
ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰਡਾ 

ਕੇਂਦਰ ਬਿਨ੍ਹ ਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ੍ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਬਵਧਾਨ੍ਕ ਫਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰੇ-
ਮਨ੍ਪਰੀਤ ਬਸੰਘ ਿਾਦਲ 

-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜਦੂਰ ਬਦਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨ੍ਰਮਾਣ ਬਵਚ ਬਕਰਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ੍ ਨੰੂ੍ ਕੀਤਾ 
ਨ੍ਮਨ੍ 

-ਪੰਜਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਵਚ ਬਤਰੰਗਾ ਲਬਹਰਾਇਆ 

ਬੰਜ ਡਾ, 1 ਮਈ 

 ਅੱਿ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿ਼ਦੂਰ ਜਦਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਿ਼ਾਬ ਦੇ ਜਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਮਨਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਬਾਦਲ੍ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਜਨਰਮਾਣ 
ਜਵਚ ਅਜਿਮ ਭਜੁਮਕਾ ਜਨਭਾਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਸਾਡੇ ਕਾਜਮਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ  ਨਮਨ ਕਰਜਦਆਂ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਜਵਖੇ 
ਜਤਰੰਗਾ ਲ੍ਜਿਰਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੰਿ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਿੱਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰ੍ਦ ਕੀਤੀ। 

 ਸ: ਮਨਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਬਾਦਲ੍ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਅੱਿ਼  ਸਾਡਾ ਮੁਲ੍ਕ ਤਰੱਕੀ ਦ ੇਜਿ਼ਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਿੈ ਉਸ 
ਜਵਚ ਸਾਡੇ ਜਕਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਿੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਨੱਤੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇੰਨਹ ਾਂ ਕਾਜਮਆਂ ਦੀ ਜਮਿਨਤ ਦ ੇ
ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ੍ ਜਲ੍ਖੀ ਗਈ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਇਸ ਜਦਨ ਸਾਰਾ ਮੁਲ੍ਕ ਆਪਣ ੇਜਕਰਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਲ੍ਾਮ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਅੱਿ਼ ਿ਼ਦ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਿਾਮਾਰੀ ਨਾਲ੍ ਿੂ਼ਝ ਰਿੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡ ੇਕਾਜਮਆਂ ਦਾ ਸਮਾਿ਼ ਪਰਤੀ 
ਯੋਗਦਾਨ ਿੁਣ ਿੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪਰਤੱਖ ਿੋਕੇ ਸਮਾਿ਼ ਦੇ ਸਾਿਮਣ ੇਆਇਆ ਿੈ। 

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ੍ਾਂ ਦਾ ਿ਼ਵਾਬ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਮਨਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਬਾਦਲ੍ ਨੇ ਮੁੜ 
ਦਿੁਰਾਇਆ ਜਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਜਵਡ 19 ਜਬਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲ੍ਈ ਜਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਿ਼ਾਬ ਨੂੰ  ਕੇਵਲ੍ 71 ਕਰੋੜ 
ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਿੀ ਜਮਲ੍ੀ ਿੈ ਿ਼ਦ ਜਕ ਿੋਰ ਜੋ਼ ਰਕਮਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿੋਈਆਂ ਿਨ ਉਿ ਪੰਿ਼ਾਬ ਰਾਿ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿੱਕ ਸੀ 
ਿੋ਼ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ੍ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤ ੇਇਿ ਰਕਮਾਂ ਕੋਜਵਡ ਜਬਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਪੰਿ਼ਾਬ ਨੂੰ  ਜਮਲ੍ਣੀਆਂ ਸੀ। 

 ਜਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਜਖਆ ਜਕ ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਵ ੈਮਾਣ ਲ੍ਈ ਿ਼ਾਜਣਆ ਿ਼ਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪੰਿ਼ਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਸੇ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 
ਜਵਚ ਿਰ ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਮੋਿਰੀ ਭਜੁਮਕਾ ਜਨਭਾਈ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਜਵਚ ਇਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 
ਫਰਿ਼ ਬਣਦਾ ਿੈ ਜਕ ਉਿ ਜਕਸ ੇਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿ਼ਾਂ ਬਾਿਰੀ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਰਾਿ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਇਿ 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜਵਧਾਨਕ ਜਿੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਿੈ।  

 ਸ: ਮਨਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਬਾਦਲ੍ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਿ਼ਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਜਵਡ 19 ਜਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ ਿੈ ਕੇਂਦਰ 
ਦਾ ਪੰਿ਼ਾਬ ਨਾਲ੍ ਬੇਰੱੁਖੀ ਵਾਲ੍ਾ ਰਵਈਆ ਜਰਿਾ ਿੈ ਿੋ਼ ਜਕ ਪੰਿ਼ਾਬ ਲ੍ਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਿੈ।ਪੰਿ਼ਾਬ ਦੀ ਵੰਡ 



