
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਨੰੂ ਹਰਾ ਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਸੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਘਰ ਨੰੂ ਪਰਤੀ

ਕੈਬਸਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ੍ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਸਦੱਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੰੂ ਵਧਾਈ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 26 ਅਪਮੈਲ (          )-

ਜ਼ਕਮਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਨਵਾਸੀ ਬਲਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ, ਜੋ ਜ਼ਕ 20 ਅਪਮਲੈ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੰੂ ਹਰਾ ਕੇ  ਆਪਣੇ  ਘਰ
ਪਹੰੁਚ ਚੱੁਕੇ  ਹਨ, ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਉਮਰ 51 ਸਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਨੰੂ ਮਾਤ ਦੇ  ਕੇ  ਹਸਪਤਾਲ
ਤੋ ਆਪਣੇ  ਘਰ ਨੰੂ ਚਲੇ  ਗਏਣ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਜ਼ਕ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋ
ਉਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਜ਼ਵਡ ਦੇ  ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏਣ ਗਏਣ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਨੰੂ ਜ਼ਤੰਨ ਅਪਮਲੈ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ
ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਵਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਸੀ, ਨੰੂ ਦੋ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇ ਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋ ਛੱੁਟੀ
ਦੇ  ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ  ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਤੇ  ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸਨੋੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੰੂ ਫਨੋ
ਉਤੇ  ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ  ਹਸਪਤਾਲ ਪਮਬੰਧਾ ਬਾਰੇ  ਫੀਡ ਬੈਕ ਲਈ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ  ਸਾਰੇ  ਸਟਾਫ ਵੱਲੋ ਜ਼ਦੱਤੇ  ਇਲਾਜ ਤੇ  ਜ਼ਪਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ  ਅਮਲੇ  ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੰੂਜ
ਨਾਲ ਉਨਾ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋ ਜ਼ਵਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ  ਜ਼ਪਮੰ ਸੀਪਲ ਡਾ .  ਸਜੁਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ,  ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਐਸ ਪੀ
ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ  ਸੁਪਰਡੈਟ ਸਮੀ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ  ਜ਼ਜਲ•ਾਾ ਪਮਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋ ਫੁੱ ਲਾ ਦੇ  ਗੁਲਦਸਤੇ  ਅਤੇ 
ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਉਨਾ ਨੰੂ ਜ਼ਦੱਤੇ ।

ਕੈਪਸ਼ਨ

ਸਮੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋ ਜ਼ਵਦਾ ਕਰਦੇ  ਜ਼ਪਮੰ ਸੀਪਲ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਮੀ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ  ਹੋਰ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਕੌਸਲਰ ਰੀਨਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੋੜਵੰਦਾ ਵਵਚ ਵੰਡੀ

ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪਵਹਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 26 ਅਪਮੈਲ (        )-

ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਿ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸਨੋੀ ਵੱਲੋ ਿਪਣੇ ਸਜ਼ਹਿੋੋੀਿਆ ਨੰੂ ਲੋੜਵੰਦਾ ਦੀ ਹਰ
ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ੋਈ ਅਪੀਲ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 69 ਦੇ ਕੌਸ਼ਲਰ ਸਮੀਮਤੀ ਰੀਨਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ
ਿਪਣੇ ਪਤੀ ਸਮੀ ਪਰਮਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਿਪਣੀ 15 ਮਹੀਜ਼ਨਿਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਜ਼ਕ ਕਰੀਬ
ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਸਦ ਜ਼ਲਿ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾ ਜ਼ਵਚ ਵੰਡ ਜ਼ਦੱਤੀ। ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ
ਸਮੀ  ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ  1000  ਲੋੜਵੰਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ ਲਈ ਖਰੀਦੇ  ੋਏ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰਵਾਨਾ ਕਰਜ਼ਦਿਆ ਚੋਪੜਾ
ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ੋਏ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲੋੜ ਵਲੇੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ,

