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ਫਰਾਚਯ ਤ ਬੱਦੀ ’ਚ ਯਜ਼ਹ ਯਹ ਕਸ਼ਭੀਯੀ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਤੰਨ ਫੱਸਾਂ ਯਾਹੀਂ ਿਾਸ 

ਬਜਣ ਦਾ ਉਯਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ 

 

ਭ ਰ  ਚ. ਭੰਗੂੁਯ ਤ ਸ ਡੀ ਭ ਜਸਫੀਯ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਯਿਾਨਾ 
 

40 ਜ਼ਦਨ ੍ਸ਼ਾਸਨ ਿੱਰੋਂ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਿਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਯਾਸ਼ਨ ਤ ਖਾਣਾ 
 

ਯਡਿਿ ਜ਼ਡੱੂ ਦੀਆਂ ਫੱਸਾਂ ਰਖਨੁਯ ਫਾਯਡਯ ’ਤ ਛੱਡ ਕ ਆਉਣਗੀਆਂ 

ਫਰਾਚਯ, 1 ਭਈ- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ੍ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਗਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨਗਯ ਿੱਰੋਂ ਭੱੁਖ ਭੰਤਯੀ ੰਜਾਫ ਕਟਨ 

ਅਭਜ਼ਯੰਦਯ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਦੂਸਯ ਯਾਜਾਂ ਦ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਗ੍ਜ਼ਹ ਯਾਜਾਂ ਤੱਕ ੱੁਜਦਾ 
ਕਯਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦ ਭੱਦਨਿਯ ਅੱਜ ਬੱਦੀ ਤ ਫਰਾਚਯ ’ਚ ਰਾਕਡਾਊਨ ਕਾਯਨ 

ਯਜ਼ਹ ਗ ਰੱਕੜਾਂ ਚੀਯਨ ਤ ਸ਼ਾਰਾਂ ਿਚਣ ਆ 100 ਦ ਕਯੀਫ ਕਸ਼ਭੀਯੀਆਂ ’ਚੋਂ 90 

ਨੰੂ ਅੱਜ ਜ਼ਤੰਨ ਫੱਸਾਂ ਯਾਹੀਂ ਰਖਨੁਯ ਫਾਯਡਯ ਿੱਰ ਯਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। 
ਭ ਰ  ਫਰਾਚਯ ਚ. ਦਯਸ਼ਨ ਰਾਰ ਭੰਗੂੁਯ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਕਸ਼ਭੀਯੀ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ 

ਇਸ ਰਾਕਡਾਊਨ ਦਯਾਨ ਸੰਬਾਰਣ ਰਈ ਸ ਡੀ ਭ ਫਰਾਚਯ ਜਸਫੀਯ ਜ਼ਸੰਘ, 

ਤਜ਼ਹਸੀਰਦਾਯ ਚਤਨ ਫੰਗੜ ਅਤ ਡੀ ਸ ੀ ਜਜ਼ਤੰਦਯਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਿੱਰੋਂ ਕੀਤ 
ਉਯਾਜ਼ਰਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਜ਼ਯਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਠਜ਼ਹਯਾਅ 

ਦਯਾਨ ਯਾਸ਼ਨ ਹੰੁਚਾਉਣਾ ਤ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਆਰ ਯੱਖਣਾ ਿੱਡੀ ਚਣਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਜਸ ਨੰੂ 



ਸਾਡ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨੇ ਫੜੀ ਸਿਾ ਬਾਿਨਾ ਨਾਰ ਜ਼ਨਬਾਇਆ। 
ਸ ਡੀ ਭ ਜਸਫੀਯ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱਜ 90 ਕਸ਼ਭੀਯੀ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਤੰਨ 

ਫੱਸਾਂ ’ਚ ਸਸ਼ਰ ਜ਼ਡਸਟੈਂਜ਼ਸੰਗ ਦ ਭੁਤਾਫਕ ਬਜ਼ਜਆ ਜ਼ਗਆ ਹ ਜਦਜ਼ਕ ਫਾਕੀ ਦ 
ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕਰਹ ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ ਤੋਂ ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਫੱਸ ਯਾਹੀਂ ਬਜ਼ਜਆ ਜਾਿਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਜ਼ਿਨੈ ਫਫਰਾਨੀ ਿੱਰੋਂ ਸਫ ਡਿੀਿਨਰ ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ 
ਇਸ ਕਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਨੰੂ ਸਨਭਾਨ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਤੁਯੰਤ ੰਜਾਫ ਯਡਿਿ ਦੀਆਂ ਜ਼ਤੰਨ ਫੱਸਾਂ ਦਾ ੍ਫੰਧ 

