
    ਦਫਤਰ ਜਜਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

 

      ਖਖਡ ਸਟਖਡਡਅਮਲਮ ਦਡ ਵਰਤਤ ਸਬਸਧਡ ਅਡਵਲਈਜਰਡ ਜਲਰਡ

 

 ਰਰਪਨਗਰ 25  ਮਈ -        ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਵਲਤ ਜਲਰਡ ਅਡਵਲਈਜਰਡ ਅਨਨਸਲਰ ਕਲਜਵਡ 19   ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਦਖ
   ਮਵਦਖਨਜਰ ਸਪਲਰਟਸ ਕਸਪਲਲਕਸ (  ਖਖਡ ਸਟਖਡਡਅਮ)       ਦਡ ਵਰਤਤ ਕਡਤਡ ਜਲ ਸਕਦਡ ਹਲ    । ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਡ ਜਡਪਟਡ
               ਕਜਮਸਨਰ ਸਸਡਮਤਡ ਸਲਨਲਲਡ ਜਗਰਡ ਨਖ ਜਦਵਤਡ। ਉਨਲਲਮ ਦਵਜਸਆ ਜਕ ਖਖਡ ਸਟਖਡਡਅਮਲਮ ਦਡ ਵਰਤਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ
        ਹਦਲਇਤਲਮ ਜਲਰਡ ਕਡਤਡਆਮ ਗਈਆਮ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਪਸਕਲਰ ਹਨ।

 

    ਖਖਡ ਸਟਖਡਡਅਮ ਨਰ ਸ ਸਵਖਰਖ 07    ਵਜਖ ਤਤ ਸਵਖਰਖ 10      ਵਜਖ ਤਵਕ ਅਤਖ ਸਲਮ ਨਰ ਸ 04    ਵਜਖ ਤਤ ਸਲਮ 6.30  ਵਜਖ ਤਵਕ
   ਵਰਜਤਅਲ ਜਲ ਸਕਦਲ ਹਲ            । ਜਜਲਲ ਲ ਖਖਡ ਅਫਸਰ ਆਪਣਖ ਅਧਡਨ ਆਉਦਖ ਕਲਅਚਖਸ ਨਰ ਸ ਆਉਣ ਵਲਲਖ ਜਖਡਲਰਡਆਮ
 ਜਵਚਕਲਰ 02    ਮਡਟਰ ਦਡ ਦਰਰਡ ਬਣਲਉਣਡ,   ਮਲਸਕ ਦਡ ਵਰਤਤ,      ਜਖਡਲਰਡਆਮ ਦਨਆਰਲ ਹਵਥਲ ਨਰ ਸ ਸਜਨਟਲਈਜ਼ ਕਡਤਲ

   ਚਲਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਲਉਣਗਖ              । ਜਕਸਖ ਵਡ ਤਰਲਲਮ ਦਡ ਗਰਨਵਪ ਖਖਡ ਅਤਖ ਬਲਡਡ ਕਸਟਲਕਟ ਖਖਡ ਨਹਹ ਖਖਡਡ ਜਲਵਖਗਡ।
             ਸਟਖਡਡਅਮ ਦਖ ਮਲਨ ਗਖਟ ਤਖ ਥਰਮਲ ਸਕਲਨਰ ਅਤਖ ਸਜਨਟਲਈਜ਼ਰ ਲਗਲਇਆ ਜਲਵਖਗਲ। ਹਰ ਜਖਡਲਰਡ ਲਈ
             ਸਟਖਡਡਅਮ ਦਡ ਵਰਤਤ ਕਰਨ ਵਖਲਖ ਅਤਖ ਸਟਖਡਡਅਮ ਛਵਡਣ ਵਖਲਖ ਹਵਥ ਸਜਨਟਲਈਜ਼ ਕਰਨਖ ਜਰਰਰਡ ਹਲਵਣਗਖ।
            ਸਟਖਡਡਅਮ ਜਵਵਚ ਸਮਲਜਕਸਗ ਕਰਨਡ ਅਤਖ ਥਨਵਕਣਲ ਮਨਲ ਹਲਵਖਗਲ।ਇਸਡਵਡਜਜਉਲ ਖਖਡ ਜਵਵਚ ਜਖਡਲਰਡ ਆਪਣਲ ਖਖਡ

