
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਕੈਬਜ਼ਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨੋੀ ਨੇ 300 ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭੇਜ਼ਿਆ ਰਾ�ਨ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 4 ਮਈ (       )-

ਡਾਕਿਟਰੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਤੇ ਖੋਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਫਿ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਿਰੂਰਤ ਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰੰਿਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜ਼ਿਲਾ ਪਮ�ਾ�ਨ ਦੀ ਅਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ  ਤੇ ਸੰਤ�ੁਿਟੀ ਪਮਅਗਿਟ ਕਰਦੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਵਚ ਲੱਅੇਗ ਹੋਏ ਹਨ । ਅੱਿ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਕੇਦਰੀ  ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ 300 ਲੋੜਵੰਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾ�ਨ ਭੇਜ਼ਿਆ।

ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਾਹਮਾਰੀ ਦਰਰਾਨ ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਲੋੜਵੰਦਾ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ  ਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਅਗਏ
ਹਨ।  ਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਨੰੂ ਭੱੁਖਾ ਨਹੀ ਰਜ਼ਹਿ ਜ਼ਦੱਤਾ ਿਾਵੇਅਗਾ।  ਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ  ਨਾ ਵਲੋ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਵੰਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾ�ਨ ਭੇਜ਼ਿਆ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।  ਨਾਂ ਰਾ�ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ
ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਮਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੀਤਾ ਜ਼ਅਗਆ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ
ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅੱਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਿੇਕਰ ਚੱੁਲੇ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ  ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਨ , ਜ਼ਕ ਤਸੁੀ ਸਹੀ ਘਰ
ਤੇ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।  ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਫਰੰਿਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਜ਼ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯਰਜ਼ਧਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਅਗੀ। ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਡਾਕਿਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਿਟਾਫ ਵਲੋ ਜ਼ਦਨ
ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।  ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ  ਹ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਰਜ਼ਹਿ ਅਤੇ ਪਮਸਾਸਿ ਨੰੂ
ਆਪਿਾ ਪੂਰਾ ਸਜ਼ਹਯੋਅਗ ਦੇਿ।

ਇਸ ਮਰਕੇ ਸਮੀ ਜ਼ਵਕਾਸ ਸਨੋੀ, ਰਾਘਵ ਸੋਨੀ, �ਾਮ ਸਨੋੀ, ਸਮੀ ਰਮਨ ਕਮੁਾਰ, ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੈਪ�ਨ :

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਕੇਦਰੀ ਹਲਕੇ ਲਈ 300 ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾ�ਨ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸਨੋੀ।

======
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ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰਜਮਮਤਸਰ

ਆਈ:ਟੀ:ਆਈ ਜਸਜਖਆਰਰਥਣਾ ਨੇ ਪੁਜਲਸ ਮੁਲਾਜਮਣਾ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਸਕ

ਅੰਜਮਮਤਸਰ, 4 ਮਈ:

