
    ਦਫਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਲਲਕ ਸਸਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਰਰਪਨਗਰ
1616    ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਜ਼ਬਹਲਰ ,   ਮਹਲਆਰਲਸ਼ਟਰ ਅਤਤ ਯਰ.     ਪਤ ਜ਼ਵਖਤ ਕਤਤਲ ਰਵਲਨਲ - ਜ਼ਡਪਟਤ

 ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ
 ਰਰਪਨਗਰ 19  ਮਈ -          ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਰਰਪਨਗਰ ਵਵਲਲ ਮਮਵਖ ਮਸਤਰਤ ਪਸਜਲਬ ਕਕਪਟਨ ਅਮਜ਼ਰਸਦਰ ਜ਼ਸਸਘ

                ਦਤਆਆ ਦਰਸਰਤ ਰਲਜਲਆ ਦਤ ਲਲਕਲਆ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਤ ਗਪਜ਼ਹ ਰਲਜਲਆ ਤਵਕ ਪਮਵਜਦਲ ਕਰਨ ਦਤਆਆ ਹਦਲਇਤਲਆ ਦਤ ਮਵਦਤਨਜ਼ਰ
    ਅਵਜ ਰਰਪਨਗਰ ਤਲ ਕਰਤਬ 1616       ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਬਵਸਲਆ ਰਲਹਤ ਭਤਜ਼ ਕਤ ਐਸ.ਏ.   ਐਸ ਨਗਰ ਮਲਹਲਲਤ
        ਅਤਤ ਪਜ਼ਟਆਲਲ ਰਤਲਵਤ ਸਟਤਸ਼ਨ ਤਲ ਕਤਤਲ ਜ਼ਗਆ ਰਵਲਨਲ     । ਜ਼ਜਲਲਤ ਜ਼ਵਵਚਲ ਅਵਜ 1590  ਜ਼ਵਅਕਤਤ ਜ਼ਬਹਲਰ

,  07    ਮਹਲਆਰਲਸ਼ਟਰ ਅਤਤ 19  ਯਰ.ਪਤ.    ਜ਼ਵਖਤ ਭਤਜਤ ਗਏ  ।
               ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਪਤਮਤਤ ਸਲਨਲਲਤ ਜ਼ਗਰਤ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤਲ ਪਜ਼ਹਲਲਆ ਵਤ ਬਤਤਤ ਜ਼ਦਨਲਆ ਦਦਰਲਨ 29
  ਬਮਲਸਦ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਯਰ.ਪਤ, 1213  ਗਲਰਖਪਮਰ , ਆਜਮਗੜ,  ਗਲਨਡਲ ਯਰ.  ਪਤ ,800   ਹਰਦਲਈ ਬਰਤਲਤ ,

17   ਦਰਬਸਗਲ ਜ਼ਬਹਲਰ , 45 ਯਰ.ਪਤ. ,155  ਮਵਧ ਪਪਦਤਸ਼,   ਗਲਨਡਲ ,    ਗਤਆ ਅਤਤ 165  ਦਤ ਕਰਤਬ
    ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਜਸਮਰ ਕਸ਼ਮਤਰ ,           ਜ਼ਹਮਲਚਲ ਅਤਤ ਹਲਰ ਰਲਜ਼ਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਬਵਸਲਆ ਅਤਤ ਰਤਲ ਗਵਡਤਆਆ ਰਲਹਤ ਭਤਜ਼ਜਆ

 ਜ਼ਗਆ ਸਤ               । ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲਤ ਜ਼ਵਵਚ ਲਲਕਡਲਊਨ ਕਲਰਨ ਫਸਤ ਹਲਏ ਦਰਜਤ ਰਲਜ਼ਲ ਦਤ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਦਤ
 ਸ਼ਨਲਖਤ ਕਰ,              ਉਨਲਲਆ ਦਤ ਜ਼ਜਵਦਤ ਰਲਜ਼ਲਆ ਤਲ ਉਨਲਲਆ ਦਤ ਵਲਜ਼ਪਸ ਆਉਣ ਸਸਬਧਤ ਪਪਵਲਨਗਤ ਹਲਜ਼ਸਲ ਕਰ ਉਨਲਲਆ

