
 

ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕਅਫਸਰ, ਅੰਜਮਮਤਸਰ

ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਵੱਚ ਬਾਹਰੋ ਆਆ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਕੌਸਲਰ ਹਣੋਗੇ ਪਾਬੰਦ

ਅੰਜਮਮਤਸਰ, 21 ਮਈ:

 ਜਸਹਤ ਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਜਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਜੋਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਜਲੇ ਜਵੱਚ
ਬਾਹਰੋ ਆਆ ਹਰੇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਜਲੇ  ਜਵੱਚ ਬਾਹਰੋ ਆਆ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਦਣੇ ਲਈ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਕੌਸਲਰ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।

 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਸਮ ਜਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਜਸੰਘ ਜਢਲੋ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਅੰਜਮਮਤਸਰ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕੋਜਵਡ -19

ਮਹਾਮਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਤਜਹਤ ਸਪੰਰਚ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ
ਆਪਣੇ  ਜਪੰਡ  ਜਵੱਚ  ਬਾਹਰੋ ਆਆ ਜਵਅਕਤੀਆਂ  ਦੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਬੀ :ਡੀ:ਪੀ:ਓ/ਤਜਹਸੀਲਦਾਰ  ਅਤੇ  ਸ਼ਜਹਰਾ ਜਵੱਚ  ਆਆ
ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਸਲਰਾ ਵੱਲੋ ਜਾਇੰਟ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਜਨਗਮ ਅੰਜਮਮਤਸਰ ਨੰੂ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । 
ਉਨਾ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮਲਣ ਤੇ ਰੈਜਪਡ ਜਰਸਪੌਸ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾ ਜਵੱਚ ਪੈਦੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ
ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਸਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸ :ਐਮ:ਓ ਅਤੇ ਜਜਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋ ਆਆ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 ਸਮ ਜਢਲੋ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਮਜੈਜਸਟਰੇਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਆਗਾ ਜਕ ਬਾਹਰੋ ਆਆ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗ
ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਐਸ:ਡੀ:ਐਮ ਆਪਣੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇਣਗੇ।
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ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰਜਮਮਤਸਰ

ਐਲ:ਆਈ:ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਜਨਿ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਜਵਿ ਰਲੀਫ ਫੰਿ ਲਈ ਭੇਿ ਕੀਤਾ ਚੈਕ

ਕੈਬਜਨਿ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜਕਮਸ਼ਚੀਅਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਟਿੀ  ਨੰੂ ਜਦੱਤਾ ਟਕ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦਾ ਚੈਕ

ਅੰਜਮਮਤਸਰ, 21 ਮਈ:

 ਅੱਜ ਸਮੀ ਓਮ ਪਮਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਿਾਕਿਰੀ ਜਸਜਖਆ ਤੇ ਖਜੋ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਜਵਖੇ ਐਲ:ਆਈ:ਸੀ ਆਫ
ਟੰਿੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਜਵਿ-19 ਰਲੀਫ ਫੰਿ ਲਈ 1,68500/-ਰੁਪੈ ਦਾ ਚੈਕ ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੰੂ ਭੇਿ
ਕੀਤਾ।  ਟਸ ਮੌਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਮੀ ਰਣਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਟਸ ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਘੜੀ ਜਵੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  
ਨਾਲ ਹਨ।

 ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋ ਐਲ:ਆਈ:ਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਐਲ:ਆਈ:ਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਟਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਜਵੱਚ ਕਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਵੱਲੋ ਭਰਪਰੂ ਸਜਹਯੋਗ ਜਦੱਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

 ਟਸ ਮੌਕੇ ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਜਨਵਾਸੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ  ਜਕਮਸ਼ਚੀਅਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਟਿੀ ਦੇ ਪਮਧਾਨ ਉਲਫਤ ਰਾਜ ਨੰੂ
ਚਰਚ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਟਕ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦਾ ਚੈਕ ਵੀ ਭੇਿ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ  ਜਕਹਾ ਜਕ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਫੰਿਾ ਦੀ ਲੋੜ
ਹਵੋੇਗੀ ਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 ਟਸ ਮੌਕੇ ਸਮੀ ਜਵਕਾਸ ਸੋਨੀ ਕੌਸਲਰ,  ਸਮੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸੈਕਿਰੀ ਐਲ:ਆਈ:ਸੀ,  ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਮੀ ਗੁਰਭਜੇ ਜਸੰਘ ਅਤੇ ਸਮੀ
ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਮੀ ਰਾਘਵ ਸੋਨੀ, ਸਮੀ ਜਪਆਰਾ ਲਾਲ ਸੇਠ, ਸਮੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਰੀਨ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਕੈਪਸ਼ਨ

