
ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰੋਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ,ਯੂਨਗਯ 

55 ਸੈਂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 52 ਦੀ ਵਿਿਟ ਨੈਗਵਟਿ, 01 ਵ ਿੰ ਗ ਅਤ 02 ਕਸ ਜਵਟਿ- ਵ ਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਿ 

 

ਯੂਨਗਯ, 12 ਅ ੍ਯਰ : ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਰੀਭਤੀ ੋਨਾਰੀ ਜ਼ਗਜ਼ਯ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਕਯੋਨਾ ਵਾਇਯ ਦੇ ਜ਼ਿਰਹੇ ਜ਼ਵੱਚ 

55  ਰਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ 52 ਦੀ ਜ਼ਯੋਯਟ ਨੈਗਜ਼ਟਵ, 01  ਜ਼ਡੰਗ ਅਤੇ 02 ਕੇ ੋਜਜ਼ਟਵ ਸਨ। ਜ਼ਿਰਹਾ ਯੋੜ ਦੇ ਫ 
ਡਵੀਿਨ ਭੋਜ਼ਯੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ੰਡ ਚਤਾਭਰੀ ਜ਼ਨਵਾੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਭੌਤ ਸੋ ਚ ੱ ਕੀ ਸ  । ਇਸ ੋਜਜ਼ਟਵ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜਹ 

ਜ਼ਵਖੇ ਸੀ  ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸ । ਇ ਤਯਹਾਂ ਨਾਰ ਜ਼ਿਰਹੇ ਜ਼ਵੱਚ ਕ ੱ ਰ 02 ਕੇ ਸੀ ੋਜਜ਼ਟਵ ਸਨ , ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ 

ਜ਼ਗਆਨ ਾਗਯ ਭ ਡੀਕਰ ੈਂਟਯ ਫਨੂੜ ਜ਼ਵਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਸਾ ਸ । 

 ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ ਕਯਜ਼ਪਊ ਜ਼ਭਆਦ 30 ਅ ੍ਯਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਜ਼ਦੱਤੀ 
ਗਈ ਸ  । ਉਨਹ ਾ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਵਾੀ ਕਯਜ਼ਪਊ ਦੇ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦੇ ਾਰਣ ਕਯਨ ਅਤੇ ਆਣੇ ਘਯਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਯਜ਼ਸ ਕੇ 

ਆਣਾ ਅਤੇ ਆਣੇ ਜ਼ਯਵਾਯ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਯੱਖਣ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰੋਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ,ਯੂਨਗਯ 

 

ਕਵਿ  ਕਅਿ ਆਇਸਲਸ਼ਨ ਸਟਿ ਸਥਾਵਤ ਕਿਨ ਸਬਿੰ ਧੀ ਟਰਵਨਿੰ ਗ 

 

ਯੂਨਗਯ 12 ਅ ੍ਯਰ - ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਡਾ.ਚ.ਨ. ਸ਼ਯਭਾ ਵੱਰੋ ਟਯੇਜ਼ਨੰਗ  ਟਯ,ਦਪਤਯ ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ 

ਦਪਤਯ ਜ਼ਵਖੇ ਕੋਜ਼ਵਡ ਕੇਅਯ ਆਇੋਰੇਸ਼ਨ  ਟਯ ਥਾਜ਼ਤ ਕਯਨ ਫੰਧੀ ਭੂਸ ੀਨੀਅਯ ਭ ਡੀਕਰ 

ਅਪਯ,ਫੰਧਤ ੰਥਾਵਾਂ ਦੇ 1-1 ਭ ਡੀਕਰ ਅਪਯ ਅਤੇ ਰ ਫ ਟ ਕਜ਼ਨਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ ਕਯਵਾਈ ਗਈ। ਡਾ ਸ਼ਯਭਾ ਨੇ 

ਸਾਜਯੀਨ ਨੰੂ ੰਫੋਜ਼ਧਤ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਕੋਯੋਨਾ ਦੀ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਨੰੂ ਭ ਖ ਯੱਖਦੇ ਸੋ ਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਆਇੋਰੇਸ਼ਨ 

ਵਾਯਡਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਸੋਯ ਥਾਨਾਂ ਬਯਤਗੜਹ-1.ਬੱਦਰ ਇੰਜਂਜ਼ ਨਅਜ਼ਯੰਗ ਕਾਰਜ, ਬੱਦਰ ,ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.ਰੜਜ਼ਕਆਂ ਦਾ 

