
 ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ 

ਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਿੈ ਜ਼ਤਆਰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸੱੁਕਾ ਰਾਸ਼ਨ-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. 
ਲੋ੍ਕਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ 
ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲ੍ੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿੈ ਜਾਗਰੂਕ 

ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ/ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ,05 ਅਪਰੈਲ੍ : 
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਲ੍ਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸੱੁਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ 
ਤਜ਼ਿਤ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲ੍ੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਤੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਉਪਰਾਜ਼ਲ੍ਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। 

ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਉਪ ਮੰਡਲ੍ ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਕਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸੇ ਲ੍ੜੀ ਤਜ਼ਿਤ 
ਜ਼ਪੰਡ ਲੰ੍ਗ ਮਜਾਰੀ ਜ਼ਵਖੇ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਅਤੇ ਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਿੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। 
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਿਰ ਰਾਏ ਯੂਥ ਸੋਰਟਸ ਕਲੱ੍ਬ ਚੌਂਤਾ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵੀ ਸੱੁਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ੍ ਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਆਮ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਸਿਤ ਸੰਭਾਲ੍ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਿੀ ਇਿ ਵੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜੋ 
ਵੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਨੰੂ 
ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਿੱਥਾਂ ਨੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ੍ ਧੋਇਆ ਜਾਵੇ।ਖੰਘ ਜਾਂ ਜ਼ ੱਕਣ ਸਮੇਂ 
ਆਪਣਾ ਮੰੂਿ ਅਤੇ ਨੱਕ ਰੁਮਾਲ੍ ਨਾਲ੍ ਢੱਜ਼ਕਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਇਿ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ 
ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਥੱੁਕ ਕਣਾਂ ਰਾਿੀਂ ਫੈਲ੍ਦੀ ਿੈ। 

ਫਲ੍ੂ ਵਰਗੇ ਲੱ੍ ਣਾਂ ਵਾਲੇ੍ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨਾਲ੍ 
ਿੱਥ ਨਾ ਜ਼ਮਲ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੰਘ,ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਿ ਲੈ੍ਣ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਦੱਕਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜ਼ਵੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਨੰੂ 
ਸੂਜ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ 
ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਜ਼ਬੰਨ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰਡ ਲੰ੍ਗ ਮਜਾਰੀ ਜ਼ਵਖੇ ਲ੍ਾਏ ਲੰ੍ਗਰ ਜ਼ਵੱਚ ਡਾ. 
ਭਾਮ ਦੇਵ, ਸੋਮ ਨਾਥ, ਅਰਜ਼ਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਯਾਦਜ਼ਵੰਦਰ, ਜ਼ਵਸ਼ਾਲ੍, ਸੁਜ਼ਰੰਦਰ, ਜ਼ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲ੍ਾ ਵੱਲ੍ੋਂ 
ਜ਼ਤਆਰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀ ਜਰਨੈਲ੍ ਜ਼ਸੰਘ, ਸਰੀ ਮਨੋਿਰ ਲ੍ਾਲ੍, ਸਰੀ ਜਗਮੋਿਨ ਜ਼ਸੰਘ, ਸਰੀ ਪਰਦੀਪ ਜ਼ਸੰਘ, ਸਰੀ ਸਤਨਾਮ 
ਜ਼ਸੰਘ, ਸਰੀ ਬਲ੍ਵੀਰ ਜ਼ਸੰਘ, ਸਰੀ ਕੇਵਲ੍ ਜ਼ਕਰਸ਼ਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸੱੁਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ 
ਮੁਜ਼ਿੰਮ ਜ਼ਵੱਚ ਅਜ਼ਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। 
ਤਸਵੀਰ:- 1) ਜ਼ਪੰਡ ਲੰ੍ਗ ਮਜਾਰੀ ਜ਼ਵਖੇ ਘਰ ਘਰ ਖਾਣਾ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਖਾਣਾ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ 
ਨੌਜਵਾਨ। 
2) ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਿਰ ਰਾਇ ਯੂਥ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱ੍ਬ ਚੌਂਤਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲ੍ੋਂ ਇਲ੍ਾਕੇ ਜ਼ਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈ ਂਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ 
ਸੱੁਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੁੱ ਜਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜ਼ਦਰਸ਼। 
 

ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ। 
  



ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਲੱ੍ਗੇ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਮੁਲ੍ਾਿਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 

  

ਜ਼ਵਦੇਸ਼ ਤੇ ਿੋਰ ਸੂਜ਼ਬਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਉਪਰੰਤ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਿਣ ਦੀ ਿਦਾਇਤ 

  

ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ, 5 ਅਪਰੈਲ੍( ) 

  

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲ੍ਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਿਤ 
ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਜ਼ਵਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸੂਜ਼ਬਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦਾਇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇੇੇ 
ਨਾਲ੍ ਿੀ ਸਖਤ ਜ਼ਡਊਟੀ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਮੁਲ੍ਾਿਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਿਤ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। 
  

ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਅਫਸਰ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਡਾ. ਜ਼ਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਕਨੰੂ ਗਰਗ ਦੇ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲ੍ੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ ਲ੍ਈ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਬਲ੍ਾਕ ਜ਼ਵਚ ਨਾਜ਼ਕਆਂ ’ਤੇ  ਜ਼ਡਊਟੀ ਕਰ ਰਿੇ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਮੁਲ੍ਾਿਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਮੁਜ਼ਿੰਮ ਲ੍ਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਿੈ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਡਾ. ਜ਼ਵਸ਼ਾਲ੍ ਕਾਲ੍ੀਆ, ਡਾ. ਅੰਜੂ ਸਮੇਤ 
ਫਾਰਮਾਜ਼ਸਸਟ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਦੇ ਮੁਲ੍ਾਿਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ 
ਜ਼ਸਿਤ ਟੀਮਾਂ ਵਲ੍ੋਂ ਮੁਲ੍ਾਿਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਬਲੱ੍ਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਚੈੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜ਼ਸਿਤ 
ਸਬੰਧੀ ਤਕਲ੍ੀਫ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਆਜ਼ਦ ਪੜਤਾਲ੍ ਕਰਕੇ ਇਲ੍ਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈਆਂ ਿਨ। 
  

ਡਾ. ਜ਼ਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲ੍ੋਂ ਨੂਰਪੁਰਬਦੇੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ 
ਅਤੇ ਜ਼ਵਦੇਸ਼ ਤੇ ਿੋਰ ਸੂਜ਼ਬਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਿਣ ਦੀ ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜ਼ਜਸ ਉਪਰੰਤ ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਲ੍ਾਕਾ ਜ਼ਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 
ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਵਲ੍ੋਂ ਜਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ੍ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 
ਅਤੇ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਨਾ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲ੍ਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਕੇਵਲ੍ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ 
ਰਜ਼ਿ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲ੍ੜੀ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕੇ।      
  

ਤਸਵੀਰ:- ਪੰਜਾਬ ਪੁਜ਼ਲ੍ਸ ਦੇ ਮੁਲ੍ਾਿਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤਾਪਮਾਨ, ਬਲੱ੍ਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜ਼ਸਿਤ ਸਬੰਧੀ ਤਕਲ੍ੀਫ 
ਨੰੂ ਚੈੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਦਰਸ਼ 

 

 

 

 

 

ਦਫਤਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ। 
ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਿਤ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ – ਕਨੂ ਗਰਗ 



ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ, 5 ਅਪਰੈਲ੍( ) 

ਉਪ ਮੰਡਲ੍ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਕਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਿੋਈ ਸਜ਼ਥਤੀ ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵੱਚ ਰੱਖਦੇ 
ਿੋਏ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਢੱੁਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ੍ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱ ਖਾ ਨਾ 
ਰਿੇ।  
ਕਨੂ ਗਰਗ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਸੇ ਤਜ਼ਿਤ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ, ਸ਼ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਪੰਡ 
ਜ਼ਮਡਵਾਂ ਲੋ੍ਅਰ ਦੇ ਗਰੀਬ/ਲੋ੍ੜਵੰਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਿ ਵੀ 
ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਪਰਗਟਾਇਆ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਿੀਂ ਆਉਣ 
ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰੰ ਤੂ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਬਲ੍ਕੁੱਲ੍ ਵੀ  ੂਟ ਨਿੀਂ ਿੈ।   
ਤਸਵੀਰ:- ਜ਼ਪੰਡ ਜ਼ਮਡਵਾਂ ਲੋ੍ਅਰ ਜ਼ਵਖੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਦਰਸ਼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਜਲ੍ਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ। 
 

ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ ਪਰਾਪਤ ਿੋਏ ਸੁੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 400 ਜ਼ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ 

 

ਧਾਰਜ਼ਮਕ/ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ੍ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਜ਼ਤਆਰ ਖਾਣਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਮੁਿੱਈਆ- 
ਐੈੱਚ. ਐੈੱਸ. ਅਟਵਾਲ੍ 



 

ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ ੜਕਾਅ- ਮਨਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ 

 

ਨੰਗਲ੍, 5 ਅਪਰੈਲ੍(  ) 
 

