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02 ਼ਦਨ ਼ ਿੱ ਚ 28 ਰਿੱ ਖ ਯਾ ਦੀ ਕਯਫ ੁਨਸ਼ਨ ਦ ਘਯ ਘਯ ਜ ਕੀ ਕਤ  ੰਡ - ਼ਡਟ ਕ਼ਭਸ਼ਨਯ 
 

 95 ਟਭਾਂ ਫਣ ਕੀ ਘਯ ਘਯ ਤਿੱ ਕ ਹਾੰ ਚਈ ਜ ਯਹ ਹੁ ੁਨਸ਼ਨ 
 ੁਨਸ਼ਨ ਰੁਣ ਦੀ ਰਈ ਼ਕਸੀ ਨਿੰ    ਫੈਂਕ ਜਣ ਦ ਨਹੀਂ  ੀਗ ਜਯਿਯਤ 

 
ਯਿਨਗਯ 05 ਅੁਰ - ਼ਡਟ ਕ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸੂਨ ਰ ਼ਗ਼ਯ ਨੇ ਦਿੱ ਼ਸਆ ਼ਕ ੰਜਫ ਸਯਕਯ  ਿੱਰੋਂ  ੰਡ ਜਣ 
 ਰ 02 ਭਹਨੇ ਦ ਼ ਧ  , ਫਾਢ ,਼ਦ਼ ਆਂਗ ਰਬਤਯਆਂ ਦ 28 ਰਿੱ ਖ ਯਾੲ ਦ ਯਸ਼ ਼ਛਰੀ 02 
਼ਦਨਾਂ ਦਯਨ ਘਯ ਘਯ ਜ ਕੀ  ੰਡ ਗਈ ਹੁ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਼ਸਆ ਼ਕ ਼ਿਰਹ ਰਸ਼ਸ਼ਨ  ਿੱਰੋਂ ਹਯ ਿੱ ਧਯ ਤੀ ਕੂ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਤ 
ਜ ਯਹ ਹੁ ਼ਕ ਸਯੀ ੁਨਸ਼ਨਧਯਕਾਂ ਨਿੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੁਨਸ਼ਨ ਘਯ ਫੁਠੇ ਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨਿੰ  ਹਿੱ ਥਾਂ ਼ ਿੱ ਚ ਼ਭਰ ਜ ੀ ਅਤੀ ਇਸ 
ਉਯਰੀ ਨਿੰ  ਭਾਕੰਭਰ ਕਯਨ ਰਈ  ਿੱ ਖ  ਿੱ ਖ ਫੈਂਕ ਕੂਯਸੂਡਸ ਿੂ ਫੈਂਕਾਂ ਨਰ ਸਫੰਧਤ ਹਨ ਅਤੀ 400 ਦੀ ਕਯਫ 
਼ ਅਕਤਆਂ ਦ ਟਭ ਿੂ ੂਸਟਰ ਼ ਬਗ ਨਰ ਸਫੰਧਤ ਹੁ  ਿਯ ਤਯਹਾਂ ਨਰ ਭਿਸਤੁਦ ਹਨ। ਘਯਾਂ ਤਿੱ ਕ ੁਨਸ਼ਨ 
ਹੰਚਉਣ ਦੀ ਰਈ 95 ਟਭਾਂ ਪਰਡ ਼ ਿੱਚ ਕੰਭ ਕਯ ਯਹਆਂ ਹਨ। ਰਬਤਯਆਂ ਨਿੰ   ਘਯ ਘਯ ਜ ਕੀ ਅਧਯ 
਼ਸਸਟਭ (ਫਭੁ਼ਟਰਕ ਼ਸਸਟਭ) ਯਹ ੁਨਸ਼ਨ ਭਾਹਿੱਈਆ ਕਯ ਈ ਜ ਯਹ ਹੁ। 
