
ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ। 
 

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਰਾਿੀਂ ਆਰਡਰ ਲੈ੍ ਕੇ ਨਾਗਜ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਗ ੇਿਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਿਿੱਈਆ-ਕਨੂ ਗਰਗ 

ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਗੁਗਲ੍ ਪਲੇ੍ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪਲ੍ ਐਪ ਸਟੋਰ ਜ਼ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲ੍ਿੱ ਬਧ ਿੈ 
 

ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ, 6 ਅਪਰੈਲ੍ – 

ਉਪ ਮੰਡਲ੍ ਮੈਜ਼ਜਸਟਰੇਟ ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਕਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਿਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਰ ਤਿੱਕ ਪਿੁੰਚ 
ਕਰਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ (COVA PUNJAB APP) ਜ਼ਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਜ਼ਡਊਲ੍ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਮੋਜ਼ਡਊਲ੍ ਸਾਰ ੇ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲ੍ਈ ਵਰਤ ਸਕਦ ੇਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਲ੍ਾਕਾ ਵਾਸੀਆ ਂਵਿੱਲ੍ੋਂ ਇਸ ਮੋਜ਼ਡਊਲ੍ ਨੂੰ  
ਵਰਤਣ ਲ੍ਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋ੍ਡ ਕਰਨੀ ਲ੍ਾਿਮੀ ਿਵੋੇਗੀ ਜੋ ਜ਼ਕ ਗੁਗਲ੍ ਪਲੇ੍ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪਲ੍ ਐਪ ਸਟੋਰ ਜ਼ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ 
ਉਪਲ੍ਿੱ ਬਧ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਵੋਾ ਐਪ ਦੀ ਮੈਨਯੂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਕਵੈਸਟ ਗਰਸੋਰੀ ਟਾਇਪ ’ਤੇ ਕਜ਼ਲ੍ਿੱ ਕ ਕਰਕ ੇਇਿ ਮੋਜ਼ਡਊਲ੍ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵਗੇਾ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਜ਼ਰਕ ਆਪਣੀ ਲੋ੍ਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇਨੇੜਲੇ੍ ਦਕੁਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਦਖੇ ਸਕਣਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 
ਇਿ ਐਪ ਕੇਵਲ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਦਕੁਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋ੍ਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱ ਸੇਗੀ ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਰਾਿੀਂ ਰਜ਼ਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਿੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਦਕੁਾਨਦਾਰਾਂ 
ਨੂੰ  ਇਸ ਐਪ ਰਾਿੀਂ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਮੰਨਿੂਰੀ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮੋਜ਼ਡਊਲ੍ ਰਾਿੀਂ ਨਾਗਜ਼ਰਕ ਫਲ੍-ਸਬਜੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਦੁਿੱ ਧ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕਜ਼ਰਆਣੇ ਦ ੇਸਮਾਨ 
ਨੂੰ  ਲੋ੍ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖਰੀਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਡਲ੍ੀਵਰੀ ਸਮੇਂ ਿੀ 
ਕਰਨਾ ਿ ੈਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾਗਜ਼ਰਕ ਆਪਦ ੇਆਰਡਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਿਣੋ ਤਾਂ ਕਵੋਾ ਐਪ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਈ 