ਕਯਕ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਨਹ ਾਂ ’ਚੋਂ 80 ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਬੱਦੀ ਅਤ 10 

ਫਰਾਚਯ ਜ਼ਿਖ ਠਜ਼ਹਯ ਹ ਸਨ, ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਫਾਕਾਇਦਾ ਭਡੀਕਰ ਚਕ ਅ ਿੀ 
ਕਯਿਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਤਾਂ ਜ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਜ਼ਿਡ ਤੋਂ ਿੀ ਫਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਤਜ਼ਹਸੀਰ ੍ਸ਼ਾਸਨ ਿੱਰੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਰੜੀਂਦਾਂ ਯਾਸ਼ਨ ਅਤ 
ਖਾਣਾ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਿਾਉਣ ਰਈ ਜ਼ਿਸ਼ਸ਼ ੍ਫੰਧ ਕੀਤ ਗ ਸਨ ਤਾਂ ਜ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 

ਰਾਕਡਾਊਨ ਦਯਾਨ ਕਈ ਭੁਸ਼ਜ਼ਕਰ ਨਾ ਆਿ।  
ਜੰਭੂ ਤ ਕਸ਼ਭੀਯ ਰਈ ਯਿਾਨਾ ਹ ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜਕਯ ੍ਸ਼ਾਸਨ ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦਯਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਬ-ਸੰਬਾਰ ਨਾ 
ਕਯਦਾ ਅਤ ਅੱਜ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਾਸੀ ਦਾ ੍ਫੰਧ ਨਾ ਕਯਦਾ ਤਾਂ ਤਾ ਨਹੀਂ ਹਯ ਜ਼ਕੰਨਾ 
ਸਭਾਂ ਆਣ ਜ਼ਯਿਾਯਾਂ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯਜ਼ਹਣਾ ਣਾ ਸੀ।  
ਫ਼ਟ ਕਸ਼ਨ: ਫਰਾਚਯ ਤੋਂ ਕਸ਼ਭੀਯੀ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ੰਜਾਫ ਯਡਿਿ ਦੀਆਂ ਫੱਸਾਂ 
ਯਾਹੀਂ ਯਿਾਨਾ ਕਯਦ ਹ ਭ ਰ  ਚ. ਦਯਸ਼ਨ ਰਾਰ ਭੰਗੂੁਯ ਤ ਸ ਡੀ ਭ 

ਜਸਫੀਯ ਜ਼ਸੰਘ। 
 



ਦੂਸਯੀ ਤਸਿੀਯ ’ਚ ਜਾਣ ਿਾਰ  ਕਸ਼ਭੀਯੀਆਂ ਨੰੂ ਸਸ਼ਰ ਜ਼ਡਸਟੈਂਜ਼ਸੰਗ ਅਤ ਹਯ ਿਯੂਯੀ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਦੰਦ ਹ ਸ ਡੀ ਭ ਜਸਫੀਯ ਜ਼ਸੰਘ ਤ ਤਜ਼ਹਸੀਰਦਾਯ ਚਤਨ ਫੰਗੜ। 
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਗਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨਗਯ 
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ਜੰਭੂ-ਕਸ਼ਭੀਯ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ 60 ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਘਯਾਂ ਰਈ ਕੀਤ ਯਿਾਨਾ-ਸ ਡੀ ਭ 

ਜਗਦੀਸ਼ ਜ਼ਸੰਘ ਜਹਰ 

ਫਾਕੀ ਯਜ਼ਹ ਗ 151 ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਜਾਣਗ ਘਯਾਂ ਨੰੂ 

ਯਭਿਾਨ ਦ ਜ਼ਤਉਹਾਯ ’ਤ ਆਣ ਯਾਜ ਨੰੂ ਬਜਣ ’ਤ ਸਯਕਾਯ ਤ ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ 
ਧੰਨਿਾਦ 

ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ, 1 ਭਈ-  

ਜ਼ਿਰਹਾ ੍ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਗਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨਗਯ ਿੱਰੋਂ ਅੱਜ ਭਾਨਿੀ ਸੰਿਦਨਾ ਦੀ ਜ਼ਨਿਕਰੀ 
ਜ਼ਭਸਾਰ ਦਾ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜੰਭੂ-ਕਸ਼ਭੀਯ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ ਜ਼ਿਖ ਯਜ਼ਹ ਯਹ 567 

ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਭੁਫ਼ਤ ਫੱਸਾਂ ਯਾਹੀਂ ਜੰਭੂ-ਕਸ਼ਭੀਯ ਰਈ ਯਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। ਯਭਿਾਨ 

ਦ ਜ਼ਤਉਹਾਯ ’ਤ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਅਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ੍ਸ਼ਾਸਨ ਿੱਰੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਜ਼ਹਰ ਰਈ 

ਜੰਭੂ-ਕਸ਼ਭੀਯ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਜੱਥ ਜ਼ਿਸ਼ਸ਼ ਤਯ ’ਤ ਧੰਨਿਾਦ 

ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਉੱਥ ਜ਼ਿਰਹ  ’ਚ ਠਜ਼ਹਯਾਅ ਦਯਾਨ ੍ਸ਼ਾਸਨ ਿੱਰੋਂ ਕੀਤੀ ਸਾਂਬ-ਸੰਬਾਰ ਰਈ 

ਧੰਨਿਾਦ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ। 
ਸ ਡੀ ਭ ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ ਜਗਦੀਸ਼ ਜ਼ਸੰਘ ਜਹਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਿਡ-19 ਦ ੍ਬਾਿ 

ਨੰੂ ਯਕਣ ਰਈ ਰਗਾ ਕਯਜ਼ਫ਼ਊ ਅਤ ਰਾਕਡਾਊਨ ਦਯਾਨ ਜੰਭੂ-ਕਸ਼ਭੀਯ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ 

ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ਇੱਥ ਯਜ਼ਹਣ ਦਯਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਖਾਣ-ੀਣ ਦ ੁਖਤਾ ੍ਫੰਧ ਕੀਤ 
ਗ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਦ ਫੱਸਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਜੰਭੂ-ਕਸ਼ਭੀਯ 

  



ਰਈ ਯਿਾਨਾ ਕਯ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫਾਕੀ ਯਜ਼ਹ ਗ 151 

ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕਰਹ ਯਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ।   
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਜ਼ਿਨੈ ਫਫਰਾਨੀ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਕਤ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਭਾਧੁਯ 

ਫਯੀਅਯ ਤੱਕ ੰਜਾਫ ਯਡਿਿ ਦੀਆਂ ਫੱਸਾਂ ਯਾਹੀਂ ਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ,  ਤਾਂ ਜ 
ਕਯਜ਼ਪਊ ਦਯਾਨ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕਸ ਜ਼ਕਸਭ ਦੀ ਸਭੱਜ਼ਸਆ ਦਾ ਸਾਹਭਣਾ ਨਾ ਕਯਨਾ ਿ। 
ਘਯ ਿਾਸੀ ਕਯ ਯਹ ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਜਥ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕੀਤੀ, 
ਉਥ ਸਹੂਰਤਾਂ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਿਾਉਣ ’ਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ੍ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ੍ਗਟਾਉਂਜ਼ਦਆਂ 

ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅੱਜ ਘਯ ਿਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਫਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 

ਕਯਜ਼ਪਊ ਦਯਾਨ ਜ਼ਜਥ ਿਯੂਯੀ ਿਸਤਾਂ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਿਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਥ ਅੱਜ ਫੱਸਾਂ 
ਯਾਹੀਂ ਭੁਫ਼ਤ ਘਯ ਬਜ਼ਜਆ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ, ਜ਼ਜਸ ਰਈ ਉਹ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦ ਧੰਨਿਾਦੀ 
ਹਨ।  
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਹਣਾ ਸੀ ਜ਼ਕ ਯਭਿਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੱਤਯ ਭਹੀਨਾ ਸ਼ੁਯੂ ਹਇਆਂ ਅੱਜ ਸਤਿਾਂ ਜ਼ਦਨ 