ਤੋਂ ਲੈ੍ ਕੇ ਿਰ ਮੁਸਜਕਲ੍ ਦੌਰ ਜਵਚ ਪੰਿ਼ਾਬ ਿੇ਼ਤੂ ਿੋ ਕੇ ਜਨਕਜਲ੍ਆ ਿੈ ਅਤੇ ਤਾਿ਼ਾ ਕੋਜਵਡ ਸੰਕਟ ਜਵਚੋਂ ਵੀ ਪੰਿ਼ਾਬ 
ਮਿ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ੍ ਿੇ਼ਤ ੂਿੋ ਕੇ ਜਨਕਲੇ੍ਗਾ। 

ਜਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਿ ਵੀ ਸੱਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਕ ਪੰਿ਼ਾਬ ਜਵਚ ਜੋ਼ ਯਾਤਰੀ, ਜਵਜਦਆਰਥੀ, ਮਿ਼ਦੂਰ ਬਾਿਰਲੇ੍ ਰਾਿ਼ਾਂ ਤੋਂ 
ਆਏ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ੍ ਲ੍ਈ ਸਾਰੇ ਤਅੈ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤ ੇਸਾਜਰਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ 
ਕਰਵਾਏ ਿ਼ਾ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ  ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ ਿ਼ਾ ਜਰਿਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਜਕ ਇਸ ਜਬਮਾਰੀ 
ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਿੋਣਾ ਕੋਈ ਜਮਿਣਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਬਲ੍ਜਕ ਇਿ ਜਕਸ ੇਨੂੰ  ਵੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤ ੇਅਜਿ਼ਿੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨਾਲ੍ ਭਦੇਭਾਵ 
ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਜਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਜ ੰਡਾ ਦ ੇਲੋ੍ਕਾਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਕਰਜਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜਦੱਤੇ ਜਦੱਤ ੇਿ਼ਾ ਰਿੇ ਸਜਿਯੋਗ ਲ੍ਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿੈ।  

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ: ਿੈ਼ਿ਼ੀਤ ਜਸੰਘ ਜੋ਼ਿਲ੍, ਸਰੀ ਕੇਕੇ ਅਗਰਵਾਲ੍, ਸਰੀ ਅਰੁਣ ਵਧਾਵਨ, ਸਰੀ ਿ਼ਗਰੂਪ ਜਸੰਘ ਜਗੱਲ੍, ਸਰੀ ਅਸੋਕ 
ਪਰਧਾਨ, ਸਰੀ ਪਵਨ ਮਾਨੀ, ਸ: ਟਜਿਲ੍ ਜਸੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਰੀ ਰਾਿ਼ਨ ਗਰਗ, ਸਰੀ ਬਲ੍ਜਿੰ਼ਦਰ  ੇਕੇਦਾਰ, ਮਾਸਟਰ ਿਰਮੰਦਰ 
ਜਸੰਘ, ਸ: ਬਲ੍ਿ਼ੀਤ ਜਸੰਘ, ਸਰੀ ਰਾਿ਼ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਜਦ ਵੀ ਿਾਿ਼ਰ ਸਨ।  

I/21506/2020 

 

 

ਦਫ਼ਤਰ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰਡਾ 

ਿਬ ੰਡਾ ਬਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਵੱਚ 6.48 ਲੱਖ ਮੀਬਟਰਕ ਟਨ੍ ਕਣਕ ਪ ੱ ਜੀ 

900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਦਾਇਗੀ 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਿੰ਼ਸੀਆਂ ਵਲ੍ੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ 

ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਿੀਂ ਆ ਰਿੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਜਸਆ 

 ਬਜ ੰਡਾ, 1 ਮਈ : ਬਜ ੰਡਾ ਜਜ਼ਲੇ੍ ਜਵੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 6.48 ਲੱ੍ਖ ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਆਮਦ ਿੋਈ। 
ਇਿ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਬੀ.ਸਰੀਜਨਵਾਸਨ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਇਿ ਵੀ ਜਕਿਾ ਜਕ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 
ਕਣਕ ਦੀ 3,97,746 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਜਲ੍ਫ਼ਜਟਨ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਚੋਂ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ। ਉਨਾਂ ਇਿ ਵੀ ਦੱਜਸਆ ਜਕ 
ਜਪਛਲੇ੍ ਜਦਨ 617613 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਿੋ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਉਨਾਂ ਇਿ ਵੀ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਿੁਣ 
ਤੱਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ।  



 ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਖੁਰਾਕ ਤ ੇਸਪਲ੍ਾਈ ਕੰਟਰੋਲ੍ਰ ਸ. ਮਨਦੀਪ ਜਸੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਿੋਰ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ 
ਪਨਗੇੇ੍ਰਨ ਵਲ੍ੋਂ 177542 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਲ੍ੋਂ 161349 ਮੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵਲ੍ੋਂ 133117 ਮੀਜਟਰਕ 
ਟਨ, ਪੰਿ਼ਾਬ ਵਅੇਰ ਿਾਊਸ ਵਲ੍ੋਂ 97815 ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਖ਼ਰੀਦ ਏਿੰ਼ਸੀ ਵਲ੍ੋਂ 47271 ਮੀਜਟਰਕ 
ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਉਨਾਂ ਇਿ ਵੀ ਜਕਿਾ ਜਕ ਮੰਡੀਆਂ ਜਵਚ ਜਕਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲ੍ਈ 
ਸਾਰੇ ਸੁਚੱਿੇ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ੍ ਪਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ੍ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਿਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਜਸਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਿੀਂ 
ਆਉਣ ਜਦੱਤੀ ਿ਼ਾਵੇਗੀ। 

