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ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਟਟਂ ਤੇ  ਾੱਸਂ ਚਿ੍ਣ  ਤਂ ਪਜ਼ਹਿਿਂ ਾੱਸਂ ਨਰਟੰ  ਕੀਤਤ੍ ਸੈਨੇਰਟ੍ਜ਼ਜ਼, ਅੰਦਰ ਅਤੇ  ਾ੍ਹਿਰਿੇ  ਦੋਵਂ ਪ੍ਸੇ  ਕੀਤਟ੍ਨਰਟ-ਨਰ੍ਸ਼ਕ
ਸਪਰੇ ਅ ਦ੍ ਕੀਤਤ੍ ਜ਼ਛਿਕ੍ਅ

ਾੱਸਂ ਜ਼ਵਚ ਸਵ੍ਰੀਤਆਂ ਜ਼ਾਿਠ੍ਣ  ਮੌਕੇ  ਮ੍ਸਕ ਅਤੇ  ਸਮ੍ਜ਼ਿਕ ਦਟਰੀਤ ਵਰਗੀੀਤਆਂ ਸ੍ਵਨ੍ਨਰੀਤਆਂ ਦ੍ ਵੀਤ ਜ਼ਨਆਨਰ ਰੱਜ਼ਖਆ ਿਂਦ੍ ਹੈਿ।

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 21 ਫਰਵਰੀਤ 2020 ( ) ਪੰਿ੍ਾ ਰੋਡਵੇ ਜ਼ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ  ਿਨਰਰਿ ਮੈਨੇਰਿਰ ਅਰਜ਼ਵੰਦ ਸ਼ਰਮ੍ ਨੇਰ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱਿਂ
ਪ੍ਰਵ੍ਸੀਤ ਮਜ਼ਦਟਰਂ ਦੀਤ ਸਹਿਟਿਤ ਿਜ਼ ਪਜ਼ਹਿਿਂ ਜ਼ਿੱਥੇ  ਜ਼ਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਰੇ ਿ ਗੱੀਡੀਤਆਂ ਚਿ੍ਜ਼ਆਂ ਗੀਜ਼ਆਂ ਸਨਰ, ਉੱਥੇ  ਹਿੀਤ ਆਮ ਿੋਕਂ ਦੀਤ ਸਹਿਟਿਤ ਿਜ਼
ਸਰਕ੍ਰ ਵੱਿਂ ਾੱਸਂ ਨਰਟੰ  ਚਿ੍ਣ  ਦੀਤ ਵੀਤ ਪ੍ਰਵ੍ਨਰਗੀੀਤ ਜ਼ਦੱਤੀਤ ਗੀਜ਼ ਹੈਿ। ਣਨਰਲ ਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪੰਿ੍ਾ ਸਰਕ੍ਰ ਦੀਤਆਂ ਹਿਦ੍ਇਤਂ ਅਨੁਰਸ੍ਰ ਇਨਰਲ ਂ
ਾੱਸਂ ਨਰਟੰ  ਸਿਕਂ ਉੱਤੇ  ਚਿ੍ਣ  ਤਂ ਪਜ਼ਹਿਿਂ ਾੱਸਂ ਨਰਟੰ  ਾ੍ਹਿਰਂ ਅਤੇ  ਅੰਦਰਂ ਹਿਰ ਪ੍ਜ਼ਸਆਂ ਸੈਨੇਰਟ੍ਜ਼ਜ਼ ਕੀਤਤ੍ ਜ਼ਗੀਆ ਹੈਿ। ਾੱਸ ਦੇ  ਅੰਦਰ ਵੀਤ
ਸੀਤਟਂ ਤਂ ਿੈ ਕੇ  ਰੇ ਜ਼ਿੰਗੀ ਹਿਰ ਥਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਟ੍ਨਰਟ-ਨਰ੍ਸ਼ਕ ਸਪਰੇ ਅ ਦ੍ ਜ਼ਛਿਕ੍ਅ ਕੀਤਤ੍ ਜ਼ਗੀਆ ਹੈਿ। ਣਨਰਲ ਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸੈਨੇਰਟ੍ਜ਼ਜ਼ ਕਰਨਰ

