
ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰਜਮਮਤਸਰ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਂਗਆਆ  ਨੇ ਮਜ਼ਦਆਰ ਜਦਵਸ ਮੌਕ  ਜਤਰੰਂਗ  ਲਜਿਰਾ ਕ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੰਜਂਗਆ ਪੰਜਾ  ਦਾ ਿੱਕ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾ  ਨਾਲ   ਰਖ਼ੀੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ  ੰਦ ਕਰ -ਸੋਨੀ

ਰਾਿਤ ਤਾ ਕੀ ਪੰਜਾ  ਨਆੰ  ਅਜ  ਤੱਕ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦ  ਪਆਰ   ਕਾਏ ਵੀ ਨਿੀ ਜਦੱਤ -ਸਰਕਾਰੀਆ

ਕ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜਵਿਾਨਕ ਜਜ਼ੰਮ ਵਾਰੀ ਤੋ ਨਾ ਭੱਜ -ਔਜਲਾ

ਕੌਮਾਤਰੀ ਮਜਦਆਰ ਜਦਵਸ ਮੌਕ  ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਮਾਣ ਜਵੱਚ ਕੀਰਤੀਆ  ਦ  ਯੋਂਗਦਾਨ ਨਆੰ  ਕੀਤਾ ਨਮਨ

ਅੰਜਮਮਤਸਰ, 1 ਮਈ:

 ਅੱਜ ਮਜਦਆਰ ਜਦਵਸ ਮੌਕ  ਜਜਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮ ਟੀ ਸ਼ਜਿਰੀ ਅਤ  ਜਦਿਾਤੀ ਵੱਲੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾ ਤ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਦੀਆ  ਪੰਜਾ  ਜਵਰੋਿੀ ਨੀਤੀਆ  ਨਆੰ  ਲੈ ਕ  ਜਤਰੰਂਗਾ ਲਜਿਰਾ ਕ  ਪੰਜਾ  ਦੀਆ  ਿੱਕੀ ਮੰਂਗਾ ਦੀ ਆਵਾਜ  ਖ਼ਲੰਦ ਕੀਤੀ
ਅਤ  ਦ ਸ਼ ਦ  ਜਨਰਮਾਣ ਜਵੱਚ ਭਆਜਮਕਾ ਜਨਭਾਾਣ ਵਾਲ  ਮਜਦਆਰਾ ਦ  ਯੋਂਗਦਾਨ ਨਆੰ  ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਜਂਗਆ।

 ਇਸ ਮੌਕ  ਡਾਕਟਰੀ ਜਸਜਖਆ ਤ  ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਸਮੀ ਓਮ ਪਮਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ  ,  ਸ਼ਜਿਰੀ ਜਵਕਾਸ ਤ  ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮ
ਸਖ਼ਖਜ ੰਦਰ ਜਸੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ,  ਸੰਸਦ ਮੈ ਰ ਸਮ ਂਗਖ਼ਰਜੀਤ ਜਸੰਘ ਔਜਲਾ,  ਸਮ ਿਰਪਮਤਾਪ ਜਸੰਘ ਅਜਨਾਲਾ,  ਸਮ
ਤਰਸ ਮ ਜਸੰਘ ਡੀ:ਸੀ,  ਸਮ ਸੰਤੋਖ ਜਸੰਘ ਭਲਾਈਪਖ਼ਰ  (ਸਾਰ  ਜਵਿਾਇਕ),  ਸਮ ਭਂਗਵੰਤਪਾਲ ਜਸੰਘ ਸੱਚਰ ਪਮਿਾਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਕਮ ਟੀ ਜਦਿਾਤੀ ਨੇ ਇਕ ਸਖ਼ਰ ਜਵੱਚ ਆਵਾਜ਼  ਖ਼ਲੰਦ ਕਰਕ  ਜਕਿਾ ਜਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾ  ਨਾਲ
ਜਵਤਕਰਾ  ੰਦ ਕਰ  ਅਤ  ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਜਵੱਚ ਜਜਥ  ਪੰਜਾ  ਨਆੰ  ਜਵਸ਼ ਸ਼ ਆਰਜਥਕ ਪੈਕ ਜ ਜਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਾਥ 
ਰਾਜ ਦਾ  ਣਦਾ ਜੀ:ਐਸ:ਟੀ  ਕਾਇਆ ਵੀ ਰੋਜਕਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਜਜਸ ਨਆੰ  ਜ ਨਾ ਜਕਸ  ਦ ਰੀ ਦ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ।
ਾਨਾ ਜਕਿਾ ਜਕ ਦ ਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਇਸ ਜਭਆਨਕ ਜ ਮਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਆੰ  ਜ ਨਾ ਜਕਸ  ਪੱਖਪਾਤ ਦ  ਰਾਜਾ
ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

 ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਜਦੋ ਤੋ ਕੋਜਵਡ -19 ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ ਿੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾ  ਨਾਲ   ਰਖ਼ੱ ਖੀ ਵਾਲਾ
ਰਵੱਈਆ ਜਰਿਾ ਿੈ ਜੋ ਜਕ ਪੰਜਾ  ਲਈ  ਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਿੈ। ਾਨਾ ਜਕਿਾ ਜਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾ  ਨਆੰ  ਜਵਸ ਸ਼
ਪੈਕ ਜ  ਤਾ ਕੀ  ਦ ਣਾ  ਸੀ  ਜਦ ਜਕ ਸਾਨਆੰ  ਸਾਡਾ   ਣਦਾ  ਜੀ :ਐਸ:ਟੀ   ਕਾਇਆ ਵੀ  ਨਿੀ ਜਦਤਾ  ਜਂਗਆ ।  ਸਮ
ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ  ਜਕਿਾ ਜਕ ਪੰਜਾ  ਜਵੱਚ ਜੋ ਯਾਤਰੀ, ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਜਾ ਮਜਦਆਰ  ਾਿਰੀ ਰਾਜਾ ਤੋ
ਆਏ ਿਨ ਦੀ ਦ ਖਭਾਲ ਲਈ ਸਾਰ  ਜਨਯਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤ  ਸਭ ਨਆੰ  ਏਕਾਤਵਾਸ ਜਵੱਚ ਰੱਜਖਆ
ਜਾ ਜਰਿਾ ਿੈ। ਸਮ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਦ  ਟਾਕਰ  ਲਈ ਪੰਜਾ  ਨਆੰ  ਜਸੱਿ  ਤੌਰ ਤ  71 ਕਰੋੜ ਰਖ਼ਪਏ
ਦੀ ਮਦਦ ਿੀ ਜਮਲੀ ਿੈ, ਜਦ ਜਕ ਿੋਰ ਜੋ ਰਕਮਾ ਪਮਾਪਤ ਿੋਈਆ  ਿਨ ਾਿ ਪੰਜਾ  ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿੱਕ ਸੀ ਅਤ 
ਾਿ ਇਸ ਮਿਾਮਾਰੀ ਦ  ਨਾ ਆਾਣ ਤ  ਵੀ ਪੰਜਾ  ਨਆੰ  ਜਮਲਣਾ ਸੀ।
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 ਇਸ ਮਕੌ  ਸਮ ਔਜਲਾ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਪੰਜਾ  ਨੇ ਿਮ ਸ਼ਾ ਦ ਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਵੱਚ ਮੋਿਰੀ ਭਆਜਮਕਾ ਜਨਭਾਈ ਿੈ ਅਤ  ਸੰਘੀ
ਢਾਚ  ਜਵੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ  ਣਦਾ ਿੈ ਜਕ ਾਿ ਜਕਸ  ਵੀ ਅੰਦਰਆਨੀ ਜਾ  ਾਿਰੀ ਆਫਤ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਦੀ
ਮਦਦ ਕਰ  ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜਵਿਾਨਕ ਜਜੰਮ ਵਾਰੀ  ਣਦੀ ਿੈ।

 ਇਸ ਤੋ ਪਜਿਲਾ ਸਮੀ ਓ:ਪੀ: ਸੋਨੀ ਵੱਲੋ ਆਪਣ  ਦਫਤਰ ਜਵਖ  ਕਾਂਗਰਸ ਸ ਵਾ ਦਲ ਮੈ ਰਾ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਲਜਿਰਾਇਆ
ਅਤ  ਮਜਦਆਰਾ ਨਆੰ  ਨਮਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕ  ਸਮ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋ ਜਜਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮ ਟੀ ਜਦਿਾਤੀ ਦ  ਦਫਤਰ ਜਵਖ 
ਜਤਰੰਂਗਾ ਲਜਿਰਾ ਕ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ  ਂਗਲਤ ਨੀਤੀਆ  ਜਖਲਾਫ ਰੋਸ ਜਾਜਿਰ ਕੀਤਾ।