           ਼ਡਟ ਕ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦਿੱ ਼ਸਆ ਼ਕ ੁਨਸ਼ਨ  ੰਡਣ ਦਯਨ  ਯਤੀ ਜਣ  ਰੀ ਫਭੁ਼ਟਰਕ ਼ਸਸਟਭ ਨਿੰ  
ਿਯ ਤਯਹਾਂ ਸੁਨਟਇਜ ਕਯਨ ਦ ਸਖਤ ਹਦਇਤ   ਕਤਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਿੂ ਇਸ ਦੀ ਨਰ ਼ਕਸੀ   ਤਯਹਾਂ 
ਦ ਇੰਨਪੁਕਸ਼ਨ ਨ ਪੁਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰ  ਉਨਹ ਾਂ ਅਰ ਕਯਦੀ ਹੂ ਼ਕ ਼ਜਨਹੇ    ੁਨਸ਼ਨ ਧਯਕ ਹਨ ਉਹ 
ਆਣੀ ਼ੰਡ ਼ ਿੱਚ ਆਣੀ ਘਯਾਂ ਼ ਿੱ ਚ ਹ ਯ਼ਹਣ ਅਤੀ ਫੈਂਕ ਕਯੂਸੂਡਸ ਅਤੀ ੂਸਟਯ ਼ ਬਗ ਦੀ ਕਯਭਚਯ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਘਯ ਼ ਿੱ ਚ ਆਉਣਗੀ ਅਤੀ ੁਨਸ਼ਨ  ੰਡਣਗੀ । 
           ਼ਡਟ ਕ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦਿੱ ਼ਸਆ ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਰ    ਜੀਕਯ ਼ਕਸੀ ਨੇ 05 ਹਿਯ ਤਿੱ ਕ ਦ ਯਸ਼ ਦ 
ਰੁਣ ਦੀਣ ਕਯਨ ਹੁ ਤਾਂ ਉਹ   ਅਧਯ ਫੀਸਡ ਼ਸਸਟਭ ਯਹ ਕਯ  ਸਕਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਫੰਧ ਸਯੀ ਰਫੰਧ 
ਭਾਕੰਭਰ ਕਯ ਰ ਗ ਹਨ ਅਤੀ ਼ੰਡ ਦੀ ਸਯੀ ਸਯੰਚਾਂ ਨਿੰ  ਇਸ ਸਫੰਧ ਜਣਕਯ ਭਾਹਿੱਈਆ ਕਯ  ਼ਦਿੱ ਤ ਗਈ 
ਹੁ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰ    ਜੀਕਯ ਼ਕਸੀ ਨਿੰ  ਕੂਈ ਼ਦਿੱ ਕਤ ੀਸ਼ ਆ ਯਹ ਤਾਂ ਉਹ ਼ਿਰਹਾਂ ਰਸ਼ਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਟਯੂਰ ਨੰਫਯ ਤੀ 
ਸੰਯਕ ਕਯ ਸਕਦ ਹੁ । 

