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ਮੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵ ਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ  ਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ : ਵਡਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

 ਜ਼ਿਰਹ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਗੀ ਕਈ ਸਭਿੱ ਜ਼ਸਆ 
 ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਰਤ ਰਈ ਰੜੀਂਦ ਰਫੰਧ ਕਯਨ ਦ ਜ਼ਦਿੱ ਤ ਹੁਕਭ 
 ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਸਨੇਟਾਈਿਯ ਤ ਾਣੀ ਦਾ ਰਫੰਧ ਕਯਨ ਦ ਜ਼ਦਿੱ ਤ ਹੁਕਭ 
 ਆੜਹਤੀਆਂ  ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਾ ਟਕਨ, ਜ ਜ਼ਕ ਕਯਜ਼ਪਊ ਾਸ  ਜੋਂ  ੀ ਕੰਭ 

ਕਯਗਾ 
ਯੂਨਗਯ , 08 ਅਰਰ : ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਸਫੰਧੀ ਯੂਨਗਯ ਜ਼ਿਰਹ  ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ 
ਪਸਰ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਯੀਜ਼ਦਆ ਜਾ ਗਾ ਤ ਖਯੀਦ ਰਜ਼ਕਜ਼ਯਆ ਦਯਾਨ ਕਯਨਾ  ਾਇਯਸ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ 

ਸਾਯੀਆਂ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ  ਯਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ ਚਾਯਾਂ ਦਾ ਰਗਟਾ ਾ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰੀਭਤੀ 
ਸਨਾਰੀ ਜ਼ਗਜ਼ਯ ਨੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕਸ ਜ਼ ਖ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਸਫੰਧੀ  ਿੱ ਖ- ਿੱਖ ਜ਼ ਬਾਗਾਂ ਦ 
ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਦੀ ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਦੀ ਰਧਾਨਗੀ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਕੀਤਾ। 

ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਸਨਾਰੀ ਜ਼ਗਜ਼ਯ ਨੇ ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਜਯ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਜਯੂਯੀ 
ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਆਉਣ  ਾਰਾ ਯਿੱਫੀ ਸੀਿਨ (2020-21) 15 ਅਰਰ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ 

ਹ ਕ 15 ਜੂਨ 2020 ਤਿੱਕ ਦਾ ਹ ਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ  ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਿਰਹ ਦ ਸਭੂਹ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਕ 

ਇਸ ਭਾਹਾਭਾਯੀ ਦ ਚਰਜ਼ਦਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਬੀੜ ਘਟਾਉਣ ਰਈ ਭਾਯਕੀਟ ਕਭਟੀ ਸਫੰਜ਼ਧਤ ਆੜਤੀਆ 

ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਹਰਗਰਾਭ/ QR Code ਰਿੱ ਜ਼ਗਆ ਟਕਨ ਜਾਯੀ ਕਯਗੀ ਜ਼ਜਸ ਉੱਤ ਜ਼ਦਨ ਅਤ ਖਯੀਦ ਭੰਡੀ 
ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ਗੀ ਿ ਜ਼ਕ ਫਾਅਦ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਆੜਤੀ  ਿੱਰੋਂ  ਸਫੰਜ਼ਧਤ ਜ਼ਕਸਾਨ ਨੰੂ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਗਾ ਤ ਜ਼ਜਹੜ ਜ਼ਕਸਾਨਾ ਕਰ ਭੰਡੀ ਫਯਡ  ਿੱਰੋਂ  ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਟਕਨ ਨਹੀਂ ਹ ਗਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭੰਡੀ 
ਜ਼ ਿੱ ਚ ਪਸਰ ਰ  ਕ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਗੀ। 

ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਯੂਨਗਯ  ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਣੀ ਪਸਰ ੂਯੀ 
ਤਯਹਾਂ ਿੱਕ ਜਾਣ ਅਤ ਭੰਡੀ ਫਯਡ  ਿੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਟਕਨ ਜ਼ਭਰਣ ਉਯੰਤ ਹੀ ਭੰਡੀ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਰ  ਕ 
ਆਉਣ ਅਤ ਇਹ  ੀ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਹੜ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਕਰ ਪਸਰ ਦਾ ਉਤਾਦਨ ਜ਼ਜਆਦਾ ਹ, ਉਹ 

ਕਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਯਨ ਜ਼ਕ ਕਿੱਟੀ ਗਈ ਪਸਰ ਨੰੂ ਕੁਿੱ ਝ ਸਭੇਂ ਰਈ ਆਣ ਘਯ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਸਟਯ ਕਯਨ। ਛਟ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ 
ਆਯਜ਼ਥਕ ਅ ਸਥਾ ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਯਿੱਖਦ ਹ ਸਭੂਹ ਆੜਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਕ ਛਟ 
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਹਰ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਟਕਨ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਜਾਣ ਤਾਂ ਿ ਛਟ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਯਜ਼ਥਕ ਸੰਤੁਜ਼ਰਨ 



ਫਜ਼ਣਆ ਯਹ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ  ੀ ਸਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਇਿੱਕ ਟਕਨ ਤੋਂ ਬਾ  50 ਕੁਇੰਟਰ ਦੀ ਇਿੱਕ ਖ ਜਾਂ 
ਟਯਾਰੀ ਹ ਗੀ, ਜਕਯ ਜ਼ਕਸਾਨ ਨੰੂ ਜ਼ਭਜ਼ਰਆ ਟਕਨ ਭਾਯਕੀਟ ਕਭਟੀ  ਿੱਰੋਂ  ਜ਼ਨਯਧਾਜ਼ਯਤ ਸਭੇਂ/ਤਾਯੀਕ ਤਿੱਕ 

ਨਹੀਂ  ਯਜ਼ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਭਤੀ/ਸਭੇਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਟਕਨ ਯਿੱਦ ਸਭਜ਼ਝਆ ਜਾ ਗਾ ਅਤ ਟਕਨ ਦੀ ਪਟ-
ਕਾੀ, ਸਕਨਡ ਕਾੀ ਜਾਂ  ਟਿੱ ਸ ਯਾਹੀਂ ਭੰਡੀ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਪਸਰ ਰ ਕ ਆਉਣ ਦੀ ਇਿਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹ ਗੀ 
ਅਤ ਜਕਯ ਜ਼ਕਸ ਜ਼ਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਅਰੀ ਟਕਨ ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ ਯੁਿੱ ਧ ਸਖਤ ਕਾਯ ਾਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਗੀ। 

ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ  ਿੱਰੋਂ ਜ਼ਿਰਹ  ਦ ਸਭੂਹ ਆੜਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਕ ਸੀਿਨ ਦਯਾਨ 

ਉਨਹ ਾਂ ਕਰ ਆਉਣ  ਾਰ  ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਅਤ ਰਫਯ ਨੰੂ ਕਜ਼ ਡ-19  ਾਇਯਸ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਭਾਸਕ ਅਤ 
ਸਨੀਟਾਇਿਯ ਦਾ ਰਫੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਅਤ ਇਸ ਦ ਨਾਰ ਹੀ ਆਣੀ ਦੁਕਾਨ/ ਆੜਤ ਦ ਫਾਹਯ ਜ਼ ਸ਼ਸ਼ 

ਤਯ ਤ ਸਾਪ ਾਣੀ ਅਤ ਸਾਫਣ ਦਾ ੁਿੱ ਖਤਾ ਰਫੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਅਤ ਸਭੂਹ ਆੜਤੀ ਸੁਜ਼ਨਸਜ਼ਚਤ ਕਯਨਗ 
ਜ਼ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ/ਆੜਤ ਦ ਅਿੱਗ `ਕਜ਼ ਡ-19`  ਾਇਯਸ ਤੋਂ ਫਚਣ ਦ ਨੁਕਜ਼ਤਆਂ ਨੰੂ ਦਯਸਾਉਂਦਾ 
ਸਾਇੰਨ-ਫਯਡ  ੀ ਰਿੱ ਜ਼ਗਆ ਹ । 

ਇਸ ਭਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭੰਡੀ ਅਫ਼ਸਯ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ ਡ-19 