   I/21518/2020 

 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰਡਾ 

ਪੰਜਾਿ ਚ ਫਸੇ ਦਜੂੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤ ੇਕਰਨ੍ 
ਅਪਲਾਈ 

ਦੂਬਜਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਬਵਦੇਸ਼ `ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਿੀ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ੍ ਆਨ੍ਲਾਈਨ੍ ਅਪਲਾਈ 

ਬੰਜ ਡਾ, 1 ਮਈ 

 ਕੋਜਵਡ 19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਿੋਏ ਜਵਸਵਜਵਆਪੀ ਸੰਕਟ ਜਵਚ ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਿ਼ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਦੂਜਿ਼ਆਂ 
ਸੂਜਬਆਂ ਦੇ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਲ੍ਈ ਇਕ ਪੋਰਟਲ੍ ਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿੈ ਜਿੱ਼ਥੇ ਉਿ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲ੍ਈ ਆਨਲ੍ਾਈਨ 
ਅਪਲ੍ਾਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਦਜੂਿ਼ਆਂ ਸਜੂਬਆਂ ਿ਼ਾਂ ਜਵਦਸੇ਼ ਜਵਚ ਫਸੇ ਪੰਿ਼ਾਬੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲ੍ਈ 
ਵੀ ਇਸੇ ਪੋਰਟਲ੍ ਤੇ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਅਪਲ੍ਾਈ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਜਡਪਟੀ 
ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਵਾਸਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਿੈ ਜਕ ਪੰਿ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਦ ੇਿੋਰ ਸਜੂਬਆਂ ਦ ੇਨਾਗਜਰਕ ਜੋ਼ ਪੰਿ਼ਾਬ ਤੋਂ 
ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਿ਼ਾਣਾ ਚਾਿੰੁਦ ੇਿਨ ਇਸ ਪੋਰਟਲ੍ ਤ ੇਅਪਲ੍ਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਇੰਨਹ ਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ 
ਲ੍ਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਜਬਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ੍ ਤਾਲ੍ਮੇਲ੍ ਕਰਕੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਜਵਦੇਸ਼ 
ਿ਼ਾਂ ਪੰਿ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਫਸੇ ਪੰਿ਼ਾਬ ਦ ੇਜਨਵਾਸੀ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ੍ ਤ ੇਆਨਲ੍ਾਈਨ ਅਪਲ੍ਾਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਨ ਜਿ਼ਸ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਇੰਨਹ ਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲ੍ਈ ਯੋਿ਼ਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਲ੍ਈ 
http://covidhelp.punjab.gov.in  ਜਲੰ੍ਕ ਤੇ ਿ਼ਾ ਕੇ ਆਨਲ੍ਾਈਨ ਅਪਲ੍ਾਈ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

I/21536/2020 

 

 



ਦਫ਼ਤਰ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰਡਾ 

ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਬ ੰਡਾ ਬਿਲੇ ਬਵਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੰੂ੍ ਕ ਝ ਛੋਟਾਂ 

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ੍ ਵਾਬਲਆਂ ਬਖਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਨੰੂ੍ਨ੍ੀ ਕਾਰਵਾਈ 

 ਬਜ ੰਡਾ, 1 ਮਈ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ ਿ਼ਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦ ੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਜਜ਼ਲ੍ਾ 
ਮੈਜਿ਼ਸਟੇੇ੍ਰਟ ਸ਼ਰੀ ਬੀ.ਸਰੀਜਨਵਾਸਨ ਨੇ ਬਜ ੰਡਾ ਜਵਚ ਜਮਉਸੀਪਲ੍ ਜਲ੍ਮਟ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਸਜਥਤ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ 
ਸਥਾਪਤ ਫ਼ੋਕਲ੍ ਪੁਆਇੰਟਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ੍ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ੍ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਵਚ ਸਜਥਤ ਉਦਯੋਗਾਂ 
ਨੂੰ  ਕਰਜਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਚਲ੍ਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਦੱਤੀ ਿੈ।  

 ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਮਜੈਿ਼ਸਟੇੇ੍ਰਟ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਿੋ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 40-3-

/2020/DM/1(A) ਜਮਤੀ 15/4/2020 ਰਾਿੀਂ ਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ ਦੇ ਅਨੈਕਸ਼ਚਰ 2 ਰਾਿੀਂ ਿ਼ਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਦ ੇਸਮਰੱਥ ਿੈ ਉਿ ਆਪਣਾ ਯੂਜਨਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਿਲ੍ਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵ ੈਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 
ਿ਼ਨਰਲ੍ ਮੈਨੇਜ਼ਰ, ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਉਦਯੋਗ, ਕੇਂਦਰ ਬਜ ੰਡਾ ਦੀ ਈਮਲੇ੍ gmdicbti951@gmail.com 'ਤੇ ਭੇਿੇ਼ਗਾ, ਜਿ਼ਸ 
ਨਾਲ੍ ਉਿ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਲੇ੍ਬਰ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਲ੍ਆਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਵਿੀਕਲ੍ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾਲ੍ 
ਨੱਥੀ ਕਰੇਗਾ। 

