File No.DIPR-PRSS0PFA4(366)/34/2020-DPRO Ferozepur

35

I/25261/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨਰੋਟ 1
ਜ਼ਫ਼ਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਹੋਆ

ਕੋਰੋਨਰ੍ ਮੁੁਕਤ, ਜ਼ਸਹਤਮੁੰ ਦ ਹੋ ਤਂ ਬ੍ਅਦ

ਸਸੋਿੇਸ਼ਨਰ ਵ੍ਰਦ ਜ਼ਵਚ ਦ੍ਲਿ ਸ੍ਰੇ ਮੁਰਜ਼ਜ਼ਂ ਨਰੂੰ ਜ਼ਮੁਿਜ਼ ਛੁੱ ਟਜ਼

ਜ਼ਦਪਟਜ਼ ਕਜ਼ਮੁਸ਼ਨਰਰ ਜ਼ਫ਼ਰੋਜਪੁਰ ਨਰੇ ਜ਼ਸਵਿ ਹਸਪਤ੍ਿ ਜ਼ਵਚ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਜ਼ਦਸਚ੍ਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਸ੍ਰੇ ਜ਼ਵਕਤਜ਼ ਚ ਨਰੂੰ ਜ਼ਦੱ ਤਜ਼ ਚ ਸ਼ੁੱ ਭਕ੍ਮੁਨਰ੍ਵਂ,
ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿਂ ਜ੍ਰਜ਼ ਜ਼ਨਰਿਮੁਂ ਦਜ਼ ਪ੍ਿਨਰ੍ ਕਰਨਰ ਿਸ ਵਜ਼ ਜ਼ਕਹ੍
ਜ਼ਫ਼ਰੋਜਪੁਰ, 16 ਮੁਸ ( )
ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਆਰਸ ਦਜ਼ ਮੁਹਂਮੁ੍ਰਜ਼ ਦੌਰ੍ਨਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਰ੍ਹਤ ਭਰਜ਼ ਖ਼ਬਰ
ਮੁੁਕਤ ਹੋ ਜ਼ਗ

ਹੈ। ਸ਼ਨਰਜ਼ਵ੍ਰ ਨਰੂੰ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭ੍ਗ ਨਰੇ ਜ਼ਸਵਿ ਹਸਪਤ੍ਿ ਦੇ

ਛੁੱ ਟਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਦੱ ਤਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਰਲਂ ਨਰੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਜ਼ਦੱ ਤ੍ ਜ਼ਗ

ਸ ਹੈ ਜ਼ਕਿਜ਼ਕ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਆੱ ਕ ਵ੍ਰ ਜ਼ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਰ੍
ਸਸੋਿੇਸ਼ਨਰ ਵ੍ਰਦ ਜ਼ਵਚ ਦ੍ਲਿ ਬ੍ਕਜ਼ ਦੇ 3 ਮੁਰਜ਼ਜ਼੍ ਨਰੂੰ ਵਜ਼

ਹੈ। ਸ਼ੁੱ ਕਰਵ੍ਰ ਨਰੂੰ ਨਰੈਗੇਜ਼ਟਵ ਜ਼ਰਪੋਰਟ

ਉ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭ੍ਗ ਦਜ਼ ਨਰਵਜ਼ ਚ

ਗ੍ਸਦਿ੍ਸਨਰਸ ਮੁੁਤ੍ਜ਼ਬਕ 39 ਮੁਰਜ਼ਜ਼ਂ ਨਰੂੰ ਛੁੱ ਟਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਦੱ ਤਜ਼ ਗਸ ਸਜ਼। ਹਸਪਤ੍ਿ ਜ਼ਵਚ ਕੁੱ ਿ 42 ਐਕਜ਼ਟਵ ਮੁਰਜ਼ਜ਼ ਸਜ਼, ਜੋ ਜ਼ਕ ਹੁ
ਜ਼ਸਹਤਮੁੰ ਦ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜ੍ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨਰ।
ਜ਼ਦਪਟਜ਼ ਕਜ਼ਮੁਸ਼ਨਰਰ ਸ੍ਰ: ਕੁਿਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਜ਼ਸਵਿ ਸਰਜਨਰ ਦ੍. ਨਰਵਦਜ਼ਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ ਐਸਐਮੁਓ ਅਜ਼ਵਨਰ੍ਸ਼ ਜ਼ਜੰ ਦਿ ਦਜ਼ ਮੁੌਜੂਦਗਜ਼ ਜ਼ਵਚ ਸ੍ਰੇ
ਜ਼ਤੰ ਨਰਂ ਮੁਰਜ਼ਜ਼ਂ ਨਰੂੰ ਹਸਪਤ੍ਿ ਨਰੂੰ ਛੁੱ ਟਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਦੱ ਤਜ਼ ਗਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਰਲਂ
ਜ਼ਦੱ ਤ੍ ਜ਼ਗ

ਪਰ ਫਿੁੱ ਿਂ ਦਜ਼ ਵਰਲ੍ ਕਰ ਕੇ ਉਨਰਲਂ ਨਰੂੰ ਹਸਪਤ੍ਿ ਤਂ ਘਰ ਭੇਜ

ਹੈ। ਹਸਪਤ੍ਿ ਜ਼ਵਚ ਮੁੌਜੂਦ ਸਟ੍ਫ਼ ਨਰੇ ਤ੍ੜਜ਼ ਚ ਵਜ੍ ਕੇ ਘਰ ਜ੍ ਰਹੇ ਿੋ ਕਂ ਦ੍ ਸਨਰਮੁ੍ਨਰ ਕਜ਼ਤ੍ ਅਤੇ ਜ਼ਦਪਟਜ਼ ਕਜ਼ਮੁਸ਼ਨਰਰ