 
 
ਪੂਟੂ ਕੁਸ਼ਨ : ੂਸਟ ਼ਡਟਯਭੈਂਟ  ਿੱਰੋਂ ਫਣਈਆਂ ਟਭਾਂ ਘਯ ਘਯ ਜ ੁਨਸ਼ਨ  ੰਡਆਂ ਹੂਈਆਂ।    
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ਜ਼ਿਲ੍ਹ  ਜ਼ ਿੱ ਚ ਹਣੁ ਤਿੱ ਕ 44 ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਦ ਸਲ੍ਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚੋਂ 25  ਨੈਗਜ਼ਿ  ਾਏ ਗਏ , 19 ਦੀ ਜ਼ਰਰਿ ਜ਼ ਿੰ ਗ 
ਅਤ 01 ਕਸ ਿਜ਼ਿ  - ਜ਼ ਿੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ 

 
਼ੰਡ ਚਤਭਰ , ਚਤਭਰ ਅਤੀ ਼ਧਆਨਾਯਾਂ ਼ੰਡਾਂ ਦ ਸਯ ੁ ਭਾਕੰਭਰ - ਸ.ਡ.ਭ. ਭੂ਼ਯਡ 
 
ਯਿਨਗਯ, 05 ਅੁਯਰ : ਼ਡਟ ਕ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸਰਭਤ ਸੂਨਰ ਼ਗ਼ਯ ਨੇ ਦਿੱ ਼ਸਆ ਼ਕ ਹਾਣ ਤਿੱ ਕ 44 ਸ਼ਿੱਕ ਭਯਿਾਂ 
ਦੀ ਕਯੂਨ  ਇਯਸ ਸਫੰਧ ਸੈਂਰ ਰੁਫੂਯਟਯ ਼ ਿੱ ਚ ਬੀਜੀ ਗ ਸਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਼ ਚੂ 25 ਸੈਂਰ ਨੈਗ਼ਟ   ਗ 
ਅਤੀ  19 ਦ ਼ਯੂਯਟ ੈਂ਼ਡੰਗ ਹੁ ਅਤੀ ਼ੰਡ ਚਤਭਰ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਼ਨ ਸ ਦ ਼ਯੂਯਟ ੂਿ਼ਟ  ਹੁ ਼ਜਸ ਦ 
ਇਰਜ ਚਿੱ ਰ ਼ਯਹ ਹੁ। 

ਇਸ ਸਫੰਧ ਜਣਕਯ ਼ਦੰਦੀ ਹੂ ਼ਡਟ ਕ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸੂ ਨਰ ਼ਗ਼ਯ ਨੇ ਦਿੱ ਼ਸਆ ਼ਕ ਤਫ਼ਰਗ ਜਭਤ 
ਨਰ ਸਫੰ਼ਧਤ ਸਿਚਨ ਦੀ ਅਧਯ ਤੀ 06 ਼ ਅਕਤਆਂ ਦੀ ਸੈਂਰ ਰੁਫੂਟਯ ਼ ਿੱ ਚ ਬੀਜੀ ਗ ਸਨ ਼ਜਨਹ ਾਂ ਼ ਚੂ 04 
ਦ ਼ਯੂਯਟ ਨੈਗ਼ਟ  ਆਈ ਹੁ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਼ਕਹ ਼ਕ ਚਤਭਰ ਼ਨ ਸ ੂਿ਼ਟ   ਗ ਼ ਅਕਤ ਦੀ ਸੰਯਕ 
਼ ਿੱਚ ਜੀਕਯ ਕੂਈ ਼ ਅਕਤ ਆਇਆ ਅਤੀ ਜੀਕਯ ਉਸ ਦੀ ਼ ਿੱ ਚ ਕ ਯੂਨ  ਇਯਸ ਸਫੰਧ ਼ਕਸੀ   ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਰਿੱ ਛਣ 
ਭ਼ਹਸਿਸ ਹਾੰ ਦੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਼ਿਰਹਾਂ ਰਸ਼ਸ਼ਨ ਨਿੰ  ਸਿ਼ਚਤ ਕਯ ਸਕਦ ਹੁ ਤਾਂ ਿੂ ਼ਨਮਭਾਂ ਅਨਾਸਯ ਉਸਦ ਼ਸਹਤ 
ਜਾਂਚ ਹੂ ਸਕੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਼ਿਰਹ ਼ਨ ਸਆਂ ਨਿੰ  ਅਰ ਕਯਦੀ ਹੂ ਼ਕਹ ਼ਕ ਉਹ ਕਯ਼ਪਊ ਦੀ ਼ਨਮਭਾਂ ਦ ਰਣ 
ਕਯਨ ਅਤੀ ਜੀਕਯ ਼ਕਸੀ ਨਿੰ  ਼ਕਸੀ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਜਣਕਯ ਼ਭਰਦ ਹੁ ਤ ਉਹ ਕੰਟਯੂਰ ਯਿਭ ਨੰਫਯਾਂ ਤੀ ਸਿਚਨ ਦੀ 
ਸਕਦੀ ਹਨ। 

