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ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ
ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਤੋਂ  ਦੂਸਰੀ ਜਵਿਸ਼ਿ ਰਸ਼ਲ ਗਸ਼ ੱਡੀ ਬਰÄਨੀ (ਜਬਹਾਰ) ਲਈ ਰਵਾਨਾ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਜਿਿ ਨਾਲ 1168 ਮੁਸਾਜਫਰ ਆਪਣਸ਼ ਘਰਾ ਨੂੰ ਪਰਤਸ਼
ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ, 10 ਮਈ (

)-ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਵੱ ਲੋਂ  ਪਮਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨੂੰ ਉਨਾ ਦਸ਼

ਸੂਜਬਆਂ 'ਚ ਭਸ਼ਜਣ ਲਈ ਚੁੱ ਕਸ਼ ਗਸ਼ ਏ ਕਦਮਾ ਤਜਹਤ ਪੰ ਜਾਬ ਜਵਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਸ਼ਲ ਗਸ਼ ੱਡੀਆਂ ਉਨਾ ਦਸ਼ ਸੂਜਬਆਂ ਨੂੰ ਜਾ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱ ਜ ਇਸਸ਼ ਕੋਜਿਿ ਤਜਹਤ ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਤੋਂ  ਦੂਸਰੀ ਜਵਿਸ਼ਿ ਰਸ਼ਲ ਗਸ਼ ੱਡੀ ਜਬਹਾਰ ਦਸ਼ ਸਟਸ਼ਿਨ ਬਰÄਨੀ ਲਈ
ਰਾਵਾਨਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਰਸ਼ਲ ਗਸ਼ ੱਡੀ ਜਵਚ ਗਸ਼ ਏ 1168 ਮੁਸਾਜਫਰਾ ਦਾ ਜਜਲਾ ਪਮਿਾਿਨ ਵੱ ਲੋਂ  ਜਸਹਤ ਜਨਰੀਖਣ
ਕਰਵਾਇਆ ਜਗਸ਼ ਆ ਅਤਸ਼ ਉਪਰੰ ਤ ਬੱ ਸਾ ਉਤਸ਼ ਰਸ਼ਲਵਸ਼ ਸਟਸ਼ਿਨ ਜਲਆਂਦਾ ਜਗਸ਼ ਆ, ਜਜੱ ਥਸ਼ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਸ਼ ਕਸ਼
ਉਨਾ ਨੂੰ ਰਸ਼ਲ ਗਸ਼ ੱਡੀ ਜਵਚ ਚੜਾਇਆ ਜਗਸ਼ ਆ । ਇਸ ਮÄਕਸ਼ ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਿਨਰ ਡਾ. ਜਹਮਾਿੂੰ ਅਗਸ਼ ਰਵਾਲ,
ਕਜਮਿਨਰ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਸਨ ਸਮੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਜਮੱ ਤਲ, ਨੋਡਲ ਅਜਧਕਾਰੀ ਸਮੀ ਰਜਤ ਉਬਰਾਏ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਮੀ
ਜਿਵਰਾਜ ਜਸੰ ਘ ਬੱ ਲ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਮੀ ਜਵਕਾਸ ਹੀਰਾ, ਸਹਾਇਕ ਕਜਮਿਨਰ ਸ. ਅੰ ਕੁਰਜੀਤ ਜਸੰ ਘ ਅਤਸ਼ ਅਜਧਕਾਰੀ
ਵੀ ਮੁਸਾਜਫਰਾ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਟਸ਼ਿਨ ਉਤਸ਼ ਪਹੁੰ ਚਸ਼ । ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਿੀ ਜਵਚ ਸਾਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਸ਼ ਹੋਏ
ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਰਸ਼ਲਵਸ਼ ਸਟਸ਼ਿਨ ਤੋਂ  ਜਵਦਾ ਹੋਏ।
ਪਜਹਲਾ ਤੋਂ  ਉਲੀਕਸ਼ ਪਮੋਗਸ਼ ਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਮਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਨੂੰ ਘਰਾ ਤੋਂ  ਜਲਆ ਕਸ਼ ਚਾਰ ਵੱ ਖ -ਵੱ ਖ
ਥਾਵਾ ਉਤਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਗਸ਼ ਆ ਅਤਸ਼ ਇਥੋਂ  ਹੀ ਜਟਕਟਾ ਦਸ਼ ਕਸ਼ ਉਨਾ ਨੂੰ ਬੱ ਸਾ ਰਾਹੀਂ ਰਸ਼ਲਵਸ਼ ਸਟਸ਼ਿਨ
ਭਸ਼ਜਜਆ ਜਗਸ਼ ਆ, ਜਜਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਮੋਗਸ਼ ਰਾਮ ਬੜਸ਼ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗਸ਼  ਨਾਲ ਨੇਪਰਸ਼ ਚਜੜਆ ਅਤਸ਼ ਜਕਧਰਸ਼ ਵੀ ਭੀੜ
ਜਵਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਦੱ ਤੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਾਜਰਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਦਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਤਸ਼ ਸੰ ਦਸ਼ਿ ਭਸ਼ਜ ਕਸ਼ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ
ਜਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਜਕੱ ਥਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤਸ਼ ਰਸ਼ਲ ਗਸ਼ ੱਡੀ ਕਦੋਂ  ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਜਦ ਬਾਰਸ਼ ਇਸ ਸੰ ਦਸ਼ਿ
ਜਵਚ ਹੀ ਜਦੱ ਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਿਨ
ਰਸ਼ਲਵਸ਼ ਸਟਸ਼ਿਨ ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਜਵਖਸ਼ ਪਮਵਾਸੀ ਕਾਜਮਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤਸ਼ ਪਾਣੀ ਵੰ ਡਣ ਦਾ ਜਦਮਿ ।
-ਰਸ਼ਲਵਸ਼ ਸਟਸ਼ਿਨ ਉਤਸ਼ ਪਮਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਪੁੱ ਜਸ਼ ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਿਨਰ ਡਾ. ਜਹਮਾਿੂੰ ਅਗਸ਼ ਰਵਾਲ,
ਕਜਮਿਨਰ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਸਨ ਸਮੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਜਮੱ ਤਲ ਤਸ਼ ਹੋਰ ਅਜਧਕਾਰੀ।
======
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ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ
ਜਸਹਤ ਜਵਿਾਗ ਵੱ ਲੋ ਘਰ 'ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਜਾਰੀ
ਘਰਾਂ ਜਵਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱ ਖਰੇ ਕਮਰੇ ਜਵਚ ਰੱ ਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਜਦਿਉ
ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ, 10 ਮਈ (

