
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ਸੰਯਏ ਅਫ਼ਸਯ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਤ ਜ਼ਸੰ ਨਯ 
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ਜ਼ਿਰਹ  ’ਚੋਂ ਅੱਜ 221 ਏਸ਼ਭੀਯੀ ਜ਼ਿਅਏਤੀ ਹਯ ਆਣ ਯਾਜ ਨੰੂ ਬਜ  

ਏਰਹ ਜ਼ਿਰਹ  ’ਚੋਂ 150 ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਬਜ਼ਜਆ ਜ਼ਆ ਸੀ ਜੰਭੂ-ਏਸ਼ਭੀਯ 

ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ, 2 ਭਈ- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ੍ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਤ ਜ਼ਸੰਂਂ ਨਯ ਨੇ ਜ਼ਿਰਹ  ’ਚ ਰਾਏਡਾਊਨ ਦਯਾਨ ਫ਼ਸ ਦੂਸਯ 
ਯਾਜਾਂ ਦ ਿਸਨੀਏਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਜ਼ੱਤਯੀ ਯਾਜਾਂ ’ਚ ਬਜਣ ਦੀ ਜ਼ਹਰ ਏਦਭੀ ਤਜ਼ਹਤ ਅੱਜ 

ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ ’ਚੋਂ 133 ਅਤ ਫੰਾ ’ਚੋਂ 88 ਹਯ ਏਸ਼ਭੀਯੀ ਜ਼ਿਅਏਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੍ਜ਼ਹ 

ਯਾਜ ਰਈ ਯਿਾਨਾ ਏੀਤਾ ਜ਼ਆ। 
ਸ ਡੀ ਭ ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ ਜਦੀਸ਼ ਜ਼ਸੰ ਜਹਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ ਜ਼ਡਟੀ ਏਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਜ਼ਿਨੈ 

ਫਫਰਾਨੀ ਦ ਆਦਸ਼ਾਂ ’ਤ ਏਰਹ ਜ਼ਿਰਹ  ’ਚੋਂ 150 ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਏਸ਼ਭੀਯ ਬਜ਼ਜਆ ਜ਼ਆ ਸੀ 
ਅਤ ਫਾਏੀ ਯਜ਼ਹੰਦ ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ ਦ 133 ਅਤ ਫੰਾ ਦ 88 ਜ਼ਿਅਏਤੀਆਂ ਨੰੂ ਅੱਜ ੰਜਾਫ 

ਯਡਿਿ ਦੀਆਂ ਫੱਸਾਂ ’ਚ ਯਿਾਨਾ ਏੀਤਾ ਜ਼ਆ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਏਹਾ ਜ਼ਏ ਏਯਨਾ ਏਾਯਨ ਦਾ ਹ ਹਾਰਾਤਾਂ ’ਚ ਹਯਏ ਜ਼ਿਅਏਤੀ ਆਣ ੍ਜ਼ਹ ਯਾਜ 

ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਹਿਾਨ ਹ, ਜ਼ਜਸ ਰਈ ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਿੱਰੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਜ਼ਿਸ਼ਸ਼ ੍ਫੰਧ ਏਯਏ 
ਇੱਏ ਚੰੀ ਜ਼ਭਸਾਰ ਸ਼ ਏੀਤੀ ਈ ਹ। 
ਸ੍ੀ ਜਹਰ ਅਨੁਸਾਯ ਯਭਿਾਨ ਦ ਯਿ ਚਰਦ ਹਣ ਏਾਯਨ ਇਹ ਸਾਯ ਜ਼ਿਅਏਤੀ ਆਣ 
ਯਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦ ਚਾਹਿਾਨ ਸਨ, ਜ਼ਜਸ ਰਈ ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਿੱਰੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਯਜ਼ਭਏ 

ਯਿਾਇਤਾਂ ਦਾ ਭਾਣ ਯੱਐਜ਼ਦਆਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਜ਼ੱਤਯੀ ਯਾਜ ਬਜਣ ਦਾ ੍ਫੰਧ ਏੀਤਾ ਜ਼ਆ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ ਇਨਹ ਾਂ ਦ ਜ਼ਦਨਾਂ ’ਚ ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ, ਫੰਾ ਅਤ ਫਰਾਚਯ ’ਚੋਂ 371 ਏਸ਼ਭੀਯੀਆਂ 

ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਯ ਭੁਫ਼ਤ ਫੱਸਾਂ ਦਾ ੍ਫੰਧ ਏਯਏ ਬਜ਼ਜਆ ਜ਼ਆ ਹ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਜ਼ਯਆਂ ਨੰੂ ਅੱਜ ਸਿਯ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਏਯਿਾਉਣ ਫਾਅਦ ਇੱਏ ਨ 



ਜੀ  ਿੱਰੋਂ ਜਾਂਦ ਹ ਾਣੀ ਦੀਆਂ ਫਤਰਾਂ ਅਤ ਜ਼ਫਸਏੁਟ ਦ ਏਟ ਨਾਰ ਭੁਹੱਈਆ 

ਏਯਿਾ  ਸਨ। 
ਇਸ ਭਏ ਫੱਸਾਂ ’ਚ ਸਿਾਯ ਏਸ਼ਭੀਯੀ ਜ਼ਜੱਥ ਆਣ ਯ ਜਾਣ ਦਾ ੍ਫੰਧ ਹਣ ’ਤ ਫਹੁਤ 

ਐੁਸ਼ ਸਨ, ਉੱਥ ਜ਼ਿਰਹਾ ੍ਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਦਾ ਿੀ ਿਾਯ-ਿਾਯ ਧੰਨਿਾਦ 

੍ਟਾਅ ਯਹ ਸਨ। 
ਇਸ ਭਏ ਤਜ਼ਹਸੀਰਦਾਯ ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ ਏੁਰਿੰਤ ਜ਼ਸੰ ਿੀ ਭਜੂਦ ਸਨ। 
ਫ਼ਟ ਏਸ਼ਨ: 02.05.2020 ਜ ਡਂ ਏ ਸੰਜਯਿ 04: ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ ਦ ਫੱਸ ਅੱਡ ਤੋਂ 
ਆਣ ਯਾਂ ਨੰੂ ਯਿਾਨਾ ਹਣ ਭਏ ਜੰਭੂ-ਏਸ਼ਭੀਯ ਦ ਰਏ। 
 02.05.2020 ਜ ਡਂ ਏ ਸੰਜਯਿ 01,02,03: ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ ਦ ਫੱਸ ਅੱਡ ਤੋਂ ਜੰਭੂ-

ਏਸ਼ਭੀਯ ਦ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੍ਜ਼ਹ ਯਾਜ ਬਜਣ ਭਏ ਸ ਡੀ ਭ ਜਦੀਸ਼ ਜ਼ਸੰ ਜਹਰ 