             ਨਰ ਸ ਪਰਰਤ ਅਜ਼ਹਜ਼ਤਆਰਤ ਤਤ ਜ਼ਨਗਰਲਨਤ ਹਤਠ ਮਮਵਢਲਤਆਆ ਸਹਰਲਤਲਆ ਪਪਦਲਨ ਕਰ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਵਲਲ ਉਨਲਲਆ
      ਦਤ ਰਲਜ਼ਲ ਜ਼ਵਵਚ ਪਹਮਸਚਲਇਆ ਜਲ ਜ਼ਰਹਲ ਹਕ।

             ਉਨਲਲਆ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਵਵਲਲ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਲਲੜੜਦਲਆ ਰਲਸ਼ਨ ਅਤਤ ਖਲਣਲ ਮਮਹਵਈਆ
               ਕਰਵਲਉਣ ਲਈ ਜ਼ਵਸ਼ਤਸ਼ ਪਪਬਸਧ ਕਤਤਤ ਗਏ ਸਨ ਤਲਆ ਜਲ ਇਨਲਲਆ ਨਰ ਸ ਲਲਕਡਲਊਨ ਦਦਰਲਨ ਕਲਈ ਮਮਸ਼ਜ਼ਕਲ ਨਲ

ਆਵਤ।
 ਜ਼ਬਹਲਰ , ਯਰ.ਪਤ.            ਲਈ ਰਵਲਨਲ ਹਲਏ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਤ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਦਲ ਧਸਨਵਲਦ ਕਰਜ਼ਦਆਆ ਜ਼ਕਹਲ ਜ਼ਕ

       ਜਤਕਰ ਪਪਸ਼ਲਸਨ ਇਨਲਲਆ ਜ਼ਦਨਲਆ ਦਦਰਲਨ ਉਨਲਲਆ ਦਤ ਸਲਆਭ-         ਸਸਭਲਲ ਨਲ ਕਰਦਲ ਅਤਤ ਅਵਜ ਉਨਲਲਆ ਦਤ ਵਲਪਸਤ ਦਲ
               ਪਪਬਸਧ ਨਲ ਕਰਦਲ ਤਲਆ ਪਤਲ ਨਹੜ ਹਲਰ ਜ਼ਕਸਨਲ ਸਮਲਆ ਆਪਣਤ ਪਜ਼ਰਵਲਰਲਆ ਤਲ ਦਰਰ ਰਜ਼ਹਣਲ ਪਕਣਲ ਸਤ  ।
               ਜ਼ਡਪਟਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਲ ਪਰਵਲਸਤ ਮਜਦਰਰ ਨਤ ਆਪਣਤ ਰਲਜਲ ਜ਼ਵਵਚ ਜਲਣਲ ਚਲਹਮਸਦਲ ਹਕ ਤਲਆ

           ਇਸ ਦਤ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਜ਼ਲਲ ਲਆ ਪਪਸ਼ਲਸ਼ਨ ਨਰ ਸ ਆਨਲਲਇਨ ਬਤਨਤਤ ਕਰ ਸਕਦਤ ਹਨ      । ਉਨਲਲਆ ਨਤ ਦਵਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ
                ਤਲ ਬਲਅਦ ਬਤਨਤਤ ਕਰਨ ਵਲਲਤ ਜ਼ਵਅਕਤਤਆਆ ਨਰ ਸ ਉਨਲਲਆ ਦਤ ਰਲਜਲਆ ਜ਼ਵਵਚ ਭਤਜਣ ਦਤ ਲਈ ਉਸ ਰਲਜ ਵਵਲਲ

             ਪਪਵਲਨਗਤ ਜ਼ਮਲਣ ਤਲ ਬਲਅਦ ਅਤਤ ਮਕਡਤਕਲ ਜ਼ਸਕਰਤਜ਼ਨਸਗ ਹਲਣ ਉਪਰਸਤ ਭਤਜਣ ਦਲ ਉਪਰਲਲਲ ਕਤਤਲ ਜਲ
 ਸਕਦਲ ਹਕ।
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ਵਧੀਕ ਿਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ 

