
ਕੋਵਵਿਡ -19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਸਿਹ ਕਕਦਰਾ 'ਚ ਟੈਲੀਮੇਵਡਸਨ ਸੇਵਿਾਵਿਾ  ੁਰੂ
ਅੰਮਮਮ੍ਸਰ, 27 ਅਪਮਲੈ:--ਕੋਮਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ,  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਹ੍ ਕੇਦਰਰ

ਮਵੱਚ ਟੈਲੀਮਮੇਿਡਸਨ ਸੇਵਾਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆ੍ ਕੀ੍ੀ ਹੈ ,  ੍ਰ ਜੋ  ਪੇਿਡੂ  ਖੇ੍ਰਰ ਦੇ  ਲੋਕਰ ਨੰੂ  ਉਹਨਰ ਦੇ  ਘਰਰ ੍ੱਕ
ਮਵਆਪਕ ਮੱੁਢਲੀਆਪ ਮਸਹ੍ ਸੇਵਾਵਰ ਪਮਦਾਨ ਕੀ੍ੀਆਪ ਜਾ ਸਕਣਤ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਮਦੰਮਦਆਪ ਮਸਵਲ ਸਰਜਨ
ਿਡਾ. ਜੁਗਲ ਮਕਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦੱਮਸਆ ਮਕ ਮਫਲਹਾਲ ਜਨਰਲ ਮਬਮਾਰੀਆਪ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੈਿਡੀਸਨ ਦੇ ਿਡਾਕਟਰਰ ਵੱਲੋ ਮਦੱ੍ੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅ੍ੇ ਛੇ੍ੀ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਮਵਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਰਕਣਤ ਕਰਨ ੍ੋ ਬਾਅਦ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਬਮਾਰੀਆਪ ਦਾ
ਇਲਾਜ ਵੀ ਇਸ ਮਵਧੀ ਰਾਹਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਮਦੱ੍ਾ ਜਾਵੇਗਾ।
            ਉਨਰ ਦੱਮਸਆ ਮਕ ਇਸ ਪਮਹਲਕਦਮੀ ੍ਮਹ੍ ਕਮਮਿਊਮਨਟੀ ਮਸਹ੍ ਅਮਧਕਾਰੀ ਮਸਹ੍ ਕੇਦਰਰ ਮਵੱਚ
ਵੀਿਡੀਓ ਕਾਮਲੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਬ ਦੇ ਮਿੈਡੀਕਲ ਅਮਧਕਾਰੀਆਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅ੍ੇ ਮਫਰ ਸੀਐਚਓ ਮੈਿਡੀਕਲ
ਅਮਧਕਾਰੀ ੍ੋ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਐਪ ਰਾਹਹ ਪਮਾਪ੍ ਮਨਰਦੇਸ਼ਰ ਮੁ੍ਾਬਕ ਮਰੀਜਰ ਨੰੂ  ਦਵਾਈਆਪ ਮਦੰਦੇ  ਹਨ । ਇਨਰ
ਕੇਦਰਰ ਮਵਖੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਰ ਦੇਣਤ ਲਈ  27  ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਪ ਅ੍ੇ  6  ਿਡਾਇਗਨੋਸਮਟਕ ਟਸੈਟ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਰ ਅੱਗੇ ਮਕਹਾ ਮਕ ਇਨਰ ਕੇਦਰਰ ੍ੋ ਲੰਬੀਆਪ ਚੱਲਣਤ ਵਾਲੀਆਪ ਮਬਮਾਰੀਆਪ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ
ਲੋਕਰ ਨੰੂ ਲੋੜਹਦੀਆਪ ਦਵਾਈਆਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਪ ਜਾ ਰਹੀਆਪ ਹਨ ੍ਰ ਜੋ ਲੋਕਰ ਨੰੂ ਦਵਾਈਆਪ ਲੈਣਤ ਲਈ ਲੰਬੀ
ਦੂਰੀ ੍ੈਅ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
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ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਲਆਂ  ͈ੰਡਲਆਂ  ਜ਼ਿਚੋ 72 ਹਜ਼ਿਾਰ ͈ਲਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀਲ ਖਰਲਦੀ ਕਲਤਲ
ਅੰਮਮਮ੍ਸਰ, 27 ਅਪਮਲੈ (          )-ਹੁਣ ੍ੱਕ ਮਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਮਵਿ ਆਆ 72762 ਮੀਮਟਮਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ
ਖਰੀਦ ਕੀ੍ੀ ਗਆ ਜਾ ਿੱੁਕੀ ਹੈ, ਮਜਸ ਮਵਿਚ ਮਜ਼ਆਦਾ੍ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲਚ ਹੀ ਕੀ੍ੀ ਗਆ ਹੈ। ਮਜਲ•ਾਾ
ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸ.  ਲਖਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ ਨੇ ਦੱਮਸਆ ਮਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਵਿਾਗਗਾ ਵੱਲਚ ਕੀ੍ੇ  ਗਏ ਪਮਰੰਧਗਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀ ਮਵਿ ਮਕਸਾਨਗਾ ਜਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਗਾ ਨੰੂ ਮਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਆ ਰਹੀ ਅ੍ੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਮਦੱ੍ੀ ਜਾਵੇਗੀ । 
ਉਨਗਾ ਦੱਮਸਆ ਮਕ ਰੀ੍ੀ ਸ਼ਾਮ ੍ੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਮਵਿ 74011 ਮੀਮਟਮਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਆ ਸੀ, ਮਜਸ ਮਵਿਚ
72672 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ  ਏਜੰਸੀਆਂ  ਦੁਆਰਾ ਕੀ੍ੀ ਗਆ ਹੈ।  ਇਸ ਮਵਿਚ ਪਨਗਮੇਨ ਵੱਲਚ
20255 ਮੀਮਟਮਕ ਟਨ,  ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲਚ 16249 ਮੀਮਟਮਕ ਟਨ,  ਪਨਸਪ ਵੱਲਚ 12124 ਮੀਮਟਮਕ ਟਨ,  ਪੰਜਾਰ
ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਮਸੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲਚ 12657 ਮੀਮਟਮਕ ਟਨ ਅ੍ੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਆ.
ਵੱਲਚ 11477 ਮੀਮਟਮਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਕੀ੍ੀ ਜਾ ਿੱੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ੍ਚ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲਚ 1150 ਮੀਟਰਕ
ਟਨ ਕਣਖ ਖਰੀਦੀ ਗਆ ਹੈ।
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ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ ਿੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ,ਅੰਜ਼ਮਰਤਸਰ।
ਜ਼ਜ਼ਿਲ ਰੋਜ਼ਾਲਰ ਅਤੋ ਕਲਰੋਾਲਰ ਜ਼ਾਓਰੋ,ਅੰਜ਼ਮਰਤਸਰ ਵੱਿੋ ਨੋਜਵਲਨ  ਿਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਾਈ ਆਨਿਲ ਨ

ਕੈਰੀਅਰ ਕਲਊਂਸਜ਼ਿੰਾ -ਵਧੀਕ ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਿਸ਼ਨਰ
ਅੰਮਮਿ੍ਰਤਸਿ  27 ਅਪਿੈਲ:--ਪੰਜਾਬ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਘਿ ਘਿ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਲਾ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਅ੍ੇਰਤ
ਕਾਿੋਬਾਿ ਮਬਿਿੋ ਵੱਲੋ ਬੇਿੋਜ਼ਗਾਿਾ ਨੌਜਵਾਨਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਿੀਅਿ ਕਾਊਸਮਲੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲ੍ਰਤ ਸ਼ੁਿੂ ਕੀ੍ਰਤੀ
ਗਈ ਹੈ ੍ਰਤਾ ਜੋ ਉਹ ਕੋਿੋਨਾ ਵਾਇਿਸ ਮਹਾਮਾਿੀ ਦੇ ਖ੍ਰਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍੍ਰਤੀੀੋਗ੍ਰਤਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ੀਮਖਆ