ਸ.ਡ.ਭ. ਭੂ਼ਯੰਡ ਸ਼ਰ ਹਯਫੰਸ ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦਿੱ ਼ਸਆ ਼ਕ  ਕੰਨਟੀਨਭੈਂਟ ਰਨ (ਕੂ਼ ਡ - 19 ) ਦ 
ਰਣ ਼ ਿੱ ਚ ਼ੰਡ ਚਤਭਰ ,ਚਤਭਰ ਅਤੀ ਼ਧਆਨਾਯਾਂ ਤ਼ਹਸਰ ਭੂ਼ਯੰਡ ਼ਿਰਹ ਯਿਨਗਯ ਦੀ ਉਕਤ ਼ਤੰਨਾਂ 
਼ੰਡਾਂ ਦ ਸਯ ੀ ਭਾਕੰਭਰ ਕਯ ਼ਰਆ ਹੁ। ਹਾਣ ਤਿੱਕ ਕਯੂਨ  ਇਯਸ ਦੀ ਰਿੱ ਛਣਾਂ ਸਫੰਧ ਕੂਈ ਹੂਯ ਭਭਰ ਸਹਭਣੀ 
ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁ।਼ਿਰਹਾਂ ਰਸ਼ਸ਼ਨ  ਿੱਰੋਂ ਜਯ ਕਤੀ ਗ ਼ਨਯਦੀਸ਼ਾਂ ਤ਼ਹਤ ਼ੰਡ  ਸਆਂ ਨਿੰ  24 ਘੰਟੀ ਘਯ ਦੀ 
ਅੰੰੰਦਯ ਯਿੱਖਣ ਰਈ ਭੂਨਟਯ ਕਤ ਜ ਼ਯਹ ਹੁ। ਅ਼ਹ਼ਤਆਤ ਦੀ ਤਯ ਤੀ ਸਕ਼ਯੰ਼ਨੰਗ ਟਭਾਂ ਫਣ ਕੀ ਚੁੈੱਕਅਿੱ  
ਕਤ ਜ ਼ਯਹ ਹੁ। ਉਕਤ ਼ੰਡਾਂ ਼ ਿੱ ਚ ਼ਫਜਰ ਅਤੀ ਣ ਦ ਼ਨਯ਼ ਘਨ ਸਰਈ ਕਯਨ , ਯਸ਼ਨ ਸਫਿਆਂ 
ਪਰ ਅਤੀ ਹੂਯ ਜਯਿਯ  ਸਤਿਆਂ ਭਾਹਿੱਈਆ ਕਯਉਣ, ਸਯੀਅ ਕਯਨ ,ਸ਼ਿ ਧੰਨ ਦ ਦੀਖ ਬਰ ਸੰਬਰ ਅਤੀ ਸ਼ਿਆਂ 
ਰਈ ਪਡ ਭਾਹਿੱਈਆ ਕਯਉਣ ਸਫੰਧ ਸਯੀ ਰਫੰਧ ਭਾਕੰਭਰ ਕਤੀ ਗ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਰ ਕਯਦੀ ਹੂ ਼ਕਹ ਼ਕ 
ਪੀਯ   ਜੀਕਯ ਼ਕਸੀ ਨਿੰ  ਕੂਈ ਸਭਿੱ ਼ਸਆ ਆਉਂਦ ਹੁ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਯੂਰ ਯਿਭ ਭੂ਼ਯੰਡ ਦੀ ਨੰਫਯਾਂ ਤੀ ਸੰਯਕ ਕਯ 
ਸਕਦੀ ਹਨ । 
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ਕਰਨਾ  ਾਇਰਸ ਪਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰਕਣ ਲ੍ਈ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੂਨਗਰ  ਿੱ ਲ੍ੋਂ  ਕੀਤ ਰਫਿੰ ਧਾਂ ਦਾ ਕਫਜ਼ਨਿ ਮਿੰ ਤਰੀ 
ਜ਼ ਜ ਇਿੰ ਦਰ ਜ਼ਸਿੰ ਗਲ੍ਾ ਨੇ ਜ਼ਲ੍ਆ ਜਾਇਿਾ 