 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੇ੍ਬਰ ਨੂੰ  ਫ਼ੈਕਟਰੀ/ਯੂਜਨਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਿ਼ਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿੇ਼ਕਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀ 
ਤੇ ਯੂਜਨਟ ਦ ੇਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ੍ ਪਰਬੰਧ ਨਿੀਂ ਿਨ ਤਾਂ ਲੇ੍ਬਰ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਵਚ ਆਉਣ ਿ਼ਾਣ ਲ੍ਈ ਜਵਸ਼ਸ਼ੇ ਵਿੀਕਲ੍ ਦ ੇ
ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੀਕਲ੍ 'ਤ ੇਿੀ ਰੋਿ਼ਾਨਾ ਲੇ੍ਬਰ ਨੂੰ  ਉਸ ਦ ੇਘਰ ਤੋਂ ਜਲ੍ਆਇਆ ਅਤ ੇਛੱਜਡਆ ਿ਼ਾਵੇਗਾ। 
ਅਜਿ਼ਿੇ ਵਿੀਕਲ੍ਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ  ਆਪਣ ੇਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿੀ ਕਰਨਾ ਿੋਵੇਗਾ।  

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਲੇ੍ਬਰ ਦੇ ਜਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲ੍ਕ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਿੇ਼ ਤੋਂ ਪਜਿਲ੍ਾਂ 
ਫੈਕਟਰੀ ਜਵਚ ਿ਼ਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤ ੇਸ਼ਾਮ 6 ਵਿੇ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਿ਼ਾਣਗ ੇਅਤ ੇਜਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਵਚ ਕੋਈ 
ਵੀ ਆਉਣ ਿ਼ਾਣ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਵੇਗੀ।  

 ਉਨਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਜਵਚ ਕੋਈ ਲੇ੍ਬਰ ਦਾ ਜਵਅਕਤੀ ਪੈਦਲ੍ ਿ਼ਾਂ ਸਾਈਕਲ੍ ਿ਼ਾਂ ਆਪਣ ੇਜਕਸ ੇਜਨਿੱਿ਼ੀ 
ਵਿੀਕਲ੍ 'ਤ ੇਨਿੀਂ ਆ ਿ਼ਾ ਸਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਿ਼ਾਣ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੀਕਲ੍ 'ਤ ੇਿੀ ਿੋਵੇਗੀ। ਜਿ਼ਸ ਵਿੀਕਲ੍ ਦਾ 
ਕਰਜਫਊ ਪਾਸ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟਰਟੇ ਵਲ੍ੋਂ ਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ 
ਸਮਾਜਿ਼ਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਿ਼ਾਵ ੇਅਤ ੇਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ ਿ਼ਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਿ਼ਾਵੇਗੀ। ਿ਼ਨਰਲ੍ ਮੈਨੇਜ਼ਰ, ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਿਾਇਕ 
ਲੇ੍ਬਰ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀ/ਯੂਜਨਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ 



ਸਰਕਾਰ/ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ੋਂ ਿ਼ਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਐਸ.ਓ.ਪੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਣੀ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।  

 ਉਨਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਦਯੋਗ ਕੋਜਵਡ 19 ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਰਾਿ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਜ਼ਲ੍ਾ 
ਮੈਜਿ਼ਸਟੇੇ੍ਰਟ ਵਲ੍ੋਂ ਿ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨਗ।ੇ ਿੇ਼ਕਰ ਉਨਾਂ ਵਲ੍ੋਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 
ਉਲੰ੍ਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਜਵਰੱੁਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ੍ ਜਵਚ ਜਲ੍ਆਂਦੀ ਿ਼ਾਵੇਗੀ। 

I/21549/2020 

    

 

ਦਫ਼ਤਰ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰਡਾ 

ਬਸਹਤ ਬਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ  ਕਰੋਨ੍ਾ ਸਿੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਫ਼ਲੈਂਟ ਗਏ ਲਗਾਏ 

ਬਜ ੰਡਾ, 1 ਮਈ : ਜਸਵਲ੍ ਸਰਿ਼ਨ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਜਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਿੇ  ਦਫਤਰ ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਬਜ ੰਡਾ 
ਦੀ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਵੱਲ੍ੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮਕੁਤ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਿੇ਼ਤੂ ਮਾਸਕ ਮਜੁਿੰਮ ਜਵੱਚ ਜਿੱਸਾ 
ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਿ਼ਾਗਰੂਕਤਾ ਪਰਚ ੇਦਫਤਰ ਜਸਵਲ੍ ਸਰਿ਼ਨ ਬਜ ੰਡਾ ਤ ੇਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਕੰਪਲੈ੍ਕਸ ਜਸਵਲ੍ ਿਸਪਤਾਲ੍ 
ਜਵਖੇ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ।  

