
ਦਫ਼ਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ , ਅੰਜਮਮਤਸਰ

ਕੈਬਜਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨੋੀ ਨੇ ਅਿਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੁੰ ਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਪਜਹਲੀ ਜਕਿਤ ਵਜੋ ਜਦੱਤਾ 3.50 ਲੱਖ
ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ

ਜਜਲੇ ਜਵਚ  ਦਯੋਜਗਕ  ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਫੜੀ ਤਜੇੀ

ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ  ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਅੰਜਮਮਤਸਰ 23 ਮਈ ( )----

ਸਮੀ ਓਮ ਪਮਕਾਿ ਸਨੋੀ ਡਾਕਿਟਰੀ ਜਸੱਜਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਿਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੰੁਦਰੀਕਰਨ
ਲਈ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਬੀਐਸਐਫ ਤਰਫੋ ਆਏ ਸਮੀ ਨਵੀਨ ਕਮੁਾਰ ਸਹਾ ਇਕ ਕਮਾਡਡਿਟ ਬੀਐਸਫ ਨੰੂ ਪਜਹਲੀ ਜਕਿਤ
ਵਜੋ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਭੇਿਟ ਕੀਤਾ।

ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਿਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਜਵਖੇ ਹਜਾਰਾ ਦੀ ਜਗਣ ਤੀ ਜਵਚ ਯਾਤਰੀ ਰੀਿਟਰੀਿਟ ਸੈਰਾਮਨੀ
ਵੇਖਣ  ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਨਾ ਵਲੋ ਅਿਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸੰੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ  ਐਲਾਨ
ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ।   ਨਾ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ  ਨਾ ਆਪਣ ਾ ਵਾਅਦ ਪੂਰਾ ਕਰਜਦਆਂ ਅੱਜ ਅਿਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ
ਸੰੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਪਜਹਲੀ ਜਕਿਤ ਵਜੋ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਬੀਐਸਐਫ ਨੰੂ ਦੇ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਕਿਤ
ਵਜੋ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੀ ਸਨੋੀ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਜਲੇ ਜਵਚ  ਦਯੋਜਗਕ
 ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਮੜੁ ਤੋ ਆਪਣ ਾ ਕੰਮ ਿੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਇਸ ਕੰਮ ਜਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ।  ਨਾ ਜਜਲਾ
ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਕ  ਹ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾ ਤੇ ਜਾਣ  ਮਕੌੇ ਹਮੇਿਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਣ  ਅਤੇ ਸਮਾਜਜਕ ਦੂਰੀ ਤੇ
ਜਨਯਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣ ਾ ਕਰਨ ਤਾ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਨੰੂ ਜਜਲੇ ਤੋ ਦੂਰ ਰੱਜਖਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਇਸ ਮਕੌੇ ਸਮੀ ਜਵਕਾਸ ਸਨੋੀ ਕੌਸਲਰ ਅਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਸਰੀਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੈਪਿਨ  :  ਸਮੀ  ਓਮ ਪਮਕਾਿ ਸੋਨੀ ਡਾਕਿਟਰੀ ਜਸੱਜਖਆ ਤੇ  ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਿਟਾਰੀ  ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ
ਸੰੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਸਮੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਹਾ ਇਕ ਕਮਾਡਡਿਟ ਬੀਐਸਫ ਨੰੂ ਪਜਹਲੀ ਜਕਿਤ ਵਜੋ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ
ਚੈਕ ਭੇਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ , ਅੰਜਮਮਤਸਰ

ਕੈਬਜਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨੋੀ ਨੇ ਲਾਇਬਮੇਰੀ ਦੀ ਜਦਖ ਨੰੂ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਜਦੱਤਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ

ਅੰਜਮਮਤਸਰ 23 ਮਈ ( )----

ਸਮੀ ਓਮ ਪਮਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਡਾਕਿਟਰੀ ਜਸੱਜਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਾ: ਪਰਬਜੋਤ ਕੌਰ ਜਜ਼ਲਾ ਲਾਇਬਮੇਰੀਅਨ,

