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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਤੋ ੰ ਡੇਲ ਅਤੇ ਅਮੇਲਈ ਲ

ਦੋ ਰੇਲ ਗੱ ਡਈਆਂ ਰਵਾਨਾ

ਗੁਰਜਈਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਪਮਵਾਸਈਆਂ ਨੂੰ ਵੰ ਡੇ ਮਾਸਕ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 15 ਮ
ਉਨਾ ਦੇ ਘਰ

(

)-ਕੈਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵੱ ਲੋ ਕੋਜ਼ਵਡ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਚੱ ਲਦੇ ਪੰ ਜਾਬ ਜ਼ਵਚ ਫਸੇ ਪਮਵਾਸਈਆਂ ਨੂੰ

ੇਜਣ ਲ

ਚੁੱ ਕੇ ਗਏ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮਾ ਤਜ਼ਹਤ ਅੱ ਜ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਤੋ ਦੋ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱ ਡਈਆਂ ੰ ਡੇਲ (ਪੱ ਛਮਈ

ਬੰ ਗਾਲ) ਅਤੇ ਅਮੇਲਈ ਲ

ਰਾਵਾਨਾ ਹੋ ਆਂ, ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਜ਼ਵਚ ਕਮਮਵਾਰ 980 ਅਤੇ 1200 ਮੁਸਾਜ਼ਫਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਲੋ ਕ ਸ ਾ

ਮੈਂਬਰ ਸ. ਗੁਰਜਈਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਪਮਵਾਸਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਲ

ਸ਼ੁ ਕਾਮਨਾਵਾ

ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਲਾ ਟਰੱ ਸਟ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵਈ ਵੰ ਡੇ । ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ
ਦਈ ਸਮੱ ਜ਼ਸਆ ਹੋ

ਤਾ ਉਹ ਅੱ ਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥਈ ਮੁਸਾਜ਼ਫਰਾ ਨੂੰ ਵੰ ਡ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਲ

ਜ਼ਰੂਰਈ ਹੈ ਜ਼ਕ ਹਰ ਆਦਮਈ ਮਾਸਕ

ਬੰ ਨ ਕੇ ਰੱ ਖੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾ ਨਾਲ ਟਰੱ ਸਟ ਦੇ ਮਾਝਾ ਜੋਨ ਦੇ ਪਮਰਾਨ ਸੁਖਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਹੇਰ ,
ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮਈ ਸੁਖਦਈਪ ਜ਼ਸੱ ਰੂ, ਐਸ ਡਈ ਐਮ ਸਮਈ ਜ਼ਵਕਾਸ ਹਈਰਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਉਲੰਪਈਅਨ ਬਲਜ਼ਵੰ ਦਰ ਸ਼ੰ ਮਈ ,
ਤਜ਼ਹਸਈਲਦਾਰ ਬਈਰਕਰਨ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਨੱ ਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜ਼ਰਕਾਰਈ ਵਈ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪਜ਼ਹਲਾ ਦਈ ਤਰਾ ਜ਼ਜਲਾ ਪਮਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱ ਲੋ ਸਾਰੇ ਪਮਵਾਸਈਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਈ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਬੱ ਸਾ ਉਤੇ ਰੇਲਵੇ
ਸਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਲਆਂਦਾ ਜ਼ਗਆ, ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਖਾਣ-ਪਈਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਲ

ਰੇਲ ਗੱ ਡਈ ਰਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕਈਤਾ

ਜ਼ਗਆ। ਸਮਈ ਹਈਰਾ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵ ਾਗ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਦੱ ਤਈਆਂ ਸਾਰਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਦਾ ਜ਼ਰਆਨ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ,
ਤਾ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਫੈਲੇ । ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅੱ ਗੇ ਤੋ ਵਈ ਇਹ ਗੱ ਡਈਆਂ ਇਸੇ ਤਰਾ ਜਾਰਈ ਰਜ਼ਹਣਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ
ਮੋਬਾ ਲ ਉਤੇ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦਈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡਈਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲ

ਪੁੱ ਜਣ , ਜ਼ਜਥੋ ਉਨਾ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ

ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੱ ਸਾ ਰਾਹੀ ਜ਼ੇ ਜਆ ਜਾਦਾ ਹੈ।

ਕੈਪਸ਼ਨ

-ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪਮਵਾਸਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੰ ਡਦੇ ਲੋ ਕ ਸ ਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਗੁਰਜਈਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਹੋਰ।
============
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਸਮਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋ 95 ਯਾਤਰਰੀ ਅੱ ਜ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋ ਮੁਕਤ ਹੋ ਘਰਾ ਨੂੰ ਪਰਤੇ-ਸੋਨਰੀ
ਸਮਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ  ਤੇ ਸਮਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਵ ਚ ਕਰੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਇਲਾਜ
ਜਲਦਰੀ ਹਰੀ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾ ਤੋ ਛੁੱ ਟਰੀ ਜ਼ਮਲਣ ਦਰੀ ਆਸ
ਅੰ ਮਮਤਸਰ, 15 ਮਈ (

)-ਸਮਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋ ਪਰਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਾਲੂ ਜੋ ਜ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਵ ਚ ਪਾਜ਼ਰੀਟਵ 

ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵ ੱ ਖ-ਵ ੱ ਖ ਹਸਪਤਾਲਾ ਜ਼ਵ ਚ ਦਾਖਲ ਸਨ, ਜ਼ਵ ਚੋ ਅੱ ਾੇ ਤੋ ਵ ੱ ਾ ਜ਼ਗਣਤਰੀ ਜ਼ਵ ਚ ਸ਼ਰਾਾਲੂ ਠਰੀਕ ਹੋ ਕੇ
ਘਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਾਲੂ ਵ ਰੀ ਛੇਤਰੀ ਠਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ । ਉਕਤ ਪਮਗਟਾਵ ਾ
ਡਾਕਟਰਰੀ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰਰੀ ਸਮਰੀ ਓ ਪਰੀ ਸੋਨਰੀ ਨੇ ਪਮੈਸ ਵ ਾਰਤਾ ਜ਼ਵ ਚ ਕਰਦੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਜਲ•ੇੇ
ਜ਼ਵ ਚ 260 ਯਾਤਰਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ਰੀਟਵ  ਆਏ ਸਨ, ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਜ਼ਵ ਚੋ 45 ਜ਼ਪਛਲੇ ਜ਼ਦਨਾ ਜ਼ਵ ਚ ਅਤੇ 95 ਸ਼ਰਾਾਲੂ ਅੱ ਜ
ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਰੀ ਸੋਨਰੀ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜ 44 ਯਾਤਰਰੀ ਸਮਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ  ਹਸਪਤਾਲ ਤੋ ਅਤੇ 51
ਯਾਤਰਰੀ ਸਮਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋ ਠਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰਾ ਹੁਣ ਤੱ ਕ 140 ਯਾਤਰਰੀ
ਠਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 120 ਯਾਤਰਰੀ ਵ ਰੀ ਛੇਤਰੀ ਠਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ । ਉਨਾ
ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਕੇਵ ਲ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਤਰਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਜਾ ਪਮਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰੀ ਚੰ ਗਰੀ
ਖਬਰ ਨਹੀ ਹੈ, ਬਲਜ਼ਕ ਸਮੁੱ ਚੇ ਭਾਰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵ ਾਲਰੀ ਖਬਰ ਹੈ , ਜ਼ਕਉਜ਼ਕ ਬਹੁਤੇ
ਲੋ ਕ ਯਾਤਰਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ਜ਼ਟਵ  ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਥਤਰੀ ਆਪੇ ਤੋ ਬਾਹਰ ਹੁੰ ਦਰੀ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱ ਕੇ ਸੁਜ਼ਹਰਦ ਕਦਮਾ ਸਦਕਾ ਕੇਵ ਲ ਯਾਤਰਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਰੀ ਨਹੀ ਹੋਇਆ , ਬਲਜ਼ਕ ਅੱ ਗੇ
ਵ ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਵ ਰੀ ਨਹੀ ਜ਼ਮਲਣ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ।
ਸਮਰੀ ਸੋਨਰੀ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜ ਠਰੀਕ ਹੋਏ ਮਰਰੀਜ਼ਾ ਜ਼ਵ ਚੋ 44 ਯਾਤਰਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮੈਡਰੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜ਼ਵ ਚ ਕਰੀਤਾ ਜ਼ਗਆ, ਜਦਜ਼ਕ 51 ਯਾਤਰਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮੋਮਣਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪਮਬੰਾਕ ਕਮਟੇ ਵ ੱ ਲੋ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਵ ਚ ਕਰੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਾ ਸਮੋਮਣਰੀ ਕਮੇਟਰੀ ਵ ੱ ਲੋ
ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਲਈ ਾੰ ਨਵ ਾਦ ਕਰਦੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਕੁੱ ਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਠਰੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋ ਛੁੱ ਟਰੀ
ਜ਼ਦੱ ਤਰੀ ਜਾ ਸਕਦਰੀ ਹੈ।
ਦੱ ਸਣਯੋਗ ਹੈ ਜ਼ਕ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਵ ਚੋ 25 ਸ਼ਰਾਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 14
ਮਈ ਨੂੰ 19 ਯਾਤਰਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠਰੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋ ਛੁੱ ਟਰੀ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਸਰੀ । ਹਸਪਤਾਲਾ ਤੋ
ਲਗਾਤਾਰ ਚੰ ਗਰੀਆਂ ਖਬਰਾ ਜ਼ਮਲਣ ਕਾਰਨ ਕੇਵ ਲ ਦਾਖਲ ਮਰਰੀਜ਼ਾ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀ ਹੋਏ , ਬਲਜ਼ਕ ਸਮੁੱ ਚੇ
ਪੰ ਜਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਾਕਤ ਜ਼ਮਲਰੀ ਹੈ । ਸਮਰੀ ਸੋਨਰੀ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਭਾਵ ੇਂ ਸਮਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਜ਼ਹਬ ਤੋ ਆਈ
ਸੰ ਗਤ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ਜ਼ਟਵ  ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇੰ ਨਾ ਨੂੰ ਹਸਪਪਤਾਲ ਜ਼ਵ ਚ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਸਰੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਾਲੂ
ਬੜੇ ਚੜ•ਦਰੀ ਕਲਾ ਜ਼ਵ ਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਨੂੰ ਸਰਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵ ਰੀ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਸ਼ਕਲ ਨਹੀ ਹੋਈ । ਵ ਾਜ਼ਹਗੁਰੂ ਦਰੀ ਜ਼ਕਮਪਾ
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ਨਾਲ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਠਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾ ਤੋ ਘਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਰੀ ਸੋਨਰੀ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਤੰ ਨ ਮੈਡਰੀਕਲ ਕਾਲਜਾ ਜ਼ਵ ਚ ਹੁਣ ਤੱ ਕ 35000 ਦੇ ਕਰਰੀਬ ਟੈਸਟ ਕਰੀਤੇ
ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਵ ਚ ਜ਼ਪਛਲੇ ਚਾਰ ਜ਼ਦਨਾ ਜ਼ਵ ਚ ਹਰੀ 600 ਤੋ ਵ ੱ ਾ ਟੈਸਟ ਕਰੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਜ਼ਵ ਚੋ
ਚੰ ਗਰੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਰਹਰੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਵ ਰੀ ਪਾਜ਼ਜ਼ਟਵ  ਕੇਸ ਨਹੀ ਆਇਆ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰਾ ਕੁੱ ਝ ਜ਼ਦਨ
ਹੋਰ ਚਲਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵ ਰੀ ਜ਼ਵ ਚਾਰ ਕਰੇਗਰੀ।
ਜ਼ਡਪਟਰੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਵ ਦੁਲਾਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਢਲੱ ਲੋ ਨੇ ਵ ਰੀ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਾਲੂ ਨੂੰ ਵ ਾਾਈ ਜ਼ਦੰ ਦੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਅਸੀ ਇੰ ਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ਜ਼ਟਵ  ਆਉਣ ਮਗਰੋ ਸ਼ਰਾਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਤਵ ਾਸ ਜ਼ਵ ਚੋ ਕੱ ਢਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਵ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵ ਾਇਆ ਸਰੀ। ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਜ਼ਹਲੇ
ਜ਼ਦਨ ਤੋ ਹਰੀ ਸਰਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੜੇ ਕਾਇਮ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰੀ ਇਹ ਜਲਦਰੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤ
ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵ ੱ ਲੋ ਜ਼ਦੱ ਤਰੀਆਂ ਸੇਵ ਾਵ ਾ ਲਈ ਸਾਜ਼ਰਆਂ ਦਾ ਾੰ ਨਵ ਾਦ ਕਰੀਤਾ।