ਸੋਟਰ, ਚਭਕੌਯ ਾਜ਼ਸਫਨਵੋਜ਼ਦਆ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਜ਼ਰਆ ੰਧੂਆਂ, ਨੰਗਰ ਫੀ.ਫੀ.ਭ.ਫੀ.ਗ ਟ ਸਾਉ,ਨੰਗਰ, 

 ਨ.ਪ.ਰ.ਗ ਟ ਸਾਉ ਨੰਗਰ, ਰੀ ਅਨੰਦ ਯ ਾਜ਼ਸਫਗ ਯੂ   ਤੇਗ ਫਸਾਦਯ ਯਾ,ਰੀ ਅਨੰਦ ਯ ਾਜ਼ਸਫ, 

ਭਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਸਤਾਰ,ਰੀ ਅਨੰਦ ਯ ਾਜ਼ਸਫ , ਨੂਯ ਯ ਫੇਦੀ-ਕ ਭਾਯ ਸਤਾਰ ਨੂਯ ਯ ਫੇਦੀ,ਕ ਰਾਸ਼ ਸਤਾਰ 

ਨੂਯ ਯ ਫੇਦੀ, ਭੋਜ਼ਯੰਡਾ-ਚਯਨਜੀਤ ਨਯਜ਼ੰਗ ਕਾਰਜ,ਫਾਫਾ ਜੋਯਾਵਯ ਜ਼ੰਘ ਕਾਰਜ ਤੇ ਵੀ ਕੋਜ਼ਵਡ ਕੇਅਯ ਆਇੋਰੇਸ਼ਨ 

 ਟਯ ਥਾਜ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। 

               ਜ਼ਵਰ ਯਜਨ ਡਾ ਚ ਨ ਸ਼ਯਭਾ ਨੇ ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ ਦੋਯਾਨ ਾਯੇ ੇਪਟੀ ਭਈਅਯ ਇਤੇਭਾਰ ਕਯਨ ਵਾਯੇ 

ਦੱਜ਼ਆ ਅਤੇ ਉਯੋਕਤ ਫਣਾ ਜਾਣ ਵਾਰੇ ਕੋਜ਼ਵਡ ਕੇਅਯ ਆਈੋਰੇਸ਼ਨ  ਟਯਾਂ ਤੇ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਰੀਆ ੇਵਾਵਾਂ 

ਵਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੱਤੀ।ਡਾ ਯਾਜੀਵ ਅਗਯਵਾਰ ਅਤੇ ਭਨੀਸ਼ਾ ਭਾਈਕਯੋਫਾਈਰੋਜ਼ਜਟ ਨੇ ਕੋਯੋਨਾ ਦੇ ੱਕੀ ਕੇਾਂ ਦੇ 

ਂ  ਰ  ਦੀ ਸੈਂਡਜ ਅੋਨ  ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ ਜ਼ਦੱਤੀ। ਇਸ ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ  ੋਰ ਜ਼ਡਟ ਜ਼ੰਗ ਨੰੂ ਭ ਖ ਯੱਖਦੇ ਸੋ ਦੋ ਫ ਚਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਕਯਵਾਈ 

ਗਈ।ਇ ਟਰੇਜ਼ਨੰਗ ਰਈ ੀਨੀਅਯ ਭ ਡੀਕਰ ਅਪਯ ਇੰ: ੀ.ਚ.ੀ.ਬਯਤਗੜਹ, ਚਭਕੋਯ ਾਜ਼ਸਫ ,. ਡੀ.ਚ. ਰੀ 
ਅਨੰਦ ਯ ਾਜ਼ਸਫ, ਨ.ਪ.ਰ ਸਤਾਰ,ਫੀ.ਫੀ.ਭ.ਫੀ ਸਤਾਰ ਫੰਧਤ ੰਥਾਵਾਂ ਦੇ1-1 ਭ ਡੀਕਰ ਅਪਯ 

ਅਤੇ ਰ ਫ. ਟ ਕਜ਼ਨਸ਼ਨ ਸਾਜਯ ਸੋ। 

 

 

 



ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰੋਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ,ਯੂਨਗਯ 

 

ਿਿੰ  ੀਆ ਂਵਿਿੱ ਚ ਵਗਿੱ ਲੀ ਕਣਕ ਨਾ ਵਲਆਂਦੀ ਜਾਿ - ਵ ਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਿ  

