
 ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਿਰਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਯੂਨਗਯ 

 

ਘਯ ਯਜ਼ਵ ਕ ਜ਼ਲਾਖੀ ਭਨਾਉਣ ਰਈ ੰਜਾਫੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਲਾਦ - ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਲ਼ਨਯ ਨਾਰੀ ਜ਼ਗਜ਼ਯ 

ਯੂਨਗਯ ਜ਼ਿਰ ਦ ਰਕਾਂ ਨੇ ਘਯਾਂ ਜ਼ਲਚ ਅਯਦਾ ਕਯਕ ਭਨਾਈ ਜ਼ਲਾਖੀ 
 

ਯੂਨਗਯ , 13 ਅਰਰ - ਖਾਰਾ ਾਜਣਾ ਜ਼ਦਲ ਦ ਜ਼ਲਿੱਤਯ ਜ਼ਦਵਾੜ ਤ ਅਿੱਜ ਜ਼ਿਰ ਦ ਰਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਘਯਾਂ ਜ਼ਲਚ 

ਯਜ਼ਵ ਕ ਯਫਤ ਦ ਬਰ  ਦੀ ਅਯਦਾ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਲਾਖੀ ਭਨਾਈ। ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਲ਼ਨਯ ਲ਼ਰੀਭਤੀ ਨਾਰੀ ਜ਼ਗਜ਼ਯ ਨੇ 

ਯੂਨਗਯ  ਦ ਰਕਾਂ ਦ ਇ ਕਾਯਜ ਰਈ ਉਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਲਾਦ ਕਯਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਵਾ ਜ਼ਕ ਅੀਂ ਇ ਲਾਯ ਦੀ ਜ਼ਲਾਖੀ 
ਆਣੀਆਂ ਅਗਰੀਆਂ ੁਖਦ ਜ਼ਲਾਖੀਆਂ ਰਈ ਭਨਾਈ ਵ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲੀ ਅਿੱਜ ਆਣ ਗਰਜ਼ਵ ਜ਼ਲਖ ਗੁਯਫਾਣੀ ਦਾ ਾਠ 

ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਲਾਜ਼ਵਗੁਯੂ ਅਿੱਗ ਅਯਦਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਰਭਾਤਭਾਂ ਭਨੁਿੱ ਖਤਾ ਤ ਛਾ ਕਯਨਾ ਦ ਕਜ਼ਵਯ ਨੰੂ ਟਾਰ ਦਲ ਅਤ 
ਅੀਂ ਜ਼ਪਯ ਤੋਂ ਆਭ ਲਾਂਗ ਜੀਲਨ ਜੀਅ ਕੀ। ਇਿੱਥ ਜ਼ਜਕਯਮਗ ਵ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਦ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ਕਟਨ ਅਭਜ਼ਯੰਦਯ 

ਜ਼ੰਘ ਨੇ ੰਜਾਫੀਆਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ੀ ਜ਼ਕ ਉਵ ਜ਼ਲਾਖੀ ਆਣ ਘਯਾਂ ਜ਼ਲਚ ਯਜ਼ਵ ਕ ਭਨਾਉਣ ਅਤ ਲਯ 11 

ਲਜ ਆਣ ਜ਼ਨਲਾ ਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਯਲਾਯ ਭਤ ਇ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਫਚਾਉਣ ਦੀ ਅਯਦਾ ਰਬੂ ਅਿੱਗ 
ਕਯਨ। 
ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਲ਼ਨਯ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਜ਼ਖਰਾਪ ਜੰਗ ਅੀਂ ਬ ਨੇ ਜ਼ਭਰ ਕ ਰੜਨੀ ਵ ਅਤ ਇ ਜੰਗ ਜ਼ਲਚ ਜ਼ਜਿੱ ਤ ਦਾ 
ਇਕ ਭੰਤਯ ਘਯ ਯਜ਼ਵਣਾ ਵ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਇ ਭੁਜ਼ਵੰਭ ਜ਼ਲਚ ਅੀਂ ਜਤੂ ਵ ਕ ਜ਼ਨਕਰਾਂਗ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੀਰ 

ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਵਯਕ ਨਾਗਜ਼ਯਕ ਆਣਾ ਨੈਜ਼ਤਕ ਪਯਜ ਭਝਜ਼ਦਆਂ ਕਯਜ਼ਪਊ ਦਾ ੈਤੀ ਨਾਰ ਾਰਣ ਕਯ ਅਤ ਡਾਕਟਯੀ 
ਰਾਵਾਂ ਅਨੁਾਯ ਲਾਯ ਲਾਯ ਵਿੱਥ ਧਣ, ਭੰੂਵ ਤ ਭਾਕ ਜ਼ਵਣਨ ਲਯਗੀਆਂ ਾਲਧਾਨੀਆਂ ਲਯਤ। 
ਇ ਦਯਾਨ ਅਿੱਜ ਜ਼ਿਰ  ਦ ਲਿੱਖ ਲਿੱਖ ਖਤਯਾਂ ਜ਼ਲਚ ਰਕਾਂ ਨੇ ਘਯ ਜ਼ਲਖ ਯਜ਼ਵ ਕ ਾਠ ਕੀਤਾ ਅਤ ਯਫਤ ਦ ਬਰ  ਦੀ 
ਅਯਦਾ ਕੀਤੀ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ਦਪਤਯ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਪਯ ,ਯੂਨਗਯ 

 

ਕਣਕ ਜ਼ਰਪਜ਼ਟੰਗ ਰਈ ਟਯਾਂਯਜ਼ਟੰਗ ਦਾ ਮਜਨਾਫੰਦ ਤਯੀਕ ਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਲ ਰਫੰਧ - ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਲ਼ਨਯ 

 

ਜ਼ਕਵਾ, ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਕਾਜ਼ਭਆਂ ਦ ਰਈ ਭਾਕ , ਾਪ ਾਣੀ ਦਾ ਰਫੰਧ ਅਤ ਲ਼ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ ਨੰੂ ਫਣਾਇਆ ਜਾਲ 
ਮਕੀਨੀ 

ਲ਼ਰੀ ਚਭਕਯ ਾਜ਼ਵਫ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀ ਦਾ ਦਯਾ ਕਯਕ, ਖਯੀਦ ਰਫੰਧਾ ਦਾ ਲੀ ਜ਼ਰਆ ਿਾਇਜਾ 
 

ਯੂਨਗਯ 13 ਅੇਯਰ - ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਲ਼ਨਯ ਨਾਰੀ ਜ਼ਗਜ਼ਯ ਨੇ ਜ਼ਕਵਾ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਦੀ ਕਣਕ ਜ਼ਰਪਜ਼ਟੰਗ ਨਾਰੋਂ  
ਨਾਰ ਕਯਨ ਦ ਰਈ ਟਯਾਂਯਜ਼ਟੰਗ ਦਾ ਮਜਨਾਫੰਦ ਤਯੀਕ ਨਾਰ ਰਫੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਲ। ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ 

ਦ ਅਨੁਾਯ ਜ਼ਰਪਜ਼ਟੰਗ ਦ ਰਈ ਟਯਿੱਕ ਜ਼ਯਿਯਲ ਲੀ ਯਿੱਖ ਜਾਣ। ਉਵ ਅਿੱਜ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਫੰਧਕੀ ਕੰਰਕ ਜ਼ਲਖ 
ਟਯਾਂਯਟਯਿ ਅਤ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਯੀਦ ਫੰਧੀ ਕੀਤ ਜਾ ਯਵ ਰਫੰਧਾਂ ਦਾ ਿਾਇਿਾ ਰ ਯਵ ਨ। 
ਇ ਭਕ ਤ ਲਧੀਕ ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਲ਼ਨਯ(ਜ) ਲ਼ਰੀਭਤੀ ਦੀਜ਼ਲ਼ਖਾ, .ਡੀ.ਭ. ਲ਼ਰੀ ਚਭਕਯ ਾਜ਼ਵਫ ਲ਼ਰੀ ਭਨਕਭਰ 

ਜ਼ੰਘ ਚਾਵਰ ,  ਜ਼ਿਰਹਾ ਖੁਯਾਕ ਤ ਰਾਈ ਅਪਯ ਲ਼ਰੀ ਤਲੀਯ ਜ਼ੰਘ ਭਾਲੀ ਅਤ ਜ਼ਿਰਹਾ ਭੰਡੀ ਅਪਯ ਲ਼ਰੀ ਅਜ ਾਰ 

ਜ਼ੰਘ ਫਯਾੜ ਲੀ ਭਜੂਦ ਨ। ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਲ਼ਰੀ ਚਭਕਯ ਾਜ਼ਵਫ ਦਾਣਾ ਭੰਡੀ ਦਾ ਦਯਾ ਲੀ ਕੀਤਾ ਅਤ ਭੰਡੀ 
ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਕੀਤ ਜਾ ਯਵ ਰਫੰਧਾਂ ਦਾ ਿਾਇਜਾ ਲੀ ਜ਼ਰਆ। 

ਜ਼ਡਟੀ ਕਜ਼ਭਲ਼ਨਯ ਨੇ ਜ਼ਕਵਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹ ਜ਼ਲਿੱ ਚ 47 ਭੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰਫੰਧ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਵ। ਇਨਹ ਾਂ ਭੰਡੀਆਂ ਦ ਜ਼ਲਿੱ ਚ 