  
  
ਬੱਸ� ਨੰੂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਕੇ 391 ਪ�ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿਟਆਲਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤ" ਅਰਰੀਆ ਤੇ 

ਚੰਪਾਰਨ ਅਤੇ ਪਿਟਆਲਾ ਤ" ਬੇਗੂਸਰਾਏ (ਯੂ.ਪੀ.) ਲਈ ਟਰੇਨ ਰਾਹ' ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ 

  
  
ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਜਸਟ�ੇ*ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵੱਚੋ ਲਗਭਗ 425 ਪਰਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਅੱਜ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਟਹਾਰ 

(ਯੂ.ਪੀ.) - ਕਨੂ ਗਰਗ 

  
  
ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ  ਸਾਿਹਬ, 19 ਮਈ 

  
ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ" ਪ�ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� ਦੀ ਇੱਛਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ� ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਿਜਸ ਤਿਹਤ ਸ�ੀ 

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਤ" ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਮੈਡਮ ਕਨੂ ਗਰਗ ਵੱਲ" ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸ� ਨੰੂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਕੇ 391 

ਪ�ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿਟਆਲਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਿਜੱਥ ੇਉਨ5 � ਨੰੂ ਮੋਹਾਲੀ ਤ" ਅੱਗੇ ਟਰੇਨ ਰਾਹ' 

ਅਰਰੀਆ ਅਤੇ ਚੰਪਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿਟਆਲਾ ਤ" ਅੱਗੇ ਟਰੇਨ ਰਾਹ' ਬੇਗੂਸਰਾਏ (ਯੂ.ਪੀ.) ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।  
  
  
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਰਗ ਨ7  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਤੈਅ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤਿਹਤ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 

'ਤੇ ਪ�ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼  ਬੱਸ� ਰਾਹ' ਪਿਹਲ� ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿਟਆਲਾ ਆਿਦ ਸ਼ਿਹਰ� ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ। ਿਜੱਥ ੇ

ਇਨ5 � ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਟਰੇਨ ਰਾਹ' ਇਨ5 � ਦੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ। ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਦੱਕਤ ਨਹ' 

ਆਉਣ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ5 � ਨ7  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਨ5 � ਪਰਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਖਾਣਾ 

ਖਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਨ5 � ਨੰੂ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਤ" ਬੱਸ� ਰਾਹ' ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆਂ। ਉਨ5 ਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਕ 

ਿਜਨ5 � ਪਰਵਾਸੀਆ ਂਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਜਸਟ�ੇ*ਨ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਹ ੈਉਨ5 � ਿਵੱਚ" ਲਗਭਗ 425 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ 

ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਜ (20 ਮਈ) ਨੰੂ ਕਿਟਹਾਰ (ਯੂ.ਪੀ.) ਲਈ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਤ" ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਨ5 � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਬੁਲਾਕੇ ਸਾਰੀ ਲੋੜ'ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਉਪਰੰਤ ਉਨ5 � ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਂਕਰਵਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਤ" ਪਿਹਲ� ਉਨ5 � ਨੰੂ 

ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਨ5 � ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤ" ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ  ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਸਮੇਤ 

ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ" ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹ ੈਇਸ ਮੌਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ7  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਨ7  ਉਨ� ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜ ੋਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। 
  



ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਸ�ੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ *�ੀ ਰਾਮ ਿਕ*ਨ, ਸੁਪਰਡ9ਟ ਸ. ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ, ਸ. ਜਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ, 

ਸ. ਗੁਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ, *�ੀ ਰਾਕੇ* ਕਿਪਲਾ, ਸ. ਹਰਮਨਜੀਤ ਿਸੰਘ, ਸ. ਗੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ, *�ੀ ਨਰੇ* ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 
  
  
ਤਸਵੀਰ:  ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਕਨੰੂ ਗਰਗ ਿਵਸ਼ੇਸ਼  ਬੱਸ� ਨੰੂ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

 