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਡਪਟੀ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਕੁਲ੍ਵੰਤ ਜਸੰਘ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਿ਼ਾਂ ਆਮ 
ਜਵਅਕਤੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿ਼ਾਣ ਸਮੇਂ ਿ਼ਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਲ੍ਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣ, ਇਸ ਜਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲ੍ਈ 
ਮਾਸਕ ਵਰਤੋਂ ਅਜਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਜਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦ ੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲ੍ਾ 
ਰੱਜਖਆ ਿ਼ਾਵ,ੇ ਿੱਥਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ੍ ਧੋਇਆ ਿ਼ਾਵੇ। ਿੇ਼ਕਰ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਖਾਂਸੀ, ਜੁ਼ਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ ਿੋਵ ੇ
ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਿਸਪਤਾਲ੍ ਜਵੱਚ ਿ਼ਾ ਕੇ ਫਲੂ੍ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਿ਼ਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਿ਼ਾਵ।ੇ ਕਰੋਨਾ ਜਬਮਾਰੀ ਦੀ ਲ੍ਾਗ ਤੋਂ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲ੍ਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ੍ ਕੀਤਾ ਿ਼ਾਵੇ ਤਾਂ ਿੋ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ੍ 
ਜਮਲ੍ ਕੇ ਇਸ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ   ੱਲ੍ ਪਾ ਸਕੀਏ। 

I/21555/2020 

 

 

O/O District Public Relations Officer Bathinda 

HELPING STATES IN CRISIS IS CONSTITUTIONAL DUTY OF CENTRE GOVT: 

MANPREET BADAL 



PUNJAB RECEIVED ONLY RS. 71 CRORE FROM CENTRE FOR FIGHTING 

COVID-19, REITERATES FINANCE MINISTER 

SALUTES WORKERS ON INTERNATIONAL LABOUR DAY 

Bathinda, May 1 

 Punjab Finance Minister Mr. Manpreet Singh Badal on Friday paid homage to the 

farmers, workers and labourers, who have played a pivotal role in the nation building, while 

hoisting the tricolour at Panchayat Bhawan here. 

 Mr. Manpreet Singh Badal said that our workers have made a significant contribution 

in the development of our country. The script of country's development has been written with 

the sweat of workers. On this day, the whole country salutes them. Today, we all are battling 

against the deadly COVID-19 pandemic and the contribution of our workers to the society has 

come out even more apparently and significantly." he said. 

 Replying to the queries of the media personnel, the Finance Minister reiterated that 

Punjab has received only Rs. 71 crore from the Central Government for fighting against 

COVID-19 and other funds, which have been received, was the right of the state of Punjab. 

These funds were payable to the Punjab without even the pandemic.  

 Punjab was known for its self-esteem and Punjabis have always been playing a leading 

role in the development of the country in every field, he added, while stressing that in the 

federal democratic structure it was the duty of the central government to help the states in case 

of any internal or external crisis. It is the constitutional responsibility of the government of 

India. 

 Mr. Manpreet Singh Badal said that ever since the crisis of COVID-19 has started, the 

Central Government has been showing apathy towards Punjab which is very hard for Punjab 

to accept it. Punjab has always emerged victorious in every situation and it will again emerge 

victorious from the current crisis. 

 The Finance Minister categorically said that all precautionary measures have been 

followed for taking care of the pilgrims, students, labourers coming from other states in Punjab 

and samples are being taken and all are being quarantined. Urging the general public to have 

sympathy with COVID-19 positive persons, he said that as this disease could infect anyone and 

COVID-19 patients should not be discriminated. 

 On this occasion Jaijeet Singh Johal, KK Aggarwal, Arun Wadhawan, Jagroop Gill, 

Ashok Pardhan, Pawan Mani, Tehal Singh Sandhu, Raj Nambardar, Rajan Garg, Balwinder 

Thekedar, Master Harmander Singh, Baljit Singh, were also present.  

I/21558/2020 

 

ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰਡਾ 

ਿਬ ੰਡਾ ਬ ਜਲਹੇ  ਬਵਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕ ਝ ਦ ਕਾਨ੍ਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖ ਲਣਗੀਆਂ 



-ਸਬਿ਼ੀਆਂ ਅਤ ੇਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਰੋ ਘਰੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਪਜਿਲ੍ਾਂ ਵਾਂਗ ਿ਼ਾਰੀ ਰਿੇਗੀ। 

ਬਜ ੰਡਾ, 1 ਮਈ 

 ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟਰੇਟ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਵਾਸਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਿਦਾਇਤਾਂ ਦ ੇਮੱਦੇਨਿ਼ਰ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਵਸ਼ੇਸ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਵੇਰੇ 6 ਵਿੇ਼ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਿੇ਼ ਤੱਕ 
ਕਰਜਫਊ ਦੌਰਾਨ ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ ਛਟੋ ਜਦੱਤੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ੍ ਕਜਰਆਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ੍, 