               ਸਮਲਨ ਦਰਜਖ ਜਖਡਲਰਡ ਨਲਲ ਸਲਮਝਲ ਨਹਹ ਕਰਨਗਖ।ਇਸ ਤਤ ਇਲਲਵਲ ਅਥਲਲ ਜਟਕਸ ਈਵਵਟ ਅਤਖ ਸਵਖਰ ਸਲਮ ਦਡ ਸਲਰ
         ਵਡ ਉਪਰਲਕਤ ਹਦਲਮਇਤਲਮ ਨਲਲ ਸਰਰ ਕਡਤਡ ਜਲ ਸਕਦਡ ਹਲ।

             ਜਡਪਟਡ ਕਜਮਸਨਰ ਸਸਡਮਤਡ ਸਲਨਲਲਡ ਜਗਰਡ ਨਖ ਸਮਰਹ ਜਖਡਲਰਡਆਮ ਅਤਖ ਜਜਲਲ ਲ ਜਨਵਲਸਡਆ ਨਰ ਸ ਅਪਡਲ ਕਰਜਦਆਮ
             ਜਕਹਲ ਜਕ ਅਸਹ ਕਰਲਨਲ ਵਲਇਰਸ ਵਰਗਡ ਜਬਮਲਰਡ ਨਰ ਸ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਨਆਰਲ ਜਦਵਤਡਆ ਹਦਲਇਤਲਮ ਮਨਤਲਜਬਕ

     ਹਰਲਉਣਲ ਹਲ ਅਤਖ ਤਸਦਰਨਸਤ ਰਜਹਣਲ ਹਲ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ

 

      ਕਲਜ਼ਵਡ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਗਰਰਬ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨਰ ਸ ਰਲਹਤ

               ਹਰਰਕ ਲਲਭਪਲਤਰਰ ਨਰ ਸ ਜ਼ਤਸਨ ਮਹਰਨਰ ਲਈ ਜ਼ਦਦਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ ਮਮਫ਼ਤ ਕਣਕ ਤਰ ਦਲਲ ਦਲ ਰਲਸ਼ਨ

 

ਰਰਪਨਗਰ, 25  ਮਈ -   ’            ਰਰਪਨਗਰ ਜ਼ਜ਼ਲਰ ਚ ਕਲਜ਼ਵਡ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਗਰਰਬ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨਰ ਸ ਰਲਹਤ ਦਰਣ ਲਈ ਪਪਧਲਨ ਮਸਤਰਰ
     ਗਰਰਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਅਸਨ ਯਲਜਨਲ ਤਜ਼ਹਤ 82.20           ਫ਼ਰਸਦਰ ਕਣਕ ਅਤਰ ਦਲਲ ਦਰ ਵਸਡ ਮਮਕਸਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹਹ।

        ਇਹ ਜਲਣਕਲਰਰ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਖਮਰਲਕ ਤਰ ਸਪਲਲਈ ਕਸਟਰਲਲਰ ਸ:          ਸਤਵਰਰ ਜ਼ਸਸਘ ਮਲਵਰ ਨਰ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖਮਰਲਕ ਤਰ ਸਪਲਲਈ
          ’    ’     ਮਸਤਰਰ ਸਪਰ ਭਲਰਤ ਭਰਸ਼ਣ ਆਸ਼ਰ ਦਰਆਰ ਹਦਲਇਤਲਰ ਅਨਮਸਲਰ ਅਨਲਜ ਵਸਡ ਚ ਮਮਕਸਮਲ ਤਦਰ ਤਰ ਪਲਰਦਰਸ਼ਤਲ ਬਣਲਈ ਰਦਖਣ ਲਈ