ਹ ਅਤ ਉਹ ਹਯ ਯਿ ਦੁਆ ਕਯਦ ਸਨ ਜ਼ਕ ਆਣ ਘਯ ਜਾ ਕ ਯਿਾ ਯੱਖੀ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਘਯ ਜਾਣ ਿਰ  ਫਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਭਜ਼ਹਸੂਸ ਹ ਯਹੀ ਹ ਅਤ ਜ਼ਯਿਾਯ ਨੰੂ 

ਜ਼ਭਰਣ ਦਾ ਫਹੁਤ ਚਾਅ ਹ।  
ਫ਼ਟ ਕਸ਼ਨ: 01.05.2020 ਜ ਡਂ ਕ ਯਸਨਿ ਫ਼ਯਾਭ ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ 01,02: 

ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ ਤੋਂ ਜੰਭ ਤ ਕਸ਼ਭੀਯ ਜਾਣ ਿਾਰ  ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਫੱਸਾਂ ਯਾਹੀਂ ਯਿਾਨਾ ਕਯਨ 

ਭਕ ਸ ਡੀ ਭ ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ ਜਗਦੀਸ਼ ਜ਼ਸੰਘ ਜਹਰ। 
੍ੈੱਸ ਨ ਟ-3 

ਦੂਸਯ ਦਸ਼ਾਂ ਅਤ ਯਾਜਾਂ ’ਚ ਯਜ਼ਹਣ ਿਾਰ  ੰਜਾਫ ਯਤਣ ਦ ਚਾਹਿਾਨਾਂ ਰਈ 

ਆਨਰਾਈਨ ਜ਼ਰੰਕ ਜਾਯੀ 



ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ, 1 ਭਈ- 

ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ  ਦੂਸਯ ਦਸ਼ਾਂ ਅਤ ਯਾਜਾਂ ’ਚ ਕਜ਼ਿਡ ਰਾਕ ਡਾਊਨ ਅਤ ਕਯਜ਼ਫ਼ਊ 

ਦਯਾਨ ਫ਼ਸ ੰਜਾਫੀਆਂ ਦੀ ਿਾਸੀ ਰਈ ਆਨਰਾਈਨ ਜ਼ਰੰਕ ਜਾਯੀ ਕਯਦ ਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 

ਆਣੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਇਸ ਜ਼ਰੰਕ http://covidhelp.punjab.gov.in . ’ਤ ਬਯਨ ਰਈ 

ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਗਆ ਹ। 
ਸਹਾਇਕ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਹੀਦ ਬਗਤ ਜ਼ਸੰਘ ਦੀਜਤ ਕਯ ਅਨੁਸਾਯ ਇਸ ਜ਼ਰੰਕ ’ਤ 
ਜ਼ਿਦਸ਼ ਜਾਂ ਦੂਸਯ ਯਾਜ ’ਚ ਫ਼ਸ ੰਜਾਫੀਆਂ ਦ ਇੱਥ ਯਜ਼ਹੰਦ ਜ਼ਯਸ਼ਤਦਾਯ ਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਭੁਕੰਭਰ ਜਾਣਕਾਯੀ ਾ ਸਕਦ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਭੂਹ ਜ਼ਿਰਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ 
ਜ਼ਕ ਉਹ ਆ-ਆਣ ਜ਼ਯਿਾਜ਼ਯਕ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦੀ ਿਾਸੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਭੱੁਖ ਯੱਖਦ ਹ, 

ਉਕਤ ਆਨਰਾਈਨ ਜ਼ਰੰਕ ’ਤ ਜਾ ਕ ਆਣੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣ। 
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ਦੂਸਯ ਯਾਜਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦ ਚਾਹਿਾਨ ਆਣੀ ਸਭੱੁਚੀ ਜਾਣਕਾਯੀ 3 ਭਈ ਸਿਯ 9 ਿਜ 
ਤੱਕ ਦਣ 

 

ਆਨਰਾਈਨ ਜ਼ਰੰਕ ਤੱਕ ਨਾ ਹੰੁਚ ਸਕਣ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਰਈ ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ, ਫੰਗਾ ਤ ਫਰਾਚਯ 