ਚ ੂਿੈਸ ਰ੍ਹਂ ਉਨਰਲਂ ਨਰੂੰ ਘਰ ਭੇਜ਼ਜ
ਸ੍ਰ: ਕੁਿਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਵਜ਼ ਸ੍ਜ਼ਰ ਚ ਨਰੂੰ ਜ਼ਮੁਿ੍ਸ ਵੰ ਦਜ਼। ਜ਼ਸਵਿ ਹਸਪਤ੍ਿ ਦਜ਼ ਐਬ
ਜ਼ਦਪਟਜ਼ ਕਜ਼ਮੁਸ਼ਨਰਰ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸ

ਜ਼ਗ ।

ਜ਼ਕ ਆਹ ਕ੍ਫਿਜ਼ ਰ੍ਹਤ ਭਰਜ਼ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜ਼ਕ ਹੁ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਆਰਸ ਦ੍ ਆੱ ਕ ਵਜ਼

ਐਕਜ਼ਟਵ ਕੇਸ ਨਰਹਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੇ ਿੋ ਕ ਜ਼ਦਸਚ੍ਰਜ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨਰ। ਹੁ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਨਰੂੰ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਮੁੁਕਤ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ੍ ਸਕਦ੍ ਹੈ, ਜ਼ਕਿਜ਼ਕ ਨਰ੍ ਤ੍
ਸਸੋਿੇਸ਼ਨਰ ਵ੍ਰਦ ਜ਼ਵਚ ਤੇ ਨਰ੍ ਹਜ਼ ਕੁ ਰਨਰਟ੍ਸਨਰ ਸੈਟਰਂ ਜ਼ਵਚ ਕੋਸ ਜ਼ਵਅਕਤਜ਼ ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਰਹ੍ ਹੈ । ਉਨਰਲਂ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਹਸਪਤ੍ਿ ਤਂ
ਜ਼ਦਸਚ੍ਰਜ ਹੋਚ ਸ੍ਰੇ ਜ਼ਵਅਕਤਜ਼ ਅਗਿੇ 7 ਜ਼ਦਨਰ ਤੱ ਕ ਹੋਮੁ

ਸਸੋਿੇਸ਼ਨਰ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਨਰਹਂ

ਉ ਗੇ।

ਉਨਰਲਂ ਨਰੂੰ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਬਿਕੁਿ ਵੱ ਲਰ੍ ਰਜ਼ਹ ੍ ਪਵੇਗ੍ ਅਤੇ ਜ਼ਨਰਿਮੁਂ ਦ੍ ਸਖ਼ਤਜ਼ ਨਰ੍ਿ ਪ੍ਿਨਰ੍ ਕਰਨਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਜ਼। ਸ੍ਜ਼ਰ ਚ ਦੇ ਮੁੋਬ੍ਸਿ ਜ਼ਵਚ
ਕੋਵ੍ ਐਪ ਦ੍ਊਨਰਿੋ ਦ ਕਰਵ੍ਸ ਗਸ ਹੈ, ਜ਼ਜਸ

ਪਰ ਉਨਰਲਂ ਨਰੂੰ ਰੋਜ਼੍ਨਰ੍ ਜ਼ਸਹਤ ਦਜ਼ ਜ੍ ਕ੍ਰਜ਼ ਦੇ ਜ਼ ਹੋਵੇਗਜ਼। ਜਜ਼ਪਜ਼ਐਸ ਰ੍ਹਂ ਵਜ਼ ਉਨਰਲਂ
ਦਜ਼ ਮੁੋਨਰਜ਼ਟਜ਼ਰੰ ਗ ਕਜ਼ਤਜ਼ ਜ੍ਵੇਗਜ਼।

ਜ਼ਸਵਿ ਸਰਜਨਰ ਦ੍. ਨਰਵਦਜ਼ਪ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸ
ਜ਼ਵਚਂ 1603 ਦਜ਼ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਨਰੈਗੇਜ਼ਟਵ

ਜ਼ਕ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਵਚ ਕੁੱ ਿ 1698 ਿੋ ਕਂ ਦੇ ਸੈਪਿ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਟੈੱਸਟ ਿਸ ਭੇਜੇ ਜ੍ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨਰ, ਜ਼ਜਸ

ਚੁੱ ਕਜ਼ ਹੈ। ਜਦਜ਼ਕ 42 ਪੋਜਜ਼ਟਵ ਮੁਰਜ਼ਜ਼ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਤਂ ਬ੍ਅਦ ਹਸਪਤ੍ਿ ਜ਼ਵਚਂ ਜ਼ਦਸਚ੍ਰਜ

ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜ੍ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨਰ। ਹੁ ਜ਼ਸਰਫ਼ 29 ਿੋ ਕਂ ਦੇ ਸੈਪਿਂ ਦਜ਼ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਿੈ ਬ ਜ਼ਵਚ ਪੈਜ਼ਦੰ ਗ ਹੈ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਫ਼ਰੋਜਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨਰੋਟ 2
ਜ਼ਫ਼ਰੋਜਪੁਰ ਰੇਿਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰ ਤਂ 1190 ਪ੍ਰਵ੍ਸਜ਼ ਚ ਵ੍ਿਜ਼ ਚੌੀਜ਼ 'ਸ਼੍ਰਜ਼ਮੁਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਰੇਿ ਗੱ ਦਜ਼ ਗੌਦ੍ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਿਸ ਹੋਸ
ਰਵ੍ਨਰ੍, ਸੂਬ੍ ਸਰਕ੍ਰ ਨਰੇ ਲਰਚੇ 6.12 ਿੱਲ ਰੁਪਚ
ਜ਼ਦਪਟਜ਼ ਕਜ਼ਮੁਸ਼ਨਰਰ ਨਰੇ ਹਰਜ਼ ਝੰ ਦਜ਼ ਜ਼ਦਲ੍ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਰੂੰ ਕਜ਼ਤ੍ ਰਵ੍ਨਰ੍, ਚ੍ਰ ਟ੍ਰੇਨਰਂ ਤੇ ਸਰਕ੍ਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁਕਜ਼ ਹੈ
24.48 ਿੱਲ ਰੁਪਚ ਦਜ਼ ਰਕਮੁ
ਜ਼ਫ਼ਰੋਜਪੁਰ, 16 ਮੁਸ 2020 ( )
ਕੈਪਟਨਰ ਅਮੁਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਮੁੁੱ ਲ ਮੁੰ ਤਰਜ਼ ਪੰ ਜ੍ਬ ਦਜ਼ ਅਗਵ੍ਸ ਵ੍ਿਜ਼ ਸੂਬ੍ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿਂ ਪ੍ਰਵ੍ਸਜ਼ ਚ ਨਰੂੰ ਉਨਰਲਂ ਦੇ
ਜੱ ਦਜ਼ ਸੂਬੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਭੇਜ ਿਸ ਕਜ਼ਤੇ ਗਚ ਅ ੀੱ ਕ ਿਤਨਰਂ ਸਦਕ੍ 'ਚੌੀਜ਼ ਸ਼੍ਰਜ਼ਮੁਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਰੇਿ ਗੱ ਦਜ਼ 1190
ਪ੍ਰਵ੍ਸਜ਼ ਚ ਨਰੂੰ ਿੈ ਕੇ ਜ਼ਫ਼ਰੋਜਪੁਰ ਕੈਟ ਰੇਿਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰ ਤਂ ਿੂ.ਪਜ਼. ਗੌਦ੍ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਿਸ ਰਵ੍ਨਰਜ਼ ਹੋਸ। ਗੱ ਦਜ਼ ਨਰੂੰ ਰਵ੍ਨਰ੍
ਕਰਨਰ ਿਸ ਜ਼ਦਪਟਜ਼ ਕਜ਼ਮੁਸ਼ਨਰਰ ਜ਼ਫ਼ਰੋਜਪੁਰ ਸ਼੍ਰਜ਼ ਕੁਿਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਰੇਿਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰ ਪੁੱ ਜੇ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ ਝੰ ਦਜ਼ ਦੇਕੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਰੂੰ
ਰਵ੍ਨਰ੍ ਕਜ਼ਤ੍।
ਉਨਰਲਂ ਦਜ਼ਸ

ਜ਼ਕ ਪੰ ਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿਂ ਆਸ ਰੇਿ ਗੱ ਦਜ਼ ਦ੍ ਸ੍ਰ੍ ਖ਼ਰਚ੍ ਜੋ 6.12 ਿੱਲ ਰੁਪਚ

ਵੇਗ੍ ਖ਼ਰਚ

ਕਜ਼ਤ੍ ਜ੍ਵੇਗ੍। ਪੰ ਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿਂ ਚ੍ਰ ਰੇਿ ਗੱ ਦਜ਼ ਚ'ਤੇ ਕਰਜ਼ਬ 24.48 ਿੱਲ ਰੁਪਚ ਖ਼ਰਚੇ ਜ੍ ਚੁਕੇ ਹਨਰ।
ਜ਼ਜ਼ਕਰਿੋਗ ਹੈ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜ੍ਬ ਦੇ ਮੁੁੱ ਲ ਮੁੰ ਤਰਜ਼ ਕੈਪਟਨਰ ਅਮੁਜ਼ਰੰ ਦਰ ਜ਼ਸੰ ਘ ਵੱ ਿਂ ਪ੍ਰਵ੍ਸਜ਼ ਚ ਨਰੂੰ ਵ੍ਜ਼ਪਸ ਭੇਜ ਿਸ
ਪਜ਼ਹਿੇ ਪੜ੍ਅ ਦੌਰ੍ਨਰ ਰੇਿਵੇ ਜ਼ਵਭ੍ਗ ਨਰੂੰ ਰੇਿ ਜ਼ਕਰ੍ਚ ਵਜਂ ਕਰੋੜਂ ਰੁਪਚ ਜ੍ਰਜ਼ ਕਜ਼ਤੇ ਗਚ ਹਨਰ। ਜ਼ਫ਼ਰੋਜਪੁਰ
ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਨਰੂੰ ਪੰ ਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿਂ ਆਹ ਰ੍ਸ਼ਜ਼ ਪ੍ਰ੍ਪਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਰੇਿਵੇ ਜ਼ਵਭ੍ਗ ਨਰੂੰ ਰਜ਼ਜਸਟਰਦ ਹੋਚ
ਪ੍ਰਵ੍ਸਜ਼ ਚ ਨਰੂੰ ਜ਼ਟਕਟ ਮੁੁਹੱਸ

ਕਰਵ੍ਉ ਿਸ ਜ਼ਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦ੍ ਕਜ਼ਤੇ ਜ੍ ਰਹਜ਼ ਹੈ ਤਂ ਜ਼ਕ ਉਹ ਮੁੁਫ਼ਤ

ਜੱ ਦਜ਼ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਿਲ ਚ ਨਰੂੰ ਬਗੈਰ ਜ਼ਕਸੇ ਪਰੇਸ਼੍ਨਰਜ਼ ਦੇ

ਪ ੇ

ਰ੍ਮੁ ਨਰ੍ਿ ਜ੍ ਸਕ ।

ਆਸੇ ਤਰਂ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਵਭ੍ਗ ਦਜ਼ ਟਜ਼ਮੁ ਵੱ ਿਂ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਿਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਰੇਿ ਗੱ ਦਜ਼ ਜ਼ਵੱ ਚ ਚੜਲਨਰ ਿਸ

ਉ ਵ੍ਿੇ

ਸ੍ਰੇ ਪ੍ਰਵ੍ਸਜ਼ ਚ ਦਜ਼ ਸਕਰਜ਼ਜ਼ਨਰੰਗ ਕਜ਼ਤਜ਼ ਗਸ। ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਵੱ ਿਂ ਰੇਿ ਗੱ ਦਜ਼ ਜ਼ਵੱ ਚ ਚੜਲਨਰ ਸਮੁੇ ਸਮੁ੍ਜ਼ਜਕ ਦੂਰਜ਼ ਨਰੂੰ
ਬਰਕਰ੍ਰ ਰੱ ਲ ਿਸ ਪੁਖ਼ਤ੍ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਜ਼ਤੇ ਗਚ ਸਨਰ। ਆਸ ਤਂ ਆਿ੍ਵ੍ ਸ੍ਰੇ ਿ੍ਤਰਜ਼ ਚ ਨਰੂੰ ਰੇਿਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰ ਦਜ਼

ਚ ਰਜ਼ ਤੇ ਲ੍ਨਰੇ ਦੇ ਪੈਕਟ
ਐਟ
ੇ , ਪ੍ ਜ਼ ਦਜ਼ ਚ ਬੋਤਿਂ, ਫਿੇਸ ਮੁ੍ਸਕ ਸਮੁੇਤ ਕਸ ਚਜ਼ਜ਼ਂ ਉਪਿਬਧ ਕਰਵ੍ਸ ਚ ਗਸ ਚ।
ਆਸ ਮੁੌਕੇ ਐਸਦਜ਼ਐਮੁ ਜ਼ਫ਼ਰੋਜਪੁਰ ਸ਼੍ਰਜ਼ ਅਜ਼ਮੁਤ ਗੁਪਤ੍, ਸਹ੍ਆਕ ਕਜ਼ਮੁਸ਼ਨਰਰ ਸ਼੍ਰਜ਼ ਕੰ ਵਰਜਜ਼ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ, ਰੈੱਦ ਕਰ੍ਸ
ਸੋਸ੍ਆਟਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰਜ਼ ਸ਼੍ਰਜ਼ ਅਸ਼ੋਕ ਬਜ਼ਹਿ, ਕ੍ਨਰੂਨਰਗੋ ਰ੍ਕੇਸ਼ ਅਗਰਵ੍ਿ ਸਮੁੇਤ ਕਸ ਅਜ਼ਧਕ੍ਰਜ਼ ਤੇ ਮੁੁਿ੍ਜ਼ਮੁ
ਮੁੌਜਦ
ੂ ਸਜ਼।

File No.DIPR-PRSS0PFA4(366)/34/2020-DPRO Ferozepur

37

I/25261/2020

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨਰੋਟ 3
ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦਜ਼ ਚ ਸਮੁੂਹ ਨਰਗਰ ਕੌ ਸਿਂ/ਨਰਗਰ ਪੰ ਚ੍ਆਤਂ ਵੱ ਿਂ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਆਰਸ ਜ਼ਵਰੁੱ ਧ ਕਜ਼ਤੇ ਗਚ ਕੰ ਮੁ ਸ਼ਿ੍ਘ੍ਿੋਗ ਰਹੇ ਹਨਰ:- ਦ੍: ਨਰਿਨਰ
ਭਜ਼ਵੱ ਲ ਜ਼ਵੱ ਚ ਵਜ਼ ਨਰਗਰ ਕੌ ਸਿ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕ੍ਰਜ਼/ਕਰਮੁਚ੍ਰਜ਼

ਪ ਜ਼ ਜ਼ਦਊਟਜ਼ ਤਨਰਦੇਹਜ਼ ਤੇ ਆਮੁ੍ਨਰਦ੍ਰਜ਼ ਨਰ੍ਿ ਜ਼ਨਰਭ੍ਿਦੇ ਰਜ਼ਹ ਗੇ

ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 16 ਮੁਸ ( ) ਜ਼ਦਪਟਜ਼ ਦ੍ਆਰੈਕਟਰ ਸੀ੍ਨਰਕ ਸਰਕ੍ਰ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦ੍: ਨਰਿਨਰ (ਪਜ਼.ਸਜ਼.ਐਸ) ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸ

ਜ਼ਕ ਸਰਕ੍ਰ ਦਜ਼

ਹਦ੍ਆਤਂ ਅਤੇ ਜ਼ਦਪਟਜ਼ ਕਜ਼ਮੁਸ਼ਨਰਰ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ੍ਰ; ਕੁਿਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਦੇ ਜ਼ਦਸ਼੍-ਜ਼ਨਰਰਦੇਸ਼੍ ਅਨਰੁਸ੍ਰ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਅਧਜ਼ਨਰ

ਿਜ਼ਦ ਚ

ਸਮੁੂਹ ਨਰਗਰ ਕੌ ਸਿਂ/ਨਰਗਰ ਪੰ ਚ੍ਆਤਂ ਜ਼ਜਵੇ ਜ਼ਕ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜ਼ਜ਼ਰ੍, ਮੁੱ ਲੂ, ਮੁੱ ਿਂਵ੍ਿ੍, ਮੁਮੁਦੋਟ, ਗੁਰੂਹਰਸਹ੍ਚ, ਮੁੁਦਕਜ਼ ਅਤੇ ਤਿਵੰ ਦਜ਼
ਭ੍ਸ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵੱ ਚ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਵ੍ਆਰਸ ਜ਼ਵਰੁੱ ਧ ਿੜ ਰਹਜ਼ ਜੰ ਗ ਜ਼ਵਚ

ਪ ੍ ਿੋਗਦ੍ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਦਊਟਜ਼ ਵੱ ਲ-ਵੱ ਲ ਕ੍ਰਜਂ ਰ੍ਹਜ਼ ਪੂਰਜ਼

ਆਮੁ੍ਨਰਦ੍ਰਜ਼ ਅਤੇ ਤਨਰਦੇਹਜ਼ ਨਰ੍ਿ ਜ਼ਨਰਭ੍ਸ ਜ੍ ਰਹਜ਼ ਹੈ। ਦ੍: ਨਰਿਨਰ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸ

ਜ਼ਕ ਨਰਗਰ ਕੌ ਸਿ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਰੇ ਜ਼ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਿੋ ਕ੍ ਨਰੂੰ ਆਸ