)-ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਜਬਿਆ

ਤੋ ਪੰ ਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਜਵਅਕਤੀਿਆ ਲਈ ਘਰ ਜਵਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰਜਹਣ ਸਬੰ ਧੀ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਾਕਾਰੀ ਜਦੰ ਜਦਿਆ ਜਸਹਤ ਜਵਿਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱ ਜਸਿ ਜਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਜਵਡ-19)
ਜਜ਼ਿਦਾਤਰ ਮੌਜਕਿਆ 'ਤੇ ਜਛੱ ਕਾਂ ਅਤੇ ਖੰ ਘ ਦੇ ਜਛੱ ਜਟਿਆ ਰਾਹੀ ਸਾਹ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰ ਦਰ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਪੀੜਤ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਜਵੱ ਚ ਿਿਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੰ ਫੈਕਜਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ/ਵਸਤੂਿਆ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਲਾਗ ਦਾ
ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰ ਧੀ ਸਾਰੇ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ
ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਤੋ ਵਾਪਸ ਿਏ ਸਾਰੇ ਜਵਅਕਤੀਿਆ ਨੂੰ 14 ਜਦਨ ਲਈ ਘਰ ਜਵਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਾਵੇ ਜਕ ਿਉਨਾਂ ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ । ਜਸਹਤ ਜਵਿਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਿਏ ਯਾਤਰੂ ਇੱ ਕ ਖੁੱ ਲੇ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱ ਖਰੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱ ਚ ਰਹੇ। ਕਮਰੇ ਜਵੱ ਚ ਵੱ ਖਰਾ ਟਾਇਲਟ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਜੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਬਰ ਵੀ ਿਉਸੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱ ਚ ਰਜਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਜਦੱ ਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਦੋਹਾਂ ਜਵੱ ਚਕਾਰ ਘੱ ਟੋ -ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇ। ਘਰ ਅੰ ਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ,
ਗਰਿਵਤੀ ਮਜਹਲਾ, ਬੱ ਜਚਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਬਮਾਰੀਿਆ ਨਾਲ ਗਮਸਤ ਜਵਅਕਤੀਿਆ ਤੋ ਦੂਰ ਜਰਹਾ ਜਾਵੇ । ਇਕਾਂਤਵਾਸ
ਜਵੱ ਚ ਰਜਹ ਰਹੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਜਵੱ ਚ ਇਧਰ -ਿਉਧਰ ਨਾ ਘੁੰ ਮਣ ਜਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵੱ ਚ
ਸਮਾਜਜਕ/ਧਾਰਜਮਕ ਇਕੱ ਠਾਂ ਜਜਵੇ ਜਵਿਹ, ਸ਼ੋਕ ਸਿਾ ਿਜਦ ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਇਿ ਜਾਵੇ।
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਵੱ ਚ ਰਜਹ ਰਹੇ ਜਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਕ ਿਉਹ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਸਾਬਣ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਯੁਕਤ ਹੈਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਨਾਲ ਧੋਦੇ ਰਜਹਣ। ਘਰੇਲੂ ਚੀਜਾਂ ਜਜਵੇ ਪਕਵਾਨ, ਪੀਣ
ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ, ਕੱ ਪ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ, ਤੌਲੀਏ, ਜਬਸਤਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਬਰਾਂ ਨਾਲ
ਸਾਂਂਝੀਿਆ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਰ ਸਮੇ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨ ਕੇ ਰੱ ਖਣ। ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਹਰ 6-8 ਘੰ ਜਟਿਆ ਬਾਅਦ
ਬਦਜਲਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਡਸਪੋਜੇਬਲ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋ ਜਵਚ
ਨਾ ਜਲਿਆਦਾ ਜਾਵੇ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਿਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜਾਂ/ਦੇਖਿਾਲ ਕਰਨ ਵਾਜਲਿਆ/ਨਜਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਵਲੋ ਵਰਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ ਬਲੀਚ ਘੋਲ (5%) ਜਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋ ਰਾਈਟ ਘੋਲ (1%) ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾਲ
ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਫਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਡੂੰ ਘਾ ਦਫਨਾ ਕੇ ਨਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਕਿ ਜਕ ਵਰਤੇ ਗਏ
ਮਾਸਕ ਜਵਚ ਲਾਗ ਲਗਣ ਦੀ ਸੰ ਿਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜਜ਼ਿਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਖਾਂਸੀ / ਬੁਖਾਰ / ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਜਵੱ ਚ ਤਕਲੀਫ ਜਜਹੇ ਲੱਛਣ ਜਦਖਾਈ ਜਦੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿਉਕਤ
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ਜਵਅਕਤੀ ਵੱ ਲੋ ਤੁਰੰਤ ਨਜਦੀਕੀ ਜਸਹਤ ਕੇਦਰ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 / ਸਟੇਟ ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ
01722920074/08872090029 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੂਜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਜਵੱ ਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਜਰਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਥੇ ਗਏ
ਹਨ। ਇਨਾਂ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਰਫ ਇੱ ਕ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਜਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਜਕ ਜਸਹਤਮੰ ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਿਉਸਨੂੰ ਹੋਰ
ਜਬਮਾਰੀ ਨਹੀ ਹੈ , ਿਉਸਨੂੰ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰ ਿਾਲ ਦੀ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਜਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ । ਮੈਲੀਿਆ
ਚਾਦਰਾਂ/ਕੱ ਪਜੜਿਆ ਨੂੰ ਂਝਾਜੜਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਜਸੱ ਧੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜਵਚ
ਨਾ ਿਿਉਣ ਜਦਿ। ਸਜਤਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜਕਸੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਣ ਸਮੇ
ਜਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦਸਤਾਜਨਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ । ਦਸਤਾਨੇ ਿਉਤਾਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਨਯਜਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
ਕੋਈ ਵੀ ਮਜਹਮਾਨ ਨਾ ਿਿਉਣ ਜਦਿ। ਜੇਕਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਜਵਅਕਤੀ ਜਵਚ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਿਿਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਿਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਜਦਨ ਲਈ ਘਰ ਜਵਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀਿਆ ਜਜ਼ਿਦਾ ਛੂਹੀਿਆ ਜਾਣ ਵਾਜਲਿਆ
ਸਜਤਹਾਂ (ਜਜਵੇ ਜਕ ਬੈੱਡ ਫਰੇਮ , ਮੇਜ ਿਜਦ) ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋ ਰਾਈਟ ਘੋਲ (1 ਪਮਤੀਸ਼ਤ) ਨਾਲ
ਸਾਫ ਕਰੋ। ਪਖਾਨੇ ਦੀਿਆ ਸਜਤਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਮ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋ ਵਾਲੇ ਬਲੀਚ ਘੋਲ /ਫੀਨਾਇਲ ਜਡਸਇੰ ਫੈਕਟੈਟਸ
ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ। ਜਵਅਕਤੀ ਵੱ ਲੋ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੱ ਪਜੜਿਆ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਮ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋ ਵਾਲੇ ਜਡਟਰਜੇਟ ਨਾਲੋ
ਅਲੱਗ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਸੁਕਾਿ।
========
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ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ
ਮੈਡੀਕਲ ਜਸੱ ਜਖਿ ਜਵਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰ ਡ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦੱ ਤੇ-ਸੋਨੀ
ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਕੇਂਦਰਦਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 750 ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰ ਜ ਟਰੱ ਕ ਰਾਸ਼ਨਨ ਭੇਜਜਿ

ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ, 10 ਮਈ (

)-ਡਾਕਟਰੀ ਜਸੱ ਜਖਿ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰੀ ਸਮੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱ ਜਸਿ ਹੈ ਜਕ ਪੰ ਜਾਬ

ਮੈਡੀਕਲ ਕੌ ਸਲ, ਿਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਬੋਰਡ, ਪੰ ਜਾਬ ਡੈਟਲ ਕੌ ਸਲ, ਪੰ ਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌ ਸਲ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ
ਨਰਜਸੰ ਗ ਕੌ ਸਲ ਵੱ ਲੋ ਬੀਤੇ ਜਦਨਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਨੂੰ ਕੋਜਵਡ 19
ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੌਜਪਿ ਜਗਿ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱ ਜਸਿ ਜਕ ਜਜਸ ਤਰਾਂ ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਜਵਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਮੰ ਦਾਂ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਿ蠀 ਹਨ, ਉਸ ਤਰਾਂ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਾਸੀ ਇਸ ਸੰ ਕਟ ਜਵਚ ਕੁੱ ਝ ਨਾ ਕੁੱ ਝ ਯੋਗਦਾਨ
ਪਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸ ਹੈ ਜਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸਨ ਇਸ ਸੰ ਕਟ ਜਵਚੋ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲਾਂਗੇ । ਉਨਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੈਪਟਨ
ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਵੱ ਢੀ ਜੰ ਗ ਜਵੱ ਚ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਵੱ ਲੋ ਅਜਹਮ ਭੂਜਮਕਾ ਜਨਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਕੇਂਦਰਦਰੀ ਹਲਕੇ ਲਈ 5 ਟਰੱ ਕ ਜਜੰ ਨਾ ਜਵਚ 750 ਪਰਾਵਰਾਂ ਲਈ ਸੁੱ ਕਾ
ਰਾਸ਼ਨਨ ਸ਼ਨਾਜਮਲ ਸੀ ਤੋਰੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਜਰਵਾਰ ਰੋਟੀ ਤੋ ਭੁੱ ਖਾ ਨਾ ਰਹੇ । ਉਨਾਂ
ਦੱ ਜਸਿ ਜਕ ਅੱ ਜ ਵੀ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨਨ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸੱ ਜਣਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੇਜਜਿ ਜਾ
ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਜਸ਼ਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਕ ਜਦ ਤੱ ਕ ਜਦਨ ਿਮ ਵਾਂਗ ਨਹਨ ਹੁੰ ਦੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਦਦ ਭੇਜੀ
ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜਕ ਲੋ ਕ ਭੁੱ ਖੇ ਨਾ ਰਜਹਣ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੀ ਜਵਕਾਸ ਸੋਨੀ, ਸਮੀ ਰਾਘਵ ਸੋਨੀ, ਸਮੀ ਰਮੇਸ਼ਨ ਚੋਪੜਾ, ਸਮੀ
ਪਰਮਜੀਤ ਜਸੰ ਘ ਚੋਪੜਾ, ਲਖਜਵੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ, ਰਾਣਾ ਸ਼ਨਰਮਾ ਤੇ ਜਨਸ਼ਨਾਨ ਜਸੰ ਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨਨ
ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਕੇਂਦਰਦਰੀ ਹਲਕੇ ਲਈ 5 ਟਰੱ ਕ ਰਾਸ਼ਨਨ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ।
======
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ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ
ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਦੇ ਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਾਰ
= ਕਾਰੋਬਾਰੀਾਰ