 ਕਯ਼ਪਊ ਸਹ ਢੰਗ ਨਰ ਰਗਿ ਕਯਨ ਰਈ ਿਯਿਯ  ਸਤਾਂ ਦ ਘਯ-ਘਯ ਸਰਈ ਮਕਨ ਫਣਈ ਜ ੀ: 
਼ ਜੁ ਇੰਦਯ ਼ਸੰਗਰ 

 ਯੂਿਨ 4,000 ਰੂਕਾਂ ਤਿੱਕ ਿੱ ਼ਕਆ ਬੂਜਨ ਹਾੰ ਚਉਣ ਰਈ ਡੀਯ ਼ਫਆਸ ਦੀ ਰਫੰਧਕਾਂ ਦ   ਕਤ 
ਸ਼ਰਘ 

ਯਿਨਗਯ, 5 ਅਰੁਰ : ਼ਸਿੱ ਼ਖਆ ਅਤੀ ਰੂਕ ਼ਨਯਭਣ ਭੰਤਯ ੰਜਫ ਸ਼ਰ ਼ ਜੁ ਇੰਦਯ ਼ਸੰਗਰ  ਿੱਰੋਂ ਸਥਨਕ ਼ਿਰ 
ਰਫੰਧਕ ਕੰਰੁਕਸ ਼ ਖੀ ਰਸ਼ਸ਼ਨਕ ਤੀ ਾ਼ਰਸ ਅ਼ਧਕਯਆਂ ਨਰ ਭ਼ਟੰਗ ਕਯਕੀ ਼ਿਰ ਰਸ਼ਸਨ ਯਿਨਗਯ 

 ਿੱਰੋਂ ਕੂਯੂਨ  ਇਯਸ ਨਿੰ  ਪੁਰਣ ਤੋਂ ਯੂਕਣ ਰਈ ਕਤੀ ਗ ਰਫੰਧਾਂ ਦ ਜਇਿ ਼ਰਆ ਼ਗਆ। ਇਸ ਭਕੀ ਉਨਹ ਾਂ 
਼ਡਟ ਕ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰਭਤ ਸੂਨਰ ਼ਗ਼ਯ ਅਤੀ ਸਨਅਯ ਾ਼ਰਸ ਕਤਨ ਸਰ ਸ ਨ ਸ਼ਯਭ   ਼ ਸ਼ੀਸ਼ ਤਯ ਤੀ 
ਭਜਿਦ ਸਨ। 

ਇਸ ਭਕੀ ਤੀ ਉਨਾਂ ਅ਼ਧਕਯਆਂ ਨਿੰ  ਹਦਇਤ ਕਤ ਼ਕ ਭਾਸ਼਼ਕਰ ਦ ਇਸ ਘੜ ਼ ਚ ਰੂਕਾਂ ਦ ਹਯ 

ਭਾਿੱ ਢਰ ਿਯਿਯਤ ਦ ਼ਖਆਰ ਯਿੱ ਼ਖਆ ਜ ੀ ਅਤੀ ਿਯਿਯ  ਸਤਾਂ ਦ ਘਯ-ਘਯ ਸਰਈ ਮਕਨ ਫਣਈ ਜ ੀ। ਉਨਾਂ 
਼ਕਹ ਼ਕ ਜੀਕਯ ਯਸ਼ਨ, ਦ ਈਆਂ, ਫ਼ਰ, ਸਫਜਆਂ ਆ਼ਦ ਰੂਕਾਂ ਦ ਹਾੰ ਚ ਰੂਕਾਂ ਦੀ ਘਯਾਂ ਤਿੱਕ ਹੂ ੀਗ ਤਾਂ ਹ 
ਕਯ਼ਪਊ ਨਿੰ  ਠਕ ਢੰਗ ਨਰ ਰਗਿ ਕਤ ਜ ਸਕੀਗ। ਆਣੀ ਦਯੀ ਦਯਨ ਉਨਾਂ ਸਥਨਕ ਾ਼ਰਸ ਰਈਨ ਦ ਦਯ 
ਕਯਕੀ ਾ਼ਰਸ ਼ ਬਗ  ਿੱਰੋਂ ਹੁਰਰਈਨ ਨੰਫਯ 112 ਿਯ ਰੂਕਾਂ ਨਿੰ  ਭਾਹਿੱਈਆ ਕਯ ਈਆਂ ਜ ਯਹਆਂ 

ਸਾ਼ ਧ ਾਂ ਦ   ਸਭ਼ਖਆ ਕਤ। 
ਕੁਫ਼ਨਟ ਭੰਤਯ ਨੇ ਅ਼ਧਕਯਆਂ ਨਿੰ  ਹਦਇਤ ਕਤ ਼ਕ ਘਯ-ਘਯ ਿਯਿਯ  ਸਤਾਂ ਦ ਹੰੰਾਚ ਦੀ ਨਰ 

ਹ ਭਾਿੱ ਖ ਭੰਤਯ ਕੁਟਨ ਅਭ਼ਯੰਦਯ ਼ਸੰਘ  ਿੱਰੋਂ ਸ਼ਾਯਿ ਕਯ ਈ ਗਈ ਭਾਫ਼ਤ ਯਸ਼ਨ  ੰਡ ਸਕਭ ਤ਼ਹਤ ਹਯ ਰੂੜ ੰਦ 