ਵ੍ਆਰਸ ਤੋ ਬਚ੍ਉ ਿਸ ਿ੍ਕਦ੍ਊਨਰ ਦੌਰ੍ਨਰ ਵਜ਼ ਸਫ਼੍ਸ ਦ੍ ਕੰ ਮੁ ਜ਼ਨਰਰੰ ਤਰ ਚ੍ਿੂ ਰੱ ਜ਼ਲ

ਹੈ। ਨਰਗਰ ਕੌ ਸਿ ਵੱ ਿਂ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੇ

ਜ਼ਰਹ੍ਆਸ਼ਜ਼, ਕਮੁਰਸ਼ਜ਼ਅਿ, ਪਬਜ਼ਿਕ ਸੀ੍ਨਰਂ, ਧ੍ਰਜ਼ਮੁਕ ਸੀ੍ਨਰ, ਪੁਜ਼ਿਸ ੀ੍ਨਰੇ, ਬੈਕ, ਚ.ਟਜ਼.ਐਮੁ, ਸਰਕ੍ਰਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰ੍ਸਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ
ਜ਼ਦ ਤੇ ਰੋਜ਼੍ਨਰ੍ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਸੈਨਰੇਟ੍ਆਜ ਕਰਵ੍ਆ

ਜ੍ ਜ਼ਰਹ੍ ਹੈ। ਸ਼ਜ਼ਹਰਂ ਅੰ ਦਰ ਸੈਨਰੇਟ੍ਆਜੇਸ਼ਨਰ ਤੋ ਆਿ੍ਵ੍ ਫਿੋਜ਼ਗੰ ਗ ਅਤੇ

ਕਜ਼ਟ੍ਨਰੂਨਰ੍ਸ਼ਕ ਦ੍ ਸਪਰੇਅ ਦ੍ ਕੰ ਮੁ ਵਜ਼ ਜ਼ਨਰਰੰ ਤਰ ਚੱ ਿ ਜ਼ਰਹ੍ ਹੈ।
ਉਨਰਲਂ ਦੱ ਜ਼ਸ

ਜ਼ਕ ਜ਼ਜੱ ੀੇ ਸ੍ਰੇ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਵੱ ਚ ਿੋ ਕ੍ ਨਰੂੰ ਆਸ ਵ੍ਆਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋ ਜ੍ਗਰੂਕ ਕਰਨਰ ਿਸ ਮੁੁਨਰ੍ਦਜ਼, ਆਸ਼ਜ਼ਤਹ੍ਰ, ਫਿਿੈ ਕਸ ਬੈਨਰਰ

ਜ਼ਦ ਰ੍ਹਜ਼ ਜ੍ਗਰੂਕ ਕਜ਼ਤ੍ ਜ੍ ਜ਼ਰਹ੍ ਹੈ।
ਦਜ਼

ੀੇ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱ ਿਂ ਆਸ ਪ੍ਰਤਜ਼ ਜ੍ਗਰੂਕ ਕਰਨਰ ਿਸ ਜ਼ਨਰਵੇਕਿ੍ ਉਪਰ੍ਿ੍ ਕਰਕੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ

ਮੁੇਨਰ ਸੜਕਂ ਤੇ ਰੋਦ ਤੇ ਸਿੋ ਗਨਰ, ਪੇਜ਼ਟੰ ਗ

ਜ਼ਦ ਰ੍ਹਜ਼ ਿੋ ਕ੍ ਨਰੂੰ ਜ੍ਗਰੂਕ ਕਰਨਰ ਿਸ ਜ਼ਚੱ ਤਰਕ੍ਰਜ਼ ਕਜ਼ਤਜ਼ ਗਸ ਹੈ, ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ

ਆਸੇ ਜ਼ਨਰਵੇਕਿ੍ ਉਪਰ੍ਿੇ ਤੋ ਬ੍ਅਦ ਕਸ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਿਲ ਚ ਅਤੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰਂ ਨਰੇ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਜ਼ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰ ਦਜ਼
ਗਸ ।ਚ ਅੰ ਤ ਜ਼ਵੱ ਚ ਉਹਨਰ੍ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸ
ਜ਼ਖ਼ਿ੍ਫ਼

ਗਤਜ਼ਜ਼ਵਧਜ਼ ਚ ਕਜ਼ਤਜ਼

ਜ਼ਕ ਸਮੁੂਹ ਨਰਗਰ ਕੌ ਸਿਂ/ਨਰਗਰ ਪੰ ਚ੍ਆਤਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕ੍ਰਜ਼/ਕਰਮੁਚ੍ਰਜ਼ ਜੋ ਆਸ ਵ੍ਆਰਸ

ਪ ਜ਼ ਜ਼ਦਊਟਜ਼ ਜ਼ਨਰਭ੍ ਰਹੇ ਹਨਰ ਉਹ ਸ਼ਿ੍ਘ੍ ਦੇ ਪ੍ਤਰ ਹਨਰ ਅਤੇ ਮੁੈ ਉਮੁਜ਼ਦ ਕਰਦਜ਼ ਹਂ ਜ਼ਕ ਭਜ਼ਵੱ ਲ ਜ਼ਵੱ ਚ ਵਜ਼ ਉਹ

ਜ਼ਦਊਟਜ਼ ਆਸੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰ ਜ਼ਨਰਭ੍ਿਦੇ ਰਜ਼ਹ ਗੇ ਅਤੇ ਿੋ ਕ੍ ਨਰੂੰ ਵਜ਼ ਅਪਜ਼ਿ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ
ਕਰਨਰ।