ਨੰੂ ਪਾਸ ਕਿ ਸਕਣ ਅ੍ਰਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਿੀਅਿ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਮਦਸ਼ਾ ਪ੍ਾਪ੍ਰਤ ਕਿ ਸਕਣ।
          ਇਸ ਸਬੰਧ ਮਵੱਚ ਜਾਣਕਾਿੀ ਮਦੰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਮਡਪਪੀ ਕਮਮਸ਼ਨਿ (ਮਵਕਾਸ) ਸ਼੍ੀਮ੍ਰਤੀ ਪਲੱਵੀ ਚੌਧਿੀ 
ਨੇ ਦੱਮਸਆ ਮਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਕਾਿ ਵੱਲੋ ਕੋਮਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਿੀ ੍ਰਤੋ ਮਨਜਾ੍ਰਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਬੂੇ ਮਵੱਚ ਲਗਾਏ
ਗਏ ਕਿਮਫਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਿ ਮਜ਼ਲਾ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਅ੍ਰਤੇ ਕਾਿੋਬਾਿ ਮਬਿਿੋ, ਅੰਮਮਿ੍ਰਤਸਿ ਵੱਲੋ ਸਮੋਵਾਿ ੍ਰਤੋ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾ
ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਊਸਮਲੰਗ ਦਾ ਸਸ਼ੈਨ ਸ਼ੁਿੂ ਕੀ੍ਰਤਾ ਜਾ ਮਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਇਸ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਮਦੰਦੇ ਹੋਏ
ਦੱਮਸਆ  ਮਕ ਮਜ਼ਲਾ  ਿੋਜ਼ਗਾਿ  ਅ੍ਰਤੇ  ਕਾਿੋਬਾਿ  ਮਬਿਿੋ ,  ਅੰਮਮਿ੍ਰਤਸਿ  ਦੇ  ਕਾਊਸਲਿ  ਦੁਆਿਾ  ਆਨਲਇਨ
ਕਾਊਸਮਲੰਗ ਦੌਿਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ੀਮਖਆਵਾ ਪਾਸ ਕਿਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇਣ ੍ਰਤੋ ਇਲਾਵਾ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਪਾਉਣ ਦੇ
ਮੌਮਕਆਂ,  ਸਹੀ ਕੈਿੀਅਿ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਨ ਅ੍ਰਤੇ  ਮਵਦਸ਼ੇਾ ਮਵੱਚ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਪ੍ਾਪ੍ਰਤ ਕਿਨ ਸਬੰਧੀ  ਵੀ ਜਾਣਕਾਿੀ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
        ਮਜ਼ਲਾ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਅ੍ਰਤੇ ਕਾਿੋਬਾਿ ਮਬਿਿੋ,  ਅੰਮਮਿ੍ਰਤਸਿ ਦੇ ਮਡਪਪੀ ਡਾਇਿੈਕਪਿ ਸ਼੍ੀ ਜਸਵੰ੍ਰਤ ਿਾਏ  ਨੇ
ਦੱਮਸਆ ਮਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨੋਜਵਾਨਾ ਨੰੂ ਇੰਪਿਮਵਊ ਦੀ ਮ੍ਰਤਆਿੀ ਸਬੰਧੀ ਅ੍ੇਰਤ ਆਪਣੀ ੀੋਗ੍ਰਤਾ ਦਾ ਮਨਜੀ
ਮਵਵਿਣ (ਸੀ. ਵੀ.) ਸਹੀ ੍ਰਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਮ੍ਰਤਆਿ ਕਿਨ ਸਬੰਧੀ ਪਿੇਮਨੰਗ ਮਦੱ੍ਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅ੍ਰਤੇ ਮਜ਼ਲਾ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਅ੍ਰਤੇ
ਕਾਿੋਬਾਿ ਮਬਿਿੋ ਦੇ ਕਾਊਸਲਿ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਕਾਿ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਵੀ
ਨੋਜਵਾਨਾ ਨੰੂ ਮਦੱ੍ਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਮਸਆ ਮਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ੍ਰਤੋ ਵੱਧ ਨੋਜਵਾਨਾ ਨੰੂ ਮਬਿਿੋ
ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪੀਚਾ ਮਮੱਮਥਆ ਮਗਆ ਹੈ ੍ਰਤਾ ਜੋ ਕੋਮਵਡ 19 ਮਹਾਮਾਿੀ ਦੇ ਸਮੇ ਦੌਿਾਨ ਵੀ ਨੋਜਵਾਨ ਦਾ ਮਵਸ਼ਵਾਸ
