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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ -ਸੋਨੀ
ਲੋ ੜਵੰ ਦਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੱ ਤ ਗੱ ਡੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 20 ਮਈ (

)-

ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਫਿ ਦੇ ਚੱ ਲਦੇ ਜਰੂਰਤ ਮੰ ਦ ਲੋ ਕਾ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ
ਜ਼ਜਲਾ ਪਮਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰ ਮਾ ਉਤੇ ਸੰ ਤਸ਼ੁਟੀ ਪਮਗਟ ਕਰਦੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ
ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਵਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਅੱ ਜ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਕੇਦਰੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵਾਰਡਾ ਦੇ 2000
ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 7 ਗੱ ਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰੀਆਂ।
ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮਾਹਮਾਰੀ ਦੌਰਰਾਨ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾ ਲਈ ਅਨੇਕਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਹਿਣ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਾ ਵਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋ ੜਵੰ ਦ
ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਵਾਰਡਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧਤ ਕੌ ਸਲਰਾ ਵਲੋ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮਹਨਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਉਹ ਪਮਸੰਸਾ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੌ ਸਲਰਾ ਵਲੋ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ
ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਹੈ।
ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਮਾਤ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਿਣ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਜਜ਼ਟਵ ਮਰੀਜਾ ਦੀ
ਜ਼ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱ ਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਤੰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾ ਜ਼ਵਚ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ
ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਿਣ ਪਾਜਜ਼ਟਵ ਮਰੀਜਾ ਦੀ ਜ਼ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱ ਟ ਗਈ ਹੈ । ਉਨਾ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਪਾਲਿਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਜ਼ਡਸਟੈਜ਼ਸੰ ਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱ ਜ਼ਖਆ
ਜਾਵੇ। ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਿਣ ਜ਼ਦਖਾਈ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ
ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਿਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਰਕੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਮੀ ਯੁਨਸ ਕੁਮਾਰ , ਕੌ ਸਲਰ ਸਮੀ ਜ਼ਵਕਾਸ ਸੋਨੀ, ਕੌ ਸਲਰ ਤਾਜ਼ਹਰ ਸ਼ਾਹ, ਸ: ਸਰਬਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਲਾਟੀ, ਸਮੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਰੀਨ, ਰਮਨ ਬਾਬਾ, ਰਾਘਵ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਮਮਖ
ੁੱ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ :
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਕੇਦਰੀ ਹਲਕੇ ਲਈ 2000 ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ। ਨਾਲ ਹਨ ਜ਼ਡਪਟੀ ਮੇਅਰ
ਸਮੀ ਯੁਨਸ ਕੁਮਾਰ , ਕੌ ਸਲਰ ਸਮੀ ਜ਼ਵਕਾਸ ਸੋਨੀ, ਕੌ ਸਲਰ ਤਾਜ਼ਹਰ ਸ਼ਾਹ
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਪਮਵਾਸੀ  ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਤੋ ਜ਼ਤੰ ਨ ਤੱ ਡੀ ਆਂ ਰਵਾਨਾ
ਦਾਨਾਪੁਰ, ਤੌਂਡਾ ਅਤੇ  ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲ

ਟਮੇ ਨ ਰਵਾਨਾ

ਜ਼ਤੰ ਨਾ ਟਮੇ ਨਾ ਜ਼ਵੱ ਚ ਲਤਭਗਤ 3500 ਯਾਤਰੂ ਤਏ ਆਪਣੇ  ਘਰਾ ਨੂੰ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 20 ਮ

(

)-ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ  ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵੱ ਲੋ ਕੋਜ਼ਵਡ ਸੰ ਕਟ ਦੇ  ਚੱ ਲਦੇ 

ਉਨਾ ਪਮਵਾਸੀ  ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨੂੰ ਉਨਾ ਦੇ  ਸੂਜ਼ਬਆਂ 'ਚ ਭਗੇ ਜਣ ਦੀ  ਪਜ਼ਹਲ ਕੀ ਤੀ  ਤ

ਸੀ , ਜੋ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮੌਕੇ  ਆਪਣੇ 

ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ  ਹਨ। ਇਸ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਤਜ਼ਹਤ ਅੱ ਜ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਤੋ ਦਾਨਾਪੁਰ (ਜ਼ਬਹਾਰ) ਲ
12 ਵਜੇ  ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ 1200 ਯਾਤਰੀ , ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਤੋ ਤੌਂਡਾ (ਉੱਤਰ ਪਮਦਸ਼
ੇ  ) ਲ
ਯਾਤਰੀ  ਅਤੇ  ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਤੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ (ਉੱਤਰ ਪਮਦੇ ਸ਼) ਲ