ਪ ੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਜ਼

ਪ ਜ਼

ਸੀ੍ਨਰਕ ਸਰਕ੍ਰ ਦ੍ ਸਜ਼ਹਿੋਗ
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ਐਸਬਜ਼ ਸ ਬੈਕ ਨਰੇ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਜ਼ਖ਼ਿ੍ਫ਼ ਜੰ ਗ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਨਰੂੰ ਜ਼ਦੱ ਤ੍ ਸਜ਼ਹਿੋਗ, 1000 ਮੁ੍ਸਕ ਅਤੇ 100 ਿਜ਼ਟਰ ਸੈਨਰੇਟ੍ਸਜ਼ਰ
ਅਤੇ 20 ਪਜ਼ਪਜ਼ਸ ਜ਼ਕੱ ਟਂ ਜ਼ਦਪਟਜ਼ ਕਜ਼ਮੁਸ਼ਨਰਰ ਨਰੂੰ ਸੌਪਜ਼ ਚ
ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 16 ਮੁਸ ( ) ਕੋਰੋਨਰ੍ ਜ਼ਖ਼ਿ੍ਫ਼ ਜੰ ਗ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਨਰੂੰ ਸਜ਼ਹਿੋਗ ਦੇ ਵਜਂ ਐਸਬਜ਼ ਸ ਬੈਕ ਦੇ ਰਜ਼ਜਨਰਿ ਮੁੈਨਰੇਜਰ
ਰ੍ਕੇਸ਼ ਜ਼ਜੰ ਦਿ ਨਰੇ ਜ਼ਦਪਟਜ਼ ਕਜ਼ਮੁਸ਼ਨਰਰ ਸ੍ਰ; ਕੁਿਵੰ ਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨਰੂੰ 1000 ਮੁ੍ਸਕ ਅਤੇ 100 ਿਜ਼ਟਰ ਸੈਨਰੇਟ੍ਸਜ਼ਰ ਅਤੇ 20 ਪਜ਼ਪਜ਼ਸ ਜ਼ਕੱ ਟਂ
ਜ਼ਦੱ ਤਜ਼ ਚ। ਜ਼ਦਪਟਜ਼ ਕਜ਼ਮੁਸ਼ਨਰਰ ਨਰੇ ਐਸਬਜ਼ ਸ ਬੈਕ ਦ੍ ਧੰ ਨਰਵ੍ਦ ਕਰਜ਼ਦ ਚ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਆਸ ਤਰਲਂ ਦੇ ਕੰ ਮੁ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਵੱ ਿਂ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਜ਼ਖ਼ਿ੍ਫ਼
ਛੇੜਜ਼ ਜੰ ਗ ਜ਼ਵਚ ਹੋਰ ਮੁਜ਼ਬੂਤਜ਼ ਜ਼ਿ ਿਦੇ ਹਨਰ।
ਜ਼ਦਪਟਜ਼ ਕਜ਼ਮੁਸ਼ਨਰਰ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸ

ਜ਼ਕ ਆਹ ਮੁ੍ਸਕ, ਸੈਨਰੇਟ੍ਸਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪਜ਼ਪਜ਼ਸ ਜ਼ਕੱ ਟਂ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਜ਼ਖ਼ਿ੍ਫ਼ ਜੰ ਗ ਜ਼ਵਚ ਕੰ ਮੁ ਜ਼ਵਚ ਜੁਟੇ ਮੁੁਿ੍ਜ਼ਮੁਂ

ਨਰੂੰ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਜ੍ ਗੇ। ਉਨਰਲਂ ਜ਼ਕਹ੍ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਜ਼ਖ਼ਿ੍ਫ਼ ਜੰ ਗ ਨਰੂੰ ਜ਼ਜੱ ਤ ਿਸ ਸ੍ਜ਼ਰ ਚ ਦ੍ ਸਜ਼ਹਿੋਗ ਜ਼ਰੂਰਜ਼ ਹੈ। ਆਸ ਜੰ ਗ ਜ਼ਵਚ ਪਜ਼ਹਿਂ ਤਂ ਹਜ਼
ਕਸ ਸਮੁ੍ਜਸੇਵਜ਼ ਸੰ ਸੀ੍ਵਂ ਵੱ ਿਂ ਿੋ ੜਵੰ ਦਂ ਨਰੂੰ ਲ੍ ੍, ਰ੍ਸ਼ਨਰ, ਮੁ੍ਸਕ ਜਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਜ਼ ਵਸਤੂ ਚ ਵੰ ਦਜ਼ ਚ ਜ੍ ਰਹਜ਼ ਚ ਹਨਰ। ਆਸੇ ਿੜਜ਼
ਤਜ਼ਹਤ ਅੱ ਜ ਐਸਬਜ਼ ਸ ਵੱ ਿਂ ਵਜ਼

ਪ ੇ ਸਜ਼ਹਿੋਗ ਵਜਂ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਨਰੂੰ ਮੁ੍ਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨਰੇਟ੍ਸਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪਜ਼ਪਜ਼ਸ ਜ਼ਕੱ ਟਂ ਮੁੁਹੱਸ
ਕਰਵ੍ਸ ਚ ਗਸ ਚ ਹਨਰ।

ਜ਼ਦਪਟਜ਼ ਕਜ਼ਮੁਸ਼ਨਰਰ ਨਰੇ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ

ਮੁ ਿੋ ਕ ਵਜ਼ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿਂ ਜ੍ਰਜ਼ ਸ੍ਵਧ੍ਨਰਜ਼ ਚ ਦਜ਼ ਪ੍ਿਨਰ੍ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਰ੍ ਜ਼ਖ਼ਿ੍ਫ਼ ਆਸ ਜੰ ਗ ਜ਼ਵੱ ਚ

ਪ ੍ ਸਜ਼ਹਿੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨਰ। ਉਨਰਲਂ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਸਰਕ੍ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼੍ਸਨਰ ਵੱ ਿਂ ਆਸ ਸੰ ਕਟ ਦਜ਼ ਘੜਜ਼ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦਨਰ ਰ੍ਤ ਕੰ ਮੁ ਕਜ਼ਤ੍ ਜ੍
ਜ਼ਰਹ੍ ਹੈ ਤਂ ਜੋ ਿੋ ਕਂ ਨਰੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਤਰਲਂ ਦਜ਼ ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਨਰ੍

ਵੇ ਆਸ ਿਸ ਿੋ ਕ ਵਜ਼

ਪ ੍ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮੁਝ ਤੇ ਸਮੁੇ ਸਮੁੇ ਤੇ ਜ੍ਰਜ਼ ਜ਼ਨਰਿਮੁਂ ਅਤੇ

ਸ੍ਵਧ੍ਨਰਜ਼ ਚ ਦਜ਼ ਪ੍ਿਨਰ੍ ਕਰਨਰ।
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ਜ਼ਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛ੍ਉ ਜ਼ ਰੇਿਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰ ਤਂ 1200 ਪ੍ਰਵ੍ਸਜ਼ ਮੁਜ਼ਦੂਰਂ ਨਰੂੰ ਿੈ ਕੇ

ਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਗੌਦ੍) ਿਸ ਪੰ ਜਵਂ ਸ਼੍ਰਜ਼ਮੁਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰੇਨਰ

ਹੋਸ ਰਵ੍ਨਰ੍
ਰਵ੍ਨਰਗਜ਼ ਸਮੁੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅੰ ਦਰ ਬੈਿੇ ਪ੍ਰਵ੍ਸਜ਼ ਮੁਜ਼ਦੂਰਂ ਨਰੇ ਤ੍ੜਜ਼ ਚ ਵਜ੍ ਕੇ ਕਜ਼ਤ੍ ਪੰ ਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਦ੍ ਧੰ ਨਰਵ੍ਦ
ਚ ਰਜ਼ ਮੁੌਕੇ ਸ੍ਰੇ ਪ੍ਰਵ੍ਸਜ਼ ਮੁਜ਼ਦੂਰਂ ਨਰੂੰ ਫਿੂਦ ਪੈਕੇਟ, ਪ੍ ਜ਼ ਦਜ਼ ਚ ਬੋਤਿਂ ਤੇ ਮੁ੍ਸਕ ਵਜ਼
ਰੇਿਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰ ਦਜ਼ ਐਟ

ਪਿੱਬਧ ਕਰਵ੍ਚ ਗਚ

ਹਨਰ-ਐੱਸ.ਦਜ਼.ਐੱਮੁ

ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 16 ਮੁਸ 2020 ( )
ਗੁਰਦ੍ਸਪੁਰ, ਬਰਨਰ੍ਿ੍, ਮੁ੍ਨਰਸ੍, ਮੁੋਗ੍, ਫ਼੍ਜ਼ਜ਼ਿਕ੍ ਅਤੇ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੁੇਤ ਮੁ੍ਿਵ੍ ਦੇ ਹੋਰਨਰਂ ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਿਲ ਚ ਦੇ 1200 ਪ੍ਰਵ੍ਸਜ਼ ਮੁਜ਼ਦੂਰਂ ਨਰੂੰ
ਿੈ ਕੇ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛ੍ਉ ਜ਼ ਰੇਿਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰ ਤਂ ਪੰ ਜਵਂ ਸਪੈਸ਼ਿ ਸ਼੍ਰਜ਼ਮੁਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟਰੇਨਰ ਸ਼ਨਰਜ਼ਵ੍ਰ ਸ਼੍ਮੁ 7 ਵਜੇ

ਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਗੌਦ੍)

ਿਸ ਰਵ੍ਨਰ੍ ਹੋਸ।
ਆਹ ਜ੍ ਕ੍ਰਜ਼ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦ ਚ ਐਸਦਜ਼ਐਮੁ ਅਜ਼ਮੁਤ ਗੁਪਤ੍ ਨਰੇ ਦੱ ਜ਼ਸ

ਜ਼ਕ ਪੰ ਜ੍ਬ ਜ਼ਵੱ ਚ ਿ੍ਕਦ੍ਊਨਰ ਕਰਕੇ ਫਿਸੇ ਮੁਜ਼ਦੂਰਂ ਨਰੂੰ

ਪ ੇ ਘਰ

ਵ੍ਪਸ ਭੇਜ ਿਸ ਪੰ ਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਿ ਗੱ ਦਜ਼ ਚ ਚਿ੍ਸ ਚ ਗਸ ਚ ਹਨਰ, ਆਸੇ ਿੜਜ਼ ਤਜ਼ਹਤ ਸ਼ਨਰਜ਼ਵ੍ਰ ਸ਼੍ਮੁ ਨਰੂੰ 7 ਵਜੇ
ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛ੍ਉ ਜ਼ ਰੇਿਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰ ਤਂ ਪੰ ਜਵਂ ਟ੍ਰੇਨਰ
ਮੁਜ਼ਦੂਰਂ ਨਰੂੰ ਭੇਜ਼ਜ

ਜ਼ਗ

ਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਗੌਦ੍) ਿਸ ਰਵ੍ਨਰ੍ ਕਜ਼ਤਜ਼ ਗਸ। ਆਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜ਼ਵਚ 1200 ਪ੍ਰਵ੍ਸਜ਼

ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦ੍ 6 ਿੱਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ਬ ਦ੍ ਲਰਚ੍ ਪੰ ਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿਂ ਚੁੱ ਜ਼ਕ

ਜ਼ਗ

ਹੈ। ਉਨਰਲਂ ਦੱ ਜ਼ਸ

ਜ਼ਕ

ਆਨਰਲਂ ਟਰੇਨਰਂ ਰ੍ਹਂ ਹੁ ਤੱ ਕ ਿਗਭਗ 6 ਹਜ਼੍ਰ ਪ੍ਰਵ੍ਸਜ਼ ਮੁਜ਼ਦੂਰ (ਸ਼੍ਰਜ਼ਮੁਕ) ਰਵ੍ਨਰ੍ ਕਜ਼ਤੇ ਗਚ ਹਨਰ ਤੇ ਸ੍ਜ਼ਰ ਚ ਨਰੂੰ ਫਿੂਦ ਪੈਕੇਟ, ਪ੍ ਜ਼
ਦਜ਼ ਚ ਬੋਤਿਂ, ਫਿੇਸ ਮੁ੍ਸਕ ਵਜ਼ ਉਪਿੱਬਧ ਕਰਵ੍ਚ ਗਚ, ਨਰ੍ਿ ਹਜ਼ ਸੋਸ਼ਿ ਜ਼ਦਸਟੈਜ਼ਸੰ ਗ ਨਰੂੰ ਿੈ ਕੇ ਜ੍ਗਰੂਕ ਵਜ਼ ਕਜ਼ਤ੍ ਜ਼ਗ । ਟ੍ਰੇਨਰ ਦਜ਼
ਰਵ੍ਨਰਗਜ਼ ਮੁੌਕੇ ਅੰ ਦਰ ਬੈਿੇ ਸ੍ਰੇ ਪ੍ਰਵ੍ਸਜ਼ ਮੁਜ਼ਦੂਰਂ ਨਰੇ ਪੰ ਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਵੱ ਿਂ ਕਜ਼ਤੇ ਗਚ ਉਪਰ੍ਜ਼ਿ ਚ ਦ੍ ਤ੍ੜਜ਼ ਚ ਵਜ੍ ਕੇ ਦ੍ ਧੰ ਨਰਵ੍ਦ
ਕਜ਼ਤ੍। ਉਨਰਲਂ ਜ਼ਕਹ੍ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜ੍ਬ ਸਰਕ੍ਰ ਦੇ ਉਪਰ੍ਜ਼ਿ ਚ ਸਦਕ੍ ਹਜ਼ ਉਹ ਆਸ ਔਲਜ਼ ਘੜਜ਼ ਜ਼ਵਚ