ਐਲ:ਆਈ:ਸੀ ਦੇ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੀ ਓਮ ਪਮਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਿਾਕਿਰੀ ਜਸਜਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ  ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਜਵਿ
ਰਲੀਫ ਫੰਿ ਲਈ ਟਕ ਲੱਖ ਰਪੁੈ ਦਾ ਚੈਕ  ਭੇਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਸਮੀ ਓਮ ਪਮਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਿਾਕਿਰੀ ਜਸਜਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਕਮਸ਼ਚੀਅਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਟਿੀ ਦੇ ਪਮਧਾਨ ਉਲਫਤ ਰਾਜ
ਨੰੂ ਚਰਚ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਟਕ ਲੱਖ ਰਪੁੈ ਦਾ ਚੈਕ ਜਦੰਦੇ ਹੋਏ।
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ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰਜਮਮਤਸਰ

ਔਰਤਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕੈਨ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾ ਜਵੱਚ ਰਾੀਨ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਜਕੱਟਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੰਡ

ਅੰਜਮਮਤਸਰ, 21 ਮਈ:

 ਅੰਜਮਮਤਸਰ ਦੀਆਂ  ਪਮਮੁੱ ਖ  ਔਰਤਾ ਦੀ  ਸੰਸਥਾ  ਫੁਲਕਾਰੀ  ਵੱਲੋ ਸੀ :ਆਈ:ਆਈ ਦੇ  ਸਜਹਿੋੋ  ਨਾਲ  ਲੋਹੋੜ,

ਵਾਲਮੀਜਕ ਮੁਹੱਲਾ ,  ਬੰੋਲਾ ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਵੱਲਾ ਮੰਡੀ ਜਵਖੇ ਲੋੜਵੰਦਾ ਜਵੱਚ ਰਾੀਨ ,  ਮਾਸਕ,  ਸਨੈੀਟਾਈਜਰ ਅਤੇ
ਸਫਾਈ ਜਕੱਟਾ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ੋਈ।

 ਇਸ  ਮੌਕੇ ਫਲੁਕਾਰੀ ਦੀ ਪਮਰਾਨ ਜਨਰੀ ਜਸਰਵਾਨੀ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਫਲੁਕਾਰੀ ਕੈਨ ਸੰਸਥਾ ਕੋਜਵਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ
ਦੌਰਾਨ ਲੋਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜਰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਪਮਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾ, ਜਦਹਾੜੀਦਾਰਾ ਜਵੱਚ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾੀਨ ਅਤੇ
ਲੰੋਰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵੱਲੋ ਲੋਹੋੜ ਦੀਆਂ ਝੁੱੋੀਆਂ ਜਵਖੇ 90 ਪਜਰਵਾਰਾ ਨੰੂ, ਵਾਲਮੀਜਕ ਮੁਹੱਲਾ
50 ਪਜਰਵਾਰਾ, ਬੰੋਲਾ ਬਸਤੀ ਜਵਖੇ 440 ਅਤੇ ਵੱਲਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਝੁੱੋੀਆਂ ਜਵਖੇ 120 ਪਜਰਵਾਰਾ ਨੰੂ ਰਾੀਨ, ਸਫਾਈ
ਜਕੱਟਾ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ੋਈ। ਉਨਾ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟ
ਲਾਈਨ ਜਵਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਿੋਜਰਆਂ ਨੰੂ ਪੀ:ਪੀ:ਈ ਜਕੱਟਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਫਾਈ ਜਕੱਟਾ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾ
ਜਵੱਚ ਮੜੁ ਵਰਤੋ ਿੋੋ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਜਡਸਪਪਸਰੀਆਂ ਜਵੱਚ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਦੀ ਵੰਡ
ਵੀ ਕੀਤੀ।

 ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਮਪਬਰ ਦੀਪਾ ਸਵਾਨੀ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਪਬਰ ਇਸ ਦੱੁਖ ਦੀ ਘੜੀ ਜਵੱਚ ਲੋਕਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਕਟ ਟਲ ਨਹੀ ਜਾਦਾ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਸਮੱੋਰੀ ਪਹੰੁਚਾਉਦੇ ਰਜਹਿੋੇ ।
ਫਲੁਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਮਨੀਤ ਬੱਬਰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਲੋ ਬਿਾਏ ੋਏ ਕੁਆਰਟੀਨ
ਕੇਦਰਾ ਜਵੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱੋਰੀ ਪਹੰੁਚਾਈ ੋਈ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਤੋ ਪਜਹਲਾ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾ ਜੀ ਭਲਾਈ
ਕੇਦਰ,  ਫਜਤਹੋੜ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਜਵਖੇ ਜਵਰਵਾਵਾ ਨੰੂ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਜਕੱਟਾ ਜਦੱਤੀਆਂ ੋਈਆਂ ਹਨ ।
ਇਸ ਮਕੌੇ ਫਲੁਕਾਰੀ ਦੀ ਮਪਬਰ ਆਰਤੀ ਖੰਨਾ,  ਡਾ:  ਰੀਮੀ ਜਵੱਜ,  ਜਪਮਿੰਕਾ ੋੋਇਲ,  ਨੇਹਾ ੀਰਮਾ ਤੇ ਡਾ:  ਰੀਚਾ
ੀਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਕੈਪੀਨ

ਫਲੁਕਾਰੀ ਕੈਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਪਬਰ ਲੋੜਵੰਦਾ ਨੰੂ ਕੋਜਵਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
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PHULKARI CAN – PROVIDING LOCKDOWN RELIEF

Amritsar 21 May, 2020 ---

Phulkari CAN, the philanthropic wing of Phulkari WOA, a leading women’s organisaton of

Amritsar took its Help the Helpless Campaign forward with the distributon of hygiene kits on

21-05-2020 in associaton with CII, Confederaton of Indian Industries, Amritsar Chpater. The

distributon commenced from Lohgarh at 10:30 am & included 90 Lohgarh jhuggian, 50 in

Balmiki Mohalla, 440 in Bangla Bast &120 jhuggian at Vallah Mandi.

Phulkari founder Praneet Bubber, and members Aart Khanna, Sheetal Khanna, Dr. Rashmi

Vij,  Priyanka  Goyal,  Neha  Sharma,  Ina  R.  Singh  &  Dr.  Richa  Thaman  facilitated  the

distributons.

As a part of Help the Helpless campaign, which was launched by Phulkari CAN to provide

relief in Covid 19 crisis, hygiene kits have earlier been distributed to widows at Bibi Kaulan Ji

Balahi Kender, Villagers of Nangli, Fatehgarh Churian Road, Jungbahadur & to the quarantne

centre at Nagar Nigam Princess of Wales Hospital, Dabh Khatkan Hospital.

Nidhi Sindhwani, President Phulkari CAN, said, “Phulkari CAN is working hand in hand with

government authorites to provide Covid 19 relief. We have distributed dry Ratons & langar

for  migrant  labour/  daily  wage  earners,  PPE Kits  to  Covid  frontline  warriors,  Re-  usable

Masks  to  labour  returning  to  their  home  towns  &  working  in  villages,  Infra-red

thermometers,  Contactless Sanitier Dispensers & Beverages to the Government Medical

College & others in need.”

Navniit  Miter,  President CII  gives his blessings in this drive to distribute hygiene kits and

create an awareness for hygiene which is most important at this tme.