ਰਕਰ ਰਫਯ ਰਗਾਈ ਜਾਲ ਜਕਯ ਫਾਵਯਰੀ ਰਫਯ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਆਲਗੀ ਤਾਂ ਕਯਜ਼ਪਊ ਦ ਜ਼ਨਮਭਾਂ ਦਾ ਉਰੰਘਣ 

ਵਲਗਾ । ਉਨਹ ਾ ਨੇ ਜ਼ਕਵਾ ਜ਼ਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਕਾਜ਼ਭਆਂ ਦ ਰਈ ਭਾਕ , ਾਪ ਾਣੀ ਦਾ ਰਫੰਧ ਅਤ ਲ਼ਰ ਜ਼ਡਟੈਂ 

ਕਯਨ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਲ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਬਾਯਤ ਖੁਯਾਕ ਜ਼ਨਗਭ (ੱਪ.ੀ.ਆਈ.) ਲਰੋਂ 
ਜ਼ਨਧਾਜ਼ਯਤ ਕੀਤ ਗ 12 ਫ਼ੀਦੀ ਨਭੀ ਦ ਭਾਦੰਡ ਤੋਂ ਲਿੱਧ ਨਭੀ ਲਾਰੀ ਕਣਕ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਚ ਨਾ ਜ਼ਰਆਂਦੀ ਜਾਲ ਤਾਂ ਜ 
ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਫਲਜਹਾ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਚ ਭੁਲ਼ਜ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਾਵਭਣਾ ਨਾ ਕਯਨਾ ਲ। ਇ ਰਈ ਜ਼ਕਾਨ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਚ ੁਿੱ ਕੀ 
ਕਣਕ ਵੀ ਰ ਕ ਆਉਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਵਾ ਜ਼ਕ  ਵਾਯਲਟਯ ਕੰਫਾਈਨਾਂ ਦੁਆਯਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜ਼ਯਫ਼ ਜ਼ਦਨ ਦ ਭੇਂ 
ਦਯਾਨ ਲਯ 6:00 ਲਜ ਤੋਂ ਲ਼ਾਭ 7:00 ਲਜ ਤਿੱਕ ੀਭਤ ਯਿੱਖੀ ਗਈ ਵ ਅਤ ਯਾਤ ਦ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਲ਼ਾਭ 7:00 ਤੋਂ 
ਲਯ 6:00 ਲਜ ਤਿੱਕ ਕਟਾਈ ਕਯਨ ਤ ੂਯਨ ਾਫੰਦੀ ਵ। 
     ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਰਹ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਜ਼ਲਚ ਆੜਹਤੀਆਂ ਲਰੋਂ ਵੀ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਲਲ਼ਲ਼ ਕੂਨ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਜਾਣਗ 
ਅਤ ਇਵੀ ਕੂਨ ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ ਕਯਜ਼ਫ਼ਊ ਾ ਵਣਗ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੀ 
ਆੜਹਤੀਆਂ ਯਾਵੀਂ 48 ਘੰਟ ਅੰਦਯ ਵਲਗੀ। ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਨਯਧਾਜ਼ਯਤ ਤਾਯੀਖ ’ਤ ਭੰਡੀ ਜ਼ਲਚ ਜ਼ਨਯਧਾਜ਼ਯਤ ਭਾਤਯਾ ਜ਼ਲਚ 

ਕਣਕ ਰ  ਕ ਆਉਣਾ ਲਗਾ। ਇ ਫਾਯ ਜ਼ਕਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕੂਨ ਦਣ ਭੇਂ ਤਾਯੀਖ ਲੀ ਆੜਹਤੀ ਵੀ ਦਣਗ। ਇ ਭਕ ਤ 
ਲਿੱਖ-ਲਿੱਖ ਖਯੀਦ ਜੰੀਆਂ ਦ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ ਲੀ ਭਜੂਦ ਨ। 
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ਫਰਾ ਕਾਰਜ ਨੇ ੁਜ਼ਰ ਜ਼ਲਬਾਗ ਨੰੂ ਚੱਕ ੌਂਜ਼ਆ 

 

