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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛੁਹਉਣੀ ਰਲਲਵਲ ਸਟਲਸਨ ਤੋ 1085 ਪ੍ਰਵਹਸ ਮਜ਼ਦੂਰਰਂ ਨੂਰੰ ਲੈ ਕਲ ਜ਼ਬਿਹਹਰ ਦਲ ਪੂਰਰਨ ਆਂ  ਲ
ਸ੍ਰਜ਼ਮਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਸ ਟ੍ਰਲਨ ਹੋ

13 ਵੀਂ

ਰਵਹਨਹ

ਰਵਹਨਗ ਸਮੇ ਟ੍ਰਨ
ਲ ਅੰ ਦਰ ਬਿੈਠੇ ਪ੍ਰਵਹਸ ਮਜ਼ਦੂਰਰਂ ਨੇ ਪੰ ਜਹਬਿ ਸਰਕਹਰ ਦਹ ਧੰ ਨਵਹਦ ਕ ਤਹ
.ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮਲਤ ਮਹਲਵਹ ਦਲ ਹੋਰਨਂ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਆਂ  ਦਲ 1085 ਪ੍ਰਵਹਸ ਮਜ਼ਦੂਰਰਂ ਨੂਰੰ ਲੈ ਕਲ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛੁਹਉਣੀ ਰਲਲਵਲ
ਸਟਲਸਨ ਤੋ 13 ਵੀਂ ਸਪੈਸਲ ਸ੍ਰਜ਼ਮਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਸ ਟਰਲਨ ਮੰ ਗਲਵਹਰ ਸਹਮ 7 ਵਜਲ ਜ਼ਬਿਹਹਰ ਦਲ ਪੂਰਰਨ ਆਂ  ਲ
ਰਵਹਨਹ ਹੋ ।ਇਸ ਟ੍ਰਨ
ਲ ਨੂਰੰ ਜ਼ਡਪਟ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ. ਕੁਲਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤਲ ਜ਼ਡਪਟ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਫਿਰ ਦਕੋਟ
ਸ੍ਰ ਕੁਮਹਰ ਸੌਰ ਰਹਜ ਨੇ ਹਰ ਝੀੰ ਡ ਦਲ ਕਲ ਰਵਹਨਹ ਕ ਤਹ।
ਜ਼ਡਪਟ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਸ. ਕੁਲਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਜਹੀਕਹਰ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ  ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਹਬਿ ਜ਼ਵੱ ਚ ਲਹਕਡਹਊਨ ਕਰਕਲ ਫਿਸਲ
ਮਜ਼ਦੂਰਰਂ ਨੂਰੰ ਆਪੀਲ ਘਰ ਵਹਪਸ ਲਜੀ ਲ

ਪੰ ਜਹਬਿ ਸਰਕਹਰ ਜ਼ਵਸਲਸ ਰਲਲ ਗੱ ਡ ਆਂ  ਚਲਹ ਆਂ  ਗ ਆਂ  ਹਨ , ਇਸਲ

ਲੜ ਤਜ਼ਹਤ ਮੰ ਗਲਵਹਰ ਸਹਮ ਨੂਰੰ 7 ਵਜਲ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛੁਹਉਣੀ ਰਲਲਵਲ ਸਟਲਸਨ ਤੋ 13 ਵੀਂ ਟ੍ਰਲਨ ਜ਼ਬਿਹਹਰ ਦਲ
(ਪੂਰਰਨ ਆਂ ) ਲ

ਰਵਹਨਹ ਕ ਤ ਗ । ਇਸ ਟ੍ਰਨ
ਲ ਜ਼ਵਚ 1085 ਪ੍ਰਵਹਸ ਮਜ਼ਦੂਰਰਂ ਨੂਰੰ ਲਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਅਤਲ ਟ੍ਰਲਨ