ਣਪਰੰਤ ਹਿੀਤ ਾੱਸਂ ਜ਼ਵਚ ਸਵ੍ਰੀਤਆਂ ਨਰਟੰ  ਜ਼ਾਿਠ੍ਇਆ ਜ਼ਗੀਆ ਹੈਿ।
ਿਨਰਰਿ ਮੈਨੇਰਿਰ ਅਰਜ਼ਵੰਦ ਸ਼ਰਮ੍ ਨੇਰ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦੇ  ਮੱਦੇ ਨਰਜ਼ਰ ਾੱਸਂ ਜ਼ਵਚ ਸਵ੍ਰੀਤਆਂ ਨਰਟੰ  ਜ਼ਾਿਠ੍ਣ  ਤਂ ਪਜ਼ਹਿਿਂ ਜ਼ਸਹਿਤ

ਜ਼ਵਭ੍ਗੀ ਦੀਤਆਂ ਹਿਦ੍ਇਤਂ ਨਰਟੰ  ਜ਼ਨਆਨਰ ਜ਼ਵੱਚ ਰੱਜ਼ਖਆਂ ਿਂਦ੍ ਹੈਿ ਖ਼੍ਸ ਕਰ ਜ਼ਿਵੇ ਜ਼ਕ ਮ੍ਸਕ ਪਜ਼ਹਿਨਰ  ਅਤੇ  ਸਮ੍ਜ਼ਿਕ ਦਟਰੀਤ ਨਰਟੰ  ਾ ੍ਏ ਰੱਖ 
ਜ਼ਵਚ ਪਟਰ੍ ਜ਼ਨਆਨਰ ਰੱਜ਼ਖਆ ਿਂਦ੍ ਹੈਿ। ਣਨਰਲ ਂ ਇਹਿ ਵੀਤ ਜ਼ਕਹਿ੍ ਜ਼ਕ ਾੱਸਂ ਜ਼ਵਚ ਸਵ੍ਰੀਤਆਂ ਦੇ  ਾੈਿਠ  ਤਂ ਪਜ਼ਹਿਿਂ ਣਨਰਲ ਂ ਨਰਟੰ  ਜ਼ਟਕਟਂ ਵੀਤ ਾੱਸ
ਅੱਡੇ  ਤਂ ਹਿੀਤ ਕੱਟ ਕੇ  ਦੇ  ਜ਼ਦੱਤੀਤਆਂ ਿਂਦੀਤਆਂ ਹਿਨਰ। ਇਸ ਤਂ ਇਿ੍ਵ੍ ਾੱਸਂ ਦੀਤ ਵ੍ਪਸੀਤ ਮੌਕੇ  ਵੀਤ ਾੱਸਂ ਜ਼ਵਚ ਸਵ੍ਰੀਤਆਂ ਜ਼ਾਿਠ੍ਣ  ਤਂ ਪਜ਼ਹਿਿਂ

ਾੱਸਂ ਨਰਟੰ  ਸੈਨੇਰਟ੍ਜ਼ਜ਼ ਕੀਤਤ੍ ਿਂਦ੍ ਹੈਿ।
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560 ਪ੍ਰਵ੍ਸੀਤ ਮਜ਼ਦਟਰਂ ਨਰਟੰ  ਿੈ ਕੇ  9 ਵੀਂ ਸ਼੍ਰਜ਼ਮਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਸ ਟ੍ਰੇ ਨਰ ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛ੍ਣ ੀਤ ਰੇ ਿਵੇ  ਸਟੇ ਸ਼ਨਰ ਤਂ ਾਰੇ ਿੀਤ
(ਯਟਪੀਤ) ਿਜ਼ ਹੋਿਜ਼ ਰਵ੍ਨਰ੍