ਰੇ ਲਤੱ ਡੀ 

ਜ਼ਤੰ ਨ ਵਜੇ  ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ 1145

ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ  ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ 1150 ਯਾਤਰੀ  ਰਵਾਨਾ

ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ  ਯਾਤਰੂਆਂ ਵਲੋ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀ ਤਾ ਜ਼ਤਆ।
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ  ਹੋਰ ਵਧੇ ਰੇ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਸ: ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢਿਲੋ ਜ਼ਡਪਟੀ  ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਨੇ
ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲਾਕਡਾਊਨਨ ਮੌਕੇ  ਪੰ ਜਾਬ ਜ਼ਵਚੋ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਆਂ ਸਾਰੀ ਆਂ ਜ਼ਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਰੇ ਲ ਤੱ ਡੀ ਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰ ਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਕੀ ਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਪਮਵਾਸੀ ਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਦੇ  ਘਰਾ ਤੋ ਲੈ ਕੇ  ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਨਰੀ ਖਣ ਅਤੇ  ਰੇ ਲ ਤੱ ਡੀ 
ਜ਼ਵਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਸਾਰਾ ਪਮਬੰਧ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਪਮਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱ ਲੋ ਕੀ ਤਾ ਜ਼ਤਆ । ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ  ਪਮਵਾਸੀ ਆਂ ਨੇ ਵੀ  ਇੰ ਨਾ
ਯਤਨਾ ਲ

ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ  ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ  ਜ਼ਜਲਾ ਪਮਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀ ਤਾ, ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਦੀ  ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਖੀ -

ਸਾਦੀ  ਆਪਣੇ  ਘਰ ਪਰਤਣਤੇ । ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਰੇ ਲ ਤੱ ਡੀ ਆਂ ਅਜੇ  ਇਸੇ  ਤਰਾ ਚੱ ਲਦੀ ਆਂ ਰਜ਼ਹਣਤੀ ਆਂ ਤੇ 
ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਪਮਵਾਸੀ ਆਂ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਵੈਬ ਸਾਇਟ ਉਤੇ  ਘਰ ਜਾਣ ਲ
ਫੋਨ ਉਤੇ  ਸੰ ਦੇ ਸ਼ ਭਗੇ ਜ ਕੇ  ਰੇ ਲ ਤੱ ਡੀ  ਜ਼ਵਚ ਚੜਨ ਲ
ਅਤੇ  ਹਰ ਕੋ

ਅਪਲਾ

ਕੀ ਤਾ ਹੈ , ਉਨਾ ਨੂੰ ਉਨਾ ਦੇ 

ਸੱ ਜ਼ਦਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਾ ਜ਼ਕਧਰੇ  ਭਗੀ ੜ ਨਹੀ ਪੈਦੀ 

ਆਪਣੀ  ਵਾਰੀ  ਨਾਲ ਆ ਕੇ  ਰੇ ਲ ਤੱ ਡੀ  ਜ਼ਵਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਫਰ ਤੋ

ਪਜ਼ਹਲਾ ਸਾਰੇ  ਪਮਵਾਸੀ ਆਂ ਦੀ  ਜ਼ਸਹਤ ਦਾ ਜ਼ਨਰੀ ਖਣ ਕੀ ਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਤਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਧਰੇ  ਵੀ  ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਤੋ ਪੀ ੜਤ ਨਾ
ਹੋਵੇ , ਜ਼ਜਸ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅੱ ਤੇ  ਫੈਲਣ ਜ਼ਵਚ ਮਦਦ ਜ਼ਮਲੇ  ।
ਇਸ ਮੌਕੇ  ਤਜ਼ਹਸੀ ਲਦਾਰ ਵੀ ਰਕਰਨ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢਿਲੋ , ਸਮੀ  ਜ਼ਦਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ , ਸਮੀ  ਅਸੋਕ ਕੁਮਾਰ ਕਾਨੂੰਤੋ, ਸਮੀ  ਸੁਨੀ ਲ
ਕੁਮਾਰ, ਸ: ਪਰਸਨ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਸ: ਅਰਜ਼ਵੰ ਦਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵੀ  ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨਪਮਵਾਸੀ  ਕਾਮੇ  ਟਮੇ ਨਾ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ  ਘਰਾ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰ ਦੇ  ਹੋਏ।
=========