ਦ ਸਿਾ ਕੇਂਦਯਾਂ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਯ 

ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ, 1 ਭਈ- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ੍ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਗਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨਗਯ ਨੇ ਜ਼ਿਰਹ  ’ਚ ਯਜ਼ਹ ਯਹ ਹਯਨਾਂ ਯਾਜਾਂ ਦ 
ਰਕਾਂ ਦ ਆਣ ਗ੍ਜ਼ਹ ਯਾਜ ਯਾਜ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਨੰੂ ਭੱੁਖ ਯੱਖਦ ਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਣੀ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਆਨਰਾਈਨ ਜ਼ਰੰਕ http://covidhelp.punjab.gov.in  ’ਤ 3 ਭਈ ਸਿਯ 
9 ਿਜ ਤੱਕ ਅਰਡ ਕਯਨ ਦੀ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਹ। 

http://covidhelp.punjab.gov.in/
http://covidhelp.punjab.gov.in/


ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਜ਼ਜਹੜ ਆਨਰਾਈਨ ਜ਼ਰੰਕ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰ  
ਸਕਦ, ਉਹ ਜ਼ਿਰਹ  ਦ ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ, ਫੰਗਾ ਅਤ ਫਰਾਚਯ ਦ ਭਨ ਸਿਾ ਕੇਂਦਯ ਜ਼ਿੱਚ ਜਾ ਕ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਯ ’ਤ ਜਾ ਕ ਆਣੀ ਯਜ਼ਜਸਟ੍ਸ਼ਨ ਕਯਿਾ ਸਕਦ ਹਨ। 
 

   

ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਗਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨਗਯ 
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 ਸ਼ਹੀਦ ਬਗਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨਗਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ੍ਸ਼ਾਸਨ ਿੱਰੋਂ ਚਣਿੀਂਆਂ ਸਿਾਿਾਂ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ 

ਦੁਕਾਨਾਂ 2 ਭਈ ਤੋਂ ਸਿਯ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਦਨੇ 11 ਿਜ ਤੱਕ ਖਰਹਣ ਦੀ ਭਨਜੂਯੀ 
 

ਸ਼ਾਜ਼ੰਗ/ਭਾਯਕੀਟ ਕੰਰਕਸਾਂ ਤ ਭਰਟੀਰਕਸਾਂ/ਭਾਰ ਜ਼ਿਚਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ 
ਖੱੁਰਹਣਗੀਆਂ 

 

ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੱੁੁੁਰਹਣ ’ਤ ਬੀੜ-ਬੜੱਕਾ ਹਣ ’ਤ ‘ਯਟਸ਼ਨ’ ਜ਼ਨਯਧਾਜ਼ਯਤ ਕਯਨ ਦ 
ਅਖਜ਼ਤਆਯ ਸ ਡੀ ਭਿ ਨੰੂ ਜ਼ਦੱਤ ਗ 

 

ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ, 1 ਭਈ-  

ਜ਼ਿਰਹਾ ੍ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਗਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨਗਯ ਨੇ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿੱਰੋਂ ਕਜ਼ਿਡ 

ਕਯਜ਼ਫ਼ਊ/ਰਾਕਡਾਊਨ ਦਯਾਨ ਯਾਜ ਦ ਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਸ਼ਜ਼ਕਰਾਂ ਨੰੂ ਦੂਯ ਕਯਨ ਰਈ 

ਦੁਕਾਨਾਂ/ਆਭ ਰੜਾਂ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਸਿਾਿਾਂ ’ਚ ਜ਼ਢੱਰ ਦਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦ 
ਭੱਦਨਿਯ ਸ਼ਹੀਦ ਬਗਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨਗਯ ਜ਼ਿਰਹ  ’ਚ ਚਣਿੀਆਂ ਸਿਾਿਾਂ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ 

ਦੁਕਾਨਾਂ 2 ਭਈ ਤੋਂ ਸਿਯ 7 ਿਜ ਤੋਂ ਜ਼ਦਨੇ 11 ਿਜ ਤੱਕ ਖਰਹਣ ਦੀ ਭਨਜੂਯੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਹ। 