ਕੈਪਸ਼ਨ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਵ ਚੋ 95 ਜ਼ਵ ਅਕਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋ ਛੁੱ ਟਰੀ ਜ਼ਮਲਣ ਉਤੇ ਸੰ ਬੋਾਨ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰਰੀ ਜ਼ਸੱ ਜ਼ਖਆ ਤੇ ਖੋਜ
ਮੰ ਤਰਰੀ ਸਮਰੀ ਓ ਪਰੀ ਸੋਨਰੀ।
==========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ

-ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਸਰੇਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾ ਕਕਤਾ ਤਬਦਕਲ
-ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਖੁੱ ਲਣਗਕਆਂ ਦੁਕਾਨਾ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 15 ਮਈ (

)- ਕੋਜ਼ਵਿ-19 ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਜ਼ਲੇ ਅੰ ਦਰ ਲਗਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਕਰਜ਼ਫਊ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰਕ ਹੈ ,

ਪਰ ਕਰਜ਼ਫਊ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਢੱ ਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਸਰੇਸ ਵੱ ਲੋ ਕੁੱ ਝ ਦੁਕਾਨਾ /ਕਾਰੋਬਾਰਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਨੂੰ ਤਰਤਕਬਵਾਰ
ਜ਼ਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਲਣ ਦਕ ਅਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦੱ ਤਕ ਗਈ ਸਕ।
ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਸਰੇਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰਕ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਹੁਣ ਇਨਾ ਦੁਕਾਨਾ/ਕਾਰੋਬਾਰਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਦਾ ਸਮਾ ਜੋ ਜ਼ਕ ਪਜ਼ਹਲਾ ਸਵੇਰੇ 7
ਵਜੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੁਪਜ਼ਹਰ 3 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਸਕ ਨੂੰ ਬਦਲਜ਼ਦਆਂ ਇਹ ਸਮਾ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱ ਕ
ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਮੈÎ ਜ਼ਜਸਸਰੇਸ-ਕਮ-ਜ਼ਿਪਸਕ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਜ਼ਸਘ ਜ਼ਢਲੋ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਰਜ਼ਫਊ
ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾ ਨੂੰ ਸੂਚਕਬੱ ਧ ਸਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੋਲਣ ਦਕ ਜ਼ਢੱ ਲ ਜ਼ਦੱ ਤਕ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾ ਦੁਕਾਨਾ/ਕਾਰੋਬਾਰਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾ ਤਬਦਕਲ ਕਕਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।
ਉਨਾ ਹੁਕਮ ਕਕਤਾ ਜ਼ਕ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰਕ ਘਰਾ ਜ਼ਵਚ ਸਮਾਨ ਪੁਹੰਚਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈ -ਕਮਰਸ ਕੰ ਪਨਕਆਂ ਦਾ ਸਮਾ ਸ਼ਾਮ 8
ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਵਕ ਜ਼ਕਤਾਬਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਗਰਕ ਦਕ ਵੰ ਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕਕਨਕ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਕ ਇਕ ਮੌਕੇ 10 ਤੋ ਵੱ ਧ ਜ਼ਵਅਕਤਕ ਕਮਰੇ ਜ਼ਵਚ ਇਕੱ ਠੇ ਨਾ ਹੋਣ । ਉਨਾ ਸਪੱ ਸ਼ਸ ਕਕਤਾ ਜ਼ਕ ਸਪਾ , ਸਲੂਨ,
ਪਾਰਲਸਰ, ਜ਼ਜੰ ਮ, ਜ਼ਸਨੇਮਾ, ਮਾਲ, ਬੈਕੁਇਸ ਹਾਲ ਆਜ਼ਦ ਪਜ਼ਹਲਾ ਦਕ ਤਰਾ ਜ਼ਫਲਹਾਲ ਬੰ ਦ ਹਕ ਰਜ਼ਹਣਗੇ।
ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਮੈਜ਼ਜਸਸਰੇਸ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਹਕ ਘਰੋ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨੱਕਜ਼ਲਆ ਜਾਵੇ । ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰਕ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਵੇ।

=======
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਸਰਬੱ ਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱ ਸਟ ਨੇ ਪਮਰਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਲਲ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਪਮ ਾ ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਦੱ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਸਕ
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਦਾ ਨਹੀ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੇਣ : ਔਜਲਾ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ,15 ਮਲ (