‘    ’     ਐਡ ਤਤ ਐਡ ਕਸਜ਼ਪਊਟਪਲਈਜ਼ਰਸ਼ਨ ਦਰ ਪਲਲਣਲ ਕਰਤਰ ਗਈ ਹਹ            । ਉਨਲਰ ਨਰ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ ਖਮਰਲਕ ਤਰ ਸਪਲਲਈ ਮਸਤਰਰ ਸਪਰ ਭਲਰਤ ਭਰਸ਼ਣ
                     ਆਸ਼ਰ ਜ਼ਨਦਜਰ ਤਦਰ ਤਰ ਅਨਲਜ ਵਸਡ ਜ਼ਪਪਆ ਦਰ ਜ਼ਨਗਰਲਨਰ ਕਰ ਰਹਰ ਹਨ ਤਲਰ ਜਲ ਯਕਰਨਰ ਬਣਲਇਆ ਜਲ ਸਕਰ ਜ਼ਕ ਕਲਈ ਵਰ ਯਲਗ

     ਲਲਭਪਲਤਰਰ ਅਨਲਜ ਤਤ ਵਲਰਝਲ ਨਲ ਰਹਰ।

              ਉਨਲਰ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਦਮਰ ਅਸਨ ਸਮਰਦਜ਼ਖਆ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਤਜ਼ਹਤ ਇਸ ਅਨਲਜ ਦਲ ਲਲਭ ਜ਼ਜ਼ਲਰ ਦਰ ਆਟਲ-    ਦਲਲ ਤਰ ਅਸਨਤਲਜ਼ਦਆ ਕਲਰਡ
         ’     ਲਲਭਪਲਤਰਰ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨਰ ਸ ਜ਼ਦਦਤਲ ਜਲਣਲ ਹਹ ਅਤਰ ਅਗਲਰ ਹਫਤਰ ਚ ਅਨਲਜ ਦਰ ਵਸਡ 100  ’   ਫ਼ਰਸਦਰ ਤਰ ਪਮਦਜ ਜਲਵਰਗਰ   । ਇਸ ਅਨਲਜ

     ਵਸਡ ਤਜ਼ਹਤ ਗਰਰਬ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਨਰ ਸ 5           ਜ਼ਕਦਲਲਗਪਲਮ ਪਪਤਰ ਜਰਅ ਪਪਤਰ ਮਹਰਨਲ ਕਣਕ ਭਲਵ ਜ਼ਤਸਨ ਮਹਰਨਰ ਲਈ 15   ਜ਼ਕਲਲ ਕਣਕ ਪਪਤਰ
            ਜਰਅ ਅਤਰ ਇਦਕ ਜ਼ਕਲਲਗਪਲਮ ਪਪਤਰ ਪਜ਼ਰਵਲਰ ਪਪਤਰ ਮਹਰਨਲ ਦਲਲ ਭਲਵ ਪਪਤਰ ਪਜ਼ਰਵਲਰ 3      ਜ਼ਕਲਲਗਪਲਮ ਦਲਲ ਇਦਕਠਰ ਜ਼ਤਸਨ ਮਹਰਨਰ ਲਈ
   ਜ਼ਦਦਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਹਹ              । ਇਹ ਅਨਲਜ ਅਪਰਹਲ ਤਤ ਜਰਨ ਤਦਕ ਜ਼ਤਸਨ ਮਹਰਜ਼ਨਆਰ ਦਲ ਜ਼ਦਦਤਲ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ,      ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਉਨਲਰ ਪਲਸਤ ਕਲਈ ਪਹਸਲ
   ਨਹਹ ਜ਼ਲਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ।

 

                  ਉਨਲਰ ਅਦਗਰ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਵਦਲਤ ਜ਼ਦਦਤਰ ਜਲਣ ਵਲਲਰ ਅਨਲਜ ਦਰ ਗਮਣਵਦਤਲ ਨਲਲ ਕਲਈ ਸਮਝਦਤਲ ਨਲ ਕਰਨ ਦਰਆਰ
          ਹਦਲਇਤਲਰ ਤਜ਼ਹਤ ਲਲਭਪਲਤਰਰਆਰ ਤਦਕ ਗਮਣਵਦਤਲ ਭਰਪਰਰ ਅਨਲਜ ਹਰ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਹ         । ਉਨਲਰ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਰ ਨਰ ਸ ਕਣਕ ਦਲ 5541

