ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ

ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਜੁਟੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਨੰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਈ ਕਮੀ: ਸੁਖਜ਼ਬੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸਰਕਾਰੀਆ

* ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਜ਼ਵਰੁਿੱ ਧ ਬਰਨਾਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰ ਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਜ਼ਲਆ
ਜਾਇਿਾ

* ਜ਼ਕਹਾ, ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਦਾਣਾ ਚੁਿੱ ਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱ ਧ
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ਜਲ ਸਰੋਤ, ਹਾੳੂਸਸਿੰ ਗ ਤੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਸਿਕਾਸ ਸਿਭਾਗ ਦੇ ਮਿੰ ਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਸਬਿੰ ਦਰ ਸਸਿੰ ਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ
ਅੱ ਜ ਇੱ ਥੇ ਸਿਲਾ ਪਰਬਿੰਧਕੀ ਕਿੰ ਪਲੈ ਕਸ ਸਿਖੇ ਪਰਸ਼ਾਸਸਨਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਮ

ਮੀਸ ਿੰ ਗ ਕਰ ਕੇ ਸਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱ ਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਬਿੰਧਾਂ ਦਾ

ਜਾਇਿਾ ਸਲਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਪ ੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਸਸਿੰ ਘ ਫਲਕਾ ਤੇ ਸਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ
ਸਰੀ ਸਿੰ ਦੀਪ ਗੋਇਲ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਿਰ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਸਨ ਮਿੰ ਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਸਿੱ ਚ ਸਕਸੇ
ਿੀ ਿਰਗ ਨਿੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਉਣ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਿੇ। ਪਿੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਿਿੰ ਿ

ਸਕੀਮ ਤਸਹਤ ਸਜੱ ਥੇ ਲੋ ੜਿਿੰ ਦਾਂ ਨਿੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਰੀਿਾਂ ਤੋਂ
ਇਲਾਿਾ ਮੈਿੀਕਲ ਅਮਲੇ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ ਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਿੀ ਕੋਈ ਘਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ
ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਿਨ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਿਰ ਉਨਾਂ ਆਸਖਆ ਸਕ ਸਕਸਾਨਾਂ ਨਿੰ
ਕਣਕ ਦੀ ਿਾਢੀ ਲਈ ਕਰਸਫੳੂ ਸਿੱ ਚ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਛੋ ਾਂ ਸਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈ ਹਨ। ਕਣਕ ਆਉਣ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਸਕਸਾਨ ਮਿੰ ਿੀਆਂ ਿੱ ਲ ਇੱ ਕੋ-ਦਮ ਰੁਖ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਿੇਂ ਪਰਬਿੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ

ਹਨ। ਉਨਾਂ ਿੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਪਿੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ
ਿਚਨਬੱ ਧ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਸਿਲ ਸਰਜਨ ਿਾ. ਗੁਸਰਿੰ ਦਰਬੀਰ ਸਸਿੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਸਸਆ ਸਕ ਮੁੜ ਿਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸੋਹਲ ਪੱ ੀ,

ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੀਐਚਸੀ ਮਸਹਲ ਕਲਾਂ ਸਿਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਹਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ 6 ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਥਾਿਾਂ ’ਤੇ
ਕੁਆਰਨ ੀਨ ਸਹਲਤ ਦੇ ਪਰਬਿੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਪਰਾਈਿੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਿੀ
ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉੁਣ ਿਾਲੇ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ

ਚੈਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਸਸਹਤ ਅਮਲੇ ਨਿੰ ਪੀਪੀਈ ਸਕੱ ਸ, ਐਨ 95 ਮਾਸਕ, ਸਿ੍ਪਲ ਲੇ ਅਰ

ਮਾਸਕ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਰਕਰਨ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਲਾ
ਫਿ ਤੇ ਸਸਿਲ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰ ਰੋਲਰ ਨੇ ਦੱ ਸਸਆ ਸਕ ਸਜਹੜੇ ਪਸਰਿਾਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਿਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ
ਿਾਂਝੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਲਈ ਰੋਿਾਨਾ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ 2000 ਪੈਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਸਜਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਮੁੱ ਖ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਿਾ. ਬਲਦੇਿ ਸਸਿੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਸਸਆ ਸਕ ਸਿਲੇ ਸਿਚ ਕਿੰ ਬਾਇਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪੇਅਰ ਸ਼ੁਰ ਹੋ
ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਿਲੇ ਸਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਿਾਢੀ ਿੋਰ ਫੜ ਲਿੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ

ਕੈਬਸਨ ਮਿੰ ਤਰੀ ਨੇ ਆਸਖਆ ਸਕ ਸਕਸਾਨਾਂ ਨਿੰ ਜਾਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਸਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਣਕ ਘਰਾਂ ਸਿਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿੀ ਉਨਾਂ ਨਿੰ ਫਸਲ ਿੇਚਣ ’ਚ ਕੋਈ ਸਦੱ ਕਤ ਨਹੀਂ ਆਿੇਗੀ। ਉਨਾਂ