 

12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਨਿੀ ਿਾਲੀ ਕਣਕ ਵਲਆਉਣ ਤ ਹਿਗੀ ਕਾਿਿਾਈ  

 

ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਕਣਕ ਭੰਡੀ ਯੂਨਗਯ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਯਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਜਯੂਯੀ ਰਫੰਧ ਕਯਨ ਫੰਧੀ ਜ਼ਦੱਤੇ 

ਜ਼ਨਯਦੇਸ਼  

 

ਯੂਨਗਯ , 12 ਅਰ ਰ - ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਸ਼ਰੀਭਤੀ ੋਨਾਰੀ ਜ਼ਗਜ਼ਯ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ  ੱ ਕੀ ਕਣਕ ਸੀ 
ਜ਼ਰਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਯ ਸਾਯਵ ਟਯ ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਨਯਧਾਜ਼ਯਤ ਕੀਤੇ ਭਾਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਭੀ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਗੱਰੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ 
ਜਾਂਦੀ ਸ  ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਰਾਪ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਤਜ਼ਸਤ ਖਤ ਕਾਯਵਾਈ ਅਭਰ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਰਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ 
ਜ਼ਕਾਨ ਜੇਕਯ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਗੱਰੀ ਕਣਕ ਰ  ਕੇ ਆਉਂਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉੇਂ ਭੇਂ ਵਾਜ਼ ਭੋੜ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਰ  ਆਉਣ ਰਈ ਦ ਫਾਯਾ ਕੂਨ ਜਾਯੀ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ,ਜ਼ਿਰਹਾ 
ਕਣਕ ਭੰਡੀ ਯੂਨਗਯ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਰ ਗੱਰਫਾਤ  ਕਯ ਯਸੇ ਨ। ਇ ਦੌਯਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵੱਚ ਿਯੂਯੀ ਰਫੰਧ ਕਯਨ ਫੰਧੀ ਜ਼ਨਯਦੇਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਦੱਤੇ ।ਇ ਭੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭੰਡੀ ਅਪਯ ਸ਼ਰੀ 
ਅਿ ਾਰ ਜ਼ੰਘ ਫਯਾੜ ਵੀ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਯ ਤੇ ਭੌਜੂਦ ਨ। 

ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ੀਿਨ ਸ਼ ਯੂ ਸੋ ਜ਼ਗਆ ਸ । ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਾਨਾਂ 
ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਬਾਯਤ ਖ ਯਾਕ ਜ਼ਨਗਭ (ੱਪ.ੀ.ਆਈ.) ਵਰੋਂ ਜ਼ਨਧਾਜ਼ਯਤ ਕੀਤੇ ਗ 12 ਫ਼ੀਦੀ ਨਭੀ ਦੇ ਭਾਦੰਡ 

ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਭੀ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਨਾ ਜ਼ਰਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ ੋ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਫੇਵਜਹਾ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਭ ਸ਼ਜ਼ਕਰਾਂ ਦਾ 
ਾਸਭਣਾ ਨਾ ਕਯਨਾ ਵੇ। ਇ ਰਈ ਜ਼ਕਾਨ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ  ੱ ਕੀ ਕਣਕ ਸੀ ਰ  ਕੇ ਆਉਣ। 

ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 (ਕੋਯੋਨਾ ਵਾਇਯ) ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਬਯ ਜ਼ਵਚ ਪ ਰੀ ਸੋਈ ਸ , ਇ ਰਈ 

ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਭੱਦੇਨਿਯ ਸਾੜਹੀ ੀਿਨ ਦੌਯਾਨ ਬੀੜ ਨੰੂ ਯੋਕਣ ਰਈ, ਸਾਯਵ ਟਯ ਕੰਫਾਈਨਾਂ ਦ ਆਯਾ ਕਣਕ ਦੀ 
ਕਟਾਈ ਜ਼ਯਫ਼ ਜ਼ਦਨ ਦੇ ਭੇਂ ਦੌਯਾਨ ਵੇਯੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 7:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ੀਭਤ ਯੱਖਣ ਰਈ ਸਦਾਇਤਾਂ ਜਾਯੀ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਯਾਤ ਦੇ ਭੇਂ ਦੌਯਾਨ ਸ਼ਾਭ 7:00 ਤੋਂ ਵੇਯੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਟਾਈ ਰਈ ਰਈ ਭਨਾਸੀ ਸ । 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜੇਕਯ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਯਵ ਟਯ ਕੰਫਾਈਨ ਭਾਰਕ ਇਨਹ ਾਂ ਸ ਕਭਾਂ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਦਾ ਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਤਾਂ 
ਉ ਦੇ ਜ਼ਖਰਾਪ ਪੌਜਦਾਯੀ ਿਾਫਤਾ ੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਯਾ 144 ਅਧੀਨ ਫਣਦੀ ਕਾਯਵਾਈ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਤ ਸਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ  ਨੇਟਾਈਿਯ ਦੀ  ਜ਼ਵਧਾ ਅਤੇ ਘੱਟ 

ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨੀ ਕੰਫਾਈਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਕਾਂ ਵਰੋਂ ਆਣੇ ੱਧਯ ’ਤੇ ਕਯਨੀ ਮਕੀਨੀ 
ਫਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਯੇਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਵਰੋਂ ਭਾਕ ਰਗਾਉਣ ਮਕੀਨੀ ਸੋਵੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਵੀ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜੇਕਯ ਕੋਈ ਕਾਭਾ 



ਖੰਘ, ਫ ਖਾਯ ਜਾਂ ਾਸ ਰ ਣ ਭੇਂ ੀੜਤ ਜਾਂ ਜ਼ਢੱਰਾ ਭੱਠਾ ਸੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜ਼ਜਸੇ ਕਾਭੇ ਨੰੂ ਕੰਭ ਕਯਨ ਤੋਂ ਤ ਯੰਤ ਯੋਕ ਜ਼ਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇ। 

     ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ੰਫੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 47 ਭੰਡੀਆਂ ਥਜ਼ਤ 

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਆੜਹਤੀਆਂ ਵਰੋਂ ਸੀ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੂਨ ਜਾਯੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੀ 
ਕੂਨ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਕਯਜ਼ਫ਼ਊ ਾ ਸੋਣਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਆੜਹਤੀਆਂ ਯਾਸੀਂ 48 

ਘੰਟੇ ਅੰਦਯ ਸੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਨਯਧਾਜ਼ਯਤ ਤਾਯੀਖ ’ਤੇ ਭੰਡੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਨਯਧਾਜ਼ਯਤ ਭਾਤਯਾ ਜ਼ਵਚ ਕਣਕ ਰ  ਕੇ ਆਉਣਾ 
ਵੇਗਾ। ਇ ਫਾਯੇ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕੂਨ ਦੇਣ ਭੇਂ ਤਾਯੀਖ ਵੀ ਆੜਹਤੀ ਸੀ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭੰਡੀ 
ਅਪਯ ਅਤੇ ਸੋਯ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੰੀਆਂ ਨੰੂ ਖਤ ਸਦਾਇਤਾਂ ਜਾਯੀ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਭਾਜ਼ਜਕ ਦੂਯੀ 
ਫਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਰਈ ਾਫ਼ ਅਤੇ  ਯੱਜ਼ਖਅਤ ੀਣ ਵਾਰਾ ਾਣੀ ਭ ਸੱਈਆ ਕਯਵਾਉਣ ਦੇ ਰਫੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਦਫ਼ਤਯ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰੋਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਰੀ ਅਨੰਦ ਯ ਾਜ਼ਸਫ। 

ਕਣਕ ਦੀ ਢਅ ਢੁਆਈ ਲਈ ਿਿਤ ਜਾਦ ਟਿਿੱ ਕਾਂ ਦੀ ਿੁਿਿੰ ਿਤ,  ਟਾਇਿ ਸਿਵਿਸ ਅਤ ਸਿਵਿਸ ਸਟਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 

ਸੂਚੀ ਜਾਿੀ-ਐਚ.ਐਸ.ਅਟਿਾਲ 

ਭ ਯੰਭਤ ਦੀਆ ਦ ਕਾਨਾ ਖੋਰਣ ਦਾ ਭਾ ਵੇਯੇ 10 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਭ 04 ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਨੰਗਰ, 12 ਅਰ ਰ - ਉ ਭੰਡਰ ਭ ਜ਼ਜਟਯੇਟ ਨੰਗਰ ਸ਼ਰੀ ਚ.. ਅਟਵਾਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੀ 