    ਮਰਜ਼ਟਪਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤਰ 290.6        ਮਰਜ਼ਟਪਕ ਟਨ ਦਲਲ ਦਲ ਕਲਟਲ ਪਪਲਪਤ ਹਲਇਆ ਹਹ।

 

  ਇਸ ਜ਼ਵਚਤ 4555     ਮਰਜ਼ਟਪਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤਰ 243            ਮਰਜ਼ਟਪਕ ਟਨ ਦਲਲ ਦਰ ਵਸਡ ਲਲਭਪਲਤਰਰਆਰ ਨਰ ਸ ਮਮਫ਼ਤ ਕਰਤਰ ਜਲ ਚਮਦਕਰ ਹਹ।

 

       ’             ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਖਮਰਲਕ ਤਰ ਸਪਲਲਈ ਕਸਟਰਲਲਰ ਅਨਮਸਲਰ ਜ਼ਜ਼ਲਰ ਚ ਰਲਸ਼ਨ ਜ਼ਡਦਪਰਆਰ ਰਲਹਹ ਕਰਤਰ ਜਲ ਰਹਰ ਉਕਤ ਅਨਲਜ ਵਸਡ ਦਦਰਲਨ ਲਲਕਲਰ ਨਰ ਸ
     ’       ’      ਸਹਰ ਤਲਲ ਤਰ ਪਰਰਰ ਮਲਤਰਲ ਚ ਕਣਕ ਤਰ ਦਲਲ ਮਮਹਦਈਆ ਕਰਵਲਉਣ ਤਰ ਪਰਰਲ ਜ਼ਲਰ ਜ਼ਦਦਤਲ ਜ਼ਗਆ ਹਹ      ’। ਉਨਲਰ ਦਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਰ ਚ
   ’               ਅਗਲਰ ਇਕ ਹਫ਼ਤਰ ਚ ਇਨਲਰ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਰ ਦਰਜ਼ਮਆਨ ਪਪਧਲਨ ਮਸਤਰਰ ਗਰਰਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਅਸਨ ਯਲਜਨਲ ਤਜ਼ਹਤ ਅਨਲਜ ਦਰ ਵਸਡ ਨਰ ਸ
   ਮਮਕਸਮਲ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਜਲਵਰਗਲ।
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       ਦਫਤਰ ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜਿਬ 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾ ਦੇ ਸਜਿਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਲੋ੍ੜਵੰਦਾ ਤੱਕ ਸਿੂਲ੍ਤਾ ਪਿੰੁਚਾਉਣ ਜਵਚ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਿੋਇਆ ਸਮਰੱਥ: ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਜਸੰਘ 

ਸਪੀਕਰ ਵਲੋ੍ ਨੈਸਲੇ੍ ਦਾ 3500 ਰਸਦ ਜਕੱਟ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਜਵਸੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ 