ਤਿੱਕ ਯਸ਼ਨ ਾਿੱ ਜਦ ਕਯਨ ਮਕਨ ਫਣਇਆ ਜ ੀ।  ਉਨਾਂ ਼ਕਹ ਼ਕ ਇਸਦੀ ਨਰ ਹ ਼ਕਸੀ   ਭਯਜੈਂਸ ਨਰ 

ਨ਼ਜਿੱ ਠਣ ਰਈ ਸਭਾਂ ਯ਼ਹੰਦੀ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਥਾਂ ਾਂ ’ਤੀ ਕਾਂਤ ਸ ਕੇਂਦਯ ਸਥ਼ਤ ਕਯ ਰ ਜਣ ਤਾਂ ਜ ੂ ਕੂਯੂਨ 
 ਇਯਸ ਦੀ ਰਿੱ ਛਣਾਂ  ਰੀ ਭਯਿਾਂ ਨਿੰ   ਿੱਖਯ ਯਿੱ ਼ਖਆ ਜ ਸਕੀ। ਉਨਾਂ ਅ਼ਧਕਯਆਂ ਨਿੰ  ਇਹ   ਹਦਇਤ ਕਤ ਼ਕ 

਼ਹਭਚਰ ਰਦੀਸ਼ ਨਰ ਰਗਦ ਼ਿਰੀ  ਦ ਹਿੱਦ ਨਿੰ  ਿਯ ਤਯਾਂ ਸਰ ਕਯ ਼ਦਿੱ ਤ ਜ ੀ ਤਾਂ ਜ ੂ ਇਯਸ ਪੁਰਣ ਦੀ ਤਯੀ 
ਨਿੰ  ਘਟਇਆ ਜ ਸਕੀ। ਉਨਾਂ ਼ਕਹ ਼ਕ ਭ਼ਟੰਗ ਦਯਨ ਼ਸ ਰ ਸਯਜਨ ਨੇ ਦਿੱ ਼ਸਆ ਼ਕ ਼ਸ ਰ ਹਸਤਰ ਰਈ 

ਇਿੱਕ  ੈਂਟਰੀਟਯ ਖਯਦ ਼ਰਆ ਼ਗਆ ਹੁ ਜ ੂ਼ਕ ਜਰਦ ਹ ਚਰਿ ਕਯ  ਼ਦਿੱ ਤ ਜ ੀਗ। 
਼ਸਿੱ ਼ਖਆ ਭੰਤਯ ਨੇ ਸਭਿਹ ਸ.ਡ.ਭਿ. ਨਿੰ    ਆੂ-ਆਣੀ ਅ਼ਧਕਯ ਖੀਤਯ ਼ ਚ ਯਸ਼ਨ, ਦ ਈਆਂ, 

ਸਫਜਆਂ ਆ਼ਦ ਦ  ੰਡ ਨਿੰ  ਖਾਦ ਼ਨਗਯਨ ਯਿੱਖਣ ਤਾਂ ਜ ੂ਼ਕਸੀ    ਯਡ ਜਾਂ ਼ੰਡ ’ਚੋਂ ਿਯਿਯ ਚਿਾਂ ਨ ਼ਭਰਣ 

ਦ ਼ਸ਼ਕਇਤ ਨ ਆ ੀ। ਉਨਾਂ ਼ਕਹ ਼ਕ ਇਸ ਕੰਭ ਰਈ ਿਭਨ ਿੱਧਯ ਤਿੱਕ ਅ਼ਧਕਯਆਂ, ਕਯਭਚਯਆਂ ਤੀ 
 ਰੰਟਅਯਾਂ ਦਆਂ ਟਭਾਂ ਤੁਨਤ ਕਯ ਼ਦਿੱ ਤਆਂ ਜਣ ਤਾਂ  ੰਡ ਦੀ ਨਰ-ਨਰ ਸਹ ਪਡਫੁਕ   ਰਤ ਕਤ ਜ 
ਸਕੀ। 