ਤ ਤਜ਼ਹਸੀਰਦਾਯ ਏੁਰਿੰਤ ਜ਼ਸੰ ਨਿਯ ਆ ਯਹ ਹਨ। 
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ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਿਾਯ ਅਤ ਏਾਯਫਾਯ ਜ਼ਫਊਯ ਸ਼ਹੀਦ ਬਤ ਜ਼ਸੰ ਨਯ ਿਰੋਂ  ੍ਾਯਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਆਨਰਾਈਨ ਏਾਊਂਸਜ਼ਰੰ ਦੀ ਸ਼ਏਸ਼ 

ਚਾਹਿਾਨ ਸਿਯ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 5 ਿਜ ਦਯਜ਼ਭਆਨ ੍ਾਤ ਏਯ ਸਏਣ ਆਨਰਾਈਨ 

ਏਾਊਂਸਜ਼ਰੰ 

ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ, 2 ਭਈ- 

ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਦੀ ਯ-ਯ ਯਿਾਯ ਸਏੀਭ ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਿਾਯ ਅਤ ਏਾਯਫਾਯ 

ਜ਼ਫਊਯ ਿਰੋਂ  ਸ਼ਹੀਦ ਬਤ ਜ਼ਸੰ ਨਯ ਜ਼ਿਰਹ  ਦ ੍ਾਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਨ ਰਾਈਨ ਏਾਊਂਸਜ਼ਰੰ 

ਦੀ ਸੁਜ਼ਿਧਾ ਦੀ ਸ਼ਏਸ਼ ਏੀਤੀ ਈ ਹ ਤਾਂ ਜ ਉਹ ਸੂਫ ਜ਼ਿੱਚ ਏਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਭਹਾਂਭਾਯੀ 
ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਹਾਰਾਤ ਆਭ-ਿਾਂ ਹਣ ’ਤ ਅਰਯੀ ੜ੍ਹਾਈ ਅਤ ਭੁਏਾਫਰ  ਦ ਇਭਜ਼ਤਹਾਨਾਂ ਨੰੂ 



ਾਸ ਏਯਏ  ਯਿਾਯ ੍ਾਤ ਏਯ ਸਏਣ।  

ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਸ੍ੀਭਤੀ ਯੁਜ਼ੰਦਯ ਏਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਿਾਯ ਉਤਤੀ ਅਤ 
ਜ਼ਸਐਰਾਈ ਅਫ਼ਸਯ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ ਡਾਇਯਏਟਯ ਯਿਾਯ ਉਤਤੀ ਅਤ ਜ਼ਸਐਰਾਈ 

ਜ਼ਿਬਾ,ੰਜਾਫ ਿੱਰੋਂ  ਜ਼ਦੱਤ ਆਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਏਜ਼ਿਡ-19 ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਨਾਰ ਨਜ਼ਜੱਠਣ ਰਈ 

ਸੂਫ ਜ਼ਿੱਚ ਰਾ  ਏਯਜ਼ਫ਼ਊ ਦ ਭੱਦਨਿਯ ਜ਼ਡਟੀ ਏਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਜ਼ਿਨੈ ਫਫਰਾਨੀ ਅਤ 
ਿਧੀਏ ਜ਼ਡਟੀ ਏਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਅਜ਼ਦੱਤਆ ਉਰ ਦੀ ਯਜ਼ਹਨੁਭਾਈ ਹਠ ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਿਾਯ ਅਤ 
ਏਾਯਫਾਯ ਜ਼ਫਊਯ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਤ ਜ਼ਸੰ ਨਯ ਿਰੋਂ  ਨ ਜਿਾਨਾਂ ਰਈ ਆਨ-ਰਾਈਨ 

ਏਾਊਂਸਜ਼ਰੰ ਸਸ਼ਨ ਸ਼ੁਯੂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ।  

ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਏਹਾ ਜ਼ਏ ਫ-ਯਿਾਯ ੍ਾਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਿਾਯ ਅਤ ਏਾਯਫਾਯ ਜ਼ਫਊਯ ਦ ਜ਼ਏੱਤਾ 
ਭਾਜ਼ਹਯਾਂ ਿੱਰੋਂ  ਅਰਯੀ ੜ੍ਹਾਈ ਅਤ ਭੁਏਾਫਰ  ਦੀ ੍ੀਜ਼ਐਆ  ਾਸ ਏਯਨ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ 
ਯਿਾਯ ੍ਾਤੀ ਦ ਿੱਐ- ਿੱਐ ਭਜ਼ਏਆਂ ’ਤ ਜ਼ਿਸਥਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣਏਾਯੀ ਭੱੁਹਈਆ ਏਯਿਾਈ 

ਜਾਿੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ ਇਸ ਸਏੀਭ ਤਜ਼ਹਤ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨ ਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਏਿਯ ਏਯਨ ਦਾ 
ਟੀਚਾ  ਜ਼ਭੱਜ਼ਥਆ ਜ਼ਆ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ  ਏਾਊਸਜ਼ਰੰ ਦਾ ਸਭਾਂ ਸਿਯ 9 ਿਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 

ਦ 5 ਿਜ ਤੱਏ ਹਿਾ। ਏਾਊਂਸਜ਼ਰੰ ਦਾ ਰਾਬ ਚਾਹਿਾਨ ੍ਾਯਥੀ ਯ ਜ਼ਿੱਚ ਫਠ ਏ ਹੀ 
ਟਰੀਫ਼ਨ/ਿੀਡੀ ਏਾਨਫ਼ਯੰਜ਼ਸੰ ਯਾਹੀਂ ਰ  ਸਏਦ ਹਨ।  

ਆਨ-ਰਾਈਨ ਏਾਊਂਸਜ਼ਰੰ ਦ ਚਾਹਿਾਨ ੍ਾਯਥੀ ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਿਾਯ ਅਤ ਏਾਯਫਾਯ ਜ਼ਫਊਯ ਦ 
 ਏਯੀਅਯ ਏਾਊਂਸਰਯ ਸ੍ੀ ਹਯਭਨਦੀ ਜ਼ਸੰ ਨਾਰ ਸੰਯਏ ਏਯ ਸਏਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਫੰਧੀ 
ਏਾਊਂਸਜ਼ਰੰ ਰਈ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ 98146-00087 ਤੋਂ ਏਾਰ ਏੀਤੀ ਜਾਿੀ ਜਾਂ ੍ਾਯਥੀ 
ਿੱਰੋਂ  ਸੰਯਏ ਏੀਤਾ ਜਾ ਸਏਦਾ ਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਿਟਸ ਯੱੁਾਂ ਯਾਹੀਂ ਿੀ 
੍ਾਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਏਾਊਂਸਜ਼ਰੰ ੍ਦਾਨ ਏੀਤੀ ਜਾਿੀ। ਇਸ ਸਫੰਧੀ ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਿਰੋਂ  ਸ਼ੁਯੂ 