ਦਹ 11 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਹਰ ਦਹ ਖਰਚਹ ਪੰ ਜਹਬਿ ਸਰਕਹਰ ਵੱ ਲੋ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। ਉਣਨ੍ ਂ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 1085 ਪ੍ਰਵਹਸ
ਮਜ਼ਦੂਰਰ (ਸ੍ਰਜ਼ਮਕ) ਰਵਹਨਹ ਕ ਤਲ ਗਏ ਹਨ ਤਲ ਸਹਜ਼ਰਆਂ  ਨੂਰੰ ਫਿੂਰਡ ਪੈਕਟ
ਲ , ਪਹੀ ਦ ਆਂ  ਬਿੋਤਲਂ, ਫਿਲਸ ਮਹਸਕ ਵ
ਉਣਪਲੱਬਿਧ ਕਰਵਹਏ ਗਏ, ਨਹਲ ਹ ਸੋਸਲ ਜ਼ਡਸਟਟਜ਼ਸੰ ਗ ਨੂਰੰ ਲੈ ਕਲ ਜਹਗਰੂਰਕ ਵ ਕ ਤਹ ਜ਼ਗਆ। ਟ੍ਰਲਨ ਦ ਰਵਹਨਗ
ਮੌਕਲ ਅੰ ਦਰ ਬਿੈਠੇ ਸਹਰਲ ਪ੍ਰਵਹਸ ਮਜ਼ਦੂਰਰਂ ਨੇ ਪੰ ਜਹਬਿ ਸਰਕਹਰ ਵੱ ਲੋ ਕ ਤਲ ਗਏ ਉਣਪਰਹਜ਼ਲਆਂ  ਦਹ ਧੰ ਨਵਹਦ ਕ ਤਹ।
ਉਣਨ੍ ਂ ਜ਼ਕਹਹ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਹਬਿ ਸਰਕਹਰ ਦਲ ਉਣਪਰਹਜ਼ਲਆਂ  ਸਦਕਹ ਹ ਉਣਹ ਇਸ ਔਖ ਘੜ ਜ਼ਵਚ ਆਪੀਲ ਘਰ ਵਹਪਸ
ਪਰਤ ਰਹਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕਲ ਐਸ.ਡ .ਐਮ. ਸ੍ਰ ਅਜ਼ਮਤ ਗੁਪਤਹ ਅਤਲ ਕਹਨੂਰੰਗੋ ਸੰ ਤੋਖ ਜ਼ਸੰ ਘ ਹਹਜ਼ਰ ਸਨ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵ ਹਗ ਦ ਟ ਮ ਵੱ ਲੋ ਐਕਸਪਹਇਰ ਸਮਹਨ ਕਰਵਹਇਆ ਜ਼ਗਆ ਨਸਟ
ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ 27 ਮ

2020 ( )

ਜ਼ਡਪਟ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਦਸਹ-ਜ਼ਨਰਦਲਸਂ ਹਲਠ ਅਤਲ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਹ. ਨਵਦ ਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦ
ਰਜ਼ਹਨੁਮਹ

ਹਲਠ ਡੈਜ ਗਨੇਜ਼ਟਡ ਅਫ਼ਸਰ ਡਹ. ਅਨ ਤਹ ਤਲ ਫਿੂਰਡ ਸਲਫ਼ਟ ਦ ਟ ਮ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛੁਹਉਣੀ ਦਲ

ਬਿਹਜ਼ਹਰਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹਲਵਹ ਆਂ  ਦ ਆਂ  ਦੁਕਹਨਂ ਦ ਚੈਜ਼ਕੰ ਗ ਕ ਤ ।
ਇਸ ਦੌਰਹਨ ਉਣਨ੍ਂ ਵੱ ਲੋ ਮਦਹਨ ਸਵ ਟ ਸੋਪ ਤਲ ਐਸ.ਕਲ ਸਵ ਟ ਸੋਪ ਜ਼ਵੱ ਚ ਕੋਕ, ਜ਼ਲਮਕਹ, ਫਿਰੂਰਟ , ਰ ਅਲ ਜੂਰਸ
ਆਜ਼ਦ ਐਕਸਪਹਇਰ ਹੋਇਆ ਸਮਹਨ ਨਸਟ ਕਰਵਹਇਆ ਜ਼ਗਆ। ਪਵਨ ਜਰਨਲ ਸਟੋਰ ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛੁਹਉਣੀ ਤੋ
ਇਲਹਵਹ ਉਣਨ੍ਂ ਵੱ ਲੋ ਕੁੱ ਝੀ ਕਜ਼ਰਆਨੇ ਦ ਆਂ  ਦੁਕਹਨਂ ਦ ਚੈਜ਼ਕੰ ਗ ਕ ਤ ਗ

