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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਸੰ ਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤੀ
ਕੈਬਸਨਟ ਮੰ ਤਰੀ ਸ੍ੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਸਦੱ ਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌ ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 26 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਜ਼ਕਮਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਨਵਾਸੀ ਬਲਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਜੋ ਜ਼ਕ 20 ਅਪਮਲ
ੈ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ  ਆਪਣੇ  ਘਰ
ਪਹੁੰ ਚ ਚੁੱ ਕੇ  ਹਨ, ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌ ਰ ਉਮਰ 51 ਸਾਲ ਵੀ ਅੱ ਜ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ  ਕੇ  ਹਸਪਤਾਲ
ਤੋ ਆਪਣੇ  ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ  ਗਏਣ। ਦੱ ਸਣਯੋਗ ਹੈ ਜ਼ਕ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋ
ਉਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਜ਼ਵਡ ਦੇ  ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏਣ ਗਏਣ ਸਨ। ਇੰ ਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਤੰ ਨ ਅਪਮਲ
ੈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਵਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੋ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇ ਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋ ਅੱ ਜ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋ ਛੁੱ ਟੀ
ਦੇ  ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ  ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਤੇ  ਖੋਜ ਮੰ ਤਰੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌ ਰ ਨੂੰ ਫੋਨ
ਉਤੇ  ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਅਤੇ  ਹਸਪਤਾਲ ਪਮਬੰਧਾ ਬਾਰੇ  ਫੀਡ ਬੈਕ ਲਈ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌ ਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ  ਸਾਰੇ  ਸਟਾਫ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਦੱ ਤੇ  ਇਲਾਜ ਤੇ  ਜ਼ਪਆਰ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ  ਅਮਲੇ  ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰ ਜ
ਨਾਲ ਉਨਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋ ਜ਼ਵਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ  ਜ਼ਪਮੰ ਸੀਪਲ ਡਾ . ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਐਸ ਪੀ
ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ  ਸੁਪਰਡੈਟ ਸਮੀ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ  ਜ਼ਜਲ•ਾਾ ਪਮਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲੋ ਫੁੱ ਲਾ ਦੇ  ਗੁਲਦਸਤੇ  ਅਤੇ 
ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਉਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ।
ਕੈਪਸ਼ਨ
ਸਮੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌ ਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋ ਜ਼ਵਦਾ ਕਰਦੇ  ਜ਼ਪਮੰ ਸੀਪਲ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਮੀ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ  ਹੋਰ।
===========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਕੌ ਸਲਰ ਰੀਨਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾ ਵਵਚ ਵੰ ਡੀ
ਕੈਬਵਨਟ ਮੰ ਤਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਵੱ ਲੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪਵਹਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 26 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਿ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਵੱ ਲੋ ਿਪਣੇ ਸਜ਼ਹਿੋੋੀਿਆ ਨੂੰ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾ ਦੀ ਹਰ
ਲੋ ੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ੋਈ ਅਪੀਲ ਸਦਕਾ ਅੱ ਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 69 ਦੇ ਕੌ ਸ਼ਲਰ ਸਮੀਮਤੀ ਰੀਨਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ
ਿਪਣੇ ਪਤੀ ਸਮੀ ਪਰਮਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਿਪਣੀ 15 ਮਹੀਜ਼ਨਿਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਜ਼ਕ ਕਰੀਬ
ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਸਦ ਜ਼ਲਿ ਕੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਾ ਜ਼ਵਚ ਵੰ ਡ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰ ਤਰੀ
ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ 1000 ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ੋਏ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਜ਼ਦਿਆ ਚੋਪੜਾ
ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਵੱ ਲੋ ਕੀਤੇ ੋਏ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋ ੜ ਵੇਲੇ ਬੰ ਦਾ ਹੀ ਬੰ ਦੇ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ,
ਸੋ ਤੁਸੀ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਾ ਦੇ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਮਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ
ਜ਼ਕ ਭਾਵੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਪਣੇ ਵੱ ਲੋ ਹਰੇਕ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਦਦ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰੋੇ ਲੋ ਕਾ ਦੇ ਸਾਥ ਸੋਨੇ ਉਤੇ ਸੁਹਾੋੇ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ
ਰਾਸ਼ਨ ਵੰ ਡਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਵੱ ਡੀਿਆ ੋਲੀਿਆ ਜਾ ਉਨਾ ਰਾਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ
ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰ ਡ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱ ਖਣ, ਬਲਜ਼ਕ ਮੁਹੱਜ਼ਲਿਆ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਜ਼ਹੰ ਦੇ ਲੋ ਕਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ, ਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਾ
ਕੋਈ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਰੋਟੀ ਤੋ ਭੁੱ ਖਾ ਨਾ ਰਹੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਮੀ ਕੌ ਸ਼ਲਰ ਸਮੀਮਤੀ ਰੀਨਾ ਚੋਪੜਾ , ਸਮੀ
ਜ਼ਵਕਾਸ ਸੋਨੀ, ਿੂਥ ਨੇਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਚੋਪੜਾ, ਸਮੀ ਰਾਘਵ ਸੋਨੀ, ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ, ਸਮੀ ਰਮਨ ਜ਼ਵਰਕ, ਸਮੀ
ਦੁਿਰਕਾ ਦਾਸ, ਸਮੀ ਜ਼ਸ਼ਵਾ ਕੁੰ ਦਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਕੇਦਰੀ ਹਲਕੇ ਲਈ 1000 ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰੱ ਕ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ।
ਨਾਲ ਹਨ ਕੌ ਸ਼ਲਰ ਸਮੀ ਜ਼ਵਕਾਸ ਸੋਨੀ ਤੇ ਕੌ ਸ਼ਲਰ ਸਮੀਮਤੀ ਰੀਨਾ ਚੋਪੜਾ।
=============