ਯੋਕਥਾਭ ਰਈ ਇਰਾਕੇ 'ਚ ਰਾਨੇ ਕਯਜ਼ਫ਼ਊ ਦੌਯਾਨ ਦੀ ਟਯੱਕ ਕੋਰੇਜ਼ਟਵ ਟਯੱਕ ਯੇਟਯਿ ਗ ੱ ਡ ਕ ਯੀਅਯ 

ਟਯਾੋਯਟ  ਾਇਟੀ ਜ਼ਰਭਜ਼ਟਡ ਨੰਗਰ ਅਤੇ ਨਮਾ ਨੰਗਰ ਦੀ ਭੰਗ ਨੰੂ ਭ ੱ ਖ ਯੱਖਦੇ ਸੋ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਯਨ 

ਉਯੰਤ ਉ ਦੇ ਬੰਡਾਯਨ ਨੰੂ ਭ ੱ ਖ ਯੱਖਦੇ ਸੋ, ਫ ਡਵੀਜਨ ਨੰਗਰ ਦੇ ਭੂਸ ਯੀ ਜ਼ਵਚ ਸਾੜਹੀ ਦੀ ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ 

ਢੋਅ ਢ ਆਈ ਰਈ ਵਯਤੇ ਜਾਦੇ ਟਯੱਕਾਂ ਦੀ ਭ ਯੰਭਤ, ਟਾਇਯ ਯਜ਼ਵ ਅਤੇ ਯਜ਼ਵ ਟੇਸ਼ਨ ਰਈ ਫ ਡਵੀਜਨ 

ਨੰਗਰ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ  ਜ਼ਯੰਦਯ ਕ ਭਾਯ ਢੇਯੂ ਟਯੱਕ ਭਕ ਜ਼ਨਕ ਯੇਰਵੇ ਯੋਡ ਨੰਗਰ 9872095101, ਿਜ਼ਵੰਦਯ ਜ਼ੰਘ, 

ਜ਼ਗਆਨ ਟਾਇਯ ਯਜ਼ਵ ਯੇਰਵੇ ਯੋਡ ਨੰਗਰ 9779774674, ਅੋਕਾ ਟਾਇਯ ਯਜ਼ਵ ਭ.ੀ ਦੀ ਕੋਠੀ 

9876821713 ਅਤੇ ਆਰਭ ਖਾਨ ਯਜ਼ਵ ਟੇਸ਼ਨ ਫੰਦਰ ਸੜੀ 8847650386 ਕਯਜ਼ਪਊ ਦੋਯਾਨ ਖੋਰਣ ਦੀ 

ਇਜਾਜਤ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਦੀ ਸ । ਜ਼ਜ ਦਾ ਭਾ ਵੇਯੇ 10 ਵਜ ੇ ਤੋ ਾਭ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੋਵੇਗਾ। 
ਅਟਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇ ਤੋ ਇਰਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਯੱਕ ਆਣੇ ਕੰਭ ਕਯਨ ਵਾਰੇ ਥਾਨ ਤੋ ਭ ਯੰਭਤ ਰਈ ਇਨਹ ਾਂ 

ਦ ਕਾਨਾ ਤੱਕ ਆਉਣ ਜਾ ਜਾਉਣ ਰਈ ਯਤੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਤੇ ਨਸੀ ਯ ਕੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਭੋਟਯ ਵਸੀਕਰ ਕਟ 

ਅਨ ਾਯ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਦੇ ਕਾਗਜ ੱਤਯ ਆਜ਼ਦ ਭ ਕੰਭਰ ਸੋਣੇ ਚਾਸੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫੰਜ਼ਧਤ ਟਯੱਕ ਚਾਰਕ/ਦ ਕਾਨਦਾਯ 

ਯਕਾਯ ਵਰੋ ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਫੰਧੀ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆ ਸਦਾਇਤਾਂ ੋਸ਼ਰ ਜ਼ਡਟ  ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ 01, 02 ਭੀਟਯ ਦਾ 
ਪਾਰਾ ਯੱਖ ਕੇ ਕੰਭ ਕਯਨਗੇ ਅਤੇ ਜਫਤਾ ਪੋਜਾਦਾਯੀ ਕਟ ਦੀ ਧਾਯਾ 144 ੀ.ਆਯ.ੀ.ੀ ਦੀ ਇੰਨ ਜ਼ਫੰਨ ਾਰਣਾ 

ਕਯਨਗੇ। 
  

 