ਸਕਹਾ ਸਕ ਪਿੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱ ਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਧੀਕ
ਸਿਪ ੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਮੈਿਮ ਰਹੀ ਦੁੱ ਗ, ਐਸਿੀਐਮ ਅਨਮੋਲ ਸਸਿੰ ਘ ਧਾਲੀਿਾਲ, ਸਸਿਲ
ਸਰਜਨ ਿਾ. ਗੁਸਰਿੰ ਦਰਬੀਰ ਸਸਿੰ ਘ, ਐਸਪੀ (ਹੈਿਕੁਆਰ ਰ) ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਸਿੰ ਘ, ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਅਫਸਰ ਿਾ. ਬਲਦੇਿ ਸਸਿੰ ਘ ਿੀ ਹਾਿਰ ਸਨ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ

ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਖਲਾਫ ਜੰ ਗ ’ਚ ਡਟੇ ਜ਼ਸਹਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਿਾਈ

* ਜ਼ਸਹਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਸਹਲਤਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ: ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਫਲਕਾ

* ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੰ ਪੀਪੀਈ ਜ਼ਕਿੱ ਟਾਂ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਸੌਂਪੇ
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ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਿੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਦਨ-ਰਾਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਸਿਚ ਜੁੂੁ ੇ ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਅੱ ਜ
ਸਿਪ ੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਸਸਿੰ ਘ ਫਲਕਾ ਿੱ ਲੋਂ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਿਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਸਿਪ ੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਿੱ ਲੋਂ ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ ਬਰਨਾਲਾ ਨਿੰ 200 ਪੀਪੀਈ ਸਕੱ ਾਂ, 200 ਐਨ25 ਮਾਸਕ ਤੇ 500

ਸੈਨੇ ਾਈਿਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਹ ਪੀਪੀਈ ਸਕੱ ਾਂ ਸਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ
ਸਸਹਤ ਅਮਲੇ ਨਿੰ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸਾਿੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਿੇ।

ਅੱ ਜ ਸਿਸ਼ਿ ਸਸਹਤ ਸਦਿਸ ਮੌਕੇ ਸਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਸਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਪ ੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ
ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਸਸਿੰ ਘ ਫਲਕਾ ਨੇ ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ ਦੇ ਿਾਕ ਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ ਾਫ ਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਧਿੰ ਨਿਾਦ

ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਸਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਪਸਰਿਾਰ ਤੋਂ ਦਰ ਰਸਹ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਿਾ ਸਿਚ 24 ਘਿੰ ੇ ਲਈ ਿ ੇ
ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ ਸਕਹਾ ਸਕ ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ, ਪਿੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਸਹਤ

ਅਮਲੇ ਨਿੰ ਲੋ ੜੀਂੂੇਦੇ ਸਾਿੋ-ਸਾਮਾਨ ਸਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਉਨਾਂ ਨਿੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸਕ
ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ ਦਾ ਅਮਲਾ ਸਦਨ-ਰਾਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਨਭਾਅ ਸਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਿਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨਿੰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ
ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱ ਸਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰੀ ਫਲਕਾ ਨੇ ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ ਦੇ ਸ ਾਫ ਨਿੰ ਸਕੱ ਾਂ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੇ ਾਈਿਰਾਂ
ਦੀ ਿਿੰ ਿ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਪ ੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਸਸਿੰ ਘ ਫਲਕਾ ਨੇ ਫੀਲਿ ’ਚ ਸਿੳੂ ੀ ਸਨਭਾਅ ਰਹੇ

ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਿਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਿਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਿਮ
ਮਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦਾ ਅਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਸਖਆ ਸਿਚ ਸਦਨ-ਰਾਤ ਿਸ ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜਸ ਨੇ ਇਸ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਸਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨਿੰ ਨ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਿਮਾਂ ਨਿੰ ਹੱ ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਸਦਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰੀ
ਸਿਲੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਧਿੰ ਨਿਾਦ ਕੀਤਾ।

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ

ਪੇਂਡ ਜ਼ਡਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੋਟ: ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
* ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਦਵਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਜ਼ਡਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਰਵਾਨਾ
* 33 ਪੇਂਡ ਜ਼ਡਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ’ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦਵਾਈਆਂ

ਬਰਨਾਲਾ, 7 ਅਪਰੈਲ
ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਿੇਲੇ ਸਮਆਰੀ ਸਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਿ ਸਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸਿਚ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਿੇ, ਇਸ ਿਾਸਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਪਰਬਿੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਪਰਗ ਾਿਾ ਸਿਪ ੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਸਸਿੰ ਘ ਫਲਕਾ ਨੇ ਅੱ ਜ ਸਿਲੇ ਦੀਆਂ 33 ਪੇਂਿ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ

ਲਈ ਦਿਾਈਆਂ ਭੇਜਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਸਿਲੇ ਸਿੱ ਚ ਸਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ’ਤੇ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਧਆਨ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਪਿੰ ਿਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਦਿਾਈ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਪਿੇ, ਇਸ ਿਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਪੇਂਿ
ਸਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸਿੱ ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਪੇਂਿ ਸਿਕਾਸ ਸਿਭਾਗ ਿੱ ਲੋਂ ਇਹ ਦਿਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ

ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਾਨਾ ਕਰ ਸਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਧੀਕ ਸਿਪ ੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ
(ਸਿਕਾਸ) ਸਰੀ ਅਰੁਣ ਸਜਿੰ ਦਲ ਅਤੇ ਸਸਿਲ ਸਰਜਨ ਿਾ. ਗੁਸਰਿੰ ਦਰਬੀਰ ਸਸਿੰ ਘ ਿੀ ਹਾਿਰ ਸਨ।