ਤਲ ਦੁਕਹਨ ਤਲ ਐਕਸਪਹਇਰ ਜ਼ਬਿਸਕੁਟ,

ਕੋਕ, ਜ
ੂਰ ਆਂ  ਆਜ਼ਦ ਸਮਹਨ ਨਸਟ ਕ ਤਹ ਜ਼ਗਆ। ਉਣਨ੍ਂ ਸਮੂਰਹ ਦੁਕਹਨਦਹਰਂ ਨੂਰੰ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦ ਆਂ  ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵ ਹਗ
ਵੱ ਲੋ ਜਹਰ ਕ ਤ ਆਂ  ਗ ਆਂ  ਐਡਵਹਇਜਰ ਆਂ  ਦ ਪਹਲੀਹ ਕਰਨ ਲ
ਜਹ ਸਕਲ।

ਜ਼ਕਹਹ ਤਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਹ ਨੂਰੰ ਫਿੈਲੀ ਤੋ ਰੋਜ਼ਕਆ
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ
ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵ ਹਗ ਦ ਟ ਮ ਵੱ ਲੋ ਐਕਸਪਹਇਰ ਸਮਹਨ ਕਰਵਹਇਆ ਜ਼ਗਆ ਨਸਟ
ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ 27 ਮ

2020 ( )

ਜ਼ਡਪਟ ਕਜ਼ਮਸਨਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਜ਼ਦਸਹ-ਜ਼ਨਰਦਲਸਂ ਹਲਠ ਅਤਲ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਹ. ਨਵਦ ਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦ
ਰਜ਼ਹਨੁਮਹ

ਹਲਠ ਡੈਜ ਗਨੇਜ਼ਟਡ ਅਫ਼ਸਰ ਡਹ. ਅਨ ਤਹ ਤਲ ਫਿੂਰਡ ਸਲਫ਼ਟ ਦ ਟ ਮ ਵੱ ਲੋ ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛੁਹਉਣੀ ਦਲ

ਬਿਹਜ਼ਹਰਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹਲਵਹ ਆਂ  ਦ ਆਂ  ਦੁਕਹਨਂ ਦ ਚੈਜ਼ਕੰ ਗ ਕ ਤ ।
ਇਸ ਦੌਰਹਨ ਉਣਨ੍ਂ ਵੱ ਲੋ ਮਦਹਨ ਸਵ ਟ ਸੋਪ ਤਲ ਐਸ.ਕਲ ਸਵ ਟ ਸੋਪ ਜ਼ਵੱ ਚ ਕੋਕ, ਜ਼ਲਮਕਹ, ਫਿਰੂਰਟ , ਰ ਅਲ ਜੂਰਸ
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ਆਜ਼ਦ ਐਕਸਪਹਇਰ ਹੋਇਆ ਸਮਹਨ ਨਸਟ ਕਰਵਹਇਆ ਜ਼ਗਆ। ਪਵਨ ਜਰਨਲ ਸਟੋਰ ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛੁਹਉਣੀ ਤੋ
ਇਲਹਵਹ ਉਣਨ੍ਂ ਵੱ ਲੋ ਕੁੱ ਝੀ ਕਜ਼ਰਆਨੇ ਦ ਆਂ  ਦੁਕਹਨਂ ਦ ਚੈਜ਼ਕੰ ਗ ਕ ਤ ਗ

ਤਲ ਦੁਕਹਨ ਤਲ ਐਕਸਪਹਇਰ ਜ਼ਬਿਸਕੁਟ,

ਕੋਕ, ਜ
ੂਰ ਆਂ  ਆਜ਼ਦ ਸਮਹਨ ਨਸਟ ਕ ਤਹ ਜ਼ਗਆ। ਉਣਨ੍ਂ ਸਮੂਰਹ ਦੁਕਹਨਦਹਰਂ ਨੂਰੰ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦ ਆਂ  ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵ ਹਗ
ਵੱ ਲੋ ਜਹਰ ਕ ਤ ਆਂ  ਗ ਆਂ  ਐਡਵਹਇਜਰ ਆਂ  ਦ ਪਹਲੀਹ ਕਰਨ ਲ
ਜਹ ਸਕਲ।

ਜ਼ਕਹਹ ਤਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਹ ਨੂਰੰ ਫਿੈਲੀ ਤੋ ਰੋਜ਼ਕਆ
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