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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਫਫੱ ਕੀ ਫਲੋ ਅ ਵੱ ਲੋ ਕੋਫਵਿ 19 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਧਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ
ਹਸਪਤਾਲ ਫਵਿ

ਰੀਜਾ ਦੀ ਸਾਂ-ਸੰ ਂਾਲ ਅਤੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼

ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 19 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਂ ਇੰ ਡਸਟਰੀ (ਜ਼ਫ਼ਕੀ) ਦੇ ਮਜ਼ਹਲਾ ਉਦਦੀਆਂ ਦੀ
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰ ਡੀਅਨ ਚੈਂਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਐਡ
ਸੰ ਸਥਾ 'ਜ਼ਫਕੀ ਫਲੋ ਅ' ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਸੂਂੇ ਭਰ ਜ਼ਵਚ ਕਰਜ਼ਫਿ ਦੌਰਾਨ ਪੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਾ
ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਜ਼ਹਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਜ਼ਕਹਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ
ਜ਼ਸਹਤ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਲਈ ਘਰਾ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਜ਼ਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ , ਉਥੇ ਘਰਾ ਜ਼ਵਚ ਂੈਠੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਾ ਦੀਆਂ
ਲੋ ੜਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਜ਼ਦਨ-ਰਾਤ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਪਮਧਾਨ ਸਮੀਮਤੀ ਆਰੂਸ਼ੀ ਵਰਮਾ
ਨੇ ਜਾਰੀ ਪਮੈਸ ਜ਼ਂਆਨ ਜ਼ਵਚ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਵੱ ਲੋ ਸੂਂੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾ ਤੇ
ਹਸਪਤਾਲਾ ਜ਼ਵਚ ਮਰੀਜਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਗਏ ਪਮਂੰਧਾ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਵਰਗੇ ਅਜ਼ਹਮ ਮੁੱ ਦੇ
ਉਤੇ ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਵੱ ਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾ ਜ਼ਵਚ ਡਾਕਟਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਮਰੀਜਾ ਦਾ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਹੋ
ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੇ ਸੰ ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਹੈ।
ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਵੱ ਲੋ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਵਚ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੁੱ ਲੇ
ਹੋਣ ਦਾ ਸੱ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋ ਕਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਹੈ । ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਸ ਤਰਾ ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਾ
ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਤੇ ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਂਲ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ ਹੈ ।
ਸਮੀਮਤੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰ ਸਥਾ ਵੱ ਲੋ ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾ ਨਾਲ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਦੇਣ
ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਹਾ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾ ਸਦਕਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਦਨ ਮੁੱ ਕ
ਜਾਣਗੇ।
=========
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District Public Relatios Ofcer, Amritsar
FICCI FLO thanks O.P.Soni for taking every possible step to keep all medical facilites working in an
effectve manner
Amritsar, April 19, FICCI FLO, a divisiio if the Federatio if Chamber if Cimmerce aod Iodustries
(FICCI) wirkiog as a oatioal level irgaoizatio fir Wimeo Eotrepreoeurs, tiday said that the Puojab
Giveromeot was diiog streouius efirts ti privide esseotal giids ti the oeedy peiple besides
maiotaioiog lickdiwo io ao efectve maooer ti curb the COVID-19 paodemic io Puojab.
Presideot if the FICCI FLO Mrs. Arushi Verma io a press statemeot here thaoked Cabioet
Mioister fir Medical Educatio aod Research Mr, O.P.Sioi fir leadiog the fght agaiost Civid-19 crisis
aod makiog sure that the medical staf is well-liiked afer io the state. ``Besides reassuriog the
availability if all oecessary equipmeot, PPE kits aod face masks, Medical Educatio aod Research
Mioister was takiog every pissible step ti keep all medical facilites wirkiog io ao efectve maooer,
said Mrs. Verma addiog that the FLO irgaoizatio waots ti thaok him fir makiog sure that all
pateots are takeo giid care if at the medical cilleges aod hispitals io Puojab aod fir headiog the
Civid Cimmitee io ao efcieot maooer.
FLO Presideot alsi said that while makiog streouius efirts fir eosuriog ti privide esseotal
items ti the oeedy aod ecioimically weaker sectios Mr. Sioi was alsi eociuragiog the Sicial
welfare irgaoizatios ti help such sectios if siciety. Mrs. Verma alsi assured Mr. Sioi ti privide
full ciiperatio by the irgaoizatio ti the state giveromeot fir its fght agaiost paodemic.
=======
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਸੋਨੀ ਵੱ ਲੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਵਿ ਲੱਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 19 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਕੋਜ਼ਵਿਡ 19 ਦੇ ਚੱ ਲਦੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਿ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰ ਮ
ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਦਾ ਿਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰੀ ਸਮੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾ
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾ ਤੱ ਕ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਲੰਗਰ ਆਜ਼ਦ ਮੁਹੱਇਆ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਿਡਾਕਟਰਾ, ਪੈਰਾ ਮੈਿਡਕੀਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪੁਜ਼ਲਸ ਕਰਮੀਆਂ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ
ਜ਼ਵਰੁੱ ਧ ਜੰ ਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਮਾਸਕ, ਪੀ ਪੀ ਈ ਜ਼ਕੱ ਟਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਇਸ ਨਾਲ ਉਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਿਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵਜ਼ਧਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਸੰ ਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਨਜੱ ਠਣ ਜ਼ਵਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱ ਿਡੀ
ਮਦਦ ਵੀ ਜ਼ਮਲੀ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੰ ਸਥਾ ਵੱ ਲੋ ਿਡਾ. ਐਸ ਪੀ ਜ਼ਸੰ ਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਜ਼ਸਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰ ਸਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ , ਰਾਜ਼ਜੰ ਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਜ਼ਟਆਲਾ
ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇੱ ਕ-ਇੱ ਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਜ਼ਕੱ ਟਾ ਤੇ ਐੱਨ-95 ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ 'ਚ ਜ਼ਤੰ ਨ
ਪਰਤੀ ਮਾਸਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਜ਼ਲੇ ਦੇ ਪਮਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ
ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਨਾ ਵੱ ਲੋ ਵੈਟੀਲੇ ਟਰ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ।
ਸਮੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਮਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਜ਼ਤਸੰ ਗ ਜ਼ਬਆਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਵੀ ਵੱ ਿਡੇ ਪੱ ਧਰ ਉਤੇ
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਿਡਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਭਰ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਪਸ਼ਨ-ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱ ਸਟ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪਮਾਪਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਮੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ।
===========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਕਣਕ ਸਾਂਣ