ਯੰਤੂ ਇਸ ਦ ਨਾਰ ਹੀ ਸ਼ਾਜ਼ੰਗ/ਭਾਯਕੀਟ ਕੰਰਕਸਾਂ ਅਤ ਭਰਟੀਰਕਸਾਂ/ਭਾਰ 

ਜ਼ਿਚਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਖਰਹ  ਜਾਣ ਦੀ ਭਨਜੂਯੀ ਨਹੀਂ ਹਿਗੀ। ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਸਟ੍ਟ ਿੱਰੋਂ 
ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਸ ਸ ੀ ਅਰਕਾ ਭੀਨਾ ਨਾਰ ੍ਿਾਨਗੀਆਂ ਨੰੂ ਅੰਤਭ ਯੂ ਦਣ ਤੋਂ 
ਜ਼ਹਰਾਂ ਜ਼ਿਚਾਯ-ਿਟਾਂਦਯਾ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ।  
ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਸਟ੍ਟ ਜ਼ਿਨੈ ਫਫਰਾਨੀ ਿੱਰੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਭ ਕੀਤ ਗ ਇਨਹ ਾਂ ਆਦਸ਼ਾਂ ਭੁਤਾਫਕ 

ਕਯਜ਼ਅੁਾਨਾ ਤ ਿਯੂਯੀ ਿਸਤਾਂ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਸਾਰਭ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਯਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 
(ਜਨਤਕ ਿੰਡ ੍ਣਾਰੀ), ਅਨਾਜ ਤ ਕਜ਼ਯਆਨਾ, ੀਣ ਿਾਰਾ ਾਣੀ, ਦਿਾਈਆਂ, 

ਕਰੀਨੀਕਰ ਤ ਡਾਇਗਨ ਸਜ਼ਟਕ ਰਫਾਯਟਯੀਆਂ, ਸਯਜੀਕਰ ਿਸਤਾਂ, ਜ਼ਸਹਤ ਸੁਯੱਜ਼ਖਆ 

ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਿਸਤਾਂ, ਫ਼ਰ ਤ ਸਫਿੀਆਂ, ਡਅਯੀ ਤ ਦੱੁਧ ਫੂਥ/ਰਾਂਟ, ਆਯਾ ਜ਼ਭੱਰਾਂ, 
ਰਟਯੀ, ਅੰਡ, ਭੀਟ ਤ ਭੱਛੀ, ਸ਼ੂ ਖੁਯਾਕ ਤ ਚਾਯਾ, ਇਰਕਟ੍ਾਜ਼ਨਕ/ਇਰਕਜ਼ਿ੍ਯਕ ( 

ਸੀ, ਕੂਰਯ, ੱਖ), ਇਰਕਟ੍ਾਜ਼ਨਕ/ਇਰਕਜ਼ਿ੍ਯਕ ਜ਼ਯਅਯ, ਫੁਯੰਗ ਿਯਕਸ, ਭਫਾਇਰ 

ਜ਼ਯਅਯ ਤ ਯੀਚਾਯਜ, ਸਟਸ਼ਨਯੀ, ਨਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਿ੍ਯੰਜ਼ਟੰਗ ੍ੈੱਸ, ਫੀਜ, 

ਖਾਦ, ਕੀੜਭਾਯ ਦਿਾਈਆਂ, ਖਤੀ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਭੁਯੰਭਤ ਸਭਤ ੁਯਿ, ਟਯੱਕ ਭੁਯੰਭਤ 

(ਹਾਈਿਅ ’ਤ ਅਤ ਟਟਯਰ ੰਾਂ ’ਤ), ਕਜ਼ਜੰਗ, ਜ਼ਕੰਗ ਭਟੀਯੀਅਰ, ਰਾਸਜ਼ਟਕ 

ਫਗਿ, ਸਾਈਕਰ/ਦ ਹੀਆ ਿਾਹ ਭੁਯੰਭਤ, ਬੱਠੇ, ਜ਼ਫਰਜ਼ਡੰਗ ਭਟੀਯੀਅਰ, 

ਹਾਯਡਿਅਯ ਤ ਸਨੇਟਯੀ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਰਹਣ ਦੀ ਇਿਾਿਤ ਕੱੁਝ ਇਰਾਜ਼ਕਆਂ 

’ਚ ਸ਼ਯਤਾਂ ਸਜ਼ਹਤ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ’ਚ ਸ਼ਜ਼ਹਯੀ ਇਰਾਜ਼ਕਆਂ ’ਚ ਸਾਯੀਆਂ ਸਾਰਭ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਿਸੋਂ ਨੇੜਰੀਆਂ 

ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫਿਾਯ ’ਚ ਸਜ਼ਥਤ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਯਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਰਕਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਥਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ 

ਖਰਹਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਹ ਯੰਤੂ ਭਾਯਕੀਟ ਕੰਰਕਸਾਂ ਤ ਸ਼ਾਜ਼ੰਗ ਭਾਰਿ ’ਚ ਨਹੀਂ। 



ਇਸ ਤਯਹਾਂ ੇਂਡੂ ਇਰਾਜ਼ਕਆਂ ’ਚ ਉਕਤ ਚਣਿੀਂਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਜਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਸ ਤ 
ਸਟਫਜ਼ਰਸ਼ਭੈਂਟ ਕਟ ਤਜ਼ਹਤ ਯਜ਼ਜਸਿ੍ਯਡ ਹਨ, ਨੰੂ ਖਰਹਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ 

ਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ੇਂਡੂ ਖਤਯ ’ਚ ਸਜ਼ਥਤ ਭਰਟੀਫ੍ਾਂਡ ਅਤ ਜ਼ਸੰਗਰ ਫ੍ਾਂਡ ਭਾਰਿ ਨੰੂ 

ਆਣ ਭਜੂਦਾ ਤੋਂ ਅੱਧ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਰ ਖਰਹਣ ਦੀ ਇਿਾਿਤ ਹਿਗੀ। 
ਈ-ਕਾਭਯਸ ਕੰਨੀਆਂ ਨੰੂ ਿਯੂਯੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਸਿਾਿਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਜਾਯੀ ਯਹਗੀ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ, ਕਯੀਅਯ ਸਿਾ, ਰ ੀ ਜੀ ਅਤ ਟਯਰ ਤ ਡੀਿਰ 

ੰਾਂ ਸਫੰਧੀ ਜ਼ਹਰੋਂ  ਜਾਯੀ ਹੁਕਭ ਹੀ ਰਾਗੂ ਯਜ਼ਹਣਗ। 
ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਸਟ੍ਟ ਿੱਰੋਂ ਸਫ ਡਿੀਿਨਰ ਭਜ਼ਜਸਟ੍ਟਾਂ ਨੰੂ ਿਯੂਯੀ ਸਿਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਹ ਾਂ 
ਚਣਿੀਂਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦ ਖੱੁਰਹਣ ਨਾਰ ਬੀੜ-ਬੜੱਕਾ ਹਣ ਦੀ ਸੂਯਤ ’ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰੂ 

‘ਯਟਸ਼ਨ ਿਾਯ’ ਉਕਤ ਸਭਾਂ ਸਾਯਣੀ ਅਨੁਸਾਯ ਹੀ ਖਰਹਣ ਰਈ ਅਜ਼ਧਕਾਜ਼ਯਤ ਕੀਤਾ ਹ। 
 ਦੁਕਾਨਦਾਯਾਂ ਨੰੂ ਉਕਤ ਜ਼ਦੱਤ ਗ ਹੁਕਭਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਕਜ਼ਿਡ-19 ਸਫੰਧੀ ੍ਟਕਰ ਦੀ 
ਾਰਣਾ ਜ਼ਿੱਚ ਸਨੀਟਾਈਿਯ ਦੀ ਸੁਜ਼ਿਧਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 02 ਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਅਤ ਹਯਕ 

ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਿਰੋਂ ਆਣ ਭੰੂਹ ’ਤ ਭਾਸਕ ਰਗਾਉਣਾ ਮਕੀਨੀ ਹਿਗਾ। ਸਫੰਧਤ ਦੁਕਾਨ 

ਭਾਰਕ ਿਰੋਂ ਹਯ ੍ਕਾਯ ਦੀਆਂ ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ 
ਾਰਣਾ ਕਯਨੀ ਜਯੂਯੀ ਹਿਗੀ ਅਤ ਸਸ਼ਰ ਜ਼ਡਸਟੈਂਜ਼ਸੰਗ ਕਾਇਭ ਯੱਖਣ ਰਈ ਦੁਕਾਨ ਦ 
ਫਾਹਯ 2-2 ਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ’ਤ ਚੂਨੇ ਆਜ਼ਦ ਨਾਰ ਸੜਕ ਦ ਇੱਕ ਾਸ ਸਯਕਰ 

