ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-1
1/23043/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਝਾਰਖੰ ਡ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲ੍ਈ 10 ਮਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜ੍ਹੇ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਤੋਂ ਚੱਲ੍ੇ ਗੀ ਰੇਲ੍ਗੱਡੀ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
*ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਤੋਂ 46 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰ ਡ ਲ੍ਈ ਸਮੇਂ ਨਾਲ੍ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਪਹੰ ੁੁਚਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ-ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 8 ਮਈ:
ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਖੇ ਕਰਜ਼ਫਊ ਅਤੇ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਜ਼ਿਤੀ ਕਾਰਣ ਫਸੇ ਝਾਰਖੰ ਡ ਦੇ 46
ਪਰਵਾਸੀਆ ਲ੍ਈ 10 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜ੍ਹੇ ਰੇਲ੍ਗੱਡੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜ੍ਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 10 ਮਈ ਵਾਲ੍ੇ ਜ਼ਦਨ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ 25, ਅਬੋਹਰ ਦੇ 19
ਅਤੇ ਜ੍ਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ 2 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲ੍ਾ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਰੇਲ੍ਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ
ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜ੍ਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜ੍ੋ ਇਹ ਲ੍ੋ ਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਣ।
ਸ. ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸੈਲ੍ੀਬਰੇਸ਼ਨ ਪੈਲ੍ੇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 12 ਵਜ੍ਹ,ੇ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਦੇ ਛਾਬੜਾ ਪੈਲ੍ੇਸ ਤੋਂ
ਲ੍ਗਭਗ 9 ਵਜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਜ੍ਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਦੇ 2 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਲ੍ਆ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਤੋਂ ਚਲ੍ਣ ਵਾਲ੍ੀ ਬੱਸ ਰਾਹੀ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਰੇਲ੍ਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲ੍ਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ੍ਾਵੇਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁੱਢਲ੍ੀ ਜ੍ਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜ੍ਾਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲ੍ੋ ਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਜ੍ਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜ੍ਾਵੇਗਾ। ਉਨਹਾਂ
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜ੍ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜ੍ਾਰੀ www.covidhelp.punjab.gov.in ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ
ਵੱਲ੍ੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਜ੍ਸਟੇੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਰੇਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰ ੁੁਚਾਉਣ
ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ਯੋਜ੍ਨਾਬੱਧ ਢੰ ਗ ਨਾਲ੍ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰ ਭੀ ਜ੍ਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-2
1/23058/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰੱਖੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜ੍ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ
*ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲ੍ੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਹਰੇਕ ਸੁਜ਼ਵਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਵਚਨਬੱਧਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
*ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ੍ ਜ਼ਡਸਟੈਂਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲ੍ਈ ਬਿਾਰਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ੍
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 8 ਮਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ੍ ਲ੍ੜਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਜ਼ਵਖੇ ਬਣਾਏ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਖੇ ਜ੍ੈਸਲ੍ਮੇਰ ਰਾਜ੍ਸਿਾਨ ਤੋਂ
ਪਰਤੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਜ਼ਹਣਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਪਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ

ਸ਼ਰਨਜ੍ੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦਾ ਜ੍ੋ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਮੇਂ ਨਾਲ੍ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲ੍ਤਾਂ, ਸਮੇਂ
ਨਾਲ੍ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਰਜ਼ਹਣ ਸਜ਼ਹਣ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆ ਸਹੂਲ੍ਤਾਂ ਜ਼ਮਲ੍ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਸਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ ਜ਼ਕਸੇ
ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀ ਹੈ ਜ਼ਜ੍ਸਦੇ ਲ੍ਈ ਉਹ ਪੰ ਜ੍ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਜ਼ਹ ਜ਼ਦਲ੍ ਤੋਂ ਧੰ ਨਵਾਦ
ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ੍ ਲ੍ੜਕੀਆਂ, ਜ੍ੱਟ
ਵਾਲ੍ੀ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰ ਗ ਡੇਰਾ, ਐਮ.ਆਰ. ਕਾਲ੍ਜ੍, ਸ਼ਾਹ ਪੈਲ੍ੇਸ ਆਜ਼ਦ ਹੋਰ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ
ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ੍ਾਂ ਤੋਂ

