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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਸਮਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋ ਪਰਤੇ 25 ਯਾਤਰਰੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਘਰਾ ਨੂੰ ਪਰਤੇ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਜ਼ਪਆਰ-ਸਜ਼ਤਕਾਰ ਦਰੀ ਕਰੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰਰੀਆ
ਅੰ ਮਮਤਸਰ, 12 ਮਈ (

)-ਸਮਰੀ ਹਜੂੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ, ਨਾਦੇੜ ਤੋ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੂੋ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਵਿ

ਪਾਜ਼ਰੀਟਵ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਮਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਵਿ ਦਾਖਲ ਸਨ, ਜ਼ਵਿੋ ਅੱ ਜੂ 25 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ
ਕੋਜ਼ਵਿਡ 19 ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਨੂੰ ਿਾਲੇ ਪਾ ਲਏ। ਬੋਲੋ ਸੋ ਜ਼ਨਹਾਲ ਸਜ਼ਤ ਸਮਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੂੈਕਾਰੇ ਲਗਾਉਦੇ
ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਘਰਾ ਨੂੰ ਗਏ, ਜ਼ਜੂਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਵਿ ਦਾਖਲ ਦੂਸਰੇ ਮਰਰੀਜ਼ਾ ਜ਼ਵਿ ਵਰੀ ਹਸ਼ਸ਼ਲਾ
ਪਰਤ ਆਇਆ। ਪਜ਼ਹਲੇ ਜ਼ਦਨ ਤੋ ਹਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੜੇ ਿੜਦਰੀ ਕਲਾ ਜ਼ਵਿ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਨੇ ਵਰੀ ਕੋਜ਼ਵਿਡ
ਟੈਸਟ ਜ਼ਵਿ ਪਾਜ਼ਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਦਰੀ ਗੱ ਲ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀ ਸਰੀ ਲਗਾਈ। ਵਾਜ਼ਹਗੁਰੂ ਦਰੀ ਜ਼ਕਮਪਾ ਨਾਲ ਇਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ
ਦੋ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅੱ ਜੂ ਇੰ ਨਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋ ਛੁੱ ਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਦੱ ਤਰੀ ਗਈ। ਇੰ ਨਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਜ਼ਵਿ
ਬੱ ਿੇ, ਜੂਵਾਨ, ਬੁਜ਼ਰਗ ਅਤੇ ਔਰਤਾ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਡਪਟਰੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢੱ ਲੋ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ 28 ਅਪਮਲ
ੈ ਨੂੰ ਨਾਦੇੜ ਤੋ
ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰ ਨਾ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਥਾਵਾ ਉਤੇ ਇਕਾਤਵਾਸ ਕਰੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸਰੀ। ਜ਼ਫਰ ਟੈਸਟ ਲੈ ਣ ਮਗਰੋ ਜ਼ਜੂੰ ਨਾ
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ਜ਼ਟਵ ਆਏ ਸਨ, ਉਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਵਿ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ
ਜ਼ਗਆ ਸਰੀ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਜ਼ਹਲੇ ਜ਼ਦਨ ਤੋ ਹਰੀ ਸਰਰੀਰਕ ਤਸ਼ਰ ਉਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਸਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ
ਪਾਜ਼ਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋ ਵਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਤਸ਼ਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ਹਗੁਰੂ
ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਵੱ ਲੋ ਇਨਾ ਦਰੀ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਤਰੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ
12 ਜ਼ਦਨਾ ਜ਼ਵਿ ਹਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਦੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅੱ ਜੂ ਇਨਾ ਜ਼ਵਿੋ 25 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਘਰਾ ਨੂੰ
ਭੇਜੂ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਦੱ ਤਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਲਈ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰੀਤਾ।
ਇਸ ਮਸ਼ਕੇ ਘਰ ਜੂਾਣ ਦਰੀ ਖੁਸ਼ਰੀ ਜ਼ਵਿ ਖਰੀਵੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਜ਼ਜੂਸ ਜ਼ਵਿ ਨਰਜ਼ਸੰ ਗ ਤੇ
ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਮੈਿਡਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਜ਼ਮਲ ਸਰੀ, ਦਰੀ ਰੱ ਜੂਵੀ ਤਾਰਰੀਫ ਕਰਦੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇੰ ਨਾ ਨੇ ਸਾਿਡਰੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ
ਜ਼ਖਆਲ ਰੱ ਜ਼ਖਆ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਰੀ ਿੰ ਗਾ ਭੋਜੂਨ ਜ਼ਮਲਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਅਤੇ ਬੱ ਜ਼ਿਆਂ ਦਰੀਆਂ ਸਾਰਰੀਆਂ ਜ਼ਨਿਜੂਰੀ ਲੋ ੜਾ ਦਰੀ ਵਰੀ
ਪੂਰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰਰੀ ਪੰ ਜੂਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸਘ ਦਾ ਵਰੀ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰੀਤਾ,
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰਰੀ ਦਰੀਆਂ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾ ਸਦਕਾ ਹਰੀ ਅਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋ ਪੰ ਜੂਾਬ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਫਰ
ਉਨਾ ਦੇ ਯਤਨਾ ਨਾਲ ਸਾਿਡਾ ਇਲਾਜੂ ਵਰੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਜ਼ਕਆ ਹੈ । ਉਨਾ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਹਸਪਤਾਲ ਤੋ ਜ਼ਵਦਾ ਲਈ।
ਇਸ ਮਸ਼ਕੇ ਿਡਾਕਟਰਰੀ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜੂ ਮੰ ਤਰਰੀ ਸਮਰੀ ਓ ਪਰੀ ਸੋਨਰੀ ਨੇ ਵਰੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉਤੇ ਮੁੱ ਖ
ਮੰ ਤਰਰੀ ਪੰ ਜੂਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵੱ ਲੋ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਜ਼ਦੱ ਤਰੀਆਂ । ਇਸ ਮਸ਼ਕੇ ਜ਼ਪਮੰ ਸਰੀਪਲ ਸਮਰੀਮਤਰੀ ਸੁਜੂਾਤਾ
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ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਿਡਰੀਕਲ ਸੁਪਰਿਡੈਟ ਿਡਾ. ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਜ਼ਹਸਰੀਲਦਾਰ ਮਨਜੂਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਿਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਿਡਾ.
ਹਰਜੂਰੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰੀ।
-ਕੈਪਸ਼ਨ
-ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋ ਘਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਮਸ਼ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ।
======
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਜ਼ਸੱ ਖ ਪਮਰਾਰਕਕਾ ਅਤੇ ਪਾਠੀ ਜ਼ਸੰ ਘਕਾ ਦੀ ਸਰਬੱ ਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱ ਸਟ ਨੇ ਲਈ ਸਾਰ
ਰਈਆ 'ਰ 15 ਪਜ਼ਰਵਾਰਕਾ ਨੂੰ ਇੱ ਕ-ਇੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ
ਕਰੋਨਾ ਮਹਕਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਜਾਰੀ ਰਜ਼ਹਣਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ : ਹੇਰ, ਜ਼ਸੱ ਧੂ
ਸਮੁੱ ਰੀ ਪੰ ਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਵੱ ਡਾ ਮਾਣ ਹਨ ਡਾ.ਓਬਰਾਏ : ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਰਈਆ/ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 12 ਮਈ (