 ਇਸ ਮੌਕ  ਸ:  ਸਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਕੱਥਆਨੰਂਗਲ, ਸੀ ਜਵਕਾਸ ਸਨੋੀ,  ਸਮੀ ਇੰਦਰ ਖੰਨਾ,  ਸਮੀ ਵਲੈਤੀ ਲਾਲ ਆਨੰਦ, ਸਮੀ
ਂਗਖ਼ਲਜਾਰੀ ਲਾਲ, ਸਮੀ ਮਜਿੰਦਰ ਜਸੰਘ, ਸਮੀ ਜਵਨੋਦ ਕਖ਼ਮਾਰ  ਸਾਰ  ਸ ਵਾ ਦਲ ਦ  ਮੈ ਰ ਵੀ ਿਾਜ਼ਰ ਸਨ।

-----

ਕੈਪਸ਼ਨ

ਸਮੀ ਓਮ ਪਮਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਸਜਖਆ ਤ  ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾ  ਜਤਰੰਂਗਾ ਲਜਿਰਾਉਂਦ  ਿੋਏ।

ਸਮ ਸਖ਼ਖਜ ੰਦਰ ਜਸੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮ ਟੀ ਜਦਿਾਤੀ ਦ  ਦਫਤਰ ਜਵਖ  ਜਤਰੰਂਗਾ ਲਜਿਰਾਉਂਦ  ਿੋਏ। ਨਾਲ
ਿਨ ਸਮ ਸੰਤੋਖ ਜਸੰਘ ਭਲਾਈਪਖ਼ਰ ਜਵਿਾਇਕ ਅਤ  ਭਂਗਵੰਤ ਪਾਲ ਜਸੰਘ ਸੱਚਰ।

     ==========  
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ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰਜਮਮਤਸਰ

ਕਰਜਫਊ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖੇਤੀ  ਜਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਸਮਾ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਿਧਾਇਆ

ਅੰਜਮਮਤਸਰ, 1 ਮਈ (                           ) –

ਕਰਜਫਊ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋ ਹੀ  ਜਕਸਾਨਾ ਨਾਲ ਫਸਲਾ ਦੀ ਆਂ ਸਮੱਜਸਆਿਾ ਤੇ ਸਾਉਣੀ  ਦੀ ਆਂ ਫਸਲਾ ਦੀ  ਜਬਜਾਈ ਲਈ
ਖਾਦ, ਬੀ ਜ ਤੇ ਕੀ ਟਨਾਸ਼ਕਾ ਆਜਦ ਦੀ  ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ  ਜਿਭਾਗ ਨੇ ਫੋਨ ਉਤੇ ਕਾਸਨਾ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਤਰਾ
ਦੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਸਮਾ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਿਧਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਲਾ ਖੇਤੀ  ਅਜਧਕਾਰੀ 
ਸ.  ਹਜਰੰਦਰਜੀ ਤ ਜਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਹੁਣ ਸਾਉਣੀ  ਦੀ ਆਂ ਫਸਲਾ ਦੀ  ਕਾਸ਼ਤ ,  ਉਨਾ ਲਈ ਬੀ ਜ਼,  ਖਾਦ ਤੇ
ਦਿਾਈਆਂ ਆਜਦ ਦਾ ਢਕੁਿਾ ਸਮਾ ਹੈ ,  ਸੋ ਜਕਸਾਨ ਕਰਜਫਊ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖੇਤੀ  ਮਾਜਹਰਾ ਦੀ  ਰੈਅ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ
ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀ  ਿਰਤੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਲਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਅਜਧਕਾਰੀ ਆਂ ਦੀ ਆਂ ਬਕਾਇਦਾ
ਜਡਊਟੀ  ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 8 ਿਜੇ ਤੱਕ ਜਕਸਾਨਾ ਦੇ ਸਿਾਲਾ ਦਾ ਜਿਾਬ ਤੇ
ਸਲਾਹ ਜਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਦੱਜਸਆ ਜਕ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਜਤਆਰ ਕੀ ਤੇ ਗਏ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਜਮੰਦਰ ਜਸੰਘ ਉਪਲ
ਏ ਡੀ  ਓ  (ਇਨਫੋਰਸਮੈਟ)  3, 6, 9, 12 ਅਤੇ  15 ਮਈ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ  8872900030 ਉਤੇ
ਜਕਸਾਨਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਜਹਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾ ਸੁਖਚੈਨ ਜਸੰਘ ਏ ਡੀ  ਓ (ਬੀ ਜ) 2, 5, 8, 11, 14 ਅਤੇ 17 ਮਈ
ਨੰੂ ਉਨਾ ਦੇ ਫਨੋ ਨੰਬਰ ਉਤੇ 9814860114 ਉਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਬਲਜਿੰਦਰ
ਜਸੰਘ ਛੀ ਨਾ ਏ.  ਡੀ .  ਓ ਪੌਦ ਸੁਰੱਜਖਆ  4, 7, 10, 13 ਅਤੇ  16 ਮਈ ਨੰੂ ਜਕਸਾਨ ਿੀ ਰਾ ਦੀ  ਸੇਿਾ ਜਿਚ
ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਉਤੇ ਜਡਊਟੀ  ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾ ਜਜਲੇ ਦੇ ਜਕਸਾਨ ਿੀ ਰਾ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ  ਕੀ ਤੀ  ਜਕ ਉਹ ਬੀ ਜਾ , ਖਾਦਾ ਅਤੇ
ਕੀ ਟਨਾਸ਼ਕ ਦਿਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਕਸੇ ਿੀ  ਤਰਾ ਦੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਉਕਤ ਨੰਬਰਾ ਉਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਤਾ ਜੋ ਉਨਾ ਨੰੂ ਖੇਤੀ  ਲਈ ਜਕਸੇ ਤਰਾ ਦੀ  ਕੋਈ ਸਮੱਜਸਆ ਨਾ ਆਿੇ।