ਪਣ

ਨੂੰ ਕਰਜਫਿ ਜਚ

ਜਢੱ ਲ ਦੇ ਤਣ ਲਈ ਜਚ ਾਰ ਕਰਾਂੇ ਤ -ਸੋਨ

ਮੰ ਂਾ ਲਈ ਕੈਬਾਰੀਜਨਿ ਮੰ ਤਰ ਤੇ ਤ ਜਜਲਾ ਪਮ੍ਾ੍ਨ ਨੂੰ ਜਮਲੇ ਤ

ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ, 10 ਮਈ (

)-ਡਾਕਿਰ ਜਸੱ ਜਖ

ਤੇ ਤ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰ ਸਮ

ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਾਰ , ਜਜੰ ਨਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤ ਤੱ ਕ ਕਰਜਫਿ ਜਚ
ਸਨਅਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਤ ਚਪਾਰ

ਦ

ਪ ਸੋਨ ਨੇ ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਦੇ ਤ ਹੋਲ ਸੇ ਤਲ ਤੇ ਤ

ਚੋਿ ਨਹਨ ਜਦੱ ਤ ਜਾ ਸਕ , ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜਦੰ ਦੇ ਤ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਰਕਾਰ

ਲੋ ੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦ ਹੈ , ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਜਚਡ 19 ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰੀਣੇ ਤ ਤਤਰੇ ਤ

ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਬਾਰੀਹੁਤ ਬਾਰੀਾਰ ਕ ਨਾਲ ਜਚ ਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ । ਦੱ ਸਣਯੋਂ ਹੈ ਜਕ ਅੱ ਜ
ਪੰ ਜਾਬਾਰੀ ਪਮਦ੍
ੇ ਤ ਚਪਾਰ ਮੰ ਡਲ ਦੇ ਤ ਪਮਰਾਨ ਸਮ ਜਪ ਰੇ ਤ ਲਾਲ ਸੇ ਤਠ ਦ ਅਂਚਾਈ ਹੇ ਤਠ ੍ਜਹਰ ਦੇ ਤ ਹੋਲਸੇ ਤਲ ਤੇ ਤ ਹੋਰ
ਕਾਰੋਬਾਰੀਾਰ

ਤੇ ਤ ਚਪਾਰ

ਨੇ ਅੱ ਜ

ਪਣ

ਮੰ ਂਾ ਦੇ ਤ ਸਬਾਰੀੰਰ ਜਚ

ਕੈਬਾਰੀਜਨਿ ਮੰ ਤਰ ਸਮ

ਪ ਸੋਨ , ਜਡਪਿ

ਕਜਮ੍ਨਰ ਸ. ਜ੍ਚਦੁਲਾਰ ਜਸੰ ਘ ਜਢੱ ਲੋਂ , ਪੁਜਲਸ ਕਜਮ੍ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖ ੈਨ ਜਸੰ ਘ ਜਂੱ ਲ ਨਾਲ ਂੱ ਲਬਾਰੀਾਤ ਕ ਤ । ਇਸ
ਮੌਕੇ ਤ ਚਰ ਕ ਜਡਪਿ ਕਜਮ੍ਨਰ ਡਾ. ਜਹਮਾ੍ੂੰ ਅਂਰਚਾਲ ਤੇ ਤ ਹੋਰ ਅਜਰਕਾਰ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਮ ਸੋਨ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਫਲਹਾਲ ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਰੈਡ ਜੋਨ ਜਚ

ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਜਰ

ਨਹਨ ਜਦੱ ਤ ਜਾ ਸਕਦ । ਉਨਾ ਭਰੋਸਾ ਜਦੱ ਤਾ ਜਕ ਅਸਨ ਤੁਹਾਡ

ਨੂੰ ਕੰ ਮਕਾਰ ਲਈ ਖੁੱ ਲ

ਸਮੱ ਜਸ ਚਾ ਉਤੇ ਤ ਜਚ ਾਰ ਕਰਾਂੇ ਤ , ਤਾ ਜੋ ਸੰ ਭਚ

ਹੱ ਲ ਜਨਕਲ ਸਕੇ ਤ। ਉਨਾ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪੰ ਜਾਬਾਰੀ ਦ ਖੇ ਤਤ , ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਤ ਚਪਾਰ ਨੂੰ ਪਮਫੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ
ਲਂਾਤਾਰ ਕੋਜ੍੍ ਕਰ ਰਹ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰ ਕਿ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਰ ਨ ਮਨੁੱਖ ਜਾਨਾ ਬਾਰੀ ਾਉਣ ਚੱ ਲ ਜਖ
ਜੋ ਜਕ ਜਰੂਰ ਚ ਹੈ । ਉਨਾ ਚਪਾਰ
ਉਨਾ ਦੱ ਜਸ

ਜਲ

ਹੈ ,

ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜਦੱ ਤਾ ਜਕ ਚੇ ਤਤ ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤ ਮਸਲੇ ਤ ਹੱ ਲ ਕਰਚਾ ਲਏ ਜਾਣਂੇ ਤ।

ਜਕ ਬਾਰੀ ਤੇ ਤ ਦੋ ਜਦਨ ਤੋਂ ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਜਚ

ਕੋਈ ਪਾਜ਼ ਿਚ ਕੇ ਤਸ ਨਹਨ

ਇ , ਇਸ ਲਈ ੰ ਂੇ ਤ ਦ

ਸ

ਕ ਤ ਜਾ ਸਕਦ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤ ਚਫਦ ਜਚ
ਰਾਕੇ ਤ੍ ਠੁ ਕਰਾਲ ਨੇ ਚਪਾਰ

ਏ ਸਮ ਸਮ ਰ ਜੈਨ , ਸਮ ਸਮ ਰ ਜੈਨ, ਸਮ ਅ੍ੋਕ ਕੰ ਰਾਰ , ਸਮ ਮੋਤ ਭਾਿ
ਦ

, ਸਮ

ਮੁ੍ਜਕਲਾ ਚੱ ਲ ਜਰ ਨ ਜਦਚਾਉਦੇ ਤ ਸਨਅਤਾ ਅਤੇ ਤ ਹੋਲਸੇ ਤਲ ਦੁਕਾਨਾ ਖੋਲਣ

ਦ ਲੋ ੜ ਉਤੇ ਤ ਜ਼ੋਰ ਜਦੱ ਤਾ। ਉਨਾ ਜਕਹਾ ਜਕ ਬਾਰੀਹੁਤੇ ਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਾਰ ਸ ਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਤ ਸਮੇ ਜਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਾਰ
ਦ ਖੁੱ ਲ ਨਾ ਜਮਲਣ ਕਾਰਨ ਸ ਜ਼ਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਾ ਤਤਰਾ ਚ ਬਾਰੀਜਣ
ਜਚ

ਹੋਇ

ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰ ਮ-ਕਾਰ

ਚੋਿ ਦੇ ਤਣ ਦ ਜਚ ਾਰ ਜਲਦ ਕਰੇ ਤ।

ਕੈਪ੍ਨ
ਚਪਾਰ

ਦੇ ਤ ਚਫਦ ਨਾਲ ਂੱ ਲਬਾਰੀਾਤ ਕਰਦੇ ਤ ਡਾਕਿਰ ਜਸੱ ਜਖ

ਤੇ ਤ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰ ਸਮ

ਪ ਸੋਨ । ਨਾਲ ਹਨ

ਜਡਪਿ ਕਜਮ੍ਨਰ ਸ. ਜ੍ਚਦੁਲਾਰ ਜਸੰ ਘ ਜਢੱ ਲੋਂ , ਡਾ. ਸੁਖ ੈਨ ਜਸੰ ਘ ਜਂੱ ਲ ਤੇ ਤ ਡਾ. ਜਹਮਾ੍ੂੰ ਅਂਰਚਾਲ।
======
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ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ
ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਜਸਪਾਲ ਜਸੰ ਘ ਨੇ ਪੁਜਲਸ ਨਾਕੇ ਉਤੇ ਸ਼ਜਹਰਰੀਆ ਨਾਲ ਹਰ ਮਨਾਇੀ ਜਨਮ ਜਦਨ
ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ, 10 ਮਈ (