 ਾਇਯਸ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ ਬਾਗ  ਿੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਅਨਾਊਂਸਭੈਂਟ ਯਾਹੀਂ ਆਭ ਰਕਾਂ ਅਤ 
ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਯਿੱਫੀ ਸੀਿਨ 2020-21 ਦਯਾਨ ਜਾਣੂ ਕਯ ਾਇਆ ਜਾ । ਜ਼ਿਰਹ  ਦ ਸਭੂਹ ਆੜਤੀਆ ਇਹ  ੀ 
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਗ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕੰਭ ਕਯ ਹੀ ਰਫਯ ਅਤ ਜ਼ਕਸਾਨ ਘਿੱਟ-ਘਿੱਟ 1 ਭੀਟਯ ਦੀ ਸਭਾਜ਼ਜਕ-

ਦੂਯੀ ਫਣਾਈ ਯਿੱਖਣਗ। 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



सूचना एवॊ रोक सॊऩकक  ववबाग, रूऩनगय 
 

कोविड-19 के विरुद्ध जंग में करगगऱ शहीद के विता समेत 65 सेिामुक्त िुलऱसकमी रूिनगर िुलऱस की 
सहायता के लऱए आगे आए 

बहुमूल्य तजुबे और हुनर के साथ िुलऱस काययिाहहयों को ज़मीनी स्तर िर और बऱ लमऱेगा-एस.एस.िी. 
स्िप्न शमाय 

रूऩनगय, 8 अप्रैर-ऩेशवेय साॊझ औय ड्मूटी के प्रति वचनफद्धिा की एक शानदाय मभसार कामभ कयि ेहुए 

कयगगर शहीद के वऩिा सभेि 65 सेवाभुक्ि ऩुमरस भुराज  जभों ने कोववड-19 सॊकट से तनऩटने की 
कोमशशों भें रूऩनगय ऩुमरस को सहमोग देन ेके मरए स्वैच्छा से अऩनी सेवाएॊ देने की ऩेशकश की। 
एस.एस.ऩी. स्वप्न शभाक न े फिामा कक एक डडप्टी सुऩयीटेंडैंट (डी.एस.ऩी.), 12 इॊस्ऩेक्टय, 16 सफ-

इॊस्ऩेक्टयों (एस.आई.) के अरावा 21 सहामक सफ-इॊस्ऩेक्टय (ए.एस.आई.), 11 हैड काॊस्टेफर औय 4 ऩूवक 
सैतनक ऩहरे ही भोडों औय एन.एप.एर. चौक नॊगर से फनभाजया औय न्मू सिरुज ब्रिज घनौरी िक 

अरग-अरग चकै प्वाइॊटों सभेि 16 चकै प्वाइॊटों ऩय िनैाि हैं। 
एस.एस.ऩी. ने उनके हौसरे, जोश औय सभवऩकि बावना की प्रशॊसा कयि े हुए कहा कक एक ऩुमरसकभी 
हभेशा ऩुमरसकभी यहिा है औय कहा कक उनके फहुभूल्म िजुफे औय साभथ्र्म स ेऩुमरस कामकवाहहमों को 
ज़भीनी स्िय ऩय औय फर मभरेगा। 
कयगगर जॊग के शहीद सयफजीि मसॊह के वऩिा प्रीिभ मसॊह जो हैड काॊस्टेफर के ऩद से सेवाभुक्ि हो चकेु 