ਯੂਨਗਯ 13 ਅੇਯਰ - ਅਭਯ ਲ਼ਵੀਦ ਫਾਫਾ ਅਜੀਤ ਜ਼ੰਘ ਜੁਝਾਯ ਜ਼ੰਘ ਭਭਯੀਅਰ ਕਾਰਜ ਫਰਾ ਦ ਭਨੇਜਯ 

.ੁਖਜ਼ਲੰਦਯ ਜ਼ੰਘ ਜ਼ਲਕੀ, ਕਿੱਤਯ .ਜਗਜ਼ਲੰਦਯ ਜ਼ੰਘ ਅਤ ਕਭਟੀ ਭੈਂਫਯਿ ਾਜ਼ਵਫਾਨ ਨੇ ੁਜ਼ਰ ਦੀ ਵਾਇਤਾ 
ਰਈ ੱ.ੱ.ੀ. ਯੂਨਗਯ ਲ਼ਰੀ ਲਨ ਲ਼ਯਭਾ ਨੰੂ ੁਜ਼ਰ ਲਰਪਅਯ ਪੰਡ ਜ਼ਲਿੱ ਚ 51000/- ਯੁ ਦਾ ਚੱਕ 

ੌਂਜ਼ਆ। ਕਾਰਜ ਰਫੰਧਕ ਕਭਟੀ ਦ ਭਨੇਜਯ .ੁਖਜ਼ਲੰਦਯ ਜ਼ੰਘ ਜ਼ਲਕੀ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਕਯਨਾ ਲਾਇਯ ਤੋਂ ਰਕਾਂ ਨੰੂ 

ਫਚਾਉਣ ਰਈ ੁਜ਼ਰ ਦਾ ਯਰ ਫਵੁਤ ਭਵਿੱਤਲੂਯਨ ਅਤ ਲ਼ਰਾਘਾਮਗ ਵ। ੁਜ਼ਰ ਭੁਰਾਿਭ ਅਜ਼ਜਵ ਭਾਵਰ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਜਦੋਂ 
ਾਯੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਬੀਤ ਵ, ਉੱਥ ਆਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਲਾਵ ਕੀਤ ਜ਼ਫਨਾਂ ਇ ਕਜ਼ਲਡ-19 ਭਵਾਂਭਾਯੀ ਨਾ ਰੜਹ ਯਵ ਵਨ। 
ਾਨੰੂ ਬ ਨੰੂ ਲੀ ਕਯਜ਼ਪਊ ਨੰੂ ਪਰਤਾ ੂਯਲਕ ਰਾਗੂ ਕਯਨ ਰਈ ਆਣਾ ਜ਼ਵਮਗ ਦਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਉਵਨਾਂ ਨੇ ਬ 

ਨੰੂ ੁਜ਼ਰ ਦੀ ਵਾਇਤਾ ਕਯਨ ਦੀ ਲੀ ਅੀਰ ਕੀਤੀ। 
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ਲਣ ਜ਼ਲਬਾਗ ਲਿੱਰੋਂ ਰਪ ਵਰ ਗੁਯਿੱ ਾਂ ਦ ਜ਼ਵਮਗ ਨਾਰ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਲ਼ਾਲ਼ਨ ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਰ ਲੰਡ ਜਾ ਯਵ ਨੇ ਭਾਕ - 

ਡੀ.ਪ.. ਚਵਾਨ 

ਆਈ.ਪ. ਦ ਭੂਵ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਲਿੱਰੋਂ ਆਣੀ 01 ਜ਼ਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਵ ਕੀਤੀ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ਯਰੀਪ ਪੰਡ ਜ਼ਲਿੱ ਚ 

ਡੂਨੈਂ ਟ 

 

ਯੂਨਗਯ 13 ਅਰਰ - ਲਣ ਜ਼ਲਬਾਗ ਯੂਨਗਯ ਲਿੱਰੋਂ ਭਾਕ ਫਣਾ ਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਲ਼ਾਲ਼ਨ ਯੂਨਗਯ ਨੰੂ  ਜਾ ਯਵ ਵਨ। 
ਇ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਦ ਵ ਡੀ.ਪ.. ਚਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਇਿੱਕ ਵਿਾਯ ਦ ਕਯੀਫ ਭਾਕ ਫਣਾ ਕ ਲੰਡ ਜਾ 

ਯਵ ਵਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਲਣ ਜ਼ਲਬਾਗ ਲਿੱਰੋਂ ਇਵ ਭਾਕ ਰਪ ਵਰ ਗਯੁਿੱ ਾਂ ਦ ਜ਼ਵਮਗ ਨਾਰ ਫਣਾ ਜਾ ਯਵ 

ਵਨ । ਇ ਦ ਨਾਰ ਲਣ ਜ਼ਲਬਾਗ ਲਿੱਰੋਂ ਜ਼ੰਡਾਂ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਿ ਜ਼ਰਾਈ ਭਲ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਛਰ ਾਰ ਗਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਭਲ਼ਨ ਤਜ਼ਵਤ 

