
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਔਜਲਾ ਨੇ ਜਹਾਂਗਰ ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦਗ ਜ਼ਸੱਧਗ ਜ਼ਬਜਾਾ ਕਰਵਾਾ

ਜ਼ਕਸਾਨ ਥੜੋੇ-ਥੋੜੇ ਰਕਬੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਸੱਧਗ ਜ਼ਬਜਾਾ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ-ਔਜਲਾ

ਡਾ. ਦਲੇਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣਗ ਦਗ ਬਚਤ ਲਾ ਪਮੇਜ਼ਰਰ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 24 ਮਾ (          )-ਜ਼ਕਮਸ਼ਗ ਜ਼ਵਜ਼ਂਰਨ ਕੇਦਰ ਵੱਲੋ ਜ਼ਪੰਡ ਜਹਾਂਗਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੰੂ ਝੋਨੇ ਦਗ ਜ਼ਸੱਧਗ
ਜ਼ਬਜਾਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰਗ ਦਣੇ ਲਾ ਲਂਾਰ ਂਰ ਕੈਂਪ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੱੁਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਂੁਰਜਗਤ
ਜ਼ਸੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਪਾਣਗ ਦਗ ਬਚਤ ਲਾ ਵੱਡੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੰੂ ਅਜ਼ਜਹੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਨ ਲਾ ਪਮੇਰਦੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਵੱਲੋ ਥੋੜੇ-ਥੋੜੇ ਰਕਬੇ ਉਤੇ ਕਗਤਾ ਜ਼ਂਰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰਉਣ ਵਾਲਗਰਂ ਪਗੜਗਰਂ ਲਾ ਮਾਰਂ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਡਾ. ਦਲੇਰ ਜ਼ਸੰਘ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਖੇਤਗਬਾੜਗ ਅਜ਼ਧਕਾਰਗ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਮੁੱ ਦੇ ਉਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾ
ਕੰਮ ਕਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾ ਦਗ ਖੋਜ ਜ਼ਸੱਧ ਕਰਦਗ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜਕੇਰ ਵੱਟਾ ਉਤੇ ਝਨੇੋ ਦਗ ਜ਼ਬਜਾਾ ਕਗਤਗ ਜਾਵੇ ਤਾ ਝਾੜ ਵਗ
ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਤੇ ਪਾਣਗ ਦਗ ਬਚਤ ਵਗ 41 ਫਗਸਦਗ ਤੱਕ ਹੰੁਦਗ ਹੈ। ਸ. ਔਜਲਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲਗ
ਚੱਕਰ ਕੇਵਲ ਜ਼ਕਸਾਨ ਦਗ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਜ਼ਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਲਾ ਵਗ ਜ਼ਰੂਰਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੰੂ
ਇਹ ਕਜ਼ੋਸ਼ਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗ ਚਾਹਗਦਗ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਵਧਗ ਅਪਨਾ ਕੇ ਰਪਣੇ ਬੇਸ਼ਕਗਮਤਗ ਕਦੁਰਤਗ ਭੰਡਾਰ
ਪਾਣਗ ਦਗ ਬਚਤ ਕਰਗਰ। ਉਨਾ ਵੱਡੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੰੂ ਅਪਗਲ ਕਗਤਗ ਜ਼ਕ ਉਹ ਖੇਤਗਬਾੜਗ ਯੂਨਗਵਰਜ਼ਸਟਗ ਅਤੇ ਖੇਤਗਬਾੜਗ
ਜ਼ਵਭਾਂ ਵੱਲੋ ਜ਼ਸਫਾਰਸ਼ ਕਗਤਗਰਂ ਨਵਗਰਂ ਜ਼ਵਧਗਰਂ ਰਾਹੀਂ ਥੜੋੇ -ਥੋੜੇ ਰਕਬੇ ਉਤੇ ਝਨੇੋ ਦਗ ਜ਼ਸੱਧਗ ਜ਼ਬਜਾਾ ਜ਼ਰੂਰ
ਕਰਨ। ਸ. ਔਜਲਾ ਇਸ ਮਂਰੋ ਜ਼ਕਮਸ਼ਗ ਜ਼ਵਜ਼ਂਰਨ ਕੇਦਰ ਵਗ ਂਰ ਅਤੇ ਮਾਜ਼ਹਰਾ ਨਾਲ ਖੇਤਗ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਜ਼ਵਸਥਾਰ
ਜ਼ਵਚ ਜਾਣਕਾਰਗ ਪਮਾਪਤ ਕਗਤਗ।