हैं, ने कहा कक हभाये हदरों भें देश की सेवा कयन ेकी इच्छा हभेशा की ियह प्रफर है। हभाये मरए याष्ट्य 
सवोच्च है। एसएसऩी ने आगे कहा कक मह एक नई ककस्भ का ख़िया है जजसका हभ साभना कय यहे हैं 
औय भैं ख़ाकी भें अऩने बाईमों के साथ कॊ धे स ेकॊ धा मभराकय खड ेहैं। 
ऩॊजाफ ऩुमरस भें अऩने सेवाकार के दौयान 12 सारों िक सी.आई.ए. इॊचाजक के िौय ऩय सेवाएॊ तनबाने 
वारे 74 वषीम इॊस्ऩेक्टय गुयभेर मसॊह के मरए मह सभम जहाॉ से वह वषक 2004 भें छोड कय गए थे, वहाॉ से 
शुरू कयने का एक शानदाय अवसय है। हभ खशुककस्भि हैं कक हभें एक फाय कपय अऩन ेसभाज की सेवा 
कयन ेका भौका मभरा। हो सकिा है कक हभभें अफ उिनी पुिी न हो ऩयन्ि ुइस भहाभायी को हयाने का 
िजुफाक औय इच्छा-शजक्ि ज़रूय है। अऩन ेसेवाकार के दौयान ख़ियनाक आिॊकवाहदमों को गगयफ़्िाय 
कयन ेवारे सेवाभुक्ि सफ-इॊस्ऩेक्टय दरीऩ मसॊह ने कहा कक मह भहत्वऩूर्क सभम है औय इस सभस्मा से 
तनऩटने के मरए याज्म की कोमशशों को फर देन ेके मरए हभ अऩनी ऩूयी िाकि रगाने के मरए िमैाय हूॉ। 
काउन्टय इॊसजैंसी ऑऩयेशन के दौयान दोियपा गोरीफायी भें ज़ख्भी होन ेवारे सफ-इॊस्ऩेक्टय नसीफ चॊद ने 
कहा कक वह ड्मूटी राईन भें वाऩस आकय खशु हैं। उन्होंन ेकहा कक हभाये ऩुमरस फरों ऩय ऩडी ज  जम्भेदायी 
को फाॉटन ेके मरए अगय हभ आगे नहीॊ आऐॊगे िो औय कौन आऐगा। उन्होंने कहा कक भुझ ेगवक है कक भैंने 
ऩॊजाफ ऩुमरस भें अऩनी सेवा तनबाई है औय भौजूदा सभम भें कोयोना के ववरुद्ध जॊग भें खडा हूॉ। 
2014 भें सेवाभुक्ि हुए सफ-इॊस्ऩेक्टय सिवीय मसॊह, जो अऩने सभम के जाने-भाने जाॉचकिाक यहे हैं, ने 
फस्सी गुज्जयाॊ, चभकौय साहहफ भें अऩनी ड्मूटी ऩय गवक के साथ खड ेहोकय कहा कक भैं ऩुमरस पोसक भें नमे 

रडक़ों को एभयजैंसी हाराि औय कफ्र्मू अभर के दौयान ऩैदा हुई जस्थतिमों से तनऩटने सॊफॊधी मसखाउॊगा। 



ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਅਪਸਯ, ਯੂਨਗਯ 
 

ਕਜ਼ ਡ 19 ਜ਼ ਯੁਿੱ ਧ ਜੰਗ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਕਾਯਜ਼ਗਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦ ਜ਼ਤਾ ਸਭਤ 65 ਸ ਾਭੁਕਤ ੁਜ਼ਰਸ ਕਯਭੀ ਯੂਨਗਯ ੁਜ਼ਰਸ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਈ ਅਿੱਗ ਆ 
 

ਫਹੁਭੁਿੱ ਰ ਤਜਯਫ ਅਤ ਹੁਨਯ ਨਾਰ ੁਜ਼ਰਸ ਕਾਯ ਾਈਆਂ ਨੰੂ ਿਭੀਨੀ ਿੱਧਯ 'ਤ ਹਯ ਫਰ ਜ਼ਭਰਗਾ: ਸ.ਸ.ੀ. 
ਸ ਨ ਸ਼ਯਭਾ 

 

 

ਯੂਨਗਯ, 8 ਅਰਰ -ਸ਼ ਯ ਸਾਂਝ ਅਤ ਜ਼ਡਊਟੀ ਰਤੀ  ਚਨਫਿੱ ਧਤਾ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਯ ਜ਼ਭਸਾਰ ਕਾਇਭ 

ਕਯਜ਼ਦਆਂ, ਕਾਯਜ਼ਗਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦ ਜ਼ਤਾ ਸਭਤ 65 ਸ ਾਭੁਕਤ ੁਜ਼ਰਸ ਭੁਰਾਿਭਾਂ ਨੇ ਕਜ਼ ਡ -19 ਸੰਕਟ ਨਾਰ 

