
I/30111/2020 

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 

ਪ�ੈਸ ਨ� ਟ 

ਕੋਿਵਡ19 ਦੌਰਾਨ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਿਵ� ਚ ਵਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵ" ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ	 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਜਰਨਿਲਸਟ ਨ+  

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਹਰੋ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਿਨਤ 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਨਿਜ� ਠਣ ਲਈ ਸਾਿਰਆਂ ਨ+  ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ	" ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹ-ੈ ਿਡਪਟੀ 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 2 ਜੂਨ 2020 ( ) ਿਜ਼ਲ	ਾ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਿਵਖੇ ਚੰਡੀਗੜ	 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਜਰਨਿਲਸਟ ਦੇ 

ਪ�ਧਾਨ ਸ਼�ੀ ਅਨੀਰੁ� ਧ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੋਿਵਡ19 ਦੌਰਾਨ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਿਵਚ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵ" ਦੇਣ ਲਈ 

ਯੂਨੀਅਨ ਵ� ਲ4  ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ�: ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਿਮ� ਤ ਗੁਪਤਾ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਨਵਦੀਪ ਿਸੰਘ, ਐਸਐਮਓ ਅਿਵਨਾਸ਼ ਿਜੰਦਲ, ਸਕ� ਤਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਅਸ਼ੋਕ 

ਬਿਹਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਪੀਯੂ ਦੇ ਪ�ਧਾਨ ਅਨੀਰੁ� ਧ ਗੁਪਤਾ ਨ+  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ 

ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨ+  ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ4 ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ19 ਦੇ ਹੋਰ ਪ�ਬੰਧ" ਲਈ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਿਵਚ 

ਿਦਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ	 " ਿਕਹਾ ਿਕ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵ� ਲ4  ਲੋਕ" ਨੰੂ ਸੁਰ� ਿਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ 

ਨਹ= ਛ� ਡੀ ਗਈ। ਲੋਕ" ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਮੁਹ� ਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤ4 ਲੈ ਕੇ ਪ�ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ" ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਰੀ ਰਾਜ" ਿਵਚ 

ਭੇਜਣ ਤ� ਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ	" ਹੀ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ, ਪੁਲਸ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਭਾਗ" ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵ� ਲ4  ਵੀ ਕੋਿਵਡ19 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮ" ਨੰੂ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹ= ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਪੀਯੂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮਐਲ ਿਤਵਾੜੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕ� ਤਰ ਹਰੀਸ਼ ਮAਗਾ ਨ+  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਡਪਟੀ 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ+  ਕੋਿਵਡ19 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਤ" ਿਦਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ 

ਸੰਸਥਾਵ" ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹਰ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਹ= ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ	 " ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ+  ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰਨ" ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵ" ਦਾ 

ਸਿਹਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਨੰੂ ਸੁਰ� ਿਖਅਤ ਰ� ਿਖਆ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨ" ਿਜ਼ਿਲ	ਆਂ ਦੇ 

ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਿਵਡ19 ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪ�ੈਸ ਕਲ� ਬ ਦੇ ਪ�ਧਾਨ 

ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨ+  ਵੀ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵ� ਚ ਅ� ਗੇ ਆ ਕੇ ਲੜੇ ਹਨ 

ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ�: ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨ+  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ 

ਸਾਿਰਆਂ ਨ+  ਇ� ਕ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ	" ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ	 " ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰ	" ਐਸਡੀਐਮ ਅਿਮ� ਤ ਗੁਪਤਾ ਨ+  ਹਰ 

ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਿਵ� ਚ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦ� ਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ	" ਹੀ ਹੋਰਨ" 

ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜ" ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵ" ਦੇ ਮDਬਰ" ਨ+  ਵੀ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਿਦ� ਤਾ ਹੈ। 

ਉਨ	 " ਿਕਹਾ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸ= ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੰੂ ਲੜ ਸਕੇ ਹ" ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ 

ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹ"। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਿਵਚ ਐਸਐਸਪੀ ਿਵਜੀਲDਸ ਵਜ4 ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ਼ਨ ਤੇ ਸ਼�ੀ ਗੋਤਮ ਿਸੰਗਲ 

ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਅੰਤ ਿਵਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮDਬਰ ਪੀਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨ+  ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਕੀਤਾ।   

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਪੀਯੂ ਦੇ ਮDਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਢੀ, ਏਸੀ ਚਾਵਲਾ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਸੁਖੀਜਾ, ਮਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ, 

ਿਵਕਰਮਿਦਿਤਆ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਤੰਦਰ ਿਪੰਕਲ, ਸਤਬੀਰ ਬਰਾੜ, ਮਨ� ਹਰ ਲਾਲ, ਆਿਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 
  



I/30141/2020 

ਦਫ਼ਤਰ ਿਜ਼ਲ	ਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ 

 

ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ- 10 ਲ� ਖ ਲੋਕ" ਤਕ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਿਤਸੰਗ ਿਬਆਸ ਨੰੂ ਡੀਸੀ 

ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਨ+  ਕੋਰੋਨਾ ਯੌਧਾ ਵਜ4 ਿਦ� ਤਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਪ� ਤਰ 

 