ਏੀਤ /  http://www.pgrkam.com   ਯਟਰ ਤ ਆਨਰਾਈਨ ਯਜ਼ਜਸਟ੍ਸ਼ਨ ਯ 

ਫਠੇ ਹੀ ਏਯ ਸਏਦ ਹਨ। ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਿਾਯ ਅਫ਼ਸਯ ਿੱਰੋਂ  ਜ਼ਿਰਹ  ਦ ੜ੍ਹ-ਜ਼ਰਐ ਫ-ਯਿਾਯ 

http://www.pgrkam.com/


੍ਾਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਏੀਤੀ ਈ ਹ ਜ਼ਏ ਉਹ ਯਿਾਯ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ਅਰਯੀ ੜ੍ਹਾਈ 

ਰਈ ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਿਰੋਂ  ਸ਼ੁਯੂ ਏੀਤੀ ਈ ਆਨ-ਰਾਈਨ ਏਾਊਂਸਜ਼ਰੰ ਦਾ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 

ਰਾਬ ਰਣ। 
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ਸੰਯਏ ਅਫ਼ਸਯ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਤ ਜ਼ਸੰ ਨਯ 
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ਫੰਾ ’ਚੋਂ 88 ਏਸ਼ਭੀਯੀ ਜ਼ਿਅਏਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੍ਜ਼ਹ ਯਾਜ ਬਜ਼ਜਆ ਜ਼ਆ-ਸ ਡੀ ਭ 

ਤਭ ਜਨ 

 

ਫੰਾ, 2 ਭਈ- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ੍ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਤ ਜ਼ਸੰ ਨਯ ਿੱਰੋਂ ਏਜ਼ਿਡ ਏਯਜ਼ਫ਼ਊ/ਰਾਏਡਾਊਨ ਏਾਯਨ 

ਇੱਥ ਹੀ ਯਜ਼ਹ  ਜੰਭੂ-ਏਸ਼ਭੀਯ ਦ ਜ਼ਿਅਏਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੍ਜ਼ਹ ਯਾਜ ਬਜਣ ਦੀ ਰੜ੍ੀ 
ਅਧੀਂ ਅੱਜ ਸ ਡੀ ਭ ਫੰਾ ਤਭ ਜਨ ਿੱਰੋਂ 88 ਜ਼ਿਅਏਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਤੰਨ ਫੱਸਾਂ ’ਚ 

ਯਿਾਨਾ ਏੀਤਾ ਜ਼ਆ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ ਯਭਿਾਨ ਦਾ ਭਹੀਨਾ ਹਣ ਏਾਯਨ ਇਹ ਜ਼ਿਅਏਤੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਰਈ 

ਏਾਹਰ  ਸਨ, ਜ਼ਜਸ ’ਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ੍ਸ਼ਾਸਨ ਿੱਰੋਂ ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੁਤਾਫਏ 

ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਜਾਂਚ ਏਯਿਾਉਣ ਉਯੰਤ ਇਨਹ ਾਂ ਦ ਯ ਜਾਣ ਦਾ ੍ਫੰਧ ਏੀਤਾ ਜ਼ਆ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ ਜ਼ਤੰਨ ਹਯ ਜੰਭੂ-ਏਸ਼ਭੀਯ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਜ਼ਿਅਏਤੀਆਂ ਦ ਟਸਟਾਂ ਦ 
ਨਤੀਜ ਨਾ ਆਉਣ ਏਾਯਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਤੀਜ ਆਉਣ ਤੱਏ ਯਏ ਜ਼ਰਆ ਜ਼ਆ ਹ। 
ਸ ਡੀ ਭ ਸ੍ੀ ਜਨ ਅਨੁਸਾਯ ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ਿਅਏਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਜੱਥ ਇੱਥ ਯਜ਼ਹਣ ਦਯਾਨ ਯਾਸ਼ਨ 

ਆਜ਼ਦ ਦਾ ੍ਫੰਧ ਏੀਤਾ ਜ਼ਆ ਉੱਥ ਅੱਜ ਸਿਯ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾਂ ਸਿਯ ਦਾ ਐਾਣਾ ਿੀ 
ਐੁਆਇਆ ਜ਼ਆ ਅਤ ਨਾਰ ਦਾ ਐਾਣਾ ਿੀ ਏ ਏਯਏ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਆ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾਂ ਜ਼ਸਿਰ ਹਸਤਾਰ ਫੰਾ ਦੀ ਟੀਭ ਿੱਰੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ 



ਜ਼ਸਹਤ ਜਾਂਚ ਏਯਨ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ਿਅਏਤੀਆਂ ਨੰੂ ਏਜ਼ਿਡ ਤੋਂ ਫਚਣ ਦ ਸਭੂਹ 

ਉਯਾਜ਼ਰਆਂ ਫਾਯ ਿੀ ਜਾਣ ੂਏਯਿਾਇਆ ਜ਼ਆ। ਸ ਡੀ ਭ ਅਨੁਸਾਯ ਇਨਹ ਾਂ 
ਜ਼ਿਅਏਤੀਆਂ ਿੱਰੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾਂ ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਜ਼ਹ ਜ਼ਦਰ ਤੋਂ ਧੰਨਿਾਦ ਿੀ ੍ਟਾਇਆ 

ਜ਼ਆ। 

ਸ੍ੀ ਜਨ ਅਨੁਸਾਯ ਅੱਜ ਫੰਾ ਤੋਂ ਬਜ ਇਨਹ ਾਂ 88 ਜ਼ਿਅਏਤੀਆਂ ਸਭਤ ਅੱਜ ਅਤ ਏਰਹ ਸਭੱੁਚ 
ਜ਼ਿਰਹ  ’ਚੋਂ 371 ਜ਼ਿਅਏਤੀ ਜੰਭੂ-ਏਸ਼ਭੀਯ ਬਜ ਜਾ ਚੱੁਏ ਹਨ। ਇਸ ਭਏ ਤਜ਼ਹਸੀਰਦਾਯ 

ਅਜੀਤਾਰ ਜ਼ਸੰ ਿੀ ਭਜੂਦ ਸਨ। 
ਫ਼ਟ ਏਸ਼ਨ: 02.05.2020 ਫੰਾ 01: ਫੰਾ ਤੋਂ ਜੰਭੂ-ਏਸ਼ਭੀਯ ਰਈ 88 ਏਸ਼ਭੀਯੀ 
ਜ਼ਿਅਏਤੀਆਂ ਨੰੂ ਯਿਾਨਾ ਏਯਦ ਹ ਸ ਡੀ ਭ ਤਭ ਜਨ ਤ ਤਜ਼ਹਸੀਰਦਾਯ 

