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I/22243/2020 

DISTRICT PUBLIC RELATIONS OFFICER, JALANDHAR 

FIRST ‘SHRAMIK EXPRESS’ WITH 1200 MIGRANTS CHUGS FROM 

PUNJAB IN PRESENCE OF DC AND CP JALANDHAR 

PUNJAB GOVERNMENT TO BEAR RS 7 LAKH AS COST OF THIS TRAIN 

FROM STATE EXCHEQUER 

Jalandhar, May 5- 

In a healing touch to the migrants living in Jalandhar, the Punjab 

government led by Chief Minister Captain Amarinder Singh today 

facilitated the free home going of 1200 migrants stranded in the city, as 

first ‘Shramik Express’  train chugged off to Daltonganj, Jharkhand at a cost 

of Rs 7. 12 lakh, which was being borne by the state government. 

The train chugged off from Jalandhar city Railway station under the 

supervision of the Deputy Commissioner Jalandhar Mr. Varinder Kumar 

Sharma and Commissioner of Police Mr. Gurpreet Singh Bhullar. Both the 

officers said that it would give a big reprieve to the 1200 migrants from 

Jharkhand who were stranded in city.  

These migrants who had enrolled them on the portal of the state 

government were delivered SMS and called for informing them about the 

schedule of the train. 600 of them were brought at Balle Balle farms on 

Pathankot chowk, 300 at Khalsa School Nakodar road and 300 at Guru 

Nanak Dev University College on Nehru Garden road. After their medical 

screening these migrants were boarded in the 20 buses run especially by 

the state government to ferry these migrants to the station. 

Right from medical screening to boarding in train elaborate 

arrangements were put in place for maintaining social distancing amongst 

the migrants. A high level team of officers including Additional Deputy 

Commissioner Mr. Jasbir Singh, Additonal Commissioner Municipal 

Corporation Ms. Babita Kler, Deputy Commissioner of Police Mr. Gurmeet 

Singh and Mr. Balkar Singh, Additional Deputy Commissioner of Police Ms. 

D Sudharvizhi and Mr. PS Bhandal, Superintendent of Police Mr. RPS 

Sandhu, Sub Divisional Magistrate Mr. Rahul Sindhu and Dr. Jai Inder Singh, 

Secretary RTA Mr. Barjinder Singh and others were on their toes to make 

foolproof arrangements for facilitation of migrants.       

 Meanwhile, the Deputy Commissioner and Commissioner of Police 

said that owing to strenuous efforts of Punjab government led by Chief 

Minister Captain Amarinder Singh more such trains would be moving for 

Lucknow, Varanasi, Ayodhya, Gorakhpur, Prayagraj (Allahabad), Sultanpur, 

Katni (Madhya Pradesh), Jharkhand and others.  They said that the 

administration has already made elaborate arrangements to facilitate the 

movement of migrants from Jalandhar and no stone would be left unturned 

for this noble cause. Both the officers said that all the migrants who have 

registered them on government portal would be facilitated during the 

movement. 



ਦਫ਼ਤਰ,ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਜਲੰਧਰ 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ 1200 ਪ�ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਵਾਲੀ ਪਿਹਲੀ 

ਸ਼ਰਿਮਕ ਰੇਲ ਗ� ਡੀ ਜਲੰਧਰ ਤ! ਰਵਾਨਾ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ!  ਸੂਬੇ ਤ! ਚਲਾਈ ਇਸ ਰੇਲ ਗ� ਡੀ ਦਾ 7 ਲ� ਖ ਸਿਹਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

ਜਲੰਧਰ 05 ਮਈ 2020 

    ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਬੂਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲ  ਪ!ਵਾਸੀ 

ਮਜ਼ਦੂਰ" ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ!ਦਾਨ ਕਰਿਦਆ ਂਜਲੰਧਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵ� ਚ ਫਸੇ 1200 ਪ!ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦਰੂ" 

ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਸ਼ਰਿਮਕ ਐਕਸਪ!ਸੈ ਰੇਲ ਗ� ਡੀ ਰਾਹ- ਜਲੰਧਰ ਤ  ਡਾਲਟਗੰਜ, ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਿਜਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 7.12 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ  ਸਿਹਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

  ਇਹ ਰੇਲ ਗ� ਡੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ  ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਸ!ੀ ਵਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ 

ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਸ!ੀ ਗੁਰਪ!ੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁ� ਲਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰਖੇ ਿਵ� ਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਦੋਵ" 

ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨ5  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਰੇਲ ਗ� ਡੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 1200 ਪ!ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ" ਨੰੂ ਵ� ਡੀ ਰਾਹਤ ਪ!ਦਾਨ 

ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵ� ਚ ਫਸੇ ਹਏੋ ਸਨ।  

  ਇਨ" ਪ!ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ" ਿਜਨ" ਨ5  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰੋਟਲ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ 

ਸੀ ਨੰੂ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਗ� ਡੀ ਚ�ਲਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ। ਉਨ" ਦ� ਿਸਆ ਿਕ 600 

ਪ!ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੌਕ ਨ5 ੜੇ ਬ� ਲੇ-ਬ� ਲੇ ਫਾਰਮ , 300 ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਨਕੋਦਰਰੋਡ ਅਤੇ 300 ਗਰੁ ੂ

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕਾਲਜ ਨਿਹਰੂ ਗਾਰਡਨ ਰੋਡ ਤ  ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਤ  

ਬਾਅਦ ਇਨ" ਪ!ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ" ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹੁ�ਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 20 ਬ� ਸ" ਰਾਹ- 

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ।  

   ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਤ  ਲੈ ਕੇ ਰੇਲ ਗ� ਡੀ ਿਵ� ਚ ਚੜਾਉਣ ਤ� ਕ ਪ!ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ" ਿਵ� ਚ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ 

ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰ� ਖਣ ਲਈ ਪਖ਼ੁਤਾ ਪ!ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ!ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ" ਨੰੂ ਸਹੂਲਤ" ਮੁਹ�ਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 

ਲਈ ਇਕ ਉਚ ਪ� ਧਰੀ ਟੀਮ ਿਜਸ ਿਵ� ਚ ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਸਬੀਰ ਿਸੰਘ, ਵਧੀਕ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ 

ਿਨਗਮ ਬਬੀਤਾ ਕਲੇਰ, ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਿੁਲਸ ਗਰੁਮੀਤ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਿਸੰਘ, ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਪਿੁਲਸ ਡੀ.ਸੁਧਰਿਵਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਭੰਡਾਰ, ਐਸ.ਪੀ. ਆਰ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੰਧ,ੂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮਿੈਜਸਟਰੇਟ 

ਰਾਹੁਲ ਿਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ.ਜੈ ਇੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਸਕ�ਤਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਬਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਹਰੋ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ ਵਲ  ਪਖ਼ੁਤਾ 

ਪ!ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ।  

  ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪਿੁਲਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ5  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥ� ਕ ਯਤਨ" ਸਦਕਾ ਅਿਜਹੀਆਂ ਰੇਲ ਗ� ਡੀਆਂ ਲਖਨਊ, 

ਵਾਰਾਣ� ਸੀ, ਆਯੋਿਧਆ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਪਿਰਆਗ ਰਾਜ(ਅਲਾਹਾਬਾਦ), ਸਲੁਤਾਨਪਰੁ, ਕਟਨੀ(ਮ� ਧ ਪ!ਦੇਸ਼), ਝਾਰਖੰਡ 

ਅਤੇ ਹੋਰਨ" ਸੂਿਬਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ" ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਪ!ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ  ਜਲੰਧਰ ਤ  ਪ!ਵਾਸੀ 

ਮਜ਼ਦੂਰ" ਨੰੂ ਵਾਿਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ!ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨ5 ਕ ਕਾਜ ਿਵ� ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ 

ਨਹ- ਛ� ਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ" ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਨ" ਪ!ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ" ਨ5  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 

ਰਿਜਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਉਨਾ ਨੰੂ ਮਿੁਹੰਮ ਤਿਹਤ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਹੁ�ਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।  

 
 