ਕੋਜ਼ਵਡ-19 (ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਦੀ ਦੁਜ਼ਨਆਂ ਭਰ ਜ਼ਵੱਚ ਫੈਲ੍ ਰਿੀ ਮਿਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਵੱਚ ਲੱ੍ਗੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ 
ਲੋ੍ੜਵੰਦ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ ਪਰਾਪਤ ਿੋਏ ਸੁੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਕੱਟਾਂ ਰਾਣਾ ਕੇ. 
ਪੀ. ਜ਼ਸੰਘ, ਸਪੀਕਰ ਜ਼ਵਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜ਼ਿਤ ਸ਼ਰੀ ਐਚ.ਐਸ.ਅਟਵਾਲ੍, ਉਪ ਮੰਡਲ੍ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਨੰਗਲ੍ 
ਦੀ ਿਾਜਰੀ ਜ਼ਵੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਵਲ੍ੋਂ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲ੍ਾਜ਼ਕਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਜ਼ਕੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਿਨ ਤੇ ਇਿ ਕੰਮ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿੇਗਾ। 
ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨੰਗਲ੍ ਸਰੀ ਮਨਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸਪੀਕਰ ਕੇ. ਪੀ. ਜ਼ਸੰਘ ਵਲ੍ੋਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਗਆ 
ਿੈ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਿਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ ਲ੍ਗਾਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਭੁੱ ਖਾ ਨਿੀਂ ਰਜ਼ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। 
ਜ਼ਜੱਥੇ ਵੀ ਅਜ਼ਜਿੇ ਸੁੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਿੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਮੁਿੱਈਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਇਿ ਵੀ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਵਲ੍ੋਂ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਜ਼ਮਕ/ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ੍ 
ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਜ਼ਤਆਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਨੂੰ  ਸਾਫ ਸੁੱ ਥਰਾ 
ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਦੀ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ ੜਕਾਅ ਵੀ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। 
               ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਿੁਕਮਾਂ ਅਤੇ 
ਿੋਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 
ਤਸਵੀਰ:- ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਦਰਸ਼ 

 

 

 

 

 

 
ਦਫਤਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ। 
ਜ਼ਿਮਾਚਲ੍ ਪਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿੋਰ ਬਾਿਰਜ਼ਲ੍ਆਂ ਜ਼ਜਜ਼ਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਦੋਧੀਆਂ ਵਲੋ੍ ਦੱੁਧ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਤੇ ਅਗਲੇ੍ ਿੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਨ 
ਪਾਬੰਦੀ-ਐਚ.ਐਸ. ਅਟਵਾਲ੍ 

 ਨੰਗਲ੍, 5 ਅਪਰੈਲ੍(                         ) 
               ਉਪ ਮੰਡਲ੍ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਨੰਗਲ੍ ਐਚ.ਐਸ. ਅਟਵਾਲ੍ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 
(ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲ੍ਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਅਪਾਤਕਾਲ੍ ਦੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਨੰੂ 



ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ ਆਮ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਲ੍ਈ ਅਤੇ ਮਾਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲ੍ਈ ਸਬ ਡਵੀਜਨ 
ਜ਼ਵੱਚ ਦੋਧੀਆਂ ਨੰੂ ਦੱੁਧ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰ ਤੂ ਜ਼ਿਮਾਚਲ੍ ਪਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਵੱਚ ਕਰੋਨਾ 
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਸਾਿਮਣੇ ਆ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਸ ਲ੍ਈ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਨੰਗਲ੍ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਨੰੂ 
ਮੱਦੇ ਨਜਰ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ, ਇਸ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਿਮਾਚਲ੍ ਪਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿੋਰ ਬਾਿਰਜ਼ਲ੍ਆਂ ਜ਼ਜਜ਼ਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਦੋਧੀਆਂ ਵਲੋ੍ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੱੁਧ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਤੇ ਅਗਲੇ੍ ਿੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੋ ਪਾਬੰਦੀ ਲ੍ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ 
ਲੋ੍ਕਲ੍ ਦੋਧੀਆਂ ਨੰੂ ਨੰਗਲ੍ ਸਬ ਡਵੀਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਧ ਪਾਉਣ ਲ੍ਈ ਕੋਈ ਮਨਾਿੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। 
ਤਸਵੀਰ:- ਉਪ ਮੰਡਲ੍ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਨੰਗਲ੍ ਐਚ.ਐਸ.ਅਟਵਾਲ੍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਦਫਤਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ 

  

ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ੍ ਰੱਖ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ – ਕਨੂ ਗਰਗ 

  

ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਿਤ ਤਜ਼ਿਤ ਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿੁੰਚਾਇਆ 

  

ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ, 5 ਅਪਰੈਲ੍ (      ) – 



ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜੂਦਰਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਨਾ ਆਵੇ 
ਇਸ ਲ੍ਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲ੍ੋਂ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ/ਗਰੀਬਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਨਵਾਸ ਜ਼ਿਕਾਜ਼ਣਆਂ 
ਉੱਪਰ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲ੍ੋਂ ਆਈ ਰਾਿਤ ਤਜ਼ਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਐੈੱਸ.ਡੀ.ਐੈੱਮ ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਕਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ/ਗਰੀਬਾਂ ਲ੍ਈ ਜਰੂਰੀ 
ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਿੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਐੈੱਸ.ਡੀ.ਐੈੱਮ. ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜਹੀ ਜ਼ਵੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਿੈ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ 
ਲੋ੍ੜਵੰਦ ਦੀ ਬਾਂਿ ਫੜਹੀਏ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜ਼ਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ/ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ 
ਜਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ੍ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਜ਼ਦ ਦੇ ਢੱੁਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜੂਦਰਾਂ/ਗਰੀਬਾਂ ਨੰੂ 
ਿਰ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
  

ਤਸਵੀਰ:- ਜ਼ਪੰਡ ਬਡਲ੍ ਲੋ੍ਅਰ ਜ਼ਵਖੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲ੍ੋਂ ਆਈ ਰਾਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਦਰਸ਼ 

 