ਨÎਜ਼ਜਿੱ ਠਣ ਦੀਆਂ ਕਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ  ਯੂਨਗਯ ੁਜ਼ਰਸ ਨੰੂ ਸਜ਼ਹਮਗ ਦਣ ਰਈ ਸ  ਇਿੱਛਾ ਨਾਰ ਆਣੀਆਂ ਸ ਾ ਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। 

ਸ.ਸ.ੀ. ਸ ਨ ਸ਼ਯਭਾ ਨੇ ਦਿੱ Îਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਕ ਜ਼ਡਟੀ ਸੁਯਡੈਂਟ (ਡੀ.ਸ.ੀ.), 12 

ਇੰਸਕਟਯ, 16 ਸਫ-ਇੰਸਕਟਯਾਂ (ਸ.ਆਈ) ਤੋਂ ਇਰਾ ਾ 21 ਸਹਾਇਕ ਸਫ ਇੰਸਕਟਯ (.ਸ.ਆਈ.), 

11 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟਫਰ ਅਤ 4 ਸਾਫਕਾ ਸਜ਼ਨਕ ਜ਼ਹਰਾਂ ਹੀ ਭੜਾਂ ਅਤ ਨ.ਪ.ਰ. ਚੌਂਕ ਨੰਗਰ ਤੋਂ ਫਨਭਾਿਯਾ 
ਅਤ ਜ਼ਨਊ ਸਤਰੁਜ ਜ਼ਫਰਜ ਘਨ ਰੀ ਤਿੱਕ  ਿੱਖ  ਿੱਖ ਚੈੱਕ ੁਆਇੰਟਾਂ ਸਭਤ 16 ਚੈੱਕ ੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।  

ਸ.ਸ.ੀ. ਨੇ ਉਨਾਂ ਦ ਹਸਰ, ਜਸ਼ ਅਤ ਸਭਯਜ਼ਤ ਬਾ ਨਾ ਦੀ ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਿੱਕ 

ੁਜ਼ਰਸ ਕਯਭੀ ਹਭਸ਼ਾ ੁਜ਼ਰਸ ਕਯਭੀ ਯਜ਼ਹੰਦਾ ਹ ਅਤ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਨਾਂ ਦ ਫਹੁਭੁਿੱ ਰ ਤਜਯਫ ਅਤ ਸਭਯਿੱਥਾ ਾਂ ਨਾਰ 

ੁਰੀਸ ਕਾਯ ਾਈਆਂ ਨੰੂ ਿਭੀਨੀ ਿੱਧਯ 'ਤ ਹਯ ਫਰ ਜ਼ਭਰਗਾ। 
ਕਾਯਜ਼ਗਰ ਜੰਗ ਦ ਸ਼ਹੀਦ ਸਯਫਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਦ ਜ਼ਤਾ ਰੀਤਭ ਜ਼ਸੰਘ ਜ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟਫਰ ਦ ਅਹੁਦ ਤੋਂ 

ਸ ਾਭੁਕਤ ਹ ਚੁਿੱ ਕ ਹਨ, ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਡ ਜ਼ਦਰਾਂ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਦਸ਼ ਦੀ ਸ ਾ ਕਯਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਹਭਸ਼ਾਂ  ਾਂਗ ਰਫਰ ਹ। 
ਸਾਡ ਰਈ ਯਾਸ਼ਟਯ ਸਯਫ-ਉੱਚ ਹ। ਸਸੀ ਨੇ ਅਿੱਗ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਇਕ ਨ ੀਂ ਜ਼ਕਸਭ ਦਾ ਖ਼ਤਯਾ ਹ ਜ਼ਜਸ ਦਾ 
ਅਸੀਂ ਸਾਹਭਣਾ ਕਯ ਯਹ ਹਾਂ ਅਤ ਭੈਂ ਖਾਕੀ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਆਣ ਬਯਾ ਾਂ ਨਾਰ ਭਢ ਨਾਰ ਭਢਾ ਜੜ ਕ ਖੜਾਂ ਹਾਂ। 
ੰਜਾਫ ੁਰੀਸ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਆਣ ਸ ਾਕਾਰ ਦਯਾਨ 12 ਸਾਰਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀ.ਆਈ. ਇਨਚਾਯਜ  ਜੋਂ ਸ ਾ ਾਂ ਜ਼ਨਬਾਉਣ 