काया�लय िजला लोक संपक�  अ�धकार�, जाल�धर 

�ड�ट� क�म�नर और पु�लस क�म�नर क� उपि�थत म" 1200 #वासी मजदरू( वाल� पहल� 

*�मक रेल गाड़ी जालधंर से रवाना 

पजंाब सरकार /वारा रा0य से चलाई इस रेल गाड़ी का 7 लाख 5पये स6हन 7कया जायेगा 

जालधंर  05 मई 2020 

   कै�टन अम9र�दर �सहं मु:य मं;ी पंजाब के  नेत=ृव वाल� रा0य  सरकार क� तरफ 

से #वासी मजदरू( को ?न:शBुक घर जाने क� सDुवधा #दान करते हुए जालंधर शहर म" फंसे 

1200 #वासी मजदरू( को पहल� *�मक एFस#ेस  रेल गाड़ी के /वारा जालंधर से डालटगजं, 

झारखडं के �लए रवाना 7कया गया िजसके ऊपर आने वाला 7.12 लाख 5पए का ख़च� पजंाब 

सरकार क� तरफ से स6हन 7कया जायेगा।  

  यह रेल गाड़ी जालंधर शहर के रेलवे �टेशन से �ड�ट� क�मशनर जालंधर *ी व9र�दर 

कुमार शमा� और प�ुलस क�म�नर जालधंर *ी गुर#ीत �सहं भBुलर क� देख रेख म" रवाना 

हुई। दोन( आ�धका9रय( ने बताया 7क यह रेल गाड़ी झारखडं के 1200 #वासी मजदरू( को 

बड़ी राहत #दान करेगी जो शहर म" फंसे हुए थ।े  

  इन #वासी मजदरू( िज�ह(ने पंजाब सरकार के पोट�ल पर अपने आप को दज� करवाया 

था को एस.एम.एस. और फोन करके रेल गाड़ी चलने के बारे म" जानकार� द� गई। उ�होन े

बताया 7क 600  #वासी मजदरू पठानकोट चौक नजद�क बBले -बBले फाम�, 300 खालसा 

�कूल नकोदर रोड और 300 गुQ नानक देव यू?नव�स�ट� कालेज नेहQ गाड�न रोड से लाया 

गया था। मडैीकल �R�?नगं के बाद इन #वासी मजदरू( को पजंाब सरकार /वारा महैुया 

करवाई गई 20 बस( के /वारा रेलवे �टेशन लाया गया।  

   मैडीकल �R�?नगं से लेकर रेल गाड़ी म" चढ़ाने तक #वासी मज़दरू( म" सामािजक दरू� 

को बरकरार रखने के �लए पख़ुता #बधं 7कये गए थ।े #वासी मज़दरू( को सDुवधा मुहैया 

करवाने के �लए एक उUच �तर�य ट�म िजस म" अ?त9रFत �ड�ट� क�म�नर जसबीर �सहं, 

अ?त9रFत क�मशनर नगर ?नगम बबीता कलेर, �ड�ट� क�म�नर पु�लस गुरमीत �सहं और 

बलकार �सहं, अ?त9रFत �ड�ट� क�म�नर पु�लस डी.सधुरDवज़ी और पी.एस.भडंार, एस.पी. 

आर.पी.एस.संधू, उप मंडल मैिज�Vेट राहुल �सधुं और डा.जयइ�W �सहं, स�चव आर.ट�.ए. 

बरिज�दर �सहं और अ�य शा�मल थे क� तरफ से पुख़ता #बंध 7कये गए।  

  �ड�ट� क�म�नर और पु�लस क�म�नर ने बताया 7क कै�टन अम9र�दर �सहं मु:य 

मं;ी पजंाब के नेत=ृव वाल� रा0य सरकार के अंथक #यास( के फल�वQप ऐसीं रेल गाड़ीया ँ

लखनऊ, वाराणसी, आयो[या, गोरखपुर, #ागराज(अलाहाबाद), सुलतानपरु, कटनी(म^#देश), 

झारखडं और अ�य रा0य(  के �लए चला_ जाएंगी। उ�होने कहा 7क िजला #शासन /वारा 

जालधंर से #वासी मज़दरू( को वाDपस भेजन ेके �लए पख़ुता #बधं 7कये जा रहे ह̀ और इस 

नेक काम म" कोई कमी नह�ं छोड़ी जायेगी। उ�होने कहा 7क िजन #वासी मज़दरू( ने अपन े

आप को पजंाब सरकार के पोट�ल पर रिज�टड� करवाया है उनको म6ुहम के अंतग�त वाDपस 

जाने क� सुDवधा महैुया करवाई जायेगी। 



PRESS NOTE : 2 

I/22244/2020 

DISTRICT PUBLIC RELATIONS OFFICER, JALANDHAR 

DISTRICT ADMINISTRATION STARTS BRIEF YOGA SESSIONS FOR THE PEOPLE 

KEPT AT QUARANTINE CENTRE IN MERITORIOUS SCHOOL 

MOVE AIMED AT PROVIDING HEALTHY AND STRESS FREE ATMOSPHERE TO 

246 PEOPLE INCLUDING PILGRIMS FROM SRI HAZUR SAHIB 

Jalandhar, May 5- 

Continuing its spree to make the atmosphere in quarantine centre at 

Meritorious School for Children stress free for the 246 people including 

pilgrims from Sri Hazur Sahib, the district administration today started brief 

yoga session for them. 

Senior Medical Officer Dr. Raman Kumar gave vital tips on Yoga and 

healthcare to the people including the pilgrims who have been quarantined in 

the centre. He said that since ages Yoga have been a tradition in India for a 

healthy and progressive life. Dr. Raman Kumar said that at the time when 

Covid 19 was spreading its wings, the Yoga could be very helpful in making life 

healthy and stress free. 

The Senior Medical Officer exhorted the people to ensure that they 

spare atleast an hour for Yoga daily so that they reap benefits of a healthy life. 

He said that yoga was very essential for a fit body and sound mind. Dr. Raman 

Kumar said that every individual must practice yoga daily to remain fit and fine 

adding that this ancient way of life could act as a boon for them. 

The Senior Medical Officer said that due to wide spread Covid 19 

pandemic there was a natural scare amongst all the minds. He said that 

moreover since all the 246 people have been away from their homes since 

long, so it was quite natural that they would have been in state of distress due 

to home sickness, adding that in such conditions Yoga could prove to be a 

major stress buster for them. He said that Yoga  helps in maintaining mental 

and physical equilibrium thereby ensuring a good quality life due to which 

these classes have been started here. 

  

  

  

 

 



ਦਫ਼ਤਰ,ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਜਲੰਧਰ 

ਿਜ਼ਲਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ!  ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸ*ਟਰ 'ਚ ਲੋਕ� ਲਈ 

ਸੰਖੇਪ ਯੋਗਾ ਸ਼ੈਸਨ ਸ਼ੁਰੂ 

ਮੁ� ਖ ਮੰਤਵ ਸ�ੀ ਹਜ਼ਰੂ ਸਾਿਹਬ ਤ! ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੰੂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਤੇ ਤਨਾਅ ਮੁਕਤ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹ�ਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ 

ਜਲੰਧਰ 05 ਮਈ 2020 

                ਿਜ਼ਲਾ ਪ!ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ  ਸ!ੀ ਹਜ਼ਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਮਤੇ 

ਹੋਰਨ" 246 ਲੋਕ" ਨੰੂ ਬ� ਿਚਆਂ ਦੇ ਮੈਰੀਟਰੋੀਅਸ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਆੁਰੰਟੀਨ ਸAਟਰਿਵਖ ੇ

ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹਲੌ ਮੁਹ�ਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜ  ਸੰਖਪੇ ਿਵ� ਚ ਯੋਗਾ ਸ਼ਸੈਨ ਸ਼ਰੁੂ ਕਰਵਾਇਆ 

ਿਗਆ। 

                ਸੀਨੀਅਰ ਮਡੈੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ.ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲ  ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਿਸਹਤ 

ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਧਾਲਆੂਂ ਤੇ ਹਰੋ ਲੋਕ" ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਕਆੁਰੰਟੀਨ ਸAਟਰ ਿਵਖੇ ਠਿਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ 

ਨੰੂ ਸੁਝਾਅ ਿਦ�ਤੇ ਗਏ। ਉਨਾ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਦੀਆ ਂ ਤ  ਯੋਗਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਿਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ 

ਪ!ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਜੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ" ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਸਮB ਜਦ  ਕੋਿਵਡ-19 ਫੈਲ ਿਰਹਾ 

ਹੈ ਤ" ਯੋਗਾ ਿਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਤਨਾਅ ਮਕੁਤ ਰਿਹਣ ਿਵ� ਚ ਬਹਤੁ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਿਬਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

                ਸੀਨੀਅਰ ਮਡੈੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨ5  ਲੋਕ" ਨੰੂ ਸ� ਦਾ ਿਦ� ਤਾ ਿਕ ਹਰ ਇਕ ਨੰੂ 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਘੰਟਾ ਯੋਗਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ" ਿਕ ਉਹ ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਜੰਦਗੀ ਦਾ 

ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਉਨ" ਿਕਹਾ ਿਕ ਯੋਗਾ ਸਰੀਿਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ 

ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾ.ਸ਼ਰਮਾ ਨ5  ਿਕਹਾ ਿਕ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤੰਦਰਸੁਤ ਰਿਹਣ ਲਈ ਯੋਗਾ ਦਾ ਰਜ਼ੋਾਨਾ 

ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ" ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਪਰੁਵਜ਼" ਵਲ  ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਇਹ 

ਮਾਰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਿਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

                ਸੀਨੀਅਰ ਮਡੈੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨ5  ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਿੋਵਡ-19 ਮਹ"ਮਾਰੀ ਦੇ ਵ� ਡ ੇ

ਪ� ਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ" ਿਵ� ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕਦੁਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ" ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਇਹ ਸਾਰ ੇ246 ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮB ਤ  ਅਪਣੇ ਘਰ" ਤ  ਦੂਰ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭੁਾਿਵਕ ਹੈ ਿਕ 

ਘਰ" ਤ  ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਨਾਅ ਹੇਠ ਹੋਣ। ਉਨ" ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵ� ਚ ਯੋਗਾ 

ਉਨ" ਦਾ ਤਨਾਅ ਘ� ਟ ਕਰਨ ਿਵ�ਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਿਸ� ਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ" ਿਕਹਾ ਿਕ ਯੋਗਾ ਅਿਭਆਸ 

ਸਰੀਿਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਸੰਤਲੁਨ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰ� ਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਜੰਦਗੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਏਗਾ ਇਸੇ ਲਈ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸ" ਸਰੁੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 



काया�लय िजला लोक संपक�  अ�धकार�, जाल�धर 

िजला #शासन /वारा मैर�टो9रयस �कूल के Fवारंटाइन  सट̀र म" लोग( के 

�लए संbc�त योगा शैसन शुQ 

मु:य  उदे�य *ी हजरू सा6हब से लौटे *^ालुओं को �वा�eय और तनाव 

मुFत वातावरण उपलfध करवाना  

जालंधर 05 मई 2020 

                िजला #शासन /वारा *ी हजरू सा6हब के *^ालुओ ं समेत 

अ�य 246 लोग( को बUच( के मैर�टो9रयस �कूल म" बनाऐ गए 

Fवारंटाइन  सट̀र म" उ�चत माहौल मुहैया करवाने क� कड़ी के तौर पर संbc�त 

म" योगा शैसन शुQ करवाया गया। 

                सी?नयर मैडीकल अ�धकार�  डा.रमन शमा� /वारा योगा और 

�वा�eय संभाल से सबंि�धत *^ालओंु और अ�य लोग( को जो7क 

Fवारंटाइन  सट̀र म" ठहरे हुए ह̀ को सुझाव 6दया गया।  उ�होने कहा 7क 

स6दय( से योगा भारत के �लए �वा�eय और #ग?तशील जीवन का आधार रहा 

है। उ�होने कहा 7क इस समय जब कोDवड -19 फैल रहा है तो योगा �वा�eय 

और तनाव मुFत रहने म" बहुत सहायक �स^ हो रहा है। 

                सी?नयर मैडीकल अ�धकार� ने लोग( को �योता 6दया 7क 

सभी  को रोजना एक घंटा योगा अgयास करना चा6हए िजससे वह �वा�eय 

जीवन का लाभ उठा सक" । उ�होने कहा 7क योगा शार�9रक और मान�सक 

तंद5ू�ती के �लए बहुत जQर� है। डा.शमा� ने कहा 7क हर hयिFत को तंद5ू�त 

रहने के �लए योगा का रोजना क� अgयास  करना चा6हए। उ�होने कहा 7क 

हमारे पूव�ज( /वारा 6दखाया गया यह माग� हमारे �लए वरदान �स^ हो सकता 

है। 

                सी?नयर मैडीकल अ�धकार�  ने कहा 7क कोDवड - महामार� के 

बड़ े�तर पर फैलने से हम सब के मन म" डर पैदा होना कुदरती है। उ�होने 

कहा 7क यह सभी 246 लोग लiबे समय से अपने घर( से दरू ह̀,इस�लए यह 

�वाभाDवक है 7क घर( से दरू रहने के कारण  यह तनाव म" ह(गे।  उ�होने कहा 

7क इस ि�थ?त म" योगा उनका तनाव कम करने म" बहुत सहायक �स^ होगा। 

उ�होने कहा 7क योगा अgयास  शार�9रक और मान�सक संतुलन को बनाये 

रखने के साथ �वा�eय  जीवन को Dव�वसनीय बनायेगा इसी �लए योगा Fलास" 

शुQ क� गई ह̀। 

 



PRESS NOTE : 3 
I/22307/2020 
  

DISTRICT PUBLIC RELATIONS OFFICER, JALANDHAR 

ADMINISTRATION DELIVERS 105175 LITRES MILK, 872-KG CHEESE, 10730-KG 

CURD, 15444-LITRES LASSI, 377-KG KHEER AND 7376-QUINTAL VEGETABLES 

AND FRUITS TO PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 

 Jalandhar, May 5- 

Ensuring the supply of the essential items to the people, the district 

administration today, has supplied 105175 litres of milk and 7376 quintal 

vegetables and fruits to them at their doorsteps. 

Under the supervision of Deputy Commissioner Mr Varinder Kumar 

Sharma, the teams of the Verka, Mandi Board office and Food and Civil Supply 

departments, have been providing these essentials items in every localities of 

the district. 

The teams of Verka led by General Manager Mr Rupinder Singh Sekhon 

have been covering maximum households in the district with supply of Milk 

and other products. 

As per the details on Tuesday, the teams of Milkfed have delivered 

around 105175 litres of milk to the people of the district besides, 872-kg 

Cheese, 10730-kg curd, 15444-litre lassi and 377-kg Kheer through the 

authorized dealers of Verka in every locality. 

Meanwhile, 7376 quintals of vegetables and fruits have also supplied in 

the district by staff led by District Mandi officer Mr Davinder Singh Kainth. 

                The teams of Food and Civil Supply led by District Food and Civil 

Supply Controller Mr Narinder Singh have also been ensuring the supply of 

grocery and other products to the people through the teams.          

Deputy Commissioner Mr Varinder Kumar Sharma told the district 

administration is committed to ensure there would not be any sort of problem 

in the delivering the essential commodities to the people. 

  

  

  

 

 



ਦਫ਼ਤਰ,ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਜਲੰਧਰ 

ਿਜ਼ਲਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨ.  105175 ਲੀਟਰ ਦੁ� ਧ,872 ਿਕਲੋ ਪਨੀਰ, 10730 ਿਕਲੋ 

ਦਹ/,15444 ਲੀਟਰ ਲ� ਸੀ, 377 ਿਕਲੋ ਖੀਰ ਅਤੇ 7376 ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਲੋਕ� ਦੇ ਘਰ� 

ਤ� ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਏ 

ਜਲੰਧਰ 05 ਮਈ 2020 

           ਿਜ਼ਲੇ ਿਵ� ਚ ਕਰੋੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਫਲੈਣ ਤ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫ਼ਊ 

ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ" ਦੇ ਘਰ" ਤ� ਕ ਜਰਰੂੀ ਚੀਜ਼" ਮਹੁ�ਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜ  ਅ� ਜ ਿਜ਼ਲਾ 

ਪ!ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ  105175 ਲੀਟਰ ਦੁ� ਧ ਅਤ ੇ7376 ਕੁਇੰਟਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੋਕ" ਦੇ ਘਰ" 

ਤ� ਕ ਮਹੁ�ਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਗਈਆਂ। 

            ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਸ!ੀ ਵਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹਠੇ 

ਿਮਲਕ ਫ਼ੈਡ, ਮੰਡੀ ਬਰੋਡ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਿਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਿਵਭਾਗ" 

ਦੀਆਂ ਟੀਮ" ਵਲ  ਜਦ  ਤ  ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ"ਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵ� ਚ ਕਰਿਫ਼ਊ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ 

ਹੈ ਉਦ  ਤ  ਹੀ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ" ਿਵ�ਚ ਜਰਰੂੀ ਚੀਜ" ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ 

ਿਰਹਾ ਹ।ੈ 

            ਜਨਰਲ ਮਨੇC ਜਰ ਿਮਲਕਫਡੈ ਸ!ੀ ਰਿੁਪੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸਖੇ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵ�ਚ 

ਵੇਰਕਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮ" ਵਲ  ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਵ� ਧ ਤ  ਵ�ਧ ਘਰ" ਿਵ� ਚ ਦੁ� ਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪ!ਾਪਤ ਵੇਰਿਵਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਕੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਡੀਲਰ" 

ਵਲੋ 105175 ਲੀਟਰ ਦੁ� ਧ,872 ਿਕਲੋ ਪਨੀਰ, 10730 ਿਕਲੋ ਦਹ-,15444 ਲੀਟਰ ਲ� ਸੀ, 

377 ਿਕਲੋ ਖੀਰ ਲੋਕ" ਦੇ ਘਰ" ਤ� ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਏ ਗਏ।  

              ਇਸੇ ਤਰ" ਿਜ਼ਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਦਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 

ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਖੇਤਰ" ਿਵ� ਚ 7376 ਕੁਇੰਟਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੋਕ" ਦੇ ਘਰ" ਤ� ਕ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤ" ਿਕ ਲੋਕ" ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਤਰ" ਦੀ ਕਈੋ ਮਸ਼ੁਿਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। 

              ਇਸੇ ਤਰ" ਿਜ਼ਲਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰਲੋਰ ਨਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਵਲ  ਵੀ 

ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਟੀਮ" ਰਾਹ- ਕਿਰਆਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਲੋਕ" ਦੇ ਪਹੁੰ ਚ ਗੋਚਰ ਬਣਾਇਆ 

ਿਗਆ। 

              ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ!ੀ ਵਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨ5  ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੋਕ" ਜਰਰੂੀ 

ਚੀਜ਼" ਦੀ ਪ!ਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਪਸ਼ੇ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ 

ਰਹੇ ਹਨ। 

  



काया�लय, िजला लोक संपक�  अ�धकार�, जाल�धर 

िजला #शासन /वारा 105175 ल�टर दधू,  872 7कलो पनीर, 

10730 7कलो दह�, 15444 ल�टर ल�सी, 377 7कलो खीर,  7376 िFवंटल 

सिfजय( और फल( को घर( तक उपलfध 

जालंधर 05 मई 2020 

कोरोना वायरस को फैलने से रोकनो के �लए लगाए गए कjयू� दौरान 

लोग( के घर( तक ज़Qर� चीज" मुहैया करवाने क� कड़ी के तौर पर आज िजला 

#शासन क� तरफ से 105175  ल�टर दधू और 7376 िFवंटल फल और 

सिfजयां लोग( के घर( तक उपलfध करवाई गई। 

�ड�ट� क�म�नर जालंधर *ी व9र�दर कुमार शमा� क� देख रेख म" �मBक 

फेड, मंडी बोड� और खुराक और �सDवल स�लाई Dवभाग क� अलग अलग Dवभाग( 

क� ट�म( ने शहर के हर cे;( म" जQर� समान(  क� स�लाई को Dव�वसनीय 

बनाया जा रहा है। 

 मैनेजर �मBकफैड *ी 5Dप�दर �सहं सेख( के नेत=ृव म" वेरका क� ट�म( 

/वारा िजले के अ�धक से अ�धक घर( म" दधू क� स�लाई को Dव�वसनीय बनाया 

जा रहा है। #ा�त Dववरन( के अनुसार वेरका अ�धकारत डीलर( क� तरफ 

से 105175 ल�टर दधू, 872 7कलो पनीर, 10730 7कलो दह�, 15444 ल�टर 

ल�सी और 377 7कलो खीर उपलfध करवाई गई। 

इस तरह िजला मंडी अ�धकार� जालंधर दDव�दर �सहं के नेत=ृव म" शहर 

के अलग-अलग c;े( म" 7376 िFवंटल फल और सिfजया ंलोग( के घर( तक 

पहँुचाने को Dव�वसनीय बना_ गई िजससे लोग( को 7कसी तरह क� कोई 

मुि�कल पेश ना आए। 

इसी तरह िजला खुराक और स�लाई कंVोलर न9र�दर �सहं ने भी अलग -

अलग ट�म( के /वारा 7कराना और अ�य जQर� सामान लोग( के घर( तक 

उपलfध करवाई गई। 

�ड�ट� क�म�नर *ी व9रदंर कुमार  शमा� ने कहा 7क लोग( को जQर� 

सामान क� #ाि�त के �लए कोई मुि�कल पेश न आये इसके �लए हर संभव 

#यास 7कये जा रहे है 



PRESS NOTE : 4 
I/22302/2020 
  

DISTRICT PUBLIC RELATIONS OFFICER, JALANDHAR 

JALANDHARITES EXHIBIT NEVER SAY DIE SPIRIT IN WAR AGAINST 

CORONA VIRUS, 12 RECOVERED SO FAR FROM THIS PANDEMIC 

TWO MORE PATIENTS DISCHARGED FROM CIVIL HOSPITAL ON 

TUESDAY AFTER RECOVERING 

Jalandhar, May 5- 

Exhibiting the never say die spirit, a total of 12 Jalandhar residents, 

including two discharged today, have so far won the battle against Corona 

Virus by recovering from the pandemic with their indefatigable will power 

and quality treatment facilities being offered by the Punjab government. 

Two Jalandhar residents Mrs. Ranjeeta and Mr. Gaganjit Singh were 

discharged from the Civil Hospital after they defeated Covid 19. Mrs. 

Ranjeeta and Mr. Gaganjit Singh where admitted to Civil hospital on April 

15 and April 8 respectively after found positive of Corona Virus. Both the 

patients were treated by a team of Doctors led by Senior Medical Officer of 

Civil Hospital Dr. Kashmiri Lal. Subsequently after treatment at the civil 

hospital there samples were again sent to laboratory in which their report 

was found negative. 

The sample was again sent for confirmatory test in which their report 

was too found negative, after which they were finally discharged from the 

local civil hospital today. Meanwhile, both the patients expressed complete 

satisfaction over the treatment given to them in the Civil hospital. They 

thanked all the medical and Para medical staff who took care of them in last 

couple of days. The patients also expressed their sincere gratitude to the 

state government led by Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh for 

making elaborate arrangements to take care of the patients in this hour of 

crisis. 

Complementing the entire staff of the Civil Hospital who were serving 

the patients with missionary zeal, Civil Surgeon Jalandhar Dr Gurinder Kaur 

Chawla and Medical Superintendent Civil hospital Jalandhar Dr. Harjinder 

Singh expressed hope that like these 12 patients all the others would 

recover from Covid 19 and Jalandhar would be soon Corona free district. 

They said that under the leadership of Deputy Commissioner Jalandhar Mr. 
Varinder Kumar Sharma and Commissioner of Police Mr. Gurpreet Singh 

Bhullar, the Health department was fully committed to win the war against 

Corona Virus. They said that it was a moment of pride and satisfaction for 

them that these patients have recovered but still a lot of hard work has to 

be done to make Jalandhar Covid 19 free. 



 ਦਫ਼ਤਰ,ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਜਲੰਧਰ 

ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲ  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਿਜ� ਤਣ ਲਈ ਿਦ!ੜ ਇ� ਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ!ਗਟਾਵਾ 

ਹੁਣ ਤ� ਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ"ਮਾਰੀ ਿਖਲਾਫ਼ 12 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਜ� ਤੀ ਜੰਗ 

ਦੋ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼" ਨੰੂ ਠੀਕ ਹਣੋ ਉਪਰੰਤ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤ  ਿਮਲੀ ਛੁ� ਟੀ 

ਜਲੰਧਰ 05 ਮਈ 2020 

                ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਣ ਵਾਲੀ ਿਦ!ੜ ਇ� ਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ!ਗਟਾਵਾ ਕਰਿਦਆ ਂ12 ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆ ਂ

ਿਜਨ" ਿਵਚ  2 ਨੰੂ ਅ� ਜ ਛੁ� ਟੀ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਵਲ  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹ"ਮਾਰੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇ� ਛਾ ਸਕਤੀ 

ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦ� ਤੇ ਗਏ ਿਮਆਰੀ ਇਲਾਜ ਰਾਹ- ਿਜ� ਤ ਿਲਆ ਹੈ। 

   ਦੋ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਸ!ੀਮਤੀ ਰਣਜੀਤਾ ਅਤੇ ਸ!ੀ ਗਗਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਵਲ  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਮਾਤ 

ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤ  ਛੁ� ਟੀ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ। ਸ!ੀਮਤੀ ਰਣਜੀਤ ਅਤੇ ਸ!ੀ ਗਗਨਜੀਤ ਿਸਘ ਨੰੂ ਿਸਵਲ 

ਹਸਪਾਤਲ ਿਵਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ 15 ਤੇ 18 ਅਪ!ੈਲ ਨੰੂ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖੇ ਦਾਖਲ 

ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਦੋਵ" ਮਰੀਜ਼" ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ.ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 

ਡਾਕਟਰ" ਦੀ ਟੀਮ ਵਲ  ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖੇ ਇਲਾਜ ਉਪਰੰਤ ਇਨ" ਦੇ ਸAਪਲ ਦੁਬਾਰਾ 

ਜ"ਚ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਭਜੇੇ ਗਏ ਸਨ ਿਜਨ" ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨC ਗੇਿਟਵ ਆਈ। 

                ਇਨ" ਦੋਵ" ਮਰੀਜ਼" ਦੇ ਸAਪਲ ਿਰਪੋਰਟ ਨੰੂ ਪ� ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜ"ਚ 

ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜੋ ਿਕ ਿਫਰ ਨC ਗੇਿਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਿਜਸ ਉਪਰੰਤ ਅ�ਜ ਇਨ" ਨੰੂ ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤ  ਛੁ� ਟੀ ਿਦ� ਤੀ 

ਗਈ। ਦੋਵ" ਮਰੀਜ਼"  ਵਲ  ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖੇ ਇਨ" ਨੰੂ ਿਦ� ਤੇ ਗਏ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤਸ� ਲੀ ਦਾ 

ਪ!ਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਉਨ" ਵਲ  ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮਡੈੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਨ" 

ਦੋਵ" ਵਲ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲ  ਇਸ ਔਖੀ 

ਘੜੀ ਿਵ� ਚ ਮਰੀਜ਼" ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਖ਼ੁਤਾ ਪ!ਬੰਧ" ਲਈ ਤਿਹ ਿਦਲ  ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

                ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਰੀਜ਼" ਦੀ ਪਰੂ ੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਵੇਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਸਵਲ 

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਮੁ� ਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਵਧਾਈ ਿਦੰਿਦਆ ਂਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਜਲੰਧਰ ਡਾ.ਗਿੁਰੰਦਰ ਕੌਰ ਚਾਵਲਾ 

ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੰਟ ਡਾ.ਹਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨ5  ਆਸ ਜਤਾਈ ਿਕ ਇਨ" 12 ਮਰੀਜ਼" ਦੀ ਤਰ" ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ 

ਵੀ ਜਲਦੀ ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜਲਦ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਿਜ਼ਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ" ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਡਪਟੀ 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਸ!ੀ ਵਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪਿੁਲਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ!ੀ ਗੁਰਪ!ੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁ� ਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਿਵ� ਚ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹ"ਮਾਰੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਿਜ�ਤਣ ਲਈ ਵਚਨਬ� ਧ ਹੈ। ਉਨ" ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ 

ਪਲ ਉਨ" ਲਈ ਬਣੇ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸ� ਲੀ ਬਖ਼ਸ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ 

ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

  

  

  



 

काया�लय िजला लोक संपक�  अ�धकार�, जाल�धर 

जालधंर ?नवा�सय( /वारा कोरोना वायरस के Dव5^ जंग जीतने के �लए kढ़ इUछा 

शिFत का 7कया #गट  

अब कोDवड -19 महामार� के Dव5^  hयिFतय( न ेजीती जंग 

दो ओर मर�ज( को ठlक होने के उपरांत �सDवल अ�पताल से �मल� छुmी  

जालधंर 05 मई 2020   

                कभी ना हारन े वाल� kढ़ इUछा शिFत को #गट करते हुए 12 जालधंर 

?नवा�सय( िजन म" से 2 को आज छुmी द� गई क� तरफ से कोरोना वायरस महामार� nख़लाफ़ 

जंग को मज़बतू इUछा सकती और पजंाब सरकार /वारा 6दए गए उUच �वा�eय सुDवधा के 

/वारा जीत �लया है। 

  दो जालधंर ?नवा�सय( *ीमती रणजीता और *ी गगनजीत �सहं क� तरफ से 

कोरोना वायरस को मात देने के उपरातं �सDवल अ�पताल से छुmी द� गई। *ीमती रणजीत 

और *ी गगनजीत �सहं को �सDवल असपातल म" कोरोना पॉिज6टव पाये जान े

पर 15 और 18 अ#ैल को �सDवल अ�पताल म" दाnख़ल करवाया गया था। दोन( मर�ज़( का 

सी?नयर मैडीकल अ�धकार� डा.क�मीर� लाल के नेत=ृव वाल� डाFटर( क� ट�म ने इलाज 7कया 

गया। �सDवल अ�पताल म" इलाज के उपरातं इन के सप̀ल दोबारा जांच के �लए लैबारटर� 

भेजे गए थे िजन क� 9रपोट� नगेे6टव आई। 

                इन दोन( मर�ज़( के सप̀ल 9रपोट� को पFका करने के �लए दोबारा लैबारटर� 

जांच के �लए भेजे गए जो 7क 7फर नगैे6टव पाये गए िजसके  उपरातं आज इनको �सDवल 

अ�पताल से छुmी द� गई। दोन( मर�ज़( क� तरफ से �सDवल अ�पताल म" इनको 6दए गए 

ब6ढ़या इलाज पर पणू� सतंुिqट को #गट 7कया ।  उनक� तरफ से मैडीकल और परैा मडैीकल 

अमलो का भी ध�यवाद 7कया गया। इन दोन( क� तरफ से कै�टन अम9र�दर �सहं म:ुय 

मं;ी पजंाब के नेत=ृव वाल� रा0य सरकार /वारा इस मुि�कल घड़ी म" मर�ज़( के इलाज के 

�लए 7कये गए पख़ुता #बधं( के �लए तह 6दल से ध�यवाद 7कया गया। 

                इस अवसर पर मर�ज़( क� परेू उ=साह और सेवा भावना से  इलाज करन ेपर 

�सDवल अ�पताल के समूच े मैडीकल �टाफ को बधाई देते हुए �सDवल सज�न जालंधर 

डा.गु9र�दर कौर चावला और मैडीकल सुपरडटं डा.हरिज�दर �सहं ने आशा जताई 7क 

इन 12 मर�ज़( क� तरह बाक� के मर�ज़ भी जBद� �वा�eय ह(गे और जालंधर जBद कोरोना 

मुFत िज़ला बनेगा। उ�होने कहा 7क �ड�ट� क�म�नर जालधंर *ी व9र�दर कुमार शमा� और 

प�ुलस क�म�नर *ी गुर#ीत �सहं भBुलर के नेत=ृव मे �वा�eय Dवभाग कोरोना वायरस 

महामार� के Dव5^ जंग जीतने के �लए वचनब^ है। 

  

 

  



PRESS NOTE : 5 
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DISTRICT PUBLIC RELATIONS OFFICER, JALANDHAR 

AGRICULTURE DEPARTMENT SENSITIZES FARMERS OF IN-SITU 

MANAGEMENT TO MANAGE WHEAT STRAW 

BURNING OF WHEAT STRAW HAS BANNED BY DISTRICT 

MAGISTRATE 

Jalandhar, May 5- 

To ensure zero the burning of crop residue in the Jalandhar, the 

Department of Agriculture and Farmers Welfare has initiated a drive 

to sensitize the farmers to adopt in-situ residue management and 

help the government in general and district administration in 

particular to curb the straw burning. 

Chief Agriculture Officer (CAO) Dr Surinder Singh along with 

Agriculture Officer Mr Naresh Gulati sensitized the farmers to 

manage straw through in-situ techniques in Kishangarh, Sarmastpur 

villages. 

They discussed working and benefits of the Rotavator, 

reversible plough, to cultivate the straw in the field as it would 

increase the soil fertility and improve the soil health. 

They said that department has started an intensive campaign to 

make the farmers aware of the harmful effects of straw burning on 

the environment of human health and the environment either 

through field visits, public announcement systems in the villages, 

WhatsApp messages or other ways. 

CAO stated the farmers about Covid-19 pandemic and asked to 

support the administration in winning the war by not burning the 

wheat straws as the burning may increase the problems for the 

Covid-19 positive patients in breathing. 

He said that the aim is to ensure a clean environment by 

making the farmers aware of the harmful effects of the burning 

wheat straws. 

The team of the department also inspected the wheat 

procurement in Naugajja market and showed satisfaction on the 

process with social distancing was being followed there. 
  