2/5

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/617/2020-DPRO Amritsar
I/20444/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਖਿਅ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮੰ ਡੀਆਂ 'ਚ ਮੋਰਚੇ ਸੰ ਭਾਲੇ
ਮੰ ਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਅਾ ਲਈ 55 ਮੰ ਡੀਆਂ 'ਚ 288 ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਅਾਇਨਾਅ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 26 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਿਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਜ
ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਮੋਰਚੇ ਸੰ ਭਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਫਿ/ਲੌ ਕਡਾਿਨ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੂੰ
ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਕਣਕ ਜ਼ਲਆਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਤੇ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬਚੇ ਰਜ਼ਹਣ।
ਇਹ ਪਮਰਗਾਵਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਪਗੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਜ਼ਸੰ ਿ ਜ਼ਢੱ ਲੋ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਾਰਡੀਅਨਜ਼
ਆਫ ਰਵਰਨੈਸ (ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ਖਆਂ) ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਪਮਜ਼ਕਮਆ ਲਈ ਮੰ ਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮੰ ਡੀਆਂ
ਜ਼ਵੱ ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਵੇਲੇ 288 ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਜ਼ਜਲੇੇ ਦੀਆਂ 55 ਮੰ ਡੀਆਂ 'ਚ ਚੱ ਲ ਰਹੇ
ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਨਰਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਸਹਤ
ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਉਪਾਵਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਰਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀਦ ਕੇਦਰਾ
ਜ਼ਵੱ ਚ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਗਮੈਜ਼ਫਕ ਦੀ ਜ਼ਨਰਰਾਨੀ ਦਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਜ਼ਨਪਗਾਉਣ
ਲਈ ਮੰ ਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮਲ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾ ਜ਼ਨਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜੀ .ਓ.ਜੀ. ਵੱ ਲੋ ਸਾਫਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਪੋਰਗ ਕਰਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਥਾਰਗੀ
ਦੇ ਨੋਜ਼ਗਸ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਲਆਉਦੇ ਹਨ।
ਜੀ. ਓ. ਜੀ. ਦੇ ਜ਼ਜਲਾ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਲ ਸਰਜ਼ਬੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਿ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਜ਼ਨਕ ਹੋਣ
ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਪੂਰੀ ਸਮਰਜ਼ਪਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੈ ਵੀ ਕੱ ਲ
ਭਰਤਾਵਾਲਾ, ਜੰ ਜ਼ਡਆਲਾ ਰੁਰੂ, ਗਾਰਰਾ, ਰਈਆ ਆਜ਼ਦ ਮੰ ਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ
ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਨਲ ਰੱ ਜਣ ਜ਼ਸੰ ਿ ਬਾਜਵਾ, ਮੇਜਰ ਪੀ. ਐਸ.
ਹੁੰ ਦਲ, ਕੈਪਗਨ ਜੋਬਨ ਜ਼ਸਿ ਤੇ ਕੈਪਗਨ ਭੁਜ਼ਪੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
==========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਹਿ ਤਤ ਂਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪਹਹਲਾ ਜਥਾ ਅੰ ਹਮ੍ਤਸਰ ਪੁੱ ਜਾ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 26 ਅਪਮੈਲ (