ਲੰਡੀਆ ਗਈਆਂ ਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਲੀ ਰਪ ਵਰ ਗੁਯਿੱ ਿ ਦ ਜ਼ਵਮਗ ਨਾਰ ਭਾਕ ਫਨਾਉਣ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਫਵੁਤ 

ਕਾਯਗਯ ਾਜ਼ਫਤ ਵ ਯਵੀ ਵ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਗਆ ਇਵ ਭਾਕ ਜ਼ਿਰਹ  ਜ਼ਲਿੱ ਚ ੈਂਦ ਜ਼ੰਡਾਂ ਭਨਾਰੀ, ਫੰਨਗਾਰਾ, ਜ਼ਟਿੱ ਫਾ ਨੰਗਰ, ਝਾਡੀਆਂ, 

ਵਆਤੁਯ ਅਤ ਲ਼ੰਕੁਯ ਲਿੱਰੋਂ ਫਣਾ ਜਾ ਯਵ ਵਨ।ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਕਜ਼ਲੰਡ 19 ਤਜ਼ਵਤ ਜ਼ਫਭਾਯੀ ਨਾਰ ਜ਼ਨੱਜਠਣ ਰਈ 

ਆਈ.ਪ. ਦ ਭੂਵ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਲਿੱਰੋਂ ਆਣੀ 01 ਜ਼ਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਵ ਲੀ ਭੁਿੱ ਖ ਭੰਤਯੀ ਯਰੀਪ ਪੰਡ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਡੂਨੇਟ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਵ।ਉਨਹ ਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਲਣ ਜ਼ਲਬਾਗ ਦ ਾਯ ਗਾਯਡਿ ਲਿੱਰੋਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਲ਼ਾਲ਼ਨ ਅਤ ੁਜ਼ਰ ਨਾਰ ਜ਼ਭਰ ਕ ਜ਼ਿਰਹ  

ਜ਼ਲਿੱ ਚ ਕਯਜ਼ਪਊ ਅਤ ਯਾਲ਼ਨ ਲੰਡਣ ਦ ਕੰਭਾਂ ਜ਼ਲਿੱ ਚ ੂਯਾ ਜ਼ਵਮਗ ਜ਼ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯਵਾ ਵ। 

 

 

 

 

 



 