ਡੇਅਰੀਆਂ, ਜਮਲ੍ਕ ਜਚਜਲੰ੍ਗ-ਜਮਲ੍ਕ ਕੁਲੈ੍ਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਬਿ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੇਕਰੀ, ਪੋਲ੍ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ੍ 
ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮਬੋਾਇਲ੍ ਆਇਲ੍ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਆਪਟੀਕਲ੍ ਸਟੋਰ, 

ਟਾਇਰ ਸਟੋਰ,ਦੁਕਾਨਾਂ, ਲੈ੍ਬੋਰੈਟਰੀਜ਼, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਤੇ ਪੋਲ੍ਟਰੀ ਫੀਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੀਿ਼, ਖਾਦ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਇਨਪੱੁਟ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸੀਮੇਂਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੀ ਖੱੁਲ੍ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਹ ਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਦੁਕਾਨ ਨਿੀਂ ਖੱੁਲੇ੍ਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਪਾਰਸ ਨਗਰ, ਬਾਲ੍ਾ ਰਾਮ ਨਗਰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਕੋਨਟੇਨਮੈਂਟ 
ਖੇਤਰਾਂ ਜਵਚ ਜਕਸ ੇਜਕਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿੀਂ ਖੱੁਲ੍ਣਗੀਆਂ। ਇਿ ਦੁਕਾਨਾਂ 2 ਅਤ ੇ3 ਮਈ ਦ ੇਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ 
ਨੂੰ  ਤਾਂ ਖੁਲ੍ਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ੍ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦ ਿੀ ਜਰਿਾ ਕਰਣਗੀਆਂ।  

 ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਜਰਲ੍ਾਇੰਸ, ਬੈਸਟ ਪਰਾਈਸ, ਇਿ਼ੀ ਡਅੇ, ਜਵਸ਼ਾਲ੍ ਮੈਗਾ ਮਾਰਟ,ਜਬੱਗ ਬਿ਼ਾਰ ਆਜਦ ਸੁਪਰ 
ਸਟੋਰ ਪਬਜਲ੍ਕ ਲ੍ਈ ਨਿੀਂ ਖੱੁਲ੍ਣਗੇ ਪਰ ਇਿ ਪਜਿਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਿ਼ਾਰੀ ਿ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਿੋਮ ਡਲ੍ੀਵਰੀ ਕਰ 
ਸਕਣਗੇ।ਸਬਿ਼ੀਆਂ ਦੀ ਿੋਮ ਡਲ੍ੀਵਰੀ ਪਜਿਲ੍ਾਂ ਵਾਂਗ ਿ਼ਾਰੀ ਰਿੇਗੀ।ਮਾਰਜਕਟ ਕੰਪਲੈ੍ਕਸ਼ਾਂ ਜਵਚ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 
ਅਤੇ ਸ਼ਾਜਪੰਗ ਮਾਲ੍ ਬੰਦ ਰਜਿਣਗ।ੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਜਿਣਗੀਆਂ। ਈ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਜਿਲ੍ਾਂ ਤੋਂ 
ਜਮਲ੍ੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀ ਕੇਵਲ੍ ਿ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।  

 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿੋਰ ਿਦਾਇਤਾਂ ਿ਼ਾਰੀ ਕਰਜਦਆਂ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿ਼ਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਆਮ ਲੋ੍ਕ ਕੇਵਲ੍ ਸਵੇਰੇ 
6 ਤੋਂ 10 ਵਿੇ਼ ਤੱਕ ਿੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ  ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਿ਼ਾਣਾ 
ਿੋਵੇਗਾ।ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਲ੍ਾਜ਼ਮੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਿੱਥ ਧੋਣ ਅਤ ੇਸਨੇੈਟਾਈਿ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਿਰ ਕੋਈ ਜਖਆਲ੍ ਰੱਖੇ।  

 ਜਕਸੇ ਨੂੰ  ਵੀ ਬੇਕਰੀ ਿ਼ਾਂ ਿੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 
ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਮੁੜ ਿ਼ਾਓ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ੍ ਿੈ ਜਕ ਉਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰੋ ਘਰੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਨੂੰ  ਉਤਸਾਜਿਤ 
ਕਰਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਿਰ 1 ਮੀਟਰ ਦ ੇਵਕਫੇ ਤ ੇਸਰਕਲ੍ ਲ੍ਗਾਉਣਗ ੇਤਾਂ ਜੋ਼ ਗਰਾਿਕਾਂ ਜਵਚ 
ਸਮਾਜਿ਼ਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਿ਼ਾ ਸਕੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਿ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗ ੇਜਕ ਗਰਾਿਕ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲ੍ਾਜ਼ਮੀ 
ਪਾਇਆ ਿੋਵੇ।  

 ਿਰੇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਿੈਂਡ ਸਾਇਨੇਟਾਇਿ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ਼ ਦਕੁਾਨ ਜਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ਾ ਿਰ ਗਰਾਿਕ ਤ ੇ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਨਾਲ੍ ਿੱਥ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਾਿਕ ਦੁਕਾਨ ਜਵਚ ਰੱਖੀ ਜਕਸੇ ਵਸਤ ਿ਼ਾਂ ਿੋਰ ਚੀਿ਼ ਨੂੰ  ਛੂਿੇ 