ਪ ੇ ਘਰ ਵ੍ਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨਰ।
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਿਲ੍ ਿੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਿਸਰ, ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਨਰੋਟ 6

ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਂ ਗੌਦ੍ ਿਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਚੜਲਨਰ ਤਂ ਪਜ਼ਹਿਂ ਪ੍ਰਵ੍ਸਜ਼ ਮੁਜ਼ਦੂਰ ਦ੍ ਬੈਗ ਬੱ ਸ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਰਹ੍, ਐਸਦਜ਼ਐਮੁ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਰੇ

ਪ ਜ਼ ਖ਼ੁਦ ਦਜ਼

ਗੱ ਦਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਵ੍ਸਜ਼ ਮੁਜ਼ਦੂਰ ਦ੍ ਬੈਗ ਮੁੰ ਗਵ੍ਆ
ਪ੍ਰਵ੍ਸਜ਼ ਮੁਜ਼ਦੂਰ ਨਰੇ ਐਸਦਜ਼ਐਮੁ ਦ੍ ਕਜ਼ਤ੍ ਧੰ ਨਰਵ੍ਦ

ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 16 ਮੁਸ (
ਰੇਿਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰ ਤੇ ਪਹੁੰ ਜ਼ਚ
ਆ

) ਸ਼ਨਰਜ਼ਵ੍ਰ ਨਰੂੰ ਜਦਂ ਆੱ ਕ ਪ੍ਰਵ੍ਸਜ਼ ਮੁਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ਹਤ ਸ਼ੁਕਿ੍ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਂ ਗਂਦ੍ ਜ੍ ਿਸ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜ਼ਵੱ ਚ ਸਵ੍ਰ ਹੋ ਤਂ ਪਜ਼ਹਿਂ ਮੁਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਜ਼ਧ ਨਰ ਜ਼ਵਚ

ਹੈ ਉਸ ਬੱ ਸ ਜ਼ਵੱ ਚ ਉਸ ਦ੍ ਬੈਗ ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਗ

ਆ

ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਪੱ ਛਂ ਜ਼ਜਹੜਜ਼ ਬੱ ਸ ਤੇ

ਹੈ। ਆਹ ਗੱ ਿ ਪ੍ਰਵ੍ਸਜ਼ ਮੁਜ਼ਦੂਰ ਨਰੇ ਮੁੌਕੇ ਤੇ ਮੁੌਜੂਦ ਐਸਦਜ਼ਐਮੁ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਜ਼ਮੁੱ ਤ

ਗੁਪਤ੍ ਦੇ ਜ਼ਧ ਨਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿ ਚਦਜ਼। ਆਸ ਉਪਰੰ ਤ ਐਸਦਜ਼ਐਮੁ ਜ਼ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਰੇ ਤੁਰੰਤ ਬੱ ਸ ਜ਼ਵਚਂ ਬੈਗ ਮੁੰ ਗਵ੍ਉ ਿਸ
ਗੱ ਦਜ਼ ਅਤੇ ਰਜ਼ਵੈਜ਼ਨਰਊ ਅਫਿਸਰ ਰ੍ਕੇਸ਼ ਅਗਰਵ੍ਿ ਤੇ ਸੰ ਤੋਲ ਤ੍ਲਜ਼ ਨਰੂੰ ਭੇਜ਼ਜ । ਐਸਦਜ਼ਐਮੁ ਨਰੇ
ਜ਼ਕੱ ਿੋ ਮੁਜ਼ਟਰ ਤੱ ਕ ਬੱ ਸ ਦੇ ਜ਼ਪੱ ਛੇ ਜ੍ ਕੇ ਬੱ ਸ ਨਰੂੰ ਰੁਕਵ੍ਆ

ਪ ਜ਼ ਖ਼ੁਦ ਦਜ਼

ਪ ਜ਼ ਗੱ ਦਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਕਰਜ਼ਬ 20

ਅਤੇ ਜ਼ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਵਚਂ ਪ੍ਰਵ੍ਸਜ਼ ਮੁਜ਼ਦੂਰ ਦ੍ ਬੈਗ ਜ਼ਰਕਵਰ ਕਜ਼ਤ੍।

ਆਸ ਉਪਰੰ ਤ ਪ੍ਰਵ੍ਸਜ਼ ਮੁਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ਹਤ ਸ਼ੁਕਿ੍ ਨਰੇ ਉਸ ਦ੍ ਬੈਗ ਉਸ ਨਰੂੰ ਵ੍ਪਸ ਜ਼ਦਵ੍ਉ ਤੇ ਐਸਦਜ਼ਐਮੁ ਅਜ਼ਮੁੱ ਤ
ਗੁਪਤ੍ ਦ੍ ਧੰ ਨਰਵ੍ਦ ਕਜ਼ਤ੍ ਅਤੇ ਜ਼ਫਿਰ ਖ਼ੁਸ਼ਜ਼ ਖ਼ੁਸ਼ਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜ਼ਵਚ ਸਵ੍ਰ ਹੋ ਕੇ

ਪ ੇ ਘਰ ਿਸ ਰਵ੍ਨਰ੍ ਹੋਆ ।