  



 ਦਫ਼ਤਰ,ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਜਲੰਧਰ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ ਵਲ  ਇਨ-ਿਸਟੂ ਪ!ਬੰਧਨ ਤਿਹਤ ਿਕਸਾਨ" ਨੰੂ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਦੇ ਸੁਚ� ਜੇ ਪ!ਬੰਧ" ਬਾਰੇ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜਾਗਰੂਕ 

                ਿਜ਼ਲਾ ਮਿੈਜਸਟਰਟੇ ਵਲ  ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅ� ਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 

ਜਲੰਧਰ 05 ਮਈ 2020 

                ਿਜ਼ਲੇ ਿਵ� ਚ ਫ਼ਸਲ" ਦੀ ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੰੂ ਅ� ਗ ਲਗਾਉਣ ਤ  ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਚ� ਜੇ 

ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਵਲ  ਿਕਸਾਨ" ਨੰੂ ਇਨ-ਿਸਟੂ ਪ!ਬੰਧਨ ਤਿਹਤ ਜਾਗਰਕੂ 

ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੁਹੰਮ ਦੀ ਸ਼ਰੁੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿੁਹੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਜ਼ਲਾ ਪ!ਸ਼ਾਸਨ 

ਨੰੂ ਫ਼ਸਲ" ਦੀ ਰਿਹੰਦ ਖੂੰ ਹਦ ਨੰੂ ਅ�ਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵ� ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 

                ਮੁ� ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ.ਸਿੁਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਿਜਨ" ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ!ੀ ਨਰੇਸ਼ 

ਗੁਲਾਟੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਵਲ  ਿਕਸ਼ਨਗੜ• ਤੇ ਸਰਮਸਤਪਰੁ ਿਪੰਡ" ਿਵ� ਚ ਿਕਸਾਨ" ਨੰੂ ਇਨ-ਿਸਟੂ ਪ!ਬੰਧਨ 

ਤਕਨੀਕ ਤਿਹਤ ਫ਼ਸਲ" ਦੀ ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਦੇ ਸੁਚ� ਜੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਪ!ਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

                ਉਨ" ਵਲ  ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਕਸਾਨ" ਨੰੂ ਰੋਟਾਵੇਟਰ, ਉਲਟਾਵB ਹ� ਲ ਦੀ ਿਵਧੀ ਅਤੇ ਲਾਭ" ਬਾਰ ੇ

ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ" ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਫ਼ਸਲ" ਦੀ ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੰੂ ਖੇਤ" ਿਵ� ਚ ਰਲਾਉਣ ਨਾਲ ਿਜਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 

ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ  ਿਸਹਤ ਿਵ� ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

                ਉਨ" ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਿਵਭਾਗ ਵਲ  ਿਕਸਾਨ" ਨੰੂ ਫ਼ਸਲ" ਦੀ ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੰੂ ਸਾੜਨ ਨਾਲ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁ� ਖੀ ਿਸਹਤ ਉਤੇ ਪAਦੇ ਮਾੜੇ ਪ!ਭਾਵ" ਪ!ਤੀ ਖੇਤ" ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ, ਜਨਤਕ ਅਨਾEਸਮAਟ 

ਪ!ਣਾਲੀ , ਵਟਸ ਐਪ ਸੁਨ5 ਹੇ ਅਤੇ ਹਰੋ ਤਰੀਿਕਆਂ ਰਾਹ- ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੁਹੰਮ ਦੀ ਸ਼ਰੁੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ। 

                ਮੁ� ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨ5  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਿਕਸਾਨ" ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ"ਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦਸਿਦਆ ਂ

ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਿਕ ਫ਼ਸਲ" ਦੀ ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੰੂ ਅ� ਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਿਜ਼ਲਾ ਪ!ਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਇਸ ਮਹ"ਮਾਰੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ 

ਿਜ� ਤਣ ਿਵ� ਚ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦ� ਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕFਿਕ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅ� ਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਿਵਡ-19 ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ 

ਮਰੀਜ਼" ਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵ� ਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

                ਉਨ" ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਵ ਿਕਸਾਨ" ਨੰੂ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪAਦੇ ਮਾੜੇ 

ਪ!ਭਾਵ" ਤ  ਜਾਣੂੰ  ਕਰਵਾਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲ   ਨੌਗ� ਜਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਿਵਖ ੇਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ!ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਵੀ 

ਜਾਇਜ਼ਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ!ਿਕਿਰਆ ਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਤਸ� ਲੀ ਦਾ ਪ!ਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

  
  

 

 

 

 

 

  



काया�लय िजला लोक संपक�  अ�धकार�, जाल�धर 

कृDष Dवभाग /वारा इन -सीटू #बधंन के अंतग�त 7कसान( को गेहँू के अवशषे( का 

उ�चत #बधं( के बारे 7कया गया जागQक 

िजला मैिज�Vेट ने गेहँू के अवशषेो को आग लगाने पर पाबंद� के आदेश 

जलंधर 05 मई 2020 

                िजले म" फसल( के  अवशषे( को आग लगाने से रोकने और इसके उ�चत 

?नपटारे के �लए कृDष और 7कसान कBयाण Dवभाग क� तरफ से 7कसान( को इन -सीटू 

#बंधन के अतंग�त जागQक करन ेक� म6ुहम क� शु5आत क� गई और यह मु6हम पंजाब 

सरकार और ख़ास कर िजला #शासन को फसल( क� अवशेष( को आग लगान ेके 5झान को 

रोकने म" सहायता करेगी। 

         मु:य कृDष अ�धकार� डा.सु9र�दर �सहं िजनके साथ कृDष अ�धकार�  *ी 

नरेश गुलाट� भी मौजूद थे क� तरफ से 7कशनगड़ और सरमसतपुर गाँव( म" 7कसान( को इन 

-सीटू #बधंन तकनीक के अतंग�त फसल( क� अवशेष( के उ�चत ?नपटार( के #?त जागQक 

7कया गया। 

                उ�होन े इस अवसर पर  7कसान( को रोटावेटर, उलटाव" हल क� Dव�ध और 

लाभ( के बारे म" चचा� क� गई। उ�होने बताया 7क फसल( क� अवशषे( को खेत( म" �मलान ेसे 

जहाँ जमीन क� उपजाऊ शिFत बढ़ती है वहां ह� इस के �वा�eय  म" भी सधुार होता है। 

                उ�होने बताया 7क Dवभाग /वारा  7कसान( को फसल( क� अवशेष( को 

जलाने से वातावरण और मानवीय �वा�eय पर पड़ते बरेु #भाव( के #?त खेत( का दौरा 

करके, जनतक अनाऊंसमट̀ #णाल�, वटस एप संदेश और अ�य  तर�क( के /वारा जागQक 

करने के �लए म6ुहम क� श5ुआत क� गई है। 

                मु:य कृDष अ�धकार� ने बताया 7क 7कसान( को कोDवड -

19 महामार� के बारे म" बताते कहा गया 7क फसल( क� अवशेष( को आग ना लगा कर िज़ला 

#शासन को इस महामार� के Dव5^ जंग जीतने म" सहयोग 6दया जाये Fय(7क गेहँू के 

अवशषे( को आग लगान ेसाथ कोDवड -19 पॉिज6टव मर�ज( को साँस लेन ेम" तकल�फ होती 

है। 

                उ�होने कहा 7क इस का मु:य उदे�य 7कसान( को गेहँू के अवशेष( को 

जलाने से होन े वाल ेबुरे #भाव( से अवगत  करवाके साफ सथुरे वातावरण को Dव�वसनीय 

बनाना है। 

कृDष Dवभाग क� ट�म ने नौग0जा दाना मडंी म" गेहँू क� ख़र�द #7Rया का भी जायजा 

�लया गया और ख़र�द #7Rया और सामािजक दरू� पर तसBल� का #गट 7कया गया 



 

PRESS NOTE : 6 
I/22312/2020 

DISTRICT PUBLIC RELATIONS OFFICER, JALANDHAR 

DISTRICT ADMINISTRATION PROVIDES 3000 DRY RATION PACKETS IN JALANDHAR TO THE NEEDY 

PEOPLE 

Jalandhar, May 5- Continuing its aid for the needy people amid the curfew imposed by State 

Government to contain Covid-19 pandemic, the Jalandhar district administration on Tuesday 

distributed 3000 packets of dry ration in the district. 

