
    ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਲਗਲ
      ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਉਪਰਲਜ਼ਲਆਆ ਨਨ ਸ ਜ਼ਪਆ ਬਨਰ,           ਤਖਤ ਸਸਸ ਹਜਨਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਤਤ ਸਸਗਤਲਆ ਦਲ ਪਜ਼ਹਲਲ ਜਜਥਲ ਪਸਜਲਬ

ਪਰਜ਼ਤਆ
-    ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਗਲ ਦਦ 22    ਸ਼ਰਧਲਲਨ ਸਸਗਤਲਆ ਚ ਸ਼ਲਮਲ
ਮਲਗਲ, 26 ਅਪਸਪਲ

    ਅਜਜ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਗਲ ਦਦ 22             ਸ਼ਰਧਲਲਨ ਇਕ ਮਹਸਨਦ ਬਲਅਦ ਮਮਜਖ ਮਸਤਰਸ ਕਪਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਦਸ ਅਗਵਲਈ ਵਲਲਸ
                ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਦ ਯਤਨਲਆ ਨਲਲ ਤਖਤ ਸਸਸ ਹਜਨਰ ਸਲਜ਼ਹਬ ਨਲਆਦਦੜ ਤਤ ਚਜਲ ਕਦ ਪਸਜਲਬ ਜ਼ਵਚ ਪਸਵਦਸ਼ ਕਸਤਦ   । ਇਹ

                ਸ਼ਰਧਲਲਨ ਮਲਰਚ ਮਹਸਨਦ ਮਹਲਰਲਸ਼ਟਰ ਸਨਬਦ ਜ਼ਵਚ ਸਜ਼ਥਤ ਨਲਆਦਦੜ ਜ਼ਵਖਦ ਗਮਰਨ ਘਰ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਚਲਨਕ ਹਲਏ
      ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਉਥਦ ਹਸ ਫਸ ਗਏ ਸਨ।

                ਇਸਨਲਲਆ ਸ਼ਰਧਲਲਨਆਆ ਦਸ ਘਰ ਵਲਪਸਸ ਲਈ ਮਮਜਖ ਮਸਤਰਸ ਕਪਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਲਗਲਤਲਰ ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ ਅਤਦ
             ਮਹਲਰਲਸ਼ਟਰ ਸਨਬਲਈ ਸਰਕਲਰ ਨਲਲ ਰਲਬਤਲ ਕਰਕਦ ਇਸਨਲਲਆ ਲਈ ਸਮਰਜਜ਼ਖਅਤ ਰਲਹਦਲਰਸ ਦਲ ਪਸਬਸਧ ਕਸਤਲ ਸਸ   । ਇਸ ਤਤ

                  ਜ਼ਬਨਲਲਆ ਜ਼ਜਸਨਲ ਲਆ ਰਲਜਲਆ ਜ਼ਵਚਤ ਇਸਨਲਲਆ ਸ਼ਰਧਲਲਨਆਆ ਦਸਆਆ ਬਜਸਲਆ ਨਦ ਲਸਘ ਕਦ ਆਉਣਲ ਸਸ ਉਨਲਲਆ ਨਲਲ ਵਸ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ
                ਵਜਲਲ ਮਮਕਸਮਲ ਤਲਲਮਦਲ ਕਸਤਲ ਜ਼ਗਆ ਸਸ ਤਲਆ ਜਲ ਰਲਸਤਦ ਜ਼ਵਚ ਇਸਨਲਲਆ ਸ਼ਰਧਲਲਨਆਆ ਨਨ ਸ ਕਲਈ ਜ਼ਦਜਕਤ ਨਲ ਆਵਦ।

                 ਇਸ ਸਬਸਧਸ ਜਲਣਕਲਰਸ ਜ਼ਦਸਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਡਪਟਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਮਲਗਲ ਸ਼ਸਸ ਸਸਦਸਪ ਹਸਸ ਨਦ ਦਜਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਜਜਥਦ ਚ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਗਲ
 ਦਦ 22           ਸ਼ਰਧਲਲਨ ਸ਼ਲਮਲ ਸਨ ਜ਼ਜਹੜਦ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਦ ਚ ਬਲਘਲਪਮਰਲਣਲ ਤਤ ਸਵਦਰ 10:30   ਵਜਦ ਅਸਦਰ ਆਏ।

           ਸਲਰਦ ਮਮਕਸਮਲ ਪਸਬਸਧ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਮਲਗਲ ਪਸਧਲਨ ਵਜਲਤ ਇਸਨਲਆ ਸ਼ਰਧਲਲਨਆਆ ਨਨ ਸ ਨਲਸ਼ਤਲ, ਪਲਣਸ, ਮਲਸਕ, 
  ਸਪਨਸਟਲਈਜਰ ਜ਼ਦਜਤਦ ਗਏ              । ਬਲਘਲਪਮਰਲਣਲ ਸਰਕਲਰਸ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਵਖਦ ਇਸਨਲਆ ਦਲ ਜ਼ਸਹਤ ਚਪਚਕ ਅਪ ਕਸਤਲ ਜ਼ਗਆ ਅਤਦ

                  ਸਸਪਲ ਲਏ ਗਏ। ਸਪਪਜ਼ਲਸਗ ਕਰਨ ਤਤ ਬਲਅਦ ਇਸਨਲਆ ਨਨ ਸ ਸਰਕਲਰਸ ਬਜਸਲਆ ਰਲਹਹ ਇਨਲਲਆ ਦਦ ਘਰਲਆ ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਕਸਤਲ
ਜ਼ਗਆ।