ਫਣਾ ਜਾਣ ਅਤ ਇਨਹ ਾਂ ਸਯਕਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਖੜਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਰਾਿਾ ਸਫੰਧਤ ਦੁਕਾਨ ਭਾਰਕ ਕੰਭ ਕਯਨ ਿਾਰ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਰਈ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ 

ਤ ਜ਼ਸਹਤ ਅਯਗਤਾ ਸਫੰਧੀ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ ਸਰਾਹ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨੀ ਿੀ ਮਕੀਨੀ 
ਫਣਾਉਣਗ। 



ਫ਼ਟ ਕਸ਼ਨ: ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਜ਼ਿਨੈ ਫਫਰਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਗਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨਗਯ ਜ਼ਿਰਹ  
’ਚ ਿਯੂਯੀ ਿਸਤਾਂ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਰਹਣ ਨੰੂ ਅੰਤਭ ਯੂ ਦਣ ਰਈ ਸ ਸ ੀ 
ਅਰਕਾ ਭੀਨਾ ਨਾਰ ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਕਯਦ ਹ। 
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਫ਼ਸਯ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਗਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨਗਯ 
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ਜ਼ਿਰਹ  ’ਚ ਸ਼ੱੁਕਯਿਾਯ ਸ਼ਾਭ ਤੱਕ 159410 ਭੀਜ਼ਿ੍ਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਹਈ 

 

ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ, 1 ਭਈ-  

ਸ਼ਹੀਦ ਬਗਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨਗਯ ਜ਼ਿਰਹ  ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ੱੁਕਯਿਾਯ ਸ਼ਾਭ ਤੱਕ 159410 

ਭੀਜ਼ਿ੍ਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਹ ਚੱੁਕੀ ਹ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਡਟੀ 
ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਜ਼ਿਨੈ ਫਫਰਾਨੀ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਭ ਤੱਕ ਭੰਡੀਆਂ ’ਚ 166841 

ਭੀਜ਼ਿ੍ਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਆ ਚੱੁਕੀ ਹ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ਦਨ ’ਚ 15637 ਭੀਜ਼ਿ੍ਯਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਯੀਦੀ ਗਈ 

ਜਦਜ਼ਕ ਅੱਜ ਭੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆਭਦ 14991 ਭ ਟੀ ਦੀ ਯਹੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਹੁਣ 

ਤੱਕ ਜ਼ਿਰਹ  ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ 77787 ਭੀਜ਼ਿ੍ਯਕ ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰਫ਼ਜ਼ਟੰਗ ਹ ਚੱੁਕੀ ਹ ਅਤ 
230.63 ਕਯੜ ਯੁ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹ ਚੱੁੁਕੀ ਹ। 
੍ੈੱਸ ਨ ਟ-7 

ਜ਼ਿਰਹ  ’ਚ ਅੱਜ 91 ਨਿੇਂ ਸੈਂਰ ਰ ਗ 

 

208 ਸੈਂਰਾਂ ਦ ਨਤੀਜ਼ਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 

ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ, 1 ਭਈ- 



ਸ਼ਹੀਦ ਬਗਤ ਜ਼ਸੰਘ ਨਗਯ ਜ਼ਿਰਹ  ’ਚ ਅੱਜ 91 ਨਿੇਂ ਸੈਂਰ ਰ ਗ ਜਦਜ਼ਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 

ਜ਼ਿਰਹ  ’ਚ ਕੱੁਰ 1083 ਸੈਂਰ ਰ ਜਾ ਚੱੁਕ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਸਿਰ 

ਸਯਜਨ ਡਾ. ਯਜ਼ਜੰਦਯ ੍ਸ਼ਾਦ ਬਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹ  ’ਚੋਂ ਰ ਗ ਉਕਤ 

ਸੈਂਰਾਂ ’ਚੋਂ 851 ਨੈਗਜ਼ਟਿ ਆ ਹਨ ਜਦਜ਼ਕ 4 ਕਜ਼ਟਿ ਕਸ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 

208 ਸੈਂਰਾਂ ਦ ਨਤੀਜ਼ਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ। 
 