Deepa Swani, President Phulkari, said, “ Our members have come together to lessen the

suffering of this tme. We will contnue to provide relief wherever & whenever needed tll

this crisis is averted.”
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ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰਜਮਮਤਸਰ

ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ(ਅਗਰ) ਸਕੀਮ ਲਈ 22 ਜਨੂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ  

ਅੰਜਮਮਤਸਰ, 21 ਮਈ:

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਮਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ  ਕੀਤੀ  ਗਈ  ਸਕੀਮ ਆਪਣੀ  ਗੱਡੀ  ਆਪਣਾ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ(ਅਗਰ)  ਨੌਜਾਵਾਨਾ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨੁਜਹਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅੰਜਮਮਤਸਰ
ਜਜਲੇ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨ  22  ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਬਓਰੋ,  ਅੰਜਮਮਤਸਰ ਜਵਿੇ ਫਾਰਮ ਜਮਾ ਕਰਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦਆਂ ਜਡਪਪੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਮੀ ਜਸ਼ਵ ਦਲੁਾਰ ਜਸੰਘ ਜਢੱਲੋ ਅੰਜਮਮਤਸਰ  ਨੇ ਦੱਜਸਆ
ਜਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਫਾਰਮ  22  ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸਕੀਮ   
ਅਧੀਨ ਕਾਰ ਲਈ 75000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਜਸਡੀ ਜਾ ਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 15% ਜੋ ਵੀ ਘੱਪ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਪੋ ਜਰਕਸ਼ਾ ਲਈ 50000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜਸਡੀ ਜਾ ਆਪੋ ਜਰਕਸ਼ਾ ਦੀ ਕੱੁਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 15% ਜੋ ਵੀ ਘੱਪ ਹੈ,

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਨੰੂ ਪਮਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨਾ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਜਵਾਨ ਜੋ ਅੰਜਮਮਤਸਰ
ਜਜਲੇ ਦਾ ਜਨਵਾਸੀ ਹੈ,  ਜਜਸਦੀ ਉਮਰ 1 ਨਵੰਬਰ, 2019  ਤੱਕ 21 ਤੋ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਿਕਾਰ,  ਘੱਪੋ-ਘੱਪ ਜਮਡਲ
(ਅੱਠਵੀ ਜਮਾਤ) ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ/ਸਮਾਰਪ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਲੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰ ਵੀਲਰ ਐਲ :ਐਮ:ਵੀ ਡਰਾਈਜਵੰਗ ਲਾਇਸੈਸ
ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥਮੀ ਵੀਲਰ ਲਈ,  ਜੋ ਵੀ ਲੋੜੀਦਾ ਲਾਈਸੈਸ ਹੋਵੇ,  ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ  ।ਉਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੰੂ
ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ  ਹੋਏ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਾਰਮ ਜਜ਼ਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਬਓਰੋ ,  ਜਜ਼ਲਾ
ਪਮਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ,  ਨੇੜੇ ਜਜ਼ਲਾ ਅਦਾਲਤਾ,  ਅੰਜਮਮਤਸਰ  ਜਵਿੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 98725-69068 ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

======
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਪਮਵਾਸੀ  ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ  ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਤੋ ਦੋ ਗੱਡੀ ਆਂ ਰਵਾਨਾ

ਬੇ ਤੀ ਆ (ਜ਼ਬਹਾਰ) ਅਤੇ  ਕਟਨੀ  (ਮੱਧ ਪਮਦੇ ੇ) ਲਈ ਟਮੇ ਨ ਰਵਾਨਾ

ਦੋਵਾ ਟਮੇ ਨਾ ਜ਼ਵੱਚ ਲਗਭਗ 2400 ਯਾਤਰੂ ਗਏ ਆਪਣੇ  ਘਰਾ ਨੰੂ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 21 ਮਈ (         )-ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਵੱਲੋ ਕੋਜ਼ਵਡ ਸੰਕਟ ਦੇ  ਚੱਲਦੇ 
ਉਨਾ ਪਮਵਾਸੀ  ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨੰੂ ਉਨਾ ਦੇ  ਸਜ਼ੂਬਆਂ  'ਚ ਭੇ ਜਣ ਦੀ  ਪਜ਼ਹਲ ਕੀ ਤੀ  ਗਈ ਸੀ ,  ਜੋ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮੌਕੇ  ਆਪਣੇ 
ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਕਲੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ  ਹਨ। ਇਸ ਕਜ਼ੋੇੇ ਤਜ਼ਹਤ ਅੱਜ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਤੋ ਬੇ ਤੀ ਆ (ਜ਼ਬਹਾਰ) ਲਈ ਰੇ ਲਗੱਡੀ  12

ਵਜੇ  ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ 1200 ਯਾਤਰੀ  ਅਤੇ  ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਤੋ ਕਟਨੀ  (ਮੱਧ ਪਮਦੇ ੇ) ਲਈ ਛੇ  ਵਜੇ  ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ 1200 ਯਾਤਰੀ 
ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।  