)-

ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੀ ਪਜ਼ਹਲ ਨਾਲ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂੀਆਂ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾ ਸਦਕਾ ਤਖ਼ਤ ਸਮੀ ਹਜੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਨਾਦੇੜ ਜ਼ਵਖ ਫਸੇ
ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦਾ ਪਜ਼ਹਲਾ ਜਥਾ ਅੱ ਜ 2 ਬੱ ਸਾ ਰਾਹੀਂ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਪੁੱ ਜਾ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਮੀ
ਜ਼ਵਕਾਸ ਹੀਰਾ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇੰ ਨਾ ਬੱ ਸਾ ਜ਼ਵਚ 42 ਯਾਤਰੀ ਪਹੁੰ ਚੇ ਸਨ, ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਦਾ ਛੇਹਰਟਾ ਜ਼ਡਸਪੈਸਰੀ ਜ਼ਵਚ
ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਜ਼ਵਚ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਪਾਏ
ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਜਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ , ਪਰ ਅਗਲੇ 14 ਜ਼ਦਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਇਕਾਤਵਾਸ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੱ ਲ ਵੀ ਪੰ ਜਾਬ ਤੋ 80 ਬੱ ਸਾ ਦਾ ਕਾਫਲਾ
ਸਮੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਲਈ ਜ਼ਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱ ਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਨਾਦੇੜ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵਾਪਸੀ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 23 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ
ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਚੱ ਲ ਜ਼ਰਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਉਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ
ਪੰ ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ , ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾ।
ਕੈਪਸ਼ਨ
ਛੇਹਰਟਾ ਜ਼ਵਖੇ ਹਜੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋ ਆਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ।
========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਸੋਨੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਕੈਬਨਨਿ ਮੀਨਿੰ ਗ ਨਵਿ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਨਦੱ ਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਅੰਨਮਮਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਨਮਨਲਆ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 26 ਅਪਮੈਲ (

)-

'ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ , ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਤੋਂ ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਦੀ
ਜਾਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਪਜ਼ਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਫਿ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੌ ਬਤ ਆਈ ਹੈ ।'
ਉਕਤ ਸਬਦਾ ਦਾ ਪਮਗਗਾਵਾ ਿਾਕਗਰੀ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬ ਪਮਦੇੇ ਵਪਾਰ ਮੰ ਿਲ
ਦੇ ਪਮਰਾਨ ਸਮੀ ਜ਼ਪਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਮਲਣ ਪਹੁੰ ਚੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦੇ
ਉਨਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਕ ਮੈ ਪੰ ਜਾਬ ਕੈਬਜ਼ਨਗ ਦੀ ਮੀਜ਼ਗੰ ਗ ਜ਼ਵਚ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਸਮੱ ਜ਼ਸਆਵਾ ਦਾ ਮੁੱ ਦਾ ਉਠਾਵਾਗਾ ਤਾ
ਜੋ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਹੱ ਲ ਜ਼ਨਕਲ ਸਕੇ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪਮਫੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਜ਼ੇੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰ ਕਗ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰਆਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾ ਬਚਾਉਣ ਵੱ ਲ ਜ਼ਖਚ
ਜ਼ਲਆ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਜਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ । ਉਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਿੇ ਮਸਲੇ ਹੱ ਲ ਕਰਵਾ ਲਏ
ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਫਦ ਜ਼ਵਚ ਆਏ ਸਮੀ ਸਮੀਰ ਜੈਨ , ਸਮੀ ਅਜ਼ਲ ਕਪੂਰ, ਸਮੀ ਰਾਕੇੇ ਠੁ ਕਰਾਲ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਮੁੇਜ਼ਕਲਾ ਵੱ ਲ ਜ਼ਰਆਨ ਜ਼ਦਵਾਉਦੇ ਗਰੀਨ ਜੋਨ ਜ਼ਵਚਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ । ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ
ਜ਼ਕ ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬੇ, ੇਰਬਤ ਆਜ਼ਦ ਦਾ ਕੱ ਚਾ ਮਾਲ ਕਾਰਖਾਜ਼ਨਆਂ ਜ਼ਵਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਤਆਰ ਮਾਲ
ਦੁਕਾਨਾ ਨਾ ਖੁੱ ਲਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸਮਾ ਲੰਘਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੰ ਮ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਲੰਘ ਜ਼ਰਹਾ
ਹੈ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੱ ਖੇ , ਕੂਲਰ, ਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਗੇੇਨਰੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਹੈ , ਪਰ ਦੁਕਾਨਾ ਬੰ ਦ
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਵਕਰੀ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਜ਼ਨਰਰਯਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਿਰ ਵੀ ਰੱ ਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪੇਨ
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਿਾਕਗਰੀ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ।
==========
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