ਦਫ਼ਤਰ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਪਜ਼ਿਲ੍ੀ `ਸ਼੍ਰਜ਼ਿਕ ਐਕਸਪਰੈਸ` ਰੇਲ੍ ਗੱ ਡੀ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਤੋਂ ਿੁਜੱਫਰਪੁਰ ਲ੍ਈ ਰਵਾਨਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ 1388 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰੱ ਥਾ ਵਾਲ੍ੀ ਇਸ ਰੇਲ੍ ਗੱ ਡੀ `ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ 7.21 ਲ੍ੱਖ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ 10 ਿਈ : ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਿੁੱ ਖ ਿੰ ਤਰੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ੍ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੱ ਦੀ ਸੂਜ਼ਬਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਪਸ ਭੇਜਣ ਲ੍ਈ ਚਲ੍ਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੇਲ੍ ਗੱ ਡੀਆਂ ਦੀ ਲ੍ੜੀ ਵਜੋਂ
ਅੱ ਜ ਇੱ ਥੋਂ ਪਜ਼ਿਲ੍ੀ `ਸ਼੍ਰਜ਼ਿਕ ਐਕਸਪਰੈਸ` ਰੇਲ੍ ਗੱ ਡੀ 1388 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲ੍ੈ ਕੇ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਸ਼੍ਜ਼ਿਰ ਦੇ ਰੇਲ੍ਵੇ ਸਟੇਸ਼੍ਨ ਤੋਂ
ਿੁਜੱਫਰਪੁਰ (ਜ਼ਬਿਾਰ) ਲ੍ਈ ਰਵਾਨਾ ਿੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੇਲ੍ ਗੱ ਡੀ `ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ
ਸਿੂਲ੍ਤ ਿੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ `ਤੇ 7.21 ਲ੍ੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਿਨ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਇਸ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਪੁੱ ਜੇ ਜ਼ਗੱ ਦੜਬਾਿਾ ਦੇ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਸ: ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਰਾਜਾ
ਵਜ਼ੜੰ ਗ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲ੍ਈ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਰੇਲ੍ ਜ਼ਕਰਾਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ
ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਫਾ ਜ਼ਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰ ਿ ਲ੍ਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਿਨ। ਉਨਹਾਂ

ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇੱ ਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਿੋਈ ਇਸ ਗੱ ਡੀ ਜ਼ਵਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਿੁਿਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ

ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਸਿੇਂ ਜ਼ਵਚ ਪੰ ਜਾਬ ਜ਼ਵਚ ਫਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਜ਼ਰਕਾਂ ਦੀ ਿਰ
ਸੰ ਭਵ ਿਦਦ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ।

ਇਸ ਿੌਕੇ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਸ: ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਰਾਜਾ ਵਜ਼ੜੰ ਗ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਜ਼ਿਲ੍ਾਂ ਇੰ ਨਹਾਂ ਸਾਰੇ ਿਜਦੂਰਾਂ
ਦਾ ਿੈਡੀਕਲ੍ ਚੈਕਅੱ ਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਕ ਿੋਰ ਯਾਤਰੀ ਗੱ ਡੀ ਝਾਰਖੰ ਡ ਲ੍ਈ ਅੱ ਜ ਿੀ ਰਵਾਨਾ
ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ 1188 ਯਾਤਰੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰ ਨਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਕਰਾਏ ਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 7.12 ਲ੍ੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇਗੀ।
ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿਰੇਕ ਉਿ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰੇਗੀ ਿੋ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਿੇ

ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ

ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਟਰੇਨ ਚੱ ਲ੍ਣ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਿਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਿਾਰ ਕੇ ਅਤੇ
ਿੱ ਥ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਕੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਿੌਕੇ ਸਰੀ ਕੇਕੇ ਅਗਰਵਾਲ੍, ਸਰੀ ਅਰੁਣ ਵਧਾਵਨ, ਸਰੀ ਿਰਜ਼ਵੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਲ੍ਾਡੀ, ਸਰੀ ਰਾਜਨ ਗਰਗ, ਸਰੀ
ਅਜ਼ਨਲ੍ ਭੋਲ੍ਾ, ਸਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਿਾਰ, ਸਰੀ ਬਲ੍ਜ਼ਜੰ ਦਰ ੇ ਕੇਦਾਰ ਆਜ਼ਦ ਵੀ ਿਾਜਰ ਸਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਦੀਆਂ 35 ਿੋਰ ਜ਼ਰਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ, ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੈਨੇਟਾਈਜ
-ਿੁਣ ਕੇਵਲ੍ 12 ਜ਼ਰਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬਾਕੀ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ, 10 ਿਈ : ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਿੈ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜ ਬਜ਼ ੰ ਡੇ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭੇਜੇ 35 ਿੋਰ ਨਿੂਜ਼ਨਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ ਪਰਾਪਤ ਿੋ

ਗਈ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਿੇਂ ਜ਼ਸਰਫ 12 ਨਿੂਜ਼ਨਆਂ ਦੀ ਿੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਬਕਾਇਆ ਿੈ।ਬਕਾਇਆ
ਨਿੂਜ਼ਨਆਂ ਜ਼ਵਚ 7 ਨਿੂਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਿਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਿਨ ਜਦ ਜ਼ਕ 5 ਨਿੂਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱ ਲ੍ ਲ੍ੈ
ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਿੇਂ ਤੱ ਕ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵਚ ਤਖਤ ਸਰੀ ਿਜੂਰ ਸਾਿਜ਼ਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ
ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲ੍ੂਆਂ, ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਸਿਲ੍ਿੇਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਿਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਨਿੂਨੇ ਲ੍ਏ
ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਿਨ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਿੇਂ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਜ਼ਵਚ 41 ਿਰੀਜ ਿਨ ਜ਼ਜੰ ਨਹਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ

ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਧਤ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸੱ ਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਿੁੰ ਦੇ ਿੀਡੀਆ ਬੁਲ੍ੇਜ਼ਟਨ
ਜ਼ਵਚ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਜ਼ਜਲ੍ਹੇ ਦੇ ਿਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ 40 ਜ਼ਲ੍ਖੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਇਿ ਵੀ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਊਧਿ ਜ਼ਸੰ ਘ

ਨਗਰ ਜ਼ਵਚ ਿੋ ਿਰੀਜ ਜ਼ਿਜ਼ਲ੍ਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰਕ ਿੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਵੀ ਨੈਗੇਜ਼ਟਵ
ਅ਼਼ਾਈ ਿੈ।

ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜ਼ਵਚ
ਬਦਲ੍ਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ੍ ਜ਼ਵਚਰਜ਼ਦਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਕਵੇਂ ਬਚਣਾ ਿੈ ਇਿ ਜ਼ਸੱ ਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਿੂੰ ਿ ਤੇ ਿਾਸਕ ਲ੍ਗਾ ਕੇ, ਸਿਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਿੱ ਥ ਧੋ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਿਾਂ।
ਇਸ ਿੌਕੇ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਐਤਵਾਰ ਕਾਰਨ ਅੱ ਜ ਬਜਾਰ ਬੰ ਦ ਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ
ਜ਼ਨਗਿ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਬਜਾਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਦਾ ਜ਼ਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ।
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ਦਫ਼ਤਰ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ,ਬਜ਼ ੰ ਡਾ
ਜਦੋਂ ਗੱ ਡੀ ਨੰਬਰ 04518 ਨੇ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਤੋਂ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰ ਦਰੋਂ ਅਵਾਜਾਂ ਆਈਆਂ-ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਆ
ਦੂਜੀ `ਸ਼੍ਰਜ਼ਿਕ ਐਕਸਪਰੈਸ` ਰੇਲ੍ ਗੱ ਡੀ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਤੋਂ 1188 ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲ੍ੈ ਕੇ ਿੋਈ ਰਵਾਨਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ 1188 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰੱ ਥਾ ਵਾਲ੍ੀ ਇਸ ਰੇਲ੍ ਗੱ ਡੀ `ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ 7.12 ਲ੍ੱਖ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ 10 ਿਈ : ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਿੁੱ ਖ ਿੰ ਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ੍ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ੍ੋਂ
ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱ ਿਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਜ਼ਵਵਸਥਾ ਦੀ ਲ੍ੜੀ ਤਜ਼ਿਤ ਅੱ ਜ ਸ਼ਾਿ
ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ `ਸ਼੍ਰਜ਼ਿਕ ਐਕਸਪਰੈਸ` ਰੇਲ੍ ਗੱ ਡੀ ਝਾਰਖੰ ਡ ਲ੍ਈ ਰਵਾਨਾ ਿੋਈ। ਇਿ ਗੱ ਡੀ ਨੰਬਰ 04518 ਝਾਰਪੰ ਡ ਰਾਜ