        ਜ਼ਕਮਸ਼ਗ ਜ਼ਵਜ਼ਂਰਨ ਕੇਦਰ ਦੇ ਜ਼ਡਪਟਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਭੁਜ਼ਪੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਰ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾ
ਨੰੂ ਝੋਨੇ ਦਗ ਜ਼ਸੱਧਗ ਜ਼ਬਜਾਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰਗ ਦੇਣ ਲਾ ਅਤੇ ਪਮੈਕਟਗਕਲ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਰ ਦੇਣ ਲਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਂਾਇਰ
ਸਗ,  ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ 150 ਦੇ ਕਰਗਬ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੰੂ ਜ਼ਸੱਧਗ ਜ਼ਬਜਾਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰਗ ਜ਼ਦੱਤਗ ਂਾ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਡਾ .
ਦਲੇਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੰੂ ਜਾਂਰੂਕ ਕਰਨ ਲਾ ਲੁਜ਼ਧਰਣਾ ਤੋ ਰਰ ਅਤੇ ਉਨਾ ਜ਼ਸੱਧਗ ਜ਼ਬਜਾਾ
ਬਾਰੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੰੂ ਜ਼ਵਸਥਾਰ ਜ਼ਵਚ ਸਮਝਾਇਰ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਡਾ . ਂੁਰਜ਼ਦਰਲ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ,  ਡਾ.
ਅਵਤਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਬੁੱ ਟਰ, ਡਾ. ਸੁਖਰਾਜ ਜ਼ਸੰਘ, ਡਾ. ਅਮਰਜਗਤ ਜ਼ਸੰਘ, ਡਾ. ਸੁਖਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ, ਡਾ. ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ.
ਪਮਦਗਪ ਜ਼ਸੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਗਕ ਜ਼ਸੰਘ ਜਹਾਂਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵਗ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੈਪਸ਼ਨ
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ਝੋਨੇ ਦਗ ਜ਼ਸੱਧਗ ਜ਼ਬਜਾਾ ਦਗ ਸ਼ੁਰੂਰਤ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਂੁਰਜਗਤ ਜ਼ਸੰਘ ਔਜਲਾ।

-ਕੇ ਵਗ ਕੇ ਜ਼ਵਖੇ ਡਾ.  ਭੁਜ਼ਪੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਗ ਮਾਜ਼ਹਰਾ ਨਾਲ ਖੇਤਗ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਜ਼ਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸ.
ਂੁਰਜਗਤ ਜ਼ਸੰਘ ਔਜਲਾ।

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

ਕਰਜ਼ਫਿਊ ਹਟਣ ਦੇ ਬਿਾਵਜੂਿਦ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋ ਲੋੜਵੰਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕੰਮ ਜਾਰੀ

2000 ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ ਲਈ ਸੱੁਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 6 ਟਰੱਕ ਭਜੇੇ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 24 ਮਈ (       )-ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਿ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਸਮੀ   ਪੀ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋ ਿਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ
ਲੋਕ ਜੋ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਿਊ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਤੋ ਔਖੇ ਸਨ, ਨੂਿੰ  ਰਾਹਤ ਸਮਗਰੀ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਸੱੁਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਤਿਰ
ਲੰਗਰ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹੈ,  ਭੇਜਣ ਦਾ ਜ਼ਸਲਜ਼ਸਲਾ ਕਰਜ਼ਫਿਊ ਹਟਣ ਦੇ ਬਿਾਵਜੂਿਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਫਿਰ ਉਨਾ
ਿਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ ਲਈ ਸੱੁਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 6 ਟਰੱਕ ਭੇਜੇ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਵਾਰਡ ਨੰਬਿਰ 49,50, 59, 60,