ਇਸ ਸਬੰਧੀ  ਹੋਰ ਵਧੇ ਰੇ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਸ:  ਜ਼ੇਵਦੁਲਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢਿਲੋ ਜ਼ਡਪਟੀ  ਕਜ਼ਮੇਨਰ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਨੇ
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲਾਕਡਾਊਨਨ ਮਕੌੇ  ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਵਚੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਂ  ਸਾਰੀ ਆਂ  ਜ਼ਵੇੇੇ  ਰੇ ਲ ਗੱਡੀ ਆਂ  ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀ ਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਪਮਵਾਸੀ ਆਂ ਨੰੂ ਉਨਾ ਦੇ  ਘਰਾ ਤੋ ਲੈ ਕੇ  ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਨਰੀ ਖਣ ਅਤੇ  ਰੇ ਲ ਗੱਡੀ 
ਜ਼ਵਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪਮਬੰਧ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਪਮੇਾੇਨ ਵੱਲੋ ਕੀ ਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ  ਪਮਵਾਸੀ ਆਂ ਨੇ ਵੀ  ਇੰਨਾ
ਯਤਨਾ ਲਈ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ  ਜ਼ਜਲਾ ਪਮੇਾੇਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀ ਤਾ, ਜ਼ਜੰਨਾ ਦੀ  ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਖੀ -
ਸਾਦੀ  ਆਪਣੇ  ਘਰ ਪਰਤਣਗੇ । ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਰੇ ਲ ਗੱਡੀ ਆਂ ਅਜੇ  ਇਸੇ  ਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਆਂ ਰਜ਼ਹਣਗੀ ਆਂ ਤੇ 
ਜ਼ਜੰਨਾ ਪਮਵਾਸੀ ਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਵੈਬ ਸਾਇਟ ਉਤੇ  ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀ ਤਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਨੰੂ ਉਨਾ ਦੇ 
ਫਨੋ ਉਤੇ  ਸੰਦੇ ੇ ਭੇ ਜ ਕੇ  ਰੇ ਲ ਗੱਡੀ  ਜ਼ਵਚ ਚੜਨ ਲਈ ਸੱਜ਼ਦਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾ ਜ਼ਕਧਰੇ  ਭੀ ੜ ਨਹੀ ਪੈਦੀ 
ਅਤੇ  ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ  ਵਾਰੀ  ਨਾਲ ਆ ਕੇ  ਰੇ ਲ ਗੱਡੀ  ਜ਼ਵਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਫਰ ਤੋ
ਪਜ਼ਹਲਾ ਸਾਰੇ  ਪਮਵਾਸੀ ਆਂ ਦੀ  ਜ਼ਸਹਤ ਦਾ ਜ਼ਨਰੀ ਖਣ ਕੀ ਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਤਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਧਰੇ  ਵੀ  ਕਜ਼ੋਵਡ 19 ਤੋ ਪੀ ੜਤ ਨਾ
ਹੋਵੇ , ਜ਼ਜਸ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਅੱਗੇ  ਫਲੈਣ ਜ਼ਵਚ ਮਦਦ ਜ਼ਮਲੇ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ  ਤਜ਼ਹਸੀ ਲਦਾਰ ਵੀ ਰਕਰਨ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢਿਲੋ, ਸ: ਬਲਜ਼ਵੰਰਦ ਜ਼ਸੰਘ ੇੰਮੀ , ਸਮੀ  ਜ਼ਦਨੇੇ ਕੁਮਾਰ, ਸਮੀ  ਅਸੋਕ ਕੁਮਾਰ
ਕਾਨੰੂਗੋ, ਸਮੀ  ਸੁਨੀ ਲ ਕਮੁਾਰ, ਸ: ਕੁਲਜੀ ਤ ਜ਼ਸੰਘ, ਸ: ਪਰਸਨ ਜ਼ਸੰਘ ਵੀ  ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੈਪੇਨ-  

ਪਮਵਾਸੀ  ਕਾਮੇ  ਟਮੇ ਨਾ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ  ਘਰਾ ਨੰੂ ਰਵਾਨਾ ਹੰੁਦੇ  ਹੋਏ।

==========
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