ਰਾਣੀ ਕਾ ਬਾਗ ਜਵਖੇ ਸਜਥਤ ਜਜਲਾ ਲਾਇਬਮੇਰੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਦੱਤਾ।

ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਲਾਇਬਮੇਰੀ ਜਵਚ ਵੱਡੀ ਜਗਣਤੀ ਜਵਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਚਰ ਤੋਂ ਇਸ
ਲਾਇਮਬੇਰੀ ਦੀ ਜਬਲਜਡੰਗ ਜਵੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਨਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਫੰਡਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਂ ਉਹ
ਵੀ ਮੁੱ ਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮਕੌੇ ਸਮੀ ਜਵਕਾਸ ਸਨੋੀ ਕੌਸਲਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੈਪਸ਼ਨ  :  ਸਮੀ  ਓਮ  ਪਮਕਾਸ਼  ਸੋਨੀ  ਡਾਕਿਟਰੀ  ਜਸੱਜਖਆ ਤੇ  ਖੋਜ  ਮੰਤਰੀ  ਪੰਜਾਬ  ਡਾ:  ਪਰਬਜਤੋ  ਕੌਰ  ਜਜ਼ਲਾ
ਲਾਇਬਮੇਰੀਅਨ ਨੰੂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੇਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

==========
 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1405/2020-DPRO Amritsar
I/27462/2020

2/3



ਦਫ਼ਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ , ਅੰਜਮਮਤਸਰ

ਜਦੱਲੀ - ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪਮਰ ਦਰ ਜਵਚ ਅੰਜਮਮਤਸਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤਰ ਸ: ਔਜਲਾ  ਵਾਜਹਿੁਗਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ
ਪੱੁਜਰ ਸਮੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਜਹਬ

ਅੰਜਮਮਤਸਰ 23 ਮਈ ( )----

 ਅੱਜ ਸ: ਿੁਗਰਜੀਤ ਜਸੰਘ ਔਜਲਾ ਮੈਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਜਦੱਲ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪਮਰ ਜਵਚ ਅੰਜਮਮਤਸਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤਰ
ਵਾਜਹਿੁਗਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੀ  ਦਰਬਾਰ ਸਾਜਹਬ ਜਵਿਰ  ਪੱੁਜਰ।  ਜਜਥਰ  ਉਨਾ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤਰ
ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਜਿਗਿ।

ਸ:  ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀਿਂ ਰਾਜਸੀ,  ਧਾਰਜਮਕ ਅਤਰ ਿੈਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਰ ਹਨ ਜਜਨਾ ਨੇ
ਜਦੱਲੀ - ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪਮਰ ਜਵਚ ਅੰਜਮਮਤਸਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਿਵਾਜ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਉਨਾ ਜਕਹਾ ਜਕ
ਉਹ ਜਵਸ਼ਰਸ਼ ਤੌਰ ਪਮਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੀ ਨਜਰੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਮੱੁਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ: ਕੈਪਟਨ  ਅਮਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਤਰ ਸਮੋਮਣੀ
ਿੁਗਰਦੁਿਰਾ ਪਮਬੰਧਕ ਕਮਰਟੀ ਅਤਰ ਸਮੀ ਸ਼ਵਰਤ ਮਜਲਕ ਮੈਬਰ ਰਾਜਸਭਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਰ ਹਨ। ਜਜਨਾ ਦਰ ਸਦਕਾ
ਅੰਜਮਮਤਸਰ ਨੰੂ ਇਸ ਜਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਿਗਿ ਹੈ। ਉਨਾ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅੰਜਮਮਤਸਰ ਦਰ ਐਕਸਪਮਰ ਜਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ
ਅੰਜਮਮਤਸਰ ਦਰ ਵਪਾਰ ਜਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵਰਿਗਾ ਅਤਰ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਿਗਾਰ ਵੀ ਜਮਲਰਿਗਾ।

ਕੈਪਸ਼ਨ : ਸ: ਿੁਗਰਜੀਤ ਜਸੰਘ ਔਜਲਾ ਮੈਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਸਮੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਜਹਬ ਜਵਿਰ ਮੱਥਾ ਟਰਕਦਰ ਹੋਏ।
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