ਸੋ ਤੁਸੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾ ਦੇ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਮਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ
ਜ਼ਕ ਭਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਪਣੇ ਵੱਲੋ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਦਦ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,  ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰੋੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਸਾਥ ਸੋਨੇ ਉਤੇ ਸੁਹਾੋੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ
ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਬਰਾ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਵੱਡੀਿਆ ੋਲੀਿਆ ਜਾ ਉਨਾ ਰਾਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ
ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਬਲਜ਼ਕ ਮੁਹੱਜ਼ਲਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜ਼ਹੰਦੇ ਲੋਕਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ, ਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਾ
ਕੋਈ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਰੋਟੀ ਤੋ ਭੁੱ ਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਮੀ ਕੌਸ਼ਲਰ ਸਮੀਮਤੀ ਰੀਨਾ ਚੋਪੜਾ ,  ਸਮੀ
ਜ਼ਵਕਾਸ ਸੋਨੀ,  ਿੂਥ ਨੇਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਚੋਪੜਾ,  ਸਮੀ ਰਾਘਵ ਸੋਨੀ,  ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ,  ਸਮੀ ਰਮਨ ਜ਼ਵਰਕ,  ਸਮੀ
ਦੁਿਰਕਾ ਦਾਸ, ਸਮੀ ਜ਼ਸ਼ਵਾ ਕੰੁਦਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੈਪਸ਼ਨ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਕੇਦਰੀ ਹਲਕੇ ਲਈ 1000 ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱੁਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰੱਕ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ।
ਨਾਲ ਹਨ ਕੌਸ਼ਲਰ ਸਮੀ ਜ਼ਵਕਾਸ ਸਨੋੀ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲਰ ਸਮੀਮਤੀ ਰੀਨਾ ਚੋਪੜਾ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਖਿਅ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲੇ

ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਅਾ ਲਈ 55 ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 288 ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਅਾਇਨਾਅ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 26 ਅਪਮੈਲ (            )-

ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਨਰਜ਼ਵਿਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਖਰੀਦ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫਜੌੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਜ
ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਫਿ/ਲੌਕਡਾਿਨ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੰੂ
ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕਣਕ ਜ਼ਲਆਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕਸੇ  ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੁਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਤੇ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਬਚੇ ਰਜ਼ਹਣ।

ਇਹ ਪਮਰਗਾਵਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਪਗੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਵਦਲੁਾਰ ਜ਼ਸੰਿ ਜ਼ਢੱਲੋ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਾਰਡੀਅਨਜ਼
ਆਫ ਰਵਰਨੈਸ (ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ਖਆਂ)  ਨੰੂ ਖਰੀਦ ਪਮਜ਼ਕਮਆ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀਆਂ
ਜ਼ਵੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਵੇਲੇ 288 ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਜ਼ਜਲੇੇ  ਦੀਆਂ 55 ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ
ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਨਰਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਸਹਤ
ਸੁਰੱਜ਼ਖਆ ਉਪਾਵਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਰਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀਦ ਕੇਦਰਾ
ਜ਼ਵੱਚ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਗਮੈਜ਼ਫਕ ਦੀ ਜ਼ਨਰਰਾਨੀ ਦਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਜ਼ਨਪਗਾਉਣ
ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਲੁਾਜ਼ਮਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮਲ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾ ਜ਼ਨਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜੀ .ਓ.ਜੀ. ਵੱਲੋ ਸਾਫ-
ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਪੋਰਗ ਕਰਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਥਾਰਗੀ
ਦੇ ਨੋਜ਼ਗਸ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਲਆਉਦੇ ਹਨ।

ਜੀ. ਓ. ਜੀ. ਦੇ ਜ਼ਜਲਾ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾ ਮਕੁਤ ਕਰਨਲ ਸਰਜ਼ਬੰਦਰ ਜ਼ਸੰਿ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਬਕਾ ਸਜ਼ੈਨਕ ਹੋਣ
ਦੇ  ਨਾਤੇ  ਜੀ.ਓ.ਜੀ.  ਪੂਰੀ  ਸਮਰਜ਼ਪਤ  ਭਾਵਨਾ  ਨਾਲ  ਕੰਮ  ਕਰ  ਰਹੇ  ਹਨ।  ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਮੈ ਵੀ  ਕੱਲ
ਭਰਤਾਵਾਲਾ,  ਜੰਜ਼ਡਆਲਾ ਰੁਰੂ,  ਗਾਰਰਾ,  ਰਈਆ ਆਜ਼ਦ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀ.ਓ.ਜੀ.  ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ
ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਨਲ ਰੱਜਣ ਜ਼ਸੰਿ ਬਾਜਵਾ, ਮਜੇਰ ਪੀ. ਐਸ.
ਹੰੁਦਲ, ਕੈਪਗਨ ਜਬੋਨ ਜ਼ਸਿ ਤੇ ਕੈਪਗਨ ਭੁਜ਼ਪੰਦਰ ਜ਼ਸੰਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਤਖ਼ਤ ਸੀ੍ ਹਜੂਰ ਸਾਹਹਿ ਤਤ ਂਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪਹਹਲਾ ਜਥਾ ਅੰਹਮ੍ਤਸਰ ਪੁੱ ਜਾ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 26 ਅਪਮੈਲ  (         )-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀ ਪਜ਼ਹਲ ਨਾਲ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ  ਸਰਕਾਰ  ਦੀਆਂ  ਸਾਂੀਆਂ  ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾ ਸਦਕਾ  ਤਖ਼ਤ  ਸਮੀ  ਹਜੂਰ  ਸਾਜ਼ਹਬ  ਨਾਦੜੇ  ਜ਼ਵਖ  ਫਸੇ
ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦਾ ਪਜ਼ਹਲਾ ਜਥਾ ਅੱਜ  2  ਬੱਸਾ ਰਾਹੀਂ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਪੱੁਜਾ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਮੀ
ਜ਼ਵਕਾਸ ਹੀਰਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇੰਨਾ ਬੱਸਾ ਜ਼ਵਚ 42 ਯਾਤਰੀ ਪਹੰੁਚੇ ਸਨ,  ਜ਼ਜੰਨਾ ਦਾ ਛੇਹਰਟਾ ਜ਼ਡਸਪੈਸਰੀ ਜ਼ਵਚ
ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਜ਼ਵਚ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪਾਏ
ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਜਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਘਰ ਭੇਜ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ 14 ਜ਼ਦਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਇਕਾਤਵਾਸ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋ 80 ਬੱਸਾ ਦਾ ਕਾਫਲਾ
ਸਮੀ ਹਜ਼ਰੂ ਸਾਜ਼ਹਬ ਲਈ ਜ਼ਗਆ ਹੈ,  ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾਦੇੜ ਪਹੰੁਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਵਾਪਸੀ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲਆੂਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 23 ਤਾਰੀਕ ਨੰੂ
ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜ਼ਰਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਉਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾ।  