ਪੰਿ੍ਾ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱਿਂ 4 ਿੱਖ 74 ਹਿਜ਼੍ਰ ਰੁਪਏ ਦ੍ ਕੀਤਤ੍ ਜ਼ਗੀਆ ਖਰਚ੍, ਪ੍ਰਵ੍ਸੀਤ ਮਜ਼ਦਟਰਂ ਨਰਟੰ  ਫਟਡ ਪੈਕਟ, ਪ੍ ੀਤ
ਦੀਤਆਂ ਾੋਤਿਂ ਵੀਤ ਕਰਵ੍ਜ਼ਆਂ ਮੁਹੱਿਜ਼ਆ

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 21 ਮਜ਼ 2020 ( )

ਜ਼ਡਪਟੀਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ ਸ੍ਰ; ਕੁਿਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਦੇ  ਜ਼ਦਸ਼ਂ ਜ਼ਨਰਰਦੇ ਸ਼ਂ ਅਨੁਰਸ੍ਰ 9 ਵੀਂ ਸ਼੍ਰਜ਼ਮਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਸ ਟ੍ਰੇ ਨਰ ਨਰਟੰ  ਵੀਤਰਵ੍ਰ
 ਦੁਪਜ਼ਹਿਰ 2 ਵਿੇ  ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛ੍ਣ ੀਤ ਰੇ ਿਵੇ  ਸਟੇ ਸ਼ਨਰ ਤਂ ਾਰੇ ਿੀਤ (ਯਟਪੀਤ) ਿਜ਼ ਤਜ਼ਹਿਸੀਤਿਦ੍ਰ ਸ੍ਰ: ਿਖਜ਼ਵੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ

ਵੱਿਂ ਹਿਰੀਤ ਝੰਡੀਤ ਦੇ  ਕੇ  ਰਵ੍ਨਰ੍ ਕੀਤਤ੍ ਜ਼ਗੀਆ। ਇਸ ਟ੍ਰੇ ਨਰ ਜ਼ਵਚ 560 ਪ੍ਰਵ੍ਸੀਤ ਮਜ਼ਦਟਰ ਸਵ੍ਰ ਹੋਿਏ।
ਇਸ ਸਾੰਨੀਤ ਿ੍ ਕ੍ਰੀਤ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਪਟੀਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ ਸ੍ਰ: ਕੁਿਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇਰ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪ੍ਰਵ੍ਸੀਤ ਮਜ਼ਦਟਰਂ ਨਰਟੰ
ਆਪ ੇ  ਜ਼ਪਤਰੀਤ ਰ੍ਿਂ ਜ਼ਵਚ ਭੇ ਿ  ਦ੍ ਜ਼ਸਿਜ਼ਸਿ੍ ਿਗੀ੍ਤ੍ਰ ਿ੍ਰੀਤ ਹੈਿ, ਜ਼ਿਸ ਤਜ਼ਹਿਤ 9 ਵੀਂ ਸ਼੍ਰਜ਼ਮਕ ਟ੍ਰੇ ਨਰ 560

ਪ੍ਰਵ੍ਸੀਤ ਮਜ਼ਦਟਰਂ ਨਰਟੰ  ਿੈ ਕੇ  ਾਰੇ ਿੀਤ ਿਜ਼ ਰਵ੍ਨਰ੍ ਹੋਿਜ਼। ਣਨਰਲ ਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਮਟਹਿ ਪ੍ਰਵ੍ਸੀਤ ਮਜ਼ਦਟਰਂ ਨਰਟੰ  ਪ੍ ੀਤ ਦੀਤਆਂ
ਾੋਤਿਂ, ਫਟਡ ਪੈਕਟ ਦੇ  ਕੇ  ਟ੍ਰੇ ਨਰ ਜ਼ਵਚ ਸਵ੍ਰ ਕਰਵ੍ਇਆ ਜ਼ਗੀਆ।  

ਣਨਰਲ ਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਟ੍ਰੇ ਨਰ ਜ਼ਵਚ ਮ੍ਿਵ੍ ਖੇ ਤਰ ਦੇ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਿਲਆਂ ਤਂ ਪ੍ਰਵ੍ਸੀਤ ਮਜ਼ਦਟਰਂ ਨਰਟੰ  ਆਪ ੇ  ਘਰਂ ਿਜ਼
ਰਵ੍ਨਰ੍ ਕੀਤਤ੍ ਜ਼ਗੀਆ ਹੈਿ। ਣਨਰਲ ਂ ਜ਼ਕਹਿ੍ ਜ਼ਕ ਪ੍ਰਵ੍ਸੀਤ ਮਜ਼ਦਟਰਂ ਿਜ਼ ਜ਼ਟਕਟਂ ਦ੍ ਖਰਚ੍ 4,74,000 ਰੁਪਏ ਪੰਿ੍ਾ