ਦਫ਼ਤਯ ਲਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ। 
 

ਜ਼ਵਤ ਜ਼ਲਬਾਗ ਦ ਉਯਾਜ਼ਰਆ ਰਈ ਨਾਗਜ਼ਯਕਾ ਦਾ ਜ਼ਵਮਗ ਜਯੂਯੀ। 
 

ਕੀਯਤੁਯ ਾਜ਼ਵਫ, 13 ਅਰਰ - ਕਯਨਾਲਾਇਯ ਤੋਂ ੰਜਾਫ ਦ ਰਕਾ ਨੰੂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਜ਼ਵਤ ਜ਼ਲਬਾਗ ਲੱਰ ਜ਼ਵਤ 
ੰਫਧੀ ਯਗਯਭੀਆ ਜਾਯੀ ਵਨ। ਇਵ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ੀਨੀਅਯ ਭਡੀਕਰ ਅਪਯ ,ੀ.ਚ.ੀ ਕੀਯਤੁਯ 
ਾਜ਼ਵਫ ਡਾ. ਯਾਭ ਰਕਾਲ਼ ਯਆ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ੰਜਾਫ ਦ ਜ਼ਵਤ ਭੰਤਯੀ . ਫਰਫੀਯ ਜ਼ੰਘ ਜ਼ੱਧੂ ਅਤ ਜ਼ਲਰ 
ਯਜਨ ਯੂਨਗਯ ਡਾ.ਚ.ਨ ਲ਼ਯਭਾ ਦ ਜ਼ਦਲ਼ਾ ਜ਼ਨਯਦਲ਼ਾ ਭੁਤਾਫਕ ਭੂਵ ਜ਼ਵਤ ਕਾਭ ਕਯਨਾਲਾਇਯ ਨੰੂ 
ਵਯਾਉਣ ਰਈ ਆਣੀ-ਆਣੀ ਜ਼ਡਉਟੀ ਤ ਭੁੱ ਢ ਤੋਂ ਵੀ ਡੱਟ ਵ ਵਨ। ਜ਼ਵਤ ਕਾਜ਼ਭਆ ਲੱਰ ਜ਼ਲਦਲ਼ਾ ਤੋਂ ਆ 
ਮਾਤਯੀਆ ਦੀ ਬਾਰ ਕਯਕ ਉਂਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਘਯਾਂ ਜ਼ਲੱਚ ਵੀ ਇਕਾਂਤਲਾ (ਕੁਅਯਨਟੀਨ ) ਜ਼ਲੱਚ ਯਜ਼ਵਣ ਦੀ ਅੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ੀ ਤ ਵੁਣ ਜ਼ਵਤ ਕਾਭ ਜ਼ੰਡਾ ਜ਼ਲੱਚ ਦੂਯ ਯਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਮਾਤਯੀਆ ਦੀ ਖਜ ਕਯਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਕਾਂਤਲਾ ਜ਼ਲੱਚ 
ਯਜ਼ਵਣ ਰਈ ਅੀਰ ਕਯ ਯਵ ਵਨ।  
ਡਾ.ਯਆ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਦੂਯ ਯਾਜਾ ਤੋਂ ਆ ਮਾਤਯੀ ਜ਼ੰਡਾ ਜ਼ਲੱਚ ਯਜ਼ਵ ਯਵ ਜ਼ਨਲਾੀਆ ਰਈ ਖਤਯਾ ਦਾ ਕਯ 
ਕਦ ਵਨ ਇ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕ ਲੀ ਤਯਹਾਂ ਦ ਰੱਛਣ ਨਾ ਵਣ ਦੀ ੂਯਤ ਜ਼ਲੱਚ ਲੀ 
ਉਵ 14 ਜ਼ਦਨ ਤੱਕ ਆਣ ਘਯਾਂ ਜ਼ਲੱਚ ਵੀ ਇਕਾਂਤਲਾ ਨੰੂ ਜ਼ਨਬਾਉਣ ਤਾਂ ਜ ਜ਼ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਨੇੜਰ ਰਕਾ ਨੰੂ 
ਕਲੀ ਲੀ ਖਤਯਾ ਨਾ ਦਾ ਵਲ , ਇਕਾਂਤਲਾ ਜ਼ਨਬਾਉਣਾ ਮਾਤਯੀਆ ਦੀ ਭਰਕ ਜ਼ਜੰਭਲਾਯੀ ਲੀ ਵ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਵਾ ਜ਼ਕ 
ਕਯਜ਼ਪੳ ਦ ਕਾਪੀ ਜ਼ਦਨ ਫੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਲੀ ਕਯਨਾਲਾਇਯ ਦਾ ਰਕ ਵਰਹ ਨਵੀ ਯੁਕ ਜ਼ਯਵਾ ਵ ਇ ਰਈ 
ਜ਼ੰਡ, ਨਗਯ ਅਤ ਲ਼ਜ਼ਵਯ ਜ਼ਨਲਾੀ ਆਣੀ ਜ਼ਜੰਭਲਾਯੀ ਨੰੂ ਜ਼ਨਬਾਉਣ ਅਤ ਜ਼ਵਤ ਜ਼ਲਬਾਗ ਲੱਰ ਕੀਤ ਜਾ ਯਵ 
ਉਯਾਜ਼ਰਆ ਦਾ ਜ਼ਵਮਗ ਕਯਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਵਤ ਕਾਜ਼ਭਆ ਲੱਰ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਯਵੀਆ ਯਗਯਭੀਆ ਦੀ ਲ਼ਰਾਂਘਾ ਕਯਦ 
ਜ਼ਕਵਾ ਜ਼ਕ ਵਰਥ ਲਯਕਯਜ ਆਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਯਲਾਵ ਨਾ ਕਯਦ ਵ ਲੀ ਰਕਾ ਨੰੂ ਜ਼ਵਤ ਲਾਲਾ ਰਦਾਨ ਕਯਨ 
ਰਈ ਰਕਾ ਦ ਘਯਾਂ ਤੱਕ ਵੰੁਚ ਕਯ ਯਵ ਵਨ। 
 
 
 
 
 
 
 
 



ਦਫ਼ਤਯ ਲਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ। 
 

ਫਜੀ/ਪਰ ਜ਼ਲਕਯਤਾਲਾ ਨੰੂ ਜਾਯੀ ਾ ਦੀ ਜ਼ਭਆਦ 14 ਅਰਰ ਤੱਕ-ਅਟਲਾਰ 

ਵੁਕਭਾ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ ਲਾਰ ਫਜੀ/ਪਰ ਜ਼ਲਕਯਤਾਲਾ ਦਾ ਭਕ ਤ ਵੀ ਰਾਈੈਂ ਯੱਦ ਕਯਕ ਤੁਯੰਤ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਕਾਯਲਾਈ ਅਭਰ ਜ਼ਲਚ ਜ਼ਰਆਦੀ ਜਾਲਗੀ 

 