ਈ ਦਦੱ ਤੀਆਂ ਛ绿ੋਟਾ ਤਤੋ

ਬਾਹਰ ੀਆਂ ਵਾਰਡਾ

ਤ ੰ ਦਾਜ਼ਾ ਨਾ

ਾਂ-ਸੋਨੀ

ਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰ ਜ ਟਰੱ ਕ ਂੇਜੇ

ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 19 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਿ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੇ ਚੱ ਲਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ
ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵੱ ਲੋ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਫਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜਲਾ
ਵਾਸੀਿਂ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਜ਼ਹਿੋਗ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਘਰ ਿਉਣ ਤੋ ਰੋਕਣ
ਲਈ ਿਪਣੇ ਘਰਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਹੋ । ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਨਤ ਵਰਤੋ ਦੀਿਂ ਲੋ ੜਾ ਪੂਰੀਿਂ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕਣਕ ਸਾਂਣ ਲਈ ਜੋ ਛੋਟਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀਿਂ ਹਨ , ਉਸ ਤੋ ਇਹ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾਉ ਜ਼ਕ ਸੰ ਕਟ ਟਲ ਜ਼ਗਿ
ਹੈ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ਵਰੁੱ ਧ ਜੰ ਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਜ਼ਹਿੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਜੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਵਚ ਹੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਿ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਜ਼ਬਨਾ ਵਜਾ ਘਰਾ ਜ਼ਵਚ ਨਾ ਜ਼ਨਕਲਣ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਵਾਜ਼ਹਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ
ਜ਼ਕ ਬੀਜ਼ਤਿ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਿ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅੱ ਗੇ ਵੀ ਚੰ ਗੇ ਜ਼ਦਨ ਿਉਣਗੇ , ਪਰ ਇਹ
ਸਾਰਾ ਕੁੱ ਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਾ ਤੱ ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਜ਼ਵਚ
ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰ ਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਦਨ-ਰਾਤ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਜੋ ਜ਼ਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।