 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਣਾਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਥ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਅਨੇਕਣਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ
ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਰਾਵਣਾ ਵੱਲੋ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਜਵੱਚ ਵੱਧ ਚੜ  ਕੇ ਜਹੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਤਜਹਤ
ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਜਗਕ ਜਸਖਲਾਈ ਸੰਸਰਾ ਬੇਰੀਗੇਟ ਦੀਆਂ ਜਸਜਖਆਰਰਥਣਾ ਵੱਲੋ ਹਰ ਰੋਜ ਲੱਗਭੱਗ 700  ਮਾਸਕ
ਜਤਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਣਾ ਨੰੂ ਜਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਥਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਸਮ ਜਕਰਪਾਲ ਜਸੰਘ ਜਪਮੰ ਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਜਗਕ ਜਸਖਲਾਈ ਸੰਸਰਾ ਨੇ
ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਤਕਨੀਕੀ ਜਸੱਜਖਆ ਮੰਤਰੀ ਸਮੀ ਚਰਨਜੀਤ ਜਸੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਜਵਜਦਆਰਰੀਆਂ ਨੰੂ
ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲੀ  ਸਜਰਤੀ ਜਵੱਚ ਜਵਭਾਗ ਵਲੋ ਵੱਧ ਤੋ
ਵੱਧ  ਯੋਗਦਾਨ  ਪਾਇਆ  ਜਾਵੇ।  ਉਨਣਾ ਦੱਜਸਆ  ਜਕ ਉਕਤ  ਅਪੀਲ  ਉਤੇ  ਸਟਾਫ  ਅਤੇ  ਆਈਟੀਆਈ  ਦੇ
ਜਵਜਦਆਰਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਜਗਥਤੀ ਜਵੱਚ ਮਾਸਕ ਬਥਾ ਕੇ ਜਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ। ਉਨਣਾ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸਾਡੇ ਬੱਜਚਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਜਦਨ 2000 ਮਾਸਕ ਅੰਜਮਮਤਸਰ ਸ਼ਜਹਰ ਲਈ ਜਦੱਤੇ ਸਨ। ਉਨਣਾ
ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਅੱਜ ਜਸਜਖਆਰਰਥਣਾ ਵੱਲੋ ਮਾਸਕ ਜਤਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਪੁਜਲਸ ਮਲੁਾਜਮਣਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਣਾ
ਜਵੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

 ਜਪਮੰ ਸੀਪਲ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਵਰੱੁਧ ਜੰਗ ਜਵਚ ਆਪਥਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਜਦਆਂ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਦੇ
ਜਵਜਦਆਰਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਸਵਲ ਅਤੇ ਪੁਜਲਸ ਪਮਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਣਾ ਲਈ ਮਾਸਕ ਜਸਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਣਾ ਵੱਲੋ ਰੋਜਾਨਣਾ ਲੋੜਵੰਦਣਾ ਲਈ ਮਾਸਕ ਜਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨਣਾ ਦੱਜਸਆ ਜਕ
ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ  ਇਨਣਾ ਮਾਸਕਣਾ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤੇ  ਜਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦੇ  ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ
ਜਵਜਦਆਰਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਈ ਸਟਾਫ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਆਪਥਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਣਾ ਅੱਗੇ
ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਾਰੇ ਬੱਜਚਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਕ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਣਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਹ ਜਵਜਦਆਰਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਜਜਕ ਦੂਰੀ ਬਥਾਈ ਰੱਖਥ ਅਤੇ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਤੇ ਹੱਰ ਧੋਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਦੰਦੇ ਰਜਹਥ।

===

ਕੈਪਸ਼ਨ--  ਆਈ:ਆਈ:ਬੇਰੀ ਗੇਟ ਦੀ ਮਡੈਮ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਪੁਜਲਸ ਮਲੁਾਜਮਣਾ ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ।

==========
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ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰਜਮਮਤਸਰ

ਮਨ ਨੰੂ ਢਾਰਸ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਜਦੰਦੀ ਅੰਜਮਮਤਸਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਨੀ ਜਦਨਨ ਚਰਚਾ ਜਵਚ

ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਦਰੀ ਸ਼ਜਹਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਜਵਟਰ ਉਤੇ ਸਾਂੀ
ਕੀਤੀ

-ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਜਸੰਘ ਜਢੱਲੋ ਦੀ ਪਮੇਰਨਾ ਨਾਲ ਜਤਆਰ ਹੋ  ਇਹ ਵੀਡੀਓ