61 ਅਤੇ 71 ਜ਼ਵਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ Ñਲਈ ਗਈ ਟੀਮ ਨੂਿੰ  ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ
ਜ਼ਕ ਭਾਵੇ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਿਊ ਹਟ ਜ਼ਗਿ ਹੈ ,  ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਦਹਾੜੀਦਾਰ ਵਰਗ ਪੂਿਰੀ ਤਰਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀ
ਹੋਇਿ,  ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਕਈ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਨਹੀ,  ਸੋ ਲੋੜਵੰਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾ ਨੂਿੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਦੱਤਾ
ਜਾਵੇ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋ ਇਹ
ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਬਿਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹੇ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਬੰਿਦਾ ਹੀ ਬੰਿਦੇ ਦਾ
ਦਾਰੂਿ ਹੈ,  ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂਿੰ  ਸਾਜ਼ਰਿਆ ਨੂਿੰ  ਿਪਣੇ ਕਾਰੋਬਿਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਪਣੇ
ਗੁਿਆਢ ਰਜ਼ਹੰਦੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ, ਕਾਰੋਬਿਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਦਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਉਨਾ
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

      ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾ ਜ਼ਵਚ ਜਟੁੀਿਆ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਬਿਦੌਲਤ ਹੀ ਲੱਖਾ ਲੋਕਾ ਨੂਿੰ  ਰੋਟੀ ਨਸੀਬਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾ ਨਾਲ ਸਮੀ ਜ਼ਵਕਾਸ ਸਨੋੀ, ਸਮੀ ਰਾਘਵ ਸਨੋੀ,  ਸਮੀ
ਸੁਨੀਲ ਕਮੁਾਰ ਪੌਟੀ, ਸਮੀ ਮਹੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਸਮੀਮਤੀ ਰਾਜਬਿੀਰ ਕੌਰ, ਸਮੀ ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ ਪੱਪਲ, ਸਮੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਰਾ, ਸਮੀ
ਲਖਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ, ਸਮੀ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੈਪਸ਼ਨ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਕੇਦਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 2000 ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ ਲਈ ਸੁੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 6 ਟਰੱਕ ਭੇਜਦੇ ਸਮੀ   ਪੀ ਸਨੋੀ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਵਿਖੇ ਇ �ੱਕ ਹੋਰ ਡੇ ਗਂ  ਇਸਜ਼ ੰਂ ਲਇਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮਲੀ ਪਮਵਿਖੇਾਨਂੀ

ਅਨਜਾਲਾ ਦਇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਵਿਖੇਿ ਬਣਇਂੀ ਨਵਿਖੇੀ ਲਇਬ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 24 ਮਈ (         )-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਦਇ ਐਸ ਡੀ ਐਿ ਅਜਨਾਲਾ ਜ਼ਵਿਖੇ ਇ ਡੇ ਗਂ  ਇਸਜ਼ ੰਂ
ਲਇਬਾਰ ਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਮਵਿਖੇਾਨਂੀ ਦਇ  ਜ਼ਦੱਤੀ  ਹਇ  ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਅਜਨਾਲਾ ਜ਼ਵੱਿਖੇਿ ਸਾਲ  2019 'ਿ ਡੇ ਗਂ  ਦਇ
ਮਾਮਜ਼ਲਿਆ ਜ਼ਵੱਿਖੇਿ ਵਿਖੇਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜ਼ਂਿ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਿਖੇਲੋ ਜ਼ਪਿਲਇ  ਵਿਖੇਰਇ ਐਸਡੀਐਿ ਅਜਨਾਲਾ ਜ਼ਵਿਖੇ ਇ
�ੱਕ ਨਵਿਖੇੀ  ਇਸਜ਼ ੰਂ ਲਇਬਾਰ ਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਗੰ  ਪਮਸਤਾਵਿਖੇ ਸੌਜ਼ਪਿ ਜ਼ਂਿ ਸੀ।

ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਿਖੇਭਾਂ ਦਇ ਬੁਲਾਰਇ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤਇ ਿਸ ਪਾਸ ਦਇ �ਲਾਜ਼ਕਿਆ ਜ਼ਵਿਖੇਿ ਰਜ਼ਹਣ ਵਿਖੇਾਲਇ ਲੋਕਾ ਲਈ
�ਹ ਲਇਬਾਰ ਰੀ ਮਦਦਂਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵਿਖੇਇਂੀ ਜ਼ਜਨਾ ਨਗੰ  ਡੇ ਗਂ ਦਇ  ਇਸ  ਲਈ ਜ਼ਨਿਜੀ ਲਇਬਾਰ ਰੀਿਆ ਜਾ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਨਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਂਾ। ਹੁਣ �ਹ  ਇਸ  ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤਇ ਕੀਤਾ ਜਾਵਿਖੇਇਂਾ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਡੇ ਗਂ ਦੀ  ਇਸਜ਼ ੰਂ ਲਈ
ਸਗਬਇ ਜ਼ਵੱਿਖੇਿ ਪਜ਼ਹਲਾ ਹੀ 34 ਪਮਵਿਖੇਾਜ਼ਨਤ ਲਇਬਾਰ ਰੀਿਆ ਹਨ ਅਤਇ �ਹ ਸਗਬਇ ਦਇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾ ਜ਼ਵੱਿਖੇਿ 35 ਵਿਖੇੀ
ਲਇਬਾਰ ਰੀ ਹੋਵਿਖੇਇਂੀ। �ਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਸਡੀਐਿ ਅਜਨਾਲਾ ਜ਼ਵਿਖੇ ਇ ਡੇ ਗਂ ਅਤਇ ਜ਼ਿਕਨਂੁਨੀਿ ਦਇ  ਇਸ  ਮੁਫਤ
ਕੀਤਇ ਜਾਣ ਇਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਨਗੰ  ਿਉਣ ਵਿਖੇਾਲਇ  ਜ਼ਦਨਾ ਜ਼ਵੱਿਖੇਿ  ਇਸਜ਼ ੰਂ ਜ਼ਕੱ ਾ ਮੁਹੱਈਿ ਕਰਵਿਖੇਾਈਿਆ ਜਾਣਂੀਿਆ ਅਤਇ
ਲਇਬਾਰ ਰੀ ਜਗਨ, 2020 ਤੋ ਕਾਰਜਸ਼ੀੀਲ ਹੋ ਜਾਵਿਖੇਇਂੀ।

�ਸਇ ਦੌਰਾਨ  ਜ਼ਸਵਿਖੇਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਜੁਂਲ ਜ਼ਕਸ਼ੀੋਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਿਖੇਭਾਂ �ਸ ਵਿਖੇਇਲਇ  ਕੋਜ਼ਵਿਖੇਡ-19 ਦਇ  ਾਕਰਇ ਲਈ
ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹਇ ਅਤਇ �ਸ ਦਇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇ ਗਂ,  ਮਲਇਰੀਿ ਅਤਇ ਹੋਰ ਵਿਖੇਇਕ ਰ ਬੋਰਨ ਜ਼ਡਸੀਜ਼ਜਜ਼ ਦੀ
 ਇਸਜ਼ ੰਂ ਅਤਇ ਪਮਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਤਿਰੀਿਆ ਵਿਖੇੀ ਸ਼ੀੁਰਗ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੀਿਆ ਂਈਿਆ ਹਨ।

ਉਨਾ ਲੋਕਾ ਨਗੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਡੇ ਗਂ ਦਾ ਮੱਿਰ ਜ਼ਸਰਫ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਜ਼ਵੱਿਖੇਿ ਹੀ ਪਮਜਨਨ ਕਰਦਾ ਹਇ ਅਤਇ ਜ਼ਦਨ ਵਿਖੇਇਲਇ
ਹੀ ਕੱ ਦਾ ਹਇ। ਸਾਰਇ ਲੋਕ �ਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜ਼ਕ  ਕਗਲਰਾ, ਫੁੱ ਲਾ ਦਇ ਂਮਜ਼ਲਿਆ, ਫਜ਼ਰੱਜ਼ਾ ਜ਼ਪੱਿਇ ਂੰਦਇ ਪਾਣੀ ਦੀਿਆ
 ਰਇਿਆ ਿਜ਼ਦ ਨਗੰ  ਹਰ ਹਫ਼ਤਇ ਢੁੱ ਕਵਿਖੇੇ ਤਰੀਕਇ ਨਾਲ  ਾਲੀ ਅਤਇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵਿਖੇਇ । ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਿਖੇਭਾਂ ਨੇ ਪਜ਼ਹਲਾ ਹੀ
ਸੱੁਕਰਵਿਖੇਾਰ ਨਗੰ  “ਡਰਾਈ ਡਇਅ”  ਘਜ਼ੋਸ਼ੀਤ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤਾ ਹਇ ਤਾ ਜੋ ਸਾਰਇ ਘਰਾ ਜ਼ਵੱਿਖੇਿ ਹਫ਼ਤਇ  'ਿ �ੱਕ ਵਿਖੇਾਰ ਰੋਕਥਾਮ
ਂਤੀਜ਼ਵਿਖੇਧੀਿਆ ਕੀਤੀਿਆ ਜਾ ਸਕਣ।    

=========

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1426/2020-DPRO Amritsar
I/27565/2020

4/4


