
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਾ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਹਹਜ਼ਸ਼ਆਰਪਹਰ
 ਪਪਪਸ ਨਲਟ-1

-'  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ;     ਹਹਣ ਤਤਕ ਲਏ ਸਸਪਲਾਲ '  ਚਚ 3154    ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਦਦ ਸਸਪਲ ਨਪਗਦਜ਼ਟਵ
ਹਹਜ਼ਸ਼ਆਰਪਹਰ, 6 ਜਜਨ:

  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ.              ਜਸਵਤਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਦ ਜ਼ਵਤਚ ਹਹਣ ਤਤਕ ਲਏ ਗਏ ਸਸਪਲਾਲ ਜ਼ਵਤਚ 3154      ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਲ ਦਦ ਸਸਪਲ ਨਪਗਦਜ਼ਟਵ ਆਏ
  ਹਨ ਅਤਦ 118        ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਲ ਨਦ ਕਲਰਲਨਾ ਜ਼ਖਲਾਫ਼ ਫਜ਼ਤਹ ਪਾ ਲਈ ਹਪ        । ਉਨ•ਾਾਲ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪਸਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਦ '  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ'   ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜਥਦ

         ਕਹਆਰਨਟਤਨ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਲ ਨਜ ਸ ਕਲਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲਲਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹਪ,      ਉਥਦ ਮਾਸਕ ਯਕਤਨਤ ਬਣਾਉਣ ਦਦ ਨਾਲ-    ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਲ '  ਤਦ
        ਥਹਤਕਣ ਵਾਜ਼ਲਆਲ ਨਜ ਸ ਜ਼ਹਰਮਾਨਾ ਵਤ ਕਤਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹਪ            । ਉਨ•ਾਾਲ ਅਪਤਲ ਕਰਜ਼ਦਆਲ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਲਰਲਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਸਪਰਕ ਨਾਲ ਫਪਲਦਾ ਹਪ,   ਇਸ ਲਈ

     ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਜਰਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਤਖਦਦ ਹਲਏ ਮਾਸਕ,   ਸਪਨਦਟਾਈਜ਼ਰ ਤਦ ਸਮਮ-  ਸਮਮ '  ਤਦ 20       ਸਪਕਸਡ ਤਤਕ ਹਤਥ ਧਧਣਦ ਯਕਤਨਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
       ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨਦ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਹਣ ਤਤਕ 4024    ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ,   ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਤਚ 3154       ਸਸਪਲ ਨਪਗਦਜ਼ਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤਦ 711  ਸਸਪਲਾਲ

     ਦਤ ਜ਼ਰਪਲਰਟ ਆਉਣਤ ਅਜਦ ਬਾਕਤ ਹਪ           । ਉਨ•ਾਾਲ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਹਣ ਤਤਕ ਪਲਜ਼ਤਜ਼ਟਵ ਕਦਸਾਲ ਦਤ ਜ਼ਗਣਤਤ 135   ਹਲ ਗਈ ਹਪ, 12   ਐਕਜ਼ਟਵ ਮਰਤਜ ਹਨ, 5 
     ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਲ ਦਤ ਮਧਤ ਹਲ ਚਹਤਕਤ ਹਪ        । ਉਨ•ਾਾਲ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਕਤ ਤਚ ਇਲਾਵਾ 24      ਇਨਵਪਜ਼ਲਡ ਸਸਪਲ ਵਤ ਸਾਹਮਣਦ ਆਏ ਹਨ     । ਉਨ•ਾਾਲ ਦਤਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ

   ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਦ ਜ਼ਵਤਚ ਅਤਜ 389      ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਲ ਦਦ ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
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    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਾ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਹਹਜ਼ਸ਼ਆਰਪਹਰ
 ਪਪਪਪਸ ਨਲਟ-2

-'  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ;                  ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਕ ਅਤਤ ਪਪਵਾਸਸ ਮਜ਼ਦਦਰਾਕ ਨਦ ਸ ਸਹਚਾਰਦ ਢਸਗ ਨਾਲ ਕਸਤਸ ਜਾ ਰਹਸ ਮਹਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਸ ਵਸਡ
-          ਅਜ਼ਧਕਾਰਸ ਅਨਾਜ ਦਸ ਵਸਡ ਦਦਰਾਨ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਦਰਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਰਖਣ :  ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
-ਜ਼ਕਹਾ,     ਕਲਰਲਨਾ ਜ਼ਖਲਾਫ ਜਸਗ ਜ਼ਜਰਤਣ '     ਚ ਸਫਲ ਸਾਜ਼ਬਤ ਹਲਵਤਗਾ '  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ'  