ਨਾ।ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਰਾਿਕ ਨੂੰ  ਜਡਿ਼ਜਟਲ੍ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ੍ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਉਤਸਾਜਿਤ ਕਰੇ।ਨਗਦੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 
ਬਾਅਦ ਗਰਾਿਕ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੋਨੋਂ  ਿੱਥ ਅਲ੍ਕੋਿਲ੍ ਵਾਲੇ੍ ਸਨੇੈਟਾਈਿ਼ਰ ਨਾਲ੍ ਸਾਫ ਕਰਨ। ਗਰਾਿਕ ਘਰ ਤੋਂ ਕਪੜ ੇ
ਦੇ ਬੈਗ ਲੈ੍ ਕੇ ਿ਼ਾਣ ਅਤ ੇਇੰਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਬਾਅਦ ਜਵਚ ਸਾਬਣ ਸਡੋੇ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ੍ ਧੋ ਜਲ੍ਆ ਿ਼ਾਵੇ। ਇੰਨਹ ਾਂ ਿੁਕਮਾਂ 
ਦੀ ਉਲੰ੍ਘਣਾ ਕਰਨ ਤ ੇਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿ਼ਾਵੇਗੀ।  
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜ ੰਡਾ 

ਿਬ ੰਡਾ ਬ ਜਲਹੇ  ਤੋਂ ਸ ੱ ਕਰਵਾਰ ਨੰੂ੍ ਭੇਜੇ ਗਏ 124 ਨ੍ਵੇਂ ਨ੍ਮੂਨੇ੍ 

-ਿ ੱ ਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੰੂ੍ ਲਏ 211 ਨ੍ਮੂਬਨ੍ਆਂ ਦੀ ਬਰਪੋਟ ਆਉਣੀ ਿਕਾਇਆ 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਪੋਟ ਅਨ੍ ਸਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਬ ੰਡਾ ਗਰੀਨ੍ ਿੋਨ੍ ਬਵਚ 

-68 ਡਰਾਇਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਬਵਚ 

ਬਜ ੰਡਾ, 1 ਮਈ 

 ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਬਜ ੰਡਾ ਤੋਂ ਸੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ 124 ਨਮਨੇੂ ਿ਼ਾਂਚ ਲ੍ਈ ਲ੍ਏ 
ਿਨ। ਇਿ ਿ਼ਾਣਕਾਰੀ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਦ ੇਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਵਾਸਨ ਨੇ ਜਦੱਤੀ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
ਨੂੰ  ਭੇਿੇ਼ ਗਏ 85 ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਭੇਿੇ਼ ਗਏ 126 ਨਮੂਜਨਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਟ ਆਉਣ ਿਾਲੇ੍ ਬਕਾਇਆ ਿੈ। ਿ਼ਦ ਜਕ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  
ਜਵਚ 573 ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਜਟਵ ਅਤੇ 2 ਦੀ ਜਰਪੋਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਿਲ੍ਾਂ ਪਾਜਿ਼ਟਵ ਆਈ ਿੈ।  

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਵਾਸਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜ ਿ਼ਜਲ੍ਹਆਂ ਦ ੇਜੋ਼ਨ 
ਸਬੰਧੀ ਿ਼ਾਰੀ ਸੂਚੀ ਜਵਚ ਬਜ ੰਡਾ ਨੂੰ  ਗਰੀਨ ਜੋ਼ਨ ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ ਜਗਆ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ੍ 
ਕੀਤੀ ਿੈ ਜਕ ਉਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਲ੍ਾਗੂ ਕਰਨ ਜਵਚ ਸਜਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤ ੇਿ਼ਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋ ਬਾਿਰ ਜਨਕਲ੍ਣ ਲ੍ਾਿ਼ਮੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਜਬਨਹ ਾਂ ਮਾਸਕ ਬਾਿਰ ਜਨਕਲ੍ਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਸ 
ਤੋਂ ਜਬਨਹ ਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਇਕ ਦੂਿੇ਼ ਤੋਂ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਿੋ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਿੱਥ ਧੋਵੋ ਅਤ ੇ
ਡਾਕਟਰੀ ਸਲ੍ਾਿਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ੍ ਪਾਲ੍ਣ ਕਰੋ।   

 ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਪੱ  ਼ਸਟ ਕੀਤਾ ਜਕ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਵਚ ਜੋ਼ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ੍, ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਅਤ ੇ
ਮਿ਼ਦੂਰ ਬਾਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਿਨ ਸਭ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਿ਼ਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਜਿੰ਼ਨਹ ਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਿੀਂ ਇਿ 
ਲੋ੍ਕ ਆਏ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹੇ  ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ 68 ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ 



ਜਗਆ ਿੈ।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕਿਾ ਜਕ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ੇਜਸਿਤ ਜਵਭਾਗ ਵੱਲ੍ੋਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਲ੍ਈ ਿਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ 
ਿ਼ਾ ਜਰਿਾ ਿੈ ਅਤ ੇਲੋ੍ਕ ਵੀ ਸਜਿਯੋਗ ਕਰਨ।  
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੋ੍ਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਜ ੰਡਾ 

