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ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ ਕਾ ਸੰ ਪਰਕਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਤਜ਼ਹਿਗੜ੍ਾ ਸਹਜ਼ਹਬ
ਸਰਜ਼ਹੰ ਦਾ ਰੇਲਵੇਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾ ਤੋਾ ਾ 930ਾ ਪਰਵਹਸੀਆਂਾ ਨੂੰਾ ਲੈ ਾ ਕੇਾ 'ਸ਼੍ਰਜ਼ਮਿਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਮਿਨੀਪੁਰਾ ਰਵਹਨਹ
ਯਹਤਰੀਆਂਾ ਵੱ ਲੋ ਾ ਪੰ ਜਹਬਾ ਸਰਕਹਰਾ ਦਹਾ ਧੰ ਨਵਹਦ
ਫ਼ਤਜ਼ਹਿਗੜ੍ਾ ਸਹਜ਼ਹਬ, 13ਾ ਮਿਈ
ਮਿੁੱ ਖਾ ਮਿੰ ਤਰੀਾ ਕੈਪਟਨਾ ਅਮਿਜ਼ਰੰ ਦਰਾ ਜ਼ਸੰ ਘਾ ਦੀਾ ਅਿਗਵਹਈਾ ਵਹਲੀਾ ਪੰ ਜਹਬਾ ਸਰਕਹਰਾ ਵੱ ਲੋ ਾ ਪ੍ਰਵਹਸੀਆਂਾ ਨੂੰਾ ਉਨ੍ਾਾ ਦੀਾ ਇੱ ਛਹਾ 
ਮਿੁਤਹਬਕਾ ਉਨ੍ਾਾ ਦੇਾ ਜੱ ਦੀਾ ਸੂਜ਼ਬਆਂਾ ਜ਼ਵੱ ਚਾ ਮਿੁਫ਼ਤਾ ਭੇਜਣਾ ਲਈਾ ਕੀਤੇਾ ਜਹਾ ਰਹੇਾ ਅਣਥੱ ਕਾ ਯਤਨਾਾ ਤਜ਼ਹਤਾ ਸਰਜ਼ਹੰ ਦਾ ਰੇਲਵੇਾ 
ਸਟੇਸ਼ਨਾ ਤੋਾ 'ਸ਼੍ਰਜ਼ਮਿਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਰੇਲਾ ਿਗੱ ਡੀਾ 930 ਪ੍ਰਵਹਸੀਆਂਾ ਨੂੰਾ ਲੈ ਾ ਕੇਾ ਮਿਨੀਪੁਰਾ ਾ ਲਈਾ ਰਵਹਨਹਾ ਹੋਈ।ਾ ਪ੍ਰਵਹਸੀਆਂਾ ਨੂੰਾ 
ਇਸਾ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ਾ ਰੇਲਾ ਿਗੱ ਡੀਾ ਰਹਹੀਾ ਭੇਜਣਾ ਦੇਾ ਖ਼ਰਚੇਾ ਵਜੋਾ ਪੰ ਜਹਬਾ ਸਰਕਹਰਾ ਕਰੀਬਾ 11 ਲੱਖਾ ਰੁਪਏਾ ਖਰਚਾ ਰਹੀਾ ਹੈ।ਾ ਇਹਾ 
ਜਹਣਕਹਰੀਾ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂਾ ਜ਼ਡਪਟੀਾ ਕਜ਼ਮਿਸ਼ਨਰਾ ਸ਼੍ਰੀਮਿਤੀਾ ਅੰ ਜ਼ਮਿ੍ਰਤਾ ਕੌ ਰਾ ਜ਼ਿਗੱ ਲਾ ਨੇਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆਾ ਜ਼ਕਾ ਤੈਅਾ ਪ੍ਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆਾ ਤਜ਼ਹਤਾ 