ਹਹਜ਼ਸ਼ਆਰਪਹਰ, 6  ਜਦਨ (             ) :       ਪਸਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲਲ ਸ਼ਹਰਦ ਕਸਤਤ ਗਏ '  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ'       ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਤ ਜ਼ਵਰਚ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
               ਧਾਰਕਾਕ ਅਤਤ ਪਪਵਾਸਸ ਮਜ਼ਦਦਰਾਕ ਨਦ ਸ ਮਹਫਤ ਅਨਾਜ ਦਸ ਵਸਡ ਸਹਚਾਰਦ ਢਸਗ ਨਾਲ ਕਸਤਸ ਜਾ ਰਹਸ ਹਪ        । ਇਸ ਸਬਸਧਸ ਜਾਣਕਾਰਸ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਕ ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
                    ਸ਼ਪਸਮਤਸ ਅਪਨਸਤ ਜ਼ਰਆਤ ਨਤ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕਲਜ਼ਵਡ ਲਦਕਡਾਊਨ ਦਦਰਾਨ ਜ਼ਜਰਥਤ ਗਰਸਬ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਕ ਨਦ ਸ ਪਪਧਾਨ ਮਸਤਰਸ ਗਰਸਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਅਸਨ ਯਲਜਨਾ ਤਜ਼ਹਤ
      ਪਜ਼ਹਲਾਕ ਹਸ ਲਾਭ ਜ਼ਦਰਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹਪ,   ਉਥਤ ਹਹਣ '   ਆਤਮ ਜ਼ਨਰਭਰ ਭਾਰਤ'          ਸਕਸਮ ਤਜ਼ਹਤ ਪਪਵਾਸਸ ਮਜ਼ਦਦਰਾਕ ਨਦ ਸ ਵਸ ਮਹਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਹਹਰਈਆ ਕਰਵਾਉਣ

     ਦਸ ਸ਼ਹਰਦਆਤ ਕਰ ਜ਼ਦਰਤਸ ਗਈ ਹਪ।
                         ਸ਼ਪਸਮਤਸ ਅਪਨਸਤ ਜ਼ਰਆਤ ਨਤ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਹਰਖ ਮਸਤਰਸ ਕਪਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਸ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਸ ਪਸਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲਲ ਸ਼ਹਰਦ ਕਸਤਤ ਗਏ
'  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ' ਤਜ਼ਹਤ'             ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਾ ਪਪਸਾਸ਼ਨ ਵਲਲ ਸਹਚਾਰਦ ਢਸਗ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦਸ ਵਸਡ ਕਸਤਸ ਜਾ ਰਹਸ ਹਪ        । ਉਨ•ਾਾਕ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਪਧਾਨ ਮਸਤਰਸ ਗਰਸਬ

      ਕਜ਼ਲਆਣ ਅਸਨ ਯਲਜਨਾ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਤ ਜ਼ਵਰਚ 1,96,113      ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਕ ਜ਼ਵਚਲ 1,78,690    ਲਾਭਪਾਤਰਸ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਕ ਨਦ ਸ ਰਾਸ਼ਨ
     ਦਸ ਵਸਡ ਕਰ ਜ਼ਦਰਤਸ ਗਈ ਹਪ,   ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ 1, 02,054    ਕਹਇਸਟਲ ਕਣਕ ਅਤਤ 5305      ਕਹਇਸਟਲ ਦਾਲ ਵਸਡਸ ਜਾ ਚਹਰਕਸ ਹਪ     । ਉਨ•ਾਾਕ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
 ਅਰਜ 2284    ਲਾਭਪਾਤਰਸ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਕ ਨਦ ਸ 1275    ਕਹਇਸਟਲ ਕਣਕ ਅਤਤ 69     ਕਹਇਸਟਲ ਦਾਲ ਵਸਡਸ ਗਈ ਹਪ      । ਉਨ•ਾਾਕ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਗਲਤ 5  ਜ਼ਦਨਾਕ
    ਜ਼ਵਰਚ ਅਨਾਜ ਦਸ ਵਸਡ 100   ਫਸਸਦਸ ਪਹਰਜ ਜਾਵਤਗਸ          । ਉਨ•ਾਾਕ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਕ ਨਦ ਸ 5      ਜ਼ਕਰਲਲਗਪਾਮ ਪਪਤਸ ਜਸਅ ਪਪਤਸ ਮਹਸਨਾ
            ਕਣਕ ਅਤਤ ਇਰਕ ਜ਼ਕਲਲਗਪਾਮ ਪਪਤਸ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਪਪਤਸ ਮਹਸਨਾ ਦਾਲ ਜ਼ਦਰਤਸ ਜਾ ਰਹਸ ਹਪ            । ਉਨ•ਾਾਕ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਅਨਾਜ ਅਪਰਪਲ ਤਲ ਜਦਨ ਤਰਕ ਜ਼ਤਸਨ

     ਮਹਸਜ਼ਨਆਕ ਦਾ ਜ਼ਦਰਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹਪ।
           ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ '   ਆਤਮ ਜ਼ਨਰਭਰ ਭਾਰਤ'             ਸਕਸਮ ਤਜ਼ਹਤ ਪਪਵਾਸਸ ਮਜ਼ਦਦਰਾਕ ਨਦ ਸ ਮਹਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਸ ਵਸਡ ਕਰਨਸ ਸ਼ਹਰਦ ਕਰ