ਵੀ ਰਜ਼ਜਸਟਰਡ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੋ੍ਕਾਂ ਤਿੱਕ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਇਸ ਮੋਜ਼ਡਊਲ੍ ਰਾਿੀਂ ਰਜ਼ਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਉਨਾਂ 
ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਰਜ਼ਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜ਼ਿਲ੍ਾਂ ਦਕੁਾਨਦਾਰ ਨੂੰ  ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵੇਚ ਮੁਿੱ ਲ੍ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. 
ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਨਾ ਿਵੋੇ ਅਤ ੇਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ੍ ਸਮਾਨ ਘਰ ਪਿੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਜ਼ਵਧਾ ਿਵੋੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਿਲ੍ਾਂ ਕੋਵਾ 
ਐਪ ਡਾਊਨਲੋ੍ਡ ਕਰਨੀ ਿੋਵਗੇੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਕਵੈਸਟ ਗਰੋਸਰੀ ਟਾਇਪ ’ਤੇ ਕਜ਼ਲ੍ਿੱ ਕ ਕਰਨਾ ਿਵੋੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਿ ਵੈਨਡਰ ਰਜ਼ਜਸਟੇੇ੍ਰਸ਼ਨ ’ਤੇ 
ਕਜ਼ਲ੍ਿੱ ਕ ਕਰਕ ੇਆਨਰੋਲ੍ ਿ ੋਸਕਦਾ ਿੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਜ਼ਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਮੋਬਾਇਲ੍ ਨੰਬਰ 
ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਦਿੱਸਣਾ ਿਵੋੇਗਾ ਅਤ ੇਜ਼ਫਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਦੁਿੱ ਧ ਉਤਪਾਦ, ਫਲ੍-ਸਬਿੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕਜ਼ਰਆਣਾ ਬਾਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇੀ ਿਵੋੇਗੀ ਤ ੇਆਜ਼ਖਰ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜ਼ਡਲ੍ੀਵਰੀ ਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਿਵੋੇਗੀ। ਉਪਰੰਤ ਇਿ ਰਜ਼ਜਸਟੇੇ੍ਰਸ਼ਨ ਅਰਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ 
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਿੱਚ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਚਲ੍ੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਿ ਅਰਜੀ ਮਨਜਰੂ ਿ ੋਜਾਂਦੀ ਿ ੈਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦ ੇ
ਮੋਬਾਇਲ੍ ’ਤੇ ਇਿੱਕ ਆਈ.ਡੀ. ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਭੇਜ ਜ਼ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਿ ਆਈ.ਡੀ. ਪਾਸਵਰਡ ਵਰਤ ਕੇ ਦਕੁਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨ 
ਦੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਵਕਰੀ ਨੂੰ  ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਨਾਗਜ਼ਰਕਾਂ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ ਦਕੁਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਲ੍ਾਜ਼ਗਨ ਆਈ.ਡੀ. ਜ਼ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ 
ਨਾਗਜ਼ਰਕ ਵਿੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਦਿੱਤ ੇਗਏ ਪਤੇ ’ਤ ੇਇਿ ਆਰਡਰ ਪੰਿੁਚਾਉਣ ੇਿੋਣਗੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਾਨ ਪਿੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਵਸੂਲ੍ 
ਪਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਜ਼ਮਲ੍ਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਜਸਟੇੇ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਰਿੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਿੈ। 
 

