼ਵਚ ਬਣੇ ਰਜ਼�ਣ।ਇਸ ਮਕਕੇ
ਐਸਐਮਓ ਜ਼ਫ਼ਰਜ਼ੋਿਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਜ਼�ਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਚਰਨ ਜ਼ਸੰਘ ਵੀ ਮਕਂ ੂਦ ਸਨ।
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