 ਾਰ 74 ਸਾਰਾ ਇੰਸਕਟਯ ਗੁਯਭਰ ਜ਼ਸੰਘ ਰਈ ਇਹ ਸਭਾਂ ਜ਼ਜਿੱ ਥੋਂ ਉਹ 2004 ਜ਼ ਿੱ ਚ ਛਿੱਡ ਕ ਗ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਯੂ 

ਕਯਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਯ ਅ ਸਯ ਹ। 
ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਜ਼ਕਸਭਤ ਹਾਂ ਜ਼ਕ ਸਾਨੰੂ ਇਿੱਕ  ਾਯ ਜ਼ਪਯ ਆਣ ਸਭਾਜ ਦੀ ਸ ਾ ਕਯਨ ਦਾ ਭਕਾ ਜ਼ਭਜ਼ਰਆ। ਹ 

ਸਕਦਾ ਹ ਜ਼ਕ ਸਾਡ 'ਚ ਹੁਣ ਨਾ ਪੁਯਤੀਰਾਣ  ਨਾ ਹ  ਯ ਇਸ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਨੰੂ ਹਯਾਉਣ ਦਾ ਤਜਯਫਾ ਅਤ 
ਇਿੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਿਯੂਯ ਹ। 



ਆਣ ਸ ਾਕਾਰ ਦਯਾਨ ਖ਼ਤਯਨਾਕ ਅਿੱਤ ਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਗਰਪਤਾਯ ਕਯਨ  ਾਰ ਸ ਾਭੁਕਤ ਸਫ-ਇੰਸਕਟਯ 

ਦਰੀ ਜ਼ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਭਹਿੱਤ ੂਯਨ ਸਭਾਂ ਹ ਅਤ ਇਸ ਸਭਿੱ ਜ਼ਸਆ ਨਾਰ ਨਜ਼ਜਿੱ ਠਣ ਰਈ ਸੂਫ ਦੀਆਂ 

ਕਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਫਰ ਦਣ ਰਈ ਅਸੀਂ ਆਣੀ ੂਯੀ  ਾਹ ਰਾਉਣ ਰਈ ਜ਼ਤਆਯ ਹਾਂ। 
ਕਾਊਂਟਯ ਇਨਸਯਜੈਂਸੀ ਆਯਸ਼ਨ ਦਯਾਨ ਦੁ ਿੱਰੀ ਗਰੀਫਾਯੀ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਜਖ਼ਭੀ ਹਣ  ਾਰ ਸਫ ਇੰਸਕਟਯ 

ਨਸੀਫ ਚੰਦ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਡਊਟੀ ਰਾਈਨ ਜ਼ ਿੱ ਚ  ਾਸ ਆ ਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਸਾਡ ੁਰੀਸ ਫਰਾਂ 
'ਤ ਈ ਜ਼ਿੰਭ ਾਯੀ ਨੰੂ  ੰਡਾਉਣ ਰਈ ਜ ਅਸੀਂ ਅਿੱਗ ਨਹੀਂ ਆ ਾਂਗ ਤਾਂ ਹਯ ਕਣ ਆ ਗਾ ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਭਨੰੂ ਭਾਣ 

ਹ ਜ਼ਕ ਭੈਂ ੰਜਾਫ ੁਜ਼ਰਸ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਆਣੀ ਸ ਾ ਜ਼ਨਬਾਈ ਹ ਅਤ ਭਜੂਦਾ ਸਭੇਂ ਕਯਨਾ ਜ਼ ਯੁਿੱ ਧ ਜੰਗ ਜ਼ ਿੱ ਚ ਖੜਾ ਹਾਂ। 
2014 ਜ਼ ਚ ਸ ਾਭੁਕਤ ਹ ਸਫ ਇੰਸਕਟਯ ਸਤ ੀਯ ਜ਼ਸੰਘ, ਜ ਆਣ ਸਭੇਂ ਦ ਜਾਣ ਭਾਣ ਜਾਂਚਕਯਤਾ 