ਅ੍ਰਤੇ ਉ੍ਰਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਈ ਿੱਮਖਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਉਨਾ  ਦੱਮਸਆ ਮਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਊਸਮਲੰਗ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ
ਮਜ਼ਲਾ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਅ੍ਰਤੇ ਕਾਿੋਬਾਿ ਮਬਿਿੋ,  ਅੰਮਮਿ੍ਰਤਸਿ ਦੇ ਕੈਿੀਅਿ ਕਾਊਸਲਿ ਸ਼ੀਮ੍ਰਤੀ ਭਾਿ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਮਾ ਨਾਲ
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਿ 98775-67376 ੍ੇਰਤ ਸੰਪਿਕ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅ੍ਰਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਊਸਮਲੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ
ਸਵੇਿੇ 9 ਵਜੇ ੍ਰਤੋ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ੍ੱਰਤਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀ੍ਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਰਤਸਰ
ਤਖ਼ਤ ਸੀ੍ ਹਜੂਰ ਸਾਜ਼ਹਿ ਤਤ ਂਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਥਾ ਤੜਕਸਾਰ  ਅੰਜ਼ਮਰਤਸਰ ਪੁੱ ਜਾ

179 ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਜ਼ਂਸਸ ਸਦਕੇ ਪੁੱ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਯਾਤਰੂਆਂ ਵਲੋ ਪੰਜਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਧੰਨਵਾਦ

ਅੰਮਮਿ੍ਰਤਸਿ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ  (         )-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ੍ਰਤਿੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਮਿੰਦਿ ਮਸੰਘ ਦੀ ਪਮਹਲ ਨਾਲ ਕੇਦਿ
ਸਿਕਾਿ,  ਪੰਜਾਬ ਸਿਕਾਿ ੍ੇਰਤ ਮਹਾਿਾਸ਼ਟਿ ਦੀ ਸਿਕਾਿ ਦੀਆਂ ਸਾਂੀਆਂ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ਾ ਸਦਕਾ ੍ਰਤਖ਼੍ਰਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਿ
ਸਾਮਹਬ ਨਾਦੜੇ ਮਵਖ ਫਸੇ ਯਾ੍ਰਤਿੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ  ਜਥਾ ਅੱਜ ੍ਰਤੜਕਸਾਿ 9 ਬੱਸਾ ਿਾਹੀਂ ਅੰਮਮਿ੍ਰਤਸਿ ਪੱੁਜਾ। ਇਹ
ਜਾਣਕਾਿੀ ਮਦੰਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸ੍ਰੀ ਮਵਕਾਸ ਹੀਿਾ ਨੇ ਦੱਮਸਆ ਮਕ ਇੰਨਾ ਬੱਸਾ ਮਵਿ 179 ਯਾ੍ਰਤਿੀ ਪਹੰੁਿੇ ਸਨ,
ਮਜੰਨਾ ਦਾ ਛੇਹਿਟਾ ਮਡਸਪੈਸਿੀ ਮਵਿ ਡਾਕਟਿੀ ਮਆੁਇਨਾ ਕੀ੍ਰਤਾ ਮਗਆ। ਡਾਕਟਿੀ ਮਿਪੋਿਟ ਮਵਿ ਸਾਿੇ ਯਾ੍ਰਤਿੀ
ਸਿੀਿਕ ੍ੌਰਤਿ ਉ੍ਰਤੇ ੍ੰਰਤਦਿੁਸ੍ਰਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅ੍ੇਰਤ ਮਜਸ ਕਾਿਨ ਸਾਿੇ ਯਾ੍ਰਤਿੀਆਂ ਨੰੂ ਘਿ ਭਜੇ ਮਦੱ੍ਰਤਾ ਮਗਆ ਹੈ,
ਪਿ ਅਗਲੇ 14 ਮਦਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਕਾ੍ਰਤਵਾਸ ਮਵਿ ਿਮਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਦੱ੍ਰਤੀ ਗਰ ਹੈ। 