)- ਨਾਮਰਰ ਜ਼ਸੱ ਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱੇ ਸਮਾਜ ਸੇਰਕ ਡਾ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਜ਼ਸੰ ੱ ਓਬਰਾਏ ਦੀ

ਸਰਪਮਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਸਰਬੱ ਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱ ਸਟ ਰੱ ਲੋ ਇਸ ਜ਼ਬਪਤਾ ਭਰੀ ੱੜੀ 'ਚ ਪੰ ਜਾਬ ਜ਼ਰਚੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾ
ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਰਾਲੇ ਪਮਰਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਲ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਸਰਲ ਤੇ ਰੇਲਰੇ ਪਮ ਾਸਨ ਨੂੰ
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ੱ ਔਜਲਾ ਦੀ ਮਜਜੂਦਗੀ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੀਹਰੀ ਪਰਤ ਰਾਲੇ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦਜਰਾਨ ਬੋਲਜ਼ਦਿਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ੱ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਰਬੱ ਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱ ਸਟ ਰੱ ਲੋ
ਅੱ ਜ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਸਰਲ ਤੇ ਰੇਲਰੇ ਪਮ ਾਸਨ ਨੂੰ ੱਰਾ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪਮਰਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਲਲ ਰੱ ਡੀ ਜ਼ਗਣਤੀ 'ਚ ਮਾਸਕ ਦੇਣ
ਤੇ ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਦਾ ਧੰ ਨਰਾਦ ਕਰਜ਼ਦਿਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਿਆ ਅੰ ਦਰ ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਰੀ ਜ਼ਕਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਜ਼ਬਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾ
ਡਾ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਜ਼ਸੰ ੱ ਓਬਰਾਏ ਹਮੇ ਾ ਸਭ ਤੋ ਪਜ਼ਹਲਾ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਲੋ ੜਰੰ ਦਾ ਦੀ ਰੱ ਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਲ ਮਨੁੱਖਤਾ
ਦੀ ਸੇਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਦਾ ਕਦੇ ਰੀ ਦੇਣ ਨਹੀ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਦਜਰਾਨ ਟਰੱ ਸਟ ਦੇ ਮਾਝਾ ਜੋਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਖਦੀਪ ਜ਼ਸੱ ਧੂ , ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਪਮਧਾਨ ਸੁਖਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ੱ ਹੇਰ, ਜਨਰਲ
ਸਕੱ ਤਰ ਮਨਪਮੀਤ ਸੰ ਧੂ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਨਰਜੀਤ ੱਲ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਸਰਬੱ ਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱ ਸਟ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬ ਜ਼ਰਚੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ
ਜਾਣ ਰਾਲੇ ਪਮਰਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਲ ਪਮ ਾਸਨ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੀਹਰੀ ਪਰਤ ਰਾਲੇ ਧੋਣ ਯੋਗ
ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਲਿ ਹੈ। ਜ਼ਜਸ ਤਜ਼ਹਤ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਪਮ ਾ ਨ ਨੂੰ ਪਮਰਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਲਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ
ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ੱ ਔਜਲਾ ਦੀ ਮਜਜੂਦਗੀ 'ਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜ਼ਰਕਾਸ ਹੀਰਾ,ਸਟੇ ਨ
ਮਾਸਟਰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ੱ

ੰ ਮੀ ਅਤੇ ਤਜ਼ਹਸੀਲਦਾਰ ਬੀਰਕਰਨ ਜ਼ਸੰ ੱ ਜ਼ਢੱ ਲੋ ਨੂੰ ਸਜੰਪ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਜੋ

ਪਮ ਾ ਨ ਰੱ ਲੋ ਰੇਲਰੇ ਸਟੇ ਨਾ ਤੇ ਸਪੈ ਲ ਰੇਲ ਗੱ ਡੀਿਆ ਰਾਹੀ ਿਪਣੇ ੱਰਾ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਰਾਲੇ ਪਮਰਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨੂੰ ਰੰ ਡੇ
ਜਾਣਗੇ।

ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਰੱ ਲੋ ਇਹ ਐਲਾਨ ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਟਰੱ ਸਟ ਰੱ ਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸੇਰਾ ਕਾਰਜ ਉਨਾ
ਜ਼ਚਰ ਤੱ ਕ ਜ਼ਨਰੰ ਤਰ ਜਾਰੀ ਰਜ਼ਹਣਗੇ ਜਦੋ ਤੱ ਕ ਮਾਹਜਲ ਸੁਖਾਰਾ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਦਾ।