ਦੇ ਡਾਲ੍ਟੇਨ ਗੰ ਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱ ਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਜ਼ਵਚ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਅਤੇ ਿਾਲ੍ਵੇ ਦੇ ਿੋਰ ਜ਼ਜਜ਼ਲ੍ਹਆਂ ਨਾਲ੍ ਸਬੰ ਧਤ 1188 ਪਰਵਾਸੀ
ਕਾਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ।ਜਦ ਇਸ ਗੱ ਡੀ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਨੇ ਝੰ ਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੱ ਡੀ ਜ਼ਵਚ ਸਵਾਰ ਕਾਜ਼ਿਆਂ ਨੇ
ਿੱ ਥ ਜ਼ਿਲ੍ਾਂ ਕੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਿਲ੍ੇ ਦਾ ਘਰ ਭੇਜਣ ਲ੍ਈ ਉੱਤਿ ਜ਼ਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰ ਦਰੋਂ
ਅਵਾਜਾਂ ਆਈਆਂ-ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਆ।

ਇਸ ਗੱ ਡੀ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7.12 ਲ੍ੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ
ਿਨ। ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱ ਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱ ਥੇ ਪਜ਼ਿਲ੍ੀ ਗੱ ਡੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਿੌਕੇ ਜ਼ਗੱ ਦੜਬਾਿਾ ਦੇ ਜ਼ਵਧਾਇਕ ਸ: ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ
ਜ਼ਸੰ ਘ ਰਾਜਾ ਵਜ਼ੜੰ ਗ ਨੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱ ਡੀ ਜ਼ਵਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਜ਼ਿਲ੍ਾਂ 1388 ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਿੇ ਜ਼ਬਿਾਰ ਲ੍ਈ ਰਵਾਨਾ ਿੋਏ
ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰ ਰਿੇ ਐਸਡੀਐਿ ਸ: ਅਿਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਟਵਾਣਾ ਨੇ
ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇੱ ਥੇ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜ਼ਨਵਾਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਵਚ ਸਭ ਦੇ ਸਜ਼ਿਯੋਗ
ਨਾਲ੍ ਇੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਲ੍ੰਗਰ ਵੀ ਿੁਿਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਜਦ ਜ਼ਕ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ੍ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ
ਤਾਂ ਿੋ ਰਾਸਤੇ ਜ਼ਵਚ ਇੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

ਝਾਰਖੰ ਡ ਲ੍ਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲ੍ਈ ਪਰਤ ਰਿੇ ਇੰ ਨਹਾਂ ਕਾਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਿੌਕੇ ਿੁਫ਼ਤ ਸਫਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਵਵਸਥਾ
ਅਤੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਜ਼ਜਜ਼ਲ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ ੰ ਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱ ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱ ਸਾਂ ਰਾਿੀਂ ਿੁਫ਼ਤ ਲ੍ੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲ੍ਈ ਪੰ ਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆਂ ਕੀਤਾ।ਗੱ ਡੀ ਜ਼ਵਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜ਼ਿਲ੍ਾਂ ਗੱ ਡੀ ਨੂੱ ਸੈਨੇਟਾਈਜ ਵੀ ਕੀਤਾ
ਜ਼ਗਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਿੈਡੀਕਲ੍ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਿੈ।
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