      ਸ਼੍ਰੀ ਹੀਿਾ ਨੇ  ਦੱਮਸਆ ਮਕ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਾਿਾ ਖਿਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਕਾਿ ਵੱਲੋ ਕੀ੍ਰਤਾ ਜਾ ਮਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ
ਸ਼ਿਧਾਲਆੂਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਮਸਆ ਮਕ 23 ੍ਰਤਾਿੀਕ ਨੰੂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਿਨ ਕੋਰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਿੱਲ ਮਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ
ਉਹ ਉਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਿੋ ਮੁੱ ਖ ਮੰ੍ਰਤਿੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਿੱਮਖਅ੍ਰਤ ਆਪਣੇ ਘਿ ਵਾਪਸੀ
ਹੋਰ ਹੈ, ਮਜਸ ਲਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਕਾਿ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਦੇ ਹਾ।  
          ਇਸ ਮਕੌੇ  ਮਸਹ੍ਰਤ ਮਵਭਾਗ ਦੇ  ਡਾ:  ਮਵਨੋਦ  ਕੁੰ ਡਲ,  ਡਾ:  ਮਨਮਜੰਦਿ ਕੌਿ,  ਡਾ:  ਮਨਸ਼ਾ  ਸ਼ਾਹੀ  ਅ੍ਰਤੇ
ਅਮਨਦੀਪ ਮਸੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿ ਸਨ। 
ਕੈਪਸ਼ਨ:-- ਛੇਹਿਟਾ ਮਵਖੇ ਹਜੂਿ ਸਾਮਹਬ ੍ਰਤੋ ਆਏ ਯਾ੍ਰਤਿੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਿੀ ਮਆੁਇਨਾ ਕਿਦੀ ਮਸਹ੍ਰਤ ਮਵਭਾਗ
ਦੀ ਟੀਮ। 
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ਸੋਨੀ ਵੱਲੋ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਸੁਾਇਟੀ ਨੰੂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਭੇਟ
ਅੰਮਮਮ੍ਸਰ, 27 ਅਪਮਲੈ (        )-ਡਾਕਟਰੀ ਮਸੱਮਖਅ ੍ੇ ਖੋਜ ਮੰ੍ਰੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ
ਅੰਮਮਮ੍ਸਰ ਕੇਂਰੀ ਂੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 69 ਂੀ ਫਮ੍ਹ ਮਸੰਘ ਕਾਲੋਨੀ ਂੇ ਪੰਮਡ੍ ੍ਜੇ ਭਾਨ ਚੈਰੀਟੇਮਬਲ ਸਸੁਾਇਟੀ
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਖਮ੍ਆਰੀ ਕੋਟੇ ਮਵਚਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਂਾ ਚੈਕ ਭਟੇ ਕੀ੍ਾ। ਉਨਾ ਮਕਹਾ ਮਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ
ਂੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ  ਸੰਸਥਾ ਂੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅ੍ੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਭ ਚ੍ ਵਧੀਆ ਭਮੂਮਕਾ ਅਂਾ ਕਰ
ਸਕਂੇ  ਹਨ।  ਉਨਾ ਮਕਹਾ  ਮਕ ਅੱਜ  ਕੋਮਵਡ  19  ਸੰਕਟ  ਂੌਰਾਨ  ਵੀ  ਮਜਲੇ  ਂੀਆਂ  ਧਾਰਮਮਕ ਅ੍ੇ  ਸਮਾਮਜਕ
ਜਥੇਬੰਂੀਆਂ ਲੋੜਵੰਂ ਲੋਕਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾ ਚੈਕ ਸੰਸਥਾ ਂੇ ਚੇਅਰਮਾਨ ਸਮੀ ਗੌਰੀ
ਸ਼ੰਕਰ ਅ੍ੇ ਪਮਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੰੂ ਸੌਮਪਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੀ ਮਵਕਾਸ ਸੋਨੀ ਅ੍ੇ ਹੋਰ ਮੋਹ੍ਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
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