==========
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ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰਜਮਮਤਸਰ

ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰੰੁਤ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ-ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ

ਅੰਜਮਮਤਸਰ, 1 ਮਈ (          )-

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੋਜਵਡਿ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਜਵੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਜਫਿ/ਲਾਕਡਿਾਿਨ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਜਵੱਚ ਫਸੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਪਤਰੀ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਟੈਡਿਰਡਿ ਆਪਰੇਜਟੰਗ ਪਮੋਸੀੀਰ
(ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦੇ ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜਸ਼ਵਦਲੁਾਰ ਜਸੰਘ
ਜਢਲੋ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਵੱਚ ਫਸੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਜਪਤਰੀ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਪਮਜਕਜਰਆ 5 ਮਈ, 2020 ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।  ਉਨਾ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜੋ ਜਵਅਕਤੀ
ਆਪਣੇ  ਰਾਜ  ਜਾਣਾ  ਚਾਹੰੁਦੇ  ਹਨ  ਉਹ  ਆਨ  ਲਾਈਨ  ਇਹ  ਪਮੋਫਾਰਮਾ
www.covidhelp.punjab.gov.in.'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ।

ਉਨਾ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰ / ਸਮੂਹ ਲਈ ਜਲੰਕ 'ਤੇ ਪਮੋਫਾਰਮਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾ
ਉਸਨੰੂ  ਪੂਰੇ ਪਜਰਵਾਰ / ਸਮੂਹ ਲਈ ਇੱਕ ਜਸਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰੇਟ ਆਈ.ਡਿੀ.  ਜਮਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਜਪਤਰੀ ਰਾਜ
ਜਾਣ ਦੇ  ਇਛੁੱ ਕ  ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਦੱਤੇ  ਹੋਏ ਜਲੰਕ  'ਤੇ  ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ  03-05-2020 ਨੰੂ  ਸਵੇਰੇ
09:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਰ ਜਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨਾ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁੱ ਕ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਸਹਤ ਦੀ ਜਾਚ ਲਈ ਹੈਲਥ ਚੈਕਅੱਪ ਕੈਪ ਲਗਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕੈਪ ਜਵੱਚ ਇਕੋ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾ/ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਕਰੀਜਨੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ
ਦੀ ਜਾਚ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀ ਪਾਏ ਜਾਦੇ ਤਾ ਉਸਨੰੂ ਜਸਹਤ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ   ਐਫ ਦੇ
ਰੂਪ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨਾ ਜਕਹਾ  ਜਕ ਜਵਅਕਤੀਆਂ  ਦੀ  ਵਾਪਸੀ  ਸਬੰਧੀ  ਆਵਾਜਾਈ  5 ਮਈ,  2020 ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ  ਹੋਵੇਗੀ ।  ਬੱਸਾ ਜਾ
ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜੋ ਇਨਾ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜਲਜਾਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ, ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਡਿੀਸੀੀ
ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