)- ਜ਼ਸੱ ਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਣਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ

ਜ਼ਕਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰ ਡ ਛਕੋ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਕਾ 'ਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਜ਼ੰ ਦਣਗੀ ਜ਼ਵਰ ਲਾਣਗੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ
ਜ਼ਜ਼ਕਰਯੋਣਗ ਜ਼ਮਸਾਲ ਬਣ ਉਭਰੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਉਘੇ ਜ਼ਸੱ ਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱ ਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱ ਸਟ ਦੇ ਬਾਨੀ
ਡਾ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਜ਼ਸੰ ਘ ਓਬਰਾਏ ਵੱ ਲੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਕਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਮਭਾਵਤ ਹੋਏ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰਕਾ ਨੂੰ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ
ਵੰ ਡਣ ਦੀ ਜ਼ਵੱ ਢੀ ਣਗਈ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਜ਼ਹਤ ਅੱ ਜ ਕਸਬਾ ਰਈਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਪੰ ਡਕਾ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਣਗਾਰ
ਹੋਏ 15 ਜ਼ਸੱ ਖ ਪਮਰਾਰਕਕਾ ਤੇ ਪਾਠੀ ਜ਼ਸੰ ਘਕਾ ਦੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰਕਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਕੱ ਟਕਾ ਵੰ ਡੀਆਂ ਣਗਈਆਂ।
ਰਾਸ਼ਨ ਵੰ ਡਣ ਪਹੁੰ ਰੇ ਟਰੱ ਸਟ ਦੇ ਮਾਝਾ ਜੋਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਖਦੀਪ ਜ਼ਸੱ ਧੂ ,ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਪਮਧਾਨ ਸੁਖਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ
ਹੇਰ,ਮੀਤ ਪਮਧਾਨ ਜ਼ਸ਼ਸ਼ਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਲਾਡੀ ਆਜ਼ਦ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਯੋਣਗ ਸਰਪਮਸਤੀ ਹੇਠ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਜ਼ਜ਼ਲੇ ਅੰ ਦਰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਜ਼ਹਤ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰ ਡਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਣਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਧੀਨ ਅੱ ਜ ਕਸਬਾ ਰਈਆ ਜ਼ਵਖੇ
ਦੇਸ਼ 'ਰ ਰੱ ਲ ਰਹੇ ਸੰ ਕਟਮਈ ਮਹੌਲ ਕਾਰਨ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਣਗੁਰੂ ਘਰਕਾ ਜਕਾ ਘਰਕਾ 'ਰ ਰੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੀ ਅਖੰ ਡ ਪਾਠ
ਸਾਜ਼ਹਬ ਜੀ ਅਤੇ ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਸਮਾਣਗਮਕਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਸੱ ਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਮਰਾਰ ਆਜ਼ਦ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ੀ -ਰੋਟੀ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ 15 ਜ਼ਸੱ ਖ ਪਮਰਾਰਕਕਾ ਤੇ ਪਾਠੀ ਜ਼ਸੰ ਘਕਾ ਦੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰਕਾ ਨੂੰ ਇੱ ਕ-ਇੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨਕਾ ਦੀ
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਣਗਈ ਹੈ। ਉਨਕਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਰੱ ਲਜ਼ਦਆਂ ਅਜ਼ਜਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱ ਧਵਰਤੀ
ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਵੀ ਟਰੱ ਸਟ ਦੇ ਜ਼ਧਆਨ 'ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਕਸੇ ਕੋਲੋ ਮਦਦ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਜ਼ਝਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਕਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਡਾ .ਐੱਸ.ਪੀ. ਜ਼ਸੰ ਘ ਓਬਰਾਏ ਵੱ ਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰ ਡਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ
ਅਜ਼ਜਹੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰਕਾ ਵੱ ਲ ਵੀ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰੱ ਸਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਜਲਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਣਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਸੱ ਖ ਪਮਰਾਰਕ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਸਰਬੱ ਤ ਦਾ ਭਲਾ ਰੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱ ਸਟ ਦੇ
ਮੋਢੀ ਡਾ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜ਼ਸੰ ਘ ਓਬਰਾਏ ਵੱ ਲੋ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵੇਲੇ ਣਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਅੱ ਣਗੇ
ਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸੱ ਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਤਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਡਾ. ਓਬਰਾਏ ਵੱ ਲੋ
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰ ਦਰ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਕਕਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਕਾਦੇ ਉਪਕਾਰਕਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜ਼ਸੱ ਖ ਕੌ ਮ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਸਮੁੱ ਰੀ
ਪੰ ਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਸਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਨਕਾ ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਅਤੇ ਉਨਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਰੜਦੀ ਕਲਾ
ਲਈ ਣਗੁਰੂ ਸਾਜ਼ਹਬ ਦੇ ਰਰਨਕਾ 'ਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ
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ਜ਼ਜ਼ਕਰਯੋਣਗ ਹੈ ਜ਼ਕ ਸਰਬੱ ਤ ਦਾ ਭਲਾ ਰੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱ ਸਟ ਵੱ ਲੋ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰਕਾ ਨੂੰ ਸੁੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਇੱ ਕ ਜ਼ਕੱ ਟ ਅੰ ਦਰ ਕਰੀਬ 19 ਜ਼ਕੱ ਲੋ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਦਰਜ਼ਮਆਨੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਣਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰੱ ਲ ਸਕੇਣਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਕਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਟਰ ਣਗੁਰਜ਼ਬੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ
ਸਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ : ਸਰਬੱ ਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱ ਸਟ ਵੱ ਲੋ ਰਈਆ ਜ਼ਵਖੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਮਰਾਰਕਕਾ ਤੇ ਪਾਠੀ ਜ਼ਸੰ ਘਕਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰ ਡਣ ਮੌਕੇ
ਸੁਖਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਹੇਰ,ਸੁਖਦੀਪ ਜ਼ਸੱ ਧੂ,ਜ਼ਸ਼ਸ਼ਪਾਲ ਲਾਡੀ ਤੇ ਹੋਰ।

