
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਜ਼ਜ਼ਲੇ 'ਚੋਂ ਅੱਜ 276 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਭਜੇੇ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 3 ਮਈ (       )-ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਪਮਸ਼ਾਸਨ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਨੇ ਜ਼ਜ਼ਲੇ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸੇ ਦਸੂਰੇ ਰਾਜਾ ਦੇ
ਵਸਨੀਕਾ ਨੰੂ ਉਨਾ ਦੇ ਜ਼ਪੱਤਰੀ ਰਾਜਾ 'ਚ ਭਜੇਣ ਦੀ ਪਜ਼ਹਲ ਕਦਮੀ ਤਜ਼ਹਤ ਅੱਜ 276 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ
ਉਨਾ ਦੇ ਗਮਜ਼ਹ ਰਾਜ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ।

ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਰਨ ਸ.  ਜ਼ਸ਼ਵਦਲੁਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾ 'ਚ ਹਰੇਕ
ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਗਮਜ਼ਹ ਰਾਜ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਮਬੰਧ
ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ ,

ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਰਵਾਇਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਜ਼ਦਆਂ , ਉਨਾ ਦੇ ਜ਼ਪੱਤਰੀ ਰਾਜ
ਭਜੇਣ ਦਾ ਪਮਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਤੋਂ 276 ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਾ ਦੇ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ
ਬੱਸਾ ਦਾ ਪਮਬੰਧ ਕਰਕੇ ਭਜ਼ੇਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।

ਉਨਾ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਾ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਨੰੂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਬੱਸ ਸਟੈਡ ਤੋਂ ਕਠੂਆ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ।
ਇਸ  ਮਕੌੇ  ਹਰੇਕ  ਯਾਤਰੀਆਂ  ਦਾ  ਡਾਕਟਰੀ  ਮਆੁਇਨਾ  ਕੀਤਾ  ਜ਼ਗਆ  ਅਤੇ  ਹਰੇਕ  ਯਾਤਰੀ  ਨੰੂ  ਮਾਸਕ  ਤੇ
ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮਕੌੇ ਬੱਸਾ 'ਚ ਸਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜ਼ਜੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪਮਬੰਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਜ਼ਲਾ
ਪਮਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਵੀਰ
ਕਰਨ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੱਸਾ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਲਖਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਗਏ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾ ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਐਬੂਲੈਸ ਵੀ ਜ਼ਜਲਾ ਪਮਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਭਜੇੀ
ਗਈ। ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਇਹ ਬੱਸਾ ਲਖਨਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਪਹੰੁਚ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾ ਅੱਗੋਂ
ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਉਥੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾ ਆਉਣ
ਮਗਰੋਂ ਹੀ  ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ।  ਬੱਸ ਅੱਡੇ  ਉਤੇ  ਕਾਨੰੂਗੋ  ਸਮੀ  ਅਸ਼ਕੋ ਕੁਮਾਰ,  ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੀਰਜ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ  ਹੋਰ
ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੈਪਸ਼ਨ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਬੱਸ ਸਟੈਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਨੰੂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਮਕੌੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ।

-ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਉਨਾ ਦੇ ਗਮਜ਼ਹ ਰਾਜ ਭੇਜਣ ਮੌਕੇ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਵੀਰਕਰਨ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢੱਲੋਂ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ।

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/837/2020-DPRO Amritsar
I/21890/2020

1/7



========

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/837/2020-DPRO Amritsar
I/21890/2020

2/7



ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਤਾਜ਼ਮਲਨਾਡੂ  ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਾਸੀ  ਆਨ-ਲਾਇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 3 ਮਈ (    )-ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਵਿ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਮਲਨਾਡੂ  ਦੇ ਯਾਤਰੀ  ਜਕੇਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ
ਿੱਲਦੇ  ਆਪਣੇ  ਰਾਜ ਜਾਣਾ ਿਾਹੰੁਦੇ  ਹਨ ਤਾ ਉਨਾ ਵਾਸਤੇ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਮਬੰਧ ਕੀ ਤੇ  ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਕਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ  ਜ਼ਦੰਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ  ਕਜ਼ਮਿਨਰ ਸ. ਜ਼ਿਵਦਲੁਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢੱਲੋ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜਕੇਰ ਉਕਤ ਰਾਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਾ
ਿਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਤਾ ਜੋ ਉਨਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਮਬੰਧ ਕੀ ਤਾ
ਜਾ  ਸਕੇ।  ਸ.  ਜ਼ਢੱਲੋ ਨੇ  ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੇਰਲਾ ਦੇ  ਵਾਸੀ  www.registernorkaroots.org    ਉਤੇ  ਅਤੇ
ਤਾਜ਼ਮਲਨਾਢੂ  ਦੇ ਵਾਸੀ   tnepass.tnega.org   ਵਬੈਸਾਇਟ ਉਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ।

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

ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਉ-ਭਗਤ ਜ਼ਵਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ-ਜ਼ਡਿਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ

ਜ਼ਬਿਆਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਦਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਰਰਾ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 3 ਮਈ (         )-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਸਾਡਿੇ ਸਾਜ਼ਰਆਆ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਿੇ ਵੱਲਂ
ਉਨਾਂ ਦੀ  ਆਉ-ਭਗਤ ਜ਼ਵਿ ਕੋਈ  ਕਮੀ  ਨਹੀ ਆਉਣੀ  ਿਾਹੀਦੀ ।  ਉਕਤ ਹਦਾਇਤ ਜ਼ਡਿਪਟੀ  ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ.
ਜ਼ਸ਼ਵਦਲੁਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢਲਂ ਨੇ ਬਿਟੁਰ ਧਰਜ਼ਦਉ ਜ਼ਵਿੇ ਬਿਣਾਏ ਗਏ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਦਰ ਦਾ ਦਰਰਾ ਕਰਨ ਮਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ
ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਆ ਨੰੂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਜ਼ਿਆ ਜਾਵੇ । ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਹਹੇ
ਕੋਜ਼ਵਡਿ 19 ਦੇ ਟਸੈਟ ਜ਼ਵਿਂ ਪਾਜ਼ਜ਼ਟਵ ਆਏ ਹਨ,  ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਇੱਥੇ
ਰੱਿਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

      ਇਸ ਮਰਕੇ ਐਸ ਡਿੀ ਐਮ ਬਿਾਬਿਾ ਬਿਕਾਲਾ ਸਾਜ਼ਹਬਿ ਸਮੀਮਤੀ ਸਜ਼ੁਮਤ ਮੁੱ ਧ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਵੇ ਜ਼ਜਵੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ
ਇੱਥੇ ਪੱੁਜੀਆਆ ਸਨ ਇੰਨਾਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਹ ਦੀਆਆ ਵਸਤਾਂ ਟੂਥ ਬਿਰੱਸ਼, ਪੇਸਟ, ਸਾਬਿਣ, ਸੈਪੂ, ਮੱਛਰ
ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਮੱਗ ਬਿਾਲਟੀਆਆ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰਸ਼ਜ਼ਟਕ ਿਾਣਾ,  ਿਾਹ,  ਲੱਸੀ,  ਦੁੱ ਧ,  ਿਫਲ
ਆਜ਼ਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਆ ਨੰੂ ਜ਼ਸਹਤਮੰਦ ਰੱਿਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਆ ਹੋਰ ਲੋਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

         ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ ਸਾਜ਼ਰਆਆ ਲਈ ਜ਼ਤੰਨ ਟਾਈਮ ਤਾਜ਼ਾ ਿਾਣਾ ਬਿਣ ਕੇ ਆ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ , ਜੋ ਜ਼ਕ ਸਾਫ਼-
ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਜ਼ਟਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱਿ ਕੇ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਡਿਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਆ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਕਸੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਜ਼ਸਆ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਯਾਤਰੀਆਆ ਦੀ ਕੌਸਜ਼ਲੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਿਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਸਮਝਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆਆ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂਬਿਾਤਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਰਾਹੀ ਬਿਤੀਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

 ਇਸ ਮਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤਜ਼ਹਸਲੀਦਾਰ ਸ. ਲਛਮਣ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਰੇ ਕੇਦਰਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਨਯਜ਼ਮਤ ਤਰਰ ਤੇ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼
ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਦ ਜ਼ਕ ਇਸ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਰਜ਼ਜਤ ਿੇਤਰ ਜ਼ਵਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ, ਸਿਫਾਈ ਕਰਮੀਆਆ,
ਕਪਹੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਪੀਪੀਈ ਜ਼ਕੱਟਾਂ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਆ ਗਈਆਆ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਮਾਪਦੰਡਿਾਂ
ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

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

ਹਜ਼ਰਆਣਾ ਜ਼ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ  ਲਈ ਰਜ਼ਜਸਸਮ੍ਰੇਨ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ,  3 ਮਈ  (     )-ਹਜ਼ਰਆਣਾ  ਜ਼ਵਿਚ  ਆਉਣ ਅਤ੍ਰ  ਜਾਣ,  ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ  ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬ੍ਰਨਤੀ
ਰਜ਼ਜਸਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸੁੀ ਜ਼ਨਮਨਜ਼ਲਿਖਤ ਜ਼ਵੱਿੋਚ ਇਕ ਪਮਸੋੀਜ਼ਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦ੍ਰ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰਦ੍ਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰ ਬਲੁਾਰ੍ਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹਜ਼ਰਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਪਮਾਪਤ ਸੂਿਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਿੁਖਦ ਨੰੂ
ਵਬੈ  ਪ੍ਰਜ਼  https://edisha.gov.in/eForms/MigrantService   ਤ੍ਰ  ਰਜ਼ਜਸਸਰ ਕਰੋ।  ਇਸ ਤੋ
ਇਲਾਵਾ ਜ੍ਰ ਕਰ ਕੋਈ ਐਪ ਤ੍ਰ ਰਜ਼ਜਸਸਰ ਕਰਨਾ ਿਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾ ਜ਼ਕਮਪਾ ਕਰ ਕ੍ਰ ਗੂਗਲ ਪਲ੍ਰਅ ਸਸੋਰ ਤੋ 'Jan