ਪਰਸਾਸ਼ਨ, ਪੁਜਲ੍ਸ ਅਤੇ ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਸੱਦਤ ਨਾਲ੍ ਜਨਭਾਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ 
ਨੰਗਲ੍ 25 ਮਈ() 
ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਜਸੰਘ ਨੇ ਨੈਸਲੇ੍ ਵਲੋ੍ ਨੰਗਲ੍ ਉਪ ਮੰਡਲ੍ ਜਵਚ 3500 ਅਤੇ ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜਿਬ ਜਵਚ 2500 ਰਸਦ 
ਜਕੱਟਾ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਜਵਸੇਸ ਤੋਰ ਤ ੇਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਜਕਿਾ ਜਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾ ਨੇ ਸਜਿਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ 
ਿਰ ਸਿੂਲ੍ਤ ਪਿੰੁਚਾਉਣ ਜਵਚ ਸਫਲ੍ ਿੋਇਆ ਿੈ। 
ਅੱਿ ਨੰਗਲ੍ ਜਵਚ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਜਸੰਘ ਨੇ ਨੈਸਲੇ੍ ਗਰੱੁਪ ਟਾਿਲ੍ੀਵਾਲ੍ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕਾ ਵਲੋ੍ ਰਸਦ ਜਕੱਟਾ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਧੰਨਵਾਦ 
ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਜਕਿਾ ਜਕ ਿਦੋ ਸੰਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਿਾਮਾਰੀ ਦ ੇਨਾਲ੍ ਿੂਝ ਜਰਿਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਿਾਮਾਰੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ 
ਮੁਕਾਬਲ੍ਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਿਾਬ  ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਨੇ ਪੰਿਾਬ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਿਾਨ ਮਲ੍ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲ੍ਈ ਕਈ 
ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ੍ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਪੰਿਾਬ ਜਵਚੋ ਇਸ ਮਿਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਿਮਲੇ੍ ਨੁੰ  ਟਾਲ੍ਨ ਜਵਚ ਸਫਲ੍ਤਾ ਿਾਸਲ੍ ਕੀਤੀ। ਪੰਿਾਬ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਜਲ੍ਸ ਅਤੇ ਜਸਵਲ੍ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉਚ ਅਜਧਕਾਰੀਆ, ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਦੇ 
ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਨੇ ਧਾਰਜਮਕ ਸਥਾਨਾ, ਸਮਾਿਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾ ਅਤ ੇਆਮ ਲੋ੍ਕਾ ਦੇ ਸਜਿਯੋਗ ਨਾਲ੍ 
ਿਰ ਲੋ੍ੜਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਸਦ ਅਤ ੇਿੋਰ ਲੋ੍ੜੀਦੀਆ ਵਸਤਾ ਪਿੰੁਚਾ ਕੇ ਪੰਿਾਬ ਜਵਚ ਮੁੱ ਢ ਤੋ ਚੱਲ੍ੀ ਆ ਰਿੀ ਮਿਬੂਤ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਜਮਸਾਲ੍ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।ਪੰਿਾਬ ਦ ੇਲੋ੍ਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ੍ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਰ ਫੈਸਲੇ੍ 
ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਸਜਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਮਸਾਲ੍ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਅਜਿਿਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲ੍ਮੇਲ੍ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 
ਆਪਸੀ ਫਾਸਲ੍ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ੍ ਿੀ ਸੰਭਵ ਿੋਇਆ। ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੁਣੋਤੀ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ 
ਕਰਨਾ ਜਪਆ ਿਦੋ ਜਕਸਾਨ ਮੰਜਡਆ ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ੍ ਲੈ੍ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਸਨ ਜਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਜਕਲ੍ ਨੂੰ  ਪੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਨੇ ਿਮੀਨੀ ਿਕੀਕਤ ਤੋ ਿਾਣਦੇ ਿੋਏ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਜਵਸੇਸ਼ ਢੁਕਵੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਿੰਸੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦ ੇ
ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਜਵਚ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਚੁੱ ਜਕਆ। 
ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਜਸੰਘ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਨੰਗਲ੍ ਦੇ ਲੋ੍ਕਾ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਜ਼ੋ ਸਦਾ ਿੀ ਇਲ੍ਾਕੇ ਲ੍ਈ ਇੱਕ ਜਮਸਾਲ੍ ਰਿੀ ਿੈ ਉਸ 
ਨਾਲ੍ ਅਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਿਾਮਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਜਵਚ ਸਫਲ੍ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਖਤਰਾ ਅਿੇ ਟਜਲ੍ਆ ਨਿੀ ਿੈ 
ਇਿ ਮਿਾਮਾਰੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਿੈ ਥੜੋੀ ਅਜਿਿੀ ਲ੍ਾਪਰਵਾਿੀ, ਅਣਗਜਿਲ੍ੀ ਗਲ੍ਤੀ ਸਾਨੂੰ  ਮੜੁ ਸੰਕਟ ਜਵਚ ਪਾ 
ਸਕਦੀ ਿੈ ਇਸ ਲ੍ਈ ਼ ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਦ ੇਮਾਜਿਰਾ, ਪਰਸਾਸਨ ਦੇ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਇੰਨ ਜਬੰਨ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਵਚ 
ਆਪਣਾ ਸਜਿਯੋਗ ਜਦੱਤਾ ਿਾਵੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਮਿਾਮਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਲ੍ੜਨ ਜਵਚ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੇ ਪਾਇਆ ਿੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਾਨ ਮਾਲ੍ੀ ਦੀ ਪਰਵਾਿ ਨਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਜਖਆ ਅਤੇ ਇਲ੍ਾਕੇ 
ਨੂੰ  ਬਚਾਇਆ। ਇਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲ੍ਈ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਿਨ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਕਨਵਰ ਜਿੰਮਤ ਜਸੰਘ ਆਜਸਸਟੈਂਟ ਵਾਈਸ ਪਰੈਿੀਡੈਂਟ, 