ਅਜਤੀਾਰ। 
 02.05.2020 ਫੰਾ 02: ਫੰਾ ਤੋਂ ਜੰਭੂ-ਏਸ਼ਭੀਯ ਰਈ ਯਿਾਨਾ ਹਣ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾਂ ਏਸ਼ਭੀਯੀ 
ਜ਼ਿਅਏਤੀਆਂ ਨੰੂ ਏਜ਼ਿਡ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ੍ਤੀ ਸਭਝਾਉਂਦ ਹ ਜ਼ਸਹਤ ਏਯਭਚਾਯੀ। 
 02.05.2020 ਫੰਾ 03: ਫੰਾ ਤੋਂ ਜੰਭੂ-ਏਸ਼ਭੀਯ ਰਈ ਯਿਾਨਾ ਹਣ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾਂ ਏਸ਼ਭੀਯੀ 
ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਐਾਣ ਦ ਏਟ ਜ਼ਦੰਦ ਹ ਤਜ਼ਹਸੀਰਦਾਯ ਅਜੀਤਾਰ ਤ ਹਯ। 

ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ਸੰਯਏ ਅਫ਼ਸਯ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਤ ਜ਼ਸੰ ਨਯ 
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ਫਰਾਚਯ ’ਚ ਆਟਾ-ਦਾਰ ਤ ਅੰਨਤਜ਼ਦਆ ਏਾਯਡ ਧਾਯਏਾਂ ਨੰੂ ੍ਤੀ ਏਾਯਡ ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਏਰ  ਦਾਰ 

ਅਤ ੍ਤੀ ਜੀਅ 15 ਜ਼ਏਰ  ਏਣਏ ਭੁਫ਼ਤ ਜ਼ਭਰੀ-ਭ ਰ  ਚ. ਦਯਸ਼ਨ ਰਾਰ ਭੰੂੁਯ 

 

ਏਣਏ ਅਤ ਦਾਰ ਦਾ ਸਟਾਏ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਯੂ 

 

ਫਰਾਚਯ, 2 ਭਈ- 

ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਿੱਰੋਂ  ਏਜ਼ਿਡ ਏਯਜ਼ਫ਼ਊ ਅਤ ਰਾਏਡਾੳਂੂਨ ਨਾਰ ਜੂਝ ਯਹ ਏਭਿਯ ਿਯਾਂ 



ਦ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਏਣਏ ਅਤ ਦਾਰ ਦ ਯੂ ’ਚ ਿੱਡੀ ਯਾਹਤ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ।  

ਇਹ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਫਰਾਚਯ ਦ ਭ ਰ  ਚ. ਦਯਸ਼ਨ ਰਾਰ ਭੰੂੁਯ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ 

ਜ਼ਏ ਇਹ ਯਾਹਤ ਆਟਾ-ਦਾਰ ਅਤ ਅੰਨਤਜ਼ਦਆ ਏਾਯਡ ਧਾਯਏਾਂ ਨੰੂ 3 ਜ਼ਏੱਰ  ਦਾਰ ੍ਤੀ 
ਏਾਯਡ ਅਤ 15 ਜ਼ਏਰ  ਏਣਏ ੍ਤੀ ਜੀਅ ੍ਤੀ ਏਾਯਡ ਭੁਫ਼ਤ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ ਇਹ ਜ਼ਤੰਨ ਜ਼ਏੱਰ  ਦਾਰ ਅਤ 15 ਜ਼ਏੱਰ  ਏਣਏ ਜ਼ਤੰਨ ਭਹੀਨੇ ਰਈ ਹਿੀ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ ਫਰਾਚਯ ਸਫ ਡਿੀਿਨ ’ਚ 25993 ਆਟਾ-ਦਾਰ ਅਤ ਅੰਨਤਜ਼ਦਆ 

ਏਾਯਡ ਧਾਯਏ ਹਨ, ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਜ਼ਤੰਨ ਭਹੀਨੇ ਦਾ ਯਾਸ਼ਨ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਿਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ 

ਜ਼ਏ ਏਣਏ ਅਤ ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਟਾਏ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਯੂ ਹ ਜ਼ਆ ਹ, ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਅਰ  ਜ਼ਦਨਾਂ ’ਚ ਿੰਡ 

ਸ਼ੁਯੂ ਹ ਜਾਿੀ। 

ਜ਼ਿਧਾਇਏ ਭੰੂੁਯ ਅਨੁਸਾਯ ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਏਭਿਯ ਿਯ ਦ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਰਾਏਡਾਊਂ 

ਦਯਾਨ ਜ਼ਏਸ ਿੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ੍ਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੀ। 

ਫ਼ਟ ਏਸ਼ਨ: ਭ ਰ  ਚ. ਦਯਸ਼ਨ ਰਾਰ ਭੰੂੁਯ। 
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ਸੰਯਏ ਅਫ਼ਸਯ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਤ ਜ਼ਸੰ ਨਯ 
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ਹਿੂਯ ਸਾਜ਼ਹਫ ਤੋਂ ਯਤੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ੍ਸ਼ਾਸਜ਼ਨਏ ੍ਫੰਧਾਂ ਤੋਂ ਐੁਸ਼ 
  
ਜ਼ਤੰਨ ਟਾਈਭ ਚਾਹ ਤ ਐਾਣਾ ਏਯਿਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ ਭੱੁਹਈਆ 
 
ਜ਼ਿਰਹਾ ੍ਸ਼ਾਸਨ ਿੱਰੋਂ ਯਿਾਨਾ ਬਜ ਜਾਂਦ ਹਨ ਫ਼ਰ 
 
ਯਿਾਨਾ ਜ਼ਤੰਨ ਿਾਯ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਏਭਜ਼ਯਆ ਨੰੂ ਸਨੇਟਾਈਿ 
 