ਬਾਈਟ - 1 ਸੁਖਦੀਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸੱ ਧੂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਸਰਬੱ ਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱ ਸਟ ।

ਬਾਈਟ - 2 ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਸੱ ਖ ਪਮਰਾਰਕ।
=======
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਪਮਵਾਸੀ  ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਤੋ ਪੰ ਜਵਂ ਰੇ ਲ ਿੱ ਡੀ  ਆਜ਼ਮਿ ਲਈ ਰਵਾਨਾ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 12 ਮਈ (

)-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 ਭੇ ਜਣ ਦੀ  ਪਜ਼ਹਲ ਕੀ ਤੀ  ਿਈ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮੌਕੇ  ਆਪਣੇ 
ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ  ਹਨ। ਇਸ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਤਜ਼ਹਤ ਅੱ ਜ ਦੁਜ਼ਪਹਰ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਤੋ ਪੰ ਜਵਂ ਰੇ ਲ ਿੱ ਡੀ 
ਆਜ਼ਮਿ ਲਈ ਰਾਵਾਨਾ ਹੋ ਿਈ। ਇਸ ਰੇ ਲ ਿੱ ਡੀ  ਜ਼ਵਚ 1200 ਮੁਸਾਜ਼ਫਰਾ ਨੂੰ ਉਨਾ ਦੇ  ਘਰਾ ਲਈ ਭੇ ਜ਼ਜਆ ਜ਼ਿਆ।
ਜ਼ਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਿੱ ਲਇਹ ਹੈ ਜ਼ਕ ਲਾਕਡਾਨਨ ਮੌਕੇ  ਪੰ ਜਾਬ ਜ਼ਵਚੋ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਆਂ ਸਾਰੀ ਆਂ ਜ਼ਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਰੇ ਲ ਿੱ 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
ਿੱ ਡੀ  ਜ਼ਵਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਸਾਰਾ ਪਮਬੰਧ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਪਮਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱ ਲੋ ਕੀ ਤਾ ਜ਼ਿਆ। ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ  ਪਮਵਾਸੀ ਆਂ ਨੇ ਵੀ  ਇੰ ਨਾ
ਯਤਨਾ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ  ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ  ਜ਼ਜਲਾ ਪਮਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀ ਤਾ, ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਦੀ  ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਖੀ ਸਾਦੀ  ਆਪਣੇ  ਘਰ ਪਰਤਣਿੇ ।
ਸਟੇ ਸ਼ਨ ਉਤੇ  ਐਸ ਡੀ  ਐਮ ਸਮੀ  ਜ਼ਵਕਾਸ ਹੀ ਰਾ ਪਮਵਾਸੀ ਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਅਤੇ  ਪਮਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱ ਜੇ  ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਾਰੇ  ਮੁਸਾਜ਼ਫਰਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ , ਪਾਣੀ , ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟੀ  ਆਜ਼ਦ ਵੀ  ਲੈ ਕੇ  ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਆਂ ਿਈਆਂ । ਉਨਾ
ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜ ਖਾਣੇ  ਦੇ  ਪਮਬੰਧ ਜ਼ਵਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੰ ਸਥਾ ਜੈ ਹੋ ਨੇ ਵੱ ਡਾ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਇਹ ਰੇ ਲ ਿੱ ਡੀ ਆਂ ਅਜੇ  ਇਸੇ  ਤਰਾ ਚੱ ਲਦੀ ਆਂ ਰਜ਼ਹਣਿੀ ਆਂ ਤੇ  ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਪਮਵਾਸੀ ਆਂ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਵੈਬ
ਸਾਇਟ ਉਤੇ  ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀ ਤਾ ਹੈ , ਉਨਾ ਨੂੰ ਉਨਾ ਦੇ  ਫੋਨ ਉਤੇ  ਸੰ ਦੇ ਸ਼ ਭੇ ਜ ਕੇ  ਰੇ ਲ ਿੱ ਡੀ  ਜ਼ਵਚ
ਚ ਨ ਲਈ ਸੱ ਜ਼ਦਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾ ਜ਼ਕਧਰੇ  ਭੀ 