ਕੈਪ ਨ : ਸਰਬੱ ਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱ ਸਟ ਰੱ ਲੋ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਤੇ ਰੇਲਰੇ ਪਮ ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੇਣ ਮਜਕੇ ਐੱਮ .ਪੀ.ਗੁਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ੱ
ਔਜਲਾ,ਸੁਖਜ਼ਜੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ੱ ਹੇਰ,ਸੁਖਦੀਪ ਜ਼ਸੱ ਧੂ,ਜ਼ਰਕਾਸ ਹੀਰਾ,ਮਨਪਮੀਤ ਸੰ ਧੂ,ਨਰਜੀਤ ੱਲ ਤੇ ਹੋਰ।
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ਦਫਤਰ ਜਜਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ
ਕੈਬਜਨਿ ਮੰ ਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵਾਲਮੀਜਕ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਜਕ ਜਮਲਾਪ ਸਭਾ ਮੰ ਜਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ
ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਦੱ ਤਾ ਚੈਕ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਲਲਕੇ ਅਧੀਨ ਪਂਦੀਆਂ  ਵਾਰਹਾ ਲਈ  ਭੇਜੇ ਸੈਨੀਿਾਈ ਜਰ
ਅੰ ਜਮਮਤਸਰ, 15 ਮਈ :
ਅੱ ਜ ਸਮੀ ਓਮ ਪਮਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਹਾਕਿਰੀ ਜਸਜਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਜਵਖੇ ਵਾਲਮੀਜਕ ਸੁਧਾਰ
ਸਭਾ ਵਾਰਹ ਨੰ: 50 ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਜਕ ਜਮਲਾਪ ਸਭਾ ਮੰ ਜਦਰ ਗੁਦਾਮ ਮੁਲੱਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ
ਚੈਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਜਵਕਾਸ ਲਈ  ਭੇਂਿ ਕੀਤਾ।
ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜਕਲਾ ਜਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਜਵਕਾਸ ਲਈ  ਫੰ ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ  ਕਮੀ ਨਲੀ ਆਉਣਣ ਜਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਲੋਰ
ਫੰ ਹ ਵੀ ਮੁਲੱਈ ਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਵਾਈ  ਮਾਰਕੀਿ ਦੇ ਕਜਪਲ ਚੱ ਢਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਯਪ ਸੇਠ ਵੱ ਲੋ ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ

1100 ਸੈਨੀਿਾਈ ਜਰ ਭੇਂਿ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਵੱ ਲੋ ਇਲ ਸੈਨੀਿਾਈ ਜਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਵਧਾਨ ਸਭਾ ਲਲਕੇ ਅਧੀਨ ਪਂਦੀਆਂ 
ਵਾਰਹਾ ਦੇ ਕੌ ਸਲਰਾ ਨੂੰ ਲੋ ਕਾ ਜਵੱ ਚ ਵੰ ਹਣ ਲਈ  ਭੇਜੇ। ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕੌ ਸਲਰ ਮੈਹਮ ਰਾਜਬੀਰ ਕੋਰ ਨੂੰ 200, ਸਮੀ ਅਰੁਣ ਪੱ ਪਲ
ਕੌ ਸਲਰ ਨੂੰ 200, ਸਮੀ ਇਕਬਾਲ ਜਸੰ ਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕੌ ਸਲਰ ਨੂੰ 200, ਸਮੀ ਜਵਕਾਸ ਸੋਨੀ ਕਂਸਲਰ ਨੂੰ 200 ਅਤੇ ਸਮੀ ਪਰਮਜੀਤ
ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ 300 ਸੈਨੀਿਾਈ ਜਰ ਆਪਣੀਆਂ  ਆਪਣੀਆਂ  ਵਾਰਹਾ ਜਵੱ ਚ ਵੰ ਹਣ ਲਈ  ਜਦੱ ਤੇ ਗਏ।
ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜਕਲਾ ਜਕ ਵਪਾਰੀਆਂ  ਦੀ ਮੰ ਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ ਜਦੱ ਤੇ ਗਏ ਲਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ

6 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਖੋਲੀਆਂ  ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ  ਲਨ। ਉਣਨਾ ਜਕਲਾ ਜਕ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਪਮਸਾਸ਼ਨ ਵੱ ਲੋ ਜਦੱ ਤੇ ਗਏ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਲੀਦੀ ਲੈ। ਸਮੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜਕਲਾ ਜਕ ਲੋ ਕ ਘਰੋ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੀ ਬਾਲਰ ਜਨਕਲਣ। ਉਣਨਾ ਜਕਲਾ ਜਕ
ਸ਼ਜਲਰ ਵਾਸੀਆਂ  ਦੇ ਸਜਲਯੋਗ ਨਾਲ ਲੀ ਕਰੋਨਾ ਮਲਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਜਕਆ ਲੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌ ਸਲਰ ਜਵਕਾਸ ਸੋਨੀ, ਕੌ ਸਲਰ ਸਮੀਮਤੀ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌ ਰ, ਸਮੀ ਜਵਸ਼ਾਲ ਜਗੱ ਲ, ਸਮੀ ਮੋਜਲਤ ਜਗੱ ਲ, ਸਮ ਦਜਵੰ ਦਰ ਜਸੰ ਘ,
ਸਮੀ ਜਰੰ ਕੂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪਮਮਖ
ੁੱ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾ ਲਾਜਰ ਸਨ।

------ਕੈਪਸ਼ਨ
ਸਮੀ ਓਮ ਪਮਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਹਾਕਿਰੀ ਜਸਜਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਆਪਣੇ ਗਮਜਲ ਜਵਖੇ ਵਾਲਮੀਜਕ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ

ਨੂੰ 2 ਲੱਖ

ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਜਕ ਜਮਲਾਪ ਸਭਾ ਮੰ ਜਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਜਦੰ ਦੇ ਲੋਏ ।
ਸਮੀ ਓਮ ਪਮਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਹਾਕਿਰੀ ਜਸਜਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਨੂੰ ਦਵਾਈ  ਮਾਰਕੀਿ ਦੇ ਕਜਪਲ ਚੱ ਢਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਯਪ ਸੇਠ
ਸੈਨੀਿਾਈ ਜਰ ਜਦੰ ਦੇ ਲੋਏ । ਨਾਲ ਲਨ ਸਮੀ ਜਵਕਾਸ ਸੋਨੀ ਕੌ ਸਲਰ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ ਜ਼ਵਵ ਵੱ ਡੀ ਕਮੀ
ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਜਲੇ ਜ਼ਵਵ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਵਲਾਨ
ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ, 15 ਮਈ (

)-ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੇ ਵੱ ਲਦੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਵਖਾਈ ਗਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ

ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਨਾਲ ਖੇਤਾ ਜ਼ਵਵ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਮਤੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਦਕਾ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਵਵ ਕਣਕ ਦੇ
ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ ਜ਼ਵਵ ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ ਉਤੇ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਐਕਸੀਅਨ ਪਮਦੂੂਣ ਕੰ ਟਰੋਲ
ਬੋਰਡ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਅੰ ਜ਼ਮਮਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਵਵ ਜ਼ਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱ ਗ ਲਗਾਉਣ
ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ ਜ਼ਵਵ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਅੱ ਜ ਤੱ ਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜੋ ਜ਼ਕ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀ ਪਮਾਪਤ ਹੈ । ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਕਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ੂਕਤੀ ਪਮਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਜ਼ਜਸਦੇ ਜ਼ਸੱ ਟੇ ਵਜੋ ਹੀ ਇਹ
ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਜ਼ਕਆ ਹੈ। ਉਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਭਾਵੇ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਲਾ ਪਮੂਾੂਨ ਵੱ ਲੋ ਮਾਲ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱ ਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਟੀਮਾ ਗਜ਼ਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਟੀਮਾ ਨੂੰ ਵਲਾਨ ਕੱ ਟਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਪਈ ਹੈ । ਉਨਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਤੱ ਕ
ਦੋਵਾ ਜ਼ਜਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਵਵ 15 ਵਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰਮੋਟ ਸੈਜ਼ਸਗ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਵਖਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਵੱ ਲੋ
ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਅੱ ਗ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ਜ਼ਵਵ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਐਸ ਡੀ ਓ ਸਮੀ ਰਾਜੇੂ ੂਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ
ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ੂਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹਵਾ ਦੀ
ਜ਼ਨਰੰ ਤਰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਸਗੋ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋ ਕਮਾਈ ਕਰਨ।
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