                   ਜ਼ਸਜ਼ਵਲ ਸਰਜ਼ਨ ਮਲਗਲ ਡਲ ਅਸਦਦਸ਼ ਕਸਗ ਨਦ ਦਜਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਲਰਦ ਹਸ ਸ਼ਰਧਲਲਨ ਜ਼ਸਹਤਮਸਦ ਹਨ ਅਤਦ ਜ਼ਕਸਦ ਚ ਵਸ ਕਰਲਨਲ
    ਸਬਸਧਸ ਕਲਈ ਲਜਛਣ ਨਹਸ ਹਨ         । ਇਸਨਲਆ ਸਲਰਦ ਸ਼ਰਧਲਲਨਆਆ ਨਨ ਸ ਆਪਣਦ ਆਪਣਦ ਘਰ 14    ਜ਼ਦਨਲਆ ਲਈ ਇਕਲਆਤਵਲਸ ਜ਼ਵਚ
               ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਗਆ ਹਪ ਜ਼ਜਜਥਦ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭਲਗ ਦਸਆ ਟਸਮਲਆ ਵਜਲਤ ਉਹਨਲਆ ਦਸ ਜ਼ਨਗਰਲਨਸ ਕਸਤਸ ਜਲਵਦਗਸ।

                 ਇਸ ਮਮਕਦ ਸ਼ਰਧਲਲਨਆਆ ਨਦ ਪਸਜਲਬ ਸਰਕਲਰ ਦਲ ਜ਼ਵਸ਼ਦਸ ਤਮਰ ਤਦ ਧਸਨਵਲਦ ਕਸਤਲ ਜ਼ਜਸ ਨਦ ਲਗਲਤਲਰ ਭਲਰਤ ਸਰਕਲਰ
              ਅਤਦ ਦਨਜਸਆਆ ਰਲਜ ਸਰਕਲਰਲਆ ਨਲਲ ਤਲਲਮਦਲ ਕਰਕਦ ਉਨਲਲਆ ਦਸ ਵਲਪਸਸ ਲਈ ਰਲਹਦਲਰਸ ਦਲ ਪਸਬਸਧ ਕਸਤਲ   । ਇਸਨਲਆ

  ਸ਼ਰਧਲਲਨਆਆ ਚਤ 16      ਸ਼ਰਧਲਲਨ ਕਲਟ ਈਸਦ ਖਲਆ ਤਤ ਹਨ, 5    ਢਮ ਜਡਸਕਦ ਤਤ ਅਤਦ 1        ਮਲਗਲ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਤਤ ਹਪ ਜ਼ਜਨਲਲਆ ਨਨ ਸ ਪਜ਼ਹਲਲਆ
     ਬਲਘਲਪਮਰਲਣਲ ਦਦ ਜ਼ਸਵਲ ਹਸਪਤਲਲ ਜ਼ਲਆਆਦਲ ਜ਼ਗਆ   । ਜ਼ਜਜਥਦ ਐਚਸ.ਡਸ.ਐਚਮ.  ਸਵਰਨਜਸਤ ਕਮਰ,  ਤਜ਼ਹਸਸਲਦਲਰ

  ਗਮਰਮਸਤ ਜ਼ਸਸਘ ਸਹਲਤਲ,      ਨਲਇਬ ਤਜ਼ਹਲਸਦਲਰ ਹਜ਼ਰਸਦਰ ਪਲਲ ਜ਼ਸਸਘ ਬਦਦਸ, ਐਚਸ.ਐਚਮ.ਓ.   ਡਲ ਗਮਰਮਸਤ ਲਲਲ, 
ਡਸ.ਐਚਸ.   ਪਸ ਰਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ,       ਥਲਣਲ ਮਮਖਸ ਕਮਲਜ਼ਵਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ ਨਦ ਸਵਲਗਤ ਕਸਤਲ।

O/o district information and public relations officer Moga

-first group of pilgrims from Sri Nanded Sahib come back to Punjab
-22 pilgrims from Moga come back to their families
Moga, April 26

22 pilgirms from Sri Nanded Sahib returned to Moga today after being 
stranded at Nanded for a period of over month owing to lockdown imposed to 
contain Corona virus spread. 
  Punjab government tied up with the Maharashtra government as well as 
governments of all states lying on route from Punjab to Maharashtra to ensure
safe passage for the pilgirms. 
  Giving this information here today the Deputy Commissioner Moga Mr 
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Sandeep Hans stated that 22 pilgirms of Moga entered district from 
Baghapurana area at around 10:30 am today. 

Making all arrangements the district Administration Moga provided breakfast, 
tea, masks and sanitizers to the pilgrims. At civil hospital Baghapurana they 
underwent medical check up and their samples were taken. Thereafter, 
through government buses they were dropped to their respective places. 
 Civil Surgeon Dr Andesh Kang stated that all the patients were healthy and 
asymptomatic. She added that all have been asked to stay in 14 days isolation
at their homes  where the health department teams will monitor them. 
 All the pilgrims thanked Punjab government for enabling their safe return 
home. These include 16 from Kot Isse Khan, 5 from Dhudike and 1 from Moga
city. 

At Baghapurana the SDM Mrs Swaranjit Kaur, Tehsildar Gurmeet Singh 
Sahota, naib Tehsildar Harinder Pal Bedi, SMO Dr Gurmeet Lal, DSP 
Ravinder Singh, SHO Kulwinder Singh welcomed the group. 
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