ਨੰਗਰ 13 ਅਰਰ - ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਲਰ ਕਯਨਾ ਲਾਇਯ ਨੰੂ ਭੱਦਨਿਯ ਯੱਖਦ ਵ ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਜ਼ਲਚ ਕਯਜ਼ਪਊ 
ਰਾਗੂ ਕਯ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜ਼ਗਆ ਵ। ਇ ਭਯਜੈਂੀ ਦੀ ਜ਼ਥਤੀ ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਲਚ ਯੱਖਦ ਵ ਆਭ ਰਕਾ ਦੀ ੁਯੱਜ਼ਖਆ ਰਈ 
ਤ ਭਵਾਭਾਯੀ ਦ ਰਬਾਲ ਤ ਫਚਣ ਰਈ ਤ ਆਭ ਫਜ਼ਰਕ ਦੀਆਂ ਯਜਾਨਾ ਜਯੂਯਤਾਂ/ਵੂਰਤਾ ਨੰੂ ਦਖਦ ਵ ਫ 
ਡਲੀਜਨ ਨੰਗਰ ਦ ਯੀ ਜ਼ਲਚ ਕਟਯੀ ਭਾਯਕੀਟ ਕਭਟੀ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ ਲਰ ਫਜੀ/ਪਰ ਜ਼ਲਕਯਤਾਲਾ ਨੰੂ 
ਿ ਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਵਨ ਉਨਾ ਦੀ ਜ਼ਭਆਦ 14 ਅਰਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਵ।  
ਉ ਭੰਡਰ ਭਜ਼ਜਟਯਟ ਨੰਗਰ ਲ਼ਰੀ ਚ..ਅਟਲਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆ ਜ਼ਕਵ ਜ਼ਕ ਇ ਜ਼ਭਤੀ ਤ ਫਾਅਦ 
ਉਕਤ ਾਾ ਨੰੂ ਯੀਜ਼ਨਊ/ਨਲ ਾ ਜਾਯੀ ਕਯਨ ਦ ਅਜ਼ਧਕਾਯ ਕਲਰ ਉਨਹ ਾਂ ਕਰ ਵੀ ਵਣਗ। ਉਨਹ ਾ ਕਟਯੀ ਭਾਯਕੀਟ 
ਕਭਟੀ ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ ਨੰੂ ਫੰਧਤ ਫਜੀ/ਪਰ ਜ਼ਲਕਯਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ੂਚੀ ਦਪਤਯ ਨੰੂ ਭੁਵੱਈਆ ਕਯਲਾਉਣ 
ਦੀ ਵਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤ ਜ਼ਕਵਾ ਜ਼ਕ ੂਚੀ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਰੜ ਅਨੁਾਯ ਫਜੀ/ਪਰ ਜ਼ਲਕਯਤਾਲਾ ਨੰੂ ਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤ 
ਜਾਣਗ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਵਾ ਜ਼ਕ ਇਨਾ ਵੁਕਭਾ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਨ ਲਾਰ ਜ਼ਲਅਕਤੀ ਦਾ ਭਕ ਤ ਵੀ ਫਜੀ/ਪਰ ਜ਼ਲਕਯਤਾਲਾ 
ਦਾ ਰਾਈੈਂ ਯੱਦ ਕਯਨ ਅਤ ਉ ਜ਼ਲਯੱੁਧ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਯਲਾਈ ਤੁਯੰਤ ਅਭਰ ਜ਼ਲਚ ਜ਼ਰਆਦੀ ਜਾਲਗੀ। 
                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਦਫ਼ਤਯ ਲਧੀਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ੰਯਕ ਅਫ਼ਯ, ਰੀ ਅਨੰਦੁਯ ਾਜ਼ਵਫ। 
 

ਦੁੱ ਧ/ਦਵੀ/ਰੱੀ/ਨੀਯ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਭਤ ਡਯਾਈਲਯ ਵਭ ਡਰੀਲਯੀ ਲਯ 6 ਲਜ ਤ ਲਯ 10 ਲਜ ਤੱਕ ਕਯਨ 
ਦੀ ਇਜਾਜਤ-ਚ..ਅਟਲਾਰ 

ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਆਨਰਾਈਨ ਰਾਈ ਰਈ ਲ਼ਜ਼ਵਯ ਲਾੀ ਕਲਾ  ਯਾਵੀਂ ਕਯ ਕਦ ਵਨ ਫੂਜ਼ਕੰਗ 
 