Divulging further information, Additional Chief Administrator Jalandhar Development Authority Ms 

Navneet Kaur Bal, who was supervising the drive of packing and distributing of packets, said that the 

3000 packets were dispatched to various areas of the district. 

She told all medical protocols that mandate social distancing besides hand washing frequently with 

soap or using sanitization, wearing mask and others were being maintained in the entire packing and 

distribution drive. 

Additional Chief Administrator Jalandhar Development Authority said that the administration was 

leaving no stone unturned to ensuring relief to the people in this situation arising out of Covid-19 

pandemic.  

She told that a team of dedicated officers of various departments was stationed in the central 

warehouse round the clock for ensuring packing of the dry ration material to the needy people. 

Ms Bal, said that the Punjab government is committed to bailing out people in this hour of crisis.  

ਦਫ਼ਤਰ,ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਜਲੰਧਰ 

ਿਜ਼ਲਾ ਪ!ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ  ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ" ਨੰੂ 3000 ਸੁ� ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਮੁਹ�ਈਆ 

ਜਲੰਧਰ 05 ਮਈ 2020 

   ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹ"ਮਾਰੀ ਦੇ ਮ� ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ  ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਿਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ" ਨੰੂ ਰਾਹਤ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜੀ 

ਵਜ  ਿਜ਼ਲਾ ਪ!ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ  3000 ਲੋਕ" ਨੰੂ ਸੁ� ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਮੁਹ�ਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। 

                ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਿਦਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁ� ਖ ਪ!ਸ਼ਾਸਕ ਜਲੰਧਰ ਿਵਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਬ�ਲ ਜੋ ਸੁ� ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 

ਪੈਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ" ਦੀ ਵੰਡ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨ5  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਪ!ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ  ਅ�ਜ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਖੇਤਰ" 

ਿਵ� ਚ 3000 ਸੁ� ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਭੇਜੇ ਗਏ। 

                ਉਨ" ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੁ� ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਸਮB ਮੈਡੀਕਲ ਪ!ੋਟੋਕਾਲ ਿਜਵB ਿਕ ਹ� ਥ" ਨੰੂ ਧੋਣਾ, ਮਾਸਕ 

ਪਿਹਨਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰ� ਖਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤ" ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

   ਉਨ" ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਪ!ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ  ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ" ਤ�ਕ ਰਾਹਤ ਸਮ�ਗਰੀ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਿਵ� ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹ- ਛ� ਡੀ ਜਾ 

ਰਹੀ।  ਉਨ" ਇਹ ਵੀ ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ" ਨੰੂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹ� ਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ 

ਵੰਡ ਕBਦਰ ਿਵਖੇ ਲੋਕ" ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ" ਸਮਰਿਪਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  

   ਉਨ" ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਿਵ� ਚ ਲੋਕ" ਨੰੂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬ�ਧ ਹੈ। 

  

  



 काया�लय, िजला लोक संपक�  अ�धकार�, जालंधर 

िजला �शासन ने ज�रतमंद लोग� को 3000 सूखे राशन 

के पैकेट �कये �वत�रत 

जालंधर 05 मई 2020 

                िजला #शासन ने िजले म" कोरोना वायरस महामार� को फैलने से 

रोकने के �लए लगाए गए कjयू� के दौरान समाज के कमजोर वगu और 

जQरतमंद लोग( को राहत सामvी पहँुचाने क� कडी के अतंग�त िजले 

म" 3000 सूखे राशन के पैकेट बाँटे गए। 

                 इस संब�धत जानकार� देते हुए अ?त9रFत मु:य #शासक जालंधर 

Dवकास अथारट� नवनीत कौर बBल जो सूखे राशन के पैकेट बनाने और उनक� 

बाँट #7Rया क� देखरेख कर रह� है ने कहा क� आज िजले के अलग -अलग 

cे;( म" 3000  सूखे राशन के पैFट भेज ेगए ह̀। 

उ�ह(ने बताया 7क राशन के पकेैट बनाने से लेकर बाँटने तक मैडीकल 

#ोटोकॉल क� पूर� पालना क� जा रह� है। उ�ह(ने बताया 7क हाथ धोने के �लए 

साबुन, पानी, सैनीटाईज़र आ6द का #बंध करन के इलावा सामािजक दरू� का 

ख़ास [यान रखा जा रहा है। 

उ�ह(ने कहा 7क #शासन इस संकट क� घड़ी म" जQरतमंद लोग( को 

राहत देने म" कोई कमी  नह�ं छोड़गेा । उ�ह(ने यह भी बताया 7क समाज के 

हर वग� और जQरतमंद लोग( को हर संभव सहायता मुहैया करवाने के �लए इस 

बाँट क" W म" लोग( क� सेवा के �लए परू� तरह समDप�त आ�धका9रय( और 

कम�चा9रय( को तनैात 7कया गया है। 

उ�ह(ने यह कहा क� पजंाब सरकार इस मुि�कल घड़ी म" जQरतमंद लोग( को 

हर संभव सहायता देने के �लए #?तब^ है 

 

 

 

 

 



PRESS NOTE : 7 
I/22332/2020 

DISTRICT PUBLIC RELATIONS OFFICER, JALANDHAR 

NRI COMES FORWARD FOR HELPING NEEDY AND UNDERPRIVILEGED 

SECTIONS OF SOCIETY AMIDST GRAVE CRISIS 

HANDS OVER 20 TON OF WHEAT FLOUR TO MLA, DC AND CP 

Jalandhar, May 5- 

Extending a helping hand to the district administration in its war against 

Covid 19 pandemic, an Austria based NRI today handed over 20 ton of 

wheat flour to the Deputy Commissioner Jalandhar Mr. Varinder Kumar 

Sharma and Commissioner of Police Mr. Gurpreet Singh Bhullar, in the 

presence of MLA Mr. Sushil Kumar Rinku. 

The NRI Mr. Pramod Kumar Mehndiratta, who hails from Jalandhar made 

this immense contribution on the encouragement of MLA Mr. Rinku. Mr. 

Mehndiratta said that it was a humble effort by him to lend a helping hand 

to the residents of his home district in the turbulent times. The NRI said that 

he was concerned about the well being of the residents of the district 

especially those from needy and underprivileged strata due to which he at 

behest of Mr. Rinku had made this humble contribution. 

Meanwhile, MLA welcomed the initiative of the NRI to help the needy and 

poor adding that Mr. Mehndiratta has already distributed free ration to 

more than 1000 families in Basti area. He said that as per the commitment 

of Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh to ensure food for all the 

needy people, the district administration led by Deputy Commissioner Mr. 

Varinder Kumar Sharma and Commissioner of Police Mr. Gurpreet Singh 

Bhullar were doing a great job. Mr. Rinku said that in this hour of grave crisis 

the Punjab government and district administration was standing with the 

people. 

Meanwhile, the Deputy Commissioner and Commissioner of Police thanked 

the NRI for coming forward and making this immense contribution. They 

also thanked the MLA for personally ensuring a major relief to the needy 

and underprivileged sections by roping in the philanthropists and NRIs. 

  

  

  

  



ਦਫ਼ਤਰ,ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਜਲੰਧਰ 

ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ� ਨੰੂ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕ� ਢਣ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ 

ਆਇਆ ਅ� ਗੇ 

ਿਵਧਾਇਕ, ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨੰੂ 20 ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਸ8ਿਪਆ 

ਜਲੰਧਰ 05 ਮਈ 2020 

                ਿਜ਼ਲਾ ਪ!ਸ਼ਾਸਨ ਵ� ਲ ਕਿੋਵਡ-19 ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਿਵ�ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹ� ਥ ਵਧਾFਿਦਆਂ 

ਅਸਟਰੀਆ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਜੋ ਿਕ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹਨ ਵਲ  ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ 

ਸ!ੀ ਵਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ!ੀ ਗੁਰਪ!ੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁ� ਲਰ ਨੰੂ ਿਵਧਾਇਕ ਸ!ੀ ਸੁਸ਼ੀਲ 

ਕੁਮਾਰ ਿਰੰਕੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵ� ਚ 20 ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਸGਿਪਆ ਿਗਆ। 

 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸ!ੀ ਪ!ਮੋਦ ਮਿਹੰਦੀਰ� ਤਾ ਵਲ  ਿਵਧਾਇਕ ਸ!ੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਿਰੰਕ ੂ ਵਲ  ਲੋੜਵੰਦ" ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ!ਿੇਰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਵਲ  ਕਿੋਵਡ-19 ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਿਵ�ਚ ਯਗੋਦਾਨ ਪਾਇਆ ਿਗਆ। 