ਟੂਥ ਫਯੱਸ਼, ਸਟ, ਸਾਫਣ, ਭੱ-ਫਾਰਟੀਆਂ ਆਜ਼ਦ ਰੜ੍ੀਂਦਾ ਸਭਾਨ ਿੀ ਉਰਫਧ 
ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ, 2 ਭਈ- 
ਹਿੂਯ ਸਾਜ਼ਹਫ ਤੋਂ 29 ਤ 30 ਅਯਰ ਨੰੂ ਯਤੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਅਤ ਫੱਸਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ 
ਜ਼ਿਰਹਾ ੍ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਤ ਜ਼ਸੰ ਨਯ ਦ ਸਿਾ ਬਾਿ ਤੋਂ ੂਯਾ ਐੁਸ਼ ਹ। ਇਨਹ ਾਂ ’ਚੋਂ 
ਜ਼ਿਆਦਾਤਯ ਸੰਤ ਨੰੂ ਜ਼ਯਆਤ ਏੈਂਸ ਯਰ ਭਾਜਯਾ ਦ ਹਸਟਰ ’ਚ ਠਜ਼ਹਯਾਇਆ ਜ਼ਆ 
ਹ, ਜ਼ਜੱਥ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਬ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾਂ ਿਯੂਯੀ ਰੜ੍ ਦੀਆਂ ਿਸਤਾਂ ਟੂਥ ਫਯੱਸ਼, ਸਟ, 
ਸਾਫਣ ਅਤ ਭੱ ਫਾਰਟੀਆਂ ਏਭਯ ਅਰਾਟ ਏਯਨ ਦ ਨਾਰ ਹੀ ਭੁਹੱਈਆ ਏਯਿਾ । 
 ਜ਼ਡਟੀ ਏਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਜ਼ਿਨੈ ਫਫਰਾਨੀ ਅਨੁਸਾਯ ਉਨਹ ਾਂ ਿੱਰੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਯੀਆਂ ਸੰਤਾਂ 
ਦੀ ਏੁਆਯਨਟੀਨ ਦਯਾਨ ਦਐ ਫਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਭਾਂ ਫਰਾਚਯ ਦ ਸ ਡੀ ਭ ਜਸਫੀਯ 
ਜ਼ਸੰ ਨੰੂ ਸੌਂਜ਼ਆ ਜ਼ਆ ਹ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਿੱਰੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੜ੍ਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਹਯ 
ਿਸਤੂ ਭੁਹੱਈਆ ਏਯਿਾਈ ਜਾ ਯਹੀ ਹ। 
 ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ ਉਨਹ ਾਂ ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਯਆਤ ਏਾਰਜ ਜ਼ਿਐ ਠਜ਼ਹਯੀਆਂ 90 ਸੰਤਾਂ ਅਤ 
ਫਜ਼ਹਯਾਭ ਜ਼ਿਐ ਠਜ਼ਹਯ 35 ਜ਼ਿਅਏਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਥਾਨਏ ੍ਸ਼ਾਸਨ ਿੱਰੋਂ ਭੁਹੱਈਆ ਏਯਿਾ 
ਜਾਂਦ ਐਾਣ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਿੱਐਯ ਤਯ ’ਤ ਯਿਾਨਾ ਫ਼ਯੂਟ ਬਜਣ ਦਾ ੍ਫੰਧ ਿੀ ਏੀਤਾ ਜ਼ਆ 
ਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ ਜ਼ਿਰਹਾ ਯੈੱਡ ਏਯਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਿੱਰੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ਿਅਏਤੀਆਂ ਨੰੂ 
ਜ਼ਸਹਤਭੰਦ ਯੱਐਣ ਰਈ ਅਤ ਜ਼ਏਸ ਿੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਤੰੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਣ ਰਈ ਯਿਾਨਾ 
ਫ਼ਯੂਟ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਯ ਰੜ੍ਾਂ ਦੀ ੂਯਤੀ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ। 
 ਜ਼ਯਆਤ ਏੈਂਸ ਯਰਭਾਜਯਾ ਜ਼ਿਐ 90 ਮਾਤਯੀਆਂ ਦੀ ਦਐ ਬਾਰ ਏਯਿਾ ਯਹ ਸ 
ਡੀ ਭ ਜਸਫੀਯ ਜ਼ਸੰ ਅਨੁਸਾਯ ਇਨਹ ਾਂ ਸੰਤਾਂ ’ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰ ਏ ਆਉਣ ਿਾਰੀਆਂ 
ਫੱਸਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਿੀ ਇੱਥ ਹੀ ਯੱਜ਼ਐਆ ਜ਼ਆ ਹ। ੳਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ ਇੱਏ ਏਭਯ ’ਚ ਦ ਤੋਂ 
ਿਧਯ ਜ਼ਿਅਏਤੀ ਨਹੀਂ ਯੱਐ  ਤਾਂ ਜ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਏਈ ਭੁਸ਼ਜ਼ਏਰ ਨਾ ਆਿ। ਹਯਏ ਏਭਯ 
’ਚ ਫਡ, ੱਦ ਤ ਜ਼ਸਯਹਾਣ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ੱਐ ਤ ਜ਼ਟਊਫ ਰਾਈਟ ਦਾ ੍ਫੰਧ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ 



ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਜ਼ਯਆਂ ਰਈ ਡਯਾ ਜ਼ਫਆਸ ਸਜ਼ਤਸੰ ਯ ਫਰਾਚਯ ਤੋਂ ਜ਼ਤੰਨ ਟਾਈਭ 
ਦਾ ਰੰਯ ਫਣ ਏ ਆ ਜ਼ਯਹਾ ਹ, ਜ ਜ਼ਏ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤ ਸ਼ਜ਼ਟਏਤਾ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯੱਐ 
ਏ ਜ਼ਤਆਯ ਏਯਿਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ। 
 ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ ਇਨਹ ਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਤੰਨ ਟਾਈਭ ਸਿਯ 6 ਤੋਂ 7 ਿਜ, ਜ਼ਦਨੇ 11 
ਿਜ ਅਤ ਸ਼ਾਭ 4 ਿਜ ਚਾਹ ਭੁਹੱਈਆ ਏਯਿਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਸਿਯ 9 ਿਜ ਯੌਂਠੇ, ਇੱਏ 
ਿਜ ਦੁਜ਼ਹਯ ਦਾ ਐਾਣਾ ਅਤ ਸ਼ਾਭ 7 ਤੋਂ 8 ਿਜ ਦ ਜ਼ਿਚਏਾਯ ਯਾਤ ਦਾ ਐਾਣਾ ਜ਼ਦੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਜ਼ਿਰਹਾ ਯਡ ਏਯਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯਾਹੀਂ ਬਜ਼ਜਆ ਜਾਂਦਾ ਫ਼ਯੂਟ 
ਿੀ ਯਿਾਨਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ ਜ਼ਸਹਤ ਭਜ਼ਹਏਭ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 
ਅਨੁਸਾਯ ਇਹ ਸਬ ਏੱੁਝ ਇੱਏ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਏੀਤ ਫਯੀਅਯ ਤੱਏ ਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ, 
ਜ਼ਜੱਥੋਂ ਅੱ ਇਹ ਮਾਤਯੀ ਆਣ-ਆ ਇਸ ਸਭਾਨ ਨੰੂ ਜ਼ਰਜਾ ਏ ਅੱ ਫੜ੍ ਸੁਚੱਜ ਢੰ 
ਤ ਸਾਿਧਾਨੀ ੂਯਿਏ ਫਾਏੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਰ ਸਾਂਝਾਂ ਏਯ ਰੈਂਦ ਹਨ। 
 ਸ ਭ  ਫਰਾਚਯ ਡਾ. ਯਜ਼ਿੰਦਯ ਜ਼ਸੰ ਠਾਏੁਯ ਅਨੁਸਾਯ ਉਨਹ ਾਂ ਅਤ ਸ ਭ 
 ਏਾਠਹੜ੍ ਡਾ. ੁਜ਼ਯੰਦਯਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਦੀਆਂ ਭਡੀਏਰ ਟੀਭਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਜਾਂਚ 
ਰਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ ਉਨਹ ਾਂ ਿੱਰੋਂ ਅੱਜ ਐੁਦ ਇਨਹ ਾਂ ਮਾਤਯੀਆਂ ਦੀ 
ਏਾਊਂਸਜ਼ਰੰ ਏੀਤੀ ਈ ਤਾਂ ਜ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਭਨ ਫਰ ਏਾਇਭ ਯਹ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਂਾਂਂਸਭਝਾਇਆ ਜ਼ਏ ਆਣਾ ਸਭਾਂ ਅਰੱ-ਅਰੱ ਤੀਜ਼ਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ੱਰਾਂਫਾਤਾਂ ਤ 
ੂਜਾ-ਾਠ ਯਾਹੀਂ ਫਤੀਤ ਏੀਤਾ ਜਾਿ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ ਉਨਹ ਾਂ ਿੱਰੋਂ ਫੱਸਾਂ ਦ ਸਟਾਫ਼ ਜ 
ਜ਼ਏ 16 ਭੈਂਫਯਾਂ ਦਾ ਹ, ਦਾ ਇੱਏ ਯੱੁ ਰੀਡਯ ਫਣਾ ਏ ਉਸ ਨੰੂ ਆਣਾ ਨੰਫਯ ਜ਼ਦੱਤਾ 
ਜ਼ਆ ਹ ਤਾਂ ਜ ਜ਼ਏਸ ਿੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਭੁਸ਼ਜ਼ਏਰ ’ਤ ਸੰਯਏ ਏੀਤਾ ਜਾ ਸਏ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ 
ਯਰ ਭਾਜਯਾ ਦੀ ਇੱਏ ਭੈਂਫਯ ੰਚਾਇਤ ਜ ਜ਼ਏ ਇੱਥ ਭਜੂਦ 16 ਯਤਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਜ਼ਭਰ ਹ, 
ਨੰੂ ਭਜ਼ਹਰਾ ਯੱੁ ਨੰੂ ਦਯਸ਼ ਜ਼ਏਸ ਿੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਭੁਸ਼ਜ਼ਏਰ ਰਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਬਾ ਦੀ 
ਇੱਥ ਭਜੂਦ ਨਯਜ਼ਸੰ ਜ਼ਸਸਟਯ ਨਾਰ ਸੰਯਏ ਏਯਿਾ ਏ ਭਜ਼ਹਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਦਯਸ਼ ਜ਼ਏਸ ਿੀ 



ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਭੁਸ਼ਜ਼ਏਰ ਫਾਫਤ ਦੱਸਣ ਰਈ ਆਜ਼ਐਆ ਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ ਭਡੀਏਰ ਸਟਾਫ਼, 
ਜ਼ਸਿਰ ਤ ੁਜ਼ਰਸ ੍ਸ਼ਾਸਨ ਿੱਰੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦ ਹਯ ਤਯਹਾਂ ਦ ਸੱੁਐ-ਅਯਾਭ ਦਾ ਜ਼ਐਆਰ 
ਯੱਜ਼ਐਆ ਜਾ ਜ਼ਯਹਾ ਹ ਤਾਂ ਜ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਏਈ ਭੁਸ਼ਜ਼ਏਰ ਨਾ ਆਿ। 
 ਸ ਡੀ ਭ ਜਸਫੀਯ ਜ਼ਸੰ ਨੇ ਏਾਰਜ ੍ਫੰਧਏਾਂ ਿੱਰੋਂ ਏੁਆਯਨਟੀਨ ਸੈਂਟਯ 
ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਜ਼ਦੱਤ ਸਜ਼ਹਮ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਸ਼ਸ਼ ਤਯ ’ਤ ਧੰਨਿਾਦ ਏੀਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ ਇਨਹ ਾਂ ਏਭਜ਼ਯਆਂ ਨੰੂ ਯਿਾਨਾ ਜ਼ਤੰਨ ਿਾਯ ਸਨੇਟਾਈਿ ਏਯਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ। 
 ਜ਼ਡਟੀ ਏਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਜ਼ਿਨੈ ਫਫਰਾਨੀ ਿੱਰੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਭ ਜ਼ਿਰਹ ਦ ਜ਼ਯਆਤ ਏੈਂਸ ਦਾ 
ਦਯਾ ਏਯਏ ਉੱਥ ਏੁਆਯਨਟਾਈਨ ਏੀਤੀ ਈ ਸੰਤ ਨੰੂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਯਹੀਆਂ ਸਹੂਰਤਾਂ 
ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਜ਼ਰਆ ਜ਼ਆ ਅਤ ਸ ਡੀ ਭ ਜਸਫੀਯ ਜ਼ਸੰ ਨੰੂ ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਏਸ ਿੀ 
ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਭੁਸ਼ਜ਼ਏਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਣ ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਜ਼ਏਹਾ ਜ਼ਆ।  
ਫ਼ਟ ਏਸ਼ਨ: ਜ਼ਡਟੀ ਏਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਜ਼ਿਨੈ ਫਫਰਾਨੀ ਸ਼ਜ਼ਨੈੱਚਯਿਾਯ ਸ਼ਾਭ ਨੰੂ ਜ਼ਿਰਹ ਦ 
ਏੁਆਯਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਯ ਜ਼ਯਆਤ ਏੈਂਸ ਜ਼ਿਐ ਮਾਤਯੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਭਰਦੀਆਂ ਸੁਜ਼ਿਧਾਿਾਂ ਦਾ 
ਜਾਇਿਾ ਰਣ ਰਈ ਭੀਜ਼ਟੰ ਏਯਦ ਹ। 
 
ਫ਼ਟ ਏਸ਼ਨ: ਸ਼ਹੀਦ ਬਤ ਜ਼ਸੰ ਨਯ ਜ਼ਿਰਹ ਦ ਜ਼ਯਆਤ ਏੈਂਸ ਜ਼ਿਐ ਫਣਾ  
ਏੁਆਯਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਯ ’ਚ ਭਜੂਦ ਹਿੂਯ ਸਾਜ਼ਹਫ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਰਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਿਬਾ 
ਿੱਰੋਂ ਰਾ ਫਯੀਅਯ ਤੋਂ ਅੱ ਐੁਦ ਜ਼ਰਜਾਂਦ ਹ ਏੁਆਯਨਟੀਨ ’ਚ ਯਜ਼ਹਣ ਿਾਰ 
ਿਾਰੰਟੀਅਯ। 
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ਸੰਯਏ ਅਫ਼ਸਯ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਤ ਜ਼ਸੰ ਨਯ 
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ਏਜ਼ਿਡ ਯਏਥਾਭ 