===========
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ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰਜਮਮਤਸਰ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ  ਦੋ  ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ  ਚਾਹੰੁਦੇ  ਹਨ ਉਹ  2 ਮਈ ਦੁਪਜਹਰ ਤੱਕ  ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ-ਜਡਪਟੀ
ਕਜਮਸ਼ਨਰ

ਅੰਜਮਮਤਸਰ, 1 ਮਈ (        )-

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਵਚ ਕਰਜਫਿ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੰੂ ਵਾਪਸ
ਭਜੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰ ਜਲਿ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦੇ ਜਡਪਟੀ
ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜਸ਼ਵਦਲੁਾਰ ਜਸੰਘ ਜਢੱਲੋ ਨੇ ਦੱਜਸਿ ਜਕ ਜੋ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਅੰਜਮਮਤਸਰ ਜਜਲੇ
ਜਵਚੋ ਿਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੱਲ ਭਾਵ 2 ਮਈ 2020 ਦੁਜਪਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ
ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0183-2500898 ਉਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਤਾ ਜੋ ਉਨਾ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਭਜੇਣ ਦਾ ਪਮਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕੇ। ਉਨਾ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫਨੋ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋ ਉਨਾ ਨੰੂ ਜਾਣ
ਬਾਰੇ ਪਮੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

=========
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ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰਜਮਮਤਸਰ

ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਦਆੁ ਕਰਨ ਸਮੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਜਹਬ ਪੱੁਜੇ ਸਜਹਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ

ਵਾਜਹਗੁਰੂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋ ਲੋਕਾਈ ਨੰੂ ਬਚਾਏ-ਸੁਖਜਜੰਦਰ ਜਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ

ਅੰਜਮਮਤਸਰ, 1 ਮਈ (            )-

'ਕੋਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਜਸਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਜਵਜਗਆਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀ ਹਹ, ਤੋ ਕੇਵਲ ਵਾਜਹਗੁਰੂ
ਹੀ ਲੋਕਾਈ ਨੰੂ ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ ਹਹ, ਸੋ ਅੱਜ ਮੈ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ
ਚਰਨਾ ਜਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾ।'  ਉਕਤ ਸਬਦਾ ਦਾ ਪਮਗਟਾਵਾ ਸਜਹਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ  ਮੰਤਰੀ ਸ.  ਸੁਖਜਜੰਦਰ
ਜਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਮੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਜਹਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕੀਤਾ। ਉਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ
ਕਾਗਰਸ ਜਦਹਾਤੀ ਦੇ ਪਮਧਾਨ ਸ. ਭਗਵੰਤਪਾਲ ਜਸੰਘ ਸੱਚਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

     ਸ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਦੋ ਦਵਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾ ਦੁਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਹ , ਸੋ ਮੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੱਗੇ
ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਇਆ ਹਾ। ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਸਮੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਜਹਬ ਕੰਪਲਹਕਸ ਜਵਚ
ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੁੱ ਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਹੇਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੜਾਹ-ਪਮਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਵਾਈ,

ਸੱਚਖੰਡ ਸਮੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਜਹਬ ਜਵਖੇ ਮੱਥਾ ਟਜੇਕਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬਹਠ ਕੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ।
ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਸਮੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਜਹਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਸੰਘ ਲੋਕਾਈ ਨੰੂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਤੋ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਾਜਹਗੁਰੂ
ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਮੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਜਹਬ
ਜਵਖੇ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਉਨਾ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮਹਨੰੂ ਅੱਜ ਸਮੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਜਹਬ ਜਵਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਅਨੰਦ
ਆਇਆ, ਪਰ ਕਰਜਫਿ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਮਨ ਨੰੂ ਮਜਹਸਸੂ ਹੋਈ। ਉਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਕ ਵਾਜਹਗੁਰੂ
ਕਰੇ ਜਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੜੁ ਪਜਹਲਾ ਦੀ ਤਰਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੇਰੋਕ -ਟੋਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਜਹਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ
ਲਈ ਪਹੰੁਚੇ।

ਕਹਪਸ਼ਨ

ਸਜਹਕਾਰਤਾ ਤੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਜੰਦਰ ਜਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਜਹਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਮੌਕੇ। ਨਾਲ ਹਨ
ਸ. ਭਗਵੰਤਪਾਲ ਜਸੰਘ ਸੱਚਰ।
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