ਨਹਂ ਪੈਦੀ  ਅਤੇ  ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ  ਵਾਰੀ  ਨਾਲ ਆ ਕੇ 

ਰੇ ਲ ਿੱ 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  ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ  , ਜ਼ਜਸ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅੱ ਿੇ 
ਫੈਲਣ ਜ਼ਵਚ ਮਦਦ ਜ਼ਮਲੇ  ।

ਕੈਪਸ਼ਨ-ਆਜ਼ਮਿ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ  ਰੇ ਲ ਿੱ ਡੀ  ਜ਼ਵਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਦੇ  ਮੁਸਾਜ਼ਫਰ।
==========
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ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ
ਕੈਬਜਨਿਟ ਮੰ ਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਿਟਰੀ ਨਰਸ ਜਦਿਸ ਮੌਕੇ ਫਰੰ ਿਟ ਲਾਈਿਟ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂਟ ਨਰਸਾ ਨੂੰ
ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਤ
ਿਾਇਸ ਆਫ ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਸੰ ਸਥਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾ ਲਈ ਭੇਿਟ ਕੀਤੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱ ਗਰੀ
ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ, 12 ਮਈ:
ਅੱ ਜ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਿਟਰੀ ਨਰਸ ਜਦਿਸ ਮੌਕੇ ਸਮੀ ਓਮ ਪਮਕਾਸ਼ਟ ਸੋਨੀ ਡਾਕਿਟਰੀ ਜਸਜਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਿੱ ਲੋ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਜਿਖੇ ਫਰੰ ਿਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂਟ ਨਰਸਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ। ਉਨਾ ਜਕਹਾ ਜਕ
ਇਨਾ ਨਰਸਾ ਿੱ ਲੋ ਇਸ ਜਭਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏਾ ਆਪਣੀੀ ਜਡਊਿਟੀ
ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਜਨਭਾਇਆ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅੱ ਜ ਿਾਇਸ ਆਫ ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਸੰ ਸਥਾ ਿੱ ਲੋ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾ ਲਈ 1000 ਪਾਣੀੀ ਦੀਆਂਟ
ਬੋਤਲਾ, 350 ਜੂਸ, 720 ਨਮਕੀਨ ਪੈਕੇਿਟ, 500 ਜਡਸਪੋਜਏਾਬਲ ਬੈਡ ਸ਼ਟੀਿਟਾ, 250 ਸਾਬਣੀ, ਤੇਲ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਸਮੱ ਗਰੀ ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾ ਨੇ ਿਾਇਸ ਆਫ ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਸੰ ਸਥਾ ਦਾ ਧੰ ਨਿਾਦ ਕਰਜਦਆਂਟ ਜਕਹਾ ਜਕ
ਜਜਥੇ ਸਰਕਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਨਪਿਟਣੀ ਲਈ ਜੰ ਗੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂਟ ਉਥੇ ਦਾਨੀ ਸੱ ਜਣੀਾ
ਅਤੇ ਸਿੈ ਸੇਿੀ ਸੰ ਸਥਾਿਾ ਿੱ ਲੋ ਿੀ ਆਪਣੀਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਟਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਿੱ ਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂਟ ਨਰਸਾ ਨੂੰ ਫੁੱ ਲਾ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਜਚੰ ਨ ਦੇ ਕੇ
ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ।
ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਨਾਦੇੇ ਤੋ ਆਏਾ ਸ਼ਟਰਧਾਲੂ ਜੋ ਜਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਜਿਟਿ ਪਾ Âੈੈ ਗਏਾ ਸਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱ ਜ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਟਰਧਾਲੂਆਂਟ ਦੇ ਿਟੈਸਿਟ ਨੈਗੇਜਿਟਿ ਆਏਾ ਹਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋ ਜਡਸਚਾਰਜ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਇਨਾ ਸ਼ਟਰਧਾਲੂਆਂਟ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿਟੈਸਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੈਗੇਜਿਟਿ
ਆਉਣੀ ਿਾਲੇ ਸ਼ਟਰਧਾਲੂਆਂਟ ਨੂੰ ਉਨਾ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਜਆ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਜਜੰ ਨਾ ਸ਼ਟਰਧਾਲੂਆਂਟ ਨੂੰ
ਹਸਪਤਾਲ ਤੋ ਜਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀੇ ਘਰ ਜਿੱ ਚ ਿੀ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋ ਜਦੱ ਤੀਆਂਟ ਜਾਦੀਆਂਟ
ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਏਾਕਾਤਿਾਸ ਜਿੱ ਚ ਰਜਹਣੀਗੇ। ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱ ਜਸਆ ਜਕ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ
ਨਾਲ ਜਨਪਿਟਣੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪਮਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਤਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਿੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ਟੀ ਨਹੀ ਰਜਹਣੀ ਜਦੱ ਤੀ
ਜਾਿੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੀ ਜਸ਼ਟਿਰਾਜ ਜਸੰ ਘ ਬੱ ਲ ਐਸ:ਡੀ:ਐਮ ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ, ਡਾ: ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਟਰਮਾ ਜਪਮੰ ਸੀਪਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ,
ਡਾ: ਰਮਨ ਸ਼ਟਰਮਾ, ਡਾ: ਰਾਕੇਸ਼ਟ ਸ਼ਟਰਮਾ, ਮੈਡਮ ਸੀਨੂੰ ਅਰੋੇਾ ਪਮਧਾਨ ਿਾਇਸ ਆਫ ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ, ਰਾਖੀ ਿਰਮਾਨੀ,
ਡਾ: ਨਜਰੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ, ਸਮੀ ਜਿਕਾਸ ਸੋਨੀ ਕੈਂਸਲਰ ਤੋ ਇਲਾਿਾ ਿੱ ਡੀ ਜਿੱ ਚ ਪਮਮਖ
ੁੱ ਸਖਸ਼ਟੀਅਤਾ ਹਾਜਰ ਸਨ।
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ਕੈਪਸ਼ਟਨ ------- ਸਮੀ ਓਮ ਪਮਕਾਸ਼ਟ ਸੋਨੀ ਡਾਕਿਟਰੀ ਜਸਜਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਿਟਰੀ ਨਰਸ ਜਦਿਸ
ਮੌਕੇ ਫਰੰ ਿਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂਟ ਨਰਸਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏਾ।
ਸਮੀ ਓਮ ਪਮਕਾਸ਼ਟ ਸੋਨੀ ਡਾਕਿਟਰੀ ਜਸਜਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਿਾਇਸ ਆਫ਼ ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ ਸੰ ਸਥਾ ਿਲੋ ਜਦੱ ਤੀ
ਗਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਜਪਮੰ ਸੀਪਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਦੰ ਦੇ ਹੋਏਾ।
===============
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਪਮਵਾਸੀ  ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਪਠਾਨਕੋਟ ਤਂ ਵਾਆਆ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਰੇ ਲ ਿੱ ਡੀ  ਗੰ ਗਿੀ ਰ ਤੰ ਪਾ ਲ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 12 ਮ