)-ਕੋਜਵਿਡ 19 ਜਵਰੁੱ ਧ ਲਗਾਾਤਾਰ ਜਿਡਊਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਜਸਹਤ, ਪੁਜਲਸ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ

ਪਮਬੰਧਨ ਜਵਭਾਗਾ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰਰ ੀਪੀਰੀਆ ਖੁਸ਼ਰੀਆ ਵਰ ਪਜਰਵਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉੀ ਦਰ ਥਾ ਜਿਡਊਟਰ
ਉਤੇ ਹਰ ਸ਼ਜਹਰ ਵਾਸਰੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਦਰ ਜਦਵਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਮਰਮਤਰ
ਕੋਮਲ ਜਮੱ ਤਲ, ਐਸ ਿਡਰ ਐਮ ਅਲਕਾ ਕਾਲਰੀ, ਐਸ ਿਡਰ ਐਮ ਸੁਜਮਤ ਮੁੱ ਧ ਵਰ ੀਪੀੇ ਬੱ ਜਚੀਆ ਨੂੰ ਘਰਾ ਜਵਚ
ਛੱ ਿਡਕੇ ਅਜਹਮ ਜਿਡਊਟਰ ਜਨਭਾਾਦੇ ਨਜ਼ਰ ੀਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱ ਜ ਪੁਜਲਸ ਥਾੀਾ ਮਜਰਠਾ ਰੋਿਡ ਦੇ ਐਸ. ਐਚ. ਓ.
ਸਮਰ ਜਸਪਾਲ ਜਸੰ ਘ ਦਾ ਜਨਮ ਜਦਨ ਵਰ ਸ਼ਜਹਰ ਵਾਸਰੀਆ ਨੇ ਫੋਰ ਐਸ ਚੌਕ ਜਵਚ ਪੁਜਲਸ ਨਾਕੇ ਉਤੇ ਹਰ ਮਨਾਇੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਮਰਦ ਫਾਉਿਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਕਾਗਾਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱ ਤਰ ਸ. ਗਾੁਰਦੇਵ ਜਸੰ ਘ ਂਰਤਾ ਕੇਕ
ਜਤੀਰ ਕਰਕੇ ਜਲੀਏ ਤੇ ਨਾਕੇ ਉਤੇ ਹਰ ਪਮੈਸ ਤੇ ਪੁਜਲਸ ਵਾਜਲੀਆ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਜਸਪਾਲ ਜਸੰ ਘ ਦਾ ਜਨਮ
ਜਦਹਾੜਾ ਮਨਾਇੀ। ਸ. ਂਰਤਾ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅੱ ਜ ਸੰ ਕਟ ਮੌਕੇ ਜੋ ਲੋ ਕ ਤਨਦੇਹਰ ਨਾਲ ਜਿਡਊਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾ
ਦਰੀਆ ਖੁਸ਼ਰੀਆ ਦਾ ਜਖੀਲ ਰੱ ਖੀਾ ਸਾਿਡਾ ਸਾਜਰੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱ ਜ ਇਹ ਜਦਨ ਜਿਡਊਟਰ ਕਰ ਰਹੇ
ਕਰਮਚਾਰਰੀਆ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱ ਲਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰ ਂ ਮਜਹਸੂਸ ਹੋਇੀ ਹੈ ਜਜਵਵ ਅਸੀ ਵਰ ਕੋਜਵਿਡ 19
ਜਵਰੁੱ ਧ ਕੋਈ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰਰ ਸੰ ਭਾਲਰ ਹੋਵੇ। ਉਨਾ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਸੀ ਇੰ ਨਾ ਲੋ ਕਾ ਦਾ ਦੇੀ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ , ਜੋ ਸਾਨੂੰ
ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱ ਖੀ ਲਈ ਜਦਨ-ਰਾਤ ਜਿਡਊਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਜਸ਼ਵਦਰਸ਼ਨ ਜਸੰ ਘ, ਐਸ ਐਚ
ਓ ਹਰਜਸਮਰਨਪਮਰਤ ਕੌ ਰ, ਗਾੁਰਸਾਜਹਬ ਜਸੰ ਘ ਜਢਲੋ , ਸ. ਮਨਜਰਤ ਜਸੰ ਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਜਹਰਰ ਵਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ
ਫੋਰ ਐਸ ਚੌਕ ਜਵਚ ਐਸ ਐਚ ਓ ਜਸਪਾਲ ਜਸੰ ਘ ਦਾ ਜਨਮ ਜਦਨ ਮਨਾਾਦੇ ਸ. ਗਾੁਰਦੇਵ ਜਸਘ ਂਰਤਾ ਤੇ ਹੋਰ
ਸ਼ਜਹਰਰ।
=====
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ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ
ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਤੋਂ  ਤੀਸਰੀ ਰੇਲ ਗਂ ੱਡੀ ਉਨਾਵ (ਉਤਰ ਪਮਦਸ਼
ੇ ) ਲਈ ਰਵਾਨਾ
-1200 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ
ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ, 10 ਮਈ (