ਜ਼ਿਰਹ  ’ਚ ਆਉਣ ਰਈ 14 ਟਂਯੀਆਂ ਜ਼ਨਯਧਾਜ਼ਯਤ 

 



24 ੰਟ ਭਡੀਏਰ ਟੀਭਾਂ ਯਜ਼ਹਣੀਆਂ ੁਜ਼ਰਸ ਨਾਜ਼ਏਆਂ ’ਤ ਤਾਇਨਾਤ 

 

ਇਨਹ ਾਂ ਟਂਯੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਫਨਾਂ ਫਾਏੀ ਸਾਯੀਆਂ ਟਂਯੀਆਂ ਹਣੀਆਂ ਸੀਰ 

 

ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ, 2 ਭਈ- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਸਟ੍ਟ ਸ਼ਹੀਦ ਬਤ ਜ਼ਸੰ ਨਯ ਜ਼ਿਨੈ ਫਫਰਾਨੀ ਨੇ ੰਜਾਫ ਸਯਏਾਯ ਦੀਆਂ 

ਏਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਯਏਥਾਭ ਦ ਭੱਦਨਿਯ ਯਾਜ ਦੀਆਂ ਭੱੁਐ ਸੜ੍ਹਏਾਂ ਜ਼ਜਿੇਂ ਜ਼ਏ ਯਾਸ਼ਟਯੀ 
ਭਾਯ/ਯਾਜ ਭਾਯ/ਜ਼ਿਰਹ  ਦੀਆਂ ਭੱੁਐ ਸੜ੍ਹਏਾਂ ਯਾਹੀਂ ਹੀ ਜ਼ਿਜ਼ਰਹਆਂ ’ਚ ਟਂਯੀ ਹਣ ਦਣ 

ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦ ਭੱਦਨਿਯ ਸ਼ਹੀਦ ਬਤ ਜ਼ਸੰ ਨਯ ਜ਼ਿਰਹ  ’ਚ ਦਾਐਰ ਹਣ ਰਈ 14 

ਟਂਯੀ ਨਾਏ ਜ਼ਨਯਧਾਜ਼ਯਤ ਏੀਤ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਨਾਜ਼ਏਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਫਨਾਂ ਜ਼ਿਰਹ  ਨੰੂ ਰਦ ਹਯ ਸਾਯ 
ਯਸਤ ਸੀਰ ਏਯ ਜ਼ਦੱਤ ਜਾਣ। 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਸਟ੍ਟ ਅਨੁਸਾਯ ਇਨਹ ਾਂ ਟਂਯੀ ਨਾਜ਼ਏਆਂ ’ਤ ੁਜ਼ਰਸ ਦ ਨਾਰ 24 ੰਟ ਭਡੀਏਰ 

ਟੀਭਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਏੀਤੀਆਂ ਈਆਂ ਹਨ, ਜ ਜ਼ਏ ਜ਼ਿਰਹ  ’ਚ ਦਾਖ਼ ਂਣ ਿਾਰ  ਜ਼ਿਅਏਤੀ ਦੀ ਉੱਥ 
ਯੱਐ ਯਜ਼ਹਸਟਯਾਂ ’ਚ ਟਂਯੀ ਏਯਿਾਉਣ ਅਤ ਜ਼ਸਹਤ ਜਾਂਚ ਫਾਅਦ ਹੀ ਅੱ ਜਾਣ 

ਦਣੀਆਂ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ ਇਨਹ ਾਂ ਨਾਜ਼ਏਆਂ ’ਚ ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ ਸਫ ਡਿੀਿਨ ’ਚ ਜ਼ਫ਼ਰ ਯ ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ 

ਯਡ ’ਤ ਚੱਏਦਾਨਾ, ਭੱਤਿਾਿਾਂ ੱੁਰ, ਭਾਛੀਿਾੜ੍ਾ-ਯਾਹੋਂ ੱੁਰ ’ਤ ਏਨ ਣ, ੜ੍ਹਸ਼ੰਏਯ-

ਹੁਜ਼ਸ਼ਆਯੁਯ ਯਡ ’ਤ ਅਰਾਚਯ, ਫੰਾ ਸਫ ਡਿੀਿਨ ’ਚ ਫਈ ਂੱੁਰ ’ਤ ਏਟਾਯੀਆਂ, 

ਫ਼ਿਾੜ੍ਾਂ-ਫੰਾ ਯਡ ’ਤ ਭਹਰੀ, ੜ੍ਹਸ਼ੰਏਯ-ਫੰਾ ਯਡ ’ਤ ਏਟ ੱਤੀ, ਫੱਸ ਅੱਡਾ ਚਾਹਰ 

ਏਰਾਂ, ਫਰਾਚਯ ਸਫ ਡਿੀਿਨ ’ਚ ਫਰਾਚਯ-ਯੜ੍ ਯਡ ’ਤ ਆਸਯੋਂ, ੜ੍ਹਸ਼ੰਏਯ-ਫਰਾਚਯ 

ਯਡ ’ਤ ਫਏਾੁਯ, ਸ੍ੀ ਆਨੰਦੁਯ ਸਾਜ਼ਹਫ-ਜਿਾਰ ਯਡ ’ਤ ਜ਼ਸੰੁਯ, ਨਿਾਂਯਾਂ, ਨੈਣਿਾਂ 
ਯਡ ’ਤ ਟਯਿਾਰ ਅਤ ਬੱਦੀ ਅੱਡ ’ਤ ਬੱਦੀ ਸ਼ਾਜ਼ਭਰ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ ਇਨਹ ਾਂ ਨਾਜ਼ਏਆਂ 

ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਜ਼ਿਰਹ  ਨੰੂ ਰੱਦ ਹਯ ਸਾਯ ਯਸਤ ਤ ਜ਼ਰੰਏ ਸੜ੍ਹਏਾਂ ਸੀਰ ਏਯ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ 



ਜਾਣੀਆਂ। 

ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਏ ਸੰਯਏ ਅਫ਼ਸਯ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਤ ਜ਼ਸੰ ਨਯ 
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ਸ਼ੂ ਹਸਤਾਰਾਂ ਦ ਐੱੁਰਹਣ ਦਾ ਸਭਾਂ ਸਿਯ 8 ਤੋਂ ਦੁਜ਼ਹਯ 2 ਿਜ ਯਹਾ 
ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ, 2 ਭਈ- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਸਟ੍ਟ ਸ਼ਹੀਦ ਬਤ ਜ਼ਸੰ ਨਯ ਸ੍ੀ ਜ਼ਿਨੈ ਫਫਰਾਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਰਹ  ’ਚ ਏਜ਼ਿਡ 