ਨੰਗਰ 13 ਅਰਰ - ਉ ਭੰਡਰ ਭਜ਼ਜਟਯਟ ਨੰਗਰ ਲ਼ਰੀ ਚ.. ਅਟਲਾਰ ਨੇ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਕਜ਼ਲਡ- 19 ਦੀ 
ਯਕਥਾਭ ਰਈ ਇਰਾਕ ’ਚ ਰਾਨੇ ਕਯਜ਼ਫ਼ਊ ਦਯਾਨ ਆਭ ਰਕਾ ਦੀਆਂ ਦੁੱ ਧ/ਦਵੀ/ਰੱੀ/ਨੀਯ ਦੀਆ ਜਯੂਯਤਾ ਨੰੂ 
ੂਯੀਆਂ ਕਯਨ ਰਈ ਨਗਯ ਕਰ ਨੰਗਰ ਦ ਯੀ ਅਤ ਜ਼ੰਡਾਂ ਜ਼ਲਚ ਦੁੱ ਧ/ਦਵੀ/ਰੱੀ/ਨੀਯ ਦੀ ਰਾਈ ਕਯਨ 
ਰਈ ਦੁਕਾਨਦਾਯ/ਰਾਈਅਯ ਲ਼ਰੀ ਉਭਾ ਕਾਂਤ (ਰਲੀਲ਼ ਟਰਡਯਿ) ਭ.ੀ. ਕਠੀ, ਨੰਗਰ ਡਭ ਅਤ ਜ਼ਦਰਫਾਗ ਜ਼ੰਘ 
ਜ਼ਡਟੀਜ਼ਫਊਟਯ ਲਯਕਾ ਰਾਂਟ ੱਧਲਾਰ 7986787512 ਨੰੂ ਦੁੱ ਧ/ਦਵੀ/ਰੱੀ/ਨੀਯ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਭਤ 
ਡਯਾਈਲਯ ਵਭ ਡਰੀਲਯੀ ਕਯਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਜ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਵ। ਜ਼ਜ ਦਾ ਭਾ ਲਯ 6 ਲਜ ਤ ਲਯ 10 ਲਜ ਤੱਕ 
ਵਲਗਾ। 
ਅਟਲਾਰ ਨੇ ਜ਼ਕਵਾ ਜ਼ਕ ਇ ਤ ਇਰਾਲਾ ਉਕਤ ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਇ ਭ ਦਯਾਨ ਦੁੱ ਧ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਰਾਈ ਕਯਨ ਦ 
ਾਫੰਦ ਵਣਗ। ਕਾਨੰੂਨ ਜ਼ਲਲਥਾ ਯੱਖਣ ਰਈ ਰਗਾ ਗ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀ/ਕਯਭਚਾਯੀ ਜ਼ਕ ਲੀ ਜ਼ਲਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ 
ਲਾਯਡ ਤ ਫਾਵਯ ਆਉਣ ਜਾਉਣ ਦਾ ਕਾਯਣ ੱੁਛ ਕਦ ਵਨ। ਜ਼ਫਨਾ ਕੰਭ ਤ ਫਾਵਯ ਘੰੁਭਣ ਲਾਰ ਜ਼ਲਅਕਤੀ ਤ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਯਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਵ। ਜਕਯ ਜ਼ਕ ਲ਼ਜ਼ਵਯੀ ਜ਼ਲਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ਵਲ ਤਾਂ ਇ ਦੀ 
ਡੀਭਾਂਡ ਫਾਅਦ ਦੁਜ਼ਵਯ 1 ਲਜ ਤ ਦੁਜ਼ਵਯ 3 ਲਜ ਤੱਕ ਕੰਟਯਰ ਯੂਭ ਨੰ:01887-221030 ਤ ਨੋਟ ਕਯਲਾ ਕਦਾ 
ਵ। ਉਕਤ ਦੁਕਾਨਦਾਯ ਯਕਾਯ ਲਰ ਕਜ਼ਲਡ-19 ਫੰਧੀ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆ ਵਦਾਇਤਾ (ਰ ਜ਼ਡਟ) ਘੱਟ ਤ ਘੱਟ 
01 ਤੋਂ 02 ਭੀਟਯ ਦਾ ਪਾਰਾ ਯੱਖ ਕ ਕੰਭ ਕਯਨਗ ਅਤ ਜਫਤਾ ਪਜਾਦਾਯੀ ਕਟ ਦੀ ਧਾਯਾ 144 ੀ.ਆਯ.ੀ.ੀ 
ਦੀ ਇੰਨ ਜ਼ਫੰਨ ਾਰਣਾ ਕਯਨਗ। ਇ ਤ ਇਰਾਲਾ ਲ਼ਜ਼ਵਯ ਲਾੀ ਕਲਾ  ਡਾਊਨਰਡ ਕਯਕ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਆਨਰਾਈਨ 
ਰਾਈ ਫੰਧੀ ਲੀ ਫੂਜ਼ਕੰਗ ਕਯ ਕਦ ਵਨ। 
 
 
 
 
 
 
 
 