ਅੰਜਮਮਤਸਰ, 4 ਮ  (       )-ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੌਣਕਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਜਹੰਦੇ ਅੰਜਮਮਤਸਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਦਲ ਨੰੂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼
ਜਦੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਜਸਟੀ ਵਰਗੇ ਜਵਜਦਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਤਰਾ-ਤਰਾ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨਾਲ
ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਬਰੇਜ਼ ਰਜਹੰਦੇ ਇੱਥੋ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਟ, ਪੰਜਾਬਣਾ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੰੂ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਉਦੇ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਦੇ
ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਟੋਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਜਹੰਦੀਆਂ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾ ਸਾਰਾ ਕੱੁਂ ਇਸ ਵਲੇੇ
ਕੋਜਵਡ 19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੰਦ ਜਪਆ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋ ਆਮ ਦੀ ਤਰਾ
ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨੰਦਮ  ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਆਸ ਜਦੰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਜੰਦਗੀ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਪਜਹਲਾ ਦੀ ਤਰਾ
ਜਖੜਨਗੇ। ਜਜਵੇ ਪਤਂੜ ਮਗਰੋ ਬਸੰਤ-ਬਹਾਰ ਦਾ ਮਸੌਮ ਆਉਦਾ ਹੈ,  ਉਸੇ ਤਰਾ ਕੋਜਵਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ
ਮਗਰੋ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾ ਜਫਰ ਪਰਤਨਗੀਆਂ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਵੱਜਸਆ ਇਸ ਇਤਹਸਾਕ ਸ਼ਜਹਰ ਨੇ
ਕ  ਵਾਰ ਅਜਜਹੇ ਮੌਕੇ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਦੋ ਫਰਕ ਜਸਰਫ ਇਹ ਸੀ ਜਕ ਦਸ਼ੁਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਜੰਮ-ਪਲ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲ  ਜਤਆਰ। ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਜਦਮਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਨ ਘਰਾ ਜਵਚ। ਇਹੀ ਇਸ ਤੋ ਜਜੱਤ
ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ।

      ਸ਼ਜਹਰ ਦੇ ਇਨਾ ਹਲਾਤਾ ਨੰੂ ਜਬਆਨ ਕਰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜਸ਼ਵਦਲੁਾਰ ਜਸੰਘ ਜਢੱਲੋ ਹੁਰਾ
ਜਜਲਾ ਪਮਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋ ਵੀਡੀਓ ਜਨਰਦੇਸ਼ਕ ਪਮਜਸਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ. ਰਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਰੋਜਬਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗਮਾਫਰ ਸਮੀ ਰਾਮ
ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਤਆਰ ਕਰਵਾ  ਹੈ। ਜਜਸ ਜਵਚ ਸ਼ਜਹਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਥਾਨਾ ਦੇ ਜਦਮਸ਼
ਤਾ ਹਨ, ਪਰ ਉਥੇ ਪਜਹਲਾ ਵਰਗੀ ਚਜਹਲ-ਪਜਹਲ ਨਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਵਰੱੁਧ ਫਰੰਟ ਉਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ
ਪੁਜਲਸ,  ਜਸਹਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਧੇ ਆਪਣੀ ਜਡਊਟੀ ਕਰਦੇ ਜਵਖਾ  ਜਦੰਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਟਜਵਟਰ ਤੋ ਸ਼ਅੇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਜਥਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਤ ਸ. ਤਰਨਜੀਤ ਜਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਚੰਗੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਜਲਖੀ ਹੈ ਤਜਜੰਦਰ ਤਜੇੀ ਨੇ, ਅਵਾਜ਼ ਲ  ਸੇਵਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਐਜਡਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੰਦਨੀ ਜਨਸ਼ਚਲ ਨੇ। ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਕ ਜਕਸੇ ਵੀ ਮਾਜਹਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ
ਦੀ ਕੋ  ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਨਹਨ ਜਲਆ, ਬਲਜਕ ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਜਵਚ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

          ===========   
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ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰਜਮਮਤਸਰ

ਜਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਿਚ ਸਵਾ ਜਤੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਟੱਪੀ

ਅੰਜਮਮਤਸਰ, 4 ਮਈ (          )-ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਿ ਆਈ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਜਤੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਮੀਜਟਮਕ
ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾ ਿੱੁਕੀ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਵਿਚ ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਜਜਲਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸ. ਲਖਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਕ
ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲਚ ਜਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਤੀਬ ਬੜੀ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ,  ਜਜਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਜਵਿ ਜਕਸਾਨਾ ਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨੰੂ ਮਜੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਜਦੱਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।