ਰਮਿਾਨ੍ ਦੇ ਬਤਉਹਾਰ ’ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਵਾਨ੍ਾ ਹੋਏ 146 ਬਵਅਕਤੀ 

- ਦਰਗਾਹ ਹਾਜੀ ਰਤਨ੍ ਵੱਲੋਂ  ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ੍ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ 

-ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੇ੍ ਪੰਜਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨ੍ਵਾਦ 

ਬਜ ੰਡਾ, 1 ਮਈ ()- 

ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਬਜ ੰਡਾ ਵੱਲ੍ੋਂ ਅੱਿ਼ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਜਮਸਾਲ੍ ਪੈਦਾ ਕਰਜਦਆਂ ਰੋਜ ਿ਼ਆ ਦ ੇਪਜਵੱਤਰ ਜਦਨਾਂ ਚ 
ਿੰ਼ਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਬਜ ੰਡਾ ਜਵਖੇ ਰਜਿ ਰਿੇ 146 ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸਾਂ ਰਾਿੀਂ ਿੰ਼ਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲ੍ਈ 
ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ।ਇੰਨਹ ਾਂ ਜਵਚ ਕੁਝ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਸਨ ਿ਼ਦ ਜਕ ਕੁਝ ਿੋਰ ਬਜ ੰਡਾ ਜਵਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ੍ ਕਸ਼ਮੀਰੀ 
ਸਨ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਜਤਉਿਾਰ ’ਤ ੇਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ੍ੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਜਿਲ੍ ਲ੍ਈ ਿੰ਼ਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 
ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਇਨਹ ਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ੍ੋਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। 

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਜਨਵਾਸਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਦ ੇਪਰਭਾਵ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਲ੍ਗਾਏ ਕਰਜਫ਼ਊ 
ਅਤੇ ਲ੍ਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਿੰ਼ਮ-ੂਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਇਿ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਅੱਿ਼ 
ਇਨਹ ਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  5 ਬੱਸਾਂ ਜਵੱਚ ਿੰ਼ਮ-ੂਕਸ਼ਮੀਰ ਲ੍ਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਿੈ।  

ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਉਕਤ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਲ੍ਖਨਪੁਰ ਬੈਰੀਅਰ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਰਾਿੀਂ ਪਿੰੁਚਾਇਆ ਿ਼ਾ 
ਜਰਿਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਿੋ਼ ਕਰਜਫਊ ਦੌਰਾਨ ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੀ ਸਮੱਜਸਆ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ 
ਕਰ ਰਿੇ ਇਨਹ ਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿ਼ਥੇ ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਸਿੂਲ੍ਤਾਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤ ੇ
ਜਜ਼ਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਿਾ ਜਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਅੱਿ਼ ਘਰ ਵਾਪਸ ਿ਼ਾਣ ਦੀ ਬਿੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  
ਕਰਜਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜਿ਼ਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਥ ੇਅੱਿ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਿੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ ਭੇਜਿ਼ਆ 
ਿ਼ਾ ਜਰਿਾ ਿੈ, ਜਿ਼ਸ ਲ੍ਈ ਉਿ ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਿਨ। 



ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਕਜਿਣਾ ਸੀ ਜਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਜਵੱਤਰ ਮਿੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਏ ਅੱਿ਼ 7ਵਾਂ ਜਦਨ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ 
ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿ਼ਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੀਏ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਅੱਿ਼ ਘਰ ਿ਼ਾਣ ਵੇਲੇ੍ ਬਿੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਜਿਸੂਸ ਿੋ 
ਰਿੀ ਿੈ ਅਤ ੇਪਜਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਜਮਲ੍ਣ ਦਾ ਬਿੁਤ ਚਾਅ ਿੈ।      

 ਇਸ ਮੋਕੇ ਸਰੀ ਮੁਿੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਇੰਨਹ ਾਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੂੰ  ਰੋਿ਼ਾ ਖੋਲ੍ਣ ਲ੍ਈ ਦਰਗਾਿ ਿਾਿ਼ੀਰਤ਼ਨ ਵੱਲ੍ੋਂ 
ਇਤਫਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਤਾਂ ਿੋ਼ ਰਾਸਤ ੇਜਵਚ ਿ਼ਦ ਰੋਿ਼ਾ ਖੋਲ੍ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵ ੇਤਾਂ ਇਿ ਲੋ੍ਕ ਆਪਣੀਆਂ 
ਧਾਰਜਮਕ ਰਿੁ ਰੀਤਾਂ ਅਨਸੁਾਰ ਰੋਿ਼ਾ ਖੋਲ੍ ਸਕਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇੰਨਹ ਾਂ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲ੍ਈ ਪੰਿ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ੍ੋਂ 
ਮਦਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲ੍ਈ ਜਵਸੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਮਨਪਰੀਤ ਜਸੰਘ ਬਾਦਲ੍ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।  
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