ਕੈਪਸ਼ਨ

ਛੇਹਰਟਾ ਜ਼ਵਖੇ ਹਜੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋ ਆਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮਆੁਇਨਾ ਕਰਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ।

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

ਸੋਨੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱੁਦੇ ਕੈਬਨਨਿ ਮੀਨਿੰਗ ਨਵਿ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਨਦੱਤਾ ਭਰਸੋਾ

ਅੰਨਮਮਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੰੂ ਨਮਨਲਆ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 26 ਅਪਮੈਲ (        )-

'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ,  ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਜ਼ਵਿ  19  ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ
ਜਾਨ ਦਾ ਬਚਾਅ  ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਜ਼ਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਫਿ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ।'
ਉਕਤ ਸਬਦਾ ਦਾ ਪਮਗਗਾਵਾ ਿਾਕਗਰੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਮਦੇੇ ਵਪਾਰ ਮੰਿਲ
ਦੇ ਪਮਰਾਨ ਸਮੀ ਜ਼ਪਆਰੇ ਲਾਲ ਸਠੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਮਲਣ ਪਹੰੁਚੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ
ਉਨਾ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਕ ਮੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਜ਼ਨਗ ਦੀ ਮੀਜ਼ਗੰਗ ਜ਼ਵਚ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਸਮੱਜ਼ਸਆਵਾ ਦਾ ਮੱੁਦਾ ਉਠਾਵਾਗਾ ਤਾ
ਜੋ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਜ਼ਨਕਲ ਸਕੇ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੰੂ ਪਮਫੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਜ਼ੇੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਗ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰਆਨ ਮਨੱੁਖੀ ਜਾਨਾ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਜ਼ਖਚ
ਜ਼ਲਆ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਜਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਿੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਲਏ
ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਫਦ ਜ਼ਵਚ ਆਏ ਸਮੀ ਸਮੀਰ ਜਨੈ, ਸਮੀ ਅਜ਼ਲ ਕਪੂਰ, ਸਮੀ ਰਾਕੇੇ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਮੁੇਜ਼ਕਲਾ ਵੱਲ ਜ਼ਰਆਨ ਜ਼ਦਵਾਉਦੇ ਗਰੀਨ ਜਨੋ ਜ਼ਵਚਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਦੱਤਾ । ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ
ਜ਼ਕ ਅਚਾਰ,  ਮੁਰੱਬੇ,  ੇਰਬਤ ਆਜ਼ਦ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕਾਰਖਾਜ਼ਨਆਂ ਜ਼ਵਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਤਆਰ ਮਾਲ
ਦੁਕਾਨਾ ਨਾ ਖੱੁਲਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸਮਾ ਲੰਘਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਲੰਘ ਜ਼ਰਹਾ
ਹੈ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੱਖੇ , ਕੂਲਰ, ਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਗੇੇ ਨਰੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਦਕੁਾਨਾ ਬੰਦ
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਵਕਰੀ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਜ਼ਨਰਰਯਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਿਰ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਪੇਨ

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਿਾਕਗਰੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ।
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