Sahayak Helpme' ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤ੍ਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ
ਵੀ ਜ੍ਰ ਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੰੁਿਚ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤ੍ਰ ਤੁਸੀ ਹਜ਼ਰਆਣ੍ਰ ਸੂਬ੍ਰ ਜ਼ਵਿਚ ਮਜੌੂਦ ਹੋ ਤਾ ਤੁਸੀ
1950 ਤ੍ਰ ਜਾ HARTRON ਦ੍ਰ ਕਾਲ ਸੈਸਰ ਨੰਬਰ 1100 ਤ੍ਰ ਕਾਲ ਕਰ ਕ੍ਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਪਮੇਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ
ਸਕਦ੍ਰ ਹੋ। ਜ੍ਰ ਕਰ ਤਸੁੀ ਹਜ਼ਰਆਣਾ ਸੂਬ੍ਰ ਤੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਵ੍ਰਗਾ।

===========
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INDIAN ARMY SALUTES CORONA WARRIORS  
 

                                                               Amritsar  : 03 May 2020
                                                                           

The country is battling a global crisis which has today assumed the
form of no less than a war.  This time, it is the civil administration, the
doctors, health and sanitation workers who have held the front bravely
against a different kind of enemy - the Corona. Therefore, Armed Forces
took  the  initiative  to  organize  a  thanksgiving  campaign  to  Corona

warriors  on  Sunday,  the  03rd May  across  the  country  by  all  three
services. 
 

In  Amritsar,  Panther  Division of  Vajra Corps reached out  to  the
administration  and  staff  of  the  isolation  facility  at  Guru  Nanak  Dev
Hospital  and quarantine facilities  at  Drug Rehabilitation Centre  where
currently  more  than  500  people  are  either  in  isolation  or  quarantine
wards. The Army  Pipe Band of Panther Division reverberated popular
military tunes outside these facilities like ‘Deh Shiva Var Mohe’, ‘Kadam
kadam  Badhaye  Ja’  and  ‘Saare  Jahan  Se  Achha’  conveying  both
gratitude and solidarity to Corona warriors in their own ubiquitous way.
This  was  followed  by  presentation  of  ‘Thanksgiving  Hampers’  to  the
administration and staff of these hospitals by the Army and thanking the
Corona warriors working tirelessly, despite odds in various capacities.
 

The  conservancy  staff  working  within  the  military  cantonments  and
Stations are also playing a pivotal role in maintaining the hygiene and
sanitation. Food hampers were also provided to the conservancy staff as
a token of gratitude.   
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भारतीय    सेना की कोरोना योद्धाओ ंके ललिये सलिाम
 

अमतृसर : 03 मई 2020
 

देश एक वशैशवक संकट से जूझ रहा है शजसने आज  देश मे ककसी युद जैसा
पररशसस्थितत का रूप धारण कर ललिया है। इस बार,  यह  प्रशासन,  डॉकटर और सवच्छता
कायरकतार है शजन्होंने एक अलिग तरह के दशुमन -  कोरोना के खखलिाफ बहादरुी से मोरार
संभालिा है। इसललिए, सशसत बलिों ने तीनों सेवाओं द्वारा देश भर मे 03 मई रवववार को
कोरोना योदाओ ंके ललिए एक धन्यवाद अलभयान आयोशजत करने की पहलि की।

 

अमतृसर मे,  वज कोर के पसैर डडवीजन के सैन्य अधधकारी और जवान गुर
नानक देव असपतालि मे प्रशासन और अलिगाव सुववधा के कमरराररयों और ड्रग
ररहैबबललिटेशन सेटर मे संगरोध सुववधाओ ंतक पहंुरे,  जहां वतरमान मे 500  से अधधक
लिोग या तो अलिगाव या संगरोध वाडर मे है। पसैर डडवीजन के आमर पाइप बडै ने ‘देह लशवा
वर मोहे’, ’कदम कदम बढाये जा’  और  ‘सारे जहां से अच्छा’  जैसी लिोकवप्रय सैन्य धुनों
को अपने तरीके से कोरोना योदाओं के प्र्थितत आभार और एकजुटता व्यकत कक । इसके बाद
सेना द्वारा इन असपतालिों के प्रशासन और कमरराररयों को  सकैसधगववगं हैमपसर ’की
प्रसतु्थितत दी गई और ववलभन्न क्षमताओं मे बाधाओं के बावजूद, असक रूप से काम कर रहे
कोरोना योदाओं को धन्यवाद ददया।  इस अवसर पर सेना द्वारा मीडडया कलमरयों
का भी धन्यवाद ककया गया।

 

सैन्य छाव्थितनयों और सटेशनों के भीतर काम करने वालेि  सवच्छता  कमररारी भी
सवच्छता को बनाए रखने मे महतवपूणर भूलमका ्थितनभा रहे है। सवच्छता कमरराररयों को
आभार के रूप मे फूड हैमपसर प्रदान ककए गए।
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