ਸ!ੀ ਮਿਹੰਦੀਰ� ਤਾ ਨ5  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਉਨ" ਵਲ  ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਿਵ�ਚ ਅਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਿਜ਼ਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਨਮਾਣੀ ਿਜਹੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਹੈ। ਉਨ" ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਿਜ਼ਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ 

ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ" ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਿਦ!ੜ ਿਚੰਤਤ ਹਨ ਅਤ ੇ ਿਵਧਾਇਕ ਸ!ੀ ਿਰੰਕੂ ਵਲ  ਪ!ਿੇਰਤ 

ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ" ਵਲ  ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਵਧਾਇਕ ਸ!ੀ ਿਰੰਕੂ ਵਲ  ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦ ੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ" ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਸ!ੀ ਮਿਹੰਦੀਰ�ਤਾ ਵਲ  ਪਿਹਲ" ਹੀ ਬਸਤੀ ਖੇਤਰ 

ਦੇ 1000 ਪਿਰਵਾਰ" ਨੰੂ ਮਫ਼ੁਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨ" ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ" ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬ�ਧਤਾ 

ਤਿਹਤ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਸ!ੀ ਵਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪਿੁਲਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ!ੀ ਗੁਰਪ!ੀਤ 

ਿਸੰਘ ਭੁ� ਲਰ ਵਲ  ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯਗੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ" ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ 

ਿਵ�ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਾ ਪ!ਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕ" ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹ।ੈ 

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਵਲ  ਇਸ ਵ� ਡਮੁ� ਲੇ ਯਗੋਦਾਨ ਲਈ 

ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਉਨ" ਵਲ  ਿਵਧਾਇਕ ਸ!ੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਿਰੰਕੂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਨ" ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ" ਦੇ ਲੋਕ" ਨੰੂ ਰਾਹਤ 

ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਦਾਨੀ ਸਜਣ" ਅਤ ੇਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੰੂ ਅ� ਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ!ਿੇਰਤ ਕੀਤਾ। 

 

 

 



PRESS NOTE : 8 
I/22416/2020 

DISTRICT PUBLIC RELATIONS OFFICER, JALANDHAR 

• SECOND ‘SHRAMIK EXPRESS’ CHUGS OFF FROM JALANDHAR 

WITH 1200 M/IGRANTS FOR GAJIPUR AND BANARAS IN 

PRESENCE OF DC AND CP 

• CAPTAN GOVERNMENT SPENDS RS 6.59 LAKH ON SECOND 

TRAIN TO FACILITATE SMOOTH HOME GOING OF MIGRANTS 
Jalandhar, May 5- 

In another sigh of relief the second ‘Shramik Express’ train with 1200 

migrants chugged off from Jalandhar with the efforts of the Punjab 

government led by Chief Minister Captain Amarinder Singh.  

The train carried 1200 migrants including 1000 for Gajipur and 200 for 

Banaras. As soon as the train moved from the city railway station, the 

elated migrants waved off to the Deputy Commissioner Jalandhar Mr. 

Varinder Kumar Sharma and Commissioner of Police Mr. Gurpreet Singh 

Bhullar, who had specially came all the way at the midnight to ensure 

foolproof arrangements for the migrants. The migrants profusely thanked 

the Chief Minister for smooth movement of theirs back to their native 

states.  

The Punjab government was bearing the entire expenses of the train which 

was around Rs 6.59 lakh. The state government was also providing 

refreshment for the migrants who were moving to their native state in the 

trains. Likewise, a team of the Health department was screening every 

migrant who was coming to the station for boarding the train. The district 

administration had made adequate arrangements for maintaining social 

distancing amongst the passengers before boarding the train. 

Meanwhile, the Deputy Commissioner and Commissioner of Police said that 

the Captain Amarinder Singh led Punjab Government has sanctioned Rs 35 

crore, in the first phase, towards its share of the migrants’ cost of 

transportation by the Indian Railways. They said that the administration 

has received the amount from the state government which was being paid 

to the Railways directly for providing tickets to the registered passengers 

thereby enabling them to go to their native states free of cost. They 

reiterated that owing to strenuous efforts of Punjab government led by 

Chief Minister Captain Amarinder Singh more such trains would be moving 

for Lucknow, Varanasi, Ayodhya, Gorakhpur, Prayagraj (Allahabad), 

Sultanpur, Katni (Madhya Pradesh), Jharkhand and others. 

 
 

 

 

 

 

 



ਦਫ਼ਤਰ,ਿਜ਼ਲIਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਜਲੰਧਰ 

ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਿਮਕ ਐਕਸਪ!ਸੈ ਰੇਲ ਗ� ਡੀ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ 'ਚ 1200 

ਪ!ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ 

 ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲ  ਪ!ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਰੇਲ ਗ� ਡੀ 'ਤੇ 6.59 ਲ� ਖ ਖ਼ਰਚ 

ਜਲੰਧਰ 05 ਮਈ 2020 

    ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲ  ਪ!ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ 

ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵ� ਡੀ ਰਾਹਤ ਪ!ਦਾਨ ਕਰਿਦਆਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਿਮਕ ਐਕਸਪ!ੈਸ ਰੇਲ ਗ� ਡੀ ਜਲੰਧਰ ਤ  ਹੋਈ 

ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

    ਇਸ ਰੇਲ ਗ� ਡੀ ਿਵ� ਚ 1200 ਪ!ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ ਿਜਸ ਿਵ� ਚ 1000 ਗਾਜੀਪੁਰ ਅਤੇ 200 

ਬਨਾਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹਨ। ਿਜਵB ਹੀ ਰੇਲ ਗ�ਡੀ ਜਲੰਧਰ ਤ  ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਤ" ਪ!ਵਾਸੀਆਂ ਵਲ  ਿਡਪਟੀ 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ!ੀ ਵਿਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪਿੁਲਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ!ੀ ਗੁਰਪ!ੀਤ ਿਸੰਘ ਭੁ� ਲਰ ਜੋ ਖਾਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅ� ਧੀ 

ਰਾਤ ਨੰੂ ਪ!ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਖ਼ੁਤਾ ਪ!ਬੰਧ" ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਨੰੂ 

ਹ� ਥ ਿਹਲਾ ਕੇ ਿਵਦਾ ਲਈ ਗਈ। ਪ!ਵਾਸੀਆਂ ਵਲ  ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਉਨ" ਨੰੂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਉਨ" ਦੇ 

ਸੂਿਬਆਂ ਿਵ� ਚ ਭਜੇਣ ਲਈ ਤਿਹ ਿਦਲ  ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।  

  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ  ਇਸ ਰੇਲ ਗ� ਡੀ 'ਤੇ 6.59 ਲ� ਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲ  ਪ!ਵਾਸੀ ਜੋ ਆਪਣ ੇ

ਸੂਿਬਆਂ ਨੰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨੰੂ ਰੀਫਰਸ਼ੈਮAਟ ਵੀ ਮੁਹ�ਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ" ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲ  

ਸਾਰੇ ਪ!ਵਾਸੀਆਂ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੇਲ ਗ� ਡੀ ਿਵ� ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਦੀ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਿਜ਼ਲਾ ਪ!ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ  ਰੇਲ ਗ�ਡੀ ਿਵ� ਚ ਚੜਨ ਤ  ਪਿਹਲ" ਪ!ਵਾਸੀਆਂ ਿਵ� ਚ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰ� ਖਣ 

ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ!ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।  

 ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ5  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 

ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲ  ਪਿਹਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਪ!ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ  ਰੇਲਵੇ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ 35 

ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ" ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਿਜ਼ਲਾ ਪ!ਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ  ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪ!ਾਪਤ 

ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਰੇਲਵੇ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ" ਦੇ ਸਿੂਬਆਂ ਿਵ� ਚ ਿਬਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ 

ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  

 ਉਨ" ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮੁ� ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ!ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹੀ 

ਸਲਾਮਤ ਉਨ" ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਚਨਬ� ਧਤਾ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾFਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਹਰੋ ਰੇਲ ਗ� ਡੀਆ ਂ

ਲਖਨਊ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਆਯੋਿਧਆ, ਗੋਰਖਪਰੁ, ਪਿਰਆਗ ਰਾਜ (ਅਲਾਹਾਬਾਦ),ਸੁਲਤਾਨਪਰੁ, ਕਟਨੀ (ਮ� ਧ 

ਪ!ਦੇਸ਼), ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੂਬਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  
 

    ---------------------- 

  



PRESS NOTE : 9 

 

DM ORDER –RATE LIST OF VEGETABLES. 

 

PRESS NOTE :10 

 

DM ORDER REGARDING BANKS  