ਸਟੇਨਲ੍ੀ ਡੋਮਨ ਮੋਗਾ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਨੇਿਰ, ਜ਼ਸਪਾਲ੍ ਜਸੱਧੂ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸੰਿੇ ਸਾਿਨੀ, ਰਾਕੇਸ ਨਾਈਅਰ, ਤਜਿਸੀਲ੍ਦਾਰ 



ਸੁਜਰੰਦਰਪਾਲ੍, ਈ.ਓ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜਸੰਘ,ਿੂ.ਸੀ ਚਾਵਲ੍ਾ, ਰਜਵੰਦਰ ਦੀਵਾਨ, ਦੀਪਕ ਨੰਦਾ ਆਜਦ ਿਾਿਰ ਸਨ।ਦਫਤਰ ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ 
2 . 

ਦਫਤਰ ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜਿਬ 

ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਜਸੰਘ ਨੇ ਨੈਸਲੇ੍ ਪਜਰਵਾਰ ਵਲੋ੍ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 
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ਪੰਿਾਬ ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਜਸੰਘ ਨੇ ਨੈਸਲੇ੍ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋ੍ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਉਨਾ ਦੇ 
ਪਰਬੰਧਕਾ ਦਾ ਜਵਸੇਸ ਤੋਰ ਤ ੇਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਜਕਿਾ ਜਕ ਅੱਿ ਦੇ ਸਮੇ ਜਵਚ ਿਦੋ ਿਰ ਪਾਸੇ ਤ ੋਲੋ੍ੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ  ਰਸਦ ਮੁਿੱਈਆ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲ੍ਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਿਾ ਿੈ ਅਜਿਿੇ ਮੋਕੇ ਨੈਸਲੇ੍ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਪ ਮੰਡਲ੍ ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜਿਬ ਦੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ 
ਮੈਡਮ ਕਨੂੰ  ਗਰਗ ਨੂੰ  ਲੋ੍ੜਵੰਦਾ ਦਾ ਜਢੱਠ ਭਰਨ ਲ੍ਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋ੍ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਿੇ ਉਪਰਾਜਲ੍ਆ ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਦੇ 
ਿੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾ ਦੀ ਖੇਪ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਿੈ। 

ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਜਸੰਘ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਜਪਛਲੇ੍ ਦੋ ਮਿੀਜਨਆ ਦੇ ਸਮੇ ਦੋਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਜਵਚ ਕਰੋਨਾ ਮਿਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿੁਤ 
ਚਣੋਜਤਆ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਪਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਿਾਮਾਰੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲ੍ਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਿਾਬ ਦ ੇਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਮੁੱ ਖ 
ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਨੇ ਮਾਜਿਰਾ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ੍ ਇਸ ਤਰਾਸਾਦੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ
ਪੰਿਾਬ ਨੂੰ  ਬਿੁਤ ਿੀ ਸੁਖਾਵੇ ਢੰਗ ਨਾਲ੍ ਇਸ ਮਾਿੋਲ੍ ਜਵਚੋ ਕੱਢਣ ਜਵਚ ਸਫਲ੍ਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਿੁਣ ਮੁੱ ਖ 
ਮੰਤਰੀ ਵਲੋ੍ ਆਮ ਲੋ੍ਕਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ  ਲ੍ੀਿ ਤੇ ਜਲ੍ਆਉਣ ਲ੍ਈ ਉਪਰਾਲੇ੍ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਅਜਿਿੇ ਮੋਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 
ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋ੍ ਜਦਨ ਰਾਤ ਜਸੱਦਤ ਨਾਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਮਿਨਤ ਨੂੰ  ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਆਮ ਲੋ੍ਕਾ ਦਾ ਸਜਿਯੋਗ ਬੇਿੱਦ ਿਰੂਰੀ ਿੈ। 
ਆਪਸੀ ਫਾਸਲ੍ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲ੍ਾਿਮੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜਦਸਾ ਜਨਰਦਸ਼ੇਾ ਦਾ ਪਾਲ੍ਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲ੍ਾਿਮੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾ ਨੇ ਜਿਲੇ੍ ਦੇ 
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲ੍ੀ ਜਗਜਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਮੈਡਮ ਕਨੁੰ  ਗਰਗ, ਜਸਵਲ੍ ਸਰਿਨ 
ਐਚ.ਐਨ.ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਮੂਿ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਮੁਜਿੰਮ ਜਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲ੍ਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਰਮੇਸ ਚੰਦਰ 
ਦਸਗਰਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮਟੇੀ,ਿਰਬੰਸ ਲ੍ਾਲ੍ ਮਜਿਦਲ੍ੀ, ਿਕੀਮ ਿਰਜਮੰਦਰਪਾਲ੍ ਜਸੰਘ ਜਮਨਿਾਸ, ਮਜਨਦਰ ਸੈਣੀ, 
ਆਤਮਾ ਜਸੰਘ ਰਾਣਾ, ਜਪਰਤਪਾਲ੍ ਜਸੰਘ ਗੰਡਾ  ਪਰਧਾਨ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ੍,ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ,ਤਜਿਸੀਲ੍ਦਾਰ ਰਾਮ ਜਕਰਸ਼ਨ, ਿੇ.ਈ 
ਨਰੇਸ ਕੁਮਾਰ ਆਜਦ ਿਾਿਰ ਸਨ। 

3. 

ਦਫਤਰ ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਜਿਬ 

ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਜਸੰਘ ਵਲੋ੍ ਤਖਤ ਸਰੀ ਕੇਸਗੜ ਸਾਜਿਬ ਦ ੇਲੰ੍ਗਰ ਲ੍ਈ ਕਣਕ ਦਾ ਟਰੱਕ ਭੇਜਿਆ 
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ਪੰਿਾਬ ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਜਸੰਘ ਨੇ ਤਖਤ ਸਰੀ ਕੇਸਗੜ ਸਾਜਿਬ ਦੇ ਲੰ੍ਗਰ ਲ੍ਈ ਇਥੋ ਕਣਕ ਦੀ ਭਜਰਆ ਇੱਕ 
ਟਰੱਕ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਗੁਰਧਾਮਾ ਵਲੋ੍ ਕਰੋਨਾ ਮਿਾਮਾਰੀ ਦੋਰਾਨ ਲੱ੍ਖਾਂ ਲੋ੍ਕਾ ਲ੍ਈ ਲੰ੍ਗਰ ਮੁਿੱਇਆ ਕਰਵਾ ਕੇ 
ਲੋ੍ੜਵੰਦਾ ਦਾ ਜਢੱਠ ਭਜਰਆ ਜਗਆ ਿੇ਼ੈ ਅਤ ੇਿੁਣ ਸਾਰੇ ਸਮੱਰਥ ਲੋ੍ਕਾ ਦਾ ਇਿ ਫਰਿ ਬਣਦਾ ਿੈ ਜਕ ਉਿ ਗੁਰਧਾਮਾ ਦੇ ਲੰ੍ਗਰਾ 
ਲ੍ਈ ਰਸਦ ਮੁਿਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। 

