ਪਟਿਆਲਾ ਟਿਲਹ ੇ ਅੰਦਰ ਕਰਟਿਊ 'ਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਛੋਿ ਨਹ ,ੀਂ 1 ਮਈ ਦ ਸ਼ਾਮ ਨੰ ਮੁੜ ਸਟਿਤ ਟਿਚਾਰ ਕੇ ਟਲਆ
ਜਾਿੇਗਾ ਿੈਸਲਾ-ਟਿਲਹ ਾ ਮੈਟਜਸਿਰੇਿ
-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ੰਗ 'ਚ ਪਸਿਆਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਪਸਿਆਲਾ, 30 ਅਪਰੈਲ:
ਪਸਿਆਲਾ ਸਿਲਹੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਸਫਊ 'ਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਛੋਿ ਨਹੀਂ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਪਰਗਿਾਵਾ ਸਿਲਹ ਾ ਮੈਸਜ ਿਰੇਿ-ਕਮਸਡਪਿੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਪਸਿਆਲਾ ੀਰ ਕਮਾਰ ਅਸਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਿਨ ਅਮਸਰੰਦਰ ਸ ੰਘ ਵੁੱਲੋਂ ਅੁੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ
ਸਿਲਹ ਾ ਅਸਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ੰਗ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ।
ਸਡਪਿੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੁੱਸ ਆ ਸਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਜੁੱਥੇ ਪਸਿਆਲਾ ਸਿਲਹੇ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰ ਬੰਿੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਤੀ ਦਾ
ਜਾਇਿਾ ਸਲਆ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁੱਲ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਪਰਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾ ਲ ਕੀਤੀ। ਰੀ ਕਮਾਰ ਅਸਮਤ
ਨੇ ਦੁੱਸ ਆ ਸਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰ ਬੰਿੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂ ੰ ਸਿਆਨ ਸਵੁੱਚ ਰੁੱਖਸਦਆਂ ਸਿਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਵੁੱਲੋਂ 1 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂ ੰ
ਸਿਲਹੇ ਦੀ ਤਾਜਾ ਸਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ਹੋਰ ਮੀਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫੈ ਲਾ ਸਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਲਹ ਾ ਪਸਲ ਮਖੀ . ਮਨਦੀਪ ਸ ਘ
ੰ ਸ ੁੱਿ,ੂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਸਵਭਾਗ ਦੇ ਵਿੀਕ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ
ਅਸਹਮਦ ਪਰੈ, ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਸਨਗਮ ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਿੀਕ ਸਡਪਿੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ (ਸਵਕਾ ) ਡਾ. ਪਰੀਤੀ ਯਾਦਵ,
ਨੋ ਡਲ ਅਫ਼ ਰ ਅਨਸਪਰਆ ਜੌਹਲ, ਐ .ਪੀ. ਸ ਿੀ ਵਰਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਐ .ਪੀ. ਜਾਂਚ ਹਰਮੀਤ ਸ ਘ
ੰ ਹੰਦਲ, ਐ .ਪੀ ਿਰ ੈਸਫਕ
ਪਲਸਵੰਦਰ ਸ ੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ ਵਲ ਰਜਨ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸਪਰੰ ੀਪਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਡਾ. ਹਰਸਜੰਦਰ ਸ ੰਘ, ਮੈਡੀਕਲ
ਪਰਡੈਂਿ ਡਾ. ਪਾਰ ਪਾਂਡਵ, ਹਾਇਕ ਸ ਵਲ ਰਜਨ ਡਾ. ਪਰਵੀਨ ਪਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ ਵਲ ਤੇ ਪਸਲ ਅਸਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ
ਨ। ਇ ਮੌਕੇ ਫੈ ਲਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਿਰ ਅਜੇ ਪਸਿਆਲਾ ਸਿਲਹੇ ਅੰਦਰ ਕਰਸਫਊ ਸਵੁੱਚ ਕੋਈ
ਛੋਿ ਨਾ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਡਪਿੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਿਨ ਅਮਸਰੰਦਰ ਸ ੰਘ ਵੁੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਕ ਕਰਸਫਊ ਦੌਰਾਨ ਕਝ ਛੋਿਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੀਤਾ ਸਗਆ ੀ ਪਰੰਤੂ ਮਖ
ੁੱ ਮੰਤਰੀ ਵੁੱਲੋਂ ਸਿਸਲਹ ਆਂ ਦੀ ਸਥਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਿਰ ਸਿਲਹ ਾ ਮੈਸਜ ਿਰੇਿਾਂ ਨੂ ੰ ਫੈ ਲੇ ਲੈ ਣ ਦਾ ਵੀ
ਅਸਿਕਾਰ ਸਦੁੱਤਾ ਸਗਆ ੀ, ਸਜ ਨੂ ੰ ਸਿਆਨ ਸਵੁੱਚ ਰੁੱਖਸਦਆਂ ਪਸਿਆਲਾ ਸਿਲਹੇ ਦੇ ਵ ਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਬਹਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਿਲਹੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਕਰਸਫਊ ਸਵੁੱਚ ਕੋਈ ਸ ੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹਸਤਆਤ ਵਜੋਂ
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਸਹਣਗੀਆਂ।
ਰੀ ਕਮਾਰ ਅਸਮਤ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਮੜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰ ਨੂ ੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਕਰਸਫਊ ਅਤੇ
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਕਉਂਸਕ ਸਿਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਬਹਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ
ਸਹਫ਼ਾਜਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈ ਲਾ ਲਵੇਗਾ।
*******
ਫੋਿੋ ਕੈਪਸ਼ਨ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਿਨ ਅਮਸਰੰਦਰ ਸ ੰਘ ਵੁੱਲੋਂ ਪਸਿਆਲਾ ਦੀ ਸਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ੰਗ 'ਚ ਸਹੁੱ ਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸਡਪਿੀ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਰੀ ਕਮਾਰ, ਐ .ਐ .ਪੀ. . ਮਨਦੀਪ ਸ ੰਘ ਸ ੁੱਿ,ੂ
ਸ ਵਲ ਰਜਨ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਲਹ ਾ ਅਸਿਕਾਰੀ।