  ਜ਼ਦਰਤਸ ਗਈ ਹਪ         । ਉਨ•ਾਾਕ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਕਸਮ ਤਜ਼ਹਤ ਕਰਸਬ 30,606      ਪਪਵਾਸਸ ਮਜ਼ਦਦਰਾਕ ਨਦ ਸ ਲਾਭ ਜ਼ਦਰਤਾ ਜਾਵਤਗਾ      । ਉਨ•ਾਾਕ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ
     ਸਕਸਮ ਤਜ਼ਹਤ ਪਪਤਸ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਨਦ ਸ 10  ਜ਼ਕਲਲ ਆਟਾ,           ਇਕ ਜ਼ਕਲਲ ਦਾਲ ਅਤਤ ਇਕ ਜ਼ਕਲਲ ਖਸਡ ਵਸਡਸ ਜਾ ਰਹਸ ਹਪ      । ਉਨ•ਾਾਕ ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਾ ਖਹਰਾਕ ਅਤਤ
                    ਜ਼ਸਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰਸਆਕ ਨਦ ਸ ਜ਼ਨਰਦਤਸ਼ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਕ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਨਾਜ ਦਸ ਵਸਡ ਦਦਰਾਨ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦਦਰਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਰਖਸ ਜਾਵਤ। ਇਸ

                  ਤਲ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਕ ਅਤਤ ਸਪਨਸਟਾਈਜ਼ਰ ਵਸ ਯਕਸਨਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਤ। ਉਨ•ਾਾਕ ਅਪਸਲ ਕਰਜ਼ਦਆਕ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪਸਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲਲ ਕਲਰਲਨਾ '   ਤਤ ਜ਼ਜਰਤ
       ਪਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰਦਕਤਾ ਫਪਲਾਈ ਜਾ ਰਹਸ ਹਪ,                ਇਸ ਲਈ ਹਰਤਕ ਜ਼ਵਅਕਤਸ ਦਸ ਜ਼ਜ਼ਸਮਤਵਾਰਸ ਬਣਦਸ ਹਪ ਜ਼ਕ ਘਰਾਕ ਤਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮਮ ਸਮਾਜ਼ਜਕ

      ਦਦਰਸ ਅਤਤ ਮਾਸਕ ਦਸ ਵਰਤਲ ਕਸਤਸ ਜਾਵਤ     । ਉਨ•ਾਾਕ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਮਮ-  ਸਮਮ '  ਤਤ 20            ਸਪਜ਼ਕਸਡ ਤਰਕ ਹਰਥਾਕ ਨਦ ਸ ਧਲਣਾ ਬਹਹਤ ਜ਼ਰਦਰਸ ਹਪ ਅਤਤ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨਸਆਕ
  ਵਰਤ ਕਤ ਕਲਜ਼ਵਡ-19     ਤਲ ਬਜ਼ਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਪ                । ਉਨ•ਾਾਕ ਆਸ ਪਪਗਟਾਈ ਜ਼ਕ ਜਲਦਸ ਹਸ ਸਾਕਝਤ ਹਸਭਲਤ ਨਾਲ ਕਲਰਲਨਾ ਜ਼ਖਲਾਫ ਜਸਗ ਜ਼ਜਰਤਣ ਜ਼ਵਰਚ

'  ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਹ'   ਸਫਲ ਸਾਜ਼ਬਤ ਹਲਵਤਗਾ  ।  
              ਕਸਟਰਲਲਰ ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਾ ਖਹਰਾਕ ਤਤ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਜ਼ਵਭਾਗ ਸ਼ਪਸਮਤਸ ਰਜਨਸਸ਼ ਕਦਰ ਨਤ ਦਰਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲ•ਾਤ ਜ਼ਵਰਚ 650      ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਡਰਪਦਆਕ ਰਾਹਹ ਪਪਧਾਨ ਮਸਤਰਸ

                ਗਰਸਬ ਕਜ਼ਲਆਣ ਅਸਨ ਯਲਜਨਾ ਤਜ਼ਹਤ ਪਜ਼ਹਲਾਕ ਹਸ ਅਨਾਜ ਦਸ ਵਸਡ ਕਸਤਸ ਜਾ ਰਹਸ ਹਪ ਅਤਤ ਹਹਣ '   ਆਤਮ ਜ਼ਨਰਭਰ ਭਾਰਤ'    ਸਕਸਮ ਤਜ਼ਹਤ ਪਪਵਾਸਸ
          ਮਜ਼ਦਦਰਾਕ ਨਦ ਸ ਅਨਾਜ ਵਸਡਣ ਦਸ ਸ਼ਹਰਦਆਤ ਵਸ ਕਰ ਜ਼ਦਰਤਸ ਗਈ ਹਪ।
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