ਸਰਕ੍ਰ ਵੱਿਂ ਕੀਤਤ੍ ਜ਼ਗੀਆ ਹੈਿ। ਇਸ ਦੌਰ੍ਨਰ ਪ੍ਰਵ੍ਸੀਤ ਮਜ਼ਦਟਰਂ ਨੇਰ ਵੀਤ ਪੰਿ੍ਾ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱਿਂ ਕੀਤਤੇ  ਣਪਰ੍ਜ਼ਿਆਂ ਦ੍
ਨੰਨਰਵ੍ਦ ਕੀਤਤ੍, ਣਨਰਲ ਂ ਜ਼ਕਹਿ੍ ਜ਼ਕ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱਿਂ ਣਨਰਲ ਂ ਨਰਟੰ  ਘਰ ਭੇ ਿ  ਿਜ਼ ਿੋ ਪ੍ਰਾੰਨ ਕੀਤਤੇ  ਗੀਏ ਹਿਨਰ ਣਹਿ ਣਨਰਲ ਂ ਿਜ਼

ਸਰਕ੍ਰ ਦ੍ ਨੰਨਰਵ੍ਦ ਕਰਦੇ  ਹਿਨਰ।
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 ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ  ਿੋਕਂ ਦੀਤ ਜ਼ਜ਼ੰਦਗੀੀਤ ਹੋਿਜ਼ ਪਜ਼ਹਿਿਂ ਵਂਗੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਟਟਂ ਤੇ  ਾੱਸਂ ਦੀਤ ਸਰਜ਼ਵਸ ਵੀਤ ਹੋਿਜ਼ ਸ਼ੁਰਟ
ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਿਜ਼ ਾੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਜ਼ਹਿਰ ਤਂ ਾੱਸ ਸਰਜ਼ਵਸ ਪ੍ਰਦ੍ਨਰ ਕੀਤਤੀਤ ਿ੍ ਰਹਿੀਤ ਹੈਿ

ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 21 ਮਜ਼ 2020 ( ) ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਦੇ  ਿੋਕਂ ਨਰਟੰ  ਪਜ਼ਹਿਿਂ ਵਂਗੀ ਆਣ -ਿ੍  ਦੀਤ ਸਹਿਟਿਤ ਦੇ   ਿਜ਼ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਤਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਟਟਂ ਤੇ  ਾੱਸਂ ਚੱਿ ੀਤਆਂ ਸ਼ੁਰਟ ਹੋਿ ਗੀਜ਼ਆਂ ਹਿਨਰ। ਇਸ ਨਰ੍ਿ ਿੋਕ ਪਜ਼ਹਿਿਂ ਵਂਗੀ ਆਪ ੇ  ਕੰਮਂ ਤੇ  ਆ ਿ੍
ਸਕ ਗੀੇ । ਇਸ ਸਾੰਨੀਤ ਿ੍ ਕ੍ਰੀਤ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਪਟੀਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ ਸ੍ਰ: ਕੁਿਵੰਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇਰ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਂ

ਅੰਜ਼ਮ੍ਰਤਸਰ, ਮੋਗੀ੍ ਅਤੇ  ਫ਼੍ਜ਼ਜ਼ਿਕ੍ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਿਲਆਂ ਿਜ਼ ਾੱਸਂ ਦੀਤ ਸਰਜ਼ਵਸ ਸ਼ੁਰਟ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੀਤ ਗੀਜ਼ ਹੈਿ।
ਣਨਰਲ ਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਂ ਅੰਜ਼ਮ੍ਰਤਸਰ ਿਜ਼ ਸਵੇ ਰੇ  8.00 ਅਤੇ  11.00 ਵਿੇ , ਮੋਗੀ੍ ਿਜ਼ 8.15, 10.15 ਅਤੇ 
12.37 ਵਿੇ  ਅਤੇ  ਫ਼੍ਜ਼ਜ਼ਿਕ੍ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਿਜ਼ 8.00, 10.00 ਅਤੇ  11.45 ਵਿੇ  ਾੱਸਂ ਚੱਿ ਗੀੀਤਆਂ। ਇਸ ਦੇ  ਨਰ੍ਿ ਹਿੀਤ
ਜ਼ਡਪਟੀਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰਰ ਨੇਰ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਾੱਸਂ ਜ਼ਵਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਰ ਵ੍ਿੀਤਆਂ ਸਵ੍ਰੀਤਆਂ ਿਜ਼ ਜ਼ਸਹਿਤ ਜ਼ਵਭ੍ਗੀ ਵੱਿਂ ਿ੍ਰੀਤ
ਸ੍ਵਨ੍ਨਰੀਤਆਂ ਜ਼ਿਵੇ ਜ਼ਕ ਥਰਮਿ ਟੈਂਪਰੇ ਚਰ ਸਕਰੀਤਜ਼ਨੰਰਗੀ, ਮ੍ਸਕ ਪਜ਼ਹਿਨਰ ੍, ਸਮ੍ਜ਼ਿਕ ਦਟਰੀਤ ਆਜ਼ਦ ਦ੍ ਜ਼ਨਆਨਰ
ਰੱਖ ੍ ਿ੍ਜ਼ਮੀਤ ਹੋਿਵੇ ਗੀ੍। ਾੱਸਂ ਜ਼ਵਚ ਸਵ੍ਰੀਤਆਂ ਜ਼ਪਛਿੇ  ਦਰਵ੍ਜ਼ੇ  ਤਂ ਚਿਲਨਰਗੀੀਤਆਂ ਅਤੇ  ਅਗੀਿੇ  ਦਰਵ੍ਜ਼ੇ  ਤਂ
ਉੱਤਰਨਰਗੀੀਤਆਂ। ਣਨਰਲ ਂ ਜ਼ਕਹਿ੍ ਜ਼ਕ ਾੱਸਂ ਨਰਟੰ  ਅੰਦਰਂ ਅਤੇ  ਾ੍ਹਿਰਂ ਵੀਤ ਿਗੀ੍ਤ੍ਰ ਸਨੇੈਰਟ੍ਜ਼ਜ਼ ਕੀਤਤ੍ ਿ੍ ਜ਼ਰਹਿ੍ ਹੈਿ।

ਣਨਰਲ ਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਾੱਸਂ ਦੀਤਆਂ ਸੀਤਟਂ ਤੇ  ਮ੍ਰਜ਼ਕੰਗੀ ਕੀਤਤੀਤ ਹੋਿਵੇ ਗੀੀਤ ਅਤੇ  ਇੱਕ ਾੱਸ ਜ਼ਵਚ 25 ਸਵ੍ਰੀਤਆਂ ਹਿੀਤ ਸਫ਼ਰ
ਕਰ ਸਕ ਗੀੀਤਆਂ। ਣਨਰਲ ਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਾੱਸਂ ਜ਼ਵਚ ਸਵ੍ਰੀਤਆਂ ਜ਼ਸਰਫ਼ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਜ਼ਵਚ ਸਥ੍ਜ਼ਪਤ ਾੱਸ ਅੱਡੇ  ਤਂ ਹਿੀਤ

ਸਵ੍ਰੀਤਆਂ ਚਿਲ੍ਜ਼ਆਂ ਿਂ ਣਤ੍ਰੀਤਆਂ ਿ੍ ਸਕਦੀਤਆਂ ਹਿਨਰ। ਣਨਰਲ ਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ  ਿਜ਼ ਜ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਸ਼ਜ਼ਹਿਰ ਾੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤਂ ਾੱਸ ਸਰਜ਼ਵਸ ਪ੍ਰਦ੍ਨਰ ਕੀਤਤੀਤ ਿ੍ਵੇ ਗੀੀਤ।
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