ਰਜ਼ਜਸਟਰੇਸ਼ਨਾ ਉਪਰੰ ਤਾ ਮਿੈਡੀਕਲਾ ਸਕਰੀਜ਼ਨੰਿਗਾ ਮਿੁਕੰਮਿਲਾ ਹੋਣਾ 'ਤੇਾ ਇਸਾ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ਾ ਰੇਲਾ ਿਗੱ ਡੀਾ ਰਹਹੀਾ ਪ੍ਰਵਹਸੀਆਂਾ ਨੂੰਾ ਉਨ੍ਾ
ਦੇਾ ਸੂਬੇਾ ਨੂੰਾ ਭੇਜ਼ਜਆਾ ਜ਼ਿਗਆਾ ਹੈਾ ਤੇਾ ਜ਼ਕਸੇਾ ਵੀਾ ਯਹਤਰੀਾ ਨੂੰਾ ਜ਼ਕਸੇਾ ਜ਼ਕਸਮਿਾ ਦੀਾ ਜ਼ਦੱ ਕਤਾ ਨਹੀਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀਾ ਿਗਈ।ਾ 
ਯਤਹਰੀਆਂਾ ਨੂੰਾ ਖਹਣਹਾ ਮਿੁਹੱਈਆਾ ਕਰਵਹਉਣਾ ਦੇਾ ਨਹਲਾ ਨਹਲਾ ਉਨ੍ਾਾ ਦੀਆਂਾ ਸਹਰੀਆਂਾ ਲੋ ੜਾਾ ਦਹਾ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ਾ ਜ਼ਧਆਨਾ ਰੱ ਜ਼ਖਆਾ 
ਜ਼ਿਗਆਾ ਹੈ। ਉਨਨ ਨਨ ਦਦਸਸਆ ਸਕ ਪਪਜਨਬ ਦਦ 18 ਸਜ਼ਸਲਆਨ ਤਦ ਜਪਮਮ ਕਸ਼ਮਮਰ, ਸਹਮਨਚਲ ਪਪਦਦਸ਼, ਚਪਡਮਗੜਨ ਅਤਦ ਪਪਚਕਮ ਲਨ (

ਹਸਰਆਣਨ) ਤਤ ਮਨਮਪਪਰ ਜਨਣ ਵਨਲਦ ਸਵਅਕਤਮਆਨ ਨਮ ਪ ਸਵਸ਼ਦਸ਼ ਬਦਸਨਨ ਰਨਹਹ ਸਰਸਹਪਦ ਰਦਲਵਦ ਸਟਦਸ਼ਨ ਸਲਆਨਦਨ ਸਗਆ, ਸਜਥਤ ਇਹ
ਯਨਤਰਮ ਆਪਣਦ ਜਦਦਮ ਸਮਬਦ ਲਈ ਰਵਨਨਨ ਹਹਏ।
ਜ਼ਡਪਟੀਾ ਕਜ਼ਮਿਸ਼ਨਰਾ ਨੇਾ ਦੱ ਜ਼ਸਆਾ ਜ਼ਕਾ ਕੋਰੋਨਹਾ ਤੋਾ ਬਚਹਅਾ ਸਬੰ ਧੀਾ ਾ ਸਮਿਹਜਕਾ ਦੂਰੀਾ ਸਮਿੇਤਾ ਜ਼ਸਹਤਾ ਜ਼ਵਭਹਿਗਾ ਵੱ ਲੋ ਾ ਜਹਰੀਾ 
ਹਦਹਇਤਾਾ ਦੀਾ ਪਹਲਣਹਾ ਯਕੀਨੀਾ ਬਣਹਈਾ ਿਗਈਾ ਹੈ।ਾ ਇਸਾ ਮਿੌਕੇਾ ਯਹਤਰੀਆਂਾ ਨੇਾ ਜ਼ਕਹਹਾ ਜ਼ਕਾ ਪੰ ਜਹਬਾ ਸਰਕਹਰਾ ਨੇਾ ਉਨ੍ਾਾ ਦੇਾ 
ਵਹਪਸੀਾ ਲਈਾ ਜੋਾ ਉਪਰਹਲਹਾ ਕੀਤਹਾ ਹੈ, ਉਹਾ ਉਸਾ ਲਈਾ ਪੰ ਜਹਬਾ ਸਰਕਹਰਾ ਦੇਾ ਧੰ ਨਵਹਦੀਾ ਹਨ।
ਇਸਾ ਮਿੌਕੇਾ ਵਧੀਕਾ ਜ਼ਡਪਟੀਾ ਕਜ਼ਮਿਸ਼ਨਰਾ ਸ਼੍ਰੀਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤਾ ਜ਼ਸੰ ਘ,ਾ ਾ ਐਸ.ਪੀ.ਾ (ਡੀ)ਾ ਹਰਪਹਲਾ ਜ਼ਸੰ ਘ,ਾ ਐਸਾ ਪੀਾ ਕੰ ਵਲਪ੍ਰੀਤਾ 
ਜ਼ਸੰ ਘਾ ਚਹਹਲ,ਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਿ.ਾ ਫ਼ਤਜ਼ਹਿਗੜ੍ਾ ਸਹਜ਼ਹਬਾ ਡਹ.ਾ ਸੰ ਜੀਵਾ ਕੁਮਿਹਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਿ.ਖਮਿਹਣੋਾ ਪਰਮਿਜੀਤਾ ਜ਼ਸੰ ਘ,ਾ 