 

 

ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ। 



ਗਜ਼ਿਤ ਮਡੈੀਕਲ੍ ਟੀਮਾਂ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ/ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿੀਆਂ ਚੈਜ਼ਕੰਗ-ਕਨੂ ਗਰਗ 

ਝੁਿੱਗੀ-ਝੋਂਪੜੀਆ ਂਜ਼ਵਿੱ ਚ ਰਜ਼ਿ ਰਿੇ 40 ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਿਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ 

ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ, 6 ਅਪਰੈਲ੍-(   ) 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਜ਼ਵਡ-19) ਦੇ ਸੰਭਾਵੀਂ ਖਤਰੇ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਨਪਟਣ ਲ੍ਈ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਲ੍ੋਂ 
ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਲੋ੍ੜੀਂਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਗਜ਼ਿਤ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਟੀਮਾਂ ਲ੍ਗਾਤਾਰ 
ਲੋ੍ੜਵੰਦ/ਗਰੀਬ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਚੈਜ਼ਕੰਗ ਕਰ ਰਿੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਲੋ੍ੜਦਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਿਿੱਈਆ ਂ
ਕਰਵਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। 

ਉਪ ਮੰਡਲ੍ ਅਫਸਰ ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਕਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ 
ਆਮ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਜ਼ਖਆ ਲ੍ਈ ਅਤੇ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲ੍ਈ ਜ ੋਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਮੈਡੀਕਲ੍ 
ਟੀਮਾਂ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਇਲ੍ਾਕੇ ਦ ੇਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਜ਼ਿਿੱ ਜ਼ਸਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਿਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿੀਆਂ 
ਿਨ ਅਤ ੇਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਿਿੱਈਆਂ ਕਰਵਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ੇਤਜ਼ਿਤ ਸਰੀ 
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਦ ੇਬਿੱ ਸ ਅਿੱਡੇ ਨੇੜ ੇਝੁਿੱਗੀ-ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਡਾ. ਆਨੰਦ ਘਈ ਅਤ ੇਡਾ.ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ 
ਜ਼ਸੰਘ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜ਼ਸਵਲ੍ ਿਸਪਤਾਲ੍ ਸਰੀ ਅਨੰਦਪਰੁ ਸਾਜ਼ਿਬ ਦੀ ਮਡੈੀਕਲ੍ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਝੁਿੱਗੀ-
ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਰਜ਼ਿ ਰਿੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਿਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਜ਼ਸਿਤ 
ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿੀਆਂ ਜ਼ਦਕਤਾਂ ਨੂੰ  ਸੁਣਦੇ ਿੋਏ ਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਿਿੱਈਆਂ 
ਕਰਵਾਈਆਂ। 

ਤਸਵੀਰ:- 1) ਸਲ੍ਮ ਏਰੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਲੋ੍ੜਵੰਦ/ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਿੋਈ ਮੈਡੀਕਲ੍ ਟੀਮ 

 

 

 

 

 

ਦਫਤਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ 

  



ਨੋ ਵਨ ਸਲ੍ੀਪ ਿੰਗਰੀ’ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਜ਼ਿਤ ਲੋ੍ਧੀਪੁਰ ਬਾਸ ਬਰੋਟੂ ਅਤੇ ਲੋ੍ਧੀਪੁਰ ਜ਼ਵਖੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ 
ਰਾਿਤ ਸਮਿੱਗਰੀ – ਕਨੂ ਗਰਗ 

ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜ਼ਿਬ, 6 ਅਪਰੈਲ੍ (      ) – 

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ ਮਜੂਦਰਾਂ/ਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਨਾ 
ਆਵੇ ਇਸ ਲ੍ਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲ੍ੋਂ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਮਿਦੂਰਾਂ/ਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲ੍ੋਂ 
ਆਈ ਰਾਿਤ ਸਮਿੱਗਰੀ ਪਿੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ 
ਸਾਜ਼ਿਬ ਕਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ‘ਨੋ ਵਨ ਸਲ੍ੀਪ ਿੰਗਰੀ’ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਜ਼ਿਤ ਿਰ ਇਨਸਾਨ ਤਿੱਕ ਇਿ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮਿੱਗਰੀ 
ਪਿੰੁਚਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਿਤ ਜ਼ਪੰਡ ਲੋ੍ਧੀਪੁਰ ਬਾਸ ਬਰੋਟੂ ਅਤ ੇਲੋ੍ਧੀਪੁਰ ਜ਼ਵਿੱਚ 67 ਮੁਿੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਜੋ ਜ਼ਕ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਇਲ੍ਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱਖ ਜ਼ਪੰਡਾਂ ਜ਼ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਿ ਵੀ ਜ਼ਧਆਨ ਰਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ ਜ਼ਕ 
ਇਿ ਸਮਿੱਗਰੀ ਲੋ੍ੜਵੰਦ ਨੂੰ  ਿੀ ਜ਼ਮਲੇ੍ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਲੋ੍ੜਵੰਦ ਨੂੰ  ਵਾਝੇਂ ਨਾ ਰਜ਼ਿਣਾ ਪਵੇ।  

  

ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜਹੀ ਜ਼ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਿੈ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ 
ਲੋ੍ੜਵੰਦ ਦੀ ਬਾਂਿ ਫੜਹੀਏ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ-ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਜ਼ਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ 
ਤੌਰ `ਤੇ ਰਜ਼ਿਣ ਲ੍ਈ ਸ਼ੈਲ੍ਟਰ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ੍ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਜ਼ਦ ਦੇ ਢੁਿੱਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਿਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜੂਦਰਾਂ ਨੰੂ ਿਰ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। 
ਤਸਵੀਰ:- ਲੋ੍ਧੀਪੁਰ ਬਾਸ ਬਰੋਟੂ ਅਤੇ ਲੋ੍ਧੀਪੁਰ ਜ਼ਵਖੇ ਮੁਿੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਿਤ ਸਮਿੱਗਰੀ ਵੰਡ ੇਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਦਰਸ਼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