ਕੁਫ਼ਨਟ ਭੰਤਯ  ਿੱਰੋਂ ਇਸ ਭਕੀ ਯਧ ਸਾਆਭ ਸਤਸੰਗ ਼ਫਆਸ ਦੀ ਸਥਨਕ ਡੀਯੀ ਦ   ਦਯ ਕਯਕੀ 
ਰਫੰਧਕਾਂ  ਿੱਰੋਂ ਯੂਿਨ ਰਗਬਗ 4,000 ਼ ਅਕਤਆਂ ਨਿੰ  ਸ ੀਯ ਅਤੀ ਸ਼ਭ ਦ ਿੱ ਼ਕਆ ਖਣ ਬੀਜਣ ਰਈ ਕਤੀ ਜ 
ਯਹੀ ਉਯਰੀ  ਦ ਸ਼ਰਘ   ਕਤ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਼ਕਹ ਼ਕ ਿਯੀ ਼ ਸ਼  ’ਤੀ ਆਈ ਕੂਯੂਨ  ਇਯਸ ਦ ਆਦ ਭਕੀ 
ਭਨਾਿੱ ਖਤ ਦ ਸੀ  ਰਈ ਹਯ ਭਨਾਿੱ ਖ ਨਿੰ  ਅਿੱਗੀ ਆਉਣ ਚਹਦ ਹੁ। ਉਨਾਂ ਼ਕਹ ਼ਕ ਡੀਯੀ ਦੀ ਰਫੰਧਕਾਂ  ਿੱਰੋਂ ਭਾਹਿੱਈਆ 

ਕਯ ਇਆ ਜ ਼ਯਹ ਇਹ ਖਣ ਰੂੜ ੰਦਾਂ ਰਈ  ਯਦਨ ਸ਼ਫਤ ਹੂ ਼ਯਹ ਹੁ। 
ਇਸ ਭਕੀ ਹੂਯਨ ਤੋਂ ਇਰ   ਧਕ ਼ਡਟ ਕ਼ਭਸ਼ਨਯ (ਜ) ਸ਼ਰਭਤ ਦ਼ਸ਼ਖ , ਧਕ ਼ਡਟ 

ਕ਼ਭਸ਼ਨਯ ( ) ਸ਼ਰ ਅਭਯਦ ਼ਸੰਘ ਗਾਜਯਰ ਤੋਂ ਇਰ   ਿੱਖ  ਿੱਖ ਼ ਬਗਾਂ ਦੀ ਭਾਖ   ਭਜਿਦ ਸਨ। 



 
ਪੂਟੂ ਕੁਸ਼ਨ :  ਕੁਫਨਟ ਭੰਤਯ ਸ਼ਰ ਼ ਜ ੁਇੰਦਯ ਼ਸੰਗਰ , ਜਯਿਯਤਭੰਦ ਨਿੰ   ੰਡੀ ਜਣ  ਰੀ ਖਣੀ ਅਤੀ ਫਣ ਗ ਕੰਟਯੂਰ ਯਿਭ ਦ 
ਿਇਜ ਰੈਂਦੀ ਹੂ 

 

 

 

 District Public Relations Officer, Rupnagar 

Cabinet Minister Vijay Inder Singla reviews preparedness of Rupnagar administration 

 Ensure door to door delivery of essentialities to effectively implement lockdown: 
Vijay Inder Singla 

Rupnagar, April 5:  Punjab education and public works minister Mr. Vijay Inder Singla 
reviewed preparedness of Rupnagar district administration to contain the attack of 
coronavirus and directed the administrative officials to stand by the people for their 
requirements. Deputy Commissioner Mrs Sonali Giri and SSP Mr. Swapan Sharma were also 
present in this meeting. He said that the officials have also been asked to ensure door to 
door delivery of grocery, medicines and vegetables to avoid crowding in the markets.The 
cabinet minister also visited local police lines to take stock of assistance given by the police 
through its helpline number 112. 

Mr. Singla said that the administrative officials have been asked to effectively 
implement the free ration distribution scheme of Captain Amarinder Singh led Punjab 
government. He added that they have also been asked to set up isolation centres which 
could be used to isolate the patients in any case of emergency. He said that the officials have 
also been asked to seal the border with Himachal Pradesh to effectively implement the lock 
down. He added that Civil Surgeon also informed that a ventilator has been ordered and will 
be installed soon at civil hospital. 