ਿਕਹਾ, ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵ� ਚ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਤਿਹਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਸ ਿਖਲਾਫ ਜੰਗ ਿਵ� ਚ 

ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵ" ਅਤੇ ਲੋਕ" ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਮਾਨ 

 

ਿਫਰੋਜਪੁਰ, 2 ਜੂਨ 2020- 
 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਅ� ਜ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ 

ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਿਤਸੰਗ ਿਬਆਸ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਾ ਵਜ4 

ਸ਼ਲਾਘਾ ਪ� ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ। 

 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ+  ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਵਲ4 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ 

ਚਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੰੂ ਇਕ ਲੋਕ ਲਿਹਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਲਾੰਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨ" ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ 

ਿਮਸ਼ਨ ਤਿਹਤ ਲੋਕ" ਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲ4 ਜਾਰੀ ਿਹਦਾਇਤ" ਿਜਵK ਿਕ ਸੋਸ਼ਲ 

ਿਡਸਟੇLਿਸੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਨਾ ਅਤੇ ਹ� ਥ ਧੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੰੂ ਅਪਨਾਉਣ ਤ" ਜੋ ਇਸ ਵਾਇਰਸ 

ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਤੇ ਠ� ਲ ਪਾ ਕੇ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਲੜਾਈ ਿਵ� ਚ ਆਪਣਾ 

ਵ� ਡਮੁਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾੰ, ਸੰਸਥਾਵ" ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਕੇ ਘਰ ਪਰਤਨ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਾਵ" ਨੰੂ ਵੀ 

ਸਮਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ+  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਮਸ਼ਨ ਫਿਤਹ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੰੂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਿਤਸੰਗ ਿਬਆਸ ਦੇ 

ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਸਮਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਿਜਨ" ਨ+  ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨ+  ਿਵਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ 

ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁਲਾ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦ� ਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤ� ਕ ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਿਵ� ਚ ਸੰਸਥਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਿਤਸੰਗ 

ਿਬਆਸ ਵ� ਲ4  10 ਲ� ਖ ਬੰਿਦਆਂ ਨੰੂ 2 ਮਹੀਨ+  ਿਵ� ਚ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਸਿਤਸੰਗ ਘਰ" ਿਵ� ਚ ਕੀਤੀ ਜ"ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 500 ਸੇਵਕ" ਵ� ਲ4  ਇਹ ਸੇਵਾ ਿਨਭਾਈ 

ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।  ਿਸਰਫ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵ� ਚ ਹੀ 4 ਲ� ਖ ਲੋਕ" ਨੰੂ ਲੰਗਰ ਇਸ ਸੰਸਧਾ ਵਲ4 ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਿਗਆ। 

 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸ�. ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨ+  ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਿਬਆਸ ਵ� ਲ4  ਸਥਾਿਪਤ 4 ਸDਟਰ" ਿਜਵK ਿਕ 

ਬੇਟੂ ਕਦੀਮ, ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਜ਼ੀਰਾ ਰੋਡ, ਲਖਮੀਰਪੁਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਆਿਦ ਿਵ� ਚ ਨ"ਦੇੜ ਸਾਿਹਬ ਤ4 ਜ" ਹੋਰ 

ਸੂਿਬਆਂ ਤ4 ਆਏ ਪ�ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ" ਨੰੂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜ� ਥੇ ਇਨ	 " ਨੰੂ 

ਪੇਸਟ, ਸਾਬਣ, ਬਰ� ਸ਼, ਤੇਲ, ਤੋਲੀਆਂ ਆਿਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼" ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੁ� ਈਆ 

ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ	 " ਦ� ਿਸਆ ਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨ+  ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਿਹਰ ਸਗ4 ਸਮੂਹ ਿਜ਼ਲ	ੇ  ਦੇ 

ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਸਿਤਸੰਗ ਘਰ" ਿਜਵK ਿਕ ਜ਼ੀਰਾ, ਮਖੂ, ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ, ਮ� ਲ"ਵਾਲਾ, ਲਖਮੀਰਪੁਰਾ ਅਤੇ 

ਬੇਟੂ ਕਦੀਮ ਵ� ਲ4  ਲੰਗਰ ਦੀ ਜੋ ਿਨਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜ� ਥੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਿਮਿਲਆ 

ਹੈ, Nਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ" ਨੰੂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਭਰ ਲੰਗਰ ਿਮਲਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 

ਉਨ	 " ਿਕਹਾ ਿਕ ਪ�ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ" ਦੀ ਸ"ਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਿਤਸੰਗ ਘਰ" ਿਵ� ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਜੋ ਿਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤ4 ਇਲਾਵਾ ਿਜਹੜੇ ਪ�ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ" ਨੰੂ ਵ� ਖ-ਵ� ਖ ਟਰੇਨ" ਰਾਹ= 

ਆਪਣੇ ਘਰ" ਿਵ� ਚ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਉਨ	 " ਨੰੂ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਿਦ� ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਫ-ਸੁ� ਥਰੇ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਅਤੇ ਗੁਣਵ� ਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਰੈਡਕਰਾਸ 

ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਸ਼�ੀ ਅਸ਼ੋਕ ਬਿਹਲ ਸਮੇਤ ਹਰੋ ਵੀ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 