ਜ਼ਹਰਾਏ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਸੁਜ਼ਵਧਾਵਾਂ ਲ੍ਈ

ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਹਰੇਕ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ,
ਫੌਜ਼ਗੰ ਗ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲ੍ੋ ਰਾਈਡ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਛੜਕਾਅ ਲ੍ਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ੍ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਾਰਜ੍ਸ਼ੀਲ੍ ਹਨ।
ਸ. ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਜ਼ਵੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲ੍ੀ
ਜ੍ਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਪਲ੍ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨੂੰ ਸੁਚਜ੍ੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ੍ ਨੇਪਰੇ ਚੜਹਾਇਆ ਜ੍ਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਿਾਰਾਂ ਜ੍ਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਹੋਰ ਿਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਿਰੂਰੀ ਕੰ ਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲ੍ਣ ਦੀ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲ੍ਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਜ੍ਾਰ ਲ੍ਈ ਪੈਦਲ੍ ਜ੍ਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜ੍ਾਵੇ ਤਾਂ ਜ੍ੋ ਸਮਾਜ਼ਜ੍ਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜ੍ਾ ਸਕੇ।
ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ-3
1/23121/2020
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਭਲ੍ਾਈ ਲ੍ਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਤਪਰ-ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
*ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸਮਾਜ੍-ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਿਾਵਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਗਰੀਬ
ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜ੍ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਦਦ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 8 ਮਈ
ਅੱਜ੍ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਜ਼ਦਵਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਪਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ
ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਵੰ ਦ ਪਾਲ੍ ਜ਼ਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ
ਮੰ ਤਵ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ੍ਰ ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਜ਼ਦਵਸ ਨੂੰ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ
ਵਜ੍ੋਂ ਆਯੋਜ਼ਜ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ।
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲ੍ੋ ੜਵੰ ਦ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਦੀ ਭਲ੍ਾਈ ਲ੍ਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਤਪਰ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਵੱਲ੍ੋਂ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ੍-ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਿਾਵਾਂ ਦੇ
ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਇਸ ਸਕੰ ਟ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਵੱਚ ਗਰੀਬ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 8000 ਪੈਕੇਟ ਰੋਿਾਨਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ

ਕਰਵਾਏ ਜ੍ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵੱਲ੍ੋਂ 500 ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ, 100 ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ 4800 ਸੈਨੇਟਾਈਜ੍ਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ੍ਾਂ ਵੀ ਵੰ ਡੀਆਂ ਜ੍ਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਜ੍ਲ੍ਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ੇ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਸਮਾਜ੍ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਿਾਵਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ
ਜ੍ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ, ਸਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਵਾਈਸ ਪਰਧਾਨ ਸੋਸ਼ਲ੍ ਵੈਲ੍ਫੇਅਰ
ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਰੀ ਸਸ਼ੀਕਾਂਤ ਪਰਧਾਨ ਸੋਸਲ੍ ਵੈਲ੍ਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਰੀ ਜ਼ਵਸ਼ਾਲ੍ ਕਾਮਰਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਸ਼ਵ
ਸੈਨਾ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰ ਗ ਡੇਰਾ ਜ਼ਬਆਸ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, ਸਰੀ ਸੁਜ਼ਰੰ ਦਰ

ਕਰਾਲ੍ ਪਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰੀ

ਰਾਜ਼ਜ੍ੰ ਦਰ ਪਾਲ੍ ਚੂਚਰਾ ਸਕੱਤਰ ਆਜ਼ਦ ਹੋਰ ਸੰ ਸਿਾਵਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਗਰੀਬ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲ੍ੰਗਰ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ
ਜ਼ਵੱਚ ਵਢਮੁੱਲ੍ਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜ੍ਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।