The cabinet minister said that all the SDMs have been asked to personally monitor 
the delivery of grocery, medicines, fruits and vegetables in their respective areas. He said 
that micro-level teams will be constituted to improve the free ration distribution scheme of 
Punjab government during the curfew. 

Mr. Vijay Inder Singla also visited local branch of Dera Beas and lauded their efforts 
for providing cooked meal to as many as 4,000 people daily. He said that it is a crucial time 
for the whole world and providing morning and evening food to needy is service to mankind. 

 

 

 

 



 

ਦਪਤਯ ਼ਿਰਹ ਰੂਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ ,ਯਿਨਗਯ 
 

ਹਯ ੁਸ਼ਟੰਗ ਕੰਫਈਨਾਂ, ਸਟਰਅ ਯਯਾਂ ਤੀ ਦਿਸਯ ਖੀਤ ਭਸ਼ਨਯ ਦ ਭਾਯੰਭਤ  ਦੀ ਰਈ ਜਯ ਕਤੀ ਜਣਗੀ 
ਈ-ਸ - ਼ਡਟ ਕ਼ਭਸ਼ਨਯ 

 
 ਸਸ਼ਅਰ ਸਯ਼ ਸਸ ਤੀ  ੁਫਸਇਟ  https://epasscovid19.pais.net.in/      ਤੀ  ਸ ਰੁਣ ਰਈ 

 ਆਨਰਇਨ ਕਤ ਜ ਸਕਦ ਹੁ ਅਰਈ 
 
਼ਯੀਅਯ ਕਯ ਉਣ ਰਈ ਦਾਕਨਾਂ ਦ ਸਿਚ ਼ਿਰਹ ਰਸ਼ਸ਼ਨ ਦ  ੁਫਸਇਟ ਤੀ ਹੂ ੀਗ ਉਰਿੱ ਫਧ  
ਯਿਨਗਯ , 05 ਅਯੁਰ -  ਼ਡਟ ਕ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰਭਤ ਸੂਨਰ ਼ਗ਼ਯ ਨੇ ਦਿੱ ਼ਸਆ ਼ਕ ਕੂ਼ ਡ-19 ਦ ਯੂਕਥਭ 
ਰਈ ਼ਿਰਹ ਯਿਨਗਯ ’ਚ ਰਨੇ ਕਯ਼ਫ਼ਊ ਦਯਨ ਕਣਕ ਦ ਕਟਈ ਦ ਸਿਨ ਨੇੜੀ ਆਉਣ ਕਯਨ 
ਹਯ ੁਸ਼ਟੰਗ ਕੰਫਈਨਾਂ, ਸਟਰਅ ਯਯਾਂ ਤੀ ਦਿਸਯ ਖੀਤ ਭਸ਼ਨਯ ਦ ਭਾਯੰਭਤ  ਦੀ ਰਈ ਸ ੀਯੀ 09  ਜੀ ਸ਼ਭ 
06  ਜੀ ਤਿੱ ਕ ਦਾਕਨਾਂ ਤੀ ਠਕ ਕਯਉਣ ਦ ਭਨਿਿਯ ਼ਦਿੱ ਤ ਜ ਯਹ ਹੁ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਭਿਹ ਼ਕਸਨਾਂ ਨਿੰ  ਅਰ 
ਕਯਦੀ ਹੂ ਼ਕਹ ਼ਕ ਇਸ ਦੀ ਰਈ ਕਯ਼ਪਊ ਸ ਜਯ ਕਤੀ ਜਣਗੀ। ਼ਜਸ ਦੀ ਰਈ ਸਸ਼ਅਰ ਸਯ਼ ਸਸ ਤੀ 
 ੁਫਸਇਟ https://epasscovid19.pais.net.in/   ਤੀ  ਸ ਰੁਣ ਰਈ  ਆਨਰਇਨ ਅਰਈ ਕਤ ਜ 
ਸਕਦ ਹੁ।ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਼ਸਆ ਼ਕ ਦਾਕਨਾਂ ਦ ਸਿਚ ਼ਿਰਹ ਰਸ਼ਸ਼ਨ ਦ  ੁਫਸਇਟ ਤੀ ਭਾਹਿੱਈਆ ਕਯ ਈ ਜ ਯਹ ਹੁ। 
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