ਏਯਜ਼ਫ਼ਊ/ਰਾਏ ਡਾਊਂ ਦਯਾਨ ਸ਼ੂ ਾਰਏਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭੱਜ਼ਸਆਿਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ’ਚ ਯੱਐਦ ਹ 

ਸ਼ੂ ਹਸਤਾਰ ਦ ਐੱੁਰਹਣ ਦਾ ਸਭਾਂ ਸਿਯ 8 ਿਜ ਤੋਂ ਦੁਜ਼ਹਯ 2 ਿਜ ਤੱਏ ਏਯ ਜ਼ਦੱਤਾ ਹ। 
ਜ਼ਹਰਾਂ ਇਹ ਸਭਾਂ ਸਿਯ 6 ਤਂ 9 ਿਜ ਤੱਏ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ੂ ਹਸਤਾਰਾਂ ਜ਼ਿੱਚ ਏਜ਼ਿਡ-19 

੍ਟਏਾਰ ਅਨੁਸਾਯ ਸਨੇਟਾਈਿਯ ਦੀ ਸੁਜ਼ਿਧਾ, ੱਟ ਤੋਂ ੱਟ 2 ਭੀਟਯ ਦੀ ਇੱਏ ਦੂਸਯ ਤੋਂ 
ਦੂਯੀ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਹਯਏ ਜ਼ਿਅਏਤੀ ਦ ਭਾਸਏ ਰਾਉਣਾ ਿਯੂਯ ਹਿਾ। 
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ਸਨਅਤੀ ਏਾਭ ਸਿਯ 7 ਤੋਂ 9 ਤ ਸ਼ਾਭ ਨੰੂ 5 ਤੋਂ 7 ਿਜ ਦਯਜ਼ਭਆਨ ਹੀ ਆ-ਜਾ ਸਏਣ-
ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜਸਟ੍ਟ ਜ਼ਿਨੈ ਫਫਰਾਨੀ 
ਜ਼ਦਹਾਤੀ ਇਰਾਜ਼ਏਆਂ ’ਚ ਚੱਰਣ ਿਾਰੀ ਸਨਅਤ ਨੰੂ ਜੀ ਭ ਜ਼ਿਰਹਾ ਉਦਮ ਏੇਂਦਯ ਏ ਦਣਾ 
ਿਾ ਸਿ ਸ਼ਣਾ ੱਤਯ 

ਭਿਦੂਯ ਦਰ ਜਾਂ ਸਾਈਏਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਸ਼ਸ਼ ਿਾਹਨ ਯਾਹੀਂ ਜ਼ਰਜਾ ਜਾ ਸਏਣ 
ਏੰਨਟਨਭੈਂਟ ਿਨ ’ਚ ਜ਼ਏਸ ਸਨਅਤ ਨੰੂ ਚੱਰਣ ਦੀ ਇਿਾਿਤ ਨਹੀਂ 
ਨਿਾਂਸ਼ਜ਼ਹਯ, 2 ਭਈ- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਭਜ਼ਜਸਟ੍ਟ ਸ਼ਹੀਦ ਬਤ ਜ਼ਸੰ ਨਯ ਸ੍ੀ ਜ਼ਿਨੈ ਫਫਰਾਨੀ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਸਫੰਧੀ 
ਆਣ 29 ਅਯਰ ਦ ਆਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਤਾਯਤਾ ’ਚ ਸਨਅਤੀ ਏਾਜ਼ਭਆਂ ਦ ਚੱਰਣ ਦਾ 
ਸਭਾਂ ਸਿਯ 7 ਤੋਂ 9 ਿਜ ਅਤ ਸ਼ਾਭ 5 ਤੋਂ 7 ਿਜ ਦਯਜ਼ਭਆਨ ਜ਼ਨਯਧਾਜ਼ਯਤ ਏੀਤਾ ਹ। 



ਭਿਦੂਯਾਂ ਸਫੰਧੀ ਾਸ ਜਾਯੀ ਏਯਨ ਰਈ ਜੀ ਭ ਜ਼ਿਰਹਾ ਉਦਮ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਹੀਦ ਬਤ 

ਜ਼ਸੰ ਨਯ ਨੰੂ ਅਜ਼ਧਏਾਜ਼ਯਤ ਏੀਤਾ ਜ਼ਆ ਹ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਅੱ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਏ ਜ਼ਭਊਂਸਰ ਜ਼ਰਭਟ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਸਜ਼ਥਤ ਸਨਅਤਾਂ  (ਏੰਨਟਨਭੈਂਟ ਿਨ 

ਨੰੂ ਛੱਡ ਏ) ਰਈ ਆਣਾ ਏੰਭ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨ ਰਈ ਏਿਰ ਇੱਏ ਸਿ-ਸ਼ਣਾ ੱਤਯ ਜੀ ਭ 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਉਦਮ ਏੇਂਦਯ ਨੰੂ ਬਜਣਾ ਿਾ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿੱਚ ਸਯਏਾਯ ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਨਯਧਾਜ਼ਯਤ 

‘ਸਟੈਂਡਯਡ ਅਯਜ਼ਟੰ ੍ਸੀਿਯਿ’ ਦੀ ਾਰਣਾ ਰਾਿਭੀ ਹਿੀ। 
ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਜ਼ਹਰਾਂ ਰਾਈ ਈ ਸ਼ਯਤ ਜ਼ਏ ਏਾਜ਼ਭਆਂ ਨੰੂ ਫ਼ਏਟਯੀ ’ਚ ਹੀ ‘ਏੁਆਯਨਟੀਨ’ 

ਏੀਤਾ ਜਾਿ, ਦੀ ਫਜਾ ਹੁਣ ਏਾਭ ਜ਼ਏਸ ਨੇੜ੍ਰੀ ਇਭਾਯਤ ’ਚ ਿੀ ਯਜ਼ਹ ਸਏਦ ਹਨ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਨੇੜ੍ਰ  ਇਰਾਏ ’ਚ ਯਜ਼ਹਣ ਿਾਰ  ਏਾਭ ਦਰ ਜਾਂ ਸਾਈਏਰ ’ਤ ਆ ਸਏਦ ਹਨ 

ਜਦਜ਼ਏ ਏੱੁਝ ਦੂਯ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਨੰੂ ਜਨਤਏ ਟ੍ਾਂਸਯਟ ਦੀ ਫਜਾ ਪਏਟਯੀ ਜ਼ਨੈੱਜੀ ਟ੍ਾਂਸਯਟ 

ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਏਯਏ ਜ਼ਰਆ ਸਏਦੀ ਹ।  

 
 
   
 