ਅੱਿ ਕਣਕ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ  ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇ ਜਵਸੇਸ ਗੱਲ੍ਬਾਤ ਦਰੋਾਨ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਜਸੰਘ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਇਸ 
ਤਰਾਸਦੀ ਤ ੋਪਰਭਾਜਵਤ ਿੋਏ ਲੋ੍ਕਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲ੍ਈ ਸਾਡੇ ਧਾਰਜਮਕ ਸਥਾਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ੍ ਪਰਸਾਸ਼ਨ 
ਨੂੰ  ਸਜਿਯੋਗ ਦ ੇਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀ ਜਮਸਾਲ੍ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿੈ ਜਕ ਪੰਿਾਬ ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਲੋ੍ੜਵੰਦ ਨੂੰ  
ਕੋਈ ਿਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਿੀ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਿੈ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਅਜਿਿੇ ਮੋਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਜਮਲੇ੍ ਿਨ ਉਸ ਤੋ ਇਿ ਜਸੱਧ ਿੋ ਜਗਆ ਿੈ ਜਕ ਪੰਿਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ੍ ਦੁਆਲੇ੍ ਦੇ ਮਾਿੋਲ੍ ਨੂੰ  ਸੁਖਾਵਾ ਰੱਖਣ 
ਲ੍ਈ ਸਦਾ ਿੀ ਆਪਣੀ ਿਾਨ ਦੀ ਬਾਿੀ ਲ੍ਗਾ ਜਦੰਦੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲੋ੍ਕਾ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜਕ ਸਮਾਿ ਜਵਚ ਕਰੋਨਾ ਦ ੇਪਰਕੋਪ ਤੋ 
ਬਾਅਦ ਜ਼ੋ ਜਨਵੇਕਲ੍ੀ ਸਵੇਰ ਿੋਈ ਿੈ ਉਸ ਨੂੰ  ਿਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਸੰਭਾਲ੍ ਕੇ ਰੱਜਖਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਝ ਦੀ ਮਿਬੂਤੀ ਨੂੰ  
ਿੋਰ ਜਦਰੜਤਾ ਨਾਲ੍ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। ਉਨਹ ਾ ਨੇ ਜਿਲੇ੍ ਦੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀਮਤੀ ਸਨੋਾਲ੍ੀ ਜਗਜਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸਵਪਨ 
ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਮਡੈਮ ਕਨੁੰ  ਗਰਗ, ਜਸਵਲ੍ ਸਰਿਨ ਐਚ.ਐਨ.ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਮੂਿ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਮੁਜਿੰਮ ਜਵਚ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲ੍ਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਰਮੇਸ ਚੰਦਰ ਦਸਗਰਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ,ਿਰਬੰਸ ਲ੍ਾਲ੍ 
ਮਜਿਦਲ੍ੀ, ਿਕੀਮ ਿਰਜਮੰਦਰਪਾਲ੍ ਜਸੰਘ ਜਮਨਿਾਸ, ਮਜਨਦਰ ਸੈਣੀ, ਆਤਮਾ ਜਸੰਘ ਰਾਣਾ, ਜਪਰਤਪਾਲ੍ ਜਸੰਘ ਗੰਡਾ  ਪਰਧਾਨ ਵਪਾਰ 
ਮੰਡਲ੍,ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ,ਤਜਿਸੀਲ੍ਦਾਰ ਰਾਮ ਜਕਰਸ਼ਨ, ਿੇ.ਈ ਨਰੇਸ ਕੁਮਾਰ ਆਜਦ ਿਾਿਰ ਸਨ। 