(

ਰਵਾਨਾ

)-ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵੱ ਲਂ ਪਮਵਾਸੀ  ਮਜ਼ਦੂਰਂ ਨੂੰ ਉਨਂ ਦੇ 

ਸੂਜ਼ਬਆਂ 'ਤ ਭੇ ਗਣ ਦੀ  ਕੀ ਤੀ  ਪਜ਼ਹਲ ਤਜ਼ਹਤ ਅੱ ਗ ਸ਼ਾਮ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਤਂ ਛੇ ਵੀ ਰੇ ਲ ਿੱ ਡੀ  ਗੰ ਗਿੀ ਰ ਤੰ ਪਾ
(ਛੱ ਤੀ ਸਿੜ) ਲ

ਰਾਵਾਨਾ ਹੋ ਿ । ਆਹ ਰੇ ਲ ਿੱ ਡੀ  ਪਠਾਨਕੋਟ ਤਂ ਤੱ ਲੀ , ਜ਼ਗਸ ਜ਼ਵਤ ਕੁੱ ਲ 1110 ਮੁਸਾਜ਼ਫਰ

ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜ਼ਗੰ ਨਾ ਜ਼ਵਤਂ ਬਾਕੀ  ਮੁਸਾਜ਼ਫਰ ਜ਼ਪਛਂ ਆਏ, ਪਰ 230 ਮੁਸਾਜ਼ਫਰ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਤਂ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਆਥਂ ਤੜੇ 
ਸਾਰੇ  ਪਮਵਾਸੀ ਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ  ਮੁਆਆਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ  ਅਤੇ  ਰੋਟੀ -ਪਾਣੀ  ਦੇ  ਪੈਕ ਨਾਲ ਦੇ  ਕੇ  ਰੇ ਲ ਿੱ ਡੀ  ਜ਼ਵਤ
ਤੜਾਆਆ ਜ਼ਿਆ। ਡਾਕਟਰੀ  ਜ਼ਨਰੀ ਖਣ, ਜ਼ਟਕਟਂ ਦੀ  ਵੰ ਡ , ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਆਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ  ਰੇ ਲ ਿੱ ਡੀ  ਜ਼ਵਤ
ਤੜਾਉਣ ਤੱ ਕ ਜ਼ਕਧਰੇ  ਵੀ  ਮਜ਼ਦੂਰਂ ਦੀ  ਭੀ ੜ ਜ਼ਵਖਾ

ਨਹੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ  ਅਤੇ  ਨਾ ਹੀ  ਜ਼ਕਸੇ  ਪਮਵਾਸੀ  ਨੂੰ ਆਸ ਲ

ਕੋ

ਪੈਸਾ ਖਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਪਆ। ਸਟੇ ਸ਼ਨ ਉਤੇ  ਐਸ ਡੀ  ਐਮ ਸਮੀ  ਜ਼ਵਕਾਸ ਹੀ ਰਾ ਅਤੇ  ਨਾਆਬ ਤਜ਼ਹਸੀ ਲਦਾਰ ਸਮੀ ਮਤੀ 
ਅਰਤਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਸਾਜ਼ਫਰਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲ
ਰੇ ਲਵੇ  ਯਾਤਰਾ ਲ

ਸਟੇ ਸ਼ਨ ਉਤੇ  ਪਹੁੰ ਤੇ ।

ਜ਼ਨਯੁੱ ਕਤ ਕੀ ਤੇ  ਿਏ ਨੋਡਲ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ  ਸਮੀ  ਰਗਤ ਉਬਰਾਏ ਵੱ ਲਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਥਾਵਂ ਉਤੇ 

ਪਮਵਾਸੀ ਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ  ਮੁਆਆਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਮਬੰਧ ਕੀ ਤਾ ਜ਼ਿਆ, ਜ਼ਗਥਂ ਉਨਂ ਨੂੰ ਬੱ ਸਂ ਜ਼ਵਤ ਜ਼ਬਠਾ ਕੇ 
ਸਟੇ ਸ਼ਨ ਉਤੇ  ਛੱ ਜ਼ਡਆ ਜ਼ਿਆ।
ਰੇ ਲ ਿੱ ਡੀ  ਜ਼ਵਤ ਪਜ਼ਹਲਂ ਤਂ ਉਲੀ ਕੇ  ਪਮੋਿਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਮਵਾਸੀ ਆਂ ਦੀ ਆਂ ਸੂਤੀ ਆਂ ਬਣਾ ਕੇ  ਉਨਂ ਨੂੰ ਘਰਂ
ਤਂ ਜ਼ਲਆ ਕੇ  ਡਾਕਟਰੀ  ਮੁਆਆਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ  ਰੇ ਲ ਿੱ ਡੀ  ਜ਼ਵਤ ਤੜਾਉਣ ਲ
ਲਿਾ

ਿ

ਵੱ ਖ -ਵੱ ਖ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਆਂ ਦੀ  ਜ਼ਡਿਟੀ 

ਸੀ , ਜ਼ਗਸ ਸਦਕਾ ਆਹ ਸਾਰਾ ਪਮੋਿਰਾਮ ਬੜੇ  ਵਧੀ ਆ ਵੰ ਿ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ  ਤਜ਼ੜਆ।

ਕੈਪਸ਼ਨ : ਪਮਵਾਸੀ  ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤਂ ਵਾਆਆ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਰੇ ਲ ਿੱ ਡੀ  ਗੰ ਗਿੀ ਰ ਲ

ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ  ਹੋਏ

(ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਜ਼ਦਮਸ਼) ਐਸ ਡੀ  ਐਮ ਸਮੀ  ਜ਼ਵਕਾਸ ਹੀ ਰਾ ਅਤੇ  ਨਾਆਬ ਤਜ਼ਹਸੀ ਲਦਾਰ ਸਮੀ ਮਤੀ  ਅਰਤਨਾ ਸ਼ਰਮਾ
========