ਯਹ ਹਨ, ਨੇ ਫਸੀ ਗੁਿੱ ਜਯਾਂ, ਚਭਕਯ ਸਾਜ਼ਹਫ ਜ਼ ਖ ਆਣੀ ਜ਼ਡਊਟੀ 'ਤ ਭਾਣ ਨਾਰ ਖੜ ਹ ਕ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਭੈਂ ੁਜ਼ਰਸ 

ਪਯਸ ਜ਼ ਚ ਨ ੇਂ ਭੰੁਜ਼ਡਆਂ ਨੰੂ ਭਯਜੈਂਸੀ ਹਾਰਤਾਂ ਅਤ ਕਯਜ਼ਪਊ ਅਭਰ ਦਯਾਨ ਦਾ ਹਈਆਂ ਸਜ਼ਥਤੀਆਂ ਨਾਰ 

ਨਜ਼ਜਿੱ ਠਣ ਫਾਯ ਜ਼ਸਖਾ ਾਂਗਾ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISTRICT PUBLIC RELATIONS OFFICERS, RUPNAGAR 

 

65 RETIRED POLICE PERSONNEL INCLUDING KARGIL MARTYR'S 

FATHER COME FORWARD TO ASSIST RUPNAGAR POLICE IN WAR 

AGAINST COVID 

 

INVALUABLE EXPERIENCE AND SKILLS WOULD FURTHER 

ENHANCE  ON GROUND POLICING, SAYS SSP SWAPAN SHARMA 

 

RUPNAGAR, APRIL 8: Setting a shining example of professional camaraderie & 

committment to duty, 65 retired police personnel including the father of Kargil 

martyr have voluntarily offered their services to assist Rupnagar Police in its 

efforts to eliminate Covid-19 threat.  

 

One Deputy Superintendent (DSP), along with 12 Inspectors, 16 Sub-

Inspectors (SI), besides 21 Assistant Sub Inspectors (ASI), 11 Head Constables and 

4 Ex-Servicemen are already manning as many as 16 check points including 

diversions and isolation check points from NFL Chowk Nangal to Banmajra and 

New Satluj Bridge Ghanauli, the SSP Swapan Sharma disclosed.  

 

Once a policeman always a policeman, the SSP said lauding their spirit and 

dedication adding their priceless experience and capabilities would further enhance 

our ability to ensure effective policing on the ground.  

 

The will to serve the nation remains as strong as ever in our hearts, says 

Kargil  martyr Sarbjit Singh's father Pritam Singh who had retired from the rank of 

Head Constable. For us nation stands supreme. It is a new kind of threat that we 

are facing, and I am happy to render any service which eases burden of my 

brothers in khaki, the SSP added.  

 

For the 74-years-old Inspector Gurmail Singh - who also served as CIA 

incharge for 12 long years during his years at Punjab Police - the critical juncture is 

an excellent opportunity to pick up from where he left in 2004. It's our fortune that 

once again we got a chance to serve our society. We may not have same agility but 

surely have the experience and will to defeat this pandemic. 

 

These an unprecedented times and we are willing to do our best to 

complement state efforts to mitigate this threat, said Retired Sub Inspector Daleep 

Singh who arrested hardened terrorists during his service days.  

 

Retired Sub Inspector Naseeb Chand, who was injured in a crossfire during 

counter insurgency operation is happy to be back in the line of duty. Who else if 



not us would come down to relieve huge burden that's fallen on our police forces. I 

am proud to have served Punjab Police and am back to do my bit in current times 

in ensuring a tough fight against corona, he said.  

 

I will teach the new boys in the police force on how to deal with emergency 

situations and curfew enforcement," says the brilliant investigator of his times 

standing proudly on duty at Bassi Gujran, Chamkaur Sahib, shared Sub Inspector 

Satvir Singh who retired in 2014.  
 

 