       ਉਨਾ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਿ 327909 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਜਸ
ਜਵਿਚ 325240 ਮੀਜਟਮਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਈ
ਕਣਕ ਜਵਿਚ ਜਵਿਚ ਪਨਗਮੇਨ ਵੱਲਚ 81681  ਮੀਜਟਮਕ ਟਨ,  ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲਚ 70487  ਮੀਜਟਮਕ ਟਨ,  ਪਨਸਪ ਵੱਲਚ
67215  ਮੀਜਟਮਕ  ਟਨ,  ਪੰਜਾਬ ਸਟਟੇ  ਵੇਅਰਹਾਊਜਸੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲਚ 59787  ਮੀਜਟਮਕ  ਟਨ ਅਤੇ  ਕੇਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.  ਵੱਲਚ 46070  ਮੀਜਟਮਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿੱੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਚ
ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲਚ 2641 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਿੱੁਕੀ ਹੈ।

          ਜਜਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਜਵਿਚ 67

ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਿਚ ਗੁਦਾਮਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿਾਈ ਜਾ ਿੱੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕਸਾਨਾ ਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ 48

ਘੰਜਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

=========
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ਫਜੌੀ ਪੇਨਸ਼ਨਰਾ ਨੰੂ ਸਲਾਨਾ ਪਜਹਿਾਾ ਲਈ ਡੀਪੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ

ਅੰਜਮਮਤਸਰ, 4 ਮਈ:

 ਸਮ ਹਰਜΘੰਦਰ ਜਸੰਘ ਮਾਨ ਰੱਜਖਿਆ ਪੈਨਨਸ਼ਨ Θੰਡ ਅਫਸਰ (ਡੀ:ਪੀ:ਡੀ:ਓ) ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਸਾਰੇ ਪੈਨਨਸ਼ਨਰ, ਜਜਨਾ
ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪਜਹਿਾਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਕਰਜਫਿ ਕਾਰਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਜਾ ਜਜਨਾ ਪੈਨਨਸ਼ਨਰਾ ਦੀ
ਸਲਾਨਾ ਪਜਹਿਾਾ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਜΘੱਿ ਹੋਾੀ ਹੈਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਨਨਸ਼ਨਰ ਆਪਾਾ ਜੀΘਨ ਪਮਮਾਾ ਸਰਟੀਜਫਕਟੇ ਆਪਾੇ
ਜਪੰਡ  ਦੇ  ਸਰਪੰਿ,  ਜਮਊਸਪਲ ਕੌਸਲਰ,ਸਜਹਰ ਦੇ  ਮੇਅਰ,  ਜਜ਼ਿਲਾ  ਸੈਨਜਨਕ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ,  ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਾ
ਅੰਜਮਮਤਸਰ,ਬੈਂਕ ਮੈਨਨੇਜਰ ਜਾ ਜਕਸੇ Θੀ ਗਜ਼ਿਟੇਡ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲੋ ਜ਼ਿਾਰੀ  ਕਰΘਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੀΘਨ ਪਮਮਾਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ
ਉਪਰ ਦਸਤਖਿਤ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ Θਾਲੇ ਅਜਧਕਾਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਈ-ਮਲੇ ਐਡਰੈਨੱਸ  
dpdoamritsar.cgda.nic.in ਤੇ ਈ- ਮੇਲ਼   ਜਾ ਹੇਠਾਾ ਜਲਖੇਿ Θੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰਾ ਤੇ ਭਜੇ ਸਕਦੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਉਨਾ ਨੰੂ
ਸਲਾਨਾ ਪਜਹਿਾਾ ਲਈ ਦਫਤਰ ਜΘਖੇਿ ਖੁਿਦ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈਨ ਹੇਠਾ ਜਦੱਤੇ Θਟਸਐਪ ਨੰਬਰਾ ਤੇ ਸਲਾਨਾ
ਪਜਹਿਾਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਭਜੇ ਸਕਦੇ ਹਨ:- 8146605858, 9876415642, 7307669671, 9971403071

- - - - -
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