ਅੱ ਜ ਵੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀਿਂ ਵਾਰਡਾ 68, 69, 70, 54, 55, 57 ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਤਰਫ਼ੋ ਿਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰ ਜ ਟਰੱ ਕਾ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਿਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਵੀ
ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਰੋਟੀ ਤੋ ਂੁੱ ਖਾ ਨਾ ਰਹੇ । ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਦੇ ਘਰ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਰਹੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਇਸੇ ਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੀ ਜ਼ਵਕਾਸ ਸੋਨੀ, ਸਮੀ ਰਾਘਵ ਸੋਨੀ, ਸਮੀ ਸ਼ਾਮ ਸੋਨੀ, ਸਮੀ
ਪਰਮਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਚੋਪੜਾ, ਸਮੀ ਸੁਜ਼ਰੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਸ਼ੰ ਦਾ, ਸਮੀ ਤਾਜ਼ਹਰ ਸ਼ਾਹ, ਸਮੀ ਜ਼ਵਕਾਸ ਜ਼ਮਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸਮੀ ਸਰਬਜੀਤ
ਜ਼ਸੰ ਘ ਲਾਟੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ
ਬਾਹਰਲੀਿਂ ਵਾਰਡਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਟਰੱ ਕ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਿ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ
ਸੋਨੀ।
========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਲੋ ਹੀਆਂ ਵਵਿਖ ਬਣ ਰਹੀ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਨਰਮਲ ਵਸੰ ਘ ਿਾਲਸਾ ਦਖ
ਨਾਮ ਉਤਖ ਰੱ ਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
-ਮੁੱ ਿ ਮੰ ਤਰੀ ਨੇ ਭੋਗ ਮੌਕਖ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਕ ਸੰ ਦਖਸ਼ ਭਖਜ ਕਖ ਕੀਤਾ ਦੁੱ ਿ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 19 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਸਮਰੀ ਦਰਾਾਰ ਸਾਜ਼ਿਾ ਦੇਹ ਸਾਾਕਾ ਿਜ਼ੂਰਰੀ ਰਾੀਰੀ ਪਦਮ ਸਮਰੀ ਭਾੀ ਜ਼ਨਿਰਮਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਦਰੀ ਾੇਹਰਕਤਰੀ
ਮੌਤ ਉਤੇਹ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਪਮੀਗਾਰਾ ਕਰਦੇਹ ਿੋਏ ਉਨਿਾ ਦੇਹ ਭੋੀ ਮੌਕੇਹ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰਰੀ ਪੰ ਜਾਾ ਕੈਪਗਨਿ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਰੱ ਲੋ
ਭੇਹਜੇਹ ਸ਼ੋਕ ਸੰ ਦੇਹਸ਼ ਜ਼ਰਿ ਜ਼ਲਜ਼ਖਖ ਜ਼ੀਖ ਿੈ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਨਿੇ ਲੋ ਿਰੀਖਂ (ਸ਼ਾਿਕੋਗ), ਜ਼ਜਥੇਹ ਜ਼ਕ ਭਾੀ ਸਾਜ਼ਿਾ ਦਾ ਜ਼ਪੰ ਡ
ਿੈ, ਜ਼ਰਖੇਹ ਾਣਿ ਰਿਰੀ ਨਿਰਂ ਉਦਯੋੋਜ਼ੀਕ ਜ਼ਸਖਲਾੀ ਸੰ ਸਥਾ (ਖੀ ਗਰੀ ਖੀ) ਦਾ ਨਿਾਮ ਭਾੀ ਜ਼ਨਿਰਮਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਖਾਲਸਾ
ਦਰੀ ਯੋਾਦ ਨਿੂੰ ਸਦਰੀਰਰੀ ਾਣਿਾੀ ਰੱ ਖਣਿ ਲੀ ਉਨਿਾ ਦੇਹ ਨਿਾਮ ਉਤੇਹ ਰੱ ਖਣਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਤਾ ਿੈ । ਅੱ ਜ ੀੁਰਦੁਖਰਾ
ਜ਼ਾਾੇਹਕਸਰ ਸਾਜ਼ਿਾ ਜ਼ਰਖੇਹ ਸ਼ਮੋਮਣਿਰੀ ੀੁਰਦੁਖਰਾ ਪਮਾੰਧਕ ਕਮੇਹਗਰੀ ਰੱ ਲੋ ਭਾੀ ਖਾਲਸਾ ਨਿਜ਼ਮਤ ਰਖਰਾਏ ਸਮਰੀ ਅਖੰ ਡ
ਪਾਠ ਸਾਜ਼ਿਾ ਦੇਹ ਭੋੀ ਮੌਕੇਹ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰਰੀ ਪੰ ਜਾਾ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਸੰ ਦੇਹਸ਼ ਲੈ ਕੇਹ ਪੁੱ ਜੇਹ ਐਸ ਡਰੀ ਐਮ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਇਕ ਸਮਰੀ
ਜ਼ਰਕਾਸ ਿਰੀਰਾ ਅਤੇਹ ਕਾੀਰਸ ਦੇਹ ਜ਼ਜਲਾ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਦਿਾਤਰੀ ਤੋ ਪਮਧਾਨਿ ਸ. ਭੀਰੰ ਤਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੱ ਿਰ ਨਿੇ ਇਿ ਸ਼ੋਕ
ਸੰ ਦੇਹਸ਼ ਉਨਿਾ ਦੇਹ ਪਜ਼ਰਰਾਰ ਨਿੂੰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰਰੀ ਨਿੇ ਖਪਣਿੇਹ ਸੰ ਦੇਹਸ਼ ਜ਼ਰਿ ਜ਼ਲਜ਼ਖਖ ਜ਼ਕ ਸਮਰੀ ੀੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਰੀ ਦੇਹ ਦਰ ਨਿੇ ਅਜ਼ਨਿਨਿ ਸੇਹਰਕ ,
ਾਿਪਨਿ ਤੋ ਿਰੀ ੀੁਰਜ਼ਮਤ ਸੰ ੀਰੀਤ ਨਿੂੰ ਪਮਣਿਾਏ ਅਤੇਹ ੀੁਰਜ਼ਮਤ ਦੇਹ ਸਾਰੇਹ ਰਾੀਾ ਜ਼ਰਿ ਪਮਪੱਕ ਪਦਮ ਸਮਰੀ ਭਾੀ ਜ਼ਨਿਰਮਲ
ਜ਼ਸੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਜਰੀ ਦੇਹ ਾੇਹਰਕਤਰੀ ਅਕਾਲ ਿਲਾਣਿਾ ਕਰ ਜਾਣਿ ਨਿਾਲ ਮੈਨਿੰ ੂ ਡੂੰ ਘਾ ਦੁੱ ਖ ਿੋਇਖ ਿੈ । ਭਾੀ ਸਾਜ਼ਿਾ ਦਾ
ਜ਼ਰਛੋੜਾ ਉਨਿਾ ਦੇਹ ਸਕੇਹ ਸਾੰ ਧਰੀਖਂ, ਪੰ ਜਾਾ ਤੇਹ ਦੇਹਸ਼-ਜ਼ਰਦੇਹਸ਼ ਰਸਦੇਹ ਉਨਿਾ ਦੇਹ ਿਜ਼ਾਰਾ ਪਮਸੰਸਕਾ ਲੀ ਇਕ ਰੱ ਡਾ ਘਾਗਾ
ਿੈ ਅਤੇਹ ਮੈ ਉਨਿਾ ਸਾਜ਼ਰਖਂ ਨਿਾਲ ਿਮਦਰਦਰੀ ਪਮੀਗ ਕਰਦਾ ਿਾ । ਮੈ ਭਾੀ ਸਾਜ਼ਿਾ ਜਰੀ ਦਰੀ ਖਤਜ਼ਮਕ ਸਾਤਰੀ ਰਾਸਤੇਹ
ਅਤੇਹ ਉਨਿਾ ਦੇਹ ਪਜ਼ਰਰਾਰ ਨਿੂੰ ਇਿ ਭਾਣਿਾ ਮੰ ਨਿਣਿ ਦਾ ਾਲ ਾਖਸ਼ਣਿ ਲੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱ ੀੇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਿਾ।
ਸ਼ੋਕ ਸੰ ਦੇਹਸ਼ ਜ਼ਰਿ ਜ਼ਲਜ਼ਖਖ ਿੈ ਜ਼ਕ ਭਾੀ ਜ਼ਨਿਰਮਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਜਰੀ ਦਰੀ ਯੋਾਦ ਨਿੂੰ ਸਦਰੀਰਰੀ ਾਣਿਾੀ ਰੱ ਖਣਿ
ਲੀ ਪੰ ਜਾਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੇ ਲੋ ਿਰੀਖਂ (ਸ਼ਾਿਕੋਗ) ਜ਼ਰਖੇਹ ਨਿਰਂ ਾਣਿਨਿ ਜਾ ਰਿਰੀ ਉਦਯੋੋਜ਼ੀਕ ਜ਼ਸਖਲਾੀ ਸੰ ਸਥਾ ਉਨਿਾ ਦੇਹ
ਨਿਾਉ ਉਤੇਹ ਸਮਰਜ਼ਪਤ ਕਰਨਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਤਾ ਜ਼ੀਖ ਿੈ।
ਕੈਪਸ਼ਨਿ
ਭਾੀ ਜ਼ਨਿਰਮਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇਹ ਸਪੁੱ ਤਰ ਭਾੀ ਅਜ਼ਮਤੇਹਸ਼ਰਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਿੂੰ ਸ਼ੋਕ ਸੰ ਦੇਹਸ਼ ਅਤੇਹ ਜ਼ਸਰੋਪਾਉ ਭੇਹਗ ਕਰਦੇਹ ਐਸ
ਡਰੀ ਐਮ ਸਮਰੀ ਜ਼ਰਕਾਸ ਿਰੀਰਾ ਅਤੇਹ ਸ. ਭੀਰੰ ਤਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੱ ਿਰ।
===========
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