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਿ.ਾ ਬਸੀਾ ਪਠਹਣਾਾ ਪਜ਼ਵੱ ਤਰਾ ਜ਼ਸੰ ਘ,ਸਹਹਇਕਾ ਕਜ਼ਮਿਸ਼ਨਰਾ ਜਨਰਲਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤਾ ਜ਼ਸੰ ਘ,ਾ ਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਾ ਰਜ਼ਮਿੰ ਦਰ
ਜ਼ਸੰ ਘਾ ਕਹਹਲੋ , ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਾ ਮਿਨਜੋਤਾ ਕੌ ਰ, ਤਜ਼ਹਸਲੀਦਹਰਾ ਿਗੁਰਜ਼ਜੰ ਦਰਾ ਜ਼ਸੰ ਘਾ ਸਮਿੇਤਾ ਵੱ ਖਾ ਵੱ ਖਾ ਜ਼ਵਭਹਿਗਾਾ ਦੇਾ ਅਜ਼ਧਕਹਰੀ
ਹਹਜ਼ਰਾ ਸਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ:(1)ਾ ਾ ਜ਼ਡਪਟੀਾ ਕਜ਼ਮਿਸ਼ਨਰਾ ਸ੍ਰੀਮਿਤੀਾ ਅੰ ਜ਼ਮਿ੍ਰਤਾ ਕੌ ਰਾ ਜ਼ਿਗੱ ਲਾ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ਾ ਰੇਲਾ ਿਗੱ ਡੀਾ ਰਵਹਨਹਾ ਹੋਣਾ ਮਿੌਕੇ।
(2)ਾ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ਾ ਰੇਲਾ ਿਗੱ ਡੀਾ ਰਹਹੀਾ ਵਹਪਸਾ ਆਪਣੇਾ ਜੱ ਦੀਾ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਲ੍ਆਂਾ ਨੂੰਾ ਭੇਜੇਾ ਜਹਣਾ ਸਬੰ ਧੀਾ ਪੰ ਜਹਬਾ ਸਰਕਹਰਾ ਦਹਾ ਧੰ ਨਵਹਦਾ 
ਕਰਦੇਾ ਹੋਏਾ ਪ੍ਰਵਹਸੀ।
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3)ਾ ਸਰਜ਼ਹੰ ਦਾ ਰੇਲਵੇਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾ ਜ਼ਵਖੇਾ ਮਿਨੀਪੁਰਾ ਨੂੰਾ ਜਹਣਾ ਵਹਲੀਾ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ਾ ਰੇਲਾ ਿਗੱ ਡੀਾ ਜ਼ਵੱ ਚਾ ਸਵਹਰਾ ਹੁੰ ਦੇਾ ਹੋਏਾ ਯਹਤਰੀ।
4)ਾ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ਾ ਰੇਲਾ ਿਗੱ ਡੀਾ ਰਹਹੀਾ ਮਿਨੀਪੁਰਾ ਜਹਣਾ ਲਈਾ ਰੇਲਵੇਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾ ਸਰਜ਼ਹੰ ਦਾ ਪੁੱ ਜੇਾ ਯਹਤਰੀ।ਾ ਾ 
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