)-ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ ਵੱ ਲੋਂ  ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰ ਜਾਬ ਜਵਿ ਫਸੇ ਉਨਾ

ਪਮਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਜਲਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਿਾਹਿੰ ਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਉਨਾ ਦੇ ਸੂਜਬਆਂ 'ਿ ਭੇਜਣ ਲਈ ਿਿੱ ਕੇ ਗਂ ਏ
ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮਾ ਤਜਹਤ ਅੱ ਜ ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਤੋਂ  ਤੀਸਰੀ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗਂ ੱਡੀ ਉਤਰ ਪਮਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਨਾਵ ਲਈ
ਰਾਵਾਨਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਰੇਲ ਗਂ ੱਡੀ ਜਵਿ ਗਂ ਏ 1200 ਮਿਸਾਜਫਰਾ ਨੂੰ ਜਜਲਾ ਪਮਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱ ਲੋਂ  ਬੱ ਸਾ ਉਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਜਲਆਂਦਾ ਜਗਂ ਆ, ਜਜੱ ਥੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਲਈ ਰੇਲ ਗਂ ੱਡੀ ਰਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ
ਜਗਂ ਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜਸ਼ਵਦਿਲਾਰ ਜਸੰ ਘ ਜਢਲੱ ਲੋਂ  , ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਜਹਮਾਸ਼ੂੰ ਅਗਂ ਰਵਾਲ,
ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਸਮੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਜਮੱ ਤਲ, ਵਧੀਕ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਮੀਮਤੀ ਪਲਵੀ ਿੌਧਰੀ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ
ਸਮੀ ਜਸ਼ਵਰਾਜ ਜਸੰ ਘ ਬੱ ਲ, ਸਹਾਇਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅੰ ਕਿਰਜੀਤ ਜਸੰ ਘ, ਤਜਹਸੀਲਦਾਰ ਜੇ ਪੀ ਸਲਵਾਨ ਤੇ ਰਵੀ
ਜਕਰਨ ਜਸੰ ਘ ਅਤੇ ਅਜਧਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਸਾਜਫਰਾ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪਹਿੰ ਿੇ । ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜਢਲੱ ਲੋਂ  ਨੇ
ਗਂ ੱਡੀ ਜਵਿ ਘਿੰ ਮ ਕੇ ਮਿਸਾਜਫਰਾ ਦਾ ਹਾਲ ਪਿੱ ਜਛਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਦੱ ਤੀਆਂ । ਉਨਾ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ
ਮੌਕੇ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਗਂ  ਵੱ ਲੋਂ  ਜਦੱ ਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਦਾ ਜਧਆਨ ਰੱ ਜਖਆ ਜਗਂ ਆ , ਤਾ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਫੈਲੇ ।
ਉਨਾ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅੱ ਗਂ ੇ ਤੋਂ  ਵੀ ਇਹ ਗਂ ੱਡੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰਜਹਣਗਂ ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਜੰ ਨਾ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਉਤੇ
ਸੰ ਦੇਸ਼ ਪਹਿੰ ਿਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱ ਜਣ, ਜਜਥੋਂ  ਉਨਾ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ
ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੱ ਸਾ ਰਾਹੀ ਭੇਜਜਆ ਜਾਦਾ ਹੈ।

ਕੈਪਸ਼ਨ
-ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪਮਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਪਿੱ ਜੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜਸ਼ਵਦਿਲਾਰ ਜਸੰ ਘ ਜਢਲੱ ਲੋਂ  ਅਤੇ ਵਧੀਕ
ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਜਹਮਾਸ਼ੂੰ ਅਗਂ ਰਵਾਲ, ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਸਮੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਜਮੱ ਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਧਕਾਰੀ।
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